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שלום רב, 
חיפה היא עיר מושלמת לבילוי חופשה. 

נופים מרהיבים, תמהיל ייחודי של חורשות הכרמל הירוקות, 
הים הכחול וחופי הים הארוכים עם החולות הזהובים, אתרים 

כגון הגנים הבהאיים ומערת אליהו, ותצפיות נוף נפלאות. 
כל זה כאן בחיפה. 

ואין זה הכל. המוזיאון הימי הלאומי ומוזיאון חיל הים וההעפלה, שבהם 
ניתן ללמוד על הקשר המיוחד שיש לחיפה עם הים, המוזיאון הלאומי 

למדע וחלל המרתק בישראל, המוזיאון היפני שאין שני לו במזרח התיכון, 
מוזיאון הדגן והחיטה ומוזיאון הרכבת, המוזיאון לאמנות והמוזיאון 

לתולדות העיר - כל אלה מעשירים כל חופשה ומעצימים את הידע האישי. 
קניונים וגלריות, בתי קפה ומסעדות, בתי קולנוע ועוד מארחים את 

הנופשים ביד רחבה ובנועם המיוחד כל כך לחיפה. כשיורד הערב לובשת 
חיפה חזות תוססת ומקומות הבילוי נפתחים - הפאבים והמועדונים בציר 

רכס הכרמל, בחוף הים ובעיר התחתית של חיפה, שכבר הפכה למותג 
בתחומי הבילוי והקולינריה. 

בעשור האחרון הפכה העיר התחתית של חיפה ל"עוגן" של הבליינים 
והצעירים. מסיבות רחוב ומופעי רחוב, פאבים ייחודיים ומועדונים 

המציעים מוזיקה טרנדית, בצד גלריות וסדנאות של אמנים המעניקים 
חוויה רב־חושית! משהו שלא שוכחים בקלות. 

לשבת באחת המסעדות שנפתחו לאחרונה, להאזין לצופרי האוניות 
המגיעות ועוזבות את הנמל כאשר ברקע שקשוק הרכבות החוצות את 
העיר, לשתות מכוס בירה צוננת )ונשנוש קטן בצד( ולהאזין למוזיקה 

עכשווית, להתבונן בתערוכת צילומי ענק המוצבת ברחוב. 
חו"ל זה כאן – אצלנו בחיפה!

תוסיפו לכל זה את האווירה המיוחדת של חיפה - אווירה של אחווה 
ושכנות טובה בין כל חלקי האוכלוסייה המתקבלים אצלנו בחיפה כמובן 

מאליו ובולטים מיד לאורח המתבונן מקרוב ותגלו כי אין עוד עיר כמו 
חיפה לבילוי חופשה. אנו לא נחסוך במאמצים כדי שכל הבא בשערינו 

ייצא כשבאמתחתו חוויות שאותן לא ישכח במהרה. 

בואו לחופשה בחיפה!

יונה יהב,
ראש עיריית חיפה

3 תוכן



מבקרים ואורחים יקרים,
ברוכים הבאים לחיפה!

העיר חיפה, על אף היותה גדולה ומודרנית, חיה לה בשלווה 
בין הירוק של ההר לכחול של הים ומשלבת בתוכה אווירה כפרית 

קסומה לצד קדמה עירונית. 
בחיפה מתקיימים בצוותא ישן וחדש, אותנטי ותעשייתי, 

 צעירים וותיקים, אנשים שונים ממקומות שונים ואמונות שונות, 
וכולם חיים יחד בהרמוניה ושכנות טובה. 

בשנים האחרונות עשתה העיר קפיצת מדרגה בתחום התיירות 
בכל הקשור למספר חדרי המלונות, הקמה וחידוש של מלונות, 
העלאת רמת האירוח והרחבת היצע הפעילויות עבור המבקרים 

והנופשים בה.
חיפה, שהיא חלון הראווה של הצפון, מתאימה לכל עונה בשנה 
והחופשה בה טומנת בחובה מגוון רחב של אתרים ואטרקציות 
המשתלבים כולם בנוף עוצר נשימה, אווירה ייחודית ותושבים 

המקבלים את המבקרים בחמימות האופיינית רק לחיפאים. 

בחוברת זו ריכזנו עבורכם מידע שימושי על האפשרויות הרבות 
שמציעה העיר חיפה למבקרים בה - תרבות, אמנות, חופים, ספורט, 

טבע, סיורים, אתרים, קניות, מקומות לינה, בילוי ועוד.

אני מזמינה אתכם לחיפה לבוא להתרשם מהמגוון הרב שאנו מציעים 
ולבחור לעצמכם את הבילוי המושלם.

בברכת שהות נעימה,

יוליה שטראים,
סגנית ראש העיר ויו"ר העמותה לתיירות חיפה

לגלות את חיפה 
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היסטוריה
 מיישוב יהודי קטן ועד לעיר 

 השלישית בגודלה בישראל, לחיפה 
סיפור מרתק: עיר מודרנית בה 
מתקיימת כבר יותר מ־100 שנה 

מסורת של חיים משותפים לבני כל 
העדות והדתות
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1761 
חיפה המודרנית החלה להתגבש בימי השלטון 
העותמני. דאהר אל עומר, שליט הגליל, הרס 

את העיר העתיקה ובנה את חיפה מחדש 
במקום שבו מצויה כיום העיר התחתית

 במהלך המאה ה־18
נמל חיפה הותקף בעקביות על ידי פיראטים, 
ועקב כך החליט המושל המקומי לבנות שני 

צריחים שישמרו על הנמל משני צדיו

 המאה ה־3 לפנה"ס
עוד מראשית ימיה הייתה חיפה 
עיר נמל, וגם כיום אחד מסמלי 

העיר הוא נמל חיפה

חיפה על ציר הזמן:
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תחנת הרכבת מזרח
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בחיפה שוכן היישוב כבאביר – 
יישוב מוסלמי־אחמדי היחיד 

בישראל. זוהי כת הודית 
באסלאם המטיפה לאחווה 

ומתנגדת לכפייה דתית.
הידעת

1844 
כחלק מהסובלנות הידועה של העיר הוקם בה גם 
המרכז העולמי של בני הדת הבהאית, שהיא בת 
לכת הבאבית שפרשה מהאסלאם השיעי באירן

 עוד במאה ה־19
התרחבה העיר בסיועם של הטמפלרים 

מגרמניה והכרמליתים

 המאה ה־19
למרגלות הגנים הבהאיים נחה בציוריותה 

המושבה הגרמנית, שהוקמה על ידי גרמנים 
טמפלרים כשהגיעו לארץ לייסד קהילה נוצרית
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שער פלמר

האזור שבו ממוקמת חיפה הוא אזור אידיאלי 
להתיישבות – ים עם מפרץ, נחל איתן )הקישון( 

ומזג אוויר נוח יחסית. מחקרים מראים 
שיישוב בשם חיפה היה קיים כבר בתקופה 

הפרסית, ואחרים טוענים שחיפה נוסדה במאה 
השנייה לספירה. שרידים ארכיאולוגיים 

מגלים כי התיישבות האדם באזור החלה כבר 
לפני כ־3,500 שנה. בראשית המאה ה־11 

החלה חיפה להופיע בכתובים כעיר של בוני 
ספינות, אך הנמל שלה היה קטן בהשוואה 

לנמל עכו הסמוך. 

מימי הביניים ועד היום
בימי הביניים עברה העיר תהפוכות רבות 

ונכבשה כמה פעמים על ידי הצלבנים, כוחות 

המצביא המוסלמי צלאח א־דין והסולטן 
הממלוכי ביברס. היישוב היהודי בעיר החזיק 

מעמד לאורך ההיסטוריה, אם כי לא תמיד היה 
פורח ומשגשג.

בתקופת השלטון העותמני החלה העיר להיבנות 
במתכונתה המודרנית, באזור המכונה היום העיר 
התחתית. חשיבותה של חיפה עלתה מאז מבחינה 

אסטרטגית וכלכלית כאחד. במהלך המאה 
ה־19 הגיעו לעיר יהודים רבים וכן קבוצות 

של מתיישבים נוצרים כמו הטמפלרים )מקימי 
המושבה הגרמנית( וחברי המסדר הכרמליתי, 

שהקימו על ראש הכרמל את מנזר סטלה מאריס 
הצופה לים.

בשנת 1905 חנכו העותמנים את רכבת העמק 
שחיברה את חיפה לערים גדולות במזרח התיכון 

והאיצה את תנופת הפיתוח של העיר. במהלך 
העשור הראשון של המאה ה־20 הייתה חיפה 

למרכז היהודי של צפון ישראל. 
בשנת 1909 החלו בני הדת הבהאית, שנרדפו על 
ידי העותמנים, לבנות את מה שמוכר היום כגנים 

הבהאיים של חיפה. הבהאים, הרואים בהר הכרמל 
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1912
 הוקם הטכניון, שהיה 

 המוסד להשכלה גבוהה 
הראשון בישראל

1948
 ערב קום המדינה 

 התגוררו בחיפה לבדה 
כ־80 אלף יהודים

1959
 נחנכה הכרמלית, 
 הרכבת התחתית 
היחידה בישראל

 בתחילת המאה ה־20 
נחנכה בחיפה תחנת הרכבת חיפה 

מזרח, שהייתה אז תחנת הקצה 
המערבי של רכבת העמק - מסילה 
שחצתה את עמק יזרעאל בין חיפה 

ובין מסילת הרכבת החיג'אזית 
באזור סוריה ועבר הירדן

1930
לפרק זמן קצר חיפה 
הייתה גדולה אף יותר 

מתל אביב

1938
 נוסד המרכז הרפואי 
רמב"ם בחיפה, ועד 

היום הוא הגדול ביותר 
בצפונה של מדינת 

ישראל

היום
 חיפה היא העיר 

 השלישית בגודלה 
בישראל

חיפה על ציר הזמן:
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מגדל המפרש

מקום קדוש, ממשיכים לבנות את הגנים 
ולטפח אותם עד עצם היום הזה. הגן הבהאי 

והמקדש שבו הפכו לאחד מאתרי התיירות 
העיקריים בעיר והוכרז על ידי אונסק"ו בשנת 

2008 כאתר מורשת עולמית.
בשנת 1912 הונחה בהדר אבן הפינה 

לטכניקום, שהפך בהמשך לטכניון – המכון 
הטכנולוגי של ישראל. 

במלחמת העולם הראשונה נכבשה חיפה 
על ידי הבריטים, ואלה גירשו את הטורקים 

והפכו את העיר לבסיסם המרכזי במזרח 
התיכון. נמל חיפה המודרני נחנך באופן 

רשמי בשנת 1933, לאחר שממשלת המנדט 
השקיעה ממון רב בפיתוחו. כמו כן הונח בין 

עירק לחיפה צינור נפט. בשנות ה־30 של 
המאה ה־20 התרחב היישוב היהודי באזור 
חיפה והוקמו גם הקריות. במלחמת העולם 

השנייה הייתה חיפה בסיס חשוב לפעילותם 
של הכוחות הבריטיים, ולכן, בניסיון לפגוע 
בבתי הזיקוק ובמספנות, הופצצה חיפה עשר 
פעמים על ידי מטוסי קרב של מדינות הציר 

והותקפה על ידי צוללות איטלקיות. 

העיר השלישית בגודלה
עם קום המדינה הייתה בחיפה אוכלוסייה 

יהודית גדולה וכן אוכלוסייה ערבית שנותרה 
בעיר לאחר מלחמת השחרור. בשנת 1959 

נחנכה בעיר הכרמלית, היא הרכבת התחתית 
של חיפה, המקשרת בין העיר התחתית למרכז 
הכרמל דרך שכונת הדר הכרמל. זוהי הרכבת 

התחתית היחידה בישראל. ב־1963 הוקמה 
שלוחה אקדמית בחיפה בחסות משותפת של 

האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. 
השלוחה הוכרה כאוניברסיטה בשנת 1972. 

כיום חיפה היא העיר השלישית בגודלה 
בישראל, ויחד עם הערים הנלוות למטרופולין, 
היא כוללת כמיליון תושבים. העיר היא מוקד 
הפעילות העסקית, הכלכלית והתרבותית של 

כל אזור הצפון בישראל.

הבניין הראשי של מוזיאון 
הרכבת שוכן במוסך הקטרים 

המשופץ של הרכבת החג'אזית 
שנסללה עבור עולי ההר. הידעת
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אתרים
את חיפה נהוג לחלק לכמה אזורים 
עיקריים, כל אחד בעל אופי, אתרים 
ומוקדי עניין ייחודיים לו, המושכים 

אליהם מבקרים רבים
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 העיר התחתית 

העיר התחתית היא הרובע הישן וההיסטורי של 
חיפה, הסמוך לנמל. העיר התחתית נמצאת למרגלות 

הכרמל ומאגדת רצף של שכונות מרכזיות ושל 
עורקי תחבורה מרכזיים - מסילות ברזל, תחנות 

רכבת, נמל הנוסעים והסחורות, כבישים ראשיים 
שמחברים את צפון הארץ למרכזה. העיר התחתית 
היא המרכז העסקי והכלכלי של חיפה, משכנה של 
קריית הממשלה המחוזית, ובשנים האחרונות - גם 

מוקד בילוי מרכזי שבו הרבה מסעדות, פאבים, 
חנויות ומועדונים.

בקיץ 2013 נחנך בעיר התחתית מיזם המכונה מתחם 
21. מדובר בשטח שבין רחוב הנמל לשדרות המגינים 

המלא מקומות בילוי, מועדונים אלטרנטיביים, תרבות, 
גלריות, פאבים, מוקדי אמנות וחנויות של מעצבים 

ובעלי מלאכה. האזור שומר על הצביון העירוני המיוחד 
שלו למרות השיפוץ ומתיחת הפנים שעבר, והוא 

מסביר פנים וצבעוני. 
כעיר אוניברסיטאית, הוקם בחיפה קמפוס הנמל 

שבלב העיר התחתית - מתחם אקדמי, שהוקם 
במסגרת תוכנית לשיקום האזור. הפרויקט, 

שסמוך לקריית הממשלה והיכל המשפט בעורף 
נמל חיפה, הפך תוך שנים מעטות למנוע כלכלי, 
חברתי ותרבותי חשוב של העיר התחתית. תוכלו 
למצוא כאן חנויות, מסעדות וכמובן את הקמפוס 
האוניברסיטאי, ששוכן במבנים ששוקמו ושופצו 

ובהם שוכנים בין היתר המרכז האקדמי כרמל, 
המכללה לעיצוב תילתן ומעונות הסטודנטים.

השוק הטורקי
השוק הטורקי נמצא בלב העיר העתיקה של חיפה, 

ברחוב נחום דוברין. באזור זה התגוררו פועלי הנמל 
שהועלו לארץ ישראל מסלוניקי שביוון בשנות ה־30 

של המאה ה־20 כדי לעבוד בנמל חיפה, והם אלה 
שהפעילו את השוק מראשיתו, כך שאין לו קשר 

לטורקים דווקא. השוק פעל עד תחילת המאה ה־21 
אך פונה לפני כעשור. כעת המקום משופץ ומשודרג, 

ובו מרוכזים מסעדות, פאבים וחנויות.. 

שוק הפשפשים
בניגוד לשווקים אחרים בערים גדולות בישראל, בשוק 

הפשפשים הקטן של חיפה יש הרבה אווירה. ברחוב 
קיבוץ גלויות ובסמטאות הסמוכות אליו תוכלו למצוא 

שדרה של חנויות. השוק פעיל בעיקר בימים שבת 
וראשון, אך חלק מהחנויות פתוחות גם בבקרים של 

שאר ימי השבוע, עד שעות הצהריים. כדאי להביא כסף 
קטן וחוש מיקוח.

ואדי ניסנאס 
ואדי ניסנאס היא שכונה מעורבת בעיר 

התחתית. השכונה הוקמה במאה ה־19 כשכונת 
פועלים, ושמרה מאז במידה רבה על זהותה ועל 

הארכיטקטורה הים תיכונית שלה. ברחובות 
המרכזיים של השכונה תוכלו למצוא את שוק 
הוואדי וכן את קתדרלת אליהו הנביא היוונית־

 קתולית, כנסיית יוחנן הקדוש האנגליקנית ואת 

ואדי ניסנאס

אפשר לסייר בעיר ברכיבה 
על סגווי )אפשר ללמוד 

לרכוב במהירות( ולהגיע 
לאתרים נבחרים בדאון טאון 

segs.co.il .חיפה
טיפ

בת גלים

בית הגפן - מרכז יהודי־ערבי לתרבות. בגבול 
השכונה עומד מוזיאון חיפה לאמנות, השוכן 

במבנה אבן מרשים. בוואדי ניסנאס הרבה מסעדות 
עממיות ודוכני פלאפל מפורסמים כמו פלאפל 

הזקנים ופלאפל מישל. מאז שנת 1993 מתקיים 
בוואדי פסטיבל "החג של החגים". הפסטיבל מציג 

את הרב תרבותיות של השכונה ושל חיפה בכלל.

בית הגפן
בית הגפן הוא מרכז ערבי־יהודי לתרבות, חברה, 

נוער וספורט. המבנה הראשי שלו - בית אבן 
דו קומתי בצורת צלב ובו חלונות מקושתים - נבנה 

בסוף המאה ה־19. בשנת 1910 נפתח בו מלון 
הרצליה - אחד המלונות הטובים בארץ באותה 
תקופה. בשנת 1963 הפך המבנה למרכז יהודי־

ערבי שמטרתו לקדם סובלנות ודו קיום בין בני 
הדתות השונות בחיפה. כיום בית הגפן הוא מתנ"ס 
וכן מתקיימים בו סדנאות, מפגשים, תערוכות, ימי 

עיון וכנסים. 
 הגפן 2, 8525252־04 )רב קווי(, 

beit-hagefen.com

 בת גלים  

בת גלים היא שכונה גדולה במערב חיפה, אחת 
השכונות היחידות בארץ שנמצאת ממש על חוף 

הים. השכונה תוכננה לפני כמעט 100 שנים והיא 
מהשכונות הוותיקות של היישוב היהודי בחיפה. 
בת גלים התפתחה מאוד בימי העלייה החמישית 

בשנות ה־30, והיא שומרת במידה רבה על אופייה 
הישן - קו בנייה נמוך והרבה עצי פרי סביב 

הבתים. בשכונה נמצאים המרכז הרפואי רמב"ם 
והפקולטה לרפואה, בסיס של חיל הים, מבנה 

הקזינו האקזוטי המפורסם ובית הספר לרפואה של 
הטכניון. לשכונה שני חופי רחצה: החוף השקט 

וחוף בת גלים הפתוח לציבור הרחב. בקצה הטיילת 
שעל החוף נמצאת תחנה של רכבל חיפה, המקשר 

את החוף לסטלה מאריס שבראש הכרמל.  

קבר רבי אבדימי דמן חיפה
רבי אבדימי ְדִמן חיפה )רבי אבדימי מהעיר חיפה( 

היה אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל. 
כמה ממאמריו ההלכתיים והאגדתיים נזכרו בתלמוד 

ובמדרשים. ציון קברו מזוהה בבית העלמין היהודי 
הישן של חיפה והוא אחד השרידים מעברה היהודי 
הקדום של העיר. נוסעים ועולי רגל מימי הביניים 
 שפקדו את חיפה ציינו את קברו של רבי אבדימי. 

גם כיום פוקדים רבים את ציון קברו, שהפך למוקד 
עלייה לרגל מכל רחבי הארץ.
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מערת אליהו
מערת אליהו הנביא מעל שכונת בת גלים ולרגלי 

מצפור סטלה מאריס היא מהמקומות המפורסמים, 
החשובים והמקודשים באזור, והיא הקנתה לחיפה 

את חשיבותה הדתית עבור יהודים, נוצרים, מוסלמים 
ודרוזים. אלפי עולי רגל נוהגים לייחס למערה תכונות 

מאגיות וסגולות מרפא ונודרים במקום נדרים רבים. 
בפי המוסלמים מכונה המערה "אל ח'דר" – הירוק. 

קירות המערה מכוסים בכתובות שהשאירו 
עולי רגל שביקרו במקום, ובהן כתובת של חייל רומאי 
בשם ֶגְרָמנּוס. יש חוקרים הסבורים כי המערה שימשה 

בימי קדם משכן לאורקל של אל הכרמל. 
המערה קדושה גם לנוצרים משום שעל פי המסורת 

הסתתרו בה ישוע ומשפחתו מפני הורדוס.
 ראשון־חמישי 8:00־16:00, שישי 8:00־12:00.

טיילת בת גלים
מה יותר כיף מטיול על חוף הים? טיילת בת גלים, 

שנמצאת ממש בשפיץ של חיפה, היא מוקד של 
תיירות, בילוי, פנאי, מלונאות, מסעדות ובתי קפה 
וכמובן נוף ימי מרשים, עם זאת עדיין נשמרת בה 

אווירה מיוחדת הנובעת מהאופי הצנוע של השכונות 
הוותיקות של חיפה. 

לאורך הטיילת שורה של מבנים היסטוריים, חלקם 
הוקמו בשנות ה־20 של המאה ה־20 ומיועדים 

לשימור. מועמדים נוספים לשימור הם עצי 
דקל הוושינגטוניה שניטעו בשכונה לפני כמעט 

100 שנים. 
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אתרים 11   

הרכבל
הרכבל של חיפה אטרקטיבי לא רק לילדים. הקו 
נמתח מקצה טיילת בת גלים לאתר סטלה מאריס 

שבראש ההר. זוהי נסיעה קצרה בת חמש דקות 
בקרון המעוצב ככדור זכוכית, בין שמים וארץ, מול 
הנוף היפה של מורדות הכרמל ומפרץ חיפה. אפשר 

לרכוש כרטיסים לשני הכיוונים או לכיוון אחד 
ולחזור ברגל, בירידה התלולה של שביל המדרגות 

החיפאי שההליכה בו אורכת כ־20 דקות.
 בחורף 10:00־18:00, בקיץ 10:00־19:30, 

8535582־04, 8335970־04,
הכניסה חינם עד גיל שנתיים. 

בית הקברות של הלוחמים הבריטים
בית הקברות הצבאי הבריטי בחיפה הוא מקום 

שקט מרוצף במדשאות מטופחות במיטב המסורת 
הבריטית. בבית הקברות ההיסטורי קבורים חללי 

האימפריה שנהרגו במלחמת העולם הראשונה 
ובמלחמת העולם השנייה. במלחמות העולם נלחמה 

האימפריה בכל רחבי העולם וסבלה מאבדות כבדות. 
בגלל הפיזור הגיאוגרפי העצום הוחלט לקבור את 
החללים סמוך למקום מותם. בית העלמין הבריטי 
של חיפה הוקם על ידי ועדת חבר העמים לקברי 

מלחמה והיא מתחזקת אותו. הוא צמוד לבית הקברות 
הטמפלרי והכניסה אליו חופשית.
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 המושבה הגרמנית

המושבה הגרמנית המפורסמת של חיפה היא אתר 
תיירות מבוקש. הטמפלרים, שהקימו אותה, היו חברי 

תנועה דתית פרוטסטנטית שנוסדה בדרום גרמניה 
באמצע המאה ה־19. לפי אמונתם היה עליהם להגר 

לארץ הקודש ולהקים בה התיישבות כפרית כדי לקרב 
את הגאולה, וכך עשו. במחצית השנייה של המאה 

ה־19 ובתחילת המאה ה־20 התיישבו מאות טמפלרים 
במושבות אחדות שהקימו ברחבי ארץ ישראל. 

המושבה בחיפה הוקמה בשנת 1868 לאורך הרחוב 
שנקרא כיום שדרות בן גוריון. הטמפלרים השתלבו 

היטב בחיי הארץ, אך לאחר שהצטרפו למפלגה 
הנאצית גורשו מהארץ בידי הבריטים שחששו כי 

הם יסייעו לאויב במלחמת העולם השנייה. המושבה 
הגרמנית הטמפלרית בחיפה שמורה היטב עד היום, 

והיא חלק חשוב מההיסטוריה של העיר.

בית הקברות הטמפלרי
בבית הקברות הטמפלרי נקברו תושבי המושבה 

הגרמנית בחיפה ותושבי יישובים טמפלריים אחרים, 
 למשל בית לחם הגלילית. במקום נמצאת אבן 

הסמוניה - מצבה לזכר ראשוני תנועת הטמפלרים 
בעמק יזרעאל, וכן אובליסק המציין את הקורבנות 

 הגרמנים במלחמת העולם הראשונה. 
בהסכם השילומים עם גרמניה נותר בית הקברות 

 בחזקת הטמפלרים, ומאז הם מתחזקים אותו. 
בית הקברות פתוח בשעות היום, הכניסה חופשית 

והגישה היא דרך בית הקברות הבריטי הסמוך.
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בית הכנסת התיירותי
בבית טמפלרי טיפוסי ויפהפה שוכן לו בית הכנסת. 

פעמיים בשבוע, לאורך כל ימות השנה תוכלו לשבת 
בצוותא בהתוודעות חסידית, לשמוע סיפורי חסידים, 

ניגוני נשמה וסודות מפנימיות התורה והקבלה, כוסית 
לחיים וטעימת קוגל ירושלמי, ולבקש ברכה ועצה 
מהרבי מליובאוויטש. ההשתתפות כרוכה בתשלום 

וכוללת ארוחה קלה.
 שד׳ בן גוריון 57, חיפה

הגנים הבהאיים
זהו אולי המקום המפורסם ביותר בחיפה. את הגנים 

הבהאיים בנו בני הדת הבהאית שהכרמל קדוש להם. 
הגנים המרהיבים בנויים על 19 טרסות המתחילות 

למרגלות ההר ומסתיימות בראשו. הציר המרכזי של 
הגנים מורה לכיוון עכו, עיר בעלת משמעות היסטורית 

ודתית חשובה לבהאים. בלב הגנים המעוצבים 
ומטופלים באופן יוצא דופן ניצב מקדש הבאב בעל 
כיפת הזהב - מקום המזכיר אתרים מסרטי פנטזיה. 

החלקים השונים בגן מציעים מגוון נופים המתכתבים 
ביניהם עם שבילי חצץ, שיחים מעוצבים וערוגות 

פרחים המטופחים ומטופלים על ידי צוות גננים מסור. 
מהגנים נשקפים נופי המפרץ, הגליל והים התיכון. 

הסיור בגנים יכול להיערך עצמאית אבל כדי לחוות 
את הגנים בשלמותם כדאי להירשם לסיורים המוצעים, 

הנערכים, ללא תשלום, מדי יום )למעט ימי רביעי(. 
לא נדרשת הזמנה מראש. הגנים הבהאיים הם אתרים 

מקודשים הפתוחים לקהל הרחב, והמבקרים מתבקשים 
להגיע בלבוש צנוע ולשמור על האתר ועל אופיו.

 כל יום 9:00־17:00. אפשר לבקר במקדש ובגנים 
הפנימיים בשעות 9:00־12:00 בלבד, לאחר מכן 
אפשר לבקר במרפסת התצפית ברחוב יפה נוף 

ganbahai.org.il .וליהנות מנוף פנורמי של הגנים

 מרכז הכרמל 

מרכז הכרמל הוא האזור ההומה ביותר של חיפה. זהו 
אזור מגורים, תרבות ופנאי הנמצא על רכס הכרמל 

עצמו. שכונות המגורים שבמעלה הכרמל חדשות יותר 
מהעיר התחתית, כי עד המאה ה־19 לא נבנו שכונות 

על הרכס, שהיה מרוחק מהחוף ומהעיר העתיקה 
מוקפת החומה של חיפה. גם הדרכים שעל ההר לא היו 

משובחות, והנזירים הכרמליתים ששכנו במנזר סטלה 
מאריס לא הקלו את המעבר. התיישבות הגרמנים 

הטמפלרים על הכרמל בסוף המאה ה־19 האיצה את 

פיתוח האזור. בסוף מלחמת העולם הראשונה רכשה 
חברת הכשרת היישוב אדמות באזור ומאז הוא התפתח 

כשכונה יהודית כפי שהיא מוכרת כיום.

סטלה מאריס
Stella Maris )כוכב הים בעברית( הוא אזור בראש 
הכרמל הצופה לים ובו מנזר וכנסייה בני מאות שנים. 

המתחם שייך למסדר הכרמליתי, שנוסד על הכרמל 
בתקופת ממלכת הצלבנים על ידי נזירים שחיו במערות 

באזור. הכנסייה נפתחה ב־1836 והבנייה הושלמה 
עד 1853. במקום נמצא ארמון הקיץ של הפאשה 

הטורקי עבדאללה, שהוא בית המגורים העתיק ביותר 
בחיפה. מסטלה מאריס יש תצפית יפה לים ולמפרץ 

חיפה. בסטלה מאריס נמצאת התחנה העליונה של 
רכבל חיפה, המקשר את סטלה מאריס עם בת גלים. 

 8:00־12:30, 15:00־18:00, שני־שישי 
8:00־18:00, 8337758־04, הכניסה חינם

טיילת לואי 
הטיילת הוקמה בשנת 1992 לאורך רחוב יפה נוף, 

עוברת לאורך כ־400 מטרים על רכס הכרמל וממנה 
נשקף הנוף המרהיב ממפרץ חיפה וצפונה, בואכה 

ראש הנקרה. יש האומרים שטיילת לואי היא הטיילת 
היפה בארץ. לאורכה כמה אתרים כגון מסעדת הרונדו 
העגולה של מלון דן כרמל, מרפסת תצפית, גן יפה נוף 

ואובליסק הקיסר, שהוקם לכבוד ביקורם של הקיסר 
הגרמני וילהלם השני ואשתו בחיפה בשנת 1898. 

ציר מוריה 
ציר מוריה העמוס והשוקק תמיד הוא הרחוב הראשי 

באזור מרכז הכרמל - בין מרכז הכרמל לבין מרכז 
חורב. בעשור האחרון הפך ציר מוריה בעידוד העירייה 
מאזור מגורים שקט לאזור בילויים לילי של בתי קפה, 

מסעדות ופאבים, המשרת מבלים מכל אזור הצפון.  

הסינמטק 
סינמטק חיפה הוא אחד ממרכזי האמנות הוותיקים 
והמרכזיים של העיר. הוא הוקם בשנת 1975 ושוכן 

במתחם האודיטוריום במרכז הכרמל. הסינמטק מציע 
תוכנית קולנועית מגוונת ויש בו אולם קולנוע מפואר. 
החל מ־1990 מתקיימים בסינמטק אירועי הרוקולנוע 

הפופולריים - כיום פעם בשבועיים. האירועים כוללים 
הרצאות והקרנות סרטים.

 שד׳ הנשיא 142, ראשון־חמישי 9:00־21:00, 
שישי וערבי חג 9:00־13:00, 8338888־04, 

 haifacin.co.il

המושבה הגרמנית

אפשר להגיע לוואדי ניסנאס 
במסלול המדרגות היורד 

מהכרמל עד לעיר התחתית 
וליהנות מנוף מרהיב של 

המפרץ ושל הגנים הבהאיים.
טיפ
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 הדר הכרמל 

הדר הכרמל הוא רובע המגורים המרכזי והצפוף 
ביותר של חיפה, הכולל כמה שכונות גדולות על 
המדרגה שבין העיר התחתית לכרמל. בתי שכונת 
הדר המקורית נבנו בתחילת המאה ה־20. בשנות 

ה־20 של המאה התרחבה השכונה, והיא הפכה 
למרכז האורבני, המסחרי, המשפטי, החינוכי 

והתרבותי של העיר. וכיום משיבה עיריית חיפה 
לשכונה את חשיבותה ואת מרכזיותה בחיי העיר. 
בהדר יש מבנים בסגנון הבאוהאוס ונמצאים כאן 

גם בניין הטכניון הישן שהפך למוזיאון למדע, 
משכן בית הספר הריאלי ובית העירייה. 

גן בנימין
גן בנימין הוא הגן הציבורי הראשון שהוקם 

בישראל, בשנת 1923. בפאתי הגן הוקם בית קפה 
שתושבי הדר היו מגיעים אליו מדי בוקר לקפה 

ועיתון, ובשעות הערב למסיבות ריקודים. עם 
השנים נסגר הקפה והגן ירד מגדולתו, אך בשנת 
2005 הוא שופץ ומאז נערכים בו אירועי תרבות 

בחודשי הקיץ. 
 הכניסה חופשית

ספריית פבזנר ובית פבזנר
בית פבזנר והספרייה שבו הם אתרים היסטוריים 

של העיר חיפה. ספריית פבזנר היא הספרייה 
הציבורית הגדולה בחיפה. היא הוקמה ליד גן 

בנימין בשנת 1932 ושימשה כספרייה עירונית. 
בתחילת 1933 נפטר רוכש הקרקעות וסוחר 
הספרים בנימין בן ישראל ברשטיין )עברי( 

והוריש את אוסף הספרים שלו, שהכיל קרוב 
ל־10,000 כותרים, לציבור החיפאי. לאחר מכן 
הפך אוסף הספרים האדיר לבסיס הספרייה של 

אוניברסיטת חיפה.
 פבזנר 54, ראשון־חמישי 8:30־18:45, 

שישי 8:30־18:45

תיאטרון חיפה
זהו התיאטרון העירוני הראשון בישראל. הוא 
הוקם ב־1961 בקצהו הדרומי של גן בנימין, 

צמוד לספריית פבזנר, והיה אבן שואבת 
לתושבי האזור. מאז סוף שנות ה־80 נערך 

כאן מדי שנה בחול המועד פסח פסטיבל חיפה 
להצגות ילדים. 

ht1.co.il ,04פבזנר 50, 8600500־ 

שוק תלפיות
תוכלו למצוא בשוק מגוון מסעדות ובתי אוכל. 

בחודשי הקיץ השוק פעיל גם בשעות הערב. השוק 
מעניק חוויה מדהימה ויוצאת דופן למבקרים 

בו. הסטודיו לבישול ולאירוח של השפית ורד 
פרן ממוקם במרכז השוק ומציע סדנאות בישול, 

 ארוחות וסיור טעימות.
 סירקין, שני-חמישי 7:00-19:00,

ראשון ושישי 7:00-16:00.

המרכז המסחרי החדש בהדר
בין הרחובות הרצל, ביאליק, החלוץ ושפירא נבנה 

בשנת 1932 המרכז המסחרי החדש, כדי להעביר 
את הפעילות המסחרית־כלכלית מהעיר התחתית 

להדר הכרמל. המתחם מורכב מכמה בניינים 
המקיפים חצר פנימית החבויה מן הרחוב. כיום זהו 

אחד מהבניינים ההיסטוריים של חיפה.

מדרחוב נורדאו
מדרחוב נורדאו במרכז הדר הוא רחוב מרכזי 

בשכונה ולמעשה המדרחוב הראשון בעיר. יש 
כאן הרבה מבנים בסגנון הבינלאומי )באוהאוס( 

שנבנו בשנות ה־30 של המאה הקודמת. בעבר היה 
הרחוב מרכז עסקים ובילוי - הרבה חנויות, בתי 

קפה ומסעדות. בשנות ה־80 היה נורדאו מדרחוב 
מצליח, וכיום מנסה העירייה לחדש את הפעילות 

במדרחוב ויוזמת שיקום בניינים וכן אירועי תרבות 
ואמנות ופסטיבלי רחוב.

בית הכנסת הגדול של חיפה
למרות תדמיתה כעיר פועלים חילונית, יש בחיפה 
אוכלוסייה דתית מגוונת. בשנת 1937 נבנה בסוף 

מדרחוב נורדאו בית הכנסת הגדול של חיפה. 
יש כאן ארון קודש מפואר ואולם תפילה מקורה 
עץ הפתוח למתפללים בכל יום. ברחבת הכניסה 
של בית הכנסת עמודים וקשתות, תבליט לוחות 

הברית וזוג אריות. 

רחוב מסדה
רחוב נעים ושקט יחסית, עם פנינים 

ארכיטקטוניות וכן בתי קפה רבים וחנויות 
מיוחדות הפזורות לאורכו. הרחוב אמנם 

שומר על צביון העיר הישנה, אך הוא הפך 
בשנים האחרונות למרכז בילוי תוסס, בעיקר 

בשעות הערב. האוכלוסייה כאן צעירה ברובה 
וכוללת הרבה סטודנטים. הרחוב מחובר לרחובות 

שמעליו ומתחתיו בשבילי המדרגות החיפאיים 
המפורסמים.

 מסגד כבאביר

מסגד ג'מע סיידנא מחמוד )אדוננו מחמוד( נמצא 
בשכונת כבאביר שעל הכרמל, שבעבר הייתה 

כפר. האוכלוסייה המוסלמית שבשכונה משויכת 
לתנועת האחמדיה – תנועה מוסלמית מודרנית 

יחסית המאמינה בסובלנות ובאחווה בין העמים. 
המסגד, הנראה למרחוק )גם מכביש החוף(, הוא 
מבנה חדש יחסית שנבנה בשנת 1979, ולו שני 
מגדלים בגובה 35 מטרים. מכבאביר נשקף נוף 
יפהפה של הים התיכון, בייחוד בעת השקיעה.

ארבע משש התחנות של 
הכרמלית, היא הרכבת 

התחתית הזעירה של חיפה, 
נמצאות בהדר הכרמל. הידעת

נוף מטיילת לואימנזר סטלה מאריסהגנים הבהאיים
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ספורט 
וחופים

העיר חיפה עשירה בחופי ים 
מרהיבים שלאורכם משתרעות 

טיילות מטופחות, מלאות במסעדות, 
בפאבים ובמתקנים ציבוריים שונים, 

אשר בחלקם אף ניתן ליהנות 
מפעילות ספורט ימי ענפה
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חופי רחצה

חוף דדו זמיר
בחוף זה משתרעת הטיילת הארוכה 

ביותר, שמתחילה בקצה הדרומי של חוף 
דדו ומסתיימת בקצה הצפוני של חוף 

הכרמל )שני ק"מ(. לאורך הטיילת בתי 
קפה ומסעדות, ספסלים, פינות ישיבה, 
רחבת ריקודים ואמפיתיאטרון לאירועי 

קיץ, פינת ספורט ומשחק ובריכת שכשוך 
לפעוטות.

מיקום: כניסה דרומית - ממערב לצומת מת"מ 
)קניון חיפה(, כניסה צפונית - דרך תחנת הדלק 

מקסים, ממערב לצומת, דרך הים.
אמצעי תחבורה: כל האוטובוסים שמגיעים 

למרכזית חוף הכרמל.
רכבת ישראל: תחנת חוף הכרמל.

נכים: אזור מיוחד על יד תחנת ההצלה הצפונית 
בחוף דדו צפון, הכולל חניה שמורה, מלתחות, 
שירותים ומקלחות המותאמים לנכים. כמו כן, 
ירידה משופעת לחוף המאפשרת גישה נוחה. 

חוף הכרמל
טיילת מגוננת, קיוסק בחוף, מסעדות ובילויים 

)בפסאז' ובמלון חוף הכרמל(. חניה חופשית 
מדרום לחוף, ספסלים, פינת ישיבה, פינת ספורט 
ומשחק. בחוף זה קיים שובר גלים התורם להגנה 

חלקית מפני הגלים ומאפשר שחייה נוחה.
מיקום: ממערב לשכונת נווה דוד, למרגלות 

מגדלי חוף הכרמל.
דרכי גישה: כניסה דרומית - ממערב לצומת קניון 

חיפה דרך רחוב אנדרי סחרוב מערבית לצומת 
דרך הים. כניסה צפונית - דרך תחנת הדלק 

מקסים.אמצעי תחבורה: אוטובוסים העוצרים 
בכביש הראשי ליד שכונת נווה דוד או מגדלי חוף 
הכרמל. מוניות שירות. קיים גשר לחציית הכביש 

חיפה־תל אביב משכונת נווה דוד, ומדרגות 
המוליכות היישר לחוף הרחצה.

חוף בת גלים
טיילת ההליכה שלאורך החוף משופעת בבתי 

קפה ובמסעדות, במועדוני גלישה וצלילה 
בחוף, בספסלים, בפינת ישיבה ובפינות ספורט 

ומשחק. בחוף זה קיים שובר גלים המאפשר 
שחייה נוחה במים שקטים ברוב ימי השנה. כמו 
כן אפשר לראות לא מעט גולשי גלים בפעולה. 

חניה חופשית.
מיקום: מצפון לשכונת בת גלים ולאורך רחוב 

רציף מרגולין החל ממחנה חיל הים וכלה באתר 
הרכבל ובמעגן גלשני הרוח שלמרגלותיו.

דרכי גישה: כניסה מזרחית - מרחוב העלייה 
השנייה דרך רחוב שרל לוץ. כניסה מערבית - 

מרחוב העלייה השנייה דרך שד' בת גלים.
אמצעי תחבורה: קווי אוטובוס 40, 41.

החוף השקט
נחשב לחוף השקט ביותר בארץ ובעל תנאי 

שחייה של בריכה, הודות לשובר גלים שנבנה 
במקום המגן מפני הגלים ומאפשר שחייה נוחה.

החוף השקט הוא חוף נפרד לציבור הדתי: 
ימים ראשון, שלישי וחמישי - נשים; שני, 

רביעי ושישי - גברים; בשבתות וחגים - 
מעורב. לאורך החוף סככות צל, ספסלים 

ופינת ישיבה, קיוסק ומסעדה בחוף. החניה 

חוף הגולשים

רג
נב

רי
 ג

מר
ת

אי
ם: 

לו
צי



ספורט 15   

מוסדרת ובתשלום. 
מיקום: החוף במפרץ חיפה וסמוך לנמל חיפה.
דרכי גישה: הכניסה בפנייה ימינה מרח' חיל 

הים או בפנייה שמאלה מרחוב העלייה.
אמצעי תחבורה: קווי אוטובוס 40, 41. 

אפשרות גם למוניות שירות.

חוף הסטודנטים
אחד החופים הפופולריים בחיפה, שאהוב 

במיוחד על צעירי העיר. החוף הוא מוקד בילוי 
של הופעות, אירועים ומסיבות חוף ענקיות. 

בחוף יש מתקני כושר ובמרכזו עומד רכב 
מסחרי שמתפקד כמרכז קניות מקומי. השנה 
החלה לפעול לראשונה במקום תחנת הצלה.

מיקום: צמוד לחוף הכרמל, 400 מ׳ מקצה הטיילת.

חוף קריית חיים
בטיילת המטופחת שלאורך החוף יש 

קיוסקים, מזנונים ומסעדות, חניה חופשית, 
סככות, רחבה לאירועי קיץ, ספסלים, פינות 

 ישיבה ופינות מנגל.

בחוף זה קיים חוף נפרד לציבור הדתי ליד 
המגדל הצפוני, בשעות רחצה קבועות. בחגים 

ובשבתות הכניסה לחוף מעורבת.
מיקום: קריית חיים מערבית.

דרכי גישה: כיוון צפון - שד' טרומן ומקריית 
 ים. כיוון מזרח - שד' דגניה.

חוף הגולשים
חוף הגולשים, מקטע חוף בת גלים, נחשב 

לאחד החופים הטובים ביותר לגלישה במזרח 
התיכון. מדובר בחוף היחידי שפונה צפונה 
וייחודו בעוצמת הרוח והמים שבו, היוצרת 

תנאי גלישה אידיאליים. מדי שנה מתקיימות 
בחוף תחרויות גלישה ארציות.

מיקום: רחוב המפרי יוברט. כניסה מחוף 
בת גלים.

ייחוד: אתר הגלישה החשוב ביותר לגלישת 
רוח, עפיפון וגלישת גלים.

Backdoor חוף
חוף לגולשים מנוסים בלבד, שמגיעים 

אליו בעונת החורף, אז הרוח הדרומית 
הופכת את הגלישה למאתגרת ולעוצמתית.                                                                            

הכניסה לחוף: מטיילת בת גלים.
 שירותים נלווים: חניה, מקלחות ומסעדות.

צלילה 

חיפה משופעת באתרי צלילה מרהיבים 
ואיכותיים. יש אתרי צלילה היסטוריים, 

ריפים טבעיים מרתקים וכן אתרים שבהם 
טבעו כלי שיט בשנים האחרונות המשמשים 

מוקדי משיכה לצוללנים. 

הצוללת שירה
הצוללת הטרופה שקועה באמצע מפרץ חיפה 
בעומק 32 מ' ובמרחק של כ־11 ק"מ מהחוף. 
עם השנים הפך המקום לאתר צלילה פופולרי 

ושייטת 13 אף התאמנה במקום. במשך 
השנים התיישבו על הצוללת בעלי חיים 

שמצאו מקלט בעומק הים: כוכבים, צדפות 
ודגי מים עמוקים. 

חופי ים מרהיבים
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אח"י מזנק
אח"י מזנק הייתה ספינת טילים של חיל הים 
בשנים 1967־1996, השתתפה בקרבות ימיים 
במלחמת יום הכיפורים וסיימה את שירותה 
כשטובעה ב־1998 מול חופי העיר, שלושה 
ק"מ מחוף דדו, בעומק של 32 מ'. הסערה 

והזרמים הרסו את הסטי"ל והפכו אותה 
לאוסף של שברים מפוזרים. צוללנים מעידים 

שכמות החי הימי באתר גדולה מאוד והיא 
כוללת להקות דגים ואלמוגים רבים.

אח"י ארלוזורוב
 בשנת 1947 הייתה אח"י ארלוזורוב 

 בדרכה לארץ, נושאת מעפילים יהודים, 
אך היא התגלתה על ידי הבריטים וטובעה 

מול חוף בת גלים בעומק של כעשרה מטרים. 
 האתר מומלץ לצוללים מתחילים 

 ולצלילות חופשיות. 
חובה לקבל אישור מוקדם מחיל הים מאחר 

שהאזור נמצא בקו המטווח של בה"ד חיל הים.

הספינה הטורקית
נחשב לאחד האתרים היפים בים התיכון 

לצלילות לילה. הספינה הטורקית טבועה 
בעומק של 13 מטרים ובמרחק של ק"מ בודד 

מהחוף. בסוף שנות ה־80 נסחפה הספינה 
לרכס סלעי ונתקעה. שרידיה מונחים בעומק 

של תשעה מטרים ומכוסים בצמחייה ים 
תיכונית עשירה ובבעלי חיים זעירים, רכיכות 

שונות ודגה. 

אוניית הקיטור
אחת הצלילות היפות במפרץ חיפה. אוניית 

הקיטור האיטלקית טבועה בעומק של 13 
ק"מ, במרחק של ק"מ אחד מהחוף, וממוקמת 
מדרום־מערב לתחנת הרכבל התחתון בחיפה. 
אפשר להגיע לצלעות ולשדרית של הספינה, 

שם ניתן לראות את גשר הספינה מחובר 
לקרקעית. הצלילה קלה ויפה ומתאימה לכל 

 דרגות הצלילה. 

עושים ספורט

מלבד ספורט ימי מציעה חיפה עוד כמה תחומי 
ספורט מגוונים.

כדורגל - אצטדיון סמי עופר
מתקן הכדורגל המודרני והחדיש בישראל 

עומד בתקן 4 של אופ"א ויכול לארח משחקים 
מכל מסגרת אירופית. האצטדיון, שמכיל יותר 

מ־30 אלף מקומות ישיבה, נפתח בתחילת 
עונת 2014־2015 ונחשב לאחת האטרקציות 

החדשות והמלהיבות בעיר והוא נבחר 
לרשימת עשרת האצטדיונים המובילים בעולם 

לשנת 2014.
 רוטנברג 2, 3002301־04

מועדון צלילה המקיים צלילות באתרים 
השונים בחיפה:

 בלו - נמל הקישון, 8744698־04, 
כל יום )בעונה( 8:00־16:00.

מועדון צלילה
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מועדון ספורט מכבי
במתחם הספורט והפנאי של מכבי אפשר ליהנות 
משתי בריכות מקורות ובריכת פעוטות חיצונית, 

חדר כושר, ג'קוזי, סאונה יבשה ורטובה, אולם 
כדורסל, אולם חוגים ומשטחי דשא רחבים.

במקום פועל בית הספר לשחייה לכל הגילים 
והילדים המצטיינים מופנים להתאמן באימוני 

 נבחרות השחייה של מכבי חיפה. 
ייחודי: מי הבריכות מחוממים באנרגיה 

סולרית, שאינה מזהמת את האוויר.
 ביכורים 19, 8388341־04. 

ראשון־חמישי 5:00־22:00, שישי 5:00־17:00, 
maccabi-club.co.il ,17:00שבת וחג 7:00־

xpark - פארק אתגרי
הפארק נמצא בכניסה הדרומית לעיר והוא 

מתחם חווייתי ענקי על שטח של 13 אלף ק"מ, 
הכולל קיר טיפוס אולימפי, מתקן סנפלינג, 

מתחם פיינטבול רחב, אומגת ענק, פארק 
חבלים ומגרש קט רגל על דשא סינתטי. המקום 

מתאים לכל הגילים. חניה צמודה בחינם. 
 מרכז הקונגרסים, קדושי יאסי, בכניסה 

 xpark.co.il ,1הדרומית לחיפה, 00־44־52־599־

מרכז הטניס
המרכז, שהוקם ב־1982, מציע 20 מגרשי טניס 

להשכרה, אצטדיון מרכזי )500 צופים(, שני 
קירות אימונים, חדר כושר, ספרייה, מקלחות 

וחדרי הלבשה, חנות ספורט, מזון 
וחדר מאמנים. 

 צביה ויצחק 2, כפר זמיר,
 בכניסה הדרומית לחיפה, 8522721־04,

tennis.org.il

סקימולטור
מרכז מקצועי וחווייתי המאפשר גלישה 
בתנאים דומים לשלג ומשמש בית ספר 

ללימוד, לאימון לתרגול ולהצטיידות לקראת 
חופשת סקי וסנובורד אמיתית. מתאים 

לגולשים מתחילים וותיקים כאחד.
 בניין כפיר, אזור התעשייה של הצ'ק פוסט, 

מול בניין שטראוס, 6222055־04,
skimulator.co.il. בתיאום מראש בלבד

surfclub מרכז הגלישה 
מועדון ובית ספר לגלישה המופעל על ידי 

ספורטאים פעילים שהפכו את הגלישה לדרך 
 ולסגנון חיים. 

תוכלו ליהנות מקורס גלישת גלים קבוצתי, 
מגלישת סאפ, גלישת קייטסרפינג וקייטנות 

 איכותיות לנוער. 
־אז אם אתם חובבי ים מושבעים, אל תהס

סו לנצל את רצועת החוף הכי יפה במזרח 
התיכון.

sur, 8550183־04 fclub.co.il 
SurfClub מועדון גלישה

kahuna מועדון הגלישה
מועדון ספורט ימי ואתגרי המתקיים בחוף 

הקהונה סמוך למלון מרידיאן. במקום קורסי 
גלישה, חתירת סאפ, קייטנות גלישה ואפילו 

אופציה לימי הולדת חוויתיים. 
 דוד אלעזר 10, 7733599־054, 

kahunasurfclub.co.il

מועדון כושר קרוספיט
מועדון כושר ייחודי העובד בשיטת אימון 

פונקציונלי, המשלב את כל מרכיבי הכושר 
הגופני: הרמת משקולות, התעמלות מכשירים 
והתעמלות קרקע. קרוספיט חיפה הוא מועדון 

הקרוספיט הרשמי היחיד בחיפה ובצפון 
ונחשב לאחד ממועדוני הקרוספיט הגדולים 

והמקצועיים בארץ.
 ציפורה זייד 3, 0221822־052,

 crossfithaifa.co.il

באולינג חוצות המפרץ 
20 מסלולי באולינג המיועדים לכל המשפחה 

כולל שני אולמות לאירועים, משחקייה 
לילדים, מזנון ובר מסעדה. במקום מתקיימות 

תחרויות לבני כל הגילים ולמתחילים יש 
הדרכה וציוד מקצועי. 

 החרושת 6, חוצות המפרץ, כל יום 
10:00־23:00, 8402888־04, 8402706־04, 

haifabowling.co.il

אצטדיון סמי עופר
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קרטינג חוצות המפרץ
פארק מוטורי הממוקם בלב צומת חוצות המפרץ 

)צומת וולקן לשעבר(.
הפארק משתרע על שטח של כארבעה דונמים 

ומכיל מסלול מקצועי למכוניות קרטינג 
 למבוגרים וכן קרטינג לילדים )גיל 9־12(, 

מטווח ירי פיינטבול, קליעה למטרה חץ וקשת 
ומסלול נפרד לאופנועים חשמליים לילדים.

 חוצות המפרץ, כל יום 10:00־24:00, 
כולל סופי שבוע, 8501060־04 

היכל הספורט רוממה 
ההיכל, המונה 5,000 מושבים, משמש כמגרש 
כדורסל מקצועי לאימונים ולמשחקי הבית של 
מכבי חיפה והפועל חיפה וכן לאירוח תחרויות 

ספורט בענפים שונים כגון כדורעף, כדוריד, 
התעמלות וקטרגל. כמו כן, מתקיימים בהיכל 
מדי שנה אירועי בידור ותרבות גדולים כגון 

שבוע הספר העברי, מופעי בלט, קונצרטים ועוד.
 דרך פיק"א 69 רוממה, 8256290־04

אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן
מגרש האתלטיקה הממוקם ליד הטכניון, משמש 
זה שנים רבות כבית המקצועי הגדול ביותר לכל 
מקצועות האתלטיקה הקלה באזור חיפה והצפון. 
המתקן משמש מגוון רחב של ספורטאים וחובבי 

ספורט בטווח רחב של גילים, ענפים ומסגרות, 
ואפשר למצוא בו מסלול ריצה מקצועי, מתקני 

קפיצה, אימוני זריקת דיסקוס, הדיפת כדור ברזל 
 ועוד. במקום יציע בן 900 מושבים, וחניה רחבה.

 נווה שאנן, 8233955־04  

ספורטן חיפה
שטחו של הקאנטרי קלאב 27 דונם, כולל שתי 

בריכות שחייה )חיצונית ומקורה ומחוממת(, 
אולם סקווש, שני מגרשי טניס, 

מגרש כדורסל וקטרגל, משטחי דשא וגן 
שעשועים. סמוך לבריכה החיצונית מצויים 

חדרי ספא, ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה 
ומלתחות. במתחם ישנם גם חדר כושר 

מאובזר, חנות ספורט ומכון יופי.
 צביה ויצחק 1, ראשון 12:00־23:00, 

שני־חמישי 6:00־23:00, שישי 6:00־18:00, 
 שבת 8:00־18:00, 8529611־04, 6669*, 

sportan.org.il

הולמס פלייס חיפה
הסניף בחיפה הוא אחד משמונת מועדוני 
הפרימיום של רשת הולמס פלייס. 1,600 

מ"ר הכוללים אזור אירובי רחב היקף, אזור 
משקולות חופשיות, סטודיו עם מגוון חוגים, 

חדר ספינינג, מתקני powerplate, אזור 
אגרוף ועוד.

 פלימן 4, ראשון ושלישי 6:00־23:00, 
שני, רביעי וחמישי 07:00־23:00, 

שישי 7:00־17:00, 
שבת 7:00־15:00,

 8500980־04,
holmesplace.co.il

משחקי כדור בחופים

אצטדיון סמי עופר
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אמנות
חיפה חֹווה רנסנס אמנותי המתבטא 
בשלל גלריות ומוזיאונים לכל סוגי 

הקהלים, המארחים הן אמנים בתחילת 
דרכם והן אמנים ידועי שם.  מעל כולם 

מרחף גונה הייחודי של העיר
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מוזיאון חיפה לאמנות
מוזיאון חיפה לאמנות, אחד משלושת המוזיאונים 

לאמנות הגדולים בישראל, שוכן בתפר המצוי 
בין שכונה יהודית, מוסלמית ונוצרית, בגבולו של 
ואדי ניסנאס ומציג תערוכות של אמנות עכשווית 

הכוללות תערוכות יחיד של אמנים מישראל 
ומהעולם, תצוגות של אוסף המוזיאון העשיר, 

תערוכות קבוצתיות שעוסקות בנושאים 
בתרבות עכשווית.

 שבתאי לוי 26, ראשון־רביעי 10:00־16:00, 
 חמישי 16:00־19:00, שישי 10:00־13:00, 

שבת 10:00־15:00,
 .hma.org.il ,049115991־ 

מוזיאון העיר
מוזיאון העיר חיפה הינו מוזיאון היסטורי השוכן 

במושבה הגרמנית במתחם הכולל שני מבנים 
מרהיבים מתקופת הטמפלרים: ״בית העם״, 

המבנה הטמפלרי הראשון שהוקם בארץ, ו״בית 
הספר הטמפלרי״. המוזיאון מזמן יציאה למסע 

מרתק אל עיר מודרנית, ים־תיכונית, אשר 
מתחיל במאה ה־18, עובר דרך התהוותה כעיר 

קוסמופוליטית רב־לאומית וממשיך עד הפיכתה 
של חיפה לעיר פועלים אדומה ומטרופולין צפוני 

 בימינו.
 שד׳ בן־גוריון 11,  

ראשון־רביעי 10:00־16:00, חמישי 

16:00־19:00, שישי 10:00־13:00, 
hcm.org.il ,04שבת 10:00־15:00, 9115888־ 

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית מציג מגוון רחב של 

כ־7,000 מוצגי אמנות יפנית מסורתית ועכשווית, 
בהם ציורים והדפסים, ספרים מעוטרים עתיקים, 
חרבות עתיקות וחפצי אמנות שונים. המוזיאון, 

השוכן במרומי הכרמל, מוקדש כולו לתרבות היפנית 
והוא היחיד מסוגו במזרח התיכון.

 שד' הנשיא 89, ראשון־חמישי, שבת 
10:00־19:00, שישי 10:00־13:00, 04-8383554 

tmja.org.il

מוזיאון מאנה כץ
מוזיאון מאנה־כץ שוכן ברחוב יפה נוף, במבנה 

המשקיף אל מפרץ חיפה, שהיה שייך לאמן ושימש 
לו בית קיץ בחמש השנים האחרונות לחייו. 

במוזיאון מוצגות תערוכות מתחלפות שעוסקות 
באמנות היהודית בתקופה המודרנית והעכשווית. 
באביב ובקיץ פועל במרפסת המוזיאון בית קפה 
שמגיש ארוחות קלות ונחשב לאחד המצפורים 

היפים בעיר. 
 יפה נוף 89, 9119372־04

ראשון־רביעי 10:00־16:00, חמישי 16:00־19:00, 
שישי 10:00־13:00, שבת 10:00־15:00,

mkm.org.il 

מוזיאון הרמן שטרוק
הרמן שטרוק )1876־1944( נחשב לאחד מאמני 

ההדפס החשובים בגרמניה ובארץ ישראל. יצירתו 
כוללת שפע עבודות על נייר, בעיקר בתחומי הדיוקן 

והנוף. ביתו המהודר, המשלב מרכיבים אירופיים 
ומזרחיים, תוכנן על ידי האדריכל הנודע אלכסנדר 
ברוולד. ב־2013 שופץ המבנה, תוך שימור פרטיו 

המקוריים, ונפתח בו המוזיאון החדש. במוזיאון 
מוצגות תערוכות מתחלפות, העוסקות בהיבטים 

שונים ביצירתו של שטרוק ובסוגיות נבחרות 
בתחום אמנות ההדפס. במוזיאון מתקיימות הדגמות 

של תהליך ההדפס וכן סדנאות וקורסים באמנות 
ההדפס.

 ארלוזורוב 23, 04-9127090
ראשון־רביעי 10:00־16:00, חמישי 16:00־19:00, 

shm.org.il ,13:00שישי 10:00־

המוזיאון הימי הלאומי 
המוזיאון הימי הלאומי בחיפה מציג את תולדות 

הספנות באגן הים התיכון ואת סיפורה הימי 
של העיר. המוזיאון מציג 5000 שנות היסטוריה 

וארכיאולוגיה ימית, ומאפשר למבקריו להתרשם 
וללמוד על ספינות עתיקות, עוגנים, אילי ניגוח 
וממצאים ארכיאולוגיים נוספים, כגון מטבעות 
זהב, רצפות פסיפס, כלים ויצירות אמנות. כמו 

כן, מוצגות במוזיאון תערוכות העוסקות בהיבטים 
מגוונים של הים וסביבתו: ״הפיראטים: הדגל 

מוזיאון ראובן הכט
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והגולגולת״, ספנות עברית, מכשירי מדידה וניווט, 
קרטוגרפיה - מפות עתיקות, אטלסים וגלובוסים, 

פיסול יווני ורומי ועוד.
 שד' אלנבי 198, ראשון־רביעי 10:00־16:00, 

 חמישי 16:00־19:00, שישי 10:00־13:00, 
 nmm.org.il ,04-8536622 ,15:00שבת 10:00־

מוזיאון ראובן הכט
בבניין המרכזי שבאוניברסיטת חיפה חבוי מוזיאון 

המציג פריטים ארכיאולוגיים המייצגים את התרבות 
החומרית בתקופותיה הקדומות של ארץ ישראל. 
שני אוספים עיקריים בו: אוסף מטבעות יהודיים 

ואוסף החותמות הכתובים מתקופת המקרא - 
מהגדולים והחשובים בתחום. במוזיאון תערוכת 

קבע המתמקדת בתרומתם של הפניקים לאדריכלות 
ולבניית נמלים, ותערוכה המתמקדת בשבע מלאכות 

ותעשיות קדומות. 
אטרקציה מיוחדת היא ספינה בת 2,400 שנה 

שנמצאה במעגן מיכאל. באגף לאמנות מוצגות 
עבודות מזרמי אמנות שונים החל מאמצע המאה 

ה־17, בדגש על האימפרסיוניזם ועל עבודות אמנים 
יהודים מהאסכולה של פריז. 

 אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, 
ראשון, שני, רביעי, חמישי 10:00־16:00, 

שלישי 10:00־19:00, שישי 10:00־13:00, שבת 
10:00־14:00, 8257773־04. כניסה חופשית

מוזיאון מוניו גיתאי מונרויב 
לאדריכלות

הבמאי עמוס גיתאי הקים מוזיאון ראשון מסוגו 
בישראל, כמחווה לאביו האדריכל פרופ' מוניו 

גיתאי וינרויב ז"ל, בחלל עבודתו ויצירתו 
במרכז הכרמל. במקום מוצגות מדי שנה תערוכות 

מתחלפות בנושאי אדריכלות ישראלית ובינלאומית 
ומתקיימים בו אירועים שונים. 

 שד' הנשיא 135 מרכז הכרמל,  
 שלישי־רביעי 10:00־13:00, 

שישי־ שבת 11:00־14:00, 8712311־04 
muniogitaimuseum.com

מוזיאון הרכבת
המוזיאון מציג אבני דרך בהתפתחות התחבורה 
הציבורית בארץ מאז ראשיתה. אחד מיתרונות 

המוזיאון הוא מיקומו - בתוך תחנה פעילה 
)התחנה הטורקית חיפה מזרח( בעלת אווירת 

התרחשות אופיינית התורמת לחוויית הביקור. 

במוזיאון אוסף קרונות וקטרים משופצים במבני 
אבן ישנים מהתקופה העותמנית ותצוגות של 
לוחות זמנים, כרטיסים, תצלומים וציוד מגוון 
החל מקו הרכבת הראשון בארץ שנפתח בשנת 

.1892
 חטיבת גולני 1,ראשון־חמישי 8:00־16:00

8564293־04

מוזיאון ההעפלה וחיל הים
מאבק העלייה לארץ ישראל בשנים 1934־1948 
וסיפורי המעפילים והיישוב נפרשים במסמכים 

היסטוריים, קטעי עיתונות, צילומים וסרטים. 
אוניית ההעפלה אף על פי כן היא מוצג 

חשוב במוזיאון, ובה חזיון אור קולי. השטח 
שמתחת לאונייה מספר את סיפור המאבק 

בבריטים ומתאר את חיי המעפילים במחנות 
המעצר בקפריסין. במוצגים הבולטים: אוניית 
מעפילים שהוטבעה בפתח נמל חיפה, צוללת 

וספינת טילים. לתולדות חיל הים מוקדש חלק 
נכבד כיוון ששורשיו נטועים במפעל ההעפלה. 
בחצר הכניסה למוזיאון מתנשא גשר הצוללת 

דקר שנימשה בעומק של 3,000 מ' מתחת 
למקום טביעתה. באולם המבואה כמה מוצגים 

רבי חשיבות, בהם דגם האונייה אקסודוס. 
 דרך אלנבי 204, 8536249־04 

navy.idf.il ,16:00ראשון־חמישי 10:00־

מוזיאון בית דגון
המוזיאון הוא חלק אינטגרלי ממגורות בית דגון 

)הקרויות על שם אל התבואה של הכנענים( ומספר 
את סיפורם של השעורה והחיטה מהתקופות 

הקדומות ביותר עד ימינו. במוזיאון אוסף של 
חפצים הקשורים לעיבוד תבואה ולאחסונה - אבני 

רחיים, תנור אפייה מתקופת המלכים, ממצאים 
רומיים הקשורים לטחינת התבואה.

 העצמאות 75, ראשון־חמישי סיור 
בשעה 10:30, 8664221־04 בתאום מראש

מוזיאון קסטרא העתיקה
מרכז קסטרא נבנה במבואות הדרומיים של העיר 

חיפה על חורבותיה של העיר קסטרא העתיקה 
שהייתה בתקופה הביזנטית מרכז הומה ומשגשג 
של חיי מסחר, תרבות ואמנות. בעת הקמתו של 
הפרויקט התחבורתי של מנהרות הכרמל בוצעה 

במקום חפירת הצלה גדולה על ידי רשות העתיקות 
ונתגלו בה שרידים של כלי זכוכית וחפצי אמנות 

אחרים מאותה תקופה. ממצאים וחפצי אמנות אלו 
מוצגים במרכז קסטרא של היום לצד גלריות של 
אמנות עכשווית, מוזיאונים חדשניים ותערוכות 

מתחלפות וציורי קיר מדהימים ביופיים. 
castra.co.il ,048590000־ 

גלריה שער שלוש
חנות גלריה בעיר התחתית שפועלת בתמיכה 
עירונית. מאפשרת מכירה של יצירות אמנות 

מקומיות ללא עמלות תיווך. במקום מתקיימות 
פעילויות תרבות ואמנות כגון תערוכות מתחלפות, 

הרצאות, הקרנות סרטים, שיעורי ערבית ויוגה 
ועוד. המקום מנוהל בין היתר על ידי יוצאי האגף 

גלריה לאמנות לשעבר. 
 שער פלמר 2, שלישי 14:00־11:00 

ומ־20:00־17:00 רביעי 14:00־11:00 חמישי 
21:00־18:00 שישי 14:00־11:00 שבת 

15:00־12:00, 6252844־04

הנביאים חדר עבודה 
הנביאים חדר עבודה הינו מקום ללימוד ועשיית 

אמנות. המערכת השבועית מורכבת משיעורי 
ציור, רישום, פיסול צילום והדפס, כשבנוסף 

מתקיימות סדנאות, הרצאות וערבי הקרנת 
סרטים. המקום מבוסס על קשר בין 

אמנים ומתמקד בעבודה פיזית בסטודיו יותר 
מאשר על אמנות קונספט - ועל כן שמו של 

בית הספר. המורים במקום הינם אמנים פעילים 
המגיעים מדיסיפלינות ומדיומים שונים.

 מעלות הנביאים 21, כדאי להתעדכן 
באירועים השונים בדף הפייסבוק - "הנביאים - 

חדר עבודה", או בטלפון 3790415־052

ART גלריה לאמנות עכשווית, גרנד
במרכז קניות פועלת גלריה הפתוחה בכל ימות 

הבניין הראשי של מוזיאון 
הרכבת שוכן במוסך הקטרים 

המשופץ של הרכבת החג'אזית 
שנסללה עבור עולי ההר. הידעת

מוזיאון טיקוטין המוזיאון הימי הלאומי
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השבוע בשעות פעילות הקניון והכניסה אליה 
ללא תשלום. אוצרת הגלריה שירלי משולם 

החיפאית מקימה תערוכות מעוררות מחשבה 
ומאתגרות, של אמנים מקומיים בעיקר.

 גרנד קניון קומה 3, דרך שמחה גולן 54, 
ראשון־חמישי 12:00־20:00, 

שישי 10:30־13:00, 8121111־04

בית האמנים על שם שאגאל
בית האמנים הוקם בשנת 1954 ביוזמת אגודת 

הציירים והפסלים, והוא משמש לתערוכות 
יחיד ותערוכות קבוצתיות, להפקת קטלוגים 
וכתבי עת ולחילופי תערוכות בינלאומיות. 

כמו כן מתקיימים בו שיח אמנים, 
הרצאות בנושאי אמנות שונים, קונצרטים 

קאמריים ועוד.
  שד׳ הציונות 24, 8522355־04

בית הגפן
מרכז תרבות יהודי־ערבי המוקדש לאמנות מקומית, 

מזרח תיכונית ובין לאומית ועוסק ברב תרבותיות 
ובדיאלוג. הגלריה פועלת ליצירת שותפויות, ייזום 
ועידוד פרויקטים, לצד עשייה אלטרנטיבית עבור 

קבוצות אוכלוסייה שונות. מן המוצגים בה הן 

תערוכת פסטיבל "החג של החגים" הנפרשת לתוך 
המרחב הציבורי של ואדי ניסנאס ותערוכת "חודש 
התרבות הערבית". מרחק צעדים ספורים, במעלה 

ההר, ניתן לבקר בבית האמנים החיפאי ובגן הפסלים.
 beit-hagefen.com ,04הגפן 2, 8525252־ 

הנמלה - אומנות, פיסול והפקות 
הסטודיו של שחר סיון מקיים בימי שני ערבי 

מודל - בקיץ על הגג. אם אתם אמנים בעיסוקכם 
או בנשמתכם אתם מוזמנים להגיע. 
 הנמל 37, בתיאום מראש בלבד 

5670505־052 

גלריה אסף
חלל אמנות המהווה אבן שואבת לאמנים ולאנשים 

יוצרים, לחובבי אמנות ולאספנים. בגלריה ניתן 
לרכוש אמנות, להציג תערוכות יחיד, ללמוד סוגים 

שונים של אמנות ולצאת לסיורי גלריה. 
 חורי 20, 052-3470222, 

שני־חמישי 11:00־17:00 שישי־שבת 11:00־16:00                                                                                  
 .www.assafgallery.com

בתיאום מראש בלבד
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תרבות
עם למעלה מ- 35 מוסדות תרבות 

בעיר, נהנית חיפה משפע של 
אירועים הכוללים מופעי בידור 
ותיאטרון עירוני, קונצרטים של 

התזמורת סימפונית ושלל פסטיבלים
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קולנוע ותיאטרון

סינמטק חיפה
סינמטק חיפה הוא שם נרדף לאיכות, באווירה 

אינטימית. מוקרנים בו כ־400 סרטי קולנוע בשנה 
מחו"ל ומהארץ, עלילתיים ותיעודיים. נוסף 

על כך נערכות בו עשרות הקרנות טרום בכורה 
ומפגשים עם יוצרים ושלל תוכניות עשירות; בהן 
רטרוספקטיבות, עונת הקולנוע הבריטי, פסטיבל 

ברזילאי, חוויה ישראלית, הפינה הקלאסית, 
הרצאות פתוחות לקהל ועוד. 

haifacin.co.il ,04שד' הנשיא 142, 8338888־ 

סינמה קפה קולנוע עממי
סינמה קפה עממי פועל כל ימות השבוע במבנה 
התיאטרון ההיסטורי בשכונת נווה שאנן בחיפה. 

בבית הקולנוע שני אולמות ל־180 צופים, הקרנה 
דיגיטלית וצליל היקפי איכותיים. במקום פועל גם 

בית קפה ומתקיימים בו אירועי תרבות מגוונים, 
המעניקים חוויה של קולנוע שכונתי ואיכותי.

 הגליל 99, נווה שאנן, 8325755־04, 
cinemacafeamami.com

תיאטרון חיפה
הססמה של תיאטרון חיפה היא "תיאטרון יוצר 

שינוי". התיאטרון נוסד בשנת 1961 ביוזמתו 
של ראש עיריית חיפה דאז, אבא חושי, והיה 

לתיאטרון העירוני הראשון בארץ והראשון שבו 

הוקם מערך שיווקי של מפעל מנויים שנועד לקרב 
את תושבי העיר ליצירה התיאטרלית ולהרחיב את 

המעגל התרבותי של העיר. תיאטרון חיפה הוא 
תיאטרון יוצר המעודד את העשייה התיאטרלית 
על כל גווניה. המקום הוא בית ואף קרש קפיצה 

למחזאים וליוצרים ישראלים, מעודד מחזאות 
מקורית ומלווה יוצרים בתחילת דרכם. בתוך כך 

מקפיד התיאטרון להיות חלק מהעיר ומנהל דיאלוג 
מתמיד עם הקהילה הערבית בחיפה כדי ליצור דו 
קיום תרבותי. המנויים נהנים מהצגות הבית, לצד 

הצגות נבחרות ממיטב התיאטראות בארץ לכל 
הקהלים והגילים.

ht1.co.il ,04פבזנר 50, 8600500־ 

Yes Planet 
בקניון סינמול בצומת לב המפרץ פועל קולנוע  

Yes Planet המציע חוויית קולנוע עשירה 
הכוללת 23 אולמות קולנוע וארבעה אולמות 

VIP מפנקים. לצופים יש בחירה ממגוון עצום 
של סרטים המוקרנים מדי יום על גבי מסכי ענק, 
באמצעות מערכות הסאונד וההקרנה המתקדמות 

ביותר שיש, על גבי הכורסאות הנוחות בעולם.
 שד׳ ההסתדרות 55, קניון סינמול,

לב המפרץ, 8416898/9־04, 
 yesplanet.co.il/haifa

גלובוס מקס 
בגרנד קניון חיפה פועל קולנוע גלובוס מקס ובו 

17 אולמות קולנוע יפהפיים בשלושה מפלסים, 
 Gold Class כולל חמישה אולמות עם אירוח

 ומערכת השמע המתקדמת בעולם -
Dolby Atmos. מתחם הקולנוע, המציע חוויית 

בילוי קולנועית מרהיבה ללא צורך להרחיק אל 
מחוץ לעיר, משקיף אל נוף הקניון בין ההרים 

ומציע מגוון תכנים קולנועיים לכל הגילים.
 דרך שמחה גולן 54, גרנד קניון, 

globusmax.co.il

תיאטרון הצפון
 תיאטרון הצפון בקריית חיים נוסד לפני יותר 

משני עשורים וניצב במקום מרכזי על מפת 
התרבות הישראלית עם כ־30 אלף מנויים 

ורפרטואר מופעים מגוון. התיאטרון מעוצב 
לעילא והבמה מותאמת בגודלה להצגות גדולות 

ולהפקות ענק. יש בתיאטרון 1,100 מקומות 
ישיבה, חניה בשפע, הסדרי גישה לנכים, אולם 

כניסה מפואר, קפיטריה ועוד. מיטב ההצגות 
והמופעים מגיעים להציג בפני תושבי הצפון מכל 

התיאטראות בארץ, בהם הבימה, הקאמרי, בית 
ליסין וגשר.

 בלינסון 41 קריית חיים, 8814814־04 
 theatron-hazafon.co.il

תיאטרון אלכרמה – בית הגפן
בית הגפן הוא מרכז תרבות יהודי־ערבי )עמותה 

ללא מטרות רווח(, המאמינה ביצירה משותפת 

התזמורת הסימפונית חיפה
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ושוויונית. בין היתר פועל במרכז גם תיאטרון 
בשם אלכרמה - התיאטרון הערבי הוותיק ביותר 
בארץ, שנוסד לפני כ־40 שנה כחלק מבית הגפן, 

והעלה במהלך השנים הצגות רבות, בדגש על 
הצגות ילדים ונוער. התיאטרון מציע רפרטואר 

מגוון של יוצרים שונים, יהודים וערבים מהארץ 
ויוצרים ומרחבי העולם הערבי, לצד הצגות 

תיאטרון קלאסיות.
beit-hagefen.com ,04הגפן 2, 8515133־ 

תיאטרון הסטודיו
תיאטרון הסטודיו הוא בית יוצר לתיאטרון 

מקורי והוא מציע אלטרנטיבה ליצירה חיפאית 
בתחום התיאטרון ופועל כתיאטרון פרינג‘ 

לצעירים ולצעירים ברוחם. בתיאטרון מוצגים 
מדי חודש עשרות הצגות, מופעי סטנדאפ, 

מופעי מוזיקה במגוון סגנונות, מופעי 
אימפרוביזציה, ערבי שירה ועוד. כמו כן 

מתקיימות במקום סדנאות משחק למבוגרים, בני 
נוער וילדים. 

 שד׳ הנשיא 142, בית הכט )רוטשילד(,
hastudio-tr.co.il ,048100104־

בית 9
בית 9 הוא בית ספר יוצר לתיאטרון בובות 

ומשחק תחת הכותרת "בובות עושות לנו בית 
ספר". מלבד היותו מקום להכשרת אמנים, יוצרים 

ומנחים בתחומי הבובנאות, פועל במקום גם 

תיאטרון איכותי ומרכז יוצר להצגות פרינג'. 
ההצגות מביאות לקדמת הבמה חוויה תיאטרלית 

חדשנית הכוללת שפה חזותית עשירה וקשר 
עם הקהל. ברפרטואר יש הצגות מגוונות לכל 

המשפחה ולמבוגרים.
 הנמל 69, מתחם 21, 3897487־052, 

bait-9.com 

מוזיקה

התזמורת הסימפונית חיפה
התזמורת הסימפונית חיפה נוסדה בשנת 1950 

בידי המלחין והפסנתרן פרנק פלג והמורה 
לכינור צבי רוטנברג, והיא נדבך חשוב ובלתי 
נפרד בחיי התרבות של תושבי חיפה והצפון. 

פלג שימש מנהלה המוזיקלי של התזמורת 
במשך עשר שנים, וגיאורג זינגר כמנצחה 
הקבוע. באפריל 2004 התארגנה התזמורת 
מחדש ביוזמתו של ראש העיר, יונה יהב. 

התזמורת הסימפונית עברה מבעלות פרטית 
לבעלות חברת בת עירונית בשם אתו"ס 
)החברה לאמנות, תרבות וספורט(. עיקר 
פעילותה של התזמורת הסימפונית בעיר 

חיפה, אך היא נוהגת להופיע גם ברחבי הארץ. 
נוסף על פעילותה השוטפת עורכת התזמורת 
קונצרטים בימי שישי בבוקר במסגרת הסדרה 

"קלאסי לשישי" וקונצרטים מוסברים לכל 
המשפחה. כמו כן עורכת התזמורת קונצרטים 

בבתי ספר, קונצרטים תחת כיפת השמים 
וקונצרטים מיוחדים נוספים במסגרות כגון 
ארגונים התנדבותיים, חגיגות ופסטיבלים 
ברחבי הארץ. בתזמורת הסימפונית חיפה 

חברים 65 נגנים, בהם נגנים צעירים ומנוסים, 
עולים חדשים, עולים ותיקים ומוזיקאים 

שגדלו בארץ.
 המופעים מתקיימים בכמה אולמות ברחבי 

haifasymphony.co.il ,04העיר, 8353508־ 

פסטיבלים ואירועים שנתיים

פסטיבל הסרטים הבינלאומי
מדי שנה נערך בחול המועד סוכות בחיפה 

פסטיבל הסרטים הבינלאומי המושך אליו כ־300 
אלף מבקרים. הפסטיבל נוסד בשנת 1983 והיה 

הראשון בישראל. מדי שנה נהנים המבקרים 
מכ־280 הקרנות של סרטים בינלאומיים וסרטים 

ישראליים חדשים, ונערכות במסגרתו שלוש 
תחרויות נחשבות ושלל אירועים. במסגרת 

סינמטק

מעת לעת ייתכנו שינויים 
במועדי האירועים השונים. 

מומלץ להתעדכן באתר 
  visit-haifa.org טיפ
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הפסטיבל מקפידים לקדם נושאים של פלורליזם, 
דו קיום והשאיפה לשלום.

haifaff.co.il 

פסטיבל הצגות ילדים
פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים מתקיים 

מדי חול המועד פסח בתיאטרון חיפה זה יותר 
משני עשורים. הפסטיבל הנחשב מושך אליו מדי 

שנה עשרות אלפי מבקרים ומעניק חוויה תרבותית 
המעשירה את הדמיון לילדים ולהורים. עשרות 

הצגות ילדים מהארץ ומחו"ל מתארחות מדי שנה 
באולמות, במופעי רחוב ובשלל אירועים )חלקם 
בחינם(. נוסף על כך נהנים המבקרים מסדנאות 

יצירה, משעות סיפור ומפעילויות מהנות. 
 מתחמי הפסטיבל: מתחם תיאטרון חיפה 

)פבזנר 50, 8600500־04(, מתנ''ס הדר 
)ירושלים 29(, מתחם האודיטוריום )שד' 

הנשיא 138(, מתחם העיר התחתית )הנמל 69(; 
haifakids.co.il

פסטיבל החג של החגים
מדי חודש דצמבר )במהלך סופי השבוע( נערך 

אירוע צבעוני בוואדי ניסנאס, במושבה הגרמנית 

 ולמרגלות הגנים הבהאיים לכבוד שלושת החגים -
חנוכה, חג המולד וחג הקורבן. זהו פסטיבל ייחודי 

מסוגו ובהיקפו בעולם המחבר שלוש דתות - 
היהדות, הנצרות והאסלאם. הפסטיבל, המתקיים 

זה יותר מ־20 שנה, הוא סמל לדו קיום ולסובלנות 
של מגוון הדתות והעדות בחיפה. מדי שנה נבחר 

נושא מרכזי. בפסטיבל שלל פעילות אמנותית, יריד 
עתיקות ענקי, דוכני אוכל, תהלוכות, מופעי מחול 

ופולקלור, מופעי מוזיקה מגוונים )חלקם בכנסיות(, 
הופעות לילדים, סיורים מודרכים, והכל נערך 

באווירה מיוחדת. חלק מהאירועים פתוחים לקהל 
הרחב ללא תשלום.
haifahag.com 

פסטיבל עיר הבירה
מדי שנה בשלהי חודש אוגוסט נערך במבואות 
הדרומיים של העיר, סמוך למרכז הקונגרסים, 
פסטיבל עיר הבירה הכולל יומיים של הופעות 
של מיטב האמנים המובילים בארץ, לצד דוכני 
בירה ואוכל. הפסטיבל נערך בחסות גולדסטאר 

זה יותר מ־20 שנה, והוא מעצים את מסורת הרוק 
הישראלי. הכניסה לפסטיבל חינם והיא מיועדת 

לבני 18 ומעלה.

עיר הנוער חיפה
מדי קיץ נערך אירוע סיום החופש הגדול המושך 
אליו צעירים בגיל 13־18 מכל רחבי הארץ. מאז 

שנת 1988 מארגנת מועצת הנוער העירונית 
אירוע לבני נוער באזור רצועת החוף הדרומית 

של חיפה, הכולל הופעות חיות של מיטב האמנים 
בישראל, במה לכישרונות צעירים, מתחם תקלוט 

עצמי, מתחם צילום עצמי, מתחמים לפעילות 
ספורט אתגרי, מדרחוב יוצר, דוכני בגדים ומזון 

ועוד. הפעילויות מתחילות בשעות אחר הצהריים 
ונמשכות עד השעות הקטנות של הלילה. 

 8338888־04 או 106

מסיבת צובחוץ
זה כעשור נערכת אחת לשנה בחול המועד סוכות 

מסיבת רחוב המונית וססגונית שכותרתה צובחוץ. 
מדי שנה נבחר ציר תנועה מרכזי אחר הנחסם 

לתנועת כלי רכב כדי לקיים מסיבת רחוב ענקית 
בשיתוף העסקים המקומיים, הדיירים ואורחים 

מרחבי העיר והארץ. לאורך הרחוב ניצבים דוכני 
הפעלה ועמדות מזיגה של שתייה קלה ואלכוהול, 
וגולת הכותרת היא ריקודים הנמשכים עד השעות 

הקטנות אל תוך הלילה.

היכל התיאטרון חיפה
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קולינריה
 הפסיפס העדתי במארג העיר 

מיתרגם למנות פיוז'ן עזות טעם עם 
השפעות ממטבחי העולם המוגשות 

בתפאורה קסומה
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 שכונת הדר 

הדר הוא אחד הרבעים הגדולים בחיפה. מדובר 
באוסף אקלקטי של רחובות בהם אפשר למצוא 
הכל מהכל: חנויות ומסעדות מכל הסוגים ומכל 

המינים, בחלק העליון והמרכזי אפשר למצוא 
בעיקר בתי קפה, ובאזור הוואדי מגוון רחב של 

 דוכני אוכל רחוב.

בתי קפה
קפה טיפול

המקום הזה כבר מזמן לא בית קפה בלבד, הוא 
 מקום מפגש שכונתי ואמנותי. מומלץ להזמין 

את אחד הטוסטים של בעל המקום, ברק. 
 מסדה 1, ראשון־חמישי 8:00־2:00, שישי 
8:00־17:00, שבת 18:00־2:00, 6770772־050

 בימי ראשון בשעה 20:00 מתקיימת 
הופעת בלוז חיה

דובי'ס
 בית קפה טבעוני ומקום אירוח הופעות חיות. 

לכו על החומוס ועל ארוחת המטבלים והנאצ'וס.
 מסדה 16, כל יום 10:00־2:00

058-5554980

קפה מסדה
בית קפה ותיק ומחתרתי שהפך למוסד ולסמל 

ברחוב. מקום מפגש קבוע לתושבי השכונה 
שפותחים וסוגרים את היום בקפה.  

 מסדה 16, כל יום 8:00־אחרון הלקוחות, 
6573973־052

קפה ראי
המקום השמח הזה משקיף על רחוב בלפור ונותן 

הזדמנות אמיתית לצפות בסצנה השכונתית 
העכשווית. מומלץ לטעום את הפוקצ'ה ואת 

העראייס. 
 הלל 2, כל יום 8:00־1:00, 6040810־077

אליקה
אליקה הוא המקום לנהל פרלמנטים פוליטיים, 

ערבי שירה ודיונים ברומו של עולם. לכו על 
הסלט הערבי והלבנה – הם טריים טריים.

 מסדה 24, כל יום 8:00־אחרון הלקוחות, 
8643274־04

קפה הפינה
קפה שכונתי, מרווח ונעים בסוף רחוב מסדה. 

מארח תערוכות והופעות ג'אז. מומלץ ללכת על 
הקישים ועל העוגיות תוצרת בית – לפי מתכון 

הסבתא של בעלת המקום.
 מסדה 43, כל יום 7:30־24:00, 

 6275846־04

קפה פאזל
בית הקפה הוותיק ביותר ברחוב ומקום 

מפגש לקהילת הלהט"ב המקומית. הטוסטים 
והמילקשייקים מעולים.

 מסדה 21, ראשון־שישי 8:00־אחרון הלקוחות, 
שבת 12:00־אחרון הלקוחות, 8660879־04

אבאג'ור
מקום מפלט למבקשים להירגע מהמולת 

מסדה. באווירה נעימה אם אתם חושקים בתבשיל 
- מומלץ להזמין חשווה או מג'דרה.

 הלל 49, ראשון־שישי 7:00־24:00,
שבת 10:00־24:00, 8513338־04

מסעדות
אינסייד אאוט

הסושי הדמוקרטי של רחוב מסדה, שבו מרכיבים 
סושי כאוות נפשכם. שווה גם בגלל העיצוב 

המרהיב והתקליטים המצפים את הקירות.
 מסדה 19, כל יום 12:00־24:00, 8622662־04

סמוק האוס
איפה עוד תוכלו למצוא בשר בסגנון טקסני 

שעושן באהבה ומונשיין – וויסקי תירס אמריקאי 
ביתי שזוקק במקום? בואו רעבים.  

 בלפור 23, כל יום 12:00־24:00, 7012202־074

מימינו
הגיאורגית המועדפת על כל תושבי הסביבה. 

חצ'פורי ומשקה טרגון ירוק זרחני או אחד המרקים 
המהבילים שלהם – בורשט או חרצ'ו. המחירים 

נוחים והאווירה ביתית.
 ארלוזורוב 85, כל יום 11:00־23:00, 

8113399־04

קונדיטוריות
קונדיטוריה גאולה צישינסקי

קונדיטוריה קטנה ברחוב גאולה המבוקשות בקרב 
האוכלוסייה החרדית של חיפה. שווה לבוא בשביל 

הרוגעלך והשטרודלים המגוונים בימי שישי. 
 גאולה 21, שני־רביעי 10:00־13:00,

רביעי־חמישי 9:00־13:00, שישי
7:00־13:00, 8621784־04

קונדיטוריה לייבל
 המקום הזה עובד כבר 45 שנה ויהודה לייבל 

למד את אמנות הקונדיטאות מקסטלר האגדי, 
שהיה מראשוני הקונדיטורים בארץ. הכי כדאי 

 לקנות עוגות פירות, עם דגש על עוגת 
תפוחים - ואסור לוותר על עוגת המשמשים!

 ארלוזורוב 8א', ראשון־חמישי
7:30־19:00, שישי 7:30־16:00, 8674002־04

הדר התיכונה

בתי קפה
קפה אלכסנדרה

הזמן קפא מלכת בבית הקפה הזה. עיצוב קיטשי 
של שנות ה־80 שולט כאן. זה המקום להזמין 

פרישייקים, פסטות ועוגות. 
 חיים ויצמן 2, כל יום 8:00־21:00, 862550־04

העוגה
קונדיטוריה קטנה וסולידית עם אקלרים אגדיים 

ועוגות קראנץ' חלומיות. האווירה מזמינה לשבת 
ולנוח לשעה קלה מהמולת הרחוב. 

 הרצל 14, ראשון־חמישי 7:00־20:00, 
שישי 7:00־כניסת השבת, 8666925־04

טורטה
בית קפה לא רחוק ממוזיאון חיפה לאמנות, סניף 

נוסף לזה העכואי. יופי של עיצוב, מלא אור 
ומרחב, ומרפסת נהדרת ומשקאות נהדרים. 

 שבתאי לוי 13, כל יום 9:00־22:30,
7806444־054

מסעדות
המסעדה של אמא

כאן תוכלו לאכול אוכל אתיופי ולהחליט אם 
אתם מאוהבי הז'אנר. נגסט המקסימה תגיש לכם 

בחיוך את המנה היומית.
 הנביאים 20, ראשון־חמישי

20:00־12:00, שישי 12:00־19:00, שבת 
16:00־24:00, 8526549־050

גארד קפה
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לאון ויוז'י
גריל רומני. כבר לא תמצאו מסעדות כאלו. אחרי 
הכל, מתי בפעם האחרונה אכלתם מוח עשוי על 

הגריל כהלכה?
 הנביאים 31, ראשון־חמישי, שבת 

 9:00־19:00, שישי ,10:00־16:00
 8675073־04

שוק תלפיות והסביבה

תלפיות
החמארה הראשונה בשוק תלפיות. המנות משתנות 

לפי ההיצע באותו היום. בימי השבוע מומלץ 
להזמין מנות גיאורגיות וביום שישי את הטאפאס.  

 סירקין 28, ראשון־רביעי, שישי
7:30־18:00, חמישי 23:00־7:30, 6992296־04

הסטודיו לבישול ולאירוח
פינת חמד במרכז שוק תלפיות של השפית ורד 
פרן. בחלל מעוצב ונעים באווירת שוק שמחה, 

צבעונית ותוססת, מארחת ורד ארוחות שף 
למנהלים, סדנאות בישול לצוותים, ימי גיבוש, 

סיורי טעימות בשוק ועוד.  
 סירקין 28, ראשון־שישי, 9:00־21:00

4247876־054 / 8247876־04

המכבסה
אחד המקומות המפנקים ביותר בעיר. פה יעשו 

לכם את הכביסה וגם יאכילו וישקו אתכם 
במחירים לגמרי שפויים. אייל ורון תמיד מוכנים 

לאלתר מעבר לתפריט הרחב והם מכינים הכל 
בעצמם.

 החלוץ 45, ראשון־חמישי 9:00־22:00,  שישי 
8:00־17:00, 5262715־077

ארטישוק
במעדניה הקטנה והנחבאת אל הכלים הזאת 
מתגלה אוצר: ה-כ-ל טבעוני! מומלץ מאוד 
לאכול את אחד מכריכי היום שענבל או גור 

מפליאים להכין. 
 סירקין 27, ראשון־רביעי 08:30־19:00 חמישי 

 08:30־23:30 שישי 08:30־17:00,
 04-6051831 

מסעדות פועלים
מבשלת תלפיות

בריבוע מקומות הבוטיק שנפתחו בשוק בשנים 
האחרונות, בולטת המבשלה עם בירה תוצרת בית. 

התפריט קליל, פשוט וכיפי. הכי רגוע זה לשבת 
שם ביום שישי בצהריים אחרי כל הקניות – על 

כוס בירה ולנגב צלחת חומוס.
 סירקין 27 )צמוד למעדנית ארטישוק(, 

 ראשון-רביעי 16:00־9:00, 
חמישי 9:00־23:00 שישי 09:00־16:00,

4374861־054

מאפיות 
בית המאפייה

דוכן קטן בכניסה לשוק תלפיות. גאוות המקום 
היא הפירושקי הטריים שמוכנים על המקום אבל 

יש גם אוכל טרי וטוב לקחת הביתה. החל מסלטים 
סובייטים קרים, דרך קציצות בקר, עוף ועגל 

וכלה בתבשילים כגון פלוב, כוסמת ועלי כרוב 
ממולאים. השירות תמיד מחויך וסבלני והמחירים 

מצחיקים ממש.
 יחיאל 10, שני־חמישי 7:00־18:00 שישי 

7:00־13:00, 054-7596664

מאפיית לחם עיניים
הלחם נעשה בתהליך החמצה ותסיסה אטיים ולכן 

מתעכל הרבה יותר טוב בגוף. בנוסף על כך הוא 
ממש טעים ויש סכנה שלא תוכלו להפסיק לאכול 

ממנו. 
 סירקין 21, ראשון־שני 8:00־18:00 שלישי 

11:00־18:00, רביעי־חמישי 8:00-18:00 
שישי 8:45־15:00, 4653399־052

ואדי ניסנאס

באזור יש שוק גדול של מזון, תבלינים וכלי בית 
שמשתרע על שני רחובות מקבילים. בשוק עצמו 

יש פלאפליות, ארבע מסעדות וקפה נרגילה. 
השוק נסגר בדרך כלל בסביבות 16:00. יש באזור 

מסעדות נוספות, חנויות אוכל רבות כגון אטליזים, 
קונדיטוריות, שווארמה, ושלל מאפיות.

 
 אוכל רחוב

שווארמה אמיל
יש הטוענים שזו השווארמה הטובה בחיפה והדרך 

היחידה לדעת היא לבדוק בעצמכם.
 אלנבי 33, ראשון־שישי 10:00־17:00, 

8517096־04

פלאפל ג'ורג'
אם מסתכלים לכיוונו של פלאפל ג'ורג' תוכלו 

לקבל כדור פלאפל לטעימה. אותו כדור 
פלאפל תמיד שכנע אותנו לקנות מנה. 

 יוחנן הקדוש 26, שני־שבת
8:00־17:00, 8521987־04 או 5292089־050

פלאפל מישל
המקום מציע פלאפל בהיר, עדין ובסגנון לבנוני, 
ונחשב לאחד המלכים הבלתי מעורערים בתחום 

הפלאפל בעיר. 
 הוואדי 21, שני־שבת 8:00־19:30, 

8517054־04

פלאפל הזקנים
הפלאפל הוותיק שנקרא על שם הזוג המבוגר 

שניהל אותו. כל מי שנכנס בשעריו מקבל כדור 
פלאפל טבול בטחינה, עז טעמים וכהה. 

 הוואדי 18, שני־שבת 8:00־19:30, 
8514959־04

סנדוויץ ברכה
ברכה תפנק אתכם בסנדוויצ'ים טריים וטעימים 

וגם אם אתם פוחדים מחריף, אתם חייבים לנסות 
אותו בתוך הסנדוויץ' שלכם. 

 שבתאי לוי 12, ראשון־חמישי
8:00־18:00, שישי 8:00־15:00, 8524394־04

שווארמה ג'נאם
התור הארוך יעיד על טיבה של השווארמה. תמיד 

אדיבים והבשר – ללקק את האצבעות. 
 אלנבי 41, כל יום 23:00־10:00, 8514581־04

 מסעדות
נדימה

שמם של הממולאים שמכינה נדימה יצא 
למרחקים. זו אחת החמארות המפורסמות בשוק 

ושום בילוי בוואדי אינו שלם בלעדיה. 
 יוחנן הקדוש 37, שני־חמישי 6:00־15:00, 

שישי־שבת 6:00־17:00

ויקטור הדייג
המקום לאוהבי הדגים הטריים. אצל ויקטור הדייג 

ידאגו שלא תצאו רעבים. מומלץ לקחת את הדג 
היומי שרק יצא מהים.

תלפיות



לגלות את חיפה                                      30 

 הוואדי 30, שני־שבת 12:00־18:00, 
8552301־04

עין הוואדי
מסעדה יפה ומעוצבת בלב הוואדי, המגישה 

תבשילים בסגנון לבנוני. המנות גדולות ומפנקות 
והשירות מאיר פנים. 

 הוואדי 26, ראשון 8:00־17:00, שני־שבת 
10:00־22:00, 8553353־04

מטר
מסעדה שפועלת שנים רבות בוואדי. בעליה של 

המסעדה, מטר מטר, מכין את החומוס בעצמו 
ומציע מנות ערבות לחיך כמו מחמ'ר, עלי גפן, 

קובה ועוד. 
 הוואדי 24, שני־שבת 16:00־7:00, 

8517137־04

חומוס אלנבי
כל חיפאי אמיתי מכיר את המסעדה הצנועה הזו. 

גאוות המקום היא על החומוס ועל הממולאים 
אבל דווקא שם טעמנו מוסקה 

בלתי נשכחת. 
 אלנבי 43, שני־חמישי ושבת 7:00־21:00, 

שישי 7:00־16:00, 8529928־04

 מתוקים
קונדיטורית המזרח

במקום אפשר למצוא בקלוואה, כנאפה ועטאייף, 
ומקנחים בכוס לימונדה חמצמצה. 

 אלנבי 34, כל יום 8:00־24:00, 8523652־04

עבד אל האדי
הפטאייר והבקלוואות של עבד אל האדי הם 

תאווה לחך ותאווה לעיניים. מומלץ: פט'יר גבינה 
מתוקה.

 שחאדי שלח 3, כל יום 9:00־22:30, 
8521905־04

העיר התחתית

אזור העיר התחתית הוא הרובע המתחדש של 
חיפה. האזור מציע בכל הדייג ידאגו שלא תצאו 

רעבים. מומלץ לקחת את הדג היומי שרק יצא 
מהים.

 הוואדי 30, שני־שבת 12:00־18:00, 
8552301־04

עין הוואדי
מסעדה יפה ומעוצבת בלב הוואדי, המגישה 

תבשילים בסגנון לבנוני. המנות גדולות ומפנקות 
והשירות מאיר פנים. 

 הוואדי 26, ראשון 8:00־17:00, שני־שבת 
10:00־22:00, 8553353־04

ברברוסה
המוסד החיפאי הותיק חוזר במתכונת עדכנית 

וקלילה! אנחנו ממליצים על הקבבונית 
לקרניבורים שביניכם ועל הניוקי ערמונים לאלו 

הצמחונים. 
 יום א׳-ה׳ 18:00־03:00, יום ו-שבת -13:00

03:00

ליבירה
את הבירה שתשתו בפאב הזה מייצרים במקום 
- מבהירה ועד כהה עם סיומת שוקולד-קפה. 

מומלצי התפריט הם ההמבורגר, המטיאס הכבוש 
והקרפצ׳יו בקר. 

 רח׳ הנמל 26 04-3740251 
ראשון-חמישי, 12:00 עד אחרון הלקוחות 

מטר
מסעדה שפועלת שנים רבות בוואדי. בעליה של 

המסעדה, מטר מטר, מכין את החומוס בעצמו 
ומציע מנות ערבות לחיך כמו מחמ'ר, עלי גפן, 

קובה ועוד. 
 הוואדי 24, שני־שבת 16:00־7:00, 

8517137־04

חומוס אלנבי
כל חיפאי אמיתי מכיר את המסעדה הצנועה הזו. 

גאוות המקום היא על החומוס ועל הממולאים 
אבל דווקא שם טעמנו מוסקה 

בלתי נשכחת. 
 אלנבי 43, שני־חמישי ושבת 7:00־21:00, 

שישי 7:00־16:00, 8529928־04

 מתוקים
קונדיטורית המזרח

במקום אפשר למצוא בקלוואה, כנאפה ועטאייף, 
ומקנחים בכוס לימונדה חמצמצה. 

 אלנבי 34, כל יום 8:00־24:00, 8523652־04

עבד אל האדי
הפטאייר והבקלוואות של עבד אל האדי הם 

תאווה לחך ותאווה לעיניים. מומלץ: פט'יר גבינה 
מתוקה.

 שחאדי שלח 3, כל יום 9:00־22:30, 
8521905־04

העיר התחתית

אזור העיר התחתית הוא הרובע המתחדש של 
חיפה. האזור מציע בכל שעות היום שפע פאבים, 
מסעדות וגלריות. באזור אפשר לאכול בזול, וגם 

לבקר במסעדות ובתי אוכל טרנדיים שמציעים 
אוכל משובח.

 אוכל רחוב
אבו האני 

כבר יותר מ־40 שנה ניחוחות הפלאפל 
והשווארמה המפתים שעולים ממנו מסגירים 

שהכל טרי ומוכן באהבה גדולה. 
 אליהו הנביא 6, ראשון־שישי ,8:00־18:00 

7270149־050

יעקב קבב 
יעקב עצמו נמצא במקום והוא חם ונדיב. לכו על 

הקבב כמובן!
 משה אהרון 10, ראשון־חמישי, 9:00־16:30 

8640885־04 

חומוס פארג'
כבר 40 שנה מכינים כאן משוואשה נהדרת וחומוס 

סמיך. גם תבשיל הבורגול האדום מומלץ.
 המגינים 29, כל יום 7:00־19:00, 

8621276־04

חומוס אבו שאקר
המקום האהוב על הסטודנטים. אם אתם מחובבי 

החומוס הלימוני זה המקום עבורכם. 
 המגינים 29, כל יום 8:00־18:00, 

4466181־054

חומוס פאדי
פאדי, הבעלים, היה פעם הבעלים של מסעדת פיין 

קלאב ביערות הכרמל. לכו על המחלוטה )חומוס־
פול(, הצ'יפס עם הסומק והחביתה.

 הבנקים 4, ראשון־חמישי 7:30־16:00, שישי 
7:30־15:00 שבת 8:30־17:00, 8530531־04 

פיצה לינגה
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פלאפל כיכר פריז 
ידוע בכינוי "פלאפל בוריס" בגלל בוריס שהגיע 

לכאן, פתח פלאפל והחליט להישאר. 
 נתנזון 18, כיכר פריז, ראשון־חמישי, 

 9:00־17:30, שישי 9:00־15:00, 
7827288־054 

פיצה לינגה
המקום מציע פיצות איכותיות במחירי רצפה. 

המקום גם מציע שירות משלוחים באזור חלוקה 
מוגבל )הדר, עיר תחתית, קריית אליעזר ובת 

גלים(. 
 יפו 40, ראשון-רביעי 01:00-12:00, חמישי-

שישי 03:00-12:00, שבת 01:00-20:00 

 מאפיות וקונדיטוריות
קפה סמי

המקום פועל יותר מ־40 שנה. כאן תוכלו להשיג 
קפה שחור שנטחן טרי טרי כמה פעמים בשבוע. 

תמיד יכבדו אתכם בכוס קפה. 
 העצמאות 90א', ראשון־חמישי

15:00־8:00, שישי 8:00־14:00, 8514403־04

מאפיית גדעון )ג'אעוני(
במאפייה הקטנה הזו שפועלת זה כ־100 שנה, 

אפשר למצוא פאטייר מנגולד, פיתות קטנטנות 
וסירות מאפים. 

 אליהו הנביא 4, ראשון־שישי
17:00־6:00, 8662130־04

ספירא
כלבי המרנג הם הסמל המסחרי של המקום שפעיל 

מאז קום המדינה. במקום אווירה ייחודית של 
קונדיטוריות מפעם. לכו על הטרפלס, הקרמשניט 

והסברינות. 
 יפו 19, ראשון־חמישי 17:00־5:00, 

שישי 16:00־5:00, 8524816־04

 בתי קפה
קפה אוא בעיר

יותר מ־70 שנה שקפה אוא קולה ומספק תערובות 
קפה לבתי קפה, למסעדות ולצרכנים פרטיים. 

אנחנו ממליצים על הבייגל לקס וכמובן על הקפה. 
 דרך העצמאות 51, ראשון־חמישי

6:30־17:00, שישי וערבי חג ,6:30־13:30 
8640192־04

קפה שני
50 שנה פועל בית הקפה הזה ומאז התרחב לרשת 
ארצית. לכו על המאפים הקטנים שהפכו זה מכבר 

לסימן ההיכר של המקום. 
 העצמאות 53, ראשון־חמישי

5:45־17:30, שישי 5:45־14:15, 8641056־04

קפה פלמר
מקום מפגש, בילוי ועבודה של תושבי העיר 
התחתית ונספחים. קרן השפית מכינה אוכל 

קליל ומעודכן. מומלץ מאוד ללכת על קרואסון 
השקדים. 

 שער פלמר 1, ראשון-חמישי 23:00-07:00 
שישי 7:00־17:00, 5467197־052

בוסטון ג'ורג' קפה
קפה בוטיק בלב השוק הטורקי. גאוות המקום היא 

על תפריט הקינוחים העשיר והמקורי. לכו על קרם 
הברולה עם קציפת דובדבני האמרנה. 
 קהילת סלוניקי 6, ראשון-חמישי
 24:00-08:00, שישי 24:00-12:00, 

שבת 24:00-17:00

 מסעדות פועלים
המעגן 

מסעדה ותיקה שמגישה דגים במגוון גרסאות. 
לאוהבי אוכל ים. לא לוותר על קציצות הדגים 

ומוסקת הדגים. בחודשים האחרונים החל לפעול 
במקום גם בר דגים בשעות הלילה ונוספו מנות 

כמו שרימפס וקלאמרי.
 נתנזון 16, כל יום 24:00-12:00, 8666386־04

אדוארדו'ס 
העיצוב השמח והצבעוני עושים את שלהם 

 ותחושת נינוחות משתלטת. כאן תוכלו 
 לקבל את מיטב המטבח הארגנטינאי 

במחירים מגוחכים. 
 העצמאות 37, בתיאום מראש בלבד לטלפונים 

4044175־077 או 2172707־050

צ'אנג בה
מסעדת פועלים המתמחה באוכל רחוב מזרח 

אסייתי משודרג ומציעה אותו במחירים שווים 
לכל כיס. נסו את סלט הסום טאם ואת מנת 
הגאנג נומאי גג - תבשיל קארי ירוק בחלב 

קוקוס עם חצילים, ברוקולי ובזיליקום. 
 הנמל 23, ראשון-שישי 12:00־16:30 

ומ־18:00־22:30, 6722891־04

מעיין הבירה 
רבות נכתב על המקום. לא נוסיף דבר מלבד 

קוסטיצה! כבד קצוץ! כיסונים! 
  נתנזון 4, שני, רביעי, שישי 17:00־10:00, 

שלישי 23:00־10:00, חמישי 22:00־10:00,
04-8623193

ממליגה
מסעדה רומנית שמחה ומלאת פולקלור. בימי 

שלישי בערב החל מ־18:00 מתנגנת בה מוזיקה 
רומנית חיה, בימי שישי קבלת שבת ובימי שבת 

על האש. 
 הבנקים 1, כל יום 8520544־04 ,12:00־17:00

מאיר'ס פתיליות
מסעדה נוסטלגית אף שהיא חדשה ובה 

מתבשלים התבשילים על גבי פתיליות, כמו 
פעם. המסעדה מגישה מנות נדיבות כגון קוסקוס, 

ממולאים וקובה, לצד לחם שחור אחיד ומיני 
סלטים. סוגרים כשהאוכל נגמר.  

 שדרות הפל ים 7, ראשון־חמישי 11:00־16:00 
6765665־04, 

 מסעדות יוקרה
רולא

רולא ומועין מצליחים לרגש גם את הסועדים 
המנוסים ביותר בז'אנר האוכל הערבי. החומוס 

שלהם הוא יצירת אמנות. מומלץ בחום לקחת את 
מנת הפאטת אל מוקדוס. 

 הנמל 33, שני־שבת 12:00־24:00, 
04-8383866 

סנגריה
מסעדת פיוז'ן אירופי וטאפאס, שבה הטעמים 

עזים ומדויקים, בליווי שירות חינני ומסור. אחד 
המקומות הטובים לאכול בו בעיר. 

 משה אהרון 4, ראשון 16:00-12:00, שני-
חמישי 16:00-12:00, 22:00-18:00,שישי-שבת 

077-3301067 ,01:00-22:00

וניה
רבות נכתב על הביסטרו המיוחד הזה. אל תוותרו 

שיפודי סביח
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על הפורקטה חזיר, קישואים ביוגורט, סביצ'ה 
ושקדי עגל )כשיש(.  

 שער פלמר 1, ראשון־חמישי  01:00-12:00, 
שישי־שבת 01:00-13:00, 6716272־04

הנמל 24
מסעדת שף יוקרתית ותיקה. שירות בקנה מידה 

שקשה למצוא כדוגמתו בארץ.
 הנמל 24, שני־שבת 24:00־12:00, 

8628899־04
 הנמל 30, 5520401־077, ראשון־חמישי 

10:00־20:00 ושישי 10:00־כניסת השבת

הכרמל והסביבה

הטמפלרים הגרמנים גילו את מרכז הכרמל 
לפני כולם ואולי בהשראתם משופעות שכונות 

הכרמל בבתי קפה ובקונדיטוריות כמיטב המסורת 
האוסטרו־גרמנית. אך לא רק עוגות וקפה אפשר 

למצוא כאן, אלא גם פאבים, מסעדות ואוכל רחוב 
כמו פלאפל, סביח ושווארמה. 

 אוכל רחוב
שיפודי סביח

 את הקבב מכינים כאן על המקום בידיים 
 ויש גם פרגיות, כבד, לבבות, קציצות 

וטחול על האש. 
 יהושפט 6 נוה דוד, ראשון-חמישי 

22:00־17:30

סטקיית המחנה
40 שנה של אוכל עירקי ביתי. אפשר למצוא 

כאן בין היתר קובה מבושלת במרק, קבב עירקי, 
חצילים מיוחדים ועמבה ביתית מעולה.
 חזקיהו 4 נווה דוד, ראשון־חמישי 

9:00־20:00, 8370579־04

 בתי קפה
היינה כרמל צרפתי

האח הצעיר ביותר של משפחת היינה קיוסקפה. 
קצת לפני הפנייה לכרמל צרפתי מרח' הציונות/

שד' הנשיא ניצב לו בגאון הסניף הרגוע, בעל 
האווירה המשפחתית. 

 היובל 1 פינת טשרניחובסקי, ראשון-חמישי 
00:00-07:30, ו' 18:00-07:30, 

שבת 00:00-08:00, 8381010־04

היינה קיוסקפה דרך הים
סניף אח להיינה קיוסקפה המקורי ששוכן במרכז 

הכרמל. 
 דרך הים 68 כרמל מערבי, ראשון־חמישי 

7:00־23:00, שישי 7:00־19:00, שבת ,8:00־23:00 
8381010־04

סנטה מריה
הקפה שיסדר לכם ביקור קצר בווינה. אנחנו 

ממליצים על העוגות ועל התבשילים המיוחדים, 
בהם נקניקיות ובשרים מעושנים.  

 שישי־חמישי 8:00־23:00, שישי־שבת 
8:00־24:00, 9345558־053

 מסעדות
זברה

אוכל מקומי בטאץ' צרפתי. מלבד קולינריה, 
המקום מארח הופעות מוזיקליות ותערוכות של 

אמנים. הגראטן והטארט טאטן מומלצים.  
 טשרניחובסקי 39 כרמל צרפתי, 

שני־שבת 9:00־24:00, 3212290־077

שוואטינא
מסעדת בשרים ופירות ים עם היצע רחב גם 

 לצמחונים. מגוון סלטים כיד המלך ונוף מרהיב 
אל המפרץ. 

 סטלה מאריס 100 כרמל צרפתי,
כל יום 12:00־24:00, 9442932־053

 Artist's kitchen universal
style

ארז גולקו, יליד חיפה, מארח בביתו מול הנוף 
הקסום של נמל חיפה לארוחות ים־תיכוניות. 

חומרי הגלם המשובחים מגיעים משכונת ואדי 
ניסנאס, המקום בו הוא מרגיש בבית.

 לפרטים נוספים והרשמה 3777955־052 
erez golko או בפייסבוק

קלמאריס
שפע סלטים ומנות עיקריות ענקיות. והכל טעים. 

זו מסעדה שיש בה משהו לכל אחד. תביאו את 
המשפחה. 

 סטלה מאריס 100 כרמל צרפתי,
כל יום 12:00־24:00, 8314908־04

מרכז הכרמל והסביבה

 אוכל רחוב
סביח פלאפל אייל

דוכן קטן ומקסים שמוכר סביח כמיטב המסורת. 
בעיר כל כך חשוכת סביח כמו חיפה, הדוכן הזה 

הוא נווה מדבר אמיתי. 
 מוריה פינת צפרירים, ראשון־חמישי 

10:00־20:00, שישי 10:00־15:00

בורקס העגלה
סניף של בורקס העגלה האגדי מהעיר התחתית. 

כל המבלים החיפאים שסוגרים את הלילה עם 
בורקס חם מכירים אותו. לא לפספס ביצה קה 

כתובפת.  מוריה 52, כל יום 8:00־אחרון 
הלקוחות, 8388662־04

פלאפל הנשיא
 הראשונים שהתחילו עם התוספות המיוחדות 

 ועם הרטבים הממכרים בהם צ'ימיצ'ורי, 
רוטב סביח וטחינה ירוקה. 

 הנשיא 135, ראשון־חמישי 10:30־23:00, שישי 
10:30־16:00, 8385159־04

סנדוויץ' בר
סנדוויץ' קלאסי המשרת מבלים. המלצתנו היא 

לקחת כריך נקניקים עם גבינה קשה תוצרת חוץ 
ולהוריד עם ברד בטעמים צהוב.

 הנשיא 128, כל יום 24/7, 8103103־04

מקום מעורב 
גם לכרמליסטים מגיע מקום עם אוכל שבולסים 
בעמידה והטחינה מטפטפת, מקום מעורב עושה 

את זה עם חן. לכו על המעורב הירושלמי. 
באחריות!

 שד' הנשיא 130, ראשון־רביעי 01:00-11:00, 
חמישי 11:00־03:00, שישי 11:00־04:00 

שבת 02:00-11:00, 04-8376000

סנדוויצ'ית סבתא
המזנון הקטן בפינת כרמליה בואכה צפרירים הפך 

למוסד חיפאי זה מכבר, עד כדי כך שקם סניף 
תל אביבי לעניין. אידיאלי לרביצה נינוחה בשישי.

 צפרירים 2, ראשון־חמישי 09:00־23:30 
שבת 23:30־12:00, 8101117־04

 בתי קפה וקונדיטוריות
קפה לואיז

הסניף הראשון של רשת קפה לואיז, שם התחיל 
טרנד האוכל הבריאותי. לא לוותר על השייקים, 

מנת דפי האורז והלחם והמטבלים. 
 מוריה 58, כל יום 7:30־אחרון הלקוחות, 

8349950־04

זברה
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מיוחדים 

 פרלמנטים מול בתי קפה שכונתיים
הפרלמנטים של פעם שעוד קיימים פה ושם 

בעיר מתחילים להיעלם לטובת בתי הקפה 
השכונתיים. אפשר לראות עדיין פרלמנטים 

בספירא, העוגן, קפה ניצה וקונדיטוריית 
טיבי שעל הכרמל. היום כמעט לכל שכונה 

יש קפה שכונתי משלה. בכרמל יש את 
היינה קיוסקפה ושתיים סוכר. בנו"ש יש את 

 קיוסקפה ובדניה את חיפושית בקפה.

 קונדיטוריות ומאפיות
חיפה תמיד הייתה מעצמה חזקה של מאפים, 

עוגות ועוגיות. מהעיר התחתית ועד למרומי 
הכרמל סלולה הדרך במיני מתיקה. אפשר 

למנות את קפה שני, ספירא, מאפיית גדעון, 
קונדיטוריות לייבל, גולדשטיין, בלינדר, שמו, 
טיבי, סילבה בחורב ופאי בדניה, גל'ס בייקרי 

 ומאפה זיו. 

 מסעדות רומניות
עדת יוצאי רומניה היא אחת העדות 

הדומיננטיות ביותר בחיפה. בזכות כך אנו נהנים 
בעיר משלל מסעדות רומניות משובחות, בהן 

יונק קפה גלידה, מאמאליגה, הבנרה, נו"ש, ליאון 
 ויוז'י ומעיין הבירה.

 
 מכולות וחנויות אוכל גורמה

בחיפה יש פיינשמקרים ועדות לכך היא 
הכמות הגדולה של חנויות הגורמה בעיר: 
סוידאן, שלה שני סניפים )בעיר התחתית 
ובוואדי(, ירקות גן המלך שבעיר התחתית, 

חנות היינות המובחרת ספיישל רזרב, חנות 
הבשרים והגבינות מרסל, חנות התבלינים 

הפיטייזר )שלאחרונה גם פתחה מעדנייה(, 
יוסי מכולת בשוק הטורקי, קפה הוואדי וקפה 

חיפה בוואדי ניסנאס שמוכרים קפה, חלבה 
וטחינה מובחרים ואטליז ומעדניית שמחה 

 במרכז הכרמל. 

 שווארמיות, פלאפליות וחומוסיות 
בחיפה נשמר האיזון העדין בין שלושת סוגי 

אוכל הרחוב הכי ישראלי – שווארמה, פלאפל 
וחומוס. לכל ז'אנר יש ייצוג הולם ומגוון בעיר.

גל'ס בייקרי
המרפסת הנהדרת של גל'ס בייקרי מצדיקה לבדה 

את הביקור במקום. וכשאליה מצטרפים מאפים 
מצוינים וקפה מעולה – אין שום סיבה שבעולם 

ללכת למקום אחר.
 הנשיא 131, ראשון־חמישי 22:00־5:00, שישי 

15:00־5:00, 8382928־04

היינה קיוסקפה
ניר שובר הקים את הקפה השכונתי הזה לפני חמש 

שנים וחידש את ימיו של קיוסק מיתולוגי שפעל 
במקום. היינה קיוסקפה מספק פיצות, מגשי פירות 

וקאווה למבוגרים.  
 היינריך היינה 3, ראשון־חמישי

7:00־22:00, שישי 7:00־19:00, שבת
7:00־22:00, 8381010־04

שתיים סוכר
בית הקפה הקטנטן הזה מתאפיין בחוסר רשמיות 

ורבים מאוד מדיירי הסביבה באים לשתות ולאכול 
בו בנעלי בית. השירות תמיד מחוייך וההרגשה 

היא במילה אחת – בית. 
 קדימה 1, ראשון־שישי 24:00־7:00, 

שבת 8:00־24:00, 8362659־04

קפה בריסל
פינת שחיתות אירופית על רכס הכרמל. 

תבואו בשביל העוגות המצוינות ותישארו 
בגלל שאר התפריט. 

 מוריה 13, ראשון־חמישי 8:30־אחרון הלקוחות, 
שישי 8:00־אחרון הלקוחות,
שבת 9:00־אחרון הלקוחות,

8110138־04

טיבי
מוסד חיפאי ומקום המפגש של האצולה היקית 

וההונגרית בימי שישי. מומלץ בחום זאכר טורט – 
עוגה אוסטרית קלאסית. 

 הנשיא 35, ראשון־חמישי 7:30־19:00, שישי 
7:00־14:00, 8312106־04

מנדרין
נדמה שמנדרין פשוט מעניקה לסועד החיפאי את 

מה שהוא באמת צריך – קפה טוב ומשהו קליל 
בצד. 

 שד׳ הנשיא 129, כל יום 8:00־אחרון הלקוחות, 
8363554־04 

לחם גל
מאפייה ומעדניית בוטיק קטנה במרכז הכרמל, 

ניתן למצוא בה מעדנים ברמה גבוהה מכל העולם. 
מוריה 3, ראשון־חמישי 07:30־20:00, 

שישי 15:30־7:30, 6442458־04

 מסעדות
טאטאמי

אחרי כמעט חמש שנים, נפתחה מחדש מעצמת 
אוכל יפני ותיקה זו והיא טובה מאי פעם. לכו על 

הסושי כמובן. 
 כיכר האודיטוריום, שד' הנשיא 134 

כל יום 12:00־00:00. 

פסטה בסטה
הרשת שהחלה את דרכה בירושלים. התפריט כולל 
בעיקר פסטה טרייה מסוגים שונים, גם ללא גלוטן 

ומחיטה מלאה, במגוון רטבים ובמחירים נגישים. 
 שד׳ מוריה 12, 8200944־04, כל יום 

pastabasta.co.il ,24:0011:30־

אום כולתום 
מעוז הטבעונים בעיר אבל גם לכל מי שאוהב 

אוכל טעים .המקום קטן ופינתי וכולל כמה 
שולחנות. לכו על הספיישלים באותו יום – שווה 

לנסות את הבורקס הדרוזי או הסופלאקי.
 שד' מוריה 60, ראשון־חמישי 10:00־00:00 

שישי־שבת 8:30-00:00, 8852227־04

פריה
אופציה מרעננת וקלילה - הכל טבעוני, טרי 

ונעשה על המקום. מומלץ ללכת על השייקים 
שהם תפארת המקום, המבורגר סלק טבעוני 

וקערת הפרחים.
 צפרירים 2, ראשון־חמישי 7:30־21:00 שישי 

7:30־16:30, 8201122־04

בר היין של אנדריי סוידאן 
אנדריי סוידאן, האיש והמוסד, מ"ספיישל רזרב", 

פתח מקום לאנשים שאוהבים יין טוב ואוכל קליל 
שיודע ללטף את היין ולהחמיא לו. המקום לבילוי 

רומנטי ואינטימי. 
 שד' הנשיא 98, ראשון־חמישי 19:00־00:00 

שישי־שבת 20:00־24:00, 4274556־050

גיאורגיה
במבנה יפהפה ברח' יפה נוף שמשקיף אל הנוף 

עוצר הנשימה של המפרץ, הוקמה המסעדה 
שמציעה מעדנים מהז'אנר הגיאורגי. מומלץ 

לחגיגות במועדים מיוחדים. 
 יפה נוף 99, ראשון-חמישי 00:00-10:00 שישי 

02:00-10:00 שבת 00:00-10:00, 053-5495165

אחוזה והסביבה

 אוכל רחוב
פלאפל זוהר

הפלאפל המיתולוגי של נווה שאנן. בכל יום 
בשעות הצהריים ניתן לראות תור ארוך משתפל 

מהברזלים אל תוך המוסד הוותיק. לאחרונה 
הורחב המקום לטובת הסועדים.

 שד' טרומפלדור 51, ראשון־חמישי 
10:00־22:00, שישי 10:00־14:00, 8225773־04

 בתי קפה
קפה טוב

הסניף החיפאי ברשת של בתי קפה חברתיים 
בפריסה ארצית אשר מהווים מרכז הכשרה מקצועי 
שיקומי למתמודדים עם קשיים נפשיים. הקונספט 

של הרשת מתבסס על ארוחות ב-20 ש"ח של 
מגוון מנות כגון: כריכים, סלטים, פסטות וארוחות 

בוקר. 
 בת חן 7, ראשון־חמישי 08:30־19:00 

שישי 8:30־12:00, 8877276־04

סילבה
בית קפה־קונדיטוריה ברמה גבוהה. מוגשות כאן 

גם ארוחות של ממש, בסגנון צרפתי-איטלקי. 
פתרון מצוין ליום שבת בבוקר.

 שד׳ מוריה 120 כיכר ספר, כל יום ,7:00־22:00 
8114442־04
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קיוסקפה
בית הקפה הזה היה פעם קיוסק קטן שמכר 

סיגריות ועיתונים. לימים המקום התרחב ונוסף גם 
מטבח. המיצים הסחוטים פשוט מצוינים. 
 שלום עליכם 3, ראשון־חמישי ושבת

8:00־24:00, שישי 8:00־16:00, 8229911־04

נונה
בתוך המנזה האקדמית מתחבאות להן מנות 

מעולות. לא לוותר על מוקפץ הסלמון והפיצה.
 הבניין לפיזיקה בטכניון, ראשון־חמישי 

12:00־15:00

פאי דניה
קונדיטוריה ובית קפה שגם מתמחה באירועים 
ובקייטרינג. רצוי מאוד להזמין את הפוקצ'ות 

הקטנות הממולאות בכל טוב. 
 ליבריה 2, ראשון־חמישי 8:30־20:00, 

שישי 8:30־כניסת השבת, 8257790־04

ביגה
אמנם זו רשת אך האוכל משובח ושומר על רמה 
גבוהה, כמו גם השירות הקשוב והזריז. כל מנה 

שתזמינו תהיה מצוינת.
 סניף חורב: חורב 12, ראשון־חמישי 7:00־ 

אחרון הלקוחות, שישי 7:00־שעה לפני כניסת 
השבת, שבת חצי שעה לאחר צאת השבת־אחרון 

הלקוחות. 6333000־04
סניף גרנד קניון: שמחה גולן 54,, לפי שעות 

פתיחת וסגירת הקניון, 8444780־04

באשר פרומז'רי
הסניף החיפאי המכובד של הרשת שהתחילה 
משוק מחנה יהודה בירושלים. למרות שהוא 
ממוקם בקניון, החוויה בוטיקית ואינטימית. 

בימי רביעי נערכות הופעות חיות בקומה השנייה, 
בימי שני ושלישי מתקיימות טעימות.

 גרנד קניון, שמחה גולן 54, קומה שלישית. 
ראשון־חמישי 10:00־22:00 שישי 9:00־15:00 

שבת 20:30־23:00, 8268228־04

 מסעדות
קניבר

המבורגריה ותיקה מאוד בכיכר ספר, השומרת 
שנים רבות על רמה גבוהה ונאמנות ללקוחות. 

מומלץ ללכת על ההמבורגר האיטלקי, שניצלונים 
ברוטב קארי, סלט קיסר בגרסה מושחתת במיוחד 

וגראטן תפוחי אדמה ממכר. 
 שד' מוריה 110, ראשון־חמישי 12:00־01:00 

חמישי־שישי 12:00־03:00 ש' ,12:00־01:00 
311־553־700־1

שד' אח"י אילת 21, ראשון־רביעי 11:00־23:45 
חמישי 11:00־01:00 שישי 11:00־02:00 

שבת 11:00־01:00, 8726007־04

סינטה בר
סינטה בר משלבת את אהבת הבשר יחד עם בישול 

עילי. לכו על הראשונות דווקא ואם תישארו 
רעבים, תמיד תוכלו לקחת את ההמבורגרים 

המצוינים. 
 שד׳ מוריה 127, כל יום 12:00־23:30, 5077*, 

8341170־04

פסטו 
לאחרונה עברה המסעדה הוותיקה לכתובת 

אחרת וגם נעשתה מתיחת פנים לתפריט, 
ובה הוספו למנות הוותיקות והאהובות מנות 

חדשות ומעודכנות. 
 שד' מוריה 29, ראשון־חמישי 11:00־00:00 

שישי 10:00־02:00 שבת 11:00־01:00 , 
8344502־04 ,8667722־04

אמרטי
כאן תוכלו לאכול פסטה ברטבים מעניינים כמו 

לימונים ותרד בר בעונה. יש גם תפריט לטבעונים. 
מומלץ להתקשר ולהזמין מראש. 

 הפלמ"ח 25 רוממה הישנה, ראשון־חמישי 
12:00־24:00, שישי 9:00־שעה לפני כניסת 

השבת, 8112929־04

בורגר סאלון
הבשר יוצא דופן באיכותו. לא לוותר על 

הצ'יזבורגר שנעשה כאן בצורה שונה לחלוטין 
ממה שאתם מכירים. 

 פיק״א 69 היכל הספורט רוממה, כל יום 
11:00־23:00, 715־705־700־1, שלוחה 2

זנזרה
מסעדה איטלקית שבה כיף לאכול פסטה, סלט או 
פיצה לפני שנכנסים לסרט או לקנח עם טירמיסו 

כשיוצאים ממנו. מומלצות: פיצה זנזרה או הפסטה 
ברוטב עגל רך. 

 הגליל 103 נווה שאנן, כל יום
10:00־1:00, 8094531־053

פסטה מרקט
המקום מעניק פרשנות חדשה למאכל המסעדות 

הוותיק. כל הפסטות נעשות במקום וכדאי לנסות 
את הרביולי במילויים המיוחדים. 

 שלום עליכם 1 נווה שאנן, כל יום 
11:00־23:00, 7902922־077

Vivino- הרובע האיטלקי
מתחם הכולל מסעדה איטלקית, מעדנייה ומתחם 
אירועים. בתפריט קלאסיקות כמו פיצות, פסטות, 

פוקצ'ות, ריזוטו, מנות בשר בסגנון איטלקי וכמובן 
קפה וקינוחים. 

 כיכר אליזבט 1 )מול היכל הספורט רוממה(, 
8229454־04, ראשון־שבת 11:00־24:00,

vivino.co.il

 מתוקים
אייססלון

מעבר למרקם הגלידה הקליל שטרם פגשנו כמותו 
בחיפה יש גם טעמים מרתקים כמו אבוקדו־תפוז, 
לימון־בזיליקום, בירה, שוקולד וויסקי אלכוהולי 

על אמת ועוד.
 אוסקר שינדלר 7, ראשון־חמישי 13:00־22:30 

 שישי־שבת 12:00־22:30

שוק הפשפשים

כל עיר בעלת היסטוריה ענפה צריכה שוק 
פשפשים ראוי לשמו. שוק הפשפשים של חיפה 

פעיל בעיקר בימי שבת וראשון ואפשר למצוא בו 
עתיקות, ריהוט משופץ, בגדים ועוד. והכי חשוב - 

המסעדות שבאזור. 

חומוס אבו מארון

הסניף המקורי של הרשת ששיגעה את כל הארץ. 
פה יגישו לכם חומוס אוורירי שלועג לכל היציקות 

שהכרתם עד היום וצ'יפס משגע. 
 קיבוץ גלויות 1, כל יום ,8:30־16:00 

6312575־054

ברדיצ'ב חומוס
לחומוסייה המצליחה לא מגיעים רק בגלל החומוס 
אלא גם ובעיקר בגלל התבשילים הביתיים. מומלץ 

ללכת על קציצות הדגים. 
 שיבת ציון 34, ראשון־חמישי 11:00־16:00 

ו' 11:00־15:00 )קיץ( 11:00־14:00 )חורף(, 
6305752־04

יונק קפה גלידה
בירת יוצאי רומניה בחיפה. המקום מגיש אוכל 

רומני מסורתי. נסו את הקוסטיצה, איקרה, מטיאס 
והכבד הקצוץ.

 קיבוץ גלויות 23, ראשון־חמישי
11:00־23:00, שישי 11:30־16:00, שבת

11:30־17:30, 8667929־04

קואנדו פאשה 
במבנה עתיק מוגשות מנות שמשלבות בין המטבח 
הערבי למטבח האיטלקי. פעם בשבוע או שבועיים 

נערכים ערבי קונספט משובחים. השף תומר 
אברג'ל מנצח ביד רמה על החגיגה הטעימה הזו. 

 חמאם אל פאשה 9, שני־חמישי 
18:00־אחרון הסועדים, שישי 9:00־אחרון 
הסועדים, שבת 17:00־11:00, 6016656־04

המושבה הגרמנית

אזור היסטורי ותיירותי בעל אווירה 
קוסמופוליטית. מומלץ מאוד להגיע בשעות הערב 

ולראות את גני הבהאיים מוארים ואת שדרת בן 
גוריון הומה במבלים. 

 מסעדות 
פייסס

מסעדה פופולרית השוכנת על ציר בן גוריון. 
המטבח משלב בין אוכל לבנטיני למערבי. אנחנו 

ממליצים על הסלטים המוקפצים 
ועל צלעות הכבש.

 בן גוריון 37, ראשון־חמישי 9:00־24:00, שישי־
שבת 9:00־1:30, 9443592־053

פטוש
אוכל ערבי בניחוח מודרני. שווה גם להגיע בשביל 

הגן הנהדר שבו עומדים השולחנות והמבנה 
המיוחד של המסעדה עצמה. לכו על תמרהינדי 

ואחת מהמנות הצמחוניות הראשונות. תענוג 
לחיך. 

 בן גוריון 38, כל יום 8:00־00:00,
8524930־04

דרים נמו
 מסעדה נדירה באזורנו המתמחה בשלל 
 מאכלי ים. המסעדה שומרת על תפריט 

מגוון ומקורי הכולל בשרים ומנות צמחוניות.
 בן גוריון 45, כל יום 9441215־053 10:00־24:00



קולינריה 35   

דוזאן
במקום וריאציות מעודנות וממכרות של המטבח 

הערבי, עם ניחוחות איטלקיים וצרפתיים. 
מומלץ מאוד לנסות את מרק החצילים והסלטים 

המיוחדים. 
 בן גוריון 35, כל יום 9443301־053 9:00־24:00

על קו המים – שכונות הים

 אוכל רחוב
במבינו

 כל מה שצריך זה שווארמה תערובת עגל 
וכבש – לכו על המשופרת, כרובית צלויה ברוטב 

שום. 
 יפו 144 קריית אליעזר, כל יום 9:30־4:00 

8521474־04 

האם נבילה  
אומרים שאימא פולנייה זה לא עניין של עדה. 

נבילה היא אימא ערבייה ותוכלו לאכול אצלה את 
המאכלים הביתיים בסגנון לבנוני. 

 תל אביב 1 קריית אליעזר, ראשון־שישי 
8:00־16:00, 8521792־04

הקובה של מומו
אם תרצו לטעום קובה עירקית כהלכתה, זה 

המקום. המסעדה כשרה ואפשר להזמין ממנה גם 
משלוחים. מנה מומלצת: הקובה במרק. 

 פלימן 8 מרכז קסטרא, ראשון־חמישי 
9:00־17:00, שישי 8:00־13:00, 9376911־053

סנדוויץ ויקטור
המקום הקטן הזה מאכיל את תושבי בת גלים 

וחיילים מבסיס חיל הים הסמוך כבר שנות 
דור. הכל טרי והטעם גן עדן. לכו על סנדוויץ' 

האבוקדו-סלט ביצים. לא תצטערו.  
 השרון 12, ראשון־חמישי 7:00־15:00 

 שישי 7:00־13:00, 8536882־04 

 מסעדות פועלים
גולדפיש

זה המקום לאכול הרבה דגים ובזול. מסעדת 
גולדפיש מספקת מפלט מיוקר מנות הדגים בכל 
מקום אחר. לאוהבי הדגים ההרגשה היא שמתת 

והגעת לגן עדן של דייגים. 
 אלזיסו 26 קריית אליעזר, שני־שבת 

12:00־21:00, 8552663־04

אבו זייד
מסעדה שהפכה למוסד בבת גלים. דגים וגם בשר 

עשויים היטב ושלל סלטים מצוינים שמלווים 
אותם. לא זול, אבל שווה את המחיר. 

 העליה 52 בת גלים, כל יום
12:00־23:00, 8523419־04

דולפין
כבר 40 שנה שמסעדת הדגים הזו עומדת על 

תילה. כיף לפתוח שולחן עם מגוון סלטים קטנים 
ודג או פרי ים בגריל, במחבת או בתנור.

 שד' בת גלים 13, כל יום 
 12:00־23:00, 8523837־04, 4293374־053

שרימפס האוס
המקום לאוהבי השרימפס מגיש גם קלמרי ודגים 

והגישה אליו נוחה מאוד. מומלץ לקחת את מנת 
השרימפס האוס. לאוהבי הדגים כדאי ללכת על 

מה שטרי באותו היום ולבחור בין גריל או מחבת.  
 ההגנה 105 עין הים, ראשון 12:00־17:00, 

שני־שבת 12:00־22:00, 9426864־053

 מסעדות יוקרה
בשר'לה

מסעדת בשרים ותיקה ושוקקת בקסטרא, עם 
מגוון עשיר של סטייקים מובחרים, לצד תוספות 

וסלטים. 
 פלימן 8, מרכז קסטרא, 8503535־04, 

basarela.co.il ,23:00כל יום 12:00־

מינה טומיי
כאן יש הפרדה ברורה לחמישה מטבחים מהמזרח 

 הרחוק והביצוע ברמה גבוהה. 
 נסו את הביביבאמפ הקוריאני והבומביי 

באטר צ'יקן ההודי.
 פלימן 8 מרכז קסטרא, ראשון־רביעי 

12:00־23:00, חמישי־שבת 12:00־24:00, 
 506־504־700־1

רפאלו
כאן תוכלו להתענג על מיטב המנות מהמטבח 

האיטלקי. אנחנו ממליצים על הפסטות המיוחדות 
ועל הקינוחים – בייחוד על הקנולי. 

 פלימן 8 מרכז קסטרא, כל יום 12:00־23:00, 
 107־507־700־1

הבוקרים
מקום עם אווירה מיוחדת. כנהוג בספרד במסעדות 

פופולריות באמת, מותר לזרוק את קליפות 
הבוטנים על הרצפה. תבואו בשביל הבשר העשוי 

היטב ומוזיקת הקאנטרי. 
 קדושי יאסי 1, מרכז הקונגרסים,

כל יום 12:00־24:00, 8501111־04

חופי הים

מסעדות יוקרה
שוואטינא

הסניף השני של שוונטינא מסטלה מאריס. מסעדת 
בשרים ופירות ים עם היצע רחב גם לצמחונים. 

מגוון סלטים כיד המלך ונוף מרהיב אל הר 
הכרמל. שירות היי קלאס. 

 העלייה השנייה 96, חוף בת גלים,
 כל יום 12:00־24:00, 4389־710־053 

איטליאנו דה לה קוסטה
מסעדה באווירה קסומה וחסרת דאגות. לכו 

על פיצת הסינייה – מנת הדגל של המקום. גם 
הפסטות מצוינות והקינוחים, הו הקינוחים! 

 העלייה השנייה 96,ראשון־חמישי
12:00־23:00 שישי 12:00־00:00 שבת 

12:00־23:00, 4247175־053.

 מסעדות חוף 
מסעדג

מסעדת דגים ופירות ים בסגנון ים תיכוני 
הממוקמת על טיילת בת גלים. בשבת מגיעים 

לטיילת, נושמים אוויר, ומסיימים בארוחה הגונה 
וטעימה. 

פנחס מרגולין 29, כל יום 12:00־23:00, 
7584244־073

פרש קיטשן נירוונה
אם אתם רוצים להיזרק בים אין מקום יותר טוב 
לעשות זאת מנירוונה. תחושת החופש והאבטיח 
עם הבולגרית לבטח יספקו את הנירוונה שאותה 

אתם מחפשים. 
 חוף נירוונה, כל יום 8:00־24:00, 8501444־04

החבית
החבית הפך זה מכבר לחלק מקו המתאר כאן. 
מומלץ להגיע בשעות השקיעה ולצפות בים, 

כמובן עם כוס בירה ביד. 
 חוף דדו, כל יום 9:00־אחרון הלקוחות, 

8522215־04

רפאלו

וניה ביסטרו
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שאלתיאלי
מקום רגוע וכיפי לשבת בו. קומת הגג בקומה 

מספקת חוויה מיוחדת תחת כיפת השמים.
 חוף דדו, ראשון־חמישי 10:00־2:00, שישי 

10:00־כניסת השבת, שבת מוצ"ש־3:00, 
8550393־04

הכאמל
מסעדת חוף ותיקה שהפכה למיתולוגיה חיפאית. 

מומלץ לקחת את השייקים, לחלוץ נעליים ולשבת 
על הכיסאות שבחול. אם אתם רעבים אנחנו 

ממליצים על סלט מאיה. 
 חוף דדו, כל יום 9:00־3:00, 

8522990־04

המקום של אליהו
אף אחד לא מכין דניס ברוטב שום טעים כל כך 
כמו במקום של אליהו. במסעדה הצנועה תמיד 

נעים לשבת. לעתים קרובות יש שם מבצעים 
שמאפשרים לאכול טוב ובזול. 

 חוף זמיר, כל יום 9:00־23:00, 
8526716־04 

נווה פז

פיצה מיה צוצו
מתברר שהפיצרייה השכונתית של נווה פז טומנת 

בחובה את החצ'פורי הכי טוב בחיפה. 
חוץ מזה יש גם אחלה פיצה. 

 חטיבת כרמלי 44, ראשון־חמישי
11:00־14:00, 16:00־1:00, שישי

11:00־16:00, 8327273־04

סנדוויץ' יעקב
בניגוד לשם המטעה אין כאן סנדוויצ'ים בכלל 

אלא תבשילי צהריים מהבילים. לכו על המרקים, 
 המנות העיקריות, על הסלטים 

ובעצם על הכל!
 חלץ 10, גשר פז )ליד החנות סו-שף(, ראשון־

 חמישי 11:00־17:00, 
שישי 11:00־15:00, 6023606־04

המפרץ וקריית חיים

אזור המפרץ וקריית חיים הם חלק בלתי נפרד 
מחיפה. אזור התעשייה של קריית חיים מלא 

ברשתות שיווק שמושכות את החיפאים בשעות 
היום, ובשעות הלילה הם יוצאים לבלות בפאבים 

שבסביבה. לשדרת אח"י אילת אין במה להתבייש 
מבחינת ההיצע העשיר של המסעדות ובתי הקפה, 

וגם חוף ים יפה יש.  

אוכל רחוב
מאפיית המפגש

המאפייה שלכל אחד באזור יש זיכרונות 
נוסטלגיים ממנה - במיוחד מהסמבוסק הנהדר. 

לכו על המאפה עם ביצת העין.  
 ההסתדרות 82, ראשון־רביעי 6:00־1:00, 

חמישי פתוח 24 שעות, 8412611־04

חזאן
השווארמה האלמותית מחכה תמיד לבליינים 

שמסיימים את הלילה עם מנת בשר נוטפת טחינה.
 ההסתדרות 56 צ'ק פוסט, ראשון־חמישי 

10:30־24:00, שישי 10:30־3:00,
8416560־04

מסעדות פועלים 
חנוך

 מסעדת חנוך, הממוקמת בקומה השנייה 
של תחנת דלק, היא מעוז לאוכל שחיתות מזרח 

 אירופי. לכו על הבשר הלבן ושיהיה 
עם הרבה שום. 

 דגניה 3, קריית חיים, ראשון־חמישי 
11:30־21:00, שישי־שבת 11:30־17:00,

8424466־04
המקום

היישר ממטבחה של אימא רוסיה! שווה לבקר כדי 
לדעת מה אוכלת העלייה הגדולה ביותר בתולדות 
המדינה או לבוא ולאכול בורשט אם אתה מתגעגע 

לבית של אימא.  
 דגניה 65, קריית חיים, כל יום

10:00־22:00, 8415818־04

קונדיטוריות 
קונדיטוריית שמו

כאן התחיל את דרכו קונדיטור העל מיקי שמו. 
הסניף הצנוע באזור התעשייה לא מסגיר את הדרך 

שעשה מאז אבל העוגות והעוגיות שנמצאות שם 
- כן. 

 האצטדיון 6 קריית חיים, ראשון־חמישי 
8:00־20:00, שישי 7:30־15:00 

קונדיטוריית אייל
אייל וייצמן אפה בבית הוריו ואז פתח את 

הקונדיטוריה והתרחב. מומלץ להזמין דווקא את 
המאפים המלוחים – גולת הכותרת במקום.

 חלוצי התעשייה 92 קריית חיים, 
ראשון־רביעי 7:00־19:00, חמישי 7:00־20:00, 

שישי 7:00־14:45, 8410132־04
שבטי ישראל 39 קריית חיים, ראשון־רביעי 

7:00־19:00, חמישי 7:00־20:00 , 
שישי 7:00־14:45, 8410132־04

פאבים ומזללות 
מוזס

הסניף המקומי של אימפריית הדיינרים  
 הפופולרית. מומלץ לארוחות לילה 

מאוחרות בסופי שבוע.
 חלוצי התעשייה 96 קריית חיים, 

שבת־רביעי 12:00־1:00, חמישי 12:00־3:00, שישי 
12:00־4:00 

אלפנט
בר ההופעות האגדי שבו כולם הופיעו וממשיכים 
במסורת. כאן ירמי קפלן רקד על הבר בעודו שר 

"הדפוק הזה עושה לך טוב". שווה לתפוס את 
ההופעה הבאה רק כדי שתוכלו להגיד שהייתם שם 

 ברגע הבא 
שיהפוך למיתולוגיה. 

 האצטדיון 4 קריית חיים, ראשון־שבת 
21:00־3:00, 3979090־052 ,8933937־052

פאב המורגן
המושג פאב אירי קצת איבד ממשמעותו עם מבול 

הפאבים האיריים האותנטיים שהציפו אותנו. בתוך 
כל זה ייתכן שדווקא המורגן הוא הדבר שקרוב 
יותר לפאב האירי המקורי. זהו פאב שכונתי עם 

הופעות מדי פעם וערבי נושא. במקום ניתנות 
גם סדנאות להיכרות עם עולם הבירות ועולם 

הוויסקי.  
 האצטדיון 22 קריית חיים, כל יום

20:30 ־אחרון הלקוחות, 5408911־052
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משפחות
חיפה מלאה בפעילויות עם הילדים: 

מנסיעה בלתי נשכחת ברכבל, 
דרך מוזיאונים המציעים פעילויות 

אינטראקטיביות, פארק אתגרי 
וטיילת יפה ועד למפגש מרתק עם 

בעלי חיים. 



לגלות את חיפה                                      38 

גן החיות הלימודי
גן החיות הלימודי של חיפה נמצא בלב העיר, 

במדרונו הצפוני המיוער של נחל לוטם, במורדות 
גן האם, מרכז הכרמל. הגן נוסד בשנת 1949 

בידי המחנך והאגרונום פנחס כהן ז״ל, המורה 
הראשון לטבע בחיפה וממקימי בית הספר 
הריאלי ואגודת המשוטטים שממנה צמחה 

החברה להגנת הטבע.
בגן יותר מ־100 זנים של בעלי חיים )חלקם 

נדירים!(, בהם טיגריס בנגלי, נמר, קרקל, זאב, 
תן, צבוע, שועלים, אריות, דובים, דביבונים, 

לוטרות, נמיות, עופות מים וביצה, עופות דורסים 
)דורסי יום ודורסי לילה(, תוכים וציפורי שיר, 

בבון, גנון ירוק, למורים, יעלים, צבי ארצישראלי, 
יחמור, גמל, אייל נקוד, גואנקו, שפן, חזיר בר 

וחיות משק. בזוחלייה )בבניין המכון הביולוגי( 
עשרות מיני נחשים מישראל ומהעולם, וכמה 

מיני לטאות וצבים. הילדים יכולים לבלות בפינת 
הליטוף, להחזיק את החיות ואף להצטלם בחברת 

עז, אייל נקוד, ארנבון, אוגר ועוד. סיורי ערב 
נערכים במסגרת ספארי לילה. 

גן החיות של חיפה התקבל לאחרונה לארגון 

 .)EAZA( הבינלאומי היוקרתי של גני החיות
חברות בארגון מקנה אפשרות לקבלת חיות 

נדירות מגני חיות בעולם ולהשתתפות 
בפרויקטים בינלאומיים לשימור ולהצלת חיות 

בסכנת הכחדה.
 התשבי 124, קיץ ראשון־חמישי 9:00־18:00, 

שישי וערבי חג 9:00־14:00, שבת וחג 
9:00־18:00, חורף ראשון־חמישי, שבת וחג 

9:00־16:00, שישי וערבי חג 9:00־13:00, 
בתשלום, haifazoo.co.il, 8372390־04 

המוזיאון הימי הלאומי
המוזיאון הימי הלאומי מוקדש לתולדות הספנות 

ולתיעוד הקשר בין האדם לים באזורנו, מימי 
התרבויות הקדומות ועד היום. במוזיאון מודגש 
הקשר המתמשך של ארץ ישראל והיהודים עם 

הים. תצוגת המוזיאון משקפת 5,000 שנות 
היסטוריה ימית. ראשיתו של המוזיאון בשנת 

1953, באוסף הפרטי של אריה בן־אלי ז״ל, 
מייסדו ומנהלו הראשון של המוזיאון. המוזיאון 
הוקם בבית יורדי הים ברחוב הנמל וכיום שוכן 

במבנה רחב ידיים ברחוב אלנבי. 
בקומת הכניסה אולם לתצוגות מתחלפות, 

אודיטוריום, ספרייה וחדרי מחקר. תצוגת הקבע 
ערוכה בשתי קומות, מעל ומתחת לקומת הכניסה, 

והיא ערוכה על פי סדר התקופות ומחולקת 
למדורים המציינים את הקשר של האדם לים 
במרוצת הדורות. התצוגה מוקדשת לנושאים 
הבאים: ארכיאולוגיה תת ימית, אמנות ימית, 

מיתולוגיה ימית, עוגנים עתיקים, מטבעות 

יווניים־רומיים, דגים ודולפינים, מכשירים 
מדעיים, מפות, ספנות מודרנית וקרבות ים. 

אחד האלמנטים המרשימים בתצוגה הוא דגמי 
האוניות המרשימים. מלבד תערוכות הקבע 

מוצגות במוזיאון תערוכות מתחלפות מאוספי 
המוזיאון ותערוכות של אמנים ישראלים 

ובינלאומיים בנושאי ים.
 שד׳ אלנבי 198, חיפה, ראשון־רביעי 

10:00־16:00, חמישי 16:00־19:00, שישי 
10:00־13:00, שבת 10:00־15:00, בתשלום

 nmm.org.il ,8536622־04, 

מדעטק - מוזיאון המדע 
מדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה 

וחלל, הוא מוזיאון המדע הגדול בישראל והוא 
פועל לקירוב הקהל הישראלי למדע ולטכנולוגיה 

בדרך חווייתית ומהנה. במדעטק יותר מ־20 
תערוכות קבע, פארק מדע ותערוכות אורחות 

בנושאי מדע וטכנולוגיה. רוב המוצגים בתערוכות 
אינטראקטיביים ומזמינים את המבקרים לגעת, 

להפעיל, להתנסות ולחוות.
בתערוכות: אנרגיה ירוקה - איך מפיקים חשמל 
בדרכים מסורתיות וחלופיות )רוח, שמש, מפל 
מים ואפילו אופניים(; מדעי החיוך - הכל על 

בריאות הפה והשיניים; לאונרדו דה וינצ'י - לא 
רק צייר, אלא גם מדען ומהנדס )מכונות שנבנו 
לפי השרטוטים של דה וינצ׳י לפני 500 שנים(; 

הולכים על בטוח - העקרונות המדעיים שתורמים 
לזהירות בדרכים; הגנום האנושי )DNA( על 
הקוד הגנטי שבונה את החיים, סיור בתוך תא 

גן החיות של חיפה התקבל 
לאחרונה לארגון הבינלאומי 

 .)EAZA( היוקרתי של גני החיות הידעת

גן החיות הלימודי
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אנושי המוגדל פי מיליון.
 מלבד התערוכות פועל במדעטק גם הסינמטרי

 X - חוויה קולנועית מדעית רב חושית 
 בתלת מימד, בכיסאות נעים ובאפקטים 

מרהיבים. מדעטק שוכן במתחם ההיסטורי של 
הטכניון, בשכונת הדר הכרמל, ומשתרע על פני 

 קמפוס רחב המקיף את הגן הצפוני ובו עומד 
עץ הדקל שנטע אלברט אינשטיין בביקורו 

בישראל ב־1923. 
 שמריהו לוין 25, ראשון־רביעי

10:00־15:00, חמישי 10:00־16:00, 
שישי 10:00־14:00, שבת 10:00־16:00 

 madatech.org.il ,04-8614444 ,בתשלום

שמורת טבע חי בר כרמל
החי בר שבכרמל מוקדש לגידול בעלי חיים 
הנתונים בסכנת הכחדה או נכחדו לחלוטין 

מסביבתם הטבעית ב־200 השנים האחרונות 
ולהשבתם לטבע. לפיכך בשמורה חיה 

אוכלוסייה מצומצמת של בעלי חיים, בהם 
יונקים, עופות דורסים ודו חיים. בחי בר, 

העשיר בחורש ים תיכוני, מחזיקים גם כמה 

יונקים שהובאו לארץ במסגרת חיפוש אחר 
בעלי חיים שהוזכרו בתנ"ך וביומני מסע של 
נוסעים שעברו בארץ ישראל במאות השנים 
האחרונות. חלקם נותרו להצגה בלבד ואין 

תוכניות לשחררם לטבע. 
בשמורה כמה מוקדי עניין. מומלץ להתחיל את 

הביקור בצפייה בסרט מרתק על השמורה. לאחר 
מכן כדאי לצפות בגרעיני הרבייה של היחמורים 

הפרסיים )שהוטסו בטיסת אל על האחרונה 
מאירן לישראל, בשנת 1978, רגע לפני שחומייני 

עלה לשלטון( ושל איילי הכרמל המושבים 
לטבע. ביקור בחי בר הוא הזדמנות לצפות בחיות 

האלו מקרוב.
מוקד עניין נוסף הוא צפייה מקרוב בנשרים, 

עופות בסכנת הכחדה בישראל. הנשרים מתרבים 
בחי בר ומושבים לטבע בפרויקט ארצי רחב ושמו 

״פורשים כנף על הנשרים והעופות הדורסים 
בישראל״. מלבד אלו אפשר לצפות בבעלי חיים 

נוספים, בהם צבי ארצישראלי, עיטם לבן זנב 
ועיט נצי. 

חשוב לדעת שבחי בר אין פינת ליטוף ואת 
החיות אפשר לראות רק מבעד לגדר, אך זו בכל 
זאת חוויה מרשימה. בימי שבת נערכים במקום 

סיורים מודרכים בשעות 8:00־16:00 )ללא 
תוספת מחיר(. 

 300 מטר מדרום לכניסה לאוניברסיטת 
חיפה, על כביש חיפה־עוספיה )672(, 

הביקור במהלך השבוע בתיאום מראש, 
בשבתות ובחגים 8:00־16:00, בתשלום, 

 parks.org.il ,048320648־

הרכבל מבת גלים לכיוון תצפית 
סטלה מאריס

בילוי באוויר בשלושה כדורים שקופים הנעים 
על רכבל המטפס מבת גלים עד לרכס הכרמל 
ובחזרה. מהרכבל, המחבר את קצה טיילת בת 

גלים לתצפית סטלה מאריס, אפשר להשקיף על 
נוף מרהיב של חוף הים ורכס הכרמל. הנסיעה 
ברכבל השקוף אורכת כחמש דקות מול הנוף 

היפה של מורדות הכרמל ומפרץ חיפה. אפשר 
לנסוע הלוך ושוב או להסתפק בנסיעה בכיוון 

אחד וחזרה בירידה של 20 דקות בשביל מדרגות 
תלול. בקצה העליון של הרכבל כמה מסעדות, 

כנסיית סטלה מאריס, מערת אליהו ותצפית, 
שביום יפה אפשר לראות ממנה את ראש הנקרה 

ואת מפרץ עכו.
 טיילת בת גלים )רכבל תחתון( או סטלה 

מאריס )רכבל עליון(, 8335970־04 

אקספארק
מתחם אתגר גדול ומקצועי במבואותיה 

הדרומיים של חיפה. במתחם שלושה מתחמי 
פעילות - מתחם פעילויות גובה, מתחם קט־
רגל על דשא סינתטי ומתחם לוחמה בכדורי 
צבע. סמוך למרכז הקונגרסים ימצאו חובבי 

האקסטרים את קיר יואב - קיר טיפוס בגובה 
16 מ׳ )יש גם קיר טיפוס לקטנטנים( עם 

מזרנים, רתמות, חבלים מאובטחים ומדריכים 
מקצועיים; גשר חבלים שבו נעים ממתקן 

למתקן בעזרת קורות ורשתות; אומגה באורך 
80 מ׳; קט־רגל מרקנה; פיינטבול; סקייטפארק 

חי בר כרמל
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הנשרים בישראל נמצאים 
בסכנת הכחדה. בחי בר כרמל 

אפשר לצפות בהם מקרוב 
בכלוב האקלום שבאתר. הידעת
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מקצועי; טרמפולינה; באנג׳י. הפארק האתגרי 
מתאים לילדים בכל הגילים ולמבוגרים. 

 מרכז הקונגרסים, המתחם פעיל בכל ימות 
השבוע, אולם בשעות שונות לכל פעילות 

 )מומלץ לברר באתר(, בתשלום
xpark.co.il 400־524־599־1, 

דן קרטינג - מתחם מוטורי
עוד אטרקציה לחובבי האקסטרים נמצאת בכניסה 
הדרומית לחיפה: מסלול הקרטינג המקורה הגדול 

ביותר בישראל ורכבי הקרטינג המתקדמים 
ביותר בעולם, חדר סימולטורים, מתקן מכוניות 
מתנגשות לקטנטנים ועוד. בדן קרטינג נערכות 

גם הדרכות על נהיגה תחרותית ומרוצים. הנהיגה 
מותרת לילדים מגיל 12 או מגובה 1.40 מ׳.

 משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה,
ראשון־שבת 10:00־24:00, בתשלום, 

 dankart.co.il ,048501060־

דארק נייט
אם אתם מחפשים בילוי לא שגרתי אתם מוזמנים 

לבקר בדארק נייט )Dark Night( - מתחם של 
פחד והרבה כיף. מבוך האימה הוא מתחם יחיד 
מסוגו בישראל ובו, בין היתר, בובות מרתקות 

שיפתיעו אתכם והולוגרמות מתוחכמות. 
הכניסה לילדים מתחת לגיל 14 אסורה. 

 שד' ההסתדרות 58, צ'ק פוסט, 8401966־04 
4771821־054, מדי יום 18:00־3:00

דיזאסטר
דיזאסטר )Disaster( הוא מבוך אימה 

המבוסס על סיפור אסון אמיתי שסביבו בונים 
תפאורה שלמה. חוויה תלת ממדית מרתקת 

ועוצרת נשימה עם שחקנים, הולוגרמות 
ומשחקי מוח. אתם צריכים לב חזק כדי לסיים 

את המסלול. אם לא תעמדו בזה תקראו 
"דיזאסטר" ותצאו מהמשחק. 

 הכניסה למשחק הרגיל מגיל 14 אך יש 
מסלול מותאם גם לילדים בגיל 8־14, 

מחניים 4, מרכז הכרמל, 3033305־052 )שי(

מוזיאון הרכבת
מוזיאון רכבת ישראל שוכן בין בנייני האבן 

ההיסטוריים של תחנת רכבת העמק המיתולוגית, 
תחנת חיפה מזרח. במוזיאון מגוון רחב של 

מוצגים המספרים את תולדות הרכבות בארץ. 

המוזיאון מציג במקביל את העבר המרתק ואת 
ההווה החדיש של הרכבות בארץ, על רקע 

הנוף של חיפה ושל הר הכרמל. 
במקום מוצגים קרונות, קטרים, כרטיסים ועוד. 

ניתן לתאם מראש סיור מודרך לקבוצות. 
 דרך חטיבת גולני 1, ראשון־חמישי 

8:00־16:00, בתשלום, 8564293־04,
rail.co.il )הכניסה להורים חינם(

???????????????

בעיר יש כמה מסלולי 
טיול נפלאים לכל 

המשפחה, בהם מסלולי 
המדרגות שמהווים 

אטרקציה עבור הילדים.
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חיפה 
ירוקה

 אם ברצונכם להחליף את הנוף 
האורבני בנוף הירוק, חיפה וסביבתה 

הקרובה משופעות באופציות 
מזמינות: נופים מרשימים, ואדיות, 
שמורות טבע, מערות ומה לא. אתם 
עומדים לגלות חיפה שלא הכרתם
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שמורת טבע חי בר כרמל 
שמורת הטבע הסמוכה לכיכר הכניסה המזרחית 

לאוניברסיטת חיפה היא חלק קטן משמורת טבע 
של חורש ים תיכוני. מגדלים בה בעלי חיים 

 שעתידים להיות משוחררים לטבע.
 מאז המאה ה־19 נעלמו בעלי חיים מהר הכרמל,
בעבר אפילו דובים ונמרים הסתובבו פה. כיום 

חיים בשמורה נשרים, יחמורים, צבאים ארץ 
 ישראליים ומינים נוספים.

ההשבה לטבע היא תהליך ארוך ומורכב ובסיורים 
לקהל הרחב שנערכים לעתים בשבתות ניתן 

לשמוע על כך מהעוסקים במלאכה. משמורת החי 
בר הגבוהה, השוכנת לא הרחק מחורשת ה־40 

ומאוניברסיטת חיפה, נשקף נוף שובה לב.

חורשת ה־40 
 חצי ק"מ מאוניברסיטת חיפה חבויה חורשת ה־40 -

פינת חמד קטנה ויפהפייה בפארק הכרמל, שבה 
גדלים 80 עצי אלון מצוי עתיקים ועבי גזע. בעוד 

עצים אחרים בסביבה נכרתו בתקופת הטורקים 
בשביל הפקת פחם, האלונים הללו השתמרו בשל 
קדושתם לדרוזים, והריכוז הגדול הזה של עצים 

עתיקים הוא יוצא דופן. על פי המסורת הדרוזית, 
במקום הזה שהו 40 ממפיצי הדת הצעירה במאה 

ה־11, ובמקומות שבהם ישבו גדלו עצי אלון. 
מהחורשה אפשר להשקיף על נופו המרהיב של 
מפרץ חיפה והסביבה, ואפשר גם לצאת מכאן 

למסלול קצר של כשני ק"מ. בעונות החורף והאביב 
הוא עשיר בפרחי בר.

ואדי שיח בוסתן כיאט 
בקצהו התחתון של ואדי שיח נסתר בוסתן נטוש 

שניטע בשנת 1936 בידי עזיז כיאט, בן לאחת 
המשפחות המכובדות והאמידות בחיפה, כאתר 

 נופש משפחתי. גודל הבוסתן הוא כ־6.5 
 דונמים והוא בנוי בהשראת אדריכלות הגנים 

הערבית־מוסלמית. בשטח הבוסתן מפלי מים, 
מזרקות, בריכות ותעלות המקשרות בין חלקי 

הגן. שתי בריכות מים שניזונות ממימי נחל שיח 
הן מקור משיכה לבני הנוער, ובימי הקיץ החמים 

 מטיילים רבים משכשכים בהן.
הכניסה היפה ביותר אליו היא בקרבת שער ברוש 

של בית העלמין. ממגרש חניה מאולתר תחת בתים 
אחדים של תושבים ערבים ממשיכים לבוסתן 
ולהמשך מעלה הוואדי שבו מנזר כרמליתים, 

מערה ומעיינות: עין משוטטים ועין שיח.

הגשר התלוי של פארק נשר
בלב יער נשר, באורך 70 מ׳ מעל מצוק נחל קטיע 
העמוק, נמתח גשר מרשת ברזל שנשקף ממנו נופו 

 המרהיב של הנחל ושל הכרמל המיוער.
הגישה לפארק נשר נוחה מאוד. נוסעים בכביש 

החדש המחבר בין נשר לאוניברסיטת חיפה פונים 
לרמות יצחק, ובכיכר פונים שמאלה לרחוב החרוב 

עד שרואים את השלט "פארק קק"ל־נשר" משמאל. 
ניתן להגיע אל הגשר בשתי דרכים: הדרך הקצרה 
יוצאת ישירות מהפארק דרך גן המשחקים, מרחק 

של כ־700 מ׳ )לכל כיוון(, והיא קלה ומתאימה 
לכל גיל ונגישה גם לנכים. מסלול ארוך ומעניין 

יותר הוא המסלול המסומן בירוק. זהו מסלול 
מעגלי, יפה וחווייתי העובר דרך הוואדי והיער. 

מתאים גם למשפחות עם ילדים קטנים.

הגנים הבהאיים וטיילת לואי
הגנים הבהאיים מורכבים מ־19 גנים מדורגים 

)טרסות( המתחילים ברחוב יפה נוף וטיילת 

לואי המטופחת ומסתיימים במושבה הגרמנית. 
הציר המרכזי שסביבו תוכננו הגנים מורה 

לכיוון עכו, עיר בעלת משמעות היסטורית 
ודתית רבה עבור הבהאים. בלב הגנים ניצבת 
כיפת הזהב, מקדשו ומקום מנוחתו של הנביא 
המבשר של הדת הבהאית שהפך לסמל מובהק 

של חיפה. הגנים הבהאיים הם אתר מורשת 
 עולמית של אונסק״ו. 

הגנים הסמוכים למקדש הבאב
מהגנים נשקף נוף פנורמי של העיר, הרי הגליל 

והים התיכון. זוהי נקודת חובה למקומיים ולתיירים 
כאחד. לאורך 400 המ׳ים של הטיילת תוכלו 

ליהנות מצמחייה בתוך חורש ים תיכוני, לצד 
פינות חבויות ומוסתרות, ואנדרטת הקיסר וילהלם 

השני שביקר במקום ב־1898 לצד תותח ימי צרפתי 
שהובא למקום כ"משקל נגד" לצד הגרמני־טורקי 

לאחר שהפסיד במלחמת העולם הראשונה.

הגן האקולוגי בטכניון
הגן משתרע על פני שטח של כ־20 דונם בקריית 

הטכניון, סמוך לפקולטה להנדסה אזרחית 
וסביבתית. הוא מחולק לחורש ים תיכוני טבעי 
ונטוע, פינות אקלום לצמחייה, בוסתן עצי פרי 

 ובריכות מים.
תוכלו למצוא פה מתחמים שונים המייצגים 
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מערכות אקולוגיות שונות, סביבות חיים ובתי 
גידול שונים אשר ניתן לסייר בהם באופן עצמאי 

או בקבוצות מאורגנות. הסיור בין שבילי הגן 
ואזורי ההדגמה שלו חושף בפני המטיילים 
תופעות טבע ורעיונות סביבתיים ומדעיים. 

בגן נבחנה התאמת צמחים מהארץ ומהעולם 
לשם שיקום נופי הארץ, בהתחשב בשתי בעיות 

 סביבתיות מרכזיות במדינת ישראל - מחסור 
במים וצמצום השטחים הפתוחים.

מנזר המוחרקה
אל מנזר המוחרקה מגיעים דרך כביש 672, שיורד 
למחלף אליקים. מגיעים לכיכר בקצה הדרומי של 
דאלית אל כרמל, פונים לכביש קטן שמוליך לקרן 

הכרמל, וממשיכים עם השילוט שמורה לכיוון מנזר 
הכרמליתים. פירוש השם מוחרקה 

הוא "מקום השרפה". על פי המסורת במקום זה 
נערך העימות הגדול בין נביאי הבעל לבין אליהו 

הנביא, ובסופו אש מהשמים הציתה את המזבח 
של אליהו והוכיחה שאלוהים עמו. הנזירים 

הכרמליתים, שאימצו את אליהו כקדוש הפטרון 
שלהם, בחרו בנקודה זו בקרן הכרמל להקים מנזר. 

מהמרפסת בגג המנזר נפרש הגליל במלוא הדרו. 
על רצפת הגג מצוירת שושנת הרוחות, אשר 
מצביעה על הערים השונות שנשקפות מכאן. 

הדרך לגג עוברת בחנות המזכרות, אשר בחזיתה 
שלושה תבליטים המתארים את הסיפור המקראי. 

העלייה לתצפית כרוכה בתשלום.

נחל לוטם
תחילת המסלול בגן האם. במורד הגן, מימין 

לבמה, מתחיל סימון שבילים כחול. השביל עובר 
בתוך חורשה של ער אציל, הידוע גם בשם דפנה. 
עלי צמח זה משמשים לתיבול ובעבר הכינו מהם 

זרי ניצחון למנצחים במשחקים האולימפיים. 
הליכה קצרה בתוך אפיק הנחל חושפת בוסתן ישן 
של עצי זית. שביל נוסף המסומן בצבע ירוק עולה 

בין עצי הזית, ומכאן מתפצל גם לשביל כחול 
הממשיך במורד. השביל הירוק ממשיך ומטפס על 
הגדה הדרומית ועובר בתוך ריכוז צפוף של שיחי 
לוטם, הפורחים בחורף ובאביב בלבן וסגול, והם 

שנתנו לוואדי את שמו. השביל חוזר לאפיק הנחל 
ולאחר מכן מטפס לגיחה קצרה בגדה הצפונית 

לביקור במערה רחבה החצובה בסלע, ככל הנראה 
מהתקופה הביזנטית. השביל המסומן מסתיים בגן 
אופירה נבון. ניתן להמשיך לאורך הגן עד לפארק 

הכט ולהמשיך במעבר להולכי רגל שחוצה את 
 רחוב ההגנה עד שפך הנחל לים.

נחל אחוזה

מסלול הטיול בוואדי אחוזה מתחיל כ־100 מ׳ 
מאחד ממרכזי התחבורה והכלכלה הסואנים של 

חיפה – מרכז חורב. סימון שבילים צנוע וגרם 
מדרגות קצר שיורד מהטרמפיאדה לכביש פרויד 

מובילים לתפאורה שונה בהחלט. לאחר עשר 
דקות הליכה בלבד השביל מוקף ירוק מכל עבר, 

 וקשה להאמין שהעיר ההומה קרובה כל כך.
המסלול משופע בריכות, באר וואדי עשיר 

במיני בעלי חיים וצמחייה. חיים בו דורבנים, 
חזירי בר, תנים זהובים ושפני סלע. מעופפים 
בו בז, נץ, אדום החזה, ירקון, עורבני, ארבעה 

מיני סבכי, חכלילית, צופית ועוד. בין הפרחים 
מרפרפים הפרפרים כתום כנף המצילתיים, 
לימונית האשחר, כחליל החומעה, סטירית 

פקוחה ואחרים - עושר מינים מרשים במיוחד 
בשטח כה קטן יחסית )כ־600 דונם בלבד( שתחום 

בשכונות ובכבישים ראשיים.

פארק הכט ושמורת שקמונה
החפץ בהליכה מישורית נוחה לאורך נופי ים 

כחולים יירד אל פארק הכט, שטח סלעי רדוד 
המהווה בית גידול לסרטנים וליצורי ים נוספים. 

הפארק משתרע מבת גלים, השכונה שעל הים, 
עד לחוף הגולשים שלרגלי מגדלי החוף אל מול 

נווה דוד. בפארק שטחי המדשאות הנרחבים 
ביותר בחיפה, לצד צמחייה המאפיינת את חופי 

הים התיכון, טיילות נוחות וספסלים. ק"מ צפונה 
נמצאת שמורת הטבע החופית שקמונה - רצועת 

החוף היפה ביותר של העיר. רצועה זו הוכרזה 
 כשמורת טבע לא מעט בזכות שונית הצינורניים –

ריף הבנוי ממין של חלזונות ומשמש בית 
גידול ייחודי לבעלי חיים ימיים. בחלק הצפוני 
של השמורה שוכן תל שקמונה, אחד האתרים 

הארכיאולוגיים המעניינים בארץ, שיישובו 
החל במאה ה־15 לפנה"ס. במקום שרידי מבנים 

ורצפת פסיפס. 

 מנזר סטלה מאריס ורכס 
כוכב הים

על פי המסורת הסתתר אליהו במערה שבמורדות 
רכס כוכב הים. המנזר הגדול המכונה סטלה 

מאריס נבנה ונהרס כמה פעמים, והמבנה שעומד 
על תלו עד היום נבנה ב־1836. מנזר סטלה 

מאריס הוא מרכז עולמי של הכרמליתים. מעל 
דלת הכניסה למנזר מוטבע סמל המסדר - הר 
הכרמל שבראשו צלב ומעליו חרבו של אליהו 

והפסוק:״ייקנא קנאתי לה' אלוהי צבאות". 

בארבע פינותיו של האולם המרכזי מתנוססים 
תבליטים חדשים המקודשים לדמויות המרכזיות 

של מסדר הכרמליתים. בקיר המערבי של הכנסייה 
עוגב גדול המשמש בטקסים דתיים ובקונצרטים 

 מיוחדים של מוזיקה כנסייתית.
 המנזר פתוח בשעות 8:30־12:00, 

15:00־18:00. הכנסייה פתוחה כל השבוע, 
הכניסה חינם דרך סטלה מאריס, 8337758־04

נחל רמז ונחל זיו
נחל זיו ונחל רמז הם שניים מיובליו של נחל 

גיבורים )ואדי רושמיה(, המנקז חלק ניכר ממזרח 
חיפה. חלקו הראשון של המסלול יורד באפיק 

הנחל, והוא מוצל בחלקו וחשוף לשמש בחלקו 
האחר. פה ושם בולטת פריחתו הכתומה של כובע 

הנזיר - צמח גינות תרבותי שמתפשט בגיאיות של 
חיפה. מעט לפני הפרידה מהנחל חולף 

השביל למרגלות מצוק יפה בגובה כחמישה 
מטרים - פינה נעימה למנוחה לפני הקטע הקשה 
של המסלול. אפשר לראות כאן שרידים של עץ 

אלון גדול שקרס לפני שנים אחדות. בנקודה 
שבה פונה השביל מהנחל היא גם צומת שבילים 
אדום־ירוק. השביל הירוק מטפס )אחרי עשרות 

מ׳ים במורד הנחל( לעבר רחוב ברל ליד בית 
הספר הפתוח. אורכו של שביל זה כ־250 מ׳ 
בלבד, אך אפשר לצאת ממנו למסלול מעגלי 

בנחל זיו באורך כק"מ אחד )מתוכו כחצי ק"מ 
הליכה ברחוב ברל עד רחוב פנחס ראם(. אפשרות 

זו קלה יותר להליכה ומתאימה לכל. השביל 
האדום פונה שמאלה והופך לעלייה תלולה בצלע 

הגבעה שעליה בנויה שכונת רמת חן. השביל 
מתעקל ימינה וממשיך סביב השכונה. מהמסלול 

ניתן לצפות על שכונת יזרעאליה. בהמשך השביל 
מטפס דרומה לצד קו ביוב, לרגלי קיר טבעי נאה 

שמתנשא לגובה של עד שישה מ׳ים. בהמשך 
 השביל גולש במתינות לאפיקו של נחל רמז.

מסלול ההליכה בנחל רמז עובר בשטחי חורש 
טבעי ויער אורנים. לאחר מכן השביל נוטש את 

האפיק וממשיך במעלה הגדה המערבית המיוערת 
עד הגיעו לגן ציבורי בכניסה לשכונת רמת ספיר 

 )רחוב גוט־לוין, בקצה הדרומי של מגרש 
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טיילת לואי

בשנת 2008 הכריז ארגון 
אונסק"ו על הגנים הבהאיים 

כעל אתר מורשת עולמי. הידעת
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עירית גדולה מצויה רקפות מצויות
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מסלול טיול באפיק נחל רמז נחל גלים
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 החניה של בניין מס' 6, ומצפון למגרש כדורסל 
בגן הציבורי(.

גן הפסלים
גן הפסלים הוקם בשנות ה־60 הוקם בחלקה 
העליון של שדרות הציונות, באחת מנקודות 

הנוף היפות ביותר בחיפה. 29 פסלי הברונזה - 
שנתרמו על ידי האמנית אורסולה מלבין מעין 

הוד, החולקת את זמנה בין ישראל לשווייץ - הם 
ברובם המכריע דמויות של נשים, גברים וילדים 

שיצרה מהדמיון.
 שד' הציונות פינת 2 בנובמבר

משמר הכרמל
חוות משמר הכרמל )במקור הערבי "חירבת 

 שלאלה"( שוכנת על גבעה בלב הכרמל. 
החווה בנויה כחאן, וסובבים אותה 

אזורים מיוערים שבחלקם נמצאו שרידים 
ארכיאולוגיים המעידים על התיישבויות 

בתקופות שונות. אפשר לצעוד סביב הגבעה 
בשביל היקפי קצר ונוח המשקיף על הכרמל, 
על נחל אלון ונחל אורן ועל הים. החווה היא 

גם נקודת יציאה לטיולים באזור ואתר קמפינג 
ללינת שטח, והחניון המסודר במקום מאפשר 

פעילות יום לקבוצות. הלינה בחווה מותרת 
לקבוצות בלבד.

 על כביש 721. מכביש 4 פונים מזרחה 
בצומת אורן, לכיוון קיבוץ בית אורן. בסיבוב 

הכביש במחצבות קדומים פונים לפי השילוט 
לחוות משמר הכרמל. חניון הקמפינג נמצא 

בתחומי החווה, 8220005־04

נחל כלח
נחל כלח ונחל גלים הם מהיפים ביותר בנחלי 

הכרמל. תחילתו של המסלול בנחל כלח. שלט 
המסמל את תחילת המסלול נמצא כל הכביש 
המגיע לצומת דמון. כ־150 מ׳ לפני הצומת 

יוצאת מהכביש דרך עפר. יש ללכת עליה עד 
הסימון הכחול. ההליכה במורד הנחל מרהיבה, 

החורש מזכיר יער מהאגדות ונקל להבין 
מדוע זכה הנחל בכינוי "הגיא הנעלם" או 

"שווייצריה הקטנה". לאחר הליכה של כק"מ 
וחצי במורד הנחל, השביל הכחול נפגש עם 

השביל האדום המגיע מכיוון קיבוץ בית אורן. 
השביל האדום חוצה את נחל כלח על גבי גשר. 
הליכה של כ־100 מ׳ שמאלה )דרומה( בכביש 

האדום חושפת בצדיו פרחי שושן צחור בשיא 
תפארתם. לנחל גלים מגיעים בהליכה של כק"מ 

על השביל הכחול ממקום מפגשו עם השביל 
האדום. לנקודה זו מגיע גם השביל הירוק היורד 

מאוניברסיטת חיפה בנחל גלים.
נחל כלח הוא למעשה יובל של נחל גלים 
הנשפך מהכרמל עד לים התיכון. השביל 

הכחול ממשיך עוד כ־2.5 ק"מ עד למפגש עם 
נחל נדר.

בנקודה זו הוא נפגש עם השביל השחור היורד 
בנחל נדר. טיפוס של כ־400 מ׳ בשביל השחור 

מביא לאחת הנקודות היפות )והרטובות( 
במסלול – עין קדם.

עין קדם
מימיו של עין קדם נובעים משתי נקבות 

החצובות בהר. המעיין שופע כל ימות השנה 
מים צלולים וצוננים. בעזרת פנס אפשר להיכנס 

לשתי הנקבות. הנקבה הימנית נגישה יותר – 
ברוב השנה המים בה מגיעים עד לגובה האגן. 

לאחר הליכה של כ־15 מ׳ בנקבה זו מגיעים 
לנקודה שבה פורצים המים מן הסלע. הכניסה 

לנקבה השנייה חסומה בקיר בטון המאפשר 
לשאוב את מי המעיין בצינור גדול. בקיר בטון 
זה קבוע חלון קטן שניתן להשתחל דרכו לפנים 

הנקבה. המים כאן עמוקים יותר, מסלול ההליכה 
ארוך יותר והוא מומלץ מאוד להרפתקנים. 

מנזר המוחרקה

זחילת 60/6 המפורסמת 
בצבא, קיבלה את שמה 
מפעולת אנשי הפלמ"ח 
לניטרול הרדאר הבריטי 
הימי, ב"סטלה מאריס".

טיפ
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מהמעיין מתחברים בחזרה אל השביל הכחול. על 
צלע ההר ממול אפשר לראות את מערת אורנית. 

בנקודה זו ניתן לבחור אחת משתי אפשרויות 
לסיום המסלול: הראשונה ממשיכה עם סימון 

השבילים הכחול, בנחל גלים, עוד כק"מ וחצי. 
האפשרות השנייה היא טיפוס קל המגיע בסופו 

אל מערת אורנית. 

שמורת טבע נחל מערות
נחל מערות, אחד הערוצים היפים והמרשימים 

בכרמל, הוכרז כאתר מורשת עולמית של 
אונסק״ו. הוא זכה למעמדו בעיקר הודות 

לשוניות הסלע המאובנות המתנשאות לגובה 
עשרות מטרים ביציאת הנחל מההר למישור 

החוף. בשוניות, שנוצרו לפני כ־100 שנה, יש 
מערות גדולות ומרשימות ששימשו מקומות 

מגורים לאדם הקדמון במשך תקופות ממושכות. 
המערות, ששמן הרשמי "מערות כרמל", זיכו 

את הנחל בשם הערבי ואדי אל־מוע'ארה. חמש 
מערות סמוכות מאוד זו לזו ורובן נכללות 

במתחם המגודר של מערות כרמל: מערת התנור 
)טאבון(, מערת הגמל, מערת הנחל, מערת 

הגדי ומערה ללא שם ממערב למערת התנור 
)הסגורה למבקרים(. מערה נוספת במעלה הנחל 
היא מערת חרוב, הנמצאת לצד המסלול הכחול 

המקיף את השמורה. במערות נערכו חפירות 
ארכיאולוגיות נרחבות ונחשפו בהן ממצאים 

רבים המצביעים על התיישבויות קדומות. 
 בשמורה עולם חי עשיר - חזירי בר, 

גירית מצויה, שפני סלע ועטלפים, עופות 
 דורסים וזוחלים.

 הכניסה מכביש 4, שעון קיץ: ראשון־
חמישי ושבת 8:00־17:00, שישי וערבי חג 

8:00־16:00, שעון חורף: ראשון־חמישי ושבת 
8:00־17:00, שישי וערבי חג 8:00־15:00, 

parks.org.il ,04בתשלום, 9841750־

שבילי המדרגות בחיפה
במהלך המאה ה־20 התפתחה העיר חיפה 

והפכה מיישוב קטן למרגלות הר הכרמל 
לעיר גדולה המתפרשת על הרכס. בתהליך 

ההתפשטות העירונית קמו שכונות רבות 
במעלה ההר, וכדי להקל על המעבר ביניהן 

נבנו גרמי מדרגות רבים. שבילים אלו, 
המטפסים באופן מדורג על המדרון התלול, 

מציעים כיום למטיילים מגוון מסלולי הליכה 
בין שכונותיה ההיסטוריות של חיפה. ארבעה 

מסלולי מדרגות עיקריים יורדים ממרכז הכרמל 
)אזור גן האם( לנקודות שונות בעיר התחתית 

ובסביבתה. המסלולים משולטים, וחלקם 
משתלבים ב"שביל חיפה" החדש. מקובל 
לטייל במסלולי המדרגות בירידה. אפשר 

לחנות באזור גן האם, לרדת במדרגות ולעלות 
חזרה בכרמלית )בשעות הפעילות(. מומלץ 

לעצור מדי פעם ולהתרשם מהנוף המרהיב של 
מפרץ חיפה, הנמל והרי הגליל שברקע.

שביל חיפה
שביל חיפה הוא מסלול הליכה/אופניים ארוך 

מאוד )כ־70 ק"מ!( המורכב מ־21 מסלולי 
טיול וספורט )"מקטעים"( העוברים דרך כל 

העיר. כל אחד מהמקטעים הוא טיול בפני 
עצמו, אך כולם מתחברים לכדי טרק עירוני 

מעגלי עצום החושף למטיילים את מגוון 
אתריה ונופיה של חיפה.

haifatrail.com 

שמורת טבע נחל מערות

נחל מערות
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טיולי יום
אם אתם מיטיבי לכת או פשוט 

חובבי סמטאות ציוריות ופינות חמד 
נסתרות, לפניכם הצעות למגוון 

טיולים רגליים ברמות קושי שונות, 
העוברים בנופיה המרהיבים של העיר
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אלף המדרגות

קו זינוק רח' יפה נוף
 קו סיום רח׳ עבאס ורח׳ הגפן 

 אורך מסלול 2־3 ק"מ 
משך מסלול עד שעתיים

 
אם יש משהו שבאמת מבאס בחיפה )וגם 

בירושלים( זה עניין האופניים. הכלי הזה, 
שבתל אביב נחשב לכלי תחבורה יעיל וטוב, 
פשוט לא עובד בעיר שכולה עליות וירידות. 

אז למי שאומר: "שטויות, קצת כושר לא יזיק", 
נראה אותך מדווש את כביש פרויד... 

זו אולי הסיבה שגרמי המדרגות של חיפה הם 

לא פחות מאטרקציה. עשרות מהם מקשרים 
בין חיפה של מעלה לחיפה של מטה ומסייעים 

לתושבים לתמרן ברגל בין מפלסי ההר 
השונים. ההיסטוריה של חיפה מלמדת שהעיר 

התפתחה דווקא מלמטה למעלה - מהעיר 
התחתית והמושבה הגרמנית, דרך הדר הכרמל, 
לשכונות העליונות ומשם - אל מרכז הכרמל. 
נתיבי המדרגות מזמנים תצפיות נוף, סמטאות 

ציוריות ופינות חמד נסתרות. 
מאחר שלא נרצה לייגע את המטיילים בטיפוס 

המפרך מלמטה למעלה, נציע את המסלול 
ההפוך: מלמעלה למטה. מומלץ להתחיל את 

מסלול 1,000 המדרגות מתצפית מרחוב יפה 
נוף )1( שכשמו כן הוא. משם אפשר לראות 

את הקריות, עכו, נהריה וראש הנקרה, את הרי 
הגליל התחתון והעליון, וביום בהיר אפילו את 

החרמון.
בפינת הרחובות יפה נוף ושער הלבנון תמצאו 

את גרם המדרגות המוליך מטה אל רחוב 
הנרייטה סולד. השביל נקרא בעבר "שביל 
החמורים", שכן שיירות חמורים הנושאים 

חומרי בניין היו עוברות בו בשנות ה־20־30. 
הציניקנים החיפאים מספרים ששם השביל 

ניתן על שם החמורים שמתעקשים לרדת
1,000 מדרגות... 

תוך כדי הירידה נבחין בצמחייה טבעית 
שאפיינה בעבר את המורד כולו. בין שיחי 
האלון והאלה נפוצים גם עצי האורן, ואם 

מעלות חיפה - דרכי מדרגות 
בעיר חיפה

ד”ר ניצה ירום וד”ר זאב הירשפלד 
הם בני זוג תל אביבים שבטיול 

אקראי בחיפה גילו את גרמי המדרגות 
המיוחדים לעיר ונדלקו עליהם. מדי 

סוף שבוע, במשך חמש שנים, הגיעו בני 
הזוג לחיפה, חיפשו מדרגות המובילות 

מרחוב אופקי אחד אל רחוב אופקי 
גבוה יותר, החלו לספור את המדרגות, 

לתעד את המבנה, את המיקום ואת 
האתרים העוברים בדרך, חיפשו במפות, 
בספרים ובאינטרנט וצברו אוסף מכובד 

של תיאורי גרמי מדרגות שאותו הם 
מעמידים לטובת המטיילים בעיר, 

.hirom.info באתר האינטרנט
באתר תוכלו לבחור את המסלולים לפי 

מספר המדרגות )לא פחות מ־30 עד 
יותר מ־300(, לפי השכונות השונות 
בחיפה או לפי שם, ולטפס או לרדת 

)את המסלולים אפשר לעשות בירידה 
או בעלייה( בתוך נופיה המתחלפים 

והמרהיבים של העיר - מהים העוטף 
אותה עד הכרמל.

לשם התמצאות במיקום השתמשו 
ירום והירשפלד במפת העיר חיפה 

שהופקה על ידי עיריית חיפה והעמותה 
לתיירות ונופש של חיפה. את המפה 

אפשר לרכוש בשקלים אחדים בלשכת 
המידע במושבה הגרמנית - שדרות 

בן גוריון 48. 
בחרו לכם גרם מדרגות והתחילו לטפס. 

המראה הנשקף כשאתם עולים אינו 
זהה למראה הנצפה מכיוון הירידה. 

אם תטפסו בערב, המראה יהיה שונה 
מהטיפוס בבוקר. בקיץ ובחורף הנופים 
שונים, וכך גם ביום שמש או ביום גשם. 
התיאורים באתר הם פשוטים וענייניים: 

מאין מתחיל גרם המדרגות ולאן הוא 
מגיע, מספר המדרגות, שם השכונה 

והמיקום במפה, סיכום קצר על מקור 
שם הרחוב וציון האתרים שבדרך.

לא לשכוח להצטייד בנעלי הליכה 
נוחות, בבקבוק מים ואולי גם 

במקל הליכה.
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תטרחו ללקט אצטרובלים אולי יתמזל מזלכם 
ותוכלו לפצח צנוברים. נמשיך ונרד במדרגות 

גדרה דרך רחוב החשמונאים, ונפנה שמאלה אל 
מדרגות גמלא )2( עד לרחוב גולומב, ושם 

נפנה שמאלה. נמשיך במורד הרחוב כשמולנו 
ניצב היכל הצדק העולמי )3(. היכל זה 

הוא המוסד הדתי העליון של הבהאים, וממנו 
מנוהלים חיי הקהילה בכל העולם. הבהאים 

הם בני דת חדשה יחסית שמקורה בפרס במאה 
ה־19. מבשר הדת, מירזה עלי מוחמד, ובנו 

עבדול בהא קבורים במקדש כיפת הזהב, והעיר 
חיפה היא המרכז העולמי שלהם. 

מול שער ההיכל )שאגב אינו פתוח לקהל, 
בניגוד לכיפת הזהב הבהאית( נמשיך ונרד 

במדרגות בוניאק, נפנה שמאלה ברחוב הלל 
ונחצה את שדרות הציונות. כעת נוכל לראות 

מקרוב את כיפת הזהב. שדרות הציונות נקראו 
תחילה שדרות האו"ם, כהוקרה על החלטת 

האו"ם בעד הקמת מדינת ישראל, אולם לאחר 
החלטת עצרת האו"ם ב־1975, שבה הושוותה 
הציונות לגזענות, שונה שם הרחוב לשדרות 

הציונות. ליד בית מספר 64 נרד בסמטת שפרה 
אל מדרגות שפרה )4( בין בתי אבן 

נמוכים עם חצרות נוי ועצי פרי בסגנון ים 
תיכוני. בשכונה זו חיים בשכנות טובה נוצרים, 

מוסלמים ויהודים. 
בקצה המדרגות, בואכה רחוב עבאס, נמצא 
מבנה אבן יפהפה המשמש מנזר ובית הספר 

של האחיות מנצרת. רחוב עבאס נקרא על שם 
עבאס אפנדי, המכונה "עבדול בהא", שהיה 

בנו של מייסד הדת הבהאית. לאחר מות אביו 
פעל עבאס להפצת הדת החדשה ברחבי העולם, 

והקים את המקדש הבהאי שעל הכרמל. הוא 
נפטר ב־1921 בחיפה ונקבר ליד אביו. מעל 

לקבריהם הוקמה מאוחר יותר "כיפת הזהב". 
רחוב עבאס ורחוב הגפן )5(, שאליהם 

נגיע לאחר שנרד במדרגות הכרמים, היו 
רחובות היוקרה שבהם גרה העילית של הערבים 
הנוצרים בחיפה. אפשר לראות בתי אבן גדולים 
ומפוארים שנבנו בסגנון מודרני והוקפו בגינות 

נאות ובחצרות רחבות. מורד הכרמים ורחוב 
הגפן מנציחים בשמותיהם את כרמי הגפנים 

שנטעו הטמפלרים על המדרון. נפנה שמאלה 
ברחוב הגפן ונבחין בין בתים שבנו הטמפלרים 

ובין כאלה שבנו מאוחר יותר ערבים נוצרים. 
כשנגיע אל הכיכר נראה לפנינו את המושבה 

הגרמנית )שדרות בן גוריון( בואכה בית דגון, 
ומאחורינו הגנים הבהאיים במלוא תפארתם. 
ועכשיו, כשהגעתם למטה, עשו חושבים אם 

בא לכם לעלות ברגל בחזרה את אלף המדרגות 
או פשוט לתפוס את אוטובוס 22, שאגב אינו 

פועל בשבת.

נחל שיח

קו זינוק רח' לוטוס 
קו סיום שער ברוש, בית העלמין 

 שדה יהושע 
אורך מסלול 2 ק"מ 

משך מסלול עד שעתיים
 

נחל שיח נקרא על שם המטיילים הרבים הפוקדים 
אותו: ואדי סיאח )נחל המטיילים( בערבית, נחל 

שיח )מלשון לשוח = לטייל( בעברית. 
תחילת המסלול ברחוב לוטוס )1( סמוך 

לבית הספר הרצל. נרד ימינה לצד הסימון 
 השחור אל שביל אספלט וממנו בגרם 

המדרגות - אל תוך הנחל. בחלקו העליון של 
הנחל נוכל להבחין במחשופי סלע קירטון וציר. 
במפנה הצפוני של הנחל )הגדה הדרומית( נוכל 

להבחין בעצי לבנה ובמפנה הדרומי )הגדה 
הצפונית( החשוף לשמש, נמצא שיחים רבים של 
רתמה קוצנית האופיינית בעיקר לכרמל. בחורף 

נמצא כאן פרחים כגון כלנית, רקפת, עירית 
וסחלב. המשך השביל עובר בתוך החורש. כאן 

נוכל להבחין בסבכי מטפסים כמו קיסוסית 
החורש ואספרג ובצמחי תבלין ריחניים כמו 

המרווה המשולשת והצתרה.
אחרי כ־600 מטרים נבחין בסעיף הדרומי 

של נחל שיח. בנקודת המפגש אפשר לראות 
שרידיו של כבשן סיד ישן )2(. כבשן סיד 

הוא בור חפור באדמה ומדופן באבנים, שבו 
שרפו אבני גיר כדי להופכן לסיד. בסיד טייחו 

בורות מים כדי למנוע חלחול. כאשר הכבשן 
פעל, עמד מעל לבור מבנה דמוי כיפה מאבן 

ובתוכו הניחו את אבני הגיר המיועדות לשרפה. 
בחלל הבור הסיקו את חומר הבעירה, שאותו 

החדירו דרך פתח מיוחד. הבעירה בכבשני סיד 
נמשכה שלושה־שישה ימים, בהתאם לגודל 

הכבשן. כאשר הכיפה החלה להאדים, היה זה 
אות כי הגיעה השעה להפסיק את הספקת חומר 

הבעירה. אז סתמו את פתח ההסקה והמתינו 
כמה ימים להתקררות הכבשן, פירקו את הקירות 

והוציאו את התוצר - "סיד שרוף".
נמשיך עוד כ־200 מטרים במורד הנחל עד 

שנגיע לבוסתן קטן של עצי רימון ותאנה 
ולמעיין יפהפה בגדה השמאלית, הנחבא בתוך 

שדרת ברושים )3(. מימיו של המעיין 
נאגרים בבריכה. למעיין שמות רבים: בעבר 

נקרא "מעיין אליהו", והוא ידוע גם בשם "עין 
פראג'" שמשמעותו - מעין הישועה. על פי 

המסורת, ממימי מעיין זה שתה אליהו הנביא, 
וכל השותה ממימיו זוכה לרפואה שלמה. באופן 
לא מפתיע, המעיין הפך בשנים האחרונות ליעד 

עלייה לרגל של חסידי חב"ד. זהירות: למרות 
האמונות שנתלו במעיין, אין לשתות ממימיו 

)וגם לא ממי המעיינות האחרים בנחל(. 
מולו, בגדה הצפונית, נבחין ב"מערת קומתיים" 

אשר שימשה את הנזירים שהתיישבו בכרמל 
להתבודדות. זוהי מערה טבעית שהורחבה 
באמצעות חציבה, וִפתחה סגור בדלת. היא 
ידועה גם בשם "מערת הסוסים", כי בקומה 

הראשונה שלה יש אבוסים.
בתקופה הצלבנית נבנו במקום מנזר וכנסייה 
שאת שרידיהם אפשר לראות עד היום. מעבר 

לכנסייה עומד מבנה מודרני של קפלה. 
הגדר הסמוכה מקיפה את מבנה הכנסייה של 

הכרמליתים. נעלה במדרגות שמשמאל ונתבונן 
בכנסייה ממעל. הכנסייה בנויה מאבן הִקירטון 
הלבנה המקומית, ואילו פתחיה עשויים מאבני 

כורכר שהובאו ממישור החוף.
במערה חיו נזירים כבר בתקופה הביזנטית, 

אבל לשיאה הגיעה בימי הצלבנים, אז התבודדו 
בה נזירים קתולים וכרמליתים. נחל שיח הפך 
יעד מבוקש לנזירים בשל האמונה שלפיה חי 

1
2

3
4

5

שביל המערות

וס
וט

ל

 מסלול
2טיול בעיר



לגלות את חיפה                                      50 

אליהו הנביא בסביבותיו. הכנסייה שבמקום 
נבנתה במאה ה־13. על פי אחת הגרסאות, 

ב־1238, בטרם נפלה ממלכת הצלבנים, עזבו 
הכרמליתים את ארץ הקודש בעקבות טבח 

שערכו המוסלמים בנזירים. זכר לטבח נותר 
בשמו של הנחל - עמק הקדושים המעונים. 

וכך מתאר את האירועים לורנס אוליפנט. 
בספרו "חיפה - כתבות מארץ ישראל, 

1882־1885" )עמ' 22(: "אולם הגיע יום אשר 
בו הּושם קץ נמהר לבדידותם השלווה ]של 
הנזירים[. בשנת 1238 פשטו עליהם לפתע 

צבאות המוסלמים, שחטו את כולם ולא הותירו 
אף אחד לספר את הסיפור הנורא. מסתבר שאין 
עדויות בכתב על הִמספר האמיתי של קורבנות 

אותה התקפה, אך אין ספק כי היו רבים מאוד". 
נמשיך לרדת בשביל וניפגש בבריכה 

המתמלאת במים הנובעים מצינור 
 .)4( 

זהו "עין שיח'" - מעיין שכבה שסיפק מים 
לשכונות המגורים של מרכז הכרמל בשנות 

ה־30 של המאה ה־20. מעלינו מדרון מנוקד 
בכתמי צהוב ואדום. אלו הם חלבלובי השיח, 

צמח נדיר המצוי בארץ רק בכרמל המערבי. עוד 
כמה צעדים בשביל, ולפנינו גרם מדרגות ארוך 

)300 מדרגות( המובילות אל הכפר כבאביר. 
נגיע אל בוסתן הבנוי גדרות אבן וערוגות 

בטון שביניהן תעלות פתוחות הנשפכות אל 
בריכות קטנות )5(. זהו בוסתן עזיז כיאט, 

בן למשפחה ערבית נוצרית, מעשירי חיפה 
בתקופת המנדט. הוא נבנה כמקום נופש. היו 
כאן מועדון, בית קפה ושלוש בריכות שחייה. 

בני המשפחה ואורחיהם ירדו מכבאביר אל 
הבוסתן במדרגות שראינו. עיריית חיפה וקק"ל 

סיימו לאחרונה הכנת תוכנית שיקום ופיתוח של 
הנחל. 

סטלה מאריס, המיטב

קו הזינוק סטלה מאריס 
קו סיום טיילת בת גלים 

אורך מסלול 4 ק"מ 
משך מסלול עד שעתיים

 
המסלול מתחיל לצד מבנה חיל הים )1(, 
מול כנסייה ומנזר הכרמליתים, בינות לחרוב, 

אלת מסטיק וצמחי חורש טבעיים. כמה נתיבים 
מובילים אל מבנה קטן בעל כיפה - זוהי קפלת 

המשפחה הקדושה שנבנתה במקור כטחנת 
רוח )2(. צמוד לקפלה ומעליה כמה מרפסות 

תצפית שמהן נשקף נוף נפלא לכיוון הים 
ושכונותיה של חיפה. 

זה המקום הטוב ביותר להבנת הפסוק: "וככרמל 
בים יבוא" )ירמיהו מ"ו 18( - הקודקוד הצפון־

מערבי של הר הכרמל המשתפל וחודר אל הים, 
פריצתו מערבה היא הבולטת ביותר בקו החוף 

של ישראל, ורק רצועה צרה מפרידה בינו 
ובין הים. בתצפית נשקף מראה הים התיכון 
משלושה עברים - ממערב, מצפון וממזרח. 

אפשר לראות את שכונת בת גלים ואת מבנה 
בית הספר לרפואה, חוף הגלשנים, חוף שקמונה, 
המכון לחקר ימים ואגמים, תל שקמונה, שכונות 

שפרינצק, שער העלייה ונווה דוד. 
מן הקפלה יורד שביל תחום באבנים. השביל 

מתפתל במורד ההר ובדרכו למערת אליהו 
)3( עובר גם לצד בור מים עתיק. במערה זו 

התגורר לפי המסורת אליהו הנביא בעת שברח 
מזעם אחאב מלך ישראל. המערה מקודשת לכל 
הדתות והעדות - גם היום מבקרים בה יהודים, 

מוסלמים, נוצרים ודרוזים, והיא סמל לדו־קיום. 
המערה קדושה לנוצרים גם משום שבה הסתתרו 

ישו ומשפחתו כשברחו מפני הורדוס.
בימי שלטון המנדט היה המקום רכושו של 

הוואקף המוסלמי, וואקף אל כדר )הירוק(. עם 
שחרור הארץ עברה המערה לידיים יהודיות 

ורשות המקומות הקדושים מטפלת בה. מעט 
מאוד הם המקורות ההיסטוריים המזהים את 

המקום כמערת אליהו הנביא, והזיהוי מתבסס על 
מסורת עתיקה מאוד שראתה בו את נביא הזעם, 

שאהב להתבודד במדבריות ובהרים ולהתגורר 
במערות. המסורת המקובלת ביותר היא שאליהו 

התגורר במערה השוכנת למרגלות הכרמל ליד 
חוף ימה של חיפה. מסורת זו נזכרת כבר אצל 
הנוסע ר' בנימין מטודלה וחוזרת ונשנית אצל 

נוסעים ועולי רגל רבים. 
ממקורות שונים אפשר ללמוד כי כבר בעבר 

היה במקום זה בית כנסת. כמו לכל מקום קדוש 
התייחסו למערה ביראת כבוד. אנשים עלו 

למערה בהתרוממות הנפש לתפילה ולהתייחדות. 
הבאים למערה אמרו מזמורי תהילים, הדליקו 

נרות וקיימו נדרים. לפי אחת העדויות היו 
שנהגו לטבול בים לפני העלייה למערה. למערה 
ייחסו סגולות מיוחדות לריפוי חולים וחולי רוח 

במיוחד. אלה הובאו למערה ממקומות שונים, 
ואפילו מהארצות השכנות. כסגולה לריפוי חולים 

נהגו גם לחקוק את השם על קירות המערה.
סגולה נוספת יש למערת אליהו )בדומה למערת 

הלל ושמאי במירון( שהיא מטהרת את עצמה 
מביקורי טמאים באמצעות התזת מים טהורים. 
למערה נהגו לעלות בכל עת, ביום ובלילה, גם 
בשבתות ובחגים. אנשים רבים התאספו במערה 
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שביל חיפה

שביל חיפה הוא מסלול הליכה/אופניים 
ארוך מאוד )כ־70 ק"מ!( המורכב מ־21 

מסלולי טיול וספורט )"מקטעים"( 
העוברים דרך כל העיר. כל אחד 

מהמקטעים הוא טיול בפני עצמו, אך 
כולם מתחברים לכדי טרק עירוני מעגלי 

עצום, החושף למטיילים את מגוון אתריה 
ונופיה של חיפה. המסלול מאפשר 

לחוות את הנוף העירוני על גווניו, ליהנות 
מהארכיטקטורה הייחודית של מבנים 

בעיר, לבקר בדרך במוזיאונים, מוסדות 
תרבות ודת ולחוות את הטבע העירוני. 

הוא גם מספק הזדמנות לפגוש את מגוון 
התושבים החיים בעיר, וללון לא רק בבתי 
מלון, אלא גם באירוח ביתי קיים ומתפתח 

 אצל בתי תושבים לאורך המסלול, 
ובכך לזכות בערך מוסף לחוויית הטיול 

בעיר חיפה.
haifatrail.com 
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ובחדרים שבסביבתה.
מלבד העליות הרגילות למערה היו שני תאריכים 
שבהם הייתה עלייה המונית מיוחדת: יום ראשון 

אחרי שבת נחמו המוקדשת במסורת העם לאליהו 
הנביא מבשר הגאולה, ול"ג בעומר. בליל ל"ג 
בעומר היו רגילים לנסוע למירון וביום נסעו 

למערת אליהו. ממערת אליהו נצא לחוף הים. 
לשם כך יש לחצות את הכביש אל מחלף אלנבי 
וממנו לרדת במדרגות לחוף הגולשים )4(. 

זהו החוף היחיד בארץ שפונה צפונה. הרוחות 
המערביות מקבילות לקו החוף, וראש הכרמל 

היורד אל הים מחזק את הרוחות. זה לא רק חוף 
הגולשים המקומי - באים אליו גולשים מקצועיים 

וחובבים מכל הארץ. 
צפונית למסלולנו נמצאת טיילת בת גלים 
)5(, שהוקמה בשנות ה־20 של המאה שעברה 
כ"שכונת גנים" מחוץ לעיר. בתיה המקוריים 

היו בני קומה אחת. יש בה עדיין לא מעט בתים 
משנות ה־20 ומשנות ה־30, חלקם בסגנון 

הבינלאומי )באוהאוס(, שמבליחים ביופיים 
בינות לבנייני השיכונים. 

חיפה של מטה

 קו זינוק גן הזיכרון, הדר 
 קו סיום תחנת רכבת חיפה מזרח 

אורך מסלול כ־3 ק"מ 
משך מסלול עד שעתיים

"חיפה־חיפה, עיר עם תחתית, חיפה־חיפה, עיר 
עם עתיד" )יהונתן גפן(

התחנה הראשונה היא התצפית בגן הזיכרון 
)1(. חיפה של לפני 200 שנה הייתה עיירה 

קטנה ודלה, בשטח המישורי שלמרגלות הכרמל, 
באזור העיר התחתית. דהר אל־עמר כבש את 

העיר והחליט לבנות עיר חדשה מוקפת בחומה. 
שני שערים נקבעו בחומה: המערבי - "שער 

יפו", והמזרחי - "שער עכו". מעל לעיר, בדיוק 
במקום שבו אנו עומדים, בנה דהר את מבצר 
אל־בורג', ששלט על העיר ועל הנמל הקטן. 

הנמל היה אז נמל משני לנמל עכו, ופעל בעיקר 
בחורף, אז הגן הר הכרמל על הספינות שעגנו בו 

מפני הסערות. מאז ואילך החל לעלות מעמדה 
של חיפה כעיר נמל ומסחר, עד שבמאה ה־19 

היא תפסה את מקומה של עכו כעיר הנמל 
העיקרית של צפון הארץ. 

מהתצפית אפשר לרדת ברגל היישר אל העיר 
התחתית או לרדת בתחנת סולל בונה של 

הכרמלית הסמוכה, היישר אל כיכר פריז 
)2(. בימי הטורקים נקראה הכיכר "כיכר 

העגלות" מאחר ששימשה כתחנה המרכזית 
של הכרכרות. הכיכר הייתה מחוץ לחומה, ליד 

השער המערבי, וממנה נסעו בכרכרות ליפו 
ולירושלים או חצו את העיר לשער המזרחי 

וממנו לעכו ולגליל.
במהלך המאה ה־19 העיר גדלה, השערים 

נפרצו ונהרסו, נבנו בתים חדשים ו"העיר שבין 
החומות" נבלעה בתוך העיר שהתרחבה. אזור 

הכיכר היה עד מלחמת העצמאות הרובע הנוצרי 

של חיפה וכונה גם רובע הכנסיות. בכיכר פריז 
אפשר לראות את כנסיית אליהו הנביא של מסדר 

הכרמליתים שאינה משמשת עוד ככנסייה. מדרום 
לכיכר נמצאת הכנסייה המרוניטית, בעלת כיפה 

עגולה ומבהיקה, המשמשת לתפילה אך אינה 
פתוחה לביקורים. שתי הכנסיות הללו נבנו מחוץ 
לחומות, מאוחר יחסית. בשטח שהיה בין החומות 

עומדות עד היום שתי כנסיות נוספות: הכנסייה 
היוונית־אורתודוכסית והכנסייה היוונית־קתולית.

ב־1959, כאשר חנכו את הכרמלית, נתנו לכיכר 
את השם כיכר פריז לכבוד הצרפתים שבנו את 

הרכבת התחתית. 
משם נמשיך רגלית אל שדרות פלי"ם 10, שם 

שוכנת הכנסייה היוונית־קתולית בית החסד 
)3(. העדה היוונית־קתולית היא העדה הנוצרית 

הגדולה ביותר בחיפה. הכנסייה נבנתה בשנת 
1862 בהיתר מיוחד שנתן הסולטן. יש הטוענים 

שהנוצרים החלו בבנייתה עוד קודם לקבלת 
ההיתר ולכן עשו זאת "תוך לילה אחד", כדי 
למנוע הריסתה על ידי השלטונות. הכנסייה 

 נבנתה מאבנים שנלקחו ממבצר אל בורג', 
שכבר היה עזוב והרוס. לאחר שנים רבות של 

עזובה והזנחה שופץ המבנה על ידי קאמיל 
 שחאדה, שנמנה עם אחת המשפחות החשובות 

של העדה בחיפה. הוא הקים כאן את בית החסד 
 - 

מוסד שיקומי לאסירים משוחררים ובית מחסה 
לנשים נזקקות. 

לא הרחק משם נמצא מסגד א־ג'רינה )4( 
שהוא המסגד הישן והחשוב ביותר שהיה בעיר 

בתקופת השלטון הטורקי. הוא ניצב ליד הרחוב 
שחצה את העיר ממזרח למערב. על המגדל 

המרובע שלו היה שעון, שמצדו האחד הראה את 
השעה בארץ ומצדו האחר את השעה באירופה. 

היה זה מגדל השעון הראשון בארץ ואחריו נבנו 
מגדלי השעון ביפו ובירושלים. ליד המסגד פעל 

 בימי הטורקים השוק המרכזי של חיפה, וכאן 
היה מרכז חיי המסחר של חיפה עד שנות ה־30 

של המאה הנוכחית.
 בפינת פלי"ם וקיבוץ גלויות נמצא 

מסגד אסתקלאל )5(. המסגד, שנבנה 
ב־1926, הוא המסגד המרכזי והפעיל ביותר 

בחיפה. במבנה המסגד נמצאים גם מוסדות בית 
הדין המוסלמיים המשרתים את חיפה וסביבתה, 

ולצדו עומד בית קברות מוסלמי ישן. האורח 
המפורסם ביותר שהתפלל במקום הוא נשיא 
מצרים המנוח אנואר אל־סאדאת, שפקד את 

המקום בעת ביקורו בחיפה בשנת 1979.
אנדרטת המלך פייסל )6( נקראה על 

שם מלך עירק שביקר בפריז בשנת 1933 ונפטר 
שם. גופתו הועברה לקבורה דרך נמל חיפה, 
משם באמצעות הרכבת החיג'אזית לסוריה, 

ומשם לבגדד. לכבודו הוקמה בחיפה האנדרטה, 
שצורתה כעמוד קטוע, ועל הכן כתובת בערבית: 
"לזכר העברת גופת הוד מלכותו, המנוח הגדול 

 של הערבים, המלך פייסל הראשון", 
 וכן אמרה המיוחסת לפייסל: "העצמאות 
נלקחת ולא ניתנת - חירות העם בידיו".

התחנה האחרונה היא תחנת הרכבת חיפה 
מזרח )7(. מסילת הברזל החיג'אזית הייתה 

אחד הפרויקטים הגדולים והחשובים של הממלכה 
העותמנית בשנותיה האחרונות. היא נועדה 

להסעת עולי רגל מוסלמים מרחבי האימפריה אל 
מכה ומדינה, וכן להעברת סחורות וכוחות צבא. 

תחנת חיפה הייתה התחנה המערבית ביותר ומקום 
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המוצא אל הים התיכון. לצד מבנה התחנה נבנו 
משרדי הנהלת הרכבת, וכן בתי מלאכה גדולים 

לתיקון הרכבות. מחוץ לתחנה לאורך הכביש 
)שנקרא בשעתו רחוב חיג'אז וכיום דרך חטיבת 

גולני( הוקמו מחסנים גדולים, בתי מסחר וחנויות. 
לכבוד השלמת העבודה בחיפה )בשנת 1905( 
הקימו את האנדרטה שעומדת עד היום בחצר 

תחנת הרכבת. 
הקמת המסילה החיג'אזית הביאה לחיפה תנופת 

פיתוח אדירה. אוכלוסיית חיפה גדלה והעיר 
זכתה לשגשוג כלכלי חסר תקדים. באחד מבנייני 

האבן הנאים של תחנת הרכבת החיג'אזית הוקם 
מוזיאון הרכבת. יש בו אוסף מעניין של תעודות, 

תצלומים ואביזרים שונים שקשורים לתולדות 
הרכבות בארץ. בסככה סמוכה יש קטרים 

וקרונות, שמציגים את ההתפתחות מסוף המאה 
שעברה ועד ימינו.

תוצרת גרמניה

 קו זינוק רחוב הגפן 
קו סיום בית הקברות הטמפלרי 

 אורך מסלול 1.8 ק"מ 
משך מסלול כשעתיים

 בשנת 1868 הגיעו לחיפה, שהייתה עדיין 
עיירה קטנה ורדומה, שתי משפחות גרמניות 

שהשתייכו לכת הטמפלרים, כת נוצרית 
שמקורה בגרמניה, המאמינה כי כדי להבטיח 
את שובו של המשיח יש להתיישב מיד בארץ 

הקודש. הם בחרו להתיישב ליד חיפה, והבאים 
בעקבותיהם הקימו כאן את המושבה הגרמנית, 

שהייתה היישוב החקלאי המתוכנן הראשון 
בארץ ישראל. המושבה החקלאית הפכה במהרה 
לשכונה עירונית משגשגת שתרמה להתפתחותה 

של חיפה. כיום, בזכות הפעולות לשימור בתי 
האבן וגגות הרעפים, היא משמרת את האופי 

הנעים של ימיה הראשונים. הסיור יתמקד 
ברחוב הראשי של המושבה ובסביבתה הקרובה. 

נרד מהכיכר ברחוב הגפן )1( כשהגנים 
הבהאיים בגבנו ובית דגון והנמל מולנו. 

נציץ בבית מגורים אופייני - שד' בן גוריון 
24 )2(. הטמפלרים יצרו סגנון מקומי המבוסס 

על מסורת בנייה אירופית, ומותאם לתנאי 
הארץ. בית המגורים בנוי כך שבקומת הקרקע 
היו המטבח וחדר המגורים, ובקומה העליונה 

חדרי שינה. הגג היה מכוסה בדרך כלל ברעפים 
שהובאו מחו"ל, המרתף שימש לשימור המזון, 

ולאגירת המים שנאספו מהמרזבים של הגג. 
קירות הבית עשויים מאבן מסותתת היטב: 

הם עבים וחזקים, וסיפקו לדיירי הבית הגנה 
מפני חום הקיץ וגשמי החורף. החימום נעשה 
באמצעות תנורים שהוסקו בעץ, ואפשר עדיין 
לראות את הארובה מעל לרעפים. כמעט בכל 
חצר היו בור מים ומשאבה שהבטיחו הספקת 

מים סדירה לצורכי הבית והמשק.
בית נוסף ראוי לציון הוא בית אוליפנט 
)3( - שד' בן גוריון 16. סר לורנס אוליפנט 

הבריטי חי בחיפה בשנים 1882־1885. בחזית 
הבית, מעל לפתח המקורי שנסגר מאוחר יותר, 

חקוקה כתובת בגרמנית שתרגומה: "יבורכו 
אלה ששומרים את המצוות ועושים את הנכון 

בעיני האל"; גבוה יותר נוספה הכתובת: 

"בית אוליפנט". אוליפנט היה דיפלומט, 
עיתונאי, חבר הפרלמנט באנגליה ופעיל בחובבי 

ציון, שסייע לעליית יהודים מרומניה לארץ 
ישראל ולהתיישבותם. מזכירו היה נפתלי הרץ 

אימבר, הידוע כמחבר "התקווה". אוליפנט נפטר 
ונקבר באנגליה בשנת 1888, אך רעייתו אליס 

קבורה בבית הקברות שברחוב יפו. 
בסמוך נמצא את בית שומאכר )4( – שד' 

בן גוריון 12. יעקב שומאכר היה המהנדס 
שתכנן את המושבה. הוא היה יושב ראש 

ועד המושבה וכן סגן הקונסול של ארצות 
הברית בעיר. בנו, גוטליב שומאכר, היה גם 

הוא מהנדס ואדריכל והשתתף בתכנון מסילת 
הרכבת החיג'אזית, אך בעיקר התפרסם 

כאחד מהחוקרים הראשונים והחשובים של 
ארץ ישראל. הוא עשה מיפוי של עבר הירדן 

המזרחי ושל רמת הגולן, וכן השתתף בחפירות 
הארכיאולוגיות של מגידו וחבל התענך.

ממול בית העם )5( המשופץ והמשוקם - 
שד' בן גוריון 11. בית העם היה אחד המבנים 

הראשונים שהוקמו במושבה והוא שימש כבית 
תפילה וכמרכז קהילתי. בראשו של הבניין 

מגדל פעמונים קטן, ומעל לפתח בקיר הצפוני 
כתובת בגרמנית: "אם אשכחך ירושלים תשכח 

ימיני". כאשר המושבה גדלה בנו את האגף 
המזרחי כתוספת לבניין ומעל לפתח הנוסף 

חקוקה הכתובת "עד כאן עזר לנו האל". 
בחצר האחורית של בית העם נבנה בית הספר 

של המושבה. כיום משמש המבנה כמוזיאון 
לתולדות העיר חיפה. 

נפנה לרחוב אורין וממנו לרחוב מאיר רוטנברג 5 - 
מכון הרדג )6(. גיאורג דוד הרדג היה מייסדה 
של המושבה הגרמנית. הוא שאף להקים במושבה 

בית ספר חקלאי, ולשם כך הקים את הבניין 
ב־1870. במהלך השנים שינה המבנה את ייעודו 

כמה פעמים, ומבית ספר מקצועי הפך לבית חולים 
שפעל בחסותו של המנזר הקתולי־גרמני שנודע 

בכינוי "רחוב בית החולים".
נפנה בדרך יפו שמאלה - מערבה עד לבית 

החרושת לסבון )7( - דרך יפו 100. בית 
החרושת היה שייך למשפחת שטרובה, ובו הכינו 

סבון משמן זית.
בהמשך דרך יפו נגיע לבתי הקברות )8( - 

דרך יפו 150. בית הקברות הטמפלרי המטופח, 
שנוסד בשנים 1875־1876, מוחזק למופת עד 

היום על ידי צאצאי משפחות המייסדים, שחיים 
כיום בגרמניה ובאוסטרליה. כאן קבורים בני 

דור המייסדים ודור הבנים הראשון, ובהם 
אישים ידועים כמו יעקב וגוטליב שומאכר ובני 

משפחותיהם, גיאורג דוד הרדג, הקונסול הגרמני 
פרידריך קלר ואחרים. הקבר המפורסם ביותר הוא 
של גב' אליס אוליפנט, והוא מצוי על הגבול שבין 

בית הקברות הטמפלרי לבית הקברות הבריטי. 
בבית הקברות הצבאי, שבו כל המצבות אחידות 

בצורתן, נטמנו חייליו של גנרל אלנבי שנפלו 
בכיבוש חיפה במלחמת העולם הראשונה. בחללים 

יש כמה חיילים יהודים שעל מצבותיהם מתנוסס 
מגן דוד. כאן יסתיים הסיור. 

1
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סיורים
בואו לגלות את חיפה במגוון סיורים 
מרתקים: לבקר בטיילת לואי אשר 

חיפה נפרשת לרגליה, להתרגש 
מהנוף המרהיב של סטלה מאריס, 
לגלות את פינות החמד של הדר, 

לנשום אוויר ימאים בעיר התחתית, 
להרגיש דו קיום אמיתי בואדי 

ניסנאס ולהרגיש הכי חו“ל בישראל!
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 חיפה היופי והאופי
)סיור מומחז(

אתם מוזמנים למסע מרתק בכרמל, שם 
תכירו אישית את פרידריך קלר, אחד מחלוצי 
המתיישבים על הכרמל. תשחזרו את החופש 

הגדול בכרמל של נלי שומאכר ותכבשו מחדש 
את הכרמל עם חייל בריטי שבור לב.

 חגיגה טמפלרית במושבה 
)סיור מומחז(

חגיגה תיאטרלית בהשתתפות שחקנים המגלמים 
דמויות. נכיר את האנשים שהשפיעו על אווירת 

המושבה ושדרות הכרמל של שנת 1882, החל 
מנפתלי הרץ אימבר מחבר התקווה, שומאכר 
אדריכל המושבה, בני הזוג אוליפנט שירקדו 
איתכם וואלס בניחוח טמפלרי וגיאורג זוס, 

שבטוח שבגלגולו הקודם היה סוס.

 חיפה ב־360
)סיור פנורמי(

חיפה ב־360 מעלות הוא סיור פנורמי בין נקודות 
התצפית היפות ביותר בעיר, מהן תחזרו עם 

תמונות מרהיבות ועם זיכרונות שילוו אתכם 
בהמשך הדרך.

 שאנז אליזה לא עושה לי את זה 
)סיור רגלי(

סיור במרכז הכרמל הישן - הלב הפועם של 
חיפה: החנויות, מרכזי התרבות, גן האם וטיילת 

לואי עם הנוף הכי יפה בארץ. נטייל בשדרות 
הציונות ההיסטורית, נרגיש כמו בחו“ל, ולסיום 

 נבקר ברחוב שבאמת מצדיק את שמו -
יפה נוף.

 נשים גדולות מהחיים 
)סיור רגלי(

בין הרחובות ההיסטוריים של חיפה מסתתרים 
סיפורים על הנשים של חיפה. בואו לפגוש 
ולהכיר את הנשים המיוחדות, מכל העמים 

והדתות, אשר חיו ופעלו בעיר.

 בעקבות "חצוצרה בואדי" 
)סיור רגלי בליווי חצוצרה(

ריחות, טעמים, צלילים ותרבויות נפגשים בספרו 
של סמי מיכאל “חצוצרה בואדי“. נצא עם יאיר 
הרדן והחצוצרה לסיור בעקבות הספר בשכונת 
ואדי ניסנאס המרתקת, ובה נפגוש את המרקם 

האנושי החי בה.

 מטיילים בחיפה בניין וסיור
)סיורים רגליים(

סדרת סיורים בעקבות סיפורים מאחורי הבניינים 
המרתקים ביותר בחיפה:

• עידן ובניין - במהלך המאה ה־20, כמעט בכל 
עשור, נוסף לעיר מבנה ציבורי מרשים. 

• חיפה, השער למזרח - סיפורו של רחוב 
העצמאות דרך עיני הבריטים.

• מהעריסה לקבר - סיפורי בתים, משפחות 
ובית הקברות של המושבה הגרמנית.

• ארכיטקטורה בחיפה - פריחת הסגנון 
הבינלאומי בחיפה דרך סיור מדרגות.

 סיור בעיר ובכפר
)סיור פנורמי(

סיור הכולל תצפית מטיילת לואי - המרפסת 
של המדינה המשקיפה על חיפה והצפון, סיור 
במושבה הגרמנית בעקבות הטמפלרים וביקור 

בכפרים הדרוזים.

 סיור קסמים לילדים
)סיור רגלי(

סיור צבעוני ומצחיק לילדים ולהורים הכולל 
קסמים, עם האמן העל־חושי יוני אלאדיני.

סיור חווייתי בעקבות החברה 
 החרדית בחיפה

)סיור רגלי(
חרדי חיפאי זה לא חרדי ירושלמי. זה גם לא 

חרדי בני־ברקי. זה חרדי חיפאי. הצטרפו לסיור 
חווייתי ומרתק על הדומה ועל השונה בחברה 

החרדית של שכונת הדר הכרמל בחיפה וברמת 
ויז׳ניץ.

שש דתות, שש שעות, עיר אחת 
)סיור פנורמי(

סיור המתמקד בדתות ובדו קיום בחיפה. הסיור 
כולל ירידה בגנים הבהאיים )מותנה בשעות 

הסיור ובתיאום מראש(, ביקור בכנסיית סטלה 
מאריס, הרצאה במסגד האחמדים, סיור בואדי 

ניסנאס וסיום במרכז קסטרא לאמנויות.
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 סיור היסטורי בשכונת הדר
)סיור רגלי(

סיור רגלי היסטורי בהדר, כולל סיפורי 
ההיסטוריה של חיפה. נעבור ברחובות ואתרי 
המקום: ירושלים, הטכניון הישן, אחד העם, 

הנביאים ולבסוף הגעה לשכונת ואדי ניסנאס.

 המרדף בעקבות האוצר האבוד
)סיור מומחז(

סיור הצגה לכל המשפחה הכולל הפעלות 
ושלל דמויות. מה קורה כאשר מדריך טיולים 

פוגש בקבצן מוזר, המספר לו סיפור על אניית 
פיראטים שהגיעה לחיפה במאה ה־17 והטמינה 
אוצר ליד חוף הים? המדריך הספקן יוצא ביחד 

עם הקבוצה שאיתו לחפש את האוצר באזור נמל 
חיפה, העיר התחתית והשוק הטורקי.

 בעקבות הטמפלרים בואדי 
)סיור רגלי(

סיור רגלי במושבה הגרמנית בעקבות 
הטמפלרים ומשם דרך הסמטאות לואדי ניסנאס, 
השכונה הנוצרית־מוסלמית. שם נתמקד בנושא 
הדתות, הדו קיום ואופייה המיוחד של השכונה.

אלף המדרגות - הצגה של 
 איש אחד 

)סיור רגלי בליווי חצוצרה(
ממרומי הכרמל למושבה הגרמנית נרד בנתיב 

אלף המדרגות: רצף של נתיבי מדרגות ורחובות, 
החוצים שכונות יפות, משובצים בבתים ישנים 

ובסיפורים מרתקים ומלווים בתצפיות מרהיבות.

 סיור בעקבות סרטים
)סיור רגלי/ממונע(

במהלך פסטיבל הסרטים בחיפה שמתקיים מדי 
שנה בחג הסוכות, נצא לסיורים בעקבות סרטים 

ישראליים שצולמו בחיפה.

 הדר הכרמל - בעקבות החצוצרה 
 של יאיר 

)סיור רגלי בליווי חצוצרה(
סיורים עם יאיר הרדן בשכונת הדר הכרמל, אשר 

נוסדה ב־1920 כשכונת גנים
ומשנות ה־30 הפכה למרכז חיי המסחר, הכלכלה, 

החברה והתרבות של חיפה העברית. בסיור 
תלמדו הכל על ה־Mid-town האמיתית של 

חיפה, בליווי החצוצרה של יאיר.

 סיור מהפכני 
)סיור רגלי(

חיפה הובילה מהפכות רבות בתחומים שונים. 
סיור זה יתחיל במהפכה התעשייתית בנמל, 

ימשיך במהפכת התחבורה והמהפכה הטכנולוגית 
בטכניון ויסתיים במהפכה החברתית בואדי 

סאליב.

 תפאדלו 
)סיור טעימות מומחז( 

במסגרת הסיור נסייר ברחובות ובשבילי ואדי 
ניסנאס ונגלה יחד את אוצרות האוכל, שסימן 

עבורנו השף גיל חובב.

 על חושי במושבה הגרמנית
)סיור רגלי(

סיור על־חושי במושבה הגרמנית. בסיור 
נשמע סיפורים מרתקים על השדרה, על הרקע 
ההיסטורי של הטמפלרים ועל אנשי המקצוע 
שחיו בקהילה. נכיר את סיפורה המרהיב של 

המושבה הגרמנית ואת חשיבותה ההיסטורית.  

 על חושי פנורמה
)סיור רגלי(

הסיור עם האמן העל חושי יוני אלאדיני, מתחיל 
בקראון פלזה, ממשיך לגנים הבהאיים ומסתיים 

בטיילת לואי. במהלך הסיור יעניק לכם יוני 
חוויה על חושית מרתקת! תוך שימוש בהומור 

ובכישרון אדיר, יוני מספר את סיפורי שביל 
החמורים, ביקור סאדאת בחיפה, התותח העותמני 

וסיפורי מלונות דן. הסיור יסתיים בטיילת לואי.

 על חושי בהדר 
)סיור רגלי(

במהלך הסיור ייקח אתכם יוני אלאדיני דרך 
רחובות הדר אל שוק תלפיות. במורד הרחוב 

תגיעו לבתי מוסלמים ונוצרים יפהפיים ותשמעו 
על סיפורי ואדי סאליב, המצודה, סיפור בניין 

העירייה ועוד. 

 על חושי בעיר התחתית 
)סיור רגלי(

הסיור מציג את ההיסטוריה של העיר התחתית 
ושל חיפה כעיר נמל מתחדשת - כל זאת 

באמצעות כישרון על חושי ויכולת סיפורית 
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מדהימה של האמן העל חושי הבינלאומי יוני 
אלאדיני. 

 שכונת בת גלים 
)סיור רגלי(

תולדות השכונה העברית הוותיקה משנת 1922 
ואילך, דרך בתים מעניינים כגון בית רוזנפלד

שהקים את חברת הספנות ומלך בלגיה התארח 
 בביתו, הבית שבו התאכסן ש"י עגנון, שיכון 

הבריגדה – הדיור הציבורי הראשון בפלשתינה 
שהוקם על ידי הבריטים עבור הלוחמים היהודים 

משוחררי מלחמת העולם השנייה. אדריכלות 
וסיפורים שכונתיים פיקנטיים.

 חיפה מים לים 
)סיור רגלי / ממונע(

בת גלים והבתים ההיסטוריים שלאורכה, מפגש הכרמל 
והים והשוואה לציורים ולתחריטים עתיקים, חוף גלישת 

הרוח הטוב בישראל, כנסיית הדייגים שלחוף הים 
והשכונה המעורבת עין הים / ואדי ג'מל, המכון לחקר 

ימים ואגמים. נסייר גם בעתיקות תל שקמונה.

 עיר תחתית 
)סיור טעימות רגלי(

מפגש עם בעלי חנויות וטעימות מעדנים ברחבי 
העיר התחתית המתחדשת. בשילוב סיפורים מרתקים 
על אנשים שהטילו עוגן בעיר התחתית, אמנות רחוב 

וסגנונות אדריכלות על קצה המזלג.

 מסע בכרמלית 
)סיור רגלי ובכרמלית(

מסע באמצעות ה“מטרו“ החיפאי - הכרמלית. 
תצפית על העיר חיפה, הגנים הבהאיים וככל 

שהאופק יאפשר. 

עושים כדורגל בחיפה 
יש הטוענים שכדורגל הוא הדת בעלת עדת המאמינים 

 הגדולה בעולם. אם כך הם הדברים, 
הרי שבחיפה שוכן אחד ממקדשיה המפוארים באירופה 

– אצטדיון סמי עופר. 

 סיור פאבים בעיר התחתית -
GUINESS בשיתוף המותג 

סיורים אינטימיים ואותנטיים לקהל הרחב לפאבים 
בחיפה שהפכו למוסדות תרבות אייקונים: "מעיין 

הבירה" )1962(, "העוגן" )1942( ו"קלמנס" )1992(. 
 הסיורים בהדרכת חברי "סנהדרינק".

 הרפתקה של שקיעות בחיפה 
)סיור ממונע(

נחקור את האור הזהוב של שעות בין הערביים מעל 
הר הכרמל עד שיתערבל לתוך האורות

הצבעוניים הקסומים של השמש על החוף והים בזמן 
שקיעתה.

 פריחות וטבע בכרמל
)סיור ממונע/רגלי(

על מדרונותיו הקסומים של הר הכרמל ותחת 
גזעי עצים שדופים, שנותרו אחרי השרפה הגדולה 
שאירעה בכרמל בשנת 2010, חוזרת ועולה בסוף 

הסתיו פלומה ירוקה, ובתוכה פרחי סתוונית. 

סיור גרפיטי בשכונת הדר ובשכונת 
 ואדי סאליב בחיפה

 )סיור רגלי(
חיפה היא עיר נמל, מרכז רב תרבותי והפירנצה 

של הגרפיטי בישראל. סיורי עומק איכותיים בגובה 
העיניים לאנשים שמתעניינים באמנות, בחברה, 

ובסביבה בה אנו חיים.

 סיורי פסלים 
)סיור רגלי/ממונע(

בואו לגלות את היופי החיפאי מזווית שעוד לא 
הכרתם: הפסלים שלה. אמנים רבים שעבדו בתקופות 

שונות ובסגנונות מגוונים הטביעו את חותמם בעיר 
בצורה של פסלים יפהפיים המפוזרים בפינות החמד 

בעיר.

סיור טעימות בשוק תלפיות עם 
 השפית ורד פרן

)סיור טעימות רגלי(
נכיר את כל המקומות הכי מיוחדים בשוק, נעצור 

במסעדות, בסטות ומאפיות, ונטעם מכל התרבויות, 
הדתות והמסורות הקולינריות שמוצאות את הביטוי 

הייחודי שלהן בשוק. 

חוויה קולינרית מקומית מהואדי לעיר 
 התחתית עם ארז גולקו

)סיור טעימות רגלי(
במהלך הסיור תבקרו בנקודות משמעותיות המאפיינות 

את הצד הקולינרי השורשי של העיר חיפה, בדגש על 
הדו קיום המיוחד שמאפיין את העיר ואת תושביה. 

 חוויה בשוק הפשפשים
)סיור רגלי(

בין סמטאות, חנויות ודוכני השוק, ידריך אתכם תושב 
המקום ד״ר עפר שוורצגלס. השוק מציע חוויה מיוחדת 

ונדירה המשלבת היסטוריה, ארכיטקטורה וקניות. 

 סיור עיצוב אורבני במרכז הכרמל
)סיור רגלי(

סיור מיוחד דרך הניואנסים שמעניקים למרחב הציבורי 
את זהותו וחושפים שכבת קיום עירונית מורכבת, 

רגשית ומלאת אופי. 

 סלון תרבות חיפאי
)סיור רגלי/ממונע(

מוזיאוני חיפה בשיתוף העמותה לתיירות חיפה 
מזמינים אתכם ל״סלון תרבות חיפאי״, שני סיורי 

אמנות בשכונת הדר ובשכונת הכרמל.
הסיורים בליווי מדריכים בכירים ישלבו ביקורים 

בתערוכות החדשות וכיבוד קל הכולל קפה ומאפה בקפה 
המוזיאון שנחשב לאחד המצפורים היפים בעיר.

לתיאום סיורים ליחידים ולקבוצות
90־50־30־800־1
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קניות
 מרכזי קניות עם מגוון רחב של 
חנויות, בתי קפה ומסעדות וגם 
שווקים ססגוניים ושוקקי חיים. 

יוצאים לשופינג
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קניות59   

אזורי קניות

גרנד קניון
מרכז אופנה, קניות, בידור ובילוי שנפתח 

בשנת 1999 ובו יותר מ־220 חנויות אופנה, 
אביזרים, אופטיקה, תכשיטים, הנעלה, 

מזון, פנאי, חשמל, ִמחשוב ועוד. הקניון 
נמצא במרכז חיפה ומשתרע על פני שלושה 
מפלסים. בחמישי ובשישי מתקיימים במקום 

ירידי אמנות ומזון שבהם ניתן לרכוש עבודות 
יד, חפצי נוי ומאכלים. לעתים מתקיימות 
במקום סדנאות יצירה, שעת סיפור ועוד. 

הקניון שייך לקבוצת קניוני עופר. 
 דרך שמחה גולן, נווה שאנן, 

 grandcanyon.co.il, ראשון־חמישי 
10:00־22:00, שישי 9:30־14:30, חצי שעה 

לאחר צאת השבת־22:30, 8121111־04

קניון מרכז חורב
מרכז חורב נמצא במרכז שכונת אחוזה 

בחיפה ומשמש מרכז הקניות והבילוי של דרי 
השכונות הקרובות ומבקרים באזור אחוזה, 
הנחשב לאזור בילוי חיפאי מועדף. בקניון, 

הנחשב לוותיק בחיפה, כמה עשרות חנויות, 
בתי קולנוע, בתי קפה, מסעדות ומרכז רפואי.

 חורב 15, , ראשון־חמישי 9:00־21:00, 
שישי 9:00־14:00, שבת 19:00־22:00, 

 8246164־04

מרכז פנורמה
במרומי הכרמל, מול גן האם, פועל מרכז 

פנורמה המוגדר כקניון בוטיק. מרכז הקניות 
מאגד מותגי אופנה אקסקלוסיביים ובתי 

קפה ייחודיים. המרכז בנוי כקומפלקס והוא 
כולל גם את מלון דן פנורמה ובניין מגורים 

יוקרתי.
panoramacenter. ,109 שד' הנשיא 

co.il, ראשון־חמישי 10:00־22:00, שישי 
10:00־16:00, מוצ"ש־22:00, 8375011־04

Outlet סיטי סנטר
קניון עודפי מותגים במושבה הגרמנית, 

במבנה הבנוי בסגנון הארכיטקטורה 
הטמפלרית. במרכז יש חנויות עודפים של 

המותגים המובילים, בתי קפה ומסעדות.
 שד' בן גוריון 6, , ראשון־חמישי 

9:30־21:30, שישי 9:30־14:00, שבת 
11:00־21:00, 8530111־04

סינמול
קניון סינמול, שנקרא בעבר קניון לב המפרץ, 

נמצא בצומת מרכזי ונגיש לתושבי העיר 
והאזור. בקניון פועלת משחקייה לילדים, 

מגוון חנויות אופנה והנעלה, מסעדות, בתי 
 Yes קפה ובית קולנוע החדש והמפואר של

Planet שבו 23 אולמות צפייה. בקניון 
מתקיימים מופעים ואירועים לכל המשפחה.

 שד' ההסתדרות 55, צומת לב 
המפרץ, ראשון־חמישי 9:30־21:30, שישי 

 9:30־14:30, 
שעה לאחר צאת השבת־22:30
,cinemall.co.il ,048416090־

קניון חיפה
קניון חיפה, השייך לקבוצת קניוני עזריאלי, 

הוא נגיש ואטרקטיבי. בקניון מאות חנויות 
אופנה, הנעלה, אופטיקה, צעצועים, מחשוב, 
מסעדות, בתי קפה ועוד, לצד מקומות בילוי 

ומגוון של אטרקציות לכל המשפחה. 
haifa.azrieli. ,4 דרך משה פלימן 

com, ראשון־חמישי 10:00־22:00, שישי 
9:00־15:00, חצי שעה לאחר צאת 

השבת־22:30, 8550340־04

קניון כיכר האודיטוריום
מרכז קניות הממוקם במרכז הכרמל, צמוד 

לאולם האודיטוריום של חיפה. הקניון צמוד 
לאולם האודיטוריום של חיפה ויש בו חנויות 

אופנה ובתי קפה.
 שד' הנשיא 134, 8103981־04, 

 ראשון־חמישי ושבת 9:00־21:00, 
שישי 9:00־14:00

קסטרא
המרכז משלב אמנות, בידור ומסחר. מי 

שמגיע למרכז קסטרא יכול לסייר לאורך 
יצירתו של האמן פרופ' אריק בראור - אחת 
מתמונות הקיר הגדולות בעולם, המורכבת 

מאריחי קרמיקה ומספרת את סיפורי התנ"ך. 
לצד מוזיאון העתיקות וגלריות אמנות יש 
במרכז חנויות אופנה, תכשיטים, אביזרים, 

עיצוב, בתי קפה, מסעדות וסדנאות. הקניון 
נבנה על שרידיה של העיר העתיקה קסטרא 

במבואות הדרומיים של העיר, שהתקיימה 
בתקופה הביזנטית והייתה מרכז הומה 

ומשגשג של חיי מסחר.
 דרך משה פלימן 8, ראשון־חמישי 

10:00־22:00, שישי 10:00־15:00, שבת 
20:30־23:00

שוק הפשפשים

שוק ואדי ניסנאס
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שווקים

שוק תלפיות
השוק הצבעוני, הנפרש לאורך רחוב סירקין, 
מציע שלל דוכנים, בהם דוכני ירקות, פירות 

ותבלינים, חנויות מאפה, דוכני משקאות 
 חריפים, דגים, בשר, זיתים ועוד. 

 רחוב סירקין, שני־חמישי 7:00־19:00, 
ראשון ושישי 7:00־16:00

שוק ואדי ניסנאס
בלב שכונת ואדי ניסנס פועל שוק קטן, 

המתאפיין בססגוניות של ריחות ומראות. 
השוק הוותיק - סמל לדו קיום בין התושבים 

הערבים והיהודים - מציע חומרי גלם עונתיים 
וטריים והוא חלומו של כל בשלן וחובב אוכל.

המקום משופע מעדניות ומאפיות, חנויות 
לממכר קפה, חנויות דגים ופירות ים טריים, 
דוכני ירקות ופירות, דוכני פלאפל ומסעדות 

ערביות. 
 רחוב הוואדי ורחוב יוחנן הקדוש, כל 

ימות השבוע )ביום ראשון חלק מהחנויות 
סגורות(

שוק הפשפשים
שוק הפשפשים בעיר התחתית של חיפה 

שוכן ברחוב קיבוץ גלויות ובסביבתו. עד 
לפני זמן מה היה מדובר בשוק ליודעי ח"ן 

ולחובבי וינטג' ואספנות, אולם מאז עבר 
מתיחת פנים הוא מושך אליו את הציבור 
הרחב. אפשר למצוא בו כמעט הכל, חלק 

עדיין נחבא אל הכלים ומכוסה באבק 
וחלק כבר מוצג לראווה בסטייל.

במשך השבוע השוק מנומנם ושקט ופועל עד 
שעות הצהריים בלבד, אך בימי שבת וראשון 

המקום הופך לתוסס ורוחש פעילות. אפשר 
למצוא בשוק ריהוט משומש, חפצי אמנות, 

כלים ישנים ועוד.
בהתאם למטרופולין שמחשיבה עצמה, 
מתהדרת העיר חיפה גם ביריד רוכלים 

אותנטי. חובבי המציאות יוכלו למצוא כאן: 
אביזרי יד שניה, אביזרי נוי אוריינטליים, 

כלי עבודה פרטי אספנות ועוד. 
 רחוב קיבוץ גלויות, כל יום עד שעות 

 הצהריים, שבת וראשון מ־8:00

השוק הטורקי
השוק הטורקי, שהחל לפעול בשנות 

ה־30 של המאה שעברה, ממוקם ברחוב 
נחום דוברין. במרוצת השנים, עם 

דעיכת העיר התחתית ועורף הנמל, דעך 
השוק אף הוא ונסגר. בשנים האחרונות 

מפיחה העירייה חיים חדשים בשוק 
הטורקי ודוכנים חדשים החלו לצוץ 
במבנים האותנטיים. באזור חנויות 
אמנות, מלון בוטיק ובתי מגורים. 

מפעם לפעם נערכים בו אירועי תרבות, 
ובעתיד צפויים מיזמים נוספים.

 רחוב נחום דוברין, ראשון־שישי 
בשעות משתנות, בימי שישי בשעות 

15:00־10:00 מתקיימים בשוק 
דוכני אמנים

ספרים

מסחר הספר
מסחר הספר היא חנות הספרים הקסומה ביותר 

בחיפה, והיא משמשת אלטרנטיבה לחנויות 
הספרים של הרשתות הגדולות.

בחנות הוותיקה אפשר למצוא ספרים משומשים 
וחדשים, ספרי לימוד וגם מציאות במחירים 

אטרקטיביים. לחנות קהל קונים נאמן מכל רחבי 
הארץ. קחו בחשבון שהסדר איננו הצד החזק של 

החנות, אך זה גם סוד קסמה.
 החלוץ 31, 8628540־04, ראשון, שני, 

רביעי וחמישי 7:00־13:00, 15:30־17:00, 
שלישי ושישי 7:30־13:00

ליאה ספרים
חנות ספרים נוספת שאינה שייכת לרשתות 

הגדולות ובה מבחר ספרים עשיר בארבע 
שפות: עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית. 

יש בה ספרים להשאלה ולמכירה ואפשר גם 
להזמין ספרים מיוחדים. 

 קריית ספר 5, 8255467־04, ראשון, שני 
וחמישי 9:00־13:00, 16:00־18:00, שלישי 

ושישי 9:00־13:00, רביעי 9:00־13:00, 
14:30־17:30

מוזיקה

האוזן השלישית
בדומה לאוזן התל אביבית, גם השלוחה החיפאית 

מציעה דיסקים, תקליטים, ספריית DVD ועוד. 
 שד' מוריה 13, 8360219־04

third-ear.com, ראשון־חמישי 10:00־23:00, 
שישי 10:00־16:00, שבת 20:00־23:30
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להיות בעניינים

העמותה לתיירות ונופש בחיפה:
visit-haifa.org

באתר תמצאו מידע על מלונות בעיר, 
מוזיאונים ותרבות, מסלולי טיול ובילוי. 
יועצי תיירות חיפה יוכלו לבנות עבורכם 
מסלולי סיור אשר יכלול אטרקציות כגון 

הגנים הבהאיים, המושבה הגרמנית, תחבורה, 
מלונות חיפה, מוזיאונים חיפה וכל מה שנדרש 

כדי ליהנות מחופשה מושלמת בחיפה.
 שד׳ בן גוריון 48, המושבה הגרמנית, 

8535606־04, 305090־1800־1, שלוחה 101. 
ראשון־חמישי 9:00־17:00,

שישי 9:00־13:00, שבת 10:00־15:00
 haifa.muni.il :אתר עיריית חיפה

תחבורה ציבורית

המטרונית
המטרונית נוחה, מהירה, בעלת תדירות גבוהה 

ולוח זמנים מדויק. יש שלושה קווים שנתיב 
נסיעתם עובר בקריות, בנשר ובטירת הכרמל.

 קו 1 )פועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים 
בשבוע(, קו 2, קו 3. 6394444־04, 8787*  

metrobus.gov.il

כרמלית
הכרמלית יעילה ומחברת בשמונה דקות בין 

שלושה מוקדים עיקריים בעיר: העיר התחתית, 
הדר ומרכז הכרמל.

 ראשון־חמישי 6:00־24:00, שישי 
06:00־15:00, שבת 20:00־24:00, 8376861־04, 

8376861־04, 8372231־04
 carmelit.com :אתר הכרמלית

אוטובוסים
 לבירורים על קווי מטרופולין: 6394444־04, 

 *8787 
 metrobus.gov.il :אתר מטרופולין

 לבירורים על קווי אגד: 721111־900־1, 
6948888־03, 2800* 

 egged.co.il :אתר אגד

מנהרות הכרמל 
נסיעה במנהרות הכרמל היא יעילה, חוסכת 

זמן יקר ומקנה נסיעה נוחה ללא פקקים 
ועומסי תנועה. המנהרות מחוברות לכביש 

עוקף הקריות ומרכז התוואי הוא מחלף 
נווה שאנן המוביל לגרנד קניון, למרכז 

חיפה ולכרמל. יש מסלולי טיולים מהנים 
למשתמשים במנהרות.

 אתר המנהרות:
carmeltunnels.co.il *5424

חניונים מרכזיים

חניון חן חניה, לבונטין 5, הדר. בתשלום. 
חניון הנביאים, חורי 2, הדר. בתשלום. 

חניון מרכז חורב, חורב 15 אחוזה. בתשלום.
חניון מחפרים וחניונים, יאיר כץ 12, הכרמל. 

בתשלום. 
חניון אלנבי, שד' אלנבי 3 עיר תחתית,  בתשלום.
חניון המגינים, שד' המגינים 53, העיר התחתית, 

בתשלום. 
חניון הנמל, הנמל 36, הנמל, בתשלום. 

מלונות  

בוטיק וילה כרמל
מלון בוטיק וילה כרמל הוא בעל סגנון אירופי, 
ונמצא על ציר מוריה. המלון, בן שלוש קומות, 

מציע 15 יחידות אירוח ומסעדה חלבית 
איכותית, גינה קסומה, מרפסת שמש על גג 

המלון ובה ג'קוזי, סאונה וספא מפואר. החדרים 
והסוויטות צופים לנוף ירוק וכל חדר בווילה 

מעוצב בסגנון שונה וייחודי. המחיר אינו נמוך 
אך מדובר בחוויה מומלצת בהחלט.

 היינריך היינה 1 )פינת שד' מוריה 30(, 
8375777/8־04

מלון בוטיק בת-גלים
12 חדרי בוטיק מאובזרים ומפנקים במבנה 

לשימור על רקע חוף הים של שכונת 
בת-גלים. מלון הבוטיק מתאים לזוגות, 

במרחק שתי דקות הליכה מחוף הים. 
 יונתן 10,  .  ,6037800־04

batgalim-boutique-hotel.co.il

בית שלום
המלון ממוקם מרחק הליכה מטיילת לואי 

וממרכז הכרמל. במלון 30 חדרי אירוח זוגיים 
ואפשר להוסיף מיטה לילד. 

 שד' הנשיא 110, 8377481־04

ביי קלאב
מלון בוטיק חדש הממוקם במרכז העיר, צופה 
לפארק הזיכרון, לכרמל ולנוף המפרץ. המלון 
)מדורג במקום הראשון בטריפאדווייזר לשנת 

2014( ממוקם בבניין יפהפה משנת 1912, ושומר 
על מראה ייחודי, עם תקרות גבוהות, קשתות 

אבן גדולות ורצפות עץ אלון. המבנה מוקף גינה 
ובוסתן עצי פרי ויש בו טרקלין המשקיף לאמת 
צים הציורית. במלון 52 חדרים מרווחים, חלקם 

דופלקסים, מאובזרים היטב. 
 חסן שוקרי 7, חיפה, 5425555־03,

atlas.co.il ,8119700־04

ארט גלרי חיפה
המלון ממוקם בשכונת הדר ושוכן במבנה 

באוהאוס מקורי משוחזר ומציע בין השאר 33 
חדרים זוגיים, שבשניים מהם יש ג'קוזי, וכן שתי 

סוויטות שבהן חדר שינה, חדר קטן עם פינת 
ישיבה וג'קוזי.

 הרצל 61, 8616161־04

גארדן
ממוקם בין מורדות הר הכרמל לבין הים, 

בסמוך לפארק הטכנולוגי ולאצטדיון סמי 
עופר. המלון טובל בירוק ועם זאת הנגישות 

אליו קלה ונוחה, והוא מתאים הן לאנשי 
עסקים והן לחופשה משפחתית. במלון 29 

חדרי אירוח מרווחים, מאובזרים ומעוצבים, 
חלקם עם נוף לים, חלקם עם מרפסות וגינות 
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פרטיות )ויש גם חדר המתאים לאנשים עם 
מוגבלות(. עוד במלון ספא מפנק ומסעדת 

גורמה )גם לאירועים(, בריכת שחייה חיצונית 
ובריכה מקורה בספורטן – מרחק הליכה 

קצרה מהמלון.
 קדושי יאסי 2, 6950950־04

gardenhotel.co.il

דן כרמל
המלון בעל 227 החדרים ממוקם על פסגת הר 

הכרמל, במרכז הפעילות והבידור של העיר 
חיפה, וצופה אל נוף חלומי: העיר חיפה, 

הים התיכון ומפרץ חיפה. המלון מציע מגוון 
רחב של פעילויות: מועדון ילדים מחודש, 

משחקי מחשב לילדים, מועדון כושר, מסאז' 
)בתשלום(, בריכה חצי אולימפית, מסעדות 

וארוחות גורמה. במרחק הליכה מהמלון: 
הגנים הבהאיים, גן האם, גן החיות, מוזיאונים, 

בתי קולנוע, אודיטוריום, מרכז למוזיקה, 
מרכזי קניות, בתי קפה ומסעדות.

 שד' הנשיא 85־87, 8303030־04

דן פנורמה 
במלון 24 קומות, ובהן 265 חדרים. הוא 

מביט מגבוה על נופה המרהיב של העיר ועל 
מפרץ חיפה כולו. המלון מציע בריכת שחייה 

ומועדון בריאות משוכלל וחדיש, שירות אישי, 
מטבח גורמה לאניני טעם, מועדון לילדים 

ולנוער, אטרקציות תיירותיות במרחק הליכה 
כגון מרכז הכרמל, גן החיות, גן האם, טיילת 

לואי, ציר מוריה ועוד.
 שד' הנשיא 107, 8352222־04

גולדן קראון חיפה 
המלון ממוקם במושבה הגרמנית בחיפה 

העשירה במוקדי תיירות, מסעדות ובתי קפה. 
מצדו האחד ניתן להינות מנוף לנמל חיפה 

ומצדו השני לגנים הבהאים. המלון אטרקטיבי 
לאנשי עסקים שכן הוא קרוב למרכזי העסקים 

בחיפה, ונמצא כ-10 דקות הליכה מתחנת 
הרכבת חיפה-מרכז השמונה. 
 דרך יפו 115, 04-6000680, 
haifa@goldencrown.co.il

טמפלרס בוטיק 
טמפלרס בוטיק שוכן בלב המושבה הגרמנית 
ונושק לגנים הבהאיים. המבנה הוקם ב־1872 

ושימש למגורי משפחת וורסטר, ממקימי 
המושבה הגרמנית. המבנה שוחזר בנאמנות 

למקור וזכה במקום הראשון בתחרות שימור 
המבנים במושבה. החדרים במקום נאים, בכל 

חדר מרפסת ירוקה הפונה אל שדרות בן גוריון 
השוקק חיים, והארוחות מוגשות בבית הקפה־

מסעדה פטוש שברחבה הסמוכה. 
 שד' בן גוריון 36, 6297777־04, 

templers-haifa.co.il

לואי
מלון לואי שוכן קילומטר אחד מהגנים 

הבהאיים ומציע מגוון חדרים ודירות סטודיו 
ממוזגים )כולל מטבחון עם מקרר(, אינטרנט 

אלחוטי חינם ושירות חניה ללא תשלום. 
במלון טרסת גג המשקיפה לים ולהר הכרמל, 

תחנת הכרמלית במרחק דקה הליכה וחופי 
הרחצה במרחק חמש דקות נסיעה מהמלון – 

מיקום אידיאלי ליציאה לטיולים לעכו, 

נהריה או נצרת.
 החלוץ 35, 077-5422909

לה קפלה
מלון לה קפלה מגדיר מחדש את תחום 

האירוח העסקי והוא מלון בוטיק העומד 
בסטנדרט משלו. המלון, הנמצא בלב עמק 
הסיליקון הישראלי, צמוד למרכזי הפיתוח 
של חברות ההייטק המובילות בעולם, וגם 

למרכזי הקניות, התרבות והספורט של העיר. 
המלון שוכן מרחק הליכה מטיילת חיפה 

ומאפשר לאורחיו ליהנות הן משהות במסגרת 
עסקית והן במסגרת נופש. 30 חדרי המלון 

פונים אל הים או ההר, מאובזרים בטכנולוגיה 
המתקדמת ביותר ומבטיחים שהות מפנקת 

 בחדרים ובסוויטות הדו קומתיות. 
במלון חדר כושר חדשני, טרקלין עסקים 

ואולם כניסה מפואר. 
 מלון לה קפלה, מרכז קסטרא חיפה, 

 2414619־052 ,8885440־04, 
lacappella.co.il 

לאונרדו פלזה חיפה
מלון לאונרדו ממוקם בכניסה לחיפה, ממש 

על חוף הים )חוף הכרמל(, ונחשב אטרקטיבי 
במיוחד בשל הנוף המדהים וקרבתו לקו 

המים. חדריו מרווחים ומאובזרים ברמה של 
חמישה כוכבים. לצד חוף פרטי, מציע המלון 
בריכה, ספא, מועדון לילדים )בחודשי הקיץ(, 

מועדון כושר, בית קפה ועוד.
 דוד אלעזר 10, 8508888־04

כרמלה בוטיק
בלב הוותיק והירוק של הכרמל נמצא הבניין 

ההיסטורי המשוחזר בו שוכן מלון הבוטיק 
כרמלה. במלון חוויית אירוח אישי ו-19 

חדרים הפזורים על ארבע קומות, בכל אחד 
מהם חלון לצד אחר של העיר. העיצוב 

המוקפד והאביזרים המשובחים ידאגו לכך 
שתרגישו לגמרי בבית

  התשבי 130, 8302040־04

מאריס
מלון בוטיק עסקי חדש בחיפה. מאריס 

שוכן בלב העיר התחתית המתחדשת ברחוב 
שקט המקנה לו, לצד נגישות גבוהה למרכז 

העסקים והתעשייה בעיר ולנתיבי התחבורה, 
גם תחושה ביתית ושלווה. במלון 28 חדרים 

מעוצבים בקפידה – חלקם משקיפים אל 
הים – שתוכננו במיוחד עבור אנשי העסקים 
המתארחים במלון ועומדים בסטנדרטים של 

מלונות העסקים המובילים בעולם. המלון 
ממוקם בקמפוס הנמל, סמוך למושבה 

הגרמנית ולשוק הטורקי – במרכז מתחם 
תרבות, בילוי ומסחר תוסס וססגוני.

 הנמל 40, 0001־366־072,
marishaifa.com

bay View
המלון מציע 97 חדרי אירוח ונמצא במרחק 
הליכה אל מרכז הכרמל וממנו אפשר לצאת 

לבקר בגן החיות, בגן האם, בטיילת לואי, 
בציר מוריה ועוד. 

 שד' הנשיא 101, 8354311־04

סי פלאזה רזידנס 
מלון סי פלאזה רזידנס ממוקם במרחק דקת 

הליכה בלבד מחוף בת גלים. במלון 35 חדרים 
בעיצוב מודרני וגישה לאינטרנט אלחוטי – 
חינם. עוד במלון - ספא עם ג'קוזי ומרפסת 

שמש שממנה נשקף הנוף מסביב, ובר עם 
מרפסת הצופה אל הים. מיקום המלון מעולה 

ליציאה לטיולים באזור – תחנת הרכבת בת 
גלים נמצאת במרחק של 750 מ׳, הגנים 

הבהאיים המרשימים נמצאים במרחק של 3.5 
ק"מ, והעיר נצרת במרחק של כ-50 דקות 
נסיעה מהמלון. ביצוע הצ'ק-אין מתקיים 

במלון האחות, הממוקם ברחוב שדרות בת 
גלים 6, במרחק של 30 מ׳ בלבד. 

 שדרות בת גלים 6,
seaplaza.co.il , 8552222־04

עדן
מלון עדן השוכן בבניין היסטורי משנת 

1930.ממוקם במרכז חיפה, הנו מלון בניהול 
משפחתי המציע חנייה חופשית ואינטרנט 

אלחוטי ללא תשלום.  
החדרים מודרניים כוללים ארוחת בוקר 
מצויינת ממוזגים ומאובזרים. החדרים 

משקיפים על נופים יפהפים של הר הכרמל 
ומקדש הבהאים.

המלון נמצא במרחק של 2 דקות הליכה 
מהמוזיאון הלאומי למדע ובמרחק של 1.0 

ק"מ מהגנים הבהאים. מרכז קניות גדול 
ממוקם ממש מעבר לפינה.בתי קפה ומגוון 

מסעדות בסמוך למלון. 
 שמריהו לוין 8, 8664816־04

קראון פלזה חיפה
על מורדות הר הכרמל ממוקם מלון קראון 
פלזה חיפה )הולידיי אין לשעבר(. במלון 
100 חדרים, והוא מתאים בייחוד לנוסע 

העסקי. ברוב חדרי המלון, על 15 קומותיו, 
קיר מסך שקוף מזכוכית, ובעדו מתגלה 

מראה פנורמי מרהיב של המפרץ והנמל. 
הקומה העשירית במלון היא קומת העסקים 

ובה מרכז עסקי המעניק שירותי מזכירות 
מלאים ומתאים לצרכים עסקיים נוספים.  

יפה נוף 111, 0835־835־04

קולוני חיפה
מלון קולוני חיפה שוכן במבנה היסטורי 

ומקורי אשר הקימו בשנת 1905 הטמפלרים 
בלב המושבה הגרמנית. המבנה הוקם 
והופעל כמלון עד שנת 1978, ולאחר 

מכן פעל כבית אבות. בשנים האחרונות 
נעשה שיפוץ יסודי ומקיף במבנה כדי 

להפעילו מחדש כמלון מודרני תוך שימור 
פרטים רבים מעיצובו המקורי. המלון שבו 

40 חדרים, ממוקם כחצי ק"מ מכניסתו 
התחתונה של המרכז העולמי והגנים 

הבהאיים. בסמוך למלון מגוון רחב של 
מסעדות, בתי קפה ומרכז קניות. כמו כן 

המלון ממוקם מרחק הליכה מהעיר התחתית 
של חיפה.

 שד' בן־גוריון 28, 8513344־04

תיאודור
מלון העסקים, התיירות הונופש ממוקם 

במגדל בן 23 קומות המשקיף לנופה המרהיב 
של העיר וחופי הים. המלון מתהדר בספרייה 
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רחבה ומוצגות בו תערוכות מתחלפות. 
מיקומו מרכזי - קרוב למרכזי הקניות, הבילוי 
והתרבות בעיר. במלון 90 חדרי אירוח בעיצוב 

מודרני ונוח. מסעדת המלון מגישה ארוחות 
בוקר ישראליות עשירות )אפשרות להזמין 

סל פיקניק לטיול בתיאום מראש(,במלון חניה 
בחניון המגדל בתשלום.

 הרצל 63, 8677111־04, 
theodorhotel.co.il

אכסניות ובתי הארחה

אכסניית בית רוטנברג
77 חדרי האכסניה ממוקמים בשני מבנים 

הסמוכים זה לזה. בכל מבנה שמונה חדרים 
)ארבע מיטות בחדר( והשירותים והמקלחות 

משותפים. במקצת החדרים מרפסות 
המשקיפות על הים התיכון. האכסניה נמצאת 

במרחק הליכה מהגנים הבהאיים.
 שד' הנשיא 77, 8387958־04

אכסניית אנ"א חיפה 
האכסנייה נמצאת על רכס הכרמל, משקיפה 

אל הים ומהווה נקודת יציאה מושלמת לסיורים 
בעיר ובאזור הצפון. באכסניה 3 מבני חדרים 

ו-95 חדרים מאובזרים. 
רח' צביה ויצחק 18, 02-5945544

גסט האוס יפו 82
האכסניה ממוקמת במרחק הליכה קצרה 

משלל יעדים חמים, בהם המושבה הגרמנית. 
בין השירותים במקום - אינטרנט אלחוטי 

חינם, קונסיירז' וחדרים משפחתיים ומרווחים 
)כל חדר כולל אזור ישיבה(. המלון מספק גם 

מטבח משותף, ספרייה ומכבסה.
 דרך יפו 82

חדד גסט האוס
זוהי אכסניה משפחתית שנוסדה ב־2004 
ונותנת מענה לאירוח משפחות המגיעות 

לעיר. באכסניה 11 חדרים יפהפיים 
המשקיפים להר הכרמל, לגנים הבהאיים או 

למפרץ חיפה.
 שד' בן גוריון 26, 04-8539289, 

haddadguesthouse.com

בית הארחה גרמני - סנט צ'ארלס
בית הארחה הממוקם במבנה עתיק ומיוחד בעיר 

התחתית. בתכנון המקום ניתן דגש על שימור 
אופיו המקורי עם רצפות עתיקות מצוירות 

ותקרות גבוהות המעניקות לבית אווירה חמה 
ומשפחתית. זהו בית הארחה עם היסטוריה, 
שאירח תיירים משנת 1880 על ידי נזירות 

גרמניות ונקרא אז "בית הארחה גרמני". ב־1987 
החליפו את הנזירות הגרמניות נזירות רוזרי 

ושמו הוחלף לסנט צ'ארלס גסט האוס.
 יפו 105, ,8553705־04 

saintcharlesguesthouse.wordpress.com

)Port Inn( פונדק הנמל
הגסטהאוס לתרמילאים, הממוקם בלב העיר 

התחתית בחיפה, מרחק הליכה מהנמל, 
מהמושבה הגרמנית ומהגנים הבהאיים, מציע 

אירוח ביתי וחמים. במקום עשרה חדרים 
)ארבע מיטות בכל חדר( וכן שלושה חדרים 

גדולים יותר שבהם יותר מיטות. 
 דרך יפו 34, 8524401־04 
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