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המדריך ליממה בעיר

א. העיר התחתית

ב. הדר הכרמל

ג. המושבה הגרמנית 

אוכל וקפה
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קפה נעימה
49, חיפה כתובת: דרך יפו 

 ,08:00-16:00 שישי   ,07:30-18:30 ראשון-חמישי 
10:00-16:00 שבת 

 2021 בשנת  נפתח  קלייה,  ובית  קפה  בית  נעימה, 
שנקלה  איכותי  קפה  מגיש  ומאז  התחתית  בעיר 

במקום לצד מאפים מתוקים וסנדוויצים. 

ברדא מרין
10, חיפה כתובת: סמטת רחוב חטיב 

11:00-16:00 07:30-16:00, שישי  ראשון-חמישי 

בשנת  שנפתחה  ברדא'  ה'בייבי  היא  מרין  ברדא 
 6 הנמל  ברחוב  ברדא  למאפיית  שני  סניף   ,2021

הלחמים  כל  מאוד(.  מומלצת  היא  )שגם  בחיפה 
תוכלו  שישי  ובימי  יד  בעבודת  מיוצרים  והמאפים 

להנות מהבראנץ שהם מציעים. 

לעיר  להגיע  בחום  ממליצים  אנחנו        
השמונה  מרכז  חיפה  בתחנת  ולרדת  ברכבת 
ומשם לשוטט בעיר ברגל ובתחבורה ציבורית.

אוכל וקפה
בעיר תחתית 

 *

NACHSHON קפה נעימה. קרדיט: סטודיו 

NACHSHON מבנה בית דגון. קרדיט: סטודיו 



03

04

05

נאופוליטן פיצה
37, חיפה כתובת: הנמל 

 ,12:00-16:00 שישי   ,18:00-23:00 ראשון-חמישי 
18:00-23:00 שבת 

פיצה בסגנון נפוליטני, דקה במרכז ועבה בשוליים, 
שאוכלים אותה עם סכין ומזלג )ואף עם מספריים(. 
הפיצה נאפת בתנור עצים שיובא במיוחד מאיטליה. 

וניה ביסטרו
1, חיפה כתובת: פלמר 

 ,12:00-24:00 18:30-24:00, שישי  שני-חמישי 
18:00-24:00 + 12:00-15:30 שבת 

בוניה ביסטרו, מסעדתו של השף מיכאל גרטופסקי 
תפריט  למצוא  תוכלו  מקומי(,  ביסטרו  )מיכאל 

ובו  ומקומיים  טריים  גלם  חומרי  על  המבוסס 
ספיישלים משתנים על בסיס שבועי, כך שבכל פעם 

תוכלו למצוא מנה חדשה ויצירתית. 

שולה מטבח טברייני
2, חיפה כתובת: פלמר 

ראשון-רביעי 12:00-16:00, חמישי 12:00-16:00 + 
12:00-16:00 19:00-22:00, שישי 

מסעדת שולה הוקמה ע"י השף חמי פסקה, שהגיע 
לעולם הבישול אחרי שעזב את ההיי-טק. במסעדה 
של  סבתו  מבית  הטברייני,  מהמטבח  אוכל  מוגש 

חמי. אל תפספסו את מנת הקלסונס המפורסמת! 

העיר  בתחום  שנמצא  חיפה,  נמל  אזור      
הבריטים  ידי  על  ותוכנן  הוקם  התחתית, 
שנפתח  הנמל,  הקמת  לצורך  המנדט.  בתקופת 
החוף  רצועת  את  לייבש  הוחלט   ,1933 בשנת 
המקורית ובכך להרחיב את האזור לטובת הקמת 
כחלק  הנמל.  לשימוש  מלאכה  ובתי  מחסנים 
המלכים  דרך   - חדשה  דרך  נסללה  מהתכנית 
)כיום רחוב העצמאות(, הוקם מרכז מסחרי חדש 
ותחנת  פלמר(  שער  )אזור  מודרניסטי  בסגנון 
הקמת  נחנכה.  מרכז,  חיפה  החדשה,  הרכבת 
בזירה  משמעותי  למוקד  חיפה  את  הפכה  הנמל 

המקומית והעולמית של אותה התקופה. 

 *

NACHSHON גרפיטי עיר תחתית. קרדיט: סטודיו 



          הכרמלית היא כלי התחבורה הציבורי 

לרגע,  )עד  בישראל  היחיד  התת-קרקעי 
הרכבת  תפעל  בו  לטובה,  עלינו  שיבוא 
איננה  גם בתל אביב(. הכרמלית  התחתית 
הנע  רכבל  פוניקולר,  אלא  תחתית  רכבת 
באוויר.  תלוי  להיות  במקום  מסילה  על 
הכרמלית  בקרונות  אין  רכבת,  כמו  שלא 
מנוע, ומשקלם של הקרונות היורדים הוא 
הכוח העיקרי המניע את הקרונות העולים 
אף  תורם  העליונה  הקצה  בתחנת  )מנוע 

הוא כוח הנעה(.

1959. מקור: אוסף התצלומים הלאומי, לשכת העיתונות הממשלתית.  הכרמלית, ביום חנוכתה, שנת 

הדר הכרמל 

עיר תחתית 

 *

כדאי  החיפאית  החוויה  את  להשלים  כדי 
להגיע לשכונת הדר הכרמל עם הכרמלית.

ו 	  ל  ע
 20  בתחנת "עיר תחתית" – נתנזון 

ו 	  ד  ר
1 בתחנת "הדר-העירייה" – הנביאים 



בעיקר  שנבנתה  הכרמל,  הדר  שכונת 
הקודמת,  המאה  של  וה-30  ה-20  שנות  במהלך 
חיפה.  בעיר  היהודית  ההתיישבות  מרכז  הייתה 
גנים",  "עיר  רעיון  על  התבסס  השכונה  תכנון 
קאופמן  ריכרד  האדריכל  של  לתכניתו  בהתאם 
היישוב.  הכשרת  עבור  שנעשתה   ,1923 משנת 
בין  תפר  רקמת  למעשה  הייתה  הכרמל  הדר 
היישוב  לבין  התחתית  בעיר  הערביות  השכונות 
היהודי במעלה ההר, וככזו יש בה עירוב ייחודי 
טכנולוגיות  טיפולוגיות,  של  דופן  ויוצא 
מקבץ  השכונה  של  במרכזה  בנייה.  וסגנונות 
מודרניסטים  מגורים  מבני  של  ואיכותי  מרשים 
ומרכזיים  חשובים  ציבור  מבני  לצד  שתוכננו 
הכנסת  בית  החלוצות,  בית  הפועלים,  )בית 
המרכזי, האמפי ועוד(. עד סוף המאה הקודמת 
הייתה השכונה המרכז העירוני של העיר חיפה, 

לב ההתרחשות הציבורי, התרבותי והמסחרי. 

NACHSHON מרפסת, הרצל פינת סוקולוב. קרדיט: סטודיו 

NACHSHON 12. קרדיט: סטודיו  חדר מדרגות, הרב הרצוג 

הוד והדר; 

ה ר ו ט ק ט י כ ר א          

      טיפ מאיתנו לחובבי האדריכלות והעיצוב: 
אל תתביישו ותציצו בחדרי המדרגות של המבנים 

בשכונה, מצפה לכם הפתעה. 

 *



אמנות ועיצוב
בהדר הכרמל 
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מזח
21, חיפה כתובת: סירקין 

10:00-16:00 10:00-17:00, שישי  ראשון-חמישי 

פרויקט  מקימי  יסדו  אותה  חיפאית,  עיצוב  חנות 
מעצבים  של  עבודותיהם  מוצגים  בחנות  ה"סירה". 
עבודותיהם  את  המייצרים  מקומיים  ומעצבות 
הוקם  המזח  יד.  בעבודת  חלקם  קטנות,  בסדרות 
המקדמת  צעירים  יוצרים  של  לחשיפה  כפלטפורמה 

את היצירה המקומית.

טיול בעקבות אמנות הקיר בהדר
פזורות  בכלל  ובחיפה  הכרמל  הדר  שכונת  ברחבי 
המעניקות  היצירות,  יחודייות.  קיר  אמנות  יצירות 
השכונה  של  הסיפור  את  מציגות  לעיר,  נוסף  רובד 

ומדגישות את מרכזיותה בחיי התרבות והפנאי.

המפוארים  מבניה  סביב  השכונה,  ברחובות  בטיול 
והייחודיים, תוכלו לגלות כמה מיצירות הקיר הללו:

יושקו 	  האמן  של  חיפה  העיר  סמלי  עם  תבליט 
פינצי, תחנת דלק סונול 

17, פינת רחוב ברוולד כתובת: החלוץ 

המתאר 	  גומפל  מרדכי  האמן  של  מתכת  תבליט 
"בית  מבנה  על  הממוקמת  חיפה  העיר  את 

ההסתדרות"
43 כתובת: החלוץ 

פסיפס על גבי "קולנוע רון", עבודתו של האמן 	 
עמנואל סלע

67 כתובת: החלוץ 

תחריט של האמן ישראל רובינשטיין "אתחלתא 	 
דגאולה" על גבי החזית הראשית של בית הכנסת 
לקשט  בעירייה  הוחלט   1956 בשנת  המרכזי. 
תחרות  ונערכה  בתבליט  המבנה  של  החזית  את 
פומבית בין אמנים ופסלים בה זכה  רובינשטיין, 
השנה:  באותה  בדצמבר  בעיתון  שנכתב  כפי 
נראה  מונומנטאליים  בממדים  ציורי  "תבליט 
כחידוש על החזית...ומשרד הדתות הסכים לכך. 
הנסיון להתקין קישוט אמנותי בעל נושא לאומי 
דתי על בניין ציבורי דתי חשוב מאוד מבחינות 

רבות". 
60 כתובת: הרצל 

ישכיל 	  עמוס  האמן  של  טבריה"  "חמי  תבליט 
החזית  על  ממוקמת  היצירה   .1959 משנת 
של   ההיסטורי  המבנה  של  הדרום-מזרחית 
התבליט  מיקומו  בשל  העובדים".  "מעונות 
טבריה  לחמי  כפרסומת  הנראה  ככל  שימש 

לעוברים והשבים. 
23 א כתובת: הרצל פינת ברזילי 

סטודיו קימקה
5, חיפה כתובת: ירושלים 

בתיאום מראש

אקהאוס  קים  שהקימה  ולייף-סטייל  בגדים  חנות 
בעיצוביה  הבגדים  בויצו.  לימודיה  סיום  אחר 
טבעי  טקסטיל  עם  מסורתיות  בטכניקות  מתמקדים 
שמיוצר בעבודת יד בארץ או בייבוא מיוחד מרחבי 
העולם. כל הפריטים מעוצבים ונתפרים בסטודיו בחיפה. 

NACHSHON חדר מדרגות, רחוב הרב הרצוג. קרדיט: סטודיו 
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ן ו נחשו סיור בסדנה של סטודי
84, חיפה כתובת: הרצל 

054-7299288 בתיאום מראש: 

סטודיו נחשון הוא סטודיו ישראלי לעיצוב רהיטים, 
יד  בעבודת  ומיוצרים  מעוצבים  הפריטים  כל  בו 
בחיפה. הסטודיו  בסדנה שלנו  גג אחת  קורת  תחת 
ידי האדריכל תומר נחשון, בוגר הטכניון  הוקם על 

בחיפה.

הסדנה ממוקמת בלב שכונת הדר בחיפה, בבית אבן 
מתחילת המאה הקודמת המוקף עצי פרי שהיה בית 
ילדתו של גד, אביו של תומר. כילד, נהג תומר לבלות 
במהלך  אביו.  עם  יחד  המשפחתית  בסדנה  שעות 
ואת האהבה  הזמן הזה ספג תומר את הידע הטכני 
האדריכלות  לימודי  סיום  לאחר  בחומר.  לעיסוק 
ובמקביל  שונים  במשרדים  שנים  כשבע  במשך  עבד 
החל לפתח את הסטודיו ולעצב את הפרטי הריהוט 

הראשונים.

של  העובדים  שני  השתלבו  הסטודיו  הקמת  לאחר 
שנה  ל-20  מעל  שעובדים  והרמן  ולדימיר  אביו, 
עובדים  שלושה  עובדים  בסדנה  כיום,  בעסק. 
מהשלב  הפריטים,  כל  של  הייצור  על  שאחראים 

הראשוני ועד המסירה של הפריט הסופי.

בסדנה,  לביקור  להגיע  אתכם  מזמינים  אנחנו 
ולהתרשם  הסטודיו  של  הסיפור  את  לשמוע 
החומרים  וממגוון  השונים  הייצור  מתהליכי 
)פלדה,  מתכות  עצים,  עובדים:  אנחנו  איתם 

פליז, אלומיניום ועוד(, עורות ובדים. 

תמונות מתוך הסדנה. קרדיט: תם וינטראוב לוק
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מלמעלה
21, חיפה כתובת: סירקין 

 ,11:00-23:00 שלישי-חמישי   ,11:00-23:00 ראשון 
09:00-17:00 שישי-שבת 

"מסעדנייה" - מסעדה שהיא גם מעדנייה בה תוכלו 

ולאכול  ומקומיים  איכותיים  גלם  חומרי  למצוא 
אוכל מצוין שיצרה השפית רבקה ויזנפלד.

חמרמורת
27, חיפה כתובת: סירקין 

 ,18:00-24:00 19:00-24:00, שישי  שני-חמישי 
13:00-24:00 שבת 

את   2022 שנת  בסוף  פתח  עיסאוי  שאדי  השף 
שהוא  בחיפה,  תלפיות  בשוק  היין  בר  חמרמורת, 
בבר  הסמוכה.  "חאמרה"  של  הבת  מסעדת  למעשה 
של  חייו  מסלול  בהשפעת  קטנות,  מנות  מוגשות 

השף, המלוות את האלכוהול.

פיצה תלפיות
32 )הכניסה מרחוב יחיאל(, חיפה כתובת: סירקין 

12:00-16:00 12:00-23:00, שישי  שני-חמישי 

הפיצרייה של השף תומר אברג'יל עברה למקום חדש 
בסוף שנת 2022, בקומה השנייה של מבנה היסטורי 
במסעדה  הקודמת.  המאה  של  ה-20  שנות  מסוף 
תוכלו למצוא פיצות ופסטה טרייה בעבודת יד, יחד 

עם מנות המשלבות רכיבים מקומיים. 

כנאפה תלפיות
31, חיפה כתובת: סירקין 

 ,12:00-18:30 12:00-23:00, שישי  שני-חמישי 
14:00-15:30 שבת 

המקום המושלם לסיים את היום עם ביס מתוק. 

     באזור שוק תלפיות תוכלו למצוא מסעדות 
נונה,  כמו:  נוספים  וטובים  רבים  קפה  ובתי 
קפה טלק, קדוש ופרוע, עראבסקה, התאילנדית 
השוק  מבנה  של  הקרקע  בקומת  ועוד.  בשוק 
גרשטל,   ההיסטורי, בתכנונו של האדריכל משה 
חומרי  עם  רבים  ופירות  ירקות  דוכנים  נמצאים 

גלם טריים ואיכותיים. 

 *

אוכל וקפה
בהדר הכרמל 

NACHSHON 21. קרדיט: סטודיו  גרפיטי, סירקין 



לינה
במושבה הגרמנית 
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מלון שומאכר
25, חיפה כתובת: לוחמי הגטאות 

www.theschumacher.co.il להזמנות: 
במושבה  הממוקם  בוטיק  מלון  הוא  שומאכר  מלון 
הגרמנית בחיפה, בבית אבן טמפלרי ששוחזר ושופץ 
ולצידו נבנה נפח חדש המאכלס את חדרי האירוח. 
מיקומו  בשל  שלו,  הארכיטקטורה  דרך  המלון, 
את  ייחודית  בצורה  מספר  בו,  ששולבה  והאמנות 

הסיפור החיפאי. 

לזהות  תוכלו  האוכל  ובחדר  היין  בחדר  בלובי, 
ע"י  המלון  עבור  במיוחד  ויוצרו  שעוצבו  רהיטים 

 .NACHSHON סטודיו 
קרדיט: מלון שומאכר

 ; ת ו י מ ו ק מ
 NACHSHON קיר הלובי עוצב במיוחד למלון על ידי סטודיו

והוא עשוי לוחות עץ עם חריטה של מפת העיר חיפה.



מאחלים לכם שהייה 
מהנה בעיר האהובה עלינו 
ולהישאר עם טעם של עוד

עקבו אחרינו

NACHSHON כל הזכויות שמורות לסטודיו


