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ק כשנוטלים ליד מדריך העוסק 
בעיר חיפה או כשנכנסים לאתר של 
עמותת התיירות והנופש העירונית 
visit-haifa.org, תופסים כמה דברים 
יש לבירת הצפון להציע למבקרים 
בה: עשרות אטרקציות, מאות מסעדות ומוסדות 
קולינריים, מוזיאונים, מבנים היסטוריים, שכונות 
מסקרנות, שווקים, חיי לילה ועוד. הסוד, כמו 
שיודעים מטיילים ותיקים ותיירים בעלי ניסיון, 
הוא בפרטים הקטנים: בשיטוט ברחובות, בחיפוש 
אחר פינות מקוריות, בטעימות. פה קפה, שם 
מאפה, ממול חנות, מאחור מסעדה, בפינה מוזיאון 

ומעבר לעיקול – נוף שיגעון.
הבעיה של חיפה בעבור המבקרים בה היא גם 
הקטע היפה בה: היותה בנויה על מדרון תלול 
למדי של רכס הכרמל, מה שגרם לכך שלעיר אין 
מרכז עיקרי אחד, שבו מתרכזות רוב האטרקציות, 
אלא התפתחו בה מוקדים מבוזרים ומפוזרים, 
חלקם במרומי הכרמל, אחרים על המדרונות, ולא 
מעט למטה, בעיר התחתית, במתחם הצר יחסית 
שבין חומות וגדרות הנמל וחופי הים ובין תחילת 
הרכס שמעליהן. התנועה והניידות בין המוקדים 
השונים ברגל אינן קלות ואפילו בלתי אפשריות, 
ברכב הן קשות, ובתחבורה הציבורית – גם כשזו 
פועלת )בחלקה( בשבת כנהוג בחיפה – לא קל, 
כל שכן מאז שהושבתה לאחרונה הרכבת התחתית 

המקומית, ה"כרמלית".

אז איך מטיילים, רואים ונהנים?
פשוט מתכננים, ובוחרים מראש לאן ללכת 
ומה לראות. אין טעם להתפזר על כמה מוקדים. 
עדיף לבלות חצי יום באזור מסוים וללמוד אותו 
לעומק, ואם אפשר – גם לבלות בו לילה, באחד 
ממלונות הבוטיק הנהדרים שהעיר מתברכת 
בהם, מה שיאפשר בילוי ראוי במסעדה או באחד 

המוסדות האלכוהוליים העירוניים.
אז הנה, כמה רעיונות ל־24 שעות בחיפה:

נתחיל בארוחה
† הנמל 24. מסעדת שף מעוצבת בסגנון איטלקי־
כפרי, עם תפריט של מנות מתוחכמות, חכמות, 
מעניינות ומפתיעות, שחלקן בהשראה צרפתית 
ואחרות ברוח איטלקית, ובעיקר – עם שירות 

מקצועי, שדי נדיר למצוא אצלנו, בישראל.
יש מנות עסקיות במחירים משתלמים, אבל 
אם הגעתם בערב, חפשו בתפריט הגדול דברים 
מיוחדים. למשל, מרק הבצל עם קציפת הכמהין, 
שרימפס משאושה, "גרבלקס" )שזה נתחי סלמון 
ועלים  גרוייר שוויצרית  גבינת  מעושן עם 
ירוקים(, פטה כבדים על פלאן בצל )שלצדו מוגש 
כדור שוקולד לבן ממולא בכבד טלה ודלעת(, 

פילה דג מוסר ים מצוין ועוד.
 ,04-8628899 מיקום: רח' הנמל 24. טל' 
053-9442262. פתוח: שני-שבת, מ־12:00 עד 

מדור התיירות של "לאשה"

למה 
חיפה
בגלל הנוף, האוכל, הים והנמל, וגם 

המוזיאונים, האירועים והכרמל, והמגוון 
המפתיע של אנשים נהדרים שתפגשו בעיר.

|בדרכים |

צביקה בורג

ר
סוף שבוע בבירת הצפון

הנוף הכי יפה בישראל. 
חיפה, מבט מדרום

?
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חצות )סגור בימי ראשון(. 
hanamal24.rest.co.il/he/home :אתר

טרטוריה ונציאנה. מסעדה חדשה בעיר   †
התחתית, שמתמקדת במטבח האיטלקי ושחלק 
גבינות,  )פסטות,  ניכר מחומרי הגלם שלה 

נקניקים, אלכוהול( מגיעים היישר מאיטליה.
התפריט כולל מנות חלביות )פסטה וגבינות(, 
בשריות )נקניקים מסוגים שונים וגם נתחי עגל 

או טלה( וכמובן – פירות ים.
מיקום: רח' שער פלמר 2. טל' 04-9990184. 
פתוח: שני-שישי, מ־9:00 עד 23:00, בשבת, 

מ־12:00 עד חצות )סגור בימי ראשון(. 

נמשיך עם אלכוהול
עם כל הכבוד לפאבים האופנתיים של תל־אביב, 
חיפה מתהדרת בכמה מוסדות אלכוהול שאפשר 
להגדיר "מיתולוגיים", ששווה לקפוץ אליהם, 
במיוחד אפילו אם אתם רק חולפים בעיר. למשל:
1962 על  "מעיין הבירה", שנוסד בשנת   †
ידי משפחת מאיר ומנוהל גם כיום על ידי בני 
המשפחה. התפריט: בירה, כמובן, לצד בשרים 
מעושנים ומה שמוגדר "אוכל יהודי מזרח־אירופי" 
)רח' נתנזון 4, טל' 04-8623193, סגור בשבת(; 
"העוגן", שראשיתו בשנת 1942, בימי מלחמת 
העולם השנייה, והבעלים, יוסק'ה פינקוס, נמצא 
שם מאז 1962. בתפריט: בירה ותבשילים )רח' 
שער פלמר 3, טל' 04-8645108(; "קלמנ'ס", 
של קלמן מיידלר, מקום הפעיל מ־1992 באווירה 
אירית־בריטית עם התמחות בבירה )גינס, אלא 
מה(. רח' הנמל 3, טל' 04-8620525; "הסנדק", 
פאב־מסעדה של בני משפחת עזרא )רח' שער 
פלמר 1 פינת קדושי בגדד 30, טל' 04-8671888(.

משם ללינה
† וילה כרמל. מלון בוטיק מקסים ברחוב שקט 
)היינריך היינה( במרומי הכרמל, מרחק הליכה 

מרחוב מוריה השוקק חיים, פאבים ומסעדות.
המבנה משמש מלון כבר משנות ה־40 של 
המאה שעברה, וברזומה שלו אירוח של גדולי 

בן־גוריון(.  ודוד  פולה  )אפילו  דאז  היישוב 
לאחרונה שופץ, עוצב מחדש ושודרג ברוח המאה 
ה־21, וכעת מציע 15 חדרים מעוצבים ומאובזרים, 
עם מרפסות קטנות שכמעט נוגעות בעצי האורן 
הירוקים ברחוב, וגג עם מרבץ ישיבה, ג'קוזי, 

סאונה ונוף לסביבה הקרובה. 
בקומת הקרקע – חדרי טיפולים )ה"תפריט" 
מעניין, הטיפול מקצועי ומשובח(, ומסעדה 
המגישה את ארוחות הבוקר )ופעילה גם בהמשך 
היום כמסעדה הפתוחה גם לקהל שאינו מאורחי 

המלון(. וכן, יש אפילו חניה.
מיקום: היינריך היינה 1. טל' 04-8375777. 

villacarmel.co.il :אתר
 

עוד אפשרויות לינה בעיר:
"ביי קלאב", מלון בוטיק השוכן במבנה   †
עותמאני יפהפה ומשופץ מראשית המאה ה־20, 

עם 52 חדרים מאובזרים, שמחלקם נשקף נוף 
המפרץ )רח' חסן שוקרי 7, טל' 04-8119700(.

† "קולוני", מלון בוטיק ותיק הממוקם במבנה 
טמפלרי־היסטורי במושבה הגרמנית )שד' בן־

גוריון 28, טל' 04-8513344(.
† "טמפלרס", מלון בוטיק קטן במבנה טמפלרי 
משוחזר למופת במושבה הגרמנית, עם חדרים 
נאים ומיוחדים במינם )שד' בן־גוריון 36, טל' 

.)04-6297777

ובבוקר - טיול
† שוק הוואדי. לכאורה – עוד שוק עם דוכני 
קונדיטוריות  מאפה,  בתי  ופירות,  ירקות 
וממתקיות, פינות קפה וחנויות לענתיקות. אבל 
שוק ואדי ניסנאס הוא יותר מזה. זהו שוק שכונתי 
קטן, כזה שהיה נפוץ פעם, לפני עשרות שנים, 
בכל שכונה ובכל עיר ועיירה, לפני עידן רשתות 
השיווק והקניונים. שוק שבמרכזו חנויות של מזון 
טרי )ירקות ופירות, מאפים, אטליזים וקצביות( 
וסביבן מסעדות קטנות, בתי קפה ודוכני שמטעס 
למיניהם; שוק שהיה מוסד חברתי אבל די נעלם 

מהעולם, לפחות זה שסביבנו.
אבל בוואדי ניסנאס השוק עוד קיים. זוהי 
שכונה ותיקה מאוד, שבתיה הראשונים ניצבים 
במקומם מהמאה ה־19, והיא בעלת רוב של 
תושבים מוסלמים. השוק המדובר מתרכז בחלקו 
התחתון של רחוב הוואדי, הרחוב המרכזי בשכונה, 
שתחילתו במעלה הכרמל, ברחוב שבתאי לוי 
שבקצה שכונת "הדר", וסופו בסוף המדרון, ברחוב 

אלנבי ובכיכר אמיל חביבי. 

 שוק ואדי ניסנאס הוא שוק שכונתי קטן, שהיה 
נפוץ פעם, לפני עשרות שנים, בכל שכונה ובכל עיר 

ועיירה, לפני עידן רשתות השיווק והקניונים

שוק, כמו של פעם. ואדי ניסנאס

מתמחים בבירה גינס. אצל "קלמנ'ס" 

שודרג ברוח התקופה. "וילה כרמל"
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זהו שוק קטן, פשוט ועממי לגמרי, ושלא כמו 
שווקים מפורסמים יותר בישראל )מחנה יהודה 
בירושלים או הכרמל בתל־אביב(, הוא עדיין שוק 
לכל דבר, בלי מסעדות יוקרה, פאבים וחנויות 

מעצבים.
השוק בוואדי הוא המקום לראות, לגעת 
ולטעום ירקות אמיתיים, כאלה שנאספו ונקטפו 
בשדות באזור הגליל )ולא בחממות תעשייתיות(, 
לקנות פיתות ומאפים שנייה אחרי שהם יוצאים 
מהתנור הלוהט, לשתות קפה שחור מפינג'אן 
מפויח לצד קוביית חלווה מתוקה משכם, ואפילו 
לנשנש שרימפסים טריים לגמרי, ששעות ספורות 

קודם לכן עוד זחלו על קרקעית הים.
שלא לדבר על הפלאפל המפורסם של הוואדי 
)של "הזקנים" או של "מישל"( ועל חנויות 
המכולת הקטנות, שתמצאו בהן ערק מרמאללה 
או מירדן, שימורים של חמוצים ממותגים שלא 
תמצאו ברשתות השיווק המוכרות, או כלי מטבח 
בסיסיים לגמרי שנמכרים בפרוטות )ולא מעיצוב 

"איטלקי" יוקרתי, כמו שאנחנו מכירים(.
כדי להכיר טוב יותר את השוק הקטן הזה, 
כדאי לעשות את זה עם מי שמחוברים למקום, 

עוד דברים לעשות בעיר
מוזיאונים: 

† במוזיאון חיפה לאמנות תוכלו לראות 
בתקופה הקרובה את "אנונימיX – סוף 
עידן הפרטיות" – 11 תערוכות ותצוגות 
של אמנים ישראלים ובינלאומיים, שעוסקות 

בערבוב התחומים שבין הפרטי לציבורי.
במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית תו־ † 
־כלו לראות עדיין את התערוכה המסקר

נת "האראג'וקו סטייל", שעוסקת באופנת 
הרחוב המפורסמת בטוקיו )לצד תערוכות 

נוספות(.
† במוזיאון הרמן שטרוק תוכלו לראות 
את "ברלין עיר האורות – בין שתי מלחמות 
העולם", שעוסקת כמובן באמנות בברלין 
במחצית הראשונה והסוערת של המאה ה־20. 
כל המידע על )כמעט( כל המוזיאונים בעיר: 

hms.org.il
† מוזיאון הרכבת. אוסף מעניין של קטרים, 

־קרונות רכבת, ציוד נלווה, תצלומים ופ
ריטים היסטוריים מתולדות הרכבות בארץ 
ישראל, החל במסילה שהניחו הטורקים 
העותמאנים בראשית המאה ה־20 בין יפו 
לירושלים, דרך רכבת העמק המיתולוגית 
וכלה בעלילות הרכבות בימי המנדט הבריטי 

ותקופת מלחמת העולם השנייה. אומנם, זה 
לא מוזיאון רכבות עשיר ומהודר, כמו אלה 
שתמצאו במקומות אחרים בעולם )שיש להם 
היסטוריית רכבות ארוכה יותר ועשירה 

יותר(, אבל בכל זאת – מעניין. 
מיקום: אזור תחנת הרכבת "חיפה מזרח". 

פתוח: ראשון-חמישי, מ־8:00 עד 16:00. 
טל' 04-8564293 . הכניסה בתשלום. 

 rail.co.il ,פרטים גם באתר הרכבת
 

מיוחדים:
† טיילת לואי. קטע ברחוב יפה נוף שעל 
רכס הכרמל, בין שורת בתי המלון הגבוהים 
וגן האם ובין הגן הבהאי. מה מיוחד במקום? 
כנראה נשקף ממנו הנוף הכי יפה בישראל, 
של המפרץ ונמל חיפה, וביום בהיר – עד 

חומות עכו.
מסלול המדרגות. דרך נהדרת )למי   †
שאוהב ללכת( להכיר מקרוב חלק מהעיר. 
תחילתה בפינת טיילת לואי, ברחוב יפה 
נוף פינת רחוב שער הלבנון, משם יורדים 
במורד מאות מדרגות )יש אומרים אפילו 

־אלף מדרגות( לכיוון העיר התחתית והמו
שבה הגרמנית.

למשל, ארז גולקו ושלומי נבון. שניהם פעילים 
בסצנת המזון והמסעדות )תמצאו אותם באתר 
eatwith(, והם מדריכים סיורי טעימות והיכרות 
בוואדי: בחנויות הירקות, בדוכני הפלאפל, אצל 
ויקטור מהדגים וגם אצל מוסטפה מהקפה. וכדאי 
לכם, כי ההיכרות שלהם עם האנשים עושה את 
ההבדל בין סתם שוטטות ברחוב, לטעמי השוק 

האמיתיים. 
תיאום: ארז גולקו, טל' 052-3777955
)אינסטגרם: erezgolko(; שלומי נבון, 

טל' 052-5433948 )הסיור בתשלום(. 8

 

 
 

עם כל הכבוד לפאבים האופנתיים של תל־אביב, 
 חיפה מתהדרת בכמה מוסדות אלכוהול 

שאפשר להגדיר כ"מיתולוגיים" וששווה לבקר 
בהם אפילו אם רק חולפים בעיר

עושים את ההבדל. ארז גולקו ושלומי נבון

צילום: רון קדמי

 "שבועון לאשה“
להורדה חינם

ב-   
כתבות, מתכונים, הורוסקופ,

קופונים, שופינג
וכל מה שמעניין נשים )וגברים(


