
הליכת זריחה ברוח "תקשורת מקרבת"   4:30 
מובילה: רוית בל    פארק הכרמל  

תהליך המודרניזציה של חיפה העות'מאנית  9:00 
מובילה: אדר' קרן בן הלל     מהדר אל העיר התחתית  

משקמונה לחוף דדו – שומרים על הים והחוף  9:00 
מוביל: ד"ר יובל ארבל     לאורך חוף הים  

שלושה ימי הליכות ג'יין בחיפה 2022
https://haifajaneswalk2021.wixsite.com/haifajaneswalkלפרטים נוספים ולהרשמה להליכות:

הליכת זריחה ברוח "תקשורת מקרבת"   4:30 
מובילה: רוית בל      פארק הכרמל  

החלוץ בקמפוס הטכניון – בניין האווירונאוטיקה וסביבתו  10:00 
מובילה: אדר' אורליה קירמאיר     קמפוס הטכניון  

התחדשות בתלפיות – אדריכלות בתנועה וקיפאון  11:30 
מובילה: אדר' מיכל ברעוז     שוק תלפיות  

שכונות חוגגות עיר – 100 שנים לשכונות העבריות הראשונות בחיפה  12:00 
מובילה: ד"ר שולי לינדר ירקוני       ארכיון העיר חיפה  

שכונות חוגגות עיר – 100 שנים לשכונות העבריות הראשונות בחיפה  14:00 
מובילה: ד"ר שולי לינדר ירקוני      ארכיון העיר חיפה  

פנינת טבע במכון הטכנולוגי  15:00 
מוביל: חנוך רפפורט      קמפוס הטכניון  

חיפה האדומה, חיפה הירוקה ומה שביניהן  16:00 
מוביל: אדר' ד"ר  יוסי קורי      שוק תלפיות  

על החיים ועל הקומפוסט – ממטרד למשאב  16:30 
מובילה: פנינה מדן     נווה שאנן  

מרכז הקמפוס  17:00 
מובילה: אדר' ורה צובארי     קמפוס הטכניון  

בינגו הליכתיות ברחובות השכונה  17:00 
מובילה: אדר' נוף אורלי ששון     נווה שאנן  

נוסטלגיה בין קודש לחול בוואדי סאליב  17:30 
מובילים: יחיאל ממן וקבוצת הקולנוע של ואדי סאליב     ואדי סאליב   

חמישי 12.5.2022  )יום 1 מתוך 3(

שישי 13.5.2022 )יום 2 מתוך 3(

ההשתתפות בהליכות היא על אחריות המשתתפים בלבד | ההליכות מתקיימות תוך הקפדה על 
הנחיות משרד הבריאות | תכנית הסיורים נתונה לשינויים. אנא התעדכנו באתר ובדף הפייסבוק שלנו.

סירקו את הברקוד 
לכניסה מהירה לאתר:



אימון כושר ברחבי העיר   9:00 
מובילה:  אדר' נוף אורלי ששון     נווה שאנן  

בקרן הרחוב – בתי הפינה ברחוב הרצל  9:30 
מובילה: אדר' ד"ר ליאורה בר עם שחל     הדר הכרמל  

הנצחה וזיכרון בכרמל המרכזי  10:00 
מוביל: רון מנדל     כרמל מרכזי  

"ימים של גאולה" -  קהילה שהייתה ואיננה מעיניו של ילד  10:00 
מוביל: יורם כץ     שכונת גאולה  

סיור בבית תאופיק טובי ובוואדי ניסנאס  11:00 
מובילים: אסנת רבי, אהרון שבתאי ופרופ' אליאס טובי     ואדי ניסנאס  

שוף אל נוף – גרפיטי, אמנות רחוב ורב-תרבותיות ברחוב הנמל  11:00 
מוביל: ליאור שורר     עיר תחתית  

בעקבות הלהבות  12:30 
מובילה: מיכל ירון     רוממה החדשה  

נווה שאנן – 100 שנים קדימה, 100 שנים אחורה  16:30 
מוביל: אדר' עומרי זילכה     נווה שאנן  

נדל"ן שאנן  17:00 
מובילה: ד"ר רולי רוזן     מרמות רמז אל נווה שאנן  

בין עז-א-דין אל קסאם לחסן שוקרי  17:00 
מוביל: אור פז עברי     מהעיר התחתית אל הדר  

אמנות קיר חיפאית - בין הפרטי לציבורי  17:00 
מובילה: ד"ר אורה גזית     אחוזה ורמת בגין  

בין עז-א-דין אל קסאם לחסן שוקרי  9:30 
מוביל: אור פז עברי     מהעיר התחתית אל הדר  

הדר המתחדשת ביוזמתה שלה  10:00 
מובילה: גילה זמיר     הדר הכרמל  

צעדים קטנים ומהלכים גדולים במוזיאון הימי הלאומי  10:00 
מובילה: עדי שלח     מוזיאון הימי הלאומי  

תלפיות או לא להיות  11:00 
מובילים: מומי הרפז וקרנית מנדל     שוק תלפיות  

התחדשות עירונית בהדר – קווים לדמותה  12:00 
מוביל: ערן גלעד     הדר הכרמל  

גלגולו של בית מידות ברחוב ירושלים  12:00 
מוביל: אדר' גיא נרדי     הדר הכרמל  

שביל הבאר  – טבע עירוני ליד הבית  16:00 
מובילה: אודרי לנגר     רוממה הישנה  

"חיפאיות" – 90 שנה של אמנות נשית בחיפה  17:00 
מובילה: זיוי ברמן     מרכז הכרמל  

ההשתתפות בהליכות היא על אחריות המשתתפים בלבד | ההליכות מתקיימות תוך הקפדה על 
הנחיות משרד הבריאות | תכנית הסיורים נתונה לשינויים. אנא התעדכנו באתר ובדף הפייסבוק שלנו.

המשך שישי 13.5.2022 )יום 2 מתוך 3(

שבת 14.5.2022 )יום 3 מתוך 3(

שימו לב לשינוי שעת ההליכה16:00


