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.il

 


. עיר זו, יש בה משהו מיוחד. אולי ההסבר נעוץ בנוף הקסום של הר ירוק וים כחול, אולי "חיפה

קיום נדיר בין -מפני שמפסגותיה אפשר להשקיף על שלוש ארצות, ואולי עיר זו השכילה לטפח דו

 שאינה נושאת יומרות היסטוריות. אוכלוסיות שונות משום 

ניסנאס, מעניק לבני הנוער הזדמנות נדירה להקשיב לקול שונה, בית הגפן, ששוכן במבואות ואדי 

לגישה שאינה סוברת כי מצוות הדתות והנביאים היתה חרם, קטל ונידוי, אלא כי היופי בקיום 

 מונות, מרחב של כבוד לחיי אדם. האנושי טמון בהבנה כי יש מרחב לכל הא

אוזניים. פעמוני הכנסיות, צליליהם  בחיפה, המואזינים במסגדים לא שואגים ברמקולים מחרישי

פיקים נהימות של הכנסת הם שופרים של בתי יראה ואינם מ-כה ענוגים וצנועים. השופרים בבתי

 קדושה תוקפנית.

אם לא יהיה חורבן טוטלי, השלום בוא יבוא. כשיגיע עידן זה העיר חיפה תהיה בירת השלום 

ולם ובאותה עת מיטיבה לשמור על ייחודה. זה המיוחל. אין עיר בישראל, כמו חיפה, השייכת לכ

ועולים חדשים, כבר הפכה חיפה לסדנה מוצלחת של דו קיום בין יהודים ובין ערבים, בין ותיקים 

 בין מזרח ומערב. 

 )סמי מיכאל( "התיכון.-חיפה היא עיר הפתוחה לכל הכיוונים, היא סמל לשליחות במזרח

 

 הצעה לסיור

 הנחות יסוד       

יהודים ובין  מוצלחת של דו קיום ביןמיועד לקבוצות שרוצות לחוות את חיפה כסדנה  הסיור .1
 . בין מזרח ומערב, בין ותיקים ועולים חדשים, ערבים

 אוטובוס. -התנועה בין אתרי הסיור תהיה ממונעת , .2

 יתבצעו שני סיורים: קצר וארוך. .3

 -מסלול קצר:.א
 .ופגישה עם המנהיג הרוחניבקור בקהילה האחמדית בכבביר  =10:00-11:00
 בסרט על העדה.ה ימרכז המבקרים של הבהאים+צפ=בקור ב11:00-11:45
 = בקור במערת אליהו.ספור התקדשות המערה כמקום תפילה משותף 11:45-12:45
 ליהודים, נוצרים ומוסלמים.                          
 ס.=בקור בואדי ניסנ12:45-14:00

 -מסלול ארוך:.ב
 = תצפית והסבר על העיר חיפה. מומלץ מטיילת לואי.10:00-10:30
 = בקור בקהילה האחמדית בכבביר ופגישה עם המנהיג הרוחני.10:30-11:30
 = בקור במרכז המבקרים של הבהאים ומפגש עם מזכיר העדה.11:30-12:30
 .= בקור בואדי ניסנס ובבית הגפן וארוחת צהרים קלה באחד הפלפלים12:30-14:30
 קמפוס הנמל, איזור שלומדים ומתגוררים בו סטודנטים יהודים = בקור 14:30-16:00

 .וערבים                         
 בקור במערת אליהו.ספור התקדשות המערה כמקום תפילה משותף = 16:00-17:30

 ליהודים, נוצרים ומוסלמים.                         
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