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You’ve worked on Ben Gurion Boulevard for over thirty years and now 
is just another one of those days in that series. You open up shop, make 
sure the employees are ready for the tourist-filled day ahead and then 
make your way to the street to say hello to your friends.

Walking according to traffic patterns on the Boulevard is not easy for 
you. You feel the need to walk in zig zags so as to make sure you cover all 
your hellos. You’ve made friends with almost every business owner and 
the regular passerby are part of your clique as well. 

Some tourists engage with you as well, asking you how to get to the Baha’i 
Gardens. You explain that the entrance is from the top and suggest bus 
routes for how to get there.1
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31THERE’S NO PLACE LIKE HOME. EVEN IF YOUR WORK IS WITHIN SPITTING 
DISTANCE OF YOUR BEDROOM WINDOW...
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51 Sderot Ben Gurion

11 Sderot Ben Gurion

On your way back down the street, some early-riser tourists ask you where 
the Haifa Museum is. You’re glad they asked since it’s partially hidden 
just off the facade of the sidewalk and they likely wouldn’t have found 
it otherwise. You explain to them that this museum occupies the first 
Templar building of the German Colony. The building was once used as 
the Templar community center. 

These are the types of questions you answer on a regular basis, like a sort 
of one-man visitors’ center. You know every corner of this street and don’t 
mind helping out, since after all the tourists are your business.

You sit in your office, look outside the window and appreciate your home at 
Abu Nawas. That’s the name you use in your inner circles for the Boulevard 
as you feel it reflects the character of the place. Abu Nawas was a famous 
Arab poet who loved to eat and drink, along with other pleasures in life. 
What more fitting name could you give for a place marked by restaurants, 
pubs, and leisure? But even though you use that name with friends, the 
most meaningful name you could give this place is “home.”

You enjoy seeing the activity on the sidewalks and street you know 
so well but your favorite place (aside from your home/business) is the 
Hadad Carpentry. It holds a special place in your heart as the site of your 
father’s business for over 40 years. Nothing symbolizes home more than 
familial connections to a certain place. You step inside, say hello to the 
new owner and make your way back to work.



ÉTIENNE

ÉTIENNE THE REAL 
GERMAN 
COLONY

ADVENTURE NO. 1

You are a 45 year old Haifa-ite through and 
through. You were born not far from the Boulevard 
and spent the better half of your life in what was 
once a Templar house. You own a business that’s 
attached to your home and your father had 
his own shop here too, for about as long as you 
can remember. Aside from the family businesses, 
you’re friendly with many people on the block and 
have gotten to calling some of the neighborhood 
boys your “second sons.” You know this place 
so well and don’t mind imparting some of your 
knowledge upon anyone who is willing to listen.

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון
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You’re rearranging things in the Center and you realize that some wooden 
chairs need repairing. You take them over to Hadad Carpentry next door. Like 
with many of your neighbors, you have a good relationship with the Carpentry, 
especially with the previous owner, an Arab resident of the German Colony. 
You come here every so often for repairs, but the Carpentry has also built your 
Torah arcs from scratch. You have a lovely social encounter in there. 

You decide to make your way down toward the port to the only kosher 
restaurant on the Boulevard, Café Café (and a high level at that, mehadrin). 
You don’t venture down the Boulevard too much but when you do you look 
into the various cafes and restaurants on the way. The businesses that protrude 
onto the sidewalk may seem a nuisance at times as this results in a very narrow 
sidewalk, but they nonetheless add to the vibrancy of Ben Gurion. These cafes 
and restaurants are great meet-up locations and allow for very pleasant 
encounters. You see why people like it here. 

After a tasty lunch, you head back up Ben Gurion to your “office.” As satisfying 
as the meal was, there’s nothing more satisfying than fulfilling what you believe 
is your mission and striving to make the world a better place.

IT’S A BRIGHT, SUNNY DAY IN HAIFA AND YOU’VE JUST ARRIVED AT BEN 
GURION BOULEVARD IN THE GERMAN COLONY...
It’s a regular work day for you here. You park your car behind the Visitors’ 
Center since that’s the safest bet for finding parking on the Boulevard. 
Also, it’s right across from where you work. Pretty convenient, no?

You step inside the Visitors’ Center, with whom you work closely, just to say 
hi. You look around to see if there are some interesting people passing 
through. You don’t spend much time there, though, because you have to 
get to work. Any moment on this Boulevard is a chance to engage with 
tourists and people of varying nations. And that is best done in the context 
of your “office.”

As you cross the street at the UNESCO roundabout you can’t help but 
look up at the Baha’i Gardens above. This is about as close as you’ll get 
to seeing their beauty since you would never actually go in. Some Rabbis 
may permit entering this religiously significant site but still others will not 
allow it. You hold standards according to the latter. You don’t mind, 
though. You’d rather engage with the people coming for the view, than 
actually walk around inside the Gardens.

You get to your “office,” also known as Synagogue Netzach Israel, and 
you’re ready for the day ahead. The structure itself used to be a Templar 
home and was converted in the 1960’s to a synagogue by new olim, Jewish 
immigrants to Haifa. Over the years it had been largely abandoned and 
in the early 2000s you took it upon yourself to save it from commercialized 
purposes. Though it might look like a simple Chabad synagogue, it has a 
more distinct daily function.
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Your real work is in managing 
the Center for 7 Mitzvot for 70 
Nations, an UN-recognized 
movement. You seek to 
engage the non-Jewish 
passers-by and expose them 
to the seven deeds and 
commandments that they 
may accept in order to make 
the world a better place.
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57 Sderot Ben Gurion

51 Sderot Ben Gurion

48 Sderot Ben Gurion

2 Sderot Ben Gurion



SHMUEL

SHMUEL THE REAL 
GERMAN 
COLONY

ADVENTURE NO. 2

You’re a 65 year old religious Jew who was born 
in Haifa, lives nearby and works on the Boulevard. 
You’ve come to this place because of the 
multiculturalism you see every day and the diverse 
people with which you wish to engage. You see 
the tourist attractions as major opportunities for 
you to converse with people of varying faiths 
about the responsibilities of humanity on earth. 
It’s not easy commuting every day but you see 
your job as important in the greater society and 
therefore make the necessary effort.

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון
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Suddenly you realize you are running late to a lunch date with your friends 
and hastily take off down the street. When you finally make it to Fattoush, 
they are already waiting. You know that it’s rare to have such amenities at 
your fingertips and you definitely take advantage of the situation. To you, 
these restaurants are the social center of your community and society so 
to have them at your disposal is great. You sit down with your friend and 
enjoy a tasty Arabic cuisine. 

THANK GOD IT’S FRIDAY. NO SCHOOL, LATE WAKEUP, AND YOU CAN 
ENJOY YOUR BEAUTIFUL NEIGHBORHOOD...
Your house is directly on Ben Gurion Boulevard, you’ve lived here since 
you were born and you wouldn’t have it any other way. You’re going to 
ignore your homework, at least for now, and take a stroll around this lovely 
community. 

You step outside and your head automatically turns to the Baha’i Gardens 
up the street. You’ve only recently visited it for the first time but you can’t 
help but marvel at its beauty. You feel privileged to have this view to enjoy 
every morning, while people from around the world flock here for that 
one-time sighting. As the main image that appears in “Haifa” Google 
searches, you have to admit that the Gardens are a sort of symbol of the 
city. It is for that reason that every time you leave the city and return, just 
seeing the Baha’i Gardens reminds you that you made it home. 

You head out to meet your boyfriend. On the way you pass by the Booza 
Booza ice cream parlor where your little sister comes after school at least 
twice a week.  

You stroll along Ben Gurion with your boyfriend. It’s not so private, since you 
know almost everyone here, nonetheless, it’s a nice place to hang out. 
You find the one intimate space in which the two of you often randevu 
and sit on the bench beneath the wooden pergola. Just in front of you is a 
fountain which blocks out some of the noise of the street. It might not look 
glamorous but it’s your favorite spot to just be alone. 
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Next to 48 Sderot Ben Gurion

38 Sderot Ben Gurion

next to 26 Sderot Ben Gurion

Your mother calls you to help out at home. So much for a leisurely lunch. 
You head back home, passing by the empty plaza at Wizo – The Neri 
Bloomfield Academy of Design. It’s times like these that you wonder what 
would’ve been had the old soccer court still been around. You didn’t get 
to enjoy it as much as your older siblings but you know that this is where all 
the neighborhood kids used to hang out. Now it’s nice and quiet… and 
full of nostalgia.



YASMIN

YASMIN THE REAL 
GERMAN 
COLONY

ADVENTURE NO. 3

You’re a 22 year old engineering student at the 
Technion - Israel Institute of Technology, halfway 
up the mountain.  You were born and raised in 
Haifa, specifically the German Colony and now 
live on Sderot Ben Gurion. You love to hang out 
on the Boulevard with your friends but for you, the 
place has a deeper meaning than leisure. To you, 
this place is home - where you celebrate family 
birthdays, take dance classes, and most important 
for an engineering student, sleep…. Your family 
chose to live here for the same reasons tourists 
come here: the view and the environment.

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון

 מגישות: 

 ספירה דה לה סלה

 דליה ערוסי

 נעמי שרמן

 

מכון טכנולוגי לישראל –ן והטכני  

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 המחלקה לתכנון ערים ואזורים

 

 קורס בשיטות מחקר איכותניות למתכננים

 מנחות: ד"ר אפרת אייזנברג

 מור שילון


