תיירות-בחדרה
"על שפת ים התיכון ,בין חיפה ליפו,
כמעט במחצית הדרך,
שוכנת המושבה חדרה,
הנודעת לחשיבות באדמותיה
המשתרעות על שטחים נרחבים
והיא מיוחדת בזה שגבולה המערבי הוא הים".
אבשלום פיינברג,
מתוך הדו"ח להנרייטה סאלד אוקטובר1915

ראשה נח במזרח למרגלות הרי השומרון.
רגליה במי הים התיכון.
בזרועותיה זורמים נחל חדרה ונחל אלכסנדר.
לרגליה נעלי זהב ,למותניה שמלה פרחונית
וכולה עדיים בכחול וירוק.
זו חדרה המושבה שהייתה לעיר...
אז באו לגלות את קסמה של היפהפייה המתעוררת
ולצאת לטיולים בנופים ובאתרים ההיסטוריים שיש לעיר להציע.

דבר ראש העיר
זמן קצר לאחר שנבחרתי לתפקיד ראש העיר ,אירחתי בחדרה קבוצה גדולה
של מכרים ובהם שרים בממשלה .הגענו ליער חדרה ועבור רבים מהם זו הייתה
הפעם הראשונה לגלות את אוצר הטבע הייחודי הזה שמתחבא באמצע העיר,
באמצע המדינה.
אתרי הטבע הייחודיים של חדרה ובהם מערב העיר ורצועת החוף ,פארק נחל
חדרה ,ביצת זיתא ויער חדרה מהווים פוטנציאל בלתי רגיל למשיכת מבקרים
בכל רחבי הארץ.
אחת המטרות החשובות שהצבתי היא לקדם את חדרה כיעד תיירותי ולשם כך
הוקמה החברה העירונית לתיירות .אני בטוח כי קיים פוטנציאל של עשרות אלפי
מבקרים מדי שנה ,בימי חול ובחגים ,באתרי טבע ובאתרי המורשת וההיסטוריה
העירונית ,באירועי תרבות אטרקטיביים ובסיורים יזומים ומרתקים .חדרה היא
מקום שכדאי לבקר בו.
במערב העיר הוקם זה מכבר המלון הראשון בחדרה ובהמשך יוקצה אזור
לתיירות צימרים בדרום רצועת החוף.
עם צוות קטן ומיומן תוביל החברה העירונית לתיירות מהלכים נרחבים ,אירועים,
פסטיבלים ,מהלכי שיווק ויוזמות מקוריות ואין לי ספק שיחד נבנה את חדרה
כעיר של תיירות לרווחת המבלים והתושבים כאחד.
אני מזמין את כולכם לבוא ולהכיר מקרוב את חדרה של אוצרות טבע ומורשת.
צביקה גנדלמן
ראש עיריית חדרה
יו"ר הדירקטוריון -נחלים

דבר מ"מ יו"ר הדירקטוריון
העיר חדרה התברכה בעושר טבעי ,אך נדיר של מרחבים ירוקים ,נחל ,רצועת
חוף ים ,יערות ואתרי טבע ייחודיים מהיפים בארץ ,לצד היסטוריה עשירה של
דור המייסדים ,סיפורים אנושיים ומרתקים ,אוצרות ארכיאולוגיים ,בית כנסת
מהמרשימים בארץ ומקומות בילוי ,אוכל ופנאי .שפע זה ומיקומה של העיר
במרכז הופכים את חדרה ליעד מחייב בכל טיול וסיור מגוש דן צפונה.
היהדות נותנת כבוד גדול לשמירה ופיתוח הסביבה.
עם בריאת העולם נאמר" :ויקח ה 'אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה
ולשמרה) "בראשית ב ',(.אמרו חז"ל" בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם
הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני העולם ,ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים
ומשובחים הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב
את עולמי"..
עם הקמת חברת התיירות לחדרה" נחלים ",אני רואה כזכות וכחובה ,להיות
חלק מהשמירה והפיתוח של נושא התיירות בעיר ,הנופש והפנאי .לדאוג
להנגשת האתרים ופרסומם ברבים כל זאת ועוד בהתאם לחזון ראש העיר,
הנהלת העיר וחברת" נחלים".
על היוצא ורואה את הטבע בתפארתו תיקנו חכמינו ברכה מיוחדת:
"ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם
בני אדם".
בתקווה שכולכם תזכו להנאות ולברך את הברכה גם כאן בעיר חדרה.
הרב בן ציון נורדמן
מ"מ יו"ר הדירקטוריון -נחלים

ברוכים הבאים לחדרה.
חוברת זו היא השער למסע מרתק בין נופיה ,אתריה וסיפוריה של העיר חדרה.
חדרה נוסדה בשנת תרנ"א ( )1891על ידי אנשי העלייה הראשונה.
אדמותיה של העיר ,כ  33-אלף דונם ,נרכשו על ידי יהושע חנקין ומתיישביה הראשונים .
עם השנים הפכה חדרה ממושבה לעיר והגדילה את אוכלוסייתה על ידי קליטת עולים רבים מתפוצות
ישראל ובכך הפכה לעיר רב תרבותית.
"נחלים" החברה לפיתוח תיירות חדרה ,שמה לה למטרה לפנות לקהלים שונים
ולחשוף את יתרונותיה של חדרה כעיר חוף ,להעצים את נכסיה הטבעיים ,החברתיים והתרבותיים
וכל זאת ,תוך שהיא מדגישה את אופייה המיוחד של העיר.
רצועת חוף ארוכה וזהובה ,מצוקי כורכר וגבעות חול ,שטחים ירוקים ,פארקים וגנים לאומיים ,נחל
חדרה ,שרידי ביצות ושלוליות יעד ,אתרי מורשת והיסטוריה רבת שנים.
תשתיות אנרגיה לצד הגנת הסביבה ,תעשייה מובילה ומרכז מדע וטכנולוגיה.
מיקומה הפיזי של חדרה בלב הארץ מאפשר נגישות תחבורתית אליה וממנה ,הינו נכס אסטרטגי
ההופך את חדרה ליעד תיירותי אטרקטיבי ונוח.
חברת "נחלים" פועלת לקידום תשתיות התיירות בעיר ,ומפעילה את לשכת התיירות העירונית
כתחנת מידע ,מרכז תיאום תיירות ובילוי עירוני ,ומרכז שיווק ומכירות.
כחלק מפעילות לשכת התיירות גובשו חבילות התיור בעיר ונבנתה תכנית התיירות החינוכית לימודית
המלווה בדמותו של שוקי הצפרדע.
למטיילים בעירנו חדרה הנאה מלאה,
נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה
לירון שי
מנהלת לשכת תיירות
info@nhlhadera.co.il

חזון החברה לתיירות
להעצים ולחשוף את נכסיה הטבעיים של חדרה ולהפכה לעיר תיירות חוף ,מורשת ונוף.
חדרה נוסדה בשנת תרנ"א  1891על ידי אנשי העלייה הראשונה.
חדרה כפורצת דרך סירבה להיות תחת חסות הברון והוקמה ונוהלה כמושבה עצמאית.
תושביה הראשונים עסקו בייבוש הביצות בעקשנות וחירוף נפש ועיבדו את אדמותיהם באהבה רבה.
עם השנים הלכה חדרה ושינתה פניה ממושבה לעיר  ,אוכלוסייתה גדלה וכיום הינה אבן שואבת לזוגות צעירים מכל
רחבי הארץ וקרובה למנות כ 100,000-תושבים .בשנים האחרונות שמה לה חדרה מטרה להעשיר את אופייה
התרבותי והחינוכי .להגשמת החזון מונתה החברה העירונית לתיירות "נחלים" לחשוף את נכסיה הטבעיים,
הארכאולוגיים ואתרי המורשת עבור תושבי העיר והמבקרים בה על מנת לפתח ולהעצים את התחום התיירותי בעיר.
היתרונות התיירותיים של חדרה
מיקומה של חדרה בליבו של מישור החוף בסמיכות לחוף ים מרהיב ,בין הערים הגדולות תל אביב וחיפה מהווה את
אחד מיתרונותיה הבולטים בעבר וגם בהווה .חדרה יושבת בצומת דרכים חשוב ,בדרך צפונה ודרומה ,וככזאת חדרה
מזמינה אתכם המטיילים לגלות את סודותיה .
בחדרה אתרים היסטוריים משמעותיים בתקומת עם ישראל בארצו החדשה.
אתרים היסטוריים  ,שפע ערכי טבע ,ארכיולוגיה ומוקדים נופיים אטרקטיביים כמו פארק השרון ,יער חדרה ,פארק
נחל חדרה ,שמורת מצוקי הכורכר ורצועת חוף ארוכה שעתידה לקום לאורכה טיילת מרהיבה.

החאן – המוזיאון לתולדות חדרה
מוזיאון "החאן" חדרה שוכן באתר הלאומי הח'אן של חדרה ,במרכז ההיסטורי של העיר .זהו המבנה היחיד באדמות
חדרה שנבנה מאבני כורכר מסותתות אשר נלקחו מקיסריה הסמוכה .במקורו שימש כבית חווה חקלאית עות'מאני,
המתוארך לשליש האחרון של המאה הי"ט ושימש את אריסי בעל האדמות ,האפנדי הלבנוני סלים חורי .
בשנת תרנ"א  1891המבנה נרכש יחד עם  30,000דונם אדמות חדרה ,על-ידי נציגי ארבע אגודות מיישבות ממזרח
אירופה :קובנה ,ריגה ,וילנה ו"אגודת היחידים".
שש שנים שימש למגורים זמניים לראשוני המתיישבים .מעשרים ושישה חדרי הבית המקוריים נותרו כיום אחד עשר
בלבד ,אשר משמשים אכסניה לתצוגות הקבע של תולדות חדרה (הכוללת את המקווה הראשון במושבה) ומשמש
לארכיון ההיסטורי של העיר ולפעילות התרבותית והחינוכית של המוזיאון.
הביקור במוזיאון "החאן" כולל מפגש עם דמויות מהעבר ,המספרות את סיפורם של האנשים אשר בנו והקימו את
חדרה .בביקור בחא'ן נצלול אל תוך עולמם של ראשוני המתיישבים מרוסיה ,עולם מרתק ומסעיר ,עולם של הקרבה,
נחישות ,אומץ ותקווה ,ועד לעליות הגדולות של יהודים מכל קצווי עולם.
לאחרונה ,נוסף לתצוגת החוץ של המוזיאון קיר אריחי קרמיקה מצוירים ,הממחיש את תהליך התהוותה של המושבה
ועד הקמתה לעיר בשנת .1952
על אלה ועוד ,תשמעו בסיור מודרך בליווי שחקנים.
סיור לקבוצות – יש לתאם הגעה מראש.
א',ג',ה' משעה 08.00-17.00
המוזיאון פתוח בימים:
ב' ,ד' משעה 08.00-14.00
שישי משעה  , 09.00-12.00שבת –סגור
הגיבורים  74חדרה .טלפון04-6324562 :
בית הכנסת הגדול – המצודה בחצר החאן
מה שנכון להיום נכון היה גם אז ,מקורות פרנסה גורמים להגירה חיובית .
ענף הפרדסנות הביא רווחה לחדרה ואפשר קליטת פועלים ועולים חדשים .כתוצאה מכך גדלה גם אוכלוסיית
המתפללים ובית הכנסת הישן ("הרפת" שתרמה משפחת לויטס) היה צר מלהכיל את מאות המתפללים.
ועד המושבה החליט על בניית בית כנסת חדש וגדול .בשנת  1935פורסם מכרז והוגשו  41הצעות ,הזוכה בתחרות
הייתה האדריכלית יהודית שטולצר סגל .קבלת ההחלטה לוותה בקולות מתנגדים ,לכך שאישה תתכנן מבנה של בית
כנסת .בהחלט היה זה מאורע יחידני ,עמדה לזכותה זכות אביה שהיה שומר מצוות .בית הכנסת נבנה ב"סגנון
הבינלאומי" בשלוב הסגנון המזרחי ,דמוי מצודה .הוא כולל אולם תפילה גדול המכיל כ  750 -מקומות ישיבה לגברים
ועוד כ  350 -בעזרת הנשים .מעל שער הכניסה המרכזי הבנוי בצורת קשת מתנוסס מגדל גבוה ששימש כמגדל
תצפית .הקשתות סביב מדמים את מבנה "החא'ן"  ,פתחי החלונות בדגם חצי עיגול מזכירים שובך יונים  .אבן הפינה
הונחה בשנת  1936וחניכתו הייתה בשנת .1940
הגיבורים  / 74על מנת להתרשם מיופיו המרשים והייחודי ניתן לתאם סיור מודרך עם לשכת התיירות 04-
. 6343296
הבריכה ומגדל המים – המקום הכי גבוה בחדרה
בשנת  1924נבנתה בריכת המים בשלב הראשון במקום הגבוה ביותר במושבה.

הקמת הבריכה אפשרה להזרים את מי הבאר הראשונה בצנרת שהגיעה לבתי המגורים .כאשר גדלה אוכלוסיית
המושבה וצריכת המים גדלה אף היא ,הוסיפו את המגדל שבנוסף לשימושו העיקרי שימש כמגדל תצפית בימי פרעות
הערבים ובמאבק מול הבריטים.
בשנת  1973הוצבה על הקיר הדרומי של בריכת המים  ,למרגלות המגדל  ,יצירת אבן עבודתו של האמן דורון בר
אדון .לרגל יום הולדתה ה 120 -של חדרה חודש מתחם המגדל ע"י עיריית חדרה  ,הקרן לפיתוח חדרה ותאגיד
המים העירוני.
במקום  :לוח מידע והסבר ,פינות ישיבה.
המקום מואר בלילה.
רח' הגיבורים
בית רם
משפחת רם ממייסדי חדרה.
הבית הוקם בשנת  1896ע"י נחמן רם ממייסדי חדרה.
כ 30-שנה לאחר מכן ברוך רם הבן ,הפך אותו ליצירת אומנות אדריכלית ,לבית בסגנון ה"באוהאוס"  .הבית שימש
כמרכז תרבותי וחברתי למנהיגי הישוב.
לאחר פטירתו של ברוך רם בשנת  1963עמד הבית שומם וכמעט הפך לעוד בניין רב קומות .
לאחר מאמצים הגיעה העירייה להסכמה עם הקבלן שתמורת פיצוי יעביר את החזקה לעירייה .וכך זכינו לעוד בית
ראשונים שיעמוד על תילו .היה זה בית המייסדים הראשון שנמסר לרשות הציבור.
הבית שופץ ע"י עיריית חדרה ,הקרן לפיתוח חדרה והמועצה לשימור אתרים.
רח' הגיבורים פינת אחד העם
בית קוטלר
משפחת קוטלר ממייסדי חדרה.
ביתם הצנוע של משה ולאה קוטלר הינו אחד הבתים שנותרו שלמים כפי שנבנה בזמן הקמתו בשנת תרנ"ו .האב
משה נפטר מקדחת בשנת  1900ואשתו לאה נפטרה בשנת  .1903שניהם נקברו בחדרה .עד לאותם שנים הם גרו
בחדר אחד והשכירו את החדר השני לזוגות צעירים .ילדיהם עזבו את חדרה והמשיכו להשכיר את הבית .בשנת
 1909התגוררו בבית חברי "אגודת השומר" שבאה להנהיג שמירה עברית בחדרה .ב( 1921-מאורעות תרפ"א) גרו
בבית טובה וניסן רוטמן אנשי ניל"י ,עם בנם אבשלום רוטמן התינוק .הפורעים הערבים שהגיעו ממזרח לחדרה פגעו
בשני הבתים הדרומיים של המושבה  -בית קוטלר ובית פיינברג  -והחלו להתקדם במעלה רחוב הגיבורים ,תוך שהם
בוזזים את הבתים והרכוש .רק לאחר סיוע אווירון בריטי שהטיל פצצות על הפורעים נמלטו הפורעים .
במשך שנים עמד הבית בשיממונו .בשנת  ,2010שנה לאחר שהתמוטט גג הרעפים של המבנה ,החלו עבודות שיפוץ
הבית ושימורו ביוזמת החברה להגנת הטבע ,סניף חדרה בראשותו של יואב לביא ,שרתם לשיפוץ את המועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל .כיום מהווה הבית את בית קהילת חדרה של החברה להגנת הטבע .לקבוצות ניתן
לתאם ביקור המלווה בהסבר על הבית ובסרט קצר המתאר את תולדות הבית.
רח' הגיבורים  29טל04-6249001 .
מרכז המבקרים
בית הספר אחד העם ההיסטורי
עם הגעת המתיישבים הראשונים למדו הילדים בחדר

בחאן ,אט אט גדלה האוכלוסייה ואיתה מספר הילדים
ולכן החדר היה צר מלהכיל .משם עברו לצריף ,לבתי
מגורים עד אשר הוחלט כי כמו בכל מושבה גם כאן
בחדרה ראוי שיהיה בית ספר נאה המכבד את הדור
הצעיר ,כך בשנת  1922נחנך בית הספר ברוב עם
בהשתתפות הנציב העליון הרברט סמואל .בבית הספר
היו שלושה חדרי כיתות וחדר קטן למורים ולאחות.
באותם הימים הוא נקרא" בית הספר העממי ",הכניסה
היתה מרחוב אחד העם ,לאחר שסללו את הרחוב
והמכוניות הופיעו ברחוב ראשי זה ,העתיקו את הכניסה
לבית הספר מרחוב הרצל.
כיום ,משמש המבנה כבית למועצת העיר ולחלל ויזואלי
להנחלת מורשת החינוך במושבה שהפכה לעיר.
רחוב אחד העם 04-6303101 21
visitors@nhlhadera.co.il
הקיוסק ההיסטורי
שחזור הקיוסק הראשון של חדרה1926-56
מה בין דגים ,קרח וקיוסק?
איש היישוב דוד שרשוב ,שהיה בעל דוכן דגים השתמש
בקרח לצינון הדגים חשב כי נכון יהיה" לנצל "את הקרח
ההולך לאיבוד וביקש להכניס לעצמו הכנסה נוספת ולהקים
קיוסק.
ומה ימכור בקיוסק ?בעיקר גזוז!
כך קראו אז למשקה הסודה שהומתק בסירופ פירות בטעמים
שונים .חיים נחמן ביאליק) המשורר הידוע (רצה להזמין
כוס גזוז בקיוסק ,הוא פנה למוכרת ואמר " :גזזיני ואגרשך
והעדיפיני במלייך ".במילים פשוטות :תני לי גזוז ,אתן לך
גרוש ותחזירי לי עודף במטבע של מיל.
בשנת  2016נפתח הקיוסק המשוחזר ,לא במקומו המקורי
אך מוקם במקום עכשווי ראוי על מנת לספר את סיפורו.
במקום פועל קיוסק המשמר את" הרוח "של הקיוסק המקורי
ומציע בנוסף לכל היתר גם גזוז" בנגיעות " ובאוירה של פעם.
שדרת הרצל פינת רחוב אחד העם

בית פיינברג – הבית שגידל את אבשלום
משפחת פיינברג ממייסדיי חדרה

בית פיינברג הוקם בשנת  1897על ידי פאני ולוליק פיינברג ממייסדי
חדרה .הבית כולל מרכיבים אדריכליים בהשראה מערבית ומזרחית.
ציורי הקיר שנתגלו בעת שיקום הבית שוחזרו והם מהווים היסטוריה נדירה ומעניינת של תרבות עיצוב פנים הבתים
בארץ ישראל בראשית המאה ה  .20בשנת  1921בהתנפלות הערבים על חדרה,הבית נשדד והאגף הצפוני הועלה
באש .הקומה העליונה לא שוקמה והמשפחה לא חזרה לגור בביתה.
כיום פועל במקום מוזיאון ,המספר את סיפור משפחת פיינברג ואת סיפור גבורתו של בנם אבשלום מחולל רעיון ניל"י.
בבית זה שזורים גם סיפורם של משפחת בלקינד ,חנקין ווילבוש.
הביקור כולל סיור בחדרי המשפחה ומפגש עם ציורי הקיר המרהיבים ,תערוכת קבע של חפצי המשפחה על רקע
ראשית חדרה.
בביקור בבית נצפה בסרט על שיחזור הבית וסרט על אבשלום ,ניתן להעשיר את הביקור בליווי שחקנים בדמות רחל
העוזרת ומנהל העבודה של ישראל פיינברג אבי המשפחה.
בחצר הבית מצבת אבן בזלת שחורה ועל ידה נטוע חוטר מהדקל שחיבק את אבשלום במשך  50שנה בחולות סיני.
בשנת היובל למדינת ישראל ,נבחרו  50בתים היסטוריים אשר ישומרו ויפתחו לקהל הרחב ובית משפחת פיינברג
זכה להיות חלק מרשימה זו.
המקום שוחזר על ידי עיריית חדרה ,הקרן לפיתוח חדרה ,משפחת פיינברג והמועצה לשימור אתרים.

כנסים וימי עיון בבית פיינברג –
בבית פיינברג מציעים לכם אווירה ייחודית ואיכותית לקיום מפגשים ואירועים המשלבים מקום קסום למפגש  ,סיור
מודרך וארוחות חלביות עשירות מבית הקפה "קפה פיינברג" .כאן תוכל לתאם מפגשים עסקיים ,ימי עיון ,הדרכות,
סדנאות כיתות לימוד ,כנסים שיווקיים ,פרזנטציות והשקות ,מפגשי חשיבה ועוד.
חדר הכנסים – מתאים להקרנות ,מופעים אינטימיים והרצאות.
לפרטים נוספים וקבלת הצעות מחיר לביקור בבית לקבוצות ובודדים  /חבילת כנסים ואירועים בבית פיינברג.
טלפון04-6343296 :
רחוב ז'בוטינסקי  ,34חדרה
קפה פיינברג  -בית קפה מסעדה חלבית ,כשר למהדרין
בית פיינברג הוא ללא ספק אחד הבתים היפים ביותר בארץ שעבר שימור .מאה עשרים שנה
מאוחר יותר מוזמנת לכם חוויה בלתי נשכחת ,עטופה בריחות ,בצבעים ובטעמים מן המנות
המוגשות בליווי אוירה בניחוח של פעם.
בית הקפה ממוקם בחצר הפטיו שבו שתלה פאני פיינברג ,אם המשפחה את גינת אירוסים.
כיום ,פועל במקום בית קפה קסום המארח סועדים המגיעים אליו מכל רחבי הארץ ומוצעים בו תפריטים לקבוצות
מטיילים ולחגיגת אירועים עסקיים ומשפחתיים.
לקבלת מידע והצעות מחיר לקבוצות ניתן לפנות ללשכת התיירות" -נחלים" החברה לתיירות.
. 04-6343296
קפה פיינברג –  ,04-6344490שעות פתיחה :א-ה  | 8:00-23:00יום ו' -8:00
 | 14 14:00שבת 21:00-24:00

גן המייסדים
"וזה המקום המוכן לעשות גן לעידון"  ,כך ראה בחזונו מ .עפרון שליח אגודת וילנה.
יהיה זה "גן טיול" כפי שנקראו באותה העת הגנים הציבוריים במושבות העלייה הראשונה.
ב  1911ביוזמת ועד המושבה נמסר שטח של כ 35 -דונם לאהרון אהרונסון האגרונום הנודע וזה הקים במקום תחנת
ניסיונות לעצים שהובאו ארצה ולשתילים שהונבטו עבור התחנה בעתלית .
את התחנה ניהל בן חדרה האגדי וידידו של אהרון אהרונסון אבשלום פיינברג עם שובו מצרפת  .מתקופה זו נותרו
שדרת עצי הוושינגטוניה ושני עצי שיטה  .לאחר מותו של אהרון בשנת  1919בתאונת מטוס נסגרו החוות בעתלית
ובחדרה .במלחמת העולם השנייה הפך הגן למחנה הצבא הבריטי .
באפריל  1956בשוליו הצפוניים של הגן נחנך בית "יד לבנים" וביום הולדתה ה 75-של חדרה הוצבה בגן אנדרטת
"מייסדי חדרה" .
בתחילת שנות ה 90-החליטו עיריית חדרה ועמותת "יד לבנים" להעניק למקום זה צביון חדש ומכובד יותר.
לביצוע התכנון המחודש שכרו את שירותיהם של האמן דני קרוון  ,אדריכל הנוף צבי דקל והמהנדס מיכה פרי.
הרעיון העיקרי שעמד מאחורי תכניתם הוא ,יצירת מרחב משותף בין המייסדים לבנים שמסרו נפשם על אדמת
הארץ .ה"דרך הלבנה" היא המחברת בניהם  .מבנה הספרייה העירונית גם הוא בתחומי הגן כחלק מהגשמת חזון
המייסדים והמשך חיותם של הבנים שנפלו ליצור מקום שוקק חיים ותרבות.
כניסה מרח' רוטשילד מול היציאה הראשית של הקניון  ,מרח' הנשיא ליד בית יד לבנים.
ניתן להזמין טיולים מודרכים בלשכת התיירות 04-6343296
בית יד לבנים  -אתר הנצחה לבני חדרה
הבית משמש מרכז חינוכי ,תרבותי ונערכות בו פעילויות ערכיות להנצחת הנופלים.
בחדר ההנצחה לחללי חדרה שנפלו במערכות ישראל מוצגות תמונות הנופלים ולכל אחד מהם ספר הנצחה אישי.
במתחם ,חדר עץ הזית בעל מבנה כיפתי פתוח וחזית זכוכית עליה חרוט ציטוט ממגש הכסף מאת נתן אלתרמן.
" ..אז יצאו נערה ונער ואט אט יצעדו הם אל פני האומה"...
בתוך החדר נטוע עץ זית עתיק .עמודי הזיכרון ,שמונה עמודים מתנשאים לגובה  7מטרים כל אחד ,צבעם צבע
חלודה טבעי .בראש כל עמוד חרוט שם המלחמה ובגובה העיניים חקוקים שמות החללים מאותה מלחמה.
רח' רוטשילד פינת הנשיא | טלפון – 04-6342004
בית אולגה חנקין – בית האהבה
משפחת חנקין ממייסדי חדרה
על הצוק שמעל הים ,אל מול השקיעות ,ניצב כמגדלור בית ישן משנות ה  30של המאה הקודמת.
שנים רבות היה זה בגדר תעלומה מדוע נבנה הבית במרומי הצוק  ,סביב התעלומה נרקם סיפור רומנטי ,הממיס כל
לב איש ואישה ,יהושע באהבתו הרבה לאולגה בנה לה בית במקום הכי יפה ,בית אהבה ,עם נוף מרהיב אל שקיעות
ומרחבים .

האמת שמסתתרת מאחורי התעלומה היא שבזמן מאורעות שהחלו ב 1936-הבדואים שהתגוררו בחוף הדרומי טענו
לבעלות על האדמה שיהושע חנקין קנה עבור מתנחלי חדרה ,על מנת להכריז מי הבעלים על אדמה זו ,הקים חנקין
בית יצוק בטון עם גג שטוח שאליו עולים במדרגות לולייניות המצויות בתוך הבית .כדי לצפות ולשמור על אדמת
חדרה .
גרם מדרגות ארוך מוביל מחוף הים אל הבית הבנוי בסגנון "הבאוהאוס" ,שבחדריו בית קפה אינטימי ורומנטי המחזיר
את הסועדים אחורה במנהרת הזמן .בני הזוג מעולם לא התגוררו בבית הוא עמד עזוב במשך שנים אל מול רוחות
הים עד ששוקם ע"י עיריית חדרה והמועצה לשימור אתרים.
לקבלת מידע והצעות מחיר לקבוצות ניתן לפנות ללשכת התיירות" -נחלים" החברה לתיירות.
. 04-6343296
שד' מנחם בגין  1גבעת אולגה |
טלפון04-6214424 :
פתוח א'-ה' 09:00 :בבוקר
עד לקוח אחרון בלילה.
יום ו' 09:00 :עד שעה לפני כניסת שבת.
המקום מתאים לאירועים של עד  140אורחים
כחמש דקות מכביש החוף
למסעדה תעודת כשרות חלבית – יש אפשרות למנות מהדרין
למתקשים בטיפוס למצוק – שירות הסעה עד למעלה
פתוח  :א-ו מ ( 09:00ניתן לתאם קבוצות לשעה מוקדמת יותר)
סיפורו של הבית מובא תמיד ,ללא תוספת עלות מפיו של אריק זכיין המסעדה כיום.

גלעד "יד אבשלום"
בלילה סוער יצא אבשלום מהתחנה בעתלית עם חברו יוסף לישנסקי בשליחות המחתרת למצרים כשבכיסו שלושה
תמרים שנתנה לו שרה אהרונסון ולא ידעה כי לא תוסיף לראותו עוד  .ב  20/1/1917מצא את מותו אבשלום במדבר
רפיח וחולות המדבר כיסו על עצמותיו ,ענפי הדקל שעלו מהתמרים אשר היו בכיסו סוככו על קברו במשך  50שנה.
בהעדר מצבה הקימה המשפחה בשנת  1954גלעד לזכרו של אבשלום בשוליו של כביש  4על אדמות המשפחה.
בשנת  2010הועתקה האנדרטה בהסכמת המשפחה בשלמותה למקומה הנוכחי בפארק נחל חדרה במבצע הנדסי
מורכב  .הצורך בהעתקתה נבע מתכנית סלילתו של כביש  9המחבר את חדרה לכביש .6
 50שנה לאחר מותו של אבשלום לאחר מלחמת ששת הימים מתגייס סרן שלמה בן אלקנה לגילוי עצמותיו ולהבאתו
לקבורה בהר הרצל .
ניתן לבקר בגלעד באופן עצמאי וניתן לתאם הדרכה בגלעד כחלק מתוך מסלול "ניל"י של חדרה".
לשכת התיירות 04-6343296

חוות חפציבה  -אחוזת קיסריה שבחפציבה
זהו השם שהוענק למקום על ידי אולגה חנקין על פי הפסוק
מישעיהו ס"ב " :4לא יקרא לך עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה ,כי לך יקרא חפצי בה .כי חפץ ה' בך".
שטח החווה נכלל בשטחי חדרה שנרכשו בשנת  1891על ידי יהושע חנקין.

בשנת  1906נרכש השטח ע"י "אגודת נטעים" ששמה לה למטרה לספק עבודה לפועלים עבריים ולהקים יישובים
חדשים בארץ מכספי הון פרטי .בחווה נטעו פרדסים ומטעי שקדים וזיתים שהושקו ממי הנחל .במהלך השיקום
שוחזרו בית המשאבות ,בית מנהל החווה ורחוב הפועלים.
מידי שנה בסיומו של הסתיו ותחילתו של החורף מגיעים אלינו מאזור הים השחור כ –  30אלף קורמורנים ,לבלות את
החורף בארצנו .ריכוז גדול במיוחד למעלה מ  8,000קורמורנים מגיע להעביר את החורף על צמרות עצי האקליפטוס
על גדת הנחל בשטחה של החווה.
החווה שוקמה ושוחזרה ע"י חברת חשמל והמועצה לשימור אתרים.
כיום ניתן לבקר בחווה ללא עלות ,לצפות בסרט במרכז המבקרים לסייר בבית המשאבות המשחוזר וללכת לאורכו
של הנחל עד לשפך לים .במקום מדשאות מטופחות המתאימות למנוחה ופיקניק ,בראשית החורף מעוטרות הגבעות
סביב ברקפות ובשלל פריחה צבעונית.
מרכז מבקרים076-8634742 :
בימים א-ה בין השעות 7:00-15:30

הטכנודע – דברים שרואים רק מכאן
מרכז ייחודי לחינוך מדעי וטכנולוגי השוכן במרכז גבעת אולגה חדרה .
בטכנודע מצפה כוכבים מהגדולים בארץ כשבראשו כיפה גדולה וכסופה ,פלנטריום  -בו מתקיימת הדמייה מרהיבה
של כיפת השמים.
יחידה לסימולציה רפואית -התנסות פעילה בעולם הרפואה ,פארק מדע  -מעבדת ענק תחת כיפת השמיים
עם עשרות מוצגים מרהיבים המלמדים את עקרונות הפיזיקה ועל מקורות האנרגיה.
מוזיאון מדע – לגלות ,להתנסות ,להבין .מוזאון אינטראקטיבי ובו מגוון תערוכות המגלות את סודות הפיזיקה
ויסודות המדע.
רח' הרב ניסים  ,2גבעת אולגה
ימים א'-ה' 04-6333505
מרכז מבקרים אורות רבין  -היהלום השחור מביא את האור
אורות רבין היא תחנת הכוח הגדולה בישראל ,התחנה ממוקמת על חוף הים התיכון בצפון מערב חדרה ומופעלת על
ידי חברת החשמל לישראל .כושר הייצור של התחנה מהווה כרבע מכושר הייצור של חברת החשמל.
במרכז המבקרים ניתן לראות את ערימות הפחם" ,היהלום השחור",
לשמוע על תכונותיו ועל פריקתו באמצעות המזח הימי .לשמוע עלהמשקעים האלקטרוסטאטיים המותקנים בתחנה
כדי לסייע בצמצום פליטות המזהמים לאוויר .להכיר מקרוב את מערך פריסת רשת החשמל בכל רחבי הארץ וללמוד
על מגוון פרויקטים סביבתיים.
הביקור כולל צפייה בסרט המספר את תולדות חברת חשמל וסיפור פנחס רוטנברג מייסד תחנת הכח הראשונה
בארץ ישראל.
מרכז מבקרים :ימים א'-ה' 076-8644333

פארק נחל חדרה
"חופים הם לפעמים געגועים לנחל  "...כך כתב נתן יהונתן על שפך נחל חדרה לים.
תכנית הקמת הפארק נולדה בשנות השבעים עם הקמת תחנת הכח אז "מאור דוד" כיום "אורות רבין"  ,עקרונות
התכנית היו לשקם קטע נחל של כ 1,500 -מטר  ,להזרים אליו מי ים שהוכנסו לתחנה לצינון הטורבינות ויצאו חזרה
אל הנחל .
כך ,נוצרה זרימה קבועה בקטע זה ללא קשר לעונת השנה .
כיום בעקבות פעולות שיקום נרחבות חזר הנחל לזרום,בשתי גדותיו של הנחל ,פארק יפהפה ,מדשאות ופינות ישיבה.
חורשת אקליפטוסים ושדרת דקלים המוליכות אל מדרגות היורדות אל המזח ואל מסלול הליכה עד חוף הים.
בשנת  2013הוקם מעל הנחל גשר המיתרים המחבר בין שתי גדותיו.
חוויה מיוחדת לאוהבים היא השקיעה .בימי הסתיו ניתן לצפות בשקיעות אדומות מדהימות מעל רכסי הדיונות
העוטפות את הפארק.הצעירים יכולים להתגלגל במדרונות הדיונות וללכת לאורך החוף עד לגבעת אולגה.
בחודשי הקיץ ,באזורים החוליים פורחים נר הלילה וחבצלת החוף .לאורך גדות הנחל מתקיימים פסטיבלים גדולים .
קטע משביל ישראל עובר בפארק לאורכו של הנחל .
הדייג והרחצה בנחל אסורים.
הפארק פתוח למבקרים  ,ניתן להזמין הדרכה לקבוצות בלשכת התיירות 04-6343296
אקו פארק
הפארק הציבורי הגדול ביותר בחדרה ומהגדולים בארץ
משתרע על שטח של  72דונם.
הפארק שוכן בחלקה המזרחי של העיר חדרה ,בלב שכונת מגורים חדשה" שכונת הפארק".
במרכז הפארק שוכן אגם אקולוגי עם גשר להולכי רגל מעליו.
בכל שטח הפארק מצויים מתקני משחקים ,פעילות וספורט לכל הגילאים והינו מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים.
בנוסף ,משמש הפארק לפעילות ציבורית של בתי ספר ,גני ילדים ואף לקיום הופעות ציבוריות לקהל הרחב.
בפארק שבילי הליכה ,משטחי דשא טבעי נרחבים ואף מסלול אופניים" פמפמטרק".
בפארק ישנו תל מלאכותי שברומו נקודת תצפית המשקיפה על כולו.
•חל איסור על כניסת אופניים וכלי רכב חשמליים.
•חל איסור על הבערת אש או שימוש במתקני מנגל.
•חל איסור להאכלת הדגים שבאגם.
הגעה של קבוצות גדולות ומוסדות חינוך
דורשת תיאום מול הנהלת הפארק
לפרטים נוספים:
www.ecoparkhadera.co.il 04-8720946
שעות פתיחה:
יום א' 22:00-16:00
ימים ב '-שבת22:00-6:00
שמורת חוף גדור  -הכול במקום אחד
שמורה ייחודית זו ,הינה שמורת החוף היחידה בין חיפה לאשדוד המשתרעת לאורך כ 3 -ק"מ .קיימים בה ערכי טבע
נדירים כמו הצמחים; אירוס הארגמן ,שמשון סגלגל ,בלוטה פלישתית ושרידי ארכאולוגיה:

תל עפר בצפון השמורה ,תל גדור במרכז השמורה ,תל גירית בדרום השמורה.
לחובבי הגיאולוגיה ניתן לראות חתך שכבתי יפה במצוק הכורכר.
בשמורה מסלול הליכה מעגלי שבתחילתו תעלו על הרכס מאזור חוף אולגה דרומה וקצת לפני חוף מכמורת תרדו
לקו החוף להינות ממגע המים המלטף עם הפנים חזרה צפונה.
מומלץ מאוד לטיול קיץ של אחר הצהריים או אביב פורח וגם ביום סגריר כשהשמש שולחת קרניים מחממות.
מידע נוסף על המסלול ניתן למצוא באתר תיירות ובילוי של חדרה hadera-tour.city
הרחצה בחוף השמורה אסורה!
חל איסור על שהיית בני אדם בשטח בשעות הלילה.
מצוקי הכורכר אינם יציבים וחשופים לסכנת התמוטטות.
אין להתקרב לשפתם ,בפרט בעונת החורף.
ניתן להזמין טיול מודרך בלשכת התיירות 04-6343296
שמורת ביצת זיתא ותל זרור
שמורת זיתא ותל זרור – ככה היה פה פעם
בפינתה המזרחית של העיר חבוי מקום מיוחד בו אפשר למצוא שקט .טיול לשמורת זיתא ותל זרור מתאים לכל
המשפחה ומשלב את כל מה שילדים יתלהבו ממנו .גבעה לטפס עליה ,ציפורים להתרגש מהם ועקבות בעלי חיים
המספרות לנו את אשר קרה בלילה .אצל כולם בסוף התחושה תהיה זהה .ככל הנראה ככה היה פה פעם ,ערב בוא
החלוצים.
עונות ביקור מומלצות חורף ואביב ,לאחר הגשמים נקוות שלוליות לאורך הדרך והיא אינה מומלצת לנסיעה ברכב
פרטי.
שמורת ביצת זיתא נמצאת בין מפעלי גרנות לשכונת בית אליעזר בחדרה ,מידע נוסף על המסלול ניתן למצוא באתר
תיירות ובילוי של חדרה hadera-tour.city
ניתן להזמין טיול מודרך בלשכת התיירות 04-6343296
פארק השרון – יער חדרה
יער חדרה  -את מקומם של עצי האקליפטוס תפסו פעם ביצות שהיו אכסניה טבעית לקינון יתושי האנופלס ,מחוללי
הקדחת שהפילה רבים מהמתיישבים  ,בשנת  1896החלה נטיעת האקליפטוסים בביצות בתקווה שייבשו אותן ,
העצים אמנם שרדו בביצה אך לא ישבשו אותן .
את תהליך הייבוש בסופו של דבר עשו ע"י שאיבת המים בצינורות לנחל אלכסנדר  ,ואנחנו זכינו לחורשת
אקליפטוסים נפלאה כמו באגדות המציעה לכם המטיילים לחסות בצילה ולהתפנק בשולחנות שהתקינו עבורכם קק"ל.
פארק השרון  -ממש בקצהו של יער חדרה נפרש לפנינו פארק השרון ,הוא גן לאומי המשתרע על שטח של 6000
דונם והוא מהווה יחידת טבעית ושלמה המכילה את מכלול נופי השרון .
הפארק מציע מסלולי טיול בין מרחבים ירוקים ,עצי חרוב ואלון  ,שפע של ציפורים ופריחה.
יער הפארק הוא שריד מיער השרון – יער אלוני התבור הקדום שידע ימים יפים יותר,טרם נחה עליו ידם המשחיתה
של התורכים,אשר נזקקו לעצים כחומר גלם להתנעת קיטור הרכבת.
כתוצאה מכריתת העצים קיבלנו את יער הפארק שבהגדרתו עצים במרווחים גדולים וביניהם שבילים מוריקים.
ופריחה ססגונית בהתאם לעונה.

ואם תמשיכו ללכת עם השבילים לכיוון מזרח שם בין עצי האקליפטוס תוכלו לראות שריד מאותן הביצות של הימים
הראשונים שבעקשנותה הרבה סירבה להתייבש ברכת עטה שמה ,טוב שכך כי אולי לא הייתם מאמינים שפעם היו
כאן המון חולות וביצות ...
"שביל ישראל" חוצה את פארק השרון מאזור יער חדרה לכיוון נחל אלכסנדר.
הטיולים בפארק מתאימים לכל עונות השנה
מידע נוסף על המסלול ניתן למצוא באתר תיירות ובילוי של חדרה hadera-tour.city
ניתן להזמין טיול מודרך בלשכת התיירות 04-6343296
חוף אולגה
חוף גבעת אולגה מספק כמה הפתעות שכאלה :יש בו חניה נוחה ,טיילת חביבה ,שירותים נקיים ואפילו גינת
משחקים לילדים.
חוף אולגה לא מתאים רק לילדים ולמשפחות .גם גולשים יכולים ליהנות כאן מגלים נאים.
חוף מפרץ בנימין
מפרץ בנימין הינו חוף קסום שבין חוף הרחצה המוסדר של חדרה לחוף החולי (פלז'ה) של חוף חפציבה ,שבו תעבור
טיילת ומתוכנן אזור נופש ותיירות .בעבר שימש נמל קטן ליצוא אבטיחים.
ומדוע נקרא הוא "מפרץ בנימין" ? מספרים כי בשנת  1914קפץ הברון אדמנוד בנימין רוטשילד ורעייתו עדה
בספינתם הקטנה לבקר את חקלאי חדרה ,במפרץ ערכו לו טקס פרידה מרשים והציבו שלט "מפרץ בנימין" ,המפרץ
שהיה עד אז כמו כל מפרץ ללא שם מיוחד זכה שיהיה שונה משאר המפרצים ויקרא שמו בנימין .
כיום במפרץ בנימין הוקם כפר הים דירות נופש וכבר השנה עתיד להיפתח המלון הראשון בחדרה – מלון רמדה .
חוף הדייגים
החוף ממוקם צפונית למפרץ בנימין ,החוף רוחש חיים כל השנה ,סירות הדיג יוצאות אל הים עם שחר
וכעבור כמה שעות הדייגים חוזרים עם שלל הדגה היומי המוצע לשווקי האזור.
מלון רמדה חוף חדרה
על המלון:
מלון רמדה ריזורט חדרה ,מרשת מלונות ווינדהאם העולמית המונה מעל  7500בתי מלון ב  72מלונות.
המלון נמצא באזור השרון הצפוני ,בין תל אביב לחיפה ובמיקום מושלם על רצועת חוף הים התיכון
הצמודה למלון .מכל חדרי המלון ,הסוויטות ,אולמות האירועים ומסעדת המלון ייהנו האורחים מנוף לגונה
מרהיבה וים אינסופי .המלון מותאם לאורחים המגיעים לנופש או לעסקים ולמשפחות מהארץ ומחו"ל.
חדרי המלון:

173חדרים מרווחים ומפוארים ,מתוכם  102סוויטות מפנקות ,חדרים עם דלת מקשרת וכולם עם מרפסת
הפונה לנוף הים .בכל החדרים והסוויטות במלון:
מרפסת ,נוף לים ,מקלחת\אמבטיה ,אינטרנט אלחוטי חינם ,טלוויזיה בכבלים ,כספת ,פינת ישיבה ,ערכת
קפה\תה ,מיזוג אויר) חימום\קירור (,מיטת ספה ,מייבש שיער ,מקרר מיני.
מתקני המלון:
OCEAN SPAספא יפהפה עם  10חדרי טיפולים;
בריכת שחיה חיצונית ובריכת שחיה מקורה המחוממת בחדשי החורף ;ג'קוזי ;סאונה יבשה ורטובה.
חוף ים – צמוד למלון
חדר אוכל יפהפה הצופה ללגונה המרהיבה ולים.
אולמות לכנסים ואירועים ,ימי עיון ,סמינרים ועוד...
האולמות מאובזרים במפרט טכני עשיר במיוחד וכולם צופים לנוף הלגונה המרהיבה ולים.
SKY – 410מ"ר ,התכנסות בישיבת תאטרון עד  250משתתפים ;סביב שולחנות עד  180משתתפים;
קבלת פנים עד  250משתתפים.
SEA – 1100מ"ר ,התכנסות בישיבת תאטרון עד  800משתפים ;סביב שולחנות עד  600משתתפים;
קבלת פנים עד  850משתתפים.
חדרי ישיבות פרטיים:
אלמוג ,צדף וקורל  – 54מ"ר כל אחד לכ  – 60משתתפים בישיבת תאטרון ; 36משתתפים בישיבה סביב שולחנות
מועדון ילדים:
משחקיה עם משחקים להעשרת ילדים מכל הגילאים .בריכת כדורים לקטנטנים ,עבודות יצירה ,ואזור לילדי גיל
העשרה בו ימצאו משחקי מחשב ,סוני פלייסטיישן ועוד .המועדון פתוח בימי שישי ושבת בלבד ובתקופת הקיץ

והחגים במשך כל ימות השבוע.
המלון כשר בהשגחת הרבנות חדרה
רח׳ מנחם בגין  1מפרץ בנימין
טלפון: .info@ramada-hadera.com 04-8866688

חבילות תיור בחדרה" -נחלים" חברה לתיירות מציעה מגוון חבילות תיור לקבוצות

"...מחר חביבתי ,יום הולדתך ,אלף ברכות ונשיקות לך ליום הזה.אני ,בלי ספק ,שמח שנולדת ,הייתי רוצה שמעתה
ואילך תהיי יותר
מאושרת,
או תרצי לכה"פ להיות מאושרת .א.פ"
מכתב לשרה אהרונסון .ככל הידוע זה המכתב האחרון שכתב
אבשלום,מדרכו האחרונה ינואר 1917
מסע בעקבות לידתה של מחתרת ניל"י במושבה חדרה .מסע אל
דמותו וסיפורו של האיש שהיה לקצין המודיעין הראשון של עם
ישראל בעת החדשה .מי היו האנשים שעיצבו את דמותו ואישיותו של
אבשלום פיינברג משורר ,הוגה ומחולל רעיון ניל"י?
מי ניתן למחתרת את שמה וכיצד? הקרואה בקלפים ,כיצד חזתה את מותו של אבשלום ומדוע נתנה לשרה את
האקדח שבאמצעותו שמה קץ לחייה? נספר את סיפורם המופלא והבלתי יאמן של חברי המחתרת
מחדרה ומושבות הברון ,על אסרי דמשק ועולי הגרדום.
על הנשים והמשפחות שיצאו לחלצם מהכלא התורכי וצפו בהוצאת להורג.
תחילתו של הסיור בבית משפחת פיינברג .מבית זה יצא אבשלום למשימתו האחרונה ממנה לא שב.
נעבור בתחנות חייו בחדרה ,בבית הקברות הישן ,בחאן ,בגן המייסדים ובבית יד לבנים בו מונצח אבשלום
החלל הראשון של חדרה .נמשיך וניסע אל חוף הים ,אל אנדרטת אבשלום ,נספר את סיפור הדקל במדבר ,נצפה
לעבר בית החולים ע"ש "הלל יפה" .נספר את סיפרו של ד"ר הלל יפה ,שהיה רופא המושבות ונשיא המושבה חדרה.
על מלחמתו במלריה ועל ייבוש הביצות ע"י ללולק פיינברג וחבריו.
סיורנו יסתיים בבית אולגה חנקין ,דודתו של אבשלום שהגיעה במיוחד מרוסיה ללידתו והייתה למיילדת העברייה
הראשונה בארץ ישראל.
משך הסיור כ  -4שעות משולב ברגל וברכב מיועד לקבוצות  20עד  50איש לכל היותר .
ניתן לקבל הצעת מחיר לחבילה הכוללת מדריך מוסמך ,כניסות לאתרים וארוחות במסעדות.
לשכת התיירות -נחלים החברה לתיירות 04-6343296

שקיעה בחדרה – "אומרים שלא רחוק מחדרה בין הים לבין החולות יש מקום שבו זורחת השמש בלילות"

(שלמה ארצי)
אט זורם לו הנחל אל הים ,למר גלותיו מדשאות מוריקות ,ספסלים ,עצי נוי וצל וגשר מיתרים מעליו .את סיורינו נתחיל
בהליכה בשיר ובסיפור לאורך גדות נחל חדרה ,נבקר בגלעד אבשלום ונשיר עמו את השיר "אלף נשיקות".
נמשיך את סיורינו לגבעת אולגה הסמוכה,שם נבקר בטכנודע – מוזאון המדע וגם אם עדיין לא ירדה החשכה נוכל לצפות
בצדק ובנגה במצפה הכוכבים.
לאחר שהחכמנו מעט ,נרד אל הים ,נתפס אל התל ונגלה שרידים עתיקים ,צמחיית ים עשירה ונשקיף אל המרחבים.
לקינוח ,אנו מזמינים אתכם להתפנק בביתה של אולגה חנקין על הצוק עם ארוחה ונוף ים קסום.
משך הטיול כ  7שעות.
למידע נוסף וקבלת הצעה לחבילות תיור נוספות ניתן לפנות ללשכת התיירות -החברה לתיירות "נחלים".
info@nhlhadera.co.il , 04-6343296
www.hadera-tour.city
לשלב  2תמונות
•

 125שנה  -השביל ההיסטורי – "אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי"...
הם הגיעו לכאן לפני  125שנה ,את פניהם קידמו ביצות ומרחבים שוממים ,על עקשנותם ונחישותם נשמע בביקורינו במוזאון
לתולדות חדרה" -החא'ן" בליווי שחקנים ומדריך.
עם צאתנו מהחאן ניכנס לביקור בבית הכנסת הגדול של חדרה שהחליף את "הרפת" בה התפללו הראשונים.
משם נצא אל רחובות העיר אל גן טיול  -גן המייסדים ,שכבר מראשית הדרך קבעו המייסדים שיהיה זה "גן לעידון" .את
פעמינו נשים אל שוק העיר הצבעוני והססגוני ,בהמשך לאורך השביל ,נפגוש את ביה"ס הראשון של העיר ועוד כמה בתי
מייסדים .אחד מאותם הבתים שהוא יחיד ומיוחד – בית פיינברג הבית מזמין אתכם להתארח בין כתליו ,להתרגש מסיפורי
גבורה ,נחישות ,אהבה וכאב.
בסוף תזמין אתכם פאני אם המשפחה להתארח בקפה לארוחה טעימה בניחוח של פעם.
משך הטיול כ  6שעות (כולל ארוחה)
לשלב תמונות.
.

תיירות חינוכית לימודית בחדרה -מסלולי טיול לתלמידים
תיירות חינוכית ולימודית ההופכת את הטיולים והסיורים בחדרה לחוויה מרתקת וכיפית.
פעילויות שונות בנושאים שונים בהתאם לרוח הטיול.
פעילויות המטמיעות ערכים של אהבת הארץ ,ציונות ,טבע ונוף.
פעילויות המקנות ידע ופותחות אפיקים לתחומי עניין שונים ומגוונים חוויה המגבשת גאווה מקומית
מסלולי טיול גמישים המותאמים לתוכנית הלימודים ,גיל התלמידים ,משך הפעילות והעלויות.
בין המסלולים המוצעים:
בעקבות עקיצת היתושה
תוכנית חינוכית המחברת בין המורשת היסטורית של חדרה,

ימי הביצות ומחלת המלריה לבין התפתחותה של חדרה
ממושבה חקלאית לעיר עם אנרגיה.
מתחילים את היום ב"חאן"  -ביקור במוזאון "החאן" לתולדות חדרה  -סיפור
ראשוני חדרה תוך דגש על יבוש הביצות ,מחלת המלריה
ומאבק הראשונים בה.
*הביקור מלווה במדריך ושחקן/בובנאי.
הלל יפה ,לא רק בית חולים  -סיפור של ד"ר הלל יפה רופא
המושבה ומלחמתו במלריה.
לאחר מכן נוסעים פארק השרון  -טיול רגלי בפארק השרון ,ביער
חדרה ובברכת יער ,תוך מתן דגש על השינויים האקולוגיים
שעבר האזור עם ההתיישבות של ראשוני חדרה ויבוש הביצות.
סיפורם של עצי האקליפטוס וחלקם ביבוש הביצות .סיפורו
של יער האלונים העתיק שהניע את גלגלי הרכבת במלחמה
הגדולה )מלחמת העולם הראשונה(.
ד"ר הלל יפה ,רופא המושבה והתגלית על עקיצת היתושה
כגורם למחלה המלריה.
משך הטיול הוא כ  4 -שעות מיועד לקבוצות תלמידים  20עד  50ילד לכל היותר | מסלול הליכה רגלי קל
ניתן לקבל הצעת מחיר לחבילה הכוללת מדריך מוסמך ובעל תו תקן  ,כניסות לאתרים ומרכזי מבקרים.
לשכת התיירות -נחלים החברה לתיירות 04-6343296
איך הופכים צפרדע לנסיך?
סיור בעקבות קסם המדע והטכנולוגיה.
חדרה היא מקום משכנן של תשתיות האנרגיה העיקריות של מדינת ישראל :תחנת הכוח של חברת חשמל "אורות
רבין",מפעל התפלת המים הגדול בעולם ,תחנת כוח המופעלת על גז במפעלי נייר חדרה .מול חופי העיר ממוקמות
אסדות תגליות הגז וצינור המוביל את הגז ליבשה אשר עובר בעיר.ביקור בטכנודע  -מרכז ייחודי לחינוך מדעי
וטכנולוגיה .במקום מבחר פעילויות לבחירה בהן נחשפים תלמידי בית הספר היסודי לנושאים אטרקטיביים
המותאמים לתכני סילבוס המדעים של משרד החינוך .התלמידים מתבוננים בתופעות מאתגרות ,מנסים
להסבירן באמצעות מגוון התנסויות ,שמטרתן פיתוח סקרנות והעשרה.
השכבה הצעירה  -כיתות א-ג
הכרה של מושגים ונושאים כגון :מוצק ,נוזל ,גז ,אור וצל סוגי חומרים ,עולם הצבעים ,הצלילים ,הריחות והטעמים,
סודות התעופה מבנים וגשרים ,המעגל החשמלי ,מגנטיות ,מזג האוויר ,תופעות מחזוריות בכד"א ,האטמוספרה ועוד.
השכבה הבוגרת -כיתות ד-ו
מצבי צבירה ,המעגל החשמל ,אנרגיה ,מתכות ,כימיה של המזון נושאים הקשורים באיכות הסביבה ,מרכבי כד"א
היקום והחלל ,המיקרוסקופ ,פעיליות במתחם הרפואי  -הלב וכלי הדם ,מערכת הנשימה ,שלד ושרירים.
הפעילויות הינן במתחם הרפואי/בפארק המדע/במוזאון המדע/בפלנטריום.

משך הפעילות היא כ –  2שעות מיועד לקבוצות תלמידים  20עד  50ילד לכל היותר | ניתן לקבל הצעת מחיר
בלשכת התיירות -נחלים החברה לתיירות 04-6343296
סוד הדקל במדבר (פעילות לכיתות ה' –ו')
לרגל  100שנה למחתרת ניל"י ולמותו של אבשלום פיינברג
קצין המודיעין הראשון של עם ישראל בעת החדשה ,נקיים
פעילות בבית פיינברג הבית בו הגה אבשלום את רעיון ניל"י
הבית ממנו יצא בחורף  1917למשימתו האחרונה ממנה לא
שב .הפעילות מותאמת לספר סוד הדקל במדבר.
*מומלץ לתת אות לתלמידים לקריאה לפני הביקור בבית.
התלמידים יחולקו לשתי קבוצות.
קב' אחת  -תעסוק בשימור הבית פנים וחוץ.
קב' שניה  -תעסוק באבשלום ,פרופיל לאיש שחלם ויזם.
התלמידים יקבלו חומרים על פי נושא הפעילות – שיר ,מכתב,
מסמך תמונות.
הקב' שתעסוק באבשלום  -תבחן את דמותו החידתית לאור
תמונות והשירים שכתב.
הקב' שתעסוק בשימור הבית  -ישן מול חדש ,האם צריך
לשמר ,איזו חשיבות היסטורית או אחרת יש בשימור בתים?
בית פיינברג כדוגמא לשימור.
עם סיום הפעילות הכיתה תתכנס כשנציגי הקב' יציגו את
הנושא ועבודת הקבוצות סביבו.
*משך הפעילות בבית פיינברג כשעתיים
להשלמת יום פעילות:
אפשרות  :1ביקור באנדרטה של אבשלום וסיור בנחל חדרה -
באופן עצמאי וללא עלות נוספת.
אפשרות  :2הדרכה באנדרטה וסיור בנחל חדרה  -בתשלום נוסף.
אפשרות  :3סיור במוזיאון החאן לתולדות חדרה.
ניתן להוסיף לפעילות בבית פיינברג  :שתיה קרה/חמה כריכים או
כל כיבוד אחר לפי דרישה.
להוסיף את הדמות של שוקי הצפרדע וליד לכתוב:
שמי שוקי ,צפרדע חדרתי ,גדלתי בביצה והחלטתי ללוות ילדים
למסע היכרות בעיר חדרה בשטחים הירוקים ,בטבע ובמרכזי המבקרים.
בילוי נעים!

למידע נוסף וקבלת הצעה לחבילות תיור נוספות ניתן לפנות ללשכת התיירות -החברה לתיירות "נחלים".
info@nhlhadera.co.il , 04-6343296
www.hadera-tour.city

מסעדות ובתי קפה

מסע
בוטקפה אחד העם ה/ 5,6
בית קפה) כשר(
הקיוסק ההיסטורי המשוחזר מאפים וקינוחים משובחים ומרקים
מיוחדים בחורף וכמובן גזוז של פעם במבחר טעמים.
רחוב אחד העם פינת הרצל חדרה) בשדרת מי-טל( | 052-6616360
פאב השרלוק ד/ 7
פאב ביתי
צה”ל  35 ,מתחם מיקס חדרה| 077-5255-804
קפה קפה ד/ 6
מסעדה בעלת מבחר מנות בשריות וחלביות
רוטשילד  40חדרה| 04-6218162
קפוצינו ד/ 5
אספרסו בר) ,כשר(
הילל יפה  11חדרה| 04-6326611
בליקר בייקרי ד/ 7
בית קפה ביסטרו
צה”ל  35 ,מתחם מיקס ,חדרה| 04-6931685
שיפודי אולגה – דובי וסימו ד/ 3
התנאים  1גבעת אולגה ,חדרה| 04-6343384
אצה ד/ 7
מסעדת סושי בר) כשר(
צה”ל  35 ,מתחם מיקס ,חדרה| 04-8577857
מסעדת דניאל ד/ 6
מסעדת בישולים ביתית ,בשרים ודגים) כשר(
הרברט סמואל57 | 04-6313153
אצל טניה ד/ 6
בית קפה  /מסעדה.
רחוב הנשיא  75חדרה| 077-4501283
צ’ארלי ו/ 4
מסעדה מזרח תיכונית) כשר(
כביש  4,תחנת דלק סונול  -ענבר חדרה| 050-5524148
רפי בצומת ג/ 5
מסעדת בשרים) כשר(
קומבה  29 ,חדרה| 04-6221005
שווארמה שאולי ד/ 5
דוד שמעוני  50 ,חדרה)  | 04-633-2992כשר(
ג’אפן ג’אפן ד/ 5

מסעדה  /בר אסייתי) כשר(
הלל יפה  11 ,חדרה| 04-6221090
קפה פיינברג ה/ 6
בית קפה מסעדה חלבית) כשר למהדרין(
ז’בוטינסקי  34חדרה| 04-6344490
בית חנקין  -בית האהבה ד/ 2
מסעדה חלבית) כשר(
שד ’מנחם בגין  1,גבעת אולגה| 04-6214424
בני הדייג ד/ 2
מסעדת דגים ובשרים
שד ’מנחם בגין  1,מפרץ בינימין ,כפר הים חדרה| 04-6444564
אופרה ד/ 6
מסעדה עם אוכל אותנטי ובאווירה ביתית) כשר(
הנשיא  61חדרה| 04-6322352
סמי בכיכר ה/ 5
מסעדת בשרים יוקרתית) כשר(
כביש  4,ארבע האגודות חדרה) מול מתחם שערי חדרה( | 04-6211999
קפה טוב ד/ 6
בית קפה חברתי בחדרה המהווה מרכז הכשרה מקצועי שיקומי) כשר(
הנשיא  45חדרה| 04-6222468
בריסקט ו/ 4
סנדוויץ ’בר ,מסעדת בשרים מעושנים) כשר(
כביש  4,תחנת דלק סונול  -ענבר חדרה| 07-95595160
קפה הרצל ד/ 5,6
בית קפה עם מטבח מאכלים מכל רחבי העולם
הרצל  23חדרה| 077-4902030
חומוס ירושלים
חומוס חם וטרי שנטחן בעת ההזמנה ,אוירה ביתית ומפנק) כשר(
ירושלים  26חדרה) כיכר התשעה (.ד/ 6 | 04-6411128
אחד העם  13חדרה ד/ 5 | 077-5100246
פסטה לוקו ד/ 5
בית אוכל איטלקי) כשר(
הלל יפה  21 ,חדרה| 04-6936305 \ 052-6228674
ארומה
אוכל פשוט אך ייחודי שעשוי במקום לפי הזמנה
מתחם שערי חדרה ,כביש  4,ארבע אגודות  1חדרה .ד,ה/ 5 | 04-622-1333
רחוב צה”ל  35 ,מתחם מיקס ,חדרה .ד/ 7 | 04-6550075
לחם ארז ד,ה/ 5
מסעדה כשרה חלבית) כשר(
מתחם שערי חדרה ,כביש  4,יהודי פקיעין  1חדרה| 04-656-2846

