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 תיירות בחדרה

 ,ליפו  חיפה  בין , התיכון  ים  שפת  על

 ,הדרך  במחצית  כמעט

 ,חדרה  המושבה שוכנת

 באדמותיה לחשיבות הנודעת

 נרחבים  שטחים  על המשתרעות

 ."הים  הוא המערבי שגבולה בזה מיוחדת והיא

 ,פיינברג  אבשלום 

 1915 אוקטובר  סאלד  להנרייטה ח "הדו מתוך

 

 העיר ראש דבר

 מכרים של גדולה קבוצה בחדרה אירחתי  ,העיר ראש לתפקיד שנבחרתי לאחר קצר זמן

 לגלות הראשונה הפעם הייתה זו מהם רבים ועבור חדרה ליער הגענו .בממשלה שרים ובהם

 .המדינה באמצע  ,העיר באמצע שמתחבא הזה הייחודי  הטבע אוצר את

 ביצת ,חדרה נחל פארק ,החוף ורצועת העיר מערב ובהם חדרה של הייחודיים הטבע אתרי

 .הארץ רחבי מכל מבקרים למשיכת רגיל בלתי פוטנציאל מהווים חדרה ויער זיתא

 הוקמה כך ולשם תיירותי כיעד חדרה את לקדם היא שהצבתי החשובות המטרות אחת

 ,שנה מדי מבקרים אלפי עשרות של פוטנציאל קיים כי בטוח אני .לתיירות העירונית החברה

 תרבות באירועי ,העירונית וההיסטוריה המורשת ובאתרי טבע באתרי ,ובחגים חול בימי

 !בו לבקר שכדאי מקום היא חדרה .ומרתקים יזומים ובסיורים אטרקטיביים

 צימרים לתיירות אזור יוקצה ובהמשך בחדרה הראשון המלון מכבר זה הוקם העיר במערב

 מהלכים לתיירות העירונית החברה תוביל ומיומן קטן  צוות בזכות  .החוף רצועת בדרום

 את נבנה שביחד  ספק לי ואין מקוריות ויוזמות שיווק מהלכי ,פסטיבלים ,אירועים ,נרחבים

 .כאחד והתושבים המבלים לרווחת תיירות של כעיר חדרה



 

 .ומורשת טבע אוצרות של חדרה את מקרוב ולהכיר לבוא כולכם את מזמין אני

 שלכם

 גנדלמן צביקה

 חדרה  עיריית ראש

 נחלים  -הדירקטוריון ר"יו

 

 הדירקטוריון ר"יו מ"מ דבר

 ,ים חוף  רצועת ,נחל ,ירוקים מרחבים של נדיר אך ,טבעי בעושר התברכה חדרה העיר

 ,המייסדים דור של עשירה היסטוריה לצד ,בארץ מהיפים ייחודיים  טבע ואתרי יערות

 ומקומות בארץ מהמרשימים כנסת בית  ,ארכיאולוגיים אוצרות ,ומרתקים אנושיים סיפורים

 בכל מחייב ליעד  חדרה את הופכים במרכז העיר של ומיקומה זה שפע .ופנאי אוכל ,בילוי

 .צפונה דן מגוש וסיור טיול

 .הסביבה ופיתוח לשמירה גדול כבוד נותנת היהדות

 לעבדה עדן בגן ויניחהו האדם את אלוקים 'ה ויקח" :נאמר העולם בריאת עם

 את הוא ברוך הקדוש שברא בשעה" ל"חז אמרו .)ו"ט ,'ב בראשית( "ולשמרה

 כמה מעשי ראה :לו ואמר ,העולם אילני כל על והחזירו נטלו ,הראשון האדם

 תקלקל שלא דעתך תן .בראתי בשבילך שבראתי מה וכל ,הן ומשובחין נאים

 .)א ,ז קהלת ,רבה מדרש( "..עולמי את ותחריב

 ליטול  ,וכחובה כזכות רואה אני ,"נחלים" לחדרה התיירות חברת הקמת עם

 האתרים להנגשת לדאוג .והפנאי הנופש ,בעיר התיירות נושא של והפיתוח מהשמירה חלק

 ."נחלים" וחברת העיר הנהלת ,העיר ראש לחזון בהתאם ועוד זאת כל ברבים ופרסומם

 :מיוחדת ברכה חכמינו תיקנו בתפארתו הטבע את ורואה היוצא על

 בהם ליהנות טובות ואילנות טובות בריות בו וברא כלום בעולמו חיסר שלא ברוך"



 ."אדם בני

 .חדרה בעיר כאן גם הברכה את ולברך להנאות תזכו שכולכם בתקווה

 נורדמן  ציון  בן הרב

 נחלים -הדירקטוריון ר"יו  מ"מ

 

 !נדלקתי !ראיתי !באתי - חדרה

 ?היום עושים מה עצמכם את ושאלתם בשבת קמתם פעמים כמה

 ?הילדים את ניקח לאן

 ...בפקקים שעות ...ארוכה נסיעה על המחשבה ושוב

 .מגיעים מתי אמא אבא שואלים כבר הילדים באוטו מאחורה

 בחופיים עצמכם את ולמצוא קצרה לנסיעה לרכב לעלות שתוכלו חלמתם פעמים כמה

 קיימות על לומדים  ,פורחות חורף בשלוליות מדלגים ,עבותים ביערות מטיילים או ,בתוליים

 לגיבורי  ועד הביצות מייבוש הארץ חלוצי של ההיסטוריה את מגלים או חשמל עושים איך ועל

 ולא בארץ שזה יאמין לא אחד אף לרשת התמונה את כשתעלו בסוף חשוב והכי .המחתרות

 .ל"בחו

 !לחדרה הבאים ברוכים

 !כן ?בטוחה את ... שואלים אתם חדרה

 היא חדרה כי ,חדש עולם להכיר ובואו אפרורית עיר  עוד של הסטיגמות כל את תנקו

 מקומות עונה בכל תמצאו בחדרה ,פקקים ובלי חניה בעיות בלי .בישראל החם הלוקיישן

 .ומגוונים  שונים בילוי

 ידעתם לא שאתם בגלל אלא לעשות מה בחדרה היה שלא בגלל לא הוקמה נחלים חברת

 כדי ,לעזור וכדי להנגיש כדי כאן אנחנו אז .נפלאה חוויה לכם ממתינה לבית מתחת שממש

 .לנו שיש יודעים כבר שאנחנו ממה ליהנות יוכלו שכולם

 .בשבילכם כאן אנחנו ובקשות הצעות ,שאלות לכם יש אם



 אירועים על פרטים .לתת לנו שיש מה כל את הזו בחוברת לכם ריכזנו ,קל שיהיה כדי

 של באינסטוש או בפייסבוק ,שלנו באתר גם  למצוא תוכלו וטיפים שבועיות  המלצות ,מיוחדים 

 .נחלים

 

 .לחברים לספר תשכחו ואל תיהנו בואו ,אז

 .האנרגיה עיר  בחדרה ,לכולכם מחכה

 

 אליאס עדי

 נחלים לית"מנכ

 בע״מ חדרה תיירות לפיתוח החברה

adie@nhlhadera.co.il 

 לפיתוח החברה נחלים

 בע״מ חדרה תיירות

 

 .לחדרה הבאים  ברוכים
 .חדרה העיר של וסיפוריה אתריה ,נופיה בין מרתק למסע השער היא זו חוברת

 -33 כ ,העיר של אדמותיה .הראשונה העלייה  אנשי ידי על 1891 א"תרנ בשנת נוסדה חדרה

 .הראשונים ומתיישביה חנקין יהושע ידי  על נרכשו ,דונם אלף

 רבים עולים  קליטת ידי על אוכלוסייתה את והגדילה לעיר ממושבה חדרה הפכה השנים עם

 .תרבותית רב לעיר הפכה ובכך ישראל מתפוצות

 את ולחשוף שונים לקהלים לפנות למטרה לה שמה ,חדרה תיירות לפיתוח החברה "נחלים"

 וכל והתרבותיים החברתיים  ,הטבעיים נכסיה את להעצים  ,חוף כעיר חדרה של יתרונותיה

 .העיר  של המיוחד אופייה את מדגישה שהיא תוך ,זאת

 

 וגנים פארקים ,ירוקים שטחים ,חול וגבעות כורכר מצוקי ,וזהובה ארוכה חוף  רצועת

 .שנים רבת והיסטוריה מורשת אתרי  ,יעד ושלוליות ביצות שרידי  ,חדרה נחל ,לאומיים



 .וטכנולוגיה מדע ומרכז מובילה תעשייה ,הסביבה הגנת לצד אנרגיה תשתיות

 נכס ומהווה וממנה אליה תחבורתית נגישות מאפשר הארץ בלב חדרה של הפיזי מיקומה

 .ונוח אטרקטיבי תיירותי  ליעד חדרה את ההופך אסטרטגי

 

 התיירות לשכת את ומפעילה ,בעיר התיירות תשתיות לקידום פועלת "נחלים" חברת

 .ומכירות שיווק ומרכז ,עירוני ובילוי תיירות תיאום מרכז ,מידע כתחנת העירונית

 התיירות תכנית ונבנתה בעיר התיור חבילות גובשו התיירות לשכת מפעילות כחלק

 .לימודית החינוכית

 

 ,מלאה הנאה מובטחת חדרה בעירנו למטיילים

 חדרה  תיירות לפיתוח החברה נחלים

 שי לירון

 תיירות לשכת מנהלת

info@nhlhadera.co.il 
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 אתרים היסטוריים

 

 בית פיינברג

 [ 3במפה, עמ׳   13אתר מס׳ ]הבית בו גדל אבשלום 

 משפחת פיינברג ממייסדיי חדרה

 על ידי פאני ולוליק פיינברג ממייסדי חדרה.  1897בית פיינברג הוקם בשנת 

 הבית כולל מרכיבים אדריכליים בהשראה מערבית ומזרחית.

ציורי הקיר שנתגלו בעת שיקום הבית שוחזרו והם מהווים היסטוריה נדירה ומעניינת של 

בהתנפלות  1921. בשנת  20בראשית המאה ה  תרבות עיצוב פנים הבתים בארץ ישראל

עד  הערבים על חדרה, הבית נשדד והאגף הצפוני הועלה באש, הקומה העליונה לא שוקמה

 היום והמשפחה לא חזרה לגור בביתה.

כיום פועל במקום מוזיאון, המספר את סיפור משפחת פיינברג ואת סיפור גבורתו של בנם 

פחת בלקינד, חנקין ווילבוש.  גם סיפורם של מש אבשלום מחולל רעיון ניל"י. בבית זה שזורים

תערוכת קבע של  הביקור כולל סיור בחדרי המשפחה ומפגש עם ציורי הקיר המרהיבים,

 חפצי המשפחה על רקע ראשית חדרה.

בביקור בבית נצפה בסרט על שיחזור הבית וסרט על אבשלום. ניתן להעשיר את הביקור  

 העבודה של אבי המשפחה.ומנהל  בליווי שחקנים בדמות מנהלת משק הבית

בחצר הבית מוצבת אבן בזלת שחורה ולידה נטוע חוטר מהדקל ששהה בכיסו של אבשלום 

 שנה בחולות סיני.  50במשך 

בתים היסטוריים לפרוייקט שימור ופיתוח מחדש.  50בשנת היובל למדינת ישראל, נבחרו 

די עיריית חדרה, הקרן  מרשימה זו. הבית שוחזר על י בית משפחת פיינברג זכה להיות חלק

 לפיתוח חדרה, משפחת פיינברג והמועצה לשימור אתרים. 

מומלץ להעשיר את הביקור באמצעות הדרכה קולית ע"י הורדת היישומון "סיורים קוליים  

 בחדרה" ישירות לנייד 

 



 כנסים וימי עיון בבית פיינברג 

אירועים המשלבים מקום  בית פיינברג מציע לכם אווירה ייחודית ואיכותית לקיום מפגשים ו

חלביות עשירות מבית "קפה פיינברג". במוזיאון ניתן לקיים   קסום, סיור מודרך וארוחות

כנסים שיווקיים, פרזנטציות   מפגשים עסקיים, ימי עיון, הדרכות, סדנאות כיתות לימוד,

 והשקות, מפגשי חשיבה ועוד. 

 . (איש 60עד )ת מתאים להקרנות, מופעים אינטימיים והרצאו –חדר הכנסים 

 לפרטים נוספים וקבלת הצעות מחיר: 

 office@nhlhadera.co.ilדוא"ל: 

 04-6343296טלפון:  

 , חדרה  34כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 

 9:00-12:00ימי ו׳ וערבי חג    9:00 16:00-ה׳ -שעות פתיחה: א׳

 ₪ 12ואזרח וותיק  5-18מחיר כניסה: ילדים גילאי 

 קפה פיינברג

 מסעדה חלבית, כשר למהדריןבית קפה 

בית פיינברג הוא ללא ספק אחד הבתים היפים ביותר בארץ שעבר שימור. מאה עשרים שנה 

לכם חוויה בלתי נשכחת, עטופה בריחות, בצבעים ובטעמים בליווי   מאוחר יותר מזומנת

 אוירה בניחוח של פעם. 

ה את גינת האירוסים בית הקפה ממוקם בחצר הפטיו שבו שתלה פאני פיינברג, אם המשפח

 המפורסמת.

בית הקפה מארח סועדים המגיעים אליו מכל רחבי הארץ ומוצעים בו תפריטים חלביים  

 ולחגיגת אירועים עסקיים ומשפחתיים.  וצמחוניים לקבוצות מטיילים

  14 8:00-14:00| יום ו'  8:00-23:00ה׳  -, שעות פתיחה: ימים א׳ 04-6344490מסעדה: 

 21:00-24:00שבת: 

 fainberg.cafe@gmail.comדוא"ל: 

 

mailto:fainberg.cafe@gmail.com


 מרכז המבקרים בית הספר ההיסטורי ׳אחד העם׳

 [ 3במפה, עמ׳   10]אתר מס׳ 

עם הגעת המתיישבים הראשונים למדו הילדים בחדר בחאן, אט אט גדלה האוכלוסייה ועימה  

היה צר מלהכיל. משם עברו לצריף עד אשר הוחלט כי כמו  החדר   גדל גם מספר הילדים ולכן

נאה המכבד את הדור הצעיר. בשנת  בכל מושבה גם כאן בחדרה, אכן ראוי שיהיה בית ספר

היו   נחנך בית הספר ברוב עם בהשתתפות הנציב העליון הרברט סמואל. בבית הספר 1922

הוא נקרא בשם "בית הספר שלושה חדרי כיתות וחדר קטן למורים ולאחות. באותם הימים 

מרחוב אחד העם, לאחר שסללו את הרחוב והמכוניות הופיעו   העממי", הכניסה אליו היתה

הרצל. כיום, משמש המבנה כבית  ברחוב ראשי זה, העתיקו את הכניסה לבית הספר מרחוב

 למועצת העיר ולחלל ויזואלי להנחלת מורשת החינוך במושבה שהפכה לעיר.

שחקן/שחקנית בדמויות מיתולוגיות של  הביקור בליוו קטעי משחק שלניתן להעשיר את 

 ביה"ס.

 במקום מוקרן סרט אינטראקטיבי לילדים וקבוצות. 

 9:00-12:00| ימי ו׳ וערבי חג   9:00 16:00-ה׳ -שעות פתיחה: א׳

 בתאום מראש בלבד!

 04-6303101|   21רחוב אחד העם 

 visitors@nhlhadera.co.iדוא״ל: 

 [3במפה, עמ׳  9הקיוסק ההיסטורי ]אתר מס׳ 

 1926-56שחזור הקיוסק הראשון של חדרה 

 מה בין דגים, קרח וקיוסק? 

איש היישוב דוד שרשוב, שהיה בעל דוכן דגים השתמש בקרח לצינון הדגים חשב כי נכון  

 הכניס לעצמו הכנסה נוספת ולהקים קיוסק. יהיה "לנצל" את הקרח ההולך לאיבוד וביקש ל

ומה ימכור בקיוסק? בעיקר גזוז! כך קראו אז למשקה הסודה שהומתק בסירופ פירות 

 בטעמים שונים. 

mailto:visitors@nhlhadera.co.i


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. 

נפתח הקיוסק המשוחזר, לא במקומו המקורי אך מוקם בשדרה מעוצבת  2016בשנת 

 במיקום עכשווי ראוי על מנת לספר את סיפורו הייחודי.

מעבר לנוסטלגיה ולזכרונות המתוקים ניתן להזמין מבחר רב של מאפים, כריכים מעולים,  

 סלטים וכמובן גזוז של פעם במבחר טעמים ובאוירה נעימה וקהילתית בשדרת אמיר מי טל. 

שחקני תאטרון. בתיאום   2ע"י  ניתן להעשיר את חווית הביקור באמצעות קטע משחק המוצג

 מראש.

 השירות כרוך בתשלום.

 לקבלת פרטים והצעת מחיר לקבוצות

 ניתן לפנות ללשכת התיירות:

 office@nhlhadera.co.il| דוא"ל  04-6343296טלפון:  

 כתובת: שדרת אמיר מי טל, פינת רחוב אחד העם. 

 14:00עד   7:00| שישי   7:00-20:00ה׳ -שעות פתיחה: א׳

 

 [3במפה, עמ׳  1גן המייסדים ]אתר מס׳ 

 "...וזה המקום המוכן לעשות גן לעידון".

דונם להקמת  -35שטח של כ  1911 -כך ראו בחזונם ראשוני המתיישבים בחדרה שהקצו ב

של המושבה הצעירה. בשטחו  גן ציבורי לרווחת המתיישבים. הגן הפך במהרה למרכז החיים

לתושבי המושבה, ובו הוקצה שטח למשתלת  פקה מים טרייםנחפרה הבאר הראשונה שסי

ששימשו לייבוש הביצות ובריכות המים. את המשתלה ניהל בן חדרה  איקלום לעצי אקליפטוס

זו נותרה   פיינברג בפיקוחו המקצועי של האגרונום הנודע אהרון אהרונסון. מתקופה אבשלום

הראשונה הפך הגן למחנה  מת העולםשדרת עצי הוושינגטוניה ושני עצי שיטה. במהלך מלח

 צבא בריטי. 



לנופלים בני חדרה,   נחנך בשוליו הצפוניים של הגן בית "יד לבנים" וקיר הזכרון 1956בשנת 

 מיוחדת לזכרם של מייסדי חדרה. של חדרה הוצבה בגן אנדרטה -75וביום הולדתה ה 

אליה הצטרף   קמינגר,, עפ"י המלצתו של יו"ר עמותת "יד לבנים" מר אהרון  1989בשנת 

צביון חדש שיהפוך את המקום   ראש העיר דאז נחמיה להב, הוחלט להעניק לגן המייסדים

 את ההיסטוריה של העיר חדרה.  לאתר מורשת תרבותית וחברתית אשר ישמר

אדריכל הנוף   לביצוע התכנון המחודש שכרו את שירותיהם של האמן הבינלאומי דני קרוון,

תכניתם הוא הכנסה אל תוך  ה פרי. הרעיון העיקרי שעמד מאחוריצבי דקל והמהנדס מיכ

סיפור המורשת של חדרה ביחד עם אתר זיכרון   שטח הגן של אלמנטים ומוצגים שיביאו את

 חדרה ושל בני חדרה שנפלו במערכות ישראל. מרשים לזכרם של מייסדי

הראשונה, את  בארהמבקר בגן ימצא לאורך "הדרך הלבנה" שזורת עצי הוושינגטוניה את ה

עשירה ומגוונת! בהמשך  הפרדסים ותעלות ההשקיה, את הביצות ודיונות החול וצמחיה

 חדרה, ורחבת זכרון מפוארת לזכר הנופלים.  הדרך יגלה המבקר את האנדרטה לזכר מייסדי

ולבניה שנפלו   "גן המייסדים" הנו אתר מורשת מרשים לתולדות חדרה וזכרון למייסדיה

 במערכות ישראל.

 לתיאום סיור מודרך לקבוצות בתשלום. ניתן לפנות ללשכת התיירות:

 04-6343296טלפון:  

 office@nhlhadera.co.ilדוא"ל 

 הכניסה חופשית!

 

 בית יד לבנים | אתר הנצחה לבני חדרה

 [ 3במפה, עמ׳   1מס׳ אתר ]

,   1989בחלקו הצפוני של "גן המייסדים", נבנה מחדש בשנת  1956הבית, שהוקם בשנת 

בו פעילויות ערכיות להנצחת בני חדרה שנפלו  והוא משמש מרכז חינוכי תרבותי ונערכות

 במערכות ישראל.

 בחדר ההנצחה לחללים מוצגות תמונות הנופלים ולכל אחד מהם ספר הנצחה אישי.



חדר ובו נטוע עץ זית עתיק, בעל מבנה כיפתי פתוח וחזית זכוכית עליה חרוט   -במתחם 

 ציטוט ממגש הכסף מאת נתן אלתרמן:

ַמע טּוַפת דֶּ ַאל ָהֻאָמה, שְׁ שְׁ נּו -"ָאז תִּ ים, ַיֲענּו ָלּה: ֲאַנחְׁ טִּ ם, שֹוקְׁ ַניִּ ַהשְׁ ם? וְׁ י ַאתֶּ ָרה: מִּ ָאמְׁ ם, וְׁ סֶּ ָוקֶּ

עָ  ף שֶּ יַנתַמַגש ַהכֶּסֶּ דִּ ָנה מְׁ תְׁ ים".  -ָליו ָלְך נִּ הּודִּ  ַהיְׁ

מ' כל אחד,  7ברחבת הזיכרון המפוארת מוצבים שמונה עמודי זיכרון המתנשאים לגובה 

דולקת אבוקת אש ובגובה העיניים חקוקים שמות  צבעם צבע חלודה טבעי, בראש כל עמוד

 החללים מאותה מערכה

 04-6342004 –רח' רוטשילד פינת הנשיא | טלפון  

 

 (3במפה, עמ׳  16אתר מס׳ )המצודה בחצר החאן  –בית הכנסת הגדול 

 מה שנכון להיום נכון היה גם אז, מקורות פרנסה גורמים להגירה חיובית . 

ענף הפרדסנות הביא רווחה לחדרה ואפשר קליטת פועלים ועולים חדשים. כתוצאה מכך 

הכנסת הישן ("הרפת" שתרמה משפחת לויטס) היה  גדלה גם אוכלוסיית המתפללים ובית

 צר מלהכיל את מאות המתפללים.

  41פורסם מכרז והוגשו  1935ועד המושבה החליט על בניית בית כנסת חדש וגדול. בשנת 

יהודית שטולצר סגל. קבלת ההחלטה לוותה  הצעות, הזוכה בתחרות הייתה האדריכלית

יחידני,   של בית כנסת, בהחלט היה זה מאורע בקולות מתנגדים, לכך שאישה תתכנן מבנה

אם כי עמדה לזכותה זכות אביה שהיה שומר מצוות. בית הכנסת נבנה ב"סגנון הבינלאומי" 

 בשלוב הסגנון המזרחי, דמוי מצודה. 

מקומות   350  -מקומות ישיבה לגברים ועוד כ  750 -הוא כולל אולם תפילה גדול המכיל כ 

 יסה המרכזיבעזרת הנשים. מעל שער הכנ

הבנוי בצורת קשת מתנוסס מגדל גבוה ששימש כמגדל תצפית. הקשתות סביב מדמים את 

עיגול מזכירים שובך יונים . אבן הפינה הונחה  מבנה "החא'ן", פתחי החלונות בדגם חצי

 .  1940וחניכתו היתה בשנת  1936בשנת 

 במקום מתקיים עד היום מניין תפילה בשבתות וחגים. 



שם מיופיו המרשים והייחודי ניתן לתאם סיור מודרך בתשלום עם לשכת על מנת להתר

 התיירות

 04-6343296טלפון:  

 office@nhlhadera.co.ilדוא"ל 

 ( צמוד למוזאון החאן) 74כתובת: רחוב הגיבורים 

 

 [3במפה, עמ׳  15המוזיאון לתולדות חדרה ]אתר מס׳  –ה׳חאן׳ 

ח'אן של חדרה, במרכז ההיסטורי של העיר. זהו  מוזיאון "החאן" חדרה שוכן באתר הלאומי ה

 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 . 

ידי נציגי ארבע  -דונם אדמות חדרה, על 30,000המבנה נרכש יחד עם  1891תרנ"א בשנת 

אגודות מיישבות ממזרח אירופה. במשך שש שנים שימש למגורים זמניים לראשוני 

המתיישבים בחדרה. מחדרי הבית המקוריים נותרו כיום אחד עשר בלבד, אשר משמשים 

מקווה הראשון במושבה( ומשמש כארכיון אכסניה לתצוגות הקבע של תולדות חדרה )כולל ה

 ההיסטורי של העיר ולפעילות התרבותית והחינוכית של המוזיאון. 

 

במוזיאון סיור אינטראקטיבי הכולל שימוש בטאבלטים באמצעותם יעברו המבקרים מסע 

 להכרת הסיפור ההיסטורי של חדרה,

 ממושבה לעיר.

 הביקור כולל:

 והמבנה ההיסטורי.  • צפייה בסרט קצר אודות המוזיאון

• סיור מודרך כשעה וחצי בחדרי הח'אן ההיסטוריים וחשיפה לחוויית ביקור חדשנית 

 באמצעות טאבלטים.

 • מתאים לקבוצות מאורגנות, משפחות, תלמידי בתי ספר וחיילים. 



 מקומות). 100• במתחם המוזיאון אודיטוריום חדש לאירועי תרבות, כנסים וימי עיון (עד 

– , שבת  09.00 - 12:00שישי  08.00-14.00| ב', ד'  9.00-17.00פתיחה: א', ג', ה' שעות 

 סגור

|   www.museum-khanhadera.org.il | 04-6324562חדרה. טלפון:  74כתובת: הגיבורים 

 khanhadera@013.net.ilדוא״ל: 

 

 בה-חפצי חוות

 אחוזת קיסריה שבחפציבה

: "לא יקרא לך 4חנקין על פי הפסוק מישעיהו ס"ב זהו השם שהוענק למקום על ידי אולגה 

 עזובה ולארצך לא יאמר

 עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה. כי חפץ ה' בך." 

 על ידי יהושע חנקין.  1891שטח החווה נכלל בשטחי חדרה שנרכשו בשנת 

נרכש השטח ע"י "אגודת נטעים", ששמה לה למטרה לספק עבודה לפועלים   1906בשנת 

קים יישובים חדשים בארץ מכספי הון פרטי. בחווה נטעו פרדסים ומטעי שקדים  עבריים ולה

וזיתים שהושקו ממימי הנחל. במהלך השיקום שוחזרו בית המשאבות, בית מנהל החווה  

 ורחוב הפועלים. 

  30 –מידי שנה בסיומו של הסתיו ותחילתו של החורף מגיעים אלינו מאזור הים השחור כ 

קורמורנים    8,000את החורף בארצנו. ריכוז גדול במיוחד למעלה מ  אלף קורמורנים, לבלות

 מגיע להעביר את החורף על צמרות עצי האקליפטוס על גדת הנחל בשטחה של החווה. 

 החווה שוקמה ושוחזרה ע"י חברת חשמל והמועצה לשימור אתרים. 

המשאבות כיום ניתן לבקר בחווה ללא עלות, לצפות בסרט במרכז המבקרים, לסייר בבית 

המשוחזר וללכת לאורכו של הנחל עד לשפך לים. במקום מדשאות מטופחות המתאימות 

 למנוחה ופיקניק. 

 בראשית החורף מעוטרות הגבעות מסביב ברקפות ובשלל פריחה צבעונית.

 במקום מוקרן סרט המתאר את ימי הקמת החווה. 

 הכניסה ללא עלות ובתאום מראש



 7:00-14:00ה בין השעות -מים א| בי 076-8634742מרכז מבקרים: 

 

 בית אולגה חנקין

 בית קפה, מסעדה חלבית, כשר

 משפחת חנקין ממייסדי חדרה

של המאה  30על הצוק שמעל הים, אל מול השקיעות, ניצב כמגדלור בית ישן משנות ה 

 הקודמת.

לתעלומה שנים רבות היה המבנה בגדר תעלומה מדוע נבנה הבית במרומי הצוק? מסביב 

 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 

הבדואים שהתגוררו בחוף הדרומי טענו לבעלות על  -1936שבזמן מאורעות שהחלו ב 

ושע חנקין קנה עבור מתנחלי חדרה, על מנת להכריז מי הבעלים על אדמה זו, האדמה שיה

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 

בית קפה אינטימי ורומנטי המחזיר את הסועדים אחורה  הבנוי בסגנון "הבאוהאוס", שבחדריו 

 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. 

 אורחים, כחמש דקות נסיעה מכביש החוף 140* המקום מתאים לאירועים של עד 

 אפשרות לשירות הסעה ברכב פרטי בתיאום מראש –למתקשים בטיפוס למצוק * 

* סיפורו של הבית מובא ללא תוספת עלות, באמצעות סרטון/ הדרכה מקומית במידת 

 האפשר.

 לקבלת מידע והצעות אירוח לקבוצות

 office@nhlhadera.co.il .04-6343296טלפון:  



 04-6214424דה: גבעת אולגה | מסע 1כתובת: שד' מנחם בגין 

 עד אחרון הלקוחות.  09:00ה': -שעות פתיחה: פתוח ימים א'

 ניתן לתאם קבוצות לשעה מוקדמת יותר 

 עד שעה לפני כניסת שבת. 09:00יום ו': 

 

 מרכזי מבקרים

 הטכנודע

 דברים שרואים רק מכאן 

 טכנודע הינו מרכז חינוכי מדעי טכנולוגי שנמצא בגבעת אולגה, חדרה.

פועל לקידום החינוך המדעי בישראל והנגשת תחומי המדע השונים לקשת  טכנודע חדרה

בטכנודע הינו חוויה מעשירה ומהנה אשר  הרחבה ביותר של החברה הישראלית. הביקור

חושפת את המבקרים בו לסודות המרתקים של עולם המדע ומקדמת תובנות מדעיות תוך  

ודיים, שמאפשרים לצוות להמחיש והתנסות. לרשות הטכנודע, עומדים מתחמים ייח משחק

 את נפלאות המדע ברמה אקדמית גבוהה.

מצפה כוכבים: בטכנודע מוצב הטלסקופ הגדול בארץ הפתוח לקהל הרחב. הטלסקופ  

 עצמים ברקיע. 64,000ממוחשב בעל מאגר נתונים של 

פלנטריום: הפלנטריום מהווה הדמיה של כיפת השמיים, תוך קבלת הסבר מקיף על כוכבים  

 וקבוצות כוכבים. 

יחידה לסימולציה רפואית: המעבדה היחידה במינה בארץ המאפשרת לבני נוער להתנסות 

ללא חולים". מעבדה משוכללת ומאובזרת  בעבודת הצוותים הרפואיים השונים ב"בית חולים

 קרדיולוגיה / כירורגיה / אורתופדיה / גניקולוגיה / טיפול נמרץ /)עם מספר "מיני מחלקות" 

. היחידה כוללת ציוד רפואי מתקדם: סימולטור לידה שמיילד בובות בעל חבל (הדמיה ועוד...

 HPS- Humanתבור ושלייה, בובת אדם 

Patient Simulator .שנושמת ומדברת , 



פארק מדע חיצוני: ארבעה דונמים של מעבדה מדעית חיצונית המדגימים את פלאי המדע  

 והתנסות. עשרות המוצגיםוהטבע בדרך של חוויה  

 המרהיבים במתחמי הפארק מתמקדים בשלושה נושאי על: קול ומוסיקה, אנרגיה ותעופה. 

אולם מוזיאון: באולם ממוקם מסוק מדגם דיפנדר שנתרם על ידי חיל האוויר הישראלי וכן  

בלונה פארק, חדר חושך, מתחם משחקי  מגוון תערוכות במדע וטכנולוגיה: תערוכת סיבוב

 שב ועוד. מח

מרכז חץ: יחידה לחינוך לגיל הרך: הילדים נחשפים לעולם אגדות ציורי ומזמין, המשלב מדע 

מעבדות חדישות  12ומרהיבה. מעבדות מדעים:   ואוריינות בסביבה אינטראקטיבית מגוונת

 שנבנו במתכונת של מעבדות החקר בהן לומדים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ועוד. . .

 

 נציע גם את מוזיאון הרפואה היחידי בארץ. 2020במהלך שנת 

 מטרת המוזיאון הינה הנגשת עולם הרפואה בדרך מתקדמת.

לגעת ולהיות חלק פעיל במוזיאון,   התכנון כולל תצוגה אינטראקטיבית בה המבקרים יוזמנו

 ומשמעותית למבקר. הנגשת עולם הרפואה לקהל והרחבת  דבר שיותיר חוויה עמוקה

נתפשת לא פעם כמאיימת ובלתי  הרפואה הינן חשובות בעיקר כי הרפואההידיעות בתחום 

 מובנת למי שאינו מהתחום.

את ההכרות עם גוף האדם: "המכונה  לצד ההכרות עם עולם הרפואה, מבקש המוזיאון לחזק

גוף האדם   להעריך אותו ולדעת מדוע וכיצד לשמור עליו. במוזיאון יוצג  שלא תאומן", ללמוד

והסיפוק בהצלת חיים והכרות עם התקדמות  יו, מחלות והטיפול בהם, דילמותומבנה רקמות

 הרפואה.

ויוצגו פיתוחים פרי    של ישראל בטכנולוגיה ובמדע, דגש מיוחד יושם על הישגיה המיוחדים

 גאווה ישראלית.

 04-6333505ה' | -ימים א'

 www.technoda.org.ilאתר: 

 technoda@technoda.org.ilדוא"ל: 



 , גבעת אולגה, חדרה2: רח' הרב ניסים כתובת

 

 אורות רבין

 היהלום השחור מביא את האור

 חוויה אינטראקטיבית, טכנולוגית וחדשנית על עולם החשמל

באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר  -3600המרכז החדש מציג את עולם החשמל ב 

 אינטראקטיבית חינמית לכל המשפחה.חוויה  באתר תחנות הכוח של אורות רבין,

המרכז החדשני פותח באמצעים הטכנולוגים המתקדמים, ומעניק חוויה חינוכית ייחודית לכל 

בתחנת הכוח. הביקור במרכז אורך כשעה,  המשפחה, במתקני המרכז ובסיור מודרך 

ך במהל חוויה לימודית אינטראקטיבית בעברית, עם אפשרות לכתוביות בערבית ובאנגלית

; סרטון המדמה תרחיש סייבר שחברת  IMAXהסיור, המבקרים עוברים חוויה בסגנון 

של המבקרים, מתחם וירטואלי בו עוברים   החשמל נאלצת להתמודד אתו עם הפעלה

 המבקרים חוויה לימודית ורגשית ייחודית מסוגה, באווירה בינלאומית העוסקת בהמצאת

ה וההובלה של החשמל ובאתגרים  החשמל, התפתחות רשת החשמל, בצרכי ההולכ

 והמורכבויות העומדים בפני חברת החשמל.

ענקיים במתחם  LEDהמתחם החדשני כולל אפקטים וטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם; מסכי 

בגופנו, בטבע ובבית. לאחר  -החשמל בכל צורותיו אשר מציגים אפקטים הקשורים לעולם

מתוצרי   יתי שנמצא במתחם המרכז העשויהסיור המשתתפים מוזמנים לבקר בגן מדעי חוו

 חשמל ממוחזרים, ההופכים למתקנים המלמדים על 

 אנרגיה מתחדשת. -דרכי ייצור חשמל אלטרנטיביות

במרכז החדש הושקעה מחשבה רבה, כך שהחוויה העוצמתית של המרכז החדש הופכת את 

את כל החושים.   עוטף אותם מכל הכיוונים ומרגש המבקרים לחלק מסיפור החשמל. הסיפור

כך   כל ביקור במרכז מותאם לקהל היעד הרלוונטי, בהתאם לגיל ודגשים של הקבוצה,

שהמתחם נראה ומרגיש אחרת וזה חלק מהקסם של המקום. מדריכי המרכז ישמחו לקבל 

 החוויה הלימודית המחשמלת של עולם החשמל. את פני המבקרים, ולהעביר אותם את

 מראשהכניסה חינם ובתאום 



 ניתן לתאם ביקורי קבוצות במהלך כל השנה.

 076-8644333טלפון:   07:00-15:00ה' -פתוח: א'

 

 ״גלריית חוצות״

 חווייה תרבותית במרחק נגיעה

עיריית חדרה חורטת על דגלה קידום ועידוד אמנים צעירים בתחילת דרכם, לצד אמנים 

השראה, המשלב אמנות כמרכז תרבותי מעורר  ותיקים, במטרה לשמר את מרכז העיר

 עכשווית וייחודית. 

לצורך כך הקימה עיריית חדרה גלריה קבועה במרחב הציבורי, מנגישה את האמנות בעבור  

אליה תוך כדי טיול. ב״גלריית חוצות״ החדשה יוצגו   הקהל הרחב ומאפשרת לו להיחשף

מוארות וכן בתוך  לאורך השנה מספר תערוכות מתחלפות. העבודות מוצגות בפרגולות

קופסאות מעוצבות אשר מוארות בשעות החשיכה ומעניקות מבט יוצא דופן על יצירות 

 האמנים.

פלטפורמת גלריית החוץ נועדה לקדם ולחשוף עשייה אמנותית יצירתית, חדשה וצעירה, של 

לה. יצירות האמנים מוצגות לציבור הרחב וזמינה במשך כל  אמנים ויוצרים מהארץ ומחוצה

 ות היממה, מומלץ להגיע בשעות הערב כשהגלריה מוארת.שע

 ניתן לתאם סיור מודרך בתשלום עם לשכת התיירות

 office@nhlhadera.co.ilדוא״ל:  04-6343296טלפון:  

 רחוב הרברט סמואל, פינת רח׳ הרצל, חדרה. - (הפיאצה)כתובת: כיכר העצמאות 

 

 פארקים ושמורות טבע

 פארק נחל חדרה

 פעמים געגועים לנחל ..." "חופים הם ל

כך כתב נתן יהונתן על שפך נחל חדרה לים. תכנית הקמת הפארק נולדה בשנות השבעים 

דוד" כיום "אורות רבין", עקרונות התכנית היו לשקם קטע  עם הקמת תחנת הכח אז "מאור

ל הטורבינות והוזרמו חזרה א מטר, להזרים מי ים שהוכנסו לתחנה לצינון 1,500 -נחל של כ



הנחל כדי ליצור זרימה קבועה בקטע זה ללא קשר לעונת השנה. כיום בעקבות פעולות 

נרחבות חזר הנחל לזרום. בשתי גדותיו של הנחל, פארק יפהפה, מדשאות ופינות   שיקום

המוליכות אל מדרגות היורדות אל המזח ואל  ישיבה. חורשת אקליפטוסים ושדרת דקלים

בין שתי   הוקם מעל הנחל גשר מיתרים המחבר 2013מסלול הליכה עד חוף הים. בשנת 

 גדותיו, חוויה מיוחדת לאוהבי מראה הים בשקיעה.

בימי הסתיו ניתן לצפות בשקיעות אדומות מדהימות מעל רכסי הדיונות העוטפות את 

 הדיונות וללכת לאורך החוף עד לחוף גבעת אולגה. הפארק, מוזמנים להתגלגל במדרונות

 רים החוליים פורחים נר הלילה וחבצלת החוף.בחודשי הקיץ, באזו

 * קטע משביל ישראל עובר בפארק לאורכו של הנחל.

 * הדייג והרחצה בנחל אסורים. 

 ניתן להזמין סיור מודרך לקבוצות בתשלום.

 לקבלת פרטים אודות קיום אירועים עסקיים/פרטיים ניתן לפנות ללשכת תיירות חדרה.

 08:00-18:00אפריל -| דצמבר 08:00-19:00ש' -ימים א'

 park@nhlhadera.co.ilכתובת דוא"ל 

 04-8876349טלפון 

 

 ״כרישים בזרם״ 

בעינכם את התופעה שכולם  הכרישים שבו לשפך נחל חדרה ואתם מוזמנים לבוא ולראות

 מדברים עליה! 

"אורות רבין" בחדרה  הכוח  על התופעה: מדי חורף מתקבצים בסמוך למוצא הימי של תחנת

 עשרות כרישים. 

עולמי, מזמנת לאזור כבר מספר  תופעה זו, שנחשבת לייחודית ומרתקת במיוחד בקנה מידה

  המנסים לצפות בפלא ובטבע במיטבו. הכרישים המגיעים לאזור,  חורפים, מטיילים סקרנים

שלהם. אורכו   בסנפירי הגב במספר, הם ממין עפרורי וסנפירתן, וניתן להבחין בנקל 30-20

ק"ג וסנפירי הגב שלו מעוגלים במקצת.  -350כ  מ', משקלו -4של הכריש העפרורי כ 

 ק"ג ויותר. הכריש  - 100מ' ומשקלו כ  3-2.5אורכו  –קטן יותר   הסנפירתן



 מוגדרת גלובלית כפגיעה.  הסנפירתן מוגדר ברמת סכנת הכחדה. אוכלוסיית הכריש עפרורי 

 ייד במשקפת לתצפית מרחוק. הכניסה חופשית. מומלץ להצט

חודש אפריל למעט בימים   מתי הכי כדאי? העונה המומלצת החל מחודש דצמבר ועד

 גשומים. 

 

 ״יד אבשלום״ 

יוסף לישנסקי בשליחות   בלילה סוער יצא אבשלום פיינברג מהתחנה בעתלית עם חברו

לא תוסיף   תמרים שנתנה לו שרה אהרונסון ולא ידעה כי המחתרת למצרים כשבכיסו שלושה

המדבר כיסו על  מצא את מותו אבשלום במדבר רפיח וחולות  1917עוד. בינואר   לראותו

שנה. בהעדר   50היו בכיסו סוככו על קברו במשך  עצמותיו, ענפי הדקל שעלו מהתמרים אשר

על   4כביש  גלעד לזכרו של אבשלום בשוליו של 1954המשפחה בשנת  מצבה הקימה

הועתקה האנדרטה במבצע הנדסי  , בהסכמת המשפחה,  2010אדמות המשפחה. בשנת 

כביש  בפארק נחל חדרה. הצורך בהעתקתה נבע מתכנית סלילתו של מורכב למקומה הנוכחי

 .6המחבר את חדרה לכביש  9

 

פעל סרן שלמה בן אלקנה,  שנה לאחר מותו של אבשלום, 50לאחר מלחמת ששת הימים, 

 הרצל. הכניסה חופשית! ניתן לתאם הדרכה בתשלוםבהר  לגילוי עצמותיו ולהבאתו לקבורה

 office@nhlhadera.co.il 04-6343296לשכת התיירות 

עד חניון פארק נחל חדרה,   איך מגיעים? מכביש החוף פונים מערבה במחלף אולגה ונוסעים

 מדרום לתחנת הכוח.

 

 אקו פארק

ל העיר חדרה בלב ש דונם ושוכן בחלקה המזרחי 72הפארק הציבורי משתרע על שטח של 

 שכונת מגורים חדשה "שכונת הפארק".

 במרכז הפארק אגם אקולוגי עם גשר להולכי רגל שעובר מעליו. 



הגילאים, מותאם לילדים עם   בכל שטח הפארק מצויים מתקני משחקים, פעילות וספורט לכל

 צרכים מיוחדים. 

עות ציבוריות לקהל הופ הפארק משמש לפעילות ציבורית של בתי ספר וגני ילדים ולקיום

 הרחב.

 אופניים "פמפמטרק". בפארק שבילי הליכה, משטחי דשא טבעי נרחבים ואף מסלול

 בפארק ישנו תל מלאכותי וממנו ניתן לתצפת על הפארק כולו. 

 • חל איסור על כניסת אופניים וכלי רכב חשמליים. 

 • חל איסור על הבערת אש או שימוש במתקני מנגל.

 האכלת הדגים שבאגם.• חל איסור על 

 הגעה של קבוצות גדולות ומוסדות חינוך 

 דורשת תיאום מול הנהלת הפארק

 22:00-16:00שעות פתיחה: יום ראשון 

 22:00-6:00שבת  -ימים שני 

 04-8720946טלפון:  

 שמורת תל גדור

 הכל במקום אחד

  3 -רך כשמורה ייחודית זו הינה שמורת החוף היחידה בין חיפה לאשדוד המשתרעת לאו

 ק"מ.

האתר מציע שמורת טבע תת ימית מהיפות בחופי הים התיכון. חובבי הצלילה יוכלו לבצע 

 צלילות במגוון מועדוני הצלילה באזור.

בשמורה קיימים ערכי טבע נדירים כמו הצמחים; אירוס הארגמן, שמשון סגלגל ובלוטה 

 פלישתית.

 השמורה, תל גירית בדרום השמורה.שרידי ארכיאולוגיה: תל גדור במרכז 

 חובבי הגיאולוגיה יוכלו לראות חתך שכבתי יפה במצוק הכורכר. 

בשמורה מסלול הליכה מעגלי שבתחילתו תעלו על הרכס מדרום לחוף אולגה בואכה חוף  

 ממגע המים המלטף. מכמורת וממנו תרדו לקו החוף להינות



 יב פורח וגם ביום * מומלץ מאוד לטיול קיץ של אחר הצהריים או אב

 סגריר כשהשמש שולחת קרניים מחממות. 

 * מידע נוסף על המסלול ניתן למצוא באתר תיירות ובילוי של חדרה

www.hadera-tour.city 

 * הרחצה בחוף השמורה אסורה!

 * על שהיית בני אדם בשטח בשעות הלילה.

ב לשפתם, בפרט  * מצוקי הכורכר אינם יציבים וחשופים לסכנת התמוטטות. אין להתקר

 בעונת החורף. 

 ניתן לתאם סיור בתשלום עם לשכת התיירות

 04-6343296טלפון:  

 office@nhlhadera.co.ilדוא״ל: 

 שמורת ביצת זיתא

 בפינתה המזרחית של העיר חבוי מקום מיוחד בו אפשר למצוא ככה היה פה פעם -תל זרור 

ומשלב את כל מה שילדים יתלהבו  מתאים לכל המשפחה שקט. טיול לשמורת זיתא ותל זרור

 ממנו. גבעה לטפס עליה,

אשר קרה בלילה. אצל כולם  ציפורים להתרגש מהן ועקבות בעלי חיים המספרות לנו את

 הנראה ככה היה פה פעם, ערב בוא החלוצים.  בסוף התחושה תהיה זהה, ככל

שלוליות לאורך הדרך והיא אינה  נקוותעונות ביקור מומלצות הן חורף ואביב, לאחר הגשמים 

 שמורת ביצת זיתא נמצאת בין מפעלי גרנות לשכונת בית מומלצת לנסיעה ברכב פרטי.

 אליעזר בחדרה.

ק"מ. לבאים מחוץ  2.2 -הוא כ מרחק הנסיעה בדרך זו מרחוב ארלוזורוב בחדרה עד לשמורה

 ,(ממחלף קיסריה לעפולה 65בכביש )בצומת חדרה מזרח  לחדרה, מומלץ להיכנס לעיר

ניתן להגיע לשמורה גם ממפגש  ק"מ להסתובב בכיכר ולפנות לרח' ארלוזורוב. 1.9ולאחר 

לצומת   מ' עד 500 -בשכונת בית אליעזר. מכאן יש לנסוע צפונה כ  הרחובות האביב ויפה נוף

רה. דרך זו מהווה חלק ממסלול השמו עד גבול (מזרחה)הסימון הכחול ושם לפנות ימינה 

  הטיול "פארק זיתא".



 ניתן להזמין טיול מודרך בתשלום לקבוצות בלשכת

 התיירות

 04-6343296טלפון:  

 office@nhlhadera.co.ilדוא״ל: 

 www.hadera-tour.cityאתר: 

 

 יער חדרה

ינון  את מקומם של עצי האקלפיטוס תפסו פעם ביצות שהיו אכסניה טבעית לק -יער חדרה 

החלה נטיעת  1896שהפילה רבים מהמתיישבים. בשנת  יתושי האנופולס, מחוללי הקדחת

אך לא יבשו אותן,  האקליפטוסים בביצות בתקווה שייבשו אותן, העצים אמנם שרדו בביצות

 את תהליך הייבוש בסופו של דבר עשו ע"י שאיבת המים בצינורות לנחל אלכסנדר.

ים נפלאה כמו באגדות המציעה לכם המטיילים לחסות אנחנו זכינו לחורשת אקליפטוס

 קק״ל לרווחת הציבור. בצילה. במקום שולחנות פיקניק של

יער אלוני התבור הקדום ידע ימים יפים יותר בטרם נחה עליו   יער הפארק, שריד מיער השרון

 להתנעת קיטורי הרכבת. ידם המשחיתה של התורכים, אשר נזקקו לעצים כחומר גלם

מכריתת העצים קיבלנו את יער הפארק שבו עצים במרווחים גדולים וביניהם שבילים   כתוצאה

לעונה ובית גידול לעשרות מיני ציפורי מים. אם תמשיכו  מוריקים, פריחה ססגונית בהתאם

שריד מאותן הביצות   ללכת עם השבילים לכיוון מזרח, שם בין עצי האקליפטוס תוכלו לראות

 תראו לפניכם את בריכת עטה. -הראשונים של הימים 

 

 פארק השרון

דונם   6000ממש בקצהו של יער חדרה נפרש לפנינו פארק השרון, המשתרע על שטח של 

 המכילה את מכלול נופי השרון. ומהווה יחידה טבעית ושלמה

 הפארק מציע מסלולי טיול בין מרחבים ירוקים, עצי חרוב ואלון, שפע של ציפורים ופריחה. 

 * הטיולים בפארק מתאימים לכל עונות השנה

 * "שביל ישראל" חוצה את פארק השרון מאזור יער חדרה לכיוון נחל אלכסנדר.



 ניתן להזמין טיול מודרך לקבוצות בתשלום בלשכת התיירות. 

 04-6343296טלפון:  

 office@nhlhadera.co.ilדוא״ל: 

 

 חופי ים

 חוף מפרץ בנימין

מדרום לתל עפר בצפון. בעבר  בין חוף הרחצה המוסדר של חדרהמפרץ בנימין ממוקם 

 שימש המפרץ נמל קטן

 ליצוא אבטיחים. 

הגיעו הברון אדמונד בנימין   1914מדוע נקרא הוא "מפרץ בנימין"? מספרים כי בשנת 

 הקטנה לביקור אצל חקלאי חדרה. במפרץ ערכו לו טקס רוטשילד ורעייתו עדה בספינתם

כמו כל מפרץ ללא שם מיוחד זכה   "מפרץ בנימין", המפרץ שהיה עד אזמרשים והציבו שלט 

 בכינוי חוף כפר הים בשל פרויקט המגורים הצמוד לחוף.  חוף מפרץ בנימין הידוע

השבוע ומעליו ממוקם קפה חנקין    בחוץ, ממוקמת מסעדת בני הדייג הפתוחה בכל ימות

 ו. -הפתוח א

 

 החוף המוטורי

 המים?  סירה קטנה לרדת עם האופנוע עדיש לכם אופנוע ים או 

 מוסדרת ובטוחה בחוף יעודי לכך.  בחדרה ניתן לפרוק לים ולהעמיס כלי שייט בצורה קלה,

ניתן לרכוש מנוי במשרדי  (אורך מ' 7עד )כפוף למילוי המסמכים לבעלי כלי שייט ממונעים 

 ה-פארק נחל חדרה, בימים א 

 9:00-12:00בין השעות 

 טלפון לבירורים: 

 09:00-12:00ה בין השעות -בימים א 04-8876349

 חל איסור נסיעה בכלי רכב בחופים במוכרזים והלא מוכרזים,

 רכב אשר יימצא בחוף צפוי לקנסות הקבועים בחוק. 



 חל איסור על הקמת סוכות והצבת קראוונים. 

 הכניסה למנויים!

 

 חוף גבעת אולגה

ר בעיר. כחלק מפרויקט "טיילת החוף" חוף גבעת אולגה הינו החוף המוכרז הגדול ביות

החברה לפיתוח תיירות, רצועת חוף זו עברה  –שמבצעת עיריית חדרה באמצעות נחלים 

 "מתיחת פנים" ומציעה כיום:

מדשאה רחבה אמפי להופעות עם מדרגות ישיבה ושבילי ירידה לחוף רחבה עם  •

 . מתקני משחק ייחודיים לילדים

חנייה    ,סוכות הצלה מאוישות במצילים ומצוידות בכלים חדישים ,תקני כושרמ •

 .מרווחת ללא תשלום

 חוף מופרד לציבור הדתי  ם,אירועים ופסטיבליים עירוניי ם,מלתחות ושירותים מוסדרי  •

לאורך החוף מתבצעים פעילויות פיקוח ואכיפה לשמירת ביטחונם של המתרחצים, כולל 

 החל מאופנועי ים וכלה ברחפן.  ףפיקוח על איסור נסיעה ברצועת החו

נגישות: חוף גבעת אולגה נגיש לנכים ואף יש כיסא מצוף המאפשר כניסה אל תוך המים.  

 הכיסא נמצא בסככת הצל הייעודית לנכים. 

 

 בילוי נופש ופנאי

 חדרה -מלון רמדה 

  בתי מלון ב  7800מעל  מלון רמדה ריזורט חדרה, מרשת מלונות ווינדהאם העולמית המונה

אולמות האירועים ומסעדת המלון ייהנו האורחים   מדינות. מכל חדרי המלון, הסוויטות, 72

לעסקים  מרהיבה וים אינסופי. המלון מותאם לאורחים המגיעים לנופש או מנוף לגונה

 ולמשפחות מהארץ ומחו"ל.

עסקים, זוגות ומשפחות,   חדרים מרווחים ומפוארים המותאמים לאנשי 173חדרי המלון:  

 דלת מקשרת וכולם עם מרפסת הפונה לנוף הים.  סוויטות מפנקות, חדרים עם  102תוכם מ



אינטרנט אלחוטי חינם,   אמבטיה,\בכל החדרים והסוויטות במלון: מרפסת, נוף לים, מקלחת

תה, מיזוג אויר, ספה, מייבש שיער ומיני  \ערכת קפה טלוויזיה בכבלים, כספת, פינת ישיבה,

 מקרר.

 מתקנים

חדרי טיפולים; מועדון ילדים, חדר ישיבות. בריכת שחיה חיצונית ובריכת שחיה  10עם ספא 

צמוד למלון חדר   –החורף; ג'קוזי; סאונה יבשה ורטובה. חוף ים  מקורה המחוממת בחדשי

 אוכל הצופה ללגונה ולים. 

ט טכני  במלון אולמות לכנסים ואירועים, ימי עיון, סמינרים ועוד... האולמות מאובזרים במפר

 לנוף הלגונה המרהיבה ולים.  עשיר במיוחד וכולם צופים

מתאים מכל הגילאים. בריכת  במועדון משחקיה עם משחקים להעשרת הילדים מועדון ילדים:

משחקי מחשב, סוני  עבודות יצירה, ואזור לילדי גיל העשרה בו ישנם כדורים לקטנטנים,

 פלייסטיישן ועוד. 

 רההמלון כשר בהשגחת הרבנות חד

 מפרץ בנימין.  1רח׳ מנחם בגין 

 www.ramada-hadera.co.ilאתר: 

 info@ramada-hadera.comדוא״ל: 

 04-8866688טלפון:  

 

 כפר הקניות והבילויים -מול החוף וילג׳ 

הכינו את עצמכם לחוויה שלא הכרתם, לטייל בשדרת האופנה הייחודית, המעניקה תחושה 

 של חופשה

להתרגש מבריכת הגלישה המיוחדת וממתחם המשחקים המרתק, מפנקת מעבר לים. 

להתפעל מהמזרקה המוארת והמרהיבה ולבלות במגוון המסעדות האיכותיות גם בשעות 

 הקטנות של הלילה. ליהנות משפע של חוויות, אירועים ומיקום מושלם.

 לגלות עולם חדש במול החוף וילג’.

 ופנה האירופאית. חנויות ומותגים מובילים בשדרת הא 100מעל 



 מתחם מסעדות ובילוי לילי הפתוח גם לאחר סגירת שדירת החנויות. 

 

 מתחם משחקים חינמי לילדים בכל ימות השנה.

מים מוזיקליים הכוללים   מזרקה מרהיבה מוארת בתאורת לד צבעונית, משלבת מופעי

 הגורמים לנתזים להגיע לגבהים אדירים.  טכנולוגיה ואפקטים חדשניים,

רכבים. נגישות ישירה מכביש  חניות עיליות ותת קרקעיות, תחנת תדלוק ושטיפת 1600

 החוף, משרדי מגדלים 

 להשכרה וקרבה לתחנת הרכבת ומרכז התחבורה החדשים.

 , חדרה.  10רח' פרופ' שכטמן 

www.mall-hof.com 

 

 

 קארטינג פלייס

באירופה. אורך המסלול הינו  הקארטינג פלייס בחדרה הינו המתקדם ביותר בארץ ומהיפים

 מטר!  7 -הינו כ מטר להקפה!!! ורוחבו 400 -כ

מתחת לכיפת השמים.   כלומר ( OUTDOOR )בקארטינג פלייס חדרה המסלול פתוח 

 ומדמה נהיגת מסלול ברמה הגבוהה ביותר!  מסלול הקארטינג בנוי מבטון מוחלק

המאפשרים חוויה והנאה  והציוד אצלנו תמצאו חדר הדרכה משוכלל ואת מיטב המחשוב

אלוף ישראל  טובי המדריכים בארץ ובראשם גיא דיאמנט, לרשותכם מרבית, בנוסף יעמדו

 .  2012בקארטינג 

 . 8הנסיעה מתאימה לילדים החל מגיל 

 שעות הפתיחה )בעונת החורף יש לתאם מראש(

 22:00עד  16:00 -ה -א

 15:00עד  11:00 -ו'

 23:00מצאת השבת עד  -ש'

 ממוקמים בקומת הגג )מעל בריכת הגלישה(אנו 



 1700-555066טלפון:  

 

 בריכת גלישת גלים

שלא נראתה כמותה בישראל!  מתחם הקניות והבילויים מול החוף וילג' מזמין אתכם לחוויה

 תתכוננו לעוף על הגל!

גלישה לכל אחד, בכל  המאפשרת חווית CITYWAVEבריכת גלישת גלים מדהימה מבית 

 אפילו הרחק מהים. מקום, 

 אצלנו כל אחד יכול!

 CITYWAVEמבית . אין דרך קלה ובטוחה יותר ללמוד לגלוש מאשר בבריכת הגלישה

מסוגלים. תוכלו לתפוס את הגל  הגל שלנו הינו גל אינסופי, תוכלו לגלוש עליו כל עוד אתם

 בבריכת  על סיבובים, תמרונים וקפיצות. לאחר שחווית גלישה בכל צד ולהתחיל להתאמן

ולחוות תחושה מוכרת  , תוכלו בקלות לתפוס כל גל בים CITYWAVEהגלישה מבית 

 ומעלה.  8הגלישה אפשרית מגיל  מהתחלה.

 077-9974112לפרטים והזמנת סשן חייגו  

 www.mall-hof.comאו באתר שלנו 

 כפר קניות והבילויים-חדרה, מול החוף וילג' 10שכטמן 

 

 שביל התפוזים

מראשוני המתיישבים בעיר חדרה, שוכן   שר ננטעו על ידי בני משפחת רוטמן,בלב פרדסים א

 אשר קם מתוך אהבה לאדמה, לטבע, ליצירה ולאנשים.  "שביל התפוזים" 

אקטיבי בחיק הטבע לאורך כל  הפארק הוקם מתוך הרצון להעניק לאורחיו חוויה של בילוי

 להתחבר אל הטבע,המשחק, להתנתק לרגע מהמסכים ו השנה, להחזיר את חדוות

המבנה המרכזי במקום הינו בית   המשפחה ובעיקר אל הילד הפנימי המצוי בכל אחד מאיתנו.

המשרת  אשר שופץ ומשמש היום כבית קפה (1910נבנה בשנת ) אריזה ישן מימי התורכים 

, כשגם ההורים מוזמנים   13מגיל שנתיים עד   את המבקרים במקום. הפארק מתאים לילדים

למצוא מתקני טיפוס   המתקנים השונים ואף להתאתגר. ברחבי הפארק תוכלו לעלות על



, מתחמי השפרצות מים  (מאפריל עד סוף נובמבר) אתגריים, תעלת מים לשייט קיאקים

 מסלול נינג׳ות ומסלול מכוניות חשמליות.(, בקיץ)

 לאורחי הפארק.משפחתי  בחודשים נובמבר עד סוף מרץ מתקיים במקום קטיף הדרים

 שעות פתיחה:

בבוקר. שעת הסיום  10:00מהשעה   הפארק פתוח בשבתות, חגים וחלק מהחופשים, החל

 משתנה בהתאם לעונה.

 בימים גשומים הפארק סגור.

 בין קיבוץ גן שמואל לצומת נחל חדרה 65מיקום: כביש 

 www.shvil-hatapuzim.co.il | 04-6070800טלפון: 

 טיפוסקליף קיר 

לזכות בתוכנית הנינג'ה ווריור   תם חולמים להיות מטפסי או מטפסות העילית הבאים אואם א

על הקיר ואז לצאת לטפס בטבע, או פשוט לבצע פעילות   הבאה, להתחיל לצבור ניסיון וכוח

קליף קיר טיפוס זה   בריאה, מאתגרת ומהנה שתשמור לכם על איכות חיים גבוהה אז גופנית

 המקום עבורכם. 

 שבוע מסלולים חדשים בכל הרמות.בכל 

 . 5אנו מציעים פעילויות למבוגרים וחוגים לילדים החל מגיל 

 מוזמנים לטפס!

 פארק לילדים 

 שעות פתיחה:

 15:00-22:00ד' בין השעות -ימים א'

 10:00-22:00ימים ה' , ש' בין השעות 

 9:00-16:00ימי שישי בין  

 , חדרה  35מיקום: מתחם מיקס, צה״ל 

 www.cliffclimbing.co.il | 04-6627313טלפון: 



 

 מתחם מיקס חדרה

 מתחם קניות ובילוי לכל המשפחה.

 קולנוע ׳סינמה סיטי׳ ומגוון רשתות ומסעדות.

 , חדרה 35כתובת: רחוב צה״ל 

 8:00-21:00יום ה:  -שעות פתיחה: יום א'

 סגור -| שבת  8:00-15:00יום ו': 

 04-621-8551טלפון:  

 חדרהקניון עופר לב 

 בתי עסק.  -120מ"ר והוא מונה כ  60,000גודלו 

 , חדרה  40כתובת: שדרות רוטשילד 

 21:00 –  9:00יום ה׳ -שעות פתיחה: יום א׳

 22:30  – 19:30| שבת  14:30  – 9:00יום ו׳ 

 04-632-2570טלפון:  

 שערי חדרה

 מתחם קניות ובילוי לכל המשפחה.

 מגוון רשתות ומסעדות 

 , חדרה 1קיעין  כתובת: רחוב יהודי פ

 8:00-21:00יום ה :  -שעות פתיחה: יום א'

 סגור -| שבת  8:00-15:00יום ו': 

 04-634-3311טלפון:  

 קפה, בארים בתימסעדות, 
 

 (כשר למהדרין) קפה פיינברג

 בית קפה מסעדה חלבית

 04-6344490חדרה |  34ז’בוטינסקי 

 



 (כשר) בית האהבה -בית חנקין 

 , גבעת אולגה1מנחם בגין שד’  מסעדה חלבית

04-6214424 

 בני הדייג 

 מסעדת דגים ובשרים 

 , מפרץ בינימין, כפר הים חדרה 1שד’ מנחם בגין 

 | פתוח בשבת 04-6444564

 (כשר) אופרה

 חדרה | 61מסעדה עם אוכל אותנטי ובאווירה ביתית הנשיא 

04-6322352 

 )כשר(סמי בכיכר 

 . מסעדת בשרים יוקרתית

 04-6211999ארבע האגודות חדרה מול מתחם שערי חדרה , 4כביש 

 )כשר(קפה טוב 

 מקצועי שיקומי.   בית קפה חברתי בחדרה המהווה מרכז הכשרה

 04-6222468חדרה. |   45הנשיא 

 )כשר(בריסקט 

 סנדוויץ’ בר, מסעדת בשרים מעושנים

 07-95595160ענבר חדרה |  -, תחנת דלק סונול 4כביש 

 )כשר(קפה הרצל 

 בית קפה עם מטבח מאכלים מכל רחבי העולם 

 077-4902030חדרה |  23הרצל 

 ( )כשרחומוס ירושלים 

 חומוס חם וטרי שנטחן בעת ההזמנה, אוירה ביתית

 04-6411128. (כיכר התשעה)חדרה  26ומפנקת ירושלים 

 077-5100246חדרה   13אחד העם 

 )כשר(פסטה לוקו 

 , חדרה  20איטלקי הלל יפה בית אוכל 



052-6228674 \  04-6936305 

 )כשר(ארומה 

 אוכל פשוט אך ייחודי שעשוי במקום לפי הזמנה מתחם

 חדרה.   1, ארבע אגודות 4שערי חדרה, כביש 

 , מתחם מיקס, חדרה.  35| רח׳ צה”ל  04-622-1333

04-6550075 

 )כשר(הקיוסק ההיסטורי, אחד העם 

  וקינוחים משובחים, מרקים מיוחדים בחורף  ההיסטורי המשוחזר. מאפיםבית קפה, הקיוסק 

 וכמובן גזוז של פעם במבחר טעמים. 

 רחוב אחד העם פינת הרצל חדרה

 052-6616360|  (טל-שדרת מי)

 )כשר(אצה 

 מסעדת סושי בר

 04-8577857, מתחם מיקס, חדרה |  35צה”ל 

 )כשר(מסעדת דניאל 

 ודגים  מסעדת בישולים ביתית, בשרים

 04-6313153|  57הרברט סמואל 

 )כשר(אצל טניה 

 מתמחה במאכלים מהקווקז בית קפה / מסעדה

 077-4501283חדרה |   75רחוב הנשיא 

 בורגר סאלון

 חדרה -תחנת דלק פז, כיכר המשטרה 

1-70-705-715 

 11:00-23:00שבת -פתוח: ראשון

 )כשר( רפי בצומת 

 מסעדת בשרים

 04-6221005, חדרה |  29 קומבה



 )כשר(שווארמה שאולי 

 04-633-2992, חדרה |  50דוד שמעוני 

 ג’אפן ג’אפן

 )כשר(מסעדה / בר אסייתי 

 04-6221090, חדרה |   11הלל יפה 

Fresh the market )כשר( 

 קפה. אוכל. חברים 

 04-9113233, מתחם מול החוף חדרה |  10 שכטמן

BIGA (כשר למהדרין) 

 מטבח. בייקרי. קפה 

 04-8884979, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 )כשר(קפה קפה 

 מסעדה בעלת מבחר מנות בשריות וחלביות

 04-6218162חדרה |   40רוטשילד 

 בליקר בייקרי 

 בית קפה ביסטרו 

 04-6931685, מתחם מיקס, חדרה |  35צה”ל 

 )כשר( שיפודי אולגה | דובי וסימו 

 04-6343384גבעת אולגה, חדרה |  1התנאים 

Freshop )כשר( 

 משקאות ופינוקי בריאות טריים 

 053-3322513, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 )כשר(סטיישן 

 סנדביץ' בר

 052-2478031, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 )כשר(קפטן המבורגר 

 , מתחם מול   10תפריט המבורגר מבשר טרי שכטמן 

 052-3736828החוף חדרה |  



 )כשר( RUBENרובן 

 המבורגרים ובשרים חמים באווירה אמריקאית

 04-9005888, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 )כשר(רולדין 

BAKERY & CAFE 

 04-9092858, מתחם מול החוף חדרה   10 שכטמן

 פאט וויני 

 דיינר משפחתי איטלקי 

 *  2730, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 פתוח בשבת

 (כשר למהדרין)חומוס אליהו 

 ,  10׳הניגוב עם הגרוב׳ שכטמן  

 04-9080809מתחם מול החוף חדרה | 

 לג'נדה

fresh gelato@yogurt 

 04-8537324, מתחם מול החוף חדרה |  10 שכטמן

 קפה לנדוור

 04-8886535, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 פתוח בשבת

 )כשר(פוטטו  מיסטר

 תפוח אדמה מדורה במגוון תוספות ורטבים 

 054-4411657, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 

 )כשר(מקדונלדס 

I'm lovin' it 

 054-3360241דרה | , מתחם מול החוף ח 10שכטמן 

YOGI )כשר( 

 סושי בר

 04-8568880, מתחם מול החוף חדרה |  10שכטמן 



 גוס פאב 

 פאב אירי 

 , מתחם מיקס חדרה 35צה"ל 

 052-5957646טלפון:  

 פתוח בשבת

Vibe COLD BEER )כשר( 

 מתחם מול החוף,  Vibeבר בבריכה 

 (צמוד לבריכת גלישת גלים), חדרה  10שכטמן 

 052-5227535טלפון:  

Goons )כשר( 

 פיצה& בר עם מלא גוד וויבס

 , גבעת אולגה חדרה.6ברוך בוארון  

 04-9506030טלפון :  

Saga bar )כשר( 

 בר בשרי

 (קומת הגג VIBE –מעל ה)  2מתחם מול החוף, קומה 

 058-622-4157, חדרה | טלפון:  10שכטמן 

 

 החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ -נחלים 
 077-5408022| טלפון:   9החברה רח' אחד העם משרדי 

מוטי בן בסט, בני   LANA BELGRAYצלמים: איתמר רותם, גלי מרגלית, שלומי גבאי, 

 באדיבות הקרן לפיתוח חדרה, חגי נתיב . -לפיד, מירו מדיה 

 החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה 

Hadera.tour 

Hadera-tour.city 

 


