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חבילות תיור לקבוצות
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חזון החברה לתיירות 
להעצים ולחשוף את נכסיה הטבעיים של חדרה 

ולהפכה לעיר תיירות חוף, מורשת ונוף. 

צילום: איריס ארבל

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

חדרה. העיר  של 

חדרה נוסדה בשנת תרנ"א )1891( על ידי אנשי העלייה הראשונה. 
יהושע חנקין  ידי  אדמותיה של העיר, כ-33 אלף דונם, נרכשו על 
לעיר  ממושבה  חדרה  הפכה  השנים  עם  הראשונים.  ומתיישביה 
מתפוצות  רבים  עולים  קליטת  ידי  על  אוכלוסייתה  את  והגדילה 

תרבותית. רב  לעיר  הפכה  ובכך  ישראל 

החברה לתיירות –"נחלים" שמה לה למטרה, לפנות לקהלים שונים 
נכסיה  יתרונותיה של חדרה כעיר חוף, להעצים את  ולחשוף את 
הטבעיים, החברתיים והתרבותיים וכל זאת, תוך שהיא מדגישה את 

אופייה המיוחד של העיר.

שטחים  חול,  וגבעות  כורכר  מצוקי  וזהובה,  ארוכה  חוף  רצועת 
ירוקים, פארקים וגנים לאומיים, נחל חדרה, שרידי ביצות ושלוליות 

שנים. רבת  והיסטוריה  מורשת  אתרי  יער, 
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.

"נחלים" לקידום תשתיות התיירות  בשנה האחרונה פעלה חברת 
בעיר והקימה את לשכת התיירות העירונית הפועלת כתחנת מידע, 

מרכז תיאום תיירות ובילוי עירוני ומרכז שיווק ומכירות. 
כחלק מפעילות לשכת התיירות גובשו חבילות התיור בעיר ונבנתה 
שוקי  של  בדמותו  המלווה  לימודית  החינוכית  התיירות  תוכנית 

הצפרדע. 

בחוברת זו תמצאו רעיונות לפעילויות בחדרה המותאמות לכל גיל, 
לטיולים,  הצעות  של  שפע  בחוברת  ותקציב.  קבוצה  הרכב  עניין, 

כנסים, אירוח ובילוי.

באיחולי הצלחה לכל העוסקים במלאכה
ולמטיילים בעיירינו חדרה הנאה מלאה,

נחלים החברה לתיירות חדרה

דבר ראש העיר
בחדרה  אירחתי  העיר,  ראש  לתפקיד  שנבחרתי  לאחר  קצר  זמן 
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, 
וההיסטוריה  המורשת  ובאתרי  טבע  באתרי  ובחגים,  חול  בימי 
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.

מהלכים  לתיירות  העירונית  החברה  תוביל  ומיומן  קטן  צוות  עם 
ואין  מקוריות  ויוזמות  שיווק  מהלכי  פסטיבלים,  אירועים,  נרחבים, 
לי ספק שיחד נבנה את חדרה כעיר של תיירות לרווחת המבלים 

והתושבים כאחד.

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

 
 

צביקה גנדלמן      
ראש עיריית חדרה      

יו"ר הדירקטוריון - נחלים       
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להזמנת ביקור והצעות תיור נוספות בחדרה – לשכת התיירות חדרה:
טלפון: 04-6343296   פקס: 04-6211264   נייד: 053-4279114

כתובת הלשכה:  רחוב ז'בוטינסקי 34, חדרה
www.hadera-tour.city :אתר הבית info@nhlhadera.co.il :דוא"ל

נחלים – החברה לתיירות חדרה

עו"ד מתניה כחלון
מנכ"ל 

לירון שי
מנהלת לשכת התיירות          
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"אומרים שלא רחוק  מחדרה - 

יש מקום  לבין החולות  בין הים 
בלילות"  השמש  זורחת  שבו 

ארצי( )שלמה 

חוף הים בחדרה הוא אחד מחופי 
קטנים,  מפרצונים  היפים.  הים 
ונחל  עגולות  דיונות  זהוב,  חול 
הנשפך  זרימתו  במלוא  חדרה 
האידיאלי  המקום  זהו  הים.  אל 
לטיול ופיקניק באווירה מיוחדת. 

פרטי הסיור:
נפתח את היום בפארק נחל חדרה - ארוחת בוקר קלה  
בסגנון פיקניק במדשאות הפארק, אחריה נתחיל בסיור   

בפארק. על שפך נחל חדרה לים כתב המשורר נתן יהונתן 
ב-1943 את השיר "חופים". כיום בעקבות פעולות שיקום 

נרחבות חזר הנחל לזרום. 
על גדות הנחל פארק יפיפה, מדשאות ופינות ישיבה,  

חורשת אקליפטוסים ושדרת דקלים המוליכה אל מדרגות 
היורדות אל המזח. מעל לנחל גשר להולכי רגל – "גשר 
הנבל" ממנו נצפה על זרימת המים בנחל לים ולתחנת 

הכוח "אורות רבין". נשמע על השילוב בין הקדמה 
לשמירת איכות הסביבה.

הטכנודע, מוזאון המדע - הביקור בסביבת
hands on רחבת ידיים ומרשימה המזמינה את 

המבקרים לגעת, להתנסות לשחק ולהבין.
במוזאון מגוון רחב של תערוכות ומייצגים המאפשרים 
למידה פעילה וחווייתית על תופעות מדעיות בנושאים 

שונים כמו יסודות המדע, מכניקה, פיזיקה, אנרגיה, קול 
ומוזיקה, תעופה אור וצבע. 

מתחם משחקי חשיבה, שעשועי מראות ותופעות מדעיות 
אחרות המוכרות לנו מהעולם סביבנו.

נמשיך בטיול רגלי במפרץ הסיני ותל גדור לאורכו של 
צוק הכורכר הדרומי הנושק אל הים – מסלול מעגלי.  

נענה על השאלה האם היו סינים בחדרה?
מה מקור השם? ונגלה את ימיה הקדומים של חדרה 

הרבה לפני שיהושע חנקין גילה את פוטנציאל אדמותיה. 

את היום נסיים בארוחת צהריים בבית חנקין על הצוק 
שמעל הים אל מול השקיעה. 

בית האהבה שנבנה ע"י יהושע חנקין האגדי לאשתו 
אולגה. גרם מדרגות 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 והוא עמד עזוב במשך 
שנים עד ששוקם.

שקיעה בחדרה

החבילה  כוללת:
*ארוחת פיקניק בפארק נחל חדרה 

*ביקור בטכנודע-מוזאון המדע 
*ארוחת צהריים במסעדת "בית חנקין"

*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום )עד 50 משתתפים למדריך(

עלויות: 

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27.
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העיר חדרה היא דוגמא מוצלחת 
תשתיות  בין  טובה  לשכנות 

הסביבה. והגנת  אנרגיה 
תחנת הכוח "אורות רבין", מפעל 
בעולם  הגדול  המים  התפלת 
ותחנת כוח המופעלת על ידי גז 
במפעלי  אלה  בימים  המוקמת 
חוף  לצד  אלה,  כל  חדרה.  נייר 
נקיים  מים  זרימת  מטופח,  ים 
בנחל, דיונות חוף ופארק השרון 
הן הזדמנות למפגש חוויתי בעיר 

ירוקה.

דיונות של נייר

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 

פרטי הסיור
נתחיל את היום בביקור במרכז המבקרים של מפעלי נייר 
חדרה. קבוצת נייר חדרה הינה קבוצה תעשייתית מובילה 
בארץ, המתמחה בייצור נייר ומוצריו ובמיחזור נייר, עיתון, 
קרטון ופלסטיק. פעילות חווייתית המשלבת סיור ולמידה 

במרכז המבקרים הייחודי של נייר חדרה.
המרכז משלב אלמנטים של מיצגים, מולטימדיה ופעילות 

אינטראקטיבית ייחודית ומעניינת בנושאים שונים כגון:
•  תולדות הנייר – מהפפירוס במצרים ועד ייצור הנייר בימינו

•  מעגל מיחזור הנייר
תצפית על מכונת ייצור הנייר הגדולה במזרח התיכון -      •

מכונה 8  
•  חווית ייצור ידני של נייר ממוחזר

נחשף לתהליכי ייצור הנייר והקשר שבין מיחזור וייצור
נייר וקרטון.

חוות חפציבה ופארק נחל חדרה – אחוזת קיסריה 
שבחפציבה, זהו השם שהוענק למקום על ידי אולגה 

חנקין על פי הפסוק מישעיהו ס"ב ד: "לא יקרא לך עזובה 
ולארצך לא יאמר עוד שממה, כל לך יקרא חפציבה... כי 

חפץ ה' בך."
אדמות החווה נכללו בשטחי חדרה שנרכשו בשנת 1981 

ע"י יהושע חנקין. ב-1906 נרכשו האדמות 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 שיקום החווה שוחזרו בית המשאבות, בית 
מנהל החווה, רחוב הפועלים ובו 8 בתי מגורים.

סיור רגלי ברחוב הפועלים המשוחזר, נכנס לבתי 
המשאבות המשוחזרים ונראה איך המכונות עבדו

באותה התקופה.

נצפה בסרט המספר את גילגולו של המקום. אם נבקר 
בעונת החורף נזכה לראות את אלפי הקורמורנים 

המגיעים בעונת הנדידה מאוקרינה הקרה לבלות את 
החורף בישראל.

נמשיך למסלול הליכה רגלי של כ-2 קילומטר לאורך
נחל חדרה, נעבור מתחת ל"גשר ההפוך" ונעלה על 

"גשר הנבל" ממנו נשקיף לשפך הנחל לים.

נבקר באנדרטת אבשלום פיינברג ונשמע את סיפורים 
של  חברי ניל"י בני חדרה.

נחבור לשטח הדיונות בפארק. נהנה מפעילות והדרכה 
בנושא חשיבות החולות "כמעבדה אבולוציונית" הקשר בין 

התגלגלות בדיונה לשמירת הטבע. 
מוצא החולות התמודדות הצמחים עם הקדמה, צמחים 

פולשניים, בע"ח ועוד.

את סיורנו נסיים בארוחה חלבית עשירה במסעדה
בבית חנקין על הצוק שמעל הים. 

בית האהבה שנבנה ע"י יהושע חנקין האגדי לאשתו 
אולגה. גרם מדרגות מוביל מחוף הים אל הבית הבנוי 

בסגנון "הבאוהאוס", בית קפה אינטימי ורומנטי המחזיר את 
הסועדים אחורה במנהרת הזמן. 

בני הזוג מעולם לא התגוררו בבית והוא עמד עזוב במשך 
שנים עד ששוקם. 

יום גיבוש צוות בחדרה - מתאים גם ליום גיבוש עובדים ובני משפחותיהם

החבילה כוללת:
*ביקור במרכז המבקרים של נייר חדרה 
* ארוחת צהריים במסעדת "בית חנקין" 

*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום )עד 50 משתתפים(.
*ניתן להוסיף ארוחת בוקר בסגנון פיקניק בחוות חפציבה בעלות 35 ₪ כולל מע"מ.

עלויות: 
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של  חדרה  אל  הזמנים  בין  מסע 
שנות ה-50 ואל העתיד של הדור 
"החאן"-  במוזיאון  נתחיל  הבא. 
ורחובות  הבית  חדרי  בתצוגת 
בשנות  שהכרנו  כפי  השכונה 
ה-40 וה-50 של המאה הקודמת. 
הדואר  ובית  המכולת  אל  נציץ 
ואל הפחון שבמעברה. נמשיך אל 
פארק נחל חדרה ונצפה בזרימת 
המים הנקיים שבו אל מול ארובות 

חשמל.  חברת 
נפגוש את העתיד המדעי טכנולוגי 
בסיור מאתגר בטכנודע-מוזיאון 

המדע. 

הייתה לו דודה בחדרה
פרטי הסיור

נפתח את היום במוזיאון "החאן" - מוזיאון "החאן" 
לתולדות העיר חדרה, השוכן במרכזה ההיסטורי של 

העיר- המקום בו הכל התחיל.
ב"חאן" המציאות עולה על כל דמיון, רק כאן תוכלו 

לשמוע ולראות למעלה מ-125 שנות היסטוריה מרתקת.
עם הכניסה ל"חאן" משאירים הכל מאחור. מרגע הכניסה 
ועד היציאה צוללים לתוך עולם מרתק ומסעיר, עולם של 

הקרבה נחישות אומץ אהבה ותקווה. 
הביקור ב"חאן" כולל מפגש עם דמויות מהעבר המספרות 

את סיפורם של האנשים אשר בנו והקימו את חדרה, 
מפגש עם כלים וחפצים מהתקופות השונות, עם המקווה 

הראשון במושבה וסרט המתאר את השנים הראשונות. 
המעבר מחדר לחדר הוא מעבר מתקופה אחת לאחרת, 
מייאוש לתקווה, עד הצמיחה וההתפתחות. החל מהגעת 
הראשונים מרוסיה ועד לעליות הגדולות של יהודים מכל 
קצווי עולם. על אלה ועוד תשמעו בסיור המודרך המלווה 

בשחקן/בובנאי.

פארק נחל חדרה – על שפך נחל חדרה לים כתב 
המשורר נתן יהונתן ב-1943 את השיר 'חופים'. 

כיום בעקבות פעולות שיקום נרחבות חזר הנחל לזרום. 
בשתי גדותיו של הנחל פארק יפיפה, מדשאות ופינות 

ישיבה. חורשת אקליפטוסים ושדרת דקלים מוליכים אל 
מדרגות היורדות אל המזח ומכאן מסלול הליכה עד 

חוף הים. 
חלק מאבני המזח הגדול הן אבנים עתיקות ששימשו 

כחלק מגשר שניצב מעל הנחל בתקופה העתיקה. 
מעל לנחל גשר להולכי רגל – "גשר הנבל" ממנו נצפה 
על זרימת המים בנחל אל עבר הים ואל תחנת הכוח 

"אורות רבין" ונראה את שילוב הקדמה עם שמירת איכות 
הסביבה.

הטכנודע, מוזאון המדע - הביקור הינו בסביבת
hands on רחבת ידיים ומרשימה המזמינה את 

המבקרים לגעת, להתנסות לשחק ולהבין.
במוזאון מגוון רחב של תערוכות ומייצגים המאפשרים 
למידה פעילה וחווייתית על תופעות מדעיות בנושאים 

שונים כמו יסודות המדע, מכניקה, פיזיקה, אנרגיה, קול 
ומוזיקה, תעופה אור וצבע. 

מתחם משחקי חשיבה,שעשועי מראות ותופעות מדעיות 
אחרות המוכרות לנו מהעולם סביבנו.

את סיורנו נסיים בארוחת צהרים חלבית עשירה בבית 
חנקין על הצוק שמעל הים. בית האהבה שנבנה ע"י 

יהושע חנקין האגדי לאשתו אולגה. גרם מדרגות 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 והוא עמד עזוב במשך 

שנים עד ששוקם. 

10:00

12:00

13:00

14:30

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27

החבילה כוללת:
*מוזאון החא'ן - סיור עם מדריך ושחקן.

*ביקור בטכנודע - מוזיאון המדע.
*ארוחת צהריים ב"בית חנקין".

*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום – ) עד 50 משתתפים(.

עלויות: 
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04
חדרה שעדיין לא הכרתם, מסע 
של  סיפוריה  בין  ומרגש  סוחף 

חדרה.
נהלך בין רחובותיה ההיסטוריים 
הסיפורים  את  ונספר  העיר  של 
הנסתרים שמאחרי האתוס הציוני.
האהבות, המחיר האישי שהחיים 
הקנאה  תבעו,  ישראל  בארץ 
הגעגועים  היהודי,  הישוב  בתוך 
חזון,  הכפויים,  הנדודים  לאדמה, 
פוליטית  ואידיאולוגיה  חלומות 

הזמן. בראי 

"אהבה בימי מלריה" )1(
פרטי הסיור

ארוחת בוקר בבית חנקין - נפתח את היום על הצוק 
שמעל הים. בית האהבה שנבנה ע"י יהושע חנקין האגדי 
לאשתו אולגה. גרם מדרגות 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 עד ששוקם. 

מוזיאון "החאן" - מוזאון לתולדות העיר, השוכן במרכזה 
ההיסטורי של העיר - המקום בו הכל התחיל.

ב"חאן" המציאות עולה על כל דמיון, רק כאן תוכלו 
לשמוע ולראות למעלה מ-125 שנות היסטוריה מרתקת. 
עם הכניסה ל"חאן" משאירים הכל מאחור. מרגע הכניסה 
ועד היציאה צוללים לתוך עולם מרתק ומסעיר, עולם של 

הקרבה נחישות אומץ אהבה ותקווה.
הביקור ב"חאן" כולל מפגש עם דמויות מהעבר המספרות 

את סיפורם של האנשים אשר בנו והקימו את חדרה, 
מפגש עם כלים וחפצים מהתקופות השונות, עם המקווה 

הראשון במושבה וסרט המתאר את השנים הראשונות. 
המעבר מחדר לחדר הוא מעבר מתקופה אחת לאחרת, 

מייאוש לתקווה, עד הצמיחה וההתפתחות.
החל מהגעת הראשונים מרוסיה ועד לעליות הגדולות 

של יהודים מכל קצווי עולם. על אלה ועוד תשמעו בסיור 
המודרך המלווה בשחקן/בובנאי.

נמשיך אל גן המייסדים שעוצב ע"י האמן דני קרוון. נפסע 
על הדרך הלבנה העוברת במרכז הגן לכל אורכו ומשני 
צידיה עצי דקל וושינגטוניות אשר נטעו על ידי אבשלום 

פיינברג ואהרון אהרונסון. בגן שמורה אחת מבארות 
העיר המקוריות ששימשו את ראשוני חדרה, נראה גם 
את הביצה עם פרחי המים, קני הסוף והחי שבה, סמל 

לביצות הטבעיות עליהן קמה חדרה. 
נמשיך אל השוק הצבעוני והתוסס שמשמש משנות ה-20 

של המאה הקודמת כמרכז כלכלי של המושבה. סמוך 
לשוק מזרקה מעטרת בציורי פספסת והמרכז העירוני 

המודרני – הפיאצה על שלל בתי הקפה שבה. 

בית פיינברג הבית שגידל את אבשלום – סיור מודרך 
בחדרי הבית. במקום תצוגת קבע וחפצי אוצרות של 

המשפחה. 
נספר את סיפור המשפחה על כל ענפיה בלקינד, חנקין, 
ווילבוש ואת סיפור גבורתו של אבשלום הוגה רעיון ניל"י 
שיצא מבית זה בחורף 1917 למשימת הריגול האחרונה 

ממנה לא שב עוד. בחצר הבית חוטר מדקל אבשלום 
שהובא מהמדבר.

נסיים בארוחת צהרים חלבית עשירה בקפה פיינברג 
הממוקם בפטיו ובחצר המשק של המשפחה.

09:00

10:30

12:00

13:30

14:30

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 

החבילה כוללת:
*ארוחת בוקר ב"בית חנקין".

*ביקור במוזאון החא'ן - סיור עם מדריך ושחקן.
*ביקור בבית פיינברג - סיור עם מדריך. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.

*ארוחת צהריים בקפה פיינברג.
*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום  )עד 50 משתתפים(.

עלויות: 

11



05
הכרתם,  לא  שעדיין  חדרה 
מסע סוחף ומרגש בין סיפוריה 
של חדרה. נהלך בין רחובותיה 
היסטוריים של העיר ונספר את 
שמאחרי  הנסתרים  הסיפורים 

הציוני. האתוס 
שהחיים  האישי  המחיר  האהבות, 
בארץ ישראל תבעו, הקנאה בתוך 
הישוב היהודי, הגעגועים לאדמה, 
חלומות  חזון,  הכפויים,  הנדודים 
ואידיאולוגיה פוליטית בראי הזמן.

"אהבה בימי מלריה" )2(
פרטי הסיור

מוזיאון "החאן" מוזאון לתולדות העיר חדרה, השוכן 
במרכזה ההיסטורי של העיר - המקום בו הכל התחיל.

ב"חאן" המציאות עולה על כל דמיון, רק כאן תוכלו לשמוע 
ולראות למעלה מ-125 שנות היסטוריה מרתקת. עם 
הכניסה ל"חאן" משאירים הכל מאחור. מרגע הכניסה 

ועד היציאה צוללים לתוך עולם מרתק ומסעיר, עולם של 
הקרבה נחישות אומץ אהבה ותקווה. 

הביקור ב"חאן" כולל מפגש עם דמויות מהעבר המספרות 
את סיפורם של האנשים אשר בנו והקימו את חדרה, 

מפגש עם כלים וחפצים מהתקופות השונות, עם המקווה 
הראשון במושבה, וסרט המתאר את השנים הראשונות. 

המעבר מחדר לחדר הוא מעבר מתקופה אחת לאחרת, 
מייאוש לתקווה, עד הצמיחה וההתפתחות. 

החל מהגעת הראשונים מרוסיה ועד לעליות הגדולות 
של יהודים מכל קצווי עולם. על אלה ועוד תשמעו בסיור 

המודרך המלוווה בשחקן/בובנאי.

נתכנס בבית פיינברג הבית שגידל את אבשלום – סיור 
מודרך בחדרי הבית. במקום תצוגת קבע וחפצי אוצרות 

של המשפחה. 
נספר את סיפור המשפחה על כל ענפיה בלקינד, חנקין, 
ווילבוש ואת סיפור גבורתו של אבשלום הוגה רעיון ניל"י 
שיצא מבית זה בחורף 1917 למשימת הריגול האחרונה 

ממנה לא שב עוד. בחצר הבית חוטר מדקל אבשלום 
שהובא מהמדבר.

נמשיך אל השוק הצבעוני והתוסס שמשמש משנות ה-20 
של המאה הקודמת כמרכז כלכלי של המושבה. 

סמוך לשוק מזרקה מעטרת בציורי פספסת והמרכז 
העירוני המודרני – הפיאצה על שלל בתי הקפה שבה. 

משם אל גן המייסדים שעיצב האמן דני קרוון. 
נפסע על הדרך הלבנה העוברת במרכז הגן לכל אורכו 

ומשני צידיה עצי דקל וושינגטוניות אשר נטעו על ידי 
אבשלום פיינברג ואהרון אהרונסון. 

בגן שמורה אחת מבארות העיר המקוריות ששימשו את 
ראשוני חדרה, נראה גם את הביצה עם פרחי המים, קני 

הסוף והחי שבה, סמל לביצות הטבעיות עליהן קמה 
חדרה.

נסיים בארוחת צהרים במסעדת אופרה מסעדה תימנית 
אותנטית.

10:00

12:00

13:00

14:30

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 

החבילה כוללת:
*ביקור במוזאון החא'ן - סיור עם מדריך ושחקן.

*ביקור בבית פיינברג - סיור עם מדריך. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.
*ארוחת צהריים במסעדת אופרה התמנית.

*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום )עד 50 משתתפים(.

עלויות: 
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06
קנאות,  אתגרים,  של  שנה   125
געגועים, אהבות, בגידות ומסירות 

הזו. לאדמה  גדולה  אחת 

פוליטית  ואידיאולוגיה  חלומות 
בראי הזמן, מסע בעקבות האנשים 

וקהילה. חברה  שעיצבו 

125 שנה לחדרה - השביל ההיסטורי 

החבילה כוללת:
*ביקור במוזאון החא'ן - סיור עם מדריך ושחקן.

*ביקור בבית פיינברג- סיור עם מדריך. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.
*ארוחת צהריים בקפה פיינברג 

*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום )עד 50 משתתפים(.

עלויות: 

09:00

11:00

13:00

14:00

פרטי הסיור
מוזיאון "החאן" לתולדות חדרה שוכן באתר הלאומי 

במרכז היסטורי של העיר.
ה"חאן" הינו מבנה כורכר מרשים בראש גבעה, שהיה 
במקור בית חווה חקלאית עותומאני מאמצע המאה 

ה-19. במקום תצוגת קבע המתארת את הקמת המושבה.
בהמשך מוצגים חדר משפחה באחד מבתי המייסדים – 

מאפיין את שנות ה-30 של המאה ה-20 וכן רחוב אופייני 
ודירת משפחה משנות ה-50. 

בחצר ה"חאן" דגם מוקטן של פחון מעברה אופייני משנות 
ה-50, נפחייה, שרידי בית בד וכלים חקלאים ועוד.

הסיור במקום כולל הדרכה ושחקן/בובנאי.
בית הכנסת הגדול הצמוד לשער ה"חאן" בנוי בדגם 

מצודה. בנייתו החלה בשנת 1936 ונמשכה כעשור. בית 
הכנסת תוכנן ע"י האדריכלית, היהודית שטולצר - סגל 
והיה אמור היה לשמש גם כמתחם מוגן לתושבי חדרה 

בעת התקפת פורעים ערבים.

נמשיך אל גן המייסדים שעוצב ע"י האמן דני קרוון. 
נפסע על הדרך הלבנה העוברת במרכז הגן לכל אורכו 

ומשני צידיה עצי דקל וושינגטוניות אשר נטעו על ידי 
אבשלום פיינברג ואהרון אהרונסון. 

בגן שמורה אחת מבארות העיר המקוריות ששימשו את 
ראשוני חדרה, נראה גם את הביצה עם פרחי המים, קני 

הסוף והחי שבה, סמל לביצות הטבעיות עליהן קמה 
חדרה. 

משם אל השוק הצבעוני והתוסס שמשמש משנות ה-20 
של המאה הקודמת כמרכז כלכלי של המושבה. סמוך 
לשוק מזרקה מעטרת בציורי פספסת והמרכז העירוני 

המודרני – הפיאצה על שלל בתי הקפה שבה. 
הסיור ממשיך ברחובותיה של חדרה ומספר את סיפורי 

הבתים הראשונים במושבה, תולדות בניה מתובלים 
ברכילות לצד תולדות אנשי העלייה הראשונה וראשית 

ההתיישבות.

הסיור חולף על פני בית הספר הראשון "אחד העם" – 
נשמע על בית הספר שבו היו שלושה חדרי כיתות לימוד 
וחדר אחות ונשמע על פעילות השחזור שמתקיימת שם 

כיום.
בית קלז', בית נחומובסקי, בית סמלנסקי, בית ועד 

המושבה , הקיוסק ההיסטורי, כל זאת ועוד נראה בסיור 
בלב המושבה חדרה.

סיור מודרך בבית פיינברג הבית שגידל את אבשלום.
בית פיינברג הוקם בשנת 1896 על ידי פאני ולוליק 

פיינברג ממייסדי חדרה והוא כולל מרכיבים אדריכליים 
בהשראה מערבית ומזרחית. 

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

הבתים בארץ ישראל בראשית המאה ה-20.
במקום תצוגת קבע וחפצי אוצרות של המשפחה. 

נספר את סיפור המשפחה על כל ענפיה בלקינד, חנקין, 
ווילבוש ואת סיפור גבורתו של אבשלום הוגה רעיון ניל"י 
שיצא מבית זה בחורף 1917 למשימת הריגול האחרונה 

ממנה לא שב עוד. 
בחצר הבית חוטר מדקל אבשלום שהובא מהמדבר.

ארוחת צהרים חלבית עשירה בקפה פיינברג הממוקם 
בפטיו ובחצר המשק של המשפחה. 

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 
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סיפורם של אנשי החזון שהניחו 
א"י  לעתיד  היסוד  אבני  את 
ומדינת ישראל בתחומי: קרקע, 
חינוך,  תעשייה,  מדע,  בריאות, 

וביטחון. חקלאות  תרבות, 
בעקבות  הזמן  במנהרת  מסע 

וההצלחות החלומות 

סיור חוויתי - אנשי בראשית 

החבילה כוללת:
ביקור בבית פיינברג- סיור עם מדריך. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.

ביקור במרכז המבקרים של נייר חדרה
ביקור בטכנודע - מוזאון המדע

ארוחת צהריים במסדעת בית חנקין
*מדריך מוסמך המלווה את הקבוצה לאורך היום

עלויות: 

13:30
פרטי הסיור

בית פיינברג - נפתח את היום בסיור מודרך בבית שבו 
גדל אבשלום. במקום תצוגת קבע המספרת את סיפור 

המשפחה על כל ענפיה, בלקינד, חנקין, וילבוש ואת סיפור 
גבורתו של אבשלום פיינברג הוגה רעיון ניל"י שיצא מבית 
זה בחדרה בחורף 1917 למשימת הריגול האחרונה שלו 

ולא שב עוד. בחצר הבית נטוע חוטר מדקל אבשלום 
שהובא מהמדבר.

ביקור במרכז המבקרים של מפעלי נייר חדרה.
קבוצת נייר חדרה הינה קבוצה תעשייתית מובילה בארץ, 
המתמחה בייצור נייר ומוצריו ובמיחזור נייר, עיתון, קרטון 

ופלסטיק. פעילות חווייתית המשלבת סיור ולמידה במרכז 
המבקרים הייחודי של נייר חדרה.

המרכז משלב אלמנטים של מיצגים, מולטימדיה ופעילות  
אינטראקטיבית ייחודית ומעניינת בנושאים שונים כגון:

תולדות הנייר – מהפפירוס במצרים ועד ייצור    •
הנייר בימינו  

מעגל מיחזור הנייר   •
תצפית על מכונת ייצור הנייר הגדולה במזרח התיכון -     •

מכונה 8  
• חווית ייצור ידני של נייר ממוחזר

נחשף לתהליכי ייצור הנייר, הקשר שבין מיחזור וייצור 
נייר וקרטון ונצפה על מערך ייצור הנייר הממוחזר.

הטכנודע, מוזיאון המדע – הביקור הינו בסביבת
 hands on רחבת ידיים ומרשימה המזמינה את 

המבקרים לגעת, להתנסות ולהבין.
במוזיאון מגוון רחב של תערוכות ומייצגים המאפשרים 
למידה פעילה וחווייתית על תופעות מדעיות בנושאים 

שונים כמו יסודות המדע, מכניקה, פיזיקה, אנרגיה, 
קול ומוזיקה, תעופה, אור וצבע. מתחם משחקי חשיבה, 
שעשועי מראות ותופעות מדעיות אחרות המוכרות לנו 

מהעולם סביבנו.

את סיורנו נסיים בארוחת צהרים בבית חנקין על הצוק 
שמעל הים. בית האהבה שנבנה ע"י יהושע חנקין האגדי 
לאשתו אולגה. גרם מדרגות 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 והוא עמד עזוב במשך 
שנים עד ששוקם. 

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 

17

09:00

10:30

12:00



08
אל חייו הסוערים של אבשלום 
קירות  בין  חי  שעדיין  פיינברג 
חוטר  ענפי  בין  ונושם  הבית 
סיור  מהמדבר.  שהובא  הדקל 
בעקבות  הקסומה,  חדרה  אל 
הספר מאת נאווה מקמל-עתיר.

"אות מאבשלום" 

החבילה כוללת:
מסלול ראשון

ביקור בבית פיינברג. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.
ארוחת צהריים בקפה פיינברג

מדריך מוסמך אשר ידריך את הסיור ברמה מקצועית ומהנה.

מסלול שני
קפה ועוגה בקפה פיינברג

ביקור בבית פיינברג - סיור עם מדריך. )מומלץ להוסיף שחקנים להדרכה לחווית ביקור מרגשת ומצחיקה(.
ארוחת צהריים בבית אולגה חנקין

מדריך מוסמך אשר ידריך את הסיור ברמה מקצועית ומהנה.

 

עלויות: 

פרטי הסיור - מסלול 1
נתחיל את היום בגן המייסדים שעוצב ע"י האמן דני קרוון. 

נמשיך אל בית וועד המושבה, השוק הצבעוני והתוסס 
שמשמש משנות ה-20 של המאה הקודמת כמרכז כלכלי 
של המושבה. משם אל בית הכנסת הישן והמשך הליכה 

רגלית לאורך רחובות המושבה בליווי ניגון שירים ברוח 
התקופה.

בית פיינברג, הבית שגידל את אבשלום – סיור מודרך 
בחדרי הבית. במקום תצוגת קבע וחפצי אוצרות של 
המשפחה. נספר את סיפור המשפחה על כל ענפיה 

בלקינד, חנקין, ווילבוש. נספר על דמותו היוצאת דופן של 
אבשלום פיינברג בנם של לוליק )ישראל( השומר האגדי 

ורעייתו פאני ושאר ילדי המשפחה. גולת הכותרת של 
הביקור בבית, שנבנה ב-1897 הוא החדר המעוטר בציורי 
קיר שבו כתב אבשלום פיינברג מראשי ניל"י, את יצירותיו 

ובהן הבלדה המפורסמת "אלף נשיקות".

נסיים בארוחת צהריים חלבית עשירה בקפה פיינברג 
הממוקם בפטיו ובחצר המשק של המשפחה.

*פרוט מלא של תפריטי המסעדות בע"מ 22-27 
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"אבשלום יגיד שצריך לסלק את הטורקים מהארץ ולסייע לאנגלים להיכנס במקומם ולוליק ישאג עליו: שלא תעז לחשוב על זה אפילו. 
אתה תמיט אסון על כולנו עם הדיבורים שלך". )עמ' 137, "אות מאבשלום", נאוה מקמל-עתיר(.

לחזור ולהפיח חיים בדמויות הססגוניות מהספר ולצאת למסע לחדרה בפן שעוד לא הכרתם, בעקבות תקופה סוערת: הוושינגטוניות שנטע 
אהרונסון בחדרה, בית ועד המושבה, בית הכנסת הישן, הרחבות הרחבים, בית משפחת פיינברג, שזורים בסיפורים האנושיים והעסיסיים

שמאחורי האתוס הציוני.

פרטי הסיור - מסלול 2
תחילת היום בקפה ועוגה בקפה פיינברג, הממוקם בחצר 

בית פיינברג הבית בקצה המושבה חדרה.
ביתם של לוליק )ישראל( ופאני, הבית שבו גדל אבשלום.
נשוטט בין החדרים ונספר את סיפור המשפחה והשבט, 
תוך דגש על דמותו של אבשלום פיינברג הנער החולם,

המאהב, המשורר שהיה לקצין המודיעין הראשון של 
ישראל בעת החדשה.

נקריא קטעים נבחרים מהספר "אות מאבשלום" ונאזין 
לשיר "אלף נשיקות". נצא רגלית לטיול ברחובותיה

היסטוריים של חדרה ונעצור בנקודות מפתח המוזכרות 
בספר )השביל ההיסטורי(.

ניסע אל חוות חפציבה שעל יד הנחל - החווה קיימת 
מראשית המאה ה-20. נטייל ברחוב הפועלים המשוחזר.

נמשיך רגלית לאורך נחל חדרה עד אנדרטת אבשלום 
פיינברג - "יד אבשלום" שניצבת במרומי דיונת חול 

והשביל המוליך אליה העובר בשדרת דקלים.

הסיור יסתיים במסעדה קסומה ברוח התקופה – ארוחת 
צהריים חלבית עשירה בבית חנקין. בית האהבה הצופה 

אל הים, שבנה יהושע לאשתו אולגה )דודיו של אבשלום(. 
המסעדה משמרת את רוח התקופה וארוחת הצהריים 

מוגשות בו בכלים משכבר הימים.

סיור ספרותי בעקבות הספר 'אות מאבשלום'
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אווירה  לכם  מציע  פיינברג  בית 
מפגשים  לקיום  ואיכותית  ייחודית 
אישית  נגיעה  המשלבים  ואירועים 
לעסקים. כאן תוכלו לתאם מפגשים 
עסקיים, ימי עיון, הדרכות, סדנאות 
שיווקיים,  כנסים  לימוד,  כיתות 
פרזנטציות והשקות, מפגשי חשיבה 

ועוד. מוחות  סיעור 

בית פיינברג חדרה - בית אלף הנשיקות 
חבילת כנס, יום עיון והדרכה לחברות וארגונים

קצת על הבית 
בית פיינברג בן 125 שנה, מבתיה הראשונים של חדרה, הוקם 

בשנת 1896 על ידי פאני ולוליק פיינברג ממייסדי המושבה והוא 
כולל מרכיבים אדריכליים בהשראה מערבית ומזרחית. 

ציורי הקיר שנתגלו בעת שיקום הבית שוחזרו והם מהווים 
היסטוריה נדירה ומעניינת של תרבות עיצוב פנים של הבתים 

בארץ ישראל בראשית המאה ה-20.
במקום תצוגת קבע המספרת את סיפור המשפחה על כל ענפיה 

בלקינד, חנקין, וילבוש ואת סיפור גבורתו של אבשלום פיינברג 
הוגה רעיון ניל"י שיצא מבית זה בחדרה בחורף 1917 למשימת 

הריגול האחרונה שלו ולא שב עוד. 

חדר הכנסים
מתאים להקרנות, מופעים אינטימיים, כנסים הרצאות כיתות לימוד 
וסדנאות. האולם מרווח ומאפשר התכנסות של עד כ-80 איש, ניתן 
להתאימו לכל אירוע, תוך מתן דגש על אווירה אסתטית וייחודית. 

באולם מערכת קולנוע המאפשרת להקרין מצגות וסרטים 
וכוללת חיבור לאינטרנט, למחשב נייד ולדיסק און קי.

החצר
בחצר הבית ובפטיו ממוקם בית קפה חלבי כשר למהדרין

הנקרא קפה פיינברג

סיור מודרך
בבית פיינברג מתקיימים סיורים מודרכים בליווי מדריך, 

הכוללים צפייה בסרטים. ניתן לשדרג את חווית הביקור בליווי 
שחקנים.

הפקה וליווי מקצועי 
צוות הבית מטפל בכם לאורך כל הדרך ועוזר לכם לקבוע את 

אופי האירוע, האווירה ושלוב הנגיעות הייחודיות של הבית, באירוע 
שלכם. אירועים הכוללים אירוח מלא מתואמים באופן מלא עם 

צוות האירוח של "קפה פיינברג", המציע מגוון תפריטים רחב.

חבילת אירוח בוקר 
ארוחת בוקר חלבית עשירה    9:00

כנס/פעילות של החברה בחדר הכנסים   10:00
11:30  סיור בבית בליווי מדריך

המשך כנס/פעילות    12:30
הפסקת התרעננות   14:00
המשך כנס/פעילות   14:15

סיום   16:00
במהלך כל האירוח תהיה במקום עמדת שתיה חמה/קרה

החבילה כוללת:
ארוחת בוקר בקפה פיינברג )ראה עמ' 22(  •

שימוש בחדר כנסים – עד 5 שעות   •
קפה ושתייה קלה לאורך היום.  •

ביקור מודרך בבית פיינברג  •
ניתן להוסיף שחקנים להדרכה בבית - 350 ₪ לשחקן  •

חבילת אירוח צהרים
התכנסות הרשמה - קפה ומאפה   9:30

סיור בבית בליווי מדריך    10:00
כנס/פעילות של החברה בחדר כנסים   10:30

ארוחת צהרים חלבית עשירה   13:00
המשך כנס/פעילות    14:00

סיום   16:00
במהלך כל האירוח תהיה במקום עמדת שתיה חמה/קרה

החבילה כוללת:
קפה ועוגה בהתכנסות ועמדת שתייה קלה חמה   •

לאורך כל היום  
שימוש בחדר כנסים – עד 5 שעות  •

סיור מודרך בבית פיינברג  •
ניתן להוסיף שחקנים להדרכה בבית - 350 ₪ לשחקן  •

ארוחת צהריים חלבית עשירה בקפה פיינברג  •

חבילת אירוח ערב
17:00 כנס/פעילות של החברה בחדר הכנסים

סיור בבית בליווי מדריך  18:30
19:30 המשך הכנס

21:00 ארוחת ערב חלבית עשירה בקפה פיינברג. 

החבילה כוללת
קפה ועוגה בהתכנסות   •

שימוש באולם  – עד 5 שעות  •
סיור מודרך בבית פיינברג   •

ניתן להוסיף שחקנים להדרכה בבית - 350 ₪ לשחקן.  •
ארוחת ערב בקפה פיינברג  •

חבילות בוקר, צהריים או ערב
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לחמים
מבחר לחמי מחמצת 

סוגי לחם שונים מוגשים חמים

מטבלי פיינברג  
טחילאן )טחינה סילאן(, ריבת העונה, חציל ביוגרט, פסטו עגבניות 

מיובשות, סלט טונה וזיתים מתובלים

מבחר גבינות משק 
שמנת עשבי תיבול, קוביות פטה וסומק, לאבנה זעתר ושמן זית, 

גאודה ותבלינים

סלטים
טאבולה – בורגול דק, חמוציות והמון עשבי תיבול מתובל בשמן זית 

ולימון
סלט ירוק – לקט חסות, שערות סלק פרי עונתי ואגוזי מלך 

מתובלים בוינגרט הדרים
סלט ירקות השוק – מלפפון, עגבניה, פלפלים צבעוניים, בצל סגול 

וגזר מתובלים בשמן זית לימון ולקט גרעינים

ביצים
כדורי אומלט – כדורי אומלט מוקפצים ברוטב שמנת ותרד\פטריות

מקושקשות - ביצים מקושקשות עם עשבי תיבול טריים

שתייה
שתיה קלה - לימונדה, אשכולית אדומה

תה צמחים קר – חליטות צמחים מהמצוי בגינת פיינברג
קפה – קפוצי'נו, קפה שחור, אספרסו, תה במגוון טעמים

קינוחים
מבחר עוגות השף 

שתיה
ניתן לשדרג לתפוזים/גזר סחוט במקום – 8 ₪ לאדם.

שתייה מוגזת - קוקה קולה ומוגזים נוספים – 10 ₪ לאדם

עמדת שתייה קלה:
אשכולית אדומה, לימונדה ומים עם נענע טרייה ופלחי לימון

עמדת קפה הכוללת: 
קפה שחור בוץ, קפה נמס מגורען, קפה נמס עלית, מבחר תה 

ויסוצקי, עלי נענע טריים, מקלות קינמון ריחניים, לימון וחלב טרי

מבחר קינוחי הבית:
שמרים שוקולד, עוגה בחושה

בית קפה באווירה היסטורית, עם אוכל מצויין ומגוון. בית פיינברג הוא ללא ספק אחד הבתים היפים ביותר בארץ שעבר שימור. 
הבית נבנה בשלבים החל מ-1896, ע"י אחד מהמתיישבים הראשונים של חדרה ישראל )לוליק( פיינברג. 

הבית היה מרוהט בסגנון שלא היה נפוץ במושבות. לוליק היה אנין טעם והקפיד על רכישת רהיטים וכלים משובחים. 
בית פיינברג נבנה בדגם של האות 'ח', כאשר במרכזו היה גן הפרחים של אם המשפחה פאני.

 היום, מאה שנים מאוחר יותר, במקום הגינה הפורחת של פאני, נמצא 'קפה פיינברג'.
 המקום כולו הוא מקום של היסטוריה וגדלות רוח, בו תוכלו להיכנס לחדרים ולחוות את הבית כפי שהיה לפני כמאה שנים, 

ובנוסף להנות מהתפריט העשיר אותו אנו מציעים.
בקפה פיינברג תוכלו להנות מארוחות נפלאות העשויות ממיטב חומרי הגלם, מקפה איכותי ומאווירה מיוחדת של נוסטלגיה.

תפריטים

בית פיינברג

תפריט בוקר קלאסי

בוקר בקטנה - קפה ועוגה

*החיוב יתבצע לפי ההזמנה או הגעה בפועל הגבוה מבניהם. *הקפה פתוח לקהל הרחב ונותן שירות ללקוחותיו הקבועים.
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לחמים
מבחר לחמי מחמצת 

סוגי לחם שונים מוגשים חמים

מטבלי השף 
פסטו בזילוקום ועגבניות מיובשות, טחינת עריסה, צ'זיקי מלפפונים

פתיחה
חציל בטחינה – חצילים קלויים על אש גלויה מתובלים בהמון 

טחינה וסלסת פלפלים טריים
אנטיפסטי העונה – מבחר ירקות העונה קלויים, מוגשים על פוקצ'ה 

קריספית בתיבול פסטו עגבניות מיובשות ושום קונפי 

סלטים )לבחירה 3 סלטים(
סלט טאבולה – בורגול דק, חמוציות והמון עשבי תיבול מתובל 

בשמן זית ולימון
סלט ירוק – לקט חסות, שערות סלק פרי עונתי ואגוזי מלך 

מתובלים בוינגרט הדרים
סלט ירקות השוק – מלפפון, עגבניה, פלפלים צבעוניים, בצל סגול 

וגזר מתובלים בשמן זית לימון ולקט גרעינים
סלט בריאות – שערות סלק חי, שערות גזר, סלרי טרי ואגוזי מלך 

מתובלים בסילאן שמן זית ולימון
סלט פסטה קר – קונכיות פסטה, ירקות העונה קלויים וגבינת פטה 

בתיבול פסטו ועגבניות מיובשות

עיקריות לבחירה )3 סוגים מהמבחר(
פסטה פרימורה – גזר, זוקיני, בצל סגול אפונת גינה וסלרי ברוטב 

שמנת קטיפתי
פסטה מלנזנה – פנה ברוטב עגבניות וחצילים עם גבינת ברינזה
ניוקי טריקולור – רוטב של סלקים, שמנת, בצל ירוק ואגוזי מלך

קארי ירקות – ירקות העונה מוקפצים ברוטב קארי ומוגשים לצד 
אורז יסמין לבן

נודלס ירקות – פטריות, גזר, גמבה, כרוב לבן, בצל שעועית ירוקה 
ואפונת גינה מוקפצים עם אטריות ביצים ברוטב טאריקי וצי'לי 

מתוק

המלצת הצוות – תהנו מכל העולמות קחו לכם פסטה צבעונית   
מאיטלה, נודלס עשיר בטעמים מתאילנד וקארי ירקות מהודו

שתייה
שתיה קלה - לימונדה, אשכולית אדומה, מים עם נענע טרייה 

ופלחי לימון
תה צמחים קר – חליטות צמחים מהמצוי בגינת פיינברג
קפה – קפוצ'ינו, קפה שחור, אספרסו, תה במגוון טעמים

יין הבית ובירה לבנה – 15 ₪ לאדם.
שתייה מוגזת - משפחת קוקה קולה – 10 ₪ לאדם

משהו מתוק לסיום
מבחר עוגות השף 

א'-ה' 8:00-22:45, ו' 8:00-14:00, מוצ"ש - חצי שעה מצאת השבת ועד 23:00
ידידותי לילדים | חלבי | אירועים | כשר | נגיש לנכים

ז'בוטינסקי 34, חדרה

תפריטים

תפריט ארוחת צהריים

בית פיינברג
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בית חנקין ניצב כמגדלור על ראש מצוק כורכר במבנה באוהאוז יפהפה מסוף שנות השלושים
סיפורו של הבית הוא סיפורם של אולגה ויהושע חנקין - סיפור על גאולת אדמות ועל אהבה גדולה וכמעט בלתי אפשרית...

המסעדה מעוצבת ברוח הימים ההם הישיבה במרפסות מקורות סביב לשולחנות
המשקיפים לנוף המרהיב של מפרץ בנימין בעת האירוח ניתן לשמוע את סיפורו של הבית.

תפריטים

בית חנקין

תפריט לארוחת בוקר )מוגש עד השעה 12:00 בלבד(

ראשונות
לבנה דרוזית בשמן זית וזעתר

צ'אטני גזר ובצל מקורמל
גבינה מלוחה בנוסח פטה

גבינת שמנת ירקות
חמאה רכה ולחם כפרי במעטפת דגנים

)לחם בורקין ללא תוספת סוכרים, שומנים וכימיקלים(
סלט בורגול ועשבי תיבול )טאבולה(

סלט טונה עם ירקות קצוצים 
סלט טחינה אסלית ירוקה

זיתים סורים "דפוקים"

ביצים
ביצים מקושקשות עם עשבי תיבול ופטריות טריות 

ביצים מקושקשות ללא תוספות

ראשונות
לבנה דרוזית בשמן זית וזעתר

צ'אטני גזר ובצל מקורמל
גבינה מלוחה בנוסח פטה

גבינת שמנת ירקות
חמאה רכה ולחם כפרי במעטפת דגנים

)לחם בורקין ללא תוספת סוכרים, שומנים וכימיקלים(
סלט בורגול ועשבי תיבול )טאבולה(

סלט טונה עם ירקות קצוצים 
סלט טחינה אסלית ירוקה

זיתים סורים "דפוקים"

ביצים
ביצים מקושקשות עם עשבי תיבול ופטריות טריות 

ביצים מקושקשות ללא תוספות

סלטים
סלט ישראלי

זיתי קלמנטה עם ירקות העונה ונענע טרייה, חתוכים גס
ומתובלים בשמן זית כתית מעולה, מלח ולימון סחוט

סלט חנקינאי
זר חסות ועלים ירוקים, עגבניות שרי מוקפצות,

רצועות מלפפון, טבעות בצל סגול וקרוטונים
במטבל בלסאמי ביתי, שמן זית כתית מעולה ולימון סחוט

משקאות קרים
קנקני לימונדה טבעית מלימונים סחוטים 

קנקני מים קרים

משקאות חמים
עוגיות חמאה ביתיות

קונפיטורות מעשה ידיה של סבתא אסתר

*תוספות 
יוגורט צאן עם פירות, גרנולה ודבש - 12 ₪ 
קנקני מיץ תפוזים סחוטים במקום  - 10 ₪ 

משקאות מוגזים )בקראף( - 7 ₪  
גבינה נוספת )לבחירה: צפתית/צהובה( - 4 ₪

פלטת גבינות בוטיק – ממחלבת משק יעקב'ס - 10 ₪ 
פטה חציל ובצל מקורמל - 5 ₪ 

שקשוקה לוהטת - 18 ₪ 
עוגיות תמרים ואגוזים של סבתא אסתר - 9 ₪ 

מאפי שמרים ביתיים - 7 ₪ 
מאפי שמרים +עוגיות סבתא -  14 ₪
מאפי שמרים + קנקני תפוזים - 15 ₪

*המחיר לאדם כולל מע"מ

*מפות חגיגיות - 15 ₪ למפה

המקום מתאים לאירועים של עד 140 אורחים כחמש דקות מכביש החוף
למסעדה תעודת כשרות חלבית – יש אפשרות למנות מהדרין.

 למתקשים בטיפוס למצוק – שירות הסעה עד למעלה.

*כל התוספות מוגשות למרכז השולחן, המחיר לאדם בקבוצה )כפול מספר הסועדים(
אין אפשרות להזמין באופן פרטני. 

תוספת תשלום להגשה בבופה )במקום למרכז השולחן( 
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תפריטים

תפריט ארוחת צהריים

בית חנקין

נשנושי פתיחה 
פטה חציל ובצל מקורמל עם מלח ים אטלנטי ופלפל גרוס

גבינת שמנת עם ירקות
זיתים סורים "דפוקים"

טחינה ירוקה
צ'אטני גזר 

חמאה רכה בעשבי תיבול
לחם כפרי במעטפת דגנים

)הלחמים ללא תוספת סוכרים, שומנים וכימיקלים(
קנלוני מוקרם במוצרלה

סיגרים עשויים מעלי בצק טריים ממולאים: קישוא, בצל ירוק, 
שמנת, פטריות, עגבניות קונקסה וגבינה צהובה. מוגש ברוטב 

שמנת ופרמז'ן

פסטות )בצק טרי ומחומרים טבעיים בלבד(
פטוצ'יני טריקולור ברוטב פסטו ביתי מובחר עם צנוברים, פרמז'ן, 

שמן זית כתית מעולה ובזיליקום
ספגטי ברוטב עגבניות עשיר יין אדום, עגבניות טריות ומיובשות, 

שום ועשבי תיבול

סלטים 
סלט יווני - קוביות גבינת פטה, זיתי טאסוס שחורים, עלי נענע טריים 

וירקות חתוכים גס, מתובלים בשמן זית כתית מעולה ולימון סחוט
סלט חנקינאי - זר חסות ועלים ירוקים, עגבניות שרי, מלפפונים, 
טבעות בצל סגול, רצועות פלפל קלוי ולקט זרעים ופירות יבשים

במטבל בלסאמי ביתי, שמן זית כתית מעולה ולימון סחוט

קינוח 
מאפי שמרים ועוגיות חמאה ביתיות

משקאות חמים    
קנקני לימונדה טבעית ביתית מלימונים סחוטים 

קנקני מים קרים

אפשרויות שדרוג
פילה דג סלמון - אפוי בתנור עם שמן זית, שום, יין לבן, חרדל דיז'ון 

ועשבי תיבול
)39 למבוגר 20 לילד(

סינייה דג - מיקס דגים במשרה של יין לבן, לימון וטבעות בצל 
סגול, אפויים בתנור עם מנגלוד )סלק עלים( במעטפת טחינה

)20 למבוגר 10 לילד(
רביולי 4 גבינות - ברוטב פטריות ביתי עם שמנת, שום ויין לבן

)10 למבוגר 8 לילד(
יינות מבעבעים - ספרקינג רוזה/קווה/ברוט

 98/80/75 ₪ )מחיר לבקבוק(
פירות - 10 למבוגר ולילד 

שעות פתיחה: א-ו מ 09:00 )ניתן לתאם קבוצות לשעה מוקדמת יותר(
סיפורו של הבית מובא תמיד ללא תוספת עלות 

)במקרים בהם אריק נאלץ להעדר עקב מחלה חלילה או מקרה בלתי צפוי אחר, לא יינתן הסיפור(
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תפריטים

מסעדת האופרה

תפריט לארוחת צהריים

סלטים
6 סוגים של סלטים תוצרת אופרה )טריים יום יום( 

כולל חומוס, פיתות וחמוצים

מנה עיקרית 
שיפודי פרגית

שיפודי קבב ביתי
כבדי עוף מטוגנים עם בצל

חזה עוף

מבושלים
שניצל עוף בתנור

צלי בקר 
כדורי בשר ברוטב

תוספות
צ'יפס
אורז

תפו"א אפוי 
סלט ערבי
סלט כרוב

שתייה קלה
בקבוקי קוקה קולה, מים מינרלים, תפוזים ואשכוליות

קינוח
קפה, תה ובקלאווה

בשנת 1974 יסדה משפחת יעקבי את מסעדת אופרה במרכז העיר חדרה. 
השנים חלפו וכיום אופרה הינה שם דבר ומוסד ותיק בארץ. 

מזה שלושים שנה היא מושכת אליה סועדים שחוזרים שוב ושוב אל מטעמיה של סבתא רחל, 
המבשלת במסעדה עד היום יחד עם אחותה שושנה. 

אופרה ידועה בארץ כמסעדה הראשונה שהגישה מלוואח וג'חנון, 
ועל כן היא נקראת בפי רבים בית המלוואח והג'חנון של המדינה.

 אבל אל תתנו לכינוי להטעות אתכם - לצד המאכלים התימנייים האותנטיים מוצע כאן עוד מגוון רחב ועשיר 
של מטעמים מיוחדים עם טעם של בית. 

סועדים חוזרים למסעדה בקביעות בגלל מנה מסוימת שנקשרו אליה במיוחד - אלו בשביל מרקי הבית המפורסמים - 
התימני או השעועית, ואלו בגלל אחת המנות המבושלות - הקירשה, המוסקה, הלשון או הקורקבנים. 

יש גם מבחר בשרים איכותיים על הגריל וסלטים טריים מדי יום, ופיתות הנאפות במקום - רגילות, תימניות ולחוח.
ממסעדת האופרה נולד המפעל שמשווק את מוצרי האופרה תחת המותג שלושת האופים 

)מיאו.. חתולה...( ברחבי הארץ ובעולם.

אוכל ביתי, אוכל מזרחי, אוכל תימני, בשרים וסטייקים, דגים. 
הנשיא ויצמן 61, חדרה
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תפריטים

תפריט ארוחת פיקניק

קפה הרצל

כריכים
לחם דגנים/ג'בטה לבנה וסלט אישי או שתייה 

כריך חביתה 
תוספות: בצל/עשבי טיבול

כריך לבנה
לבנה 5%, תערובת חסה, עגבנייה ומלפפון חמוץ

כריך סביח
טחינה, חציל קלוי ביצה קשה, מלפפון חמוץ ופטרוזיליה 

כריך טונה
טונה מטובלת, ביצה קשה, חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ

ופטרוזיליה 
כריך בלקני

ממרח פסטו, גבינת שמנת, גבינת פטה, גמבה וחציל קלוי
כריך טוניסאי

סחוג, מיונז, טונה נקייה, תפו"א, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, 
לימון כבוש

הרצל הוא בית קפה-מסעדה בסגנון איטלקי 
הממוקם במרכז חדרה. 

למחוק ובמקום לרשום: הקפה מציע שלל מנות אהובות ומשובחות, 
בחרנו עבורכם את התפריט האידיאלי לפיקניק בתחילת הטיול בשטח הפתוח.

לבחירה: כריך ושתיה אישית/סלט ושתיה אישית.

27

קפה הרצל, רחוב הרצל 23, חדרה


