
היה זה בחצות הליל בביצות 
צפרדע ירוקה קרקר עד בלי סוף

דיבר ירוק, דיבר נדל"ן 
על נסיכות  ועל גבורה,

קשקש בלי סוף אבל צדק
יש מה לראות כאן בסביבה!

קרקרקר בביצות

הציג עצמו הקרקרן, בגאווה 
קוראים לי שוקי כך אמר - זה לא סתם!

אני נקרא על שם גואל 
שאת הביצות הוא ישב
ואם תרצו אתכם אקח
לסיור בתוך הסבך, 

קרקרקר בביצות

מיד הסכמנו להתלוות, לסיור
כי זה לא סתם וזה קסום, הסיפר 

שיש צפרדע ירוקה שמקרקרת כל הזמן 
והיא יודעת מה היה

ואיך צריך להיות עכשיו.... 
קרקרקר בביצות  

 

השיר של שוקי
 )לפי המנגינה של "בחולות"(

עיר עם אנרגיה חדרה 

תיירות חינוכית לימודית בחדרה
לשכת התיירות, רח’ ז’בוטינסקי 34, חדרה

טל. 04-6343296

125 שנה של בר קיימא

עיר עם אנרגיה חדרה 

תיירות חינוכית לימודית
לשכת התיירות - בית פיינברג, רח’ ז’בוטינסקי 34, חדרה

טל. 04-6343296
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שמי שוקי, צפרדע חדרתי, גדלתי בביצה והחלטתי ללוות ילדים 
למסע היכרות בעיר חדרה בשטחים הירוקים, בטבע ובמרכזי המבקרים.

 בילוי נעים!!! 

חדרה נמצאת במרכז הארץ לאורף חוף הים, 
בין חיפה לתל-אביב, בין הנחלים אלכסנדר ונחל חדרה. 

חדרה בורכה בערכי טבע ונוף ייחודיים
ובסוגים מגוונים של בעלי חיים וצמחיה.

125 שנה של הגדה אורבאנית 
שיקוף של חיים ביחד - טבע, אדם, נוף ותעשייה.

עיר עם אנרגיה חדרה 

פארק נחל חדרה

תחנת הכח - אורות רבין, חברת החשמל

 ביצת זיתא תל זרור

קטיף תפוזים - פרדסי ההדרים בחדרה

פריחה בפארק השרון

"החאן"

שמי שוקי, צפרדע חדרתי, גדלתי בביצה 
אז למה כדאי לכם להתלוות אלי...

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
 .

שירות מקצועי וצוות מדריכים איכותי 
 .

מסלולי טיול גמישים המותאמים לתוכנית הלימודים, גיל התלמידים, 
משך הפעילות והעלויות.
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עיר עם אנרגיה חדרה 
בעקבות עקיצת היתושה
תוכנית חינוכית המחברת בין המורשת היסטורית של חדרה, 
חדרה  של  התפתחותה  לבין  המלריה  ומחלת  הביצות  ימי 

ממושבה חקלאית לעיר עם אנרגיה. 

סיפור   - חדרה  לתולדות  "החאן"  במוזאון  ביקור   - "החאן" 
המלריה  מחלת  הביצות,  יבוש  על  דגש  תוך  חדרה  ראשוני 

ומאבק הראשונים בה.
*הביקור מלווה במדריך ושחקן/בובנאי. 

הלל יפה, לא רק בית חולים - סיפור של ד"ר הלל יפה רופא 
המושבה ומלחמתו במלריה.

טיול רגלי בפארק השרון - טיול רגלי בפארק השרון, ביער 
חדרה ובברכת יער, תוך מתן דגש על השינויים האקולוגיים 
שעבר האזור עם ההתישבות 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. 

החבילה כוללת: מע"מ, כניסה למוזאון החאן ומדריך מוסמך ובעל 
תו תקן שילווה את הכיתה לאורך כל היום.

)המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(. 
 

1

עיר עם אנרגיה חדרה 
דיונות של נייר

העיר חדרה היא דוגמא מוצלחת לשכנות טובה בין תשתיות 
אנרגיה והגנת הסביבה.

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

למפגש חוויתי בעיר ירוקה.

ביקור במרכז מבקרים, מפעלי נייר חדרה – הביקור חושף 
נייר  וייצור  מיחזור  בין  הקשר  ואת  הנייר  ייצור  תהליכי  את 
על  כחלק משמירה  המיחזור  לערכי  דגש  מתן  תוך  וקרטון, 
הסביבה בה אנו חיים. המרכז משלב אלמנטים של מיצגים, 

מולטימדיה ופעילות אינטראקטיבית.

הנייר-מהפפירוס  ייצור  טכנולוגיית  התפתחות  במרכז?  מה 
במצרים עד המכונות המודרניות של ימינו.

חדש.  נייר  לייצור  וקרטון  נייר  ממיחזור   - המיחזור  מעגל 
אישית  התנסות  הממוחזר  הנייר  ייצור  מערך  על  תצפית 

בייצור ידני של נייר ממוחזר.

סיור ופעילות בפארק נחל חדרה - הדרכה בנושא חשיבות 
אבולוציונית"  "כמעבדה  החולות  הדיונות,  בשטח  החולות 
הקשר בין התגלגלות בדיונה לשמירת הטבע. מוצא החולות, 
בע"ח  פולשניים,  צמחים  הקדמה,  עם  הצמחים  התמודדות 

ועוד...

2

4 3

החבילה כוללת: מע"מ, כניסה למרכז מבקרים נייר חדרה ומדריך 
מוסמך ובעל תו תקן שילווה את הכיתה לאורך כל היום.

)המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(
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עיר עם אנרגיה חדרה 
נחל ניצחון 

בעקבות שיקום נחל חדרה
הנחל הינו ערך טבע ונוף, משאב חברתי, תיירותי והיסטורי, 

רוחני ואקולוגי. 
סיור לימודי חוויתי המשלב בין קדמה ותעשייה לבין אמצעים 

להגנה על הסביבה. 
הנחל  לאורך  הליכה  חפציבה,  מחוות  סיור  כולל:  המסלול 
המשוקם עד לשפך הנחל לים, המסביר את השינויים שחלו 
בנחל במהלך 125 השנים האחרונות, תוך מתן דגש על הליך 

השיקום.
פעילות בנושא המים תוך מתן דגש על אנרגית מים, שימוש 
במי ים, שיקום הנחל וצמחיית נחלים. ביקור והפעלות במרכז 

המבקרים נייר חדרה - "מעגל המיחזור" 

ביקור במרכז מבקרים, מפעלי נייר חדרה – הביקור חושף 
נייר  וייצור  מיחזור  בין  הקשר  ואת  הנייר  ייצור  תהליכי  את 
על  כחלק משמירה  המיחזור  לערכי  דגש  מתן  תוך  וקרטון, 
הסביבה בה אנו חיים. המרכז משלב אלמנטים של מיצגים, 

מולטימדיה ופעילות אינטראקטיבית.

הנייר-מהפפירוס  ייצור  טכנולוגיית  התפתחות  במרכז?  מה 
במצרים עד המכונות המודרניות של ימינו.

חדש.  נייר  לייצור  וקרטון  נייר  ממיחזור   - המיחזור  מעגל 
אישית  התנסות  הממוחזר  הנייר  ייצור  מערך  על  תצפית 

בייצור ידני של נייר ממוחזר.

*ניתן להוסיף ביקור באיגוד ערים לאיכות הסביבה - סיור 
במעבדה, כיצד מנטרים זיהום אוויר מהו מבנה ירוק ועוד.

3

עיר עם אנרגיה חדרה 
 

הביצה שהתייבשה, 
הפרדס הכתום ורכבת

המזרח
ששרד  האחרון  ביצתי,  שטח   - זיתא  ביצת  בשמורת  טיול 
צומח  מיני  ובו  ה-20  המאה  במהלך  שיובשו  חדרה  מביצות 
מצוי,  קנה  מרובע,  אשל  עצי  אביבית  טובענית  כמו  נדירים 

פטל קדוש וכן עופות מים, אנפות ומגלנים. 

השמים  רוחות  ארבע  אל  לצפות  ניתן  ממנו   - זרור  תל 
ולהתרשם מחשיבות האסטרטגית של המקום החל מהעת 
תוואי מסילת הרכבת  מגדל השמירה,  היום.  ועד  העתיקה 

התורכית שפעלה כאן לפני 100 שנה וכביש 6.

ענף  של  סיפורו  את  יכלול  הסיור   - חדרה  בפרדסי  סיור 
נספר  לימינו,  ועד  האתרוגים  מגן  ישראל  בארץ  ההדר  פרי 
שימוש  אקוויפרים,  )בארות,  מים  ושאיבת  מים  אגירת  על 
בסכרים...( דרכי הובלת המים )צינורות, טפטפות, תעלות...(, 

מי גשמים, מים מושבים, מים מותפלים ועוד... 
למושבה  ביצות  משטחי  חדרה  שעברה  לתהליך  נתייחס 

חקלאית ולעיר מודרנית הבאים לידי ביטוי בשטח.

4 3

החבילה כוללת: מע"מ, כניסה למרכז מבקרים נייר חדרה,  מדריך 
מוסמך ובעל תו תקן שילווה את הכיתה לאורך כל היום.

)*המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(
)*הביקור באיגוד ערים בתוספת תשלום(

החבילה כוללת: מע"מ, מדריך מוסמך ובעל תו תקן שילווה את 
הכיתה לאורך כל היום.

)המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(
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עיר עם אנרגיה חדרה 
בזינוק מהעלייה הראשונה

3

עיר עם אנרגיה חדרה 
איך הופכים צפרדע לנסיך?

6 5

החבילה כוללת כוללים מע"מ. 
)המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(

סיור בעקבות קסם המדע והטכנולוגיה. 
חדרה היא מקום משכנן של תשתיות האנרגיה העיקריות של 
מדינת ישראל: תחנת הכוח של חברת חשמל  "אורות רבין", 
המופעלת  כוח  תחנת  בעולם,  הגדול  המים  התפלת  מפעל 
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 
סקרנות  פיתוח  שמטרתן  התנסויות,  מגוון  באמצעות  להסבירן 

והעשרה.
השכבה הצעירה )כיתות א-ג(

סוגי  וצל  אור  גז,  נוזל,  מוצק,  כגון:  ונושאים  מושגים  של  הכרה 
סודות  והטעמים,  הריחות  הצלילים,  הצבעים,  עולם  חומרים, 
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.
הרפואי/ במתחם  הינן  הפעילויות  וחצי.  שעה  הינה  בטכודע  *הפעילות 

בפארק המדע/במוזאון המדע/בפלנטריום.

המשך היום לבחירה:
ביקור במרכז המבקרים "אורות רבין" - יחסי גומלין בין     •

שימור הסביבה לתעשייה עתירת אנרגיה  
ביקור באיגוד ערים לאיכות הסביבה - סיור במעבדה,      •

       כיצד מנטרים זיהום אוויר מהו מבנה ירוק עוד.

סיור לימודי ערכי באתריה היסטוריים של חדרה המספר 
125 שנה, בדגש על  את סיפורה המופלא של חדרה בת 

סיפורי ראשונים. 

"החאן"  במוזאון  ביקור   - חדרה  לתולדות  החאן  מוזיאון 
העיר-   של  ההיסטורי  במרכזה  השוכן  חדרה,  לתולדות 

המקום בו הכל התחיל...
לשמוע  תוכלו  כאן  רק  דמיון,  כל  על  עולה  המציאות  בחאן 
ולראות למעלה מ-125 שנות היסטוריה מרתקת. עם הכניסה 
היציאה  ועד  הכניסה  מרגע  מאחור.  הכל  משאירים  לחאן 
צוללים לתוך עולם מרתק ומסעיר, עולם של הקרבה נחישות 
ותקווה. הביקור בחאן כולל מפגש עם דמויות  אומץ אהבה 
מהעבר המספרות את סיפורם של האנשים אשר בנו והקימו 
השונות,  מהתקופות  וחפצים  כלים  עם  מפגש  חדרה,  את 
השנים  את  המתאר  וסרט  במושבה  הראשון  המקווה  עם 
הראשונות. המעבר מחדר לחדר הוא מעבר מתקופה אחת 
החל  וההתפתחות.  הצמיחה  עד  לתקווה,  מייאוש  לאחרת, 
מהגעת הראשונים מרוסיה ועד לעליות הגדולות של יהודים 

מכל קצווי עולם. הסיור מלווה בשחקן/בובנאי.

בית הכנסת הגדול - בית תפילה ומצודה 

- בעיצובו של דני קרוון, המנציח את תולדות  גן המייסדים 
חדרה באמצעות המאפיינים הגיאוגרפיים והאנושיים שעיצבו 
את דמותה והתפתחותה של המושבה חדרה לעיר. הליכה 
רגלית דרך רחובות מרכז העיר עד מגדל המים ומשם לבית 

פיינברג.

ושם  החצר  אל  נשקיף  לבית(:  כניסה  )ללא  פיינברג  בית 
ועוד  נוכל לראות את דקל אבשלום, שובך היונים, האורוות 
ולשמוע את סיפור הבית שהיה מבתיה הראשונים של חדרה 
בין קירותיו המצוירים סודות וסיפורי גבורה של ראשוני חדרה, 

אבשלום פיינברג ומחתרת ניל"י.

במדריך  המלווה  החאן  במוזיאון  ביקור  מע"מ,  כוללת:  החבילה 
ושחקן, מדריך מוסמך ובעל תו תקן שילווה את הכיתה לאורך כל 

היום. )המחיר הינו למינימום 20 תלמידים(
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עיר עם אנרגיה חדרה 
 

במנהרת הזמן
בהדרכת רשות העתיקות. )פעילות לבתי הספר בחדרה בלבד(

7
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קדומות  ובתקופות  העתיקה  בעת  עשיר  עבר  לחדרה 
לסיור  נצא  ביזאנטית.  מהתקופה הפריהיסטורית עד הרומית 
ברחבי העיר בעקבות הממצאים תוך שימת דגש על ההבדל 

בין עתיק, ישן וחדש.

לאורך נחל חדרה וחוף הים - האתר הפרהיסטורי, נבקר במקום 
בו נמצאו כלי צור המעידים על פעילות האדם הקדמון בתקופות 
בעולם  האדם  ושימושי  בחוף  קונכיות  בנושא:  פעילות  קדומות. 
מול  שימור  החוף,  בהרס  עתיקות  אתרי  העתיקה,  בעת  החופי 

פיתוח בסביבת החוף.

סיפורו של הנחל - שימושי האדם בנחל, שיקום הנחל, פעילותה 
בנחל,  וצמחיה  בע"ח  פיתוח.  מול  שימור  החשמל,  חברת  של 

הקורמורנים, האקליפטוס. 

בריכות זיתא - סיור בין הפרדסים וברכות הדגים. 

תל זרור – תצפית והפעלה בנושא תל ארכיאולוגי ופעילות סקר 
ארכיאולוגי. *חודשים מומלצים - אוקטובר-מרץ

תל עפר - על ציר הזמן היסטוריה מול ארכיאולוגיה - מתל עפר 
גבעת  הרדאר,  תחנת  חנקין,  בית  )חפציבה,  לא"י  העליות  ועד 
נייד,  אולגה...( סקר ארכיאולוגי בתל - זיהוי ממצא נייח וממצא 

זיהוי חרסים. 
משך הפעילות כ-4 שעות

*אופציה נוספת קדם סיור בכיתה - נספר על חפירות וממצאים 
כלי  בעולם,  הגדול  הזכוכית  מפעל  חדרה,  בעיר  ארכיאולוגים 
זכוכית ששימשו לתמרוקים ומשקאות מטבעות וארונות קבורה. 
ממצאים  ונמיין  נחקור  אותנטיים,  וממצאים  לימודי  אוסף  נציג 

ונלמד להבדיל בין עתיק, ישן וחדש. *משך הפעילות 90 דקות.

ניתן להוסיף: שתיה קרה/חמה כריכים או כל כיבוד אחר לפי דרישה.
*פעילות קדם סיור בכיתה בתוספת תשלום.

סוד הדקל במדבר )פעילות לכיתות ה' –ו'(
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לרגל 100 שנה 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 1917 למשימתו 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: 
 - בנחל חדרה  וסיור  ביקור באנדרטה של אבשלום  אפשרות 1: 

באופן עצמאי וללא עלות נוספת.
אפשרות 2: הדרכה באנדרטה וסיור בנחל חדרה - בתשלום נוסף.

אפשרות 3: סיור במוזיאון החאן לתולדות חדרה. 

החבילה כוללת: כניסה לבית פיינברג ומדריך לפעילות.
ניתן להוסיף: שתיה קרה/חמה כריכים או 

כל כיבוד אחר לפי דרישה.


