
 

נטייל קרוב לבית. המרחק מאפשר באמת התארגנות קצרה אבל רצוי  פעםה

 בהחלט לא לוותר על מים ופרי.

בחנייה של אתר חפציבה, ששוקם בעזרת חברת חשמל דנו את הרכב העמ

 שמתפעלת את המקום ואף נמצא בו בית ספר להדרכה של החברה.

לכיוון העיר  בצומת נחל חדרה פונים 56על כביש נוסעים הגעה לאתר חפציבה 

בה -חדרה. כמאתיים מטר לאחר הצומת המרומזר פונים ימינה, לאתר חפצי

 .()במקום מוצב שילוט הכוונה

ישנו פארק רחב וניתן לטייל בו רגלית ואף לערוך פיקניק. כמו  ר חפציבהאתב

חברת הענקיים ,  האיקליפטוסיםככן בתקופה  ניתן לצפות בקומרנים הלנים על 

שמורה. על החווה ומה היה בה ניתן חווה והפכה אותו לחשמל שקמה את ה

 .בקישור הבאלגשת 

בפרי ובמים הלכנו  מצוידיםמשם 

לאורך השביל המוביל מאתר 

חפציבה עד לחוף הים בשביל מסודר 

נחל חדרה הוא  ומרגיש לך חו"ל.

 נחל חדרהפארק חלק משמורת 

ק"מ  65-משתרע על פני כ הנחל

נחל עירון )ואדי  העיקריים: שיובליו 

ערה(, נחל נרבתה, נחל יצחק, נחל 

  י.חביבה נחל רושרש

 

 ריבונותוהטוה גם מקום צינון מי הקירור של בסוף הנחל נשפך לים התיכון ומהו

http://www.israel-electric.co.il/bin/en.jsp?enVersion=0&enDispWhat=object&enZone=HefzibaCommunity&enDispWho=General%5el221&enPage=IP&enDisplay=view&
http://www.israel-electric.co.il/bin/en.jsp?enVersion=0&enDispWhat=object&enZone=HefzibaCommunity&enDispWho=General%5el221&enPage=IP&enDisplay=view&
http://www.eyarok.org.il/2010/11/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94/
http://www.eyarok.org.il/2010/11/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94/


של חברת החשמל חדרה.

 

 

 

וצומח שם גם , אנפות וקומרנים לאורך הנחל ניתן לפגוש בתנים, חתולי ביצות 

 קני סוף, גומא, אשל וצמחים נוספים.

הנחל ששוקם בעזרת חברת חשמל הפך לטיילת לאורך של כקילומטר עם 

כמו כן מדשאה ספסלי ישיבה, גשר עילי, מזרקת מים המגיעה מחברת חשמל, 

 שבא ניתן לערוך פיקניק.



ך הבטון יצרו בתו 2כביש  החוצה את גשרולכים לאורך הנחל מתחת להכש

כוכים לטובת עטלפים. ביום ניתן לשמוע את 

 שריקות העטלפים .

ולשלוח גים יאו להתבונן בדיההליכה בשביל מאפשרת בנקודות מסוימות לעצור 

 חכה ולדוג מהדגה של הנחל.

ברוב הזמן יש צל לאורך הנחל אבל ביום חם צריך לקחת בחשבון את השמש 

 ולכן מומלץ לערוך את הטיול לפני או אחרי הצהרים.

 

הדרך חזרה לחנייה באותו דרך, אגב ניתן להגיע לחוף פארק נחל חדרה גם 

 .גה לפני הכניסה מכיוון הפניה לאול

 

 להרחבה ניתן לצפות ברשת האינטרנט.


