סיור ב "דרך היין"  -זכרון –יעקב
לפניכם מסלול סיור מודרך ב"דרך היין" – "סיפורי בתים ואנשים"
מוזיאון יד למייסדים –חדר הנצחה למשפחות המייסדים – אשר שמותיהם חקוקים על
קיר הקרמיקה.
בית העלמין  -בו קבורים לוחמים וחלוצים ידועי שם ,במקום קברי תינוקות
וילדים שנפטרו ממחלות הקדחת.
ומשם הליכה רגלית לאורך המדרחוב המשוחזר של המושבה "דרך היין"
שם תקבלו הסבר מרתק על פרויקט השימור והשחזור של הרחוב ,והסבר על
מבנים ששוחזרו מימי העלייה הראשונה  -ההיסטוריה של המושבה.
הצצה לבית אהרנסון – תשמעו מעט מסיפורה של "ניל"י" מחתרת עברית ראשונה,
נמשיך ונעלה לבריכת בנימין – תצפית פנורמית לעבר רצועת החוף והרי אפרים.
נרד לאנט ברטה – נשמע את סיפורה של הקהילה הגרמנית "בית אל" (כולל טעימות
שטרודל)/
נכנס לחצר תות נייר  -עסק משפחתי – גלריה למוצרי נייר לפי הדגם היפני המסורתי.
{ אפשרות לסדנא}.
נציץ לחצרות האיכרים – חצרות אוטנטיות של "פעם".
ומשם אל בית הכנסת "אוהל יעקב" –היה המהודר והגדול מבין בתי הכנסת – במושבות
הברון.
והלאה נעצור על יד בית הפקידות – בן  106שנים ושימש בזמנו את פקידי הברון – היה
הבניין הגדול והמפואר בארץ ,כיום משמש כמוזיאון ה "עלייה הראשונה".
סיום הסיור באחוזת לנגה – שרידיה של אחוזה מפוארת שנקראה "חצר כרמל",
מאחוריה מסתתר סיפור רומנטי – היסטורי.
כמו כן  -ניתן לסיים את הסיור בגבעת זמארין – זכרון העתיקה – אליה הגיעו המייסדים לפני
עלייתם למושבה .מסעדות גלריית אומנים ותצפית נוף מרהיבה.
משך הסיור במושבה – כשעתיים.
–

 #גני רמת הנדיב – פארק מרהיב ובמרכזו מערת הקבר של הברון רוטשילד ורעייתו
משך הסיור במקום – כשעה (כניסה ללא תשלום)
חזרה חופשית למדרחוב המשוחזר – ניתן לבקר בגלריות ,בתי קפה ,מסעדות
וחנויות ציוריות ,היוצרות את האווירה המיוחדת השוררת ברחוב.
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מוזיאון יד למייסדים
מוזיאון העלייה הראשונה 04-6294777-
מוזיאון "נילי" – בית אהרונסון – 046390120
בית התותחן – 046396573

בברכה,
ציפי אטיאס  -שיווק
עמותת גדעונים

