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בשנת 1927 רכשו נורמן שיפר ויעקב הלפרין שטח של כ-1,000 דונמים מצפון לירקון ובכלל זה כ- 130 דונמים שיועדו 
לשמש כחווה חקלאית. שיפר, שהשתקע בשטח החווה עם משפחתו בשנת 1928 חבר לקבוצה של עירוניים שרכשו כ-325 
דונמים בסמוך ויחדיו הקימו מושבה חדשה בשם כפר הדר. בשטח החווה ניטעו פרדסים, נבנו רפת ולול ונבחנה הכנסת 

גידולים חקלאיים נוספים והיא שימשה מקור לתעסוקה ולהכשרה לפועלים חקלאיים ולחלק מחברי כפר הדר. 
הכניסה למתחם נעשתה מכיוון דרום ,מרחוב התכלת. המבנים הראשונים שנבנו במקום היו בית שיפר עצמו, רפת, לול 
ומגדל מים ששימש את חוות שיפר. בדרום המתחם, בראש הגבעה ובסמוך לבית שיפר בנתה האגודה השיתופית של כפר 
הדר שתי בריכות אגירה. שיפר פשט את הרגל בשנת 1932 והחוות נקנתה על ידי משפחת אליס בשנת 1933. לאחר כ- 12 
שנים רכשה עיריית ת״א את הקרקע וייעדה אותה להקמת מוסד שיקומי לילדים מוזנחים ועזובים מתוך כוונה לשקם את 
הילדים באמצעות עיסוק בעבודה חקלאית. המעון העירוני לילדים בהדר שכן תחילה בבית שיפר עצמו, המבנה הורחב והוקם 
לידו מבנה שירותים. בשאר המתחם השתרע פרדס. בשנות החמישים עקרה עיריית תל-אביב את הפרדס, בנתה בשטח 

מבנים לשימוש המוסד, הכשירה במקום מגרש כדורגל וקבעה דרכים ובכלל זה דרך כניסה חדשה מכיוון צפון. 
השטח שנעקר נותר בלתי מעובד עד לשנים 1956-7 אז החלו בנטיעות ובעיבוד חקלאי במקום. באותה עת ניטעו שדרות 
לאורך הדרכים הראשיות וכמו כן עצי נוי ועצי פרי ברחבי המתחם ופותחו גידולים חקלאיים. בשנת 1960 בנתה העירייה 

מבנים נוספים לשימוש המוסד, השימוש בבית שיפר כבית ספר פסק ונראה שהמבנה שימש מאז לצרכי מנהלה.
באותה שנה הקימה עיריית תל-אביב מוסד נוסף בשם בית הנערה על כ- 30 דונמים בחלקו המזרחי של המתחם. 

בשטח נבנו מבנים והוכשר מגרש כדורסל. חניכי שני המוסדות למדו ביחד, שאר הפעילויות נעשו בנפרד ושני המוסדות 
הופרדו פיזית באמצעות גדר. לאורך הגבול בין המוסדות ניטעה שורת עצים  והכניסה לבית הנערה הוכשרה מצפון. 

השטח הפתוח במתחם שיפר הכיל באותה תקופה, מלבד דרכים גם חממה, פינת חי, מטע, פרדס, צמחיית נוי וכן שטחים 
חקלאיים. שדרות עצים השתרעו לאורך הכניסה הצפונית למוסד העירוני, לאורך הדרך לחדר האוכל של המוסד העירוני, 

ובצידה האחד של הכניסה הצפונית לבית הנערה.

טבע בבית הנערה.

מתחם בית שיפר
בית הנערה   1
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מתחם בית הנערה.

שדרות הפיקוסים בבית הנערה.

שדרת הפיקוסים   2

המוסדות פינו את המקום בשנת 2003 ובין עיריית הוד 
השרון לבין עיריית ת״א החל דיון משפטי שעיקרו רצונה
של עיריית הוד השרון  לשמר את המתחם ההיסטורי, 

המבנים וחורשת העצים שבתחומו אל מול רצונה של 
עיריית תל אביב למקסמו בהיבט הנדל"ני. 

כיום פועל במתחם בית ספר דמוקרטי ואילו שאר השטח 
נטוש. בימים אלו עומדת לקראת אישור תוכנית אותה

יזמה עיריית הוד השרון ובמסגרתה נקבע השטח 
כפארק רחב ידיים, בנייה תבוצע רק בשולי

המתחם וחלקו העיקרי, לרבות בית שיפר, בית הנערה
ומבנים נוספים כמו גם שדרת הפיקוסים - ישומרו.

הכניסה הראשית כיום אל מתחם בית הנערה נמצא 
ברחוב הבנים בהצטלבות עם רחוב א.ד. גורדון. 

הכניסה המרשימה מחופה עצי פיקוס לאורך שדרה 
שנשתלו בשנות החמישים של המאה העשרים. 

העצים המרשימים יוצרים שדרת כניסה יפה, המושכת 
אל צידו המערבי של המתחם. עם התעקלות השדרה 
ניתן לראות את בית האוכל הנטוש של מוסדות החינוך 
הפנימיתיים שפעלו במקום בשנות ה-60 ועד שנות ה-90.
פנו ימינה מתוך שדרת הפיקוסים אל שביל צדדי המוביל 

אל מבני מגורים ומשרדים. 
עם השנים הצמחייה הנטועה והטבעית גדלה מעליהם 
ומסביבם. המשיכו אל עבר שטח שבעבר היה נטוע, 

והפך עם השנים ליער אזדרכות מרובות גזעים. 
מעברו השני של יער האזדרכת נשארו עצי פרי ובעיקר עצי 
הדר. בהמשך השביל ישנם עצי פקאן גדולים שאגוזיהם 
מפוזרים על הקרקע. ממערב לשביל נמצא שטח ששימש 
בעבר אזור ללימוד חקלאות, ניתן למצוא בו מעט עתי 

הדר ותיקים דוגמת תפוז שמוטי ואשכוליות.
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בהמשך השביל מצוי מבנה המגורים בו ישנו ילדי 
הפנימייה. כיום המבנה נטוש, ועמוס בגרפיטי צבעוני. 
לאורך השביל שמדרום למבנה המגורים של ילדי 
הפנימייה נטועה שדרת עצי ברוש ששימשה שובר 
רוח לשטח חקלאי נוסף של הפנימייה. עצי הברוש 
צמחו ונצמדו אחד לשני, ויצרו חומה ארוכה של 
ברושים ותיקים. באזור החקלאי שממערב לשביל 

גם גידלו תרנגולות וחיות משק, כולל סוסים.
באמצע השביל ניתן לעבור אל חורשה של קזוארינות 

ותיקות שיצרו חופה ומקומות מסתור.

שדרת הקזוארינות מובילה אל שטח פתוח, שגם הוא 
שימש בעבר את ילדי הפנימייה לפעילות חקלאית. 
השטח התמלא מחדש מצחייה מקומית, עשבים 
ופקעות, ובחודשים מרץ עד מאי האזור פורח ומעליו 

ניתן לראות עשרות פרפרים עפים.

הלאה מבית הספר נמצאות בריכות ומגדל המים 
ששימשו את בית הספר והסביבה. 

בריכות המים נמצאות על הגבול שבין פנימיית בית 
הנערה לפנימיית הנוער שקדמה לבית הנערה. 

שדה הפרפרים בבית הנערה.

שדה הפרפרים מגורי ילדי הפנימייה

בריכת המים 
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חציית השבילים לכיוון מזרח תוביל אותנו אל שדרת פיקוסים נוספת המהווה את הכניסה השנייה ישירות אל 
מתחם בית הנערה. המבנים הנטושים שנמצאים בצד המזרחי ששימשו את בית הנערה נבנו בשנים מאוחרות 

ובמהלך שנות השישים והשבעים.

שטחי הטבע בבית הנערה

טבע עירוני   6


