
בשביל עמק חפר
סיפור קהילתי

.שביל פיזי המחבר בין הנופים הפיזיים והאנושיים של המועצה
יעברו ילדי ותושבי המקום  ודרכו השביל ייצר סיפור משותף לכלל הגופים החינוכיים והקהילתיים 

.ערכיים שוניםופרוייקטיםתוכניות 

אימוץ  , הדרכה, קהילה, משפחה, פיקוח, ניווט, מפגשים, משימתיות, פריצת שבילים, מסע, טיול: הדרך

.טקסי מעבר ודרך יוזמות שיעלו בדרך, שילוב אוכלוסיות, מקטע

.על השבילחדשות שמירה על מסורות והתנעה וביסוס מסורות :מסורות

.ופרטיותרשותיותכל משתתפי המסגרות החינוכיות והקהילתיות בחיבור ליוזמות : אוכלוסיית היעד

מחובר לנרטיב ההיסטורי ומאפשר לקהילה לספר  , מספר את הסיפור המקומי, השביל ייחודי למועצה

.גם את הסיפור הנוכחי ולעצב את העתידי בחיבור לחזון הנהגת היישוב



בשביל עמק חפר

סיפור קהילתי
:ערכים מרכזיים

.השייכות והמחויבות למועצה, חיזוק המשמעות.  א
.משימתיות.  ב
.מפגש משמעותי עם קבוצת השווים ובין שונים.  ג
.ביטוי לעוצמות הפיזיות והאנושיות של המועצה ובמה לביטוי חוזקות של התושבים.  ד

:מטרות
.                                                                                    אזורי-קהילתי-המורכב מסיפור אישי, בניית נרטיב משותף לילדי ובני הנוער במועצה. א

.ואהבת הארץ, חינוך, אירועי תרבות, פיתוח הקהילתיות דרך משימתיות.  ג

.הקהילה ונוער מיישובים אחרים, קבוצת השווים ביישוב, מפגשים משמעותיים עם עצמי.  ג

.חיבור ההורים והקהילות לתוכניות בדרכים שונות.  ד



בשביל עמק חפר
סיפור קהילתי

.השביל כבמה לביטוי, חיבור כלל הגופים  לסיפור אחד גדול-סיפור קהילתי 

.חיזוק ושימור הייחודיות של המסגרות השונות, פיתוח השייכות למועצה-מאחד ומייחד 

.השראה ושיתוף, אירוע, דרכון, מפגשים משמעותיים, סיפור גדול אחד-מאחד 

.משימות רוחב בביטוי מקומי, מסורות, אתר, פיתוח מקטע, רלוונטיות למסגרות-מייחד 

.עסקים, יוזמות פרטיות, עמותות, תרבות ביישובים-מערכות חינוך, בתי הספר-שותפים 







תוואי השביל

יעצים ויהפוך אותה לחוט השדרה  , טבעית שהעמק התברך בהתשתית יתבסס השביל עמק חפר 
.המקשר בין חלקי העמק השונים

יצאו הסתעפויות שונות שייצגו פנים וגוונים שונים בעמק שיקבעו  , חוט השדרה, מציר נחל אלכסנדר
.י התושבים עצמם כאשר חוליות חוט השדרה יחברו זאת לכדי מכלול אחד"ע

הפרח הוא הים  , עליו הם הישובים, השלד הרעיוני מייצר תמונה של צמח שהנחל הוא הגבעול
.כאשר עלי הכותרת שלו הם מגוון הפעילויות בתוכו ולאורכו

שיבדיל את העמק מחד אך  , יהווה את האייקון של העמק שיקבל ביטוי עדכני וייחודיפרח /הצמח
.יחבר אותו לסביבה מאידך



בשביל עמק חפר
השביל

, נחלים, תצפיות, ליד כל  יישובי המועצה/יעבור דרך:השביל

.וכל מקום מעורר עניין והשראהמורשת 

.מסגרות לשביל דרך עשייה משמעותיתחיבור 

אתרים  /על מקטעיםאחריות , פריצת שבילים: משימתיות

...תצפית, פינות ישיבה, שילוט

,ב"מסע סיום י, מסע עליה לתיכון, לפידמירוץ: מסורותפיתוח 

..קהילתייםאירועים 

. ועודיזמויות, חינוך מיוחד, ותיקים, בתי הספר, קהילות-משתתפי המסגרות ביטוי לכל במת 


