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 בשביל עמק חפר 
 סיכום סבב מפגשי חשיפה ליישובים 

 
לחשיפה ראשונית של תוכנית  ,קיימנו סבב פגישות עם כל יישובי המועצה 21.10ועד  8.10בין התאריכים 

 "בשביל עמק חפר".

ציר מרכזי לאורך נחל אלכסנדר  -עפ"י אשכולות, בחיבור לתכנון העתידי של השביל  הפגישות נערכו

 שיעברו דרך כל הקהילות בחיבור לסיפור קהילתי משותף. "עלי כותרת" 9ויציאה ל

 

לקראת כל פגישה נערכה הכנה ראשונית עם מנהלי היישובים ובעלי תפקידים במטרה לגייס קבוצה רב 

 עניין שונים ולייצג את הקהילה.גילאית, מתחומי תוכן ו

 

יישובים הזדמנות לקידום עשייה את המחבר הנציגי היישובים נלהבים מאד מהרעיון, רואים בשביל 

 קהילתית, חיבור בין קבוצות ויצירת מרחב עשייה משמעותי לילדים והנוער.

 

 וההזדמנויות שעלו מהיישובים. , הרעיונותעם הנושאיםלכל פגישה נכתב סיכום 

 

 חזרו כחוט מקשר בין היישובים השונים:שמצורפות נקודות מרכזיות שעלו בפגישות ו

 

 חיבור רב גילאי, פעילויות לקבוצת השווים וחיבור בין שונים. .1

 חקלאות, ראשית ההתיישבות, אומנות, חיבור לסיפור מקומי ועוד. -נושאיים עים טמק .2

 בתוך סיפור מועצתי גדול. "אשכולית"אחריות של קהילות על מקטעים וחיבור למשימה  .3

 חיבור החקלאים כשותפים.  .4

 ליווי, הובלה ותכלול ע"י המועצה, של המאחד ושל המייחד כל קהילה ומסגרת. .5

 סביבה, גנים, אומנות וכו' -במרחב המועצתי  ותחומים שוניםשיתופי פעולה וחיבור לתוכניות  .6

 וך ליישוב.רת" הסמתמעורבות התושבים בעיצוב תוואי "עלה הכו .7

 אחריות המועצה ואחריות היישובים. -תחזוקת השביל  .8

 תרים שמזוהים עם הזהות היישוביתתוואי: אטרקציות "גדולות" ו"קטנות" נקודות עניין וא .9

 חיבור בין שונים. -חיבור ליישובים שכנים למועצה  .10

 חיבור השביל לשבילי האופנים. .11

 ורבה גילאית.ההסתכלות רחבה  יחד עם זאת ומוביל פעילויות הנוער במרכז .12

 השביל מכל ישוב ת/חשיבות קשר אישי וליווי של רכז .13

 .בטיחות .14

 

לאורך השביל  ,סבב מפגשים הציף והעלה רעיונות רבים ותשוקות שונות של תושבים לקדם יוזמות קהילתיות

 כשהשביל מהווה משאב בחיזוק הזהות ה"עמק חפרית" והנרטיב המשותף. ,ובחיבור בין היישובים
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 ההתקדמות ביישובים: להמשך אופרטיביים צעדים
 

הוא להוביל את  םפקידת -ניתן למנות רכז/ת אחד או שניים  – מינוי של רכז/ת צוות שביל יישובי .1

 סביב התוכנית קשר למועצה נשיצוות השביל היישובי ולהוות א

דמות מקובלת ביישוב, בעל/ת יכולת עבודה בצוות והובלת צוות ובעל/ת זיקה  פרופיל הרכז/ת:

 קהילתי-חינוכית

 

)ו.נוער, חינוך, תרבות, בני נוער, משפחות צעירות, ותיקים, אנשי  יישובי מגוון שביל הקמת צוות .2

 .סביבה, טיולים ועשייה קהילתית וכו'(

 

קצר בחוות הנוי הכשרה  יוםיתקיים  09:00ב 13.11.20ביום שישי,  - י/ות שביל יישוביםרכזהכשרת  .3

 לרכזי/ות השביל מכלל יישובי העמק )פרטים נוספים על יום זה ישלחו בקרוב(

 

מומלץ להתחיל "למפות" אתרים, נקודות עניין בתוך היישוב   - ת היישובהשביל בסביב תוואי .4

שבהמשך תרצו שתוואי השביל יעבור בהם וישתלבו  ובסביבתו )אתרי נוף, טבע, מורשת, אומנות וכו'(

 בתוכניות העבודה השנתית

 

 על הזדמנויות קהילתיות וחינוכיות סביב התוכנית התחלת חשיבה .5

 

 ימו מפגשי יציאה לדרך בכליתקילאחר יום ההכשרה הנ"ל, מיד  – מפגשי יציאה לדרך יישוביים .6

 במטרה לבנות את – בהובלת רכז/ת השביל היישובי וצוותו ובליווי נציג מהמועצה יישוביםאחד מה

 , בליווי הצוות המוביל המועצתי. תוכנית העבודה היישובית לשנה הקרובה

 

 
קידום התוכנית דווקא בתקופה הנוכחית יכול להוות הזדמנות לחיזוק הסולידאריות 

 והקהילתיות ביישוב.
 

 כל שאלה, מחשבה, הערה והארה אנחנו כאן.ל 
 

 בהצלחה !
 

וות מוביל "בשביל עמק חפר"צ  


