שביל תיירותי מותק "שבב עין הים"
שביל תיירות בשכונת עין הים ,פיתוח תיירותי של תושבי
השכונה היהודים והערבים ,פעילי מרכז קלור ,שלוחת
מתנ״ס ליאו באק מבית החברה למתנ״סים הארצית
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מיזם "סובב עין הים" של מרכז קלור ,שלוחת
מתנ״ס ליאו באק ,מהווה דוגמא ומופת של פרויי 
קט קהילתי המשלב יהודים וערבים ,ותיקים ועו 
לים חדשים וממחיש איך יכולה החברה האזרחית
לספר ללא חשש את סיפור המקום החל מתקופת
ממלכת ישראל ,דרך הכיבוש הרומי והביזנטי,
המשך בסיפורו של הכפר הערבי שקיים היה לפני
מלחמת השחרור ועד עתה על השכונה החדשה
והמעורבת שעל הכרמל היא "עין הים" .השביל
התיירותי הייחודי והמעניין ביותר הוא פרי יוזמת
התושבים ועוסק בתולדות השכונה על רבדיה
ההיסטוריים .את התיירים המבקרים במקום מדרי 
כים מתנדבים בני השכונה והסביבה ,בני נוער
ומבוגרים.
השביל חושף אתרים ארכיאולוגים מרתקים כמו
גם אתרים דתיים .שביל סובב עין הים הפך לגאו 
וה שכונתית ולמקום המעורר עניין תיירותי רב.
השביל עובר דרך מצפור נוף ייחודי ,דרך הנקרה
וחוף הים שמתחת על שרידי העיר העתיקה שעל
החוף ועוד .המטיילים בשביל זוכים להדרכה
מקצועית על ידי תושבי המקום המביאים תוך כדי
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כך את סיפור השכונה המיוחדת .גיא מלל ,עובד
המתנ״ס והרוח החיה בפיתוח המיזם התיירותי,
חותר גם לפיתוח אפשרות הסערה ביתית במקום
שתתבצע על ידי "נשים מבשלות אוכל ביתי".
לפיתוח שביל התיירות "סובב עין הים" שות 
פים גם העירייה ,אוניברסיטת חיפה החוג לגיאו 
גרפיה ,סטודנטים לארכיטקטורה ,ארכיאולוגים
מרשות העתיקות ועוד.
ראויה לציון מיוחד הגינה הקהילתית שהוא
חלק מן השביל התיירותי .ביוזמת התושבים
הוקמה הגינה הקהילתית האורגנית הנתמכת על
ידי האגף לקהילה בעיריית חיפה והחברה להגנת
הטבע .החל מחודש יוני  2017ולאחר הרחבת הגי 
נה ,פועלות בה מעל  40משפחות יהודיות וערבי 
ות ,המתגוררות בשכונת עין הים ובסביבתה הקרו 
בה .בני המשפחות מעבדים את ערוגותיהם ונוט 
לים חלק פעיל באירועים הציבוריים של הגינה
והשכונה ואף נפגשים בה מדי שבת בבוקר ובאי 
רועים המשפחתיים .רכז הגינה ,שמעון שרשוב,
מוביל את הפעילות בשטח יחד עם ועדת הגינה
הקהילתית ,בהתנדבות מלאה ועפ״י תקנון נהלים.

