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תושב יקר,

משרד התיירות משקיע רבות בפיתוח העיר 
ומרכזי  חשוב  תיירותי  עוגן  בה  ורואה  עכו 
שהמבקרים  עיר  ובישראל-  המערבי  בגליל 
בה נהנים משווקים ססגוניים, מחומות העיר 
המרשימות, מהמוזיאונים, מהמסעדות 
ומבתי המלון, כמו גם מנופי הגליל הנהדרים.

בשנים  המשרד  שמבצע  הפיתוח  עבודות 
לפיתוח  החברה  באמצעות  בעיר  האחרונות 
עכו העתיקה, הביאו לעלייה בכמות התיירים 
לעידוד  תרמו  ובכך  עכו,  את  הפוקדים 
ולהגדלת מספרי היזמים המבקשים להשקיע 

בעיר. 

משרד התיירות רואה חשיבות רבה בהמשך 
התיירותיות  האטרקציות  והעשרת  פיתוח 
בעיר, כמו גם בשיווקה בארץ ובעולם ועובד 
לפיתוח  החברה  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
העיר על מנת להמשיך ולקדם את עכו כ עוגן 

תיירותי מרכזי בישראל.

בברכה,
יריב לוין

שר התיירות 

أيها املواطن العزيز،

ــة  ــر مدين ــ� يف تطوي ــتثمُر الكث ــياحة تس إن وزارة الس
ورئيســية  هاّمــًة  ســياحيًَّة  ُوجَهــًة  وتعتربهــا  عــكا، 
مدينــة   – عامــة  إرسائيــل  ويف  الغــر�  الجليــل  يف 
عــة، بأســواِرها املذِهلـَـة،  يســتمتُع الزائــُر بأســواِقها املنوَّ
مناظــر  جانــب  إىل  وفناِدِقهــا،  �تاِحِفهــا، �طاِعِمهــا 

الجليــل الّرائعــة.

إنَّ أعــ§ل التطويــر التــي تقوًم بهــا الوزارة يف الســنوات 
ــكا  ــر ع ــة تطوي ــق رشك ــن طري ــة، ع ــ�ة يف املدين األخ
القد³ــة، قــد أّدت إىل ارتفــاع أعــداد الّســواح الوافديــن 
إىل عــكا، األمــر الــذي أســهَم يف تشــجيع وازديــاد عــدد 

املبادريــن لالســتث§ر يف املدينــة.

ــر  ــة تطوي ــربى ملواصل ــًة كُ ــياحة أهميّ ــويل وزارة الس ت
املدينــة وإثــراء املغريــات الســياحية فيهــا، وكذلــك 
لتســويقها ســياحيÁا يف الداخــل ويف العــاÀٍ، وهــي تعمــل 
بالتعــاون الوثيــق مــع رشكــة تطويــر املدينــة يف ســبيل 
متابعــة تطويرهــا وتنميتهــا كمحطــة ســياحية رئيســية 

ــل. يف إرسائي

باحرتام،
يريف ليفين

وزير السياحة
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תושבים נכבדים.

בע"מ  העתיקה  עכו  לפיתוח  החברה 
למשרד  השייכת  ממשלתית  חברה  הינה 

התיירות.

עכו כאחת הערים  העיר  מתוך הכרה של 
בכתובים  מוזכרת  ואשר  בעולם  העתיקות 
בהיסטוריה  נתברכה  רבים,  במקומות 

תרבויות.  ורבת  עשירה 

משרד התיירות באמצעות החברה בתאום 
החלטת  לביצוע  הביאה  עכו  עיריית  עם 
תיירות  לעיר  עכו  העיר  להפיכת  ממשלה 
בינלאומית בזכות אתריה המיוחדים בנוסף 

ים מדהים. לחוף 

בדרך זאת מצאה החברה את עצמה  מ- 
פיתוח  תכנית  כותבת   1994 יולי  עד   1993
כוללת לעיר עכו ששותפים לה 11 מומחים 
בקר  אבו  חאולה  דר'  הסוציולוגית  בתוכם 
ולידם ועדת קהילה מתושבי העיר העתיקה. 

של  כולל  פיתוח  על  מדברת  זאת,  תכנית 
הינה  שהחברה  אף  על  העתיקה  העיר 
עוסקת  עצמה  שמצאה  תיירותית  חברה 
מועדון  מתנ"סים,  ילדים,  גני  בבניית 
קשישים ומשקמת גוש מגורים שלם (גוש 
לרשימת  בנוסף  זאת  ארצי.  כפיילוט   (10
כל הפרויקטים המופיעים בחוברת זו ואשר 
עכו   של  המדהימה  להתפתחותה  הביאו 

בפרט. העתיקה  ועכו  בכלל 

המרכזיים  האתרים  אחת  הינה  עכו  היום 
ואחת  העולם  מכל  תיירים  לביקורי  בארץ 
החשובות,  התיירותיות  מהאטרקציות 
 2 כ-  העתיקה  בעיר  ביקרו   2013 בשנת 

أيّها املواطنون الكرام،

شــــركة تطويــر عــّكا القد³ــة م.ض. هــي رشكــة حكوميّــة 
ــياحة. تابعــة لــوزارة السِّ

 ،Àمــن منطلــق اعتبــار عــكا كإحــدى املــدن العريقــة يف العــا
ورد ذكُرهــا يف كتابــاٍت عديــدة، وحِظيَــت بتاريــٍخ غِنــيٍّ ذي 
تــراٍث حافــٍل، فــإن وزارة الســياحة، بالتنســيق مــع بلديــة 
ــا  ــراًرا حكوميً ــة، ق ــق الرشك ــن طري ــت ع ق ــد حقَّ ــّكا، ق ع
ــك  ــة، وذل ــياحيٍّة عامليّ ــة س ــّكا إىل مدين ــل ع ــيض بتحوي يق
ــداَك عــن الشــاطئ  ــزة، ع ــاٍر مميّ ــن آث ــا م ــا فيه بفضــِل م

الخــّالِب.

ــام 1993  ــن ع ــاًرا م ــها، اعتب ــُة نفَس ــَدْت الرشك ــذا َوَج هك
وحتــى Üــوز 1994، منهمكــًة بوضــعِ ِخطّــة تطويــٍر شــاملٍة 
ــم  ــً�ا، وبضمِنه ــرش خب ــد ع ــا أح ــارك فيه ــكا، ش ــة ع ملدين
املختَّصــة االجت§عيــة د. خولــة أبــو بكــر، إىل جانــب لجنــة 

ــة مــن مواطنــي عــكا القد³ــة. أهليّ

تتحــّدث هــذه الخطــة عــن تطويــر شــامل لعــكا القد³ــة، 
وذلــك رغــم كــون الرشكــة رشكــًة ســياحية مــا لبثَــت 
أن وجــدت نفَســها تنشــُط يف إنشــاء ريــاِض األطفــاِل، 
ــوادي املســّنâ، وتقــوم  ــة، ون ــة الج§ه�ي واملراكــز الثقافي
ــوك 10) كمــرشوٍع قطــريٍّ  ــٍل (بل ــِم حــيِّ ســَكٍن كاِم برتمي
رائــٍد. وذلــك باإلضافــِة إىل كل املشــاريع املذكــورة يف هــذا 
ــة عــّكا  ــِل يف مدين ــر املُذِه الكــراس والتــي أّدت إىل التطوي

ــا. ــِة ُخصوًص ــّكا القد³ ــا، ويف ع عموًم

هــا  إن عــكا اليــوَم تشــّكل أحــَد املواقــعِ املركزيّــِة التــي يؤمُّ
ــا  ــكُِّل جاِذبً ــاÀِ، وهــي تُش ــالِد الع ــِف ب ــّواح مــن مختل الّس
ــا (ففــي عــام 2013 زار عــكا زهــاء 2 مليــون  Áا هامÁســياحي
ــياحة الّداخليــة والّنصــف اآلخــر  ســائًحا، نِصُفهــم مــن السِّ
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פנים  תיירות  מחיצתם  תיירים,  מיליון 
מחו"ל. תיירים  ומחיצתם 

החברה  התיירות,  את  לפתח  מנת  על 
של  ובביצוע  בתכנון  ועוסקת  עסקה 
הפיתוח  בתכנית  המרכזיים  הסעיפים 
8 סעיפי הפיתוח: הכוללת שהוכנה, להלן 

• תשתיות ופיתוח.

• אוכלוסייה ומגורים.

• מלונאות ויוזמות כלכליות (פרויקטים  
מובילים).  

• ארכאולוגיה ושימור.

• מסלולים ושירותי תיירות.

• טיפול בפינוי פסולת.

• פרסום, תדמית ושיווק.

• תכנון, ניהול ובקרה.

תעסוקה  מקומות  מאות  יצר  זה  תהליך 
את  ביותר  משמעותי  באופן  צמצמו  אשר 
המסחר  לשגשוג  הביא  האבטלה,  רמת 

וגדל. שהולך 

פיתוח  של  בתנופה  נמצאת  החברה  היום 
ים שיביאו תעסוקה  יקטים מרכזי פרו
נוספת לאוכלוסייה כגון: בתי מלון, עסקים, 
מזכרות, מסעדות וכו' שיעצימו את המסחר 

והכלכלה בעיר.

הגליל  של  פנינה  הינה  העתיקה  עכו 
המערבי ומהווה מוקד משיכה רב תרבותי 
ומקור גאווה לאונסקו העולמי אשר הכריז 
התרבות  מורשת  לשימור  כ"עיר  עליה 

העולמית". 

מהפך  ויצרה  בילוי  מקום  מהווה  עכו 
תדמיתי שמביא למשיכת יוזמות תיירותיות 
ועסקיות מהארץ ומהעולם, הגורם לרווחת 
התושבים ולהעצמת המסחר. זאת, בנוסף 
עולמית  אונסקו  של  שההכרזה  לעובדה 
ההווה  שבה  כולה  לעיר  גאווה  מביאה 
שאינם  בזה  זה  ואוחזים  שלובים  והעבר 
יהודים  וישן,  חדש   - להפרדה  ניתנים 
של  מעברה  ליהנות  שניתן  כך  וערבים, 
בסמטאות  לנוע  צורך  יש  כך  לשם  עכו. 

המקומית. באוכלוסייה  ולהתחכך 

ــِة). مــن الّســياحِة الخارجي

ــت  ــا زال ــُة، وم ــت الرشك ــياحِة، عملَ ــِة السِّ ــبيل تنميَ يف س
ــِة  ــة يف ِخط ــوِد املركزيّ ــِق البن ــِذ وتحقي ــىل تنفي ــُل، ع تعم
التَّطويــر الشــاملِة التــي تــمَّ إعداُدهــا، وفيــ§ يــيل البنــود 

ــر: ــة للتطوي الثَّ§ني

• البنية التحتيَّة والتطوير.

• السّكاُن واإلسكاُن.

• الفندقُة واملبادرات االقتصادية (املشاريع الّرائدة).

• اآلثاُر وصيانتها.

• املسارات والخدمات السياحيّة.

• العناية بإزالة النفايات.

• اإلعالم، الصورة والتسويق.

• التخطيط واإلدارة والرقابة.

ــي  ــِل الت ــِن العم ــن أماك ــات م ــرَت املئ ــة وفّ ــذه العمليّ ه
َضــْت مســتوى البطالــة بشــكٍل ملحــوظ، وأّدت إىل  َخفَّ

ــد. ــٍذ بالتزايُ ــاري آِخ ــار تج ازده

ــة التــي  ــِة املشــاريع املركزيّ ــٍة لتنِميَ والرشكــة اليــوَم يف َهبَّ
ــّكاِن،  ــِل للس ــن العم ــن أماك ــِد م ــُ� املزي ــأنِها توف ــن ش م
املطاعــم  التذكاريــة،  الهدايــا  املتاجــر،  الفنــادق،  مثــل: 
ُز الحركــَة التجاريــَة واالقتصاديــَة يف  وغ�هــا، مــّ§ يعــزِّ

ــة.  املدين

إنَّ عــكا القد³ــَة هــي لؤلــؤُة الجليــِل الغــر�ِّ، وهــي تشــّكُل 
ــِة  ــٍر ملنظََّم َد الحضــاراِت، ومصــدَر فخ ــدِّ ــا متع ــا جاِذبً قُطبً
ــِة التــي أعلنتهــا "مدينــة لصيانــة الــرتاِث  اليونســكو العامليّ

الحضــاريِّ العاملــي". 

تشــّكُل عــًكا مكانًــا لقضــاِء الوقــت والرتَّفيــِه، بعــَد أن 
أّدى إىل اجتــذاِب  ـا  Áانقالبًــا جذريـ أحدثَــْت يف صوَرتِهــا 
ــاِرِج،  ــِل والخ ــَن الداِخ ــِة م ــياحيِّة والتجاريّ ــادراِت الس املب
ــاِه  ــارِة ورف ــار التج ــايل إىل ازده ــؤّدي بالت ــذي ي ــر ال األم
املواطنــâ. هــذا عــداَك عــن أنَّ إعــالَن اليونســكو العاملــّي 
قــد عــاد بالفخــر واالعتــزاز عــىل كلِّ املدينــِة التــي يتعانــُق 
فيهــا املــايض والحــارض، ويندمجــاِن مًعــا، ويســتحيُل الفصُل 
بيَنهــ§. القديــُم والجديــد، اليهــوُد والعــرب، بشــكٍل يجعــُل 
تاريــَخ عــّكا ُمتَعــًة. ِمــن أجــِل ذلــك، علينــا التنّقــُل يف 

.âَــ ــكاِن املحلِّي ــكاُك بالسُّ ــِة، واالحت األِزقَّ
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כאחת  העתיקה  עכו  הוכרזה  לחינם  לא 
האטרקציות החשובות היום בארץ ובעולם, 
מהראשונה  הבינלאומית  החוויה  כאשר 
היסטוריה  שנות   5000 מציגה  במעלה 

במצודה.

במינו  יחיד  פתוח  מוזיאון  מהווה  עכו 
ייחודי  המאפשר  למבקרים לראות שילוב 
חיה,  מודרנית  עיר  של  חיים  אורחות  של 
פועלת ומתפקדת לצד ובתוך עיר עתיקה 
שבה קיימים מבנים בני 1,000 שנים ויותר, 
היסטוריים,  בשרידים  משופעת  אשר  עיר 
מרשימים  וארכיטקטוניים  ארכיאולוגיים 

העשיר. עברה  את  המשקפים 

העתיקות  ורשות  העירייה  החברה,  לכן 
עושים את הכול באמצעות ועדת השימור 
ואופייה  עברה  העיר,  את  לשמר  מנת  על 
מאוזן  אינטנסיבי  פיתוח  לאפשר  ובכך 
תיירות  כעיר  העתיקה  העיר  מכלול  של 
בינלאומית, דבר זה יביא להחייאה ושיקום 

עתיקות.  תרבות  אוצרות  אותן  של 

של  ושילוב  לפיתוח  פועלת  החברה  כיום 
העיר המנדטורית במרקם התיירותי שבעיר 
התיירותי  הפיתוח  ובאמצעות  העתיקה 
לעיר  הראשי  העסקים  מרכז  את  להחזיר 
הנופש  המסחר,  למוקד  אותה  ולהפוך 

והתושבים.  המבקרים  של  והבילוי 

בנוסף לכל אלה הרשות המקומית מתכננת 
יגיע  אשר  הדרומי  החוף  בפיתוח  ופועלת 
ויתחבר אליה.  עד לחומות העיר העתיקה 
גם  וכמוהו  נוסעים  רציף  יבנה  עכו  בנמל 
בחיפה (בנמל הקישון) ע"י החברה וישמש 
במינו  יחיד  קו  עכו-חיפה-עכו,  שיט  כקו 
ביום  התיירות  את  גם  יגביר  זה  קו  בארץ. 
לא  התושבים,  רווחת  את  ויגביר  ובלילה 
בכדי עכו הוכרזה ע"י ראש העיר כאכסניה 

הגוונים.  מכל  תרבותית  לפעילות 

קשרי  לבנות  מפורטת  תכנית  ישנה  היום 
תחומים  רב  תרבותיים  מקצועיים,  גומלין 
ע"י  בארץ  וגופים  בחו"ל  מדינות  עם 
העירייה בסיוע החברה. תכניות אלה זוכות 
פסטיבל  כגון:  אירועים.  בשרשרת  היום 
הישראלית,  האופרה  אחר,  תאטרון 
הזמרייה הבינלאומית ופסטיבל מסראחיד 
בערבית, כנסים ותערוכות המעשירים את 

À يــأِت عبثـًـا اإلعــالُن عــن عــّكا القد³ــِة كإحــدى املغريــاِت 
عيَديــن املحــّيل والعاملــي،  الســياحيِة الهاّمــة اليــوَم عــىل الصَّ
ــَخ  ــِة األوىل تاري رج ــُة بالدَّ ــُة العاملي ــرُض التجرب يف حــâ تع

5000 آالِف ســنة للقلعــِة.

ــِر  ــُح للزائ ــِه، يتي ــًدا ِبَنوِع ــا فري ــا مفتوًح تُشــكُِّل عــّكا متحًف
ــٍة  ــٍة عرصيّ ــاِة يف مدين ــِج الحي ــز لنه ــزِج املميّ ــاهدَة املَ مش
ــوُد  ــٍة، تع ــٍة قد³َ ــَل مديَن ــِب وداِخ ــطٍة، إىل جان ــٍة وناِش حيَّ
ــا  ــُر بالبقاي ــÿ، تزخ ــنة أو أك ــَل 1000 س ــا قب ــا إىل م مبانيه
ـِة والهندســيِّة املُبِهــَرِة التــي تعكــُس  التاريخيــِة واألثريـَّ

. ــيِّ ــِة الَغّن ــايض املدين م

ــون  ــاِر يعمل ــرَة اآلث ــَة ودائ ــَة والبلديّ ــإن الرشك ــَك، ف لذل
مــا بوســِعِهم عــن طريــق لجنــِة الصيانــِة للمحافظــِة عــىل 
املدينــِة وتاريِخهــا وِســ§تِها، ومــن خــالِل ذلــك نتيــُح 
التطويــَر املكثـّـَف واملتــوازَن للبلــدِة القد³ــة كلِّهــا كمدينــٍة 
ــاِء  ــاِش وإحي ــؤّدي إىل إنع ــذي ي ــر ال ــة، األم ــياحيٍَّة عامليّ س

ــة. ــِة العتيق ــوِز الحضاري ــَك الكن تل

تعمــل الرشكــة يف هــذه األيــاِم عــىل تطويــِر ودمــج مدينــِة 
َعهــِد االنتــداِب بالنســيج الســياحيِّ للمديَنــِة القد³ــِة، 
 ، ــيسَّ ــاريَّ الرئي ــا التج ــِة مركَزه ــَد إىل املدين ــىل أن تعي وع
مركــٍز  إىل  وتحويلهــا  ــياحيِة،  السِّ التنميــة  عــن طريــق 
للتجــارة ِوالرتفيــِه واالســتج§ِم للمواطنــâ والزائريــَن عــىل 

ــواء. السَّ

باإلضافــة إىل كل ذلــك، فــإن الســلطة املحليــة تخطّــُط 
وتعمــُل عــىل تطويــِر الشــاطِئ الَجنــو�ِّ، الَّــذي ســيصُل إىل 
ــة ويتَّصــُل بهــا. يف مينــاِء عــكا ســوَف  أســواِر البلــَدِة القد³َ
تقــوم الرشكــُة ببنــاء رصيــٍف للمســافريَن، ورصيــٍف آخــَر 
ــة  ــطِّ مالح ــاء خ ــون)، إلنش ــاء الكيش ــا (مين ــه يف حيف مثل
عكا-حيفا-عــكا، خــطٍّ فريــٍد ِبَنوِعــِه يف البــالد. ســوف يُســِهُم 
هــذا الخــطُّ يف دفــعِ وتعزيــز الحركــة الّســياحية ليــَل نهــاَر، 
ــا إعــالُن رئيــس  ــن عبثً ــÀ .â يُك ــاِه املواطن ــن رف ــُد ِم ويزي
البلديــِة عــن املدينــة بأنّهــا نَــْزٌل للنشــاطاِت الرتبويــة 

ــا. ــِف أنواِعه ــة عــىل مختل والثقافي

ــٌل لِبنــاء عالقــات مهنيَّــة وثقافيَّــة  لدينــا اليــوَم برنامــٌج مفصَّ
ُمتبادلــٍة يف مختلــف املجــاالِت، مــع الخارِج ومع مؤسســات 
وهيئــات يف البــالد، عــن طريــق البلديّــة وبدعــٍم مــن 
ــات،  الرشكــة. هــذه الربامــُج تتمثّــُل اليــوَم بسلســلِة فعاليّ
اإلرسائيليــة،  األوبــرا  اآلخــر،  املــرسح  مهرجــان  مثــل: 
مهرجــان الغنــاء العاملــي، ومهرجــان "مرسحيــد" بالعربيــة، 
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כל  למרחוק  שמה  את  ומוציאים  העיר 
זאת על מנת להפוך את עכו לעיר תיירות 
בינלאומית חייה ושוקקת שמביאה פרנסה 

תושביה. לכל  וגאווה 

השקיעה  העתיקה  עכו  לפיתוח  החברה 
ב-22 שנה האחרונות ריאלית כ- 600 מ״ש 
משרד  ובעיקר  ממשלה  משרדי  מתקציבי 
בעיר  התשתיות  כלל  בפיתוח  התיירות 
תכנית  בבניית  מבנים  בשיקום  העתיקה, 
שיקום  ובהמשך  סכנה  בהסרות  מתאר, 
החומות שהרי עכו ללא חומות אינה עכו.

קרואטיה  בירת  בזגרב  שנה מתקיים  מידי 
 560 הוגשו  השנה  תיירות,  סרטי  פסטיבל 
וגם סרטון התיירות   51 מדינות  מ  עבודות 
בשיתוף  העתיקה  עכו  לפיתוח  שהחברה 
לתיירים  שמוקרן  הפיקה  התיירות  משרד 
ובירידים  המבקרים  במרכז  שפות   10 ב-  

. ובחו"ל  בארץ 

של  בקטגוריה  הראשון  מקום  זכה  הסרט 
סרטי שיווק עד 7 דקות התיירות  וזכה גם 

הטובה. האנימציה  על  בקטגוריה 

ישתתפו  החברה  נציגי   2015 בספטמבר 
בטכס בפסטיבל שיתקיים בזגרב קרואטיה 
התיירות  שר  קרואטיה,  נשיא  בהנחיית 

מדינות.  150 מ  ונציגים 

זאת  בחוברת  מובאים  יקרים  תושבים 
רשימת הפרויקטים המרכזיים שבוצעו על 

היום. ועד   1994 משנת  החברה  ידי 

הפרויקטים  מפורטים  החוברת  ובסוף 
המתוכננים לביצוע בשנים 2015- 2018.וכן 

להיום. מעודכן  החברה  חזון 

הצעות  הערות,  לקבל  תשמח  החברה 
לביצוע. המתוכננים  לפרויקטים 

בטלפון: 04-9956734

info@akko.org.il :בדוא"ל

בפקס: 04-9919418

כל הערה תתקבל ותטופל בברכה והשולח 
יקבל תשובה.

דוד הררי 
מנכ"ל החברה

واملؤÜــرات واملعــارض التــي تـُـÿي املدينــَة وتحمــُل اســَمها 
ــٍة  ــَك مــن أجــِل تحويــل عــّكا إىل مدين ــد. وكل ذل إىل البعي
ــُب األرزاَق والفخــَر  ــاِة وتجل ــة تزخــر بالحي ســياحيٍَّة عاملي

ــكانِها. ــكلِّ ُس ل

ــة خــالل الـــ 22  ــكا القد³ ــر ع ــة تطوي ــت رشك ــد وظَّف لق
ســنة املاضيــة مبلــغ 600 مليــون ش.ج. مــن ميزانيــات 
الــوزارات الحكوميــة، وباألخــص وزارة الســياحة، لتطويــر 
ــا-،  ــم املب ــدة القد³ــة، وترمي ــة يف البل ــى التحتيَّ ــة البُن كاف
ووضــع خريطــة هيكليــة، وإزالــة َمواطــِن الخطـَـر، وترميــم 

ــّكا. ــال أســواِرها ليســت ع األســوار، ألن عــكا ب

ــان  ــام مهرج ــا يف كل ع ــة كرواتي ــرب عاصم ــام يف زغ يق
ــياحية. يف هــذه الســنة تــم تقديــم 560  األفــالم السِّ
ــم صغــ� مــن  ــم فيل ــمَّ تقدي ــة، كــ§ ت عمــًال مــن 51 دول
ــع وزارة  ــاون م ــة بالتع ــكا القد³ ــر ع ــة تطوي ــاج رشك إنت
الســياحة، يجــري عرضــه للســياح بعــرش لغــاٍت يف مركــز 

ــا. ــالد وخارَجه ــل الب ــارض داخ ــن ويف املع الزائري

حصــل الفيلــم عــىل املرتبــة األوىل مــن فئــة أفــالم الســبع 
دقائــق الســياحية التســويقية، كــ§ فــاز بإدراجــه ضمــن 

فئــة أفضــل الرســوم املتحركــة.

يف أيلــول 2015 ســوف يشــارك مندوبــو الرشكــة يف افتتــاح 
ــس  ــت إرشاف رئي ــا، تح ــرب كرواتي ــام يف زغ ــان يق مهرج

ــة.   ــâ عــن 150 دول ــر الســياحة وممثل ــا، ووزي كرواتي

ــون األعــزاء، تجــدون يف هــذا الكــراس قا,ــة  ــا املواطن أيه
باملشــاريع الرئيســية التــي أنجَزتهــا الرشكــُة منــذ عــام 

ــوَم.  ــى الي 1994 حت

وتجــدون يف نهايــة الكــراس تفصيــًال باملشــاريع املُعــّدِة 
للتنفيــِذ يف الســنوات 2015 – 2018، وكذلــك رؤيــا الرشكــة 

ــِن. ــِت الّراِه يف الوق

يُســِعُد الرشكــة اســتقباُل مالحظاتِكــم واقرتاحاتِكــم بشــأن 
ِة للتنفيــِذ. املشــاريع املُعــدَّ

عىل هاتف: 9956734–04
info@akko.org.il :-بريد الكرتو

فاكس: 9919418–04
ســتحظى كل مالحظــة بالعنايــة الالئقــة وســيحصل 

ــواب. ــىل ج ــُل ع املُرِس

دافـيد هراري
مدير عام الرشكة
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תושבים יקרים!

רבים  משאבים  הושקעו  האחרונות  בשנים 
בפיתוחה של העיר עכו בכלל, והעיר העתיקה 

בפרט וכן בפרויקטים רבים לרווחת התושבים.
 

התיירות,  בקידום  ביטוי   לידי  באה  ההשקעה 
מבנים  ושיפוץ  בשדרוג  בתשתיות,  בבנייה, 
ושווקים, בפיתוח סביבתי מואץ, בעבודות שימור, 

בשיפור ניקיון העיר העתיקה ובתחזוקת העיר.
 

עברה  חדש  לצד  ישן  המשלבת  עכו,  העיר 
ניכרות  שתוצאותיה  התחומים  בכל  מהפכה 
היטב בכל פינה. העיר העתיקה הפכה למרכז 
תיירות בינלאומי המושך אליו תיירים ומבקרים 

רבים מכל קצוות תבל. 

העיר  את  שנה  מדי  פוקדים  תיירים  כמיליון 
ונהנים  הקסומים  אתריה  ואת  העתיקה 
מאוצרותיה הטבעיים ומהמרקם האנושי 

והייחודי של העיר הנפלאה.
 

גם בשנים הבאות, עכו תמשיך לצמוח ולשגשג 
עם השקעה בתחומי החינוך והרווחה, התיירות, 
בין הערים  להיות  ונמשיך  והמסחר  התעסוקה 

המובילות במדינת ישראל.
 

שלכם,
שמעון לנקרי

ראש העיר עכו

أيها املواطنون الكرام!

يف الســنواِت األخــ�ة تــم توظيــف الكثــ� مــن املــوارد 
ــًة،  يف تطويــر مدينــة عــكا عاّمــة، والبلــدة القد³ــة خاصَّ

ويف الكثــ� مــن املشــاريع مــن أجــل رفــاه الســّكان.

وقــد Üثّــَل هــذا التوظيــف يف تنميــة الســياحة، يف 
ــا-  ــر وتحســâ املب ــة، يف تطوي ــة التحتي ــاء، يف البني البن
 âواألســواق، يف التطويــر البيئــي الحثيــث، يف تحســ
نظافــة البلــدة القد³ــة ويف أعــ§ل صيانــة املدينــة 

واملحافظــِة عليهــا.

مدينــة عــكا الّتــي يتــ§زُج فيهــا القديــم والجديــد، قــد 
اجتــازت ثــوَرًة يف كافــة املجــاالت، ونتائجهــا باديــة يف 

كل زاويــة.

ــز ســياحيٍّ عاملــيٍّ  ــدُة القد³ــُة إىل مرك ــولت البل تحـــ
ــزّواِر مــن كافــة أنحــاء  ــتذُب جمــوَع الســّواِح وال يـجـ

ــِم. العالَ

قـــــرابة مـليـــون سائح وزائـــر يزورون البلدَة القد³َة 
ــا  ــون بكنوِزه ــنة، ويتمتّع ــالبَة كلَّ س ــواقَعها الخـ ومـ
ــِة  ــذه املدين ــِز له ــا- املميّ ــيِج اإلنس ــبيعية وبالنس الطـ

الـرائـعـة.

هــا  يف الســنوات القادمــِة أيًضــا ســتواصل عــكا 'وَّ
وإنجازاتِهــا، باالســتث§ر يف مجــاالت الثقافــة والســياحة 
ــّرفاِه والعمــل والتجــارة، وســنبقى يف عــداِد املــدِن  والـ

ــرائدة يف إرسائيــل.  الـ

لَُكم،
شمعون لنكري

رئيس بلدية عكا

 א������ברכת ראש העיר��� ��
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תושבי עכו היקרים,

החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ, פעלה ופועלת 
רבות על מנת להפוך את העיר עכו הנפלאה לעיר 

תיירות בינלאומית.

המדינה  של  הגדולה  שההשקעה  ספק  לי  אין 
באמצעות משרד התיירות ייצוב המבנים, הנכונות 
ובראשם המנכ"ל  עובדי החברה  והאכפתיות של 
להישגים  דוד הררי הם אשר הביאו את החברה 

מרשימים ברמה הארצית והבינלאומית.

דגם  מהווה  העתיקה  עכו  לפיתוח  החברה  כיום 
בה  הדרך  את  ללמוד  המבקשות  ערים  להרבה 
והביאה  העתיקה  עכו  לפיתוח  החברה  צעדה 

למהפך הגדול שחל בעיר.

המסחר  הגברת  עבודה,  מקומות  מאות  יצירת 
באופן משמעותי ביותר. גידול משמעותי של כמות 

התיירים המבקרים והשוהים בעיר.

החברה תמשיך לפתח את העיר לרווחת התושבים 
בתיאום מלא עם הרשות המקומית על פי אישורי 

משרדי ממשלה ובראשם משרד התיירות. 

חוברת זו באה על מנת להביא לידיעת התושבים 
להתבצע  עומד  שעוד  ומה  שנעשה  מה  כל  את 
בעכו העתיקה בשיתוף הרשות המקומית לרווחת 

התושבים.

שאו ברכה,
אמיר סולרסקי

יו"ר  דירקטוריון החברה

اَء، مواطني عكَّا األعزَّ

رشكــة تطويــر عــّكا القد³ــة م.ض. عملَــِت الكثــَ� ومــا 
ــَكا الّرائعــة إىل  ــِة ع ــل مدين ــت تعمــُل مــن أجــِل تحوي زال

ــٍة. ــياحيٍَّة عامليَّ ــة س مدين

ال شــكَّ عنــدي يف أنَّ اســتث§ر الدولــة العظيــم، عــن طريــق 
وزارة الســياحة، واهتــ§َم واســتعداَد العاملــâ يف الرشكــة، 
وعــىل رأِســهم املديــر العام داڤـــيد هــراري، كانــت العوامل 
التــي جعلــت الرشكــة تحقــق هــذه اإلنجــازات املَشــهودة 

ويل. عــىل الصعيَديــِن املحــّيل والــدَّ

ــَن  ــد م ــا للعدي ــوَم 'وَذًج ــّكا الي ــِر ع ــُة تطوي ــكُل رشك تش
ســلكتُه  الــذي  الطريــق  بدراســة  ترغــُب  التــي  املــدِن 
رشكــة تطويــر عــكا القد³ــة حتّــى أحدثـَـت هــذا االنقــالَب 

العظيــَم يف املديَنــِة.

خلــُق مئــاِت أماكــن العمــل الجديــدة، ازديــاد الحركــة 
ا، ارتفــاٌع ملحــوظ يف عــدد  Áالتجاريــة بشــكل ملحــوظ ِجــد

ــة. ــâَ يف املدين ــَن والنازل ــّواِح العابري الس

ــاُه  ــِه رف ــا في ــة مل ــر املدين ــُة بتطوي ــتمرُّ الرشك ــوف تس س
الســّكاِن، بالتنســيق التــامِّ مــع الســلطة املحليــة، وبحســِب 
ُه املكاتــب الحكوميــة وعىل رأســها وزارُة الســياحِة. مــا تقــرُّ

ــكاِن عــىل كل مــا تــمَّ  أُِعــَد هــذا الكتيِّــب ِإلطــالِع السُّ
إنجــازه ومــا يُزَمــُع إنجــاُزُه يف عــّكا القد³ــِة باالشــرتاِك مــع 

.âــ ــة املواطن ــل راح ــن أج ــة، م ــلطة املحلي الس

تي، لوا تحيَّ تقبَّ

أمير سولرسكي
رئيس مجلس إدارة الرشكة

דבר יו"ר 
דירקטוריון החברה

 ��� �כ��� ��
��א�� א���כ�
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�א��� א���א��� �� א�� �א� 1994 – 2014
تدعيم طبقات السجن29ترميم أرصفة / كاسح أمواج / بيزا-/ مرافئ1
سجن عكا – الجناح الش§يل30خط مالحة عكا - حيفا2
مركز الطاقة31خط مالحة – الكيشون3
ل (البالن) – الحّ§م الرت$32البُنى التحتيّة4 املَُغسِّ
َدرُب نابوليون33إك§ل املداخل يشمل نزل الشبيبة5
بناء للمراحيض يف املتنزّه34إنارة األسوار6
إنشاء املراحيض العاّمة يف املدينة.35تطوير البيئة.7
مراحيض عىل طراز the loo 2 يف موقع36âموقف الفنار.8
مركز الزائرين – الدخول يف مسارات37إنشاء رياض األطفال.9

بّوابة البحر – للبهائي38âتخطيط املركز الرتبوي الريايض – الرسايا10
إنشاء جهاز نفايات39ترميم دار الفنون / عكاشة11
التوثيق / الالفتات40بيت فيتسو12
وسائل إيضاحية مميّزة41مسجد الجزار / اللبابيدي13
التسويق / اإلعالم /  دوريات سياحية42ترميم كنيس رمحال – املرحلة األوىل14
برمجة وتخطيط/ استشارة/ ملفات تسويق43ترميم كنيس رمحال – املرحلة الثانية15
التخطيط لفندق الفرسان44جدار ”ياد لبانيم“16
ممتلكات سياحية / مأهولة45تطوير متنزّه البستان.17
صيانة املراحيض العمومية.46خـــان الفرنج18
أجهزة إطفاء الحرائق يف املواقع.47ســاحة الصيّادين19
صيانة البلدة القد³ة.48ساحة خان الشواردة20
ترميم مكاتب رشكة تطوير عكا49خان الشواردة – إزالة َمولِطِن الخطر.21
صيانة األسوار واملتّكأات.50السوق األبيض – إزالة مواطن الخطر.22
ترميم الواِجهات/ تخطيط/ بايلوت51السوق البلدي / البازار / السوق املغلق23
ملفات بيع.52تطوير السوق األبيض24
تدعيم وتعزيز املبا- وصيانتها – دائرة أرايض إرسائيل53القلعة25
الخريطة الهيكلية – ملحق املحافظة والصيانة54التجربة الصليبية26
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לפיתוח  כלכלי,  לשגשוג  מהאמצעים  אחד 
עכו  תושבי  של  האבטלה  וצמצום  המסחר 
הינו גידול בכמות המבקרים והשוהים,(תיירות 

נכנסת ותיירות פנים).
בכמות  לגידול  היתר  בין  שהביא  מה 
תיירות  מסלולי  פיתוח  הוא  המבקרים 

ייחודיים ואטרקטיביים.

המסלול הקלאסי
המצודה ההוספיטאלרית+מצודת אל ג'זאר.• 
החמאם התורכי• 
מוזיאון עוקשי• 
בית כנסת הרמח"ל • 
מנהרת הטמפלרים • 

אל  מצודת   + ההוספיטאלרית  המצודה 
ג'זאר

עכו  בנוף  הבולט  המבנה  היא  עכו  מצודת 
העתיקה לצד מסגד ג'זאר, ומהווה את המבנה 
ביותר  והחשוב  העתיקה  בעיר  בשטחו  הגדול 
כולה.  בעכו  ותיירותית  היסטורית  מבחינה 

השלמים  השרידים  את  לראות  ניתן  כאן 
בארץ,  צלבני  מבצר  של  ביותר  והמרשימים 
ההוספיטלרים  האבירים  מסדר  ע"י  שנבנה 
העות'מאנית  המצודה  ואת  ה12-13-,  במאות 
בזמנה  שהייתה  ה-18-19  מהמאות 

ــة  ــازات االقتصادي ــق اإلنج ــائل لتحقي ــدى الوس إن إح
ســكان  بــ�  البطالــة  وتقليــص  التجــارة  وتطويــر 
ــزالء (الســياحة  ــن والن ــادة عــدد الزائري عــكا، هــي زي

الخارجيــة والســياحة الداخليــة).
مــن ضمــن العوامــل التــي أدت إىل ارتفــاع عــدد 
الزائريــن، كان تطويــر املســارات الســياحية املمّيــزة 

والجّذابــة. 

:�����א���א� א��
قلعــة فرســان املستشــفى (الهوســبيتاليâ) + قلعــة • 

الجــّزار.
الحّ§م الّرت$.• 
متحف عكايش.• 
 •.(âالتمبلري) نفق فرسان الهيكل

���� ���א� א������� + ���� 
א�:

�
א���

إن قلعــة عــكا هــي البنايــة البــارزة يف مشــهد عــكا 
القد³ــة إىل جانــب مســجد الجــّزار، وتشــّكُل البنــاء 
 ÿــ ــة، واألك ــكا القد³ ــاحة يف ع ــث املس ــن حي ــرب م األك
أهميَّــة مــن الناحيــة التاريخيــة والســياحية يف عــكا كلِّها.
هنــا ³كننــا مشــاهدة البقايــا الكاملــة واملذهلــة لقلعــة 
ــان املستشــفى  ــل فرس ــاَدها محف ــالد، ش ــة يف الب صليبي
 â12 - 13 م، والقلعــة العث§نيــة مــن القرنــ âيف القرنــ
19-18م، والتــي كانــت حيَنهــا مــن أضخــم وأهــّم قــالع 

�����א���א� א��

מצודת אל ג'זאר   قلعة الجزّار

המסלול הקלאסי
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השלטון  במבצרי  ביותר  והחשובה  הגדולה 
בשלמותה. ונשתמרה  בארץ  העות'מאני 

קומות  נותרו  הצלבנית  המצודה  ממבנה 
חלקים  כמה  וכן  הקרקע  וקומה  המרתף 
מהקומה השנייה. המצודה העות'מאנית נותרה 
רחובות  מספר  נחשפו  ומסביבה  בשלמותה 
כנסית  של  והקריפטה  הצלבנית  מהתקופה 
יוחנן הקדוש בעקבות החפירות הארכיאולוגיות 
במצודה,  שנעשתה  השיקום  למלאכת  והודות 
חלק  (למעט  חלקיה  ברוב  לסייר  כיום  ניתן 
למסגד  מתחת  הנמצא  המערבי  מהאגף 
של  מ"ר  כ–25000  על  השאזליה שמשתרעים 
יחידה  חוויה  עם  משוקם  קרקעי  תת  אתר 

וייחודית בארץ.

חמאם אל באשה חוויית הבלן האחרון
המאה  בסוף  שנבנה  אל-באשה"  "חמאם 
בהתחלה  עכו,  מושל  פחה,  ג'זאר  ע"י   18 ה- 
החדש)  (החמאם  אל-ג'דיד"  "חמאם  נקרא 
אל- ל-"חמאם  שמו  שונה  מכן  לאחר  אך 
באשה" (חמאם הפחה), לכבודו של אלגז'אר.

חוויית הבלן האחרון מייצגת גישה חדשנית להצגת 
פרק בהיסטוריה של עכו -  התקופה העות'מנית.

בחרנו  היסטורי  או  אתנוגרפי  מוזיאון  במקום 
סיפורית–  מהתקופה בדרך  פרקים  להציג 
המבקר  את  ולשתף  בחמאם  חיים  להפיח 

בסיפורים שנשמעו בין קירותיו של "המוסד".

الحكــم العثــ§- يف البــالد، وقــد صمــدت بك§لِهــا 
ــا. وÜاِمه

ــق األريض  ــُو والطاب ــا القب ــي منه ــة بق ــة الصليبي القلع
القلعــة  الثــا-. وأمــا  وبعــض أجــزاء مــن الطابــق 
العث§نيــة فقــد بقيــت بت§ِمهــا، وقــد تــم الكشــف ِمــْن 
ــة  ــة الصليبي ــن الحقب ــوارع م ــض الش ــن بع ــا ع َحولِه
وعــن املدفــن الخــاص بكنيســة القديــس يوحنــا. نتيجــة 
ألعــ§ل الحفريــات وبفضــل الرتميــ§ت التــي أجريــت 
ــا  ــم أجزائه ــول يف معظ ــوم التج ــن الي ــة، ³ك يف القلع
(ِســوى جــزء مــن الجنــاح الغــر� الكائــن تحــت مســجد 
ــارب 25000  ــا يق ــاحة م ــىل مس ــدة ع ــاذلية) املمت الش
مــرتًا مربًَّعــا مــن اآلثــار تحــت األرضيــة املرّممــة، هــي 

ــالد. ــزة يف الب ــدة وممي ــة فري ــة ممتع ــة تجرب �ثاب

:��� א�� ��א� א��א�א – 	���� א�����
أقيــَم حــّ§م الباشــا يف نهايــة القــرن الثامــن عــرش، عــىل 
ــه يف  ــَق علي ــكا. أطلِ ــزار، وايل ع ــا الج ــد باش ــد أحم ي
البدايــة أســم «الحــّ§م الجديــد» لكــن رسعــان مــا تــم 
تغيــ� االســم إىل «حــّ§م الباشــا» إكراًمــا لبانيــِه الجــّزار. 
ًهــا جديــًدا يف  إن تجربــة «املغّســل األخــ�» تشــّكل توجُّ

ــٍة مــن تاريــخ عــكا – الحقبــة العث§نيــة.  عــرض ِحقبَ

ــا  ــا عــن املتحــف اإلثنوغــرايف أو التاريخــي، اخرتن ِعَوًض
ــة بأســلوٍب قصــّيص  ــك الحقب أن نقــدم فصــوًال مــن تل
– لنــرش روح الحيــاة يف الحــّ§م وإلرشاك الزائــر يف 

ــة». ــدران «املؤسس ــâ ج ــِمعت ب ــي ُس ــات الت الحكاي

מוזיאון עוקשי   متحف عكايشחמאם אל באשה   ح®م الباشا
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מוזיאון עוקשי
האבירים,  לאולמות  בצמוד  העתיקה,  בעכו 
מהתקופה  עתיק  מצולבים  קמרונות  במבנה 
תערוכות  המציג  מוזיאון  נמצא  העות'ומאנית, 
תצוגת  לצד  ישראלית  אמנות  של  מתחלפות 
הקבע מעבודותיו של האמן אבשלום עוקשי ז"ל 
(1916 – 1980). אמן זה היה, ללא ספק, אחד 
והטביע  ביותר  החשובים  הישראלים  הציירים 
היטב את חותמו על האמנות הארצישראלית. 
יצר  חי,  רוב שנותיו עשה האמן בעכו בה  את 
לאחר  שהפכה  שלו  הציור  סדנת  את  והקים 
מותו ל"מוזיאון עוקשי לאמנות" במטרה להנחיל 
את מורשתו האמנותית לדורות הבאים. עוקשי 
בעכו.  הספר  בתי  ברוב  לציור  מורה  שימש 
אוניברסיטת  של  לאמנות  בחוג  לימד  כן  כמו 
הראשונים  נושאיו  הראשונות.  בשנותיה  חיפה 
מושרשים בטבע ובמציאות האנושית והרוחנית 
בארץ ושואבים מן המקורות עליהם גדל בבית 

סבו.

בית כנסת  רמח"ל
בתי  שני   18-16 במאות  היו  היהודים  לקהילת 
כנסת בעכו: בית כנסת אחאב ובית הכנסת על 
47-1743.בית  בשנים  בעכו  הרמח"ל, שחי  שם 
כנסת הרמח"ל היה הגדול והמפואר בין השניים.

עכו  של  הבדואי  השליט  החרים   1758 בשנת 
דאהר אל עומר את בית הכנסת, שהיה אחד 

כא�� �� �
��
يف  الفرســان،  قاعــات  �حــاذاة  القد³ــة،  عــكا  يف 
العث§نيــة،  الحقبــة  مــن  قبــاب،  ذي  قديــم  بنــاء 
ــون  ــن الفن ــّ�ًة م ــا متغ ــدم عروًض ــف يق ــد متح يوج
اإلرسائيليــة، إىل جانــب العــرض الدائــم ألعــ§ل الفنــان 
ــكايش (1916 – 1980). كان هــذا  املرحــوم أبشــالوم ُع
الفنــان بــال َريــٍب أحــد الرّســامâ اإلرسائيليــâ العظــ§ء، 
وقــد تــرك بص§تــه عــىل الفــن يف أرض إرسائيــل. قــىض 
ــا  ــام فيه ــكا، وأق ــه يف ع ــنوات حيات ــم س ــان معظ الفن
ورشــة الرســم التــي تحولــت بعــد وفاتــه إىل «متحــف 
عــكايش للفنــون» مــن أجــل نقــل تراثــه الفنــي إىل 
ــم يف  ــدّرس للرس ــكايش كم ــل ع ــة. عم ــال القادم األجي
ــون يف  ــة الفن َس يف كُلّي ــ§ درَّ ــكا، ك ــدارس ع ــم م معظ
جامعــة حيفــا يف ســنواتها األوىل. موضوعاتــه األوىل 
ــع اإلنســا- والروحــا-  ــة ويف الواق متجــذرة يف الطبيع
للبــالد، وتنهــُل مــن املناهــل التــي نشــأ عليهــا يف بيــت 

جــّده.

�א��� ��	�א��) ��
א� (�א�� ����� �כ 
ــان يف  ــرون 18-16 كنيس ــة يف الق ــة اليهودي كان للطائف
ــم  ــيه حايي ــرا� موش ــس ال ــاب وكني ــس أح ــكا: كني ع
(رمحــال) الــذي ســكن عــكا يف الســنوات -1743 1747، 
وكان هــذا الكنيــس أكــرب الكنيســâ وأكÿهــ§ فخامــة.
يف ســنة 1758 صــادر الــوايل البــدوي ظاهــر العمــر 
ــكا،  ــا- ع ــل مب ــد أجم ــّكل أح ــذي ش ــس ال ــذا الكني ه
ــول أنَّ  ــن يق ــاك م ــق. هن ــع املعل ــه الجام ــام مكان وأق

המצודה ההוספיטאלרית  قلعة فرسان املستشفىאולם האסורים  ...................
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מסגד  את  מעליו  ובנה  בעיר  היפים  המבנים 
אל-מעלק. יש האומרים כי שרידי בית הכנסת 
המקורי עדיין נשתמרו מתחת למבנה המסגד. 
כתחליף, קבלו היהודים מבנה קטן ועלוב מצפון 
בית  האחרונות  אל-מעלק. בשנים  למסגד 

הכנסת שופץ ושוקם ופתח שעריו לקהל.

מנהרת הטמפלרים
בשם  אשר  צבאי-נזירי  מסדר  היו  הטמפלרים 
שהגיעו  ולחולים,  לצליינים  סייעו  האפיפיור 
במקומות  לבקר  ישראל,  לארץ  מאירופה 
בהר  בירושלים,  ישבו  הם  תחילה  הקדושים. 
שומרי   - "הטמפלרים"  שמם  ומכאן  הבית, 
המקדש (temple). לאחר כיבוש ירושלים על ידי 
צלאח א-דין בשנת 1187 קבעו הטמפלרים את 
הרובע  את  לבנות  והחלו  בעכו  מושבם  מקום 
כאן,  העיר.  של  הדרום-מערבי  בחלקה  שלהם 
בקצה המערבי של המנהרה, נבנתה המצודה 
"המבצר  הטמפלרים.  מסדר  של  המרכזית 
הטמפלרי היה המבנה החזק ביותר בעיר והוא 
נשק ברובו לקו הים. כמבצר חזק כניסתו הייתה 
מוגנת בשני מגדלים חזקים, שעובי קירותיהם 
28 רגל. בשני צדי המגדלים החזקים נבנו שני 
הוצב  מגדל  כל  בראש  יותר;  קטנים  מגדלים 
של  (מדבריו  שור."  של  בגודל  מוזהב  אריה 

טמפלר שחי בעכו בימי המצור של 1291).

أطــالل الكنيــس القديــم مــا تــزال قا,ــة تحــت الجامــع. 
ــة  ــىل بناي ــود ع ــل اليه ــس حص ــك الكني ــل لذل وكبدي
صغــ�ة كئيبــة، شــ§يل الجامــع املعلــق، تــم يف الســنوات 
ــور. ــتقبال الجمه ــا الس ــح أبوابه ــا وفت األخــ�ة ترميمه

(�£�¢ ���א� א�¡�כ� (א�������
كان فرســان الهيــكل عبــارة عــن محفــل عســكري/ 
ــا املعونــة للحجــاج واملـَـرىض  ــاّ-، قــّدَم باســم الباب رهب
األماكــن  لزيــارة  البــالد  إىل  أوروبــا  مــن   âالقادمــ
املقّدســة. يف بــادئ األمــر اســتقّروا يف اورشــليم/القدس، 
عــىل جبــل الهيــكل، ومــن هنــا جــاءت تســميتهم 
«فرســان الهيــكل» (أو حــّراس الهيــكل). بعــد أن احتــلَّ 
ــون  ــذ التمبلري ــام 1187، اتخ ــدَس ع ــن الق ــالح الدي ص
ا لهــم، وبــارشوا ببنــاء الحــيَّ الخــاص بهــم  Áعــّكا ُمســتَقر

ــة. ــة للمدين ــوب غربي ــة الجن يف الناحي

هنــا، يف طــرف النفــق الغــر�، شــيَدت القلعــة املركزيــة 
ــا-  ــÿ املب ــُة أك ــذه القلع ــت ه ــâ. كان ــل التمبلري ملحف
قــّوًة وَحصانَــًة، تالمــُس البحــَر يف معظــم أجزائهــا. 
يبلــغ   ،âِحصيَنــ  âبُربَجــ محميّــًة  بّوابتهــا  وكانــت 
ســمك الجــدران فيهــا 28 قدًمــا. إىل جانبــي هذيــن 
ــي بُرجــان أصغــر حجــً§؛ ُوِضــَع  ــâِ بُن الربجــâ الحصيَن
يف قمــة كلِّ بُــرٍج «أســٌد ُمذهــٌب ِبَحجــِم الثّــور» (عــىل 
ــام  ــذي عــاش يف عــكا أي ــâ ال ــول أحــد التمبلري حــد ق

ــام 1291م). ــار ع الحص

מנהרת הטמפלרים   نفق فرسان الهيكلחצר המצודה  ساحة القلعة
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שיפוץ מזחים / שובר גלים / פיזני
ואת  הגלים  שובר  את  בנתה  החברה 
מ-20  למעלה  לפני  במרינה  המזחים 
שנה, כן ביצעה החברה עבודות להסרת 
מנת  על  הפיזני  בנמל  ושיקום  סכנה 
למנוע  המשך ההתמוטטות של המבנים 

העתיקים.

» החברה השקיעה סכום של 9 מליון ₪ 

שובר הגלים בביצוע   كارس األمواج أثناء اإلنشاء

שובר הגלים לאחר ביצוע ולפני הקמת המזחים  كارس األمواج بعد اإلنجاز وقبل إقامة األرصفة

המזחים במרינה   الرصيف يف املرفأ
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من عرشين   ÿأك منذ  واألرِصفِة  األمواج  كارس  ببناء  الرشكة  قامت 
سنة، ك§ قامت الرشكة بأع§ل من أجل درء األخطار وبرتمي§ت يف 

امليناء البيزا-، للحيلولة دون استمرار انهيار املبا- العتيقة.

» َوظّفت الرشكة مبلغ 9 مالي� ش.ج.

הנמל הפיזני בעת ביצוע הסרת סכנה
امليناء البيزاÂ أثناء إزالة َمواِطن الخطر

הנמל הפיזני לפני ביצוע הסרת סכנה
امليناء البيزاÂ قبل إزالة َمواِطن الخطر

הנמל הפיזני לאחר הביצוע   امليناء البيزاÂ بعد إزالة َمواِطن الخطر
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اعتبـاًرا مـن عـام 1994 بـدأت الرشكـة االعتنـاء بالبُنـى 
التحتيـة القد³ـة يف املدينـة القد³ـة، فتـم اسـتبدال كل 
ف) والبًنى  ة للمياه، املجاري، الـرصَّ البُنـى البليلة (املعـدَّ
ة للكهربـاء، الهواتـف، كوابـل التلفـزة)،  ة (املعـدَّ الجافـَّ
والبَسـتَنة،  والشـوارع،  العامـة  الطـرق  إنـارة  وÜـت 
وتوفـ� مقاعـد الجلـوس واسـتبدال كل بـالط الرَّصـِف 

لقديم.  ا

» َوظّفت الرشكة مبلغ 83 مليون ش.ج.

בתשתיות  לטפל  החברה  החלה   1994 משנת  החל 
התשתיות  כל  הוחלפו  העתיקה.  העיר  של  הישנות 
הרטובות (מים, ביוב, ניקוז) התשתיות היבשות (חשמל, 
טלפון, טל״כ ) בוצעה תאורת כבישים ורחובות ,גינון, 

ספסלי ישיבה והחלפת כל הריצוף הישן. 

» החברה השקיעה סכום של 83 מליון ₪

רחוב בעבודה  شارع قيد التطوير

החלפת תשתיות  استبدال املباÂ التحتية

רחוב לאחר ביצוע  شارع بعد إنجاز العمل
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השלמת כניסה לעיר העתיקה  

ـًة ملعالجـة البُنـى القد³ـة، قامـْت رشكـة تطوير  تَِتمَّ
عـّكا �عالجـة واسـتبدال البنـى التحتيـة يف منطقـة 
مدخـل عـّكا، شـارع وايزمـن، �ـا يف ذلـك معالجـة 
العمـُل  شـمل  الشـبيبة.  بنـزل  املحيـط  الشـارع 
اسـتبداَل البُنـى الجافـِة والبليلـِة، موقًفـا للحاِفـالِت 

والبَسـتََنَة. كاِب،  الـرُّ وإنـزاِل  إلصعـاِد 

» َوظّفت الرشكة مبلغ 2.6 مليون ش.ج.

ביצעה  הישנות  בתשתיות  לטיפול  בהמשך 
החל"פ את הסדרת התשתיות והחלפתם באזור 
בכביש  טיפול  כולל  וייצמן  ברח'  לעיר  הכניסה 
שסביב אכסניית הנוער, העבודה כללה החלפת 
התשתיות היבשות והרטובות, חנייה לאוטובוסים 

וגינון. נוסעים  והעלאת  להורדת 

» החברה השקיעה סכום של 2.6 מליון ₪
כניסה לעיר  לפני ביצוע   مدخل املدينة قبل بدء العمل

כניסה לעיר תוך כדי ביצוע  مدخل املدينة أثناء العمل

כניסה לעיר לאחר ביצוע  مدخل املدينة بعد إنجاز العمل
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פיתוח סביבתי

ـذِت الرشكـُة أعمــــال  بـâَ السـنواٍت 1994 – 1996 نفَّ
بســتََنٍة، غـــرس النخيل وأعـمــال الزيَنـة فـي الحـدائق 

ِه. الـــعــامة، مثل: ســاحة جــَنَوا واملُتنزَّ

» َوظّفت الرشكة مبلغ 0.3 مليون ش.ج.

בין השנים 1996-1994 ביצעה החברה עבודות 
גינון שתילת דקלים ועבודות נוי בגינות ציבוריות  

כמו: ככר גנואה והטיילת.
»  החברה השקיעה סכום של 0.3 מליון ₪

פיתוח סביבתי גינון  تطوير البيئة - البسَتنة

פיתוח סביבתי הגן הקסום    تطوير البيئة - البستان الساحر

פיתוח סביבתי חומה מזרחית    تطوير البيئة - السور الرشقي
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בניית גני ילדים

بـâ السـنوات 1996-1994 وعـىل ضـوء النقـص يف 
الرشكـة ثـالث روضـات  أنشـأت  ريـاض األطفـال، 

أطفـال لصالـح ُسـّكان عـّكا القد³ـة.

» َوظّفت الرشكة مبلغ 4 مليون ش.ج.

בין השנים 1996-1994 לאור מחסור בגני ילדים בנתה החברה 3 כיתות 
של גני ילדים לטובת תושבי העיר העתיקה.

»  החברה השקיעה סכום של 4 מליון ₪

גני ילדים  رياض أطفال
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תכנון מתנ"ס הסראייה

مـــا بين السنوات 1994 – 1996 خطّطت الشــركة 
لمـركـــز الثقافـة والريـــاضــة فـي الّسـرايا، لصالِح 

سـكاِن المدينـة القديمة.

» وظَّفت الرشكة مبلغ 0.45 مليون ش.ج.  

החברה  תכננה   1996-1994 השנים  בין 
מתנ"ס במבנה הסראייה לטובת תושבי 

העיר העתיקה.

» החברה השקעה  סכום של 0.43 מליון ₪

סראיה לפני הביצוע  الرسايا قبل بدء العمل

סראיה אחרי הביצוע   الرسايا بعد إنجاز العمل
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מוזיאון עוקשי

خـالل 1994-1993 أنجزت الرشكـة أع§ل الرتميم 
يف بنـاء عكاشـة (بنـاء عثـ§-) وجعلتـه املتحـف 
كمعـرض  املتحـُف  يُسـتَخَدُم  للفنـون.  األوَّل 
ولعـروض  ُعكاشـة،  العـكَّاوي  الفّنـان  لرسـومات 

.âالفّنانـ مختلـف  ألعـ§ل  مختلفـة 

» وظَّفت الرشكة مبلغ 2 مليون ش.ج.  

במהלך השנים 1993 - 1994 בצעה החברה עבודות שיקום של מבנה 
עוקשי (מבנה עותומני) והפכה אותו למוזיאון הראשון לאומנות , המוזיאון 
לתערוכות  וכן  עוקשי  העכואי  האומן  של  ציורים  לתערוכות  משמש 

ומגוונים. מתחלפות של אומנים שונים 
» החברה השקיעה סכום של 2 מליון ₪

מוזיאון עוקשי לפני הביצוע  متحف عكاشة قبل التنفيذ

מוזיאון עוקשי אחרי הביצוע  متحف عكاشة بعد التنفيذ
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����¯° ±�� طسةث الةجار وطسةث الطئابغثي
ויצו בית 

مـا بـâَ السـنوات 1994 – 1997 أنجـَزت الرشكُة أع§ل 
الرتميـِم يف مبنـى "بيت ڤيتسـو".

» وظَّفت الرشكة مبلغ 2.8 مليون ش.ج.

בין השנים 1997-1994 ביצעה החברה עבודות 
לשיקום מבנה "בית ויצו".

» החברה השקיעה סכום של 2.8 מליון ₪

בית ויצו לפני ביצוע  بيت ڤيتسو قبل التنفيذ

בית ויצו  بيت ڤيتسو
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מסגד אל ג׳זאר  / מסגד לבבידי

ـذت الرشكـة أعـ§ًال يف سـبيل درء األخطار  نفَّ
يف مسـجد اللبابيـدي  (الكائـن خـارج البلـدة 

الـقـد³ة).

» وظَّفت الرشكة مبلغ 0.9 مليون ش.ج.

החברה ביצעה עבודות להסרת סכנה 
לעיר  מחוץ  (שנמצא  לבבידי  במסגד 

העתיקה).
» החברה השקיעה סכום כ- 1 מיליון ש"ח 

לבבידי  اللبابيدي

מסגד אל ג'זאר  مسجد الجزّار
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בית כנסת רמח"ל

قـــــامــِت الشـركــُة بـــأعـــمــاِل الـتـرمـيـِم والتحسيِن 
في كنيس رمحـــال.

» وظَّفت الرشكة مبلغ 0.2 مليون ش.ج.

החברה ביצעה עבודות שיפוץ ושיקום בבית 
כנסת הרמח"ל.

» החברה השקיעה סכום של  0.2 מליון ₪ 

בית כנסת רמח״ל לפני ביצוע
كنيس رمحال قبل التنفيذ

בית כנסת רמח״ל אחרי ביצוע  كنيس رمحال بعد التنفيذ
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גדר יד לבנים

خــــالل 2004 – 2005 قــامت الرشكة (�وجب 
طلـب البلديـة) ببنـاء جـدار حـول بنايـة بيـت 

”يـاد لـبــانيم“ يف عكا.

» وظَّفت الرشكة مبلغ 0.5 مليون ش.ج.

(לפי  החברה  ביצעה   2005-2004 במהלך 
מבנה  סביב  גדר  הקמת  העיריה)  בקשת 

בית יד לבנים בעכו.

» החברה השקיעה סכום של 0.5 מליון ₪

בית כנסת רמח״ל לפני ביצוע
كنيس رمحال قبل التنفيذ

גדר יד לבנים תוך כדי ביצוע جدار «ياد لبانيم» أثناء التنفيذ

גדר יד לבנים לפני ביצוע  جدار «ياد لبانيم» قبل التنفيذ

גדר יד לבנים אחרי הביצוע  جدار «ياد لبانيم» بعد التنفيذ
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חאן אשוורדה

בקומה  למסחר  מיועד  החאנים,  בין  הגדול  החאן 
התחתונה ובית מלון של כ- 60 חדר בקומה העליונה.
החאן היה מוזנח  במשך שנים רבות ושימש מגרש 
עם  ל"פיאצה"  הכיכר  את  להפוך  המטרה  חנייה, 
ומסחר  תרבות  וחיי  למזכרות  חנויות  מסעדות, 

ולרווחתם. התושבים  לטובת  תוססים 
כולל  בימים אלה החברה משקמת את הארקדות 

והתשתיות. הפתחים  הסדרת 
» החברה השקיעה סכום של 13 מליון ₪

ככר חאן אשוורדה לפני ביצוע   ساحة خان الشواردة قبل التنفيذ

ככר חאן אשוורדה תוך כדי ביצוע    ساحة خان الشواردة أثناء التنفيذ

ככר חאן אשוורדה לאחר ביצוע  ساحة خان الشواردة بعد التنفيذ

األسـفل  الطابـق  يف  للتجـارة  أعـّد  عـكا،  خانـات  أكـرب 
األعـىل. الطابـق  يف  غرفـة   60 يشـمل  وكفنـدق 

كموقـف  واسـتخدم  كثـ�ة   âسـن مهمـالً  الخـان  كان 
وتحويـل  الخـان  مبنـى  تطويـر  الهـدف  للسـيارات. 
لقضـاء  ومركزيـة،  عامـة  ترفيهيـة  سـاحة  إىل  سـاحته 
األوقـات فيهـا ليَل نهـاَر، تكون فيهـا املطاعم الناشـطة، 
ودكاكـâ الهدايـا التذكاريـة، تزخـر بنشـاطات ثقافيـة 

.âاملواطنـ عـىل  بالفائـدة  تعـود  وتجاريـة 
يف هـذه األيـام تـدأب الرشكـة عـىل ترميـم القناطـر �ـا 

فيهـا املداخـل والبنـى التحتيـة.   

» وظَّفت الرشكة مبلغ 13 مليون ش.ج.
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שוק לבן

במהלך  הפך  ה-18  המאה  באמצע  שנבנה  הלבן"  ה"שוק 
מסוכן. למבנה  השנים 

שלבים  במספר  השוק  לשיקום  פעולות  ביצעה  החברה 
שהחלו בשנת 2008 -החל מעבודות להסרת סכנה, ריצוף, 
 -2014- ניקוז וחשמל. בשנת  העברת תשתיות למים, ביוב, 
שיחזור  דלתות,  החלפת  כולל  השיקום  עבודות  נמשכו  

ותאורה. חשמל  טיח,  הראשיים,  השערים 

» החברה השקיעה סכום של 8 מליון ₪ 

שוק לבן לפני ביצוע   السوق األبيض قبل التنفيذ

שוק לבן תוך כדי ביצוע  السوق األبيض أثناء التنفيذ

שוק לבן לאחר ביצוע  السوق األبيض بعد انجاز العمل

ـوُق األبيـُض الـذي أقيـم فـي أواسـط  بمـرور الزمـن، بـات السُّ
القـرِن الثامـَن يُشـكُِّل خطرًا.

قامـت الشـركة بأعمـال ترميـم الّسـوق علـى عـدة مراحـل، 
باشـرَتها عـام 2008، ابتـداء بأعمـال إزالـة األخطـار، بمـا فيهـا 
إحـكام تحصيـن السـقف مـن خـالل المحافظة علـى الِقباب، 
البُنـى  ووضـع  الشـارع  رصـف  تـم  الثانيـة  المرحلـة  وفـي 
التحتيـة الرئيسـة لمـد خطـوط الميـاه والمجـاري والتصريف 
والكهربـاء. فـي 2014 توِبَعـْت أعمال ترميم الشـارع الداخلي 
بما فيه اسـتبدال األبواب، اسـتعادة بّوابات السـوق الرئيسـية، 

والقصـارة والكهربـاء واإلنـارة.

» وظَّفت الرشكة مبلغ 8 مليون ش.ج.
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ככר חאן אשוורדה לפני ביצוע

ככר חאן אשוורדה תוך כדי ביצוע

3-ככר חאן אשוורדה לאחר ביצוע

ככר חאן אשוורדה תוך כדי ביצוע

3-ככר חאן אשוורדה לאחר ביצוע

א���¹ א�����
שוק עירוני/בזאר/שוק אטום

לשיפור  רבות  עבודות  בוצעו  התשעים  בשנות 
התשתיות בשוק העירוני בבזאר ובשוק האטום, 
בוצעו עבודות  להפרדת הניקוז מהביוב, התקנת 
חשמל, תאורה וריצוף, טופלו החזיתות הורכבו 
דלתות והוסרה סכנה, כן הורכבו בשוק העירוני 

גגונים על מנת להגן מפני  תנאי מזג האויר.

» החברה השקיעה סכום של 7 מליון ₪

يف التسـعينيات مـن القـرن املنـرصم، Üّـت أعـ§ل كث�ة 
بغيـة تحسـâ البنيـة التحتية يف السـوق البلـدي، وذلك 
الكهربـاء  ومـّد  الـرصف،  ميـاه  عـن  املجـاري  بفصـل 
رب بالحجـر. كذلـك تـم االعتنـاء  واإلنـارة ورْصـف الـدَّ
بواجهـات حوانيـت السـوق. Üَّت إزالـة َمواطن الخطر، 
كـ§ تـم تركيـب أبـواب جديـدة، ويف مرحلـة الحقة تم 
تركيب سـقائف لصالـح التّجار والزائريـن ووقايتهم من 

الطقس. تقلبـات 

» وظّفت الرشكة مبلغ 7 مليون ش.ج.

השוק העירוני לפני ביצוע    السوق البلدي قبل التنفيذ

השוק העירוני תוך כדי ביצוע  السوق البلدي أثناء التنفيذ

השוק העירוני לאחר ביצוע  السوق البلدي  بعد انجاز العمل
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ـًة لقـرار الحكومـة بشـأن مـرشوع پــايلوت، تـم يف  تتمَّ
نهايـة عـام 2003 وضع بلـوك 18010 تحت إدارة الرشكة، 
ومـع تحويـل املنطقـة إلدارة الرشكـة تم تحويـل 100 أمر 
مـن البلديـة إلزالـة َمواطـن الخطـر، كـ§ لحقتهـا أوامـر 
إضافيـة بهـذا الخصـوص. وابتـداء مـن عـام 2004 حتـى 
اليـوم عالجـت الرشكة أكÿ مـن 220 أمرًا إلزالـة األخطار. 
تُضـاف كل عـام أوامـر جديـدة بهـذا الشـأن، وتواظـب 

الرشكـة عـىل إزالـة َمواطـن الخطـر مـن املبا-.

» وظّفت الرشكة مبلغ 30 مليون ش.ج.

ייצוב מבנים (הסרות סכנה)

בהמשך להחלטת הממשלה בנושא הפיילוט הועבר 
18010 לניהול החברה, עם  2003  גוש  בסוף שנת 
סכנה  להסרת  צווים  כ-100  הועברו  הגוש  העברת 
העיריה  הוציאה  מאז  העיריה,  ע"י  הוצאו  אשר 
צווים רבים, החברה טיפלה בלמעלה מ-220 צווים 
להסרת סכנה, וממשיכה לטפל בהם ולהסיר את 

הסכנה.

» החברה השקיעה סכום של 30 מליון ₪
הסרת סכנה לקראת הביצוע  البناء قبل إزالة َمواِطن الخطر

הסרת סכנה תוך כדי ביצוע  البناء أثناء إزالة َمواِطن الخطر

הסרת סכנה לאחר ביצוע  البناء بعد إزالة َمواِطن الخطر

��� �	���� א���א£� (��א�� א�®§�)



32

שימור חומה ימית לפני ביצוע   السور البحري قبل التنفيذ

שימור חומה ימית תוך כדי ביצוע  السور البحري أثناء العمل

שימור חומות

חומות העיר העתיקה נבנו החל מאמצע 
המאה ה-18 ע"י דהאר אל עומר, החומה 
ובחלקה  הים  בתוך  בחלקה  נבנתה 

ביבשה.
הנדסי  סקר  נערך   1997-1995 בשנים 
של  המעורער  מצבה  על  שהצביע  רחב 

החומה:
הבעיות שהתגלו בעקבות הסקר הצביעו 
ייצוב  בעיות  ובלייה,  התפוררות  על 
חומה,  חלקי  של  התמוטטויות  הנדסיות, 
וסכנת קריסה של מבנים  נפילת אבנים, 
ראשיות,   ודרכים  החומות  על  הבנויים 
החל משנת 1999 החלה החברה בביצוע 

החומות. לשיקום  הנדסיות  עבודות 
אופן הטיפול – חלוקת החומה למקטעים 
לפי דחיפויות וביצוע עפ"י "מנות" תקציב 

שנתי.
» החברה השקיעה סכום של 85 מליון ₪

שימור חומה ימית לאחר ביצוע  السور البحري بعد إنجاز العمل



33

�א£� א���א�¥
بُِنيَـت أسـوار املدينـة القد³ـة ابتداء من أواسـط القـرن الثامن 

عـرش عـىل يـد الظاهـر عمـر. بُنـي جـزء مـن األسـوار داخـل 

البحـر والباقـي عـىل اليابسـة، وقـد تعرَّضـت األسـوار �ـرور 

الزمـن لتغيـ�ات كثـ�ة شـّوهتها وأضعفتهـا. خـالل السـنوات 

حـال  إىل  أشـار  ـع  موسَّ هنـديس  بحـث  أُجـري   1995-1997

السـور غـ� املسـتقرة.

أشـارت نتائـج البحـث إىل مشـكلة التفتّـت والبـىل، ومشـاكل 

تسـاقط  السـور،  مـن  أجـزاء  يف  انهيـارات  الهندسـية،  املتانـة 

الحجـارة والشـقوق، وظهـر يف بعض املواقع خطـر انهيار املبا- 

التـي فـوق السـور وبعض الطـرق الرئيسـية (انهار مؤخـرًا جزء 

مـن السـور املمتـد عـىل طـول طريـق نابوليـون، وقـد بـارشت 

الرشكـة �عالجـة الجـزء املنهار). 

الهندسـية  األعـ§ل  بتنفيـذ   1999 عـام  منـذ  الرشكـة  بـدأت 

األسـوار.  لرتميـم 

أسـلوب املعالجـة: تقسـيم األسـوار إىل مقاطـع �قتـىض درجـة 

ـص امليزانية السـنوي. الخطـورة ومخصَّ

» وظَّفت الرشكة مبلغ 85 مليون ش.ج.

שימור חומה יבשתית לפני ביצוע    السور الربّي قبل التنفيذ

שימור חומה יבשתית תוך כדי ביצוע  السور الربّي أثناء التنفيذ

שימור חומה יבשתית לאחר ביצוע   السور الربّي بعد إنجاز العمل
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פיילוט גוש 10
תשומת  ניתנה  לא  רבות  שנים  במשך 
העיר  של  המגורים  למבני  ראויה  לב 
והידרדר,  הלך  ומצבם  העתיקה 
ע"י  2001 הוכרזה עכו העתיקה  בשנת 
אונסקו כעיר לשימור  מורשת התרבות 
למאמצים  עזר  והדבר  העולמית 
להחלטת  ושהובילו  החברה  שעשתה 
יוקצה  שלפיה   2002 בשנת  ממשלה 
המגורים  מבני  לשיקום  ייעודי  תקציב 
בעיר העתיקה במסגרת פיילוט ברובע 
גוש 10. החל משנת 2004 יצא הפרויקט 
,כ-11  מבנים  כ-40  שוקמו  מאז  לדרך, 
מבנים נמצאים בביצוע ולקראת ביצוע 

בתכנון. נמצאים  מבנים  כ-8 

» החברה השקיעה סכום של 26 מליון ₪

מבנה 50 בגוש 10 לפני ביצוע   البناء 50 منطقة 10 قبل التنفيذ

מבנה  50 בגוש 10 תוך כדי ביצוע   البناء 50 منطقة 10 أثناء التنفيذ

מבנה 50 בגוש 10 לאחר ביצוע  البناء 50 منطقة 10 بعد إنجاز العمل
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À تحـَظ املبـا- السـكنية يف عكا القد³ـة باالهت§م 
أحوالهـا.  وتـردَّت  فسـاءت  كثـ�ة،   âلسـن الالئـق 
عـكا  اليونسـكو  منظمـة  أدرَجـت   2001 عـام  يف 
كمدينـة تراثيـة عامليـة، األمـر الـذي دعـم الجهـود 
التـي بذلتها الرشكة والتـي أدت عام 2002 إىل قرار 
ـص �وجبـه ميزانيـة لرتميـم املبـا-  حكومـي تُخصَّ
السـكنية يف عـكا القد³ـة ضمـن مرشوع بــايلوت 
 â10. بـورش باملـرشوع عـام 2004، ومـن ذلـك الح
أنِجـَز ترميـم 40 بناء، وJة 11 بنـاء قيد التنفيذ إىل 

جانـب 8 مبـاٍن قيـد التخطيـط والدراسـة.

» وظّفت الرشكة مبلغ 26 مليون ش.ج.

מבנה 36 בגוש 10 לפני ביצוע   البناء 36 منطقة 10 قبل التنفيذ

מבנה 36 בגוש 10 תוך כדי ביצוע  البناء 36 منطقة 10 أثناء العمل

מבנה 36 בגוש 10 לאחר הביצוע    البناء 36 منطقة 10 بعد إنجاز العمل
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מצודה
המצודה הצלבנית נבנתה  במהלך המאה ה-12 
המאה  בסוף  יותר,  עתיקים  מבנים  שרידי  על 
ה-13 נהרסה בחלקה, ומאוחר יותר במאה ה-18 

נבנה מעליה הארמון של דאהר אל עומר, 
נפילת אבנים באתר  בשנות התשעים בעקבות 
הצלה  עבודות  החלו  המבקרים  את  שסיכנו 
נוספים  חללים  נתגלו  ההצלה  עבודות  בעקבות 
שאיפשר  מה  והושלמו  יוצבו  חוזקו  אשר 
ולהכניס את החוויה  לחברה לפתח את האתר 

הבינלאומית.

» החברה השקיעה סכום של 116 מליון ₪
המצודה לפני ביצוע    القلعة قبل الرتميم

המצודה תוך כדי ביצוע    القلعة أثناء العمل

המצודה לאחר ביצוע   القلعة بعد التنفيذ
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بُنيَـت القلعـة الصليبية إبان القـرن الثا- عرش 
ـرَت  ُدمِّ ِقَدًمـا، وقـد   َÿأكـ أنقـاض مبـاٍن  عـىل 
جـــزئيÁا يف نهايـة القـرن الثالـث عـرش، أمـا يف 
القـرن الثامـن عـرش فــقد ُشـيَِّد فـوق أطاللِهـا 
القـرن  تسـعينيات  يف  عمـر.  الظاهـر  قصــر 
د  العرشيـن، وإثـر تسـاقط الحجـارة الـذي هدَّ
حــياة الزائريـن، بـورش بأعـ§ل إنقـاذ القلعـة. 
وخـالل تنفيـذ هـذه األعـ§ل ظهـرت فراغـات 
(قاعـات) جديـدة تـم تعزيزها ودعمهـا، األمر 
الـذي مّكـن الرشكة مـن تطوير املوقـع لتضفي 

عليـه صبغـة عامليـة. 

» وظَّفت الرشكة مبلغ 116 مليون ش.ج.
מצודה לפני ביצוע
القلعة قبل الرتميم

מצודה תוך כדי ביצוע
القلعة أثناء العمل

המצודה לאחר ביצוע   القلعة بعد التنفيذ
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חוויה –״ממלכת האבירים״

את  ומספרת  משחזרת   החוויה  בינלאומית  ברמה  חוויה  הוכנסה  במצודה  ושוחזרו  נחשפו  אשר  לאולמות  
ההיסטוריה של עכו ב-5000 שנות קיומה, החוויה כוללת מוצגים ארכיאולוגיים מעכו ,מערכת אודיו וידאו, סרטים, 
מייצגים, איורי קיר רחוב חנויות  עם דוכנים של בעלי מלאכה המוכרים את עבודותיהם, חווית הביקור במצודה היא 
עשירה ומגוונת ומחזירה את המבקר בדרך בלתי אמצעית אל העבר המפואר של העיר עכו, בהיפודרום מתקיים 

מופע הסוסים הכולל סוסים, קרבות אבירים, להטוטני חצר . 
החוויה ממלאה בתוכן את השהייה בעכו ותגדיל את כמות המבקרים והתיירים.

» החברה השקיעה סכום של 21 מליון ₪

لقـد أضيفـت إىل القاعـات التـي تـم اكتشـافها واسـتعادة شـكلها يف القلعـة، 
تجربـة ممتعـة عـىل املسـتوى العاملي. هذه التجربة تسـتعيُد وتـروي لنا تاريخ 
عـكا منـذ نشـوئها قبـل 5000 سـنة. تشـمل التجربـة معروضـات أثريـة لعـكا، 
أرشطـة فيديو سـ§عية/مرئية، أفالًمـا، رشائَح ضوئية، إيضاحات جدارية، شـارًعا 
يعـج بأكشـاك أصحـاب املهـن الذيـن يبيعـون منتجاتهـم للسـائحâ. إن تجربة 
عـة، وتعـود بالزائـر بشـكل غـ� مبـارش إىل مـايض  زيـارة القلعـة ُمÿيـة ومنوَّ

مدينـة عـكا املجيد. 
يف ميـدان السـباق يجـري عـرض يشـمل الخيـَل، مبـارزات فروسـية، مهرِّجـي 
البـالط. إن هـذه التجربـة املمتعـة تجعل لإلقامـة يف عكا طعـً§ ومعنى، وترفع 

.âعـدد الزائرين والسـائح

» وظّفت الرشكة مبلغ 21 مليون ش.ج.
חוויה היפודרום תוך כדי ביצוע  

مسار سباق الخيل (هيبودروم) قبل الرتميم

חוויה היפודרום לאחר ביצוע  مسار سباق الخيل (هيبودروم) بعد الرتميم
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חוויה תוך כדי ביצוע  قاعات القلعة أثناء العملחוויה לפני ביצוע  قاعات القلعة قبل الرتميم

חוויה לאחר ביצוע  قاعات القلعة بعد الرتميم
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כלא עכו לפני ביצוע   سجن عكا قبل الرتميم

כלא עכו תוך כדי ביצוע   سجن عكا أثناء العمل

�� �כא
כלא עכו

שוכן  העותומני  במבנה  הצלבנית  המצודה  מעל 
במצודה  כאשר  בסכנה  היה  המבנה  עכו",  "כלא 
שמתחתיו החלו ליפול אבנים, בעקבות כך ועל פי 
החלטת ממשלה נתבקשה החברה לשקם ולטפל 
ע"י  וחוזק  יוצב  שוקם  המבנה  הכלא,  במבנה  גם 

.2008-1995 השנים  במהלך  החברה 
המבנה מוחזק ע"י משרד הבטחון ומנוהל בו כיום 

מוזיאון.
» החברה השקיעה סכום של 38 מליון ₪

يقـع سـجن عكا في بنايـة عثمانية تقوم فـوق القلعة الصليبية. 

باتـت البنايـة في خطر جرّاَء تسـاقط حجـارة القلعة من تحتها. 

بنـاء عليـه، وبموجـب قـرار حكومـي، أوكَِل إلـى الشـركة أمـُر 

الترميـم والعناية ببناية السـجن، فقامت الشـركة بترميم البناية 

وتدعيمهـا خالل السـنوات 1995-2008.

البناية حاليًا بعهدة وزارة الدفاع التي أحالتها إلى متحف.

» وظّفت الرشكة مبلغ 38 مليون ش.ج.

כלא עכו לאחר ביצוע     سجن عكا بعد الرتميم
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מנהרת הטמפלרים

מנהרה שנבנתה במאה ה-12, המנהרה נתגלתה 
למעבר  החברה  ע"י  והוכשרה   1994 בשנת 
והשלמת  ייצוב  עפר,  פינוי  כללו  העבודות  קהל, 
מדרך  משאבות,  מערכת  התקנת   הקמרונות, 
וכן  עץ ותאורה, מעלית לשרות אנשים מוגבלים 

סרטים.  עם  חוויה  הוכנסה 
 » החברה השקיעה סכום של 14 מליון ₪

هـذا النفـق بنـاه محفـل فرسـان الهيكل فـي القرن الثاني عشـر. 
الجـزء السـفلي منـه منحـوت فـي الصخـر وأمـا العلـوي فمبنـيٌّ 
بالحجـارة علـى شـكل قنطـرة. تـم اكتشـاف النفـق عـام 1994 
الجمهـور. شـملت  لمـرور  وإعـداده  بتهيئتـه  الشـركة  فقامـت 
األعمـال إفراغـه مـن األتربـة، دعـم القناطـر واسـتكمالها، تثبيت 
أجهـزة ضـخ للمحافظـة علـى مسـتوى ثابـت للميـاه الجوفيـة، 
مدرًجـا خشـبيًا وإنـارة، كمـا تـم إدخـال مصعـد لخدمـة ذوي 

اإلعاقـات البدنيـة.
في المرحلة الثانية تم إدخال جهاز عرض للصور واألفالم.

» وظفت الشركة مبلغ 14 مليون ش.ج.

מנהרת הטמפלרים לפני ביצוע   نفق فرسان الهيكل قبل الرتميم

מנהרת הטמפלרים תוך כדי ביצוע  نفق فرسان الهيكل أثناء العمل

מנהרת הטמפלרים לאחר ביצוע  نفق فرسان الهيكل بعد الرتميم
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מרכז אנרגייה לפני ביצוע  مركز الطاقة قبل الرتميم

מרכז אנרגייה תוך כדי ביצוע   مركز الطاقة أثناء العمل

מרכז אנרגיי לאחר ביצוע    مركز الطاقة بعد إنجاز العمل

��כ� א�§א��
מרכז אנרגייה

אנרגייה  מרכז  הוקם  התיירותי  האתר  הפעלת  לצורך 
המצודה. של  הצפוני  בחלק 

מרכז האנרגייה מספק חשמל ומיזוג אויר  לכל החוויה 
למוזיאון  הקסום,  לגן  המבקרים,  למרכז  הצלבנית, 
עוקשי, לחמאם, לתיאטרון עכו ולבתי הקפה והמסעדה 

אשר יוקמו בעתיד. 

» החברה השקיעה סכום של 12 מליון ₪

بغية تشـغيل الموقع السـياحي، تم إنشـاُء مركز للطاقِة في 
القسـِم الشـماليِّ مـن القلعـة. هـذا المركـز يـزّود الكهربـاء 
ويوفـر التكييـف الهوائـي لـكل المواقـع الصليبيـة، لمركـز 
للحمـام،  عكاشـة،  لمتحـف  السـاحر،  للبسـتان  الزائريـن، 
لمسـرح عـكا وللمقاهـي والمطاعم التـي سـيقيمها المبادر 

فـي المسـتقبل، وغيرهـا. 

» وظفت الرشكة مبلغ 12 مليون ش.ج.
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החמאם הטורקי (הבלאן האחרון) לפני ביצוע
الح®م الرتÛ (البّالن األخÚ) قبل الرتميم

החמאם הטורקי (הבלאן האחרון) תוך כדי ביצוע
الح®م الرتÛ أثناء الرتميم

(��� א��
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החמאם הטורקי (הבלאן האחרון)

חמאם אל באשה נבנה ע"י אל ג'זאר במאה ה-18, 
הוא נבנה כחמאם פרטי של בני משפחתו ואח"כ 
העיר,  תושבי  את  ששימש  ציבורי  לחמאם  הפך 
בין השנים 2003-2001 שוקם המבנה ושוחזר ע"י 
החברה  והוכנסה בו אטרקצייה תיירותית, החוויה 
את  האחרון  הבלאן  של  סיפורו  דרך   מתארת 

תולדות העיר בתקופה זו.
» החברה השקיעה סכום של 10 מליון ₪

بُنـي ح§م الباشـا عىل يـد الجزّار يف القـرن الثامن عرش، 
ـا له ولعائلتـه، لكنه تحّول  Áوقـد بناه ليكـون حّ§ًما خاص
املدينـة.  لكافـة سـكان  ٍم عمومـي  األيـام إىل حـ§َّ مـع 
قامـت الرشكـة مـا بـâ السـنوات 2003-2001 برتميـم 
بعـض  إليـه  أضيفـت  كـ§  شـكله،  واسـتعادة  الحـ§م 
مـا  مـن خـالل  املشـهُد  يوصـُف  السـياحية.  املغريـات 
ـل األخـ� عـن تاريـخ عـكا يف هـذه الحقبة  يرويـه املغسِّ

الزمنيـة.

» وظّفت الرشكة مبلغ 10 مالي� ش.ج.

החמם הטורקי (הבלאן האחרון) לאחר ביצוע
الح®م الرتÛ(البّالن األخÚ) بعد إنجاز العمل
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שירותים ציבוריים לפני ביצוע  مراحيض عمومية قبل الرتميم

שירותים ציבוריים תוך כדי ביצוע    مراحيض عمومية أثناء الرتميم

שירותים ציבוריים לאחר ביצוע    مراحيض عمومية بعد الرتميم

���¸ א������א���א
שירותים ציבוריים

החברה  בנתה   1994 משנת  החל  השנים  במהלך 
בעיר העתיקה  מספר שירותים ציבוריים וזאת על 
למבקרים  השרות  את  ולשפר  מענה  לתת  מנת 

בעיר העתיקה.   
לשירותים  מוקדים  שני  נבנו   2014-2013 בשנים 
ציבוריים ברמה גבוהה. המופעלים ומתוחזקים ע"י 
חברת "the loo 2" למשך 10 שנים. השירותים נבנו 

על פי דגם וסטנדרט הולנדי. 

» החברה השקיעה סכום של 6 מליון ₪

أنشـأت   ،âالسـن مـرِّ  وعـىل   1994 عـام  مـن  إعتبـاًرا 
الرشكـة عـّدة مراحيـَض عموميّـة يف املدينـة، وذلك تلبية 
الحتياجـاِت السـّواح والزائريـَن وتحسـâ الخدمات لهم.

يف سـنة 2014 أقيـَم موقعـاِن للمراحيـض العمومية عىل 
 "2 the loo" مسـتوى عـاٍل، تديرهـ§ وتصونهـ§ رشكـة
ملـّدة 10 سـنواٍت. بُِنيـَت املراحيـض بحسـب النمـوذج 

واملواصفـات الهولنديـة.

» وظّفت الرشكة مبلغ 6 مالي� ش.ج.
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��כ� א��א���
מרכז מבקרים

במבנה צלבני בכניסה לאתר התיירותי של המצודה 
השנים  בין  הוקם  המרכז  מבקרים,  מרכז  הוקם 
אזור  כל  את  מרכז המבקרים משרת   .  2000-1998
לכל  ואינפורמציה  מענה  נותן  וטבריה,  חיפה  הגליל, 
האטרקציות ובתי המלון שבאזורים אלה, כולל שירותי 

אינטרנט.

» החברה השקיעה סכום של 8 מליון ₪

فـي مبنـى صليبـي، عند مدخـل موقـع القلعة الّسـياحي، 
أقيـم بيـن السـنوات 2000-1998 مركـز للزائريـن. ومـع 
مـرور الزمن تـم تزويد المركز بالوسـائل اإليضاحية وجهاز 
معلومـات. يقـدم مركـز الزائريـن خدماتـه لـكل منطقـة 
الجليـل، حيفـا وطبريـا، يجيب عـن كل استفسـار ويعطي 
المعلومـات عن كل المواقع السـياحية الجذابـة والفنادق 
التـي في هـذه المناطق، بمـا في ذلك خدمـات اإلنترنت.

» وظفت الرشكة مبلغ 8 مليون ش.ج. 

מרכז המבקרים לפני ביצוע   مركز الزائرين قبل الرتميم

מרכז המבקרים תוך כדי ביצוע   مركز الزائرين أثناء الرتميم

מרכז המבקרים לאחר ביצוע    مركز الزائرين بعد إنجاز العمل
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שיווק  מלונאות ותכנון

העיר העתיקה  לפיתוח  הכוללת  כחלק מהתוכנית 
נדרש  לאפשר הקמת כ-1000 חדרי איכסון   בבתי 
הוסטלים,  קטנים,  מלון  בתי  ,מספר  גדולים  מלון 
"מדאפה", בין היתר שווקו ונבנו במהלך השנים מלון 
האבירים, מלון עכוטל, מלון האפנדי , מלון קולנוע 

בוסטן וכן מבנים/דירות  ששווקו למלונאות.
ולבעלי  המלונות מספקים תעסוקה לתושבי העיר 

העסקים,

» החברה השקיעה סכום של 8 מליון ₪
يقتـيض أحـد أجـزاء برنامـج تطويـر البلـدة القد³ـة إقامـة 
حـوايل 1000 غرفـة سـَكن يف ثالثـة فنـادق كبـ�ة وبعـض 
الفنـادق الصغـ�ة والنُّـزُِل واملضافـات. بضمـن ذلـك، تـم 
خالل السـنâ تسـويق وبناء نزل الشـبيبة، فنـدق عكوطال، 
توفـر  وغ�هـا.  بسـتان  سـين§  فنـدق  األفنـدي،  فنـدق 
الفنـادق أماكـن العمل لسـكان املدينة ك§ تسـهم يف زيادة 

عـدد الـزّوار والسـيّاح.

» وظفت الرشكة مبلغ 10 مليون ش.ج.

מלון האבירים לפני ביצוע    فندق الفرسان قبل التنفيذ

מלון האבירים אחרי ביצוע   فندق الفرسان بعد العمل

מלון האבירים לאחר ביצוע     فندق الفرسان بعد التنفيذ

א�� ���, א��®§�¬ �א�����¢
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אחזקה ונקיון העיר העתיקה

העתיקה  העיר  של  והנקיון  האחזקה  בשיפור  רבה  חשיבות  ורואה  ראתה  החברה 
הוכנה  זו  במסגרת  הכוללת.  הפיתוח  תכנית  להצלחת  וכתנאי  התושבים  לטובת 

תוכנית אב לפינוי אשפה.

» החברה השקיעה סכום של 10 מליון ₪
رأت الشـركة ومـا زالـت تـرى أهميّـة كبيـرة لتحسـين 
ومنفعـة  لصالـح  ونظافتهـا،  القديمـة  البلـدة  صيانـة 
السـّكان وكشـرط لنجاح خطة التطوير الشاملة، فأعّدت 

فـي هـذا اإلطـار خطـة رئيسـة إلخـالء النفايـات.

» وظفت الرشكة مبلغ 10 مليون ش.ج.

דחסן 1 الضاغط 1

דחסן 2  الضاغط 2
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فـي سـبيل زيـادة عـدد الزائريـن والسـّواح فـي المدينـة، 
طـوَّرَت الشـركة مسـالَِك سـياحيًَّة عديـدة، مثـل: مسـلك 
مسـلك  البحـري،  المسـلك  الصليبـي،  المسـلك  األسـوار، 
نابوليـون، مسـلك البهائييـن، المسـلك اليهـودي، مسـلك 

وغيرهـا. باولـوس 

» وظفت الرشكة مبلغ 2 مليون ش.ج.

�¢ / א�¾��א�Áא��� 
תיעוד /שילוט

והתיירים  המבקרים  כמות  את  להגדיל  מנת  על 
כגון:  רבים  תיירות  מסלולי  פיתחה   החברה  בעיר 
,מסלול  ימי  מסלול  צלבני,  מסלול  חומות,  מסלול 
המסלול  בהאים,  מסלול  חאנים,  מסלול  נפוליאון, 
היהודי  מסלול פאולוס  ועוד, בנוסף תוכנן והותקן 
האתרים   של  ושילוט  בעיר  הכוונה  שילוט  מערך 

והמרכזיים. החשובים 

» החברה השקיעה סכום של 2 מליון ₪
שילוט הכוונה    الفتات توجيهية

שילוט מסלולים, מסלול נפוליאון   الالفتات للمسالك، مسلك نابليون

שילוט הכוונה   الفتات توجيهيةשילוט אתרים  الفتات املواقع
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גן הבוסתן

למצודה  בסמוך  החברה  של  המרכזי  באתר 
המחתרות    אסירי  ולמוזיאון  ההוספיטלרית  
עות'מני  בוסתן  היה  המבקרים  למרכז  וסמוך 
החברה שחזרה אותו והפכה אותו לאתר קסום 
שבו יוכלו קבוצות ובודדים לשבת ולנוח , מורה 
ובמקום  במרוכז  קבוצתו  עם  לדבר  יוכל  דרך 
מקום  ימצאו  ובודדים  משפחות  וכן  מוצל 
אטרקטיבי מיוחד שבו יוכלו לנוח ,לאכול, מקום 
זה ישמש בערבים לכינוסים  והרצאות   ולקיום 

מופעים.

» החברה השקיעה סכום של 2.3 מליון ₪ 

يـة،  يف موقـع الرشكـة املركـزي، بالقـرب مـن القلعـة الهوسـبيتالريّة ومتحـف أرسى الحـركات الرسَّ
بجوار مركز الزّوار، كان بسـتان عث§-. اسـتعادت الرشكة شـكل البسـتان وأحالته إىل موقع جذاب 
تسـتطيع فيـه الج§عـات كاألفـراد الجلـوس واالسـرتاحة، ويسـتطيع املرشـد السـياحي التحـدث 
إىل ج§عتـه برتكيـز يف مـكان مظلّـل. كذلـك يجـد األفـراد والعائـالت مكانًـا جّذابًـا بشـكل خـاص، 
يسـتطيعون فيـه االسـرتاحة وتنـاول الطعـام. كـ§ يُسـتَغلُّ املـكان يف سـاعات املسـاء للمؤÜـرات 

واملحـارضات وإلحيـاء العـروض.

» وظفت الرشكة مبلغ 2.5 مليون ش.ج.

גן הבוסתן לפני ביצוע   متنزّه البستان قبل الرتميم

גן הבוסתן תוך כדי ביצוע  متنزّه البستان أثناء الرتميم

גן הבוסתן לאחר ביצוע שלב א
متنزّه البستان بعد إنجاز املرحلة األوىل
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כיכר הדייגים-וכיכר חאן אל פרנאג'
בדרום  השוכנות  הכיכרות  שתי  ושיקום  פיתוח 
מזרח העיר, בקרבת הנמל ובסמוך זו לזו, העבודה 
היבשות  התשתיות  והחלפת  הסדרת  כוללת 
והרטובות ,החלפת הריצוף , ספסלי ישיבה, גינון, 
בימים  יתחילו  אלפראנג'  חאן  בככר  העבודות  
בעוד  יתחילו  הדייגים  בככר  העבודות  הקרובים, 

כחודש. 

» עלות הקמת  ככר הדייגים-4.6 מליון ₪
ככר הדייגים לפני ביצוע    ساحة الصيادين قبل الرتميم» עלות הקמת  ככר חאן אל פראנג'-2.5 מליון ₪

ככר הדייגים לפני ביצוע   ساحة الصيادين أثناء الرتميم

 ככר הדייגים תכנון מוצע    ساحة الصيادين - التخطيط املقرتح
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 âِالواقعت âاملتجاورَتـ âتطويـر وترميـم هذيـن السـاحت
جنـوَب رشق املدينـة، عـىل مقربـٍة مـن املينـاء. يشـمل 
العمـل إصـالَح وتغيـَ� البُنـى الجافـة والبليلِة، اسـتبدال 

الرَّْصـِف، مقاعـد الجلـوس، وأع§ل البسـتََنة.
سـيباُرش العمـُل يف سـاحة الفرنـِج يف األيـام القريبة، ويف 

سـاحة الصياديـن بعـد حوايل الشـهر.

» تكلفة إقامة ساحة الصّيادين: 4.6 مليون ش.ج.
» تكلفة إقامة ساحة خان الفرنج: 2.5 مليون ش.ج.

ככר חאן אל פראנג' לפני ביצוע     ساحة  خان الفرنج قبل الرتميم

ככר חאן אל פראנג' תכנון מוצע   خان الفرنج - التخطيط املقرتح
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קו שייט עכו חיפה-מזח עכו 

בין עכו  המטרה הקמת מסלול סיור תיירותי קבוע 
לחיפה שיהווה אטרקציה ייחודית בארץ וזאת בנוסף 
בחיפה  יעלו  הנוסעים  שבאזור,  האטרקציות  ליתר 
ויפליגו  בעכו  יעלו  נוסעים  במקביל  לעכו   ויפליגו 
יכולה להסיע כ-  לחיפה לנמל הקישון. כל ספינה  
220 נוסעים, החברה התקשרה עם קבלן ממתינים 

התקציב לאישור 
» עלות הקמת המזח וסככת הנוסעים 

       בעכו-4.5 מליון ₪

ـٍل سـياحي ثابٍت ما بـâ عّكا  الهـدف هـو إقامـة مسـلك تنقُّ
وحيفـا، يشـّكُل جاِذبًـا فريـًدا ِبَنوِعـِه يف الِبـالِد، إضافـة إىل 
غـ�ه مـن األمـور الخالبة يف املنطقـة. يكون بإمـكان الركاب 
أن يعتلـوا مـM سـفينة يف حيفـا واإلقـالع نحـَو عـّكا، ويف 
املقابـل يقلـُع الـركاُب مـن عـكا إىل مينـاء كيشـون يف حيفا. 
تتسـُع كل سـفينة لــ 220 راكِبًـا.   لقـد تعاقـدت الرشكُة مَع 
متعهِّـٍد بهذا الشـأن، ونحـن بانتظار املصادقة عـىل امليزانية.

» تكلفة إقامة الرَّصيف وسقيفة انتظار الركّاب 
    يف عكا: 4.5 مليون ش.ج.

מזח עכו לפני ביצוע  رصيف عكا قبل التنفيذ

מזח עכו לפני ביצוע رصيف عكا قبل التنفيذ

מזח עכו תכנון מוצע  رصيف عكا - التخطيط املقرتح

��א - �¥�� �כא��� �כא ¾� ¬�
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קו שייט עכו חיפה-מזח קישון 

إقامـة مسـلك تنقُّل سـياحي ثابت ما بيَن عّكا وحيفا، يشـّكُل جاِذبًـا فريًدا ِبَنوِعِه فـي الِبالِد، إضافة 
إلـى غيـره مـن األمـور الخالبـة في المنطقة. يكـون بإمكان الـركاب أن يعتلوا متن سـفينة في حيفا 
واإلقـالع نحـَو عـّكا، وفـي المقابـل يقلـُع الـركاُب من عـكا إلى ميناء كيشـون فـي حيفا. تتسـُع كل 

سـفينة لـ 220 راكِبًا.   
لقد تعاقدت الشركُة مَع متعهٍِّد بهذا الشأن، ونحن بانتظار المصادقة على الميزانية.

» تكلفة إقامة الرَّصيف وسقيفة انتظار الركّاب يف الكيشون: 6.7 مليون ش.ج.

הקמת מסלול סיור תיירותי קבוע בין עכו לחיפה 
בנוסף  וזאת  בארץ  ייחודית  אטרקציה  שיהווה 
ליתר האטרקציות שבאזור, הנוסעים יעלו בחיפה 
ויפליגו  בעכו  יעלו  נוסעים  לעכו  במקביל  ויפליגו 
להסיע  יכולה  ספינה   כל  הקישון.  לנמל  לחיפה 

כ- 220 נוסעים.
לאישור  ממתינה  קבלן  עם  התקשרה  החברה  

תקציבי.

» עלות הקמת המזח וסככת הנוסעים 
מזח קישון לפני ביצוע    رصيف الكيشون قبل التنفيذ      בקישון-6.7 מליון ₪

מזח קישון תכנון מוצע    رصيف الكيشون- التخطيط املقرتح

������א – �¥�� א�כ��� �כא ¾� ¬�
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חניון המגדלור 

הסדרת חניון תיירותי בעוגן הדרומי בעיר העתיקה בסמוך למגדלור.
 יש צורך חיוני להוספת מקומות חנייה לתיירים ולמבקרים בעיר העתיקה האתר 
משמש גם כיום לחנייה אך לא מוסדר ובחורף האתר הופך לבוצי וקשה להוריד 

בו נוסעים.

» אושר תקציב 0.45 מליון ₪ , נדרש להשלים  התקציב

إعداد موقف سياحي في المرسى الجنوبي في البلدة القديمة بقرب الفنار.
هناك حاجة ملّحة إلضافة أماكن وقوف لسيارات السائحين والزائرين في البلدة القديمة.

يُسـتخدم الموقـع حاليÁـا كموقـٍف، إّال أنه غير منظَّم، ويكـوُن موِحًال في فصل الشـتاء ويصعب 
إنزال الـركّاب فيه.

» لقد أِقرَّت لهذا المشروع ميزانية بمبلغ 0.45 مليون ش.ج. والمطلوب إكمال الميزانية.

חניון המגדלור לפני ביצוע  موقف الفنار قبل الرتميم

���� א�� א�
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פרויקטים לפי תוכנית עבודה 
רב שנתית עד 2018 

                  

1-שיקום המזחים כולל החלפת קווי מים וכיבוי אש במזחים 

המזחים קיימים מעל 20 שנה מצבם גרוע והתשתיות כולל מערכות החשמל מסוכנות ,

החברה מתכננת לשקם את כל המערכות (חשמל, מים, עמדות כיבוי) ולהסיר הסכנות ולשקם 
המזחים,

2-שיפוץ מדרחוב חומה מזרחי

הסדרת החומה המזרחית והחפיר, כולל טיילת, וגינון, 

3-טיילת חומה דרום מערבית

הסדרת הטיילת שלאורך הים בחומה הדרום מערבית מהמגדלור ועד הנמל הפיזני, להולכי רגל

ויצירת ציר הליכה נופי וייחודי,

4-.חניון ברח' ההגנה

השלמת והגדלת כמות החניות לאורך רח' ההגנה , דרישה לתוספת חניות בעיר העתיקה

עקב מחסור ומצוקת חניות ,

5-מכלול הכניסה לעיר כולל חניות

השלמת פיתוח אזור הכניסה לעיר העתיקה מרח וייצמן כולל הסדרת האזור הסמוך לחומת 
וטיפול  התיירותי  לחניון  הצמוד  הצפוני  החלק  השלמת  תאורה,  גינון,  –כולל  עומר  אל  דהאר 

ג'זאר. אל  במדרחוב 

6-תאורת חומות

חידוש פרויקט תאורת החומות –הארת חומות העיר העתיקה הימיות והיבשתיות וע"י כך שידרוג 
חזות העיר,

7-טיפול נופי במוקדים מרכזיים

שיפור חזות העיר ע"י שתילה וגינון במוקדים מרכזיים בעיר העתיקה , יצירת ספסלים ומקומות 
ישיבה

לרווחת התושבים והמבקרים,

8-שביל נפוליאון

יצירת ציר תנועה ייחודי להולכי רגל, לאורך החומה הצפונית של החפיר, ציר המחבר בין רח' 
וייצמן  במזרח 

ורח' ההגנה במערב.

9-שוק עירוני שלב ב'

השלמת והסדרת השוק העירוני כולל הסדרת החזיתות, גגונים חסרים, תאורה ותיקוני ריצוף .

10-שוק אטום
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השלמת הטיפול בחזיתות, בדלתות, בתאורה ובתשתיות של השוק האטום,

11-שידרוג התצוגה בחמאם הטורקי 

שידרוג החוויה בחמאם הטורקי לאטרקציה עדכנית תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות.

12-מרכז אנרגייה –שלב ג'

13-מנהרת הטמפלרים –השלמת החוויה 

חידוש והשלמת החוויה במנהרת הטמפלרים 

14-שיקום מבנה הצריפים 

15-אתר 54-חשיפה ייצוב שיקום ושימור

16-בית כנסת רמח"ל

17-מאגר מים תת קרקעי במסגד אל ג'זאר

18-שילוט מסלולים

19-הנגשת נכים באתרים

20-תכנון כולל תב"ע נקודתית ותיקי יזמות

21-שיווק ופירסום
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1- تـرميم األرصفة، ويشمل استبدال خـطـوط املياه وإطفاء الحريق يف األرصفة.

هذه األرصفة قا,ة منذ 20 سنة، وهي يف حالة سيئة، والبنية التحتية فيها، �ا يف ذلك شبكة الكهرباء، تشكل خطرًا. تُخطُّط 
الـــشـركة للقيام برتميم األرِصـفـــِة والشبكات (الكهرباء، املياه ومحطّات اإلطفاء).

2- تـرمـيـم ُمَتَمىشَّ (מדרחוב) السـور الرشقي 

تحسâ حال السور الرشقي والخندق، �ا يف ذلك املتنزّه، والبَستَنة.

ê3- متنزَّه السـور الجـنـوب غـر

تحسâ املتنزّه عىل امتداد البحر يف السور الجنوب غر�، من الفنار إىل ميناء البيزا-، للمشاِة، وإنشاء محور للمِيش كاِشٍف 
ومميٍَّز.

4- مـوقف للسيارات يف شــارع َهَهـَچـناه 

البلدة  السيارات يف  إيقاف  أماكن  لزيادة  ٌة  ُملِحَّ طلباٌت  هنالك  َهَهـچـناه.  الوقوف عىل طول شارع  أماكن  وزيادة  إÜام 
الـقـد³ة نتيجة النقص وضـائـقـة املواقف.

5- ُمجَمل َمدَخل املدينة íا فيه املواقف

تكملة تطوير منطقة مدخل البلدة القد³ة، من شارع وايزمن، مع تحسâ املنطقة املجاورة لسور ظاهر العمر، �ا يف ذلك 
البستنة، واإلضاءة، وتكملة الجزء الش§يل املحاذي للموقف السياحي، ومعالجة ُمتََمّىش الجزّار (מדרחוב).

6- إنــــارة األســوار 

تجديد مرشوع إنارة األسوار – إنارة أسوار املدينة، البحرية والربية، ارتقاًء �شهد املدينة. 

7- العناية باملشهِد يف األماكن املركزية

تحسâ مظَهر املدينة عن طريق الغرس والبستَنِة يف األماكن الرئيسية يف البلدة القد³ِة، وضع املقاعد وخلق أماكن للجلوس 
لراحة املواطنâ والزائرين. 

8- َدرُب نـــابــوليون

ٍل مميّز للمشاِة، عىل طول السور الش§يل للخندق، محوٍر يصل ما بâ شارع وايزمن يف الرشق وشارع  إنشاء محوِر تنقُّ
َهَهـَچـاناه يف الغرب.

9- الـسـوق البلدي، املـرحلة ب‘

تكملة وتحسâ السوق البلدي �ا يف ذلك تحسâ الواجهات، السقائف، اإلنارة، وتصليح البالط.

10- الــسوق املـغـلـق

إÜام معالجة الواِجهات، األبواب، اإلنارة والبنية التحتية يف السوق املغلق.

Û11- تـرقـيـة املـشـهـد يف الحّ®م الرت

 ترقية اختبار الح§م الرت$ لجعلِه جاذبًا سياحيÁا َعرصيÁا، من خالل استغالل التقنيّاِت الحديثة.

12- مركز الطاقة – املـرحلة جـ‘

��� Â³ ��£א��
א���א���� �
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13- نفق فرسان الهيكل (التمبلري�) – تكملة التجربة

âام التجربة يف نفق التمبلريÜتجديد وإ

14- ترميم مبنى التخشيبات.

15- املوقع 54 – كشف، تثبيت، ترميم وصيانة 

16- كنيس رمحال

17- مجمع املياه التحت-أريض يف مسجد الجزّار.

18- وضع الالفتات يف املسارات.

19- ُسبل تنقل ذوي االحتياجات الخاصة يف املواقع.

20- تخطيط شامل لربنامج تنفيذ العمل موِضعيôا، وملفات مبادرة.

21- التسويق واإلعالم.
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חזון הפיתוח התיירותי בעכו 
והדרכים למימושו 

רקע כללי. 1

עכו העתיקה הינה אחת מהפנינים האורבניות והתרבותיות של מדינת ישראל והים 
התיכון.

וניתן לראותה כאחת הפסגות  כלולים בתוכה רבדים עשירים של תרבויות עתיקות 
של התקופות הצלבניות והעות‘מניות בישראל ואף בעולם כולו.

עכו מהווה בית לאלפי תושבים והינה אחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות של 
מדינת ישראל.

השם ”עכו“ נזכר לראשונה ב“כתבי הְמֵאירות“ (חרסים שבהם רשומות קללות מלכי 
לפני   19 ה-  המאה  מסוף  כנראה  כאלה,  קללות  בקבוצות  אויביהם).  נגד  מצרים 

הספירה, מופיע השם עכו בין 64 שמות מקומות.

”תל- בשם  כיום  הידוע  במקום  שנה,   5,000 כ-  לפני  הידוע  ככל  הוקמה  עכו  העיר 
מוצא  נמל  כל שנותיה  לאורך  ושימשה  או תל החרסים,  נפוליאון“, תל אל-פוחאר 
ההלניסטית  ובתקופה  עתיקים,  מצריים  בכתבים  נזכרת  העיר  התיכון.  לים  חשוב 

שימשה עכו, בנוסף לעיר נמל, גם מרכז מסחרי בעל חשיבות רבה.

ואולם  ההלניסטית  בתקופה  ומסחר  נמל  כעיר  חשיבות  לבעלת  הפכה  עכו  העיר 
עלתה לגדּולה רק בתקופה הצלבנית. מסע הצלב הראשון יצא בשנת 1099, חמש 
בולדווין הראשון לכבוש את עכו,  1104 הצליח  ירושלים. בשנת  כיבוש  שנים לאחר 
כשהוא נעזר בהסתערות מן הים ע“י הצי של העיר גנואה. סוחרי עיר זו וכן סוחרי 
ונציה, פיזה ואמאלפי, פיתחו לאחר מכן את רובעיהם המיוחדים בעיר, ועכו הפכה 
וארץ  אירופה  בין  בקשר  העיקרי  ולצומת  התיכון  הים  במזרח  ביותר  החשוב  לנמל 

הקודש.

הצלבנים  מסדרי   – הצלב  מסעי  בתקופת  וגדולתה  תפארתה  לשיא  הגיעה  העיר 
כבירתם של  עכו  ובחלק מהתקופה שימשה  השונים קבעו בה את מקום מושבם, 

ממלכת ירושלים הצלבנית בארץ-ישראל.

300 שנה עד שאיבדו את  לאחר מכן עכו נכבשה על-ידי הַמְמלּוּכים, שהחזיקו בה 
שליטתם בארץ-ישראל.

מעניינים  ארכיטקטוניים  אתרים  כמה  של  לבנייתם  הביאה  העות‘מנית  התקופה 
ומרשימים, אשר הוקמו על חורבותיה של העיר הצלבנית. לדוגמה, מסגד אלג‘זאר, 
החאנים - חאן אל עומדאן, חאן אל-שוני, חאן אל-שווארדה, חאן אל-פראנג‘ - והחומה 

המקיפה את העיר העתיקה העומדת בשלמותה עד עצם היום הזה.

עכו העתיקה, פנינת הגליל המערבי, הינה אחת ממוקדי הביקור המרכזיים בישראל. 
הראשונה,  מהמעלה  משיכה  מוקד  בה,  הקיימות  האפשרויות  במגוון  מהווה,  עכו 
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וזהיר, מעמד  נאות  נכון, בפיתוח  עכו  לעיר  והן לתיירות מחו“ל.  הן לתיירות הפנים 
של מוקד תיירות ארצי ובין-לאומי כדוגמת המעמד שיש למוקדי התיירות בירושלים 

ובאילת.

סר לורנס אוליפנט בספרו ”חיפה - חיים בארץ ישראל המודרנית“, אשר נכתב בסוף 
המאה ה- 19, מתייחס לעכו ואינו חוסך בשבחים לעיר ולמרקם המיוחד הקיים בה, 

ומביע את התלהבותו מהעיר ומהפוטנציאל התיירותי הגלום בה:

”בכל המזרח לא תמצא שוק טיפוסי יותר מזה שבעכו...
עכו משמשת מקום מעניין ביותר לבלות בו ימים, שלא לדבר על חמדת 

עתיקותיה, או על בנייניה החדשים יותר, הראויים ללא ספק לתשומת לב...“

הצלבנית,  העיר  של  ונמשכת  ההולכת  עם החשיפה   – העתיקה  בעכו  הנערך  סיור 
המצויה ברובה מתחת לעיר הקיימת – מאפשר למבקר הצצה לסגנונות בנייה שונים, 
בעתיד  העות‘מנית.  בתקופה  מכן  ולאחר  הצלבנית,  בתקופה  בעיר  התקיימו  אשר 
בתקופות  בעיר  שהתקיימו  החיים  מאורחות  גם  להתרשם  המבקרים  יוכלו  הקרוב 
מגוונים  באמצעי המחשה   - היהודים  חיי  ותקופת  העות‘מנית  הצלבנית,   - השונות 

שיופעלו בה.

עכו העתיקה מהווה מוזיאון פתוח יחיד במינו המאפשר למבקריו לראות שילוב ייחודי 
של אורחות חיים של עיר מודרנית חיה, פועלת ומתפקדת במאה ה- 21, לצד ובתוך 

עיר עתיקה שיש בה מבנים בני אלף שנים ויותר.

דוגמאות לפיתוח תיירותי הדומה לזה המוצע בעכו קיימות במקומות אחרים בעולם, 
כיום  לראות  ניתן  כאלה  שילובים  תיירותי.  למוקד  מגורים  עיר  בין  שילוב  המציעים 
באתרים המהווים ”מוקדי-על“ בתחום התיירות כמו דוברובניק או ספליט בקרואטיה, 
העיר רודוס בירת האי רודוס ביוון, העיר טולדו שבספרד, ואתרים דומים בערים נוספות 
בספרד ובטורקיה. אתרים אלה, בנתוניהם הפיזיים ובקרבתם (של רובם) לשפת הים, 
דומים דמיון רב במרקם הקיים בהם למרקם המיוחד הקיים בעכו. הפיתוח התיירותי 
שבוצע בהן ובסמוך אליהן, הביא למיצוי אופטימלי של הפוטנציאל התיירותי שלהן. 
לדוגמה, בדוברובניק ובסביבתה קיימים כיום חדרי -מלון, מתקני-נופש ומגורי-נופש 

בכמות העולה על זו הקיימת במדינת ישראל כולה.

העיר העתיקה בעכו הוכרזה על-ידי מדינת ישראל כשמורה ארכיטקטונית וכאתר-
המורשת  לשימור  כעיר  אונסקו  על-ידי  העתיקה  העיר  הוכרזה  ב-2001  עתיקות. 

התרבותית העולמית וכאחת משכיות החמדה המיוחדות הקיימות בעולם.

מרשימים  וארכיטקטוניים  ארכיאולוגיים  היסטוריים,  בשרידים  משופעת  עכו 
המשקפים את עברה העשיר. 

דוגמאות לאתרים כאלה כוללות: 

עיר צלבנית תת-קרקעית;

מסגדים – ביניהם מסגד אל-ג‘זאר, המרכז הדתי הרוחני החשוב של בני כת שאד‘ליה 
(המונים על-פי המשוער כ- 6 מיליון איש ברחבי העולם);

מרכז ושכונות יהודיות, ואתרים יהודיים כגון: בית-כנסת רמח“ל, בית חיים פרחי, בית 
כנסת אור תורה, הכלא המנדטורי וכו‘;
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”הגנים  בשם  הידוע  האתר  ביניהם  הבהאים,  לדת  המקודשים  והאתרים  המרכז 
הבהאיים“, ומספר אתרים נוספים המקודשים לדת זו הנמצאים בתחום המוניציפלי 
רידואן  גני   – בעכו  האתרים  את  לשדרג  הבהאית  העדה  ראשי  (בכוונת  העיר  של 

כדוגמת הגנים בחיפה). 

ההכרה הבינלאומית, לה זכתה עכו עם הכרזתה כאתר מורשת תרבות עולמית ע“י 
אונסקו, מהווה הוקרה למאמצים אשר נעשו עד כה ועידוד להמשך פעילות נרחבת 

לשיקום ופיתוח עיר ייחודית זו.

החברה לפיתוח עכו העתיקה יזמה תכנית כוללת לפיתוח העיר העתיקה של עכו.

מטרות התכנית:. 2
תיירותי  1.1 כמוקד  העתיקה  העיר  מכלול  של  ומאוזן  אינטנסיבי  פיתוח  לאפשר 

ומתעניינת  מקצועית  תיירות  ועממית,  איכותית  תיירות  הכולל  ומגוון,  עשיר 
תיירות  ולילה,  יום  תיירות  ופסטיבלים,  נופש  תיירות  ושחזור),  שימור  (למשל 

יבשתית וימית.

עכו  1.2 לאוכלוסיית  איכותיים  ומחיה  מגורים  תנאי  בטיפול  להמשיך  לאפשר 
העתיקה.

להמשיך בשימור ושחזור, שיקום והחייאה של אוצרות התרבות העתיקות של  1.3
העיר העתיקה על תקופותיה.

של  הגשמתן  יבטיחו  אשר  העירוניות  התשתיות  של  נאות  בפיתוח  להמשיך   
מטרות התכנית.

והגליל  1.4 בין עכו העתיקה, העיר החדשה, הגליל המערבי  להבטיח קשר נאות 
בכלל ומפרץ חיפה, תוך מימוש ייחודיותה ושיפור תדמיתה.

יזמויות  1.5 יעודדו  אשר  ביצוע  ובמנות  בשלבים  כלכלי  בפיתוח  המשך  לוודא 
ציבוריות ופרטיות.

יצירת מקומות תעסוקה לאוכלוסיית העיר וכן הגדלת המסחר והתיירות. 1.6

העיר המנדטורית. 3
העיר אשר מחוץ לחומות מחולקת לארבעה רובעים עיקריים המתווספים אל העיר 
העתיקה והם: העיר המנדטורית, השכונות הצפוניות, שיכוני המזרח והחוף הדרומי.

לכל אחד מהחלקים האמורים אפיונים אורבניים שונים והתפתחות שונה, כאשר יש 
לחזק את הקשר בינם לבין העיר העתיקה לעיר המנדטורית.

פיתוח התיירות בעכו ומיצוי הפוטנציאל התיירותי המיוחד הקיים בעיר עתיד לשפר 
את הקשר בין הרובעים השונים ולהביא להעלאת רמת האטרקטיביות של העיר, הן 

בעיני תושביה והן בעיני המבקרים המגיעים אליה.

הפיתוח התיירותי בעיר מתוקצב ע“י משרד התיירות - באמצעות החברה לפיתוח 
עכו העתיקה - אשר מתכננת את הפיתוח בשלבים ובהתאם להתפתחות התיירותית, 
תוך שימת דגש על העיצוב, הארגון והשילוב של כל המערכת התיירותית בעיר תחת 

קורת גג אחת.
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פיתוח התיירות בעכו. 4
העיר עכו מהווה מוקד אידיאלי לפיתוח תיירותי אשר הופך אותה לאחד ממוקדי 

התיירות המרכזיים בישראל.

מרבית מוקדי האטרקציות והמסחר התיירותי אשר יוקמו בעכו, מתבסס על הניסיון 
הנצבר הקיים בנושא בעולם, צריכים להימצא בתחומי העיר העתיקה ובסמוך אליה 

– בתחומי העיר המנדטורית.

הן  בלבד),  הקטן  (בחלקם  העתיקה  בעיר  הן  להתפתח  צריכים  האכסון  מוקדי 
בסביבתה הקרובה הכוללת את העיר המנדטורית, והן באזור המצוי לאורך רצועת 

החוף מדרום לעיר העתיקה.

באתרים  ממוקד  טיפול  על-ידי  בעיר  הקיים  הייחודי  הפוטנציאל  למיצוי  לפעול  יש 
ובנושאים הבאים:

יש להרחיב את המרינה הקיימת ל- 300 מקומות עגינה לפחות. הוצע כי הפיתוח  4.1
יבוצע כהשקעה ציבורית וכחלק מהתשתית הכלכלית/ תיירותית של העיר – כפי 
צריך  המרינה  פיתוח  כי  לציין  ראוי  המרינה.  של  הקודמת  בהרחבה  שנעשה 

להיעשות תוך הקדשת תשומת-לב מירבית לנוף העיר 

העתיקה ולאתרי העתיקות המצויים בתחומה או בסמוך אליה וכן לנמל הדיג.  

יש לפעול ולסייע לראשי הקהילה הבהאית למיצוי הפוטנציאל הקיים באתריה,  4.2
(הגן  בעיר  אחרים  ובאזורים  העתיקה  בעיר  דתית  חשיבות  בעלי  הינם  אשר 

הבהאי מצפון לעיר, המרכז הבהאי בלב העיר העתיקה וגני רידואן בדרום).

יש לפתח את האזור הדרומי הקיים בין העיר העתיקה לגבול המוניציפלי בדרום  4.3
בשני שלבים. השלב הראשון יהיה עד לפינוי התעשייה המזהמת הקיימת מדרום 
לשפך נחל הנעמן, והשלב השני – לאחר שינוי של ייעוד האזור מדרום לשפך 
הנעמן  לנחל  מדרום  יתפנה  אשר  באזור  ונופש.  לתיירות  מתעשייה  הנעמן,  

מוצע להקים, בעתיד הרחוק, את מוקד האכסון התיירותי המרכזי של העיר.

יש להסב את נחל הנעמן, לאחר ניקויו ושיקומו, למוקד לנופש ולפעילות יומית  4.4
הן לתושבי האזור והן לתיירים המבקרים בעיר.

יש להפוך את ”תל-נפוליאון“ (תל החרסים)  לגן לאומי אשר ידגיש את חשיבותו  4.5
של התל במערך העירוני לאורך הדורות.

בצפון,  4.6 המוניציפלי  הגבול  לקצה  עד  הצפונית,  החוף  רצועת  את  לשלב  יש 
במכלול התיירותי של העיר בשלב השני או השלישי לפיתוח התיירות בעיר.

יש לפעול להגדרת רצועת החוף הקיימת בעיר, מהגבול הדרומי של העיר ועד  4.7
לגבול הצפוני (ברוחב של 300 מטר לפחות מקו המים), כטיילת חופית אשר 
שיופעלו  רחצה  חופי  לאורכה  ויפותחו  מגוונים,  תיירות  שירותי  ישולבו  בתוכה 

בתקן בין-לאומי – כמקובל במוקדי תיירות מקבילים במקומות אחרים בעולם.

פיתוחה התיירותי של עכו ומיצוי הפוטנציאל התיירותי המיוחד הקיים בה, ישפיעו  4.8
בטווח הארוך על אפשרויות הפיתוח התיירותי של הגליל המערבי כולו, מנהריה 
ואזור סולם-צור בצפון ועד לחיפה בדרום, ומהים התיכון במערב ועד לקו פרשת 
המים ברכסי ההרים שבמזרח. פיתוח התיירות בעכו צריך להמשיך ולהתבצע 
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בתהליך מזורז שישכנע את כל הנוגעים בדבר כי כוונתה של הממשלה רצינית, 
ובלוח-זמנים מוגדר אשר יכלול בין-השאר את נקיטת הצעדים הבאים:

המשך פיתוח התשתיות הפיזיות - תהליך אשר החל ב- 1994 בתנופה  4.8.1
ונמצא לקראת סיום.

אטרקטיבית  4.8.2 תשתית  ונסתיימה  נבנתה  האמורה  ההיערכות  במסגרת 
וזמינה למשיכת יזמים בתחומי התיירות הבאים: הקמת תשתיות אכסון, 
הקמת מסחר תיירותי, הקמת שירותי תיירות מגוונים, הקמת אטרקציות 
תיירותיות הן בעיר העתיקה בשלב המיידי ולאחר מכן באזורי התיירות 
החדשים אשר יוגדרו לצורך כך בעיר המנדטורית ובאזור שמדרום לעיר 

העתיקה, עד לשפך נחל הנעמן (בשלב הראשון כאמור).

המבקרים  4.8.3 תיירות  על  בנוסף  להתבסס,  צריך  בעכו  התיירות  פיתוח   *
והנופשים,  

יאכטות  (אניות,  הים-התיכון  לחופי  המתפתחת  השייט  תיירות  על  גם 
וספינות סיור).

יצירת מהפך תדמיתי  * קידום חיי התרבות והבילוי בעכו ובאמצעותם 
הפיזית  התשתית  ניצול  ועסקית.  תיירותית  יזמות  למשיכת  שיביא 

וההיסטורית של העיר, לפיתוחה כמוקד תרבות תיירותי ייחודי.

שיהוו  המים,  ובחזית  בנמל  העתיקה  בעיר  חווייתיים  מוקדים  יצירת   *
מרחבים ציבוריים שוקקי חיים המקושרים ביניהם ע“י צירים להולכי רגל, 
ושרשרת של אירועים שיתפרשו על פני השנה ויהוו תשתית רב-שנתית 

לביסוס תנועה מתמדת של תיירים ומבקרים. 

* אחת הדרכים לקדם אירועים אלה הינה בניית מערכת קשרים מקצועית 
תרבותית עם ערים במערב אירופה, חברות מסחריות ומוסדות תרבות 
כנסים  נושאים,  לפי  תרבות  פסטיבלי  יכללו  האירועים  אלה.  בערים 

ותערוכות.

* הגברת המודעות העצמית של התושבים בכלל ואוכלוסיית התלמידים   
והסטודנטים  בפרט, לייחודיות ולעושר התרבותי של העיר. 

עכו  לתולדות  בהקשר  התחומים  בכל  בארץ  יוצרת  פעילות  עידוד   *  
והיצירה 

התרבותית בה בעבר ובהווה.

המשך השקעת מאמץ בשיתוף התושבים בתהליכי התכנון והפיתוח. 4.8.4

פיתוח התעסוקה, התעשייה, המסחר והחינוך הגבוה יהוו אמצעי למינוף  4.8.5
ולהעצמת התחום האמנותי, היצירתי והתיירותי.
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המצב השורר בעכו כיום. 5
בעכו פועלים כיום 3 מלונות גדולים, 2 מלונות בוטיק ושתי אכסניות. ובתהליך  5.1

וזאת  נוספים  עוד שני בתי מלון  עומדים לשווק  וכן  נוסף  גדול  בניה של מלון 
בנוסף לצימרים הקיימים והנמצאים בבניה.

ולשינויים  לתמורות  בהתאם  שיבנו  המלונות  וכן  הקיימים  המלונות  התאמת   
שחלו בתיירות העכשווית בהתאם להרגלי הצריכה, הנופש והבילוי של התיירות 

הנכנסת ותיירות הפנים.

באזור  5.2 שהתפתח  הכפרי  האירוח  המלונאות,  בתחום  השורר  המצב  לעומת 
במהלך עשר השנים האחרונות – כתוצאה מהעידוד אשר ניתן על-ידי הממשלה 
לפיתוח התיירות הכפרית ביישובים בקו העימות – נמצא כיום בתנופה מרשימה, 
ובמיוחד  בעכו,  כי  מוצע  ייחודיים.  אירוח  בשירותי  עכו  את  לשלב   הראוי  ומן 
בעכו העתיקה, יותקנו חדרי-אירוח בסגנון מזרחי, עם עיצוב וסגנון ייחודיים אשר 

ייקראו בשם – דיאפות (”דיאפה“ בערבית משמעו אירוח בבית של משפחה).

5.3  5000 החברה לפיתוח עכו העתיקה פיתחה אטרקציות רבות כגון: חוויה בת 
וכן  ובחמאם  הטמפלרים  במנהרת  וכן  האבירים  באולמות  היסטוריה  שנות 
אינה  אך  הראשונה,  מהמעלה  תיירות  מסלולי   11 ובהמשך  עוקשי  במוזיאון 
שונים  מגוונים  חדשים  נושאים  לגבי  בחשיבה  וממשיכה  שמריה  על  שוקטת 
אחרים אשר יעשירו ויגוונו את הביקור וימשכו את התיירים לעיר ויגרמו לשהייה 

במלונות העיר.

תצוגה מוזיאלית - אינטראקטיבית של תולדות עכו.(א) 

כדי  (ב)  תוך  בערבים  אבירים,  קרבות  כולל  ייחודי  צלבני  אירוח  עם  מופע 
ארוחה צלבנית יחודית.

הפוטנציאל התיירותי הקיים בעכו. 6
בסקירת הפוטנציאל התיירותי הקיים בעכו מן הראוי לציין מספר עובדות: 6.1

עכו מהווה כיום מוקד משיכה לקבוצות המגיעות ארצה ל“סיור-וטיול“.(א) 

חוזר.  לביקור  כתיקונם  בזמנים  ארצה  המגיעות  רבות  קבוצות  קיימות   
קבוצות אלה מהוות קהל יעד נוח ובשל לביקור ממושך ויסודי בעכו.

דבר אשר מוכיח את עצמו כאחד האתרים המובילים ביותר במדינה.  

מהסקרים אשר נערכו על-ידי משרד התיירות בקרב סיטונאים בגרמניה, (ב) 

איטליה וספרד, וכן בקרב תיירים מארצות אלה אשר ביקרו בארץ, עלתה   
המלצה ברורה להאריך את משך הביקור הנערך בארץ או לפצלו לשניים. 
המלצה זו נבעה מתחושה משותפת של המארגנים והתיירים, כי הביקור 
כולו -  אשר היה לדבריהם בגדר חוויה בלתי נשכחת – היה כרוך בריצה 

מתמדת.

לארצות אלה - אנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה וספרד - ובמידה רבה גם (ג) 
לאוסטריה, נורבגיה וארצות הבנלוקס (בלגיה, לוקסמבורג והולנד) קשר 
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היסטורי רב חשיבות לעכו, אשר מן הראוי לנצלו למשיכת תיירות ממדינות 
אלה לעיר  ולקיום אירועים הקשורים למורשת של ארצות אלה וביטוייה 

בעכו.

בנוסף לתיירות הסיור לעכו פוטנציאל תיירותי גם בתחומים הבאים: נופש (ד) 
המשולב עם סיור, נופש המשולב עם שייט וכן ימי-עיון וכינוסים של גופים 
שונים בסדר גודל בינוני מהארץ ומחו“ל - שיכולים כיום להגיע לעיר וללון 

בה.

בבעיות האורבניות  6.2 בטיפול מקביל  להיות משולב  צריך  בעכו  פיתוח התיירות 
והחברתיות האופייניות של העיר.

ברבדיו  עכו  של  ובעברה  היום  של  בעכו  ומשולבת  מוטמעת  התיירותית  עכו   
הארכיטקטוני,  התת-קרקעי,  העילי,  היהודי,  העות‘מני,  הצלבני,  השונים: 
ים-תיכונית  בעיר  משולבים  יחד  כולם  וההיסטורי.  התרבותי  הארכיאולוגי, 
להתרחש  חייב  עכו  פיתוח  לפיכך,  ותוסס.  פעיל  חי,  אורבני  מכלול  המהווה 

במקביל לטיפול בבעיותיה האחרות של העיר.

ההווה והעבר בעכו העתיקה שלובים ואוחזים זה בזה באופן שאינו ניתן להפרדה. 
כדי ליהנות מעברה של עכו בביקור הנערך במקום, יש צורך לנוע בסמטאות 
העיר העתיקה, להתחכך באוכלוסייה המקומית, להשתמש בתשתית הקיימת 
בעיר, לשמוע את הקולות, להריח את הרחוב על ניחוחותיו, לראות את הצבעים 

ולחוש באופן בלתי אמצעי את אווירת היום-יום הקיימת במקום.

הפיתוח התיירותי שיבוצע ומבוצע בעכו, במשולב עם הצעדים האחרים שננקטו 
האוכלוסייה  את  להפוך  המאפשר  העיר  לבעיות  מענה  מהווים  לנקוט,  ויש 
המתגוררת בעיר לאוכלוסייה חזקה כלכלית. כך משנה הפיתוח של עכו את 

המגמה שהייתה קיימת שנים רבות בעיר זו.

תיירות בהאית – עכו הינה המרכז החשוב ביותר של מאמיני דת זו, וכל האתרים  6.3
המרכזיים והחשובים למאמיני דת זו מצויים בעכו ובסביבתה (חיפה). 

היערכות מתאימה תביא לגידול במספר המבקרים מקרב מאמיני דת זו אשר 
יגיעו ארצה, ותיצור מוקד משיכה נוסף לתיירות הכללית בעיר כדוגמת התהליך 

אשר עבר על המקדשים הבהאים בחיפה.

תיירות מוסלמית - תיירות זו תלך ותגדל ככל שהסדרי השלום יהפכו לעובדה,  6.4
הן בתודעת הישראלים והן בתודעת המוסלמים באזור ובעולם.

תיירות זאת תגיע לעכו מהסיבות הבאות:

עברה ההיסטורי של העיר.(ג) 

ומזמין (ד)  נוח  רקע  גדולה, המהווה  אוכלוסייה מוסלמית  היות העיר בעלת 
בקרב  משהות  ראשונים  בשלבים  להירתע  שעשוי  המוסלמי,  לתייר 

אוכלוסייה יהודית.

בטוניס, (ה)  שמקורה  השאד‘ליה  כת  של  ביותר  החשוב  המרכז  מצוי  בעכו 
והמונה כיום כ- 6 מיליון מאמינים.
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 מרינה וספינות לשייט חופים – חשוב לפתח ענף זה בעיר למימוש צרכים של  6.5
בעלי היאכטות מהארץ ומחו“ל וכן עומד לקום קו שיט עכו-חיפה-עכו קו ייחודי 

במינו בארץ.

ספינות  של  לצרכים  מענה  תיתן  אשר  מעגנה  במרינה  לפתח  ראוי  כן  כמו   
העוסקות בשייט חופים (כולל כל השירותים הנדרשים לצורך שילובה של עכו 
שהמצב  לאחר  כי  היא  ההערכה  הים-התיכון).  לחופי  המופעלים  במסלולים 
הביטחוני במזרח התיכון כולו ישתפר, הים התיכון, ערש התרבות המערבית, 
יהפוך למוקד לשייט חופים בהיקף אשר יהיה כדוגמת זה הקיים כיום באזור 

האיים הקאריביים.

שילוב של נופש ותיור עם סיור בארץ – הצעה זו מקבלת חיזוק מהסקר שנערך  6.6
ותיירים  נסיעות  (סוכני  הנשאלים  מרבית  ציינו  ובו  שנים,  כמה  לפני  בגרמניה 
אשר ביקרו בארץ) כי השילוב האופטימלי לביקור בארץ צריך להיות שילוב של 
שבוע סיורים, עם שבוע נוסף של נופש לחופי הים-התיכון או באילת (בהתאם 

לעונות השנה).

נופש  כאתר  עכו  של  בפיתוחה  חשוב  תיירותי  פוטנציאל  לפיכך,  רואים,  אנו   
וסיור.

נראה לנו כי בחופי הים- התיכון של מדינת ישראל, אין מקום מתאים יותר מעכו   
כדי להוות נקודת התחלה מחודשת להפעלתו של השילוב, אשר יציע נופש עם 

סיור בארץ.

חופי הים בעכו הם מהיפים והשקטים בחופי ישראל.  

פיתוח התשתית לנופש תאפשר משיכה לבילוי, לשהות ולנופש גם של תיירות   
פנים לעיר.

כמו כן פיתוח של קו סיור ימי עכו-חיפה- עכו שיהווה אטרקציה וגם חוויה. 6.7

מן הראוי לפעול כדי להרחיב את האירועים המתקיימים בעיר כגון: פסטיבל  6.8
תיאטרון אחר האופרה הישראלית, הזמרייה הבינלאומית, פסטיבל מסרחיד. 

כמו כן יש לפעול להגדלת כמות  האירועים ולפרוש אותם לאורך כל השנה.

הדרכים המוצעות למימושו של החזון. 7
ובמיוחד  בעכו  הגלום  מיצוי הפוטנציאל התיירותי  ולצורך  מימושו של החזון  לצורך 

בעיר העתיקה, מן הראוי לפעול בדרכים הבאות:

בעיר  7.1 הקיים  במרקם  תיירותי  אכסון  חדרי  של  להקמתם  פועלת  החברה 
העתיקה, אשר רובו מתבסס על מבנים משוקמים ומשוחזרים.

המלונות ומתקני האכסון אשר הוקמו הם: 

מלון האבירים - בית הארחה ואכסניה הוקם ופועל

מלון עכו תל - הוקם ופועל

מלון אפנדי (אורי בורי) הוקם ופועל
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מלון קולנוע בוסתן- בתכנון לפני ביצוע.

מלון חאן אל עומדאן, מלון חאן א-שוני והחמאם בשלבי שיווק אחרונים.

מלון עכו ביץ‘ -  שוקם ופועל בצמוד למלון חוף התמרים.

בנוסף קיים מלון רימונים (חוף התמרים)

חדרי  ”דיאפות“  בבניית  לטפל  ובמקביל  נוספים  מלונות  שני  לשווק  עומדים 
אירוח בבתי התושבים. 

בעיר  7.2 והמוצעת  הקיימת  החדרים  מכסת  את  להרחיב  מומלץ  השני  בשלב 
בעכו  המתאימים  במקומות  ייבנו  אשר  נוספים,  אתרים  באמצעות  העתיקה 
להגיע  במטרה  זאת  כל  העתיקה,  לעיר  מדרום  התיירות  ובאזור  המנדטורית 
בשנת 2020 לכ- 3,500 חדרים בכל רמות האכסון – מלונות, כפרי-נופש, אכסון 

תיירותי מיוחד וחדרי אירוח.

חזות  בעלות  ויהיו  ”דיאפות“,  ייקראו  העתיקה  בעיר  האירוח  חדרי  כי  מוצע 
לתדמית  האפשר  ככל  יתאימו  אשר  אתניים,  מקוריים  ועיצוב  אופי  מזרחית, 

הקיימת בקרב תושבי ישראל והמבקרים המגיעים מחו“ל .

יש לפעול לפיתוח ולשילוב העיר המנדטורית במרקם התיירותי המתוכנן בעיר  7.3
של  המעמד  להחזרת  התיירותי  הפיתוח  באמצעות  לפעול  מוצע  העתיקה. 
המע“ר (מרכז עסקים ראשי) העירוני לעיר המנדטורית, אשר אבד לה במהלך 
השנים, ולהפוך אותה למוקד המסחר, הנופש והבילוי של המבקרים והתושבים.

יש לתכנן פיתוח מושכל של החוף הדרומי בסמוך לעיר העתיקה, שהוא החוף  7.4
והניקיון בכלל של החוף,  יש לשפר את התחזוקה  ביותר בארץ.  והיפה  הנוח 
לשפר את המתקנים הקיימים בו ולמקם בעורפו את מתקני האכסון הנדרשים 
לצורך הפעלתו של מוקד תיירותי כמוצע. מוקד זה יביא למסה של מבקרים, 
נוסף  אטרקטיבי  מימד  שיהוו  נוספים  אירוח  מתקני  של  הקמתם  שתאפשר 
לעיר, כגון מסעדות ומתקני בילוי שישרתו את תושבי העיר והאזור ואת התיירים 
המתקנים  לפינוי  רבה  באינטנסיביות  עתה  כבר  לפעול  יש  בעיר.  שיבקרו 
המזהמים אשר מדרום לשפך הנעמן, הכוללים את מפעל פרוטארום ומספר 

מתקנים אחרים הנמצאים בקרבתו.

כיום אנו מפעילים את האטרקציה התיירותית הבינלאומית הייחודית במצודה  7.5
שנות   5000 המציגה  האבירים  ממלכת  חווית  הנקראת  ההוספיטלרית: 

היסטוריה.

בארץ  במינה  היחידה  הייחודית  הלילית  החוויה  בהפעלת  מטפלים  ובמקביל 
הכוללת ארוחת ערב צלבנית תוך כדי מופע של אבירים(מלך ומלכה) וקרבות 

אבירים על הקרקע ועל גבי סוסים. 

כיום; האטרקציה התיירותית בחמאם הטורקי אשר מספרת את  (א)  פועלים 
”סיפורו של הבלן האחרון“ - סיפורו של בית המרחץ שפעל במקום.
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אטרקציה תיירותית שהחלה לפעול בדצמבר 2011 במנהרת הטמפלרים, (ב) 
מהלך שמורכב מהקרנת אנימציה על הקירות וסאונד והמכלול כולו מהווה 

מרכיב תכני החושף את חיי עכו באותה תקופה צלבנית.

ביוזמות  מסחרי  בסיס  על  במקום  ופועלות  נפתחו  נוספות  אטרקציות 
פרטיות כגון: מסעדה עות‘מנית-טורקית / אטרקציה באתר 54 וכו‘.

רב  7.6 תרבותיים  מקצועיים  גומלין  קשרי  לבניית  מפורטת  תכנית  ליצור  יש    *
וחשיפת  פיתוח  לבנייה  פרויקטים  בהם  אירופה,  מערב  מדינות  עם  תחומיים 
העבר בעיר עכו, תוך שילוב מדינות, ערים, חברות מסחריות, מוסדות תרבות 

ומבקרים פרטיים במערב אירופה.  

השנה  פני  על  שיתפרשו  אירועים  בשרשרת  לשזור  יש  הזו  התכנית  את   *
ויהוו תשתית רב שנתית לביסוס מערכת הקשרים, תוך הרחבתה מן התחום 
המקצועי לאירועים תרבותיים רבי משתתפים שיבססו תנועת תיירות מתמדת 

מאירופה לעכו.

* אירועים אלה כגון פסטיבלים תיירותיים בתחומי תיאטרון, אופרה, מוזיקה,   
ארכיטקטורה,  פלסטית,   אמנות  בסיס  על  ותערוכות  כנסים  וכן  מחול 
ארכיאולוגיה וכו‘, ייצרו בהדרגה את הביקוש לבתי מלון ושירותי תיירות נלווים 
המסחר  הרגלי  בעיר,  לגור  הרוצה  היעד  באוכלוסיית  שינוי  זאת  ובעקבות 

והתעסוקה שלה.

* כיום יצרנו מספר חבילות על מנת לגרום לשהייה נוחה באזור ולהעשיר את   
במספר  וסיורים  ביקורים  משלבות  החבילות  התייר.  של  והסיורים  הביקורים 
אתרים בכרטיס משולב כגון: עכו, ראש הנקרה, לוחמי הגטאות, חי פארק, 
מוזיאון אוצרות בחומה, אסירי המחתרות, שייט ועוד. קיימת אפשרות לקבל 

רק חלק מהם.

* בשלבים מתקדמים נמצא שיתוף פעולה עם האטרקציה הייחודית במגדל   
(סמוך לטבריה ”מגדלה“)

* הפקת האירועים המוצעים כרוכה בהוצאה תקציבית לא מבוטלת. עלויות   
אלה יכוסו בחלקים מוסכמים בין עיריית עכו בסיוע ממשלתי, גופים פרטיים 

ואחרים בארץ וגופים שונים בחו“ל ובאירופה בפרט.

  * אירועי תרבות מגוונים מתקיימים בעיר כגון: ”פסטיבל לתיאטרון אחר“  7.7
מסרחיד“,  ”פסטיבל  כן  כמו  שנה.  משלושים  למעלה  כבר  בעכו  המופעל   

”פסטיבל האופרה הישראלית“, ”הזמרייה הבינלאומית“.

* שוק מיוחד למלאכת - יד ולאמנויות מופעל  ע“י יזמים בחוויה, במצודה וכן   
בבזאר הטורקי.

* התוצאה הרצויה מהפעלת התכנית המוצעת היא הפיכת העיר העתיקה של    
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עכו לבמה דינמית למערכת תיירות תיאטרלית רציפה על פני השנה, מערכת 
בה ”השחקנים“ הראשיים יהיו קהלי תיירות וביקור מן העולם בכלל ומאירופה 

בפרט.

* ייתכן כי חלק מהאירועים יהיו בחסות מדינה, מחוז או עיר ספציפית באירופה    
בהתאם לנושא ואופי האירוע.

* חסות בינלאומית שמטרתה ליצור זיקה, הזדהות וארגון של ביקורי תיירים  7.8
בהיקפים בין לאומיים מיעדים המזוהים בחו“ל עם האירועים הייחודים בעכו. 
והן  נכנסת  בתיירות  הן  ונושאית  גיאוגרפית  ממוקדים  יהיו  השיווק  מאמצי 

בתיירות פנים.
יום  תיירות  ועממית,  איכותית  תיירות  בין  * רמת התיירות המוצעת משלבת   

ולילה, תיירות נופש ופסטיבלים, תיירות יבשתית וימית.

וכן מסיימת  7.9 העיר  תושבי  תנאי המגורים של  לשיפור  כיום  פועלת  *החברה 
העיר  של  הארכיטקטורה  על  שמירה  תוך  דיור  יח‘   250 של  ארצי  פיילוט  
של  בדרך  המגורים  יחידות  הרחבת  נוספים.  באזורים  להמשיך  ומתכוונת 
איחוד יחידות מגורים ו/או של הרחבת יחידות מגורים במקומות שבהם הדבר 
אפשרי  – כל זה במטרה להפוך את העיר העתיקה וסביבתה למוקד מושך 

ואטרקטיבי,למגורים, מסחר ותיירות.

בפרקי  7.10 וארצית  בינלאומית  לעיתונות  וחשיפתה  המוצעת  התכנית  שיווק   
כל האירועים  זו תהיה תכנית שתפרט את  (כל רבעון).  וקצרים  זמן קבועים 
לטווח הקצר והארוך כולל הכנסים המקצועיים ותאפשר הזמנות מראש, הן 

להשתתפות, לאכסון ולשירותי התיירות תוך הסתייעות ברשת האינטרנט.
כל אלה יביאו את עכו להכרה כעיר תיירות בינלאומית.

תמצית החזון. 8
התיירות העולמית שהתפתחה בשנים האחרונות וממשיכה להתרחב בתחום הנופש 
והסיור או למטרות עסקים מכוונת ליעדים בהם ניתן לחוות חוויות ייחודיות במקומות 
מיוחדים. לפיכך האתרים המבוקשים הם אלה הנושאים בתוכם את התחושה שהם 
קיימים שם מקדמת דנא ועוד ימשיכו להיות שם שנים רבות, והציפייה לפנטזיות, 
לחוויות, להרפתקנות, לייחודיות, לשונה, לאחר היא אשר תכתיב להיכן התייר רוצה 

להגיע. לעכו יש את הפוטנציאל לספק יצר זה ולהפוך למוקד תיירות בינלאומי.

בכבוד רב,
דוד הררי

מנכ“ל החברה
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ِط. عّكا القد³ُة هي إحدى الآللئ الحرضيِّة والثقافيَِة يف دولِة إرسائيَل وَحوِض املتَوسِّ

تحتوي عىل طــبقاٍت غنيٍَّة مَن الحضاراِت الــقــــد³ِة، و³ُكُن اعتبارها كــــإحدى ُذرى الفرتاِت الصليبيّة والعث§نيِّة يف إرسائيل 
والعاÀ قــــاطبًة.

تُشكُِّل عكا بيتًا آلالِف املواطنâَ وتُعتَربُ إحدى مناطق الجذِب السياحي الهاّمِة لدولِة إرسائيل.

ورَد االسم «عكو» ألوَِّل مرٍَّة يف «كتابات الرُّقَى» (قطع من اآلجرِّ كٌِتبَت فيها لعناُت ملوِك مَرص القد³ة ضدَّ أعدائهم). بِضمِن 
هذه اللعنات، التي ر�ا تعوُد إىل أواخر القرن التّاسع عرش ق.م. يظهر االسم عّكو بâ 64 اسً§ ألماكَن أخرى.

أنِشئَت مدينة عكا، حسب املعلوم، قبل حواَيل خمسة آالِف سنة، يف املكاِن املعروِف اليوَم باسم «تلِّ نابوليون»، أو تلِّ الفّخار، 
ِط. ورد اسم املدينة يف الكتابات املرصيّة القد³ة. ويف العِرص الهلّيني  ا وَمخرًجا إىل البحِر املتوسِّ Áوكانت عىل مرِّ الزّمن ميناًء هام

شّكلَت عكا، فضًال عن كونِها ميناًء، َمركِزًا تجاريÁا عىل جانٍب كب�ٍ مَن األهميَِّة. 

ليبيَّة.  وإن كانت عكا قد غدْت ذاَت أهميّة كمدينِة تجاريّة وميناٍء يف العِرص الهلّيني، لكنَّها بلغت أوَج عظََمِتها يف الفرتة الصَّ
كانت الحملُة الصليبيّة األوىل عىل عكا سنة 1099، أي بعد احتالل القدس بخمِس سنواٍت. ويف عام Ü 1104كَّن بولدوين األوَّل 
من احتالِل عكا، مدعوًما بأسطوِل مدينة جنوة اإليطالية الذي هاَجَم مَن البحِر. قام تّجاُر جنوة مع تّجار البندقيَة وبيزا وغ�هم، 
 âٍة بهم يف املدينة، وهكذا أصبََحْت عّكا أهمَّ موانئ رشق البحر املتوّسط ومفرتق الطرق الرئييس الرابط ب باتخاذ أحياَء خاصَّ

سِة. أوروبا واألرايض املقدَّ

بلغت املدينة أوَج َمجِدها وازدهارِها إباَن الحمالِت الصليبيَّة، فاملحافل الصليبيَّة، عىل اختالِفها، اتخذْت ِمن عكا مقرÁا ومقاًما 
لها، وقد كانت عكا يف فرتٍة زمنيّة من الحقبة الصليبيَّة عاصمًة ململكِة القدِس الصليبية يف أرض إرسائيل.

ثمَّ قام امل§ليُك باحتالِل عّكا، واحتفظوا بها 300 سنة، إىل أن فقدوا سيطرتهم عىل البالد.

الصليبيَّة، مثل: مسجد  البلدِة  أنقاِض  أقيَمت عىل  ة واملث�ة، والّتي  الهامَّ األثريّة  املواقعِ  بناِء بعض  العث§نية إىل  الفرتة  أّدت 
الجزّار، والخانات: خان العمدان، خان الشونة، خان الشواردة، خان الفرنج، والّسور املحيط بالبلدة القد³ة الّذي ما يزاُل قا,ًا 

بت§ِمه حتى يومنا هذا.

املركزية يف إرسائيل. إنَّ عكا، �ا Üلُك من اإلمكانيات  السياحية  املواقع  الغر�، هي �ثابة أحد  الجليل  لــؤلؤُة  القد³ة  عكا 
ْت لعكَّا، بعد  املتعّددة، تَُشكُِّل قُطبًا جاِذبًا من الدرجة األوىل عىل صعيد السياحة الداخلية والخارجية عىل حدٍّ سواء. وقد أِعدَّ
التطوير الالئق والحِذِر، مكانة مرموقة كموقعٍ سياحي، محليّا وعامليÁا، كتلك املكانة التي للمواقعِ السياحيَّة يف القدِس ويف إيالت.

الس� لــــــورنس أوليفنت يف كتابه ”حيفا – حياٌة يف أرِض إرسائيل الحديثة“، الذي كتبه يف نهاية القرن التاسع عرش، يتحدُث 
عن عكا وال يبخل بكيل املديح للمدينة وللنسيِج املميَِّز املوجوِد فيها، ويعرُب عن تأثُّرِه مَن املدينة ومن الطاقاِت السياحيّة 

الكامنة فيها:

ِق كلِِّه سوًقا �وذجي�ا كسوِق عّكا... «ال تجُد يف الرشَّ
تُعتُرب عّكا مكانًا مث�ا لقضاِء الوقِت فيه، 

هذا عداَك عّ� فيها من آثار جميلة، وع�رٍة حديثٍة تستحقُّ االهت�م...»
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إن جولًة يف عكا القد³ة – بين§ يستمرُّ كشُف املزيِد من املدينة الصليبيّة، القا,ِة �ُعظَِمها تحت املدينة الحالية – يتيُح للزائر 
إلقاَء نظرٍة عىل مختلِف أساليِب الِبناِء الّتي اتُِّبَعت إبّاَن الفرتة الصليبيِّة والعث§نيَِّة من بعِدها. يف املستقبل القريب سيكون 
بإمكان الزائرين أخَذ االنطباعات عن نهِج الحياِة الذي ساَد يف املدينِة يف مختلف الفرتات الزمنيَّة - الصليبيِّة، العث§نيَِّة، وِحقبَِة 

الحياِة اليهوديِّة – �ساعدة وسائل إيضاحيّة سيتمُّ تفعيلُها هناَك. 

تشكُِّل عّكا القد³ُة متحًفا مفتوًحا فريًدا بنوِعِه، يتيُح للزائِر مشاهدَة مزيٍج مميٍَّز من ُسبُِل الَعيِش يف مدينٍة عرصيٍّة حيٍَّة، تعمُل 
.َÿوتنشُط يف القرِن الحادي والعرشين، إىل جانِب وداِخَل مدينة عريقٍة فيها مباٍن عمرُها ألُف سنٍة أو أك

ياحية الشبيهة املقَرتَحِة يف عّكا، نجدها يف أماكَن أخرى مَن العاÀِ، حيث يُعرَُض املزُج ما بâَ مدينة الّسَكِن  'اذُج عن التنمية السِّ
ياحي. مثَل هذا املزيِج نرى اليوَم يف األماكِن «املرموقِة» يف عاÀِ السياحِة، عىل ِطراِز دوبروفنيك وسبليت يف كرواتيا،  واملوِقع السِّ
ومدينة رودوس عاصمة جزيرة رودوس يف اليونان، ومدينة طوليدو يف إسبانيا، وأماكَن شبيهة أخرى من املدِن اإلسبانية والرتكيّة. 
هذه األماكن، �واصفاتِها الطبيعية وبقرِبها (يف الغالب) مَن شاطئ البحِر، ومن حيُث النسيج القائم فيها، تشبُه إىل حدٍّ بعيٍد 
النسيَج الخاصَّ القائم يف عّكا. إن التطوير السياحي الذي تمَّ يف تلَك املدِن قد أّدى إىل االستغالِل األمثل لكل الطاقاِت السياحية 

الكامنة فيها. فمثًال، عدُد ُغرَِف الفناِدِق والنُّزُِل ومنشآِت االستج§ِم يف دوبروفنيك وضواحيها، يفوُق املوجوَد يف إرسائيل كُلِّها.

لقد أعلنت دولة إرسائيَل عن عّكا القد³ة كمحميٍّة هندسيَِّة وأثٍر تاريخي. ويف عام 2001 أعلنت منظمة اليونسكو عن البلدة 
.Àالقد³ة كمدينة للحفاظ عىل الرتاث الحضاري العاملي، وكأحِد الكنوز املميّزة املوجودة يف العا

. من هذه األماكن: تزخُر عكا ِبالبقايا التاريخية األثرية والهندسية الرائعة التي تعكُس ماضيها الغّنيِّ

- مدينة صليبيّة تحت َسطِح األرِض.

- مساجُد: ومنها مسجُد الجزّاِر، واملركز الديني الروحي الهام ألبناء الطائفة الشاذلية (الذين يعّدون حوايل 6 ماليâ إنسان يف 
 .(Àأنحاء العا

- مركز وأحياء ومواقع يهودية، مثل: كنيس رمحال، دار حاييم فَرْحي، كنيس أور توراه، السجن االنتدا� إلخ..

- املركز واألماكن املقّدسة للطائفة البهائيِّة، وِبِضمنها املوقع املعروف باسم ”البساتâ البهائية“ وغ�ه مَن األماكن الكائنة ضمَن 
منطقة محافظة املدينة (ينوي رئيس الطائفة البهائية تطويَر املواقعِ والحدائق يف عكا أسوًة بحدائق حيفا). 

إن االعرتاَف العالَميَّ الذي حظيَت بِه عكا إثَر اإلعالن عنها كمدينة للحفاظ عىل الرتاث الحضاري العاملي من قبل اليونسكو، 
هو �ثابة تقديٍر للجهود التي بُِذلَت حتى اآلَن، وَدعٍم ملتابعِة العمل الدؤوِب لرتميِم وتطويِر هذه املدينة املميَّزة.

ْت رشكُة تطويِر عّكا الِخطَّة الشاملَة لتطويِر مدينة عكا القد³ِة. وقد أعدَّ
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ٍع، يشمل السياحة الّنوعيَة  إتاحة التطوير املكثَّف واملتوازن لكافة املدينة القد³ة كموِقعٍ سياحيٍّ غِنيٍّ ومنوَّ  2.1
عبيَة، السياحة املهنيّة واملعنيّة (مثًال الصيانة واالستعادة)، سياحة الرتفيه واملهرجانات، سياحة الليَل-نهاَر،  والشَّ

والسياحة الربيّة والبحريَة.

كِن واملعيشِة لسكاِن عكا القد³ة. مواصلة االهت§م بَجوَدِة ظروف السَّ  2.2

مواصلة املحافظة والرتميم واستعادة وإحياء الكنوز الثقافية للمدينة القد³ة عىل مختلف عصورِها.  2.3

مواصلة التطوير الالئق للبُنى البلديِّة �ا يضمُن تحقيَق أهداِف الِخطِّة.  

ويّة بâ عكا القد³ة واملدينة الجديدة، والجليل الغر�، وعموم الجليل وخليج حيفا، من خالل  ض§ن العالقة السَّ  2.4
تحقيق مميِّزاتها وتحسâ صورَتِها. 

ض§ن مواصلة التنمية االقتصادية عىل مراحل، وبخطواٍت من شأنِها تشجيع املبادرات العامة والخاّصة.  2.5

توف� أماكن العمل لسكان املدينة وزيادة الحركة التجارية والسياحية.   2.6
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تُقَسُم املدينة التي خارج األسواِر إىل أربعة أقساٍم رئيسية تلتحُق بالبلدة القد³ة وهي: املدينُة االنتدابية، الحي الش§يل، 

بيوت اإلسكان الرشقية، والشاطئ الجنو�.

لكلِّ واحٍد من هذه األقساِم ميزات حرضيَّة مختلفة وتطّوٌر مختلف، يف حâ يتوّجُب تعزيز العالقة بينها، بâ البلدة 
القد³ة واملدينة االنتدابية.

 âالسياحية املميّزة املوجودة يف مدينة عّكا، من شأنه أن يسهم يف تحس السياحية واستغالل اإلمكانيات  التنمية  إن 
العالقات بâَ األقساِم املختلفِة، ويؤّدي إىل رفعِ مستوى جاذبيِة املدينة، إن كان يف نظِر مواطنيها أو يف نظر زائريها.

Üَُوَُّل التَنميُة السياحية يف املدينة من ِقبَِل وزارة السياحة – عن طريق رشكة تطوير عكا القد³ة – التّي تخطِّط للتَّنمية 
عىل مراحَل وطبًقا للتطّوِر السياحي، من خالل التشديد عىل التنسيِق والتنظيِم ودمج كل الجهاز السياحي يف املدينة 

تحَت سقٍف واحٍد.
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تَُشكُِّل مدينة عكا مركزًا مثاليÁا للتنمية السياحيَّة م§ يجعلُها أحد املواقع السياحية الرئيسية يف إرسائيل.

ُمعظم مناطق الَجذب السياحي واملراكز التجارية، اعت§ًدا عىل التجارب املكتسبة يف املوضوع عامليًا، يجب أن تكوَن يف 
حدود البلدة القد³ة وقريبًا منها – يف نِطاق املدينة االنتدابية.

يجب تنمية مواقع االستضافة يف البلدة القد³ة (جزء صغ� فقط) ويف الضواحي القريبة التي تشمل املدينة االنتدابية، 
ويف املنطقة الكائنة عىل امتداِد الشاطئ جنو� البلدة القد³ة. 

يجب العمل عىل استغالل اإلمكانيات املميزّة املوجودة يف املدينة عن طريق العناية املركَّزة يف املواقعِ واملواضيع التالية:

يجب توسيع املرفأ الراهن لـ 300 َمرًىس عىل األقل. هنالك اقرتاٌح بأن يتم التطوير كاستث§ٍر عمومي باعتباره   4.1
جزًءا من البنية االقتصادية/السياحية للمدينة، ك§ جرى لدى التوسيع السابق للمرفأ. يجدر الذكر أن تطوير 
املرفأ يجب أن يتم بانتباٍه شديٍد و�راعاة املشهد العام للبلدة القد³ة ولآلثاِر التاريخية املوجودة يف أرجائه أو 

يف جواره ويف ميناء الصيادين أيًضا.

يجب العمل لِمساعدِة رؤساء الطائفة البهائية الستغالل اإلمكانيات الكامنة يف مواقعها، والتي لها أهمية دينية   4.2
يف املدينة ويف مناطق أخرى (الحديقة البهائية يف ش§ل املدينة، املركز البهاV يف قلب املدينة، وجنة الرضوان يف 

الجنوب).

يجب تطوير املنطقة الجنوبية الكائنة بâ البلدة القد³ة والحدود البلدية من الجنوب عىل مرحلتâ. املرحلة   4.3
األوىل حتى إخالء الصناعة امللوِّثة جنوب مصبِّ نهر النعامâ، واملرحلة الثانية – بعد تغي� الغاية من منطقة 
نهر  جنو�  أخالؤها  سيتم  التي  املنطقة  يف  واالستج§م.  السياحة  إىل  الصناعة  من   ،âالنعام مصب  جنوب 

النعامâ، يُقَرتَُح أن يقاَم يف املستقبل البعيِد، مركز الفندقة السياحية الرئييس يف املدينة.

يجب تحويل نهر النعامâ، بعد تنظيفه وتحسينه، إىل مركز للفعاليات اليومية لسكان عكا ولزائريها عىل الّسواء.   4.4

مرِّ  عىل  الحرضية  املنظومة  يف  التلِّ  أهميّة  يُربُز  وطني  متنزٍَّه  إىل  الفّخار)  (تل  نابوليون“  ”تل  تحويل  يجب   4.5
األجيال.

يجب دمج قطاع الشاطئ الش§يل، حتى أقىص الحدود البلدية ش§ًال، باملجموعة السياحية البلدية، وذلك يف   4.6
املرحلة الثانية أو الثالثة من خطِّة التنمية السياحية للمدينة.

يجب العمل عىل تعريف قطاع الشاطئ القائم يف املدينة، من حدودها الجنوبية حتى الش§لية (بعرض 300   4.7
امتداده  عىل  وتقاُم  عة،  املنوَّ ياحيَّة  السِّ الخدمات  فيه  ُم  تُقدَّ  ، شاطئيٍّ كمتنزّه  املياه)  من خط  األقل  عىل  مرتًا 

.Àاملََساِبُح �وجب التقنيات العاملية – ك§ هو الحال يف املراكز السياحية املشابهة يف أماكن أخرى من العا
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إن التنمية السياحيَّة يف مدينة عكا واالستغالل السليم إلمكانياتها السياحيَّة املميَّزة، سيكون له يف املدى البعيد   4.8
تأث� عىل النموِّ السياحي يف الجليل الغر� كلِّه، من نهاريا وسوالم تسور يف الش§ل وحتى حيفا جنوبًا، ومن 
البحر املتوسط يف الغرب وحتى مجمعات املياه يف سالسل الجبال يف الرشق. يجب مواصلة التنمية السياحيَّة 
واإلرساع يف تحقيِقها بشكٍل يُقنع كلَّ ذي شأٍن بأن نوايا الحكومة ِجّديَّة، وضمَن جدول زمني محّدٍد يشمل في§ 

يشمُل اتخاذ الخطوات التالية: 

مواصلة تطوير البنية التحتية املاديّة – العملية التي بدأت انطالقتها عام 1994 وقاربت عىل النهاية.  4.8.1

يف نطاق االستعدادات املذكورة تّم إنجاز البنية التحتية املبهرة الجتذاب املبادرين يف املجاالت السياحية التالية:   4.8.2
البلدة  إنشاء مغريات سياحية يف  عة،  منوَّ إنشاء خدمات سياحية  تجارة سياحية،  إنشاء  الفندقة،  بُنى  إنشاء 
القد³ة حاليÁا، ويف املناطق السياحية الجديدة التي يتم تحديدها لهذه الغاية يف املدينة االنتدابية ويف املنطقة 

الواقعة جنوب البلدة القد³ة وحتى مصّب نهر النعامâ (يف املرحلة األوىل ك§ ذكرنا).

4.8.3  * باإلضافِة إىل سياحة الزّوار واملستجّمâَ، يجب أن ترتكز التنمية السياحية يف عكا عىل سياحة     
    املالحة اآلخذة باالزدهار عىل شواطئ املتوّسط (السفن واليخوت والقوارب). 

الدفُع بالحياة الثقافية والرتفيهية يف عكا، لُنحِدَث عن طريِقها انقالبًا يف الصورِة يؤّدي إىل اجتذاِب املبادرات   *
السياحية والتجارية. استث§ر البنية املاديّة والتاريخية للمدينة يف سبيل تنميتها وجعلها مركزًا ثقافيÁا وسياحيÁا 

مميّزًا.

*    إقامة املراكز الرتفيهية يف البلدة القد³ة وامليناء والواجهة البحرية، لتكون �ثابة امليادين العمومية الزاخرة 
بالحياة، واملتواصلِة في§ بينها عن طريق املسالِك للُمشاِة. وإحياء سلسلة عروض وفعاليات عىل مدار السنة، 

تكون قاعدًة لسنواٍت عديدة، تؤّسُس لحركة مستد³ة من السيّاح والزائرين.

بِل للّدفعِ �ثل هذه العروض، هي يف بناء العالقات املهنية والثقافية مع مدن يف غرب أوروبا،  *  إحدى السُّ
�ختلف  الثقافية  املهرجانات  العروض  تشمل  املدن.  هذه  يف  الثقافية  واملؤسسات  التجارية  كالرشكات 

املواضيع، واملؤÜرات واملعارض.    

*    تغذية الوعي الذاY لدى املواطنâ عامة، ولدى جمهور طالب املدارس والجامعات خاّصة، بشأن امليزات 
والÿوات الحضارية يف مدينة عكا.

*   تشجيع الفعاليات اإلبداعية يف البالد يف مختلف املجاالت، �وضوع تاريخ عكا واإلبداع الثقايف فيها يف املايض 
والحارض. 

مواصلة بذل الجهود إلرشاِك املواطنâ يف عملية التخطيط والتطوير.  4.8.4

تطوير األع§ل، الصناعة والتجارة والتعليم العايل، تشّكُل الوسيلة لالرتقاء باملجاالت الفنيّة واإلبداعيّة والّسياحيّة   4.8.5
وتعزيزها.
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تعمُل يف عّكا اليوَم 3 فنادق كب�ة، 2 فنادق بوتيك، ونَزْالِن. ويف طَور البناء فندٌق آخُر كب�، ك§ ينتظر التسويَق   5.1
فندقاِن آخراِن. هذا فضًال عن األكواخ والغرف املعدّة للتأج� السياحي (צימרים) القائم منها وما هو يف طور 
اإلنشاء. يجُب مالَءمة الفنادق املوجودة، وكذلك الفنادق املزمع بناؤها، طبًقا للتغ�ات واملستجدات التي طرأت 

عىل السياحة املعارصة و�ا يناسب العادات االستهالكية والرتفيهية للسياحة الخارجية واملحليّة.
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إزاء الوضع السائد يف عكا يف مجال الفندقة، فإن االستضافات الريفية التي ازدهرت يف املنطقة يف السنوات   5.2
املواجهة –  القا,ة عىل خط  املستوطنات  الّريفية يف  السياحة  لتنمية  الحكومة  نتيجة دعم  العرش األخ�ة – 
َص يف  تحقق اليوم هبًَّة مدهشًة، ويجدر أن تندمَج عكا �ثل هذه الخدمات الضيافية املميّزة. نقرتُح أن تُرَخَّ
، يُطلُق عليها االسم  ة يف البلدة القد³ة، غرف استضافة عىل النََّمِط الرشقي، بتصميٍم وطراٍز خاصٍّ عكا، وخاصَّ

”ضيافة“. 

لقد قامت رشكة تطوير عكا القد³ة بخلق الكث� من الجواذب، مثًال: ُمتَعُة استعراُض 5000 عاٍم من التاريخ يف   5.3
قاعاِت الفرساِن وأنفاِق التمبلريâ والحّ§ِم، وكذلك يف متحف عكاشة، مروًرا بـ 11 مسلًكا سياحيًا من الدرجة 
عة، يف سبيل إثراء وتلويِن الزيارة،  األوىل. لكنَّها ال تكفُّ وال تكتفي، وتواصل التفكَ� �واضيع جديدة أخرى ومنوَّ

وشدِّ السائح إىل عكا وجعله يقيُم يف فناِدقها.

(1) عرٌض متحفيٌّ – تفاُعيلٌّ عن تاريِخ عّكا.

، ومبارزات فرسان، يتخلّله وجبة صليبيّة مميّزة. (2)  عرٌض مع استقباٍل صليبيٍّ خاصٍّ

� א��א��� �� �כא ���א�Íכא£א� א���א  .6
لدى استعراض اإلمكانات السياحية القا,ة يف عكا، يجدر ذكر بعض الحقائق:  6.4

تشكل عكا اليوم موِقًعا جاِذبًا ملجموعات السائحâ القادمâ إىل البالد للتجوال والتنزُّه.  (1)

وJة مجموعاٍت كث�ة تُكرُِّر زيارتها للبالِد يف األزمنة العادية. هذه املجموعات تشكل جمهوَر الهدِف السهل   
والناضج لزيارة عّكا زيارة طويلة وأساسية.  

األمر الذي يُثِبُت ذاتَُه كأحد املواقع الرائدة يف الدولة.   

 âب وكذلك  وإسبانيا،  إيطاليا  أملانيا،  يف  السياحة  وكالء   âب السياحة  وزارة  أجرتها  التي  االستطالعات  بحسب   (2)
سائحâ من هذه الّدَول، كانوا قد زاروا البالَد، أوَيص بوضوح برضورة إطالة مّدة الزيارة للبالِد أو تقسيمها إىل 
جزأَين. هذه التوصية نابعة عن إحساٍس مشرتك من املنظِّمâ والسائحâَ، بأن الزيارة كلّها – والتي كانت �ثابة 

تجربة ال تُنَىس – استدَعْت الركَض الدائم!

(جـ) إن لهذه البالد – إنجلرتا، أملانيا، إيطاليا وإسبانيا – وإىل مدى بعيد أيًضا أسرتاليا، الeويج وبالد البنلوكس   
ياحة  (بلجيكا، لوكسمبورج وهولندا) عالقة تاريخية عظيمة األهمية بعّكا، ومن الجدير استغالل ذلك لجذب السِّ

من هذه البالِد إىل عكا، وإحياء العروض ذات العالقِة برتاِث هذه الدَوِل وأثره يف عكا.

املدموج  االستج§م  التالية:  املجاالت  يف  احت§الت  عكا  يف  التجوالية  السياحة  يف  تكُمُن  ذلك،  عن  فضًال  (د)   
الهيئاِت  ملختلف  واملؤÜرات  الدراسية  األيام  إحياء  إمكانية  كذلك  باملالحة.  املدموج  واالستج§م  بالتجوال، 

بالحجم املتوسط، من داخل البالِد أو خارجها، مّمن ³كنهم القدوم إىل املدينة واملبيت فيها.

التنمية السياحية يف عكا يجب أن يراِفَقها بالتوازي االهت§ُم باملشاكل الحرضية واالجت§عية التي Üيُّز املدينة.    6.5

إنِّ عكا السياحية متجّسدة ومندمجة بحارض عكا وماضيها عىل اختالِف طبقاته: الصليبية، العث§نية، اليهودية،   
الفوقية وتحت-األرضية، الهندسية واألثرية والثقافية والتاريخية. كلها مًعا Üتزُج يف مدينة عىل حوض املتوسط، 
تشّكل منظومة حرضية حيًّة، ناشطة وفّوارًة. لذلك، يتحتُّم أن يتمَّ تطويُر عكا بالتوازي مع العناية �شاكلها 

األخرى.

�ايض  تتمتّع   fل فصله§.  معه  يستحيُل  بشكٍل  ومت§ِسكان  متشاِبكان  القد³ة  عكا  يف  واملايض  الحارض  إن   
عَكا أثناَء زيارتَك لها، عليَك أن تتنّقَل يف أزقَِّة البلدِة القد³ة، وأن تحتكَّ بسكانِها املحليâَ، وأن تَستَخِدَم البنيَة 
املوجودة يف البلدِة، وأن تسمَع األصواَت، وتتنّشَق الّشارَع بروائحِه، أن تشاهَد األلواَن وأن تستشعَر بالفطرِة 

أجواَء الحياة اليومية السائدة يف املكان.

إن التنمية السياحيَة العتيدَة، والجاري تنفيُذها اليوَم يف عّكا، مقرونة بالخطواِت األخرى التي تم اتخاُذها وتلك   
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التي يجب أن تُتّخَذ، تشّكل اإلجابَة ملشاكل املدينة، وÜَُكُِّن من تحويل السّكان القاطنâَ يف البلدِة إىل ج§عٍة 
َه الذي كان قا,ًا سنâَ طويلًة يف هذه املدينِة. قوية اقتصاديÁا. وهكذا يغّ�ُ تطويُر عّكا التوجُّ

السياحُة البهائيُّة – تشّكل عّكا أهم املراكز ألتباِع هذه الديانِة، فكل املواقع الرئيسية والهامة للمؤمنâ بهذه   6.6
الديانة موجودة يف عكا وضواحيها (حيفا).

اإلعداُد املناسُب يؤّدي إىل ازدياِد عدد الزائرين القادمâ إىل البالِد من أتباِع هذه الديانة، ويخلُق مركز جاذبية   
ًة، كذلَك الذي حصل بالنسبة للمعابد البهائية يف حيفا. جديد للسياحة يف املدينة عامَّ

ياحُة سوف تنمو وتزداُد إذا ما تحّولت مس�ة السالِم إىل حقيقة، إن كاَن يف وعِي  الّسياحُة اإلسالميَّة – هذه السِّ  6.7
.Àِيف املنطقة والعا âأو يف وعِي املسلم âاإلرسائيلي

:âَِالتالي âَِإىل عكا للّسبّب Yياحة سوف تأ هذه السَّ  

(1)  تاريخ عكا الحافل.

ألّن يف املدينة عدد كب� من السكان املسلمâ، م§ يشّكُل خلفيّة مريحة تستدعي السائح املسلَم، الذي قد   (2)
يتوّجُس للوهلِة األوىل من اإلقامة بâ ظهرا- السكان اليهود.

يف عّكا أهم مركز للطائفة الشاذليِّة التي يعود أُصلها إىل تونس، والتي تعدُّ اليوَم ما يقارب 6 ماليâ مؤمن.  

مرفأ وسفن للمالحة الساحلية – من املهم تنمية هذا الفرع السياحي يف املدينة لتحقيق احتياجات أصحاب   6.8
اليخوِت من داخل البالد والخارِج. ك§ يُزَمع أنشاء خط اإلبحار عكا-حيفا-عكا، الخط الفريد بنوِعه يف البالد.

ك§ يجدُر أن يقاَم يف املرفأ مرًىس يلبّي احتياجاِت السفن التي تقوم باملالحة الساحلية (�ا يف ذلك تقديم كل   
الخدمات املطلوبة من أجِل إلحاِق عكا باملسارات الناِشطَِة عىل شواطئ املتوّسط).

ِط، مهد الحضارة الغربيِّة،  التقديُر هو أنه بعد تحّسن الوضع األمني يف الرشق األوسِط كلّه، فإنَّ َحوَض املتوَّسِّ  
سوف يتحَوُل إىل مركز للمالحة الساحلية بحجٍم ³اثُل ما هو قائٌم اليوم يف منطقة جزر الكاريبي. 

البالد – حاز هذا االقرتاح عىل الدعِم والتعزيِز يف االستطالع  الّدمُج ما بâ السياحة واالستج§م والتَّجوال يف   6.9
الذي جرى يف أملانيا قبل بضعِ سنواٍت. فقد أشاَر معظم املستَطلَعâ (وكالء سفر وسواح سبق أن زاروا البالَد) 
مَج األفَضَل يف زيارة البالد يجب أن يكون أسبوًعا من التّجواِل مع أسبوٍع إضايفٍّ للراحة واالستج§ِم عىل  أنَّ الدَّ

شواطئ البحِر املتوّسِط أو يف إيالت (حسب مواسم السنة).

ًة يف تطوير عكا لتكون موقَع استج§ٍم وتجواِل. بناَء عليِه فإننا نرى إمكاناٍت سياحيًة هامَّ  

ونحُن نرى أن عىل شواطئ البحر املتوسط يف دولة إرسائيل، ال يوجُد مكان أكÿ مناسبًة من عكا، ليكون نقطَة   
انطالٍق متجّددًة لِفعِل الدمِج الذي يقّدُم االستج§َم مع التجواِل يف البالد.

شواطئ البحر يف عّكا من أجمِل وأهدأ الشواطئ يف إرسائيل.  

إن تطوير صناعة االستج§ِم تُسِهُم يف اجتذاِب الناس للمكوِث يف املدينة لقضاء أوقاتِهم وللراحة واالستج§م،   
�ا يف ذلك السّواح من داخل البالد. 

كذلك، فإن تطوير خط التنقل البحري عكا-حيفا-عكا سيشّكل جاِذبًا، فَضًال عن كونه تجربة ممتعة.  6.10

األوبرا  اآلخر،  املرسح  مهرجان  مثل:  عكا،  يف  تجري  التي  االحتفاالت  توسيع  عــــىل  العمل  الجدير  مــــــن   6.11
اإلرسائيلية، مهرجان الِغناء العاملي، مهرجان مرسحيد. ك§ يجب العمل لزيادة عدد االحتفاالت وتوزيِعها عىل 

مـــدار السنة كلِّها.
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مـــــــن أجـــِل تحقيق الــــرؤيا، ومن اجل استغالِل اإلمكانات السياحية الكامـنــــة يف عّكا، وبــــاألخصِّ يف البلدة 
القد³ة، يجدُر العمل بــالوسائل التالية:

تعمل الرشكة عىل إنشاء غرف االستضافة السياحية يف النسيج القائم يف البلدة القد³ة، املعتِمد يف معظِمه عىل   7.1
َمة وُمستَعاَدة. أبنية مرمَّ

الفنادق ومنشآت االستضافة التي تمَّ إنشاؤها هي:  

فندق الفرسان – دار استضافة ونزل. أقيم ويعمل.  

فندق عّكو تل – أقيَم ويعمل.

فندق األفندي (أوري بوري) – أقيَم ويعمل.

فندق سين§ بستان – قيد التخطيط قبل التنفيذ.

فندق خان العمدان، فندق خان الشونة والحّ§م – يف مراحل التسويق النهائية.

فندق عكو بيتش – تّم ترميُمه وهو يعمل إىل جوار فندق حوف َهتَْمريم.

إضافة لذلك هنالك فندق ر³ونيم (حوف َهتَْمريم)

عىل وشك تسويق فندقâ آخَريِن، ويف موازاة ذلك نعمل عىل إنشاء ”ضيافاٍت“ غرف استضافة يف بيوت السّكان.

يف املرحلة الثانية، يوىص بتوسيع مخصص الغرف القا,ة واملقرتحة يف البلدة القد³ة، عن طريق إضافة أماكن   7.2
ذلك من  القد³ة. كل  البلدة  السياحية جنوب  املنطقة  االنتدابية ويف  عكا  مناسبة يف  مواقع  تُقاُم يف  جديدة، 
أجل أن نصل يف عام 2020 إىل 3500 غرفة عىل جميع مستويات االستضافة – الفنادق، املنتجعات، االستضافة 

السياحية املميّزة، وغرف االستضافة.

يوىص بأن تَُسّمى غرف االستضافة يف البلدة القد³ة ”ضيافات“، وأن تكون رشقية الهيأِة، ذات طابع وتصميم 
عرقي أصيل، تطاِبٌق قدر اإلمكاِن التَصّوَر القائم بâ سكاِن إرسائيل والزائرين القادمâ من خارج البالد. 

  

يجب العمُل عىل تطوير املدينة االنتدابية ودمِجها بالشبكة السياحية املَخطَّطَة يف البلدة القد³ة. نقرتُح العمل   7.3
عن طريق التنمية السياحية، من أجل استعادة مكانة املركز التجاري الرئييس البلدي يف املدينة االنتدابية، والتي 
فقدها �رور الزمن، لf نحّولُه إىل مركز تجاري وترفيهي، يقيض فيه السكان املحليّون والزائرون أوقات فراغهم. 

  

يجب التخطيط الحكيم لتطوير الشاطئ الجنو� القريب من البلدة القد³ة، الذي هو أجمل الشطوط وأكÿها   7.4
راحًة يف البالد. يجب تحسâ مستوى الصيانة والنظافة يف الشاطئ عاّمًة، وتحسâ املنشآت املوجودة فيه، وإقامة 
منشآت االستضافة املطلوبة يف ظاهره، بغية تفعيل املركز السياحي املقرتَح. هذا املركز سوف يجتذب جموَع 
الزائرين، م§ يؤدي إىل إقامة منشآٍت استضافة أخرى تكون �ثابة بُعٍد جاذٍب إضايف للمدينة، كاملطاعم واملنشآت 
الرتفيهية التي تخدم سكاَن املدينة واملنطقة، ك§ تخدم السّواَح والزائرين. يجب العمل اعتباًرا من اآلن بشكل 
النعامâ، والتي تشمل مصنع بروتاروم وعدًدا من املنشآت األخرى  مكثٍّف إلزالة املنشآت امللوِّثة جنوب نهر 

املوجودة يف جوارِِه.

نحُن اليوَم نديُر الجاذَب السياحيَّ العامليَّ املميََّز يف قلعة فرسان املشفى Hospitallers، واملسّمى تجربة مملكة   7.5
الفرسان، والذي يعرض تاريخ خمسة آالِف سنة. 

البالِد، والتي تشمُل وجبة عشاٍء صليبيٍَّة  الليلية املميَّزة والفريدة بنوِعها يف  ويف املقابل نهتم بتفعيل التجربة 
يتخللُها عرض للفرسان (ملك وملكة) ومبارزة فرسان عىل األرض وفوق ظهور الخيل.
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الجواذب السياحية الفعالة اليوم:

ل األخ�“، وهي ِقصة الحّ§م ذاته الذي  ة املَُغسِّ الجاذب السياحي يف الحّ§م الرت$ حيُث تُروى ”قصَّ  (1)
كان يوًما يزخر بالحياة.

(التمبلريون)، حيث  الهيكل  الذي بورش تفعيله يف ديسمرب 2011 يف نفق فرسان  السياحي  الجاذب   (2)
تُعرض الصور املتحركة عىل الجدران باملؤثرات الصوتية، لتكشف لنا عن الحياة يف عّكا إبّاَن تلك الفرتة 

الصليبية.

هنالك جواذب سياحية أخرى فُِتَحت وتعمُل يف املكان عىل أساس تجاري �بادرات خاّصة، مثل: املطعم 
العث§- – الرت$ / جاذب سياحي يف املوقع 54 وغ�ها.

تشمل   أوروبا،  غرب  دول  مع  عة،  متنوِّ وثقافية  مهنية  متبادلة،  عالقات  إلقامة  لة  مفصَّ ِخطّة  وضع  يجب   *    7.6
مشاريع اإلنشاء والتطوير للكشِف عن تاريخ عكا، من خالل إرشاك الدول، املدن، الرشكات التجارية،   

املؤسسات الرتبوية الثقافية واألفراد من الزائرين من غرب أوروبا.

يجب أن تنطوي هذه الخطة عىل عدة احتفاالت يتم توزيُعها عىل مدار السنة لتشّكل بنية لسنواٍت عديدة،    *
ُس لحركة سياحيّة دا,ة  من خالل توسيِعها من النطاق املهني إىل املناسباِت الثقافية الج§ه�ية الّتي تؤسِّ

من أوروبا إىل عّكا.

الرقص، وكذلك يف مجال  إن هذه االحتفاالت، كاملهرجانات السياحية يف مجال املرسح، األوبرا، املوسيقى،   *
املؤÜرات واملعارض املعتمدة عىل الفنون البرصيّة، الهندسة املع§رية، واألثريات، ستؤدي تدريجيًا إىل تزايد 
الطلب عىل الفنادق والخدمات السياحية ذات العالقة، وبالتايل إىل تغي� يف جمهور الهدف الراغب باإلقامة 

يف املدينة، ويف عاداتها التجارية ونهج عملِها.

السائح  زيارات  إثراء  أجل  املنطقة ومن  إقامة مريحة يف  توف�  بهدف  حاليÁا وضعنا عدة رزمات سياحية،   *
رأس  عكا،  مثًال:  واحدة،  شاملة  ببطاقة  عديدة  أماكن  يف  والتجوال  الزيارات   âب الرزمات  تجمع  وتجواله. 
الناقورة، لوحمي هـچـيتاؤوت، حاي پـارك، متحف الكنوز يف األسوار، أرسى الحركات الرسيّة، اإلبحاَر وغ�ها. 

مع إمكانية اقتناء جزء من الرزمة فقط.

يف املراحل املتقّدمة مرشوع تعاون مع جاذب سياحي مميّز يف املجدل (بالقرب من طربيا ”مجَدلَة“).  *

إن إقامة االحتفاالت املقرتَحِة تتطلّب التكاليف الباِهظة. هذه التكاليف يتم تغطيتها بِنَسٍب متفق عليها ما    *
بâ بلدية عكا بدعٍم حكومي، وهيئات خاصة من البالد، وهيئات متنوعة من الخارج وباألخص من أوربا.

عة: ”مهرجان املرسح اآلخر“ الذي يقاُم يف عكا منذ أكÿ من ثالثâ عام،        7.7   * تُقاُم يف عكا احتفاالت متنوِّ
وكذلك ”مهرجان مرسحيد“، ”مهرجان األوبرا اإلرسائيلية“، ”مهرجان الغناء العاملي“.

.$ *  سوق خاص ومميّز لألشغال اليدوية والفنون يقام �بادرات خاّصة يف القلعِة ويف البازار الرتُّ

ُة من تفعيل الِخطِّة املقرتحة هي تحويل عكا القد³ة إىل منٍرب ناشٍط ملنظومٍة مرسحية سياحية  النتيجة املرجوَّ   *
 Àمستمرَّة عىل مدار السنة، منظومة يكون فيها ”املمثلون“ الرئيسيون هم جمهور الهدف السياحي من العا

عموًما ومن أوروبا بشكل خاص.

من املحتمل أن تكون بعض االحتفاالت تحت رعايِة دولٍة أو منطقٍة أو مدينٍة معيَّنة يف أوروبا، طبًقا ملوضوِع    *
وطبيعِة االحتفال.

أماكن يف  السّواح �قاييس عاملية من  زيارات  االحتياج والتعاطف وتنظيم  الهدف منها خلق  *  رعاية دولية   
الجغرافية  الناحية  نحو  التسويق  تصويب جهود  يتم  عكا. سوف  املميّزة يف  االحتفاالت  مع  تتعاطف  الخارج 
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واملوضوعية، بالنسبة للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية عىل السواء. 

  *  مستوى السياحة املقرتح يدمج ما بâ السياحة الراقية والشعبية، السياحة الليلية والنهارية، سياحة االستج§ِم 
واملهرجانات، السياحة الربية والبحرية.

*  تعمل الرشكة حاليÁا عىل تحسâ رشوط السكن لسكان املدينة، وتختتم مرشوع بايلوت القطري لبناء 250   7.8
وحدة سكن، من خالل املحافظة عىل طبيعة الهندسة املع§رية يف املدينة، وهي عازمة عىل االستمرار يف مناطق 
ها لبعِضها و/او توسيِعها حيث يكون باإلمكاِن فعل  أخرى. توسيع وحدات السكن عن طريق توحيدها وَضمِّ

ذلك – كل ذلك من أجل تحويل املدينة القد³ة وضواحيها إىل مكان خّالب جاِذٍب للسكن والتجارة والسياحة.

تسويق الربنامج املقرتح وكشفه للصحافة العاملية واملحلية يف فرتاٍت زمنيٍّة محددة وقص�ة (كل ربعِ سنة)، عىل   7.9
ُل كل االحتفاالت واملناسبات عىل املدى القص� والبعيد، �ا فيها املؤÜرات املهنية،  أن يكون هذا برناَمًجا يفصِّ

ويُتيُح الحجز املُسبق، للمشاركة واإلقامة ولغ�ها من الخدمات السياحية، باالستعانة بشبكة اإلنرتنت.

هذا كله، سيؤّدي اعتبار عّكا مدينًة سياحيًَّة عامليّة.

�Èא Îא�� 
�

�¥¾�  .8
ُع يف مجال الرتفيه والتجوال، أو للغاياِت  السياحة العاملية التي تطّورت يف السنوات العرش املنرصمة، وما زالت تتوسَّ
ه إىل األهداف التي ³كن للسائح أن يخترب فيها أشياء مميّزة يف أماكن مميّزة. بناء عليه، فإنَّ  التجارية واألع§ل، توجِّ
األماكن املطلوبة هي األماكن التي تحمُل يف داخلها اإلحساَس بأنها كانت هناك من سالف األزماِن وستبقى هناك 
لسنâَ طويلة. وإن التطلَُّع إىل الخياِل، إىل االختباِر، إىل املغامرة، إىل املميِّز، إىل املختلِِف وإىل معرفة اآلخر، هو ما ³ُيل 
عىل السائِح إىل أيَن يريُد أن يِصل. إّن لدى عكا القدرة عىل تلبية هذه الرَّغبات، وعىل أن تَغدَو مركزًا سياحيÁا عالَميÁا.

باحرتام،
دافـيد هراري
مديرعام الرشكة
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תושב יקר,

החברה לפיתוח עכו העתיקה תקבל 
בברכה  הצעות לשיפורים.
לת.ד. 8801 עכו העתיקה 

info@akko.org.il  :או בדוא"ל
בפקס: 04-9919418

תשומת לבך לפרויקטים העתידיים 
לביצוע עד 2018 .

בברכה,
דוד הררי

מנכ"ל החברה

المواطن العزيز،

إن رشكة تطوير عّكا القد³ة تستقبل برتحاٍب االقرتاحات 
،âللتحس

عىل صندوق بريد 8801 عكا القد³ة

info@akko.org.il :-أو بالربيد اإللكرتو

أو بالفاكس: 04-9919418

نـــلـفــت انتباهـك للمـشـــاريع املستقبلية املـزمـــع 
تنـفيذها حــتـى 2018.

باحرتام،

دافـيد هراري
مديرعام الرشكة

דף קשר
�¾	´א�


