
סייעה עמותת סיכוי בקידום פעילות תיירותית בישוב ג'יסר אל זרקא ובהשתלבות כחלק בלתי נפרד   1122בשנת  
מאזור חוף הכרמל.  סיכוי התמקדה בליווי תושבים ביישוב , הפועלים כיזמים חברתיים ועסקיים ומתעניינים בפיתוח 
התיירות המקומית והאזורית. הליווי התאפיין בקשר ובחיזוק עשייה הן בקרב הקהילה והן בקרב המועצה המקומית 

 כגורם מוביל ומרכז את תחום התיירותית ביישוב.  
הפעילות התבססה על מינוף משאבי המקום )פיזיים ואנושיים( , ומתוך חיזוק חשיבה יזמית והעצמה קהילתית. בימים 
אלה קבוצה מקומית של פעילים עוסקת בגיבוש וקידום מוצרי התיירות המקומיים.  הביטוי לכך הוא באימוץ דרכי 
עבודה , היכרות ולמידה עם התחום, בניית רשת קשרים אזורית ושילוב הקהילה ביוזמות תיירותית מקומיות ובשיפור 

 תדמית היישוב דרך פעילות תיירותית חווייתית.  

 . קורס  יזמות בתיירות 1

ביישוב.  תיירות  עסקי  והקמת  גיבוש  לקראת  מקומית  ויוזמה  תודעה  לפיתוח  הזדמנות  היווה  בתיירות  יזמות  קורס 
כלל   הקורס  היישוב.  של  הייחודיים  משאביו  ובמינוף  המקומית  הכלכלה  בחיזוק  הקשורים  בנושאים  עסק   21הקורס 

מפגשים של מומחים מתחום התיירות והתמקד במתן כלים לקידום תיירות ויזמות תיירותית. מספר המשתתפים עמד 
מפרדיס(. משתתפי הקורס התגבשו במהלך הקורס ולאחריו לקבוצת יוזמה   1  –איש )רובם מג׳יסר אל זרקא ו  12על   

 מקומית המקדמת פעילות תיירותית ביישוב ובאזור.  

 הקורס התקיים ביוזמה ובשותפות : 

 משרד התיירות, הכשרות
 עמותת תיירות אזורית, כרמלים

המועצה 
 המקומית 

 עמותת סיכוי
 מומחים בתיירות 

 . סדנא מעשית לגיבוש המוצר התיירותי ביישוב 2

בהמשך לקורס היזמות בתיירות , עמותת סיכוי גיבשה קבוצה של יזמים 
מקומיים בתחום התיירות.  מינוף הלמידה בקורס התאפשר בסדנא 
שנועדה לגבש את המוצר התיירותי ביישוב באמצעות בנייה והפעלה  
הלכה למעשה של פעילות מקומית בתחום התיירות והנופש. הסדנא כללה 
ליווי פרטני ומקצועי והתמקדה בהכשרת הקבוצה לקראת סיורי זמן 
הרמדאן שהתקיימו בחודש אוגוסט שנה זו. במסגרת הסדנא יצאו 
המשתתפים ללמוד מקידום תיירות מקומית בוואדי עארה. במפגש עם 
יוזמות תיירותיות ומפגש עם יזמים מקומיים בתחום התיירות.  הנחייה  
מקצועית ואישית התבצעה על ידי שתי מומחיות לתיירות מעשית 

 הפועלות כיזמיות בחוף כרמל. 

 פיתוח תיירות בג'יסר אל זרקא 
  1122סיכום פעילות שנת 

 (2111שנת הפעילות האחרונה של הפרויקט )שנת 
 התאפשרה תודות לתרומתם הנדיבה של : 

 מורי ודוריס ארקין
 בלה וג׳ורג׳ סברן 

 

 תודות לכל תורמי הפרוייקט במהלך השנים: 
 יורק,-קרן פוהס, קרן לוי לאסן, הפדרציה היהודית של ניו

 פטסי לנדא, קרן מאירהוף וקרן סיגריד ראוסינג.
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  2111שיאה של הפעילות התיירותית המקומית בג׳יסר אל זרקא, בשנת     

סיורים בהם   11במהלך חודש הרמדאן התקיימו ביישוב  

יותר מבשנה שעברה(, שהגיעו להכיר, ללמוד על היישוב ומנהגיו באופן   011  –)כ אורחים    051  –לקחו חלק כ 

חוויתי ויוצא דופן. הסיורים כללו מסלול הליכה והדרכה מקצועית של מדריכים מקומיים, בני ובנות הכפר, בתוך 
היישוב ובשוליו . האורחים ביקרו וראו את משאבי הטבע המצויים ביישוב ועוטפים אותו , ולבסוף התכבדו בארוחה 
 הנהוגה בימי הרמדאן )ארוחת האיפטר( לשבירת הצום. בערב הצטרף נגן מקומי אשר הנעים את זמנם של הנוכחים.  

כל הארגון, ההפעלה והיישום של הסיורים התבצע על ידי תושבי המקום ובתמיכת המועצה המקומית. ההכנסות 
 מהסיורים תרמו ישירות לפיתוח הכלכלה המקומית: מדריכים, אירוח ביתי, נגנים ומופיעים, מארגנים ועוד. 

 

סיורים אלה נחלו הצלחה גדולה , התפרסמו באמצעי התקשורת הארציים והמקומיים והיוו הוכחה לפעילים 
בתחום התיירות, לתושבים ולקברניטי המועצה כי הפוטנציאל לפיתוח תיירות ביישוב קיים ונמצא עוד 

 בראשית דרכו. מאז הרמדאן ועד ימים אלה מתקיימים ביישוב סיורים לבודדים ולקבוצות . 
 

 שותפים חשובים לקידום וסיוע ביוזמה המקומית של היישוב לקיום סיורי זמן הרמדאן הם:
 עמותת התיירות כרמלים, קרן רוטשילד קיסריה, המכון לחינוך דמוקרטי, רשות הטבע והגנים  ועמותת סיכוי. 

 

, הסדנא המעשית 1122קורס היזמות בתיירות שהתקיים בחודש פברואר  
לגיבוש המוצר התיירותי והתהוות קבוצת יזמים מקומית המעוניינת 
בפיתוח תחום התיירות ביישוב הובילו יחד לפעילות מרשימה בתקופת 
חודש הרמדאן ולאחריו. קבוצת הפעילים בתחום התיירות בשיתוף 
המועצה המקומית פתחו את היישוב לאירוח וסיורים מקצועיים בזמן 
הרמדאן ובכך סייעו לפיתוח המוצר התיירותי המקומי, חיזוק הכלכלה 

 . המקומית ושילוב היישוב כחלק ממערך התיירות האזורי

מגמת גידול במספר 
המשתתפים בסיורי זמן 
 הרמדאן בג׳יסר אל זרקא



 ליווי וייעוץ שוטף . 0

ייעוץ וליווי לראש הרשות, מהנדס הרשות, עובדים ברשות המקומית 
ונציגי תושבים בהקמת תשתיות לפיתוח התיירות, הכוללים, קידום 
 הקמת עמותה מקומית לפיתוח התיירות וקידום כפר הדייגים ביישוב.  

 הקמת עמותה מקומית לפיתוח התיירות 
סיכוי סייעה לנציגי תושבים )בוגרי  תוכניות ההכשרה של סיכוי( 
והמועצה המקומית בהקמת עמותה מקומית.  תשתית ארגונית  אשר 
תוביל את פיתוח התיירות בישוב. העמותה נרשמה והתחילה בהובלת 
ומפת  ח ביתי  רו אי ם,  רי ו ת, כמו סי רו י דום התי לות לקי פעי

סיכוי סיעה לעמותה מקדמת קשר בין העמותה  בנוסף   תיירות.  
הצעירה ,הכולל ליווי מארגון שתי"ל . ליווי זה יסייע לסייע בהמשך 

  פעילות ובקיימות של העמותה המקומית.

 פיתוח כפר הדייגים ביישוב 
סיכוי ייעצה לרשות המקומית בהכנת תכנית לפיתוח כפר הדייגים. לצורך ביצוע וקידום הפיתוח פעלה הרשות 
להקמת פורום משרדי ממשלה )בייעוץ וסיוע של סיכוי(. חברים בפורום: מנכ׳ל משרד ראש הממשלה,  המשרד להגנת 
הסביבה, מנהל מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, משרד התיירות, משרד החקלאות ומנהלת 

 לפיתוח כפר הדייגים. ₪ מיליון  12הוחלט להקצות תקציב של  2111בחודש נובמבר הדייג. 

 התארגנות מקומית של הדייגים בג׳יסר אל זרקא 
סיכוי סייעה בהתארגנות ראשונית של הדייגים המקומיים לפיתוח כפר הדייגים. הדייגים צריכים להיות שותפים 
מלאים לתכנית הפיתוח  ולשמור על כך שהסדרת כפר הדייגים תביא לשיפור מצבם והבטחת מקור הכנסה יציב ואף 
משגשג. סיכוי חיברה בין המועצה המקומית לבין סטודנטים לתואר שני במינהל עסקים על מנת שיכינו תכנית 

 לבדיקת הכדאיות הכלכלית העסקית בפיתוח כפר הדייגים. 

את פעילותה השוטפת בג׳יסר אל זרקא ומותירה תשתית    2111עמותת סיכוי מסיימת בסוף שנת  
 תיירות פעילה, בת קיימא ובעלת פוטנציאל למינוף והתרחבות. 


