
היוזמה  על  לברך  “ברצוננו 
לנו  היתה  והמיוחדת.  המוצלחת 
חוויה אנושית יוצאת דופן בביקור 
על  לכם  להודות  רוצים  אנו  זה. 
של  המעולה  והאירגון  היוזמה 
שלצעד  לקוות  יש  כולו.  הארוע 
של  המשכיות  תהיה  זה  ראשון 
משני  שכנים  תושבים  בין  קשר 

העמים.”

את  לשבח  לציין  רוצה  “אני 
שהייתה  קולות  בשני  ההדרכה 

מקצועית מאוד.”

“תחנות הסיור היו מעניינות ואפשרו עיסוק רב תחומי במגוון רחב של נושאים.”

שלכם  בסיור  אתמול  “השתתפתי 
העין.  ברא/ראש  קאסם/כ.  בכפר 
והיה לי חשוב מאוד לספר לכם כי 
היה סיור פשוט מצוין: מעניין, מקיף, 

טעים ומעשיר!”

ממכתבי הברכה של משתתפי הסיורים:

המקדמת   ויהודים  לערבים  משותפת  עמותה  הינה  “סיכוי” 
שוויון”,  “אזורי  פרויקט  שונות.  בדרכים  בישראל  אזרחי  שוויון 
אשר במסגרתו הוקמה קבוצת דרך הים, מקדם שוויון תשתיתי 
ברמה  מוניציפלית  שותפות  קידום  דרך  האוכלוסיות  שתי  בין 
האזורית )בצפון ובמשולש הדרומי( ע”י הקמת מסגרות קבע 
משותפות לטיפול בנושאים כמו איכות סביבה, אזורי תעסוקה, 
ראשיהן  הסכימו  סיכוי  בהמלצת  ותיירות.  ציבורית  תחבורה 
של שבע רשויות באזור המשולש הדרומי-דרום השרון: כפר 

כפר  העין,  ראש  קאסם, 
יאיר,  כוכב  ג’לג’וליה,  ברא, 
למהלך  השרון,  ודרום  טירה 
והם  הקבוצה  של  הקמתה 
הדוק  בקשר  עמה  עומדים 

ותומך.
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במשולש הדרומי
סיורי "קסם הרמדאן"



סיכום פעילות
עמותת סיכוי וקבוצת ”דרך הים” קיימה במהלך חודש הרמדאן האחרון סיורים 
חויתיים אשר שילבו היכרות עם חווית הרמדאן בישובים הערביים ובאתרים 
יחודיים בישובים היהודיים וחשפו את  האוצרות הטמונים באזור קסום אך לא 

מתויר.

וערבים,  מיהודים  המורכבת  אזורית  תיירות  למען  תושבים  קבוצת  הינה  הים”  “דרך 
תיירות  פיתוח  לצורך  סיכוי  עמותת  ע”י  האחרונה  בשנה  הוקמה  אשר  האזור,  תושבי 
אזורית משותפת, בעלת בסיס כלכלי מתפתח ומתוך שאיפה להציב האזור על מפת 
עבר  אשר  ההיסטורי  הים  דרך  מנתיב  שמה  את  שואבת  הקבוצה  הארצית.  התיירות 
לסוחרים  החיים  ערוץ  היה  זה  נתיב  ועיראק.  לסוריה  בדרום  מצרים  בין  וחיבר  באזור 
ונוסעים לאורך ההיסטוריה. הקבוצה שואפת להקים עמותה משותפת לפיתוח תיירות 

אזורית.

את סיורי “קסם הרמדאן” תכננה הקבוצה לאחר למידה לעומק של משאביו התיירותיים 
של האזור ויצירת שני מסלולי סיור עיקריים: 

א. מסלול צפוני - הכולל את הישובים כוכב יאיר/צור יגאל, דרום השרון )צור נתן, צור 
יצחק, סלעית( וטירה. 

ב. מסלול דרומי - הכולל את ראש העין ומעבר אפק, כפר קאסם, כפר ברא וג’לג’וליה. 

תכונת הסיורים
בישובים  והמשיכו  היהודיים  בישובים  ואטרקטיביות  בנקודות מרכזיות  הסיורים החלו 
הערביים שם נחשפו התיירים למנהגיו של חודש הצום המוסלמי, לביקור במסגד ולטיול 
מרתק ברחובות. בסוף התכנסו המטיילים בבית משפחה מקומית וסעדו את האיפטאר 
והכירו את המאכלים היחודיים לחודש הרמדאן. את הסיורים  )ארוחת שבירת הצום( 
הדריכו צמדים של מדריכים יהודים וערבים שהם בני האזור וחברים בקבוצת דרך הים.

הצלחות
בשנה הראשונה להקמתו הצליח המיזם להביא קרוב ל-200 מטיילים מכל רחבי הארץ. 
הסיורים זכו לפרסום ברשתות החברתיות ובמספר עיתונים אזוריים. כמו כן התפרסם 

המיזם ברמה הארצית 
.)http://www.haaretz.co.il/magazine/dining/.premium-1.2091841(

yy כתבה במוסף הארץ – על יזמית הקייטרינג, פתיה. מארחת סעודת האפטאר במסלול
הצפוני

yy.”מדריכי הסיורים הינם מקרב חברי קבוצת “דרך הים
yy  .₪ 50,000 השקעה כלכלית: סיכוי השקיעה ביזום הפרויקט ובהפעלתו קרוב ל
yy אופק כלכלי: מהמיזם התפרנסו מדריכי טיולים מקומיים, חברות הסעות, עיתונים

אזוריים, המשפחות המארחות ובעלי עסקים קטנים ברשויות.

תוכניות לשנת 2014
הקבוצה שואפת להגדיל את מספר סיורי “קסם הרמדאן” בשנה הבאה )לפחות 10 
סיורים(, בסך כולל של כ-500 תיירים. כמו כן, הכנת מסלולי טיול נוספים לאורך 

השנה.
yy.הפקת מפה אזורית משותפת לפרסום האזור
yyהקמת אתר אינטרנט להנגשת התיירות באזור לכלל התיירים בישראל
yy.הקמת עמותה משותפת לקידום התיירות האזורית המשותפת
yy עם קשרים  לפיתוח  הבינלאומית  התיירות  בתערוכת  הקבוצה  השתתפות 

עמותות בארץ ובעולם.
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