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לא מדובר באהבה ממבט ראשון. הז�י
קשה,  ע�ר  של  ה�ה  מעכו  של�  כרון 
ה�סטור�ה  עם  כזו  אמנם  מלוכלכת, 
וע�ר עת�קה מוקפת חומה, אבל לא כזו שבא לך 
להעב�ר בה חופשה. בטח שלא חופשה רומנט�ת. 
והפנטז�ה  סגורה  שא�טל�ה  לעשות  מה  אבל 
כנראה  לחכות  תצטרך  לנאפול�  לחזור  שלנו 
ל�ומ��ם  לבוא  ל�  כשהצ�עו  ולכן  שנ�ם.  כמה 
לעכו עם אשת� כד� לראות א�ך הע�ר השתנתה 
את  לכם  אחסוך  אנ�  האף.  את  ע�קמת�  קצת 
ההמתנה: ג�ל�נו פנ�נה אמ�ת�ת ש�כולה לה�ות 

תחל�ף ראו� לסופ"ש בחו"ל. 
עמו לא  כשהע�ר  השבוע,  באמצע  יהגענו 

את  ברשתו  שהפ�ל  שלה,  העת�ק  והקסם  סה, 
הצלבנ�ם לפנ� כמעט אלף שנה, מ�ד עבד גם 
על�נו. המפגש הראשונ� שלנו א�תה ה�ה מתחת 
לפנ� הקרקע, באולמות האב�ר�ם של הצלבנ�ם 
שנחשפו לאורך השנ�ם ומשא�ר�ם אותך פעור 
דנ�  בע�ר,  הת��רות  מנהל  עשה  בחוכמה  פה. 

יארמה, שהוב�ל אותנו מ�ד כשהגענו אל הסמ
יטאות בהן צעדו אלו שה�ו כאן לפנ�נו: הצלב

נ�ם, הממלוכ�ם, העותמאנ�ם והבר�ט�ם, בנ� כל 
יהדתות והאמונות שח�ו בעכו לאורך הה�סטו

ר�ה והטב�עו בה את חותמם. כמו במנהרת זמן 

נשאבנו אל המקומות שבהם התהלכו הלוחמ�ם 
לכבוש  כד�  �שראל  לארץ  שהג�עו  הנוצר�ם 
אותה מהמוסלמ�ם ואחר� המפגש הזה עם העבר 
פתאום הבנו את הפוטנצ�אל הגלום בעת�ד של 

הע�ר המדה�מה הזו ונשב�נו בקסמה. 
אם רק ת�תנו לה צ'אנס, תוותרו על הדעות 
הקדומות, תבואו בראש פתוח ותסכ�מו לקבל 
אותה כמו שה�א, הע�ר העת�קה בעכו ת�פתח 
בפנ�כם, מלאת מסתור�ן, עם אנש�ם מרתק�ם, 
להכנ�ס  לשתף,  לספר,  ש�שמחו  �ד�דות��ם, 
אתכם אל�הם הב�תה. אם רק תרצו, הסמטאות 

ישל הע�ר העת�קה �שאבו אתכם לתוכן על הר�
חות, הטעמ�ם והצבע�ם שבהן, ממש כמו בחו"ל, 
כ� ה�תרון הגדול של עכו העת�קה שה�א לא 
�פו העת�קה. זה לא מתחם מפוחלץ לת��ר�ם. 
כאן ח��ם וגר�ם אנש�ם, �הוד�ם ומוסלמ�ם, וכל 
ב�קור בע�ר הוא אפשרות לחוות - גם אם לכמה 
�מ�ם - את הח��ם בע�ר ח�ה, נושמת, פועמת 
בקצב מ�וחד משלה, ע�ר נמל עת�קה שעד ה�ום 
אפשר למצוא בה את הד��ג�ם ש�וצא�ם בבוקר 
מוקדם אל ה�ם ושב�ם עם שלל ש�עלה בהמשך 
על שולחנות המסעדות הקטנות. הקצב ב�ם הוא 

יאחר, א�ט� הרבה �ותר, והקצב הזה מחלחל פנ�
מה לתוך הע�ר.

ועכו העת�קה ה�א ע�ר שמחה - בערב אם 
תשוטטו ותה�ו מוכנ�ם לתת לסקרנות להוב�ל 
אתכם תוכלו למצוא את עצמכם בא�זו חתונה 

ימקומ�ת שבד�וק קור�ת באחת הסמטאות וש
בעל� השמחה �שמחו לצרף אתכם לחג�גה, או 

ילהצטרף לכוס קפה באחד מהפרלמנט�ם שמצ
טופפ�ם מחוץ לבת�ם, נהנ�ם מהבר�זה שמג�עה 

מה�ם.
אם  מג�ע�ם.  אתם  לאן  לדעת  כדא�  אבל 

יאתם מחפש�ם שקט וחופשה של נ�תוק מהס
ב�בה - עכו ה�א כנראה לא בשב�לכם. אבל אם 

ילא תנסו למצוא בה מה שה�א לא - עכו �כו
לה לה�ות התחל�ף הכ� רומנט� לחו"ל שאפשר 

לבקש. וזה פה קרוב, מעבר לפ�נה. 
בתוך  שעברנו  המסלול  את  לפרט  אפשר 
סמטאות הע�ר אבל אנ� לא בטוח שצר�ך. עכו 
העת�קה ה�א קטנטנה. ההמלצה של� ה�א: לכו 
המסלול  את  וגלו  הסמטאות,  בסבך  לא�בוד 
ה��חוד� שלכם. תעצרו לקפה חזק באחד מבת� 

אישוואר )בחאן  נרג�לה  ותעשנו  שבו  יהקפה, 
דא תמצאו כמה מקומות שבהם אפשר לעשות 
החומוס  ממוסדות  באחד  חומוס  נגבו  זאת(, 
שמפורסמ�ם בכל הארץ או אצל ער�ן, א�שה 

אמ� עכוא�  חומוס  ואמ�צה שמכ�נה  ימדה�מה 
ת� מתחת למגדלור בנמל, ובערב הזמ�נו לכם 
מקום באחת מהמסעדות המעולות שצצו בע�ר 
והפכו אותה ל�עד קול�נר� מסקרן כמו מרקטו, 

רות'ס, אלמרסא, או אחרות. 
אם אתם מחפש�ם פ�נוק רומנט� אמ�ת� לזוג 
- אל תפספסו את החמאם הטורק� של אמ�ל 
גטאס, ואם אתם שם אז כדא� להחל�ף מ�לה עם 
הא�ש המקס�ם הזה. כ� ב�קור בעכו הוא קודם 
כל מפגש עם האנש�ם ועם התרבות, בד�וק כמו 
בחו"ל. ואז, אחר� �ום כזה, אפשר לחזור לחדר 
באחד ממלונות הבוט�ק המהממ�ם שצצו בע�ר 

העת�קה ומשל�מ�ם חוו�ה עכוא�ת אותנט�ת. 
יאז כד� בכל זאת להקל על�כם קצת את המ
יפגש עם עכו - הנה כמה המלצות שוות למקו

מות שאהבנו במ�וחד.  

 לינה 
עכותיקה

ושם  בנפאל,  ט��לו  דודסון  ותמר  מא�ר 
נזרע במוחם הרע�ון שצמח לה�ות עכות�קה - 
סוו�טות מהממות הפזורות לאורך הסמטאות 
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הקסם העתיק של עכו, זה שהפיל ברשתו את הצלבנים לפני 
כמעט אלף שנה, עבד גם עליו: אסי חיים הגיע עם המצלמה 
לעיר העתיקה ופגש אנשים מרתקים שחיים בסמטאות עם 

היסטוריה, אבל גם עם תקווה לעתיד

 נאפולי
זה כאן

מיץ קנה סוף. 
 בדיוק 

כמו פעם

 מסעדת
 מרקטו. ארוחה 
שהיא מסע בין 
איטליה ובזאר 

ים תיכוני

מרים עיק. 
אירוח ביתי 
כמו בחו”ל

צילום: יפית בשבקין

יומיים בסמטאות עכו העתיקה
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יהצ�ור�ות של הע�ר העת�קה, חלקן ממש במב
נ�ם בנ� מאות שנ�ם עם חצר פנ�מ�ת. סוו�טות 
שחלקן ממש לצד משפחות עכוא�ות שגרות 
שם כבר כמה דורות. במבנה המרכז� ממוקם 

יהלוב�, שם �כוונו, �עזרו ו�מל�צו, ושם גם מר
יפסת הגג שממנה אפשר להשק�ף על ה�ם וחו

מות הע�ר העת�קה ובה מוגשת ארוחת הבוקר.
נדל"ן,  וא�ש  במקור  �רושלמ�  מא�ר, 
התאהב בעכו ועבר �חד עם תמר לגור באחד 

יהמבנ�ם. "האנש�ם פה מגוונ�ם. זה לא רק ער
ב�ם ו�הוד�ם, �ש פה מוסלמ�ם, נוצר�ם, בהא�ם, 
כפר  וזה  דת��ם,  ולא  דת��ם  �הוד�ם  סופ�ם, 
שכל אחד מכ�ר בו את השנ�. אנש�ם �וצא�ם 
החוצה בערב לרחוב, מקלפ�ם את המלוח��ה 

ימהגבעול ומרכל�ם ומפטפט�ם, ו�ש פה פת�
חות אמ�ת�ת, פלורל�זם אמ�ת�. והמבנ�ם פה 

מדה�מ�ם", הוא אומר. 
אחת הסכנות שאורבות לעכו ה�א שתהפוך 

יל�פו, שהתושב�ם המקור��ם של הע�ר העת�
קה, המוסלמ�ם וה�הוד�ם, לא �וכלו להרשות 
לעצמם לגור בה �ותר ו�עזבו. ואת זה מנס�ם 

יכולם למנוע. "אנחנו לא מרג�ש�ם לרגע שאנ
חנו רוצ�ם לשנות את האופ� של הע�ר. ממש לא 
לה�ות �פו. זו עכו, והאנש�ם צר�כ�ם לה�שאר 
לגור בע�ר העת�קה. אם רוצ�ם מקום נק� כמו 
שוו��צר�ה - לכו לשוו��צר�ה. עכו זה עכו על 

יכל המשתמע מכך. אתה הולך פה ברחוב בל�
לה ולא �ודע א�פה אתה נמצא ושואל מ�שהו 
והוא לוקח אותך עד לחדר, ואנש�ם מזמ�נ�ם 
לה�כנס לשתות קפה או לפעמ�ם אתה עובר 
כש�ש חתונה ברחוב ואתה הופך לה�ות חלק 
מהחג�גה. זו החוו�ה של עכו וזה מתא�ם למ� 
שמחפש את זה, בד�וק כמו בחו"ל. המלון שלנו 
זה עכו העת�קה. מ� שרוצה חדר�ם מפואר�ם 
ש�לך ל'בראש�ת'. אנחנו נותנ�ם את מה שהכ� 

ימתא�ם למקור, לעכו העת�קה, והחדר�ם שו
לתת  למקור,  מתא�מ�ם  הכ�  ש�ה�ו  כד�  פצו 
את החוו�ה של מה שה�ה ולהב�א את האורח�ם 

שלנו לח�ות כמה �מ�ם בעכו העת�קה". 
מחירים: 1,250-800 שקל, 052-3339772, 

רח' ההגנה.

ערבסק 
מלון בוט�ק �פהפה שהוקם בי2016 על �ד� 
הסופר והמתרגם אוון פלנברג ובנו מ�כה. הכל 
ב�ת  ח�פש  כשאוון  שנ�ם  שבע  לפנ�  התח�ל 
עם אוו�רה כד� לגור בו אבל משום שהוא לא 
צר�ך כל כך הרבה מקום הוא חשב לפתוח לצד 
המגור�ם שלו גם מעון לאמנ�ם. כך הוא הג�ע 
שלא  עת�ק  עותמאנ�  בב�ת  והתאהב  לעכו 
ה�ה מחובר לחשמל ולמ�ם, ואחד החדר�ם ה�ה 

יבכלל אורווה לשנ� סוס�ם. המקום נרכש, ופ
לנברג התח�ל לשפץ ולשחזר את המבנה. "אנ� 
למדת� לה�ות מורה דרך ב�רושל�ם ולקראת 
סוף הקורס אבא אמר ל� שהוא החל�ט לפתוח 

מקום א�רוח. הוא שרק ובאת�", מספר מ�כה, 
3 חדי  שמנהל את המקום. "התחלנו בבנ��ן עם

ר�ם, וה�ום כבר �ש 15 חדר�ם ואנחנו מנהל�ם 
יגם חדר�ם של אחר�ם פה בע�ר העת�קה". בע

רבסק לא שכחו את הכוונה המקור�ת, ומעבר 
לזה שמדובר במקום מקס�ם ו��חוד� לבלות בו 
ו�מ�ם בעכו, הוא גם משרת את  כמה ל�לות 

יהקה�לה המקומ�ת ומשמש במה לא�רוע�ם מו
ז�קל��ם, ספרות��ם, אמנות��ם וקול�נר��ם עם 

אמנ�ם מקומ��ם.
מחירים: 990-690 שקל, כולל ארוחת 

בוקר. 04-8230517, רח' אלחריזי 11/270.

זידאן סראי
למשפ הש��ך  עת�ק  עותמאנ�  יבמבנה 

חת ז�דאן, ושה�ה בעבר ב�ת מלאכה בה עבד 
בעלה, הק�מה נקר�ז ז�דאן חדר א�רוח �פהפה 
בארצות  המפואר�ם  הארמונות  את  שמזכ�ר 

יערב. מדובר ב�ח�דה בודדת בלב הע�ר העת�
קה, מבנה אבן מרש�ם עם תקרת קשת בגובה 
4 מטר�ם ורצפה מעוטרת, שכולל חדר ש�נה, 

יחלל א�רוח, מטבחון וגם חמאם טורק� קטן ופ
והתחושה שהמקום  הע�ר,  בלב  המ�קום  רט�. 
משרה, מגר�ם את הדמ�ון ומאפשר�ם לל�לה 
או שנ��ם לדמ��ן א�ך ח�ו בעבר אנש� האצולה 

העכוא�ת. 
מחירים: 1,050-850 שקל ללילה. -053

6111116, רח' זלמן הצורף.

בית היסמין
באחת הסמטאות, בב�ת עותמאנ� בן מאות 
מדרגות   40 מטפס�ם  העת�קה,  בע�ר  שנ�ם 
ומג�ע�ם לחלל מרכז� גדול עם תקרה גבוהה 
שבו  הגג  על  חדר  ועוד  חדר�ם   4 ומצו�רת, 
מארחת מר�ם ע�ק, ערב��ה מוסלמ�ת, אורח�ם 
מעוצב  ה�סמ�ן  ב�ת  ��חוד�ת.  בחוו�ה  לל�נה 
בסגנון של א�רוח ב�ת�, או כפ� שהוא מוכר 
בעולם בשם "HOME STAY", שבו האורח�ם 
הב�ת  את  בו.  ח�  שהמארח  בב�ת  מתארח�ם 
31 שנה אבל הוא עזב לשי  רכש אח�ה לפנ�
וה�א החל�טה לפנ� כמה שנ�ם לשפץ  וו��ץ, 
ולהפוך חלק מהחדר�ם לחדר� א�רוח. בנוסף 
ה�א מארחת בב�ת לארוחות מהמטבח הערב� 
כד�  �סמ�ן  ב�ת  לזה  "קראת�  מכ�נה.  שה�א 
ש�רג�שו כמו בב�ת. �כול�ם לה�כנס למטבח 
להכ�ן להם קפה. אם הם מר�ח�ם שאנ� מבשלת 
ובא להם לטעום - אהלן וסהלן. זה לא כמו ב�ת 
מלון, פה �ש חוו�ה אחרת עם בעלת הב�ת. גם 
זה חוו�ה שמג�ע�ם לערב��ה דת��ה מוסלמ�ת 
הב�תה, ולא חשוב מ� בא הע�קר שמאמ�נ�ם 

בבנ� אדם", אומרת מר�ם. 
מחירים: 500-350 שקל, 052-4003875, 

כיכר עבוד 120.

 אוכל 
מסעדת טורקיז

לפנ�  שפתח  השוק  בלב  קטנה  מסעדה 
יכשנה סמ�ר אסאד�, שה�ה בכלל צלם א�רו

ע�ם, אבל האהבה למטבח לא נתנה לו מנוח. 
אסאד� לקח מבנה נטוש שה�ה ש��ך לאב�ו 

יוהק�ם מסעדת שוק קטנה ו�פה באחת הסמ
טאות הצ�ור�ות של הע�ר העת�קה. התואר 
הזה.  למקום  נולד  כא�לו  שוק"  "מסעדת 
אסאד� לא מחז�ק במסעדה כמעט שום חומר� 
גלם. �ושב�ם, מזמ�נ�ם, ואז הוא קופץ לרגע 

ומב�א  לפ�נה  מעבר  הדג�ם  לחנות 
דג�ם טר��םיטר��ם, מתבל בתערובת 

יהתבל�נ�ם הסוד�ת שלו ומכנ�ס לטא
בון. זה �וצא בד�וק כמו שזה נשמע - 
נפלא. המטבח קטנטן ופתוח כך שהכל 
מתבצע לע�נ� הסועד�ם. אנחנו טעמנו 
דג� לברק )זה מה שה�ה אפשר להש�ג 
אצל הד��ג ל�ד( �חד עם מבחר סלט�ם 
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זה לא מתחם מפוחלץ 
לתיירים. כאן חיים 

וגרים אנשים, יהודים 
ומוסלמים, וכל ביקור 
הוא אפשרות לחוות 
את החיים בעיר חיה 
 ופועמת, שעד היום 

יש בה דייגים 
שיוצאים בבוקר 

מוקדם אל הים ושבים 
עם שלל שעולה 

בערב על שולחנות 
המסעדות בשוק

סמטאות 
השוק בעכו. 

אנשים שחיים 
בקצב אחר

מיכה פלנברג 
 הבעלים 

של ערבסק,   
מקום ייחודי

צילומים: אסי חיים



8

לק�נוח  �ום.  מד�  במקום  מכ�ן  שהוא 
טעמנו מהכנאפה שגם אותה הוא מכ�ן 
במחבת  ומוגשת  הזמנה,  לפ�  במקום 
קטנה ולוהטת. תענוג. אחר� ארוחות 
כאלה א� אפשר שלא לתהות מה צר�ך 
�ותר מזה. דג�ם טר��ם, אוכל שנעשה 

יבאהבה ואוו�רת שוק כמו בחו"ל. המס
עדה נסגרת כשרוכל� השוק מתקפל�ם 

והולכ�ם הב�תה, בסב�בות השעה 19:00. 
04-6021200, סמטת יוליוס קיסר.

מרקטו
המ� בור�”  “אור�  במסעדת  �דועה  יעכו 

מזרח�ות  ובמסעדות  ובחומוס�ות  תולוג�ת 
שנמצאות בכל פ�נה, אבל לפנ� חמש שנ�ם 
משהו השתנה. בתוך הבזאר הטורק�, מתחם 
השוק המקור� מהמאה הי18 בעכו העת�קה, 
קטנה  שף  מסעדת  שחר  עומר�  השף  פתח 
וס�מן את תח�לת הש�נו� הקול�נר� שעוברת 

יהע�ר. זה התח�ל משלושה שולחנות בפרוז
דור השוק הארוך שתקרתו קשתות גבוהות 

ישמספקות את האוו�רה, ומאז נוספו עוד פ�
נות חמד א�נט�מ�ות בתוך השוק, וה�ום ה�א 

כבר מסעדה לכל דבר וענ��ן. 
אהבה  המסעדה,  מאחור�  המוח  לשחר, 

ימ�וחדת לאוכל א�טלק� אותנט�, בע�קר מה
דרום, שבו הוא משלב טוו�סט עכוא� מהשוק 
בו נמצאת המסעדה. בתוך החמארה, שמזכ�רה 
את הבזאר�ם של ס�צ�ל�ה ונאפול�, �ש ח�בור 
מושלם ב�ן מה שקורה בחוץ, הסמטאות של 
הע�ר העת�קה, למה שקורה בפנ�ם, במטבח 

הקטן שמוצ�א מתוכו מנות נפלאות. 
בנוסף לפרודוקט�ם הטר��ם מב�א שחר 
הוא  ו�חד  ��חוד��ם  גלם  חומר�  מא�טל�ה 
למזרח  א�טל�ה  ב�ן  ח�בור  מנה  בכל  �וצר 
הת�כון, ובמ�וחד לעכו. החוו�ה במרקטו ה�א 
משפחת�ת, קרובה וא�נט�מ�ת. ארוחה שה�א 

ימסע ב�ן כפר�ם בא�טל�ה ושוק מזרחית�כו
נ� תוסס. 

יטעמנו את הש�שברק לאבנה וזעתר, כ�
יסונ�ם במ�לו� לאבנה וזעתר עם קצ�פת פר
ימזן, נענע �בשה, צ'�ל� ושקד קלו� - מנה נה

דרת שמשלבת בצורה מושלמת ב�ן טעמ�ם 
הא�ט מהמטבח  ונג�עות  הערב�  ימהמטבח 

לנסות  מומלץ  הראשונות  המנות  ב�ן  לק�. 

מא�טל�ה,  שמג�ע  הרומא�  הארט�שוק  את 
מטוגן ומוגש עם קרם ל�מון. ואם אתם שם 
תבררו אם במקרה �ש בספ��של�ם את מנת 
בחזה  מדובר  על�ה.  תוותרו  ואל  הבר�סקט 
בקר שעובר 15 שעות במעשנה, רך ועס�ס� 
ועם טעמ�ם חזק�ם, שמוגש על פ�רה פרמזנו 
וכמה�ן שלצ�דו עגבנ��ה, פלפל חר�ף ובצל 

חרוכ�ם בגר�ל וחרדל ד�ז'ון. 
04-8222144, הבזאר הטורקי, שוק עכו. 

חומוס אבו אל־עביד
יה�א נקראת החומוס��ה הכחולה )כל הק�

עז(, או החומוס��ה שמתחת  רות בצבע כחול 
למגדלור, כ� ה�א נמצאת ממש מתחת למבנה 
הבולט בנמל, אבל אל ת�תנו לאף שם להטעות 
אתכם. המסעדה של ער�ן אבויחמ�ד כורד� ה�א 

הרבה �ותר מסתם חומוס��ה. 
בנוסף  פה  מג�שה  ה�א  �ותר מחמש שנ�ם 

ילחומוס עכוא� לא מתפשר )סמ�ך, עש�ר בט
עמ�ם ועם מעט מאוד טח�נה( גם אוכל ב�ת� 
מסורת�  עכוא�  ב�ת  של  החוו�ה  את  שמב�א 
�חד עם מנות משכם ומנצרת. מדובר במנות 
שעוברות במשפחה שלה, שח�ה בעכו כבר 300 

שנ�ם. 
ב�ן המנות המ�וחדות של ער�ן - מנה של 
פ�תות קלו�ות, גרג�ר� חומוס, �וגורט עם שום, 

ישקד�ם וחמאה שא�תה שובר�ם את הצום בר
מדאן, או "חומוס בשמנ�" - גרג�ר� חומוס עם 
כמו  עונת��ם  תבש�ל�ם  או  וחמאה,  בהארט 
עולש וחובזה. את הטח�נה ה�א מג�שה עם פול 
�רוק כמו בשכם, או פול �רוק מבושל ב�וגורט, 
ובכל מנה ה�א מנסה לתת הצצה אל תרבות 

האוכל במטבח הערב�.
"אנ� משלמת מח�ר על הטעמ�ם המקור��ם 
שהם לא תמ�ד קל�ם לע�כול למ� שלא רג�ל, 
אבל אנ� לא מוכנה להתפשר. אנ� רוצה להג�ש 
ולתת למ� שמג�ע  את האוכל שגדלת� על�ו 

לטעום מהתרבות האותנט�ת", ה�א אומרת. 
יער�ן גדלה כל ח��ה במסעדה שה��תה לא
יב�ה, שה�ה ב�ן הראשונ�ם לפתוח מסעדת ש�

פוד�ם אמ�ת�ת בי1956. לפנ� חמש שנ�ם ה�א 
לקחה חנות מזכרות קטנה שה��תה לאמא שלה 

23.7.2020

 נאפולי
זה כאן

עכו קטנה. ההמלצה 
שלי: לכו לאיבוד 

בסבך הסמטאות, וגלו 
את המסלול הייחודי 
שלכם. תעצרו לקפה 

חזק באחד מבתי 
הקפה, שבו ותעשנו 
נרגילה, נגבו חומוס 

באחד ממוסדות 
החומוס שמפורסמים 

בכל הארץ, ובערב 
הזמינו מקום באחת 

מהמסעדות המעולות 
7 

מ'
מע

ך 
ש

מ
ה

ריחות 
משכרים. חנות 

התבלינים 
קורדי וברט

ערין כורדי. 
מנות של בית 
עכואי מסורתי

זידאן סראי. 
חדר אירוח 

שמזכיר ארמון 
ערבי מפואר

אמיל גטאס. 
חמאם במבנה 
של 1,000 שנה

סמיר אסאדי, 
מסעדת טורקיז. 

מסעדת שוק 
אמיתית

צילום: אלעד גרשגורן

צילום: דניאל חנוך
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�ודעת  בנמל והחל�טה לעשות את מה שה�א 
- לבשל. 

של  במסעדה  השלב�ם  כל  את  "עברת� 
אבא, מק�לוף תפוח� אדמה, ב�שלת�, על�ת� 

יברמות עד השלב האחרון שאבא נתן ל� לע
�קר,  זה דג מאוד  שות - לטגן את הלוקוס. 
ואם לא �ודע�ם לעשות אותו טוב הוא נהרס. 
הלוקוס  את  הכנת�  ה�ה,  לא  כשהוא  ופעם, 
ה�ה  זה  ה�ו מבסוט�ם.  והם  והגשת� לאנש�ם 
המבחן הסופ�, ומאז אנ� עושה את הכל". לפנ� 
עשר שנ�ם אבא של ער�ן ק�בל א�רוע מוח� 
והמסעדה נסגרה, אבל ה�א לא השל�מה עם 
ומבח�נת�  למטבח,  מחוברת  מאוד  "אנ�  זה. 
זה הב�ת, והחלטת� לפנ� חמש שנ�ם לפתוח 
עוד פעם. אבא ה�ה אז במצב בר�אות� לא טוב 
ולא התלהב בכלל, אבל ש�כנעת� אותו, אנ� 
עקשנ�ת. הוא נפטר לפנ� שפתחת�, אבל לא 
ו�תרת� ונתת� לו במתנה את השם של המקום. 
מבח�נת� הוא ההשראה של המקום. כל הח��ם 
של� ב�ל�ת� א�תו וכל הח��ם שלו ה�ו סב�ב 
אוכל. הוא ה�ה מב�א ת�אבון לאנש�ם. בחו"ל 
אנ� אוהבת את המגע עם האנש�ם ואת האוכל 

יהמקומ�, ובעכו לא ה��תה חוו�ה כזו, ואנ� מש
תדלת לתת את זה". 

בגלל הקורונה המסעדה פתוחה כרגע רק 
בסופ� שבוע כשעכו מתמלאת במבקר�ם, כך 

שכדא� לברר מראש לפנ� שאתם מג�ע�ם. 
050-6593985, מתחת למגדלור בקצה 

החומות.

רות'ס
השף אור� ארנולד, שה�ו לו בעבר את שת� 
בעקבות  ונסגרו  בצפון  "ארנולד'ס"  מסעדות 
מבצע צוק א�תן, חבר לשנ� מסעדנ�ם מעכו, 
מונ�ס חור� וסאמר סאעד, שמחז�ק�ם במסעדה 

יהוות�קה "דונ�אנא", והשלושה - �הוד�, מוסל
מ� ונוצר� - החל�טו לפתוח מסעדת שף כשרה. 
המ�קום שנבחר, בתוך מצודה עת�קה הבנו�ה 
בקשתות  שמעוטר�ם  חשופ�ם  אבן  מק�רות 
המפואר�ם,  האב�ר�ם  אולמות  מעל  גדולות, 

י�וצר צ�פ��ה לארוחת אב�ר�ם של בשר�ם טו
ב�ם ו��ן, וארנולד עומד בצ�פ�ות בכבוד. אחר� 
מבחר פת�ח�ם מצו�נ�ם הג�עה לשולחן מחבת 
ברזל לוהטת שעל�ה נתח� אנטר�קוט, ס�נטה 
ואסאדו עשו��ם בד�וק במ�דה למשתה בד�וק 

כמו בתקופת הצלבנ�ם.
04-8848040, רח' ויצמן 1.

 עניין 
חמאם גטאס

בב�קור  טובות  הכ�  החוו�ות  אחת  את 
הקצר בעכו עברנו בחמאם גטאס. לא הכרנו 

יאת המקום שנמצא בב�ת אבן מאחור� המסע
ידה המפורסמת "אור� בור�", מול ה�ם. כשנכ

נסנו ק�בל אותנו אמ�ל גטאס )64(, שהגש�ם 
לפנ� כמה שנ�ם חלום �לדות ואחר� 25 שנ�ם 
של עבודה בא�נטל פתח בעכו ע�ר הולדתו 

יחמאם טורק� אמ�ת�, בד�וק כמו שזכר מהת
קופה שה�ה צע�ר. 

י"נולדת� לא רחוק מפה, ואז ה�ו שנ� חמא
מ�ם בעכו, אבל באמצע שנות הש�ש�ם נכנסו 

ידוד� השמש, ותושב� עכו הפס�קו ללכת לח
מאם ושנ�הם נסגרו. החלום של� ה�ה תמ�ד 

ילפתוח חמאם, וכשפרשת� וחזרת� לעכו הח
ילטת� להגש�ם את החלום. אשת� חשבה שה

שתגעת� אבל אנ� לא ו�תרת�", מספר אמ�ל. 
הוא מצא ב�ת אבן �שן, ו�חד עם ה�לד�ם 
ולשפץ  החל לקרצף את האבנ�ם העת�קות 

יאת המקום. בגלל שהמבנה לא ה�ה גדול מס

פ�ק וא� אפשר ה�ה להרח�ב אותו כלפ� מעלה 
כ� �ש לו תקרת קשת, החל�ט אמ�ל לחפור 

צל מבנה  על  �ושב  שהוא  והתברר  ילמטה, 
בנ� משנת 1113 שמעל�ו בנ��ה עותמאנ�ת. 
ומלואו של  ומצאנו עולם  "החלטנו לחפור, 

יעת�קות שהלכו כמובן כולן לרשות העת�
קות. לקח חמש שנ�ם להשל�ם את הפרו�קט. 
הבאנו עמוד� ש�ש, ברז�ם ומנורות מטורק�ה, 
חמה  ש�ש  פלטת  עם  מקור�ת  ש�ש  מ�טת 

מגואטמלה, והכל פה עבודות �ד". 
וכשמזמ�נ�ם  הרומנט�ות,  בש�א  מדובר 
לזוג כל המתחם עומד לרשותכם בפרט�ות 
פנ�מה  ובאמת, כשנכנס�ם  למשך שעת��ם. 
מלפנ�  ה�ד��ם  רחב  בחלל  מדה�ם.  המחזה 
כאלף שנה ח�כו לנו מ�טות ש�ש חמות ושת� 
רטובה  בסאונה  מתח�ל  הט�פול  מטפלות. 
ואחר�ו מג�ע החלק שלשמו התכנסנו - ע�סו� 
טורק� על מ�טת ש�ש מחוממת שכולל מ�ם 
חמ�ם וקר�ם, קרצוף באמצעות סבון שמן ז�ת, 

וע�סו� מקצוע� שמשא�ר אותך מרחף.  
דקות,   45 שנמשך  הזה,  החלק  אחר� 

יאפשר להמש�ך לג'קוז�, ובסוף - לפנ� שחו
לנצל  כדא�   - שבחוץ  המצ�אות  אל  זר�ם 
עוד כמה דקות של רג�עה על מ�טת ש�ש 
מחוממת גדולה. א�ן ספק, החבר'ה שח�ו פה 
בעכו לפנ� עשרות שנ�ם �דעו א�ך לפנק את 

עצמם.
מחיר: 800 שקל לזוג לשעתיים )כדאי 

להזמין מספיק זמן מראש(, 04-6897462, 
רחוב ההגנה )צמוד למנהרת הטמפלרים(.

משמעות - סטודיו 
לתכשיטים ממטבעות

מ�רן שב�ט ונ�ס�ם בןיאד�בה הם אמנ�ם 
שפתחו סטוד�ו ל��צור תכש�ט�ם בלב הע�ר 

יהעת�קה בסמטה שהתמקמו בה עוד כמה אמ
�וצר את התכש�ט�ם ממטבעות  נ�ם. שב�ט 

וג ה�סטור�ה  �ש  וכך לכל תכש�ט  י�שנ�ם, 
לגול ח��ם משלו, מעצם ה�ותו במקור מטבע 
מאספנ�ם  מש�ג  הוא  המטבעות  את  �שן. 
וממכ�רות פומב�ות, ולכן אפשר למצוא גם 

בס ומהעולם.  מ�שראל  עת�ק�ם  ימטבעות 
טוד�ו אפשר לראות בפועל את כל התהל�ך 
ואפשר גם לבחור מטבע שמוצא חן בע�נ�כם 

במ�וחד כד� שמ�רן �כ�ן ממנו תכש�ט. 
054-4993792, סמוך לכיכר פיזה, עכו 

העתיקה )ליד מנהרת הטמפלרים(.

גלריה ארט 192 
ונ�ס�ם הק�מה  צמוד לסטוד�ו של מ�רן 

יקבוצה של עשר נש�ם �וצרות גלר�ה ��חו
ד�ת בתוך מבנה עותמאנ� מרש�ם. מדובר 
בקבוצה שבה ההחלטות מתקבלות במשותף, 
ומד� �ום חברה אחרת מא��שת את הגלר�ה 

יומקבלת את המבקר�ם. התחושה - כמו כנ�
סה למערת אוצרות שמלאה בפר�ט� אמנות 

יומוצר�ם של ה�וצרות השונות. במרכז הג
לר�ה מוצבת תערוכת אמן אורח המתחלפת 

מד� חודש. 
04-8283955, סמוך לכיכר פיזה, עכו 

העתיקה )ליד מנהרת הטמפלרים(.

זמן גליל מערבי
בנ��ן עת�ק ששופץ בס�וע הקק"ל ומשמש 
כמרכז מ�דע לאטרקצ�ות באזור עכו והגל�ל, 
לצד גלר�ה של אמנ�ם שפועלת במקום. מ� 
אמנ�ם  גבנ�ם,  �קב�ם,  על  מ�דע  שמחפש 

יואומנ�ם, ומבשלות ב�רה ש�ש בעכו ובסב�
בה - שווה לה�כנס למבנה המרש�ם שנמצא 

בלב הע�ר העת�קה.

מלון הבוטיק עכותיקה. סוויטות 
מהממות הפזורות לאורך הסמטאות 
הציוריות של העיר העתיקה, חלקן 

במבנים בני מאות שנים עם חצר 
פנימית, לצד בתי משפחות עכואיות 

שגרות שם כבר כמה דורות


