
ת נתבו! עי גי סי בישראל. הת״״וות עד בסיוון! ו  מישוד־ וראשי טבריה כונ
לל נבלמת טבריה של שהתפתחותה טוענים התיירות עיבורי של עקשנותו בג

 גני־חמת במלון חדר שמזמין י *{י
 חולה אדם בדרך־כלל הוא בטבריה 1*
 זה, מלון של הגדול היתרון קשיש. או

המר הוא עצמה, לעיר מחוץ הנמצא
 חנזי־ מרחצאות מולו, הנמצאים חצאות
טבריה.

 גגני־חמוז חדר להזמין כשמטלפנים
 ליום, זוגי חדר לפיו המידע את מקבלים

 לירות. 4460 מחירו ארוחות, שלוש כולל
והטי־ המרחצאות על מידע כשמבקשים

ענתבי העיר מזכיר
דיסקוטקים יש

 פתוח, ״הכל :ההזמנות פקידת עונה פולים
הטיפולים.״ כל את לקבל אפשר

 הופכת התמונה לטבריה, כשמגיעים
 גני־ מלון משובבת־לב. פחות קצת להיות
 גובה שהוא הגבוה המחיר למרות חמת,
 ש- ולמרות נותן, שהוא השרותים עבור

מז כוכבים, 4 לו העניק מישרד־התיירלת
 של ירודה בדמה בית־הבראה יותר כיר

בי לכל מתחת הוא השרות קופת־חולים.
 האורחים אל מתייחסים העובדים קורת•

מכו החדרים בלתי־רצויים, טרדנים כאל
 ביותר. האלמנטרי הציוד ובתוכם ערים

 כ- ושרותי־המלון, מלוכלכים המסדרונות
כשמת רק פתוחים קלה, לשתיה מזניו
 אותם. לפתוח עליהם האחראי לעובד חשק

 הנראה ככל ומבושל גרוע הוא האוכל
מיומן. בלתי טבח על־ידי
 באים לגני־חמת הבאים האנשים אולם
 נגרמת כאן המרחצאות. בשביל בעיקר

 ניכר חלק ביותר. הגדולה האכזבה להם
ב- סגורים החדשים המרחצאות משרותי

 גדולה גרמנית בהשקעה ניבנו מפוארים
*׳ ביותר.

 ארכיטקטוני פלא
כטבריה ^

 175 הוא למרחצאות הכניסה **!חיר
 מקבל בתמורה ביום־חול. לירות

 וזכות בארון־מלתחה שימוש רשות הנופש
המר של הגדולות הבריכות בשתי רחצה

 וזו המיבנה בתוך שנמצאת זו חצאות,
אמבט עבור הפתוח. באוויר לו, שמחוצה

 יש אוויר, הפולטים צינורות בתוכם יות,
 שימוש עיסוי, עבור נוסף. סכום לשלם
 בבריכה או הפיזיוטרפיה מיתקני בחדר

לשלם יש ומוגבלים לנכים המייוחדת

 חדר שמזמין למי להטעיה. בטענות לבוא
עוב המרחצאות מיתקני אם ושואל במלון

חיובית. תשובה נמסרת כרגיל, דים
 לרמות לעצמם להרשות יכולים עי־חמוז

ב אחרים כמלונות שלא אורחיהם. את
 כספו על להתמודד צריכים הם אין טבריה

 הסכם יש לגני־חמת ואורח. אורח כל של
 לפיו הגרמנים השילומים שלטונות עם

 על- הממומן הרפואי הטיפול זכאי יכולים
 ולמרחצאות למלון לבוא הגרמנים, ידי

והגר בשנה, חודש עד שבועיים למשך
 על מבוססים חנזי־טבויה משלמים. מנים
בטמ מים הסמוך, מהמעיין הנובעים המים

ב שם הנמהלים מעלות, 32 של פרטורה
רגילים. מים

היחס את מזכיר בטבריה לתייר היחס

 לינות אלף 217ו־ תיירים של לינות אלף
 מלונות של התפוסה אחוז ישראלים. של

 אחוזי 51 :בארץ ביותר הנמוך הוא טבריה
בממוצע־שנתי. תפוסה

 מלונות שלושה עוד יש גני־חנזת מילבד
 הוא שבהם הראשון בטבריה. מפורסמים

 כוכבים, חמישה בעל טבריה, פלאזה מלון
 הנכנס בארץ. ביותר הטוב כמלון הנחשב

המב מהרצפה מסתנוור לפלאזה־טבריה
מנומס צוות על־ידי מתקבל בנקיונה, היקה
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 וזאת השנה, במשך מסויימות תקופות
בטלפון. שנאמרה להבטחה, בניגוד

ה המרחצאות מיתקן הוא חמי־טבריה
 הכנרת שפת על בעולם. ביותר משוכלל

 מיתקנים בו ומפואר, ענק מיבנה נבנה
 מייו־ אמבטיות ענק, בריכות משוכללים,

 הגורל לעג אולי וחדרי-טיפולים. חדות
 גני־חמת למלון מהבאים ניכר שחלק הוא

 שלהם שהשהות כאלה הם ולמרחצאות
 מערב־גרמניה ממשלת על־ידי משולמת
ה והמרחצאות הסכם־השילומים במסגרת

 מסתכם בחמי־טבריה ביקור נוסף. סכום
ליום. לירות 1000ב־ כלל בדרך
מר סגורים למשל, יולי, בחודש אך

 מועטים, המבקרים המיתקנים. בית
 כדאי לא אלה ועבור ליום, 300כ־ רק

כש חמי־טבריה. אולמות כל את לפתוח
 ליום, איש 800ל־ המבקרים מיספר מגיע
ה המיתקנים. כל את להפעיל כבר כדאי

ב לבוא ואין מסחרי שיקול הוא שיקול
 גני־ ומלון חמי־טבריה להנהלת טענות
אפשר אך בעלות, באותה הנמצאים חמת,

 אי התייר ואת גני־חנות, במלון לאורח
 מאומה, לו מציעים כשלא לרמות. אפשר
 הוא אין ומודעות, דפדפות־פירסום מילבד

 התיירות סולם בתחתית עומדת טבריה בא.
 אתרי חמשת מבין החמישי במקום בארץ,

 אחרי ניצבס טבריה ישראל. של התיירות
ב יש ונתניה. אילת תל־אביב, ירושלים,

 שהם בתי־מלון, 24ב־ חדרים 1500 טבריה
ב בארץ. בתי־המלון מכל אחוזים 8 רק

 לינות אלף 559 בטבריה היו שעברה שנה
340כ־ מהם באילת), לינות מיליון (לעומת

 מרווח, גדול, לחדר אותו המוביל וזריז
 מעניק אך זול אינו המלון ויפה. נקי

 למצוא קשה כמותם לאורחים שרותים
 חדרי־האוכל גם בארץ. המלונאות בעולם

 אם טעימות ארוחות מעניקים המלון של
יקרות. כי

 גלי־כינרת. מלון הוא אחר מפורסם מלון
 מהמלונות זה מלון היה שנים עשר לפני עד

 דויד של חופשותיו בארץ. המפורסמים
 פירסומת לו הביאו זה במלון בן־גוריון

הועם גלי־כינרוז של זהרו בינלאומית.


