
ולסביבותיה. לטבריה מייועד
 ביותר המבריקים הרעיונות אחד
 נמצא הישראלי התיירות בעולם

גור עם יחד מימוש. בשלבי עתה
 אתר־טבילה תוכנן נוצריים דת מי

קי ליד גדת־הירדן, על בכנרת.
 אלה בימים מקימים כנרת, בוץ

 בחלקו הנבנה קטן אמפיתיאטרון
 הנוצרים התיירים המים. בתוך

 בתוך גופם כשמחצית ישבו ריס
ברכת את במקום ויקבלו המים,

 את והפסיקו נזעקו רבנות־הראשית
שתוכ סכנה נוצרה המלון. בניית
 שר־ ישותקו. המלונות פיתוח ניות

 לעובי נכנס פת, גדעון התיירות,
 שר־החי־ על ללחוץ והחל הקורה

 להמשך להסכים המר, זבולות נוך,
פת נמצא דבר של בסופו הבניה.

 לחפור ימשיך אגף־העתיקות רון:
 האתר כל את שיחשוף עד במקום

 המלון של המשקיע הארכיאולוגי.
העתיקות, שיחשפו ואחרי ימתין,

המשוחזרים הרומיים המרחצאות
טוגה וללבוש במים לטבול

 ישראליים שירים עם וגבינות יין
ה המלון של היאכטה סיפון על

 רגליים סיורים הכנרת, על שטה
 פולקלור ערבי בטבריה, מודרכים
ישר שירים לימוד וערבי ובידור,
אליים.

 האטרקציות אחת כי נראה
 תהיה טבריה לתיירי הגדולות

 מהעיר, המרוחק באתר דווקא
 שלושה באל־חמה. חמת־גדר אתר

 אל- מעיינות על השתלטו קיבוצים
 של בהיסטוריה המפורסמים חמה
 את לפתח והחלו ארץ־ישראל של

 וכפר־ אפיק מבוא־חמה, המקום.
פיקני חניון במקום הקימו חרוב
 לביקור והכינו שיפצו מפואר, קים

 הגדולות הבריכות אחת את הקהל
קור חמת־גדר מעיינות שבאזור.

 ממעיינות יותר המרפא לתיירי צים
מוה אין בחמת־גדר חמי־טבריה.

 מהמעיין הנובעים המים את לים
 טובלים והמתרחצים רגילים במים
 מעלות 42 של בטמפרטורה במים

 יביאו שאלה משוכנעים כשהם
תחלואיהם. לכל מזור

מרחצאות
רומיים

 קיבוץ חבר רינות, ***דומי
הקי עבור המנהל מבוא־חמה, ״■

 מסתפק אינו האתר, את בוצים
 שנעשה מה של הגדולה בהצלחה

 המבקרים אלף 300וב־ כה, עד
בעזרת לחמת־גדר. השנה שיגיעו

*יין י■*•'* ,

עמודים על המלון ייבנה שעליו (באמצע) החפירות אתר־
להמר פת בין פשרה

 ה־ בירדן הטבילה שלהם. הכומר
מ הברכה וקבלת לנוצרים .קדוש

 אליהם מהשיאים אחד היא הכומר
נוצרי. מאמין כל לשאוף יכול

 מעל מלון
מוסיאון

 חוש- לא עדיין זה בפעלול ך ^
 החברה־הממשל־ מלאכת למה * ,

 חוף על הטיילת תית־לתיירות.
 בשלבים נמצאת טבריה של ימה

ה ומילבד הקמתה של האחרונים
 משיכה מקור תהווה שהיא עובדה

 מקור תהווה גם היא לתיירים
פר קבלן לעסקי־תיירות. משיכה

ש גדולה, מרינה עתה מקים טי
תיירות. שרותי יוקמו סביבה
 טבריה של הגדולות הבעיות אחת
 המימי דווקא היו התיירות בנושא

 מלון ליד הארכיאולוגים. צאים
 להקים התכוונו ,טבריה פלאזה
 כשהחלו נוספים. מלון בתי חמישה
הת הראשון, יסודות את לחפור

 עשיר. ארכיאולוגי אתר במקום גלה
וזז־ אגף־העתיקות מישרד־החינוך,

 עמודים, על שלו המלון יבנודאת
המ של הראשונה שהקומה כך
ב לעתיקות, מוסיאון תשמש לון
מעליה. יבנו המלון חדרי עוד

ה של הפנוי הזמן בנושא גם
 מיספר כבר נעשות תיירים

ממ ענתבי, מזכיר־העיר פעולות.
 מהבחינה שיש שמה לטעון שיך
 לנו יש בשבועיים (״פעם בעיר הזו

 מספיק, לתיירים,״) פולקלור ערב
 לבקר זמן מספיק אין לתייר וכי

 לשוט או להתרחץ העיר- בסביבת
 בתי־הקפה בכל לבקר וגם בכנרת

טבריה. לו שמציעה והדיסקוטקים

נ21__
וגבינות

 פלאזה מנהל כהן, פו ודוד ף•■
 מספיק. זה שאין יודע טבריה י

 בידור תוכניות יום מדי מכין הוא
אלי תוכניות שלו, המלון לאורחי

אח ממלונות תיירים גם באים הן
תוכ שלו לתיירים מציע כהן רים.
ערב הכוללות מגוונות בידור ניות

 החברה״הממ־ של תקציבי־פיתוח
לנ שלומי מקווה שלתית־לתיירות

הע התיירותי הפוטנציאל את צל
 שאין כאבן בחמת־גדר המונח צום
הופכין. לה

מעיי ארבעה עוד לשלומי יש
 ריצ־ לפתח. יכול הוא אותם נות

 על שנמצאה יפהפיה פת־פסיפס
 כדי עתה מוסתרת בחמת־גדר, תל

 השנה תחשף אך אותה, לשמר
 המיסגד מיבנה־מגן. יבנה וסביבה
 למד ייהפך במרכדהאתר הניצב
ארכיאולוגי. סיאון

שלו של התוכניות עיקר אולם
 סביב הם התיירות ואנשי מי

הע הרומיים המרחצאות שרידי
 עתה בחמודגדר. שנתגלו תיקים

 ושיחזור שיפוץ בחפירה, עוסקים
 אחד גבי על הבנויים המרחצאות

 חמת־גדר. של החמים המעיינות
 שנה־שנתיים תוך כי מקווה שלומי
המרחצ המקום, שיחזור יושלם

ותיי לתחייה, יקומו הרומיות אות
 במקום ולרחוץ לבוא יוכלו רים

 כמו ממש טוגות, לבושים כשהם
אז. של הרומים
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§3 רב!! נסו וחסון

 אינטרנשיונל גרייהונד חברת
בעולם הגדולה

ברחבי ולטייל טיסה כרטיס לרכוש לן מציעה

ה ארה״ב ד קו קנ מכסי ו
לרשותן

מפוארים אוטו,בוסים 4000
ת * אוויר מיזוג או  מרגוע כס

וכו׳. קריאה מנורות, ואיפור, נוחיות חדר
תון נסיעה כרטיס  ארה״ב ב
 $158 — ימים 3

$ 205 — ימים 16
$ 341 — ימים 31

בחירה לפי ובלילה ביום נסיעות
ברחבי נהדרים סיור מסלולי 50 כן כמו

קו קנדה ארה״ב, סי מכ ו
בערים, מודרכים וסיורים מעולים מלון בתי :כולל

ם, והאגמים בפארקים מי מפורס  ועוד. הקניונים דיסנילנד, ה
:בארץ הנל׳יגים

שיונל אפריים אינטרנ
 בן־גוריון) שד׳ — (דיזנגוף 4 ז׳ורס ז׳אן רח' תל־אביב,

ת״א 235270 ,237434 טל.
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 רוזנבאום גבי של החדש ספרו
מגרות

התאבדות של שבוע
ת להשיג  ׳המובחרות הספרים בחנויו

בית״׳עלים :ראשית הפצה

611 2239 הזה העולם


