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בנ ים שפת על בתבל, ביותר 1

ת, ר  שנים אלפי מזה נובעים ו
 חמים מינרלים מים מעיינות 1

שלהם-  של מופלאות תכונות ^
ותענוגות. בריאות

 במספר, 17 טבריה, חמי מעיינות הם אלו
 של בטמפרטורה הקרקע פני אל הנובעים

 בריכוז מינרלים בתוכם ומכילים 60סט
נדיר. ובהרכב

 הורדום כאן בנה שנה אלפיים לפני עוד
והמ הגדולים המרחץ בתי את אנטיפם
 לאזור המקום את והפך פוארים
 חכמי למרחקים. נישא ששמו ומרפא

 המיוחד בערכם הכירו והמשנה התלמוד
 על המסמכים ורבים טבריה חמי של

 במקום. ישראל גאוני ביקור׳
 פרחה הביניים, בימי הערבי, השלטון בזמן

 בתי בה הוקמו מחדש. זו חמד פנינת
 על עומדים חלקם אשר חדשים, מרחץ

 בהם ביקרו ערב ונטיב׳ היום, עד כנם
והנאה. ריפוי לשם

 תיירים לכאן באים העולם רחבי מכל כיום
 טבריה. בחמי הטמון הקסם את שגילו
 ונוף נעים אקלים מינרלים, מים של שילוב
עין. מרהיב

 את מגלים וישראלים תיירים ויותר יותר
לנו זה. מסוג והבראה שבנופש הסגולות

הופ למניעת או... בכאבים, לטיפול פש,
עתם.

 המתפתח שלם מכלול הוא טבריה חמי
בהתמדה:

 בתקופת שהוקמה האריה״ ״בריכת לצד
הוקם פחה אברהים השולטן של שלטונו

ובו ומרפא בריאות מרכז 50ה- בשנות
 טיפוליות, אמבטיות תרמליות, בריכות
 המקום הפילומה. בוץ וטיפולי מסג׳ים
 ביום. מבקרים מאות שנים זה משרת

 את המקיף הידיים רחב ריסובטרופי בגן
ספו שנים לפני הוקם טבריה חמי מכלול

מת, גני מלון רות  פרטי רחצה חוף מולו ח
 נפתח אלה בימים טניס. מגרשי ולצידו
 חמי מוזיאון הלאומי לגן הצמוד בבנין

 של המופלא סיפורו את המספר טבריה
המקום.

הנו מרכז היא המקום של הכותרת גולת
זהו הצעירה. טבריה חמי הבינלאומי פש

 בינלאומית, ברמה ארמון דמוי חדיש מבנה
 מיטב את הכנרת,המכיל לשפת שנבנה

ובריכה מקורות בריכות השכלולים:
 אמבטיות עיסוי, חדרי כושר, חדר פתוחה,
 כולו ממוזג המבנה דגים. ומסעדת הרפ״ה

 עם לה רגילים שאין ברמה ומתוחזק
המבקר. להנאת פרט כל על הקפדה

 תוך הצעירה. טבריה לחמי הבא ברוך
בשמיים. תרגיש שעתיים

וז6£6ו43 זסא 5אוקק68̂  הצעירה טבריה חמי
בינלאומי נופש מרכז


