צילום :סמי פרג'

ישראלי
במקור
קונספט אירוח מנצח
מקבל מימד נוסף בנוף
גנוסר  -מלון ישראלי,
המלון הקיבוצי הראשון
בארץ שמתהדר
בחוזקות ומציע חופשה
ישראלית טהורה  -על
שפת הכנרת ,האגם
הישראלי ביותר ,על
מרחביו הירוקים ונופי
עמק הירדן

יגאל אלון חבר קיבוץ גנוסר אמר" :עם שאין לו
עב ,ר ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" .בתיירות
נוף גנוסר מתחברים לישראליות במהותה ולקראת
הקיץ מתחדשים ומחדשים לכל אורח במלון.

רוני מ
נו ,ר סיון פרג' ו
אימו טאניה צי
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ם:
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ט
יד – ג'יליס

פוטו פרג'

אז למה מלון ישראלי?

את הפוטנציאל הטמון במלון על שפת הכנרת
גילו חברי גנוסר החלוצים ,כבר בשנת  .1964מאז
ועד היום התפתח המלון ללא היכ ,ר אבל הציר
המרכזי והמהות לא השתנו .בקיבוץ גנוסר מייצרים
תיירות ,ישראלית במיטבה .לאחר חשיבה הוחלט
שהמלון ישמור על צביונו הישראלי והקיבוצי כמלון
ראשון מבין מלונות הקיבוצים" .מלון נוף גנוס ,ר
הוא מיצוי הישראליות ,תייר שמגיע למלון בין אם
הוא ישראלי או תייר מחו"ל ,חווה כאן את ארץ
ישראל היפה ,את נופי הכנרת ,לצד האקלים
הקיצי ,את המרחבים הירוקים ,את השקט ,כן,
גם את הקיבוץ .מלון נוף גנוסר בחמישים ושלוש
שנותיו אירח ראשי מדינות ,ראשי ממשלה ,אחמ"ים
רבים ,כנסים ,פסטיבלים ואירועים רבים" ,ציין רוני
מנור מנכ"ל המלון.

אז מה היה לנו כאן?

 40דונם של מרחבים ירוקים לצד חוף ים פרטי,
למעלה מחמישה עשורים של צמיחה ופיתוח,
מייצרים חווית אירוח המשלבת עכשוויות מעודכנת
ואווירה כפרית ארצישראלית.
המלון וכפר הנופש (הווילג') ,מונים  245חדרים
מפנקים ומרווחים וסוויטות מפוארות ,חלקם
משקיפים לכנרת ,מאובזרים במיטב הציוד.
קולינריה ישראלית במיטבה ,שף גיל גרין ,הוותיק,
מצעיד בנועם את מטבח המלון עם היצע קולינרי
עשי ,ר תפריטי קונספט ,מבחר מנות ייחודי ומשקאות
במזנון חופשי .אורחי המלון נהנים משלל מטעמי
המטבח הישראלי ומאכלי עמים ,לצד מטעמי
קונדיטור משובחים .מתחם קומזיץ' ,על חוף הכנרת,
מהווה מוקד לערבי שירה ובילוי סביב המדורה.
מרשמלו לילדים ,מטעמי קדרה "פוייקה" למבוגרים
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ועוד מטעמים ופעילויות קולינריות יחודיות.

האוטו הצהוב

לקראת הקיץ נרכש למלון אוטובוס מטיילים חשמלי
צהוב ,אשר מאפשר סיורים מודרכים ברחבי הקיבוץ
לאורחי המלון .התופעה ששמה "קיבוץ" ממשיכה
לסקרן רבים מהאורחים הישראלים והתיירים מרחבי
העולם .בנוסף במלון תכנית בידור מגוונת :מופעי
מוזיקה ,הרצאות ,הפעלות ,מועדון ילדים ,לחובבי
הספורט ואוהבי החיים הטובים מציע המלון מגוון
אפשרויות בילוי ,מבריכת שחייה צמודה למלון
ורצועת חוף פרטית מוצלת ובה אפשרויות לפעילות
ימית מגוונת ,מגרשי טניס ,אולם כדורסל ,קט רגל,
בילארד לצד מרחבים מוריקים .טיילת מקסימה
מקיפה את המלון לאורך נחל צלמון ,עם פינות
ישיבה ומסלול הליכה/ריצה משולט העובר דרך
שדות הקיבוץ ולאורך הכנרת.
גם השנה התקיים בהצלחה רבה פסטיבל "סולם
יעקב" הותיק והמסורתי ,למוסיקת עולם .הביקוש
אליו הולך וגדל מידי שנה וכבר כל הכרטיסים
למהדורת החורף של הפסטיבל אזלו" .כנס
גנוסר" למקצועות הספורט הוכתר בהצלחה רבה,
אלפי מתאמנים ומתאמנות זכו להנות ממיטב
מדריכי האירובי בארץ ובעולם בגנוסר .אירוע
הרוק "מחזירים את הרעש" לזכרו של החייל
גיא בוילנד ז"ל שנפל בצוק איתן ,הפך למסורת
ומושך חובבי רוק רבים .כנסים מקצועיים רבים
בוחרים בגנוסר כלוקיישן מועדף .

"לרגל השקת הקונספט נוף גינוסר מלון -
ישראלי הראשון בין מלונות הקיבוצים ,נבחרה
תערוכת צילומים מיוחדת לשקף בצורה מקבילה
את חזון המלון המקפיד לשמר לצד הקדמה
את עברו ההיסטורי ,הנופים ,המרחבים ואווירת
האירוח הישראלית במיטבה" .הסביר רוני
מנור מנכ"ל המלון במהלך פתיחת התערוכה,
שהתקיימה כחלק מחגיגה ישראלית שמזמן
לא נראתה באזור .תערוכת הצילומים של אמן
הצילום סמי פרג' ז"ל שהפך למוסד צילום
בישראל מיום עלייתו מבגדד – נקראת "ישראל
–  60שנה מבעד לעדשה" .הצילומים בתערוכה
נבחרו בקפידה מתוך אלפי נגטיבים מארכיון
צילומיו של סמי פרג' ז"ל ומוצגים בחשיפה
ראשונה .בינהם :הגעת נשיא מצרים ,אנואר
סעדאת לישראל ,הגעת חטופי אנטבה ,ירושלים
בשנת  ,1967עם סיום המלחמה ומלחמת יום
הכיפורים .פורטרטים של יפה ירקוני ,שושנה
דמארי ,קונילמל (מייק בורנשטיין) ,אריס סאן,
מיס תבל רינה מו ,ר נופי ארץ ישראל משנת
 ,1950החיים במעברה ,צילומי ילדים שסמי
צילם לאורך דורות וכל זאת תוך שמירה על
אותנטיות התמונות ללא עיבודי מחשב ו"פוטו-
שופ" .אוצר התערוכה ,סיון פרג' (בנו) הקדיש
את התערוכה לאמו טאניה וסיפר בהתרגשות
על העשייה סביב התערוכה מרגע הרעיון ועד
גמר תליית התמונות ברחבי המלון.
תערוכת הצילומים במלון נוף גנוסר תוצג בלובי
המלון למשך חצי שנה .הציבור מוזמן לסייר
בשטחי המלון ולהנות ממיצג ישראלי ייחודי.
לתיאום ביקור בתערוכה ופרטים04-6700320 :
WWW.GINOSAR.CO.IL

