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חבר  ז"ל,  פז  אלברט  זה  היה 
ומיסד קיבוץ גינוסר, שהגה את 

למע לפני  כבר  וחשב  והרעיון 
לה מ-50 שנה מחוץ לקופסא. בשנת 1947 
סוכות  להקמת  הראשונה  התוכנית  נולדה 
שפת  על  בחורשה  ומחצלות  )בונגולוסים( 
החל  והציבור  פורסמה,  התוכנית  הכנרת. 
התממשה  לא  היוזמה  אך  מקומות,  להזמין 

בסופו של דבר.
ורק  הארחה,  לבית  המקום  הפך  מכן  לאחר 

שנים מאוחר יותר למלון.
בנובמבר 1962 הוטמנה אבן הפינה של בניין 
נופשים  לתיירים,  הארחה  בית  "גני-שר", 
ומטיילים מרחוק ומקרוב - החזון היה בניית 

ובית הארחה בו תשרה אווירה חברתית ותר
בותית ישראלית, כיאה למפעלו של המשק 

והקיבוצי, תוך רכישת ידידים מהארץ ומה
עולם וחשיפתם לאורח החיים בקיבוץ. חברי 
גינוסר ראו במפעל התיירותי עוגן להרחבת 

והבסיס הכלכלי של המשק, מקור מחייה ומ

הפי אבן  הנחת  טקס  לחברים.  עבודה  וקום 
נה התקיים בנוכחותה של הגב' רחל ינאית 
בן צבי ז"ל, אשת הנשיא דאז יצחק בן צבי, 
והשם הראשון שניתן למלון היה "גני שר". 
השם הזה לא שרד זמן רב ועוד לפני החנוכה 
הרשמית כבר הוחלט לשנות את שמו ל"נוף 

גינוסר". 
ובש והתפתח  גדל  המלון  עברו,  והשנים 

הפרס  קפלן",  "פרס  את  קיבל   1965 נת 
הממלכתי החשוב שניתן בזמנו על העלאת 
הפריון והגברת הייעול במלון. הפרס נועד 
התורמים  חשיבות,  בעלי  הישגים  לציין 
לקידום המשק לעידוד חדשנות ויצירתיות, 
ושיפורים  יוזמה  מקורית,  חשיבה  לפיתוח 
בתהליכי הייצור והשירות ולהעלאת איכות 

הניהול ויחס העבודה במשק.
היסטורי  לביקור  המלון  זוכה  השנה  באותה 

ומאלפרד ג'וזף היצ'קוק ז"ל, הידוע כאחד מג
דולי הבמאים של הקולנוע בכל הזמנים. את 
היצ'קוק קיבל במלון חבר הקיבוץ, יגאל אלון.

חדרים משודרגים

מאז ועד היום עבר המקום שינויים רבים, 
של  לחופה  נושק  המלון  ופיתוח.  צמיחה 
40 דונם מרחבים ירוו  הכנרת, ממוקם על

גינו "נוף  כיום,  גם  פרטי.  ים  וחוף  וקים 
סר" עדיין מוביל את חזונו כבית בו שורה 

ואווירה חברתית ותרבותית בדגש על יש
243 חדרים מפו  ראליות. המלון מונה היום

נקים ומרווחים וסוויטות מפוארות, חלקם 
מאובזרים  הכנרת,  שפת  אל  משקיפים 
האורחים.  ורווחת  לנוחיות  הציוד  במיטב 
לאחרונה שודרגו 100 חדרים במלון לרמת 

ואירוח דה-לקס, בעלי עיצוב צעיר ומרע
)הפונדק( המו הגן  75 חדרי  בנוסף ל -נן, 

שפחתיים.
מטרה  לכל  כנסים  אולמות  ישנם  במלון 
קלה  הגעה  מאפשר  הגיאוגרפי  ומיקומו 
אל כל האטרקציות ואתרי התיירות בצפון 
הארץ, בגליל העליון, טבריה, עמק הירדן, 
סובב כנרת ורמת הגולן. גם אם לא תצאו 
מאווירה  ליהנות  תוכלו  מהמתחם  לצאת 
כפרית, חוף ים פרטי ומוצל, בריכת שחיה 
קיצית, מגרשי טניס ואולם כדורסל. כמו 

מקסי טיילת  ממוקמת  למלון  צמוד  וכן, 

ישיבה  פינות  עם  צלמון  נחל  לאורך  מה 
3 ק"מ,  ומסלול הליכה/ריצה משולט של 
שפת  ולאורך  הקיבוץ  שדות  דרך  העובר 

הכנרת.

מתחילים לחגוג

מלון נוף גנוסר מתגאה גם בגסטרונומיה 
ומובחרת, עליה אמון השף גיל גרין. הארו

מבחר  וכוללות  ומגוונות  עשירות  חות 
מסעדת  חופשי.  במזנון  ומשקאות  מנות 
המטבח  ממיטב  מטעמים  מגישה  המלון 

והישראלי ומאכלי עמים, לצד מטעמי קונ
דיטור משובחים.

בשנים האחרונות מצליח המלון, בהנהלת 
חבר הקיבוץ רוני מנור וצוות מסור ונאמן, 
מידי  חשובים.  כלכליים  הישגים  להציג 
שנה מושקעים תקציבים גדולים בשדרוג 
המקום ובהתאמתו לצרכי הנופש. בעשור 

בש המלון.  חדרי  כל  שודרגו  והאחרון 
נים הקרובות נערך המלון לקראת ביצוע 
בניית ספא מפואר שיכלול מתקנים רבים. 
"שנת 2012 הייתה שנת שיא בתיירות נוף 
אגף  חנוכת  בטקס  מנור  סיפר  גינוסר", 
להיות  ממשיכים  "אנחנו  החדש.  החדרים 
ולחבריו  לקיבוץ  משמעותי  כלכלי  עוגן 

שנהנים מרווחיו".
להתו צפויים  למלון   50 ה יובל  -בשנת 

בנוסף  ייחודיים,  אירועים  שלל  בו  קיים 
בו  שמתקיימים  המסורתיים  לאירועים 
למקצועות  גינוסר  כנס  ובהם  שנה  מידי 
יעקב  סולם  פסטיבל  והכושר,  הספורט 
הוותיק שמתקיים פעמיים בשנה לאוהבי 

מוסיקת עולם ועוד.

מלון נוף גינוסר 
שעל שפת הכנרת 

מציין השנה 
יובל להיווסדו * 
הזדמנות נהדרת 
להסתכל אחורה 

על כל הרגעים 
ההיסטוריים 

שהתרחשו בו, 
להיזכר בביקור 

של הבמאי אלפרד 
היצ'קוק ולהבין את 

סוד ההצלחה

מלון של 
פעם ביובל

זריחה בחוף גנוסר
צילום: יוסי רותם

חדרי הדה לקס במלון נוף גנוסר
צילום: יוסי רותם

1965 – שר העבודה יגאל אלון ז"ל מעניק את פרס קפלן למנהל 
המלון אלברט פז ז"ל. צילום: באדיבות ארכיון קיבוץ גנוסר

רה"מ בביקור במלון חותם בספר האורחים ומברך ראשון 
לרגל שנת היובל. צילום: אייל הצפון


