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משלחת איגוד עורכי כתבי העת והעיתונאים בישראל )העיתונות 
בגיאורגיה  מקצועי  מביקור  אלה  בימים  חזרה  התקופתית( 

התיירות  לשכת  ביוזמת  שנערך 
מנתה  המשלחת  גיאורגיה.  של 
יוסי  בראשות  עיתונאים   15

פרנקל – יו"ר האיגוד.
לבבי  חם,  עם  הם  הגיאורגים 
הפלא,  מה  אורחים.  ומכניס 
להם?  מיוחסת  הבאה  שהאגדה 
את  חילק  שאלוהים  בשעה 
היו  העמים,  בין  העולם  אדמות 
באכילה  טרודים  הגיאורגים 
כי  באיחור,  כשגילו  ובשתייה. 
על  מקום  להם  קבע  לא  האל 

הגיאורגי,  ליהנות ממטעמי השולחן  הזמינו אותו  פני האדמה, 
זו  שלו.  החלקה  על  עבורם  לוותר  שהחליט  התלהב,  כה  והוא 
הסיבה, שהם מכנים את ארצם "ארץ האלוהים". וכן, הם מאוד 
נחשפנו  נחיתתנו  לאחר  הפנים  בקבלת  כבר  לאכול.  אוהבים 
עוף  שיפודי  מלך,  אגוזי  ברוטב  פרוס  חציל  גבינות,  לשלל  
וקבב, דגים מטוגנים. במרכז השולחן- החצ'פורי, מאפה הלחם 
המקומי, ולצדו- הכיסונים המעודנים, המכונים חינקלי. ארוחה 
אצל הגיאורגים אינה שלמה בלי יין, וכשיש צ'ה-צ'ה, המקבילה 
נרחבים  אזורים  על  שבעתיים.  גדולה  השמחה  הוודקה,  של 

המיוחדים  האקלים  תנאי  בוטיק.  כרמי  פרושים  בגיאורגיה 
והמשקעים הרבים מניבים זנים של ענבים עסיסיים, שתוססים 
במחירים  למבקרים  המוצעים   לחיך,  טובים  ליינות  ביקבים 

מפתים.
מספר  פנים.  מתיחת  האחרונות  בשנתיים  עוברת  גיאורגיה 
משטחי  מתמדת.  בעלייה  הוא  אותה  הפוקדים  התיירים 
הפראי  הנוף  התלולות,  הגבעות  השוצפים,  המים  מפלי  השלג, 
והניגוד בין ישן וחדש, בעיקר בתוך הערים המרכזיות- כל אלה 

15 עיתונאים עורכי כתבי עת חזרו מביקור מקצועי בגיאורגיה:

גיאורגיה המתעוררת
בבית הכנסת בטביליסי מדגישים בפנינו, שיש אווירת ביטחון, ונשמרים יחסי שכנות טובה בין היהודים 

למוסלמים. אין גילויי אנטישמיות, ומשפחות רבות מבקשות לעלות ארצה מטעמי ציונות.

מאת: צביקה אידלמן *
ישראל- נשיא לשכת העסקים  במינו.   מיוחד  יופי  לה  משווים 

תקדים  חסרת  התעוררות  על  מצביע  משה,  איציק  גיאורגיה, 
זריזים  יזמים  הנדל"ן.  בתחום 
ובערים  המציאה,  על  קופצים 
ובתי  קניונים  צצים  הגדולות 
ההופכים  גבוהה,  ברמה  מלון 
אזורים משמימים למרכזי קניות 
בעיה  אין  לגיאורגים  שוקקים. 
אחוזי  מקצועי.  כוח-אדם  של 
במיוחד,  גבוהים  האבטלה 
לעודד  עניין  יש  ולממשלה 
ולבנות  להשקיע  גדולות  חברות 

כמה שיותר.
הרעועות  התחבורה  תשתיות 
התדמית  שיפור  על  השוקדת  לממשלה  אדיר  אתגר  מהוות 
הממתינה  נוספת,  תופעה  הזאת.  היפה  הארץ  של  התיירותית 
מחפה  אלה  כל  על  המשוטטים.  הכלבים  סוגיית  היא  לפתרון, 
פרות  טרי,  עשב  מלחכים  סוסים  המרנין:  הפסטורלי  הנוף 
בזריזות כביש סואן,  וטלאים חוצים  מהלכות חופשי בדרכים, 

כאילו אין מחר.
פזורות  כנסיות  מאות  אדוקים.  נוצרים  הם  הגיאורגים  רוב 
בעיקר  הרים,  מדרונות  על  מתנשאים  ומנזרים  הערים,  ברחבי 
בעיירות קטנות ובכפרים נידחים. כבר במאה הראשונה לספירה 
נבנה על מדרון בגבעת גארג'ה מנזר, שנהפך לאתר מקודש על 
בסיס האמונה, שהנזיר דוד הביא עמו מירושלים אבן קדושה 
אחת, המסמלת שלום רוחני בעולם. האבן, שנשתמרה בקתדרלת 
מיוחד,  בטקס  לגארג'ה  שנה  מדי  מועברת  בטיביליסי,  ִסיֹוני 
על  הנקראת  ִסיֹוני,  בקתדרלת  אגב,  הרגל.  עולי  מצהלות  לקול 
הדורמיציון  כנסיית  של  העתק  והיא  בירושלים,  ציון  הר  שם 
בירושלים, ניצב "הצלב של נינו"- מהאלמנטים הקדושים ביותר 

לגיאורגים.
והתרבותי  הכלכלי  הפוליטי,  למרכז  נחשבת  הבירה  טביליסי 
דווקא  אך  ותוססת,  מודרנית  עיר  זו  גיאורגיה. מצד אחד,  של 
שוק  להחמיץ.  אסור  העתיקה  העיר  בסמטאות  השוטטות  את 
המחירים  לתיירים,  משיכה  מוקד  מהווה  והירקות  הפירות 
מלווה  לישראלים  הפנים  וקבלת  משּכרים,  הריחות  נוחים,  בו 
מהמפוארים  כנסת  בית  בטיביליסי  כפיים.  במחיאות  לעתים 
גיאורגיה,  במזרח אירופה, ואין כמעט ישראלי המזדמן לבירת 

שאינו פוקד את המקום.
היגרו  מגיאורגיה  יהודים  יהודים.  כ-6,000  גיאורגיה  ברחבי 
בתבואה  סחר  היה  עיסוקם  ועיקר  ב-1863,  כבר  לישראל 
קיימת  היום  עד  טקסטיל.  ומוצרי  אריגים  וייצוא  ובתבלינים 
הכנסת  בבית  הג'ורג'ים".  "שכונת  המכונה  שכונה  בירושלים 
בטביליסי מדגישים בפנינו, שיש אווירת ביטחון, ונשמרים יחסי 
שכנות טובה בין היהודים למוסלמים. אין גילויי אנטישמיות, 
ומשפחות רבות מבקשות לעלות ארצה מטעמי ציונות. הנושא 

ישן מול חדש בטיביליסי הבירה

שּוק התבלינים קוטאיסי
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שטחים  על  המשתרעים  הבוטניים, 
מקסימים  שבילים  ומכילים  נרחבים, 
פוקדים  רבים  מוריקות.  חמד  ופינות 
את האזור למיצוי תחביביהם, כרכיבה 
על אופניים, דהירה על סוסים, ג'וגינג 
בימי החורף הקרים מציפים  וצּפרות. 
ספורט  חובבי  שמסביב  ההרים  את 

הסקי.
הרי הקווקז המושלגים בחלקה הצפוני 
של גיאורגיה הם אטרקציה תיירותית, 
הגישה  דרכי  במלים.  לתארה  שקשה 
נהגים  רק  וחלקלקות.  עקלקלות 
)כמו אלו שהסיעו אותנו( על  מנוסים 
גודארי  במשימה.  יעמדו  שטח  רכבי 
ביותר  מהידועות  סקי  עיירת  היא 
 2,300 בגובה  וממוקמת  בגיאורגיה, 
מ'. חרף האוויר הדליל, העפלנו לשיא 
ונאלמנו דום מול משטחי השלג  הזה, 
כשהקצנו  בוקר,  לפנות  המהפנטים. 
לעינינו  נגלה  מתוקה,  לילה  משנת 
לבן,  עוטים  הרים  מרהיב:  מחזה 
ופתיתי  בעננים,  נוגעים  שקצותיהם 
הרקיע  מן  דרכם  עושים  זעירים  שלג 
ארצה. אכן, חוויה בלתי נשכחת, שרק 

בשבילה שווה היה להגיע.

צילומים: ד"ר דניה שפירא ©

במסגרת  גאורגיה  של  התיירות  לשכת  אורח  היה  הכותב   *

משלחת של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית.

שבאמת מטריד את הקהילה 
הוא  במקום  היהודית  

נישואי התערובת.
נולד  שבה  גֹורי,  העיר  את 
"שמש   - סטלין  יוסף 
לשעבר  מנהיגה  העמים"- 
ברית-המועצות,  של 
מעריציו  לסירוגין  פוקדים 
בו  הרואים  המושבעים, 
שהטביעו  המנהיגים,  גדול 
ההיסטוריה  על  חותמם 
תיירים  ֵאימים.  משטר  שהנהיג  על  אותו  המתעבים  אלה  וגם 
סקרנים כמותנו מצטופפים בצריף בו נולד, שם מוצגים לראווה 
תמונות מחייו של העריץ, כלי אוכל שהשתמש בהם ומסמכים 

מהתקופה, שבה שלט שלטון ללא ְמצרים. 

ַקיִט  עיר  300 ק"מ מטיביליסי, שוכנת באטומי,  באזור אג'רה, 
לחוף הים השחור. לאורך קילומטרים רבים של הטיילת  מאות 
הגנים  היא  הכותרת  גולת  ומסעדות.  מועדונים  קפה,  בתי 

המחוללים מן הקווקז

צביקה אידלמן עם נינו גינצארדזה - 
ראש חטיבת השיווק במשרד התיירות 

של גיאורגיה

מה  את  הציפור  ממעוף  שנים  במשך  מצלם  אשר  אווירי,  צלם  גפני,  רון 
מרהיב  לספר  אוגדו  צילומיו  לראות.  יכולים  לא  האדמה  על  שאנחנו 
"ישראל - נופים מהשמיים" אשר הושק בתערוכת צילומי יחיד. התערוכה 
"נופים מהשמיים" מוצגת במהלך חודש מאי במוזיאון גבעת התחמושת 

בירושלים )ללא תשלום(.
ישראל  נופי  את  המצלם  אוויר  צלם  געש,  קיבוץ   ,1970 יליד  גפני,  רון 
פיתוח  מהנדס  היה  המחשב,  במדעי  ראשון  תואר  בעל  הציפור.  ממעוף 
בצעד  שינה  תכנה,  בפיתוח  מעשור  יותר  ולאחר  מובילה,  הייטק  בחברת 
אמיץ את מסלול חייו והלך בעקבות אהבתו לטיסה, צילום ונופי הארץ 

והקים את חברת סקאייפיקס.
www.skypics.co.il לפרטים נוספים אודות התערוכה, הצלם והספר

"ישראל - נופים מהשמיים"
צילומי אוויר וספר של הצלם רון גפני 

ים המלח

שדה נוריות בקריית מלאכי

עכו העתיקה


