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כתבה וצילמה: שוש פרנקל

ליברלית־דמוקרטית  מדינה  גיאורגיה,  למדה  אוקראינה,  לפני  עוד 
עם תרבות עתיקה ומסורת המשתרעת על־פני 3000 שנה לקחת את 

העיצות האמריקניות הנוגעות לביטחונה הלאומי בעירבון מוגבל.
אוויריות  התקפות  של  בשורה  רוסיה  פתחה   2008 באוגוסט  ב־8 
לדרום  נכנס  זו  של  שצבאה  אחרי  גיאורגיה  על  קשות  וקרקעיות 
הגיאורגית.  הטריטוריה  את  בידיו  לשמר  במטרה  בצפון  אוסטייה 
צ'ייני, שר ההגנה האמריקני, מיהר לפזר הבטחות סיוע צבאיות,  דיק 
שנתבררו כחולפות עם הרוח. אחרי חמישה ימי לחימה בלבד, איבדה 
לטובת  בצפון־מערב  אבחזיה  חבל  ואת  דרום־אוסטייה  את  גיאורגיה 
הדוב הרוסי ומאז היא מקפידה לקיים יחסים תקינים עימו. אולם, לא 
על חוסר התוחלת בהסתמכות על ההבטחות הביטחוניות האמריקניות 
ביקשתי לכתוב הפעם אלא על פניה היפות ומסבירות הפנים של הארץ 
ההררית הזו על 6 מיליון תושביה, שעדיין חולשת על יותר מ־60 אלף 

קילומטרים מרובעים ושמספקת למבקר בה גל ריגושים.
רסתוולי,  שוטא  השם,  לפחות  מוכר  מישראל  המבקרים  לרוב 

נמר",  עור  ה"הומרוס" הגאורגי, מחברה של הפואמה האפית, "עוטה 
את  לשמר  מצליח  הוא  כאשר  גפינוב,  דב  על־ידי  לעברית  שתורגמה 
של  ביתם  גם  היא  שגאורגיה  מסתבר,  אך  העתיק,  והמצלול  החריזה 
זמרי אופרה בינלאומיים, מנצחים וסולנים מוסיקליים, רקדנים, פסלים 
וציירים עתירי מוניטין ואחרים. התרבות נושקת בה בכל פינה, וזאת 
של  המהביל  והיופי  השופע  הקולינרי  ממטבחה  העולה  הניחוח  בצד 
לטעום  לנו  נזדמן  זאת,  מכל  קמצוץ  הארכיאולוגיות.  החמדה  שכיות 
בביקור בזק בן 6 ימים, שקיימנו בגיאורגיה, חברי המשלחת של "האיגוד 
הגיאורגי  התיירות  משרד  כאורחי  תקופתית"  לעיתונות  הישראלי 

)למעט הטיסות הבינלאומיות(.
רק במרחק של שעתיים טיסה מלוד )הטיסה באמצעות "טורקיש 
אייליינס" הכוללת גם חניית ביניים באיסטנבול מכפילה את הזמן(, 
אפרורים  רכבת  בתי  שבצד  טיבליסי,  הבירה  עיר  פנינו,  את  מקבלת 
ומשמימים, זכר מן התקופה הסובייטית, מתהדרת בכנסיות ובמבצרים 
משקיעים  של  בעיקר  חדשניים,  בפרוייקטים  וכן,  הביניים  מימי 
ישראלים דוגמת המלון היוקרתי "רקסוס" של המשקיע איציק משה, 
המשמש גם כראש לשכת העסקים גיאורגיה־ישראל. היזם הישראלי 

 גיאורגיה – 
הארץ המומלצת לביקור
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שמקיימת  הצעירה,  הגיאורגית  הממשלה  של  בשבחה  לספר  מרבה 
יחסים טובים עם ישראל ושמבטיחה ליזמיה הטבות מפליגות ופטור 

ממסים.
שדרות רוסטבלי הרחבות החוצות את העיר מציגות לראווה מבנים 
מסעדות  בצד  זאת  האופרה,  ובית  הפרלמט  בית  דוגמת  מרשימים 
הנחיתה,  מאז  מועטות  שעות  לאחר  כבר  מותגים.  וחנויות  יוקרתיות 
אנו מוזמנים ליהנת ממטעמיו של המטבח הגיאורגי במסעדה אותנטית 
ה"מאעסטיביקדהלו" הסמוכה על גדת הנהר "סוקרה" המשתרך בליבה 
של העיר. אנו למדים על סודו על ה"חצ'פורי", מעיין בצק שטוח דמוי 
פיתה הממולא בסוגים שונים של גבינות, אשר הנפוצה בהן היא הגבינה 
מותכת המשמיעה חריקות קטנות בזמן הלעיסה, אך טעמה מטריף את 
החושים. ה"חצ'פורי", כך אנו מוצאים במרוצת הביקור, ניתנות להשגה 
בכל מקום, החל במלון היקר ביותר וכלה בדוכן הנידח בשוק. המתחרה 
של ה"חצ'פורי", שאף הוא מוגש לנו במסעדה הינו ה"חינקלי", כיסון 
והמגיע  שלנו  ה"קרעפלאך"  את  המזכיר  בפטריות  או  בבשר  ממולא 
בשלל צורות, מאודה או מטוגן, עגול או מעוך, אך בכל מקרה, תאווה 
לחייך. הסעודה מלווה במשקה האלכוהולי הלאומי ה"צ'צ'ה", שמזרים 

בגוף קיתוני אנרגיה. 
בתי־ בשלושה  ומתפללים  בטיבליסי  מתגוררים  יהודים  כ־1,500 
לתפילת  הצצה  לנו  מזמן  הבוהמי,  באיזור  המצוי  מהם  שאחד  כנסת, 

הערבית.
אנו  הצ'צ'ני,  הגבול  על  הקווקז  להרי  בדרך  לביקורנו,  השני  ביום 
מזדמנים לביקור בשתים מן הכנסיות המספרות את מסורתה הנוצרית 
של גיאורגיה, כנסיית "עץ החיים" )סוטי צ'חובלי( וכנסית ה"צלב הקדוש" 

מהמאה השישית לספירה. תחנתנו הבאה היא "גודארי", עיירת ספורט 
חורף וסקי בגובה של כ־2,000 מטר מעל פני הים. בצד ארוחת הצהרים 
המטריפה שוב את החושים, אנו שומעים מפי מדריכת התיירות החביבה 
כך  ב־1991.  שהסתיים  הסובייטי,  השלטון  מימי  סיפורים  לאלה,  שלנו 
אוסיף  על־ידי  גוייסו  גיאורגיים  לוחמים  אלף  ש־700  לנו,  נאמר  למשל 
ג'ינחשווילי סטאלין, שהינו גיאורגי במקורו, למלחמה ב"וורמאכט" של 
וחצי מהם מצאו את מותם בשדות הקרב. מאה אלף  ימח שמו  היטלר 

גיאורגים נוספים איבדו את חייהם בגולאגים של סטאלין.
אנו מגיעים ללינת לילה בעיירה "קזבגי" למרגלות הרי הקווקז. הנוף 
המתגלה לנו בבוקר, מהמהם ועוצר נשימה. אנו מועלים ברכבי שטח 
לשרידי כנסיית "הר־ציון" על קודקוד אחד ההרים ולראשונה נפגשים 

במאבטחים בני המקום.
אנו מוצאים פסל ענק של סטאלין בכיכר המרכזית של עיר הולדתו 
"גורי" המונה כיום כ־30 אלף תושבים, אולי הפסל היחידי, שנותר מן 
השלטון הסובייטי. לעג הגורל, שהקפיטאליזם חדר אף לכאן וכך אנו 
ולמוזיאון הקרוי על שמו, חנות מזכרות  נעוריו  מוצאים בסמוך לבית 
מצועצעת המעוטרת בדמויותיו, אך אינה שוונה בסגננה מחנות דומה 

ליד ה"לובר או ה"קוליסאום".
הנסיעה לעיר "ברג'ומי" חושפת בפנינו סוד נוסף מקסמה של הארץ 
גדות  על  ימי־ביינמי  בסגנון  מלון  בבית  לנים  אנו  מרפא.  מעיינות   -
הנהר "גורה" ונהנים מסיור במתקן הבריאותי היונק מים מינראליים־

הצארים  למשפחת  בעבר  שייך  היה  המלון  האדמה.  ממעבה  רפואיים 

עם כיוון השעון: 
תצפית על עיר 
הבירה טיבליסי 

עיר הבירה טיבליסי 
בלילה. הגנים 

הבוטאניים בבתומי 
– מחוז אג'ארה. 

פסלו של סטאלין 
בחזית בית הולדתו 
בגורי. שכיות חמדה 
בעיר הנופש בתומי
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ממחלותיה  החלימה  לנו,  מסופר  כך  אולגה,  מבנותיו,  ואחת  רומנוב 
הגופניות והנפשיות בזכות המים הרפואיים. לאחר מהפכת אוקטובר 
1917 הפך המקום לספא מבוקש על־ידי בכירי השלטון הסובייטי. אגב 

המחירים נותרו זולים במיוחד, גם בהשוואה לבלקן.
"סורמי"  העין,  את  המרחיבות  נוספות  בעיירות  עוברים  אנו 
לחמים  באפיית  והמצטיינת  גדול  מוסלמי  במיעוט  המאוכלסת 
אורגאניים ו"קוחאסי", שבתיה בנויים מעץ ושמורכבים על קלונסאות, 
רצופה  הדרך  משריפות.  והחשש  הרבים  הגשמים  הלחות,  בגלל  וזאת 
הפולשים  עם  הגיאורגים  מלחמות  על  המלמדים  עתיקים  במבצרים 

המוסלמיים. אומה של אמיצי לב.
יפהפיה  נופש  עיר  ל"בתומי",  ההגעה  הוא  הביקור  משיאי  אחד 
התקיימה  בה  העיר  "סוצ'י",  גם  אגב,  השחור.  הים  לחופי  השוכנת 
השחור,  הים  לחופי  היא  אף  והשוכנת  האחרונה  החורף  אולימפיידת 
הסובייטי  השלטון  על־ידי  הוחרמה  אך  בעברה,  גיאורגית  הייתה 

רק  היא  רבים  קילומטרים  לאורך  המתפרסת  רחבה  טיילת  במירמה. 
חלק קטן מן ההיצע העשיר של העיר המתהדרת גם במבנים עתיקים 
בצד מגדלי פלדה וזכוכית, בנמל גדול, בבתי קזינו ובגן בוטאני מהמהם 
הנטוע על צוק המשקיף לים. "בתומי" שוכנת רק במרחק של שעה אחת 
לחצותו.  חשק  אין  מאיתנו,  אחד  לאף  אך  התורכי,  הגבול  מן  נסיעה 
הישראלי  הציבור  יגלה  שנים  מספר  שתוך  מהמרת,  אני  מזו,  יתרה 
הנוהר לאנטלייה, ש"בתומי" היא תחליף ראוי לא רק מבחינת ההיצע 
הכנסת  לבית  רגלי  טיול  אגב,  המחירים.  מבחינת  גם  אלא  התיירותי, 
המקומי מוליך אותנו לחלוף על פני הקונסוליה האיראנית, שבחזיתה 

ניצב מאבטח הנועץ בנו מבט משועמם.
החזרה מ"בתומי" ל"טיבליסי" אורכת כ־6 שעות נסיעה ולרגע, לא 
ניתן להיפרד מן התחושה, שהביקור בארץ המשכרת הזו, שווה כל רגע. 
גם האהדה והחמימות, בהן מקבלים את ישראלים, מוסיפות לחווייה 
יבחר  אני מאמינה, שהישראלי  כך  זמן,  של  רק שאלה  זו  התיירותית. 

בגיאורגיה כיעד תיירותי מועדף.   

>
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ביצה וחמאה. נמל בבתומי. בתומי – תיירות כל 
השנה. נהר היונק ממים מינראליים־רפואיים 

 בברג'ומי. שוק צבעוני ושוקק בסורמי. 
כנסיית הצלב הקדוש מהמאה ה־6 לספירה


