קיץ בירושלים

בשבחי
ירושלים

תמהיל האטרקציות
המדויק שיש לירושלים
להציע הופך אותה יעד
מושלם לחופשה מהנה.
משהייה במלון מפנק ,ביקור
במוזיאון ,אירועי תרבות
ומסע טעימות קולינרי
 לו"ז מייצג לחופשהבירושלים | שחר בן-פורת

ק

יץ עכשיו וחם .חם ובעיב
קר לח ,במיוחד אם אתם
מתגוררים במישור החוף.
לכן כאשר אנחנו מסתכלים מסביב,
האופציה של חופשה בירושלים
נראית לנו כדבר ההגיוני ביותר לעב
שות בישראל בתקופה הזו .חם אמנם
בעיר הבירה ,אבל גם די יבש ,ובלילות
לא מעטים תרצו ללבוש מכנסיים
ארוכים ואולי גם זוג גרביים .זה
בדיוק מה שעשינו ממש לאחרונה.

מלון יהודה .חדר גן והבריכה (צילום :פבל ואולה צלמים)

מפה המסמנת היכן נמצא כל מקום.
ההתמצאות בשוק דורשת קצת ריכוז
אך בתמורה אפשר ליהנות ממטעמים
של ממש .חלקם מגיעים במנות
מלאות ,כמו אימרולי ,מאפה גרוזיני
עם גבינה ,ובמקומות אחרים מדובר
יותר בטעימה ,כגון קציצת המבורב
גר ,באחת ההמבורגריות המודרניות
שנפתחו שוק ,המגיעה ללא לחמנייה.
המארגנים דאגו שבין ששת הדוכנים
יש מקום אחד לשתיה ומקום אחד
לקינוח ובסופו ,מובטח לכם שתצאו
לא רק שבעים ,אלא תכירו יותר טוב
את השוק.

טעימות בשוק
בכל הקשור באוכל ,הסצינה הקוליב
נרית בירושלים מפתיעה לטובה .אנחנו
בחרנו להעביר את ארוחת הצהריים
שלנו במודרן ,מסעדה חדשה יחסית
הפועלת בתחומי מוזיאון ישראל .השף
אבי פרץ יצר תפריט הכולל מנות המב
תבססות על הבישול הירושלמי ,אשר
בתחילת המאה ה 20-כלל קיטניות,
אורז ,אגוזים ,ירקות שורש מהגינות
הקטנות ועשבי תבלין ,בעוד שבשר
היה מצרך נדיר .זאת בשילוב נגיעות
ממטבחים בינלאומיים .התוצאה היא
תפריט קיץ הכולל מנות דוגמת ריזוב
טו על קרם ערמונים ופטריות יהודה;

קדאיף עוף ואגוזים של ג'קסון; סוב
פריטו ארטישוק ירושלמי וערמונים
ועוד .האווירה נעימה ,משוחררת יותר
מזו של המוזיאון ,האוכל טעים וייחודי
בחלקו והשירות מזמין.
אפשרות נוספת היא להמשיך עם
המכונית למרחק קצר יחסית ולהגיע
לשוק מחנה יהודה .מילים רבות נכתבו
עד כה על השוק הססגוני והנעים,
הכולל מספר רב של מסעדות ,ברים
ובתי קפה מודרניים שנפתחו בו בשנים
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האחרונות בין דוכני התבלינים ,הירב
קות ,הבשר והקיגל .אחת ההפתעות
המסתתרות בשוק הזה היא כרטיס
הטעימות של שוק מחנה יהודה שהב
פיקה חברת תיירות השווקים "יאללה
באסטה” .תמורת  99שקלים לאדם,
לאחר שמזמינים מראש באתר האינב
טרנט ,מגיעים לחנות טבק בשוק שם
מקבלים את הכרטיסים .כל כרטיס
כולל שוברים לטעימות משישה דוב
כנים ומסעדות ברחבי השוק ,כולל

בשטח וביקור במוזיאון
את החופשה הקצרה שלנו בי ב
רושלים בילינו במלון שמעולם ,יש
להודות ,לא שמענו עליו .מלון יהודה
אינו שייך לקטגוריית מלונות הבוטיק
הממלאים את ירושלים והוא גם אינו
שוכן במרכזה ,כי אם במרחק של 15
דקות נסיעה מהאזורים התיירותיים

מסעדה :אין כמו
אמא
מסעדת אמא היא ללא
ספק אחד המוסדות
הקולינארים של
ירושלים .והסיבות לכך
ברורות :תפריט פשוט,
ביתי וכשר ,המבוסס
על חומרי גלם טריים,
שיטות בישול מסורתיות
ומנות מנצחות ,שבראשן
מגוון מנות הקובה
והממולאים שטעמן
תפריט ביתי מנצח .מסעדת אמא (צילום :יח"צ)
יצא למרחוק.
המסעדה נקראת על שמה של אמא מרים בנימין ,אשר פתחה את
המקום בשנת  ,1981יצרה תפריט פשוט ,טרי ,ביתי וכשר עם נגיעות
מהמטבח הכורדי והעירקי ,ועד היום מבקרת במטבח ומשגיחה על
שימור הטעמים המסורתיים ועל אופן הכנת מנות הקובה .עם השנים
עבר ניהול המסעדה לידי בנה של מרים ,יורם בנימין ,ועל המטבח
מנצח כיום השף ראובן סיוון ,אשר מדי יום מכין ,בנוסף למנות
הקבועות בתפריט ,תבשילים יומיים מתחלפים .בתפריט :מגוון עשיר
של סלטים ,מרקים ,תבשילי קדרה מיוחדים ,מנות בשריות ,תוספות
ביתיות ומנות הדגל של המסעדה בגרסאות בשריות ,צמחוניות
וטבעוניות  -ירקות ועלי גפן ממולאים וקובות במבחר טעמים.
[מסעדת אמא ,שמואל ברוך  55ירושלים .טל' ]02-6246860

המשך בעמוד הבא
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קיץ בירושלים

המשך מעמוד קודם

העיקריים .ההבטחה -ל 15-דקות נס�י
עה מתבררת כנכונה וכאשר רצינו להב
גיע לאזורים כמו שוק מחנה יהודה או
מוזיאון ירושלים ,עשינו זאת בקלות.
אבל לפני שנספר קצת על החיב
דושים במקומות שהיינו בהם ,כמה
מילים על המלון .המלון הוקם ע"י
ארגון נשות הדסה העולמי בשנת 2006
ולפני  4שנים הוא עבר שיפוץ והפך
למלון שאפשר להגדירו כמלון ארבעה
כוכבים ,אם היה דירוג מלונות בישב
ראל .מה זה אומר?  129חדרי בוטיק
מעוצבים ברמות שונות ,כולל חדרי
בוטיק ,חדרי משפחה ,חדרי דלקס,

כאן היינו
מלון יהודה,02-6322777 ,
www.byh.co.il

גן החיות התנ"כי,02-6750111 ,
www.jerusalemzoo.org.il

מוזיאון ישראל,

www.imjnet.org.il

מסעדת מודרן,02-6480862 ,
www.modern.co.il

יאללה בסטה ,054-6646684
www.yallabasta.co.il

אירועי תרבות בירושלים

www.jerusalemseason.com

חוויית טעמים בשוק מחנה יהודה

חדרי גן ,חדרים עם מרפסת ,סוויטה
נשיאותית וג ם  4חדרים נגישים ל�ב
עלי מוגבלויות .בכל חדר יש את כל

תערוכה :גיליון
רפואי מקומי
דברי ימי העיר בראי
הרפואה והאמונה
בתערוכה הפורשת את
הגיליון הרפואי של
ירושלים ,ומציגה סיפור
של אלפי שנותיה בנתיב
אבני הדרך של הרפואה,
ברצף ששלובים בו חולי
ומגפה ומנגד ריפוי בנס
תמציתם
ומבחן האמונה,
אבני דרך של רפואה מקומית (צילום :עודד אנטמן)
של החיים רבי הרבדים
והניגודים בעיר הקודש .המבקרים עוברים בין תקופות ,אירועים
ומוצגים ייחודיים ,שחלקם נחשפים בפעם הראשונה לציבור הרחב.
בתערוכה מוצגים פרקים בהיסטוריה של העיר :התרופות שהומצאו
לראשונה בעיר (הבלזם) ודימויים רפואיים נדירים .פרשיות לא
מוכרות ומוצגים מפתיעים מבתי החולים הראשונים שהוקמו בעיר
לצד חפצים ,תעודות ,תמונות ופריטים מארכיונים בארץ ומחו"ל.
לצד אלו מוצג ארון התרופות הירושלמי מימי התנ"ך ועד ימינו ,כלי
רפואה שהושאלו מחדרי חדרים של מנזרים ירושלמיים וחפצים
ייחודיים מאוספים פרטיים וירושות שעוברות במשפחות ותיקות
מזה מאות שנים ועוד .אוצרת :ד"ר נירית שלו-כליפא .התערוכה,
בתמיכת חברת "טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ" ,מוצגת במוזיאון
מגדל דוד עד אפריל [ .2015לפרטים]www.towerofdavid.org.il :
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מה שנחוץ ,כלומר טלוויזיה בלוויין,
מיני בר ,כספת ,מיזוג אוויר וגלישה
חופשית באינטרנט .לחלק מהחדרים
דלת מקשרת ולחלק אמבטיות בחדב
רים .השהות נעימה ,המיטות נוחות,
והשירות מצוין.
המלון כולל בריכת שחייה חצי אוליב
מפית ,בריכת ילדים ,חדר כושר ומשחב
קייה לילדים בהשגחה .יש חדר אוכל
בו מוגשות ארוחות ערב וארוחות בוקר,
שהן בהתאם לאיכות של המלון .כלומר,
לא גורמה אך מגוון ,טרי ,טעים ומשביע.
מרבית האורחים המגיעים לכאן
עושים זאת במטרה לטייל ,ובצדק.
מהמלון ישנה אפשרות לשכור טרקב
טורונים לטיולים המתחילים מהמלון
ומתמשכים אל תוך ההרים ,הבריכות
ונביעות המים באזור .במרחק של
פחות מ 5-דקות נסיעה נמצא גן החיות
התנ"כי ,שמאפשר למי שאינו נרתע
ממראה חיות פרא כלואות ,ליהנות
מהמגוון המדהים של הטבע בתוך גן
החיות הייחודי.
בצד בעלי החיים הייחודיים
אפשר להתנחם בכך שגן החיות
שותף בפרויקטים שונים להחזרת
בעלי חיים בסכנת הכחדה חמורה
לטבע .אל תשכחו לברר על כך טרם

מסעדת מודרן במוזיאון ישראל
(צילום :יואב גרין)
ביג במבו של האחים סטארן (צילום :יח"צ)

היציאה מהמלון ,בו נמכרים כרטיב
סים לגן החיות במחיר מוזל.
נסיעה למוזיאון ישראל היא חוויה
המותאמת לרוב בעיקר למבוגרים,
ואולי גם לבני נוער חובבי אומנות.
אך המיצב הייחודי שנפתח באחרונה
בחצר המוזיאון הופך את הביקור בו
מתאים גם לילדים.
המדובר -ב Big Bambu-מיצב ה�ב
מבוק הענק של האחים סטארן ,יצירת
אמנות העשויה -מ 7,000-מוטות ב�מ
בוק וכוללת  80ק"מ של מיתרי טיפוס.
היצירה מתנשאת לגובה  16מטר והיא
מהדברים היחידים במוזיאון – אם לא
היחיד – שאתם אמורים לגעת בו .לא
רק לגעת ,אלא גם לעלות במדרגות
המשולבות בו ,לטייל בתוכו ,להרגע
על אחד הספסלים או לצפות מהנוף

הנשקף ממרפסת .הכל ,להזכירכם,
עשוי בקבוק ,פרויקט שנבנה במשך
שבעה שבועות בהשתתפו ת  25מ�ט
פסי הרים מארה"ב ,איטליה וישראל.
הפרויקט הוצג בעבר על גג מוזיאון
המטרופוליטן בניו-יורק ,בביאנאלה
לאמנות בוונציה ,במוזיאון לאמנות
מודרנית ברומא ובמוזיאון נאושימה
ביפן.
לאחר שתסיימו את הטיול אל
תשכחו להיכנס למוזיאון .בין התעב
רוכות החדשות והייחודיות תמצאו
את  ,Dress Codeתערוכה המוקדשת
ללבוש היהודי לאורך ההיסטוריה .מרב
שים ,מרתק ומלמד מאוד.

חיי תרבות
בצד כל זה כדאי לזכור כי הקיץ

הוא עונת התרבות העיקרית של
ירושלים ,בה מתקיימים שלל פסב
טיבלים ואירועים .המבחר הגדול
לקיץ  2014כולל את " 3,876מ' –
בין המזלג לסכין" ,פרויקט קולינרי
שיפגיש בין השפים כאמל השלמון
ואסף גרניט על קו התפר בין מזרח
למערב העיר ( 20באוגוסט עד ה7-
בספטמבר); ופסטיבל ירושלים למוב
סיקה מקודשת ,הכולל מופעי מוסיב
קה מהארץ והעולם ,סיורים ומפגשים
( 9-12בספטמבר).
ההיצע הגדול של מלונות אירוח
ברמות שונות ,שלל מקומות לבילוי
ואוכל ,בצד מבחר גדול של מוזיאונים
ואירועי תרבות ,הופכים את ירושלים
ליעד מומלץ לחופשה יבשה ומהנה
בקיץ הישראלי.
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