
שרואים מכאן – לא רואים 
משם, ובניגוד לרושם שלנו 
עיר  היא  בריסל  בישראל, 
קלאסית,  אירופית  בירה 
אוהבים  מה שאנחנו  כל  את  בה  למצוא  שאפשר 

־כל כך לראות באירופה: כיכרות מרהיבות, סמ
טאות אבן רומנטיות, מוזיאונים, מסעדות טובות 
הפופולריות  לשכנותיה  ובניגוד  יפים.  ואנשים 

הב הבירה   – ואמסטרדם  לונדון  פריז,   – ־יותר 
לגית אכן נחבאת יותר אל הכלים, למרות שיש 

־לה לא מעט סיבות להתרברב. היא מרתקת ותו
ססת, עשירה בהיסטוריה ובתרבות, אוחזת בתואר 
האמנות  ובסצנות  העולמית",  הקומיקס  "בירת 

והקולינריה – היא מהמובילות באירופה כיום. 

קוסמופוליטית, טעימה
־סוד קסמם של הבלגים, כך הסביר לנו המד
־ריך המקומי שלנו, טמון בעובדה שהם לא לוק

חים את עצמם יותר מדי ברצינות. וכשחושבים 
על כך שהסמל של העיר בריסל הוא ילד משתין, 
אפשר להבין למה הוא מתכוון. תושבי העיר הם 
אנשים חביבים להפליא והיה להם חשוב להבהיר 
לנו, שלמרות הפיגועים שהכו בעיר בחודש מרץ 
האחרון, החיים נמשכים כרגיל. למען האמת, מי 

כמונו יכול להבין אותם. 
המקומיים טוענים שכל מי שמגיע לבריסל 
מרגיש מיד בבית, ואם לשפוט לפי תחושותינו 
האישיות, הם צודקים. זוהי עיר קוסמופוליטית, 
ובכל רגע נתון תוכלו לשמוע ברחובותיה שלל 
שפות. בריסל היא לא רק בירת האיחוד האירופי 
המוסדות  מחמשת  שלושה  של  מושבם  ומקום 
של  המנהלי  המרכז  גם  היא  שלו,  המרכזיים 
הרבה ארגונים בינלאומיים, ובהם נאט"ו. בנוסף, 
הבלגית  הרכבות  ומערכת  המרכזי  מיקומה 
אליו  שמגיעים  למקום  אותה  הפכו  המוצלחת 
למגורים,  ומי  חטוף  לביקור  מי  אירופה,  מכל 
יחסית  הנוחות,  עלויות המחיה  בגלל  היתר  בין 

לערים גדולות אחרות ביבשת.
הרב־תרבו את  לחוות  ביותר  הטובה  ־הדרך 
היא באמצעות הסצנה הקולינ ־תיות של העיר 

רית המרתקת והמפותחת שבה. מומלץ להתחיל 
הטרנדיים  האזורים  באחד  הקולינרי  הסיור  את 
ביותר בעיר כיום, במפגש בין השכונות איקסל 
(Ixelle( וסן־ז'יל )Saint Gilles(. נסו להגיע לא־

זור בשעת ארוחת הצהריים או הערב והתמקדו 
 Chaussée בסביבת צומת הרחובות
שם   ,Americainו־  de Charleroi

ומ מאפיות  מסעדות,  ־מקובצות 
מרחבי  שונים  ממטבחים  זללות 

מדור התיירות של "לאשה"
|בדרכים |

לילך ענבר, בלגיה

אמנות מעניינת, אוכל נהדר, אדריכלות 
 מרשימה ומרחבים ירוקים. סוף שבוע 
לא שגרתי בבריסל, עיר שלא נמצאת 

בקביעות על מפת התיירות שלנו

פרופיל 
בלגי
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הפורטוגזית  המאפייה  את  תפספסו  אל  העולם. 
Forcado, שידועה בכל אירופה בעוגות הקטנות 
שלה, שנאפות בחום של 400 מעלות כדי להגיע 

לשלמות מתוקה ופריכה.
המסעדות  אחת  נמצאת  משם  קצר  במרחק 
 MONI Cantina בעיר,  והמדוברות  החדשות 
יפה־ מקוריות,  מנות  המגישה   ,Gastronomica

פיות וטעימות ביותר מהמטבח האיטלקי, למשל, 
תמנון ברוטב או חציל ממולא בריזוטו שחור.

מסעדה נוספת באזור שכדאי לבקר בה היא 
Le Fils de Jules, המגישה מנות מהמטבח הבא־
סקי, כמו טרין כבד אווז, קדרת ברווז או דג שלם 
אירו   15 בין  נעים  המחירים  גס.  מלח  במעטה 
לעיקרית.  אירו  ל־30  ראשונה  למנה  בממוצע 

מומלץ לה הארוחה,  חוויית  את  ־וכדי להשלים 
ישמחו  )המלצרים  בירה בלגית טובה  תחיל עם 
לספר לכם על המומלצות( וללוות את הארוחה 

־עצמה ביין טוב. אגב, מנהג המקומיים הוא לק
ולקנח  באזור  הברים  לאחד  הארוחה  אחרי  פוץ 

בעוד כוס בירה. מקומית כמובן.
לחובבי השווקים, מומלץ לבקר בשוק האוכל 
 Marche de la Place du Chatelain הססגוני 
החל  רביעי,  יום  בכל  איקסל  בשכונת  המתקיים 
ברחוב  החונות  המכוניות  את  הצהריים.  משעות 
שהמסעדות  בעוד  השוק,  דוכני  לטובת  מפנים 

־והברים מתמלאים עד אפס מקום והסועדים גוד
שים את המדרכות ואפילו את הכביש. 

מערות האן ופארק חיות הבר
כשעה וחצי נסיעה מבריסל נמצאת שמורת 
 Domaine des Grottes היפהפייה  הטבע 
מרכ־ אטרקציות  שתי  בשמורה   .de Han

זיות, שמומלץ לא להחמיץ: מערכת מערות 
נטיפים יפהפיות )יש סיור מודרך באנגלית, 
בעברית(,  מוקלטים  הסברים  גם  יש  אבל 
ופארק חיות בר, שבו תפגשו זנים מעניינים 

של בעלי חיים החיים )או שחיו( באזור. 
כניסה למערות או לפארק החיות עולה 17 
אירו למבוגר )11 אירו לילד(; כניסה לשני 
אירו   17( למבוגר  אירו   27.50  – האתרים 

grotte-de-han.be/en :לילד(. פרטים

מרכז החלל
החלל  שש(?  גיל  )מעל  ילדים  עם  מטיילים 
החלל  מרכז  את  תחמיצו  אל  אתכם?  מרתק 
נסיעה  כשעה  מרחק   ,)Libin( ליבין  בעיר 
לילדים  בתלת־ממד  סרט  במקום  מבריסל. 
מתחלפות,  תערוכות  בחלל,  טיסה  המדמה 

אמנות בפנים ובחוץ
בריסל נחשבת לבירת האר־נובו, בזכות 200 
בניינים הבנויים בסגנון הזה בעיר. איפה? למשל, 
וגם  איקסל  שבשכונת   Avenue Louise ברחוב 

בצ הצבועים  הבניינים  לו.  הסמוכים  ־ברחובות 
בעי פסטל, עם מעקות ברזל מעוטרים וחלונות 
סיור  את  התפעלות.  מעוררי  מרשימים  מפרץ 

מחלו אחד  של  בביתו  לסיים  מומלץ  ־האר־נובו 
 Horta( צי הזרם, ויקטור הורטה, שהפך למוזיאון
Museum(, ונשמר בדיוק כפי שעיצב אותו לפני 

יותר ממאה שנים.
באותו אזור תמצאו גם גלריות רבות לאמנות 
ממרכזי  כאחד  בריסל  את  הממצבות  מודרנית, 
באירופה  ביותר  והדינמיים  הנחשבים  האמנות 
המרשימה  הגלריה  נמצאת   Veydt ברחוב  כיום. 

ה־19  במאה  ששימשה   ,La Patinoire royale
־רחבת החלקה על גלגיליות לילדים וכיום מאר

חת תערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים וגם 
כאלה מכל העולם.

נמ הרחוב,  באותו  ממש  משם,  קצר  ־במרחק 
שלה  גלריה   ,Galerie Daniel Templon צאת 
בה  מוצגת  אוקטובר  סוף  עד  בפריז.  גם  סניף 
 Gregory תערוכה מרתקת של הצלם האמריקאי
ביער  שצולמו  שלו,  תצלומים  עם   ,Crewdson
מסתורי במדינת ניו־המפשייר שבארצות־הברית.
מלבד הגלריות הרבות, העיר שופעת אירועי 
תרבות ואמנות. בדקו באתר של לשכת התיירות 
או  תערוכות  פתיחות  מיוחדים,  אירועים  אילו 
בעיר:  ביקורכם  בזמן  להתקיים  צפויים  ירידים 

https://visit.brussels/en

3 דברים לעשות מחוץ לבריסל

הדרך הטובה ביותר 
לחוות את הרב־

תרבותיות של בריסל 
היא באמצעות הסצנה 
הקולינרית המרתקת 

והמפותחת שבה

וכמה  חלל  מעבורת  של  אמיתי  בגודל  דגם 
המדמה  סימולטור  וביניהם  סימולטורים, 

הליכה על הירח ועל מאדים.
 הכניסה בתשלום, וחשוב לתאם את הביקור

eurospacecenter.be/en :מראש. לפרטים

אופניים בוולוניה
 דרך נפלאה לחוות את הטבע של חבל ולוניה

חברה  אופניים.  בטיול  היא  לבריסל  הסמוך 
בשם Vivez la Wallonie a Velo מציעה 45 
לבחור  אפשר  היפה,  באזור  רכיבה  מסלולי 
גם  ויש  לחשמליים  רגילים  אופניים  בין 
אופניים  השכרת  עלות  לילדים.  אופניים 
ליום: 50-40 אירו, תלוי בדגם. לאן לדווש? 
 ,)Nivelles) ניוול  למשל, לעיירה המקסימה 
במסלול  מבריסל.  נסיעה  שעה  כחצי  מרחק 
זה רוכבים לאורך תעלת מים שלווה עד סנף, 
 Chateau( שבה טירה ניאו־קלאסית יפהפייה

 .)de Seneffe
lawallonieavelo.be :פרטים

בריסל נחשבת לבירת 
האר-נובו, בזכות 200 
בניינים בעיר הבנויים 

בסגנון האדריכלות 
הזה. בקרו למשל, 
 Avenue ברחוב

Louise שבשכונת 
איקסל

אר־נובו גם במוזיאון הקומיקס. מימין: טינטין, גם על החשמלית

צילום: 

Bruno D’Alimonte, ©Domaine des Grottes de Han Shutterstock/

Bruno D’Alimonte ,©Domaine des Grottes de Han  Shutterstock/ASAP Creative :לילך ענבר, צילום ,
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הכותבת הייתה אורחת לשכות התיירות של 
בריסל וחבל ולוניה וחברת "בריסל איירליינס"

ערד: המרכז לאמנות עכשווית. גלריה 
חדשה לאמנות מקומית ובינלאומית. 

התערוכה הראשונה, "משאבות אנוש", 
עוסקת בתכנים שלהם זיקה לסגנון 

האדריכלות הברוטליסטית, שנפוצה גם 
בבנייה בערד.

 רח' בן יאיר 28, טל' 08-9551502 
)מומלץ להתקשר לתיאום הביקור(.
ירושלים: Last Folio, תערוכת 

צילומים של האמן יורי דויץ' )סלובקיה־
 קנדה( המציגה תמונות של ספרים 

שננטשו בבית ספר יהודי בשנת 1942, 
כשתלמידיו נלקחו למחנות ריכוז.

 מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, 
vanleer.org.il :טל' 02-5605222, אתר

רמת־גן: "וריאציות על נושא ריקוד", 
תערוכת תצלומים של יצחק נופך מוזס, 

שמעבד ומעצים תצלומי ריקוד על הבמה 
והופך את התצלום המודפס לתיאור 

החוויה הפרטית של הצלם.
 המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן. 

m-i-a.co.il :אתר
מעלות: פסטיבל "טעם בגליל 2" – 
שלושה ימים של קולינריה סביב אגם 

מונפורט, עם דוכני אוכל, בירה וכמובן – 
אטרקציות לילדים. 

20-18 באוקטובר, מ־12:00, הכניסה 
חופשית.

ים המלח: סיורים מאורגנים למפעלי 
ים המלח של "כימיקלים לישראל". יציאה 
מאזור המלונות בעין בוקק, פעמיים ביום, 
בין 21-18 באוקטובר. חובה לתאם מראש 

בטל' 3977*.
תפן: "חפצים מגלים", תערוכת חפצים, 
תצלומים, מסמכים משפחתיים ומזכרות 

של יוצאי הקהילות דוברות הגרמנית, 
הייקים )החל ב־18 באוקטובר(. 

המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית, הפארק 
goo.gl/yN71C8 :הפתוח, תפן. אתר

צביקה בורג

הגרפיטי,  היא  בבריסל  אחרת  קצת  אמנות  טיפ: 
־שאי־אפשר להתעלם ממנו במהלך שיטוט ברחו

העיר.  מהווי  אינטגרלי  חלק  הוא  הגרפיטי  בות. 
הוא  גם כאן הגרפיטי  כמקובל במקומות אחרים, 

־מחתרתי במהותו ומבקר את השלטון ואת מוסדו
־תיו. שימו לב, למשל, לעבודות של "חבורת הע

פרונות" (Les crayons in Brussels(, שסמלם הוא 
עיפרון צבעוני ושזהותם אינה ידועה.

אר־דקו ובריסל הירוקה
הצפוף  מהמרכז  מעט  כשמתרחקים  רק 
כיאה  ירוקה,  בריסל  כמה  עד  מגלים  והסואן, 

־לעיר שבה גשום בכל עונות השנה. ביקור במו
 David and Alice Van Buuren( זיאון ואן ביורן
נהדרת  דרך  הוא   )Museum and Gardens

־לשאוף קצת אוויר צח ולראות הרבה ירוק בעי
ניים, מבלי לצאת מהעיר. 

אר־דקו,  בסגנון  בית  למעשה  הוא  המוזיאון 
של  מודרניסטי  אוסף  נדירים,  רהיטים  בו  ויש 

־שטיחים מעוצבים ואוסף ציורים עצום של אמ
גוך. מרשימים לא  ואן  וינסנט  ובהם  נים רבים, 

־פחות מהבית הם הגנים שלצדו, כולל מבוך מק
בעלת  מתנת  לבבות,  בצורת  שמעוצב  וגן  סים 

הבית לבעלה. 
 לבה של העיר העתיקה הוא הכיכר הגדולה – 
העצומה  הכיכר   .)Grand Place( פלאס  הגראן 
ארמון  ובהם  מרשימים  מבנים  בכמה  מוקפת 
המלך, אבל אל תצפו לראות אותו מנופף לכם 
הנוסף  בארמונו  מתגורר  הוא  כי  כאן,  לשלום 

שבפרוורי בריסל. 
אחר  סמל  תמצאו  משם  רחובות  כמה  במרחק 
 .Manneken Pis – של העיר – פסל הילד המשתין
הפסל הקטן והצנוע הזה הוא אייקון חשוב בעבור 
תושבי העיר, שנוהגים להלביש אותו בתלבושות 

שונות באירועים מיוחדים.
בלגי  לסמל  זמן  להקדיש  מבלי  ואי־אפשר 
– השוקולד. בסמטאות הקטנות המקיפות  נוסף 

בריסל נחשבת לבירת האר־נובו, בזכות 
200 בניינים בעיר הבנויים בסגנון 

האדריכלות הזה. בקרו למשל, ברחוב 
Avenue Louise שבשכונת איקסל

שמצי רבות  חנויות  תמצאו  פלאס  הגראן  ־את 
הק בשדרת  אפשרי.  סוג  מכל  שוקולדים  ־עות 

אחר  בזה  ניצבים   ,Galerie de la Reine ניות 
זה סניפים של רשתות השוקולד הטובות ביותר 
 ,Pierre Marcolini  ,Neuhaus שבהן  בבלגיה, 
Godiva. היכנסו לחנויות, התפעמו מה־  וכמובן,
עיצוב, בחרו לכם כמה פרלינים )הם לא זולים(, 

תפסו פינה שקטה והתענגו על כל ביס. 8

 6 דברים מפתיעים 
 לראות ולעשות 

בחול המועד

 נשארים 
בארץ

 איך מגיעים? 
היכן לנים?

מפעילה  איירליינס"  "בריסל  טיסה:  
לב תל־אביב  בין  יום  מדי  טיסות  ־שתי 

ריסל. 
:נסיעה בתוך בריסל, כדאי לקנות כר־

באוטובוסים,  נסיעות  כמה  הכולל  טיס 
בחשמלית ובמטרו )למשל: כרטיס לחמש 
מחוץ  מטיילים  אירו(.   8 עולה  נסיעות 

־לעיר? מומלץ לחפש באתר הרכבת מבצ
 ,B-Excursions עים מיוחדים תחת השם
כניסה  וכרטיס  רכבת  כרטיס  הכוללים 
במחירים  המקומיות  האטרקציות  לאחת 

 goo.gl/KLN2i8 :מוזלים. פרטים
מלונות  את  דווקא  נסו  בבריסל  לינה: 
נעימה  חלופה  להוות  שיכולים  הבוטיק, 
במלון  לילה  למשל:  הגדולים.  למלונות 
Made in Louise, בשכונה הט־  המקסים
לזוג  אירו  כ־100  יעלה  איקסל,  רנדית 
madeinlouise.com :בסוף שבוע. פרטים

זס
מו

ך־
ופ

 נ
חק

יצ
ם: 

לו
צי

הלב של בריסל. ה"גראן פלאס""וריאציות על נושא ריקוד", רמת גן

9413.10.2016


