
אנגליה, פסטיבל מנקי ארובות 
המאות  של  באנגליה  ארובות  מנקה  להיות 
ה–18 וה–19 היה תענוג מפוקפק מאוד. העבודה 
נמוך.  היה  והשכר  ומלוכלכת,  מפרכת  הייתה 
שכרם של הילדים, שנשלחו למקומות הצרים 
ורבים  יותר,  עוד  נמוך  היה  באמת,  והקשים 
נאסרה  ב–1868  רק  צעיר.  בגיל  מתו  מהם 

עבודתם של קטינים במקצוע.
את  הארובות  מנקי  הניחו  בשנה  פעם  אבל 
קרה  וזה  לחגוג,  ויצאו  שלהם  המטאטאים 
שלהם  השנתי  החופשה  יום  את  במאי.  ב–1 
ובריקודים.  בשירים  בתהלוכה,  חוגגים  היו 
גם  ועמו  המקצוע,  דעך   1900 שנת  בסביבות 
הפסטיבל, אבל הוא קם לתחייה בשנות ה–80 
של המאה ה–20, בעקבות יזמות מקומית, והפך 
למקומיים  משיכה  ולמוקד  מאוד  לפופולרי 
התלבושות  את  לראות  שבאים  ולתיירים, 
 morris( המסורתיות ואת הריקודים העממיים

dancing(. לצפייה בסרטון סרקו את הקוד.
 ,Medway איפה: רוצ'סטר והעיירה

מתי: 4-2 במאי 

מקסיקו, 5 במאי
הסינקו דה מאיו )Cinco de Mayo, בספרדית: 
החשובים  מהחגים  הוא  במאי(  החמישה 
במקסיקו. זה לא יום העצמאות, כמו שנוטים 
ניצחונה  את  חוגגים  שבו  היום  אלא  לחשוב, 
של מקסיקו על צרפת בקרב על העיר פואבלה 
המקסיקנים  בעבור   .1862 במאי  בחמישה 
החיים בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, זהו יום 

של גאווה במורשת. 
הפיאסטה המרכזית היא בעיר פואבלה עצמה, 
וטקילה  אוכל  ריקודים,  מוזיקה,  הרבה  עם 
כמים. בארץ מציינות את הפסטיבל  הנשפכת 
חוגגות  אלה  המקסיקניות.  המסעדות  בעיקר 

במאי.  ל–9  ה–3  בין  השבוע,  כל 
פואבלה,  בעיר  בחגיגות  לצפייה 

סרקו את הקוד.
איפה: במקסיקו ומחוצה לה

מתי: 5 במאי

בלגיה, פסטיבל חתולים 
באירוע   Ieper בעיר  הפסטיבל   של  ראשיתו 
עורכים  שהיו  גדול  חתולים  טבח  למדי:  איום 
לציד  קשור  הטבח  בשנה.  פעם  העיר  אנשי 
את   - הביניים  ימי  של  באירופה  המכשפות 
החתולים,  ואת  שורפים,  היו  המכשפות 
השליכו  בכישוף,  הם  גם  מה  משום  שנחשדו 

ממגדל גבוה, הטביעו או שרפו.
המהירה  התפשטותה  את  המסבירים  יש   
כשליש  שקטלה  השחורה,  המגפה  של 
מאוכלוסיית אירופה, בהכחדת החתולים, שכן 
מי שהפיץ את המחלה היו כידוע העכברושים.

במאה ה–20 ביצעה העיר תיקון, והיא מקדישה 
מפגינה  היא  שבו  החתולים,  לכבוד  חג  יום 
מחופשים  אנשים  תודה.  והכרת  כבוד  כלפיהם 
ובראשה  חגיגית,  בתהלוכה  צועדים  לחתולים 
מלך ומלכת הפסטיבל - שני חתולי ענק מעיסת 

תזמורות,  צועדים  סביבם  נייר. 
ועוד.    לוליינים  דגלנים,  רקדנים, 

לצפייה בסרטון סרקו את הקוד.
איפה: בעיר Ieper,  בלגיה 

מתי: 10 במאי 

חופשות בחו"ל

הרים מושלגים בחורף ופורחים באביב, 
כפרים עתיקים, חופים יפים, מנזרים וכנסיות 

מצוירות, שרבות מהן זכו להיכלל ברשימת 
אתרי המורשת העולמית של אונסק"ו. קפריסין, 

כל–כך קרוב, כל–כך יפה < יותם יעקבסון

>

תיירות

הנזירות  אורתודוקסית.  יוונית  לבעלות  עבר 
מלאכה  איקונות,  בציור  עוסקות  במקום  החיות 
שבה מתמחים בני האי מאז ימי קדם, בהכנת ממרח 
ובטיפוח מופתי של החצר.  וסירופ חרובים  שקדים 
התפילה  בהיכל  נערכת  שקיעה,  לקראת  יום,  מדי 

הקדום של המנזר תפילה נוגה. 
המתקבצים  החתולים  הם  פחות  לא  נוגים 
כיצד  שלהם.  הערב  לארוחת  וממתינים  בעשרות 
הגיעו לכאן? קפריסין ידועה כאחת המדינות שיש 
בה פיצוץ אוכלוסין של חתולים. "בקפריסין יש פי 
פעמים,  כמה  לי  אמרו  מאנשים",  חתולים  שלושה 
בני  מיליון  משלושה  יותר  חיים  שבאי  שאומר  מה 
זנב מייללים. רבים מבני האי מתמסרים לחתולים, 
מאכילים אותם ודואגים לכל מחסורם, אבל לצדם 
יש גם מי שעוין את החתולים ומנסה להיפטר מהם. 
אוספים  החתולים  צוררי  שלפיו  נוהל  התמסד  כך 
שבדרך  למנזרים,  בסמוך  אותם  ומשליכים  אותם 
ממקומות  מה  במרחק  מבודדים,  נמצאים  כלל 
ישוב. נראה שהשלט המפורש "נא לא להשאיר כאן 
רבים  ובשערי  הזה  המנזר  בשערי  התלוי  חתולים" 

אחרים לא מרתיע איש. 

2 עד 10 במאי
מסביב לעולם

בעומק ההרים
עונות  בכל  יפים  האי  של  בלבו  הטרוודוס  הרי 
באביב מעוטרים  מכוסים בשלג,  הם  בחורף  השנה. 
כמו  ובסתיו  לפרוח  המאחרים  בר  פרחי  בשלל 
מתכנסים אל תוך עצמם כשעלי הנשירים נצבעים 
בין  מתפתלים  באזור  הכבישים  ובכתום.  באפור 
יערות עבותים של עצי אורן שחור. מדי פעם נפתח 
הנוף אל כפר ציורי או לעבר רצועת החוף הרחוקה.

 מנזר קיקוס )Kykkos(, הנמצא במרומי הרכס, 
נחשב למפורסם שבמנזרי קפריסין. זרם קבוע של 
צליינים מגיע אליו באוטובוסים, והתכונה בו רבה. 
זהו המנזר העשיר ביותר באי, והדבר ניכר בשלל 
המקום,  של  קדמוניותו  למרות  שבו.  העיטורים 
נראה לעין המוקדם למאה  כיום אף שריד  בו  אין 
ה–19, למעט איקונה מקודשת של מרים, שבכוחה 
שמותירים  הצליינים  את  לכאן  מושכת  המאגי 
אחריהם תרומות. בסמוך אליו נמצא קברו המפואר 
שמונה  השלישי,  מקאריוס  הארכיבישוף  של 
לנשיא הראשון של המדינה בשנת 1960, ואחראי 
במידה רבה להתנגשויות האלימות שבין הטורקים 
במנזר,  מקאריוס  שימש  בצעירותו  באי.  ליוונים 

והציורי  יפה נשקפת מהכפר הקטן  שקיעה 
קטו דריס )Katu Drys(, הממוקם בשיפולים 
הרכס   ,)Troodos( הטרודוס  הרי  של  המזרחיים 
החמה  גלגל  קפריסין.  מרכז  את  המהווה  הגבוה 
המאדים צובע את הסלע הלבן שיוצר תצורות נוף 
רכות. מכל עבר נטועים בוסתנים זעירים של עצי 
של  צלליתם  משלימה  הרך  הקסם  את  ושקד.  זית 
שלצדו,  התמירים  והברושים  הפעמונים  מגדל 
של  האחר  מעברו  הכפר  בתי  מעל  שמתנשאים 

הגיא.
המציג  ביתי,  מוזיאון  שוכן  הכפר  של  בעיבורו 
לאזור:  האופייניות  המסורתיות  מהמלאכות  כמה 
מחלות  דבש  להפקת  מתקנים  עתיקות,  כוורות 
הדבש, כדים להתססת יין, וגם כלים מוכרים יותר 
לדיש חיטה ולניפוי המוץ מהתבן. בעלת המוזיאון 
כה מסבירת פנים, וגם ההסברים על דברים מוכרים 
של  הכותרת  גולת  מעניינים.  מפיה  נשמעים 
המוזיאון היא מוצגי הרקמה והתחרה מסוג לפקרה 
)Lefkara(, הקרויים על שם הכפר הסמוך, שבו גם 
כיום נראות עשרות נשים יושבות בפתחי החנויות 
המחייבת  העדינה,  במלאכה  ועוסקות  והבתים 

סבלנות כה רבה.

סיפור רקום
לאומנות הרקמה של הלפקרה היסטוריה ארוכת 
במרחב  מקורה  מחקרים,  על–פי  ונפתלת.  ימים 
סוריה. מי שאימץ אותה משם הם הצלבנים, ועמם 
בקרב  איתנה  אחיזה  לה  וקנתה  לקפריסין  הגיעה 
 1481 בשנת  שונים,  מקורות  על–פי  האי.  נשות 
כיסוי  ורכש  וינצ'י,  דה  לאונרדו  במקום  ביקר 
של  המרכזית  בקתדרלה  למזבח  רקום  תחרה 
מאוד,  מבוקשת  המלאכה  נעשתה  מאז  מילאנו. 
רקימה  מרכז  הקימו  שהוונציאנים  כך  כדי  עד 
מתחרה באי בוראנו, הסמוך לעירם. לימים נכחדה 
בשנת  שוב  הוחייתה  אך  בקפריסין,  האומנות 
הודות  ומאז היא שבה לשגשג, במידה רבה   1889
עתיקים  פריטים  כמה  ישנם  במוזיאון  לתיירות. 

ועדינים במיוחד.
בעמק שלמרגלות הכפר שוכן מנזר אגיוס מינס 
חצר  עם  )הבנוי  קלויסטר  מנזר   ,)Agios Minas(
בקמרונות  צדדיה  בארבעת  המוקפת  מרובעת, 
ה–15.  מהמאה  מרוצפת(  רחבה  או  גינה  ובמרכזה 
הוא  ליד.  מיד  עבר  הוא  גם  האי,  אתרי  רוב  כמו 
החל את דרכו כמנזר דומיניקני קתולי, אך לימים 

ולימים בחר להיקבר בנקודה שהנוף הנשקף ממנה 
נפלא.

ביזנטיות  כנסיות  נחבאות  הרי הטרודוס  בכפרי 
החזזיות  עטורי  האבן  קירות  וקטנות.  קדומות 
הן  בפנים  אבל  מבחוץ,  צנועה  חזות  להן  מקנים 
מכוסות מהמסד ועד הטפחות בציורי קיר נפלאים, 
המורשת  אתרי  ברשימת  להיכלל  מהן  שזיכו עשר 
הן  שבהן  המפורסמות  אונסק"ו.  של  הלאומית 
 ,)Kakopetria( קקופטריה  בכפר  ניקולאס  אגיוס 
 )Nikitart( ניקיטרת  בכפר  פוויוטיסה  פאנאגיאה 
קלופאנאיוטיס  בכפר  למפדיסטיס  יואניס  ואגיוס 
)Kalopanayiotis(, שלצדה מוזיאון איקונות מרהיב 
הציור  דרכי  באיקונות,  המצויר  על  הסברים  עם 

השונות וההיסטוריה שלהן. 
הוא  כולו  והאי  ההרים  רכס  של  הגובה  שיא 
האולימפוס, שכמו אחיו הסמוך לסלוניקי ועוד כמה 
הרים אחים במרחב הים תיכוני, התקדש גם הוא על–

ידי היוונים כמקום מושבם של האלים. בדומה להר 
מירון, את פסגת ההר תופס כיום בסיס צבאי ולכן 
למסלולים  לצאת  ניתן  אולם  בה,  לבקר  ניתן  לא 
נקרא  העליון  המסלול  סביבו.  מעגליים–היקפיים 

בכפרים 
נחבאות 
כנסיות 

ביזנטיות 
קדומות. הן 

נראות צנועות 
מבחוץ, 

אבל בפנים 
הן מכוסות 
בציורי קיר 

נפלאים 
מהמסד ועד 

הטפחות

אי קל"ב 

אוצרות תרבות. 
האמפיתיאטרון 

המשוחזר בפאפוס 
החדשה, קברי המלכים 

ואחת הכנסיות המצוירות 

צילומים: יותם יעקבסון

בהרי הטרודוס. לפקרה, 
כפר הנשים הרוקמות, 

מנזר קיקוס, אחד 
הפסיפסים הרומיים וחוף 

בשמורת אמרס, כמו זה 
שהאלה אפרודיטה נולדה 

מקצף גליו
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שביל ארטמיס, על שם אלת היערות והציד היוונית,  
ואורכו שבעה קילומטרים. מתחתיו מסלול אטלנטה, 
על שם הגיבורה המיתולוגית הספורטיבית, שאורכו 
קצת יותר מפי שתיים. לאורך המסלולים, החולפים 
גזע  מסוקסי  חלקם  עתיקים,  יער  לעצי  בינות 
ומכושפים למראה, נשקפים נופים יפים לכל עבר. 

כשאפרודיטה עלתה מהמים
והיופי  האהבה  אלת  אפרודיטה,  האגדה,  על–פי 
חופיו  את  הלוחכים  הגלים  מקצף  עלתה  היוונית, 
על– הנחשב  החוף,  מעל  האי.  הדרום–מערביים של 
ידי תיירים שוחרי רחצה, נמצא אתר פולחני קדום 
קדושתו  ההיסטוריה  שבתהפוכות  לאפרודיטה, 

מידע מעשי

על  אל  מבית   UP וחברת  ארקיע  חברת   ª
טסות לקפריסין.

צריך  אבל  ונוח,  קל  העצמאי  הטיול   ª
 - רכב  שוכרים  שאם  בחשבון  להביא 
המעבר  לצורך  שמאל.  בצד  היא  הנהיגה 
ובביטוח  יש צורך בדרכון  לחלק הטורקי 

נסיעות מיוחד, הן לאדם והן לרכב.
חופים(:  תיירות  )למעט  טובות  עונות   ª

אביב וסתיו.

העיר  של  העצום  הקברות  בית  השתמר  המלכים", 
ובו אחוזות קבר מפוארות חצובות בסלע.

העיר שלא חוברה לה יחדיו
לפקוסיה  של  העתיקה  הוונציאנית  מצודתה 
בצורת  שחומותיה  ניקוסיה(,  האחר:  בשמה  )או 
האזור  בין  החדשה,  העיר  כמו  מחולקת,  כוכב, 
היווני לבין האזור הטורקי. המעבר בין חלקי העיר 
הוקלה  לאחרונה  בלבד.  אחד  מעבר  דרך  אפשרי 
של  היווני  חלקה  דקות.  אורכת  והיא  הפרוצדורה 
העיר משופע במסעדות, בבתי קפה ובחנויות והוא 
כמה  גם  בו  יש  שבוע.  בסופי  במיוחד  חיים,  שוקק 
מוזיאונים, וממרומי קומתו ה–11 של מגדל שאחולס 
של  בעיבורה  שהוקם  כעור  קומות  רב   ,)Shacolas(
העיר, ניתן להשקיף על מחציתה האחרת, הטורקית, 
של  צריחיה  שני  מתנשאים  שמעליה  העיר,  של 
קתדרלה ימי ביניימית רומנסקית מרהיבה, שתחת 
שלטון העות'מנים נוספו לה שני מינרטים גבוהים 

וגומחת תפילה לעבר מכה והיא הפכה למסגד.
 על המדרון שמצפון לעיר מתנוסס דגל אבן של 
קפריסין הטורקית )שבו, לצד חרמש הירח והכוכב 
על  אופקיים  אדומים  פסים  שני  נוספו  האדומים, 
בעולם  ביותר  הגדול  לדגל  הנחשב  לבן(,  רקע 
)250 מטרים על 425, אך בשל היותו בצד הטורקי, 
הכבוש, ספר השיאים של גינס לא מכיר בו(, לזכר 
הרוגי התוקפנות היוונית, ולצדו אמרתו המפורסמת 
שיכול  האיש  הוא  מזל  בר  "כמה  תורכ:  אתא  של 
להצהיר 'אני טורקי'". מסופר שהטורקים הכינו את 
וחשפו  הפוך  הניחו  צבועות, שאותן  הדגל מאבנים 
בחרו  הם  האבנים.  הפיכת  על–ידי  באחת,  אותו 
לעשות זאת דווקא בלילה שלפני חג מרים, שהוא 
של  הטורקי  בחלקה  הנוצריים.  בחגים  מהחשובים 
מתפשט  קדום  ניחוח  מלכת.  קפא  כמו  הזמן  העיר 
וחאנים  מסגדים  נושנים,  מבנים  ואופף  בסמטאות 
קדומים. את הקסם הזה כבר לא ניתן למצוא בחלקה 
¿ היווני של העיר.  

חצי האי 
אקמס הוא 

כולו שמורת 
טבע. יש בו 

מסלולי הליכה 
הרריים 

וגם כאלה 
שלאורך 

החוף.  
בקיץ נפלא 
להשתכשך 

במים הצוננים, 
בחופים 
פרטיים 

כמעט

המים מסחרר ביופיו ובקיץ נפלא להשתכשך במים 
הצוננים, בחופים פרטיים כמעט. 

גולות הכותרת הקלאסיות של קפריסין הם ללא 
העתיקה  והעיר   )Pafos( פאפוס  של  אתריה  ספק 
אליה.  הסמוך  אפולו  ומקדש   )Kourion( קוריון 
ולמצודה  הציורי  הנמל  למזח  בסמוך  בפאפוס, 
שגולת  גדול  ארכיאולוגי  גן  משתרע  העתיקה, 
הכותרת שבו היא הפסיפסים. באתר ישנם פסיפסים 
יווניים קדומים במיוחד, עשויים חלוקי נחל בצבעי 
מופתיים  רומיים  פסיפסים  ולצדם  שחור–לבן 
וגם  פולחן  ציד,  סצנות  מוצגות  שבהם  באיכותם, 
ששינה  זאוס  כגון  היוונית  מהמיתולוגיה  גיבורים 
המביט  נרקיסוס  גנמידה,  את  וחטף  לעיט  דמותו 
אפולו  מפני  הנמלטת  דפנה  במים,  היפה  בבבואתו 
"קברי  המכונה  סמוך,  באתר  ועוד.  לעץ  והופכת 

המחצית הטורקית. 
לפקוסיה, או בשמה 

האחר: ניקוסיה. הזמן 
כמו קפא מלכת 

ומאמונה  ליד  מיד  עבר  עצמו  הוא  בעוד  נותרה 
נהוג  היה  בעבר  קדומים,  מקורות  על–פי  לאמונה. 
באתר פולחן קדשות ארוטי. כיום פולחן אפרודיטה 
בדמות  המכשף  עברה  על  להתרפקות  הצטמצם 
הארחה,  לבתי  תיירים  המזמינים  חוצות  שלטי 

מסעדות וברים הקרויים על שם האלה.
בקצהו הצפון–מערבי של האי, נוטפים ברכות מי 
מעין אל תוך אגן סלע טבעי הנמצא בצלם התמידי 
המכונה  טבעית  בריכה  ויוצרים  תאנה,  עצי  של 
"מרחצאות אפרודיטה". האתר הזה, שמפורסם בכל 
אבל  ומאכזב,  סתמי  האי,  של  התיירות  פרסומי 
מעבר לו משתרע חצי האי אקמס )Akmas(, שכולו 
הליכה  מסלולי  השמורה  בתחומי  טבע.  שמורת 
בנינוחות  הנמשכים  כאלה  וגם  הרריים  מגוונים: 
גון הטורקיז של  לאורך קו החוף המשופע לגונות. 

האי החצוי. בחלק היווני, הנופים 
מזכירים מאוד את יוון, ובחלק 
הטורקי )למטה( - את טורקיה. 
עדיין מלקקים את הפצעים
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