
כריסמס 1
תיירות

23 עד 31 בדצמבר 

יש הרבה דרכים לחוות את אווירת 
הכריסמס בניו יורק, חלקן ידועות 

ומפורסמות ואחרות מוכרות פחות. 
מדריך מעשי לקיטש חינני < טלי גלסקי

מסביב לעולם

מקומי,  לספורט  זה  את  הפכו  שבברוקלין   )Heights
שלא לומר לענף תחרותי. לקראת החג מעמידים בעלי 
מעשה  רובן  ומושקעות,  ראוותניות  תצוגות  הבתים 
אווירה  התוצאה:  מיוחדות.  הפקה  חברות  של  ידיהן 
לונה–פארקית ייחודית, שמככבת בכל שנה במהדורות 
את  מזמינות  החצרות  מן  חלק  ובעיתונים.  החדשות 
המיצבים  בין  ולשוטט  להיכנס  הרבים  המבקרים 
אין  והמהבהבים.  המנגנים  המחוללים,  המתנפחים, 
צורך לעבור בכל הרחובות, גם מפני שבשלב מסוים 
המומלץ  המסלול  מדי.  יותר  קצת  להיות  עלול  זה 
 83 רחוב  ובין  ה–13,  לשדרה  ה–11  השדרה  בין  הוא 
לרחוב Dyker Lights .86: החל באמצע דצמבר, מדי 
.21:00-17:00 השעות  בין  שבוע  בסופי  רצוי   יום, 

של  הליכה  ומשם   ,18th Av. לתחנת   D ,M קו  הגעה: 
כקילומטר וחצי. ניתן גם לקחת סיור מודרך. 

מופע האורות בפארק סלופ
סלופ  פארק  היפה  לשכונה  נקלעים  אתם  אם 
הזה.  והקולות  האורות  מופע  אל  סורו  שבברוקלין, 
זהו במופע משעשע של בובות ומכונות, שמדי שנה 
מציגים בו נושא כלשהו. את התפאורה ואת המיצגים 
שניידר  כריס  מקומיים,  שני  ידיהם  במו  יוצרים 
 ,Themetricals וריאן פאוורס, שותפים לחברה בשם
בדף  בטכנולוגיה.  תיאטרלי  בשימוש  המתמחה 
הפייסבוק שלו מתאר הצמד את התקדמות העבודות 
בסיור  שם  הביקור  את  לשלב  אפשר  המופע.  על 

 Holiday Light פארק.  בפרוספקט  יותר  מוקדם 
Spectacular: מאמצע דצמבר ועד החג עצמו; א'-ה': 
22:00-17:00, ימי ו'-שבת: 23:00-17:00; כתובת: 
310A 22nd St., Brooklyn, NY; הגעה: קו R לתחנת 

www.themeatricals.com ;25th St.

קלאסיקה: מפצח האגוזים 
היא  האגוזים”  “מפצח  הבלט  במופע  צפייה 
מסורת חג מולד ותיקה לא רק בניו יורק. העלילה, 
סיפורו  על  מבוססת  המולד,  חג  בערב  המתרחשת 
בידי  לבלט  שהולחן  הופמן,  א.ת.א  של  המפורסם 
צ’ייקובסקי. ההופעה נושאת את הצופים אל מחוזות 
דמיוניים, שכוללים צעצועים קמים לתחייה, קרבות 
רומנטיקה.  והרבה  ובמרחב  בזמן  מסעות  עכברים, 
ברחבי העיר מוצגות גרסאות שונות של הבלט, כל 
אחת והפרשנות שלה. כדאי להזמין כרטיסים מראש. 
ההפקה  אולי  הוא  סנטר  בלינקולן  יורק  ניו  בלט 
ג’ורג’  של  היא  הכוריאוגרפיה  מכולן.  המפורסמת 
 62 ורקדניות,  רקדנים  תשעים  בביצוע  בלנשין, 
מבית  צעירים  מחול  תלמידי  וחמישים  מוזיקאים 
ותלבושות  ותפאורות  לבלט,  האמריקאי  הספר 

מלאות קסם )ההפקה מועלית עד סוף דצמבר(.
www.nycballet.com/Ballets/G/George Balanchine-

s-The-Nutcracker.aspx

מיצב הרכבת בגנים הבוטניים
מיצב החג המסורתי והמרשים של הגנים הבוטניים 
דגם  במרחבי  שנוסעות  מיניאטוריות  רכבות  כולל 
>

טרום כריסמס, צנון וסלק
מה משותף בין כריסמס, צנון וסלק? תתפלאו, 
היא  המולד  חג  של  המסורות  אחת  מעט.  לא 
הסתם  מן  ששורשיה  מסורת  בירקות,  גילוף 
Boulogne- בעיירה  נוצריות.  קדם  בתרבויות 
חג  לפני  יום  לקיים  נהוג  שבצרפת   sur-Mer
פנסים  הנושאים  ילדים  תהלוכת  המולד 
מבית  עוברים  הפנסים  ילדי  מסלק.  מגולפים 
לבית, מציעים הצעה שאין לסרב לה - “תעלול 

או ממתק” - בנוסח הלואין ושרים שירי חג. 
מתקיימת  בדצמבר,   23 ממש,  יום  באותו 
שבה  פייסטה,  שבמקסיקו   )Oaxaca( בוואחאקה 
מצנונים.  מגולפים  מושקעים  פסלים  מככבים 
מנהג  את  איתם  הביאו  הספרדים  הכובשים  אולי 
תיירים  המוני  כך,  או  כך  הישן?  מהעולם  הגילוף 
אינם מרשים לעצמם לפספס את האטרקציה. כדי 

להבין למה, סרקו את הברקוד.
איפה: צרפת, מקסיקו

מתי: 23 בדצמבר

פוסט כריסמס, טבילת רענון 
לא במקרה מתוארכים אירועי “גביע פיטר פן” 
לטובת  בדצמבר(,   25( הכריסמס  שאחרי  ליום 
מי ששתו יותר מדי בחג המולד. “משחה פיטר 
פן” מתקיים בבוקר שאחרי החג במי אגם קרים 
כקרח, בשעה שבה אנשים נורמלים  מתכרבלים 

בבית בשמיכות פוך. 
והיא   ,1864 מאז  ברציפות  מתקיימת  התחרות 
פתוחה אך ורק לחברי מועדון השחייה המקומי, 
תמורת  אבל   .Serpentine Swimming Club–ה
למועדון  להצטרף  יכול  אחד  כל  ליש”ט,   20
ולמשחה. התחרות נקראת על–שם פיטר פן משום 
הוא  הגביע(  את  שתרם  )ומי  התחרות  שפטרון 
הנצחי,  הילד  על  ברי, מחבר הספר  ג’יימס מתיו 

שפסלו מוצג בגני קנסינגטון, לא רחוק  מהאגם. 
כריסמס,  שלאחר  היום   ,Boxing Day למחרת, 
בוויילס  יותר  אפילו  משעשע  משחה  מתקיים 
רוחצים  מאות   .North Beach בחוף  הסמוכה, 
אל  רצים   - מצחיקות  בתחפושות  מהם  רבים   -
בקור  בבגדיהם  פנימה  ומזנקים  הקרים  הים  מי 
הוא  הרשמי  התירוץ  מעלות.  שתיים–שלוש  של 
איסוף כספים לצדקה. לצפייה סרקו את הברקוד.

איפה: לונדון - אגם Lido בהייד פארק; 
Tenby - וויילס

מתי: לונדון 09:00, וויילס 11:00 

קוואנזה, כריסמס שחור 
של  התשובה  הוא   )Kwanzaa( קוואנזה 
הכריסמס–חנוכה  למתקפת  השחורה  הקהילה 
האמריקאית. החג הומצא בשנות ה–60 כביטוי 
התרבות  של  מלאכותי,  קצת  אם  גם  עצמאי, 
האפריקאית, אבל נחגג בעיקר בארצות הברית. 

פירוש השם:  "יבול ראשון" )בסווהילית(.
כריסמס  של  שילוב  מין   - מעניינת  התוצאה 
חנוכה  עם  מתנות(  והמון  משפחתיות  )ארוחות 
ימים(,  שבעה  במשך  בחנוכייה  נרות  )מדליקים 
הוא  הדגש  אותנטיים.  אפריקאיים  סמלים  לצד 
עצמית.  והגשמה  קהילה  משפחה,  ערכי  על 
במוזיאונים של אמנות אפריקאית ובמרכזי תרבות 
האמנות  בתחומי   מיוחדות  פעילויות  יש  שחורה 

והמוזיקה. לצפייה סרקו את הברקוד. 
איפה: ארצות הברית 

מתי: 26 בדצמבר עד 1 בינואר 

לקראת החג 
מעמידים 

בעלי הבתים 
תצוגות 

ראוותניות 
ומושקעות, 

מיצבים 
מתנפחים, 
מחוללים, 

מנגנים 
ומהבהבים

חלונות ראווה 
מושקעים. של 

החנויות מייסיס ופנדי 
בשדרה החמישית

התפוח הגדול
עץ האשוח של

צילומים: טלי גלסקי, עידן עפרוני, מירי שפיגל, ויז'ואל, Gettyimages ישראל

הכי  לחג  אלה  בימים  מתכוננת  יורק  ניו 
מרגש בשנה. היא עונדת את מיטב תכשיטיה 
שכולנו  שלה,  השטיקים  את  ועושה  האורבניים 
מצמרות,  נתלות  אור  של  מחרוזות  אוהבים. 
מביטים  שלא  לאן  מעקות.  על  מתלפפים  סרטים 
שלג,  באנשי  צפון,  באיילי  במלאכים,  נתקלים 
בדמויות סנטה, בפעמונים ובכוכבים. ריחות אשוח 
ערמונים  של  ניחוחות  עם  באוויר  מתערבלים 
ומחויך  מואר  כל–כך  בקרמל.  בוטנים  ושל  קלויים 
מסביב, עד שנראה שגם ציניקנים מסוגו של מיסטר 
באווירה  יש  אדישים.  להישאר  יכולים  לא  סקרוג’ 
הכללית משהו שהופך את ההליכה ברחוב לקלילה 
שמעלה  בחינניות  המתפרץ  בקיטש  ומשהו  יותר, 

זיכרונות ילדות טבולים ברוטב דיסני.

שוקי החג המיוחדים מוסיפים משלהם לחגיגה, 
גדולים,  בשלטים  סיילים  מציעות  החנויות 

ומהמעדניות ניבטים מאפי החג.
בתפוח  המולד  חג  את  לחוות  רבות  דרכים  יש   
הגדול; חלקן כוללות התבוננות מתפעלת, ואחרות - 
השתתפות פעילה. אחדות מתאימות לכל המשפחה, 
ואחרות למבוגרים יותר. בחלק מהפעילויות תיתקלו 

בהמוני תיירים, ובאחרות תרגישו חתרניים.  

מופע האורות של דייקר הייטס
ובתצוגות  בפפיונים  בפסלים,  מקושטות  חצרות 
בעיר,  נדיר  מראה  לא  בהחלט  הן  צבעוניות  לדים 
 Dyker( אבל תושבי השכונה האיטלקית דייקר הייטס

נצנצים של חג. עם 
כיוון השעון: מיצב 

אורות בדיקר הייטס,  
מפצח האגוזים בשדרת 

האמריקות, מזרקת 
פוליצר המקושטת ליד 

מלון פלאזה וקישוט רחוב 
בשדרה השישית 

 55 | | 54



 g@globes.co.il

העיר ניו יורק, שנבנה מחומרים טבעיים כגון זרעים, 
ענפים, פירות, גבעולים וגזעים. הדגם הגדול מורכב 
צמחייה  גשרים,  לצד  בניינים,  מ–140  מלמעלה 
המבקרים.  לראשי  מעל  עוברות  שחלקן  ומסילות 
כשברקע  בנסיעתן,  וצופרות  משקשקות  הרכבות 

מתנגנת מוזיקה עליזה. 
ספיישלים  גם  יש  הרגילה  לפעילות  בנוסף 
)סוג של   Ginger Bread–לחג המולד - כגון בית ה
ותמי,  עמי  של  לבית  החג  גרסת  מסורתית(,  עוגה 
שאמריקאים רבים מקפידים להכין או לקנות בימים 

אלה. המופע יתקיים עד 13 בינואר.
 Bedford Park Blvd לתחנת B ,D ,4 הגעה: קווים

Station, משם הליכה של כעשרים דקות או 
אוטובוס Bx 26. מומלץ לקנות כרטיסים מראש 

שעות פעילות: משתנות בימי החג, יש לבדוק 
www.nybg.org :באתר

מצעד חלונות הראווה
בתי עסק רבים ברחבי המחוזות השונים של ניו 
למועדים  בהתאם  השנה  במהלך  מתקשטים  יורק 
מיוחדים. חנויות, מספרות, מאפיות ועוד משתתפות 
ושל  בובות  ציורים,  דגלים,  של  צבעונית  בחגיגה 
לעשות  מגדילים  שהם  מובן  אחרים.  עיטורים 
במנהטן  הגדולות  החנויות  המרכזי.  החג  לקראת 
ממוכנות,  בובות  עם  שלמות,  תפאורות  מעמידות 
עם וידיאו ועם פעלולים, והצעידה לאורך השדרות 

המרכזיות היא חוויה קסומה ומהנה. הנה רשימה של 
חלונות שלא כדאי לפספס )מדרום לצפון(:

בן  ומפורסם  יוקרתי  קניות  מרכז  מייסיס,   ¥
שבע קומות שהוא ממש מוסד ניו יורקי. רחוב 34, 

בין השדרה השישית והשביעית
¥ לורד אנד טיילור,  אחד מבתי הכולבו הוותיקים 

בעיר. השדרה החמישית, בין הרחובות 38 ו–39
¥ סאקס, חנות גדולה ואלגנטית, נחשבת לאחת 
מהחנויות היוקרתיות בעיר ומציעה אופנת עילית של 

מעצבי על. השדרה החמישית, בין הרחובות 49 ו–50
בנדל,  הנרי  האופנה  מעצב  של  החנות   ¥
השוכנת במבנה מפורסם לא פחות המכונה בית קוטי 
בין  ממושך  מאבק  של  במרכזו  עמד  המבנה   .)Coty(
היזמים לבין התומכים בשימור בנייני העיר, שדרשו 
לשמר את הבניין. בסופו של דבר הושגה פשרה וחלקו 
ומעליו  לשימור,  כאתר  הוכרז  הבניין  של  התחתון 
החמישית,  השדרה  גורד שחקים.  הוקם בשנת 1991 

בין הרחובות 55 ו–56
¥ טיפאניס, אחת מחנויות התכשיטים היוקרתיות 
גם  נחשב  שלה  הראווה  חלון  בעולם.  והמפורסמות 
השדירה  עצמו.  בפני  תיירות  לאתר  רגילים  בימים 

החמישית, בין הרחובות 56 ו–57
תמיד  הנודע  ויטון,  לואי  המעצב  של  חנותו   ¥
והשדרה   57 רחוב  מושקעים.  ראווה  בחלונות 

החמישית
¥ ברגדוף גודמן, בית הכולבו המעוצב והוותיק 

מידע מעשי

בלב מנהטן, בקצה הדרום מזרחי של הסנטרל פארק. 
השדרה החמישית, בין הרחובות 57 ו–58

¥ בלומינגדיילז, אחד ממרכזי הקניות המזוהים 
אופנה,  של  קומות  חמש  יורק.  ניו  העיר  עם  יותר 
צעצועים, מוצרים לבית, מתחם מזון ועוד. רחוב 59 

והשדרה השלישית
¥ ברניז, אחד מבתי הכולבו היוקרתיים, המציע 
בטרנדים  מעודכן  ולגברים,  לנשים  עילית  אופנת 
הכי עכשוויים בעולם האופנה. שדרת מדיסון ופינת 

רחוב 61

יער של עצים מקושטים
עצים  ענקיים,  ועצים  מיניאטוריים  עצים 
עצים  גדועים,  ועצים  לאדמה  מחוברים  שעדיין 
העץ  את  שקונה  מי  יש  סינתטיים.  ועצים  טבעיים 
מדוכן  שקונה  מי  יש  הבית,  שליד  במכולת  שלו 
שמשווק עצים מוורמונט, ויש מי שמשקיע בנסיעה 
הריח  יורק.  ניו  לאפ–סטייט  ואפילו  הפרוורים  אל 
החריף שלהם מתערבב עם הגשם, מדגדג באף. העץ 
רוקפלר,  שבמרכז  זה  הוא  מפורסם  הכי  הציבורי 
שטקס הדלקתו מזמן אליו גדודי מבקרים מדי שנה. 
הוא הכי ידוע, אבל בפירוש אינו היחיד. הנה פירוט 

של עצים מרשימים נוספים:
¥ עץ האוריגמי של המוזיאון לטבע: המוזיאון 
שעות  כמה  לו  להקדיש  ששווה  לטבע,  המצוין 
מטרים,  כארבעה  של  בגובה  עץ  מציב  טובות, 
שנה  בכל  המבטאים  אוריגמי,  בקישוטי  שמעוטר 
מוצגים  הוא  השנה  המרכזי  הנושא  אחר.  נושא 
שיעורי  מתנדבים  יספקו  החג  ובמהלך  במוזיאון, 
 Suggested היא  הכניסה  למבקרים.  אוריגמי 
שרוצים,  כמה  משלמים   - כלומר   ,Donation
בתוספת כרטיסים לתערוכות המיוחדות. העץ יוצג 
עד 6 בינואר. שעות פעילות: בכל יום 17:45-10:00, 
לתחנת   C קו  הגעה:  המולד;  וחג  ההודיה  חג  למעט 

www.amnh.org ;המוזיאון
לאמנות:  מטרופוליטן  מוזיאון  של  העץ   ¥ 
לאיבוד  ללכת  כיף  המטרופוליטן, שתמיד  במוזיאון 
בין העולמות המגוונים המקופלים בין כתליו, מציג 
 .)Nativity Scene( עץ החג את סצנת הלידה של ישו
המאה  בנות  חלקן  בובות,  באמצעות  מוצגת  הסצנה 
 .Suggested Donation–ה–18. הכניסה למוזיאון היא ב
ושבת ו’   ,17:30-09:30 א’-ה’  פעילות:   שעות 

21:00-09:30 )סגור בחג המולד וביום השנה החדשה(; 
הגעה: קו 6 לתחנת .86th St, והליכה של כעשר דקות 

www.metmuseum.org ;לכיוון הפארק
העץ של פארק מדיסון סקוור: בכיכר מדיסון   ¥
נולדה המסורת של הדלקת עצים ציבוריים באמריקה, 
כאשר העץ הראשון הודלק שם לפני מאה שנים בדיוק. 
מאז, נמשכת המסורת. זה לא העץ הכי מרשים בעיר, 
אבל החל באמצע דצמבר תוצג שם גם תערוכה של 
וממש   ,)Jacco Olivier( ז’קו אוליבייה  האמן ההולנדי 
הנחשבים  ההמבורגר  ממקומות  אחד  ממוקם  לידו 
לעמוד  לכם  אכפת  לא  )אם   Shake Shack בעיר, 
בתור ארוך(. משם, לכו להציץ בבניין המגהץ השטוח 
 25th המפורסם שמול הכיכר. כתובת: בין )Flatiron(
;23rd St. לתחנת N ,R 5 ; הגעה: קוויםth Av.–ו St. 

www.madisonsquarepark.org
 1923 מאז  ערך:  לניירות  הבורסה  של  העץ   ¥
מוצב מול הבורסה לניירות ערך של ניו יורק עץ חג 
מולד נישא, מקושט באלפי נורות. השנה, בתחילת 
מטרים,   14 כמעט  של  בגובה  עץ  הואר  דצמבר, 
ב–3,500 נורות לבנות ובאלף נורות צבעוניות, ועל 
צמרתו - כוכב בגובה של כשני מטרים. כתובת: 11 
.Wall St. near Broad St; הגעה: קווים J ,Z לתחנת 
¿  https://nyse.nyx.com ;Broad St.

החנויות הגדולות במנהטן מעמידות תפאורות שלמות, עם בובות ממוכנות, עם 
וידיאו ועם פעלולים, והצעידה לאורך השדרות המרכזיות היא חוויה קסומה ומהנה

אווירת לונה פארק. 
מיצב הרכבת המיניאטורית 

של הגנים הבוטניים, 
המשחזר בדייקנות מבנים 
ידועים בעיר. מימין: אחד 

ממופעי האורות בדיקר 
הייטס. תחרות פרועה בין 

בעלי הבתים, שנעזרים 
בחברות הפקה מיוחדות  

חנות בשדרה החמישית. 
כל חנות מנסה לעלות 

על שכנתה בתפאורת חג 
יוקרתית וחגיגית 
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