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המצודה ההיסטורית טראקיי בנויה על חצי אי ומוקפת אגמים .מסביב
לטירה ניתן לשוט בהנאה וליהנות משלל מסעדות ומשוק מזכרות.
בתוך הטירה מוזאון היסטורי מרשים .במאות ה 14-וה 15-הייתה העיר
טרקאיי מרכז ליהודים קראים.
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 1סבי ,הפרטיזן טוביה (טבקה) גלפרין ,על יד דלת הכניסה למפקדת
ארגון הפרטיזנים המאוחד בגטו וילנה (פ.פ.או ,).כשעל גבו טלאי צהוב.
החיבור הראשוני שלי לליטא היה במסע חיפוש שורשים ,שהתפתח
להיכרות עם החברה ,התרבות ואתרי התיירות המקומיים.
 2שני פרטיזנים :משמאל טוביה (טבקה) גלפרין ושמרקה קצ'רגינסקי,
עומדים על יד הריסות הבניין שבו הוכנו כלי הנשק עבור המחתרת
הפרטיזנית בווילנה .שמרקה היה משורר חשוב ,ושירו פונאר (נכתב
במקור ביידיש) הפך להמנון של ממש .להלן תזכורת מהבית הראשון
של השיר" :שֶֶקֶֶט ,שֶֶקֶֶט ,בְְּנִי נַחְרִישה! ָּכ ּאן צוֹמְְחִִים קְְבָרִִים ,הַַשוֹנְְאִִים
אוֹתָם נָטָעו ,פֹֹּה מֵֵעֲֲבָרִִים".
 3העיר התיירותית פלנגה והגשר המפורסם שבה ,העובר מהרחוב התיירותי
המרכזי באשאנאויצ'יאוס ונמשך עד כמה עשרות מטרים מעל למימי הים.

בליטא ביקרתי לראשונה בשנה שעברה .זוהי ארץ יפהפייה שהותירה
בי רצון לערוך בה ביקור נוסף .עד למועד ביקורי הקודם ,אם אמרו לי
ליטא או וילנה דמיינתי עיירות בשחור-לבן ,כאילו מדובר במדינה
שתקועה אי שם בחלקת ההיסטוריה האפורה והמדממת שלה .אבל
המציאות וההוויה העכשווית בליטא שונות לחלוטין ,שכן ליטא היא
דווקא מדינה נעימה ,שמעניקה תחושה נפלאה לתייר המבקר בה.
ביקורי הקודם (גיליון "טבע הדברים" מספר  )205סבב את סיפור
הגטו היהודי בווילנה ואת תקופת חייו של סבי ,טוביה גלפרין ,אשר
היה פרטיזן ולוחם במחתרת הפ.פ.או .המקומית ,שעשה כל שביכולתו
כדי להציל יהודים וגם לגמול לנאצים ולעוזריהם המקומיים .בנוסף,
סקרתי אתרים אחרים במדינה ,כמו עיר הבירה ההיסטורית והמצודה
המרשימה טראקיי ,הבנויה בלב אגם ,עיר המרפא דרוסקינינקאי ועוד
מקומות בחלק הדרומי של המדינה .במסע הנוכחי החלטתי להתמקד
באזור חופי הים הבלטי ,ולספר על הטיול ופחות על ההיסטוריה
המקומית .אם כן ,פעמיי לכיוון צפון המדינה – הקסם הליטאי ממשיך
להתגלות.

קיץ על החוף
במרחק של כארבע שעות נסיעה ברכב מהבירה וילנה ,בקצה הצפון-
מערבי של ליטא ,מצויה רצועת חוף הים הבלטי שאורכה ,בשטח
ליטא ,מגיע לכדי  108ק"מ .אחת הערים המרכזיות בסביבה הזאת,
שאף המקומיים מגדירים אותה כ"בירת הקיץ של ליטא" ,היא פלנגה
(  ,)Palangaשאותה חוצים הנהרות סונטואי ורז'ה הנשפכים אל
הים הבלטי .זוהי עיר תיירותית במלוא מובן המילה ,ומעצם היותה
כזאת יש בה שפע מסעדות טובות ,רחוב מרכזי ארוך ורחב ששמו
באשאנאויצ'יאוס ( )Basanavičiaus gatvėובו אין-ספור דוכנים
לממכר מזכרות ומתנות ,מוזאונים קטנים ,ולא רחוק משם אפילו
מלון בוטיק של אגדת הכדורסל המקומית ארבידאס סבוניס .כן זה
אותו סנטר ליטאי אימתני וגבוה ,שאף כבש לבבות בליגת ה–NBA
האמריקאית .מרבית בתי המלון נמצאים ברצועה המיוערת שמסביב
לעיר ,ובחודשי שיא העונה בהחלט מומלץ להזמין חדרים מראש.
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חולות חוף הים הבלטי בפלנגה תחוחים ונעימים למגע .רצועת החוף
מזמינה לטיול רגלי על קו המים ,כאשר שחפים צווחניים משתלבים
בתמונת הנוף .הזמן כאן כאילו עצר מלכת .עשרות בני אדם ,תיירים
ומי מבין כ 18,000-התושבים המקומיים ,יושבים על ספסלים על גשר
מול הים ובוהים באופק .יש המתעקשים שזו הנקודה היפה ביותר
שבה אפשר ליהנות משקיעת השמש .בצמוד לגשר יש כניסה לאזור
מיוער ומטופח ,שבו נעים לשוטט בין העצים המוריקים.
אחדים מבין המבקרים פוסעים על חוף הים וממוללים את החול,
מחפשים את אותן אבני ענבר מפורסמות העשויות שרף עצים .דווקא
עונת התיירות המומלצת לביקור במקום ,בחודשים יוני עד אוגוסט,
היא הפחות טובה למציאת אבני ענבר יוקרתיות ,היות שנדרשת
סופה הגונה שתחשוף אוצרות של ממש .אמנם גם בתקופת הקיץ

ניתן למצוא אבנים ,אך הן די קטנות ופחות מרשימות .באופן כללי,
טיול בליטא הוא מעין מסע בין אבני ענבר .בכל מקום תמצאו חנות
לממכר אבנים או דוכן מזכרות המציע תכשיטים מהחומר הזהוב,
וודקה עתירה באלכוהול ובתוכה אבנים ,סגולה לבריאות כמובן ,או
אפילו מסאז' אבני ענבר ,שבו נמשחת אבקת אבנים על הגוף ומעניקה
תחושת רוגע (ניסיתי ,תענוג!).

 4רצועת חוף הים בפלנגה .השמועות מדברות על כך שבשנות ה 60-היו
הנופשים בחוף עומדים כשידיהם מורמות מעלה כדי להשתזף בכל חלקי
גופם באופן אחיד.
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את אזור פלנגה ,המרוחקת קילומטרים אחדים מלטביה ,רכש בשנת
 1824רוזן מקומי ששמו מיכאיל טישקביץ' ,אשר נראה כי ניחן בחוש
עסקי לא רע .הוא החל מיד לבנות בתי קיץ לעשירים ,ובמקביל פתח
אתר ספא ,עם טיפולי בוץ למיניהם .במהלך השנים הפך המקום למה
שהוא היום ,אזור נופש ומרגוע לחופשת הקיץ.
בעיר פארק פסלים שבו  28יצירות מודרניות של אמנים ממדינות
שונות ,כמו ארמניה ,לטביה ואסטוניה .רבים מהתושבים והתיירים
עוברים כאן כשהם רוכבים על אופניהם בדרכם אל חוף הים או
אל הפארק הבוטני בירוט ( )Palangos Birutės parkasואל ארמון
טישקביץ' (  )Tiškevičiai Palaceהמפואר ,שנבנה במשך ארבע
שנים ,החל משנת  ,1893בסגנון אדריכלי נאו-רנסנסי .את הארמון
מקיף גן בוטני עצום שבצדו אגם .בגן עצי צפצפה ,לבנה ,אורנים
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ואפילו ערמונים .בין לבין נראים ,בין מרבדי הירוק ,תושבים מהאזור,
שמלקטים פטריות שצמחו זה עתה.
בעיר עצמה בתי עץ בשלל צבעים ועיטורים אמנותיים  -יופי אדריכלי
מהמאה ה .19-תושבי המקום מתלוננים שבשל ההצלחה התיירותית
והצורך בפתיחת מסעדות נוספות והרחבת הקיימות ברחוב המרכזי
באשאנאויצ'יאוס ,כבר כמעט לא רואים את אותם הבתים היפים
שמוסתרים על ידי שלל סככות ושלטי פרסומות.
מדי שנה ,כחלק ממסורת מקומית ,נערך בעיר פלנגה פסטיבל
( )Palanga Smelt Festivalבסוף השבוע האחרון של חודש פברואר,
כאשר החורף המקומי בשיאו .הנושא המרכזי בפסטיבל הוא הדגים,
ולכבודו כל העיר מתקשטת בשלל מופעי רחוב ,בירה והמון מאכלי

דגים ,שיודעי דבר יודעים לספר כי מהריח החריף שלהם לא ניתן
להתעלם או לברוח .הדגים מוגשים בשלל סגנונות :מוחמצים ,מטוגנים,
מעושנים ובעוד וריאציות קולינריות מובחרות .ואיך לא ,שיאו של
הפסטיבל הוא כמובן תחרות דיג מקומית.

 1ליטא היא ארץ מישורית ,ורכיבה על אופניים היא חלק משמעותי מההתנהלות
היומיומית של התושבים .גם תיירים נהנים מטיולי אופניים קבוצתיים.
 3+2פלנגה מנסה ומצליחה למצב את עצמה כמרכז תיירות משגשג .כחלק
מכך היא מושכת בעלי מלאכה וסוחרים המוכרים שלל מזכרות מעץ ,אבני
ענבר ,תמונות ,בגדים ועוד.
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לשון חוף בלטית
כ 30-ק"מ דרומית לפלנגה ,על חופי הים הבלטי ,שוכנת עיר הנמל של
ליטא ,היא קלייפדה ( .)Klaipedaמנמל העיר עוברים בשיט קצרצר
ברחפת דרך הלגונה הקורונית ( )Curonian Lagoonאל עבר רצועת
"לשון היבשה הקורונית" ( ,)Curonian Spitשאורכה  98ק"מ ורוחבה
משתנה ,מ 400-מ' בנקודה הצרה ועד לארבעה ק"מ ברחבה .אותה
רצועה היא למעשה לשון יבשתית ייחודית .מצדה המזרחי אזור
הלגונה ,ששטחה הכולל כ 1,600-קמ"ר ,ובצדה המערבי הים הבלטי.
באזור הצפוני של הלשון יש פתח צר יחסית ,מעין צוואר בקבוק
ברוחב של  550מ' ,המאפשר גישה ישירה לים הבלטי .בחלקה הדרומי
מתחברת הלגונה עם חופי המובלעת הרוסית (אזור קלינינגרד) ,כך
שבאמצע הלשון היבשתית עובר גבול של ממש .הלגונה רדודה וגובה
המים הממוצע עומד על כ 3.5-מ' .בימות החורף השכבה העליונה
קופאת והופכת למוקד משיכה לחובבי הדיג בקרח ,לאופנועני השלג
וכמובן גם לאוהבי ההחלקה על הקרח .מדי שנה ,בחודש ספטמבר,
מתקיים על הלשון היבשתית מירוץ חצי מרתון ,שאליו מגיעים
מתחרים מכל רחבי ליטא ואף ממדינות שכנות.
בחלק הליטאי של הלשון מצויים חמישה כפרים ,ובהם מתגוררים
כ 2,500-תושבים .המרכזי מביניהם הוא הדרומי והמרוחק נידה (,)Nida
השוכן באזור תיירותי מבוקש ,בייחוד בחודשי הקיץ ,אך בשביל להגיע
אליו חולפים דרך כמה כפרים ואתרי טיול מקומיים.
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לאחר החצייה ברחפת וכ 20-דקות נסיעה על פני הלשון מגיעים לכפר
יודקרנטה ( .)Juodkranteבכפר מתגוררים כ 700-תושבים ,והוקם בו
מיזם יפהפה הקרוי "גבעת המכשפות" ( .)Raganų Kalnasזהו פארק
שבו גילופי עצים מיוחדים ,אשר במשך שלוש שנים ,החל משנת 1979
ועד  ,1981השתתפו בהקמתו  49אמנים מקומיים .כל הפסלים עשויים
עץ אלון – העץ המקומי .האמנים התבקשו לבסס את יצירותיהם על
אגדות עם ליטאיות ,ואכן מכשפות ודמויות שטניות משעשעות
הן הנושא העיקרי בפיסול המקסים .חלק מהפסלים מזמינים את
המבקרים לנסות ולשחק עמם ,להתנדנד ולשנות את תנועותיהם.
סיור מעגלי של כשעה על הגבעה המיוערת מכניס לאווירה מיוחדת
והוא מומלץ במיוחד .בחנות המזכרות שבקצה הפארק ניתן לקנות
ספרון שבו תצלומים של הפסלים והאגדות שמאחוריהם.

פיסול מקסים של אמנים מקומיים" .גבעת המכשפות"
שעל לשון היבשה הקורונית נותנת הצצה לאגדות
עם ליטאיות דרך פסלים סביבתיים העשויים עץ אלון
ומצויים בתוך יער מקומי .לכל פסל סיפור ייחודי (מומלץ
לרכוש בחנות המזכרות המקומית ספרון שסוקר כל
פסל ופסל).

 1הנמל הימי בקלייפדה .בשנים האחרונות עובר הנמל מתיחת פנים
משמעותית ,והתעבורה בו היא ברובה של אניות צי סוחר לצדן של יאכטות
וסירות תיירותיות .צילוםLietuva :
" 2הסהרה הליטאית" ,כך מכונה הדיונה הענקית המשתרעת על חלק מלשון
היבשה הקורונית .למבקרים באזורים הצפוניים של ליטא מומלץ מאוד לבוא
ליומיים-שלושה ,בייחוד בחודשי הקיץ ,גם לחלק מרשים זה של המדינה,
הספוג רוגע כפרי ויופי מרהיב.
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ביציאה מהכפר יודקרנטה מצוי אתר קינון של קורמורנים ואנפות
אפורות .האתר נוח לרביית הציפורים היות שהוא מספק סביבה
מיוערת מתאימה לצרכיהם ,וגם נמצא באזור עם שלל דגה המשמשת
מזון לציפורים .רבים מהעצים הושחתו על ידי צואת הציפורים ,דבר
המשווה ליער מראה לא נעים .גם אם מגיעים לביקור בעונת הנדידה,
אז כמעט לא נראות ציפורים על העצים ,עדיין ניתן להתרשם מאלפי
קני הקורמורנים שעל צמרות העצים וכן מקני האנפות שעל הענפים
עצמם .בשנת  2011נספרו  3,807קנים של קורמורנים ,ומכאן שזהו
אתר הקינון הגדול ביותר של העופות הללו בכל רחבי ליטא .וכדי
לסבר את האוזן ,בשנת  1990היו כאן רק  14קני קורמורנים.
 1כפר הדייגים נידה מאופיין בבתי העץ הציוריים והצבעוניים שבו .הכפר
משך ברבות השנים אמנים ,סופרים וציירים שבחרו להתגורר בו וליצור.
 3+2כל אחד והכובע שלו .במדינה שבה במרבית חודשי השנה מזג האוויר
קר וחורפי ,יום קיץ הוא סיבה מספקת לצאת וליהנות מקרני השמש.
 4במרבית הבתים שבכפר נידה יש מעין דגלון שבו מתומצת הסיפור של
בני הבית :כמה בני משפחה מתגוררים בו ,אילו בעלי חיים הם מגדלים ,איזה
רכוש יש להם ,ועוד פרטים המאפיינים את חייהם האישיים.
 5תושבי הכפרים שבלשון היבשה הקורונית ברובם אמידים ,ולחלק מהם
גם יאכטות פרטיות .צילוםLietuva :
 6חופי הים בליטא הם מוקד משיכה מרכזי בחודשי הקיץ לתיירים ולתושבים
המקומיים .תכול המים ,החול התחוח והשלווה הם מתכון מנצח להעברת יום
בנעימים .צילוםLietuva :
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סהרה הליטאית
הכפר הצפוני ביותר על הלשון היבשתית הוא נידה .זה גם הכפר
המאוכלס ביותר ,ובו מתרכזת העשייה התיירותית והתרבותית .אחת
ההפתעות המיוחדות הקשורות לכפר היא "דיונת פרנידיס" (Parnidis
 )Duneהעצומה ,הידועה בכינויה "הסהרה הליטאית" .ממרום גובהה,
 60מ' ,ניתן להתבונן צפונה ולהשקיף על הכפר נידה עצמו.
מבחינת המקומיים כל גרגיר של חול כאן יכול לספר סיפורים שלמים.
בחלק הגבוה ביותר של הדיונה מוצב שעון שמש ,שהתנפץ בסופת
ההוריקן אנטולי שפקדה את האזור בשנת  .1999בכל אופן ,כיום זה
המקום לחלוץ נעליים ולשקוע עד ברכיים בחול הלבן והנעים.
מרבית התושבים בכפר נידה עוסקים במלאכת הדיג וכן בפיתוח
ענף התיירות המקומי ,שגדל ומתרחב משנה לשנה .על יד כל בית
בנידה ,וגם בשאר הכפרים באיים ,מוצבת מעין שבשבת בצבעים
שחור ,אדום ,ירוק ולבן ,ששימשה בעבר את הדייגים במסעותיהם
הימיים .כיום משמשות השבשבות שלטים המכילים מידע על מספר
בני המשפחה המתגוררים בכל בית ,אילו בעלי חיים הם מגדלים ועוד
סודות קטנים על המשפחה המתגוררת במקום.
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 1השחפים בפלנגה חיים במעין התניה .הם אינם מפחדים יתר על המידה
מבני האדם ,ואף מעזים להתקרב עד למרחק של סנטימטרים אחדים ,ובלבד
שיקבלו חתיכה מהכריך.
 2אבן ענבר מקומית .ניתן למצוא על קו החוף אבני ענבר בגדלים שונים ,אך
התקופה הטובה ביותר למוצאן היא דווקא בזמן שמזג האוויר סוער ,כאשר
הים פולט אותן .בחודשי הקיץ התיירותיים הסבירות למצוא את האבנים
קטנה יותר .צילוםHannes Grobe, Wikimedia Commons :
 3חלון המשקיף לאחד האגמים שבעיר טרקאיי .אחד השמות המזוהים עם
ליטא הוא "ארץ האגמים" .המדינה משופעת במקורות מים ,מרביתם קופאים
בימות החורף ומהווים מצע לספורט חורף מגוון ולדיג בקרח.

ברחבי ליטא כמה מוזאונים הסוקרים את נושא אבני הענבר
( ,)Amberובחלקם אף ביקרתי .המוזאון שבנידה מיוחד וראוי ביותר
לביקור .למעשה מרבית האבנים שכאן נחפרות בעיר קלינינגרד
השכנה ,שממנה מחלצים כ 130-טונות של אבנים מדי שנה ,וייתכן
שזו גם הסיבה לכך שהמוזאון עשיר במיוחד .מחוץ למוזאון מוצבים
בולי עץ המתארים את שלבי התפתחות הענבר בתוך גזעי העצים
ועד שהוא הופך ,בתהליך התאבנות של מיליוני שנים בקרקעית הים,
לחומר יוקרתי לשלל תחומי שימוש ,גם פרמצבטיים ,אך בייחוד
לטובת תעשיית התכשיטים .בתוך המוזאון ניתן לקבל הסבר על סוגי
האבנים ,משמעות הבדלי הצבעים ,וניתן לצפות באין סוף עבודות
אמנות שנעשו באבני הענבר ,ואיך לא – גם לרכוש.
בגלל יופיו ,משך הכפר נידה סופרים ,ציירים ואנשי רוח שבאו לכתוב
או לצייר במקום .אחד הבולטים מבין אלה הוא הסופר הגרמני תומס
מאן ( ,)1875-1955חתן פרס נובל לספרות לשנת  ,1929אשר רכש
לעצמו בית קיץ בכפר ,ובחודשים החמים שבין  1930ועד  1932בילה
במקום יחד עם בני משפחתו .שם הוא גם כתב את הרומן "יוסף ואחיו".
מחלון חדרו בבית העץ הדו-קומתי ,הפונה לכיוון הלגונה ,נשקפו גם
עצים ,ועל כן הוא כינה את המראה "הנוף האיטלקי שלי" .אמנם ביתו
משמש כיום מוזאון ,אך מלבד מיקומו היפה אין צורך של ממש להיכנס
לתוכו היות שמעט מאוד מוצגים אותנטיים מוצגים בו .משך השנים
המקום פשוט נזנח עד שאיש רוח ליטאי החליט בשנות ה 60-לשקם
את הבית .בכל שנה בקיץ מתקיים בסביבת הבית פסטיבל תומס מאן,
ואמנים רבים מגיעים לכאן ,מקריאים מעבודותיהם ,נחשפים למופעים
מוסיקליים ומחיים את האווירה האינטלקטואלית.
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באגם קרוקו לנקה תנאים אופטימליים לרבייה של דגים ,והוא מושך
אליו ציפורים שנהנות מכמויות המזון העצומות שבו .צילוםKusurija, :

מודעה

Wikimedia Commons

המלצות ומידע כללי:
מנידה ,ניתן לצאת להפלגה נינוחה בתוככי הלגונה הקורונית .כמו כן,
ניתן לצאת בהפלגה מזרחה ,לחצות את הלגונה לרוחבה ,ולהגיע אל
שמורת טבע המצויה בתוך קו החוף היבשתי של ליטא ,בסמוך לעיר
שילוטה ( )Šilutėולאגם המרכזי שבה ,קרוקו לנקה (.)Krokų Lanka
במקום צמחי מים ,אגמים רדודים ומגוון ציפורי מים היושבות שם
קבע ,וכן ציפורים נודדות אשר מגיעות באביב ובסתיו .כמו כן ,למקום
חשיבות רבה כאתר השרצה ורבייה של הדגים באזור.

־
־
־

לאן שלא פונים בסביבה זו של המדינה נחשפים לאזור יפהפה,
שתושביו ידידותיים והמחירים בו נוחים .ליטא בהחלט יכולה להוות
יעד פוטנציאלי להתאהבות של ממש על ידי התייר הישראלי .אני כבר
מתכנן את הביקור הבא.

־
־
־
־

על אף שליטא באיחוד האירופי ,המטבע המקומי הוא הליטאס
ולא היורו.
ליטא היא ארץ שטוחה ונוחה מאוד לטיולי אופניים .בחלקים רבים
של המדינה יש שבילי אופניים ומסלולים ייעודיים לאופניים.
בבירה וילנה מומלץ לבקר בשוק גאריונאי ( )Gariunaiהעצום בגודלו.
השוק נמצא ביציאה מהעיר לכיוון קובנה ,והוא פתוח בכל יום החל
מ 6:00-ועד  ,12:00בימי שבת עד  14:00ובימי שני הוא סגור .נמכרים
בו אין סוף חפצים ,ביגוד והנעלה במחירים זולים.
לרוצים להתנסות במסאז' אבני ענבר  -בווילנה ,ברחוב Ausros
 ,Vartu 15יש מקום מיוחד ומקצועי (טלפון.)370-68720060+ :
לשמחתי יצא לי להכיר בחור ישראלי נחמד מאוד שחי כבר שנים
בליטא ומספק שירותי הסעה והדרכה ברחבי ליטא ,ואני בהחלט
ממליץ עליו .שמו מני מוטולה (טלפון +370-65936144 :דוא"ל:
.)meny@erdves.lt
בנידה ניתן להצטרף לטיולי שיט בקיאק ,גלשן רוח חופי ועוד
אטרקציות.info@irklakojis.lt :
החל מחורף  2013נפתח קו תעופה ישיר לליטא שמופעל על ידי
חברת התעופה .WizzAir
תודה לשגרירות ליטא בישראל על ההכוונה והסיוע בארגון הביקור.
הכותב :עמרי גלפרין ,עיתונאי תיירות,
בימאי ומרצהomri@tvmedia.co.il ,
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