החופש הגדול חלק א' :ירושלים
שלום לכולם!
לאור הבקשות של האמהות שקוראות את הבלוג שלי (ותודה לכן על כך!) הכנתי דף להדפסה
המרכז את האטרקציות שאני ממליצה עליהן לחופשים ולימי כיף עם ילדים בירושלים.
בואו ניתן לילדים את תחושת ההנאה והחוויה של "הכל אני יכול בחופש הגדול".
החלטות שקיבלתי בחופש הקודם שנכונות גם לחופש הקרוב:
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תכנון :תכנון זה הכל .תכנון נותן לי בטחון ,עוגן ,וסביב התכנון אני מסדרת את היום.
שיתוף :אני משתפת את הילדים (כמעט) בהכל .החל מלשאול אותם למה שהם היו
רוצים לעשות ,וכלה בשיתוף בארוחת הבוקר במה אנחנו הולכים לעשות היום .לילד
הגדול שלי בן  5זה נותן בטחון והוא יודע למה לצפות.
תקציב :מכיוון שאני לא שולחת את הילדודס לקייטנות ואני עושה "קייטנת אמא" ,אני
מאפשרת לעצמי להוציא כספים במקומות הנכונים ובשיקול דעת .אני בודקת באתרים
איזה פעילויות יש בחינם לילדים ,מחפשת הנחות של אתרי הקופונים וחברת האשראי,
ובודקת טוב באותיות הקטנות מאיזה גיל צריך לשלם ,כי הקטנה מתחת לגיל  3ובהרבה
מקומות היא נכנסת בחינם.
לשחרר :מה שנכון לימי השגרה לא בהכרח נכון לימי החופש .לדוגמא ,בשגרה אנחנו
קונים ארטיק רק בימי שני במכולת .בחופש ,אם הילדים מבקשים ארטיק בקיוסק של גן
החיות אני לא אגיד להם "לא" .דוגמא נוספת ,אם אנחנו מאפשרים לגדול שעת צפייה
במחשב רק בסופי שבוע ,בחופש אני הרבה יותר משחררת את העניין הזה והוא יודע
שזה רלוונטי רק לימי החופש.
גמישות :תוכניות נועדו להשתנות .גמישות זה דבר חשוב.

*ביקור בגן החיות התנ"כי .אנחנו מכורים קשות לגן החיות ,מקום מעניין וכייפי לבלות בו
חצי יום בכיף! אנחנו אוהבים לבוא על הפתיחה (וככה גם יש בטוח חנייה קרובה) ,לנשנש
פירות ליד הקופים והברווזים בכניסה ,לקחת את הרכבת הפנימית ישר לפילים ומשם ללכת
לכיוון הדגים ,להגיע לפינת ליטוף הצמודה לגן שעשועים ,שם כבר עושים פיקניק צהריים
ומסיימים את הביקור .הגן כל כך גדול שאי אפשר לראות הכל בביקור אחד ,איזה מזל שיש
לנו מנוי! ורק בקיץ ,יש להם סיורים לילה מגיל חמש ומעלה ,נראה לי ממש שווה.
גן החיות התנ"כי ,טל' 02-6750111
*טיול בעיר .הכי כדאי לחנות את האוטו בחניון הרצל בחינם ,שם יש תחנה של הרכבת
הקלה (הילדים ממש אוהבים! כמובן לתת להם לרכוש את הכרטיסים בעצמם במכונה).
נוסעים מספר תחנות ויורדים בשוק מחנה יהודה .סיבוב בשוק ,לתת לילדים כמה שקלים
שיקנו בעצמם פירות בדוכן ולאחר שיטוט בשוק ,אוכלים ארוחת צהריים ב"פסטה בסטה".
טעים ,זול ואווירה פשוט משגעת.
*ביקור בגן הבוטני בירושלים .מקום נעים ומרגיע במיוחד ...השנה יש אירוע מיוחד "לילות
אפריקה" שמתחיל בשעות אחה"צ ועושה רושם שכדאי להגיע! החל מגיל שנתיים ,חנייה
חינם במגרש עפר הצמוד.
הגן הבוטני בירושלים ,טל' 22-2104212

*מוזיאון המדע .כבר כמה שנים יש לנו מנוי גם לפה ,אנחנו אוהבים אותו במיוחד כי בכל פינה יש
משהו מעניין שאפשר ללחוץ/לשמוע/לראות/להרגיש .הוא מספיק גדול כדי לשוב אליו שוב ושוב
ולא להשתעמם .יש שירותים קטנים לילדים וקיוסק צמוד ,אנחנו תמיד מביאים לשם ארוחת
צהריים ואוכלים מסודר בחצר הקיוסק +ארטיק .אם מגיעים מספיק מוקדם יש חנייה צמודה
בחינם ,ואם לא אז חונים ברחוב בתשלום.
מוזיאון המדע ,טל' 02-6544888

*בילוי במתחם הרכבת בירושלים .שפע של חנויות ,דוכני אמנות ,בקיץ יש מופעים לילדים
וקרוסלה מתוקה ,בתי קפה ומסעדות וכמובן גלידה טעימה! אפשר לשלב עם ביקור בפארק
המסילה .קו הרכבת הישן בין יפו לירושלים שהפך בשנים האחרונות לפארק ירוק ומהמם,
אפשר ורצוי לשלב סיבוב על האופניים לקטנים .חונים בחינם במגרש עפר שממול למתחם.
מתחם הרכבת ,טל' 02-6535239
*פסטיבל הבינלאומי לבובות .אחד הפסטיבלים האהובים עלי באופן אישי! מתקיים
בתיאטרון החאן ,מקום מקסים שלעצמו הצמוד למתחם הרכבת .מופעי תיאטרון בובות
מהארץ ומחו"ל איכותיים ביותר עם מתחם יצירה בחצר התיאטרון .מומלץ לרכוש כרטיסים
במכירה המקודמת כי זה משתלם .אפשר לשלב את הביקור עם ביקור במתחם התחנה.
המשרד לתיאטרון הבינלאומי לבובות ,טל' 02-5618514
*מוזיאון ישראל .אי אפשר להספיק לראות את כל המוזיאון ביום אחד וגם אין צורך .הקיץ יש
תערוכה מתוקה ממש על כלבים וחתולים שאותה אנחנו בטוח נלך לראות .הכניסה חינם
בימי שלישי לילדים עד גיל  .11בתאריך  22.2בין השעות  11:22-21:22יש הפנינג האו
ומיאו! חגיגה לכל המשפחה עם סיפורים ,הצגות ,סדנאות אמנות ,הרצאות מיוחדות ,סרטים
ומוזיקה .נשמע מבטיח.
מוזיאון ישראל ,טל' 02-6708811
*ביקור בעיר דוד .למי שבוחר להגיע לעיר העתיקה וספציפית לרובע היהודי ,הייתי משלבת
את הפסטיבל הזה בביקור .פסטיבל קיץ עם שלל פעילויות לילדים באווירה תנ"כית כולל
מופעי רחוב ,סדנת פיסול בחימר והכנת חלילים ומאהל אירוח בסגנון קדום .הם מוציאים
סיורים מודרכים בחינם בכל שעה עגולה ואפשר לשלב מסלול מים בנקבת השילוח בתוספת
תשלום סמלי של  .₪ 15אם אתם מחליטים לעשות את זה ,קחו אתכם פנסים ובגדים
להחלפה.
עיר דוד ,טל' 077-9966726
*פארק עמק הצבאים .פארק עירוני ענק בלב ירושלים המשלב ירוק בעיניים עם נחל זורם,
תצפית על ציפורים וכמובן צבאים שמסתובבים חופשי .מסלול נוח לעגלות ואופניים ,והכל
בחינם .לרשום בוויז "עמק הצבאים" ,חנייה מסודרת שם.
*טיול בסטף .מסלול אדיר ,קל מאוד לילדים ,מים והיסטוריה משולבים יחד עם נוף משגע.
לא לשכוח להביא פנסים למערה עצמה ,וכמובן אוכל לפיקניק! חנייה וכניסה בחינם .אפשר
להמשיך לטיול בעין כרם הסמוכה ,או לפחות לקנח בגלידה טעימה "עין כרם המתוקה".
עין כרם המתוקה ,טל' 211-2222222
מאחלת לכם חופש נעים ואיכותי,
עופרה בהרב
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