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הקדמה

מרחבים  במיוחד:  מגוונים  בנופים  ניחן  זה  ארץ  חבל  נהדר.  טיולים  יעד  הוא  הברית  ארצות  מזרח 
אגמים  מאות  בתוליים,  ים  וחופי  איים  של  קילומטרים  אלפי  עבותים,  יערות  המכוסים  עצומים 
מצוין  מקום  זהו  חיים.  בעלי  שפע  ידי  על  המאוכלסים  נרחבים  ביצות  ואזורי  פראיים   ונהרות 
הזה  הטבעי  היופי  אל  ועוד.  ועוד  מים  עופות  אליגטורים,  לווייתנים,  איילים,  בדובים,  בו  לצפות 
 - בהן   שיש  התיירותיות  והאטרקציות  זה  ארץ  חבל  של  הגדולות המפורסמות  הערים   מצטרפות 
ניו יורק, בוסטון, פילדלפיה, אטלנטה, מיאמי, אורלנדו והיפה מכולן - וושינגטון די סי, המוסיפות 

נדבך שונה ומרתק לטיול במזרח ארה”ב.

הטיול  את  הופכות  לאתרים  הנוחה  והנגישות  עירוני  ובילוי  בטבע  בילוי  בטיול  לשלב  האפשרות 
ימצאו כאן שפע מסלולי הליכה מסומנים,  במזרח ארה”ב למוצלח במיוחד. חובבי טיולים רגליים 
טיול  שמחפש  ומי  המכונית,  לחלון  מבעד  רק  לא  בנפלאותיו  וצפייה  בטבע  שהייה   המאפשרים 
ומפרצי  ואגמים  נהרות,  נהרות, שאפשר לעשות בהם שיט  זה  ימצא בחבל ארץ  יותר אתגרי  קצת 
ימצאו  במלונות  ללון  המתעתדים  בקאנו.  או  בקיאק  בהם  לשוט  שאפשר  ביופיים,  דופן  יוצאי  ים 
מהם,  נשקף  נהדר  שנוף  פאר  ממלונות  החל  לינה,  מקומות  של  מאוד  גדול  היצע  ארה”ב   במזרח 
וכלה במוטלים זולים לאורך הכבישים המהירים. מי שירצה ללון באוהל או בקרוואן, ימצא במזרח 

ארה”ב שפע עצום של חניוני לילה, חלקם על חוף ים, על גדת נהר או בלב יער עבות. 

בנוי שונה  ונוח. הספר  נפלאות מזרח ארה”ב באופן פשוט  זה היא לגלות בפניכם את  מטרת ספר 
רקע,  חומר  אמנם  בו  יש  אחרים  למדריכים  בדומה  שכן  בשוק,  שתמצאו  הטיולים  מדריכי  מרוב 
רקע,  חומר  המוסר  מפורט,  מסלול  כדף  כתוב  הוא  אולם  וכדומה,  למטייל  שימושיים   פרטים 
כל  של  מכולת’  כ’רשימת  ולא  ארה”ב,  במזרח  טיול  מסלול  לבניית  מדויקות  והכוונות  המלצות 
הניתנות  בהמלצות  הוא  הספר  של  ייחודו  לעשות.  שיש  הדברים  וכל  לראות  שיש  המקומות 
הזמנים  לוחות  ובתכנון  האפשרויות  אין-סוף  מבין  טיול  מסלול  של  אחת  אפשרות  לבחירת   בו 

המתחשב בהעדפות השונות של סוגי מטיילים רבים. 

ובאין- בארה”ב  חיים  שנות  כמה  במהלך  שנצברו  אישיות  וחוויות  מידע  סמך  על  שנכתב   הספר, 
לשלב  או  בנפרד  מהם  אחד  לכל  לצאת  ניתן  טיול.  מסלולי  שבעה  מציג  במרחביה,  טיולים  ספור 
לשלב  כיצד  הצעות  מגוון  מפורטות   ,8 בפרק  הספר,  )בסוף  ומקיף  ארוך  לטיול  מהם   חלקים 
מסלולים אלה(. תיאור המסלול כולל מידע על שמורות טבע, מסלולי הליכה, דרכי נוף, מוזיאונים, 
הימים תיאורי  ורוב  הטיול,  ימי  פי  על  מסודר  המידע  ועוד.  ועוד  לילה  חניוני  מלונות,   מסעדות, 
כולל  למשל  אקדיה  הלאומית  הטבע  בשמורת  יום  יומית:  לפעילות  שונות  הצעות  כמה   כוללים 
ברחבי  ברכב  לטיול  הן  וקלים,  קצרים  למסלולים  הן  וקשים,  ארוכים  הליכה  למסלולי  הן  הצעות 
כל יכול  כך  אתגרי.  ספורט  הכוללות  לפעילויות  והן  יותר  תיירותיות  לפעילויות  הן   השמורה, 
למסלול  להישאר צמוד  זאת  עם  ויחד  לו  ורק  לו  שיתאים  הטיול  אופי  את  יום  בכל  לבחור  מטייל 
רכב  לשכור  הרוצים  בצעירים  החל  אנשים,  של  רחב  למגוון  מתאים  הספר  כן  על  בספר.   המוצע 

ולטייל ברחבי המדינה, וכלה בבעלי משפחות ובאנשים מבוגרים אך צעירים בנפשם. 
 

טיול מהנה, נטע דגני
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כיצד להשתמש בספר זה?

מפה  תמצאו  מסלול  כל  לצד  ארה”ב.  מזרח  מרחבי  כל  את  מקיפים  יחד  אשר  מסלולים,  שבעה  זה  בספר 
חניוני  מלונות,  על  מידע  כולל  המסלול  פירוט  שלאורכו.  הלינה  ונקודות  המסלול  תוואי  מצוינים   ועליה 
לילה, מסעדות, מוזיאונים, שמורות טבע, מסלולי הליכה ודרכי נוף וכן חומר העשרה. אם תרצו לקצר את 
המטיילים  של  לנוחיותם  זאת.  לעשות  לכם  שיעזור  מידע  פרק  בכל  למצוא  תוכלו  להאריכו  או  המסלול 
אתרים  על  מידע  גם  פרק  כל  מציע  מסוימים,  במקומות  שהייתם  ואת  הטיול  את  להאריך   שברצונם 
ולזכות  מסלולים  לשלב  כיצד  מוסבר   8 בפרק  כן  כמו  הטיול.  במסלולי  לשלבם  שניתן  נוספים   מומלצים 

בטיול ארוך ומקיף יותר.

כדי להחליט באיזה מסלול לבחור, עיינו בעמודים 7-6 ובפירוט המסלולים שבעמודים הבאים. 

להלן מידע על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול הכחול

יורק  ניו  שבמדינת   )Adirondack( אדירונדק  בהרי  מתמקד  זה  מסלול 
מזרח  בצפון  ורמונט  שבמדינת   )Green Mountains( הירוקים’  וב’הרים 
והוא מומלץ לכל המטיילים הרוצים לשלב טיול בטבע עם ביקור  ארה”ב, 
של כמה ימים בעיר ניו יורק. הנוף לאורך המסלול יוצא דופן ביופיו: אגמים, 
נהרות, קניונים, מפלי מים ויערות עבותים. בסתיו נצבעים היערות שלאורך 

מסלול זה בצבעי שלכת נהדרים, שהם מהיפים בכל רחבי ארה”ב.
 

בעמק  ימים  שלושה  בן  בטיול  וממשיך  יורק  ניו  בעיר  מתחיל  המסלול 
יורק, העטורים  ניו  ובהרי אדירונדק שבצפון מדינת   )Hudson( נהר הדסון 
ביערות, נהרות ואגמים. בהמשך חוצה המסלול במעבורת את אגם שמפליין 
העבותים  היערות  ואל  הירוקים’  ‘ההרים  אל  מזרחה  ומוביל   )Champlain(
של מדינת ורמונט. משם מדרים המסלול חזרה לעיר ניו יורק. הטיול כולל חמישה ימים בחיק הטבע ועוד 
יומיים,  או  ביום  המסלול  את  להאריך  תוכלו  ילדים,  עם  מטיילים  אתם  אם  יורק.  ניו  בעיר  ימים   ארבעה 
ולבלות בפארק השעשועים סיקס פלגס )Six Flags( בדרככם לניו יורק. לחלופין, ניתן ומומלץ לחבר מסלול 

זה עם המסלול התכלת, ובכך לזכות בטיול מקיף שיובילכם אל כל המיטב שיש לצפון מזרח ארה”ב להציע. 

שבחיק  הלילה  בחניוני  באוהל  ללון  למתעתדים  נהדר  יעד  הוא  זה  מסלול 
קצר  מסלול  שזהו  כיוון  אך  בקרוואן,  זה  במסלול  ללון  גם  אפשר  הטבע. 
במלון  ללון  יש  יורק  ניו  בעיר  מומלצת.  מאוד  אינה  בקרוואן  לינה  יחסית, 

ולא בחניון לילה. 

המסלול החום

יורק,  ניו  בעיר  ימים  וארבעה  הטבע  בחיק  ימים  שבעה  הכולל  זה,  מסלול 
מתמקד במדינת ניו יורק וכולל גם ביקור קצר במדינת ורמונט. למעשה, זהו 
מסלול דומה למסלול הכחול )ימים 3-1 חופפים(, אך במקום ביקור ב’הרים 
במפלי  ביקור  כולל  החום  המסלול  הכחול(  במסלול  )הנכללים  הירוקים’ 
הניאגרה )Niagara Falls(, בעבור כל המטיילים המרגישים שהם חייבים )לא 

בהכרח בצדק רב( לצפות בפלא הטבע הזה לפחות פעם אחת בחייהם. הנסיעה הארוכה אל המפלים, הממוקמים 
של  נופים  כולל  המסלול  המסלול.  של  אופיו  את  מכתיבה  יורק,  ניו  מדינת  של  המרוחקת  המערבית  בפינה 

אגמים, נהרות, קניונים, מפלי מים ויערות. בסתיו ניתן לצפות במופעי השלכת בחלק הראשון של המסלול.

שמפליין,  אגם  ואת  אדירונדק  הרי  את  חוצה  הדסון,  נהר  עמק  אל  מוביל  יורק,  ניו  בעיר  מתחיל   המסלול 
וממשיך מערבה אל אזור ‘אלף האיים’ )Thousand Islands(, ארכיפלג של איים בחלק הדרומי של נהר סיינט 
לורנס )St Lawrence( מצפון לאגם אונטריו )Ontario(. משם מוביל המסלול אל מפלי הניאגרה, שם מומלץ 
לעבור גם לצד הקנדי של הגבול. חלקו האחרון של המסלול כולל נסיעה חזרה מזרחה בין ‘אגמי האצבעות’ 

)Finger Lakes( ודרך העיר אית’קה )Ithaca(, שבסביבתה מפלי מים רבים, בחזרה לעיר ניו יורק. 

מסלול זה הוא יעד נהדר למתעתדים ללון באוהל בחניוני הלילה שבחיק הטבע. אפשר גם ללון במסלול זה 
בקרוואן, אך כיוון שזהו מסלול קצר יחסית, לינה בקרוואן אינה מאוד מומלצת. בעיר ניו יורק יש ללון במלון 

ולא בחניון לילה. כדאי לשקול לינה במלון גם באזור מפלי הניאגרה.

המסלול התכלת

 White( הלבנים’  ‘ההרים  של  הנפלאים  הנופים  אל  מוביל  זה  נהדר  מסלול 
המדינות  של  היפהפה  החוף  קו  ואל  המפשייר  ניו  שבמדינת   )Mountains
הטבע  אוהבי  לכל  מומלץ  והוא  איילנד,  ורוד  קונטיקט  מסצ’וסטס,  מיין, 
הרוצים לחוות את הפראיות של צפון מזרח ארה”ב במלוא עוצמתה. הנוף 
טבע  מרחבי  על  החולשים  נישאים  הרים  במיוחד:  מגוון  זה  מסלול  לאורך 
לשפע  מסתור  מקום  המשמשים  עבותים  יערות  למרחוק,  הנראים  פראיים 
בעלי חיים, נהרות שוצפים בעוצמה ומפרצי ים המנוקדים באיים, מגדלורים 
שלכת  בצבעי  זה  מסלול  שלאורך  היערות  נצבעים  בסתיו  יישוב.  ונקודות 

נהדרים, מהיפים בארה”ב.

אותם  וחוצה  הלבנים’  ‘ההרים  אל  מצפין  יורק,  ניו  בעיר  מתחיל  המסלול 
ממערב למזרח. לאחר טיול של שלושה ימים בהרים אלה, פונה המסלול מזרחה לשמורת הטבע הלאומית 
המסלול,  מדרים  משם  מיין.  מדינת  לחופי  סמוך  בים,  אי  על  הממוקמת   ,)Acadia National Park( אקדיה 
עם  מטיילים  אתם  אם  יורק.  ניו  לעיר  חזרה   )Cape Cod( קוד  קייפ  הציורי  האי  וחצי  בוסטון  העיר   דרך 
הטיול.  בתחילת  פלגס  סיקס  השעשועים  בפארק  ולבלות  יומיים  או  יום  למסלול  להוסיף  תוכלו   ילדים, 
לחלופין, ניתן ומומלץ לחבר מסלול זה למסלול הירוק, ובכך לזכות בטיול 

מקיף במיוחד. 

בחניוני  בקרוואן  או  באוהל  ללון  למתעתדים  במיוחד  מומלץ  זה  מסלול 
בחניון  ולא  במלון  ללון  יש  יורק  וניו  בוסטון  בערים  הטבע.  שבחיק  הלילה 

לילה.

המסלול הכתום

למסלול קצר זה שני עוגנים עיקריים - העיר ניו יורק והעיר וושינגטון די סי. 
ארבעה ימי טיול ברכב מחברים בין שני היעדים הנהדרים הללו, הממוקמים 
ומאפשרים  מושלם  כמעט  באופן  ארה”ב,  מזרח  של  המרכזי  בחלקה 

בהזדמנות זו להתוודע גם למקומות מעניינים אחרים בקרבתם. 
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המסלול מתחיל בעיר ניו יורק ומוביל ממנה דרומה לחופים הנהדרים של מדינת ניו ג’רזי ולעיר ההימורים 
)Atlantic City(. משם פונה המסלול מזרחה ברכב ובמעבורת, אל עבר חופי מדינת דלוור  אטלנטיק סיטי 
המסלול  של  הבא  היעד  מרילנד.  שבמדינת   )Baltimore( ובולטימור   )Annapolis( אנאפוליס  הערים  ואל 
 הוא בירת ארה”ב, וושינגטון די סי, שביקור באתריה הוא חוויה יוצאת דופן. לאחר שלושה ימים בוושינגטון 
יורק. אם אתם  ניו  )Amish( של מדינת פנסילבניה, בחזרה אל העיר  מצפין המסלול, דרך חבל כת האֵמיש 
פלגס סיקס  השעשועים  בפארק  ולבלותם  יומיים  או  יום  למסלול  להוסיף  תוכלו  ילדים,  עם   מטיילים 

בתחילת הטיול או בפארק השעשועים הרשי )Hershey( לקראת סוף הטיול. 

מסלול זה אינו אידאלי ללינה באוהל או בקרוואן, שכן הוא כולל בילוי ממושך בערים גדולות שבקרבתן אין 
חניוני לילה מומלצים.

המסלול האדום

וירג’יניה ושל שתי הקרוליינות,   מסלול זה מוביל אל חופיהן הנהדרים של 
 Great Smoky( הסמוקי  הרי  הנהדרת  הלאומית  הטבע  שמורת  אל 
Mountains National Park( ואל דרך הבלו רידג’ )Blue Ridge(, המתפתלת 
במדינת   )Appalachian( האפלצ’ים  הרי  של  ביותר  הגבוהות  הפסגות  על 
טיול  לשלב  הרוצים  המטיילים  לכל  מומלץ  המסלול  הצפונית.  קרוליינה 
מרהיב בטבע עם ביקור של כמה ימים בבירת ארה”ב וושינגטון די סי. הנוף 
לאורך מסלול זה מגוון ביותר וכולל את כל פניני  החלק המרכזי והדרומי 
במישורים  וכלה  במזרח,  מהיפים  מיוערים,  בהרים  החל  ארה”ב,  מזרח  של 
היערות  נצבעים  בסתיו  היבשת.  את  התוחמים  צרים,  ובאיים  ביצתיים 

שלאורך מסלול זה בצבעי שלכת נהדרים, שהם מהיפים בארה”ב.

ומדרים ממנה אל החופים היפים של   ,)Washington DC( סי  די  וושינגטון  המסלול מתחיל בבירת ארה”ב, 
מדינת וירג’יניה. משם מוביל המסלול ברכב ובמעבורת אל איי אאוטר בנקס )Outer Banks( הצרים והארוכים, 
הנושקים לחופי היבשת של מדינת קרוליינה הצפונית. לאחר כמה ימים לאורך חופי הזהב ממשיך המסלול 
)Myrtle Beach(, השוכנת אף היא לחופי האוקיינוס בקרוליינה  אל עיר התיירות והשעשועים מירטל ביץ’ 
הדרומית, ומדרים אל העיר צ’רלסטון )Charleston(, ערש הדרום, אשר לה היסטוריה עשירה וארכיטקטורה 
 מיוחדת במינה. מכאן ממשיך המסלול מערבה אל שמורת הטבע הלאומית הרי הסמוקי ואל הדרך הנופית

בלו רידג’ בדרך חזרה אל העיר וושינגטון די סי.

הלילה בחניוני  בקרוואן  או  באוהל  ללון  למתעתדים  מומלץ  זה   מסלול 
גם  לילה.  בחניון  ולא  במלון  ללון  מומלץ  וושינגטון  בעיר  הטבע.  שבחיק 

במירטל ביץ’ ובצ’רלסטון כדאי לשקול לינה במלון. 

המסלול הסגול

ושתי  ג’ורג’יה  פלורידה,  של  מרחביהן  אל  המוביל  זה,  יפהפה  מסלול 
הקרוליינות, כולל את המיטב של דרום מזרח ארה”ב ומומלץ לכל הרוצים 
השעשועים  בפארקי  ימים  כמה  של  וביקור  נהדרים  נופים  בטיול  לשלב 
מיוערים,  הרים  במיוחד:  מגוון  זה  מסלול  לאורך  הנוף  אורלנדו.  העיר  של 
מישורים ביצתיים, חופי ים חוליים, מעיינות תכולים, ובעיקר - עושר גדול 

במיוחד של בעלי חיים במים וביבשה. בסתיו נצבעים היערות שלאורך מסלול זה בצבעי שלכת נהדרים, שהם 
מהיפים בארה”ב.

הלאומית  הטבע  שמורת  אל  צפונה  וממשיך  ג’ורג’יה  שבמדינה   )Atlanta( אטלנטה  בעיר  מתחיל  המסלול 
ממשיך  זו  משמורה  טנסי.  ומדינת  הצפונית  קרוליינה  מדינת  שבין  בגבול  השוכנת  הרי הסמוקי,  המרשימה 
רידג’.  ביופיו לאורך הדרך הנופית בלו  נסיעה מרהיב  יום  המסלול לעקוב אחר רכס הרי האפלצ’ים במהלך 
בתום ארבעה ימים בהרים פונה המסלול מזרחה אל מישורי קרוליינה הדרומית ואל עבר חופיה של מדינת 
)Savannah(, אחת מפניני החן של הדרום. מסוואנה ממשיך המסלול דרומה לאורך  והעיר סוואנה  ג’ורג’יה 
)Saint Augustine(, שהארכיטקטורה  חופי האוקיינוס האטלנטי, אל פלורידה ואל העיירה סיינט אוגוסטין 
הספרדית של מבניה מרהיבה ביופייה. מכאן פונה המסלול מערבה אל עבר העיר אורלנדו )Orlando( ופארקי 
לפני עצירה קצרה באחד המעיינות הנהדרים של פלורידה, שלעתים קרובות  לא  השעשועים שבסביבתה, 
אפשר לראות בו פרות ים השוחות אל הנביעה במעלה נהר סיינט ג’ונס )Saint Johns(. לאחר ארבעה ימים 
של  הלבנים  הים  לחופי  ומוביל  הטבע  לחיק  המסלול  חוזר  במיטבו  אמריקני  קיטש  ושל  הרים  רכבות  של 
מערב פלורידה, השוכנים לצד מפרץ מקסיקו. בדרך לחופים יוצא המסלול לכמה גיחות אל היפים במעיינות 
בנסיעה ארוכה  מסתיים  ים. המסלול  ופרות  מים  עופות  צבים,  של אליגטורים,  שפע  חיים  שבהם  פלורידה, 

צפונה חזרה אל העיר אטלנטה, נקודת ההתחלה והסיום של מסלול זה.

מסלול זה מומלץ מאוד למתעתדים ללון באוהל או בקרוואן בחניוני הלילה שבחיק הטבע. בערים אטלנטה 
ואורלנדו מומלץ ללון במלון ולא בחניון לילה.

המסלול הירוק

טיולים  עם  עירוני  בילוי  משלב  פלורידה,  במדינת  המתמקד  זה,  מסלול 
נהדרים בחיק הטבע, בשמורות היפהפיות שמדינה זו התברכה בהן. המסלול 
ורוצה  אורלנדו  של  השעשועים  לפארקי  לנסוע  שמתעתד  מי  לכל  מומלץ 
מעיינות  נהדרים,  ים  חופי  הכולל  טבע,  של  נוסף  נדבך  לביקורו  להוסיף 
מים צלולים ואזורי ביצות מרשימים השופעים בעלי חיים. אחד היתרונות 
שאינה  עונה  בחורף,  גם  בו  לטייל  שניתן  בכך  הוא  זה  מסלול  של  הגדולים 

מתאימה לטיול ברוב חבלי הארץ האחרים של מזרח ארה”ב.

וממשיך  פלורידה  מדינת  שבדרום   )Miami( מיאמי  בעיר  מתחיל  המסלול 
מערבה אל עבר שמורת הטבע הלאומית יוצאת הדופן ביופייה - אברגליידס 
)Everglades National Park( - שבה ניתן לצפות באליגטורים, קרוקודילים, 
חופיה  לאורך  צפונה  המסלול  ממשיך  אברגליידס  משמורת  מים.  עופות  ומגוון  צבים  ים,  פרות  דולפינים, 
המערביים של מדינת פלורידה ואל עבר העיר אורלנדו ופארקי השעשועים המקיפים אותה. לאחר ארבעה 
ימים של רכבות הרים, קרוסלות, מגלשות מים וגם לא מעט תורים מתישים, עוזב המסלול את עיר הפארקים 
ומוביל אל מעיין בלו ספרינגס )Blue Springs(, המרכז בתוכו בחודשי החורף מאות פרות ים, הנודדות אליו 
מנהר סיינט ג’ונס. המשך המסלול מוקדש למרכז החלל קנדי )Kennedy Space Center(, לחוף הים הלאומי 
הנהדר קייפ קנברל )Cape Canaveral National Seashore( ולחופיה הדרום מזרחיים של מדינת פלורידה 

בואך מיאמי, נקודת ההתחלה והסיום של מסלול זה.

זה בקרוואן.  לא כדאי לטייל במסלול  ואורלנדו,  לינה בערים מיאמי  כולל  מאחר שחלק הארי של המסלול 
לחלופין אפשר ומומלץ לשלב במסלול זה לינה במלונות בערים ולינה באוהל בחניוני לילה בחיק הטבע.
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694 מסלול מספר 6 

696 מסלול מספר 7 

698 מסלול מספר 8 

700 מסלול מספר 9 

702 מסלול מספר 10 

706 מסלול מספר 11 

709 פרק 9 - מידע שימושי 

710 טלפונים חשובים  

710 מזג האוויר     

711 הוריקנים     

712 עזרה ראשונה ובתי חולים 

712 חגים לאומיים   

712 טבלת המרות   

713 שעון     

713 מסים     

713 הגעה למזרח ארה"ב  

713 בטיחות    

714 נהיגה וכבישים  

714 שכירת רכב ושכירת קרוואן  

716 לינה      

717 טיפים    

717 מזון כשר    

717 מסלולי הליכה  

718 ציוד לטיול קמפינג 

720 מפות מומלצות  

722 אינדקס צלמים 

724 אינדקס    

735 אודות המחברת 
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404 נשיאי ארה"ב 

408 מלחמת האזרחים האמריקנית, על קצה המזלג 

410 פסטיבלים ואירועים  

426 ‘סרטן הפרסה' - מאובן חי 

426 סרטני הפרסה בשימוש תעשיית התרופות  

434 איי אאוטר בנקס, דיונה המבצבצת מעל פני הים 

436 האחים שרצו לעוף 

465 צ'רלסטון, ערש הדרום  

475 עצי האלון הענקיים 

485 החרק שהורג את העצים 

486 אביב, קיץ, סתיו וחורף בהרי הסמוקי 

494 היונקים של שמורת הרי הסמוקי, על קצה המזלג 

498 'שביל הדמעות' ובני שבט הצ'ירוקי 

560 סיפורן העגום של פרות הים 

575 בעלי החיים של שמורת מעיין ווקולה 

604 איי קיז  

620 בעלי החיים של שמורת הטבע הלאומית אברגליידס  

624 'מינים פולשים' - פיתון בורמזי 

626 ביצות הענק של שמורת אברגליידס בסכנת הכחדה 

666 ‘עולם הים’ - מופע מרשים או התעללות בבעלי חיים?  

717 הקיסוס הרעיל 

מסגרות הרחבה

86 דרכי הנוף של 'האדירונדקס' 

149 איך לתכנן את ארבעת ימי הטיול בניו יורק?   

161 קניות 

161 שֹלְמַת בטון ומלט 

162 ניו יורק עם ילדים  

164 ניו יורק - פסטיבלים  

197 עמק נאפה של המזרח 

240 הר וושינגטון 

242 הגדול במשפחת האיילים 

288 ההיסטוריה של מלחמת העצמאות  

288 סרגל היסטורי 

316 איי האוקיינוס 

363 חבל האֵמיש   

364 פילדלפיה  

ארה"ב מזרח 14
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416 וושינגטון די סי, מידע שימושי 

420 מלונות, וושינגטון די סי 

421 מסעדות, וושינגטון די סי 

427 מלונות, וירג'יניה ביץ' 

427 חניוני לילה, וירג'יניה ביץ' וסביבתה 

428 מסעדות, וירג'יניה ביץ' 

438 מלונות, נאגס הד 

438 חניוני לילה, נאגס הד וסביבתה 

439 מסעדות, נאגס הד 

444 מלונות, אוקרקוק 

445 חניוני לילה, אוקרקוק וסביבתה 

445 מסעדות, אוקרקוק 

455 מלונות, מירטל ביץ' 

455 חניוני לילה, מירטל ביץ' וסביבתה 

456 מסעדות, מירטל ביץ' 

466 מלונות, צ'רלסטון 

466 חניוני לילה, צ'רלסטון וסביבתה 

468 מסעדות, צ'רלסטון 

475 שמורת הטבע קונגרי - מידע שימושי 

476 מלונות, צ'ירוקי 

476 חניוני לילה, שמורת הטבע הרי הסמוקי 

477 מסעדות, צ'ירוקי 

488 שמורת הטבע הרי הסמוקי - מידע שימושי 

493 מלונות, גטלינבורג 

493 מסעדות, גטלינבורג 

513 מלונות, אשוויל וסביבתה 

513 חניוני לילה, אשוויל וסביבתה 

514 מסעדות, אשוויל 

522 מלונות, היישובים בלווינג רוק, בון וסביבתם 

522 חניוני לילה, היישובים בלווינג רוק, בון וסביבתם 

523 מסעדות, היישובים בלווינג רוק, בון וסביבתם 

533 מלונות, אטלנטה 

533 מסעדות, אטלנטה 

541 מלונות, סוואנה 

542 חניוני לילה, סוואנה וסביבתה 

542 מסעדות, סוואנה 

552 מלונות, סיינט אוגוסטין 

552 חניוני לילה, סיינט אוגוסטין וסביבתה 

553 מסעדות, סיינט אוגוסטין 

568 מלונות, היישוב צ'יפלנד וסביבתו 

568 חניוני לילה, היישוב צ'יפלנד וסביבתו 

568 מסעדות, צ'יפלנד 

578 מלונות, היישוב אפלצ'יקולה וסביבתו 

578 חניוני לילה, היישוב אפלצ'יקולה וסביבתו 

579 מסעדות, אפלצ'יקולה 

599 מלונות, מיאמי ביץ’ 

599 מסעדות, מיאמי ביץ’ 

609 מלונות, קי ווסט 

609 מסעדות, מרת’ון וקי ווסט 

614 שמורת הטבע אברגליידס - מידע שימושי 

625 מלונות, פלורידה סיטי 

625 חניוני לילה, דרום מזרח שמורת אברגליידס 

625 מסעדות, פלורידה סיטי והומסטד 

634 מלונות, אברגליידס סיטי 

635 חניוני לילה, אברגליידס סיטי וסביבתה 

635 מסעדות, אברגליידס סיטי 

638 לינה באורלנדו , מידע שימושי 

639 מלונות וחניוני לילה, דיסניוורלד 

639 מלונות, אורלנדו 

640 מסעדות, אורלנדו 

642 מילון מונחים להזמנת חבילת נופש בדיסני 

645 הפארקים של אורלנדו - מידע שימושי  

669 מלונות, אדג’ווטר וניו סמירנה ביץ’ 

669 חניוני לילה, אדג’ווטר, ניו סמירנה ביץ’ 

669 מסעדות, ניו סמירנה ביץ’ 

675 מרכז החלל קנדי, מידע שימושי 

676 מלונות, קוקואה ביץ’ 

676 חניוני לילה, קוקואה ביץ’ וסביבתה 

676 מסעדות, קוקואה ביץ’ 

76 מלונות, אמסטרדם ואלבני  

88 מלונות, סרנאק לייק 

88 מלונות, לייק פלסיד 

89 מסעדות, סרנאק לייק ולייק פלסיד  

89 מלונות, לאורך הדרך )מדרום לצפון(  

90 חניוני לילה, לאורך הדרך )מדרום לצפון(  

100 מלונות, ברלינגטון 

100 מסעדות, ברלינגטון  

100 מלונות, לאורך הדרך )ממערב למזרח(  

101 חניוני לילה, לאורך הדרך )ממערב למזרח(  

108 מלונות, וודסטוק וסביבתה 

109 מסעדות, וודסטוק 

109 מלונות, לאורך הדרך )מצפון לדרום( 

109 חניוני לילה, לאורך הדרך  

115 מקומות לינה מומלצים בוויליאמסטאון  

116 מלונות, ניו יורק 

117 מסעדות, ניו יורק 

166 תחבורה בניו יורק  

182 מלונות, אלכסנדריה ביי וקלייטון 

183 חניוני לילה, אלכסנדריה ביי וקלייטון  

188 מלונות, ניאגרה פאלס  

188 חניוני לילה, אזור ניאגרה פאלס  

195 מלונות, אית'קה 

196 חניוני לילה, אית'קה ואגמי האצבעות 

197 מסעדות, אית'קה  

213 מלונות, וודסוויל והסביבה 

221 מלונות, נורת' קונוואי 

221 חניוני לילה, נורת' קונוואי 

222 מסעדות, נורת' קונוואי 

222 מלונות, לאורך הדרך  

223 חניוני לילה, לאורך הדרך 

233 מלונות מצפון לנורת' קונוואי  

233 מלונות וחניוני לילה, באזור קרופורד נוצ' 

מידע שימושי ולינה

244 מלונות, לאורך הדרך המובילה לאקדיה  

244 חניוני לילה, בדרך לשמורת אקדיה 

245 מלונות, שמורת אקדיה וסביבתה 

247 חניוני לילה, שמורת אקדיה וסביבתה 

247 מסעדות, שמורת אקדיה וסביבתה 

248 מסעדות בשאר חלקי האי 

262 שמורת אקדיה - מידע שימושי 

276 מלונות, בוסטון  

276 מלונות, מצפון לבוסטון  

277 מלונות, מדרום לבוסטון  

277 מסעדות, בוסטון  

278 מלונות, לאורך הדרך )מצפון לדרום( 

279 חניוני לילה, לאורך הדרך )מצפון לדרום( 

288 סרגל היסטורי  

300 בוסטון - מידע שימושי 

301 מלונות, לאורך הדרך מבוסטון לקייפ קוד 

306 חוף הים הלאומי קייפ קוד - מידע שימושי 

308 מלונות, פרובינסטאון 

308 חניוני לילה, פרובינסטאון 

309 מסעדות, פרובינסטאון 

325 מלונות, מיסטיק  

340 מלונות, אטלנטיק סיטי 

340 מלונות, אושן סיטי 

350 מלונות, אנאפוליס וסביבתה 

351 מלונות לאורך הדרך 

359 מלונות, בולטימור 

365 מלונות, פילדלפיה 
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פרק

פרק רשימת מפות בספר

7 מפת מסלולים בצפון מזרח ארה"ב 

67 מפת המסלול הכחול 

75 מפת עמק נהר ההדסון 

85 מפת תיאור דרך: אמסטרדם עד סרנאק לייק 

86 מפת דרכי הנוף של 'האדירונדקס' 

91 מפת צפון הרי האדירונדק 

91 מפת העיירה לייק פלסיד 

91 מפת העיירה סרנאק לייק 

107 מפת צפון ההרים הירוקים 

107 מפת דרום ההרים הירוקים 

107 מפת העיר ברלינגטון 

124 מפת העיר ניו יורק וסביבתה 

124 מפת רובעי העיר ניו יורק 

125 מפת מנהטן 

126 מפת צפון מנהטן 

127 מפת מרכז מנהטן 

128 מפת דרום מנהטן 

129 מנהטן על קצה המזלג 

130 מנהטן על קצה המזלג 

150 סיורים ברגל בניו יורק 

150 מסלול מספר 1 

151 מסלול מספר 2  

152 מסלול מספר 3 

153 מסלול מספר 4 

156 מסלול מספר 5 

158 מסלול מספר 6 

160 מסלול מספר 7 

168 מפת רכבת תחתית, העיר ניו יורק 

170 מפת רכבת תחתית, רובע מנהטן 

2 פרק

175 מפת המסלול החום 

189 מפת צפון מערב מדינת ניו יורק 

189 מפת האגמים הגדולים 

189 מפת אזור מפלי הניאגרה 

199 מפת אית'קה 

199 מפת אזור העיר אית'קה ו'אגמי האצבעות' 

207 מפת המסלול התכלת 

217 מפת תיאור דרך כביש: כביש קנקמגוס 

226 מפת דרום מזרח ההרים הלבנים 

226 מפת העיירה נורת' קונוואי 

226 מפת הדרך מההרים הלבנים לאקדיה 

227 מפת ההרים הלבנים 

264 מפת האי מאונט דזרט 

264 מפת העיירה בר הרבור 

265 מפת חופי מדינת מיין והאי מאונט דזרט 

283 מפת העיר בוסטון 

283 מפת שביל החירות 

302 מפת רכבת תחתית, העיר בסטון 

307 מפת חוף הים הלאומי קייפ קוד 

307 מפת העיירה פרובינסטאון 

307 מפת דרום מזרח מדינת מסצ'וסטס 

323 מפת דרום רוד איילנד וקונטיקט 

323 מפת העיירה ניופורט  

323 מפת העיר ניו לונדון 

 323 מפת העיירה מיסטיק 

 

פרק

פרק3

פרק4

331 מפת המסלול הכתום 

341 מפת צפון ניו ג'רזי 

341 מפת דרום ניו ג'רזי 

341 מפת העיר אטלנטיק סיטי 

353 מפת העיר אנאפוליס 

353 מפת דרום ניו ג'רזי, דלוור ומזרח מרילנד 

353 מפת העיר בולטימור 

369 מפת המסלול האדום 

382 מפת העיר וושינגטון די סי וסביבתה 

412 סיורים ברגל בוושינגטון די סי 

412 מסלול מספר 1 

413 מסלול מספר 2 

414 מסלול מספר 3 

414 מסלול מספר 4 

418 מפת רכבת תחתית, העיר וושינגטון די סי 

421 מפת העיר אנאפוליס 

421 מפת העיר וירג'יניה ביץ' 

421 מפת מסלול הנסיעה יום 4 

421 מפת מסלול הנסיעה יום 5 

435 מפת איי אאוטר בנקס וחוף הים קייפ הטראס 

457 מפת העיירה מירטל ביץ' 

457 מפת מסלול הנסיעה ימים 7, 8 

463 מפת מסלול הליכה ברחבי העיר צ'רלסטון 

469 מפת מסלול הנסיעה יום 9 

469 מפת סביבות העיר קולומביה 

469 מפת סביבות העיירה אשוויל 

469 מפת מרכז העיר קולומביה 

469 מפת סביבות העיר צ'רלסטון 

489 מפת שמורת הטבע הרי הסמוקי 

491 מפת תיאור דרך כביש 441, ניופאונד גאפ 

515 מפת הדרך הנופית בלו רידג' 

527 מפת המסלול הסגול 

535 מפת העיר אטלנטה 

535 מפת מסלול הנסיעה יום 2 

543 מפת העיירה סוואנה 

543 מפת העיירה סיינט אוגוסטין 

543 מפת מסלול הנסיעה יום 6 

543 מפת מסלול הנסיעה יום 7 

543 מפת מסלול הנסיעה יום 8 

569 מפת מסלול הנסיעה יום 13 

569 מפת מסלול הנסיעה יום 14 

 569 מפת מסלול הנסיעה יום 15 

587 מפת המסלול הירוק 

600 מפת העיר מיאמי וסביבתה 

601 מפת דרום ומרכז העיר מיאמי 

601 מפת דרום פלורידה ואיי קיז 

615 מפת שמורת הטבע אברגליידס 

641 מפת סביבות העיר אורלנדו  

641 מפת מסלול הנסיעה יום 4 

651 מפת פארק השעשועים מג'יק קינגדום 

653 מפת פארק השעשועים אפקוט 

655 מפת פארק השעשועים אנימל קינגדום 

657 מפת פארק השעשועים הוליווד סטודיוס 

659 מפת פארק השעשועים טייפון לאגון 

661 מפת פארק השעשועים בליזארד ביץ' 

667 מפת מסלול הנסיעה יום 9  

667 מפת מסלול הנסיעה יום 10  

667 מפת מסלול הנסיעה יום 11  

פרק
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היכן אפשר למצוא בספר את האתרים המעניינים ביותר במזרח ארה"ב?

עמק נהר ההדסון, מדינת ניו יורק, עמ' 75-70  .1

הרי אדירונדק, מדינת ניו יורק, עמ' 96-78  .2

האגמים סרנאק ופלסיד, מדינת ניו יורק, עמ' 93-88  .3

אגם שמפליין, מדינות ניו יורק ורמונט, עמ' 98-96  .4

'ההרים הירוקים', מדינת ורמונט, עמ' 115-105  .5

'אלף האיים', מדינת ניו יורק, עמ' 187-180  .6

מפלי הניאגרה, מדינת ניו יורק, עמ' 193-188  .7

'אגמי האצבעות', מדינת ניו יורק, עמ' 203-195  .8

'ההרים הלבנים', מדינת ניו המפשייר, עמ' 241-214  .9

שמורת הטבע הלאומית אקדיה, מדינת מיין, עמ' 268-245  .10

חופי מדינת מיין, עמ' 279-270  .11

חצי האי קייפ קוד, מדינת מסצ'וסטס, עמ' 314-304  .12
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ורמונט, היא מדינה קטנה ומקסימה בצפון מזרח ארה"ב, באזור המכונה 
הכוללת מושלמת  מגלויה  לקוח  נראה  זו  במדינה  הנוף  אינגלנד.   ניו 
קטנות ועיירות  לבנים  כנסיות  צריחי  נחלים,  נהרות,  מיוערים,   הרים 
אסמים  בעלות  בחוות  המנוקדים  עצומים  חקלאיים  שטחים  המוקפות 
לרגל  עלייה  למוקד  ורמונט  מדינת  הופכת  אוקטובר  בחודש   אדומים. 
הופכים  בחורף,  בעולם.  היפים  השלכת  בצבעי  לחזות  שרוצה  מי  לכל 
הרי המדינה לגן עדן לאוהבי הסקי, באביב נצבעים יערות ורמונט בצבעים ירוקים 
להתרחץ  מושלם  למקום  שבוורמונט  והאגמים  הנחלים  הופכים  ובקיץ  רעננים 
והם  פינה  בכל  זו  במדינה  שולטים  והשלווה  הרוגע  הדופן,  יוצא  היופי  בו.  ולשוט 

מהווים את האטרקציה העיקרית בה.

ורמונט, ת"ז

שטח: 25,000 קמ"ר

אוכלוסייה: כ-650,000 תושבים

צפיפות אוכלוסין: 26 איש לקמ"ר

)Montpelier( עיר בירה: מונטפלייר

העיר הגדולה ביותר: ברלינגטון )Burlington(, כ-40,000 תושבים

הנקודה הגבוהה ביותר: הר מנספילד )Mansfield(, 1,340 מ' מעל פני הים

הנקודה הנמוכה ביותר: 30 מ' מעל פני הים

ורמונט מדורגת בארה"ב כמדינה מספר 45 בהיקף שטחה, מספר 49 במספר 
תושביה ומספר 30 בצפיפות האוכלוסין שבה

עובדות על קצה המזלג:

שמם של 'ההרים הירוקים' במרכז ורמונט ניתן להם על ידי מגלה העולם 	■	

הצרפתי סמואל שמפליין   

מקור השם ורמונט הוא בצרפתית ופירושו 'הר ירוק', על שם 'ההרים 	■	

הירוקים' שבמרכז המדינה  

רוב סירופ המייפל של ארה"ב מופק במדינת ורמונט 	■

אין עוד מדינה בארה"ב שהעיר הגדולה שלה קטנה כברלינגטון ושעיר הבירה 	■	

שלה קטנה כמונטפלייר  

גידול בקר למוצרי חלב הוא הענף החקלאי העיקרי של ורמונט 	■

בוורמונט חוות רבות לגידולים אורגניים 	■

המשקה הלאומי של ורמונט הוא חלב 	■

העץ הלאומי של ורמונט הוא האדר 	■

רוב תושבי ורמונט הם לבנים ממוצא אנגלי או צרפתי 	■

ורמונט  
נא להכיר

ורמונט

אזורי ורמונט הנכללים 
בספר זה הם: העיר 
ברלינגטון ו'ההרים 
הירוקים'

בעמוד ממול: חווה 
ציורית מוקפת ירק 
במדינת ורמונט
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יום 3 - המשך הטיול ב'הרים הלבנים'

'ההרים  של  המזרחי  בחלקם  נוף  ודרכי  תצפיות  נהרות,  אגמים,  של  נוסף  יום 
לטיול  זה  ביום  לצאת  יכולים  שלא(  אלה  )וגם  ילדים  עם  המטיילים   הלבנים'. 

נהדר ברכבת בין פסגות וקניונים.

 .222-221 בעמודים  לינה  מקומות  על  מידע  ראו  קונוואי,  נורת'  העיירה   לינה: 
יכול  )233 עמוד  )ראו  נוצ'  קרופורד  לאורך  לטיול  זה  ביום  לנסוע  שמתכנן   מי 
נוצ'. לחלופין  לבחור לא  לחזור ללינת לילה בנורת' קונוואי אלא ללון בקרופורד 
לנקודות יותר  קרוב  וללון  צפונה,  קונוואי  מנורת'  זה  ביום  להתקדם  גם   אפשר 
מידע  ראו  וושינגטון(,  להר  )עלייה  הבא  היום  של  הבוקר  פעילות  של  ההתחלה 
בהכרח  אינו  הלינה  מקום  שינוי  קצרים,  הנסיעה  שמרחקי  )מכיוון   233  בעמוד 

כדאי(.

יחסית,  רגוע  יום  הוא  הלבנים',  'ההרים  של  המזרחי  בחלק  המתמקד  זה,  יום   ↵

האגמים  במי  רחצה  רב:  בו  האפשריות  הפעילויות  ומגוון  מועטה,  בו  הנסיעה 
או  ברכב  וקניונים  פסגות  בין  נהדרות  נוף  בדרכי  נסיעה  ברגל,  טיולים  והנהרות, 
ברכבת, מנוחה על חוף אגם ציורי )או רחצה במימיו(, וכמובן שיט בקיאק או בקאנו 
ואפילו שיט אבובים. להלן הצעות לפעילויות ליום זה - הבחירה ללא ספק קשה... 

)ראו מסלולי ההליכה והאתרים המפורטים במפה שבעמודים 227-226(:

 )Cathedral Ledge( 'אל מצוק קת'דרל לדג ,)Echo( נסיעה לטיול אל אגם אקו  ■ 
 - מילולי  בתרגום   ,Diana's Baths( בת'ס  דיאנה'ס  והאשדות  הבריכות  ואל 
 Echo Lake State( יפה  טבע  שמורת  בלב  שוכן  אקו  אגם  דיאנה'ס(.  מרחצאות 

יפה וחמים הרחצה במימיו  נורת' קונוואי. ביום  Park( הממוקמת בקרבת העיירה 
של אגם אקו ומנוחה על חופו החולי הם בילוי מהנה במיוחד, שכן אגם זה, המוקף 
החולש  תלול  מצוק  הוא  לדג'  קת'דרל  דופן.  יוצא  ביופי  ניחן  כבירים,   מצוקים 
על האגם. ניתן להגיע אל פסגת המצוק בכביש פתלתל שהנוף בסופו, מיותר לציין, 
ובריכות באחד הערוצים של נהר סאקו,  מרהיב ביופיו. דיאנה'ס בת'ס הם מפלים 

אליהם מוביל מסלול קצר ונחמד. 

קונוואי  נורת'  את  החוצה   16 מספר  מכביש  לפנות  יש  לאגם  להגיע   כדי 
עם  המרומזר  בצומת  מדרום(  מגיעים  אם  )שמאלה  מערבה   )Main St גם   )ונקרא 
רחוב ריבר )River Rd(. לאחר נסיעה של כמייל אחד )שבמהלכו רחוב ריבר משנה 
 Old West( יש לפנות שמאלה אל רחוב אולד ווסט סייד )West Side Rd-שמו ל
שולחנות  האגם  סביב  אקו.  לאגם  לפנות  יש  נוסף  מייל  כחצי  ולאחר   ,)Side Rd 
לשחות  כדי  דיו  קטן  האגם  ובנוסף,  חופיו.  את  המקיף  הליכה  מסלול  וכן  פיקניק 
מקצהו האחד אל השני. לאחר הביקור באגם חזרו לרכב, צאו ממגרש החנייה, פנו 
שמאלה, וסעו עד לצומת עם רחוב ווסט סייד )West Side Rd(. פנו בצומת שמאלה, 
זו שאורכה  ומיד - שוב שמאלה לדרך המעפילה על קת'דרל לדג'. דרך פתלתלה 
יש  ולאורכה  לאגם,  מעל  המיתמר  הגרניט  מצוק  פסגת  עד  מעפילה  וחצי   כמייל 
סיכוי מצוין לצפות בבעלי חיים. בקצה הדרך יש מגרש חנייה שהליכה קצרה ממנו 
פסגות  כל  כאשר  בהיר  ביום  בעיקר  דולר'  'מיליון  של  תצפית  נקודת  אל   מובילה 
שאליהן  הברזל  טבעות  את  לראות  אפשר  המצוק  על  למרחקים.  נראות  הרכס 
לאחר  לפסגתו.  להעפיל  כדי  קיץ  מדי  לכאן  שמגיעים  ההרים  מטפסי  נקשרים 
הביקור במקום חזרו לרחוב ווסט סייד, פנו שמאלה וסעו כמייל נוסף אל דיאנה'ס 
לכל  ק"מ   0.5( אחד  כק"מ  שאורכו  הליכה  מסלול  יש  שם  לדרך,  שמשמאל   בת'ס 

כיוון( המוביל לפינת חמד בערוץ הנהר. 

אורך הדרך: משתנה, 
ראו מפה בעמודים 

227-226

למעלה: שלט הכניסה 
לאשדות דיאנה'ס בת'ס

למטה: אשדות 
דיאנה'ס בת'ס

בעמוד ממול: אגם אקו 
ומעליו קת'דרל לדג'

 טיפ 
הכניסה לשמורות 

State Parks המדינה
של ניו המפשייר )כמו 

למשל אגם אקו( 
עולה כמה דולרים 
ı.בודדים לרכב
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ארצות הברית. באחת מהמפורסמות שבהן, עצרת שהתקיימה מול האנדרטה לזכר 
איש,  אלף  מאתיים  מול  השישים,  שנות  בתחילת  נאם  לינקולן,  אברהם  הנשיא 
מרטין לות'ר קינג )Martin Luther King( את נאומו המפורסם 'יש לי חלום', נאום 
שנועד לבטא את התקווה לשוויון זכויות בין לבנים ושחורים, בבירתה של מדינה 
 שאמנם ציינה בחוקתה את חשיבותו של השוויון, אך התקשתה ליישם אותו הלכה 

למעשה. 

מאז ועד היום ממשיכה וושינגטון לרכז אליה כל קול מחאה בוער. החל בהפגנות 
כגון  חברתיים,  בנושאים  בהפגנות  וכלה  בעירק,  למלחמה  תמיכה  או  התנגדות 
הפלות  לאסור  קריאה  או  המדינה  אזרחי  לכלל  הולם  רפואי  לביטוח  דרישה 
לחלון  מתחת  וושינגטון,  העיר  מדשאות  על  הנשמעים  אלו,  קולות  מלאכותיות. 
באחד  הממשל,  לבנייני  הכניסה  לשער  סמוך  הברית,  ארצות  נשיא  של  ביתו 
השורר  הרוח  להלך  ברומטר  משמשים  בעולם,  ביותר  המתוקשרים  המקומות 
ומתוקשר יותר  אקטואלי  שהוא  בעולם  מקום  כמעט  אין  האמריקנית.   בחברה 
בוושינגטון  שביקור  כה  עד  התרשמתם  אם  ואולם,  סי.  די  וושינגטון  מהעיר  יותר 
והאקטואלית ההיסטורית  החשיבות  לנוכח  כלשהי,  'כובד'  בהרגשת   מלווה 
איננו האמריקנית  הבירה  בעיר  ביקור  טעיתם.  אזי  בעיר,  ואתר  פינה  כל   האופפת 
של  גדול  היצע  בעל  ותוסס  חי  מקום  היא  וושינגטון  ומעמיק,  מלמד  שיעור  רק 
במרכזה  הפזורות  הרבות  הירוקות  המדשאות  על  ואטרקציות.  בילוי  מקומות 
ובריכות  האגמים  על  וכדור,  פריסבי  למשחקי  רבים  נוער  בני  יום  מדי  מתאספים 
פדלים  בסירת  לשוט  או  הקרים  החורף  בימי  הקרח  על  להחליק  ניתן  שבה  המים 
קונצרטים  לשמוע  אפשר  קנדי  שם  על  לאמנויות  במרכז  השנה.  עונות  בשאר 
ג'ורג'טאון  האוניברסיטאי  וברובע  בלט,  הופעות  או  אופרה  מחזות  ולראות 
הפוטומק,  נהר  גדות  שעל  הקפה  בבתי  ג'ז  מוזיקת  לשמוע  ניתן   ,)Georgetown(

 הידעתם? 
בשנת 1963 נאם מרטין 
לות'ר קינג על מדרגות 
האנדרטה לזכר הנשיא 
לינקולן את נאומו 
המפורסם 'יש לי חלום', 
שקרא לשוויון זכויות 
בין שחורים ולבנים. 
כמה שנים מאוחר יותר 
נרצח מרטין לות'ר קינג' 
בידי מתנקש, ויום מותו 
הפך ליום זיכרון לאומי, 
שבו לומדים ילדי בית 
הספר על עוולות העבר. 
למרות זאת עדיין לא 
יושם השוויון הלכה 
למעשה, והאוכלוסייה 
כהת העור של וושינגטון 
סובלת עדיין מאחוזי עוני 
ı.ופשיעה גבוהים

בעמוד ממול: מדרגות 
הכניסה למוזיאון הטבע

למטה: דגלי ארה"ב מול 
גבעת הקפיטול 
בטקס ההשבעה 
לנשיא אובמה
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מקרא למפה - מסלול הליכה ברחבי העיר צ'רלסטון

 Market( בפינת הרחובות מרקט ,)Old City Market( השוק המקורה של רחוב מרקט  .1 
St( ומיטינג )Meeting St( הוא אמנם מלכודת תיירים, ובכל זאת בהחלט שווה ביקור.   

בעבר פעל במקום שוק בשר ואילו היום דוכני השוק כוללים בעיקר בגדים, מזכרות    
וסלים, עבודת יד מדגן מקומי )Sweet grass(, שקליעתם היא מומחיות שהביאו עמם   
 Market Hall-העבדים האפריקנים לאזור זה של העולם. בכניסה לשוק שוכן בניין ה   

המרשים שנבנה בשנת 1841.  

כנסיית סיינט פיליפס )St Philips( וכנסיית פרנצ' הוגנוט )French Huguenot(, שני מבנים  .2 
יפים שנבנו באמצע המאה ה-19.  

התאטרון הראשון בארה”ב )Dock St Theatre( נבנה כאן בשנת 1736. מאז נשרף  .3 
המבנה ונבנה שוב במהלך המאה ה-19.  

ברחוב צ'ימברס מס' Chambers St( 6 6( התנהלו באמצע המאה ה-19 מכירות פומביות  .4 
של עבדים. עכשיו פועל במקום מוזיאון.  

בסמטה הצרה יוניטי )Unity Al( בתים ציוריים, יפים במיוחד, האופייניים לאזור זה של העיר.  .5

סמוך לפינת הרחובות ונדיו )Vendue Range( ואיסט ביי )East Bay St( - גלידרייה   .6 
.)Belgian Gelato( איטלקית נחמדה  

מזרקת מים בפארק ווטרפרונט )Waterfront(. ביום קיץ חם ניתן להשתכשך במי המזרקה.  .7

 Arthur( מזח שממנו תצפית נהדרת על נהר צ'רלס ועל גשר החבלים ארת'ור רבנל  .8 
Ravenel Jr. Bridge(. בזכות מיקומה המרכזי של צ'רלסטון ותנאי השיט הנוחים כאן,    

עשירית מכלל היצוא של ארה”ב בתקופה שלפני מלחמת האזרחים עבר דרך נמל    
העיר. כיום שוכנים רוב רציפי הנמל במעלה הנהר. סמוך למזח נדנדות עץ נחמדות,    

מקום מושלם למנוחה.  

ריינבו רו )Rainbow Row, ובתרגום מילולי ‘שורת הקשת'( הוא שם של אזור ברחוב איסט  .9 
ביי, בין הרחובות טרד )Tradd St( ואליוט )Elliot St(, לאורכו - בתים צבעוניים, יפים    

במיוחד. ייתכן שצבעוניות זו, האופיינית למדינות קריביות, היא פרי עיצובם של האנגלים    
שהיגרו לכאן מהאי הקריבי ברבדוס ושהיו חלק ממתיישביה הראשונים של העיר. גילם    
של בתים אלה קרוב ל-200 שנה )הם עברו שיפוץ בשנת 1920(, גיל מופלג בהתחשב    

בכך שהם עמדו לא רק במלחמת האזרחים אלא גם בכמה וכמה סופות הוריקן.   

10. הבתים הנהדרים לאורך רחוב איסט ביי באזור זה צופים על קו המים של נהר צ'רלס.  
רבים מהם נבנו על ידי איילי הון שהתעשרו מגידולי כותנה ואורז ומיבוא עבדים.  

 11. בקצה הדרומי של העיר, בנקודת המפגש בין הנהרות קופר ואשלי, שוכן הפארק בטרי
)The Battery(. כיום זהו מקום פסטורלי במיוחד, אולם קני התותחים שבו מלמדים על   

עבר שונה, פחות רגוע ושלו. בשנת 1861 נורו מכאן פגזים אל עבר מבצר פורט סמטר   
)Fort Sumter( הסמוך, שהיה אז בשליטת היוניון )Union(, מדינות הצפון. מעט אחר כך   
התהפך הגלגל וצ'רלסטון היא זו שחטפה את הפגזים, ובסופו של דבר, לאחר מצור    

ארוך והרס רב, נכנעה. בגנים שבמקום )White Point Gardens(, בין עצי האלון הענקיים    
בנויות כמה אנדרטאות לזכר חיילים שנפלו במלחמת העצמאות נגד הבריטים.   

12. הבתים העתיקים ביותר )כיום גם האמידים ביותר( שוכנים באזור זה של העיר, מדרום  
לרחוב ברוד )Broad St(. אזור זה אינו משופע במסעדות וחיי לילה, אך הוא בהחלט יפה.  

 13. כנסיית סיינט מישל )St Michael( המרשימה. הכנסייה נבנתה בשנת 1761, ופעמוניה
יובאו מלונדון בשנת 1764. הנשיא ג'ורג' וושינגטון השתתף בדרשה במקום בשנת 1791.  

14. בניין העירייה המרשים של העיר צ'רלסטון. נבנה בשנת 1801.

 הידעתם? 
האזור התחום על ידי 

 East( הרחובות איסט ביי
 Market( מרקט ,)Bay St
 )Meeting St( מיטינג ,)St
וברוד )Broad St( מכונה 

הרובע הצרפתי של 
 )French Quarter( העיר

מכיוון ששימש בעבר 
כאזור מסחר עיקרי 
למהגרים הצרפתים 

שברחו מארצם בעקבות 
רדיפות על רקע דתי. 

האזור משופע במבנים 
היסטוריים מרשימים 

וברחובות צרים, 
ı.ציוריים במיוחד

 הידעתם? 
חלקים מדרום צ'רלסטון, 

באזור מפגש הנהרות 
אשלי וקופר היו מוצפים 

מים בעבר. כיום אדמתם 
ı.היא אדמת מילוי

 הידעתם? 
צ'רלסטון סבלה בעברה 
מלא מעט אסונות טבע. 

בשנת 1886 פקדה 
את צ'רלסטון, השוכנת 

סמוך לשלושה קווי שבר, 
רעידת אדמה חזקה: 

7 בסולם ריכטר. הנזק 
שהותירה רעידה זו היה 
עצום - עשרות תושבים 
נהרגו וכ-2,000 מבנים 

נהרסו. קצת יותר ממאה 
שנים מאוחר יותר, בשנת 

1989, פגע ההוריקן 
‘הוגו' פגיעה קשה בעיר 
ı.וחלקים ממנה הוצפו

 הידעתם? 
כאשר תרמה משפחת 
פינקני )Pinckney( לעיר 

את השטח שבו שוכן 
היום השוק של צ'רלסטון, 

היא התנתה את 
תרומתה בהבטחה שלא 
תתקיימנה בשוק מכירות 
ı.פומביות של עבדים
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5
עונת  הוא  בהם  לצפות  ביותר  הטוב  הזמן 
ואוקטובר,  ספטמבר  בחודשים  החלה  הייחום 
קרבות,   - כוח  מאבקי  הזכרים  מנהלים  אז 
נגיחות והשמעת קולות גבוהים - על השליטה 
בהרמון הנקבות. לעתים הקרבות אלימים עד 
כדי מות אייל. למרות המראה התמים שלהם, 
איילים אלה, בעיקר נקבות בעלות עופרים או 
ביותר  מסוכנים  חיזור,  בעת  עצבניים  זכרים 
ויש לשמור מהם מרחק - כ-50 מ', לפחות על 

פי חוקי השמורה.

לראות  ביותר  הטוב  המקום  זנב:  לבן  אייל 
 White-tailed deer( זנב  לבני  איילים 
 Odocoileus virginianus המדעי,  ובשמו 
קיידס  של  באחו  הוא  בשמורה   )virginianus
טבע  כשמורת  המקום  הוכרז  כאשר  קוב. 
רובם  שכן  איילים,  כ-30  רק  בו  היו  לאומית 
המקום.  תושבי  ידי  על  לכן  קודם  ניצודו 
בה  הציד  ואיסור  השמורה  הכרזת  בעקבות 
מונה  היא  והיום  האוכלוסייה,  התאוששה 
גודלה  את  כיום  שמווסתים  ומי  פרטים,  אלפי 
הדובים,  הם  הזנב  לבן  האייל  אוכלוסיית  של 

 .)Bobcat( הקויוטים וכן השונר

ובשמה   ,Puma( הפומה  של  צבעה  פומה: 
ומעט  חום-אדמדם   )Felis concolor המדעי 
של  אורכו  הזנב.  קצה  ועל  הפנים  על  שחור 

הזכר יכול להגיע לשני מ' )ועוד זנב של כ-80 ס”מ( ומשקלו עד כ-100 ק”ג. הפומות 
איילים.  ואף  יונקים קטנים  וניזונות ממכרסמים,  )חיות לבד(  יחידאיות  כלל  בדרך 
ימים  לעתים הן מכסות את טרפם בעלים, כדי שיוכלו לשוב ולאכול ממנו במשך 
 )Mountain lion( אריה הרים ,)Panther( אחדים. הפומה, הידועה גם בכינויים פנתר
יותר מכול את פראיות הטבע, הייתה נפוצה בעבר  )Cougar( המסמלת  או קוגאר 
 בכל יבשת צפון אמריקה. אולם במהלך המאה ה-20 היא נכחדה ממקומות רבים,
 וכיום היא נפוצה בעיקר במערב היבשת. יחד עם זאת בשנים האחרונות הצטברו לא

מעט עדויות על פומות שנצפו בשמורת הרי הסמוקי. 

שונר: השונר )Bobcat, ובשמו המדעי Lynx rufus( הוא בעל חיים אצילי, יוצא דופן 
ביופיו, ולראותו בטבע היא זכות גדולה. אחד מסימני ההיכר שלו הוא זנבו הקצר. 

השונר ניזון מעכברים, ציפורים וסנאים ולעתים גם מעופרי איילים. 

הסמוקי.  הרי  בשמורת  חיים   )Red Fox ,Gray Fox( שועלים  מיני  שני  שועל: 
האדומים  השועלים  צמחי.  והן  בשרי  ממזון  הן  וניזונים  כול  אוכלי  הם  השועלים 
נדירים יחסית בשמורה, השועלים האפורים נפוצים יותר. ניתן לראותם לצדי הדרך 

בעיקר בשעות בין ערביים.

 הידעתם? 
זכרי האיילים מגדלים 

קרניים גדולות מדי 
שנה. באביב הקרניים 
נושרות ובמהלך הקיץ 
צומחות שוב. הקרניים 
משמשות את הזכרים 

במלחמותיהם על 
 ı.הרמון הנקבות

 הידעתם? 
קרני האייל לבן הזנב 
מגיעות לשיא גודלן 

בחודש אוגוסט, בחודש 
ספטמבר מתחילה 

המלחמה על הרמון 
הנקבות, ובחודש נובמבר 

נמצאת עונת החיזור 
כבר בעיצומה. באמצע 
החורף נושרות הקרניים 

ובאביב יתחילו 
לבצבץ מראשי 
ı.האיילים מחדש

היונקים של שמורת הרי הסמוקי, על קצה המזלג

 Black( שחורים  דובים  כ-1,200  שחור:  דוב 
 Ursus americanus המדעי  ובשמו   ,bear
americanus( חיים בשמורת הטבע הלאומית 
זכרים  של  הממוצע  משקלם  הסמוקי.  הרי 
הנקבות  של  ומשקלן  ק”ג,   100 הוא  בוגרים 
מחילות  חופרים  הם  בחורף  ק”ג.  כ-80 
במהלך  לאביב.  עד  בתוכן  ושוהים  בקרקע, 
אינם  והם  גופם  טמפרטורת  יורדת  החורף 
גורים,  להם  נולדים  החורף  בסוף  אוכלים. 
בדרך כלל שניים עד ארבעה בכל שגר. כאשר 
המאורות  מן  יוצאים  הם  מתחמם  האוויר  מזג 
המזונות  באכילה.  הקיץ  רוב  את  ומבלים 
עלים,  עשב,  יער,  תותי  הם  עליהם  האהובים 
לפי  קטנים.  ויונקים  חרקים  מכרסמים,  דגים, 
ממקור  הוא  מתזונתם  כ-80%  ההערכות 
קרובות  לעתים  בשרי.  ממקור  והשאר  צמחי, 
יישוב,  ולמקומות  למזבלות  מתקרבים  הם 
הפחד  את  הזמן  במשך  איבדו  שהם  ומאחר 
מהווים בהחלט  הם  האדם,  מבני   הבסיסי 

 סכנה. 

 Canis ובשמו המדעי ,Coyote( קויוט: הקויוט
מצוירים,  מסרטים  בעיקר  מוכר   )latrans
ונדרס  בטון  קירות  על  מתרסק  הוא  שם 
לתפוס  בניסיונו  חולפות  משאיות  ידי  על 
שיניה  בין  המסננת  האצנית'  ‘הציפור  את 
אותו  להוביל  בחוכמתה  ומצליחה  ביפ'  ‘ביפ 
הכלביים  משפחת  עם  נמנה  צהבהב,  חום  שצבעו  הקויוט,  תהום.  שפת  אל  היישר 
)Canidae( שאליה משתייכים גם הזאבים, השועלים, התנים והכלבים. לפני כ-500 
בעיקר  היה מצוי  ל'עולם החדש', הקויוט  קולומבוס  כריסטופר  הגיע  שנה, כאשר 
דרכה  לא  רגלו  כף  אמריקה.  צפון  של  הגדולים  ובמישורים  במדבריות  בערבות, 
 - אחר  טורף  באזור  שלט  זו  בתקופה  הגבוהים.  ההרים  ובשרשראות  ביערות   אז 
זאבים,  של  שלמות  אוכלוסיות  השמידו  האדם  שבני  עד  רב  זמן  עבר  לא  הזאב. 
ומספרם פחת במהירות. וכך, בעוד אוכלוסיית קרובי משפחתו הידלדלה, הקויוט, 
פינה לכל  וחדר  התפשט  שלו,  המדהימה  ההסתגלות  וביכולת  הרבה   בחוכמתו 

בתת-היבשת. 

המדעי  ובשמו   ,Elk( אלק   - יותר  המוכר  ובכינוי  האדמוני,  האייל  אדמוני:  אייל 
Cervus elaphus( הושב לשמורת הטבע הלאומית הרי הסמוקי בשנת 2001 לאחר 
שנכחד מהאזור בעקבות ציד חוזר ונשנה לאורך המאה ה-18. כיום מונה אוכלוסיית 
לראות  ביותר  הטוב  המקום  פרטים.  כ-140  השמורה  של  האדמוניים  האיילים 
שבמזרחה.   )Cataloochee Valley( קטלוצ'י  בעמק  הוא  בשמורה  אלה  איילים 

 הידעתם? 
למרות המראה הפרוותי 
החמוד שלו, הדוב 
הוא חיה מסוכנת, ועל 
פי החוק יש לשמור 
ממנו מרחק של כ-50 
מ' לפחות. כמו כן 
אסור להשאיר מזון 
או צידניות בחוץ ואת 
הזבל יש לזרוק אך 
ורק בפחים המיוחדים 
לכך, הפזורים ברחבי 
השמורה, פחים שדובים 
אינם יכולים לפתוח. 
במקרה שתפגשו דוב 
במהלך מסלול טיול, 
בחניון הלילה או בכל 
מקום אחר, שמרו מרחק 
והתרחקו באטיות. אם 
הדוב עוקב אחריכם, 
הישארו בקבוצה ונסו 
להיראות גדולים שככל 
שניתן. במידת הצורך 
זרקו אבנים או מקלות 
)אך לא אוכל( על הדוב. 
בכל מקרה יש לשמור 
על קשר עין עם הדוב, 
לא לסובב אליו את 
הגב ולא לברוח בריצה. 
במקרה של התקפה 
על ידי דוב )מאורע נדיר 
מאוד( יש להילחם חזרה 
בכל הכוח )שלא כמו 
בהתקפה על ידי דוב 
גריזלי - אז יש 
 ı.)להתחזות למת

 הידעתם? 
צבעם של הדובים 
השחורים בדרך כלל 
שחור, אבל לא תמיד, 
ı.חלקם חומים

למטה: פח אשפה 
מיוחד שדובים ובעלי 

חיים נוספים אינם יכולים 
לפתוח אותו בחיפוש 

אחר מזון

דוב שחור

גור דובים

קויוט

אייל אדמוני

אייל לבן זנב

פומה

שונר

שועל
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מידע שימושי 9
 טלפונים חשובים 

המספרים המספר.  לפני   1 להוסיף  יש  אחר  חיוג  אזור  אל  מטלפנים   כאשר 

המספר. לפני   1 להוסיף  ויש  חינם  חיוג  קווי  הם  ו-888   887 ב-800,   המתחילים 

המספר  ואת  המדינה  קוד  לפני   011 לחייג  יש  לארה"ב  מחוץ  אל  להתקשר  כדי 

)כאשר מחייגים לקנדה ולמקסיקו אין צורך להוסיף 011(.
 

טלפון חירום )משטרה, אמבולנס, מכבי אש(: 911

שירות מודיעין טלפוני: 411, מידע על מצב כבישים: 511

 מזג האוויר 

מזרח ארה”ב הוא חבל ארץ גדול ממדים, שבצפונו האקלים ממוזג ובדרומו סוב-

טרופי. בחודשים נובמבר–אפריל מזג האוויר בצפון מזרח ארה”ב קר ומושלג, כאשר 

המדינות הצפוניות יותר הן הראשונות לזכות בסופות שלגים והאחרונות שהשלג 

נמס בהן. גם מרכז מזרח ארה”ב זוכה לחורף קר יחסית ואף מושלג, בעיקר בפסגות 

)אך נעים  החורף  ארה”ב  מזרח  בדרום  זאת  לעומת  רק.  לא  אבל  האפלצ’ים,   הרי 

לעתים מעט קריר(, בלי שלג, וכמות המשקעים בו מועטה יחסית. בחודשים אפריל-

להוריק  מתחילים  והיערות  השלג  נעלם  אז  ארה”ב,  מזרח  בצפון  האביב  חל  מאי 

המקומות,  מן  ובחלק  בצפון,  קר  להיות  עלול  עדיין  זו  בתקופה  רעננים.   בגוונים 

מגיע  האביב  ארה”ב  מזרח  של  המרכזיים  בחלקים  מושלג.  אף  הגבוהים,   בעיקר 

של  נהדרת  בפריחה  היערות  נצבעים  אז  אפריל,  או  מרץ  בחודש   - יותר  מוקדם 

עצים, ובעיר וושינגטון די סי פורחים במלוא הדרם עצי הדובדבן. בתקופה זו, שבה 

נהדרת.  ולראות  בהירים  לימים  מצוינים  סיכויים  יש  נמוכות,  עדיין  הטמפרטורות 

ומרץ  פברואר  בחודשים  וכבר  יותר,  מוקדם  נעלם  החורף  ארה”ב  מזרח   בדרום 

מורגש  אינו  כמעט  למעשה  והאביב  מאוד,  עד  לעתים  עולות,  הטמפרטורות 

מעיקים,  ולחות  בחום  ומאופיין  יחסית  קצר  ארה”ב  מזרח  רחבי  ברוב  הקיץ  כלל. 

 בסופות גשמים של אחר הצהריים ולעתים אף בסופות טרופיות ובסופות הוריקן, 

חלה  ההוריקנים  של  השיא  )עונת  והמרכז  הדרום  מדינות  על  בעיקר  המשפיעות 

לעתים  החום  עומס  ארה”ב  מזרח  של  הדרומיות  במדינות  ספטמבר(.  בחודש 

יורק  ניו  יותר, כמו הערים וושינגטון די סי,  בלתי נסבל, אך גם במקומות צפוניים 

וסביבותיהן, הקיץ לעתים קשה מנשוא. במדינות הצפוניות של המזרח וכן באזורים 

הגבוהים, לאורך רכס הרי האפלצ’ים ובאזורים צפוניים הקרובים לאוקיינוס, הקיץ 

שמופעיו  הסתיו,  בוא  את  מבשרים  ואוקטובר  ספטמבר  יותר.  נעים  רוב  פי  על 

רכס  ולאורך  המזרח  של  והמרכזיים  הצפוניים  באזורים  בעיקר  בולטים  הנהדרים 

הרי האפלצ’ים. בעונה זו הטמפרטורות צונחות במהירות ויורדות אף מתחת לאפס. 

בדרום מבשר הסתיו, שמתחיל בסוף אוקטובר, את סיום עונת הסופות ומביא עמו 

מזג אוויר סביר יותר ומהביל פחות אל חבל ארץ זה. 

 הוריקנים 

אזור  סביב  המתפתחות  סופות  הם  האינדיאנים,  בשפת  השטן’  ‘רוח  ההוריקנים, 

שיש בו לחץ אוויר נמוך באוקיינוס האטלנטי. מקור האנרגיה של סופות אלה הוא 

 בשחרור חום כמוס בעת התעבות מים שהתאדו באטמוספרה. לפיכך סופה מסוג

קרינת השמש חזקה.  ובמקום שבו  כאוקיינוס  גדול  מים  מקור  זה מתפתחת מעל 

תנועת הסיבוב של סופות אלה )נגד כיוון השעון( מעלה עוד אדי מים כלפי מעלה, 

ושחרור החום הכמוס שלהם מלבה את הסערה שקוטרה יכול להגיע למאות ק”מ. 

ההוריקנים מדורגים בחמש דרגות, לפי עוצמת הרוח. דרגה 1 )רוח של 150-120 

קמ”ש( היא החלשה ביותר ודרגה 5 )רוחות של כ-250 קמ”ש ומעלה( היא החזקה 

העולמי  הארגון  טרופית.  כסופה  מקוטלגות   1 לדרגה  מתחת  רוח  עוצמות  ביותר. 

למטאורולוגיה מעניק שמות להוריקנים ולסופות הטרופיות. השמות הניתנים הם 

הלטיני.  בי”ת  האל”ף  של  עולה  סדר  פי  על  לסירוגין  נשים  ושל  גברים  של  שמות 

שמות של סופות ההוריקן שהפכו חזקות מוצאים מהרשימה לאחר השימוש בהם. 

עונת ההוריקנים מתחילה רשמית בחודש יוני ומסתיימת בנובמבר, מירב הסיכויים 

)עם ממוצע של 0.67 הוריקנים המתקרבים  להתרחשות הוריקן הם בחודש ספטמבר 

מדי שנה לחופי היבשת בחודש זה(. עם זאת יש לציין שסופות הוריקן חזקות הן 

דרגה  מעל  מתוכם  שניים  רק  לשנה,  הוריקנים  שישה  של  )ממוצע  יחסית  נדירות 

3( וכנראה לא יתרחשו במהלך טיולכם, גם אם הוא יצא לפועל בחודש ספטמבר. 

אינה באמת מסוכנת לכם, מכיוון שגם אם תיתכן סופה  בכל מקרה סופת הוריקן 

 בעת שהותכם באזור, תתקבל התרעה על הגעתה בכל אמצעי התקשורת כמה ימים 

לשנות  כיצד  לתכנן  תוכלו  הזה  הימים  טווח  ובמהלך  החוף,  על  תנחת  שזו  לפני 

פינוי מרצון,  יוכרז על  את תוואי הטיול במידת הצורך. בדרך כלל בשלב הראשון 

ולאחריו, אם התחזית תצפה סופה חזקה, יוכרז על פינוי חובה, שמשמעותו הוא שמי 

שיישאר מאחור לא יזכה לכל עזרה או סיוע חירום. ההוריקנים משפיעים בעיקר על 

המדינות המרכזיות והדרומיות של מזרח ארה”ב, בעיקר האזורים הממוקמים קרוב 

לאוקיינוס. עם זאת, לעתים )נדירות יחסית( עולה ההוריקן צפונה ומשפיע גם על 

צפון מזרח ארה”ב.

להלן מידע על ממוצע הוריקנים בחודשים יוני-נובמבר:

ממוצע הוריקנים שהתקרבו ממוצע הוריקניםממוצע סופות טרופיות
לחופי מזרח ארה”ב

0.50.20.12יוני

0.70.30.15יולי

2.31.40.48אוגוסט

3.52.40.67ספטמבר

21.20.33אוקטובר

0.50.30.03נובמבר

)National Oceanic and Atmospheric Administration( NOAA :נתונים

 שימו לב 
למידע על מזג אוויר  
בארה"ב פנו לאתר:
ı.www.weather.com

 שימו לב 
בקיץ יש 'מכת יתושים' 
באזורים נרחבים במזרח 
ארה"ב, על כן מומלץ 
להצטייד בתכשיר
ı.דוחה יתושים

בעמוד קודם: אין צורך 
בידע מוקדם כדי לשוט 
 .sit on top בקיאק
הישיבה בו היא כמו על 
רפסודה )יש גם קיאקים 
זוגיים( - ובמקרה הגרוע 
ביותר נופלים למים. 
 sit on top לקיאק שאינו
)בתמונה(, כזה שיושבים 
בתוכו, צריך ידע מוקדם 
שעיקרו לדעת כיצד 
נחלצים בעת התהפכות - 
לכן אם אינכם מכירים 
קיאקים, מומלץ לוודא 
בעת ההשכרה או בעת 
היציאה לסיור שתקבלו 
קיאק sit on top. לגבי 
שיט בקאנו - אין צורך 
בידע מוקדם. הישיבה 
היא כמו בסירת 
משוטים. מעט קשה 
יותר לתמרן קאנו מאשר 
לתמרן קיאק. בקאנו יש 
מקום לשניים-שלושה 
אנשים, או לשני מבוגרים 
ושני ילדים קטנים

 שימו לב 
בחודשי הקיץ אפשר 

ללבוש במזרח ארה"ב 
בדרך כלל חולצה קצרה, 

ולעתים סוודר קל. עם 
זאת מומלץ להצטייד 
במעיל גשם טוב, שכן 
גשם הוא אורח תדיר 

בקיץ בחבל 
ı.ארץ זה

 שימו לב
תופעה שכיחה בחודשי 

הקיץ ברחבי מזרח 
ארה”ב היא סופות 

ברקים ורעמים בשעות 
אחרי הצהריים. כמות 
הגשם במהלך סופות 

אלה עצומה, ולאחריהן 
חוזרים השמים להיות 
כחולים במהרה, כאילו 

כלום לא קרה. בעת 
סופות אלה יש לצאת 

במהירות מהמים )אגם, 
ים, בריכה( בשל 
ı.עצמתן הרבה

 שימו לב
כאשר פוגע הוריקן 

ביבשת ודועך נוצרות 
לעתים קרובות סופות 

ı.טורנדו רבות

 שימו לב
המקבילה להוריקן 

בצפון האוקיינוס השקט 
נקראת טייפון, והמקבילה 
בדרום האוקיינוס השקט 
ובאוקיינוס ההודי נקראת 
ציקלון. כל הסופות הללו 

נוצרות בין קווי הרוחב 
30-5 ונעות על פי 
ı.רוב מערבה


