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הקדמה
מדינת פלורידה היא הרבה מעבר לאורלנדו ומיאמי .מדינת פלורידה היא הפתעה  -גן
עדן של יופי טרופי ,מעין ‘מיני אמנזוס’ בתחומי ארה”ב ,המספקת הזדמנות מיוחדת במינה לצפות
בבעלי חיים בכמות ובעוצמה שלא הייתה מביישת טיול אל מחוזות רחוקים ומבודדים יותר.
פלורידה היא יעד טיולים נהדר .היא ניחנה באוצרות טבע יוצאי דופן :אלפי קילומטרים של
חופי ים בעלי חול לבן כשלג ,מאות מעיינות ענקיים של מים מתוקים מרעננים ואזורי ביצות
נרחבים המאוכלסים על ידי שפע עצום של בעלי חיים .זהו מקום מצוין לצפות בו באליגטורים,
בקרוקודילים ,בפרות ים ,בדולפינים ,במגוון עופות מים ואף בדובים ובפנתרים  -מבעד לחלון
המכונית ,בעת טיולים רגליים או מסיפונו של קאנו או קיאק ,שהשיט בהם (המתאים לכל
המשפחה) הוא הדרך המומלצת ביותר לחוות את יופייה של מדינה זו .כמובן שאל היופי הטבעי
הזה מצטרפות הערים הגדולות המפורסמות והאטרקציות התיירותיות של פלורידה ,ובראשן
אורלנדו ופארקי השעשועים המקיפים אותה.
האפשרות לשלב טיולי טבע ובילויים עירוניים והנגישות הנוחה לאתרים הופכות את הטיול
בפלורידה למוצלח במיוחד .אחד היתרונות הגדולים בטיול אל פלורידה הוא שניתן לטייל בה
גם בחורף ,באביב ובסתיו (בחנוכה ,בפסח ובחגי תשרי) ,שלא כמו ברבים מהאזורים האחרים של
ארה”ב ,בהם ניתן לטייל רק בקיץ.
מטרת ספר זה היא לגלות בפניכם את נפלאותיה של פלורידה באופן פשוט ונוח .הספר בנוי
באופן שונה מרוב מדריכי הטיולים שתמצאו בשוק ,שכן בדומה למדריכים אחרים יש בו אמנם
חומר רקע ,פרטים שימושיים למטייל וכדומה ,אולם הוא כתוב כדף מסלול מפורט המוסר חומר
רקע ,המלצות והכוונות מדויקות לבניית מסלול טיול בפלורידה ולא כ’רשימת מכולת’ של כל
המקומות שיש לראות וכל הדברים שיש לעשות .ייחודו של הספר הוא בהמלצות הניתנות
בו לבחירת מסלול אחד מבין אין-סוף האפשרויות ,ובתכנון לוח הזמנים המתחשב בהעדפות
השונות של סוגי מטיילים רבים.
הספר ,שנכתב על סמך מידע וחוויות אישיות שנצברו במהלך כמה שנות חיים בארה”ב
ובאין-ספור טיולים במרחביה ,מציג שישה מסלולי טיול .פירוט המסלולים כולל מידע על
שמורות טבע ,פארקי שעשועים ,מוזיאונים ,מסלולי הליכה ,מסעדות ,מלונות ,חניוני לילה ועוד
ועוד .המסלולים כוללים כמה הצעות ,ולכן הם מתאימים למגוון רחב של אנשים ,החל בצעירים
הרוצים לשכור רכב ולטייל ברחבי המדינה ,וכלה בבעלי משפחות ובאנשים מבוגרים אך צעירים
בנפשם.
טיול מהנה ,נטע דגני
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כיצד להשתמש בספר זה?
בספר זה שישה מסלולים המתמקדים במדינת פלורידה .לצד כל מסלול תמצאו מפה ועליה מצוינים תוואי
המסלול ונקודות לינה לאורכו .פירוט המסלול כולל מידע על מלונות ,חניוני לילה ,מסעדות ,מוזיאונים,
פארקי שעשועים ,שמורות טבע ,מסלולי הליכה וכן חומר העשרה .אם תרצו לקצר את המסלול או להאריכו
תוכלו למצוא בכל פרק מידע שיעזור לכם לעשות זאת.

החורף מרכז בתוכו מאות פרות ים ,שנודדות אליו מנהר סיינט ג’ונס .המשך המסלול מוקדש למרכז החלל
קנדי ( ,)Kennedy Space Centerלחוף הים הלאומי הנהדר קייפ קנברל (Cape Canaveral National
 )Seashoreולחופיה הדרום מזרחיים של מדינת פלורידה בואך מיאמי ,נקודת ההתחלה והסיום של

מסלול זה .אפשר לטייל במסלול זה בקרוואן ,אך מכיוון שרצף השהות בטבע במסלול זה אינו ארוך
(שכן הביקור באורלנדו ,בה עדיף ללון במלון ,הוא באמצע המסלול) אפשרות זו אינה מומלצת .לחלופין
אפשר ומומלץ לשלב במסלול זה לינה במלונות באורלנדו ובמיאמי ולינה באוהל בחניוני לילה בחיק הטבע.

כדי להחליט באיזה מסלול לבחור ,עיינו בעמודים  9-8ובפירוט המסלולים שבעמודים הבאים.

המסלול הכתום

להלן מידע על המסלולים המופיעים בספר:

מסלול יפהפה זה מתמקד בצפון ובמערב של מדינת פלורידה ,באזור
המשופע במעיינות מים צלולים שבהם שפע בעלי חיים ואשר לאורכו
חופים ואיים בעלי חול ים לבן כשלג .המסלול מומלץ לכל מי שרוצה
להוסיף לביקור בעיר אורלנדו בילוי נהדר של כמה ימים בחיק הטבע,
באזור שהוא ללא ספק ‘הדובדבן שבקצפת’ של מדינה זו.

המסלול התכלת
מסלול קצר זה ,המתמקד בדרום מדינת פלורידה ,משלב בילוי עירוני בעיר
מיאמי עם טיול אל חיק הטבע .המסלול מומלץ לכל מי שמתעתד לנסוע
למיאמי ורוצה להוסיף לביקורו נדבך של טבע ,הכולל חופי ים ,איים ואזורי
ביצות שופעי בעלי חיים.
המסלול מתחיל בעיר מיאמי ( )Miamiשבדרום מדינת פלורידה וממשיך
דרומה אל עבר איי קיז ( ,)Keysארכיפלג צר וארוך של איים בעל חופי זהב
ומי טורקיז בדרום המדינה .מהאיים מוביל המסלול צפונה ומערבה אל
שמורת הטבע הלאומית יוצאת הדופן ביופייה  -אברגליידס (Everglades
 - )National Parkשבה ניתן לצפות באליגטורים ,קרוקודילים ,דולפינים,
פרות ים ,צבים ומגוון עופות מים .המסלול מסתיים בנסיעה חזרה למיאמי.
אפשר לטייל במסלול זה בקרוואן ,אך מכיוון שהוא קצר מאוד באופן יחסי (וההתארגנות בקרוואן אורכת
זמן) אפשרות זו אינה מומלצת .לחלופין אפשר ומומלץ לשלב במסלול זה לינה במלון במיאמי ולינה באוהל
בחניוני לילה בחיק הטבע.

המסלול הירוק
מסלול זה ,המתמקד בדרום ובמרכז של מדינת פלורידה ,משלב בילוי
עירוני עם טיולים בחיק הטבע בכמה מן השמורות שמדינה זו התברכה
בהן .המסלול מומלץ לכל מי שמתעתד לנסוע לפארקי השעשועים של
אורלנדו ורוצה להוסיף לביקורו נדבך של טבע ,הכולל חופי ים ,מעיינות
ואזורי ביצות שופעי בעלי חיים.
המסלול מתחיל בעיר מיאמי שבדרום מדינת פלורידה וממשיך מערבה
אל עבר שמורת הטבע הלאומית יוצאת הדופן ביופייה  -אברגליידס -
שבה ניתן לצפות באליגטורים ,קרוקודילים ,דולפינים ,פרות ים ,צבים
ומגוון עופות מים .משמורת אברגליידס ממשיך המסלול צפונה לאורך
חופיה המערביים של מדינת פלורידה אל 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 Springsאשר בחודשי
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המסלול מתחיל בעיר אורלנדו ומוביל ממנה אל חופי הים הלבנים של
מערב פלורידה ,השוכנים לצד מפרץ מקסיקו .בדרך יוצא המסלול
לכמה גיחות אל היפים במעיינות פלורידה  -מנטי ספרינגס ()Manatee
ווקולה ספרינגס ( ,)Wakullaשבהם יש אזורים נהדרים לרחצה וכן שפע
של אליגטורים ,צבים ,עופות מים ופרות ים .המשך המסלול כולל נסיעה
מזרחה אל חופי האוקיינוס האטלנטי שבצפון מזרח המדינה ואל העיירה סיינט אוגוסטין (,)Saint Augustine
שהארכיטקטורה הספרדית של מבניה מרהיבה ביופייה .מכאן ממשיך המסלול אל מרכז החלל קנדי ואל
חוף הים הלאומי הנהדר קייפ קנברל .חלקו האחרון של המסלול מוביל חזרה אל העיר אורלנדו ואל פארקי
השעשועים שבסביבתה ,לא לפני עצירה קצרה במעיין בלו ספרינגס ,אשר בחודשי החורף מרכז בתוכו מאות
פרות ים ,שנודדות אליו מנהר סיינט ג’ונס .מסלול זה מומלץ למתעתדים ללון באוהל או בקרוואן בחניוני
הלילה שבחיק הטבע .באורלנדו מומלץ ללון במלון ולא בחניון לילה .ניתן להעביר את הבילוי באורלנדו
לתחילת הטיול.

המסלול האדום
מסלול זה הוא המקיף שבמסלולי הספר .המסלול משלב את כל אתרי
הטבע היפים של המדינה ואת עריה ,והוא מומלץ מאוד לכל מי שיכול
להשקיע בטיול בפלורידה כשבועיים וחצי.
המסלול מתחיל בעיר אורלנדו ומוביל ממנה אל חופי הים הלבנים של
מערב פלורידה ,השוכנים לצד מפרץ מקסיקו .בדרך יוצא המסלול לכמה
גיחות אל היפים במעיינות המדינה  -מנטי ספרינגס ווקולה ספרינגס,
שבהם יש אזורים נהדרים לרחצה וכן שפע של אליגטורים ,צבים,
עופות מים ופרות ים .המשך המסלול כולל נסיעה מזרחה אל חופי
האוקיינוס האטלנטי שבצפון מזרח המדינה ואל העיירה סיינט אוגוסטין,
שהארכיטקטורה הספרדית של מבניה מרהיבה ביופייה .הימים שלאחר
מכן מוקדשים למרכז החלל קנדי ולחוף הים הלאומי הנהדר קייפ קנברל .מכאן מוביל המסלול חזרה אל
העיר אורלנדו ואל פארקי השעשועים שבסביבתה ,לא לפני עצירה קצרה במעיין בלו ספרינגס ,אשר בחודשי
החורף מרכז בתוכו מאות פרות ים ,שנודדות אליו מנהר סיינט ג’ונס .לאחר בילוי של כמה ימים באורלנדו
פלורידה 11

ממשיך המסלול דרומה אל שמורת הטבע הלאומית אברגליידס ,ובהמשך  -אל איי קיז .המסלול מסתיים
בעיר מיאמי .מסלול זה מומלץ למתעתדים ללון באוהל או בקרוואן בחניוני הלילה שבחיק הטבע .יחד עם
זאת ,באורלנדו ,שהביקור בה חל באמצע המסלול ,מומלץ ללון במלון ולא בחניון לילה .אם ברצונכם לשכור
קרוואן ,כדאי לשקול לשכור אותו לחלק הראשון של המסלול בלבד ,מיום  1עד יום  .7אפשרות אחרת היא
להעביר את הבילוי באורלנדו לתחילת המסלול (ימים  ,)4-1לשכור את הקרוואן לכל ימי ההמשך ,ולהחזירו
במיאמי.

המסלול הכחול
מסלול זה ,המתמקד במזרח ובדרום של מדינת פלורידה ,משלב בילוי
עירוני עם טיולים בחיק הטבע ,בכמה מן השמורות שמדינה זו התברכה
בהן .המסלול מומלץ לכל מי שמתעתד לנסוע לפארקי השעשועים של
אורלנדו ורוצה להוסיף לביקורו נדבך של טבע ,הכולל חופי ים נהדרים
ואזורי ביצות שופעי בעלי חיים.
המסלול מתחיל בעיר אורלנדו בבילוי של כמה ימים בפארקי שעשועים.
מאורלנדו מוביל המסלול אל מעיין בלו ספרינגס ,אשר בחודשי החורף
מרכז בתוכו מאות פרות ים ,שנודדות אליו מנהר סיינט ג’ונס .המשך
המסלול מוקדש למרכז החלל קנדי ולחוף הים הלאומי הנהדר קייפ
קנברל ,ולאחריהם נסיעה ארוכה דרומה אל שמורת הטבע הלאומית
הנהדרת אברגליידס  -שבה ניתן לצפות באליגטורים ,קרוקודילים ,דולפינים ,פרות ים ,צבים ומגוון
עופות מים .לאחר יומיים של טיול במרחביה של שמורה זו מוביל המסלול אל מיאמי ,נקודת הסיום של
מסלול זה .אפשר לטייל במסלול זה בקרוואן אך מכיוון שרצף השהות בטבע קצר מאוד אפשרות זו אינה
מומלצת .לחלופין ניתן לשלב במסלול זה לינה במלונות באורלנדו ובמיאמי ולינה באוהל בחניוני לילה בחיק
הטבע.

המסלול הסגול
מסלול זה ,המתמקד במזרח ובדרום של מדינת פלורידה ,משלב בילוי
עירוני עם טיולים בחיק הטבע בכמה מן השמורות שמדינה זו התברכה
בהן .המסלול דומה למסלול הכחול ,בתוספת ביקור באיי קיז .המסלול
מומלץ לכל מי שמתעתד לנסוע לפארקי השעשועים של אורלנדו ורוצה
להוסיף לביקורו נדבך של טבע ,הכולל חופי ים נהדרים ואזורי ביצות
שופעי בעלי חיים.
המסלול מתחיל בעיר אורלנדו בבילוי של כמה ימים בפארקי שעשועים.
מאורלנדו מוביל המסלול אל מעיין בלו ספרינגס ,אשר בחודשי החורף
מרכז בתוכו מאות פרות ים ,הנודדות אליו מנהר סיינט ג’ונס .המשך
המסלול מוקדש למרכז החלל קנדי ולחוף הים הלאומי הנהדר קייפ
קנברל ,ולאחריהם נסיעה ארוכה דרומה אל שמורת הטבע הלאומית הנהדרת אברגליידס  -שבה ניתן לצפות
באליגטורים ,קרוקודילים ,דולפינים ,פרות ים ,צבים ומגוון עופות מים .לאחר יומיים של טיול במרחביה של
שמורה זו מוביל המסלול אל חופי הזהב ומי הטורקיז של איי קיז .המסלול מסתיים בנסיעה לעיר מיאמי.
אפשר לטייל במסלול זה בקרוואן ,אך מכיוון שרצף השהות בטבע קצר אפשרות זו אינה מומלצת .לחלופין
ניתן ומומלץ לשלב במסלול זה לינה במלונות באורלנדו ובמיאמי ולינה באוהל בחניוני לילה בחיק הטבע.
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פלורידה

נא להכיר

הידעתם?
היונק הלאומי של
פלורידה הוא הפנתר,
היונק הימי הלאומי
הוא פרת הים והזוחל
הלאומי הוא האליגטורı.
בעמוד  :13דייג על
קיאק (ודג אחד קופץ)
במפרצים שבין הים
ליבשת בחופי 'יד
המחבת' של צפון
מערב פלורידה
למטה :שלט כניסה
למדינת פלורידה שאחד
מסמליה הלאומיים
הוא התפוז

אמנם פלורידה היא המדינה הדרומית ביותר במזרח ארה"ב ,אך אופייה
(למעט חלקים מסוימים בצפונה) אינו דרומי כלל .השלטון הספרדי
ששלט כאן במשך שנים רבות והרכב תושביה של פלורידה ,שרובם היגרו
לכאן ממדינות הצפון והמערב ,הקנו לאזורים נרחבים בה אופי הדומה
יותר למדינות קליפורניה או קונטיקט מאשר לשכנותיה ג’ורג’יה ואלבמה.
פלורידה יוצאת דופן גם בנופה .אמנם כיום היא מדינה מפותחת ומיושבת עמוסה
באטרקציות מעשה ידי אדם ,אבל לפני כמה מאות שנים ,לפני הגעתו של האדם
הלבן ,הייתה פלורידה גן עדן של ממש ,בעלת אוצרות טבע שללא ספק עולים
על אלה של שכנותיה .מזג האוויר הטרופי ,הטופוגרפיה השטוחה ,מקורות המים
הרבים ומיקומה הן לצד האוקיינוס האטלנטי והן לצד חופי מפרץ מקסיקו זיכו
אותה בקבין רבים של יופי ובעושר של עולם חי וצומח שאין שני לו בחבל ארץ
זה .אמנם חלק מכל העושר הזה נקבר במאה האחרונה תחת משטחי האספלט,
אבל איים קטנים ממנו נותרו שמורים והם מאפשרים מפגש נדיר עם גן העדן הזה,
ההולך ונעלם .הטיול אל פלורידה מפתיע ביופיו ומאפשר צפייה בכמות ובמגוון
בעלי חיים ,שלא הייתה מביישת מקומות רחוקים ואקזוטיים יותר (קוסטה ריקה,
אלסקה ,אפריקה) .זאת נוסף על היותה יעד מפתה לכל המבקשים בילוי עירוני
בפארקי השעשועים הרבים שמדינה יפה זו היא ללא ספק הבירה העולמית שלהם.
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פלורידה ,ת"ז
שטח 140,000 :קמ”ר
אוכלוסייה :כ 19-מיליון תושבים
צפיפות אוכלוסין 135 :איש לקמ”ר
עיר בירה :טלהסי ()Tallahassee
העיר הגדולה ביותר :ג’קסונוויל ( ,)Jacksonvilleכ 800,000-תושבים
הנקודה הגבוהה ביותר :גבעת בריטון ( 105 ,)Britton Hillמ' מעל פני הים
הנקודה הנמוכה ביותר :גובה פני הים
פלורידה מדורגת בארה”ב כמדינה ה 22-בהיקף שטחה ,הרביעית במספר
תושביה והשמינית בצפיפות האוכלוסין שבה
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היכן אפשר למצוא בספר את האתרים המעניינים
ביותר במדינת פלורידה?
 .1העיר מיאמי ,עמ’ 35-24
 .2אורלנדו ופארקי השעשועים ,עמ’ 105-78

3

 .3העיירה סיינט אוגוסטין ,עמ’ 151-146

פלורידה
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עובדות על קצה המזלג:
■  17,500ק”מ של נהרות ,נחלים וערוצים זורמים ברחבי פלורידה
■ בפלורידה מעל  1,200מגרשי גולף ,יותר מבכל מדינה אחרת בארה”ב
■ מגלה העולם הספרדי ג’ואן פונסה דה לאון ( )Juan Ponce de Leonהוא האדם
הלבן הראשון שהגיע לפלורידה ,בשנת 1513
■ בפלורידה שלוש שמורת טבע לאומיות  -אברגליידס (Everglades National
 ,)Parkביסקאן ( )Biscayne National Parkדריי טורטוגס (Dry Tortugas
.)National Park

 .4שמורת הטבע בלו ספרינגס ,עמ’ 156-153
 .5שמורת הטבע מנטי ספרינגס ,עמ’ 136 ,128
 .6שמורת הטבע ווקולה ספרינגס ,עמ’ 145 ,143-142
 .7שמורת הטבע הלאומית אברגליידס ,עמ’ 70-48
 .8חופי ‘יד המחבת’ ,עמ’ 141-140
 .9איי קיז ,עמ’ 44-38
 .10חוף הים הלאומי קייפ קנברל ומרכז החלל קנדי ,עמ’ 115-112
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1
פעילויות מומלצות נוספות בעיר מיאמי ובסביבתה:
■ ביקור בשוק בייסייד (‘ :)Bayside Marketplaceמלכודת תיירים’ נחמדה,
הכוללת מרכז קניות ושוק קטן (בו מוכרים בעיקר מזכרות) המקיף מרינה שממנה
נשקף נוף נהדר של קו הרקיע של העיר .על קו המים יש שפע מסעדות (ביניהן
סניף גדול של הרשת  )Hard Rock Cafeופארק ( )Bayside Parkשאפשר להשקיף
ממנו על הסירות העוברות והשבות .בקרבת שוק בייסייד ניתן לעלות על סיור
באוטובוס קומתיים ברחבי העיר (ראו מידע בעמוד  )26או לצאת לשיט במפרץ
ביסקאן ( )Biscayne Bayובמעברי המים המקיפים את העיר מיאמי (ראו מידע
למטה) .בכניסה למתחם ניצבת אנדרטה לזכר הנשיא ג’ון קנדי .בקרבת המתחם יש
חניון מקורה וחנייה בתשלום במדחנים .החניון יקר יחסית ,אך אם מגיעים אליו עד
השעה  )Early Bird( 10:00משלמים הרבה פחות.401 Biscayne Blvd, Miami B ,

הידעתם?
מפרץ ביסקאן הוא מפרץ
המים המלוחים השני
בגודלו במזרח ארה”ב
אחרי מפרץ צ’ספיקı.

הידעתם?
במיאמי חיים כחצי מיליון
תושבים ,ובפרבריה חיים
כמה מיליונים נוספיםı.
שלוש תמונות עליונות:
מעברי מים ,גשרים ,כלי
שיט מפוארים וגורדי
שחקים ,נוף טיפוסי
בעיר מיאמי
תמונה עליונה תחתונה:
במעברי המים של
מיאמי חיות פרות ים
שמתקשות להתמודד
עם הפיתוח הגובר
משמאל ובעמודים :29-28
נוף קו הרקיע של העיר
מהמרינה הסמוכה
לשוק בייסיד
בעמוד ממול :בתי
עשירים לצד
מעברי המים
והתעלות המתפצלות
ממפרץ ביסקאן
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■ שיט במפרץ ביסקאן ( :)Biscayne Bay Boat Tripהיעד העיקרי של שיט זה,
המתחיל בקרבת שוק בייסייד ,הוא צפייה בבתי העשירים של מיאמי ,אך אפשר
ליהנות בו גם מן הנופים של קו הרקיע של העיר ,לפרטיםIsland Queen Cruises :
(חפשו את השיט Sightseeing Cruises Miami :או )Millionaire's Row Cruise
 ,www.islandqueencruises.com + ,305-379-5119 Aי בימים שני-חמישי
בשעה  10:30ואחר כך בכל שעה עגולה עד השעה  ,18:00בימי שישי-ראשון הפלגה
נוספת בשעה  $27 E ,19:00למבוגר $19 ,לילדים בני  ,12-4משך השיט כשעה וחצי.
■ נסיעה ברכבת העילית ( )The Metromoverמסביב למרכז העיר :אם אתם
מבקרים בשוק בייסייד ,תוכלו להוסיף לביקור במקום נסיעה קצרה ברכבת העילית
(רכבת של קרון אחד) המקיפה את מרכז העיר ועושה דרכה בין גורדי השחקים.
אורך הנסיעה כארבעה ק”מ ומשכה כעשר דקות .לשם כך לכו מהמתחם מערבה
על רחוב  4thומעט אחרי הצומת עם רחוב  1stפנו שמאלה לתחנה (College/
 ,)Baysideועלו על הקו  .Inner Loop/Downtown Loopלאחר שהקרון ישלים
סיבוב נסיעה מלא ,רדו ממנו באותה התחנה ,הנסיעה ללא תשלום.
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1
יום  - 3טיול באיי קיז ונסיעה חזרה ליבשת




מלונות ,פלורידה סיטי

 





מנוחה ובילוי לאורך חופי הטורקיז ונסיעה חזרה ליבשת ,אל העיירה פלורידה
סיטי ,נקודת המוצא לטיול של היום הבא בשמורת הטבע הלאומית אברגליידס.









 

 

אורך הדרך :כ 125-מייל,
כ 3-שעות נסיעה,
ראו מפה בעמוד 37

לינה :פלורידה סיטי ( )Florida Cityאו דרום מזרח שמורת הטבע הלאומית
אברגליידס ,ראו מידע על מקומות לינה בעמוד .47

שימו לב
■ ללנים בליל יום זה בחניוני הלילה של שמורת הטבע הלאומית אברגליידס
תתארך הנסיעה של יום זה בכשעה וביום המחרת תתקצר הנסיעה בהתאםı.
↵ ביום זה ניתן לנוח ולנפוש לאורך חופי הטורקיז של איי קיז וכן להשלים
פעילויות שלא הספקתם לעשות ביום הטיול הקודם ,החל בשחייה עם דולפינים
וכלה בטיול ברגל או באופניים בעיירה קי ווסט או ביציאה לסיור שנירקול בשוניות
האלמוגים הסובבות את ארכיפלג האיים.
בשעות אחר הצהריים מומלץ להתחיל בנסיעה צפונה אל עבר העיירה פלורידה
סיטי שהיא מקום הלינה המומלץ ביום טיול זה .הדרך לפלורידה סיטי קלה ופשוטה
במיוחד .כל שיש לעשות הוא לנסוע מזרחה בכביש  ,1המוביל היישר לעיירה.

למטה :חניון הלילה
הנחמד פלמינגו

בפלורידה סיטי מרכז חנויות עודפי יצוא גדול .מי שמעוניין בכך יכול לבקר בו
בערב יום זה ,המרכז ממוקם בכתובת ,250 East Palm Dr :י שני-שבת 21:00-
 ,9:00ראשון .www.premiumoutlets.com + ,305-248-4727 A ,18:00-11:00

■  - Econo Lodge Florida Cityמלון פשוט ובסיסי ,חדרים נקיים ונעימים,
מחיר זול יחסית ,בריכת שחייהwww. + ,877-424-6423 ,305-248-9300 A ,$ ,
.553 NE First Ave B ,econolodge.com
■  - Best Western Gateway to the Keysמלון רשת מצוין ,רמה אחת מעל
המלון שלעיל ,בריכת שחייהwww. + ,888-981-5100 ,305-246-5100 A ,$ ,
.411 S Krome Ave B ,bestwestern.com

טיפ
מומלץ להצטייד בחומר
דוחה יתושים .אם אתם
מתעתדים ללון בחניוני
הלילה של חבל ארץ זה
בחודשים מרץ-נובמבר,
קחו בחשבון שיש בו
בתקופה זו
יתושים רביםı.

■ - Holiday Inn Express Hotel & Suites Florida City-Gateway To Keys
אחד המלונות הטובים בעיירה פלורידה סיטי (שהיצע המלונות בה אינו מזהיר
במיוחד) ,בריכת שחייהwww. + ,800-465-4329 ,305-247-3414 A ,$$-$ ,
.35200 S Dixie Hwy B ,hiexpress.com

חניוני לילה ,דרום מזרח שמורת הטבע הלאומית אברגליידס
■  - )8( Flamingoחניון גדול זה שוכן על כרי דשא בין עצי אלון ענקיים בקצה
הכביש המוביל לפלמינגו ,בפינה הדרום מזרחית של שמורת הטבע הלאומית
אברגליידס .בחורף מטיילים רבים לנים בחניון זה ונהנים מקרבתו לאזורי הטיול,
בקיץ החניון כמעט ריק לחלוטין ויש בו המון יתושים ,פתוח כל השנה ,כולל
מקלחות ובחלק קטן מהאתרים גם חיבור לחשמל ,$30-16 ,בחודשי הקיץ הלינה
בחניון היא ללא תשלום .ניתן להזמין מקום מראש לחודשי החורף .בקיץ אי
אפשר להזמין בו מקום מראש וגם אין כל צורך בכך ,למידע+ ,239-695-2945 A :
 ,www.nps.gov/everלהזמנת מקום.www.recreation.gov + ,877-444-6777 A :
■  - )8-7( Long Pine Keyחניון זה שוכן בחורשה יפה במרחק שבעה מייל
מהכניסה הדרום מזרחית לשמורה ,פתוח כל השנה ,$16 ,בחודשי הקיץ הלינה
בחניון ללא תשלום (שכן החניון ריק יחסית בעונה זו) ,אין אפשרות להזמין מקום
מראש ,למידע.www.nps.gov/ever + ,305-242-7700 ,305-242-7873 A :

מסעדות ,פלורידה סיטי והומסטד ()Homestead
■  - Taqueria Moreliaמסעדה מקסיקנית ,מבחר מנות צמחונית305- A ,$ ,
.961 W Palm Dr, Florida City B ,www.taqueriamorelia.com + ,247-7552
■  - Olive Garden Homestead Pavillionמסעדה איטלקית זו שייכת לרשת
של מסעדות הפרושה על פני כל ארה”ב ,מבחר מנות צמחוניות ,פתוחה בשעות
 ,22:00-11:00בימי שישי ושבת פתוחה עד השעה 305-245- A ,$$-$ ,23:00
.2575 NE 8th St, Homestead B ,www.olivegarden.com + ,1450
■  - Ruby Tuesday Homesteadמסעדת רשת אמריקנית ,התפריט מגוון וכולל
בין השאר גם בר סלטים ,פתוחה בשעות  ,23:00-11:00בימי שישי ושבת פתוחה
עד השעה  ,24:00בימי ראשון פתוחה עד השעה ,305-245-2292 A ,$$-$ ,22:00
.801 Northeast 8th St, Homestead B ,www.rubytuesday.com +
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1
הידעתם?
הגובה המקסימלי של
פני השטח בשמורת
הטבע הלאומית
אברגליידס הוא כ2.5-
מ’ מעל פני הים בלבדı.

הידעתם?
לשמורת הטבע
הלאומית אברגליידס,
שנוסדה בשנת ,1947
שלושה תארים -
‘שמורת ביוספרה’,
‘אתר מורשת עולמי’
ו’שמורת ביצה בעלת
חשיבות בין-לאומית’.
השמורה הוקמה
במטרה לשמור את
סביבת החיים הייחודית
הזו ,המאוכלסת באלפי
מינים של בעלי חיים,
חלקם הגדול
בסכנת הכחדהı.

הידעתם?
דרום פלורידה היא
ספקית של כחצי
מצריכת הסוכר של
ארה”ב .את קנה הסוכר
מגדלים בשדות סביב
ביצות אברגליידסı.
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ביצות הענק של שמורת אברגליידס בסכנת הכחדה
מקור המים של ביצות אברגליידס הוא אגם אוקיצ’ובי
( )Okeechobeeהעצום (פי  11משטחה של הכנרת)
שמצפון להן .בראשית המאה ה 20-השתרעו ביצות
אברגליידס על פני כל שטחה של דרום פלורידה .מאז
יובשו חלק מאדמות הביצה במטרה להופכן לאדמות
חקלאיות ולקרקע נדל”ן ,וחלק גדול מאספקת המים
שזרמו בעבר לאברגליידס הוסט ומשמש כיום את תושבי
המדינה .עקב כך הצטמצם שטח ביצות אברגליידס עד
מאוד .שימור השמורה או לחלופין ניצול משאביה הוא
נושא פוליטי טעון ושנוי במחלוקת במדינת פלורידה.
הכול החל בשנות ה 20-של המאה הקודמת ,אז חוותה דרום מדינת פלורידה ‘בום’
התיישבותי .הביקוש לנדל”ן היה גבוה ובתים רבים נבנו במקומות שלא היו בהם
תשתיות ראויות .עצי מונגרובים נכרתו ובמקומם נשתלו דקלים ועצי נוי .עליית
המפלס העונתית של אגם אוקיצ’ובי הציפה לעתים תכופות שכונות מגורים
וגבתה לא מעט קרבנות בנפש .בשנת  1926פקדה את האזור סופת הוריקן שגרמה
לעליית גובה מי האגם ולטביעתם של מאות מהאזרחים שחיו מדרום לו ,ובשנת
 1928גבה הוריקן נוסף מעל כ 2,500-קרבנות עקב עליית מפלס האגם והצפת
האזורים שמדרום לו .כדי למנוע הצפות נבנתה סביב האגם חומת בטון גבוהה
שלא רק הרסה את יפי חופיו אלא גם חסמה את אספקת המים לביצות אברגליידס,
גרמה להתייבשות דרום המדינה ולשריפות ענק .עד מהרה הפכו ‘נהרות העשב’
המפורסמים של האזור ל’נהרות של אש’ שלא ניתן היה לרסן.
במקביל נמשכה כריתת העצים באברגליידס וכמו כן נשתלו עצים אחרים שאינם
שייכים לאזור כדי שיהוו מחסום מרוחות .בעלי חיים רבים ניצודו ,חלקם בשל בשרם
וחלקם בשל עורם ,פרוותם ונוצותיהם ,ושרשרת המזון של ביצות אברגליידס עמדה
על סף קריסה .ייבוש הביצות במטרה להפוך את האדמות שמצפון לאברגליידס
(בינן לבין אגם אוקיצ’ובי) לראויות לגידולים חקלאיים ,גרם גם לחדירת מי ים אל
פנים היבשת ולהמלחת אקוויפר החוף של פלורידה ,ששימש עד אז מקור המים

העיקרי של תושביה .אפקט הבומרנג הזה לא רק גדע את מקור החיים של הביצות
אלא איים לפגוע קשות גם בתושבי המדינה.
בעקבות פעילותם של אנשי טבע וסביבה שרתמו לדרך כמה פוליטיקאים ,אישר
בית הנבחרים האמריקני בשנת  1934את הקמתה של שמורת טבע לאומית בחלק
משטחן של ביצות אברגליידס .כדי שאכן תוקם במקום שמורה היה צריך לגייס הון
רב לרכישת אדמותיה .ההון אכן גויס ,ובשנת  1947הוכרזה השמורה .אולם בכך
לא תמו הקשיים ,ולמעשה בשלב זה רק החל המאבק האמתי  -המאבק על השבת
המים לאזורי הביצות ולשינוי משטר הזרימה באלפי הק”מ של תעלות הבטון שנבנו
בכל השטח העצום שבין אגם אוקיצ’ובי לאברגליידס.
בשנת  1989חתם נשיא ארה”ב ,ג’ורג’ בוש ,על תקנה שמטרתה להסדיר את
אספקת המים לשמורה .בזכות תקנה זו גם הוספו לשמורה  445קמ”ר ונאסר על
שיט ב’סירות אוויר’ בתחומה .תקנה זו לא מנעה את סכנת ההתייבשות ,וכמה
שנים מאוחר יותר נכללה שמורת אברגליידס ברשימת אתרי המורשת העולמיים
הנמצאים בסכנה .בשנת  2000אישר הקונגרס האמריקני תכנית פדרלית להצלת
הביצות ,תכנית שנויה במחלוקת שחלקים גדולים ממנה לא יושמו או לא הושלמו.
בשנת  2007הוצאו הביצות מרשימת אתרי המורשת המצויים בסכנה ,אך בשנת
 2010הוחזרו לרשימה שחורה זו ועתידן עדיין לוט בערפל.
אוכלוסיית פלורידה גדלה בקצב מסחרר .לפי ההערכות כ 800-תושבים חדשים
עוברים למדינה זו מדי יום ועשרות מיליונים נופשים בה מדי שנה .בעקבות זאת
טבעת היישובים המקיפים את שמורת הטבע הלאומית אברגליידס הופכת לחונקת
כל שנה יותר ויותר ,ובמים המסופקים לשמורה מתגלים לעתים תכופות ריכוזים
גדולים של מתכות (בעיקר עופרת) וחומרי דשן .מאז שנות ה 40-של המאה
הקודמת פחתה כמות הציפורים הנודדות שפקדו את המקום בכ 90%-ורבים
מבעלי החיים של אזורי הביצות ,כגון הקרוקודיל ,פרת הים ,הפנתר וכמה מינים של
צבי ים וצבי ביצות נמצאים בסכנת הכחדה .עליית מפלס מי הים מאיימת אף היא
על ביצות המים המתוקים והן עומדות בפני סכנת המלחה .ואם לא די בכך אזי איום
המינים הפולשים של צמחים ובעלי חיים עלול לפגוע קשות גם הוא בבית הגידול
השברירי הזה.

הידעתם?
המים ,מקור החיים
של ביצות אברגליידס,
מווסתים כיום על ידי
מערכת סכרים ותעלות.
כאשר התעלות נפתחות
המים מוזרמים לשמורה.
כאשר הן נסגרות
השמורה מתייבשת.
כמות המים המוקצבת
לשמורת אברגליידס
מוגבלת (כמו בישראל
גם בפלורידה ההעדפה
היא לספק מים
לתושבים ולחקלאות
על חשבון משאבי
הטבע) וכן מועד פתיחת
התעלות וסגירתן לא
תמיד תואם את המועד
שבו מתרחשות הצפות
בטבע .לעתים מוזרמים
יותר מדי מים לשמורה
בעונה הלא נכונה ואז
קני האליגטורים מוצפים
ולחלק מהציפורים
קשה למצוא מזון
עבור גוזליהםı.
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הידעתם?
המתחם של דיסני
משתרע על פני 120
קמ”ר ויש בו ארבעה
פארקי שעשועים ,שני
פארקי מים ,עשרות
מלונות ומסעדות ועוד
ועוד .בלב המתחם שוכן
ה’דאון טאון’ של דיסני
(,)Downtown Disney
אזור עמוס מסעדות,
חנויות ואתרי בילוי לצד
אגם מלאכותי גדול.
זהו מקום נחמד לצאת
אליו לארוחת ערב (אם
לא נפלתם מהרגליים
לאחר יום בילוי בפארק)
אם כי חלק גדול
מהמסעדות כאן יקרות
למדי .כאן גם שוכן אולם
ההופעות של הקרקס
סירק דה סולי וכאן גם
שוכן פארק השעשועים
האינטראקטיבי
(והמקורה ...והממוזג)...
דיסני קווסט (Disney
 .)Questיש במקום גם
כמה אולמות קולנוע
(למי שרוצה לראות
סתם כך סרט רגיל),
ומי שרוצה לצפות
בדיסניוורלד מלמעלה,
מכדור פורח ,זה
המקום גם עבורו .יש
במקום חנייה בשפע,
למידע נוסף פנו לאתר:
disneyworld.disney.
go.com/destinations/
ı.downtown-disney

הידעתם?
פארק מג’יק קינגדום
מקושר לפארק אפקוט
ברכבת עיליתı.
בעמוד ממול :שיט
באבובים בפארק המים
בליזארד ביץ'

2

‚

הפארקים של דיסניוורלד  -דברים שחשוב לדעת
‚ הימים הפחות עמוסים בפארקים של דיסני הם ימים שני-חמישי .ימי שישי,
שבת וראשון הם הימים העמוסים ביותר.
‚ חנייה בפארקי השעשועים של דיסני עולה כ $15-לרכב ,חנייה בפארקי המים
של דיסני היא ללא תשלום.
‚ לחלק מן המתקנים בפארקים של דיסני ניתן לקבל פאסט-פאס (,)Fastpass
המקנה כניסה למתקן בשעה נקובה ללא תור .בזמן שממתינים לשעה הנקובה
בפאסט-פאס למתקן מסוים ,אי אפשר לקבל פאס למתקן אחר .החיסרון בשיטה זו
הוא שאם למשל הגעתם למתקן בשעה  11:00וקיבלתם פאס לשעה  ,13:00תיאלצו
לקראת השעה  13:00ללכת כברת דרך חזרה למתקן (שכן עד השעה  13:00קרוב
לוודאי שתתרחקו ממתקן זה) .ומכיוון שהפארקים הם גדולים מאוד ,הליכה זו -
הלוך חזור ,רק כדי להשתמש בפאס ,לעתים מייגעת יותר מאשר לעמוד בתור.
‚ לפני שעת סגירה ,התורים בפארקים לעתים קצרים יותר מאשר הם נראים.
כדי לשכנע אנשים לעזוב ,מפעילי המתקן מקצרים את מבוך החבלים המסדיר את
התור ,כך שמבחוץ התור נראה ארוך ,אף שלמעשה הוא קצר יחסית.

‚

כאשר יש תהלוכות או מופעים בפארקים התורים לאטרקציות בדרך כלל מתקצרים.

‚

בפארקי המים לא ניתן לקבל פאסט-פאס.

‚ חלק מהמתקנים בפארקי המים מיועדים לקבוצות של  4-2איש .אם ברצונכם
לעלות על המתקן לבדכם ,אתם עלולים להיתקל לעתים בבעיה.
‚ בכל פארקי המים ניתן לשכור תאים לשמירת חפצים .יש בכל הפארקים
מקלחות ובכולם ניתן לשכור מגבות .כדאי לתפוס מקום ישיבה מיד עם כניסתכם
לפארק .בפארקי המים ניתן להזמין מראש פינות ישיבה פרטיות בתוספת תשלום.
עשרת המתקנים הטובים ביותר בפארקים של דיסניוורלד ,אורלנדו:
Splash Mountain

מג’יק קינגדום

Buz Lightyears’s Space Ranger Spin

מג’יק קינגדום

Test Track

אפקוט

Spaceship Earth

אפקוט

Dinosaur
Expedition Everest

אנימל קיגדום
אינמל קינגדום

Rock ‘n’ Roller Coaster

הוליווד סטודיוס

The Twilight Zone Tower of Terror

הוליווד סטודיוס

Surf Pool
Teamboat Springs

טייפון לאגון
בליזארד ביץ’

רשימה זו נערכה בסיוע ילדיי :רותם ( ,)15עומר ( )12ויובל ( )8ומיועדת לילדים בגיל דומה לשלהם
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7

7
בעמוד קודם :אין צורך
בידע מוקדם כדי לשוט
בקיאק .sit on top
הישיבה בו היא כמו על
רפסודה (יש גם קיאקים
זוגיים)  -ובמקרה הגרוע
ביותר נופלים למים.
לקיאק שאינו sit on top
(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 topלגבי
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

הוריקנים

מידע שימושי

טלפונים חשובים
כאשר מטלפנים אל אזור חיוג אחר יש להוסיף  1לפני המספר .המספרים המתחילים
ב 887 ,800-ו 888-הם קווי חיוג חינם ויש להוסיף  1לפני המספר .כדי להתקשר
אל מחוץ לארה"ב יש לחייג  011לפני קוד המדינה ואת המספר (כאשר מחייגים
לקנדה ולמקסיקו אין צורך להוסיף .)011
טלפון חירום (משטרה ,אמבולנס ,מכבי אש)911 :
שירות מודיעין טלפוני411 :
מידע על מצב כבישים511 :

■
■
■

מזג האוויר
על פי רוב החורף (דצמבר-פברואר) בפלורידה נעים ,נטול שלג ,וכמות המשקעים
בו מועטה יחסית .בחלק המרכזי והצפוני של פלורידה יש לעתים ימים קרירים
בחורף ,ובאזורים מסוימים הטמפרטורות אף יורדות אל מתחת לאפס .מזג האוויר
באביב (מרץ-מאי) בדרך כלל נוח ,אם כי ימים חמים מאוד במהלך חודשים אלה
אינם נדירים .הקיץ (יוני-ספטמבר) בדרך כלל חם מאוד ולח מאוד .זוהי העונה
הגשומה בפלורידה ,ובמהלכה סופות הוריקן פוקדות לעתים את המדינה .החל
מאוקטובר חלה התקררות ,ובנובמבר ,שהוא עונת הסתיו ,הטמפרטורות בדרך
כלל שבות להיות נעימות.
למידע נוסף על מזג אוויר בפלורידה פנו לאתרwww.climate-zone.com/ :
.climate/united-states/florida

להלן מידע על הטמפרטורות ,כמות המשקעים ומספר ימי גשם בכל חודש באורלנדו ובמיאמי:
אורלנדו

ינואר פברואר מרץ אפריל

מאי

יוני

שימו לב

ההוריקנים‘ ,רוח השטן’ בשפת האינדיאנים ,הם סופות המתפתחות סביב אזור
שיש בו לחץ אוויר נמוך באוקיינוס האטלנטי .מקור האנרגיה של סופות אלה הוא
בשחרור חום כמוס בעת התעבות מים שהתאדו באטמוספרה .לפיכך סופה מסוג
זה מתפתחת מעל מקור מים גדול כאוקיינוס ובמקום שבו קרינת השמש חזקה.
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 הנושבת בהם .דרגה 1
(רוח של  150-120קמ”ש) היא החלשה ביותר ודרגה ( 5רוחות של כ 250-קמ”ש
ומעלה) היא החזקה ביותר .עוצמות רוח מתחת לדרגה  1מקוטלגות כסופה טרופית.
הארגון העולמי למטאורולוגיה מעניק שמות להוריקנים ולסופות הטרופיות.
השמות הניתנים הם שמות של גברים ושל נשים לסירוגין על פי סדר עולה של
האל”ף בי”ת הלטיני .שמות של סופות ההוריקן שהפכו חזקות מוצאים מהרשימה
לאחר השימוש בהם.
עונת ההוריקנים מתחילה רשמית בחודש יוני ומסתיימת בנובמבר ,מירב הסיכויים
להתרחשות הוריקן הם בחודש ספטמבר (עם ממוצע של  0.67הוריקנים המתקרבים
מדי שנה לחופי היבשת בחודש זה) .עם זאת יש לציין שסופות הוריקן חזקות הן
נדירות יחסית (ממוצע של שישה הוריקנים לשנה ,רק שניים מתוכם מעל דרגה
 )3וכנראה לא יתרחשו במהלך טיולכם ,גם אם הוא יצא לפועל בחודש ספטמבר.
בכל מקרה סופת הוריקן אינה באמת מסוכנת לכם ,מכיוון שגם אם תיתכן סופה
בעת שהותכם באזור ,תתקבל התרעה על הגעתה בכל אמצעי התקשורת כמה ימים
לפני שזו תנחת על החוף ,ובמהלך טווח הימים הזה תוכלו לתכנן כיצד לשנות
את תוואי הטיול במידת הצורך .בדרך כלל בשלב הראשון יוכרז על פינוי מרצון,
ולאחריו ,אם התחזית תצפה סופה חזקה ,יוכרז על פינוי חובה ,שמשמעותו הוא
שמי שיישאר מאחור לא יזכה לכל עזרה או סיוע חירום.

יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ממוצע סופות טרופיות

ממוצע הוריקנים

טמפרטורה ממוצעת °c

15

16

19

22

25

27

28

28

27

24

20

16

כמות משקעים ממוצעת במ”מ

60

70

80

50

90

180

180

170

150

60

60

50

יוני

0.5

0.2

0.12

מספר ממוצע של ימי גשם

6

7

8

6

8

14

17

16

14

9

6

6

יולי

0.7

0.3

0.15

יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

אוגוסט

2.3

1.4

0.48

ספטמבר

3.5

2.4

0.67

אוקטובר

2

1.2

0.33

נובמבר

0.5

0.3

0.03

מיאמי

שימו לב
כאשר פוגע הוריקן
ביבשת ודועך ,נוצרות
לעתים קרובות סופות
טורנדו רבותı.

שימו לב
המקבילה להוריקן
בצפון האוקיינוס השקט
נקראת טייפון ,והמקבילה
בדרום האוקיינוס השקט
ובאוקיינוס ההודי נקראת
ציקלון .כל הסופות הללו
נוצרות בין קווי הרוחב
 30-5ונעות על פי
רוב מערבהı.

להלן מידע על ממוצע הוריקנים בחודשים יוני-נובמבר:
ממוצע הוריקנים שהתקרבו
לחופי מזרח ארה”ב

ינואר פברואר מרץ אפריל

בקיץ יש 'מכת יתושים'
באזורים נרחבים
בפלורידה ,על כן מומלץ
להצטייד בתכשיר
דוחה יתושיםı.

מאי

יוני

טמפרטורה ממוצעת °c

20

20

22

23

26

27

28

28

27

26

23

20

כמות משקעים ממוצעת במ”מ

50

50

60

70

140

220

150

190

210

170

70

40

מספר ממוצע של ימי גשם

7

6

6

6

10

15

16

17

17

14

9

6

נתונים)National Oceanic and Atmospheric Administration( NOAA :
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