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ארה״ב

תחקיר וכתיבה:
קרלה צימרמן,

קייט ארמסטרונג, איימי סי בלפור, רוברט בלקוביץ', 
ריי ברטלט, אנדרו בנדר, אליסון בינג, כריסטיאן בונטו, 
גרגור קלארק, ברידג'ט גליסון, מייקל גרוסברג, מארק 
ג'והנסון, אדם קרלין, אלי למר, יו מקנוטן, בקי אולסן, 

רג'יס סיינט לואיס, ג'והן איי ולהידס, בנדיקט ווקר

ברוכים הבאים לארה״ב
החוויה האמריקנית היא עולם ומלואו: בלוז 

וחופים, קניונים עצומים והרים נישאים, 
ערים עתירות מסעדות טובות ושמיים 

כחולים פרושים מעל. טירות קסומות, ברים 
אופנתיים וידוענים שנצפים פה ושם.

אמרתם ארה״ב אמרתם לוס אנג׳לס, לאס וגאס, שיקגו, 
מיאמי וניו יורק, כל אחת היא מטרופולין שוקק חיים שמעורר 

אסוציאציות של תרבות, אוכל ובידור. ולצדן גם זירת 
המוסיקה המחשמלת של אוסטין, קו המים המרשים של 

סן פרנסיסקו והרובע הצרפתי שובה הלב של עיר הג׳אז ניו 
אורלינס, שמוסיפים סגנון ייחודי לפאזל האורבני האדיר הזה.

טיול בארה״ב כולל נסיעות ארוכות בכבישים אינסופיים. 
כשישה מיליון וחצי קילומטרים של כבישים בינעירוניים 

חוצים מדבריות אדומי סלעים, תחת פסגות הרים נישאים, 
בלב שדות ירוקים המשתרעים מאופק לאופק.

ובערב, בפונדק קטן בטקסס מורידים מהאש צלעות 
עסיסיות מהבילות, בשעה ששפים מהוללים בחוף המערבי 

מוסיפים נגיעות מהמטבח האסיאתי למנות המבוססות 
על רכיבים אורגניים במסעדות עטורות פרסים. בניו יורק 

קונים המקומיים בייגל עם סלמון מעושן במעדנייה ותיקה 
בָאֶּפר ֶווסט ַסייד של מנהטן, ובמדינה אחרת מחסלים 

הררי פנקייקים אווריריים עם ביצת עין בדיינר בסגנון שנות 
החמישים. ויש גם צדפות ושמפניה בבר יין בקליפורניה, 

כריכים קובניים מתובלים בשוק במיאמי, משולשי פיצה עבים 
בשיקגו – ואלה הן רק כמה מהאפשרויות שיאפשרו לכם 

ליהנות מארוחה אמריקנית במיטבה.

החוויה האמריקנית 
היא עולם ומלואו... 

 הפארק הלאומי יֹוֶסמיטי )עמ' 320(
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218 אוסטין	
220 מבט אל אוסטין            
מושבת	העטלפים	של	גשר	

שדרת	הקונגרס               222
מוזיאון	בוב	בולוק	להיסטוריה	
של	מדינת	טקסס             224
228 אתרים                          
229 פעילויות                       
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235 ברים וחיי־לילה              
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237 מידע                            
237 הגעה, עזיבה ותחבורה  

238 לאס	וגאס	
240 מבט אל לאס וגאס        

ב'סטריפ',	שדרת	בתי	קזינו	
ומלונות                             242
מופעים	בווגאס                246
248 אתרים ופעילויות          
249 אוכל                            
250 ברים וחיי־לילה              

 251 בידור                            
251 מידע                            
251 הגעה, עזיבה ותחבורה  

הפארק	הלאומי	
252 גרנד	קניון	

254 מבט אל גרנד קניון        
נקודות	תצפית	

בשפה	הדרומית               256
258 השפה הדרומית            
260 השפה הצפונית            
262 פלאגסטאף                  

264 לוס	אנג'לס	
266 מבט אל לוס אנג'לס      
רציף	סנטה	מוניקה          268
הוליווד                              270
פארק	גריפית'                  274
278 אתרים                          
281 אוכל                            
285 ברים וחיי־לילה              
286 בידור                            
287 מידע                            
287 הגעה ועזיבה                
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288 סן	פרנסיסקו	
290 מבט אל סן פרנסיסקו   

גשר	שער	הזהב               292 
 קרונות	הכבל	

ההיסטוריים	                     294
אלקטרז                            296
בניין	ֶפרי                            300
צ'יינטאון                           302
306 אתרים                          
312 אוכל                            
315 ברים וחיי־לילה              
318 בידור                            
319 מידע                            
319 הגעה ועזיבה                
319 תחבורה                        

הפארק	הלאומי	
320 יֹוֶסמיטי	

322 מבט אל יֹוֶסמיטי           
פסגת	גֶלשֶייר	פוינט        324
פסגת	האף	דֹום                326
מפלי	עמק	יֹוֶסמיטי          328
333 גרֹובלנד                        
334 מאריּפֹוָסה                    

*
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336 מבט	מקרוב 
338 ארה״ב היום                  
340 היסטוריה                      
350 אוכל ומשקאות             
354 ספורט                          
357 אמנות ותרבות              

360 מידע	שימושי 
361 מידע                            
371 תחבורה                        
377 אינדקס                        
382 מקרא סמלים                

פארק מגי דיילי )עמ' 131(, שיקגו
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ניו יורק
הכרך הדינמי של ארה״ב

העיר )עמ׳ 34( שאמנים, משקיעים ומהגרים מרחבי העולם נושאים אליה 
עיניים. העיר שמתחדשת כל העת מחולקת לחמישה רבעים, שבהם שלל 

מוזיאונים, פארקים ושכונות אתניות. נהגו כמנהג המקומיים וטיילו בעיר ברגל. 
כל גוש בניינים בעיר משקף את האופי ואת ההיסטוריה של הפסיפס המסחרר 

שנקרא ניו יורק, ואפילו בטיול קצר תרגישו שאתם חוצים יבשות שלמות. 
בתמונה מימין: כיכר טיימס )עמ׳ 67(; משמאל: פארק היי ליין )עמ׳ 48(.

12 הגדולים של ארה״ב תכנון הטיול 5 4 תכנון הטיול 12 הגדולים של ארה״ב

תכנון הטיול
12 הגדולים של ארה״ב
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וושינגטון
עיר בירה עתירת מבנים ואתרים היסטוריים

בירת ארה״ב )עמ׳ 88( היא עיר מרתקת עם שדרות מפוארות, מוזיאונים 
פופולריים, אנדרטאות מרשימות ובנייני ממשל שבהם רוחשת הפוליטיקה 

המקומית. בואו לכאן כדי להכיר את ההיסטוריה האמריקנית, באתר ההנצחה 
לחללי מלחמת וייטנאם, בארכיון הלאומי שם מוצגת מגילת הקלף של החוקה 

האמריקנית ובמכון סמית׳סוניאן, שם תוכלו לראות, בין היתר, את כובעו של 
אברהם לינקולן. מרכז קנדי )עמ׳ 116(

הפארק הלאומי גרנד קניון
נקיק סלע אדמדם, עוצר נשימה

גרנד קניון )עמ׳ 252( העצום הוא קרע בפני השטח בן שני מיליארד שנים 
החושף את סודותיו הגיאולוגיים של כדור הארץ. העמק הקדמוני העצום הוא 
יצירת מופת נשגבת של הטבע, עם גבעות ורכסים שטופי השמש, נווי מדבר 

ירוקים ונהר מתפתל הזורם במלוא עוצמתו. צאו לטייל ברגל, לרכוב על 
אופניים, לרפטינג או לרכיבה על פרדות.
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ניו אורלינס
עיר בילויים יפהפייה בדרום

אדריכלות בסגנון קולוניאלי־קאריבי, מטבח קריאולי 
ואווירה חגיגית מקדמים את פני המבקרים בניו 

אורלינס )עמ׳ 198(. הפסטיבלים השנתיים שנערכים 
כאן מפורסמים בעולם כולו, ובערב יש שלל הופעות 
מוסיקה חיה - דיקסילנד, בלוז, רוק ועוד. גם הזירה 

הקולינרית מגוונת ואיכותית, ותוכלו לטעום כאן 
ג׳אמבאלאיה טעימה, סרטנים או קֹושֹון, ואחר כך 

לצאת לאחד הברים בעיר.

סן פרנסיסקו
עיר הררית יפהפייה עם נשמה היפית

העיר )עמ׳ 288( שכלכלתה ידעה עליות ומורדות, 
נהנית בשנים האחרונות מפריחה ושגשוג. ערפילים 

עוטים את קרונות הכבל הישנים, ובשכונותיה 
המגוונות תוכלו לטייל ברגל במשך שעות, וליהנות 

ממסעדות נהדרות ומחיי־לילה תוססים. אל תחמיצו 
ביקור בכלא אלקטרז, גשר שער הזהב, תצפית מראש 

הגבעה אל קו המים המרהיב, ונסיעה אחת לפחות 
בקרון-כבל. רחוב לֹומּבארד )עמ׳ 307(.
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לוס אנג'לס
אמנות, חופים וכוכבי קולנוע

חולמים, מגשימי חלומות וגם נוכלים לא מעטים ממלאים את עיר החוף )עמ׳ 
264( התוססת. בואו לבקר באולפנים ולהכיר את תעשיית הקולנוע מקרוב, 

ואחר כך צאו לטייל בגנים ובגלריות במרכז ֶגטי. בתצפית גריפית׳ תוכלו 
להשקיף על כוכבי הקולנוע או לצפות בהם בבר מארמֹונט. אחרי בילוי של 

כמה שעות בחוף, תיהנו גם אתם ממראה שזוף וזוהר, ממש כמו המקומיים. 
רציף סנטה מוניקה )עמ׳ 268(

הפארק הלאומי יֹוֶסמיטי
נוף פסגות ומפלים מרהיב

שוטטו להנאתכם ברחבי הפארק )עמ׳ 320( המופלא הזה בין מפלי מים אדירים 
הזורמים בעוצמה מעל צוקים עצומים, כרי דשא מנוקדים בשלל פרחי בר, 

ועמקים שחצבו הנהרות והקרחונים. טפסו אל פסגות השחם העצומות של הר 
ֶאל קּפיטן )בתמונה( והאף דֹום, וטיילו בחורשות עתיקות של עצי ענק או בכרי 

הדשא התת־אלפיניים לאורך נהר טּואֹולֹומי.
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שיקגו
תרבות מאופקת בין גורדי שחקים

העיר סחופת הרוחות )עמ׳ 118( מתהדרת 
בסגנון אדריכלות ייחודי, חופים נאים לגדת אגם 
מישיגן ומוזיאונים ברמה עולמית. אך סוד קסמה 
האמיתי הוא השילוב בין בילויים לגוף ולנשמה. 

בואו לעיר שתושביה אינם מהססים להלביש את 
פסל פיקאסו במדי קבוצת הספורט המקומית, 

או להמתין בתורים ארוכים ליד דוכן למזון מהיר 
כמו גם למסעדות גורמה. החורף כאן קשה, אך 

בקיץ נערכים כאן פסטיבלים רבים, ובבתי הקפה 
מוציאים את השולחנות לרחוב.

מימין: ביתן ג׳יי פריצקר, בתכנון ֶגרי פרטנרס )עמ׳ 123(; 
משמאל: טיילת הטבע בגן החיות לינקולן )עמ׳ 134(

מיאמי
חופים, תרבות לטינית ואר־דקו

עיר אחת )עמ׳ 144( ויש בה הכל: חופים יפהפיים, 
רובע אר־דקו היסטורי )בתמונה; עמ׳ 148(, ותרבות 

בכל פינה. במועדוני ריקודים אפופי עשן סיגרים, 
מהגרים מהוואנה רוקדים סֹון ובולרו; במועדוני לילה 

דוגמניות ברזילאיות בנעלי סטילטו רוקדות לצלילי 
היפ־הופ לטיני; מבוגרים חביבים משחקים בפארקים 

דומינו; ובמסעדות תמצאו מגוון טעמים מתובלים 
מהאיים הקאריביים, מקובה, מארגנטינה ומספרד.
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אורלנדו ודיסני וורלד
פארקי שעשועים עתירי דמיון ואסקפיזם

חברת דיסני מכנה את דיסני וורלד )עמ׳ 176( “המקום השמח ביותר בעולם”, 
וכשתהיו שם תרגישו כמו כוכבים בסרט. מתקני שעשועים מסחררים, בידור 
ראוותני ונוסטלגיה מתוקה משלימים את הבילוי הקסום. את כל הקסם הזה 

תמצאו באורלנדו )בתמונה; עמ׳ 192(, עיר ירוקה ויפה שמאפשרת להתרחק מן 
ההמולה ולתפוס שלווה.

אוסטין
בירת טקסס היא מעוז היצירתיות

אוסטין )עמ׳ 218( היא יעד מבוקש ומתפתח עם אווירה בוהמיינית, תרבות 
חתרנית ועסקים יצירתיים, לצד מסעדות טובות, ברים ומרכזי קניות. ביום 

תוכלו לצאת מכאן לשלל פעילויות חוץ, כמו טיולים בטבע, שיט קיאק באגמים, 
שחייה בבריכות ובמעיינות ורכיבה על אופניים ברחבי העיר. ובערב תוכלו 

ליהנות משלל מופעים באחת מבירות המוסיקה של אמריקה.

לאס וגאס
נווה מדבר של תענוגות

אם חשבתם שאתם מכירים את מערב ארה״ב – אזור מלכותי, נשגב, אוכל לנשמה 
– מתייצבת לאס וגאס )עמ׳ 238( וטורפת את כל הקלפים. לאור נורות הניאון של 

ה׳סטריפ׳ – שדרת בתי קזינו ומלונות – עולה בעיר מופע מסחרר: מזרקות מרקדות, 
הר געש פעיל ומגדל אייפל בגרסתו המקומית. אולם קסמה האמיתי חבוי במועדוני 

ההימורים המפתים, שבהם המיזוג הצונן והצבעים הבוהקים נועדו למטרה אחת 
בלבד: לרוקן את כיסיכם. למעלה: רחוב פֶרמֹונט )עמ׳ 248(.
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כתב מודגש מתייחס למפה 

א
11 בספטמבר, המוזיאון ואתר 

 National September ההנצחה
56-57 11 Memorial & Museum

אדריכלות 140, ראו גם מבנים 
היסטוריים

לוס אנג'לס 276-77  
מיאמי 148-51  

60-61 New York City ניו יורק  
שיקגו 128-29  

 Obama, Barack אובמה, ברק
348-49

אוטובוסים 372-73 
אוכל 18, 20, 32-33, 350-53, ראו 

גם ערים שונות
ָאֶרּפאס, מאפי קמח תירס 166  

ברביקיו 351  
דוכני אוכל 234  
כריך קובני 166  

מסלול הברביקיו של טקסס   
236 Texas Barbecue Trail

סרטני סלעים 166  
פיצה 138  

צמחוני וטבעוני 353  
אוכלוסייה 339

אוסטין 15, 218-37, 221, 230
אוכל 232-35  

אתרים 228-29  
בידור 236-37  

ברים וחיי־לילה 235-36  
הגעה ועזיבה 221, 237  

טיולים מודרכים 229, 231  
מגורים 221  

מוקדי עניין עיקריים 222-23  
מידע 237  

מסלולים מומלצים 220, 226-27  
פעילויות 229  
קניות 231-32  
תחבורה 237  
אופנוע 373-74

372 bicycling אופניים
192-96 ,15 Orlando אורלנדו

אזורי זמן 16, 368
)ה(אזרחים, מלחמת 344-45

 Little איטליה הקטנה, ניו יורק
63 Italy, New York City

איילנדס אוף אדוונצ'ר, לונה פארק 
186-88 Islands of Adventure

אינטרנט אלחוטי 363-64
אינטרנט, אתרים מועילים 17

הומואים ולסביות 365  
ילדים, טיול עם 33  
נכים, מטיילים 369  

אינטרנט, גישת 363-64
איצטדיונים 356

 MCU איצטדיון ֶאם.סי.יּו פארק  
82 Park

 Giants איצטדיון ג'ייאנטס  
318-19 Stadium

 Yankee Stadium איצטדיון יאנקי  
70

 Nationals Park איצטדיון נשיונלס  
116

 Madison מדיסון סקוור גארדן  
70 Square Garden

126-27 Wrigley Field ריגלי פילד  
אירועים, ראו פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים
אל ארצות הברית וממנה 17, 

371-72
42-45 Ellis Island ֶאליס איילנד

298-99 ,296-99 Alcatraz אלקטרז
אמנות 18

אמנות 357-59
אמנות, מרכזי

 Walt אולם המופעים דיסני, וולט  
278 Disney Concert Hall

 City חנות ההוצאה סיטי ָלייטס  
310-11 Lights Books

 Lincoln Center מרכז לינקולן  
69-70

 New World מרכז ניו וֹורלד  
154 Center

 Little מרכז תרבותהאיטי הקטנה  
 159-60 Haiti Cultural Center

 Empire State אמפייר סטייט, בניין
58-59 Building

182-83 Epcot ֶאּפקֹוט
20-21 local life אצל המקומיים

אקווריומים
 Aquarium of אקווריום המפרץ  

312 the Bay
 New York אקווריום ניו יורק  

82 Aquarium
אקווריום רציף סנטה מוניקה   

 Santa Monica Pier Aquarium
269

 Shedd Aquarium אקווריום ֶשד  
135

 Shark אקווריום שונית הכרישים  
244 Reef Aquarium
אקולוגיה וסביבה 339

אקלים 16, 22-24, 362, 16
 Art אר דקו, הרובע ההיסטורי

148-51 Deco Historic District
 ,24 Art Basel ָארט ּבאֶזל, פסטיבל

158
אשראי, כרטיסי 365-66

אשרות 16, 369-70
אתרים היסטוריים 344

42-45 Ellis Island ֶאליס איילנד  
בית הקברות הלאומי ָארלינגטֹון   
 Arlington National Cemetery

106
הפארק הלאומי ההיסטורי הימי   
 Maritime National Historical

312 Park
 National Mall פארק נשיונל מֹול  

92-97
קרונות-כבל 294-95  

 Ford’s Theatre תיאטרון פורד  
101

ב
בולוק, בוב, המוזיאון להיסטוריה של 
 Bob Bullock Texas מדינת טקסס
224-25 State History Museum

בטיחות 366-67
בידור 21, ראו גם ערים שונות

ביטוח 363, 373-74
בייסבול 126-27, 318-19, 354-55, 

356
353 beer בירה

בירה, מבשלות 352
)ה(בית הלבן 100

 Chicago בלוז, הפסטיבל של שיקגו
24 Blues Festival

ברודוויי Broadway 52-55אינדקס
62 Brooklyn Bridge ברוקלין, גשר

בריאות 363
 drinking & ברים וחיי־לילה

nightlife 21, ראו גם ערים שונות

ג
114 Georgetown ג'ורג'טאון
גלריות לאמנות 358, ראו גם 

מוזיאונים
 Margulies אוסף מרגוליס  

 Collection at the Warehouse
158

 Phillips Collection אוסף פיליפס  
105

69 Frick Collection אוסף פריק  
 Luggage גלריית לאֶגג' סטֹור  

307 Store Gallery
 Renwick Gallery גלריית ֶרנוויק  

100
הגלריה הלאומית לאמנות   

95 National Gallery of Art
 Gallery of הגלריה לאמנות יפה  

245 Fine Art
המוזיאון החדש לאמנות בת־זמננו   

 New Museum of
66 ,63 Contemporary Art

 Asian המוזיאון לאמנות אסיאתית  
306 Art Museum

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
 Museum of Contemporary Art

 134
המוזיאון לאמנות מודרנית   

46-47 Museum of Modern Art
 Art המכון לאמנות של שיקגו  
124-25 Institute of Chicago

158 Wynwood Walls ווינוּוד וֹולס  
מוזיאון אֹוגֶדן לאמנות דרומית   

 Ogden Museum of Southern
 211 Art

 Orlando מוזיאון אורלנדו לאמנות  
192 Museum of Art

 Guggenheim מוזיאון גוגנהיים  
69 Museum

מוזיאון הילדים לאמנות   
 Children’s Museum of the Arts

68

מוזיאון וויטני לאמנות אמריקנית   
 Whitney Museum of American

51 Art
 Vizcaya מוזיאון ויזקאָיה והגנים  

159 Museum & Gardens
 Lowe Art מוזיאון לֹואּו לאמנות  

158-59 Museum
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

 Metropolitan Museum of Art
68

 New מוזיאון ניו אורלינס לאמנות  
209 Orleans Museum of Art
מוזיאון סן פרנסיסקו לאמנות   

 San Francisco מודרנית
 Museum of Modern Art

306-07
מוזיאון צ'ארלס הֹוזֶמר מורס   
 Charles לאמנות אמריקנית

 Hosmer Morse Museum of
196 American Art

 Rubin מוזיאון רּוּבין לאמנות  
66 Museum of Art

63 MoMA PS1 מֹוָמה  
מרכז הפיסול סקאלּפֶצ'ר־סנטר   

63 SculptureCenter
מרכז הצילום ֶאס ֶאף ֶקֶמָרה וֹורק    

306 SF Camerawork
 Fisher מרכז פישר לנדאו לאמנות  

63 Landau Center for Art
מרכז ריינולדס לאמנות אמריקנית   
 Reynolds Center for ולדיוקנאות

 American Art & Portraiture
101

 Glacier Point גֶלִשֶייר פוינט, פסגת
324-25

גני חיות 33, 109, 209
333-34 Groveland גרֹובלנד
 Griffith Park גריפית', פארק

274-75
 Grand גרנד קניון, הפארק הלאומי

 ,6 Canyon National Park
255 ,252-63

בגרנד קניון ובסביבה 260  
גיאולוגיה 257  

הגעה ועזיבה 179  
הגעה ועזיבה 255, 259-60, 262  

 South Rim השפה הדרומית  
258-60 ,256-57

 North Rim השפה הצפונית  
260-62

מגורים 179  
מגורים 255  

מוקדי עניין עיקריים 180-85  
מוקדי עניין עיקריים 256-57  

מידע 259, 261  
מסלולים מומלצים 178  
מסלולים מומלצים 254  

ד
 Walt Disney World® דיסני וורלד

179 ,176-185 ,19 ,15 Resort
דרכונים 371

דת 339

ה
 Half Dome האף דֹום, פסגת

326-27
הוליווד 270-73

הומואים ולסביות 317, 365
החלפת כסף 366

48-51 High Line היי ליין, פארק
הימורים, מונחי 249
היסטוריה 340-49

הקרנות טרום בכורה, מרכז ברחוב 
 Delancy Street Preview ֶדלאנסי

191 Center

ו
 One World וואן וֹורלד, מרכז הסחר

62 Trade Center
161 vodou וּודּו

וּודּו, חנויות )ּבֹוטאניקאס( 
161 botanicas

196-97 Winter Park ווינטר פארק
190 Volcano Bay וֹולֵקיינֹו, מפרץ

 ,7 Washington, DC וושינגטון
102-03 ,91 ,88-117

אוכל 106-12, 351  
בידור 116  

ברים וחיי־לילה 112-15  
ילדים, טיול עם 109  

מגורים 91  

ז
זכויות האזרח, התנועה ל- 346-47
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ח
חגים 366

חגים לאומיים 366
חופים

 Original חוף אוריג'ינל מאְסל  
269 Muscle Beach

311 Baker Beach חוף בייקר  
 El חוף המדינה ֶאל מאטאדֹור  
280 Matador State Beach

 North Avenue חוף נֹורת' ֶאֶווניּו  
135 Beach

281 Los Angeles לוס אנג'לס  
חוק ומשפט 364-65

חיי־לילה, ראו ברים וחיי־לילה
חשמל 362-63

 St חשמלית שדרת סיינט צ'ארלס
 Charles Avenue Streetcar

206-07

ט
 Tuolumne טּואלאמי, כרי הדשא

333 Meadows
טיולים מודרכים 375, ראו גם ערים 

שונות
טיסות 372
טיפים 366

טלוויזיה 358, 364
טלפון, כרטיסי 367

טלפון, קידומות 367-68
טלפון, שירותי 16, 367-68
טלפונים סלולריים 16, 367

 Trump, Donald טראמפ, דונלד
349

י
 Universal יוניברסל, אולפני

188-89 Studios
 Universal יוניברסל אורלנדו, פארק

186-91 Orlando Resort
 Yosemite יֹוֶסמיטי, הפארק הלאומי
323 .320-335 ,10 National Park

הגעה ועזיבה 323, 332  
טיולים מודרכים 335  

מגורים 323  
מוקדי עניין עיקריים 324-31  

מידע 332  
מסלולים מומלצים 322  

תחבורה 332  

 Yosemite יֹוֶסמיטי, מפלי עמק
328-31 Valley waterfalls

יין 353
ילדים, טיול עם 32-33

וושינגטון 109  
ניו אורלינס 209  

ניו יורק 68  
שיקגו 131  

כ
כדורסל 356

כלכלה 338-39
כסף 16, 365-66
כספומטים 365
כתבי־עת 364

ל
 ,19 ,14 Las Vegas לאס וגאס

241 ,238-51
אוכל 249-50  

אתרים 248-49  
בידור 251  

ברים וחיי־לילה 250-51  
הגעה ועזיבה 241, 251  

חתונות 250  
מגורים 241  

מונחי הימורים 249  
מוקדי עניין עיקריים 242-47  

מידע 251  
מסלולים מומלצים 240  

פעילויות 248-49  
קזינו, בתי 244-45  

תחבורה 251  
 Legoland® ֶלגֹולנד, פלורידה

193 Florida Resort
 ,11 Los Angeles לוס אנג'לס

282 ,279 ,267 ,264-87
אוכל 281, 283-85  

אתרים 278-81  
בידור 286-87  

ברים וחיי־לילה 285-86  
הגעה ועזיבה 267, 287  

טיולים מודרכים 273, 285  
מגורים 267  

מוקדי עניין עיקריים 268-77  
מידע 287  

מסלולים מומלצים 266, 276-77  

קניות 286  
תחבורה 287   

לסביות 317, 365

מ
 Mandalay Bay מאנדאֵליי, מפרץ

244
 ,22 Mardi Gras מארדי גרא

202-205
334-35 Mariposa מאריּפֹוָסה

מבנים היסטוריים
אלקטרז 296-99  

 Supreme בית המשפט העליון  
99 Court

 Louis בית לואי ארמסטרונג  
 63 Armstrong House

142 Robie House בית רֹוּבי  
 Empire State בניין אמפייר סטייט  

58-59 Building
52 Brill Building בניין בריל  

 Flatiron Building בניין פֶלטאיירֹון  
67

300-01 Ferry Building בניין ֶפרי  
 Chrysler Building בניין קרייזלר  

68
 National הארכיון הלאומי  

101 Archives
100 White House הבית הלבן  

98-99 Capitol הקפיטול  
 Texas הקפיטול של מדינת טקסס  

228 State Capitol
 Grauman’s התיאטרון הסיני  

273 Chinese Theatre
130 Willis Tower מגדל וויליס  
Capitol מגדל קפיטול רקורדס  

272 Records Tower
281 Watts Towers מגדלי וואטס  
 Vizcaya מוזיאון ויזקאָיה והגנים  

159 Museum & Gardens
 Biltmore Hotel מלון בילטמור  

158
 One מרכז הסחר וואן וֹורלד  

62 World Trade Center
מרכז התרבות של שיקגו   

130 Chicago Cultural Center
 Rockefeller מרכז רוקפלר  

67 Center

 Library of ספריית הקונגרס  
99 Congress

 Radio City Music Hall רדיו סיטי  
67

130 Rookery רּוֶקרי  
 Grand תחנת גרנד סנטרל  

68 Central Terminal
מגורים 32, 361-62, ראו גם ערים 

שונות
)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית 

46-47 Museum of Modern Art
מוניות 375

מוזיאונים 348, 358, ראו גם גלריות 
לאמנות

 Exploratorium ֶאקסּפלֹוראטֹוריּום  
311

278 Broad ּברֹוד  
 Dumbarton דאמֶּברטֹון אֹוקס  

100 Oaks
האגודה להיסטוריה סינית של   
 Chinese Historical אמריקה

302 Society of America
האוסף ההיסטורי של ניו אורלינס   

 Historic New Orleans
208 Collection

האקדמיה למדעים של קליפורניה   
 California Academy of

307 Sciences
הבית הלבן, מרכז המבקרים   

 White House Visitor Center
100

היכל התהילה של מכונות   
 Pinball Hall of Fame המשחק

248-49
 HistoryMiami היסטורי-מיאמי  

155
 Grammy המוזיאון גראמי  

278 Museum
 de Young המוזיאון דה יאנג  

307 Museum
המוזיאון האמריקני לטבע   

 American Museum of Natural
70 History

המוזיאון האמריקני לטבע   
 National Museum of Natural

94 History
 Hollywood המוזיאון הוליווד  

272 Museum

המוזיאון הלאומי להיסטוריה   
 National Museum of אמריקנית

95 American History
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   

ולתרבות אפריקנית-אמריקנית 
 National Museum of African

95 American History & Culture
המוזיאון הלאומי להנצחת 11   

 National September בספטמבר
56-57 11 Museum

המוזיאון הלאומי לתעופה ולחלל   
 National Air & Space Museum

94
המוזיאון העולמי לאמנות ארוטית   
154 World Erotic Art Museum

 La המוזיאון ובורות הזפת ָלה ּברי  
280 Brea Tar Pits & Museum

המוזיאון וגן הפסלים אלבין   
 Albin Polasek Museum ּפֹולאֶסק

196 & Sculpture Gardens
המוזיאון לאמנות אמריקנית ֶמֶנלֹו   

 Mennello Museum of
192 American Art

המוזיאון לאמנות במיאמי ֶּפֶרז   
155 Pérez Art Museum Miami

המוזיאון לאמנות של נפת לוס   
 Los Angeles County אנג'לס

280 Museum of Art
המוזיאון להיסטוריה של מדינת   
 Bob Bullock טקסס בוב בולוק
 Texas State History Museum

224-25
המוזיאון להיסטוריה של שיקגו   

 Chicago History Museum
134-35

 Field המוזיאון לטבע פילד  
 Museum of Natural History

135
 Jewish המוזיאון ליהדות, פלורידה  

154 Museum of Florida-FIU
המוזיאון למדע ולתעשייה   

 Museum of Science & Industry
142

המוזיאון לעיצוב וֹולפסֹוניאן   
151 Wolfsonian-FIU

הניאון, המוזיאון ו'בית הקברות'   
 Neon Museum לשלטים מוארים

248 – Neon Boneyard

280-81 Getty Villa וילה ֶגטי  
יאוואּפאי, מוזיאון לגיאולוגיה   

258 Yavapai Geology Museum
מּוֶזה ֶמּכאניק, המוזיאון למכונאות   

311 Musée Mécanique
 Art Deco מוזיאון אר־דקו  

151 Museum
 Beat Museum מוזיאון דור הביט  

311
 National מוזיאון הדואר הלאומי  

101 Postal Museum
 Chicago מוזיאון הילדים בשיקגו  

131 Children’s Museum
 Mob Museum מוזיאון המאפיה  

248
 Museum of מוזיאון הסובלנות  

279 Tolerance
מוזיאון הריגול הבינלאומי   

109 International Spy Museum
מוזיאון השואה של ארצות הברית   

 United States Holocaust
101 Memorial Museum

מוזיאון השיכונים בֹלוֶאר איסט   
 Lower East Side Tenement ַסייד

63 Museum
מוזיאון התרבות ֶּבקסטריט   

 Backstreet Cultural Museum
208-09

מוזיאון כיבוי האש של העיר ניו   
 New York City Fire יורק

68 Museum
מוזיאון פטרישה ופיליפ פרוסט   
 Patricia & Phillip Frost למדע

155 Museum of Science
 Cable Car מוזיאון קרונות-הכבל  

307 Museum
מוזיאוני הסמית'סוניאן   

 ,94-95 Smithsonian Institution
100

278 Getty Center מרכז ֶגטי  
101 Newseum ניּוזיאּום  

עולם המארדי גרא של ּבֵליין ֶקרן   
 Blaine Kern’s Mardi Gras World

211-12
 Adler פלנטריום אדלר  

135 Planetarium
208 Presbytère ּפֶרזּביֶטר  

208 Cabildo קאּבילדֹו  



אינדקס 380381 אינדקס

מוסיקה 21, 25, 357-58
מוקדי עניין עיקריים 92-99
מזג האוויר 16, 22-24, 362

מטבע 16
 ,144-71 ,12-13 Miami מיאמי

156 ,147
אוכל 162-67  

אתרים 154-55, 157-60  
בידור 168-69  

ברים ומועדוני־לילה 167-68  
הגעה ועזיבה 147, 169-70  

טיולים מודרכים 160-61  
מגורים 147  

מוקדי עניין עיקריים 148-53  
מידע 169  

מסלולים מומלצים 146  
פעילויות 160  
קניות 161-62  

תחבורה 170-71  
מידות ומשקלות 364

מידע 116
אתרים 100-101, 104-105  

הגעה ועזיבה 91, 117  
טיולים מודרכים 105  

מסלולים מומלצים 90  
קניות 105-106  
תחבורה 117  

מידע 368, ראו גם ערים שונות
 Millennium Park מילניום, פארק

122-23
מיסים 366

 automobile מכוניות, מועדוני
373 associations

מכונית 373-74
מכס 362

)ה(ממלכה הקסומה בדיסני וורלד 
180-81 Magic Kingdom

 Animal ממלכת החיות של דיסני
183 Kingdom

מסלולי הליכה
אוסטין 226-27  

לוס אנג'לס 276-77  
ניו יורק 60-61  

סן פרנסיסקו 304-305   
שיקגו 128-29   

מסלולים מומלצים 26-31, 26, 27, 
30 ,28

מפלים 328-31 
משפחות, טיולי, ראו ילדים, טיול 

עם
משקאות 353
משקלים 364

נ
נהיגה, ראו מכונית

נהיגה, רישיונות 373
 ,8-9 New Orleans ניו אורלינס

210 ,201 ,198-217
אוכל 213-16  

אתרים 208-09, 211-12  
בידור 216-17  

ברים וחיי־לילה 216  
הגעה ועזיבה 201, 217  

טיולים מודרכים 212  
ילדים, טיול עם 209  

מגורים 201  
מוקדי עניין עיקריים 202-07  

מידע 217  
מסלולים מומלצים 200  

קניות 212  
תחבורה 217  

 ,19 ,4-5 New York City ניו יורק
 ,72-73 ,64-65 ,36-37 ,34-87

87 ,78
אוכל 75-77, 79-81, 350-51  

אתרים 62-63, 66-70  
בידור 84-85  

ברים וחיי־לילה 81-84  
הגעה ועזיבה 37, 86  

טיולים מודרכים 70-71  
מגורים 37, 87  

מוקדי עניין עיקריים 38-61  
מידע 86  

מסלולים מומלצים 36, 60-61  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 71  

פעילויות 70  
קניות 70, 74-75  

תחבורה 86   
ניידים, טלפונים 16, 367

נישואין 250
נישואין, מקומות לרישום 250

נכים, מטיילים 368-69
נמלי־תעופה 371-72

נסיעות משותפות, שירותי 375

 National Mall נשיונל מֹול, פארק
96-97 ,92-97

נשים מטיילות 370
נשק, בעלות על 339

)ה('סטריפ', שדרת בתי קזינו 
242-45 Strip, the ומלונות

ס
סכנות, ראו בטיחות 

סלולריים, טלפונים 16, 367
סמים 364-65

 Smithsonian סמית'סוניאן
100 ,94-95 Institution

 ,8 San Francisco סן פרנסיסקו
308-09 ,291 ,288-319

אוכל 312-15  
אתרים 306-07, 310-12  

בידור 318-19  
ברים וחיי־לילה 315-18  
הגעה ועזיבה 291, 319  

מגורים 291  
מוקדי עניין עיקריים 292-305  

מידע 319  
מסלולים מומלצים 290, 304-05,   

304-05
319 travel within תחבורה  

 Santa סנטה מוניקה, רציף
268-69 Monica Pier

38-41 Central Park סנטרל פארק
ספורט 354-56

ספרות 358-59, ראו גם ספרים
ספרים 25, 358-59

ע
עבדות 343

עונות הטיולים 16, 22-24
222-23 bats עטלפים

עטלפים, מושבה בגשר שדרת 
 Congress Avenue הקונגרס
222-23 Bridge Bat Colony

עיצוב אורבני 338
עישון 364

עיתונים 364
עלויות 17

)ה(עצמאות, הכרזת 342-43
פאסט פס פלוס, כרטיס ההטבות 

185 +FastPass של דיסני

פ
פארקי שעשועים 33

 Universal אולפני יוניברסל  
188-89 Studios

 Islands of איילנדס אוף ֶאדֶוונֶצ'ר  
186-88 Adventure

182-83 Epcot ֶאּפקֹוט  
 Walt Disney דיסני וורלד  
180-85 World® Resort

 Magic הממלכה הקסומה  
180-82 Kingdom

 Legoland לגולנד, פלורידה  
193 Florida Resort

 Animal ממלכת החיות של דיסני  
183 Kingdom

 Volcano Bay ,מפרץ וֹולֵקיינֹו  
190

סטראטֹוספיר ת'ריל ריידס   
248 Stratosphere Thrill Rides

248 SkyJump סקיי-ג'אמפ  
פארק יוניברסל אורלנדו   

 Universal Orlando Resort
186-91

269 Pacific Park פסיפיק פארק  
 Santa רציף סנטה מוניקה  

268-69 Monica Pier
פוטבול 355-56

פוליטיקה 338-39
פיֶשרֶמנ'ס וֹורף, מוזיאון המדע 
311-12 Fisherman’s Wharf

262-63 Flagstaff פלגסטף
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
22-24, ראו גם ערים שונות

 Statue of Liberty פסל החירות
42-45

פעילויות 19, 20, 22-24, ראו גם 
ערים שונות

 Ferry Building ֶפרי, מבנה
300-01

 Fremont פֶרמֹונט, חוויית רחוב
248 Street Experience

פשע 366
פתיחה, שעות 366

צ
ציור 359

צ'יינטאון, סן פרנסיסקו 
302 Chinatown, San Francisco

ק
63 Queens קווינס, רובע

קולנוע 25, 358
82 Coney Island קוני איילנד

קזינו, בתי 244-45
152-53 Key Biscayne קי ּביסֵקיין

קניות 20, ראו גם ערים שונות
 Capitol Hill ה(קפיטול, גבעת(

98-99
קרונות-כבל 294-95

ר
רדיו 364

126-27 Wrigley Field ריגלי פילד
רכבת 375

רכבת תחתית 375
רמאות 367

רפואיים, שירותים 363

ש
 ,118-43 ,12-13 Chicago שיקגו

132-33 ,121
אוכל 136, 137-39  

אתרים 130-31, 134-35  
בידור 141-42  

ברים וחיי־לילה 139-41  

הגעה ועזיבה 121, 143  
טיולים מודרכים 136  
ילדים, טיול עם 131  

מגורים 121  
מוקדי עניין עיקריים 122-29  

מידע 143  
מסלולים מומלצים 120, 128-29,   

128-29
פעילויות 135-36   

קניות 136-37  
תחבורה 143   

 Art שיקגו, המכון לאמנות
124-25 Institute of Chicago

שירותים 368
שעון 368

שעות פתיחה 366
 Golden Gate שער הזהב, גשר

292-93 Bridge
שפה 16

)ה(שפה הדרומית של גרנד קניון 
256-60 South Rim

)ה(שפה הצפונית של גרנד קניון 
260-62 North Rim

ת
תחבורה 17, 372-75

תכנון
ילדים, טיול עם 32-33  

לוח אירועים 22-24  
מידע בסיסי על ארצות הברית   

16-17
מסלולים מומלצים 26-31, 26,   

30 ,28 ,27
תעופה, חברות 372

תעופה, נמלי 371-72
תקציב 17

תרבות 338-39, 357-59
תרבות, מרכזי, ראו אמנות מרכזי



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על ארה״ב?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571582
https://www.haolam.co.il/destination/usa
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