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הקדמה

יעד הוא  ארה”ב  מזרח  דרום  מסלולים.  מזרח  דרום  ארה”ב  הספר  את  בפניכם  להציג  שמחה   אני 
טיולים נהדר שהתברך בנופים מגוונים, במרחבי יערות עצומים, באלפי קילומטרים של איים וחופי 
ים בתוליים, במעיינות מים מתוקים ומרעננים ובאזורי ביצות נרחבים המאוכלסים על ידי שפע בעלי 
ועוד.  ועוד  מים  עופות  דולפינים,  ים,  פרות  אליגטורים,  בדובים,  בו  לצפות  מצוין  מקום  זהו  חיים. 
אל היופי הטבעי הזה מצטרפות אטרקציות תיירותית רבות, ובראשן פארקי השעשועים של העיר 
אורלנדו, וכן הערים הגדולות - וושינגטון די סי, אטלנטה ומיאמי, והעיירות הציוריות - צ’רלסטון, 

סוואנה וסיינט אוגוסטין בעלות ניחוח הדרום.

האפשרות לשלב בטיול בדרום מזרח ארה”ב בילוי בטבע ובילוי עירוני והנגישות הנוחה לאתרים 
הופכות את הטיול בחבל ארץ זה למוצלח במיוחד. חובבי טיולים רגליים ימצאו כאן שפע מסלולי 
מי  המכונית.  לחלון  מבעד  רק  לא  בנפלאותיו  וצפייה  בטבע  שהייה  המאפשרים  מסומנים   הליכה 
בהם  לשוט  ביופיים  דופן  יוצאי  מקומות  זה  ארץ  בחבל  ימצא  בטיול  אתגר  יותר  קצת  שמחפש 
ללון  המתעתדים  מציע.  שהמקום  הים  ובמפרצי  הביצתיים  באגמים  בנהרות,   - בקאנו  או  בקיאק 
במלונות ימצאו בדרום מזרח ארה”ב היצע גדול מאוד של מקומות לינה, החל ממלונות פאר שנוף 
או  באוהל  ללון  שירצה  מי  המהירים.  הכבישים  לאורך  זולים  במוטלים  וכלה  מהם,  נשקף  נהדר 
 בקרוואן, ימצא בדרום מזרח ארה”ב שפע עצום של חניוני לילה, חלקם על חוף ים, על גדת נהר או
יער עבות. אחד היתרונות הגדולים בטיול אל דרום מזרח ארה”ב הוא העובדה שניתן לטייל   בלב 
כאן גם באביב ובסתיו )בפסח ובחגי תשרי(, שלא כמו ברבים מהאזורים האחרים של מערב ארה”ב 

ושל צפון מזרח ארה”ב, בהם ניתן לטייל רק בקיץ. 

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

המתחשב בהעדפות השונות של סוגי מטיילים רבים. 

הספר מציג שלושה מסלולי טיול. ניתן לצאת לכל אחד מהם בנפרד או לאחד חלקים מהם לטיול 
מוזיאונים,  נוף,  דרכי  הליכה,  מסלולי  טבע,  שמורות  על  מידע  כולל  הטיול  פירוט  ומקיף.  ארוך 
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. 

העובדה  לאור  עבורי  רבה  משמעות  זה  לספר  שכן  אישית,  בנימה  זו  הקדמה  לסיים  בחרתי 
ומרילנד.  הדרומית  קרוליינה   - מזרחיות  הדרום  במדינות  עליי  עברו  ילדותי  משנות  נכבד  שחלק 
אמריקני  מבטא  רכשתי  שם  התיכון,  מלימודי  ובחלק  הראשונות  הספר  בית  בשנות  למדתי   שם 
והתוודעתי  משפחתי  עם  לטייל  הרביתי  זו  בתקופה  בטיולים.  התאהבתי  גם  ושם  טיפוסי   דרומי 
חבל אל  לחזור  האפשרות  שבה.  הנהדרת  הקמפינג  ולתרבות  הרב  ליופייה  ארה”ב,  של   למרחביה 
ארץ זה, לחקור אותו לעומקו ולחשוף את יופיו בפני המטיילים הישראלים היא זכות גדולה עבורי. 

טיול מהנה, נטע דגני
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כיצד להשתמש בספר זה?

בספר זה שלושה מסלולים המתמקדים במדינות מרילנד, וירג’יניה, קרוליינה הצפונית, קרוליינה הדרומית, 
טנסי, ג’ורג’יה ופלורידה. לצד כל מסלול תמצאו מפה ועליה מצוינים תוואי המסלול ונקודות לינה לאורכו. 
הליכה  מסלולי  טבע,  שמורות  מוזיאונים,  מסעדות,  לילה,  חניוני  מלונות,  על  מידע  כולל  המסלול   פירוט 
מידע  פרק  בכל  למצוא  תוכלו  להאריכו  או  המסלול  את  לקצר  תרצו  אם  העשרה.  חומר  וכן  נוף,   ודרכי 
במקומות  שהייתם  ואת  הטיול  את  להאריך  שברצונם  המטיילים  של  לנוחיותם  זאת.  לעשות  לכם  שיעזור 

מסוימים, מציע כל פרק גם מידע על אתרים מומלצים נוספים שניתן לשלבם במסלולי הטיול. 

כדי להחליט באיזה מסלול לבחור, עיינו בפירוט המסלולים ובמפת המסלולים שבעמודים 9-8. 

להלן מידע על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול הירוק

מסלול נהדר זה מגוון באופן יוצא דופן והוא מומלץ לכל המטיילים הרוצים 
לשלב טיול בטבע עם ביקור של כמה ימים בבירת ארה"ב וושינגטון די סי. 
הנוף לאורך מסלול זה כולל הרים מיוערים, מישורים ביצתיים ואיים צרים 

התוחמים את היבשת.

המסלול מתחיל בבירת ארה”ב וושינגטון די סי )Washington DC( ומדרים 
וירג’יניה. משם מוביל המסלול ברכב  היפים של מדינת  ממנה אל החופים 
ובמעבורת אל איי אאוטר בנקס )Outer Banks( הצרים והארוכים הנושקים 
לחופי היבשת של מדינת קרוליינה הצפונית. לאחר כמה ימים לאורך חופי 
 Myrtle( ’הזהב ממשיך המסלול אל עיר התיירות והשעשועים מירטל ביץ
Beach(, השוכנת אף היא לחופי האוקיינוס בתחומה של מדינת קרוליינה 
אשר  הדרום,  ערש   ,)Charleston( צ’רלסטון  העיר  אל  ומדרים  הדרומית, 
ממשיך  מכאן  ביופייה.  דופן  יוצאת  וארכיטקטורה  עשירה  היסטוריה  לה 
 Great( ואל שמורת הטבע הלאומית הרי הסמוקי )Appalachian( המסלול מערבה אל רכס הרי האפלצ’ים
רידג’  בלו  הנופית  ובדרך  זו  בשמורה  המסלול,  של  האחרון  חלקו   .)Smoky Mountains National Park 
)Blue Ridge Parkway( שמצפון לה, מוקדש לטבע - ליערות העבותים, לתצפיות הנהדרות ולמקווי המים 

הרבים של אזור קסום זה. 

בעיר זאת  עם  הטבע.  שבחיק  הלילה  בחניוני  בקרוואן  או  באוהל  ללון  למתעתדים  מומלץ  זה   מסלול 
וושינגטון מומלץ ללון במלון ולא בחניון לילה. במירטל ביץ’ ובצ’רלסטון כדאי גם לשקול לינה במלון.

המסלול הכתום

מסלול זה כולל את המיטב של דרום מזרח ארה”ב ומומלץ במיוחד לכל אוהבי - הטבע הרוצים לשלב בטיול 
זה מגוון  ימים בפארקי השעשועים של העיר אורלנדו. הנוף לאורך מסלול  וביקור של כמה  נופים נהדרים 
עושר  - הכול  ומעל  מדהימים  מעיינות  חוליים,  ים  חופי  ביצתיים,  מישורים  מיוערים,  הרים  וכולל   במיוחד 

גדול של בעלי חיים. 

האפלצ’ים  הרי  רכס  אל  צפונה  וממשיך  ג’ורג’יה  שבמדינה   )Atlanta( אטלנטה  בעיר  מתחיל   המסלול 
הצפונית  קרוליינה  מדינת  שבין  בגבול  השוכנת  הסמוקי,  הרי  הלאומית  הטבע  שמורת  ואל   המוריקים 

הרכס  אחר  לעקוב  המסלול  ממשיך  זו  משמורה  טנסי.  ומדינת 
רידג’. בלו  הנופית  הדרך  לאורך  ביופיו  מרהיב  נסיעה  יום   במהלך 
קרוליינה מישורי  אל  מזרחה  המסלול  פונה  בהרים  ימים  ארבעה   בתום 
 ,)Savannah( סוואנה  והעיר  ג’ורג’יה  מדינת  של  חופיה  עבר  ואל  הדרומית 
אחת מפניני החן של הדרום. מסוואנה ממשיך המסלול דרומה לאורך חופי 
לעיירה ומוביל  פלורידה  למדינת  הגבול  את  עובר  האטלנטי,   האוקיינוס 
סיינט אוגוסטין )Saint Augustine(, שהארכיטקטורה הספרדית של מבניה 
אורלנדו  העיר  עבר  אל  מערבה  המסלול  פונה  מכאן  ביופייה.  דופן  יוצאת 
באחד  קצרה  עצירה  לפני  לא  שבסביבתה,  השעשועים  ופארקי   )Orlando(
המעיינות הנהדרים של פלורידה, שלעתים קרובות אפשר לראות בו פרות 
לאחר   .)Saint Johns( ג’ונס  סיינט  נהר  במעלה  הנביעה  אל  שוחות  ים 
ימים של רכבות הרים ושל קיטש אמריקני במיטבו חוזר המסלול  ארבעה 
לחיק הטבע ומוביל לחופי הים הלבנים של מערב פלורידה השוכנים לצד 
גיחות אל היפים במעיינות פלורידה, שבהם חיים שפע של אליגטורים,  מפרץ מקסיקו. בדרך לחופים כמה 
 צבים, עופות מים ופרות ים. המסלול מסתיים בנסיעה ארוכה צפונה חזרה לעיר אטלנטה, נקודת ההתחלה

והסיום של מסלול זה. 

באורלנדו  זאת  עם  הטבע.  שבחיק  הלילה  בחניוני  בקרוואן  או  באוהל  ללון  למתעתדים  מומלץ  זה  מסלול 
מומלץ ללון במלון ולא בחניון לילה.

המסלול הכחול

טיולים  עם  עירוני  בילוי  משלב  פלורידה,  במדינת  המתמקד  זה,  מסלול 
המסלול  בהן.  התברכה  זו  שמדינה  הנהדרות  בשמורות  הטבע,  בחיק 
מומלץ לכל מי שמתעתד לנסוע לאורלנדו ורוצה להוסיף לביקור בפארקי 
השעשועים נדבך נוסף הכולל חופי ים נהדרים, מעיינות מים צלולים ואזורי 
לטייל  בכך שניתן  הוא  זה  של מסלול  היתרון  חיים.  ביצות השופעים בעלי 
האחרים הארץ  חבלי  ברוב  לטיול  מתאימה  שאינה  עונה  בחורף,  גם   בו 

של ארה”ב. 

וממשיך  ג’ורג’יה  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, 
ממשיך  משמורת אברגליידס  מים.  עופות  ומגוון  צבים  ים,  פרות  דולפינים, 
עבר  אל  פלורידה  מדינת  של  המערביים  חופיה  לאורך  צפונה  המסלול 
קרוסלות,  הרים,  רכבות  של  ימים  ארבעה  לאחר  אותה.  המקיפים  השעשועים  ופארקי  אורלנדו  העיר 
מגלשות מים וגם לא מעט תורים מתישים, עוזב המסלול את עיר הפארקים ומוביל אל מעיין בלו ספרינגס 
המשך  ג’ונס.  סיינט  מנהר  אליו  המגיעות  ים,  פרות  מאות  החורף  בחודשי  בתוכו  המרכז   ,)Blue Springs(
קנברל  קייפ  הנהדר  הלאומי  הים  לחוף   ,)Kennedy Space Center( קנדי  החלל  למרכז  מוקדש   המסלול 
)Cape Canaveral National Seashore( ולחופיה הדרום מזרחיים של מדינת פלורידה בואך מיאמי, נקודת 

ההתחלה והסיום של מסלול זה.

מכיוון שחלקו הארי של המסלול כולל לינה בערים מיאמי ואורלנדו, לא כדאי לטייל במסלול זה בקרוואן. 
לחלופין אפשר ומומלץ לשלב במסלול זה לינה במלונות בערים ולינה באוהל בחניוני לילה בטבע. 
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מסגרות הרחבהתוכן העניינים

4 הקדמה 

6 כיצד להשתמש בספר זה? 

10 תוכן העניינים 

היכן אפשר למצוא בספר את האתרים 

14 המעניינים ביותר בדרום מזרח ארה"ב? 

16 דברים שכדאי לדעת 

18 למי מומלץ הטיול בדרום מזרח ארה"ב? 

18 לאן עדיף לנסוע?  

18 מתי כדאי לנסוע? 

19 לכמה זמן כדאי לנסוע? 

20 באיזה מסלול כדאי לבחור? 

20 מה עדיף - חניון לילה או מלון? 

20 מה עדיף - אוהל או קרוואן? 

22 כמה עולה טיול בדרום מזרח ארה”ב? 

23 צפון מזרח ארה"ב, התמצאות 

24 מרילנד   

26 וירג'יניה   

28 קרוליינה הצפונית   

30 קרוליינה הדרומית   

32 טנסי 

34 ג'ורג'יה   

36 פלורידה 

38 מחוז קולומביה   

39 פרק 1 - המסלול הירוק 

46 ימים 3-1 - בילוי בבירת ארה"ב, וושינגטון די סי 

94 יום 4 - נסיעה לעיר וירג'יניה ביץ'  

102 יום 5 - נסיעה ושיט לאיי אאוטר בנקס 

112 יום 6 - איי אאוטר בנקס 

118 יום 7 - שיט ונסיעה לעיירה מירטל ביץ' 

130 יום 8 - ממירטל ביץ' לצ'רלסטון 

144 יום 9 - מצ'רלסטון להרי הסמוקי 

150 יום 10 - שמורת הטבע הרי הסמוקי 

174 יום 11 - שמורת הטבע הרי הסמוקי 

182 יום 12 - הדרך הנופית בלו רידג' 

190 יום 13 - המשך נסיעה בדרך הנופית בלו רידג'  

198 יום 14 - נסיעה חזרה לעיר וושינגטון די סי 

199 פרק 2 - המסלול הכתום 

206 יום 1 - אטלנטה 

208 יום 2 - נסיעה לשמורת הטבע הרי הסמוקי 

210 יום 3 - שמורת הטבע הרי הסמוקי 

210 יום 4 - שמורת הטבע הרי הסמוקי 

210 יום 5 - הדרך הנופית בלו רידג'  

212 יום 6 - נסיעה מזרחה לעיר סוואנה  

220 יום 7 - נסיעה לסיינט אוגוסטין, פלורידה 

228 יום 8 - מעיין בלו ספרינגס 

236 ימים 12-9 - פארקי השעשועים של אורלנדו 

236 יום 13 - נסיעה לשמורת הטבע מנטי ספרינגס 

246 יום 14 - נסיעה מערבה לחופי מפרץ מקסיקו 

256 יום 15 - בילוי בחוף הים ונסיעה לאטלנטה 

259 פרק 3 - המסלול הכחול 

264 יום 1 - מיאמי 

286 יום 2 - שמורת הטבע אברגליידס 

308 יום 3 - שמורת הטבע אברגליידס 

314 יום 4 - נסיעה לאורלנדו 

322 ימים 8-5 - פארקי השעשועים של אורלנדו 

346 יום 9 - בלו ספרינגס ונסיעה לחופי פלורידה 

350 יום 10 - קייפ קנברל ומרכז החלל קנדי 

356 יום 11 - נסיעה חזרה למיאמי 

361 פרק 4 - מידע שימושי 

טלפונים חשובים, מזג האוויר  362

363 הוריקנים  

שעון, מסים, עזרה ראשונה ובתי חולים,  

366 חגים לאומיים  

367 טבלת המרות, הגעה לדרום מזרח ארה"ב  

368 נהיגה וכבישים, שכירת רכב ושכירת קרוואן 

371 טיפים, מזון כשר, מסלולי הליכה 

372 ציוד לטיול קמפינג 

374 מפות מומלצות  

 376 צלמים ומאיירים 

378 אינדקס 

383 אודות המחברת 

78 נשיאי ארה"ב 

82 מלחמת האזרחים האמריקנית, על קצה המזלג 

84 פסטיבלים ואירועים  

98 ‘סרטן הפרסה' - מאובן חי 

98 סרטני הפרסה בשימוש תעשיית התרופות  

106 איי אאוטר בנקס, דיונה המבצבצת מעל פני הים 

108 האחים שרצו לעוף 

137 צ'רלסטון, ערש הדרום  

147 עצי האלון הענקיים 

159 החרק שהורג את העצים 

160 אביב, קיץ, סתיו וחורף בהרי הסמוקי 

168 היונקים של שמורת הרי הסמוקי, על קצה המזלג 

172 'שביל הדמעות' ובני שבט הצ'ירוקי 

234 סיפורן העגום של פרות הים 

249 בעלי החיים של שמורת מעיין ווקולה 

280 איי קיז  

298 בעלי החיים של שמורת הטבע הלאומית אברגליידס  

302 'מינים פולשים' - פיתון בורמזי 

304 ביצות הענק של שמורת אברגליידס בסכנת הכחדה 

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

371 הקיסוס הרעיל 
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למטה: האנדרטה לזכר 
חללי וייטנאם 

למעלה: האנדרטה לזכר 
הנשיא לינקולן

 הידעתם? 
האזור הסובב את בניין 

הקפיטול ממוקם על 
גבעה נישאת מעל לעיר 

הנקראת 'קפיטול היל' 
ı.)Capitol Hill(

מסלולים ברגל בוושינגטון די סי

לעיר  ולהתוודע  להכיר  ביותר  הטובה  הדרך 
היא דרך הרגליים, להלן כמה הצעות לסיורים 
ברגל ברחבי עיר הבירה מתחנת רכבת תחתית 
אחת אל אחרת, ראו מיקום המסלולים במפה 

מימין.

  מסלול הליכה מספר  1

סמית'סוניאן  הרכבת  תחנת  חזית  התחלה:  נקודת 
.)The Castle( 'הטירה'  למבנה  סמוך   ,)Smithsonian Station( 

נקודת סיום: תחנת הרכבת פדרל טריאנגל 
.)Federal Triangle(

ארבע- למסלול  להקדיש  יש  ק"מ,  שבעה  משוער:   אורך 
חמש שעות

תיאור המסלול: מסלול זה, שניתן לטייל בו במשך יום שלם, 
את וכולל  העיר  ברחבי  למטיילים  המרכזי  המסלול   הוא 
ומומלץ  ומרשים  מגוון  המסלול  שבה.  והאנדרטאות  המראות  מיטב 
המוסד  של  המרכזי  המבנה  מול  מתחיל  הוא  ילדים.  עם  למטיילים  גם 
מערבה ללכת  יש  משם   .)53 עמוד  )ראו  'הטירה'  בכינויו  הידוע   סמית'סוניאן 
זה רחוב   .15th ברחוב  שמאלה  ולפנות   )Independence( אינדיפנדנס   בשדרת 
טידאל אגם  של  הדרומי  החלק  את  המקיף   ,)Ohio Dr( אוהיו  לרחוב   מוביל 

 Jefferson( ג'פרסון  הנשיא  לזכר  לאנדרטה  ומוביל   )Tidal Basin( ביסין 
דרום את  המקיף  בשביל  ללכת  יש  האנדרטה  מן   .)66 עמוד  ראו   ,Memorial 

רוזוולט  הנשיא  לזכר  האנדרטה  שוכנת  שם  המערבי,  החוף  עבר  אל  האגם 
)Roosevelt Memorial, ראו עמודים 67-66(. 

אינדיפנדנס,  שדרת  עד  האגם  חופי  לאורך  צפונה  ללכת  להמשיך  יש   מכאן 
פרנץ'  דניאל  הקטן  הרחוב  אל  ימינה  לפנות  קצרה  הליכה  ולאחר  שמאלה  לפנות 
מלחמת  חללי  לזכר  האנדרטה  ממוקמת  זה  לרחוב  מימין   .)Daniel French Dr(
קוריאה )Korean War Memorial, ראו עמוד 64(, ומולה נמצאת האנדרטה לזכר 

הנשיא לינקולן )Lincoln Memorial, ראו עמוד 62(. 

'המול  נשקף  שממנה  לינקולן,  לזכר  האנדרטה  מדרגות  על  מנוחה   לאחר 
אל   )Henry Beacon( ביקון  הנרי  ברחוב  צפונה  לכו  הדרו,  במלוא  הלאומי' 

מוסתר  ומולכם,  השדרה  את  חצו   .)Constitution( קונסטיטיושן  שדרת  עבר 
 Albert Einstein( איינשטיין  אלברט  של  נחמד  פסל  שוכן  הצמחייה,   בין 
שדרת  על  מזרחה  קצר  מרחק  לכו  מכאן   .)64 עמוד  ראו   ,Memorial 
ממוקמת  שם  הלאומי',  'המול  למדשאות  וחזרו  הכביש  את  עברו  קונסטיטיושן, 
 ,)63 עמוד  ראו   ,Vietnam Memorial( וייטנאם  מלחמת  חללי  לזכר   האנדרטה 
מבין ביותר  והמצמררות  המרשימות  גם  אך  ביותר  הפשוטות  האנדרטאות   אחת 

כל אלה הפזורות ברחבי העיר. 

הארוכה המים  בריכת  לצד  המול  מדשאות  על  מזרחה  לכו  זו   מאנדרטה 
)Reflecting Pool( המקשרת בין האנדרטה לזכר הנשיא לינקולן לבין האנדרטה 
לזכר הנשיא וושינגטון )Washington Memorial, ראו עמוד 63(. לכו עד האנדרטה 
לזכר הנשיא וושינגטון. בדרך תעברו ברחבת האנדרטה לזכר חללי מלחמת העולם 

השנייה )World War 2 Memorial, ראו עמוד 64(. 

הלבן  לבית  הצמוד  לפארק  צפונה  לכו  וושינגטון  הנשיא  לזכר   מהאנדרטה 
ביתו  של  הדרומית  ובחזיתו  הפורחים  בגניו  לצפות  ניתן  ממנו   )The Ellipse( 
פנסילבניה  שדרת  עד  צפון  לכיוון  הפארק  את  חצו  ארה"ב.  נשיא   של 
ימינה  שוב  לפנות  יש  שם   ,12th רחוב  עד  ולכו  ימינה  פנו   ,)Pennsylvania Ave(
לארוחה  לעצור  ניתן  הטיול  לסיום  טריאנגל.  פדרל  הרכבת  תחנת  עבר   אל 
פנסילבניה שדרת  בפינת  הממוקם   )Old Post Office( הישן  הדואר   במתחם 

.12th ורחוב

  מסלול הליכה מספר  2

 ,)Union Station( יוניון  הרכבת  תחנת  חזית  התחלה:  נקודת 
סמוך לפסל של כריסטופר קולומבוס.

.)Eastern Market( נקודת סיום: תחנת הרכבת איסטרן מרקט

אורך משוער: שלושה ק"מ, יש להקדיש למסלול שעה וחצי-
שעתיים

הרכבת  מתחנת  המוביל  זה,  מסלול  המסלול:  תיאור 
היל  קפיטול  ושכונת  העליון  המשפט  בית  דרך  אל   יוניון 
)Capitol Hill(, מתחיל מול הפסל של כריסטופר קולומבוס 
ללכת  יש  זו  מנקודה   .)68 עמוד  )ראו  יוניון  הרכבת  בתחנת 

ולפנות  )68 עמוד  )ראו  העליון  המשפט  בית  את  לעבור   ,1st בכביש   דרומה 
היפים  בתיה  בין  חולף  זה  רחוב   .)East Capitol( קפיטול  איסט  ברחוב  שמאלה 
 .)Lincoln Park( לינקולן  ומוביל לפארק   )Capitol Hill( היל  של שכונת קפיטול 
אינדיפנדנס  בשדרת  ימינה  לפנות   ,11th ברחוב  דרומה  ללכת  יש  מהפארק 
איסטרן  הנחמד  לשוק  סמוך  החולף   ,7th ברחוב  ושמאלה   )Independence(
איסטרן  התחתית  הרכבת  לתחנת  ומוביל   )68 עמוד  ראו   ,Eastern Market( 

מרקט.

 טיפ 
www. :באתרים
washingtonwalks.
www.-ו com
 dcbyfoot.com
תוכלו למצוא מידע 
על מסלולי הליכה 
מודרכים ברחבי 
עיר הבירה, חלקם 
בתשלום וחלקם 
ı.ללא תשלום

למטה: בתים ציוריים 
בשכונת קפיטול היל
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 הידעתם? 
האחים רייט גדלו בעיר 
דיטון שבמדינת אוהיו, 
אולם הם בחרו לבצע 
את ניסיונות הטיסה 
שלהם הרחק משם - 
באיי אאוטר בנקס 
בקרוליינה הצפונית 
בשל הטופוגרפיה 
הנוחה והרוחות החזקות 
שמנשבות שם. הטיסות 
הראשונות בוצעו בדיונות 
החול שבקרבת העיירה 
 Kill Devil( קיל דוויל הילס
Hills(. למרות זאת רבים 
טועים ונותנים את הכבוד 
 Kitty( לעיירה קיטי הוק
Hawk( הסמוכה. אחת 
הסיבות להשתרשות 
הטעות הנפוצה היא 
העובדה שלאחר הטיסה 
הראשונה שלחו האחים 
טלגרף לאביהם 
מקיטי הוק בדבר 
ı.הצלחת טיסתם

 הידעתם? 
מטוס הפלייר מוצג 
במוזיאון הלאומי 
לתעופה ולחלל בעיר 
ı.וושינגטון די סי

 טיפ 
אם אתם מטיילים עם 
ילדים, הצטיידו בארץ 
בספר נהדר עבורם: 
האחים רייט, מאת תמר 
כוכב, מסדרת “ממציאים 
ומגלים”, הוצאת כנרת 
ı.זמורה ביתן

משמאל: בולים רבים 
הונפקו לזכר הטיסה 
הראשונה של 
האחים רייט

בעמוד ממול: פסלו 
של ווילבור רייט בחזית 
המונומנט הלאומי לזכרו 
ולזכר אחיו אורוויל

האחים שרצו לעוף

לא  רייט  האחים  אמרו  לראשונה,  לעוף  שהצליחו  לאחר  שנים  שערכו   בראיונות 
מאביהם  שקיבלו  מתנה  צעצוע,  היה  דמיונם  את  שהצית  הדברים  שאחד  פעם 
בילדותם. לצעצוע זה היו מדחפים שהונעו באמצעות גומייה. כשנמתחה הגומייה 

התרומם הצעצוע וריחף באוויר. 

עוד כשהיו ילדים קטנים, חקרו האחים את נושא התעופה. הם בנו עפיפונים, ניסו 
בחנות  האחים  בנו  כשבגרו,  ויותר.  יותר  טוב  יטוסו  ואיך  לטוס  אפשר  איך  להבין 
ומאוחר  כנפיו,  בתנועת  לשלוט  היה  שאפשר  גדול,  עפיפון  עבדו  שבה  האופניים 
יותר - דאון שאותו הצליחו להטיס בשנת 1900. בשלב זה כבר היו האחים בראשית 
הדרך אל ההצלחה להגשים את חלומם לעוף. מנהרת רוח שבנו סייעה להם לבחון 
דגמי כנפיים שונים ולהבין שכדי לעוף הכנפיים צריכות להיות קמורות )כדי לייצר 
כוח עילוי(. כל מה שנותר לאחים לעשות להגשמת חלומם היה לחבר לדאון החדש 
מנוע ולהתכונן לטיסת המבחן. אמנם ניסיון הטיסה הראשון, שנערך ב-14 לדצמבר 
1903, נכשל, אך הניסיון השני, שנערך שלושה ימים מאוחר יותר, הכניס את האחים 
לספרי ההיסטוריה. הפלייר )Flyer( הצליח לטוס בגובה של מעל 35 מטרים במשך 
בניסיון  שניות   59 במשך  מטרים  כ-260  של  ובגובה  הראשון,  בניסיון  שניות   12
השני. בשני המקרים הסתיימה הטיסה במקום טופוגרפי גבוה יותר מהמקום שבו 
החלה. התגובות לטיסה זו היו צוננות אבל האחים לא ויתרו. הם הטיסו את ה'פלייר 

3' בשנת 1905 במשך כמעט 39 דקות למרחק של 39 ק”מ. 

כעבור כמה חודשים רשמו האחים פטנט על המצאתם וקיבלו את האישור הרשמי 
לכך שבזכותם לומד האדם לעוף. כעבור שני דורות בלבד נבנו מטוסים המסוגלים 
כל  של  מאורכה  יותר  ארוכה  כנפיהן  שמוטת  ומטוסים  הקול  מהירות  את  לעבור 
יותר  קצת  הצפונית.  קרוליינה  איי  של  בדיונות  האחים  שערכו  הראשונה  הטיסה 
משישים שנה מאוחר יותר כבר הילך האדם על הירח. סביר להניח שכל זה היה קורה 
גם ללא דמיונם המפותח של האחים רייט וללא חלומם לגבור על כוח המשיכה, אך 

ספק אם בלעדיהם זה היה קורה מהר כל כך.
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1
 טיפ 

תקופת החגים שלנו 
)ספטמבר/אוקטובר( 

היא עונה נהדרת לבקר 
בהרי הסמוקי - 

בתקופה זו השמורה 
אינה עמוסה )למעט 

בסופי שבוע באוקטובר, 
שיא מופע השלכת( 

וצבעי השלכת מרהיבים. 
גם החודשים מאי ויוני 

מומלצים לביקור ברכס 
ı.הרים זה

 טיפ 
אף שניתן לטייל בהרי 

הסמוקי במהלך כל 
חודשי השנה, מומלץ 

לבקר באזור בחודשים 
 ı.מאי-אוקטובר

 הידעתם? 
יולי הוא החודש החם 
ביותר והגשום ביותר 
בהרי הסמוקי, ינואר 

הוא החודש הקר ביותר 
וספטמבר הוא החודש 

ı.היבש ביותר

 הידעתם? 
פריחתם של פרחי הבר 

בהרים מגיעה לשיאה 
באמצע חודש אפריל. 

פרחי האזליאה פורחים 
בגבהים הנמוכים 

בחודשים אפריל ומאי 
ובמקומות הגבוהים ביוני 
ויולי. פרחי הרֹודֹוֶדְנְדרוֹן 

פורחים בחודשים 
ı.יוני ויולי

בעמוד ממול למעלה: 
פריחת הרודודנדרון 

באביב
בעמוד ממול למטה: 

צמחייה מוריקה על גדת 
הנחל בקיץ

מימין למעלה: צבעי 
שלכת בסתיו

מימין למטה: שלג 
בנחל בחורף

 הידעתם? 
האביב חל בהרי 
הסמוקי בחודשים 
מרץ-מאי. בחודש 
מרץ מזג האוויר בלתי 
צפוי ויכול להתחלף 
במהירות בין שמים 
כחולים לסופת שלג. 
אפריל ומאי הם חמים 
יותר עם טמפרטורות 
יומיות של מעל 20 
מעלות צלזיוס. בתקופה 
זו הטמפרטורות יורדות 
בלילה מתחת לאפס רק 
במקומות הגבוהים. 
הקיץ חל בהרי הסמוקי 
בחודשים יוני-אוגוסט. 
בעונה זו חם ולח 
בסמוקיס ולעתים אף 
אביך. הטמפרטורות 
עוברות את סף 30 
המעלות צלזיוס וסופות 
ברקים ורעמים בשעות 
אחר הצהריים הן מאורע 
נפוץ למדי ספטמבר עד 
אמצע נובמבר הם עונת 
הסתיו בהרי הסמוקי. 
בעונה זו הטמפרטורות 
בשעות היום חמימות 
ונעימות אך הלילות 
מתחילים להיות קרים 
יותר ויותר. בנובמבר 
מתחיל לעתים לרדת 
שלג בהרים. 
הסתיו הוא הזמן היבש 
ביותר ברכס והמשקעים 
היורדים בו מעטים. 
החל מאמצע נובמבר 
כבר חורף של ממש 
בסמוקיס. במקומות 
הגבוהים יכול לרדת 
מעל לחצי מ' שלג 
בסופה בודדת, וגם 
במקומות הנמוכים יותר 
יורד בדרך כלל שלג 
כמה פעמים בשנה. 
בחורף נסגרים חלק 
מכבישי השמורה, 
המכוסים שלג, 
ı.למעבר מכוניות

אביב, קיץ, סתיו וחורף בהרי הסמוקי
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)Newfound Gap Rd( תיאור דרך כביש 441, ניופאונד גאפ

***המרחקים מדודים מהכניסה לשמורה***

כניסה לשמורת הטבע הלאומית הרי הסמוקי.   .1

לאחר 1 מייל - פנייה ימינה לכביש בלו רידג' )Blue Ridge Parkway(. דרך נופית זו   .2 
שאורכה 750 ק”מ מתפתלת על פסגת רכס הרי האפלצ'ים ומובילה צפונה לשמורת    

הטבע הלאומית שננדואה )Shenandoah National Park( אשר במדינת וירג'יניה.  

לאחר 2 מייל - מימין נמצא מרכז המבקרים אוקונאלופטי   .3 
.)Oconaluftee(  

לאחר 2.5 מייל - משמאל ניצבת טחנת קמח על גדת     .4
הנהר )Mingus Mill(. המתיישבים הראשונים באזור השתמשו    

בטחנות מסוג זה כדי לטחון את גרעיני התירס ולהופכם     
לקמח. הטחנה פעילה כל יום בחודשים מרץ-נובמבר.  

לאחר 5 מייל - מימין שוכן חניון הלילה סמוקמונט   .5 
)Smokemont(, ראו מידע נוסף על חניון זה בעמוד 148.   

מכאן והלאה העמק שבו מתפתל הכביש הופך צר יותר   
ויותר.  

לאחר 11 מייל - הכביש מתחיל להעפיל לגובה,  .6 
לקראת הסתיו ככל שמעפילים רואים יותר צבעי שלכת.     
בסוף הסתיו, ככל שמעפילים רואים יותר עצים ערומים.  

לאחר 12, 13, 14 ו-16 מייל - משמאל ממוקמות נקודות תצפית יפות על רכס ההרים.    .7
מכאן ברור לגמרי מדוע נראים ההרים שבעמקיהם נחים עננים, כמעלי עשן. שימו לב    

לכך שככל שעולים בגובה מתחלף הרכב היער - מעצים   
נשירים לעצים ירוקי עד.  

לאחר 17 מייל - פנייה שמאלה לכביש המוביל לכיפת  .8 
קלינגמנס )Clingmans Dome( והמעפיל לגובה של קרוב    

ל-2,000 מ'. מומלץ לפנות כאן, ראו מידע נוסף בעמוד   
 .153  

***המרחקים מדודים מהפנייה לכביש המוביל לכיפת קלינגמנס***

לאחר 0.5 מייל - מימין יש נקודת תצפית יפה )Newfound Gap Overlook( על הצד    .9
המזרחי של הרכס. נקודה זו שוכנת במרומי הרכס, בגבול שבין מדינת קרוליינה   

הצפונית למדינת טנסי. זהו מקום פופולרי להתחיל ממנו את ההליכה בשביל     
האפלצ'ים הארוך והמפורסם. כאן למעשה מסתיימת העלייה, ומנקודה זו והלאה     

הכביש מתחיל לרדת.  

 טיפ 
כדי להקל על המעקב 
אחר תיאור הדרך 
מומלץ לאפס את מד 
המרחק של הרכב 
בשתי נקודות: בכניסה 
לשמורה וכן בפנייה אל 
הכביש המוביל 
ı.לכיפת קלינגמנס

 הידעתם? 
 ליד מרכז המבקרים 
אוקונאלופטי 
)Oconaluftee( יש מוזיאון 
 Mountain Farm( פתוח
Museum( ובו תצוגות 
על אודות אופי החיים 
בהרים לפני כמאה 
שנים. במקום מוצגות 
בקתות עץ שבהן חיו 
המתיישבים הראשונים, 
ı.אסם, חיות חווה ועוד

 הידעתם? 
כיפת קלינגמנס 
 )Clingmans Dome(
היא הנקודה הגבוהה 
ביותר בשמורת הטבע 
הלאומית הרי הסמוקי: 
2,024 מ' מעל פני הים. 
כיפה זו היא גם הנקודה 
השלישית בגובהה 
במזרח ארה”ב. בשל 
גובהו הרב של האזור, 
שלג הוא אורח תדיר 
בו בחודשים 
 ı.אוקטובר-מאי

 הידעתם? 
החלק הראשון של 
כביש ניופאונד גאפ 
נושק לנהר אוקונאלופטי 
)Oconaluftee(. החלק 
השני של הדרך, לאחד 
חציית הרכס, נושק 
לנהר ליטל פיג'ן 
ı.)Little Pigeon(

 טיפ 
לאורך כבישי שמורת הרי 

הסמוקי יש נקודות עצירה 
שבהן מקום חנייה לכמה 

מכוניות, ומכל מקום שכזה 
מתחיל שביל קצר המוביל 

אל תוך היער ומאפשר 
חילוץ עצמות וטיול קטן 

ומרגיע. חפשו את השילוט: 
ı.Quiet Walkaway

 הידעתם? 
לנו יש את שביל ישראל 

ולאמריקנים החיים 
במזרח ארה”ב יש את 
שביל האפלצ'ים. אורכו 
של שביל זה, המתפתל 

לאורך פסגות רכס ההרים 
שעל שמו נקרא המסלול, 
הוא 3,515 ק”מ )115 ק”מ 
מתוכם בתוך שמורת הרי 

הסמוקי(, והוא מתחיל 
במדינת ג'ורג'יה בדרום 

ומסתיים במדינת 
 ı.מיין בצפון

 הידעתם? 
בשמורת הרי הסמוקי 

מעל 1,200 ק”מ של שבילי 
הליכה. מבין שמורות 
הטבע הלאומיות של 
ארה”ב רק לשמורות 

ילוסטון ויוסמיטי יש ק”מ 
ı.רבים יותר של שבילים

 הידעתם? 
יערות הרי הסמוקי 

השוכנים במקומות נמוכים 
כוללים בעיקר עצים 

נשירים כגון אדר, לבנה, 
צפצפה ומיני אלון. כאשר 
עולים בגובה מתחלפים 
עצים אלה בעצים ירוקי 
ı.עד כגון אשוח ואשוחית
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 הידעתם? 
בפלורידה יש מעל 
700 מעיינות, שהם 
הריכוז הגדול ביותר של 
מעיינות על פני 
ı.כדור הארץ

 הידעתם? 
ניתן לדמות את אדמת 
פלורידה לספוג עצום 
הסופג את כמות 
המשקעים הרבה 
שאזור זה זוכה לו )כ-
1,500 מ”מ גשם בשנה(

הגשם חודר מתחת 
לפני הקרקע ונתקל 
בשכבה של סלעי גיר. 
מי הגשם ממיסים את 
הגיר ויוצרים מערכת 
מסועפת של מערות 
תת קרקעיות המנקזות 
את זרימת המים מתחת 
לאדמה. במקומות 
שבהם נחשפות מערות 
אלה יש נביעה. הנביעות 
והמערות הן מקור 
משיכה לצוללנים 
מרחבי העולם כולו, 
הבאים לפלורידה כדי 
לצלול במערות התת-

קרקעיות שאורכן מגיע 
ı.לקילומטרים רבים

 הידעתם? 
מעיינות פלורידה הן 
אבן שואבת לצוללנים, 
שיורדים אל מערות 
תת-קרקעיות המובילות 
ı.אל נקודות הנביעה

 הידעתם? 
אורכו של נהר סוואני, 
המתחיל במדינת 
ג'ורג'יה וזורם לחופי 
מפרץ מקסיקו, הוא 
כ-400 ק”מ. מימיו של 
נהר זה, הזורם לאט 
וחולף באזורי ביצות, 
כהים יחסית והוא מכונה 
‘נהר מים שחורים' 
ı.)blackwater river(

למעלה: שלט המזהיר 
מפני הדג

Gulf sturgeon
מימין: שיט בקיאק 

בנהר סוואני בשמורת 
מנטי ספרינגס. פעילות 
זו מומלצת מאוד. ניתן 

לשכור קיאקים בשמורה

 הידעתם? 
בחודשי האביב והקיץ 
אפשר לראות בנהרות 

פלורידה דג גדול 
שאורכו יכול להגיע 
למעל שני מ', בשם 

Gulf sturgeon. דג זה, 
הנחשב מין קדום ביותר, 

הקיים על פני כדור 
הארץ מאז תקופת 
הדינוזאורים, מגיע 

לנהרות כדי להטיל בהם 
את ביציו ולהפרותן, 
ובחודשי הסתיו הוא 

חוזר לים. מסיבה שאינה 
ברורה דיה מין זה נוטה 
לקפוץ מעל למים )ככל 
הנראה לצרכי תקשורת, 

רבייה או כדי להיפטר 
מטפילים( ולעתים בעת 

קפיצתו הוא נתקל 
בסירות ובקיאקים 
וביושביהם. בשנים 

האחרונות אירעו מספר 
פציעות שייטים בנהר 

כתוצאה מקפיצתם של 
דגים אלה. נהר סוואני 

הוא אחד מנהרות 
האזור שדג זה הוא 
ı.הנפוץ בהם ביותר
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מלונות, היישוב צ'יפלנד וסביבתו

Days Inn Chiefland - מוטל פשוט ונחמד, סמוך לכביש 19 ביישוב צ'יפלנד,  	■

 ,www.daysinn.com  +  ,800-225-3297  ,352-493-9400  A  ,$ שחייה,   בריכת 
.809 NW 21st Ave, Chiefland B

מעט  ברמה  נוסף,  נחמד  מוטל   -  Best Western Suwannee Valley Inn 	■

 ,$$-$ שחייה,  בריכת  צ'יפלנד,  ביישוב   19 לכביש  סמוך  שלעיל,  מהמלון   גבוהה 
 1125 N  B  ,www.bestwestern.com  +  ,888-526-4428  ,352-493-0663  A

.Young Boulevard, Chiefland

 ,19 לכביש  סמוך  מאוד,  נחמד  קטן,  משפחתי  מלון   -  Suwannee Gables 	■

עשרה מייל מצפון ליישוב צ'יפלנד, על שפת המים, כולל מגוון סוגים של חדרים, 
 ,$$-$ שחייה,  בריכת  למשפחות,  המתאימות  אירוח  ודירת  סוויטות   ביניהם 
27659 SE Hwy 19,  B  ,www.suwanneegables.com  +  ,352-542-7752  A 

.Old Town

חניוני לילה, היישוב צ'יפלנד וסביבתו

Manatee Springs State Park )9( - חניון נהדר זה שוכן סמוך למעיין מנטי  	■

והלינה בו היא חוויה מיוחדת לחובבי טבע, שכן היא מאפשרת לטייל אל שפך נהר 
כך,  על  נוסף  חיים.  בבעלי  ולצפות  הערביים  בין  בשעות  או  בבוקר  השכם  סוואני 
יוצאת דופן, פתוח   סימפוניית הקולות שמשמיעות חיות היער בלילה בחניון היא 
 ,352-493-6072 A :כל השנה, כולל מקלחות וחיבור לחשמל ולמים, $20, למידע
850-245- A www.floridastateparks.org/manateesprings, להזמנת מקום:   +

 11650 NW 115th St,  B  ,floridastateparks.reserveamerica.com  +  ,2157
 .Chiefland

 ,)Otter( - חניון פרטי לצד מעיין אוטר   )7-6( Otter Springs Campground 	■

כביסה,  מכונות  מקלחות,  כולל  השנה,  כל  פתוח  סוואני,  נהר  של  לגדה   קרוב 
ולהזמנות:  למידע   ,$25-20 ולביוב,  למים  לחשמל,  וחיבור  שחייה   בריכת 

B  ,www.ottersprings.com  +  ,800-883-9107  ,352-463-0800  A 
גם  במקום  יש  קיאקים,  במקום  לשכור  אפשר   .6470 SW 80th Ave, Trenton 

בקתות להשכרה.

מסעדות, צ'יפלנד

זו  זו אמנם לא מיועדת לאניני טעם, אבל  Bar-B-Q Bill's - מסעדת בשרים  	■

 1901 N B ,352-493-4444 A ,$ ,בערך המסעדה הטובה ביותר שתמצאו ביישוב
.Young Blvd

ABC Pizza - מסעדה איטלקית פשוטה אך נחמדה, מבחר סוגים של פיצות,  	■

 1285 NW  B  ,www.abcpizza.biz  +  ,352-493-1432  A  ,$ וסלטים,  פסטות 
.Hwy 19

 טיפ 
בנהר סוואני ניתן לשכור 
סירת בית ולצאת לטיול 
קסום של כמה ימים 
בנהר ובדלתא שלו. 
הטיול בסירה הוא ללא 
ספק חוויה יוצאת דופן 
ומומלצת מאוד למי 
שיכול להאריך במעט 
את הטיול וכן לממן 
חוויה זו )$800-600 
לקבוצה של עד עשרה 
ı.)אנשים ליממה
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יום 14 - נסיעה מערבה לחופי מפרץ מקסיקו

וביקור  מקסיקו  מפרץ  שלחופי  הלבנים  לחופים  מערבה  נסיעה  כולל  זה   יום 
על  תצפיות  מבחינת  ביותר  המרשים  המקום  ספק  ללא  שהוא  ווקולה,   במעיין 

בעלי חיים לאורך מסלול טיול זה.

)Apalachicola( וסביבתו, ראו מידע על מקומות לינה  לינה: היישוב אפלצ'יקולה 
בעמודים 253-252.

 שימו לב 
 Wakulla( ווקולה  מעיין  בשמורת  ממושך  וביקור  ארוכה  נסיעה  כולל  זה  יום 
ı.על כן מומלץ לצאת לדרך בשעת בוקר מוקדמת יחסית ,)Springs State Park

אחד  שבמרכזה  ווקולה,  מעיין  שמורת  הוא  זה  טיול  יום  של  הראשון  היעד   ↵

לא  אם  בפלורידה,  ביותר  המרשימים  המעיינות  ואחד  בעולם  הגדולים  המעיינות 
למיליון  קרובה  ושפיעתו  מ'   100 מעל  ווקולה  מעיין  של  קוטרו  שבהם.   המרשים 
ספרינגס.  ומנטי  ספרינגס  בלו  של  מנביעתם  שניים  מפי  יותר   - ביממה  מים  מ”ק 
סיינט  לנהר  המתנקז  ק”מ  כ-15  שאורכו   )Wakulla( ווקולה  לנהר  זורמים  מימיו 
יוצא  החי  עולם  היא  ווקולה  מעיין  של  הכותרת  גולת   .)Saint Marks(  מרקס 
זהו ללא ספק אחד המקומות הטובים בפלורידה לצפות  בו.   הדופן שניתן לראות 

בו בעושר נדיר של בעלי חיים על פני שטח מצומצם יחסית. 

 19 מספר  כביש  על  צפונה  מצ'יפלנד  סעו  ווקולה  מעיין  לשמורת  להגיע   כדי 
39 בו  וסעו   98 לכביש  שמאלה  פנו  מייל,   68 במשך  ו-98(   27 כביש  גם   )שנקרא 

פנו שמאלה לכביש  נסיעה של כתשעה מייל  ולאחר  ימינה בכביש 267  פנו  מייל, 
 המוביל לשמורה, מחיר כניסה לשמורה $6 לרכב, י משמונה בבוקר ועד השקיעה, 
עם   .www.floridastateparks.org/wakullasprings  +  ,850-561-7276  A 

ההגעה לשמורה עלו על בגדי ים וצאו לשחייה במעיין. 

קרקעית על  יחסית.  גדול  הוא  ווקולה  מעיין  בשמורת  לשחייה  המותר   האזור 
המקנים  נוספים  חיים  ובעלי  חלזונות  סרטנים,  דגים,  ים,  צבי  אצות,  חיים  המעיין 
הרגשה כמעט כבשונית אלמוגים. כדאי מאוד לשנרקל במעיין, או סתם להתבונן 
להתרשם  אפשר  אמנם  שבקרקעיתו.  החי  עולם  על  רגילה  בריכה  משקפת  דרך 
הגדות(  על  בשמש  מתחמם  באליגטור  לעתים  לצפות  )ואף  המקום  של   מיופיו 
גם מאזור השחייה, אולם כדי להתוודע לעושר בעלי החיים במעיין יש לצאת לסיור 

בסירה במורד נהר ווקולה. 

אפשר  ובהחלט  דופן  יוצאי  הם  המעיין,  שליד  מהמזח  היוצאים  בסירה,   הסיורים 
ניתן לצפות  )הסיור הוא בן כחצי שעה(  להגדירם כפעילות חובה. בפרק זמן קצר 
בכמות בעלי חיים כה רבה, שלא הייתה מביישת קרוב לוודאי אף שיט בערוצי נהר 
האמזונס, כגון אליגטורים, פרות ים, צבי ים, והמון המון עופות מים ועופות דורסים. 

 ,16:30 השעה  עד  ונמשכים  בבוקר   9:30 בשעה  מתחילים  הסירות  סיורי 
של  בימים  מראש,  מקום  להזמין  אפשר  אי  לדרישה,  בהתאם  משתנה   התדירות 
 ראות טובה פועלת במקום גם סירת זכוכית המאפשרת מבט-על על הבור העצום 
,13:00  ,12:00 בשעות  יוצאים  כלל  בדרך  אלה  סיורים  הנביעה.  יוצאת   שממנו 
14:00 כשהשמש גבוהה בשמיים ומאירה את פתח הנביעה, E $8 למבוגר, $5 לבני 

.12-3

אורך הדרך: כ-180 מייל, 
כ-3.5 שעות נסיעה, 
ראו מפה בעמוד 245

 הידעתם? 
לפני שנרכשה על 

ידי מדינת פלורידה 
הייתה שמורת ווקולה 
שטח פרטי בבעלות 

איש העסקים אדוארד 
 .)Edward Ball( בול

בול הקים במקום בית 
הארחה הפועל כאן 

עד היום. בעת הביקור 
בשמורה אפשר ללון 
בבית ההארחה )אם 
מאריכים או משנים 

את מסלול הטיול( או 
ליהנות מן המסעדה 
הפועלת בו, למידע 

www. :נוסף פנו לאתר
wakullaspringslodge.

 ,850-421-2000 A ,com
י 10:00-7:30, -14:00
 ı.20:00-18:00 ,11:30

 הידעתם? 
המילה ווקולה 

לקוחה מן השפה 
האינדיאנית ומשמעותה 

ı.'מים מסתוריים‘

 הידעתם? 
פתח הנביעה של מעיין 
ווקולה שרוחבו כ-30 מ' 
ועומקו עשרות מ', מוביל 
למערכת מסועפת של 
מערות תת-קרקעיות 
שאורכן מעל 45 
ק”מ, מהארוכות 
 ı.מסוגן בעולם

למטה ובעמוד ממול: 
מעיין ווקולה, ללא 
ספק אחד המקומות 
המרשימים לאורך 
מסלול טיול זה 
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מידע שימושי 4
 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 

)מרילנד,  ארה”ב  מזרח  דרום  של  הצפוניים  באזורים  )דצמבר-פברואר(  החורף 

 - האפלצ’ים  בהרי  הגבוהים,  באלה  בעיקר   - הצפונית(  קרוליינה  טנסי,  וירג’יניה, 

ג’ורג’יה,  קר ומושלג. לעומתם, באזורים הדרומיים והנמוכים )קרוליינה הדרומית, 

וכמות  שלג  נטול  קריר(,  מעט  לעתים  כי  )אם  נעים  רוב  פי  על  החורף  פלורידה( 

המשקעים בו מועטה יחסית. 

נהדרת  טיול  עונת  זוהי  בהרים  וגם  הצפוניים,  באזורים  נעים  )מרץ-מאי(  האביב 

מהכבישים  חלק  ובמהלכו  קריר  מעט  להיות  עלול  מרץ  חודש  כי  )אם  ורעננה 

 עלולים עדיין להיות חסומים בשלג(. במדינות הדרומיות מזג האוויר בחודשים אלה 

מתחמם מעט אך עדיין נעים מאוד, כמות המשקעים נמוכה יחסית )בעיקר במרץ-

אפריל(, ומספר הימים הבהירים רב. 

מזרח דרום  של  הצפוניים  באזורים  לטיול  טובה  עונה  הוא  )יוני-אוגוסט(   הקיץ 

ארה”ב בעיקר ברכס האפלצ’ים, אם כי במקומות הנמוכים והרחוקים מהים עלול 

באזורי אך  בקיץ,  מאוד  ולח  חם  גם במדינות הדרומיות  זו.  בעונה  ולח  חם   להיות 

החוף שלהן מזג האוויר על פי רוב מעט נעים יותר. חודשי הקיץ בכל רחבי דרום 

הצהריים(  אחר  בשעות  )בעיקר  ביותר  הגשומים  החודשים  הם  ארה”ב  מזרח 

רק(  לא  )אבל  בעיקר  המשפיעים  והוריקנים,  טרופיות  סופות  תיתכנה  ובמהלכם 

את  השלכת  צבעי  צובעים  )ספטמבר-נובמבר(  הסתיו  בתחילת  החוף.  אזורי  על 

וזוהי עונה נהדרת לבקר בהם. בסוף הסתיו עוטה שלג את הרכס  רכס האפלצ’ים 

וחלק מהכבישים נחסמים לתנועה. במדינות הצפוניות נעים בחודשים אלה, אם כי 

אולם  חם,  עדיין  בספטמבר  הדרומיות  במדינות  קריר.  להיות  עלול  כבר  בנובמבר 

זו היא הסופות. חודש  החל מאוקטובר חלה התקררות. החיסרון היחיד של עונה 

בו  יש  אימתניים,  הוריקנים  בו  כשאין  וגם  ההוריקנים,  עונת  שיא  הוא   ספטמבר 

כמעט תמיד לא מעט ימים של גשם שוטף. 

 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 

למאות להגיע  יכול  שקוטרה  הסערה  את  מלבה  שלהם  הכמוס  החום   ושחרור 

ק”מ. 

)רוח   1 דרגה  בהם.  הנושבת  הרוח  עצמת  לפי  דרגות,  בחמש  מדורגים  ההוריקנים 

קמ”ש  כ-250  של  )רוחות   5 ודרגה  ביותר  החלשה  היא  קמ”ש(   150-120 של 

ומעלה( היא החזקה ביותר. עצמות רוח מתחת לדרגה 1 מקוטלגות כסופה טרופית. 

 הארגון העולמי למטרולוגיה מעניק שמות להוריקנים ולסופות הטרופיות. השמות

האל”ף  של  עולה  סדר  פי  על  לסירוגין  נשים  ושל  גברים  של  שמות  הם  הניתנים 

בי”ת הלטיני. 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 

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

שמי שיישאר מאחור לא יזכה לכל עזרה או סיוע חירום.

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

2.21.40.48אוגוסט

3.42.40.67ספטמבר

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' 
בחלקים גדולים בדרום 
מזרח ארה"ב, על כן 
מומלץ להצטייד בספריי 
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
תופעה שכיחה בחודשי 

הקיץ ברחבי דרום 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


