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הקדמה
מערב ארצות הברית הוא יעד נהדר לטייל בו .מצד אחד ,חבל ארץ זה ניחן בפראיות
אינסופית ,במרחבים עצומים ,ובעושר רב של בעלי חיים החיים בים וביבשה,
ומצד שני ,לאורך חופי המערב ממוקמות ערים שיש בהן אטרקציות תיירותיות
מהמובילות בעולם .מעט מאוד מקומות בעולם מגוונים כמערב ארה"ב .בחבל
ארץ זה מדבריות אדומים ,קניונים אדירים ,הרי געש מעלים עשן ,יערות גשם
עבותים ,ומקומות שבהם גייזרים מתפרצים מתוך האדמה בעצמה רבה .באחו
של מערב ארה"ב זאבים אורבים לטרפם ודובי גריזלי אוכלים בשלווה פירות יער.
מתחת למים לווייתנים אפורים נודדים צפונה ודרומה מדי שנה ,ולוטרות הים
משתעשעות בתוך יער האצות התת ימי .לאורך חופי מערב ארה"ב ערים ססגוניות
כסיאטל ,פורטלנד וסן פרנסיסקו על גשריהן ,שוקיהן והנוף המרהיב הנשקף מהן,
מוסיפות לטיול נדבך נוסף ,בעוד אתרי התיירות הסמוכים ללוס אנג’לס ,לסן דייגו
וללאס וגאס הופכים את האזור לאטרקציה תיירותית שאין שנייה לה.
יתרה מכך ,הטיול במערב ארה"ב נוח מאוד ונגיש למטייל .חובבי טיולים רגליים
ימצאו בחבל ארץ זה שפע מסלולי הליכה מסומנים המאפשרים שהייה בטבע
וצפייה בנפלאותיו לא רק מבעד לחלון המכונית ,ומי שאוהב ספורט אתגרי (שיט
קיאקים ,רפטינג ,טיפוס הרים ועוד) ימצא בנקל גם הוא את מבוקשו בחבל ארץ
זה .המתעתדים ללון במלונות ימצאו במערב ארה"ב היצע גדול מאוד של מקומות
לינה ,החל ממלונות פאר שנוף נהדר נשקף מהם ,וכלה במוטלים זולים לאורך
הכבישים המהירים ,והמתעתדים ללון בחניוני לילה ,באוהל או בקרוואן ,ימצאו
במערב ארה"ב שפע חניוני לילה ,חלקם על שפת אגם ,על גדות נהר או על שפת
מצוק הצופה על הים.
מטרת ספר זה היא לגלות בפניכם את נפלאותיה של מערב ארה"ב בצורה נוחה
ופשוטה .הספר 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 המלצות והכוונות מדויקות לבניית
מסלול טיול במערב ארה"ב ,ולא כ’רשימת מכולת’ של כל המקומות שיש לראות
וכל הדברים שיש לעשות .ייחודו של הספר הוא בהמלצות הניתנות בו לבחירת
אפשרות אחת מבין אין סוף אפשרויות ,ובתכנון לוחות הזמנים המתחשב בהעדפות
השונות של סוגי מטיילים רבים.
בספר ,שנכתב על סמך מידע וחוויות אישיות שנצברו במהלך כמה שנות מגורים
במערב ארה"ב ,חמישה מסלולי טיול .ניתן לצאת לכל אחד מהם בנפרד או לאחד
חלק מהם לטיול ארוך ומקיף .פירוט הטיול כולל מידע על מסלולי הליכה רגליים,
דרכי נוף ,מקומות מומלצים לצפייה בבעלי חיים ,ומידע על מסעדות ,חניוני לילה
ומלונות מומלצים .המסלולים כוללים כמה הצעות ,ולכן הם מתאימים למגוון רחב
של אנשים :צעירים הרוצים לשכור רכב ולטייל ברחבי המדינה ,בעלי משפחות
שהיו פעם תרמילאים ומיטיבי לכת שהפכו להורים וכעת נאלצים לשנות את
אופי הטיול שלהם (אף על פי שהם עדיין מחפשים את המיוחד והשונה) ,ואנשים
מבוגרים יותר ,אך צעירים בנפשם .טיול מהנה!
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כיצד להשתמש בספר זה?

המסלול הכחול

בספר זה חמישה מסלולי טיול המתמקדים במדינות וושינגטון ,אורגון ,איידהו,
מערב מונטנה ,מערב וויאומינג ,יוטה ,צפון אריזונה ,נוואדה וקליפורניה .לצד כל
מסלול תמצאו מפה ועליה מצוינים תוואי המסלול ונקודות לינה .פירוט המסלול
כולל מידע על מלונות ,חניוני לילה ,מסלולי הליכה ,דרכי נוף ומקומות מומלצים
לצפייה בבעלי חיים ,יחד עם חומר העשרה .אם תרצו לקצר את המסלול או להאריכו
ולהישאר זמן רב יותר במקום מסוים ,תוכלו למצוא בכל פרק מידע שיעזור לכם
לעשות כן .כמו כן ,בפרקי הספר יש גם מידע על אתרים מומלצים נוספים שניתן
לשלבם במסלולי הטיול על ידי הארכתם.

מסלול רגוע שעיקרו טבע ,העובר במדינת אורגון ,אחת
המדינות היפות בארצות הברית ,מדינה המיושבת בדלילות,
שיש בה הרי געש מושלגים ,נהרות רחבים ,אזורים צחיחים
ומאות קילומטרים של חופים מצוקיים .ראשית המסלול בחוף
הדרומי והמבותר של המדינה ,ההמשך חודר ליערות הרדווד
של צפון מדינת קליפורניה ,ומשם מוביל מזרחה לדרום רכס
הרי הקסקייד ,ולמדבריות הצחיחים שממזרח להם .בסוף
המסלול נסיעה יפה לאורך נהר הקולומביה המובילה חזרה
לפורטלנד .זהו מסלול נהדר ,ואף על פי כן הוא מיועד למטיילים
'מתקדמים' שכבר טיילו במערב ארצות הברית (אנשים שראו את
הגייזרים של ילוסטון ,צפו בנופים של יוסמיטי ,ביקרו בגרנד קניון
וכדומה) ,וכמובן לאוהבי הים ,שכן חלק נכבד מן המסלול מוקדש
לחוף של המדינה.

כדי להחליט באיזה מסלול לבחור עיינו בפירוט המסלולים ובמפת המסלולים
שבעמודים .9-8
אם ברצונכם לשלב מסלולים פנו לפרק  6עמודים .518-503

להלן מידע על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול הירוק
מסלול המתמקד בצפון מערב ארצות הברית ובעיקר במדינת וושינגטון
היפהפייה .זהו מסלול שעיקרו טבע :חופי ים המתהדרים במצוקים
ועשירים בבעלי חיים ,רכסי הרים משוננים בהם מסתתרים אגמים
תכולים ,הרי געש נישאים מכוסים קרחונים ויערות גשם עבותים
הנושקים לחוף .במהלך הטיול תוכלו לצאת לשיט צפייה בלווייתנים,
לרפטינג ,לשיט רגוע על מימיו של פיורד ארוך ,לטיולי אופניים,
וכמובן למסלולי הליכה .כמו כן תוכלו ליהנות משלושה ימי טיול
בערים היפות סיאטל (וושינגטון) ופורטלנד (אורגון) ,אשר במהלכם תבקרו
במוזיאונים ,בשווקים ,במרכזי קניות ובאתרי בילוי .המסלול מומלץ לכל המחפשים
טיול רגוע טבול בירק ושאינו ארוך מדי לנסיעה.

המסלול הכתום
מסלול זה מתמקד בצפון מערב ארצות הברית ,במדינות וושינגטון,
איידהו ,מערב מונטנה ומערב וויאומינג .זהו מסלול שעיקרו טבע:
שרשראות הרים משוננות ,נהרות שוצפים ,רמות גבוהות מעל לקו
העצים ,מישורי בזלת שחורים ,גייזרים המתפרצים מתוך האדמה,
יערות גשם עבותים הנושקים לחוף ,והמון בעלי חיים .המסלול כולל
גם ביקור קצרצר בעיר בויזי שבאיידהו ויומיים מלאים בעיר היפה
סיאטל שבוושינגטון .המסלול מומלץ לכל המחפשים טיול מגוון,
יפהפה ופראי ,לכל הרוצים להגיע ,ולו פעם אחת בחייהם ,לשמורת
הטבע הלאומית ילוסטון ,הדובדבן בקצפת של טיול זה.
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המסלול האדום
מסלול נהדר זה מתמקד במדינת קליפורניה היפהפייה
ובלאס וגאס ,נוואדה אשר בדרום מערב ארה"ב .זהו
מסלול המשלב בין טבע מרשים  -חופי ים מפורצים ,הרים
ומצוקים שאין שניים להם ביופיים ,יערות עבותים שבהם
צומחים עצי ענק ועולם חי עשיר מעל ומתחת למים  -ובין
בילוי עירוני מהנה ומרתק לכל הגילים בערים הססגוניות סן
פרנסיסקו ,לוס אנג'לס ולאס וגאס.

המסלול החום
זהו מסלול יפהפה ,המוביל מלאס וגאס אל ארץ הקניונים
של דרום מדינת יוטה וצפון מדינת אריזונה ,חבל ארץ שאין
מתאים ממנו שתיאמר עליו הקלישאה שמילים לבדן לא יוכלו
לתאר את יופיו .המסלול מזמן מפגש עם נופי מדבר מרשימים,
מרחבים אין-סופיים ,צריחי אבן חול אדומים ,אשר כוחות הטבע
עמלו במשך מיליוני שנים על עיצובם ,מצוקים עצומים ונחלים
קרירים הזורמים בלב קניונים צחיחים .זהו מסלול שעיקרו טבע
(למעט יום בלאס וגאס) ,המיועד למי שאוהב מדבר וגם למי
שלא.
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יום  - 9המונומנט הלאומי ניוברי
יום  - 10נסיעה לעמק נהר הקולומביה
יום  - 11עמק נהר הקולומביה

250
258
264
268
272
276
284
288
288

293
300
314
330
340

484
488
494

יום  - 12נסיעה לגרנד קניון
יום  - 13שמורת גרנד קניון
יום  - 14נסיעה ללאס וגאס

פרק  - 6כיצד לשלב מסלולים
 .1שילוב מקטעים מכל המסלולים לטיול
מקיף וארוך ברחבי מערב ארה"ב
 .2שילוב מקטעים מכל המסלולים
לטיול מקיף מקוצר ברחבי מערב ארה"ב
 .3שילוב המסלולים הכתום והחום
 .4שילוב מקוצר בין המסלולים הכתום והחום
 .5שילוב המסלולים האדום והחום
 .6שילוב המסלולים הכחול והאדום
 .7שילוב המסלולים הירוק והכחול

פרק  - 4מסלול אדום
יום  - 1סן פרנסיסקו
יום  - 2סן פרנסיסקו
יום  - 3מונטריי
ימים  - 5 ,4כביש מספר 1
ימים  - 8 ,7 ,6לוס אנג'לס ,אולפני יוניברסל
 354פרק  - 7מידע שימושי
ודיסנילנד
 372טלפונים חשובים
יום  - 9נסיעה ללאס וגאס
 376מזג האוויר
יום  - 10לאס וגאס
		
 380שעון
יום  - 11שמורת 'עמק המוות'
חגים לאומיים
יום  - 12נסיעה למורדות המזרחיים של
 386טבלת המרות
הרי הסיירה נוואדה
		
 392מסים
יום  - 13שמורת יוסמיטי
 400טלפונים סלולריים
יום  - 14העמק של שמורת יוסמיטי
יום  - 15טיול ביוסמיטי ונסיעה לסן פרנסיסקו  408הגעה למערב ארה"ב
		
בטיחות
		
כבישים
פרק  - 5מסלול חום
 419חוקי נהיגה
426
יום  - 1לאס וגאס
שכירת רכב ושכירת קרוואן
יום  - 2נסיעה לשמורת זאיון
		
 426לינה
432
זאיון
בשמורת
יום  - 3מסלולים ברגל
עזרה ראשונה ובתי חולים
436
ברייס
לשמור
ונסיעה
יום  - 4מזרח זאיון
מסלולי הליכה
442
ברייס
של
היפהפה
בקניון
רגליים
יום  - 5טיולים
מנוי לשמורות טבע לאומיות
ימים  - 7 ,6נסיעה לכיוון מואב
 446ציוד לטיול קמפינג
464
יום  - 8שמורת ארצ'ס
מפות מומלצות
468
קניונלנדס
שמורת
בשמים',
יום  - 9מחוז 'אי
קרדיט צלמים
478
המונומנט'
ל'עמק
יום  - 10נסיעה
		
אינדקס
482
יום ' - 11עמק המונומנט'

503
504
508
511
512
515
516
518

519
520
520
520
522
522
522
522
523
523
524
524
524
526
527
527
527
528
530
532
533
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מסגרות הרחבה
ניו יורק של החוף המערבי
אינדיאנים
קניות קניות קניות
'מלחמת החזירים'
האי אורקז
האי לופז
הסיפור העגום של סכירת נהרות המערב
סטהיקן
ההר שמאיים על סיאטל
ה 18-במאי 1980
מערת הלבה
מגלים את המערב
סלמון
פורטלנד על קצה המזלג
שמורת הטבע הלאומית אולימפיק
ההבדל בין יער גשם טרופי וממוזג
בריחתם של בני שבט נז פרס
בעלי חיים בילוסטון על קצה המזלג
התפוצצות אדירה
האדם הלבן הראשון
זהירות דובים!
שריפות יער
חיידקים ואצות במים
 10,000מוקדים של פעילות הידרו תרמית
ממעיינות חמים ועד חקר הגנום האנושי
'לשחרר את וילי'
חופי אורגון בעבר ובהווה
אריות ים
שקנאים
עושר תת ימי
שיט צפייה בלווייתנים
לא עוד 'סתם עיר'
קניות ,קניות ,קניות
פסטיבלים
תנועות חברתיות
גשר 'שער הזהב'
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67
78
78
84
84
84
97
110
115
127
128
135
135
142
146
147
178
184
192
193
193
197
202
204
208
246
253
254
254
261
261
308
311
321
321
322

עושר תת ימי
לווייתנים אפורים
ג'ונגל של אצות
אינדיאנים ,מקסיקנים ואנגלוסקסים
העצים הגבוהים בעולם
פילי ים
מה בין אריה ים ,כלב ים ופיל ים?
לוטרת ים
מחבל ארץ שכוח אל לבירת המערב
כל מה שרציתם לדעת על פארקי דיסני ,אנהיים
'עולם הים'  -מופע מרשים
או התעללות בבעלי חיים?
סיפורו של 'סקוטי עמק המוות'
המאבק על אגם מונו
האתר ההיסטורי הלאומי מנזנר
גילוי זהב בנהרות הרי הסיירה נוואדה
סיפורו של פעיל שמירת הטבע ג'ון מיור
שיט נהרות בהרי הסיירה נוואדה
רמת קולורדו
זהירות ,אריה הרים
שמורת ה'דיונות הוורודות'
על ההבדל בין שמורת טבע לאומית
למונומנט לאומי
מהי קשת וכיצד היא נוצרת?
ההיסטוריה הגיאולוגית של דרום מזרח יוטה
על קצה המזלג
שמורת ה'סוס המת'
כבשי הרים
ציורי סלע אינדיאניים
השמורה של בני שבט הנבאחו
הגיאולוגיה של הגרנד קניון על קצה המזלג
סכר הובר
הסכרים של נהר הקולורדו
סופות ברקים ורעמים
זהירות ה'אלון הרעיל'

הצעה לשינוי המסלול ,קיצורו או הארכתו
336
336
337
337
344
348
349
349
361
362
368
383
388
390
403
404
410
429
433
438
454
466
471
471
471
476
479
491
495
495
521
527

		
הצעה להארכת המסלול הירוק  -הר בייקר

102

הצעה להארכת המסלול הכתום  -טיול בהרים של מרכז איידהו

225

הצעה להארכת המסלול הכחול  -ביקור במונומנט הלאומי ג'ון דיי

287

הצעה להארכת המסלול הכחול  -צפון קליפורניה

289

		
הצעות לשינוי המסלול האדום בחורף

299

הצעה להארכת המסלול האדום  -טיול יומי מסן פרנסיסקו לעמק נאפה 324
הצעה להארכת המסלול האדום  -טיול יומי מסן פרנסיסקו לפוינט ריס

325

הצעה להארכת המסלול האדום  -כביש  1מסן פרנסיסקו למונטריי

326

הצעה להארכת המסלול האדום  -שמורת הטבע הלאומית פינקלס

329

הצעה להארכת המסלול האדום  -ביקור בסן דייגו

364

הצעה להארכת המסלול האדום  -ביקור בשמורת ג'ושואה טרי

370

הצעה להארכת המסלול האדום  -ביקור באגמי ממות'

391

הצעה להארכת המסלול האדום  -ביקור באגם טהו

412

הצעה להארכת המסלול האדום  -שמורות סקויה וקינגס קניון

416

		
הצעות לקיצור המסלול החום

424

הצעה להארכת המסלול החום  -ביקור במחוז הנידלס

476

הצעה לשינוי המסלול החום  -ביקור במצוק הצפוני של הגרנד קניון

492

הצעה להארכת המסלול החום  -אגם פאול והעיירה פייג'

493

הצעה להארכת המסלול החום  -ביקור בקניון ההבסו

496

		
הצעה להארכת המסלול החום  -ביקור בסדונה

500
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מידע שימושי ,לינה

מלונות ,סיאטל
מסעדות ,סיאטל
קניות ,קניות ,קניות
איי סאן חואן  -מידע שימושי
מלונות ,איי סאן חואן
חניוני לילה ,איי סאן חואן
מסעדות ,איי סאן חואן
שמורת צפון הרי הקסקייד  -מידע שימושי
מלונות לאורך הדרך
חניוני לילה לאורך הדרך
מלונות וחניוני לילה ,ווינת'רופ
מסעדות ,ווינת'רופ
מלונות ,שלן
חניוני לילה ,שלן
מסעדות ,שלן
מלונות ,אזור הר רייניר
חניוני לילה ,אזור הר רייניר
מסעדות ,אזור הר רייניר
שמורת הר רייניר  -מידע שימושי
מלונות ,עמק נהר הקולומביה
חניוני לילה ,עמק נהר הקולומביה
מסעדות ,עמק נהר הקולומביה
מלונות ,פורטלנד
חניוני לילה בסביבת פורטלנד
מסעדות ,פורטלנד
שמורת אולימפיק  -מידע שימושי
מלונות ,מערב חצי האי אולימפיק
חניוני לילה ,מערב חצי האי אולימפיק
מלונות ,צפון חצי האי,
למעוניינים להאריך את השהות במקום
חניוני לילה ,צפון חצי האי,
למעוניינים להאריך את השהות במקום
מסעדות ,חצי האי אולימפיק

 14׀ ארה"ב מערב

68
69
78
86
87
88
89
98
100
100
101
101
106
106
106
116
116
117
117
128
129
129
138
138
139
148
148
149

מלונות לאורך הדרך
חניוני לילה לאורך הדרך
מלונות ,שמורת ילוסטון
מלונות ,היישוב קוק סיטי,
צפונית מזרחית לשמורה
מלונות ,העיירה ווסט ילוסטון,
מערבית לשמורה
מלונות וחניוני לילה ,העיירה גרדנר,
צפונית לשמורה
חניוני לילה ,שמורת ילוסטון
מסעדות ,שמורת ילוסטון
שמורת ילוסטון  -מידע שימושי
מלונות ,שמורת גרנד טיטון
מלונות ,העיירה ג'קסון
חניוני לילה ,שמורת גרנד טיטון
מסעדות ,גרנד טיטון ,ג'קסון
שמורת גרנד טיטון  -מידע שימושי
המונומנט הלאומי 'מכתשי הירח' -
מידע שימושי
מקומות לינה ,המונומנט הלאומי
'מכתשי הירח' והסביבה
שמורת הדיונות ברונו  -מידע שימושי
מקומות לינה ,שמורת הדיונות ברונו
והעיר בויזי וסביבתה
מסעדות ,בויזי
מקומות לינה סמוך להר הגעש סנט הלנס

230
233
235

156

מסעדות ,ניופורט וסביבתה
מלונות ,ניופורט
חניוני לילה ,ניופורט וסביבתה
מלונות ,העיירה בנדון
חניוני לילה ,אזור העיירה בנדון

244
245
245
255
255

156
157

171
174
180
180
181
181
182
183
183
218
218
219
220
220
224
224
230

חניוני לילה יפים נוספים לאורך החופים
הדרומיים של אורגון
מלונות ,שמורת הרדווד וסביבתה
חניוני לילה ,אזור שמורת הרדווד
שמורת רדווד  -מידע שימושי
מלונות ,שמורת קרייטר לייק
מלונות ,סביבת שמורת קרייטר לייק
חניוני לילה ,שמורת קרייטר לייק
מסעדות ,שמורת קרייטר לייק
שמורת קרייטר לייק  -מידע שימושי
מלונות ,בנד והמונומנט הלאומי ניוברי
חניוני לילה ,המונומנט הלאומי ניוברי
המונומנט הלאומי ניוברי  -מידע שימושי

261
262
263
266
270
270
270
271
271
280
280
281

מלונות ,סן פרנסיסקו
חניוני לילה ,אזור סן פרנסיסקו
מסעדות ,סן פרנסיסקו
מלונות ,מונטריי
חניוני לילה ,מונטריי וסביבתה
מסעדות ,מונטריי
מלונות ,לאורך כביש מספר 1
חניוני לילה ,לאורך כביש מספר 1
מלונות ,לוס אנג'לס ופרבריה
מלונות ,אנהיים
חניוני לילה ,לוס אנג'לס וסביבתה
חניוני לילה ,אנהיים
מסעדות ,לוס אנג'לס ופרבריה
מלונות ,לאס וגאס
מסעדות ,לאס וגאס
שמורת 'עמק המוות'  -מידע שימושי
מלונות' ,עמק המוות'
חניוני לילה' ,עמק המוות'
מלונות ,לי-וינינג ,ממות' לייקס ומזרח יוסמיטי
חניוני לילה ,אזור ממות' לייקס ומזרח יוסמיטי

311
312
312
338
338
339
350
351
352
352
353
353
353
373
374
384
385
385
389
389

שמורת יוסמיטי  -מידע שימושי
מלונות ,העמק של יוסמיטי וסביבתו
חניוני לילה ,העמק של יוסמיטי וסביבתו

396
398
399

שמורת הטבע הלאומית זאיון  -מידע שימושי
מלונות ,שמורת זאיון והעיירה ספרינגדייל
חניוני לילה ,שמורת זאיון וסביבתה
מלונות ,שמורת ברייס וסביבתה
חניוני לילה ,שמורת ברייס וסביבתה
שמורת ברייס  -מידע שימושי
המונומנט הלאומי 'מדרגות האסקלנטה' -
מידע שימושי
שמורת קפיטול ריף  -מידע שימושי
מלונות ,לאורך הדרך לעיירה מואב
חניוני לילה ,לאורך הדרך לעיירה מואב
מסעדות ,לאורך הדרך לעיירה מואב
מלונות ,העיירה מואב
חניוני לילה ,העיירה מואב וסביבתה
מסעדות ,העיירה מואב
שמורת ארצ'ס  -מידע שימושי
שמורת קניונלנדס  -מידע שימושי
מקומות לינה ,בדרך ל'עמק המונומנט'
מלונות ,אזור 'עמק המונומנט'
חניוני לילה ,אזור 'עמק המונומנט'
מסעדות ,בדרך ל'עמק המונומנט'
וב'עמק המונומנט'
מקומות לינה ,בדרך מ'עמק המונומנט'
לגרנד קניון
'עמק המונומנט'  -מידע שימושי
מלונות ,המצוק הדרומי ,שמורת גרנד קניון
מלונות ,העיירה טוסאיין
חניוני לילה ,המצוק הדרומי ,שמורת גרנד קניון
שמורת גרנד קניון  -מידע שימושי

429
430
430
438
438
444
454
455
455
456
457
457
458
459
460
460
480
480
480
481
481
481
485
485
485
486
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היכן למצוא בספר את האתרים המעניינים ביותר במערב ארה"ב?

בתמונה :ה ,Delicate Arch-אחת הקשתות היפות
ביותר בשמורת הטבע הלאומית ארצ’ס
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14

15

 .1הר רייניר ,עמ’ 123-112
 .2הר סנט הלנס ,עמ’ 127-124
 .3סיאטל ,עמ’ 79-60
 .4יוסמיטי ,עמ’ 411-392
 .5הגרנד קניון ,עמ’ 492-484
 .6לאס וגאס ,עמ’ 379-372
 .7ילוסטון וגרנד טיטון ,עמ’ 221-176
 .8קרייטר לייק וניוברי ,עמ’ 286-270
 .9סן פרנסיסקו ,עמ’ 323-300
‘ .10עמק המוות’ ,עמ’ 385-380
‘ .11 9עמק המונומנט’ ,עמ’ 483-478
 .12יערות הרדווד ,עמ’ 267-262
 .13זאיון וברייס ,עמ’ 445-426
 .14לוס אנג’לס ,עמ’ 363-352
 .15פורטלנד ,עמ’ 143-140
 .16איי סאן חואן ,עמ’ 93-80
 .17 10הרי הקסקייד ,עמ’ 111-94
 .18ארצ’ס וקניונלנדס ,עמ’ 477-458
 .19אגם טהו ,עמ’ 415-412
 .20אגם פאול ,עמ’ 493
 .21סן דייגו ,עמ’ 367-364
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המסלול הירוק
פרק  ,1המסלול הירוק ,מתחיל ומסתיים בסיאטל
מספר ימים15 :
אורך :כ 1,900-ק"מ (כ 1,200-מייל)
חודשים מומלצים :יוני עד אוקטובר

טיפ
ראו מידע על מפות
למסלול זה בעמוד 530
ובאתר:
ı.www.haolam.co.il/124
בעמוד  :53הר הגעש
רייניר מתנשא מעל
מפרץ פוג'ט שלחופי
מדינת וושינגטון

יום 1
יום 2
יום 3
יום 4
יום 5
 54׀ ארה"ב מערב

מסלול המתמקד בצפון מערב ארצות הברית ובעיקר במדינת וושינגטון
היפהפייה .זהו מסלול שעיקרו טבע :חופי ים המתהדרים במצוקים ועשירים
בבעלי חיים ,רכסי הרים משוננים בהם מסתתרים אגמים תכולים ,הרי געש
נישאים מכוסים קרחונים ויערות גשם עבותים הנושקים לחוף .במהלך הטיול
תוכלו לצאת לשיט צפייה בלווייתנים ,לרפטינג ,לשיט רגוע על מימיו של פיורד
ארוך ,לטיולי אופניים ,וכמובן למסלולי הליכה .כמו כן תוכלו ליהנות משלושה
ימי טיול בערים היפות סיאטל (וושינגטון) ופורטלנד (אורגון) ,אשר במהלכם
תבקרו במוזיאונים ,בשווקים ,במרכזי קניות ובאתרי בילוי .המסלול מומלץ
לכל המחפשים טיול רגוע טבול בירק ושאינו ארוך מדי לנסיעה.זהו יעד מושלם
למטיילים המתכוונים ללון בחניוני לילה (באוהל או בקרוואן) וכן למטיילים
המעדיפים ללון במלונות.
סיאטל
היום הראשון של הטיול מוקדש למוזיאונים של סיאטל סנטר ולשדרות הרחבות
והנוצצות של העיר התחתית .ראו עמוד .60
סיאטל
יום נוסף במרכז העיר סיאטל  -בכיכר פיוניר ,בשוק ובאקווריום הנושק לקו
המים .ראו עמוד .72
נסיעה צפונה לאיי סאן חואן
נסיעה צפונה לאורך חופי מדינת וושינגטון ושיט במעבורת לארכיפלג היפהפה של
איי סאן חואן .ראו עמוד .80
שיט צפייה בלווייתנים
שיט צפייה בלווייתנים במי המפרצים הסובבים את איי סאן חואן ,אחת החוויות
המרהיבות בטיול .ראו עמוד .92
צפון הרי הקסקייד
שיט חזרה ליבשת ומפגש ראשון עם הפסגות המבותרות של רכס הרי הקסקייד
החוצה את מדינת וושינגטון לאורכה .ראו עמוד .94
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מכל עבר .אזור זה ,של אחו בגובה רב ,הוא בית גידול משגשג של דובי גריזלי,
והסיכויים לראות דוב הם טובים.

למעלה :במזרח ילוסטון
ובאזור 'שן הדוב' חיים
דובי גריזלי רבים

טיפ
אם בכוונתכם ללון
באחד מחניוני הלילה
שבצפון מזרח שמורת
ילוסטון (Pebble Creek
או  ,)Slough Creekשאי
אפשר להזמין אליהם
מקום מראש ,מומלץ
להשכים קום על מנת
להגיע לחניון לא יאוחר
מהשעה  ,12:00ולא -
הסיכוי שתמצאו מקום
פנוי נמוך .אם מצאתם
מקום פנוי בחניון
 Pebble Creekאל
תמשיכו הלאה לחניון
 Slough Creekשבו
הסיכוי שתמצאו מקום
פנוי נמוך במיוחדı.

טיפ
בכניסה לשמורת ילוסטון
כדאי לבקש דפי פירוט
ומפות של מסלולי
הליכה ברחבי השמורה,
בעיקר מסלולים באזור
Tower-Roosevelt
וı.Canyon Village-

טיפ
איכות הכבישים
בילוסטון איננה טובה
ולעתים קרובות נוצרים
לאורך הדרך פקקים
עקב עצירה של
מטיילים הצופים בבעלי
חיים .קחו זאת בחשבון
בעת תכנון היום ודעו
שהמהירות הממוצעת
בשמורה אינה עולה על
 50קמ"שı.
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כארבעים מייל מרד לודג' תחלפו על פני פנייה ימינה לחניון לילה יפהפה על
שפת אגם ( ,)Island Lake Campgroundמקום מושלם לפיקניק (או ללינה אם
אינכם מתעתדים להגיע עד ילוסטון ,ציון החניון ,10 :אין אפשרות להזמין מקום
מראש ,אין בו מי שתייה).
מן החניון מתחיל מסלול הליכה מקסים ולא קשה בשם ,Beartooth High Lakes
החולף לצדי אגמים רבים בגובה רב ,הזדמנות מצוינת לחילוץ עצמות .אורך
המסלול הוא  13ק"מ (תוספת גובה  660מ') אבל אין הכרח ללכת את כולו ,גם הליכה
הלוך חזור של כשלושה או ארבעה ק"מ מומלצת .שימו לב  -באזור זה דובי גריזלי
רבים.
קצת אחרי החניון ,בהמשך הדרך ,שוכנת חנות קטנה  .Top of the Worldכארבעה
מייל ממנו  -פנייה ימינה לדרך עפר (לא לקרוואנים) המובילה לנקודת תצפית
מרהיבה נוספת על רכס הרי הרוקי ( .)Butte Lookoutמן הפנייה לנקודת התצפית,
אורך הדרך עד העיירה קוק סיטי ( )Cooke Cityהוא כ 25-מייל .לצד הדרך נהרות,
אגמים ומפלי מים.
קוק סיטי היא עיירה קטנה ונחמדה הממוקמת כשלושה מייל מן השער הצפון
מזרחי של ילוסטון .יש בעיירה כמה מלונות נעימים ,כמה מסעדות נחמדות (נסו
את  ,Beartooth Cafeאו את  ,)The Bistroתחנת דלק וחנות מזכרות .אם אתם
לנים במקום והשעה עדיין לא מאוחרת מדי ,מומלץ לצאת לעת ערב לנסיעה
קצרה בעמק הלאמר שבחלקה הצפון מזרחי של השמורה.

בריחתם של בני שבט נז פרס
סיפור עגום זה ,השייך להיסטוריה של דיכוי האינדיאנים במערב ארה"ב ,התרחש
בסוף המאה ה ,19-אז החליטו שלטונות ארה"ב על פינויים של בני שבט נז
פרס ( )Nez Perceמן השטחים הפוריים שבהם חיו במדינת אורגון לאורך נהר
הקולומביה ,לאחר שנמצא זהב במקום .התוצאה הייתה עגומה  -מאבק כוחות
עקוב מדם בין השבט ובין הצבא האמריקני.
בעקבות המלחמה שפרצה בין הצדדים ,חשש מנהיג השבט ,הצ'יף ג'וסף (Chief
 ,)Josephלגורל אנשיו וראה מוצא אחד בלבד  -מנוסה לקנדה .ההימלטות של

בני השבט ,על נשותיו וילדיו ,לכיוון קנדה ,בנתיב שחצה את מדינות איידהו
ומונטנה ,ואף חלף בתחומי שמורת ילוסטון ,הייתה הרת אסון וגבתה קרבנות
רבים.
לאחר מרדף של מעל  2,000ק"מ ,כשכבר לא היו רחוקים מן הגבול ,הצליח הצבא
האמריקני לאגוף כשלוש מאות גברים ,נשים וילדים אינדיאנים ואלו נאלצו
להיכנע .תוואי הבריחה של השבט מפני הצבא מוכרז 'שביל היסטורי לאומי'.
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יום  - 3מונטריי




  













 






 





  

יום שכולו ים בעיירה היפה מונטריי שלחופי האוקיינוס השקט ,מדרום לסן
פרנסיסקו.

מייל ורדו בירידה של רחוב דל מונטה ( .)Del Monte Aveלאחד נסיעה של כשני
מייל ברחוב זה פנו קלות ימינה לרחוב לייטהאוס ( ,)Lighthouse Aveהמוביל
אל קרבת האקווריום של העיר מונטריי (יש באזור הן חניית מדחנים והן חניונים
בתשלום).

 











לינה :מונטריי ,ראו מידע על מקומות לינה בעמודים .339-338





  



אורך הדרך :כ 120-מייל,
כ 2-שעות נסיעה,
ראו מפה בעמוד 335

טיפ
ביום זה מומלץ לצאת
לדרך בשעת בוקר
מוקדמת כדי ליהנות
מכל האטרקציות שיש
לאזור מונטריי להציעı.
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שימו לב
■ ניתן לנסוע מסן פרנסיסקו דרומה ישירות בכביש מספר ( 101במקום בכבישים
 I-280ו )I-85-אולם כביש  ,101בקרבת סן פרנסיסקו ,עלול להיות פקוק ועל
כן ההמלצה היא לנסוע דרומה בכבישים  I-280ו .I-85-כמו כן אפשר לנסוע
למונטריי בכביש מספר  1המתפתל לאורך החופים היפים שמדרום לסן פרנסיסקו,
אולם כביש זה הוא איטי ונסיעה בו עד מונטריי תארך קרוב לוודאי כשלוש שעות
במקום כשעתיים בכבישים המהירים יותרı.
↵ היכנסו לרכב ,עלו על כביש  101לכיוון דרום שיוביל אתכם אל כביש I-280
לכיוון דרום .סעו בכביש  42 I-280מייל ,וסמוך לעיר סן חוזה ( )San Joseשבעמק
הסיליקון ,עלו על כביש  I-85לכיוון דרום .סעו בכביש  I-85 18מייל וצאו ממנו
ביציאה  1Aלכיוון כביש  101המוביל ללוס אנג'לס.

בבוקר יום זה סעו מסן פרנסיסקו דרומה בכביש  I-280ולאחר כ 30-מייל עברו
לכביש  I-85לכיוון גילרוי ( ,)Gilroyסעו בו כ 18-מייל ועברו ממנו לכביש 101
לכיוון דרום .לאחר נסיעה של כ 40-מייל בכביש  101עברו לכביש  156לכיוון
מונטריי .סעו שישה מייל התמזגו עם כביש  1לכיוון דרום ,סעו על כביש  1כ12-

העיר מונטריי ( )Montereyשוכנת בקצהו הדרומי של מפרץ מונטריי ,שהנו אחד
מאוצרות הטבע הימיים המרשימים ביותר שיש לקליפורניה להציע .בלב המפרץ,
עמוק בתוך מי הים ,משתרע קניון עצום שהיה יכול להכיל בתוכו את הגרנד קניון
ולהשאיר גם מקום לכמה קניונים נוספים .מעל קרקעיתו ,שעומקה יותר מארבעה
ק"מ ,שוחים במי הים תמנונים ענקיים ,לווייתנים וכרישים אימתניים .באזורים
הרדודים יותר של המפרץ משתעשעות לוטרות בתוך יער של אצות ענק ,ופילי
הים מתחממים בשמש על חופיו החוליים .מעל לפני המים מפלחים את האוויר
מאות מיני עופות המגיעים לאזור בעקבות הדגים ,הסרטנים והאקלים הנוח ,ומדי
סתיו מקשטים את השמים עשרות אלפי פרפרים כתומים הנודדים לאזור מדי
שנה .אין עוד מקום לאורך חופי קליפורניה שעולם החי שבו כה עשיר .העיירות
הנחמדות שבסביבה ,נוף המפרץ וריבוי בעלי חיים מיוחדים הופכים את המקום
לאבן שואבת לתיירים.
אז איך בכלל מתחילים לתכנן את הביקור באזור מונטריי ,מקום שיש בו כל כך
הרבה מה לעשות? שכירת קיאקים ושיט בין אריות הים והלוטרות ,צלילה אל
תוך ג'ונג'ל תת-ימי של אצות ענקיות ,הפלגה אל להקות של דולפינים ולווייתנים
(מומלץ בעיקר בין החודשים דצמבר-מאי ,ראו פרטים בעמוד  ,)336או סתם שכירת
כרכרת אופניים ורכיבה לאורך הטיילת של העיר ,הן רק חלק קטן ממה שאפשר
לעשות כאן והבחירה היא קשה.

טיפ
ניתן להוסיף ליום זה
(בדוחק רב) ביקור קצר
במרכז עודפי הייצוא
של העיר גילרוי (Gilroy
)Premium Outlets
הממוקמת בין סן
פרנסיסקו למונטריי.
כדי להגיע לגילרוי ,רדו
מכביש  101בירידה של
דרך ליבסלי (Leavesley
 )Rdהמובילה למרכז
הקניות הממוקם ממזרח
(משמאל אם מגיעים
מצפון) לדרך,
י שני-שבת ,21:00-9:00
ראשון ,19:00-10:00
,408-842-3729 A
681 Leavesley Rd, B
ı.Gilroy

בעמוד ממול' :כף
האוהבים' ביום קיץ חם
למטה :האקווריום של
מונטריי .הביקור במקום
מומלץ ביותר
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פילי ים
מדי חורף מגיעות לחופי קליפורניה אלפי נקבות פילי ים
( )Elephant Sealsהרות כדי להמליט את צאצאיהן .יחד אתן
מגיעים גם הזכרים ,וקרבות החיזור שהם מנהלים מהווים
את שיא הפעילות הרוחשת על החוף .למרות גופם העצום
והמגושם (משקלם של הזכרים כשני טונות וחצי) מצליחים
פילי הים להזדקף ולהילחם זה בזה בעוז ,לעתים עד זוב דם.
המנצחים יזכו להפרות את הנקבות ,ואילו המפסידים ייאלצו
להמתין לשנה הבאה .מראה ההזדווגות של היצורים הענקיים
והשמנוניים האלה ,שמצליחים לפלס לעצמם דרך מעל ערמות
של יצורים דומים להם אל עבר הנקבות שבהן הם חפצים ,הוא חוויה מיוחדת.

תמונה עליונה :נקבות
פילי ים
תמונה תחתונה :פיל ים
ממין זכר 2.5 .טונות של
שומן מגינים על בעל
חיים זה במי
האוקיינוס הקרים
משמאל :פיל ים צעיר
ממין זכר,
שימו לב לחדק שבזכותו
ניתן למין זה שמו

הידעתם?
בסוף המאה ה 19-נצודו
פילי הים בשל השומן
המשובח שלהם ,ורק
כמה עשרות מתוכם
שרדו לאורך חופי חצי
האי בחה קליפורניה.
למרבה המזל מדינת
מקסיקו ומאוחר יותר
ארה"ב הכריזו עליהם
כבעלי חיים מוגנים,
והודות לכך
התאוששה האוכלוסייה
והיא מונה כיום
כ 150,000-פרטיםı.
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לאחר ההזדווגות מתעכבת התפתחות הביצית המופרית בגופה של הנקבה
שהזדווגה ,למשך כמה חודשים .הודות לכך תוכל הנקבה להתאושש בטרם תיאלץ
להשקיע כוחות בהיריון נוסף .בחודש מרץ מתחילים הזכרים לעזוב את החוף.
הנקבות עוזבות מיד לאחר מכן ,כשהן מותירות אחריהן את צאצאיהן שייאלצו
לשרוד בכוחות עצמם .בתקופה זו (אפריל-מאי) אפשר לשמוע לאורך קו החוף
את יללותיהם קורעות הלב ,כשהם מחפשים אחר אמם שנעלמה .בתוך פחות
מחודשיים לומדים הצעירים לשחות ולמצוא מזון בכוחות עצמם ,ועד מהרה
פונים גם הם אל עבר הים הפתוח ונודדים צפונה לאורך חופי מדינת וושינגטון
והאי ונקובר .חוץ מהתיירים ,המגיעים לשם מדי שנה בהמוניהם לחזות בתופעה,
מושכים פילי הים לאזור בעלי חיים רבים אחרים .מלבד שחפים ועופות,
המסתובבים ללא הרף בין גושי הבשר הענקיים כדי לזכות במעט משאריות השליה
הנפלטת מגופה של פילת הים לאחר ההמלטה ,פוקדים את האזור גם כרישי
עמלץ לבנים (כרישי הסרט 'מלתעות') ,שפילי הים הנם טרפם המועדף .המקומות
הטובים ביותר לראות פילי ים בקליפרוניה הם שמורת אניו נואבו ()Ano Nuevo
הסמוכה לעיירה סנטה קרוז והחוף שמצפון לעיירה סן סימיון.

מה בין אריה ים ,כלב ים ופיל ים?
אריות ים ( )Sea Lionsוכלבי ים ( )Sealsנפוצים מאוד לאורך
חופי קליפורניה .הם ניזונים מדגים ,דיונונים ,תמנונים וחסרי
חוליות נוספים ,מסוגלים לשחות במהירות של כמה עשרות
קמ"ש ולצלול לעומקים של מעל  100מ' .ואיך יודעים באיזה
מבין השניים מדובר? ובכן  -את נביחותיו של אריה הים קשה
לפספס ,ואילו כלב הים שקט יותר ואינו נוטה להשמיע קולות.
דרך נוספת היא להסתכל על האזניים :באוזניו של כלב הים קשה
להבחין ,אך אלו של אריה הים בולטות ,וקל לזהותן .הבדל נוסף
הוא שאריה הים מסוגל לעמוד על סנפיריו הקדמיים ולהרים את
גחונו וכך להתקדם על פני היבשה .פילי ים לעומתם נדירים יותר וגם גדולים יותר
(משקלם של הזכרים כ 2.5-טונות; משקלם של אריות ים כחצי טונה בלבד) ,בדומה
לכלב הים לא ניתן להבחין באוזניהם ,לזכרים יש חדק אשר בזכותו ניתן להם שמם.

לוטרת ים
לוטרות ים ( )Sea Otterנפוצות מאוד לאורך חופה המרכזי של קליפורניה ,ובעיקר
באזור שבין העיירות מונטריי וקמבריה בשמורת ,California Sea Otter Refuge
שם ניתן לראותן שוחות בין יערות האצות .אורכן של לוטרות הים כמטר ,משקלן
כ 30-ק"ג והן בעלות הפרווה העבה ביותר בכל ממלכת החי ,פרווה המצליחה לשמר
את חום גופן במימיו הקרים של האוקיינוס השקט (בניגוד ליונקים ימיים אחרים אין
ללוטרות שכבת שומן שבעזרתה הן שומרות על חום גופן) .כיום מאכלסים כ2,500-
פרטים ממין זה את חופי קליפורניה (ועוד אלפים רבים חיים לאורך חופי אלסקה
וסיביר) ,ואוכלוסיית הלוטרות שעמדה על סף כליה במאה הקודמת עקב הביקוש
לפרוותן ,היא כעת במגמת התאוששות .הג'ונגל התת-ימי שיוצרות אצות הקלפ
הוא בית הגידול המועדף על בעל חיים פיקח זה ,הניזון מצדפות ,סרטנים ,חלזונות
וחסרי חוליות נוספים ,וכדי לפצח את קונכיותיהם הוא משתמש באבנים.

תמונה עליונה :כלבי ים
נחים בשפל על סלעים
לחופי העיר מונטריי
תמונה אמצעית:
זוג לוטרות
תמונה תחתונה :אריות
ים נחים על מצוף בים
במפרץ מונטריי
מימין :אריה ים ,שימו לב
לאוזניים הבולטות
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מידע שימושי

בעמוד קודם :תמרור
עצור בצומת שבו
הנסיעה מותרת לפי סדר
ההגעה לצומת
()4 way stop
בעמד ממול :מראה של
השמים השמים בעת
סופת ברקים

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  .)011טלפון חירום (משטרה,
אמבולנס ,מכבי אש) .911 :שירות מודיעין טלפוני ,411 :מידע על מצב כבישים.511 :

מזג האוויר

יו
א
טה
ריז
ונה
נ
ווא
דה
קלי
פור
ניה

האקלים במערב ארה"ב הוא מגוון .במדינות
וושינגטון
הצפוניות ,המרוחקות מהים ,מונטנה ,וויאומינג
מונטנה
אורגון
ואיידהו החורף מתחיל כבר במהלך חודש
מינג איידהו
יאו
אוקטובר (בחלק מהמקומות השלג מתחיל
וו
להיערם כבר בספטמבר ונמס רק במאי או
ביוני) .הקיץ במדינות אלה אמנם חם ונעים
אולם מלווה לעתים בגשמים עזים .במדינות
הצפוניות הקרובות לים ,וושינגטון ואורגון,
החורף מתון יותר ,אם כי המקומות הגבוהים על
רכס הרי קסקייד מכוסים שלג מאוקטובר עד
אפריל (יש מקומות שבהם השלג אינו נמס עד יולי) .לאורך חופי וושינגטון ואורגון
לרוב לא יורד שלג כלל (וכך גם בסיאטל ובפורטלנד) ,ורוב המשקעים הפוקדים חבל
ארץ זה הם גשמים ,בכמויות גדולות ובמהלך כל חודשי השנה .במדינת קליפורניה
מזג האוויר נוח יותר ,ולמעשה בחלקים גדולים ממנה הוא ים תיכוני טיפוסי ומזכיר
את מזג האוויר שבישראל .עם זאת ,בקליפורניה יש יותר משקעים מאשר בארץ
ואת הרי הסיירה נוואדה פוקדות בחורף סופות שלגים הגורמות לחסימת חלק מן
הכבישים .האקלים בנוואדה ,דרום יוטה ואריזונה שבדרום מערב ארה"ב הוא מדברי.
הקיץ חם ואילו החורף קר ואף מושלג ,וזאת בשל הרום הרב שבו ממוקמים מדבריות
אלה (בשמורת הטבע הלאומית ברייס למשל ,המתנשאת לגבהים של 2,700-2,400
מ' מעל פני הים ,הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס כ 200-לילות בשנה בממוצע).

שימו לב
מחירי מלונות מצוינים
בספר בסימן  ,$לפי
הפירוט הבא:
 - $פחות מ150$-
ללילה,
 $250-150 - $$ללילה,
 - $$$מעל $250
ללילה .מחירי מסעדות
מצוינים בספר בסימן ,$
לפי הפירוט הבא( :למנה
עיקרית בארוחת ערב),
 - $עד ,$20
,$30-20 - $$
 $30 - $$$ומעלהı.

שימו לב

כרטיס ( AAAניתן
להוציא בממסי) מקנה
הנחה של  10%במלונות
רבים ובחלק מחניוני
הלילה הפרטייםı.
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סופות ברקים ורעמים
סופות הברקים והרעמים ,הנפוצות בחודשי הקיץ בעיקר בשעות אחר הצהריים
בחלק מאזורי מערב ארה"ב (ובעיקר בדרום מערב) ,מביאות עמן מראות
מרשימים אך גם מהוות סכנה .הסבירות להיפגע מברק אמנם נמוכה (יש
האומרים אחד למיליון) אבל בחלק ממסלולי הטיול במערב ארה"ב ,ובעיקר
באלה שבמדבריות הגבוהים או על הפסגות הגבוהות שמעבר לקו העצים,
הסכנה עלולה להיות מוחשית וכדאי להיות מודעים לה ולהישמר מפניה.
אם תכננתם לטייל באזורים מעל לקו העצים בימים שצפויות בהם סופות,
מומלץ לטייל בהם רק בשעות הבוקר .אם נקלעתם לסופת ברקים ורעמים
וברצונכם לאמוד את מידת הסכנה ,ספרו את מספר השניות בין הברק לרעם .אם
המספר שקיבלתם קטן מ 30-אתם שוכנים באזור שבו ברק עלול לפגוע .במקרה
זה התרחקו ממקורות מים (מומלץ להתרחק לפחות  100מ') וחפשו מחסה ביער
עבות ,באזור של עצים נמוכים המוקפים על ידי עצים גבוהים יותר או באזורים
שבהם הקרקע נמוכה יותר .בכל מקרה ,הקפידו לא להסתתר מתחת לעצים
בודדים בשטח חשוף ,מכיוון שאלו הם המקומות המסוכנים ביותר להסתתר
בהם .בנוסף לכך ,מומלץ להתפזר ולא להישאר יחד כקבוצה גדולה .יש להיפטר
מאביזרים שיש בהם מתכת ,כמו למשל מקלות הליכה ותרמילים שיש בהם
מוטות מתכת ,ויש להתרחק מגדרות ,ממבנים שיש בהם מתכת או שאין להם
קירות (כמו תחנת אוטובוס או פרגולה באזור פיקניק) וכדומה.
חשמל סטטי באוויר יכול להעיד על פגיעת ברק קרבה .אם אתם מרגישים
ששערותיכם סומרות ולא הצלחתם למצוא מחסה ,התכופפו לעמדת כריעה
וכסו ראשכם עם ידיכם ,אין לשכב על האדמה בשום פנים ואופן ,מומלץ לעמוד
בעמדת כריעה על קצות האצבעות ,כדי להקטין שטח מגע עם האדמה .יש לציין
ששהות ברכב בעת סופת ברקים בטוחה למדי .מומלץ לכבות את המנוע ,לסגור
חלונות ולהניח את ידיכם בין רגליכם ,אין לגעת במרכב הרכב.

שימו לב
בעלי דרכון ישראלי
חייבים ויזה כדי לבקר
בארה"ב .מומלץ להתחיל
בהליך הוצאת הוויזה
מספר חודשים לפני
הנסיעה המתוכננת.
את הוויזה ניתן להוציא
בשגרירות ארה"ב,
וכדי לקבלה יש להגיע
לשגרירות לראיון אישי.
עלות הוצאת הוויזה
קרוב ל $200-לאדם,
פרטים נוספיםisrael. + :
usembassy.gov/visas.
ı.html

שימו לב
למידע על מזג אוויר
בארה"בwww. + :

ı.weather.com
שימו לב

בשל סכנת התלקחות
שריפות ,מוטל לעתים
באזורים מסוימים איסור
גורף על הבערת אש
בחניוני הלילה וכן איסור
על עישון מחוץ לרכב
(ולעתים אף בתוכו)ı.

שימו לב
בחודשי הקיץ אפשר
ללבוש במערב ארה"ב
בדרך כלל חולצה קצרה,
ולעתים סוודר קל .עם
זאת מומלץ להצטייד
במעיל גשם טוב ,שכן
גשם הוא אורח תדיר
בקיץ בחבל ארץ זהı.

שימו לב

שעון
המדינות קליפורניה ,וושינגטון ,אורגון ,נוואדה וחלקים מאיידהו שייכות
ל ,Pacific Time-שלוש שעות אחרי שעון החוף המזרחי ( )Eastern Timeו10-
שעות אחרי שעון ישראל .המדינות מונטנה ,וויאומינג ,יוטה ,אריזונה וחלקים
מאיידהו שייכות ל ,Mountain Time-דהיינו שעה אחת לפני שעון החוף המערבי
של ארה"ב ( ,)Pacific Timeשעתיים אחרי שעון החוף המזרחי ( )Eastern Timeו9-
שעות אחרי שעון ישראל.

גם בקיץ עלול להיות
לעתים קר במקומות
הגבוהים במערב ארה"ב
ואם ישנים באוהל מומלץ
להצטייד בשק שינה חם
(שמתאים למינוס חמש
מעלות ומטה ,המאפשר
שינה נעימה בפלוס
חמש ומעלה)ı.
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