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הקדמה
למה דווקא מערב קנדה? חבל ארץ זה ניחן ביופי פראי ,במרחבים עצומים ,בנופים שאין דומה להם ,ובעושר
גדול של בעלי חיים בים וביבשה .מעט מאוד מקומות בעולם מגוונים בנופם כחבל ארץ זה אשר יש בו
פיורדים שנחצבו על ידי קרחונים ,שרשראות הרים נישאות המכוסות מעטה שלג ,הרי געש המעלים עשן,
יערות גשם עבותים ,ומקומות שבהם גייזרים מתפרצים בעוצמה מתוך האדמה .בהרים ובשמורות הטבע
של מערב קנדה וצפון מערב ארה"ב איילים קנדיים מנהלים קרבות חיזור ודובי גריזלי אוכלים בשלווה
פירות יער .מתחת לפני המים חיים מינים רבים של לווייתנים הנודדים בעקבות להקות של דגי סלמון
והרינג ,ומושבות רעשניות של אריות ים מאכלסות את האיים הקטנים המנקדים את המפרצים הצרים.
הערים הססגוניות כוונקובר ,ויקטוריה וסיאטל ,על גשריהן ,שוקיהן והנוף המרהיב הנשקף מהן ,מוסיפות
לטיול נדבך נוסף.
למה דווקא ספרי סדרת מסלולים? האינטרנט מוצף במידע ,חלקו מקצועי וחלקו לא .הקושי לברור את
המידע הוא רב ,ובניית מסלול טיול מן המידע מלווה בהשקעת זמן ממושך ,שלא תמיד מניבה את התוצאות
הרצויות .מנגד ,מדריכי נסיעות סטנדרטיים (הבנויים כרשימת מכולת של כל מה שיש לראות ולעשות בלא
התייחסות מספקת לתכנון של המסלול ולתעדוף אתרים) גם אינם עונים תמיד על הצורך של המטייל,
שהקושי העיקרי שלו הוא בדרך כלל לבנות שלד מסלול  -לבחור את נקודת ההתחלה והסיום ,להחליט
היכן לבקר ועל מה לוותר וכמה זמן להקדיש לכל אתר ,לתכנן באילו דרכים לנסוע ,ובעיקר לבנות טיול
הגיוני המתחשב בכלל הגורמים שיש לתת עליהם את הדעת .על הצורך הזה בדיוק עונה ספר זה ,אחד
מתוך עשרה ספרים בסדרת מסלולים המצליחה ,שכבר מזמן הפכה לתנ"ך של המטיילים בצפון אמריקה.
סדרה זו פותחה לאחר שנים רבות של טיולים מתוך הבנת הפורמט המתאים ביותר למטייל הישראלי.
מטרת ספרי הסדרה היא לתכנן עבורכם את הטיול ,לברור את המידע ,לארגנו ולהציגו כך שכל מה שייוותר
לכם לעשות הוא רק להזמין טיסות ומלונות ,לארוז ולצאת לדרך .כל זאת מתוך הנחה שמטיילים רבים
יחליטו בסופו של דבר לערוך שינויים במסלולים המוצעים (ויש בספרים הצעות לכך) ,וכן בהצגת המידע
כך שכל קבוצת מטיילים תוכל לבחור בכל יום טיול את הפעילויות המתאימות לה על פי תחומי עניין וחתך
הגילאים.
אז מה כולל הספר? בספר זה יש שבעה מסלולי טיול נבחרים .אפשר לצאת לכל אחד מהם בנפרד או
שאפשר לאחד חלקים מהם ליצירת טיול ארוך ומקיף ,וניתן גם לרווח אותם או להוסיף להם יעדים נוספים
המתוארים אף הם בספר .כל המסלולים מותאמים גם למשפחות וכוללים מבחר פעילויות מומלצות בטיול
עם ילדים .פירוט מסלולי הספר כולל גם מידע על מסלולי הליכה בטבע ובעיר ,דרכי נוף ,מקומות מומלצים
לצפייה בבעלי חיים ,אטרקציות למיניהן ,מסעדות ,חניוני לילה ומלונות מומלצים .יש בספר גם מפות
התמצאות רבות וכן מפות שאפשר לסרוק דרכן את מסלולי הנסיעה היומיים ישירות לטלפון הנייד.
ולסיכום ,ספר זה נכתב מתוך אהבת טיולים אינסופית ומתוך רצון להנחיל אהבה זו הלאה אליכם הקוראים,
וכל ההסברים הניתנים בו מבוססים על הכרה אישית מעמיקה של חבלי הארץ .אני מקווה שתיהנו
מהשימוש בו ותרגישו במהלך המסע המופלא שלכם שהוא מלווה אתכם לכל אורך הדרך כמעין מדריך
פרטי.
טיול מהנה ,נטע דגני
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כיצד להשתמש בספר זה?
בספר זה יש שבעה מסלולי טיול המתמקדים בקולומביה הבריטית ,אלברטה ודרום יוקון אשר בקנדה,
ובוושינגטון ,איידהו ,מונטנה ,צפון וואיומינג ודרום מזרח אלסקה אשר בארה"ב .כל מסלול מלווה
במפה שעליה 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.
כדי להחליט באיזה מסלול לבחור עיינו בפירוט המסלולים ובמפת המסלולים שבעמודים  .9-8אם ברצונכם
לשלב מסלולים ליצירת טיול ארוך ומקיף ,עיינו בעמודים .11-10
להלן מידע כללי על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול האדום
מסלול נהדר זה עובר בנופים המשכרים של שמורות הטבע הלאומיות באנף ,ג'אספר
ויוהו ,הפנינים של הרי הרוקי הקנדיים .הרים אלה ,החוצים את יבשת צפון אמריקה
לאורכה ,ניחנים באוצרות טבע שאין דומה להם ובנופים יוצאי דופן  -אגמים בצבע
טורקיז ,פסגות ומצוקים משוננים ,שדות קרח ,ועושר רב של בעלי חיים .את כל אלה
חוצה מערכת מסועפת של שבילים ההופכים את המקום לגן עדן לכל מי שאוהב ללכת
ברגל ולחוש את הטבע לא רק מבעד לחלון רכבו .המסלול מיועד לכל מי שמחפש
טיול בטבע ,עם מרחקי נסיעה קצרים יחסית ועם הליכה מרובה ברגל ,אך גם עם הרבה
אפשרויות טיול והרבה אטרקציות למי שאינו מעוניין במסלולי הליכה ארוכים .זהו יעד
מושלם למתעתדים ללון באוהל (בהנחה שמזג האוויר מאיר פנים) ,בקרוואן ,או במלונות
מפנקים שכמותם יש בהרי הרוקי הקנדיים בשפע.

המסלול הסגול
מסלול זה הוא למעשה הארכה של המסלול האדום וכולל גם את שמורות הטבע
הלאומיות אגמי ווטרטון שבדרום פרובינציית אלברטה (קנדה) ,וגליישר שבצפון מדינת
מונטנה (ארה"ב) .הנסיעה לשמורות טבע אלה היא דרך 'ארץ הקאנאנאסקיס' ,אזור
מרשים הממוקם ממזרח להרי הרוקי .במסלול זה יש סיכוי רב לצפות במגוון בעלי חיים.

המסלול החום
זהו המסלול הרגוע ,השלו והקצר ביותר בספר .הוא מתמקד בדרום מערב קולומביה
הבריטית ובאי הגדול והיפה ונקובר השוכן ממערב ליבשת .המסלול משלב בין טיולים
בטבע מרשים  -חופי ים הנושקים ליערות גשם עבותים ,פיורדים צרים שנחרצו על ידי
קרחונים ,ערוצי מים שוצפים ולהקות של לווייתנים המתקרבות דרך קבע לחוף ,לבין
בילוי עירוני בערים היפות ונקובר וויקטוריה .המסלול מיועד לכל מי שאינו רוצה לנסוע
 6׀ קנדה מערב

מרחקים ארוכים ומחפש יעד המשלב טיול בחיק הטבע וטיול עירוני .זהו מסלול מושלם
ללינה במלונות או לשילוב לינה באוהל ובמלונות (המסלול פחות מתאים ללינה בקרוואן,
אלא אם מאחדים אותו עם מסלולים אחרים ,שכן הקטע שמחוץ לערים קצר בו מאוד).

המסלול הכחול
המסלול מיועד ל'מתקדמים' ,לאנשים שכבר ראו את נפלאות צפון מערב אמריקה
ומחפשים חוויה שונה .המסלול משלב נסיעה ברכב ושיט במעבורת ומוביל לאזורים
נהדרים בצפון קולומביה הבריטית ,הכוללים פיורדים צרים וארוכים ,קרחונים והמון המון
דובים ועיטי ים קירחים .החלק הצפוני של המסלול ,סמוך לעיירות סטוארט ()Stewart
והיידר ( ,)Hyderהוא אחד המקומות הטובים ביותר בצפון אמריקה לצפות בדובי גריזלי
ממרפסת תצפית בטוחה (בחודשים יולי-אוגוסט בלבד) .ניתן להוסיף למסלול נסיעה
לצפון קולומביה הבריטית ולדרום יוקון ואלסקה (ראו מסלול תכלת עמוד .)220

המסלול התכלת
מסלול נהדר זה הוא למעשה הרחבה של המסלול הכחול .זהו המסלול הכי פראי ובין
היפים בספר זה ,והוא מיועד לאלו שלא חוששים משעות נסיעה ארוכות ברכב ועל סיפון
מעבורת ,ואינם יכולים לעמוד בפיתוי של נסיעה צפונה אל יוקון ואלסקה .לאורך המסלול
יש סיכויים מצוינים לצפות בדובים ,במגוון מיני איילים ,בעופות מים רבים ובלווייתנים.
תחילתו של המסלול הוא שיט במעברי המים הצרים של דרום 'המעבר הפנימי' ,ולקראת
סופו  -שיט מרהיב בין העיירות הציוריות ,הפיורדים והקרחונים של צפון 'המעבר
הפנימי' ,באותו הנתיב בדיוק שבו שטות ספינות הפאר בקרוזים צפונה.

המסלול הירוק
מסלול המתמקד בפינה הדרום מערבית של קולומביה הבריטית ובמדינת וושינגטון
אשר בצפון מערב ארה"ב .המסלול משלב טבע נהדר ובילוי עירוני  -חופי ים המתהדרים
במצוקים ועשירים בבעלי חיים ,שרשרת הרים משוננת אשר בה 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 מטיולים בערים
היפות סיאטל ,ונקובר וויקטוריה אשר במהלכם תבקרו במוזיאונים ,בשווקים ,במרכזי
קניות ובאתרי בילוי.

המסלול הכתום
מסלול זה הוא המסלול המקיף ביותר בספר ,והוא משלב טיול בהרי הרוקי הקנדיים עם
טיול בשמורות גליישר ,ילוסטון וגרנד טיטון שבהרי הרוקי האמריקניים .כמו כן כולל
המסלול כולל ביקור בערים ונקובר ,ויקטוריה וסיאטל ,וטיול לאורך חופי האוקיינוס.
המסלול עובר בפרובינציות קולומביה הבריטית ואלברטה שבקנדה ,ובמדינות וושינגטון,
איידהו ,מונטנה וואיומינג שבצפון מערב ארה"ב .המסלול כולל בתוכו את המסלולים החום
והסגול בשלמותם ,וחלקים מהמסלול הירוק .זהו מסלול נהדר שעיקרו טבע  -שרשראות
הרים ,נהרות שוצפים ,אגמי טורקיז ,מישורי בזלת שחורים ,גייזרים המתפרצים מהאדמה,
יערות גשם עבותים ,והמון בעלי חיים.
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המסלול האדום מתמקד במזרח קולומביה הבריטית ומערב אלברטה
 8ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר קלגרי ,מתאים לחודשים יוני עד תחילת ספטמבר
מתמקד בקנדה בלבד ללא מעבר לארה"ב
דגשים :האגמים האלפיניים ,נוף הפסגות המשונן ועושר עולם החי של שמורות הטבע הלאומיות של הרי
הרוקי הקנדיים  -ג'אספר ,באנף ויוהו.

מפת מסלולים במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב

המסלול הסגול מתמקד במזרח קולומביה הבריטית ,מערב אלברטה וצפון מונטנה
 12ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר קלגרי ,מתאים לחודשים אמצע יוני עד תחילת ספטמבר
רוב המסלול מתמקד בקנדה ,ונכלל בו גם מעבר קצר לארה"ב
דגשים :שמורות הטבע הלאומיות של הרי הרוקי הקנדיים  -ג'אספר ,באנף ויוהו ,וכן שמורת הטבע הפחות
מתוירת  -אגמי ווטרטון .המסלול כולל גם מעבר לארה"ב לביקור קצר בשמורת הטבע הלאומית גליישר על
רכס הרי הרוקי בצד האמריקני של הגבול.
המסלול החום מתמקד בדרום מערב קולומביה הבריטית
 7ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר ונקובר ,מתאים לחודשים מאי עד אוקטובר
מתמקד בקנדה בלבד ללא מעבר לארה"ב
דגשים :מערב האי ונקובר המיוער ועטור המפרצים ,היישוב היפהפה טופינו וכן ביקור בערים הנהדרות
ונקובר וויקטוריה.
המסלול הכחול מתמקד במערב קולומביה הבריטית
 9ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר ונקובר ,מתאים לחודשים מאי עד אוקטובר
רוב המסלול מתמקד בקנדה ונכלל בו גם מעבר קצר לארה"ב
דגשים :העיר ונקובר ,צפון האי ונקובר ,שיט במעבורת במי 'המעבר הפנימי' ,ביקור בעיירה פרינס רופרט
וביישובים המבודדים סטוארט והיידר (השוכנים בראש פיורד צר לאורך הגבול בין קנדה וארה"ב) ,וחציית
המרחבים של מערב קולומביה הבריטית.
המסלול התכלת מתמקד במערב קולומביה הבריטית ובצפונה ,בדרום יוקון ובדרום מזרח אלסקה
 18ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר ונקובר ,מתאים לחודשים סוף מאי עד תחילת ספטמבר
רוב המסלול מתמקד בקנדה ,אם כי נכללים בו גם מספר ימי שהות בארה"ב
דגשים :העיר ונקובר ,צפון האי ונקובר ,שיט במעבורת במי 'המעבר הפנימי' ,חציית האזורים הפראיים
והמבודדים ביותר בצפון קולומביה הבריטית ,דרום יוקון ודרום מזרח אלסקה המרהיבים.
המסלול הירוק מתמקד במדינת וושינגטון
 18ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר ונקובר* ,מתאים לחודשים מאי עד אוקטובר
מתמקד בקנדה ובארה"ב
דגשים :האי ונקובר ,שמורות הטבע הלאומיות קסקייד ,רייניר ,אולימפיק ,וכן הר הגעש סנט הלנס והערים
היפהפיות ונקובר ,ויקטוריה וסיאטל.
המסלול הכתום מתמקד בוושינגטון ,איידהו ,מונטנה וואיומינג
 35ימים ,מתחיל ומסתיים בעיר ונקובר* ,מתאים לחודשים יוני עד אמצע ספטמבר
מתמקד בקנדה ובארה"ב
דגשים :שמורות הטבע הלאומיות של הרי הרוקי הקנדיים ושמורות הטבע הלאומיות של הרי הרוקי
האמריקניים ,ביניהן שמורת ילוסטון ,הדובדבן שבקצפת של טיול זה .כמו כן כולל המסלול טיול במדינת
וושינגטון היפה וכן ביקור בערים ונקובר ,ויקטוריה וסיאטל ובאתרים שונים בקרבתן.
* אפשר גם להתחיל ולסיים בסיאטל
 8׀ קנדה מערב

+
המסלול האדום עמוד 49
המסלול הסגול עמוד 117
המסלול החום עמוד 137
המסלול הכחול עמוד 177
המסלול התכלת עמוד 219
המסלול הירוק עמוד 253
המסלול הכתום עמוד 325

סרקו את מפות המסלולים
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תוכן העניינים
הקדמה
כיצד להשתמש בספר זה?
תיאור המסלולים
פירוט המסלולים
שילוב והארכת מסלולים
תוכן העניינים
היכן למצוא בספר את האתרים המעניינים
ביותר במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב?
דברים שחשוב לדעת
למי מומלץ הטיול?
מתי כדאי לנסוע?
לכמה זמן כדאי לנסוע?
באיזה מסלול כדאי לבחור?
כמה עולה הטיול?
מה עדיף :חניון לילה או מלון?
מה עדיף :אוהל או קרוואן?

18
20
24
24
24
25
26
26
28

מערב קנדה וצפון מערב ארה"ב ,התמצאות
קולומביה הבריטית
אלברטה
יוקון
הטריטוריות הצפון מערביות
אלסקה
איידהו
מונטנה
וואיומינג
וושינגטון

29
30
32
34
36
38
40
42
44
46

פרק  - 1המסלול האדום
יום  - 1אגם לואיז ,שמורת באנף
יום  - 2טיולים ברגל בשמורת יוהו
יום  - 3נסיעה צפונה ב'כביש הקרחונים'
יום  - 4טיולים ברכב וברגל בשמורת ג'אספר
יום  - 5טיולים ברכב וברגל בשמורת ג'אספר
יום  - 6נסיעה דרומה ב׳כביש הקרחונים׳
יום  - 7טיולים ופעילויות בעיירה באנף
יום  - 8נסיעה חזרה לקלגרי

49
56
66
74
90
100
106
110
114
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4
6
6
8
10
12

פרק  - 2המסלול הסגול
ימים  - 7-1שמורות באנף ,ג'אספר ויוהו
יום  - 8נסיעה לשמורת אגמי ווטרטון
יום  - 9שמורת אגמי ווטרטון
יום  - 10נסיעה לשמורת גליישר וטיול בשטחה
יום  - 11שמורת גליישר
יום  - 12נסיעה לקלגרי

117
122
122
126
130
134
136

פרק  - 3המסלול החום
יום  - 1טיול רגלי בעיר ונקובר
יום  - 2שווקים ומוזיאונים בעיר ונקובר
יום  - 3שיט לאי ונקובר ונסיעה לעיר ויקטוריה
יום  - 4יום של בילוי בעיר ויקטוריה
יום  - 5נסיעה לעיירה טופינו
יום  - 6טיולים ופעילויות באזור העיירה טופינו
יום  - 7נסיעה ושיט חזרה לעיר ונקובר

137
142
152
156
160
164
170
172

פרק  - 4המסלול הכחול
ימים  - 2-1ונקובר
יום  - 3נסיעה לצפון האי ונקובר
יום  - 4שיט ב'מעבר הפנימי'
ימים  - 6-5פרינס רופרט ונסיעה לעיירות
סטוארט והיידר
יום  - 7אזור העיירות סטוארט והיידר
ימים  - 9-8נסיעה חזרה לוונקובר

177
182
182
190

פרק  - 5המסלול התכלת
ימים  - 7-1ונקובר ,פרינס רופרט ,סטוארט
והיידר
ימים  - 10-8נסיעה לדרום יוקון ולדרום
מזרח אלסקה
יום  - 11טיול בסקגווי ושיט במעבורת להיינס
יום  - 12היינס
יום  - 13טיסה או שיט לשמורת גליישר ביי
יום  - 14שיט אל קרחוני גליישר ביי
ימים  - 16-15שיט לפרינס רופרט
ימים  - 18-17נסיעה חזרה לוונקובר

198
206
210
219
224
224
232
236
242
246
248
252

פרק  - 6המסלול הירוק
ימים  - 2-1העיר ונקובר
יום  - 3נסיעה לוושינגטון והרי הקסקייד
יום  - 4מזרח הרי הקסקייד
יום  - 5שיט באגם שלן
יום  - 6נסיעה להר רייניר
יום  - 7הר רייניר
יום  - 8הר הגעש סיינט הלנס
יום  - 9נסיעה צפונה לעיר היפהפייה סיאטל
יום  - 10סיאטל
יום  - 11סיאטל
יום  - 12שיט ונסיעה לחצי האי אולימפיק
יום  - 13מערב חצי האי אולימפיק
יום  - 14צפון חצי האי אולימפיק
ושיט לוויקטוריה ,קנדה
ימים  - 18-15העיר ויקטוריה והאי ונקובר
פרק  - 7המסלול הכתום
ימים  - 2-1ונקובר
ימים  - 4-3נסיעה לשמורת ג'אספר
ימים  - 6-5שמורת ג'אספר
יום  - 7׳כביש הקרחונים׳
ימים  - 9-8אגם לואיז ,ושמורת יוהו
יום  - 10טיולים ופעילויות בעיירה באנף
ימים  - 15-11שמורות אגמי ווטרטון וגליישר
יום  - 16נסיעה דרומה לכיוון שמורת ילוסטון
יום  - 17נסיעה לילוסטון ב'דרך שן הדוב'
יום  - 18עמק הלמאר והמעיינות החמים ממות'
יום  - 19הקניון הגדול של נהר הילוסטון
ימים  - 21-20הגייזרים של מערב השמורה
יום  - 22שמורת גרנד טיטון
יום  - 23מדבריות הבזלת של מזרח איידהו
יום  - 24שמורת הדיונות היפהפייה ברונו
יום  - 25ביקור קצר בבויזי ונסיעה לסיאטל
יום  - 26המשך נסיעה לסיאטל
ימים  - 28-27סיאטל
ימים  - 31-29חצי האי אולימפיק ושיט
לוויקטוריה
ימים  - 35-32ויקטוריה והאי ונקובר

253
258
258
268
272
276
282
286
290
294
304
312
318
320
324
325
330
330
331
331
331
331
331
334
336
350
354
360
374
384
388
390
391
392

פרק  - 8שילוב והארכת מסלולים
שילוב המסלולים האדום והחום
שילוב המסלולים החום ,הכחול והאדום
שילוב המסלולים התכלת והכתום
שילוב המסלולים החום והכחול
שילוב המסלולים הירוק והכחול
הארכת המסלול האדום א'
הארכת המסלול האדום ב'
הארכת המסלול האדום ג'
הארכת המסלול הסגול
הארכת המסלול התכלת
פרק  - 9מידע שימושי
מספרי טלפון חשובים
הגעה למערב קנדה
מזג אוויר
תקשורת
ניווט
חגים לאומיים קנדה
חגים לאומיים ארה"ב
טבלת המרות
עזרה ראשונה ובתי חולים
לינה
שכירת רכב
שכירת קרוואן
דברים שחשוב לדעת לגבי שכירת קרוואן
דברים שחשוב לדעת על חניוני הלילה
מסלולי הליכה
בטיחות
ציוד לטיול קמפינג
קרדיט צלמים
אינדקס
איך מתכננים שלד מסלול נכון?
אודות

393
394
396
400
404
406
408
412
414
416
418
425
426
426
426
427
427
428
428
428
429
429
430
430
431
433
434
435
436
438
440
446
448

392
392

׀ 13

מסגרות הרחבה
חמישים שוויצריות במקום אחד
שמורות הטבע של הרי הרוקי
אגם א'והרה
מעבר ההרים 'הסוס הבועט'
נהרות קפואים
מדוע התרומם רכס ההרים?
מסילת הרכבת מגיעה לג'אספר
בעלי חיים בהרי הרוקי הקנדיים
זהירות דובים!
שמורת הטבע הלאומית פסיפיק רים
שיט לבמפילד
לווייתנים ,לווייתנים ,לווייתנים
עושר תת ימי
גלגולו של אי
גן עדן בסכנה
ההבזק הירוק
המקום הטוב בעולם לצפות
בלווייתנים קטלנים
אריות ים
המקום שבו הולכים על דגים
דגי סלמון
בואו של האדם הלבן
עיט הים הקירח ,צרור עובדות מעניינות
איי האידה גוואי
עמודי טוטם
העורב שגנב את השמש
עיירות הרפאים מחכות לתיירים
'עיירת הרפאים הידידותית ביותר באלסקה'
הרכבת בין ווייטהורס וסקגווי
הבהלה לזהב
לווייתנים גדולי סנפיר
הסיפור העגום של סכירת נהרות המערב
ההר שמאיים על סיאטל
ה 18-במאי 1980
ניו יורק של החוף המערבי
אינדיאנים
שמורת הטבע הלאומית אולימפיק
בעלי חיים בילוסטון על קצה המזלג
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60
61
70
70
78
89
89
92
99
166
167
174
175
175
176
176
185
185
185
186
193
194
196
201
201
209
209
230
233
245
261
279
288
301
310
316
346

זהירות דובים
מאדמה אינדיאנית לשמורה לאומית
בריחתם של בני שבט נז פרס
מקור הצבעים במעיינות ילוסטון
אגני הגייזרים של שמורת ילוסטון
ההוט ספוט של ילוסטון
 10,000מוקדי פעילות הידרותרמית
על הקשר שבין ילוסטון ושכפול דנ"א
זהירות יתושים

349
353
353
357
364
366
368
369
435

הצעה לשינוי/הארכת המסלול
54
הצעה לשינוי המסלול האדום
188
הצעה להארכה  -שמורת סטרת'קונה
215
הצעה להארכה  -נסיעה לבלה קולה
266
הצעה להארכה  -הר בייקר
הצעה להארכה  -טיול בהרים של מרכז איידהו 387

מפות
מפת מסלולים במערב קנדה
ובצפון מערב ארה״ב
מפת שמורות הטבע המופיעות בספר
מפת המסלול האדום
מפת סביבת האגמים לואיז ומוריין
מפת שמורות באנף ,יוהו וקוטנאי
מפת שמורת הטבע הלאומית יוהו
מפת ׳כביש הקרחונים׳ (צפון)
מפת ׳כביש הקרחונים׳ (דרום)
מפת שמורת הטבע הלאומית ג׳אספר
מפת העיירה ג׳אספר
מפת רכס הרי הרוקי
מפת העיירה באנף
מפת שמורות הרי הרוקי
מפת המסלול הסגול
מפת שמורת הטבע הלאומית אגמי ווטרטון
מפת שמורות ווטרטון וגליישר

9
17
51
63
69
71
79
79
86
87
88
113
116
119
129
132

מידע שימושי ,לינה
מפת המסלול החום
מפת האי ונקובר
מפת העיר ונקובר
מפת העיר ויקטוריה
מפת שמורת פסיפיק רים וסביבת טופינו
מפת המסלול הכחול
מפת סביבת העיירות סטוארט והיידר
מפת המסלול התכלת
מפת העיירה סקגווי
מפת העיירה היינס וסביבתה
מפת שמורת גליישר ביי וסביבתה
מפת 'המעבר הפנימי'
מפת המסלול הירוק
מפת כביש  20החוצה את הרי הקסקייד
מפת צפון מערב מדינת וושינגטון
מפת שמורת הר רייניר וסביבתה
מפת הר סיינט הלנס ועמק נהר הקולומביה
מפת העיר סיאטל
מפת חצי האי אולימפיק
מפת צפון חצי האי אולימפיק
מפת מערב חצי האי אולימפיק
מפת המסלול הכתום
מפת שמורת הטבע הלאומית ילוסטון
מפות זום אין ,ילוסטון
מפת שמורות ילוסטון וגרנד טיטון
הגייזרים המרשימים ביותר בשמורת ילוסטון
מפת שמורת גרנד טיטון
מפת דרום מזרח מדינת איידהו
שילוב המסלולים האדום והחום
שילוב המסלולים החום ,הכחול והאדום
מפת הדרך מיוהו לוונקובר
שילוב המסלולים התכלת והכתום
שילוב המסלולים החום והכחול
שילוב המסלולים הירוק והכחול
הארכת המסלול האדום א'
מפת שמורת הטבע הלאומית קוטנאי
הארכת המסלול האדום ב'
הארכת המסלול האדום ג'
הארכת המסלול הסגול
הארכת המסלול התכלת

139
141
143
161
173
179
208
221
231
235
240
241
255
271
271
281
289
297
314
314
315
329
342
344
345
363
372
386
395
397
399
401
405
407
408
411
412
414
417
418

שמורת הטבע הלאומית באנף  -מידע שימושי 61
שמורת הטבע הלאומית יוהו  -מידע שימושי 61
62
מלונות ,אגם לואיז וסביבתו
62
חניוני לילה ,אגם לואיז
64
מלונות ,שמורת יוהו
64
חניוני לילה ,שמורת יוהו
78
שמורת ג'אספר  -מידע שימושי
84
מלונות ,העיירה ג'אספר
85
חניוני לילה ,סביבות העיירה ג'אספר
85
מסעדות ,העיירה ג'אספר
108
מלונות ,העיירה באנף
109
חניוני לילה ,העיירה באנף ודרום השמורה
109
מסעדות ,העיירה באנף
116
מלונות ,העיר קלגרי

מלונות ,שמורת אגמי ווטרטון
חניוני לילה ,שמורת אגמי ווטרטון
שמורת אגמי ווטרטון  -מידע שימושי
שמורת גליישר  -מידע שימושי
מלונות ,מזרח שמורת גליישר
חניוני לילה ,מזרח שמורת גליישר

125
125
125
131
136
136

מלונות ,העיר ונקובר
מסעדות ,העיר ונקובר
המעבורת מן העיר ונקובר לאי ונקובר
מלונות ,העיר ויקטוריה
חניוני לילה ,העיר ויקטוריה
מסעדות ,העיר ויקטוריה
שמורת פסיפיק רים  -מידע שימושי
מלונות ,העיירה טופינו והסביבה
חניוני לילה ,העיירה טופינו והסביבה
מסעדות ,העיירה טופינו

148
149
157
158
158
159
166
168
169
169
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לינה וסיורים ,העיירה טלגרף קוב
מלונות ,העיירה פורט הרדי
חניוני לילה ,העיירה פורט הרדי
המעבורת מפורט הרדי לפרינס רופרט
מלונות ,העיירה פרינס רופרט
חניוני לילה ,העיירה פרינס רופרט
מסעדות ,העיירה פרינס רופרט
מלונות ,העיירה סטוארט
חניוני לילה ,העיירות סטוארט והיידר
מסעדות ,העיירה סטוארט

189
189
189
192
197
197
197
204
204
204

מלונות ,העיירה סקגווי
חניוני לילה ,העיירה סקגווי
מלונות ,העיירה היינס
חניוני לילה ,העיירה היינס
הגעה ,שיט ולינה ,גליישר ביי וגוסטבוס
שמורת גליישר ביי  -מידע שימושי
פעילויות ,העיר ג'ונו
לינה ,העיר ג'ונו
מידע על המעבורת מג'ונו לפרינס רופרט

230
230
234
234
243
245
250
251
252

335
מלונות ,לורל ובדרך ללורל
335
חניוני לילה ,לורל ובדרך ללורל
338
מלונות ,שמורת הטבע הלאומית ילוסטון
338
מלונות ,העיירה קוק סיטי
339
מלונות ,העיירה ווסט ילוסטון
339
מלונות ,העיירה גרדנר
340
חניוני לילה ,שמורת ילוסטון וסביבתה
341
שמורת ילוסטון  -מידע שימושי
378
מלונות ,שמורת גרנד טיטון
378
מלונות ,העיירה ג'קסון
379
חניוני לילה ,שמורת גרנד טיטון וג'קסון
380
מסעדות ,העיירה ג'קסון
380
שמורת גרנד טיטון  -מידע שימושי
385
'מכתשי הירח'  -מידע שימושי
386
מלונות ,העיירה טווין פאלס
חניוני לילה ,המונומנט הלאומי 'מכתשי הירח' 386
חניוני לילה ,שמורת הדיונות ברונו וסביבתה 389
389
מלונות ,העיר בויזי וסביבתה
391
מסעדות ,העיר בויזי
391
מלונות ,בדרך לסיאטל
391
חניוני לילה ,בדרך לסיאטל

שמורת צפון הרי הקסקייד  -מידע שימושי
מלונות ,העיירה ווינת'רופ
חניוני לילה ,העיירה ווינת'רופ וסביבתה
מסעדות ,העיירה ווינת'רופ
מלונות ,העיירה שלן
חניוני לילה ,העיירה שלן
מסעדות ,העיירה שלן
מלונות ,שמורת הר רייניר וסביבתה
חניוני לילה ,שמורת הר רייניר
שמורת הר רייניר  -מידע שימושי
הר סיינט הלנס  -מידע שימושי
מקומות לינה ,ביישוב קוגר ובדרך לסיאטל
מלונות ,העיר סיאטל
מסעדות ,העיר סיאטל
שמורת אולימפיק  -מידע שימושי
מלונות ,מערב חצי האי אולימפיק
חניוני לילה ,מערב חצי האי אולימפיק
מלונות ,צפון חצי האי אולימפיק
חניוני לילה ,צפון חצי האי אולימפיק

262
264
264
265
270
270
270
280
280
281
288
290
292
293
316
316
317
322
322

410
415
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שמורת קוטנאי  -מידע שימושי
העיר אדמונטון על קצה המזלג

קניון מיסטאיה ( )Mistaya Canyonשבשמורת הטבע
הלאומית באנף ,לצד 'כביש הקרחונים'

מפת שמורות הטבע המופיעות בספר

1313שמורת הטבע הלאומית אולימפיק ( ,)Olympicעמ׳ 312
1 .1שמורת הטבע הלאומית באנף ( ,)Banffעמ׳ 56
1414שמורת הטבע הלאומית נורת׳ קסקיידס ( ,)North Cascadesעמ׳ 258
2 .2שמורת הטבע הלאומית ג’אספר ( ,)Jasperעמ׳ 90
1515שמורת הטבע הלאומית גליישר ( ,Glacierמונטנה) ,עמ׳ 130
3 .3שמורת הטבע הלאומית יוהו ( ,)Yohoעמ׳ 66
1616שמורת הטבע הלאומית ילוסטון ( ,)Yellowstoneעמ׳ 350
4 .4שמורת הטבע הלאומית קוטנאי ( ,)Kootenayעמ׳ 408
5 .5שמורת הטבע הלאומית גליישר ( ,Glacierקולומביה הבריטית) ,עמ׳ 1717 398שמורת הטבע הלאומית גרנד טיטון ( ,)Grand Tetonעמ׳ 374
1818המונומנט הלאומי סיינט הלנס ( ,)Mount St. Helensעמ׳ 286
6 .6שמורת הטבע הלאומית הר רבלסטוק ( ,)Mt Revelstokeעמ׳ 398
1919המונומנט הלאומי ‘מכתשי הירח’ ( ,)Craters of the Moonעמ׳ 384
7 .7שמורת הטבע הלאומית אגמי ווטרטון ( ,)Waterton Lakesעמ׳ 126
2020שמורת הר רובסון ( ,)Mt Robsonעמ׳ 333
8 .8שמורת הטבע הלאומית פסיפיק רים ( ,)Pacific Rimעמ׳ 166
2121שמורת וולס גריי ( ,)Wells Grayעמ׳ 332
9 .9שמורת הטבע הלאומית גוואי האנאס ( ,)Gwaii Haanasעמ׳ 196
2222שמורת דינוזאור ( ,)Dinosaurעמ׳ 411
1010שמורת הטבע הלאומית אלק איילנד ( ,)Elk Islandעמ׳ 415
2323שמורת סטרת’קונה ( ,)Strathconaעמ׳ 188
1111שמורת הטבע הלאומית גליישר ביי ( ,)Glacier Bayעמ׳ 242
1212שמורת הטבע הלאומית רייניר ( ,)Mt Rainierעמ׳ 282

׀ 17

12

13

25

24

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

קנדה מערב
 18׀קנדה
מערב

6

2

19

היכן למצוא בספר את האתרים המעניינים
ביותר במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב?
המונומנט הלאומי הר הגעש סנט הלנס ,וושינגטון ,עמוד 288
העיר אדמונטון ,אלברטה ,עמוד 415
שמורת הטבע הלאומית אולימפיק ,וושינגטון ,עמוד 312
האי ונקובר ,קולומביה הבריטית ,עמוד 156
העיר סיאטל ,וושינגטון ,עמוד 294
שמורת הטבע הלאומית ילוסטון ,וואיומינג ,עמוד 350
העיירות סטוארט והיידר ,קולומביה הבריטית ואלסקה ,עמוד 206
העיר קלגרי ,אלברטה ,עמוד 114
העיירה וויסלר ,קולומביה הבריטית ,עמוד 216
'המעבר הפנימי' ,קולומביה הבריטית ואלסקה ,עמוד 248 ,190
שמורת הטבע הלאומית הר רייניר ,וושינגטון ,עמוד 276
שמורת הטבע הלאומית באנף ,אלברטה ,עמוד 110 ,56
העיר ונקובר ,קולומביה הבריטית ,עמוד 142
העיר ויקטוריה ,קולומביה הבריטית ,עמוד 160
שמורת הטבע הלאומית גליישר ,מונטנה ,עמוד 130
שמורת הטבע הלאומית גליישר ביי ,אלסקה ,עמוד 242
העיירה היינס אלסקה ,עמוד 236
שמורת הטבע הלאומית אגמי ווטרטון ,אלברטה ,עמוד 126
כביש קסיאר ,קולומביה הבריטית ויוקון ,עמוד 224
העיירה פרינס רופרט ,קולומביה הבריטית ,עמוד 198
שמורת הטבע הלאומית ג'אספר ,אלברטה ,עמוד 90
שמורת הטבע הלאומית יוהו ,קולומביה הבריטית ,עמוד 66
כביש דמפסטר ,יוקון והטריטוריות הצפון מערביות ,עמוד 422
שמורת הטבע הלאומית הרי הקסקייד ,וושינגטון ,עמוד 258
שמורת הטבע הלאומית גרנד טיטון ,וואיומינג ,עמוד 374
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1
בעלי חיים בהרי הרוקי הקנדיים על קצה המזלג
בביקורי הראשון בהרי הרוקי הקנדיים לפני כ 25-שנה ,זכיתי לראות יותר מעשרה דובים ,איילי קורא,
עדרים של כבשי הרים ,זאב וכמובן איילים קנדיים ועזי הרים .בביקורי האחרון כבר ראיתי הרבה פחות
בעלי חיים :מספר איילים קנדיים במגרשי הגולף של באנף ,עז הרים אחת ומספר כבשי הרים הרחק על
הרכס .אין ספק שהקדמה והפיתוח שהגיעו אל שמורות הטבע הלאומיות של הרי הרוקי הקנדיים מהווים
מכה אנושה לבעלי החיים הנאלצים להתמודד עם אוטוסטרדות סואנות ,מלונות ,אוטובוסים וקבוצות
גדולות של מטיילים המציפים את השבילים.
אין זה אומר שבעלי החיים נעלמו לחלוטין מרכס ההרים האדיר הזה ,אלא שהיום קצת קשה יותר לראותם.
אם בכל זאת אתם רוצים לראות בעלי חיים יש להתאמץ מעט יותר מאשר היה צריך בעבר .בכדי לצפות
בבעלי חיים מומלץ לצאת לנסיעות אטיות בדרכים צדדיות בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות בין
ערביים (למשל :בכביש המוביל למעיינות החמים מיטה ,לאגם מליין או להר אדית' קאבל)  -בשעות אלה
יש סיכוי רב יותר לזהות חיות .מקום מצוין נוסף לראות בעלי חיים ,באזור שהוא מחוץ לנתיב התיירות
הפופולרי ,הוא שמורת הטבע הלאומית ווטרטון ( )Watertonהממוקמת אף היא על רכס הרי הרוקי בגבול
שבין קנדה וארה"ב (השמורה אמנם אינה כלולה במסלול טיול זה ,אבל אפשר לצרפה אליו  -ראו עמודים
 ,128-122המסלול הסגול) .להלן מידע על חלק מבעלי החיים המאכלסים את הרי הרוקי ,מידע נוסף על
בעלי חיים אלה ניתן למצוא בעמודים .349-346
אייל קורא
האייל הקורא ( ,Mooseאו בשמו המדעי  ,)Alces alcesהגדול במשפחת האיילים לא יככב אצל וולט דיסני
כבמבי .הוא מגושם ונראה קצת מטופש ,אבל הוא בהחלט שובה לב .לנקבות יש קרניים קצרות ואילו
לזכרים קרניים ענקיות (רוחבן עד שני מ' ומשקלן עד  30ק"ג) הנושרות מדי סתיו .בית הגידול המועדף
על בעל חיים זה ,שהנו שחיין מצוין ,הוא מקורות מים  -אגמים רדודים וביצות ,שבהם הוא יכול לשהות
יום שלם ולאכול עשבים ,מקור מזונו המועדף .למרות מראהו התמים האייל הקורא הוא בעל חיים מסוכן
מאוד (בעיקר נקבה שיש לה עופרים) ויש לשמור ממנו מרחק .בשמורת ג'אספר חיים כ 150-איילי קורא,
בבאנף האוכלוסייה קטנה יותר .מקומות מומלצים לצפות בהם הם אגם מליין ,והאזור הסמוך לעיירת
הכורים הנטושה פוקהונטס ( )Pocahontasשבצפון מזרח השמורה.
אייל קנדי
מראה האיילים הקנדיים ( Elkאו  ,Wapitiאו בשמם המדעי  )Cervus elaphusבעיירות באנף וג'אספר
שכיח  -עדרי הנקבות נראים כמעט בכל מקום ,וגם הזכרים אינם נדירים .לא פעם ניתן לראות איילות
רועות במדשאות הבתים או במרכז השדרה החוצה את הכביש הראשי של העיירה .צבע האייל הקנדי הוא
חום ,זנבו הלבן והכתם שעל אחוריו הקנו לו את שמו בשפת האינדיאנים ' -וואפיטי' שמשמעותו כתם לבן.
קרני הזכר ,סמלו המסחרי של האייל ,מגיעות לאורך מטר כל אחת ,והן מסועפות ומרשימות .בחודשים
פברואר-מרץ נושרות הקרניים ,והחדשות ,שיצמחו מחדש בתחילת אפריל ,הופכות מדי שנה למסועפות
יותר ויותר .המאבקים על הרמון הנקבות והזכות להפרותן ,גורמים לזכרים לזקוף קרניים ,למתוח צוואר,
ולמלא בסוף הקיץ את שדות המרעה בקולות ייחום .הקרבות הניטשים בין הזכרים מסתיימים בנגיחות
קלות ,ולעתים בפגיעות מדממות .לעתים רחוקות מוצאים עצמם שני זכרים לכודים בקרניהם ללא יכולת
להשתחרר עד שכוחם תש והם גוועים ברעב .האיילים הקנדיים הם למעשה הבעלים האמתיים של שמורת
באנף .רכב שייקלע בדרכו של אייל מיוחם עלול להפוך מטרה לנגיחות זעם .בעיירה באנף ,הנמצאת במרכז
שמורת באנף ,השתלט עדר של איילים קנדיים על מגרש הגולף המקומי ,וכשליטי הטריטוריה ,הם הפכו את
המגרש לביתם ,מוגנים על ידי החוק המונע מחברי המועדון לגרשם .עם בוא האביב נולדים עופרים ארוכי
רגליים .בחודשים הראשונים לחייהם הם טרף קל לדוב הגריזלי ,לדוב השחור ולזאב .הזכר ,שעוז רוחו הופגן
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בקיץ ,חי לו בעונה זו לבדו בנפרד מהעדר ,והנקבה
היא זו המגינה על צאצאיה מפני טורפים .מטיילים
לא מעטים נאלצו לנוס על נפשם ,לאחר שהתקרבו
לעופרים הצעירים .בשמורת ג'אספר חיים כ400-
איילים קנדיים ,ואת שמורת באנף מאכלסים
כ 350-איילים .ניתן לצפות בהם בקרבת העיירות
ג'אספר ובאנף (ובעיקר במדשאות מגרש הגולף
של באנף).
אייל קנדי

אייל צפון
את איילי הצפון ,הקריבו ( ,Caribouובשמם
המדעי  ,)Rangifer tarandusניתן לראות בדרך
כלל בתנועה ,ביחידים או בקבוצות ,מתקדמים
לאורך ואדיות הנחלים והעמקים .מבין נקבות
משפחת האיילים נקבת הקריבו היא היחידה
המגדלת קרניים גדולות .כמו אצל שאר בני
משפחת האיילים ,גם קרני הקריבו נושרות מדי
סתיו וצומחות מחדש באביב ,למעט קרניהן של
נקבות הרות הנושרות רק בחודש אפריל ,ובזכותן
יכולות הנקבות להילחם ביעילות על שטחי מרעה.
הקריבו נמצא בתנועה מתמדת ,ולפי הערכות
הוא יכול לנדוד למרחק של אלפי קילומטרים
מדי שנה .הקריבו מותאם לחורף הקר של הרי
הרוקי בזכות הפרווה העבה ובעלת כושר הבידוד
המעולה המכסה את גופו .פרווה זו גם תורמת
ליכולת הציפה שלו ,ועוזרת לו לשחות ולחצות
נהרות .הקריבו ניזון מעשבים ומעלים ,ובחורף
הוא מסוגל לאתר חזזיות מתחת לשלג ולהיזון
מהן .בהרי הרוקי הקנדיים חיים כיום פחות מ200-
איילי צפון ,שריד לעדרים גדולים יותר שאכלסו
את האזור בתקופת הקרח האחרונה .בקיץ נדיר
מאוד לראות בעל חיים זה ,מכיוון שהוא נודד
לגובה רב ,לאזורים שהם מחוץ לנתיב המטיילים.

אייל צפון

אייל קורא

הידעתם?
מדי שנה נדרסים מאות יונקים גדולים בכבישי הרי הרוקי,
ביניהם איילים ,דובים וזאבים .על כן סעו לאט ובזהירותı.

הידעתם?
כאשר הוכרזה שמורת באנף ,בשנת  ,1885אכלסו אותה
איילים קנדיים בודדים ,ובתחילת המאה ה 20-נעלמו
איילים אלה כמעט כליל משטחה .כדי להשיב את האייל
הקנדי לרכס הועברו בשנים  235 1920-1918פרטים
לבאנף משמורת הטבע הלאומית ילוסטון ,השוכנת אף
היא על רכס הרי הרוקי ,במדינת וואיומינג שבארה"בı.

הידעתם?
עקבות של אייל קנדי

כמות האנרגיה שזכר האייל קורא צריך להשקיע בגידול
קרניו מדי שנה דומה לזו שנקבת האייל משקיעה בהריוןı.
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דוב
בעלי חיים רבים מאכלסים את הרי הרוקי ,אך הדוב
מצית את הדמיון יותר מכולם בגלל גודלו ,בגלל חביבותו,
ובעיקר בשל מלתעותיו .דוב שהופתע עלול להיות מסוכן,
וכדי למנוע הפתעות עונדים המטיילים על הקרסוליים
צמידים מרעישים ופעמונים .הפחד מהדובים גדול ללא כל
פרופורציה ממספר הנפגעים  -אחד מכמה מיליוני מבקרים.
מספר הנפגעים בשמורות כתוצאה מהחלקה על השלג או
מתאונות דרכים גדול פי כמה ,אך כשמטפסים בשביל צר
בהרים וכל רשרוש קל נשמע כנהמת דוב ,הידיעה הזאת
אינה עוזרת .דוב הגריזלי ( ,Grizzly Bearובשמו המדעי
 )Ursus arctosאינו נוטה לתקוף ,אבל מגן על עצמו אם
הוא חש מאוים .מאמץ רב מושקע במניעת מפגשים בלתי
רצויים בין המוני המטיילים לדובי הגריזלי :דפי מידע
על מנהגי החיה ,הכוללים עצות למקרה שתיתקל בדוב,
מחולקים בשמורות ,הפקחים משלטים שבילים שבהם
נצפו דובי גריזלי ,וסוגרים כל אזור שבו הותקף מטייל ,עד
שייתפס הדוב התוקף .למרות המאמץ הרב המושקע ,עדיין
קשה למנוע לחלוטין מפגש בין מיליוני התיירים המופיעים
עם קיץ ובין הדובים שהקיצו משנת החורף.
רוב הדובים ניזונים ממגוון מקורות מזון כמו למשל עשבים,
פרחים ,עלים וגם פירות יער .נמלים הן מעדן מועדף
על הדוב השחור ( ,Black Bearובשמו המדעי Ursus
 )americanusבעוד דוב הגריזלי מחבב דגי סלמון טריים
ולחלופין ,גם גדיים ,טלאים ועופרים ,או פגרים שניצודו
על ידי טורף אחר הם מזון שיתקבל בברכה .שאריות טרף
שקוברים דובי הגריזלי באדמה ,מהוות סכנה למטיילים ,אם
נדמה לדוב שהללו באים לגזול את ארוחתו.
בטיולכם בהרי הרוקי לא תזכו בוודאי לראות דובים
צדים וגם לא ישנים או מסתערים ,אך בכל זאת יש סיכוי
רב שתראו בהזדמנות זו או אחרת דוב ,קרוב לוודאי דוב
שחור שהוא נפוץ יותר .לדוב השחור יש תדמית חביבה
יותר מאשר לקרובו דוב הגריזלי ,אך עם זאת התנהגותו
פחות צפויה ולכן הוא עלול להיות מסוכן לא פחות.
דובים שחורים ניתן לראות בעיקר בחודשים אפריל-יוני,
אז הם מתעוררים משנת החורף וניזונים מעשבים לצדי
הדרכים ,מקור תזונה העוזר לקיבתם להתכונן לבולמוס
האכילה של הקיץ .בשמורת ג'אספר חיים  120-100דובי
גריזלי ,בבאנף כ 60-דובים ,וביוהו ,קוטנאי ווטרטון יחדיו
 50-30דובים .מספר הדובים השחורים גדול בהרבה ונאמד
במאות.

דוב גריזלי

דוב שחור

הידעתם?
לדובי גריזלי טריטוריה של כ 4,000-קמ"ר .הם
מבלים את הקיץ באזורים אלפיניים גבוהים
ויורדים בסתיו ובאביב ,כאשר המזון בגובה דליל,
לעמקיםı.

הידעתם?
דובים שחורים אינם תמיד שחורים .לפעמים
צבע פרוותם חום ,וניתן בקלות לטעות ולחשוב
שמדובר בדוב גריזלי .עם זאת ,דובים שחורים
קטנים יותר מדובי גריזלי וכמו כן אין להם גבנון
על גבם כפי שיש לדוב גריזלי .כמו כן בניגוד
לדוב גריזלי ,דובים שחורים מסוגלים לטפס
על עציםı.

הידעתם?
דובי גריזלי ממוקמים בראש פירמידת המזון
של עולם החי בהרי הרוקי ,וככאלה מצב
אוכלוסייתם נותן מידע לגבי בריאותה של כל
המערכת האקולוגיתı.

עקבות של דוב גריזלי
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יום של טיולים ברגל במסלולים הנהדרים של שמורת הטבע הלאומית גליישר .ואם
עדיין לא ראיתם במהלך הטיול עזי הרים ,בגליישר תוכלו לראותם בשפע.
לינה :מזרח שמורת גליישר ,ראו מידע על מקומות לינה בעמוד .136


↵ יום זה מוקדש לנסיעה הלוך וחזור בכביש 'המוביל לשמש' ולטיול לאורכו.
ראו מפה בעמודים
133-132

טיפ
בלוגן פאס (הנקודה
הגבוהה ביותר לאורך
כביש 'המוביל לשמש')
קשה למצוא חניה,
כדאי לשקול להיעזר
בשירותי השאטלים .כמו
כן שימו לב שאין מעבר
בכביש 'המוביל לשמש'
לקרוואנים ,ראו מידע
בעמודים ı.131 ,120

הידעתם?
מעבר ההרים לוגן שוכן
על קו פרשת המים של
צפון אמריקה .טיפות
גשם שירדו לאורך קו
פרשת מים זה תזרומנה
לאחד משלושה אגני
ניקוז :לאוקיינוס השקט
במערב ,למפרץ מקסיקו
בדרום או למפרץ
הדסון במזרחı.

מסלולים מומלצים (מסודרים ממזרח למערב):
■  - Saint Mary Falls and Virginia Fallsמסלול בדרגת קושי קלה-בינונית
המוביל לשני מפלים ,הצונחים מגובה של  15-10מ’ ,והעובר בין ערוצי מים ומפלים
קטנים נוספים בדרכו .זהו אחד המסלולים הראשונים בשמורה שהשלג נמס בו
לאחר החורף .במזלג הדרכים שבקטע שבין מפל סיינט מרי ומפל וירג’יניה יש
להמשיך בשביל הימני (השביל השמאלי מוביל לאגם סיינט מרי) .המסלול מתחיל
במגרש חניה של  ,Saint Mary Fallsבצד הדרומי של כביש ‘המוביל לשמש’ ,כ11.5-
מייל ממערב לעיירה סיינט מרי .מאחר שלפעמים קשה למצוא חניה במקום ,כדאי
להגיע למגרש החניה מוקדם או להשתמש בשירותי ההסעה ללא תשלום של
השמורה .אורכו של מסלול זה  2.6ק”מ למפל סיינט מרי ( 1.3ק”מ לכל כיוון) ו5.8-
ק”מ למפלי וירג’יניה ( 2.9ק”מ לכל כיוון) ,תוספת גובה  66מ’ ו 160-מ’ בהתאמה.
■  - Hidden Lake Overlookמסלול בנוף אלפיני ,המוביל לתצפית על 'האגם
הנסתר' .מסלול זה עובר מעל קו העצים וכולל תצפיות על האזור הגבוה של
השמורה .לקראת סופו חוצה המסלול את קו פרשת המים של הרכס ,ומסתיים
בתצפית ממעל על האגם השוכן בעמק .לאורך המסלול יש סיכוי לראות עזי הרים
ומרמיטות ,וסביר להניח שאפילו בסוף הקיץ עדיין יהיה בו שלג בשל גובהו הרב.
המסלול מתחיל סמוך למרכז המבקרים של מעבר ההרים לוגן (יתכן קושי למצוא

הידעתם?
שמורת גליישר מכונה
׳הכתר של היבשת'
(The Crown of the
 ,)Continentזוהי ארצם
של פסגות הנוגעות
בעננים ,של קרחונים
המשתפלים ממורדות
ההרים ,של אגמי טורקיז
המנקדים עמקים
מוריקים ושל יערות
עבותים המשתרעים עד
קצה האופקı.
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במקום חניה .כדאי להגיע למקום מוקדם או להגיע למקום בשאטל מסיינט מרי) .זה
מסלול בדרגת קושי קלה-בינונית ואורכו  4.8ק”מ ( 2.4ק"מ לכל כיוון ,תוספת גובה
 140מ') .אפשר להאריך המסלול על ידי ירידה לאגם.
■  - Highlineמסלול נהדר בדרגת קושי בינונית-קשה ,המשקיף על נוף לכל
אורכו .המסלול מתחיל בהליכה לאורך המצוק התלול ‘קיר הגן’ (The Garden
 ;Wallהנקרא כך על שום פרחי הבר הרבים הפורחים באזור מדי קיץ) ,ובהמשכו יש
גם קטע הליכה בשביל צר מעל תהום (לא מתאים לסובלים מפחד גבהים) ,כשעל
הקיר אפשר לאחוז בכבלים המיועדים לכך .לאחר הליכה של כארבעה ק”מ מתחיל
המסלול לטפס אל מעבר ההרים הייסטק ( ,)Haystack Passשגובהו  2,140מ’ מעל
פני הים ,וממנו נפרש נוף פנורמי של הרים ועמקים .מנקודה זו אפשר לחזור חזרה
לרכב באותה הדרך שבה הגעתם או להמשיך לצעוד במסלול לכל אורכו (דרך קטע
יער שנשרף בשנת  .)2003במקרה זה יש להמשיך לעלות ,ולאחר העלייה ללכת
עד צומת המסלולים  ,Granite Park Trail Junctionשם יש לפנות שמאלה .מכאן
יורד המסלול עד נקודת הסיום ,ששמה  ,The Loopלצד הכביש ‘המוביל לשמש’.
בנקודת הסיום יש תחנת אוטובוס .המסלול מתחיל מול מרכז המבקרים של מעבר
ההרים לוגן (מהצד השני של הכביש) .בחודשי האביב והקיץ מתמלא המסלול
פריחה נהדרת ,ובעת ההליכה בו יש סיכויים טובים לראות עזי הרים ומרמיטות,
 11.2ק”מ עד מעבר ההרים הייסטק ( 5.6ק”מ לכל כיוון) או  21.7ק”מ בכיוון אחד
ממעבר ההרים לוגן עד נקודת הסיום ,תוספת גובה  251מ’ או  594מ’ בהתאמה.
כ 12-ק”מ ממעבר ההרים לוגן שוכנת הבקתה  ,Granite Park Chaletבה ניתן ללון
בלילה (אם רוצים לפצל את ההליכה על פני יומיים) או להתרענן במשקה וחטיפים.
■  - Avalanche Lakeאחד המסלולים הפופולריים בשמורה .מסלול יפהפה
זה עובר בתוך יער עבות לצד ערוץ אבלנש ומוביל לאגם נהדר השוכן בתוך עמק
והמוקף הרים ומפלים גבוהים .זהו מסלול בדרגת קושי קלה-בינונית ואורכו 7.4
ק”מ ( 3.7ק"מ לכל כיוון ,תוספת גובה  152מ') .החלק הראשון של מסלול זה משותף
למסלול הקליל והנחמד .Trail of the Cedars
למעלה תמונה עליונה:
מפלי סיינט מרי
למעלה תמונה אמצעית:
אגם סיינט מרי היפה
שבמורדות המזרחיים
של שמורת גליישר
למעלה תמונות
תחתונות :כביש ׳המוביל
לשמש׳
בעמוד ממול :אזור מני
גליישר בשלג
מימין :שמורת גליישר
היא גן עדן לאוהבי
טיולים ברגל
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Williams L

Gold River
Nanimo

Port Alberni

אורך הדרך :משתנה,
ראו מפה בעמוד 208

בעמוד ממול
תמונה עליונה :חנות
המכולת של היידר
בעמוד ממול תמונה
אמצעית' :טיילת הדובים'
בעמוד ממול תמונה
תחתונה :דוב גריזלי
אורב לדג סלמון הנודד
במעלה הזרם
למטה :מעגן הסירות של
העיירה סטוארט

יום מרהיב בסביבות העיירות סטוארט והיידר  -מקום שבו דובים ואנשים
נפגשים בצל קרחונים ,מקום של נהרות רחבים ,מפלי מים שוצפים ו'ים של
יתושים'.
לינה :סטוארט ,קולומביה הבריטית/היידר ,אלסקה ,ראו מידע על מקומות לינה
בעמוד .204
↵ סטוארט ,עיירה קנדית קטנה ,שוכנת לצד שכנתה האמריקנית היידר ,בקצה
מפרץ פורטלנד ( .)Portland Canalמפרץ זה מתחבר לאוקיינוס השקט (אורכו
 110ק"מ) ,ויוצר חיץ טבעי בין מדינת קולומביה הבריטית ודרום אלסקה .פראיות
הנוף באזור ,עולם החי העשיר והרגשת הבדידות והניתוק הופכים את המקום ליעד
שלא כדאי לוותר עליו.
בסטוארט הקנדית ,השוכנת בדלתא של 'נהר הדוב' ( ,)Bear Riverחיים כיום כ500-
תושבים ,המתפרנסים מיערנות ,מדיג ויותר ויותר גם מתיירות .לפני כמאה שנה,
בתקופת 'הבהלה לזהב' ,חיו במקום מעל  10,000תושבים ,ובגלל הטופוגרפיה
התלולה חלק גדול מהבתים נבנה על כלונסאות (שניתן לראות כיום את שרידיהן)
מעל מי הים.
בהיידר האמריקנית ,עיירת 'מערב פרוע' ,השוכנת בדלתא של נהר הסלמון (Salmon
 ,)Riverכארבעה ק"מ מסטוארט ,חיים פחות מ 50-תושבי קבע ,המתפרנסים
בעיקר מתיירות.

למרות הקרבה הגיאוגרפית ,סטוארט והיידר
שונות זו מזו לחלוטין .סטוארט היא 'העיר
האמיתית'  -יש בה בית חולים ,בית מרקחת ,בנק,
בית ספר ,ספרייה ,בריכת שחייה ואפילו מוזיאון.
היידר לעומתה ,נראית כאתר הסרטה נטוש בלב
נוף מחסיר פעימה .למרות קו הגבול הבינלאומי
המפריד ביניהן ,תושבי שתי העיירות לומדים
בבית ספר אחד ונהנים משירותים משותפים.
היידר אפילו סיגלה לעצמה את השעה של
סטוארט ,שעון הפסיפיק (,)Pacific Time Zone
בניגוד לשאר אלסקה שבה מכוון השעון שעה
אחת אחורה (.)Alaska Time Zone
סמוך להיידר שוכנת אחת מהאטרקציות
העיקריות של האזור  -טיילת העץ 'ערוץ הדגים'
( )Fish Creek Wildlife Observation Siteאשר
ממנה ניתן לצפות בדובים ,ומומלץ להקדיש לה
את תחילתו של יום זה .בחודשים יולי עד ספטמבר
נודדים לכאן דגי סלמון (מהמינים  Pinkו)Chum-
מהים למקום שבו בקעו במעלה הנחלים .אז גם
מגיעים לאזור דובי הגריזלי האורבים לדגים
בנדידתם .היידר היא אחד המקומות היחידים
בחבל ארץ זה שניתן לצפות בו בדובים בוודאות
של כמעט ( 100%החל מסוף יולי ועד ספטמבר)
מנקודת תצפית בטוחה (הטיילת מגודרת) ובלי
לשלם מאות דולרים לאדם.
כדי להגיע לטיילת 'ערוץ הדגים' סעו מהיידר
כחמישה ק"מ בכביש ( Salmon Glacier Rdהמשך
של  .)Hyder Aveהטיילת ממוקמת משמאל לדרך,
לצדה יש מגרש חניה ,פקחים ישמחו לענות כאן
על שאלותיכם E ,במקום נגבים בעונה דמי כניסה
תחילת יולי עד
סמליים (דולרים בודדים),
תחילת ספטמבר  ,22:00-6:00בשאר החודשים
השעות מצומצמות יותר@ ,250-636-2367 A ,
.www.fs.usda.gov/detail/tongass

י

בהמשך היום מומלץ להמשיך בדרך העפר
המעפילה מ'ערוץ הדגים' אל קרחון הסלמון
( ,)Salmon Glacierשהוא הקרחון החמישי
בגודלו בצפון אמריקה .תוואי הדרך (לא מומלץ
לקרוואנים) הוכשר בעיקר למטרות של כריית
פחם ,כסף ונחושת ,אולם המכרות עומדים כיום
שוממים ,ואת הכורים החליפו התיירים ,המגיעים
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אינדיאנים
עד לפני כמאתיים חמישים שנה בלבד ,עת הגיעו מגלי העולם הלבנים הראשונים
לחופי צפון מערב יבשת אמריקה ,הייתה מדינת וושינגטון בכלל ואזור סיאטל
בפרט ארצם הבלעדית של האינדיאנים.
צ’יף סיאטל ,שעל שמו נקראת העיר ,מנהיגם של שבטי הסקוואמיש והדוואמיש
(שאכלסו את חבל הארץ בה שוכנת היום העיר סיאטל) ,היה בן שש בלבד כאשר
אונייתו של ג'ורג' ונקובר הגיעה למפרץ פוג'ט .במשך השנים הפך סיאטל למנהיג
חשוב שדרש זכויות לבני עמו והתנגד למאבק אלים .אך הגעתו של האדם הלבן
לאזור הייתה עבור האינדיאנים כנחיתת חייזרים מכוכב אחר ,וההשלכות של
גילוי המערב על השבטים שבו היו הרות אסון.

למעלה תמונה עליונה:
טוטם סמוך לשוק.
בחברה האינדיאנית
המסורתית עמדו
טוטמים אלה,
המפוסלים בעץ הארז
הקדוש ,בפתח בתים
למעלה תמונה תחתונה
ומשמאל :מקורות
ההשראה לאמנות
האינדיאנית שאובים
בעיקר מן הטבע
וכוללים יצורים אמיתיים
ודמיוניים כאחד.
הטוטמים הפזורים
בכיכרותיה של סיאטל
הם חלק מאמנות זו.
על הטוטמים מפוסלים
דובים ,דגי סלמון,
עורבים ,לווייתנים ובעלי
חיים נוספים שנחשבו
לאבות קדמוניים
במסורת האינדיאנית
בעמוד ממול :רחובותיה
התלולים של
העיר סיאטל

ההערכות הן שהאדם הראשון הגיע ליבשת אמריקה בתקופת הקרח האחרונה,
לפני  12,000עד  25,000שנה ,מסיביר דרך ימת ברינג .בתקופה זו ירד מפלס מי
הים ,ובאזור ימת ברינג נוצר רצף יבשתי בין סיביר ובין אלסקה .קשר יבשתי
זה היה קיים אמנם רק במשך פרק זמן גיאולוגי קצר מאוד ,אך במשך דורות
הוא אפשר את חציית הים שנסוג ואת הנדידה של בני האדם בעקבות מזונם,
עדרי ממוטות וביזונים אל יבשת אמריקה .בצפון מערב יבשת אמריקה מצאו
ילידים אלה (שאת שמם  -אינדיאנים נתן להם כריסטופר קולומבוס לאחר
שחשב בטעות שהגיע להודו ,)India ,אקלים נוח יחסית ושפע מקורות מזון בים
וביבשה .דגי הסלמון ,המצויים שם לרוב ,היו מקור המזון העיקרי שלהם.
בסוף המאה ה ,18-נגדעה תרבותם הפורייה והעשירה בבת אחת כאשר סוחרים
ומתיישבים אירופאים הגיעו לאזור .ילידים רבים נלקחו כעבדים ,מגפות של
העולם החדש גרמו לתמותה רבה ,שדות הציד נוצלו באופן מחריד ,ויותר מכול -
האלכוהול גרם להרס המבנה השבטי ,ולהרס המוסכמות ,האמונות וכל שאר
עמודי התווך של התרבות האינדיאנית.
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הידעתם?
אפילו בקיץ ,כאשר
האקלים נוח ,פוקדות
את ילוסטון לעתים
קרובות סופות אימתניות.
לפעמים התוצאה
היא קשת בענן ,אולם
לפעמים גורמים
הברקים לשריפות
קשות ,כפי שקרה בשנת
 ,1988כאשר שרפה
ענקית כילתה 36%
מיערות השמורה .נסיעה
בילוסטון מזמנת כל
העת מפגש עם יערות
חרוכים ,שרידי שריפות
הפוקדות את המקום
מדי שנה ,הגורמות,
לעיתים ,לסגירת אזורים
נרחבים של השמורה.
עד שנות ה 70-הנוהג
היה לכבות שריפות
יער שנוצרו על ידי
מכות ברק ,אולם לאחר
שהוכח שלשריפות
מרכיב חיוני בהתפתחות
היער (אחרי שריפה
הקרקע הרבה יותר
פורייה) ,הנטייה כיום היא
לא לכבותן אלא אם כן
הן מסכנות חיי אדםı.
למטה :קשת בענן
ושרידי שריפות
יער בילוסטון
משמאל :צופים בגייזר
אולד פיית'פול

בנוריס יש שני אזורים פעילים  Porcelain Basin -ו .Back Basin-מסלול מעגלי
שאורכו  0.8ק"מ מוביל אל האזור הראשון ,ומסלול מעגלי באורך  2.5ק"מ מוביל
אל השני (ניתן גם לחבר בין המסלולים) .לאורך המסלולים יש בריכות מבעבעות
במגוון צבעים ומספר גייזרים שהתפרצותם אינה סדירה ,ביניהם הSteamboat-
 Geyserהזוכה לתואר 'הגייזר הגבוה בעולם' המתפרץ לגובה של כ 90-מ' .עם זאת,
התפרצותו אינה סדירה והסיכוי לצפות בה במלוא עוזה נמוך (בין ההתפרצויות
הגדולות יש התפרצויות קטנות ,מספר פעמים בשעה ,לגובה של כעשרה מ').

הגייזרים המרשימים ביותר בשמורת ילוסטון
Mammoth Hot
Springs

■ - Steamboat Geyser
גובה התפרצות :כ 90-מ'
אורך התפרצות 40-3 :דקות
תדירות התפרצות :לעיתים נדירות

בהמשך היום מומלץ לבקר באגן הגייזרים התחתון ,באזור ששמו פאונטיין פיינט
פוט ( ,Fountain Paint Potממוקם כ 21-מייל מדרום לנוריס) .כדי להגיע לשם יש
לנסוע מנוריס דרומה (בדרך אפשר לעצור לתצפית על מפלי גיבון,Gibon Falls ,
ממוקמים כתשעה מייל מנוריס) ולהמשיך בצומת מדיסון ישר .במקום יש גייזרים,
מעיינות חמים ,בוץ מבעבע ועשן המיתמר מתוך האדמה .אף על פי שהאזור אינו
גדול כמו נוריס ,יש בו יופי רב .מסלול הליכה מעגלי שאורכו כק״מ אחד מוביל אל
גייזרים קטנים רבים המתפרצים כל העת ,ואל גייזר אחד גדול ,Morning Geyser -
אחד הגייזרים הגדולים והמרשימים בשמורה ,המתפרץ באופן לא סדיר לגובה של
 25עד  60מ'.
אם עדיין לא התעייפתם מגייזרים ,מומלץ לסיים את היום בנסיעה בדרך הצדדית
פיירהול לייק דרייב ( ,)Firehole Lake Driveשם אולי תזכו לחזות בגייזר המרשים
ביותר  ,Great Fountain Geyserהמתפרץ לגובה של  70-20מ' מדי  12-9שעות,
למשך זמן רב במיוחד (הפנייה לדרך שהנה חד סטרית נמצאת כשני ק"מ מדרום
לפאונטיין פיינט פוט ,הדרך לא עבירה לקרוואנים) .כמו כן מומלץ לבקר בבריכה
הענקית (המעיין החם הגדול בשמורה) ,בעלת הצבעים המרהיבים גרנד פריסמטיק
ספרינג ( ,Grand Prismatic Springשוכנת כשני מייל מדרום לפיירהול לייק
דרייב) .כדאי מאוד לשלב ביום זה גם הליכה במסלול קצר (אורכו כק"מ אחד לכל
כיוון ,כולל עליה מתונה) לתצפית מרהיבה על מעיין זה (מגרש החניה של נקודת
ההתחלה של המסלול ממוקם כמייל מדרום למעיין).

Norris
Geyser Basin

Lower
Geyser Basin
Upper
Geyser Basin

Midway
Geyser Basin

West Thumb
Geyser Basin

■ - Morning Geyser
גובה התפרצות 60-45 :מ'
אורך התפרצות 60-30 :דקות
תדירות התפרצות :לעתים נדירות
■ - Grand Geyser
גובה התפרצות 60-48 :מ'
אורך התפרצות 12-9 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  15-7שעות
■ - Beehive Geyser
גובה התפרצות 55-40 :מ'
אורך התפרצות 5-4 :דקות
תדירות התפרצות :פעמיים ביום
■ - Old Faithful Geyser
גובה התפרצות 56-32 :מ'
אורך התפרצות 5-1.5 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  110-60דקות

■ - Lone Star Geyser
גובה התפרצות 12-11 :מ'
אורך התפרצות 30 :דקות
תדירות התפרצות :מדי 3
שעות

■ - Castle Geyser
גובה התפרצות 27-18 :מ'
אורך התפרצות 20 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  12-10שעות
■ - Daisy Geyser
גובה התפרצות :כ 23-מ'
אורך התפרצות 4-3 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  3-2שעות

■ - Lakeshore Geyser
גובה התפרצות :כ 15-מ'
אורך התפרצות :משתנה
תדירות התפרצות :לעתים נדירות
■ - Twin Geysers
גובה התפרצות 30-21 :מ'
אורך התפרצות :משתנה
תדירות התפרצות :לעתים נדירות

 362׀ המסלול הכתום › ימים 21-20

■ - Great Fountain Geyser
גובה התפרצות 60-22 :מ'
אורך התפרצות 60-45 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  12-9שעות

■ - Giant Geyser
גובה התפרצות 76-55 :מ'
אורך התפרצות 60 :דקות
תדירות התפרצות :לעתים
נדירות

■ - Riverside Geyser
גובה התפרצות :כ 23-מ'
אורך התפרצות 20 :דקות
תדירות התפרצות :מדי  6.5-5.5שעות
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מידע שימושי
שימו לב

ראו מידע שימושי נוסף
בעמודים ı.23-20

שימו לב
מחירי מלונות מחולקים
בספר לשלוש
רמות מחיר -
רמת מחיר נמוכה:
עד  $200ללילה,
רמת מחיר בינונית:
 $300-200ללילה
ורמת מחיר גבוהה:
מעל  $300ללילהı.

שימו לב
בחודשי הקיץ אפשר
ללבוש במערב קנדה
ובצפון מערב ארה"ב
בדרך כלל חולצה קצרה
או סוודר קל בלבד .עם
זאת מומלץ להצטייד
במעיל גשם טוב וכן
במכנסי גשם ובכיסוי
נגד גשם לתרמיל .אם
אתם לנים באוהל או
בקרוואן הצטיידו גם
בבגדים חמים ,שכן
הלילות בחבל ארץ זה
עלולים להיות
קרים מאודı.

מספרי טלפון חשובים
כאשר מטלפנים בקנדה ובארה”ב אל אזור חיוג אחר יש להוסיף  1לפני המספר.
המספרים המתחילים ב 887 ,888 ,800-הם קווי חיוג חינם ויש להוסיף  1לפני
המספר.
כדי להתקשר אל מחוץ לקנדה או לארה”ב יש לחייג  011לפני קוד המדינה ואת
המספר (כאשר מחייגים מקנדה לארה”ב או ההפך אין צורך להוסיף .)011
טלפון חירום (משטרה ,אמבולנס ,מכבי אש) , 911 :מידע על מצב כבישים.511 :

תקשורת
אפשר לרכוש חבילה לשיחות ולגלישה מספק הטלפון הישראלי שלכם ,אך
הדרך הזולה ביותר לדבר ולגלוש בקנדה או בארה"ב היא על ידי רכישת כרטיס
סים מקומי .אפשר לרכוש סים בחנויות הכולבו ,כגון וולמרט וטרגט ובחנויות
תקשורת ,אך עצם הקנייה מבזבזת זמן רב ולעתים קשה להבין מה כוללת החבילה.
יש גם חברות שונות דרכן ניתן לרכוש סים מקומי עוד בארץ ,טרם היציאה לטיול
(לרכישת סים מקומי בארץ בהנחה.)www.maslulim-america.com/usasim @ :
היתרון בחבילת גלישה שאותה רוכשים דרך ספק הטלפון הישראלי :אפשר להוסיף
לחבילה שיחות לארץ (יתרון לא משמעותי שכן אפשר לשוחח בווטסאפ) וכן
לעתים יש נדידה בין רשתות מקומיות  -עובדה שתהפוך את הקליטה לטובה יותר.
החיסרון של חבילות אלה :בדרך כלל אי אפשר להוסיף להן שיחות מקומיות בחו"ל
(שלעתים קרובות יש בהן צורך לתיאומים ולהזמנות) .בסימים המקומיים אפשר
להוסיף לחבילה שיחות מקומיות.

הגעה למערב קנדה

ניווט

הערים הגדולות במערב קנדה ובצפון מערב ארה”ב שלהן יש נמל תעופה בינלאומי
גדול הן :קלגרי (אלברטה) ,ונקובר (קולומביה הבריטית) ,סיאטל (וושינגטון) ,סולט
לייק סיטי (יוטה) .ניתן לטוס אל ערים אלה מטורונטו ,ניו יורק ,שיקגו ,סן פרנסיסקו
ולוס אנג’לס ,כטיסת המשך לטיסה מישראל ,או שניתן לטוס אליהן ישירות
מאירופה .ניתן ,בדרך כלל ללא תוספת מחיר ,לטוס ליעד אחד ולחזור לארץ מיעד
אחר ,אפשרות היכולה לקצר את מרחקי הנסיעה במהלך הטיול .במקרה זה (טיסה
ליעד אחד וחזרה מיעד אחר) תתבקשו לשלם לעתים לחברת ההשכרה של הרכב
תשלום נוסף של כמה מאות דולרים בגין החזרת הרכב ביעד שונה מהמקום שבו
הוא נמסר .הטיסות הנוחות ביותר הן טיסות הלילה הישירות לקנדה או לארה”ב,
ולאחריהן טיסה פנימית למערב .בטיסות אלה ההגירה תעשה בנקודת הכניסה
לקנדה או לארה”ב .כדאי לוודא לכן שאורך הקונקשיין לפחות שלוש שעות (אם
הטיסות כוללות מעבר באירופה אפשר לעשות קונקשיין קצר יותר) ,ראו מידע
נוסף על טיסות לצפון אמריקה בעמוד .20

ניווט באמצעות תוכנת ניווט מקלה על ההתמצאות בערים .בנסיעות בטבע היא
פחות נחוצה ואף יכולה לבלבל ,שכן היא תובילכם מנקודה לנקודה בדרך הקצרה
ולא בהכרח בדרך היפה ,וכן בעת ניווט באתרי טבע ,שם אין בדרך כלל כתובת
מדויקת ,היא עלולה להובילכם למקום הלא נכון .אפשר להסתמך על תוכנות
ניווט דרך הסמרטפון (גוגל מפס/ווייז) ,אך אלה מחייבות קליטה (שעלולה להיות
מוגבלת) וחבילת גלישה (אפשר להוריד את המפות במלון בבוקר ולנווט באמצעותן
ללא גלישה ,אך שיטה זו מועדת לתקלות) .בניגוד לתוכנות ניווט אלה  -ג'יפיאס
יעודי (שאותו ניתן לשכור עם הרכב או לרכוש) אינו מחייב קליטה (התקשורת
היא לוויינית) ,אך הוא בדרך כלל פחות מדויק ומעודכן מהאפליקציות ולכן פחות
מומלץ.

שימו לב
מפה היא כלי עזר חיוני
בטיולים המתוארים
בספר זה .ניתן לרכוש
מפות באתר@ :
ı.maslulim-america.com

שימו לב
הקליטה הסלולרית
מחוץ לערים הגדולות
של מערב קנדה וצפון
מערב ארה"ב עלולה
להיות מוגבלת .בחלק
מן השמורות אין קליטה
כללı.

שימו לב
ניתן להתחבר בחיבור
אלחוטי למחשב נייד
כמעט בכל המלונות
וחניוני הלילה הפרטיים
וכן בנקודות מנוחה
רבות לאורך הכבישים
המהירים ובמסעדות,
ביניהן גם רשתות
מזון מהירı.
מימין :במהלך נהיגה
בכבישי קנדה וארה"ב
כדאי להקפיד לא
לעבור על המהירות
המותרת ,שכן הפיקוח
רב והקנסות גבוהים

מזג אוויר

למידע שימושי חשוב
המתעדכן כל העת
סרקו את הקוד
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האקלים במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב אמנם משתנה בין אזור לאזור ,אולם
באופן כללי ניתן לומר שבחודשים יוני-ספטמבר בדרך כלל הטמפרטורות נוחות,
אך גשמים רבים עלולים לרדת .החל מאמצע חודש ספטמבר יש סיכוי לירידת
שלג במקומות הגבוהים (למשל :בשמורות הטבע הלאומיות באנף ,ג'אספר ,יוהו,
קוטנאי ,גליישר ,ווטרטון ,ילוסטון וגרנד טיטון) והטמפרטורות יורדות אל מתחת
לאפס .במשך החורף פני הקרקע מכוסים בדרך כלל שלג ,ורק לקראת חודש מאי
הוא מתחיל להפשיר (מסלול ההליכה באזורים הגבוהים נותרים מכוסים בשלג עד
אמצע יוני בדרך כלל ,וחלק מהכבישים הצדדיים בהרי הרוקי נפתחים אף הם רק
באמצע חודש יוני) .יוצא מן הכלל הוא מזג האוויר סמוך לחופי האוקיינוס ,המהווה
גורם אקלים ממתן .בערים סיאטל ,ונקובר וויקטוריה למשל שלג הוא מאורע נדיר
יחסית ,והחורף אינו מאוד קר.
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9
שימו לב
קולומביה הבריטית,
יוקון ,וושינגטון וחלקים
מאיידהו שייכים
ל - Pacific Time-שלוש
שעות אחרי שעון
החוף המזרחי
( )Eastern Timeועשר
שעות אחרי שעון ישראל.
הטריטוריות הצפון
מערביות ,אלברטה,
מונטנה ,וואיומינג וחלקים
מאיידהו שייכים
ל - Mountain Time-שעה
אחת לפני שעון החוף
המערבי ()Pacific Time
שעתיים אחרי שעון
החוף המזרחי ותשע
שעות אחרי שעון ישראל.
אלסקה שייכת
ל - Alaska Time-ארבע
שעות אחרי שעון החוף
המזרחי ו 11-שעות
אחרי שעון ישראלı.

שימו לב
מומלץ לארוז כמות
מעטה של בגדים .ברוב
המלונות יש מכונות
כביסה ובמהלך הטיול
רוכשים בדרך כלל לא
מעט בגדיםı.

שימו לב
במסעדות רבות בקנדה
ובארה"ב מוגשות מנות
נטולות גלוטן .בנוסף,
כיום ניתן למצוא
במסעדות רבות שפע
מנות צמחוניותı.

שימו לב
המסעדות באתרים רבים
לאורך מסלולי הטיול של
ספר זה נסגרות בשעה
מוקדמת באופן יחסי
( 20:00או ı.)21:00
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חגים לאומיים קנדה
■
■
■
■
■
■
■
■

ראש השנה הלועזי ( 1 - )New Yearבינואר
חג הפסחא ( - )Easterבין סוף מרץ לסוף אפריל ,התאריך משתנה מדי שנה
יום ויקטוריה ( - )Victoria Dayיום שני שלפני ה 25-במאי
יום העצמאות ( 1 - )Canada Dayביולי (או  2ביולי אם ה 1-ביולי הוא יום ראשון)
יום העבודה ( - )Labor Dayיום שני הראשון של ספטמבר
חג ההודיה ( - )Thanksgivingיום שני השני באוקטובר
יום הזיכרון ( 11 - )Remembrance Dayבנובמבר
חג המולד ( 25 - )Christmasבדצמבר

חגים לאומיים ארה"ב
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ראש השנה הלועזי ( 1 - )New Yearבינואר
יום מרטין לות'ר קינג ( - )Martin Luther Kingיום שני השלישי של ינואר
יום הנשיאים ( - )Presidents Dayיום שני השלישי של פברואר
חג הפסחא ( - )Easterבין סוף מרץ לסוף אפריל ,התאריך משתנה מדי שנה
יום הזיכרון ( - )Memorial Dayיום שני האחרון של מאי
יום העצמאות ( 4 - )Fourth Of Julyביולי
יום העבודה ( - )Labor Dayיום שני הראשון של ספטמבר
יום קולומבוס ( - )Columbus Dayיום שני השני של אוקטובר
יום ותיקי המלחמה ( 11 - )Veterans Dayבנובמבר
חג ההודיה ( - )Thanksgivingיום חמישי האחרון של נובמבר
חג המולד ( 25 - )Christmasבדצמבר

טבלת המרות
טבלת המרות בין השיטה המטרית לשיטה הנהוגה בארה"ב:
 1מ' =  3.28פיט ()feet
 1פיט =  0.305מ'
 1יארד ( 0.914 = )yardמ'
 1מייל ( 1,609 = )mileמ'
 1ק"מ =  0.62מייל
 1קמ"ר =  247אייקרים ()acres
 1אייקר =  4,046מ"ר
 1אינץ׳ ( 2.54 = )inchס"מ
 1ק"ג =  2.2פאונד ()pound
 1פאונד =  0.45ק"ג
 1גלון ( 3.78 = )gallonליטרים
 1ליטר =  0.26גלון
 1קווארט ( 0.95 = )quartליטר
 32מעלות פרנהייט ( = )Fahrenheitאפס מעלות צלסיוס (כדי להמיר מפרנהייט
לצלסיוס ,החסירו  32והכפילו בחמש תשיעיות)

עזרה ראשונה ובתי חולים
להזמנת אמבולנס ,או בכל מקרה של סכנת חיים התקשרו למספר  .911אם אתם
מחפשים בדחיפות חדר מיון ,המוקדנים בקו זה יוכלו לעזור לכם לאתר את בית
החולים הקרוב ביותר .בהגיעכם לחדר מיון תצטרכו להציג ביטוח רפואי .את
החשבון על הטיפול תקבלו בדרך כלל בדואר לאחר כמה שבועות .שלא כמו בארץ,
ברוב בתי החולים בקנדה ובארה"ב תמצאו חדר מיון משותף לילדים ולמבוגרים,
וההמתנה לתורכם עלולה להיות ארוכה .ברחבי קנדה וארה"ב יש גם מוקדים רבים
לרפואה דחופה ( .)Urgent Care Clinicsאפשר לחפש בגוגל מידע על מוקדים אלה
באזור בו אתם שוהים.

לינה
המטיילים בקנדה ובארה"ב יכולים לבחור ללון במלונות או בחניוני לילה (באוהל
או בקרוואן) .בספר מובא פירוט מלונות וחניוני לילה לאורך מסלולי הטיולים .אם
אתם לנים במלון ,זכרו שהמחירים מאמירים בחופשות ,בחגים לאומיים ובסופי
שבוע .מומלץ להזמין מקום מבעוד מועד ,ובמקרה של שינוי במסלול הטיול
אפשר תמיד לבטל את ההזמנה שכן מדיניות הביטולים של רוב המלונות נוחה
מאוד .ברוב המלונות יש חדרים המתאימים לארבעה איש ,ובחלק מהמלונות יש
חדרים המתאימים למשפחות גדולות יותר .כמעט תמיד חדר אחד גדול (או סוויטה)
הוא זול בהרבה משני חדרים רגילים .אם אתם לנים בחניוני לילה ,דעו שבדרך
כלל החניונים הציבוריים השייכים לשמורות הטבע הרבה יותר יפים מהחניונים
הפרטיים .מנגד ,בחניונים הפרטיים תוכלו למצוא על פי רוב שירותים רבים יותר -
אינטרנט אלחוטי ,מכונות כביסה ,חיבורים לחשמל ,למים ולביוב ,בריכת שחייה
וכדומה .חלון ההזמנה לחניוני הלילה הציבוריים נפתח בדרך כלל מספר חודשים
מראש .כדי להבטיח מקום לינה כדאי לבצע את ההזמנה סמוך למועד פתיחת חלון
ההזמנה .ברוב החניונים מוקצה אחוז לא מבוטל של מקומות על בסיס מקום פנוי.

שימו לב
בדרך כלל לא קיים
הבדל משמעותי בין
מחיר חדר במלון שהוזמן
באתרים הסיטונאיים
(למשל )Booking :לבין
מחירו באתר המלוןı.

שימו לב
בעת הזמנת חדר במלון
כדאי לבקש בפירוש
חדר שאסור להכניס
אליו כלבים .גם אוהבי
כלבים יעדיפו קרוב
לוודאי חדר שאין בו
ריחות של בעלי חייםı.

שימו לב
ברוב המלונות (למעט
מלונות בערים הגדולות)
מחיר החדר כולל ארוחת
בוקר בסיסית (טוסט,
דגני בוקר ,ביצה קשה,
קפה וכדומה)ı.

שימו לב

האתרvrbo.com @ :

מומלץ מאוד לשכירת
דירות ,בקתות
ובתים מפנקיםı.
מימין :טיול בקרוואן
הוא חוויה נפלאה .כדאי
לתכנן טיול מסוג זה
מבעוד מועד (שכן ככל
שמתקרב המועד המחיר
מאמיר וכן חלונות
ההזמנה של חניוני
הלילה נפתחים חודשים
רבים מראש  -וכדאי
לבצע הזמנות ברגע
שהם נפתחים)
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