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 ניו יורק במיטבה 
ושום מילה על מנהטן

 הסיור הציורי בצפון 
מדינת ניו יורק, לאורך נהר 

 ה‘אירי קנאל‘ 
 FINGER LAKES-וה 

בין כרמים ויקבים מרהיבים לצד 
אגמים ונהרות, מותיר תחושה 

 של עוד גם אחרי 5 ימים 
של רוגע ושלווה.

קיאקים בנהר אוסווגו

«
מוזיאון קודאק ברוצ‘סטר

מפלי קוהוס
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מפלי נהר סלמון

שיט בנהר אוסווגו

עדי אזולאי, מדינת ניו יורק

אפתח בווידוי. אם אי פעם מישהו היה אומר לי, כי אטוס כל הדרך הארוכה מישראל לניו 
יורק ולא אבקר במנהטן, אף לא לשעה קלה, הייתי מגחך. אולם הפעם זה קרה.

"יוצאים לסיור  בניו  יורק  והפעם  משהו  שונה ובלתי נשכח,  נופים בלתי נשכחים  כמו 
בגלויה," הבטיח אבי קפצן, מנכ"ל סיטונאית התיירות קיי טורס, שקיימה סיור משותף עם אל 

על ומדינת ניו יורק, בו נטל חלק כותב שורות אלה. קפצן הבטיח, ואכן קיים.
יצאנו מעט אחרי חצות באחת מטיסות אל על בג'מבו המרווח 747-400, ומיד לאחר הנחיתה 
בנמל התעופה קנדי המתין לנו מנהל לשכת התיירות של מדינת ניו יורק, מרקלי ווילסון, איש 
נעים הליכות, מקצוען אמיתי, שעושה ימים כלילות למען אותן עיירות קטנות, שעל רובן לא 

שמעתם ולא ידעתם כי הן אכן קיימות בניו יורק.
הסיור שלנו החל לאחר ששכרנו רכבים ויצאנו לדרך לכיוון אלבני Albany. בירת ניו יורק, 
מרחק של כ-4 שעות נסיעה בנוף מדהים לאורך כביש 87 צפונה, ובחלק ניכר מהדרך נותרנו 

משתאים מכמות המים באגמים ובנהרות הרבים בדרכנו לאלבני.
שעמד  הדסון,  הנרי  ידי  על  יותר  מוקדם  שהתגלתה  לאחר   1624 בשנת  נוסדה  הבירה  אלבני 

בראש חברה הולדית,  אשר גילתה נתיב ימי חדש להעברת סחורות מהולנד למזרח הרחוק 
 .Fort Orange ונקראה אז בשם

תעלת אירי, המתחילה בה, נבנתה משנת 1817 במשך יותר מ-8 שנים, וזאת על מנת לעבור את 
מפלי הניאגרה מעבר לימת אונטאריו. התעלה, שנחפרה לאורך 584 ק"מ, איפשרה את הקמת 
נמל באפלו החשוב, ובהמשך נבנתה תעלת וולנד, שאיפשרה העברת סחורות בין ימת אונטריו 
ואירי, תוך מעקף מלא של מפלי הניאגרה. אלבני, הרבה בזכות תעלת האירי החשובה, הפכה 

במהרה למרכז הסחר הימי באיזור, דבר שעזר לביסוסה כמרכז כלכלי חשוב וביסס את 
עוצמתה של העיר.

בעיר עצמה שורה של מבנים הראויים לצפייה, בעיקר בדאון טאון, וביניהם: בניין הקפיטול של 
ניו יורק, בניין העירייה, וכן מספר גורדי שחקים, ביניהם מגדל קורנינג העצום, בו שוכן מוזיאון 

האומנות של אלבני. ביקרנו במוזיאון מדינת ניו יורק  המרשים,  בו קומה שלמה  המוקדשת 
לאסון התאומים, ובה פריטים רבים מה'גראונד זירו', וביניהם: קסדות של כבאים, פרטי לבוש 
של שוטרים, חלקים מהכבאיות, עמודי המתכת שהתמוטטו, ואפילו חלקים מהמנוע של אחד 
המטוסים, שהתרסק לתוך בניין התאומים, וכל זאת לצד עדויות מצולמות של אנשים ששרדו 
מומלץ  מרגש,  ביקור  בהחלט  פריטים.  ועוד  וידאו  צילומי  עם  יחד  נשכח  הבלתי  האסון  את 

מאד.
 General -ו Ibm ניו יורק, וחברות מובילות, כמו אלבני נודעת כבירת ההיי טק של מדינת 
Electric קבעו את משכן הבית שלהן בעיר. באלבני 21 קולג'ים ואוניברסיטאות, מה שמוסיף 

לעיר צביון צעיר ותוסס.
את כל הפרטים על אלבני – מוזיאונים, היסטוריה, כנסים, אירועים, מסעדות, בתי מלון ועוד, 

. www.albany.org :ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי של העיר
נהר  על  הנמצאים  השוצפים,  הקוהוס  מפלי  לעבר  פעמינו  שמנו  טאון  בדאון  ביקור  לאחר 
המוהוק. נהר המוהוק היה במאה ה-19 נתיב התחבורה המסחרי הראשי, שיחד עם נהר ההדסון 

היוו את נתיבי האספקה למדינת ניו יורק. כיום מפלי הקוהוס הרוגשים מספקים אנרגיית 
חשמל לתושבי העיר במתקן מרשים, בו אפשר להבחין ממרחק רב.

במשך הסיור החלפנו מדי יום בית מלון וכל זאת תוך כדי טיול בעיירות ציוריות, שלעיתים 
נדמה כאילו הינך במנהרת זמן מלפני 50 שנה לפחות, והכול במין שקט ושלווה בלתי נתפסים 

לבאים מתל אביב ההומה, למשל.
ככלל , בכל הערים השוכנות לצידי הנהר אפשר ליהנות משיט על גבי אוניות טיולים, וזאת 

במחירים צנועים ועם צוותים מקומיים אדיבים ומקצועיים להפליא וכן להתרשם גם 
מהתעשייה שהתפתחה בדמות מפעלים המנצלים את עוצמת המים הגדולה של אירי קנאל.

בנוסף, כל תעלת האירי נוחה מאוד לתיור. לצד שבילי אופניים רבים, כרמים, (מי שלא ידע, 
היין בניו יורק הינו מקור לגאוות האזור!) יקבים, מלונות בוטיק ומוזיאונים רבים ניתן למצוא 

שורה מכובדת של מסעדות  ומקומות שקטים לבילוי.
חובבי האופניים וההליכה, שימצאו ”גן עדן“ באזור הנפלא שלאורך האירי קנאל, יכולים לתכנן 

את המסלול באתרי האינטרנט של מדינת ניו יורק, שהעיקרי בהם הוא
.www.nycanals.gov

 ,Oswego ביום השני לסיור יצאנו בשעת בוקר מוקדמת לכיוון עיירה הנקראת אוסווגו
השוכנת לצידו של אגם אונטאריו במרכזה  של מדינת ניו יורק. העיר הקטנה נודעת בזכות 

הינו  בעיר  המיוצר  המייפל  סירופ  הרבים.  והמוזיאונים  בה  המתקיימים  הרבים  הפסטיבלים 
גאוות המקום, כמו גם הדבש המקומי ותעשיית היין הענפה. מובן שגם באוסווגו השייט הוא 
חלק בלתי נפרד מהנוף וכך גם הדייג. אוסווגו נחשבת בירת הדייג של צפון ניו יורק עם מבחר 
עצום של דגה, כמו: סלמון, פורל, בס, ועוד סוגי דגים רבים המצויים באגם אונטריו, ווודאי לא 

שמעתם עליהם, כמו: פורל חום, קוהו, סוגי סלמון יחודיים ועוד. 
באוסווגו תוכלו לבקר במצודת "פורט אונטריו", שהייתה במשך שנים רבות בשליטת 

הבריטים. הביקור במצודה מהנה וכולל הדגמה של ירי מתותח על ידי חיילים, הלבושים 
במדים מהתקופה.

לאוסווגו זוית יהודית וזאת בזכות מוזיאון Safe Haven Museum, המוקדש כולו כזיכרון 
ל-982 פליטי שואה (ברובם יהודים), שהובאו לעיירה לאחר מלחמת העולם השנייה 

וקיבלו מקלט. בתחילה לזמן קצוב של כשנה, אולם בהמשך, הרבה בזכות תושבי המקום, זכו 
לקבל מהנשיא דאז רוזוולט ורעייתו אלינור רוזוולט מעמד של תושבים. המוזיאון יוחד הן 

לפליטים והן לאמריקאים, שעזרו וסייעו לפליטים לקבל מעמד של תושבים בארה"ב. במוזיאון 
שמות של כל הפליטים, תמונות מתקופת השואה וקטעי וידאו, המתעדים את קליטת הפליטים 

. www.oswegohaven.org .במקום
היא  שאף  ביץ',  סילבן  בשם  קטנה  קיט  עיירת  לעבר  כשעתיים  של  בנסיעה  יצאנו  כך  אחר 
 Lake מהווה חלק מתעלת האירי והינה עיר תיירות מובהקת, ששוכנת צמוד לאגם אוניידה

.Oneida
סילבן ביץ' לא דומה לאילת. אפילו לא קרובה להזכיר אותה. אולי בעצם אילת שלפני 30-40 
שנה. בתי המלון בעיירה הינם מבני עץ די ישנים. המסעדות והבארים הפזורים לאורך רצועת 
החוף אינם מקומות שגורמים למתבונן להתפעל יתר על המידה מהעיצוב, אולם הכול מאוד 
אותנטי, נקי ומסודר, והשקט בלתי נתפס. האטרקציות לילדים הינן מעין לונה פארק מקומי, 

░
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Safe Heaven תמונה במוזיאון

סירקיוז

סירות שייט על האירי קאנל
חלק מהמטוס שהתרסק 

בבניין התאומים ב-11/9

אבי קפצן ודני סעדון בשיט על ’האירי קנל‘

מרקלי ווילסון ודניקה בריאנט מסירקיוז בשיט על האירי קאנל

ג‘נבה

ישן, אך מתוחזק למופת, והדובדבן הינו אגם אוניידה 
המרהיב. בסילבן ביץ' הלא גדולה שורה של מסעדות 

המרהיב  באגם  כך  כל  שגאים  והמקומיים,  טובות,  מקומיות 
שלהם, יעשו כל שביכולתם לספק את מבוקשכם. דווקא שם 
תיירים מישראל הינם יותר מרצויים, דבר שלא ניתן להמעיט 

בערכו, במיוחד בימים אלה.
 www.sylvnnbeachny.com 

בעיר רומא, בעלת 35,000 התושבים, הנמצאת מרחק כשעה 
נסיעה מסילבן ביץ', נמצאת מצודה משוחזרת ובה 

שטחי שמורה של שבט "אוניידה" האינדיאני, שאבותיו 
חתמו על הסכם שלום עם ארה"ב בשנת 1794. לא 

הרחק מרומא, בעיירה ורונה, הנמצאת מרחק של דקות, 
מהאזור,  לרבים  משיכה  מוקד  המהווה  מרשים  קזינו  נמצא 

ולא רק בזכות המבנה המרשים שלו. בקזינו מרכז ספא 
המתקדמים  הספא  ומכשירי  הטיפולים  מיטב  עם  איכותי 
טניס, אולמות לאירועים  גולף רבים, מגרשי  ביותר, מגרשי 

שונים, לכנסים וחתונות, מבחר גדול של מסעדות 
גורמה, ואפילו בית מלון מפואר. אתר האינטרנט של המקום:  

.www.turningstone.com
במרחק כשעה בלבד מרוצ'סטר, אליה נגיע בהמשך, 

נמצאת העיר ג'נבה, המהווה אף היא חלק חשוב 
הטיפוסיות  לאטרקציות  בנוסף  קנאל.  האירי  מתעלת 
הענק  הקניות  מרכז  את  בה  למצוא  ניתן  לאיזור  האופיניות 
 Premiumoutlets- אאוטלט", השייך לרשת הגדולה של"
החברות  של  המותגים  כל  קניות  של  עדן  גן   –  Outlets
סמסונייט,  פולו,  הילפיגר,  טומי  נייק,  בארה"ב:  המובילות 
דונה קארן, אדידס, טימברלנד ועוד, והכול במחירים זולים 

www.premiumoutlets.com  .במיוחד
מרחק קצר מג'נבה נמצאת סירקיוז, בעלת כ-735,000 

תושבים, שאף היא חלק חשוב בתעלת האירי קנל וממוקמת 
בזכות  נודעת  העיר  ו-90.   81 המהירים  הכבישים  בצומת 

האוניברסיטה המפורסמת שבה. 
בדרכנו לסירקיוז ביקרנו בשני מקומות מומלצים. 

הראשון כפר נופש בשם ”פייר היבן“, הנושק לחופי אגם 
בוטיק  ומלון  ביערות  והליכה  רכיבה  מסלולי  ובו  אונטריו 
קטן. המקום השני בו ביקרנו הינו הכפר קאמילוס, מרחק של 
שבה  ורחבה,  גדולה  מים  אמת  ובו  מסירקיוז  ספורות  דקות 
שוצף.  נחל  עובר  לאמה  כשמתחת  להנאתכם  לשוט  אפשר 

www.eriecanalcamil-lus.com
חיים  בה  רוצ'סטר,  התוססת  בעיר  חתמנו  הסיור  את 
כ-220,000 תושבים, השוכנת על גדות נהר הג'נסי, דרומית 
לימת אונטריו, ונחשבת לעיר השוקקת של מדינת ניו יורק. 
כלכלתה של רוצ'סטר נחשבת לשניה בחשיבותה במדינת ניו 
יורק. ברוצ'סטר נמצא מוזיאון קודאק המפורסם, ועד היום 

גם המטה הראשי של חברת קודאק. המוזיאון היפה, 
שנמצא בביתו של ג'ורג' איסטרמן, שהקים את מפעל קודאק, 
הינו מוזיאון מרשים, שלא רק חובבי הצילום ייהנו לבקר בו. 

במוזיאון ניתן לקבל סיורים מודרכים בשפות רבות עם 
ועל הקמת החברה על  הסברים על ההיסטוריה של קודאק 

ידי ג'ורג' איסטרמן. 
חיי הלילה של רוצ'סטר פעילים מאוד. לאורך הרחוב הראשי 

בעיר ניתן למצוא שורה ארוכה של בתי קפה, בארים, 
שעות  עד  בהם  מבלים  צעירים  ואלפי  ומועדונים,  מסעדות 
שאר  את  שמאפיינים  ולרוגע  לשקט  בניגוד  ממש  הבוקר, 
רוצ'סטר  עתה.  עד  ביקרנו  בהן  יותר,  הקטנות  העיירות 
מכאן.  ספורות  שעות  מרחק  נמצאת  שמנהטן  מזכירה  אולי 

ברוצ'סטר שוכנת אוניברסיטה חשובה, שדה תעופה 
הקניות  ולחובבי  קניונים,  גדולים,  קניות  מרכזי  בינלאומי, 

צפוי כאן זמן איכותי של קניות במחירים הוגנים.
שרוצה  ולמי  וחדישים,  מודרנים  ברוצ'סטר  הקניות  מרכזי 

לאכול, במשך כל שעות היום (פתוח 24 שעות ביממה)
 ,Wegmans מומלץ לגשת לסופרמרקט הענק, השייך לרשת

־בו ניתן למצוא כל דבר אשר חשבתם עליו וכל זאת לצד מב
חר בלתי נתפס של אוכל מכל סוג ובמחירים נוחים להפליא 

ועם שירות יעיל של יותר מ-600 עובדים!
 Wegmans Food Markets - www.wegmans.com

לילדים שיבקרו ברוצ'סטר יש אטרקציה איכותית 
 Strong למשחקים  הלאומי  המוזיאון   - עצמה  בפני 

National Museum of Play, שהוא גן עדן אמיתי. 
באוסף  מתגאה  המוזיאון  משחקים.  אלפי  עם  עצום  מוזיאון 

משחקיו ההיסטוריים. מעבר למשחקים במוזיאון שלל 
חדישים,  אלקטרוניים  משחקים  המשפחה,  לכל  אטרקציות 
נבנה סופרמרקט מיניאטורי  סרטים, ואפילו לקטנים ביותר 

עם קופות זעירות, בו יכולים ילדים קטנים בכל גיל 
לערוך קניות עם עגלות ממש, כאילו היו בסופרמרקט 

www.museumofplay.org .אמיתי
אנחנו בחרנו לסיים את הסיור הבלתי נשכח, שהחל באלבני,  

בעיר רוצ'סטר, שהייתה הדבר הקרוב היותר למנהטן 
ניו  מדינת  בצפון  סיור  אולם,  לתייר.  המוצעות  באפשרויות 

יורק הינו טיול איכותי בין ערים קטנות, השוכנות לצד 
שליטים  וכחול  ירוק  הצבעים  בו  קסום,  נוף  ונהרות,  אגמים 
לעיתים  נותנים   הרבים  והכרמים  היקבים  בלעדיים.  כמעט 
תחושה כאילו אנו בטוסקנה שבאיטליה ולא במדינת ניו יורק, 
ומי שיסייר ברכב, כמו שאנו עשינו, אף יזכה להגיע לערים 

עם שמות אירופאים, כמו ג'נבה, רומא,ליברפול ועוד.
להבדיל מרחובות ראשיים באירופה, ההומים באנשים, 

התחושה בצפון ניו יורק כי האנשים אינם מסתובבים 
ונותנים  נתפסים  בלתי  לעיתים  והשלווה  השקט  ברחובות. 
תחושה של עיר ללא תושבים. אך ככל שעברו הימים, גילינו 

שהרוגע והשלווה הם הייחוד של המקום. 
ניו  את  ונושם  שחי  התיירות,  לשכת  מנהל  וילסון,  מרקלי 
מאיתנו  שרבים  קטנות,  ערים  אותן  של  השגריר  והינו  יורק 
לא שמעו עליהן מעולם, סיכם: "כל כך הרבה תיירים מגיעים 
לעיר ניו יורק. תנו מספר ימים לערים הקטנות האלו ותמצאו 
שילוב מנצח של ניו יורק במיטבה עם כל האפשרויות הבלתי 

מוגבלות למבוגרים וילדים".
הכותב היה אורח של סיטונאית התיירות קיי טורס, משרד 

התיירות של מדינת ניו יורק ואל על

המצודה

דייג באירי קאנל


