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  הרצאה על אוסטרליה

טבע. מסלול  מראות שלאטרקציות והמון , טיול לצד המזרחי באוסטרליה משלב בתוכו מספר מגוון של תרבויות
שמורות טבע, פרקים  ,חופים מדהימים הטיול בצד הזה של היבשת הענקית כולל מדבר עצום ומרהיב ביופיו,

ל וועושה את הכ מדינה מאוד ידידותית למטייליםהינה אוסטרליה ובי לב.חמים וטאנשים ו ודרניותערים מ, לאומיים
ואם זה  לאורך כל המדינה ברור בשילוט, המידע שהיא מספקת זמינותאם זה בעל התיירים, ל קכדי להב

בכל  הה הנוח של יבשת זו ניתן לטייל ביאופי בזכות באוסטרלים הנפלאים שתמיד יעזרו ויכוונו אותנו המטיילים.
מזג ל עם התאמה מבחינת ציודי שנכין את עצמנו אכד לפני שנתחיל לטייל, .ולהנות ממגון אטרקציות גילאיםה

  שנוכל למצות את כל היופי ביבשת זו. בכדיכל הנתונים האפשריים והאוויר 

  מזג אוויר

מזג  .זיוסצל 15-26 הטמפרטורות נעות בין אפריל.עד אוקטובר אי לטייל בחוף המזרחי הם החודשים בהם כד
מה , בדרך כלל וגם אם גשום בחלק אחד של היבשת, תמיד תזרח השמש בחלק אחרנוח  הינוהאוויר במדינה זו 

טרק או גלישה בים ב מדוברבין אם , הפרושים במרחבלחוות בצורה הטובה ביותר את אוצרות הטבע  שמאפשר
  יותר. יבשיםבחודשים ה הגיען מומלץ לחלק גדול מהאטרקציות נסגר לכ ,הגשמים עקב ,לפעמים במדבר הענק.

   כסף

להוציא  בכדי כרטיס אשראילהשתמש ב ניתןלהביא סכום התחלתי של כמה מאות דולרים. במהלך הטיול  כדאי
  ולכן מומלץ לבצע מעט משיכות בסכומים גבוהים יחסית. למדי גבוהותעלולות להיות כסף מזומן מהבנק. העמלות 

  ציוד

מאוד הינה תרבות הטיולים במדינה זו  .ציוד באוסטרליה עצמהמומלץ לקנות את הבמידה ואין לכם ציוד מתאים, 
, חנויות אלו מחזיקות בציוד המתקדם והטוב ביותר נוכל למצוא חנויות ציוד לטיולים. ובמקומות רביםמפותחת 
ות אוהל ושק שינה באיכ נעליים נוחות עמידות במים,ניתן להשיג  במחירים זולים יותר מאשר בארץ. לעיתים

   יר.וגבוהה שעמידים בכל תנאי מזג האו

ובמיוחד ביום יום  בכדי שישרת את המטייל השהוא באיכות גבוה, מומלץ כמובן לוודא לקנות בארץ ניתן תרמיל גב
רוב הבגדים  .אין צורך לקחת את התיק בגדולבהם  קצרים עבור טיולי יוםמומלץ גם לקנות תיק קטן  טרקים.בעת 

שורר קור או ישנה מכת מכוון שבמקומות מסוימים  קיץ אבל מומלץ לקחת גם בגדים ארוכים יכולים להיות בגדי
  מעופפים מטרידים (יתושים / זבובים וכו').

  אוכל

האוכל המקומי כולל בעיקר בשר אדום, תפוחי אדמה, מאפים  לחלוטין. מודרניתומדינה מערבית הינה אוסטרליה 
יוכלו  שומרי כשרות  , אך ניתן למצוא גם אוכל אסייתי לרוב וסגנונות נוספים.)ובירה (מתכון מצויין להעלאה במשקל

  .אוכל כשר עם ישנם מדפים בהם  בחלק מחנויות הסופרמרקט הגדולות בעריםלמצוא מצרכים מתאימים 

  תקשורת עם הבית

יה אינטרנט. באוסטרלשירותי תקשורת מבוססי י יותר להשתמש באאבל כד ,מומלץ מאוד להשתמש בכרטיסי חיוג
 לקחת טלפון סלולרי ניתן המחירים נוחים ולא יקרים. לגלוש באינטרנט. מרכזים רבים שם ניתןתוכלו למצוא 

  יקרים מאוד. SMS -מהארץ, אבל כדאי לקחת בחשבון שמחירי השיחות והודעות ה
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  סמכיםמ

מסמכים י גם לסרוק אכד. תיקיםשאר הגם ב ממוקמיםשיהיו משלהם למטרות גיבוי צילומים ו כרטיסי טיסה ,דרכון
נוספים יוכל לבוא שובים פרטים חוחשובים  מספרי טלפוןפנקס קטן עם גם  מייל.תיבת החשובים ולשמור אותם ב

  במהלך הטיול. לעזר

  בטיחות

ים מדי פעם על אי לשמור על ערנות ולפקוח עיניאוסטרליה היא יבשת בטוחה מאוד למטיילים, למרות זאת כד
   .)מכירים ינכםבחדרים משותפים עם מטיילים שא ,כאשר ישנים באכסניות במיוחד (הציוד

  ויזה לאוסטרליה

 יש כהכדי להאריוב יזה הוא לחצי שנהואורכה של  ישראלים זקוקים לויזה מתאימה על מנת להכנס לאוסטרליה.
מהארוכות טיסה לאוסטרליה היא הלקבל עוד חצי שנה נוספת כאשר נחזור אליה. על מנתהמדינה גבולות לצאת מ

עוד שעות ולאחר מכן ממשיכים  ביעד במזרח (בד"כ בתאילנד או בהונג קונג)במהלכה ישנה עצירה שיש מישראל, 
  .או ביעדים אחרים סידניב הנחיתעד לארוכות 

  תחבורה באוסטרליה

 ,בצד שמאלמתבצעת במדינה  נהיגה ה(רכב  למטיילים שמגיעים לתקופה ארוכה מומלץ מאוד לקנות  : בקניית רכ
זהו דבר מאוד נפוץ ומאוד  .ממטיילים אחרים רכבבסידני ישנם מספר מקומות בהם ניתן לקנות  .)הפוך מישראל

ניתן להתמקח קצת על המחיר  .דולר אוסטרלי 2000-5000סביב ם המחירים בדרך כלל נעי מקובל באוסטרליה.
  יפים.'גם גו נים וסטיישניםאוורכבים מסוג  ניתן למצוא .מבלי להעליב במידה נכונה יש לעשות זאתאבל 

: זוהי שיטה מקובלת מאוד באוסטרליה, בבתי הארחה רבים ניתן למצוא הודעות על הלוחות בהן טרמפים
  בהוצאות הדלק.  תמורת השתתפות עהמחפשים שותפים לנסי

נסיעה ה מומלץ לבחור באפשרות במיוחדלמטיילים אשר מגיעים לתקופה לא ארוכה  : תחבורה ציבורית
השוואת  בצעי מאוד לאכד נים למטיילים.ומספר רב של חברות אשר מציעות מסלולים מגו ישנן .אוטובוסיםב

וון ימכ ציוד באוטובוסים,, נוחות ומסלוליםינת כל חברה מבח המה בדיוק מציע לבררו השונות מחירים בין החברות
בתוך הערים הגדולות, כמו  על הטיול. מאוד ולכן לנוחות האוטובוס יש אפקט משפיעשלפעמים הנסיעות ארוכות 

  סידני ומלבורן ישנה מערכת תחבורה ציבורית מודרנית הכוללת אוטובוסים ורכבות.

הטיול, כדאי בזמן מאוד מי שמוגבל , באפשרות טיס.: המרחקים העצומים מפתים לעיתים לבחור  פנימיות טיסות
המחירים לא זולים אך הטיסות הפנימיות חוסכות זמן יקר  כדי לחסוך בזמן.ישראל במכבר  מיות יפנכי יזמין טיסות 

  ומאפשרות לעבור במהירות ממקום למקום.

מומלת לשכור רכב רק אם מגיעים לתקופת זמן קצרה  : סוכניות רכב קיימות בכל הערים המרכזיות. השכרת רכב
  (אחרת משתלם יותר לקנות רכב ולמכור אותו בסוף הטיול).

בבתי  .שיטה מקובלת מאוד באוסטרליה מטיילים אחרים שיש ברשותם רכב היא תפיסת טרמפים עם: טרמפים
  בהוצאות הדלק.  תמורת השתתפות עההארחה רבים ניתן למצוא הודעות על הלוחות בהן מחפשים שותפים לנסי
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  מקומות במדינה

   סידני

רץ ת המפסידני מכילה א .נמצאת במדינת ניו סאווט וולס תושבים ןמליו 4עם  העיר הגדולה ביותר באוסטרליה
, בית האופרההאטרקציות כוללות את  .המפורסם בונדי ביץ'כולל  חופים 70-וכוללת כ הטבעי הגדול ביותר בעולם

  (אכסניות). רחוב קינג גורג ),ועוד אכסניות בית חב"ד,שם נמצא את ( ביץ מצפה תת מימי,בונדי ,גשר נמל סידני

זהו  .סידניכמאה קילומטרים מערבית לנמצאים , אוסטרליהשב ניו סאות' ויילסהם רכס הרים ב ההרים הכחולים
של . באזור נמצא מגוון עצום גובה פני היםמטרים מעל  1,300 -למגיעים עד ו אבן חולעשויים  חןהרי שולרכס של 

  מלבורן. לכיוון לצאת דרומה , ניתןלאחר שטיילנו בסידני.סביבהיחודיים למיני בעלי חיים וצמחים, חלקם 

דרך  עוברתהדרך השנייה  ,אל מלבורן אפשר להגיע משני מקומות האחד הוא דרך קנברה שהיא בירת אוסטרליה
נוכל לראות מבחר עצום  שם נמצאת במדינת ויקטוריה בחלק הדרומי מזרחי של אוסטרליה.דרך זו  כביש החוף.

בתחילת המסלול מומלץ להיכנס  קנגרו ומבחר גדול מאוד של ציפורים מזנים שונים.בניהם קואלה,  ,של חיות
  .בחינם) ניתנים(רוב המפות והתקצירים למטיילים  לתחנות המידע הרבות שישנם ולקחת מפות

  ורןמלבאיזור 

 קרה יותר במזג האויר מאשר סידני.והיא  העיר השנייה בגודלה באוסטרליהזוהי  מליון תושבים. 3.7במלבורן יש 
מתאימה מאוד והיא  מבחר של פאבים מועדונים ומסעדות היש ב .חיי לילהמספקת אפשרות לקניות ומלבורן 

  למטיילים שאוהבים ערים גדולות ומפותחות.

 רכבות וחשמליות שכולם כלולים בכרטיס אחד. אוטובוסים, שכוללתציבורית לץ מאוד להשתמש בתחבורה המומ
כמו סידני גם מלבורן היא מרכז פיננסי מאוד גדול באוסטרליה  גם מוניות ניתן למצוא בשפע והמחירים סבירים.

הליכות בהם ניתן לעשות הטבע,ישנם מספר גדול של פארקים  לאוהבי גורדי שחקים.בניינים ומאופיינת במרכזה ב
  וטיולי אופניים.

דיג ולהפלגה בסירות מפרש. בצד הפונה נים אפשרויות נהדרות לשיט קאנו, נהר היארה והן המפרץ מזמ
. ניתן לשכור ציוד באזורים אלו לאוקיאנוס של חצאי האיים בלאריין ומורנינגטון יש חופים נהדרים לגלישת גלים

גם המקומות הפחות , אך היא לא זולהרים הגדולות כמו מלבורן המחיה בעכי י לדעת אכד (המחירים קצת יקרים).
  .ומספקים את השירותים הדרושים למטייל ינם מסודריםיוקרתיים ה

לעבר אדלאיד שהיא העיר הגדולה האחרונה לפני הכניסה  לאחר שטיילנו במלבורן אנחנו נעשה את דרכנו צפונה
זהו כביש שמתפתל בצמוד לאוקינוס ומספק  .Great Ocaion Road -צפונה ממלבורן, משתרכת ה למדבר העצום.

יש  סלעי גיר שיצאו מתוך הים בצורות שונות. -השליחים  12 נקודות תצפית מרהיבות. בין האטרקציות, נמצא את
ובמקומות רבים נוכל להנות ממבחר של מסלולי הליכה  Otway fly treeגם מסלול הליכה על עצים ששמו הוא 

  וארוכים. קצרים

כדי להתרשם מהטבע ומהתרבות האוסטרלית מומלץ מאוד ללון בפארקים שמצויים בצד הדרך. ניתן להקים בהם 
 אוהל או לחנות את הקראוון ולהנות מחיבור לחשמל, מים זורמים ואף מתקני גריל שמופעלים בעזרת מטבעות.

מנע ממפגש עם פקחים (עקב זריקת לכלוך, רעש אוסטרליה היא מדינה עם אכיפה מוקפדת ולכן כדאי מאוד לה
  וכדומה) מה שיוביל לקנסות גבוהים ולאי נעימות.
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  אדלייד

סיורי יום לייקבים השונים. את  לצאתניתן ויינות (מזכיר במעט את קליפורניה) ממזרח לעיר, שוכן איזור מפורסם ל
מכוון  ציוד לפני הכניסה למדבר,הי לעשות בדיקה של אכד הכנות לכניסה למדבר. עבורלנצל ב ישיד הזמן באדלי

בדיקה  כי יבצעמומלץ , רכבלטייל במדבר עם  מי שמתכוון .בהרבה יקריםהופכים לשבמדבר עצמו המחירים 
  .במדבר במהלך הנסיעה במרחקים העצומיםמקיפה על מנת שלא יהיו הפתעות במהלך הנסיעה 

  המדבר

הדרכים משתרעות עד לאופק והן  ק"מ. 3,200 -כ ינוומית עד לנקודה הצפונית האורך המסלול מהנקודה הכי דר
החוויה הגדולה אם מיכל הדלק שלכם עצום בגודלו). אלא (  ישרות ברובן, מומלץ שלא לסטות מהכביש הראשי

  ואת תמונת הכוכבים בשמיים (של חצי הכדור הדרומי) לא תשכחו שנים רבות. דבר היא הלינה בשטחבמ

Koper Pedy )coober pedyזהו  .: ``חור באדמה של האיש הלבן``) הוא צירוף מילים באבורג`ינית שמשמעו
כדי להתגונן מתנאי האקלים בוזאת  קרקעיים-תושביו חיים בבתים תת 3,000 -תיאור הולם למקום שמחצית מ

בהן כורים אבני ת את המכרות מומלץ לראו .מעלות 50הקיצוני: בימי הקיץ הטמפרטורות מטפסות ביישוב הזה עד 
  ואת הבניה מתחת לאדמה. אופל

  )איירס רוק ( אולורו

. אולורו ק"מ אל תוך הקרקע 2.5-כ ממשיך בסיסוק"מ ו 8היקפו  ,מטר 318 הינו גובהו .אבן חולאולורו בנוי מ
ינים, המכיל מידע רב ואף מציע סיורים ’במקום נמצא מרכז אודות תרבותם של האבוריג .מכונה גם "איירס רוק"

ימים (שלאחריו ניתן לקנות כרטיס  3-ומקנה כרטיס ל הכניסה לפארק היא בתשלום מודרכים ברחבי הפארק.
וניתן להספיק ולחוות את הפארק בפרק זמן  הימיםנוסף). מרבית המבקרים אינם נשארים במקום מעבר לשלושת 

מכיוון שאסור ללון בתוך שטח הפארק, יולרה הוא האתר המספק את כל השירותים למבקרים שמגיעים  זה.
וחדרי מלון במגוון רמות  תר קמפינג, אכסניה, דירות מגוריםלמקום. אפשרויות הלינה מגוונות, וכוללות א

בקשתם של האבוריגנים דעו כי  ,אורכים או קצרים, מסביב לבסיסו של אולורו ניתן לצאת למסלולי הליכה,ומחירים.
  היא שלא לטפס עליו בגלל החשיבות שלו מבחינה דתית ותרבותית.

  קינגס קניון

מומלץ מאוד לתכנן את הטיול כך שתעברו דרך האולורו ואחר כך דרך הקינגס  .ם צפונית מזרחית לאולורווקממ
ניתן להגיע למקום  קינגס קניון נחשב לאחד המראות היפים של מרכז אוסטרליה ן.קניון על מנת לחסוך בזמ

מתאים גם  Kings Creek Walkויש בו מסלולי הליכה באורכים וברמות שונות. שביל  בעזרת כביש סלול
  מציע מראות יפים בהרבה של הקניון. Kings Canyon Rim Walkלמשפחות, אך מסלול 

   אליס ספרינגס

מה שנותן לנו המטיילים את  (ילידי אוסטרליה) נים'יבעיר זו חיים מספר רב של אבוריג נמצאת במרכז המדבר.
ם טוב מאוד לקניית מקומהווה גם אליס ספרינגס  .מקומיתהאפשרות לחוש בצורה הטובה ביותר את התרבות ה

את האווירה המדברית  חושהולם בכדי לומקום  (ביחוד מתנות מהתרבות האוסטרלית)מזכרות ומתנות 
את כל הקניות וההשלמות  רוךלע ומומלץ באליס ניתן למצוא את רשתות המזון הגדולות באוסטרליההמיוחדת.

היא מאוד נעימה  מקוםהאווירה ב .אליס ספרינגסב , לא ימצא אותםשמחפש חיי לילה מי להמשך שהייה במדבר.
  ורגועה.
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  דארווין

תושבים.   120,000-. בעיר מתגוררים כאוסטרליהשל  הטריטוריה הצפוניתשל  עיר הבירההיא  )Darwin( רוויןאד
 Kakaduהלאומיים קאקאדו ( נמצאים הפארקים  דרוויןסביב  .מערבי של אוסטרליה ת לחופה הצפוןהעיר שוכנ

NP) וליצ'פילד (Litchfield NPוהיא משמשת תרמילאים בעיקר כנקודת התארגנות  ) שמושכים מבקרים רבים
פר . התרמילאים מתרכזים ברחובות הראשיים ולאחר שהייה של מסאוסטרליהלקראת יציאה למדבר או למערב 

  ימים תרגישו בבית ותזהו את הפרצופים החולפים.

מפלים ובריכות מים יפהפיים שייתנו מפלט יש  בפארק הלאומי ליצ'פילד  : Litchfield NP - פארק לאומי ליצ'פילד
ייחוד הוא שהשחייה בו בטוחה, בניגוד מהחום הכבד של הטריטוריה הצפונית. זהו פארק לאומי מקסים וה

למקורות מים אחרים באזור. בעזרת שבילי הליכה קצרים או פשוט בנסיעה בין מפל למפל תעבירו יום או יומיים 
  הכניסה לפארק היא ללא תשלום. נפלאים.

יוצרים מפלי מים וברכות (בחלקו ההפארק מציע מגוון נופים ומראות, החל בנופי מצוקים וערוצים :  קקאדו פארק
המזרחי של הפארק), דרך נופי מים, נהרות וביצות (בעיקר בעונה הרטובה), מישורים מכוסי עשב, תצפית על 
 בעלי חיים, ביניהם מגוון גדול של עופות מים, תניני ים גדולים וזוחלים אחרים, מיני צפרדעים, חרקים ויונקים.

בפארק ישנם אלפי אתרים של ציורי  צצה מרתקת אל חייהם של האבוריג'ינים. בחינה תרבותית מעניק הפארק המ
  .שנה 20,000סלע אבוריג'ינים, חלקם בני 

להשתלב לכביש מסודר  חזרה דרומה על מנת שנוכל,לאחר שטיילנו באזור הצפוני של המדבר נעשה את דרכנו
  .Cairnsאת לעיר שנקר

Cairns   

  זוהי עיר טובה להתארגנות ובילויים. אוסטרליה. מזרח עיר הגדולה ביותר בצפוןה

. קבוצת איי הממקום מזרחית הממקום דרומית לקיירנס עדן של חופים ושוניות אלמוגים-גן : הוויטסאנדייז
כוכבים. סיור החובה, שכל החברות שפועלות  5איים שונים, ברבים מהם מלונות  74-הוויטסאנדייז מורכבת מ

, שנבחר פעמים רבות לאחד מהחופים היפים בעולם, whitehavenוף יוצאות אליו, הוא השייט אל ח’ מארלי ביץ
  גולת הכותרת של האיים. זוהי

ר איילנד, הרווי ביי מלאה תמיד באווירה צעירה ומלאת חיים. מוקד ’הגישה העיקרי אל פרייז כמקום:  הרווי ביי
ר ’וחה אל פרייזנקודת גישה נכלל בעיירה עצמה, אם כי בסביבתה. המקום מהווה  לא נמצאהמשיכה של הרווי ביי 

ת ויוצאות ממנה מעבורות אל האי בכל יום. בנוסף, בעונה (מיולי עד נובמבר) הרווי ביי נחשב איילנד הפופולארי
, וזאת משום שהאזור humpbackוגם בעולם, לצפייה בלווייתנים מסוג  לאחד המקומות הטובים באוסטרליה

  במסלול הנדידה של הלווייתנים, בדרכם דרומה למימי אנטרקטיקההסמוך לעיירה מהווה נקודת עצירה קבועה 

ולכן  עשוי כולו מחולהאי  את הטיול לפרזר איילנד מומלץ לסגור כבר מקרנס כדי לחסוך כסף.  : זר איילנדייפר
גדלים יערות גשם, והוא מציע חופים ארוכים, ים כל כך בקרב המטיילים בו. באי רהפופול 4X4 -אידיאלי לטיולי ה

אשר השחייה בהם לא מומלצת (המים קרים, ויש סכנה מכרישים במקום), אך אגמי המים המתוקים הרבים 
  הפזורים במרכזו מהווים פיצוי הולם ביותר לכך. הידוע ביותר בין אגמים אלו הוא אגם מקנזי, בעל מימיו הצלולים.

  
גובל בחלקיו האחרים, ואבי, בעל דיונת חול הגובלת לאחד מצידיו, ויער אקליפטוסים האגמים נוספים הם אגם ו

וכמו כן  שעלתה על שרטון באי maheno-ורבים נוספים. באחד מחופי האי מצוי שלדה של ספינה ה אגם ביראבין
  נחלים רבים.
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  שעות כדי להכיר את כל האי. 24ית קטנה לנהוג לשכור באי זה מכונ מגיעים עם מעבורות,:  מגנטיק אילנד 

  מקום פסטורלי ושקט.של כמה שעות במחירים מאוד זולים), (ניתן להירשם לקורס גלישה לאוהבי גלישה  : 1770 

  ביירון ביי

עיירת  היא  ביירון. במחירים נוחיםבמקום  ניתן לשכור ציוד  לאוהבי גלישה, .הנקודה הכי מזרחית באוסטרליה
באוסטרליה. לעיירה ורית המלאה בגלריות, חנויות, ואווירה מיוחדת, נמצאת בנקודה המזרחית ביותר היפים צי

מומלץ לבקר גם בקייפ ביירון, בה נמצא מגדלור  .ין, וניתן לראות בו תמיד גולשים מתחיליםחוף גלישה מצו
משך כל השנה, וגם בחורף מרשים, ותצפית על הנוף. בעונה ניתן לראות גם לווייתנים. מזג האוויר נעים ב

עיירה  היאנימ  שעות נסיעה. 3לבקר בעיירה נימ בין שנמצאת מרחק  ניתן מעלות. 20-הטמפרטורות מתקרבות ל
  בגדר נורמה. הינההמריחואנה ם באווירה היפית ש

  נוסה

ושטופת שמש, שנחשבת פופולארית מאוד עבור האוסטרלים ויעד תיירותי הולך וגדל  עיירת נופש יפהפייה זוהי
ואפשר למצוא מקומות לינה ומסעדות  דרמטי ויפהפה, נהר, אגמים ויערותעבור תרמילאים. נוסה מציעה קו חוף 

  רליה.נוסה מציע מבחן עצום של קורסי גלישה והיא נחשבת בעיני רבים כמקום הגלישה הטוב באוסט בשפע.

במרחק שעה נסיעה המעירה נוסה  נגיע לגן החיות הגדול באוסטרליה.הגן חיות שייך  : גן החיות של סטיבן הרווין
יש , הגן חיות כולל בתוכו סוגים רבים של בעלי חיים לסטיבן הרווין, הזאולוג המוכר שנהרג מדקירה של חתול ים.

  .דולר 30מחיר לילד , דולר 50ר מחיר למבוג בו מופעים רבים של תנינים וחיות אחרות.

 העיר סידני. ,רדת דרומה ולחזור אל נקודת ההתחלהמכאן, ניתן ל


