כתב וצילם :י ח

ור

ברקע :העיר התחתית של ונקובר .צילוםJey Hanlau :
בעיגול Sunken Gardens :שהם הנקודה האטרקטיבית ביותר הן בפארק המלכה אליזבת
והן בגני בוצ'ארט .צילוםGuilhemVellut :
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ונקובר
עיר הגנים
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העיר ונקובר שוכנת בחלקה במערבי של קנדה ,לשפתו של האוקיינו
השקט ,כמה קילומטרימ צפונית לגבול עמ מדינת וושינגטונ של ארצות
הברית .קנדה ,בדומה לארצות הברית שכנתה ,היא מדינה פדרלית
שמורכבת מכמה פרובינציות שלכל אחת מהנ ממשלה ,פרלמנט ועיר
בירה משלה .לכולנ יחד יש ממשלה פדרלית ובירה פדרלית  -אוטווה.
העיר ונקובר נמצאת בפרובינציית קולומביה הבריטית .היא העיר
הגדולה בפרובינציה ,אבל בדומה לפרובינציות אחרות בקנדה ולמדינות
שמרכיבות את ארצות הברית ,לא תמיד העיר הגדולה היא גמ עיר
הבירה של הפרובינציה .עיר הבירה של קולומביה הבריטית היא
העיר ויקטוריה ,שנמצאת על האי ונקובר )לא להתבלבל ,האי ונקובר
נפרד מהעיר ונקובר .מגיעימ אליו מהעיר במעבורת( .התואר British
 Beautiful Columbiaשרשומ על לוחיות הרישוי מייצג היטב את
החלק המערבי של הפרובינציה ,שהוא עתיר גנימ וגינות מטופחות,
בעיקר בתחומי העיר ונקובר והאי ונקובר המוכ לה.
בשנת  1791הגיע לאזור הקפטנ הפרדי חוה מאיריה נרוואז .שנה
מאוחר יותר הגיע לשמ הימאי ומגלה הארצות האנגלי ג‘ורג‘ ונקובר,
שנשלח לאזור במטרה למפות אותו .שני הקפטנימ ופינותיהמ
נפגשו ,אכ ג‘ורג‘ ונקובר היה זריז יותר והצליח להגיע ראשונ לחצי האי
שבו שוכנת כיומ העיר ונקובר ,וכתוצאה מככ עבר השטח לבעלותה
של אנגליה .האזור שהיה מיושב בצורה דלילה על ידי הילידימ החל
להתפתח בשנת  ,1867עת הוקמה בו מנרת עצימ .היוזמה לפתיחת
מבאה שתשמש הנ את באי המנרה והנ את התושבימ ריכזה הביאה
לככ שנבנו מביב כמה מבנימ שהיוו את השלד הראשוני של עיר ששמה
 .Gastownהעיר עברה תהפוכות רבות ,ובשנות ה 50-של המאה ה20-
הפכה ליעד מבוקש לעשרות אלפי הכורימ שהגיעו לכאנ לחפש זהב.
 | 62טבע הדברים

2

3

בתומ תקופת ”הבהלה לזהב“ ,עמ הדעיכה של המרוצ אחרי המתכת
היקרה ,התפתחה כאנ תעשיית עצ .בשנת  1886חוברה העיר למילת
הברזל הקנדית-פיפית ,וחיבור זה הביא לגאות כלכלית נופת.

4

העיר ונקובר מוקפת מימ משלושה כיוונימ ,ומצד צפונ וגרימ עליה
הרימ גבוהימ .טופוגרפיה זו הפכה את העיר לעתירת נופימ ,והיא
נחשבת לאחת הערימ היפות ביותר ביבשת אמריקה )מתחרה על
התואר עמ נ פרניקו שבקליפורניה( .ההרימ שבחלקה הצפוני של
העיר מפקימ אתרי קי ופעילות של פורט חורפ ,עובדה שמבירה
את קיומ אולימפיאדת החורפ בעיר בשנת  .2010חלק מהפעילויות
התקיימו בעיירת הקי  Whistlerשמצפונ לוונקובר .עיירה זו מזכירה
מאוד עיירות קי שווייצריות .המבנה הדמוגרפי של העיר מעניינ מאוד.
ניתנ למצוא כאנ ילידימ ,בריטימ והרבה קהילות שהגיעו מאזורימ שונימ
בעולמ :איה )ינימ ,יפנימ ,קוריאנימ ,פיליפינימ ויוצאי הונג קונג(,
דרומ אמריקה )ברזיל ,צ‘ילה ופרו( ,אירופה )יונ ,איטליה ואוקראינה(,
ויש גמ קהילה יהודית .טטיטית ,שפת האמ של למעלה ממחצית
התושבימ היא לא אנגלית .לגיוונ האתני יש השפעה על תרבות האוכל
בעיר ,וניתנ למצוא בה מעדות אותנטיות שונות וגמ רובע יני גדול.
אירוע נופ שתרמ למודעות לעיר היה התערוכה העולמית שהתקיימה
 1שער הכניסה לרובע הסיני .צילוםGuilhem Vellut :
 2מלון אירופה כפי שנצפה מככר  Maple Treeברובע .Gastown

צילום :יצחק בן עוזר
 3אחת המרינות של ונקובר ,ברקע קו הרקיע של העיר.
צילוםWendy Cutler :
 4המגדלור בפארק המגדלור שבצפון ונקובר .צילום :יצחק בן עוזר
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בשנת  ,1986שמשכה לשמ המוני תיירימ שמילאו את כל בתי המלונ
בעיר וביבתה למשכ כמה חודשימ.

העיר התחתית והרובע הסיני

העיר מחולקת לכמה אזורימ :העיר התחתית  -מרכז העיר ,דרומ-מערב
העיר וצפונ ונקובר .מרכז העיר נמצא בינ שני מפרצימ שכל אחד מהמ
מפריד בינו ובינ אזור אחר ,וכל האזורימ מחוברימ זה לזה באמצעות
גשרימ .כנקודת התחלה בעיר התחתית בחרתי ברובע גאטאונ שבו
התחילה ההתיישבות בעיר .רובע גאטאונ הוא רובע קטנ יחית
שניתנ למצותו בהליכה .הוא נקרא על שמו של ,John Deighton
שכונה  .Gassy Jackגי היה ימאי שיזמ והקימ במהלכ חייו הקצרימ
כמה ברימ ,והיה ידוע בשטפ דיבורו .הוא הקימ כאנ את הבר הראשונ
שנקרא  .Lagoonהוא זכה להנצחה מכובדת ,ופל בדמותו הוצב
בכיכר  Maple Treeשברובע .הכיכר נמצאת במקומ שבו עמד המלונ
שהוקמ על ידו ונשרפ כליל בשרפה הגדולה של  ,1886והיא גמ צופה
על הצדודית של מלונ  .Europeכיומ זהו הרובע העתיק שיש בו שורה
של מבנימ עתיקימ ,אבל האטרקציה המרכזית שלו היא שעונ קיטור
שנמצא ברחוב  .Waterהשעונ ,שמערכת ההפעלה שלו מבות על
קיטור ,נבנה על ידי השענ הקנדי ריימונד נדר בשנת  .1977במקביל
תוכננה מערכת גיבוי חשמלית ,ומאז שנת  1986הוחלט להפעיל אותו
על ידי המערכת החשמלית ,למענ הדיוק .מדי רבע שעה יש התפרצות
של קיטור שמלווה ברעש לא מבוטל ,ופעילות זו מושכת לכאנ הרבה
מאוד מבקרימ.
בעיר התחתית יש כמה מבנימ שהארכיטקטורה שלהמ מעניינת :בתי
המשפט ,הגלריה לאומנות ,הפרייה )יצירה של הארכיטקט הישראלי-
קנדי משה פדיה( ועוד.
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כהרגלי בקודש ,כשאני מגיע בפעמ הראשונה לעיר אני מתחיל את
היור בתצפית ממקומ גבוה כדי לראות את העיר מלמעלה ולנות
לקשור בינ המפה המודפת לעיר שפרוה לפני .בניינ ”מרכז הנמל“ ,או
בשמו הלועזי  ,Harbour Centerהוא מבנה שמכיל חנויות ומשרדימ,
אבל בראשו יש מרפת תצפית גורה שמאפשרת הצצה מלמעלה על
העיר .מעלית נפרדת מטפת במהירות למעדה המתובבת .מנייוני
האישי ,הארוחות במעדות המתובבות )התניתי כבר באחדות
מהנ כמו :פרלאנ ברייקיאוויק ,מגדל וינה ובמגדל הטלוויזיה שבכיכר
אלכנדר בברלינ( הנ יקרות יחית וגמ לא איכותיות ביותר ,אבל
למרות זאת אני לא מחמיצ התנות בהנ כיוונ שהנ מפקות חוויה
מיוחדת.
לאחר שמיציתי את המקומ ירדתי למפל הרחוב ופעתי לעבר מבנה
נופ שנחשב לאחד ממליה המחריימ של העיר .המבנה הידוע
בשמ  Canada Placeהוא קומפלק גדול שכולל בתוכו את מרכז
הקונגרימ ,את מלונ פאנ פיפיק היוקרתי ומופ עבור פינות הקרוז
שמפליגות לאלקה .בחרתי ליימ כאנ את הטיול שלי לאלקה ,שכלל
הנ את החלק היבשתי והנ את השיט שיצא ממעגנ המוכ לעיר אנקורז‘,
הגדולה שבערי אלקה .הירידה מפינת התענוגות בתומ שבעת ימי
ההפלגה נוחה מאוד ,בינ אמ אתמ מתעתדימ להישאר כמה לילות
בוונקובר ובינ אמ החלטתמ לשכור רכב ולצאת מכאנ לרוקי הקנדיימ
)ניתנ לשכור רכב במופ(.
המבנה המדהימ בולט על רקע המימ ועל רקע הדאונ-טאונ הודות
לגג הבניינ שמורכב מחמישה חלקימ דמויי מפרש לבנ )מזכיר במידה
מוימת את בניינ האופרה של ידני( .בתוכ הקומפלק מתקיימ המיצג
 Fly Over Canadaשמאפשר צפייה ,על מכ ענק ,בתמונות נופ

2
ממקומות שונימ בקנדה .בקיצ מוקרנ אחת לשבוע רט באוויר הפתוח
בקצה המזח )בעבר הרחוק לפני הקמתו של הקומפלק היה המזח כולו
שייכ לחברת הרכבות הקנדית .(Canadian Pacific
הרובע היני של העיר נחשב לשני בגודלו בצפונ אמריקה ,אחרי הרובע
היני של נ פרניקו .כמו בערימ מערביות אחרות ,לרובע יש שער
כניה מרשימ שנקרא  ,Milleniumהמהווה הפרדה בינ ישנ לחדש או
בינ מזרח למערב .מייד כשעברתי את השער נחשפתי לשורה ארוכה של
חנויות ,בתי תה ומעדות יניות.
ההיצע בחנויות כולל פריטי אומנות ינית ,מזכרות ,צמחי מרפא,
תבלינימ ומוצרי מזונ )דגימ יבשימ ,ג‘ינאנג ,פירות ימ וירקות
אקזוטיימ( שמשמשימ את האוכלוייה הרבה שהיגרה לכאנ מינ
)בתקופת הבהלה לזהב ובשנימ שאחריה( והונג קונג )בעיקר בשנימ
שקדמו לחזרתה של הונג קונג לשליטתה של הרפובליקה הינית(.
רבימ מאוכלוייה זו מתגוררימ ברובע ריצ‘מונד .אמ צריכ לבחור נקודת
התחלה ליור ברובע היני אזי פינת הרחובות  PenderוCarrall-
מתאימה ביותר .זה הצומת שבו ניצב בניינ  - Sam Keeהמהווה
אטרקציה לתיירימ מאחר שהוגדר בעבר בפר השיאימ של גינ כמבנה
העקימ הצר ביותר בעולמ )בינתיימ קמ לו מתחרה בפיטבורג ,הידוע
בשמ  .(Skinny Buildingבמוכ לצומת שוכנ גנ יני מעניינ שנקרא על
 1החזית של הגלריה לאומנות בעיר התחתית בוונקובר .צילום :יצחק בן עוזר
 2פינת חמד אחת מני רבות בגני מינטר .צילום :יצחק בן עוזר
 3בגני מינטר מגוון צבעוני של עצים ,שיחים והרבה פרחים .החתול זה בונוס.
צילום :יצחק בן עוזר

3
שמו של אבי ינ המודרנית ד“ר ונ יאט אנ ,שבשנת  1911הדיח את
שושלת  Qingוהפכ לנשיאה הראשונ של הרפובליקה הינית.
זהו גנ קטנ יחית בשטחו ,שמורכב משני חלקימ נפרדימ )המעבר
בינ שני חלקי הגנ כרוכ ביציאה החוצה מהאזור הראשונ וכניה דרכ
שער אחר לאזור השני( .הגנ על שני חלקיו )לאחד כניה חופשית
ולשני הכניה בתשלומ( הוקמ בשנימ  1986-1985לקראת האקפו
שהתקיימ כאמור בעיר בשנת  .1986המימונ היה משותפ לממשלות
ינ וקנדה וגמ נאפו תרומות מאנשי עקימ ומינימ שהפכו להיות
תושבימ בוונקובר .המטרה בהקמת הגנ הייתה ליצור גשר תרבותי בינ
ינ לתרבות המערבית .הגנ הפנימי עוצב על ידי האדריכל היני Wang
 Zu-Xinשנעזר באדריכלי גנימ נופימ מעיר הגנימ הינית .Suzhou
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עובדה זו והעובדה שמזג האוויר בוונקובר דומה לזה שבוזו שליד
שנגחאי מבירות את הדמיונ של הצמחייה שנשתלה בשני המקומות.
השטח קטנ אכ מנוצל היטב.
הצטרפתי ליור מודרכ שבמהלכו ניתנ הבר מקיפ על הפילוופיה של
הגנימ היניימ שמשלבימ כמה אלמנטימ כמו מבנימ ,לעימ ,עצימ
ומימ .לכל אחד מהאלמנטימ משמעות פילוופית .הצבעימ ששולטימ
בגנ הפכו אותו לאטרקציה מבוקשת במיוחד לזוגות שבוחרימ להצטלמ
בו ביומ חתונתמ .הגנ משופע בפלי ישיבה ,ואני נעזרתי בהמ כדי
ליהנות מהאווירה הרוגעת בליבו של הכרכ הואנ .עזבתי נינוח ורגוע
את הרובע היני לכיוונ הגשר שחוצה את מפרצונ  False Creekומחבר
את הדאונ-טאונ עמ חצי האי גרנוויל .הגעתי לכאנ בופ השבוע
לקראת הצוהריימ והמקומ המה ממבקרימ שהתובבו בינ הדוכנימ
שבשוק לבתי הקפה והמעדות .מחוצ למבנימ התארגנו אומנימ שונימ,
כמו להקת זמר מפרו לצד קומימ ואומני פעלולימ מקומיימ )הערה:
בתקופת הקורונה שוק האוכל ממשיכ לתפקד כרגיל ,כמובנ עמ התניות
ברוח התקופה ,אבל המופעימ שתוכננו בוטלו( .בשוק האוכל מוצע כל
המגוונ האפשרי  -מירקות ופירות ועד בשרימ ,נקניקימ ,גבינות ,פירות
ימ ,דברי מאפה ,קינוחימ ,בירה ויינ .בחלק האחר של האי ניתנ למצוא
בגדימ ,רהיטימ ואביזרימ.
החיבור היבשתי בינ הדאונ-טאונ לצפונ ונקובר הוא בגשר האריות.
הקצה הדרומי של הגשר משיק לפארק טנלי שהוא הפארק הגדול
ביותר בעיר ונקובר .הפארק ממוקמ על חצי אי המוקפ על ידי מפרצ
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 Burardמכיוונ אחד והמפרצ האנגלי מהצד האחר .הפארק עד כדי ככ
גדול ,שהוא מוקפ בכביש ולאורכו יש נקודות עצירה רבות שמאפשרות
תצפית נקודתית או שיטוט רגלי שמחייב שהייה של דקות ארוכות
בנקודת העצירה .אפשר להקיפ את הפארק אגב רכיבה באופניימ בנתיב
מודר שנקרא  .Seawallהנתיב כולו משיק לקו המימ ומשרת הנ את
רוכבי האופניימ והנ את הרצימ וההולכימ ,ואורכו  28ק“מ )תשעה מהמ
בקטע שובב את הפארק( .הוא מגיע גמ לאזורימ אחרימ בעיר .שטח
הפארק ארבעה קמ“ר ,והוא מגוונ מאוד ,ומפר לא מבוטל של אתרי
אינטרנט ממוקדי תיירות הכתירו אותו כפארק העירוני היפה בעולמ.
אלה שמעוניינימ ללכת בתוכ יער יוכלו ליהנות משפע של שבילי הליכה
שהאורכ הכולל שלהמ  27ק“מ .אפשרויות נופות של התניידות בתוכ
הפארק הנ כרכרה שמובלת על ידי וימ ורכבת מיניאטורית ,ובחודשי
הקיצ מופעל שאטל פנימי .מרבית שטחו של הפארק מיוער ,אולמ יש בו
הרבה נקודות עניינ ,כמו הלע שמזדקר מתוכ המימ ,העצ החלול ,חופי
רחצה ,האקווריומ של ונקובר ,פארק מימ ,גנ שושנימ ,גנ שייקפיר ,גנ
לעימ ,פינת הטוטמימ ,ולקינוח  -התותח שיורה פגז בשעה .21:00
בהמתנה ליריית התותח אכלתי באחת המעדות שבתוכ הפארק,
1
2
3
4

פינה צבעונית עם מגוון עצים ושיחים בפארק המלכה אליזבת.
צילוםGuilhem Vellut :
ברווז בפארק סטנלי .צילוםEdna Winti :
הכיכר עם המזרקות בחזית המבנה העגול של חממת Bloedel
צילוםRuth Hartnup :
פסל ברונזה שמתאר שלושה אנשים נערכים לצילום בפארק המלכה
אליזבת .צילוםRuth Hartnup :

4

וביומו של יומ יכולתי לכמ שנהניתי מאוד מהפארק .צריכ רק לייחל
למזג אוויר אביבי ביומ שמגיעימ לכאנ.
שלושה גשרימ שעוברימ מעל  False Creekמחברימ את העיר התחתית
עמ דרומ ונקובר .הראשונ הוא גשר  ,Burardהשני הוא גשר Granville
שמהווה חלק מהכביש המהיר  ,99והשלישי הוא גשר רחוב .Cambie
שלושתמ מובילימ לצמד גנימ .הראשונ מביניהמ הוא גנ בוטני שנקרא
 .Vandusenהגנימ שנפתחו בשנת  1975משתרעימ על שטח גדול של
 55אקרימ וניטעו בהמ  7,500וגי עצימ וצמחימ שהובאו לכאנ מפינות
שונות ברחבי העולמ .יש בגנ כמה אגמימ מלאכותיימ ,וניתנ למצוא
בו מגידולי ירקות ועד עצי  .Redwoodבגנימ יש שלושה שבילי הליכה
ששניימ מהמ מצריכימ שעה של הליכה ,ואילו השלישי ארוכ יותר ויש
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1
להקצות לו בינ שעתיימ לשעתיימ ומחצה .בכל עונה מעונות השנה יש
כאנ פריחה אחרת )באביב רודודנדרונ ודובדבנימ ובקיצ ליליות וורדימ(.
הגנ מתופעל כיומ על ידי רשות הגנימ הבוטניימ של ונקובר ),(VGBA
שאחראית גמ על ניהול חממת  Bloedelשהיא חלק מפארק המלכה
אליזבת המוכ.
הגנימ מתוחזקימ על ידי צוות גדול של מתנדבימ שעוק הנ במשימות
גננות )כמו איופ זרעימ( והנ בניהול ותפעול מרכז המבקרימ .הגנימ
נקראימ ע“ש  ,Whitford Julian VanDusenשהיה תעשיינ פעיל
בתעשיית העצ ונדבנ שתרמ רבות לעיר ונקובר ,וזו החליטה כאות תודה
להנציח את שמו באמצעות הגנימ הנפלאימ.
פארק המלכה אליזבת שוכנ ,כמו שכנו ,באזור שהיה בעבר יער עבות.
קשה לדמיינ היומ שלפני פחות מ 100-שנה התובבו כאנ דובימ,
זאבימ ואיילימ .השטח הוב לפארק בשנות ה 30-של המאה הקודמת,
והוא נקרא על שמה של המלכה אליזבת הראשונה )אמה של המלכה
הנוכחית אליזבת השנייה( ,שהייתה גמ המלכה של קנדה .הגנ ששטחו
 130אקרימ מורכב מכמה אזורימ שפותחו לאורכ ציר הזמנ.
העצימ הראשונימ נשתלו על המדרונ הצפוני בשנת  ,1949והמ היוו את
ה Arboretum-הראשונ בקנדה.
ניתנ למצוא כאנ מפר רב של וגי עצימ ,אכ הבולט שביניהמ הוא
 Redwood Coastבשל ממדיו הגדולימ .חממת  Bloedelנבנתה
בשנת  ,1969והיא מכילה כ 500-צמחימ אקזוטיימ לצד כ 100-עופות
טרופיימ .בחזית החממה יש כיכר עמ כ 70-מזרקות ).(Plaza Fountain
הגנ בנוי בשני מפלימ ,כאשר במפל התחתונ יש Sunken Gardens
עתירי פרחימ בכל הצבעימ ,מה שהופכ אותמ למושא לציירימ וצלמימ.
האזור הזה כל ככ פוטוגני שהוא משמש רקע מדהימ לתמונות של זוגות
צעירימ ביומ חתונתמ .זוגות אלה יכולימ להיעזר במבנה שממוקמ
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במרכז הגנ ,Pavilion Cellebration ,שמיועד למיבות קוקטייל,
כנימ ואירועימ חברתיימ .בגנ פלימ רבימ ,והמפורמ ביניהמ הוא
הפל  Knife Edge Two Pieceשל הפל הידוע הנרי מור .פל אחר
הוא פל ברונזה שנעשה על ידי הפל J. Seward Johnson Junior
ונתרמ לפארק בשנת  .1984הפל מתאר שלושה אנשימ שנערכימ
לצילומ ,וצלמ שניצב מולמ ,על רקע העיר ונקובר הפרוה למרגלות
הגבעה .הפל הזה ניצב בקרבת המעדה .Season’s in the Park
מייד כשהגעתי לכאנ החלטתי שזה המקומ המתאימ לארוחת צוהריימ.
למעדה יש מרפת תלויה מעל המדרונ ,וכשיושבימ ליד השולחנ
וממתינימ למנות ניתנ לתצפת מלמעלה על העיר ונקובר )מראה
מדהימ( .מה שחיזק את החלטתי היה שלט ברונזה קטנ שציינ שכאנ
עדו נשיא ארצות הברית ביל קלינטונ ונשיא רויה בורי ילצ‘ינ בשנת
 .1993אמ המ בחרו את המעדה הזאת אזי אני יכול להיכנ אליה
בעיניימ עצומות.

אוניברסיטת בריטיש קולומביה

הקמפו האוניבריטאי נמצא בקצה המערבי של דרומ ונקובר .השטח
של הקמפו כל ככ גדול שיש לנוע בינ האתרימ החשובימ שבו ברכב.
הוא שוכנ על שפת המימ .הנקודה הראשונה שבה עצרתי היא הגנימ
הבוטניימ של האוניבריטה .הגנימ מתחלקימ לשני אזורימ משני
צידיו של כביש שחוצה אותמ .המעבר מצד לצד הוא במנהרה להולכי
 1גשר האריות המחבר את העיר התחתית עם צפון ונקובר ,כפי שהוא נצפה
מכביש המעטפת שסובב את פארק סטנלי .צילוםJey Hanlau :
 2אחד ממבני העזר הפזורים בגנים ,אשר משמשים את הגננים המתחזקים
את הגנים הבוטניים של אוניברסיטת בריטיש קולומביה.
צילוםGuilhem Vellut :

2
רגל שעוברת מתחת לכביש .הגנימ מחולקימ לאזורימ שמתמקדימ
בנושאימ שונימ :צמחי מרפא ,ירקות ,צמחייה טרופית ויער גשמ,
צמחייה איאתית וצמחייה אופיינית לבריטיש קולומביה .גמ כאנ ניתנ
ליהנות ממלול ממתכת שמאפשר הליכה בגובה בתוכ היער הצפופ,
כאשר פינות צפייה מהוות חלק מהמלול ורובנ יוצרות מעינ מעגל
מביב לגזע של עצ ומאפשרות צפייה נוחה לכל הכיוונימ .המלול
נקרא .Treewalk Greenheart
אורכ המלול כ 300-מ‘ וגובהו כ 20-מ‘ מעל ”רצפת“ היער .הוא נבנה
תוכ הקפדה על פגיעה מזערית ביער )לא ממרו את המלול לעצימ
בממרות ברזל(.
מהגנימ הבוטניימ נעתי כמה דקות עד למגרשי החנייה של מוזיאונ
אוניבריטת בריטיש קולומביה.
המוזיאונ נפתח במקור כחלק מהפקולטה לאומנות בשנת  ,1949אכ
בשנת  1976עבר למבנה המודרני הנוכחי .במוזיאונ יש התייחות
לפריטימ שקשורימ בתרבות של הילידימ שישבו כאנ לפני בואו של
האדמ הלבנ .הפריטימ הבולטימ כאנ המ עמודי הטוטמ .התצוגה של
עמודי הטוטמ מרוכזת בעיקר בחצר של המוזיאונ ,אולמ ניתנ להתרשמ
מדגמ אחד או שניימ בתוכ המוזיאונ .תצוגת הקרמיקה העשירה היא
דוגמה נופת למגוונ המוצג במוזיאונ .מבלי שנצטרכ להזיז את הרכב
ממקומ החנייה צעדנו לעבר הגנ היפני .Nitobe Memorial Garden
זהו אחד הגנימ היפניימ היותר אותנטיימ מחוצ ליפנ .הוא נקרא ע“ש
ד“ר ניטובה שמשאת חייו הייתה לגשר בינ התרבות היפנית לתרבות
המערבית .לאחר שנורמנ מקנזי ,שהיה נשיא האוניבריטה ,חבר
לד“ר ניטובה ביוזמה להקמת הגנ ,נשלח אדריכל גנימ יפני ,ששמו
 ,Kannosuke Moriלבנות את הגנ ,והוא אפ הכשיר גננימ מקומיימ
ממוצא יפני שיתחזקו את הגנ .הגנ מכיל את כל המאפיינימ של גנ יפני,

כולל מבנה שמשמש כבית תה.

צפון ונקובר

גשר האריות ) (Lion’s Bridgeמחבר את העיר התחתית עמ צפונ
ונקובר .כיועצ תיירות שאמור להתנות באמצעי תעבורה שונימ וגמ
לבדוק את החלופות ,התניתי הנ בניעה על גשר האריות והנ בהפלגה
ב Seabus-שיוצא מהמעגנ המוכ ל .Place Canada-בהפלגה
מגיעימ למעגנ שממוקמ בחלק המזרחי של צפונ ונקובר .אחד היתרונות
של התנות זו הוא האפשרות לקבל תמונה טובה של קו הרקיע של
הדאונ-טאונ .יתרונ נופ הוא שהמעגנ שבצפונ ונקובר מוכ לשוק מזונ
טרי .Lonsdale Quay Market -
יש בשוק כ 80-חנויות ,ומרביתנ חנויות מזונ .ביקור בכמה מהנ יכול
לייע בהרכבת ארוחת בוקר משודרגת .אמ רוצימ לראות את אתרי
הטבע שבחלק זה של העיר ,אזי הניעה ברכב יעילה יותר.

כשהגעתי לקצה הצפוני של גשר האריות פניתי מערבה ונעתי עד קו
המימ ,שמ שוכנ פארק המגדלור.
שביל בתוכ היער העבות מוביל ממגרש החנייה עד המגדלור ,ורק
כשמתקרבימ ניתנ לראות את המגדלור המתנשא מעל המימ הכחולימ.
אמ הייתי צריכ לבחור באתר אחד בצפונ ונקובר הרי שהייתי בוחר
בגשר התלוי מעל קניונ קפילנו .זהו גשר להולכי רגל שאורכו כ140-
מ‘ ,שנמצא  70מ‘ מעל הנהר קפילנו הזורמ מתחתיו .האתר עבר
שינויימ מאז שנבנה בשנת  ,1889ומאחר שהוא בבעלות פרטית הויפו
הבעלימ כמה אטרקציות בפארק שבעברו השני של הגשר ,כמו המלול
שבצמרות העצימ ,העובר בגובה  30מ‘ מעל פני הקרקע .האטרקציות
הללו מושכות כ 1.2-מיליונ מבקרימ בשנה ,וגמ מאריכות את משכ
הביקור באתר לכמה שעות .לא הרחק מקניונ קפילנו נמצאת תחנת
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המפל התחתונ של קרונית הכבל המטפת לפגת הר .Grouse
בחורפ פועל שמ בית פר לגלישת קי ,ואמ אתמ מעוניינימ לאתגר
את עצמכמ גמ בקיצ אפשר להעפיל מעלה כשעומדימ במעינ מרפת
מעל תקרת קרונית הרכבל ,ולעלות תוכ היחשפות לרוח הקרירה
ולטמפרטורות הנמוכות.

הדינמיקה של עולם התיירות

במהלכ השנימ שבהנ אני יועצ לתיירות יוצאת )מאז  (1982נתקלתי
לא פעמ בהמלצה על אתר שבו ביקרתי ונהניתי שאינה תקפה עוד.
הדוגמה הראשונה הייתה מוזיאונ מדע באיינדהובנ שנגר כמה שנימ
לאחר שביקרתי בו .דוגמה נופת היא פארק מיניאטורות שהיה בעיירה
המילטונ שממערב לניאגרה פול.
בשנת  ,1988אחרי שלושה לילות בניאגרה פול ,נענו מערבה לכיוונ
דטרויט ועצרנו במוכ לשער של פארק המיניאטורות .ממש לפני
שעזבנו את הרכב התרחש שבר עננ וגשמי זעפ החלו לרדת ללא הפוגה.
המתנו למעלה משעה בתוכ הרכב ,אבל הגשמימ נמשכו כל העת.
כשפקעה בלנותנו החלטנו לדלג על האתר להתחיל בניעה איטית
מערבה .שנתיימ מאוחר יותר חזרנו לאזור עמוימ בשלושה צאצאימ,
כאשר היעד הוא אותו פארק מיניאטורות שהחמצנו בטיולנו הקודמ.
הגעתי על מכ אינטואיציה למתחמ שבו היה אמור להימצא הפארק,
אבל המקומ היה נטוש והימנ היחיד שנותר ממנו היה מבנה עצ מוזנח
שהזכיר לי את בית הקפה שהיה צמוד לפארק .הייתי נחוש בדעתי שלא
טעיתי בניווט )אשתי הייתה פחות בטוחה(.

לאחר שהתייאשנו והחלטנו לוותר על האתר ,גמ בגלל אובדנ האמונ
והבלנות של שלישיית הזאטוטימ שהתמקמה במושב ,שמנו פעמינו
לניאגרה פול .עצרנו ליד רוכלת שפתחה דוכנ למכירת פירות יער
שנקטפו ביער המוכ .אחרי שהצטיידנו באוכמניות טריות שאלתי את
הגברת אמ ידוע לה על פארק המיניאטורות .היא השיבה לי שהפארק
היה בעבר במקומ שממנו באנו אכ לפני כשנתיימ החליטו שהמקומ
לא מפיק אטרקטיבי והעבירו אותו לניאגרה פול .התשובה הייתה
מעודדת מאוד ,כיוונ שהיא גמ ניפחה את האגו שלי וגמ אפשרה לנו
לבקר באתר עמ הגיענו לניאגרה פול.
תופעה מעט דומה ניתנ לייח לאחד מגני הפרחימ היפימ ביותר
שראיתי ,גני מינטר שבעיר  ,Chilliwalkכ 130-ק“מ ממזרח לעיר
ונקובר )פחות מ 100-דקות ניעה( .הגנימ כל ככ מקימימ שביקרתי
בהמ פעמיימ )בשנת  1998ובשנת  .(2008המ היו בבעלותו של זוג קנדי
.Bryan and Fayeminter

1
הרב-שנתיימ .בופ הקיצ צובעימ את הנופ פרחי הדחיות ,הייפנימ
והכריזנטמות .האי נגיש למעבורות שיוצאות מהעיר ונקובר  -אחת
מהמזח הצפוני  Horseshoebayשעוגנת באי במעגנ בעיר ,Nanaimo
ואחת יוצאת מהמזח הדרומי בעיר  Tsawwassenועוגנת במפרצ
 .Swartzלמענ הדיוק ,יש גמ אפשרות להגיע לאי במעבורת שיוצאת
מנמל פורט אנגל שבמדינת וושינגטונ שבארצות הברית .מעבורת
זו עוגנת במעגנ שנמצא בעיר ויקטוריה ,שממנו ניתנ להגיע בהליכה
לכל האטרקציות שבעיר ולנוע באוטובו קומתיימ אדומ לביקור
בגני בוצ‘ארט .אינ כל צורכ להגיע עמ הרכב במעבורת ,כיוונ שגמ טיול
מאורגנ חד-יומי וגמ האוטובו הלונדוני נותנימ מענה תחבורתי מפק.

בתחילת העשור הקודמ החליטו בני הזוג לוותר על הגנ המקימ
ולמור את השטח לייעוד אחר .המ בנו במקומ אחר בעיר )מרוחק יותר
מכביש מפר  (1מתחמ עתיר חממות .המ לא נטשו את הענפ ,אבל
הגנימ במתכונת הקודמת נעלמו )כאשר אני כותב את השורות האלו
אני נזכר במבנה המדהימ של גימניה הרצליה שניצב בקצה הצפוני של
רחוב הרצל בתל אביב( .היפור הקצר הזה מלמד אותנו שהעולמ כיומ
דינמי הרבה יותר מבעבר ,וקצב השינוי בכל תחומי החיימ הוא מהיר
מאוד ,ולכנ יש להתעדכנ בקשר לכל אתר או המלצה מוכ ככל האפשר
למועד הביקור כדי שלא תופתעו )ולאו דווקא לטובה(.

העיר הגדולה באי ויקטוריה היא בירת פרובינציית בריטיש קולומביה.
בעיר יש מפר רב של אתרי תיירות )שחלק לא מבוטל מהמ ”מלכודות
תיירימ“( שכולמ מרוכזימ ביב המעגנ שבעיר .שניימ מהמ בהחלט
ראויימ לביקור ,והמ מוכימ זה לזה :הפרלמנט של ויקטוריה ומוזיאונ
בריטיש קולומביה .בראשונ ניתנ לקחת יור מודרכ שמביר היטב
את הפעילות של המוד ,ובשני רצוי לבקר במתחמ שמוקדש לילידימ
שישבו באזור בטרמ הגיע לכאנ האדמ הלבנ .לאחר היור בחרתי

למזלנו הרב גני בוצ‘ארט שבאי ונקובר נותרו על כנמ .האי ונקובר נהנה
ממזג אוויר חמימ יותר מאשר שאר האזורימ בקנדה .במר-אפריל
פורחימ כאנ הנרקיימ ,ומייד אחריהמ הצבעונימ ,שושנת האלפימ,
הלילכ והדובדבנ .ביוני נהנימ מהוורדימ ,ובחודשי הקיצ מהפרחימ

 1מבנה מרשים בפינת הרחובות  Nelsonו Burrard-שמעטפת הזכוכית
שלו משקפת את הבנינים שמנגד .צילום :יצחק בן עוזר
 2אוניית קרוז עוגנת ברציף אוניות הקרוז בעיר התחתית של ונקובר,
כשברקע "חמשת המפרשים הלבנים"  -הסמל המסחרי של מרכז
הקונגרסים שמסוף האוניות הוא חלק ממנו .צילום :יצחק בן עוזר
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ליהנות מקפה ועוגה באווירה )גמ במחיר( של האלפיונ העליונ ,ומצאתי
שהקפטריה של מלונ  Empressבהחלט עונה על הדרישות.
המלונ נבנה על שטח שיובש מהימ ועוצב על ידי האדריכל הידוע פרני
ראטנברי .אחד המאפיינימ של חברה שאוהבת טבע ואתטיקה הוא
רמת הגינונ של הבתימ הפרטיימ שבהמ ההשקעה בגינונ היא מהתקציב
האישי ולא ממקור חיצוני הנשענ על התקציב הציבורי .יור בינ
הבתימ המטופחימ שבשכונת  Uplandsייתנ מענה לשאלה על יחמ
של תושבי השכונה לנושא הגינונ .גמ בהצצה מהרכב ניתנ להתרשמ
מהגינות המעוצבות והמטופחות.
האתרימ בעיר ויקטוריה משמשימ כמנת פתיחה למנה העיקרית שהיא
גני בוצ‘ארט .גמ כאנ ביקרתי פעמיימ ,ובכל פעמ התלהבתי מחדש,
הנ מהפוטוגניות הרבה של הגנ על כל חלקיו )יש המגדירימ אותו כגנ
הפרחימ היפה בעולמ( והנ מהרעיונ שהיה הבי להקמתו .הגנימ
המ ביטוי למודעות ההולכת וגוברת בנושא איכות הביבה .משפחת
בוצ‘ארט פתחה וניהלה במקומ מחצבת מלט החל משנת  ,1904עבור
חברה קנדית שהנהלתה ישבה במזרח קנדה .שמונה שנימ מאוחר יותר,
בתומ משימת הכרייה ,עמדה המשפחה להעתיק את מקומה לאתר
אחר .הגברת בוצ‘ארט לא השלימה עמ ”הפצע הפתוח“ שהותירה
אחריה מחצבת המלט ,והחליטה לפתח שמ גנ שישרת את תושבי
המקומ בימימ שיבואו .היא החלה בהעברה מאיבית של אדמה פורייה
מהחוות המוכות .התוצאה שהתקבלה היא ”גנימ שקועימ“Sunken ,
 ,Gardensמדהימימ .הגנימ לא שקטו על שמריהמ ,והנכד Robert Ian
 Rossשירש אותמ ביומ הולדתו ה ,21-בשנת  ,1939תרמ את תרומתו

לפיתוח המקומ .הוא יזמ עריכת קונצרטימ במקומ והחל בהנחת
תשתית חשמלית בכל רחבי הגנ ,ובשנת  1953הוארו הגנימ לראשונה
בתאורה גונית ,מה שהפכ את החוויה של ביקור בשעות החשכה
לבלתי נשכחת.
בשנת  1964הוקמה המזרקה הנושאת את שמו ,ובשנת  ,2004כשמלאו
לאתר  100שנה ,הוצבו כאנ שני עמודי טוטמ .כדי להבינ את הגודל
והמשמעות של הגנימ אציינ שיותר ממיליונ מבקרימ פוקדימ את
המקומ מדי שנה .הגנימ משתרעימ על שטח של  55אקרימ ,והמ כוללימ
 26חממות .הגנימ מטופלימ על ידי  50גננימ קבועימ שמתחזקימ אותמ
לאורכ כל השנה .הגנימ מתחלקימ לכמה אזורימ בגנונות שונימ.
בביתנ הכניה מופעלת מצגת שמפרת את תהליכ היווצרות הגנ.
בפעמיימ שביקרתי כאנ הקציתי שלוש שעות בכל פעמ לביקור ויצאתי
מכאנ עמ מאות תמונות .כשהתכלתי בתמונות הייתה לי הרגשה שאלו
לא מייצגות את המציאות אלא תמונות קיטש מהוג שנמכר בעבר
בתחנה המרכזית של תל אביב .כשחזרנו הביתה שמתי לב שאשתי
מקדישה הרבה יותר שעות לעבודה בגינה )יכול להיות שנדבקה בווירו
במהלכ הטיול( ...
יצחק בן עוזר  -עיתונאי ,מרצה ויועץ
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