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  2013באפריל,  8 לפרסום מיידי:

כי כל הפארקים הלאומיים והחופים בלונג איילנד  מודיע )Cuomo( המושל קואומו

  מתוכננים להיפתח עד יום הזיכרון

  Sandy זקים מסופת העלפארקים וחופים רבים בלונג איילנד ספגו נ

  

כי כל הפארקים הלאומיים והחופים בלונג  הודיע היום )ndrew M. CuomoA( המושל אנדרו מ' קואומו

, פארקים רבים Sandy איילנד צפויים להיפתח עד סוף השבוע שבו חל יום הזיכרון. עקב סופת העל

ם סבלו מסחף משמעותי של ספגו נזקים כבדים בכבישים, באדריכלות הנוף ובתשתית, ואילו חופי

דיונות, לרבות אובדן צמחיה טבעית האופיינית למקום. פרוייקטים רבים של בניה ותיקונים מתוכננים על 

  מנת לאפשר לפארקים ולחופים להיפתח עד סוף השבוע בו חל המועד.

ילנד , כל הפארקים הלאומיים והחופים בלונג איSandy "למרות ההרס הרב שנגרם על ידי סופת העל

 צפויים להיפתח עבור תושבי ניו יורק ומבקרים עד סוף השבוע של יום הזיכרון", אמר המושל קואומו

)Cuomo( הפארקים והחופים שלנו הם לא רק יעדים פופולאריים עבור נופשים, אלא גם מנועים" .

העצומים  כלכליים חשובים עבור הקהילות שלנו. אנחנו נמשיך לעבוד בשקדנות כדי להבטיח שהנכסים

  האלה יהיו במצב טוב ובטוח כדי שמבקרים יוכלו ליהנות מהם בקיץ הזה".

חוזי חירום נמצאים כעת בעיצומם ברחבי לונג איילנד על אדמות הפארקים הלאומיים,  20-יותר מ

את הנזק שסנדי הותירה אחריה בניסיון למלא את ומאות עובדים מתקנים, נוטעים מחדש ומשקמים 

  בזמן עד סוף השבוע של יום הזיכרון, שהוא יריית הפתיחה הלא רשמית של עונת הקיץ.צורכי הציבור 

גרמה הרס רב, אבל הצוותים  Sandy "הפארקים והחופים בלונג איילנד הם המפלט שאנשים צריכים.

והקבלנים שלנו עובדים במרץ כדי להכשיר אותנו בזמן ולפתוח את עונת הקיץ", אומר הממונה על 

. "כשיש לך יותר מבקרים באחת האטרקציות שלנו, )Rose Harvey( אומיים הארווי רוזהפארקים הל

, בכל שנה יותר מאשר בגרנד קניון, )Jones Beach National Park( כמו הפארק הלאומי ג'ונס ביץ'

  זה עוזר לרבים להזדהות עם עד כמה המתקנים שלנו חשובים בחייהם של אנשים".

ן אנשים ביקרו בפארקים הלאומיים ובחופים בלונג איילנד. בשנה שעברה, מיליו 18-, יותר מ2012- ב

ארבעה פארקים לאומיים בלונג איילנד היו מדורגים בעשירייה הראשונה לפי מספר המבקרים מבין 

במערכת הפארקים הלאומיים של מדינת ניו יורק (הפארק הלאומי ג'ונס ביץ' במקום השני,  179

במקום הרביעי, הפארק הלאומי  )Robert Moses National Park( הפארק הלאומי רוברט מוזס

במקום השישי, והפארק הלאומי הקשר במקום  )Sunken Meadow State Park( סאנקן מדואו

  העשירי).

המחקר האחרון שנערך על ידי מכון המחקר לכלכלה פוליטית של אוניברסיטת מסצ'וסטס העלה 

מיליארד דולר בתפוקה ובמכירות מדי שנה. מתוך אותם  1.9-שמבקרים בפארקים הלאומיים נושאים ב

מיליון דולר מדי  410מיליארד דולר, איזור לונג איילנד אחראי לסכום השני בגודלו, כשהוא מכניס  1.9

מהמספר הכולל מיוחס לאנשים המגיעים מחוץ לקהילה כדי לבקר בפארק, ומוציאים  40%שנה. בערך 

  מסעדות וקניות אחרות.על תחבורה, לינה, מצרכים, 

על מאמציו  )Cuomo( , אמר "אני משבח את המושל קואומוEdward P. Manganoמנהל מחוז נסאו, 

להאיץ את התיקון והשיקום של הפארקים, החופים והכבישים שלנו כדי שהם ייפתחו לעסקים עד סוף 
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כדי לבנות מחדש את מחוז  Sandy השבוע של יום הזיכרון. יחד, אנחנו עובדים בעולם שאחרי ההוריקן

  נסאו למען התושבים, בתי העסקים והמבקרים שלנו".

אמר "החופים והפארקים של לונג איילנד הם חיוניים לאיכות  Steve Bellone מנהל מחוז סאפוק

החיים ולכלכלה שלנו. אלה חדשות נפלאות עבור עשרות אלפי המשרות המונעות על ידי המשק של קו 

  בקרים שפוקדים את החופים והפארקים שלנו, שהם ברמה עולמית".החוף, ומיליוני המ

להלן דו"ח מצב עבור כמה מהפארקים הלאומיים והחופים החשובים ביותר בלונג איילנד, לרבות 

  סוף השבוע של יום הזיכרון.צפוי להעבודה שמתבצעת או שהתבצעה, והמצב ה

   Bayard Cutting Arboretum הפארק הלאומי

הפארק ספג נזק רציני לעצים; עם זאת, הוא פעיל לחלוטין ללא הגבלות. נגרם גם נזק לגג  מצב נוכחי:

  המבנה במקום שכבר תוקן.

עדיין יהיו ערימות של גדמי עצים ופסולת, וקבלן עצים  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  יעבוד בפארק במהלך הקיץ.

  Belmont Lake הפארק הלאומי

ם עצים, ניקיונות, טחינת גדמים ותיקון גדר לאורך גבולות הפארק נמצאים בעיצומם. שיקו מצב נוכחי:

  פסולת מהסופה נערמת כהכנה לפינויה על ידי קבלן.

  העבודה על העצים ותיקון הגדר תימשך. –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Bethpageהפארק הלאומי 

ייג' שמתוכננים להיפתח פתוחים. פינוי העצים עדיין כל המתקנים בפארק הלאומי בת'פ מצב נוכחי:

  בעיצומו, אבל מתקנים שבדרך כלל סגורים בתקופה זו של השנה ייפתחו כמתוכנן.

  העבודה על העצים תושלם. –פתוח  מצב ביום הזיכרון:

  Brentwoodהפארק הלאומי 

  תיקון הגדר בעיצומו. מצב נוכחי:

  תיקון הגדר יימשך. – פתוח מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Caleb Smithשמורת טבע הפארק הלאומי 

ארבעה גשרי עץ בשבילי הליכה ניזוקו וזקוקים להחלפה בצדו הדרומי של הפארק. רבים  מצב נוכחי:

  . הקבלן צריך לסיים את ניקוי העצים ופינוי עצים מסוכנים.דיגמהשבילים פונו באתרי הגישה ל

  החלפת הגשרים וניקוי העצים יימשכו. –פתוח  ן:מצב בסוף השבוע של יום הזיכרו

   Captreeהפארק הלאומי 

 מזח התצפית תוקן אחרי ההוריקן איירין, ומספר נזקים קטנים נוספים נגרמו על ידי מצב נוכחי:

Sandyהראשי היה מיועד  דיג. צוותי הפארק ממשיכים לבנות מחדש את המזח שניזוק. מזח ה

במסגרת חוזה שהתחיל לפני שסנדי הכתה בפארק. יש להשלים תיקונים לתיקונים שנמצאים בעיצומם 

של גגות במסגרת חוזה חירום. כל הפסולת מהסופה פונתה מהפארק. כלונסאות במרינה הראשית 

  הוחלפו. משטחי ההשקה הצפים של קאפטרי הוצאו מהמפרץ והם שוחזרו ברובם על ידי צוות הפארק.

  התיקונים יימשכו. מזח התצפית יושלם. –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Caumsettשמורת טבע הפארק הלאומי 

לאורך מיצר לונג איילנד, לרבות אובדן  ק"מ בקו החוף 4 על פניקומסט נפגע מסחף רציני  מצב נוכחי:

גובה ועומק של החוף. מאות מטרים מעוקבים של פסולת נשטפו אל היבשה לאורך קו החוף ולתוך 

החופמי. שבילי לוחות עץ המובילים מחניון קבלנים מנקים כעת את הפסולת מהחוף לפני עונת המלחה. 

עצים ניזוקו  285-מ' בערך בגלל סחף ממיצר לי אל המלחה. יותר מ 300ללויד פוינט ניזוקו לאורך  דיגה
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בבניין או נהרסו לאורך הדרכים והשבילים בפארק, שכעת פנויים בבסיסם. שני צהרים נעקרו ממקומם 

, והוחלפו. עץ גרם נזק לחזית של אסם פולו פוני, שכבר מילוי הבקבוקים ההיסטורי במתחם המחלבה

  תוקנה.

פינוי הפסולת יושלם ועצים שניזוקו יפונו. התיקונים  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  בשבילי לוחות העץ יימשכו.

  Connetquotשמורת טבע הפארק הלאומי 

קונטקווט ספג נזק מינימלי למבנים. הנזק היחיד היה זה שנגרם לדלת הרשת בבניין  :מצב נוכחי

המנהלה והפריטים הבאים בבית הראשי: ארובה אחת שמתפוררת (עדיין זקוקה לתיקון), לבנים 

ששברו את אחד הצהרים (תוקן), נזק נוסף לגג (מתוכנן להחלפה). לא נגרם נזק גדול. נדרש מעט פינוי 

  ופסולת.של עצים 

  פינוי העצים יימשך. –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Gilgo and Tobay חוף

שני החופים סבלו מסחף רציני של דיונות ואובדן צמחיה טבעית. פועלים בונים מחדש את  מצב נוכחי:

  .הדיונות האלה ונוטעים מחדש יותר ממיליון צמחי חוף אמריקאיים (צמחייה אופיינית לאיזור)

  פתוח. מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Heckscherהפארק הלאומי 

מ"ק של חול. היה סחף  2,300היה סחף רציני בווסט ביץ'. הוענק חוזה כדי להשיב לחוף  מצב נוכחי:

ונזק ניכר לשביל האופניים ומגרש החנייה. יועץ אמון על תכנון מחדש של מגרש החנייה  7רציני בשדה 

וף. ניתן לעסוק בספורט מים בחופי הרחצה עד שמתחילה עונת הרחצה. גאות כדי להתרחק מהח

  בעקבות הסופה פגעה בשנאי ובנתיכים באוברלוק ביץ'. נבחר קבלן כדי לבצע את עבודות התיקון.

יועבר  7ווסט ביץ' יהיה פתוח לגמרי. שביל האופניים בשדה  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

, והגישה לספורט המים תהיה זמינה. התכנון מחדש של האתר והשינויים למקום אחר באופן זמני

  יימשכו.

  Hempstead Lakeהפארק הלאומי 

נפתח מחדש. אחד הבניינים ספג נזק  1עצים. מגרש החנייה מס'  400הפארק איבד בערך  מצב נוכחי:

  שולי, אבל תוקן זמן קצר אחרי הסופה.

  העבודה על העצים תושלם והבניין תוקן. – פתוח מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Jones Beachהפארק הלאומי 

. עליית מפלס המים בגלל הסופה Sandy הפארק הלאומי ג'ונס ביץ' ספג נזק רציני בגלל מצב נוכחי:

ים גדולים בפארק במי ים. שביל הלוחות המפורסם ספג נזק יחד עם הגאות הרגילה הביאו להצפת חלק

חמור כאשר הגאות גרמה לכלונסאות להתרומם, וזה בתורו הרים את השביל בחלקים רבים וגרם לפני 

השטח להיות גליים. הכלונסאות יושרו והותקנו כלונסאות נוספים בסנטרל מול, וכעת תיקון המשטחים 

רק היו שקועים במים, והעבודה בעיצומה כדי להחליף ולהגביה את ארונות חשמל רבים בפא בעיצומו.

לוחות החשמל האלה כדי למנוע נזק מסופות בעתיד. החשמל הוחזר לווסט אנד, ווסט בת'האוס 

ולתיאטרון ג'ונס ביץ'. העבודה על משרדי הכרטיסים הושלמה ברובה, ורשות הפארקים הלאומיים 

יוכשרו מחדש ככל שהקבלנים ופה כי איזורים אחרים שנותרו תנפיק היתר אכלוס עבור מבנה זה. מצ

מ', שפגעו באיזור שביל  1.2ממשיכים לבצע תיקונים. תיאטרון ג'ונס ביץ' היה מוצף במים בערך בגובה 

האח"מים והאוהלים, באיזור התזמורת, ובמערכת החשמל של המתקן כולו. כל הציוד, האספקה 

לזיכיון נהרסו. בעל הרישיון מחליף ומתקן כעת את המתקן כדי המשרדים ומשרד הכרטיסים הקשורים 

מזח מעגן הסירות נפגעו ו 10בשדה  דיג. מזחי ה2013לודא שהמקום יהיה מוכן לעונת הקונצרטים של 

קשות כמו גם תחנת ההדברה שהופעלה על ידי הזיכיון. ונות של פסולת פונו מהפארק. סוכות המצילים 

. הקבלן 2לנים התחילו את העבודה על סוכות המציל בסנטרל מול ובשדה וכני השמשיות נהרסו. הקב
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 6יציב עוד צוותים כדי להשלים את כל הבניינים. שבילי לבנים, שבילי בטון ומגרש החנייה בשדה 

) 2ווסט אנד -ו 10, 6, 2באיסט אנד ניזוקו קשות. נחתם חוזה ועבודות התיקונים החלו. הפארק (שדות 

. האיזורים בין ווסט בת'האוס ואיסט בת'האוס סגורים בעיקר בגלל הנזק לשבילים פתוח כעת לציבור

  והבנייה המחודשת.

השביל בג'ונס ביץ' יהיה שמיש. יהיו איזורים עם מסילות  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

טחי שביל זמניות עד שהחומרים יגיעו. רשות הפארקים הלאומיים היתה בשלב האחרון של החלפת מש

עוד לפני הסופה. החוזה יימשך לאורך כל העונה. הציוד  2-ו 1הלוחות בצד המערבי של הפארק בשדה 

החשמלי עבור ארונות החשמל יוחלף. מצופה שעבודה זו תושלם עד סוף השבוע של יום הזיכרון; עם 

  זאת, אם ארונות החשמל לא יושלמו, החשמל יסופק מגנרטורים.

ומעגן הסירות יימשכו. סוכות המצילים וכני השמשיות יהיו בבנייה,  10ג של שדה התיקונים במזחי הדי

אבל כמה מהם יושלמו עד סוף השבוע של יום הזיכרון. נגררים זמניים יוצבו באיזורים שבהם הבניינים 

  עדיין לא הושלמו.

  Orient Beachהפארק הלאומי 

כביש הכניסה לפארק שאורכו מעל . Sandy גללהפארק הלאומי אוריינט ביץ' עדיין סגור ב מצב נוכחי:

מ')  650ק"מ וקו החוף של גרדינרס ביי סבלו מסחף רציני, וארבעה חלקים של כביש אספלט (בערך  3

ניזוקו. התשתיות שנקברו לאורך כביש הכניסה נחשפו. כל הבניינים בפארק הוצפו. עליית מפלס המים 

עצים לאורך כביש הכניסה  31יק מחוף הים. בערך בגלל הסופה סחפה סוכת מציל ושולחנות פיקנ

ואיזור הפיקניקים ניזוקו ו/או נהרסו בגלל עליית מפלס המים מהסופה וההצפות. מחלקת התחבורה 

מ', וארבעה קטעים של כביש פונו מאספלט פגום, יושרו והם מוכנים לסלילה  650מתקנת בערך 

שהכביש ייסלל בשבועיים הקרובים כשמזג  (כשמזג האוויר יאפשר זאת). מחלקת התחבורה צופה

  האוויר יתחמם.

כל התשתיות ייטמנו מחדש מתחת לקרקע לאורך שולי כביש הכניסה; קווי הטלפון תוקנו. מתקן 

שני שיפועים גדולים  התפלת מים שוקם והוא פועל כעת, והותקן מכשיר הכלרה מעל לאיזור ההצפה.

כביש שנסחף כדי להגן על הכביש החדש. נעשה שימוש  של חלוקי אבן הוצבו לאורך שני חלקים של

מ' כדי להגן על מתחם בניינים.  22מ' של חול / חצץ כדי לשקם שולי דרך ברוחב  4,000-ביותר מ

  קירות בניין התחזוקה הוחלפו, שקעים חשמליים הוחלפו והוגבהו והמבער הוחלף.

  ו.התיקונים יימשכ –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Nissequogueהפארק הלאומי 

עצים אבדו בגלל שנעקרו  100-זגוגיות בשתי חופות באגפים. יותר מ 30בחממה נשברו  מצב נוכחי:

ממקומם או בגלל גזעים שבורים. באיזורי המרינה, גאות גבוהה ביותר הציפה את הבניינים בקו החוף. 

צים וענפים. שלטים רבים נשברו או גדרות שלשלאות וגדרות עמודים ומעקה נהרסו בגלל נפילת ע

ניזוקו ברחבי הפארק. הפארק נפתח מחדש לציבור שבוע וחצי אחרי הסערה. קו החוף לאורך נהר 

  ניסקווג סבל מסחף קל.

  התיקונים יימשכו. –פתוח  מצב לסוף השבוע של יום הזיכרון:

  Planting Fieldsהפארק הלאומי ההיסטורי 

הגן הבוטני פתוחים לציבור. כל העצים הקטנים יותר פונו על ידי צוות רוב האיזורים של  מצב נוכחי:

עצים שעדין נותרו, יימשכו.  100-הפארק. עבודות פינוי העצים הגדולים יותר, הגיזום והניקוי של יותר מ

  העבודה צפויה להסתיים לפני סוף אפריל.

יח הגנה על אוסף החממה. הנזק בחממת הקמליות יתוקן במהלך האביב. גג זמני הותקן כדי להבט

) הושלם; הקבלן מייצר כעת את חלקי המבנה SHPOהסקירה של המשרד הלאומי לשימור היסטורי (

  החדשים.

  נזק לקווי המתח התלויים תוקן באופן זמני. ההחלפה של מקלט המידע שנהרס סודרה.
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בתיקון. מספר החלק שניזוק בחממת הקמליות יהיה  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  שבילים והחממה יהיו פתוחים.

  Robert Mosesהפארק הלאומי 

הפארק הלאומי רוברט מוזס ספג נזק רציני. החלק הדרומי של מעגל התנועה בפארק  מצב נוכחי:

התמוטט לתוך האוקיאנוס האטלנטי, והשאיר את הפארק סגור מאז אוקטובר. שחזור הכביש יתבצע 

יזוק קשות. חוזה לפינויו ולשחזור הרכיבים נמצא בעיצומו. פרצה במערכת נ 5בקרוב. שביל העץ בשדה 

מחלקת שימור הסביבה של המדינה הצפוני של הפארק. המים בתוך הפארק תוקנה לאורך הצד 

)DEC(  אישרה את הנחת חומר האבן כדי להגן על תשתית זו ותשתיות אחרות המוקמות בצד המפרץ

של גדרות ברחבי הפארק. רוב הפסולת שנסחפה אל הפארק נאספה של רוברט מוזס. בוצעו תיקונים 

והצוות ממשיך להעמיס משאיות אשפה ולפנות אותה אל מחוץ לפארק. תיקונים אחרונים במסלול 

הגולף שהוצף יתחילו כשעונת הגידול תתחיל. לא צפוי כל עיכוב בגולף כאשר הפארק ייפתח בסוף מאי. 

ל נסחפו משם על ידי הסופה. הוענקו שני חוזים כדי לחדש את מאות אלפי מטרים מעוקבים של חו

מ"ק יובאו  380,000-, שהם השדות המזרחיים ביותר בפארק. מצופה שיותר מ5-ו 4החול בשדות 

מ"ק  150,000-מ"ק מהחול הזה ייחפרו מתעלת הסירות קאפטרי סטייט, ו 230,000- לחופים האלה. כ

רבי של הפארק. יש צורך להחליף שלוש סוכות מצילים וציוד הנותרים יובאו מערימות חול בחלק המע

  הצלה אחר לפני סוף השבוע של יום הזיכרון.

תפוסת החנייה עלולה להיות  כל מגרשי החנייה יהיו פתוחים. מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

י מצומצמת בהתאם לכמות המרחב הזמין עבור המבקרים בחוף. החלטה לגבי הגישה לחוף ומתקנ

השחייה תתקבל ממש לפני סוף השבוע של יום הזיכרון, אחרי שתבוצע הערכה של תוכנית חידוש 

החול. מצופה שכריית החול עדיין תימשך עד סוף יוני. לאחר מכן תתבצע הערכה נוספת כדי לקבוע את 

  יכולות ההפעלה.

   Governor Alfred E.Smith/Sunken Meadowהפארק הלאומי 

נפרצה. תכנון של ייצוב גשר וקו החוף הושלם על ידי יועץ.  3ה הממוקמת בשדה הסולל מצב נוכחי:

ניתן היתר ורשות הפארקים הלאומיים עובדת עם מחלקת שימור הסביבה כדי להשיג את ההיתרים 

עצים ברחבי הפארק נעקרו ממקומם או ניזוקו. עבודות הניקיון נמשכות. נגרם  500- ל 400האלה. בין 

שרשראות, מעקות ומחיצות ברחבי הפארק. בחוף המערבי, ישנו מעט סחף לאורך נזק לגדרות של 

  ; עם זאת, התקבל שטח נוסף של חוף בעקבות הסופה.הגדה

למעט גישה לחלק המזרחי של הפארק, שהתקבלה  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  כתוצאה מהסוללה שנפרצה.

  Valley Streamהפארק הלאומי 

קבלן העצים השלים את כל העבודה על העצים למעט פינוי פסולת ממגרש החנייה.  מצב נוכחי:

השבילים פתוחים כעת. בצד של שדירת הנדריקסון בפארק ישנם בולי עץ שצריך לפנות וכמה גדמים 

  שיש לטחון.

תהיה פסולת של עצים ועצים שנעקרו ממקום באיזורים  –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  ם ברחבי הפארק.שוני

  Wildwoodהפארק הלאומי 

הפארק הלאומי ויילדווד ספג נזק רציני לעצים. עדיין ישנו נזק לעצים שעובדים כדי לתקנו  מצב נוכחי:

באיזור הקמפינג. היה סחף בחוף. החוף עדיין סגור בגלל הסופה. כביש הגישה לחוף נסחף וישנו נזק 

  זו. נכון לעכשיו, הפארק פתח מחדש כמעט את כלקל בבית המרחץ. הוענק חוזה עבור עבודה 
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השבילים ואיזור הפיקניק שלו. איזור הקמפינג נפתח מחדש ורוב העצים המסוכנים פונו. ניקוי ערימות  

  העצים והענפים והפינוי מספר גדול של גדמים מתוכנן להתבצע בקרוב.

  התיקונים יימשכו. –פתוח  מצב בסוף השבוע של יום הזיכרון:

  

###  

  www.governor.ny.govחדשות נוספות זמינות באתר 

  cutive ChamberExe  |press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418מדינת ניו יורק | 

  


