
© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן 
לבקש שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, 

אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

מדריך בייג׳ינג ושנגחאי
מסדרת אייוויטנס

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571450
http://www.haolam.co.il
http://www.haolam.co.il/item/3571450


EYEWITNESS מדריך

 בייג׳ינג
ושנגחאי



היכרות עם 
בייג'ינג 
ושנגחאי

ימים נפלאים בבייג'ינג 

ובשנגחאי 10

 בייג'ינג ושנגחאי 

על המפה 16

 דיוקן של בייג'ינג 

ושנגחאי 18

תוכן העניינים
 איך להשתמש 

במדריך זה 6

שנגחאי

מבט אל שנגחאי 124

מחוץ למרכז שנגחאי 144

 מסלולי הליכה 

בשנגחאי 158

 קניות 

בשנגחאי 164

חשוב לדעת

שימושון 206

תחבורה 218

מפתח 224

תודות 236

שיחון 238

 חגים ואירועים 
מיוחדים 38

 ההיסטוריה 
של סין 42

מגדלי שמירה לאורך קטע תלול של 
החומה הגדולה

שער כניסה למקדש לאָמה בבייג'ינג

היכל התפילה ליבולים טובים, 
מגולות הכותרת של מקדש 

השמיים בבייג'ינג

ספינות תיור באחת התעלות של טֹונגלי

בידור בשנגחאי 168

מפתח רחובות שנגחאי 172

מידע שימושי
מגורים 180

מסעדות וברים 186

מה לאכול בבייג'ינג 190

מה לאכול בשנגחאי 192

בודהה הצוחק בגבעות ֵפיילאי ֶפנג שבָחנגדז'ֹואּו

בייג'ינג
 מבט אל 
בייג'ינג 60

מחוץ למרכז בייג׳ינג 90

 מסלולי הליכה 
בבייג'ינג 100

 קניות 
בבייג'ינג 106

 בידור 
בבייג'ינג 110

 מפתח רחובות 
בייג'ינג 114

מקדש השמיים היפהפה בבייג'ינג

A Dorling Kindersley Book

dk.com

Eyewitness Travel Guide Beijing & Shanghai

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2017

© )עברית( שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ 2017

מהדורה עברית ראשונה 2017 - תשע"ז

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, 
להציג, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל 

אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכאני או אחר כל חלק שהוא מהחומר 
שבספר זה, ללא רשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות.

מסת"ב 978-965-420-416-3

שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ

ת.ד. 8333, אזה"ת ספיר, נתניה 4250519

mail@haolam.co.il :דואל

haolam.co.il :להזמנת ספרים ומפות

facebook.com/haolam.travel 

™ הוא סימן מסחרי של שטיינהרט שרב מו"ל בע"מ

עברית: אינגה מיכאלי

עריכה: סיונית רובינשטיין

מפות: דני שפירו

אף שהמחברים, ספקי תוכן אחרים, דורלינג קינדרסלי ושטיינהרט 
שרב נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, אין הם ערבים 
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1 מפת רחובות: כיכר טיאנאנמן

הכיכר  )Tian’an Men Guangchang( - 'כיכר השער אל 
השלווה השמיימית' - היא רחבת בטון ענקית ופתוחה בלבה 

של בייג'ינג החדשה. במרכז הכיכר ניצב המאוזוליאום של 
מאו, ומסביבה מבנים קומוניסטיים משנות החמישים וגם 

כמה שערים עתיקים - השריד היחיד לחומות העיר שנהרסו 
זה לא מכבר. הכיכר מלאה תמיד בתיירים, במקומיים 

ובמעיפי עפיפונים. הכיכר שימשה בעבר 
תפאורת רקע להפגנות עממיות, וזכורה 

לדיראון בשל מחאות הסטודנטים 
ב-1989, והאירועים האלימים 

במהלכן.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 182-5 ועמ' 196-9

ההיכל הגדול של העם
מושבו של בית המחוקקים הסיני, כולל אולם המליאה העצום 
ואולמות הנשפים, פתוחים מדי יום לכמה שעות, אלא אם כן 

מתקיים מושב של קונגרס העם.

. ְדֶז'נְגיאנג ֶמן
ביחד עם מגדל החץ, יוצר המגדל שער 

כפול שנקרא צ'יֶאן ֶמן, וכיום זהו משכנו של 
מוזיאון המוקדש לתולדות בייג'ינג.

אנדרטה לגיבורי העם
אנדרטת השחם מ־1958 מקושטת 

תבליטים של אירועים מימי המהפכה, 
וכן בקליגרפיה מפרי עטם של ראשי 

המפלגה הקומוניסטית, מאו ֶצה טונג 
וצ'ּו ֶאן־ָלאי.

. המאוזוליאום של מאו
משני עבריו ניצבים פסלים של מהפכנים, 

והמבנה עצמו מכיל את גופתו החנוטה של 
היושב ראש מאו. ארונו מתרומם מתוך האולם 
המקורר שבו הוא נמצא, ומוצג לראווה בבוקר 

ואחר הצהריים.

. טיאנאנמן
מאו הכריז על ייסודה של 
הרפובליקה העממית של 
סין ב-1 באוקטובר 1949, 

ממרומי השער האדיר הזה 
מימי שושלת מינג, שבו 

תלוי גם היום דיוקנו הענק.

המוזיאון הלאומי של סין
המבנה מ־1959 שימש בעבר את 

המוזיאון לתולדות סין, וכיום נוסף אליו גם 
מוזיאון המהפכה. בתצוגה יש פריטים 

משני המוזיאונים, בהם גם תעמולה רבה 
מימי המפלגה הקומוניסטית.

רוכבים בצ'אנג־ָאן ג'יֶאה

צאנג ג'יֶאה

צ'יֶאן ֶמן דאג'יֶאה

מפת איתור
ראו מפת רחובות בייג'ינג 

מס׳ 4

מקרא

1 מגדל החץ או ג'יֶאן לֹואּו, 
ממש כמו ְדֶז'נְגיאנג ֶמן, נבנה בימי 

שושלת מינג.
2 דגל הלאום מורם מדי יום עם 

עלות השחר, ומורד לעת ערב.
3 תיקים, מעילים ומצלמות 

יש להפקיד כאן לפני שמבקרים 
במאוזוליאום של מאו.

בייג'ינג

כיכר
טיאנאנמן
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בייג'ינג רבתי

תחבורה
רשת של כבישי טבעת מקיפה את מרכז 

העיר, והדרך הטובה ביותר להתנייד באזור 
היא במונית, בסאבוויי או ברכיבה על אופניים  

)ראו עמ' 222-223(. רשת האוטובוסים נרחבת 
מאוד, אך גם אטית וצפופה להחריד. כמו 

כן, תוכלו להצטרף לטיול מודרך, שיאפשר 
לכם לראות את כל האתרים העיקריים 

בזמן קצר. ברוב המלונות ומשרדי הנסיעות 
אפשר להירשם לטיולי אוטובוס מודרכים 

מחוץ לבייג'ינג, אם כי תוכלו לשכור מונית 
ליום וליהנות מגמישות רבה יותר.

חלל הפנים הססגוני של מקדש בתחומי העיר האסורה

מפת איתור
ראו גם עמ' 16-17.

מבט אל בייג'ינג
האתרים ואזורי התיירות החשובים ביותר בבייג'ינג מסומנים כולם 

במפה שלפניכם. בלבה של העיר נמצאת העיר האסורה, עם 
כיכר טיאנאנמן וצ'יֶאן ֶמן מדרום, ואזור הקניות של וואנגפּוג'ינג 

ממזרח. מצפון לעיר האסורה ניצבים מגדל התוף ומגדל הפעמון, 
ובכיוון צפון־מזרח נמצא מקדש לאָמה הבודהיסטי. מצפון לֵּביי 
ָחאי פארק תוכלו לבקר במעונו של הנסיך גֹונג, המוקף ברובע 

עתיק של חּוטֹונג, הסמטאות הצרות והעתיקות של העיר. 
מדרום משתרע טיָאן טאן, או מקדש השמיים, דוגמה מרהיבה 

לאדריכלות ולעיצוב מימי שושלת מינג. גם בפרוורים של 
בייג'ינג יש כמה אתרים חשובים, כמו ארמון הקיץ היפהפה.

נמל�התעופה
הבינלאומי של בייג'ינג

תחנת הרכבת
צפון

תחנת הרכבת
בייג'ינג דרום

תחנת הרכבת
בייג'ינג מערב

תחנת הרכבת
של בייג'ינג

בייג'ינג

z ארמון הקיץ עמ' 84-87 
x יּוָאנמינג יּוָאן 

b האיצטדיון האולימפי הלאומי
 CCTV מטה ,

חנויות ושווקים
u רחוב וואנגפּוג'ינג 

מוזיאונים וגלריות
y המוזיאון הלאומי לאמנות 

של סין
o מגדל השמירה של הפינה 

הדרום־מזרחית  )דֹונגּביָאן ֶמן( 
p המוזיאון לטבע של בייג'ינג

h מוזיאון הבירה
j מוזיאון הצבא של המהפכה 

העממית בסין 
n רובע האמנות 798 

m מוזיאון הרכבות של סין 

מקדשים, כנסיות ומסגדים
5 הקתדרלה הדרומית 

w מקדש לאָמה
e מקדש קונפוציוס 

t דֹונג יּוֶאה ִמָיאֹו 
a מקדש השמיים עמ' 78-81 

s שיָאנֹונג טאן 
d מסגד רחוב הפרות 

f מקדש פאיּוָאן 
g מקדש העננים הלבנים 

k הדאגֹוָּבה הלבנה של מקדש 
ִמָיאֹוִיינג 

c מקדש הפעמון הענק 

פארקים וגני־חיות
8 ג'ינג שאן פארק 

9 ֵּביי ָחאי פארק 
r די טאן פארק 

l גן־החיות של בייג'ינג 
v שיָאנג שאן פארק

כל האתרים
מבנים היסטוריים, אתרים 

ושכונות
1 כיכר טיאנאנמן עמ' 62-63 

2 צ'יֶאן ֶמן 
3 אולמות התצוגה לתכנון עירוני 

4 ָדדז'אלאן וליּוליצ'אנג 
6 העיר האסורה עמ' 66-71 

7 רובע הנציגויות הזרות 
0 מעונו של הנסיך גֹונג 

q מגדל התוף ומגדל הפעמון
i מצפה הכוכבים העתיק 

מקרא
אתר חשוב

כביש ארצי מהיר
כביש ראשי

נג  י ' ג י | בי  6061  | נג  י ' ג י בי  מבט אל 

בייג'ינג•

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0

0

1

5

ק"מ

ק"מ

אנדרטת זיכרון בבית־הקברות לקדושים מעונים לֹונגחּוָאהסירות ססגוניות לשפת האגם בחֹונגקֹואּו פארק  )לּו שּון פארק(

ביתה לשעבר של סּונג צ'ינגלינג - וילה מקסימה מתחילת המאה הקודמת
חזיתה של הכנסייה המרשימה ֶשה שאן, 

או גבירתנו של סין

a ביתה לשעבר 

 של סּונג צ'ינגלינג
 

 .1843 Huaihai Middle Road
Hengshan Road q. טל' -021 

6474-7183. פתוח מדי יום 9:00-16:30. 
&

בקצה הדרום־מערבי של העיר 
ניצבת הווילה היפה של סּונג 
צ'ינגלינג, רעייתו של מנהיג 

המהפכה ד"ר סּון יאט ֶסן. כל 
האחים לבית סּונג - שלוש 

אחיות ואח אחד - הפכו 
לדמויות רבות־השפעה בסין. 

מבין האחיות, סּונג ֵמיילינג 
נישאה לצ'יֶאנג ָקאי 

ֶשק, מנהיג הרפובליקה 
הלאומנית של סין 
בשנים 1928-1949;  
סּונג ַאיילינג נישאה 

לח.ח. קּונג, מנהל בנק 
אוף צ'יינה, וסּונג 
צ'ינגלינג נישאה 

לסּון יאט ֶסן. אחיה, 
ט. ו. סּונג, היה שר האוצר 
של צ'יֶאנג ָקאי ֶשק. סּונג 

צ'ינגלינג נשארה בסין גם לאחר 
שהקומוניסטים עלו לשלטון, 

והפכה לגיבורה קומוניסטית של 
כבוד. היא התגוררה בשנגחאי 

s הקתדרלה הקתולית 

 ש'ּוג'ָיאחֵווי
 

Puxi Road 158. טל' 021-6438-2595. 
Xujiahui q. פתוח שבת, א' 

.13:00-16:00

 ,)Xujiahui(  הקתדרלה הגותית
הבנויה מלֵבנים אדומות 

ומוקדשת לאיגנציוס הקדוש, 
ניצבת בדרום־מערב העיר 
והיתה מאז ומתמיד סמל 

לנוכחותם של בני הלאומים 
הזרים בשנגחאי. האדמה היתה 

שייכת בעבר לשּו גּוָאנגצ'י  
)1562-1633(, מבני שבט שּו, 

שהתנצר והפך לקתולי בעזרתו 
האדיבה של מאֶטאֹו ריצ'י. עם 
מותו, הוריש שּו את אדמותיו 

למסדר הישועי, לשם בנייתם של 
כנסייה, סמינר כמורה ומצפה 
כוכבים. הקתדרלה, על צמד 

המגדלים שמתנשאים מעליה 
לגובה 50 מ', נבנתה ב־1906. 

היא נהרסה חלקית בימי מהפכת 
התרבות, אך נבנתה מחדש, וכיום 

מתקיימת בה מיסה בכל יום א'. 
חלל הפנים המעניין משלב בין 
סגנון קתולי מסורתי לבין שלל 

עיטורים סיניים. שּו גּוָאנגצ'י 
קבור בנאנדאן פארק הסמוך.

d בית־הקברות 

לקדושים מעונים 
לֹונגחּוָאה 

 Shanghai q .2887 Longhua Road
Stadium ומשם במונית. טל' -021 

No. 41 @ .6468-5995. פתוח מדי יום 
6:00-16:30. & מקדש לֹונגחּוָאה: 

Longhua Road 2853. פתוח מדי יום 
& .7:00-16:30

האתר  )Longhua( נועד לחלוק 
כבוד למאבק הקומוניסטי, עוד 
לפני היווסדה של הרפובליקה 

העממית ב־1949. במרכזו ניצב 
אולם זיכרון, ובפארק עצמו 

פזורים פסלים ואנדרטאות. בית־
הקברות נבנה מעל כיכר ההוצאות 

להורג של המפלגה הלאומנית, 
שם נרצחו מאות קומוניסטים 

בהוראת צ'יֶאנג ָקאי ֶשק.
בקרבת מקום נמצא מקדש 

לֹונגחּוָאה ומעליו פגודה 
מתומנת. באתר עומד מקדש 
מ־687 לספירה, וכבר בשנים 
238-251 לספירה נבנתה כאן 
פגודה. יסודותיה של הפגודה 

הנוכחית הונחו ב־977 לספירה, 
והיא בולטת למרחוק בכרכוביה 

המופנים כלפי מעלה;  מבני 
המקדש עצמו נוספו בשלהי 

ימיה של שושלת צ'ינג.

f אתר היריד העולמי 

 ֶאקסּפֹו 2010
world expo site 2010

.Lupu Bridge-ו Shibo Ave q .ּפּודֹונג

האתר משתרע לגדותיו של 
נהר חּוָאנגּפּו, משני עבריו 

של גשר לּוּפּו  )Lupu(, ואירח 
יותר מ-200 מדינות שהציגו 

בביתנים מרהיבים ביופיים את 
המיטב בתרבות, בטכנולוגיה, 
בגסטרונומיה ובאמנות שלהן. 

האתר נפתח מחדש בשנת 2011 
כמרכז הירידים של שנגחאי, אבל 

רק קומץ מהביתנים המקוריים 
נותרו על תלם, בהם גם הביתן 

של סין ואולם המופעים, שנקרא 
.Mercedes Benz Arena כעת
כמו כן, הועתקו לכאן מוזיאון 
שנגחאי לאמנות, ושמו שונה 

למוזיאון לאמנות של סין. ביתן 
'העתיד העירוני' לשעבר הוסב 
למוזיאון שנגחאי לאמנות בת־

זמננו, שנמצא בבעלות המדינה.

לאחר מותו של בעלה, תחילה 
בביתם המשותף באזור הזיכיון 

הצרפתי   )ראו עמ' 136(, ולימים 
בווילה הזאת. היא הלכה 
לעולמה בבייג'ינג ב־1981.

הבית ספון לוחות עץ ומעוטר 
להפליא בעבודות לכה, הוא 

דוגמה נפלאה לווילה טיפוסית 
מאמצע המאה הקודמת. 

הלימוזינות של הגברת חונות 
עדיין בחניה, ובבית מוצגים 

כמה מחפציה האישיים.

 p חֹונגקֹואּו פארק

 

 .146 East Jiangwan Road
Hongkou q. פתוח מדי יום. &

מצפון לנחל סּודז'ֹואּו ולגשר 
ָואיָּבאידּו  )Waibaidu( משתרע 

החלק היפני של היישוב 
הבינלאומי לשעבר, ובו מקדש 

ֶזן, בית־ספר יפני וחנויות יפניות. 
האתר המעניין ביותר באזור 

 ,)Hongkou(  הוא הפארק הזה
מקום שנעים לטייל ולהעביר 
בו את הזמן - תוכלו לצפות 

בסינים ששטים באגם 
בסירה, משחקים שחמט, 
מתאמנים בָטאי ג'י צ'ּוָאן 

או סתם נחים. המקום 
נקרא גם לּו שּון פארק, 

על שם הסופר הסיני 
הדגול  )1881-1936( 

שהתגורר בקרבת 
מקום. לּו שּון היה גם 
מחלוציה הראשונים 

של ָּבאיחּוָאה , או 
התנועה לפישוטו של הכתב 

הסיני ולשימוש בסינית המדוברת 
גם בספרות. בפארק נמצא גם 

קברו של לּו שּון. מימין לכניסה 
הראשית לפארק נמצא אולם 
הזיכרון המוקדש לסופר, שם 

תוכלו לראות מהדורות ראשונות 
של יצירותיו, וגם חליפות 

מכתבים שלו עם אינטלקטואלים 
כדוגמת ג'ורג' ברנרד שו. מעט 
מדרום לחֹונגקֹואּו פארק נמצא 
מעונו לשעבר של לּו שּון, בית 
יפני טיפוסי לשנות השלושים, 

שבו התגורר הסופר בשלוש 
השנים האחרונות לחייו.

P מעונו לשעבר של לּו שּון
 .Shanyin Rd ,Dalu Xincun 9
פתוח מדי יום 9:00-16:00. &

g ֶשה שאן 

35 ק"מ מדרום־מערב לשנגחאי. 
She Shan q. @ מתחנות 

האוטובוסים Wenhua Guangchang או 
Xi Qu בשנגחאי.

  ;She Shan(  על הגבעה הנמוכה
100 מ'( ניצבת כנסייה קתולית 

מפוארת הבנויה מלֵבנים אדומות, 
גבירתנו של סין. באמצע המאה 

התשע־עשרה הגיעו לכאן 
מיסיונרים אירופים ובנו במקום 

קפלה. לימים, הגמון שמצא 
מקלט באזור, נשבע לבנות כאן 

כנסייה. הבזיליקה הנוכחית 
נבנתה בשנים 1925-1935. בחגים 

הנוצריים מתקיימות במקום 
תפילות, בלטינית בדרך כלל, 
ובמאי נוהרים לכאן עולי־רגל 

רבים;  הדרך המובילה אל פסגת 
הגבעה מייצגת את הִוָיה דֹולֹורֹוָזה  
)דרך הייסורים של ישו בדרכו אל 

הצליבה(. תוכלו לטפס למעלה 
בין מטעי במבוק או לעלות 

ברכבל. על ראש הגבעה ניצב גם 
מצפה כוכבים עתיק, ובו מתקן 
לחיזוי רעידות אדמה - צנצנת 

המעוטרת בראשי דרקונים 

ובתוכה מטוטלת. כל דרקון 
מחזיק בפיו כדור פלדה, ובכל 
פעם שהחלה האדמה לרעוד, 
היתה המטוטלת נעה בפראות 
בתוך הצנצנת ופוגעת בדרקון, 
שהיה פוער את פיו ומפיל את 
הכדור בכיוון של רעש האדמה.

פסל על קברו של לּו שּון

h מוזיאון לונג 

  במערב הּבּונד
The Long Museum at West Bund   

YUZ Museum       

 

 3398 Longteng Avenue
 .Longhua Middle Road q
טל' 6877-8787. פתוח ג'-א' 

10:00-18:00  )כניסה אחרונה ב־16:00(. 
thelongmuseum.org ∑

המוזיאון הגדול יותר מבין שני 
מוזיאונים בשם זה בשנגחאי  
)השני נמצא בּפּודֹונג( שוכן 
במבנה ענק המשתרע על 

33,000 מ"ר, ובו ארבע קומות 
של תצוגות. יש כאן תערוכה 
משתנה תדיר של אמנות בת־
זמננו - ציור, פיסול, מיצבים 

ומדיה חדשה - וגם חלל תערוכות 
לילדים ומסעדה עם נוף לנהר.

 j מוזיאון יּוז

 
The Long Museum at West Bund   

YUZ Museum        

 q .6426-1901 '35. טל Fenggu Road
Yunjin Road. פתוח ג'-א' 10:30-17:30. 

.yuzmshanghai.org ∑

 ,YUZ המוזיאון השייך לקרן
ארגון ללא מטרות רווח, נועד 

לקדם אמנות בת־זמננו, ולסייע 
בהצגתה, בפיתוחה ובהבנתה. 

החלל היפהפה שהיה הנגר 
מטוסים בעבר, מדגיש את הניגוד 

בין שנגחאי הישנה לשנגחאי 
החדשה, ומשמש תפאורת רקע 

מושלמת למיצבים הגדולים 
שמוצגים כאן דרך קבע.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 182-5 ועמ' 200-202
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. היכל הברווז המנדריני
ההיכל מחולק לשני אולמות שווים 

בגודלם, ומאפשר למבקרים ליהנות 
בקיץ מהאולם הקריר יותר, שפונה 

לכיוון צפון, ובחורף מהאולם החמים 
יותר שפונה לכיוון דרום.

הביתן הכתום
הרים מלאכותיים, כמו ההר 

שעליו נבנה הביתן, היו אלמנט 
חיוני בכל גן סיני ומקום מועדף 

למדיטציה.

. האי הריחני
הביתן והרחבה הפתוחה אמורים להזכיר תא וסיפון של 

ספינה. הרחבה בולטת מעל המים, ומזמנת נופים 
מרהיבים של הגן מכל עבר.

. היכל הניחוח הרחוק
ההיכל הראשי של הגן נקרא על שם הניחוח 

שנישא מבריכת הלוטוס הגדולה שבקרבת מקום.

מעבר מקורה - דרך מצוינת ליהנות 
מהגן גם כשהשמש קופחת

הביתן המבודד 
'עץ הפירמיאנה והבמבוק'

מכאן תוכלו לראות את הנוף 
המפורסם ביותר בגן הוא 'הנוף 

השאול'  )ראו עמ' 33(, שבו 
נראית הפגודה הצפונית כשהיא 

משתקפת במים.

1 כניסה
2 הגן המזרחי
3 מוזיאון הגן

4 חממת ֶּפנג'ינג  )ראו עמ' 33(

גן הפקיד הצנוע

1

2

3

4

האזור המתואר בציור

גן הפקיד הצנוע 
הגן הגדול ביותר בעיר  )Zhuozheng Yuan( נחשב גם 
היפה ביותר בסּודז'ֹואּו. נטע אותו במאה השש־עשרה 

שופט בדימוס, ואנג שיָאנֶצ'ן, ומאז הוא עבר גלגולים רבים 
כשכל אחד מבעליו הבאים ערך בו שינויים לפי צו האופנה. 

ציור מהמאה השש־עשרה ממחיש כיצד נראה בגלגולו 
הראשון. הגן מחולק לשלושה אזורים עיקריים: מזרח, 

מרכז ומערב. בחלקו המזרחי פורחים פרחים ססגוניים, אך שני האזורים האחרים 
מעניינים יותר. יש במתחם גם מוזיאון שמתעד את תולדות הגנים הסיניים ואת 

הפילוסופיה שמאחוריהם.

מקרא

1 האזור המערבי של הגן
2 הפרוזדור הגלי עולה ויורד 

מעל המים, ממש כמו מעל 
גלי הים.

3 האזור המרכזי של הגן 
מדמה את נופי סין מדרום לנהר 

היאנגֶצה התחתי.
4 גשר הקשת המעופפת 

בענן
5 הכניסה לאזור המרכזי

מידע שימושי
שימושון

 .Suzhou ,178 Dongbei Street
טל' 0512-6751-0286. פתוח מדי 

יום 8:00-17:30  )כניסה אחרונה 
ב־17:00(. & כולל כניסה למוזיאון 

szzzy.cn ∑ = - הגן
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בשנת 1403 העביר הקיסר יֹונגֶלה את בירת שושלת מינג 
מנאנג'ינג  )נאנקינג( לעיר ששמה שונה לבייג'ינג  )ֶּפקין(, 

ו"הבירה הצפונית" הפכה מעיר בשוליה של סין לכרך בעל 
חשיבות מרכזית. שנגחאי, לעומת זאת, היא עיר מודרנית 

לחלוטין, שמאז היווסדה נהנית מחשיבות כלכלית ופוליטית 
רבה הודות למיקומה האסטרטגי בשפך נהר יאנגֶצה.

בייג’ינג ושנגחאי
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המדריך נועד לעזור לכם למצות את המיטב מביקורכם בבייג'ינג ובשנגחאי, באמצעות 
מידע שימושי מפורט והמלצות מהמומחים. הפרק היכרות עם בייג'ינג ושנגחאי ממפה 

את הערים גיאוגרפית, ממקם אותן בהקשר היסטורי ותרבותי, וכולל תמצית של 
מוקדי־העניין העיקריים. פרקי הערים עצמן מתחילים עם בייג'ינג בעמ' 58, ועם 
שנגחאי בעמ' 122. בפרקים אלה מתוארים כל האתרים החשובים, תוך שימוש 

במפות, בצילומים ובאיורים. בסעיפים מחוץ למרכז העיר מוצגים האתרים החשובים 
מחוץ למרכזי הערים, לצד שני מסלולי הליכה. מידע על מלונות, מסעדות, חנויות, 

שווקים ואפשרויות בידור תוכלו למצוא בפרק מידע שימושי, ואילו בחשוב לדעת 
מרוכזים טיפים שימושיים במגוון נושאים, מכללי התנהגות ועד תחבורה ציבורית.

איך להשתמש במדריך זה

שתי הערים מחולקות לארבעה אזורים עיקריים - מרכז בייג'ינג, מחוץ למרכז לבייג'ינג, מרכז שנגחאי ומחוץ 
למרכז לשנגחאי. כל פרק נפתח בהיכרות עם האזור וברשימת האתרים המתוארים בהמשך. האזורים 

העיקריים מלווים במפת רחובות מאוירת, המתמקדת ברחובות המעניינים ביותר. האתרים שמחוץ לעיר 
מלווים במפה אזורית.

כל האתרים הוא פירוט של האתרים 
העיקריים באזור  מסוים )מבנים 

היסטוריים, גלריות לאמנות, מוזיאונים 
ומקדשים( בחלוקה לקטגוריות.

מפת האיתור ממחישה היכן נמצא 
האזור ביחס לאזורים האחרים מסביב.

היכרות עם האזור תיאור של 1 
האזור וההיסטוריה שלו, ומפה 
שכל האתרים העיקריים מסומנים 

בה. ויש גם מידע נוסף, כמו אמצעי 
התחבורה הנוח ביותר אל האזור, 

ומיקומן של תחנות הסאבוויי.

מפת רחובות מאוירת מבט ממעוף הציפור על לבו 2 
של אזור התיירות. מספור האתרים מקביל לזה שבמפת 

האזור, ובעמודים הבאים מתוארים האתרים ביתר פירוט.

הכוכבים מדגישים מוקדי־עניין 
שלא כדאי להחמיץ.

תמצית המידע הדרוש לכם לביקור 
באתר, כולל הפניה למפת הרחובות 

שבסוף כל פרק.

המספרים מתייחסים למיקומו של 
כל אתר במפת האזור ובפרק עצמו.

מידע שימושי כל המידע הדרוש 
לכם לתכנון הביקור באתר.

הכוכבים מדגישים את האלמנטים 
האדריכליים המרשימים ביותר ואת 

יצירות האמנות החשובות ביותר 
שלא כדאי להחמיץ.

מפה אזורית 
של בייג'ינג ושנגחאי

האזורים המסווגים לצבעים במפה  
)ראו כריכה פנימית( הם גם האזורים 

העיקריים שנסקרים במדריך. 

מידע מפורט כל האתרים ושאר מוקדי־עניין עיקריים 3 
מתוארים בפירוט, ולפי מספור במפת האזור. כל אתר 

מלווה במידע שימושי, כולל שעות פתיחה, מספרי טלפון, דמי 
כניסה ומתקנים. למקרא הסמלים, ראו קפל הכריכה האחורית.

מוקדי־עניין עיקריים אלה זוכים 4 
לכפולת עמודים מלאה או יותר 

באזור התיירות שבו הם נמצאים. 
מבנים היסטוריים מתוארים תוך 

שימוש בחתך רוחב של חלל הפנים;  
למוזיאונים ולגלריות מצורף שרטוט 

המחולק לצבעים, כך שתוכלו לאתר 
את המוצגים המעניינים ביותר.

החלוקה לצבעים בכל עמוד מקלה על 
ההתמצאות  )בייג'ינג צבועה באדום, 

שנגחאי בכחול(.

בייג'ינג ושנגחאי
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בייג'ינג ההיסטורית - 
מאימפריה לרפובליקה

זוג מבוגרים - 300 י'

הדרה הקיסרי של העיר   •
האסורה

מקום הולדתה של סין בת   •
ימינו

מתן כבוד לגופתו החנוטה   •
של היושב־ראש מאו

בייג'ינג למשפחות - 
מחרקים ועד אקרובטים

משפחה בת ארבע נפשות 
- 1000 י'

ביקור בשוק גּוָאניּוָאן שבו   •
מוכרים פרחים, ציפורים, 

דגים וחרקים
טיול במרחבים המוריקים   •

של מקדש השמיים
היכרות עם טקס תה   •

מסורתי
בילוי במופע אקרובטיקה  •

הסמטאות והשדרות 
של שנגחאי

זוג מבוגרים - 500 י'

מסע קניות ברחוב נאנג'ינג  •
ביקור בשווקים וברחובות   •

הצדדיים של העיר העתיקה
טיול נינוח בּבּונד ההיסטורי  •

הגנים של סּודז'ֹואּו

זוג מבוגרים - 350 י'

שיט נינוח בתעלה  •
טיול בגנים שטופחו במשך   •

דורות

פרט מתוך הקיסר ְחֵוויי צּונג  )שלט בשנים 110-126( מעביר אבנים מנוקבות, מתוך תולדות קיסרי סין  )צבע על משי(

שתיים מהערים החשובות והמתפתחות ביותר בסין, בייג'ינג ושנגחאי, משתנות 
ומתעדכנות כל הזמן. בין אם תקדישו לכל אחת מהן כמה ימים, ובין אם תטעמו 

רק טעימה קלה, תכננו היטב את ביקורכם כדי למצות את המיטב. בעמודים הבאים 
תמצאו כמה מסלולים מומלצים לטיול בין מוקדי־עניין עיקריים בשתי הערים, מימי טיול 
נושאיים ועד מסלולי טיול ממצים של חמישה ימים. המסלולים כוללים מבחר פעילויות 
ולוח־הזמנים נינוח למדי, כך שיהיה לכם מספיק זמן להיכרות עמוקה יותר עם אתרים 
שמעניינים אתכם. תמצאו גם הפניות למופעים נוספים של אותם אתרים בשאר פרקי 
המדריך, כך שתוכלו לקרוא עליהם מידע נוסף ולתפור מסלול טיול המותאם לצרכים 

שלכם. קטגוריות המחירים שבעמודים הבאים מתייחסות לעלות המסלול לזוג מבוגרים, 
או למשפחה בת ארבע נפשות, ללא ארוחות.

האימפריה, וכן באמצעות 
תצלומים ומיצבים המתעדים את 
השלטון הקומוניסטי מ־1949 ועד 

ימינו. בסוף היום לכו אל הקצה 
הדרומי של כיכר טיאנאנמן וטפסו 

אל מרומי צ'יֶאן ֶמן  )ראו עמ' 
62(, מהשרידים האחרונים של 
חומת העיר מימי שושלת מינג.

ימים נפלאים בבייג'ינג ובשנגחאי

בוקר
התחילו את היום בשעה מוקדמת, 
בצד המזרחי של ג'ינג שאן פארק  
)ראו עמ' 72(, שם תלה את עצמו 

אחרון קיסרי מינג על עץ שזכה 
לכינוי 'הסופורה האשמה'. טפסו 

אל ראש הגבעה ותיהנו מנוף 
מרהיב לכיוון דרום, אל גגות העיר 
האסורה  )ראו עמ' 66-71(. מתחת 
לגבעה ניצב שער הכניסה הצפוני 

לארמון. קל מאוד לבלות כאן 
יום שלם, אבל לטעימה ראשונה 

מומלץ לשכור מדריך מוקלט, 
ללכת לכיוון דרום, על הציר 

הראשי, ולבקר במעונו הפרטי 
של הקיסר שבחצר הפנימית, וגם 

בהיכל האיחוד ובארמון השלווה 
הארצית  )ראו עמ' 64(. מסלול 

ההליכה הפשוט הזה יימשך 
בוקר שלם.  בדרך תמצאו שלל 
מסעדות לארוחה מהירה, וכולן 
מסומנות על המפות שבמתחם.

אחר הצהריים
צאו מהכניסה הראשית לארמון 
ועברו דרך טיאנאנמן  )ראו עמ' 
63(;  קנו כרטיס שיאפשר לכם 

לעלות אל ראש השער מתקופת 
מינג ולעמוד במקום שבו עמד 

מאו כשהכריז על הקמתה 
של הרפובליקה העממית, 

ב-1 באוקטובר 1949. גופתו 
החנוטה של היושב־ראש מוצגת 
במאוזוליאום  )ראו עמ' 62( שלו, 
מול השער ובמרכז הכיכר. לפני 

שתיכנסו פנימה, יהיה עליכם 
להפקיד את כל התיקים שלכם 

במלתחה מדרום למוזיאון הלאומי 
של סין  )ראו עמ' 63(. המוזיאון 

מציג תמונה משופצת של תולדות 
סין, באמצעות כמה מהאוצרות 

המרהיבים ביותר מתקופת 

טיאנאנמן, השער המרשים שהעניק לכיכר את שמה

פסלים של גיבורי המהפכה 
הסוציאליסטית מול המאוזוליאום של מאו

מתאמנים בָטאי ג'י צ'ּוָאן במקדש השמיים

בוקר
הכירו את התחביבים של תושבי 

העיר - חּוָאה, ניָאֹו, יּו, צ'ֹונג  
)פרחים, ציפורים, דגים וחרקים(. 
סעו במונית לשוק גּוָאניּוָאן, שם 
תוכלו לראות את כל הארבעה, 

במיוחד את מוכרי החרקים 
בסמטה שמאחורי השוק. עלו 

 Fucheng Men לסאבוויי בתחנת
הסמוכה, וסעו ארבע תחנות 

לכיוון צפון ל-Jishuitan. מכאן 
מתחיל מסלול חֹואּו ָחאי  )ראו 

עמ' 104-105(, שבו תוכלו ללכת 
עד אולם הזיכרון המשוחזר על 

שם ֵמיי ָלנפאנג. מכאן, סעו 
במונית לכיוון דרום והיכנסו 

לארוחה נפלאה של מאכלי־ים 
ב-Kong Yiji  )ראו עמ' 202(.

אחר הצהריים
הליכה קצרה אחרי הארוחה 

תוביל אתכם היישר אל מקדש 
השמיים  )ראו עמ' 78-81(, שם 

תוכלו להתרשם מהמבנים 
ההיסטוריים הרבים והמגוונים, 

וגם לצפות במקומיים שמטיילים 
במרחבים הירוקים, מתעמלים 

ומשחקים משחקי לוח. פנו בחזרה 
לכיוון צפון והיכנסו לשתות תה 

 Purple-באווירה מסורתית ב
Vine Teahouse  )ראו עמ' 112(, 
מחוץ לשער המערבי של העיר 

האסורה. בערב, תוכלו לבחור בין 
האופרה של בייג'ינג לבין מופע 

אקרובטיקה מסורתי באווירה 
היסטורית בבית האיגוד חּוגּוָאנג 
או ב-Zhengyici Theater  )ראו 

עמ' 111(. ילדים יעדיפו בוודאי 
את האפשרות השנייה.

בוקר
רחוב נאנג'ינג,  )ראו עמ' 128( 

הוא מדרחוב שהתפרסם בעבר 
כרחוב הקניות הטוב ביותר בסין. 

יש כאן הכל - מחנויות בנוסח 
הישן ועד רשתות הפאר הגדולות 

ביותר, וגם היום זוהי שדרה 
מלאת־אווירה לקניות ובילויים. 
המשיכו מכאן ברגל או במונית 

אל העיר העתיקה ואל השוק של 
גני יּו  )ראו עמ' 134(. רוב המבנים 

המסורתיים שתראו כאן היום 

משוחזרים, אבל תוכלו להתרשם 
גם ממקדש עיר האל הפעיל, 

 Huxinting Teahouse-מגני יּו, מ
ומשלל חנויות. שבו לארוחת 

צהריים באחת ממסעדות הדים 
סאם שבאזור, אך השתדלו להגיע 

מוקדם כי הן עמוסות מאוד.

אחר הצהריים
לכו מהשוק לכיוון מערב אל 
תוך הסמטאות המתפתלות 
של העיר העתיקה, ותרגישו 

שחזרתם אחורה בזמן - זקנים 
יושבים מחוץ לבתיהם ומשחקים 

מה ג'ונג, מעל לראשיהם 
מתבדרת לה כביסה המתייבשת 

ברוח, ורוכבי אופניים דוהרים 
בסמטאות הצרות. בדרך תעברו 
ליד מקדשים עתיקים, מסגדים 
ושווקים, ותמשיכו לכיוון צפון 
  Huaihai Middle Roadאל
)ראו עמ' 136 ו־166(, בעבר 

Avenue Joffre המפוארת וכיום 
משכנם של בתי כלבו ומרכזי 

קניות אופנתיים. זה לא המקום 
למצוא מציאות, אבל תוכלו 

לסקור חלונות לצד המקומיים.
לסיום, סעו במונית אל הּבּונד  

)ראו עמ' 126-127(, במקום 
שבו רחוב נאנג'ינג מצטלב 

עם גדת הנהר. הּבּונד נקרא 
בתחילת המאה התשע־עשרה 
'הוול סטריט של אסיה', ובבתי־

האבן העתיקים שלאורכו 
נמצאים כמה מהמסעדות 

ומהברים הנוצצים בעיר. זהו 
מקום מושלם לטיול נינוח 

וללגימת משקה לעת שקיעה.

בוקר
סּודז'ֹואּו  )ראו עמ' 148-153( 

קרובה לשנגחאי, רק חצי שעה 
נסיעה ברכבת, אבל מומלץ לצאת 

לדרך בשעת בוקר מוקדמת. 
העיר שזכתה לכינוי 'ונציה של 

המזרח', היא רק אחת מערי תעלה 
רבות. התחילו את היום בשיט 

במקבילה המקומית לגונדולה - 
הסירות יוצאות מהרציף שמול 

תחנת הרכבת - ורדו באזור 
הנופי ּפאן ֶמן  )ראו עמ' 153(. 

טפסו אל פגודת רּואיגּוָאנג 
ותיהנו מנוף יפה של העיר 

מגובה 43 מ'. המשיכו במונית 
למוזיאון סּודז'ֹואּו  )ראו עמ' 

148(, המתחקה אחר ההיסטוריה, 
הארכיאולוגיה והתרבות העשירה 

של האזור. ולאחר מכן בקרו 
גם בגן הפקיד הצנוע שליד 
המוזיאון  )ראו עמ' 150-151(.

אחר הצהריים
סעו לכיוון צפון במונית ובקרו 

בכמה מהגנים היפים של 
סּודז'ֹואּו, כמו אֹואּו יּוָאן האינטימי  
)ראו עמ' 148( או גן אדון הרשתות  

)ראו עמ' 152(, הידוע כגן המאוזן 
ביותר מבחינת הפנג שוויי.

נזירים במקדש עיר האל, בשוק של גני יּו
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בטיחות 212
במלונות 181  

הונאות שכדאי להיזהר מהן   
212 ,210-211

בידור
בייג'ינג 110-113  
שנגחאי 168-171  

88 Biyun )ִּביּון, מקדש )בייג'ינג
ביטוח 213

212 )PSB( ביטחון הציבור, משרד
 Bei )ֵּביי ָחאי פארק )בייג'ינג

72 Hai
בייג'ינג 76, 107, 109

60-121 Beijing בייג'ינג
ארמון הקיץ 84-87  

בידור 110-113  
העיר האסורה 10, 51, 66-71  

חומת העיר 64, 77  
 Tian’an Men כיכר טיאנאנמן  

62-63
מלונות 182-185  

מסעדות 196-199  
מפות 60-61, 114-119  
מפתח רחובות 114-121  
מקדש השמיים 78-81  

קניות 106-109  
תחבורה 222-223  

 Beisi )ֵּבייסי ָטה, פגודה )סּודז'ֹואּו
148 Ta

בירה 111, 195
בית המכס )שנגחאי( 126

ביתו לשעבר )שנגחאי( 136, 163
ביתו לשעבר )שנגחאי( 142

ביתן אלף הסתווים )בייג'ינג( 68
ביתן הארד )בייג'ינג( 84, 86

)ה(ביתן הכתום )סּודז'ֹואּו( 151
ביתן הנוף הקיסרי )בייג'ינג( 68

ביתן העננים היקרים )בייג'ינג( 86
ביתן הצלילים הנעימים )בייג'ינג( 

71
ביתן מזיגת היין )בייג'ינג( 71

ביתן עשרת אלפים האביבים 
)בייג'ינג( 68

בלגיה, שגרירות לשעבר )בייג'ינג( 
71 Belgian Legation

בלט 37
במקרה חירום 212-213

בנק אוף צ'יינה, בית )שנגחאי( 
127

בנקאות 214-215
בקבוקוני הרחה 31
בריאות 212-213

)ה(בריטים בסין 51, 52
בריכת הדרקון )מקדש טאנדֶז'ה( 

98

ברים ומועדונים
בייג'ינג 110-111, 113  
שנגחאי 168-169, 171  

בתי כלבו
בייג'ינג 108, 109  
שנגחאי 166, 167  
בתי־חולים 212, 213

בתי־חולים ומתקנים רפואיים 212
בתי־חצר )בייג'ינג( 73, 101, 

104 ,102
בתי־חצר )בייג'ינג( 73, 101, 

104 ,102
בתים

בתי־מרקחת 165, 167, 212, 213
בתי־קברות ראו קברים ובתי־

קברות
בתי־שימוש 208

בתי־שימוש ציבוריים 208
בתי־תה 195

בייג'ינג 112, 113  
שנגחאי 170  

ג
24 Gao Xingjian ָגאֹו שינגג'יָאן

46 Gaodi ָגאֹודי, הקיסר
ג'אז 170, 171

גבירתנו של סין, כנסייה )שנגחאי( 
143

)ה(גבעות הריחניות, פארק 
)בייג'ינג( 88

 Coal )גבעת הפחם )בייג'ינג
72 Hill

גּו גּוָאנשיָאנגָטאי, מצפה הכוכבים 
 Gu Guanxiangtai )בייג'ינג(

76-77 observatory
157 Gu Shan )גּו שאן )ָחנגדז'ֹואּו
 Guang Wudi גּוָאנג וּודי, הקיסר

46
 ,34 Guangxu גּוָאנגשּו, הקיסר

86 ,85 ,71
25 Guandi גּוָאנדי, ֵאל המלחמה

גּוָאניּוָאן, שוק )בייג'ינג( 
10 Guanyuan

ג'ּויֹונג גּוָאן )החומה הגדולה( 
96 Juyong Guan
99 Juma ג'ּוָמה, נהר

Gong, Prince גֹונג, הנסיך
מעונו )בייג'ינג( 72, 105, 111,   

113
גֹונגצ'ינג, פארק היער )שנגחאי( 

137 Gongqing
162 Johnston, Tess ג'ונסטון, ֶטס

 Johnston, ג'ונסטון, רג'ינלד
68 Reginald

 Gushan )גּושאן דָז'אי )שדּו
99 Zhai

99 Jietai ג'יֶאָטאי, מקדש
ג'יֶאן לֹואּו )מגדל החץ; בייג'ינג( 

64 ,63 Jian Lou
55 Jiang Qing ג'יָאנג צ'ינג

56 Jiangxi ג'יָאנגשי, הסובייט של
 Jiafu )ג'יָאפּו סה )מקדש טאנדֶז'ה

98 Si
 Jinmao )ג'יָמאֹו, מגדל )שנגחאי

141 ,127
ג'ין, שושלת 48, 49

 Jing )ג'ינג שאן פארק )בייג'ינג
72 ,10 Shan

 Jing’an )ג'ינגאן, מקדש )שנגחאי
138

 Jing’an )ג'ינגאן פארק )שנגחאי
138

51 Jingdezhen ג'ינגֶדדֶז'ן
44 Jingdi ג'ינגדי, הקיסר

146 Jinghang ג'ינגחאנג, תעלה
ג'ינגיס חאן 44, 50

)ה(גל הכחול עמוק, גינת ביתן 
152-153

 Galeries )גלרי לפאייט )בייג'ינג
109 ,108 Lafayette

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
 CourtYard )גלריית החצר )בייג'ינג

109 ,107
גן אדון הרשתות )סּודז'ֹואּו( 11, 

152
גן האושר )סּודז'ֹואּו( 152

)ה(גן הבוטאני של בייג'ינג 69, 88
גן הזוהר המושלם )בייג'ינג( 88

גן המעלות וההרמוניה )בייג'ינג( 
86 ,85

גן הפקיד הצנוע )סּודז'ֹואּו( 11, 
150-151 ,144

גן התענוגות ההרמוניים )בייג'ינג( 
84

גן־החיות )בייג'ינג( 83
גן־החיות של בייג'ינג 83

גני הקיסר )בייג'ינג( 68-69
גנים, ראו פארקים וגנים

גשר 17 הקשתות )בייג'ינג( 87
גשר המדרגה האדומה )בייג'ינג( 

80
גשר חגורת הירקן )בייג'ינג( 87

ד
)ה(דאגֹוָּבה הלבנה )בייג'ינג( 72

 Dajing )דאג'ינג, מגדל )שנגחאי
161

 Dajing )דאג'ינג, רחוב )שנגחאי
160-161

50 Dadu דאדּו
 Dazhong )דאדז'ֹונג סה )בייג'ינג

88 Si
דאלאי לאָמה 72

אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
52 Abahai ָאּבאחאי

אביב נצחי, גן )בייג'ינג( 88
אביב, פסטיבל )צ'ּון ג'יֶאה( 38

אביב פריחת האפרסק )שיר( 27
אבידות ומציאות 212

)ה(אגמים האחוריים )בייג'ינג( 
104-105 ,100

אדומים, משמרות 54
אדריכלות 28-29

בתי־החצר של בייג'ינג 73, 101,   
104 ,102

 Jian Lou )מגדל החץ )בייג'ינג  
71 ,64 ,63

 Ou Yuan )אֹואּו יּוָאן )סּודז'ֹואּו
148 ,11

אוטובוסים 221, 222
אוכל ומשקאות 186-203

 187 xiao chi )נגיסים' )שָיאֹו צ'י'  
אוכל בינלאומי 187  
אוכל במלונות 186  
אוכל מסיבות 189  
אוכל צמחוני 187  
אוכל רחוב 186  

אלכוהול 195, 211  
הזמנות 188  

כללי התנהגות 188-189  
מה לשתות 194-195  

מטבחים מקומיים 187,   
190-193

מקלות אכילה 189  
סוגי מסעדות 186  
שעות פתיחה 186  

תה 109, 194  
תרבות השתייה 195  

ראו גם ברים ומועדונים,   
מסעדות

אוכל צמחוני 187
אוכל רחוב 186

)ה(אולימפיאדה 2008 )בייג'ינג( 
89 ,19

אולם הזיכרון )בייג'ינג( 104
אולמות התצוגה לתכנון עירוני

בייג'ינג 10, 64  
שנגחאי 15, 128-129  

אופיום 139
אופיום, מלחמות 53, 71, 88

אופניים 223
אופרה נוסח סּודז'ֹואּו 149

אופרה
אופרה נוסח סּודז'ֹואּו 149  

האופרה של בייג'ינג 11, 18,   
113 ,111 ,34-35

המוזיאון לאופרה ולתיאטרון   
)סּודז'ֹואּו( 149

)ה(אופרה של בייג'ינג 11, 18, 
113 ,111 ,34-35

אור אוריינטלי, פסל )שנגחאי( 141
אוריינטל פלאזה )בייג'ינג( 

109 ,108 Oriental Plaza
אזורי זמן 209

אי אבן הירקן )בייג'ינג( 72
)ה(אי הריחני )סּודז'ֹואּו( 150

איחוד בין השמיים לאדם )צאנג 
שין( 36

107 Ai Weiwei איי וייוויי
איידס 213

אינטרנט 216-217
)ה(איצטדיון האולימפי הלאומי 

)בייג'ינג( 89
)ה(איצטדיון האולימפי )בייג'ינג( 

89 ,20
איצטדיון הפועלים )בייג'ינג( 112, 

113
אירועים ראו פסטיבלים

אלכוהול 211
אמנויות ומלאכות־יד מסורתיות 

30-31
אמנויות ומלאכות־יד

אמנויות ומלאכות־יד מסורתיות   
30-31

אמנות מודרנית 36-37  
חנויות בבייג'ינג 106-107, 109  

חנויות בשנגחאי 165, 166, 167  
רובע האמנויות 798 )בייג'ינג(   

109 ,107 ,89 ,13
אמנות, גלריות ראו מוזיאונים 

וגלריות
אמנות, פסטיבל בייג'ינג 39

אמנים 36, 104
ָאן לּושאן, מרד 48

20 Andreu, Paul אנדרו, פול
אנדרטה לגיבורי העם )בייג'ינג( 63

אנדרטה לגיבורי העם )שנגחאי( 
137

אסטלה, ביתן )קברי מינג( 93
אפל, חנות )בייג'ינג( 108

אקוואריומים 83, 140
אקלים 38-41

ֶאקסּפֹו 2010, היריד העולמי 
)שנגחאי( 19, 143
אקרובטיקה 34, 113

אריכות הימים, גבעה )בייג'ינג( 
86 ,84

)ה(ארכיון הקיסרי )בייג'ינג( 103, 
109 ,107

ארמון האביב הנצחי )בייג'ינג( 69
ארמון החיים הארוכים והמאושרים 

)בייג'ינג( 70
ארמון הטוהר השמיימי )העיר 

האסורה( 68
ארמון הפרישּות )בייג'ינג( 70
ארמון הקיץ הישן )בייג'ינג( 88
ארמון השלווה ואריכות הימים 

)בייג'ינג( 70, 71
אשרה 206-207

ב
24 Baoyu ָּבאֹויּו

ָּבאֹוּפּו, המקדש הטאואיסטי 
154 Baopu )ָחנגדז'ֹואּו(

ָּבאֹושּו ָטה, פגודה )ָחנגדז'ֹואּו( 
154 Baoshu Ta

157 ,24 Bai Juyi ָּבאי ג'ּואי
 Bai )ָּבאי חּוָאה ֶשן צ'ּו )בייג'ינג

104 Hua Shen Chu
ָּבאי ָנאֹו חֵוויי, שוק המחשבים 
 ,108 Bai Nao Hui )בייג'ינג(

109
)ה(באר המבעבעת, בית־קברות 

)שנגחאי( 138
)ה(באר המבעבעת, רחוב 

)שנגחאי( 128, 139
באר פילגש הפנינה )בייג'ינג( 71

בגדים
חנויות בבייג'ינג 108, 109  
חנויות בשנגחאי 166, 167  

כללי לבוש 209  
מה לקחת 209  

ָּבדאלינג )החומה הגדולה( 
96 ,94 ,14 Badaling

בדים
חנויות בבייג'ינג 108, 109  
חנויות בשנגחאי 166, 167  

בובות, תיאטרון 113
בודהה הצוחק 27

בודהה השוכב, מקדש )בייג'ינג( 
88

בודהיזם 27, 46, 48
21 Bond, James בונד, ג'יימס

)ה(ּבּונד, מנהרת התיירות 
)שנגחאי( 140

 ,11 The Bund )ה(ּבּונד )שנגחאי(
139 ,137 ,126-127 ,19

בוקסרים, מרד 53, 85
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ח
47 ,46 ,44 ,42 Han חאן, שושלת

27 Han Xiangzi חאן שיָאנגזי
50 Khanbalik חאנָּבליק

חאנשאן, מקדש )סּודז'ֹואּו( 
153 Hanshan

חברות תעופה ונמלי־תעופה 
218-219

חג המולד 41
חג הפועלים הבינלאומי 39, 41

חגים לאומיים 41
חגים לאומיים 41, 208
47 Hedi ֶחדי, הקיסר

חדר האוצר הקיסרי של השמיים 
)בייג'ינג( 80

 He Lu, King of ֶחה לּו, מלך וּו
153 Wu

57 Hu Jintao חּו ג'ינָטאֹו
חּו צ'ינגיּו טאנג, מוזיאון לרפואה 
 Hu Qingyu )סינית )ָחנגדז'ֹואּו

 Tang Museum of Chinese
154 Medicine

חֹואּו ָחאי )בייג'ינג( חֹואּו ָחאי 100, 
104-105

 Huaihai )חּוָאיחאי פארק )שנגחאי
161

 Huaihai )חּוָאיחאי, רחוב )שנגחאי
166 ,163 ,136 ,11

 Huang חּוָאנג גֹונגוואנג
31 Gongwang

חּוָאנג המחוטט )גנגסטר( 139
חּוָאנגֶחה, רחוב )שנגחאי( 

128 Huanghe
חּוָאנגחּוָאה ֶצ'נג )החומה הגדולה( 

96 Huanghua Cheng
חּוָאנגּפּו, נהר )שנגחאי( 

 ,126 ,122-123 ,16 Huangpu
137

חּוָאנגּפּו פארק )שנגחאי( 
137 Huangpu

חּוָאנלֹונג דֹונג פארק )ָחנגדז'ֹואּו( 
154 Huanglong Dong

חּוָאֶשנג טיָאן צ'יָאֹו, שוק )בייג'ינג( 
 ,107 Huasheng Tian Qiao

109
חּוָּבאֹו, שוק המרתף בבית 

167 ,164 Hubao )שנגחאי(
 Huguo Si )חּוגּואֹו סה )בייג'ינג

104
חּוגּוָאנג, בית האיגוד )בייג'ינג( 

113 ,111 ,11 Huguang
 Hui חֵוויי, בני המיעוט המוסלמי

82
155 Hui Li חֵוויי לי

8-9 Hui Tsung חֵוויי צּונג, הקיסר
49 ,45 Huizong חֵווייזֹונג, הקיסר

חוזה נאנג'ינג 53

 ,73 Hutongs )חּוטֹונג )בייג'ינג
104 ,103 ,102 ,101
חום, התמודדות 213

)ה(חומה הגדולה, מוזיאון 
)ָּבדאלינג( 96

)ה(חומה הגדולה של סין 46, 47, 
94-97 ,90 ,51

חומת העיר 29, 64, 77
 Hong )חֹונג צ'יָאֹו, שוק )בייג'ינג

109 ,107 Qiao
50 Hongwu חֹונגוּו, הקיסר
חֹונגקֹואּו פארק )שנגחאי( 

142 Hongkou
חיטאי, בני 48
חיסונים 213

חלום החדר האדום )ספר( 25, 72
154-157 Hangzhou ָחנגדז'ֹואּו

מלונות 183-185  
מסעדות 202, 203  

מפה 155  
חנויות 165, 166, 167

חנויות אלקטרוניקה
בייג'ינג 108-109  

שנגחאי 167  
חנויות ספרים

בייג'ינג 107, 109  
שנגחאי 165, 167  

 Old China Hand Reading  
Room )שנגחאי( 162

חנויות שטיחים 108, 109
חנות לספרים בשפות זרות

 Hardoon, Silas ָחרדּון, סאלח
138

ֶחשּון )פקיד בשושלת מאנצ'ּו( 
72 Heshun

חשמל 209

ט
43 ,27 Daoism טאואיזם

 Dong )דֹונג יּוֶאה ִמָיאֹו )בייג'ינג  
75 Yue Miao

מקדש העננים הלבנים )בייג'ינג(   
82-83

 Qing טאטוא הקברים, פסטיבל
41 ,39 ,26 Ming Jie

 Tai ji quan )ָטאי ג'י קּוָאן )טָאי צ'י
142 ,126 ,80 ,11
146 Tai Hu ָטאי חּו

ָטאיזֹונג, הקיסר )שושלת טאנג( 
82 Taizong

ָטאיּפינג, מרד 53, 153, 154, 155
ָטאיקאנג, רחוב )שנגחאי( 

165 ,162 Taikang
טאנג, שושלת 44, 48

98 Tanzhe טאנדֶז'ה, מקדש
)ה(טבילה הרחומה, כנסייה 

)שנגחאי( 128, 129

 Tuisi Yuan )טּואיסי יּוָאן )טֹונגלי
146

טווח המחיר הזול, מלונות 180
97 Tongzhi טֹונגדזי, הקיסר

146 Tongli טֹונגלי
טיָאן טאן, מתחם )בייג'ינג( 78-81
 ,63 ,10 Tian’an Men טיאנאנמן

102
טיאנאנמן, הטבח בכיכר 57

 Tian’an )טיאנאנמן, כיכר )בייג'ינג
62-63 Men

טיגריס, גבעה )סּודז'ֹואּו( 153
טיול בזול 209

טיפים 181, 211
טלוויזיה 217
טלפון 216

טלפונים ניידים 216
טמפרטורה, ממוצע חודשי 41

טניס 41
 Tarantino, טרנטינו, קוונטין

21 Quentin

י
55 Yao Wenyuan ָיאֹו ֶווניּוָאן

47 Yang Jian יאנג ג'יָאן, הקיסר
47 Yangdi יאנגדה, הקיסר

 Yangpu )יאנגּפּו, גשר )שנגחאי
137

147 ,137 Yangzi יאנגֶצה, נהר
 ,12 Yaxiu )יאשּואֹו, שוק )בייג'ינג

109 ,108
 ,11 Yu )יּו, הגנים והשוק )שנגחאי

167 ,166 ,134-135 ,15
 Yue Fei, General יּוֶאה ֵפיי, הגנרל

154
 Yue Fei )יּוֶאה ֵפיי מּו )ָחנגדז'ֹואּו

154 Mu
 Yue )יּוֶאה ֵפיי, מקדש )ָחנגדז'ֹואּו

154 Fei
50 ,44 Yuan יּוָאן, שושלת

86 ,81 Yuan Shikai יּוָאן שקאי
 Yuantou )יּוָאנטֹואּו דז'ּו )ָטאי חּו

146 Zhu
 Yuanming )יּוָאנמינג יּוָאן )בייג'ינג

88 Yuan
יּוָאנשאנגדּו )שאנאדּו( 
50 Yuanshangdu

 YUZ )יּוז, מוזיאון )שנגחאי
143 ,15 Museum

 Yuling Qianlong יּולינג צ'יָאנלֹונג
97

יום האישה הבינלאומי 38
)ה(יום הלאומי 40-41

72 Yongan Si )יֹונגאן סה )בייג'ינג
 Yongzeheng יֹונגֶזֶחנג, הקיסר

97 ,69

65 Dazhalan ָדדז'אלאן
ָדה טיאן שַוויי ג'ינג, חּוטֹונג 

 Da Tian Shui Jing )בייג'ינג(
103 Hutong

 Da Shan Zi )ָדה שאן דזה )בייג'ינג
ראו רובע האמנויות 798

ָדה שיָאנג ֶפנג, חּוטֹונג )בייג'ינג( 
105 Da Xiang Feng Hutong

24 Du Fu דּו פּו
29 Dougong דֹואּוגֹונג

 Duolun )דּואֹולּון, רחוב )שנגחאי
165 ,14

 Duanku )דּוָאנקּו חּוטֹונג )בייג'ינג
103 Hutong

דואר 217
דואר אלקטרוני 216-217

 Dong )דֹונג חּוָאה ֶמן )בייג'ינג
102 Hua Men

 Dong )דֹונג יּוֶאה ִמָיאֹו )בייג'ינג
75 Yue Miao

 Dongtai )דֹונגטאי, רחוב )שנגחאי
164 ,161

36 Zhan Wang דז'אן ואנג
37 Zhan Yimou דז'אן ִיימֹואּו

 Zhan Chunqiao דז'אן צ'ּונצ'יָאֹו
55

153 Zhang Ji דז'אנג ג'י
 Zhang דז'אנג צ'יָאן, הגנרל

46 Qian
דֶז'ג'יֶאנג, מוזיאון נפת )ָחנגדז'ֹואּו( 
 Zhejiang Provincial Museum

157
56 Zhu De דז'ּו ֶדה

 Zhu Yuanzhang דז'ּו יּוָאנדז'אנג
50

 ,45 ,43 Zhou דז'ֹואּו, השושלת
47

דז'ֹואּו, השושלת המערבית 43, 45
 Zhou Kuangyin דז'ֹואּו קּוָאנגִיין

48
146 Zhouzhuang דז'ֹואּודז'אנג

דז'ֹואּודֶז'נג יּוָאן )סּודז'ֹואּו( ראו גן 
הפקיד הצנוע

 Zhong )דז'ֹונג נאן ָחאי )בייג'ינג
72 ,71 ,20 Nan Hai

דז'ֹונגשאן, רחוב )שנגחאי( 
Zhongshan ראו הּבּונד

 Zheng He, דֶז'נג ֶחה, האדמירל
51 Admiral

45 Zhengde דֶז'נגֶדה, הקיסר
דֶז'נגיאנג ֶמן )בייג'ינג( 

64 ,62 Zhengyang Men
75 Di Tan )די טאן פארק )בייג'ינג

דינג דוֹנג לינג )קברי צ'ינג 
 Ding Dong Ling )המזרחיים

97

דינג לינג, אוצרות )קברי מינג( 
93 Ding Ling

דינוזאורים 77
דמי כניסה 207

57 Deng Xiaoping ֶדנג שיָאֹוּפינג
דרומי, אי האגם )בייג'ינג( 87

דרומית, קתדרלה )בייג'ינג( 65
דרך הרוחות )קברי מינג( 92

דרך הרוחות )קברי צ'ינג 
המזרחיים( 97

דרך השיש )בייג'ינג( 67
דרכון 206

דרקונים 70
דת ופילוסופיה 26-27
בודהיזם 27, 46, 48  
טאואיזם 27, 43, 46  

לגליזם 43  
נצרות 48, 51  

קונפוציוס, תורה 26, 43, 51  

ה
 Halberd )האלֶּברד, שער )בייג'ינג

102
הגנו על האומה, מקדש )בייג'ינג( 

104
הולנדים, סוחרים 51

הומואים ולסביות, מטיילים 
208-209

הונג קונג
אשרות 206  

המושבה הבריטית 53, 57  
תעשיית קולנוע 37  

היכל אדוות הירקן )בייג'ינג( 84, 
86

היכל בודהה הגדול )ָחנגדז'ֹואּו( 
155

146 Jiayin )היכל ג'יָאִיין )טֹונגלי
היכל האושר ואריכות הימים 

)בייג'ינג( 84, 86
היכל האיחוד )בייג'ינג( 68

היכל הגבורה הצבאית )בייג'ינג( 69
)ה(היכל הגדול של העם )בייג'ינג( 

62
היכל ההרמוניה האמצעית 

)בייג'ינג( 67
היכל ההרמוניה העילאית )בייג'ינג( 

67
היכל החסד הדגול )קברי מינג( 92

היכל המלך השמיימי )שנגחאי( 
138

היכל הנדיבות ואריכות הימים 
)בייג'ינג( 85, 86

היכל הניחוח הרחוק )סּודז'ֹואּו( 
151

היכל הפרישּות )בייג'ינג( 80
היכל השלום הקיסרי )בייג'ינג( 68

היכל השלום הקיסרי )בייג'ינג( 68
היכל השמיים הנשגבים )בייג'ינג( 

80
היכל התפארה הגדול )שנגחאי( 

138
היכל התפילה ליבולים טובים 

)בייג'ינג( 80
היכל טיפוח השכל )בייג'ינג( 69

היכל יופיטר )בייג'ינג( 81
היכל פולחן האבות הקדמוניים 

)בייג'ינג( 70
היכל שימור ההרמוניה )בייג'ינג( 

67
היסטוריה 43-57, 139

הליכה 223
הליכה, מסלולים 101-105
המחאות נוסעים 214-215

 Herzog & de הרצוג וֶדה ֶמרֹון
89 ,20 Meuron

ו
24 Wang Wei ואנג ֵוויי

55 Wang Hongwen ואנג חֹונגֶוון
46 Wang Mang ואנג מאנג

112 Wang Fei ואנג ֵפיי
 Wang Xianchen ואנג שיָאנֶצ'ן

150
132 Wang Xizhi ואנג שידז'י

74 Wanfu )ואנפּו, ביתן )בייג'ינג
 Wanchun )ואנצ'ּון, ביתן )בייג'ינג

72 Ting
85 Wu Zetian וּו ֶזטיָאן

71 ,66 Wu Men )וּו ֶמן )בייג'ינג
וואנגיּוֶאה לֹואּו )בייג'ינג( 

82 Wangyue Lou
וואנגפּוג'ינג דאג'יֶאה )בייג'ינג( 

 ,103 ,76 Wangfujing Dajie
108

וואנגפּוג'ינג, רחוב האוכל )בייג'ינג( 
103 ,Wangfujing 76

93 ,65 Wanli וואנלי, הקיסר
 Wujang )וּוג'אנג, רחוב )שנגחאי

128
37 Wei Wei ֵוויי ֵוויי

47 ,45 Wei ֵוויי, שושלת
57 Wen Jiabao ֶוון ג'יָאָּבאֹו

 Wendi )וונדי, הקיסר )שושלת סֵווי
47 ,45

 Wusong )וּוסֹונג, מבצר )שנגחאי
137 Fort

146 Wuxi וּושי
וּושי, מוזיאון 146

ז
זיהום אוויר 19, 39, 213

)ה(זיכיון הצרפתי )שנגחאי( 15, 
162-163 ,159 ,136
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מוזיאון הרכבות של סין )בייג'ינג( 
89

מוזיאון הרכבות של סין )בייג'ינג( 
89

)ה(מוזיאון לאדריכלות עתיקה 
)בייג'ינג( 81

)ה(מוזיאון לאמנות בת־זמננו 
)MOCA; שנגחאי( 15, 129, 

167 ,165 ,143
מוזיאון לונג במערב הּבּונד 

)שנגחאי( 15, 143
)ה(מוזיאון למדע ולטכנולוגיה 

)שנגחאי( 141
מוזיאון סּודז'ֹואּו 148

מוזיאון שנגחאי לאמנות 129, 143
מוזיאונים וגלריות

אולם הזיכרון על שם ֵמיי   
ָלנפאנג )בייג'ינג( 104-105

אולם הזיכרון על־שם שּו ֵּבייחֹונג   
)בייג'ינג( 104

ביתה לשעבר של סּונג צ'ינגלינג   
)שנגחאי( 142

ביתו לשעבר )שנגחאי( 163  
ביתו לשעבר של סּון יאט ֶסן   

)שנגחאי( 136
הארכיון הקיסרי )בייג'ינג( 103,   

109 ,107
החומה הגדולה, מוזיאון   

)ָּבדאלינג( 96
המוזיאון הלאומי לאמנות של   

סין )בייג'ינג( 76, 107, 109
המוזיאון הלאומי של סין 10, 63  

המוזיאון לאופרה ולתיאטרון   
)סּודז'ֹואּו( 149

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
)MOCA; שנגחאי( 15, 129, 

167 ,165 ,143
המוזיאון לאמנות של סין   

)שנגחאי( 143
המוזיאון לטבע )בייג'ינג( 77  
המוזיאון למדע ולטכנולוגיה   

)שנגחאי( 141
המוזיאון לרפואה סינית חּו   

צ'ינגיּו טאנג )ָחנגדז'ֹואּו( 154
המפלגה הקומוניסטית אתר   

הקונגרס הלאומי הראשון 
)שנגחאי( 136

העיר האסורה )בייג'ינג( 66-71  
מוזיאון הבירה )בייג'ינג( 83  

מוזיאון המשטרה )בייג'ינג( 71  
מוזיאון המשי )סּודז'ֹואּו( 148  
מוזיאון הצבא של המהפכה   
העממית בסין )בייג'ינג( 83

מוזיאון הרכבות )בייג'ינג( 89  
מוזיאון התה )ָחנגדז'ֹואּו( 154  

מוזיאון וּושי 146  

מוזיאון יּוז )שנגחאי( 15, 143  
מוזיאון לאדריכלות עתיקה   

)בייג'ינג( 81
מוזיאון לונג במערב הּבּונד   

)שנגחאי( 15, 143
מוזיאון נפת דֶז'ג'יֶאנג   

)ָחנגדז'ֹואּו( 157
מוזיאון סּודז'ֹואּו 148  

מוזיאון שנגחאי 15, 129,   
130-133

מוזיאון שנגחאי לאמנות 129,   
143

מוזיאון שנגחאי להיסטוריה 140  
מעונו לשעבר של לּו שּון 142  
מעונו לשעבר של צ'ּו ֶאן־ָלאי   

)שנגחאי( 136, 163
מעונו של הנסיך גֹונג )בייג'ינג(   

105 ,72
רובע האמנויות 798 )בייג'ינג(   

109 ,107 ,89 ,89
תערוכת השעונים )בייג'ינג( 70  

)ה(מוזיאון לטבע )בייג'ינג( 77
)ה(מוזיאון לטבע של בייג'ינג 77

מּוטיָאניּו )החומה הגדולה( 
96 Mutianyu

)ה(מונגולים 44, 49, 50
מונית 218, 222-223

מוסיקה
אופרה נוסח סּודז'ֹואּו 149  

בייג'ינג 111-113  
ג'אז 170, 171  

האופרה של בייג'ינג 11, 18,   
113 ,111 ,34-35

כלי־נגינה 35  
קלאסית 36  

רוק ופופ 37, 112, 170  
שנגחאי 168-171  

מועדוני ריקודים
בייג'ינג 111, 113  
שנגחאי 169, 171  

)ה(מזבח העגול )בייג'ינג( 81
מזג־האוויר 38-41

מזרחי, שער הארמון )בייג'ינג( 76
מזרחית, קתדרלה )בייג'ינג( 76

ָמחאקאָלה, מקדש )בייג'ינג( 
102 Mahakala

מחיצת תשעת הדרקונים )בייג'ינג( 
72 ,70

מחלות 213
מטבע 214-215

מטה CCTV )בייג'ינג( 88
ִמָיאֹוִיינג, הדאגֹוָּבה הלבנה של 
 Miaoying )מקדש )בייג'ינג

83 Dagoba
146 Mei Yuan )ֵמיי יּוָאן )ָטאי חּו

35 Mei Lanfang ֵמיי ָלנפאנג
אולם הזיכרון )בייג'ינג( 10,   

104-105
מיכאל הקדוש, כנסייה )בייג'ינג( 

71
27 Milefo )מיֶלפֹו )בודהה הצוחק

מינג, שושלת 44, 50-51
221 xiao ba )מיניבוסים )ִשָיאֹו ָּבה

מיקוח 106, 164, 211
מכבי־אש 213

מלאכות־יד ראו אמנויות 
ומלאכות־יד

מלון ּפאלאס לשעבר )בייג'ינג( 
127

 Park Hotel )מלון פארק )שנגחאי
128

מלונות
בטיחות 181  

ביקוש עונתי 181  
הזמנות 180  

טווח המחיר הזול 180, 182-183  
טיפים 181  

מטיילים נכים 181  
מלונות־חצר 180, 184  

מלונות־רשת 181  
סוגי מלונות 180  

עלויות חבויות 180  
עם ילדים 181  

רשימת מלונות 182-185  
מלונות־חצר 180

מלחמות האופיום 53, 71, 88
מלחמת האופיום הראשונה 53
מלחמת האופיום השנייה 53, 

88 ,71
מלחמת החץ )מלחמת האופיום 

השנייה( 53, 71, 88
מלך הדרקון, מקדש )בייג'ינג( 87
מנדריני, היכל הברווז )סּודז'ֹואּו( 

150
מנדרינית 21, 22, 208

מסגד רחוב הפרות )בייג'ינג( 82
מסגדים

כללי לבוש והתנהגות 210  
מסגד רחוב הפרות )בייג'ינג( 82  

מסגד רחוב פּויֹואּו )שנגחאי(   
160 Fuyou

מסים 180, 219
מסלול המרוצים הישן )שנגחאי( 

139 ,129
)ה(מסע הארוך 56
מסעדות 196-203

אוכל בינלאומי 187  
בייג'ינג 196-199  

במלונות 186  
כללי התנהגות 188-189  
מטבחים מקומיים 187,   

190-193

 Yonghegong )יֹונגֶחגֹונג )בייג'ינג
74

74 Yonghe )יֹונגֶחה, היכל )בייג'ינג
 ,72 ,51 Yongle יֹונגֶלה, הקיסר

93 ,92 ,74
יוסף הקדוש, כנסייה )בייג'ינג( 76

יין 195
יין אורז 195

יין־יאנג, תיאוריה 46, 67
ייסודה של הרפובליקה העממית 

של סין 56
 Yifu )ִייפּו, תיאטרון )שנגחאי

171 ,168 Theater
ילדים, ארמון )שנגחאי( 136
ילדים, טיול עם 181, 208

47 Yen Li Pen ֶין לי ֶּפן
 Yandai )ָינדאי ִשֶייג'יֶאה )בייג'ינג

105 Xiejie
40 yuebing )ירח, עוגות )יּוֶאּבינג

ירח, פסטיבל )אמצע הסתיו( 
41 ,40

ירח, שער 33
יריקות 211

ישועים 51, 52, 65, 76, 142

כ
)ה(כיבוש היפני 56, 98

כיכר העם )שנגחאי( 15, 
128-129
כלכלה 57

כללי התנהגות 210-211
אלכוהול 211  

במסעדות 188-189  
במקומות פולחן 210  

ברכות שלום 210  
טיפים 211  
לבוש 210  

סכנות ומטרדים 210-211  
עישון 211  

קבלת הפנים הסינית 210  
קבצנות 211  

קניות 106, 164  
שמירה על הכבוד 210  

כנופיית הארבעה 55
כנסיות

גבירתנו של סין )שנגחאי( 143  
הכנסייה הרוסית אורתודוקסית   

על שם ניקולאי הקדוש 
)שנגחאי( 138, 163

הקתדרלה הדרומית )בייג'ינג( 65  
הקתדרלה הקתולית ש'ּוג'ָיאחֵווי   

142 Xujiahui )שנגחאי(
כנסיית יוסף הקדוש )בייג'ינג( 76  
כנסיית מיכאל הקדוש )בייג'ינג(   

71

כנסיית מריה הקדושה )בייג'ינג(   
65

 Mu’en )מּוֶאן טאנג )שנגחאי  
129 ,128 Tang

)ה(כנסייה הרוסית אורתודוקסית 
ניקולאי הקדוש )שנגחאי( 138, 

163
כסף 214-215

כסף, גשר מטיל )בייג'ינג( 100, 
105

כספומטים 214
כרטיסי אשראי 214-215

כרטיסי ביקור, החלפה 210
)ה(כתב הסיני 22-23

כתב סיני ראו קליגרפיה
כתבי־עת 217

ל
27 Laozi ָלאֹוזי

74 Lama )לאָמה, מקדש )בייג'ינג
109 LEGO )לגו, חנות )בייג'ינג

לגליזם 43, 46
להרוג את ביל )סרט( 21
142 ,25 Lu Xun לּו שּון

 Lu )לּו שּון, אולם הזיכרון )שנגחאי
142 Xun

 Lu Xun )לּו שּון פארק )שנגחאי
142

27 Luohans לּואֹוחאנים
לוח השנה ירחית 38, 209

לוחות שנה: גרגוריאני וירחית 
209 ,38

)ה(לוטוס הלבן, אגודה 50
98 Lugou Qiao לּונגֹואּו צ'ָיאֹו

לֹונגחּוָאה, בית־הקברות לקדושים 
 Longhua )מעונים )שנגחאי

143
לֹונגחּוָאה, מקדש )שנגחאי( 

143 Longhua
לֹונג'ינג, הכפר )ָחנגדז'ֹואּו( 

154 Longjing
24 Li Bai לי ָּבאי

48 ,44 Liao ִלָיאֹו, שושלת
 Ligong )ליגֹונג, פגודה )ָחנגדז'ֹואּו

155
146 Liu Yazi ליּו יאזי

55 Liu Shaoqi ליּו ָשאֹוצ'י
 Liyuan )ִליּוָאן, תיאטרון )בייג'ינג

111 Theatre
ליּוֶחקֹואּו, רחוב )שנגחאי( 

161 Liuhekou
 Liulichang )ליּוליצ'אנג )בייג'ינג

107 ,65
55 Lin Biao לין ִּבָיאֹו

 Lingyin )לינגִיין סה )ָחנגדז'ֹואּו
155 Si

לינגשאן בודהה )ָטאי חּו( 
146 Lingshan Budha

לכה, גילוף מצופה 31
לסביות, מטיילות 208-209
לשכות מידע לתיירים 207

מ
Mao Zedong מאו צה טונג

המאוזוליאום 10, 62  
המסע הארוך 56  

הקונגרס הלאומי הראשון של   
המפלגה הקומוניסטית 136

ייסודה של הרפובליקה העממית   
של סין 56, 63

מהפכת התרבות 54-55, 57  
שנגחאי, מזכר 163  

ָמאֹומינג, הכביש הצפוני )שנגחאי( 
163 Maoming

52 Manchu מאנצ'ּו, בני
206 ,57 Macau מאָקאּו

מבוך הארמון )בייג'ינג( 88
מבער הקטורת, פסגה )בייג'ינג( 

88
מגדל IFC )שנגחאי( 140-141

מגדל הניחוח של בודהה )בייג'ינג( 
86

מגדל הפעמונים )בייג'ינג( 74, 
105

מגדל השמירה של הפינה הדרום־
מזרחית )בייג'ינג( 77

מגדל התוף )בייג'ינג( 74, 105
222 ,141 Maglev מגלב, רכבת

)ה(מדינות הלוחמות, תקופה 43, 
46 ,45

מה לקחת 209
146 Ma Shan ָמה שאן, חצי־האי

מהפכת התרבות 54-55, 57
25 Mo Yan מֹו יאן

 Mu’en Tang )מּוֶאן טאנג )שנגחאי
129 ,128

מֹוגאן שאן, רובע האמנות 
 Mogan Shan Art )שנגחאי(

15 District
מוזיאון האמנות של סין )שנגחאי( 

143
מוזיאון הארמון )בייג'ינג( ראו העיר 

האסורה
מוזיאון הבירה )בייג'ינג( 83

)ה(מוזיאון הלאומי של סין 10, 63
)ה(מוזיאון הלאומי לאמנות של סין 

)בייג'ינג( 76, 107, 109
מוזיאון המשטרה )בייג'ינג( 71

מוזיאון המשטרה של בייג'ינג 71
מוזיאון המשי של סּודז'ֹואּו 148

מוזיאון הצבא של המהפכה 
העממית בסין )בייג'ינג( 83



נדקס  | אי  230231  | נדקס   אי

מסעדות, המשך 
צמחונות 187

שנגחאי 200-203  
שעות פתיחה 186  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעבורות 221

מעונו של הנסיך גֹונג )בייג'ינג( 72, 
113 ,111 ,105

מערבי, האגם )ָחנגדז'ֹואּו( 
156-157

מפות
ארמון הקיץ )בייג'ינג( 87  
בייג'ינג 60-61, 114-119  
בייג'ינג ושנגחאי 16-17  

בייג'ינג רבתי 60  
בייג'ינג: מחוץ לעיר 91  

גן הפקיד הצנוע )סּודז'ֹואּו( 151  
החומה הגדולה של סין 95  
העיר האסורה )בייג'ינג( 69  

התעלה הגדולה 147  
ָחנגדז'ֹואּו 155  

מסלולי הליכה בבייג'ינג   
101-105

מסלולי הליכה בשנגחאי   
159-163

מפתח רחובות בייג'ינג 114-119  
מפתח רחובות שנגחאי   

172-175
מרכז אסיה ומזרחה 16  

נהר חּוָאנגּפּו 137  
סּודז'ֹואּו 149  

סין 16  
קברי מינג 92  

שנגחאי 124-125  
שנגחאי ובייג'ינג 16-17  

שנגחאי רבתי 125  
שנגחאי: מחוץ לעיר 145  

)ה(מפלגה הלאומנית 
56 )KMT ;קּואֹומינטנג(

)ה(מפלגה הקומוניסטית 56-57, 
206 ,136

בית־הקברות לקדושים מעונים   
לֹונגחּוָאה 143

המסע הארוך 56  
המשמרות האדומים 54  

הקונגרס הלאומי הראשון, אתר   
136

מהפכת התרבות 54-55, 57  
מטה 72  

מצפה הכוכבים )בייג'ינג( 76-77
מצפה הכוכבים העתיק )בייג'ינג( 

76-77
מקדש בודהה הירקן )שנגחאי( 

138 ,15
מקדש האבות הקיסרי )בייג'ינג( 

102

מקדש הפעמון הענק )בייג'ינג( 88
מקדשים

ג'יָאפּו סה )מקדש טאנדֶז'ה( 98  
דאדז'ֹונג סה )בייג'ינג( 88  

 Dong )דֹונג יּוֶאה ִמָיאֹו )בייג'ינג  
75 Yue Miao

הדאגֹוָּבה הלבנה של מקדש   
ִמָיאֹוִיינג )בייג'ינג( 83

המקדש הבודהיסטי ֶצ'נשיֶאנג   
ֶגה )שנגחאי( 160

המקדש הטאואיסטי ָּבאֹוּפּו   
154 Baopu )ָחנגדז'ֹואּו(

כללי לבוש והתנהגות 210  
לינגִיין סה )ָחנגדז'ֹואּו( 155  

מקדש בודהה הירקן )שנגחאי(   
138

מקדש בודהה השוכב )בייג'ינג(   
88

מקדש ִּביּון )בייג'ינג( 88  
מקדש ג'יֶאָטאי 99  

מקדש ג'ינגאן )שנגחאי( 138  
מקדש האבות הקיסרי )בייג'ינג(   

102
מקדש האדמה )בייג'ינג( 75  

מקדש הגנו על האומה )בייג'ינג(   
104

מקדש הנצח השמיימי )בייג'ינג(   
82-83

מקדש העננים הלבנים )בייג'ינג(   
82-83

מקדש הפעמון הענק )בייג'ינג(   
88

מקדש השמיים )בייג'ינג( 11,   
78-81

מקדש חאנשאן )סּודז'ֹואּו(   
153 Hanshan

 Yue )מקדש יּוֶאה ֵפיי )ָחנגדז'ֹואּו  
154 Fei

מקדש ים החוכמה )בייג'ינג( 84,   
87

מקדש יער הסטּוּפֹות )טאנלין   
סה( 98

מקדש לאָמה )בייג'ינג( 74  
מקדש לֹונגחּוָאה )שנגחאי( 143  
מקדש ָמחאקאָלה )בייג'ינג( 102  
מקדש מלך הדרקון )בייג'ינג( 87  
מקדש עיר האל )שנגחאי( 134,   

160
מקדש פאִייּוָאן )בייג'ינג( 82  

מקדש קונפוציוס )בייג'ינג( 75  
מקדש קונפוציוס )סּודז'ֹואּו(   

153
שּוָאנִמָיאֹו גּוָאן )סּודז'ֹואּו(   

149 Xuanmiao Guan
 Xiannog )שיָאנֹוג טאן )בייג'ינג  

81 Tan

מקומות פולחן
כללי לבוש והתנהגות 210  
ראו גם כנסיות; מסגדים;   

מקדשים
מקלות אכילה 189

 Macartney, מקרטני, לורד
52 Lord

מרד הטורבן האדום 50
מרוצי מכוניות )שנגחאי( 39

מרוצים, המסלול הישן )שנגחאי( 
139 ,129

מריה הקדושה, כנסייה )בייג'ינג( 
65

מרכז האמנויות האוריינטלי 
)שנגחאי( 141, 168, 171

)ה(מרכז הלאומי לאמנויות הבמה 
)בייג'ינג( 20, 111, 113

מרצדס-בנץ, איצטדיון )שנגחאי( 
171 ,170 ,168

מרקו פולו, גשר 98
משטרה 212

משי, דרך 46, 50
משי, המכון לחקר רקמת 

)סּודז'ֹואּו( 152
משי, מוזיאון )סּודז'ֹואּו( 148

משימה בלתי־אפשרית 3 )סרט( 
21

משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקעים, ממוצע חודשי 40

מתי לנסוע 206

נ
 Nan )נאן צ'יזי דאג'יֶאה )בייג'ינג

102 Chizi Dajie
נאנג'ינג )הבירה הלאומנית( 

56 Nanjing
נאנג'ינג, חוזה 53

 Nanjing )נאנג'ינג, רחוב )שנגחאי
166 ,158 ,128 ,15 ,11

 Nandan )נאנדאן פארק )שנגחאי
142

 Nanking )נאנקינג, רחוב )שנגחאי
139

נווה בהר צ'ינגּביָאן )וואנג ֶמנג( 131
נופשונים 219

52 Nurhachi נּורחאצ'י
נזקו 64, 65, 76, 77, 84

57 Nixon, Richard ניקסון, ריצ'רד
נכים, מטיילים 181, 208
נציגויות זרות 71, 77, 80

נצרות 48, 51

ס
סאן טאן ִיין יּוֶאה, האי )ָחנגדז'ֹואּו( 

156 San Tan Yin Yue
 Sanlitun )סאנליטּון )בייג'ינג

110 ,12

 Sanshan )סאנשאן, האי )ָטאי חּו
146 Island

סדרה 2 מס' 2 )פאנג ליג'ּון( 36-37
157 Su Dongpu סּו דֹונגּפּו

152 Su Zimei סּו זיֶמאי
 ,145 ,11 Suzhou סּודז'ֹואּו

148-153
מלונות 182, 184, 185  

מסעדות 203  
 Suzhou )סּודז'ֹואּו, רחוב )בייג'ינג

87 ,84 Street
147 Sui Wendi סֵווי ֶוונדי, הקיסר

 Sui Yang סֵווי יאנג די, הקיסר
147 Di

47 ,45 Sui dynasty סֵווי, שושלת
סוטרת היהלום )ספר( 22

 ,56 ,53 Sun Yat Sen סּון יאט ֶסן
163 ,142 ,136

אולם הזיכרון )בייג'ינג( 88  
ביתו לשעבר )שנגחאי( 136,   

163
142 Soong Ailing סּונג ַאיילינג

142 Soong Meiling סּונג ֵמיילינג
סּונג צ'ינגלינג, ביתה לשעבר 

)שנגחאי( 15, 136, 142
 ,48 ,45 ,44 Song סֹונג, שושלת

50 ,49
)ה(סופורה האשמה )בייג'ינג( 10

 ,73 Siheyuan )סֶחיּוָאן )בתי־חצר
104 ,102 ,101

סטּוּפֹות, מקדש יער )טאנלין 
סה( 98

 Sinan )סינאן, רחוב )שנגחאי
162-163

סירות ומעבורות 221
סירת הדרקון, פסטיבל 39, 41
סירת השיש )בייג'ינג( 84, 87

 Simatai )סָמטאי )החומה הגדולה
96

 Century )ֶסנֶצ'רי פארק )שנגחאי
141

)ה(ספרון האדום 54, 55
ספרות 24-25, 72, 142

סקייפול )סרט( 21
סרטים ראו קולנוע

ע
'עולם גדול' )שנגחאי( 139

עיר האל, מקדש )שנגחאי( 134, 
160

)ה(עיר האסורה )בייג'ינג( 10, 28, 
66-71 ,58-59 ,51

עישון 211
עיתונים 217

)ה(עננים הלבנים, מקדש )בייג'ינג( 
82-83

ענתיקות, חנויות
בייג'ינג 106-107, 109  
שנגחאי 164-165, 167  

עצמות ניחוש 22, 43
עשר הממלכות, תקופה 44, 48

פ
112 Faye Wong פאֶייה וֹונג

 Fayuan )פאִייּוָאן, מקדש )בייג'ינג
82

29 Pailou ָּפאילֹואּו
29 Paifang ָּפאיפאנג

74 Falun )פאלּון, היכל )בייג'ינג
ּפאן ֶמן, האזור הנופי )סּודז'ֹואּו( 

153 ,11 Pan Men
36-37 Fang Lijun פאנג ליג'ּון

פאנגּבאנג, רחוב )שנגחאי( 
164 ,160 Fangbang

פארק העם )שנגחאי( 15, 
128-129

פארק תרבות העם )בייג'ינג( 102
פארקים וגנים 32-33

אֹואּו יּוָאן )סּודז'ֹואּו( 11, 148  
ארמון הקיץ )בייג'ינג( 84-87  

ארמון השלווה ואריכות הימים   
)בייג'ינג( 71

ֵּביי ָחאי פארק )בייג'ינג( 72  
ג'ינג שאן פארק )בייג'ינג( 10,   

72
ג'ינגאן פארק )שנגחאי( 138  

גבעת הטיגריס )סּודז'ֹואּו( 153  
גינת ביתן הגל הכחול עמוק   

152-153
גן אדון הרשתות )סּודז'ֹואּו( 11,   

152
גן האביב הנצחי )בייג'ינג( 88  

גן האושר )סּודז'ֹואּו( 152  
גן הזוהר המושלם )בייג'ינג( 88  

גן המעלות וההרמוניה )בייג'ינג(   
86 ,85

גן הפקיד הצנוע )סּודז'ֹואּו( 11,   
150-151 ,144

גן התענוגות ההרמוניים   
)בייג'ינג( 84

גני הקיסר )בייג'ינג( 68-69  
גני יּו )שנגחאי( 11, 15,   

134-135
די טאן פארק )בייג'ינג( 75  

האזור הנופי ּפאן ֶמן )סּודז'ֹואּו(   
153 ,11

הגן הבוטאני של בייג'ינג 69, 88  
חּוָאיחאי פארק )שנגחאי( 161  
חּוָאנגּפּו פארק )שנגחאי( 137  

חּוָאנלֹונג דֹונג פארק )ָחנגדז'ֹואּו(   
154

חֹונגקֹואּו פארק )שנגחאי( 142  

יּוָאנמינג יּוָאן )בייג'ינג( 88  
לּו שּון פארק )שנגחאי( 142  
מקדש השמיים )בייג'ינג( 81  
נאנדאן פארק )שנגחאי( 142  
ֶסנֶצ'רי פארק )שנגחאי( 141  

פארק הגבעות הריחניות   
)בייג'ינג( 88

פארק היער גֹונגצ'ינג )שנגחאי(   
137

פארק העם )שנגחאי( 128-129  
פארק תרבות העם )בייג'ינג(   

102
פּושינג פארק )שנגחאי( 15,   

163 ,136
צ'אנגּפּו ֶחה פארק )בייג'ינג(   

103
שיָאנג שאן פארק )בייג'ינג( 88  

שיזי לין )סּודז'ֹואּו( 148  
שיחֵוויי פארק )וּושי( 146  

פגודות 29
 Baoshu )ָּבאֹושּו ָטה )ָחנגדז'ֹואּו  

154 Ta
 Beisi Ta )ֵּבייסי ָטה )סּודז'ֹואּו  

148
לֹונגחּוָאה, מקדש )שנגחאי(   

143 Longhua
155 Ligong )ליגֹונג )ָחנגדז'ֹואּו  

 Ruiguang )רּואיגּוָאנג )סּודז'ֹואּו  
153

 Shuang )שּוָאנג ָטה )סּודז'ֹואּו  
152 Ta

שש ההרמוניות )ָחנגדז'ֹואּו( 155  
102 Pudu Si ּפּודּוי סה

 ,20 ,15 Pudong )ּפּודֹונג )שנגחאי
140-141 ,127

ּפּוטֹונגחּוָאה Putonghua ראו 
מנדרינית

 ,53 Pu Yi )ּפּוי ִיי )הקיסר האחרון
97 ,69 ,68 ,56

פּויֹואּו, מסגד רחוב )שנגחאי( 
160 Fuyou

פּויֹואּו, שוק רחוב )שנגחאי( 
167 ,164 Fuyou

 ,50 Polo, Marco פולו, מרקו
157 ,154

 Foster, Norman פֹוסֶטר, נורמן
20

פורטוגלים, סוחרים 51
פורמולה 1 גראן ּפרי )שנגחאי( 39
 Fuxing )פּושינג פארק )שנגחאי

163 ,136 ,15
פטור ממכס 207

148 .Pei, I.M ֵּפיי, ַאיי. ֶאם
 Feilai )ֵפיילאי ֶפנג )ָחנגדז'ֹואּו

155 Feng
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פילוסופיה ראו דת ופילוסופיה
23 Pinyin ּפינִיין

)ה(פלג המוזהב )בייג'ינג( 66
68 Feng Yuxiang ֶפנג יּושיָאנג

33 Penjing ֶּפנג'ינג
פנינים ותכשיטים 167

פנינת האוריינט, מגדל הטלוויזיה 
)שנגחאי( 36, 140, 207, 217
)ה(פנסים האדומים )סרט( 37
פסטיבל אמצע הסתיו 40, 41
פסטיבל הזוהר הצלול 26, 39

פסטיבל הפנסים 38
פסטיבל הקציר )אמצע הסתיו( 

41 ,40
פסטיבל 'ניפגש בבייג'ינג' 39

פסטיבל פריחת האפרסק 38-39
פסטיבלים

39 Art Beijing ארט בייג'ינג  
היום הלאומי 40-41  

השנה החדשה 38, 41  
חג המולד 41  

חג הפועלים הבינלאומי 39, 41  
יום האישה הבינלאומי 38  

סירת הדרקון, פסטיבל 39, 41  
פסטיבל 'ניפגש בבייג'ינג' 39  
פסטיבל אמצע הסתיו 40, 41  

פסטיבל האביב )צ'ּון ג'יֶאה( 38,   
41

פסטיבל הזוהר הצלול 26, 39  
פסטיבל הפנסים 38  

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של   
שנגחאי 39

 Qing פסטיבל טאטוא הקברים  
41 ,39 ,26 Ming Jie

פסטיבל פריחת האפרסק 38-39  
40 Qi Xi צ'י שי  

 Qing Ming Jie צ'ינג מינג ג'יֶאה  
41 ,39 ,26

פסל גוף )ְדז'אן ואנג( 36
פקינג, ברווז נוסח 190

 Verbiest, Father ֶפרִּביסט, האב
76

)ה(פרוזדור הארוך )בייג'ינג( 85, 
86

פשיעה 212

צ
42 Chao Pochu ָצ'אֹו ּפֹוצ'ּו

72 Cao Xueqin ָצאֹו שּוֶאצ'ין
ָצ'אֹויאנג, תיאטרון )בייג'ינג( 
113 Chaoyang Theater
ָצאֹוצ'אנגדי, כפר האמנות 

107 Caochangdi Art Village
37 Chan, Jackie צ'אן, ג'קי

22 Cang Jie צאנג ג'יֶאה

 Chang )צ'אנג לינג )קברי מינג
92-93 Ling

36 Cang Xin צאנג שין
צ'אנגּפּו ֶחה פארק )בייג'ינג( 

103 Changpu He
)ה(צבא היפני הקיסרי 98

83 )PLA( צבא השחרור העממי
צבא לוחמי החרס 46

213 B צהבת
צהוב, נהר 147

63 ,57 Zhou Enlai צ'ּו ֶאן-ָלאי
99 Chuandixia צּוָאנדישיָאה
112 ,37 Cui Jian צּוי ג'יאן

 Chongzhen צ'ֹונגדֶז'ן, הקיסר
72 ,68

26 Qufu צ'ּופּו
40 Qi Xi צ'י שי, פסטיבל

97 Ci’an ציָאן
 ,10 Qian Men )צ'יֶאן ֶמן )בייג'ינג

64 ,62
 Qian )צ'יֶאן ֶמן דאג'יֶאה )בייג'ינג

64 ,12 Men Dajie
צ'יָאן ֶמן, תחנת הרכבת הישנה 

)בייג'ינג( 64, 71, 80
צ'יֶאנג ָקאי ֶשק, גנרל 56, 142, 

143
156 Qiantang צ'יֶאנטאנג, נהר

 ,52 Qianlong צ'יָאנלֹונג, הקיסר
70-71

ארמון הקיץ )בייג'ינג( 84, 87,   
88

האופרה של בייג'ינג 34  
הכתובת על גשר מרקו פולו 98  

קברו 97  
29 Chiwen צ'יֶוון

 Qin Shi צ'ין שה חּוָאנגדי, הקיסר
94 ,46 ,45 Huangdi
46 ,Qin 45 צ'ין, שושלת

צ'ינג מינג ג'יֶאה )פסטיבל טאטוא 
 ,26 Qing Ming Jie )הקברים

41 ,39
 Qing dynasty צ'ינג, שושלת

52 ,45
 Qingjiang )צ'ינג'יָאנג גֹואּו )שידּו

99 Gou
49 Qinzong צ'ינזֹונג, הקיסר
 Qinian )צ'יניָאן דיָאן )בייג'ינג

80 Dian
 Qixia )צ'יש'יָאה שאן )ָחנגדז'ֹואּו

154 Shan
 Chen Yi )ֶצ’ן ִיי, פסל )שנגחאי

127
37 Chen Kaige ֶצ’ן ָקאיֶגה
ֶצ'נשיֶאנג ֶגה, מנזר הנשים 

15 Chenxiangge )שנגחאי(
ֶצ'נשיֶאנג ֶגה, מקדש בודהיסטי 

160 Chengxiang Ge )שנגחאי(

85 Cixi צשי, הקיסרית האלמנה
ארמון הקיץ )בייג'ינג( 84-85, 86  
העיר האסורה )בייג'ינג( 70-71  

מותה 71  
עניין באופרה 34, 71  

קברה 97  
שולטת בשושלת צ'ינג 53, 86  

ק
 ,52 Kangxi קאנגשי, הקיסר

97 ,69
קאתאי, תיאטרון )שנגחאי( 163, 

171 ,170
קברו )שנגחאי( 142

קברי מינג )בייג'ינג( 14, 92-93
קברי צ'ינג המזרחיים )נפת ֶחֵּביי( 

97
קברים ובתי־קברות

אוצרות דינג לינג )קברי מינג(   
93 Ding Ling treasures

בית־הקברות הבאר המבעבעת   
)שנגחאי( 138

בית־הקברות לקדושים מעונים   
 Longhua )לֹונגחּוָאה )שנגחאי

143 Cemetery of Martyrs
דינג דוֹנג לינג )קברי צ'ינג   

 Ding Dong Ling )המזרחיים
97

היכל החסד הדגול )קברי מינג(   
92

 Yue Fei )יּוֶאה ֵפיי )ָחנגדז'ֹואּו  
154

142 Lu Xun לּו שּון  
 ,10 Mao Zedong מאו צה טונג  

62
 Chang )צ'אנג לינג )קברי מינג  

92-93 Ling
 Cixi, צשי, הקיסרית האלמנה  

97 Empress Dowager
קברי מינג )בייג'ינג( 14, 92-93  

קברי צ'ינג המזרחיים )נפת ֶחֵּביי(   
97

קדרות 30, 43, 130, 133
 )KMT( Kuomintang קּואֹומינטנג

56
 ,50 ,44 Kublai Khan קובלאי חאן

190 ,72 ,64
20 Koolhaas, Rem קּולהאס, ֶרם

קולנוע IMAX )שנגחאי( 141
קולנוע IWERKS )שנגחאי( 141

קולנוע
בייג'ינג 111, 113  
סרטים זרים 21  

סרטים מהונג קונג 37  
פסטיבל הסרטים )שנגחאי( 39  

קולנוע סיני 37, 39  

שנגחאי 141, 169-170, 171  
קּון ג'ּו )אופרה נוסח סּודז'ֹואּו( 

149 Kun ju
142 ,127 .Kung, H.H .קּונג, ח.ח
)ה(קונגרס הלאומי הראשון, אתר 

136
)ה(קונגרס הלאומי של העם 62

 Kunming )קּונמינג, אגם )בייג'ינג
87 ,86 Lake
קונסוליות 207

 ,26 ,24 Confucius קונפוציוס
75 ,46

קונפוציוס, מקדש )בייג'ינג( 75
קונפוציוס, מקדש )סּודז'ֹואּו( 153
קונפוציוס, שוק הספרים במקדש 

)שנגחאי( 165, 167
קונפוציוס, תורה 26, 43, 51

קוף )דמות מתוך ספר( 25, 34
)ה(קיסרים 44-45

קיץ, ארמון )בייג'ינג( 84-87
קיר הדרקון )גני יּו( 135
קיר ההד )בייג'ינג( 80

קליגרפיה 23, 107, 109, 130, 
132

קליע, רכבת 220
קניות

בייג'ינג 106-109  
כללי התנהגות 106, 164  

עמידה על המיקח 106, 164,   
211

שנגחאי 164-167  
שעות פתיחה 208  

)ה(קפיצה הגדולה קדימה 57
21 Cruise, Tom קרוז, טום
קרמיקה 30, 43, 130, 133

קתדרלות 65, 76, 142
קתדרלת איגָנציּוס הקדוש 

)שנגחאי( 142

ר
ראש השנה הסינית 38, 41

רדיו 217
רּואיגּוָאנג, פגודה )סּודז'ֹואּו( 

153 Ruiguang
רובע הנציגויות הזרות )בייג'ינג( 71

רּודֶז'ן )ג'ּורֶצ'ן(, בני 48
רולקס שנגחאי, טורניר המאסטרס 

בטניס 41
רוק ופופ, מוסיקה 37, 112, 170
 ,65 Ricci, Matteo ריצ'י, מאֶטאֹו

142 ,76
ריקשה, טיולים 73, 223

רכבת 220-221
רכבת המגלב 141, 222

 ABC ה(רכבת הקלה והמהירה(
222 ,218

רכבת קליע 220
רכיבה על אופניים 223

 Renmin )ֶרנמין גֹונג יּוָאן )שנגחאי
128-129 Gong Yuan

 Renmin )ֶרנמין, רחוב )שנגחאי
161

רפואה מסורתית 65, 165, 167
חּו צ'ינגיּו טאנג, מוזיאון לרפואה   

 Hu Qingyu )סינית )ָחנגדז'ֹואּו
 Tang Museum of Chinese

154 Medicine
רפורמה, תנועה 53

ש
 Schall von שאל פון בל, אדם

76 Bell, Adam
 Xanadu )שאנאדּו )יּוָאנשאנגדּו

50
44 ,43 Shang שאנג, שושלת

שאנגחאיחּוָאה, שפה 21
191 Shandong שאנדֹונג

שגרירויות 207
99 Shidu שדּו

שדות החיטה האדומים )ספר 
וסרט( 25

143 She Hill )ֶשה, גבעה )שנגחאי
153 Shi De שה ֶדה

143 She Shan )ֶשה שאן )שנגחאי
104 Xu Beihong שּו ֵּבייחֹונג

142 Xu Guangqi שּו גּוָאנגצ'י
שֹואּונינג, רחוב )שנגחאי( 

161 Shouning
שּוָאנג ָטה, פגודה )סּודז'ֹואּו( 

152 Shuang Ta
51 Xuande שּוָאנֶדה, הקיסר

שּוָאנִמָיאֹו גּוָאן )סּודז'ֹואּו( 
149 Xuanmiao Guan

ש'ּוג'ָיאחֵווי, הקתדרלה הקתולית 
142 Xujiahui )שנגחאי(

שווקים
השוק הרטוב של רחוב ָטאיקאנג   

)שנגחאי( 162
קונפוציוס, שוק הספרים   

במקדש )שנגחאי( 165, 167
שוק גּוָאניּוָאן )בייג'ינג( 10  

שוק האוכל של רחוב דאג'ינג   
)שנגחאי( 161

שוק הבדים נאן וואיָטן בשנגחאי   
167 ,166

שוק הלילה )בייג'ינג( 76  
שוק המרתף בבית חּוָּבאֹו   

)שנגחאי( 164, 167
שוק המשי ִשיּושֵווי )בייג'ינג(   

108
שוק הציפורים והפרחים   

)שנגחאי( 161

שוק חּוָאֶשנג טיָאן צ'יָאֹו   
)בייג'ינג( 107, 109

שוק חֹונג צ'יָאֹו )בייג'ינג( 107,   
109

שוק יאשּואֹו )בייג'ינג( 12, 108,   
109

שוק ּפאנג'יָאיּוָאן )בייג'ינג(   
109 ,106-107

שוק רחוב פּויֹואּו )שנגחאי( 164,   
167

97 ,52 Shunzhi שּונדז'י, הקיסר
שוק הלילה )בייג'ינג( 76

שוק הציפורים והפרחים )שנגחאי( 
161

)ה(שוק הרטוב 162
שוק ּפאנג'יָאיּוָאן )בייג'ינג( 

109 ,106-107
שור הארד )בייג'ינג( 87

שושלות 44-45, 47
97 Xiao Ling ִשיָאֹו לינג

ִשיָאֹוִיינג, האי )ָחנגדז'ֹואּו( 
156 Xiaoying

 Xiang )שיָאנג שאן פארק )בייג'ינג
88 Shan

97 Xianfeng שיָאנגֶפנג, הקיסר
 Xiannog )שיָאנֹוג טאן )בייג'ינג

81 Tan
49 ,48 Xia ִשָיה, בני

ִשָיה, השושלת המערבית 44, 48
ִשיּושֵווי, שוק המשי )בייג'ינג( 

109 ,108 Xiushui
48 Shizong שיזֹונג, הקיסר

148 Shizi Lin )שיזי לין )סּודז'ֹואּו
שיחֵוויי פארק )וּושי( 146

שיחון 234-236
 Xintiandi )שינטיֶאנדה )שנגחאי

161 ,159 ,136 ,15 ,14
מרכז קניות 166, 167  

שיקּוֶמן, בתים )שנגחאי( 
159 Shikumen

שירות משלוחים 217
שירותים רפואיים 212, 213

שלום לפילגש )סרט( 37
שמות הרחובות 223

שמירה על הכבוד, כללי התנהגות 
210

שמש, ממוצע יומי 39
שנגחאי 165, 167

124-177 Shanghai שנגחאי
בידור 168-171  

מלונות 182-185  
מסלולי הליכה 159-163  

מסעדות 200-203  
מפות 124-125, 172-175  
מפתח רחובות 172-177  

קניות 164-167  
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שנגחאי, המשך
שנגחאי העתיקה 139  

תחבורה 222-223  
שנגחאי, אולם הקונצרטים 168, 

171
שנגחאי, אקוואריום האוקיינוס 

140
 Shanghai שנגחאי גראנד תיאטר
171 ,168 ,129 Grand Theater
שנגחאי, המרכז הפיננסי העולמי 

141
שנגחאי, כיכר התרבות 168, 171
שנגחאי, מגדל 15, 20, 127, 141

שנגחאי, מוזיאון 15, 129, 
130-133

שנגחאי, מוזיאון להיסטוריה 140
שנגחאי, מזכר 163

שנגחאי, מרכז הכנסים 143
 ,166 IFC שנגחאי, מרכז הקניות

167
שנגחאי, מרכז התערוכות 138

 Shanghai Center שנגחאי סנטר
128

שנגחאי ּפּודֹונג, הבנק לפיתוח 
140 ,126

שנגחאי, רציפים 137
שנגחאי, שוק הבדים נאן וואיָטן 

167 ,166
)ה(שנה החדשה, חגיגות 38, 41

 Shenwu Men )ֶשנוּו ֶמן )בייג'ינג
71

שעות פתיחה 208
)ה(שער האדום, גלריה )בייג'ינג( 

109 ,107 ,77
שער ההרמוניה העילאית )בייג'ינג( 

66
שער הטוהר השמיימי )העיר 

האסורה( 28, 67, 68
שער העוצמה האלוהית )בייג'ינג( 

71
שער והיכל פיזור העננים )בייג'ינג( 

86
שער קו הצהריים )בייג'ינג( 66, 71

שערי חליפין 214
שפה 21, 22-23, 208

שש ההרמוניות, פגודה 
)ָחנגדז'ֹואּו( 155

 Sassoon, Victor ששון, ויקטור
127

ת
תה 109, 194

תה, מוזיאון )ָחנגדז'ֹואּו( 154
תחבורה 218-223

אוטובוסים 221, 222  
 ABC הרכבת הקלה והמהירה  

222 ,218

חברות תעופה ונמלי־תעופה   
218-219

טיולי ריקשה 73, 223  
מונית 222-223  

ספינות ומעבורות 221  
רכבת 220-221  

רכבת תחתית 222 )מפות פנים   
הכריכה האחורית(

רכיבה על אופניים 223  
שמות הרחובות 223  

תחבורה עירונית 222-223  
תעריפים וכרטיסים 219  

תחתית, רכבת 222 )מפות פנים 
הכריכה האחורית(

תיאטראות
בייג'ינג 111, 113  

להקת התיאטרון הלאומית 37  
שנגחאי 168, 171  

תיאטרון הבובות של סין )בייג'ינג( 
113

תיירות אחראית 209, 222
תיירות ירוקה 209, 222
תכשיטים, חנויות 167

)ה(תעלה הגדולה 47, 147
תערוכת השעונים )בייג'ינג( 70

תקופת היורה 77
תקופת חוסר האחדות 45

תקופת חמש השושלות 44, 48
תקנות המכס 207
תקשורת 216-217

תקשורת 217

שמות מסחריים
 100 Century Avenue bar

)שנגחאי( 168, 171
Art District 798 )בייג'ינג( 13, 

109 ,107 ,89
ABC, רכבת קלה ומהירה 218, 

222
Art Labor )שנגחאי( 165, 167

Art Scene China )שנגחאי( 
167 ,165

Atmosphere bar )בייג'ינג( 111, 
113

Barbarossa bar )שנגחאי( 
171 ,168-169

Bar Rouge )שנגחאי( 168, 171
109 ,107 Beijing Curio City
109 ,108 Beijing Silk Store

 Big Bamboo Sports Bar
)שנגחאי( 169, 171

Boxing Cat Brewery )שנגחאי( 
171 ,169

 Brian McKenna @ The
CourtYard )בייג'ינג( 102

Capital M cocktail bar )בייג'ינג( 
113 ,111

 167 W.W. Chan & ,166 Chan
))Sons Tailor Ltd

 .Chan )W.W.( & Sons Tailor Ltd
167 ,166

 China International Travel
207 )Service )CITS

CITIC Square )שנגחאי( 165, 167
Club JZ, מועדון ג'אז )שנגחאי( 

171 ,170
Cotton’s bar )שנגחאי( 169, 171

Cotton Club, מועדון ג'אז 
)שנגחאי( 170, 171

 Culture Yard movie club
)בייג'ינג( 111, 113

Dada nightclub )בייג'ינג( 111, 
113

162 Deke Erh
Diva nightclub )שנגחאי( 169, 

171
Dr Wine bar )שנגחאי( 169, 171

D Lounge )בייג'ינג( 110, 113
El Coctel bar )שנגחאי( 169, 171

Enoterra wine bar )בייג'ינג( 
113 ,110

 Fairmount Peace Hotel
)שנגחאי( 127, 170, 171

Garden Books )שנגחאי( 165, 
167

Grand Gateway Plaza )שנגחאי( 
167 ,165

Green Antiques )שנגחאי( 164, 
167

 Guangfu Museum Shop
)בייג'ינג( 108, 109

Heydey, מועדון ג'אז )שנגחאי( 
171 ,170

Hong Kong Plaza )שנגחאי( 
167 ,166

 House of Blues and Jazz
)שנגחאי( 170, 171

 Huayi Classical Furniture
)בייג'ינג( 107, 109

Huxinting Teahouse )שנגחאי( 
171 ,170 ,161 ,135

IAPM, מרכז קניות )שנגחאי( 
167 ,166

Jack’s Toys )בייג'ינג( 109
Janes and Hooch )בייג'ינג( 

113 ,110
139 .Jardine Matheson & Co

Jing’an Kerry Centre )שנגחאי( 
167 ,166

Jinjiang Hotel )שנגחאי( 136, 
163

Ji Gu Ge Teahouse )בייג'ינג( 
113 ,112

Kabb bar and grill )שנגחאי( 
171 ,169

Lao She Teahouse )בייג'ינג( 113
 Lei Yun Shang Pharmacy

)שנגחאי( 165, 167
Le Baron, מועדון לילה )שנגחאי( 

171 ,169
Liubijiu, חנות חמוצים )בייג'ינג( 

65
Lost & Found חנות )בייג'ינג( 

109 ,107
M1NT, מועדון לילה )שנגחאי( 

171 ,169
Madam Mao’s Dowry )שנגחאי( 

167 ,164-165
Mai, מועדון ג'אז )בייג'ינג( 111, 

113
Majestic Theater )שנגחאי( 14, 

171 ,168
 Malian Dao Cha Cheng

)בייג'ינג( 109
Mao Livehouse )בייג'ינג( 112, 

113
Mask bar )שנגחאי( 169, 171
Mesh, בר קוקטיילים )בייג'ינג( 

113 ,110
Migas bar )בייג'ינג( 110, 113

 ,Nanxiang Steamed Bun
מסעדה 161

 1 Department Store .No
)שנגחאי( 164

No Name Bar )בייג'ינג( 110, 113
Okura Garden Hotel )שנגחאי( 

163
 Old China Hand Reading

Room )שנגחאי( 162
Page One bookshop )בייג'ינג( 

109 ,107
Palace Cinema )שנגחאי( 170

 Paradise Warner Cinema City
)שנגחאי( 171

 Parkview Green Fangcaodi
)בייג'ינג( 108, 109

Paulaner Brauhaus )שנגחאי( 

171 ,169
Pekin Fine Arts )בייג'ינג( 107, 

109
Platform China )בייג'ינג( 107, 

109
Plaza 66 )שנגחאי( 128

Poly Theater )בייג'ינג( 113
Purple Vine Teahouse )בייג'ינג( 

113 ,112 ,11
 Qian Men Carpet Company

)בייג'ינג( 108, 109
Riverbank Café )בייג'ינג( 110, 

113 ,111
Ruifuxiang, חנות משי )בייג'ינג( 

65
Ruijin Guesthouse )שנגחאי( 

136
Road .Ruijin No 2 )שנגחאי( 162
Sasha’s bar and grill )שנגחאי( 

171 ,169
Sattva )בייג'ינג( 107, 109

Season’s Place, מרכז קניות 
)בייג'ינג( 108, 109

 Shanghai Antique & Curio
167 ,165 Shop

171 ,169 Shanghai Brewery
 1 Department .Shanghai No

128 Store
167 Shanghai Pearl City

Shanghai Tang, חנות אופנה 
167 ,166

ShanghART )שנגחאי( 165, 167
Sichuan Fandian, מסעדה 

)בייג'ינג( 105
Sir Elly’s bar )שנגחאי( 168, 171

Spot Bar )שנגחאי( 171
Stone Boat, פאב )בייג'ינג( 113

Street Angel )סרט( 37
Superbrand Mall )שנגחאי( 

167 ,166
Surge Art )בייג'ינג( 107, 109

Taikoo Li, מרכז קניות )בייג'ינג( 
109 ,108

 The Apartment cocktail bar
)שנגחאי( 169, 171

 The Bookworm bookshop
)בייג'ינג( 107, 109

The Camel sports bar )שנגחאי( 
171 ,169

The Hutong café-bar )בייג'ינג( 
113 ,110

The Long Bar )שנגחאי( 168, 
171

The Nest bar )שנגחאי( 169, 
171

The Place, מרכז קניות )בייג'ינג( 
109 ,108

The Shelter, מועדון מוסיקה 
)שנגחאי( 170, 171

The Tree, בר )בייג'ינג( 110, 113
Tiandi Theater )בייג'ינג( 113

Tianzifang )שנגחאי( 165, 167
 Tian Qiao Happy Teahouse

)בייג'ינג( 113
 Tongrentang Pharmacy

)בייג'ינג( 65
Tong Han Chun, חנות עשבי 
מרפא )שנגחאי( 165, 167

Toy City )בייג'ינג( 109
 UME International Cineplex

)שנגחאי( 170, 171
Vue skydeck bar )שנגחאי( 

171 ,168
 Wanda International Cinema
Complex )בייג'ינג( 111, 113

Xi Hua Yuan Teahouse )בייג'ינג( 
113

 Yuanlong Silk Corporation
)בייג'ינג( 108, 109

Yugong Yishan, בר )בייג'ינג( 
113 ,112 ,111

 Zapata’s Mexican club bar
)שנגחאי( 169, 171

 Zhangyiyuan Chazhuang
)בייג'ינג( 65

Zhengyici Theater )בייג'ינג( 
111 ,11

Zhongguang Cun )בייג'ינג( 108
162 Zui Zhu Zhai
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תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

 רוצים עוד מידע על בייג׳ינג
ושנגחאי?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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