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אשרה ודרכונים
ישראלים אינם זקוקים לאשרת 
תייר לביקור במיאנמר, כך לפי 
משרד החוץ, אך כדאי לבדוק 
נושא זה מול נציגות מיאנמר 

בישראל, לבירור דרישות מיוחדות. 
מטיילים בטיולים מאורגנים ידרשו 

להציג מכתב בפקס ממשרד 
 ground agent( הנסיעות המקומי

או land operator(, המאשר 
את סידורי הנסיעה, אך לעניין זה 
דואג בדרך כלל משרד הנסיעות.

אשרת תיירים רגילה תקפה 
לשלושה חודשים מיום הנפקתה 
ותוקפה 28 ימים. ניתן להאריכה 
בשבועיים עד ארבעה שבועות. 

חריגה של עד שבועיים מאשרה 
של 28 יום אינה נחשבת עבירה 

חמורה, אך יש לשלם קנס 
על כל יום של איחוד ביציאה 

חיסונים
אישור על חיסון נגד קדחת צהובה 
נדרש ממי שבאו מאזורים הנגועים 

במגפה )רוב מדינות אפריקה 
ודרום אמריקה(, או ממי שביקרו 

באזורים אלה בששה הימים 
שלפני הגעתם למיאנמר. ארגון 

הבריאות העולמי ממליץ למטיילים 
להתחסן גם נגד דיפטריה וטטנוס; 
חצבת, חזרת ואדמת; אבעבועות 

רוח; צהבת מהזנים A ו-B; וטיפוס 
הבטן. המלריה כמעט ונעלמה 
מָמנדאֵליי ומיאנגֹון, אך נותרה 

סוגיה בעייתית בשאר המדינה. 
זנים מסוימים של המחלה שזוהו 

לאחרונה במיאנמר חסינים 
 ;Mefloquine( לתרופה ֶמפלֹוקווין
שם מסחרי: לאריאם - Lariam או 
Mephaquine(, לכן לטיפול מונע 

 ;Malarone( מומלצות מאלארֹון
קרויה גם ּפרֹוגּוָאניל/ָאטֹובאקּואֹון, 

 )Atovaquone/Proguanil
.)Doxycycline( ודֹוקסיציקלין

הזמנות
עונת התיירות הקצרה יחסית, 

מאוקטובר עד מרץ, מטילה עומס 
גדול על המלונות ועל שירותי 

התיירות החיוניים האחרים ביעדי 
התיירות העיקריים. הדבר נכון 

במיוחד בשיא העונה, מדצמבר עד 
אמצע פברואר, אז קשה למצוא 

מקומות לינה מכל סוג שהוא 
במקומות כמו ּבאגאן ואגם אינֶלה. 

מומלץ להזמין חדרים במלונות 
לתקופה זו מספר חודשים 

מראש, ולאשר את הזמנתכם 
מספר ימים לפני ההגעה. כדאי 
גם להזמין טיסות־פנים מראש, 
במידת האפשר, שכן המושבים 
בקווים הפופולריים מתמלאים 
במהירות. משרד נסיעות אמין 

)עמ' 229( יוכל להיות לכם לעזר 
רב בעת הזמנת מקומות מראש.

סמליל מרפאת רופא במיאנמר

תיירים שטים בקאנו מקומי שכור באגם 
ליד מערת סאדאן שבדרום־מזרח מיאנמר

מתי לנסוע
עונת התיירות נפתחת בתחילת 

אוקטובר, לאחר שוך סופות 
המונסון, ושיאה בחודשים 

דצמבר-פברואר, 
כשהטמפרטורות גם באזור 

המרכזי היבש של ּבאגאן 
וָמנדאֵליי, נסבלות במשך היום. 

ממרץ ואילך גובר החום 
בהתמדה, ומגיע בדרך כלל ל־40 

מעלות ביאנגֹון ובאזור הדלתה, 
ועד ל־45 מעלות באזור ֶאיאוואדי 
עילי, אך אגם אינֶלה נהנה ממזג־

אוויר נעים. המונסון הדרום־
מערבי פורץ במאי, ומקשה על 
הנסיעה ברחבי המדינה למשך 

כחמישה חודשים, בעיקר בדרום 
הרחוק ובדרום־מזרח. באותה 

תקופה הטמפרטורות נמוכות, אך 
רמות הלחות גבוהות באופן ניכר.

שימושון
מאז ההקלה בחרם על התיירות ב־2010 וביטולו שנתיים לאחר מכן, ביקר במיאנמר מספר 

שיא של מטיילים. התשתית במדינה אינה מספקת והיא מתקשה לעמוד בקצב הגידול. 
מקומות הלינה מעטים בכל רמות המחירים, אך עשרות מלונות חדשים נמצאים בבנייה 

כדי לענות על הביקוש הגובר. הגידול המהיר מורגש גם בטיסות־הפנים, הפופולריות בשל 
מצב התחזוקה הירוד של הכבישים. ניתן להגיע לכל מקום בתחבורה ציבורית, אך אזורים 

מסוימים נותרו מחוץ לתחום לזרים בשל ההתקוממויות המתמשכות, אך אלה בעיקר 
אזורי ספר, רחוקים ממרכזי התיירות. בשל מורכבות הטיול, מומלץ למבקרים שאינם 

מטיילים במסגרת טיול מאורגן מראש, להיעזר במשרד נסיעות מקומי ביאנגֹון.

אנשי כפר בורמזיים ליד העיר מֹוניָווה נושאים תוצרת מקומית לשוק

כתובות וטלפונים
שגרירויות

נציגות ישראל במיאנמר
 ,No. 15, Khbaung Street, Hlain
 יאנגֹון. טל' 95-1-515112/3/4/5. 

  embassies.gov.il/yangon ∑

נציגות מיאנמר בארץ
,12F ,רח' קויפמן 2, בית הטקסטיל

תל אביב. טל' 03-517-0760.

תקנות המכס

רשות המכס של מיאנמר
 myanmarcustoms.gov.mm ∑

מה לקחת
מומלץ לקחת עמכם את כל 

הציוד שתזדקקו לו בטיול, 
ובעיקר תרופות, מוצרי טיפוח, 

מכשירי חשמל, סוללות 
ומטענים, שכן במיאנמר קשה 

למצוא כאלו, ואלו שתמצאו 
יהיו באיכות נמוכה. פנס או 

פנס־ראש הם תוספת מועילה 
להליכה בלילה בכבישים 

חשוכים או כדי להאיר את 
דרככם במדרכות המשובשות. 

במלונות־יוקרה ישתדלו 
שחדריכם יהיה נטול יתושים, אך 

כילה עשויה להועיל למטיילים 
הלנים במלונות לא יקרים או 

באזורי הכפר. בגדי כותנה קלים 
ובהירים הם הטובים ביותר 

לחום הטרופי העז במיאנמר, כך 
גם כובע רחב שוליים. מומלץ 

להצטייד בבקבוק מים קל 
ועמיד ובחבילת טבליות לטיהור 

מים, למקרים נדירים בהם לא 
ניתן למצוא מים מבוקבקים 
בטוחים לשתייה. למטיילים 
המבקשים להימנע מייצור 

פסולת פלסטיק מיותרת כדאי 
לשקול לקנות מטהר מים נייד.

תקנות המכס
תקנות המכס במיאנמר פשוטות 

וברורות. מותר להכניס למדינה 
שני ליטר של משקה אלכוהולי 
ו־400 סיגריות. יש להצהיר על 
כל סכום של מטבע זר העולה 

על 2000 דולר אמריקני, וכן על 
תכשיטים יקרים וחפצי זהב. 

בעת ההגעה יש למלא את טופס 
 Passenger’s( הצהרת הנוסע

 ;)PDF ;Declaration Form
העתק ממנו ינתן לכם. בעת 

העזיבה, ניתן להוציא מהמדינה 
אבני־חן )כולל אבן ירקן(, 

תכשיטים וכלי כסף, בהצגת 
קבלה מחנות מורשית. באתר 

האינטרנט של רשות המכס של 
 )Myanmar Customs( מיאנמר

יש פירוט מלא של תקנות המכס.

תיירות אחראית
הכוונה במושג 'תיירות אחראית' 

בתקופת החרם על התיירות 
שהובילה הליגה הלאומית למען 

הדמוקרטיה )NLD(, היתה להימנע 
מביקור במדינה. ב־2010 השתנה 
המצב, כשהוקלו תנאי החרם, אך 
רק אחוז קטן ממיליוני המבקרים 

הזרים שביקרו במדינה מאז אימצו 
את בקשתה של הליגה הלאומית 

לטייל באופן עצמאי ולא באמצעות 
חברת טיולים, וללון בגסטהאוסים 
משפחתיים קטנים ולא במלונות 
גדולים בבעלות תומכי הממשל 

הצבאי לשעבר. אחת הסיבות 
לכך היא הסתייגותו של הממשל 
מהנפקת היתרים לבעלי בד-אנד-
ברקפסט ולמקומות לינה בבתי־

משפחה, מה שהגביל את זמינותן 
של חלופות כאלו. עם זאת, יש 

מקומות לינה מקומיים רבים, 
וההשפעה הסביבתית שלהם קשה 
פחות משל מלונות־היוקרה. קניית 

תוצרת מקומית תורמת אף היא 
לכך שנתח גדול מההכנסות יזרום 

לקהילה המקומית, ולא לחברות 
הגדולות, הפועלות לעתים גם 

בתחומים בלתי־חוקיים כמו 
כריתת עצים, כרייה, ייצור סמים 
ופעילויות אחרות שתוצאותיהן 

הרסניות לתרבות ולסביבה.
דברים אלו נכונים במיוחד 

ביחס לאגם אינֶלה, שם גל 
המבקרים לא הביא לשיפור 

בתנאי חייהם של המקומיים. 
רק בורמזים מעטים יעזו להביע 

התנגדות למיזמי הפיתוח של 
קבוצות אינטרס חזקות, אך 

ריבוי אתרי־הנופש היוקרתיים 
סביב האגם, ובעקבותיהם 

מן המדינה. את הקנס ניתן 
לשלם לפקידי ההגירה בנמל־

התעופה בעת היציאה. כדי 
לקבל אשרה עליכם להחזיק 

בדרכון שתוקפו לפחות שישה 
חודשים מיום ההגעה המתוכנן. 

על תיירים לדעת כי מיאנמר 
לא מכירה באזרחות כפולה.

נזירים ילדים משחקים מחוץ למנזר בעיר העתיקה ּבאגאן

| חשוב לדעת   226227  | ן   שימושו

הזינוק במחירי מצרכי הייסוד, 
לא התקבל אצלם בברכה.

המקומיים נעים באזור הדלתה בסירות 
ארוכות, אך מאז טביעתה של מעבורת 

ממשלתית במרץ 2012, נדרשים תיירים 
זרים להגיע לבירת האזור, ּפאֵת'יין, בדרך 

היבשה. התמריץ העיקרי לצאת לטיול 
באזור, פרט להזדמנות לחוש את האווירה 

של אזורי הביצה הסמוכים לחוף, הוא 
ביקור בְנגֶווה ָזאּון ובָצ'אּון-ָת'ה, צמד 

החופים השלווים שבמפרץ ֶּבנָגל, שהם 
אתרי־הנופש לחוף הים הסמוכים ביותר 

לעיר יאנגֹון. במאי 2008 הלמה באזור 
הדלתה הפורה סופת הציקלון נארגיס, 

שהיתה הסופה הטרופית החמורה ביותר 
שידעה מיאנמר. הסופה גרמה לנזק 

חמור ביותר, והביאה למותם של יותר 
מ־138,000 אנשים.

קשריה של מדינת ראְקַהיין, בקצה הצפון־
מערבי של המדינה, עם האוכלוסייה 

הבורמזית של המישורים המרכזיים, היו 
מתוחים מאז ומעולם. האזור נותר אחד 

החלקים המפותחים פחות במיאנמר, 
אף שנמצאים בו שניים ממוקדי־העניין 
העיקריים במדינה: האתר הארכיאולוגי 

המפעים ְמָיאּו אּו, וחוף ְנָגּפאלי, שמי 
הטורקיז הצלולים והחול הלבן הנוצץ 

מאפילים על כל אתר־נופש אחר באזור.
לנוכח האווירה הנינוחה של ְנָגּפאלי 

תתקשו להאמין כי בשנים האחרונות 
פרצו בעיירות השוכנות הלאה בכיוון 

צפון מקרי אלימות על רקע דת. ב־2012, 
הותקפו המוסלמים של ראְקַהיין, 

המכונים רֹוהינגָיה )Rohingya(: רבים 
נהרגו ואלפים נאלצו להימלט מכפריהם; 
העימותים ב־2013 התפשטו בכיוון דרום 

עד ת'אנדֶווה, והובילו להטלת עוצר 
ולעתים להגבלות על נסיעה לסיטֶווה 
)ָאק-יאּב(, בירת ראְקַהיין. בזמן איסוף 
החומר למדריך לא נדרשו היתרים כדי 

לבקר בְמָיאּו אּו, הנמצאת מרחק טיול יום 
במעלה נהר ָקָלדאן )Kaladan( מסיטֶווה.

מר אנ מי מערב 
אחד  שכל  נפרשים,  אזורים  שני  משתרעים  מיאנמר  במערב 
הדלתה,  אזור  משלו.  ייחודיים  ובתרבות  בנוף  התברך  מהם 

האורז  כאסם  הבריטי  העידן  מאז  שימש  ליאנגֹון,  ממערב  מיד 
הניזונות  תעלות  וביניהם  רבים,  אורז  שדות  ובשטחו  המדינה  של 
ממימיו הבוציים של נהר ֶאיאוואדי, המתפצל ליובלים רבים בדרכו 
ג'ונגל  מכוסות  גבעות  רצועת  צפון,  בכיוון  הלאה  לאוקיינוס. 
מדינת  של  הצרה  החוף  מרצועת  הדלתה  אזור  את  מפרידה 

ראְקַהיין, שהיתה לבה של ממלכת ָאָרקאן.

שדות שלף אורז על רקע הרכסים הכחולים המפרידים בין ְמָיאּו אּו לבין נהר ֶלמיֹו

מימיו הצלולים של מפרץ ֶּבנָגל בחוף ְנָגּפאלי היפהפה שליד ת'אנדֶווה
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מימיו המבהיקים של אגם אינֶלה הם מקור המחייה של אוכלוסייה 
המונה 70,000-100,000 איש, רובם חברי קבוצת מיעוט אתני בשם 
אינָת'ה )Intha(. בני אינָת'ה, במקור מדאֵוויי )Dawei( שבֶטנאֶסרים, 
בקצה הדרום־מזרחי של מיאנמר, התיישבו באזור במאה השמונה־

עשרה, לאחר שנמלטו מפלישות שכניהם התאילנדים שמעבר 
לגבול. מספרים כי ראש שבט שאן מקומי סירב להעניק להם זכויות 
קרקע על שפת האגם, ולכן בחרו בני אינָת'ה לבנות את בתיהם על 

כלונסאות לאורך קו המים המשתנה של האגם עצמו. מאז פיתחו בני אינָת'ה אורח 
חיים ייחודי בדרום־מזרח אסיה, המשקף הסתגלות מרשימה לאקלים ולנוף, החל 

בסגנון החתירה הייחודי ברגל אחת וכלה בגינות הצפות הפוריות להפליא.

בני אינָת'ה של אגם אינֶלה

דייג באגם אינֶלה עומד על סירה ארוכת־זנב בתנוחה הייחודית של חתירה ברגל, המאפיינת את בני אינָת'ה

הגינות הצפות הייחודיות בהן מגדלים 
בני אינָת'ה פירות וירקות, מעוגנות 

במוטות במבוק לקרקעית האגם.

מרוצי חתירה ברגל הם חלק 
מפסטיבל ציפור הזהב של 

פגודת ְּפהאּון דֹו אּו, החגיגה 
הדתית החשובה ביותר באינֶלה.

 )oecophylla נמלים אורגות )ממין
וצרצרים מטוגנים הם מן 

המעדנים המקומיים אותם תמצאו 
בשוקים שסביב אגם אינֶלה.

משי איכותי להפליא טווים 
מסיבי גבעולי הלוטוס ואורגים 

בסדנאות מקומיות לבדי 
לֹונג'י וְהטאֵמיין ססגוניים.

2 ְנָיאּונשֶווה

מפת דרכים D4. 477 ק"מ מדרום־
מערב לָמנדאֵליי, מצפון לאגם 

אינֶלה * k 12,000 נמל־התעופה 
הבינלאומי של ָמנדאֵליי @ נמל־

התעופה ֶההֹו (Heho(, 31 ק״מ ממערב 
£ שֶוון-ָיאּון (Shwenyaung(, 12 ק"מ 

מצפון @ ( שוק חמשת־הימים. 
שימו לב: יש לשלם דמי כניסה בכניסה 

לעיירה ולאזור האגם

העיירה )Nyaungshwe( היא 
המרכז העיקרי באגם אינֶלה, 

ומקושרת לחופיו הצפוניים 
בתעלה משנית באורך חמישה 

ק"מ וחצי. שורה של סירות 
מנוע ארוכות־זנב יוצאת במשך 

היום מהרציפים לאורך נתיבי 
המים לביקור באתרים, ורעש 

המנועים המפלחים את שלוות 
המים הירוקים-כחולים, הפך אחד 

מצליליה הטיפוסיים של העיירה.
רחובות ְנָיאּונשֶווה ערוכים במתווה 

מסודר של שתי וערב, כשאת 
 ,)Yone Gyi( העיר חוצה יֹוֶנה ִג'י

רחוב ראשי רחב הנמתח ממזרח 
למערב, לאורכו נמצאים חנויות 
כלי עבודה, מסעדות ובתי־קפה 
פתוחים. מצפון־מזרח למפגש 

הרחובות יֹוֶנה ִג'י ולאנמאדֹו 
 ,)Lanmadaw ,הרחוב הראשי(

שהוא הציר הראשי הנמתח מצפון 
לדרום, נמצא שוק מינגאָלה 
)Mingalar(, מקור התוצרת 
הטרייה בעיר, הנמכרת בידי 

בני ָּפה-אֹו וכפריים בני קבוצות 
מיעוט אחרות מהגבעות סביב. 
מדי חמישה ימים נמלא השוק 
במבקרים, כשהבזאר המקורה 

מארח את השוק הנודד האזורי. 
מומלץ לבקר בו בשעות הבוקר 

המוקדמות, כשבעלי הדוכנים 
מכינים לקונים ארוחות בוקר 

של איטריות נוסח שאן והאוויר 
מתמלא בניחוחות הבישול.

הרחובות המאובקים שמדרום 
לרחוב יֹוֶנה ִג'י, מלאים במתחמי 
סטּוּפֹות ובמנזרים בודהיסטיים 

רבים. מומלץ לטייל כאן באופניים. 
המבנה הגדול ביותר הוא פגודת 

 Yadana( יאדאָנה מֹון ָאאּון
Mon Aung( שברחוב ְּפהאּון 
 .)Phaung Daw Seiq( דֹו ֵסיי

במרכזה, במתחם המוקף חומה 
לבנה, יש סטּוָּפה מוזהבת 

שצורתה מתומן מדורג יוצא 
דופן. מספר גושי בניינים לכיוון 
מזרח, לאורך גדת תעלת מֹון ִלי 

)Mong Li(, נמצא צמד המנזרים, 
ְהַליין גּו )Hlaing Gu( ושֶווה גּו 
)Shwe Gu(, בהם חיים כ־200 

מתלמדים ונזירים, הצועדים מדי 
בוקר עם עלות השחר בשורה 

3 קאלֹו

מפת דרכים D4. 61 ק״מ ממערב 
לְנָיאּונשֶווה * k 11,000 נמל־

התעופה הבינלאומי של ָמנדאֵליי ~ 
נמל־התעופה של ֶההֹו (Heho(, 33 ק"מ 
ממזרח £ @ ( שוק חמשת־הימים

העיירה )Kalaw(, השוכנת בגבעות 
הירוקות שבקצה המערבי של 
רמת שאן, נוסדה כעיירת־קיט 
בריטית. קאלֹו ההררית מוקפת 

יער עצי אורן, פרדסי תפוזים 
וחורשות במבוק, ואווירתה נעימה, 

גם אם העיירה עצמה מעט 
מוזנחת. שורשיה מעידן הראג' 

בולטים במספר בתים קולוניאליים 
ובאוכלוסייתה הקוסמופוליטית 

של טמילים, סיקים והודים אחרים 
מצאצאי הפועלים שהובאו לכאן 

במאה התשע־עשרה. הסיבה 
העיקרית לבקר כאן היא כדי 

לצאת לטרק בגבעות החוצצות 
בינה לבין אגם אינֶלה )ראו עמ' 

222-23(. במדרונות הגבעות 
יש כפרים ציוריים עם בתי־עץ, 
המוקפים במדרגות חקלאיות 

וביער, רובם שוכנים במרחק כמה 
שעות נסיעה מהכביש הקרוב 

ביותר, וחיים בהם קבוצות מיעוט 
אתני כמו בני ָּפה-אֹו ובני דאנּו.

הסטּוָּפה המתומנת המדורגת של פגודת 
יאדאָנה מֹון ָאאּון

נוף העיירה ההררית קאלֹו, השוכנת 
בקצה רמת שאן

נזירים צעירים מקבצים נדבות ברחבי ְנָיאּונשֶווה

בית כלונסאות מסורתי של בני אינָת'ה על אגם אינֶלה

סיגרים )שרוט( עשויים 
ביד של בני אינָת'ה

סטּוּפֹות שאן הדקיקות והחינניות במקדש הבודהיסטי שבאיָוואָמה, ליד אגם אינֶלה

חתירה ברגל היא 
מלאכתם של גברים בלבד

רשת דייגים חרוטית מסורתית של 
בני אינָת'ה

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 205 ועמ' 214-15

| אזוריה של מיאנמר   168169  |  מזרח מיאנמר 

ברחבי העיירה, כשהם נושאים 
קעריות לאיסוף הנדבות.

 Shwe( שֶווה ָיאּונְהֶווה ָצ'אּון
Yaunghwe Kyaung(, מרחק 
שני ק"מ וחצי מצפון לעיירה, 

הוא היפה במנזרי האזור. באולם 
ההסמכה )ֵת'יין, thein( המסורתי 
נשמרו שולי גג מעץ טיק מגולף 
להפליא וגרמי מדרגות מסוידים 

לבן, לאורך האולם יש חלונות 
אליפטיים מיוחדים, שבפתחיהם 

נעמדים הנזירים הצעירים 
בשמחה כדי להצטלם לתיירים 

הזרים המבקרים במקום.
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Thiri 
Mandalar

Diamond
Plaza

78 Mall

Mann Myanmar Plaza

גבעת ָמנדאֵליי
(1.5 ק"מ)

השער
הצפוני

השער
המערבי

השער
הדרומי

אוניברסיטת
ָמנדאֵליי

נמל�התעופה
הבינלאומי של ָמנדאֵליי

(35 ק"מ)

השער
המזרחי
(המרכזי)

ארמון ָמנדאֵליי

שוק ֶזג'ֹו

פגודת ֵאיינדֹוָיה

פגודת ֶסצ'אִת'ָיה

מרכז הקניות

מרכז הקניות

מרכז
הקניות

שוק
אבן הירקן

מקדש
ָמהאמּוני

שֶווה
ִיין ּבין
ָצ'אּון

תחנת הרכבת
המרכזית של ָמנדאֵליי

1 העיר ָמנדאֵליי
ָמנדאֵליי )Mandalay( נהנית בשנים האחרונות מהשקעות סיניות רחבות־היקף, ונחשבת אחת 

הערים המשגשגות בדרום־מזרח אסיה. העיר רחוקה היום כברת דרך מדמותה הישנה, כעיירה 
נידחת ומנומנמת עם מבנים גוצים ורחובות שופעי רוכבי אופניים, שדבקה בה אחרי השריפות 

הגדולות של שנות השמונים של המאה הקודמת. מרכזי קניות רב־קומתיים מחופי זכוכית 
מתנשאים מעל רחובותיה הראשיים, והכבישים תחתיהם עמוסים מכוניות מיובאות ואופנועים. 

ההתמצאות בהמולה קלה, בזכות מתווה הרחובות הסדיר, דמוי שתי וערב. הרחובות 
המשתרעים ממזרח למערב ממוספרים מ-1 ועד 49, החל מהקצה הצפוני, ואילו אלו הנמתחים 

משתרעים מצפון לדרום ממסופרים מ־50 ואילך, החל בקצה המזרחי. לכן כתובת ברחוב 81 
)28/29( משמעה הבית ברחוב 81, בין הרחובות 28 ו־29.

עובדים אומנים חובטים 
בפתיתי זהב כדי ליצור עלי זהב

הסטּוָּּפה נאת־המידות של פגודת 
ֵאיינדֹוָיה המוזהבת שבָמנדאֵליי

 פגודת ֶסצ'אִת'ָיה

רחוב 85 )30/31( פתוח מדי יום 
7:00-22:00

שבעה גושי בניינים מצפון לשֶווה 
ִיין ּבין ָצ'אּון נמצא המקדש הזה 

)Setkyathiha( שאינו בולט במיוחד, 
אך שוכן בו פסל בודהה יושב שגובהו 

חמישה מ'. ב־1823, זמן קצר לפני 
פרוץ המלחמה האנגלו-בורמזית 

הראשונה, הורה המלך ּבאג'ידֹו 
לצקת את הפסל בארד. במתחם 

יש גם סלע מוזהב מקודש ועץ 
ּבֹוְדהי שנטע אּו נּו, ראש הממשלה 

הראשון של בורמה העצמאית.

P ארמון ָמנדאֵליי

עמ' 144-45

P גבעת ָמנדאֵליי

עמ' 146-49

סמלים נוספים במפה ראו קפל הכריכה האחורית

עלי זהב
ָמנדאֵליי היא אחד המקומות הבודדים 

במיאנמר, בו עדיין מייצרים בשיטה 
המסורתית עלי זהב, הנחשבים בעיני 

הבורמזים מנחת מקדש. בבתי־המלאכה 
המרוכזים בצומת הרחובות 36 ו־77, 

מכים צוותי חובטי זהב בלוחות של 
דפי במבוק ביניהם מונחים גושי זהב 

קטנים. אחר כך חותכים את הרדיד 
המוגמר, משיבים אותו למקומו 

והולמים בו שוב במשך שעות עד 
שעוביו דקיק במיוחד. חפיסות עלי 

זהב יוכלו לשמש מתנות נאות.

 שֶווה ִיין ּבין ָצ'אּון

רחוב 89 )37/38( פתוח מדי יום 
7:00-22:00

 )Shwe In Bin Kyaung( המנזר
המהודר, הוקם בשנות התשעים 

 מקדש ָמהאמּוני

 Boba Htu( 45 רחוב 82, מדרום לרחוב
Rd( פתוח מדי יום 4:00-23:00 =
ָמהאמּוני )Mahamuni( הוא 

המקדש השני בחשיבותו במדינה 
אחרי פגודת שֶוודאגֹון שביאנגֹון. 
מסורת מקומית גורסת כי פסל 

בודהה מארד המפואר השוכן בו, 
הוא אחד מחמישה פסלים דומים 
של בודהה ההיסטורי, שנוצקו עוד 

בתקופת חייו. בפועל, משערים 
כי הוא נוצר כנראה 500 שנה 
מאוחר יותר, ובוודאות יודעים 
כי הובא לכאן ב־1784 כשלל 

מהפשיטה של ּבֹודֹוֶּפָיה על ָאָרקאן 
)ראו עמ' 115(. הכניסה לאזור 

המקודש הפנימי אסורה לנשים, 
ורק גברים רשאים להניח עלי 

זהב על הפסל. עם השנים הונחו 
עלי זהב רבים כל כך עד כי נוצרו 
גושי זהב גדולים על הדמות. רק 

הפנים נותרו נוצצות וחלקות, שכן 
מדי יום מלטשים אזור זה בלבד.

באולם ליד המקדש הראשי 
נמצאות שש דמויות נאות של 

פסלים הינדו-בודהיסטים שנבזזו 
בראשית מאנגקור ואט, אך 

אחר כך נבזזו שוב מָאָרקאן בידי 
צבאו של ּבֹודֹוֶּפָיה. המאמינים 

( שוק אבן הירקן
רחוב 87 )39/40( פתוח מדי יום 

8:00-11:00 ו־14:00-16:00 & דמי 
כניסה

מיאנמר היא המקור של אבן הירקן 
האיכותית בעולם, וכמעט כל 

חומר הגלם עובר בשוק אבן הירקן 
רחב־הידיים שברחוב 87. זהו 

מקום מרתק, אך רק למומחים של 
ממש מומלץ לקנות כאן משהו, 

שכן קשה מאוד לאמוד את מחירה 
של אבן הירקן. מדי בוקר נפגשים 

קונים וסוחרים כדי להתמקח 
סביב שולחנות פורמייקה ארוכים, 

כשהם מאירים באור בוהק את 
פיסות אבן הירקן ומעריכים 

את איכותן. ברחבי השוק ניתן 
לראות בעלי־מלאכה חותכים 

ומלטשים את האבנים ומעצבים 
מהן אבנים משובחות לייצוא.

 פגודת ֵאיינדֹוָיה

רח' Eindawya )88/89( פתוח מדי יום 
8:00-21:00

מרחק שלושה גושי בניינים 
מצפון־מערב לֶסצ'אִת'ָיה ניצבת 
 )Eindawya( הפגודה המוזהבת

על מצע של ארבע טראסות 
מרובעות ומדורגות. הֶזדי היפה, 
דמוית הפעמון, נבנתה בהוראת 

ּבאגאן ִמין )1811-80(, השליט 
התשיעי של שושלת קֹונָּבאּון, 
במקום בו שכן ארמון מלכותי, 
שהיה מקום מגוריו של המלך 

כשעוד היה נסיך. בדמיון העממי 
קשורה הפגודה להתקוממות: 

אי־צייתנותו של המלך ּבאגאן ִמין 
הציתה ב־1852 את המלחמה 

האנגלו-בורמזית השנייה, וב־1919 
סולקה קבוצת אירופים מהמתחם 
לאחר שחבריה סירבו לחלוץ את 
נעליהם )הנזירים האחראים לכך 

נידונו אחר כך למאסר עולם(. 
 ,)Myoma Nyein( מיֹוָמה ְנֵיין

אחד הזמרים האהובים בבורמה 
של שנות השלושים של המאה 

הקודמת, הנציח מאוחר יותר את 
 Eindawya Paya ,המקדש בלהיט

Zay, שהולחן לאות תמיכה בסוחרי 
שוק ֶזג'ֹו, שגדשו את מתחם 

המקדש במחאה נגד חוקי העונשין 
שהבריטים כפו על בורמה.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 n 1,100,000 * C3 מפת דרכים
 ,Myanmar Travels and Tours

רחוב 68 על 27 טל' 02-60356 & 
הכניסה אל כל האתרים העיקריים 
כלולה בכרטיס המשולב של רשות 
העתיקות, ותוקפו לשבוע אחד ( 

_ פבר'/מרץ: פסטיבל מקדש 

ָמהאמּוני; יולי/אוג': פסטיבל צ'ינלֹון 
)chinlone( של חודש וואסֹו 

במקדש ָמהאמּוני. 

תחבורה
k נמל־התעופה הבינלאומי של 

ָמנדאֵליי £ התחנה המרכזית של 
 @ )Mandalay Central( ָמנדאֵליי

4

כל האתרים 

1 מקדש ָמהאמּוני
2 שוק אבן הירקן

3 שֶווה ִיין ּבין ָצ'אּון
4 פגודת ֶסצ'אִת'ָיה

5 פגודת ֵאיינדֹוָיה
6 שוק ֶזג'ֹו

7 ארמון ָמנדאֵליי
8 גבעת ָמנדאֵליי

( שוק ֶזג'ֹו
רחוב 84 )26/27( פתוח מדי יום 

9:00-19:00
השוק )Zegyo(, אזור הקניות 

המרכזי בָמנדאֵליי, משתרע על 
פני כמה מרכזי קניות רב־קומתיים 

בסגנון סיני, ויש בו דוכנים רבים, 

מאמינה נוגעת באחד מפסלי אנגקור 
בציפייה לריפוי ממחלה

של המאה התשע־עשרה עבור 
שני סוחרי אבן ירקן סיניים 

עשירים. המבנה נבנה בעץ טיק 
בסגנון קֹונָּבאּון קלאסי ומתהדר 

במגדל מרכזי דק וגבוה עם שבעה 
שלבים הולכים וצרים שמעליו 

מתנוסס עיטור קצה מוזהב. 
בכרכובים ובשולי הגג נשמרו 

עיטורים מגולפים להפליא בדמות 
קרני שור, הדומים לאלה שבמנזר 

שֶוונאנדֹו, אף כי בשונה מקרובו 
הנודע יותר, זוכה שֶווה ִיין ּבין ָצ'אּון 

רק למספר מבקרים מועט. זהו 
נווה של שלווה ואחד המקומות 
הנינוחים ומלאי־האווירה בעיר.

בהם ניתן לקנות הכל, מתה 
מוחמץ ועד לכפכפי קטיפה 

מסורתיים. ברחובות שסביב השוק 
ניתן למצוא דוכנים ססגוניים 

של תוצרת טרייה, וכן מעדנים 
מקומיים רבים. הזמן הטוב ביותר 
לביקור בשוק הוא מוקדם בבוקר 

לפני שהוא נמלא המונים וחום 
מעיק, וכשהנזירים המקומיים 

צועדים בין הדוכנים כדי לאסוף 
נדבות. בשעות 17:00-22:00 צץ 
כאן שוק לילה עם דוכני ברביקיו.
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נוהגים לחכך ידיהם בחלקי גוף 
שונים של הפסלים בציפייה 

להתרפא ממכאובים וממחלות.
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7

8

2
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1

עץ ָמהאּבֹוְדהי, צמח מייחור 
של פיקוס הּבניאן הקדום 
הגדל בּבֹוְדגאָיה שבהודו.

באולם התפילה 
המערבי ניצב פסל 

של קאסאָּפה בודהה

יד להנצחת התקוממות הסטודנטים ב־1920 
שהובילה למאבק למען העצמאות

באולם התפילה המזרחי ניצב 
פסל של קאקּוָסנְדָהה בודהה

9 פגודת שֶוודאגֹון
הפגודה )Shwedagon( האגדית היא המקדש הבודהיסטי 
הקדוש ביותר במיאנמר. גובהה 99 מ', היא חולשת על קו 

הרקיע של יאנגֹון, ואף יותר מכך בתודעת הבודהיסטים 
במדינה. אין אתר מקודש ממנה, ואין מקום שזוכה למספר 
כה רב של מבקרים. לפי אגדות מקומיות שמורים במקדש 

שרידים מקודשים של ארבעה בודהות, בהם שמונה שערות 
של גאוטמה, שהובאו לכאן, כך לפי האגדה, עוד בתקופת 

חייו. השליטים השונים בבורמה הרחיבו ועיטרו את המתחם, 
והוסיפו לו מקדשים רבים, אולמות וסטּוּפֹות קטנות יותר. על 
אף הנזק שגרמה רעידת־האדמה ומספר מקרי השחתה של 

הפולשים הקולוניאליים, שוחזרה הפגודה להפליא 
מספר פעמים והיום היא מרהיבה ביופייה.

. המקום המגשים משאלות
מאמינים כורעים ברך ומתפללים במתחם פתוח דמוי כוכב, 

כשפניהם אל הסטּוָּפה הגדולה, בתקווה להתגשמות משאלותיהם. 
נקודת התצפית מכאן אל הסטּוָּפה היא היפה ביותר במתחם.

ֵסיין   ּבּו
 ,)sein bu( צריחון היהלום

המתנוסס בראש הצריח המחודד, 
הוא הנקודה העליונה של פגודת 

שֶוודאגֹון. הצריחון מעוטר ביהלום 
יקר־ערך של 76 קראט. כשקרני 
השמש פוגעות בדופן אבן־החן 

הן נשברות ויוצרות קשת של 
צבעים בטראסה שתחתיה. 

המדריכים והנזירים המקומיים 
מצביעים למבקרים על נקודה 

מסוימת באורך של כשני מטרים 
בה משתנה קשת הצבעים כל 
עוד הצופה פוסע הלוך ושוב.

מקרא

 )Naungdawgyi( 1 פגודת ָנאּונדֹוג'י
הוקמה במקום בו נשמרו שערותיו 
של בודהה לפני שאוכסנו בסטּוָּפה.

 ,)Mahabodhi( 2 פגודת ָמהאּבֹוְדהי
היא העתק של פגודה בשם זה 

בּבֹוְדגאָיה שבהודו, בה זכה בודהה 
בהארה, והיא שונה מאוד בסגנונה 

מהמבנים האחרים במתחם.
 )Bo Bo Aung( 3 מקדש ּבֹו ּבֹו ָאאּון

נבנה, לפי האמונה, בידי קוסם עם 
כוחות פלאיים.

4 טאָווה גּו בודהה עם עיני האודם 
)Tawa Gu Buddha( הוא אחד 

מתשעת הפלאים המחוללים נסים 
בפגודה.

5 צריחון תפרחת הבננה מכוסה 
ביותר מ־13,000 לוחות זהב מוצקים, 

בניגוד לחלקים התחתונים של 
הסטּוָּפה, המכוסים עלי זהב.

6 הטראסות המתומנות העליונות 
פתוחות רק לנזירים.

7 64 פגודות מקיפות את הסטּוָּפה, 
שמונה בכל ּבֹו   ּבֹו   ג ' י, עמדות כוכבים 

  )ראו עמ' 33(.
 Maha( 8 פעמון מאהאה גאנְדָהה

Gandha(, ניצוק ב־1779, ונתלה 
ב־1825 מעל נהר יאנגֹון, אליו נפל 

בניסיון של הבריטים לגנוב אותו.

פגודת שֶוודאגֹון זוהרת בצבעי זהב 
בשעת בין ערביים

חשוב לדעת
מידע שימושי

מפת העיר C2. גבעת סינגּוטאָרה 
)Singuttara(, 4 ק"מ מצפון לפגודת 

סּוֶלה פתוח מדי יום 4:00-22:00 & 
7 באמצעות המעליות שבשער 

הדרומי; בשער המזרחי יש גם מעליות; 
במערבי יש מדרגות נעות = _ מרץ: 

פסטיבל הפגודה השנתי 
 shwedagonpagoda.com ∑

תחבורה
k נמל־התעופה הבינלאומי מינָגָלדֹון 

@ מס' 43 מפגודת סּוֶלה. 

אולם התפילה הצפוני
פסל של גאוטמה, בודהה 

ההיסטורי, שוכן באולם התפילה 
הצפוני, ומצדדיו 'עמדות 

כוכבים' המציינות התחנות 
בדרכו של כוכב נוגה.

. הכניסה הדרומית 
ואולם התפילה

במרכז האולם הזה 
ניצב פסל של קֹוָנָגָמָנה 
)Konagamana(, השני 
מבין חמשת הבודהות 
של ימינו. הגג מעוטר 

בשבכת ברזל יפה מאוד.

ראְקַהיין טאָזאּון
האולם )Rakhine Tazaung( נבנה עבור 

שניים מעשירי ָאָרקאן. את שולי הגג 
מעטרים פיתוחי עץ עשירים ובחלל 

הפנים יש פסל בודהה שוכב גדול.

. פעמון מאהאה טיסאָדה
המלך ָת'ָיוואדי )1787-1846( 
הזמין ב־1841 את יציקתו של 

 ,)Maha Tissada( הפעמון
שמשקלו 36,000 ק"ג. 
התקרה בביתן הפעמון 

מחופה בעיטורי לכה יפים 
ומשובצת בפסיפס זכוכית.
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ָאאּונּפאן
ֶההֹו

נאמּפאן

נאמלווי

שו�ואּו

אדי
ֹוְקהָאוו

ד

אנלווין (סאלווין)
ת�'

אלווין)
ווין (ס

ת�'אנל

לאשֹו

ְהסיּפֹו

יקבים באזור
אגם אינֶלה

ָטאּונג'י
ְנָיאּונשֶווה

אגם אינֶלה קאקּו

מערות ּפינדאָיה

קאלֹו

מחנה הפיל
בעמק הגבעה

הירוקה

ֶקנטּון

מֹוגֹו

ת מ ר
ן א ש

Nawnghkio

Pankaytu

Mong Kung
Hsadaw

Mongmit

Si U

Namtu

Mabein

Leikha
Lawksawk

Tangyan

Mong Hsu

Pangwaun

Pangsang

Mong
Ping

Kunhing

Mong Ton

Mong Hsat

Mong Mang
Mong Hpayak

Tachileik

Mong
Yawng

Mong
Yang

Monglar

Mong Pan

Mong
Nai

Hsi Hseng
Pinlaung

Mongyai

Kyethi
Mansan

Kutkai

Namsang

Kunlong

Ywangan

Kyaukme

Loikaw

ְּבהאמֹו

ָמנדאֵליי

ָמנדאֵליי

ֵמייטיָלה

ָטאּון-ְנגּו

מּוֶסה

ן א ש

מבט אל מזרח מיאנמר
עיקר מזרח מיאנמר נכלל במדינת שאן, היחידה המנהלית הגדולה 

ביותר במדינה, המשתרעת ממחוז יּונאן שבסין בכיוון צפון־מזרח, ועד 
לגבול תאילנד ולאוס בכיוון דרום־מזרח. באגם אינֶלה ניתן לבקר ללא 

קושי, ועיירת השוק ההומה ְנָיאּונשֶווה שבקצה הצפוני של האגם, 
משמשת בסיס מצוין לטיולי־שיט. במערב שוכנת קאלֹו, שהיתה 
עיירת־נופש קולוניאלית הררית והיום היא נקודת מוצא מומלצת 

לטרקים בין כפרי קבוצות המיעוט באזור. הלאה בכיוון צפון שוכנת 
ְהסיּפֹו, שהיא מרכז טרקים הזוכה למספר קטן יותר של מטיילים, 
וממנו יוצאים מסלולים העוברים בחבלי ארץ מגוונים מבחינת פני 
השטח ומבחינה אתנית, כמו בֶקנטּון שבמזרח, משם ניתן לצאת 

לטיולי־יום ברגל אל כפרי משולש הזהב. הביקור בשוקים המקומיים 
באזור יספק למטייל הזדמנות לפגוש בבני קבוצות המיעוט, היורדים 

מהגבעות בימי השוק עטויים במיטב מחלצותיהם המסורתיות.
סירה ארוכת־זנב שטה בין הגינות הצפות של בני אינָת'ה באגם אינֶלה

פרט מגילוף בעץ בְהִסי 
ְקהאּון ָטאּון ָצ'אּון 

שבּפינדאָיה

נזיר מלמד ילדים בבית־ספר כפרי 
באזור אגם אינֶלה

תחבורה
הדרך הטובה להגיע אל המרכזים העיקריים 

של מזרח מיאנמר היא בטיסה, שכן מצב רוב 
הכבישים באזור בכי רע; לדוגמה, הנסיעה 

מָמנדאֵליי אל אגם אינֶלה נמשכת תשע שעות 
מפרכות באוטובוס, אך רק 40 דקות בטיסה. 

מבקרים הנמצאים כבר במיאנמר חייבים לטוס 
אל ֶקנטּון, שכן הכביש מָמנדאֵליי עדיין סגור 

לתיירים זרים, אך מטיילים הנכנסים מֶמה 
סאי )Mae Sai( שבתאילנד, יוכלו לחצות אל 

 ;Tachileik( המדינה בכביש היוצא מטאצ'יֵליי
הנסיעה הלאה מוגבלת לֶקנטּון בלבד(. בערים 
הגדולות ניתן לשכור בדרך כלל אופניים - זוהי 
אפשרות מהנה לנסיעה באזור. באגם אינֶלה, 

ניתן לשוט בסירות ארוכות־זנב אל אתרים 
שאי־אפשר להגיע אליהם בדרך אחרת.

כל האתרים

1 אגם אינֶלה עמ' 166-68

2 ְנָיאּונשֶווה
3 קאלֹו

4 מחנה הפיל בעמק הגבעה 

הירוקה
5 ָטאּונג'י

6 קאקּו

7 יקבים באזור אגם אינֶלה
8 מערות ּפינדאָיה עמ' 174-75

9 ְהסיּפֹו

0 לאשֹו
q ֶקנטּון

מעשה הטלאים של השדות באזורי הכפר של קאלֹו

פרט מגילוף באתר בודהיסטי נידח בקאקּו

מקרא
כביש ראשי
כביש אחר

מסילת רכבת
גבול בינלאומי

גבול אזורי
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פגודת שֶוודאגֹון 
ותחנת הרכבת

פגודת 
ּבֹוטאָת'אּון

בית 
המשפט 
המחוזי 

של יאנגֹון

בית 
המכס

דוכני סמוסה

דוכני מֹוִהיְנָגה

שגרירות 
בריטניה

שגרירות 
אוסטרליה

Hlaing River

מפת רחובות מאוירת: הרובע הקולוניאלי
הבירה הקולוניאלית לגדת נהר יאנגֹון חוותה תנופת בנייה משמעותית לאחר המלחמה 

האנגלו-בורמזית השלישית ב־1885, כשבמרכזה ניצבה פגודת סּוֶלה, וגדת הנהר כשער 
כניסה ראוותני לעיר. מקבץ המבנים מסוף המאה התשע־עשרה ומתחילת המאה 

העשרים שבמרכז יאנגֹון הוא הגדול מסוגו בעולם, שריד שניצל באורח־נס מעידן בו 
ראנגּון הישנה היתה אחת הערים העשירות והקוסמופוליטיות ביותר באסיה. עם זאת, 

לאחר עשורים של הזנחה ובשל המעבר של מושב השלטון במיאנמר אל ֵנייּפידֹו ב־2011, 
נותרו מבני קומות מפוארים מן העבר בשממונם. בשנים האחרונות, נהרסו גם עשרות 

מבנים בני מאה שנה כדי לפנות מקום למבני בטון חדישים.

מקרא
מסלול הליכה מומלץ

1 . פגודת סּוֶלה
ציון הדרך המוזהב של יאנגֹון 

מתווה צללית נאה במרכז 
צומת סואנת. השכבות 

המתומנות של הסטּוָּפה 
מטפסות וחובקות באופן 

ייחודי גם את אזור הפעמון, 
המתקמר בדרך כלל ברכות.

3 . גן ָמָהָּבנדּוָלה
פארק הזיכרון ליד פגודת סּוֶלה 
נקרא פעם כיכר פיץ', על־שמו 
של לוטננט־גנרל אלברט פיץ', 

הנציב העליון של בורמה במאה 
התשע־עשרה. הפארק הוא 

מובלעת שלווה בלב מרכז העיר.

מבנים קולוניאליים
רבים מהמבנים הקולוניאליים 
המפוארים ביאנגֹון מתפוררים 

היום, החזיתות מכוסות 
עשבים שוטים, ופולשים 
למיניהם שוכנים במבנים 

ששימשו פעם חנויות כלבו, 
בנקים ומשרדי ממשלה.

רציף ּפאנזֹודאן

2 . בית־העירייה
זהו אחד המבנים האזרחיים הגדולים 

הראשונים בבירה הישנה שתוכנן בידי 
אדריכלים בורמזיים, והסגנון מקומי יותר 

באופן מובהק בהשוואה למבנים 
מראשית העידן הבריטי.

4 . מלון סטֶרנד
לאחר שנים של הזנחה אחרי העידן 

הקולוניאלי שיפצו יזמים בורמזיים 
ואינדונזיים באופן מושלם את 
המלון היוקרתי ביותר ביאנגֹון.

הכנסייה הבפטיסטית 
עמנואל

 Immanuel( הכנסייה
Baptist Church( מ־1830 

היא אחת העתיקות ביאנגֹון. 
ב־1812 הביאו מיסיונרים 

אמריקניים את הזרם 
הבפטיסטי לבורמה, והוא 

עדיין זוכה לקהל מאמינים 
אדוק בין בני קאֶרן.

. בית המשפט העליון
המבנה ששימש בעבר כבית המשפט 

העליון תוכנן בסגנון המלכה אן, ובנייתו 
הושלמה ב־1911. חזיתו העירונית, 

הבנויה לֵבנים אדומות, ומגדל 
השעון הגבוה שלו הם ביטוי מובהק 

לראוותנות של תהילת ימי הראג'.
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מדריך זה נועד לעזור לכם למצות את המיטב מביקורכם במיאנמר, לספק לכם 
המלצות מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי. הפרק היכרות עם מיאנמר ממפה 
את המדינה ומציב אותה בהקשר היסטורי ותרבותי, כולל אירועים חשובים במהלך 
השנה. הפרק אזוריה של מיאנמר מתאר בפירוט אתרים חשובים, תוך שימוש 
בצילומים, במפות ובאיורים. בפרק מידע שימושי יש מידע על מלונות, מסעדות, 
קניות, בידור ופעילויות־חוץ, והפרק חשוב לדעת מכיל מידע נוסף הנחוץ למטיילים, 

מאמצעי התחבורה ושירותים רפואיים ועד בנקים ותקשורת.

איך להשתמש במדריך זה

מבוא הנופים, ההיסטוריה 1 
ואופיו של כל מחוז מתוארים 

בתת־פרק זה, בו תלמדו כיצד 
התפתח האזור במשך מאות שנים 

ומה הוא צופן לתיירים כיום.

מפת האזור מציגה את רשת 2 
הכבישים הראשיים, ומעניקה 

מבט כללי אל האזור. כל האתרים 
החשובים מסומנים וממוספרים 

במפה זו. באותו עמוד תמצאו גם 
טיפים שימושיים לנסיעה באזור.

מידע מפורט כל העיירות 4 
החשובות ושאר מוקדי־

העניין מתוארים לפרטיהם לפי 
סדר מספורם במפת האזור.

העיגולים הממוספרים מאירים 
מרכיבים חשובים באתר המצוין במקרא.

חשוב לדעת הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

מוקדי־העניין העיקריים של 6 
מיאנמר כל אחד מהם זוכה 
לכפולת עמודים )או יותר(. מבנים 

עתיקים מתוארים בחתך רוחב של חלל 
הפנים שלהם. מוקדי־עניין חשובים 

אחרים מתוארים במבט ממעוף הציפור, 
והיבטים נבחרים מפורטים בהם.

מפת העיר במפות הערים 5 
הגדולות מסומנים האתרים 
העיקריים, וכל אחד מהם מתואר 

בפירוט. במפה מסומנים גם 
מרכזי התחבורה בעיר.

אזוריה של מיאנמר
המדינה מחולקת לשמונה אזורים 

- ולכולם מוקדשים פרקים נפרדים. 
האתרים המעניינים ביותר ממוספרים 

במפת האזור שבתחילת כל פרק.

הכוכבים מציינים אתרים 
מומלצים במיוחד.

מסלול ההליכה המומלץ 
מסומן בקו אדום מקווקו.

מפת הרחובות המאוירת 3 
תקנה לכם מבט ממעוף הציפור 

אל האזור התיירותי הנסקר. מספור 
האתרים מקביל לתיאור המלא של 

כל אתר ואתר בעמודים הבאים.

מסגרות כתובות וטלפונים 
כוללות פרטים על כל המוסדות 

או החברות המתוארים בפרק.

שימושון בפרקים מידע 7 
שימושי וחשוב לדעת יש 

מידע ועצות על היבטים מעשיים של 
הטיול, בהם תחבורה, תיירות אחראית, 

בריאות, כסף, מלונות ומסעדות.

מסגרות מאירות מרכיב ייחודי או 
סיפור מעניין על העיר או על האתר.

כיתובי התמונות מאירים היבטים מעניינים 
של נושאים הקשורים באתר או באזור.

כל אזור במיאנמר מזוהה בקלות בעזרת 
הלשונית הצבעונית. מפתח הצבעים 
המלא מופיע בדש הכריכה הקדמית.

כל האתרים היא רשימה המפרטת 
את כל האתרים הנסקרים בפרק, 

לפי מספורם במפת האזור.
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המסלולים הבאים תוכננו כך שיקיפו את מוקדי העניין העיקריים במיאנמר בפרק הזמן 
הקצר יחסית העומד לרשות רוב המבקרים במדינה. תחילה מתוארים צמד מסלולים 
של יומיים בערים העיקריות, יאנגֹון )ראנגּון( וָמנדאֵליי. אחר־כך מפורט מסלול של 
שבועיים העובר באתרי־החובה ברחבי המדינה - החל בשתי הערים הגדולות ועד לאגם 
אינֶלה הקסום במזרח ושרידי ּבאגאן העתיקה במערב - לצד הצעות להמשך הטיול 
לשלושה או לארבעה שבועות. השלמת המסלול בשבועיים, תדרוש מהמטיילים לעבור 
בין נקודות מפתח בטיסות־פנים, בשל תנאי הכביש הירודים לרוב במיאנמר. להמשך 
הטיול אל העיירה ֶקנטּון שבקצה המזרחי של המדינה, טיסה היא אמצעי התחבורה 
היחיד המותר למבקרים זרים, ואל סיטֶווה שבמדינת ראְקַהיין ניתן להגיע רק במעבורת.

לגלות את מיאנמר

אגם אינֶלה
הכפרים, המקדשים, המנזרים והגינות של בני אינָת'ה שבאגם אינֶלה, 
ניצבים על כלונסאות ומבצבצים בשלווה מעל פני המים. אורח החיים 

הימי הייחודי התפתח כנראה במאה השמונה־עשרה לאחר שהמלך 
המקומי סרב להעניק לבני אינָת'ה היתר לבנות את בתיהם על היבשה.

זאַגיין
מאות סטּוּפֹות מוזהבות, מקדשים 

ומנזרים לבנים מתנשאים מעל הגדה 
המערבית של נהר ֶאיאוואדי בגבעת 

זאַגיין שליד ָמנדאֵליי. רשת שבילי־אבנים 
מקשרת בין המקדשים, ומספקת תצפית 
נרחבת אל לבה הרוחני של בורמה עילית.

כפרי צ'ין
למבקרים בדרכם לעיר העתיקה ְמָיאּו אּו 
מומלץ לסטות מהמסלול ולטייל בכפרים 

 .)Lemro( של בני צ'ין לגדת נהר ֶלמיֹו
הכפריים שנעקרו מבתיהם ליד גבול 

בנגלדש בעקבות המרידות, מתבססים על 
דיג ועל חקלאות לפרנסתם, והביקור כאן 

מספק הצצה חטופה אל אורח חייהם.

שבועיים במיאנמר

• הפאר והגודל המופלאים 
של פגודת שֶוודאגֹון 
המוזהבת שביאנגֹון, 
המבנה הבודהיסטי 
המקודש והמתוייר 

ביותר במיאנמר.
• הרובע הקולוניאלי 

ביאנגֹון על רחובותיו 
הסואנים והמבנים 

המתפוררים והמרשימים 
מעידן הראג' הבריטי.
• פסלי בודהה השוכב 
העצומים של ּבאגֹו, 

מרחק טיול־יום מיאנגֹון.
• פגודת אבן הזהב של 

צ'איִת'יאֹו הייחודית 
הניצבת על סלע התלוי 

על בלימה.
• האווירה הייחודית באגם 

אינֶלה, שבו דייגים 
החותרים ברגל אחת, 

כפרים של בתי 
כלונסאות וגינות צפות.

• השרידים המרתקים של 
אינָווה )ָאווה(, אחת 

מערי־הבירה העתיקות 
של המדינה, בהם מנזר 

מחופה עיטורי־טיח 
ומנזר הבנוי מעץ טיק.
• ביקור בשוקי ָמנדאֵליי 

אחרי סיור בארמון 
ובאתרים הסמוכים, 

שרידים מתור הזהב של 
בורמה במאה התשע־

עשרה.
• נהר ֶאיאוואדי המרשים, 
הזורם סמוך לפירמידה 

הכבירה של מיאנמר: 
הסטּוָפה הבלתי־גמורה 
של ּבֹודֹוֶּפָיה שבמינגּון.

• שבילי־האבנים 
המתפתלים דרך מקדשי 
זכוכית ופסיפס וסטּוּפֹות 
מוזהבות במעלה גבעת 

זאַגיין, לתצפית אל 
ֶאיאוואדי.

• הזריחה הקסומה מעל 
האגם בָאָמָרּפּוָרה שליד 

ָמנדאֵליי, כשתושבים, 
נזירים ומגדלי ירקות 

חוצים את גשר אּו ֵּביין 
הנודע.

• אחד המראות המיוחדים 
ביותר בדרום־מזרח 

אסיה: יער של מגדלי 
מקדשים אדומים 

נוצצים, של צריחונים 
מהודרים, ושל מנזרים 

מימי־הביניים המזדקרים 
מעל המישורים 

הצחיחים של ּבאגאן.

פרסקו מהמאה השבע־עשרה במקדש ָאָננָדה שבּבאגאן בו מתוארות תמונות מחיי החצר הבורמזית

מקרא
שבועיים במיאנמר

אפשרויות להמשך הטיול
טיסות־פנים

0 100
ק"מ

| היכרות עם מיאנמר   1011  |  לגלות את מיאנמר 



נדקס  | אי  242243  | נדקס   אי

ראו גם מלחמות וכיבושים  
106 Andaw ָאנדֹו, פגודת

113 ,110 Andaw Thein ָאנדֹו ֵת'יין
אנדמן, ים 16, 17, 19, 25, 62, 187, 

223 ,222 ,199 ,193 ,189
 Anawrahta ָאנֹוָיאָתה, המלך

 ,122 ,51 ,50 ,30 ,15 (1015-78)
136 ,134 ,132 ,128

ָא-ְנֵיין ּפֶווה, A-nyeint pwe ראו 
תיאטרון, מוסיקה ומחול

 Ananda Oak Kyaung ָאָננָדה אֹו ָצ'אּון
126 ,118

 ,10 ,8-9 ,5 Ananda ָאָננָדה, מקדש
 ,121 ,118 ,51 ,50 ,44 ,43 ,35 ,15
218 ,172 ,135 ,128 ,126 ,124-25

 ,34 Asana (תנוחת יוגה) אסאָנה
124 ,35

ראו גם ָלקשאָנה, מּודָרה, יוגה  
97 ,91 ,90 Akauk Taung ָאָקאּו ָטאּון

177 ,44 ,39 ,20 Akha ָאָקה, בני
אקולוגיה וסביבה 22, 24, 25, 27, 62, 

241 ,223 ,172
בירוא יערות 25, 89, 96, 107, 179  

מגוון ביולוגי 25  
ציד בלתי חוקי 25, 107, 185  

ציקלון נארגיס 59, 101, 104, 105  
תיירות אחראית 227  

ראו גם פארקים לאומיים; בעלי־חיים  
ָאק-יאּב, Aykab ראו סיטֶווה

אקלים 44-47
183 a ארבע הפנים, פגודת

אריה, דמות אגדית ראו צ'ינֶת'ה, 
Chinthe

(ה)אריה, כס (סיָהָסָנה, Sihasana( ראו 
קֹונָּבאּון, שושלת

161 Aris, Michael ֶאריס, מייקל
ראו גם ָאאּון סאן סּו ִצ'י  

 Mrauk U (ְמָיאּו אּו) (ה)ארמון, מוזיאון
115 ,112 ,110

ארמונות 
ארמון הזכוכית (ארמון ָמנדאֵליי) 71,   

146 ,144
(ה)ארמון המלכותי של ְמָיאּו אּו   

114 ,112 ,110 Mrauk U
ארמון ָמנדאֵליי 10, 13, 54, 55, 57,   

 ,144-5 ,143 ,141 ,140 ,139 ,72
 221 ,220 ,217 ,149 ,148

ארמון ָקנּבֹוָזָת'ִדי, ּבאגֹו 92, 93  
 East ,ארמון שאן (הארמון המזרחי  

(Haw, ְהסיּפֹו 176
מקדש הזהב של ּבאגאן 122  

מתחם הארמון המלכותי של ְשרי   
קֶשטָרה 99

ראו גם שֶוונאנדֹו, מנזר  
 ,52 ,51 Arakan ָאָרקאן, ממלכת

 ,110-14 ,101 ,82 ,75 ,62 ,56 ,53
142 ,115

אשרות ודרכונים 195, 201, 226-27, 
237

אתרי־נופש 167, 205  
בתי כלונסאות 10, 11, 14, 63, 163,   
234 ,205 ,200 ,199 ,168 ,167 ,166
גינות צפות 10, 14, 165, 166, 168  

חתירה ברגל 2-3, 4, 42, 47, 79,   
168 ,163

טרקים 166, 173, 222  
יקבים 164, 165, 173, 207  

משי לוטוס 14, 63, 166, 168, 219  
סירות ארוכות־זנב 5, 14, 163, 164,   

169 ,168 ,166 ,165
רכיבה על אופניים 222  

ראו גם אינָת'ה, בני; אגמים  
219 ,166 Inpawkhon אינּפֹוְקהֹון

ראו גם לוטוס, משי  
 ,63 ,14 ,11 ,4 ,2-3 Intha אינָת'ה, בני

 ,173 ,172 ,168 ,166 ,165 ,163
234 ,219 ,218 ,200

בתי כלונסאות 10, 11, 14, 63, 163,   
234 ,205 ,200 ,199 ,168 ,167 ,166
גינות צפות 10, 14, 165, 166, 168  

חתירה ברגל 2-3, 4, 42, 47, 79,   
168 ,163

משי לוטוס 14, 63, 166, 168, 219  
סירות ארוכות־זנב 5, 14, 163, 164,   

169 ,168 ,166 ,165
ראו גם אינֶלה, אגם  

 ,166 ,49 ,48 ,32 ,14 Inthein אינֵת'יין
218 ,167

איסלאם ומוסלמים 21, 22, 59, 72, 
161 ,115 ,107 ,101 ,73

 ,24 Irrawaddy איראוואדי, דולפיני
183 ,179

ראו גם ֶאיאוואדי (איראוואדי), נהר;   
בעלי־חיים

איראוואדי, נהר ראו ֶאיאוואדי 
(איראוואדי), נהר

207 ,173 Aythaya ָאית'אָיה, יקב
ראו גם יקבים  

 Alaungsithu ָאָלאּונסית'ּו, המלך
135 ,123 ,104 (1089-1167)

 Alaungpaya ָאָלאּונֶּפָיה, המלך
 ,94 ,89 ,65 ,55 ,54 ,53 (1714-60)

184 ,97 ,95
166 Alodaw Pauk ָאלֹודֹו ָּפאּו, פגודת
אמנויות הבמה ראו תיאטרון, מוסיקה 

ומחול
 ,33 ,13 ,10 Amarapura ָאָמָרּפּוָרה
 ,146 ,141 ,140 ,139 ,56 ,49 ,36
155 ,154 ,153 ,152 ,150-51 ,149

177 Ann ָאן, בני
 Anauk, ָאָנאּו, ָאֶשה ֶּפֵליי, פגודות

132 ,118 Ashe Petleik
 Anaukpetlun ָאָנאּוֶּפלּון, המלך
153 ,95 ,82 ,52 (1578-1628)

(ה)אנגלו-בורמזיות, המלחמות 
(ה)ראשונה (1824-26) 55, 56, 71,   

192 ,142 ,77
(ה)שנייה (1852) 55, 56, 77, 143  

(ה)שלישית (1885) 55, 56-57, 68,   
139

 ,71 ,27 Orwell, George 'אורוול, ג'ורג
192 ,184

אור־שמש ראו אקלים
אזורי חיוג 235

148 ,146 Atumashi ָאטּומאשי, מנזר
50 I Ching (הנזיר) אי צ'ינג

 ,22 ,11 Ayeyarwady ֶאיאוואדי, אזור
 ,134 ,105 ,104 ,103 ,57 ,26-27 ,24

226 ,208
ֶאיאוואדי (איראוואדי), נהר 

 ,11 ,10 Ayeyarwady (Irrawaddy)
 ,26-29 ,24 ,22 ,19 ,17 ,16 ,15 ,13
 ,81 ,62 ,57 ,53 ,51 ,50 ,49 ,46 ,40

 ,117 ,115 ,103 ,101 ,97 ,90 ,89
 ,136 ,134 ,132 ,129 ,119 ,118
 ,156 ,154 ,153 ,152 ,140 ,139
 ,184 ,183 ,182 ,180 ,179 ,157

239 ,238 ,236 ,226
(ה)בקע הראשון 27  

(ה)בקע השני 27, 181, 183  
(ה)בקע השלישי 27  

דולפיני איראוואדי 24, 179, 183  
דלתה 16, 22, 24, 27, 57, 59, 101,   

226 ,217 ,208 ,105 ,104 ,102
מקור הנהר (ִמי סֹון) 17, 27, 181  

שיט בנהר ֶאיאוואדי 15, 28-29, 90,   
118

 ,140 Ayeyarwady ֶאיאוואדי, גשרים
153 ,141

איגרוף ראו ֶלת'ֶווי; ספורט מסורתי, 
ענפי

 ,169 ,167 ,166 ,14 Ywama איָוואָמה
234 ,170-71

ראו גם אינֶלה, אגם  
 ,36 Ayutthaya (סיאם) ָאיּות'האָיה

195 ,96 ,53
 )Mrigasana ,(ה)אייל, כס (ְמריָגָסָנה

144
ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  

143 ,13 Eindawya ֵאיינדֹוָיה, פגודת
 ,180 ,45 ,17 Indawgyi אינדֹוג'י, אגם

182 181
 ,36 ,13 ,10 Inwa (Ava)(ָאווה) אינָווה

 ,139 ,138 ,115 ,56 ,53 ,52 ,51
241 ,154-55 ,153 ,152 ,141 ,140

אינטרנט אלחוטי 198, 210, 211, 214, 
 234 ,215

ראו גם אינטרנט, מרכזי  
אינטרנט, מרכזי 70, 228, 234

ראו גם תקשורת; אינטרנט אלחוטי  
 ,67 ,66 ,12 Inya (יאנגֹון) אינָיה, אגם

211 ,210 ,202 ,80 ,79
 ,11 ,10 ,5 ,4 ,2-3 Inle אינֶלה, אגם

 ,49 ,48 ,47 ,44 ,42 ,39 ,32 ,17 ,14
 ,166-68 ,165 ,164 ,163 ,162 ,63

 ,176 ,174 ,173 ,172 ,170-71 ,169
 ,206 ,205 ,200 ,199 ,198 ,182
 ,219 ,218 ,215 ,214 ,208 ,207
 ,235 ,234 ,228 ,227 ,226 ,222

241 ,239 ,238 ,236

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
159 ,140 A Myint ָא ִמין

 ,58 ,57 Aung San ָאאּון סאן, גנרל
79 ,78

 Aung San Suu Kyi ָאאּון סאן סּו ִצ'י
161 ,80 ,78 ,77 ,59 ,58 ,23 ,22 ,19

 Aung (ּבֹוְדהי ָטָטאּון) ָאאּון ֶסָצ'ה
158 Setkyar

 Abeyadana ָאֶּביאדאָנה, מקדש
133 ,118

אבן הירקן, שוק 13, 142, 143, 218
אבן ירקן 142, 143, 183, 218, 219, 

227
אגמים 

 ,215 ,214 ,208 ,207 ,206 ,205  
 ,228 ,227 ,226 ,222 ,219 ,218
241 ,239 ,238 ,236 ,235 ,234

אגם אינדֹוג'י 17, 45, 180, 181, 182  
אגם אינָיה (יאנגֹון) 12, 66, 67, 79,   

211 ,210 ,202 ,80
אגם אינֶלה 2-3, 4, 5, 10, 11, 14,   

 ,63 ,49 ,48 ,47 ,44 ,42 ,39 ,32 ,17
 ,169 ,166-68 ,165 ,164 ,163 ,162
 ,182 ,176 ,174 ,173 ,172 ,170-71

 ,200 ,199 ,198
 83 ,67 Hlawaga (יאנגֹון) אגם ְהלֹוָגה  

 Zokanabe (יאנגֹון) אגם זֹוקאנאֶּבה  
83

אגם ָטאּונְמיֹו (ָאָמָרּפּוָרה)   
 ,149 ,139 ,13 ,10  Taungmyo

 152 ,150-51
 Meiktila (ֵמייטיָלה) אגם ֵמייטיָלה  

161
אגם מערת סאדאן (דרום־מזרח   

מיאנמר) 194, 227
 Naung Tung (ֶקנטּון) אגם ָנאּון טּון  

177
 Kyauk אגם פגודת ָצ'אּו קאָלה  

195 Kalap
 Pone Ta (ּפינדאָיה) אגם ּפֹון ָטה לֹו  

174 ,14 Lote Lake
 Kan Taw (יאנגֹון) אגם קאן טֹו ִמין  

86 Min
 Kan Thar (מֹוניָווה) אגם קאן ָת'ה ָיה  

214 ,204 Yar
 Kandawgyi (ָטאּון-ְנגּו) אגם קאנדֹוג'י  

204 ,96
אגם קאנדֹוג'י (יאנגֹון) 12, 66, 67,   

220 ,202 ,87 ,79
אגם קאנדֹוג'י (ִּפין אּו ְלווין)   

204 Kandawgyi
86 Thwaysay (יאנגֹון) אגם ת'ֵווייֵסיי  

ָטאּונָת'מאן, Taungthaman ראו אגם   
ָטאּונְמיֹו 

ראו גם נופים  

אדריכלות 
אדריכלות ּבאגאן 120-21  

השפעה הודית 32, 50, 81, 121,   
173 ,129 ,125

השפעה סינית 105, 143, 177, 199  
סטּוּפֹות של בני שאן 14, 32, 45, 63,   
 ,172 ,170-71 ,169 ,167 ,166 ,163

182 ,175 ,174 ,173
קולוניאלית 10, 12, 66, 68-69, 70,   
 ,161 ,160 ,159 ,141 ,106 ,80 ,71

 ,202 ,195 ,192 ,184 ,169 ,166
218 ,214 ,213 ,211 ,210 ,204

קֹונָּבאּון 33, 53, 55, 63, 124, 139,   
157 ,156 ,155 ,154 ,152 ,148 ,146

ראו גם בודהיסטיות, פגודות;   
בודהיסטים, מקדשים; מקדשי 

מערות, מנזרים, אולמות הסמכה, 
ופסלים; אומנויות ומלאכות־יד

 ,139 ,13 ,10 U Bein אּו ֵּביין, גשר
152 ,150-51 ,149 ,140
142 ,80 ,58 U Nu אּו נּו

 U Khanti אּו ְקהאנטי טאָזאּון
149 Tazaung

58 U Thant (אּו ת'אן) אּו ת'אנט
59 Obama, Barack אובמה, ברק

אודם, אבני 38, 74, 105, 218
ראו גם קֹונָּבאּון, מֹוגֹו, עמק  

 Hamsasana )(ה)אווז, כס (ָהמָסָסָנה
144

ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  
אוכל ומשקאות 206-209

אוכל בינלאומי 206  
אוכל צמחוני 206-207  
אוכל רחוב 206, 209  

ארוחות בורמזיות טיפוסיות 208-209  
המטבח הבורמזי 208  

ילדים 228  
מחלות המועברות במים ובמזון   

230-31
מנות אזוריות 208-209  

מסעדות 210-15  
משקאות חריפים 207, 227  

סלטים 209   
ראו גם מסעדות ובתי־קפה  

אולם קבלת הפנים של המלכה (ארמון 
ָמנדאֵליי) 144

אולמות הסמכה ראו בודהיסטים, 
מקדשים; מקדשי מערות, מנזרים 

ופסלים
 Umin Thounzeh אּומין ָת'אּונֶזה

153 ,35
אומנויות ומלאכות־יד

אבני־חן ותכשיטים 23, 38, 72, 142,   
227 ,218 ,166 ,163
אמנות בת־זמננו 219  

אמנות מערות 49   
אריחים ופסיפס 10, 15, 51, 72, 74,   

 ,135 ,134 ,132 ,125 ,96 ,95 ,94
195 ,153 ,144

בובות ומריונטות 13, 15, 37, 72,   
221 ,219 ,217 ,216

גילוף באבן, תבליטים ופסלים 12,   
 ,98 ,97 ,81 ,55 ,49 ,48 ,35 ,13
 ,127 ,124 ,121 ,113 ,112 ,110
 ,148 ,147 ,146 ,135 ,134 ,133

219 ,218 ,217 ,159 ,152
גילוף בעץ 12, 13, 47, 54, 55, 63,   

 ,125 ,124 ,112 ,93 ,78 ,76 ,75 ,72
 ,155 ,152 ,148 ,146 ,144 ,140
 ,216 ,169 ,164 ,163 ,162 ,159

218 ,217
גילוף בקרן 142  

כלי נגינה 37, 72, 126, 218  
סדנאות, מרכזים מסחריים ושוקים   
 ,105 ,104 ,79 ,63 ,35 ,15 ,14 ,13

 ,168 ,166 ,152 ,142 ,133 ,106
 ,217 ,216 ,210 ,183 ,181 ,174

219 ,218
סטּוקֹו (עיטורי־טיח) 10, 13, 15, 73,   
 ,135 ,133 ,127 ,124 ,121 ,120 ,93

159 ,158 ,155 ,140 ,139
עבודות מתכת 13, 14, 33, 35, 49,   

 ,142 ,107 ,105 ,96 ,75 ,74 ,72 ,71
217 ,216 ,174 ,149 ,148 ,146 ,144

עידן קֹונָּבאּון 20, 36, 53, 55, 63,   
174 ,142 ,135 ,126 ,120 ,71

עלי זהב 13, 31, 142  
עתיקות 217  

ציורים, ציורי־קיר ופרסקאות 8-9, 10,   
 ,118 ,117 ,81 ,73 ,66 ,53 ,49 ,15

 ,128 ,127 ,126 ,124 ,122 ,120
 ,152 ,149 ,135 ,133 ,132 ,129
219 ,217 ,216 ,177 ,159 ,158

קדרות 104, 105, 174, 181, 183,   
184

שטיחי־קיר ואריגים 14, 38, 39, 44,   
 ,216 ,168 ,166 ,152 ,106 ,63 ,55

219 ,218 ,217
שמשיות 105, 174, 217  

תצריבים 217  
ראו גם לכה, כלי; שוקים ובזארים  

אונסק״ו
(ה)אתר הארכיאולוגי של ּבאגאן 15,   

133 ,126 ,117
אתר מורשת עולם 99, 117  

ְשרי קֶשטָרה (ֶת'ְקהיטאָיה) 99  
 ,118 ,15 Upali Thein אּוּפאלי ֵת'יין

127 ,126 ,120
 ,177 ,163 ,92 ,19 Opium אופיום

231
ראו גם סמים; משולש הזהב;   

בטיחות ובריאות
אופני־הרים, רכיבה ראו אופניים, רכיבה

אופניים ראו רכיבה על אופניים
אופניים, רכיבה 118, 122, 123, 125, 

 ,222 ,202 ,169 ,167 ,164 ,161
241 ,223

ראו גם פעילויות־חוץ  



נדקס  | אי  244245  | נדקס   אי

ָּבנדּוָלה ָצ'אּון 110  
גּוּבָיאּוְנֶגה וגּוּבָיאּוצ'י (ֶווטצ'ין) 118,   

127 ,119
114 Gupru (ְמָיאּו אּו) גּוְּפהיּו  

דּוֶקקאן ֵת'יין 110, 113  
ְהטֹוֶקה קאן ֵת'יין ראו דּוֶקקאן ֵת'יין   

ְהטילֹו מינלֹו 15, 116, 117, 118,   
127 ,121

הינָת'ה גֹון 92, 93  
ְהִסי ְקהאּון ָטאּון ָצ'אּון 164, 174  
הר זֶווגאּבין 188, 189, 194, 195  

ֶווטאלי ֶּפה-ָיה-ג'י הגדול 115  
ווין ֵסיין טֹו ָיה 158, 189, 193  

טאָווה גּו בודהה 74  
טּו־ִיין ָטאּון 119  
ֶייה טֹו מּו 176  

לֹוָקה צ'אנָת'ה ָאּבהאָיה לאּבָהה מּוני   
81 ,66 ,12

ֵלייצ'ּון ֶסָצ'ה (ּבֹוְדהי ָטָטאּון) 158  
מאהאה ָאאּונמֶייה ּבֹונזאן ָצ'אּון 10,   

155 ,154
מאהאה ְמָיה מּוני (ָווה ָמהאמּוני) 176  

מאָהה-ָּפָסָנה גּוָהה 12, 65, 81  
ָמדאְהָיה ָצ'אּון ו־מאהאה ָננָדה   

קאנָת'ה 176
 Mwegyi Hnakaung מֶווג'י ְהנאָקאּון  

147
מיָמָלאּון ָצ'אּון 122  

מנזר ָאטּומאשי 146, 148  
(ה)מנזר הבודהיסטי ָטאּון קאָלה 137  

מנזר ְהַליין גּו 169  
מנזר הנחש (ת'אטאָנה ִלין ָיאּונשֶווה)   

93
מנזר שֶווה גּו 169  

מנזר שֶוונאנדֹו 55, 63, 139, 140,   
148 ,146 ,144 ,142

מערות ּפינדאָיה 11, 14, 45, 49,   
215 ,174-75 ,165 ,164

מערת סאדאן 188, 189, 194, 227   
מערת שֶווה אּומין 14, 174, 175  

מקדש ָאֶּביאדאָנה 118, 133  
מקדש ָאָננָדה 5, 8-9, 10, 15, 35,   

 ,124-25 ,121 ,118 ,51 ,50 ,44 ,43
218 ,172 ,135 ,128 ,126

מקדש ּבֹו ּבֹו ָאאּון 74  
מקדש גּוּבָיאּוצ'י (מינקאָּבה) 15,   

133 ,118
מקדש גֹודֹוּפאלין 118, 122  

מקדש ְדהאָמָינג'י 15, 118, 135  
מקדש לֹוָקְהֵטייּפאן 118, 135  

מקדש ֶלמֶיית'ָנה (ּבאגאן) 119, 129  
מקדש ֶלמֶיית'ָנה (ְמָיאּו אּו) 110, 113  
מקדש ֶלמֶיית'ָנה (ְשרי קֶשטָרה) 98  

מקדש מאנּוָהה 47, 118, 133  
מקדש ָמהאמּוני (ְדהאנָיאוואדי) 115  

מקדש ָמהאמּוני (מֹולאַמיין) 192  
מקדש ָמהאמּוני (ָמנדאֵליי) 5, 13,   

 ,115 ,111 ,63 ,53 ,47 ,45 ,35 ,34
 ,177 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139

218 ,192 ,190

פגודת נאנדֹו 106  
פגודת ְנֶגה ּפיֹו טֹו 175  
פגודת ְנָגצ'ֶווָנָדאּון 122  
פגודת נֹוָגָטָטְּפהּו 154  

פגודת ְנָווה-ָלה-ּבֹון ָטאּון 189, 193  
פגודת סאנדאמּוני 13, 146, 148-49  

פגודת סאנדֹו 106  
פגודת סאּפאָדה 118, 119, 120,   

128
פגודת סאָצ'ה מאן ָאאּון 110, 114  
פגודת סּולאמאני (ָטאּונג'י) 172  

פגודת סּוֶלה 12, 65, 66, 68, 70, 85,   
,87

פגודת ֶּפה-ָיה-ג'י 32, 98  
פגודת ֶּפה-ָיה-ָמה 90, 99  

פגודת ָּפְהטֹודֹוג'י (ָאָמָרּפּוָרה) 13, 33,   
152 ,139

פגודת ָּפְהטֹודֹוג'י (מינגּון) 156, 157  
פגודת ֵּפייסי ָדאּון 110, 114  

פגודת ָצ'אּו קאָלה 188, 189, 195   
פגודת ַצ'יי ְקהאּו 82  

פגודת ַצ'יית'אנלאן 192  
פגודת ָקאּון-ְהמּודֹו 153  

פגודת קּות'ֹודֹו 139, 146, 147, 148  
פגודת ָרָטָנה מאן ָאאּון 110, 114  

פגודת שֶוודאגֹון 10, 12, 15, 33, 42,   
 ,67 ,66 ,64 ,63 ,62 ,56 ,47 ,45
228 ,218 ,217 ,86 ,85 ,74-77

פגודת שֶוודיגֹון 154  
פגודת שֶווה ִיין מֹו (ְהָּפה-ָאן) 194  

פגודת שֶווה מינזּו 45, 182  
פגודת שֶווה ְּפהֹון ּפווין 172  

פגודת שֶווזיגֹון 15, 33, 44, 50, 118,   
134 ,132 ,128 ,120 ,119
פגודת שֶווָטאּון 102, 110  

פגודת שֶוומֹודֹו 45, 89, 92, 93  
פגודת שֶוומֹוְקהטֹו 105  

פגודת שֶווסאנדֹו (ּבאגאן) 15, 118,   
134-35

פגודת שֶווסאנדֹו (ָטאּון-ְנגּו) 96  
פגודת שֶווסאנדֹו (טּונֶטה) 104  

פגודת שֶווסאנדֹו (ִּפי) 44, 88, 89,   
 97 ,90

פגודת ֵת'יין ָדאּון 176  
פגודת ֵת'יינדֹוג'י 195  

ָצ'אּוטאלֹון ָצ'אּון 189, 192, 193  
 ,)pahto ,בודהיסטים, מקדשים (ּפאת'ֹו

מקדשי מערות, מנזרים (ָצ'אּון, 
(kyaung, אולמות הסמכה ופסלים 

ָאאּון ֶסָצ'ה (ּבֹוְדהי ָטָטאּון) 158  
אּומין ָת'אּונֶזה 35, 153  

אּוּפאלי ֵת'יין 15, 118, 120, 126,   
127

ָאנדֹו ֵת'יין 110, 113  
ָאָננָדה אֹו ָצ'אּון 118, 126  

ָאָקאּו ָטאּון 90, 91, 97  
ּבאגאָיה ָצ'אּון 10, 154, 155  

בודהה ֶסה ְהָטה ג'י 97  
בודהה ת'אנדֹוָג'ה 122  

ּבֹוְדהי ָטָטאּון 4, 14, 140, 158, 193,   
231

עשיית הטוב 21, 30, 31, 34, 46,   
126

פגודות ראו בודהיסטיות, פגודות;   
בודהיסטים, מקדשים; מקדשי 

מערות, מנזרים, אולמות הסמכה 
ופסלים 

 Kassapa Buddha קאסאָּפה בודהה  
125 ,95 ,75 ,15

 Kakusandha קאקּוָסנְדָהה בודהה  
125 ,95 ,74 Buddha

 Konagamana קֹוָנָגָמָנה בודהה  
125 ,95 ,75 Buddha

שין ָאָרהאן 30, 50, 51, 117  
218 ,77 ,45 shin pyu שין ּביּו  
שרידים, עצם 71, 106, 128,   

שרידים, שיער 70, 71, 96, 106,   
191 ,190 ,134

שרידים, שן 44, 95, 106, 110, 113,   
156 ,153 ,144 ,132 ,128

תורה ומושגים 30, 31  
(ה)תענית הבודהיסטית 47, 93  

 ,31 ,30 ,21 Theravada ֶתראוואָדה  
 ,126 ,117 ,95 ,92 ,73 ,51 ,49 ,34

191 ,148 ,146 ,136 ,129 ,128
ראו גם הינדואיזם, פולחן נאט,   

טנטריזם
בודהיסטיות, פגודות (סטּוָּפה, ֶּפה-ָיה, 

32-33 stupa, paya, zedi (ֶזִדי
ָא ִמין 140, 159  

וואט ג'ֹון ְקהאם (ג'ֹום ְקהאם) 46,   
177

מינגּון 10, 13, 26, 27, 28, 33, 53,   
 ,183 ,156-57 ,153 ,141 ,140 ,139

241 ,239
מתחם הסטּוָּפה שֶווה אינֵת'יין 166,   

167
נֹונדֹו ֶזִדי סטּוָּפה 179  

 ,49 ,48 Nyaung Ohak ְנָיאּון אֹוָהה  
166

פגדות יאדאָנה מֹון ָאאּון 169  
פגודות ָאָנאּו ו־ָאֶשה ֶּפֵליי 118, 132  
פגודת אבן הזהב צ'איִת'יאֹו 10, 11,   
 ,187 ,186 ,83 ,82 ,63 ,45 ,22 ,14
241 ,238 ,205 ,193 ,190-91 ,188

פגודת ֵאיינדֹוָיה 13, 143  
פגודת ָאלֹודֹו ָּפאּו 166  

פגודת ָאנדֹו 106  
פגודת ּבֹוּבֹוג'י 32, 98  

פגודת ּבֹוטאָת'אּון 12, 65, 66, 67,   
228 ,87 ,85 ,71 ,69

פגודת ּבּוֶּפה-ָיה 32, 118, 120  
פגודת ְדהאָמָיזיָקה 33, 118, 132   

פגודת ְהטיַליין שין 154  
פגודת ְהסינּפיּוֶמה 156  

פגודת ָיָטנאּבֹון 111, 113  
פגודת לֹוָקָננָדה 32, 118, 120, 132  

פגודת מאהאֶזִדי 91, 93, 95  
פגודת מינגאָלֶזִדי 15, 33, 118, 120,   

134
פגודת ָנאּונדֹוג'י 74, 85, 86  

74 Bo Bo Aung ּבֹו ּבֹו ָאאּון, מקדש
98 ,32 Bawbawgyi ּבֹוּבֹוג'י, פגודת

בובות, תיאטרון ראו תיאטרון, מוסיקה 
ומחול

ּבֹוג'ֹו ָאאּון סאן, מוזיאון (יאנגֹון) 
79 Bogyoke Aung San Museum

 Bogyoke Aung ּבֹוג'ֹו ָאאּון סאן, פארק
87 ,85 ,79 San

176 Bawgyo ּבֹוג'ֹו, פגודת
בודהה, פסלים 34-35

בודההּפאָדה (טביעות רגלי בודהה)   
35 Buddhapada
יצירת הפסלים 35  

ָמהאמּוני בודהה (ָמנדאֵליי)   
 ,35 ,34 ,13 ,5 Mahamuni Buddha

192 ,177 ,142 ,115 ,111 ,53
פסל בודהה ממושקף 97  
פסל בודהה מצביע 149  

פסלי בודהה עצומי־מידות 4, 12,   
 ,95 ,94 ,91 ,81 ,79 ,78 ,66 ,63 ,14
 ,152 ,149 ,146 ,135 ,132 ,115 ,97

193 ,175 ,158 ,153
ראו גם אסאָנה, ָלקשאָנה, מּודָרה  

 ,14 ,4 Bodhi Tataung ּבֹוְדהי ָטָטאּון
231 ,193 ,158 ,140

 ,30-31 ,21 Buddhism בודהיזם
34 ,33

אסאָנה (תנוחת יוגה) 34, 35, 124  
 bo bo gyi (עמדות כוכבים) ּבֹו ּבֹו ג'י  

114 ,96 ,77 ,76 ,74 ,71 ,33
 ,125 ,124 ,112 Jataka ג'אטאָקה  
159 ,152 ,133 ,132 ,129 ,128

ויּפאסאָנה 21, 31, 78  
 Tipitaka (הקאנון הפאלי) טיּפיטאָקה  

149 ,148 ,147 ,65 ,46 ,30
יום הולדתו של בודהה (קאסֹון,   

229 ,128 ,47 ,46 Kason)
35 lakshana ָלקשאָנה  

 ,117 ,51 ,49 Mahayana ָמהאָיאָנה  
133

מּודָרה 34, 35, 37, 122, 129, 175  
מועצות בודהיסטיות 80, 81, 148  

מיסיונרים 26, 30, 70, 94  
מתן צדקה 21, 31, 44, 47, 143,   

 169
נזירות 21, 30, 31, 67, 137, 231  

נזירים 13, 30, 31, 43, 44, 45, 46,   
 ,75 ,73 ,70 ,65 ,59 ,58 ,57 ,51 ,47
 ,117 ,114 ,105 ,95 ,94 ,78 ,77 ,76

 ,149 ,148 ,143 ,137 ,128 ,126
 ,162-63 ,159 ,158 ,155 ,152 ,153
235 ,229 ,195 ,194 ,169 ,167 ,165

193 ,94 ,46 nirvana ,נירוואנה  
עלי זהב 13, 31, 71, 74, 77, 132,   

191 ,177 ,176 ,166 ,149 ,148 ,142
עלייה לרגל 22, 31, 44, 45, 46, 63,   

 ,136 ,133 ,117 ,115 ,97 ,93 ,70
 ,187 ,182 ,174 ,153 ,149 ,137

194 ,193 ,191 ,190
 ,129 ,76 ,75 ,46 bodhi עצי ּבֹודִהי  

142

ּבאגאן החדשה 11, 15, 26, 118, 119, 
133 ,132 ,122

מלונות 203  
מסעדות, בתי־קפה וברים 212  

ּבאגאן העתיקה 2-3, 4, 15, 118, 
 ,133 ,132 ,130-31 ,129 ,122-23

217 ,201
מוזיאון האתר 122, 126, 133  

מלונות 203-204  
מסעדות, בתי־קפה וברים 212  

 Pagan Min ּבאגאן מין, המלך
152 ,143 (1811-80)

122 Bagan ּבאגאן, מקדש הזהב
 ,63 ,61 ,27 ,11 ,5 Bago ּבאגֹו, אזור

211 ,203 ,88-99
ּבאגֹו 10, 11, 14, 17, 26, 45, 51,   

 ,92-95 ,91 ,90 ,89 ,83 ,82 ,63 ,52
 ,235 ,211 ,203 ,184 ,153 ,134 ,96

 241
מלונות 203  

מסעדות, בתי־קפה וברים 211  
מפת האזור 90-91  

ְשרי קֶשטָרה (ֶת'ְקהיטאָיה) 26, 32,   
 120 ,98-99 ,97 ,91 ,90 ,89 ,50 ,49

תחבורה 90  
 ,17 ,14 ,11 ,10 Bago ּבאגֹו, העיר
 ,89 ,83 ,82 ,63 ,52 ,51 ,45 ,26

 ,184 ,153 ,134 ,96 ,92-95 ,91 ,90
 241 ,235

מלונות 203  
מסעדות, בתי־קפה וברים 211  

מפת העיר 93  
ראו גם האמָסה (הינָת'ה(, ציפור  

 ,17 Bago-Yoma ּבאגֹו-יֹוָמה, גבעות
96 ,90 ,89

 Bagyidaw ּבאג'ידֹו, המלך
156 ,155 ,142 ,56 (1784-1846)

173 ,163 ,20 Padaung ּבאָדאּון, בני
49 Padah-Lin ּבאָדה-לין, מערות
 Bahadur ּבאהאדּור שאה זאפאר

73 ,72 ,56 ,12 Shah Zafar
 ,72 Zeenat Mahal זינאת מאהאל  

73
ּבאהאדּור שאה זאפאר, הדארָגה של 

 ,12 Bahadur Shah Zafar, Dargah
87 ,85 ,72-73 ,66

ָּבאּונדֹוָזאּון (חדר הכתר המלכותי; 
 Baungdawzaung (ארמון ָמנדאֵליי

144
ּבאָמה/ּבּורמן (מיאנָמה/מיאנמר), 
Bamar/Burman (Mranma/ בני

 ,92 ,53 ,52 ,50 ,20 ,15 Myamar)
127 ,123 ,121 ,95

ּבאְנָיה יאן השני, המלך (שלט 
95 Byinnya Ran II (1491-1526

בד-אנד-ברקפסט ראו מגורים
 ,134 ,63 ,29 ,28 ,27 Bhamo ְּבהאמֹו

216 ,185 ,183 ,181 ,180
מלונות 205  

מסעדות, בתי־קפה וברים 215  

אתניות, קבוצות 20
אינָת'ה 2-3, 4, 11, 14, 63, 163,   
 ,200 ,173 ,172 ,168 ,166 ,165

234 ,219 ,218
ָאן 177  

ָאָקה 20, 39, 44, 177  
ּבאָדאּון 20, 163, 173  

ּבאָמה/ּבּורמן (מיאנָמה/מיאנמר) 15,   
 ,123 ,121 ,95 ,92 ,53 ,52 ,50 ,20

127
בני רֹוהינגָיה המוסלמים 22, 59, 101,   

107
דאנּו 20, 163, 169, 173  

הודים 20, 21, 56, 57, 72, 73, 83,   
169

ָווה 177, 207  
טאי (טאי לּו, טאי נּוָאה, טאי ְקהּון)   

177 ,15
מֹון 20, 21, 30, 45, 50, 51, 52, 53,   
 ,133 ,132 ,121 ,98 ,92 ,89 ,76 ,70

187 ,134
מֹוֶקן צועני הים 19, 187, 195  

נאָגה 39, 44, 178, 179  
נאנדָז'אֹו ראו ּבאָמה/ּבּורמן (מיאנָמה/  

מיאנמר) 
סינים 20, 38, 39, 50, 105, 142,   

218 ,209 ,208 ,206 ,177
ּפאָלאּון 176, 177  

ָּפה-אֹו 20, 39, 45, 46, 163, 169,   
219 ,173 ,172

צ'ין 10, 20, 58, 113  
קאצ'ין 20, 43, 44, 58, 179, 182,   

220 ,219 ,185
קאֶרן 20, 59, 69, 96, 187, 194  

ראְקַהיין (ָאָרקאן) 20, 50, 51, 53,   
113 ,110 ,107 ,82 ,75

שאן 20, 32, 38, 39, 51, 52, 58,   
 ,177 ,176 ,173 ,168 ,163 ,133

218 ,182
אתרי־נופש ראו מגורים

ב
 ,10 Bagaya Kyaung ּבאגאָיה ָצ'אּון

155 ,154
 Bagan ּבאגאן, האתר הארכיאולוגי

 ,116-37 ,62 ,26 ,18 ,11 ,8-9
224-25 ,196-7 ,130-31

ּבאגאן העתיקה 2-3, 4, 15, 118,   
 ,133 ,132 ,130-31 ,129 ,122-23

 217 ,212 ,203-204 ,201
מלונות 203-204  

מסעדות, בתי־קפה וברים 212  
מפת האזור 118-19  

מקדש ָאָננָדה 5, 8-9, 10, 15, 35,   
 ,124-25 ,121 ,118 ,51 ,50 ,44 ,43

218 ,172 ,135 ,128 ,126
ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה 46, 118, 119,   

212 ,204 ,136-37
שחזור 126  

תחבורה 118  
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הינָת'ה גֹון 92, 93  
 )Hamsasana ,כס האווז (ָהמָסָסָנה  

144

ה
הגירה 20, 21, 22, 57, 65, 104, 169, 

183 ,177
 ,98 ,54 ,49 ,19 ,17 ,16 India הודו

229 ,179
אוכל ומשקאות 206, 208, 209,   

215 ,214 ,213 ,212 ,210
אל הודו וממנה 236, 237  

ָאסאם 56, 57, 158, 182, 185  
173 Ashoka ָאשֹוָקה, הקיסר  

ּבאהאדּור שאה זאפאר 12, 56, 72,   
73

בודהיזם 30, 32, 35, 37, 49, 50, 70,   
121 ,81 ,77 ,74 ,71

הודו הבריטית 57, 65, 83, 184, 185  
הינדואיזם ראו הינדואיזם   

(ה)המרד הגדול/מלחמת העצמאות   
73

השפעה אדריכלית 32, 81, 121,   
173 ,129 ,125

השפעה היסטורית 49  
השפעה כלכלית 50, 92, 98, 110,   

158
(ה)התפשטות הבורמזית אל הודו 55,   

56
כלכותה (קֹולקאָטה) 16, 57, 104,   

236 ,192
לבוש ותלבושות 37, 39  

מהגרים 20, 21, 22, 57, 65, 104,   
169

מוסיקה ומחול 36, 37  
מוסלמים 21, 72, 73, 115  
מלחמת־העולם השנייה 57  

קולנוע 221  
57 ,55 Thibaw ת'יּבֹו  

הודים 20, 21, 56, 57, 72, 73, 83, 
169

הולנדים 110, 115
הֹונָדה, מסאקי, מפקד צבא יפני 182

ראו גם יפנים  
185 ,179 Hukawng הּוקֹון, עמק
הּוקֹון, עמק, שמורת הטיגריסים 

ושמורת החי ְהּפֹונקאן ראזי 
 ,179 Hukawng, Hponkan Razi

185 ,181 ,180
הזמנות 14, 85, 87, 198, 199, 200, 

239 ,238 ,236 ,226 ,201
 ,152 ,77 ,38-39 Htamein ְהטאֵמיין

231 ,218 ,168
ראו גם לבוש מסורתי  

ְהטֹוֶקה קאן ֵת'יין, Htukkanthein ראו 
דּוֶקקאן ֵת'יין

 ,116 ,15 Htilominlo ְהטילֹו מינלֹו
127 ,121 ,118 ,117

154 Htihlaing Shin ְהטיַליין, פגודת

 George ג'ורג' השני, מלך אנגליה
145 II

גינות צפות 10, 14, 165, 166, 168 
ראו גם אינֶלה, אגם; אינָת'ה, בני  

גנגס, נהר 51, 77, 115
גן־חיות ראו הגן הזואולוגי של יאנגֹון

115 Jakarta ג'קרטה

ד
 Tabinshweti (1516-50) דאּבינשֶוות'י

96 ,89 ,52
189 ,188 ,168 ,17 Dawei דאֵוויי

183 Daying Jiang דאִיינג ְג'יאנג, עמק
173 Danu ,169 ,163 ,20 דאנּו

ֶדבאן סאנָדה, המלך (בערך המאה 
115 Devan Sanda (הרביעית

(ה)דבורה, כס (ְּבָהָמָרָסָנה, 
144 ,54 )Bhamarasana

ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  
 de Brito ֶדה ּבריטֹו ֶא ניקֹוֶטה, פיליֶּפה

94 ,82 ,52 e Nicote, Filipe
 Dhammazedi ְדהאמאֶזִדי, המלך

95 ,94 ,77 (1412-92)
 Dhammayazika ְדהאָמָיזיָקה, פגודת

132 ,118 ,33
 Dhammayangyi ְדהאָמָינג'י, מקדש

135 ,118 ,15
 ,103 ,50 Dhanyawadi ְדהאנָיאוואדי

115 ,110
דואר87, 217, 228, 234 

ראו גם תקשורת  
דולר אמריקני 111, 112, 118, 198, 

236 ,232 ,230 ,228 ,216 ,201 ,199
ראו גם בנקאות, מטבע, צ'אט  

 Dokhtawady דֹוְקהָאוואדי, נהר
176 ,164

 ,110 Dukkan Thein דּוֶקקאן ֵת'יין
113

דמי כניסה 228
דמי שימוש במצלמה 228, 229, 232  

(ה)דרומיים, המישורים (ּבאגאן) 15, 
129 ,119 ,118

דרום־מזרח מיאנמר 63, 186-95
מלונות 205  

מסעדות, בתי־קפה וברים 215  
מפת האזור 188-89  

פגודת אבן הזהב צ'איִת'יאֹו 10, 11,   
 ,187 ,186 ,83 ,82 ,63 ,45 ,22 ,14

 241 ,238 ,205 ,193 ,190-91 ,188
תחבורה 188  

דרכונים ראו אשרות ודרכונים
 Dalrymple, ָדרליְמְּפל, ויליאם

73 William
דת 20, 21, 22

ראו גם בודהיזם, נצרות, הינדואיזם,   
איסלאם, פולחן נאט, טנטריזם
 Hamsa האמָסה (הינָת'ה(, ציפור
191 ,175 ,133 ,92 )hintha)

אגדות 89, 92  
דברה מלכותית 42-43, 47  

השפעה על הספורט 222  
ונדליזם תרבותי 13, 55, 57, 62, 71,   

148 ,145 ,144 ,80 ,77 ,74
חברת הודו המזרחית הבריטית   

 ,52 British East India Company
56

(ה)מלחמות האנגלו-בורמזיות 55,   
192 ,77 ,71 ,56-57

נפילת ָמנדאֵליי 13, 57, 144  
סיפוח בורמה 20, 52, 54, 55, 57,   

 192 ,71
ספרות קולוניאלית 26, 65, 71, 184,   

192
עיירות־קיט 14, 140, 160, 169,   

222 ,172
פיתוח 70, 79, 80, 104, 107, 133,   

238 ,184 ,182 ,160 ,153
ראנגּון (Rangoon, יאנגֹון) 56, 62,   

 ,80 ,77 ,72 ,71 ,70 ,68-69 ,66 ,65
241

ראו גם ּבאהאדּור שאה זאפאר;   
היסטוריה; הודו; קֹונָּבאּון, שושלת

 ,11 ,10 Stilt houses בתי כלונסאות
 ,199 ,168 ,167 ,166 ,163 ,63 ,14

234 ,205 ,200
ראו גם אינֶלה, אגם; אינָת'ה, בני;   

נאמּפאן
בתי־חולים ובתי־מרקחת 84, 86, 87, 

231 ,230
ראו גם בטיחות ובריאות  

בתי־קברות 
בית־הקברות הצבאי ָטאּוצ'אן 66,   

83 ,82
בית־הקברות הצבאי של יאנגֹון 85,   

86
בית־הקברות הצבאי ָת'נּביּוָזיאט 193  

בתי־קפה ראו מסעדות ובתי־קפה

ג
 ,46 ,12 Kaba Aye גאָּבה ֶאה, פגודת

80-81 ,66 ,65
 ,128 ,125 ,124 ,112 Jataka ג'אטאָקה

159 ,152 ,133 ,132 ,129
גבעות ראו הרים ואזורי הרמה

 Great (ה)גדול, אולם קבלת הפנים
145 Audience Hall

 Great (ה)גדול, ֶווטאלי ֶּפה-ָיה-ג'י
115 Wethali Payagyi

גּוּבָיאּוְנֶגה וגּוּבָיאּוצ'י (ֶווטצ'ין)
 Gubyauknge and Gubyaukgyi

127 ,119 ,118
גּוּבָיאּוצ'י, מקדש (מינקאָּבה) 
133 ,118 ,15 Gubyaukgyi

 Gawdawpalin גֹודֹוּפאלין, מקדש
122 ,118

 ,141 ,140 ,14 ,11 Gokteik גֹוֵטיי, גשר
238 ,160-61

גולף 160, 222, 223
ראו גם פעילויות־חוץ  

גּוְּפהיּו ('המערה הלבנה'; ְמָיאּו אּו) 
114 Gupru

 Byedaik (ארמון ָמנדאֵליי) ּבֶייַדיי, אולם
144

 Bayinnaung ֵּביין ָנאּון, המלך
 ,95 ,93 ,92 ,89 ,72 ,52 (1516-81)

153 ,133 ,96
בירוא יערות ראו אקולוגיה וסביבה

בית־העירייה 66, 69, 70, 71, 85, 87
 ,115 ,112 ,107 ,77 Bengal ֶּבנָגל

135 ,133
בנגלדש 10, 16, 17, 19, 107, 113, 

237
110 Bandula Kyaung ָּבנדּוָלה ָצ'אּון

בנקים ומטבע 232-33
בנקים 232  

דולר אמריקני 111, 112, 118, 198,   
236 ,232 ,230 ,228 ,216 ,201 ,199

המחאות נוסעים 232, 233  
כספומטים 232, 236  

כרטיסי אשראי וחיוב 216, 232, 233  
מטבע 216, 227, 232-33  

מטבעות 233  
צ'אט 207, 216, 228, 232, 233,   

236
שטרות 216, 232, 233  
שעות פתיחה 228, 232  

שערי חליפין 216, 232, 233, 236  
בעלי־חיים 24-25 
איילים 83, 185  

דולפין איראוואדי 24, 179, 183  
טיגריסים 25, 179, 180, 181, 185  
מינים בסכנת הכחדה 24-25, 179,   

183
פילים 25, 81, 83, 89, 90, 96, 107,   

172 ,165 ,164
 manis pentadactyla פנגולין סיני  

 83 ,25
ראו גם נופים, פארקים לאומיים  

(ה)בקע השני (ֶאיאוואדי) 27, 181, 
183

ראו גם ֶאיאוואדי (איראוואדי), נהר  
17 Brahmaputra ְּבראהָמּפּוטָרה, נהר

 Bragança, ּבָרָגנָסה, קונסטנטינו ָדה
95 Constantino da

בריאות ראו בטיחות ובריאות
בריטים בבורמה 20, 57, 101, 159

אדריכלות קולוניאלית 10, 12, 66,   
 ,159 ,141 ,106 ,80 ,71 ,70 ,68-69

 ,192 ,184 ,169 ,166 ,161 ,160
 ,213 ,211 ,210 ,204 ,202 ,195

218 ,214
ארכיאולוגיה 94, 149  

בורמה התחתית הבריטית 22, 192  
 Treaty of Yandabo ,ברית יאנדאּבֹו  

192 ,56
השפעה על האופנה הוויקטוריאנית   

105
השפעה על הגירה וחברה 20,   

57 ,21-22
השפעה על הלבוש והאוכל 38-39,   

208

 ,93 Kalyani Sima קאליאני סיָמה  
94-95

177 Quan Yin Shang קּוָאן ִיין שאנג  
שֶווה ָיאּונְהֶווה ָצ'אּון 162, 163, 167,   

169
שֶווה ִיין ּבין ָצ'אּון 13, 142, 143  

שֶווה ֵליי טּו 118, 127  
שֶווה-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 14, 91, 93,   

 95 ,94
שֶווָיאטֹו בודהה 146, 149   

שינּבין-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 135  
ת'אטאָנה ִלין ָיאּונשֶווה ראו הנחש,   

מנזר 
 Bodawpaya ּבֹודֹוֶּפָיה, המלך

 ,56 ,53 ,33 ,26 ,10 (1745-1819)
156 ,152 ,149 ,148 ,142 ,115

 ,65 ,12 Botataung ּבֹוטאָת'אּון, פגודת
228 ,87 ,85 ,71 ,69 ,67 ,66

 ,118 ,32 Bupaya ּבּוֶּפה-ָיה, פגודת
120

בורמה עילית 11, 49, 50, 51, 52, 
231 ,222 ,192 ,161 ,159 ,153

ראו גם בורמה תחתית  
בורמה תחתית 22, 52, 56, 63, 65, 

192
ראו גם בורמה עילית  

בורמה-סיאם, מלחמה (1765-67) 
55 ,54 ,53

ראו גם מלחמות וכיבושים  
בורמזי, איגרוף ראו ֶלת'ֶווי

ּבּורמן ראו ּבאָמה/ּבּורמן (מיאנָמה/
מיאנמר), בני

115 Batavia ָּבטאווָיה
בטיחות ובריאות 230-31

איידס 231  
אמצעי זהירות 230  

ביטוח 230  
בתי־מרקחת 230  

בתי־שימוש ציבוריים 231  
חום 44, 45, 112, 140, 226, 227,   

231
חיסונים 227  

מחלות המועברות במים ובמזון   
230-31

מטיילים הומואים ומטיילות לסביות   
231

משטרה 84, 87, 229, 230,   
נשים מטיילות 231  

סמים 231  
שירותים רפואיים ובתי־חולים 230,   

231
ראו גם סמים, משולש הזהב, אופיום  

בטיחות ראו בטיחות ובריאות
בידור 220-21

ראו גם תיאטרון, מוסיקה ומחול;   
פעילויות־חוץ

 Buchanan, ביוקנן, ס.מ. סמל ראשון
185 .S/Sgt C.M

99 Bei Bei ֵּביי ֵּביי, פגודת

בודהיסטים, מקדשים, המשך
מקדש נאט של רוח האם של ּפֹוָּפה   

136
מקדש נאנֶּפָיה 118, 133  

מקדש ְנגאיֹון 118, 121, 132  
מקדש ָננָדמאן ְנָיה 15, 119, 129  

מקדש סאנָדה מּוְקהי 149  
מקדש סּולאמאני (ּבאגאן) 118, 120,   

135
מקדש ָסָטאּונּפֶיי 147, 149  

מקדש סיָטאּון 46, 110, 112, 113,   
115 ,114

מקדש ּפאְהטֹות'אמָיה 122  
מקדש ָצ'אּוטֹוג'י (ָמנדאֵליי) 146, 149   

מקדש קֹוָת'אּון 111, 114  
מקדש שֶווגּוג'י 123  

מקדש ָת'הִּבין־ניּו 4, 118, 121, 122,   
135 ,130-31 ,129 ,126 ,123

מתחם שֶווּבאָטאּון 159  
נֹודֹוג'י ְמָיה-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 90, 93,   

94
סּון אּו ּפֹונָיה ִשין 153  
ִסין ְמָיה שין 118, 126  

פגודת ארבע הפנים 183  
פגודת ּבֹוג'ֹו 176  
פגודת ֵּביי ֵּביי 99  

פגודת גאָּבה ֶאה 12, 46, 65, 66,   
80-81

פגודת ְהסּו ָטאּון ִּפי 182  
פגודת ֶידאנאסיני 138, 139, 154  

פגודת ָיהאנָדה 98  
פגודת ֶייה ֶלה 83  

פגודת לֹוְקהאָננָדה (סיטֶווה) 102,   
107

פגודת מאהאה וויֶזָיה 66, 73, 85, 87  
פגודת ָמהאּבֹוְדהי 74  
פגודת ְמיאסיגֹון 96  

פגודת ְנָגה ְהָטה ג'י 12, 66, 78, 85,   
87

פגודת ֶסטאיֹו 105  
פגודת ֶסטֹוָיה 156  

פגודת ֶסצ'אִת'ָיה 142, 143  
פגודת ְּפהאּון דֹו אּו (אגם אינֶלה) 14,   

168 ,166 ,47 ,42
פגודת ְּפהאּון דֹו אּו (ֵמייטיָלה) 161  

פגודת ִּפי טֹו ֶאה 195  
פגודת ָצ'אּו ְהָטה ג'י 12, 35, 66, 78,   

87 ,85
פגודת ָצ'אּוטֹוג'י (ָאָמָרּפּוָרה) 13, 152  

פגודת ַצ'יי ּפּון 93, 95  
פגודת קֹו ְהָטה ג'י 66, 79, 85, 86  

פגודת שֶווגּוֶלה 93, 95  
פגודת שֶווה-מֶייה-מאן 89, 97  

פגודת ת'אנּבֹוְדֵהיי 14, 140, 158  
ֶּפה־ָיה ת'ֹון זּו, מקדש 119, 129  

ְּפהֹו ווין ָטאּון, מערות 14, 140, 158,   
159

ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה 46, 118, 119,   
212 ,204 ,136-37

צ'אנזיָת'ה אּומין 118, 119, 128  
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בתי־קברות 83, 193  
גשרי ֶאיאוואדי 153  

דרך ֶלדֹו (דרך סטילֶוול) 185  
הֹונָדה, מסאקי, מפקד צבא יפני 182  

ָמנדאֵליי 144, 149  
מסילת המוות 187, 193  

פלישה 57  
קאקאּבֹו ראזי 185  

יקבים 164, 165, 173, 207

כ
כדור פורח, טיסה 15, 42, 44, 129, 

198 ,196-97 ,172
כדורגל 206, 207, 222
ראו גם פעילויות־חוץ  

כלי מוסיקה מסורתיים ראו תיאטרון, 
מוסיקה ומחול

כלכותה (קֹולקאָטה) ראו הודו
כלכלה והשקעות 20, 22-23, 49, 50, 

 ,198 ,177 ,142 ,59 ,58 ,57 ,56
238 ,234 ,221

כללי התנהגות ונורמות חברתיות 229
כנסיות וקתדרלות 84, 86 

(ה)כנסייה האנגליקנית של קאָת'ה   
184

(ה)כנסייה הבפטיסטית עמנואל   
(יאנגֹון) 69

(ה)כנסייה הקתולית של הלב הקדוש   
(ִּפין אּו ְלווין) 141

(ה)כנסייה הקתולית של ת'אנלין 82  
כנסיית השילוש הקדוש (יאנגֹון) 85,   

87
קתדרלת מריה הקדושה (יאנגֹון) 85,   

87
כסי שושלת קֹונָּבאּון 

 )Hamsasana ,כס האווז (ָהמָסָסָנה  
144

 )Mrigasana ,כס האייל (ְמריָגָסָנה  
144

כס האריה (סיָהָסָנה, Sihasana( ראו   
קֹונָּבאּון, שושלת 

כס הדבורה (ְּבָהָמָרָסָנה,   
144 ,54 )Bhamarasana

 )Mayurasana ,כס הטווס (ָמיּוָרָסָנה  
144

 )Padmasana ,כס הלוטוס (ָּפדָמָסָנה  
144

144 )Gajasana ,כס הפיל (ָגָג'ָסָנה  
כס הקונכייה (ָסנְקָהָסָנה,   

144 )Sankhasana
ראו גם קֹונָּבאּון, שושלת  

כספומטים 232, 236
כספומטים 232, 236

ראו גם בנקים ומטבע  
כרטיסי אשראי ראו בנקאות

כרטיסי חיוב ראו בנקאות
כרמים ראו יקבים

כתבי־עת 185, 235
ראו גם תקשורת  

כתובות 84, 142, 234

tectona grandis טיק, עץ
בירוא יערות 25, 89, 96, 107, 179  

גשר אּו ֵּביין 10, 13, 139, 140, 149,   
152 ,150-51

מבנים 10, 13, 55, 63, 139, 140,   
 ,167 ,159 ,155 ,148 ,146 ,142

199 ,174
טלוויזיה 235

ראו גם תקשורת  
טלפונים 198, 199, 200, 234, 235

ראו גם תקשורת  
טלפונים ניידים 234, 235 

ראו תקשורת  
טלפונים ניידים ראו תקשורת

טמפרטורות ראו אקלים
ֶטנאֶסרים ראו ָת'נינָת'ג'י

טנטריזם
דימויים, גילופים, פסלים 15, 117  

(ה)קשר לבודהיזם הבורמזי 15, 49,   
129 ,120 ,117

טרקים 15, 62, 83, 136, 163, 164, 
 ,180 ,177 ,176 ,173 ,169 ,166
 ,223 ,222 ,200 ,194 ,185 ,184

241
ראו גם פעילויות־חוץ  

י
 Yadana יאדאָנה מֹון ָאאּון, פגודת

169 Mon Aung
יאָזה קּומאָיה (בערך המאה ה־12) 

133 Yaza Kumaya
 ,63 ,26 ,12 ,11 ,10 ,5 Yangon יאנגֹון

210-11 ,202 ,107 ,64-87
מלונות 202  

מסעדות, בתי־קפה וברים 210-11  
מפת העיר 66-67  

מפת רחובות 84-87  
מפת רחובות מאוירת 68-69  

פגודת שֶוודאגֹון 10, 12, 15, 33, 42,   
 ,67 ,66 ,64 ,63 ,62 ,56 ,47 ,45
228 ,218 ,217 ,86 ,85 ,74-77

תחבורה 66  
 Yangon יאנגֹון, אוניברסיטת

80 University
יאנגֹון, בית המשפט העליון 69

יאנגֹון, בית־הקברות הצבאי 85, 86
יאנגֹון, הגן הזואולוגי 85, 87

 ,74 ,68 ,67 ,12 Yangon יאנגֹון, נהר
104 ,83 ,82

 ,138 Yedanasini ֶידאנאסיני, פגודת
154 ,139

98 Rahanta ָיהאנָדה, פגודת
יֹו ֵת'יי ּפֶווה, Yok thei pwe ראו 

תיאטרון, מוסיקה ומחול
113 ,111 Ratanabon ָיָטנאּבֹון, פגודת

176 Yet Taw Mu ֶייה טֹו מּו
83 Ye Le ֶייה ֶלה, פגודת

ילדים 201, 228
ילידים ראו אתניות, קבוצות

יפן 58, 65, 113, 161, 177, 182, 184

חמשת־הימים, שוקי 14, 166, 167, 
219 ,218 ,208 ,175 ,169

ראו גם שוקים ובזארים; קניות  
חנויות ספרים 219

חשמל 229
חשמל, אספקת 229

חתירה ברגל 2-3, 4, 42, 47, 79, 
168 ,163

ראו גם אינֶלה, אגם; בני אינָת'ה  

ט
191 ,175 Tagundaing טאגּונַדיין

 Tawa Gu Buddha טאָווה גּו בודהה
74

 Taung ָטאּון קאָלה, המנזר הבודהיסטי
137 Kalat

 ,44 ,42 ,32 ,27 Taunggyi ָטאּונג'י
 ,173 ,172 ,165 ,164 ,141 ,46

235 ,222
יקבים 173, 207  

מסעדות, בתי־קפה וברים 215  
פסטיבל הכדורים הפורחים 172  

 ,89 ,52 ,47 ,17 Taungoo ָטאּון-ְנגּו
235 ,96 ,91 ,90

מלונות 203  
מסעדות, בתי־קפה וברים 211  

 ,72 ,52 Taungoo ָטאּון-ְנגּו, שושלת
153 ,96 ,89

ראו גם היסטוריה  
ָטאּוצ'אן, בית־הקברות הצבאי 

83 ,82 ,66 Taukkyan
טאי, בני (טאי לּו, טאי נּוָאה, טאי ְקהּון) 

 Tai (Tai Lü, Tai Nuea, Tai Khün)
177 ,15

 ,21 Tatmadaw (צבא בורמה) טאמאדֹו
 ,81 ,80 ,73 ,70 ,59 ,58 ,25 ,23 ,22
 ,148 ,144 ,132 ,126 ,107 ,106 ,93

 ,220 ,207 ,185 ,177 ,176 ,161
235 ,227 ,222 ,221

צנזורה 59, 221, 229, 234, 235  
 Mayurasana) ,(ה)טווס, כס (ָמיּוָרָסָנה

144
ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  
119 Tuyin Taung טּו־ִיין ָטאּון
104 ,103 ,17 Twante טּונֶטה

טיולים ברגל ראו טרקים
טיולים ברגל ראו טרקים

טיולי־שיט ראו שיט, סירות ארוכות־זנב
טיסה בכדור פורח וכדורים פורחים ראו 

כדור פורח, טיסה
טיסה

אל מיאנמר וממנה 236  
אל נמל־התעופה וממנו 237  

חברות תעופה בינלאומיות 236, 237  
חברות תעופה מקומיות 238, 239  

מחירים וכרטיסים 236, 238  
מכס 227  

טיפוס ראו טרקים
טיפים 201, 207

78 ,31 ,21 Vipassana ויּפאסאָנה
ראו גם בודהיזם  

ויקראָמה, שושלת, Vikrama ראו ּפיּו

ז
 ,26 ,17 ,13 ,11 ,10 Sagaing זאַגיין
 ,153 ,141 ,140 ,139 ,95 ,51 ,35

235
158 ,140 ,11 Sagaing זאַגיין, אזור

ָזאּונדאן (גרם מדרגות מקורה) 
Zaungdan

גבעת ָמנדאֵליי 148, 149  
חנויות בָזאּונדאן 76, 217, 218  

מערות ּפינדאָיה 174  
מקדש ָאָננָדה (ּבאגאן) 218  

מקדש ָמהאמּוני (ָמנדאֵליי) 218  
פגודת שֶוודאגֹון (יאנגֹון) 76, 217,   

218
פגודת שֶוומֹודֹו (ּבאגֹו) 92  

ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה 136, 137  
 Shwe (אגם אינֶלה) שֶווה אינֵת'יין  

218 ,167 Inthein
218 ,143 ,13 Zegyo ֶזג'ֹו, שוק

ֶזִדי, Zedi ראו בודהיסטיות, פגודות
(ה)זהב, סלעי 

פגודת ְנָווה-ָלה-ּבֹון ָטאּון (מֹולאַמיין)   
193 ,189

פגודת ֶסצ'אִת'ָיה (ָמנדאֵליי) 142,   
143

ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה 136  
צ'איִת'יאֹו ראו צ'איִת'יאֹו, פגודת אבן   

הזהב 
זהב, עלי 13, 31, 71, 74, 77, 132, 
 ,177 ,176 ,166 ,149 ,148 ,142

191
 ,189 ,188 Zwegabin זֶווגאּבין, הר

195 ,194
ֶזָטוּונָזאּון (ארמון ָמנדאֵליי) 

144 Zetawunzaung
ֵזיי Zei ראו שוקים ובזארים

(ה)זכוכית, ארמון 71, 144, 146
ראו גם מנזר שֶוונאנדֹו  

ח
חגים לאומיים 47

חום 44, 45, 112, 140, 226, 227, 231
ראו גם בטיחות ובריאות  

חופים 19, 44, 47
ארכיפלג ְמֵיי 17, 19, 25, 187, 188,   

228 ,223 ,199 ,195 ,189
ְנגֶווה ָזאּון 101, 105, 203  

ְנָגּפאלי 15, 24, 63, 100, 101, 102,   
 ,211 ,203 ,199 ,107 ,106 ,105

223 ,222
ָצ'אּון-ָת'ה 17, 101, 105, 203  

ראו גם נופים  
חיסונים 227

ראו גם בטיחות ובריאות  
142 ,134 ,51 Khmer חמר, בני

גבעות ראְקַהיין-יֹוָמה 17, 24, 26, 53,   
212 ,136 ,129 ,122 ,115 ,102 ,101

גבעת זאַגיין 10, 11, 139, 153  
81 Mindhamma גבעת מינְדהאָמה  

גבעת ָמנדאֵליי 13, 60-62, 63, 139,   
 228 ,222 ,204 ,146-49 ,143 ,140

174 Pindaya גבעת ּפינדאָיה  
גבעת צ'איִת'יאֹו ראו צ'איִת'יאֹו,   

פגודת אבן הזהב
194 Hpa-pu הר ְהָּפה-ּבּו  

הר ויקטוריה ראו נאט ָמה ָטאּון   
הר זֶווגאּבין 188, 189, 194, 195  

הרי ָאָרקאן ראו ראְקַהיין-יֹוָמה, גבעות  
הרי ההימלאיה 16, 19, 26, 27, 62,   

184 ,182 ,179
 Taung (גבעת הַמָסד) ָטאּון קאָלה  

137 ,136 Kalat
 ,17 Nat Ma Taung נאט ָמה ָטאּון  

 222 ,103
 ,26 Patkai Bum ּפאטקאי ּבּום/רכס  

185 ,158
ְּפהֹו ווין ָדאּון, Hpo Win Daung ראו   

ְּפהֹו ווין ָטאּון
ְּפהֹו ווין ָטאּון 159  

212 ,204 ,136 Popa ּפֹוָּפה, הר  
קאקאּבֹו ראזי 17, 19, 62, 63, 179,   

228 ,222 ,185 ,181 ,180
181 ,27 Kumon Taung קּומֹון ָטאּון  

17 Bilauktaung רכס ּביָלאּוָטאּון  
190 Paung Laung רכס ָּפאּון ָלאּון  

רכס ֶּפגּו ראו ּבאגֹו-יֹוָמה, גבעות   
רמת טיבט 192  

 Shanngaw שאנגֹו ָטאּונדאן  
181 Taungdan

שטחי הגבעות המזרחיים 32, 39,   
177 ,173 ,163 ,51

שטחי הגבעות המערביים 39  
שטחי הגבעות הצפוניים 25, 39,   

199 ,179
ראו גם נופים, עמקים  

 Hertz, William הרץ, ויליאם אקסל
184 Axel

התקוממות 8888 58, 59, 80
התקוממות ומלחמת אזרחים 10, 19, 

 ,177 ,163 ,113 ,59 ,58 ,22 ,20
226 ,187 ,185 ,180 ,179

ראו גם היסטוריה; מלחמות וכיבושים  

ו
 Zom ,וואט ג'ֹון ְקהאם (ג'ֹום ְקהאם
177 ,46 Wat Jong Kham (Kham

207 ,177 Wa ָווה, בני
 ,127 ,118 Wetkyin (ּבאגאן) ֶווטצ'ין

129
 ,158 Win Sein Taw Ya ווין ֵסיין טֹו ָיה

193 ,189
 ,113 ,110 ,103 ,50 Wethali ֶוות'אלי

115
146 ,57 Wingate, Orde וינגייט, אורד

הימלאיה, הרי 16, 19, 26, 27, 62, 
184 ,182 ,179

ראו גם הרים ואזורי הרמה  
הינדואיזם

דימויים, גילופים, פסלים 79, 133,   
217 ,142

מקדשים ראו הינדיים, מקדשים  
(ה)קשר לבודהיזם 49, 51, 79, 117,   

142 ,135 ,120
(ה)קשר לפולחן נאט 136  

ראו גם בודהיזם, פולחן נאט,   
טנטריזם

הינדיים, מקדשים 84, 85, 87
מקדש ָאֶּביאדאָנה 118, 133  

נאת'ָלאּון ָצ'אּון 122  
ראו גם בודהיסטים, מקדשים;   

מקדשי מערות, מנזרים, אולמות 
הסמכה ופסלים

93 ,92 Hintha Gon הינָת'ה גֹון
היסטוריה 48-59

ראו גם בריטים בבורמה; הגירה;   
עצמאות; הודו; התקוממות ומלחמת 
אזרחים; קֹונָּבאּון, שושלת; ּפיּו; דת; 

טאמאדֹו (צבא בורמה); שושלת 
ָטאּון-ְנגּו; מלחמות וכיבושים

 Hlawaga ְהלֹוָגה, הפארק הלאומי
83 ,82 ,66

169 Hlaing Gu ְהַליין גּו, מנזר
 ,79 ,68 ,67 ,65 ,12 Hlaing ְהַליין, נהר

222 ,104 ,84
המחאות נוסעים 232, 233

ראו גם בנקאות  
 Hsu Taung ְהסּו ָטאּון ִּפי, פגודת

182 Pyi
 Hsin Khaung ְהִסי ְקהאּון ָטאּון ָצ'אּון

174 ,164 Taung Kyaung
156 Hsinbyume ְהסינּפיּוֶמה, פגודת
 ,165 ,164 ,163 ,17 Hsipaw ְהסיּפֹו

238 ,235 ,200 ,176
טרקים 222, 223  

מלונות 205  
מסעדות, בתי־קפה וברים 214  
 ,188 ,187 ,17 Hpa-an ְהָּפה-ָאן

194 ,189
 Hponkan ְהּפֹונקאן ראזי, שמורת חי

185 ,181 Razi
הר ויקטוריה ((Victoria ראו נאט 

ָמה ָטאּון
הרים ואזורי הרמה 19, 25

181 ,17 Bumba Bum ּבּומָּבה ּבּום  
 ,180 Gangaw Taung גאנגֹו ָטאּון  

184
גבעות ּבאגֹו-יֹוָמה 17, 89, 90, 96  

187 Dawna גבעות דֹוָנה  
גבעות ורמת שאן 16, 17, 19, 20,   
 ,146 ,96 ,93 ,63 ,62 ,52 ,49 ,45

206 ,177 ,169 ,166 ,163 ,160
193 Tenasserim ,גבעות ֶטנאֶסרים  

180 ,179 Naga גבעות נאָגה  
26 ,17 Chin גבעות צ'ין  
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מסעדות, בתי־קפה וברים 215  
מכס 227

מלונות ראו מגורים
מלחמות וכיבושים

כיבוש בורמה תחתית בידי ָאָלאּונֶּפָיה   
184 ,95 ,94 ,89 ,65 ,53 (1757)
כיבוש סיאם בידי המלך ֵּביין ָנאּון   

(המאה הארבע־עשרה) 36, 52, 96, 
133

כיבוש תאטֹון בידי ָאנֹוָיאָטה (1057)   
132 ,122 ,50

(ה)מלחמה האנגלו-בורמזית   
הראשונה (1824-26) 55, 56, 71, 

 192 ,142 ,77
(ה)מלחמה האנגלו-בורמזית    

(ה)מלחמה האנגלו-בורמזית השנייה 
143 ,77 ,56 ,55 (1852)

השלישית (1885) 55, 56-57, 68,   
139

מלחמת בורמה-סיאם (1765-67) 53,   
55 ,54

מלחמת האזרחים האמריקנית 104  
מלחמת־העולם השנייה 57, 65, 71,   
 ,147 ,146 ,144 ,139 ,113 ,83 ,82

 ,185 ,184 ,182 ,177 ,149 ,148
193 ,187

מתקפת ּבֹודֹוֶּפָיה על ָאָרקאן (1784)   
142 ,115 ,53

(ה)פלישה המונגולית 51, 134, 163  
134 ,51 Khmer פלישת בני חמר  

ראו גם היסטוריה; התקוממות   
ומלחמת אזרחים

מלחמת האזרחים האמריקנית 104
מלחמת־העולם השנייה 57, 65, 71, 

 ,147 ,146 ,144 ,139 ,113 ,83 ,82
 ,185 ,184 ,182 ,177 ,149 ,148

193 ,187
ראו גם מלחמות וכיבושים  

ממשל ופוליטיקה 22
ראו גם היסטוריה  

ֶמן סֹו מּון, המלך (ָנָרמית'ָלה, 
 Naramithla) Men Saw Mon

 ,113 ,112 ,110 ,51 (1380-1433)
115

 ,11 ,5 Mandalay ָמנדאֵליי, אזור
 ,138-61 ,63 ,60-61 ,39 ,26 ,13

239 ,226 ,208 ,150-51
אינָווה (ָאווה) 10, 13, 36, 51, 52,   

 ,141 ,140 ,139 ,138 ,115 ,56 ,53
241 ,154-55 ,153 ,152

ארמון ָמנדאֵליי 10, 13, 54, 55, 57,   
 ,144-5 ,143 ,141 ,140 ,139 ,72

221 ,220 ,217 ,149 ,148
גבעת ָמנדאֵליי 13, 60-62, 63, 139,   
228 ,222 ,204 ,146-9 ,143 ,140

מינגּון 10, 13, 26, 27, 28, 33, 53,   
 ,183 ,156-57 ,153 ,141 ,140 ,139

241 ,239
מלונות 204  

מסעדות, בתי־קפה וברים 212-14  

מטיילים הומואים ומטיילות לסביות 
231

ראו גם בטיחות ובריאות  
181 ,27 ,17 Myit Sone ִמי סֹון

 ,45 ,17 ,15 ,10 Mrauk U ְמָיאּו אּו
 ,102 ,101 ,62 ,53 ,51 ,50 ,46

 ,115 ,110-14 ,108-109 ,107 ,103
241 ,231

מלונות 203  
מסעדות, בתי־קפה וברים 211  

 ,25 ,17 Mergui) Myeik ,ִמיֵאיי (ֶמגּוי
237 ,195 ,189 ,188

ארכיפלג 19, 25, 187, 188, 195,   
223 ,199

היתרים 188, 228  
צלילה ושנירקול 223  

מיאנָמה, Mranma, בני ראו ּבאָמה/
ּבּורמן (מיאנָמה/מיאנמר), בני
מיאנָמה, בני ראו ּבאָמה/ּבּורמן 

(מיאנָמה/מיאנמר), בני
מיגאדיָּפה (בערך המאה השביעית) 

95 Migadippa
מידע שימושי 69, 105, 143, 223, 

241 ,229 ,228
 ,140 ,59 ,26 ,17 Meiktila ֵמייטיָלה

235 ,161 ,141
 Mimalaung Kyaung מיָמָלאּון ָצ'אּון

122
ִמין ּבָיה, המלך (בערך המאה 

106 Minbra (השמינית
 (1493-1554) Minbin ִמין ִּבין, המלך

114 ,112 ,110
ִמין ֵדייְקָהה, המלך (שלט 1554-56) 

114 Min Dikkha
 Min Razagyi ִמין יאזאג'י, המלך

113 ,110 (1557-1612)
 ,15 Mingalazedi מינגאָלֶזִדי, פגודת

134 ,120 ,118 ,33
 ,27 ,26 ,13 ,10 Mingun מינגּון

 ,153 ,141 ,140 ,139 ,53 ,33 ,28
241 ,239 ,183 ,156-57

 ,56 (1808-78) Mindon מינדֹון, המלך
 ,147 ,146 ,145 ,144 ,139 ,72 ,57

192 ,149 ,148
מינים בסכנת הכחדה 24-25, 179, 

183
ראו גם בעלי־חיים  

 ,15 Minnanthu (ּבאגאן) מיננאנת'ּו
129 ,119

מינְּפהאָלאּון, המלך (בערך המאה 
110 Minphalaung (16ה־

 ,118 ,47 ,15 Myinkaba מינקאָּבה
132-33 ,127

מסעדות, בתי־קפה וברים 212  
ְמָיסיגֹון, מוזיאון פגודת (ָטאּון-ְנגּו) 

96 Myasigon
96 Myasigon ְמָיסיגֹון, פגודת

מיעוט, קבוצות ראו אתניות, קבוצות
 ,179 ,44 ,27 ,17 Myitkyina ִמיצ'יָנה

 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180
235 ,231

מוזיאון פגודת ְמָיסיגֹון (ָטאּון-ְנגּו)   
96 Myasigon

מוזיאון פגודת שֶוומֹודֹו (ּבאגֹו) 92  
מוזיאון ת'אנאָקה 119, 127  

מוזיאון תרבות מדינת ראְקַהיין   
(סיטֶווה) 107

 (Moulmein ,מֹולֵמיין) מֹולאַמיין
 ,158 ,94 ,83 ,17 Mawlamyine
235 ,192-93 ,189 ,188 ,187

מלונות 205  
מסעדות, בתי־קפה וברים 215  

מֹולֵמיין ראו מֹולאַמיין
 ,51 ,50 ,45 ,30 ,21 ,20 Mon מֹון, בני

 ,132 ,98 ,92 ,89 ,76 ,70 ,53 ,52
187 ,134 ,133

 ,188-189 ,187 ,47 Mon מֹון, מדינת
192

163 ,134 ,51 Mongols מונגולים
מונטיאק פוטיאון (צפון מיאנמר) 
185 muntiacus putaoensis

ראו גם בעלי־חיים  
 ,140 ,17 ,14 ,11 Monywa מֹוניָווה

226 ,193 ,158 ,153 ,141
מלונות 204  

מסעדות, בתי־קפה וברים 214  
מוניות 21, 66, 90, 102, 118, 141, 

241 ,240 ,237 ,232 ,229
מוסיקה ראו תיאטרון, מוסיקה ומחול

מוסלמים ראו איסלאם ומוסלמים; 
רֹוהינגָיה, מוסלמים
מועדונים וברים 221

 Moken sea gypsies מֹוֶקן צועני הים
195 ,187 ,19

מזג־אוויר ראו אקלים
מזרח מיאנמר 2-3, 4, 63, 162-77, 

170-71
 ,215 ,214 ,208 ,207 ,206 ,205  
 ,228 ,227 ,226 ,222 ,219 ,218
241 ,239 ,238 ,236 ,235 ,234

אגם אינֶלה 2-3, 4, 5, 10, 11, 14,   
 ,63 ,49 ,48 ,47 ,44 ,42 ,39 ,32 ,17
 ,169 ,166-68 ,165 ,164 ,163 ,162
 ,182 ,176 ,174 ,173 ,172 ,170-71

 ,200 ,199 ,198
מלונות 205  

מסעדות, בתי־קפה וברים 214-15  
מערות ּפינדאָיה 11, 14, 45, 49,   

215 ,174-75 ,165 ,164
מפת האזור 164-65  

תחבורה 164  
מחול ראו תיאטרון, מוסיקה ומחול

מחנה הפילים בעמק הגבעה הירוקה 
 Green Hill Valley Elephant Camp

172 ,165 ,164
מטבע 216, 227, 232-3

ראו גם בנקאות, צ'אט, דולר אמריקני  
מטבעות 49, 98, 99, 110, 112, 

233 ,115
ראו גם בנקאות  

עמידה על המקח 200  
רישום וקבלה למלון 201  

ָמדאְהָיה ָצ'אּון ו־מאהאה ָננָדה קאנָת'ה 
 Madahya Kyaung, Maha Nanda

176 Kantha
מדיה ראו תקשורת

מה לארוז? 227
76 ,75 Mahabodhi ָמהאּבֹוְדהי, עץ
74 Mahabodhi ָמהאּבֹוְדהי, פגודת

ָמהאמּוני, מקדש (ְדהאנָיאוואדי) 
115 Mahamuni

ָמהאמּוני, מקדש (מֹולאַמיין ) 
192 Mahamuni

ָמהאמּוני, מקדש (ָמנדאֵליי) 
 ,47 ,45 ,35 ,34 ,13 ,5 Mahamuni
 ,141 ,140 ,139 ,115 ,111 ,63 ,53

218 ,192 ,190 ,177 ,143 ,142
 ,68 ,66 Mahabandula ָמָהָּבנדּוָלה, גן

87 ,85 ,71
71 Mahabandula ָמָהָּבנדּוָלה, גנרל

39 Mogok מֹוגֹו, עמק
ראו גם אודם, אבני  

37 ,35 ,34 Mudra מּודָרה
35 abhaya ָאְּבהאָיה  

 ,34 bhumisparsha ְּבהּומיסָּפרָשה  
175 ,122 ,35

 ,35 dharmachakra ְדהארמאצ'אקָרה  
129

35 dhyana ְדהיאָנה  
35 varada ואראָדה  

ראו גם אסאָנה, ָלקשאָנה, יוגה  
 Maugham, מוהם, סומרסט

71 ,65 Somerset
 Moe-hnyin Sayadaw מֹו-ְהנין סאָיאדֹו

158
ראו גם נזירים, בודהיזם  

 Mwegyi Hnakaung מֶווג'י ְהנאָקאּון
147

 Martyrs’ מוזוליאום הקדושים המעונים
86 ,85 ,78 ,66 Mausoleum

(ה)מוזיאון הלאומי 12, 66, 85, 86, 72, 
221 ,217

מוזיאונים 66, 228
 Mrauk U מוזיאון ארמון ְמָיאּו אּו  

115 ,112 ,110
 Mandalay מוזיאון ארמון ָמנדאֵליי  

144
 Bagan מוזיאון אתר ּבאגאן העתיקה  

133 ,126 ,122
 Sri Ksetra מוזיאון אתר ְשרי קֶשטָרה  

99
מוזיאון ּבֹוג'ֹו ָאאּון סאן (יאנגֹון) 79  

 Dhanyawadi מוזיאון ְדהאנָיאוואדי  
115

(ה)מוזיאון הלאומי (יאנגֹון) 12, 66,   
 221 ,217 ,72 ,86 ,85

מוזיאון הפרפרים (ִּפין אּו ְלווין) 160  
(ה)מוזיאון לכלי לכה (ּבאגאן) 118,   

122

לסביות, מטיילות ראו הומואים 
ומטיילות לסביות, מטיילים

35 Lakshana לקשאנות
ראו גם אסאָנה, מּודָרה, יוגה  

ֶלת'ֶווי (איגרוף בורמזי מסורתי) 
 41 ,40 Lethwei

ראו גם ספורט מסורתי, ענפי  

מ
11 Magway (Magwe) מאגֶווה, אזור

 Maha מאהאה ָאאּונמֶייה ּבֹונזאן ָצ'אּון
 ,10 Aungmye Bonzan Kyaung

155 ,154
 Maha מאהאה גאנְדָהה, פעמון

77 ,74 Gandha
 Maha Wizaya מאהאה וויֶזָיה, פגודת

87 ,85 ,73 ,66
 Maha מאהאה טיסאָדה, פעמון

74 Tissada
מאהאה ְמָיה מּוני (וואט ָמהאמּוני, 
 Maha Myat (Wat Mahamuni

176 Muni
 ,91 Mahazedi מאהאֶזִדי, פגודת

95 ,93
 Mahapasana מאָהה-ָּפָסָנה גּוָהה

81 ,65 ,12 Guha
 Mahasiha מאָהה-ֶת'ָרה אּוּפאלי

126 Upali
ראו גם נזירים, בודהיזם  

 Maung Maung ָמאּון ָמאּון, המלך
152 (1763-82)

182 ,44 ,43 Manautaing מאָנאּוַטיין
מאנּוָהה, המלך (בערך המאה האחת־

133 ,132 Manuha (עשרה
 ,118 ,47 Manuha מאנּוָהה, מקדש

133
 114 Marone Pyi Ya מארֹון ִּפי ָיה

ראו גם נזירים, בודהיזם  
מגורי המלכה, אגף מרכזי (ארמון 

ָמנדאֵליי) 144
מגורי המלכה, אגף ראשי (ארמון 

ָמנדאֵליי) 144
מגורים 198-205

בד-אנד-ברקפסט 199, 227  
גסטהאוסים 199  

דירוג המלונות 198  
דמי שירות ומסים 201  

הזמנות 200  
ילדים 201  

כרטיסי אשראי 233  
לינה בבתי־משפחה 200  
מחירים וטיפים 200, 201  
מטיילים נכים 201, 228  

מלונות בטווח המחירים הזול 199  
מלונות מומלצים 201  
מלונות רגילים 199  
מלונות־בוטיק 199  

מלונות־יוקרה ומלונות עסקים 198  
מלונות־נופש 167, 199  

מנזרים 200  

ל
לאוס 16, 19, 52, 133, 163, 164, 

237 ,183 ,177
לאֶּפֶייָזאּון (חדר־תה), ארמון ָמנדאֵליי 

144 Lapetyezaung
 ,164 ,161 ,160 ,27 ,17 Lashioלאשֹו

238 ,237 ,177 ,176 ,165
(ה)לב הקדוש, הכנסייה הקתולית (ִּפין 

 Sacred Heart Catholic (אּו ְלווין
141 Church

לבוש מסורתי 38-39
 ,152 ,77 ,39 ,38 htamein ְהטאֵמיין  

231 ,218 ,168
לבוש אזורי 39, 220  

לבוש מסורתי 36, 38, 52, 72  
 ,152 ,77 ,39 ,38 longyi (לֹונגי) לֹונג'י  

219 ,218 ,168
לבוש ראו ְהטאֵמיין; לֹונג'י; לבוש 

מסורתי
(ה)לבן, הגשר (אגם אינָיה) 80

(ה)לבן, פגודת הפיל 66, 67, 81
 Ledo Road (דרך סטילֶוול) ֶלדֹו, דרך

185 ,182 (Stilwell Road)
להט"ב ראו הומואים ומטיילות לסביות, 

מטיילים
לוח השנה 33, 42, 44-47, 49, 76, 

229 ,77
 Padmasana) ,(ה)לוטוס, כס (ָּפדָמָסָנה

144
ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  

 ,166 ,63 ,14 Lotus silk לוטוס, משי
219 ,168

ראו גם אינֶלה, אגם; אינָת'ה, בני  
 ,152 ,77 ,38-39 Longyi (לֹונגי) לֹונג'י

219 ,218 ,168
ראו גם לבוש מסורתי  

לֹוָקה צ'אנָת'ה ָאּבהאָיה לאּבָהה מּוני 
 Lawka Chantha Abhaya Labha

81 ,66 ,12 Muni
לֹוְקהאָננָדה (סיטֶווה), פגודת 

107 ,102 Lokhananda
 ,118 Lawkahteikpan לֹוָקְהֵטייּפאן

135
 ,32 Lawkananda לֹוָקָננָדה, פגודת

132 ,120 ,118
 Laykyun (ּבֹוְדהי ָטָטאּון) ֵלייצ'ּון ֶסָצ'ה

158 Setkyar
82 Lisbon ליסבון

לכה, כלי 15, 74, 118, 122, 133, 209
(ה)מוזיאון לכלי לכה 118, 122  

פסלי בודהה מצופי לכה 146, 148  
קניות 216, 217  

 ,111 ,101 ,10 Lemro ֶלמיֹו, נהר
113 ,112

 Lemyethna (ּבאגאן) ֶלמֶיית'ָנה, מקדש
129 ,119

ֶלמֶיית'ָנה, מקדש (ְמָיאּו אּו) 
113 ,110 Lemyethna

ֶלמֶיית'ָנה, מקדש (ְשרי קֶשטָרה) 
98 Lemyethna
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שין ָאָרהאן 30, 50, 51, 117  
ראו גם בודהיזם  

(ה)נחש, מנזר (ת'אטאָנה ִלין ָיאּונשֶווה) 
93 Thatana Lin Yaungshwe

 ,118 ,17 ,15 ,11 Nyaung U ְנָיאּון אּו
 ,219 ,218 ,129 ,128 ,127 ,119

223 ,222
מסעדות, בתי־קפה וברים 212  

 ,49 ,48 Nyaung Ohak ְנָיאּון אֹוָהה
166

 ,19 ,14 ,11 Nyaungshwe ְנָיאּונשֶווה
 ,169 ,167 ,165 ,164 ,163 ,162

235 ,228 ,218 ,206
יקבים 173, 207  

מלונות 205  
מסעדות, בתי־קפה וברים 214-15  

ראו גם אינֶלה, אגם  
 ,68 ,65 ,59 ,26 Naypyitaw ֵנייּפידֹו

161 ,107 ,96 ,77
 Nicote, ניקֹוֶטה, פיליֶּפה ֶדה ּבריטֹו ֶא

94 ,82 ,52 Filipe de Brito e
נכים, מטיילים 201, 228, 229

 Nandamannya ָננָדמאן ְנָיה, מקדש
129 ,119 ,15

נצרות 43, 44, 69, 113, 179, 182
ָנָרמית'ָלה, Naramithla ראו ֶמן סֹו מּון
 Narapatisithu ָנָרּפאטי סית'ּו, המלך

132 ,122 (1138-1211)
נשים מטיילות 231

ראו גם בטיחות ובריאות  
 ,189 ,188 Saddan סאדאן, מערת

227 ,194
 Sayadaw סאָיאדֹו ְּבהאדאנָטה נאראָדה

158 Bhaddanta Narada
ראו גם נזירים, בודהיזם  

סאלווין ראו ָת'אנלווין (סאלווין), נהר
 ,13 Sandamuni סאנדאמּוני, פגודת

148-49 ,146
 Sanda Mukhi סאנָדה מּוְקהי, מקדש

149
106 Sandaw סאנדֹו, פגודת

סאּפאָדה, Sapada ראו נזירים, בודהיזם
 ,119 ,118 Sapada סאּפאָדה, פגודת

128 ,120
סאָצ'ה מאן ָאאּון, פגודת 

114 ,110 Sakyamanaung
 Sebastião ֶסּבאשטָיאּו מאנריֶקה

112 Manrique
ראו גם נזירים, בודהיזם  

 Sehtatgyi ֶסה ְהָטה ג'י, בודהה
97 Buddha

58 Saw Maung סֹו ָמאּון, גנרל
153 (1300-27) Sawyun סֹויּון, המלך

 Sulamani (ּבאגאן) סּולאמאני, מקדש
135 ,120 ,118

 Sulamani (ָטאּונג'י) סּולאמאני, פגודת
172

סּולאת'ריָמה, המלך (בערך המאה 
82 Sulathrima (השלישית לפנה"ס

165 Namlwi נהר נאמלווי  
103 Saitin נהר סאיטין  

נהר סאלווין ראו ָת'אנלווין (סאלווין),   
נהר 

91 Swa נהר ְסוֹו  
נהר סיָטאּון 11, 17, 19, 26, 52, 62,   

188 ,187 ,91 ,89
67 Pazundaung נהר ּפאזּונָדאּון  

141 Palaung נהר ָּפאָלאּון  
91 Phyu נהר ְּפהיּו  

103 Pyanmalot נהר ּפיאנמאלֹו  
נהר צ'ינדווין 11, 16, 17, 19, 26, 50,   
180 ,179 ,159 ,158 ,141 ,140 ,57
141 Chaungmagyi נהר ָצאּונמאג'י  

180 Kaukkwe נהר ָקאּוקֶווה  
91 Kun נהר קּון  

94 Kelani (סרי לנקה) נהר ֶקלאני  
נהר ָקָלדאן 15, 26, 101, 102, 103,   

112 ,107
164 Shweu River נהר שֶוואּו  

27 Shweli ,נהר שֶוולי  
103 Thandwe נהר ת'אנדֶווה  

נהר ָת'אנלווין (סאלווין) 11, 17, 19,   
 ,189 ,188 ,187 ,165 ,163 ,62 ,27

194 ,192
195 Tanintharyi נהר ָת'נינָת'ג'י  

110 Wa Ze נחל ָווה ֶזה  
195 Kra Buri ְקָרה ּבּורי  

ראו גם שיט, נופים, עמקים  
154 Nogatataphu נֹוָגָטָטְּפהּו, פגודת

נֹודֹוג'י ְמָיה-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 
 Nawdawgyi Myathalyaung

94 ,93 ,90 Buddha
 Nwa-la-bon ְנָווה-ָלה-ּבֹון ָטאּון, פגודת

193 ,189 Taung
 Nondo Zedi Stupa נֹונדֹו ֶזִדי סטּוָּפה

179
נופים 19, 24-25 

(ה)אזור היבש 18, 24, 60-1, 89,   
117

גבעות 19, 25, 163, 173, 179  
גינות צפות 10, 14, 165, 166, 168  

דלתה 16, 22, 24, 27, 57, 59, 101,   
226 ,217 ,208 ,105 ,104 ,102

יערות 14, 19, 24, 57, 62, 89, 101,   
193 ,190 ,185 ,179 ,172 ,104

יערות גשם 25, 185  
רצועות חוף 24, 25, 101, 106, 187  
שוניות אלמוגים 19, 187, 195, 223  
ראו גם חופים; אגמים; הרים ואיזורי   

הרמה; נהרות ועמקי נהרות; עמקים; 
בעלי־חיים

נזירים 
 Mahasiha מאָהה-ֶת'ָרה אּוּפאלי  

126 Upali
 114 Marone Pyi Ya מארֹון ִּפי ָיה  

מֹו-ְהנין סאָיאדֹו 158  
סאָיאדֹו ְּבהאדאנָטה נאראָדה 158  

סאּפאָדה 128   
ֶסּבאשטָיאּו מאנריֶקה 112  

 ,121 ,118 Nagayon ְנגאיֹון, מקדש
132

 ,12 Nga Htat Gyi ְנָגה ְהָטה ג'י, פגודת
87 ,85 ,78 ,66

 Nget Pyaw Taw ְנֶגה ּפיֹו טֹו, פגודת
175

 ,103 ,101 Ngwe Saung ְנגֶווה ָזאּון
105

מלונות 203  
מסעדות, בתי־קפה וברים 211  

שנירקול 105, 223  
 ,63 ,24 ,15 ,10 ,5 Ngapali ְנָגּפאלי
 ,106 ,105 ,103 ,102 ,101 ,100

238 ,236 ,223 ,222 ,206 ,201 ,199
מלונות 203  

מסעדות, בתי־קפה וברים 211  
שנירקול 223  

ְנָגצ'ֶווָנָדאּון, פגודת 
122 Ngakywenadaung

80 ,73 ,58 Ne Win ֶנה ווין, גנרל
נהרות ועמקי נהרות 44, 49, 163, 

239 ,223 ,179
176 ,164 Dokhtawady דֹוְקהָאוואדי  

165 Nampan נאם ּפאן  
189 Ataran נהר ָאטאראן  

נהר ֶאיאוואדי (איראוואדי) 10, 11,   
 ,26-29 ,24 ,22 ,19 ,17 ,16 ,15 ,13
 ,63 ,62 ,57 ,53 ,51 ,50 ,49 ,46 ,40
 ,104 ,103 ,101 ,97 ,90 ,89 ,81 ,79

 ,129 ,119 ,118 ,117 ,115 ,105
 ,141 ,140 ,139 ,136 ,134 ,132
 ,179 ,157 ,156 ,154 ,153 ,152
 ,208 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180

239 ,238 ,236 ,226
נהר איראוואדי ראו ֶאיאוואדי   

(איראוואדי), נהר
103 Ann)) נהר ָאן  

נהר ּבאגֹו 65, 91, 93   
נהר ְּבראהָמּפּוטָרה 17  
189 Gyaing נהר ַג'יין  

נהר גנגס 51, 77, 115   
189 Dontham נהר דֹונת'אם  

נהר ְהַליין 12, 65, 67, 68, 79, 84,   
222 ,104

181 Tawang נהר טאוואן  
181 Tanaing נהר טאַניין  

27 Yao נהר ָיאֹו  
נהר יאנגֹון 12, 67, 68, 74, 82, 83,   

104
189 Yunzalin נהר יּונזאלין  

103 Lamu נהר לאמּו  
נהר ֶלמיֹו 10, 101, 111, 112, 113  

103 Mayu נהר מאיּו  
181 Malikha ,27 נהר מאליְקָהה  

181 Mogaung נהר מֹוָגאּון  
181 Maikha ,27 נהר ַמייְקָהה  

155 ,154 ,141 Myitnge נהר ִמיְנֶגה  
נהר ֶמקֹונג 23, 27, 183  

181 Nam Tamai נהר נאם טאמאי  
26 Nam Pang נהר נאם ּפאן  

183 ,117 ,51 Marco Polo מרקו פולו
משולש הזהב 15, 19, 23, 163, 164, 

237 ,231 ,177
ראו גם סמים; אופיום; בטיחות   

ובריאות
משטרה 84, 87, 229, 230
ראו גם בטיחות ובריאות  

משקאות חריפים 207, 227
משקעים ראו אקלים
משרדי חלפנות 232
מתי לנסוע 226, 236

ס
179 ,178 ,44 ,39 Naga נאָגה, בני

 ,74 Naungdawgyi ָנאּונדֹוג'י, פגודת
86 ,85

 Nat Ma (הר ויקטוריה) נאט ָמה ָטאּון
 103 ,17 Taung

טרקים 222  
ראו גם פעילויות־חוץ  

נאט ְּפֶווה, Nat pwe ראו תיאטרון 
מוסיקה ומחול

136 ,44 Nat נאט, פולחן
דמויות בפולחן נאט 46, 47, 72, 77,   
 ,175 ,156 ,147 ,136 ,128 ,127 ,95

191
היסטוריה 49, 51, 117, 128, 136  

(ה)יחס לבודהיזם 30, 49, 51, 128,   
191 ,117 ,136

 ,46 Mahagiri Nat מאהאגירי נאט  
136 ,128 ,123

מקדשי נאט 46, 92, 95, 124, 128,   
136

נאט ְּפֶווה (Nat pwe; פסטיבלים) 36,   
 ,157 ,137 ,93 ,92 ,47 ,46 ,42 ,37

220
ת'אג'אמין 72, 128, 136, 191  

ראו גם בודהיזם, הינדואיזם, ּפֹוָּפה   
ָטאּון קאָלה, טנטריזם

166 ,14 Nampan נאמּפאן
ראו גם אינֶלה, אגם; בתי כלונסאות  

155 Nan Myin (אינָווה) נאן ִמין, מגדל
 Nan (ָמנדאֵליי) נאן ִמין, מגדל שמירה

144 Myin
נאנָדאּונְמָיה, המלך (שלט 1211-34) 

127 Nantaungmya
106 Nandaw נאנדֹו, פגודת

נאנדָז'אֹו, Nanzhao, בני ראו ּבאָמה/
ּבּורמן (מיאנָמה/מיאנמר)

133 ,118 Nanpaya נאנֶּפָיה, מקדש
 (1118-71) Narathu נאראת'ּו, המלך

135
 ,59 Cyclone Nargis נארגיס, ציקלון

105 ,104 ,101
נאָרה ת'יהאּפאֶטה, המלך 

134 (1238-87) Narathihapate
 Nathlaung Kyaung נאת'ָלאּון ָצ'אּון

122
ראו גם הינדיים, מקדשים  

מערות, אמנות 49
מערות, מקדשי ראו בודהיסטים, 

מקדשים; מקדשי מערות; מנזרים; 
אולמות הסמכה; ופסלים

מערכות אקולוגיות, ראו נופים
מפות

אגם אינֶלה 166-67  
אזור ּבאגֹו 90-91   

אזור ָמנדאֵליי 140-41  
אזוריה של מיאנמר ראו קפל הכריכה   

הפנימית
אינָווה (ָאווה) 154-55  

(ה)אתר הארכיאולוגי ּבאגאן 118-19  
ּבאגאן העתיקה 122-23  

ּבאגֹו 93  
גבעת ָמנדאֵליי 146-47  

דרום־מזרח מיאנמר 188-89  
יאנגֹון 66-67  

יאנגֹון רבתי 67  
לגלות את מיאנמר 10-11  
מבט אל מיאנמר 62-63  
מזרח מיאנמר 164-65  

ְמָיאּו אּו 110-11  
מיאנמר 16-17  

מערב מיאנמר 102-103  
מערות ּפינדאָיה 174-75  

מפת דרכים של מיאנמר ראו קפל   
הכריכה האחורית

מפת רחובות מאוירת של הרובע   
הקולוניאלי של יאנגֹון 68-69

מפת רחובות של יאנגֹון 84-87  
נהר ֶאיאוואדי 11, 17, 26-27, 63,   
180 ,154 ,141 ,140 ,119 ,103 ,90

(ה)עיר ָמנדאֵליי 143  
צפון מיאנמר 180-81  

ְשרי קֶשטָרה (ֶת'ְקהיטאָיה) 98-99  
מפרץ ֶּבנָגל 16, 19, 24, 26, 27, 49, 

101 ,100 ,98
Martaban) ,מפרץ מֹוטאָמה (ָמרָטּבאן
 ,187 ,50 ,19 ,17 Gulf of Mottama

192 ,188
 ,17 Gulf of Thailand מפרץ תאילנד

195 ,54
 McDowell, Sgt .מקדואל, סמל ג'.ר

185 .J. R
מקדש נאט של רוח האם של ּפֹוָּפה 

136 Popa Nat
מקדשים ראו בודהיסטים, מקדשים; 

מקדשי מערות, מנזרים, אולמות 
הסמכה, ופסלים; הינדיים, מקדשים

183 ,27 ,23 Mekong ֶמקֹונג, נהר
156 Meru ֶמרּו, הר

184 Martaban ָמרָטּבאן, כדי
ראו גם ָצ'אּוְמָיאּון  

 St (יאנגֹון) מריה הקדושה, קתדרלת
87 ,85 Mary’s Cathedral

מריונטות, תיאטרון ראו תיאטרון, 
מוסיקה ומחול

 Merrill’s ֶמריל, הפושטים של
57 Marauders

ָמנדאֵליי, אזור, המשך
מפת האזור 140-41  

(ה)עיר ָמנדאֵליי 11, 13, 26, 60-61,   
142-49 ,63 ,62

תחבורה 141  
 ,13 ,10 Mandalay ָמנדאֵליי, ארמון
 ,141 ,140 ,139 ,72 ,57 ,55 ,54
 ,217 ,149 ,148 ,144-45 ,143

221 ,220
ראו גם קֹונָּבאּון, שושלת  

 ,60-62 ,13 Mandalay ָמנדאֵליי, גבעת
 ,146-49 ,143 ,140 ,139 ,63

228 ,222
מלונות 204  

 ,26 ,13 ,11 Mandalay ָמנדאֵליי, העיר
142-49 ,63 ,62 ,60-61

ארמון ָמנדאֵליי 10, 13, 54, 55, 57,   
 ,144-45 ,143 ,141 ,140 ,139 ,72

221 ,220 ,217 ,149 ,148
גבעת ָמנדאֵליי 13, 60-62, 63, 139,   
228 ,222 ,204 ,146-9 ,143 ,140

מלונות 204  
מסעדות, בתי־קפה וברים 212-13  

מפת העיר 143  
145 ,144 Mandalay ָמנדאֵליי, מבצר

מנזרים ראו בודהיסטים, מקדשים; 
מקדשי מערות, מנזרים, אולמות 

הסמכה ופסלים
מסילת המוות 187, 193

ראו גם יפנים, ָת'נּביּוָזיאט  
מסים 200, 201

מסעדות ובתי־קפה 206-15
אוכל צמחוני 206-207  

אוכל רחוב 206  
במלונות 198  

בתי־שימוש 231  
בתי־תה ואולמות־בירה 207  
דוכנים על נהר ֶאיאוואדי 29  

דמי שירות 207  
טיפים 207  
ילדים 228  

כרטיסי אשראי 233  
מחירים 207  

מחלות המועברות במים ובמזון   
230-31

מסעדות בורמזיות 206  
מסעדות לתיירים 206  

מסעדות מומלצות 207  
שעות פתיחה 228  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעיינות חמים 166

מערב מיאנמר 62, 100-15
ְמָיאּו אּו 10, 15, 17, 45, 46, 50,   

 ,107 ,103 ,102 ,101 ,62 ,53 ,51
 ,211 ,203 ,115 ,110-14 ,108-109

 241 ,231
מלונות 203  

מסעדות, בתי־קפה וברים 211-12  
מפת האזור 102-103  

תחבורה 102  



נדקס  | אי  254255  | נדקס   אי

צילום 113, 159, 169, 228, 229, 
232 ,230

113 ,58 ,20 ,10 Chin צ'ין, בני
222 ,113 ,103 ,10 Chin צ'ין, מדינת

53 Qing צ'ינג, שושלת
 ,17 ,16 ,11 Chindwin צ'ינדווין, נהר

 ,158 ,141 ,140 ,57 ,50 ,26 ,19
180 ,179 ,159

סינים 20, 38, 39, 50, 105, 142,   
218 ,209 ,208 ,206 ,177

שיט 158, 159, 179  
146 ,57 Chindits (ה)צ'ינדיטים

222 ,143 ,47 ,40 Chinlone צ'ינלֹון
ראו גם ספורט מסורתי, ענפי  

 Chinthe (דמות אריה אגדית) צ'ינֶת'ה
 ,149 ,146 ,124 ,91 ,89 ,88 ,76

174 ,157
צלילה ושנירקול 25, 102, 105, 187, 

223 ,222 ,195 ,188
ראו גם פעלויות־חוץ  

צנזורה 59, 221, 229, 234, 235
ראו גם תקשורת; טאמאדֹו (צבא   

בורמה)
צפון מיאנמר 51, 63, 178-85

מלונות 205  
מסעדות, בתי־קפה וברים 215  

מפת האזור 180-81  
תחבורה 180  

ק
 Kaunghmudaw ָקאּון-ְהמּודֹו, פגודת

153
11 Kayah ָקאָיה, מדינת

 ,187 ,26-27 ,11 Kayin ָקאִיין, מדינת
189 ,188

 ,172 ,169 ,165 ,164 ,19 Kalaw קאלֹו
235 ,200 ,176

טרקים 173, 222, 223  
מסעדות, בתי־קפה וברים 214  

 ,93 Kalyani Sima קאליאני סיָמה
94-95

 Kandawgyi (יאנגֹון) קאנדֹוג'י, אגם
220 ,202 ,87 ,79 ,67 ,66 ,12

 Kandawgyi קאנדֹוג'י, פארק טבע
87 ,85 ,79

קאנו, שיט ראו סירות ארוכות־זנב 
ראו גם פעילויות־חוץ  

 ,58 ,44 ,43 ,20 Kachin קאצ'ין, בני
220 ,219 ,185 ,182 ,179

 ,184 ,182 ,179 Kachin קאצ'ין, מדינת
231 ,222

 ,19 ,17 Hkakabo Razi קאקאּבֹו ראזי
228 ,185 ,181 ,180 ,179 ,63 ,62

טרקים 222, 223  
ראו גם הרים ואזורי הרמה  

 ,165 ,164 ,45 ,32 Kakku קאקּו
172-73

 ,96 ,69 ,59 ,20 Karen קאֶרן, בני
194 ,187

פעמונים 
(ה)פעמון הגדול, מינגּון 157   

פעמון מאהאה גאנְדָהה 74, 77  
פעמון מאהאה טיסאָדה 74  
149 ,16 Pakistan פקיסטן

פרג ראו משולש הזהב, אופיום
 Fraser, פרייזר, לוטננט אלכסנדר

70 Lieutenant Alexander
 Prendergast, ּפֶרנֶדגאסט, גנרל הנרי

144 ,57 General Henry
(ה)פרפרים, מוזיאון (ִּפין אּו ְלווין) 160

פשע 230

צ
 Kyauk Htat Gyi ָצ'אּו ְהָטה ג'י, פגודת

87 ,85 ,78 ,66 ,35 ,12
 ,188 Kyauk Kalap ָצ'אּו קאָלה, פגודת

195 ,189
 Kyauktalon Kyaung ָצ'אּוטאלֹון ָצ'אּון

193 ,192 ,189
 ,67 ,66 ,12 Kyauktan ָצ'אּוטאן

83 ,82
ָצ'אּוטֹוג'י, מקדש (ָמנדאֵליי)
149 ,146 Kyauktawgyi

ָצ'אּוטֹוג'י, פגודת (ָאָמָרּפּוָרה) 
152 ,13 Kyauktawgyi

 ,29 ,26 ,17 Kyaukmyaung ָצ'אּוְמָיאּון
184 ,183 ,181 ,180 ,179

כדי ָמרָטּבאן 184  
ָצ'אּון, Kyaung ראו בודהיסטים, 

מקדשים; מקדשי מערות; מנזרים; 
אולמות הסמכה ופסלים

 ,101 ,17 Chaungtha ָצאּון-ָת'ה
105 ,103

מלונות 203  
שנירקול 105, 223  

צ'אזּוקֹו, המלך (שלט 1234-50) 
126 Kyazuco

 ,232 ,228 ,216 ,207 Kyat צ'אט
236 ,233

ראו גם בנקאות, דולר אמריקני  
 Kyaiktiyo צ'איִת'יאֹו, פגודת אבן הזהב
 ,14 ,11 ,10 Golden Rock Pagoda
 ,188 ,187 ,186 ,83 ,82 ,63 ,45 ,22

241 ,238 ,193 ,190-91
מלונות 205  

ראו גם הרים ואיזורי הרמה  
צ'אנדָרה סּורֶיה, המלך (בערך המאה 

115 Chandra Surya (השישית
 Kyanzittha Umin צ'אנזיָת'ה אּומין

128 ,119 ,118
 Kyanzittha צ'אנזיָת'ה, המלך

 ,124 ,121 ,97 ,51 (1030-1112)
135 ,132 ,128

צבאי, שלטון ראו טאמאדֹו (צבא 
בורמה)

177 Chiang Kai-Shek צ'יָאנג ָקאי־ֶשק
95 ,93 Kyaik Pun ַצ'יי ּפּון, פגודת
82 Kyaik Khauk ַצ'יי ְקהאּו, פגודת

192 Kyaikthanlan ַצ'ייָת'נלאן, פגודת

פורטוגלים 52, 82, 95, 110, 115
195 Pyi Taw Aye ִּפי טֹו ֶאה, פגודת

 ,44 ,26 ,17  Prome) Pyay ,ִּפי (ּפרֹום
235 ,134 ,98 ,97 ,91 ,90 ,89 ,88

מלונות 203  
115 ,49 Pyu ּפיּו, בני
בודהיזם 21, 30, 42  

הודו 49, 98  
הינדואיזם, טנטריזם ופולחן נאט 49  

השפעה 49, 115, 120, 122  
חפצי אמנות 50, 72, 98, 99  

יחסים עם בני ּבאָמה/ּבּורמן 32, 49,   
132 ,122 ,120 ,98 ,50

יחסים עם בני מֹון 98, 132  
מקורות והיסטוריה 49  

סחר 98  
סטּוּפֹות 32, 49, 90, 98, 99, 120,   

183 ,122
שפה וכתב 49, 133  

ְשרי קֶשטָרה (ֶת'ְקהיטאָיה) 26, 32,   
 ,98-99 ,97 ,91 ,90 ,89 ,72 ,50 ,49

120
122 Pitakat Taik ּפיטאָקה טאיק
 Peisi Daung ֵּפייסי ָדאּון, פגודת

114 ,110
144 )Gajasana ,(ה)פיל, כס (ָגָג'ָסָנה

ראו גם כסי שושלת קֹונָּבאּון  
פילים 25, 81, 83, 89, 90, 96, 107, 

172 ,165 ,164
פילים לבנים 81, 95, 107

 ,14 ,11 Pyin U Lwin ִּפין אּו ְלווין
 ,223 ,222 ,176 ,160 ,141 ,140

238 ,235
מלונות 204  

מסעדות, בתי־קפה וברים 214  
 ,45 ,14 ,11 Pindaya ּפינדאָיה, מערות

174-75 ,165 ,164 ,49
מסעדות, בתי־קפה וברים 215  

 Fytche, פיץ', לוטננט־גנרל אלברט
68 Lieutenant-General Albert
95 ,93 Fitch, Ralph פיץ', ראלף
פיתויו של מאָרה (מקדש ָננָדמאן 

 Temptation of Mara (ְנָיה, ּבאגאן
129 ,15

פסטיבלים 42-47
פעילויות־חוץ 222-23
גולף 160, 222, 223  

טרקים 15, 62, 83, 136, 163, 164,   
 ,180 ,177 ,176 ,173 ,169 ,166

241 ,223 ,222 ,200 ,194 ,185 ,184
כדורגל 206, 207, 222  

צלילה ושנירקול 25, 102, 105, 187,   
223 ,222 ,195 ,188

קאנו, שיט ראו סירות ארוכות־זנב   
רכיבה על אופניים 118, 122, 123,   

 ,202 ,169 ,167 ,164 ,161 ,125
241 ,223 ,222

שחייה 28, 105, 199, 201, 222,   
223

שיט בקיאק 187  
ראו גם שיט; ספורט מסורתי, ענפי  

 ,85 Thakin Mya פארק ת'אקין ִמָיה  
86

 Theingottara פארק ֵת'יינגֹוטאָרה  
86 ,85

פגודת הפיל הלבן 66, 67, 81  
ראו גם פארקים לאומיים  

פארקים לאומיים 
 Hlawaga (ה)פארק הלאומי ְהלֹוָגה  

 83 ,82 ,66
 Popa (ה)פארק הלאומי הר ּפֹוָּפה  

136
(ה)פארק הלאומי קאקאּבֹו ראזי   

 ,179 ,63 ,62 ,19 ,17 Hkakabo Razi
228 ,185 ,181 ,180

שמורת הטיגריסים של עמק הּוקֹון   
185 ,181 ,180 ,179

 Hponkan שמורת חי ְהּפֹונקאן ראזי  
185 ,181 Razi

ראו גם פארקים וגנים  
ּפאת'ֹו, Pahto ראו בודהיסטים, 

מקדשים; מקדשי מערות, מנזרים, 
אולמות הסמכה, ופסלים

 ,102 ,101 ,26 ,17 Pathein ּפאֵת'יין
235 ,217 ,104-105 ,103

מלונות 203  
שמשיות 105, 217  

ֶּפגֹו ראו ּבאגֹו
פגודות ראו בודיהסטיות, פגודות

 ,163 ,46 ,45 ,39 ,20 Pa-O ָּפה-אֹו, בני
219 ,173 ,172 ,169

ְּפהאּון דֹו אּו, פגודת (אגם אינֶלה) 
 ,166 ,47 ,42 ,14 Phaung Daw U

168
ְּפהאּון דֹו אּו, פגודת (ֵמייטיָלה) 

161 Phaung Daw U
 Pho Win Taung ְּפהֹו ווין ָטאּון, מערות

159 ,158 ,140 ,14
 Pho ְּפהֹו צ'אר, מתחם נופש ביער

96 ,91 Kyar
 Pahtodawgyi (מינגּון) ָּפְהטֹודֹוג'י

157 ,156
ָּפְהטֹודֹוג'י, פגודת (ָאָמָרּפּוָרה) 

152 ,139 ,33 ,13 Pahtodawgyi
ֶּפה-ָיה ראו בודהיסטיות, פגודות

 Payathonzu ֶּפה־ָיה ת'ֹון זּו, מקדש
129 ,119

98 ,32 Payagyi ֶּפה-ָיה-ג'י, פגודת
99 ,90 Payama ֶּפה-ָיה-ָמה, פגודת
 ,181 ,180 ,179 ,27 Putao ּפּוָטאֹו

185 ,184
טרקים 222, 223  

מלונות 205  
ּפֹוָּפה, הר ראו ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה

 Popa Taung Kalat ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה
136-37 ,119 ,118 ,46

מלונות 204  
מסעדות, בתי־קפה וברים 212  

 ,195 ,188 Phuket (תאילנד) ּפּוֶקט
223

184 Fort Hertz פֹורט הרץ

קולנוע 220, 221  
ראו גם מונגולים, ּפיּו  

126 ,118 Sin Myar Shin ִסין ְמָיה שין
סירות ארוכות־זנב 5, 14, 163, 164, 

169 ,168 ,166 ,165
ראו גם שיט; אינֶלה, אגם; אינָת'ה,   

בני; פעילויות־חוץ
סמים 19, 92, 163, 177, 231

ראו גם משולש הזהב; אופיום;   
בטיחות ובריאות

ָסנָדת'ּודאם יאָזה, המלך (בערך המאה 
 Sandathudam (השבע־עשרה

114 Raza
ספורט מסורתי, ענפי 40-41

41 ,40 lethwei ֶלת'ֶווי  
222 ,143 ,47 ,40 chinlone צ'ינלֹון  

ראו גם פעילויות־חוץ  
ספורט ראו פעילויות־חוץ

ספורט־מים ראו פעילויות־חוץ
 ,142 Setkyathiha ֶסצ'אִת'ָיה, פגודת

143

ע
עבדים ועבדות 50, 52, 92, 110, 113, 

193 ,187 ,156 ,134 ,115
עונות השנה 24, 26, 44, 45, 47, 

236 ,106
ראו גם אקלים  

עיתונים 207, 235
ראו גם תקשורת  

עמנואל, הכנסייה הבפטיסטית (יאנגֹון) 
69 Immanuel Baptist Church

עמקים
173 Aythaya עמק ָאית'אָיה  

עמק דאִיינג ְג'יאנג 183  
עמק הּוקֹון 179, 185  

עמק מֹוגֹו 39  
ראו גם נופים, הרים ואזורי רמה,   

נהרות ועמק נהרות
עצמאות 20, 22, 38, 47, 58, 71, 
 ,160 ,107 ,104 ,84 ,79 ,78 ,75

192 ,187
ראו גם היסטוריה  

פ
 Pahtothamya ּפאְהטֹות'אמָיה, מקדש

122
177 ,176 Palaung ּפאָלאּון, בני

 ,85 ,68 Pansodan ּפאנזֹודאן, רציף
104 ,87

פארקים וגנים 12, 201
(ה)גן הזואולוגי של יאנגֹון 85, 87  
גן ָמָהָּבנדּוָלה 66, 68, 71, 85, 87  

הגן הבוטאני הלאומי קאנדֹוג'י   
160 ,14 Kandawgyi

80 Inya פארק אגם אינָיה  
פארק ּבֹוג'ֹו ָאאּון סאן 79, 85, 87  
פארק הטבע קאנדֹוג'י 79, 85, 87  

פארק העם 76, 78, 85, 86  

 ,68 ,66 ,65 ,12 Sule סּוֶלה, פגודת
237 ,87 ,85 ,70

132 (1050-84) Sawlu סֹולּו, המלך
 Soon U Ponya סּון אּו ּפֹונָיה ִשין

153 Shin
סוסים, עגלות 222, 240, 241 

אינָווה (ָאווה) 13, 139, 154, 155  
(ה)אתר הארכיאולוגי ּבאגאן 118,   

134 ,125 ,123
מטיילים נכים 228  

ְמָיאּו אּו 111, 112, 114  
ִּפין אּו ְלווין 160  

 Sataungpyei ָסָטאּונּפֶיי, מקדש
149 ,147

105 Settayaw ֶסטאיֹו, פגודת
156 Settawya ֶסטֹוָיה, פגודת

סטּוָּפה ראו בודהיסטיות, פגודות
 Stilwell, General סטילֶוול, גנרל ג'ו

185 ””Vinegar Joe
סטילֶוול, דרך ראו ֶלדֹו, דרך

 Strand (ָסָטרין הֹוֶטה) סטֶרנד, מלון
 ,198 ,87 ,85 ,71 ,69 ,66 ,12 Hotel

219 ,217 ,211 ,202
 ,110 ,46 Sittaung סיָטאּון, מקדש

115 ,114 ,113 ,112
 ,26 ,19 ,17 ,11 Sittaung סיָטאּון, נהר

188 ,187 ,91 ,89 ,62 ,52
 Sittwe (Akyab ,ָאק-יאּב) סיטֶווה

 ,103 ,102 ,101 ,26 ,17 ,15 ,10
235 ,107

מסעדות, בתי־קפה וברים 212  
סייבר־קפה ראו אינטרנט, מרכזי

 ,32 Sein Bu (צריחון היהלום) ֵסיין ּבּו
75 ,33

 ,62 ,57 ,49 ,26 ,19 ,16-17 China סין
185 ,184 ,183 ,164 ,98

אוכל ומשקאות 206, 208, 209,   
 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210

221 ,218
אופניים 118, 222, 239  
אל סין וממנה 236, 237  

השפעה היסטורית 58, 59, 110,   
182 ,177

השפעה כלכלית 20, 22, 25, 49,   
 ,177 ,172 ,143 ,142 ,118 ,110 ,59

205 ,199 ,182
השפעה סביבתית 22, 25, 27  

השפעות אדריכליות 105, 143, 177,   
199

השפעות דתיות 21, 96, 105, 128,   
177 ,142

השקעות 22, 59, 142  
לבוש 38, 39  

מהגרים 20, 21, 172, 176, 177,   
218

עולי־רגל 50  
צ'יינה־טאון (יאנגֹון) 218, 219  

קוֹומינטאנג (גּואֹומינדאנג) 57, 58,   
184 ,182 ,177

קולוניזציה 49, 50  
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יאָזה קּומאָיה, הנסיך (בערך המאה   
ה־12) 133

ָמאּון ָמאּון (1763-82) 152  
מאנּוָאה (בערך המאה האחת־  

עשרה) 132, 133
מיגאדיָּפה (בערך המאה השביעית)   

95
ִמין ּבָיה (בערך המאה השמינית) 106  
ִמין ִּבין (1493-1554) 110, 112, 114  

ִמין ֵדייְקָהה (שלט 1554-56) 114  
ִמין יאזאג'י (1557-1612) 110, 113  

מינדֹון (1808-78) 56, 57, 72, 139,   
192 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144

מינְּפהאָלאּון (בערך המאה ה־16)   
110

ֶמן סֹו מּון (ָנָרמית'ָלה; 1380-1433)   
115 ,113 ,112 ,110 ,51

נאנָדאּונְמָיה (שלט 1211-34) 127  
נאראת'ּו (1118-71) 135  

נאָרה ת'יהאּפאֶטה (1238-87) 134  
נארמית'ָלה ראו ֶמן סֹו מּון   

ָנָרּפאטי סית'ּו (1138-1211) 122,   
132

סֹויּון (1300-27) 153  
סּולאת'ריָמה, המלך (בערך המאה   

השלישית לפנה"ס) 82
סֹולּו (1050-84) 132  

ָסנָדת'ּודאם יאָזה (בערך המאה   
השבע־עשרה) 114

צ'אזּוקֹו (שלט 1234-50) 126  
צ'אנדָרה סּורֶיה (בערך המאה   

השישית) 115
צ'אנזיָת'ה (1030-1112) 51, 97,   

135 ,132 ,128 ,124 ,121
ָת'דֹומינְּפָיה (1345-67) 51, 153  

ת'יּבֹו (1859-1916) 54, 55, 56, 57,   
 192 ,148 ,144 ,72

ָת'ָיוואדי (1787-1846) 74, 154  
ת'ירי ת'ּוְדהאָמה, המלך (שלט   

114 (1622-38
ֶת'ֵמיין ְהטֹו (שלט 1550-52) 92-3  

שמורות ראו פארקים לאומיים
שעון 229

ראו גם לוח השנה  
שעות פתיחה 216, 223, 228, 232

שפה 50, 229, 254-56
אנגלית 118, 200, 219, 220, 221,   

241 ,240 ,235 ,234 ,230 ,229
 Sri Ksetra (ֶת'ְקהיטאָיה) ְשרי קֶשטָרה
 ,97 ,91 ,90 ,89 ,72 ,50 ,49 ,32 ,26

120 ,98-99
שרידי הבודהה

עצם 71, 106, 128,   
שיער 70, 71, 96, 106, 134, 190,   

191
שן 44, 95, 106, 110, 113, 128,   

156 ,153 ,144 ,132
ראו גם בודהיזם  

Mani- (ְנָיאּון אּו) שוק מאני-סית'ּו  
218 ,127 ,119 ,118 Sithu
158 Monywa שוק מֹוניָווה  

172 Myoma (ָטאּונג'י) שוק מיֹוָמה  
 Mingalar (ְנָיאּונשֶווה)) שוק מינגאָלה  

169
97 Pyay שוק ִּפי  

183 Shwegu שוק שֶווגּו  
106 Thandwe שוק ת'אנדֶווה  

 ,87 ,85 Theingyi Zei ֶת'יינג'י ֵזיי  
219 ,218

ראו גם שוקי חמשת־הימים, קניות  
שחייה 28, 105, 199, 201, 222, 223

ראו גם פעילויות־חוץ  
שיט 

ֶאיאוואדי 15, 28-29, 90, 118  
צ'ינדווין 158, 159, 179  

צלילות 102, 105, 188, 195, 223,   
236

ראו גם צלילה ושנירקול  
שיט בנהר ראו שיט, סירות ארוכות־זנב

שילוח, שירותי 234, 235
ראו גם תקשורת  

(ה)שילוש הקדוש, כנסיית (יאנגֹון) 
87 ,85 Holy Trinity Church

 ,50 ,30 Shin Arahan שין ָאָרהאן
117 ,51

ראו גם נזירים, בודהיזם  
77 ,70 Shin Sawbu שין סֹוּפּו, המלכה

218 ,77 ,45 Shin pyuשין ּפיּו
שינּבין-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 

135 Shinbinthalyaung Buddha
שירותים רפואיים ראו בטיחות ובריאות

שליטי בורמה
ָאָלאּונסית'ּו (1089-1168) 104, 123,   

135
ָאָלאּונֶּפָיה (1714-60) 53, 54, 55,   

184 ,97 ,95 ,94 ,89 ,65
ָאָנאּוֶּפלּון (1578-1628) 52, 82, 95,   

153
ָאנֹוָיאָתה (1015-78) 15, 30, 50, 51,   

 136 ,134 ,132 ,128 ,122
ּבאג'ידֹו (1784-1846) 56, 142, 155,   

156
ּבאגאן מין (1811-80) 143, 152  

ּבאְנָיה יאן השני (שלט 1491-1526)   
95

ּבֹודֹוֶּפָיה (1745-1819) 10, 26, 33,   
 ,152 ,149 ,148 ,142 ,115 ,56 ,53

156
ֵּביין ָנאּון (1516-81) 52, 72, 89, 92,   

153 ,133 ,96 ,95 ,93
דאּבינשֶוות'י (1516-50) 52, 89, 96  

ֶדבאן סאנָדה (בערך המאה הרביעית)   
115

ְדהאמאֶזִדי (1412-92) 77, 94, 95  
המלכה שין סֹוּפּו (1394-1471) 70,   

77

 Shwe In Bin שֶווה ִיין ּבין ָצ'אּון
143 ,142 ,13 Kyaung

שֶווה ִיין מֹו, פגודת (ְהָּפה-ָאן) 
194 Shweyinhmaw

127 ,118 Shwe Leik Too שֶווה ֵליי טּו
 Shwe Myintzu שֶווה מינזּו, פגודת

182 ,45
 Shwe Phone שֶווה ְּפהֹון ּפווין, פגודת

172 Pwint
שֶווה-מֶייה-מאן, פגודת 

97 ,89 Shwemyetman
שֶווה-ָת'ה-ְלָיאּון בודהה 

 ,91 ,14 Shwetalyaung Buddha
95 ,94 ,93

 ,15 Shwezigon שֶווזיגֹון, פגודת
 ,128 ,120 ,119 ,118 ,50 ,44 ,33

134 ,132
 ,102 Shwetaung שֶווָטאּון, פגודת

110
 Shweyattaw Buddha שֶווָיאטֹו בודהה

,149 ,146
שֶוומֹודֹו, מוזיאון פגודת (ּבאגֹו) 

92 Shwemawdaw
 ,45 Shwemawdaw שֶוומֹודֹו, פגודת

93 ,92 ,89
 Shwemokhtaw שֶוומֹוְקהטֹו, פגודת

105
 ,63 ,55 Shwenandaw שֶוונאנדֹו, מנזר

148 ,146 ,144 ,142 ,140 ,139
50 Xuanzang ש'ֶוונְדזאנג, הנזיר

שֶווסאנדֹו, פגודת (ּבאגאן) 
134-35 ,118 ,15 Shwesandaw

שֶווסאנדֹו, פגודת (ָטאּון-ְנגּו) 
96 Shwesandaw

שֶווסאנדֹו, פגודת (טּונֶטה) 
104 Shwesandaw

 Shwesandaw (ִּפי) שֶווסאנדֹו, פגודת
97 ,90 ,89 ,88 ,44

שוקים ובזארים 10, 65, 66, 164, 168, 
232 ,219 ,218 ,208

76 Bahan Bazaar בזאר באהאן  
בזאר פגודת אבן הזהב צ'איִת'יאֹו   

190 Kyaiktiyo
(ה)בזאר של ּפֹוָּפה ָטאּון קאָלה 136  
דוכני רחוב 65, 68, 69, 206, 208,   

232 ,216 ,209
 PIndaya (ה)עיירה ּפינדאָיה  

 ,86 ,85 19th Street 19(ה)רחוב ה־  
221 ,219 ,218

שוק אבן הירקן (ָמנדאֵליי) 13, 142,   
218 ,143

216 ,183 ,181 Bhamo שוק ְּבהאמֹו  
שוק ּבֹוג'ֹו ָאאּון סאן ֵזיי (השוק של   

 ,85 Bogyoke Aung San Zei (סקוט
232 ,219 ,218 ,216 ,87

שוק הדגים של סיטֶווה 107  
 Gard (ה)שוק המרכזי גארד לּוָאן  

 176 Luang
שוק ֶזג'ֹו (ָמנדאֵליי) 13, 143, 218  

75 Rakhine Tazaung ראְקַהיין טאָזאּון
 ,22 ,15 ,10 Rakhine ראְקַהיין, מדינת

 ,105 ,103 ,101 ,81 ,62 ,59 ,25
199 ,110 107 ,106

ראְקַהיין, מוזיאון תרבות מדינת 
107 Rakhine

 Rakhine-Yoma ראְקַהיין-יֹוָמה, גבעות
 ,115 ,102 ,101 ,53 ,26 ,24 ,17

212 ,136 ,129 ,122
185 Rabinowitz, Alan רבינוביץ', אלן

ֶרד מאונטן, יקב אחוזת 173, 207
ראו גם יקבים  

רדיו ראו תקשורת
 ,59 ,22 Rohingya רֹוהינגָיה, מוסלמים

107 ,101
ראו גם איסלאם ומוסלמים  

רומאים 49
 ,86 ,85 19th Street 19(ה)רחוב ה־

221 ,219 ,218
ָרָטָנה מאן ָאאּון, פגודת 

114 ,110 Ratanamanaung
רכסי הרים ראו הרים ואזורי הרמה

ש
שאן, ארמון Shan (הארמון המזרחי, 

176 East Haw)
 ,51 ,39 ,38 ,32 ,20 Shan שאן, בני

 ,176 ,173 ,168 ,163 ,133 ,58 ,52
218 ,182 ,177

 ,16 Shan שאן, גבעות ומישור רמה
 ,63 ,62 ,52 ,49 ,45 ,20 ,19 ,17

 ,169 ,166 ,163 ,160 ,146 ,96 ,93
206 ,177

 ,163 ,45 ,39 ,11 Shan שאן, מדינת
 ,207 ,200 ,180-181 ,172 ,164-165

222 ,218 ,209
שגרירויות 

נציגות ישראל 227  
שגרירות אוסטרליה 69  
שגרירות בריטניה 69  

שגרירות ארצות־הברית 80  
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