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אף שהמחברים, ספקי תוכן אחרים, דורלינג קינדרסלי ושטיינהרט 
שרב נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, אין הם ערבים 

לנכונותו או לשלמותו של המידע בספר, ואין הם מקבלים על 
עצמם, במידת האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו.

אזהרה ובקשה
דברים משתנים, מחירים עולים, לוחות זמנים מוחלפים, מקומות 
טובים מידרדרים, ומקומות גרועים פושטים את הרגל - דבר אינו 
נשאר כשהיה. אם יש בידיכם עדכונים למידע המופיע במדריך 

זה, אנא כתבו אל: שטיינהרט שרב מוציאים לאור, ת.ד 8333, 
אזה"ת ספיר, נתניה 4250519, או צרו קשר באמצעות האתר 

שלנו בכתובת haolam.co.il. מטיילים שישלחו לנו עדכונים, 
יקבלו שובר הנחה לרכישת מדריכים ומפות בהוצאתנו.

מפות למטיילים ביפן
מידע על מפות למטיילים ביפן תמצאו באתר העולם, בכתובת 

haolam.co.il. באתר תוכלו להזמין מגוון עצום של מדריכי טיולים 
ומפות ליפן וליעדים אחרים בעולם.

תמונת השער: נוף הר פּוג'י מפגודה 
צ'ּוֵראיטֹו שבמרכז הֹונשּו



המוניטין של צפון הֹונשּו כאזור נידח 
ומרוחק מאפילים על עברו העשיר. 

בעבר הרחוק היה זה ביתם של עמים 
ילידיים, שהיו אולי בני ָאיינּו )עמ' 291(. 

במאה ה־11 היתה העיר היָראיזּומי 
בירתו של שבט פּוג'יוואָרה הצפוני, ולא 

נפלה בפאר ובהדר מקיוטו. בתקופה 
הפיאודלית היו מֹוִריֹוָקה, צּורּואֹוָקה, 

ָאייזּו־ָווָקמאצּו והירֹוסאקי ערי־מצודה 
משגשגות. העיר החשובה ביותר היתה 

ֶסנָדאי, בראשה עמדו בני המשפחה 
החזקה ביותר באזור, והיום היא העיר 

הגדולה ביותר בצפון הֹונשּו. ערים אלה 
ועוד מספר אתרים מרשימים, עמם 

נמנים המקדשים בניקֹו ובֶדָווה סאנזאן, 
הם מוקדי העניין העיקריים באזור היום.

צפון הֹונשּו הוא המרכז הגדול ביותר 
ביפן לגידול אורז, ומפורסם גם בזכות 
איכותו של האורז ובזכות ייצור סאֶקה 
משובח. החקלאים באזור משתמשים 
היום במכונות, אך עדיין עובדים קשה 

מאוד למחייתם. בסתיו מגדלים כאן 

פטריות, באביב מגדלים מגוון ירקות 
וצמחי בר, בחורף שולים צדפות ולאורך 

כל השנה מגישים במסעדות מאכלי־
ים טעימים. גם הקיץ הקריר, המהווה 

מפלט מהחום והלחות השוררים במרכז 
הֹונשּו, הוא סיבה טובה לבקר כאן.

ביפן ובעולם מפורסם האזור בזכות 
המגוון הגדול של אומנויות ושל אמנות 

עממית - עם החפצים הפופולריים נמנים 
נאנּבּו ֶטסצּוּבין )testsubin - קומקומי 

 )kokeshi( ממֹוִריֹוָקה, בובות קֹוֶקשי )ברזל
מעץ, כלים מצופי לכה מָאייזּו ומצּוגארּו, 

קאּבאָזאיקּו )kabazaiku - חפצים מקליפת 
עץ הדובדבן( וכלי חרס ממאשיקֹו.

ב־11 במרץ 2011, פקדה את יפן רעידת 
אדמה בעוצמה של תשע בסולם ריכטר, 

ובעקבותיה שטף גם צונמי את חלקה 
הצפוני של יפן. אזורים רבים ניזוקו 

קשות, וכמה מאזורי החוף נהרסו כליל. 
 Fukushima( הכור הגרעיני בפּוקּושיָמה

Daiichi( נפגע גם הוא בצונמי, והממשלה 
נאלצה לפנות את תושבי האזור.

אחד הפסלים המגולפים המרהיבים ליד שער יֹוֵמיימֹון במקדש טֹושֹו־גּו, ניקֹו

שּו נ הֹו ן  צפו
החודשים  חמשת  בן  למסעו  ב־1689  ּבאשֹו  מאצּואֹו  הָהאיקּו  משורר  כשיצא 
אל צפון יפן, הוא כינה אותו 'מסע אל אזורי הכפר הנידחים'. 300 שנים מאוחר 
יותר מובילים קווי הרכבת המהירה וכבישים מהירים אל האזור, שאימץ בינתיים 
והכפרית  הרוגעת  האווירה  זאת,  בכל  המודרנית.  הדיגיטלית  התרבות  את 

נשמרה במידת מה, ובעיקר קצב החיים נראה נוח יותר.

שער טֹורי אדום של מקדש, על אי במפרץ מאצּושיָמה
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מבט על האולם המרכזי של כלבו מיצּוקֹושי

למיצּוקֹושי. הוא נבנה ב־1896 
לפי המבנה הניאו־קלאסי בו שוכן 
הבנק הלאומי בברלין, והיה הבניין 

הראשון שתוכנן בעיצוב מערבי 
על ידי אדריכל יפני, קינגֹו טאצּונֹו.

בגדה הצפונית של נהר 
ניהֹונּבאשי, מעט לפני גשר 

 Nihonbashi( ניהֹונּבאשי
bridge(, ניצב עמוד הארד ממנו 

נמדדים, עד היום, המרחקים 
בין טוקיו ליעדים אחרים. 

הגשר הנוכחי הוקם ב־1911.
בגדה הדרומית של הנהר, ממזרח 
לגשר, נמצאת בורסת המניות של 
 ,)Tokyo Stock Exchange( טוקיו
בה רשומות מעל 2000 חברות - 
אחת מחמש הבורסות הגדולות 
ביותר בעולם. בתקופת 'הבועה 

הכלכלית' של שנות ה־80 הורשו 
מבקרים להיכנס ולצפות בסימוני 
הידיים התזזיתיים של הסוחרים. 

מאז 1999 מתנהל המסחר 
באופן ממוחשב, אבל 

עדיין מעניין לבקר כאן 
ולהתרשם מהחשיבות 

הרבה של עולם המסחר 
בטוקיו. מרפסת התצפית 

של המבקרים משקיפה 
על אולם המסחר ויש 
בה תערוכה מעניינת 

על הבורסות הגדולות 
בעולם, עם לוחיות הסבר 

באנגלית ובצרפתית.
המוזיאון לאמנות 

ברידג'סטֹון 
 Bridgestone(

 )Museum of Art
נמצא מדרום לגשר ניהֹונּבאשי, 

ובו מוצג אחד האוספים הטובים 
ביותר ביפן של אמנות מערבית, 

כולל יצירות מאת מאנה, 
פיקאסו, רּואֹו וברנקוזי. מצפון 
למוזיאון נמצא מרכז פוקימון 

)Pokemon Center( - חנות 
המוקדשת לדמויות מסדרת 

האנימציה המפורסמת.

9 טוקיו אינטרנשיונל 

Tokyo International Forum פֹורּום
  03-5221-9000 'טל B2 5 מפה
 ;Yurakucho קו ,Yurakucho תחנת

 £ Marunouchi תחנת טוקיו, קו
תחנות טוקיו ו-Yurakucho, קווים רבים 

t-i-forum. ∑ .7:00-23:30 פתוח
co.jp/en

 Tokyo International( הפֹורּום
Forum( הוא אחד הבניינים 

הייחודיים והמהנים ביותר במרכז 
טוקיו )ראו עמ' 29(. את הבניין 

תכנן האדריכל רפאל ויניֹולי, 
ובנייתו הושלמה ב־1996. 

זהו מרכז תרבות הכולל שני 
בניינים: אולם כניסה מעוגל 

מזכוכית, שגובהו 60 מ', ובניין 
לבן דמוי קובייה בו שוכנים 

ארבעה אולמות )בגדול שבהם 
נמצאים 5012 מושבים(. בין 
שני המבנים משתרעת חצר 

נעימה, ומעליה משמשים גשרי 
זכוכית למעבר מאגף לאגף.

אולם הכניסה ענק מואר מאוד 
ותקרתו דומה לגוף של ספינה. 

בתוך המבנה שוכנים בתי־
קפה ומסעדות, מספר חנויות 

ומתקני שירות מודרניים. בלובי 
יש גם גישה לאינטרנט מהיר.

0 רובע היִּבָיה 

ובניין הפרלמנט 
Hibiya District and the Diet Building

מפה  B2 5 ,A2 5 ,F3 2 תחנת 
 Chiyoda קווים ,Kokkai-Gijidomae

 ,Hibiya תחנת ;Marunouchi-ו
 Hibiya-ו Chiyoda ,Toei Mita קווים
פארק היִּבָיה פתוח 24 שעות בניין 

הפרלמנט טל' 03-5521-7445 פתוח 
ב'-ו' 8:00-17:00 8 )הביקור מותר 
רק עם מדריך. יש להירשם מראש(. 

sangiin.go.jp/eng/index.htm ∑

הפארק הגדול היחיד במרכז טוקיו 
 Hibiya( המעוצב בסגנון מערבי
Park( הוא מוקד העניין העיקרי 

ברובע היִּבָיה. הוא נמצא ממזרח 
למרכזים הפוליטיים החשובים, 

קאסּומיגאֶסקי ובניין הפרלמנט, 
ולכן משמש לעתים קרובות 

אתר להפגנות מחאה, במיוחד 
ב־1 במאי. על הבמה הגדולה 

מתקיימות לעתים גם הופעות.
 Diet( בנייתו של בניין הפרלמנט

Building(, בית המחוקקים 
של יפן, הושלמה ב־1936, אז 
שימש הבניין במטה הוועדה 
הקיסרית של שלטון ֵמייג'י. 

תוכלו לבקר באולם הוועדה 
ולהתרשם מדיוני המחוקקים, וגם 

מהחדרים המעוצבים בקפידה 
בהם השתמש הקיסר לפגישות 

רשמיות, רק במסגרת סיורים 
מודרכים )ביפנית בלבד(.

של ארמון הקיסר טל' 03-3213-1111 
פתוח מרץ'-אוק': ג'-ה', א' ושבת 

9:00-17:00, נוב'-פבר': ג'-ה', א' ושבת 
.9:00-16:00

ִאֶיָיאסּו, השֹוגּון הראשון לבית 
טֹוקּוגאָווה, החל בבניית המצודה 

שלו כאן ב־1590. בתקופת ֶאדֹו 
הפכו יורשיו את המצודה לגדולה 
ביותר בעולם; היום נותר כאן רק 

מעגל המבנים הפנימי של המבנה 
המקורי. הקיסר ומשפחתו עדיין 

גרים בחלקו המערבי של המתחם, 
ארמון הקיסר, שנבנה מחדש 

אחרי שהקודם נהרס במלחמת 
העולם השנייה. הביקור בארמון 

מותר פעמיים בשנה: בראש השנה 
וביום הולדתו של הקיסר. בשאר 

המתחם משתרעים פארקים 
פתוחים למבקרים, וביניהם 

מפרידות תעלות הגנה עתיקות.
נקודת הציון המפורסמת ביותר 

 ,)Nijubashi( כאן היא ניג'ּוּבאשי
גשר אבן בעל שתי קשתות, 

שנמצא ממזרח לארמון. בניית 
הגשר הושלמה ב־1888, וזו היתה 

אז הכניסה הראשית לארמון. 
שער אֹוֶטמֹון )Otemon; 'שער 

היד הגדולה'( הענק, שנבנה 
מחדש ב־1967, היה השער 

הראשי של הארמון לפני הקמת 
גשר ניג'ּוּבאשי. היום הוא 

ניצב בכניסה לגן המזרחי של 
ארמון הקיסר. בשטח הגן מוצג 

 Sannomaru( סאנֹומארּו שֹוזֹוקאן
Shozokan(, אוסף יצירות אמנות 

ופריטים עתיקים של הקיסר 
שֹו־ָווה. בהמשך נמצא ִהיאקּונין 

 ,)Hyakunin Basho( ּבאשֹו
מבנה מתקופת ֶאדֹו בו חיו ושמרו 
כמאה סמוראים. מאחוריו נמצא 

המגדל המרכזי של המצודה, 
ההֹונמארּו )Honmaru(, ממנו 

שרדו רק חומות האבן האיתנות 
המשקיפות על נוף יפה. הגן 

 ,)Ninomaru( הנעים נינֹומארּו
אותו תיכנן השֹוגּון ִאֶימיצּו ב־1630, 

נמצא ממזרח להֹונמארּו.

8 רובע מארּונֹואּוצ'י 

Marunouchi District

מפה  B1 5-2 תחנת טוקיו )קווים 
רבים(,  Tokyo City-i)מרכז מידע(: פתוח 

מדי יום 8:00-20:00 
en.tokyocity-i.jp ∑

רובע זה )Marunouchi( משתרע 
מדרום לתחנת טוקיו וממערב לה. 
בתקופת ֶאדֹו זכה האזור לכינוי 'כר 

המרעה של המהמרים', בזכות 
בידודו שאיפשר למהמרים לשמור 
על חשאיות. בתקופת ֵמייג'י שימש 

האזור שטח צבאי, וב־1890 מכר 
אותו הצבא לתאגיד מיצובישי. 

מסילת הרכבת הפכה את האזור 
השומם והצחיח למרכז עסקים 
נחשק, ולאחר רעידת האדמה 

של 1923 עברו לכאן חברות רבות 
נוספות. תחנת טוקיו, שתכנן קינגֹו 

טאצּונֹו בהשראת תחנת אמסטרדם, 
הושלמה ב־1914. הכיפה ניזוקה 

בהפצצות מן האוויר ב־1945, ולימים 
החליפה אותה הכיפה מרובת־

הצלעות הנוכחית. כדאי להציץ 
בתבליטים המקוריים שקישטו את 

הכיפות מעל היציאות הצפונית 
 Tokyo והדרומית ומעניין גם מלון
Station. מול השער הדרומי של 

.KITTE התחנה נמצא מרכז הקניות
אם תמשיכו לכיוון מערב מהתחנה, 

ברחוב Miyuki-dori ומעל 
התעלה בגשר וואדאקּוָרה, תגיעו 

לפארק המזרקות וואדאקּוָרה 
)Wadakura(, בו תוכלו לטייל בין 
מזרקות ובריכות מים מעניינות. 
חזרו על עקבותיכם ועברו שוב 

בגשר וואדאקּוָרה, ואז חצו את רחוב 
Hibiya-dori ופנו ימינה. כ־500 

מ' אחרי הפנייה ניצב בניין ֵמייג'י 
 ;Meiji Seimeikan( ֵסייֵמייקאן

1934(, בו תומכים עמודים קורינתיים 
ענקיים. הירֹושיֶגה, אמן הדפסי 

העץ המפור־סם, נולד כאן ב־1797. 
בהמשך נמצא תיאטרון אימֶּפריאל 

)Imperial Theater(, בו מציגים 
הצגות יפניות ומחזות זמר מברודוויי.

7 רובע ניהֹונּבאשי 

Nihonbashi District

מפה  D1 6 ,C1 5-2 תחנת טוקיו, 
 ,Nihonbashi תחנת ;Marunouchi קו
 ;Toei Asakusa-ו Tozai ,Ginza הקווים

תחנת Mitsukoshimae, הקווים 
Ginza ו-Hanzomon £ תחנת טוקיו, 

קווים רבים. בורסת המניות של 
טוקיו טל' 050-3377-7254 פתוח 

ב'-ו' 9:00-16:00 המוזיאון לאמנות 
ְּברידג'סטֹון טל' 03-3563-0241 פתוח 

ג'-א׳ 10:00-18:00 )ו' עד 20:00( &

ניהֹונּבאשי )Nihonbashi( היה 
מרכזה של העיר עבור הסוחרים 

ועבור היזמים בתקופות ֶאדֹו 
וֵמייג'י. פירוש שמו של הרובע הוא 
'גשר יפן', על שם הגשר מעל נהר 

ניהֹונּבאשי שהשלמתו ציינה את 
פתיחת חמש הדרכים הראשיות 

של תקופת ֶאדֹו. אחרי רעידת 
האדמה של 1923 עברו חנויות, 

בתי עסק ובנקים רבים 
למארּונֹואּוצ'י ולגינָזה; 

אפילו שוק הדגים 
עבר מכאן לצּוקיג'י.
למרות שחשיבותו 

של האזור כבר אינה 
כשהייתה, זהו עדיין 

מרכז מסחרי משגשג, 
בו שוכנים משרדיהם 

הראשיים של בנקים רבים 
וגם בתי כלבו ענקיים 

וחנויות קטנות רבות. גם 
הסניף הראשי של רשת 

בתי הכלבו מיצּוקֹושי 
)Mitsukoshi(, נמצא 

כאן, ב-Mitsukoshimae. בעבר 
היתה מיצּוקֹושי חנות לקימונו, 

שהוקמה ב־1673. בשוק האוכל 
שבקומת המרתף תוכלו לטעום 

מגוון מאכלים חינם, ובדוכני 
המציאות שבקומה השישית 
תוכלו להתחכך בעילית של 

טוקיו - ובזול. בנק אוף ג'אּפאן 
)Bank of Japan( נמצא ממערב 

חזית תחנת טוקיו, המעוצבת בסגנון 
מערבי

מוצג של סוחר־
רובוט, בורסת 

המניות של טוקיו

חזית הגרניט המרשימה של בניין 
הפרלמנט

ארמון הקיסר וגשר ניג'ּוּבאשי
אולם הזכוכית והמתכת המואר של טוקיו 

אינטרנשיונל פֹורּום

מלונות ומסעדות ראו עמ' 302-307 ועמ' 324-339

ו לפי אזורים  | טוקי  7475  | ו   מרכז טוקי

Imperial Palace ארמון הקיסר q

מפה  B1 5 ,A1 5 ,B5 3 ,A5 3 תחנת 
Nijubashi, קו Chiyoda £ תחנת 

טוקיו, קווים רבים ארמון הקיסר פתוח 
2 בינואר, 23 בדצמבר הגן המזרחי 
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אזור זה, שנמצא מצפון לנהר סּומיָדה וממערב לו, היה לבה של טוקיו מאז שבנה 
השֹוגּון הראשון ִאֶי ָיאסּו  את טירתו במקום שבו ניצב היום ארמון הקיסר. האזור חרב 
מספר פעמים באסונות, עמם נמנים רעידת האדמה הגדולה של קאנטֹו ב־1923 
והפצצות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, ושוקם שוב ושוב. גינָזה וניהֹונּבאשי 
היו מרכזים מסחריים וגם היום הם סואנים ומשגשגים, ויש בהם בתי כלבו ענקיים 
וחנויות של מעצבי העל. אבל יש באור גם חנויות פשוטות יותר - חנויות ספרים 
בג'ינּבֹוצ'ֹו, חנויות אלקטרוניקה ותוכנה בָאקיהאּבאָרה, ושוק הדגים של שעות הבוקר 
בצּוקיג'י. חשיבותו הפוליטית של מרכז טוקיו ניכרת ברבעים היִּבָיה ומארּונֹואּוצ'י, 
בהם נמצאים גם שני מקדשים, שונים מאוד זה מזה באופיים: מקדש קאנָדה ומקדש 

יאסּוקּוני. מספר גנים מהווים מקלט נעים מההמולה סביב.

רבעים חשובים
1 גינָזה )ראו עמ' 70-71( 

7 רובע ניהֹונּבאשי
8 רובע מארּונֹואּוצ'י

0 רובע היִּבָיה
r רובע מוכרי הספרים ג'ינקֹוּבֹו
u שדרת חנויות־האלקטרוניקה 

ָאקיהאּבאָרה

בניינים עתיקים
2 תיאטרון קאּבּוקי־ָזה

0 בניין הוועידה הקיסרית

q ארמון הקיסר

מקדשים
e מקדש יאסּוקּוני

y מקדש קאנָדה ִמיֹוג'ין

אדריכלות מודרנית
6 מגדל טוקיו

9 טוקיו אינטרנשיונל פֹורּום

פארקים וגנים
4 גן הארמון הנפרד האָמה

6 פארק שיָּבה

w פארק קיטאנֹומארּו

t גן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן

שוק
3 שוק הדגים צּוקיג'י

שיט בנהר
5 מסלול הנהר סּומיָדה

מרכז טוקיו

ראו גם מפות הרחובות 
3, 4, 5 ו־6

סתיו בגן קֹוראקּוֶאן שבקֹוישיקאָרה

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית

BUNKYO-
KU

MINATO-KU

CHUO-KU

CHIYODA-
KU

Tsukiji

Hatchobori

Kayabacho

Nihonbashi

Higashi-
ginza

Sakuradamon

Toranmon

Roppongi-
itchome

Uchisaiwaicho

Shintomicho

Daimon
Shibakoen

Kokkai-
Gijidomae

Nagatacho

Hamacho

Bakuro-
yokoyama

Ginza-itchome

Ginza

Shinbashi

Kasumigaseki

Ningyocho

Kodenmacho

Mitsukoshimae

Kyobashi

Kamiyacho

Hamamatsucho

Kanda

Shin Nihonbashi

Akabanebashi

Shiodome

Tsukijishijo

Takebashi

Iwamotocho

Awajicho

Shin
Ochanomizu

Ochanomizu

Akihabara

Iidabashi

Otemachi

Jinbocho
Kudanshita

Suehirocho

Yanagibashi

Takaracho

Asakusa-
bashi

Suidobashi

Bakurocho

Suitengumae

Suidobashi

Korakuen

Hibiya

Nijubashimae

Onarimon

Hanzomon

Ochanomizu

Yurakucho
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טֹוקּוגאָווה ִאֶימיצּו ביקש להמם את המבקרים במקדש־
מאוזוליאום שבנה לכבוד סבו ִאֶיָיאסּו. במשך כשנתיים 
עבדו כ־15,000 אומנים מכל רחבי יפן בבנייה, בגילוף, 

בציפוי זהב, בצביעה ובמשיחת לכה כדי ליצור את המתחם 
המרהיב הזה )Tosho-gu(, המעוצב בסגנון תקופת 

מֹומֹויאָמה. כמעט כל פינה במתחם מעוטרת בצבעוניות. המקדש הבודהיסטי המקורי 
הוסב למקדש שינטֹו בתקופת ֵמייג'י, אך נותרו בו סממנים בודהיסטיים רבים, עמם 

נמנים שער ִניֹומֹון )Niomon(, הפגודה הייחודית וספריית הסּוטרֹות. את שדרת הארזים 
היפניים המפורסמת, המובילה למקדש ומכונה סּוגי־נאמיקי )sugi-namiki(, נטע אדון 

פיאודלי מהמאה ה־17 שלא היתה בהישג ידו מתנה נדיבה מספיק.

כניסה

אל קבר ִאֶיָיאסּו 
ואל מגדל האוצר

. האורווה הקדושה
מבנה עץ שאינו צבוע כשאר המבנים 

במתחם, בו קבוע פסל מגולף של שלושת 
הקופים החכמים. מדי יום מוחזק כאן במשך 

מספר שעות סוס שהעניקה למקדש ממשלת 
ניו-זילנד.

פסל החתול היֵשן
פסל מגולף קטנטן ויפהפה 

זה, שנמצא מעל אחת 
הכניסות במסדרון המזרחי, 
נחשב עבודתו של הידארי 

ג'ינגֹורֹו )'ג'ינגֹורֹו השמאלי'(.

המזרקה הקדושה
מעל אגן הגרניט )1618(, המיועד 
לטקסי היטהרות, ניצב גג מעוטר 

בסגנון סיני.

. שער יֹוֵמיימֹון
העיטורים המגולפים באחד 

מ־12 עמודיו של שער מעוטר 
זה )Yomeimon Gate( הפוכים 
- כך שראשם פונה כלפי מטה 
- במטרה ליצור חוסר שלמות 

ולשכך את קנאת הרוחות 
הרעות. בגומחות שבין העמודים 
ניצבים פסלים של פקידי הקיסר.

ניקֹו: מקדש טֹושֹו־גּו

. הפגודה
פגודה של חמש קומות שהעניק 
ָדאימיֹו )daimyo - אדון פיאודלי( 

למקדש כמתנה ב־1650, 
ונבנתה מחדש ב־1818 בעקבות 
שריפה. כל קומה מסמלת אחד 

היסודות - אדמה, מים, אש, 
רוח ושמיים - בסדר עולה.

נזירת שינטֹו מטאטאת מתחת לשער יֹוֵמימֹון

מקרא
 )Rinzo( 1 באולם רינזֹו
שוכנת ספריית הסּוטרֹות 

הבודהיסטיות, השמורות בארון 
מסתובב.

2 מגדל התוף
 )Honji-do( 3 אולם הֹונג'י־דֹו

מפורסם בזכות ציור 'הדרקון 
הבוכה' המצויר על תקרתו, 
ובזכות ההד החזק שנשמע 

כשמוחאים כפיים תחתיו..
 Karamon( 4 שער קאראמֹון
gate( הוא השער הקטן ביותר 

במתחם.
5 ָהאיֶדן )Haiden - אולם 

המזבח(.
6 הֹונֶדן )Honden - אולם 

המזבח הפנימי(.
7 מגדל הפעמון

8 שלושת המחסנים 
הקדושים מעוצבים בסגנון 

מסורתי..
 ;Niomon( 9 על שער ִניֹומֹון

מכונה גם אֹומֹוֶטמֹון - 
Omotemon( שומרים שני 

פסלי ִניֹו הניצבים משני צדיו, 
פיו של אחד מהם פתוח, 

לביטוי האות הראשונה 
בסנסקריט )ָאה(, ואילו פיו 

של האחר סגור לביטוי האות 
האחרונה )אּון(.

0 קופה
q טֹוריאי מגרניט

חשוב לדעת
מידע שימושי

טל' 0288-54-0560 & פתוח מדי 
יום 8:00-17:00 )נוב'-מרץ: עד 

.)16:00

מלונות ומסעדות ראו עמ' 302-307 ועמ' 324-339

| יפן לפי אזורים   270271  | ניקֹו   

מגדל האוצר של ִאֶיָיאסּו, 
המכיל את אפרו

טֹוקּוגאָווה ִאֶיָיאסּו
ִאֶיָיאסּו )Tokugawa Ieyasu; 1543-1616( היה אסטרטג ערמומי ופוליטיקאי מחונן, 

מייסד שושלת טֹוקּוגאָווה ששלטה ביפן במשך יותר מ־250 שנים. הוא היה בנו 
של אדון פיאודלי ממעמד נמוך, ושאף מגיל צעיר לצבור כוח והשפעה, עד 

שב־1603, בגיל 60, הפך לשֹוגּון. את ביקורתו בנה בכפר המוקף ביצות ֶאדֹו 
)טוקיו של היום(, ותחת שלטונו פרחה תרבות ֶאדֹו העשירה. בחייו קבע את סידורי 

 - gongen( הקבורה שלו, ולפי בקשתו הפך לאחר מותו לאל שינטֹו ולגֹונֶגן
Tosho-( השם שקיבל לאחר מותו הוא טֹושֹו־ָדאיגֹונֶגן .)התגלמות של הבודהה

Daigongen - ההתגלמות הגדולה המאירה את המזרח(.

2 הפארק הלאומי 

Nikko National Park ניקֹו

המחוזות טֹוצ'יגי )Tochigi(, פּוקּושיָמה 
 @ )Gunma( וגּונָמה )Fukushima(

3-4 Namiki- n מתחנות הרכבת בניקֹו
 ∑ .Nikko-shi. 0288-22-1525 ,cho

nikko-kankou.org

הפארק הלאומי היפהפה, ביתו 
של מקדש טֹושֹו־גּו, מורכב ברובו 
מרמה געשית גבוהה, המשובצת 

אגמים, מפלים, מעיינות חמים 
וביצות. תוכלו לנסוע אל חלקו 

הפנימי וההררי של הפארק, 
 ,)Oku-Nikko( המכונה אֹוקּו־ניקֹו

באוטובוס היוצא מניקֹו לכיוון 
Chuzen-( מערב, אל אגם צ'ּוֶזן־ג'י

 ,)Irohazaka( אירֹוהאזאָקה .)ji
השביל המפותל והעתיק שעולה 

אל הר נאנָטאי )Nantai( הקדוש, 
 Umagaeshi( מתחיל באּומאָגֶאשי

- החזרת הסוס( - הנקודה שבה 
נהגו העולים לרגל להשאיר את 

סוסיהם ולהתחיל את הטיפוס ברגל. 
ָאֶקצ'יָדאיָרה )Akechidaira(, נקודה 

הנמצאת באמצע הדרך למעלה, 
משקיפה על הר נאנָטאי החולש על 

האגם. מפל ֶקגֹון )Kegon( נמצא 
ממזרח לאגם, ושמו מסמל את 

עקרון האחדות של היקום הנפות 
בבודהיזם. גובהו של המפל 96 מ' 

והוא נשפך לנהר דאָייה. אפשר 
לעלות לתצפית שלמרגלות המפל 

במעלית העוברת בתוך הצוק.
 )Chuzen-ji( במקדש צ'ּוֶזן־ג'י

הסמוך ניצב פסלה של טאצ'יקי 
קאנֹון )Tachiki Kannon( - האלה 
קאנֹון בעלת אלף הידיים. אומרים 

שאת הפסל גילף מייסדּה של 
ניקֹו, שֹודֹו שֹונין, מגזעו של עץ 

חי. מדי שנה מטפסים מאות 
מאמינים בליל ה־31 ביול' אל הר 
נאנָטאי, במטרה לצפות בזריחה 
מפסגתו. בפארק פזורות מספר 
עיירות ספא, עמן נמנית יּומֹוטֹו 

)Yumoto(, השוכנת לגדת 
האגם. לעיירה נוסעים אוטובוסים 

מתחנת ניקֹו ומאגם צ'ּוֶזן־ג'י.

קוף לצד הכביש, הפארק הלאומי ניקֹו

4

3

2

1

5

במקדש זה )Taiyuin-byo Shrine(, שבנייתו הושלמה ב־1653, 
 Tokugawa( נמצא המאוזוליאום של טֹוקּוגאָווה ִאֶימיצּו
Iemitsu; 1604-51(, נכדו של ִאֶיָיאסּו והשֹוגּון השלישי. 

ִאֶימיצּו היה שֹוגּון חזק, והחליט לסגור את יפן בפני סוחרי 
המערב ולבודד אותה מהעולם, בידוד שנמשך כ־200 

שנה. השם הבודהיסטי שקיבל ִאֶימיצּו לאחר מותו 
הוא ָטִאיּואין. כפי שטֹושֹו־גּו מפואר ומרשים, 

כך ָטִאיּואין־ְּביֹו נשגב ויפהפה. המתחם 
נבנה בלב חורשת ארזים יפניים, ויש בו 
מספר שערים מעוטרים המובילים אל 

 )Haiden - אולם המזבח )ָהאיֶדן
ואל אולם המזבח הפנימי 
)הֹונֶדן - Honden(. אפרו 

של השֹוגּון נשמר מאחרוי 
השער השישי והאחרון.

ניקֹו: מקדש ָטִאיּואין־ְּביֹו

כניסה

שער יאשאמֹון
זהו )Yashamon Gate( השער 

השלישי - הוא מצופה זהב וניצבים 
בו ארבעה פסלים של יאָשה, רוחו 
של שומר קשוח. השער מכונה גם 

שער האדמוניות )ּבֹוטאנמֹון - 
Botanmon(, על שם גילופי הפרחים 

המפורטים והעדינים המעטרים 
אותו.

שער ִניֹומֹון
 Niomon( שער זה

Gate( מסמן את 
הכניסה הראשית של 
המקדש. בכל צד של 

השער ניצב על 
המשמר לוחם ִניֹו.

שער קֹוקאמֹון
 Kokamon( שער ייחודי זה

Gate(, המעוצב בסגנון 
שושלת מינג, ניצב לצד השביל 

המוביל לקברו של ִאֶימיצּו.

. ָהאיֶדן
מעוטר בגילופי דרקונים ובציורי 
אריות מאת אמני אסכולת קאנֹו 

מהמאה ה־17. מבחוץ הוא מעוטר 
בצבעי שחור וזהב ומשוח בלכה.

. שער ניֶטנמֹון
ארבעה פסלי שומרים ניצבים בפינותיו 

 Nitenmon( של שער זה
Gate(. מלפנים ניצבים 

האלים קֹומֹוקּו 
)Komoku( וג'יקֹוקּו 

)Jikoku(, ואילו 
מאחור ניצבים 

האל הירוק 
של הרוח והאל 
האדום של הרעם.

מגדל הפעמון
בן־זוגו של מגדל התוף 

הניצב מולו. שניהם 
כבר אינם בשימוש, 

ובעבר היה התוף סמל 
חיובי או סמל ללידה, 

ואילו הפעמון היה סמל 
שלילי או סמל למוות.

מזרקת גרניט
על התקרה מעל 
האגן צייר האמן 

קאנֹו יאסּונֹוּבּו 
דרקון, המשתקף 

לפעמים במים.

מקרא

1 בהֹונֶדן )בדרך כלל אינו פתוח למבקרים( ניצב מזבח בודהיסטי 
מוזהב ועליו פסל עץ של ִאֶימיצּו.

2 ָאיי נֹו ָמה )Ai No Ma( הוא חדר־מעבר מעוטר בצבעוניות.
3 שער קאראמֹון )The Karamon( מקושט בגילופים עדינים, עמם 

נמנה פסל של זוג עגורים.
4 מגדל התוף

5 את עששיות האבן תרמו במהלך שנים רבות הָדאימיֹו )אדונים 
פיאודליים(.

חשוב לדעת
מידע שימושי

טל' 0288-53-1567 & פתוח מדי יום 
8:00-17:00 )נוב'-מרץ: עד 16:00(.
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תרבות הנסיעה לעבודה
נוסעים הנדחסים בוקר וערב כסרדינים בקופסה אל תוך קרונות 

רכבת הם מחזה נפוץ בתחנות הרכבת הגדולות של טוקיו. מחירי 
הנדל"ן המאמירים במרכזי הערים הגדולות אילצו משפחות 

רבות לחפש פתרונות דיור זולים יותר בפרוורים. כתוצאה מכך, 
נסיעה של שעה ויותר בכל כיוון אל העבודה וממנה הפכה כמעט 

לנורמה. רוב הנוסעים הם גברים, שכן גם היום הם המפרנסים 
העיקריים במשפחות רבות. הנסיעה לעבודה מרחיקה אותם הלכה 

למעשה מחיי המשפחה: הם יוצאים לעבודה עוד לפני שהילדים 
קמים בבוקר, שבים הביתה לאחר שכבר שכבו לישון, וקורסים 

מתשישות בסוף השבוע. עם התרבות המשפחות החיות על שתי 
משכורות, עם זאת, 

גדל מספר הנשים 
ברכבות. תעשייה 
שלמה התפתחה 

סביב הנסיעה 
לעבודה: עשרות 

מגזינים נוצרו כדי 
לבדר את הנוסעים, 
ובדוכני אוכל רבים 

יש ארוחות זולות 
לנוסעים שמצפה 

להם נסיעה ארוכה.

 3 תחנת שינג‘ּוקּו 

Shinjuku Station 

.B1 1-2 מפה

יותר משני מיליון אנשים עוברים 
כאן מדי יום - זו התחנה העמוסה 

ביותר בעולם. תחנת שינג‘ּוקּו 
היא תחנה חשובה של חברת 

הרכבות היפנית ושל קווי הרכבת 
התחתית של טוקיו, ונקודת 
המוצא של אוטובוסים ושל 

קווי רכבות הנוסעים לפרברי 
טוקיו. בשעת העומס של הבוקר 

)7:30-9:00 לערך( דוחפים 
עובדי התחנה את הנוסעים 

ברציפי הקווים יאמאנֹוֶטה 
וצ’ּואֹו לרכבות - ומוודאים 

שהדלתות נסגרות בבטחה.
המסדרונות המחברים בין 

הרציפים רצופים חנויות 
ומסעדות רבות. קל לטעות 

במבוך המסדרונות, כיוון 
שכולם נראים זהים, ובדרך 

כלל קל יותר למצוא את 
הדרך בקומת הקרקע. 

בשנות ה־80 וה־90 גרו 
מחוסרי־בית רבים )בעיקר 

גברים( ב’כפרי קרטון’ שהקימו 
לעצמם במסדרונות התחנה. 

עיריית טוקיו סילקה אותם 
משם בצעד מעורר מחלוקת; 

הם התיישבו במקומות חדשים, 
עמם נמנה פארק אּוֶאנֹו.

4 מוזיאון החרבות 

Sword Museum 

Yoyogi 4-25-10 מפה A3 1 טל' -03 
3379-1386 £ תחנת Sangubashi, קו 

Odakyu פתוח ג'-א' 10:00-16:30 &

 Sword( כדי להגיע למוזיאון
Museum( יש אמנם לסטות 

מעט מהדרך, אבל יפצה אתכם 
האוסף מרשים של חרבות 

יפניות, מהמאה ה־12 ואילך. כמו 
ביצירתם של חפצים יפניים רבים, 

גם בייצור החרבות מקפידים 
הן על כללי הטקס 

והן על הפן האמנותי, 
בחיפוש אחר השלמות.

בקומה הראשונה יש תצוגה 
מעניינת על תהליך ייצור 
החרבות. החרבות עצמן 
מוצגות בקומה השנייה, 
תוך הקפדה על כל 

פרט ופרט - אפילו על 
דפוס סימני הצחצוח על 
הלהב. יש גם תצוגה של 

ניצבי חרבות מעוטרים 
והסברים באנגלית על 

ההיסטוירה של השימוש 
בחרבות, על ייצור החרבות, 

על השחזתן ועל אחזקתן. 
מוצגים כאן גם כתבים יפניים 
עתיקים, עם איורים מרהיבים, 

המסבירים את העקרונות 
הקפדניים של ייצור החרבות.

מצטופפים ברכבת בדרך לעבודה

ניצב חרב מעוטר

2 מערב שינג‘ּוקּו
רבים מגורדי השחקים של טוקיו )והנדל“ן היקר ביותר בה( מתנשאים בצפיפות ממערב לתחנת 

שינג‘ּוקּו. כ־250,000 אנשים עובדים כאן מדי יום. ברבים מהמלונות ובכמה מבנייני המשרדים יש 
מסעדות בקומה העליונה, המשקיפות על העיר. ב־1960 ייעדה הממשלה את אזור שינג‘ּוקּו להיות 
פּוקּוטֹושין )fukutoshin - הלב השני של העיר(; ב־1991, כשעברו משרדי הממשלה לצמד המגדלים 

 - shin toshin( בני 48 הקומות שתכנן כאן האדריכל ֶקנזֹו טאנֶגה, רבים החלו לקרוא לאזור שין טֹושין
הבירה החדשה(. יש שקראו למגדלים שתכנן טאנֶגה ‘מגדל המסים’, במחאה על עלות בנייתו - 

מגדל Islandמיליארד דולר. בניין 
Mitsui

בניין 
KDDI

בניין סֹונּפֹו 
ג'אּפאן

אחד מסימני 
ההיכר של 

האזור, בזכות 
בסיסו המעוגל 

והחינני.

מלון וושינגטון 
 )Washington Hotel(

מעוצב בקווים 
מעוגלים, מבפנים 
ומבחוץ, ובחזיתו 

הלבנה קבועים 
חלונות קטנים.

הילטון טוקיו

 Keio מלון
Plaza

בניין 
שינג'ּוקּו 

סנטר

Dai-Ichi Seimei בניין
Hyatt Regency Tokyo מלון

את בניין ֶאן.ֶאס )NS Building( קל לזהות לפי פירי 
המעלית בכל צבעי הקשת. באולם הכניסה בן 30 

הקומות ניצב שעון המופעל על ידי מים, שגובהו 29 מ‘.

שינג'ּוקּו סנטרל 
פארק

מבט על מערב שינג׳ּוקּו ממשרדי 
הממשלה של מטרופולין טוקיו

בניין סּומיטֹומֹו
בפנים )Sumitomo Building( שוכן 

מרכז קניות, ובקומה העליונה יש 
מרפסת תצפית )הכניסה חופשית(.

בניין המונוליט
מגדל מרשים 

 Monolith(
Building(, כפי 
שהשם מרמז, 

עם גן יפה 
בצד הצפוני.

משרדי הממשלה 
של מטרופולין טוקיו

זהו מתחם ענק של שני מגדלים 
ולרגליהם כיכר בצורת חצי עיגול, 
שמתאפיין בחיפוי בדוגמת רשת 

)ראו עמ‘ 92( - המזכיר אדריכלות 
יפנית מסורתית מחד ומעגלים 

חשמליים מודרניים מאידך. ביום 
בהיר אפשר לראות ממרפסת 

התצפית שבקומה העליונה את כל 
העיר - מהר פּוג’י ועד מפרץ טוקיו.

תחנת 
שינג'ּוקּו 

ומזרח 
שינג'ּוקּו

מערב 
טוקיו

מרכז 
טוקיו

בניין 
Nomura
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תחבורה
שני קווי רכבת מהירה )שינקאנֶסן - shinkansen( עיקריים 

חוצים את האזור: אחד מוביל מטוקיו אל ניאיגאָטה 
)Niigata(, והאחר מטוקיו אל האצ'ינֹוֶהה )Hachinohe( דרך 
ֶסנָדאי. קווים מהירים משניים מסתעפים מהם אל ָיָמגאָטה 
ואל ָאקיָטה. מהאצ'ינֹוֶהה ממשיך הקו הראשי לכיוון צפון, 
ומוביל דרך מנהרת ֵסייקאן )Seikan Tunnel( אל הֹוָקאידֹו. 

קווים אטיים בהרבה - כמה מהם של חברות פרטיות - 
נוסעים לערים הפזורות לאורך החוף ובפנים האי. בניקֹו קל 

לבקר במסגרת טיול־יום מטוקיו; הנסיעה לכל אתר אחר 
באי ארוכה יחסית. למי שרוצים לרדת ממסלול התיירים 
השחוק, מכונית צמודה היא אמצעי התחבורה המומלץ.

בית חווה בסגנון קאּבּוטֹו־זּוקּורי במתחם מוזיאון צ'ידֹו, צּורּואֹוָקה

עצי דובדבן בהירֹוסאקי

מים צלולים וקו חוף משונן באי סאדֹו

מבט אל צפון הֹונשּו
צפון הֹונשּו הוא אזור כפרי וחקלאי ביחס למערב 

האי או למרכזו. הרים מושלגים, יערות עבותים 
ושדות אורז מאפיינים את מרבית שטח האזור, 

וביניהם פזורים כפרים, ערים ואתרי סקי. במפרצים 
הרוגעים שמצפון לעיר הגדולה ביותר, ֶסנָדאי, 

שוכנים איים קטנים מכוסי אורנים מול האוקיינוס 
השקט ויוצרים את אחד החופים היפים ביותר ביפן. 

אזור טֹוהֹוקּו )Tohoku( כולל את ששת המחוזות 
שבצפון מזרח האי ָאאֹומֹורי, ָאקיָטה, ָיָמגאָטה, 

ִמיָאגי ופּוקּושיָמה. בפרק זה מופיעים גם אתרים 
שנמצאים במחוזות ניאיגאָטה, גּונָמה, ואיּבאראקי.

כל האתרים

1 ניקֹו עמ' 268-75
2 הפארק הלאומי ניקֹו

3 מאשיקֹו

4 ָאייזּו־ָווָקמאצּו

5 קיטאקאָטה

6 הפארק הלאומי 

ּבאנָדאי־ָאסאהי
7 האי סאדֹו

8 צּורּואֹוָקה
9 ֶדָווה סאנזאן

0 ֶסנָדאי

q מאצּושיָמה

w היָראיזּומי

e ָהָנמאקי

r טֹונֹו

t מֹוִריֹוָקה

y קאקּונֹודאֶטה

u חצי האי אֹוָגה

i הפארק הלאומי 

טֹוָואָדה־האצ'ימאנָטאי
o הירֹוסאקי

a חצי האי שימֹוקיָטה

p ָאאֹומֹורי

מפת איתור

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית
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טוקיו

(1244 מ')

(2346 מ')

(2578 מ')

(1193 מ')

(2105 מ')

(2237 מ')

(1454 מ')

(1625 מ')

(2041 מ')

מלונות ומסעדות ראו עמ' 302-307 ועמ' 324-339
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מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש אחר

מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול
0 50

ק"מ

האוקיינוס 
השקט

ים יפן
)הים המזרחי(

קיוטו

קאגֹושיָמה

טוקיו

סאּפֹורֹו

אוסאקה

איך להשתמש במדריך זה
מדריך זה נועד לעזור לכם למצות את ההנאה מטיולכם ביפן. הוא כולל מידע מפורט 
על אתרים והמלצות מפי מומחים. בפרק היכרות עם יפן מתוארים המבנה הגיאוגרפי 
של יפן, ההיסטוריה שלה ותרבותה. בפרקים על טוקיו ועל שמונה האזורים של יפן 
מתוארים האתרים החשובים, באמצעות מפות, תמונות ואיורים. בפרק מידע שימושי 
תמצאו המלצות על מסעדות ועל מלונות, וגם מידע כללי על האוכל היפני ועל 
מקומות הלינה ביפן. בפרק חשוב לדעת מופיעות מגוון עצות בנושאים רבים - החל 

מתחבורה ועד כללי התנהגות.

מוקדי העניין העיקריים של 4 
יפן לכל אחד מהם מוקדשים 

לפחות שני עמודים. באתרים 
היסטוריים, מתוארים סידור המבנים 

והמבנה הפנימי שלהם באמצעות 
איורים תלת מימדיים. בפרקים על 
אזורים עירוניים מעניינים מופיעה 

מפת רחובות מאוירת, שתספק לכם 
מבט ממעוף הציפור על האזור.

מידע מפורט האתרים 3 
המעניינים ביותר בטוקיו 

מתוארים כל אחד בנפרד. 
המידע עליהם כולל מספרי 

טלפון, תחבורה ציבורית ועוד. 
מפתח הסמלים המתארים 

את האתרים מופיע בכריכה 
הפנימית האחורית של הספר.

מידע מפורט כאן מתוארים 3 
כל הערים, הכפרים והאתרים 

החשובים, לפי מספרם במפת האזור. 
תחת כל עיר מופיע גם מידע מפורט 
על בניינים ועל אתרים שנמצאים בה.

מפת האזור לשם 1 
הפשטות, כל האתרים 

ממוספרים ומסומנים במפה. 
האתרים שנמצאים במרכז 

העיר מסומנים גם במפות של 
מפתח הרחובות, עמ’ 118-27.

מפת רחובות מאוירת 2 
מבט ממעוף הציפור על 

חלקו המעניין ביותר של האזור.

מפת האזור מפה 2 
של האזור כולו, בה 
מסומנות רשת הכבישים 

ומסילות הרכבת. האתרים 
המעניינים ביותר מסומנים 
וממוספרים. כאן גם מופיע 
מידע על תחבורה ציבורית 

בתוך האזור, ממנו ואליו.

מבוא ההיסטוריה של 1 
כל אזור ומאפייניו 
העיקריים, התפתחות 
האזור לאורך השנים 

ומוקדי העניין לתיירים.

במוקדי העניין העיקריים 
מופיעה מסגרת, בה מפורט 
מידע חשוב לתכנון הביקור.

כל אזור של יפן מסומן 
בצבע שונה. מפתח הצבעים 

מופיע בכריכה הפנימית 
הקדמית של הספר.

מסגרות מפרטות נושאים הקשורים 
לאתרים ולמידע שבפרק.

יפן לפי אזורים
חילקנו את יפן לשמונה אזורים 

שונים, עמם נמנה אזור העיר קיוטו, 
ולכל אחד מהם מוקדש פרק, אחרי 
הפרקים על טוקיו. הערים והאתרים 

המעניינים ביותר ממוספרים 
ומסומנים במפה שבתחילת כל פרק.

טוקיו
העיר מחולקת לאזורים, ולכל 

אחד מהם מוקדש פרק בספר 
זה. בפרק סביב טוקיו מופיעים כל 
האתרים שנמצאים בקרבת העיר. 
כל האתרים בכל אזור ממוספרים 

ומסומנים במפת האזור שבתחילת 
הפרק. המידע עליהם מופיע 

לפי סדר המספרים, כפי שהם 
מופיעים במפה, וכך קל למצוא 
מידע על כל אתר בתוך הפרק.

כל העמודים הקשורים לטוקיו 
מסומנים בתווית אדומה.

במפת האיתור תוכלו לראות 
היכן נמצא האזור ביחס 

לחלקי העיר האחרים.

כל האתרים מפורטים בתחילת 
הפרק על פי קטגוריות, למשל רבעים 

מעניינים, בניינים עתיקים, פארקים 
וגנים, אדריכלות מודרנית ושווקים.

כוכבים מסמנים את המקומות 
ואת המאפיינים החשובים ביותר 
במוקדי העניין העיקריים של יפן.
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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות 
הכותרת של יפן, תוך הקפדה על מינימום של 

נסיעות למרחקים ארוכים. נפתח בטיולים 
של יומיים בערים הנודעות ביותר, 

טוקיו וקיוטו, עם הצעות לטיולי 
יום בעיירות עתיקות כמו 
ניקו, קאמאקּוָרה ונאָרה. 
את המסלולים ניתן לשלב 

כדי ליצור מסלול טיול של 
שבוע. נמשיך בטיולים של 

שבעה ימים בקאנָסאי, מערב יפן 
ושיקֹוקּו; בהֹוָקאידֹו ובחלקו הצפוני 

של הֹונשּו; במרכז הֹונשּו, כולל האלפים 
של יפן; ובאי הדרומי הגדול ְקיּושּו. במשולב 

מספקים המסלולים טיול בלתי-נשכח של חודש 
באיי יפן.

לגלות את יפן

טיול בְקיּושּו

איטריות טעימות ביאָטאי )דוכן   •
אוכל( בפּוקּואֹוָקה התוססת.

נסיעה בחשמלית בנגסקי   •
וביקור במוזיאון פצצת האטום 

והנוף מפארק גלֹוֶבר.
היכרות עם מלאכות־יד   •

מסורתיות, עם גינה מקסימה 
ועם מבצר מהאגדות 

בקּומאמֹוטֹו.
עלייה ברכבל אל לועו של הר   •

הגעש הפעיל הר ָאסֹו.
קבורה בחול החם של ֶּבּפּו,   •

ולאחר מכן טבילה במעיינות 
החמים של יּופּואין.

שיט בנקיק ההררי טאקאצ'יהֹו.  •
ההוד וההדר של הר הגעש   •
סאקּוראג'יָמה המעלה עשן 

מעבר למפרץ, מול 
קאגֹושיָמה.

שבוע בהֹוָקאידֹו 
ובטֹוהֹוקּו

לגימה מהבירה המקומית,   •
וברביקיו בשר כבש בסאּפֹורֹו 

המודרנית, בירת הֹוָקאידֹו.
מבט מקרוב בהר געש פעיל,   •

ורחצה במעיינות החמים 
בפרק הלאומי שיקֹוצּו־טֹוָיה.

תצפית אל האקֹודאֶטה   •
ממרומי ההר, והתרשמות 

מהמבנים היפים בנמל 
העתיק.

יופיין של העששיות הגדולות   •
בפסטיבל ֶנּפּוָטה שבעיירת 

המבצר הירֹוסאקי.
ביקור במגורי הסמוראים   •

והסוחרים בקאקּונֹודאֶטה, 
כולל בתים עטורי קש וגינות 

מקסימות.
יופיו המסנוור של אולם   •

הזהב במתחם המקדשים 
צ'ּוסֹון־ג'י בהיָראיזּומי.

הצצה אל איי הסלע עטורי   •
האורנים במפרץ 

מאצּושיָמה, וביקור במקדש 
זּויגאן־ג'י המפואר.

גשר נאָקה בָטָקיאָמה
בימות שטות בנהר ִמָיה בפסטיבל 

פריחת הדובדבן המרהיב בָטָקיאָמה

שבוע בקאנָסאי ובמערב יפן

ביקור באקוואריום של   •
אוסאקה ודילוג בין 

המסעדות וחיי־הלילה 
הטובים ביותר בנאמָּבה 

ובדֹוטֹונּבֹורי.
תצפית אל היֶמג'י מרום   •
שש הקומות של המעוז 

היפהפה של המבצר.
טיול בגן קֹוראקּו־ֶאן   •

באֹוקאיאָמה, ובאזור 
ההיסטורי והמקסים 
ּביקאן בקּוראשיקי.

טיפוס של 785 מדרגות   •

אל מרומי מקדש 
קֹומּפיָרה־סאן 

בקֹוטֹוהיָרה.
טבילה במרחצאות   •

הציבוריים המרשימים 
דֹוגֹו אֹונֶסן במאצּויאָמה.

הצצה אל זוועות   •
המלחמה בפארק השלום 

ובמוזיאון הזיכרון 
בהירושימה.

תפילה לרוחות המגינות   •
במקדש איצּוקּושיָמה 

שבאי ִמיאג'יָמה.

טיול גורמה במרכז יפן

ביקור בנאגאנֹו, שער   •
הכניסה לאלפים של 

יפן, סיור במקדש 
ֶזנקֹו־ג'י וארוחת 

איטריות סֹוָּבה.
טיול נינוח בגן המוריק   •
ֶקנרֹוקּו־ֶאן, ובמוזיאון 
החדשני לאמנות בת־

זמננו בָקָנזאָווה.
נסיעה נופית בחצי־האי   •
נֹוטֹו, כולל ביקור בשוק 
האוכל היומי וקניות של 
חפצי נוי מצופים בלכה 

בוואג'יָמה.
אדריכלות מורשת עולם   •

- של בתים מחודדים 

ומכוסי קש - בעמק 
שֹוקאָווה.

לגימת סאקה וארוחת   •
מאכלי ירקות ובשר 
היָדה עסיסי בעיירה 

ההררית הנאה 
ָטָקיאָמה.

טרקינג לאורך חלקים   •
מכביש הדואר העתיק 

ומרוצף האבן בעמק 
קיסֹו, בין צּומאגֹו 

למאגֹוֶמה.
טיפוס אל מרומי מעוז   •

המבצר היפה שבלב 
מאצּומֹוטֹו.

מקרא
שבוע בקאנָסאי ובמערב יפן

טיול בְקיּושּו
שבוע בהֹוָקאידֹו ובטֹוהֹוקּו

טיול גורמה במרכז יפן

שער טֹוריאי
שער הכניסה "הצף" עוצר הנשימה 

למקדש השינטו איצּוקּושיָמה 
באי ִמיאג'יָמה נבנה ב־1875.

הֹוָקאידֹו

הֹונשּו

שיקֹוקּו

ְקיּושּו

סאּפֹורֹו

נֹוּבֹוריֶּבצּו
הפארק הלאומי שיקֹוצּו�טֹוָיה

אגם
שיקֹוצּו

אגם
טֹוָיה

האקֹודאֶטה

ֶסנָדאי

ָקָנזאָווהנאגאנֹו

אֹוָקָיָמהאוסאקהנאגֹוָיה
הירושימה

מאצּויאָמה

קאגֹושיָמה

נגסקי

פּוקּואֹוָקה
ָטָקמאצּו

טוקיו

הירֹוסאקי

היָראיזּומי
מפרץ

מאצּושיָמה

מפרץ
קאראצּו

קאקּונֹודאֶטה

מקדש
ֶדָווה סאנזאן

האי
סאדֹו

אֹוּבּוֶסה

פּוג'י, חמשת האגמים

הר פּוג'י

מאצּומֹוטֹו

חצי�האי נֹוטֹו

אֹוגימאצ'י

ָטָקיאָמה

צּומאגֹו
ָאָמנֹוהאשיָדֶטה

היֶמג'י

מאצּוֶאה

קּוראשיקיקֹוֶּבה
ִמיאג'יָמה קֹוטֹוהיָרה

טאקאצ'ינֹו

ֶּבּפּו
יּופּואין

ָאסֹו

קּומאמֹוטֹו

עמק
קיסֹו

וואג'יָמה
ניאיגאָטה

עלי שלכת על נהר צּוטאָיה, מאת קאצּושיָקה הֹוקּוָסאי )הדפס בגלופת עץ, סביבות 1839(

פן  י | היכרות עם   1011  | יפן   לגלות את 

0 200
ק"מ
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 Ontake, Mount אֹונטאֶקה, הר
146

242 Onta אֹונָטה
291 Onetto, Lake אֹוֶנטֹו, אגם

אֹונין, מלחמת )1467-77( 57, 159
אֹונֶסן )מעיינות חמים, כללי( 

346-7 ,27 Onsen
כללי התנהגות 346  

מפה 347  
סוגי אֹונֶסן 346  

אֹונֶסן )מעיינות חמים, פרטי(
347 Ebino-Kogen ֶאּבינֹו־קֹוֶגן  

347 Odaru אֹודארּו  
 ,247 Unzen Spa אּונֶזן, ספא  

347
347 Osawa אֹוסאָווה  

אּוצּוקּושיָגהאָרה   
155 Utsukushigahara

Oku- )אֹוקּו־דֹוגֹו )מאצּויאָמה  
230 Dogo

347 Ibusuki איּבּוסּוקי  
290 Asahi-dake ָאסאהי־דאֶקה  

155 Asama ָאסאָמה  
 Echigo Yuzawa ֶאצ'יגֹו יּוזאָווה  

347
291 Akan Kohan ָאקאן קֹוהאן  

347 ,209 Arima ָאריָמה  
347 ,238–9 ,17 Beppu ֶּבּפּו  

289 Jozankei ג'ֹוזאנֵקיי  
 ,27 ,16 Jigokudani ג'יגֹוקּודאני  

347 ,155
282 Goshogake גֹושֹוגאֶקה  

 ,230 Dogo )דֹוגֹו )מאצּויאָמה  
347

Hakone- האקֹוֶנה־יּומֹוטֹו  
347 ,142 Yumoto

347 Hokkawa הֹוקאָווה  
347 Hoshi הֹושי  

280 Hanamaki ָהָנמאקי  
291 Wakoto וואקֹוטֹו  

347 Zao ָזאֹו  
290 Tenninkyo ֶטנינְקיֹו  

 Takamatsukuri ָטָקמאצּוקּורי  
347

347 Takaragawa ָטָקָרגאָווה  
347 ,275 Yumoto )יּומֹוטֹו )ניקֹו  

288 Yunokawa יּונֹוקאָווה  
347 Yunishigawa יּונישיגאָווה  

347 ,239 Yufuin יּופּואין  
347 Naruko נארּוקֹו  

 ,289 Noboribetsu נֹוּבֹוריֶּבצּו  
347

290 Sounkyo סֹואּונקיֹו  
 Spa )ספא וֹורלד )אוסאקה  

206 World
291 Kawayu קאוואיּו  

 Kamuiwakka קאמּואיוואָקה  
295

347 Katsuura קאצּואּוָרה  
347 Kusatsu קּוסאצּו  

347 Kuroyu קּורֹויּו  
347 Kinosaki קינֹוסאקי  
קירישיָמה, פארק לאומי   

252 Kirishima National Park
347 Renge ֶרנֶגה  

347 ,143 Shuzenji שּוֶזנג'י  
 Shikotsu Kohan שיקֹוצּו קֹוהאן  

289
 ,203 Shirahama שיראהאָמה  

347
347 Shirahone שיראהֹוֶנה  
אונסק"ו, אתרי מורשת עולם 
 UNESCO World Heritage

Sites
 Miyajima Island האי ִמיאג'יָמה  

220–21
הירושימה 218  

הפארק הלאומי שיֶרטֹוקֹו   
295 Shiretoko National Park

144-5 Mount Fuji הר פּוג׳י  
201 Yoshino יֹושינֹו  

מצודת היֶמג'י 210-13  
 Shokawa Valley עמק שוקאָווה  

150
181 Unkei אּונֵקיי

204–7 ,29 ,14 Osaka אוסאקה
חגים 49, 51  
מלונות 305  

מסעדות 332-3  
מפה 205  

אוסאקה, אולם ההתעמלות 
 Osaka Prefectural המחוזי

353 ,350 Gymnasium
אוסאקה, המוזיאון להיסטוריה 

 Osaka Museum of History
204

 Osaka Castle אוסאקה, מצודה
204–5 ,14

אוסאקה קאיבּוקאן, האקוואריום 
 Osaka Aquarium Kaiyukan

349 ,207 ,14
238 Usa אּוָסה

289 Usu, Mount אּוסּו, הר
51 Usokae )אּוסֹוָקֶאה )דאָזאיפּו

 Usuki אּוסּוקי, בודהות האבן
239 ,235 Stone Buddhas

 Osorezan, Mount אֹוסֹוֶרזאן,הר
283

אופנועים, השכרה 385
אופניים 383, 385

 Tokyo )ה(אופרה, עיר )טוקיו(
114 ,108 ,104 Opera City

 Ocha )אֹוָצ'ה נֹו סאטֹו )קאנאָיה
143 no Sato

 Utsukushigahara אּוצּוקּושיָגָהָרה
155

231 Uchiko אּוצ'יקֹו
 Uchiko-za אּוצ'יקֹו־ָזה, תיאטרון

231 Theater
אֹוקאזאקי, אזור )העיר קיוטו( 

172 Okazaki Area
214 ,14 Okayama אֹוקאיאָמה

מסעדות 332  
אֹוקאֶיָמה, המוזיאון המחוזי 

 Okayama Prefectural לאמנות
214 Museum of Art

 Okamoto אֹוקאמֹוטֹו, טארֹו
102 Taro

Oku- )אֹוקּו־דֹוגֹו )מאצּויאָמה
230 Dogo Onsen

 Okuni, Izumo אֹוקּוני, איזּומֹו נֹו
41 no

 Okochi Denjiro אֹוקֹוצ'י ֶדנג'ירֹו
180

אֹוקֹוצ'י סאנסֹו )העיר קיוטו( 
180 Okochi Sanso

אּוִקיֹו־ֶאה )הדפסים בגלופת־עץ( 
89 ,25 Ukiyo-e
חנויות בטוקיו 76  

מוזיאון יפן לאּוִקיֹו־ֶאה   
 Japan Ukiyo-e )מאצּומֹוטֹו(

155 ,16 Museum
קנייה 345  

255-63 ,17 Okinawa אֹוקינאָווה
אמנות ואומנות 261  

אקלים 52  
מחוז 377  

מלונות 306-7  
מסעדות 336-7  

מפה 18, 52, 130, 256-7  
תחבורה 257  

אֹוקינאָווה, אתרי הקרבות 259
אֹוקינאָווה, המוזיאון המחוזי 

 Okinawa Prefectural )נאָהה(
258 Museum

אֹוקינאָווה צ'ּוָראּומי, אקוואריום 
 Okinawa Churaumi
349 ,260 Aquarium

אֹוקינאָווה, קרב 1945 255, 259
אֹוֶקָרה ָמִאירי, טקס )העיר קיוטו( 

51 Okera Mairi Ceremony
Urasoe אּוראסֹוֶאה

מסעדות 337  
אּוראקּו־ֶאן, פארק )אינּויאָמה( 

147 Uraku-en Park

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Aoba )ָאאֹוָּבה, ארמון )ֶסנָדאי

278 Castle
 Aoi )ָאאֹוי, מוזיאון )העיר קיוטו

176 ,48 ,46 Matsuri
ָאאֹויאגי־ֶקה )קאקּונֹודאֶטה( 

282 Aoyagi-ke
283 Aomori ָאאֹומֹורי

מסעדות 337  
פסטיבלים 47, 50  

 Aoshima Island ָאאֹושיָמה, האי
252

אבאנטי )העיר קיוטו( 184, 185 
Avanti

אביב ביפן 48
252 Ebino-Kogen ֶאּבינֹו־קֹוֶגן

 Ebisu )ֶאּביסּו גארֶדן ּפֵלייס )טוקיו
113 ,107 Garden Place
 Ebisu )ֶאּביסּו, רובע )טוקיו

107 District
181 Atago, Mount ָאגאטֹו, הר

אגודת מקדשי השינטֹו 
 Association of Shinto

357 ,356 Shrines
ָאג'ינֹומֹוטֹו, איצטדיון )טוקיו( 

117 ,116 Ajinomoto Stadium
 Adams, William אדאמס, וויליאם

143 ,61
ָאדאשינֹו ֶננּבּוצּו־ג'י, מקדש )העיר 
 Adashino Nenbutsu-ji )קיוטו

181 Temple
66 ,61 Edo period ֶאדֹו, תקופת

 floating העולם הצף אּוִקיֹו־ֶאה  
89 world of ukiyo-e

נתיבי דואר 133, 143, 146  
Edo- )ֶאדֹו־טוקיו, מוזיאון )טוקיו

106 Tokyo Museum
אדריכלות

בודהיסטית 32-3  
בתים מסורתיים 36-7  

מודרנית 29  
מקדשי ֵזן 141  
שינטֹו 30-31  
ראו גם בתים  

231 ,226 Uwajima אּוָאג'יָמה
מסעדות 334  

262 Ou Island אֹואּו, האי
 Ueno Park )אּוֶאנֹו, פארק )טוקיו

82–3 ,80 ,67 ,12

 1868( Ueno, Battle( אּוֶאנֹו, קרב
82 of

 O-Akan, Mount אֹו־ָאקאן, הר
291

אובדן רכוש 370
 Obon )אֹוּבֹון )חג המתים

50 ,47 )Festival of the Dead(
155 ,16 Obuse אֹוּבּוֶסה

167 ,44 Obi sashes אֹוּבי, אבנט
252 Obi )אֹוּבי )חוף ניצ'ינאן

290 Obihiro אֹוּביהירֹו
 Oga Peninsula אֹוָגה, חצי האי

282
282 ,51 festivals חגים  
277 Ogi )אֹוגי )האי סאדֹו
183 Uji City אּוג'י, העיר
150 Ogimachi אֹוגימאצ'י

 Ogimi )אֹוגימי, כפר )אֹוקינאָווה
261 Mura

106–7 Odaiba )אֹוָדאיָּבה )טוקיו
 Odori )אֹודֹורי, פארק )סאּפֹורֹו

289 Park
אֹוהאָרה, המוזיאון לאמנות 

 Ohara Museum )קּוראשיקי(
215 of Art

 Ohara אֹוהאָרה מאגֹוסאּבּורֹו
215 Magosaburo

אֹוהאָרה, רובע )העיר קיוטו( 
183 Ohara District

 Ohori )אֹוהֹורי, פארק )פּוקּואֹוָקה
241 Park

228 Awaji ָאָוואג'י
 Awa-Odori ָאָווה־אֹודֹורי, ריקוד

229 ,50 dancing
Owaku- )אֹווואקּו־דאני )האקֹוֶנה

143 dani
אוויס 385

 Uzahama )אּוזאהאָמה )אֹוקינאָווה
261

231 Ozu אֹוזּו
מסעדות 334  

 Utagawa אּוטאגאָווה קּוִניֹושי
89 Kuniyoshi

 Utamaro, אּוטאמארֹו קיטאגאָווה
89 ,61 Kitagawa

Otaru אֹוטארּו
מסעדות 339  

אֹוָטה, המוזיאון לאמנות לזכר 
 Ota Memorial )טוקיו(

99 Museum of Art
אוטובוסים 382, 383

אֹוטֹויֹו־ג'ינָג'ה, מקדש )העיר קיוטו( 
174 Otoyo-jinja Shrine

295 Utoro אּוטֹורֹו
216 Otsu אֹוטסּו

אֹויאקּוֶאן )ָאייזּו־ָווָקמאצּו( 
276 Oyakuen

 Oigawa אֹויגאָווה, מסילת הרכבת
143 steam railroad

 Oirase Gorge אֹויראֶסה, ערוץ
282

אוכל ומשקאות
אורז 313  

בטיחות 371  
דגי טונה 72  

דגים 321  
המטבח היפני 316-17  

המטבח של אוסאקה 206  
 wagashi )וואגאשי )ממתקים  

345
חנויות בקיוטו 186, 187  

כללי התנהגות 312-13, 364  
מאכלים עונתיים 313  

מנת היום 318  
מרכז הֹונשּו 133  
משקאות 322-3  

סושי וסשימי 320-21  
פענוח תפריטים 314-15  

קופסאות ֶּבנטֹו 319  
ריֹוקאן 301  

ראו גם מסעדות  
אולימפיאדת 1964 63, 98, 99

האיצטדיונים האולימפיים   
)טוקיו( 98

אּוֶמָדה ְסָקיי, בניין )אוסאקה( 
29 Umeda Sky Building

אֹומֹוֶטסאנדֹו )טוקיו( 
99 ,12 Omotesando

228 Omi אֹומי
 Omizu-tori )אֹומיזּו־טֹורי )נאָרה

48 ,46
אומנויות ראו אמנויות ואומנויות

 On Matsuri )אֹון מאצּורי )נאָרה
51

אֹונארּוטֹוקיו, היכל הזיכרון 
 Onarutokyo )שיקֹוקּו(

229 Memorial Hall
 Onuma אֹונּוָמה, שמורת הטבע

288 Quasi-National Park
247 Unzen, Mount אּונֶזן, הר

347 ,247 Unzen Spa אּונֶזן, ספא
אּונֶזן־ָאמאקּוָסה, הפארק הלאומי 

 Unzen-Amakusa National
247 Park
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 Ameyoko )ָאֶמיֹוקֹו, שוק )טוקיו
108 ,88 ,12 Market

 Amlux )ָאמלּוקס טויוטה )טוקיו
105 Toyota

ָאָמנֹוהאשיָדֶטה, שרטון–חול 
 Amanohashidate Sand Bar

216 ,14
מלונות 304  

 Arts and אמנויות ואומנויות
42-3 crafts

באֹוקינאָווה 261  
חנויות בטוקיו 110, 111  

חנויות בקיוטו 186-7  
קניות 342-3  

ראו גם מוזיאונים וגלריות ותחת   
שמות האמנויות

 Martial arts אמנויות לחימה
353 ,350–51 ,38–9

טוקיו 115  
אמנות אסיה, המוזיאון ל– 
 Asian Art )פּוקּואֹוָקה(

241 Museum
אמנות, המוזיאון הלאומי 

 National Museum )אוסאקה(
205 ,14 of Art

אמנות מודרנית, המוזיאון 
 National )הלאומי )העיר קיוטו
172 Museum of Modern Art

אמנות מודרנית, המוזיאון הלאומי 
 National Museum of )טוקיו(

76 ,12 Modern Art
אמנות מערבית, המוזיאון הלאומי 
 National Museum of )טוקיו(

83 Western Art
אמצעי התקשורת 374-7

 American אמריקן אקספרס
372 Express

אמריקן פארמסי )טוקיו( 
371 American Pharmacy
229 Anan Coast ָאנאן, חוף

 Tokyo )אנגלית, תמיכה )טוקיו
371 ,370 English Life Line
29 Ando Tadao ָאנדֹו טאָדאֹו

מוזיאון העיר היֶמג'י לספרות   
 Himeji City Museum of

213 Literature
 Endo Shusaku ֶאנדֹו שּוסאקּו

253
289 Eniwa, Mount ֶאניָווה, הר
290 Asahi-dake ָאסאדי־דאֶקה

 Asahi )ָאסאהי, בניין )טוקיו
70 Building

290 Asahi, Mount ָאסאהי, הר
 Asahi-do )ָאסאהי־נֹו )העיר קיוטו

187 ,186

290 Asahikawa ָאסאהיקאָווה
 Asai Nagamasa ָאסאי ָנָגמאָסה

60
155 Asama ָאסאָמה

288 Esan, Mount ֶאסאן, הר
ָאסאקּוסה ג'ינָג'ה )טוקיו( 

91 Asakusa Jinja
ָאסאקּוסה קאנֹון )טוקיו( 90-91

ָאסאקּוָרה, מוזיאון לפיסול 
 Asakura Museum of )טוקיו(

88 Sculpture
 Asakura Fumio ָאסאקּוָרה פּוִמיֹו

88
248–9 ,17 Aso, Mount ָאסֹו, הר

מסעדות 335  
 ,186 Asobe )ָאסֹוֶּבה )העיר קיוטו

187
אסונות טבע 371

ראו גם רעידות אדמה, הרי געש  
201 Asuka Plain ָאסּוָקה, מישור

אסיאתיות, מסעדות 311
294 ,291 Akan ָאקאן

291 Akan, Lake ָאקאן, אגם
 Akan ָאקאן, פארק לאומי

291 National Park
291 Akan Kohan ָאקאן קֹוהאן

Aka- ָאָקה־צ׳ֹוצ׳ין, מסעדות
310 chochin

אקוואריום קאגֹושיָמה 
252 Kagoshima Aquarium

אקוואריומים
 Okinawa אֹוקינאָווה צ'ּוָראּומי  

260 Churaumi
אקוואריום אוסאקה קאיבּוקאן   
 Osaka Aquarium Kaiyukan

349 ,207 ,14
אקוואריום הפינגווינים )נגסקי(   

247 Penguin Aquarium
אקוואריום קאגֹושיָמה   

252 Kagoshima Aquarium
 Aqua אקווה מטרופוליס

207 Metropolis
ָאקיהאּבאָרה, שדרת חנויות 

האלקטרוניקה )טוקיו( 
 Akihabara Electronics

77 District
 Akihito, ָאקיהיטֹו, הקיסר

63 Emperor
 Akiyoshi-dai ָאִקיֹושי־ָדאי, רמת

222 Tablelands
 Akiyoshido ָאִקיֹושידֹו, מערת

222 Cave
Akita ָאקיָטה
מלונות 307  

מסעדות 337  
פסטיבלים 50  

אקלים 48, 52-3
מתי לנסוע 360  

 Akasaka )ָאָקסאָקה, רובע )טוקיו
103 District

294 Akkeshi Bay ָאֶקשי, מפרץ
ָאראִשיאָמה, רובע )העיר קיוטו( 

180 ,13 Arashiyama District
מסעדות  

)ה(ארגון היפני להתנסות בחיים 
 ,354 EIL Japan בינלאומיים

355
US- ארה"ב–יפן, הסכם ההגנה
63 Japan Security Treaty

243 Arita ָאריָטה
147 Arimatsu ָארימאצּו

 Arima Onsen ָאריָמה אֹונֶסן
347 ,209

 Aritsugu )ָאריצּוגֹו )העיר קיוטו
185 ,184

ָאָרקאָווה, הפארק הלאומי )טוקיו( 
105 Arakawa Nature Park
ָאָרקאָווה יֹוֶאן, פארק )טוקיו( 
105 Arakawa Yuen Park

ָאָרקאָווה, קו החשמלית )טוקיו( 
105 Arakawa Tram Line

 Fire )ה(אש, חג )העיר קיוטו(
50 Festival

143 ,131 Ashi, Lake ָאשי, אגם
230 Ashizuri, Cape ָאשיזּורי, כף

מלונות 305  
 Ashikaga ָאשיקאָגה יֹושימאָסה

57 Yoshimasa
 Ashikaga ָאשיקאָגה יּושימיצּו

178 Yoshimitsu
 Ashikaga ָאשיקאָגה, משפחת

57 family

ב
באדג׳ט, השכרת רכב 385

277 Bandai, Mount ּבאנָדאי, הר
ּבאנָדאי־ָאסאהי, הפארק הלאומי 
 Bandai-Asahi National Park

277
 Basho, Matsuo ּבאשֹו, מאצּואֹו

283 ,280 ,181 ,60
מקום הולדתו 201  

 261 Bashofu fabric ,ּבאשֹופּו
257

261 Bashofu Hall ּבאשֹופּו, היכל
בגדים

במסעדות 308  
חנויות בטוקיו 109, 111  

כללי לבוש 365  
לבוש מסורתי 44-5  

מה לקחת 362  

 Weaver ה(אורגות, פסטיבל(
47 Festival

 Urushi )אּורּושי, מוזיאון )ניקֹו
269 Museum

אורז 314
גידול 26  

המאכל 313  
חגים 46, 49  

312 Oshibori )אֹושיּבֹורי )מגבת
אֹושידֹומארי )האי רישירי( 

290 Oshidomari
 Ocean Expo אושן אקספו פארק

260 Park
 Iga Ninja איָגה, מוזיאון הנינָג'ה

201 Museum
201 Iga-Ueno איָגה־אּוֶאנֹו
260-61 Ie Island ִאֶיה, האי

261 Iheya איֶהָיה
291 Iou, Mount ִאיֹואּו, הר

281 Iwate, Mount איוואֶטה, הר
 Iwasaki איוואסאקי יאטארֹו

105 Yataro
222 Iwakuni איוואקּוני

איוואקּוני, המוזיאון לאמנות 
222 Iwakuni Art Museum

283 Iwaki, Mount איוואקי, הר
 Izakaya איזאקאָיה, מסעדות

315 ,310
143 Izu Peninsula איזּו, חצי האי

מלונות 303  
217 Izumo איזּומֹו

איזּומֹו נֹו אֹוקּוני ראו אֹוקּוני 
איזּומֹו נֹו

Izumo- איזּומֹו־ָטאיָשה, מקדש
217 Taisha Shrine

איטריות 311, 314
ֵאיי.ֶאם.די.ֵאיי מרכז המידע 

הרפואי הבינלאומי )טוקיו( 
 AMDA International Medical
370–71 Information Center

 Eihei-ji Temple ֵאייֵהיי־ג'י, מקדש
154

ָאייזּו מינזֹוקּוקאן, המוזיאון 
לתרבות עממית )אינאוואשירֹו( 

 Aizu Minzokukan Folk
277 Museum

 Aizu-Wakamatsu ָאייזּו־ָווָקמאצּו
276

מלונות 307  
מסעדות 337  

285 ,56 Ainu people ָאיינּו, בני
תרבות 291  

150 Ainokura ָאיינֹוקּוָרה
ָאייצ'י, אולם ההתעמלות המחוזי 

 Aichi Prefectural )נאגֹוָיה(
353 ,350 Gymnasium

277 Aikawa )ָאייקאָווה )האי סאדֹו
ֵאייקאן־דֹו, מקדש )העיר קיוטו( 
175 ,174 Eikan-do Temple

351 ,39 Aikido ָאייקידֹו
ָאייקידֹו, ההתאחדות היפנית 

 Japan Aikido Association
361

ָאייקידֹו, התאחדות הבינלאומית 
 International Aikido )טוקיו(

353 ,351 Federation
243 Imari אימארי

אימייל 375
אימֶּפריאל, תיאטרון )טוקיו( 

74 Imperial Theater
אינארי, מקדשי ראו מקדשים

 Inaricho )אינאריצ'ֹו, רובע )טוקיו
88 District

214 Inbe אינֶּבה
147 Inuyama אינּויאָמה

אינטרנט, שירותים 375, 376
 Tokyo )אינטרנשיונל פֹורּום )טוקיו

 ,29 International Forum
114 ,75

 Insho אינשֹו דֹומֹוטֹו, מוזיאון
178 Domoto Museum

Ise איֶסה
 Grand Shrine המקדש הגדול  

202 ,30–31 ,13
304 hotels מלונות  

מסעדות  
איֶסה ָאזּוצ'י־מֹומֹויאָמה 

Ise Azuchi- )ּבּונקאמּוָרה )ִמֶיה
 Momoyama Bunkamura

349 ,348
 Ise איֶסה, מסלול חצי האי

202 Peninsula Tour
Ise- איֶסה־שיָמה, קו הרקיע

202 Shima Skyline
 Isozaki, Arata איסֹוזאקי, ָאראָטה

239 ,238
 Isui-en )איסּוי־ֶאן, גן )נאָרה

195 Garden
איֶסטאן, בית הכלבו )טוקיו( 

95 Isetan Department Store
 Issey Miyake איסי מיאקי, חנויות

111 ,109 shops
 Eef Beach )איפּו, חוף )האי קּוֶמה

262
Ippin- איּפין ִריֹוִרָיה, מסעדות

315 ,310 ryoriya
איצּוקּושיָמה, מקדש )האי 

 Itsukushima Shrine )ִמיאג'יָמה
220 ,193 ,191 ,14

 Ichiriki )איצ'יריקי )העיר קיוטו
166

43 Ikebana איֶקּבאָנה
איֶקּבּוקּורֹו, רובע )טוקיו( 

105 Ikebukuro District
263 Ikema Island איֶקָמה, האי
263 Irabu Island איראּבּו, האי

207 Irezumi )איֶרזּומי )קעקועים
 Iriomote Island אִיריֹומֹוֶטה, האי

263
אִיריֹומֹוֶטה־ג׳יָמה

מלונות 306  
ִאיִשי, מוזיאון קערות התה )האגי( 
223 Ishii Tea Bowl Museum

אישיּבאשי ּבּונָקה, מרכז )קּורּוֶמה( 
242 Ishibashi Bunka Center

אישיֶּבה־קֹוג'י, סמטה )העיר קיוטו( 
170 Ishibe-Koji Lane

 Ishigaki Island אישיגאקי, האי
263

אישיגאקי־ג׳יָמה
מלונות 306  

מסעדות 336  
אישיגּורֹו־ֶקה )קאקּונֹודאֶטה( 

282 Ishiguro-ke
 Ishinami beach אישינאמי, חוף

252
 Ishikawa אישיקאָווה ֶגאֹומֹון

175 Goemon
 Ishikawa Jozan אישיקאָווה ג'ֹוזאן

182 ,163
אישיקאָווה, המוזיאון המחוזי 

לאומנויות ולעבודות–יד 
 Ishikawa )מסורתיות )ָקָנזאָווה

 Prefecture Traditional
 Products and Crafts Museum

152
אישיקאָווה, המוזיאון המחוזי 

 Ishikawa )לאמנות )ָקָנזאָווה
152 Prefecture Art Museum

אכסניות 301
אכסניות, ההתאחדות היפנית 

 ,298 Japanese Inn Group
299

215 El Greco ֶאל גֶרקֹו
אלכוהול 323

103 Almond )ָאלמֹונד )טוקיו
 Amagi ָאמאגי יּוגאשיָמה

143 Yugashima
ָאמאזאֶקה־צ'אָיה, בית תה 

)האקֹוֶנה( 143
249 ,55 Amaterasu ָאמאֶטראסּו

ָאמאמי אֹושיָמה צּומּוגי מּוָרה 
 Amami Oshima Tsumugi

253 Mura
253 Amami Island ָאמאמי, האי

אמבולנס 371
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 Uezu-ke )אּוֶאזּו־ֶקה )האי קּוֶמה  
262

אישיגּורֹו־ֶקה )קאקּונֹודאֶטה(   
282 Ishiguro-ke

 Buke )ּבּוֶקה יאשיקי )מאצֹוֶאה  
217 Yashiki

 Glover )בית גלֹוֶבר )נגסקי  
246 House

בית הֵגייָשה שיָמה )ָקָנזאָווה(   
153 Shima Geisha House

 Walker )בית וֹוֶקר )נגסקי  
246 House

בית יֹושיג'יָמה העתיק   
 Yoshijima Heritage House

148
 Mori House )בית מֹורי )צּוָאנֹו  

223 )Tsuwano(
בית ֶמקאָטה )איָוואקּוני(   

222 Mekata House
 Nakamura בית נאקאמּוָרה  

260 ,255 House
 Nomura )בית נֹומּוָרה )ָקָנזאָווה  

152 House
 Nishi House )בית נישי )צּוָאנֹו  

223 )Tsuwano(
 Nakayama )בית ָנָקיאָמה )טֹונֹו  

281 House
 Kikuya )בית קיקּוָיה )האגי  

223 House
 Ringer )בית רינֶגר )נגסקי  

246 House
 Garyu )גאריּו סאנסֹו )אֹוזּו  

231 Sanso )Ozu(
Gyobu- )ְגיֹוּבּו־ֵטיי )קּומאמֹוטֹו  

248 tei
האקּושּו ֵסייָקה )ָיָנגאָווה(   

242 Hakushu Seika
 Hirayama )היראיאָמה )צ'יראן  

253
הירֹוקאֶנה־ֵטיי )פּוִקָיה(   

215 Hirokane-tei
וילה ֵסייסֹונקאקּו )ָקָנזאָווה(   

152 Seisonkaku Villa
מגורי הסמוראים )ָאייזּו־  

 Samurai Residence )ָווָקמאצּו
276

 Morishige )מֹורישיֶגה )צ'יראן  
253

ִמיאָרה דֹונצ'י )האי אישיגאקי(   
263 Miyara Donchi

253 Sata )סאָטה )צ'יראן  
 Kai )ָקאי הֹונֶקה )קיטאקאָטה  

273 ,272 Honke
ראו גם פארקי היסטוריה  

בתי־קפה 311

ג
 Center Gai )ָגאי, מרכז )טוקיו

100
197 Ganjin גאנג'ין

גאנמאן־ָגה־פּוצ'י, בריכות )ניקֹו( 
269 Ganman-ga-fuchi Pools
278 Gassan, Mount גאסאן, הר

 Japan Airlines ג'אפאן איירליינס
379 ,378

ג'אקֹו־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 
183 Jakko-in Temple

 Gassho-zukuri גאשֹו־זּוקּורי, בתי
151 ,150 houses

גגות 36
77 Zhu Shun Shui ג'ּו שּון שּוֵאיי
ג'ֹוג'אקֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

181 Jojakko-ji Temple
215 Gauguin, Paul גוגן, פול

ג'ודו 39, 350
ג'ֹודֹו, כת בודהיסטית )הארץ 

 Jodo )Pure Land( )הטהורה
279

גנים 34  
ִצ'יֹון־ִאין, מקדש )העיר קיוטו(   

172 Chion-in Temple
289 Jozankei ג'וזאנֵקיי

202 Goza Beach גֹוָזה, חוף
גֹוטֹו, המוזיאון לאמנות )טוקיו( 

104 Goto Art Museum
104 Goto Keita גֹוטֹו ֵקייָטה

 ,107 Joypolis )ג'ֹויּפֹוליס )טוקיו
349

95 Golden Gai )גֹולֶדן ָגאי )טוקיו
353 ,351 Golf גולף

55 Jomon period ג'ֹומֹון, תקופה
בובות 281  
כלי חרס 87  

סאָנאי־מארּויאָמה )ָאמֹורי(   
283 Sannai-Maruyama

182 Go-Mizuno’o גֹו־מיזּונֹואֹו
 Gosamaru, גֹוסאמארּו, הלורד

260 Lord
179 Josetsu ג'ֹוֶסצּו

150 Gokayama גֹוקאיאָמה
גֹוריֹוקאקּו, מבצר )האקֹודאֶטה( 

288 Goryokaku Fort
גֹוריֹוקאקּו, פארק )האקֹודאֶטה( 

288 Goryokaku Park
 Goshogake גֹושֹוגאֶקה אֹונֶסן

282 onsen
גֹושיקינּוָמה, מסלול )הפארק 

הלאומי ּבאנָדאי־ָאסאהי( 
277 Goshikinuma trail

 Jigokudani ג'יגֹוקּודאני אֹונֶסן
347 ,155 ,27 ,16 Onsen

 Jidai )ג'יָדאי מאצּורי )העיר קיוטו
50 ,47 Matsuri

 Gio-ji )ִגיֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו
181 Temple

 Gion )ִגיֹון מאצּורי )העיר קיוטו
49 Matsuri

 Gion )ִגיֹון, פינת )העיר קיוטו
111 ,110 Corner

ִגיֹון קֹוּבּו קאּבּוֶרנג'ו )העיר קיוטו( 
 ,166 Gion Kobu Kaburenjo

189 ,188
 Gion )ִגיֹון, רובע )העיר קיוטו

166 ,159 ,13 District
 Eastern מזרח ִגיֹון והיגאִשיאָמה  

 Gion and the Higashiyama
170-71

ְגיֹוקּוֶסנדֹו אֹוקֹוקּומּוָרה 
 Gyokusendo Okokumura

259
 Gyokusendo ְגיֹוקּוֶסנדֹו, מערת

259 Cave
32 Jizo statues ג'יזֹו, פסלים

167 Geiko ֵגייקֹו
167 ,25 Geisha גיישה

בָקָנזאָווה 153  
מופעי ריקוד בטוקיו 188  

גיל הזהב, מטיילים 362, 363
גילוף בעץ 43

142 yosegi-zaiku יֹוֶסג'י־ָזאיקּו  
282 kabazaiku קאּבאָזאיקּו  

קנייה 344  
ג'ינּבֹוצ'ֹו, רובע מוכרי הספרים 

 Jinbocho Booksellers’ )טוקיו(
76 District

ג'ינָג'ה ראו מקדשים
 Jingu )ג'ינגּו, איצטדיון )טוקיו

117 ,116 Stadium
ג'ינגֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

181 Jingo-ji Temple
67 Ginza )גינָזה )טוקיו
מפת רחובות 70-71  

גינקאקּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
 ,34 ,13 Ginkaku-ji Temple

175 ,174
147 Gifu גיפּו

דיג באמצעות קורמורנים 48,   
147 ,49

מסעדות 326  
ג'ישֹו־ג'י ראו ג'ינקאקּו־ג'י

 Glover )גלֹוֶבר, פארק )נגסקי
246 ,17 Park

 Glover, Thomas גלובר, תומס
246

בגדים, המשך
מידות 341  
קניות 345  

 maiko תלבושת ָמאיקֹו  
167 costume
ראו גם קימונו  
בדים ואריגים 43

261 bashofu ּבאשֹופּו  
261 ,258 bingata ּבינגאָטה  

היֶגָטה, מפעל הצביעה   
 Higeta Dyeworks )מאשיקֹו(

276
חנויות בטוקיו 109, 111  

152 yuzen יּוֶזן  
262 Miyako-jofu ִמיאקֹו־ג'ֹופּו  

263 minsa מינָסה  
253 tsumugi silk משי צּומּוגי  

261 ,242 kasuri קאסּורי  
Kumejima- קּוֶמג'יָמה־צּומּוגי  

262 tsumugi
44 kimono קימונו  

קנייה 345  
261 ,258 ryusen ִריּוֶסן  

בדמינטון, יריד המחבט 
51 Battledore Fair

בובות 277, 281
45 Doll Festival חג הבובות  

חנויות בקיוטו 186, 187  
קניות 345  

בודהה
 Usuki אּוסּוקי, בודהות האבן  

239 ,235 Stone Buddhas
ָאמיָדה ְניֹוָראי )ְּביֹודֹו־ִאין, העיר   

183 Amida Nyorai )אּוג'י
ָדאיניצ'י ְניֹוָראי )טֹוג'י, העיר   
162 Dainichi Nyorai )קיוטו
הבודהה הגדול )קאמאקּוָרה(   

138 ,23 Great Buddha
הבודהה הגדול ָואירֹוקאָנה   

 Great Buddha )נאָרה(
196-7 Vairocana

יאקּושי ְניֹוָראי )הֹוריּו־ג'י(   
200 Yakushi Nyorai

מירֹוקּו ּבֹוסאצּו )קֹוריּו־ג'י, העיר   
179 Miroku Bosatsu )קיוטו

נאדי ּבֹוטֹוֶקסאן, בודהה )טוקיו(   
90 Nadi Botokesan Buddha

 Kokuzo )קֹוקּוזֹו ּבֹוסאצּו )נאָרה  
196 Bosatsu

 Ryozen )ִריֹוֶזן קאנֹון )העיר קיוטו  
171 Kannon

בודהיזם 23, 32-3
אמנות ומלאכת יד מסורתיות   

42-3

 Paradise gardens גני גן־העדן  
34

האָנה מאצּורי )יום הולדתו של   
48 Hana Matsuri )בודהה

היסטוריה 55, 56  
חגים 32, 46-51  

כתות 279  
עלייה לרגל 33  

32 Jizo statues פסלי ג'יזֹו  
ראו גם פגודות; מקדשים ותחת   

שמות הכתות הבודהיסטיות
בודהיסטים, התאחדות 

 International הבינלאומית
357 Buddhist Association
 Boso ּבֹוזֹו, פארק ההיסטוריה

136 Historical Park
בוטאניים, גנים )סאּפֹורֹו( 

289 ,15 Botanical Gardens
43 Bonsai ּבֹונָסאי

 Bunkamura )ּבּונקאמּוָרה )טוקיו
117 ,116 ,114 ,113 ,100

41 ,40 Bunraku ּבּונראקּו
תיאטרון הּבּונראקּו הלאומי   

)אוסאקה( 206
ּבּוֶסָנה, פארק המים )אֹוקינאָווה( 

260 Busena Marine Park
 Buke )ּבּוֶקה יאשיקי )מאצּוֶאה

217 Yashiki
 Tokyo בורסת המניות, טוקיו

74 Stock Exchange
ּבֹושין, מלחמת )1868( 276

בטיחות 370-71
 Byakkotai )ְּביאקֹוָטאי )טיגריס לבן

276
בידור

טוקיו 112-17  
לאנשי עסקים 369  
מידע וכרטיסים 361  

קיוטו 188-9  
ְּביֹודֹו־ִאין, מקדש )העיר אּוג'י( 
183 ,34 Byodo-in Temple
216 Biwa, Lake ּביָווה, אגם
ּביֶזן, המוזיאון לאמנות בת־
זמננו, לאמנות מסורתית 
 Bizen )ולקדרות )אינֶּבה

 Pottery Traditional and
 Contemporary Art Museum

214
ביטוח 363, 371

בייסבול 351, 353
בטוקיו 116, 117  

 Bingata fabrics ּבינגאָטה, בד
261 ,258

בירה
כפר הבירה קירין )יוקוהמה(   

237 Kirin Beer Village
מוזיאון ֶאּביסּו לבירה )טוקיו(   
107 Beer Museum Ebisu

במבוק
חנויות בקיוטו 186, 187  

מלאכות יד 43  
קניות 344  

 Bento boxes ֶּבנטֹו, קופסאות
319

 NS Building )בניין ֶאן.ֶאס )טוקיו
96

 Humax )בניין הּומאקס )טוקיו
101 Pavilion Building

 Bank of )בנק אוף ג'אּפאן )טוקיו
74 Japan

בנקים ושירותי בנקאות 372-3
347 ,238–9 ,17 Beppu ֶּבּפּו

מלונות 306  
מסעדות 334  

 Brancusi, בראנקוזי, קונסטנטין
74 Constantin

בריאות 370-71
רפואה מסורתית 356, 357  
ְּברידג'סטֹון, המוזיאון לאמנות 

 Bridgestone Museum )טוקיו(
74 of Art

בריטיש איירווייז 378, 379
ברים 311

בתי חולים 370-71
בתי כלבו 342

טוקיו 108, 111  
קיוטו 184, 185  

בתי מרקחת 370, 371
בתי קברות

בית הקברות לזרים )יוקוהמה(   
137 Foreigners’ Cemetery

בית הקברות לחללי חבר העמים   
הבריטי הֹודֹוגאָיה )יוקוהמה( 

 Hodogaya Commonwealth
137 Cemetery
בתי שימוש 362

בתים )כללי(
בתים יפניים מסורתיים 36-7  
בתים כפריים )מאִצ'ָיה( 36  

 gassho-zukuri גאשֹו־זּוקּורי  
151 ,150

גגות 36  
החיים במרחב מצומצם 105  

276 ,136 kura קּוָרה  
בתים )פרטי(

ָאאֹויאגי־ֶקה )קאקּונֹודאֶטה(   
282 Aoyagi-ke
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ָדאיסאן ָדאיָּבה, פארק ההיסטוריה 
 Daisan Daiba Historic )טוקיו(

107 Park
ָדאיֶסן־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Daisen-in Subtemple )קיוטו

177 ,34 ,13
ָדאיֶסצּו־זאן, הפארק הלאומי 

 Daisetsu-zan National Park
290 ,287

ָדאיקאקּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
181 Daikaku-ji Temple

ָדאישֹו־ִאין, מקדש )האי מיָאג'יָמה( 
221 Daisho-in Temple

ָדאישין־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Daishin-in Subtemple )קיוטו

179
215 Degas, Edgar ֶדָגה, אדגר

דגים
אספקת דגי טונה 72  

דיג באמצעות קורמורנים 48,   
180 ,147 ,49

מאכלי דגים 321  
שוק הדגים צּוקיג'י )טוקיו(   

 ,72 ,12 Tsukiji Fish Market
108

דואר 376
דואר 376

 Tokyo ה(דואר הבינלאומי, טוקיו(
376 International Post Office

 Tokyo )ה(דואר המרכזי )טוקיו(
376 Central Post Office
דובדבן, פריחת 21, 25, 48

דֹוּבּורֹוקּו מאצּורי )שיראקאָווה־גֹו( 
50 Doburoku Matsuri

 Dogo )דֹוגֹו אֹונֶסן )מאצּויאָמה
347 ,230 Onsen

 Dogen-zaka )דֹוֶגן־זאָקה )טוקיו
100

 ,15 Dewa Sanzan ֶדָווה סאנזאן
356 ,278

מסעדות 337  
 Dotonbori )דֹוטֹונּבֹורי )אוסאקה

14
 Domoto, Insho דֹומֹוטו,ֹ אינשֹו

91
 Dosojin stones דֹוסֹוג'ין, אבני

154
203 Doro Valley דֹורֹו, עמק

 Dezomeshiki )ֶדזֹוֶמשיקי )טוקיו
51

 Diet Building )דיֶאט, בניין )טוקיו
75

דיג באמצעות קורמורנים
147 ,49 ,48 Gifu גיפּו  

רובע ָאראִשיאָמה )העיר קיוטו(   
180 Arashiyama District
דיינרס, כרטיס אשראי 372

 Tokyo Disney )דיסני )טוקיו
349 ,348 Resort
דלק למכונית 385
דלק, תחנות 385
דלתא 378, 379

ֶדנשֹוקאן, מוזיאון )קאקּונֹודאֶטה( 
282 Denshokan Museum

דרכונים 360
דת 23

לימודים 356-7  
ראו גם בודהיזם, קונפוציוס,   

תורת, שינטֹו

ה
 Hagoita )האגֹואיָטה איצ'י )טוקיו

51 Ichi
278 Haguro, Mount האגּורֹו, הר

222-3 Hagi האגי
 Huis Ten )ָהאּוס ֶטן ּבֹוש )נגסקי

348 ,247 Bosch
143 Hatajuku האטאג'ּוקּו

האטֹו, חברה לטיולים מאורגנים 
355 Hato Bus Tour Company

 Hayachine, האיאצ'יֶנה, הר
281 Mount

 Hayashi )האיאשי קימֹונֹו )טוקיו
111 ,109 Kimono

 Hamada Shoji האמאָדה שֹוג'י
276 ,211

האָמה, גן הארמון הנפרד )טוקיו( 
 Hama Detached Palace

72-3 ,12 Garden
 Hanae )האָנֶאה מֹורי, בניין )טוקיו

99 Mori Building
 Hanae )האָנֶאה מֹורי, חנות )טוקיו

111 ,109 Mori shop
האנאזֹונֹו, מקדש )טוקיו( 
95 Hanazono Shrine

האנאמי ראו דובדבן, פריחה
האנאמיקֹוג'י )העיר קיוטו( 

166 Hanamikoji
48 Hana Matsuri האָנה מאצּורי

70 Hanyku )האניקּו )טוקיו
האנשין קֹושיֶאן, איצטדיון 

 Hanshin Koshien Stadium
353 ,351

 Hachijo האצ'יג'ֹו ִמָיה טֹושיהיטֹו
180 no Miya Toshihito

האצ'ימאן־גּו, חג )קאמאקּוָרה( 
50 ,47 Hachiman-gu Festival
282 Hachimantai האצ'ימאנָטאי

 Hachiko, Prince האצ'יקֹו, הנסיך
278

 Hachiko )האצ'יקֹו, פסל )טוקיו
101 statue

האקאָטה דֹונטאקּו מאצּורי 
 Hakata Dontaku )פּוקּואֹוָקה(

48 Matsuri
האקאָטה מאִצ'ָיה, המוזיאון 

 Hakata )לפולקלור )פּוקּואֹוָקה
 Machiya Folklore Museum

241
האקאָטה ראו פּוקּואֹוָקה

האֶקאיג'יָמה, סי פרדייז )יוקוהמה( 
349 Hakkeijima Sea Paradise

154 Hakui האקּואי
288 ,15 Hakodate האקֹודאֶטה

מלונות 307  
מסעדות 338  

 Hakodate, האקֹודאֶטה, הר
288 Mount

142–3 ,131 Hakone האקֹוֶנה
חגים 50  

מלונות 303  
מסעדות 326-7  

האקֹוֶנה, המוזיאון הפתוח 
 Hakone Open-Air Museum

142
האקֹוֶנה, המוזיאון לאמנות 

142-3 Hakone Art Museum
 Hakone-Yumoto האקֹוֶנה־יּומֹוטֹו

347 ,142
 Hakone-machi האקֹוֶנה־מאצ'י

143
294 Hakkuchodai האקּוצ'ֹוָדאי

 Harajuku האראג'ּוקֹו, רובע
99 ,12 District

 ,29 Hara Hiroshi האָרה הירֹושי
206 ,162

 Hara, Tomitaro האָרה, טֹומיטארֹו
137

 Hara Shobu )האָרה שֹוּבּו )טוקיו
111 ,110

 Harunobu, הארּונֹוּבּו, סּוזּוקי
89 Suzuki

154 Hegura island ֶהגּוָרה, האי
הגירה, תקנות 360-61, 369

143 Heda ֶהָדה
261 Hedo Cape ֶהדֹו, ֵּכף

הדפסים בגלופת־עץ ראו אּוִקיֹו־
ֶאה

הדפסים ראו אּוִקיֹו־ֶאה
 Hojo Tokimune הֹוג'ֹו טֹוקימּוֶנה

140
אחוזת הקבר 141  

 Hojo family הֹוג'ֹו, משפחת
57 ,56

155 Hotaka הֹוטאָקה

 Gallery )גלרי סנטר, בניין )טוקיו
66 Center Building

34 Paradise gardens גני גן־העדן
גניבות 370
גנים 34-5

 Iso )איסֹו ֵטיי־ֶאן )קאגֹושיָמה  
34 Tei-en

195 Isui-en )איסּוי־ֶאן )נאָרה  
ארמון הקיסר ֶסנטֹו )העיר קיוטו(   

176 Sento Imperial Palace
 Glover )גן גלֹוֶבר )נגסקי  

246 ,17 Garden
 Ninomaru )גן נינֹומארּו )טוקיו  

75 Garden
גן צמחי המרפא אֹויאקּוֶאן   

 Oyakuen Herb )ָאייזּו־ָווָקמאצּו(
276 Garden

 Kokura )גן קֹוקּוָרה )קֹוקּוָרה  
238 Garden )Kokura(

 Ritsurin )גן ריצּורין )ָטָקמאצּו  
228 Garden

גן שּוֵקיי־ֶאן )הירושימה(   
219 Shukkei-en Garden

91 Dembo-in )ֶדמּבֹו־ִאין )טוקיו  
הארמון הנפרד האָמה )טוקיו(   
 ,12 Hama Detached Palace

72-3
 Nikko הגן הבוטאני ניקו  
269 Botanical Gardens

הגן המזרחי של ארמון הקיסר   
 East Garden of the )טוקיו(

75 Imperial Palace
הגנים הבוטאניים )סאּפֹורֹו(   

289 ,15 Botanical Gardens
הגנים הטרופיים הבוטאניים   
 Hirara )היראָרה )האי ִמיאקֹו

 Tropical Botanical Gardens
263 ,262

הווילה הקיסרית בקאצּוָרה   
 Katsura Imperial )העיר קיוטו(

180 Villa
הווילה הקיסרית שּוגאקּו־ִאין   

 Shugaku-in )העיר קיוטו(
182 Imperial Villa

 Hirayama )היראיאָמה )צ'יראן  
253

 Zuisen-ji )זּויֶסן־ג'י )קאמאקּוָרה  
139

Toshi- )טֹושי־מאשי־ֵטיי )ָיָנגאָווה  
242 mashi-tei

מאנשּו־ִאין )העיר קיוטו(   
182 Manshu-in

Murin- )מּורין־ָאן )העיר קיוטו  
175 ,35 an

 Morishige )מֹורישיֶגה )צ'יראן  
253

מינאמי־איֶקה שֹוּבּוָדה )טוקיו(   
98 Minami-ike Shobuda

 Nijo )מצודת ניג'ֹו )העיר קיוטו  
164 Castle

מקדש ְּביֹודֹו־ִאין )העיר אּוג'י(   
34 Byodo-in Temple

מקדש ג'ֹוֵאיי־ג'י )יאמאגּוצ'י(   
222 Joei-ji Temple

מקדש גינקאקּו־ג'י )העיר קיוטו(   
174 ,34 Ginkaku-ji Temple

מקדש ֶטנִריּו־ג'י )העיר קיוטו(   
180 ,35 Tenryu-ji Temple
מקדש מֹוצּו־ג'י )היָראיזּומי(   

34 Motsu-ji Temple
מקדש ֵמייֶגצּו־ִאין )קאמאקּוָרה(   

140 Meigetsu-in Temple
מקדש נאנֶזן־ג'י )העיר קיוטו(   

175 Nanzen-ji Temple
מקדש ניָנה־ג'י )העיר קיוטו(   

179 Ninna-ji Temple
מקדש קינקאקּו־ג'י )העיר קיוטו(   

178 Kinkaku-ji Temple
מקדש ִריֹוָאן־ג'י )העיר קיוטו(   

178 ,34 Ryoan-ji Temple
מקדש שינֶסן־דֹו )העיר קיוטו(   

182 Shisen-do Temple
מקדש־הִמשנה ָדאיֶסן־ִאין )העיר   

 Daisen-in Subtemple )קיוטו
177 ,34

מקדש־הִמשנה ָדאישין־ִאין   
 Daishin-in )העיר קיוטו(

179 Subtemple
מקדש־הִמשנה זּויהֹו־ִאין )העיר   

 Zuiho-in Subtemple )קיוטו
177

מקדש־הִמשנה ָטאיזּו־ִאין )העיר   
 Taizo-in Subtemple )קיוטו

179
מקדש־הִמשנה ֶטנג'ּו־ָאן )העיר   
 Tenju-an Subtemple )קיוטו

175
מקדש־הִמשנה נאנֶזן־ִאין )העיר   
 Nanzen-in Subtemple )קיוטו

175
מקדש־הִמשנה קֹוטֹו־ִאין )העיר   

 Koto-in Subtemple )קיוטו
177

מקדש־הִמשנה ֵקיישּון־ִאין   
 Keishun-in )העיר קיוטו(

179 Subtemple
מקדש־הִמשנה ִריֹוֶגן־ִאין )העיר   
 Ryogen-in Subtemple )קיוטו

177

מרכז אישיּבאשי ּבּונָקה   
 Ishibashi Bunka )קּורּוֶמה(

242 Center
98 Nai-en )ָנאי־ֶאן )טוקיו  
253 Sata )סאָטה )צ'יראן  

Sankei- )סאנֵקיי־ֶאן )יוקוהמה  
137 en

 Suizen-ji )סּויֶזן־ג'י )קּומאמֹוטֹו  
248

ֶסנגאן־ֶאן )קאגֹושיָמה(   
252 Senganen

קֹוישיקאָרה קֹוראקּוֶאן )טוקיו(   
77 Koishikawa Korakuen

Konchi- )קֹונצ'י־אין )העיר קיוטו  
175 ,13 in Subtemple

213 Koko-en )קֹוקֹו־ֶאן )היֶמג'י  
קֹוראקּו־ֶאן )אֹוקאיאָמה(   

214 Koraku-en
Kenroku- )ֶקנרֹוקּו־ֶאן )ָקָנזאָווה  

152 ,35 ,16 en
 Rikugi-en )ריקּוגי־ֶאן )טוקיו  

105
269 Shoyoen )שֹויֹוֶאן )ניקֹו  

Shosei- )שֹוֵסיי־ֶאן )העיר קיוטו  
163 en

 Shin )שין ֶאדֹוגאָווה )טוקיו  
105 Edogawa
ראו גם פארקים  

 Stroll gardens גנים, טיול חוויתי
35

 Dry-landscape גנים יבשים
34 gardens

56 Genshin ֶגנשין
 Grant, Ulysses .גראנט, יוליסס ס

72 .S
)ה(גשומה, עונה 49

ד
241 Dazaifu דאָזאיפּו

חגים 51  
ָדאיגֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

183 Daigo-ji Temple
ָדאיטֹוקּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
 ,173 ,13 Daitoku-ji Temple

176–7
ָדאימארּו, בית הכלבו )העיר 

 185 Daimaru ,184 )קיוטו
Department Store

ָדאימֹונג'י, ליל המדורות )העיר 
50 Daimonji Bonfire )קיוטו

62 ,61 ,58 Daimyo ָדאימיֹו
 Daimyo )ָדאימיֹו ְגיֹוֶרצּו )האקֹוֶנה

50 Gyoretsu
ָדאימיֹו, מוזיאון השעונים )טוקיו( 
88 Daimyo Clock Museum
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 ,17 Sakurajima סאקּוראג'יָמה  
253 ,252

 Showa Shinzan שֹו־ָווה שינזאן  
289
הרים

 Japan Alps האלפים היפניים  
154 ,133

טיפוס הרים 352  
ראו גם תחת שמות ההרים  

 Hearn, Lafcadio ֶהרן, ָלפָסדיֹו
217

הרץ 385
התנהגות, כללים 367-7

ו
 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט

89 Vincent
154 Wajima וואג'יָמה

וואדאקּוָרה, פארק המזרקות 
 Wadakura Fountain )טוקיו(

74 Park
וואנָזה ָאריָאֶקה, בניין )טוקיו( 107, 
108 Wanza Ariake Building

 71 Wako )וואקֹו, כלבו )טוקיו
Department Store
291 Wakoto וואקֹוטֹו

283 Wakinosawa וואקינֹוסאָווה
Washi )וואשי )נייר

חנויות בקיוטו 187  
עטיפה 343  
קנייה 344  

 Waters, Thomas ווטרס, תומס
70

וולקאם קארד, כרטיס הנחות 
 Welcome Cards לתיירים

363 ,361
וושינגטון, מלון )טוקיו( 

96 Washington Hotel
וידיאו, שיטת 341

ויזה, כרטיס אשראי 372
ויזות 360

עבודה 369  
 Viñoly, Rafael ויניֹולי, רפאל

75 ,29
 Venus Fort )ונוס פֹורט )טוקיו

107

ז
277 ,57 ,40 Zeami ֶזָאמי

 Zojo-ji )זּוג'ֹו־ג'י, מקדש )טוקיו
73 Temple

זּויהֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Zuiho-in Subtemple )קיוטו

279 ,177

 ,240 Zen Buddhism ֶזן בודהיזם
279

בקאמאקּוָרה 140  
גנים יבשים 34, 279  
הגעת הֶזן מסין 57  

טקס התה 173  
לימודי דת 356, 357  

מקדשים 141  
154 Soto Zen סֹוטֹו ֶזן  

ראו גם מקדשים, בודהיזם  
זרים, גישה ל- 366

ח
חאבֶייר, הקפלה לזכר )יאמאגּוצ'י( 
222 Xavier Memorial Chapel

 NTT NTT חברת הטלפונים
376 ,374 Communications

 Festival of the Dead חג המתים
50 ,47

 Festival )חג העידנים )העיר קיוטו
50 ,47 of the Ages

 Grass )חג שריפת העשב )נאָרה
51 Fire Festival
חגים לאומיים 51
חגים לאומיים 51

חגים )מאצּורי( 46-51
חופים

262 Eef )איפּו )האי קּוֶמה  
252 Ishinami אישינאמי  

202 Goza גֹוָזה  
יֹונאָהה ָמֶאהאָמה )האי ִמיאקֹו(   

263 Yonaha Maehama
 Futamigaura פּוטאמיָגאּוָרה  

202
 Kondoi )קֹונדֹואי )האי טאֶקטֹומי  

263
חוקי התנועה 384

חורף ביפן 51
חיות־בר

294 Lake Furen אגם פּוֶרן  
 Yaeyama Islands איי ָיֶאיאָמה  

263
 Kiritappu ביצות קיריטאּפּו  

294 Wetland
הפארק הלאומי ביצות קּושירֹו   
 Kushiro Wetlands National

294 Park
הפארק הלאומי שיֶרטֹוקֹו   

295 Shiretoko National Park
 Nemuro חצי האי ֶנמּורֹו  

295 Peninsula
 Onuma שמורת הטבע אֹונּוָמה  

288 Quasi-National Park
תיירות אקולוגית 353  

חיי לילה
העיר קיוטו 189  

טוקיו 114-15, 117  
חירום, שירותים 370, 371

)ה(חירות אוסאקה, מוזיאון 
207 Liberty Osaka Museum
349 Space World ה(חלל, עולם(

חלפנות, משרדי 372
חנויות לעתיקות

העיר קיוטו 185  
חנויות תכשיטים
טוקיו 109, 111  

חניה 385
 Sword )חרבות, מוזיאון )טוקיו

97 Museum
חשמל 363

חשמל ואלקטרוניקה, מוצרים 341
חנויות בטוקיו 109, 111  

חנויות בקיוטו 185  
חשמליות 

קו החשמלית ָאָרקאָווה )טוקיו(   
105 Arakawa Tram Line

חשמלית 382

ט
טאבו 364

 Tower )טאואר רקורדס )טוקיו
116 ,112 ,101 Records

 Tatami mats טאטאמי, מחצלות
37

203 Taiji ָטאיג'י
 Taiji ָטאיג'י, מוזיאון הלוויתנים

203 Whale Museum
 Taiho ָטאיהֹו, קובץ החוקים של

55 code
ָטִאיּואין־ְּביֹו, מקדש )ניקו( 

274-5 Taiyuin-byo Shrine
ָטאיזֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 

 Taizo-in Subtemple )קיוטו
179

 Taiko drumming ָטאיקֹו, תיפוף
277

57 Taira clan ָטאיָרה, משפחת
 Tairo no ָטאירֹו נֹו ִקיֹומֹורי  

56 Kiyomori
 Kenreimon-in ֶקנֵריימֹון־ִאין  

183
Tamagusuku טאמאגּוסּוקּו

מסעדות 337  
טאנאֶּב, המוזיאון לאמנות 
 Tanabe Art )מאצּוֶאה(

217 Museum
 ,28 Tange Kenzo טאנֶגה ֶקנזֹו

66 ,29
אנדרטת הזיכרון )הירושימה(   

218 Cenotaph

 Hotaka, Mount הֹוטאָקה, הר
154

Hotoke-ga- הֹוטֹוֶקה־ָגה־אּוָרה
283 ura

הולכי רגל 365
)ה(הולנדים, מדרון )נגסקי( 

246 ,17 Hollander Slope
הומואים ולבסיות, פסטיבל הסרים 

 Tokyo )הבינלאומי )טוקיו
 International Lesbian & Gay

117 ,113 Film Festival
הומואים ולסביות, מטיילים 362, 

363
 Honda )הונדה, מוזיאון )ָקָנזאָווה

152 Museum
172 Honen הֹוֶנן

הֹוֶנן־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 
174 Honen-in Temple

הֹונשּו ראו מרכז הֹונשּו, מערב 
הֹונשּו ומזרח הֹונשּו

285-95 Hokkaido הֹוָקאידֹו
אקלים 53, 285  

מחוז 377  
מלונות 307  

מסעדות 338-9  
מפה 286-7  

שבוע בהֹוָקאידֹו והטֹוהֹוקּו 15  
תחבורה 286  

 Hokusai, הֹוקּוָסאי, קאצּושיָקה
89 ,61 Katsushika

36 מראות של הר פּוג'י 145  
הֹוקּוָסאי־קאן )אֹוּבּוֶסה(   

155 Hokusai-kan
 Horyu-ji הֹוריּו־ג'י, מקדש

200 Temple
ִהיָאג'ֹו ּבאנָטה, צוק )האי קּוֶמה( 

262 Hiyajo Banta cliff
 Hie Jinja )היֶאה ג'ינָג'ה )טוקיו

103
182 ,180 Hiei, Mount ִהיֵאיי, הר
56 Heian period ֵהיָאן, תקופת

 Hibiya )היִּבָיה, רובע )טוקיו
75 District

היגאשי הֹונגאן־ג'י, מקדש )העיר 
 Higashi Hongan-ji )קיוטו

163 Temple
היגאשי ֶהָנה, ֵּכף )האי ִמיאקֹו( 
263 Higashi Henna Cape

היגאשי, רובע התענוגות )ָקָנזאָווה( 
153 Higashi Pleasure District

היגאִשיאָמה )העיר קיוטו( 
170-71 ,13 Higashiyama

היֶגָטה, מפעל הצביעה )מאשיקֹו( 
 Higeta Dyeworks )Mashiko(

276

 Hidari Jingoro הידארי ג'ינגֹורֹו
270

 Hida )היָדה, כפר בני )ָטָקיאָמה
150 Folk Village

 Hideyoshi, היֶדיֹושי, טֹויֹוטֹומי
58 Toyotomi
איחוד יפן 60  

מצודת אוסאקה 205  
מקום הולדתו 147  

רדיפת הנוצרים 244  
ִהיֹוגֹו, המוזיאון המחוזי להיסטוריה 

 Hyogo Prefectural )היֶמג'י(
213 Museum of History

Heian- )ֵהייָאן ג'ינגּו )העיר קיוטו
172 Jingu

הֶייזאן ֶאנִריאקּוג'י )העיר קיוטו( 
182–3 Hieizan Enryakuji

הייטק ביפן 28-9
ביקורים במפעלים 355  

פארקי מדע 349  
283 Haiku ָהייקּו

Himeji היֶמג'י
חגים 50  

מלונות 304  
מסעדות 331  

 ,14 Himeji Castle היֶמג'י, ארמון
210-13

היֶמג'י, המוזיאון העירוני לספרות 
 Himeji City Museum of

213 Literature
הימורים

בתי קזינו בטוקיו 114, 117  
היֶמיּורי, מוזיאון לשלום 

 Himeyuri Peace )אֹוקינאָווה(
259 Museum

 Himiko, הימיקֹו, מלכת יאמאָטאי
242 ,55 Queen of Yamatai
48 Hina Matsuri היָנה מאצּורי
 Hinode )הינֹוֶדה, רציף )טוקיו

73 Pier
היסטוריה 55-63

היסטוריה של יפן, המוזיאון 
 National Museum of הלאומי

136 Japanese History
היקאָווה מארּו )יֹוקֹוהאָמה( 

137 Hikawa Maru
 Hikone Castle היקֹוֶנה, ארמון

216 ,192
היראָטה, היכל לזכר )ָטָקיאָמה( 
149 Hirata Memorial Hall
280 ,15 Hiraizumi היָראיזּומי

288 Hirafu היראפּו
262 Hirara )היראָרה )האי ִמיאקֹו

 Hirohito, הירֹוהיטֹו, הקיסר
63 Emperor

283 ,267 ,15 Hirosaki הירֹוסאקי
חגים 50  

מסעדות 337  
242 Hirokawa הירֹוקאָווה

Hirokane- )הירֹוקאֶנה־ֵטיי )פּוִקָיה
215 tei

 Hiroshige, Ando הירֹושיֶגה, ָאנדֹו
95 99 ,61

36 מראות של הר פּוג'י 61, 145  
53 התחנות לאורך הטֹוָקאידֹו 89  
74 birthplace מקום הולדתו  

 ,14 Hiroshima הירושימה
218-19

 Hiroshima מוזיאון הילדים  
219 Children’s Museum

מלונות 304  
מסעדות 331  

היררכיה, כללי התנהגות 
365 Hierarchy, etiquette
ָהָישיּבאָרה, המוזיאון לאמנות 
 Hayashibara )אֹוקאיאָמה(

214 Museum of Art
הליכה ברגל

בערים 382  
טרקים 352  

המוזיאון העירוני לאמנות 
 City Museum of )קאגֹושיָמה(

252 Art
 Tokyo המוזיאון העירוני לצילום
 Metropolitan Museum of

107 Photography
המחאות נוסעים 372

 Hamamatsu ָהָממאצּו מאצּורי
48 Matsuri

המפקדה התת־קרקעית לשעבר 
 Former של הצי היפני

 Japanese Navy Underground
259 HQ

המרכז העירוני למידע רפואי 
 Tokyo Metropolitan Health

 and Medical Information
371 ,370 Center

הנֹו, התיאטרון הלאומי )טוקיו( 
 ,112 National Noh Theater

116
280-81 Hanamaki ָהָנמאקי

הקאראֶטה־דֹו, ההתאחדות היפנית 
 Japan Karate-do )טוקיו(

353 ,351 Federation
 Mount הר הגעש ָאסֹו, מוזיאון
249 Aso Volcanic Museum

הרי געש 27
248-9 Mount Aso הר ָאסֹו  

כללי בטיחות 371  
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טיסות 378-9
נמל התעופה הבינלאומי   

 Kansai )קאנָסאי )אוסאקה
207 International

טיפים 364
במסעדות 309  

טלוויזיה 375, 376
טלפונים 374-5

מספרי חירום 371  
טלפונים סלולריים 374

 Tempozan ֶטמּפֹוזאן, כפר הנמל
207 Harbor Village

ֶטמּפֹוזאן, שוק )אוסאקה( 
207 Tempozan Marketplace

 Tanabata ָטָנּבאָטה מאצּורי
49 ,47 Matsuri

 Tenjin )ֶטנג'ין מאצּורי )אוסאקה
49 Matsuri

 Tendai ֶטנָדאי, הכת הבודהיסטית
279 ,238 Sect Buddhism

 Tenno-ji )ֶטנֹו־ג'י, מקדש )טוקיו
88 Temple

290 Tenninkyo ֶטנינקיֹו
ֶטנִריּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
180 ,35 Tenryu-ji Temple

 Takadake, Mount ָטָקדאֶקה, הר
249 ,248

,16 Takayama ָטָקיאָמה 
148-50

חג )מאצּורי( 46, 48, 50  
מלונות 303  

מסעדות 328  
מפת רחובות 148-9  

 Takayama Jinya ָטָקיאָמה ג'ינָיה
150

ָטָקיאָמה, מוזיאון העיר
ָטָקיאָמה, תערוכת הבמות של 

 Takayama Festival הפסטיבל
150 Floats Exhibition Hall
228 ,14 Takamatsu ָטָקמאצּו

מלונות 306  
מסעדות 334  

207 Takarazuka ָטָקראזּוָקה
 Takarazuka התיאטרון הגדול  

207 Grand Theater
ָטָקראזטָקה, תיאטרון )טוקיו( 

116 ,113 Takarazuka Theater
ָטָקשימאָיה )העיר קיוטו( 

185 ,184 Takashimaya
 Takashimaya )ָטָקשימאָיה )טוקיו

111 ,108
291 Teshikaga ֶטשיקאָגה

י
147 Yaotsu ָיאֹוצּו

 Yaeyama Islands ָיֶאיאָמה, איי
263

מפה 257  
 Yayoi Matsuri )יאיֹוי מאצּורי )ניקֹו

48
 ,55 Yayoi period יאיֹוי, תקופת

242
222 Yamaguchi יאמאגּוצ'י
191 ,55 Yamato יאמאטֹו

יאמאשיָטה, פארק )יוקוהמה( 
137 Yamashita Park

242 Yame יאֶמה
יאנאגיָטה סֹוֶאצּו )יאנאגי מּוֶניֹושי( 

242 ,104 Yanagi Soetsu
 Yanagita Kunio יאנאגיָטה קּוניֹו

281
 Yanaka )יאנאָקה, רובע )טוקיו

88 District
יאסאָקה, מקדש )העיר קיוטו( 

170 ,166 Yasaka Shrine
יאסּוקּוני, מקדש )טוקיו( 

76 Yasukuni Shrine
154 Yake, Mount יאֶקה, הר

370 ,207 Yakuza יאקּוָזה
יאקּושי־ג'י, מקדש )נאָרה( 
197 Yakushi-ji Temple
154 Yari, Mount יארי, הר

 Yajiyagama ָיִג'ָיגאָמה, מערת
262 Cave

243 Yobuko יֹוּבּוקּו
278 Yudono, Mount יּודֹונֹו, הר
288-9 Yotei, Mount יֹוֵטיי, הר

 Yoyogi Park )יֹויֹוגי, פארק )טוקיו
98-9

275 Yumoto יּומֹוטֹו
 Yomiuri )יֹומיאּורי לנד )טוקיו

349 Land
 Yonaguni Island יֹונאגּוני, האי

263
יֹונאָהה ָמֶאהאָמה, חוף )האי 

 Yonaha Maehama )ִמיאקֹו
263 Beach

288 Yunokawa יּונֹוקאָווה
 Universal יוניברסל, אולפנים

349 ,348 ,206 Studios Japan
240 Yosai יֹוסאי

Yosegi- יֹוֶסג'י־ָזאיקּו, שיבוץ עץ
142 zaiku

347 ,239 ,17 Yufuin יּופּואין
מלונות 306  

מסעדות 336  
 Yufuin Museum יּופּואין, מוזיאון

239

 Yufudake, Mount יּופּודאֶקה, הר
239

345 ,301 Yukata יּוקאָטה
136-7 Yokohama יוקוהמה

מסעדות 328-9  
מפה 137  

יוקוהמה, המוזיאון לאמנות 
 Yokohama Museum of Art

136-7
 Yokoyama יוקוהמה ָטאיקאן

269 Taikan
 Yuki )יּוקי מאצּורי )סאּפֹורֹו

51 Matsuri
יּושּוקאן, מוזיאון )טוקיו( 

76 Yushukan Museum
יֹושיג'יָמה, הבית העתיק 

 Yoshijima Heritage )ָטָקיאָמה(
148 House

223 Yoshida Shoin יֹושיָדה שֹואין
יֹושיוואָרה, רובע האורות האדומים 

 Yoshiwara pleasure )טוקיו(
90 quarter

 Yoshitoshi, יֹושיטֹושי, ָטאיסֹו
89 ,40 Taiso

 Yoshimasa, יֹושימאָסה, שֹוגּון
175 shogun

201 Yoshino יֹושינֹו
201 Yoshino, Mount יֹושינֹו, הר

יֹושינֹוגארי, האתר הארכיאולוגי 
 Yoshinogari Archaeological

243 ,242 Site
יין אורז )סאֶקה( 323
ילדים, טיול עם 362

ילדים, מוזיאון )הירושימה( 
219 Children’s Museum

 Yamagata ָיָמגאָטה ָארימֹוטֹו
175 Arimoto

ָיָמגאָטה
מלונות 307  

51 Yamayaki )ָיָמיאקי )נאָרה
ימיים, פארקים 349

ָיָמקאָסה מאצּורי )פּוקּואֹוָקה( 
49 Yamakasa Matsuri

242 Yanagawa ָיָנגאָווה
 Yanagisawa ָיָנגיסאָווה יֹוִשיאסּו

105 Yoshiyasu
יפן המודרנית 28-9

 Japan Alps ה(יפניים, האלפים(
154 ,133

 Japan יצרני רכב, האיגוד היפני
 Automobile Federation

385 ,384
ישועים 57

טאנֶגה ֶקנזֹו, המשך
בניין האָנֶאה מֹורי )טוקיו(   
99 Hanae Mori Building
האיצטדיונים האולימפיים   

)טוקיו( 98
מוזיאון יוקוהמה לאמנות   

 Yokohama Museum of Art
136-7

משרדי הממשלה של מטרופולין   
 Tokyo Metropolitan טוקיו

96 Government Offices
311 Tanuki טאנּוקי

טאנּוקי )גירית(, מקדש )העיר 
166 Tanuki Shrine )קיוטו

טאצּומי ָדאימיֹו־ג'ין, מקדש )העיר 
 Tatsumi Daimyo-jin )קיוטו

166 Shrine
74 Tatsuno Kingo טאצּונֹו קינגֹו

 Tachikichi, טאצ'יקיצ'י, קיוטו
187 ,186 Kyoto

142 Takao, Mount טאָקאֹו, הר
מסעדות 328  

 Takao )טאָקאֹו, רובע )העיר קיוטו
181 District

 Takeuchi Seiho טאֶקאּוצ'י ֵסייהֹו
183

טאָקאֹוָקה
מסעדות 328  

 Takamura טאקאמּוָרה קֹוטארֹו
282 Kotaro

249 ,17 Takachiho טאקאצ'יהֹו
 Takachiho טאקאצ'יהֹו, ערוץ

249 Gorge
 Taketomi Island טאֶקטֹומי, האי

263
 Takinoo )טאקינּו, מקדש )ניקֹו

269 Shrine
טאֶקשיָטה־דֹורי )טוקיו( 

108 ,99 ,12 Takeshita-dori
 Tarumae, Mount טארּוָמֶאה, הר

289
טבע, הארגון היפני להגנה על ה– 

 Nature Conservation Society
353 of Japan

טבע ומדע, המוזיאון הלאומי 
 National Museum of Nature

83 and Science )Tokyo(
טבעת האש של האוקיאנוס 

השקט 21
טהורה, הארץ, הכת הבודהיסטית 

ראו ג'ֹודֹו, כת בודהיסטית
 105 Tobu )טֹוּבּו, כלבו )טוקיו

Department Store
 Tobu World טֹוּבּו, פארק העולם

349 ,348 Square

99 Togo, Admiral טֹוגֹו, אדמירל
105 ,76 Tojo Hideki טֹוג'ֹו היֶדקי

 Togo Shrine )טֹוגֹו, מקדש )טוקיו
99

 Toji )טֹוג'י, מקדש )העיר קיוטו
162 Temple

 Todai-ji )טֹוָדאי־ג'י, מקדש )נאָרה
196-7 Temple

 Tohoku prefecture טֹוהֹוקּו, מחוז
377

282 Towada, Lake טֹוָואָדה, אגם
טֹוָואָדה־האצ'ימאנָטאי, הפארק 

 Towada-Hachimantai הלאומי
282 National Park

 Tottori Sand טֹוטֹורי, דיונות
216 Dunes
143 Toi טֹוי

289 Toya, Lake טֹוָיה, אגם
 Toya טֹוָיה, הפארק הלאומי

National Park
מסעדות 339  

 Toyota טויוטה, מפעל המכוניות
355 ,147

טֹויֹוקאָווה אינארי, מקדש )טוקיו( 
103 Toyokawa Inari Shrine

טונה 72
281 Tono טֹונֹו
מלונות 307  

מסעדות 338  
 Tosa fighting טֹוָסה, כלבי קרב

230 dogs
 Tokaido טֹוָקאידֹו, נתיב הדואר

143 ,133 post road
 Toka )טֹוָקה ֶאּביסּו, חג )אוסאקה

51 Ebisu Festival
 Tokugawa טֹוקּוגאָווה ִאֶיָיאסּו

271 ,58 Ieyasu
אחוזת הקבר 268, 270-73  

הקמת מקדש קאֵניי־ג'י )טוקיו(   
82

מוכרז כשֹוגּון 60-61  
 Nijo )מצודת ניג'ֹו )העיר קיוטו  

164 Castle
 Tokugawa טֹוקּוגאָווה ִאֶימיצּו

270 ,268 Iemitsu
אחוזת הקבר 274-5  

טֹוקּוגאָווה, המוזיאון לאמנות 
 Tokugawa Art )נאגֹוָיה(

147 Museum
 Tokugawa טֹוקּוגאָווה, שֹוגּונאט

60-61 shogunate
229 Tokushima טֹוקּושיָמה

חגים 50  
מסעדות 334  

64-127 Tokyo טוקיו
אזור 104-7  

בידור 112-17  
היסטוריה 62, 66  

חגים 46-51  
יומיים בטוקיו 12  

מלונות 302  
מסעדות 324-6  

מערב טוקיו 93-103  
מפה 66-7  

מפות רחובות 118-27  
מרכז טוקיו 69-79  
צפון טוקיו 81-91  

קניות 108-11  
רשת הרכבות התחתיות 382  

74 Tokyo Station טוקיו סטיישן
 Toro )טֹורֹו, שרידי )שיזּואֹוָקה

143 ruins
 Torii Pass טֹוריאי, מעבר־ההרים

146
 Torii Kiyonaga טֹוריאי ִקיֹונאָגה

89
30 Torii )טֹוריאי )שערים

הטֹוריאי הגדול )האי ִמיאג'יָמה(   
221 ,220 Great Torii

Tori-no- )טֹורי־נֹו־איצ'י )טוקיו
50 ichi

טֹושֹו־גּו, בית האוצר והמוזיאון 
 Tosho-gu Treasure לאמנות

269 Hall and Museum of Art
טֹושֹו־גּו, הפסטיבל הגדול )ניקֹו( 
48 Tosho-gu Grand Festival
Tosho- )טֹושֹו־גּו, חג הסתיו )ניקֹו

50 gu Fall Festival
 Tosho-gu )טֹושֹו־גּו, מקדש )טוקיו

82 Shrine
 Tosho-gu )טֹושֹו־גּו, מקדש )ניקֹו

270-73 Shrine
 Toshoji )טֹושֹוג'י, מקדש )טוקיו

357 Temple
טֹושֹוָדאי־ג'י, מקדש )נאָרה( 
197 Toshodai-ji Temple

 Toshiba טושיבה, המכון למדע
355 Science Institute

349 ,348 Toshimaen טֹושיָמֶאן
טֹושי־מאשי־ֵטיי, גן )ָיָנגאָווה( 

242 Toshi-mashi-tei Garden
טיולים במכונית

חצי האי איֶסה 202  
עיירות הקדרים בסאָגה 243  

עמק קיסֹו 146  
טיולים ברגל 352

טיולים מאורגנים 355
טיולי–נושא 355

טייפון, סופות 371
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 Tokyo )ה(מוזיאון הלאומי )טוקיו(
 ,67 ,12 National Museum

109 ,84–7
 Honkan building בניין הֹונקאן  

84-5
 Heiseikan בניין ֵהייֵסייקאן  

87 building
 Toyokan בניין טֹויֹוקאן  

86 building
תערוכת אוצרות הֹוִריּו־ג'י   

 Gallery of Horyu-ji Treasures
84

 Kyoto מוזיאון העיר קיוטו לאמנות
 Municipal Museum of Art

172
 Tokyo )ה(מוזיאון העירוני )טוקיו(

85 Metropolitan Museum
)ה(מוזיאון הפתוח )עמק שֹוקאָווה( 

150 Open-Air Museum
מוזיאון יפן לאומנות עממית 
 Japan Folk Craft )טוקיו(

110 ,104 Museum
מוזיאון יפן לאּוִקיֹו־ֶאה )מאצּומֹוטֹו( 

 Japan Ukiyo-e Museum
155 ,16

מוזיאון יפן לאמנות עממית 
 Japan Folk Art )אוסאקה(

206 Museum
מוזיאון יפן לתרבות עממית 

 Japan Folklore )מאצּומֹוטֹו(
155 Museum

)ה(מוזיאון לתרבות האוקיאנוס 
 Oceanic Culture )אֹוקינאָווה(

260 Museum
 Mori )מוזיאון מֹורי לאמנות )טוקיו

102–3 Art Museum
מוזיאונים וגלריות )מידע כללי(

דמי כניסה 361  
שעות פתיחה 361  

מוזיאונים וגלריות )פרטי(
 Ocha )אֹוָצ'ה נֹו סאטֹו )קאנאָיה  

143 no Sato
בית האוצר טֹושֹו־גּו והמוזיאון   

 Tosho-gu )לאמנות )ניקֹו
 Treasure Hall and Museum

269 of Art
גן הבירה ומוזיאון סאּפֹורֹו   

 Sapporo Beer Garden and
289 Museum

הֹוקּוָסאי־קאן )אֹוּבּוֶסה(   
155 Hokusai-kan

היכל הזיכרון אֹונארּוטֹוקיֹו   
 Onarutokyo )שיקֹוקּו(

229 Memorial Hall

המוזיאון הימי NYK )יוקוהמה(   
137 NYK Maritime Museum
 Kobe המוזיאון הימי של קֹוֶּבה  

209 Maritime Museum
 Nara המוזיאון הלאומי בנאָרה  

194–5 National Museum
 Kyoto המוזיאון הלאומי בקיוטו  

163 National Museum
המוזיאון הלאומי בְקיּושּו   

 Kyushu National )דאָזאיפּו(
241 Museum

המוזיאון הלאומי לאמנות   
 National Museum )אוסאקה(

205 ,14 of Art
המוזיאון הלאומי לאמנות   

 National )מודרנית )העיר קיוטו
172 Museum of Modern Art

המוזיאון הלאומי לאמנות   
 National )מודרנית )טוקיו

 ,12 Museum of Modern Art
76

המוזיאון הלאומי לאמנות   
 National )מערבית )טוקיו

83 Museum of Western Art
המוזיאון הלאומי לטבע ולמדע   
 National Museum of )טוקיו(

83 Nature and Science
המוזיאון הלאומי למדעים   

 National )ולהמצאות )טוקיו
 Museum of Emerging

107 Science and Innovation
המוזיאון הלאומי לתולדות   
 National Museum of יפן

136 Japanese History
המוזיאון הלאומי של טוקיו   

 ,12 Tokyo National Museum
109 ,84–7 ,67

המוזיאון העירוני )הירֹוסאקי(   
283 Municipal Museum

המוזיאון העירוני )טֹונֹו(   
281 Municipal Museum
המוזיאון העירוני לאמנות   

 City Museum of )קאגֹושיָמה(
252 Art

המוזיאון העירוני פּוקּואֹוָקה   
240 Fukuoka City Museum

המוזיאון העירוני של טוקיו   
 Tokyo Metropolitan Museum

82
המוזיאון העירוני של טוקיו   

 Tokyo Metropolitan לצילום
 Museum of Photography

107
המוזיאון העירוני של קֹוֶּבה   
208 Kobe City Museum

המוזיאון הפתוח )עמק   
 Open-Air Museum )שֹוקאָווה

150
המוזיאון הפתוח האקֹוֶנה   

 Hakone Open-Air Museum
142

המוזיאון לאמנות אסיה   
 Asian Art )פּוקּואֹוָקה(

241 Museum
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   

 Museum of )הירושימה(
219 Contemporary Art

המוזיאון לאמנות בת־  
 Museum of )זמננו )טוקיו

 ,110 ,102 Contemporary Art
111

המוזיאון לאמנות בת־  
זמננו, לאמנות מסורתית 

 Bizen )ולקדרות ּביֶזן )אינֶּבה
 Pottery Traditional and

 Contemporary Art Museum
214 )Inbe(

המוזיאון לאמנות לזכר אֹוָטה   
 Ota Memorial )טוקיו(

99 Museum of Art
המוזיאון לבישול סאֶקה   

 Sake-Brewing )קיטאקאָטה(
277 Museum

המוזיאון להיסטוריה מקומית   
 Local History )פּוִקָיה(

215 Museum
 Sword )המוזיאון לחרבות )טוקיו  

97 Museum
 Science )המוזיאון למדע )טוקיו  

76 Museum
 Sumo )המוזיאון לסּומֹו )טוקיו  

106 Museum
המוזיאון לפולקלור האקאָטה   
 Hakata )מאִצ'ָיה )פּוקּואֹוָקה

 Machiya Folklore Museum
241

המוזיאון לקרמיקה מזרחית   
 Museum of )אוסאקה(

205 ,14 Oriental Ceramics
המוזיאון לתולדות העיר   

ולפולקלור )האי ִמיאג'יָמה( 
 Municipal History and
221 Folklore Museum

המוזיאון לתרבות האוקיאנוס   
 Oceanic Culture )אֹוקינאָווה(

260 Museum
המוזיאון לתרבות עממית ָאייזּו   

 Aizu )מינזֹוקּוקאן )אינאוואשירֹו
 Minzokukan Folk Museum

277

ל
99 LaForet )לאפֹוֶרה )טוקיו

לבוש ראו בגדים
83 Le Corbusier לה קורבוזייה

לוויתנים
 Taiji Whale מוזיאון ָטאיג'י  

203 Museum
לוח־השנה 48, 363

 Spiral )לולייני, הבניין )טוקיו
110 ,102 Building

)ה(ליברל־דמוקרטית, המפלגה 
63 Liberal Democratic Party

)ה(ליגה המרכזית )בייסבול( 
353 ,351 Central League

 Home Visit לינה בבתים פרטיים
354 System

 Homestay לינה בבתים, תוכנית
355 ,354 Program

לינה מקדשים 301
 Leach, Bernard ליץ', ברנרד

242 ,215
לנדמארק, מגדל )יוקוהמה( 

137 ,136 Landmark Tower
ָלפָסדיֹו ֶהרן, בית מגוריו )מאצּוֶאה( 

 Lafcadio Hearn Residence
217

ָלפָסדיֹו ֶהרן, ההיכל לזכר 
 Lafcadio Hearn )מאצּוֶאה(

217 Memorial Hall

מ
146 Magome מאגֹוֶמה

מאדאם באטרפליי )פוצ'יני( 
246 Madame Butterfly

)ה(מאה ה־21, מוזיאון לאמנות 
 21st )בת־זמננו )ָקָנזאָווה

 Century Museum of
152 ,16 Contemporary Art
191 Meoto Iwa ֶמאֹוטֹו איָווה
 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

215 ,89
167 Maiko ָמאיקֹו

מאמּפּוקּו־ג'י, מקדש )העיר אּוג'י( 
183 Mampuku-ji Temple

 Manet, Edouard מאֶנה, אדואר
74

55 Man’yoshu מאניֹושּו
מאנשּו־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 

182 Manshu-in Temple
 Masaoka, Shiki מאָסאֹוָקה, שיקי

230
מאפיות 309

216–17 ,14 Matsue מאצּוֶאה
מלונות 305  

מסעדות 331-2  

230 ,14 Matsuyama מאצּויאָמה
מלונות 305  

מסעדות 333-4  
 Matsuyama מאצּויאָמה, מצודת

225 Castle
155 ,16 Matsumoto מאצּומֹוטֹו

מלונות 303  
מסעדות 328  

מאצּומֹוטֹו, המוזיאון לאומנות 
 Matsumoto Folkcraft עממית

155 Museum
מאצּורי ראו חגים

 ,15 Matsushima מאצּושיָמה
280

מסעדות 337  
 Maki Fumihiko מאקי פּומיהיקֹו

102
 Maruyama מארּויאָמה אֹוקיֹו

229 Okyo
מארּויאָמה, פארק )העיר קיוטו( 

170 ,166 ,13 Maruyama Park
מארּונֹואּוצ'י, רובע )טוקיו( 

74 Marunouchi District
 Marinpal מארינּפאל יֹוּבּוקֹו

349 Yobuko
291 Mashu, Lake מאשּו, אגם

286 Mashiko מאשיקֹו
מסעדות 327-8  

 Mashiko מאשיקֹו, מוזיאון האוסף
 Reference Collection

276 Museum
73 Tokyo Tower מגדל טוקיו

מגורים לטווח ארוך 369
ראו גם מלונות  

 Rake Fair )מגרפות, יריד )טוקיו
50

מדיטציה 33
מדע וטכנולוגיה, המוזיאון )טוקיו( 

 Science and Technology
76 Museum

מדע חדש והמצאות, המוזיאון 
 National )הלאומי )טוקיו
 Museum of Emerging

107 Science and Innovation
מדע, פארקים 349

 Me-Akan, Mount ֶמה־ָאקאן, הר
291

 Treasure )מוזיאון האוצר )טוקיו
98 Museum

)ה(מוזיאון הימי NYK )יוקוהמה( 
137 NYK Maritime Museum

)ה(מוזיאון היפני הכפרי לצעצועים 
 Japan Rural Toy )קּוראשיקי(

215 Museum

כ
כבאות, שירותי 371

כבישי אגרה 384
כדורגל 25, 351, 353
בטוקיו 116, 117  

כדורגל, ההתאחדות היפנית 
 Japan Football Association

353 ,351
כוכבים, פסטיבל 47, 49

230 Dogfighting כלבים, קרבות
כלי שולחן 313

כלים מצופי לכה 43
אוקינאָווה 261  

 Urushi )מוזיאון אּורּושי )ניקֹו  
269 Museum

קנייה 344  
כלכלה 24-5, 63

כללי התנהגות 364-7
אוכל ומשקאות 312-13  

346 onsen אֹונֶסן  
טקס התה 173  

כנסיות
הכנסייה האורתודוכסית   

 Russian )הרוסית )האקֹודאֶטה
288 Orthodox Church

הכנסייה הקתולית )צּוָאנֹו(   
 Tsuwano Catholic Church

223
הכנסייה הקתולית אֹואּוָרה   

 Oura Catholic Church )נגסקי(
243

הכנסייה הקתולית אּוראקאמי   
 Urakami Catholic )נגסקי(

247 Church
המקדש לזכר 26 הקדושים   

 Shrine to the )המעונים )נגסקי
244 26 Martyrs

כנסיית חאבֶייר הקדוש   
 St. Xavier’s )קאגֹושיָמה(

252 Church
כסף 372-3
בנקים 372  
מכס 361  

תשלום בחנויות 340-41  
תשלום במלונות 298  

תשלום במסעדות 308-9  
כסף 373

כסף, מקדש ראו גינקאקּו־ג'י
כספומטים 372-3

כרטיסי אשראי 372, 373
בחנויות 341  
במלונות 298  

כתבי עת 375, 376
כתובות 377, 383

בקיוטו 160  
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מוזיאון החירות של אוסאקה   
207 Liberty Osaka Museum
מוזיאון הילדים של הירושימה   

 Hiroshima Children’s
219 Museum

מוזיאון היֶמיּורי לשלום   
 Himeyuri Peace )אֹוקינאָווה(

259 Museum
מוזיאון היראָטה קיֶנקאן   

 Hirata Kinenkan )ָטָקיאָמה(
149 Museum

מוזיאון ָהָישיּבאָרה לאמנות   
 Hayashibara )אֹוקאיאָמה(

214 Museum of Art
 Taiji מוזיאון הלוויתנים ָטאיג'י  

203 Whale Museum
מוזיאון המאה ה־21 לאמנות   

 21st )בת־זמננו )ָקָנזאָווה
 Century Museum of

152 ,16 Contemporary Art
מוזיאון המזרח )אֹוקאיאָמה(   

214 Orient Museum
מוזיאון המזרח העתיק )טוקיו(   
105 Ancient Orient Museum

 Iga מוזיאון הנינָג'ה של איָגה  
201 Ninja Museum

מוזיאון העיר היֶמג'י לספרות   
 Himeji City Museum of

213 Literature
מוזיאון העיר ָטָקיאָמה   

149 Takayama City Museum
מוזיאון העיר קיוטו לאמנות   

 Kyoto City Museum of Art
172

 Mount מוזיאון הר הגעש ָאסֹו  
249 Aso Volcanic Museum

מוזיאון השלום )אֹוקינאָווה(   
 Peace Memorial Museum

259
מוזיאון השלום )הירושימה(   

 Peace Memorial Museum
218-19

מוזיאון השעווה של סיפור   
 Wax )ֵהייֶקה )ָטָקמאצּו

 Museum of the Tale of the
228 Heike

מוזיאון השעונים ָדאימיֹו )טוקיו(   
88 Daimyo Clock Museum

מוזיאון טאנאֶּבה לאמנות   
 Tanabe Art )מאצּוֶאה(

217 Museum
מוזיאון טֹוָסה לכלבים )קֹוצ׳י(   

230 Tosa Dog Museum
מוזיאון טּוקּוגאָווה לאמנות   

 Tokugawa Art )נאגֹוָיה(
147 Museum

 Yufuin מוזיאון יּופּואין  
239 Museum

מוזיאון יוקוהמה לאמנות   
 Yokohama Museum of Art

136-7
מוזיאון יּושּוקאן )טוקיו(   
76 Yushukan Museum

מוזיאון יפן לאומנות עממית   
 Japan Folk Craft )טוקיו(

110 ,104 Museum
מוזיאון יפן לאמנות עממית   
 Japan Folk Art )אוסאקה(

206 Museum
מוזיאון יפן לפולקלור   

 Japan Folklore )מאצּומֹוטֹו(
155 Museum

מוזיאון יפן לצעצועים כפריים   
 Japan Rural Toy )קּוראשיקי(

215 Museum
מוזיאון מאצּומֹוטֹו לאמנות   

 Matsumoto Folkcraft עממית
155 Museum

מוזיאון מֹורי לאמנות )טוקיו(   
102–3 Mori Art Museum

מוזיאון מחוז אֹוקאיאָמה   
 Okayama Prefectural לאמנות

214 Museum of Art
מוזיאון מחוז אֹוקינאָווה   
 Okinawa Prefectural

258 Museum
מוזיאון מחוז אישיקאָווה   

לאמנויות ולעבודות–יד 
 Ishikawa )מסורתיות )ָקָנזאָווה

 Prefecture Traditional
 Products and Crafts Museum

152
מוזיאון מחוז אישיקאָווה   

 Ishikawa )לאמנות )ָקָנזאָווה
152 Prefecture Art Museum
מוזיאון מחוז ִהיֹוגֹו להיסטוריה   
 Hyogo Prefectural )היֶמג'י(

213 Museum of History
מוזיאון מחוז קּומאמֹוטֹו לאמנות   

 Kumamoto Prefectural Art
248 Museum

 Miho )מוזיאון מיהֹו )העיר קיוטו  
183 Museum

מוזיאון מסיכות־האריה   
 Lion Mask )ָטָקיאָמה(

150 Museum
מוזיאון נארּוקאָווה לאמנות   
 Narukawa Art )האקֹוֶנה(

143 Museum
מוזיאון נגסקי לאמנות   

245 Nagasaki Art Museum

מוזיאונים וגלריות, המשך 
המרכז לקידום תעשייה אזורית 

 Kurume Regional בקּורּוֶמה
 Industry Promotion Center

242
מוזיאון ֶאּביסּו לבירה )טוקיו(   
107 Beer Museum Ebisu

 Lake Biwa מוזיאון אגם ּביָווה  
216 Museum

Edo- )מוזיאון ֶאדֹו־טוקיו )טוקיו  
106 Tokyo Museum

מוזיאון אֹוהאָרה לאמנות   
 Ohara Museum )קּוראשיקי(

215 of Art
מוזיאון אוסאקה להיסטוריה   

 Osaka Museum of History
204

מוזיאון אּוִקיֹו־ֶאה יפן   
 Japan Ukiyo-e )מאצּומֹוטֹו(

155 ,16 Museum
 Urushi )מוזיאון אּושּורי )ניקֹו  

269 Museum
מוזיאון איוואקּוני להיסטוריה   

 Iwakuni Historical Museum
222

מוזיאון ָאייקאָווה )האי סאדֹו(   
277 Aikawa Museum

מוזיאון אינשֹו דֹומֹוטֹו )העיר   
 Insho Domoto )קיוטו

178 Museum
מוזיאון ָאסאקּוָרה )טוקיו(   

88 Asakura Museum
מוזיאון בית האוצר הלאומי   

 Kamakura קאמאקּוָרה
 National Treasure House

138 Museum
מוזיאון ברידג'סטון לאמנות   

 Bridgestone Museum )טוקיו(
74 of Art

מוזיאון גֹוטֹו לאמנות )טוקיו(   
104 Goto Art Museum

מוזיאון ֶדנשֹוקאן )קאקּונֹודאֶטה(   
282 Denshokan Museum
מוזיאון האוסף של מאשיקֹו   

 Mashiko Reference
276 Collection Museum

 Treasure )מוזיאון האוצר )טוקיו  
98 Museum

מוזיאון האקֹוֶנה לאמנות   
142-3 Hakone Art Museum

 Honda )מוזיאון הונדה )ָקָנזאָווה  
152 Museum

מוזיאון הזיכרון ִמיאזאָווה   
 Miyazawa )ָהָממאקי(

281 Memorial Museum

מוזיאון ֶנזּו לאמנות )טוקיו(   
102 ,12 Nezu Art Museum

מוזיאון סאקאמֹוטֹו ִריֹוָמה )קֹוצ'י(   
 Sakamoto Ryoma Museum

230
מוזיאון סּוֶאָדה לאמנות )יּופּואין(   

239 Sueda Art Museum
מוזיאון סּונטֹורי לאמנות )טוקיו(   
103 Suntory Museum of Art
מוזיאון פצצת האטום )נגסקי(   
 ,17 Atomic Bomb Museum

247
 Chido )מוזיאון צ'ידֹו )צּורּואֹוָקה  
278 ,266 Museum )Tsuruoka(

מוזיאון צּוּבֹוָיה לקדרות )העיר   
 Tsuboya Pottery )נאָהה

258 Museum
מוזיאון קּומאָיה לאמנות )האגי(   

223 Kumaya Art Museum
מוזיאון קּוסאקאֶּבה לאומנות   

 Kusakabe )מסורתית )ָטָקיאָמה
148 Folk Museum

מוזיאון קּוראשיקי לאמנות   
 Kurashiki Folk Art עממית

215 Museum
מוזיאון קּוראשיקי לארכיאולוגיה   

 Kurashiki Archaeological
215 Museum

מוזיאון ְקיּושּו להיסטוריה   
 Kyushu History )דאָזאיפּו(

241 Museum
מוזיאון ְקיּושּו לקרמיקה   

 Kyushu Ceramic )ָאריָטה(
243 Museum

מוזיאון קערות–התה אישי   
 Ishii Tea Bowl )האגי(

223 Museum
מוזיאון שֹוָשה לאמנות ולאומנות   
 Shosha Art and Craft )היֶמג'י(

213 Museum
מוזיאון שיטאמאצ'י )טוקיו(   

88 ,12 Shitamachi Museum
 Shin מוזיאון שין יוקוהמה ראֶמן  
 Yokohama Ramen Museum

137
 Shikoku מוזיאון שיקֹוקּו מּוָרה  

228 Mura Museum
מוזיאון שיקי מאָסאֹוָקה   

 Shiki Masaoka )מאצּויאָמה(
230 Museum

מוזיאון שיריצּו ָיֶאיאָמה )האי   
 Shiritsu Yaeyama )אישיגאקי

263 Museum
מרכז אישיּבאשי ּבּונָקה   

242 Ishibashi Bunka Center

מרכז קּומאמֹוטֹו למלאכות–  
 Kumamoto יד מסורתיות

248 Traditional Crafts Center
צּוגארּוהאן ֶנּפּוָטה מּוָרה   

 Tsugaruhan )הירֹוסאקי(
283 Neputa Mura

קּוָרה־זּוקּורי שיריֹוקאן   
 Kura-Zukuri )קאוואגֹוֶאה(

136 Shiryokan
 Reihokan )ֵרייהֹוקאן )הר קֹוָיה  

203
תערוכת הבמות של פסטיבל   

 Takayama Festival ָטָקיאָמה
150 Floats Exhibition Hall

143 Moto-Hakone מֹוטֹו־האקֹוֶנה
 Mullion )מּוליֹון, בניין )טוקיו

70 Building
 Momoyama מֹומֹויאָמה, תקופת

60 period
מונגולית, הפלישה 57, 235

 Monolith )מונוליט, בניין )טוקיו
97 Building )Tokyo(
מֹונֹוֵרייל, רשתות 382
154 Monzen מֹונֶזן

מוניות 383
139 Muso Soseki מּוסֹו סֹוֶסקי

מוסיקה
אולמות, ברים ומועדונים בטוקיו   

114
הופעות חיות בטוקיו 117  

חגים 49  
 Kodo להקתת המתופפים קֹודֹו  

277 drumming group
 Tokyo עיר האופרה של טוקיו  

104 Opera City
167 ,153 shamisen שאמיֶסן  

181 Mukai Kyorai מּוָקאי, ְקיֹוָראי
 Murato Shuko מּוראטֹו שּוקֹו

173
 Murasaki מּוראסאקי שיקיּבּו

216 ,56 Shikibu
230 Muroto, Cape מּורֹוטֹו, כף

 Muromachi מֹורּומאצ'י, תקופת
57 period

89 Moronobu מֹורֹונֹוּבּו
 Mori )מֹורי אֹואּוגאי, בית )צּוָאנֹו

223 Ougai House
223 Mori Ogai מֹורי אֹוָגאי

 Goodwill מורי דרך של רצון טוב
354 Guides

מֹוִריאָמה טֹוָראֹו, הסדנה של 
 Moriyama Torao )הירֹוקאָווה(

242 Workshop
281 Morioka מֹוִריֹוָקה

חגים 49  
מלונות 307  

מסעדות 337  
 Murin-an )מּורין־ָאן )העיר קיוטו

175 ,35
 Morel, Edmund מֹוֶרל, אדמונד

137
מזג אוויר 48, 52-3
מתי לנסוע 360  
355 Mazda מזדה

מזוודות, משלוח 379
 Ancient ה(מזרח הקדום, מוזיאון(

105 Orient Museum
)ה(מזרח, מוזיאון )אֹוקאיאָמה( 

214 Orient Museum
 East )מזרח שינג'ּוקּו )טוקיו

66 ,24 Shinjuku
מפת רחובות 94-5  

 Oriental )ה(מזרחי, השוק )טוקיו(
111 ,109 ,99 Bazaar

מחוזות 377
מפה 377  
מטבע 373

 Miyajima Island ִמיאג'יָמה, האי
220–21 ,130 ,14

חגים 49  
מלונות 305  

מסעדות 332  
מפה 220-21  

ִמיָאזאָווה, מוזיאון הזיכרון 
 Miyazawa )ָהָממאקי(

281 Memorial Museum
 Miyazawa Kenji ִמיָאזאָווה ֶקנג'י

280-81
252 Miyazaki ִמיָאזאקי

 Miyako Islands ִמיָאקֹו, איי
262-3

מפה 257  
 Miyako-jofu ִמיָאקֹו־ג'ֹופּו, בד

262 fabric
262 Miyakojima מיָאקֹוג'יָמה

מלונות 306  
מסעדות 336  

43 Miyake, Issey מיאקי, איסי
חנויות 109, 111  

 Miho )מיהֹו, מוזיאון )קיוטו
183 Museum

 Myojin Lagoon ְמיֹוג'ין, לגונה
223

ְמיֹושין־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
179 Myoshin-ji Temple

 Mitake, Mount מיטאֶקה, הר
142

ֵמייג'י, אוניברסיטה לרפואה 
 Meiji )משלבת )קיוטו

 University of Integrative
357 ,356 Medicine
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מפעל טויוטה 147  
תעשיית הרכב 28  
מכונית, השכרה 385

מכס 360-61
מכס, תקנות 360

מלונאים, ההתאחדות היפנית 
 Japan Hotel Association

299 ,298
מלונות 298-307

אֹוקינאָווה 306-7  
הֹוָקאידֹו 307  

הזמנת חדרים 298  
העיר קיוטו 303-4  

טוקיו 302  
לינה בבתים מסורתיים -300  

301
לינה בבתים פרטיים 354, 355  

מלונות זולים 299  
מלונות חמישה כוכבים 298  

299 love hotels מלונות סקס  
מלונות עסקים 298-9  

 capsule מלונות קפסולה  
299 hotels

מערב הֹונשּו 304-5  
מרכז הֹונשּו 303  
צפון הֹונשּו 307  

קיּושּו 306  
שיקֹוקּו 305-6  

מלונות תאים 299
מלחמות שוורים 231

מלחמת העולם השנייה 63
אתרי הקרבות באֹוקינאָווה 259  

המפקדה התת־קרקעית של הצי   
הקיסרי 259

הפצצת הירושימה 218  
הפצצת נגסקי 247  

טייסים מתאבדים 253  
קרב אֹוקינאָווה 255, 259  
מנורות, פסטיבל )נאָרה( 51

372 Mastercard מסטרקארד
מסים 364

בחנויות 340, 341  
במלונות 298  

במסעדות 309  
בנמלי תעופה 379  

מסלול הפילוסופים )העיר קיוטו( 
 ,131 ,13 Philosopher’s Walk

174
מסעדות 308-339
אֹוקינאָווה 336-7  

301 ryokan ארוחות בִריֹוקאן  
ארוחות וזמני ארוחות 308  

ארוחות מתפריט קבוע וֵטיישֹוקּו   
308

הֹוָקאידֹו 338-9  
הזמנת מקום 308  

המטבח היפני 316-17  
טוקיו 324-6  

כללי התנהגות 312-13  
כללי לבוש 308  
מזון מהיר 309  

מחירים ואופן התשלום 308-9  
מערב הֹונשּו 331-3  
מרכז הֹונשּו 326-9  
סדר הארוחות 318  

סוגי מסעדות וברים 310-11  
סושי וסשימי 320-21  

פענוח התפריט 314-15  
צמחוני 309  

צפון הֹונשּו 337-8  
קיוטו 329-30  
ְקיּושּו 334-6  

שיקֹוקּו 333-4  
ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 379, 383
מעיינות חמים ראו אֹונֶסן

 Western Honshu מערב הֹונשּו
191-223
אקלים 53  

מלונות 304-5  
מסעדות 331-3  

מפה 192-3  
תחבורה 193  

 Western Tokyo מערב טוקיו
93-103

מסעדות 325-6  
מפת האזור 93  

 West )מערב שינג'ּוקּו )טוקיו
66 Shinjuku

מפת רחובות 96-7  
229 Naruto מערבולות, נארּוטֹו

מערביות, מסעדות 311
מערות

222 Akiyoshido ָאִקיֹושידֹו  
259 Gyokusendo ְגיֹוקּוֶסנדֹו  
249 Takachiho טאקאצ'יהֹו  

יאִג'ָייָגָמה )האי קּוֶמה(   
258 Yajiyagama

142 Nippara ניּפאָרה  
מעשה ֶגנג'י )מּוראסאקי שיקיּבּו( 

 Tale of Genji )Murasaki
56 Shikibu(

מגילות 104, 147  
מפגש עם יפנים 366-7

מפות
אֹונֶסן 347  

אוסאקה 205  
אֹוקינאָווה 18, 52, 130, 256-7  

 Meiji, Emperor ֵמייג'י, הקיסר
98 ,62

 Meiji ֵמייג'י, הרסטורציה של
62 Restoration

348 ,147 Meiji Mura ֵמייג'י מּוָרה
 Meiji )ֵמייג'י, מקדש )טוקיו

98 ,12 Shrine
ֵמייג'י ֵסייֵמייקאן, בניין )טוקיו( 

74 Meiji Seimeikan Building
ֵמייֵמיי־ָאן, בית התה )מאצּוֶאה( 
217 Meimei-an Teahouse

מילון שימושי 404-8
מינאטו מיָראי 21 )יוקוהמה( 

136 21 Minato Mirai
 Minamoto מינאמֹוטֹו, משפחת

57 clan
 Minamoto מינאמֹוטֹו נֹו יֹוריטֹומֹו

56-7 no Yoritomo
 Minamoto מינאמֹוטֹו נֹו יֹושיצּוֶנה

56 no Yoshitsune
מינאמי־ָאאֹויאָמה, רובע )טוקיו( 

102 Minami-Aoyama District
מינאמי־איֶקה שֹוּבּוָדה, גן 

 Minami-ike )האירוסים )טוקיו
98 Shobuda iris garden

מינאמי־ָזה, תיאטרון )העיר קיוטו( 
 ,166 Minami-za Theater

189 ,188
מינֵגייקאן )מוזיאון יפן לאומנויות 
 Mingeikan )Japan )עממיות

 Folk Crafts Museum, Tokyo(
110 ,104

263 Minsa fabric מינָסה, בד
 Minka )מינָקה )בתים מסורתיים

36-7
301 Minshuku מינשּוקּו

221 ,14 Misen, Mount מיֶסן, הר
מיפּוֶנה מאצּורי )העיר קיוטו( 

49 Mifune Matsuri
 ,71 Mitsukoshi )מיצּוקֹושי )טוקיו

111 ,108 ,74
 Mikimoto מיקימֹוטֹו, אי הפנינים

202 Pearl Island
מירוצי־סוסים, ההתאחדות 

 Japan Association for היפנית
 International Horse Racing

117
 Mishima, Yukio מישיָמה, יּוִקיֹו

178
מכונות אוטומטיות לאוכל 

ולשתייה 309
מכוניות 384-5

 Amlux )ָאמלּוקס טויוטה )טוקיו  
105 Toyota

ביקורים במפעלים 355  

אזור העיר קיוטו 180  
איי ָיֶאיאָמה 257  
איי ִמיאקֹו 257  

איי קאגֹושיָמה 237  
אקלים 52-3  

דרום־מזרח אסיה ומזרח אסיה   
19

האי ִמיאג'יָמה 220-21  
האי קּוֶמה 257  
הֹוָקאידֹו 286-7  

העיר קיוטו 160-61  
העיר קיוטו: מזרח ִגיֹון   
והיגאִשיאָמה 170-71

העיר קיוטו: מסלול הפילוסופים   
174

העיר קיוטו: רובע הקניות   
המרכזי וִגיֹון 161

העלייה לרגל ל־88 המקדשים   
232-3

הר פּוג'י וחמשת האגמים 144-5  
טוקיו 66-7  

טוקיו: אזור העיר 104  
טוקיו: גינָזה, מפת רחובות -70  

71
טוקיו: מזרח שינג'ּוקּו, מפת   

רחובות 94-5
טוקיו: מערב טוקיו 93  

טוקיו: מערב שינג'ּוקּו, מפת   
רחובות 96-7

טוקיו: מפתח רחובות 118-27  
טוקיו: מרכז טוקיו 69  
טוקיו: צפון טוקיו 81  

טוקיו: שיּבּוָיה, מפת רחובות   
100-101

ָטָקיאָמה 148-9  
יוקוהמה 137  

יפן 18-19, 130-31  
מחוזות יפן 377  

מסלול חצי־האי איֶסה 202  
מסלול עיירות קדרים בסאָגה   

243
מסלול עמק קיסֹו 146  
מערב הֹונשּו 192-3  
מפות כבישים 385  
מרכז הֹונשּו 134-5  

נאָרה 194-5  
נגסקי 244-5  

ניקֹו 268  
פארק השלום של הירושימה   

219
פּוקּואֹוָקה 240  

צפון הֹונשּו 266-7  
קאמאקּוָרה 138-9  

קֹוֶּבה 209  

ְקיּושּו 236-7  
ָקָנזאָווה 153  

שיקֹוקּו 226-7  
)ה(מפלגה הדמוקרטית של יפן 

 Democratic Party of Japan
63

מפלים
 Nunobiki )מפל נּונוֹנּביקי )קֹוֶּבה  

209 Falls
מפל ֶקגֹון )הפארק הלאומי ניקֹו(   

275 Kegon Falls
 Nachi-no-taki נאצ'י־נֹו־טאקי  

203
 Takachiho ערוץ טאקאצ'יהֹו  

249 Gorge
 Kamuiwakka קאמּואיוואָקה  

295
 Factory –מפעלים, ביקורים ב

355 visits
מצודות

278 Aoba )ָאאֹוָּבה )ֶסנָדאי  
204–5 ,14 Osaka אוסאקה  

214 Okayama אֹוָקָיָמה  
222 Iwakuni איוואקּוני  
147 Inuyama אינּויאָמה  

147 Gifu גיפּו  
223 Hagi האגי  

210-13 ,14 Himeji היֶמג'י  
216 ,192 Hikone היקֹוֶנה  
283 Hirosaki הירֹוסאקי  

219 Hiroshima הירושימה  
228 Takamatsu ָטָקמאצּו  

217 Matsue מאצּוֶאה  
 ,14 Matsuyama מאצּויאָמה  

230 ,225
 ,16 Matsumoto מאצּומֹוטֹו  

155
281 Morioka מֹוריֹוָקה  
147 Nagoya נאגֹוָיה  

 ,159 ,13 Nijo )ניג'ֹו )העיר קיוטו  
164–5

223 Tsuwano צּוָאנֹו  
צּורּוָגה )ָאייזּו־ָווָקמאצּו(   

276 Tsuruga
 ,235 Kumamoto קּומאמֹוטֹו  

248
230 Kochi קֹוצ'י  

238 Kokura קֹוקּוָרה  
152 Kanazawa ָקָנזאָווה  

258 Shuri שּורי  
שרידי ארמון נאקאגּוסּוקּו   

260 Nakagusuku Castle Ruin
שרידי ארמון נאקיג'ין   

 Nakijin Castle )אֹוקינאָווה(
261 ,256 Ruin

מצלמות, חנויות בטוקיו 109, 111
מצפה הגן הצף )אוסאקה( 

 Floating Garden Observatory
206 ,14

מקדש הזהב )העיר קיוטו( 13, 
178 Golden Pavilion
מקדשים, בודהיזם )כללי(

אדריכלות 32-3  
דוכנים 343  

דמי כניסה 361  
 Zen Buddhism ֶזן בודהיזם  

141
כללי התנהגות 365  
שעות פתיחה 365  

מקדשים, בודהיזם )פרטי(
ָאדאשינֹו ֶננּבּוצּו־ג'י )העיר קיוטו(   

181 Adashino Nenbutsu-ji
216 Onjo-ji )אֹונג'ֹו־ג'י )אֹוצּו  

154 Eihei-ji ֵאייֵהיי־ג'י  
Eikan- )ֵאייקאן־דֹו )העיר קיוטו  

175 ,174 do
איִשיאָמה־ֶדָרה )אֹוצּו(   
216 Ishiyama-dera

ֶאנגאקּו־ג'י )קאמאקּוָרה(   
141 ,140 Engaku-ji

Asuka- )ָאסּוָקה־ֶדָרה )ָאסּוָקה  
201 dera

 Byodo-in )ְּביֹודֹו־ִאין )העיר אּוג'י  
183 ,34

ֶּבנָזאיֶטן־דֹו )העיר נאָהה(   
258 Benzaiten-do

Jakko- )ג'אקֹו־ִאין )העיר קיוטו  
183 in

 Joei-ji )ג'ֹוֵאיי־ג'י )יאמאגּוצ'י  
222

ג'ֹוג'אקֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו(   
181 Jojakko-ji Temple

223 Jonen-ji )ג'ֹוֶנן־ג'י )האגי  
281 Joken-ji )ג'ֹוֶקן־ג'י )טֹונֹו  

 Jingo-ji )ג'ינגֹו־ג'י )העיר קיוטו  
181

181 Gio-ji )ִגיֹו־ג'י )העיר קיוטו  
גינקאקּו־ג'י )העיר קיוטו(   

175 ,174 ,34 ,13 Ginkaku-ji
 Daigo-ji )ָדאיגֹו־ג'י )העיר קיוטו  

183
ָדאיטֹוקּו־ג'י )העיר קיוטו(   

176–7 ,173 ,13 Daitoku-ji
ָדאיניצ'י־ּבֹו )ֶדָווה סאנזאן(   

278 Dainichi-bo
Daisen- )ָדאיֶסן־ִאין )העיר קיוטו  

177 ,34 ,13 in
ָדאיקאקּו־ג'י )העיר קיוטו(   

181 Daikaku-ji
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מאנשּו־ִאין )העיר קיוטו(   
182 Manshu-in

 Motsu-ji )מֹוצּו־ג'י )היראזּומי  
280 ,34

ְמיֹוהֹון־ג'י )קאמאקּוָרה(   
139 Myohon-ji

 Myoryu-ji )ְמיֹוִריּו־ג'י )ָקָנזאָווה  
153

ְמיֹושין־ג'י, מקדש )העיר קיוטו(   
179 Myoshin-ji Temple
ֵמייֶגצּו־ִאין )קאמאקּוָרה(   

140 Meigetsu-in
Nanzen- )נאנֶזן־ג'י )העיר קיוטו  

175 ,174 ,13 ji
Nanzen- )נאנֶזן־ג'י )העיר קיוטו  

175 ji
נאריָטה־סאן שינשֹו־ג'י )נאריָטה(   

136 Narita-san Shinsho-ji
 Ninna-ji )ניָנה־ג'י )העיר קיוטו  

179
 Nison-in )ניסֹון־אין )העיר קיוטו  

181
נישי הֹונגאן־ג'י )העיר קיוטו(   

163 Nishi Hongan-ji
סאנג'ּוסאנֶגן־דֹו )העיר קיוטו(   

162-3 Sanjusangen-do
Sanzen- )סאנֶזן־ִאין )העיר קיוטו  

183 in
154 Soji-ji )סֹוג'י־ג'י )מֹונֶזן  

סּוגימֹוטֹו־ֶדָרה )קאמאקּוָרה(   
139 Sugimoto-dera

 Sofuku-ji )סֹופּוקּו־ג'י )נגסקי  
245

 Seiryo-ji )ֵסייִריֹו־ג'י )העיר קיוטו  
181

 Sengaku-ji )ֶסנגאקּו־ג'י )טוקיו  
107

 ,12 Senso-ji )ֶסנסֹו־ג'י )טוקיו  
90–91 ,67 ,32

 Futago-ji )פּוטאגֹו־ג'י )אּוָסה  
238

238 Fuki-ji )פּוקי־ג'י )אּוָסה  
223 Choju-ji )צ'ֹוג'ּו־ג'י )האגי  

צ'ּוֶזן־ג'י )הפארק הלאומי ניקֹו(   
275 Chuzen-ji

 Chuson-ji )צ'ּוסֹון־ג'י )היָראיזּומי  
280

Churen- )צ'ּוֶרן־ג'י )ֶדָווה סאנזאן  
278 ji

 Chosho-ji )צ'ֹושֹו־ג'י )הירוסאקי  
283

 Chion-in )ִצ'יֹון־ִאין )העיר קיוטו  
172

 Chikurin-in )צ'יקּורין־ִאין )יֹושינֹו  
201

קאנֶזאֹון־ג'י )דאָזאיפּו(   
241 Kanzeon-ji

Kantei- )קאנֵטיי־ּביֹו )יוקוהמה  
137 byo

 Kozan-ji )קֹוזאן־ג'י )העיר קיוטו  
181

קֹוטֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר   
 Koto-in Subtemple )קיוטו

177
 Komyo )קֹומיֹו ֶזן־ג'י )דאָזאיפּו  

241 Zen-ji
קֹונגֹוּבּו־ג'י )הר קֹוָיה(   

203 Kongobu-ji
Konchi- )קֹונצ'י־ִאין )העיר קיוטו  

175 ,13 in
 Kofuku-ji )קֹופּוקּו־ג'י )נאָרה  

194
 Kofuku-ji )קֹופּוקּו־ג'י )נגסקי  

245
קּוראָמה־ֶדָרה )העיר קיוטו(   

181 Kurama-dera
 Koryu-ji )קֹוריּו־ג'י )העיר קיוטו  

179
 Kyotoku-ji )ְקיֹוטֹוקּו־ג'י )האגי  

223
ִקיֹומיזּו־ֶדָרה )העיר קיוטו(   

172 ,171 Kiyomizu-dera
 Kita-in )קיָטה־ִאין )קאָוואֹוֶגה  

136
ֵקיישֹון־ִאין, מקדש־הִמשנה   

 Keishun-in )העיר קיוטו(
179 Subtemple

קינקאקּו־ג'י )העיר קיוטו(   
178 ,13 Kinkaku-ji

Kencho- )ֶקנצ'ֹו־ג'י )קאמאקּוָרה  
140 ji

 Ruriko-ji )רּוריקֹו־ג'י )יאמאגּוצ'י  
222

 Ryoan-ji )ִריֹוָאן־ג'י )העיר קיוטו  
178 ,34 ,13

ִריֹוֶגן־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר   
 Ryogen-in Subtemple )קיוטו

177
ֵרייאּון־ִאין, מקדש־הִמשנה   

 Reiun-in )העיר קיוטו(
179 Subtemple

268-9 Rinno-ji )רינֹו־ג'י )ניקֹו  
147 Shoho-ji )שֹוהו־ג'י )גיפּו  

שֹופּוקּו־ג'י )פּוקּואֹוָקה(   
240 Shofuku-ji

Shoren- )שֹוֶרן־ִאין )העיר קיוטו  
172 in

 Shoshazan שֹושאזאן ֶאנקיֹו־ג'י  
213 Enkyo-ji

מקדשים, בודהיזם, המשך
ָדאישֹו־ִאין )האי ִמיאג'יָמה(   

221 Daisho-in
ָדאישין־ִאין, מקדש־הִמשנה   

 Daishin-in )העיר קיוטו(
179 Subtemple

Hase- )האֶסה־ֶדָרה )קאמאקּוָרה  
138 dera

 Hofuku-ji )הֹופּוקּו־ג'י )האגי  
223

הֹוקֹוקּו־ג'י )קאמאקּוָרה(   
139 Hokoku-ji

200 Horyu-ji הֹוריּו־ג'י  
Honen- )הֹטֶנן־ִאין )העיר קיוטו  

174 in
היגאשי הֹונגאן־ג'י, מקדש )העיר   

 Higashi Hongan-ji )קיוטו
163 Temple

הֶייזאן ֶאנִריאקּוג'י )העיר קיוטו(   
182–3 Hieizan Enryakuji

העלייה לרגל ל־88 המקדשים   
356 ,232-3 ,225 ,179 ,130
73 Zojo-ji )זֹוג'ֹו־ג'י )טוקיו  

Zuigan- )זּויגאן־ג'י )מאצּושיָמה  
280 ji

זּויהֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר   
 Zuiho-in Subtemple )קיוטו

279 ,177
 Zuisen-ji )זּויֶסן־ג'י )קאמאקּוָרה  

139
 ,16 Zenko-ji )ֶזנקֹו־ג'י )נאגאנֹו  

155
ָטאיזֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר   

 Taizo-in Subtemple )קיוטו
179

162 Toji )טֹוג'י )העיר קיוטו  
Todai- )טֹוָדאי־ג'י, מקדש )נאָרה  

196-7 ji Temple
223 Toko-ji )טֹוקֹו־ג'י )האגי  

 Tokei-ji )טֹוֵקיי־ג'י )קאמאקּוָרה  
140

 Toshodai-ji )טֹושֹוָדאי־ג'י )נאָרה  
197

 Tenju-an )ֶטנג'ּו־ָאן )העיר קיוטו  
175

88 Tenno-ji )ֶטנֹו־ג'י )טוקיו  
ֶטנקיּו־ִאין, מקדש־הִמשנה   

 Tenkyu-in )העיר קיוטו(
179 Subtemple

 Tenryu-ji )ֶטנִריּו־ג'י )העיר קיוטו  
180 ,35

 Yakushi-ji )יּוקּושי־ג'י )נאָרה  
197

מאמּפּוקּו־ג'י )העיר אּוג'י(   
183 Mampuku-ji

Shitenno- )שיֶטנֹו־ג'י )אוסאקה  
206-7 ji

 Shin )שין יאקּושי־ג'י )נאָרה  
195 Yakushi-ji

Shisen- )שיֶסן־דֹו )העיר קיוטו  
182 do

מקדשים, שינטֹו )כללי(
אדריכלות 30-31  
30 Inari אינארי  

דוכנים 343  
דמי כניסה 361  

כללי התנהגות 365  
שעות פתיחה 361  

מקדשים, שינטֹו )פרטי(
 Udo )אּודֹו ג'ינגּו )חוץ ניצ'ינאן  

252 Jingu
אֹוטֹויֹו־ג'ינָג'ה )העיר קיוטו(   

174 Otoyo-jinja
152 Oyama )אֹויאָמה )ָקָנזאָווה  

אֹוסאקי האצ'ימאן )ֶסנָדאי(   
278 Osaki Hachiman

238 Usa Jingu אּוָסה ג'ינגּו  
 Izumo-Taisha איזּומֹו־ָטאיָשה  

217
202 ,13 Ise איֶסה  

איצּוקּושיָמה )האי ִמיאג'יָמה(   
 ,193 ,191 ,14 Itsukushima

220
ָאָמה נֹו איוואטֹו ג'ינגּו   

 Ama no Iwato )טאקאצ'ינֹו(
249 Jingu

ָאסאקּוָסה ג'ינָג'ה )טוקיו(   
91 Asakusa Jinja

 Dazaifu דאָזאיפּו ֶטנמאן־גּו  
241 Tenman-gu

 ,15 Dewa Sanzan ֶדָווה סאנזאן  
278

 Hayachine )האיאצ'יֶנה )טֹונֹו  
281

95 Hanazono )האנאזֹונֹו )טוקיו  
האצ'ימאן־גּו )קאמאקּוָרה(   

138 Hachiman-gu
הארימיזּו אּוטאקי )האי ִמיאקֹו(   

262 Harimizu Utaki
 Hie Jinja )היֶאה ג'ינָג'ה )טוקיו  

103
Heian- )ֵהייָאן־ג׳ינגּו )העיר קיוטו  

172 Jingu
ֶזני־ָאָראי ֶּבנֶטן )קאמאקּוָרה(   

140 Zeni-Arai Benten
Taga- )טאָגה־ג'ינָג'ה )אּוָאג'יָמה  

231 jinja
 Taiyuin-byo )ָטִאיּואין־ְּביֹו )ניקֹו  

274-5

 Taikodani ָטאיקֹודאני אינראי  
223 Inari

טאנוקי )גירית(, מקדש )העיר   
166 Tanuki Shrine )קיוטו

טאצּומי ָדאימיֹו־ג'ין )העיר קיוטו(   
166 Tatsumi Daimyo-jin

 Takachiho טאקאצ'ינֹו ג'ינָג'ה  
249 Jinja

269 Takinoo )טאקינֹואֹו )ניקֹו  
99 Togo )טֹוגֹו )טוקיו  

טֹויֹוקאָווה אינארי )טוקיו(   
103 Toyokawa Inari

82 Toshu-gu )טֹושּו־גּו )טוקיו  
 ,265 Tosho-gu )טֹושֹו־גּו )ניקֹו  

270-73
 Yasaka )יאסאָקה )העיר קיוטו  

170 ,166
76 Yasukuni )יאסּוקּוני )טוקיו  

201 Yoshino יֹושינֹו  
98 ,12 Meiji )ֵמייג'י )טוקיו  
מקדש קונפוציוס )נגסקי(   

246 Confucian
נאִמיֹוֶקה אינארי ג'ינָג'ה )טוקיו(   

72 Namiyoke Inari Jinja
 Nachi Taisha נאצ'י ָטאיָשה  

203
245 Suwa )סּוָאה )נגסקי  

 Suiten-gu )סּואיֶטן־גּו )ָיָנגאָווה  
242

 Suiten-gu )סּואיֶטן־גּו )קּורּוֶמה  
242

סּוִמיֹושי )פּוקּואֹוָקה(   
241 Sumiyoshi

 Sengen )ֶסנֶגן ג'ינָג'ה )הר פּוג׳י  
145 Jinja

 Futara-san )פּוטאָרה־סאן )ניקֹו  
269

 Fushimi Inari פּושימי אינארי  
183

צ'ינֵּביי־דֹונצ'י )האי קּוֶמה(   
262 Chinbei-donchi

176 Kamo )קאמֹו )העיר קיוטו  
קאמיגאמֹו )העיר קיוטו(   

176 Kamigamo
 Kanda )קאנָדה ִמיֹוג'ין )טוקיו  

77 Myojin
קאסּוָגה ָטאיָשה )נאָרה(   

195 Kasuga Taisha
 Kotohira-Gu קֹוטֹוהיָרה־גּו  

228–9
קּומאנֹו ג'ינָג'ה )קיטאקאָטה(   

277 Kumano Jinja
קּונֹוזאן טֹושֹו־גּו )שיזּואֹוָקה(   

143 Kunozan Tosho-gu

 Kushida )קּושיָדה )פּוקּואֹוָקה  
240-41

 Keta )ֶקָטה ָטאיָשה )האקּואי  
154 Taisha

קיטאנֹו ֶטנמאן־גּו, מקדש )העיר   
 Kitano Tenman-gu )קיוטו

177 Shrine
223 Shoin )שֹואין )האגי  

280 Shiogama שיאֹוגאָמה  
שימֹוגאמֹו )העיר קיוטו(   

176 Shimogamo
282 Shinzan )שינזאן )אֹוָגה  

 Chopsticks מקלות אכילה
312–13

 Square )מרובע, הבניין )טוקיו
115 ,103 Building

מרחצאות ציבוריים
346-7 onsen אֹונֶסן  
301 ryokan ִריֹוקאן  

 Meriken )ֶמריֶקן, פארק )קֹוֶּבה
208-9 Park

 Central Honshu מרכז הֹונשּו
133-59

אקלים 53  
מלונות 303  

מסעדות 326-9  
מפה 134-5  

טיול גורמה במרכז יפן 16  
תחבורה 135  

 NTT NTT מרכז הטלפונים של
 Intercommunication Center

110 ,104
מרכז התערוכות הבינלאומי 

 Tokyo International )טוקיו(
Exhibition Hall

 Central Tokyo מרכז טוקיו
69-79

מסעדות 324  
מפת האזור 69  
משא ומתן 368-9
משחקי מחשב 28
משטרה 370, 371

משקפיים, גשר )נגסקי( 
245 Spectacles Bridge

משרד האוצר, המסחר והתעשייה 
363 ,361

משרדי כרטיסים
העיר קיוטו 188, 189  

טוקיו 112, 116  
מתכת, עבודות 42

 ironware in כלי ברזל במֹוִריֹוָקה  
281 Morioka

קנייה 345  
מתנות 367
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נאקיג'ין, שרידי המצודה 
 Nakijin Castle )אֹוקינאָווה(

261 ,256 ,130 Ruin
146 Narai נאָראי

194–7 ,131 ,21 ,13 Nara נאָרה
חגים 46, 48, 51  

מלונות 305  
מסעדות 332  
מפה 194-5  

 Todai-ji מקדש טֹוָדאי־ג'י  
196-7 Temple

 Nara נאָרה, המוזיאון הלאומי  
194-5 National Museum

194 Nara Park פארק נאָרה  
 Naruhito, נארוהיטו, נסיך הכתר

63 Crown Prince
 Naruto נארּוטֹו, מערבולות

229 Whirlpools
נארּוקאָווה, המוזיאון לאמנות 
 Narukawa Art )האקֹוֶנה(

143 Museum
136 Narita נאריָטה

מסעדות 328  
נמל התעופה 378, 379  

 Nebuta )ֶנּבּוָטה מאצּורי )ָאאֹומֹורי
50 ,47 Matsuri

ָנָגמאצ'י קאָגה יּוֶזן, מרכז המשי 
 Nagamachi Kaga )ָקָנזאָווה(

152 Yuzen Silk Center
244–7 ,236 ,17 Nagasaki נגסקי

המוזיאון להיסטוריה ולתרבות   
 Nagasaki Museum of History

245 and Culture
השפעת הזרים 244, 247  

חגים 50  
מלונות 306  

מסעדות 335-6  
מפה 244-5  

נהיגה ביפן 384-5
Ne- )ֶנה־ֶנה נֹו מיצ'י )העיר קיוטו

170 ne no Michi
40 Noh נֹו

אולמות תיאטרון בקיוטו 188  
תיאטרון הנֹו הֹונָמה )האי סאדֹו(   

277 Honma Noh Stage
תיאטרון קֹונגֹו נֹו )העיר קיוטו(   

176 Kongo Noh Theater
 Nobunaga, Oda נֹוּבּונאָגה, אֹוָדה

58 ,57
איחוד יפן 60  

הטבח במקדש ֶאנִריָאקּו־ג'י 183  
מקום הולדתו 147  

347 ,289 Noboribetsu נֹוּבֹוריֶּבצּו
נֹוּבֹוריֶּבצּו דאֶטה ג'יָדאי מּוָרה 

 Noboribetsu Date Jidai Mura
349 ,348

נֹוּבֹוריֶּבצּו וטירת ניקס, פארק ימי 
 Noboribetsu Marine Park

349 Castle Nixe
 Noto Peninsula נֹוטֹו, חצי האי

154 ,16
310 Nomiya נֹוִמָיה, מסעדות

 Nunobiki )נּונֹוּביקי, מפל )קֹוֶּבה
209 Falls

295 Nosappu, Cape נֹוסאּפּו, כף
נוער, תרבות 103

נוף 26-7
 Nomura )נֹורּוָמה, בית )ָקָנזאָווה

152 House
Nezame-no- ֶנזאֶמה־נֹו־טֹוקֹו

146 toko
ֶנזּו, המוזיאון לאמנות )טוקיו( 

102 ,12 Nezu Art Museum
 Nijo )ניג'ֹו, מצודת )העיר קיוטו

164–5 ,159 ,13 Castle
349 ,348 Nijinosato ניג'ינֹוסאטֹו

 Nihon Minka-en ניהֹון מינָקה־ֶאן
349 ,348

ניהֹונּבאשי, גשר )טוקיו( 
74 Nihonbashi bridge

ניהֹונּבאשי, רובע )טוקיו( 
74 Nihonbashi District

143 Nihondaira ניהֹונָדאיָרה
נייר ראו וואשי

201 Ninja נינָג'ה
ניָנה־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

179 Ninna-ji Temple
נינטֹוֵזייֶסקי, סלע )האי ִמיאקֹו( 
262-3 Nintozeiseki stone

355 Nissan ניסאן
ניסֹון־אין, מקדש )העיר קיוטו( 

181 Nison-in Temple
 Niseko Ski ניֶסקֹו, אתר הסקי

288 Resort
מסעדות 338-9  

142 Nippara ניּפאָרה
 Nippon )ניּפֹון ּבֹודּוקאן )טוקיו

353 ,350 ,76 Budokan
Nippon Rent- ניפון, השכרת רכב

385 A-Car
 Nichinan Coast ניצ'ינאן, חוף

252
277 Nichiren ניצ'יֶרן

ניצ'יֶרן, הכת הבודהיסטית 279
268-75 ,131 ,12 Nikko ניקֹו

270- ,268 Tosho-gu טֹושֹו־גּו  
73

מלונות 307  
מסעדות 338  

מפה 268  

נ
142 Nagatoro נאגאטֹורֹו
155 ,16 Nagano נאגאנֹו
נאגאשינֹו, קרב )1575( 60

Nago נאגֹו
מלונות 306  

מסעדות 336  
 Nago )נאגֹו, מפרץ )אֹוקינאָווה

260 Bay
147 ,16 Nagoya נאגֹוָיה

חגים 50  
מלונות 303  

מסעדות 328  
נאָדה סאֶקה, מבשלות )קֹוֶּבה( 
209 Nada Sake Breweries

258 ,17 Naha City נאָהה, העיר
מלונות 307  

מסעדות 336-7  
ָנאֹושיָמה

מלונות 306  
 Nai-en Garden )ָנאי־ֶאן, גן )טוקיו

98
 Namba )נאמָּבה )אוסאקה

14 )Osaka(
 Nametoko נאֶמטֹוקֹו, ערוץ

231 Gorge
נאִמיֹוֶקה אינארי ג'ינָג'ה )טוקיו( 

72 Namiyoke Inari Jinja
Namiki- )נאמיקי־דֹורי )טוקיו

70 dori
נאנֶזן־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

 ,174 ,13 Nanzen-ji Temple
175

 ,268 Nantai, Mount נאנָטאי, הר
275 ,269

 Natsume נאצּוֶמה סֹוֶסָקאי
230 Soseki

 Nachi נאצ'י ָטאיָשה, מקדש
203 Taisha Shrine

 Nachi no נאצ'י נֹו הי־מאצּורי
49 Hi-Matsuri

Nachi-no- נאצ'י־נֹו־טאקי, מפל
203 taki waterfall

נאקאגּוסּוקּו, חורבות המצודה 
260 Nakagusuku Castle Ruin

 Nakamura נאקאמּוָרה, בית
260 House

נאקאמיֶסה־דֹורי )טוקיו( 
90 Nakamise-dori

 Nakasone נאקאסֹוֶנה טֹויִמָיה
262 Toimiya

נאקאֶסנדֹו, נתיב הדואר 
 ,133 Nakasendo post road

146

 Taiyuin-byo מקדש ָטִאיּואין־ְּביֹו  
274-5 Shrine

פסטיבלים 48, 50  
 Nikko ניקֹו, הגן הבוטאני

269 Botanical Gardens
 Nikko ניקֹו, הפארק הלאומי

275 National Park
 Nikko Edo ניקֹו, כפר תקופת ֶאדֹו

349 ,348 Village
 Nikko )ניקֹו קאנאָיה, מלון )ניקֹו

268 Kanaya Hotel
223 Nishi Amane נישי ָאמאֶנה

נישי הֹונגאן־ג'י, מקדש )העיר 
 Nishi Hongan-ji )קיוטו

163 Temple
 Nishida Kitaro נישיָדה קיטארֹו

174
 Nishiharu )נישיהארּו )העיר קיוטו

187
נישינֹוקֹו, רובע )נאָרה( 

197 Nishinokyo District
נישיקי, שּוק הסמטאות )העיר 

 Nishiki Market Alley )קיוטו
185 ,184

נכים, מטיילים 362, 363
51 Namahage )ָנָמהאֶגה )אֹוָגה

 Nemuro ֶנמּורֹו, חצי האי
295 Peninsula
נסיעה לעבודה 97

נעליים
חנויות בקיוטו 186, 187  

כללי התנהגות 364  
נעליים מסורתיות 45  

ֶנּפּוָטה מאצּורי )הירֹוסאקי( 
50 Neputa Matsuri

נצרות
הגעת הנצרות ליפן 57  

רדיפת הנוצרים 244, 247  
ראו גם כנסיות  

 Nakadake, Mount ָנָקדאֶקה, הר
248-9

ָנָקדומארי )האי קּוֶמה( 
262 Nakadomari

 Nakazato )ָנָקזאטֹו )האי קּוֶמה
262

ָנָרמאצ'י, מחוז )נאָרה( 
195 Naramachi District

נשים, מטיילות 370

ס
סאגאנֹו, רובע )העיר קיוטו( 

181 Sagano District
סאָגה, מסלול עיירות הקדרים 
 Saga Pottery Towns Tour

243 ,17

 ,267 ,15 Sado Island סאדֹו, האי
277

מלונות 307  
144 Sai, Lake ָסאי, אגם
 Saigo ָסאיגֹו טאקאמֹורי
252–3 ,58 Takamori

פסלו )טוקיו( 83  
ָסאיָדאי־ג'י ֶאיֹו מאצּורי 

 Saidai-ji Eyo )ָסאיָדאי־ג'י(
51 Matsuri

183 ,182 Saicho ָסאיצ'ֹו
368 Salarymen סאלאריֶמן

58-9 Samurai סאמּוָראי
ְּביאקֹוָטאי )הטיגריסים הלבנים(   

276 Byakkotai
 Chidokan )צ'ידֹוקאן )צּורּואֹוָקה  

278
 San’ai )סאנָאיי, בניין )טוקיו

71 Building
סאָנאי־מארּויאָמה )ָאאֹומֹורי( 
283 Sannai-Maruyama

 Sanja )סאנָג'ה מאצּורי )טוקיו
49 Matsuri

סאנג'ּוסאנֶגן־דֹו, מקדש )העיר 
 Sanjusangen-do )קיוטו

162-3 Temple
 Sanno )סאנֹו מאצּורי )טוקיו

49 Matsuri
סאנֶזן־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 

183 Sanzen-in Temple
Sankei- )סאנֵקיי־ֶאן, גן )יוקוהמה

137 en Garden
 Sanrio סאנִריֹו ּפּורֹולאנד

349 ,348 Puroland
289 ,285 ,15 Sapporo סאּפֹורֹו

חגים 51  
מלונות 307  

מסעדות 339  
פסטיבל השלג 289  

סאּפֹורֹו, גן הבירה והמוזיאון 
 Sapporo Beer Garden and

289 Museum
 Sapporo סאּפֹורֹו, פארק האמנות

289 Art Park
סאצּוֶמה, אדמות משפחת 255
 Sakamoto סאקאמֹוטֹו ִריֹוָמה

230 Ryoma
סאקאמֹוטֹו ִריֹוָמה, מוזיאון )קֹוצ'י( 
 Sakamoto Ryoma Museum

230
323 Sake )סאֶקה )יין אורז
המוזיאון לבישול סאֶקה   

 Sake-Brewing )קיטאקאָטה(
277 Museum

ִמבשלות בקֹוֶּבה 209  

סאקּוראג'יָמה, הר־הגעש 
 ,17 Sakurajima Volcano

253 ,252
סאקּוָרה ֶזנֶזן ראו דובדבן, פריחה

290 Sarobetsu סארֹוֶּבצּו
סּוֶאָדה, המוזיאון לאמנות )יּופּואין( 

239 Sueda Art Museum
 Sounkyo Gorge סֹואּונקיֹו, ערוץ

290 ,285
Suizen- )סּואיֶזן־ג'י, גן )קּומאמֹוטֹו

248 ji Garden
 Sugawara סּוגאוואָרה מיצ'יזאֶנה

241 ,177 Michizane
150 Suganuma סּוגאנּוָמה

 Sugihara סּוגיהאָרה צ'יאּוֶנה
147 Chiune

Bean- סויה, חג השלכת הפולים
51 Throwing Festival

 Suiko, Empress סּויקֹו, קיסרית
55

353 ,350 ,38–9 ,25 Sumo סּומֹו
איצטדיון הסּומֹו הלאומי )טוקיו(   
 ,106 National Sumo Stadium

117
בטוקיו 115, 117  

 beya )ֶּבָיה )מחנות אימונים  
350 ,106

זירה עתיקה 154  
 Sumo Museum מוזיאון הסּומֹו  

106
סּומֹו, האיצטדיון הלאומי )טוקיו( 

 ,39 National Sumo Stadium
117 ,115 ,106

 Japan סּומֹו, ההתאחדות היפנית
353 ,350 Sumo Association

סּומיָדגאָווה האנאּבי ָטאיָקאי 
 Sumidagawa Hanabi )טוקיו(

49 Taikai
סּומיָדה, מסלול הנהר )טוקיו( 
73 ,12 Sumida River Trip

סּונטֹורי, המוזיאון לאמנות )טוקיו( 
103 Suntory Museum of Art
 Sony )סוני, אולם התצוגה )טוקיו

70 Showroom
 Sony Corporation סוני, תאגיד

28
 Sun-Messe סּון־ֶמֶסה ניצ'ינאן

252 Nichinan
 Sonpo )סֹונּפֹו ג'אּפאן, בניין )טוקיו

97 Japan Building
150 Sosogi סֹוסֹוגי

סוסים, מסלול מרוצים )טוקיו( 
117 Tokyo Racecourse

178 Soseki סֹוֶסקי
סופרמרקטים 342
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ספורט מים 352-3
 Pillow )ספר הכרית )ֵסיי שֹונאגֹון

56 Book
ספרים, חנויות

רובע מוכרי הספרים ג'ינקֹוּבֹו   
 Jinbocho Booksellers’ )טוקיו(

76 District
51 Setsubun ֶסצּוּבּון

סקי 352
אתר האצ'ימאנָטאי   

282 Hachimantai Resort
288 Niseko ניֶסקֹו  

ֶסקיגאהאָרה, קרב )1600( 58-9, 
60

ֶסקי־שֹו, שער הביקורת )האקֹוֶנה( 
143 Seki-sho Barrier Gate

סקס, כללי התנהגות 365
סקס, מלונות 299

222 ,214 ,42 Sesshu ֶסשּו
320-21 Sashimi סשימי

סתיו ביפן 50-51

ע
עבודה 368-9
עגורים 294

 Little World )עולם קטן )הֹונשּו
349 ,348

עטיפות מתנה 343
עירום, פסטיבל )ָסאיָדאי־ג'י( 51
 Tokyo עיריית טוקיו, משרדים

 Metropolitan Government
96 ,28 Offices

עישון, כללי התנהגות 364
עיתונים וכתבי־עת 375, 376

עלייה לרגל 33, 356
33 המקדשים של קאנֹון 183,   

356
העלייה לרגל ל־88 המקדשים   
356 ,232-3 ,225 ,179 ,130

הר פּוג'י 144-5  
הר קֹוָיה 203  

עמי הצפון, חדר התצוגה )סאּפֹורֹו( 
 Exhibition Room of Northern

289 ,15 Peoples
עסקים 368-9

עפיפונים, פסטיבל 48

פ
77 Fan Zhongyan פאן דז'ֹונגיאן

)ה(פאסיפית, ליגה )בייסבול( 
Pacific League

114 ,101 Pachinko ּפאצ'ינקֹו
Parque- פארקה־אספאניה

349 ,348 España
פארקי היסטוריה 348, 349

הכפר ההיסטורי הֹוָקאידֹו   
 Historical Village of

289 Hokkaido
 Hida )כפר בני היָדה )ָטָקיאָמה  

150 Folk Village
כפר האמנות–העממית ְקיּושּו   
 Kyushu Yufuin Folk יּופּואין

239 Art Village
 Boso פארק ההיסטוריה ּבֹוסֹו  

136 Historical Park
 Shikoku Mura שיקֹוקּו מּוָרה  

228 ,226
פארקי שעשועים 348-9

 Universal אולפני יוניברסל, יפן  
206 Studios Japan

 Ocean אושן אקספו פארק  
260 Expo Park

107 Joypolis )ג'ֹויּפֹוליס )טוקיו  
 Huis ten )ָהאּוס ֶטן ּבֹוש )נגסקי  

348 ,247 Bosch
147 Meiji Mura ֵמייג'י מּוָרה  

פארק קּוראשיקי טיבֹולי   
215 Kurashiki Tivoli Park
ראו גם היסטוריה, פארקים  

פארקי שעשועים בסגנון מדינות 
בעולם 348, 349

פארקים
 Imperial Park הפארק הקיסרי  

176 ,13
 Ueno Park )פארק אּוֶאנֹו )טוקיו  

82–3 ,80 ,67 ,12
 Odori )פארק אֹודֹורי )סאּפֹורֹו  

289 Park
פארק אֹוהֹורי )פּוקּואֹוָקה(   

241 Ohori Park
פארק אּוראקּו־ֶאן )אינּויאָמה(   

147 Uraku-en Park
פארק ָאראקאָווה יּוֶאן )טוקיו(   

105 Arakawa Yuen Park
פארק גבעת האנושיּות )ָיאֹוצּו(   
147  Hill of Humanity Park

פארק גֹוריֹוקאקּו )האקֹודאֶטה(   
288 Goryokaku Park

פארק האמנות סאּפֹורֹו   
289 Sapporo Art Park

פארק ההיסטוריה ָדאיסאן   
 Daisan Daiba )ָדאיָּבה )טוקיו

107 Historic Park
פארק הטבע ָאראקאָווה )טוקיו(   

105 Arakawa Nature Park
75 Hibiya Park פארק היִּבָיה  

 Hirosaki Park פארק הירֹוסאקי  
283

פארק המזרקות וואדאקּוָרה   
 Wadakura Fountain )טוקיו(

74 Park

320-21 Sushi סושי
מסעדות 310-11  

 Starck, Philippe סטארק, פיליפ
29

 Seto Inland ֶסטֹו , הים הפנימי
228 ,225 ,130 Sea

 Seto-Ohashi ֶסטֹו־אֹוהאשי, גשר
227 ,214 Bridge

 Setouchi islets ֶסטֹואּוצ'י, איי
253

136 Stubbins, Hugh סטּוּבינס, יּו
228 Setoda ֶסטֹוָדה

סטודנטים, מטיילים 362, 363
372 Citibank סיטיבנק

56 Sei Shonagon ֵסיי שֹונאגֹון
ֵסייּבּו )טוקיו( 70, 105, 108, 109, 

 111 Seibu
ֵסייסֹונקאקּו, וילה )ָקָנזאָווה( 

152 Seisonkaku Villa
ֵסייִריֹו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

181 Seiryo-ji Temple
סין-יפן, מלחמות 62, 63

 Tale of the Heike סיפור ֵהייֶקה
228 ,225 ,56

סירות, מרוצים )ְקיֹוֵטיי( 117
סלי נצרים 282, 283

סמים 361
173 Sen no Rikyu ֶסן נֹו ריקיּו

ֶסנגאקּו־ג'י, מקדש )טוקיו( 
107 Sengaku-ji Temple

ֶסנגֹוקּו, מגרש הגולף )האקֹוֶנה( 
 353 Sengoku Golf ,351

Course
278 ,15 Sendai ֶסנָדאי

מלונות 307  
מסעדות 338  

 Sendai ֶסנָדאי ָטָנּבאָטה  
50 Tanabata

ֶסנטֹו , ארמון הקיסר )העיר קיוטו( 
176 Sento Imperial Palace

154 Senmaida ֶסנָמִאיָדה
 Sensuikyo ֶסנסּואיקיֹו, ערוץ

249 Gorge
 Senso-ji )ֶסנסֹו־ג'י, מקדש )טוקיו

90–91 ,67 ,32 ,12 Temple
 Hagoita-Ichi האגֹואיָטה־איצ'י  

51
ספורט 25, 350-53

מגרשים, אולמות ואיצטדיונים   
בטוקיו 116

ראו גם אמנויות לחימה ותחת   
ענפי הספורט

ספורט ימי, הארגון היפני 
 Japan Marine Recreation

353 ,352 Association

פארק השלום )הירושימה(   
 ,14 Peace Memorial Park

218–19
 Peace )פארק השלום )נגסקי  

247 ,130 ,17 Park
פארק יאמאשיָטה )יוקוהמה(   

137 Yamashita Park
 Yoyogi Park )פארק יֹויֹוגי )טוקיו  

98-9
פארק מארּויאָמה )העיר קיוטו(   
170 ,166 ,13 Maruyama Park
 Meriken )פארק ֶמריֶקן )קֹוֶּבה  

208-9 Park
194 Nara Park פארק נאָרה  
פארק קיטאנֹומארּו )טוקיו(   

76 Kitanomaru Park
 Kikko )פארק קיקֹו )איוואקּוני  

222 Park
 Shiba Park )פארק שיָּבה )טוקיו  

73
ראו גם גנים, פארקים לאומיים  

פארקים לאומיים
288 Onuma אֹונּוָמה  

Unzen- אּונֶזן־ָאמאקּוָסה  
247 Amakusa

291 Akan ָאקאן  
 Bandai-Asahi ּבאנָדאי־ָאסאהי  

277
 Kushiro ביצות קּושירֹו  

294 Wetlands
 ,287 Daisetsu-zan ָדאיֶסצּו־זאן  

290
Towada- טֹוָואָדה־האצ'ימאנָטאי  

282 Hachimantai
מגורים 301  

275 Nikko ניקֹו  
צ'ּוּבּו סאנגאקּו )צפון האלפים   
154 Chubu Sangaku )היפניים

 Chichibu-Tama צ'יצ'יּבּו־טאָמה  
142

252 Kirishima קירישיָמה  
Rishiri- רישירי־ֶרּבּון־סארֹוֶּבצּו  

290 Rebun-Sarobetsu
 Shikotsu-Toya שיקֹוצּו־טֹוָיה  

288–9 ,131 ,15
295 Shiretoko שיֶרטֹוקֹו  

פגודות 32
גֹוג'ּו־נֹו־טֹו )האי ִמיאג'יָמה(   

220 Goju-no-to
 Dewa Sanzan ֶדָווה סאנזאן  

278
מקדש ג'ֹוג'אקֹו־ג'י )העיר קיוטו(   

181 Jojakko-ji Temple
מקדש ָדאיגֹו־ג'י )העיר קיוטו(   

183 Daigo-ji Temple

 Horyu-ji מקדש הֹוריּו־ג'י  
200 Temple

 Tojo )מקדש טֹוג'ֹו )העיר קיוטו  
162 Temple

 Tosho-gu )מקדש טֹושֹו־גּו )ניקֹו  
271 Shrine

מקדש יאקּושי־ג'י )נאָרה(   
197 Yakushi-ji Temple

מקדש ניָנה־ג'י )העיר קיוטו(   
179 Ninna-ji Temple

 Senso-ji )מקדש ֶסנסֹו־ג'י )טוקיו  
90 Temple

 Ueno Park )פארק אּוֶאנֹו )טוקיו  
82

פגודת יאסאָקה )העיר קיוטו(   
171 Yasaka Pagoda

קֹונּפֹון ָדאי־טֹו )הר קֹוָיה(   
203 Konpon Dai-to

376 FedEx פדרל אקספרס
פּוג'י, המשרד הראשי של רשת 

 Fuji TV )הטלויזיה )טוקיו
107 headquarters

 ,133 ,16 Fuji, Mount פּוג'י, הר
144–5 ,128–9

עלייה לרגל 356  
 Fuji Five פּוג'י, חמשת האגמים

144-5 ,16 Lakes
מלונות 303  

מסעדות 326  
פּוג'יאי ָדאימארּו )העיר קיוטו( 

185 ,184 Fujii Daimaru
 Fujiwara פּוג'יוואָרה טאקאיֹושי

104 Takayoshi
 Fujiwara פּוג'יוואָרה, משפחת

280 ,56 family
 Fujiwara פּוג'יוואָרה ִקיֹוהיָרה

280 Kiyohira
 Futamigaura פּוטאמיָגאּוָרה, חוף

202 Beach
פּוטאָרה־סאן, מקדש )ניקֹו( 
269 Futara-san Shrine

282 Putaro ּפּוטארֹו
פוליטיקה 24

ּפֹומטֹוצ'ֹו, סמטה )העיר קיוטו( 
167 ,166 ,13 Pontocho Alley

פּונאדֹומארי )האי ֶרּבּון( 
290 Funadomari

 Fuppushi, Mount פּוּפּושי, הר
289

 Puccini, פוצ'יני, ג'אקומו
Giacomo

 Madame מאדאם באטרפליי  
246 Butterfly

240-41 ,17 Fukuoka פּוקּואֹוָקה
חגים 48, 49  
מלונות 306  

מסעדות 334-5  
מפה 240  

פּוקּואֹוָקה קֹוקּוָסאי, מרכז 
 ,241 Fukuoka Kokusai Center

353 ,350
פּוקּושיָמה, הכור הגרעיני 

 Fukushima Daiichi nuclear
265 ,63 plant

פּוקּושיָמה שאמיֶסן )ָקָנזאָווה( 
153 Fukushima Shamisen

215 Fukiya פּוִקָיה
פוקימון סנטר )טוקיו( 74 

Pokemon Center
Furano פּוראנֹו
מלונות 307  

 Porto Europa פורטו אירופה
349 ,348

294 Furen, Lake פּוֶרן, אגם
 Fushimi פּושימי אינארי, מקדש

183 Inari Shrine
 Petitjean, ֶּפטיז'אן, ֶּברנאר

246 Bernard
Pyle, Ernie ָּפייל, ֶארני

 Ie Island אנדרטת האי ִאֶיה  
261 monument

פינגווינים, אקוואריום )נגסקי( 
247 Penguin Aquarium

 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
215 ,74

 Fenollosa, ֶפנֹולֹוָסה, ארנסט
197 Ernest

פסטיבל הסרטים הבינלאומי 
 Tokyo International )טוקיו(

117 ,113 Film Festival
פצצת האטום, מוזיאון )נגסקי( 

 ,17 Atomic Bomb Museum
247

פרחי החוטמית, חג )העיר קיוטו( 
48 ,46 Hollyhock Festival
 61 Perry, ֶּפרי, קומודור מתיו

Commodore Matthew
אתר ההנצחה באֹוקינאָווה   

258 memorial on Okinawa
פרל הארבור, ההתקפה על 63
71 Printemps )פרנטאן )טוקיו

 Francis, פרנסיסקו חאבֶייר
252 ,57 Xavier, St

פשע 370

צ
צ'אגּו־צ'אגּו אּומאקֹו )מֹוִריֹוָקה( 
49 Chagu-chagu Umakko

Chatan צ'אטאן
מסעדות 336  

70 Chuo-dori )צ'ֹואּו־דֹורי )טוקיו
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מסעדות 334  
)ה(צלב המזרחי, מוזיאון )טוקיו( 
357 Eastern Cross Museum

צלילה
 Yaeyama Islands איי ָיֶאיאָמה  

263
צמחוני, אוכל 309
צעצועים 28, 345

 Northern Honshu צפון הֹונשּו
265-83

אקלים 53  
מלונות 307  

מסעדות 337-8  
מפה 266-7  
תחבורה 267  

 Northern Tokyo צפון טוקיו
81-91

מסעדות 324-5  
מפת האזור 81  

 Wild Bird צפרים, האגודה היפנית
353 Society of Japan

ק
290 Kabuka )קאּבּוָקה )האי ֶרּבּון

41 ,40 ,25 Kabuki קאּבּוקי
טוקיו 112  

 ,59 Chushingura צ'ּושינגּוָרה  
166 ,107 ,61

קיוטו 188  
קאּבּוקי־ָזה, תיאטרון )טוקיו( 

72 ,12 Kabuki-za Theater
94 Kabukicho )קאּבּוקיצ'ֹו )טוקיו

קאּביָרה, מפרץ )איי ָיֶאיאָמה( 
263 Kabira Bay

 ,17 Kagoshima קאגֹושיָמה
252–3

איים 237  
מלונות 306  

מסעדות 335  
136 Kawagoe קאוואגֹוֶאה

מסעדות 327  
143 Kawazu קאוואזּו
291 Kawayu קאוואיּו

 Kato Kiyomasa קאטֹו ִקיֹומאָסה
248

310 Kaiseki ָקאיֶסקי, מסעדות
 ,12 Kamakura קאמאקּוָרה

138–40
 Great Buddha הבודהה הגדול  

23
חגים 47, 50  
מסעדות 327  
מפה 138-9  

56–7 shogunate שֹוגּונאט  

קאמאקּוָרה, מוזיאון בית האוצר 
 Kamakura National הלאומי

138 Treasure House Museum
 Kammu, Emperor קאמּו, הקיסר

56
קאמֹו, מקדשים )העיר קיוטו( 

176 Kamo Shrines
קאמּואיוואָקה, מפל 

295 Kamuiwakka waterfall
קאמֹוגאָווה, עולם המים 

349 Kamogawa Sea World
קאמיגאמֹו, מקדש )העיר קיוטו( 

176 Kamigamo Shrine
154 Kamikochi קאמיקֹוצ'י

מלונות 303  
קאמישיצ'י־ֶקן קאּבּוֶרנג'ֹו )העיר 

 Kamishichi-ken )קיוטו
189 ,188 Kaburenjo

 Kampo Museum קאמּפֹו, מוזיאון
357 ,356

143 Kanaya קאנאָיה
 Kan’ami קאן־ָאמי ִקיֹוצּוגֹו

40 Kiyotsugo
קאנֶגנָסאי, פסטיבל המוסיקה 

 Kangensai Music )ִמיאג'יָמה(
49 Festival

קאנָדה ְמיֹוג'ין, מקדש )טוקיו( 
77 Kanda Myojin Shrine

חגים 46-7, 48  
 Kano School קאנֹו, ציירי אסכולת

274 ,203 ,165 ,42 Painters
 ,175 Kano Tanyu קאנו טאניּו  

179
 Kano Yasunobu קאנֹו יאסּונֹוּבּו  

275
 Kano קאנֹו מֹוטֹונֹוּבּו  

179 Motonobu
 Kano Naonobu קאנֹו ָנאֹונֹוּבּו  

164
 Kano Sanraku קאנֹו סאנראקּו  

179
Kannon קאנֹון, אלת הרחמים

סאנג'ּוסאנֶגן־דֹו, מקדש )העיר   
 Sanjusangen-do )קיוטו

162-3 Temple
Senso- )ֶסנסֹו־ג'י, מקדש )טוקיו  

90-91 ji Temple
 Kanto )קאנטֹו מאצּורי )ָאקיָטה

50 Matsuri
 Kanto prefecture קאנטֹו, מחוז

377
קאנָסאי ומערב יפן 14
אוכל ומשקאות 317  

 Kansai prefecture קאנָסאי, מחוז
377

223 Tsuwano צּוָאנֹו
מלונות 305  

מסעדות 333  
 Chubu prefecture צ'ּוּבּו, מחוז

377
צ'ּוּבּו סאנגאקּו, הפארק הלאומי 

)האלפים היפניים הצפוניים( 
154 Chubu Sangaku

צּוּבֹוָיה, המוזיאון לקדרות )העיר 
 Tsuboya Pottery )נאָהה

258 Museum
צּוגארּוהאן ֶנּפּוָטה מּוָרה 

 Tsugaruhan )הירֹושאקי(
283 ,15 Neputa Mura
 Chugoku צ'ּוגֹוקּו, מחוז

377 prefecture
 Tsukiji )צּוג'יקי, שוק הדגים )טוקיו

108 ,72 ,12 Fish Market
 Chuzen-ji, Lake צ'ּוֶזן־ג'י, אגם

275
146 Tsumago צּומאגֹו

253 Tsumugi silk צּומּוגי, משי
צונאמי )2011( 63, 265, 278, 

282
 sukuda )צּוקּוָדה, האי )טוקיו

73 island
278 Tsuruoka צּורּואֹוָקה

מסעדות 338  
צּורוָגה, מצודת )ָאייזּו־ָווָקמאצּו( 

276 Tsuruga Castle
294 Tsurui צּורּוי

 Chido )צ'ידֹו, מוזיאון )צּורּואֹוָקה
278 ,266 Museum

ִצ'יֹון־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 
172 Chion-in Temple

ציור 42
 Kano School אסכולת קאנֹו  

165 Painters
הר פּוג'י 145  

178 nihonga ציורי ניהֹונָגה  
ציור בנקודות, האקדמיה 

 Japan Academy of היפנית
357 ,356 Colorpuncture
ציורים בצבעי–מים, פסטיבל 
 Water-Drawing )נאָרה(

48 Festival
Chinatowns צ'יינה–טאון, רבעים

יוקוהמה 137  
קֹוֶּבה 14, 208  

ציפורי שיר, החלפה )דאָזאיפּו( 51
ציפורים, ראו חיות־בר

צ'יצ'יּבּו־טאָמה, הפארק הלאומי 
 Chichibu-Tama National

142 Park
253 Chiran צ'יראן

קאנָסאי, נמל התעופה 
 Kansai )הבינלאומי )אוסאקה
 ,207 International Airport

378–9
282 Kanpu, Mount קאנּפּו, הר
קאסּוָגה טאיָשה,מקדש )נאָרה( 
195 Kasuga Taisha Shrine

קאסּוָגה, פסטיבל מקדש )נאָרה( 
48 Kasuga Shrine Festival
261 ,242 Kasuri קאסּורי, בד
310 Kappo קאּפֹו, מסעדות

347 ,203 Katsuura קאצּואּוָרה
קאצּוָרה, הווילה הקיסרית ב– 

 Katsura Imperial )העיר קיוטו(
180 Villa

 ,15 Kakunodate קאקּונֹודאֶטה
282

מלונות 307  
מסעדות 337  

351 ,39 Karate קאראֶטה
קאראֶטה, הארגון הבינלאומי 

 International Karate )טוקיו(
353 ,351 Organization

קאראֶטה, ההתאחדות היפנית 
 Japan Karate )טוקיו(
353 ,351 Association

243 Karatsu קאראצּו
 Karatsu Kunshu קאראצּו קּונשּו

50
202 Kashikojima קאשיקֹוג'יָמה

 Group קבוצתית, חשיבה
366 mentality

ֶקגֹון, מפל )הפארק הלאומי ניקֹו( 
275 Kegon Falls

 Japan ה(קו החם של יפן(
371 ,370 Helpline

208–9 ,14 Kobe קֹוֶּבה
מלונות 304  

מסעדות 331  
מפה 209  

 Kobe קֹוֶּבה, המוזיאון הימי
209 Maritime Museum

 Kobe City קֹוֶּבה, המוזיאון העירוני
208 Museum

192 Kobe Tower קֹוֶּבה, מגדל
216 Kobo, Abe קֹוּבֹו, ָאֶּבה

 Kobori Enshu קֹוּבֹורי ֶאנשּו
175 ,163

 Kodo קֹודֹו, להקת המתופפים
277 Drumming Group

קֹודֹוקאן, המכון לג'ודו )טוקיו( 
 Kodokan Judo Institute

353 ,350
 Kawabata ָקָווּבאָטה יאסּונארי

143 ,140 ,25 Yasunari

 Kozan-ji )קֹוזאן־ג'י )העיר קיוטו
181 Temple

קּוטאני קֹוֶסן, כבשן )ָקָנזאָווה( 
153 Kutani Kosen Kiln

קֹוטֹו־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Koto-in Subtemple )קיוטו

177
228–9 ,14 Kotohira קֹוטֹוהיָרה

מלונות 305  
מסעדות 333  

203 Koya, Mount קֹוָיה, הר
מלונות 305  

קֹויזּומי יאקּומֹו ראו ֶהרן, ָלפָסדיֹו
קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן, גן )טוקיו( 

 Koishikawa Korakuen
77 Garden

קולנוע, המרכז הלאומי )טוקיו( 
 ,113 National Film Center

117
קולנוע

אולמות קולנוע בטוקיו 113,   
116-7

פסטיבל הסרטים הבינלאומי   
 Tokyo International של טוקיו

117 Film Festival
קּומאָיה, המוזיאון לאמנות )האגי( 

223 Kumaya Art Museum
 ,235 ,17 Kumamoto קּומאמֹוטֹו

248
מלונות 306  

מסעדות 335  
קּומאמֹוטֹו, המוזיאון המחוזי 

 Kumamoto לאמנות
248 Prefectural Art Museum

קּומאמֹוטֹו, המרכז לאומנות 
 Kumamoto מסורתית

248 Traditional Crafts Center
קּומאנֹו מאָגאיּבּוצּו )אּוָסה( 

238 Kumano Magaibutsu
 Komagatake, קֹוָמָגטאֶקה, הר

288 Mount
262 Kume Island קּוֶמה, האי

מפה 257  
249 Komezuka קֹוֶמזּוָקה

 Kongo )קֹונגֹו נֹו, תיאטרון )קיוטו
 Noh Theater )Kyoto City(

176
 Kongo )קֹונגֹו נֹוגאקּודֹו )קיוטו

189 ,188 Nogakudo
קֹונדֹוי, חוף )האי טאֶקטֹומי( 

263 Kondoi Beach
קֹונּפֹון ָדאי־טֹו, פגודת )הר קֹוָיה( 
203 Konpon Dai-to pagoda
 Confucianism קונפוציס, תורת

23

קונפוציאני, מקדש )נגסקי(   
246 Confucian Shrine

 Kunchi )קּונצ'י מאצּורי )נגסקי
50 Matsuri

קּוסאֶסנרי, המרעה 249 
Kusasenri Meadow

קּוסאקאֶּבה, מוזיאון לאומנות 
 Kusakabe )מסורתית )ָטָקיאָמה

148 Folk Museum
קֹופּוקּו־ג'י, מקדש )נאָרה( 
194 Kofuku-ji Temple
קּוצּוגאָטה )האי רישירי( 

290 Kutsugata
230 Kochi קֹוצ'י

מלונות 305  
מסעדות 333  

 ,225 ,203 ,162 ,56 Kukai קּוָקאי
233 ,232

 Koko-en )קֹוקֹו־ֶאן, גן )היֶמג'י
213 Garden

קֹוקּוגאקין, מוזיאון השינטו 
של אוניברסיטת )טוקיו( 

 Kokugakuin University
357 ,356 Shinto Museum

238 Kokura קֹוקּוָרה
 Kokenodomon קֹוֶקנֹודֹומֹון, ערוץ

289 Gorge
קּוראָמה מאצּורי )העיר קיוטו( 

50 Kurama Matsuri
קּוראָמה, רובע )העיר קיוטו( 

181 Kurama District
קּוראָמה־ֶדָרה, מקדש )העיר 

 Kurama-dera Temple )קיוטו
181

קֹוראקּו־ֶאן, גן )אֹוקאיאָמה( 
214 Koraku-en Garden

214–15 ,14 Kurashiki קּוראשיקי
מלונות 304  

מסעדות 331  
קּוראשיקי, המוזיאון לאמנות 

 Kurashiki Folk Art עממית
215 Museum

קּוראשיקי, המוזיאון לארכיאולוגיה 
 Kurashiki Archaeological

215 Museum
קּוראשיקי, פארק טיבולי 

215 Kurashiki Tivoli Park
קּוָרה־שּוקּורי שיריֹוקאן )ָטָקיאָמה( 

136 Kura-Zukuri Shiryokan
242 Kurume קּורּוֶמה

קּורּוֶמה, המרכז לקידום תעשייה 
 Kurume Regional אזורית

 Industry Promotion Center
242
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קניות 184-7  
תחבורה 161  

קיוטו, הקרן הבינלאומית של העיר 
 Kyoto City International

355 Foundation
 ,184 Kyoto Marui קיוטו מארּוי

185
 Kyoto Prefecture קיוטו, מחוז

189
 Kyoto )קיוטו מיוז )העיר קיוטו

189 Muse
 Kyoto קיוטו קאנֶזה ָקאיקאן
189 ,188 Kanze Kaikan

 Kyoto קיוטו, תחנת הרכבת
162 Station

ִקיֹומיזּו־ֶדָרה, מקדש )העיר קיוטו( 
 ,13 Kiyomizu-dera Temple

172 ,171
 Kobayashi ִקיֹוצ'יָקה קֹוּבאיאשי

89 Kiyochika
Kyukyo- )ְקיּוקיֹו־דֹו )העיר קיוטו

187 do
 Kyo-ryoriya ְקיֹו־ִריֹוִרָיה, מסעדות

310
235–53 Kyushu ְקיּושּו

אקלים 52  
חגים 50  
מחוז 377  

מלונות 306  
מסעדות 334-6  

מפה 236-7  
סיור בְקיּושּו 17  
תחבורה 237  

ְקיּושּו, המוזיאון הלאומי )ָדאיזאפּו( 
 Kyushu National Museum

241
ְקיּושּו, המוזיאון להיסטוריה 

 Kyushu History )דאָזאיפּו(
241 Museum

ְקיּושּו יּופּואין, כפר האמנות 
 Kyushu Yufuin Folk העממית

239 Art Village
ְקיּושּו, מוזיאון הקרמיקה )ָאריָטה( 

 Kyushu Ceramic Museum
243

 Kitahara קיטאהאָרה האקּושּו
242 Hakushu

קיטאנֹו ֶטנמאן־גּו, מקדש )העיר 
 Kitano Tenman-gu )קיוטו

177 Shrine
קיטאנֹומארּו, פארק )טוקיו( 

76 Kitanomaru Park
 Kitano-cho )קיטאנֹו־צ'ֹו )קֹוֶּבה

208 ,14
276-7 Kitakata קיטאקאָטה

 Kita Kamakura קיָטה קאמאקּוָרה
140

203 Kii Peninsula ִקיי, חצי־האי
ֵקיישּון־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Keishun-in Subtemple )קיוטו

179
44-5 Kimono קימונו

345 ,301 yukata יּוקאָטה  
167 maiko ָמאיקֹו  
345 buying קנייה  

קינג'ֹו, דרך מרוצפת אבנים )נאָהה( 
258 Kinjo Stone-Paved Road

קינָטאי־ְקיֹו, גשר )איוואקּוני( 
222 Kintai-kyo Bridge

קיניקאקּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
178 ,13 Kinkaku-ji Temple

 Kinsaku, קינסאקּו, נאקאֶנה
179 Nakane

 Kinki prefecture קינקי, מחוז
377

239 Kinrin, Lake קינרין, אגם
311 Kissaten )קיסאֶטן )בית תה

16 Kiso Valley קיסֹו, עמק
303 hotels מלונות  

 Kiso Valley מסלול עמק קיסֹו  
146 Tour

מסעדות 327  
 Kiso-Hirasawa קיסֹו־היראסאָווה

146
 Kiso-Fukushima קיסֹו־פּוקּושיָמה

146
)ה(קיסר, ארמון )העיר קיוטו( 

176 Imperial Palace
 Imperial )ה(קיסר, ארמון )טוקיו(

78–9 ,75 ,12 Palace
קיסרי, הפארק )העיר קיוטו( 

176 ,13 Imperial Park
קיסרי, ִמנהלת משק הבית )העיר 

 Imperial Household )קיוטו
176 Agency

קיסרית, השושלת 22
ויתור על המעמד האלוהי 63  

כללי התנהגות 365  
מוצא המשפחה מהאלה   

ָאמאֶטראסּו 55
קיץ ביפן 49-50

 Kikko )קיקֹו, פארק )איוואקּוני
222 Park

 Kiritappu Wetland קיריטאּפּו
294

 Kirin )קירין, כפר הבירה )יוקוהמה
137 Beer Village

קירישיָמה, הפארק הלאומי 
252 Kirishima National Park

 Kurosawa קּורֹוסאָווה ָאקיָרה
210 Akira

 219 Kurokawa קּורֹוקאָווה קישֹו
Kisho

קּורֹוקאמי, שער הטֹוריאי הקבור 
 Kurokami Buried Torii Gate

253
קֹוריּו־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 

179 Koryu-ji Temple
310 Koryoriya קֹוריֹוִרָיה, מסעדות
263 Kurima Island קּוריָמה, האי

203 Kushimoto קּושימֹוטֹו
קּושירֹו, הפארק הלאומי ביצות 

 Kushiro Wetlands National
294 Park

מלונות 338  
מסעדות 291  
קטורת, חנויות

בקיוטו 186, 187  
259 ,256 Kyan, Cape ְקיאן, כף

181 Kibune קיּבּוֶנה
 Kijoka Village קיג'ֹוָקה, הכפר

261
קידומות 374
קידות 366

40 Kyogen ְקיֹוֶגן
39 ,38 Kyudo ְקיּודֹו

קיוטו, אולם התערוכות הבינלאומי 
 Kyoto International
172 Exhibition Hall

קיוטו גֹוֶין ראו הפארק הקיסרי
קיוטו גֹושֹו ראו ארמון הקיסר

 Kyoto קיוטו, המוזיאון הלאומי
163 National Museum

 Kyoto קיוטו, המרכז לאומנויות
183 Craft Center

 Kyoto קיוטו, המרכז לעבודת־יד
187 ,186 Handicraft Center

 ,21 Kyoto City קיוטו, העיר
159–89

אזור העיר 180-83  
בידור 188-9  

החיים בחצר המלוכה 56  
היסטוריה 56, 57  
חגים 46-51, 188  
יומיים בקיוטו 13  

כתובות 160  
 Eastern מזרח ִגיֹון והיגאִשיאָמה  

 Gion and the Higashiyama
170-71

מלונות 303-4  
מסלול הפילוסופים   

174 Philosopher’s Walk
מסעדות 329-30  

מפה 160-61  

 Clavell, James קלאוול, ג'יימס
143 ,61

קליגרפיה 42, 344
קמיעות 31, 345

253 ,235 Kamikaze קמיקאֶזה
350 ,39 ,38 Kendo ֶקנדֹו

ֶקנדֹו, האגודה הכלל־יפנית )טוקיו( 
 All-Japan Kendo Association

353 ,350
152–3 ,16 Kanazawa ָקָנזאָווה

מלונות 303  
מסעדות 327  

מפה 153  
קניות 340-45
בגדים 341  

בתי כלבו 342  
דוכנים במקדשים 343  

החזרים 341  
חנויות מפעל 342  

טוקיו 108-11  
ייצוא פריטים גדולים 341  

מה לקנות ביפן 344-5  
מחירים ומס קנייה 340  

מכס 360  
מרכזי אמנויות ומלאכות–יד   

342-3
סופרמרקטים 342  
עטיפת מתנות 343  

קיוטו 184-7  
קניונים ומרכזים למשחקי וידאו   

342
קניות פטורות ממס 341  

שעות פתיחה 340  
תשלום 340-41  

 Kenka )ֶקנָקה מאצּורי )היֶמג'י
50 Matsuri

Kenroku- )ֶקנרֹוקּו־ֶאן, גן )ָקָנזאָווה
152 ,35 ,16 en Garden

 Kasayama, Mount ָקָסיאָמה, הר
223

207 irezumi )קעקועים )איֶרזּומי
ָקָּפּבאשי־דֹורי )טוקיו( 

110 ,88 Kappabashi-dori
Karaoke קריוקי

בטוקיו 114, 117  
קרמיקה וחרסינה 42

המוזיאון לקרמיקה מהמזרח   
 Museum of )הרחוק )אוסאקה

205 ,14 Oriental Ceramics
חנויות בקיוטו 186, 187  
 Kutani חרסינת קּוטאני  

153 porcelain
242 Onta-ware כלי אֹונָטה  
243 Imari-ware כלי אימארי  

344 ,214 Bizen-ware כלי ּביֶזן  
223 Hagi-ware כלי האגי  

243 Karatsu-ware כלי קאראצּו  
מסלול עיירות קדרים בסאָגה   

 ,17 Saga Pottery Towns Tour
243

 Tsuboya קדרות צּוּבֹוָיה  
258 pottery

 Kiyomizu-yaki ִקיֹומיזּו־יאקי  
171

קניות 344  
 Karakunidake, ָקָרקּונידאֶקה, הר

252 Mount
 Horses, קשתּות מעל גבי סוס

47 equestrian archery
קשתּות

פרשים 47  
ראו גם ְקיּודֹו  

ר
 Kawai Kanjiro ראָוואי קאנג'ירֹו

215
295 Rausu, Mount ָראּוסּו, הר

ראש השנה 51
290 Rebun Island ֶרּבּון, האי

מלונות 307  
רדיו 341, 375, 376

74 Rouault, Georges 'רּואֹו, ז'ורז
רובע סאנֹומאצ'י )ָטָקיאָמה( 

149 Sannomachi Quarter
83 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט

59 Ronin רֹונין
 Ronin תקרית 47 הרֹונין  

59 Incident
רוסיה-יפן, מלחמת )1904-5( 

99 ,62
 Roppongi )רֹוּפֹונגי, רובע )טוקיו

102-3 District
209 Rokko, Mount רֹוקֹו, הר

 Rokuon-ji )רֹוקֹואּון־ג'י )האי קיוטו
178 ,13

 Ryogoku )ִריֹוגֹוקּו, רובע )טוקיו
106 District

ִריֹוֶגן־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 
 Ryogen-in Subtemple )קיוטו

177
310 Ryotei ִריֹוֵטיי מסעדות

ִריֹונאן־ג'י, מקדש )העיר קיוטו( 
 ,34 ,13 Ryonan-ji Temple

178
261 ,258 Ryusen ִריּוֶסן, בד

277 Ryotsu )ִריֹוצּו )האי סאדֹו
ִריֹוקאן )אכסניות מסורתיות( 

300-301 Ryokan

ִריּוקיּו, איי ראו אֹוקינאָווה
ֵרייאּון־ִאין, מקדש־הִמשנה )העיר 

 Reiun-in Subtemple )קיוטו
179

 Reihokan )ֵרייהֹוקאן )הר קֹוָיה
203

 Wright, Frank רייט, פרנק לויד
147 Lloyd

 JR תחנת הרכבת של ניקֹו  
268 Nikko Station

 Rinno-ji )רינֹו־ג'י, מקדש )ניקֹו
268-9 Temple

228 Richie, Donald ריצ'י, דונלד
 Rikugi-en )ריקּוגי־ֶאן, גן )טוקיו

105 Garden
ריקוד

229 Awa Odori ָאָווה אֹודֹורי  
47 Bon Odori ּבֹון אֹודֹורי  

חגים 50  
מועדונים בטוקיו 113, 116  

ראו גם ֵגייָשה; קאגּוָרה  
ריקשה 383

 Rissho )רישֹו קֹוֵסיי־ָקאי )טוקיו
357 Kosei-Kai

290 Rishiri, Mount רישירי, הר
רישירי

מלונות 307  
רישירי־ֶרּבּון־סארֹוֶּבצּו, הפארק 

Rishiri-Rebun- הלאומי
290 Sarobetsu National Park

רכבות 380-81
 Maglev רכבות ריחוף מגנטי  

207
 Oigawa רכבת הקיטור אֹויגאָווה  

143
180 Torokko רכבת טֹורֹוקֹו  

 Japan רכבות, החברה היפנית
381 Rail

רכבות מהירות 380 
רכבת תחתית 382

ֶרנגֹו־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 
162–3 Rengeo-in Temple

 Renoir, Auguste רנואר, אוגוסט
215

רעידות אדמה 26
כללי בטיחות 371  

רעידת אדמה וצונאמי, מרץ   
282 ,278 ,265 ,63 2011

רעידת האדמה הגדולה של   
 1995( Great ,האנשין )קֹוֶּבה

208 ,63 Hanshin
רעידת האדמה הגדולה של   

 ,66 Great Kanto )1923( קאנטֹו
136
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 Shokawa Valley שֹוקאָווה, עמק
150 ,16

 gassho-zukuri בתי גאשֹו־זּוקּורי  
151 ,150 houses

 Shukunegi )שּוקּוֶנגי )האי סאדֹו
277

שּוֵקיי־ֶאן, גן )הירושימה( 
219 Shukkei-en Garden

258 Shuri )שּורי )העיר נאָהה
שֹוֶרן־ִאין, מקדש )העיר קיוטו( 

172 Shoren-in Temple
שֹוָשה, המוזיאון לאמנות לאומנות 
 Shosha Art and Craft )היֶמג'י(

213 Museum
שיאֹוגאָמה, מקדש )מאצּושיָמה( 

280 Shiogama Shrine
42 Shibata Zeshin שיּבאָטה ֶזשין

 Shiba )שיָּבה, פארק )טוקיו
73 Park

66 ,12 Shibuya )שיּבּוָיה )טוקיו
מפת רחובות 100-101  
שיבוצי עץ, יֹוֶסג'י־ָזאיקּו 

142 Marquetry, yosegi-zaiku
57 Shijo, Emperor שיג'ֹו , קיסר
 Shigemori Mirei שיֶגמֹורי מיֵריי

177
143 Shizuoka שיזּואֹוָקה
שיחות באנגלית, לאונג'ים 

354–5 Conversation lounges
שיט 379, 383

81 ,66 Shitamachi שיטאמאצ'י
שיטאמאצ'י, מוזיאון )טוקיו( 

88 ,12 Shitamachi Museum
שיֶטנֹו־ג'י, מקדש )אוסאקה( 

206-7 Shitenno-ji Temple
שילוח, חברות 376

 Shimabara שימאּבאָרה, חצי האי
247 Peninsula

שיָמה, בית הגיישות )ָקָנזאָווה( 
153 Shima Geisha House

שימֹוגאמֹו, מקדש )העיר קיוטו( 
176 Shimogamo Shrine

263 Shimoji Island שימֹוג'י, האי
143 Shimoda שימֹוָדה

מסעדות 328  
 Shimokita שימֹוקיָטה, חצי האי

283 Peninsula
 Shin )שין ֶאדֹוגאָווה )טוקיו

105 Edogawa
שין יאקּושי־ג'י, מקדש )נאָרה( 
195 Shin Yakushi-ji Temple

 Shin שין יוקוהמה ראֶמן, מוזיאון
 Yokohama Ramen Museum

137

שינּבאשי ֶאנּבּוג'ֹו, תיאטרון )טוקיו( 
 Shinbashi Enbujo Theater

116 ,113
203 Shingu שינגּו

שינגֹון, הכת הבודהיסטית 
 Shingon Sect Buddhism

275 ,199
העלייה לרגל ל־88 המקדשים   
356 ,232-3 ,225 ,179 ,130
שינג'ּוקּו, גלריית עיר האופרה 

 Shinjuku Opera City )טוקיו(
110 Gallery

 ,12 Shinjuku )שינג'ּוקּו )טוקיו
28–9

ראו גם מזרח שינג'וקּו, מערב   
שינג'ּוקּו

 Shinjuku )שינג'ּוקּו, תחנת )טוקיו
97 Station

30-31 ,23 Shinto שינטֹו
249 legends אגדות  
46-51 festivals חגים  

 religious studies לימודי דת  
356

ראו גם מקדשים  
שינטֹו, הקרן הבינלאומית 
 International Shinto

365 Foundation
שינקאנֶסן )רכבות מהירות( 

380 Shinkansen
 Shinkyo )שינְקיֹו, גשר )ניקֹו

268 Bridge
שיֶסן־דֹו, מקדש )העיר קיוטו( 

182 Shisen-do Temple
שיער

תסרוקות מסורתיות 45  
תסרוקת הגיישה 167  

 Shichi-go-san שיצ'י־גֹו־סאן
50-51

289 Shikotsu, Lake שיקֹוצּו, אגם
 Shikotsu Kohan שיקֹוצּו קֹוהאן

289
שיקֹוצּו־טֹוָיה, הפארק הלאומי 

 Shikotsu-Toya National Park
288–9 ,131 ,15

225-33 Shikoku שיקֹוקּו
אקלים 52  
מחוז 377  

מלונות 305-6  
מסעדות 333-4  

מפה 226-7  
תחבורה 227  

 Shikoku Mura שיקֹוקּו מּוָרה
228 ,226

רעידת האדמה הגדולה של 
 Great Hanshin )האנשין )קֹוֶּבה

208 Earthquake

ש
61 Sharaku שאראקּו

 Golden Week 'שבוע הזהב'
360 ,48

שבע־שלוש־חמש, פסטיבל 
 Seven-Five-Three הילדים
50-51 Children’s Festival

שגרירות ארה״ב 371
שּוגאקּו־ִאין, הווילה הקיסרית 
 Shugaku-in )העיר קיוטו(

182 Imperial Villa
שֹוגּונים

 Tokugawa שֹוגּונאט טֹוקּוגאָווה  
60-61 shogunate

שֹוגּונאט מֹורּומאצ'י   
57 Muromachi shogunate

שֹוגֹונאט קאמאקּוָרה   
56-7 Kamakura shogunate
 Shojin שֹוג'ין ִריֹוִרָיה, מסעדות

310 ryoriya
שּוֶגנדֹו, הכת הבודהיסטית 

 Shugendo Sect Buddhism
279

278 yamabushi יאמאּבּושי  
228 Shodo שֹודֹו

 ,268 Shodo Shonin שֹודֹו שֹונין
275 ,269

 Showa Shinzan שֹו־ָווה שינזאן
289

שווקים 343
אוכל 309  

העיר קיוטו 184-5  
טוקיו 108  

 Ameyoko )שוק ָאֶמיֹוקֹו )טוקיו  
108 ,88 ,12 Market

שוק הדגים צּוג'יקי )טוקיו(   
 ,72 ,12 Tsukiji Fish Market

108
347 ,143 Shuzenji שּוֶזנג'י

Shotoku, Prince שֹוטֹוקּו, הנסיך
הקמת מקדש הֹוריּוג'י 200  

מקדש שיֶטנֹו־ג'י )אוסאקה( 206  
קידום הבודהיזם 32, 55  

294 Shunkunitai שּונקּוניָטאי
Shosei- )שֹוֵסיי־ֶאן, גן )העיר קיוטו

163 en Garden
252 Shochu שֹוצ'ּו

)ה(שוק הסיטונאי הראשי )טוקיו( 
 Tokyo Central Wholesale

72 Market
שוק פשפשים )העיר קיוטו( 185

שיקי מאָסאֹוָקה, מוזיאון 
 Shiki Masaoka )מאצּויאָמה(

230 Museum
 Shirahama שיראהאָמה אֹונֶסן

347 ,203 Onsen
שיראהֹו, שונית )איי ָיֶאיאָמה( 

263 Shiraho Reef
 Shirakawa, שיראקאָווה, קיסר

56 Emperor
 Shirakawa-go שיראקאָווה־גֹו

151 ,150
חגים 50  

מלונות 303  
)ה(שירות המטאורולוגי של 

 Japan Meteorological יפן
371 Agency

שירותי בריאות ביפן, מידע 
 Japanese Healthcare Info

371 ,370
שירותי דרך 385

שירותים רפואיים 370-71
רפואה מסורתית 356, 357  

שיֶרטֹוקֹו, הפארק הלאומי 
295 Shiretoko National Park

שיֶרטֹוקֹו, חמשת האגמים 
295 2Shiretoko Five Lakes

שיריצּו ָיֶאיאָמה, מוזיאון )האי 
 Shiritsu Yaeyama )אישיגאקי

263 Museum
שלג, פסטיבל )סאּפֹורֹו( 51, 289

 Peace )שלום, מוזיאון )אֹוקינאָווה
259 Memorial Museum

 Peace )שלום, מוזיאון )הירושימה
218-19 Memorial Museum

 Peace )שלום, פארק )הירושימה
218–19 ,14 Memorial Park

 Peace Park )שלום, פארק )נגסקי
247 ,130 ,17

שמות יפניים 367
)ה(שעווה, מוזיאון סיפור ֵהייֶקה 
 Wax Museum of )ָטָקמאצּו(
228 the Tale of the Heike

שעון 363
שעונים

מוזיאון השעונים של הָדאימיֹו   
 Daimyo Clock )טוקיו(

88 Museum
שעות פתיחה 361

בנקים 372  
חנויות 340  

סניפי דואר 376  
שער המטבע 373

שפה 360, 367
מילון שימושי 412-16  

שפת גוף 364-5

שריון הסאמוראים 59

ת
תה 322

בתי תה 167, 173  
גנים 35  

חנויות בקיוטו 186, 187  
טקס התה 173  

מטע )קאנאָיה( 143  
תור, עמידה ב– 365

תחבורה 378-85
אוטובוסים 382, 383  

אופנוע 385  
אופניים 383, 385  

אֹוקינאָווה 257  
ביטוח 363, 371  

הֹוָקאידֹו 286  
העיר קיוטו 161  
חשמלית 382  
טיסה 378-9  
מונורייל 382  
מונית 383  

מכונית 384-5  
מערב הֹונשּו 193  
מרכז הֹונשּו 135  
צפון הֹונשּו 267  

ְקיּושּו 237  
רכבות 380-81  

רכבת תחתית 382  
שיט 379, 383  
שיקֹוקּו 227  
תיאטרון בובות

41 Bunraku ּבּונראקּו  
תיאטרון הּבּונראקּו הלאומי   

 National Bunraku )אוסאקה(
206 Theater

תיאטרון הּבּונראקּו הלאומי 
 National Bunraku )אוסאקה(

206 Theater
)ה(תיאטרון הלאומי החדש )טוקיו( 

 ,114 New National Theater
117

)ה(תיאטרון הלאומי )טוקיו( 
116 National Theater

 Tourist תיירים, מרכזי מידע
 ,361 Information Centers

363
בעיר קיוטו 189  

תרגום רפואי בשעת חירום 
 Translation, emergency

371 services
תיאטרון )אולמות(

 Uchiko-za אּוצ'יקֹו־ָזה, תיאטרון  
231 Theater

ִגיֹון קֹוּבּו קאּבּוֶרנג'ו )העיר קיוטו(   
 ,166 Gion Kobu Kaburenjo

189 ,188
קאּבּוקי־ָזה, תיאטרון )טוקיו(   
72 ,12 Kabuki-za Theater

קאמישיצ'י־ֶקן קאּבּוֶרנג'ֹו   
 Kamishichi-ken )העיר קיוטו(

189 ,188 Kaburenjo
 Kongo קֹונגֹו נֹוגאקּודֹו  

176 Nogakudo
 Kyoto קיוטו קאנֶזה ָקאיקאן  

189 ,188 Kanze Kaikan
ָקָנמארּו־ָזה )קֹוטֹוהיָרה(   

229 Kanamaru-za
תיאטרון אימֶּפריאל )טוקיו(   

74 Imperial Theater
תיאטרון הּבּונראקּו הלאומי   

 National Bunraku )אוסאקה(
206 Theater

תיאטרון הנֹו הֹונָמה )האי סאדֹו(   
277 Honma Noh Stage

תיאטרון מינאמי־ָזה )העיר   
 Minami-za Theater )קיוטו

189 ,188 ,166
תיאטרון )כללי(

טוקיו 112-13, 116  
מסורתי 40-41  

ראו גם ּבּונראקּו; קאּבּוקי; ְקיֹוֶגן;   
נֹו

תיירות אחראית 363
תיירות אקולוגית 353

תיירות, הארגון היפני הלאומי  
 Japan National Tourist

 ,188 ,116 ,112 Organization
363 ,298

תערוכת טקס ריקוד־האריה 
 Lion Dance )ָטָקיאָמה(

 Ceremony Exhibition Hall
150

תפריטים, פענוח 314-15

שמות מסחריים
 363 ,362 Accessible Tokyo

AgeHa )טוקיו( 115, 117 
Akasaka Blitz )טוקיו( 114, 117

Akky )טוקיו( 109, 111
 All Nippon Airways )ANA(

379 ,378
 379 ANA Sky Porter
Aquacity )טוקיו( 108

Atom )טוקיו( 115, 117
 317 Beef, Kobe

Bengara )טוקיו( 109, 110, 111
Bic Camera )טוקיו( 109, 111
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 Japan Ryokan & Hotel
301 Association

Japan Visitor )טוקיו( 112, 116
 372 JCB

J-League, כדורגל 351, 353
JNTO )ארגון התיירות הלאומי 
היפני( 112, 116, 188, 298, 

363
JR Kyoto Isetan )העיר קיוטו( 

185 ,184
Jusanya )טוקיו( 109, 111

K-1, איגרוף 351, 353
Kagoshin )העיר קיוטו( 186, 187

Kakimoto )העיר קיוטו( 187
189 Kansai Scene

Kanze Nohgakudo )טוקיו( 
116 ,112

Kasugano Beya )טוקיו( 115, 
117

Kawasaki Bijutsu )העיר קיוטו( 
185

Kazurasei )העיר קיוטו( 187
376 ,374 KDDI

 Kikumasamune Shuzo
Kinenkan )קֹוֶּבה( 209

376 ,375 Kinko’s
Kinokuniya bookstore )טוקיו( 

112
317 Kobe beef

Kodaimaru )טוקיו( 109, 111
Koransha )טוקיו( 110, 111

Kungypku-do )העיר קיוטו( 
187 ,186

Kurodaya )טוקיו( 110, 111
185 Kyoto Antiques Center

357 Kyoto International Zendo
Laox )טוקיו( 109, 111

Lawson )העיר קיוטו( 188 
Lawson )טוקיו( 115 

La Fabrique )טוקיו( 115, 117
Leafcup )טוקיו( 354, 355

 Lifeforces and Circle of Light
)טוקיו( 356, 357

 Lion )טוקיו( Liquid Room
 Dance Ceremony Exhibition

Hall
Lisn )העיר קיוטו( 186, 187

Lumine the Yoshimoto )טוקיו( 
116 ,113

363 ,362 Magnet Tours
Mandala Live House )טוקיו( 

117 ,114
 Maruhan Pachinko Tower

)טוקיו( 114, 117

Marui Jam )טוקיו( 101, 108, 
111

Marunouchi Piccadilly )טוקיו( 
116 ,113

Maruzen )טוקיו( 110, 111, 
116 ,112

Mataro Ningyou )טוקיו( 110, 
111

Matsuya )טוקיו( 71, 108, 110, 
111

Matsuzakaya )טוקיו( 109, 111
Metropolis )טוקיו( 116
Metro )העיר קיוטו( 189

Micky House )טוקיו( 354, 355
Midori )העיר קיוטו( 185

Mikimoto )טוקיו( 71, 109, 111
Mina )העיר קיוטו( 184, 185

Minochu )העיר קיוטו( 186, 187
301 Minshuku Network Japan

Miyashita Obi )טוקיו( 109
Miyawaki Baisen-an )העיר 

קיוטו( 187
372 Mizuho Bank

Mogambo )טוקיו( 103
Morihisa Iron Studio )מֹוִריֹוָקה( 

281
 Morita Washi Wagami-no-mise

)העיר קיוטו( 187
Murakami-ju )העיר קיוטו( 186, 

187
Nagata )העיר קיוטו( 185

Nakajima )העיר קיוטו( 185
Nakatsuka )טוקיו( 110

Namco NamjaTown )טוקיו( 348
Narita )העיר קיוטו( 186, 187
 National Children’s Castle

)טוקיו( 102
New Otani Hotel )טוקיו( 103

NHK Hall )טוקיו( 114, 117
Nihon Buyo Kyokai )טוקיו( 

116 ,113
376 Nippon Courier Services
Nishijima Umbrellas )טוקיו( 

110
O-East )טוקיו( 114, 117

Oshido )העיר קיוטו( 186, 187
Outdoor Japan )טוקיו( 112, 

116
O-West )טוקיו( 114, 117

Oya Shobu )טוקיו( 110, 111
Palette Town )טוקיו( 107

Pig & Whistle )העיר קיוטו( 189
350 ,115 Playguide

Plus Minus Gallery )טוקיו( 
111 ,110

Big Echo Karaoke )טוקיו( 114, 
117

Birdland )טוקיו( 114, 117
Blues Alley Japan )טוקיו( 114, 

117
117 ,114 Blue Note Tokyo

Bunsendo )טוקיו( 109
Cafe David )העיר קיוטו( 189

Café Indépendants )העיר 
קיוטו( 189

 353 Canyons Japan
 357 ,356 Circle of Light

Club Asia )טוקיו( 115, 117
Club Quattro )טוקיו( 114, 117

116 ,112 CN Playguide
376 ,374 Comica Card

Comme des Garçons )טוקיו( 
111 ,109

Cotton Club )טוקיו( 114, 117
Crocodile )טוקיו( 113, 116

Dewanoumi Beya )טוקיו( 115, 
117

376 DHL
 376 EMS

Galleria Grafica )טוקיו( 107
Gallery K1 )העיר קיוטו( 186, 

187
Ginkado )טוקיו( 109

Ginza Graphic Gallery )טוקיו( 
111 ,110

Go Tokyo )טוקיו( 112, 116
Green Land )קּומאמֹוטֹו( 348, 

349
Greyline )טוקיו( 355

Hamafuku Ginjo, ִמבשלה 
)קֹוֶּבה( 209

353 ,352 Hayama Marine
Hello Dolly )העיר קיוטו( 189

Hirooka Antique )העיר קיוטו( 
185

Ichihara )העיר קיוטו( 186, 187
Imoto Seitai )טוקיו( 356, 357
Ippodo Chaho )העיר קיוטו( 

187 ,186
Isetatsu )טוקיו( 110, 111
Ishimaru )טוקיו( 109, 111

Itoya )טוקיו( 110, 111
Izutsu Beya )טוקיו( 115, 117

 379 JAL ABC
 Japanese Homeopathic

357 ,356 Medical Association
 299 ,298 Japanican

385 Japan Bike Rentals
 Japan Economy Hotel Group

299 ,298

Pontocho Kaburenjo )העיר 
קיוטו( 188, 189

Porta )העיר קיוטו( 184, 185
299 ,298 Rakuten Travel
Renkodo )העיר קיוטו( 185
376 ,374 Rentafone Japan

Ringo )העיר קיוטו( 189
376 Sagawa Express

 Sakuda Gold-leaf Store
)ָקָנזאָווה( 153

Sanbido )טוקיו( 110
Seikado )העיר קיוטו( 185

Seven Eleven )העיר קיוטו( 188
Shinjuku Pit Inn )טוקיו( 114, 

117
379 Skymark
313 Slurping

Sofmap )טוקיו( 109, 111
376 ,374 Softbank Telecom

Spa World )אוסאקה( 206
Sweet Basil STB 139 )טוקיו( 

117 ,114
Studio Alta )טוקיו( 94
Sukeroku )טוקיו( 110

Sumitomo Building )טוקיו( 96
372 Sumitomo Mitsui Bank

355 Sunrise Tours
Sunshine City )טוקיו( 105

Suntory Hall )טוקיו( 114, 117
Super Deluxe )טוקיו( 114, 117

Suzumoto )טוקיו( 113, 116
Takarada )טוקיו( 109, 111
Takumi )טוקיו( 110, 111

Taku Taku )העיר קיוטו( 189
Tanaka-ya )העיר קיוטו( 186, 

187
Teramachi Club )העיר קיוטו( 

185
Terauchi )העיר קיוטו( 187

Theater Image Forum )טוקיו( 
117 ,113

The Cube )העיר קיוטו( 184, 185
The Pink Cow )טוקיו( 114, 117

Ticket PIA )העיר קיוטו( 188, 189
Ticket PIA )טוקיו( 112, 115, 116
Toho Cinemas Chanter )טוקיו( 

117 ,113
 Toho Cinema Roppongi Hills

)טוקיו( 113, 117
Tojiki Kaikan )העיר קיוטו( 186, 

187
Tokiwado )טוקיו( 110
107 Tokyo Big Sight

108 ,107 Tokyo Decks
117 ,116 Tokyo Dome

Tokyo Globe )טוקיו( 113, 116
88 ,73 ,12 Tokyo SkyTree

115 Tokyo TIC
355 Tokyo Walking Tours

Tokyu Hands )טוקיו( 100, 105, 
111 ,110 ,108

Tolman Collection )טוקיו( 110, 
111

Tondaya )העיר קיוטו( 189
Toyoda Aisan-do )העיר קיוטו( 

187 ,186

385 Toyota Rent a Car
Tsujikura )העיר קיוטו( 186, 187

Tsukimochi-ya Naomasa )העיר 
קיוטו( 186, 187

 379 ,378 United Airlines
United Cinema Toyosu )טוקיו( 

117 ,113
Uruwashi-ya )העיר קיוטו( 185

363 ,362 Utopia Asia
 379 ,378 Virgin

 Walk in Kyoto, Talk in English
355

355 Westin Miyako Hotel
 116 ,112 Where in Tokyo

Womb )טוקיו( 115, 117
 ,351 World Pancrase Create

353
376 ,374 World Prepaid Card

 Yamaguchi Seishijo Workshop
)יאֶמה( 242

376 .Yamato Transport Co
Yodobashi Camera )טוקיו( 

111 ,109
Yoseido Gallery )טוקיו( 110, 

111
Yoshitoku )טוקיו( 110, 111
 Zen Buddhist Center for

 International Exchange
356-7

 Zen Nihon Shinkyu Massage
Shikai )טוקיו( 356, 357

Zest Oike )העיר קיוטו( 184, 185
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