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ייתכן שגם אתם רואים בדמיונכם רק את טוקיו כפי שהיא מצטיירת לא פעם, 
כרך חדיש וסואן שכל כולו אורות ניאון נוצצים. אבל אל תשכחו שיש בעיר גם 

גנים שלווים ומקדשים עתיקים, כדוגמת גן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן ומקדש 
ֵמייג׳י. היכונו להישבות בקסמן של אמנויות ומלאכות־יד מסורתיות המוצגות 

במוזיאונים, או לקנות בחנויות שעוברות מדור לדור באותה משפחה.

ואיך אפשר בלי להזכיר את האוכל? שוק הדגים המפורסם עבר לביתו החדש 
בטֹויֹוסּו, אך באזור צּוקיג׳י יש שלל חנויות אוכל ייחודיות המזמנות היכרות 
נפלאה עם התרבות הקולינרית הייחודית של יפן. טעמיה של ֶאדֹו – שמה 
הקודם של עיר הבירה – נוכחים גם היום ברחובות הצדדיים של יאנאָקה 

וברובע ָאסאקּוָסה. ואם לא די בכך, על אף גודלה העצום ומיליוני תושביה, 
טוקיו מתנהלת כמו שעון שווייצרי. התחבורה הציבורית מהירה, יעילה וזולה. 
השירות אדיב וקשוב, וברחובות הנקיים תוכלו לצעוד בביטחון מלא גם ביום 

וגם בלילה.

בין אם תגיעו לכאן לביקור קצר או לשבוע שלם, מדריך 10 הגדולים שלפניכם 
מזמן הצצה אל המיטב שיש לעיר הזאת להציע, מגינָזה הנוצצת ועד אופנת 

הרחוב של שיּבּוָיה. המדריך עשיר בטיפים — ממיטב אתרי החינם ועד דרכים 
לקיצור תורים — וגם תשעה מסלולי טיול נוחים, המאפשרים לדלג בין מקבץ 
של אתרים גם בזמן קצר יחסית. הוסיפו לזה צילומים מעוררי־השראה ומפות 
מפורטות, והרי לכם מדריך הכיס המושלם לטיול בעיר. אז תיהנו מהמדריך, 

ותיהנו מטוקיו.

טוקיו מגלמת בתוכה את המסורת היפנית וגם את החדשנות. זו 
עיר שכולה אדריכלות ואופנה מופלאים, מטבח טעים וטכנולוגיה 

עדכנית. מסורות האמנות והתרבות שוכללו כאן לידי שלמות, 
אבל העיר ידועה גם בחדשנות פורצת־הדרך שלה. ובעזרת מדריך 

10 הגדולים של אייוויטנס, היא תיפרש בפניך במלוא הדרה.

מלמעלה נגד כיוון השעון: מקדש ֶסנסו-ג׳י; תצוגה במוזיאון העפיפונים; המרכז הלאומי לאמנות; קו הרקיע של 
העיר, וברקע הר פוג׳י; בודהה הגדול בקאמאקּוָרה; רובע קאבוקיצ׳ֹו; חפיר צ׳ידֹוריגאפּוצ׳י בארמון הקיסר

ברוכים הבאים

לטוקיו
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חלל הפנים של 
מקדש ֶסנסו-ג׳י 
מרהיב לא פחות 

מחזיתו.
מוזיאון ֶאדֹו-טוקיו 

גדוש בתצוגות נפלאות.

פארק אּוֶאנֹו 
הוא נווה ירוק 

המוקף במגדלים 
חדישים.

טיול בטוקיו
אל תניחו להיפראקטיביות של טוקיו ולהמוני תושביה להרתיע אתכם. 

לפניכם מסלולי טיול שכוללים את מיטב האתרים בעיר המרתקת 
ועשירת הרבדים הזו. ויישאר לכם גם זמן לקניות, למנוחה ולהיכרות 

עם המסורת הקולינרית המופלאה של העיר.

מקרא
מסלול ליומיים  

מסלול לארבעה ימים  

יומיים בטוקיו
היום הראשון

בוקר
לקורס מזורז באמנות ובתרבות היפנית, בקרו 
במוזיאון הלאומי של טוקיו )ראו עמ׳ 24-27(. 

המשיכו אל פארק אּוֶאנֹו )ראו עמ׳ 20-21(, 
ומשם אל שוק ָאֶמיֹוקֹו התוסס )ראו עמ׳ 67(. 

אחה״צ
היכנסו כדי להתפעל מהתצוגות במוזיאון 

ֶאדֹו-טוקיו )ראו עמ׳ 18-19(, ולאחר מכן טפסו 
אל ראשו של טוקיו סַקיי טרי )ראו 

עמ׳ 89( למבט אל העיר כולה 
ממעוף הציפור. טיילו 

ברובע ָאסאקּוָסה 
ובקרו גם במקדש 

ֶסנסו-ג׳י )ראו 
עמ׳ 14-15(. 
עלו לסירת-

אוטובוס 
ששטה בנהר 

סּומיָדה )ראו עמ׳ 
16-17(; ולסיום, צפו 

במופע בתיאטרון 
קאבוקי-ָזה )ראו עמ׳ 81(.

היום השני
בוקר

גלו את החפירים, את 
חומות האבן ואת הגנים של 

ארמון הקיסר )ראו עמ׳ 
12-13(. ולאחר מכן, 

הקדישו זמן לאוספים 
המצוינים של המוזיאון 

הלאומי לאמנות בת־זמננו 

היום השלישי
בוקר

טיילו בגני ארמון הקיסר )ראו עמ׳ 12-13( 
ולאחר מכן בקרו ברובע מארּונֹואּוצ׳י, 

המשמש בית לאדריכלות העדכנית של 
הפורום הבינלאומי בטוקיו )ראו עמ׳ 82( וגם 

לתחנת טוקיו )ראו עמ׳ 76( המרשימה 
מתחילת המאה הקודמת. 

אחה״צ
טיילו להנאתכם בגן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן 
)ראו עמ׳ 28-29( המקסים מהמאה השבע־

עשרה. צפו בזריחה ממרפסת התצפית 
החינמית בראש בית־העירייה של טוקיו )ראו 

עמ׳ 109( שבשינג׳ּוקּו, והמשיכו אל אזור 
הבילויים של רובע קאבוקיצ׳ֹו )ראו עמ׳ 106( 

ואל מבוך מאורות השתייה של גֹולֶדן ָגאי )ראו 
עמ׳ 107(. 

היום הרביעי
בוקר

דלגו בין המקדשים והחנויות המסורתיות של 
יאנאָקה )ראו עמ׳ 32-33(, ולאחר היכרות עם 
האוסף במוזיאון הלאומי של טוקיו )ראו 

עמ׳ 24-27(, בואו לטייל בפארק 
אּוֶאנֹו )ראו עמ׳ 20-21(.

אחה״צ
סעו ברכבת לאי אֹוָדאיָּבה )ראו עמ׳ 

34-35( והתרשמו מטכנולוגיית 
הרובוטים המרתקת במוזיאון הלאומי 

למדעים ולחדשנות )ראו עמ׳ 35(. 
קנחו בבילוי בבית־המרחץ הנפלא 

אֹוֶדאֹו אֹונֶסן מֹונֹוָגטאר )ראו עמ׳ 34(.
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)ראו עמ׳ 12( ולגלריית מלאכות־היד )ראו עמ׳ 
.)13

אחה״צ
לכו על שביל חלוקי האבן בדרך אל מקדש 

ֵמייג׳י )ראו עמ׳ 30-31(, ולאחר מכן צאו 
לקניות בטאֶקשיָטה־דֹורי שבהאראג׳ּוקֹו )ראו 

עמ׳ 56( ובאֹומֹוֶטסאנדֹו נטוע העצים )ראו 
עמ׳ 101(. במוזיאון ֶנזּו הסמוך )ראו עמ׳ 100( 

יש גינה שלווה עם בית־תה. בערב, בואו 
ליהנות מהאווירה המחשמלת של שינג׳ּוקּו 

)ראו עמ׳ 106-111(.

ארבעה ימים בטוקיו
היום הראשון

בוקר
שבו לארוחת בוקר בשוק החיצוני צּוקיג׳י 
)ראו עמ׳ 66(, והמשיכו לסיור בגן האָמה 

ריקיּו )ראו עמ׳ 82(. הציצו בשערי העץ 
העתיקים של מקדש זֹוג׳ו-ג׳י )ראו עמ׳ 97(, 
וברקע תראו את מגדל טוקיו )ראו עמ׳ 96(, 

מסמליה של העיר. 
אחה״צ

זה הזמן לגלות את הגלריות ואת המוזיאונים 
של רֹוּפֹונגי, ולאחר מכן לדלג בין החנויות של 

רֹוּפֹונגי הילז )ראו עמ׳ 94( ושל טוקיו 
מידטאּון )ראו עמ׳ 95(, שם יעמוד לרשותכם 

שלל מסעדות, בתי־קפה וברים מצוינים.
היום השני

בוקר
בואו לחלוק כבוד במקדש ֵמייג׳י )ראו עמ׳ 

30-31(, ולאחר מכן להתעדכן בסטייל המיוחד 
של טאֶקשיָטה־דֹורי )ראו עמ׳ 56( או לקנות 
אופנה עילית באֹומֹוֶטסאנדֹו )ראו עמ׳ 101(. 
חצו את העיר ובואו לאכול ארוחת צהריים 
בָאסאקּוָסה, ולבקר באתרים סביב מקדש 

ֶסנסו-ג׳י )ראו עמ׳ 14-15(.
אחה״צ

עלו לראש טוקיו סַקיי טרי )ראו עמ׳ 89(, 
בואו להתוודע להיסטוריה של העיר במוזיאון 

ֶאדֹו-טוקיו )ראו עמ׳ 18-19(, והפליגו אל מפרץ 
טוקיו במסגרת שיט בנהר סּומיָדה )ראו עמ׳ 

.)16-17



Matsugaya

Taito

YokoamiYanagibashi

Hamacho

Jinbocho
Kanda

Kajicho

Ichigaya

Wakaba

Kioicho

Rokubancho

Fujimi 

Sendagaya

Kasumigaokamachi

Jingumae

Nagatacho

Otemachi

Shinkawa

Tatekawa

Tokiwa

BUNKYO-
KU

SHINJUKU-
KU

SHIBUYA-
KU

CHIYODA-
KU

CHUO-KU

SUMIDA-
KU

TAITO-
KU

ָדה
מי

סּו
ר 

נה

A
OYA M A - D O R I  

EX PR E S S
W

A
Y

  
N

O
. 6

 

E X
PR

E
S

S
W

A
Y

 N O.5  

EXP RESSWAY NO.4 

YUSHIMA-ZAKA  

C
H

U
O

-D
O

R
I

H
I B

I Y
A

-D
O

R
I  

  

E I TA I - D O R I   

SH
O

W
A

-D
O

RI

CH
U

O
-D

O
RI

M
E I J

I -
D

O
R I  

 

  K O T O T O I - D O R I   

 A S A K U S A - D O R I   

K
O

K
U

SA
I-

D
O

R
I 

 

   KURAMAEBASHI -DORI  

ED
O

-D
O

R I  
 

K E I Y O - D O R I  

SHINJUKU-DORI  

S H I N J U K U - D O R I   

  K
OT OTO I - D O R I   

E
X

P
R

E
S

S
W

A
Y

 N
O

. 1

YA S U K U NI-DO
R I   

E D O - D OR I   

0 1

ק״מ

יֹויֹוגי

יאנאָקה

אּוֶאנֹו
ָאסאקּוסה

ִריֹוגֹוקּו

גינָזה

ָאָקסאָקה

ניהֹונּבאשי

מארּונֹואּוצ׳י

שיּבּוָיה
ָאאֹויאָמה

בית�הקברות
ָאאֹויאָמה

8 ק״מ

גן
שינג׳ּוקּו גיֹוֶאן

פארק
יֹויֹוגי

פארק
אּוֶאנֹו

הגן המזרחי
של ארמון הקיסר

פארק
היִּבָיה

Matsugaya

Taito

YokoamiYanagibashi

Hamacho

Jinbocho
Kanda

Kajicho

Ichigaya

Wakaba

Kioicho

Rokubancho

Fujimi 

Sendagaya

Kasumigaokamachi

Jingumae

Nagatacho

Otemachi

Shinkawa

Tatekawa

Tokiwa

BUNKYO-
KU

SHINJUKU-
KU

SHIBUYA-
KU

CHIYODA-
KU

CHUO-KU

SUMIDA-
KU

TAITO-
KU

ָדה
מי

סּו
ר 

נה

A
OYA M A - D O R I  

EX PR E S S
W

A
Y

  
N

O
. 6

 

E X
PR

E
S

S
W

A
Y

 N O.5  

EXP RESSWAY NO.4 

YUSHIMA-ZAKA  

C
H

U
O

-D
O

R
I

H
I B

I Y
A

-D
O

R
I  

  

E I TA I - D O R I   

SH
O

W
A

-D
O

RI

CH
U

O
-D

O
RI

M
E I J

I -
D

O
R I  

 

  K O T O T O I - D O R I   

 A S A K U S A - D O R I   

K
O

K
U

SA
I-

D
O

R
I 

 

   KURAMAEBASHI -DORI  

ED
O

-D
O

R I  
 

K E I Y O - D O R I  

SHINJUKU-DORI  

S H I N J U K U - D O R I   

  K
OT OTO I - D O R I   

E
X

P
R

E
S

S
W

A
Y

 N
O

. 1

YA S U K U NI-DO
R I   

E D O - D OR I   

0 1

ק״מ

יֹויֹוגי

יאנאָקה

אּוֶאנֹו
ָאסאקּוסה

ִריֹוגֹוקּו

גינָזה

ָאָקסאָקה

ניהֹונּבאשי
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ָאאֹויאָמה
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ָאאֹויאָמה

8 ק״מ

גן
שינג׳ּוקּו גיֹוֶאן

פארק
יֹויֹוגי

פארק
אּוֶאנֹו

הגן המזרחי
של ארמון הקיסר

פארק
היִּבָיה

נהר סּומיָדה 
הטיול שמתחיל 

מתחת לגשרים המפורסמים 
הוא מסע בזמן אל עברה של 

העיר ואל התפתחותה )ראו 
עמ׳ 16-17(.

מוזיאון ֶאדֹו-טוקיו 
המוזיאון המרהיב משלב היסטוריה, אמנות ואדריכלות, ומתחקה אחר תולדות 

העיר מימי מבצר ֶאדֹו ועד האולימפיאדה של 1964 )ראו עמ׳ 18-19(.

פארק אּוֶאנֹו 
הפארק מזמן היכרות מצוינת עם תולדות התרבות היפנית, ויש בו מקבץ של 
מאוזוליאומים, מקדשים, מוזיאונים, גן־חיות וגם בריכת לוטוס. בפארק צומחים כאלף 

עצי דובדבן, והוא יפה במיוחד בשיא פריחתם באביב )ראו עמ׳ 20-21(.

המוזיאון הלאומי  
של טוקיו

האוסף הגדול בעולם של אמנות 
ושל ארכיאולוגיה יפנית, לצד 

אוצרות אמנות מסין, מקוריאה 
וממרכז אסיה )ראו עמ׳ 24-27(.

גן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן 
הגן העתיק ביותר בטוקיו עשיר בסמליות ובפריטים 

מרשימים, בהם בריכה דמוית לב וגשרים ציוריים )ראו עמ׳ 
.)28-29

יאנאָקה 
השכונה בנויה 

סביב בית־קברות מוריק, 
ומשמרת גם היום את 

אווירת טוקיו של פעם, על 
מקדשיה ורחובות הקניות 

המסורתיים שלה )ראו עמ׳ 
.)32-33 מקדש ֵמייג׳י 

המקדש ניצב בתוך יער, 
ואדריכלות השינטו המופלאה של המבנים 

ושל גן האירוסים מגלמת בתוכה את 
מוטיב הטבע )ראו עמ׳ 30-31(.

טוקיו היא העיר המזרחית ביותר מעריה הגדולות של אסיה, עיר 
שיודעת לאמץ שינויים ומשנה את פניה ללא הרף. זו עיר שמתעניינת 
בעתיד יותר מאשר בעבר, ובכל זאת יודעת לכבד את ההיסטוריה ואת 

המסורות שלה גם בהווה. ובירת התרבות הזו היא גם אחת הערים 
האנרגטיות והיצירתיות ביותר בעולם. עשרת מוקדי־העניין שלפניכם 

הם אתרי חובה לתיירים המבקרים בעיר לראשונה, אבל גם אם תחזרו 
לטוקיו שוב ושוב, תגלו בה תמיד משהו חדש.

מוקדי־עניין עיקריים
מוקדי־עניין עיקריים » 11 10 » טוקיו עשרת הגדולים

גני ארמון הקיסר 
גני הארמון הם הכלאה בין העיר האסורה 
לפארק ציבורי, והם כוללים מרכיבים רבים מהעיר 

הקדומה )ראו עמ׳ 12-13(, כולל חפירים, חומות 
אבן, גשרים עתיקים, מעוזים וגינות.

מקדש ֶסנסו-ג׳י 
המתחם עמוס מוקדי־עניין, 

החל מָקמינארי-מֹון )‘שער הרעם׳( 
ועד הפרוזדור המסחרי של 

נאקאמיֶסה־דֹורי )ראו עמ׳ 14-15(.

האי אֹוָדאיָּבה 
האי המלאכותי הוא מרכז לחדשנות 

ולבידור גם יחד: יש בו מגדלי היי־טק, חללי 
תצוגה, מוזיאונים, מרכזי קניות, גלגל ענק 

וחוף רחצה מלאכותי )ראו עמ׳ 34-35(.



מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Audi אאודי פורום טוקיו

103 Forum Tokyo
ָאאֹויאָמה, בית־הקברות 

101 Aoyama Cemetery
ָאאֹויאָמה, האראג׳ּוקֹו 
 Aoyama, ושיּבּוָיה

 Harajuku & Shibuya
100-105

אופנה ועיצוב 104  
מסלול הליכה 103  

מסעדות 105  
מפות 100, 103  

38 Edo ֶאדֹו
76 Edo Castle ֶאדֹו, מבצר

ֶאדֹו-טוקיו, מוזיאון 
 ,6 Edo-Tokyo Museum

44 ,18-19 ,10 ,7
ֶאדֹו-שיטאמאצ׳י, מוזיאון 

למלאכות־יד מסורתיות 
 Edo-Shitamachi

 Traditional Crafts
89 ,88 Museum

אדריכלות 68
מבנים חדישים ובני־זמננו   

50-51
מוזיאון האדריכלות   

הפתוח ֶאדֹו-טוקיו 114-115
אּוֶאנֹו, ָאסאקּוָסה ואֹושיָאֶגה 

 Ueno, Asakusa &
86-91 Oshiage

חנויות ייחודיות 90  
מסלול הליכה 89  

מסעדות 91  
מפות 86-87, 89  

 Ueno Zoo אּוֶאנֹו, גן־החיות
54 ,20

אּוֶאנֹו ָסקּוראגי אטארי 
33 Ueno Sakuragi Atari

 ,6 Ueno Park אּוֶאנֹו, פארק
86 ,20-21 ,10 ,7

 Ueno, אּוֶאנֹו, פרופסור
101 Professor

 1868) Ueno,) אּוֶאנֹו, קרב
33 Battle of

30 Ugolini אּוגֹוליני
אֹוֶדאֹו אֹונֶסן מֹונֹוָגטארי 

 Oedo Onsen
34 ,7 Monogatari

 Odaiba אֹוָדאיָּבה, האי
34-5 ,11 ,7 Island

אֹוָדאיָּבה, הפארק הימי 
35 Odaiba Marine Park

 Oden, אֹוֶדן, ָטקאהאשי
32 Takahashi

 Ozu, אֹוזּו, יאסּוג׳ירֹו
59 ,39 Yasujiro

אֹוָטה דֹוקאן, המבצר של 
38 s Fort׳Ota Dokan
אֹוָטה, המוזיאון לאמנות 
 Ota Memorial לזכר

 101 ,44 Museum of Art
 Ota, Seizo אֹוָטה, ֵסייזֹו

101
 Ote-mon אֹוֶטה-מֹון, שער

12 Gate
אוטובוס 120, 121, 125

אוכל אתני, שין־אֹוקּוּבֹו 108
אוכל ומשקאות

אוכל אתני בשין־אֹוקּוּבֹו   
108

ראו גם ברים, בתי־קפה,   
מסעדות

(ה(אולימפיאדה (של 1964( 
102 ,76 ,39

אֹום ִשיְנִריְקיֹו, מתקפת טרור 
ברכבת התחתית ((1995 

39 Aum Shinrikyo
 Umaya אּומאָיה, גשר

17 Bridge
 Omotesando אֹומֹוֶטסאנדֹו

103 ,101 ,7 ,6
(ה(אומות המאוחדות, 
 United אוניברסיטת

103 Nations University

113 Omiya אֹוִמָיה
39 Ono, Yoko אונו, יוקו
 Unkai, אּונָקאי, יֹוֶנהאָרה

27 Yonehara
אופניים 121, 125

אופניים, רכיבה 121, 125
אֹוקאמֹוטֹו, טארֹו 

103 Okamoto, Taro
 Origami אוריגאמי ָקאיקאן

69 Kaikan
אֹושיָאֶגה ראו אּוֶאנֹו, 

ָאסאקּוָסה ואֹושיָאֶגה
 Oshima, אֹושיָמה, נאגיָסה

59 Nagisa
אזהרות מסע 122
ָאזּוָמּבאשי, גשר 

89 Azumabashi
אזורי זמן 125

ָאֶזקּוָרה סּוטָרה, מחסן 
26 Azekura Sutra Store

איֶדמיצּו, מוזיאון לאמנות 
 Idemitsu Museum of

82 ,45 Arts
 Idemitsu, איֶדמיצּו, סאדֹו

82 Sado
 Izumi, איזּומי, יֹוסּוֶקה

88 Yosuke
 ,101 Ito, Toyo איטֹו, טֹויֹו

103
40 Ito, Chuta איטֹו, צ׳ּוָטה

איי הסוללה 34
 Eitai Bridge ֵאייָטאי, גשר

17
82 Ienari ִאֶיינארי

82 Ietsuna ִאֶייצּוָנה
42 Inari אינארי

אינֹוקאשיָרה, פארק 
116 Inokashira Park

אינֶטר־ֶמדיָאֶטק 
 ,44 Intermediatheque

76
אינטרנט 69, 124

אינטרנט אלחוטי 69

איֶסטאן, גלריה לאמנות 
109 Isetan Art Gallery
 Ichi no Torii איצ׳י נֹו טֹורי

30
52 Ikebukuro איֶקּבּוקּורֹו

אירועים חינם 68-69
אירועים מיוחדים 69, 70-71

אמבולנס 122, 123
 Amuse ָאמיּוז, מוזיאון

89 Museum
 Ameyoko ָאֶמיֹוקֹו, שוק

67 ,6 Market
אמנות ציבורית 68

אמנות רחוב
רֹוּפֹונגי 96  

אמנות
אמנות ציבורית 68  

אמנות רחוב ברֹוּפֹונגי 96  
גלריות לאמנות 46-47  

חנויות לאמנות 67  
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

 Engetsukyo ֶאנֶגצּוקיֹו, גשר
28 Bridge

 Ende & ֶאנֶדה וֶּבקמאן
41 Böckmann

 Ando, Tadao ָאנדֹו, טאָדאֹו
103 ,101 ,95 ,51

 Enshu, ֶאנשּו, קֹוּבֹורי
75 ,15 Kobori

 Asahi ָאסאהי, אולם הבירה
48 ,16 Beer Hall

 Asano, Lord ָאסאנֹו, אדון
38

ָאסאקּוָסה ֶאנֵגיי, אולם 
 ,59 Asakusa Engei Hall

89
 Asakusa ָאסאקּוסה ג׳ינָג׳ה

15 Jinja
ָאסאקּוָסה ראו אּוֶאנֹו, 
ָאסאקּוָסה ואֹושיָאֶגה

ָאסאקּוָרה, מוזיאון הפיסול 
 Asakura Museum of

33 Sculpture
 Asakura, ָאסאקּוָרה, פּומיֹו

33 Fumio

 Asahara, ָאָסהאָרה, שֹוקֹו
39 Shoko

אקוואריום
פארק סי לייף טוקיו   

54 Tokyo Sea Life Park
35 Aqua City ָאקָווה סיטי

13 Akihito ָאקיהיטֹו, הקיסר
ָאָקסאָקה ראו רֹוּפֹונגי 

וָאָקסאָקה
ארכיון הקולנוע הלאומי של 

 National Film יפן
 Archive of Japan

81 ))NFAJ
ארמון ראו ארמון הקיסר

אשרה 122, 123

ב
ּבאשֹו אינארי, מקדש ופסל 
 Basho Inari Shrine and

17 Statue
 Basho, ּבאשֹו, מאצּואֹו

17 Matsuo
 Babasaki ָּבּבאסאקי, חפיר

77 Moat
בגדים

מוזיאון התלבושות ּבּונָקה   
ָגקּוֶאן 107
קניות 104  

(ה(בודהה הגדול של 
 Great Buddha יאנאָקה

33 ,32 of Yanaka
77 Budokan ּבֹודּוקאן
ּבּונקאמּוָרה, תיאטרון 

58 Bunkamura Theatre
ּבּונָקה ָגקּוֶאן, מוזיאון 
 Bunka התלבושות
 Gakuen Costume

107 Museum
 Bourgeois, בורז׳ואה, לואיז

97 ,96 Louise
בטיחות 122, 123

בידור 58-59
אירועים חינם 68-69  

מקומות בילוי של תרבות   
הפופ 56-57

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 69, 70-71

ביטוח 122
ביטוח נסיעות 122

 Benten Mound ֶּבנֶטן, תל
15

21 Benten-do ֶּבנֶטן-דֹו
(ה(בנק המרכזי של יפן 

 ,75 ,40 Bank of Japan
76

בנקים 122-123, 124
ברטולוצ׳י, ברנרדו 

 Bertolucci, Bernardo
39

ברים 64-65
טיפים לטיול בזול 69  
רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 98  

שינג׳ּוקּו 110  
שעות פתיחה 124  
בתי־חולים 122, 123

בתי־מרקחת 122, 123
בתי־קברות

ָאאֹויאָמה 101  
יאנאָקה 32  

בתי־קפה 64-65

ג
 Zhu ג׳ּו שּונשּוֵאיי

28 Shunshui
גֹוג׳ֹו ֶטנג׳ין, מקדש השועלים 
 Gojo Tenjin Fox Shrine

20
גֹוטֹו, מוזיאון לאמנות 

116 Gotoh Art Museum
 ,7 Golden Gai גֹולֶדן ָגאי

109 ,107
גֹוקּוקו-ג׳י, מקדש 

41 Gokuku-ji Temple
 Ghibli גיּבלי, מוזיאון

116 ,57 ,54 Museum
31 JR Bridge ג׳יי-אר, גשר

80-85 ,69 ,18 Ginza גינָזה
חנויות ייחודיות 84  
מסלול הליכה 83  

מסעדות 85  
מפות 80, 83  

קניות 83  

אינדקס
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גינָזה, גלריה לעיצוב גראפי 
 Ginza Graphic Gallery

46
97 Gallery Ma גלריה ָמה

 Gallery גלריה קֹויאנאגי
46 Koyanagi

גלריות ראו מוזיאונים 
וגלריות

 Crafts גלריית מלאכות־היד
77 ,76 ,40 ,13 ,6 Gallery

גני־חיות
גן־החיות אּוֶאנֹו 20, 54  
פארק סי לייף טוקיו 54  

גנים ראו פארקים וגנים
 Jenner, ֶג׳ֶנר, אדוארד, פסל

27 Edward
 Grant, גראנט, יוליסס

43 .Ulysses S
גשרים

גשר אּומאָיה 17  
גשר ָאזּוָמּבאשי 89  

גשר ֵאייָטאי 17  
גשר ֶאנֶגצּוקיֹו 28  

גשר ג׳יי־אר 31  
גשר הקשת 34  
גשר יאנאגי 16  

גשר ניג׳ּוּבאשי 12  
גשר ניהֹונּבאשי 18, 76  

גשר צּוֶטנקיֹו 29  
גשר קֹוָמָגטאֶקה 16  

גשר ִקיֹוסּו 16  

ד
 Daien-ji דאֶיין-ג׳י, מקדש

32 Temple
ָדאימיֹו (אדון פיאודלי( 

18 Daimyo
ָדאימיֹו, מוזיאון שעוני 

 Daimyo Clock Museum
33

 Daikanyama ָדאיָקנָיאָמה
52

דואר 124, 125
דובדבן, פריחה 21, 71

 Design Festa דיזיין ֶפסָטה
70

ַדייֶבר־סיטי טוקיו פלאזה 
 DiverCity Tokyo Plaza

35
 Denbo-in ֶדנּבֹו-אין, גן

15 Garden
35 Decks ֶדקס
דרכון 122, 123

דת 42-43

ה
 Hattori האטֹורי, בנין

83 ,41 Building
 Hama האָמה ריקיּו, גן

 ,50 ,17 ,6 Rikyu Garden
82

האנאזֹונֹו, מקדש 
109 Hanazono Shrine

האֶנָדה, נמל־התעופה 
120 Haneda Airport

Hachiko האצ׳יקֹו
פסל 69, 101, 102  

114 Hakone האקֹוֶנה
האראג׳ּוקֹו ראו ָאאֹויאָמה, 

האראג׳ּוקֹו ושיּבּוָיה
האָרה, מוזיאון לאמנות בת־
 Hara Museum of זמננו
116 Contemporary Art

הגל הגדול (הֹוקּוַסאי( 39
Hongan- הֹונגאן-ג׳י, מקדש

40 ji Temple
26 Honkan הֹונקאן

הֹוקּוָסאי, קאצּושיָקה 
 Hokusai, Katsushika

101 ,39
הֹוראי-ג׳יָמה, האי 

28 Horai-jima Island
 Hie Shrine היֶאה, מקדש

95 ,92-93 ,43
 Hibiya Park היִּבָיה, פארק

81 ,50
 Higuchi, היגּוצ׳י, איצ׳יֹו

39 Ichiyo
27 Hyokeikan ִהיֹוֵקייקאן
26 Heiseikan ֵהייֵסייקאן

היסטוריה 38-39
היסטוריים, מבנים 40-41
ָהנאזארי אינארי, מקדש 

 Hanazari Inari השועלים
20 Fox Shrine

 Hanayashiki ָהנאיאשיקי
89 ,88

 Mount Takao הר טאָקאֹו
114

114 Mount Fuji הר פוג׳י
 Herzog & הרצוג וֶדה ֶמרֹון

51 de Meuron

ו
 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט

108 Vincent
וואדאקּוָרה, פארק 

 Wadakura המזרקות
13 Fountain Park

 Wako וואקֹו, בית הכלבו
41 Building

 Watanabe, ָוטאנאֶּבה, ג׳ין
41 ,26 Jin

 Viñoly, ויניֹולי, רפאל
82 ,51 Rafael

ז
 ,6 Zojo-ji Temple זֹוג׳ו-ג׳י

97 ,43
זיקוקים, נהר סּומיָדה 17, 71

ֶזנשֹו-ָאן, מקדש 
32 Zensho-an Temple

ח
חג הבגרות 70

חרבות, מוזיאון יפן 
 Japanese Sword

53 Museum
חשמליות 52

חשמלית 120-121

ט
83 Taisho ָטאישֹו, תקופת

 Tange, Kenzo טאנֶגה, ֶקנזֹו
109 ,103 ,102 ,51 ,50 ,35

 Taniguchi, טאניגּוצ׳י, יֹוִשיֹו
26 Yoshio

 Tatsuno, טאצּונֹו, קינגֹו
76 ,75 ,41 ,40 Kingo

 Takao, Mount טאָקאֹו, הר
114

טאקאמּוָרה, קֹואּון 
27 Takamura, Koun

21 Takamori טאקאמֹורי
טאֶקשיָטה־דֹורי 

102 ,7 Takeshita-dori
טארֹו אֹוקאמֹוטֹו, המוזיאון 

 Taro Okamoto לזכר
103 Memorial Museum

טֹוגֹו, אדמירל ֵהייהאצ׳ירֹו 
 Togo, Admiral
102 Heihachiro

 Togo Shrine טֹוגֹו, מקדש
102

108 Togo, Seiji טֹוגֹו, ֵסייג׳י
טֹוגּורי, מוזיאון לאמנות 

 Toguri Museum of Art
102

טֹוֶדן ָאָרקאָווה, קו 
 Toden החשמלית

 Arakawa Streetcar Line
52

 Toyosu טֹויֹוסּו, שוק הדגים
66 Fish Market

טֹויֹוקאָווה אינארי, מקדש 
 Toyokawa Inari Shrine

96 and Temple
26 Toyokan טֹויֹוקאן

 Tolman טולמן, אוסף
46 Collection

טֹוקּוגאָווה ִאֶיָיאסּו 
 ,20 Tokugawa Ieyasu

113 ,38
טֹוקּוגאָווה יֹוריפּוָסה 

28 Tokugawa Yorifusa
טֹוקּוגאָווה יֹושינֹוּבּו 

 Tokugawa Yoshinobu
32

טֹוקּוגאָווה, שֹוגּונאט 
 Tokugawa shogunate

97 ,43 ,28

 Tokudaiji טֹוקּוָדאיג׳י סאֵהיי
28 Sahei

 Tokyo Big טוקיו ּביג ַסייט
56 ,35 Sight

טוקיו, בית־העירייה של 
 Tokyo Metropolitan

 Government Building
109 ,48 ,7

59 Tokyo Dome טוקיו דֹום
 Tokyo טוקיו דֹום סיטי

55 Dome City
טוקיו, המרתון של 70

 Tokyo טוקיו וֹונֶדר ַסייט
47 Wonder Site

 Tokyo Tower טוקיו, מגדל
96 ,6

 Tokyo טוקיו מידטאּון
97 ,95 ,6 Midtown

 Tokyo City טוקיו סיטי ויּו
97 View

 Tokyo טוקיו סַקיי טרי
89 ,49 ,17 ,7 ,6 Skytree
 Tokyo טוקיו, פארק דיסני

116 ,55 Disney® Resort
 Tokyo טוקיו, תחנת

77 ,76 ,41 ,7 Station
30 Torii )טֹורי (שערים

 Toshogu טֹושֹוגּו, מקדש
20 Shrine

טיול בזול
אירועים חינם 68-69  

מלונות 130-131  
טיולים מאורגנים 69, 125

טיולים מודרכים 125
טיסה 120, 121

טיפים 124
טלוויזיה 124, 125

טלפון 124, 125
טלפונים ניידים 124

 Tenno-ji ֶטנו-ג׳י, מקדש
32 Temple

 Tennozu Isle ֶטנֹוצּו, האי
52

 Tanizaki, ָטניזאקי, ג׳וניצ׳ירֹו
39 Junichiro

טקסי טיהור במים 70
ָטָקראזּוָקה, תיאטרון 

Takarazuka Theater 
58

ָטָקשימאָיה טיימס סקוור 
 Takashimaya Times

108-109 Square
טרור 39

י
 Yanagi Bridge יאנאגי, גשר

16
 ,11 ,7 Yanaka יאנאָקה

32-33
יאנאָקה, בית־הקברות 

32 Yanaka Cemetery
 Yanaka יאנאָקה גינָזה

32 Ginza
 Yasukuni יאסּוקּוני, מקדש

77 ,42-43 Shrine
יֹויֹוגי, האיצטדיון הלאומי 

 Yoyogi National
102 Gymnasium

 Yoyogi Park יֹויֹוגי, פארק
68-69 ,51

 ,114 Yokohama יֹוקֹוהאָמה
118-119

יּושיָמה ֵסיידֹו, מקדש 
 Yushima Seido Temple

42
ילדים, מוקדי־עניין 54-55

כ
כסף 122-123

כספומטים 123
כרטיסי אשראי 123
כתבי־עת 124, 125

ל
 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶיה

20
לשכות מידע לתיירים 124, 

125
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מ
 Manjiro, מאנג׳ירֹו, ג׳ון

101 John
 Manet, מאֶנה, אדּוָאר

75 Édouard
 Maekawa, ָמֶאקאָווה, קּוניֹו

87 Kunio
 Maki, מאקי, פּומיהיקֹו

46 Fumihiko
59 Murray, Bill מארי, ביל
מבנים חדישים ובני־זמננו 

50-51
מֹוד ָגקּוֶאן, מגדל הפקעת 

 Mode Gakuen Cocoon
48 Tower

מוזיאון האדריכלות הפתוח 
 Edo-Tokyo ֶאדֹו-טוקיו

 Open Air Architectural
114-115 Museum

(ה(מוזיאון הלאומי לאמנות 
 National בת־זמננו

 Museum of Modern
75 ,12 ,6 )Art )MOMAT

(ה(מוזיאון הלאומי לאמנות 
 National מערבית

 Museum of Western
20 Art

(ה(מוזיאון הלאומי לטבע 
 National ולמדע

 Museum of Nature and
87 ,55 Science

(ה(מוזיאון הלאומי למדעים 
 National ולחדשנות

 Museum of Emerging
 Science and Innovation

55 ,35 ,7
(ה(מוזיאון הלאומי של טוקיו 

 Tokyo National
 ,24-27 ,11 ,7 ,6 Museum

87 ,45
(ה(מוזיאון העירוני לאמנות 

 Tokyo Metropolitan Art
87 Museum

(ה(מוזיאון העירוני לצילום 
 Tokyo Metropolitan

 Museum of
45 Photography

מוזיאונים וגלריות 44-47
אוסף טולמן 46  

אינֶטר־ֶמדיָאֶטק 44, 76  
ארכיון הקולנוע הלאומי   

81 )NFAJ) של יפן
גלריה איֶסטאן לאמנות   

109
גלריה גינָזה לעיצוב גראפי   

46
גלריה ָמה 97  

גלריה קֹויאנאגי 46  
גלריה שיֵסיידֹו 46  

גלריית מלאכות־היד 6,   
77 ,76 ,40 ,13

גן מּוקֹוג׳יָמה ִהיאָקה-ֶאן   
50

המוזיאון הלאומי לאמנות   
 ,6 )MOMAT) בת־זמננו

75 ,12
המוזיאון הלאומי לאמנות   

מערבית 20
המוזיאון הלאומי לטבע   

ולמדע 55, 87
המוזיאון הלאומי למדעים   

ולחדשנות 7, 35, 55
המוזיאון הלאומי של   

טוקיו 6, 7, 11, 24-27, 45, 
87

המוזיאון העירוני לאמנות   
87

המוזיאון העירוני לצילום   
45

המוזיאון לאמנות אֹוָטה   
101 ,44

המוזיאון לאמנות   
116 )MOT) בת־זמננו

המוזיאון לאמנות סֹומּפֹו   
ָג׳ּפאן ניּפֹונקֹוָאה 108
המוזיאון לזכר טארֹו   

אֹוקאמֹוטֹו 103
המוזיאון לזכר משפחת   

מיצּוי 77
המרכז הלאומי לאמנות   

בטוקיו 47, 49, 95, 97
הספירלה 46, 103  

טוקיו וֹונֶדר ַסייט 47  

טיפים לטיול בזול 68, 69  
מוזיאון ֶאדֹו-טוקיו 6, 7,   

44 ,18-19 ,10
מוזיאון ֶאדֹו-שיטאמאצ׳י   
למלאכות־יד מסורתיות 

89 ,88
מוזיאון איֶדמיצּו לאמנות   

82 ,45
מוזיאון ָאמּוֶסה 89  

מוזיאון גֹוטֹו לאמנות 116  
מוזיאון גיּבלי 54, 57, 116  

מוזיאון האדריכלות   
הפתוח ֶאדֹו-טוקיו 114-115

מוזיאון האנימציה   
סּוגינאמי 116

מוזיאון האָרה לאמנות   
בת־זמננו 116

מוזיאון החרבות של יפן   
53

מוזיאון המטבע 76  
מוזיאון העפיפונים 54, 77  
מוזיאון הפיסול ָאסאקּוָרה   

33
מוזיאון הפרסום בטוקיו   

83 ,45
מוזיאון הרכבות (אֹוִמָיה(   

113
מוזיאון התופים 54  

מוזיאון התלבושות ּבּונָקה   
ָגקּוֶאן 107

מוזיאון טֹוגּורי לאמנות   
102

מוזיאון טֹומֹו 96  
מוזיאון יפן לפולקלור 44  

מוזיאון מֹורי לאמנות 45,   
97

מוזיאון ֶנזּו 6, 44, 100,   
103

מוזיאון סּונטֹורי לאמנות   
97 ,95

מוזיאון שיטאמאצ׳י 21  
מוזיאון שעוני הָדאימיֹו 33  

 NTT מרכז התקשורת של  
108

ניהֹון מינָקה־ֶאן 116  
שעות פתיחה 124  

47 3331 Arts Chiyoda  
 SCAI – The Bathhouse  

47
47 Zeit-Foto Salon  

120-121 Monorail מֹונֹוֵרייל
מונית 121

מועדוני מוסיקה 60-61
שינג׳ּוקּו 110  

מועדונים
מועדוני מוסיקה 60-61,   

110
רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 98  

מּוקֹוג׳יָמה ִהיאָקה-ֶאן, גן 
 Mukojima Hyakka-en

50 Garden
 Mori מֹורי, מוזיאון לאמנות

97 ,45 Art Museum
מזג־אוויר 125

מחוץ למסלול התיירים 
השחוק 52-53

מחוץ למרכז העיר 112-117
יומיים בקאמאקּוָרה 115  

מלונות 133  
מסעדות 117  
מפה 112-113  

עוד מן המיטב 116  
מטבע 122-123

 Currency מטבעות, מוזיאון
76 Museum

מטיילים נכים 122-123
 Miyazaki, ִמיָאזאקי, ָהיאֹו

116 ,54 ,39 Hayao
 Miyake, Issey מיאקי, איסי

95
מידע לתיירים 124, 125

29 Mito מיטֹו, משפחת
מיטפֹורד, ָאלֶג׳רנֹון 

30 Mitford, Algernon
ֵמייג׳י, גן האירוסים במקדש 

 Meiji Shrine Iris
31 ,11 Garden

 ,43 ,30 Meiji ֵמייג׳י, הקיסר
102 ,95

 Meiji Shrine ֵמייג׳י, מקדש
102 ,43 ,30-31 ,11 ,7 ,6

ֵמייג׳י, תקופה 18, 21
 Minsuku מינשּוקּו, מלונות

132-133
מיצּוי, המוזיאון לזכר 

 Mitsui משפחת
77 Memorial Museum

 Michiko מיצ׳יקֹו, הקיסרית
13

מכבי־אש 122, 123
(ה(מכון והפארק לחקר 
 Institute for הטבע

 Nature Study and Park
51

מכונית, נהיגה בטוקיו 121
מכשירי חשמל 125

מלונות 126-127, 128-133
מלונות 132-133

מלחמת־העולם השנייה 13, 
39

מסוק, טיולים מאורגנים 
125

מסלול הליכה 77
מסלולי הליכה

ָאאֹויאָמה, האראג׳ּוקֹו   
ושיּבּוָיה 103

אּוֶאנֹו, ָאסאקּוָסה   
ואֹושיָאֶגה 89

גינָזה 83  
טיולי הליכה מודרכים   

125 ,69
מרכז טוקיו 77  

רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 97  
שינג׳ּוקּו 109  

מסעדות 62-63, 126, 127
ָאאֹויאָמה, האראג׳ּוקֹו   

ושיּבּוָיה  105
אּוֶאנֹו, ָאסאקּוָסה   

ואֹושיָאֶגה 91
גינָזה 85  

טיפים לטיול בזול 69  
מחוץ לעיר 117  
מרכז טוקיו 79  

רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 99  

שינג׳ּוקּו 111  
שעות פתיחה 124  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מספרי העמודים בדפוס 

מודגש מתייחסים למופע 
העיקרי.

מעבורות 120, 121
מעיינות חמים 34, 53

מפות
ָאאֹויאָמה, האראג׳ּוקֹו   

ושיּבּוָיה 100, 103
אּוֶאנֹו, ָאסאקּוָסה   

ואֹושיָאֶגה 86-87, 89
אּוֶאנֹו, פארק 21  

בתי־קפה וברים 64  
גינָזה 80, 83  

גלריות אמנות 46  
גן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן   

51
גני ארמון הקיסר 13  

גנים ופארקים 48  
האי אֹוָדאיָּבה 35  
טיול בטוקיו 6-7  

מבנים חדישים ובני־זמננו   
50

מבנים עתיקים 41  
מוזיאונים וגלריות 44  

מועדוני מוסיקה 61  
מוקדי־עניין עיקריים   

10-11
מחוץ לעיר 112-113  

מסעדות 63  
מקומות פולחן 43  
מרכז טוקיו 74, 77  

ֶסנסו-ג׳י, מקדש  15  
קאמאקּוָרה 115  

רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 94, 97  
שינג׳ּוקּו  106, 109  

מקדשים 68
ֶּבנֶטן-דֹו 21  

טקסי טיהור במים 70  
מקדש גֹוקּוקו-ג׳י 41  
מקדש דאֶיין-ג׳י 32  

מקדש האנאזֹונֹו 109  
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מקדשים, המשך
מקדש הֹונגאן-ג׳י 40  

מקדש היֶאה 43, 92-93,   
95

מקדש השועלים גֹוג׳ֹו   
ֶטנג׳ין 20

מקדש השועלים   
ָהנאזארי אינארי 20
מקדש ופסל ּבאשֹו   

אינארי 17
מקדש זֹוג׳ו-ג׳י 6, 43, 97  

מקדש ֶזנשֹו-ָאן 32  
מקדש טֹוגֹו 102  

מקדש טֹויֹוקאָווה אינארי   
96

מקדש טֹויֹוקאָווה אינארי   
96

מקדש טֹושֹוגּו 20  
מקדש ֶטנו-ג׳י 32  

מקדש יאסּוקּוני 42-43,   
77

מקדש יּושיָמה ֵסיידֹו 42  
מקדש ֵמייג׳י 6, 7, 11,   

102 ,43 ,30-31
מקדש נאריָטסאן   

שינשֹוג׳י 115
מקדש נֹוגי 95, 97  

מקדש ֶנזּו 42  
מקדש סּוָאה 32  

מקדש סּוִמיֹושי 16  
מקדש ֶסנגאקו-ג׳י 42  
מקדש ֶסנסו-ג׳י 6, 7,   

 ,42 ,38 ,14-15 ,10 ,8-9
89 ,88

מקדש קאנָדה ְמיֹוג׳ין 42  
מקומות פולחן 42-43

מרחצאות ומעיינות חמים 
53 ,34

(ה(מרכז הלאומי לאמנות 
 National Art בטוקיו

 ,49 ,47 Center, Tokyo
97 ,95

 NTT מרכז התקשורת של
 NTT Inter

 Communication
108 Center

מרכז טוקיו 74-79
מסעדות 79  

מפות 74, 77  
קניות 78  

מרפסות תצפית 68
משטרה 122, 123

משרד המשפטים 41

נ
15 Nade Jizo נאֶדה ג׳יזֹו

 Natsume, נאצּוֶמה, סֹוֶסקי
39 Soseki

נאקאמיֶסה־דֹורי 
14 Nakamise-dori
116 Nakano נאקאנֹו
Naka- נאָקה־ֶמגּורֹו

52 Meguro
נאריָטסאן שינשֹוג׳י, מקדש 

 Naritasan Shinshoji
115 Temple

 Nagai, Kafu ָנגאי, קאפּו
39

 Noh theater נֹו, תיאטרון
58

נֹוגי, הגנרל מאֶרסּוֶקה 
 Nogi, General

95 Maresuke
 Nogi Shrine נֹוגי, מקדש

97 ,95
 Nezu ֶנזּו, מוזיאון

 ,100 ,44 ,6 Museum
103

 Nezu Shrine ֶנזּו, מקדש
42

 Nezu, ֶנזּו, ָקאיצ׳ירֹו
100 Kaichiro

 Nijubashi ניג׳ּוּבאשי, גשר
12 Bridge

 Nihon ניהֹון מינָקה־ֶאן
116 Minka-en
ניהֹונּבאשי, גשר 

 ,18 Nihonbashi Bridge
76

 Niten-mon ניֶטן-מֹון, שער
14 Gate

53 Ningyocho נינגיֹוצ׳ֹו

 Nippon ניּפֹון ּבֹודּוקאן
13 Budokan
113 Nikko ניקֹו

 Nikolai ניקולאי, קתדרלה
43 ,41 Cathedral

נישיזאָווה, ִריּוֶאה 
101 Nishizawa, Ryue

ָנקאגין, מגדל הקפסולות 
 Nakagin Capsule

48 Tower
נשים מטיילות 122

ס
ָסאיגֹו טאקאמֹורי, פסל 
21 Saigo Takamori

 Sanja סאנָג׳ה, פסטיבל
70 Festival

 San-mon סאן-מֹון, שער
97 Gate

סאקאמֹוטֹו, ריּואיצ׳י 
39 Sakamoto, Ryuichi

סאֶקה ושֹוצ׳ּו, מרכז המידע 
 Japan Sake and היפני
 Shochu Information

81 Center
סאקּוראָדה-מֹון, שער 

12 Sakurada-mon Gate
 Sejima, ֶסג׳יָמה, קאזּויֹו

101 Kazuyo
 Suwa סּוָאה, מקדש

32 Shrine
סּוגינאמי, מוזיאון 

 Suginami האנימציה
 Animation Museum

116
 Sumida סּומיָדה, נהר

 ,16-17 ,10 ,7 ,6 River
89

זיקוקים 17, 71  
סּוִמיֹושי, מקדש 

16 Sumiyoshi Shrine
סֹומּפֹו ָג׳ּפאן ניּפֹונקֹוָאה, 

המוזיאון לאמנות 
 Sompo Japan

 Nipponkoa Museum
108 of Art

 Suntory סּונטֹורי, אולם
58 Hall

סּונטֹורי, מוזיאון לאמנות 
 Suntory Museum of

97 ,95 Art
 Starck, סטארק, פיליפ

50 ,16 Philippe
 Tokyo סי לייף טוקיו, פארק

54 Sea Life Park
 St. סיינט מרי, קתדרלה
49 s Cathedral׳Mary

סכנות ומטרדים 122
ֶסנגאקו-ג׳י, מקדש 

42 Sengaku-ji Temple
 Senso-ji ֶסנסו-ג׳י, מקדש
 ,10 ,8-9 ,7 ,6 Temple
89 ,88 ,42 ,38 ,14-15
ספינות שחורות 38, 114

103 ,46 Spiral ה(ספירלה)

ע
עיתונים 124, 125

 Kite עפיפונים, מוזיאון
77 ,54 Museum

פ
 Palette Town ָּפאֶלט טאון

34
פארקי מים

פארק המזרקות   
וואדאקּוָרה 13

פארקי שעשועים
ָהנאיאשיקי 88, 89  
טוקיו דֹום סיטי 55  

פארק דיסני בטוקיו 55,   
116

פארקים וגנים 48-49
אירועי פריחה וגינון 71  

גן ֶדנּבֹו-אין 15  
גן האירוסים במקדש   

ֵמייג׳י 11, 31
גן האָמה ריקיּו 6, 17, 50,   

82
גן קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן   

51 ,28-29 ,11 ,7
גן ִקיֹוסּומי־ֶטֵיין 50  

גן ריקּוגי־ֶאן 51  
גני ארמון הקיסר 6, 7,   

12-13 ,10
גני ִקיּו־פּורּוקאֶווה 52  

הגן המזרחי של ארמון   
הקיסר 12, 75, 77

 Hibiya היִּבָיה, פארק  
81 ,50 Park

המוזיאון הלאומי של   
טוקיו 26

המכון והפארק לחקר   
הטבע 51

הפארק הימי אֹוָדאיָּבה 35  
פארק אּוֶאנֹו 6, 7, 10,   

86 ,20-21
פארק אינֹוקאשיָרה 116  

פארק המזרקות   
וואדאקּוָרה 13

פארק יֹויֹוגי 51, 68-69  
פארק קיטאנֹומארּו 77  

שינג׳ּוקּו גיֹוֶאן 36-37, 51,   
109 ,107

פארקים נושאיים ראו 
פארקי שעשועים

 Parkes, ּפארקס, סר הנרי
30 Sir Harry

פּוג׳י, המטה של רשת 
 Fuji TV הטלוויזיה

35 Building
114 Fuji, Mount פּוג׳י, הר
 Fujita, פּוג׳יָטה, צּוגּוהארּו

12 Tsuguharu
 Japan פולקלור, מוזיאון יפן

 Folk Crafts Museum
44

(ה(פורום הבינלאומי בטוקיו 
 Tokyo International

82 ,49 ,7 Forum
פסטיבלים 69, 70-71

פראדה ָאאֹויאָמה, בית 
 Prada Aoyama

49 Building
 Perry, ֶּפרי, קומודור מתיו

 Commodore Matthew
114 ,38 ,34

פריחה וגינון, אירועים 71

(ה(פרלמנט 40
(ה(פרלמנט הלאומי 40

 Ad פרסום בטוקיו, מוזיאון
83 ,45 Museum Tokyo

פשיעה 122

צ
 Tsutenkyo צּוֶטנקיֹו, גשר

29 Bridge
42 Tsunayoshi צּונאיֹושי
Tsukuda- צּוקּוָדה-ג׳יָמה

16 jima
צּוקיג׳י, השוק החיצוני 

 ,6 Tsukiji Outer Market
82 ,66

צ׳ידֹוריגאפּוצ׳י 
13 Chidorigafuchi

ק
קאבוקי-ָזה, תיאטרון 

 ,6 Kabukiza Theatre
81 ,59 ,19

 ,7 Kabukicho קאבוקיצ׳ֹו
109 ,106

 Kagurazaka קאגּוָרזאָקה
53

113 Kawagoe קאוואגֹוֶאה
קאוואגּוצ׳י־קֹון 

114 Kawaguchi-ko
115 Kamakura קאמאקּוָרה

 Kanda קאנָדה מאצּורי
71 Matsuri

קאנָדה ְמיֹוג׳ין, מקדש 
 Kanda Myojin Shrine

42
 ,38 ,15 ,14 Kannon קאנֹון

70
 Golden קאנֹון המוזהבת

38 ,15 Kannon
קאָרה־מֹון, שער 

20 Kara-mon Gate
 Caretta קאֶרָטה ִשיֹודֹום

83 Shiodome
 Kuhachiya קּוהאִצ׳ָיה, בית

28 House
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קֹוישיקאָווה קֹוראקּוֶאן, גן 
 Koishikawa Korakuen
51 ,28-29 ,11 ,7 Garden

קולנוע 59
ארכיון הקולנוע הלאומי   
 National Film Archive

81 ))NFAJ
קֹוָמָגטאֶקה, גשר 

16 Komagata Bridge
 Kuma, Kengo קּוָמה, ֶקנגֹו

103 ,53 ,44
 Conder, קֹונֶדר, ג׳ֹוזאָיה

43 ,40 Josiah
קונסוליות 123

קונפוציוס, תורה 42
 Coppola, קופולה, סופיה

59 Sofia
קּורֹוסאָווה, ָאקיָרה 

39 Kurosawa, Akira
קּורֹוקאָווה, קישֹו 

 ,50 Kurokawa, Kisho
51

 Korin, קֹורין, אֹוגאָטה
100 Ogata

54 KidZania קיד-זאנָיה
ִקיּו איוואסאקי-ֵטיי, אחוזת 

 Kyu Iwasaki-tei
40 Mansion

 Kiyosu Bridge ִקיֹוסּו, גשר
16

ִקיֹוסּומי־ֶטֵיין, גן 
 Kiyosumi-teien

50 Garden
ִקיּו־פּורּוקאֶווה, גני 
 Kyu-Furukawa

52 Gardens
קיטאנֹומארּו, פארק 

77 Kitanomaru Park
(ה(קיסר, גני ארמון 
 Imperial Palace

12-13 ,10 ,7 ,6 Grounds
(ה(קיסר, הגן המזרחי של 
 Imperial Palace ארמון

77 ,75 ,12 East Gardens
(ה(קיסר, כיכר ארמון 

 Imperial Palace Plaza
13

(ה(קיסרי, בית האוצר 
 Imperial Treasure

30 House
 Kikuchi, קיקּוצ׳י, טֹומֹו

96 Tomo
 Kikuchi, קיקּוצ׳י, רינקֹו

59 Rinko
38 Kira, Lord קיָרה, אדון

ָקמינארי-מֹון, שער 
 Kaminari-mon Gate

89 ,14
קנדה, הגן בשגרירות 50

 Kenzo ֶקנזֹו טאנֶגה ושות׳
50 Tange Associates

קניות 126, 127
ָאאֹויאָמה, האראג׳ּוקֹו   

ושיּבּוָיה 104
אּוֶאנֹו, ָאסאקּוָסה   

ואֹושיָאֶגה 90
גינָזה 83, 84  

מרכז טוקיו 78  
קניות לילדים 55  

שווקים, רחובות קניות   
וחנויות 66-67

שעות פתיחה 124  
ָקסטאקין, ניקולאי הקדוש 
 Kassatkin, St. Nikolai

43
ָקָּפּבאשי, עיר כלי־המטבח 

 Kappabashi
89 Kitchenware Town

(ה(קשת, גשר 34
קשתּות על גב סוס 70

קתדרלות
קתדרלת ניקולאי 41, 43  
קתדרלת סיינט מרי 49  

ר
ראש השנה החדשה 70

רדיו 124, 125
רוסית-אורתודוקסית, 

כנסייה 41, 43
רופאי שיניים 122

רופאים 122

 Roppongi רֹוּפֹונגי הילז
97 ,94 ,6 Hills

רֹוּפֹונגי וָאָקסאָקה 
 Roppongi and
94-99 Akasaka
אמנות רחוב 96  

מועדונים וברים 98  
מסלול הליכה 97  

מסעדות 99  
מפות 94, 97  

53 Ryogoku ִריֹוגֹוקּו
ִריֹוקאן ומינשּוקּו

 Wright, רייט, פרנק לויד
52 Frank Lloyd

ריקֹו, מרכז הצילום 
 Ricoh בשינג׳ּוקּו

 Imaging Square
Shinjuku

 Rikugi-en ריקּוגי־ֶאן, גן
51 Garden

ריקשות 88
רכבת 120, 121

מוזיאון הרכבות (אֹוִמָיה(   
113

רכבת 120, 121
רכבות, מוזיאון (אֹוִמָיה(   

113
רכבת תחתית 120, 121

רעידות־אדמה 13, 38, 122
רעש האדמה הגדול של 

קאנטֹו (1923( 13, 38

ש
שאראקּו, טֹושּוָסאי 

101 Sharaku, Toshusai
שבע־חמש-שלוש, פסטיבל 

 Seven-Five-Three
71 Festival

שגרירויות 123
שווקים 66-67, 69

 Shunmyo, שּונִמיֹו, מאסּונֹו
48 Masuno

שוקי פשפשים 69
 Shoken, שֹוֶקן, הקיסרית

30 Empress

שיּבּוָיה, מעבר החציה 
 ,69 Shibuya Crossing

103
 Shibuya שיּבּוָיה סטייל

103 style
שיּבּוָיה ראו ָאאֹויאָמה, 
האראג׳ּוקֹו ושיּבּוָיה

116 Shibamata שיָּבמאָטה
83 Shiodome ִשיֹודֹום

 Shiomizaka שיֹומיזאָקה
12

שיחון 141-143
שיט 120, 121

שיטאמאצ׳י, מוזיאון 
 Shitamachi Museum

21
שימֹוקיָטזאָווה 

52 Shimokitazawa
 Shin-Okubo שין-אֹוקּוּבֹו

109 ,108
שינּבאשי ֶאנּבּוג׳ֹו 

59 Shinbashi Enbujo
 ,6 Shinjuku שינג׳ּוקֹו

106-111 ,72-73
ברים ומועדוני מוסיקה   

110
מסלול הליכה 109  

מסעדות 111  
מפות 106, 109  

 Shinjuku שינג׳ּוקּו גיֹוֶאן
 ,107 ,51 ,36-7 Gyoen

109
 Shinobazu שינֹוּבאזּו, אגם

21 Pond
שינטֹו, אדריכלות 30

 Shiseido שיֵסיידֹו, גלריה
46 Gallery

שירותי חירום 122, 123
שירותים רפואיים 122, 123

26 Shiryokan שיריֹוקאן
שעוני הָדאימיֹו, מוזיאון 

 Clock Museum,
33 Daimyo

שעות פתיחה 124
שפה, שיחון 141-143

(ה(שרוולים הארוכים, 
דליקה (1657( 38

ת
תה, טקס 29

 Drum תופים, מוזיאון
54 Museum

תחבורה 69, 120-121

תיאטראות 58-59
קאבוקי-ָזה 6, 19, 59, 81  

(ה(תיאטרון הלאומי 
58 National Theatre

(ה(תיאטרון הלאומי החדש 
 New National Theatre

58
תיאטרון הנֹו הלאומי 

 National Noh Theatre
58

תקופת האבן, טוקיו של 27
תקנות המכס וההגירה 122

תקרית 47 הרֹונין (1701( 
42 ,38

תרבות הפופ, מקומות בילוי 
56-57

תרבות, תופעות 57

שמות מסחריים
 ,49 21_21 Design Sight

97 ,95
47 3331 Arts Chiyoda

33 Isetatsu
34 RiSuPia

 SCAI – The Bathhouse
47

47 Zeit-Foto Salon
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© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
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