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המדריך נועד לסייע לכם למצות את המיטב מביקורכם בברלין. היכרות עם ברלין ממפה 
את העיר ואת האזור, מציב אותם בהקשר ההיסטורי והתרבותי, וכולל גם לוח שנה של 
אירועים. כל האתרים הוא פירוט של האתרים העיקריים בעיר. ברלין בחלוקה לאזורים כולל 
תיאור של כל האתרים החשובים, תוך שימוש במפות, בצילומים ובאיורים מפורטים. ברלין 
רבתי מתמקד בעיר ההיסטורית ּפֹוטסדאם שבקרבת מקום, וכולל גם שלושה מסלולי הליכה 
באזורים של ברלין שמחוץ למסלול התיירים השחוק. המלצות על מסעדות ומלונות תמצאו 
בפרק מידע שימושי, לצד מידע על חנויות ושווקים, בידור וספורט. ואילו חשוב לדעת מרכז 

טיפים שימושיים במגוון נושאים, משירותים רפואיים ועד לתחבורה ציבורית.

במדריך זה מחולקת ברלין לשמונה אזורים, שלכל אחד מהם מוקדש פרק נפרד. כל אזור ניתן לזיהוי 
בקלות בזכות הצבע שהוקצה לו. כל פרק נפתח במבוא העוסק בהיסטוריה ובאופי של הרובע, וכולל מפת 

רחובות מאוירת של חלק מעניין במיוחד של הרובע. הניווט בפרק מבוסס על מספור האתרים בעמודיו 
הראשונים. האתרים החשובים ביותר זוכים לכפולת עמודים )או יותר(.

מפת ברלין רבתי
ברלין מחולקת לשמונה אזורי תיירות, 
המוצגים בצבעים במפה זו )ראו פנים 
הכריכה הקדמית(. לכל אזור מוקדש 

פרק תחת השער חלוקה לאזורים 
)עמ' 54-169(. החלוקה מופיעה גם 
במפות נוספות במדריך; בפרק מבט 

אל ברלין, למשל, תסייע לכם החלוקה 
למצוא את האתרים החשובים. המפה 

גם תעזור לכם למקם את שלושת 
מסלולי ההליכה )ראו עמ' 209-215(.
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אנדרטת שילר ופראנֶצזיֶשר דֹום, ז'אנדארֶמנמרקט

אזור אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן

כל האתרים

האזור שסביב השדרה הגדולה אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן נמנה עם הנאים ביותר בברלין. הוא החל 
להתפתח בתקופת הבארוק, כשנוסדו דֹורֹוֶתֶאנשטאט מצפון ופרידריכשטאט מדרום. החל 
מהמאה ה�18 הופיעו מבנים יוקרתיים לאורך השדרה ובפורום פרידריכיאנום (לימים 
ֶּבֶּבלּפלאץ). ב�200 השנה הבאות היתה אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן לאחת השדרות המפוארות ביותר 
בעיר.  אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן ניזוקה קשות בהפצצות של מלחמת העולם השנייה, וממשלת מזרח 
גרמניה לא השקיעה רבות בשיפוץ האזור, אבל למרות זאת תראו כאן את המקבץ הגדול 

ביותר של מבנים עתיקים בברלין.

כנסיות
q סאנקט�ֶהדוויגס�קתדרֶלה

r פרידריכסֶוורֶדרֶשה קירֶכה

y פראנֶצזיֶשר דֹום

i דֹויטֶשר דֹום

מוזיאונים וגלריות
1 צֹויגָהאּוס (המוזיאון לתולדות 

גרמניה; עמ' 60-1) 
7 מוזיאון גוגנהיים הגרמני

s המוזיאון לתקשורת

רחובות וכיכרות
2 אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן

0 ֶּבֶּבלּפלאץ
t ז'אנדארֶמנמרקט

f ּפאריֶזר ּפלאץ

תיאטראות ואולמות מופעים
w שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר�ֶדן�לינֶדן

u קונצרטָהאּוס

l קֹומיֶשה אֹוֶּפר

x ָאדמירלסּפאלאסט

c תיאטרון מקסים גורקי

מבנים ואתרים היסטוריים
3 נֹוֶייה ואֶכה

4 אוניברסיטת הּומּבֹולדט

5 ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריכס ֶדס גרֹוֶסן
6 הספרייה הממלכתית

8 ָאלֶטס ּפאֶלה

9 ָאלֶטה ּביּבִליֹוֶתק

e קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה

p מֹוֶרנקֹולֹונאֶדן

a שּפיֶטלקֹולֹונאֶדן

g שער ּבראנֶדנּבּורג

h אנדרטת השואה

v ּפאֶלה ָאם ֶפסטּונגסגראֶּבן

שונות 
o פרידריכשטאטּפאסאֶז'ן

d רובע הממשל לשעבר
j מלון ָאדלֹון

k שגרירות רוסיה

z ּבאנהֹוף פרידריכשטראֶסה

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה 

האחורית

 מסעדות
ראו עמ' 232-3

Augustiner am Gemdarmenmarkt  1
Bocca di Bacco  2

Borchardt  3
Cookies Cream  4

Chipps  5
Dressler  6

Einstein Cafe  7
Fischers Fritz  8

Lorenz Adlon Esszimmer  9
Margeaux  10
Nante-Eck  11

Quarré  12
Samadhi  13

Vau  14
Zwolf Apostel  15

ראו גם מפות הרחובות
9 ,8

57  | ורים   חלוקה לאז
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כל אזור מסומן בצבע אחר, 
כדי לסייע לכם באיתורו.

במפות האיתור תוכלו 
לראות היכן אתם נמצאים 
יחסית לשאר חלקי העיר.

מפת רחובות מאוירת: 
ְּבָרייטָשייטּפלאץ וקּורפירסֶטנדאם 

הקצה המערבי של קּו'דאם, בייחוד ָטאּוֶזנצֶיינשטראֶסה 
וְּבָרייטָשייטּפלאץ, הוא המרכז הישן של מערב ברלין. 

לפני שלושים שנה ייצג הרובע את שיא המודרניות, 
ותיירים מכל העולם ביקרו בבתי הכלבו והתרשמו מבנייני 
המשרדים החדשניים. האווירה הייחודית נשמרה אמנם, 

אבל בינתיים האפילו על השדרה מתחמים חדשים 
כמו ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ ופרידריכשטראֶסה. עם זאת, 

באף מקום אחר בברלין לא תראו כיכר כה מלאת�חיים 
כמו ְּבָרייטָשייטּפלאץ, בית כלבו אופנתי כמו ָקה.ֶדה.

ֶוה או רחוב יוקרתי ומעודן כמו פאזאֶננשטראֶסה.

אזור 
קּורפירסֶטנדאם

טירגארֶטן

אזור שלֹוס 
שארלֹוֶטנּבּורג 

KURFÜRSTENDAMM

MEINEKESTRASSEF A S A N E N S T R A S S E

AU
G

SBU
RG

ER STRASSE

K A N
T S T R A S S E

BUDAPESTER STRASSE

JOACHIM
STALER STRASSE

4 קּו'דאם

טיול לאורך קּו'דאם הוא 
בגדר חובה לכל תייר בעיר.

5 לודוויג–ֶארהארט–ָהאּוס 
המבנה של הבורסה של ברלין 
מבוסס על קשתות פרבוליות. 

0 מוזיאון ֶקֶתה קֹולוויץ 

המוזיאון שוכן באחת הווילות 
היפות ביותר בפאזאֶננשטראֶסה

בליֶטראטּורָהאּוס 
יש בית�קפה מקסים 

וחנות ספרים איכותית.

9 פאזאֶננשטראֶסה 

ברחוב השליו נפתחו 
כמה מהחנויות היקרות 
והיוקרתיות ביותר בעיר.

  מפת איתור 
  ראו מפות הרחובות   6 ,  11 ,  12 ,  13   

3 . כנסיית הזיכרון על שם הקיסר וילהלם 

הפסיפסים על קירות חדר הכמורה, יצירתו של 
הרמן שאֶּפר, שרדו ללא פגע במלחמת העולם 

השנייה

2 אֹוירֹוָּפה�סנטר

בחצר הפנימית של מרכז הקניות 
מככבת מזרקה עם חלקים נעים.

7 ֵתיָאֶטר ֶדס ֶוסֶטנס 

חזית המבנה מעוטרת 
בנשים מרקדות, כיאה 

לתיאטרון בידורי

1 . גן החיות 

של ברלין
'שער הפילים' 

האוריינטלי ניצב 
באחת משתי 

הכניסות לגן החיות.

קאנט�דָרייֶאק 
הבניין הזוויתי (Kant-Dreieck) תוכנן 
בידי יֹוֶזף פאול קָלייהּוס ומזוהה מיד 

בזכות ה'מפרש' על גגו.

8 בית הקהילה היהודית 

שרידי בית הכנסת הישן שולבו 
בחזיתו של בית הקהילה

תחנת 
הרכבת 

(ּבאנהֹוף 
צֹואֹו)

TAUENTZIENSTRASSE
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0 400
מ'

מקרא
מסלול מוצע

 היכרות1 
האתרים העיקריים ממוספרים 

במפת האזור, לנוחות הקורא. המפה 
כוללת גם תחנות ֶאס־ּבאן ואּו־ּבאן 

ותחנות חשובות של אוטובוסים 
וחשמליות. האתרים מחולקים 

לקטגוריות, כמו 'כנסיות' או 'מוזיאונים'.

מפת הרחובות המאוירת תספק לכם מבט ממעוף הציפור על אזור תיירותי מצומצם 2 
יחסית. מספרי האתרים זהים למספרים במפת האזור ובעמודי המידע המפורט בהמשך.

מסלול מוצע מסומן 
בקו אדום מקווקו.

הכוכבים מדגישים 
אתרים שאסור להחמיץ.

הקשורים לעסקי הטבק. החזית 
המקורית שוחזרה ברובה, וכך 

גם טור המדרגות המרשים 
מהמאה ה�18. הרהיטים בסגנון 

הרוקוקו נבנו בסביבות 1760. 
מאחורי הבניין נבנה מלון 

 Wallstrasse-מודרני הפונה ל
ועושה שימוש בבית ֶארֶמֶלר 

כמסעדה וכאולם אירועים.

בגדים ממזרח גרמניה במוזיאון האזורי (ראו עמ' 84)

i ניקולאי�ָהאּוס

Brüderstr. 13 מפה B4 9 טל' -24-00
 ,265 ,147 @ Spittelmarkt  21-62

M48 פתוח בתיאום מראש בלבד & 
 (Nicolai-Haus) בית ניקולאי
שנבנה בסביבות 1710, הוא 

דוגמה נאה לאדריכלות הבארוק 
בעיר, בין השאר בזכות טור 

המדרגות מעץ אלון שהשתמר 
באורח מרהיב. עם זאת, הבית 

נודע בעיקר בזכות כריסטוף 
פרידריך ניקולאי (1733-1811) - 
סופר, מוציא לאור ומבקר בעל 

שם - שקנה את הבית בסביבות 
1788. ניקולאי שיפץ את הבית 

בסגנון ניאו�קלאסי, 
בתכנונו של קרל 

פרידריך ֶזלֶטר, 
ופתח בו חנות 
ספרים ומרכז 

לתרבות גרמנית.
ניקולאי, אחד 

האישים 
הבולטים של 

תקופת הנאורות 
בברלין, היה 
פטרונם של 

הוגים מוכשרים 
כפילוסוף 

היהודי משה 
מנדלסון 
(ראו עמ' 

102) והמחזאי 
גֹוטהֹולט אפריים ֶלסינג 

(1729-81). עם המבקרים 
הקבועים בסלון הספרותי 

שלו נמנו יוהן גֹוטפריד 
שאדֹו, קרל וילהלם ראמֶלר 

ודניאל חֹודֹובֶייצקי; 
שלושתם מוזכרים 

על לוח הקבוע 
בקיר הבית. בשנים 

1905-35 שימש 
הבית מוזיאון לחייו 

וליצירתו של גֹוטהֹולט 
אפריים ֶלסינג. כיום 
ניצב באגף האחורי 

גרם מדרגות יפהפה 
מבית ָויידינֶגר, 

שנהרס ב�1935. גרם 
המדרגות, שהותקן 

כאן בשנות ה�70 
המאוחרות, הועבר 

לכאן מֶארֶמֶלר�ָהאּוס 
(ראו עמ' 86).

פסלה של ֶגרטרּוֶדה 
הקדושה

r המוזיאון האזורי

Am Köllnischen Park 5 מפה 10 
 Märkisches  2400-2162 'טל D4

  Jannowitzbrücke ;Museum
 '265 ,248 ,147 @ Jannowitzbrücke
M48 פתוח ג', ה'-א' 10:00-18:00, ד' 

12:00-20:00. הדגמה של מכשירים 
מכניים מדי יום א' ב�15:00 &

 Märkisches) המוזיאון האזורי
Museum) שוכן במתחם של 
מבני לֵבנים אדומים, המזכיר 

מנזר מימי הביניים. הוא הוקם 
בשנים 1901-1908 ומגולל את 

תולדות התרבות של ברלין 
והאזור, מהיישובים הראשונים 

ועד ימינו. האדריכל לודוויג 
בּבראנֶדנּבּורג, ושילב במבנה 

קריצות לטירת ויטשטֹוק 
ולכנסיית סאנקט קתרינה בעיר 

ּבראנֶדנּבּורג. באולם הכניסה 
ניצב פסלו של הגיבור המיתולוגי 
רולנד, העתק של פסל מהמאה 

ה�15 הניצב באותה עיר, ואילו 
באולם הראשי שולבה הכניסה 

הגותית המקורית לארמון 
המרקיז, שנהרס ב�1931. באולם 

הראשי תראו אחד מראשי�
הסוסים של הקוואדריָגה שפיסל 
שאדֹו בראש שער ּבראנֶדנּבּורג 

(ראו עמ' 69) ונהרסה במלחמת 
העולם השנייה. אוסף נוסף 

מוקדש לתיאטרון בברלין בשנים 
1730-1933, כולל כרזות, תוכניות 
ותפאורות ישנות. בגלריה אחרת 

מוצגים כלי�נגינה מכאניים 
עתיקים ומקסימים, המופעלים 

במהלך מופעים מיוחדים.
המוזיאון האזורי משתייך 

לארגון המוזיאונים העירוני 
 Stadtmuseum) של ברלין

Berlin). למתעניינים בתולדות 
העיר מומלץ לבקר באתרים 

נוספים המסונפים לארגון, בהם 

מבנה המוזיאון האזורי, הדומה למנזר מימי הביניים

t ֶמרקיֶשס אּוֶפר

 Märkisches  D4 10 מפה
 Jannowitzbrücke  Museum

 M48 ,265 ,248 ,147 @
 ;Märkisches Ufer) רחוב זה

בעבר נקרא נֹויֶקלן ָאם ואֶסר - 
Neukölln am Wasser), העובר 
לאורך הנהר ְשּפֶרה, הוא אחד 

המקומות הבודדים בברלין שבהן 
נותרה העיר כמעט כפי שהיתה 

במאות ה�18 וה�19. האזור 
הנאה אהוב על התיירים בזכות 
מספר מסעדות אופנתיות ובתי�

קפה ציוריים עם גינות. לאורך 
הרחוב נשמרו בקפידה שמונה 

בתים ציוריים מאותה תקופה.
בבתים מס' 16 ו�18, הבנויים 

בסגנון הניאו�בארוק, שכן בעבר 
 Otto-Nagel) בית אוטו נאֶגל

החזית הניאו�קלאסית של ֶארֶמֶלר�ָהאּוס

למשל ניקולאיקירֶכה (ראו עמ' 
92-3) ואפריים�ּפאֶלה (ראו עמ' 

93). סביב המוזיאון משתרע 
 Köllnischer) ֶקלניֶשר פארק

Park), ובו שלושה דובים 
חומים שהיו לאחד מסמלי 

העיר, ופסל מעניין מאת 
האמן המקומי היינריך ציֶלה. 

דוברות עוגנות לאורך ֶמרקיֶשס אּוֶפר

Haus), מוזיאון שהוקדש לצייר 
בשם זה, חביבו של הממשל 

הקומוניסטי. כיום ממוקם 
כאן ארכיון התצלומים של 
ארגון המוזיאונים בברלין. 

קלן
הכפר העתיק קלן (Cölln), באזור המכונה היום פיֶשראינֶזל, נהרס 

כמעט כליל, ומכנסיית הקהילה העתיקה סאנקט פטר לא נותר אף 
שריד. עד 1939 שמר מבוך הרחובות הצרים של רובע הפועלים על 

מידה של אווירה היסטורית 
וזהות ייחודית, אולם אלה 
נגוזו בשנות ה�60 כשרוב 
המבנים העתיקים נהרסו 

והוחלפו בשיכונים בבנייה 
טרומית. מספר בתים 
עתיקים, בהם ֶארֶמֶלר�

ָהאּוס (ראו עמ' 86), נבנו 
מחדש במקום אחר, אבל 
תחריט של קלן העתיקההאווירה השתנתה לנצח.

o גאלֶגנָהאּוס

 B4 9 מפה Brüderstrasse 10
 Spittelmarkt  206-132913 'טל

 M48 ,265 ,147 @
פתוח באירועים מיוחדים בלבד

אגדה מקומית מספרת שנערה 
חפה מפשע נתלתה פעם מול 
 ,(Galgenhaus) 'בית הגרדום'
שנבנה בשנת 1700. הוא נבנה 

כבית הכומר של כנסיית סאנקט 
פטר. הכנסייה נהרסה מאז, 

אולם הבית שרד. לאחר ששופץ 
בסגנון ניאו�קלאסי בסביבות 

1805 נותרו מהמבנה הבארוקי 
המקורי רק שער הכניסה ואחד 

החדרים בקומת הקרקע.
כיום משמש הבית 

ארכיון לתצלומים ישנים, 
המגוללים את תולדותיה 

של ברלין ואת התפתחות 
המבנים והאתרים בה.

u ֶגרטָראּוֶדנּבריֶקה

 Spittelmarkt  B4 9 מפה
 M48 ,265 @

גשר ֶגרטרּוֶדה הקדושה 
(Gertraudenbrücke), אחד 

המעניינים ביותר בברלין, מקשר 
את פיֶשראינֶזל לשּפיֶטלמרקט 

במקום שבו ניצב בעבר בית 
החולים על שם ֶגרטרּוֶדה 
הקדושה. הוא תוכנן בידי 

אוטו שטאן ונבנה ב�1894.
באמצע הגשר ניצב פסל ארד 

של ֶגרטרּוֶדה הקדושה, 
מאת רודולף זיֶמרינג. 
ֶגרטרּוֶדה, מיסטיקנית 
נוצרית מהמאה ה�13, 

מפוסלת כאם מנזר 
בנדיקטינית. היא 

ניצבת מעל ילד עני 
ומעניקה לו שושן 

צחור (סמל של טוהר), 
כישור (סמל של עזרה 

לעניים) וקנקן יין 
(המסמל אהבה). 

סביב הכן מפוסלים 
עכברים, תזכורת 
לכך שֶגרטרּוֶדה 

היא הקדושה 
המגנה על החוות 

ועל הקברים - שתי סביבות 
אהובות על עכברים.

y ֶארֶמֶלר�ָהאּוס

 C4 9 מפה Märkisches Ufer 10
  Märkisches Museum 

 ,147 @ Jannowitzbrücke
 M48 ,265 ,248

בזכות חזיתו המצודדת בסגנון 
ניאו�קלאסי נמנה בית מס' 12 
בֶמרקיֶשס אּוֶפר עם הווילות 
הפרטיות המרשימות ביותר 

 (Ermeler-Haus) בברלין. הבית
היה מעונו העירוני של וילהלם 
פרדינדד ֶארֶמֶלר, סוחר ובעל 
חנות שעשה את הונו בעסקי 

 Breite-הטבק. הוא נבנה ב
Strasse מס' 11 בפישראינֶזל, 

מעברו האחר של הנהר, 
וב�1968 פורק והועבר לכאן. 
ב�1825 שופץ הבית בפיקוחו 

של ֶארֶמֶלר, ונוספו לו תבליטים 
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מידע שימושי מופיע בתחילת 
הפירוט על כל אתר. מראי 

המקומות מתייחסים למפות 
הרחובות )ראו עמ' 300-323(.

המספרים מתייחסים למפת 
האזור ולסדר האתרים בפרק.

מסגרות מספקות מידע 
נוסף על נושאים היסטוריים 

ותרבותיים הקשורים לאתרים.

1

2

4 ֶּברליֶנר דֹום   
ֶּברליֶנר דֹום (Berliner Dom) נבנתה כקתדרלה צנועה בסגנון הבארוק, לפי תוכנית 

של יוהן ּבּומאן. היא הוקמה בשנים 1747-1750 על חורבותיה של כנסייה דומיניקנית 
עתיקה, ובמרתפיה שכנה הקריפטה המשפחתית של בית הֹוֶהנצֹוֶלרן, אחת הגדולות 

מסוגה באירופה. המבנה הניאו�בארוקי הנוכחי, פרי תכנונו של יוליוס ראשדֹורף, 
נבנה בשנים 1894-1905; כיפת הנחושת המרכזית מתנשאת לגובה של 98 מ'. 

לאחר שניזוקה קשות במלחמת העולם השנייה, שוחזרה הכנסייה בגרסה פשוטה 
יותר. קפלת הזיכרון של בני הֹוֶהנצֹוֶלרן, שניצבה בצמוד לקיר הצפוני, פורקה.

. ארונות הקבורה של פרידריך הראשון ושל אשתו
את שני הארונות עיצב אנדריאס שליֶטר. בפסל המעטר 

את קברה של סופי ָשרלֹוֶטה נראה המוות (בתמונה).

ארבעת המבשרים
פסיפסים של ארבעת נושאי 

הבשורה פרי יצירתו של וֹולֶדמאר 
פרידריך מעטרים את תקרותיהן של 

מספר גומחות קטנות בקתדרלה. 

התחייה
בחלונות הוויטראז' של הָאְּפסיס 

מתוארות סצינות מחיי ישו, 
יצירתו של אנטון פון ֶורֶנר.

עוגב ָזאּוֶאר
העוגב, יצירתו של וילהלם ָזאּוֶאר, 

נתון במסגרת�עץ מגולפת 
בקפידה וכולל כ�7200 צינורות. דוכן המטיף

הדוכן רב�הרושם עוצב בסגנון 
הניאו�בארוק בראשית המאה ה�20.

. חלל הפנים
החלל המרשים והמקושט לפרטים 

עוצב בידי יוליוס ראשדֹורף 
בראשית המאה ה�20.

פיליפ 'רחב הלב' 
בבסיס האכסדרה ניצבים פסלים 
של מנהיגי הרפורמציה ותומכיה. 

את פסלו של הנסיך פיליפ 
'רחב הלב' יצר ואלֶטר שֹוט.

כניסה 
ראשית

. ארונות הקבורה 
של בני הֹוֶהנצֹוֶלרן 

מתחת לרצפת 
הקתדרלה חבויה 

הקריפטה המלכותית 
של שושלת הֹוֶהנצֹוֶלרן, 

ובה כמאה ארונות 
קבורה עשירים 

בקישוטים. בתמונה 
נראה ארונו של הנסיך 

פרידריך לודוויג.

מקרא

1  פסלי 12 השליחים 
2 המזבח הראשי, שריד 

לקתדרלה הבארוקית, נוצר 
ב�1820 בידי פרידריך ָאאּוגּוסט 

שטיֶלר..

חשוב לדעת
מידע שימושי

Am Lustgarten מפה B3 9 טל' 
20-26-91-19 פתוח ב'-שבת 

9:00-20:00 (בחורף עד 19:00) א' 
12:00-20:00, 5 א' . 

תחבורה
 ,100 @ Hackescher Markt 

 .200
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הכוכבים מדגישים אתרים 
שאסור להחמיץ.

בכל האתרים החשובים יש 
מסגרת ובה כל המידע השימושי 

הנחוץ לתכנון הביקור.

 מידע מפורט3 
כל האתרים החשובים מסודרים על פי סדר המספור במפת האזור 

בברלין ומתוארים בפרוטרוט. המידע השימושי כולל מיקום במפה, מספרי 
טלפון ושעות פתיחה. מפתח הסמלים מופיע על הכריכה האחורית.  

מוקדי העניין העיקריים של ברלין מבנים היסטוריים מתוארים באמצעות 4 
חתך רוחב של חלל הפנים, ואילו בעמודי המוזיאונים משולבות תוכניות קומה 

עם מפתח צבעים, שיקלו עליכם למצוא את המוצגים החשובים ביותר.

איך להשתמש במדריך זה

זה   ך  |  איך להשתמש במדרי   67   | זה   ך    איך להשתמש במדרי

חלוקה לאזורים



ברלין עשירה באוצרות, במוקדי־עניין ובפעילויות. בין אם תקדישו לה כמה ימים ובין אם 
תרצו רק לטעום ממנה טעימה קלה, תכננו היטב את ביקורכם כדי למצות את המיטב מהעיר 

הנפלאה הזאת. בעמודים הבאים מובאים בפניכם מסלולי טיול הכוללים את מיטב מוקדי־
העניין בעיר; אלו מסודרים לפי נושא, ולאחר מכן לפי משך שהותכם בברלין. קטגוריות 

המחירים שבעמ' 10-11 כוללות תחבורה, אוכל ודמי כניסה לזוג מבוגרים, והמחירים 
למשפחה תקפים לשני מבוגרים ושני ילדים.

ימים נפלאים בברלין

בוקר
התחילו את הטיול באּונֶטר־

ֶדן־לינֶדן, סמוך לנקודת הציון 
המוכרת ביותר בברלין, שער 

ּבראנֶדנּבּורג )ראו עמ' 69(. זהו 
אחד השערים הבודדים ששרדו 

מחומת העיר. לכו דרומה 
מהשער, חצו את אנדרטת השואה 

 .Wilhelmstrasse-והמשיכו ל
משרד הקנצלר, ששימש את 
ביסמרק ואת היטלר, ממוקם 

בוקר
 Kaufhaus-התחילו את היום ב

des Weste )ָקה.ֶדה.ֶוה בפי 
המקומיים(, בית הכלבו הגדול 
ביותר באירופה )ראו עמ' 159(. 
טיילו ברחוב הקניות הפופולרי 
והלא־יקר ָטאּוֶזנצֶיינשטראֶסה 

)Tauentzienstrasse( והמשיכו 
לקּורפירסֶטנדאם - ככל 

שמתקדמים מערבה, החנויות 
והבוטיקים אלגנטיים יותר. היכנסו 

לרחובות הצדדיים האופנתיים 
עוד יותר, בהם פאזאֶננשטראֶסה, 

Uhland ,Meinekestrasse־
 Bleibtreustrasse ,strasse

ו-Schlüterstrasse, והמשיכו 
לסאביניּפלאץ )ראו עמ' 
158(, כיכר מקסימה של 

בוטיקים ומסעדות.

אחר הצהריים
מסאביניּפלאץ סעו בֶאס־

ּבאן לכיוון מזרח, עד תחנת 
Friedrichstrasse. פנו צפונה וחצו 

את אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן אל מתחם 
הקניות הענקי פרידריכשטאט־

ּפאסאֶז'ן, שם שוכנים בית הכלבו 
הצרפתי גאלרי לאפייט והפאסאז' 

הסופר־יוקרתי קארטֶייה 206, 
שם השתכנו מעצבים מובילים 
כמו ורסצ'ה, גוצ'י ודונה קארן. 
אם עוד נשאר לכם כוח, שובו 

צפונה לאורך פרידריכשטראֶסה 
)Friedrichstrasse(, פנו מזרחה 

מימינכם, ב-Vossstrasse מס' 
77. עוד תזכורת עגומה לעברה 

הנאצי של גרמניה ממתינה מעבר 
לפינה: בתצוגה טופוגרפיה 

של טרור )ראו עמ' 144(, באתר 
מטה הגסטאפו והאס־אס, 

מוצגים פשעי הגרמנים בתאי 
העינויים הישנים. בסמוך ניצב 

קטע מחומת ברלין, שעברה 
מאחורי המבנה הניאו־רנסאנסי 

מרטין-גרֹוּפיּוס-ָּבאּו )ראו 
עמ' 144(. מכאן, שובו לאורך 
וילֶהלמשטראֶסה אל אּונֶטר־

ֶדן־לינֶדן מס' 39 וסעדו צהריים 
בבראסרי דרסלר )ראו עמ' 236(.

אחר הצהריים
בקרו בצֹויגָהאּוס, שם שוכן 
המוזיאון לתולדות גרמניה 

)ראו עמ' 60-1(. מכאן המשיכו 
לאורך התעלה צפונה אל אי 

המוזיאונים )ראו עמ' 73-87(, 
מתחם מוזיאונים ברמה עולמית, 

וטיילו במוזיאון החדש או 
במוזיאון ֶּפרגאמֹון, עם שער 

אישתר הנודע מבבל. סיימו את 
היום בקרֹויצֶּברג, בביקור בבית 

בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי )ראו עמ' 145(, 
מוזיאון קטן במעבר־הגבול הישן 

בין מזרח ברלין למערבה.

בוקר
התחילו את היום בגן החיות 

)ראו עמ' 154(, אחד הוותיקים 
והגדולים ביותר בגרמניה. 

צאו מגן החיות בשער הפונה 
ל-Hardenbergplatz ולכו 

מזרחה לעבר כנסיית הזיכרון 
על שם הקייזר וילהלם, בכיכר 
ההומה Breitscheidplatz. צפו 

בלהטוטנים ובאמני הרחוב בכיכר 
והיכנסו לרגע לראות את האור 

הכחול השמימי באגף המודרני של 
 Marché-הכנסייה. אכלו צהריים ב

Mövenpick, מסעדה הבנויה 
כשוק רחוב בשדרה האלגנטית 

קּורפירסֶטנדאם )ראו עמ' 151-9(.

אחר הצהריים
מקּורפירסֶטנדאם סעו באוטובוס 

למוזיאון הגרמני לטכנולוגיה 
)ראו עמ' 148(, הגדוש מטוסים, 
מכוניות עתיקות, רכבות, אוניות 
ותצוגות אינטראקטיביות. חזרו 

 Zoologischer באוטובוס לתחנת
Garten וסעו בֶאס־ּבאן 

ל-Potsdam-Babelsberg כדי 
לבקר בפילמּפארק ּבאֶּבלסֶּברג 
)ראו עמ' 207(, אולפן הסרטים 

הגדול ביותר בגרמניה. ארוחת ערב 
קלה תוכלו לחטוף בקרֹויצֶּברג 

.)Neukölln( או בנֹויֶקלן היסטוריה ותרבות

 עלות לשני מבוגרים:
€95 לפחות

• שער ּבראנֶדנּבּורג 
• טיול לאורך וילֶהלמשטראֶסה

• ארוחת צהריים בבראסרי
• צֹויגָהאּוס ואי המוזיאונים 

• ֶצ'קּפֹוינט צ'רלי

ברלין לכל המשפחה

עלות למשפחה בת ארבע 
נפשות: €220 לפחות 

• ביקור בגן החיות
• ארוחת צהריים מהירה 

בשירות עצמי
• בילוי טכנולוגי ואינטראקטיבי

• טיול באולפן סרטים

יום קניות

עלויות לשני מבוגרים: €50 
לפחות )נסיעות וארוחה בלבד(

• קניות בָקה.ֶדה.ֶוה
• טיול נינוח לסאביניּפלאץ

• ארוחה קלה על הדרך
• שיא האופנה 

בפרידריכשטאט־ּפאסאֶז'ן

פעילויות־חוץ בברלין

 עלות לשני מבוגרים:
€90 לפחות

• טיול ברגל ליער גרּוֶנוואלד
• שיט בסירה לּפָפאּוֶאנאינֶזל

• טירגארֶטן 
• שלֹוס ֶּבלוּו

לאֹוראנֶיינּבּורֶגר שטראֶסה 
והמשיכו להאֶקֶשר מרקט 

)Hackescher Markt(, אזור 
אופנתי של בוטיקים בראש צעיר 

לצד ברים, פאבים ומועדונים. 

בוקר
 Grunewald מתחנת הֶאס־ּבאן

לכו דרומה )כשעה( אל יאגדשלֹוס 
גרּוֶנוואלד )ראו עמ' 214-5(, טירת־

ציד מקסימה ובה וילות עתיקות 
ומוזיאונים מעניינים. המשיכו 

דרך היער לאגם ואנֶזה )ראו עמ' 
188( לשחייה או לשיזוף או שובו 
לתחנת הֶאס־ּבאן וסעו עד תחנת 

Wannsee. המשיכו באוטובוס 
למעבורת אל שמורת הטבע 

ּפָפאּוֶאנאינֶזל )ראו עמ' 210-1( 
וטיילו באי. אחרי טיול קצר באי, 

התרווחו בגינת הבירה הנופית 
 Pfaueninsel Zur Wirtshaus
שליד רציף המעבורות, לפני 

יושבים מחוץ לבר, קּורפירסֶטנדאם, ברלין

גלריית הרוטונדה במוזיאון הישן, אי 
מטוס במוזיאון הגרמני לטכנולוגיההמוזיאונים 

המבואה בבית הכלבו הצרפתי המרשים גאלרי לאפייט 

הנסיעה באוטובוס בחזרה אל 
.Wannsee תחנת הֶאס־ּבאן

אחר הצהריים
מּפֹוטסדאם סעו בֶאס־ּבאן 
לריאה הירוקה של ברלין, 

הפארק העצום טירגארֶטן )ראו 
עמ' 117-39(. לכו מזרחה לאורך 

Strasse des 17. Juni וטפסו 
לראש עמוד הניצחון )ראו עמ' 
136-7(, המשקיף לנוף מרהיב. 

 Spreeweg משם לכו לאורך
אל שלֹוס ֶּבלוּו )ראו עמ' 137(, 

מעונו הרשמי של נשיא גרמניה. 
לסיום, טיילו לכיוון דרום־מערב, 
אל האגם הנאה נֹוֶייר ֶזה. שכרו 

 Café am Neuen See-סירה ב
ושובו לבית־הקפה לארוחת ערב.

ָלייּפציֶגר ּפלאץ מאת אנטואן אוטו, סביבות 1910

ן  | היכרות עם ברלי  1011  | ן  ימים נפלאים בברלי  
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אופרה 266, 267
קֹומיֶשה אֹוֶּפר 70  

שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן   
65 ,59

אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 
199 Orangerie

מפת רחובות מאוירת 195  
אֹוראנֶיינּבּורֶגר שטראֶסה 

 Oranienburger Strasse
104-5

אורוות המלך ראו מארשטאל 
 Orth, August אֹורת, ָאאּוגּוסט

173
אזור ברלין 

מסעדות 243  
מפה 16-7  

אזור זמן 280
 Märkisches אזורי, מוזיאון

86 Museum
אחד במאי 50

ֶאטֶיין ֶשבאלֶייה וסטפנוס הקדוש 
)פּוֶקה( 36

 Attlee, Clement ֶאטלי, קלמנט
201

אי המתים )ֶּבקלין( 80
IBA- אי.ֶּבה.ָאה פירֶטל ִאין ֶטֶגל

180 Viertel in Tegel
145 Puni, Iwan איוואן ּפּוני

איחוד גרמניה 31
ָאייֶזרֶּבק, יוהן ָאאּוגּוסט 

 Eyserbeck, Johann August
נֹוֶייר גארֶטן 201  

ּפָפאּוֶאנאינֶזל 210  
 Eichmann, אייכמן, אדולף

188 Adolf
 Eilbertus of ָאיילֶּברטּוס מקלן

124 Cologne
 Einstein, איינשטיין, אלברט

30 Albert
אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  

איינשטיינטּורם )ּפֹוטסדאם(   
206

מצפה הכוכבים ָארֶכנהֹולט   
182

איינשטיינטּורם )ּפֹוטסדאם( 
 Einsteinturm

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

Eyck, Jan van ָאייק, יאן ואן
גלריית הציורים 128  

מריה בכנסייה 118  
 Eiermann, Egon ָאֶיירמן, ֶאגֹון

156
 Ilgen, אילֶגן, רידיֶגר פון

183 Rüdiger von
אימּביסּבּוֶדן )דוכנים למזון מהיר( 

246 ,244 Imbissbuden
)ה(אימפריה הרומית הקדושה 

22
אימפרסיוניזם 80

 Ihne, Ernst איֶנה, ֶארנסט פון
von

הספרייה הממלכתית 41, 58,   
63

מארשטאל 81  
מוזיאון ּבֹוֶדה 81  

אינטרנט 286, 287
 Isozaki, איסֹוזאקי, ָאראָטה

47 Arata
 East Side איסט סייד גאלרי

175 Gallery
תזכורות מהעיר המחולקת 43  

אירו 285
אירופה, מפת 14

ָאכֶטרמן, תיאודור וילהלם 
 Achtermann, Theodore

59 Wilhelm
אכסניות 220, 221

אכסניות נוער 220, 221
 Albrecht the 'ָאלּבֶרכט 'הדוב

183 ,21 Bear
132 Albers, Hans ָאלֶּברס, הנס
 Altdorfer, ָאלטדֹורֶפר, ָאלּבֶרכט

128 Albrecht
 Alte ָאלֶטה ּביּבִליֹוֶתק

 64 Bibliothek
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
מפת רחובות מאוירת 58  

 Alte ָאלֶטה ֶשנָהאּוֶזר שטראֶסה
107 Schönhauser Strasse

137 Aalto, Alvar ָאלטֹו, ָאלבאר
64 Altes Palais ָאלֶטס ּפאֶלה

מפת רחובות מאוירת 58  
ָאלֶטס ראטָהאּוס )ּפֹוטסדאם( 

206 Altes Rathaus
אלכוהול 31–230

אלכסנדר הראשון, הצאר 
Alexander I, 98

אלכסנדרה, הצארינה 
Alexandra, 201

אלכסנדרובקה )ּפֹוטסדאם( 
200-1 Alexandrowka

 Alexanderplatz אלכסנדרּפלאץ
98

 Elsheimer, ֶאלסָהייֶמר, אדם
128 Adam

אם וילד )קֹולוויץ( 158
 Amati family ָאמאטי, משפחה

120
אמבולנסים 282, 283

אמנות שימושית, מוזיאון 
 Kunstgewerbemuseum

122–5
אופנה 125  

ארמון ֶקֶּפניק 183  
בארוק 124-5  

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 34, 36
הרנסאנס 124  

ימי הביניים 124  
מידע שימושי 123  

מפת המוזיאון 122-3  
מפת רחובות מאוירת 118  

ניאו־קלאסיציזם, אר נובו ואר   
דקו 125

עיצוב בן־זמננו 125  
אמנות

חנויות 256, 257  
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

אמצעי תקשורת 286-7
 Engelhart, ֶאנֶגלהארט, לודוויג

Ludwig
פסלי מרקס ואנגלס 94  
 Engels, אנגלס, פרידריך

Friedrich
אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  

פסלו 94  

אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

154 C/O Berlin

א
AEG- ָא.ֶא.ֶג טּורּביֶננהאֶלה

179 Turbinenhalle
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
ֶאאֹוזאנֶדר פון ֶגֶתה, יוהן 

 Eosander von Göthe,
164 Johann

 Abbado, ָאּבאדֹו, קלאודיו
121 Claudio
אביב בברלין 50

אבידות וגניבות 282-3
אביזרים

קניות 252, 253  
 Ebert, ֶאֶּברט, פרידריך

30 Friedrich
ָאדמירלסּפאלאסט 

71 Admiralspalast
אדריכלות

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 44-7

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 38-41

תקופת הבארוק 25  
אהבה בתיאטרון האיטלקי )ואטֹו( 

25
אהבה בתיאטרון הצרפתי )ואטֹו( 

127
30 Owens, Jesse אֹוֶאנס, ג'סי

אּו־ּבאן 296-7
מפה בכריכה האחורית  

אֹוֶּברָּבאּומּבריֶקה 
175 Oberbaumbrücke

 August אֹוגּוסט פרדיננד, הנסיך
137 Ferdinand

אוגּוסָטה ויקטוריה, קיסרית 
29 Augusta Victoria

אֹוגּוסָטה מסקסוניה־ויימאר 
Augusta von Sachsen-

Weimar
קברה 167  

אוגּוסֶטה פון ליגניץ, הנסיכה 
 Auguste von Liegnitz

נֹוֶייר פביליון )פביליון שינֶקל(   
166

קברה 167  
שלֹוס ניֶדרֶשנָהאּוֶזן 172  

23 Oder אֹוֶדר, נהר
 Westroem, Ute אּוָטה ֶוסטרּום

144
62 Otto, Paul אוטו, פאול

אוטובוסים 294-5
מנמל־התעופה 289  

אוטובוסים בינעירוניים 291
 Ottmer, אֹוטֹוֶמר, קרל תיאודור

71 Karl Theodor
 Europa-Center אֹוירֹוָּפה־סנטר

154
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
מפת רחובות מאוירת 153  

אוכל ומשקאות 
הטעמים של ברלין 228-9  

חנויות 258-9  
משקאות 230-1  
ראו גם מסעדות   

 Olbricht, אֹולּבריכט, פרידריך
131 Friedrich

)ה(אולימפי, האיצטדיון 
31 Olympia-Stadion

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

אולימפיאדת 1936 30, 41
האיצטדיון האולימפי 178  

אולם הקונצרטים ראו 
קֹונֶצרטָהאּוס 

 Ullman, Micha אּולמן, מיכה
64

155 ,30 UFA אולפן הקולנוע
אולפני קולנוע 264, 265

אּומֶּברטֹו ּפרימֹו, מלך איטליה 
144 Umberto I

 Unger, אּונֶגר, גיאורג כריסטיאן
Georg Christian

ָאלֶטה ּביּבִליֹוֶתק 64  
ּבראנֶדנּבּורג טֹור )ּפֹוטסדאם(   

205

נֹוֶייה קאֶמרן )ּפֹוטסדאם( 200  
אּונֶגרס, אֹוסוואלד מאתיאס 

Ungers, Oswald Mathias
פרידריכשטאטּפאסאֶז'ן 46  

67 205 The Q קארטֶייה  
 Unter den אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן

62 Linden
ימים נפלאים בברלין 12, 13  

היסטוריה 23  
מפת רחובות מאוירת 59  

 Unter אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן, אזור
57–71 den Linden

מלונות 5–222  
מסעדה 232-3  
מפת האזור 57  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
ֶּבֶּבלּפלאץ 58-9

צֹויגָהאּוס )המוזיאון לתולדות   
גרמניה( 60-61

אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן )ֶפכֶהלם( 61
אוניברסיטאות 

אוניברסיטת הּומּבֹולדט   
 ,26 Humboldt Universität

62–3 ,58
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה   
 ,27 Technische Universität

159
 Freie האוניברסיטה החופשית  

186 Universität
האוניברסיטה לאמנויות   

 Universität der Künste
158–9

 Freie ה(אוניברסיטה החופשית(
186 Universität

Onkel- אֹונֶקל טֹומס היֶטה
Toms-Hütte

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

Onkel- אֹונֶקל־תֹומס־זידלּונג
186 Toms-Siedlung

אופנה, חנויות 3–252
אופנוע, יום 53

אופני רכיבה )ָראּוֶשנֶּברג( 135
אופניים 272, 273, 293

אופניים, רכיבה על 272, 273, 
293
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 Arnim, ָארנים, פרדיננד פון
212 Ferdinand von

 Ernst, Max ֶארנסט, מקס
הגלריה הלאומית החדשה 130  
מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג 168  

47 Arkaden ָארקאֶדן
אשה עם כובע )פיקאסו( 169

אשרה 278
אתלטיקה קלה, הפסטיבל 

 Internationales הבינלאומי
51 Stadionfest

אתנולוגיה, מוזיאון 
 Ethnologisches Museum

185
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 37

ב
ּבאֶּבט המשוגעת )האלס( 128, 

129
ּבאֶּבלסֶּברג, ארמון ראו שלֹוס 

ּבאֶּבלסֶּברג 
Bauhaus באוהאוס

ארכיון הבאוהאוס 36, 44, 46,   
131

הגלריה הלאומית החדשה 130  
ָּבאּומגארֶטן, פאול 

 ,158 Baumgarten, Paul
189 ,188

ּבאֶזליץ, גיאורג
אנשים משהו אפס 115   
הגלריה הברלינאית 145

 Bach, ּבאך, יוהן סבסטיאן
71 Johann Sebastian

ימי ּבאך 51  
 Baldung ּבאלדּונג גרין, הנס

128 Grien, Hans
 Baluschek, ּבאלּוֶשק, הנס

169 Hans
 Baglione, ּבאליֹוֶנה, ג'ובאני

129 Giovanni
47 Bahn Tower ּבאן טאואר

ּבאנהֹוף פרידריכשטראֶסה 
 Bahnhof Friedrichstrasse

 71 ,13
בארוק 24-5

אדריכלות 40  
 Bartning, Otto ּבארטנינג, אוטו

145

 Barlach, Ernst ּבארלאך, ֶארנסט
178

59 Bebel, August ֶּבֶּבל, אֹוגּוסט
64 ,13 Bebelplatz ֶּבֶּבלּפלאץ

מפת רחובות מאוירת 58-9  
139 Begas, Karl ֶּבגאס, קרל

 Begas, ֶּבגאס, ָריינהֹולט
Reinhold

אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  
אנדרטת שילר 67  

הגלריה הלאומית הישנה 80  
וילה פון ֶדר ָהייט 131  

ֶנּפטּונּברּוֶנן 28, 94  
פסל אוטו פון ביסמרק 136  

בגדים, חנויות 
המוזיאון האזורי 87  

חנויות 252-3  
בד־אנד־ברקפסט 219

בדמינטון 272, 273
163 Bobeck, Karl ּבֹוֶּבק, קרל

 Bode, ּבֹוֶדה, וילהלם פון
Wilhelm von

המוזיאון לאמנות האיסלאם   
85

מוזיאון ּבֹוֶדה 81  
ּבֹוֶדה, מוזיאון 81

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

מפת רחובות מאוירת 74  
Bodt, Jean de ּבֹוט, ז'אן ֶדה

מארשטאל 81  
ּפאֶלה שֶוורין 93  

ּפארֹוכיאלקירֶכה 99  
צֹויגָהאּוס 60  

 Bodt, ּבֹוט, ָקסּפאר ז'אן ֶדה
99 Caspar Jean de

 Botticelli, ּבֹוטיֶצ'לי, סנדרו
Sandro

גלריית הציורים 36, 129  
המוזיאון להדפסים ולתחריטים   

121
המדונה והילד 126  

35 Beuys, Joseph ּבֹויס, יֹוֶזף
כוחות יישור 114     

ּבֹולטאנסקי, כריסטיאן 
105 Boltanski, Christian

 Boumann, ּבּומאן, יוהן האב
Johann the Elder

ָאלֶטס ראטָהאּוס )ּפֹוטסדאם(   
205

ֶּברליֶנר דֹום 78  
הֹוֶלנדיֶשס פירֶטל 204  

פרנֶצזיֶשה קירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
204

שלֹוס ניֶדרֶשנָהאּוֶזן 172  
 Boumann, ּבּומאן, מיכאל פיליפ

Michael Philipp
שלֹוס ֶּבלוּו 38, 137  

 Buñuel, Luis ּבּוניּוֶאל, לואיס
168

183 Busse, Carl ּבּוֶסה, קרל
 Sammlung Boros ּבֹורֹוז, אוסף

109
 Boros, ּבֹורֹוז, כריסטיאן

109 Christian
ּבֹורּוסָיה )פון ֶמנֶצל( 21

 Borsig, ּבֹורזיג, ָאאּוגּוסט
26 August

 Borsig family ּבֹורזיג, משפחה
180

בורסת התיירות הבינלאומית 
 ITB-Internationale

50 Tourismus-Börse
 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס

128 Hieronymus
30 Bosch, Carl ּבֹוש, קרל

 Boucher, ּבּוֶשה, פרנסואה
129 François

 Böttger, ֶּבטֶגר, יוהן פרידריך
124–5 Johann Friedrich

בטיחות 282-3
בידור 75–260

כרטיסים 61–260, 263, 267,   
269

מוסיקה קלאסית ומחול   
266-7

מועדונים 270-71  
מחזות זמר וקברט 262-3  

מטיילים נכים 261  
ספורט ופנאי 272-3  

קולנוע 264-5  
רוק, ג'אז ומוסיקת עולם 268-9  

תחבורה ציבורית בלילה 261  
תיאטראות 262-3  

 Ende, Hermann ֶאנֶדה, הרמן
131

 Endell, August ֶאנֶדל, ָאאּוגּוסט
105

אנדרטאות ופסלים
אנדרטה לחיילים הסובייטיים   

139 ,42
אנדרטה לחללי הרכבת   

האווירית 43
אנדרטת השואה 12, 13, 69  

אתר הזיכרון גרֹוֶסה המּבּורֶגר   
שטראֶסה 103, 105

אתר הזיכרון לחומת ברלין   
113

אתר הזיכרון ּפֶלֶצנֶזה 180  
ביסמרק 136  

הצבא האדום 182  
זיֶגסזֹויֶלה 11, 7–136  

כנסיית הזיכרון על שם הקייזר   
וילהלם 10, 12, 13, 7–156

נֹוֶייה ואֶכה 41, 59, 62  
עמוד השלום 148  

ָרייֶטרֶדנקמאל ֶדס גרֹוֶסן   
קּורפירסֶטן 162, 166

ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריכס ֶדס   
גרֹוֶסן 58, 63
שילר 13, 57  

 Anna אנה סופיה מבראנזוויק
81 Sophia of Brunswick

 Anhalter ָאנהאלֶטר ּבאנהֹוף
144 Bahnhof

 Berliner ה(אנסמבל הברלינאי(
109 Ensemble

 Encke, Erdmann ֶאנֶקה, ֶארדמן
167

 Encke, ֶאנֶקה, וילהלמיֶנה
210 Wilhelmine

אנשים משהו אפס )ּבאֶזליץ( 
115

296–7 ,29 ,27 S-Bahn ֶאס־ּבאן
מפה בכריכה האחורית  

)ה(אסיפה הלאומית 30
 Ascanians, ָאסקאנָיה, שושלת

21 House of the
אפריים, נתן ָפייטל ָהייֶנה 

 Ephraim, Nathan Veitel
93 Heinrich

 Ephraim-Palais אפריים־ּפאֶלה
93 ,12

מפת רחובות מאוירת 90  
)ה(אקדמיה לאמנויות 

 ,23 Akademie der Künste
137

)ה(אקדמיה לבנייה 
26 Bauakademie

)ה(אקדמיה למדע 23
אקלים 50-3

אקספרסיוניזם 
אדריכלות 41  

מוזיאון הגשר )דאֶלם( 184  
קולנוע גרמני 155  

 Eckstein, ֶאקשָטיין, יוהן
163 Johann

אר דקו, אדריגלות 41
ארוחות קלות 244, 246

ארוחת בוקר במלונות 218
ָארֶכנהֹולט, מצפה הכוכבים 

 Archenhold Sternwarte
182

 Erlach, ֶארלאך, זיגיסמּונט פון
183 Sigismund von

ארמון הדמעות ראו 
טֶרֶננּפאלאסט 

ארמון השיש )ּפֹוטסדאם( ראו 
מארמֹורּפאֶלה 

ארמון יורש העצר ראו 
קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה 

ארמונות
 ,58 Altes Palais ָאלֶטס ּפאֶלה  

64
Ephraim- אפריים־ּפאֶלה  

93 ,90 ,12 Palais
212 Glienicke גליניֶקה  

Wrangel- ְוראנֶגל־שֶלסֶכן  
187 Schlösschen

יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד   
 ,11 Jagdschloss Grunewald

215
מארמֹורּפאֶלה )ּפֹוטסדאם(   

204 Marmorpalais
נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם(   
 ,194 ,38 Neues Palais

196-7
ּפאֶלה ָאם ֶפסטּונגסגראֶּבן   

 Palais am Festungsgraben
71

 Palais Münze ּפאֶלה מינֶצה  
93 ,91

 Palais ּפאֶלה ּפֹוֶדווילס  
99 ,40 Podewils

 Palais Schwerin ּפאֶלה שֶוורין  
93 ,91

ּפרינֶצסיֶננּפאֶלה   
65 Prinzessinenpalais

קונצרטים 267  
 Kleines Schloss קָלייֶנס שלֹוס  

213
קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה   

65 ,59 Kronprinzenpalais
76 Stadtschloss שטאטשלֹוס  

 Schloss שלֹוס ּבאֶּבלסֶּברג  
213 ,208 ,41 Babelsberg

 Schloss Bellevue שלֹוס ֶּבלוּו  
137 ,40 ,38 ,11

183 Schloss Britz שלֹוס ּבריץ  
 ,41 Schloss Tegel שלֹוס ֶטֶגל  

180–81
שלֹוס סאן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
 ,38 ,11 Schloss Sanssouci

202–3 ,195 ,192 ,40
 Schloss שלֹוס ּפָפאּוֶאנאינֶזל  

210 Pfaueninsel
 Schloss שלֹוס פרידריכסֶפלֶדה  

182–3 Friedrichsfelde
שלֹוס ֶצצילֶיינהֹוף )ּפֹוטסדאם(   

201 Schloss Cecilienhof
 Schloss שלֹוס קָליין גליניֶקה  

41 Klein Glienicke
 Schloss שלֹוס ֶקֶּפניק  

183 ,40 Köpenick
 Schloss שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג  
 ,23 ,18 ,13 Charlottenburg

164–5 ,162 ,48 ,40 ,38 ,25
שלֹוס שארלֹוֶטנהֹוף   

 Schloss )ּפֹוטסדאם(
198 ,194 Charlottenhof

 Schloss שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן  
172 ,40 Schönhausen
 Ermisch, ֶארמיש, ריכארד

179 Richard
ֶארֶמֶלר, וילהלם פרדיננד 

 Ermeler, Wilhelm
86–7 Ferdinand

 Ermeler-Haus ֶארֶמֶלר־ָהאּוס  
86-7
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 Brecht, Bertolt ּבֶרכט, ֶּברטֹולט
30

ָאדמירלסּפאלאסט 71  
אתר הזיכרון ּבֶרכט־ָוייֶגל 37,   

112
האנסמבל הברלינאי 109  

התיאטרון הגרמני 112  
קברו 110  

ּבֶרכט־ָוייֶגל, אתר הזיכרון 
Brecht-Weigel-

112 ,37 Gedenkstätte
ברלין ּבראנֶדנבּורג, נמל תעופה 

 Berlin Brandenburg Airport
288-9

ֶּברלינאֶלה - פסטיבל הסרטים 
 Berlinale - הבינלאומי

 Internationale
53 Filmfestspiele

ברלין־הֹוֶהנֶשנָהאּוֶזן, אתר 
Gedenkstätte Berlin- הזיכרון

174 Hohenschönhausen
ברלין-ּפֹוטסדאם, מסילת הרכבת 

26
 ,19 Berliner Dom ֶּברליֶנר דֹום

78–9 ,72
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 39, 41
ימים נפלאים בברלין 12  

מפת רחובות מאוירת 75  
 Brendel, ּבֶרנֶדל, יוהן גֹוטליּב

210 Johann Gottlieb
 Bernhardt, Karl ֶּברנהארט, קרל

179
105 Berendt, Kurt ֶּבֶרנט, קורט

 Berend, ֶּבֶרנט, ָשרלֹוֶטה
29 Charlotte

 Bernini, ֶּברניני, ג'אנלורנצו
81 Gianlorenzo

Behrens, Peter ֶּבֶרנס, פטר
ָא.ֶא.ֶג טּורּביֶננהאֶלה 41, 179  

אלכסנדרּפלאץ 98  
בשמים, חנויות 252-3
בשר, חנויות 258, 259

בתי חולים 283
בתי כלבו 250, 251

חצרות אוכל 258, 259  

בתי כנסת 
 Neue בית הכנסת החדש  

104 ,102 ,100 Synagoge
בית הכנסת ריֶקשטראֶסה   

 Synagogue Rykestrasse
108

בית הקהילה היהודית   
 Jüdisches Gemeindehaus

155 ,152
בתי מרקחת 282, 283

בתי עירייה
ָאלֶטס ראט־ָהאּוס )ּפֹוטסדאם(   

205 Altes Rathaus
 Rathaus ראטָהאּוס ֶשֶנֶּברג  

187 Schöneberg
 Rotes רֹוֶטס ראטָהאּוס  

92 ,91 ,41 ,39 ,19 Rathaus
בתי קברות 

בית הקברות היהודי   
108 Jüdischer Friedhof
בית הקברות היהודי הישן   

 Alter Jüdischer Friedhof
106 ,103

בית הקברות היהודי ָוייֶסנֶזה   
 Jüdischer Friedhof

173 Weissensee
בית הקברות   

שטּוֶּבנָראּוכשטראֶסה 
 Friedhof

187 Stubenrauchstrasse
בית הקברות של   

דֹורֹוֶתֶאנשטאט 
 Dorotheenstädtischer

110-1 Friedhof
בתי הקברות ליד האֶלֶשס טֹור   

 Friedhöfe vor dem
148 Halleschen Tor

St-Annen- סאנקט־ָאֶנן־קירֶכה  
184 Kirche

בתי קפה 245, 247
בתי שימוש 279

בתי־תה 245, 247

ג
 Gaul, August ָגאּול, אוגוסט

178
ג'אז 268, 269

פסטיבל הג'אז של ברלין 52  
 Geyer, Albert גאֶייר, אלברט

213

87 Galgenhaus גאלֶגנָהאּוס
 Gallé, Emile גאֶלה, אמיל

מוזיאון ּבֶרָאן 169  
המוזיאון לאמנות שימושית   

125
 Galeries גאלרי לאפייט
67 ,19 ,11 Lafayette

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 45

גאסטשֶטֶטה צּור ֶלצֶטן 
 Gaststätte Zur אינסטאנץ

99 letzten Instanz
 Giacometti, ג'אקֹוֶמטי, אלברטו

169 Alberto
70 Garbo, Greta גארבו, גרטה

גבינה, חנויות 258, 259
 Guardi, גּוָארדי, פרנצ'סקו

129 Francesco
129 Giotto ג'ֹוטֹו

 Gutspark גּוטסּפארק בריץ
Britz

המיטב של ברלין: פארקים   
וגנים 49

 Goya, גֹוָיה, פרנסיסקו
 Francisco

המוזיאון להדפסים ולתחריטים   
121

מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג 168  
גולף 272, 273

 Gontard, גֹונטארט, קרל פון
175 Carl von

אלכסנדרּפלאץ 98  
ּבראנֶדנּבּורֶגר טֹור )ּפֹוטסדאם(   

205
מארמֹורּפאֶלה )ּפֹוטסדאם(   

204
נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 196,   

197
פראנֶצזיֶשה דֹום 66  

קֹומּונס )ּפֹוטסדאם( 198  
ֶקניגסקֹולֹונאֶדן   

)קָלייסטקֹולֹונאֶדן( 187
שּפיֶטלקֹולֹונאֶדן 68  

 Goes, Hugo גּוס, הוגו ואן דר
128 van der

הערצת מלכי הקדם 34  
128 Gossaert, Jan גֹוסארט, יאן

ביטוח בריאות 283
ביטוח נסיעות 283

ביטחון אישי 282-3
 Beisheim, Otto ָּבייסָהיים, אוטו

132
 Beisheim ָּבייסָהיים סנטר

132 ,47 Center
 Baker, Josephine בייקר, ג'וזפין

155
 Bülow, Hans ּבילֹוב, הנס פון

121 von
בימת העם ראו פֹולקסּביֶנה 

 Bismarck, ביסמרק, אוטו פון
29 ,27 Otto von

אנדרטה לזכרו 136  
בית הכנסת החדש 102  

פרנציסקאנר קלֹוסֶטרקירֶכה   
98

ציטאֶדֶלה שּפאנָדאּו 177  
רובע הממשל לשעבר 68  

ּבירגארֶטן )גינות בירה( 248, 
249

 Bürde, ּבירֶדה, היינרייך
71 Heinrich

בירה 230
בירה בהירה 230

183 Biron, Peter ּבירֹון, פטר
 Büring, ּבירינג, יוהן גוטפריד

Johann Gottfried
גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   

200
חיֶנזיֶשס ָהאּוס )ּפֹוטסדאם(   

199
נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 196  

שערי העיר ּפֹוטסדאם 205  
 Haus ה(בית בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי(

145 am Checkpoint Charlie
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 37
ימים נפלאים בברלין 10, 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 142  

תזכורות מהעיר המחולקת 43  
 Neue בית הכנסת החדש

104 ,100 Synagoge
מפת רחובות מאוירת 102  

בית המשפט העירוני ראו 
שטאטֶגריכט 

 Jüdischer בית הקברות היהודי

108 Friedhof
 Alter בית הקברות היהודי הישן

 106 Jüdischer Friedhof
מפת רחובות מאוירת 102  
בית הקברות היהודי ָוייֶסנֶזה 

 Jüdischer Friedhof
173 Weissensee

 Haus der בית ועידת ואנֶזה
188–9 Wannsee-Konferenz

המיטב של ברלין:מוזיאונים   
וגלריות 37

 Haus der בית תרבויות העולם
138 ,12 Kulturen der Welt
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
 Becher, Ewald ֶּבֶכר, ֶאוואלד

214
ֶּבֶכֶרר, כריסטיאן פרידריך 

 Becherer, Christian
104–5 Friedrich

ּבלאנֶקנשָטיין, הרמן 
Blankenstein, Hermann

לאּפידאריּום 148  
ניקולאיקירֶכה 3–92  

ֶּבלוּו, ארמון ראו שלֹוס ֶּבלוו
168 Belvedere ֶּבלֶווֶדרה

מפת רחובות מאוירת 163  
 Bluemax ּבלּומקס, תיאטרון

133 Theater
 Bełopolski, ֶּבלֹוּפֹולסקי, יאקֹוב

182 Jakow
בלֹוקָהאּוס ניקֹולסקֹוֶייה 

211 Blockhaus Nikolskoe
בלט 266, 267

 Bellini, Giovanni ֶּבליני, ג'ובאני
129

80 Blechen, Karl ּבֶלֶכן, קרל
 Böhm, Gottfried ֶּבם, גֹוטפריד

159
 Böhme, ֶּבֶמה, מרטין היינריך

Martin Heinrich
לּואיֶזנקירֶכה 169  

פרידריכסֶפלֶדה 182  
שטאטשלֹוס 76  

ֶּבנדֶלרּבלֹוק )אתר הזיכרון 
להתנגדות הגרמנית לנאצים( 

 Bendlerblock
 )Gedenkstätte Deutscher

131 )Widerstand

 Behnisch, ֶּבניש, גינֶתר
46 Günther
בנקים 284-5

בעלות־הברית, מוזיאון 
186 Alliierten museum

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 37

 Beck, ֶּבק, הגנרל לודוויג
131 General Ludwig

Böcklin, Arnold ֶּבקלין, ארנולד
אי המתים 80  

 Braunfels, ּבָראּונֶפלס, שֶטפאן
138 Stephan

112 Brahm, Otto ּבראם, אוטו
 Bröhan-Museum ּבֶרָאן, מוזיאון

169 ,13
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 36
 Bröhan, Karl H .ּבֶרָאן, קרל ה

169
 Brandenburg ּבראנֶדנּבּורג

21–2
ּבראנֶדנּבּורג, המרקיזים של 

 Brandenburg, Margraves of
183 ,21

ּבראנֶדנּבּורג, שער 
69 Brandenburger Tor

היסטוריה 26  
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 39, 40
ימים נפלאים בברלין 10, 12,   

13
Braque, Georges 'ּבראק, ז'ֹורז

מוזיאון ּבֶרָאן 36  
מוזיאון ֶּברגרּואין 168  

 Berggruen, ֶּברגרּואין, היינץ
168 Heinz

129 Brueghel, Jan ּברֹויֶגל, יאן
 Brueghel, ּברֹויֶגל, פיטר האב

Pieter the Elder
פתגמים הולנדיים 127, 128  

 Brösicke, ּבֶרזיֶקה, קתרינה פון
81 Katharina von

בריאות 283
בריכות שחייה 272, 273

ברים 248-9
183 Britz, Schloss ּבריץ, שלֹוס



נדקס  | אי  330331  | נדקס   אי

מפת רחובות מאוירת 90  
גרים, האחים וילהלם ויאקֹוּב 

 Grimm, Jacob and Wilhelm
173

 Grimmek, Bruno גריֶמק, ברונו
154

 Grimshaw, גרימשֹו, ניקולס
Nicholas

לודוויג־ֶארהארט־ָהאּוס 46,   
154

 Grünberg, גרינֶּברג, מרטין
Martin

דֹויטֶשר דֹום 67  
ּפארֹוכיאלקירֶכה 99  

צֹויגָהאּוס 60  
 Göring, Hermann ֶגרינג, הרמן

68
Gerlach, Philipp ֶגרלאך, פיליפ

לּואיֶזנקירֶכה 169  
ֶמרינגּפלאץ 148  
קֹוֶלגֶיינָהאּוס 40  

קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה 65  
Deutsch- גרמני־רוסי, מוזיאון
183 Russisches Museum

גרמנית, אימפריה 28-9
גרמנית, קתדרלה ראו דֹויטֶשר 

דֹום 
גשם 52

 Die ה(גשר, אסכולה באמנות(
 Brücke

הגלריה הלאומית החדשה 130  
המוזיאון להדפסים ולתחריטים   

121
מוזיאון הגשר )דאֶלם( 36,   

215 ,184
)ה(גשר, מוזיאון )דאֶלם( 

 )Brücke-Museum )Dahlem
215 ,184

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36
גשרים 139

אֹוֶּברָּבאּומּבריֶקה 175  
גליניֶקר ּבריֶקה 13, 13–212  

ֶגרטָראּוֶדנּבריֶקה 87, 139  
ָוייֶדנדאֶמר ּבריֶקה 139  

יּונגֶפרנּבריֶקה 139  
מֹולטֶקה־ּבריֶקה 139  

שלֹויֶזנּבריֶקה 139  

שלֹוסּבריֶקה 12, 75, 76, 139  
 Goethe, ֶגֶתה, יוהן וולפגאנג פון

 Johann Wolfgang von
פסלו 136  

 Göthe, Johann ֶגֶתה, יוהן פון
 von

שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן 172  
שלֹוסּפלאץ 76  

ֶגתֶזמאנקירֶכה 
172-3 Gethsemanekirche

ד
154 Dada דאדא, אמנים

 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור
168 ,130

184–7 Dahlem דאֶלם
מפה 184  

 Domäne דאֶלם, מוזיאון החווה
185 Dahlem

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 37

121 Dante דאנֶטה
 Dannecker, דאֶנֶקר, יוהן היינריך

67 Johann Heinrich
 ,47 Debis-Center ֶדּביס־סנטר

135
 Döblin, Alfred ֶדּבלין, אלפרד

98
דגים, חנויות 258, 259

 de Maria, ֶדה מריה, וֹולֶטר
128 Walter

דואר 287
המוזיאון לתקשורת 68  

דואר אלקטרוני 286
 Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז׳אן

168
128 David, Gerard דוד, ֶגרארט
דֹויטֶשה בנק, היכל האמנות של 
 Deutsche Bank KunstHalle

63
מפת רחובות מאוירת 58  

 Deutscher Dom דֹויטֶשר דֹום
67 ,13

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

 Daumier, דֹומֶייה, אֹונֹוֶרה
121 Honoré

81 Donatello דֹונאֶטלֹו

 Doesburg, דּוסּבּורג, תיאו ואן
131 Theo van

דֹורֹוֶתֶאנשטאט 
23 Dorotheenstadt

בית הקברות   
 Dorotheenstädtischer

110-1 Friedhof
דיוקן גיאורג גיֶזה )הֹולָּביין( 128

דיוקן הירונימּוס הֹולצשּוֶאר 
)דיֶרר( 126

דיוקן ליידי סאנֶדרלין )ֵריינֹולדס( 
129

דיוקן של ָשרלֹוֶטה ֶּבֶרנט בשמלה 
לבנה )קֹורינת( 29
דיור, כריסטיאן 125

 Düttmann, דיטמן, ֶורֶנר
184 ,137 Werner

95 Dieter, Fritz דיֶטר, פריץ
 Dietrich, דיטריך, מרלן

 Marlene
המוזיאון הגרמני לטכנולוגיה   

37
המלאך הכחול 155  

מוזיאון הסרטים של ברלין   
132

קברה 187  
ֵתיָאֶטר ָאם ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ   

133
דיטריכס, פרידרריך וילהלם 

 Diterichs, Friedrich
93 Wilhelm

ָדיימֶלר, אוסף האמנות 
 Daimler המודרנית

135 Contemporary
 Daimler ָדיימֶלר קווארטֶייה

134-5 Quartier
 Dyck, Anton דייק, אנטון ואן

van
גלריית הציורים 129  

גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   
200

יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד 215  
דיּפלֹומאֶטנפירֶטל 

136 Diplomatenviertel
 Dix, Otto דיקס, אוטו

הגלריה הברלינאית 145  
הגלריה הלאומית החדשה 130  

 Giustiani, ג'ּוסטאני, החשמן
129 Cardinal

 Gorbachev, ג'ורבצ'וב, מיכאיל
113 Mikhail

129 Giorgione ג'ֹורג'ֹוֶנה
גותי, גשר

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 211

Georg- גיאורג קֹולֶּבה, מוזיאון
178 Kolbe-Museum

גיאורגיוס הקדוש מנצח את 
הדרקון

מפת רחובות מאוירת 90  
 Gaillard, Eugène ֵגייאר, ֶאֶז'ן
המוזיאון לאמנות שימושית   

125
מוזיאון ּבֶרָאן 169  
ֵגיינסּבֹורֹו, תומאס 

 Gainsborough, Thomas
129

Gilly, David גילי, דוד
קברו 148  

 Gilly, Friedrich גילי, פרידריך
93

 Guimard, גימאר, ֶאקטֹור
169 Hector

גינות בירה 248, 249
גיּפספֹורֶמראי ברלין 

167 Gipsformerei Berlin
גלּוֶמה, פרידריך כריסטיאן 

 Glume, Friedrich Christian
202

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול 
 Klein Glienicke and הליכה

212-3 Babelsberg walk
 Glienicker גליניֶקר ּבריֶקה

212–13 ,13 Brücke
)ה(גלריה הברלינאית 

145 Berlinische Galerie
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 36
)ה(גלריה הלאומית החדשה 

 ,12 Neue Nationalgalerie
130

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

מפת רחובות מאוירת 118  

 Alte ה(גלריה הלאומית הישנה(
80 Nationalgalerie

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

מפת רחובות מאוירת 74  
גלריות, סוף שבוע 50

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות 
גלריית הציורים 

126–9 Gemäldegalerie
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 45, 46
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 34, 36
ימים נפלאים בברלין 12, 13  

מדריך המוצגים 126-7  
מידע שימושי 127  

מפת רחובות מאוירת 118  
ציור איטלקי 129  

ציור גרמני 128  
ציור פלמי והולנדי 128-9  

ציור צרפתי, אנגלי וספרדי   
129

גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם( 
200 Bildergalerie

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

מפת רחובות מאוירת 195  
גני חיות 

גן החיות פרידריכסֶפלֶדה   
 ,49 Tierpark Friedrichsfelde

183
 Zoo גן החיות של ברלין  

 ,48 ,26 ,13 ,12 ,10 Berlin
275 ,275 ,274 ,154 ,153

קינֶדרָּבאּורנהֹוף ָאּוף ֶדם   
 Kinderbauernhof ֶגרליֶצר

275 ,274 Auf dem Görlitzer
גניבות 3–282

גנים ראו פארקים וגנים 
 Gentz, Heinrich ֶגנץ, היינריך

187
 Gentzkow, ֶגנצקֹו, ָשרלֹוֶטה

194 Charlotte von
גָראּוּפֶנר, יוהן גֹוטליּב 

 Graupner, Johann Gottlieb
125

 Grael, גראל, יוהן פרידריך
106 Johann Friedrich

 Göhre, ֶגֶרה, פרידריך וילהלם
215 Friedrich Wilhelm

132 Gerron, Kurt ֶגרֹון, קורט
גרּוֶנוואלד, מסלול הליכה –214

15
גרּוֶנוואלדטּורם 

189 ,170 Grunewaldturm
Grunewald- גרּוֶנוואלד־קירֶכה

214 Kirche
 Grosz, George 'גרֹוס, ג'ורג

הגלריה הברלינאית 145  
הגלריה הלאומית החדשה 130  
גרֹוֶסה המּבּורֶגר שטראֶסה, אתר 

 Gedenkstätte הזיכרון
 Grosse Hamburger Strasse

105
מפת רחובות מאוירת 103  

 Grosse גרֹוֶסה נֹויגירֶדה
Neugierde

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
הליכה 212

 Grossheim, גרֹוסָהיים, קרל פון
158 Karl von

 Grosser Stern גרֹוֶסר שֶטרן
136

 Gropius, גרֹוּפיּוס, ואלֶטר
30 Walter

ארכיון הבאוהאוס 44, 46  
באוהאוס 131  

האנָזה־פירֶטל 137  
קבר אלברט ֶמנֶדל 173  

 Gropius, גרֹוּפיּוס, מרטין
Martin

מרטין גרֹוּפיּוס־ָּבאּו 10, 13,   
144 ,41 ,27

 Gärtner, ֶגרטֶנר, אדוארד
167 Eduard

ֶגרטָראּוֶדנּבריֶקה 
139 ,87 Gertraudenbrücke
 .Gehry, Frank O .ֶגרי, פרנק אֹו

46
 Grisebach, Hans גריֶזּבאך, הנס

158
 Gerichtslaube ֶגריכטסָלאּוֶּבה

94
גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   

הליכה 213
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Dürer, Albrecht דיֶרר, ָאלּבֶרכט
גלריית הציורים 36, 128  

דיוקן הירונימּוס הֹולצשּוֶאר   
126

המוזיאון להדפסים ולתחריטים   
121 ,118

183 Dönitz, Karl ֶדניץ, קרל
 Drake, דראֶקה, פרידריך

137 Friedrich
דרום־מזרח ברלין 7–182

מפה 182  
דרכונים 278

ה
 Hagemeister, האֶגָמייסֶטר, קרל

169 Karl
 Haus des ָהאּוס ֶדס רּונדפּונקס

179 Rundfunks
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
135 Haus Huth ָהאּוס הּוט

ָהאּוּפטמן, ֶגרהארט 
109 Hauptmann, Gerhart

149 Hasak, Max האזאק, מקס
Hals, Frans האלס, פראנס

ּבאֶּבט המשוגעת 128, 129  
האֶלֶשס טֹור, בתי הקברות ליד 

 Friedhöfe vor dem
148 Halleschen Tor

 Hanseatic האנָזה, ברית ערי
21 League

 ,46 Hansaviertel האנָזה־פירֶטל
137

188 ,21 Havel האֶפל, נהר
מפה 188  

שיט 298, 299  
 Hackesche Höfe האֶקֶשה ֶהֶפה

105 ,12
מפת רחובות מאוירת 103  

 Hackescher האֶקֶשר מרקט
13 ,11 Markt

תחנת הֶאס־ּבאן 29  
 Hartmann, הארטמן, ארנולד

214 Arnold
 Hartzer, הארֶצר, פרדיננד

148 Ferdinand
ֶהֶגל, גיאורג וילהלם פרידריך 
 Hegel, Georg Wilhelm

26 Friedrich

אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  
קברו 111  

 Botanischer הגן הבוטאני
186 Garten

המיטב של ברלין: פארקים   
וגנים 48

הדפסים ותחריטים, מוזיאון 
121 Kupferstichkabinett

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

מפת רחובות מאוירת 118  
הוגנוטים 23

מוזיאון 37, 66  
פראנֶצזיֶשה קירֶכה   

)ּפֹוטסדאם( 204
פראנֶצזיֶשר דֹום 66  

ֶקֶּפניק 183  
 Hude, הּוֶדה, הרמן פון ֶדר

71 Hermann von der
 Hodler, הֹודֶלר, פרדיננד

130 Ferdinand
הֹוֶהנצֹוֶלרן, שושלת 

 ,21 Hohenzollern, House of
28 ,22

ֶּברליֶנר דֹום 78  
כנסיית הזיכרון על שם הקיסר   

וילהלם 157
שטאטשלֹוס 76  

שלֹוס ֶצצילֶיינהֹוף )ּפֹוטסדאם(   
201

 Hoosemans, הֹוֶזמאנס, פראנס
123 Frans

 Holbein, הֹולָּביין, הנס הבן
Hans the Younger

דיוקן גיאורג גיֶזה 128  
הולדת ישו )שֹונָגאּוֶאר( 126, 

128
136 Hollein, Hans הֹוָליין, הנס

Dutch House הולנדי, בית
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   

מסלול הליכה 211
הולנדי, רובע )ּפֹוטסדאם( ראו 

הֹוֶלנדיֶשס פירֶטל
הֹוֶלנדיֶשס פירֶטל )ּפֹוטסדאם( 
204 Holländisches Viertel

84 Humann, Carl הּומאן, קרל

הּומּבֹולדט, אוניברסיטה 
 ,26 Humboldt Universität

62–3
מפת רחובות מאוירת 58  
הּומּבֹולדט, אלכסנדר פון 

 Humboldt, Alexander von
62–3

וילה פון ֶדר ָהייט 131  
ספריית הּומּבֹולדט 180  

הּומּבֹולדט, וילהלם פון 
62 Humboldt, Wilhelm von

אוניברסיטת הּומּבֹולדט 62  
 Humboldt הּומּבֹולדט, משפחת

181
הומואים ולסביות 280, 281

ברים 248, 249  
מועדונים 271  

מצעד הגאווה 51  
הּופָאייֶזנזידלּונג 

183 Hufeisensiedlung
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 41
 Hoffmann, .הופמן, א. ת. א

ETA
קברו 148  

 Hoffmann, Joseph הופמן, יֹוֶזף
169

 Hoffmann, הופמן, לודוויג
Ludwig

בית הקברות היהודי ָוייֶסנֶזה   
173

המוזיאון האזורי 86  
מוזיאון ֶּפרגאמֹון 82  

שטאטָהאּוס 91  
 Hoffmann, הופמן, פרידריך

Friedrich
קברו 111  

הֹוֶּפנָהאּוּפט, י.כ. 
196 Hoppenhaupt, JC

הוקי 273
Hitler, Adolf היטלר, אדולף

אדריכלות 41  
דיוקן 30  

האיצטדיון האולימפי 178  
הופך לקנסלר 30  

מלחמת העולם השנייה 31  
נסיונות התנשקות בחייו 131,   

187 ,180

רובע הממשל לשעבר 10, 68  
שער ּבראנֶדנּבּורג 69  

 Heidenreich, ָהייֶדנָרייך, קֹונראד
135 Conrad

 Heydrich, היידריך, ָריינהארט
188 ,144 Reinhard

155 Heise, Heinz ָהייֶזה, ָהיינץ
 Heisenberg, ָהייֶזנֶּברג, ֶורֶנר

30 Werner
ָהייליג־ָגייסט־ָקֶּפֶלה 

94 Heiliggeistkapelle
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
 Heiliger, ָהייליֶגר, ֶּברנהארט

 Bernhard
מוזיאון הגשר )דאֶלם( 184,   

215
 Heine, Heinrich היינה, היינריך

64 ,63
היינריך הראשון, הקייזר 

156 Heinrich I, Kaiser
 Heinrich היינריך השני, הקייזר

124 II, Kaiser
 Heinrich היינריך, נסיך פרוסיה

62
 Hilmer and הילֶמר וזאטֶלר

Sattler Partnership
ָּבייסָהיים סנטר 132  

גלריית הציורים 45, 46, 128  
מוזיאון ֶּברגרּוִאין 168  

 Himmler, הימֶלר, היינריך
144 Heinrich

היסטוריה 21-31
היסטוריֶשה מיֶלה )ּפֹוטסדאם( 

200 Historische Mühle
 Hitzig, היציג, פרידריך

159 Friedrich
145 Höch, Hannah ֶהך, האָנה

145 Heldt, Werner ֶהלדט, ֶורֶנר
 Helmholtz, ֶהלמהֹולץ, הרמן פון

Hermann von
פסלו 63  

 Helmer, ֶהלֶמר, הרמן
70 Hermann

 Hamburger המּבּורֶגר ּבאנהֹוף
114–15 Bahnhof

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 35, 36

 Hemmeter, Karl ֶהֶמֶטר, קרל
156

ֶהנדריקֶייה סטֹוֶפלס )רמברנדט( 
127

 Henselmann, ֶהנֶזלמן, הרמן
Hermann

ֶפרנֶזטּורם 95  
קרל-מרקס-ָאֶלה 175  

 Hentrich, ֶהנטריך, הלמוט
154 Helmut

177 Hess, Rudolf ֶהס, רודולף
 Hesse, Ludwig ֶהֶסה, לודוויג

199
 Hessel, ֶהֶסל, ֶאֶהנפריד

155 Ehenfried
הערצת מלכי הקדם )ואן ֶדר גּוס( 

34
 Haeften, ֶהפֶטן, ֶורֶנר פון

131 Werner von
184 Heckel, Erich ֶהֶקל, אריך

Heckmann-Höfe ֶהקמאן־ֶהֶפה
מפת רחובות מאוירת 103  

186 Häring, Hugo ֶהרינג, הוגו
הרפובליקה הגרמנית 

הדמוקרטית 31
השרטט )שארֶדן( 129

התנגדות גרמנית לנאצים, אתר 
 Gedenkstätte הזיכרון

131 Deutscher Widerstand

ו
 Wagener, JHW .ואֶגֶנר, י.ה.ו

130
 Watteau, ואטֹו, ז'אן־אנטואן

Jean-Antoine
אהבה בתיאטרון האיטלקי 25  

אהבה בתיאטרון הצרפתי 127  
גלריית הציורים 127, 129  

המוזיאון להדפסים ולתחריטים   
121

נשפי חשק 203  
שלט החנות של ֶגרסאן 165  

Wallot, Paul ואלֹוט, פאול
הספרייה לאמנות 121  

הרייכסטאג 38, 41, 138  
 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט

169 Vincent

 Velde, Henri ואן ֶדר ֶולֶדה, הנרי
 van der

המוזיאון לאמנות שימושית   
125

מוזיאון ּבֶרָאן 169  
 ,13 ,11 Wannsee ואנֶזה, אגם

188–9
מפה 188  

ואנֶזה, ועידת )1942( 30, 31, 
188

ואֶסרֶוורק סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם( 
206 Wasserwerk Sanssouci

108 Wasserturm ואֶסרטּורם
 Wagner, Martin וגנר, מרטין

41
 Wagner, Richard וגנר, ריכארד

פסלו 136  
148 Wolff, Albert וֹולף, אלברט

 Wuczeticz, וּוֶצ'טיץ', יבגני
182 Jewgeni

35 Warhol, Andy וורהול, אנדי
ָמאֹו 115  

 Worm, Joachim וֹורם, יואכים
122

ֶוֶזמן, הרמן פרידריך 
 Waesemann, Hermann

92 ,41 Friedrich
 Wiegand, ויגאנט, תיאודור

84 Theodor
185 Wittenau ויֶטָנאּו

Weigel, Helene ָוייֶגל, ֶהֶלֶנה
אתר הזיכרון ּבֶרכט־ָוייֶגל 112  

האנסמבל הברלינאי 109  
קברה 110  

 Weydinger, ָויידינֶגר, יוהן
71 Johann

 Weyden, ָוייֶדן, רֹוחיר ואן ֶדר
128 Rogier van der

ָוייֶדנדאֶמר ּבריֶקה 
 Weidendammer Brücke

139
203 Weimar ָויימאר, הדוכסית
30 Weimar ָויימאר, רפובליקה

 Wichmann, ויכמן, לודוויג
149 Ludwig

180 Villa Borsig וילה ּבֹורזיג
 Villa von der וילה פון ֶדר ָהייט

131 Heydt
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וילהלם הראשון, הקייזר 
26–7 Wilhelm I, Kaiser

ָאלֶטס ּפאֶלה 58, 64  
גרּוֶנוואלדטּורם 170, 189  

הגלריה הלאומית החדשה 130  
המאוזוליאום 167  

כנסיית הזיכרון על שם הקייזר   
וילהלם 157

מותו 29  
שלֹוס ּבאֶּבלסֶּברג 213  

 Wilhelm וילהלם השני, הקייזר
II, Kaiser

ָאנהאלֶטר ּבאנהֹוף 144  
ֶגתֶסמאֶנקירֶכה 173  

דיוקנו 29  
הוויתור על כיסאו 27  

חנוכת הרייכסטאג 28  
מוזיאון ֶּפרגאמֹון 83, 84, 85  

ֶנּפטּונּברּוֶנן 28  
ָקייֶזרזאל 134  

וילֶמרסדֹורף, קּונֹו יוהן פון 
 Wilmersdorff, Cuno Johann

185 von
וינה, קונגרס )1815( 26

 Wiene, Robert ויֶנה, רוברט
155

 Wisniewski, ויסנֶייבסקי, אדגר
Edgar

האולם למוסיקה קאמרית 45,   
121

המוזיאון לכלי נגינה 120  
הספרייה הממלכתית 120  

 Viktoriapark ויקטוריה־פארק
149 ,19

המיטב של ברלין: פארקים   
וגנים 49

126 Virgil וירגיליוס
Virchow, Rudolf וירכֹוב, רודולף

אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  
שאריֶטה 112  

 Velázquez, ֶולאסֶקס, דייגו
129 Diego

133 Wenders, Wim ֶונֶדרס, וים
ונוס ונגן העוגב )טיציאן( 129

 Wentzel, Hermann ֶונֶצל, הרמן
121

סאנקט־מתיאוס־קירֶכה 121  
קברו 110  

 Westphal, ֶוסטפאל, ֶארנסט
Ernst

ָאדמירלסּפאלאסט 71  
האנסמבל הברלינאי 109  

 Wrangel, ְוראנֶגל, הפילדמרשל
187 Field Marshal

Wrangel- ְוראנֶגל־שֶלסֶכן
187 Schlösschen

 Verrocchio, ֶורֹוקיֹו, אנדריאה ֶדל
129 Andrea del

129 Vermeer, Jan ֶורמיר, יאן
כוס היין 127  

 Werner, Anton ֶורֶנר, אנטון פון
von

ֶּברליֶנר דֹום 79  
האוניברסיטה לאמנויות 158  

זיֶגסזֹויֶלה 137  
חנוכת הרייכסטאג 29  

ז
Sagebiel, Ernst זאֶגּביל, ֶארנסט

נמל התעופה ֶטמֶּפלהֹוף 149  
רובע הממשל לשעבר 68  

 Sauer, Wilhelm ָזאּוֶאר, וילהלם
78

 Sattler, זאטֶלר, ּכריסטֹוף
Christoph

גלריית הציורים 45, 46, 128  
מוזיאון ֶּברגרּואין 168  

 Salinger, זאלינֶגר, אלפרד
180 Alfred

 Salzenberg, זאלֶצנֶּברג, וילהלם
204 Wilhelm

ז'אנדארֶמנמרקט 
 ,31 ,13 Gendarmenmarkt

66
139 Jeanne-Claude ז'אן־קלֹוד

זאקֶסנָהאּוֶזן, מחנה ריכוז 
181 Sachsenhausen

 ,11 Siegessäule זיֶגסזֹויֶלה
136–7

 Sittow, Michel זיטֹוב, מיְכל
 128

 Gitton, Bernard ז'יטֹון, ֶּברנאר
154

110 Seitz, Gustav ָזייץ, גוסטב
 Siemering, זיֶמרינג, רודולף

Rudolf
פסל ֶגרטרּוֶדה הקדושה 87  

 Süss זיס פון קּולמּבאך, הנס
128 von Kulmbach, Hans

 Seeling, ֶזלינג, היינריך
109 Heinrich

)ה(ֶזֶצסיֹון בברלין 27
Sechs-Tage- ֶזקס־טאֶגה־ֶרֶנן

53 Rennen
 Sehring, ֶזרינג, ֶּברנהארט

155 Bernhard

ח
חג המולד 53

חג המולד, שווקים 
53 Weihnachtsmärkte

חגים לאומיים 53
חדרים בבתים פרטיים 219, 221

 Kreisauer Kreis חוג קָרייָזאּו
180

חֹודֹובֶייצקי, דניאל 
87 Chodowiecki, Daniel

חווה בָדאּוגארט )שמיט־רֹוטלּוף( 
130

חומות העיר ראו שטאטָמאּוֶאר 
חומת ברלין 30, 31

איסט סייד גאלרי 175  
אתר הזיכרון 113  

הבית בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי 10, 12,   
145 ,142 ,37 ,13

ֶצ'קּפֹוינט צ'רלי 10, 12, 13,   
145 ,142

תזכורות מהעיר המחולקת 42   
חומת ברלין, אתר הזיכרון 

 Gedenkstätte Berliner
113 Mauer

חומת העיר ראו שטאטָמאּוֶאר
חורף בברלין 53

חיֶנזיֶשס ָהאּוס )ּפֹוטסדאם( 
199 Chinesisches Haus
מפת רחובות מאוירת 195  

חממת ציפורים 
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   

מסלול הליכה 211
חנויות ספרים 254, 255

חנוכת הרייכסטאג )ֶורֶנר( 29
חניה 219, 293

חרסינה, המפעל המלכותי 
Königliche Porzellan-

137 Manufaktur

ֶּבלֶווֶדֶרה 168  
המוזיאון לאמנות שימושית   

125
שלֹוס סאן סּוסי )ּפֹוטסדאם(   

203
חרסינה, המפעל המלכותי 

Berlin Königliche- בברלין
29 Porzellan-Manufaktur

חרסינה 
מפעל החרסינה המלכותי   

203 ,168 ,137 ,125
חנויות 254-5  

חשמל, ציוד 280
חשמליות 295

ט
ָטאּוֶאנצֶיינשטראֶסה 

159 Tauentzienstrasse
30 Taut, Bruno ָטאּוט, ברונו

אֹונֶקל־תֹומס־היֶטה 186  
הּופָאייֶזנזידלּונג 41, 183  

169 Töbelmann, G .ֶטֶּבלמן, ג
ֶטֶגל, אזור 46

289 Tegel ֶטֶגל, נמל התעופה
 Tegel, Schloss ֶטֶגל, שלֹוס

46 180–81
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
טופוגרפיה של טרור 

 Topographie des Terrors
144–5

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 37

ימים נפלאים בברלין 10, 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 142  
107 Torstrasse טֹורשטראֶסה

טחנת רוח
היסטֹוריֶשה מיֶלה )ּפֹוטסדאם(   

200
טיולים מאורגנים 279, 281
 Tigerman, ָטייֶגרמן, סטנלי

180 Stanley
טֶייּפֹולֹו, ג'ובאני באטיסטה 

 Tiepolo, Giovanni Battista
129

 Tinguely, Jean טינֶגלי, ז'אן
135

129 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו
טיסה 288-9

 Tiffany, Louis טיפאני, לואיס
 125
טיפים

במלונות 218  
במסעדות 227  

112 Titz, Eduard טיץ, אדוארד
Titian טיציאן

גלריית הציורים 36  
ונוס ונגן העוגב 129  

 Tieck, Friedrich טיק, פרידריך
149

171 ,136 Tiergarten טירגארֶטן
המיטב של ברלין: פארקים   

וגנים 49
ימים נפלאים בברלין 11, 12,   

13
 Tiergarten טירגארֶטן, אזור

117–39
גלריית הציורים 126-9  

המוזיאון לאמנות שימושית   
122-5

מלונות 5–222  
מסעדות 235-6  

מפת האזור 117  
מפת רחובות מאוירת:   
קּולטּורפֹורּום 118-19

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 132-5  
טירות

ציטאֶדֶלה שּפאנָדאּו 40, 177  
שטאטשלֹוס 22, 23, 28, 76  

טירּפארק ושלֹוס פרידריכסֶפלֶדה 
 Tierpark & Schloss

 182-3 Friedrichsfelde
המיטב של ברלין: פארקים   

וגנים 49
 Tischbein, טישָּביין, יוהן היינריך

128 Johann Heinrich
טכנו, מוסיקה 270, 271

טכנולוגיה, בית הספר הגבוה 
 ,27 Technische Universität

159
ֶטֶלגָרֶפנֶּברג )ּפֹוטסדאם( 
206 Telegrafenberg

טלוויזיה 287
טלפונים 286, 287

המוזיאון לתקשורת 68  

ֶטמֶּפלהֹוף, נמל התעופה 
 Tempelhof

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

ֶטמֶּפלהֹוף, נמל תעופה 
 ,41 Flughafen Tempelhof

289 ,149
טמפרטורות 53

טנגו, פסטיבל 50
טניס 272, 273

 Truman, Harry טרומן, הארי
201

71 Tränenpalast טֶרֶננּפאלאסט
תזכורות מהעיר המחולקת 43  

53 Transmediale טרנסֶמדיָאֶלה
 Treptower טֶרּפטֹוֶבר פארק

182 Park
טשירנָהאּוס, ֶאֶרנפריד ואלֶטר 

 Tschirnhaus, Ehrenfried פון
125 Walther von

י
 Jagdschloss יאגדשלֹוס גליניֶקה

213 Glienicke
יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד 

11 Jagdschloss Grunewald
גרּוֶנוואלד, מסלול הליכה 215  

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 36

 Jamnitzer, יאמניֶצר, ֶונֶצל
124 Wenzel

 Jamnitzer, יאמניֶצר, ּכריסטֹוף
124 Christoph

132 Jahn, Helmut יאן, הלמוט
ּבאן טאואר 47  

סוני סנטר 45, 134  
Jakobsbrunnen יאקֹוּבסּברּוֶנן
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   

מסלול הליכה 210
 Jaksa, Duke יאקָסה, הדוכס

183
 Centrum ה(יהודי, המרכז(

104 ,37 Judaicum
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 37
מפת רחובות מאוירת 102  
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יהודים
אנדרטת השואה 12, 13, 69  

אתר הזיכרון גרֹוֶסה המּבּורֶגר   
שטראֶסה 103, 105

בית הכנסת בריֶקשטראֶסה   
108

בית הכנסת החדש 100, 102,   
104

בית הקברות היהודי 108  
בית הקברות היהודי הישן 103,   

106
בית הקברות היהודי ָוייֶסנֶזה   

173
בית הקהילה היהודית 152,   

155
בית ועידת ואנֶזה 9–188  

המוזיאון היהודי 12, 13, 35,   
146–7 ,143 ,140 ,37

המרכז היהודי 37, 102, 104  
ועידת ואנֶזה 9–188  

ליל הבדולח )1938( 31–30  
מלחמת העולם השנייה 31  

פסטיבלים 51  
)ה(יהודית, ימי התרבות 

51 Jüdische Kulturtage
יואכים גיאורג, הנסיך־האלקטור 

 Joachim של ּבראנֶדנּבּורג
22 Georg

יואכים השני ‘הקטור', הנסיך־
האלקטור של ּבראנֶדנּבּורג 

22 Joachim II Hector
יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד 215  

180 Yudell, Buzz יּוֶדל, באז
יוהן ציֶצרֹו, הנסיך־האלקטור של 
 Johann Cicero ּבראנֶדנּבּורג

22
יוחנן פאולוס השני, אפיפיור 65

יּוליּוסטּורם )שּפאנָדאּו( 
40 Juliusturm

 Tag der יום איחוד גרמניה
52 Deutschen Einheit

 Jungfernbrücke יּונגֶפרנּבריֶקה
139

 Joos van Cleve יֹוס ואן קֶלֶפה
128

 Jordaens, יֹורדאנס, יאקֹוּב
129 Jacob

יין 231

ברים ליין 248, 249  
חנויות 258, 259  

ילדים, טיול עם 274-5
במלונות 219  

במסעדות 227  
חנויות בגדים 252, 253  

חנויות צעצועים 254, 255  

כ
כדורסל 273

כוחות יישור )ּבֹויס( 114
כוס היין )ֶורמיר( 127

כושר, מכונים 273
כיכרות 

אלּכסנדרּפלאץ   
98 Alexanderplatz

 ,13 Bebelplatz ֶּבֶּבלּפלאץ  
64 ,58–9

ז'אנדארֶמנמרקט   
 ,31 ,13 Gendarmenmarkt

66
 Leipziger ָלייּפציֶגר ּפלאץ  

135 ,23 Platz
 Mehringplatz ֶמרינגּפלאץ  

148 ,143 ,23
Marx- מרקס-אנגלס פֹורּום  

94 Engels-Forum
 Savignyplatz סאביניּפלאץ  

158 ,13 ,11
 Pariser Platz ּפאריֶזר ּפלאץ  

69 ,46 ,23
 Potsdamer ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ  

132–3 ,47 ,13 ,12 Platz
 Kollwitzplatz קֹולוויצּפלאץ  

107 ,13
 ,75 Schlossplatz שלֹוסּפלאץ  

76
כלי נגינה, מוזיאון 

Musikinstrumenten-
120 Museum

מפת רחובות מאוירת 119  
כללי התנהגות 279
כללי התנהגות 279

כנסיות 
גרּוֶנוואלד־קירֶכה   

214 Grunewald-Kirche
ֶגתֶסמאֶנקירֶכה   

172-3 Gethsemanekirche

ָהייליג־ָגייסט־ָקֶּפֶלה   
94 ,40 Heiliggeistkapelle

כנסיית־הזיכרון על שם הקייזר   
Kaiser-Wilhelm- וילהלם

 ,12 ,10 Gedächtnis-Kirche
 156–7 ,153 ,150 ,41 ,28 ,13

 Luisenkirche לּואיֶזנקירֶכה  
169

 Marienkirche מאִרֶיינקירֶכה  
96-7 ,40 ,39 ,13 ,12

ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
205 Nikolaikirche

 Nikolaikirche ניקולאיקירֶכה  
92-3 ,90 ,40 ,12

סאנקט ניקולאי קירֶכה   
40 St-Nikolai-Kirche

סאנקט פטר אּונט פאול   
 Saints Peter )ניקֹולסקֹוֶייה(

211 and Paul
סאנקט־ָאֶנן־קירֶכה )דאֶלם(   
184 ,40 St-Annen-Kirche

סאנקט־מתיאוס־קירֶכה   
 ,119 St-Matthäus-Kirche

121
 Sophienkirche סוִפֶיינקירֶכה  

106 ,103
פארֹוכיאלקירֶכה   

99 ,40 Parochialkirche
פטר־אּונט־פאול־קירֶכה   

 Peter und Paul )ּפֹוטסדאם(
204 Kirche

פראנֶצזיֶשה קירֶכה   
 Französische )ּפֹוטסדאם(

204–5 Kirche
פריֶדנסקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
199 ,195 Friedenskirche
פרידריכסֶוורֶדרֶשה קירֶכה   

 Friedrichswerdersche
65 ,59 ,41 Kirche

פרנציסקאנר קלֹוסֶטרקירֶכה   
 Franziskaner Klosterkirche

98-9
 Zionskirche ציֹונסקירֶכה  

108-9
ראו גם קתדרלות   

כנסיית הזיכרון על שם הקייזר 
Kaiser-Wilhelm- וילהלם

 ,150 ,28 Gedächtnis-Kirche
156–7

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

ימים נפלאים בברלין 10, 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 153  
כסף 284-5

כספומטים 284
כרטיסי אשראי 284

בחנויות 251  
כרטיסים 

טיסה 288  
מוסיקה קלאסית ומחול 267  

מופעי בידור 61–260  
רוק, ג׳אז ומוסיקת עולם 269  
תחבורה ציבורית 294, 295,   

296
תיאטראות 263  

139 Christo כריסטֹו
 Christus, ּכריסטּוס, פטרוס

128 Petrus
 Christine, כריסטיֶנה, המלכה

172 Queen
כתבי עת 287

ל
לאונג'ים 271

125 Lalique, René לאליק, ֶרֶנה
155 Lang, Fritz לאנג, פריץ
מוזיאון הסרטים של ברלין   

132
לאנגהאנס, קרל גֹוטהארט 

Langhans, Carl Gotthard
ֶּבלֶווֶדֶרה 168  

התיאטרון הלאומי 67  
מאִרֶיינקירֶכה 96  

מארמֹורּפאֶלה )ּפֹוטסדאם(   
204

מֹוֶרנקֹולֹונאֶדן 68  
שלֹוס ֶּבלוּו 40, 137  

שער ּבראנֶדנּבּורג 40, 69  
לאנגהאנס, קרל פרדיננד 

Langhans, Carl Ferdinand
ָאלֶטס ּפאֶלה 64  

קברו 148  
שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן   

65

 Langfeld, לאנגֶפלד, רּוטֶגר ואן
183 Rutger van

148 Lapidarium לאּפידאריּום
ֶלבאנדרֹובסקי, ִוָיה 

145 Lewandowsky, Via
)ה(לבלוב של ּבריץ, פסטיבל 

50 Britzer Baumblüte
 Le Geay, ֶלה ֶגה, ז'אן לֹוראן

Jean Laurent
נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 196  

קֹומּונס )ּפֹוטסדאם( 198  
 Le Carré, John ֶלה קאֶרה, ג'ון

13
46 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶייה

בית ֶלה קֹורּבּוזֶייה 176  
 Louis לואי ה־14, מלך צרפת

23 XIV
Luise לּואיֶזה, מלכת פרוסיה

כנסיית הזיכרון על שם הקייזר   
וילהלם 157

לּואיֶזנקירֶכה 169  
מאוזוליאום 163, 167  

Luisentempel לּואיֶזנֶטמֶּפל
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   

מסלול הליכה 211
169 Luisenkirche לּואיֶזנקירֶכה
 Lubitsch, Ernst לּוּביץ', ֶארנסט

155
 Ludwig, לודוויג, אדוארד

149 Eduard
Ludwig- לודוויג־ֶארהארט־ָהאּוס

154 Erhard-Haus
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
מפת רחובות מאוירת 153  
לוח השנה הברלינאי 50-53

76 ,23 Lustgarten לּוסטגארֶטן
מפת רחובות מאוירת 75  

Luftbrücke לּופיטּבריֶקה
תזכורות מהעיר המחולקת 43  
 Lucae, Richard לּוֶקה, ריכארד

159
 Luxemburg, לוקסמבורג, רוזה

Rosa
אנדרטה לזכרה 136  

טֶרּפטֹוֶבר פארק 182  
 Laurens, Henri לֹוראן, אנרי

169

 Lorenzetti, לֹוֶרנֶצטי, ּפֶייטרֹו
129 Pietro

22 Luther, Martin לותר, מרטין
בית הקברות של   

דֹורֹוֶתֶאנשטאט 110
דיוקנו 60  

 Léger, ֶלֶז'ה, פרדיננד
130 Ferdinand

 Libeskind, ליֶּבסקינד, דניאל
Daniel

המוזיאון היהודי 35, 37, 46,   
146–7 ,143

 Liebknecht, ליּבקֶנכט, קרל
30 Karl

אנדרטה לזכרו 136  
טֶרּפטֹוֶבר פארק 182  

שטאטסראטסֶגּבֹויֶדה 76  
 Liebermann, ליברמן, מקס

69 ,27 Max
הגלריה הברלינאית 145  

הגלריה הלאומית הישנה 80  
קברו 108  

 Colonie Alsen קֹולֹוני אלֶזן  
189

Literaturhaus ליֶטראטּורַהאּוס
מפת רחובות מאוירת 152  

 Leibl, Wilhelm ָלייְּבל, וילהלם
80

 Leipziger Platz ָלייּפציֶגר ּפלאץ
135 ,23

173 Licht, Hugo ליכט, הוגו
ליכֶטנֶּברג, ֶּברנהארט 

 Lichtenberg, Bernhard
קברו 65  

ליל הבדולח )1938( 30, 31
 Lange Nacht ליל המוזיאונים

53 der Museen
 Lindner, Paul לינדֶנר, פאול

178
131 Linke, GA .לינֶקה, ג. א
71 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

 Lenné, Peter ֶלֶנה, פטר יֹוֶזף
Joseph

אלכסנדרֹובָקה )ּפֹוטסדאם(   
201

גליניֶקה 212  
טירגארֶטן 49, 136  

לּוסטגארֶטן 76  
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ֶלֶנה, פטר יֹוֶזף, המשך 
ָלייּפציֶגר ּפלאץ 135

ֶמרינגּפלאץ 148  
נֹוֶייר גארֶטן )ּפֹוטסדאם( 201  

פארק ּבאֶּבלסֶּברג 48  
פארק סאן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   

198
פֹולקספארק פרידריכסָהיין   

173
ּפָפאּוֶאנאינֶזל 210  

שלֹוס ניֶדרֶשנָהאּוֶזן 172  
שלֹוס שארלֹוֶטנהֹוף   

)ּפֹוטסדאם( 198
שלֹוספארק 167  

ֶלסינג, גֹוטהֹולט אפריים 
 Lessing, Gotthold Ephraim

87 ,26
ניקולאיפירֶטל 91  

נתן החכם 104  
לשכות מידע לתיירים 278, 281

 Berlin לשכת התיירות של ברלין
 Tourismus & Kongress

281 ,275 ,221 GmbH

מ
מאו )וורהול( 111

174 Mauerpark ָמאּוֶארּפארק
 Mausoleum ה(מאוזוליאום(

167
מפת רחובות מאוירת 163  

 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
169

 Meyer, מאֶייר, יוהן גוסטב
182 Johann Gustav

Malvessi, Kühn מאלֶבסי, ִקין
שדה אותיות 145  

 Mann, Heinrich מאן, היינריך
64

פרופסור אונרט 187  
קברו 110  

 Mann, Thomas מאן, תומאס
64

 Manet, Edouard מאֶנה, אדואר
130

 Mannlich, מאנליך, דניאל
93 Daniel

מאצ'ינסקי־ֶדנינגהֹוף, בריז'יט 
Matschinsky- ומרטין

 Denninghoff, Brigitte and
159 Martin

מארגראף אּונט מיֶלר, גיאורג 
 Marggraf und וילהלם

24 Müller, Georg Wilhelm
120 Marius, Jean מאריּוס, ז'אן
185 Marienfelde מאִרֶיינֶפלֶדה

 Marienkirche מאִרֶיינקירֶכה
96–7

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 39, 40

ימים נפלאים בברלין 12, 13  
מארמֹורּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 

204 Marmorpalais
 March, Werner מארק, ֶורֶנר

178
מארשטאל )אורוות המלך( 

81 Marstall
מארשטאל )מוזיאון הסרטים, 

 Marstall )ּפֹוטסדאם
206 ))Filmmuseum

מגדניות וחנויות ממתקים 258, 
259

מגורים 218-25
Magritte, René מגריט, ֶרֶנה

מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג 168  
הגלריה הלאומית החדשה 130  

)ה(מדונה והילד )בוטיצ'לי( 126
מדע, מוזיאון ראו המוזיאון למדע 

Moholy- מֹוהֹולי־נאג'י, לאסלֹו
131 Nagy, László

 Museum Island מּוֵזיאּום־אינֶזל
73–87

ֶּברליֶנר דֹום 9–78  
המוזיאון הישן 77  

ימים נפלאים בברלין 10, 12,   
13

מוזיאון ֶּפרגאמֹון 5–82  
מסעדות 233  

מפת האזור 73  
מפת רחובות מאוירת 74-5  

)ה(מוזיאון הגרמני לטכנולוגיה 
 Deutsches Technikmuseum

148 ,11 Berlin
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 35, 37
 Neues ה(מוזיאון החדש(

80 Museum
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 36

ימים נפלאים בברלין 10, 12  
מפת רחובות מאוירת 74  

 Jüdisches ה(מוזיאון היהודי(
146–7 ,140 Museum

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 35, 37

ימים נפלאים בברלין 12, 13  
מפת רחובות מאוירת 143  

 Altes Museum ה(מוזיאון הישן(
77

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 35, 36

היסטוריה 26  
ימים נפלאים בברלין 10  

מפת רחובות מאוירת 75  
)ה(מוזיאון לתולדות גרמניה ראו 

צֹויגָהאּוס
מוזיאונים וגלריות )כללי( 9–278, 

281
אוכל במוזיאונים 245, 7–246  

המיטב של ברלין 7–34  
לילדים 274, 275  

מוזיאונים וגלריות )לפי שמות(
154 C/O Berlin  

)ה(מוזיאון לחיי היומיום   
 Museum בגרמניה המזרחית
 Altagsgeschichte der DDR

108
 Sammlung אוסף ּבֹורֹוז  

109 Boros
אוסף האמנות המודרנית   

 Daimler ָדיימֶלר
135 Contemporary

Newton- אוסף ניוטון  
155 ,36 Sammlung

 East Side איסט סייד גאלרי  
175 ,43 Gallery

Ephraim- אפריים־ּפאֶלה  
93 Palais

Bauhaus- ארכיון הבאוהאוס  
131 ,44 ,36 Archiv

אתר הזיכרון ּבֶרכט־ָוייֶגל   
 Brecht-Weigel

37 Gedenkstätte

אתר הזיכרון ברלין־  
 Gedenkstätte הֹוֶהנֶשנָהאּוֶזן
 Berlin-Hohenschönhausen

174
אתר הזיכרון והמחקר   

נֹורמאֶננשטראֶסה 
 Forschungs- und

 Gedenkstätte
175 Normannenstrasse
ּבאנהֹוף פרידריכשטראֶסה   

 Bahnhof Friedrichstrasse
71 ,13

 Haus der בית ועידת ואנֶזה  
 ,37 Wannsee-Konferenz

188-9
87 Galgenhaus גאלֶגנָהאּוס  

גלריית הציורים   
 ,34 ,13 ,12 Gemäldegalerie

126–9 ,118 ,46 ,45 ,36
גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   
200 ,195 ,36 Bildergalerie

 Deutscher Dom דֹויטֶשר דֹום  
67

 Haus הבית בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי  
 ,10 am Checkpoint Charlie

145 ,142 ,43 ,37 ,12
הגלריה הברלינאית   

 ,141 ,36 Berlinische Galerie
145

הגלריה הברלינאית   
145 ,36 Berlinische Galerie

הגלריה הלאומית החדשה   
 ,12 Neue Nationalgalerie

130 ,118 ,46 ,36
 Alte הגלריה הלאומית הישנה  
 ,74 ,41 ,36 Nationalgalerie

80
היכל האמנות של דֹויטֶשה   

 Deutsche Bank בנק
63 ,58 KunstHalle

המּבּורֶגר ּבאנהֹוף   
 ,35 Hamburger Bahnhof

114-5 ,36
 Märkisches המוזיאון האזורי  

86 Museum
המוזיאון הגרמני לטכנולוגיה   

 Deutsches Technikmuseum
148 ,37 ,35 ,11 Berlin

המוזיאון הגרמני־רוסי   
 Deutsch-Russisches

183 Museum

 Neues המוזיאון החדש  
80 ,74 ,36 ,12 ,10 Museum

 Jüdisches המוזיאון היהודי  
 ,46 ,37 ,35 ,13 ,12 Museum

146–7 ,143 ,140
 Altes Museum המוזיאון הישן  

77 ,75 ,41 ,36 ,35 ,26 ,10
 Ägyptisches המוזיאון המצרי  

168 ,81 ,36 Museum
המוזיאון לאמנות אסיאתית   

 Museum für Asiatische
185 ,37 Kunst

המוזיאון לאמנות האיסלאם   
 Museum für Islamische

85 ,37 Kunst
המוזיאון לאמנות שימושית   

 ,34 Kunstgewerbemuseum
183 ,122–5 ,118 ,36
המוזיאון לאתנולוגיה   

 Ethnologisches Museum
185 ,37

המוזיאון לבוטניקה   
186 Botanisches Museum

המוזיאון להדפסים ולתחריטים   
 ,36 Kupferstichkabinett

121 ,118
 Museum für המוזיאון לטבע  

113 ,37 Naturkunde
המוזיאון לכלי נגינה   

Musikinstrumenten-
120 ,119 ,37 Museum

המוזיאון לעתיקות המזרח   
 Vorderasiatisches הקרוב

84–5 Museum
המוזיאון לתולדות גרמניה   
 Deutsches Historisches
 ,59 ,37 ,35 ,10 Museum

60–61
 Museum המוזיאון לתקשורת  
68 ,37 für Kommunikation

המוזיאון לתרבויות אירופה   
 Museum Europäischer

185 ,37 Kulturen
 Centrum המרכז היהודי  
104 ,102 ,37 Judaicum

הנמל העתיק של ברלין   
 Historischer Hafen Berlin

81
הספרייה לאמנות   

121 ,118 Kunstbibliothek

חיֶנזיֶשס ֶטה־ָהאּוס   
 Chinesisches )ּפֹוטסדאם(

199 ,195 Teehaus
טופוגרפיה של טרור   

 Topographie des Terrors
144–5 ,142 ,37 ,13 ,12 ,10

יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד   
 ,11 Jagdschloss Grunewald

215 ,40 ,36
כפר־מוזיאון דיֶּפל   

189 Museumsdorf Düppel
 Lapidarium לאּפידאריּום  

148
מארשטאל )מוזיאון הסרטים,   

 Marstall )ּפֹוטסדאם
206 ))Filmmuseum

 Bodemuseum מוזיאון ּבֹוֶדה  
81 ,74 ,36

מוזיאון בעלות־הברית   
186 ,37 Alliiertenmuseum

Bröhan- מוזיאון ּבֶרָאן  
169 ,36 ,13 Museum

 Museum מוזיאון ֶּברגרּואין  
 ,168-9 ,36 ,13 Berggruen

255
Georg- מוזיאון גיאורג קֹולֶּבה  

178 Kolbe-Museum
Brücke- מוזיאון הגשר  

215 ,184 ,36 Museum
מוזיאון ההוגנוטים   

 ,37 Hugenottenmuseum
66

מוזיאון הסרטים של ברלין   
 ,13 ,12 Filmmuseum Berlin

132 ,37
 Hemp מוזיאון הקנביס  

91 Museum
מוזיאון הרפובליקה   

 DDR הדמוקרטית של גרמניה
94 Museum

 Museum מוזיאון השאריֶטה  
112 der Charité

Stasi- מוזיאון השטאזי  
 37 Museum

מוזיאון זאקֶסנָהאּוֶזן   
 Sachsenhausen Museum

181
Potsdam- מוזיאון ּפֹוטסדאם  

206 Museum
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מוזיאונים וגלריות, המשך
מוזיאון ֶּפרגאמֹון   

 ,12 ,10 Pergamonmuseum
82–5 ,74 ,36 ,35 ,30

Käthe- מוזיאון ֶקֶתה קֹולוויץ  
158 ,152 Kollwitz-Museum

מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג   
Museum Scharf-

168 ,13 Gerstenberg
מוזיאון־החווה דאֶלם   

185 ,37 Domäne Dahlem
Martin- מרטין־גרֹוּפיּוס־ָּבאּו  
 ,142 ,13 ,10 Gropius-Bau

144
מתחם המוזיאונים דאֶלם   

 ,37 ,34 Museen Dahlem
185

 Neuer Flügel נֹוֶייר פליֶגל  
166 ,162

 Nikolaikirche ניקולאיקירֶכה  
93 ,90 ,13 ,12

 Villenkolonie קֹולֹוני ָאלֶזן  
189 Alsen

 Kulturforum קּולטּורפֹורּום  
19

Karl-Marx- קרל מרקס ָאֶלה  
174–5 Allee

 Moltke, Count מֹולטֶקה, הרוזן
180 Helmut James von

 Moltke, מֹולטֶקה, פילדמרשל
136 Helmuth von

 Moltkebrücke מֹולטֶקה־ּבריֶקה
139

 Multscher, מּולטֶשר, הנס
128 Hans

 Monbijoupark מֹונּביז'ּופארק
105

המיטב של ברלין: פארקים   
וגנים 49

מפת רחובות מאוירת 103  
 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד

130
מוניות 295

מנמל־התעופה  
Munch, Edvard מּונק, אדוארד

הגלריה הלאומית החדשה 130  
התיאטרון הגרמני 112  

נערה על חוף 121  

 Musil, Robert מּוסיל, רוברט
64

מוסיקה 
בית התזמורת הפילהרמונית   

120–21 ,119 ,46
האולם למוסיקה קאמרית 45,   

120–21 ,46
המוזיאון לכלי נגינה 37, 119,   

120
חנויות 254, 255  

מוסיקה קלאסית ומחול   
266-7

מחזות־זמר 262-3  
פסטיבלים 50, 51, 52  

קונצרטָהאּוס 67  
רוק, ג'אז ומוסיקת עולם 268-9  

תיאטרון מקסים גורקי 71  
ראו גם אופרה  

מוסיקה קאמרית, אולם 
120–21 Kammermusiksaal
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 45, 46
מוסיקת עולם 268-9

מועדונים 71–270
מועצת המדינה, בניין 

76 Staatsratsgebäude
Moore, Henry מּור, הנרי

האקדמיה לאמנויות 137  
הגלריה הלאומית החדשה 118  

 Moore, Charles מּור, צ'רלס
180

 Murnau, מּורָנאּו, פרידריך
155 ,132 Friedrich

מֹוֶרנקֹולֹונאֶדן 
68 Mohrenkolonnaden
 Muthesius, מּוֶתזיּוס, הרמן

214 Hermann
129 Masaccio ָמזאצ'ֹו

מזג אוויר 50-3
מזכרות 254-5

מזרקות 
מזרקת האריות 212  

ֶמרֶכנּברּוֶנן 173  
ֶנּפטּונּברּוֶנן 28, 88, 94  

ּפָפאּוֶאנאינֶזל 211  
מחול 

מוסיקה קלאסית ומחול 266-7  
מחול מודרני 266, 267  

פסטיבלים 50, 51, 52  

מחזות־זמר 262-3
מחלבה 

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
 Pfaueninsel מסלול הליכה

211 and Nikolskoe walk
מחנה ריכוז

מוזיאון ָזקֶסנָהאּוֶזן 181  
מחסן נשק ראו צֹויגָהאּוס

מטבע 284-5
מטבעות 285

 ,137 Meissen ָמייֶסן, חרסינה
175

המוזיאון לאמנות שימושית   
125 ,123

נֹוֶייה קאֶמרן )ּפֹוטסדאם( 200  
צֹויגָהאּוס 61  

135 Michel, Paul מיֶכל, פאול
175 Mielke, Erich מילֶקה, אריך

 Müller, Gustav מיֶלר, גוסטב
186

 Müller, Heinrich מיֶלר, היינריך
144

 Mies מיס פאן ֶדר רֹוֶהה, לודוויג
van der Rohe, Ludwig

ארכיון הבאוהאוס 131  
הגלריה הלאומית החדשה 46,   

130 ,118
מכבי אש 282, 283

מכונית
נהיגה אל ברלין 291  
נהיגה בברלין 3–292  

 Mächtig, ֶמכטיג, הרמן
149 Hermann

מכירות פומביות 256, 257
מכס ופטור ממכס 278

מלונות 218-25
הזמנות 219, 221  

מחירים 218  
מטיילים נכים 220, 221  

מלון ָאדלון ֶקמּפינסקי 70  
מלונות בוטיק 224-5  
מלונות זולים 222-3  

מלונות יוקרה 225  
מלונות לאנשי עסקים 223  

מלונות קסומים 4–223  
מתקנים 219  

סאונה וספא 219  

עלויות חבויות 218-9  
עם ילדים 219  

פיקדון 220  
מלונות בוטיק 224-5

מלונות זולים 280, 281
מלונות יוקרה 225

מלונות לאנשי עסקים 223
)ה(מלחמה הקרה 31

גליניֶקר ּבריֶקה 13, 212  
הבית בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי 37,   

145
הסגר על ברלין 149  

מוזיאון בנות־הברית 37, 186  
ֶצ'קּפֹוינט צ'רלי 10, 12, 13,   

145
תזכורות מהעיר המחולקת   

42-3
מלחמת העולם הראשונה 27

מלחמת העולם השנייה 30, 31
אנדרטת השואר 12, 13, 69  

בית ועידת ואנֶזה 37  
ועידת ּפֹוטסדאם 201  

טופוגרפיה של טרור 37  
מלחמת שלושים השנה )–1618

22 )48
ממזרח למרכז העיר 88-99

מאִרֶיינקירֶכה 7–96  
מלונות 4–222  
מסעדות 233  

מפת האזור 89  
ניקולאיפירֶטל, מפת רחובות   

מאוירת 90-1
ֶפרנֶזטּורם 95  

 Memling, Hans ֶממלינג, הנס
128

ממתקים, חנויות 258, 259
Mendel, Albert ֶמנֶדל, אלברט

קברו 173  
 Mendelssohn, מנדלסון, ֶאריך

Erich
איינשטיינטּורם )ּפֹוטסדאם(   

206 ,41
הספרייה לאמנות 121  

 Mendelssohn, מנדלסון, משה
105 ,104 ,87 Moses

המוזיאון היהודי 146  
המרכז היהודי 104  

קברו 106  

מנדלסון־ּבארתֹולדי, פליקס 
 Mendelssohn-Bartholdy,

104 Felix
קברו 148  

תיאטרון מקסים גורקי 71  
מנהגים וכללי התנהגות 279

Mönnich, Rudolf ֶמניך, רודולף
קאֶמרֶגריכט 187  
שטאטֶגריכט 98  

 Menzel, ֶמנֶצל, אדולף פון
27 Adolf von

ּבֹורּוסָיה 21  
הגלריה הלאומית הישנה 80  

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 133  
רסיטל בחליל 24  

178–9 Messegeländ ֶמֶסֶגֶלנד
מסים

במלונות 218  
Messel, Alfred ֶמֶסל, אלפרד

בית הכלבו ֶורטָהיים 135  
ָהאּוס שּפרינֶגר 189  
מוזיאון ֶּפרגאמֹון 82  

נֹוֶייה ֶשנָהאּוֶזר שטראֶסה 107  
מסלולי הליכה 209-15

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג 13–212  
גרּוֶנוואלד 15–214  

עצות להולכי רגל 292, 293   
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה   

210–11
מסעדות 47–226

ארוחות קלות 244-7  
הזמנת מקום מראש 227  

הטעמים של ברלין 228-9  
מה לאכול 226  

סועדים נכים 227  
עישון 227  

עם ילדים 227  
שעות הארוחות 227  

תעריפים וטיפים 227  
תפריטים 227  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעבורות 298 

מפגשי התיאטרון של ברלין 
50 Theatertreffen Berlin

מפגשים למוסיקה צעירה 
 Treffen Junge Musik-Szene

52

מפות 
אּו־ּבאן כריכה אחורית  

אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן 57  
אירופה 14  

ֶאס־ּבאן כריכה אחורית  
ארמונות ּפֹוטסדאם 38  

ֶּבֶּבלּפלאץ 58-9  
ּבָרייטָשייטּפלאץ וקּו'דאם   

152-3
ברלין 14-15  

ברלין בעידן הבארוק 24-5  
ברלין המחולקת 42  

ברלין והסביבה 15  
ברלין רבתי 16-17, 171  

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
הליכה 212-3

גרּוֶנוואלד, מסלול הליכה   
214-5

דרום־מזרח ברלין 182  
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 44-5
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 38-9
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 34-5
המיטב של ברלין: פארקים   

וגנים 48-9
ואנֶזה והאֶפל 188  

טירגארֶטן 117  
מּוֵזיאּום־אינֶזל 73, 5–74  
ממזרח למרכז העיר 87  
מפות רחובות 300-323  
מצפון למרכז העיר 101  

ֶמרינגּפלאץ ופרידריכשטראֶסה   
142-3

מרכז ברלין 18-9  
ניקולאיפירֶטל 90-1  

פארק סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
194-5

ּפֹוטסדאם 193  
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   

מסלול הליכה 210-1
ֶצֶלנדֹורף ודאֶלם 180  

צפון־מזרח ברלין 172  
צפון־מערב ברלין 176  

קּורפירסֶטנדאם 151  
קרֹויצֶּברג 141  



נדקס  | אי  342343  | נדקס   אי

מפות, המשך 
שֹויֶננפירֶטל 102-3  

שיט 299  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 161,   

162-3
שלושה מסלולי הליכה 209  
תזכורות מהעיר המחולקת   

42-3
)ה(מצור על ברלין )1948-49( 

149 ,31
הרכבת האווירית של ברלין 43  

מצעד הגאווה 51
מצפה כוכבים

 Archenhold ָארֶכנהֹולט  
182 Sternwarte

מצפון למרכז העיר 15–101
בית הקברות דֹורֹוֶתֶאנשטאט   

110–11
המּבּורֶגר ּבאנהֹוף 15–114  

מלונות 5–222  
מסעדות 233-5  

מפת האזור 101  
מפת רחובות מאוירת:   

שֹויֶננפירֶטל 102-3
 Ägyptisches ה(מצרי, מוזיאון(

168 ,81 Museum
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 36
 MacLean, Chris מקלין, כריס

175
 Maxim מקסים גורקי, תיאטרון

71 Gorki Theater
149 Mrosk, Otto ְמרֹוְסק, אוטו

מרוץ 25 הגדול של ברלין 50
 Berliner מרוץ הנשים של ברלין

50 Frauenlauf
 Berliner מרוץ השנה החדשה

53 Neujahrslauf
מרוצי סוסים 273

מרטין לותר )קראנאך( 60
Martin- מרטין־גרֹוּפיּוס־ָּבאּו

144 ,27 Gropius-Bau
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
ימים נפלאים בברלין 10, 13  

מפת רחובות מאוירת 142  
מריה בכנסייה )ואן ָאייק( 118

 Mehring, Franz ֶמרינג, פרנץ
148

 ,23 Mehringplatz ֶמרינגּפלאץ
148

מפת רחובות מאוירת 142-3  
)ה(מרכבות, בית

מסלול הליכה גליניֶקה   
וּבאֶּבלסֶּברג 212

מרכז ברלין 
מפה 18-9  

 Märchenbrunnen ֶמרֶכנּברּוֶנן
173

 Mercié, ֶמרסֶייה, ָאנטוֶנן
Antonin

תהילת ניצחון 61  
50 März Musik ֶמרץ מּוזיק

 Märkisches ֶמרקיֶשס אּוֶפר
86 Ufer

Marx, Karl מרקס, קרל
אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  

פסלו 94  
Marx- מרקס-אנגלס פֹורּום

94 Engels-Forum
מרתון ברלין 52, 273

מרתון, ריצה 50, 52, 273
)ה(משבר הכלכלי 30

משטרה 282, 283
משקאות 

מה לשתות בברלין 230-31  
ראו גם אוכל ומשקאות; יין  

משרדי חלפנות 284
מתנות ומזכרות 254-5

נ
86 Nagel, Otto נאֶגל, אוטו

 Nahl, נאל, יוהן ָאאּוגּוסט
202 Johann August

23 Nantes נאנט, הֶאדיקט של
)ה(נאצים 

אתר הזיכרון ּפֶלֶצנֶזה 180  
ועידת ואנֶזה )1942( 9–188  

טופוגרפיה של טרור 10, 12,   
144–5 ,13

מוזיאון זאקֶסנָהאּוֶזן 181  
מלחמת העולם השנייה 31  

עלייתם לשלטון 30  
שריפת ספרים 59, 64  

155 Negri, Pola ֶנגרי, ּפֹוָלה

Nouvel, Jean נּוֶבל, ז'אן
גאלרי לאפייט 45, 67  

פרידריכשטאטּפאסאֶז'ן 46  
נובמבר, מהפכה )1918( 27

62 Neue Wache נֹוֶייה ואֶכה
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
מפת רחובות מאוירת 59  

 Neue )נֹוֶייה קאֶמרן )ּפֹוטסדאם
200 Kammern

מפת רחובות מאוירת 195  
 Neue נֹוֶייה ֶשנָהאּוֶזר שטראֶסה

107 Schönhauser Strasse
 Neues )נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם

196–7 Palais
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 38
מפת רחובות מאוירת 194  

 Neuer )נֹוֶייר גארֶטן )ּפֹוטסדאם
201 Garten

136 ,11 Neuer See נֹוֶייר ֶזה
נֹוֶייר ּפאביליֹון )שינֶקל־ּפאביליֹון( 

Neuer Pavillon )Schinkel-
166-7 )Pavillon

166 Neuer Flügel נֹוֶייר פליֶגל
מפת רחובות מאוירת 162  

נֹוימן, יוהן ּבאלתאזאר 
 Neumann, Johann

121 Balthasar
 Nolde, Emil נֹולֶדה, אמיל

מוזיאון הגשר )דאֶלם( 36, 184  
נוף הולנדי )רֹויסדאל( 128

נֹורמאֶננשטראֶסה, אתר המחקר 
והזיכרון )מוזיאון השטאזי( 

 Forschungs- und
 Gedenkstätte

175 Normannenstrasse
ניאו־קלאסית, אדריכלות 40-1

 Newton, ניוטון, הלמוט
Helmut

אוסף ניוטון 36, 155  
 Newman, ְניּומן, ּבארֶנט

130 Barnett
ניידים, טלפונים 286, 287

 Niemeyer, נימאֶייר, אוסקר
137 Oskar

 Niemöller, ניֶמֶלר, מרטין
184 Martin

ניקולאי הראשון, הצאר 
 Nicholas I

אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 199  
ניקֹולסקֹוֶייה 209, 211 211  

 Nicholas II ניקולאי השני, צאר
144

ניקולאי, ּכריסטוף־פרידריך 
 Nicolai, Christoph-Friedrich

87
87 Nicolai-Haus ניקולאי־ָהאּוס

 Nikolaiviertel ניקולאיפירֶטל
92

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

ימים נפלאים בברלין 12, 13  
מפת רחובות מאוירת 90-1  
 Nikolaikirche ניקולאיקירֶכה

92–3
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
ימים נפלאים בברלין 12, 13  

מפת רחובות מאוירת 90  
ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם( 

205 Nikolaikirche
Nikolskoe ניקֹולסקֹוֶייה

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 11–210

נישואין 180
נכים, מטיילים 280, 281

בידור 261  
במלונות 220, 221  

במסעדות 227  
)ה(נמל העתיק של ברלין 

81 Historischer Hafen Berlin
נמלי תעופה 288-9

 Flughafen ֶטמֶּפלהֹוף  
289 ,149 ,41 Tempelhof

נסיכות, ארמון ראו 
ּפרינֶצסיֶננּפאלאסט

נעליים, חנויות 252, 253
נערה על חוף )מּונק( 121

 Napoleon I נפוליאון, הקיסר
201 ,26

ויקטוריה־פארק 49, 149  
ָלייּפציֶגר ּפלאץ 135  

לקיחת הקוואדריָגה כשלל 69  
 Neptunbrunnen ֶנּפטּונּברּוֶנן

94 ,89 ,28

 80 Nazarenes ה(נצרתיים(
 Nering, ֶנרינג, יוהן ארנולד

Johann Arnold
ֶגריכטסָלאּוֶּבה 94  

מארשטאל )מוזיאון הסרטים,   
ּפֹוטסדאם( 206

פארֹוכיאלקירֶכה 99  
צֹויגָהאּוס 60  

ֶקֶּפניק 183  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 40, 164  

שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן 172  
שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן 172  

נשפי חשק )ואטֹו( 203

ס
 Szabó István סאּבֹו, אישטבאן

178
 ,11 Savignyplatz סאביניּפלאץ

158 ,13
סאונה

במלונות 219  
סאלוויסֶּברג, אוטו רודולף 

 Salvisberg, Otto Rudolf
186

סאנקט פטר אּונט פאול 
)ניקֹולסקֹוֶייה(

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 211

St-Annen- סאנקט־ָאֶנן־קירֶכה
184 Kirche

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

סאנקט־ֶהדוויגס־קתדרֶלה 
 St-Hedwigs-Kathedrale

64-5
מפת רחובות מאוירת 59  

סאנקט־מתיאוס־קירֶכה 
121 St-Matthäus-Kirche
מפת רחובות מאוירת 119  

סאנקט־ניקולס־קירֶכה 
 St-Nikolai-Kirche )שּפאנָדאּו(

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

 Sapper, Richard סאֶּפר, ריצ׳רד
125

סֹוּבֹוטָקה, פרנץ היינריך 
 Sobotka, Franz Heinrich

186

סובייטיים, אנדרטה לחיילים 
 Sowjetisches Ehrenmal

139
תזכורות מהעיר המחולקת 42  

 ,13 Sony Center סוני סנטר
134 ,116

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 45

 Sottsass, סֹוטסאס, ֶאטֹוֶרה
125 Ettore

סוסים, מרוצים 273 
סוף עונה, מכירות 251

 Sophie סופי לואיֶזה, המלכה
106 ,103 Luisa

 Sophie סופי ָשרלֹוֶטה, המלכה
Charlotte

שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 18, 159,   
164 ,161
קברה 79  

106 Sophienkirche סֹוִפֶיינקירֶכה
מפת רחובות מאוירת 103  

סֹוִפֶיינשטראֶסה 
106 Sophienstrasse

סוריאליזם 168
169 Cézanne, Paul ֶסזאן, פול

 Stubbins, .סטאּבינס, יּו א
.Hugh A

בית תרבויות העולם 46, 138  
Stibadium סטיּבאדיּום

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
הליכה 212

130 Stella, Frank סֶטָלה, פרנק
76 Stella, Franco סֶטָלה, פרנקו
201 Stalin, Joseph סטלין, יֹוֶזף
 Stradivari, סטרדיבארי, אנטוניו

120 Antonio
סטריֶשבסקי, אנטולי 

70 Strischevsky, Anatoli
סיורים מודרכים 279, 281

סילבסטר )שנה אזרחית חדשה( 
53

 Simonetti, סימֹוֶנטי, ג'ובאני
67 Giovanni

סירות 9–298
הנמל העתיק 81  

סירות, השכרה 299
סלאביים, שבטים 21

סלולריים, טלפונים 286, 287
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סלסה, פסטיבל 52
 Slevogt, Max סֶלפֹוגט, מקס

27
 Smids, סמידס, מיכאל מאתיאס

81 Michael Matthias
ֶסמנֹונים, שבט 21

 Snyders, Frans סניֶדרס, פראנס
129

סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם( ראו שלֹוס 
סאן־סּוסי, פארק סאן־סּוסי 
 Snethlage, סֶנתלאֶגה , הסרן

 Captain
אלכסנדרובָקה )ּפֹוטסדאם(   

201
בלֹוקָהאּוס ניקֹולסקֹוֶייה 211  

ספא, מלונות 219
ספורט, אירועים 273 

ספורט ופנאי 272-3
לילדים 275  

ספרות, הפסטיבל הבינלאומי  
 Internationales

52 Literaturfestival
 Spartacus ספרטקיסטית, ליגה

106 League
ספריות

ָאלֶטה ּביּבִליֹוֶתק 40, 58, 64  
ארכיון הבאוהאוס 131  

ארמון סאן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
203

הספרייה הממלכתית 41, 46,   
120 ,119 ,63 ,58

הספרייה לאמנות 118, 121  
ספריית הּומּבֹולדט 180  

)ה(ספרייה הממלכתית 
120 ,63 Staatsbibliothek

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

מפת רחובות מאוירת 58, 119  
)ה(ספרייה לאמנות ראו 

קּונסטּביּבִליֹוֶתק
סקווש 272, 273

 Sergievski, ֶסרִגֶייבסקי, ניקולאי
139 Nicolai

סרטי צעירים, הפורום 
 Internationale הבינלאומי ל
 Forum des Jungen Films

53

סרטים ראו קולנוע 
סתיו בברלין 52

ע
 Abdul עבדול חמיד, הסולטן

85 ,83 Hamid, Sultan
 Haupstadt עיר הבירה, טורניר

52 Turnier
עישון 

במסעדות 227  
עיתונים 287

עתיקות, חנויות 256, 257

פ
 Paganini, פאגאניני, ניקֹולֹו

71 Niccolò
פאזאֶננשטראֶסה 

158 Fasanenstrasse
מפת רחובות מאוירת 152  

ּפאנקֹובסקי, משפחת 
173 Panowsky
ּפארֹוכיאלקירֶכה 

99 Parochialkirche
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
 ,23 Pariser Platz ּפאריֶזר ּפלאץ

69
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
ּפאריֶזר ּפלאץ, ברלין )קֹוקֹושָקה( 

69
פאֶרנקאמּפ, אמיל 

130 Fahrenkamp, Emil
פארק נושאי

פילמּפארק ּבאֶּבלסֶּברג   
 Filmpark )ּפֹוטסדאם(
207 ,11 Babelsberg

פארקים וגנים
בית הקברות היהודי הישן   

 Alter Jüdischer Friedhof
103

 Gutspark גּוטספארק ּבריץ  
49 Britz

גן הגלות 147  
 Zoologischer גן החיות  

48 Garten
גן החיות פרידריכסֶפלֶדה   

 ,49 Tierpark Friedrichsfelde
182–3

 Botanischer הגן הבוטאני  
186 ,48 Garten

המיטב של ברלין 48-9  
 Viktoriapark ויקטוריה־פארק  

149 ,49 ,19
 ,13 ,12 Tiergarten טירגארֶטן  

136 ,49
 Treptower טֶרּפטֹוֶבר פארק  

182 Park
 ,23 Lustgarten לּוסטגארֶטן  

76 ,75
 Mauerpark ָמאּוֶארפארק  

174
 Monbijoupark מֹונּביז'ּופארק  

105 ,103 ,49
נֹוֶייר גארֶטן )ּפֹוטסדאם(   

201 Neuer Garten
פארק ּבאֶּבלסֶּברג )ּפֹוטסדאם(   

48 Park Babelsberg
פארק סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   

198 ,194–5 Park Sanssouci
פֹולקספארק פרידריכסָהיין   
 Volkspark Friedrichshain

173
 Köllnischer ֶקלניֶשר פארק  

86 Park
 Schloss שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג  

163 ,48 Charlottenburg
 Schloss שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן  

172 Schönhausen
167 Schlosspark שלֹוספארק  

ּפארֶשנֶקֶסל, מפרץ 
Parschenkessel bay

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 211

 Puiforcat, ּפּואיפֹורקאט, ז'אן
125 Jean

 Vogel, פֹוֶגל, ֶהנִרֶייֶטה
189 Henriette

193-207 Potsdam ּפֹוטסדאם
ארמונות 38  

הֶאדיקט של ּפֹוטסדאם   
23 )1685(

ועידת ּפֹוטסדאם )1945( 31,   
201

מפת העיר 193  
מפת רחובות מאוירת: פארק   

סאן־סּוסי 194-5
נֹוֶייס ּפאֶלה 7–196  

פילמפארק ּבאֶּבלסֶּברג 11,   

207
פסטיבלים 52  

שערי העיר 205  
Potsdam- ּפֹוטסדאם, מוזיאון

206 Museum
 Potsdamer ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ

132–5 Platz
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 47
ימים נפלאים בברלין 12, 13  
תולדות ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ   

133
ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ ָארקאֶדן 

 Potsdamer Platz Arkaden
133

 Voigt, Wilhelm פֹויגט, וילהלם
183

פֹויכטוואנֶגר, ליאון 
64 Feuchtwanger, Lion

187 Vohl, Carl פֹול, קרל
 Pollaiuolo, ּפֹולאיֹולֹו, אנטוניו ֶדל

129 Antonio del
 Vollhering, פֹולֶהרינג, וילהלם

108 Wilhelm
 Vollmer, פֹולֶמר, יוהנס

Johannes
ּבאנהֹוף פרידריכשטראֶסה 71  

תחנת הֶאס־ּבאן האֶקֶשר   
מרקט 29

107 Volksbühne פֹולקסּביֶנה
פֹולקספארק פרידריכסָהיין 

 Volkspark Friedrichshain
173

 Dohna, von פון דֹוָנה, משפחה
172

פונדק הרגע האחרון ראו 
גאסטשֶטֶטה צּור ֶלצֶטן 

אינסטאנץ 
 Fontane, פֹונטאֶנה, תיאודור

133 ,27 Theodor
179 ,30 Funkturm פּונקטּורם

 Poussin, ּפּוסאן, ניקולא
129 Nicolas

Postfuhramt ּפֹוסטפּורָאמט
מפת רחובות מאוירת 102  

 Foster, Sir פוסטר, סר נורמן
Norman

האוניברסיטה החופשית 186  

הרייכסטאג 13, 38, 46, 139  
158 Fosse, Bob פֹוסי, בוב

51 Pop-Kultur ּפֹוּפ-קּולטּור
Fouquet, Jean פּוֶקה, ז'אן
ֶאטֶיין ֶשבאלֶייה וסטפנוס   

הקדוש 36
גלריית הציורים 129  

 Portoghesi, ּפֹורטֹוֶגזי, פאולו
180 Paolo

פּורטֶוונגֶלר, וילהלם 
121 Furtwängler, Wilhelm

פֹורטּוָנה )ָשייֶּבה( 165
פֹורסטָהאּוס ָּפאּולסּבֹורן 
Forsthaus Paulsborn

מסלול ההליכה גרּוֶנוואלד 215  
פטר־אּונט־פאול־קירֶכה 

Peter-und-Paul- )ּפֹוטסדאם(
204 Kirche

 Petschnigg, ֶּפטשניג, הּוֶּברט
154 Hubert

 Piano, Renzo פיאנו, ֶרנצֹו
ֶדּביס־ָהאּוס 47, 134  

ָדיימֶלר קווארטֶייה 134  
ֵתיָאֶטר ָאם ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ   

133
59 Pei, I M .ֵּפיי, א. מ

 Piero ּפֶיירֹו ֶדָלה פראנֶצ'סָקה
129 della Francesca

 Fichte, פיכֶטה, יוהן גֹוטליּב
Johann Gottlieb

קברו 111  
אוניברסיטת הּומּבֹולדט   

63 Humboldt Universität
פילהרמונית, בית התזמורת 

120–21 ,118 Philharmonie
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 45
מפת רחובות מאוירת 119  

230 Pilsner ּפילזֶנר
פיליפ השני, נסיך פומרניה 

124 Phillip II
 Philipp der 'פיליפ ‘רחב הלב

Grossmütige
פסלו 78  

 Piscator, ּפיסקאטֹור, ֶארווין
107 Erwin

 Pieck, Wilhelm פיק, וילהלם
טֹורשטראֶסה 107  

טֶרּפטֹוֶבר פארק 182  
שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן 172  

Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
אוסף ֶּברגרּואין 9–168  

אשה עם כובע 169  
גלריית הציורים 130  

מוזיאון ּבֶרָאן 36  
ראשו של הסאטיר 36  

ּפיקֶלר־מּוסָקאּו, הרמן פון 
 Pückler-Muskau, Hermann

212 von
ּפיראֶנזי, ג׳ובאני באטיסטה 

 Piranesi, Giovanni Battista
168

Fischer, Samuel פיֶשר, סמואל
קברו 173  

פיֶשר פון ֶארלאך, יֹוֶזף עמנואל 
 Fischer von Erlach, Josef

64 Emanuel
ֶפכֶהלם, קרל טָראּוגֹוט 

Fechhelm, Carl Traugott
אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן 61  

צֹויגָהאּוס 25  
 Pechstein, Max ֶּפכשָטיין, מקס
מוזיאון הגשר )דאֶלם( 36, 184  

114 Flavin, Dan פלאבין, דן
Flatowturm פלאטֹוטּורם

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
הליכה 213

63 Planck, Max ּפלאנק, מקס
פליק )פרידריך כריסטיאן(, אוסף 

114 ,35
פלנטריומים 

מצפה הכוכבים ָארֶכנהֹולט   
 Archenhold Sternwarte

182
Zeiss- פלנטריום ָצייס  

174 Grossplanetarium
 Fellner, ֶפלֶנר פרדיננד

70 Ferdinand
Poelzig, Hans ֶּפלציג, הנס

ָהאּוס ֶדס רּונדפּונקס 41, 179  
פרידריכשטאטּפאלאסט 112  

ּפֶלֶצנֶזה, אתר הזיכרון 
 Gedenkstätte Plötzensee

180



נדקס  | אי  346347  | נדקס   אי

Pesne, Antoine ֶּפן, אנטואן
פטר־אּונט־פאול־קירֶכה   

)ּפֹוטסדאם( 204
פרידריך הגדול 24  

שלֹוס סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
203

 Panorama פנורמה ּפּונקט
134 Punkt

פסחא 50
50 Festtage ֶפסט־טאֶגה

פסטיבל האביב של נֹויקלן 
50 Neuköllner Maientage

פסטיבל האורות 52
)ה(פסטיבל הבינלאומי לסרטים 

 Berlin של ברלין
133 Filmfestspiele

)ה(פסטיבל הגרמני־אמריקני 
 Deutsch-Amerikanisches

51 Volksfest
)ה(פסטיבל הגרמני־צרפתי 
 Deutsch-Französisches

51 Volksfest
פסטיבל המוסיקה של ברלין 

52 Musikfest Berlin
פסטיבל ימי קרֹויצֶּברג 

 Kreuzberger Festliche Tage
51

פסטיבלים 50-3
מוסיקה קלאסית ומחול 266,   

267
קולנוע 53, 265  

פסל פרידריך הגדול על סוסו 
ראו ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריך ֶדס 

גרֹוֶסן
פסלים ראו אנדרטאות ופסלים

 ,11 Pfaueninsel ּפָפאּוֶאנאינֶזל
13

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 11–210

108 Prater ּפראֶטר
פראנֶצזיֶשה קירֶכה )ּפֹוטסדאם( 
204-5 Französische Kirche

 Französischer פראנֶצזיֶשר דֹום
66 ,57 Dom

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

 Franke, Günter פראנֶקה, גינתר
95

 Franckel, Joseph פראנֶקל, יֹוֶזף
106

ֶּפרגאמֹון, מוזיאון 
 ,30 Pergamonmuseum

82–5
אמנות האיסלאם 85  

המיטב של ברלין: מוזיאונים   
וגלריות 35, 36

ימים נפלאים בברלין 10, 12  
מידע שימושי 82  

מפת המוזיאון 82-3  
מפת רחובות מאוירת 74  

עתיקות המזרח הקרוב 84-5  
עתיקות קלאסיות 84  

 Angelico, Fra פָרה ָאנֶג'ליקֹו
129

 Persius, Ludwig ֶּפרזיּוס, לודוויג
41

אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 199  
גליניֶקה 212  

ואֶסרֶוורק סאן־סּוסי   
)ּפֹוטסדאם( 206

ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
205

סטיּבאדיּום 212  
פארק סאן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   

198
פריֶדנסקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   

199
קלֹוסֶטרהֹוף 212  

ֶרמיֶשה ֶּבֶדר )ּפֹוטסדאם( 199  
פרחים, חנויות 254, 255

פריֶדּבּורג, הנס גיאורג פון 
 Friedeburg, Hans Georg

183 von
 Friedel, פריֶדל, תיאודור

70 Theodor
 Friedländer, פרידֶלנֶדר, דוד

David
קברו 108  

פריֶדנסקירֶכה )ּפֹוטסדאם( 
199 Friedenskirche

מפת רחובות מאוירת 195  
פרידריך הגדול )ֶּפן( 24

פרידריך הגדול ראו פרידריך 
השני, מלך פרוסיה 

פרידריך הראשון, מלך פרוסיה 
)הנסיך־האלקטור פרידריך 

השלישי מּבראנֶדנּבּורג( 
23 Friedrich I

דיוקנו 25  
נֹוֶייר ּפאביליֹון )פביליון שינֶקל(   

166
קברו 79  

ֶקֶּפניק 183  
ָרייֶטרֶדנקמאל ֶדס גרֹוֶסן   

קּורפירסֶטן 166
שטאטשלֹוס 76  

שלֹוס ניֶדרֶשנָהאּוֶזן 172  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 159,   

162 ,161
פרידריך השני, הנסיך־האלקטור 
 Friedrich II של ּבראנֶדנּבּורג

22
פרידריך השני, מלך פרוסיה 

 Friedrich II )פרידריך הגדול(
172 ,24 ,23

גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   
200

דיוקנו 23, 24  
היסטֹוריֶשה מיֶלה )ּפֹוטסדאם(   

200
הפרלמנט החדש )ּפֹוטסדאם(   

205
נֹוֶייה ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 196  

נֹוֶייה קאֶמרן )ּפֹוטסדאם( 200  
נֹוֶייר פליֶגל 166  

צ'מבלו 120  
קברו 202  

ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריכס ֶדס   
גרֹוֶסן 58, 63

שלֹוס סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
202

שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 164, 165  
פרידריך השלישי, הנסיך־

האלקטור של ּבראנֶדנּבּורג ראו 
פרידריך הראשון, מלך פרוסיה

פרידריך השלישי, הקייזר 
Friedrich III, Kaiser

מותו 29  
קברו 199  

 Friedrich, פרידריך, וֹולֶדמאר
79 Woldemar

פרידריך וילהלם, הנסיך־
האלקטור של ּבראנֶדנּבּורג 

Friedrich Wilhelm
ריֶּבקָהאּוס 81  

שלֹוס ֶטֶגל 180  

פרידריך וילהלם הראשון, מלך 
 Friedrich Wilhelm I פרוסיה

23
גיּפספֹורֶמראי ברלין 167  

הֹוֶלנדיֶשס פירֶטל 204  
לּוסטגארֶטן 76  

מאוזוליאום 167  
קברו 199  

פרידריך וילהלם השני, מלך 
 Friedrich Wilhelm II פרוסיה

26
ֶּבלֶווֶדֶרה 168  

מארמֹורּפאֶלה )ּפֹוטסדאם(   
204

נֹוֶייר גארֶטן )ּפֹוטסדאם( 201  
קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה 65  

שלֹוס ּפָפאּוֶאנאינֶזל 210  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 165  

פרידריך וילהלם השלישי, מלך 
Friedrich Wilhelm III פרוסיה

אלכסנדרובָקה )ּפֹוטסדאם(   
201

ּבלֹוקָהאּוס ניקֹולסקֹוֶייה 211  
פרידריך וילהלם הרביעי, מלך 

 Friedrich Wilhelm IV פרוסיה
26

אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 199  
הגלריה הלאומית הישנה 80  

מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג 168  
פטר־אּונט־פאול־קירֶכה   

)ּפֹוטסדאם( 204
פסלו 74, 80  

פריֶדנסקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
190

קברו 199  
שלֹוס שארלֹוֶטנהֹוף 198  

פרידריך וילהלם פון הֹוֶהנצֹוֶלרן, 
הנסיך־האלקטור של 

ּבראנֶדנּבּורג )הנסיך־האלקטור 
 Friedrich Wilhelm )הגדול
 ,22-3 von Hohenzollern

169
ָאלֶטס ראט־ָהאּוס )ּפֹוטסדאם(   

206
המוזיאון להדפסים ולתחריטים   

121
הספרייה הממלכתית 63  

לּוסטגארֶטן 76  

ָרייֶטרֶדנקמאל ֶדס גרֹוֶסן   
קּורפירסֶטן 162, 166

 Friedrich פרידריך לודוויג, נסיך
Ludwig
קברו 78  

 Friedrich פרידריך ליאופולד
213 Leopold, Prince

פרידריך מבית הֹוֶהנצֹוֶלרן, 
הנסיך־האלקטור של 

 Friedrich von ּבראנֶדנּבּורג
21 Hohenzollern

 Friedrich, פרידריך, קספר דוד
 Caspar David

הגלריה הלאומית הישנה 36,   
80

פרידריכסֶוורֶדר 
23 Friedrichswerder

פרידריכסֶוורֶדרֶשה קירֶכה 
 Friedrichswerdersche

65 Kirche
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
מפת רחובות מאוירת 59  

פרידריכסֶפלֶדה, שלֹוס 
 Friedrichsfelde, Schloss

182–3
 Friedrichstadt פרידריכשטאט

23
פרידריכשטאטּפאלאסט 

109 Friedrichstadtpalast
פרידריכשטאטּפאסאֶז'ן 

 ,11 Friedrichstadtpassagen
67

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

פרידריכשטראֶסה 
12 Friedrichstrasse

מפת רחובות מאוירת 142-3  
ּפרינֶצסיֶננּפאלאסט 

65 Prinzessinnenpalais
 Neuer ה(פרלמנט החדש(

205 Landtag
 Permoser, ֶּפרמֹוֶזר, ּבאלתאזאר

76 Balthasar
95 Fernsehturm ֶפרנֶזטּורם

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 46

ימים נפלאים בברלין 12, 13  

פרנציסקאֶנר קלֹוסֶטרקירֶכה 
 Franziskaner Klosterkirche

98–9 ,40
פרנציסקני, מנזר ראו 

פרנציסקאֶנר קלֹוסֶטרקירֶכה
 Prenzlauer ּפֶרנצָלאּוֶאר ֶּברג

101 ,13 Berg
 Frank, פרנק, ָשרלֹוֶטה

138 ,46 Charlotte
פשיעה 282

פתגמים הולנדיים )ּברֹויֶגל( 127, 
128

צ
)ה(צבא האדום

האנדרטה בפארק טֶרּפטֹוֶבר   
182

צוויאנֹוביץ', אלכסנדר 
131 Cvijanovic, Alexander

צֹויגָהאּוס )המוזיאון לתולדות 
 Zeughaus )גרמניה

 )Deutsches Historisches
60–61 ,10 )Museum

היסטוריה 23, 25  
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 39, 40
המיטב של ברלין: מוזיאונים   

וגלריות 35, 37
מפת רחובות מאוירת 59  

צֹויגָהאּוס )ֶפכֶהלם( 25
 Zuckmayer, צּוקמאֶיר, קרל

183 Carl
 Zionskirche ציֹונסקירֶכה

108–9
ציור של הפעם הראשונה 

)ָראּוֶשנֶּברג( 115
 Zitadelle ציטאֶדֶלה שּפאנָדאּו

177 Spandau 
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
Zeiss- ָצייס, פלנטריום

174 Grossplanetarium
 Zille, Heinrich ציֶלה, היינריך

86
 Chipperfield, צ'יֶּפרפילד, דייויד

 David
ָּבייסָהיים סנטר 132  
המוזיאון החדש 80  
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 Zelter, Karl ֶצלֶטר, קרל פרידריך
87 Friedrich

)ה(צליבה )ריֶאשָטיין( 96
184 Zehlendorf ֶצֶלנדֹורף

מפה 184  
צעצועים, חנויות 254, 255

צפון־מזרח ברלין 172-5
מפה 172  

צפון־מערב ברלין 176-81
מפה 176  

 Chaplin, Charlie צ'פלין, צ'רלי
70

ֶצצילֶיינהֹוף, שלֹוס )ּפֹוטסדאם( 
201 Cecilienhof, Schloss
 Checkpoint ֶצ'קּפֹוינט צ'רלי

145 Charlie
הבית בֶצ'קּפֹוינט צ'רלי 10, 12,   

145 ,37 ,13
ימים נפלאים בברלין 10, 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 142  

תזכורות מהעיר המחולקת 43  
צרפת-גרמניה, מלחמה )–1870

60 )71
צרפתית, כנסייה ראו 
פראנֶצזיֶשה קירֶכה 

)ּפֹוטסדאם(
צרפתית, קתדרלה ראו 

פראנֶצזיֶשר דֹום
 Churchill, צ'רצ'יל, ווינסטון

201 Winston

ק
Kavaliesrhaus קאבאלירסָהאּוס

ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
מסלול הליכה 210

ָקאּולּבאך, וילהלם פון 
80 Kaulbach, Wilhelm von
ָקאּופָהאּוס ֶדס ֶוסֶטנס ראו ָקה.

ֶדה.ֶוה
 Kaufmann, קאופמן, אוסקר

107 Oskar
קאלאנדֶרלי, אלכסנדר 

 ,74 Calandrelli, Alexander
80

 Calder, קאלֶדר, אלכסנדר
118 Alexander

קאמּפפמאֶייר, תיאודור 
106 Kampfmeyer, Theodor

קאֶמרמּוזיקזאל ראו האולם 
למוסיקה קאמרית

 Canaletto, קאנאֶלטֹו, אנטוניו
129 Antonio

 Canova, קאנֹוָבה, אנטוניו
 Antonio

הגלריה הלאומית הישנה 80  
מוזיאון ּבֹוֶדה 81  

 Kant, Gertrud קאנט, ֶגרטרּוד
125

Kant-Dreieck קאנט־דָרייֶאק
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 44, 46
מפת רחובות מאוירת 152  
קאנטיָאן, כריסטיאן גֹוטליּב 

 Cantian, Christian Gottlieb
76

 Karajan, קאראָיין, הרברט פון
121 Herbert von

 Caruso, Enrico קארּוזֹו, אנריקו
70

קבוצות נוער מאורגנות, לינה 
221

קבצנים 282
קבר היינריך פון קָלייסט 

 Grabstätte von Heinrich
189 von Kleist

קברט 262-3
 ,27 ,13 ,11 KaDeWe ָקה.ֶדה.ֶוה

 159
)ה(קהילה היהודית, בית 

 Jüdisches Gemeindehaus
155

מפת רחובות מאוירת 152  
קּו'דאם ראו קּורפירסֶטנדאם 

 ,39 ,26 Quadriga קוואדריָגה
86 ,69

קווארטֶייה שיֶצנשטראֶסה 
Quartier Schützenstrasse

המיטב של ברלין: אדריכלות   
מודרנית 45, 46

קווימָהיים, ריֶטר ֶמץ פון 
 Quimheim, Ritter Merz von

131
27 Koch, Robert קֹוך, רוברט

אוניברסיטת הּומּבֹולדט 63  
שאריֶטה 112  

Kolbe, Georg קֹולֶּבה, גיאורג
מוזיאון 178  

 Kohlbecker, קֹולֶּבֶקר, ּכריסטֹוף
134 Christoph

 Kollegienhaus קֹוֶלגֶיינָהאּוס
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
קֹולהֹוף אּונט טיֶמרָמן, חברת 

 Kollhoff & אדריכלים
 Timmermann Partnership

47
 Kollhoff, Hans קֹולהֹוף, הנס

135
 Kollhoff, Werner קֹולהֹוף, ֶורֶנר

134
47 Kollhoff קֹולהֹוף, מגדל

 Kollwitz, Käthe קֹולוויץ, ֶקֶתה
27

אם וילד 158  
מוזיאון 152, 158  

נֹוֶייה ואֶכה 62  
קֹולוויצּפלאץ 107  

 ,13 Kollwitzplatz קֹולוויצּפלאץ
107

189 Colonie Alsen לֶזן קֹולֹוני ָאָ
קּולטּורּבָראּוֶאראי 

108 Kulturbrauerei
18 Kulturforum קּולטּורפֹורּום
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
ימים נפלאים בברלין 12, 13  
מפת רחובות מאוירת 118-9  

קולנוע 264-5
אולפני UFA בּבאֶּבלסֶּברג 30,   

155
מארשטאל )מוזיאון הסרטים,   

ּפֹוטסדאם( 206
מוזיאון הסרטים של ברלין 12,   

132 ,37 ,13
סיֶנמאקס 133  

סרטים על ברלין 265  
פילמּפארק ּבאֶּבלסֶּברג   

)ּפֹוטסדאם( 11, 207
פסטיבלים 53, 265  

קולנוע גרמני 155  
 Open-air cinema קולנוע פתוח

265 ,264

 Communs )קֹומּונס )ּפֹוטסדאם
198

מפת רחובות מאוירת 194  
 Komische Oper קֹומיֶשה אֹוֶּפר

70
קונגרס ברלין 1878 )ֶורֶנר( 27

קונסוליות 278
קּונסטּביּבִליֹוֶתק 

121 Kunstbibliothek
מפת רחובות מאוירת 118  

)ה(קונפדרציה הצפון־גרמנית 
 North German

27 Confederation
67 Konzerthaus קֹונֶצרטָהאּוס

המיטב של ברלין: 39, 41  
קונצרטים, אולמות 266, 267

קונצרטים תחת כיפת השמיים 
267

 Kunckel, Johann קּונֶקל, יוהן
211 ,124

קופידון המנצח )ָקָרוואג'ֹו( 126, 
129

 Kokoschka, קֹוקֹושָקה, אוסקר
Oskar

הגלריה הלאומית החדשה 130  
ּפאריֶזר ּפלאץ, ברלין 69  

Corinth, Lovis קֹורינת, לֹוביס
דיוקן של ָשרלֹוֶטה ֶּבֶרנט   

בשמלה לבנה 29
קּורפירסֶטנדאם 

 ,13 ,10 Kurfürstendamm
154

קּורפירסֶטנדאם, אזור 
151–9 ,18 Kurfürstendamm
כנסיית הזיכרון על שם הקייזר   

וילהלם 7–156
מלונות 5–222  

מסעדות 237-8  
מפת האזור 151  

מפת רחובות מאוירת:   
ְּבָרייטָשייטּפלאץ 

וקּורפירסֶטנדאם 152-3
קזינו 

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
 Klein Glienicke and הליכה

212 Babelsberg walk

קיָאראֶמָלה ָדה גאנדינֹו, 
 Chiaramella da פרנצ'סקו
 ,40 Gandino, Francesco

177
קידומות חיוג 287

66 Cayart, Louis ֶקייאר, לואי
 Keyser, Heinrich ָקייֶזר, היינריך

158
134 Kaisersaal ָקייֶזרזאל

 Keitel, Wilhelm ָקייֶטל, וילהלם
183

קינֶדרָּבאּורנהֹוף ָאּוף ֶדם ֶגרליֶצר 
 Kinderbauernhof Auf dem

275 ,274 Görlitzer
183 Kinzer, Hugo קינֶצר, הוגו

 Kips, קיְּפס, אלכסנדר
29 Alexander

קיץ בברלין 51
קיץ של קונצרטים בֶאנגליֶשר 

 Konzertsommer im גארֶטן
51 Englischen Garten

 Chirico, קיריקֹו, ג'ֹורג'ו ֶדה
130 Giorgio de

קירכֶנר, ֶארנסט לודוויג 
Kirchner, Ernst Ludwig

גלריית הציורים 130  
הגלריה הברלינאית 145  

מוזיאון גיאורג קֹולֶּבה 178  
מוזיאון הגשר )דאֶלם( 36, 184  
קלאסיקות תחת כיפת השמיים, 

פסטיבל 51
Klee, Paul קֶלה, פול

אוסף ֶּברגרּואין 169  
ארכיון הבאוהאוס 131  

הגלריה הלאומית החדשה 130  
מוזיאון ּבֶרָאן 36  

מוזיאון שארף #ֶגרסֶטנֶּברג   
168

129 Claude Lorrain קלֹוד לֹוֶרן
Klosterhof קלֹוסֶטרהוף

גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   
הליכה 212

 Clay, קֵליי, הגנרל לּוסיּוס
149 General Lucius

 Kleihues, קָלייהּוס, יֹוֶזף פאול
Josef Paul

המּבּורֶגר ּבאנהֹוף 114  
ּפאריֶזר ּפלאץ 46, 69  

קאנט־דָרייֶאק 44, 46, 152  
 Klein קָליין גליניֶקה, שלוס

Glienicke, Schloss
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
 Kleine קָלייֶנה נֹויגירֶדה

Neugierde
גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   

הליכה 213
Kleines Schloss קָלייֶנס שלֹוס
גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   

הליכה 213
 Kleist, קָלייסט, היינריך פון

Heinrich von
קברו 189  

קָלייסטקֹולֹונאֶדן 
 187 Kleistkolonnaden

87 ,21–2 Cölln קלן
 Köllnischer ֶקלניֶשר פארק

86 Park
קמפינג 220, 221

 Kempinski, ֶקמּפינסקי, ֶּברטֹולט
Berthold
קברו 173  

Hanfmuseum קנביס, מוזיאון
מפת רחובות מאוירת 91  

קנביס, מוזיאון )האנפמוזאום( 
 Hemp Museum

מפת רחובות מאוירת 91  
 Kennedy, John F .קנדי, ג'ון פ

187
 Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי

 Wassily
באוהאוס 131  

הגלריה הלאומית החדשה 130  
 Kändler, ֶקנדֶלר, יוהן יואכים

Johann Joachim
המוזיאון לאמנות שימושית   

125
צֹויגָהאּוס 61  

 Knoblauch, קנֹוּבָלאּוך, אדוארד
Eduard

בית הכנסת החדש 104  
בית קנֹוּבָלאּוך 93  

 Knoblauchhaus קנֹוּבָלאּוך, בית
93

מפת רחובות מאוירת 90  
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 Knoblauch, קנֹוּבָלאּוך, דיֶטר
155 Dieter

 Knoblauch קנֹוּבָלאּוך, משפחה
93

קנֹוֶּבלסדֹורף, גיאורג ֶונֶצסָלאּוס 
 Knobelsdorff, Georg פון

Wenzeslaus von
ֶּבֶּבלּפלאץ 64  

מארשטאל )ּפֹוטסדאם( 206  
נֹוֶייה קאֶמרן )ּפֹוטסדאם( 200  
נֹוֶייס ּפאֶלה )ּפֹוטסדאם( 196  

ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
205

סאנקט־ֶהדוויגס־קתדרֶלה 64  
קברו 148  

שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן   
65

שלֹוס סאן־סּוסי )ּפֹוטסדאם(   
202

שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 164  
26 Königsberg ֶקניגסֶּברג

ֶקניגסקֹולֹונאֶדן 
187 Königskolonnaden

קניות 59–250
אוכל במרכזי קניות 245, 246  

אוכל ומשקאות 258-9  
אמצעי תשלום 251  

בגדים ואביזרים 252-3  
בתי כלבו 250  

חנויות מתמחות 255  
חרסינה וקרמיקה 5–254  

מכירות סוף עונה 251  
מרכזי קניות 250-51  

מתנות ומזכרות 254-5  
ספרים ומוסיקה 254, 255  

עתיקות וחפצי אמנות 256-7  
פרחים 254, 255  

צעצועים 254, 255  
שעות פתיחה 250  

 ,248 Kneipen )קָנייֶּפן )ברים
249

Kastellanhaus ָקסֶטלאנָהאּוס
ּפָפאּוֶאנאינֶזל וניקֹולסקֹוֶייה,   
 Pfaueninsel מסלול הליכה

210 and Nikolskoe walk
 Quesnay, ֶקסֶנה, אברהם

66 Abraham
קפה 231

ברים לקפה 245, 247  
קפלת רוח הקודש ראו ָהייליג־

ָגייסט־ָקֶּפֶלה
183 ,40 Köpenick ֶקֶּפניק

ֶקֶּפניק, פסטיבל היין 
50 Köpenicker Winzerfest

קראנאך, לוקאס האב 
גלריית הציורים 128  

מרטין לותר 60  
139 Kerbel, Lew ֶקרֶּבל, ֶלב

Caravaggio ָקָרוואג'ֹו
גלריית הציורים 36  

גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   
200

קופידון המנצח 126, 129  
 ,13 Kreuzberg קרֹויצֶּברג

171 ,141-9
מוזיאון היהודים 146-7  

מלונות 222, 224  
מסעדות 236-7  

מפת הרובע 141  
מפת רחובות מאוירת:   

ֶמרינגּפלאץ ופרידריכשטראֶסה 
142-3

קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה 
65 Kronprinzenpalais

מפת רחובות מאוירת 59  
 Krüger, קריֶגר, אנדריאס

97 Andreas
קריית הממשלה ראו 

ֶרגירּונגספירֶטל 
 ,209 Karl קרל, נסיך פרוסיה

212
Karl-Marx- קרל-מרקס-ָאֶלה

174-5 ,46 Allee
 Kremser, קֶרמֶזר, ֶאנֶגלֶּברט

186 Engelbert
 Cremer קֶרֶמר אּונט וֹולֶפנשָטיין

94 and Wolffenstein
92 Cremer, Fritz קֶרֶמר, פריץ

קרנבל התרבויות )קרֹויצֶּברג( 
50 Karneval der Kulturen

 Koerner, Alfred ֶקרֶנר, אלפרד
186

77 Kresilas קֶרסילאס
קתדרלות 

 Berliner Dom ֶּברליֶנר דֹום  
78–9 ,75 ,72 ,41 ,39 ,19 ,12

 Deutscher Dom דֹויטֶשר דֹום  
67 ,40 ,13

סאנקט־ֶהדוויגס־קתדרֶלה   
 ,59 St-Hedwigs-Kathedrale

64-5
פראנֶצזיֶשר דֹום   

 ,57 ,40 Französischer Dom
66

ראו גם כנסיות   
Käthe- ֶקֶתה קֹולוויץ, מוזיאון

158 Kollwitz-Museum
מפת רחובות מאוירת 152  

ר
 Raabe, ראֶּבה, מרטין פרידריך

211 Martin Friedrich
 180 Ruble, John ראְּבל, ג'ון

 Rauch, ָראּוך, כריסיטיאן דניאל
Christian Daniel

גיּפספֹורֶמראי ברלין 167  
הגלריה הלאומית הישנה 80  

וילה פון ֶדר ָהייט 131  
ויקטוריה־פארק 149  

מאוזוליאום 167  
עמוד השלום 148  

ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריכס ֶדס   
גרֹוֶסן 58, 63

שלֹוס ֶטֶגל 181  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 163  

 Raule, Benjamin ָראּוֶלה, בנימין
182

ָראּוֶשנֶּברג, רוברט 
Rauschenberg, Robert

אופני רכיבה 135  
ציור של הפעם הראשונה 115  
ראטָהאּוס ראו רֹוֶטס ראטָהאּוס 

 Rathaus ראטָהאּוס ֶשֶנֶּברג
187 Schöneberg

 Rattle, Sir ראטל, סר סיימון
121 Simon

 Ramler, ראמֶלר, קרל וילהלם
87 Karl Wilhelm

ראש השנה האזרחית 53
 Raschdorff, ראשדֹורף, יּוליוס

Julius
בית־הספר הגבוה לטכנולוגיה   

159
ֶּברליֶנר דֹום 11, 41, 78  

ראשו של הסאטיר )פיקאסו( 36
 Rathenau, Emil ראֶתָנאּו, אמיל

147
ֶרביּו, מופעי 262-3

 Röbel, ֶרֶּבל, ֶאֶרנטָרייך ואנה פון
Ehrentreich and Anna von

קברם 97  
ֶרגירּונגספירֶטל 

138 Regierungsviertel
 Redon, Odilon ֶרדֹון, אֹודילֹון

168
רדיו 287

רדיו, התערוכה הבינלאומית 
 Internationale Funk

52 Ausstellung
 Rubens, רובנס, פטר פאול

Peter Paul
גלריית הציורים 129  

גלריית התמונות )ּפֹוטסדאם(   
200

יאגדשלֹוס גרּוֶנוואלד 215  
רובע הממשל לשעבר 

 Ehemaliges
 68 ,10 Regierungsviertel

רֹוֶדה, כריסטיאן ֶּברנהארט 
 Rode, Christian Bernhard

97
 Rotes Rathaus רֹוֶטס ראטָהאּוס

92 ,19
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 39, 41
מפת רחובות מאוירת 91  

רֹוטֶשנקֹו, אלכסנדר 
 Rodtschenko, Alexander

145
 Reuter, Ernst רֹויֶטר, ֶארנסט

186
 Ruysdael, רֹויסדאל, סלומון ואן

Salomon van
נוף הולנדי 128  

רֹוכּוס קוויריניּוס )רֹוקֹו ֶגרניני(, 
 Rochus דוכס לינאר

Quirinius, Graf zu Lynar
ציטאֶדֶלה שּפאנָדאּו 40, 177  

 Rombaux, Egide רֹומּבֹו, ֶאז'יד
123

26 Romanticism רומנטיציזם
אדריכלות 41–40  

רֹונֶדל ראו ֶמרינגּפלאץ 

 Rossi, Aldo רֹוסי, ָאלדֹו
קארטֶייה שיֶצנשטראֶסה 44,   

46
 Russische רוסיה, שגרירות

70 Botschaft
רוק )מוסיקה( 268, 269

 Rihestein, ריֶאשטיין, מיכאל
Michael

הצליבה 96  
 Ribbeck, ריֶּבק, הנס גיאורג פון

81 Hans Georg von
81 Ribbeckhaus ריֶּבקָהאּוס

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 40

ָרייֶטרֶדנקמאל ֶדס גרֹוֶסן 
 Reiterdenkmal קּורפירסֶטן

 des Grossen Kurfürsten
166

מפת רחובות מאוירת 162  
ָרייֶטרֶדנקמאל פרידריכס ֶדס 

 Reiterdenkmal גרֹוֶסן
 ,58 Friedrichs des Grossen

63
 ,31 Reichstag ה(רייכסטאג(

138–9
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 46
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 38, 41
חנוכת הרייכסטאג 28  

ימים נפלאים בברלין 12, 13  
שריפת הרייכסטאג )1933( 30  

 Reinhardt, ָריינהארט, מקס
112 ,30 Max

התיאטרון הגרמני 112  
פרידריכשטאטּפאלאסט 109  

ֵריינֹולדס, סר ג'ֹושּוָאה 
 Reynolds, Sir Joshua

דיוקן ליידי סאנֶדרלין 129  
107 Richter, Hans ריכֶטר, הנס
 Rühmann, Heinz רימן, היינץ

132
ריֶמנשָנייֶדר, טילמן 

 Riemenschneider, Tilman
81

 Riehmer, ריֶמר, וילהלם
149 Wilhelm

 Riehmers ריֶמרס הֹופגארֶטן
148-9 ,28 Hofgarten

ריקודים, מועדונים 270, 271
רכבת 290, 291
אּו־ּבאן 296-7  

ֶאס־ּבאן 296-7  
מנמל־התעופה 289  

Rembrandt רמברנדט
גלריית הציורים 36, 129  

המוזיאון להדפסים ולתחריטים   
121

ֶהנדריקֶייה שטֹוֶפלס 127  
ֶרמיֶשה ֶּבֶדר )ּפֹוטסדאם( 

 199 Römische Bäder
מפת רחובות מאוירת 194  

 Römer, ֶרֶמר, ּכריסטֹוף
40 Christoph

 Renoir, רנואר, פייר אוגוסט
130 Pierre Auguste

 Roentgen, ֶרנטֶגן, אברהם ודויד
204 Abraham and David

 Rentsch, Ernst ֶרנטש, ֶארנסט
178

200 Reni, Guido ֶרני, גווידֹו
רסיטל בחליל )ֶמנֶצל( 24

 Raphael ָרפאל
אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 199  

גלריית הציורים 129  
רפואיים, שירותים 283

)ה(רפובליקה הדמוקרטית של 
גרמניה, מוזיאון 94

)ה(רפובליקה הפדרלית של 
גרמניה 31

)ה(רפורמציה 22

ש
 Schadow, שאדֹו, יוהן גוטפריד

87 Johann Gottfried
בית הקברות של   

דֹורֹוֶתֶאנשטאט 110
האוניברסיטה לאמנויות 158  
הגלריה הלאומית הישנה 80  

הִמטבעה 91, 93  
קוואדריָגה 69, 86  

 Schaudt, Emil ָשאּוט, אמיל
159

שאמיסֹו, ָאֶדלֶּברט פון 
 Chamisso, Adelbert von

פסלו 103, 105  
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 Schaper, שאֶּפר, הרמן
Hermann

כנסיית הזיכרון על שם הקיסר   
וילהלם 153, 156

 Schaper, Fritz שאֶּפר, פריץ
פסל הרמן ֶונֶצל 110  

שארֶדן, ז'אן ּבאטיסט סיֶמאֹון 
 Chardin, Jean Baptiste

Siméon
השרטט 129  

Scharoun, Hans שארּון, הנס
בית התזמורת הפילהרמונית   

120 ,118 ,46
האולם למוסיקה קאמרית 45,   

121
המוזיאון לכלי נגינה  120  

הספרייה הממלכתית 119,   
120

ֶמרינגּפלאץ 143  
112 Charité שאריֶטה

שארלֹוֶטנּבּורג, ארמון ראו שלֹוס 
שארלֹוֶטנּבּורג 

שארלֹוֶטנהֹוף, שלֹוס )ּפֹוטסדאם( 
 ,194 Charlottenhof, Schloss

 198
שבוע אמנות בברלין 52

)ה(שבוע הירוק הבינלאומי 
 Internationale Grüne

53 Woche
שבע השנים, מלחמה 

23 )1756-63(
שגרירויות 278, 281

שגרירויות המדינות הנורדיות
המיטב של ברלין: אדריכלות   

מודרנית 44
שדה אותיות )מאלֶבסי( 145

 Holocaust ה(שואה, אנדרטת(
69 ,69 ,13 ,12 Denkmal

 Schweitzer, שָווייֶצר, היינריך
71 Heinrich

 Schwechten, שֶווכֶטן, פרנץ
Franz

ָאנהאלֶטר ּבאנהֹוף 144  
גרּוֶנוואלדטּורם 189  

כנסיית הזיכרון על שם הקייזר   
וילהלם 41, 156

קּולטּורּבָראּוֶאָריי 108  
שווקים מקורים 258, 259

שווקים 
אוכל ומשקאות 9–258  
שוקי פשפשים 7–256  

 Schwerin, שֶוורין, אוטו פון
93 Otto von

78 Schott, Walter שֹוט, ואלֶטר
 Scheunenviertel שֹויֶננפירֶטל

101
מפת רחובות מאוירת 102-3  

 Schultes, Axel שּולֶטס, ָאקֶסל
138 ,46

 Schulz, שּולץ, פרידריך
68 Friedrich

Schulze- שּולֶצה, פאול
201 Naumburg, Paul

 Schongauer, שֹונָגאּוֶאר, מרטין
Martin

הולדת ישו 126, 128  
 Schuster, שּוסֶטר, ֶאֶלאֹונֹוָרה

123 Eleonora
שֹוֶּפָנאּוֶאר, ארתור 

26 Schopenhauer, Arthur
שוקי פשפשים 256-7

שָטאּוֶפנֶּברג, קלאוס ֶשנק פון 
 Stauffenberg, Claus Schenk

131 von
Stasi ה(שטאזי(

אתר הזיכרון ברלין־  
הֹוֶהנֶשנָהאּוֶזן 174

אתר המחקר והזיכרון   
נֹורמאֶננשטראֶסה )מוזיאון 

השטאזי( 37, 175
98 Stadtgericht שטאטֶגריכט

Stadthaus שטאטָהאּוס
מפת רחובות מאוירת 91  

שטאטָמאּוֶאר )חומת העיר( 
99 ,40 Stadtmauer

שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן 
 Staatsoper Unter den

65 Linden
מפת רחובות מאוירת 59  

 ,22 Stadtschloss שטאטשלֹוס
76 ,28 ,23

Stahn, Otto שטאן, אוטו
אֹוֶּברָּבאּומּבריֶקה 175  

ֶגרטָראּוֶדנּבריֶקה 87  
שטּוֶּבנָראּוכשטראֶסה, בית 

 Friedhof הקברות
187 Stubenrauchstrasse

 Stumpff, שטּומּפף, הנס־ִיירֶגן
183 Hans-Jürgen

שטיֶלר, פרידריך ָאאּוגּוסט 
Stüler, Friedrich August
אֹוראנֶז'רי )ּפֹוטסדאם( 199  

הגלריה הלאומית הישנה 41,   
80

המוזיאון החדש 80  
מוזיאון שארף־ֶגרסֶטנֶּברג 168  

ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
205

סאנקט פטר אּונט פאול 211  
סאנקט־מתיאוס־קירֶכה 121  

פטר־אּונט־פאול־קירֶכה   
)ּפֹוטסדאם( 204

פריֶדנסקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   
199

פרידריכסֶוורֶדרֶשה קירֶכה 65  
קברו 110  

 Straumer, שטָראּוֶמר, היינריך
179 Heinrich

 Strauss, שטראוס, ריכארד
65 Richard

 Strandbad שטראנדּבאד ואנֶזה
188 Wannsee

 Strack, שטראק, יוהן היינריך
Johann Heinrich

זיֶגסזֹויֶלה 7–136  
קרֹונּפרינֶצנּפאֶלה 65  

שטרות כסף 285
 Sternberg, שֶטרנֶּברג, יֹוֶזף פון

187 ,155 ,132 Josef von
שיחון גרמנית 357-60

183 Schütte, Hans שיֶטה, הנס
 Scheibe, ָשייֶּבה, ריכארד

 Richard
ֶּבנדֶלרּבלֹוק 131  

פֹורטּוָנה 164  
 Scheidemann, ָשייֶדרמן, פיליפ

138 ,30 Philipp
 Schiller, שילר, פרידריך

Friedrich
אנדרטה לזכרו 13, 57, 66, 67  

התיאטרון הגרמני 112  
 Schimansky, שימאנסקי, הנס

145 Hanns
 Schinkel, שינֶקל, קרל פרידריך

 ,40–41 ,26 Karl Friedrich
181 ,175

ארמון גליניֶקה 212  
בית הקברות של   

דֹורֹוֶתֶאנשטאט 110
הגלריה הלאומית הישנה 80  

המוזיאון הישן 35, 41, 77  
ויקטוריה־פארק 149  

לּואיֶזנקירֶכה 169  
לּוסטגארֶטן 76  

ָלייּפציֶגר ּפלאץ 135  
מאוזוליאום 167  

נֹוֶייה ואֶכה 41, 62  
נֹוֶייר ּפאביליֹון )שינֶקל־  

ּפאביליֹון( 166-7
ניקולאיקירֶכה )ּפֹוטסדאם(   

205
ּפאֶלה ָאם ֶפסטּונגסגראֶּבן 71  

פראנֶצזיֶשה קירֶכה   
)ּפֹוטסדאם( 205

פרידריכסֶוורֶדרֶשה קירֶכה 41,   
65 ,59

קאבלירסָהאּוס 210  
קברו 111  

קונצרטָהאּוס 39, 41, 67  
ֶרמיֶשה ֶּבֶדר )ּפֹוטסדאם( 199  

שלֹוס ּבאֶּבלסֶּברג 41, 213  
שלֹוס גליניֶקה 41  

שלֹוס ֶטֶגל 41, 181  
שלֹוס שארלֹוֶטנהֹוף   

)ּפֹוטסדאם( 198
שלֹוסּבריֶקה 76, 139  

תיאטרון מקסים גורקי 71  
שירותי חירום 282, 283

שירותים ציבוריים 279
שֶלֶגל, ָאאּוגּוסט־וילהלם פון 

 Schlegel, August-Wilhelm
26 von

 Schlegel, שֶלֶגל, פרידריך פון
26 Friedrich von

130 Shell-Haus ֶשל־ָהאּוס
 Schleusenbrücke שלֹויֶזנּבריֶקה

139
 Schloss שלֹוס ּבאֶּבלסֶּברג

208 Babelsberg
גליניֶקה וּבאֶּבלסֶּברג, מסלול   

הליכה 13–212
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
 Schloss Bellevue שלֹוס ֶּבלוּו

137 ,11

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 38, 40

183 Schloss Britz שלֹוס ּבריץ
 Schloss Klein שלֹוס גליניֶקה

41 Glienicke
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
180– Schloss Tegel שלֹוס ֶטֶגל

81
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 41
שלֹוס סן־סּוסי )ּפֹוטסדאם( 

 ,192 Schloss Sanssouci
202–3

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 38, 40

ימים נפלאים בברלין 11  
מפת רחובות מאוירת 195  

 Schloss שלֹוס ּפָפאּוֶאנאינֶזל
 210 Pfaueninsel

 Schloss שלֹוס פרידריכסֶפלֶדה
182–3 Friedrichsfelde

שלֹוס ֶצצילֶיינהֹוף )ּפֹוטסדאם( 
201 Schloss Cecilienhof

 Schloss Köpenick שלֹוס ֶקֶּפניק
183

המיטב של ברלין: מבנים   
עתיקים 41

 Schloss שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג
 ,25 ,23 ,18 Charlottenburg

171 ,164–5 ,162
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 38, 40
המיטב של ברלין: פארקים   

וגנים 48
ימים נפלאים בברלין 13  

מידע שימושי 165  
מפת הארמון 164-5  

שלֹוספארק 167  
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג, אזור 

 Schloss Charlottenburg
161–9

מלונות 223  
מסעדות 238-9  

מפת האזור 161  
מפת רחובות מאוירת 162-3  

שלֹוס שארלֹוֶטנהֹוף )ּפֹוטסדאם( 
198 Schloss Charlottenhof

מפת רחובות מאוירת 194  
 Schloss שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן

172 Schönhausen
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
 Schönhausen, שלֹוס ֶשנָהאּוֶזן

172 Schloss
המיטב של ברלין: מבנים   

עתיקים 40
 ,12 Schlossbrücke שלֹוסּבריֶקה

139 ,74
מפת רחובות מאוירת 74  

167 Schlosspark שלֹוספארק
76 Schlossplatz שלֹוסּפלאץ

מפת רחובות מאוירת 75  
שלֹוסשטראֶסה, וילות 

169 Schlossstrasse Villas
שלט החנות של ֶגרסאן )ואטֹו( 

165
 Schlüter, שליֶטר, אנדריאס

Andreas
אפריים־ּפאֶלה 93  

ֶּברליֶנר דֹום 79  
מאִרֶיינקירֶכה 97  

ניקולאיקירֶכה 93  
צֹויגָהאּוס 39, 60  

ָרייֶטרֶדנקמאל ֶדס גרֹוֶסן   
קּורפירסֶטן 162, 166

שטאטשלֹוס 40  
שלֹוסּפלאץ 76  

 Schmalz, Otto שמאלץ, אוטו
98

 Schmohl, Eugen שמֹול, אֹויֶגן
180

 Schmieden, שמיֶדן, ָהיינֹו
144 Heino

Schmidt- שמיט־רֹוטלּוף, קרל
Rottluff, Karl

חווה בָדאּוגארט 130  
מוזיאון הגשר )דאֶלם( 184  

שמש, שעות 51
 Schneidereit, שָנייֶדָרייט, ברונו

183 Bruno
שעות פתיחה 278

חנויות 250  
מסעדות 227  

177 Spandau שּפאנָדאּו
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שּפאנָדאּו, מצודה ראו ציטאֶדֶלה 
שּפאנָדאּו 

 Schiaparelli, ָשּפאֶרלי, אלזה
125 Elsa
שפה 279

שיחון גרמנית 357-60  
שּפיֶטלקֹולֹונאֶדן 

68 Spittelkolonnaden
 Spielbank שּפילבנק ברלין

133 Berlin
 Spindler, JF .שּפינדֶלר, י. פ

197
Speer, Albert שֶּפר, אלברט

אוסף ּבֹורֹוז 109  
דיּפלֹומאֶטנפירֶטל 136  

רובע הממשל לשעבר 68  
21 Spree שּפֶרה, נהר

גשרים 139  
שיט 298, 299  

 Canal, ְשּפֶרה-אֹוֶדר, תעלה
23 Spree-Oder

Spree- שּפֶרה־אֹוֶדר, תעלה
23 Oder canal

 Springer, Axel שּפרינֶגר, ָאקֶסל
188

Springer- שּפרינֶגר !הֹוכָהאּוס
Hochhaus

מפת רחובות מאוירת 143  

ת
תה 231

תהילת ניצחון )ֶמרסֶייה( 61

Thomer, Paul תֹוֶמר, פאול
 Kammergericht קאֶמרֶגריכט  

187
98 Stadtgericht שטאטֶגריכט  

תֹורוואלדֶסן, ֶּברֶטל 
181 Thorwaldsen, Bertel

)ה(תזמורת הפילהרמונית של 
 Berlin Philharmonic ברלין

30 Orchestra
תחבורה 288-99
אּו־ּבאן 296-7  

אוטובוס בינעירוני 291  
אוטובוס עירוני 294-5  

ֶאס־ּבאן 296-7  
חשמלית 295  

טיסה 288-9  
כרטיסים 294  

מונית 295  
מכונית 291, 3–292  

רכבת 290, 291  
שיט 298-9  

תחבורה ירוקה 292  
תחבורה ציבורית בלילה 261  

תחנות רכבת
 Anhalter ָאנהאלֶטר ּבאנהֹוף  

144 Bahnhof
ּבאנהֹוף פרידריכשטראֶסה   

 Bahnhof Friedrichstrasse
71 ,13

214 Grunewald גרּוֶנוואלד  
 Hamburger המבורגר ּבאנהֹוף  

114–15 Bahnhof

תיאטראות 262-3
ָאדמירלסּפאלאסט   

71 Admiralspalast
 Berliner האנסמבל הברלינאי  

109 Ensemble
 Deutsches התיאטרון הגרמני  

112 Theater
לילדים 5–274  

107 Volksbühne פֹולקסּביֶנה  
פסטיבלים 50  

פרידריכשטאטּפאלאסט   
109 Friedrichstadtpalast
 Komische קֹומיֶשה אֹוֶּפר  

70 Oper
שטאטסאֹוֶּפר אּונֶטר־ֶדן־לינֶדן   

 Staatsoper Unter den
65 Linden

ֵתיָאֶטר ָאם ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ   
 Theater am Potsdamer

133 Platz
 Theater ֵתיָאֶטר ֶדס ֶוסֶטנס  

155 ,153 des Westens
 Maxim תיאטרון מקסים גורקי  

71 Gorki Theater
 Deutsches ה(תיאטרון הגרמני(

112 Theater
40 Theyss, Caspar ָתייס, קספר

תיירות אחראית 280-81
תיירות ירוקה 292

145 Thiel, Frank תיל, פרנק
 Thälmann, Ernst ֶתלמן, ֶארנסט

174
תפילות ושירותי דת 281

תקשורת 286-7
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