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3 תיאטרון ָלה סקאָלה
בית־האופרה )Teatro alla Scala( נבנה על־ידי ג'ּוֶזֶּפה ּפֶיירָמריני ב־1776-78. שמו בא לו 

מתוקף העובדה שהוא נבנה במקום בו ניצבה פעם כנסיית סנטה מריה ֶדָלה סקאָלה. 
כנסייה זו הוקמה ב־1381 עבור ֶרג'יָנה ֶדָלה סקאָלה, אשתו של ֶּברנאּבֹו ויסקונטי. בית־

האופרה נחנך ב־1778, ספג הפצצות קשות ב־1943 ונבנה מחדש שלוש שנים מאוחר 
יותר. שיפוצים מקיפים הביאו להוספת מגדל בימה חדש )תכנון: מריו ּבֹוָטה( ובית־

האופרה נפתח מחדש ב־2004. ליל הפתיחה של עונת האופרה הוא ה־7 בדצמבר, יום 
חגו של אמברוזיוס, פטרונה של מילאנו.

. פואייה
סלון עטור מראות זה שופץ ב־1936. ניצב בו פסל 

חזה של המנצח האגדי ארטורו טֹוסָקניני.

במה
שטח הבמה, שהיא אחת הגדולות 

באיטליה, הוא 1,200 מ"ר.

. אודיטוריום
עשוי עץ מכוסה בקטיפה אדומה, ומעוטר סטּוקֹו מוזהבים. 
האקוסטיקה באולם, שבו 2015 מושבים, משובחת במיוחד.

בית־הספר למחול
בית־הספר )dipartimento Danza( הוקם ב־1813, 

ובראשיתו למדו בו 48 תלמידי מחול, פנטומימה 
והתמחויות דומות. כתום שמונה שנות לימוד זוכים 

התלמידים באות הצטיינות, מצטרפים לצוות 
הרקדנים של התיאטרון וזוכים למלגה שנתית. בית־

ספר קפדני זה הניב כישרונות כקרלה פראצ'י 
ולּוָצ'ָנה ָסביניאנֹו.

ָלה סקאָלה ב-1852 בציור של אנג'לו אינגאני

כניסה

תלמידים בבית־הספר למחול

חשוב לדעת
מידע שימושי

 .C5 3 מפה .Piazza della Scala
טל' 02-88-791. מוזיאון התיאטרון: 

 .)piazza Scala( Largo Ghiringhelli 1
טל' 02-8879-2473. פתוח 9:00-12:00, 
13:30-17:00 מדי יום. & )כולל הצצה 

לתיאטרון עצמו ממרפסת, כאשר אין 
חזרות או הצגות(. 7 = 
teatroallascala.org ∑

תחבורה
.61 ,1 v .Duomo 1, 3 אל q

1 החזית תוכננה על־ידי 
ּפֶיירָמריני כך שעוברי־האורח 

בוויה מאנזֹוני יוכלו לראות מעט 
ממנה.

2 התאים דמו לחדרי אורחים 
קטנים, בהם נערכו מפגשים 

רומנטיים ומשחקי לאונג'.
3 הנברשת עשויה בדולח 

בוהמי )1923( ויש בה 383 נורות.

4 מיכל מים הוצב מעל 
לקמרונות העץ למקרה של 

שריפה.
5 חדרי הלבשה

6 בור התזמורת הוא מ־1907. 
לפני כן ניצבה התזמורת מאחורי 
ָּבלּוסטָרָדה )שורת עמודי מעקה( 

במישור אחד עם התאים.

. מוזיאון התיאטרון 
של ָלה סקאָלה

 Museo Teatrale( במוזיאון
alla Scala( שהוקם ב־1913 
יש אוסף נאה של פסלים, 

פרטיטורות מקוריות, 
ציורים וכלי קרמיקה 

הקשורים לתולדות ָלה 
סקאָלה ולתיאטרון בכלל.

מקרא
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בלב כיכר ֶמָדה יש דיסק 
מסתובב גדול, מעשה ידי הפסל 

ארנאלדו ּפֹומֹודֹורֹו )1980(.

3 . תיאטרון ָלה סקאָלה
זה היה המבנה החשוב הראשון 

שנבנה מחדש במילאנו אחרי 
ההפצצות בשנת 1943.

ָּפלאצֹו 
ָמרינֹו

פיאצה ֶמרקאנטי 
וּפאלאצו ֶדָלה ראג׳ֹוֶנה 

פֹוטֹוגראִפָיה

זּוָקה אין גלריה הוא בית קפה 
פופולרי, המעוטר בפסיפס 

ובעיצוב משנת 1921.

 )piazza Fontana( פיאצה פֹונטאָנה
היתה זירת פעולת טרור ב־1969: 

פצצה בבנק לחקלאות הרגה 16 בני־
אדם. במרכז הכיכר יש מזרקה שתכנן 

ּפֶיירָמריני )1783(.

1 . דּואֹומֹו
הכנסייה השלישית בגודלה בעולם )אחרי 

בזיליקת פטרוס הקדוש והקתדרלה 
בסביליה( מתנשאת מעל הכיכר הגדולה 

הקרויה על שמה.

סן קרלו נבנתה 
בשנים 1838-47.

ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה

5 סן ֶפֶדֶלה
כנסייה זו היא דוגמה 
טיפוסית לאדריכלות 
הקונטרה־רפורמציה, 

וחביבה על אצולת 
מילאנו הוותיקה.

קאָזה ֶדלי אֹוֶמנֹוני

2 . גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאֶלה השני
הגלריה היתה אחד ממבני הברזל והזכוכית הראשונים 

באיטליה.

פיאצה ֶדל ליֶּברטי 
קרויה כך בזכות חזית 
הָאר נּובֹו )באיטלקית, 
ליֶּברטי( בבית מס' 8. 

הפיאצה שוחזרה 
אחרי הפצצות 1943.

צפון־מזרח 
צפון־מילאנו

מערב 
מילאנו

המרכז
העתיק

דרום־מזרח 
דרום־מערב מילאנו

מילאנו
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המוזיאון לאמנות 
המאה ה־20

מפת איתור
ראו מפות הרחובות 3, 4, 

7 ו־8
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מפת רחובות מאוירת: פיאצה ֶדל דּואֹומֹו
פיאצה ֶדל דּואֹומֹו )piazza del Duomo( תוכננה על־ידי ג'ּוֶזֶּפה ֶמנגֹוני. בנייתה התעכבה 
זמן רב, והיא נפתחה לציבור ב־1865. הכיכר היא נקודת מוצא מושלמת לביקור במרכז 

העתיק של מילאנו. האזור גדוש מבקרים המתפעלים מ"המכונה הגדולה של הדּואֹומֹו," 
כפי שכינה ָאֶלסאנדרֹו מאנזֹוני את הקתדרלה בהמאורסים. בכיכר נקודות רבות בהן 

נהנים המילנזים מאפריטיף של בוקר יום א'. הצעירים מעדיפים את קֹורסֹו ויטֹוריֹו 
איָמנּוֶאֶלה השני, שבו נמצאים רוב בתי־הקולנוע והחנויות וחנויות הכלבו.
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האזור שסביב הדּואֹומֹו היה המרכז הדתי של העיר במאה הרביעית. עד למאה ה־14 
שכנו כאן הבזיליקות של סנטה ֶטקָלה וסנטה מריה ָמג'ֹוֶרה ובתי־הטבילה הקדומים סן 

ג'ובאני ָאֶלה פֹונטי וסנטו סֶטפאנֹו. כל המבנים האלו נהרסו כדי לפנות מקום לקתדרלה 
החדשה. המרכז הפוליטי והמנהלי של העיר שכן בָּפלאצֹו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה הסמוכה. אותה 

תקופה לא היה שטחה של מילאנו גדול בהרבה מזה של המרכז העתיק של היום. 
למעשה, פיאצה ֶדָלה סקאָלה ניצבה בקצה העיר. פיאצה ֶדל דּואֹומֹו המתה בתי־עסק 

קטנים עד למאה ה־18, וכאן נערכו הטקסים הדתיים והאזרחיים המרכזיים. במאה ה־19 
הפך האזור לגלעין שממנו נמתחו שדרותיה המרכזיות של העיר. בשנות ה־60 של 

המאה ה־19 הרסו שליטי העיר את הבתים והחנויות החרבים שסביב הדּואֹומֹו, כדי לפנות 
מקום לבניית הגלריה, שנחשבה אז למבנה עתידני ולסמל איחודה של איטליה. החורבן 

שזרעו הפצצות במלחמת־העולם השנייה יצר אזורים ריקים נרחבים, בהם הוקמו מאוחר 
יותר מבנים מודרניים. המרכז העתיק של מילאנו גדוש מבקרים, הנמשכים לכאן בזכות 

הכנסיות, המוזיאונים והגלריות, אך לא פחות מזה בגלל החנויות המצוינות.

המרכז העתיק

כל האתרים
רחובות, כיכרות ומבנים היסטוריים

2 גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאֶלה השני 
וגלריה הייליין
4 ָּפלאצֹו ָמרינֹו

6 קאָזה ֶדלי אֹוֶמנֹוני
7 קאָזה ָמנזֹוני ופיאצה ֶּבלג'ֹויֹוזֹו

8 פיאצה ֶדל ליֶּברטי וקֹורסֹו ויטֹוריֹו 
איָמנּוֶאֶלה השני

0 ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה
w פיאצה ֶמרקאנטי וּפאלאצו ֶדָלה 

ראג׳ֹוֶנה פֹוטֹוגראִפָיה
t ָּפלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו

כנסיות
1 דּואֹומֹו עמ' 48-51

5 סן ֶפֶדֶלה
9 סן גֹוטארדֹו אין קֹורֶטה

r סן ֶסּפּולקרֹו
y סן ג'ֹורג'ֹו ָאל ָּפלאצֹו

u סנטה מריה ּפֶרסֹו סן סאטירֹו

גלריות
q המוזיאון לאמנות המאה 

ה־20
e ּפינאקֹוֶטָקה ָאמּברֹוזיאָנה עמ' 

58-61

תיאטראות
3 תיאטרון ָלה סקאָלה 

עמ' 54-55

ראו גם מפות הרחובות 
3, 4, 7 ו־8
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Al Cantinone  1  

Boeucc  2  
Camparino in Galleria  3  

 Cracco  4  
La Cupola  5  

 Le Noir  6  
 La Rinascente Food Market  7  

 Savini  8  
VUN  9  

חלל הפנים של הכנסייה הישועית סן ֶפֶדֶלה
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פיאצה
מיסֹורי

פיאצה
ֶדל דּואֹומֹו

פיאצה
ֶמָדה פיאצה סן

ּבאּבילָה

פיאצה
פֹונטאנָה

45  | ורים   מילאנו בחלוקה לאז

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 400
מ'

הכניסה לכנסיית סן גֹוטארדֹו אין קֹורֶטה

9 סן גֹוטארדֹו 

אין קֹורֶטה

Via Pecorari 2. מפה D1 8. טל' -02 
 .Duomo 1, 3 אל q .8646-4500

 ,60 ,54 @ 27. ,24 ,16 ,15 ,12 ,3 v
65. פתוח 8:00-12:00, 14:00-18:00 

ב'-ו' )עד 17:30 ו'(, 14:00-16:00 שבת, 
8:00-12:00 א'.

ָאצֹוֶנה ויסקונטי, שליט מילאנו, 
 San( הורה לבנות את הכנסייה

Gottardo in Corte( ב־1336, כדי 
שתשמש קפלה דוכסית בבית־

המשפט )ּברֹוֶלטֹו ֶוקיֹו( של החצר. 
חללה הפנימי של הכנסייה נבנה 

מחדש, בסגנון ניאו־קלאסי, על־ידי 
ּפֶיירָמריני. על הקיר משמאל יש 

ציור צליבה של אסכולת ג'ֹוטֹו. 
מצבת הקבורה של ָאצֹוֶנה 

ויסקונטי, מעשה ידי ג'ובאני די 
ּבאלדּוצ'ֹו, שוכנת באפסיס: משני 
עבריו של פסל הדוכס הרוכן יש 

שתי דמויות של נשים. מגדל 
הפעמונים המתומן, הבנוי לבנים 

ומתהדר בקשתות אבן קטנות, 
הוא פרי תכנונו של פראנצ'סקו 

ֶּפקֹורארי )סביבות 1335(.

0 ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה

Piazza del Duomo. מפה C1 7. טל' 
 .Duomo 1, 3 אל q .02-8846-5230

 .60 ,54 @ .27 ,24 ,12 ,3 ,2 ,1 v
פתוח 9:30-19:30 מדי יום )ב׳ מ־14:30, 

ה׳ ושבת עד 22:30(. 

מושב מנהל הקֹומּוֶנה המילנזית 
 )palazzo Reale( 11במאה ה־

נבנה מחדש מיסודו )1330-36( 
על־ידי ָאצֹוֶנה ויסקונטי. בשיאו 
היה המבנה המטה הראשי של 

אדוני מילאנו. החלטתו של 
גאֶלָאצֹו מריה ספֹורָצה להעביר 

את הארמון היתה ראשית 
שקיעת מעמדו. ב־1598 שכן 
בו התיאטרון הקבוע הראשון 

של מילאנו. המבנה היה עשוי 
עץ, נבנה מחדש ב־1737, 

ומוצרט הילד ניגן בו. המבנה 
חרב בשריפה ב־1776.

המראה הניאו־קלאסי של 
המבנה הניצב כאן היום 

הוא פרי תכנונו של ג'ּוֶזֶּפה 
ּפֶיירָמריני )1877(, 

שבנה אותו כמשכן 
לארכידוכס פרדיננד 

מאוסטריה־
ֶאסֶטה. בתוך 

המבנה שכנו פעם 
רהיטים של עושה 

הארונות הנודע 
מאג'ֹוליני, וציורי 

קיר של מרטין 
קנֹוֶלר וג'וליאנו טראּבאֶלזי, 

שהפכו אותו דגם חיקוי 
לבתי האצולה המילנזית. 

ב־1920 העניק המלך ויטֹוריֹו 
איָמנּוֶאֶלה השלישי לעיר מילאנו 

זכות זמנית למבנה, וב־1965 
רכשה אותו העיר למשרדיה, 
וכבית לתערוכות מתחלפות 

חשובות של פסלים וציירים כמו 
קלוד מונה ופבלו פיקאסו. 

w פיאצה ֶמרקאנטי 

וָּפלאצֹו ֶדָלה ראג׳ֹוֶנה 
פֹוטֹוגראִפָיה

3 ,1 ,Cordusio 1 אל q .C1 7 מפה
 ,24 ,16 ,14 ,12 ,3 ,2 ,1 v .Duomo אל

27. @ .54 ָּפלאצֹו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה 
פוטוגרפיה: טל׳ 02-4335-3535. פתוח 
9:30-18:30 ג׳-א׳ )ה׳ ושבת עד 22:30(. 

 palazzodellaragione ∑
fotografia.it

הכיכר )piazza Mercanti( הוקמה 
בימי־הביניים והיתה מושב פעילות 

עירונית וציבורית, וגם בית כלא. 
ָּפלאצֹו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה פוטוגרפיה 

 palazzo della Ragione(
Fotografia( נבנה ב־1233 על־ידי  ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה בו מתקיימות כיום תערוכות מתחלפות

הבאר בפיאצה ֶמרקאנטי וָּפלאצֹו ֶדֶלה 
סקּואֹוֶלה ָּפָלטיֶנה )משמאל(

ראש השרים )והשליט בפועל( 
אֹולדָרדֹו ָדה טֶרֶסנֹו, המופיע בתבליט 
מעשה ידי ָאנֶטלאמי על הצד הפונה 

אל הכיכר. בניין בית־המשפט 
הזה, קרוי גם ּברֹוֶלטֹו נּואֹובֹו )בית־
המשפט החדש(, להבדילו מבית־

המשפט הישן )ּברֹוֶלטֹו ֶוקיֹו( שליד 
ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה. שוקי העיר נערכו 
תחת הּפֹורטיקֹו, ואילו הסאלֹוֶנה 

 )Salone dei Giudici( ֶדאי ג'ּונדיצ'י
שבקומה הראשונה שימש כבית־

משפט. ב־1773 נוספה קומה 
למבנה, בה שכן ארכיב הנוטריון. 
מצידה האחד של הכיכר נמצאת 

 Loggia degli( לֹוָג'ה ֶדלי אֹוזיי
Osii( שבנה מתאו ויסקונטי ב־1316. 

החזית מעוטרת בשלטי מחוזותיה 
השונים של מילאנו ובפסלים של 
מריה וקדושים )1330(. לידו ניצב 

ָּפלאצֹו ֶדֶלה סקּואֹוֶלה ָּפָלטיֶנה 
 )palazzo delle Scuole Palatine(

מ־1645, שעל חזיתו פסלים של 
אוגוסטינוס ושל המשורר הרומי 
ָאּוסֹוניּוס. ָּפלאצֹו ֶדאי ָּפניָגרֹולה 

)palazzo dei Panigarola( שמימין 
נבנה מחדש במאה ה־15 ושימש 

כארכיב למסמכים ציבוריים. 
ָּפלאצֹו ֶדָלה ראג׳ֹוֶנה פֹוטֹוגראִפָיה 

 Palazzo della Ragione(
Fotografia( שוכן במבנה היסטורי 

מהמאה השלוש־עשרה, וניצב 
בפינה מבודדת של הכיכר שבמרכזה 

באר מהמאה השש־עשרה. 
החלל המשופץ מארח היום כמה 
מתערוכות הצילום הטובות בעיר.

e ּפינאקֹוֶטָקה 

ָאמּברֹוזיאָנה

עמ' 58-61.

r סן ֶסּפּולקרֹו

 .B1 7 מפה .Piazza San Sepolcro
 .14 ,2 ,1 v .Duomo 1, 3 אל q

פתוח 12:00-14:00 ב'-ו'. 5 17:00 
לפני חגים לאומיים; 12:00 )חורף(, 

17:00 חגים לאומיים. ^

הכנסייה )San Sepolcro( הוקמה 
ב־1030 במקום בו ניצב הפורום 

הרומי העתיק, ונבנתה מחדש 
ב־1100, בתקופת מסע הצלב השני. 

החזית הניאו־רומאנסקית היא 
מאוחרת )1897( וחללה הפנימי של 
הכנסייה הוא בארוקי בעיקרו. תוכלו 

לראות שם שתי קבוצות פסלי 
טרקוטה של ָאגֹוסטינֹו ֶדה פֹונדּוטיס 

)המאה ה־16( המציגים את ישו 
רוחץ רגלי תלמידיו ואת הלקאתו של 

ישו עם כייפא ופטרוס. מהכנסייה 
הרומאנסקית הקדומה שרדה 

רק הקריפטה, עם פסל קבוצתי 
של ההורדה מן הצלב מעשה ידי 
אסכולת ֶדה פֹונדּוטיס באפסיס.

חלקה התחתון של הכנסייה 
 )Chiesa Inferiore San Sepolcro(

נחנך מחדש בשנת 2016, לאחר 
שהיה סגור יותר מחמישים שנה.

y סן ג'ֹורג'ֹו ָאל ָּפלאצֹו

 .B1 7 מפה .Piazza San Giorgio 2
טל' v .02-805-7148 2, 14. פתוח 
7:30-12:00, 15:30-18:00 מדי יום. 
5 20:00 ב׳-ו׳, 18:00 לפני חגים 

לאומיים, 11:00 חגים לאומיים.

 San Giorgio( הכנסייה העתיקה
al Palazzo, הוקמה ב־750( קרויה 
על־שם הּפאלאטיּום הרומי שניצב 
כאן. המבנה עבר שינויים מקיפים 

ב־1623 )על־ידי ריקיני( וב־1800-21 
)על־ידי קאניֹוָלה(, ומהמבנה 

הרומאנסקי המקורי )1129( נותרו 
רק שרידים מעטים. בקפלה 

השלישית במעבר הימני יש ציורים 
של ֶּברָנרדינֹו לּואיני )1516(, עם 
אירועים מהפסיון של ישו. על 

הקמרונות יש פרסקו של הצליבה.

u סנטה מריה 

ּפֶרסֹו סן סאטירֹו

Via Speronari 3. מפה B1 7. טל' 
 .Duomo 1, 3 אל q .02-87-4683
 54. @ .27 ,24 ,16 ,14 ,3 ,2 ,1 v

פתוח 7:30-11:30, 15:30-18:30 ב׳-ו׳, 
9:00-12:00, 15:30-17:00 שבת וא׳. 

5 7:45, 18:00 ב׳-שבת, 18:00 א׳.

 Santa( ראשיתה של הכנסייה
Maria presso San Satiro( בבית־

התפילה שהקים הארכיבישוף 
ָאנסֶּפרטֹו ָדה ּביאסֹונֹו ב־876. 

השריד היחיד מאותה כנסייה הוא 
 Sacello della( קפלת הרחמים

Pietà( אותה שינה ּבָרמאנֶטה 
במאה ה־15, ומגדל הפעמונים 
הלומברדי־רומאנסקי. ב־1478 

התבקש ּבָרמאנֶטה לבנות מחדש 
את הכנסייה, כדי להציל ציור קיר 

מהמאה ה־13 על חזיתו )לציור 
יוחסו תכונות פלאיות(. ּבָרמאנֶטה 

קבע את הציור על המזבח הראשי, 
וכדי לפתור את בעיית המקום 

)עומקו של האפסיס רק 97 ס"מ( 
הציב את העמודים והתקרה בקיצור 

פרספקטיבי קיצוני, כמעין תעתוע־
עין הגורם לאפסיס להיראות 

עמוק יותר.  אגף הרוחב מוביל 
לקפלת סן סאטירֹו, שבה יש פסל 
ּפיֶאָטה מטרקוטה )סביבות 1482(. 

במעבר הימני יש מזרקת טבילה 
מתומנת שעיטר ֶדה פֹונדּוטיס.

t ָּפלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו

 1 q .D4 4 מפה .Piazza Borromeo 7
 .27 ,16 ,14 ,3 ,2 ,1 v .Cordusio אל

פתוח חצר בלבד.

בית המגורים היוקרתי מהמאה 
ה־palazzo Borromeo( 15( נפגע 

אנושות בהפצצות של 1943 
והשריד היחיד שנותר ממנו הוא 

השער האֹוז'יבי, שעליו גילופי 
עלים ושלט האצולה משפחת 

ּבֹורֹוֶמאֹו. החצר השנייה נבנתה 
מחדש באופן חלקי ויש בה 

ּפֹורטיקֹו משלושה עבריה ואילו 
בצד הרביעי, בין חלונות הלבנים, 
נמצא העיטור המקורי עם המוטו 

המשפחתי Humilitas. חצר זו 
 sala( מובילה לחדר המשחקים
dei Giochi( המעוטר ציורי־קיר 

של משחקים שהיו נהוגים בקרב 
אצולת התקופה, כולל משחק 

q המוזיאון לאמנות 

המאה ה־20

 Piazza del ,Palazzo dell’Arengario
Duomo מפה C1 7. טל' -02-8844 

 ,3 ,2 ,1 v .Duomo 1, 3 אל q .4072
12, 14, 24, .27 @ 54, 60. פתוח 

14:30-19:30 ב׳, 9:30-19:30 ג׳, ד׳, ו׳ 
וא׳, 9:30-22:30 ה׳ ושבת. & 7

 ,)Arengario( בניית הָאֶרנָגריֹו
שתוכנן על־ידי האדריכל פיירו 

ּפֹורטאלּוּפי ואחרים, החלה בסוף 
שנות ה־30 של המאה הקודמת, 

כחלק מתוכנית למודרניזציה 
של העיר. השם ָאֶרנָגריֹו מתייחס 
למקום בו נערכו מועצות 

העיר בימי־הביניים. 
במבנה שוכן המוזיאון 

לאמנות המאה 
 museo( 20ה־

 .)del Novecento
הפרויקט, בהנחיית 
האדריכל איטאלֹו 

רֹוָטה, כולל מעטפת 
פלדה מבחוץ 
וגשר זכוכית 

המוביל אל ָּפלאצֹו 
ֶרָאֶלה. מתחם 

המוזיאון עוקב 
אחר האמנות 

האיטלקית במאה 
הקודמת, עם 

אגפים המוקדשים 
לתנועות 

כמו הפוטוריזם, האמנות 
המטפיזית, האמנות המופשטת 

וָארֶטה ּפֹוֶבָרה. במוזיאון 
גם יצירות מהמאה ה־20 

של אמנים מילנזיים. 

סנטה מריה 
ּפֶרסֹו סן סאטירֹו

צורות ייחודיות של המשכיות 
בחלל )1913( של אומברטו ּבֹוצ'ֹוני

ורים  | מילאנו בחלוקה לאז  5657  | ק   המרכז העתי

טארֹו. הרקע האדום התפתח בשל 
תגובה כימית שגרמה להתחמצנות 

הצבע הכחול של השמיים.
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מרכז מילאנו
מילאנו היא עיר גדולה בכל המובנים, אך היא קומפקטית למדי באופן יחסי. העיר 

מחולקת במדריך זה לחמישה אזורים: המרכז העתיק, בו ניתן לטייל ברגל, חובק את 
הדּואֹומֹו ואת תיאטרון ָלה סקאָלה; ברובע הצפון־מערבי שוכנים ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו 

וסנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה, שבֶרֶפקטֹוריּום שלה שוכנת הסעודה האחרונה הנודעת של 
לאונרדו ָדה וינצ'י; סנט'ָאמּברֹוג'ו וסן לורנצו נמצאות בחלק הדרום־מערבי; ואילו בדרום־

מזרח העיר שוכן קא גראנָדה, שהוא היום האוניברסיטה. ברובע הצפון־מזרחי 
הנרחב נמצאים רובע ּבֶרָרה, עם גלריות האמנות המפורסמות שלו, 

קֹורסֹו וונציה, וחנויות המעצבים של רובע האופנה.

ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו
משפחת ויסקונטי בנתה מצודה זו 

ב־1368. מאוחר יותר המשיכה 
משפחת ספֹורָצה במלאכת הבנייה, 

ויצרה את אחד ממבני המגורים 
האלגנטיים ביותר של הרנסאנס 

)עמ' 66-69(.

סן לורנצו ָאֶלה קֹולֹוֶנה
כנסייה זו היא אחת הבזיליקות 

הנוצריות הקדומות, שנבנו במאה 
הרביעית עבור אמברוזיוס )ָאמּברֹוג'ֹו 

הקדוש(. זוהי גם הכנסייה היחידה 
שנשמרו בה חלקים מהמבנה 

הקדום )עמ' 82-83(.

ויה מֹונֶטָנּפֹוֶלאֹוֶנה
זהו הרחוב הנודע ביותר ב'מרובע' 

)Quadrilatero( בו שוכנים המעצבים 
המובילים )עמ' 108-09(.

ָאּבאצָיה די ָקָרבאֶלה
מנזר זה, שהוקם ב־1135 על־ידי 

נזירים בנדיקטינים־ ציסטרסיאנים, 
שוכן 7 ק"מ מדרום־מזרח למילאנו 

)עמ' 104-05(.

דּואֹומֹו
הקתדרלה הגותית־לומברדית של מילאנו היא 

הכנסייה השלישית בגודלה בעולם. בנייתה נמשכה 
ארבע מאות שנים ובראשה ניצב המדונינה, פסל 

מריה שהפך לסמלה של העיר )עמ' 48-51(.
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מקרא
אתר חשוב

מדרחוב

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

מדריך זה מסדרת Eyewitness כולל מידע מפורט על אתרים, מידע שימושי והמלצות 
ממומחים, שיסייעו לכם להפיק את המירב מביקורכם במילאנו ובאגמי צפון איטליה. 
הפרק הראשון, היכרות עם מילאנו, ממקם את העיר בהקשר הגיאוגרפי וההיסטורי. 
בפרק מילאנו על קצה המזלג יש סקירה תמציתית של הרקע האדריכלי והתרבותי של 
העיר. מילאנו וסביבותיה מתעמק באיזורי התיירות העיקריים של העיר, בצירוף מפות, 
איורים ותמונות. חלק מיוחד במדריך מוקדש לאגמי צפון איטליה, השוכנים מרחק נסיעה 
לא ארוכה ממילאנו. הפרק מידע שימושי גדוש מידע על מלונות, מסעדות, ברים, בתי־
קפה, חנויות, מתקני ספורט ואולמות בידור, ואילו בפרק חשוב לדעת יש עצות מעשיות 
בנושאים שונים - מבטחון אישי ועד שימוש במערכת התחבורה הציבורית. בסוף המדריך 

יש מפת רחובות ומפה של מערכת התחבורה הציבורית במילאנו.

כיצד להשתמש במדריך זה

התמצאות בפרקים העוסקים באתרים

היכרות עם האזור1 
האתרים באזור מוצגים כשלצידם 

מספרם, ממוינים לפי קטגוריות, 
כשהמספרים מוצגים גם במפת האזור. 

המפה כוללת גם תחנות של תחבורה 
ציבורית, תחנות מוניות ומגרשי חניה.

הלשונית שבשולי הדף 
מקלה על איתור אזור מסוים.

מפת רחובות מאויירת2 
מפה זו היא מבט ממעוף הציפור 

אל החלקים המעניינים ביותר בכל 
אזור. המספור של האתרים מותאם 

למספור במפת האזור שבעמוד הקודם 
ולתיאור המלא יותר בעמודי הפרק.

מסלול הליכה מומלץ הצעה לסיור ברגל 
הכולל את הרחובות המעניינים ביותר באזור.

מפת איתור

מילאנו וסביבותיה
חמשת האזורים המוצגים במפה 

זו )עמ' 16-17( מקבילים לאזורי 
האתרים המרכזיים במילאנו. 
לכל אחד מהם מוקדש פרק 

שלם בחלק מילאנו וסביבותיה 
)עמ' 42-125(. אזורים אלו גם 

מודגשים במפה. לדוגמה, בחלק 
מילאנו על קצה המזלג )עמ' 

30-37(. הצבע המקיף את האזור 
מתאים לצבע הלשוניות.

מידע מפורט על כל אתר3 
המדריך כולל מידע פרטני על 
כל המונומנטים והאחרים החשובים 

האחרים. האתרים נסקרים לפי 
סדרם המספרי. מקרא הסמלים 
מופיע בקפל הכריכה האחורית.

תיבות מיוחדות דנות בהיבטים 
מעניינים של המקומות 

המתוארים במדריך.

המספרים מתייחסים למיקומו של 
האתר במפת האזור ולמיקומו בפרק.

מידע שימושי כאן מרוכז כל המידע השימושי הנחוץ לתכנון 
הביקור באזור, כולל הפניות למפת הרחובות )עמ' 222-35(.

האתרים העיקריים4 
לאתרים החשובים ביותר מוקדשים 

לפחות שני עמודים מלאים. מבנים 
חשובים וכנסיות בולטות מוצגים 
בתרשים חתך החושף את חללם 

הפנימי. בתרשימי מוזיאונים וגלריות 
מופיעה מפה עם סימוני צבע המקלים 

על איתור המוצגים החשובים.
מידע שימושי כאן מרוכז כל המידע 

השימושי הנחוץ לתכנון הביקור באתר.

הכוכבים מציין תכונות או 
פרטים שאסור להחמיץ.

מפת איתור מבליטה את 
מיקומו של האזור ביחס 

לאזורים אחרים בעיר.

האתרים במילאנו חולקו לחמישה אזורי אתרים נפרדים, כשלכל אזור לשונית צבע משלו. כל 
אחד מחמישה הפרקים המוקדשים לאזורים השונים פותח ברשימה ממוספרת של האתרים 

הנסקרים בו. אגמי צפון איטליה עומדים במוקדו של פרק נפרד, שאף הוא מיוחד בלשונית צבע. 
בראש הפרק העוסק באגמים יש מפה של האזור, בה מוצגים וממוספרים האתרים העיקריים.
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מילאנו עשירה באתרים ובפעילויות - החל באוצרות תרבות כמו הנורחאה הדועסה 
של דה וינצ’י, הדּואֹומֹו וגלריית האמנות ּבֶרָרה, וכלה בבוטיקים היוקרתיים ובחיי־הלילה 
התוססים. מסלולי הטיול שלפניכם נועדו לספק טעימה מהעיר תאבת־החיים הזו. כמה 
ממוקדי־העניין המרתקים ביותר מסודרים לפי נושאים, ולאחר מכן לפי משך השהייה. 
העלויות המובאות בהמשך כוללות נסיעות, אוכל וכניסה לאתרים לזוג; או, במסלול 

המשפחתי, למשפחה בת ארבע נפשות.

בוקר
התחילו את היום בָקסֶטלֹו 

ספֹורֶצסקֹו )עמ' 66-69( 
והתרשמו מאוסף הפסלים, 

כולל הּפיֶאָטה של רֹונָדניני מאת 
מיכלאנג'לו, והציורים מתקופת 

הרנסאנס. המשיכו אל המוזיאון 
לארכיאולוגיה )עמ' 76-77( ולמדו 

מעט על ההיסטוריה הקדומה 
של מילאנו בזמן שאתם ממתינים 

לשעה שיועדה לכם להיכנס 
לכנסיית סנטה מריה ֶדֶלה 

גראצֶייה )עמ’ 73(, כדי לראות 
את הסעודה האחרונה )עמ' 

74-75( של ליאונרדו דה וינצ'י; 
הזמינו כרטיסים לפחות שישה 

שבועות מראש. לארוחת צהריים, 
 Corso חזרו על עקבותיכם אל
 ,Via Carducci פינת Magenta

ושבו ב-Bar Magenta )עמ' 
184( המתהדר בסגנון אר־נובו.

אחר הצהריים 
בקרו בכנסיית סנט’ָאמּברֹוג’ֹו )עמ’ 
86-89( מהמאה הרביעית, ולאחר 

מכן המשיכו אל מוזיאון המדע 
והטכנולוגיה על שם ליאונרדו 

דה וינצ'י )עמ' 90(, ובו העתקים 
של כמה מהמצאותיו של דה 

 Parco delle וינצ'י. לכו לאורך
Basiliche והציצו בכנסיית סן 

לורנצו ָאֶלה קֹולֹוֶנה )עמ' 82-83(, 
אף היא מהמאה הרביעית, 
ובשורת העמודים הרומיים 

שבחזיתה. בהמשך הרחוב נמצא 
מוזיאון הבישופות )עמ' 92(, בו 
אצורות שכיות אמנות מכנסיות 

ברחבי לומברדיה. במרחק הליכה 
קצר מכאן נמצאת כנסיית 

סנט’ֶאּוסטֹורג’ֹו )עמ' 92(, הגדושה 
ציורי־קיר מתקופת הרנסאנס. 

לקינוח, בואו לנוח, לאכול ולבלות 
ברובע ָנבילי הסמוך, הידוע 

בשלל הברים והמסעדות שבו.

בוקר
הדרך הטובה ביותר ליהנות 

מאגם מאג'ֹוֶרה היא לדלג בין 
שלושת אייו הזעירים, איי ּבֹורֹוֶמה 

)עמ' 139(. התחילו את מסע 
הדילוגים בעיירה סטֶרָזה )עמ' 
139( שלשפת האגם. בלו את 
הבוקר באיזֹוָלה ֶּבָלה ואיזֹוָלה 

ָמדֶרה, בגנים אקזוטיים שבהם 
משוטטים טווסים, ובחדרים 

מפוארים שבתוכם מוצגים שונים 
ומשונים, מבימות של תיאטרוני 

בובות ועד לבובות תצוגה במדים. 
המשיכו משם אל הכפר באיזֹוָלה 

ֶדאי ֶּפסָקטֹורי, ושבו לארוחת 
צהריים נינוחה לשפת האגם.

אחר הצהריים 
רדו מהמעבורת החוזרת 

 ,Mottarone לסטֶרָזה בתחנת
וסעו ברכבל )פתוח מדי יום( אל 
 Monte( פסגת מֹונֶטה מֹוָטרֹוֶנה

Mottarone(, המזמנת נופים 
מרהיבים. ההליכה בחזרה למטה 
נמשכת שלוש שעות, כך שכדאי 
לשקול קניית כרטיס הלוך ושוב 
לרכבל. בתי־הקפה של סטֶרָזה 
נמצאים במרחק עשרים דקות 
הליכה במשעול לשפת האגם, 

על שביל רצוף וילות מתפוררות. 
לאחר מכן, בקרו גם בעיירה 
ָארֹוָנה )עמ' 138( וטפסו אל 

מרומי פסלו של סן קרלו ּבֹורֹוֶמאֹו, 
המתנשא לגובה של 35 מ'. ילדים 

)רק מגיל שמונה( ייהנו לטפס 
בגרם המדרגות הלולייני שבתוך 
הפסל עד לראשו, ולהציץ בנופי 

האגם מתוך עיניו או נחיריו.

ימים נפלאים במילאנו ובאגמים

בוקר
התחילו את היום עם גדולי 

האמנים - דה וינצ’י, קרוואג’יו, 
רפאל - בּפינאקֹוֶטָקה 

ָאמּברֹוזיאָנה )עמ’ 58-61(. 
משם, המשיכו לכיוון מזרח 

אל Via Torino ואל פיאצה ֶדל 
דּואֹומֹו )עמ’ 46-47(. נוף מרהיב 

יתגלה לעיניכם ממרפסת הגג 
של הקתדרלה השנייה בגודלה 

באיטליה, הדּואֹומֹו )עמ’ 48-51(. 
שבו לארוחת צהריים באחד מבתי־

הקפה שבאזור, ולאחר מכן לכו 
לסייר במרכז הקניות היפהפה 
מהמאה התשע־עשרה, גלריה 

ויטֹוריֹו איָמנּוֶאֶלה השני )עמ’ 52(.

אחר הצהריים 
אחרי הארוחה, פנו אל פיאצה 

ֶדָלה סקאָלה, שבה בית האופרה 
הנודע תיאטרון ָלה סקאָלה )עמ’ 

54-55( והמוזיאון הצמוד אליו, 
המוקדש למלחינים נודעים כמו 

ֶורדי וטוסקניני. העונה נמשכת כל 
השנה; לפרטים ולהזמנות, היכנסו 

לאתר האינטרנט )עמ' 199(. 
בקרבת מקום נמצא 

קוואדרילאֶטרֹו ד’אֹורֹו 
)Quadrilatero d’Oro(, או 

’ריבוע הזהב’, שאותו תוחמים 
ויה מאנזֹוני, ויה מֹונֶטָנּפֹוֶלאֹוֶנה, 

ויה סנט’אנדראה ו־ויה ֶדָלה 
סּפיָגה; כאן תמצאו בוטיקים של 

גדולי המעצבים, בהם דולצ’ה 
וגבאנה, גּוצ’י וֶפראגאמֹו. לשוחרי 

האמנות מצפים באזור שני 
מוזיאונים מצוינים, ּפֹולדי ֶּפצֹולי 

)עמ’ 110( וּבאגאטי ואלֶסקי 
)עמ’ 111(, מאוספיה הפרטיים 

של האליטה המילאנזית במאה 
התשע־עשרה. את היום תוכלו 
לסיים בּפינאקֹוֶטָקה די ּבֶרָרה 
)עמ’ 116-19( שברובע ּבֶרָרה, 

משם תוכלו להמשיך לבילוי באחד 
מהברים התוססים שבאזור.

המזרקה מול ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו

וילה מֹוָנסֶטרֹו, אחת מהווילות האלגנטיות הרבות שלשפת אגם קֹומֹו הצריחים הגותיים של הדּואֹומֹו, הקתדרלה השנייה בגודלה באיטליה

אגם מאג'ֹוֶרה, מוקף הרים מושלגים

בוקר
התחילו את היום בקֹומֹו )עמ' 144(, 

על זרועו הדרום־מערבית של 
האגם. צאו לטיול בטיילת שלשפת 

האגם, הציצו בחנויות המשי 
ובקרו בדּואֹומֹו המרשים ובמוזיאון 
המוקדש למדען הנודע ָאֶלסאנדרֹו 

וֹולָטה. לאחר מכן המשיכו אל 
עיירת הנופש המקסימה ֶּבלאג'ֹו 
)עמ' 147(. על קצה הכף בעיירה 

נמצאות אדמותיה של וילה 
ֶסרֶּבלֹוני, שבה תוכלו לבקר רק 
במסגרת סיור מודרך )הירשמו 

בלשכת המידע לתיירים(.

אחר הצהריים 
שוטו במעבורת לוואֶרָנה )עמ’ 

146(, לשפתו המזרחית של האגם, 
ושבו כאן לארוחת צהריים. לאחר 

מכן טיילו בגנים הצורניים של 
וילה צ’יּפֶרסי ו־וילה מֹוָנסֶטרֹו, או 

טפסו אל שרידי ָקסֶטלֹו די ֶוציֹו 
מימי־הביניים, ותיהנו מנוף מרהיב 

של האגם. שוטו במעבורת אל צדו 
המערבי ואל העיירה טֶרֶמצֹו )עמ' 

145(, בה שוכנת וילה קרלוטה 
מהמאה השמונה־עשרה, עם 
הגנים המדורגים שלה ויצירות 

אמנות מאת קאנובה וָאֶייז. 
חזרו לֶּבלאג'ֹו לטיול ערב נינוח 
בסמטאות היפות של העיירה.

אמנות וקניות 
במרכז מילאנו

לזוג הקצו לפחות €99

•  גלריות של גדולי האמנים
•  בוטיקים של אופנה

•  נוף אל הדּואֹומֹו
•  אופרה בתיאטרון ָלה 

סקאָלה

מילאנו של ימי־
הביניים והרנסאנס

לזוג הקצו לפחות €83

הסעודה האחרונה מאת   •
ליאונרדו דה וינצ’י

כנסיות עתיקות  •
שרידים רומיים  •

•  רובע ָנבילי התוסס

יום עם כל המשפחה 
באגם מאג'ֹוֶרה

למשפחה בת ארבע נפשות 
הקצו לפחות €116

•  דילוג בין איים במעבורת 
•  הגנים המופלאים

•  ארוחת צהריים לשפת 
האגם

•  נופים עוצרי־נשימה

יום באגם קֹומֹו 
האלגנטי

לזוג הקצו לפחות €48

•  הדּואֹומֹו המקושט ברוב 
פאר

•  הגנים המרשימים
•  טיול לשפת האגם

•  וילות מרהיבות

ָלה סקאָלה ב־1852, יצירה מאת אנג'לו אינגאני

ו  | היכרות עם מילאנ  1011  | ובאגמים  ו  ימים נפלאים במילאנ  
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נוף של אמסטרדם 82   
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מתייחסים למופע העיקרי.
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מפת רחובות מאוירת 184  

 Oudezijds ָאּוֶדָזיידס פֹורּבּורכוואל
19 Voorburgwal

ָאּוֶדָמנָהאּוסּפֹורט 
63 Oudemanhuispoort
מפת רחובות מאוירת 60  

ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה אמסטל 
 Ouderkerk aan de Amstel

156 ,151
 Avercamp, ָאֶוורֶקמּפ, הנדריק

Hendrik
נוף חורפי עם מחליקים 130  

אוטובוס
אוטובוסי לילה 268-9  

אוטובוסים בינעירוניים 265  
אל נמל התעופה וממנו 263  

בתוך אמסטרדם 9–268  
53 Uitmarkt ָאּוטמארקט
204–5 Utrecht אּוטֶרכט

מפה 205  
 Utrecht )1579( אּוטֶרכט, איחוד

204
 Utrecht )1713( אּוטֶרכט, אמנה

32
 ,22 Utrecht אּוטֶרכט, הגמונים

204 ,23
אּוטֶרכט, המוזיאון המרכזי של 
 204–5 Centraal Museum
32 Eugène אֹויֶגן, נסיך סבויה

אוכל ומשקאות
ארוחות קלות ונשנושים 3–232  

בתי־קפה וברים 51–48  
חנויות 238, 239  

מאכלים 220  
מאכלים אופיניים 3–222  

משקאות 21–220  
ראו גם בתי־קפה, גבינות,   

מסעדות
אוכל רחוב 232

אולימפי, הרובע 151, 156
)ה(אולימפיאדה )1928( 36, 37 

Uilenburg ָאּוֶלנּבּורך
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
 Omniversum )אֹומניֶפרסּום )האג

193
אוניברסיטה, מוזיאון 63

אוניברסיטת אמסטרדם 60
 Ons’ אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדר
86–7 Lieve Heer op Solder

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 43, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 11,   
13 ,12

 Oostindisch אֹוסטינדיש ָהאּוס
64 Huis

מפת רחובות מאוירת 61  
אֹוסטסאֶנן, יאקֹוּב קֹוֶמליס פאן 

 Oostsanen, Jacob Cornelisz
138 von

Oosterkerk אֹוסֶטרֶקרק
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
אופנה, חנויות 238, 239

אופניים 35, 71–270
אופניים פרטיים 271  
גניבת אופניים 271  

חוקי התנועה 270  
טיולים מאורגנים 271  

קניית אופניים 271  
שכירת אופניים 270, 271  

אופניים משומשים 271
אופרה 244

אופרה ובלט, בית לאומי 
 ,10 Nationale Opera & Ballet

244 ,243 ,242 ,113
אור שמש 53

אּורָּבנּוסֶקרק )ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה 
156 Urbanuskerk )אמסטל

)ה(אורות, פסטיבל )אמסטרדם( 
55

244 Orgelpark אֹורֶחלּפארק
39 Oranjesluizen אֹורנֶייסָלאּוֶזן

172 Urk אּורק
אזור האוניברסיטה

מפת רחובות מאוירת 61–60  
ֶאֶחָלנטירסחראכט 

161 ,93 Egelantiersgracht
מפת רחובות מאוירת 90  

 38 Ajax איאקס, מועדון הכדורגל
איגוד היהלומנים ההולנדי הכללי 

141
 Ignacio איגנציוס מלֹויֹוָלה, הקדוש

114 de Loyola
אי־הסובלנות, תקופה 26-7

 Isabel de España איזבלה מספרד
25

 Isabella de איזבלה מפורטוגל
24 Portugal

איחוד אּוטֶרכט )1579( 27
)ה(איחוד האירופי 38

ָאיי אמסטרדם, מרכז מבקרים 
261 ,255 ,254 ,252–3 ,241

בחירת מלון 212, 213  
רשימת אירועים 240  

39 ,12 IJ ָאיי, נהר
39 ING ָאיי.אן.ג'י, בית

39 IBM ָאיי.ּבי.ֶאם
232 ,220 Eetcafés ֵאייטָקֶפה

)ה(איים המזרחיים
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
)ה(איים המערביים 89, 95

ימים נפלאים באמסטרדם 13  
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   

ובאיים המערביים 160
39 IJmeer ָאייֵמיר

 Eesteren, ֵאייסֶטֶרן, קורנליס פאן
156 C van

167 Ijsselmeer ָאייֶסלֵמיר
 Eyck, Aldo )אייק, ָאלדֹו ואן )פאן

142 van

אינדקס



נדקס  | אי  290291  | נדקס   אי

בני משפחתי )שוורֶצה( 106
בנקים 9–258

שעות פתיחה 253  
 Besten, Pieter ֶּבסֶטן, פיטר ֶדה

125 de
 Bevrijdingsdag ֶּבפָריידינגסדאך

52
 Backhuysen, ָּבקָהאּוֶזן, לּודֹולף

Ludolf
ספינות קרב הולנדיות 31   

ּבָראּוֶארסחראכט 
95 Brouwersgracht

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי מים 46

Breughel, Jan ּבֶראּוֶחל, יאן
אלגוריה על שיגעון הצבעונים   

181
 Bruyn, Sophia de בראון, סופיה

136 138
 Bruijn, Pieter בראון, פיטר ֶדה

134 de
ּבָראּון קפה 50, 232, 233

 Brandts, ּבראנטס, כריסטֹוֶפל
103 Christoffel

 Braakensiek, ּבראֶקנסיק, יוהאן
Johan

יום הציד 83  
29 Breda ּבֶרָדה, הסכם השלום

 Bredius, Dr ּבֶרדיּוס, ד”ר אברהם
188 Abraham

 Brahms, ברהמס, יוהנס
115 Johannes

Brueghel, Pieter ברויגל, פיטר
מגדל בבל 203  

242 Brook, Peter ּברֹוק, פיטר
98 Bartolotti ָּברטֹולֹוטי, בית

125 Bartels, Chris ָּברֶטלס, כריס
בריאות, שירותים 257

ּבֵרייטֶנר, ֶחאֹורֶחה הנדריק 
 Breitner, George Hendrick

133 ,85
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  

בריכות שחייה 249
ברים 232, 233

המיטב של אמסטרדם: בתי־  
קפה וברים 51–48

ברים לטעימות 50, 95, 233
ברים מעוצבים 51, 232, 233
 Brienen, Jan ּבריֶנן, יאן פאן

94 van
 Berlage, ֶּברלאֶחה, הנדריק

Hendrick
אכסניית הוברטוס הקדוש 206  

ּבּורס פאן ֶּברלאֶחה 35, 81  
ֶדה ּבּורכט 144  

המוזיאון העירוני של האג   
)ֶחֵמינטמּוֵזיאּום( 192

שיכוני ֶדה דאֶכראד 37, 153  
135 Bernhard ברנרד, נסיך

 Berckheijde, ֶּברקָהייד, ֶחריט
178 Gerrit

ֶהֶרנחראכט 107  
כיכר השוק בהארלם, עם   

הכנסייה הגדולה, או כנסיית סינט 
ּבאבֹו, שוק הבשר ושוק הדגים 

180
שוק הפרחים ובית העירייה 83  

בתי בובות 3–32, 181
בתי כלא

שער בית־הסוהר )האג( 188-9  
בתי כלבו 234, 239

בתי קברות
בית הקברות היהודי בית חיים   

156
בתי־הסוהר, מוזיאון 

 Rijksmuseum )האג(
188–9 Gevangenpoort

בתי־חולים 257
בתי־כנסת

בית־הכנסת הגדול 67   
בית־הכנסת החדש 66  

בית־הכנסת הפורטוגזי 11, 29,   
68 ,44

המוזיאון להיסטוריה יהודית 11,   
66–7 ,43

בתים
בתי־תעלות 39, 9–98  

ימי־הביניים 24-5  
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–107
 ,94 hofjes )בתי־מחסה )הֹופֶייס

99 ,95
בתי־מרקחת 257
בתי־מרקחת 257

Houseboats בתי־סירות
מוזיאון 115  

ּפרינֶסנכראכט 105  
בתי־פנקייק 232, 233
בתי־קפה 220, 3–232

ֵאייטָקֶפה 232  
ּבָראּון קפה 232, 233  

בתי שימוש 253  
ג’אז 245  

המיטב של אמסטרדם: בתי־  
קפה וברים 51–48

לילדים 249  
מיוחדים 232, 233  
שעות פתיחה 221  

בתי־שימוש 253

ג
ג’אז 53, 245, 247

ג’אז, פסטיבל הים הצפוני 53, 245
 Giacometti, ג’אקֹוֶמטי, אלברטו

206 Alberto

גבינה 222
ֶאדאם 171  

ָחאּוָדה )גאודה( 199  
חנויות 236, 238, 239  

שוק ָאלקמאר 170  
גבינה, מוזיאון )ָאלקמאר( 

170 Hollands Kaasmuseum
)ה(גדה

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 3–162

137 Gauguin, Paul גוגן, פול
גֹוך, וינסנט ואן ראו ואן גֹוך, וינסנט

Johns, Jasper ג’ונס, ג’ספר
ללא כותרת 139  

 Goor, CN גֹור, קורנליס ניקולאס
101 103 van

242 Jesurum, John ֶג’זּורּום, ג’ון
 Guy ,גי מֶאנֹו, ההגמון של אּוטֶרכט

 24 ,23 ,22 de Hainaut
גיל הזהב, מטיילים 254

)ה(גילדה של גיאורגיוס הקדוש 27 
)ה(גילדה של גיאורגיוס הקדוש 

)קורנליס( 27
גילדת המנתחים 62
ג’ין 50, 95, 21–220

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גלריית הנסיך ויֶלם החמישי )האג( 

189 Galerij Prins Willem V
גמלונים בבתי תעלות 9–98

 Jardin )גן האמאייל )דּוּבּוֶפה
206 d’Emaille

גן־חיות 253
ָארטיס 143, 5–144  

המרכז לבעלי־חיים ימיים   
)סֶכֶפנינֶגן( 193

גניבות 256
אופניים 271  

גנים פתוחים, ימי 53
גנים ראו פארקים וגנים

233 ,51 Grand cafés גראנד קפה
115 Grieg, Edvard גריג, אדוורד

גרירה, שירותים 266, 267
125 Garland, Judy גרלנד, ג’ודי

גשרים
אֹולימּפָיּפֵליין 156  

ּבָלאּוּברּוך 119, 120  
חראֶפנסֶטֶננּברּוך )הארֶלם( 177  

טֹוֶרנסָלאּוס 80  
מאֶחֶרה ּברּוך 41, 46, 119, 121  

קֹוֶרנּבּורסּברּוך )ָלייֶדן( 185  
ֶרחּולירסחראכט 105  

ארמון המלוכה )בית העירייה( 
 ,76 ,19 Koninklijk Paleis

 97 ,78
היסטוריה 28, 29  

המיטב של אמסטרדם 41  
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 75  

 207 Arnhem ָארנֶהם
אר־נובו 91, 179 

 Arkel, Gerrit ָארֶקל, ֶחריט פאן
 91 van

אשה בחדר השינה )סֵטין( 131
אשה רוקדת )קירשֶנר( 139

אשרה 252
 Atheneum ָאֶתֵנאּום אילּוסטֶרה

62 ,60 Illustre
אתנולוגיה, מוזיאון )ָלייֶדן( 

187 Volkenkunde, Museum

ב
138 Bauhaus באוהאוס
Bout, Daan ָּבאּוט, דן

מהומות תפוחי־האדמה 36  
156 Buitenveldert ָּבאּוֶטנֶפלֶדרט
 Bouwman, Elias ָּבאּוָמן, אליאס

162
Bouwman, Elias ָּבאּוָמן, אליאס

בית־הכנסת הגדול 67   
בית־הכנסת הפורטוגזי 68  

ּפינטֹוהאּוס 68  
ּבאֶזל, קאֶרל ֶּפטרּוס קורנליס ֶדה 

120 Bazel, KPC de
ּבאטאבָיה )חברת הודו המזרחית( 

30–31 Batavia
121 Batz, Jonathan ּבאטס, יונתן
Backer, Adriaen ּבאֶקר, אדריאן

מטפלות בבית היתומים בורגר 42  
 Barendsz, Dirck ּבאֶרנדס, דירק

84
27 Barents, Willem ּבאֶרנץ, ויֶלם

בגדים
במסעדות 221  

חנויות 238, 239  
בוטיקים 235, 239

ּבֹוימאנס פאן ּבֹוינינֶחן, מוזיאון 
 Boijmans Van )רוטרדם(

 Beuningen Museum
202–3 Rotterdam

ּבֹוימאנס, פראנס יאקֹוּב אֹוטֹו 
 Boijmans, Frans Jacob Otto

 202
 Beuning, ּבֹוינינג, מתיאס

133 Matthijs
ּבֹוינינֶחן, דניאל ֶחאֹורֶחה פאן 

 Beuningen, Daniël George
202 van

132 Bol, Ferdinand ּבֹול, פרדיננד
 Bollard, Sibout ּבֹולארט, סיּבּוט

107
 Bunge, ּבּונֶחה, יוליוס קארֶלה

100 Julius Carle
100 Bungehuis ּבּונֶחָהאּוס

 Beuningen, ֶּבּונינֶחן, קּונראד פאן
119 Conraad van

ּבֹוסכארט, אמברוסיוס 
Bosschaert, Ambrosius

אגרטל עם פרחים בגומחה 190  
 Beukelszoon, ּבּוֶקלזֹון, ויֶלם

24 Willem
24 Burgundy בורגונדיה, הדוכסים

 Boerhaave, ּבֹורהאֶפה, הרמן
186 Herman

 Burcht Telingen ּבּורכט ֶטלינֶגן
182

105 Boreel, Jacob ּבֹוֶרל, יאקֹוב
 Beurs van ּבּורס פאן ֶּברלאֶחה

81 ,35 Berlage
)ה(בורסה לניירות ערך ראו ּבּורס 

פאן ֶּברלאֶחה
 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס

Hieronymus
הרוכל 203  

64 Bosch, Theo ּבֹוש, תיאו
ּבֹושָהאּוֶזן, פלוריס פאן 

185 Boschuysen, Floris van
 ,41 ,25 Begijnhof ֶּבָחיינהֹוף

79 ,73
אדריכלות 98  

ימים נפלאים באמסטדרם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 74  
79 Begijnhof ֶּבָחיינהֹוף, כנסיית

79 Begijntjes ֶּבָחיינטֶייס
בטיחות 256-7

בטיחות ובריאות 256-7
ּביאטריקס, המלכה לשעבר 

Beatrix
ויתור על הכתר 39  

חתונתה 38, 90  
בידור 47–240

באוויר הפתוח 241  
ג’אז 245, 247  

הזמנת כרטיסים 41–240  
כרטיסים מוזלים 241  

מוסיקה קלאסית ואופרה 244  
מוסיקת עם ומוסיקת עולם   

247 ,245–6
מועדוני גייז 246, 247  

מטיילים נכים 241  
מידע 240  

פופ, רוק ומועדונים 245, 247  
תיאטרון, מחול וקולנוע 3–242  

בידור באוויר הפתוח 53, 241, 244 

ביטוח
בריאות 257  

רכב 264  
206 Beeldentuin ֵּביילֶדנָטאּון

ֵּביילֶדנסטֹורם ))1566 
27 Beeldenstorm

38 Bijlmermeer ָּביילֶמרֵמייר
 Bilhamer, Joost ּבילהאֶמר, יֹוסט

82
ָאּוֶדה ֶקרק 68, 70  

188 Binnenhof )ּביֶננהֹוף )האג
95 Bicker, Jan ּביֶקר, יאן

95 Bickerseiland ּביֶקרֵסייָלנד
מסלול הליכה באיים המערביים   

160–61
בירה 220

חווית היינקן 45, 124  
חנויות 236, 238, 239  

משקאות 51–50  
תעשיית הבירה 25  
תקנות מכס 252  

בית הדין הבינלאומי לצדק )האג( 
192

בית היתומים הקטן 85
בית העירייה החדש, כיכר דאם 

)ֵהייֶדן( 76
בית חיים, בית קברות יהודי 156

בית־הדין לבוררות, האג 192
בית־היתומים העירוני לשעבר 113

מפת רחובות מאוירת 111  
בית־היתומים העתיק 85

 Grote בית־הכנסת הגדול
67 Synagoge

 Nieuwe בית־הכנסת החדש
66 Synagoge

בית־המשפט לערעורים 111, 113
בית־הספר ההולנדי לרכיבה 

 135 Hollandse Manege
85 ,84 Blaeu, Willem ּבָלאּו, ויֶלם

30 Blaeu, Joan ּבָלאּו, יֹוָאן
120 Blauwbrug ּבָלאּוּברּוך
מפת רחובות מאוירת 119  

 Blaaktoren )ּבלאקטֹוֶרן )רוטרדם
200

בלגיה 34
200 Blom, Piet ּבלֹום, ּפיט

ּבלּומּבֹוֶלנסטֵרייק )מחוז גידולי 
 Bloembollenstreek )הפרחים

182–3
93 Bloemgracht ּבלּומחראכט

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי מים 46

מפת רחובות מאוירת 90  
 Bloemenmarkt ּבלּוֶמנמארקט

125 ,19
בלט 242 

81 Bleys, AC .ּבֵלייס א.ס
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הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם 
 Hortus Botanicus Amsterdam

144 ,45
מפת רחובות מאויורת 142  

170 ,169 Hoorn הֹורן
242 Hoche, Lionel הֹוש, ליונל

החלקה על הקרח 55
 Het Houten ֶהט ָהאּוֶטן ָהאּוס

79 Huis
 Het Huis ֶהט ָהאּוס ֶמט ֶדה הֹופֶדן

93 met de Hoofden
מפת רחובות מאוירת 91  

 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס
114 ,45 Grachtenhuis

מפת רחובות מאוירת 111  
 Het )ֶהט חראֶפנסֵטיין )ָלייֶדן

Gravensteen
מפת רחובות מאוירת 184  

 Het Loo, Paleis ֶהט לֹו, ּפאֵלייס
208–9

 Het Loo, Paleis ֶהט לֹו, ּפאֵלייס
208–9

 Het )ֶהט ליֶפרדָיה )קֶנּולמן
38 Lieverdje

 Het Schip )ֶהט סכיּפ )ֶדה קֶלרק
153 ,99 ,37

 Heyden, Jan ֵהייֶדן, יאן פאן ֶדה
139 van der

בית העירייה החדש, כיכר דאם   
76

ֵהיימסֶקרק, אדמירל יאקֹוּב פאן 
 Heemskerk, Admiral Jacob

van
קברו 70  

 Heyn, Admiral ֵהיין, אדמירל ּפיט
Piet

קברו 196  
 Heineken, היינקן, ֶחרארד אדריאן

124 Gerard Adriaan
הילֶפרדינק, אדוארד אלכסנדר 

Hilverdink, Eduard Alexander
הרובע היהודי 35  
היסטוריה 39–21

היפים 38, 39
המחאות נוסעים 234, 258

 Hemert, ֶהֶמרט, אנתוני פאן
104 Anthony van

 Handel, הנדל, גיאורג פרידריך
178 George Frideric

הנדריק, ההגמון של בוואריה 
204 Hendrik

הנדריק, הנסיך )אחיו של וויליאם 
200 Hendrik )השלישי

הנדריק, הנסיך )בעלה של המלכה 
208 Hendrik )וילהלמינה

 Hendrik )הנדריק יֹונֶקרּפֵליין )רחוב
Jonkerplein

מסלול הליכה באיים המערביים   
161

הנדריקה מריה )בית־סירה( 
115 Hendrika Maria

הנחות
בידור 241  

כרטיסי טיסה 3–262  
כרטיסי רכבת 264  

 Hepworth, ֶהּפוורת’, ברברה
206 Barbara

 Herdenkingsdag ֶהרֶדנקינגסדאך
52

ֶהרמיטאז’ אמסטרדם, מוזיאון 
147 Hermitage Amsterdam

33 Herengracht ֶהֶרנחראכט
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 47
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–107
עיקול הזהב 109, 111, 114  

ֶהֶרנחראכט )ֶּברקָהייד( 107
ֶהֶרנחראכט )ּפרינס( 106

השכרה
אופניים 270, 271  
בתי־סירות 273  

מכונית 266, 267  
התקוממות הפטריוטים )1787( 

33 ,32

ו
107 J ,Wagenaar ואֶחנאר, יאן

 Waterlooplein ואֶטרלֹוּפֵליין
65 ,11

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

 Waaij, ָוָאיי, ניקולאס פאן ֶדר
Nicolas van der

ילדות יתומות הולכות לכנסייה 85  
62 ,25 Waag ואך

מפת רחובות מאוירת 61  
244 Waalse Kerk ואלֶסה ֶקרק

 Van Gogh ואן גוך, מוזיאון
136–7 Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 10,   
13 ,12

מפת רחובות מאוירת 128  
 Van ואן גֹוך )פאן חֹוך(, וינסנט

Gogh, Vincent
דיוקן עצמי עם כובע קש 42  

הזורע בארל 100  
חדר השינה בארל 136  

חמניות 136  
מרפסת בית הקפה בלילה 206  

ּפֶייָטה )בהשראת ֶדָלקרּוָאה( 137  
שדה חיטה עם עורבים 137  
 Van ואן גֹוך )פאן חֹוך(, תיאו

136 ,44 Gogh, Theo

Veber, Jean ֶוֶּבר, ז’אן
המלכה וילהלמינה 35  

וואֶכָּבאּו )ָאלקמאר( 
170 Waaggebouw

34 Waterloo )1815( ווטרלו, קרב
וויליאם השלישי, מלך אנגליה 

William III
השתלטותו על כס המלוכה   

באנגליה 31
מותו 32  

נישואיו 29  
ּפאֵלייס ֶהט לֹו 208  

172 Wieringen ווירינֶכן
Wolter, H .וולֶטר, ה

סדנת היזע 34  
44 Warhol, Andy וורהול, אנדי

188 ,29 Witt, Jan de ויט, יאן ֶדה
Wit, Jacob de ויט, יאקֹוּב ֶדה

מוזיאון אמסטרדם 85  
מוזיאון התנ״ך 115  

מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן 122  
ָקייֶזרסגראכט 101  
ָרייקסמּוֵזיאּום 133  

 Witt, Cornelius ויט, קורנליוס ֶדה
188 ,29 de

 Weissman, ֵוייסמאן, אדריאן ויֶלם
138 ,35 AW

 Weissenbruch, ֵוייֶסנּברּוך, הנדריק
133 Hendrik

 Wilde, Jacob וילֶדה, יאקֹוּב ֶדה
100 de

 Wilhelmina, וילהלמינה, המלכה
Queen

דיוקנה 35  
הכתרתה 77  

ויתור על הכתר 38  
 Wilhelmina וילהלמינה מפרוסיה

33
 Willet, Abraham ויֶלט, אּברהם

122
122 Willet, Louisa ויֶלט, לואיזה
Willet- ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן, מוזיאון

 ,33 Holthuysen Museum
122–3

המיטב של אמסטרדם: מוזיאנים   
44 ,43

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 118  
 Willibrord, ויליּברֹורט, הקדוש

204
Willem- וילם אלכסנדר, המלך

39 Alexander
34 Willem I ויֶלם הראשון, המלך
29 Willem II ויֶלם השני, המושל

 Willem II ויֶלם השני, המלך
95 ,34

ד
 Dam tot דאם טֹוט דאמלֹוּפ

54 Damloop
97 ,12 Dam דאם, כיכר

בתי־מרקחת 257  
מסלול הליכה לצד התעלות 100  

96 ,13 Damrak דאמראק
דאן, קארין 92

 De )ֶדה ּבּוֶפל )ספינת מלחמה
200 Buffel

 144 De Burcht ֶדה ּבּורכט
מפת רחובות מאוירת 142  

187 De Burcht )ֶדה ּבּורכט )ָלייֶדן
 De Dageraad ֶדה דאֶכראד, שיכוני

153 ,151 ,37
ֶדה האֶלן הארֶלם )פֵלייסהאל 

 De Hallen )וֶפרֶווייהאל
178–9 Haarlem

ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה, פארק לאומי 
 Nationale Park De Hoge

206–7 Veluwe
 De Gooyer ֶדה חֹוֶייר, טחנת־הרוח

146 ,141 ,33
112–13 De Melkweg ֶדה ֶמלקֶווך

מפת רחובות מאוירת 110  
 De Star Hofje ֶדה סטאר הֹופֶייה

94
 De Stijl דה סטייל, תנועה באמנות

205 ,138
242 De Parade ֶדה ּפאראֶדה
117 De Pijp ֶדה ָּפייּפ, רובע

 De Vergulde ֶדה ֶפרחּולֶדה סֶטר
101 Ster

 De Kooning, ֶדה קּונינג, ויֶלם
 139 Willem

 De ֶדה קרּוָקאּוס, מוזיאון
Cruquius Museum

טיול בשדות הפרחים 182  
 ,109 De Krijtberg ֶדה קָרייטֶּברך

114
מפת רחובות מאוירת 111  

דואר 261
דואר, שירותים 261

Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז’אן
ז’ארָדן ֶד’ֶאמאיל 206  

 Domtoren )דֹומטֹוֶרן )אּוטֶרכט
204

204 Domkerk )דֹומֶקרק )אּוטֶרכט
 Doesburg, דּוסּבּורך, תיאו פאן

138 Theo van
130 Dordrecht דֹורדֶרכט

 Dortsman, דֹורטסָמן, ָאדריָאן
Adriaan

לּוֶתרֶסה ֶקרק 29, 80  
מוזיאון פאן לֹון 124  

דיוקן בעל שבע אצבעות של האמן 
)שאגאל( 138

דיוקן החתונה )האלס( 132
דיוקן עצמי בדמות פאולוס השליח 

)רמברנדט( 28, 132
דיוקן עצמי עם כובע קש )ואן 

גֹוך( 42
דיוקן של אּברהם ויֶלט )מניֶצ'ך( 

122
דיוקן של גבר ממשפחת ֶלסּפיֶנט 

)ֶממלינג( 190
דיוקנה של קורנליה קלאסדר פֹוכט 

)האלס( 181
 Dietrich, Marlene דיטריך, מרלן

125
 Dijck, Floris ָדייק, פלוריס פאן

van
טבע דומם 180  

דירות להשכרה 215
ֶדלּוגאן וָמייסל, אדריכלים 
39 Delugan & Meissl

194–7 Delft ֶדלפט
אריחים 28, 173, 197  

חרסינת ֶדלפט 197, 237  
מפת רחובות מאוירת   

 194–5
 Delfshaven )ֶדלפסהאֶפן )רוטרדם

200
)ה(דמוקרטים הנוצריים 39

דמי כניסה 253
Drie Hendricken דרי ֶהנדריֶקן

מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  
דרכונים 252

אבידות 257  

ה
188–93 Hague האג

האג, אסכולת 133
69 Hudson, Henry האדסון, הנרי

 Huysum, Jan ָהאּוסּום, יאן פאן
van

טבע דומם עם פרחים ופירות 42,   
133 ,132

 Hagen, האֶחן, ד”ר אברהם פאן
124 Dr Abraham van

 Hagenbeer האֶחנֵּבייר, האחים
187

ָמאּוריצָהאּוס 44, 91–190  
מפה 189  

האכלת הרעבים )האמן מָאלקמאר( 
132

האלס, פראנס 44
דיוקן החתונה 132  

דיוקנה של קורנליה קלאסדר   
פֹוכט 181

מוזיאון פראנס האלס )הארֶלם(   
180–81 ,178 ,44 ,32

סעודת קציני המשמר האזרחי   
ע”ש גיאורגיוס הקדוש 180 

קברו 178  
ָרייקסמּוֵזיאּום 132  

 Haan, האן, יאקֹוּב ישראל ֶדה
92 Jacob Israël de

86 Hartman, Jan הארטָמן, יאן
176–81 ,12 Haarlem הארֶלם

מוזיאון פראנס האלס 178,   
180–81

מפת רחובות מאוירת 7–176  
 Haarlemmerpoort הארֶלֶמרּפֹורט

95
 ,24 Habsburg הבסבורג, שושלת

26 ,25
הגן הבוטאני המלכותי 

של אוניברסיטת ָלייֶדן 
 Hortus Botanicus der

186 Rijksuniversiteit Leiden
מפת רחובות מאוירת 184  

הדפסים, חנויות 237, 238, 239
הוברטוס הקדוש, אכסנייה 

206 Jachthuis St Hubertus
הּוֶגנֹוטים 29, 89

הודו המזרחית, חברה ראו חברת 
הודו המזרחית

85 Hooch, Pieter de הֹוך, פיטר
Hoogstraat )הֹוכסטראט )ָלייֶדן

מפת רחובות מאוירת 185  
 Holthuysen, הֹולטָהאּוֶזן, פיטר

122 Pieter
הולנד, פסטיבל 53, 242, 243

הולנד, רוזני 22, 24
האג 188  

הארֶלם 178  
הולנדית 

כללי התנהגות 253  
שיחון 309-12  

 Hollandsche הֹולנדֶשה מאֶנֶחה
135 Manege

הּולסט, אדמירל אברהם פאן ֶדר 
 Hulst, Admiral Abraham

van der
קברו 70  

 Holst, Rik הֹולסט, ריק רֹולאנד
144 Roland

הומואים ולסביות, מטיילים 254, 
255

מועדונים 246, 247  
מלונות 214, 215  

 Homomonument הֹומֹומֹונּוֶמנט
92

מפת רחובות מאוירת 91  
 Husly, Jacob הּוסלי, יאקֹוּב אֹוֶטן

115 ,103 ,98 ,33 Otten
 ,94 Hofjes )הֹופֶייס )בתי־מחסה

99 ,95
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חתולים
קאֶטנָקּביֶנט 104, 114  

חתירה בסירות, תחרויות 54

ט
 Tavenraat, טאֶבנראט, יוהאנס

133 Johannes
טבע דומם )ואן ָדייק( 180

טבע דומם עם פרחים ופירות 
)ָהאּוסּום( 42, 132, 133

 Zoölogisch טבע, מוזיאון ה
145 ,45 Museum
טבעת התעלות 36

טבעת התעלות, מזרח 25–117
מלונות 19–216  
מסעדות 9–228  
מפת האזור 117  

מפת רחובות מאוירת 19–118  
טבעת התעלות, מערב 95–89

מלונות 18–216  
מסעדות 7–226  
מפת האזור 89  

מפת רחובות מאוירת: רובע   
יֹורדאן 91–90

טבעת התעלות, מרכז 15–109
מלונות 217, 218  
מסעדות 8–227  
מפת האזור 109  

מפת רחובות מאוירת:   
ָליידֶסּבּורט 110-11

175 Wind turbines טורבינות־רוח
80 Torensluis טֹוֶרנסָלאּוס

 Tuschinski, טּושינסקי, אברהם
125 Abraham

 Tuschinski טּושינסקי תיאטר
243 ,125 ,37 Theater

טחנות קמח 175
טחנות־רוח 7–26, 166, 175

היום הלאומי לטחנות־רוח 52  
זאנֶסה סכאנס 174  

טחנת־הרוח ֶדה חֹוֶייר 33, 141,   
146

טחנת־הרוח ריֶקר   
)ָאמסֶטלּפארק( 156

טחנת־הרוח ריֶקר )ָאמסֶטלּפארק( 
156 Rieker

טיולים מאורגנים 266, 267
אופניים 271  

תעלות 272, 273  
טיולים מאורגנים 266, 267

אופניים 271  
תעלות 272, 273  

טיטוס ליד שולחן הכתיבה 
)רמברנדט( 203

 Teyler ֵטייֶלר פאן ֶדר הּולסט, פיטר
179 van der Hulst, Pieter

 Teylers )ֵטייֶלרס, מוזיאון )הארֶלם
179 ,177 Museum

139 Tinguely, Jean טינֶגלי, ז’אן
טיסה 3–262, 265

טיפים
מוניות 267  

מסעדות 221, 253  
טלוויזיה 261
טלפונים 260

טלפונים 260, 261
טלפונים ניידים 260, 261

טמפרטורות 55
 30, Tasman, Abel טסמן, ָאֶּבל

170
114 Tepe, Alfred ֶטֶּפה, אלפרד

 ter Borch, ֶטר ּבֹורך, ֶחרארד
132 Gerard

פליית כינים 191  
טרֹומּפ, אדמירל מארֶטן פאן 

Tromp, Admiral Maarten van
קברו 196  

 Troost, Cornelis טרֹוסט, קורנליס
132

קבלת אורחים 32  
 Tropenmuseum טרופי, המוזיאון

154–5
המיטב של אמסטרדם:   

מוזיאונים 43, 45
64 Trip, Hendrick טריּפ, הנדריק
64 Trip, Lodewijk טריּפ, לּוֶדֵוויק

 Trip, טריּפ, קָתרינה אליזבת
124 Catharina Elisabeth
64 Trippenhuis טריֶּפנָהאּוס
מפת רחובות מאוירת 61  

י
101 Yab Yum יאּב יּום, בית־בושת
144 Jansma, Rein יאנסָמה, ֵריין

יהודי הולנד, מצבת הזיכרון 
 Hollandsche Schouwburg

144 ,44
מפת רחובות מאוירת 142  

יהודי, רובע 65
מהומות ניּומארקט 38  

יהודים
בית אנה פרנק 10, 12, 13,   
92–3 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7

בית הקברות היהודי בית חיים   
156

בית־הכנסת הפורטוגזי 11, 44,   
 68

גירושם 36, 37, 85  
גירושם על ידי הנאצים 94  

הגירה לאמסטרדם 32  
היסטוריה 34, 66  

המוזיאון להיסטוריה יהודית 11,   
66–7 ,44 ,43

ואֶטרלֹוּפֵליין 11, 65  
ליטוש יהלומים 163  

מוזיאון המחתרת של אמסטרדם   
147

מצבת הזיכרון ליהודי הולנד 142,   
144

יהודית הורגת את הֹולֹוֶפרֶנס 
)קראֶּבט( 198

 Joods יהודית, המוזיאון להיסטוריה
66–7 Historisch Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 43, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 11  
יהלומים

אגודת עובדי היהלומים בהולנד   
144

היסטוריה 34  
חנויות 237, 238, 239  

יהלומי קֹוסֶטר 127, 129, 134  
מפעל היהלומים גאסאן 13, 163  

 204 Johan יוהאן, רוזן נאסאו
 ,38 Juliana יוליאנה, המלכה

193 ,84
ויתור על הכתר 39  

 The )יום הדין )לוקאס פאן ֶלייֶדן
186 Last Judgment

יום הזיכרון לשביתת פועלי הנמל 
55 Februaristaking

יום הציד )ּבראֶקנסיק( 83
 Jong, יֹונג, היימן לואיס ֶדה

Heyman Louis de
טּושינסקי תיאטר 125  

89 Jordaan יֹורדאן
בתי־מרקחת 257  

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מהומות 36, 37, 94   
מסלול הליכה ברובע 160  

מפת רחובות מאוירת 91–90  
פסטיבל יֹורדאן 54  

יין 220
הקצבה פטורה ממכס 252  

ּפרּופלֹוקאֶלן )ברים לטעימת יין(   
50

ילדות יתומות הולכות לכנסייה 
)ָוָאיי( 85

ילדים, טיול עם 9–248
גני־חיות וחוות עירוניות 248  

יום משפחתי 11  
מלונות 214, 248  

מסעדות 249  
ספורט ושעשועים 9–248  

קניות 249  
שמרטפות 248  

תיאטראות ומוזיאונים 248, 249  
)ה(ימי, המוזיאון )רוטרדם( 

 Maritiem Museum Prins
200 Hendrik

 Willem ויֶלם הרביעי, המושל
32 IV

 Willem ויֶלם החמישי, המושל
33 V

 Willem ויֶלם החמישי, הנסיך
189 V

Willem ’ויֶלם לבית אורנג
אחוזת הקבר 195, 196  

דיוקנו 26  
המרד ההולנדי 27  

הקמת העיר ָלייֶדן 186  
סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 198,   

199
רציחתו 26, 27, 194, 197  

156 Wils, J .וילס, י
 Wirkkala, Tapio וירקאָלה, טאּפיֹו

138
 Westfries )ֶוסטפריס, מוזיאון )הֹורן

170 Museum
 Wester Amstel ֶוסֶטר אמסטל

156
 Westergasfabriek ֶוסֶטרָחזָפּבריק

243 ,242 ,153
Westerstraat ֶוסֶטרסטראט

מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   
ובאיים המערביים 160

153 ,95 Westerpark ֶוסֶטרּפארק
 ,88 ,29 Westerkerk ֶוסֶטרֶקרק

158 ,92
ימים נפלאים באמסטרדם   

12–13 ,10–11
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

מפת רחובות מאוירת 90  
קונצרטים 244  

115 Writs, Willem וריץ, ויֶלם
132 ,44 Vermeer, Jan ורמיר, יאן

נוף העיר ֶדלפט 195  
ורמיר ֶסנטרּום )ֶדלפט( 197  

מוזגת החלב 130, 132  
מכתב האהבה 28  

נערה עם עגיל פנינה 191  
קברו 196  

ָרייקסמּוֵזיאּום 132  
191 Vermeer, Maria ורמיר, מריה

 Werff, ֶורף, אדריאן, פאן ֶדר
132 Adriaan van der

ז
242 Zadek, Peter זאֶדק, פטר

 39 Zuidas ָזאּודאס
 ,167 ,113 Zuiderzee ָזאּוֶדר, ימת

172–3
64 Zuiderkerk ָזאּוֶדרֶקרק

היסטוריה 28  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
מפת רחובות מאוירת 61  

95 Zandhoek זאנדהּוק
מסלול הליכה באיים המערביים   

161
167 Zandvoort זאנדפֹורט

 Zaanse Schans זאנֶסה סכאנס
174

 Zocher, זֹוֶכר, יאן דויד ולואי פאול
134 JD and LP

94 Zon’s Hofje זֹונ’ס הֹופֶייה
)ה(זורע בארל )ואן גוך( 100

69 Zeedijk ֵזייָדייק
זכוכית, חנויות 238, 239

זנות
רובע החלונות האדומים 62  

 182 Jacqueline ז’קלין מבוואריה
 Gerards, ֶז’ראר, ָּבלָתזאר

 197 Balthasar

ח
198–9 Gouda ָחאּוָדה

Galgenstraat חאלֶחנסטראט
מסלול הליכה באיים המערביים   

161
13 Gassan חאסאן, יהלומי

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

חברת הודו המזרחית 31
אֹוסטינדיש ָהאּוס 61, 64  

ֶאנטֶרּפֹוטדֹוק 146   
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם   

144
מוזיאון ימת ָזאּוֶדר 172  

מֹונֶטלּבאנסטֹוֶרן 68  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162, 163
פשיטת הרגל של החברה 33  

תור הזהב 30  
חברת הודו המערבית 30

חברת המסחר ההולנדית 120
חג המולד 55

חגים לאומיים 55
חדר השינה בארל )ואן גוך( 136

חווית היינקן 45, 124
ימים נפלאים באמסטרדם 13  

חוות עירוניות 248
חוות עירוניות 248

)ה(חוחית )פבריציוס( 191 
 Goltzius, חֹולטציּוס, הנדריק

 Hendrick
מרקורי 181  

 Gosschalk, חֹוסכאלק, איסאק
107 Isaac

חורף באמסטרדם 55
חורף באמסטרדם )סֶכנק( 32

חורף הרעב )1944-45( 36, 37
)ה(חותם של אמסטרדם 25

)ה(חותר )ּבֹוש( 203
125 Gidding, Jaap חידינג, יאּפ

ָחייסּבֶרכט פאן אמסטל 
 ,22 Gijsbrecht van Amstel

24 ,23
 Gildemester, חילֶדֶמסֶטר, יאן

103 Jan
חירום, שירותים 7–256

 ,59 Geldersekade ֶחלֶדרֶסקאֶדה
162 ,63

)ה(חלונות האדומים, רובע 62
בטיחות 256  

מפת רחובות מאוירת 60  
חלוקת הלחם )ָפלֶקרט( 29

חלפנות, משרדים 258
 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום )האג
192 Gemeentemuseum

חמניות )ואן גוך( 136
 Gendt, ֶחנדט, אדולף ֵליֹונארד פאן

AL Van
ּבּונֶחָהאּוס 100  

בית־הספר ההולנדי לרכיבה 135   
סטאדסָכאּוּבּורך 113  
סנטראל סטאסיון 81  

קֹונֶסרטֶחָּבאּו 35, 128, 134  
חנוכה 67
חניה 267

 Grachtengordel חראכֶטנחֹורֶדל
117 ,90 ,89

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מסלול הליכה לצד התעלות 106  
מפת רחובות מאוירת:   
ָאמסֶטלֶפלד 19–118

חראֶפנסֶטֶננּברּוך )הארֶלם( 
177 Gravenstenenbrug
חראֶפסאנֶדה, ָארֶנט פאנ’ס 

186 Gravesande, Arent van’s
חרֹוֶטה ֶקרק )ָאלקמאר( 170

חרֹוֶטה ֶקרק )האג( 188
חרֹוֶטה ֶקרק )הארֶלם( 177, 178
30 Grotius, Hugo חרוטיוס, הוגו
113 Greef, Jan de חֵרייף, יאן ֶדה

חרסינה
אריחים 197, 237  

בתים מחרסינה 236  
חנויות 238, 239  

חרסינת ֶדלפט 28, 173, 197  
 Hash חשיש ומריחואנה, מוזיאון
 Marijuana Hemp Museum

63 ,45 ,41
מפת רחובות מאוירת 60  

חשמל 255
חשמלית 248, 268

חשמלית המוזיאונים 157  
 Electrische חשמלית המוזיאונים

 157 Museumtramlijn
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מאּוריץ, יוהאן, רוזן נאסאו 
190 Maurits, Johann

 Mauritshuis )מאּוריצָהאּוס )האג
190–91 ,44

 Magna Plaza מאחָנה פלאזה
80 ,19

121 Mager מאֶחר, האחיות
 ,46 Magere Brug מאֶחֶרה ּברּוך

121
המיטב של אמסטרדם 41  
מפת רחובות מאוירת 119  

 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
138 ,44

 Meyer & Van מאייר ופאן שֹוֶטן
39 Schooten

 Malevich, מאֶלביץ’, קאזימיר
139 Kazimir

 Manen, Hans מאֶנן, האנס פאן
242 van

168 Maas מאס, נהר
 Maes, Nicolaes מאס, ניקולאס

132
208 Marot, Daniel מארֹו, דניאל

 Marum, Pieter מארּום, פיטר פאן
177 van

25 Maria מארי מבורגון
174 ,13 Marken מארֶקן

 Marker )מארֶקר, מוזיאון )מארֶקן
174 Museum

ִמבשלות בירה ראו בירה
מגדל בבל )ברויגל( 203

מהומות תפוחי־האדמה )ָּבאּוט( 36
מהירות נסיעה מותרת 5–264
)ה(מהפך )1578( 26, 27, 71, 

86 ,85
Moederhuis מּוֶדרָהאּוס

מפת רחובות מאוירת 142  
גלריית המשמר האזרחי 84   
הדנ״א של אמסטרדם 84-5  

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 42, 44

מפת רחובות מאוירת 9–128  
מודרניסטית, התנועה 138 

מוזגת החלב )ורמיר( 130, 132
Museumplein מּוֵזיאּומּפֵליין

מוזיאון אמסטרדם 82-5
תרשים המבנה 3–82  

בית־היתומים העתיק 85   
לשכת ההנהלה 84   

מפת רחובות מאוירת 74  
מידע שימושי 83  

)ה(מוזיאון הלאומי לעתיקות )ָלייֶדן( 
 Rijksmuseum van Oudheden

187
מפת רחובות מאוירת 184  

)ה(מוזיאון העירוני ֶדה פאלק 
 Stedelijk )לטחנות־רוח )ָלייֶדן
187 Molenmuseum de Valk

)ה(מוזיאון העירוני של האג 
 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום( )האג(

192 Gemeentemuseum
מוזיאון הצילום של אמסטרדם 
120 ,45 FOAM Museum

 Bijbels Museum מוזיאון התנ”ך
114–15 ,45

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 110  
)ה(מוזיאון להיסטוריה של האג 

 Haags Historisch )האג(
189 Museum

מוזיאון קרּוֶלר-מּוֶלר )ֶדלפט( 206
מוזיאונים וגלריות )כללי(

דמי כניסה 253  
המיטב של אמסטרדם 5–42  

מוזיאונים לילדים 248  
ליל המוזיאונים 54  

סוף השבוע הלאומי למוזיאונים   
52

שעות פתיחה 253  
מוזיאונים וגלריות )פרטני(
ארכיון העיר אמסטרדם   

120 Stadsarchief Amsterdam
206 Beeldentuin ֵּביילֶדנָטאּון  

 ,10 Anne Frank בית אנה פרנק  
 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7 ,13 ,12

92–3
גלריית הנסיך ויֶלם החמישי   

 Galerij Prins Willem V )האג(
189

ֶדה האֶלן )פֵלייסהאל וֶפרֶווייהאל;   
 De Hallen Vleeshal )הארֶלם

178–9 and Verweyhal
 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס  

45 Grachtenhuis
המוזיאון הטרופי   

 ,45 ,43 Tropenmuseum
154–5

המוזיאון הימי )רוטרדם(   
 Maritiem Museum Prins

200 Hendrik
המוזיאון הלאומי   

הפתוח למורשת הולנד 
 Nederlands )ָארנֶהם(

207 Openluchtmuseum
המוזיאון הלאומי לאתנולוגיה   

 Museum Volkenkunde )ָלייֶדן(
186–7

המוזיאון הלאומי לעתיקות   
 Rijksmuseum van )ָלייֶדן(

187 ,184 Oudheden
המוזיאון המרכזי של אּוטֶרכט   
204–5 Centraal Museum

המוזיאון העירוני ֶדה ָלֶקנהאל   
 Stedelijk Museum de )ָלייֶדן(

186 Lakenhal

המוזיאון העירוני ֶדה פאלק   
 Stedelijk )לטחנות־רוח )ָלייֶדן
187 Molenmuseum de Valk

המוזיאון העירוני ֶהט ּפרינֶסנהֹוף   
 Stedelijk Museum Het )ֶדלפט(

197 ,194 Prinsenhof
המוזיאון העירוני של האג   

 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום; האג(
192 Gemeentemuseum
המוזיאון לאמנות מהעולם   

 Wereldmuseum )רוטרדם(
201

המוזיאון להיסטוריה יהודית   
 ,11 Joods Historisch Museum

66–7 ,44 ,43
המוזיאון להיסטוריה של האג   

 Haags Historisch )האג(
189 Museum

 Zoölogisch המוזיאון לטבע  
145 ,45 Museum

וואֶכָּבאּו )ָאלקמאר(   
170 Waaggebouw

 Vermeer )ורמיר ֶסנטרּום )ֶדלפט  
197 Centrum

 Heineken חווית היינקן  
124 ,45 ,13 Experience

 Royal )חרסינת ֶדלפט )ֶדלפט  
197 Delft

ָמאּוריצָהאּוס )האג(   
190–91 ,44 Mauritshuis

 Edams )מוזיאון ֶאדאם )ֶאדאם  
171 Museum

מוזיאון אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ   
 Museum Ons’ Lieve סֹולֶדר
 ,13 ,12 ,11 Heer op Solder

86–7 ,44 ,43 ,41
 Allard מוזיאון אלארד ּפירסֹון  

80 ,45 Pierson Museum
 Amsterdam מוזיאון אמסטרדם  

82–5 ,74 ,44 ,42 Museum
מוזיאון ּבֹוימאנס פאן ּבֹוינינֶחן   

 Boijmans Van )רוטרדם(
 Beuningen Museum
202–3 ,44 Rotterdam

מוזיאון ּבּורהאֶפה )ָלייֶדן(   
186 Museum Boerhaave

 Museum )מוזיאון ּבֶרדיּוס )האג  
188 Bredius

מוזיאון בתי־הסוהר   
 Rijksmuseum )האג(

188–9 Gevangenpoort
מוזיאון בתי־הסירה 115  

מוזיאון ֶדה סּפילטֹוֶרן   
)מֹוניֶקנדאם( 

 Waterlandsmuseum de
171 Speeltoren

ימת ָזאּוֶדר, מוזיאון 
 ,45 Zuiderzeemuseum

172–3
220–21 ,95 ,50 Jenever ֶיֵנייֶפר

יצירה באדום, בשחור, בכחול, 
בצהוב ובאפור )מֹונדריָאן( 138 

ישועים 114
יתושים 256

כ
כבישים מהירים 169, 5–264

כדורגל 38
כייסים 256

כיכר דאם )לינֶחלּבאך( 9–28
כיכר השוק בהארלם, עם הכנסייה 

הגדולה, או כנסיית סינט 
ּבאבֹו, שוק הבשר ושוק הדגים 

)ֶּברקָהייד(
כיסא כחול ואדום )ריטֶפלד( 138
)ה(כלה היהודית )רמברנדט( 44, 

132
כללי התנהגות
עישון 253  

במסעדות 221  
כניסת החיילים הפרוסיים 

לאמסטרדם 33
כנסיות )כללי(

מופעי מוסיקה 244  
כנסיות )פרטני(

ָאּוֶדה ֶקרק )אמסטרדם( 12, 13,   
 ,70–71 ,59 ,58 ,41 ,25 ,24

244
ָאּוֶדה ֶקרק )ֶדלפט( 194, 196  

אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדר 12,   
41

אֹוסֶטרֶקרק 163  
אּורָּבנּוסֶקרק )ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה   

אמסטל( 156
ָאמסֶטלֶקרק 104, 118, 121  

ֶאנֶחלֶסה ֶקרק 79, 244  
ֶּבָחיינהֹוף 79  

ֶדה קָרייטֶּברך 109, 111, 114  
דֹומֶקרק )אּוטֶרכט( 204  

ואלֶסה ֶקרק 244  
ֶוסֶטרֶקרק 11–10, 13–12, 29,   

244 ,160 ,158 ,92 ,90 ,88
ָזאּוֶדרֶקרק 28, 61, 64, 162  
חרֹוֶטה ֶקרק )ָאלקמאר( 170  

חרֹוֶטה ֶקרק )האג( 188  
חרֹוֶטה ֶקרק )הארֶלם( 177, 178  

לּוֶטרֶסה ֶקרק 29, 81–80  
מוזיאון אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ   

סֹולֶדר 11, 13, 7–86
מוזיאון ימת ָזאּוֶדר 172  
מֹוֶזס ֶאן ָאארֹון ֶקרק 65  

נֹורֶדרֶקרק 94, 160, 244  
ניּוֶאה ֶקרק )אמסטרדם( 12, 13,   

244 ,76–7 ,75 ,25 ,24 ,19

ניּוֶאה ֶקרק )ֶדלפט( 195, 196  
סיינט היפוליטוס )ֶדלפט( 194  

סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 9–198  
סינט ניקֹולאסבזיליק 81  

פֹונֶדלֶקרק 135  
ּפיֶטרסֶקרק )אּוטֶרכט( 205  

ּפיֶטרסֶקרק )ָלייֶדן( 185, 187  
תֹומאסֶקרק 244  

)ה(כנסייה הקתולית 86
הֹופֶייס 95  
כסף 9–258

כספומטים 258
כרזות, חנויות 238, 239

כרטיס חופשי לתחבורה הציבורית 
269 Chipkaart

כרטיסי אשראי 258
תשלום בחנויות 234  

כרטיסים
טיסה 3–262  

מופעי בידור 41–240  
תחבורה ציבורית 268, 269  

כרכובים, אדריכלות בתי תעלות 98
כתב־הזכויות למעבר חופשי 23

כתבי־עת 235, 239, 261

ל
לאומי, היום לטחנות־רוח 

52 Nationale Molendag
 Lairesse, ָלאיֶרֶסה, ֶחרארד ֶדה

Gérard de
מריה הקדושה מאמסטרדם זוכה   

לכבוד עמה 20
ציורי־קיר 124  

תריסי העוגב בֶוסֶטרֶקרק 92  
 Lastman, Pieter לאסטמן, פיטר

10
133 Le Corbusier ֶלה קרּבּוזייה

 Louis XIV לואי ה־14, מלך צרפת
31 ,29

 Louis לואי נפוליאון, המלך
85 ,78 ,34 ,33 ,32 Napoleon

לוחות־קיר 99
 Logteren, לֹוכֶטֶרן, איכָנטיּוס פאן

152 Ignatius van
 Lucas van לוקאס פאן ֵלייֶדן

132 Leyden
יום הדין 186  

 ,29 Lutherse Kerk לּוֶתרֶסה ֶקרק
80–81

לוונהוק, אנטוני ואן 
Leeuwenhoek, Antonie van

קברו 194  
 Leibovitz, Annie לייבוביץ, אנני

120
184–7 Leiden ָלייֶדן

מפת רחובות מאוירת 182-3  
ָלייֶדן, המצור )1574( 198

Leidsebuurt ָליידֶסּבּורט
מפת רחובות מאוירת 11–110  

 ,108 Leidsegracht ָליידֶסכראכט
113

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי־מים 46

מסלול הליכה לצד התעלות 103  
מפת רחובות מאוירת 110  
112 Leidsepoort ָליידֶסּפֹורט

112 ,11 Leidseplein ָליידֶסּפֵליין
מפת רחובות מאוירת 110  

 Lightfoot, Paul ָלייטפּוט, פול
242

 Leenhof, ֵליינהֹוף, פרדיננד
Ferdinand
מרקורי 129  

ֵלייֶפנסֶפרֶזֶקרינגסָּבנק 
ההולנדי הראשון, בניין 
 Eerste Hollandsche

 Levensverzekeringsbank
Building

מפת רחובות מאוירת 91  
54 Museumnacht ליל המוזיאונים

 Ligne, לין, ז’אן ֶדה, רוזן ָאֶרמֶּברג
198 Jean de

Linnaeushof ליָנאּוסכֹוף
טיול בשדות הפרחים 182  

Lingelbach, Jan לינֶגלּבאך, יאן
כיכר דאם 9–28  

Lindengracht לינֶדנחראכט
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 161  

לינה בבתים פרטיים 215 
ליֶסה 183

טיול בשדות הפרחים 182  
ללא כותרת )ג'ונס( 139

 Lelie, Adriaan ֵללי, אדריאן ֶדה
133 de

113 Lely, Cornelis ֶללי, קורנליס
לסביות מטיילות ראו הומואים 

ולסביות מטיילים
Lastageweg ָלסָטֶחֶווך

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 162

220 Lekkertjes ֶלֶקרטֶייס
לשכות מידע לתיירים 3–252, 255

מ
 Madame מאדאם טוסו, מוזיאון

78 Tussauds Scenerama
מפת רחובות מאוירת 75  

 Maduro, מאדּורֹו, ֶחאֹורֶחה
193 George

193 Maduro, JML מאדּורֹו, י.מ.ל
 Madurodam )מאדּורֹודאם )האג

193
146 Muiderpoort ָמאּוֶדרּפֹורט
 Mauve, Anton מאּוֶפה, אנטון

133
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מטרו 269
 Mey, Johan ֵמיי, יוהאן פאן ֶדר

68 van der
123 Meissen ֵמייֶסן, חרסינה
187 Mayflower מייפלאוור
104 Meijer, B ֵמֶייר, ּברֶטה

 Müller, מיֶלר, כריסטיאן
178 Christiaan

30 Minuit, Peter מיָנאּוט, פיטר
 1648( Munster( מינסֶטר, אמנת

31
145 Micropia מיקרֹוּפָיה

מפת רחובות מאוירת 142  
54 Grachtenrace מירוץ התעלות

מכבי־אש 257
 ,45 ,39 EYE מכון ָאיי לקולנוע

153 ,135
טיול בשדות הפרחים 3–182  

)ה(מכון ההולנדי הקולוניאלי 154
)ה(מכון הטרופי המלכותי 154

מכונית, טיולים מאורגנים
מכונית

נהיגה באמסטרדם 7–266  
נהיגה אל אמסטרדם וממנה   

264–5
חניה 267  

אנשי עסקים 219  
הומואים ולסביות 214, 215  

הזמנות ותשלומים 213  
השכרת רכב 266, 267  

ילדים 214, 248  
ליד תעלות 216  

מטיילים נכים 214  
משפחתיים 18–217  

מכס 252, 255
מכס, פטור 252

מכתב האהבה )ורמיר( 28
מלונות 19–212

דירוג מלונות 213  
נושאיים 216-217  

פאר 218-19  
ָארנֶהם 207  

בית אנה פרנק 10, 12, 13,   
92–3 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7

ֶּבפָריידינגסדאך 52  
הנחות ומבצעים 213, 215  

ֶהרֶדנקינגסדאך 52  
מחירים 13–212  

מלונות פאר 218-19
מלחמת העולם הראשונה 36
מלחמת העולם השנייה 7–36

מצבת הזיכרון ליהודי הולנד 144  
הֹומֹומֹונּוֶמנט 91, 92  

האנדרטה הלאומית 75, 78  
אנדרטת ראֶפנסּברּוק 129  
מוזיאון המחתרת 45, 147  

Memling, Hans ֶממלינג, הנס
דיוקן של גבר ממשפחת ֶלסּפיֶנט   

190

 Mengelberg, ֶמנֶגלֶּברג, אֹוטֹו
77 Otto

30 Manhattan מנהטן
Mniszech, André מניֶצ'ך, ָאנדֶרה

דיוקן של אּברהם ויֶלט 122  
 Mesdag, ֶמסדאך, הנדריק ויֶלם

HW
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  

 Mesdag, Sientje ֶמסדאך, סינתֶיה
192

מסלול הליכה באיים המערביים 
161

מסלול הליכה לאורך הגדה 
העתיקה 3–162

מסלולי הליכה באמסטרדם 266
ברובע יֹורדאן ובאיים המערביים   

160–61
לאורך הגדה העתיקה 3–162  

לצד התעלות 107–100  
שני מסלולי הליכה 63–159  

מסעדות 33–220
ָאּוֶדה ָזייֶדה 5–224  
איפה לאכול 220  
גישת נכים 221  

הזמנת שולחן 221  
טיפים 221, 253  

ילדים 249  
כללי התנהגות 221  

מאכלים 220  
מאכלים אופיניים 3–222  

מזרח טבעת התעלות 9–228  
מחוץ למרכז העיר 231  

מחירים 221  
מערב טבעת התעלות 7–226  
מרכז טבעת התעלות 8–227  

משקאות 21–220  
ניּוֶאה ָזייֶדה 6–225  

עישון 221  
ּפלאנטאֶז’ה 31–230  

רובע המוזיאונים 30–229  
שעות פתיחה 221  

תפריט 221  
מסעדות אתניות 220
מעבורות 264, 265

מע”מ 234, 253
מע”מ 234, 253

מפות
ָאּוֶדה ָזייֶדה 59, 61–60  

אּוטֶרכט 205  
אזור האוניברסיטה 61–60  

ָאמסֶטלֶפלד 19–118  
אמסטרדם בימי הביניים 22, 24  

אמסטרדם במאה ה־18 21  
אמסטרדם בתקופת מלחמת   

העולם השנייה 36
אמסטרדם והאזור 15  
אמסטרדם כיום 38  

אמסטרדם רבתי 17–16, 151  
ֶדלפט 5–194  

האג 189  
הארֶלם 7–176  

הולנד 15–14, 9–168  
הפארק הלאומי ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה   

206–7
טיול בשדות הפרחים 3–182  

יֹורדאן 91–90  
ָלייֶדן 5–184  

ָליידֶסּבּורט 11–110  
מזרח טבעת התעלות 117,   

118–19
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   
ובאיים המערביים 61–160

מסלול הליכה לצד התעלות 97,   
100–107

מערב אירופה 14  
מערב טבעת התעלות 89,   

90–91
מפת הרחובות של אמסטרדם   

274–87
מרכז אמסטרדם 19–18  

מרכז טבעת התעלות 109,   
110–11

ניּוֶאה ָזייֶדה 73, 5–74  
נתיבי אוטובוסים וחשמליות 268  

ּפלאנטאֶז’ה 141, 3–142  
רובע המוזיאונים 127, 9–128  

רוטרדם 201  
תור הזהב 28  

תקופת אי־הסובלנות 26  
תקופת האיחוד 32  
תקופת התיעוש 34  

מפות, חנויות 237
)ה(מפלגה הקומוניסטית ההולנדית 

115
מפלס המים של אמסטרדם 

 Normaal Amsterdams Peil
 65 ,38

 Maximilian מקסימיליאן, הקיסר
92 ,25

 Maxentius מקסנטיוס, הקיסר
131

)ה(מרד ההולנדי 27
ֶדלפט 196, 197  

הארֶלם 179  
סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 198   

 Mary מרי השנייה, מלכת אנגליה
208 ,29 II

מריה הקדושה מאמסטרדם זוכה 
לכבוד עמה )לאיֶרֶסה( 20

מריחואנה ראו קנביס
מרכזי־קניות 234

מרפסת בית הקפה בלילה )ואן 
גוך( 206

מרקורי )חֹולטציּוס( 181

מוזיאונים וגלריות, המשך
 De מוזיאון ֶדה קרּוָקאּוס  
182 Cruquius Museum

 University מוזיאון האוניברסיטה  
63 Museum

 Museum מוזיאון הארֶלם  
179 Haarlem

מוזיאון הגבינה )ָאלקמאר(   
170 Hollands Kaasmuseum
מוזיאון החשיש והמריחואנה   

 Hash Marijuana Hemp
63 ,60 ,45 ,41 Museum

 Museum Het מוזיאון ֶהט סכיּפ  
153 Schip

 Diamond מוזיאון היהלומים  
134 Museum

 Kindermuseum מוזיאון הילדים  
252 ,153

מוזיאון המחתרת   
147 ,45 Verzetsmuseum

מוזיאון הספינות קרֹומָהאּוט   
 Werf ’t Kromhout Museum

146–7 ,44
מוזיאון הספנות )אמסטרדם(   

 ,31 Het Scheepvaartmuseum
 ,148–9 ,141 ,140 ,44 ,43 ,41

163
מוזיאון הפסנתר והפיאנולה   

94 Pianola en Piano Museum
מוזיאון הצבעוני השחור )ליֶסה(   
183 Museum de Zwarte Tulp
מוזיאון הצילום של אמסטרדם   

120 ,45 FOAM Museum
מוזיאון הצילום של הולנד   

 Nederlands )רוטרדם(
200-201 Fotomuseum

מוזיאון הצנחנים הארֶטנסֵטיין   
 Airborne Museum )ָארנֶהם(

207 Hartenstein
מוזיאון הרכבות של הולנד   

 Nederlands )אּוטֶרכט(
202 Spoorwegmuseum

מוזיאון ֶהרמיטאז’ אמסטרדם   
147 Hermitage Amsterdam

 Bijbels Museum מוזיאון התנ”ך  
114–15 ,110 ,45 ,13 ,12
 Van Gogh מוזיאון ואן גוך  

 ,128 ,44 ,42 ,41 ,13 ,12 ,10
136–7

מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן   
 Museum Willet-Holthuysen

 ,118 ,44 ,43 ,33 ,13 ,12
122–3

מוזיאון ֶוסטפריס )הֹורן(   
 170 Westfriies Museum
 Museum מוזיאון ָחאּוָדה  

 199 Gouda

 Museum מוזיאון ָחאּוָדה  
199 Gouda

 Museum מוזיאון חילפינק  
244 Geelvinck

 Teylers )מוזיאון ֵטייֶלרס )הארֶלם  
179 ,177 Museum

מוזיאון ימת ָזאּוֶדר   
 ,45 Zuiderzeemuseum

172–3
 Marker )מוזיאון מארֶקר )מארֶקן  

174 Museum
מוזיאון מנזר קתרינה   

 Museum )הקדושה )אּוטֶרכט
205 Catharijneconvent

מוזיאון סֵּפילקֹוק )אּוטֶרכט(   
204 Museum Speelklok

 ,12 Van Loon מוזיאון פאן לֹון  
124 ,117 ,116 ,44 ,33 ,13

מוזיאון פראנס האלס )הארֶלם(   
 ,44 ,32 Frans Hals Museum

180–81 ,178
מוזיאון קֶרֶלר־מיֶלר )ֶדלפט(   

206 Museum Kröller-Müller
 MuZee מּוֵזיי סֶכֶפנינֶגן  
193 Scheveningen

145 ,142 Micropia מיקרֹוּפָיה  
 Eye Film מכון ָאיי לקולנוע  
153 ,135 ,45 ,39 Institute
מצבת הזיכרון ליהודי הולנד   

 Hollandsche Schouwburg
144 ,44

 ,45 ,11 NEMO מרכז המדע ֶנמֹו  
152

45 Artis מתחם ָארטיס  
 Stedelijk סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום  

 ,41 ,39 ,35 ,13 ,12 Museum
138–9 ,128 ,44 ,42

 Paleis Het Loo ּפאֵלייס ֶהט לֹו  
208–9

פנורמה ֶמסדאך )האג(   
192 Panorama Mesdag

 Kattenkabinett קאֶטנָקּביֶנט  
114 ,104

 Kunsthal )קּונסטהאל )רוטרדם  
200

 Rijksmuseum ָרייקסמּוֵזיאּום  
 ,44 ,42 ,41 ,39 ,35 ,13 ,12

130–33
ֶרמּבָרנדטָהאּוס )אמסטרדם(   

 ,44 ,13 ,10 Rembrandthuis
163 ,64–5 ,61

מוזיאונים, שיט 272, 273
 MuZee מּוֵזיי סֶכֶפנינֶגן
193 Scheveningen

 Muziekgebouw aan מּוזיקֶחָּבאּו
244 het IJ

מּוזיקתיאטר ראו אופרה ובלט, 
בית לאומי

 Mozes en מֹוֶזס ֶאן ָאָארֹון ֶקרק
65 Aäronkerk

80 Multatuli מּולָטטּולי
 Mondriaan, Piet מֹונדריָאן, פיט

138
יצירה באדום, בשחור, בכחול,   

בצהוב ובאפור 138 
 Monumentendag מֹונּוֶמנֶטנדאך

54
125 ,117 Munttoren מּונטֹוֶרן

מֹונֶטלָּבנסטֹוֶרן 
68 ,27 Montelbaanstoren

מוסיקה קלאסית ואופרה 244  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
סירות־מונית 273  

פסטיבלים 53  
קֹונֶסרטֶחָּבאּו 134  

מוניות 263, 267
 Monnickendam מֹוניֶקנדאם

171 ,168
מוסיקה

ג’אז 245, 247  
המוזיאון הלאומי לתיבות־נגינה   
פאן סֵּפילקֹוק )אּוטֶרכט( 204

מוזיאון הפסנתר והפיאנולה 94  
פופ ורוק 249-50, 251  

מוסיקת עם ומוסיקת עולם   
247 ,245–6

מוסיקת עולם 6–245, 247
מוסיקת עם 6–245, 247

 Mussert, Anton מּוֶסרט, אנטון
37

מועדוני לילה 246, 247
מועדונים 246, 247

 Mozart, מוצרט, וולפגנג אמדאוס
178 ,115 Wolfgang Amadeus
Mor, Anthonius מֹור, אנטוניוס

ויֶלם לבית אורנג’ 26  
)ה(מורה )יושבת( ושלוש הסוהרות 
מבית־הסוהר לנשים סּפינָהאּוס 

)ָסנטפֹורט( 83
מורשת הולנד, המוזיאון הלאומי 
 Nederlands )הפתוח )ָארנֶהם

207 Openluchtmuseum
מותה של מריה הקדושה )קראֶּבט( 

71
מזג־האוויר 5–52

מחול 3–242
 Verzetsmuseum מחתרת, מוזיאון

147 ,45
מחתרת

מוזיאון המחתרת 147  
מטבע 9–258
מטבעות 259

מטפלות בבית היתומים בורגר 
)ּבאֶקר( 42
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82 St Lucien סינט לּוסֶיין, מנזר
 Sint סינט ניקֹולאסבזיליק
81 Nicolaasbasiliek

סינֶטרקלאס )סנטה־קלאוס(, 
54 Sinterklaas מצעד

סינֶטרקלאָספֹונד 
55 Sinterklaasavond

סינר, טחנות 175
105 Six, Jan סיקס, יאן

סירות
אמסטרדם )חברת הודו   

המזרחית( 31, 40, 43, 149
ּבאטאבָיה )חברת הודו   

המזרחית( 31–30 
המוזיאון הימי )רוטרדם( 200  
מוזיאון הנמל של ָחאּוָדה 199  
מוזיאון הספנות )אמסטרדם(   

163 ,148–9
מוזיאון קרֹומָהאּוט לספינות   

חיל־הים )אמסטרדם( 44, 
146–7

מעבורות 264, 265  
סּפידֹו )רוטרדם( 201  

תעלות 12, 13, 248, 3–272  
סירות דוושות 11, 273

סירות־מונית 273
סָכאּוֶטן, הכומר ֵלינֶדרט 

114 Schouten, Rev Leendert
 Schouten, Willem סָכאּוֶטן, ויֶלם

170
 Schouten, Gerrit סָכאּוֶטן, ֶחריט

155
סכֹוֶטנּבּורך, מחסני הסחורות 

Schottenburg
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
סֵכייּפָפרטָהאּוס 

68–9 Scheepvaarthuis
 Schiphol סכיּפֹול, נמל־התעופה

 265 ,262–3 ,157
היסטוריה 36, 39  

עומק מתחת לפני הים 38  
סֶכלפָהאּוט, אנדריאס 

133 Schelfhout, Andreas
Schenk, Petrus נק, פטרוס סֶכֶ

חורף באמסטרדם 32  
 ,169 Scheveningen סֶכֶפנינֶגן

193
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  
סֶכֶפנינֶגן, המרכז לבעלי־חיים 

 Sea Life Scheveningen ימיים
193

69 Schreierstoren סכֵריֶארסטֹוֶרן
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
סכרים 21, 22, 38, 175

ייבוש אדמות 26  
מוזיאון ֶדה קרּוָקאּוס 182  

סמים 257
כללי התנהגות 38, 51, 253  

מוזיאון החשיש והמריחואנה 45,   
63 ,60

קֹופישֹוּפ 51, 233, 257  
Santvoort, DD .ָסנטפֹורט, ד.ד

המורה )יושבת( ושלוש הסוהרות   
מבית־הסוהר לנשים סּפינָהאּוס 

83
 סנטראל סטאסיון )התחנה 

 ,72 Centraal Station )המרכזית
264 ,81

אוטובוסים 268  
היסטוריה 5–34  
חשמליות 268  

ימים נפלאים באמסטרדם 13  
מוניות 267  

סעודת קציני המשמר האזרחי ע"ש 
גיאורגיוס הקדוש )האלס( 180

179 Spaarne סּפארֶנה, נהר
13 Spui סּפּוי

ספורט
פעילויות לילדים 9–248  

201 Spido )סּפידֹו )רוטרדם
סּפילטֹוֶרן, מוזיאון )מֹוניֶקנדאם( 

 Waterlandsmuseum de
171 Speeltoren

ספינות המשא של חברת הודו 
המזרחית 31–30, 40

אמסטרדם 31, 43, 149  
ּבאטאבָיה 31–30  

ספינות קרב הולנדיות )ָּבקָהאּוֶזן( 
31

ספינות ראו סירות
ספינת האריה המוזהב בנהר ָאיי 

שבאמסטרדם )ֶפלֶדה( 85
 Het )ספנות, מוזיאון )אמסטרדם
 ,140 Scheepvaartmuseum

148–9 ,141
אמסטרדם )חברת הודו   
המזרחית( 31, 43, 149
המיטב של אמסטרדם:   

מוזיאונים 41, 43, 44
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
ספרדיים, יהודים 66, 67, 68

ספריות
הספרייה הציבורית של   

אמזטרדם 260
)ה(ספרייה הציבורית של אמזטרדם 

260 OBA
ספרים, חנויות 235, 239

 Boeken op de ספרים, שוק־קיץ
52 Dam

113 Springer, Jan סּפרינגר, יאן
סצינות מחיי היומיום, ציור 131

 Scorel, Jan van סקֹוֶרל, יאן פאן
205 ,132

סתיו באמסטרדם 54

ע
עיקול הזהב 41, 109, 114

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מסלול הליכה לצד התעלות   
104–7

מפת רחובות מאוירת 111  
עירוני, מוזיאון ֶדה ָלֶקנהאל 

 Stedelijk Museum de )ָלייֶדן(
186 Lakenhal

עירוני, מוזיאון ֶהט ּפרינֶסנהֹוף 
 Stedelijk Museum Het )ֶדלפט(

197 Prinsenhof
מפת רחובות מאוירת 194  
עישון, חוק הגבלת 221, 253

עיתונים 235, 239, 261
ענתיקות

חנויות 238, 239  
מרכז הענתיקות של אמסטרדם   

115
ערב ראש השנה החדשה 55 

פ
Fabritius, Carel פבריציוס, קאֶרל

החוחית 191   
 Vater, Christian פאֶטר, כריסטיאן

70
 Paleis Het Loo ּפאֵלייס ֶהט לֹו

208–9
 Valckert, פאלֶקרט, ויֶלם פאן

Willem van
חלוקת הלחם 29  

 Van פאן ּבארֶלסטראט
128 Baerlestraat

פאן דאן, משפחת ראו פאן ֶּפל, 
משפחת

 Van Loon פאן לֹון, מוזיאון
 ,117 ,116 ,44 ,33 Museum

124
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
124 Van Loon פאן לֹון, משפחת
92 ,36 Van Pel פאן ֶּפל, משפחת

פארקים וגנים
ָאמסֶטלּפארק 156, 241, 242  
אמסטרדמֶסה ּבֹוס 37, 157,   

242 ,241
ֵּביילֶדנָטאּון 206  

הגן הבוטאני המלכותי של   
אוניברסיטת ָלייֶדן 184, 186

הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם   
144 ,142

מרקורי )ֵליינהֹוף( 129
 Markthal )מרקטהאל )רוטרדם

200
מרתון 54

משטרה 7–256
)ה(משלחת השלישית )ֶדה ֵפיר( 27

)ה(משמר האזרחי )מוזיאון 
אמסטרדם( 84

משמר הלילה )רמברנדט( 28, 
132 ,131

משקאות ראו אוכל 
ומשקאות 
משקעים 54

נ
 Nuijen, Wijnand נאֶיין, וינאנד

133
29 1685( Nantes( נאנט, צו

נאצים
כיבוש אמסטרדם 7–36, 66, 85,   

 92
עלייתה של המפלגה הנאצית   

ההולנדית 37
נוף העיר ֶדלפט )ורמיר( 195

נוף חורפי עם מחליקים )ָאֶוורֶקמּפ( 
130

38–9 Noord Holland נֹורד הולנד
35 Noordzeekanaal נֹורדֵזיקאנאל
94 Noordermarkt נֹורֶדרמארקט
244 ,94 Noorderkerk נֹורֶדרֶקרק
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  
35 Nibbrig, Hart ניּבריך, הארט

ניו אמסטרדם 30, 31
 Nieuwe ניּוֶאה אמסטרדֶמר

105 Amsterdammer
 ,37 Nieuw Zuid ניּוֶאה ָזאּוד

156 ,151
 73–87 Nieuwe Zijde ניּוֶאה ָזייֶדה

מלונות 19–216  
מסעדות 6–225  
מפת האזור 73  

מפת רחובות מאוירת 5–74  
 ,19 Nieuwe Kerk ניּוֶאה ֶקרק

76–7
היסטוריה 24  

השריפה הגדולה )1452( 25  
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 75  

קונצרטים 244  
 Nieuwe Kerk )ניּוֶאה ֶקרק )ֶדלפט

196 ,195
63 Nieuwmarkt ניּומארקט

מהומות 38  
מפת רחובות מאוירת 61  

 Nieukerken, MA .ניּוֶקרֶקן, מ.א, וי
154 and J

 Nicolaas, Sint ניקולאס הקדוש
81

פסלו 75  
ניקולאס השני, צאר 147
נכים, מטיילים 254, 255

בידור 241  
מלונות 214  

מסעדות 221  
152 ,45 Nemo ֶנמֹו, מרכז המדע
ימים נפלאים באמסטרדם 11  

78 Nes ֶנס
מפת רחובות מאוירת 75  

)ה(נס של אמסטרדם 24, 79
המוזיאון לתולדות אמסטרדם   

84 ,73
נערה עם עגיל פנינה )ורמיר( 191

נפוליאון הראשון, הקיסר 
 ,85 ,83 ,33 ,32 Napoleon I

146

ס
65 Suys, T ָסאּוס, ט. האב

Suyckerhofje ָסאּוֶקרהֹופֶייה
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

Saaihal סאיָהאל
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
 Saenredam, סאנֶרדאם, פיטר

178 ,132 Pieter
Sassenheim סאֶסנָהיים

טיול בשדות הפרחים 182  
סדנת היזע )וולֶטר( 34

 Sottsass, Ettore טֹוֶרה סֹוטסאס, ֶאֶ
138

סוסים, הפסטיבל של אמסטרדם 
 55
סוסים

בית־הספר ההולנדי לרכיבה 135   
סוף השבוע הלאומי למוזיאונים 52

סוף עונה, מכירות 234
סוציאל־דמוקרטית, האגודה 35

סוציאל־דמוקרטית, מפלגת 
הפועלים 35, 36 
סוציאליזם 35, 36

138 Cézanne, Paul סזאן, פול
Stadhuis )סטאדָהאּוס )ֶדלפט
מפת רחובות מאוירת 195  

 Stadhuis )סטאדָהאּוס )הארֶלם
178

סטאדָהאּוס־מּוזיקתיאטר 
65 Stadhuis-Muziektheater

סטאדסָכאּוּבּורך 
 ,242 ,113 Stadsschouwburg

243
מפת רחובות מאוירת 110  

 Stuyvesant, סָטאּוֶפָסנט, פיטר
31 ,30 Peter

 Staets, סטאטס, הנדריק
89 Hendrick

 Stedelijk סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום
138–9 ,39 ,35 Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 128  
סטודנטים, הנחות 254

רכבת 264  
65 ,39 Stopera סטֹוֶּפָרה

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

132 Steen, Jan סֵטין, יאן
אשה בחדר השינה 131  

גלריית הנסיך ויֶלם החמישי   
)האג( 189

הצורה שבה תשמע את זה היא   
הצורה שבה תשיר את זה 191

מוזיאון ּבֶרדיּוס 188  
קברו 187  

 Steinigeweg, W .סֵטיניֶחֶווך, וו
112

 Stalpaert, סטלּפארט, דניאל
Daniel

אֹוסֶטרֶקרק 163  
ָאמסֶטלֶקרק 121  

המוזיאון ההולנדי לספנות 148  
תעלות 97, 103, 113  

סיגריות, הקצבה פטורה ממכס 
252

 Sijmons, ָסיימונס, קאֶרל לּוֶדוויק
102 KL

73 ,39 ,18 Singel סינֶגל
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 47
ימים נפלאים באמסטרדם 12  
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–102
 St Olofskapel סינט אֹולֹופסקאֶּפל

69
 St סינט ָאנדריֶאס הֹופֶייה

Andrieshofje
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

 St סינט ָאנטֹוניסּבֵרייסטראט
Antoniesbreestraat

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 162

 St סינט ָאנטֹוניסּפֹורט
62 Antoniespoort

 St )סינט היפוליטוס, כנסייה )ֶדלפט
194 Hippolytus

 St )סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה
198–9 Janskerk

St Jacob’s סינט יאקֹוּב’ס
מפת רחובות מאוירת 143  
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95 Prinseneiland ּפרינֶסָנילאנד
ּפרינֶסנכראכט 88, 109, 158 

Prinsengracht
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 46
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

מסלול הליכה לצד התעלות   
104–7

ּפרינֶסנכראכט, קונצרט 53 
Prinsengracht Concert

 Francis פרנסיסקו חאבֶייר, הקדוש
114 Xavier

93 Frank, Otto פרנק, אֹוטֹו
Frank, Anne פרנק, אנה

ביתה 10, 12, 13, 7–36, 42,   
92–3 ,90 ,44–5

152 ,39 Frankendael פָרנֶקנדאל
פרעות גובי־המס )פֹוֶקה( 33

פשיעה 7–256
גניבת אופניים 271  

צ
)ה(צבעוני השחור, מוזיאון )ליֶסה( 
183 Zwarte Tulp, Museum de

צבעונים 183
טיול בשדות 3–182  

מוזיאון הצבעוני השחור )ליֶסה(   
183

ֶקאּוֶקנהֹוף 183  
שדות 52  

שיגעון הצבעונים 28  
צו הדם )1550( 26

)ה(צורה שבה תשמע את זה היא 
הצורה שבה תשיר את זה )סֵטין( 

191
ציונות 66

63 Chinatown צ’יינה־טאון
צילום עיתונאי, התערוכה העולמית 

120 ,52
צילום

מוזיאון הצילום של הולנד   
)רוטרדם( 200-201
צמחונים, מסעדות 220

צנחנים, מוזיאון הארֶטנסֵטיין 
207 Hartenstein )ָארנֶהם(
צרפת, הפלישה להולנד 32

ק
 Cuyp, Albert ָקאּוּפ, אלברט

124 ,44
135 Cuypers, JT .ָקאּוֶּפרס, י.ט

ָקאּוֶּפרס, ּפטרּוס ג’ֹוספּוס 
Cuypers, PJH הּוּברטּוס

אּורָּבנּוסֶקרק )ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה   
אמסטל( 156

ניּוֶאה ֶקרק )ֶדלפט( 196  
  סנטראל סטאסיון 35, 81

פֹונֶדלֶקרק 135  
ָרייקסמּוֵזיאום 35, 130, 133  

183 ,52 Keukenhof ֶקאּוֶקנהֹוף
טיול בשדות הפרחים 182  

Katwijk קאטָבייק
טיול בשדות הפרחים 182  

 Kattenkabinett קאֶטנָקּביֶנט
114 ,104

 Kaagman, Hugo קאכמן, הוגו
173

Kalverstraat קאלֶפרסטראט
מפת רחובות מאוירת 74  

 Campen, קאמֶּפן, יאקֹוּב פאן
Jacob van

ארמון המלוכה 78  
חרֹוֶטה ֶקרק )ָאלקמאר( 170  

ָמאּוריצָהאּוס )האג( 190  
מוזיאון אמסטרדם 82  

ניּוֶאֶקרק 76, 77  
סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום 139  

ֶרמּבָרנדטָהאּוס 29  
קאנאלּבּוס 272, 273

 Capelle, Jan קאֶּפֶלה, יאן פאן ֶדה
132 van de

147 Carré, Oscar קאֶרה, אוסקר
קאֶרה, התיאטרון המלכותי 

 ,147 Koninklijk Theater Carré
243 ,242

147 Carré Circus קאֶרה, קרקס
Cartier- קארטֶייה ּבֶרסֹון, אנרי

120 Bresson, Henri
 Carnegie, Andrew קארנגי, אנדרו

192
קבלת אורחים )טרֹוסט( 32

קבקבי־עץ 171
קברט 242, 243

200 Coenen, Arno קֹוֶאֶנן, ָארנֹו
קּוּבּוסוֹונינֶגן )רוטרדם( 

200 Kubuswoningen
קוברה, אסכולה 178

134 Koh-i-Noor קֹוהינֹור, יהלום
Quellien, Artus קֶוולין, ָארטּוס

אפולו 29   
פסלים בארמון המלוכה 78  

 Piero di Cosimo קֹוזימֹו, פֶיירֹו די
132

200 Koolhaas, Rem קֹולהאס, ֶרם
 Koolhoven, קּולהֹוֶפן, פרדריק

133 Frederick
105 Coulon, Jean קּולֹון, ז’אן

קולנוע 243
טּושינסקי תיאטר 125  

מכון ָאיי לקולנוע 39, 45, 135,   
153

קומוניסטים 35, 115
 Coen, Jan קּון, יאן פיטרס

170 Pietersz

52 Koninginnedag קֹונינגיֶנדאך
קונסוליות 255

52 Kunst RAI קּונסט ראי
 Kunsthal )קּונסטהאל )רוטרדם

200
 Concertgebouw קֹונֶסרטֶחָּבאּו

134 ,35
מופעי מוסיקה 53, 241, 244  

מפת רחובות מאוירת 128  
קונצרטים 244

134 Coster קֹוסֶטר, יהלומי
מפת רחובות מאוירת 129  
 Coster, קֹוסֶטר, לורנס יאנס

Laurens Jansz
פסלו 176  

קֹופישֹוּפ 51, 233, 257
עישון 51, 233, 257   

 Covens, Cornelis קֹוֶפנס, קורנליס
149

 Kokadorus, קֹוָקדֹורּוס, פרופסור
Professor
פסלו 119  

 Bureau קורבנות, תמיכה
257 ,256 Slachtofferhulp
 Cordonnier, קֹורדֹונֶייה, לואי

192 Louis
 Kurokawa, קּורֹוקאָווה, קישֹו

136 ,128 Kisho
קֹוֶרנֶּבּורסּברּוך )ָלייֶדן( 
Korenbeursbrug

מפת רחובות מאוירת 185  
103 Corver, Jan קֹורֶפר, יאן

קידומות חיוג 260
Key, Lieven de ֵקיי, ליֶפן ֶדה

בית העירייה )הארֶלם( 176, 178  
בית העירייה )ָלייֶדן( 185  
פֵלייסהאל )הארֶלם( 179  

109 Keizersgracht ָקייֶזרסגראכט
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 46
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–103
179 Verwey, Kees ֵקייס ֶפרֶוויי

 Keyser, ָקייֶסר, הנדריק ֶדה
Hendrick de

אֹוסטינדיש ָהאּוס 64  
בית ָּברטֹולֹוטי 98  

בית העירייה )ֶדלפט( 195   
ֶוסֶטרֶקרק 29, 90, 92  
ָזאּוֶדרֶקרק 64, 162  

מוזיאון אמסטרדם 82  
מּונטֹוֶרן 125  

מֹונֶטלָּבנסטֹוֶרן 68   
מצבת הקבר של ויֶלם לבית   

אורנג’ )ֶדלפט( 196
נֹורֶדרֶקרק 94  

סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום 138  

פארקים וגנים, המשך
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טיול בשדות הפרחים 182  
174 Volendam פֹוֶלנדאם

 Vondel, Joost פֹונֶדל, יֹוסט פאן ֶדן
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 Pieterskerk )ּפיֶטרסֶקרק )אּוטֶרכט
205

 Pieterskerk )ּפיֶטרסֶקרק )ָלייֶדן
187

מפת רחובות מאוירת 185  
ּפֶייָטה )בהשראת ֶדָלקרּוָאה( )ואן 
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מלונות 216, 19–218  

מסעדות 31–230  
מפת האזור 141  

מפת רחובות מאוירת 3–142  
 Velde, ֶפלֶדה, ויֶלם פאן ֶדה
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28 Frederick Henry
 Verhulst, ֶפרהּולסט, רֹומָּבאּוט
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ראֶפנסּברּוק, אנדרטה 
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Paul
תטיס מקבל מוולקנוס את שריונו   
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200 Roskam, Iris רֹוסקאם, איריס
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שעות פתיחה 253

חנויות 234  
מסעדות ובתי־קפה 221  

)ה(שפלה, ארצות 34
)ה(שריפה הגדולה הראשונה 

25 )1421(
)ה(שריפה הגדולה השנייה )1452( 

25

ת
233 ,51 Salons de thé תה, סלוני

 Stille ה(תהלוכה הדוממת(
52 Omgang

 Bloemencorso תהלוכת הפרחים
183 ,52

Thomaskerk תֹומאסֶקרק
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ובינמדינתיים 265
אופניים 71–270  

אזור אמסטרדם 169  
ביטוח 257  

חשמלית 248, 268  
טיסה 3–262, 265  
מונית 263, 267  

מטרו 269  
מכונית 5–264, 7–266  

מעבורת 264, 265  
נמל־התעופה סכיּפֹול 157  

סירות פדלים 11, 273  
עם ילדים 248  

רכבת 263, 264, 265, 269  
תחבורה ציבורית 9–268  

תעלות 12, 13, 248, 3–272  
תחבורה ירוקה 266, 267
תחבורה ציבורית 9–268

תחנת הרכבת של הארֶלם 
179 Haarlem Station

תטיס מקבל מהפייסטוס את שריונו 
של אכילס )רּוֶּבנס( 202

תיאטראות 242, 243
ילדים 248, 249  

פסטיבל בית הספר הבינלאומי   
לתיאטרון 242, 243

תיאטרון אמסטרדם 242, 243
תיאטרון המחול ההולנדי 246 
תיאטרון, פסטיבל בית הספר 

הבינלאומי 242, 243
94 Noah’s Ark תיבת נוח, כנסייה

Thijssen, Theo ָתייֶסן, תיאו
פסלו 160  

תיירות אחראית 254, 255
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תיירות וכנסים, המועצה ההולנדית 
253 ,215
תיעוש 5–34
תמרורים 270
תעלות 21, 38

תעלות ונתיבי־מים 3–272
בתי תעלות 5–24, 39, 9–98  

היסטוריה 28  
המיטב של אמסטרדם 7–46  

טיולי סירות 12, 13, 248  
יֹורדאן 160  

מלונות ליד התעלות ונתיב־המים   
216

מסלול הליכה לצד התעלות   
ומדריך לאדריכלות 107–97

סירות דוושות 11, 273  
תעלת נֹורד 

34 Noordhollandskanaal
)ה(תערוכה העולמית )1883( 

120 ,35
תפריטים 221

תקציב נמוך, טיול 254
תקשורת 61–260

 Negen Straatjes תשעת הרחובות
235 ,13

שמות מסחרים
36 ABN Bank

Abraxas
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
269 Amsterdam Travel Ticket

Arnold Cornelis
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
 135 AVROTROS

242 Bellevue
244 Bethaniënklooster

112 Café Américain
המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51

מפת רחובות מאוירת 110  
Café du Lac

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

Café Luxembourg
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Café Marcella

מסלול הליכה לצד התעלות 105  
Café Schiller

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

 243 Cinecenter
243 ,242 Compagnietheater
243 ,242 De Brakke Grond

De Drie Fleschjes
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
De Jaren

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

243 ,242 De Kleine Komedie
De Kroon

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

De Laatste Kruimel
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
243 ,242 De La Mar Theater

243 ,242 De Meervart
De Porceleyne Fles )ֶדלפט( 

 237 ,197
De Tuin

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 50, 51
243 Filmtheater de Uitkijk

243 ,242 Frascati
 Gay & Lesbian Switchboard

 257
Het Blauwe Theehuis

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51
Het Land Van Walem

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

In De Wildeman
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 49, 50, 51
243 Kriterion

Mulliner’s Wijnlokaal
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
200 MVRDV

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
)חדר מיון( 257

269 OV-chipkaart
243 Pathé City

Pieper
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
Pompadour

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51
Restaurant Janvier

מסלול הליכה לצד התעלות 104  
243 ,242 Rozentheater

Rusland
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Siberië

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
257

Taart van m’n Tante
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Tazzina

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

54 TCS Amsterdam Marathon
243 Theater Bellevue

243 The Movies
 t Doktertje’

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 50, 51

Van Puffelen
המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51

135 VondelCS
 257 VU Medisch Centrum



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

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

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על מילאנו 
והאגמים?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571601
https://www.haolam.co.il/destination/milan
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