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סיציליה

סיציליה ) (Siciliaיושבת בצומת דרכים באגן הים�התיכון ,בין
אפריקה לאירופה; היא אינה שייכת לאף אחת משתי
היבשות ,אך עברו בה מחצית מהאימפריות הגדולות
של העולם המערבי .כובשים באו והלכו ,והותירו
אחריהם משקע עשיר ומרתק של תרבויות .התוצאה
היא שעטנז מוזר ומיוחד הניכר בכל היבט אפשרי -
מהניב הרווח ,דרך המנהגים והמטבח ועד האמנות .יותר
מכל ,ניכרת הרב�תרבותיות הזו באדריכלות של האי.

איך להשתמש במדריך זה

אתרים חשובים ,תוך שימוש במפות
ובאיורים .בתחילתו של כל פרק תמצאו
גם מידע על האדריכלות ועל האוכל
המקומיים .בפרק מידע שימושי יש מידע
רב על מלונות ומסעדות ,ואילו פרק
חשוב לדעת מכיל ידע נוסף הנחוץ
למטיילים  -מדרכי התחבורה ועד סכנות
ומטרדים.

המדריך נועד לעזור לכם למצות את
ביקורכם באיטליה ,לספק לכם המלצות
של מומחים ולפרוש בפניכם מידע
שימושי .הפרק היכרות עם איטליה
ממפה את איטליה כולה ומכניס אותה
להקשר ההיסטורי והתרבותי 15 .פרקי
המחוזות השונים ,לצד פרקי רומא,
פירנצה וּונציה ,מתארים בפרוטרוט

במאות החמישית והשישית לפנה"ס לא
היה כמעט הבדל בין אתונה לערים היווניות
של סיציליה .העתיקות שלהן הן מהמרשימות
ביותר בעולם היווני העתיק .הרומאים כבשו
את האי במאה השלישית לפנה"ס ,ואחריהם
הגיעו הוונדלים ,האוסטרוגותים והביזנטים.
אין כיום שרידים רבים לכיבוש המוסלמי,
אבל הערבים שלטו באי במאות ה�,9-11
והווּצ'יריָ ה של פּאלֶ רמוֹ תזכיר לכם שוק
ִ
ערבי .השלטון הנורמאני החל ב� ,1061והוביל
להישגים אמנותיים מרשימים  -כולל
מוֹנר ַיאלֶ ה ושל ֶצ'פאלוּ.
ֵ
הקתדרלות של
הסגנון האקלקטי של אותה תקופה ניכר
במיוחד בכנסיית סנטי פייטרו ֶא פאולו
לטאוֹרמינָ ה.
שמחוץ ָ
הבארוק הסיציליאני של המאות ה� 17וה�18
ייחודי באותה מידה .הארמונות והכנסיות

1

היכרות הנופים ,ההיסטוריה
ואופיו של כל מחוז מתוארים
בתת־פרק זה ,שבו תגלו
כיצד התפתח האזור
במשך מאות שנים ומה
הוא צופן לתיירים כיום.

המצועצעים של פּאלֶ רמוֹ מעידים על עושרה
של חצר המשנה למלך ספרד .נוֹטוֹ ,ראגוּזָ ה,
מוֹדיקה ,סיראקוּזָ ה וקאטאניָה משקפות גם
ָ
הן את החיבה הסציליאנית לקישוטיות יתרה,
שגם היא בעצם שריד לשלטון הערבי באי.
הסגנון המצועצע מעיד על אופיים של
הסיציליאנים  -שאוהבים את ההוד וההדר
מצד אחד ,ואת הקיצוניות מן העבר השני.
סיציליה הוא מקום שאין שני לו ,ומורשת
העבר ניבטת מכל פינה .העובדה שמדובר
באי רק העצימה את השפעתם התרבותית
של כל כובשיו .מספרים שהיום כבר לא
זורם דם איטלקי בגופם של הסיציליאנים,
אלא שילוב של דם פיניקי ,יווני ,ערבי,
נורמאני ,ספרדי או צרפתי .השילוב האקזוטי,
הפיקנטי והנפיץ הזה הוא שיצר כאן אומה
נפרדת למרגלות איטליה.
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הקפיטול ,מעוזה של רומא העתיקה ,תוכנן מחדש
בידי מיכלאנג'לו במאה ה� .16הוא שאחראי
לצורת הטרפז של פיאצה ֶדל קאמפּידוֹליוֹ,
לקוֹרדוֹנאטה ) ,(Cordonataהמדרגות
ָ
וכן
הרחבות שמובילות אל מרומי הגבעה .משני
עברי הכיכר ניצבים פּאלאצוֹ נוּאוֹבוֹ ופּאלאצו
רבטוֹרי ,שם שוכנים היום מוזיאוני
קוֹנס ָ
ֶ
ֵדיי
הקפיטול  -אוסף נאה של פיסול וציור .כדאי
רוּפּה
לטייל גם מאחורי המוזיאונים ,שם נמצא ֶ
טארפּ ָיאה ) - Rupe Tarpeaהסלע הטארפּיאני(
ֵ
ומשם נשקף גם נוף מרהיב אל הפורום.

מקרא

מסלול מוצע

פּאלאצוֹ נוּאוֹבוֹ
הוסב למוזיאון
ב�.1734
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פּאלאצוֹ ֶסנאטוֹריוֹ ),(Palazzo Senatorio
ארמון מרשים בסגנון הרנסאס ומקום
מושבה של מועצת העיר ,בנוי מעל שרידי
הטבּוּלאריוּם )משרד הרשם( העתיק.
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 2פיאצה ֶדל קאמפּידוֹליוֹ
מיכלאנג'לו תכנן את אבני הריצוף
הגיאומטריות ואת חזיתות הבניינים.

המדרגות המובילות
ראקוֹאלי הושלמו
ֶ
לא
ָ
ב� ,1348לזכר קצה
של מגיפת הדבר.

הסלע הטארפּיאני הוא
צוק שממנו על�פי האמונה
נהגו להשליך בוגדים אל
מותם ברומא העתיקה.

iove
via del tempio di g

מדרגות אל
גבעת הקפיטול
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קוֹנסרבָ טוֹרי
פּאלאצו ֵדיי ֶ

מקדש יופיטר ,המופיע
גם על המטבע הזה ,הוקם
לכבודו של יופיטר אוֹפּטימוּס
מקסימוּס ,ראש וראשון
לאליים ברומא .תושבי העיר
ֵ
האמינו כי בכוחו להגן על
העיר או להשמיד אותה.

0

75
מ'

הקוֹרדוֹנאטה
ָ
על
שומרים שני פסלי
ענק של קסטור ושל
פּוֹלוּקס ,התאומים מן
המיתולוגיה היוונית.

פּאלאצוֹ ונציה )Palazzo
 (Veneziaשימש בעבר
ביתו של מוסוליני; כיום
יש כאן מוזיאון לאמנויות
יפות ודקורטיביות .עם
המוצגים נמנה המלאך
הזה מימי�הביניים,
המצופה בזהב ובאמייל.
 . 1מוזיאוני
הקפיטול
אוספי האמנות
והפיסול העתיק
כוללים גם את
הפסל הזה של
הקיסר מרקוּס
ָא ֶוּרליוּס; העתק
שלו נמצא בחוץ,
במרכז הפיאצה.

הכוכבים מדגישים
אתרים שאסור להחמיץ.

3

 2פיאצה
ֶדל קאמפידוֹליוֹ
מפה 81 ,70 ,63 ,40 @ A5 3

כשהקיסר קרל החמישי הכריז על
ביקורו הקרוב ברומא ,ב�,1536
הזמין האפיפיור פאולוס השלישי
לבית פארנֶ זֶ ה את מיכלאנג'לו
להעניק לגבעה מתיחת פנים .זה
תכנן מחדש את הכיכר )Piazza
 ,(del Campidoglioשיפץ את
חזיתותיהם של הארמונות ובנה גם
הקוֹרדוֹנאטה.
ָ
טור מדרגות חדש,
למעשה ,מדובר בכבש מתון,

2

 3סנטה מריה
ראקוֹאלי
ֶ
ִאין ָא
 Piazza d’Aracoeliמפה A5 3
טל' ,63 @ 06-69763839
 81 ,70פתוח מדי יום 7:30-12:30
ו�) 15:00-18:30בחורף (14:30-17:30

ar

nc

ro i

המרכז
העתיק

אב נטינוֹ
ֶ
ולאט ראנוֹ
ֶ

מפת איתור
ראו מפת הרחובות של רומא
מס' 3

מידע מפורט כל האתרים
החשובים בעיר מתוארים
בפרוטרוט ,כולל כתובות ומידע
שימושי .המקרא של סמלי המידע
מופיע על הכריכה האחורית.
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דייגים מכינים את הסירות בסיראקוזָ ה
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פּאלֶ רמוֹ עמ' 530-3
מוֹנר ַיאלֶ ה עמ' 534-5
ֵ
בּאגֶ ִריָה
טראפּאני
ריצ'ה
ֶא ֶ
רסלָ ה
ָמ ָ
'סטה
ֶסגֶ ָ
לינוּנטה
ֶ
ֶס
ֶצ'פאלוּ
ָאגריגֶ 'נטוֹ

q
w
e
r
t
y
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i
o
p

רמרינָ ה
פיאצה ָא ֶ
ֶאנָ ה
טינדארי
ֶמסינָ ה
ָטאוֹרמינָ ה
הר ֶאטנָ ה
קאטאניָה
פּאנטאליקה
ָ
סיראקוּזָ ה
נוֹטוֹ

סמלים נוספים במפהראו קפל הכריכה האחורית

הכנסייה )Santa Maria in
 (Aracoeliניצבת מעל שרידי
מקדש יונו ,על הפסגה הצפונית
של גבעת הקפיטול ,ונבנתה
לכל המאוחר במאה השישית.
היא ידועה בתקרתה היפה
והמוזהבת ,וכן בסדרה של ציורי
פּינטוּריקיוֹ )משנות
ִ
קיר מאת
ה� 80של המאה ה� .(15מדובר
בתמונות מחייו של ברנרדינו
הקדוש מסיינה .פסלו מחולל�
הניסים של התינוק הקדוש
) ,(Santo Bambinoשנגנב
ב� ,1994הוחלף מאז בהעתק.

מפת הרחובות המאוירת
תקנה לכם מבט ממעוף
הציפור על אזור תיירותי
מצומצם יחסית.

מסלול מוצע מסומן באדום.

מידע מפורט כל
העיירות החשובות ושאר
מוקדי העניין מתוארים
בפרוטרוט .הם מסודרים
על־פי סדר מספורם
במפת המחוז .בתוך
כל סעיף יש מידע על
האתרים החשובים ביותר.
בתחילת כל סעיף מופיע
גם שמה של בירת המחוז.

 eטינדארי

על צוק המשקיף אל גוֹלפוֹ די
פּאטי ) (Golfo di Pattiעומדים
שרידי טינדאריס ,אחת הערים
היווניות האחרונות שנוסדו
בסיציליה ) 395לפנה"ס(.
פרט לחומות העיר נותרו
כאן ) (Tindariהיום בעיקר
שרידים רומיים ,כולל הבזיליקה
והתיאטרון .באנטיקוואריום
יש חפצי�אמנות שנתגלו
באתר .כרטיס משולב יקנה
לכם כניסה גם לוילה רוֹמאנה
) (Villa Romanaמהמאה
השנייה ,בפּאטי מרינה.

טינדארי ידועה בעיקר בזכות
בית�התפילה המוקדש לאיקונה
ביזנטית  -המדונה השחורה
 -ב.Piazzale Belvedere-

ֶ rמסינָ ה
* @ V g 250,000
090-) Piazza Cairoli 45 n
 ( (2935292מדי יום ∑
azienturismomessina.it

העיר ) (Messinaידעה רעידות
אדמות הרסניות ,לצד הפגזות
קשות במלחמת העולם השנייה.
במוזיאון המחוזי )Museo
 (Regionaleיש אוצרות רבים,
כולל יצירות מאת אנטונלו ָדה
סנטיסימה
ָ
ֶמסינָ ה וקרוואג'ו.
נוּנציא ָטה ֵדיי קטלאני
ַ
ָא
)Santissima Annunziata dei
 (CatalaniשבPiazza Catalani-
בולטת באדריכלות הנוראמנית
שלה מהמאה ה� 12ומקושטת
בעושר רב .לביקור בכנסייה ,פנו
אל לשכת המידע המקומית.
למסינָ ה ,פונטנה
מחוץ ֶ
ד'אוֹריוֹנֶ ה );Fontana d’Orione
 (1547מאת ג.א מוֹנטוֹרזוֹלי היא
המזרקה היפה ביותר מסוגה
בסיציליה של המאה ה� .16אותו
פסל תכנן גם את פונטנה די
נֶ טוּנוֹ );Fontana di Nettuno
 ,(1557מזרקה המהללת את
ייסודה של ֶמסינָ ה ואת מעמדה
כאחד הנמלים החשובים בעולם.
E

המדונה והילד ) (1473מאת אנטונלו ָדה
ֶמסינָ ה ,במוזיאון המחוזי
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 yהר ֶאטנָ ה
קאטאניָה  Linguaglossa Vאו
 ;Randazzoרכבת Circumetnea
מקאטאניָה ל@ Riposto-
ל,Via G. Garibaldi 63 n Nicolosi-
 ;(095-911505) Nicolosiלשכירת
מדריךhttp:// ∑ 095-7914755 :
turismo.provincia.ct.it

הר�הגעש ) (Mount Etnaהגבוה
) 3370מ'( והפעיל ביותר באירופה
נודע בעת העתיקה כנפחייה של
ֵאל האש ווּלקאן .תוכלו לטפס אל
הפסגה רק בליווי מדריך מנוסה.
רכבת ') Circumetneaעוקף
ֶאטנָ ה'( נוסעת למרגלותיו ,עם
נוף מרשים של הר�הגעש.

התיאטרון היווני של טאוּרמינָ ה יושב במיקום מופלא ,וברגע הר ֶאטנָ ה

ֶמסינָ ה טל'  Patti V 0941-241136או
 ,Oliveriומשם באוטובוס פתוח מדי יום
) 9:00-19:00בחורף עד 7 & (16:00

המוזיאון המחוזי

 Via della Libertà 465טל' 090-361292
פתוח ג'-ה' ) 9:00-13:30א' וחגים עד
 ,(12:30ג' ,ה' ושבת גם אחה"צ &

ָ tטאוֹרמינָ ה
ֶמסינָ ה * n @ V 10,000

Piazza Santa ,Palazzo Corvaja
 ( (0942-23243) Caterinaד'

העיירה ) (Taorminaיושבת
במיקום נפלא ,וידועה כאתר
הנופש מספר אחת של סיציליה.
האווירה יוקרתית מאוד ,אף על
פי שהמקום נמצא על מסלול
התיירים השחוק .על קו החוף יש
חופי רחצה חוליים ,ובאזור יש
מגוון רחב של מסעדות ומלונות.
השריד החשוב ביותר מהעת
העתיקה הוא התיאטרון.
בבנייתו החלו היוונים במאה
השלישית לפנה"ס ,ולימים נבנה
מחדש בידי הרומאים .עם שאר
העתיקות מהתקופה הקלאסית
האוֹדיאוֹן );odeon
ֵ
נמנים שרידי
למופעי מוסיקה( והנָ אוּמאקיָ ה
) ;naumachiaאגם מלאכותי
ששימש לשחזור קרבות ימיים(.
נוּאלֶ ה )שם
בפיאצה ויטוריה ֶע ָמ ֶ
עמד בעבר הפורום הרומי( ניצב
פּאלאצוֹ קוֹרבאיָ ה )Palazzo
 ;Corvaiaהמאה ה� ,(14שנבנה
מאבני מקדש שעמד כאן בעבר.
הדוּאוֹמוֹ מהמאה ה� ,13בעל
החזות המבוצרת ,שופץ ב�.1636

האזור

חוף הרחצה המרכזי של
ָטאוֹרמינָ ה הוא מאצארוֹ; הוא קרוב
מאוד לעיירה ,והמים בו צלולים.
לטאוֹרמינָ ה נמצאות
מדרום ָ
חורבות נאקסוֹס העתיקה ,בקאפּוֹ
סקיזוֹ .ממערב לכאן משתרע גוֹלֶ ה
ֶדל'אלקנטרה ,ערוץ בעומק של
 20מ' ובו אבני בזלת ,נהר ומפלים.

 uקאטאניָ ה
* Via n @ V k 315,000
( (095-7306211) Cimarosa 10
ב'-שבת )שוק רגיל(; א' )עתיקות
ושמונצעס( ∑ apt.catania.it

העיר ) (Cataniaנחרבה ברעידת
אדמה ב� 1693ונבנתה מחדש.
היא לא יפהפייה כמו ערים
אחרות ,ובכל זאת תוכלו להתרשם
בה מכמה בנייני בארוק מרשימים
שנבנו מאבני בזלת .בפיאצה ֶדל
דוּאוֹמוֹ )(Piazza del Duomo
יש פיל מבזלת )סמלה של

ההשפעות על המטבח הסיציליאני

מבחר ססגוני של ירקות ופירות בדוכן
שוק בסיציליה
מצד שני .גם בסיציליה תיהנו
מהמטבח האיטלקי המוכר ,אך
יש גם גרסאות מעניינות יותר -
כולל שימוש בתוצרת מקומית
כמו דג�חרב ,סרדינים ,גבינת
ריקוטה ,צ'ילי אדום ,חצילים,
צלפים ,זיתים וממרח שקדים.
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מבט אל הפורום הרומי

כדי להעריך במלואו את הפורום הרומי עוד לפני שאתם
מדרגות השיש והחזית הסגפנית
חורבות מבלבלים  -מקדשים הרוסים,
ראקוֹאלי
עיי ֶ
בין ִאין ָא
מטייליםמריה
של סנטה
כדאי לצפות במתחם כולו
שערי ניצחון ובזיליקות -
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  562-77ו�580-605
ממרומי גבעת הקפיטול .משם תוכלו לזהות טוב יותר
סאקרה
ָ
את השרידים העיקריים ,וכן את מסלולה של וִ יָ ה
)' ,(Via Sacraהדרך הקדושה' שבה עברו תהלוכות
דתיות ומצעדי ניצחון ,בדרכם אל מרומי הקפיטול,
כדי לחלוק כבוד ליופיטר במקדשו )ראו עמ' .(389

החצר המרכזית בבית הבתולות הווסטאליות

קאטאניָה( ועליו אובליסק מצרי,
וגם נוף דרמטי של הר ֶאטנָ ה.
ב� 1736זכה הדוּאוֹמוֹ הנורמאני
לחזית חדשה ,פרי עבודתו של
ואקאריני ,שתכנן גם את בית�
העירייה ) ;Municipioהושלם
ב� ,(1741בנה את חזית כנסיית
סנט'אגתה ),(1748 ;Sant’Agata
קוּטלי
תרם לתכנונו של קוֹלֶ ג'וֹ ֶ
) ;Collegio Cutelliסביבות (1779
ועבד על פּאלאצוֹ ואלֶ ה )Palazzo
 ;Valleסביבות .(1740-1750
על�פי מיטב המסורת של
ואקאריני בנויה גם כנסיית סן
פּלאצ'ידוֹ ) ;San Placidoסביבות
 (1768שתכנן סטפאנו איטאר.

על גילופי האבן הגחמניים בחזית
פּאלאצוֹ בּיסקארי )Palazzo
 ;Biscariתחילת המאה ה�(18
התעלה עוד יותר הקישוט חסר�
העכבות של אנטוניו אמאטוֹ,
שתכנן את המנזר הבנדיקטיני
רחב�הידיים ) ,(1704וכן את
כנסיית סן ניקוֹלוֹ );San Niccolò
 (1730הענקית שצמודה אליו.
בVia Vittorio Emanuele-
ניצב מוזיאון ֶבּליני )Museo
 ,(Bellinianoמקום הולדתו של
וינצ'נצוֹ ֶבּליני
המלחין הידוע ֶ
) .(1801-1835חורבות הבזלת
של תיאטרו רוֹמאנוֹ )Teatro
 21 ;Romanoלפנה"ס( נמצאות
ב .Piazza Stesicono-בביתו
של וֶ רגָ ה שבVia Sant'Anna-
התגורר הסופר הסיציליאני
הנודע ג'ובאני וֶ רגָ ה ).(1840-1922
ב Via Crociferi-ניצבות
הכנסיות סן פרנצ'סקו בּוֹרגָ 'ה
) ,(San Francesco Borgiaסן
ֶבּנֶ ֶדטוֹ ) (San Benedettoוסן
ג'וליאנו ) ;(San Giulianoחלל
הפנים של האחרונה הוא יצירת
מופת מאת ואקאריני ).(1760
בהמשך אותו רחוב תגיעו
קארצ ֶ'רה )Santo
ֶ
אל סנטו
 ,(Carcereכנסייה ובה כלאה
של אגתה הקדושה ,שהוצאה
להורג בשנת  253לספירה.

סירות ליד החוף בעיירה היפיפייה צֶ 'פאלוּ
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מוקדי העניין העיקריים
הבניין הראשון שאליו תגיעו עם
הכניסה אל הפורום הוא בזיליקה
ֶאמיליָ ה ) .(Basilica Aemiliaהבניין
המלבני נבנה ב� 179לפנה"ס
ושימש מקום מפגש לחלפני
כספים ,לאנשי עסקים ולגובי
מיסים .לא נשאר כאן הרבה,
פרט לריצוף שיש בגוון פסטל
ולגדמי עמודים מסביב ,אך פה
ושם תוכלו לראות שרידים של
מתכת ירקרקה ,אולי שאריות של
מטבעות שהותכו כשהוויזיגותים
פלשו לרומא ושרפו את הבזיליקה,
במאה החמישית לספירה.
הקוּריָה ) - (Curiaבניין
ִ
בתוך
הלבנים הסגפני שלצד הבזיליקה
ֵ
מהפּלוּטיי
ֵ
 תוכלו להתרשםשל טריאנוּס ),(Plutei Traiani
תבליטים שהזמינו הקיסר
טריאנוּס )או אולי אדריאנוס( כדי
הרוֹסטרה ),(Rostra
ָ
לקשט את
בימת הנואמים הציבורית.
באחד הלוחות נראית ערימה
של ספרים  -רישומי המיסים
של העיר .אומרים שטריאנוּס
השמיד את כולם כדי לשחרר
את אזרחי העיר מחובותיהם.
שער ֶספּטימוּס ֶסוֶ ורוּס )Arch
 (of Septimius Severusהוא
המבנה השמור ביותר בפורום.
תבליטי השיש שמקשטים אותו
עמוסים בתמונות של ניצחונות

חזית הדוּאוֹמוֹ של קאטאניָה

וירקות בחזרה למולדתם.
סיציליה ידועה באחד
הערבים הביאו עמם את התפוז,
המטבחים המגוונים ביותר
הלימון ,החציל וקנה הסוכר.
באיטליה .מיקומו הייחודי
חיבתם למיני מתוקים שימשה
של האי  -בין צפון�אפריקה
השראה לגרניטה )  - (granitaברד
לאירופה ,באגן הים�התיכון -
בטעמים  -ולקסטה ) ,(cassata
ושורת הפולשים שהטביעו בה
עוגת גבינה עשירה מריקוטה
את חותמם תרמו כולם לגיוונו
ומפירות מסוכרים .הסציליאנים
של הבישול המקומי .ספר
אוהבים לייחס את הגלידה
הבישול הקדום ביותר בעולם
המפורסמת שלהם לערבים ,אך
המערבי הוא אמנות הבישול
למעשה היוונים והרומאים נהגו
)המאה החמישית לפנה"ס(;
לייצר גרסה קדומה משלהם
לרוע המזל הוא אבד מאז ,אך
מית קוּס ,יווני  -כשקיררו יין בשלג שהביאו
ידוע שנכתב בידי ֶ
ממרומי הר ֶא טנָ ה .כמו בכל
שהתגורר בסיראקוּזה .האי
מקום אחר ,גם כאן התפרנסו
הפורה הביא לכאן מתיישבים
הכפריים בדוחק ותזונתם
יוונים ,שייצאו מכאן שמן,
היתה צנועה מאוד ,שעה שבני
חיטה ,דבש ,גבינות ,פירות
האצולה נהנו מכל שפעת
הארץ .כתוצאה מכך,
אחד המאפיינים
הבולטים של המטבח
הסיציליאני הוא
הקיצוניות  -הוא
פירות מרציפן העשויים משקדים טחונים
חסכוני מצד אחד ועשיר

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  562-77ו�580-605
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במפת המחוז מתוארת
רשת הכבישים הראשיים,
והיא מאפשרת התרשמות
כללית מהמחוז .כל
האתרים החשובים
ממוספרים ,ויש גם טיפים
שימושיים לנסיעה באזור
במכונית וברכבת.

מסגרות מספקות מידע
נוסף ומפורט יותר.

כל האתרים
1
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ראו עמ' 390-1

כנסיית סן מרקו )(San Marco
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מפת רחובות מאוירת:
גבעת הקפיטול
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כנסיות ,מוזיאונים וגלריות ,מבנים
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אתרים ומבנים היסטוריים
 4פורום טריאנוּס והשווקים
 5פורום אוגוסטוס
מאמרטינוּם
ֶ
 6בית�הכלא
 7פורום קיסר
 8הפורום הרומי עמ' 394-5
 9הקולוסיאום עמ' 397
 0שער קונסטנטינוס
 qהפּאלאטין עמ' 398-9
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ראו גם מפות הרחובות
של רומא 10 ,7 ,6 ,3

קו החוף הארוך של סיציליה מספק מאות חופים חוליים מרהיבים ,במיוחד באזור
קסטלאמארה ) ,(Golfo di Castellammareליד סן ויטוֹ לוֹ קאפּוֹ
ֶ
אוֹרמינָ ה וגוֹלפוֹ די
פרט מתוך פסיפס מהמאה ה� ,12בפּאלאצוֹ ֵדיי נוֹרמאני ָט
שבפּאלֶ רמוֹ
) - (San Vito lo Capoכיום חלק משמורת טבע גדולה .פנים הארץ מגוון מאוד,
נמל הדייגים של צֶ 'פאלוּ בערב קיץ בהיר
ומאופיין בעיירות הרריות מבודדות ,ובמישורים נרחבים שקוטעים פה ושם רכסי הרים
הידועים בשלל הפרחים ובחיות הבר שלהם .אחד המראות המפורסמים ביותר באי
הוא הר ֶאטנָ ה ,הר�געש פעיל  -נהרות הלבה שזרמו כאן במאות השנים האחרונות
הותירו אחריהם אדמה פורייה במיוחד ,העשירה בעצי אגוז ,בפרדסים ובכרמים.

on

כל האתרים
כנסייה
ראקוֹאלי
ֶ
 3סנטה מריה ִאין ָא
מוזיאון
 1מוזיאוני הקפיטול עמ' 390-1

תחבורה

כביש  A19-E932מקשר בין פּאלֶ רמוֹ לקאטאניָ הA18-E45 ,
למסינָ ה.
למסינָ ה ,ואילו  A20-E90בין פּאלֶ רמוֹ ֶ
בין קאטאניָ ה ֶ
למערב סיציליה תגיעו מפּאלֶ רמוֹ על כביש  .A29-E90מעבורות
לרג'וֹ די קלברייה ,ומפּאלֶ רמוֹ לג'נובה או
שטות בין ֶמסינָ ה ֶ
לנאפולי .בין העיירות הגדולות באי מקשרים גם קווי רכבת
יעילים ,אך בעיירות הקטנות ביותר פועלים רק אוטובוסים.
בקאטאניָ ה ,בפּאלֶ רמוֹ ובטראפּאני יש נמלי תעופה בינלאומיים.

M

רומא
מרכז העיר מחולק לחמישה
אזורי תיירות .לכל אזור מוקדש
תת־פרק משלו ,הנפתח ברשימת
האתרים החשובים .כל האתרים
ממוספרים ,ומופיעים במפת
האזור .כל האתרים ממוספרים
בפרק עצמו ,כך שקל לאתרם
במפה.

המרכז העתיק

גבעת הקפיטול ) (Campidoglioהיתה לבו
הסמלי של העולם הרומאי ,ובראשה ניצבו
שלושה מהמקדשים החשובים ביותר בעיר.
אלה הוקדשו ליופיטר אוֹפּטימוּס מקסימוּס,
רבהֵ ,אלת המלחמה
האל המגן על רומא; למינֶ ָ
ֵ
האלה הפטרונית.
והחוכמה; וליונו מוֹנֶ ָטהֵ ,
מתחת לגבעת הקפיטול השתרע הפורום,
מוקד חיי החברה ,המשפט ,הפוליטיקה

והמסחר ברומא העתיקה .לצד הפורום המקורי
נבנו גם הפורומים הקיסריים ,בעקבות הגידול
באוכלוסיית העיר; וגם הקולוסיאום ,מרכז חיי
הבידור של רומא .על הפורום משקיפה גבעת
הפּאלאטין ) ,(Palatinoשם על�פי האגדה
יסד רוֹמוֹלוּס את העיר שנקראת על�שמו,
במאה השמינית לפנה"ס ,ושם התגוררו גם
קיסרי האימפריה במשך  400שנה ויותר.

כל מחוז ממחוזות איטליה
תוכלו לזהות בקלות
בזכות הצבע שלו; רשימת
הצבעים המלאה מופיעה
בכריכה הפנימית.
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מבט אל סיציליה

כל העמודים המתייחסים
לרומא מסומנים בכתום.

מחוזות איטליה
פרט לרומא ,לפירנצה ולוונציה,
מחולקת איטליה ל־ 15מחוזות
 ולכולם מוקדשים פרקיםנפרדים .העיירות והאתרים
החשובים והמעניינים ביותר
ממוספרים במפת המחוז.

העמודים הקורינתיים של מקדש
קסטור ופּוֹלוּקס

הנבואה .הבניין שופץ חלקית
בפּארתיָה )איראן ועיראק
ִ
הקיסר
ב� ,1930אך מקור צורתו העגולה
של ימינו( ובחצי�האי ערב.
עוד בבקתות הבוץ שעמדו כאן
מקדש סטורן )Tempio di
בשחר ההיסטוריה .מאחורי
 (Saturnoעמד מדי שנה במוקד
המקדש ניצב בית הבתולות
הסטוּרנאל ָיה ),(Saturnalia
הווסטאליות )Casa delle
חגיגות שנמשכו שבוע שלם
 ,(Vestaliשם התגוררו הכהנות.
בדצמבר; בתי�הספר היו סגורים,
המתחם הענק בן  50החדרים היה
העבדים סעדו בחברת אדוניהם,
בעבר מסופח למקדש .החדרים
מתנות הוחלפו ובעיר
השמורים ביותר ניבטים אל
נערכו שווקים וירידים.
חצר יפה ,שקושטה בפסלי
מעל בזיליקה יוליה
הווסטאליות ,בבריכות של
)(Basilica Julia
חבצלות מים ובשיחי ורדים.
מתנשאים שלושה
בצד האחר של
עמודים מחורצים
הפורום תגיעו אל
ופיסת גמלון מגולף
שרידי בזיליקה
 שרידי מקדשקסנטיוּס
מרשימים; ָמ ֶ
קסטור ופּוֹלוּקס
הוא שהחל בבנייתה
)Tempio dei
ב� 308לספירה,
 .(Dioscuriהשריד
ומשום כך היא
המרשים הזה הוקדש
קטע משוחזר
ֶסטה
ממקדש ו ָ
נקראת גם על�שמו -
אחיה של
לתאומיםֵ ,
בזיליקת קונסטנטינוס
הלנה מטרויה ,שהאמינו
קסנטיוּס )Basilica di
ומ ֶ
ָ
כי הופיעו בקרב באגם ֶרגילוּס
.(Constantino e Massenzio
ב� 499לפנה"ס ועזרו לרומאים
קונסטנטינוס הוא שהשלים את
להביס את האטרוסקים.
בנייתה ,לאחר תבוסתו של יריבו
סטה )Tempio di
מקדש וֶ ָ
בקרב על גשר מילביוּס ב�312
 (Vestaהאלגנטי היה אחד
המקומות הקדושים ביותר ברומא לספירה .שרידי הקשתות והתקרה
מעידים על גודלם ופארם של
והוקם לכבודה של ֵאלת האש
והמשפחה .על אש התמיד שמרו בנייני הציבור בפורום הרומי.
שלושה קמרונות ענקיים נותרו על
הבתולות הווסטאליות ,וזו הפכה
כנם; במקור הגיע גובהם ל� 35מ',
סמל לקיומה של האימפריה -
והם צופו בשיש .בקירות הבניין היו
ולקצה הצפוי של העיר ,על�פי
גומחות ובהן פסלים ,וגם אלה נבנו
משיש ומשכבת גבס .שרידים של
גרם מדרגות לולייני שהוביל בעבר
אל הגג פזורים היום על הקרקע.
האפסיס של הבזיליקה
והקשתות המשושות הועתקו
רבות בידי אדריכלי הרנסאנס,
שביקשו לשחזר את הסימטריה
הקלאסית .בין השאר ,גם
מיכלאנג'לו שאב כאן השראה,
וחקר את האדריכלות של
הבזיליקה לפני שהחל לעבוד
על הכיפה של סן פייטרו.
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חשוב לדעת

את בניית האמפיתיאטרון ) (Colosseoהגדול ביותר
ברומא יזם הקיסר אספסיאנוס ב� 72לספירה .קיסרי
רומא ועשיריה נהגו לערוך כאן קרבות עקובים מדם
בין גלדיאטורים לבין עצמם ,או בינם לבין חיות טרף,
בעיקר כדי לזכות בפופולריות .הטבח היה בלתי�נתפס:
בחגיגות הפתיחה שנערכו בשנת  ,80נהרגו בזירה יותר
מ� 9000חיות בר .בקולוסיאום יש מקום ל�55,000
צופים ,שישבו בו בהתאם למעמדם החברתי.
הקולוסוס של נירון
פסל הארד מצופה
הזהב ניצב בעבר
בארמונו של נירון,
נהרס כדי לבנות
את הקולוסיאום
ואולי אף העניק
לו את שמו.

מידע שימושי
 Piazza del Colosseoמפה  A1 7טל'
 06-3996-7700פתוח ) 8:30-19:00בקיץ
עד  (17:00סגור  1בינואר 25 ,בדצמבר
& כולל כניסה לפורום ולפּאלאטין
 7 8 = 9מוגבלת.
תחבורה
@ q .810 ,175 ,117 ,87 ,85 ,80 ,75
 3 v .Colosseoל.Piazza del Colosseo-

פרוזדורים פנימיים
אלה אפשרו להמון הרב
והפרוע לנוע בחופשיות
ולהתיישב במהירות במקומו.
הוֶ לאריוּם היה מפרש ענק שהגן
על הצופים מהשמש הקופחת,
ונתמך על עמודים שהתנשאו
מתוך הקומה העליונה.

יא ֶלה
מוֹנר ַ
ֵ
2
הדוּאוֹמוֹ ) (Monrealeמקושט ברוב
פאר ,ונשקף ממנו נוף מרהיב של
קוֹנקה ד'אוֹרוֹ .זה אחד האתרים
ָ
החשובים ביותר של סיציליה
הנורמאנית .את הקתדרלה יסד
ב� 1172המלך הנורמאני גוּליֶ ילמוֹ
השני ,ולצדו יש מנזר בנדיקטיני.
חלל הפנים עשיר בפסיפסים
שהניחו אוּמנים ביזנטיים ומקומיים
 עדות לכך שהמלך רצהלהתעלות בעוצמתו
על הארכיהגמון
של פּאלֶ רמוֹ .כמו
בצ'פאלוּ ,ולימים
ֶ
בפּאלֶ רמוֹ ,גם הדוּאוֹמוֹ
שימש פנתיאון מלכותי.

 .החצר הפנימית
החצרות הן יצירת מופת
של האמנות הנורמאנית,
מימי שלטונו של
גוּליֶ ילמוֹ השני .העמודים
פשוטים ,מגולפים או
משובצים באריחים
ססגוניים ,ותומכים
בכותרות מגולפות
שמתוכן צומחות
קשתות בסגנון ערבי.

חשוב לדעת
מידע שימושי
duomo monreale.it 5 Piazza Duomo
הכנסייה טל'  091-6404413פתוח מאי-ספטמבר:
מדי יום  ;9:00-18:30אוקטובר-אפריל :מדי יום
 8:00-12:30ו 8 5 15:30-18:00-החצר
הפנימית טל'  091-6404403פתוח ב'-שבת
 & 9:00-13:00בית האוצר פתוח כנ"ל &
תחבורה
@  8/9 ,809 ,389וקווים אחרים שנוסעים מערבה.

 .ישו פּנטוֹקראטוֹר
תוכנית הצלב הלטיני של הכנסייה
מתרכזת סביב פסיפס מרשים של
ישו בהדרו )המאות ה�.(12-13

5

6

שערי כניסה
ומדרגות
הובילו לקומות
השונות .לקיסר
ולקונסולים
היתה כניסה
נפרדת.

7

4

האפסיס מבחוץ
שלוש האפסידות
מקושטות להפליא באבן
טוף ובשיש צבעוני,
ומייצגות את שיאה של
האדריכלות הנורמאנית.

3

2

מקרא

עמודים
קורינתיים
עמודים
יוניים
עמודים
דוריים
קומות של עמודים דוריים ,יוניים
וקורינתיים
שלוש קומות אלה סיפקו השראה
לרבים מאדריכלי הרנסאנס ,שנהגו
גם לבזוז את הבניין כאוות נפשם,
והשתמשו בטרברטין כדי לבנות
ארמונות אחרים  -וגם חלקים
מבזיליקה די סן פייטרו.
הקיסר אספסיאנוס
הורה לבנות את
הקולוסיאום מעל ארמונו
ההרוס של נירון ,כדי לבדל
את עצמו מהעריץ השנוא.

רצפת הזירה כוסתה ברשת של
כלובים ומעליות עבור חיות הטרף.

כניסות

הגלדיאטורים של רומא
במקור הם היו חיילים .אימוניהם הפכו
למפגן 'ספורטיבי' ,ובסופו של דבר
אולצו עבדים ,שבויי מלחמה ופושעים
רבים להשתתף בקרבות עד המוות בינם
לגלדיאטורים אחרים או לחיות טרף.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  562-77ו�580-605

פרט מתוך עמוד
אוּמני קמפאניה,
פּוּליָ ה ,לומברדיה
וסיציליה עבדו
יחדיו על גילוף
העמודים בחצר
הפנימית .בפרט
הזה נראים
אדם וחווה.

8

לוח מדלת הארד
דלת הארד היפה
שיצק בּוֹנאנוֹ ָדה
פיזה ) (1185חתומה
בידי האמן ,ומתארת
 42סצינות מכתבי
הקודש בתוך מסגרות
מקושטות .האריה
והגריפון הם סמלי
הממלכה הנורמאנית.

1

 .מחזור הפסיפסים
הפסיפסים העשירים
הושלמו ב� 1182ומתארים
סצינות מהתנ"ך )באולם
התווך( ,מתורתו של ישו
)במעברי�הצד ,במתחם
המקהלה ובאגפי הרוחב(,
ומארבע הבשורות
)באפסידות הצדדיות( .כאן
מתואר סיפורו של נוח.

כניסה לקפלה דֶ ל
קרוֹצ'יפיסיוֹ ולבית האוצר

 1על דלת הארד שיצק
בּאריזאנוֹ ָדה טראני ),(1179
בצד הצפוני של הדוּאוֹמוֹ,
מגינה אכסדרת עמודים שתכננו
ג'אן דומניקו ופאציוֹ גאג'יני
).(1547-1469
 2רצפת קוֹזמאטי מקורית
במקום המקהלה
 3בין אולם התווך למעברי�הצד
מפרידים עמודים רומיים
 4קברו המלכותי של גוּליֶ ילמוֹ
השני עשוי משיש לבן ,והוא סמוך
לקבר הבהט של גוּליֶילמוֹ הראשון,
בפינת אגף הרוחב.
 5תקרת העץ המוזהבת
 6הקיר הדרומי והחצר
הפנימית הם שרידים למנזר
הבנדיקטיני.
 7מזרקה קטנה בסגנון אוריינטלי
 8אכסדרת העמודים מהמאה
ה� 18מוקפת מגדלים נמוכים
משני עבריה.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  562-77ו�580-605

בכל האתרים החשובים יש
גם מסגרת ובה כל המידע
השימושי הנחוץ לכם כדי
לתכנן את ביקורכם.

4

מוקדי העניין העיקריים
של איטליה כל אחד מהם זוכה
לכפולת עמודים (או יותר).
מבנים היסטוריים מתוארים
תוך שימוש בחתך רוחב של
חלל הפנים; ומוזיאונים וגלריות
מלווים במפות צבעוניות
שיעזרו לכם למצוא את
המוצגים החשובים ביותר.
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לגלות את איטליה

ה

טיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה
שיותר מגולות הכותרת של איטליה,
תוך ניסיון לצמצם בהם ככל האפשר
את הנסיעות למרחקים ארוכים .נתחיל
בשלושה טיולים של יומיים בשלוש הערים
היפות ביותר באיטליה :רומא ,ונציה ופירנצה.
כל אחד מהמסלולים עומד בפני עצמו ,אך
אפשר גם לשלב ביניהם וליצור מסלול טיול
של שבוע .בהמשך נפרט הצעות נוספות,

למי שירצו להאריך את הטיול לעשרה ימים,
ונציע גם שני מסלולים של שבעה ימים ,אחד
בצפון והשני בדרום איטליה .השילוב בין
השניים יניב מסלול נהדר לטיול של שבועיים
בארץ המגף .לבסוף ,נביא בפניכם גם שני
מסלולים נושאיים ,המותאמים במיוחד
לבעלי�עניין בתחומים מסוימים .בחרו
במסלולים האהובים עליכם ,שלבו ביניהם,
או לקטו מפה ומשם לפי טעמכם.

שבוע בצפון איטליה


• התרשמו מיצירות האמנות
בּר ָרה והמשיכו
בפּינאקוֹט ָקה די ֶ
ֶ
לקניות במילאנו האופנתית.
• צאו לשיט נינוח בלאגוֹ די קוֹמוֹ
וטיילו באזור הכפר שמסביב.
• שאו את המבט אל מרפסת
ביתה של יוליה בורונה; התרשמו
מהאדריכלות המרשימה של
‘נצה; ואל תוותרו על ציורי�הקיר
ויצ ָ
ֶ
של פאדובה.
בואפּוֹרטוֹ בעורק
ֶ
• שוטו להנאתכם
התחבורה הראשי של ונציה,
גראנדה.
ֶ
קאנאל
• השקיפו על הגגות של פירנצה
ממרומי הדוּאוֹמוֹ ובקרו במוזיאונים
מהמפורסמים בעולם.
• לכו בשבילים וטפסו במדרונות
המסחררים של קו החוף בצ‘ינקוֶ וה
ֶט ֶרה.
• דלגו בין שלוש מהערים הקסומות
לוּקה ,פיזה
ביותר בטוסקנהָ :
וסיינה.

¨æćĀÿćÀÿ
÷û ë ùĀúè÷§æÿăè

¨ĀăçĀÁċ
ûè Āăç ù§ûĀčćü

æÿë ćëü
ûèčć č
ë Āü

•

•

ûĀčćü

÷§ûè ĀăĀąë
ûè Āć÷ąæď

ûë ă
ûëĎď÷ą

ûćĀĀĈ
÷ûè ĀďÊąç

ûè ĀďçùĀă
û èĎçă
ûýĀċ

÷đăúû
æÚûăĐ

ûè ćúë æą

ûĀćüăüø

ûè ĀďçùĀă

÷§ûè ĀăĀąë
ûè Āć÷ąæď
ûčćďĀċ
æćè÷ĀćĀąĀ ùĆĈ
æĀÊçù

ûë ă
ûëĎď÷ą

û è ùçďëÚ

÷ûè ĀďÊąç

ûč
è ďçć

Āúæÿ

ĀýçĀĎ
÷æÿĀë Āøďæ

æÊďëÿĀü
ĀďÿçĈ

÷æčçďÊè

ûè ĀćĀüüĎď÷ÿ

æĀč÷ă
Āďëÿëøď č
ë

÷ąüď

מקרא
טיול גורמה
במרכז איטליה

טיול גורמה
במרכז איטליה
•

•

ûćĎĈüÿ

•
÷æčçďÊè

÷ąüď

æąďë ă÷Ú
÷ûë ă
è Ā¿ćæą
ûĀăĀčĀĈ

ûëÿćçćĀăëĈ

ûè ćĀďëąďè÷ûč÷Āċ
÷æÿć ë ùĀďùè

שבוע בדרום איטליה
• דלגו בין אוצרות העולם העתיק
במוזיאונים של רומא וצפו
בעוברים ושבים תוך ישיבה על
המדרגות הספרדיות
• התרשמו מהפסלים ומהפסיפסים
במוזיאון לארכיאולוגיה בנאפולי
ואל תוותרו על פיצה נהדרת בעיר
שבה המציאו אותה.
• בקרו בעתיקות המרשימות של
פומפיי ושוטו במעבורת לאי
קאפּרי.
• התענגו על הנופים המרהיבים
אמאלפי ועל
בעיירות של חוף ָ
בראבלוֹ.
ֶ
אוויר הים
• סעו במעבורת�הלילה לעיר
פלרמו שבסיציליה ובקרו בארמון
המרשים פּאלאצו ֵדיי נוֹרמאני.
• גלו את עמק המקדשים שליד
ָאגריגֶ ‘נטוֹ ,וטיילו בעיירת הבארוק
היפהפייה נוֹטוֹ.

Ďď÷ċ
ûèąÀ÷ą

ûè ćĀďë ćă÷ü

ûÀëÿûüë üĎćĀ č

הקולוסאום ,רומא
האמפיתיאטרון ,שידע בעבר
קרבות גלדיאטורים עקובים מדם,
הוא אחד משיאי הביקור ברומא.
בדמי הכניסה כלולים גם הפורום
הרומי ומוזיאון פּאלאטינוֹ.

û½ëÿăæü

ûćĀĀĈ

•

æćè÷ĀćĀąĀ ùĆĈ

ûýĀċ

ûćĎĈüÿ

טיול באיטליה
האטרוסקית

ûëÿćæąĀëĀÚ

ûèøæú÷Ú

ûčćďĀċ

ûë ă÷ü
ûèÿĈæ÷è÷ ú

בקרו במוזיאונים הנפלאים
ברומא המוקדשים לתרבות
האטרוסקית.
המשיכו אל ’עיר המתים‘
‘רב ֶטרי והתרשמו
הענקית ֶצ ֶ
מהקברים המכוסים בציורים
בטארקוויניה.
משרידי החיים האטרוסקיים
תוכלו להתרשם גם בנֶ קרוֹפּוֹלי
טרוּסקה באוֹרביֶ יטוֹ ,ומשם סעו
ָ
ֶא
לבלות אחה“צ בעיירת ההרים
טוֹדי.
סעו לקיוּזי ובקרו במוזיאון
האטרוסקי הלאומי; המשיכו אל
גוּבּיוֹ הימי�ביניימית כדי להתרשם
מהלוחות האיגוביים.
בווֹלט ָרה והתרשמו מכדי
ֶ
בלו יום
הקבורה האטרוסקיים במוזיאון
גוּאראנצ‘י; סעו גם לפירנצה
ַ
ובקרו באוסף האטרוסקי הנפלא
של משפחת מדיצ‘י.

üć÷ăĀą

ûćüďü

ûĀĀďøăĎ

טיול בדרום איטליה

æù÷ă
æąæĎĀú

ûè ĀúďÊąæă

ûè Āć÷ċąĎ
Āăüċ÷ć
ûè ĀăçÚ
ĀĀċąüċ
Āċă÷ą÷Ċüþ
Āďċ÷Ď
ûèÿ÷ĎĀăĀýÊ

מקרא

•

•

ûë ýĀăæą

טיול בצפון איטליה

•

קמ

æĀč÷ă

æÿæć



טיול באיטליה
האטרוסקית

ûąď÷ċ

•

פארמה המקסימה נודעת
בגבינות ובירך החזיר שלה,
ומוֹדנָ ה  -בחומץ הבלסמי
ֶ
המשובח.
סעדו בסטייל בבולוניה והתענגו
על האווירה הנפלאה של העיר
נוֹט ֶקה -
בברי�היין שלה ֶ)א ֶ
.(entoche
פיוֹרנטינָ ה
בּיסט ָקה ֶ
ֶ
בפיזה ,הזמינו
) ,(Bistecca Fiorentinaולקינוח
נפוֹרטה
ֶ
הפּ
מומלצת במיוחד ָ
) (panforteשל סיינה.
בפּרוּגָ ‘ה והצטיידו
בקרו ֶ
בקופסאות של שוקולד בּאצ‘י
)’נשיקות‘( המפורסם שמייצרים
לנוֹרצ‘ה ,הידועה
ָ
בה; המשיכו
בפטריות הכמהין ובבשר החזיר
המשובח שלה.
בלו את היום באוֹרביֶ יטוֹ וקנו
גבינת ֶפּקוֹרינוֹ ,סלמי מצוין
ובקבוק או שניים של יין אוֹרביֶיטוֹ
קלאסיקו.

השדות הזהובים של טוסקנה
הנוף הכפרי של טוסקנה ,עם הגבעות
המשתפלות ועצי הברוש הדקיקים ,משמש
השראה לאמנים ולתיירים זה מאות שנים.
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אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

ֶאאוֹליים ,האיים 537 Eolie, Isole
אוֹסטה 219 Aosta
ָא ָ
פסטיבלים 73
ֶאאוּר )רומא( 446 ,442 EUR
ָאבּאדיָה ֶדל'איזוֹלָ ה Abbadia
338 dell'Isola
סלבאטוֹרה Abbadia
ֶ
ָאבּאדיָה סן
San Salvatore
פסטיבלים 73
מוֹנטה מריה Abbazia di
ֶ
ָאבּאציָה די
174 Monte Maria
נוֹבאצ'לָ ה Abbazia di
ֶ
ָאבּאציָה די
175 Novacella
ָאבּאציָה די סן פרוּטוּאוֹזוֹ Abbazia
244 di San Fruttuoso
ָאבּאציָה די סנטו סטפאנו )בולוניה(
Abbazia di Santo Stefano
268-9
מפת רחובות 267
ָאבּאציָה די פּראליָה Abbazia di
163 Praglia
אביב באיטליה 70
אביזרים ,חנויות
ונציה 129 ,128
מילאנו 201 ,200
פירנצה 310 ,309
ביליאנָ ה 223 Avigliana
ָא ַ
אבירי מסדר יוחנן הקדוש מירושלים
Knights of St John of
232 Jerusalem
ולאטראנוֹ )רומא( Aventino
ֶ
ָא ֶבנטינוֹ
435-41 e Laterano
מלונות 575-6
מסעדות 599
ָא ֶבנצוֹ ,ג'אקוֹפּוֹ Avenzo, Jacopo
163
אבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה Abruzzo,
505-17 Molise e Puglia
אקלים 77
המטבח המקומי 480-81
טיול באבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה
506-7
מלונות 577
מסעדות 602-3
ד'אבּרוּצוֹ,
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ָ
לאציוֹ ֶא מוֹליזֶ ה Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molies
510-11
ֶאגאדיים ,האיים 537 Egadi, Isole
)ה(אגודה האיטלקית לרכיבה על
סוסים Federazione Italiana
611 Sport Equestri

)ה(אגודה האיטלקית לטיפוס הרים
Federazione Arrampicata
611 Sportiva Italiana
)ה(אגודה האיטלקית לטניס
Federazione Italiana di Tennis
611
)ה(אגודה האיטלקית לצלילה
Federazione Italiana Attività
611 Subacquee
)ה(אגודה האיטלקית לקיאקים
Federazione Italiana Canoa
611 Kayak
)ה(אגודה האיטלקית לשיט
611 Federazione Italiana Vela
אגודת דנטה אליגיירי Società
611 Dante Alighieri
ָאגוֹסטינוֹ די דוּצ'וֹ Agostino di
357 ,356 ,270 Duccio
אגנס הקדושה ',403 Agnese, Sant
445
'סטה 484 Egesta
ֶאגֶ ָ
ָאגרוֹפּוֹלי 502 Agropoli
ָאגריגֶ 'נטוֹ ,527 ,478 Agrigento
539
פסטיבלים 73
ָאגריטוּריזמוֹ 561 ,560
גריפּה 444 ,415 Agrippa
ָא ָ
אגתה הקדושה 543 Agatha, Santa
ָא ֶדלֵ ייד ,הרוזנת Adelaide,
222 Contessa
אדריאטי ,הים 89 Adriatico, Mare
אדריאנה ,וילה )טיבולי( Adriana,
12 Villa
אדריאנוס ,הקיסר Hadrian,
53 ,52 Emperor
הפנתיאון )רומא( 408 ,406
התבליטים של טריאנוּס 396
וילה אדריאנה )טיבולי( ,392 ,53
472
מקדש ונוס ורומא )רומא( 395
קסטל סנט'אנג'לו )רומא( 421
אדריכלות 34-5
אטרוסקית 34
בדרום איטליה 482-3
בוונציה ומחוז וֶ נֶ טוֹ 84-5
במרכז איטליה 256-7
בצפון�מערב איטליה ,178-9
188-9
ברומא ולאציו 384-5
בתי טרוּלי 506 ,505
באוּמבּריָה
ִ
כנסיות רומאנסקיות
364-5
אהבה קדושה וטמאה )טיציאן( 443
אובידיוס ,509 ,405 ,39 ,38 Ovid
511
מקום הולדתו 508
ֶאוּגאניות ,הגבעות Euganei, Colli
163

פּר ֶטה אילאריוֹ Ugolino
אוּגוֹלינוֹ די ֶ
362 di Prete Ilario
אוגוסטוס קיסר Augustus,
53 ,52 Emperor
אוֹסטה 219
ָא ָ
ָאקווילֵ ָיאה 168
ַא ָרה פּאצ'יס )רומא( 414
גבעת פּאלאטינוֹ )רומא( 399 ,398
המאוזוליאום של אוגוסטוס
)רומא( 414
המוזיאון לארכיאולוגיה )ורונה(
149
וִ יָה ָאפּיָה אנטיקה )רומא( 445
סוּזָ ה 222
פורום אוגוסטוס )רומא( 393
מוֹנטצ'יטוֹריוֹ )רומא(
ֶ
פיאצה די
409
פסליו 426 ,416 ,224
ראבנָ ה 272
ֶ
אוגוסטינוס הקדוש Agostino, San
207
אוגוסטינוס הקדוש )קרפּאצ'וֹ( 61
אוגוסטיני ,המסדר Augustinian
305 order
ֶאוּדוֹקסיָה ,הקיסרית Eudoxia,
416 Empress
אוּדינֶ ה 166-7 ,81 Udine
ָאוֶ וה ,הרטמן פון Aue, Hartmann
175 von
אוויס 631 Avis
אוולין ,ג'ון 149 Evelyn, John
ֶאוּזֶ בּיוֹ די סן ג'ורג'ו Eusebio di San
357 Giorgio
רצ'לי
ֶאוּזֶ בּיוֹ הקדוש ,ההגמון של וֶ ֶ
Eusebio, Sant', Bishop of
230 Vercelli
אוטובוס ,טיולים 615
אוטובוס ,נסיעה 633 ,627
אוטובוסים 632
קווי אוטובוס ברומא 462-3
אוֹטוויל ,רוֹזֶ 'ה ֶדה Hauteville,
56 Roger de
אוּטנס ,ג'וּסטוֹ 305 Utens, Giusto
ֶ
אוֹטראנטוֹ 517 Otranto
אוּטרכט ,אמנה )Utrecht, (1713
ֶ
64 Treaty of
אוכל ומשקאות
בדרום איטליה 480-81
בוונציה 129 ,128
במילאנו 201 ,200
במרכז איטליה 252-3
בפירנצה 310 ,309
בצפון�מזרח איטליה 82-3
בצפון�מערב איטליה 184-5
ברומא 448 ,447
ברומא ולאציו 382-3
מפּארמה
ָ
גבינת פרמזן וירך חזיר
263

חנויות 607 ,606
מטבח סיציליאני מסורתי 543
קורסי בישול 611
ראו גם מסעדות; יין
אוכל צמחוני 579
אוֹלבּיָה 549 Olbia
ִ
אוֹלטרארנוֹ )פירנצה( Oltrarno
מפת רחובות 304-5
אוֹליבטי 215 ,43 ,42 ,25 Olivetti
ֶ
)ה(אולימפיאדה )1960) Olympic
69 Games
אולריק הוויזיגותי Alaric the
54 Visigoth
אוֹמבּרוֹנֶ ה ,שפך הנהר Ombrone
350 estuary
אומברטו הראשון ,המלך Umberto
68 ,67 I, King
אוּמבּריָה 353-67 Umbria
ִ
אוּמבּריָה על המפה 354-5
ִ
אקלים 77
המטבח המקומי 253
כנסיות רומאנסקיות 364-5
מלונות 572
מסעדות 594-5
)פּרוּגָ 'ה( Umbria
אוּמבּריָה ג'אז ֶ
ִ
609 ,71 Jazz
אוּנגארלי ,הנזיר Ungarelli, Father
ֶ
425
אוניברסיטת בולוניה 56
אוניברסיטת פאדובה Padua
45 University
מפת רחובות 159
ִיסנטי מדונה )ג'וֹטוֹ( 290
אוֹני ָ
ִיסנטי )פירנצה( 301 Ognissanti
אוֹני ָ
אונסק“ו 206 UNESCO
אונסק“ו ,אתרי מורשת�העולם
UNESCO World Heritage Sites
547 ,523 ,515
אוֹסוֹלָ ה ,עמק '230 Ossola, Val d
אוֹסטיָה אנטיקה 471 Ostia Antica
ִ
אוּסטיקה 537 Ustica
ָ
אוסטרוגותים 54 Ostrogoths
אוֹסט ִריֶיה 578 Osterie
ֶ
אוּסל 218 Ussel
ֶ
אוסף גוגנהיים )ונציה( ראו פגי
גוגנהיים ,אוסף
אוֹספּדאלֶ ה ֶדל ֶצ'פּוֹ )פּיסטוֹיָה(
ֶ
331 Ospedale del Ceppo
אופיצי ,גלריה )פירנצה( ,13 Uffizi
290-93 ,250
אמנות גותית 292
אמנות הרנסאנס המוקדם 292-3
הרנסאנס המאוחר והמנייריזם
293
יצירות מאוחרות 293
מפת הבניין 290-91

אופנה ,חנויות
במילאנו 201 ,200
ברומא 448 ,447
אופניים
השכרה 633
חגים 610
מרוצים 74
אופרה 609 ,608 ,41 ,27
אוּצ'לוֹ ,פאולו Uccello, Paolo
ֶ
קרב סן רומאנו 292 ,31
נוֹבלָ ה
ציורי�הקיר בסנטה מריה ֶ
)פירנצה( 300
אוּצ'לינָ ה ,גבעות Uccellina, Monti
ֶ
'351 dell
אוֹראטוֹריוֹ די סן ג'ורג'ו )פאדובה(
163 Oratorio di San Giorgio
אוֹראטוֹריוֹ די סן לורנצו )פלרמו(
533 Oratorio di San Lorenzo
ציטה )פלרמו(
אוֹראטוֹריוֹ די סנטה ָ
482 Oratorio di Santa Zita
אוֹראטוֹריוֹ ֵדיי פיליפּיני )רומא(
402 Oratorio dei Filippini
אוֹראטוֹריוֹ ֶדל רוֹזאריוֹ די סן דומניקו
)פלרמו( Oratorio del Rosario di
532 San Domenico
צ'יטה
אוֹראטוֹריוֹ ֶדל רוֹזאריוֹ די סנטה ָ
)פלרמו( Oratorio del Rosario di
533 Santa Cita
אורבאנוס הרביעי ,האפיפיור Urban
57 IV, Pope
קברו 356
אורבאנוס השלישי ,האפיפיור
339 Urban III, Pope
אורבאנוס השמיני ,האפיפיור Urban
443 VIII, Pope
אוּרבּאניָה 373 Urbania
סמל האצולה 419
סן פייטרו )רומא( 422
ֶינצה )רומא(
סנט'איבוֹ ַאלָ ה סאפּי ָ
404
רבּריני )רומא( 415
פאלאצו ָבּ ֶ
אוּרבּאניָה 373 ,369
אוֹרבּ ֶטלוֹ 351 Orbetello
ֶ
אוֹרביֶיטוֹ 362-3 ,353 Orvieto
אדריכלות 364
הדוּאוֹמוֹ 362-3 ,34
טיול באיטליה האטרוסקית 17
טיול גורמה במרכז איטליה 16
אוֹרביֶיטוֹ קלאסיקו ,יין Orvieto
255 Classico wine
אוּרבּינוֹ 374-5 ,369 Urbino
פּאלאצו דוּקאלֶ ה Palazzo Ducale
374-5 ,256 ,251
אוֹרגוֹזוֹלוֹ 554 Orgosolo
אוֹרה Ora
ָ
פסטיבלים 70
אוֹרוֹנצוֹ הקדוש 517 Oronzo, St

אוֹרטה ,לאגוֹ ד' Orta, Lgo d' 231
ָ
אוֹרטה סן ג'וליו Orta San Giulio
ָ
231
אוֹרטיגָ 'ה 546 Ortigia
אוֹרטיסיי )סנקט אוּלריך( Ortisei
ֵ
176
אוֹריסטאנוֹ 554-5 ,549 Oristano
פסטיבלים 70
ָא ֶוּרליאנוּס ,הקיסר Aurelian,
421 Emperor
ָא ֶוּרליאנוּס ,חומת Aurelian Wall
441 ,54
אוֹרמ ָיאה 233 Ormea
ֵ
אוֹרסאוֹלוֹ ,פייטרו ,הדוג'ה של ונציה
ֶ
Orseolo, Pietro, Doge of
112 ,56 Venice
אוֹרסוֹ הקדוש Orso, St
קברו 219
אוֹרסיני ,דוכס ויצ'ינוֹ Orsini, Duke
469 Vicino
אוֹרסיני ,משפחת Orsini family
517
נמיקלֶ ה )פירנצה(
אוֹרס ֶ
ָ
287 Orsanmichele
מפת רחובות 282
אוּרצוּלֵ יי 554 Urzulei
אוֹרקאניָה ,אנדריאה Orcagna,
Andrea
נמיקלֶ ה )פירנצה( 287
אוֹרס ֶ
ָ
ישו על כס המלוכה עם מריה
וקדושים 31
לוֹגָ 'ה ֵדיי לאנצי )פירנצה( 295
בצ'נאקוֹלוֹ די סנטו
ציור�הקיר ֶ
ספּיריטו )פירנצה( 304
ציורי�הקיר בקפלה סטרוֹצי
)פירנצה( 300
ָאזוֹלוֹ 153 Asolo
איזוֹטה ֶדלי Atti, Isotta degli
ָ
ָאטי,
270
אטילה ההוני 127 Attila the Hun
ֶאטנָ ה ,הר ,479 ,63 Etna, Monte
543 ,484
ָאטראני 501 Atrani
אטרוסקים ֶואטרוּריָה & Etruscans
259 ,48-9 Etruria
אדרידכלות 384 ,34
)פּיטיליאנוֹ(
ָ
המוזיאון האטרוסקי
351
המוזיאון האטרוסקי הלאומי
)רומא( 444 ,17
המוזיאון העירוני )גוּבּיוֹ( 356
המוזיאון לארכיאולוגיה
והנקרופוליס )טארקוויניה( 470
ווֹלט ָרה 338
ֶ
ויטרבּוֹ 468
ֶ
טארקוויניה 470
טיול באיטליה האטרוסקית 17
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אטרוסקים ֶואטרוּריָה ,המשך
לאציו 465
מאר ָמה 350
ֶ
מוזיאוני הוותיקן )רומא( ,425 ,424
426
קרוֹצ'פיסוֹ ֶדל
ֶ
טרוּסקה
ָ
נֶ קרוֹפּוֹלי ֶא
טוּפוֹ )אוֹרביֶיטוֹ( 363
'רב ֶטרי 470
ֶצ ֶ
קוֹרטוֹנָ ה 336
קיוּזי 336
קמפניה 487
ָאטרי 508 Atri
ַאיאס ,עמק 218 Ayas valley
איבר ָיאה 215 Ivrea
ֵ
איזֶ אוֹ ,לאגוֹ ד' '206-7 Iseo, Lago d
איזוֹלֶ ה ֶאאוֹליֶיה 537 Isole Eolie
איזוֹלֶ ה ֶאגאדי 537 Isole Egadi
איזוֹלָ ה ֶבּלָ ה ,192 ,183 Isola Bella
195
איזוֹלָ ה די סן פייטרו Isola di San
555 ,551 ,549 Pietro
טרמיטי 511 Isole Tremiti
איזוֹלֶ ה ֶ
מאג'וֹרה Isola Maggiore
ֶ
איזוֹלָ ה
357
איזוֹלָ ה סן ג'וליו Isola San Giulio
231
איזוֹלֶ ה ֶפּאלגֶ 'ה 537 Isole Pelagie
קאפּר ָרה 552 Isola Caprera
ֶ
איזוֹלָ ה
)ה(איחוד האירופי ,ביטוח רפואי
לאזרחים European Health
619 Insurance Card
)ה(איחוד המוניטרי האירופי
European Economic
69 Community
איטאר ,סטפאנו 543 Ittar, Stefano
איטליה בימי�הביניים 58-9
אמנות 30-31
איטליה הצעירה 66 Giovine Italia
איטליה של ימינו 68-9
איטלקית ,לימודים 610
ָאיֶילוֹ ,מתאו ד' 'Aiello, Matteo d
533
ַאייסטוּלף ,מלך הלומברדים Aistulf,
55 King of the Lombards
אייסכילוּס 484 Aeschylus
אייר קנדה 625 Air Canada
בּאצ'יצ'ה 407 Il Baciccia
ָ
ִאיל
ִאיל ֶמצוֹג'וֹרנוֹ 25 Il Mezzogiorno
פּוֹרדנוֹנֶ ה ,99 Il Pordenone
ִאיל ֶ
166 ,164 ,100
)איל( ריצ'וֹ 162 Il Riccio
ִ
אימייל 622
אימפריה 432 Imperia
)ה(אימפריה הרומית הקדושה Holy
369 ,191 ,55 Roman Empire
אינוֹקנטיוּס העשירי ,האפיפיור
ֶ
,404 ,403 Innocent X, Pope
408
אינוֹקנטיוּס השלישי ,האפיפיור
ֶ
57 Innocent III, Pope

אינוֹקנטיוּס השמיני ,האפיפיור
ֶ
424 Innocent VIII, Pope
אינטרנט 622
יוֹראטה )גֶ 'נצאנוֹ( 71 Infiorata
ָ
אינפ
ִ
רוּפּסטרי ,פּארקוֹ
אינצ'יזיוֹני ֶ
נאציוֹנאלֶ ה ֶדלֶ ה Incisioni
Rupestri, Parco Nazionale
206 delle
)ה(אינקוויזיציה 63 ,62 Inquisition
איסוֹניֶיה 219 ,218 Issogne
איסימה 218 Issime
ֶ
איסקיָה 503 ,487 Ischia
ִ
פּוֹנטה 503 Ischia Ponte
ֶ
איסקיָה
ִ
איסקיָה פּוֹרטוֹ 503 Ischia Porto
ִ
אי�צדק )ג'וֹטוֹ( 161
אירו 621 Euros
ָאלאטרי 474 Alatri
לבּה 215 Alba
ָא ָ
פסטיבלים 72
לבּה 350 Elba
ֶא ָ
מעבורות רכב 627
לבּנגָ ה 239 Albenga
ָא ֶ
אלבניות ,גבעות 471 Albani, Colli
לבּרגי 558 Alberghi
ָא ֶ
רוֹבּלוֹ 515 Alberobello
לבּ ֶ
ָא ֶ
לבּרטי ,ליאון בּטיסטה Alberti,
ָא ֶ
Leon Battista
בזיליקה די סנט'אנדריאה
)מנטובה( Basilica di
211 Sant'Andrea
סטיאנוֹ )רימיני(
מאלאט ָ
ֶ
ֶטמפּיוֹ
270
נוֹבלָ ה )פירנצה( ,35
סנטה מריה ֶ
300 ,257
סנטו סטפאנו רוטונדו )רומא( 438
על הציור 60
רוּצ'לָ אי )פירנצה( 301
פאלאצו ֶ
סטה 265
פסלי משפחת ֶא ֶ
לבּ ֶרלוֹ 506 Alberello
ָא ֶ
נצטי(
)לוֹר ֶ
אלגוריה על הממשל הטוב ֶ
344
ָאלגֶ רוֹ 552-3 ,550 ,549 Alghero
ָאלוּנוֹ ,ניקולו 365 Alunno, Niccolò
ָא ָ
לטה ואל סוּזָ ה 222 Alta Val Susa
נטינוֹ�אלטוֹ–
ָ
טר
ָאלטוֹ ָאדיגֶ 'ה ,ראו ֶ
ָאדיגֶ 'ה
לטן ,החשמן מרקו סיטיקוֹ
ָא ָ
Altemps, Cardinal Marco
404 Sittico
ֶאלֵ ָיאה 502
אליאונורה מאראגון Eleanor of
533 Aragon
רבּוֹר ָיאה Eleonora of
מא ֵ
אליאונורה ָ
555 Arborea
פסלה 554
אליאונורה מטולדו Eleonora of
300 Toledo
אליאונורה מפורטוגל Eleonora of
346 Portugal
אליטליה 625 Alitalia

ָאלינארי ,האחים Alinari brothers
301
אלכסנדר השביעי ,האפיפיור
404 Alexander VII, Pope
אנדרטה לזכרו 422
אלכסנדר השישי ,האפיפיור
431 ,405 Alexander VI, Pope
דירת השרד של בּוֹרגָ 'ה במוזיאוני
הוותיקן )רומא( 427 ,424
ָאלֶ מאנוֹ 377 Alemanno
ָאלֶ מאניָה ,אמיליו Alemagna,
199 Emilio
ָאלֶ סי 42 ,25 Alessi
ָאלֶ סי )פירנצה( 310 Alessi
לפּה די סיוּזי 176 Alpe di Siusi
ָא ֶ
לפּה טוֹניוֹלָ ה 177 Alpe Tognola
ָא ֶ
לפּה ֶצ'רמיס 177 Alpe Cermis
ָא ֶ
אלפונסו מאראגון Alfonso of
496 ,60 Aragon
פּוּאנֶ ה 322 Alpi Apuane
ָאלפּי ָא ַ
ָאלפיֶירי ,ויטוריו Alfieri, Vittorio
פסלו 232
)ה(אלפים 215 Alpi
בּיאנקוֹ Monte Bianco
מוֹנטה ָ
ֶ
218
מוֹנטה ֶצ'רבינוֹ )מטרהורן( Monte
ֶ
218 Cervino
מנהרות 626
)קארה( 203
ָ
אם ובנה
ָאמאטוֹ ,אנטוניו Amato, Antonio
543
ָאמאטי ,אנדריאה Amati, Andrea
210
ָאמאטי ,ניקולו 210 Amati, Niccolò
מאטריצ'ה ,קוֹלָ ה ֶדל' Amatrice,
ֶ
ָא
'508 ,377 Cola dell
ָאמאלפי 501 Amalfi
פסטיבלים 71
ָאמאלפי ,חוף )קוֹסטי ֶָירה
ָאמלפיטאנָ ה( Costiera
,489 ,487 ,478 ,15 Amalfitana
501
ָאמאנאטי ,ברתולומאו Ammannati,
Bartolomeo
וילה ג'וליה )רומא( 444
סן לורנצו )פירנצה( 298
טריניטה )פירנצה(
ָ
פּוֹנטה סנטה
ֶ
296
פונטנה די נֶ טוּנוֹ )פירנצה( 294
נאבידס 162
ֶ
קברו של מרקו ֶבּ
פּרדיס Ambrogio da
ָאמבּרוֹג'וֹ ָדה ֶ
199 Predis
אמברוזיוס הקדוש Ambrose, St
204 ,168
ָא ַמ ֶדאוֹ ,ג'ובאני אנטוניו Amadeo,
208 ,207 Giovanni Antonio
לאמוֹנטה Amedeo
ֶ
סט
ָא ַמ ֵדאוֹ די ָק ֶ
228 di Castellamonte
אמות�מים רומיות 50
מיטרנוּם 508 Amiternum
ָא ֶ

אמיליה�רומאניה Emilia-Romagna
259-73
אמיליה�רומאניה על המפה
260-61
אקלים 76
מטבח מקומי 252
מלונות 569-70
מסעדות 590-92
ָאמיצ'י ֶדלָ ה מוסיקה )פירנצה( Amici
72 della Musica
אמנות
הרנסאנס המאוחר 32-3
ימי�הביניים והרנסאנס המוקדם
30-31
סמליות באמנות של הנצרות
הקדומה 168-9
קדושים וסמלים 36-7
קניות בפירנצה 310 ,309
שיטת הפרסקו 31
ראו גם אדריכלות
מפּצוֹ 166 Ampezzo
ָא ֶ
אנאניִי 474 Anagni
ָאנאקפּרי 502 Anacapri
נגווילארה )לאציו( 470 Anguillara
ָ
ָא
נגווילארה ,רודולפו Anguillara,
ָ
ָא
433 Rodolfo
פרה ,357 Angelico, Fra
אנגֶ 'ליקוָֹ ,
363
הבשורה 336 ,278 ,31
ההורדה מהצלב 280
המדונה והילד על כס המלוכה עם
קדושים 36
הצליבה 333
ישו 329
מדונה עם קדושים ומלאכים 333
ציורי�הקיר בוותיקן 427
בקוֹנבנטוֹ די סן מרקו
ֶ
ציורי�הקיר
)פירנצה( 280
קברו 408
אנדריאה ָדה פירנצה Andrea da
490 Firenze
אנדריאה ֶדל סארטוֹ Andrea del
281 Sarto
הולדת מריה הקדושה 281
אנדריאה ֶדל ָקסטאניוֹ Andrea del
332 ,278 ,123 Castagno
ֶאנָ ה 541 Enna
נוֹט ָקה )בר�יין( 578 Enoteca
ֶא ֶ
ָאנטוֹניאצוֹ רומאנו Antoniazzo
470 ,408 Romano
אנטוניו הקדוש מפאדובה Anthony
of Padua, St
קברו 162
אנטוניוס ,מרקוס Antonius,
149 ,51 Marcus
אנטונלו ָדה ֶמסינָ ה Antonello da
542 Messina
דיוקן איש צעיר 539
דיוקן אלמוני 225
הבשורה 533

ָאנטוֹנֶ לי ,אלסנדרו Antonelli,
Alessandro
)נוֹבארה( 231
ָ
הדוּאוֹמוֹ
ליאנָ ה )טורינו( ,189
מוֹלֶ ה ָאנטוֹנֶ ַ
228
ָאנטיגוֹריוֹ ,עמק Antigorio, Valle
230
ָאנטינוֹרי ,משפחת Antinori family
301
פוֹרנזֶ ה )רומא(
ָאנטיקווריוּם ֶ
395 Antiquarium Forense
נטלאמיֶ ,בּנֶ ֶדטוֹ Antelami,
ָא ֶ
263 ,262 ,232 Benedetto
ָאנֵ ַיאס 538 Aeneas
ָאניגוֹני ,פייטרו Annigoni, Pietro
299
ָאניֶילי ,משפחת 224 Agnelli family
)לוּקה(
נפיתיאטרוֹ רומאנו ָ
ָא ֵ
326 Anfiteatro Romano
ָאנקוֹנָ ה 376-7 ,369 Ancona
סטאטה רוֹמאנָ ה )רומא( Estate
ֶ
ֶא
71 Romana
סטה
ד'א ֶ
סטה ,ד' ראו ֶ
ֶא ֶ
ָאסטי 232-3 Asti
פסטיבלים 72
אסיזי 358-9 ,353 Assisi
אדריכלות 365
בזיליקה די סן פרנצ'סקו 358-9
פסטיבלים 72
רעידת אדמה 69
)ה(אסכולה של סיינה Sienese
347 ,345 ,344 ,337 School
)ה(אסכולה של פירנצה 292
אסכולת אתונה )רפאל( ,199 ,32
431 ,420
רצ'לי 231 ,32
אסכולת וֶ ֶ
אסלאם 617
ָאספּוּרוּצ'י ,אנטוניס Aspurucci,
442 Antonis
אספסיאנוס ,הקיסר Vespasian,
426 Emperor
הקולוסיאום )רומא( 397 ,381
שער טיטוס )רומא( 395
ספּרוֹמוֹנטה ,הרי Aspromonte
ֶ
ָא
519 mountains
ספּרטיני 325 Aspertini
ָא ֶ
פּיצ'נוֹ ,369 Ascoli Piceno
ָאסקוֹלי ֶ
377 ,370
אפולו ודפנה ֶ)בּרניני( 443
ָאפּוֹלוֹדוֹרוּס מדמשק Apollodorus
392 of Damascus
ָאפּוּלֵ יוּס 211 Apuleius
מוֹנטה Epomeo, Monte
ֶ
פּוֹמאוֹ,
ֶא ֶ
503
ֶאפּיפּוֹלֶ ה 547 Epipolae
אינוֹקנטיוּס העשירי
ֶ
)ה(אפיפיור
לאסקס( 408
ֶ
)וֶ
)ה(אפיפיור יוליוס השני )רפאל( 61
אפיפיור ,מדינת 465 ,353 ,259
אפיפיור ,נאום )רומא( 70

אפלטון 485 ,61 Plato
אפנינים ,הרים Apennini, Monti
505
ֶאצי 176 Ötzi
אקאיָה ,משפחת 223 Acaia family
אקדמיה ,גלריה ֶדל' )פירנצה(
',13 Accademia, Galleria dell
279 ,278
)ה(אקדמיה הפילהרמונית של רומא
Accademia Filarmonica
450 ,449 Romana
)ה(אקדמיה )ונציה( ,94 Accademia
110-11
אוּמבּרטוֹ 38 Eco, Umberto
ֶ
ֶאקוֹ,
אקוואריומים
ֶיסטה(
)טריי ֶ
ָאקוואריוֹ מרינו ִ
169 Acquario Marino
ג'נובה 241
ָאקווה ָאפּיָה 50 Aqua Appia
ָאקווילֵ ָיאה 168 ,81 Aquileia
ֶאקוויליבּריוֹ ,פסטיבל )רומא(
449 Equilibrio Festival
ָאקווינוֹ ,תומאס הקדוש Aquinas, St
493 ,36 Thomas
אקלים 614 ,76-7
ָאקראדינָ ה 546-7 Achradina
ֶאראסמוּס 432 Erasmus
ראקוֹאלי ,מדרגות )רומא(
ֶ
ָא
'388 Aracoeli, scalinata dell
ארבעה קדושים מעונים )נאני די
בּנקוֹ( 31
ארגון אכסניות הנוער של איטליה
Associazione Italiana Alberghi
617 per la Gioventù
ארגון הנוער האיטלקי ))AIG
Assoziazione Italiana per la
561 Gioventù
רדארה 552 Ardara
ָא ָ
ַא ָרה פּאצ'יס )רומא( ,52 Ara Pacis
414
ארוחת בוקר 559
ָארוֹנָ ה 195 Arona
רטה די ָקלימאלָ ה Arte di
ָא ֶ
308 Calimala
ָארטימינוֹ 332 Artimino
ָא ֶרטינוֹ ,ספּינֶ לוֹ Aretino, Spinello
308 ,117 ,59
מידה 43 Artemide
רט ֶ
ָא ֶ
סאקרה די לארגוֹ ָארגֶ 'נטינָ ה
ָ
ַא ֵר ָיאה
)רומא( Area Sacra di Largo
407 Argentina
ָאריוֹסטוֹ ,לוּדוֹביקוֹ Ariosto,
265 ,259 Ludovico
ָאריסטוֹכֶ נוּס 485 Aristoxenes
ריצ'ה 537
ֶא ֶ
ארכיטאס 485 Archytas
ארכימדס ,50 ,45 Archimedes
546 ,485
ארמאני ,ג'ורג'ו Armani, Giorgio
43 ,28 ,25
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ארמאני )ונציה( 129 ,128 Armani
ארמאני )פירנצה( 310 Armani
ארמונות
ִאיל פּאלאצו נוֹנפיניטוֹ )ונציה( Il
109 Palazzo Nonfinito
ארמון ֶספּטימיוּס ֶסוֶ ורוּס )רומא(
399 Palazzo di Settimio Severo
בּאטליס )פלרמו(
פּאלאצו ָא ֶ
533 Palazzo Abatellis
פאלאצו ָאלטיֶירי )רומא( Palazzo
407 Altieri
לטן )רומא( Palazzo
פאלאצו ָא ֶ
404 Altemps
פאלאצו ָאנטינוֹרי )פירנצה(
301 Palazzo Antinori
בּוֹרוֹמיאוֹ )איזוֹלָ ה ֶבּלָ ה(
ֵ
פּאלאצוֹ
195 Palazzo Borromeo
פּאלאצו ביאנקו )ג'נובה( Palazzo
242-3 Bianco
פאלאצו בּראשי )רומא( Palazzo
402 Braschi
רבּרוֹ )ונציה( Palazzo
פאלאצו ָבּ ָ
94 Barbaro
רבּריני )רומא( Palazzo
פאלאצו ָבּ ֶ
415 Barberini
רציצה )ונציה( Palazzo
פאלאצו ָבּ ָ
95 Barzizza
ג'וּסטיניאן )ונציה(
ַ
פאלאצו
107 Palazzo Giustinian
פאלאצו גארצוֹני )ונציה( Palazzo
94 Garzoni
גוּאדאני )פירנצה(
פאלאצו ַ
304 Palazzo Guadagni
פאלאצו גוויצ'ארדיני )פירנצה(
305 Palazzo Guicciardini
פאלאצו גראסי )ונציה( Palazzo
94 Grassi
פּאלאצו גריטי�פּיזאני )ונציה(
95 Palazzo Gritti-Pisani
פאלאצו דאריוֹ )ונציה( Palazzo
95 Dario
פאלאצו ָד ָבנצאטי )פירנצה(
297 ,296 Palazzo Davanzati
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )אוּרבּינוֹ(
,256 ,251 Palazzo Ducale
374-5
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )ג'נובה( Palazzo
240 Ducale
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )גוּבּיוֹ( Palazzo
356 Ducale
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )ונציה( Palazzo
118-20 ,113 ,13 Ducale
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )מנטובה(
211 Palazzo Ducale
פּאלאצו דוֹריָה פּאמפילי )רומא(
,406 Palazzo Doria Pamphilj
408
פּאלאצו די ביאנקה ָק ֶפּלוֹ )פירנצה(
Palazzo di Bianca Cappello
304

לפה
גוּא ָ
פּארטה ֶ
ֶ
פּאלאצו די
)פירנצה( Palazzo di Parte
297 Guelfa
)מוֹדנָ ה( Palazzo
פּאלאצו ֵדיי מוּזֵ יי ֶ
264 dei Musei
פּאלאצו ֵדיי נוֹרמאני )פלרמו(
,527 Palazzo dei Normanni
530
)פּרוּגָ 'ה(
פּריוֹרי ֶ
פּאלאצו ֵדיי ִ
357 Palazzo dei Priori
פּאלאצו ֵדיי קוֹנסוֹלי )גוּבּיוֹ(
356 Palazzo dei Consoli
רבטוֹרי )רומא(
קוֹנס ָ
ֶ
פּאלאצו ֵדיי
391 Palazzo dei Conservatori
פּאלאצו ֵדיי ֶרטוֹרי ֶ)בּלוּנוֹ( Palazzo
165 dei Rettori
פּאלאצו ֶדל בּוֹ )פאדובה( Palazzo
163 del Bo
)פּארמה(
ָ
רנאטוֹרה
ֶ
גוֹב
פּאלאצו ֶדל ֶ
25 Palazzo del Governatore
ג'ימיניאנוֹ(
ַ
פּאלאצו ֶדל פּוֹפּוֹלוֹ )סן
348 Palazzo del Popolo
'נצה(
)פּיאצ ָ
ֶ
פּאלאצו ֶדל קוֹמוּנֶ ה
262 Palazzo del Comune
רארה(
)פ ָ
פּאלאצו ֶדל קוֹמוּנֶ ה ֶ
265 Palazzo del Comune
פּאלאצו ֶדל קפיטנו )ורונה(
148 Palazzo del Capitano
פּאלאצו ֶדל קפיטניו )פאדובה(
158 Palazzo del Capitanio
קאנצ'לֶ ִריָה )רומא(
ֶ
פּאלאצו ֶדלָ ה
404-5 Palazzo della Cancelleria
פּאלאצו ֶדלָ ה ראג'וֹנֶ ה )ורונה(
148 Palazzo della Ragione
פּאלאצו ֶדלָ ה ראג'וֹנֶ ה )פאדובה(
159 Palazzo della Ragione
ואלמראנָ ה בּראגָ ה
ָ
פּאלאצו
'נצה( Palazzo Valmarana
)ויצ ָ
ֶ
154 Braga
פּאלאצו וֶ נדראמין קאלֶ רג'י )ונציה(
93 Palazzo Vendramin Calergi
פאלאצו ונציה )רומא( Palazzo
388 Venezia
פּאלאצו וֶ סקוֹבילֶ ה )לֶ ֶצ'ה( Palazzo
516 Vescovile
פּאלאצו וֶ קיוֹ )פירנצה( Palazzo
295 ,13 Vecchio
פאלאצו זֶ נוֹבּיוֹ )ונציה( Palazzo
106 Zenobio
פּאלאצוֹ ֶטה )מנטובה( Palazzo Tè
211
פאלאצו לאבּיָה )ונציה( Palazzo
92 Labia
מאדאמה )טורינו(
ָ
פּאלאצו
225 Palazzo Madama
מאדאמה )רומא(
ָ
פּאלאצו
403 Palazzo Madama
מאפיי )ורונה( Palazzo
ֵ
פּאלאצו
148 Maffei
מוֹצ'ניגוֹ )ונציה( Palazzo
פּאלאצוֹ ֶ
94 Mocenigo

מיכּיאל דאלֶ ה קוֹלוֹנֶ ה
ֶ
פּאלאצו
)ונציה( Palazzo Michiel dalle
93 Colonne
פּאלאצו נוּאוֹבוֹ )רומא( 390 ,389
סאגרדוֹ )ונציה( Palazzo
ֶ
פאלאצו
93 Sagredo
פאלאצו סטרוֹצי )פירנצה(
297 ,296 ,256 Palazzo Strozzi
פאלאצו ֶסנאטוֹריוֹ )רומא( Palazzo
389 Senatorio
ספּאדה )רומא( Palazzo
ָ
פאלאצו
405 Spada
פאלאצו פּאנדוֹלפיני )פירנצה(
278 Palazzo Pandolfini
פאלאצו פארנֶ זֶ ה ָ)קפּרארוֹלָ ה(
469 ,384 Palazzo Farnese
פּאלאצו פארנֶ זֶ ה )רומא( Palazzo
441 ,405 Farnese
פּאלאצו פובליקו )סיינה( Palazzo
344 ,343 Pubblico
פאלאצו פּיטי )פירנצה( Palazzo
306-7 ,305 ,250 ,13 Pitti
)פּארמה( 263
ָ
פּילוֹטה
ָ
פאלאצו
פּאלאצו פּיקוֹלוֹמיני )סיינה(
345 Palazzo Piccolomini
)לוּקה( Palazzo
פּאלאצו ְפּפאנֶ ר ָ
327 Pfanner
פּאלאצוֹ קוֹרסיני )רומא( Palazzo
432 Corsini
פּאלאצו קיֶיריקאטי Palazzo
84 Chiericati
פּאלאצו קפלו מאלפיירו )ונציה(
94 Palazzo Capello Malipiero
ריניאנוֹ )טורינו( Palazzo
פּאלאצו ָק ָ
227 ,188 Carignano
פּאלאצו רוֹסוֹ )ג'נובה( Palazzo
243 Rosso
רוּצ'לָ אי )פירנצה(
פאלאצו ֶ
301 Palazzo Rucellai
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )ג'נובה( Palazzo
242 Reale
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( Palazzo
228 Reale
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )נאפולי( Palazzo
497 Reale
רטה(
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )קאזֶ ָ
482 Palazzo Reale
רארה(
)פ ָ
פּאלאצוֹ שיפאנוֹיָה ֶ
265 Palazzo Schifanoia
קא' ד'אוֹרוֹ )ונציה( ,85 Ca' d'Oro
98-9 ,93
ָקא' פוֹסקארי )ונציה( Ca' Foscari
107
קא' ֶפּזארוֹ )ונציה( ,85 Ca' Pesaro
93
קא' ֶרצוֹניקוֹ )ונציה( 'Ca
107 Rezzonico
ראו גם וילות
ָ
)ה(א ֶרנָ ה )ורונה( ,147 ,146 Arena
609

ָארנוֹ ,נהר ,275 ,69 Arno, Fiume
319
קאמבּיוֹ Arnolfo di
ִ
ָארנוֹלפוֹ די
Cambio
דוכן המטיף בדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
המוזיאון לאמנות דתית )פירנצה(
283
מוּרה )רומא(
סן פאולו פוּאוֹרי לֶ ה ָ
446
פטרוס הקדוש 423
חופת המזבח בסנטה ֶצ'צ'יליָה ִאין
טראסט ֶב ֶרה )רומא( 433
ֶ
ארנסט ,מקס 424 ,109 Ernst, Max
רסנאלֶ ה )ונציה( 124 Arsenale
ָא ֶ
ָארפּינוֹ 474 Arpino
ָארפּינוָֹ ,קבאליֶיר ד' Arpino,
'508 Cavalier d
ָא ֶרצוֹ 333-5 Arezzo
סן פרנצ'סקו 334-5
פסטיבלים 72
אתלטיקה 75

ב

בּאגֶ ִריָה 536 Bagheria
בּאדוֹליוֹ ,פייטרו Badoglio, Pietro
68
פּאסיניאנוֹ Badia a
ָ
בּאדיָה ָא
255 Passignano
פיוֹרנטינָ ה )פירנצה(
בּאדיָה ֶ
מפת רחובות 283
ָבּאוּנֵ יי 554 Baunei
בּאטה )פירנצה( 310 Bata
ָ
בּאיָה סרדיניה 552 Baia Sardinia
בּאלדיני ,סטפאנו Baldini, Stefano
75
בּאלצי רוֹסי 238 Balzi Rossi
בּאנדינֶ לי ,בּאצ'וֹ Bandinelli, Baccio
85
לוּקה 23 Bagni di Lucca
בּאנִ יי די ָ
בּאסאנוֹ 199 Bassano
גראפּה Bassano del
ָ
בּאסאנוֹ ֶדל
153 ,143 Grappa
ד'אניוֹלוֹ Baccio d'Agnolo
בּאצ'וֹ ָ
285
בּאצ'וֹקיֶ ,אליזָ ה Baciocchi, Elisa
324
בּאצ'נוֹ 230 Baceno
ֶ
לבּה ,יין Barbera
ד'א ָ
בּארבּ ָרה ָ
ֶ
186 d'Alba wine
בּארגָ ה 322 Barga
בּארגֶ 'לוֹ )פירנצה( 287 ,13 Bargello
מפת רחובות 283
בּארדוֹלינוֹ 152 Bardolino
בּארדוֹנֶ קיָה 222 Bardonecchia
בּארוֹביֶיר ,אנג'לו Barovier, Angelo
125
בּארוֹלוֹ 215 Barolo
בּארוֹלוֹ ,יין 187 ,186 Barolo wine
בּארוּמיני 553 ,549 ,478 Barumini
בּארוֹצ'י ,פדריקו Barocci, Federico
443 ,375

בארוק ,תקופה 62 Baroque era
אדריכלות 482 ,384 ,188 ,84 ,35
מוסיקה 40-41
פרדי Bartolo di Fredi
בּארטוֹלוֹ די ֶ
הבריאה 348
ישו 349
בּארטוֹליני ,לורנצו Bartolini,
279 Lorenzo
בּארי 514 ,505 Bari
אדריכלות 483
פסטיבלים 70
בּאר ָיאה ,לאגוֹ די Barrea, Lago di
ֵ
511
בּאריזאנוֹ ָדה טראני Barisano da
Trani
הדוּאוֹמוֹ )טראני( 513
)מוֹנר ַיאלֶ ה(
ֵ
הדוּאוֹמוֹ
)ראבלוֹ(
ֶ
הדוּאוֹמוֹ
בּארצאגי ,פרנצ'סקו Barzaghi,
199 Francesco
ֶבּבאניָה 366 Bevagna
אדריכלות 365
ָבּבּינגטון ,בית התה )רומא(
412 Babington's Tea Rooms
בגדים 28
בוונציה 129 ,128
בכנסיות 616
במילאנו 201 ,200
במסעדות 579
בפירנצה 310 ,309
חנויות 606-7
טבלת מידות 607
בד�אנד�ברקפסט )מילאנו( ,200
201
בדים ,חנויות
בוונציה 129 ,128
בּוּאוֹנטאלֶ נטי ,ברנרדו Buontalenti,
Bernardo
גלריה אוּפיצי )פירנצה( 290
הטריבּוּנוֹ 293
המזרקה בפיאצה ֶדה'
פרסקוֹבּאלדי )פירנצה( 305
ֶ
)ארטימינוֹ( 332
וילה די ָארטימינוֹ ָ
סן לורנצו )פירנצה( 298
פוֹרטה די ֶבּלוֶ ֶוד ֶרה )פירנצה( 307
ֶ
בּוֹאטיוּס Boëthius
ֶ
קברו 207
בּובּוֹלי ,גן )פירנצה( Boboli Gardens
307 ,257 ,13
ג'אמבּטיסטה Bodoni,
ָ
בּוֹדוֹני,
43 Giambattista
בּוֹזָ ה 553 Bosa
בּוֹזֶ ן ,ראו בּוֹלצאנוֹ
בוטיצ'לי ,סנדרו Botticelli, Sandro
375 ,281 ,275 ,205 ,196
האביב 293 ,292
הולדת ונוס 293 ,291 ,32
המדונה והילד עם יוחנן המטביל
262
המדונה של החופה 199

המדונה של הים 279
הקפלה הסיסטינית )רומא( 430
קברו 301
בולגארי )ונציה( 129 ,128 Bulgari
בולגארי )מילאנו( 201 ,200 Bulgari
בולגארי )פירנצה( 310 Bulgari
בּוֹלדי 243 Boldi
בולוניה 266-9 ,259 Bologna
טיול גורמה במרכז איטליה 16
מפת רחובות 266-7
סן ֶפּטרוֹניוֹ 268-9
עתיקות רומיות 51
בּוֹלסנָ ה 469 Bolsena
ֶ
בּוֹלצאנוֹ )בּוֹזֶ ן( 176 Bolzano
פסטיבלים 72
בּוֹמארצוֹ 469 Bomarzo
בּוֹן ,ברתולומאו Bon, Bartolomeo
מחיצת המזבח בסנטה מריה
גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי )ונציה( 102
סן רוֹקוֹ )ונציה( 105
סנטו סטפאנו )ונציה( 121
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )ונציה( 122
גראנדה די סן רוֹקוֹ
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
)ונציה( 104
בּוֹן ,משפחת 107 Bon family
בּוֹנאנוֹ ָדה פיזה Bonanno da Pisa
535
בּוֹניטאטה ,פייטרו ָדה Bonitate,
ֶ
533 Pietro da
בּוֹניפאציוּס השמיני ,האפיפיור
474 ,58 Boniface VIII, Pope
בּוֹניפאציוּס השמיני ,ציור�קיר )ג'וֹטוֹ(
440
בונפארט ,ז'וזף ,מלך נאפולי
Bonaparte, Joseph, King of
65 Naples
בּוֹס ָאה ,מערות 233 Bossea Caves
ֶ
בּוּסאנָ ה וֶ קיָה Bussana Vecchia
238-9
בּוֹסקוֹ ֶדלָ ה ֶמזוֹלָ ה Bosco della
271 Mesola
בּוּסקטוֹ 328 Buscheto
ֶ
אוּמבּרטוֹ Boccioni,
ֶ
בּוֹצ'וֹני,
Umberto
צורות מיוחדות של התמשכות
בחלל 68
בּוֹקאנֶ ָגרה ,סימון Boccanegra,
59 Simon
בּוֹקאצ'וֹ ,ג'ובאני Boccaccio,
492 ,345 ,58 ,40 ,38 Giovanni
בּוֹקאצ'ינוֹ 210 Boccaccino
בּוּראנוֹ 125 ,89 ,13 Burano
בּוּרבּוֹן ,שושלת Bourbon dynasty
66
בּוֹרגָ 'ה ,לוקרציה Borgia, Lucrezia
265
בּוֹרגוֹ סן מרטינו Borgo San
Martino
פסטיבלים 71
בּוֹרגוֹמאג'וֹרה 372 Borgomaggiore
ֶ
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בּוֹרגֶ זֶ ה ,החשמן שיפּיוֹנֶ ה Borghese,
443 ,442 Cardinal Scipione
בּוֹרגֶ זֶ ה ,הנסיך קאמילו Borghese,
443 Prince Camillo
בּוֹרגֶ זֶ ה ,פאולינה Borghese,
443 ,65 Pauline
בּוֹרדוֹנֶ ה ,פאריס Bordone, Paris
דייג מוסר את טבעת נישואיה של
ונציה לים 33
בּוֹרוֹמאוֹ ,החשמן פדריקו
ֶ
Borromeo, Cardinal Federico
199
בּוֹרוֹמאוֹ ,החשמן קרלו Borromeo,
ֶ
230 ,62 Cardinal Carlo
פסלו 195
בּוֹרוֹמאיים ,האיים Isole Borromee
ֶ
195
בּוֹרוֹמיני ,פרנצ'סקו Borromini,
Francesco
טוֹרה ֶדל'אוֹרוֹלוֹג'וֹ )רומא( 402
ֶ
קוּאטרוֹ פוֹנטאנֶ ה
סן קרלו ָאלֶ ה ָ
)רומא( 415
ֶינצה )רומא(
סנט'איבוֹ ַאלָ ה סאפּי ָ
404 ,403
סנט'אניֶיזֶ ה ִאין ָאגוֹנֶ ה )רומא( 403
רבּריני )רומא( 415
פאלאצו ָבּ ֶ
ספּאדה )רומא( 405
ָ
פאלאצו
פידה )רומא(
קוֹלֶ ג'וֹ די פרופגנדה ֶ
412
בּוֹרמיוֹ 206 Bormio
ִ
בּוּש ָטה ,תומאסו Buscetta,
ֶ
539 Tommaso
בּזיליוּס ,נזירי מסדר Basilian
519 monks
בזיליקה ָא ֶמליָה )רומא( Basilica
396 Aemilia
בזיליקה ג'וליה )רומא( Basilica Julia
394
סוּפּרגָ ה Basilica di
בזיליקה די ֶ
229 Superga
בזיליקה די סן מרקו )ונציה( Basilica
,84 ,81 ,34 ,13 di San Marco
114-17
בית הטבילה והקפלות 117
בנייתה של הבזיליקה 115
הפסיפסים 114-17
מוזיאון סן מרקו 117
מפת הבניין 116-17
מפת רחובות 113
פּאלָ ה ד'אוֹרוֹ 117
בזיליקה די סן ניקולא )בּארי(
483 Basilica di San Nicola
בזיליקה די סן פרנצ'סקו )אסיזי(
,251 Basilica di San Francesco
358-9 ,353
בזיליקה די סנט'אנטוניו )פאדובה(
162 Basilica di Sant'Antonio
)ה(בזיליקה ע“ש קונסטנטינוס
קסנטיוּס )רומא( Basilica of
ָומ ֶ
Constantine and Maxentius
396 ,395

אוֹ–כּריסטיאנָ ה
ַ
בזיליקה ָפּלֶ
ֶיסטה( 169
)טרי ֶ
ִ
בזיליקטה וקלברייה Basilicata and
519-25 Calabria
אקלים 77
בזיליקטה וקלברייה על המפה
520-21
מטבח מקומי 481
מלונות 577
מסעדות 603
בטיחות 618-19
בטיחות בנהיגה 631
בּיאלֶ טי 42 Bialetti
ָ
בּיאנקוֹ ,ברתולומאו Bianco,
ָ
242 Bartolomeo
בידור 608-9 ,60-61
רומא 449-50
בידור תחת כיפת השמיים ברומא
450 ,449
ביזנטית ,האימפריה Byzantine
259 Empire
אדריכלות 482 ,84 ,34
ראבנָ ה 272
ֶ
ביטוח
לרכב 630
נסיעות 618
)ה(ביינאלה )ונציה( 71 Biennale
בייקון ,פרנסיס Bacon, Francis
424 ,109
ביירון ,לורד 412 ,64 Byron, Lord
מוֹצ'ניגוֹ )ונציה( 94
פּאלאצוֹ ֶ
בּיצאקרי ,קרלו Bizzaccheri, Carlo
ֶ
436
ביצות פּוֹנטינוֹ 465 Agro Pontino
גוּאלָ ה Bicheri,
בּיקרי ,החשמן ַ
ֶ
232 Cardinal Guala
בּיר ִריָה 578 Birreria
ֶ
בישול ,קורסים 611
בית האחים וֶ טי )פומפיי( Casa dei
52-3 Vettii
בית הבתולות הווסטאליות )רומא(
396 ,394 Casa delle Vestali
ביתה של ליביה )רומא( Casa di
398 Livia
)לוּקה( Casa
בית�הולדתו של פּוּצ'יני ָ
325 Natale di Puccini
מפת רחובות 324
בית�הטבילה )פיזה( 328 Battistero
בית�הטבילה )פירנצה( Battistero
284-6 ,282 ,13
מפת רחובות 282
בית�הספר הבריטי ברומא British
442 School at Rome
בית�הקברות הפרוטסטנטי )רומא(
441 acattolico, cimitero
ביתו של אוגוסטוס )רומא( Casa di
398 Augusto
בכחוס )מיכלאנג'לו( 287
בכחוס )קרוואג'וֹ( 290
ֶבּלאג'וֹ 194 ,14 Bellagio

ֶבּלוּנוֹ 165 Belluno
בלט 609 ,608
רומא 450 ,449
ֶבּליזאריוּס 54 Belisarius
ֶבּליני ,ג'ובאני Bellini, Giovanni
293 ,265 ,227 ,205 ,202 ,102
הטבלתו של ישו 156
הירונימוס הקדוש עם כריסטופר
ואוגוסטינוּס הקדושים 99
הכתרתה של מריה הקדושה 372
המדונה והילד 103
המדונה והילד 98
המדונה והילד בין יוחנן המטביל
לקדוש 111 ,110
המדונה והילד עם ארבעה קדושים
37 ,32
המדונה והילד עם קדושים 123
ֶיטה 427 ,112
הפּי ָ
מריה הקדושה יפת�העיניים 98
פוליפטיכון 122
ג'וֹבּה 32
תמונת המזבח של סן ֶ
וינצ'נצוֹ 41 Bellini, Vincenzo
ֶבּליניֶ ,
מוזיאון ֶבּליני ָ)קטאניָה( 543
ֶבּמבּוֹ ,החשמן פייטרו Bembo,
153 Cardinal Pietro
נאבידס ,מרקו Benavides, Marco
ֶ
ֶבּ
קברו 162
אוֹדריזיוֹ ָדה
ֶבּנֶ ֶבנטאנוֶֹ ,
513 Beneventano, Oderisio da
ֶבּנֶ ֶבנטוֹ 510-11 ,487 Benevento
ֶבּנֶ ֶדטוֹ ָדה ַמאיאנוֹ Benedetto da
Maiano
הבשורה 493
הקבר של סטרוצי 301
ג'ימיניאנוֹ(
ַ
מזבח סנט'אגוסטינו )סן
349
פאלאצו סטרוֹצי )פירנצה( 297
ֶבּנֶ דיקטוּס ה� ,11האפיפיור
Benedict XI, Pope
קברו 357
ֶבּנֶ דיקטוּס ה� ,16האפיפיור
69 Benedict XVI, Pope
ֶבּנֶ דיקטוּס הקדוש Benedetto, San
473 ,366-7
בנדיקטיני ,המסדר Benedictines
ָאבּאציָה די פּראליָה Abbazia di
163 Praglia
מוֹנטקאסינוֹ 473 Montecassino
ֶ
מוֹנר ַיאלֶ ה 534 Monreale
ֵ
סוּבּיאקוֹ 473 Subiaco
ַ
רמנוֹ )נאפולי( 492
סן גרגוריו ָא ֶ
בנטון )ונציה( 129 ,128 Benetton
ֶבּנטיבוֹליוֹ ,אנטון גאלֶ ָאצוֹ
Bentivoglio, Anton Galeazzo
267
ֶבּנטיבוֹליוָֹ ,אניבּאלֶ ה Bentivoglio,
267 Annibale
ֶבּנטיבוֹליוֹ ,משפחת Bentivoglio
259 family
בניני ,רוברטו 69 Benigni, Roberto

בנקים 620
ֶבּסאריוֹן ,החשמן Bessarion,
61 Cardinal
בסט ווסטרן ,מלונות Best Western
561 Hotels
ָבּקאנאל ֶדל ניוֹקוֹ )ורונה( Bacanal
73 del Gnoco
ֶבּ ֶקט ,הקדוש תומס Becket, St
538 ,327 Thomas à
בקתות הרים 561
בראונינגֶ ,פּן ,94 Browning, Pen
107
בראונינג ,רוברט Browning, Robert
153 ,107 ,94
בּראמאנטה ,דוֹנאטוֹ די אנג'לו
ֶ
Bramante, Donato di Angelo
431 ,363
)לוֹרטוֹ( 377
הבזיליקה ֶ
הדוּאוֹמוֹ )פּאביָה(
הטמפּיֶיטוֹ )רומא( 433 ,35
ֶ
סן סאטירוֹ )מילאנו( 199
סנטה מריה ֶדל פּוֹפּוֹלוֹ )רומא(
414
סנטה מריה ֶדלֶ ה גראציֶיה )מילאנו(
204
פּאצ'ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
404 ,402
סנטה מריה ֶדלָ ה קוֹנסוֹלאציוֹנֶ ה
)טוֹדי( 256
פּאלאצוֹ קוֹרסיני )רומא( 432
ספוֹרצסקוֹ )מילאנו( 196
ֶ
קסטלו
בּראנקאצ'וֹ ,החשמן רינאלדו
Brancaccio, Cardinal Rinaldo
קברו 492
ליצ'ה Brancacci,
בּראנקאצ'יֶ ,פ ֶ
302 Felice
בּראנקוּזי ,קונסטנטין Brancusi,
Constantin
יאסטרה 109
ָ
ָמ
בּראצ'אנוֹ 470 Bracciano
בּראצ'אנוֹ ,לאגוֹ די Bracciano, Lago
470 di
בּראק ,ז'ורז' 109 Braque, Georges
בּרבּאריגוֹ ,אנטוניו Barbarigo,
163 Antonio
ברברה הקדושה )פאלמה ִאיל וֶ קיוֹ(
123
רבּריני )רומא( 450 ,449 Barberini
ָבּ ֶ
ֶבּרגאמוֹ ,192 ,191 ,188 Bergamo
205
ֶבּרגוֹניוֹנֶ ה 207 ,199 Bergognone
סוּזָ ה ,הפוליפטיכון של 222
ֶצ'רטוֹזָ ה די פּאביָה 209 ,208
ֶבּרוּגֶ ֶטהֶ ,פּדרוֹ Berruguete, Pedro
הדוכס ֶפ ֶדריקוֹ 375
ברוטוס 407 ,393 Brutus
ברויגל ,פיטר 205 Brueghel, Pieter
ברונו ,ג'וֹרדאנוֹ Bruno, Giordano
405 ,62

בּרוֹנזינוָֹ ,אניוֹלוֹ Bronzino, Agnolo
279
אוֹנוֹרה מטולדו 293
ֶאלֶ ָ
דיוקן של אציל 227
דיוקנה של לוקרציה ָפּנצ'אטיקי 33
לוֹרנטיוּס
מות הקדושים של ֶ
הקדוש 298
קוזימו הראשון 293
אוֹנוֹרה )פירנצה( 295
ָ
קפלה די ֶאלֶ
בּרוּני ,ליאונרדו Bruni, Leonardo
קברו 288
בּרוּניקוֹ )בּרוּנֶ ק( 175 Brunico
בּרוּנֶ לוֹ די מוֹנטאלצ'ינוֹ ,יין Brunello
255 ,254 di Montalcino wine
ברונלסקי ,פיליפו Brunelleschi,
Filippo
דיוקנו 60
דלתות בית�הטבילה )פירנצה(
286
הדואומו )פּיסטוֹיָה( 331
הדואומו )פירנצה( ,257 ,60 ,35
285 ,283 ,275
סן לורנצו )פירנצה( San Lorenzo
299 ,298
קרוֹצ'ה )פירנצה( 256
ֶ
סנטה
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( 305 ,304
אינוֹצ'נטי )פירנצה(
ֶ
ספּדאלֶ ה ֶדלי
ֶ
281 ,279 ,61
עקדת יצחק 287
פאלאצו פּיטי )פירנצה( 306
נוּנציא ָטה
ַ
סנטיסימה ָא
ָ
פיאצה ֶדלָ ה
)פירנצה( 281
קרוֹצ'ה
ֶ
קפלה פּאצי ,סנטה
)פירנצה( 288
בּרוּסאצוֹרצי ,דומניקו Brusazorzi,
156 Domenico
בּרוּסטוֹלוֹן ,אנדריאה Brustolon,
165 ,107 Andrea
ֶבּרטיני ,ג'ובאני Bertini, Giovanni
493
ֶבּרטיני ,פּאצ'וֹ 493 Bertini, Pacio
ֶבּרי ,הדוכס מ– 225 Berry, Duc de
)ה(בריגדות האדומות Red Brigades
69
בּרידוֹנֶ ה ,פטריק Brydone, Patrick
536
לוּצ'אנוֹ 41 Berio, Luciano
ָ
ֶבּריוֹ,
בּריוֹסקוֹ ,אנדריאה ִ’איל ריצ'וֹ'
ִ
98 “Briosco, Andrea “Il Riccio
)טינטוֹרטוֹ( 104
ֶ
)ה(בריחה למצריים
בריטיש איירווייז British Airways
625
יי�צ'רביניָה 218 Breuil-Cervinia
בּר ֶ
ֵ
בּרסאנוֹנֶ ה
בּריקסן ,ראו ֶ
ֶ
ברלוסקוני ,סילביו Berlusconi,
69 Silvio
ברליוז ,הקטור 413 Berlioz, Hector
נטוּרה
בּוֹנאב ָ
ֶ
ֶבּרלינגיֶירי,
Berlinghieri, Bonaventura
תמונת המזבח של פרנציסקוס
הקדוש 30

ֶבּרנאר מקלֶ רבוֹ ,הקדוש Bernard of
473 Clairvaux, St
נטה ,נהר 153 Brenta, Fiume
בּר ָ
ֶ
נטה ,תעלת 164 Brenta, Canale
בּר ָ
ֶ
ברניני ,ג'אן לורנצו Bernini, Gian
408 ,385 ,264 ,35 Lorenzo
אפולו ודפנה 443
דגם של מזרקה 93
דוד 443
המלאכים של סנט'אנדריאה ֶדלֶ ה
פראטה )רומא( 413
ֶ
הקפלה של משפחת קיג'י ,סנטה
מריה ֶדל פּוֹפּוֹלו )רומא( 414
לבּרטוֹני
לוּדוֹביקה ָא ֶ
ָ
התעלותה של
המבורכת 433
התעלותה של תרזה הקדושה ,63
416
רספוֹנֶ ה 541 ,443
חטיפתה של ֶפּ ֶ
מדוזה 391
סן פייטרו )רומא( 422
סנט'אנדריאה ַאל קווירינאלֶ ה
)רומא( 415
רבה
סוֹפּרה מינֶ ָ
ָ
סנטה מריה
)רומא( 406
רבּריני )רומא( 415
פאלאצו ָבּ ֶ
מוֹנטצ'יטוֹריוֹ )רומא(
ֶ
פאלאצו די
409
קוּאטרוֹ פיוּמי ,380
פונטנה ֵדיי ָ
403
פונטנה ֶדל טריטוֹנֶ ה )רומא( 27
פיאצה סן פייטרו )רומא( 420
ֶבּרניני ,פייטרו ,413 Bernini, Pietro
442
נצ'יפוֹרטה ,הנסיך ג'וזפה
ֶ
בּר
ָ
Branciforte, Giuseppe, Prince
536 of
ברנר ,מעבר�ההרים Brenner Pass
143
אוֹסטה ,הקדוש Bernard
מא ָ
ברנרדו ָ
218 of Aosta, St
ברנרדינו מסיינה ,הקדוש
,210 Bernardino of Siena, St
356
קברו 508
)בּריקסן( Bressanone
ֶ
בּרסאנוֹנֶ ה
ֶ
175 ,172
ברצלונה ,אמנה )1529) Barcelona,
62 Treaty of
בּר ָשה 207 Brescia
ֶ
פרה Bartolomeo, Fra
ברתולומאוָ ,
279
אלוהים עם קתרינה הקדושה ועם
מריה מגדלנה 327
ריקוֹרדיָה
ִ
מדונה ֶדלָ ה מיזֶ
)ה(בשורה )גירלאנדאיוֹ( 348
)ה(בשורה )ליאונרדו ָדה וינצ'י( 293
)ה(בשורה )מרטיני( 290
)ה(בשורה )פּוֹנטוֹרמוֹ( 308
)פּינטוּריקיוֹ( 366
ִ
)ה(בשורה
)פרה ָאנגֶ 'ליקוֹ( ,278 ,31
)ה(בשורה ָ
336
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בת האופה 415 La Fornarina
בתי�מרקחת 619
בתי�שימוש ציבוריים 617

ג

גאג'יני ,אנטונינו Gagini, Antonino
537
גאג'יני ,אנטונלו Gagini, Antonello
541
ציטה ,פסלים
אוֹראטוֹריוֹ די סנטה ָ
)פלרמו( 533
חופת המזבח של סנטה מריה ֶדל
גֶ 'זוּ )טראפּאני( 536
יוחנן המבשר 537
סנטה קתרינה 532
גאג'יני ,ג'אן דומניקו Gagini, Gian
534 Domenico
גאג'יני ,דומניקו Gagini, Domenico
537
גאג'יני ,פאציוֹ 534 Gagini, Fazio
גאדיָ ,אניוֹלוֹ 332 Gaddi, Agnolo
גאדי ,תדאו ,288 Gaddi, Taddeo
289
ג'אז 609 ,608
פסטיבלים 71
רומא 450 ,449
גָ ֶא ָטה 475 Gaeta
גאטי 210 Gatti
גאלאטינָ ה 517 ,515 Galatina
גאלגאנוֹ הקדוש 339 Galgano, San
גאלוֹ ,פרנצ'סקו Gallo, Francesco
233
סארה Galuppi,
לד ֶ
גאלוּפּיָ ,בּ ָ
125 Baldassare
גאלים 50 ,49 Gauls
גאמבּארה ,החשמן Gambara,
ָ
469 Cardinal
ג'אמבּוֹלוֹניָה 262 Giambologna
חטיפת הנשים הסאבּיניות 295
מזרקת אוקיאנוס 307
מרקורי 287 ,283
פונטנה די נֶ טוּנוֹ )בולוניה( 266
פסלו של פרדיננדו הראשון ,278
281
מיקלֶ ה Giambono,
ג'אמבּוֹנוֶֹ ,
373 ,111 Michele
גאמבּלוֹ ,אנטוניו Gambello,
ֶ
124 ,123 Antonio
ג'אמבּלי ,פייטרו Giambelli, Pietro
ֶ
281
ג'אן ניקולא די פאולו Gian Nicola
356 di Paolo
ד'אסטי Gandolfino
גאנדוֹלפינוֹ ָ
232 d'Asti
ג'אניקולה די פאולו Giannicola di
363 Paolo
ג'אנפרנקוֹ ֶפ ֶרה )מילאנו(
201 ,200 Gianfranco Ferrè
גארדה ,לאגוֹ די Garda, Lago di
ָ
152

גארדוֹנֶ ה 152 Gardone
ג'ארדינו ֶדל לאגו )רומא( Giardino
442 del Lago
גארסיוֹ 233 Garessio
ֶ
גוּאיניג'י ,פאולו Guinigi, Paolo
327 ,326
גוּאלפים 297 ,58 ,57 Guelfi
ֶ
גוּארדי ,פרנצ'סקו Guardi,
ַ
205 ,107 Francesco
גוּאריֶינטוֹ Guariento
ַ
מלאכים בשריון 162
גוּארינוֹ Guarini, Guarino
גוּאריניַ ,
ַ
62
סן לורנצו )טורינו( 228 ,189
ֶינצה
פּאלאצו ֶדל'אקדמיה ֶדלֶ ה שי ֶ
)טורינו( 226
ריניאנוֹ )טורינו( ,188
פּאלאצו ָק ָ
227
סאקרה סינדוֹנֶ ה
ָ
קפלה ֶדלָ ה
)טורינו( 225
גוּארצ'ינוֹ ,405 ,373 ,269 Guercino
ֶ
408
'נצה( 262
)פּיאצ ָ
ֶ
הדוּאוֹמוֹ
לוצ'יה הקדושה 327
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
327
ג'ובאנה הראשונה ,מלכת נאפולי
Giovanna I, Queen of Naples
59
ד'אלֶ מאניָה Giovanni
ג'ובאני ָ
123 d'Alemagna
ג'ובאני ָדה ורונה Giovanni da
493 Verona
ג'ובאני ֶדה' סנטי 'Giovanni de
98 Santi
ג'ובאני די בּארטוֹלוֹ Giovanni di
147 Bartolo
ג'ובאני די סימוֹנֶ ה Giovanni di
328 Simone
ג'ובאני מדוּראצוֹ John of Durazzo
קברו 493
גוּבּיוֹ 356 ,355 ,353 Gubbio
פסטיבלים 70
טיול באיטליה האטרוסקית 17
ג'וּג'ארוֹ ,ג'ורג'ו Giugiaro, Giorgio
42
גוגן ,פול 198 Gauguin, Paul
ד'א ֶרצוֹ 40 Guido d'Arezzo
גווידו ָ
גווידו ָדה קוֹמוֹ Guido da Como
328
פוֹליאנוֹ Guidoriccio
ַ
גווידוֹריצ'וֹ ָדה
58 da Fogliano
גווידטוֹ ָדה קוֹמוֹ Guidetto da
ֶ
326 Como
גוויצ'ארדיני ,פרנצ'סקו
305 Guicciardini, Francesco
ג'וטו 162 ,161 ,159 ,58 Giotto
אי�צדק 161
גירוש הסוחרים מבית המקדש 160
הפגישה בשער הזהב 30

הקאמפּנילֶ ה )פירנצה( 284
ָ
הקוֹרטי 160
ֶ
חייו של פרנציסקוּס הקדוש ,358
365 ,359
אינוֹקנטיוּס
ֶ
חלומו של האפיפיור
השלישי 57
סט ָפנֶ סקי 427
טריפטיכון ֶ
יום הדין 161
מריה הקדושה מוצגת בבית�
המקדש 161
מריה של כל הקדושים 290,292
פסיפס 423
פרנציסקוּס הקדוש מופיע בפני
בארל 360-61
הנזירים ָ
ציור�הקיר בּוֹניפאציוּס השמיני 440
ציורי�הקיר בבזיליקה די סן
פרנצ'סקו )אסיזי( 353 ,251 ,69
ציורי�הקיר בקפלה בּארדי
)פירנצה( 289 ,288
סקרוֹבני
ֶ
ציורי�הקיר בקפלה ֶדלי
)פאדובה( 160 ,81
קינה על מותו של ישו 161
גוֹלדוֹני ,קרלו ,39 Goldoni, Carlo
64
לקאנטארה Gole
ָ
ל'א
גוֹלֶ ה ֶד ָ
542 dell'Alcantara
ג'וליאנו ָדה ַמאיאנוֹ Giuliano da
490 Maiano
ג'וליו רומאנו ,33 Giulio Romano
211
גוּליֶילמוֹ 265 ,264 Wiligelmus
גוּליֶילמוֹ ָדה פיזה Guglielmo da
331 Pisa
גוּליֶילמוֹ הראשון ,המלך William I,
490 King
קברו 534
גוּליֶילמוֹ ’הרע' William the Bad
522
גוּליֶילמוֹ השני ,המלך William II,
534 ,482 King
קברו 534
גונדולות 635 ,112 ,92
גוֹנצאגָ ה ,לודוביקו Gonzaga,
211 Lodovico
גוֹנצאגָ ה ,משפחת Gonzaga family
211
גוֹנצאגָ ה ,פדריקו השני Gonzaga,
211 Federico II
)א ֶרצוֹ(
ג'וֹסטרה ֶדל ָסראצ'ינוֹ ָ
ָ
72 Giostra del Saracino
גוֹצוֹליֶ ,בּנוֹצוֹ Gozzoli, Benozzo
363 ,349 ,329
חיי אוגוסטינוס הקדוש 349
חייו של פרנציסקוּס הקדוש 365
ֶסרמוֹנֶ ָטה 474
תהלוכת חכמי הקדם 60-61
גוצ'י 43 Gucci
גוצ'י )ונציה( 129 ,128 Gucci
גוצ'י )מילאנו( 201 ,200 Gucci
גוצ'י )פירנצה( 310 Gucci

פּוֹנטה )פיזה( 71
ֶ
ג'וֹקוֹ ֶדל
ג'ורג'ו ארמאני )מילאנו( Giorgio
201 ,200 Armani
ג'ורג'ונֶ ה 105 Giorgione
המדונה והילד עם הקדושים ליברל
ופרנציסקוס 153
הסערה 110,153
ונוס הישנה 291
מקום הולדתו 153
שלושת גילאי האדם 306
לוּקה Giordano, Luca
ג'וֹרדאנוָֹ ,
532 ,492 ,491
גוֹריציָה 167 Gorizia
גותים 54 Goths
גותית ,אדריכלות 34
ונציה 84
גֶ 'זוּ נוּאוֹבוֹ )נאפולי( Gesù Nuovo
493
גֶ 'זוּ )פלרמו( 530 Gesù
גֶ 'זוּ )רומא( 407 ,385 ,35 Gesù
מפת רחובות 407
'זוּאלדוֹ ,קרלו 40 Gesualdo, Carlo
גֶ ָ
גָ טאפּוֹנֶ ה ,364 ,356 Gattapone
365
)ה(גטו )רומא( 405 Ghetto
לאטה 162 ,159 Gattamelata
גָ ָט ֶמ ָ
)דוֹנאטלוֹ( 282
ֶ
גיאורגיוס הקדוש
גיאורגיוס הקדוש הורג את הדרקון
ָ)קרפּאצ'וֹ( 124
גיאורגיוס מאנטיוכיה George of
532 Antioch
גיבּלינים 58 ,57 Ghibellini
ֶ
גיבּרטי ,לורנצו Ghiberti, Lorenzo
ֶ
אגן הטבילה 346
נמיקלֶ ה )פירנצה( 287
אוֹרס ֶ
ָ
בית הטבילה )סיינה( 342
דלתות בית�הטבילה )פירנצה( ,31
286 ,284
חלון ויטראז' 285
עקדת יצחק 287
שערי גן�העדן 286 ,31
מוּאן Guillaume le Moine
גִ יוֹם לֶ ה ַ
496
ג'יימס ,הנרי ,94 James, Henry
109 ,105
גיסקאר ,רובר Guiscard, Robert
522 ,56
גירוש הסוחרים מבית המקדש )ג'וֹטוֹ(
160
גירלאנדאיוֹ ,דומניקו Ghirlandaio,
349 ,305 ,295 ,281 Domenico
דיוקנו של כריסטופר קולומבוס
243
הבשורה 348
הסעודה האחרונה 301 ,280
הקפלה הסיסטינית )רומא( 430
חיי יוחנן הקדוש 301
ישו בהדרו 338
ריקוֹרדיָה 301
ִ
מדונה ֶדלָ ה מיזֶ
מריה הקדושה עם קדושים 326

טריניטה
ָ
ציורי�הקיר בסנטה
)פירנצה( 296
גירלאנדאיוֹ ,רידוֹלפוֹ ֶדל
279 Ghirlandaio, Ridolfo del
'לאט ִריֶיה 578 Gelaterie
גֶ ֶ
גֶ לוֹן 546 Gelon
גלוֹר ָ
ֶ
נצה 174 Glorenza
ליארדי ,רוֹזאריוֹ Gagliardi, Rosario
גָ ַ
547 ,483
גליליאו גליליי ,44 Galileo Galilei
319 ,62 ,45
דיוקנו 330
המגדל הנטוי של פיזה 330
המוזיאון לתולדות המדע )פירנצה(
289
הקמפּאנילֶ ה )ונציה( 121
ָ
משפטו 408 ,63
פּאלאצו ֶדל בּוֹ )פאדובה( 163
קברו 288
גליליאו גליליי ,נמל�התעופה )פיזה(
624-5 Galileo Galilei Airport
גליקוֹן מאתונה Glykon of Athens
495
גלריה אומברטו הראשון )נאפולי(
497 Galleria Umberto I
גלריה ֶדל'אקדמיה )פירנצה( Galleria
279 ,13 dell'Accademia
מפת רחובות 278
)ה(גלריה הלאומית לאמנות עתיקה
)רומא( Galleria Nazionale
432 d'Arte Antica
)ה(גלריה המחוזית של סיציליה
)פלרמו( Galleria Regionale di
533 Sicilia
מנוּאלֶ ה ֶסקוֹנדוֹ
גלריה ויטוריו ֶע ֶ
)מילאנו( Galleria Vittorio
198 ,189 ,35 Emanuele II
גלריה טוֹרנאבּוּאוֹני )פירנצה(
310 ,309 Galleria Tornabuoni
גלריות לאמנות ,ראו מוזיאונים
וגלריות
גלריות לאמנות ,ראו מוזיאונים
וגלריות
גלריית נופים של רומא העתיקה
)פּאניני( 64
ג'מיניאנו הקדוש Geminiano, San
קברו 264
)ה(גן הבוטאני )רומא( Orto
432 Botanico
גֶ 'נארגֶ 'נטוּ ,הרי Gennargentu,
554 ,551 ,549 Monti del
)טינטוֹרטוֹ( 120 ,118
ֶ
גן�העדן
ג'נובה ,236 ,235 ,143 Genoa
240-43
אדריכלות 189
מעבורות רכב 627
מפת רחובות 240-41
גן�חיות
וילה בּוֹרגֶ זֶ ה )רומא( Villa
442 Borghese

בּריאנוֹ Gentile da
גֶ 'נטילֶ ה ָדה ָפ ַ
Fabriano
המדונה של הצניעות 329
הערצת חכמי הקדם 292 ,31
רטמיסיָה Gentileschi,
גֶ 'נטילֶ סקיָ ,א ֶ
415 ,405 Artemisia
יהודית 306
גני הוותיקן )רומא( 421
גניבה 631 ,618
גנים ,ראו פארקים וגנים
גֶ 'נצאנוֹ Genzano
פסטיבלים 71
גפנים
במרכז איטליה 255
בצפון�מערב איטליה 187
גראבינָ ה ,פרדיננדו ,נסיך פּאלאגוֹניָה
Gravina, Ferdinando, Prince of
536 Palagonia
גראדוֹ 168 Grado
)ה(גראן טוּר 64-5 Grand Tours
גראן סאסוֹ 508 ,507 Gran Sasso
גראן פרדיזו ,פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל
Gran Paradiso, Parco Nazionale
220-21 ,215 ,182 del
גראן פּרי איטליה ,מרוץ מכוניות
75 Italian Grand Prix
'ראצ'ה 525 Gerace
גֶ ֶ
גָ רגאנוֹ ,חצי�האי Gargano,
512 ,506 Penisola del
גרגוריאני ,המוזיאון לאמנות אזרחית
)רומא( Gregorian Profane
426 Museum
גרגוריוס ה� ,11האפיפיור Gregory
344 ,59 XI, Pope
גרגוריוס ה� ,13האפיפיור Gregory
404 XIII, Pope
גרגוריוס ה� ,15האפיפיור Gregory
409 XV, Pope
גרגוריוס הגדול ,האפיפיור Gregory
421 ,55 the Great, Pope
גרגוריוס השביעי ,האפיפיור
56 Gregory VII, Pope
גרגוריוס התשיעי ,האפיפיור
57 Gregory IX, Pope
ראטה 471 Grottaferrata
גרוֹטאפ ָ
ֶ
צוּרה )קאפּרי( Grotta
גרוֹטה ָא ָ
ָ
502 Azzurra
גרוֹטה די טוֹיראנוֹ Grotte di Toirano
ֶ
239
גרוֹטה די נֶ טוּנוֹ Grotta di Nettuno
ָ
553
גרוֹטה די פראזאסי Grotte di
ֶ
376 Frasassi
גרוֹטה די קסטלאנָ ה Grotte di
ֶ
515 Castellana
בּוּאה מרינו Grotta del
גרוֹטה ֶדל ֶ
ָ
554 Bue Marino
רדה 553 Grotta Verde
גרוֹטה וֶ ֶ
ָ
גֶ 'רוֹלאמוֹ רוֹמאנינוֹ Gerolamo
178 Romanino
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גריבאלדי ,אניטה Garibaldi, Anita
243
גריבאלדי ,ג'וזפה Garibaldi,
235 ,47 Giuseppe
אנדרטה לזכרו 372
האלף 243 Mille
המוזיאון הלאומי גריבאלדי )איזוֹלָ ה
קאפּר ָרה( 552
ֶ
המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד
איטליה )טורינו( 227
ריזוֹרג'ימנטוֹ 66-7
ֶ
גריטי ,משפחת 95 Gritti family
גרייבס ,מייקל 42 Graves, Michael
גרינוויי ,פיטר Greenaway, Peter
228
ֶגרסוֹנֵ ה ,עמק Gressoney, Val de
218
רפאניאנָ ה 322 Garfagnana
ַ
גָ
ֶגרקוֹ ,אמיליו 159 Greco, Emilio
המוזיאון לאמנות מודרנית ע“ש
אמיליו ֶגרקוֹ )אוֹרביֶיטוֹ( 362
גשר האנחות )ונציה( Ponte dei
Sospiri
מפת רחובות 113
גתה ,יוהאן וולפגנג פון Goethe,
,412 ,64 Johann Wolfgang von
536

ד

דאדי ,ברנרדו Daddi, Bernardo
287
דאלי ,סלבדור 109 Dalí, Salvador
ד'אלֶ ָמה ,מאסימוֹ D'Alema,
ָ
28 Massimo
דאנדוֹלוֹ ,אנדריאה ,הדוג'ה של ונציה
Dandolo, Andrea, Doge of
Venice
קברו 117
דאנדוֹלוֹ ,אנריקו ,הדוג'ה של ונציה
Dandolo, Enrico, Doge of
56 Venice
גבּריאלֶ ה D'Annunzio,
ֶ
ד'אנוּנציוֹ,
ָ
Gabriele
ויטוֹריאלָ ה )גארדוֹנֶ ה( Il
ַ
ִאיל
152 Vittoriale
סטה ,אלפונסו הראשון D'Este,
ד'א ֶ
ֶ
265 Alfonso I
סטהֶ ,ארקוֹלֶ ה הראשון D'Este,
ד'א ֶ
ֶ
265 Ercole I
בּיאטריצ'ה D'Este,
ֶ
סטה,
ד'א ֶ
ֶ
Beatrice
קברה 208
סטה ,ג'וליוֹ 265 D'Este, Giulio
ד'א ֶ
ֶ
סטה ,החשמן איפּוֹליטוֹ 472
ד'א ֶ
ֶ
סטה ,לֵ יאוֹנֶ לוֹ D'Este, Leonello
ד'א ֶ
ֶ
205
סטה ,משפחת D'Este family
ד'א ֶ
ֶ
265 ,264 ,259
סטה ,ניקולו השלישי D'Este,
ד'א ֶ
ֶ
265 Nicolò III

סטה ,ניקולו השני D'Este,
ד'א ֶ
ֶ
265 Nicolò II
סטה ,פּאריזינָ ה D'Este, Parisina
ד'א ֶ
ֶ
265
ראנטה D'Este, Ferrante
סטהֶ ,פ ֶ
ד'א ֶ
ֶ
265
ד'אסקאניוֹ ,קוֹראדינוֹ D'Ascanio,
43 Corradino
דביוסי ,קלוד ָאשיל Debussy,
413 Claude Achille
דבר ,מגיפה 319 ,59 Black Death
דדלוס 539 Daedalus
דה סיקה ,ויטוריו De Sica, Vittorio
69 ,28
דוּאוֹמוֹ )קתדרלות(
אוֹסטה 219
ָא ָ
ָאגריגֶ 'נטוֹ 539
אוּדינֶ ה 166
אוֹטראנטוֹ 517
אוֹרביֶיטוֹ 362-3 ,34
אוּרבּינוֹ 375
אוֹרטיגָ 'ה 546
אוֹריסטאנוֹ 554
ָאטרי 508
לבּנגָ ה 239
ָא ֶ
ָאלגֶ רוֹ 552
ָאמאלפי 501
אנאניִי 474
ֶאנָ ה 541
ָאסטי 233
אסיזי 365 ,359
פּיצ'נוֹ 377
ָאסקוֹלי ֶ
ריצ'ה 537
ֶא ֶ
ָא ֶרצוֹ 333
בּוֹזָ ה 553
בּוֹלצאנוֹ 176
ֶבּלוּנוֹ 165
ֶבּנֶ ֶבנטוֹ 500
בּרסאנוֹנֶ ה 175
ֶ
בּר ָשה 207
ֶ
ג'נובה 241 ,240
'ראצ'ה 525
גֶ ֶ
גָ ֶא ָטה 475
גוּבּיוֹ 356
גראדוֹ 168
ווֹלט ָרה 338
ֶ
ויטרבּוֹ 468
ֶ
'נצה 154
ויצ ָ
ֶ
וֶ נוֹזָ ה 522
ורונה 149
רצ'לי 232
וֶ ֶ
ָטאוֹרמינָ ה 542
טאראנטוֹ 515
טוֹדי 365 ,363
טורינו 224-5
טראני 513
ֶטראצ'ינָ ה 475
טרבי 164
ֶ
טרויה 512-13 ,483
ֶיסטה 169
טרי ֶ
ִ

טרנטוֹ 178
ֶ
ל'אקווילָ ה 508
ָ
לאנצ'אנוֹ 511
לוּצ ָ'רה 512
ֶ
לֶ ֶצ'ה 516
מאט ָרה 523
ֶ
מריטימה 339
ָ
מאסה
ָ
מוֹדנָ ה 264
ֶ
מוֹנטפּוּלצ'אנוֹ 337
ֶ
ָ
מוֹנצה 205 ,188
מוֹנר ַיאלֶ ה ,527 ,482 ,478 ,34
ֵ
534-5
מילאנו 197 ,183
ֶמלפי 522
מנטובה 211
ָמרסאלָ ה 538
נאפולי 491
נוֹבארה 231
ָ
נוֹטוֹ 547
נוֹרצ'ה 367
ָ
סאלֶ רנוֹ 502
סאסארי 552
סוּזָ ה 222
סטילוֹ 524
סיינה 342-7 ,342 ,35
סיראקוזה 35
סיראקוזה 483
סן לֵ יאוֹ 372
מיניאטוֹ 332
ָ
סן
ספּוֹלֶ טוֹ 364
ֶסרמוֹנֶ ָטה 474
פּאביָה 207
פאדובה 159 ,158
פלרמו 531
פּארמה 263
ָ
פּוֹרדנוֹנֶ ה 166
ֶ
נצה 256
פּיא ָ
ֶ
'נצה 262
פּיאצ ָ
ֶ
רמרינָ ה 541
פיאצה ָא ֶ
נצה 262
פיד ָ
ֶ
פיזה 328 ,319 ,250
פּיטיליאנוֹ 351
ָ
פיֶיזוֹלֶ ה 333
פּינֶ רוֹלוֹ 223
פּיסטוֹיָה 331
פירנצה ,257 ,250 ,35 ,12-13
284-6 ,282 ,275
פּראטוֹ 332
ֶפּרוּגָ 'ה 356
פריוּלי 167
צ'יבידאלֶ ה ֶדל ִ
ֶצ'פאלוּ 539
קאטאניָה 543
קארארה 322
ָ
קוֹמוֹ 195
ליאנוֹ 165
קוֹנֶ ָ
קיוּזי 336
ליארי 555
ַק ָ
קסטלפרנקו וֶ נֶ טוֹ 153
קרמוֹנָ ה 210
ֶ
ראבלוֹ 501
ֶ

רוּבוֹ די פּוּליָה 483
דואר 623
דואר ,סניפים 623
דוֹג'ים ,ארמון )ונציה( ,ראו פּאלאצוֹ
דוּאקאלֶ ה
)דוֹנאטלוֹ( 287 ,31
ֶ
דוד
דוד וגולית )טיציאן( 33
דוד )וֶ רוֹקיוֹ( 31
דוד )מיכלאנג'לו( 322 ,294 ,279 ,32
דוחה יתושים 619
)ה(דוכס והדוכסית מאוּרבּינוֹ )פיירו
ֶדלָ ה פרנצ'סקה( 292 ,291
)ה(דוכס פדריקו ֶ)בּרוּגֶ ֶטה( 375
דולומיטי סקי ,פסטיבל הג'אז
לטוֹ–אדיגֶ 'ה( Dolomiti
ָ
נטינו�א
ָ
)טר
ֶ
70 Ski Jazz Festival
)ה(דולומיטים ,86-7 ,80 Dolomites
173 ,171
קאסטרוֹצה 177
ָ
סן מרטינו די
לביוֹ
סט ִ
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלוֹ ֶ
206 ,193
קאנאציי 176-7
ֵ
מפּצוֹ 165
ד'א ֶ
קוֹרטינָ ה ָ
קוּאה 238 Dolceacqua
דוֹלצ ַ'א ָ
ֶ
פסטיבלים 73
דולצ'ה וגבאנה )מילאנו( 201 ,200
דולצ'ה וגבאנה )פירנצה( 310
דוֹלצ'טוֹ ,יין Dolcetto 186
ֶ
דוֹמוֹדוֹסוֹלָ ה 230 Domodossola
דוֹמוּס פלאביָה )רומא( Domus
398 Flavia
דוֹמיטיאנוּס ,הקיסר Domitian,
426 Emperor
גבעת פּאלאטינוֹ )רומא( 399 ,398
פורום קיסר )רומא( 393
פיאצה נאבוֹנָ ה )רומא( 403
פסלו 28
שער טיטוס )רומא( 395
דומינגו ,פלאסידו Domingo,
41 Placido
דומיניקני ,המסדר Dominican
280 ,57 Order
נוֹבלָ ה )פירנצה(
סנטה מריה ֶ
300-301
רבה
סוֹפּרה מינֶ ָ
ָ
סנטה מריה
)רומא( 408
סנטה סאבּינָ ה )רומא( 441
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )ונציה( 122
דומניקוס הקדוש 36 Dominic, St
קברו 269 ,266
דוֹמניקינוֹ 491 ,471 Domenichino
ֶ
דוֹנאטלוֹ ,275 ,123 ,102 Donatello
ֶ
286
אגן הטבילה 346
נמיקלֶ ה )פירנצה( 287
אוֹרס ֶ
ָ
בית הטבילה )סיינה( 342
לאטה 162 ,159
גָ ָט ֶמ ָ
גיאורגיוס הקדוש 287 ,282
דוד 287 ,31
דוכן המטיף של האבנט הקדוש
)פּראטוֹ( 332

הבשורה 288
הדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
המדונה והילד 347
יהודית והולופארנֶ ס 295
יוחנן הקדוש 283
לה מדלנה 283
מארצוֹקוֹ 294 Marzocco
מושבי המקהלה 283
סן לורנצו )פירנצה( 299 ,298
קברו של החשמן רינאלדוֹ
בּראנקאצ'וֹ 492
רוֹסוֹרה הקדוש 329
ֶ
דוֹנָ ה ,ליאונרדו ,הדוג'ה של ונציה
Donà, Leonardo, Doge of
121 Venice
דוֹנינוֹ הקדוש 262 Donnino, San
דוֹניצטי ,גָ ֶאטאנוֹ Donizetti,
ֶ
191 ,67 ,41 Gaetano
קברו 205
דוּפוּרני ,ליאון 533 Dufourny, Léon
בּוּאוֹנינסניָה Duccio di
ֶ
דוּצ'וֹ די
58 Buoninsegna
המדונה של הפרנצ'סקנים 345
סטה 347 ,342 ,339 ,292
ָמ ֶא ָ
רוּצ'לאי 30
מדונה ֶ
דוּצ'י )פירנצה( 310 Ducci
דוֹריָה ,אנדריאה 235 Doria, Andrea
בּר ָנקלֵ יאוֹנֶ ה Doria,
דוֹריָהָ ,
555 Brancaleone
דוֹריָה ,משפחת ,238 Doria family
552 ,240
דוֹרסוֹדוּרוֹ )ונציה( Dorsoduro
מפת רחובות 106-7
דוּשאן ,מרסל Duchamp, Marcel
109
דיאלקטיקה )וֶ רוֹנֶ זֶ ה( 120
דיאנו מרינה Diano Marina
פסטיבלים 71
דיוניסיוס הראשון מסיראקוזה
538 Dionysius I of Siracusa
דיוניסיוס השני מסיראקוזה
485 Dionysius II of Siracusa
דיוֹקלֶ טיאנוּס ,הקיסר Diocletian,
372 ,115 ,54 Emperor
דיוקן איש צעיר בכובע אדום
)קרפּאצ'וֹ( 121
סטה
דיוקן אלפונסו הראשון לבית ֶא ֶ
)טיציאן( 265
דיוקן אשה צעירה )פּוֹלאיוּאוֹלוֹ( 196
דיוקן האפיפיור פאולוס השלישי לבית
פארנֶ זֶ ה עם אחייניו )טיציאן( 33
דיוקן כפול )טוּליוֹ לומברדו( 98
דיוקן לוקרציה פּאנצ'אטיקי )בּרוֹנזינוֹ(
33
דיוקן מואיז קיסלינג )מודיליאני( 203
דייג מוסר את טבעת נישואיה של
ונציה לים )בּוֹרדוֹנֶ ה( 33
דיקנס ,צ'רלס Dickens, Charles
413
אלבּרכט Dürer, Albrecht
ֶ
דירר,
ֶ
405 ,243 ,205

ֶדלֶ ָדה ,גראציה Deledda, Grazia
554
רוֹב ֶרה ,משפחת della Rovere
ֶדלָ ה ֶ
414 family
ֶדליטיוֹ ,אנדריאה Delitio, Andrea
508
דלק 630
דלתא 625 Delta
ֶד ֶמ ֶטר 541 ,485 Demeter
דמי כניסה 615
דמיאנוס הקדוש 36 Damian, St
ַדנָ ֵאה ומבול הזהב )טיציאן( 497
דנטה אליגיירי ,38 Dante Alighieri
275 ,259 ,58 ,57
גן�העדן 377
הדוּאוֹמוֹ )פירנצה( 284
הקומדיה האלוהית ,199 ,146 ,58
300 ,285 ,264
התופת ,338 ,268 ,179 ,160 ,58
523 ,430
כור המצרף 372
מקום הולדתו 283 ,282
פסלו 148
קברו 273
סקה 179
נט ָ
רוּאינָ ה ָד ֶ
ִ
דנטה מפרש את הקומדיה האלוהית
)מיקלינוֹ( 285
ֶ
דנטי ,איניאציו 424 Danti, Ignazio
דרוֹבטי ,ברנרדו Drovetti, Bernardo
ֶ
226
דרום איטליה 477-555
אדריכלות 482-3
המטבח המקומי 480-81
יוונים 484-5
לגלות את איטליה 15
מפה 478-9
דרכון 614 ,560

ה

האביב )בוטיצ'לי( 293 ,292
האדם הוויטרובי )ליאונרדו דה וינצ'י(
32
האימפריה הרומית 47
אדריכלות 384-5 ,34
הדרכים 51
טראזימנוֹ 357
ֶ
הקרב באגם
ופריוּלי 143
וֶ נֶ טוֹ ִ
מרפובליקה לאימפריה 50-51
סופרי רומא הקלאסית
פיצול האימפריה 54-5
תור הזהב 52-3
’האיש במסיכת הברזל' ìMan in the
223 Iron Maskî
האנבּרי ,סר תומאס Hanbury, Sir
ֶ
238 Thomas
האנט ,לי 245 Hunt, Leigh
האריז בר )ונציה( 95 Harry's Bar
מפת רחובות 112
הבסבורג ,שושלת Habsburg
171 dynasty
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פרדי( 348
הבריאה )בּארטוֹלוֹ די ֶ
הבשורה )אנטונלו ָדה ֶמסינָ ה( 533
הדוכס מאוּרבּינוֹ Urbino, Duke of
קברו 299
אוֹסטה 219
מא ָ
הדוכסים ָ
הוגו בוס )מילאנו( 201 ,200
הולביין ,הנס 205 Holbein, Hans
הולדת ונוס )בוטיצ'לי( 293 ,291 ,32
הולדת מריה הקדושה )אנדריאה ֶדל
סארטוֹ(
הומרוס 485 ,475 Homer
הוֹקסווּד ,סר ג'ון Hawkwood, Sir
339 John
הוראציוס 522 ,502 ,38 Horace
נצטי( 358
)לוֹר ֶ
)ה(הורדה מהצלב ֶ
)פרה ָאנגֶ 'ליקוֹ(
)ה(הורדה מהצלב ָ
280
הורדוס מלך יהודה Herod the
168 Great, King of Judea
הזמנה מראש
במלונות 559
במסעדות 578-9
ברכבת 629
החתונה )פיליפּוּצ'י( 349
ַהיֶיז ,פרנצ'סקו Hayez, Francesco
הנשיקה 202
היינריך הרביעי ,הקיסר Henry IV,
56 Emperor
היסטוריה 47-69
הירוֹנימוּס הקדוש ,37 Jerome, St
168
הירונימוס הקדוש )ליאונרדו ָדה
וינצ'י( 427 ,425
הירונימוס הקדוש עם כריסטופר
ואוגוסטינוּס הקדושים ֶ)בּליני( 99
הכתרתה של מריה הקדושה ֶ)בּליני(
372
הכתרתה של מריה הקדושה
)וֶ נֶ ציאנוֹ( 111 ,110
הליגה הצפונית 26
ֶהליוֹדוֹרוּס הקדוש Heliodorus, St
126
הלנה )בתו של הקיסר קונסטנטינוס(
445 Helena
הלנה הקדושה 334 Helena, Santa
רוּצ'לאי )דוּצ'וֹ די
המדונה ֶ
בּוּאוֹנינסניָה( 30
ֶ
המחאות נוסעים 620
המינגוויי ,ארנסט Hemingway,
112 Ernest
הממשל הטוב על כס המלכות
נצטי(
)לוֹר ֶ
ֶ
המסדר הפרנציסקני 57
הנחות
בכרטיסי רכבת 629 ,626
לסטודנטים 616
הנרי השביעי ,הקיסר Henry VII,
242 Emperor
הנרי השישי ,הקיסר Henry VI,
Emperor
קברו 531

)טיֶיפּוֹלוֹ( 107
העולם החדש ִ
הערצת חכמי הקדם )גֶ 'נטילֶ ה ָדה
בּריאנוֹ( Adoration of the Magi
ָפ ָ
31
)פּינטוּריקיוֹ(
ִ
הערצת חכמי הקדם
427 Adoration of the Magi
הפורום הרומי )רומא( 12
הפורום והשווקים )רומא( 392
הפלגה 611
הקוֹרטי )ג'וֹטוֹ( 160
ֶ
הר ֶאטנָ ה ,479 ,63 Monte Etna
543 ,484
ֶהרניקים 474 Hernici
הרץ 631 Hertz
ֶהרקוּלָ נֵ יאוּם ,52 Herculaneum
499 ,487 ,484
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)נאפולי( 494
השילוש הקדוש )מאזאצ'וֹ( 300
השכרה
אופניים 633
מכונית 631
התכריך של טורינו ראו התכריך
הקדוש
לבּרטוֹני
לוּדוֹביקה ָא ֶ
ָ
)ה(התעלות של
המבורכת ֶ)בּרניני( 433
)ה(התעלות של צ'צ'יליה הקדושה
)רפאל( 269
)ה(התעלות של תרזה הקדושה
ֶ)בּרניני( 416 ,63

ו

ואגָ הֶ ,פּרין ֶדל 421 Vaga, Perin del
ואזארי ,ג'ורג'ו 287 Vasari, Giorgio
גלריה אוּפיצי )פירנצה( 291 ,290
וילה ג'וליה )רומא( 444
יום הדין 285
ליצ'יטה )פירנצה( 308
ָ
סנטה ֶפ
פּאלאצו ֵדיי קאבאליֶירי )פיזה( 329
פּאלאצו וֶ קיוֹ )פירנצה( 295 ,294
)א ֶרצוֹ( 333
גראנדה ָ
ֶ
פיאצה
ציורי�הקיר בסנט'אנה ֶא סן
ברתולומאו ֵדיי לוֹמבּרדי )נאפולי(
493
)א ֶרצוֹ( 333
קאזָ ה די ואזארי ָ
קברו של מיכלאנג'לו 288
ואזאר ַיאנוֹ )פירנצה( 289
ִ
קוֹרידוֹיוֹ
ואל ג'נובה 178 Val Genova
ואל די ראצ'ינֶ ס 174 Val di Racines
ואל די ֶרן�נוֹטרדאם Val di Rhêmes-
220 Notre-Dame
ואל סאגוּנָ ה 179 Val Sugana
קאמוֹניקה 206 Val Camonica
ָ
ואל
ֶימוֹנטה Valle
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
ואלֶ ה ָ
215-33 d'Aosta e Piemonte
אקלים 76
היסטוריה 47
המטבח המקומי 184-5
ֶימוֹנטה על
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
ואלֶ ה ָ
המפה 216-17

מלונות 567-8
מסעדות 586-9
ואלֶ ה ֵדיי נוּראגֶ ה Valle dei
549 Nuraghe
ואלזֶ ר ,בני 218 Walser people
ואלי די קוֹמאקיוֹ Valli di
271 Comacchio
ואלנוֹנטה 221 Valnontey
ֶ
ואלנֶ רינָ ה 367 Valnerina
ואלריאנו 493 Valeriano
ואלריאנוס ,הקיסר Valerian,
115 Emperor
ואן ֶאגמוֹנט ,י432 Van Egmont, J .
ואן ַאייק ,יאן 227 Van Eyck, Jan
ואן גוך ,וינסנט Van Gogh, Vincent
198
ואן דייק ,אנטוני Van Dyck,
,242 ,227 ,202 ,99 Anthony
432 ,391 ,293 ,243
מריה הקדושה של מחרוזת
התפילה 532
ואנוויטלי ,לואיג'י Vanvitelli, Luigi
ֶ
500 ,482 ,349
ואני ,אנדריאה 345 Vanni, Andrea
ואני ,פרנצ'סקו Vanni, Francesco
344
ואסאלֶ טוֹ ,משפחת Vassalletto
440 family
ואסאלֶ טוֹ ,פייטרו Vassalletto,
446 Pietro
ואפּוֹרטי )סירות�אוטובוס( Vaporetti
ֶ
635 ,634
מפת קווים 140-41
ואקארוֹ 493 Vaccaro
ואקאריני 543 Vaccarini
ואראלוֹ 230 Varallo
ואראנוֹ 512 Varano
וארנָ ה 194 Varenna
ֶ
וגנר ,ריכארד Wagner, Richard
ג'וּסטיניאן )ונציה( 107
ַ
פאלאצו
פּאלאצו וֶ נדראמין קאלֶ רג'י )ונציה(
93
ֶפּרסיפאל 501 Parsifal
קפה ֶגרקוֹ )רומא( 412
ווֹיֶילוֹ 42 Voiello
ווֹלטה ,אלסנדרו Volta, Alessandro
ָ
44
וידה Walther
ווֹלטר פון ֶדר פוֹגֶ לוֶ ֶ
ֶ
von der Vogelweide
פסלו 176
ווֹלט ָרה 338-9 ,17 Volterra
ֶ
היסטוריה 59
ווּלקאנוֹ 537 Vulcano
ווּצ'יריָה )פלרמו( 532 Vucciria
ִ
וטראסט ֶב ֶרה )רומא(
ֶ
)ה(וותיקן
419-33 Vaticano e Trastevere
הקפלה הסיסטינית 428-30
חדרי רפאל 431
סיור בוותיקן 420-21
וֶ זוּב ,הר הגעש ,487 ,484 Vesuvius
499 ,498

ויא ֶרג'וֹ 323 Viareggio
ָ
פסטיבלים 73
פאסה 177 Vigo di Fassa
ויגוֹ די ָ
וִ יָה ָא ֶאמיליָה 262 ,259 Via Aemilia
וִ יָה ָאפּיָה אנטיקה )רומא( Via Appia
445 ,51 ,50 Antica
לאט ָיאה 222 Via Lattea
וִ יָה ֵ
)לוּקה( Via Fillungo
וִ יָה פילוּנגוֹ ָ
325
ויוואלדי ,אנטוניו Vivaldi, Antonio
64 ,63 ,41 ,40
ויוואריניָ ,אלביזֶ ה Vivarini, Alvise
98
ויוואריני ,אנטוניו Vivarini, Antonio
123
ויוואריני ,ברתולומאו Vivarini,
124 ,123 Bartolomeo
ויזה 614
ויטאלֶ ה די בולוניה Vitale di
269 Bologna
ויטוריה ,אלסנדרו Vittoria,
123 ,120 ,98 Alessandro
ויטוריו אמדאו השני ,דוכס סאבוֹיָה
Vittorio Amedeo II, Duke of
229 Savoy
מנוּאלֶ ה ,אנדרטה לזכר
ויטוריו ֶע ֶ
)רומא( Vittorio Emanuele,
67 Monumento
מפת רחובות 388
מנוּאלֶ ה השני ,המלך
ויטוריו ֶע ֶ
Vittorio Emanuele II, King
איחוד איטליה 344
מנוּאלֶ ה
האנדטרה לזכר ויטוריו ֶע ֶ
)רומא( 388
מקום הולדתו 227
סארה 218
ֶ
ריזוֹרג'ימנטוֹ 66
ֶ
ויטרבּוֹ 468-9 ,17 Viterbo
ֶ
פסטיבלים 72
ויטרוּביוּס Vitruvius
פסלו 148
וֵ יי 49 Veii
ֶיסטה 512 ,506 Vieste
וי ֶ
וילאג'וֹ גלוֹבּאלֶ ה )רומא( Villaggio
450 ,449 Globale
וילאנוֹבה ,תרבות Villanovan
ָ
48 period
וילות
)מירה(
למראנָ ה ָ
בּארק ָסה וָ ָ
ֶ
164 Barchessa Valmarana
וילה אדריאנה )טיבולי( Villa
472 Adriana
ֶיסטה( Villa
)טרי ֶ
וילה אוֹפּיצ'ינָ ה ִ
169 Opicina
לדוֹבּרנדיני )פראסקאטי(
ָ
וילה ָא
471 Villa Aldobrandini
וילה ֶאמוֹ )פאנצוֹלוֹ( Villa Emo
153
וילה בּוֹרגֶ זֶ ה )רומא( Villa
442-3 ,17 ,12 Borghese

רבּרוֹ )מאזֶ ר( Villa Barbaro
וילה ָבּ ָ
153 ,84
רבּריגוֹ 163 Villa Barbarigo
וילה ָבּ ָ
וילה ג'וליה )פלרמו( Villa Giulia
533
וילה ג'וליה )רומא( Villa Giulia
444 ,17
וילה גרגוריאנה )טיבולי( Villa
472 Gregoriana
וילה גרימאלדי )נֶ רבי( Villa
243 Grimaldi
סטה )טיבולי( Villa d'Este
ד'א ֶ
וילה ֶ
472
)פּלי(
וילה דוּראצוֹ�פּאלאוויצ'יני ֶ
243 Villa Durazzo-Pallavicini
)פּלי( 243 Villa Doria
וילה דוֹריָה ֶ
)ארטימינוֹ( Villa
וילה די ָארטימינוֹ ָ
332 di Artimino
האנבּרי 238 Villa Hanbury
ֶ
וילה
ואלגוּארנֶ ָרה )בּאגֶ ִריה( Villa
ַ
וילה
536 Valguarnera
'נצה(
)ויצ ָ
ואלמראנָ ה ַאיי נאני ֶ
ָ
וילה
157 Villa Valmarana ai Nani
וילה טאראנטוֹ )וֶ רבּאניָה( Villa
195 Taranto
וילה טראבּיָה )בּאגֶ ִריה( Villa
536 Trabia
וילה יוֹביס )קאפּרי( Villa Jovis
503
)ויטרבּוֹ( Villa Lante
לאנטה ֶ
ֶ
וילה
469 ,468 ,465
וילה לוּקסוֹרוֹ )נֶ רבי( Villa Luxoro
243
וילה מאנין )קוֹדרוֹיפּוֹ( Villa Manin
167
וילה מאנצוֹני )לֶ קוֹ( Villa Manzoni
195
וילה מדיצ'י )רומא( Villa Medici
413
)ס ְט ָרה( Villa
וילה נאציוֹנאלֶ ה ְ
164 Nazionale
וילה פארנֶ זינָ ה )רומא( Villa
432 Farnesina
)מאלקוֹנטנָ ה( Villa
ֶ
וילה פוֹסקארי
164 Foscari
וילה פּלאגוֹניָה )בּאגֶ ִריה( Villa
536 ,482 Palagonia
פלוֹרידיאנָ ה )נאפולי( Villa
ַ
וילה
497 Floridiana
וילה קרלוטה )קוֹמוֹ( Villa
195 ,194 Carlotta
וילה רומאנה )טינדארי( Villa
542 Romana
וילה רוֹמאנה ֶדל קאזאלֶ ה )פיאצה
רמרינָ ה( Villa Romana del
ָא ֶ
541 Casale
'נצה( La
)ויצ ָ
לָ ה רוטונדה ֶ
157 Rotonda
פּוֹג'וֹ ָא קאיאנוֹ 332 Poggio ,257
a Caiano
ראו גם ארמונות

ויליג'ארדיָ ,ארטוּרוֹ Viligiardi,
336 Arturo
וינה ,קונגרס )1815) Vienna,
65 Congress of
וינה ,שלום )1735) Vienna, Peace
64 of
מוֹנטפּוּלצ'אנוֹ Vino
ֶ
וינוֹ נוֹבּילֶ ה די
,254 Nobile di Montepulciano
255
ויניוֹלָ ה ,ג'אקומו בּארוֹצי ָדה Vignola,
Giacomo Barozzi da
גֶ 'זוּ )רומא( 35
וילה ג'וליה )רומא( Villa Giulia
444
)ויטרבּוֹ( Villa Lante
לאנטה ֶ
ֶ
וילה
469 ,468 ,465
פאלאצו פארנֶ זֶ ה ָ)קפּרארוֹלָ ה( 469
)נוֹרצ'ה( 367
ָ
קסטלינה
וינצ'י 331 Vinci
מיקלֶ ה Vincenzo di
וינצ'נצוֹ די ֶ
ֶ
327 Michele
ויסקונטי ,ביאנקה Visconti, Bianca
210
ויסקונטי ,הנסיך ג'אן גאלֶ ָאצוֹ
Visconti, Prince Gian Galeazzo
208 ,198 ,197 ,59
קברו 208
ויסקונטי ,לוּקינוֹ Visconti, Luchino
69 ,28
ויסקונטי ,משפחת Visconti family
191
ורונה 146
מילאנו 197 ,196
)סטרזינג( 174 Vipiteno
ֶ
ויפּיטנוֹ
ֶ
ויציני 541 Vizzini
'נצה 154-7 ,143 ,80 Vicenza
ויצ ָ
ֶ
לגלות את איטליה 14
מפת רחובות 154-5
מקום הולדתו 211
פסלו 211
וירגיליוּס ,431 ,191 ,39 ,38 Virgil
475 ,465
סילבה ִאי
ָ
לאסקס ,דייגו רודריגס ֶדה
ֶ
וֶ
Velázquez, Diego Rodriguez
de Silva y
אינוֹקנטיוּס העשירי 408
ֶ
האפיפיור
ולנטינו )פירנצה( 310 Valentino
ולנטינו )רומא( 448 ,447 Valentino
וֶ נאריָה ֵר ַיאלֶ ה 230 Venaria Reale
וֶ נדראמין ,אנדריאה ,הדוג'ה של
ונציה Vendramin, Andrea,
Doge of Venice
קברו 123
וֶ נוֹזָ ה 522 Venosa
ונוס מאוּרבּינוֹ )טיציאן( 291 ,33
)קאנוֹבה( 65
ָ
ונוס
ונוס של מדיצ'י ,293 Medici Venus
306
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ופריוּלי Veneto e Friuli
וֶ נֶ טוֹ ִ
143-71
אדריכלות 84-5
אקלים 77
המטבח המקומי 83 ,82
ופריוּלי על המפה 144-5
וֶ נֶ טוֹ ִ
לגלות את איטליה 14
מלונות 563-4
מסעדות 581-3
וֶ ניֶיר ,סבסטיאנו ,הדוג'ה של ונציה
Venier, Sebastiano, Doge of
Venice
אנדרטה לזכרו 122
ונציאנו ,פאולו Veneziano, Paolo
152
הכתרתה של מריה הקדושה ,110
111
ונציה 89-141 Venezia
דוֹרסוֹדוּרוֹ 106-7
סן פּוֹלוֹ 100-101
פיאצה סן מרקו 112-13
אדריכלות 84-5
אינדקס רחובות 130-39
בזיליקה די סן מרקו 114-15 ,34
גונדולות 112 ,92
האקדמיה 110-11 ,94
הקרנבל 73 ,64
ונציה על המפה 90-91
טוֹרצ'לוֹ 126-7
ֶ
לגלות את איטליה 13
מלונות 562-3
מסעדות 580-81
מפה 81 ,21
מפות רחובות
נמלי�תעופה 624-5
סן מרקו 56
סנטה מריה גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי
102-3
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו 122-3
גראנדה די סן רוֹקוֹ
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
104-5
עלייתה 56-7
פּאלאצו דוּקאלֶ ה 118-20
פסטיבלים 72 ,71 ,70
גראנדה 92-5
ֶ
קאנאל
ואפּוֹרטוֹ 140-41
ֶ
קווי
קניות 128-9
שמות רחובות 130
תחבורה 634-5
’ונציה בסכנה' ,קרן Venice in Peril
108 ,98 fund
וסטאליות ,הבתולות Vestal Virgins
396 ,395 ,394
וֶ ספּוּצ'יָ ,א ֶמריגוֹ Vespucci,
301 ,44 Amerigo
וֶ ספּוּצ'י ,משפחת Vespucci family
301
וֶ צאנוֹ 179 Vezzano
וֶ רגָ ה ,ג'ובאני Verga, Giovanni
ביתו )קאטאניָה( 543

וֶ רדי ,ג'וזפה ,41 Verdi, Giuseppe
211 ,67
וֶ רדיקיוֹ ,יין 376 ,Verdicchio 255
ורונה ,144 ,143 ,80 Verona
146-51
לגלות את איטליה 14 ,13
מפה 146-7
מאג'וֹרה 150-51
ֶ
סן זֶ נוֹ
עתיקות רומיות 53
פסטיבלים 73 ,71
רומיאו ויוליה 149
וֶ רוֹנֶ זֶ ה ,פאולו Veronese, Paolo
391 ,264 ,243 ,227 ,202 ,117
אונס אירופה 120
ארבעת המבשרים
ארוחתו של גרגוריוס הגדול 157
דיאלקטיקה 120
ההורדה מהצלב 147
הכתרתה של מריה הקדושה 108
הלנה הקדושה 427
הערצת חכמי הקדם 156
הציורים בסן סבסטיאנו )ונציה(
108
רבּרוֹ )מאזֶ ר( Villa Barbaro
וילה ָבּ ָ
153
זִ קנה ונעורים 120
יוּנוֹ מציעה את כתר הדוכסות
לוונציה 120
מות הקדושים של גיאורגיוס
הקדוש 149
משתה בבית לוי 111 ,110
ניצחונו של מרדכי 33
סן ג'אקומו ֶדל'אוֹריוֹ )ונציה( 101
קברו 108
וֶ רוֹקיוֹ ,אנדריאה ֶדל Verrocchio,
Andrea del
נמיקלֶ ה )פירנצה( 287
אוֹרס ֶ
ָ
דוד 31
מזרקת פּוּטוֹ 295
פסל הפרש של ברתולומאו קוֹלֶ אוֹני
32
פסל ראש�חזה של ישו 332
פסלו של קוֹלֶ אוֹני 123
רנאצה 245 Vernazza
ָ
וֶ
ג'ימיניאנוֹ ,יין
ַ
רנאצ'ה די סן
ָ
וֶ
Vernaccia di San Gimignano
254
וֶ ֶרס 218 Verrès
ורסאצ'ה )פירנצה( 310 Versace
רצ'לי 232 ,216 ,182 Vercelli
וֶ ֶ

ז

)מוֹרטוֹ( 33
זה האיש עם מלאך ֶ
זכוכית
חנויות בוונציה 129 ,128
מוזיאון הזכוכית )מוּראנוֹ( 125
זנון הקדוש 151 ,150 Zeno, San

ח

חבילות נופש 625
חברת הרכבות האיטלקית ,מודיעין
Italian State Railway
629 Information Office
חג המולד 73
חג�הפסחא 70
חגים 73
חגים מקומיים 610-11
חגים
לאומיים 73
מקומיים 610-11
)ה(חוטאים נידונים לגיהינום
)סיניוֹרלי( 32
ֶ
)לוּקה( 327 Ramparts
)ה(חומות ָ
חורף באיטליה 73
חטיפים ,ברים 578
חטיפת הנשים הסאביניות
)ג'אמבּוֹלוֹניה( 295
חטיפת הנשים הסאביניות )פייטרו
ָדה קוֹרטוֹנָ ה( 391
רספוֹנֶ ה ֶ)בּרניני( ,443
חטיפתה של ֶפּ ֶ
541
חיות בר
בּוֹסקוֹ ֶדלָ ה ֶמזוֹלָ ה 271
הדולומיטים 87
מאר ָמה 351
ֶ
ד'אבּרוּצוֹ,
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ָ
לאציוֹ ֶא מוֹליזֶ ה 510-11
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל גראן פרדיזו
220
ראו גם אקוואריומים; ציפורים;
גני�חיות
)ה(חיזיון של מרטינוּס הקדוש
)מרטיני( 30
חייה של מריה הקדושה )קאבאליני(
380
חייו של יוחנן הקדוש )גירלאנדאיוֹ(
301
חייו של פטרוס הקדוש )מאזאצ'וֹ(
302-3
חייו של פרנציסקוּס הקדוש )ג'וֹטוֹ(
365 ,359 ,358
חייו של פרנציסקוּס הקדוש )גוֹצוֹלי(
365
חיי�לילה
רומא 450
יימה השני ,מלך אראגון James II,
ָח ֶ
555 King of Aragon
חיסונים 619
אינוֹקנטיוּס
ֶ
חלומו של האפיפיור
השלישי )ג'וֹטוֹ( 57
חלומו של קונסטנטינוס )פיירו ֶדלָ ה
פרנצ'סקה( 31
חנויות מעצבים 606-7
חניבּליאנוּס 445 Hannibalianus
ָ
חניבעל 538 ,522 Hannibal
טראזימנוֹ 357
ֶ
הקרב באגם
חציית האלפים 50
חניה 631

חפירות ארכיאולוגיות 610
חשמלית 632

ט

טאבארוֹנֶ ה 242 Tavarone
טאדוֹלינֶ ה 195 Tadoline
ָטאוֹרמינָ ה 542 ,527 Taormina
פסטיבלים 71
טאליוֹני ,מריה 98 Taglioni, Maria
וינצ'נצוֹ Tamagni,
טאמאניֶ ,
338 Vincenzo
טאנציוֹ ָדה ואראלוֹ Tanzio da
231 ,230 Varallo
טוֹרקוּאטוֹ Tasso, Torquato
ַ
טאסוֹ,
265
טאסוֹני 264 Tassoni
טאקה ,פייטרו 281 Tacca, Pietro
ָ
טאקיטוּס 499 ,39 Tacitus
טאראנטוֹ 515 ,505 Taranto
טאראס 485 Taras
)ה(טארפּיאני ,הסלע )רומא( Tarpea,
389 Rupa
טארקוויני 50 Tarquinii
טארקוויניה 470 ,48 ,17 Tarquinia
טארקוויניוֹ האב Tarquinio the
48 Older
סוּפּרבּוּס ,המלך
טארקוויניוּס ֶ
49 Tarquinius Superbus, King
טבילתו של יוחנן המטביל )אנדריאה
פּיזאנוֹ( 30
טבלת המרה 617
טבלת מרחקים 631
טבע דומם )מוֹראנדי( 198
טוביה והמלאך רפאל )פּוֹלאיוּאוֹלוֹ(
226-7
טוֹדי 363 ,353 ,17 Todi
אדריכלות 365 ,256
טווח המחירים הזול 560
טוויין ,מארק 293 Twain, Mark
טוֹלמצוֹ 166 Tolmezzo
ֶ
טוֹלפה ,גבעות Tolfa, Monti della
ָ
466
טוֹמבּה ,אלברטו Tomba, Alberto
ָ
75
טוּסקאניָה 468 Tuscania
טוסקנה 319-51 Toscana
אוטובוסים בינעירוניים 633
אקלים 76
המטבח המקומי 253
טוסקנה על המפה 320-21
לגלות את איטליה 14
מלונות 571-2
מסעדות 592-4
טוֹסקניני ,ארתורו Toscanini,
195 Arturo
טוֹרג'אנוֹ 353 Torgiano
לאמבּרטי )ורונה( Torre dei
ֶ
טוֹרה ֵדיי
ֶ
148 Lamberti
טוֹרה ֶדל לאגוֹ פּוּצ'יני Torre del
ֶ
323 Lago Puccini

טוֹרה ֶדל ֶמרלוֹ ,ג'ובאני Torre del
ֶ
239 Merlo, Giovanni
טוֹרה ֶדל'אוֹרוֹלוֹג'וֹ )ונציה( Torre
ֶ
121 dell'Orologio
מפת רחובות 112
טוֹרה ֶדל'אוֹרוֹלוֹג'וֹ )רומא( Torre
ֶ
402 dell'Orologio
לאסקה )מילאנו( Torre
ָ
טוֹרה וֶ
ֶ
35 Velasca
קוֹזמה 265 Tura, Cosmè
ֶ
טוּרה,
ָ
טוֹרי ֶדל ואיוֹלֶ ט )הדולומיטים( Torri
87 del Vaiolet
טוֹרי ֶדלי ָאסינֶ לי ֶא גאריזֶ ָנדה
)בולוניה( Torri degli Asinelli e
268 Garisenda
מפת רחובות 267
טוֹריטי ,ג'אקוֹפּוֹ Torriti, Jacopo
417
טורינו ,217 ,215 ,182 Torino
224-9
אדרידכלות 189 ,35
מפה 224
פסטיבלים 71
טוֹרצ'לוֹ 126-7 ,13 Torcello
ֶ
טוֹרק ֶמ ָדה ,החשמן חואן ֶדה
ֶ
Torquemada, Cardinal Juan de
408
ֶטזֶ רוֹ 177 Tesero
טיבּאלדיֶ ,פּלֶ גרינוֹ Tibaldi,
421 Pellegrino
טיבולי 472 ,12 Tivoli
טיבּריוֹ ד'אסיזי 365 Tiberio d'Assisi
ֶ
טיבריוס ,הקיסר Tiberius, Emperor
503 ,475 ,52
טיבּרינָ ה ,איזוֹלָ ה )רומא( Tiberina,
ֶ
405 Isola
טיולים מודרכים 615
טיטוס 395 Titus
ג'אמבּטיסטה Tiepolo,
ָ
טיֶיפּוֹלוֹ,
205 ,111 Giambattista
אוּדינֶ ה 166
אלגוריה על נישואים 107
העולם החדש 107
'נצה(
)ויצ ָ
ואלמראנָ ה ַאיי נאני ֶ
ָ
וילה
157
)ס ְט ָרה( 164
וילה נאציוֹנאלֶ ה ְ
גראנדה ֵדיי כָּ רמיני
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
)ונציה( 106
פאלאצו לאבּיָה )ונציה( 92
טיֶיפּוֹלו ,ג'אנדומניקו Tiepolo,
157 ,107 ,101 Giandomenico
טיכֶ ה 547 ,546 Tyche
טינדארי 542 Tindari
קאמ ִאינוֹ Tino da Camaino
ַ
טינוֹ ָדה
493 ,328
טינטוֹרטוֹ ,ג'אקוֹפּוֹ Tintoretto,
ֶ
,202 ,117 ,115 ,109 Jacopo
391 ,326 ,264
גן�העדן 120 ,118
הבריחה למצרים 104
הבשורה 104

הדרך אל הצלב 105
ההורדה מהצלב 125
הטבלתו של ישו 149
הסגידה לעגל הזהב 98
הסעודה האחרונה 125 ,101
הערצת הרועים 104
הצליבה 104 ,100
יום הדין 98
ישו מובא בפני פּילאטוּס 105
ישו נושא על גבו את הצלב 104-5
כתר הקוצים 105
לקט המן 125
מציאת גופתו של מרקוס הקדוש
33
מריה הקדושה ממצריים 104
מריה מגדלנה 104
מרקוס הקדוש משחרר עבד
באורח נס 111
משה מכה בסלע 104
נס נחש הנחושת 104
נפילת המן במדבר 104
סן רוֹקוֹ )ונציה( 105
גראנדה די סן רוֹקוֹ
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
)ונציה( 104
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
104
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )ונציה( 120
פיתויו של ישו 105 ,104
קברו 98
רוֹש הקדוש בהדרו 105
טינטוֹרטוֹ ,דומניקו Tintoretto,
ֶ
125 Domenico
גן�העדן 120 ,118
טיסה 624-5
טיפול רפואי 619
טיפים 615
במסעדות 579
טיציאן 427 ,103 ,61 Titian
אהבה קדושה וטמאה 443
דוד וגולית 109 ,33
סטה
דיוקן אלפונסו הראשון לבית ֶא ֶ
265
דיוקן גבר 306
דיוקן האפיפיור פאולוס השלישי
לבית פארנֶ זֶ ה עם אחייניו 33
הבשורה 164 ,105
החתונה בכּאנה 109
הציורים בבזיליקה די סן מרקו
)ונציה( 115
הציורים בסקוּאוֹלָ ה ֶדל סנטו
)פאדובה( 163
רבטוֹרי
קוֹנס ָ
ֶ
הציורים בפּאלאצו ֵדיי
)רומא( 391
הציורים בקא ד'אוֹרוֹ )ונציה( 99
הצליבה 105
ונוס מאוּרבּינוֹ 293 ,291 ,33
לאביניָה וֶ ֶצ'ליוֹ 497
מדונה די קא ֶפּזארוֹ 102 ,32
מרקוס הקדוש על כס המלוכה עם
הקדושים קוֹסמאס ,דמיאנוּס ,רוֹש
וסבסטיאנוס 109
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טיציאן ,המשך
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
149 ,102
עקדת יצחק 109
פּאלאצו דוֹריָה פּאמפילי )רומא(
408
קין והבל 109
שלומית 406
בבּר ָשה 207
תמונת המזבח ֶ
טירול ,רוזני 171 Tyrol, Counts of
טירות ,ראו מבצרים וטירות
טלוויזיה 623
טלפון 623 ,622
טלפונים ניידים 622-3
)ה(טמפּיֶיטוֹ )רומא( 433 ,35
ֶ
)ה(טמפלרים ,מסדר אבירים דתי
513 Knights Templar
סטה ,אנטוניו Tempesta,
מפּ ָ
ֶט ֶ
438 Antonio
טמפרטורה 76-7
סטה גריגָ 'ה 218 Testa Grigia
ֶט ָ
טראגֶ טי ,ונציה 634 Traghetti
טראזימנוֹ ,לאגוֹ Trasimeno, Lago
ֶ
357
הקרב ב 217) -לפנה“ס( 357
טראטוֹריֶיה 578 Trattorie
טראיני ,פרנצ'סקו Traini,
ַ
Francesco
ניצחון המוות 31
דוֹמניקוּס הקדוש
סצינות מחייו של ֶ
329
טראני 513
טראסט ֶב ֶרה )רומא( ,ראו הוותיקן
ֶ
וטראסט ֶב ֶרה
ֶ
טראפּאני 536 Trapani
ֶטראצ'ינָ ה 475 Terracina
טרבי 365 Trevi
ֶ
טרבי ,פונטנה די )רומא( Trevi,
ֶ
414-15 ,12 Fontana di
טרביזוֹ 164 ,143 Treviso
ֶ
נמל�התעופה 624-5
לאבארדוֹ
ֶ
צ'ימה די
טרה ֶ
ֶ
)הדולומיטים( Tre Cime di
87 Lavaredo
ִ
טרוֹאינָ ה 541 Troina
טרוּבּצקוֹי ,הנסיך Troubetzkoy,
ֶ
98 Princ
טרויאנים 538 Trojans
טרויה 512-13 Troia
אדריכלות 483
טרוּלי ,בתי 506 ,505 Trulli
מוּרגֶ 'ה ֵדיי טרוּלי Murge dei
515 Trulli
טרוֹפּ ָיאה 524 Tropea
ֵ
טריאנוּס ,הקיסר Trajan, Emperor
53 ,52
התבליטים של טריאנוּס 396
עמוד טריאנוּס )רומא( 392 ,52
פורום קיסר )רומא( 393
שער טריאנוּס ֶ)בּנֶ וֶ ונטוֹ( 500

טריביה 415 Trivia
טריֶינאלֶ ה )מילאנו( ,200 Triennale
201
ֶיסטה 169 Trieste
טרי ֶ
ִ
טריניטה ֵדיי מוֹנטי )רומא( Trinità
ָ
412 dei Monti
סט ָפנֶ סקי )ג'וֹטוֹ( 427
טריפטיכון ֶ
טרמיטי ,איי 511 Tremiti, Isole
ֶ
טרמפים 631
טרנט ,מועצת )1545-63) Trent,
ֶ
268 ,178 ,62 Council of
טרנטוֹ 178-9 Trento
ֶ
לטוֹ–אדיגֶ 'ה Trentino-
ָ
נטינו�א
ָ
טר
ֶ
171-9 ,80 Alto Adige
אקלים 76
המטבח המקומי 84
לטוֹ–אדיגֶ 'ה על המפה
ָ
נטינוֹ�א
ָ
טר
ֶ
172-3
מלונות 564-5
מסעדות 583-4
נטלָ ה 515 Tarantella
ָט ָר ֶ
טרנאיטליה 627 Trenitalia
ֶ

י

יאקוֹבּ מאוּלְ ם 268 Jacob of Ulm
יאקוֹפּוֹנֶ ה ָדה טוֹדי Jacopone da
Todi
קברו 363
יהודים
הגטו )רומא( 405
פּיטיליאנוֹ 350-51
ָ
תפילות 616
יהודית )גֶ 'נטילֶ סקי( 306
יוּבארה ,פיליפו Juvarra, Filippo
ָ
רמ ִריָה ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( 228
ָא ֶ
סוּפּרגָ ה 229
בזיליקה די ֶ
הדוּאוֹמוֹ )טורינו( 225
הדוּאוֹמוֹ )קוֹמוֹ( 195
סטוּפּיניג'י 229 Stupinigi
סנטה כריסטינה )טורינו( 227
מאדאמה )טורינו( 225
ָ
פּאלאצו
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( 228
ד'אוֹרוֹפּה(
ָ
)סנטוּאריוֹ
ָ
קיֶיזָ ה וֶ קיָה
230
יוּבנאליס 39 Juvenal
ֶ
יוון העתיקה 369 ,48
ָאגריגֶ 'נטוֹ 539
ֶאלֵ ָיאה 502
ָאנקוֹנָ ה 376
בדרום איטליה 484-5
בזיליקטה וקלברייה 519
המוזיאון הלאומי של מאגנָ ה
ֶגרקיָה ֶ)רג'וֹ די קלברייה( 525
טינדארי 542
פּיצפירי 525 ,519
לוֹקרי ֶא ֶ
לֶ ֶצ'ה 516
סיציליה 527
סיראקוזה 546
לינוּנטה 538
ֶ
ֶס
)אגריגֶ 'נטוֹ( ,539
עמק המקדשים ָ
540

ֶפּסטוּם 502-3
קמפניה 487
יווני ,פסטיבל תיאטרון )סיראקוזה(
70 Greek Drama in Theatre
יוֹזֶ ף השני ,הקיסר Joseph II,
65 Emperor
יוחנן המטביל John the Baptist, St
241 ,205
יוחנן המטביל )קרוואג'וֹ( 391
יוחנן הקדוש 6 John, St
יוחנן פאולוס השני ,האפיפיור John
69 Paul II, Pope
יוליה 511 ,509 Julia
יוליוס השלישי ,האפיפיור Julius III,
444 Pope
יוליוס השני ,האפיפיור Julius II,
61 Pope
הקפלה הסיסטינית 428
חדרי רפאל )רומא( 431
מוזיאוני הוותיקן )רומא( 424
סנטה מריה ֶדל פּוֹפּוֹלוֹ )רומא(
414
מוֹנטצ'יטוֹריוֹ )רומא(
ֶ
פיאצה די
409
פסלו 356
קברו 416 ,279
יום הדין )ג'וֹטוֹ( 161
יום הדין )מיכלאנג'לו( 430 ,62 ,33
)סיניוֹרלי( 363
ֶ
יום הדין
יום הדין )קאבאליני( 30
יוסטיניאנוס ,הקיסר Justinian,
54-5 Emperor
יוקר המחייה ,הבדלים בין מחוזות
620
יורוליינס 633 ,627 Eurolines
יורופקאר 631 Europcar
יֶזי 376 Jesi
יֶיטס ,וו.ב 245 Yeats, WB
יין
במסעדות 579
במרכז איטליה 254-5
בצפון�מערב איטליה 186-7
פסטיבלים 72
ילדים 616
במלונות 559
במסעדות 579
ימי�הביניים 58-9
ינואריוס הקדוש Gennaro, San
497 ,491
יעודו של מתי הקדוש )קרוואג'וֹ( 404
יקבים 578 Vinerias
אוֹסטה( Fair
)א ָ
אוֹרסה הקדושה ָ
ָ
יריד
73 of St Orsa
ירך חזיר מפארמה Ham, Parma
263
פרדי( 349
ישו )בּארטוֹלוֹ די ֶ
)מאנטניָה( 202 ,32
ֶ
ישו המת
)ס ָמרטינוֹ( 491
ישו המת ָ
ישו מוסר לפטרוס הקדוש את
המפתחות למלכות השמיים
)פּרוּג'ינוֹ( 32
ֶ

ישו על כס המלוכה עם מריה
וקדושים )אוֹרקאניָה( 31
ישועים 65 ,62 Jesuits
גֶ 'זוּ )רומא( 407 ,35 Gesù
סנט'איניאציוֹ די לוֹיוֹלָ ה )רומא(
ָ
409
סנט'אנדריאה ַאל קווירינאלֶ ה
)רומא( 415
פידה )רומא(
קוֹלֶ ג'וֹ די פרופגנדה ֶ
412
יתושים ,דוחה 619

כ

כבישים 630
ברומא העתיקה 51
כבישים מהירים 630 ,620
כדורגל 75 ,74 ,28-9
כייסים 618
כיכרות העיר 58-9
כינורות 210
כיסא גלגלים ,ראו מטיילים נכים
כלי�בית ,חנויות 607
כללי הנהיגה 630
כללי התנהגות 616
כנסיות
דמי כניסה 615
כללי לבוש 616
באוּמבּריָה
ִ
כנסיות רומאנסקיות
364-5
שעות פתיחה 615
תפילות 616
ראו גם דוּאוֹמוֹ ותחת שמות
הקדושים ,הערים והעיירות
כסף 620-21
כספומט 620
כרטיסי אשראי 620
במסעדות 579
כרטיסים לנסיעה חופשית ברכבת
628
כרטיסים
אוטובוסים 631
בידור ברומא 450 ,449
ואפּוֹרטי בוונציה 635 ,634
ֶ
טיסה 625
רכבת 629 ,628
כריסטו ֶדלי ָאבּיסי Cristo degli
244 Abissi
כריסטופורוס הקדוש Christopher,
98 St
כריסטינה ,מלכת שבדיה Christina,
444 ,432 Queen of Sweden

ל

ד'אוֹרטה 231 Lago d'Orta
ָ
לאגוֹ
לאגוֹ ד'איזֶ אוֹ 206-7 Lago d'Iseo
גארדה 152 Lago di Garda
ָ
לאגוֹ די
לאגוֹ די ויקוֹ 469 Lago di Vico
לאגוֹ די מיזוּרינָ ה Lago di Misurina
87
לאגוֹ די ָסאוּריס Lago di Sauris
166

לאגוֹ די סקאנוֹ Lago di Scanno
509
לאגוֹ די קוֹמוֹ ,14 Lago di Como
194-5 ,191
מפה 194
מאג'וֹרה Lago Maggiore
ֶ
לאגוֹ
195 ,192 ,191 ,183
לאגוֹפּזוֹלֶ ה 522 Lagopesole
ֶ
לָ אוּראנָ ה ,לוּצ'אנוֹ Laurana,
374 Luciano
לָ אוּראנָ ה ,פרנצ'סקו Laurana,
Francesco
אוֹראטוֹריוֹ די סן לורנצו )פלרמו(
533
המדונה 547 ,496
המדונה והילד 537
ראשה של אליאונורה מאראגון
533
לאמפּדוּזָ ה 537 Lampedusa
ֶ
לאמפּדוּזָ ה ,ג'וזפה תומאסו די
ֶ
Lampedusa, Giuseppe Tomasi
537 di
רמה Lamezia Terme
לאמציָה ֶט ֶ
ֶ
521
לאנדיני ,פרנצ'סקו Landini,
40 Francesco
לאנפראנקו ,491 ,264 Lanfranco
493
לאנצ'אנוֹ 511 Lanciano
סארה Lanci,
לד ֶ
לאנצ'יָ ,בּ ָ
347 Baldassare
לאציו 465-75 Lazio
לאציו על המפה 466-7
מלונות 576
מנזרים 473
מסעדות 590-600
ל'אקווילָ ה 508 L'Aquila
ָ
לֶ באנצוֹ 537 Levanzo
רמה 179 Levico Terme
לֶ ביקוֹ ֶט ֶ
לֶ גרוֹ ,פייר Legros, Pierre
ניצחון האמונה על עבודת האלילים
407
לָ דיסלָ אוּ ,מלך נאפולי Ladislas,
King of Naples
קברו 490
לָ ה ֶבּפאנָ ה 73 La Befana
מארקה 369-77 Le Marche
ֶ
לֶ ה
אקלים 77
מארקה על המפה 370-71
ֶ
לֶ ה
מטבח מקומי 253
מלונות 572-3
מסעדות 595-6
רארלדה( La
ָ
זמ
)קוֹסטה ֶ
ָ
לָ ה מדלנה
552 Maddalena
לָ ה מדלנה )רומא( La Maddalena
409
מוּטה )רפאל( 375
)לָ ה( ָ
מוֹרטלָ ה )פוֹריֶיה( La Mortella
ֶ
לָ ה
503
לָ ה ָמרטוֹראנָ ה )פלרמו( La
532 Martorana

לָ ה סקאלָ ה )מילאנו( 65 La Scala
ניצ'ה )ונציה( ,69 La Fenice
לָ ה ֶפ ֶ
609
קוֹרטה ,ג'וּסטוֹ Le Corte,
ֶ
לֶ ה
109 Giusto
'נצה( La Rotonda
)ויצ ָ
לָ ה רוטונדה ֶ
157
לוֹ ספּאניָה 365 Lo Spagna
סקגָ 'ה Lo Scheggia
לוֹ ֶ
קאסוֹנֶ ה ָאדימארי 279
צינגארלוֹ )ג'וזפה צימבּאלוֹ( Lo
ֶ
לוֹ
516 ,483 Zingarello
לואי ה� ,14מלך צרפת Louis XIV,
413 King of France
לואי התשיעי ,מלך צרפת Louis IX,
156 King of France
לואי ויטון )פירנצה( Louis Vuitton
310
לוֹגָ 'ה ֶדל בּיגאלוֹ )פירנצה( Loggia
del Bigallo
מפת רחובות 282
'נצה(
)ויצ ָ
לוֹגָ 'ה ֶדל קפיטניאטו ֶ
155 Loggia del Capitaniato
מפת רחובות 154
רדיָה )פאדובה(
גוּא ִ
לוֹגָ 'ה ֶדלָ ה גראן ַ
Loggia della Gran Guardia
מפת רחובות 158
לוֹגָ 'ה ֶדלֶ ה ֶמרקאנציָה )סיינה(
343 Loggia della Mercanzia
לוּדוֹביקוֹ ִאיל מוֹרוֹ Ludovico il
Moro
קברו 208
לוֹדי 207 Lodi
לוֹזי ,ג'וזף 157 Losey, Joseph
לוֹטוֹ ,לורנצו ,147 Lotto, Lorenzo
377 ,376 ,207 ,164
לוּטיֶין ,אדווין 442 Lutyens, Edwin
לוי ,פרימו 38 Levi, Primo
לוי ,קרלו 523 Levi, Carlo
לוֹיוֹלָ ה ,איגנציוּס הקדוש Loyola, St
409 ,407 ,63 Ignatius
לומברדו ,טוּליוֹ Lombardo, Tullio
99 ,98
דיוקן כפול 98
לומברדו ,פייטרו Lombardo, Pietro
מחיצת המזבח בסנטה מריה
גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי )ונציה( 102
סנטה מריה ֵדיי מיראקוֹלי )ונציה(
99
קברו של אנדריאה וֶ נדראמין 123
קברו של ניקולו מרצ'לו 122
לומברדי ,משפחת Lombardi
122 family
לומברדיה 191-213 Lombardia
אקלים 76
המטבח המקומי 184
לומברדיה על המפה 192-3
מלונות 565-7
מסעדות 584-6
לומברדים ,353 ,55 ,54 Lombards
364
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לוּמיֶיה ,נהר 166 Lumiei, Fiume
ִ
לוֹנגי ,מרטינו האב Longhi, Martino
404 the Elder
לוֹנגי ,פייטרו ,107 Longhi, Pietro
111
סארה Longhena,
לד ֶ
לוֹנגֶ נָ הָ ,בּ ָ
Baldassare
סאלוּטה )ונציה(
ֶ
סנטה מריה ֶדלָ ה
109
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )ונציה( 123
קא' ֶרצוֹניקוֹ )ונציה( 'Ca
107 Rezzonico
לוצ'יה הקדושה ,37 Lucia, Santa
547 ,92
לוּצ ָ'רה 512 Lucera
ֶ
לוקאס הקדוש ,37 ,36 Luke, St
230
לוּקה 324-7 ,319 Lucca
ָ
לגלות את איטליה 14 ,13
מפת רחובות 324-5
פסטיבלים 70
לוֹקוֹרוטונדו 515 Locorotondo
פּיצפירי Locri Epizephiri
לוֹקרי ֶא ֶ
525 ,519 ,485
לוֹרטוֹ 377 Loreto
ֶ
פסטיבלים 73
לוֹרטוֹ ָאפּרוּטינוֹ Loreto Aprutino
ֶ
508
לוֹריין ,דוכסי Lorraine, Dukes of
ֵ
307
לורן ,סופיה 27 Loren, Sophia
לורנטיוס הקדוש 36 Lawrence, St
לורנס ,ד.ה ,244 Lawrence, DH
549 ,245
ויטרבּוֹ Lorenzo da
לורנצו ָדה ֶ
468 Viterbo
נצטיָ ,אמבּרוֹג'וֹ Lorenzetti,
לוֹר ֶ
ֶ
292 Ambrogio
אלגוריה על הממשל הטוב ,30
344
אלגוריה על הממשל הרע 344
מפת העולם 344
ציורי�הקיר בסן גאלגאנוֹ 339
נצטי ,פייטרו Lorenzetti, Pietro
לוֹר ֶ
ֶ
292
ההורדה מהצלב 358
הצליבה 336
שני נופים 345
לותר ,מרטין 268 Luther, Martin
לֶ זֶ 'ה ,פרנאן 109 Léger, Fernand
לֶ זינָ ה 512 Lesina
לטינים 465 Latin people
לֵ יאוֹ ה� ,13האפיפיור Leo XIII,
405 Pope
לֵ יאוֹ העשירי ,האפיפיור Leo X,
438 ,431 ,61 Pope
קברו 408
לֵ יאוֹ הקדוש 372 Leo, St
ליאו הרביעי ,האפיפיור Leo IV,
431 ,55 Pope

לֵ יאוֹ השלישי ,האפיפיור Leo III,
431 Pope
ליאונה ,סרג'ו 69 Leone, Sergio
סטה )פּיזאנֶ לוֹ( 205
ד'א ֶ
לֵ יאוֹנֶ לוֹ ֶ
ליאונרדו ָדה וינצ'י Leonardo da
431 ,60 Vinci
דיוקן עצמי 228
דיוקן של מוסיקאי 199
האדם הוויטרובי 32
הבשורה 293
הדוּאוֹמוֹ )פּאביָה( 207
הירוֹנימוּס הקדוש 427 ,425
המדונה של הסלעים 32
המונה ליזה 32
המצאות 44
הסעודה האחרונה ,204 ,191 ,32
293
הערצת חכמי הקדם 293
הקודקס האטלנטי 199
מוזיאון ליאונרדו )וינצ'י( 331
מקום הולדתו 331
ליאופולד ,הדוכס הגדול של טוסקנה
Leopold, Grand Duke of
65 Tuscany
יאוֹפּרדי ,אלסנדרו Leopardi,
לֵ ָ
123 ,32 Alessandro
ליבוֹרנוֹ 319 Livorno
מעבורות רכב 627
ליביה 426 ,416 ,398 Livia
ליביוּס 39 Livy
)ה(ליגה הלומברדית Lombard
191 ,57 League
)ה(ליגה הצפונית 191 Lega Nord
)ה(ליגה להגנה על ציפורי איטליה
)LIPU) Italian Birds Protection
611 League
ליגוּריָה 235-47 Liguria
אקלים 76
המטבח המקומי 185
ליגוּריָה על המפה 236-7
מלונות 568-9
מסעדות 589-90
ליגוֹריוֹ ,פּירוֹ 472 Ligorio, Pirro
לילאץ 221 Lillaz
לילה לבן )רומא( La Notte Bianca
72
ליליבּאוּם 538 Lilybaeum
ֶ
לימודים ,אשרות 614
לינאטה ,נמל�התעופה )מילאנו(
ֶ
624-5 Linate Airport
לינוֹזָ ה 537 Linosa
ליסט ,פרנץ 412 Liszt, Franz
ליסיפּוּס 495 Lysippus
ליפּארי 537 Lipari
ליפּי ,פיליפּינוֹ ,279 Lippi, Filippino
349
המדונה והילד 305
הקדושים הלנה ,הירוֹנימוּס,
סבסטיאן ורוֹש 325
חיי פטרוס הקדוש 302,303

מריה הקדושה מתגלה בפני ברנרד
הקדוש 283
מריה הקדושה עם קדושים 243
סוֹפּרה
ָ
ציורי�הקיר בסנטה מריה
רבה )רומא( 408 ,406
מינֶ ָ
ציורי�קיר בקפלה די פיליפו
סטרוֹצי )פירנצה( 301
פרה פיליפו Lippi, Fra Filippo
ליפּיָ ,
415
המדונה והילד 306
המדונה והילד עם מלאכים ,31
292-3
הצליבה 332
חיי יוחנן המטביל 332
חייה של מריה הקדושה 364
מדונה ֶדל ֶצ'פּוֹ
ליר ,אדוארד ,238 Lear, Edward
519
לֶ נצי ,לורנצו 300 Lenzi, Lorenzo
לָ סקאריס ,ג'ורג'ו Lascaris, Giorgio
99
)פרה ָאנגֶ 'ליקוֹ( 280
)ה(לעג לישו ָ
לֶ פּאנטוֹ ,קרב )1571) Lepanto,
168 ,63 ,62 Battle of
לֶ ֶצ'ה 507 ,505 ,479 Lecce
אדריכלות 483
מפת רחובות 516-17
לֶ קוֹ 195 ,194 Lecco
לֶ ריצ'י 245 Lerici
לשכות מידע לתיירים 617 ,615
לשכת התיירות של איטליה Italian
609 ,561 State Tourist Board

מ

מאג'וֹ מוּזיקאלֶ ה )פירנצה( Maggio
609 ,70 Musicale
מאג'וֹרה
ֶ
מאג'וֹרה ,לאגוֹ ראו לאגוֹ
ֶ
מאגנָ ה ֶגרקיָה ,369 Magna Graecia
538 ,519 ,484
'נטה ,קרב )1859) Magenta,
מאגֶ ָ
67 Battle of
מאדרנוֹ ,סטפנו Maderno, Stefano
ֶ
433
מאדרנוֹ ,קרלו Maderno, Carlo
ֶ
423 ,415
)ה(מאוזוליאום של אוגוסטוס )רומא(
414 Mausoleo di Augusto
מאזאניֶילוֹ ,המרד של ))1647
63 Masaniello, Revolt of
מאזאצ'וֹ Masaccio
השילוש הקדוש 300
חיי פטרוס הקדוש )קפלה
בּראנקאצ'י( 302-3
מס מחצית השקל 31
פאולוס הקדוש 329
מאזוֹלינוֹ ָדה פּאניקאלֶ ה Masolino
da Panicale
חיי פטרוס הקדוש 302-3
המדונה והילד 363
נטה )רומא(
ציורי�הקיר בסן קלֶ ֶמ ֶ
439

מאזֶ ראטי 264 Maserati
מאטאס ,ניקולו Matas, Niccolò
288
מאטיס ,אנרי 270 Matisse, Henri
מאט ָרה 522-3 ,519 Matera
ֶ
פסטיבלים 71
מאיטאני ,לורנצו Maitani, Lorenzo
363 ,362
מאיֶילָ ה ,הפארק הלאומי Maiella,
509 Parco Nazionale di
מאייר ,ריצ'רד 414 Meier, Richard
סטה ,משפחת Malatesta
מאלאט ָ
ֶ
373 ,259 family
סטה ,סיגיסמונדו
מאלאט ָ
ֶ
270 Malatesta, Sigismondo
מאלאספּינָ ה ,משפחת Malaspina
553 family
מאלֶ ביץ' ,קזימיר Malevich,
109 Kasimir
מאלוי ,הנזיר 439 Mullooly, Father
נוֹסטה )מאלְ ס ִאים וינשגָ אוּ(
מאלֶ ס וֶ ָ
174 Malles Venosta
מאלפּנזָ ה ,נמל�התעופה )מילאנו(
ֶ
624-5 Malpensa Airport
מאמוֹיאדה 554 Mamoiada
ָ
מאמרטינוּם ,בית�הכלא )רומא(
ֶ
393 Mamertino, Carcere
מאנארוֹלָ ה 245 Manarola
מאנטניָה ,אנדריאה Mantegna,
ֶ
,265 ,227 ,205 ,196 Andrea
293
המדונה והילד עם קדושים 150
ישו המת 202 ,32
מות הקדושים של יעקב הקדוש
162
מות הקדושים של כריסטופר
הקדוש 162
מסעו של החשמן פרנצ'סקו
גוֹנצאגָ ה 31
סבסטיאן הקדוש 98
ציורי�הקיר בפּאלאצו דוּקאלֶ ה
)מנטובה( 211
מאנין ,דניאל 66 Manin, Daniel
מאנין ,לודוביקו ,הדוג'ה של ונציה
Manin, Ludovico, Doge of
167 Venice
מאנפרדוֹניָה 512 Manfredonia
ֶ
מאנצוֹני ,אלסנדרו Manzoni,
195 ,194 Alessandro
מאסאצ'וּקוֹלי ,לאגוֹ Massaciuccoli,
323 Lago
מאסארי ,ג'ורג'ו Massari, Giorgio
107 ,94
מריטימה Massa Marittima
ָ
מאסה
ָ
339
מאסוֹ די ברתולומאו Maso di
374 Bartolomeo
סטה )דוּצ'וֹ( 342 ,339
ָמ ֶא ָ
)ה(מאפיה ,519 ,487 ,69 Mafia
539

מאצארוֹ 543 ,542 Mazzarò
מאצוֹני ,גווידוֹ Mazzoni, Guido
ֶיטה 493
פּי ָ
מאציני ,ג'וזפה Mazzini, Giuseppe
235 ,227 ,66
קברו 243
מאראט ָאה 523 ,521 Maratea
ֶ
מארוֹסטיקה Marostica
ָ
פסטיבלים 72
מארוֹקטי ,קרלו Marocchetti, Carlo
ֶ
227
מארטימוֹ 537 Marettimo
ֶ
ואלוּאה Mary of Valois
ָ
מארי לבית
קברו 493
מאר ָמה 350-51 ,16
ֶ
מבצרים וטירות
אוֹטראנטוֹ 517
ֶאוּריאלוּס 547 Euryalus
בּארי 514
קוּאה 238 Dolceacqua
דוֹלצ ַ'א ָ
ֶ
וֶ נוֹזָ ה 522
טאראנטוֹ 515
טראני 513
לאגוֹפּזוֹלֶ ה 522
ֶ
לוּצ ָ'רה 512
ֶ
לֶ ֶצ'ה 517
מבצרים וטירות מימי�הביניים
אוֹסטה 218
ד'א ָ
בוואלֶ ה ָ
ֶמלפי 522
סן לֵ יאוֹ 372
סן פּייר 217
)א ֶרצוֹ(
דיצ ָ'אה ָ
פוֹרט ָצה ֶמ ֶ
ֶ
333 Fortezza Medicea
דיצ ָ'אה )סיינה(
פוֹרט ָצה ֶמ ֶ
ֶ
347 Fortezza Medicea
קסטל ֶבּזֶ נוֹ 179 Castel Beseno
רוֹדנגוֹ Castello di
קסטל די ֶ
175 Rodengo
מוֹנטה Castel del
ֶ
קסטל ֶדל
513 Monte
קסטל ֶדל'אוֹבוֹ )נאפולי( Castel
497 dell'Ovo
קסטל טירוֹלוֹ ,173 Castel Tirolo
174
טראוּטמנָ סדוֹרף Castel
קסטל ָ
174 Trauttmansdorff
קסטל נוּאוֹבוֹ )נאפולי( Castel
496 Nuovo
סנט'אלמוֹ )נאפולי( Castel
ֶ
קסטל
496 Sant'Elmo
קסטל סנט'אנג'לו )רומא( 421
קאפּוּאנוֹ )נאפולי( Castel
ָ
קסטל
490 Capuano
קוֹירה 174 Castel Coira
קסטל ָ
רארה(
)פ ָ
סטנזֶ ה ֶ
קסטלו ֶא ֶ
265 Castello Estense
אוּסל Castello di Ussel
קסטלו די ֶ
218
קסטלו די ַאימאבילֶ ס Castello di
220 Aymavilles

קסטלו די איסוֹניֶיה Castello di
219 ,218 Issogne
)טרנטוֹ(
קסטלו די בּוּאוֹנקוֹנסיליוֹ ֶ
178 Castello del Buonconsiglio
קסטלו די ַגריינֶ ס Castello di
218 Graines
קסטלו די וֶ לטוּרנוֹ Castello di
175 Velturno
ריצ'ה( Castello
)א ֶ
קסטלו די וֶ נֶ ֶרה ֶ
537 di Venere
קסטלו די וֶ ֶרס Castello di Verrès
218
)אנָ ה(
קסטלו די לומברדיה ֶ
541 Castello di Lombardia
קסטלו די לֶ ריצ'י Castello di
245 Lerici
קסטלו די מוֹנטמאיֶיר Castello di
218 Montmayer
)גריניאנוֹ(
ָ
מיראמארה
ֶ
קסטלו די
169 Castello di Miramare
סארה Castello di
קסטלו די ֶ
218 Sarre
ֶיסטה(
)טרי ֶ
קסטלו די סן ג'וּסטוֹ ִ
169 Castello di San Giusto
קסטלו די ֶפניס Castello di Fénis
219 ,218 ,188
קסטלו די קאזוֹטוֹ Castello di
233 Casotto
ראטוֹרה )פּראטוֹ(
ֶ
ל'אימפּ
ֶ
קסטלו ֶד
,57 Castello dell'Imperatore
332
ספוֹרצסקוֹ )מילאנו(
ֶ
קסטלו
196 ,188 Castello Sforzesco
)מראנוֹ(
פּרינצ'יפּסקוֹ ֶ
ֶ
קסטלו
174 Castello Principesco
קסטלוֶ וקיוֹ )ורונה( Castelvecchio
146-7
שאטלאר 218 ,215 Châtelard
ֶ
)ה(מגדל הנטוי של פיזה Torre
,319 ,250 Pendente di Pisa
330 ,328
ָמגֶ לאן ,פרננדו Magellan,
155 Ferdinand
מגלי ארצות 44-5
מגריטֶ ,רנֶ ה 109 Magritte, René
מדוזה ) ֶֹבּרניני( 391
)ה(מדונה ארוכת�הצוואר
)פּרמיג'אנינוֹ( 293
ָ
ניקוֹפּ ָיאה )איקונין( ,116
ֵ
מדונה די
117
מדונה די קא ֶפּזארוֹ )טיציאן( 102
מדונה די קאמפּיליוֹ Madonna di
178 ,173 Campiglio
פסטיבלים 70
מדונה ֶדל ֶצ'פּוֹ )ליפּי( 332
מדונה ֶדל'אוֹרטוֹ )ונציה( 98
ריקוֹרדיָה )גירלאנדאיוֹ(
ִ
מדונה ֶדלָ ה מיזֶ
301
)ה(מדונה והילד בין יוחנן המטביל
לקדוש ֶ)בּליני( 111 ,110
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)ה(מדונה והילד ֶ)בּליני( 103
)ה(מדונה והילד )מרטיני( 329
)ה(מדונה והילד על כס המלוכה עם
)אנגֶ 'ליקוֹ( 36
קדושים ָ
)ה(מדונה והילד עם ארבעה קדושים
ֶ)בּליני( 37 ,32
)ה(מדונה והילד עם מלאכים )ליפּי(
292-3 ,31
)ה(מדונה והילד עם קדושים
)מאנטניָה( 150
ֶ
)ה(מדונה והילד )קוֹפּוֹ די
מרקוֹבאלדוֹ( 30
)ה(מדונה של החוחית )רפאל( ,32
293
)ה(מדונה של הכיסא )רפאל( 306
)קריבלי( 203
ֶ
)ה(מדונה של הנר
)ה(מדונה של הסלעים )ליאונרדו דה
וינצ'י( 32
)ה(מדונה של משפחת ֶפּזארוֹ
)טיציאן( 32
מדיצ'י ,אלסנדרו ֶדה Medici,
'62 Alessandro de
מדיצ'י ,אנה מריה לודוביקה Medici,
292 Anna Maria Lodovica
מדיצ'י ,ג'וליאנו Medici, Giuliano
299
מדיצ'י ,החשמן פרדיננדו ֶדה'
Medici, Cardinal Ferdinando
'413 de
מדיצ'י ,הנסיכה מריה מדלנה ֶדה
Medici, Princess Maria
'281 Maddalena de
מדיצ'י ,לורנצו המפואר Medici,
,60 Lorenzo the Magnificent
61
מוזיאון הכסף )פירנצה( 307
פּוֹג'וֹ ָא קאיאנוֹ 332 ,332
קברו 299
מדיצ'י ,משפחת ,60 Medici family
319
בּובּוֹלי ,גן )פירנצה( 307
הקשר של משפחת פּאצי 405
סמל אצולה 64
סן לורנצו )פירנצה( 298
מאדאמה )רומא( 403
ָ
פּאלאצו
פאלאצו פּיטי )פירנצה( ,306 ,250
307
)א ֶרצוֹ( 333
דיצ ָ'אה ָ
פוֹרט ָצה ֶמ ֶ
ֶ
סיניוֹריָה )פירנצה(
ִ
פיאצה ֶדלָ ה
294
פירנצה 275
קבריהם 299 ,298
ואזאר ַיאנוֹ )פירנצה( 289
ִ
קוֹרידוֹיוֹ
דיצ'ה )פירנצה( 299
קפלה ֶמ ֶ
מדיצ'י ,פיירו ֶדה' 'Medici, Piero de
60
)איל וֶ קיוֹ(
מדיצ'י ,קוֹזימוֹ ֶדה' ִ
'293 ,60 Medici, Cosimo de
קברו 299
קוֹנבנטוֹ די סן מרקו )פירנצה( 280
ֶ

מדיצ'י ,קוֹזימוֹ הראשון ֶדה' Medici,
'Cosimo I de
גלריה אוּפיצי )פירנצה( 290
פּאלאצו וֶ קיוֹ )פירנצה( 295
דיצ ָ'אה )סיינה( 347
פוֹרט ָצה ֶמ ֶ
ֶ
פסלו 329
דיצ'ה )פירנצה( 299
קפלה ֶמ ֶ
מדיצ'י ,קוֹזימוֹ השלישי ֶדה' Medici,
'293 Cosimo I de
מדענים 44-5
)ה(מדרגות הספרדיות )רומא(
Scalinata della Trinità dei
413 ,411 ,12 Monti
מפת רחובות 412
מוֹדיליאני ,אמדאו Modigliani,
227 ,198 Amedeo
דיוקנו של מואיז קיסלינג 203
מוֹדיקה 547 ,527 Modica
ָ
מוֹדנָ ה 264 ,259 ,16 Modena
ֶ
מוזיאון פּיוֹ לאמנות נוצרית )רומא(
427 ,425 Museo Pio-Christiano
מוזיאון פּיוֹ�קלמנטיוס )רומא(
,Museo Pio-Clementino 425
426
מוזיאוני הוותיקן )רומא( ,421 ,12
424-7
אמנות יוונית ,אטרוסקית ורומית
426 ,424 ,17
אמנות מצרית ואשורית 426 ,425
האמנות במאות ה427 15-19-
האמנות של הנצרות הקדומה ושל
ימי�הביניים 427
מפת הבניין 424-5
מוזיאוני הקפיטול )רומא( ,381 ,12
390-91
מפת רחובות 388
מוזיאונים וגלריות
רבּוֹרנזֶ ה
אנטיקוואריוּם ָא ֶ
)אוֹריסטאנוֹ( Antiquarium
555 ,554 Arborense
)ה(אקדמיה )ונציה( Accademia
110-11 ,94
רמ ִריָה ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( Armeria
ָא ֶ
228 Reale
בּארגֶ 'לוֹ )פירנצה( ,283 Bargello
287
דיוֹאבאלֶ ה )טורינו( Borgo
בּוֹרגוֹ ֶמ ֶ
227 Medioevale
קיטס�שלי )רומא( Keats-
ֶ
בית
412 Shelley Memorial House
גלריה אומברטו הראשון )נאפולי(
497 Galleria Umberto I
גלריה אופיצי )פירנצה( ,13 Uffizi
290-93 ,250
)מוֹדנָ ה( Galleria
סטנזֶ ה ֶ
גלריה ֶא ֶ
264 Estense
גלריה ֶדל'אקדמיה )פירנצה(
,13 Galleria dell'Accademia
279 ,278
קארארה
ָ
גלריה ֶדל'אקדמיה
ֶ)בּרגאמוֹ( Galleria
205 dell'Accademia Carrara

)ה(גלריה הלאומית לאמנות
עתיקה )רומא( Galleria
432 Nazionale d'Arte Antica
בּאוּדה )טורינו( Galleria
גלריה ָס ָ
226-7 Sabauda
גלריה פּאלאטינָ ה )פירנצה(
306 Galleria Palatina
)מוֹדנָ ה( Galleria
גלריה ֶפרארי ֶ
264 Ferrari
ומארלָ ה ָאניֶילי
ֶ
גלריית ג'ובאני
)טורינו( Pinacoteca Giovanni e
227 Marella Agnelli
גלריית התלבושות )פירנצה(
307 Galleria del Costume
דמי כניסה 615
האקדמיה )פירנצה( Accademia
13
הגלריה הלאומית )בולוניה(
269 Pinacoteca Nazionale
הגלריה הלאומית )סיינה(
345 Pinacoteca Nazionale
הגלריה הלאומית לאמנות
מודרנית )רומא( Galleria
443 Nazionale d'Arte Moderna
אוּמבּריָה
ִ
הגלריה הלאומית של
)פּרוּגָ 'ה( Galleria Nazionale
ֶ
357 dell'Umbria
הגלריה המחוזית של סיציליה
)פלרמו( Galleria Regionale di
533 Sicilia
הגלריה העירונית )אסיזי(
359 Pinacoteca Comunale
פּיצ'נוֹ(
)אסקוֹלי ֶ
הגלריה העירונית ָ
377 Pinacoteca Civica
הגלריה העירונית )טוֹדי(
363 Pinacoteca Comunale
הגלריה העירונית ע“ש טוֹזיוֹ
)בּר ָשה( Pinacoteca
מרטינֶ נגוֹ ֶ
207 Civica Tosio Martinengo
פּוֹדסטי
הגלריה העירונית ע“ש פ' ֶ
והגלריה לאמנות מודרנית
)אנקוֹנָ ה( Pinacoteca Comunale
ָ
F Podesti e Galleria d'Arte
377 ,376 Moderna
הגלריה לאמנות והמוזיאון העירוני
)ווֹלט ָרה( Pinacoteca e Museo
ֶ
339 ,338 Civico
הגלריה לאמנות והמוזיאונים
העירוניים )יֶזי( Pinacoteca e
376 Musei Civici
הגלריה לאמנות מודרנית )נֶ רבי(
243 Galleria d'Arte Moderna
הגלריה לאמנות מודרנית )פירנצה(
,306 Galleria d'Arte Moderna
307
)פּיטיליאנוֹ(
ָ
המוזיאון האטרוסקי
351 Museo Etrusco
המוזיאון האטרוסקי )קוֹרטוֹנָ ה(
Museo dell'Accademia Etrusca
336

המוזיאון האטרוסקי בוותיקן
)רומא( 17
המוזיאון האטרוסקי הלאומי
)קיוּזי( Museo Nazionale
336 Etrusco
המוזיאון האטרוסקי הלאומי
)רומא( Museo Nazionale
444 ,17 Etrusco
המוזיאון האטרוסקי�רומי )טוֹדי(
363 Museo Etrusco-Romano
המוזיאון הבינלאומי לקרמיקה
נצה( Museo Internazionale
)פ ֶא ָ
ָ
270 delle Ceramiche
)נוֹבארה(
ָ
המוזיאון הדתי בדוּאוֹמוֹ
Museo della Canonica del
231 Duomo
המוזיאון הימי )ונציה( Museo
124 Storico Navale
לבּנגָ ה(
)א ֶ
המוזיאון הימי הרומאי ָ
239 Museo Navale Romano
פּיצפירי(
המוזיאון הלאומי )לוֹקרי ֶא ֶ
525 Museo Nazionale
)ראבנָ ה( Museo
ֶ
המוזיאון הלאומי
271 Nazionale
המוזיאון הלאומי לאמנות של
המאה ה�445 21 MAXXI
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)אקווילֵ ָיאה( Museo
ָ
168 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)וֶ נוֹזָ ה( Museo Archeologico
522 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)טאראנטוֹ( Museo
515 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)נאפולי( Museo Archeologico
494-5 ,479 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)ספּרלוֹנגָ ה( Museo
ֶ
475 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)פּאלֶ סטרינָ ה( Museo Nazionale
472 Archeologico
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)פּוֹליקוֹרוֹ( Museo Nazionale
523 della Siritide
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ֶ
רארה( Museo Archeologico
)פ ָ
265 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
פריוּלי( Museo
)צ'יבידאלֶ ה ֶדל ִ
167 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ָ)קליארי( Museo Archeologico
555 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ע“ש ג' א' סאנָ ה )סאסארי(
Museo Archeologico
552 “Nazionale “GA Sanna

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
יאטה )רוּבוֹ די פּוּליָה(
ע“ש ָ
Museo Archeologico
514 Nazionale Jatta
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)פּרוּגָ 'ה( Museo
אוּמבּריָה ֶ
ִ
של
Archeologico Nazionale
357 dell'Umbria
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)אנקוֹנָ ה( Museo
מארקה ָ
ֶ
של לֶ ה
Archeologico Nazionale delle
377 ,376 Marche
המוזיאון הלאומי לזכר גריבאלדי
קאפּר ָרה( Museo
ֶ
)איזוֹלָ ה
552 Nazionale Garibaldino
המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע“ש
דוּקה די מרטינה )נאפולי( Museo
ָ
Nazionale della Ceramica
497 Duca di Martina
המוזיאון הלאומי לתולדות הצילום
)פירנצה( Museo Nazionale
,277 Alinari della Fotografia
301
המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד
איטליה )טורינו( 227
המוזיאון הלאומי סן מרינו )נאפולי(
Museo Nazionale di San
496 Marino
המוזיאון הלאומי סן מתאו )פיזה(
Museo Nazionale di San
329 Matteo
'ריטה
המוזיאון הלאומי ֶצ ֶ
ֶ)צ'רוֶ ֶוטרי( Museo Nazionale
470 Cerite
המוזיאון הלאומי רידוֹלָ ה
)מאט ָרה(
ֶ
523 Museo Nazionale Ridola
המוזיאון הלאומי של ָאבּרוּצוֹ
)ל'אקווילָ ה( Museo Nazionale
ָ
508 d'Abruzzo
המוזיאון הלאומי של בּאלצי רוֹסי
)בּאלצי רוֹסי( Museo Nazionale
238 dei Balzi Rossi
המוזיאון הלאומי של וילה גוּניג'י
)לוּקה( Museo Nazionale di
ָ
327 Villa Guinigi
המוזיאון הלאומי של מאגנָ ה
ֶגרקיָה ֶ)רג'וֹ די קלברייה( 525
)מלפי(
המוזיאון הלאומי של ֶמלפי ֶ
Museo Nazionale del Melfese
522
)מסינָ ה( Museo
המוזיאון המחוזי ֶ
542 Regionale
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
)אגריגֶ 'נטוֹ( Museo Regionale
ָ
539 Archeologico
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
)פלרמו( Museo Archeologico
532 Regionale
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
ע“ש פאולו אוֹרסי )סיראקוּזָ ה(

Museo Archeologico
547 Regionale Paolo Orsi
המוזיאון המצרי )טורינו( Museo
226 Egizio
המוזיאון העירוני )אוֹרביֶיטוֹ(
362 Museo Civico
המוזיאון העירוני ֶ)בּלוּנוֹ( Museo
165 Civico
המוזיאון העירוני )גוּבּיוֹ( Museo
356 Civico
'נצה( Museo
)ויצ ָ
המוזיאון העירוני ֶ
156 Civico
)טרביזוֹ( Museo
המוזיאון העירוני ֶ
164 Civico
המוזיאון העירוני )נאפולי( Museo
496 Civico
המוזיאון העירוני )סוּלמוֹנָ ה(
509 Museo Civico
המוזיאון העירוני )סיינה( Museo
344 Civico
ג'ימיניאנוֹ(
ַ
המוזיאון העירוני )סן
349 Museo Civico
)סנספּוֹלקרוֹ(
ֶ
המוזיאון העירוני
336 Museo Civico
המוזיאון העירוני )פּאביָה( Museo
207 Civico
המוזיאון העירוני )פאנוֹ( Museo
373 Civico
'נצה(
)פּיאצ ָ
ֶ
המוזיאון העירוני
262 Museo Civico
המוזיאון העירוני )פּראטוֹ( Museo
332 Civico
)קרמוֹנָ ה(
המוזיאון העירוני ֶ
210 Museo Civico
)רוֹב ֶרטוֹ( Museo
המוזיאון העירוני ֶ
179 Civico
המוזיאון העירוני ֶא ֶרמיטאני
)פאדובה( Museo Civico
162 Eremitani
רצ'לי(
המוזיאון העירוני בּוֹרגוֹניָה )וֶ ֶ
232 Museo Civico Borgogna
המוזיאון העירוני לאמנות עתיקה
)טורינו( Museo Civico d'Arte
225 Antica
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
)מילאנו( Civico Museo
199 Archeologico
)קארארה(
ָ
המוזיאון העירוני לשיש
322 Museo Civico del Marmo
המוזיאון העירוני ע“ש פרנציסקוּס
)מוֹנטפאלקוֹ( Museo
ֶ
הקדוש
365 Civico di San Francesco
)לוּצ ָ'רה(
פיוֹרלי ֶ
המוזיאון העירוני ֶ
512 Museo Civico Fiorelli
המוזיאון הרומאי הלאומי )רומא(
416 Museo Nazionale Romano
המוזיאון ובית האוצר בדוּאוֹמוֹ
)מילאנו( Museo e Tesoro del
205 Duomo
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מוזיאונים וגלריות ,המשך
)פּוֹרדנוֹנֶ ה(
ֶ
המוזיאון לאמנות
166 Museo d'Arte
המוזיאון לאמנות בת�זמננו דונה
ֶרג'ינָ ה ) ;MADREנאפולי( Museo
d'Arte contemporanea Donna
490 REgina
המוזיאון לאמנות דתית )אוֹרביֶיטוֹ(
Museo dell'Opera del Duomo
362
המוזיאון לאמנות דתית )אוּרבּינוֹ(
375 Museo Diocesano
)א ֶרצוֹ(
המוזיאון לאמנות דתית ָ
333 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית
)בּרסאנוֹנֶ ה( Museo Diocesano
ֶ
175
)לוּקה(
המוזיאון לאמנות דתית ָ
Museo dell'Opera del Duomo
326-7 ,324
המוזיאון לאמנות דתית )סאלֶ רנוֹ(
502 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית )סיינה(
Museo dell'Opera del Duomo
347 ,342
המוזיאון לאמנות דתית )סן
מיניאטוֹ( 332 Museo Diocesano
ָ
המוזיאון לאמנות דתית )פיזה(
Museo dell'Opera del Duomo
329
המוזיאון לאמנות דתית )פירנצה(
Museo dell'Opera del Duomo
283
המוזיאון לאמנות דתית )קוֹרטוֹנָ ה(
336 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית )רוֹסאנוֹ(
524 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות ולריהוט
)סטוּפּיניג'י( Museo d'Arte e di
229 Ammobiliamento
המוזיאון לאמנות מודרנית ע“ש
אמיליו ֶגרקוֹ )אוֹרביֶיטוֹ( Museo
”d'Arte Moderna “Emilio Greco
362
המוזיאון לאמנות מימי�הביניים
)א ֶרצוֹ( Museo
ולאמנות מודרנית ָ
d'Arte Medioevale e Moderna
333
המוזיאון לאמנות נוצרית
פריוּלי( Museo
)צ'יבידאלֶ ה ֶדל ִ
167 Cristiano
המוזיאון לאמנות עממית
)טוֹלמצוֹ( Museo delle Arti
ֶ
166 Popolari
)אסקוֹלי
המוזיאון לארכיאולוגיה ָ
פּיצ'נוֹ( Museo Archeologico
ֶ
377
המוזיאון לארכיאולוגיה )בּוֹלצאנוֹ(
176 Museo Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה )ורונה(
149 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה
)טראצ'ינָ ה( Museo
ֶ
475 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה
נטיוֹקוֹ( Museo
)סנט'א ִ
ָ
555 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה )פירנצה(
,279 ,17 Museo Archeologico
281
המוזיאון לארכיאולוגיה אטרוסקית
)ארטימינוֹ( Museo Archeologico
ָ
332 Etrusco
המוזיאון לארכיאולוגיה והמוזיאון
מריטימה(
ָ
)מאסה
ָ
לאמנות דתית
Museo Archeologico e Museo
339 d'Arte Sacra
המוזיאון לארכיאולוגיה
והנקרופוליס )טארקוויניה( Museo
470 Archeologico e Necropoli
המוזיאון לארכיאולוגיה ע“ש בּאליוֹ
)מרסאלָ ה( Museo
נסלמי ָ
ָא ֶ
Archeologico di Baglio
538 Anselmi
המוזיאון לארכיאולוגיה של
)קאפּוּאה(
ָ
קאפּוּאה העתיקה
ָ
Museo Archeologico
500 dell'Antica Capua
המוזיאון לאתנוגרפיה )סן ֶפּלֶ גרינוֹ
לפּה( Museo Etnografico
ִאין ָא ֶ
322
המוזיאון לאתנוגרפיה Sardo
)נוּאוֹרוֹ( Museo Etnografico
554 Sardo
המוזיאון לאתנוגרפיה של ואל
)גרוֹטה די טוֹיראנוֹ(
ֶ
ראטלָ ה
וָ ֶ
Museo Etnografico della Val
239 Varatella
המוזיאון לגאולוגיה ולאתנוגרפיה
)פּרדאצוֹ( Museo di Geologia e
ֶ
177 Etnografia
המוזיאון לדגמי שעווה אנטומיים
)בולוניה( Museo delle Cere
269 Anatomiche
המוזיאון לתולדות האמנות וגן
ֶיסטה( Museo di
)טרי ֶ
האבנים ִ
Storia ed Arte ed Orto
169 Lapidario
המוזיאון לתולדות המלחמה
)רוֹב ֶרטוֹ( Museo Storico Italiano
ֶ
179 della Guerra
המוזיאונים בקסטלו )מילאנו(
196 Musei del Castello
)פּזארוֹ(
המוזיאונים העירוניים ֶ
373 ,372 Musei Civici
המוזיאונים העירוניים והגלריה
להיסטוריה ולאמנות עתיקה
)אוּדינֶ ה( Musei Civici e Galleria
,166 di Storia e Arte Antica
167

המויזאון הלאומי של ֶמטאפּוֹנטוֹ
)מטאפּוֹנטוֹ( Museo Nazionale
ֶ
523 di Metaponto
פּארטה )מילאנו(
ֶ
וילה ֶבּלג'וֹיוֹזוֹ בּוֹנָ
198 Villa Belgiojoso Bonaparte
וילה גרימאלדי )נֶ רבי( Villa
243 Grimaldi
)פּלי( 243 Villa Doria
וילה דוֹריָה ֶ
מוזיאון אוֹליביֶירי לארכיאולוגיה
)פּזארוֹ( Museo Archeologico
ֶ
373 ,372 Oliveriano
)אנָ ה( Museo Alessi
מוזיאון ָאלֶ סי ֶ
541
מוזיאון ֶבּליני ָ)קטאניָה( Museo
543 Belliniano
)ווֹלט ָרה(
ֶ
גוּאראנצ'י
מוזיאון ַ
339 ,338 Museo Guarnacci
מוזיאון גוּטוּזוֹ )בּאגֶ ִריָה( Museo
536 Guttuso
מוזיאון גליליאו )פירנצה( Museo
289 Galileo
אוֹסטה( Museo
)א ָ
מוזיאון האוצר ָ
219 del Tesoro
מוזיאון האוצר של סן גֶ 'נארוֹ
)נאפולי( Museo del Tesoro di
491 San Gennaro
מוזיאון האוצר של סן לורנצו
)ג'נובה( Museo del Tesoro di
241 San Lorenzo
מוזיאון האלפים )בּאסאנוֹ ֶדל
גראפּה( 153 Museo degli Alpini
ָ
מוזיאון הדוּאוֹמוֹ )מילאנו( Museo
198 del Duomo
מוזיאון הזכוכית )מוּראנוֹ( Museo
125 Vetrario
מוזיאון הטקסטיל )פּראטוֹ(
332 Museo del Tessuto
מוזיאון הטקסטיל והתלבושות
)ספּוֹלֶ טוֹ( Museo del Tessile e
365 del Costume
מוזיאון הכסף )פירנצה( Museo
307 ,306 degli Argenti
מריטימה(
ָ
)מאסה
ָ
מוזיאון הכרייה
339 Museo della Miniera
פאסה(
מוזיאון הלאדינו )ויגוֹ די ָ
177 Museo Ladino
מוזיאון המכוניות של טורינו
)MAUTO) Museo
228 dell'Automobile di Torino
מוזיאון הנפה )גוֹריציָה( Museo
167 Provinciale
)טרנטוֹ( Museo
מוזיאון הנפה ֶ
178 Provinciale
מוזיאון הנפה )סאלֶ רנוֹ( Museo
502 Provinciale
מוזיאון הנצרות הקדומה
)אקווילֵ ָיאה( Museo
ָ
168 Paleocristiano
)מאט ָרה( Museo
ֶ
מוזיאון העינויים
523 della Tortura

מוזיאון הקולנוע )טורינו( Museo
228 del Cinema
רארה(
)פ ָ
מוזיאון הקתדרלה ֶ
265 Museo della Cattedrale
מוזיאון הקתדרלה )קיוּזי( Museo
336 della Cattedrale
מוזיאון התחרה )בּוּראנוֹ( Museo
125 del Merletto
מוזיאון התיאטרון )מילאנו(
197 Museo Teatrale
מוזיאון התנועה לאיחוד איטליה
)ונציה( Museo del
121 Risorgimento
גארדנָ ה )אוֹרטיזֵ יי(
ֶ
מוזיאון ואל
176 Museo della Val Gardena
)אנָ ה( Museo
מוזיאון ואריזאנוֹ ֶ
541 Varisano
מוזיאון וגלריה בּוֹרגֶ זֶ ה )רומא(
Museo e Galleria Borghese
443
)טוֹרה ֶדל לאגוֹ
מוזיאון וילה פּוּצ'יני ֶ
פּוּצ'יני( 323 Museo Villa Puccini
טרנט לאמנות דתית
מוזיאון ֶ
)טרנטוֹ( Museo Diocesano
ֶ
178 Tridentino
ורוֹב ֶרטוֹ לאמנות
טרנטוֹ ֶ
מוזיאון ֶ
רוֹב ֶרטוֹ(
בת�זמננו )ֶ ;MART
Museo di Arte
Contemporanea di Trento e
179 Rovereto
מוזיאון ליאונרדו )וינצ'י( Museo
331 Leonardiano
מוזיאון ליגוּריָה לאדריכלות
ולפיסול )ג'נובה( Museo di
Architettura e Scultura Ligure
242
)ויפּיטנוֹ( Museo
ֶ
מוּלטשר
ֶ
מוזיאון
174 Multscher
)מרסאלָ ה( Museo
מוזיאון מוֹציָה ָ
538 di Mozia
ליסקה ֶ)צ'פאלוּ(
נדר ָ
מוזיאון ָמ ָ
539 Museo Mandralisca
מוזיאון נסיכי אראגון ע“ש
קוֹרטס )נאפולי( Museo
ֶ
פּיניאטלי
ֶ
Diego di Aragona Pignatelli
496 Cortes
מוזיאון סאמנִ יוּם ֶ)בּנֶ וֶ ונטוֹ( Museo
501 ,500 del Sannio
)קרמוֹנָ ה(
סטרדיוואריוּס ֶ
מוזיאון ָ
210 Museo Stradivariano
מוזיאון סיציליה לאתנוגרפיה ע“ש
פּיטרה )פלרמו( Museo
ֶ
533 Etnografico Siciliano Pitré
ג'ימיניאנוֹ ) 1300סן
ָ
מוזיאון סן
ג'ימיניאנוֹ( Museo San
ַ
349 1300 Gimignano
מוזיאון סן מרקו )ונציה( Museo
117 Marciano
מוזיאון סן מרקו )פירנצה( Museo
280 di San Marco

)בּר ָשה(
מוזיאון סנטה ג'וליה ֶ
207 Museo di Santa Giulia
מוזיאון סצינות הלידה באבוס
)בּרסאנוֹנֶ ה( Museo dei Presepi
ֶ
175
מוזיאון ָפאינָ ה לארכיאולוגיה
)אוֹרביֶיטוֹ( Museo Archeologico
362 Faina
פּוֹלדי�פּצוֹלי )מילאנו(
ֶ
מוזיאון
196 Museo Poldi-Pezzoli
מוזיאון פּיוֹ לאמנות נוצרית )רומא(
425 Museo Pio-Christiano
מוזיאון פּיוֹ�קלמנטיוס )רומא(
,425 Museo Pio-Clementino
426
מוזיאון פייֶיזוֹלֶ ה )פיֶיזוֹלֶ ה( Museo
333 Faesulanum
מוזיאון פילאנגיֶירי )נאפולי(
492 Museo Filangieri
מוזיאון ֶפּפּוֹלי )טראפּאני( Museo
536 Pepoli
)פּיטיליאנוֹ(
ָ
צוּקארלי
ֶ
מוזיאון
351 Museo Zuccarelli
קאפּוֹדימוֹנטה )נאפולי(
ֶ
מוזיאון
497 Museo di Capodimonte
ריצ'ה( Museo
)א ֶ
מוזיאון קוֹרדיצ'י ֶ
537 Cordici
קוֹרר )ונציה( Museo
מוזיאון ֶ
121 ,112 Correr
רסלָ ה(
)מ ָ
מוזיאון שטיחי�הקיר ָ
538 Museo degli Arazzi
)טוֹרצ'לוֹ(
ֶ
מוזיאון שפך הנהר
127 Museo dell'Estuario
מוזיאון תאודונֶ ה לאתנוגרפיה
)בּרוּניקוֹ( Museo Etnografico di
175 Teodone
)לוֹרטוֹ( Museo-
מוזיאון�גלריה ֶ
377 Pinacoteca
מוזיאוני הוותיקן )רומא( Musei
424-7 ,421 ,12 Vaticani
מוזיאוני הקפיטול )רומא(
,381 ,12 Capitoline Museums
390-91 ,388
מרכז ֶפּצ'י לאמנות בת�זמננו
)פּראטוֹ( Centro per l'Arte
332 Contemporaneo Pecci
קאמוֹניקה ללימודי
ָ
מרכז
פרהיסטוריה Centro Camuno in
206 Studi Preistorici
פּאלאצו ביאנקו )ג'נובה( Palazzo
242-3 Bianco
פאלאצו ָד ָבנצאטי )פירנצה(
297 ,296 Palazzo Davanzati
רארה(
)פ ָ
דיאמאנטי ֶ
פאלאצו ֵדיי ָ
265 Palazzo dei Diamanti
פּאלאצו ֶדלָ ה ראג'וֹנֶ ה )מילאנו(
205 Palazzo della Ragione
פּאלאצו סטוּרם )בּאסאנוֹ ֶדל
גראפּה( 153 Palazzo Sturm
ָ
פאלאצו פּיטי )פירנצה( Palazzo
306-7 ,305 Pitti

פּאלאצוֹ ֵר ַיאלֶ ה )מילאנו( Palazzo
198 ,196 Reale
פגי גוגנהיים ,אוסף )ונציה( Peggy
,13 Guggenheim Collection
108-9 ,95
פוֹנדאציוֹנֶ ה צ'יני )ונציה(
125 Fondazione Cini
פּינאקוֹט ָקה ָ)קליארי( Pinacoteca
ֶ
555
פּינאקוֹט ָקה )רומא( Pinacoteca
ֶ
426 ,425
מבּרוֹזיאנָ ה )מילאנו(
ַ
פּינאקוֹט ָקה ָא
ֶ
199 Pinacoteca Ambrosiana
בּר ָרה )מילאנו(
פּינאקוֹט ָקה די ֶ
ֶ
202-3 ,191 Pinacoteca di Brera
סטיאנָ ה
מאלאט ַ
ֶ
פּינאקוֹט ָקה
ֶ
)פאנוֹ( Pinacoteca Malatestiana
373
צ'יטאדלָ ה ֵדיי מוּזֵ יי ָ)קליארי(
ֶ
555 Cittadella dei Musei
קא' ֶרצוֹניקוֹ )ונציה( 'Ca
107 Rezzonico
)לוּקה( Casa di
קאזָ ה די פּוּצ'יני ָ
325 Puccini
רקה )פאדובה( Casa
טר ָ
קאזָ ה די ֶפּ ָ
163 di Petrarca
)פּזארוֹ( Casa
קאזָ ה רוֹסיני ֶ
372-3 Rossini
קסטלוֶ וקיוֹ )ורונה( 146-7
Castelvecchio
שעות פתיחה 615
מוּטוֹני ,אנטוניו Muttoni, Antonio
157
מוּטי ,ריקארדו 41 Muti, Riccardo
ליאנָ ה )טורינו( Mole
מוֹלֶ ה ָאנטוֹנֶ ַ
228 ,189 ,35 Antonelliana
מוּלטשר ,האנס Multscher, Hans
ֶ
)ויפּיטנוֹ( 174
ֶ
מוּלטשר
ֶ
מוזיאון
מוֹליזֶ ה ,ראו ָאבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה
מוֹמוֹ ,ג'וזפה Momo, Giuseppe
421
בּיאנקוֹ( Mont
)מוֹנטה ָ
ֶ
מוֹן בּלאן
218 Blanc
מונדריאן ,פּיט ,109 Mondrian, Piet
198
מונה ליזה )ליאונרדו דה וינצ'י( 32
מוֹנטאלצ'ינוֹ 337 Montalcino
פסטיבלים 72
מוֹנטאניָה ,ברתולומאו Montagna,
165 ,157 ,156 Bartolomeo
מוֹנטאפּרטי ,קרב ))1260
ֶ
319 Montaperti, Battle of
מוֹנטה ָארגֶ 'נטאריוֹ Monte
ֶ
351 Argentario
מוֹנטה בּוֹנדוֹנֶ ה Monte Bondone
ֶ
179
בּיאנקוֹ )מוֹן בּלאן( Monte
מוֹנטה ָ
ֶ
218 Bianco
'נצה( Monte
)ויצ ָ
מוֹנטה ֶבּריקוֹ ֶ
ֶ
157 Berico

 | 660אינדקס
טוֹרה 366 Monte Vettore
מוֹנטה וֶ ֶ
ֶ
מוֹנטה ספּינאלֶ ה Monte Spinale
ֶ
171
מוֹנטה ֶצ'רבינוֹ )מטרהורן( Monte
ֶ
218 Cervino
מוֹנטה רוֹזָ ה 218 Monte Rosa
ֶ
מוֹנטוֶ ורדי ,קלאודיו Monteverdi,
ֶ
210 ,191 ,63 ,40-41 Claudio
מוֹנטוֹרזוֹלי ,ג.א Montorsoli, GA
542
מוֹנטי סיבּיליני ,366 Monti Sibillini
369
מוֹנטמאיֶיר 218 Montmayer
מוֹנטפאלקוֹ 365 ,353 Montefalco
ֶ
מוֹנטפאסקוֹנֶ ה 469 Montefiascone
ֶ
מוֹנטפּוּלצ'אנוֹ 337 Montepulciano
ֶ
מוֹנט ֶפלטרוֹ ,דוכסי Montefeltro,
ֶ
373 ,356 Dukes of
מוֹנט ֶפלטרוֹ ,פדריקו ָדה ,הדוכס
ֶ
מאוּרבּינוֹ Montefeltro, Federico
369 ,60 da, Duke of Urbino
דיוקנו 292 ,291
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )אוּרבּינוֹ(
374-5 Palazzo Ducale
פאנוֹ 373 Fano
רמה Montecatini
מוֹנטקאטיני ֶט ֶ
ֶ
323 Terme
מוֹנטקאסינוֹ ,465 Montecassino
ֶ
473
מארה Monterosso al
מוֹנטרוֹסוֹ ָאל ֶ
ֶ
245 Mare
מוֹנטריג'וֹנֶ ה 338 Monteriggione
ֶ
מונית 633
טיפים 616
מוֹנצה 205 Monza
ָ
אדריכלות 188
מוֹנר ַיאלֶ ה ,482 ,478 Monreale
ֵ
534-5 ,527
אדריכלות 34
מוסוליני ,בניטו Mussolini, Benito
68
ֶאאוּר )רומא( 442 EUR
ריצ'ה 537 Erice
ֶא ֶ
ביצות פּוֹנטינוֹ 465
הרפובליקה של סאלוֹ 152
פאלאצו ונציה )רומא( 388
מוסיקה 40-41
אופרה ומוסיקה קלאסית ,27
609 ,608
סטרדיווארי והכינורות שלו
אנטוניו ָ
210
מוסיקה קלאסית ומחול 450 ,449
פסטיבלים 70-72
רוק ,ג'אז ומוסיקה בת�זמננו ,449
609 ,608 ,450
ריקודי עם ,מוסיקה ופסטיבלים
609
מוסיקת�עולם ברומא 450 ,449
מוסלמים 617
ד'אסטי ,יין Moscato
מוֹסקאטוֹ ָ
187 d'Asti wine
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מוֹסקה ,פרדיננדו Mosca,
ָ
508 Ferdinando
)ה(מועדון האלפיני של איטליה Club
611 ,561 Alpino Italiano
מועדון הרכב האיטלקי Touring
561 Club Italiano
מועצת העשרה )ונציה( Council of
120 Ten
מוֹצ'ניגוֹ ,פייטרו ,הדוג'ה של ונציה
ֶ
Mocenigo, Pietro, Doge of
Venice
קברו 122
מוצרט ,ליאופולד Mozart, Leopold
211
מוֹקי ,פרנצ'סקו Mochi, Francesco
262
מוּר ,הנרי 322 Moore, Henry
מוֹראביָה ,אלברטו Moravia,
39 Alberto
מוֹראנדי ,ג'ורג'ו Morandi, Giorgio
טבע דומם 198
מוּראנוֹ 125 ,13 Murano
מוֹראצוֹנֶ ה ,פייר פרנצ'סקו
Morazzone, Pier Francesco
231
מוּרגֶ 'ה ֵדיי טרוּלי Murge dei Trulli
515
מוֹרוֹ ,אלדו 69 Moro, Aldo
מוֹרטוֹ Moretto
ֶ
זה האיש עם מלאך 33
סטבּאן Murillo,
מוּריוֹ ,ברתולומה ֶא ֶ
ִ
432 Bartolomé Esteban
מוֹרלוֹ 228 Morello
ֶ
מוֹרלי ,קוֹזימוֹ 402 Morelli, Cosimo
ֶ
לוֹרנציוּס הקדוש
מות הקדושים של ֶ
)בּרוֹנזינוֹ( 298
מות הקדושים של סבסטיאן הקדוש
)קוֹסטה( 266
ָ
מותו של הקדוש )מרטיני( 359
מזג�האוויר 614 ,76-7
מזרקת אוקיאנוס )ג'אמבּוֹלוֹניה(
307 Oceanus Fountain
מחול השדים והמוות )פּריצי( 70
מחול
בלט 609 ,608
נטלָ ה 515
ָט ָר ֶ
רומא 450 ,449
ריקודי עם ,מוסיקה ופסטיבלים
609
מחזאים 38-9
ֶמטאפּוֹנטוֹ 523 ,519 Metaponto
ֶמטאפּוֹניטוֹן 485 Metapontion
מטבע 620-21
מטבעות 621
)מוֹנטה ֶצ'רבינוֹ(
ֶ
מטרהורן
218 Matterhorn
ֶמטרופּוֹליטאנָ ה )רכבת תחתית(
632-3 Metropolitana
מי שתייה 579
יאסטרה )בּראנקוּזי( 109
ָ
ָמ

מידע לסטודנטים 616
מיזוּרינָ ה ,לאגוֹ די Misurina, Lago
87 di
מיֶיל 228 Miel
מיכלאנג'לו ,61 ,60 Michelangelo
431 ,426 ,302 ,286 ,275 ,269
ארבעת האסירים 279
בקארארה 322
ָ
ביתו
בכחוס 287
ברוטוס 287
דוד 322 ,294 ,279 ,32
הדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
הדוּאוֹמוֹ )פאדובה( 159
המדונה והילד 299 ,287
המשפחה הקדושה 293 ,291
העבד הגוסס 416 ,32
ֶיטה 423 ,283
הפּי ָ
הקפיטול )רומא( 388
הקפלה הסיסטינית ,420 ,61 ,32
428-30
השבויים 33
וילה ג'וליה )רומא( 444
ונוס וקופידון 279
יום הדין 430 ,416 ,363 ,62 ,30
ישו קם לתחייה 408
משה 416
ניצחון 295 ,294
סן לורנצו )פירנצה( 299 ,298
סן פייטרו )רומא( 422 ,396 ,380
רבה
סוֹפּרה מינֶ ָ
ָ
סנטה מריה
)רומא( 406
פּאלאצו נוּאוֹבוֹ )רומא( 392
פּאלאצו פארנֶ זֶ ה )רומא( 405
פּאלאצוֹ קוֹרסיני )רומא( 432
פיאצאלֶ ה מיכלאנג'לו )פירנצה(
308
פיאצה ֶדל ָקמפּידוֹליוֹ )רומא( 389
ֶיטה רוֹנדאניני 196
פּי ָ
קברו 288
קברו של הדוכס מנֶ מוּר 299
קברו של יוליוס השני 416
דיצ'ה )פירנצה( 299
קפלה ֶמ ֶ
מילאנו ,191 ,69 ,26 Milano
196-205
אדרידכלות 189 ,35
לגלות את איטליה 14
מס גודש 630
מפות 196-7
נמלי�תעופה 624-5
בּר ָרה 202-3 ,191
פּינאקוֹט ָקה די ֶ
ֶ
פסטיבלים 73
קניות 200-201
מילאנו ,האדיקט של ) 313לספירה(
205 ,54 Milan, Edict of
מילאנו )מילאנו( ,200 Artemide
201
מילאצוֹ 537 Milazzo
מילביו ,הקרב בגשר ) 312לספירה(
,54 Milvian Bridge, Battle of
431 ,396 ,393

בוונציה 562-3
מיליוֹניקוֹ 521 Miglionico
בטוסקנה 571-2
מינורי 501 Minori
מיניאטוֹ ,סן 308 Miniato, San
ָ
לטוֹ–אדיגֶ 'ה 564-5
ָ
נטינו�א
ָ
בטר
ֶ
)ה(מיסה בבּוֹלזֶ נָ ה )רפאל( 431
בלומברדיה 565-7
מיסוני )ונציה( 129 ,128 Missoni
בליגוּריָה 568-9
מיקלוֹצוֹ Michelozzo
ֶ
בנאפולי וקמפניה 576
אוֹספּדאלֶ ה ֶדל ֶצ'פּוֹ )פּיסטוֹיָה( 331
ֶ
בסיציליה 577
דוכן המטיף של האבנט הקדוש
בסרדיניה 577
)פּראטוֹ( 332
בפירנצה 570-71
נטה )פירנצה(
נוּנציא ָ
ַ
סנטיסימה ָא
ָ
ברומא 573-6
281
דירוג 558
קברו של החשמן רינאלדוֹ
הזמנות 559
בּראנקאצ'וֹ 492
טווח המחירים הזול 561 ,560
קוֹנבנטוֹ די סן מרקו )פירנצה( 280
ֶ
לאציו 576
קפלה ֶדל קרוֹצ'יפיסוֹ )פירנצה(
מארקה 572-3
ֶ
לֶ ה
308
מחירים 559
מיקלינוֹ Michelino
ֶ
מטיילים נכים 561
דנטה מפרש את הקומדיה
מלונות רשת 561 ,558-9
האלוהית 285
עם ילדים 559
מירא ,ז'וֹאשים ,מלך נאפולי Murat,
ֶפּנסיוֹני 558
65 Joachim, King of Naples
קבלה ופינוי חדרים 560
מירו ,ז'ואן 109 Miró, Joan
מלונות רשת 558-9
מירטוֹ ,ניקולא 159 Miretto, Nicola
ֶ
ֶמלוֹצוֹ ָדה פוֹרלי Melozzo da Forlì
מיתולוגיה יוונית 485
47
מיתרה ,פולחן  439 Mithras, cult ofמלחמת העולם השנייה 68
מכבי�אש 619
ֶמלפי 522
630-31
מכונית ,626
ֶממוֹ די פיליפּוּצ'י Memmo di
בטיחות 631
349 Filipucci
דלק 630
ֶממי ,ליפּוֹ 290 Memmi, Lippo
השכרת רכב 631
חיי ישו 349
חניה 631
סטה 349 ,348
ָמ ֶא ָ
כבישים 630
מדונה ֵדיי ָרקוֹמאנדאטי 362
כללי הנהיגה 630
ֶממלינג ,האנס Memling, Hans
מוזיאון המכוניות )טורינו( 229
156
מעבורות רכב 627
ממציאים 44-5
נהיגה באיטליה 626
ֶמנאבּוּאוֹי ,ג'וּסטוֹ ֶדה Menabuoi,
תאונות 631
'159 ,158 Giusto de
תקלות 631
ֶמנאג'וֹ 194 Menaggio
ראו גם טיולים במכונית
ֶמנגוֹני ,ג'וזפה Mengoni, Giuseppe
מכס ,תקנות 615
מנוּאלֶ ה ֶסקוֹנדוֹ
גלריה ויטוריו ֶע ֶ
מלאך מחלץ את פטרוס הקדוש
)מילאנו( Galleria Vittorio
מכלאו )רפאל( 32
198 ,189 ,35 Emanuele II
מלאכות�יד ,שוק בינלאומי )פירנצה(
ֶמרקאטוֹ ֶצ'נטראלֶ ה )פירנצה(
Mostra Mercato Internazionale
299 Mercato Centrale
70 dell'Artigianato
)ה(מנזרים של לאציוֹ Monasteries
)גוּאריֶינטוֹ( 162
מלאכים בשריון ָ
473 of Lazio
ֶמלאנציוֹ ,פרנצ'סקו Melanzio,
מנטובה 211 ,191 Mantua
365 Francesco
מנייריזם 293 Mannerism
מלון�דירות 561 ,560
מס מחצית השקל )מאזאצ'וֹ( 31
מלונות 558-77
מס ערך מוסף 615 IVA
ָאגריטוּריזמוֹ 560
ֶמסינָ ה 542 Messina
לבּרגי 558
ָא ֶ
היסטוריה 63 ,55
ארוחות ומתקנים 559
המרד של )66 (1848
באבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה 577
ֶמסינָ ה )האמן( 243 Messina
ִ
באוּמבּריָה 572
ֶמסינָ ה ,מצר Messina, Stretto di
באמיליה�רומאניה 569-70
485
בבזיליקטה וקלברייה 577
מסירת המפתחות לפטרוס הקדוש
ֶימוֹנטה
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
בוואלֶ ה ָ
567-8
)פּרוּג'ינוֹ( 60
ֶ
ופריוּלי 563-4
בוֶ ונֶ טוֹ ִ
מסכות ,חנויות בוונציה 129 ,128

מסלולי הליכה
בערים 633
חגים 610
מסעדות 578-605
אוכל צמחוני 579
באבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה 602-3
באוּמבּריָה 594-5
ִ
באמיליה�רומאניה 590-92
ֶימוֹנטה
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
בבוואלֶ ה ָ
586-9
בבזיליקטה וקלברייה 603
ופריוּלי 581-3
בוֶ ונֶ טוֹ ִ
בוונציה 580-81
בטוסקנה 592-4
לטוֹ–אדיגֶ 'ה 583-4
ָ
נטינו�א
ָ
בטר
ֶ
בלאציוֹ 599-600
מארקה 595-6
ֶ
בלֶ ה
בלומברדיה 584-6
בליגוּריָה 589-90
במלונות 559
בנאפולי וקמפניה 600-601
בסיציליה 603-4
בסרדיניה 604-5
בפירנצה 592
ברומא 596-9
גישה לנכים 579
הזמנת שולחן 578
טיפים 615
יין ומשקאות 579
כללי לבוש 579
סוגים 578
עישון 579
עם ילדים 579
שעות הארוחה 578
תפריטים 578-9
תשלום 579
ראו גם אוכל ומשקאות
מסעו של החשמן פרנצ'סקו גוֹנצאגָ ה
)מאנטניָה( 31
ֶ
מסעי הצלב ,89 ,57 ,56 Crusades
235
מעבורות 627 ,626
מעבר�ההרים סן ברנאר הקטן Little
218 St Bernard Pass
מע“מ ,החזר 615
מערות
בּאלצי רוֹסי 238
צוּרה )קאפּרי( 502
גרוֹטה ָא ָ
ָ
גרוֹטה די טוֹיראנוֹ 239
ֶ
גרוֹטה די נֶ טוּנוֹ 553
ָ
גרוֹטה די פראזאסי 376
ֶ
גרוֹטה די קסטלאנָ ה 515
ֶ
בּוּאה מרינו 554
גרוֹטה ֶדל ֶ
ָ
ג'יגאנטה 169
ֶ
גרוֹטה ֶדל
ָ
רדה 553
גרוֹטה וֶ ֶ
ָ
מאט ָרה 522-3
ֶ
בּוֹס ָאה 233
מערות ֶ
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מפות
אבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה 506-7
אגן הים התיכון ב�56 1250
אוּמבּריָה 354-5
ִ
איטליה 18-19
איטליה ב�58 1350
איטליה ב�60 1492
איטליה ב�62 1550
איטליה ב�66 1861
איטליה ב� 600לספירה 54
איטליה ב� 650לפנה“ס 48
איי סיציליה 537
אינדקס רחובות ונציה 130-39
אינדקס רחובות פירנצה 311-17
אינדקס רחובות רומא 451-61
אמיליה�רומאניה 260-61
בולוניה 266-7
בזיליקטה וקלברייה 520-21
ג'נובה 240-41
דרום איטליה 478-9 ,22-3
האימפריה הרומית 52 ,50-51
היוונים בדרום איטליה 484-5
היינות של מרכז איטליה 254-5
ֶימוֹנטה
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
ואלֶ ה ָ
216-17
'נצה 154-5
ויצ ָ
ֶ
ופריוּלי 144-5
וֶ נֶ טוֹ ִ
ונציה 90-91 ,81 ,21
ונציה :דוֹרסוֹדוּרוֹ 106-7
ונציה :סן פּוֹלוֹ 100-101
ונציה :פיאצה סן מרקו 112-13
גראנדה 92-5
ֶ
ונציה :קאנאל
ואפּוֹרטוֹ 140-41
ֶ
ונציה :קווי
ורונה 146-7
טוסקנה 320-21
טורינו 224
לטוֹ–אדיגֶ 'ה 172-3
ָ
נטינו�א
ָ
טר
ֶ
גארדה 152
ָ
לאגוֹ די
לאגוֹ די קוֹמוֹ 194
לאציוֹ 466-7
מארקה 370-71
ֶ
לֶ ה
לומברדיה 192-3
לוּקה 324-5
ָ
ליגוּריָה 236-7
לֶ ֶצ'ה 516-17
מאר ָמה 350-51
ֶ
מדענים ,ממציאים ומגלי ארצות
44-5
מילאנו 196-7
מרכז איטליה 250-51
נאפולי 490-91
נאפולי וקמפניה 488-9
נוּראגֶ ה בסרדיניה 553
סופרים ,משוררים ומחזאים 38-9
סטראדה ֶדלֶ ה דוֹלוֹמיטי 86
ָ
סיינה 342-3
סיציליה 528-9 ,22
ַ
סן
ג'ימיניאנוֹ 348-9
סרדיניה 550-51 ,22
)אגריגֶ 'נטוֹ( 540
עמק המקדשים ָ

עתיקות 47
פאדובה 158-9
ד'אבּרוּצוֹ,
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ָ
לאציוֹ ֶא מוֹליזֶ ה 510-11
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל גראן פרדיזו
220-21
פומפיי 499
פירנצה 276-7
פירנצה והאזור 20
פירנצה :אוֹלטרארנוֹ 304-5
פירנצה :אזור פיאצה ֶדלָ ה
רפובליקה 296-7
פירנצה :הדוּאוֹמוֹ 282-3
פירנצה :סן מרקו 278-9
פלרמו 530-31
צפון איטליה 20-21
צפון�מזרח איטליה 80-81
צפון�מערב איטליה 182-3
קאפּרי 502-3
קווי רכבת 629
ראבנָ ה 272-3
ֶ
רומא והאזור 23
רומא ולאציו 380-81
ולאטראנוֹ 435
ֶ
רומא :אבנטינו
רומא :אזור הפנתיאון 406-7
רומא :אזור פיאצה נאבוֹנָ ה ,401
402-3
רומא :גבעת הקפיטול 388-9
וטראסט ֶב ֶרה 419
ֶ
רומא :הוותיקן
רומא :מחוץ לעיר 442
רומא :מרכז העיר העתיקה 387
רומא :פיאצה די ספּאניָה 412-13
בּוֹקה ֶדלָ ה
רומא :פיאצה ֶדלָ ה ָ
ריטה 436-7
וֶ ָ
רומא :צפון�מזרח רומא 411
מפלים
לקאנטארה Gole
ָ
ל'א
גוֹלֶ ה ֶד ָ
542 dell'Alcantara
גוֹלֶ ָטה 220 Goletta
דוֹמוֹדוֹסוֹלָ ה 230 Domodossola
סקה 222 Noasca
נוֹא ָ
ָ
סקאטה די לילאץ Cascata di
ָ
ָק
221 Lillaz
סקאטה די נארדיס Cascate di
ֶ
ָק
178 Nardis
מארמוֹרה Cascata
ֶ
סקאטה ֶדלֶ ה
ֶ
ָק
367 delle Marmore
מציאת גופתו של מרקוס הקדוש
)טינטוֹרטוֹ( 33
ֶ
מקדוניות ,מלחמות Macedonian
51 Wars
מקדש ָאדריאנוּס )רומא( Tempio di
406 Adriano
מקדש אנטונינוּס ָופאוּסטינָ ה )רומא(
Tempio di Antonino e Faustina
394
)אגריגֶ 'נטוֹ(
מקדש ההרמוניה ָ
527 Tempio della Concordia
מקדש ונוס ורומא )רומא( Tempio
395 di Venere e Roma

סטה )רומא( Tempio di
מקדש וֶ ָ
396 Vesta
מקדש יופיטר )רומא( Tempio di
389 Giove
מקדש סאטוּרן )רומא( Tempio di
396 Saturno
מקדש קסטור ופּוֹלוּקס )רומא(
Tempio di Castore e Polluce
396 ,394
מקדש רוֹמוּלוּס )רומא( Tempio di
395 Romolo
בּוֹאריוּם )רומא(
מקדשי פורום ָ
437 Tempi del Foro Boario
מפת רחובות 436
קיאוֶ ולי ,ניקולו Machiavelli,
ָמ ַ
372 ,275 Niccolò
דיוקנו 61
הנסיך 61
קברו 288
קיאיוֹלי 307
ָמ ָ
מקס מארה )ונציה( ,128 MaxMara
129
מקסימיאנוס ,הקיסר Maximian,
115 Emperor
מקסימיאנוס ֶהרקוּלֶ אוּס
541 Maximianus Herculeus
מקסימיליאן ,הארכידוכס
169 Maximilian, Archduke
מקסימיניאנוֹ ,הארכיהגמון של
ראבנָ ה Maximinian,
ֶ
55 Archbishop of Ravenna
מקסנטיוס ,הקיסר Maxentius,
ֶ
Emperor
הבזיליקה ע“ש קונסטנטינוס
קסנטיוּס )רומא( 396
ָומ ֶ
הקרב על גשר מילביו ,393 ,54
431 ,396
וילה רוֹמאנה ֶדל קאזאלֶ ה )פיאצה
רמרינָ ה( 541
ָא ֶ
)מראן( 174 Merano
ֶמראנוֹ ֶ
רבּנט Margaret of
מבּ ָ
מרגרטה ָ
Brabant
קברה 242 ,240
מרוצי אופנועים 74
מרוצי מכוניות 75 ,74
מרחצאות ָק ָר ָקלָ ה )רומא( Baths of
609 ,441 ,53 Caracalla
ָמרטוֹראנָ הֶ ,אלוֹאיזָ ה Martorana,
532 Eloisa
פראנקה Martina Franca
ָ
מרטינה
515
מרטינוס החמישי ,האפיפיור Martin
60 V, Pope
מרטינוס הרביעי ,האפיפיור Martin
IV, Pope
קברו 356
מרטיני ,סימונֶ ה Martini, Simone
58
נוֹבלוֹ המבורך וארבעה
ָאגוֹסטינוֹ ֶ
ניסים 345

פוֹליאנוֹ 344
ַ
גווידוֹריצ'וֹ ָדה
הבשורה 292 ,290
החיזיון של מרטינוּס הקדוש 30
המדונה והילד 329
סטה )מריה בהדרה( 344
ָמ ֶא ָ
מותו של הקדוש 359 ,358
מריה הקדושה עם קדושים 329
מרטיני ,פרנצ'סקו די ג'ובאני
Martini, Francesco di Giovanni
356
מרטיני ,פרנצ'סקו די ג'ורג'ו Martini,
372 Francesco di Giorgio
מריה הקדושה 377 Maria, Santa
מריה הקדושה מופיעה בפני ברנרדו
הקדוש )ליפּי( 283
מריה הקדושה מוצגת בבית�המקדש
)ג'וֹטוֹ( 161
מריה הקדושה על כס המלוכה עם
)צ'ימאבּוּאה( 30
ֶ
מלאכים ונביאים
מריה הקדושה עם מלאכים
)פּרמיג'אנינוֹ( 33
ָ
מלוּקה Marie Louise
ָ
מריה לואיזה
326 of Lucca
מריה מאראגון Maria d'Aragona
493
מריה קרולינה ,המלכה Maria
533 Carolina, Queen
גראנדה )קאפּרי( Marina
ֶ
מרינה
503 Grande
מרינה די פיזה 26 Marina di Pisa
מרינוס הקדוש 372 Marinus, St
מרינֶ טי ,פיליפו Marinetti, Filippo
68
מריני ,מרינו ,109 Marini, Marino
331
מרכז איטליה 249-377
אדריכלות 256-7
המטבח המקומי 252-3
טיול גורמה במרכז איטליה 16
יינות 254-5
מפות 250-51
רמוֹיאדה Marmoiada
ָ
ָמ
פסטיבלים 73
מרמולדה )הדולומיטים(
86 Marmolada
ָמרסאלָ ה 538 Marsala
מרצ'לו ,ניקולו ,הדוג'ה של ונציה
Marcello, Nicolò, Doge of
Venice
קברו 122
סנט'אמבּרוֹג'וֹ )פירנצה(
ָ
ֶמרקאטוֹ די
310 Mercato di Sant'Ambrogio
ֶמרקאטוֹ ֶדלָ ה ֶבּפאנָ ה )רומא(
73 Mercato della Befana
סטאמפּה )רומא(
ֶ
ֶמרקאטוֹ ֶדלֶ ה
448 Mercato delle Stampe
ֶמרקאטוֹ נוּאוֹבוֹ )פירנצה( Mercato
297 Nuovo
ֶמרקאטוֹ ֶצ'נטראלֶ ה )פירנצה(
310 ,299 Mercato Centrale

מרקו ָדה פירנצה Marco da Firenze
490
מרקו פולו ,נמל�התעופה )ונציה(
624-5 Marco Polo Airport
מרקוני ,גוּליֶילמוֹ Marconi,
44 Guglielmo
מרקוס ָא ֶוּרליוּס ,הקיסר Marcus
53 ,52 Aurelius, Emperor
עמוד מרקוס ָא ֶוּרליוּס )רומא( 409
פסלו 388
מרקוס הקדוש ,המבשר Mark the
37 ,36 Evangelist, St
בזיליקה די סן מרקו )ונציה(
115 Basilica di San Marco
מרקורי )ג'אמבּוֹלוֹניָה( 283
רקלוּס Marcellus
ָמ ֶ
קברו 522
רקלינוּס 445 Marcellinus
ָמ ֶ
משה מגן על בנותיו של יתרו )רוסו
פיוֹרנטינוֹ( 33
ֶ
משוררים 38-9
משחק השחמט האנושי
)מארוֹסטיקה( 72
ָ
משטרה 619
)ה(משפחה הקדושה )מיכלאנג'לו(
293 ,291
משקעים 76-7
משרדי חלפנות Bureaux de
620 change
משתה בבית לוי )וֶ רוֹנֶ זֶ ה( 111 ,110
גוּאלדוֹ Matteo da
מתאו ָדה ַ
359 Gualdo
מתאם למכשירי חשמל 617
מתי הקדוש 37 ,36 Matthew, St
קברו 502
מתילדה ,הרוזנת של טוסקנה
Matilda, Countess of Tuscany
264 ,56
מתנות ,חנויות
במילאנו 201 ,200
בפירנצה 310 ,309
ברומא 448 ,447
ונציה 129

נ

נאטיזוֹנֶ ה ,נהר 167 Natisone, river
נאטיסה ,נהר 168 Natissa, Fiume
ָ
נאני די בּנקו Nanni di Banco
ארבעה קדושים מעונים 31
נאפולי ,488 ,487 ,26 Napoli
490-97
אדריכלות 482
היסטוריה 64 ,63 ,60 ,56
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
494-5
לגלות את איטליה 15
מעבורות רכב 627
מפות 490-91
פסטיבלים 73 ,72 ,71

נאפולי וקמפניה 487-503
אקלים 77
המטבח המקומי 480
מלונות 576
מסעדות 600-601
נאפולי וקמפניה על המפה 488-9
נאפולי ,תומאסו מריה Napoli,
536 ,532 Tommaso Maria
נארדוֹ די צ'וֹנֶ ה Nardo di Cione
300
’נְ דראנגֶ ָטה ’519 Ndrangheta
נוּאוֹרוֹ 554 ,549 Nuoro
סקה 222 Noasca
נוֹא ָ
ָ
נוֹבארה 231 Novara
ָ
נובל ,אלפרד 238 Nobel, Alfred
נוֹבלי ,פייטרו 532 Novelli, Pietro
ֶ
נוח והמבול )פסיפס( 117
נוֹטוֹ 547 ,527 ,15 Noto
נוּמאנָ ה 377 Numana
נוּמה פּוֹמפּיליוּס ,המלך Numa
ָ
48 Pompilius, King
נוף אל הפורום הרומי )פּיראנֶ זי( 65
נופיים ,קווי רכבת 629
נוצרית דמוקרטית ,מפלגה
68 ,28 Christian Democrats
נוּראגֶ ה 549 ,58 Nuraghe
נורמאנים 56 Normans
אדריכלות 482
ֶמלפי 522
סיציליה 527
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )פלרמו( 530
נוֹרצ'ה 366-7 ,353 ,16 Norcia
ָ
נוֹרקיָה 470 Norchia
ִ
נֵ ַיאפּוֹליס 546 Neapolis
ניגֶ 'טי ,מתאו 298 Nigetti, Matteo
נינפה 474 Ninfa
ָ
ניצחון האמונה על עבודת האלילים
)לֶ גרוֹ( 407
)טראיני( 31
ניצחון המוות ַ
)קוֹסטה( 267
ָ
ניצחון המוות
ניצחונו של מרדכי )וֶ רוֹנֶ זֶ ה( 33
ניקוֹזִ יָה 541 Nicosia
ניקולא די בּארי 269 Nicola di Bari
ניקולאס החמישי ,האפיפיור
427 Nicholas V, Pope
ניקולאס הצליין ,הקדוש Nicholas
513 the Pilgrim, St
ניקולאס הקדוש 514 Nicholas, St
ניקולאס השני ,האפיפיור Nicholas
522 II, Pope
ניקולו די אנג'לו Nicolò di Angelo
446
ניקולו די פייטרו Nicolò di Pietro
99
ניקולו די תומאסו Niccolò di
Tommaso
הנפילה 331
נירון ,הקיסר ,52 Nero, Emperor
517 ,397
)סוֹדוֹמה(
ָ
נישואי אלכסנדר ורוקסנה
32
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נישואיה של מריה הקדושה )רפאל(
203
נכים ,מטיילים 616
במלונות 561
במסעדות 579
אוֹטאביאנוֹ Nelli, Ottaviano
ָ
נֶ לי,
356
נלסון ,האדמירל Nelson, Admiral
538
נֶ מוּר ,הדוכס מ� Nemours, Duke
of
קברו 299
נֶ מי 471 Nemi
נֶ מי ,לאגוֹ די 471 Nemi, Lago di
נמלי�תעופה 624-5
)ה(נס של ינואריוס הקדוש )נאפולי(
73 ,72 Miracle of San Gennaro
נעליים ,חנויות
בפירנצה 310 ,309
נפוליאון הראשון ,הקיסר Napoleon
44 I, Emperor
האקדמיה )ונציה( 110
לבּה 350
בא ָ
הגלות ֶ
והרקולס של פארנֶ זֶ ה 495
וּונוס איטליקה 306
ופּאלָ ה ד'אוֹרוֹ )ונציה( 117
כיבוש איטליה 89 ,65 ,64 ,47
פיאצה סן מרקו )ונציה( 112
פסלו 202
נפוליאון השלישי ,הקיסר Napoleon
67 III, Emperor
אנדרטה לזכרו 199
)ה(נפילה )ניקולו די תומאסו( 331
נצרות
האדיקט של מילאנו 205
התכריך של טורינו 225
התנצרותו של קונסטנטינוס ,54
438 ,205 ,168
סמליות באמנות של הנצרות
הקדומה 168-9
קדושים וסמלים באמנות
האיטלקית 36-7
קונטרה�רפורמציה 62-3
קרוֹצ'פיסוֹ ֶדל
ֶ
טרוּסקה -
ָ
נֶ קרוֹפּוֹלי ֶא
טוּפוֹ )אוֹרביֶיטוֹ( Necropoli
Etrusca – Crocefisso del Tufo
363
נֶ רבי 243 Nervi
נֶ רבי ,פייר לואיג'י Nervi, Pier Luigi
189 ,35
נֶ רביָה ,נהר 238 Nervia, Fiume
נֶ רי ,סן פיליפו Neri, San Filippo
404 ,402
נשים מטיילות 619
)היֶיז( 202
)ה(נשיקה ַ

ס

סאבוֹיָה ,מחוז 215 Savoy
סאבוֹיָה ,שושלת Savoy, House of
67 ,64
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רמ ִריָה ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( 228
ָא ֶ
התכריך של טורינו 225
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )ג'נובה( 242
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )טורינו( 228
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל גראן פרדיזו
220
פּינֶ רוֹלוֹ 223
קבריהם של 229
קסטלו די קאזוֹטוֹ 233
סאבּיוֹנֶ ָטה 210 Sabbioneta
סאבּינים 465 Sabines
סאגרה ֶדל טוֹרדוֹ )מוֹנטאלצ'ינוֹ(
ָ
72 Sagra del Tordo
יוֹרה
סאגרה ֶדלֶ ה מאנדוֹרלֶ ה ִאין ִפ ֶ
ָ
)אגריגֶ 'נטוֹ( Sagra delle
ָ
73 Mandorle in Fiore
)לוּקה(
לוּקזֶ ה ָ
סאגרה מוּסיקאלֶ ה ֶ
ָ
70 Sagra Musicale Lucchese
ָסאוּז ד'אוּלקס 222 Sauze d'Oulx
ָסאוּריס ,לאגוֹ די Sauris, Lago di
166
סאלבי ,ניקולא 414 Salvi, Nicola
סאלוֹ ,הרפובליקה של Salò,
152 Republic of
סאלוּסטיוּס 508 Sallust
סאלימבּני ,ג'אקומו Salimbeni,
ֶ
375 Giacomo
סאלימבּני ,לורנצו Salimbeni,
ֶ
375 Lorenzo
סאלֶ רנוֹ 502 ,56 Salerno
סאנגאלוֹ ,אנטוניו ָדה Sangallo,
469 Antonio da
פּאלאצו פארנֶ זֶ ה )רומא( 405
פּוֹצוֹ די סן פטריציו )אוֹרביֶיטוֹ( 363
)א ֶרצוֹ(
דיצ ָ'אה ָ
פוֹרט ָצה ֶמ ֶ
ֶ
333 Fortezza Medicea
סאנגאלוֹ ,ג'וליאנו ָדה Sangallo,
Giuliano da
)לוֹרטוֹ( 377
הבזיליקה ֶ
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
305 Spirito
פאלאצו סטרוֹצי )פירנצה( 297
פּוֹג'וֹ ָא קאיאנוֹ 332 ,257
סאנגאלוֹ ,פרנצ'סקו ָדה Sangallo,
287 ,285 Francesco da
נס ֶברוֹ ,נסיכי Sangro di
סאנגרוֹ די ָס ֶ
491 Sansevero, Princes di
סאסארי 552 ,549 Sassari
פסטיבלים 72 ,71
סאסוֹ לוּנגוֹ )הדולומיטים( Sasso
86 Lungo
סאסי 522-3 Sassi
מיקלֶ ה Sacra di San
סאקרה די סן ֶ
ָ
223 Michele
סארה 218 Sarre
ֶ
ָסבוֹנארוֹלָ ה ,ג'ירוֹלאמוֹ Savonarola,
Girolamo
דיוקנו 294
הוצאתו להורג 280 ,61 ,60
קוֹנבנטוֹ די סן מרקו )פירנצה( 280
ֶ

סבסטיאנו ֶדל פּיוֹמבּוֹ Sebastiano
432 ,99 del Piombo
'סטה 538 ,528 Segesta
ֶסגֶ ָ
ָסה סארטיליָה )אוֹריסטאנוֹ( Sa
70 Sartiglia
סוּ ֶא צוֹ ֶפּר ִאי פּוֹנטי )ונציה( Su e zo
70 per i ponti
סוּ נוּראז'י )בּארוּמיני( Su Nuraxi
553 ,550 ,478
סוּאטוֹניוּס 39 Suetonius
ֶ
סוֹבאנָ ה 350 ,49 Sovana
סוּבּיאקוֹ 473 ,465 Subiaco
ַ
סוֹדוֹמה 345 Sodoma
ָ
נישואי אלכסנדר ורוקסנה 32
סוואיה ,ויליאם 42 Sawaya, William
סוונסון ,גלוריה Swanson, Gloria
229
סוּזָ ה 222 Susa
טוֹרה Sottsass, Ettore
סוֹטסאסֶ ,א ֶ
ְ
43 ,42
סוּטרי 470 ,17 Sutri
סוֹלארי ,כּריסטוֹפוֹרוֹ Solari,
Cristoforo
קברם של לוּדוֹביקוֹ ִאיל מוֹרוֹ
סטה 208
ד'א ֶ
ובּיאטריצ'ה ֶ
ֶ
סוּלָ ה 472 ,445 Sulla
סוֹלימנָ ה 493 Solimena
ֶ
סוּלמוֹנָ ה 508-9 Sulmona
פסטיבלים 70
סוֹלפרינוֹ ,קרב )1859) Solferino,
ֶ
67 Battle of
סוּסטרמאנוּס ,יוּסטוּס Sustermans,
ֶ
307 Justus
סופוקלס 156 Sophocles
סופר�טוסקנה ,יינות Super-Tuscani
254
סופרים 38-9
סוֹרי ,פייטרו 344 Sorri, Pietro
סוֹרנטוֹ 501 ,15 Sorrento
ֶ
סזאן ,פול 198 Cézanne, Paul
סטאבּיֶיה 499 Stabiae
סטאדיוֹ אוֹלימפּיקוֹ )רומא( Stadio
609 ,450 ,449 Olimpico
סטאליֶינוֹ ,בית�הקברות )ג'נובה(
243 Staglieno Cemetery
סטילוֹ 524 ,519 ,55 Stilo
סטרזָ ה
ֶסטימאנֶ ה מוּסיקאלֶ ה די ֶ
)סטרזָ ה( Settimane Musicali di
ֶ
71 Stresa
לביוֹ ,פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלוֹ
סט ִ
ֶ
Stelvio, Parco Nazionale dello
206 ,193
סטראדה ֶדלֶ ה דוֹלוֹמיטי Strada
ָ
86 delle Dolomiti
סטראדה פנורמיקה ֵדיי סאסי
ָ
Strada Panoramica dei Sassi
522-3
סטרדיווארי )סטרדיוואריוּס( ,אנטוניו
210 ,191 Stradivari, Antonio
סטרוֹמבּוֹלי 537

סטרוֹצי ,ברנרדו Strozzi, Bernardo
242 ,111
סטרוֹצי ,פיליפו Strozzi, Filippo
297
סטרזָ ה 195
ֶ
פסטיבלים 71
ויפּיטנוֹ
ֶ
סטרזינג ראו
ֶ
סיבּארים 485 Sybarites
סיגיזמוּנד ,הארכידוכס Sigismund,
174 Archduke
סיוע משפטי 618
ייטר 228 Seyter
ֵס ֶ
סיינה 342-7 ,319 ,251 Siena
הדוּאוֹמוֹ 346-7 ,35
היסטוריה 58
טיול גורמה במרכז איטליה 16
לגלות את איטליה 14
מפת רחובות 342-3
)ה(פּאליוֹ )סיינה( 345 Palio
פסטיבלים 71
סילבסטר ,האפיפיור Sylvester,
54 Pope
סילָ ה ,הרי 519 Sila, Monti
סילֶ ה ,נהר 164 Sile, Fiume
סימיוּס ,מפרץ 549 Simius, Baia di
לוּקה Signorelli, Luca
סיניוֹרליָ ,
ֶ
377
הבשורה 338
ההורדה מהצלב 336
ההלקאה 98
החוטאים נידונים לגיהינום 32
המדונה והילד עם קדושים 338
הצליבה 336
הקפלה הסיסטינית )רומא( 430
יום הדין 363
קברו 336
סיסטינית ,הקפלה )רומא( Sistina,
428-30 ,61 ,32 ,12 Cappella
הקירות 430 ,420
התקרה 428-9 ,420
סיפּוֹנטוֹ 512 Siponto
סיציליה 527-47 ,478 Sicilia
אדריכלות 482
איים 537
אקלים 77
היסטוריה 67 ,55 ,51
המטבח המקומי 481
לגלות את איטליה 15
מטבח סיציליאני מסורתי 543
מלונות 577
מסעדות 603-4
מפה 22
סיציליה על המפה 528-9
רעידות�אדמה 68 ,63
סיקסטוּס החמישי ,האפיפיור Sixtus
V, Pope
קברו 417
סיקסטוּס הראשון ,האפיפיור
405 Sixtus I, Pope

סיקסטוּס הרביעי ,האפיפיור Sixtus
404 ,47 IV, Pope
הקפלה הסיסטינית )רומא( 61
מוזיאוני הוותיקן )רומא( 424
מוזיאוני הקפיטול )רומא( 392
סנטה מריה ֶדל פּוֹפּוֹלוֹ )רומא(
414
פּאצ'ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
404
סיראקוזה ,528 ,527 Siracusa
546-7
אדרידכלות 483 ,35
היסטוריה 55
פסטיבלים 70
סירוֹלוֹ 377 Sirolo
סירמיוֹנֶ ה 152 Sirmione
סירמיוֹנֶ ה ,חצי�האי Sirmione,
152 Penisola
סירת�אוטובוס 635 ,634
סירת�מונית 635
סכנות ומטרדים 618-19
ֶסלָ ה ִק ָיאנצוּטאן Sella Chianzutan
166
ֶ
ֶס
לינוּנטה 538 Selinunte
ֶסלֶ סטינוּס החמישי ,האפיפיור
508 Celestine V, Pope
סלסלת פירות )קרוואג'וֹ( 199
סמליות
באמנות של הנצרות הקדומה
168-9
קדושים וסמלים באמנות
האיטלקית 36-7
ָס ָמרטינוֹ ,ג'וּזֶ ֶפּה Sammartino,
Giuseppe
ישו המת 491
)סוּבּיאקוֹ( San
ַ
סן ֶבּנֶ ֶדטוֹ
473 Benedetto
רנאבּה )ונציה( San Barnaba
סן ָבּ ָ
מפת רחובות 107
סן ברנאר ,מעבר�ההרים 218
סן גאלגאנו 339 San Galgano
ריאלטוֹ )ונציה( San
סן ג'אקומו די ָ
Giacomo di Rialto
מפת רחובות 101
סן ג'אקומו ֶדל'אוֹריוֹ )ונציה( San
101 Giacomo dell'Orio
מאג'וֹרה )בולוניה( San
ֶ
סן ג'אקומו
267 Giacomo Maggiore
מפת רחובות 267
ראגוֹרה )ונציה( San
ָ
סן ג'ובאני ִאין ְבּ
124 Giovanni in Bragora
לאטראנוֹ )רומא( San
סן ג'ובאני ִאין ֶ
440 ,381 Giovanni in Laterano
סן ג'ובאני ֶאלֶ מוֹזינאריוֹ )ונציה( San
Giovanni Elemosinario
מפת רחובות 100
סן ג'ובאני גריסוֹסטוֹמוֹ )ונציה( San
99 Giovanni Grisostomo
סן ג'ובאני ֶדלי ֶא ֶרמיטי )פלרמו( San
530 Giovanni degli Eremiti

סן ג'ובאני ֶדקוֹלאטוֹ )רומא( San
436 Giovanni Decollato
סן ג'ובאני פוּאוֹרצ'יביטאס )פּיסטוֹיָה(
331 San Giovanni Fuorcivitas
סן ג'ובאני רוטונדו San Giovanni
512 Rotondo
אידה )ורונה( San
בּר ָ
סן ג'ורג'ו ִאין ָ
149 Giorgio in Braida
סן ג'ורג'ו ִאין וֶ לארבּוֹ )רומא( San
437 Giorgio in Velabro
סן ג'ורג'ו ִאין ראגוּזָ ה San Giorgio
483 in Ragusa
סן ג'ורג'ו ָאלבּאנֶ זֶ ה San Giorgio
519 Albanese
מאג'וֹרה )ונציה( San
ֶ
סן ג'ורג'ו
124-5 ,85 Giorgio Maggiore
ג'ימיניאנוֹ ,27 San Gimignano
ַ
סן
348-9
טיול באיטליה האטרוסקית 17
לגלות את איטליה 14
מפת רחובות 348-9
רמנוֹ )נאפולי( San
סן גרגוריו ָא ֶ
492 Gregorio Armeno
סן דומינו 511 San Domino
סן דומניקו )בולוניה( San
269 Domenico
מאג'וֹרה )נאפולי( San
ֶ
סן דומניקו
493 Domenico Maggiore
סן דומניקו )סיינה( San Domenico
345
סן דומניקו )פלרמו( San Domenico
532
)ראבנָ ה( San Vitale
ֶ
סן ויטאלֶ ה
251 ,54-5
סן לֶ אוּצ'וֹ 500 San Leucio
פרנצ'זי )רומא( San
ֶ
סן לואיג'י ֵדיי
404 Luigi dei Francesi
מפת רחובות 403
סן לורנצו )הדוּאוֹמוֹ ,ג'נובה( San
241 Lorenzo
מפת רחובות 240
'נצה( San Lorenzo
)ויצ ָ
סן לורנצו ֶ
157
סן לורנצו )ורונה( 147 San Lorenzo
מאג'וֹרה )מילאנו( San
ֶ
סן לורנצו
204 Lorenzo Maggiore
מאג'וֹרה )נאפולי( San
ֶ
סן לורנצו
492 Lorenzo Maggiore
סן לורנצו )פירנצה( San Lorenzo
298-9
סן לֵ יאוֹ 372 ,369 San Leo
מיניאטוֹ 332 San Miniato
ָ
סן
פסטיבלים 70
מוֹנטה )פירנצה( San
ֶ
מיניאטוֹ ָאל
ָ
סן
308 Miniato al Monte
)לוּקה( San
מיקלֶ ה ִאין פוֹרוֹ ָ
סן ֶ
325 Michele in Foro
מפת רחובות 324
)כּרמיניאנוֹ( San Michele
ָ
מיקלֶ ה
סן ֶ
332
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קאסטרוֹצה San
ָ
סן מרטינו די
177 Martino di Castrozza
)לוּקה( 326 San Martino
סן מרטינו ָ
מפת רחובות 325
סן מרינו 372 ,369 San Marino
סן מרינו ,הגראן פּרי של San
74 Marino Grand Prix
סן מרקו ,אזור )פירנצה( San Marco
area
מפת רחובות 278-9
סן מרקו ִאין לאמיס San Marco in
512 Lamis
סן מרקו )ונציה( 56 San Marco
סן מרקו )ונציה( ,ראו בזיליקה די סן
מרקו
סן מרקו )רומא( 388 San Marco
סן ניקולו ֵדיי ֶמנדיקוֹלי )ונציה( San
108 Nicolò dei Mendicoli
סן סאטירוֹ )מילאנו( 199 San Satiro
סן סבסטיאנו )ונציה( San
108 Sebastiano
סן ֶס ֶברוֹ San Severo
מוּרה )רומא(
סן פאולו פוּאוֹרי לֶ ה ָ
446 San Paolo fuori le Mura
סן פּאנטאלוֹן )ונציה( San Pantalon
105
סן פּוֹלוֹ )ונציה( 101 San Polo
מפת רחובות 100-101
סן ֶפּטרוֹניוֹ )בולוניה( San Petronio
268-9
מפת רחובות 266
סן פייטרו ֶא פאולו Santi Pietro e
527 Paolo
סן פייטרו ִאין ואלֶ ה San Pietro in
367 Valle
סן פייטרו ִאין וינקוֹלי )רומא( San
416 Pietro in Vincoli
סן פייטרו ִאין מוֹנטוֹריוֹ )רומא( San
433 Pietro in Montorio
סן פייטרו )רומא( ,12 San Pietro
422-3 ,420 ,419 ,380
היסטוריה 63 ,54
לפּה San
סן ֶפּלֶ גרינוֹ ִאין ָא ֶ
322 Pellegrino in Alpe
)לוּקה( San Frediano
סן ֶפרדיאנוֹ ָ
325
מאג'וֹרה )ורונה( San
ֶ
סן ֶפרמוֹ
147 Fermo Maggiore
ריפּה )רומא( San
סן פרנצ'סקו ָא ָ
433 Francesco a Ripa
)א ֶרצוֹ( San Francesco
סן פרנצ'סקו ָ
334-5
סן צאניפּוֹלוֹ )ונציה( ,ראו סנטי
ג'ובאני ֶא פאולו
צאקאריָה )ונציה( San Zaccaria
ִ
סן
123
מאג'וֹרה )ורונה( San Zeno
ֶ
סן ֶצנוֹ
150-51 Maggiore
נטה )רומא( San Clemente
סן קלֶ ֶמ ֶ
439 ,12

סיאנוֹ )ונציה( San Cassiano
סן ָק ָ
מפת רחובות 100
קוּאטרוֹ פוֹנטאנֶ ה
סן קרלו ָאלֶ ה ָ
)רומא( San Carlo alle Quattro
415 Fontane
סן ראבּאנוֹ 351 San Rabano
סן רוֹקוֹ )ונציה( 105 San Rocco
סן רמו ,237 ,235 ,182 Sanremo
238
סן רמו ,מרוץ המכוניות של
75 Sanremo Car Rally
סן תיאודורו )רומא( San Teodoro
437
סנט'אגוסטינו )ג'נובה(
242 Sant'Agostino
מפת רחובות 240
ג'ימיניאנוֹ(
ַ
סנט'אגוסטינו )סן
349 Sant'Agostino
סנט'אוֹמוֹבּוֹנוֹ )רומא(
436 Sant'Omobono
אוֹסטה( Sant'Orso
)א ָ
סנט'אוֹרסוֹ ָ
219
ֶינצה )רומא(
סנט'איבוֹ ַאלָ ה סאפּי ָ
,385 Sant'Ivo alla Sapienza
404
מפת רחובות 403
סנט'איניאציוֹ די לוֹיוֹלָ ה )רומא(
ָ
409 Sant'Ignazio di Loyola
מפת רחובות 406
סנט'אמבּרוֹג'וֹ )מילאנו(
204 Sant'Ambrogio
סנט'אנג'לו 503 Sant'Angelo
סנט'אנג'לו ָא נילוֹ )נאפולי(
492 Sant'Angelo a Nilo
סנט'אנג'לו ,הר Sant'Angelo,
512 Monte
סנט'אנדריאה ַאל קווירינאלֶ ה )רומא(
,385 Sant'Andrea al Quirinale
415
סנט'אנדריאה )ג'נובה( Sant'Andrea
מפת רחובות 241
סנט'אנדריאה ֶדלָ ה ואלֶ ה )רומא(
402 Sant'Andrea della Valle
פראטה )רומא(
ֶ
סנט'אנדריאה ֶדלֶ ה
413 Sant'Andrea delle Fratte
סנט'אנה ֶא סן ברתולומאו ֵדיי
לוֹמבּרדי )נאפולי( Sant'Anna e
San Bartolomeo dei Lombardi
493
סנט'אנטימוֹ 555 Sant'Antimo
ָ
סנט'אניֶיזֶ ה ִאין ָאגוֹנֶ ה )רומא(
401 Sant'Agnese in Agone
מפת רחובות 403
מוּרה )רומא(
סנט'אניֶיזֶ ה פוּאוֹרי לֶ ה ָ
ָ
445 Sant'Agnese fuori le Mura
סנט'אנסטסיה )ורונה(
Sant'Anastasia
סנט'אפּוֹנאל )ונציה( Sant'Aponal
ָ
מפת רחובות 100

טריניטה )פירנצה( Santa
ָ
סנטה
Trinita
מפת רחובות 296
ראקוֹאלי )רומא(
ֶ
סנטה מריה ִאין ָא
389 Santa Maria in Aracoeli
מפת רחובות 389
ניקה )רומא(
דוֹמ ָ
סנטה מריה ִאין ֶ
438 Santa Maria in Domnica
טראסט ֶב ֶרה )רומא(
ֶ
סנטה מריה ִאין
,380 Santa Maria in Trastevere
432-3
קוֹזמדין )רומא(
ֶ
סנטה מריה ִאין
438 Santa Maria in Cosmedin
מפת רחובות 436
סנטה מריה גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי
)ונציה( Santa Maria Gloriosa
102-3 ,13 dei Frari
סנטה מריה ֵדיי כָּ רמיני )ונציה( Santa
Maria dei Carmini
מפת רחובות 106
סנטה מריה ֵדיי מיראקוֹלי )ונציה(
99 Santa Maria dei Miracoli
סנטה מריה ֶדל כָּ רמינֶ ה )פירנצה(
Santa Maria del Carmine
קפלה בּראנקאצ'י 302-3
סנטה מריה ֶדל פּאטיריוֹן Santa
524 Maria del Patirion
סנטה מריה ֶדל פּוֹפּוֹלוֹ )רומא( Santa
414 Maria del Popolo
)טוֹרצ'לוֹ(
ֶ
סוּנטה
ל'א ָ
סנטה מריה ֶד ָ
126-7 Santa Maria dell'Assunta
סנטה מריה ֶדלֶ ה גראציֶיה )מילאנו(
204 Santa Maria delle Grazie
סנטה מריה ֶדלָ ה ויטוֹריָה )רומא(
416 Santa Maria della Vittoria
סאלוּטה )ונציה(
ֶ
סנטה מריה ֶדלָ ה
,89 Santa Maria della Salute
109 ,95 ,90
סנטה מריה ֶדלָ ה ספּינָ ה )פיזה(
329 Santa Maria della Spina
פּאצ'ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
404 Santa Maria della Pace
מפת רחובות 402
סנטה מריה ֶדלָ ה קוֹנסוֹלאציוֹנֶ ה
)טוֹדי( Santa Maria della
256 Consolazione
סנטה מריה ֶדלָ ה קוֹנסוֹלאציוֹנֶ ה
)רומא( Santa Maria della
437 Consolazione
קוֹנצ'ציוֹנֶ ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
Santa Maria della Concezione
415
מאג'וֹרה )רומא( Santa
ֶ
סנטה מריה
417 ,381 Maria Maggiore
נאבארזֶ ה Santa Maria
ֶ
סנטה מריה
554 Navarrese
נוֹבלָ ה )פירנצה( Santa
סנטה מריה ֶ
,257 ,35 ,13 Maria Novella
300-301

רבה )רומא(
סוֹפּרה מינֶ ָ
ָ
סנטה מריה
Santa Maria sopra Minerva
408
מפת רחובות 406
)לוּקה(
סנטה מריה פוֹריספּוֹרטאם ָ
327 Santa Maria Forisportam
סנטה מריה פוֹרמוֹזָ ה )ונציה( Santa
123 Maria Formosa
אפּוּאה וֶ ֶט ֶרה Santa
ָ
סנטה מריה ָק
500 ,487 Maria Capua Vetere
סנטה סאבּינָ ה )רומא( Santa
441 Sabina
)סוּבּיאקוֹ( Santa
ַ
סטיקה
ָ
סנטה סקוֹלָ
473 Scolastica
ליצ'יטה )פירנצה( Santa
ָ
סנטה ֶפ
308 Felicìta
פּראס ֶדה )רומא( Santa
ֶ
סנטה
416 Prassede
סנטה פרנצ'סקה רוֹמאנָ ה )רומא(
395 Santa Francesca Romana
טראסט ֶב ֶרה
ֶ
סנטה ֶצ'צ'יליָה ִאין
)רומא( Santa Cecilia in
433 Trastevere
נצה )רומא( Santa
קוֹסט ָ
ַ
סנטה
445 ,55 Costanza
'נצה( Santa
)ויצ ָ
סנטה קוֹרוֹנָ ה ֶ
156 Corona
קיא ָרה )נאפולי( Santa
סנטה ַ
493 Chiara
קרוֹצ'ה )לֶ ֶצ'ה( Santa Croce
ֶ
סנטה
מפת רחובות 517
קרוֹצ'ה )פירנצה( Santa
ֶ
סנטה
288-9 ,256 ,13 Croce
סנטה קתרינה )פלרמו( Santa
531 Caterina
סנטו סטפאנו )ונציה( Santo
121 Stefano
סנטו סטפאנו רוטונדו )רומא( Santo
438 Stefano Rotondo
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
305 Spirito
מפת רחובות 304
סנטוּאריוֹ ֶא קאזָ ה די סנטה קתרינה
)סיינה( Santuario e Casa di
344 Santa Caterina
ד'אוֹרוֹפּה Santuario
ָ
סנטוּאריוֹ
230 d'Oropa
סנטי ָאפּוֹסטוֹלי )פירנצה( Santi
296 Apostoli
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )ונציה( Santi
122-3 Giovanni e Paolo
קוּאטרוֹ קוֹרוֹנאטי )רומא( Santi
סנטי ָ
438 Quattro Coronati
ֶסנטינוֹ ,נהר 376 Sentino, Fiume
נטה )פירנצה(
נוּנציא ָ
ַ
סנטיסימה ָא
ָ
281 Santissima Annunziata
מפת רחובות 278
מיקלֶ ה Sanmicheli,
נמיקליֶ ,
ָס ֶ
149 Michele

ָסנסוֹבינוֹ ,אנדריאה Sansovino,
Andrea
)לוֹרטוֹ( 377
הבזיליקה ֶ
ניקה )רומא(
דוֹמ ָ
סנטה מריה ִאין ֶ
438 Santa Maria in Domnica
ָסנסוֹבינוֹ ,יאקוֹפּוֹ Sansovino,
Jacopo
המדונה והילד 98
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )ונציה( ,118
120
קברו 117
ֶצ ָקה )ונציה( 113
נספּוֹלקרוֹ 336 Sansepolcro
ָס ֶ
ֶסנֶ ָקה 494 ,39 Seneca
סנקט אוּלריך ,ראו אוֹרטיזֵ יי
סנקטיס ,פרנצ'סקו ֶדה Sanctis,
413 Francesco de
ֶססטי ֶֶירה 222 Sestriere
ֶססיָה ,עמק 230 Sesia, Val di
)ה(סעודה האחרונה )גירלאנדאיוֹ(
301
)ה(סעודה האחרונה )ליאונרדו ָדה
וינצ'י( 293 ,204 ,191 ,32
)ה(סערה )ג'ורג'ונֶ ה( 153 ,110
ספא
לוּקה 23
בּאנִ יי די ָ
רמה 179
לֶ ביקוֹ ֶט ֶ
ֶמראנוֹ 174
רמה 323
מוֹנטקאטיני ֶט ֶ
ֶ
ספּאדה ,החשמן ברנרדינו Spada,
ָ
405 Cardinal Bernardino
אינוֹצ'נטי )פירנצה(
ֶ
ספּדאלֶ ה ֶדלי
ֶ
,61 Spedale degli Innocenti
281
מפת רחובות 279
ספּוֹלֶ טוֹ 364-5 ,353 Spoleto
אדריכלות 364
פסטיבלים 71
ספּוֹלֶ טוֹ ,עמק 353 Spoleto, Vale di
ספורט 610-11
לוח�השנה 74-75
ספורט אווירי 611
ספורט הררי 610
ספורט מים 611
טיסטה Sforza, Battista
ספוֹרצהָ ,בּ ָ
ָ
291
ספוֹרצה ,גאלֶ ָאצוֹ מריה Sforza,
ָ
198 ,60 Galeazzo Maria
ספוֹרצה ,משפחת Sforza family
ָ
191
ספוֹרצה ,פרנצ'סקו Sforza,
ָ
210 ,196 Francesco
ֶספּטימיוּס ֶסוֶ ורוּס ,הקיסר
Septimius Severus, Emperor
53
גבעת פּאלאטינוֹ )רומא( 399 ,398
מרחצאות ָק ָר ָקלָ ה )רומא( 441
שער ֶספּטימוּס ֶסוֶ ורוּס )רומא(
396 ,394
ספּלוֹ 366 Spello
ֶ

ספרות 38-9
ספרטנים 515 Spartans
ספּרטקוּס 500 ,51 Spartacus
ספרים ,חנויות
ונציה 129
מילאנו 201 ,200
פירנצה 310 ,309
רומא 448 ,447
ספּרלוֹנגָ ה 475 ,467 Sperlonga
ֶ
וינצ'נצוֹ Scamozzi,
סקאמוֹציֶ ,
210 ,156 Vincenzo
סקאנוֹ 509 ,505 Scanno
ְסקארפּאנינוֹ 104 Scarpagnino
גראנדה די סן רוֹקוֹ )ונציה(
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
Scuola Grande di San Rocco
104-5
גראנדה ֵדיי כָּ רמיני )ונציה(
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
Scuola Grande dei Carmini
מפת רחובות 106
גראנדה ֵדיי כָּ רמיני
ֶ
סקוּאוֹלָ ה
)פירנצה( 310 Scuola del Cuoio
סקיאבוֹני
ָ
סקוּאוֹלָ ה די סן ג'ורג'ו ֶדלי
)ונציה( Scuola di San Giorgio
124 degli Schiavoni
סקוּאוֹלָ ה ֶדל סנטו )פאדובה( Scuola
163 del Santo
סקוֹפּיוֹ ֶדל קארוֹ )פירנצה( Scoppio
70 del Carro
סקי 75
מפּצוֹ 165
ד'א ֶ
קוֹרטינָ ה ָ
סקליגֶ 'רי ,מסטינו השני Scaligeri,
ָ
Mastino II
קברו 148
סקליגֶ 'רי ,משפחת Scaligeri family
ָ
146
קבריהם של 148
קאנגראנדה הראשון
ֶ
סקליגֶ 'רי,
ָ
146 Scaligeri, Cangrande I
קברו 148 ,146
קאנגראנדה השני
ֶ
סקליגֶ 'רי,
ָ
,146 Scaligeri, Cangrande II
147
סקליגֶ 'רי ,קאנסיניוֹריוֹ Scaligeri,
ָ
Cansignorio
קברו 148
סקרוֹבני ,אנריקו Scrovegni, Enrico
ֶ
161 ,160
סקרלאטי ,אלסנדרו Scarlatti,
ָ
41 Alessandro
ראב ָצה 322 Seravezza
ֶס ֶ
סרדיניה 549-55 ,478 Sardinia
אקלים 76
המטבח המקומי 481
מלונות 577
מסעדות 604-5
מעבורות רכב 627
מפה 22
נוּראגֶ ה 553 Nuraghe
סרדיניה על המפה 550-51
עתיקות רומיות 51
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סרוויטי ,המסדר 281 Servite order
סרטים ,ראו קולנוע
ֶסרמוֹנֶ ָטה 474 Sermoneta
רפּוֹטה ,ג'אקומו Serpotta,
ֶס ָ
62-3 Giacomo
אוֹראטוֹריוֹ די סן לורנצו )פלרמו(
533
ציטה )פלרמו(
אוֹראטוֹריוֹ די סנטה ָ
482
אוֹראטוֹריוֹ ֶדל רוֹזאריוֹ די סן
דומניקו )פלרמו( 532
אוֹראטוֹריוֹ ֶדל רוֹזאריוֹ די סנטה
צ'יטה )פלרמו( 533
ָ
)אגריגֶ 'נטוֹ( Santo
סנטו ספּיריטוֹ ָ
539 Spirito
ָס ָר ֶצנים 487 ,235 ,56 ,55 Saracens
סתיו באיטליה 72

ע

)ה(עבד הגוסס )מיכלאנג'לו( 32
עבודה ,אשרות 614
עור ,חנויות
בפירנצה 310 ,309
עיצוב 42-3
קניות במילאנו 201 ,200
עיצוב פנים ,חנויות 607
בוונציה 129 ,128
עישון 616
במסעדות 579
עיתונים 623
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
)טיציאן( 149 ,102
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
)קוֹרג'וֹ( 263 ,33
ֶ
פיליבּרטוֹ ,דוכס סאבוֹיָה
ֶ
נוּאלָ ה
ֶע ָמ ֶ
Emanuele Filiberto, Duke of
224 ,215 Savoy
פסלו 227
)אגריגֶ 'נטוֹ( Valle
עמק המקדשים ָ
540 ,539 ,527 ,478 dei Templi
עקדת יצחק )בּרוּנֶ לֶ סקי( 287
ערבית סיציליאנית )1282) Sicilian
ְ
58 Vespers
עתיקות ,חנויות 607
פירנצה 310 ,309
עתיקות רומיות
אוֹסטה 219
ָא ָ
אוֹסטיָה אנטיקה 471
ִ
ֶאלֵ ָיאה 502
מיטרנוּם 508
ָא ֶ
ָאקווילֵ ָיאה 168
בולוניה 51
ֶבּנֶ ֶבנטוֹ 500
וֶ נוֹזָ ה 522
ורונה 149 ,147 ,53
טינדארי 542
ֶטראצ'ינָ ה 475
לוּצ ָ'רה 512
ֶ
לוּקה 326
ָ
לֶ ֶצ'ה 517
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מילאנו 204
בּוֹאריוּם )רומא(
מקדשי פורום ָ
437
סוּזָ ה 222
סיראקוזה 547 ,546
אפּוּאה וֶ ֶט ֶרה 500
ָ
סנטה מריה ָק
סרדיניה 51
פאנוֹ 373 Fano
פומפיי 498-9 ,51
צוּליוֹ 166
קמפניה 487
רומא ,העיר העתיקה 387-99

פ

פאבארוטי ,לוצ'אנו Pavarotti,
264 ,41 Luciano
פּאביָה 207-9 ,54 Pavia
ֶצ'רטוֹזָ ה די פּאביָה Certosa di
208-9 ,191 ,183 Pavia
פּאביָה ,הקרב ב1525) Pavia,) -
61 Battle of
פאדובה 158-63 ,143 ,81 Padua
לגלות את איטליה 14
מפת רחובות 158-9
סקרוֹבני 160-61
ֶ
קפלה ֶדלי
פאולוס החמישי ,האפיפיור Paul V,
442 ,417 Pope
פאולוס הקדוש 517 ,52 Paul, St
מאמרטינוּם 393
ֶ
בית�הכלא
הקטקומבות )רומא( 446
וִ יָה ָאפּיָה אנטיקה )רומא( 445
מוּרה )רומא(
סן פאולו פוּאוֹרי לֶ ה ָ
446
פאולוס הרביעי ,האפיפיור Paul IV,
405 Pope
פאולוס השלישי ,האפיפיור Paul III,
430 ,405 ,389 Pope
פאונד ,עזרא 244 Pound, Ezra
פאזוליני ,פייר פאולו Pasolini, Pier
69 ,28 Paolo
פאטוֹרי ,ג'ובאני Fattori, Giovanni
243
לָ ה רוטונדה די פּאלמיֶירי 307
פּאלאדיוֹ ,אנדריאה Palladio,
143 ,80 ,35 Andrea
נטוֹרה )ונציה( 125
ִאיל ֶר ֶד ֶ
אנדרטה לזכרו 154
ָארקוֹ בּוֹלאני )אוּדינֶ ה( 166
דיוקנו 84 ,62
האקדמיה )ונציה( 110
וילה ֶאמוֹ )פאנצוֹלוֹ( 153
רבּרוֹ )מאזֶ ר( 153 ,84
וילה ָבּ ָ
)מאלקוֹנטנָ ה( 164
ֶ
וילה פוֹסקארי
'נצה 155 ,154
ויצ ָ
ֶ
'נצה( 157
)ויצ ָ
לָ ה רוטונדה ֶ
'נצה( 155
)ויצ ָ
לוֹגָ 'ה ֶדל קפיטניאטו ֶ
מאג'וֹרה )ונציה( 125
ֶ
סן ג'ורג'ו
סנטה מריה גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי
)ונציה( 103
פּאלאצו דוּקאלֶ ה )ונציה( 120

ואלמראנָ ה בּראגָ ה
ָ
פּאלאצו
'נצה( 154
)ויצ ָ
ֶ
'נצה( ,84
)ויצ ָ
פּאלאצו קיֶיריקאטי ֶ
156
פּוֹנטה ֶדלי אלפּיני )בּאסאנוֹ ֶדל
ֶ
גראפּה( 153 ,143
ָ
'נצה( 155
)ויצ ָ
פיאצה ֵדיי סיניורי ֶ
)בּר ָשה( 207
פיאצה ֶדלָ ה לוֹגָ 'ה ֶ
'נצה( 156
)ויצ ָ
תיאטרו אוֹלימפּיקוֹ ֶ
פּאלאוּ 552 Palau
פּאלאוויצ'יני ,החשמן Pallavicini,
433 Cardinal
פּאלאטינוֹ )רומא( 398-9 Palatino
קאצ'ה די סטוּפּיניג'י
פּאלאצינָ ה די ָ
Palazzina di Caccia di Stupinigi
229
גבּריאלֶ ה Fallopio,
ֶ
פאלוֹפּיוֹ,
163 Gabriele
)אסטי( 72 Palio
פּאליוֹ ָ
פּאליוֹ )סיינה( 345 Palio
לטרה(
)פ ֶ
)ה(פּאליוֹ של ימי�הביניים ֶ
71 Medieval Palio
פּאלמאנוֹבה 168 Palmanova
ָ
פאלמה ִאיל ג'וֹבאנֶ ה Palma il
123 ,101 Giovane
פאלמה ִאיל וֶ קיוֹ Palma il Vecchio
ברברה הקדושה 123
פאלמה ,אנדריאה Palma, Andrea
546 ,483
פּאלֶ סטרינָ ה 472 ,467 Palestrina
פּאלֶ סטרינָ ה ,ג'ובאני פיירלוּאיג'י ָדה
Palestrina, Giovanni Pierluigi
62 ,40 da
פאלקוֹנֶ ה ,השופט ג'ובאני Falcone,
69 Judge Giovanni
פּאמפילי ,משפחת Pamphilj
408 family
פאנוֹ 373 ,371 Fano
פּאנטאליקה 546 Pantalica
ָ
פאנטיסקריטי 322 Fantiscritti
פּאנטנֶ לֶ ריָה 537 Pantelleria
פאנצאגוֹ ,קוֹזימוֹ Fanzago, Cosimo
496 ,493
פּאנצ'אטיקי ,לוקרציה Panciatichi,
33 Lucrezia
נצה 270 Faenza
ָפ ֶא ָ
לוּקה 490 Fancelli, Luca
פאנצ'ליָ ,
ֶ
פּאסוֹ ֶדל גאביָה Passo del Gavia
193
פּאסיריוֹ ,נהר 174 Passirio, Fiume
פּאסקווינוֹ )רומא( Pasquino
מפת רחובות 402
קרוֹצ'ה
ֶ
פּאצי ,קפלה ,ראו סנטה
)פירנצה(
פּארוֹדי 242 Parodi
פּאריג'י ,ג'וליו 281 Parigi, Giulio
פארמה 263 ,259 ,25 ,16 Parma
פארמה ,ירך חזיר263 Parma ham
פארנֶ זֶ ה ,אלסנדרו Farnese,
Alessandro
פסלו 262

פארנֶ זֶ ה ,משפחת Farnese family
259
וילה פארנֶ זינָ ה )רומא( 432
קאפּוֹדימוֹנטה )נאפולי(
ֶ
מוזיאון
497
פאלאצו פארנֶ זֶ ה ָ)קפּרארוֹלָ ה( 469
פּאלאצו פארנֶ זֶ ה )רומא( 441
)פּארמה( 263
ָ
פּילוֹטה
ָ
פאלאצו
פארנֶ זֶ ה ,ראנוּצ'וֹ Farnese,
Ranuccio
פסלו 262
ל'אוֹרקיֶילָ ה Parco
פּארקוֹ ֶד ֶ
322 dell'Orecchiella
פּארקוֹ ֶדלָ ה מוסיקה )רומא( Parco
609 ,450 ,449 della Musica
פּארקוֹ ֶדלֶ ה קאשינֶ ה )פירנצה(
310 Parco delle Cascine
פּארקוֹ דלתא ֶדל פּוֹ Parco Delta
271 del Po
ד'אבּרוּצוֹ ,לאציוֹ
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ָ
ֶא מוֹליזֶ ה Parco Nazionale
,478 d'Abruzzo, Lazio e Molise
510-11
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל גראן פרדיזו
Parco Nazionale del Gran
220-21 ,215 ,182 Paradiso
פּארקוֹ נאציונאלֶ ה ֶדלֶ ה אינצ'יזיוֹני
רוּפּסטרי Parco Nazionale delle
ֶ
206 Incisioni Rupestri
לביוֹ Parco
סט ִ
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלוֹ ֶ
,193 Nazionale dello Stelvio
206
פארקים וגנים
אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ )טורינו( Orto
227 Botanico
אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ )פאדובה( Orto
163 Botanico
אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ )פלרמו( Orto
533 Botanico
אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ פּאניָה די קוֹרפינוֹ
Orto Botanico Pania di Corfino
322
ג'ארדינוֹ בּוֹטאניקוֹ ָאלפּינוֹ ֶרטיָה
)בּוֹרמיוֹ( Giardino Botanico
ִ
206 Alpino Retia
ג'ארדינוֹ ג'וּסטי )ורונה( Giardino
149 Giusti
ג'ארדינו ֶדל לאגו )רומא( Giardino
442 del Lago
גן בּובּוֹלי )פירנצה( Giardini di
307 ,13 Boboli
גני הוותיקן )רומא( Giardini
421 Vaticani
הגן הבוטאני )רומא( Orto
432 Botanico
וילה בּוֹרגֶ זֶ ה )רומא( Villa
442 ,17 Borghese
וילה ברבריגוֹ 163 Villa Barbarigo
וילה ג'וליה )פלרמו( Villa Giulia
533

סטה )טיבולי( Villa d'Este
ד'א ֶ
וילה ֶ
472
האנבּרי 238 Villa Hanbury
ֶ
וילה
)ויטרבּוֹ( Villa Lante
לאנטה ֶ
ֶ
וילה
469
מוֹרטלָ ה )פוֹריֶיה( La Mortella
ֶ
לָ ה
503
נינפה 474 Ninfa
ָ
)לוּקה( Palazzo
פּאלאצו ְפּפאנֶ ר ָ
327 Pfanner
פּאראדיזיה ,הגן האלפיני
221 Paradisia Alpine Garden
פּארקוֹ ֶדל ולנטינו )טורינו( Parco
227 del Valentino
פאבוֹריטה )פלרמו(
ָ
פּארקוֹ ֶדלָ ה
533 Parco della Favorita
פּארקוֹ מוּניצ'יפּאלֶ ה )נֶ רבי( Parco
243 Municipale
סאבלוֹ )רומא( Parco
פּארקוֹ ֶ
435 Savello
פּארקוֹ ֶסמפּיוֹנֶ ה )מילאנו( Parco
199 Sempione
פארקים לאומיים
ָאבּרוּצוֹ ,לאציוֹ ומוֹליזֶ ה ,478
510-11
רוּפּסטרי Incisioni
אינצ'יזיוֹני ֶ
206 Rupestri
גראן פרדיזו ,182 Gran Paradiso
220-21 ,215
הדלתא של נהר הפּוֹ Delta del
271 Po
ָמאיֶילָ ה 509 Maiella
מאר ָמה 350 Maremma
ֶ
מוֹנטי סיבּיליני Monti Sibillini
369 ,366
לביוֹ 206 ,193 Stelvio
סט ִ
ֶ
ביניאנָ ה 537 Favignana
ָפ ַ
פגי גוגנהיים ,אוסף )ונציה( Peggy
,13 Guggenheim Collection
108-9 ,95
)ה(פגישה בשער הזהב )ג'וֹטוֹ( 30
פדרו מאראגון 58 Peter of Aragon
פדריקו מאראגון Frederick of
532 ,515 Aragon
רקאמפּג'וֹ Federcampeggio
ֶ
ֶפ ֶד
561
פוֹ ,דאריו 69 ,38 Fo, Dario
פּוֹ ,דלתא ,260 ,16 Po Delta
270-71
פּוֹ ,נהר 259 ,191 Po, Fiume
פוּגָ ה ,פרדיננדו Fuga, Ferdinando
גֶ 'זוּ נוּאוֹבוֹ )נאפולי( 493
מאג'וֹרה )רומא( 417
ֶ
סנטה מריה
פּאלאצוֹ קוֹרסיני )רומא( 432
קוֹרטה )נאפולי( 497
ֶ
תיאטרו די
פּוֹג'וֹ ָא קאיאנוֹ Poggio a Caiano
332 ,257
פּוֹג'י ,ג'וזפה 308 Poggi, Giuseppe
פּוֹזיטאנוֹ 501 ,15 Positano

פּוֹלאיוֹלוֹ ,אנטוניו Pollaiolo,
287 Antonio
דיוקן אשה צעירה 196
טוביה והמלאך רפאל 226-7
פּוֹלאיוֹלוֹ ,פיירו Pollaiolo, Piero
הכתרתה של מריה הקדושה 349
טוביה והמלאך רפאל 226-7
פּוֹלדי�פּצוֹלי ,ג'אקומו Poldi-Pezzoli,
ֶ
196 Giacomo
מאפאוֹ 57 Polo, Maffeo
ֶ
פּוֹלוֹ,
פולו מים 74
פולו ,מרקו ,45 ,44 Polo, Marco
58 ,56-7
פולו ,ניקולו 57 ,56 Polo, Nicolò
פולוק ,ג'קסון Pollock, Jackson
109
פּוּליָה ,ראו אבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה
פוליטיקה 28
פוליפטיכון ֶ)בּליני( 122
פּוֹליקוֹרוֹ 523 Policoro
פּוליקליטוּס 525 ,426 Polyclitus
פּוֹמאראנצ'וֹ ,ניקולו Pomarancio,
438 Niccolò
פוּמיאני ,ג'אן אנטוניו Fumiani,
ַ
105 Gian Antonio
פּוֹמפּיוס 51 ,50 Pompey
פומפיי ,487 ,479 ,51 Pompeii
498-9
בית האחים וֶ טי 52-3
החפירות 64
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)נאפולי( 495 ,494
לגלות את איטליה 15
נטה גֶ רארדיני )ונציה(
פוֹנדאמ ָ
ֶ
Fondamenta Gherardini
מפת רחובות 106
פוֹנדאציוֹנֶ ה צ'יני )ונציה(
125 Fondazione Cini
פוֹנדאקוֹ ֵדיי טוּרקי )ונציה( Fondaco
92 dei Turchi
פּוֹנטה ֵדיי פּוּני )ונציה( Ponte dei
ֶ
Pugni
מפת רחובות 107
ָ
פּוּנטה ֶדלָ ה דוֹגאנָ ה )ונציה( Punta
109 ,95 della Dogana
פּוֹנטה ֶדלֶ ה טוֹרי )ספּוֹלֶ טוֹ( Ponte
ֶ
364-5 delle Torri
פּוֹנטה וֶ קיוֹ )פירנצה( Ponte
ֶ
308 ,289 ,276 ,275 ,13 Vecchio
טריניטה )פירנצה(
ָ
פּוֹנטה סנטה
ֶ
Ponte Santa Trinita
מפת רחובות 296
פּוֹנטה סקאליגֶ 'רוֹ )ורונה( Ponte
ֶ
147 Scaligero
פּוֹנטה קוֹלוֹמיוֹן Punta Colomion
ָ
222
פּוֹנטה רוֹטוֹ )רומא( Ponte Rotto
ֶ
436
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פּוֹנטוֹרמוֹ ,יאקוֹפּוֹ Pontormo,
Jacopo
ביקורה של מריה הקדושה אצל
אלישבע 332
הבשורה 308
ההורדה מהצלב 308
החסד 293
ונוס וקופידון 279
בסנטיסימה
ָ
ציורי�הקיר
נטה )פירנצה( 281
נוּנציא ָ
ַ
ָא
קוֹזימוֹ הזקן 293
פּוֹנטי ,ג'וֹ 199 ,189 ,35 Ponti, Gio
פונטנה ,דומניקו Fontana,
497 ,417 Domenico
קברו 493
טרבי )רומא( Fontana di
פונטנה די ֶ
384 ,12 Trevi
פונטנה די נֶ טוּנוֹ )בולוניה( Fontana
di Nettuno
מפת רחובות 266
פונטנה ֵדיי טריטוֹני )רומא( Fontana
436 ,27 dei Tritoni
מפת רחובות 436
פונטנה ,קרלו ,409 Fontana, Carlo
469
פּוּניות ,המלחמות 51 ,50
פּוֹנציוֹ ,פלאמיניוֹ Ponzio, Flaminio
443 ,417
פּוּסאן ,ניקולא Poussin, Nicolas
442
פוֹסקארי ,פרנצ'סקו ,הדוג'ה של
ונציה Foscari, Francesco, Doge
of Venice
אנדרטה לזכרו 102
ָקא' פוֹסקארי )ונציה( Ca' Foscari
107
פּוֹצוֹ ,אנדריאה ,63 Pozzo, Andrea
409 ,406
פּוֹצוֹ די סן פטריציו )אוֹרביֶיטוֹ( Pozzo
363 di San Patrizio
פּוֹצוּאוֹלי 487 Pozzuoli
פּוֹצ'טי ,ברנרדינו Poccetti,
ֶ
280 Bernardino
פּוּצ'יני ,ג'אקוֹמוֹ Puccini, Giacomo
41
טוסקה 402
טוֹרה ֶדל לאגוֹ פּוּצ'יני 323
ֶ
)טוֹרה ֶדל לאגוֹ
מוזיאון וילה פּוּצ'יני ֶ
פּוּצ'יני( 323
)לוּקה( 325 ,324
קאזָ ה די פּוּצ'יני ָ
פּוֹרדנוֹנֶ ה 166 Pordenone
ֶ
פורום אוגוסטוס )רומא( Foro di
393 Augusto
בּוֹאריוּם )רומא( Forum
פורום ָ
437 Boarium
מפת רחובות 436
פורום די ָאסאגוֹ )מילאנו( Forum di
609 Assago
פורום קיסר )רומא( Foro di Cesare
393

)ה(פורום )רומא( 394-6 ,53 Foro
פּוֹרטה סוֹפּראנָ ה )ג'נובה( Porta
ָ
Soprana
מפת רחובות 241
פּוֹרטזֶ ה )רומא( Porta
ֶ
פּוֹרטה
ָ
448 Portese
קאפּוּאנָ ה )נאפולי( Porta
ַ
פּוֹרטה
ָ
490 Capuana
רוּדיֶיה )לֶ ֶצ'ה( Porta Rudiae
פּוֹרטה ִ
ָ
מפת רחובות 516
פּוֹרטוֹ ֶארקוֹלֶ ה 351 Porto Ercole
פּוֹרטוֹ ,לואיג'י 149 Porto, Luigi da
קברו 156
פּוֹרטוֹ סנטו סטפאנו Porto Santo
351 Stefano
פּוֹרטוֹ ֶצ'רבוֹ 552 Porto Cervo
פּוֹרטוֹבנֶ ֶרה 245 Portovenere
ֶ
פּוֹרטוֹנוֹבוֹ 377 ,371 Portonovo
פּוֹרטוֹפינוֹ 244 ,235 ,183 Portofino
פּוֹרטוֹפינוֹ ,חצי�האי Portofino,
244 Penisola di
פוּרלָ ה )מילאנו( 201 ,200 Furla
פוּרלָ ה )פירנצה( 310 Furla
פוֹרמאצה ,עמק Formazza, Val
ָ
230
אוּמבּרה 512 Forest Umbra
ָ
פוֹרסט
ֶ
’פוֹרצה איטליה' 69 ìForza Italiaî
ָ
ֶפּזארוֹ 372-3 Pèsaro
פסטיבלים 71
ֶפּזארינָ ה ,עמק Pesarina, Val de
166
ֶפּטראליָה ,הכומר אוּמילֶ ה מ�
541 Petralia, Fra Umile di
פטרוניוס הקדוש Petronius, St
קברו 269
פטרוס הקדוש 52 ,37 Peter, St
מאמרטינוּם )רומא(
ֶ
בית�הכלא
393
הוותיקן 419
הטמפּיֶיטוֹ )רומא( 433
ֶ
הקטקומבות )רומא( 446
וִ יָה ָאפּיָה אנטיקה )רומא( 445
סן פייטרו )רומא( 422-3
סן פייטרו ִאין וינקוֹלי )רומא( 416
פטרוס ,הקדוש המעונה Peter
36 Martyr, St
)פרארי( 226
פטרוס הקדוש ותורם ֶ
רקה ,265 ,40 ,38 Petrarch
טר ָ
ֶפּ ָ
275
דיוקנאות 158 ,58 ,39
מאג'וֹרה )נאפולי( 492
ֶ
סן לורנצו
רקה )פאדובה( Casa
טר ָ
קאזָ ה די ֶפּ ָ
163 di Petrarca
פּיאג'וֹ 43 Piaggio
ָ
פיאט 228 ,224 ,215 ,43 ,25 FIAT
לינגוֹטוֹ ,בניין )טורינו( 189
מוזיאון המכוניות )טורינו( 229
מכונית ’טופולינו' 68
גראנדה 366 Piano Grande
ֶ
פיאנו
פיאנו ,רנצו 189 Piano, Renzo

נוּרה פּאדאנָ ה Pianura Padana
פּיא ָ
ָ
259
נטה ,פרנצ'סקו Pianta,
פּיא ָ
ַ
104 Francesco
נצה 337 Pienza
פּיא ָ
ֶ
אדריכלות 256
פיאצאלֶ ה מיכלאנג'לו )פירנצה(
308 Piazzale Michelangelo
רבּה )ורונה( Piazza Erbe
פיאצה ֶא ֶ
148
רמרינָ ה Piazza Armerina
פיאצה ָא ֶ
541 ,15
מוֹנטצ'יטוֹריוֹ )רומא(
ֶ
פיאצה די
409 Piazza di Montecitorio
פיאצה די ספּאניָה )רומא( Piazza di
413 ,12 Spagna
מפת רחובות 412-13
'נצה( Piazza
)ויצ ָ
פיאצה ֵדיי סיניורי ֶ
155 dei Signori
מפת רחובות 155
פיאצה ֵדיי סיניורי )ורונה( Piazza dei
148 Signori
פיאצה ֵדיי קאבאליֶירי )פיזה( Piazza
329 dei Cavalieri
פיאצה ֶדל קאמפּוֹ )סיינה( Piazza
343 del Campo
פיאצה ֶדל ָקמפּידוֹליוֹ )רומא( Piazza
389 del Campidoglio
מפת רחובות 389
רבּה )פאדובה( Piazza
פיאצה ֶדלֶ ה ֶא ֶ
delle Erbe
מפת רחובות 159
ריטה )רומא(
בּוֹקה ֶדלָ ה וֶ ָ
פיאצה ֶדלָ ה ָ
Piazza della Bocca della Verità
מפת רחובות 436-7
פיאצה ֶדלָ ה מינֶ רוָ וה )רומא( Piazza
406 della Minerva
סיניוֹריָה )פירנצה(
ִ
פיאצה ֶדלָ ה
294-5 ,13 Piazza della Signoria
ג'ימיניאנוֹ(
ַ
צ'יסטרנָ ה )סן
ֶ
פיאצה ֶדלָ ה
Piazza della Cisterna
מפת רחובות 349
פיאצה ֶדלָ ה רפובליקה )פירנצה(
Piazza della Repubblica
מפת רחובות 296-7
פיאצה נאבוֹנָ ה )רומא( Piazza
401-9 ,380 ,12 Navona
מפת האזור 401
מפת רחובות 402-3
)לוּקה( Piazza
פיאצה נפוליאונֶ ה ָ
Napoleone
מפת רחובות 324
פיאצה סן מרקו )ונציה( Piazza San
13 Marco
מפת רחובות 112-13
פיאצה סן מתאו )ג'נובה( Piazza
San Matteo
מפת רחובות 240
פיאצה סן פייטרו )רומא( Piazza
423 ,420 San Pietro

פיאצה קאבוּר )בולוניה( Piazza
Cavour
מפת רחובות 266
פיאצה קוֹלוֹנָ ה )רומא( Piazza
409 Colonna
בּטיסטה
ָ
פּיאצ ָטה ,ג'ובאני
ֶ
Piazzetta, Giovanni Battista
110
'נצה 262 ,260 ,259 Piacenza
פּיאצ ָ
ֶ
בּאדיָה די סן
)א ִ
פיאקוֹלֶ הדי נאטאלֶ ה ָ
ָ
לבאטוֹרה( Fiaccole di Natale
ֶ
ָס
73
פּיגאפ ָטה ,אנטוניו Pigafetta,
ֶ
155 Antonio
פידיאס 525 Phidias
ָ
נצה 262 Fidenza
פיד ָ
ֶ
ריקוֹרדיָה )נאפולי(
ִ
מוֹנטה ֶדה מיזֶ
ֶ
פּיוֹ
Pio Monte della Misericordia
491
פּאדרה Pio, Padre
ֶ
ִפּיוֹ,
קברו 512
פּיוֹלָ ה ,דומניקו Piola, Domenico
243 ,242
פּיוֹמבּינוֹ Piombino
מעבורות רכב 627
פיוּמיצ'ינוֹ ,נמל התעופה )רומא(
624-5 Fiumicino Airport
)ה(הלקאה )פיירו ֶדלָ ה פרנצ'סקה(
374
ִפּיוּס החמישי ,האפיפיור Pius V,
427 Pope
ִפּיוּס השביעי ,האפיפיור Pius VII,
65 Pope
ִפּיוּס השני ,האפיפיור Pius II, Pope
הדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
נצה( 256
)פּיא ָ
הדוּאוֹמוֹ ֶ
סטיאנוֹ )רימיני(
מאלאט ָ
ֶ
ֶטמפּיוֹ
270 Tempio Malatestiano
לוֹגֶ 'ה ֶדל פּאפּא )סיינה( 343
נצה 337 Pienza
פּיא ָ
ֶ
ִפּיוּס התשיעי ,האפיפיור Pius IX,
412 ,67 Pope
פּיזאנוֹ ,אנדריאה Pisano, Andrea
362
דלתות בית�הטבילה )פירנצה(
284
טבילתו של יוחנן המטביל 30
לאטה 329
מדונה ֶדל ֶ
הקמפּאנילֶ ה )פירנצה(
תבליטי ָ
284
פּיזאנוֹ ,בּוֹנאנוֹ Pisano, Bonanno
328
פּיזאנוֹ ,ג'ובאני Pannini, Giovanni
גלריית נופים של רומא העתיקה
64
פּיזאנוֹ ,ג'ובאני Pisano, Giovanni
347
בית הטבילה )פיזה( 328 ,30
דוכן המטיף בדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
דוכן המטיף בדואומו של פיזה
328

המדונה והילד 329
סן ג'ובאני פוּאוֹרצ'יביטאס
)פּיסטוֹיָה( 331
)פּרוּגָ 'ה(
מאג'וֹרה ֶ
ֶ
פונטנה
356 Fontana Maggiore
רבּנט 240
מבּ ָ
קברה של מרגרטה ָ
פּיזאנוֹ ,ניקולא 329 Pisano, Nicola
בית הטבילה )פיזה( 328 ,30
דוכן המטיף בדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
)לוּקה( 326
סן מרטינו ָ
)פּרוּגָ 'ה( ,58
מאג'וֹרה ֶ
ֶ
פונטנה
356
דוֹמניקוּס הקדוש 269
קברו של ֶ
פּיזאנֶ לוֹ ,148 ,147 ,98 Pisanello
211
סטה 205
ד'א ֶ
לֵ יאוֹנֶ לוֹ ֶ
פיזה 328-30 ,319 ,13 Pisa
המגדל הנטוי 330 ,328 ,319 ,250
טיול גורמה במרכז איטליה 16
לגלות את איטליה 14
נמל�התעופה 624-5
פסטיבלים 71
פיזיקלָ ה ,ג'אנקרלו Fisichella,
ֶ
75 Giancarlo
אימג'ינֶ ה אוּאוֹמוֹ ,תצוגת
פּיטיָ ,
אופנה )פירנצה( Pitti Immagine
73 Uomo
לוּקה 306 ,250 Pitti, Luca
פּיטיָ ,
פּיטיליאנוֹ 350-51 Pitigliano
ָ
פּיֶיה די מארמוֹ )רומא( Pie' di
407 Marmo
פיֶיזוֹלֶ ה 332-3 Fiesole
ֶיטה ֶ)בּליני( 427 ,112
פּי ָ
ֶיטה )מאצוֹני( 493
פּי ָ
ֶיטה )מיכלאנג'לו( 423
פּי ָ
פייטרו ָדה דומניקו Pietro da
Domenico
הערצת הרועים 345
פייטרו ָדה קוֹרטוֹנָ ה Pietro da
Cortona
הבשורה 336
חטיפת הנשים הסאבּיניות 391
פּאצ'ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
404 ,402
רבּריני )רומא( 415
פאלאצו ָבּ ֶ
פאלאצו פּיטי )פירנצה( 306
נוּאוֹבה )רומא( 404
ָ
קיֶיזָ ה
פייטרו ליאופולדו ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Pietro Leopoldo,
287 Grand Duke of Tuscany
פייטרו מאיליריה Peter of Illyria
441
אוֹסטה
ד'א ָ
ֶימוֹנטה ,ראו ואלֶ ה ָ
ֶ
פּי
ֶימוֹנטה
ֶ
ופּי
פייפאל 559 PayPal
לבּה( Fiera
)א ָ
פי ֶָירה ֶדל טארטוּפוֹ ָ
72 del Tartufo
פיירו די קוֹזימוֹ Piero di Cosimo
281
פיירו ֶדלָ ה פרנצ'סקה Piero della
357 ,319 ,202 ,196 Francesca

אגדת הצלב האמיתי 334-5
הדוכס והדוכסית מאוּרבּינוֹ ,291
292
ההלקאה 374
התחייה 336 ,31
חלומו של קונסטנטינוס 31
מדונה ֶדל פּארטוֹ 336
ריקוֹרדיָה 336
ִ
מדונה ֶדלָ ה מיזֶ
מקום הולדתו 336
מריה מגדלנה 333
סטה וסיגיזמוּנד
מאלאט ָ
ֶ
פרסקו של
הקדוש 270
פּיֶירוֹצי ,אנטוניו Pierozzi, Antonino
280
פילאנגיֶירי ,הנסיך גָ ֶאטאנוֹ
492 Filangieri, Prince Gaetano
פילאר ֶטה 423 ,196 Filarete
ֶ
פּילָ ה ,ג'אקוֹפּוֹ ֶדלָ ה Pila, Jacopo
493 della
פּילֶ ה ,כריסטוף Pilet, Christophe
42
פיליפּוּצ'יֶ ,ממוֹ די Filipucci,
Memmo di
החתונה 349
בּר ָרה )מילאנו(
פּינאקוֹט ָקה די ֶ
ֶ
202-3 ,191 Pinacoteca di Brera
פּינאקוֹט ָקה )רומא( Pinacoteca
ֶ
427 ,426 ,425
פּינטוּריקיוֹ 349 Pinturicchio
ִ
הבשורה 366
המדונה והילד 364
הערצת חכמי הקדם 427
ציורי�הקיר בדוּאוֹמוֹ )סיינה( 346
ציורי�הקיר בסנטה מריה ֶדל
פּוֹפּוֹלוֹ )רומא( 414
קבורתו של ברנרדינו הקדוש 389
פּינינפארינָ ה 42 Pininfarina
פיניקים 555 ,538 Phoenicians
פּינצוֹלוֹ 178 Pinzolo
פּינֶ רוֹלוֹ 223 Pinerolo
פּיסטוֹיָה 331 Pistoia
פּיסקוֹפּיָה ,אלנה Piscopia, Elena
ִ
159
פּיצוֹ 524 ,520 Pizzo
פּיצ ִריֶיה 578 Pizzerie
ֶ
פיקאסו ,פבלו Picasso, Pablo
המשורר 109
קרמיקה 270
פּיקוֹלוֹמיני ,משפחת Piccolomini
345 family
פּיראנדלוֹ ,לואיג'י Pirandello, Luigi
ֶ
39
בּטיסטה Piranesi,
ָ
פּיראנֶ זי ,ג'ובאני
Giovanni Battista
נוף אל הפורום הרומי 65
פּירוּס ,המלך 50 Pyrrhus, King
פּירלי 25 Pirelli
ֶ
פּירלי ,בניין )מילאנו( Pirelli
ֶ
35 building
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)ה(פירמידה של קאיוּס ֶקסטיוּס
)רומא( Piramide di Caio Cestio
441
פּירמידי די ֶסגוֹנצאנוֹ Piramidi di
ָ
177 Segonzano
פירנצה 319 ,275-317 Firenze
אוֹלטרארנוֹ 304-5
אזור הדוּאוֹמוֹ 282-3
אזור סן מרקו 278-9
פיאצה ֶדלָ ה רפובליקה 296-7
אדריכלות 256-7
אינדקס רחובות 311-17
גלריה אוּפיצי 290-93 ,250
הדוּאוֹמוֹ ובית�הטבילה ,250 ,35
284-6 ,282 ,275 ,257
טיול באיטליה האטרוסקית 17
לגלות את איטליה 12-13
מלונות 570-71
מסעדות 592
מפה 276-7 ,20
מפות רחובות
סן לורנצו 298-9
נוֹבלָ ה ,257 ,35
סנטה מריה ֶ
300-301
קרוֹצ'ה 288-9 ,256
ֶ
סנטה
פּאלאצו פּיטי 306-7 ,305
ִ
פיאצה ֶדלָ ה
סיניוֹריָה 294-5
פסטיבלים 73 ,72 ,71 ,70
קניות 309-10
קפלה בּראנקאצ'י 302-3
שיטפונות 69
פיתגורס 523 ,485 Pythagoras
)טינטוֹרטוֹ( 105 ,104
ֶ
פיתויו של ישו
פלאגיים ,האיים 537 Pelagie, Isole
פּלָ אוּטוּס 39 Plautus
)צ'יניאני( 264
ַ
פלורה
ֶפלזינָ ה 259 Felsina
לטרה Feltre
ֶפ ֶ
פסטיבלים 71
ֶפּלי 243 Pegli
פליני ,פדריקו ,28 Fellini, Federico
270 ,69
פּליניוּס הזקן ,39 Pliny the Elder
499 ,45
פסלו 148
פּליניוּס הצעיר Pliny the Younger
499
פלרמו 530-33 ,529 ,527 Palermo
לגלות את איטליה 15
מעבורות רכב 627
מפות 530-31
נאר ַיאה 537 Panarea
ָפּ ֵ
פנדי )רומא( 448 ,447 Fendi
ֶפּנֶ ה 508 Penne
נטדאטילוֹ 519 Pentedattilo
ֶפּ ֶ
ֶפניס 219 ,218 Fénis
ֶפּנסיוֹני 558 Pensioni
)ה(פנתיאון )רומא( ,12 Pantheon
408 ,385 ,381 ,53
מפת רחובות 406-7
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סטה ד'אוֹ צ'יפּוֹ די סנט'אנטוניו
ֶפ ָ
)נאפולי( Festa d'o' Cippo di
73 Sant'Antonio
סטה די Xנטה לוצ'יה )סאסארי(
ֶפ ָ
72 Festa di Santa Lucia
סטה די סן ג'ובאני )טורינו( Festa
ֶפ ָ
71 di San Giovanni
בּאטה
סטה די סן דומניקו ָא ֶ
ֶפ ָ
)קוֹקוּלוֹ( Festa di San
70 Domenico Abate
סטה די סן מרקו )ונציה( Festa di
ֶפ ָ
70 San Marco
סטה די סן ניקולא )בּארי( Festa di
ֶפ ָ
70 San Nicola
סטה די סן סבסטיאנו
ֶפ ָ
קוּאה( Festa di San
)דוֹלצ ַ'א ָ
ֶ
73 Sebastiano
סטה די סן פרנצ'סקו )אסיזי( Festa
ֶפ ָ
72 di San Francesco
סנט'אמבּרוֹג'וֹ )מילאנו(
ָ
סטה די
ֶפ ָ
73 Festa di Sant'Ambrogio
)אמאלפי(
סטה די סנט'אנדריאה ָ
ֶפ ָ
71 Festa di Sant'Andrea
סנט'אפיזיוֹ ָ)קליארי( Festa
ֶ
סטה די
ֶפ ָ
70 di Sant'Efisio
נוֹיאנטרי )רומא( Festa
סטה ֵדיי ָ
ֶפ ָ
71 dei Noiantri
סטה ֵדיי פּוֹפּוֹלי )פירנצה( Festa
ֶפ ָ
72 dei Popoli
סטה ֵדיי ֶצ'רי )גוּבּיוֹ( Festa dei
ֶפ ָ
70 Ceri
קאנדליֶירי )סאסארי(
ֶ
סטה ֵדיי
ֶפ ָ
71 Festa dei Candelieri
)דיאנוֹ מרינה(
מארה ַ
סטה ֶדל ֶ
ֶפ ָ
71 Festa del Mare
ל'אוּבה )בּוֹלצאנוֹ( Festa
ָ
סטה ֶד
ֶפ ָ
72 dell'Uva
)לוֹרטוֹ(
לוֹרטוֹ ֶ
סטה ֶדלָ ה מדונה די ֶ
ֶפ ָ
Festa della Madonna di Loreto
73
סטה ֶדלָ ה מדונה ֶדלָ ה בּרוּנָ ה
ֶפ ָ
)מאט ָרה( Festa della Madonna
ֶ
71 della Bruna
סקאפּה ִאין
ָ
סטה ֶדלָ ה מדונה ֶקה
ֶפ ָ
פיאצה )סוּלמוֹנָ ה( Festa della
Madonna che Scappa in
70 Piazza
סאלוּטה )ונציה( Festa
ֶ
סטה ֶדלָ ה
ֶפ ָ
72 della Salute
סטה ֶדלָ ה סנטה מריה ֶדל כָּ רמינֶ ה
ֶפ ָ
)נאפולי( Festa della Santa
71 Maria del Carmine
סטה ֶדלָ ה פראגוֹלָ ה )בּוּרגוֹ סן
ֶפ ָ
מרטינו( 71 Festa della Fragola
שפּק )בּוֹלצאנוֹ( Festa
סטה ֶדלוֹ ֶ
ֶפ ָ
70 dello Speck
מיניאטוֹ(
ָ
סטה ֶדלי ָאקווילוֹני )סן
ֶפ ָ
70 Festa degli Aquiloni
ֶפּסטוּם ,487 ,484 ,49 Paestum
502-3

דוּאה מוֹנדי )ספּוֹלֶ טוֹ(
פסטיבל ֵדיי ֶ
71 Festival dei Due Mondi
פסטיבל האופרה )ורונה( 71
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי
)טאוֹרמינָ ה( International Film
ָ
71 Festival
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי )רומא(
International Festival of
609 ,72 Cinema
פסטיבל הקולנוע של ונציה 609 ,71
פסטיבל שייקספיר )ורונה( 71
פסטיבלים 70-73
ריקודי עם ,מוסיקה ופסטיבלים
609
סטיצ ִ'ריֶיה 578 Pasticcerie
ָפּ ֶ
טראזימנוֹ Passignano
ֶ
סיניאנוֹ סוּל
ָפּ ַ
357 sul Trasimeno
)ה(פסיפס של פּיטי )פירנצה(
Mosaico di Pitti
פסיפסים
בזיליקה די סן מרקו )ונציה(
114-17
מוֹנר ַיאלֶ ה 534
ֵ
ראבנָ ה 272-3
ֶ
מאג'וֹרה )רומא( 417
ֶ
סנטה מריה
פסל הפרש של ברתולומאו קוֹלֶ אוֹני
)וֶ רוֹקיוֹ( 32
פסלו של קוֹלֶ אוֹני )ונציה( Statue of
123 Colleoni
פּסקאליס הראשון ,האפיפיור
438 ,433 Paschal I, Pope
פּסקאליס השני ,האפיפיור Paschal
416 II, Pope
סקאסרוֹלי 510 Pescasseroli
ֶ
ֶפּ
ֶפּסקי ֶָירה 152 Peschiera
ֶפּסקיצ'י 512 Peschici
פעילויות חוץ 610-11
ֶפּפּין ,מלך הפראנקים Pepin, King
55 of the Franks
קברו 150
ֶפראגאמוֹ 25 Ferragamo
ֶפראגאמוֹ )פירנצה( 310 Ferragamo
פראדה 43 ,25 Prada
מיוּצ'ה 43 Prada, Miuccia
פראדהָ ,
פראדה )מילאנו( 201 ,200 Prada
פראדה )פירנצה( 310 Prada
פראדה )רומא( 448 ,447 Prada
נצה Ferraù da Faenza
ֶפ ָראוּ ָדה ָפ ֶא ָ
363
ראטהֶ ,ארקוֹלֶ ה Ferrata, Ercole
ֶפ ָ
402
פּראטוֹ 332 ,57 Prato
פּראיאנוֹ 501 Praiano
פראנצ'ה ,פרנצ'סקו Francia,
ָ
267 Francesco
פראנקטי ,הברון ג'ורג'ו Franchetti,
ֶ
98 Baron Giorgio
פראנקים 55 Franks
פראסקאטי 471 Frascati
רארה 265 ,259 Ferrara
ֶפ ָ

רארה ,האסכולה של Ferrarese
ֶפ ָ
269 ,268 ,264 School
פרארי 264 ,42 Ferrari
פראריֶ ,אנצוֹ 264 Ferrari, Enzo
אוּדנציוֹ Ferrari,
פרארי ,גָ ֶ
Gaudenzio
המדונה והילד על כס המלוכה 231
פטרוס הקדוש ותורם 226
ציורי�הקיר בסן כריסטופורו
רצ'לי( 232
)וֶ ֶ
ציורי�הקיר בסנטה מריה ֶדלֶ ה
גראציֶיה )ואראלוֹ( 230
אוּדנציוֹ
תמונת המזבח בסן גָ ֶ
)נוֹבארה( 231
ָ
נטה Ferrari,
פראריֶ ,ד ֶפ ֶנד ֶ
226 ,223 Defendente
פרארי )ונציה( ,ראו סנטה מריה
גלוֹריוֹזָ ה ֵדיי פרארי
פּרדאצוֹ 177 Predazzo
ֶ
פרדיננדו הראשון ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Ferdinando I, Grand
332 ,289 Duke of Tuscany
פסלו 281 ,278
פרדיננדו הרביעי ,מלך נאפולי
Ferdinand IV, King of Naples
533 ,500 ,494
פרדיננדו השני ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Ferdinand II, Grand
289 ,66 Duke of Tuscany
פרהיסטוריים ,אתרים 171
בּאלצי רוֹסי 238
גרוֹטה די טוֹיראנוֹ 239
ֶ
קאמוֹניקה 206
ָ
ואל
נוּראגֶ ה בסרדיניה 553 ,549
פּאנטאליקה 546
ָ
פּרוֹבנצאנוֹ ,בּרנרדו Provenzano,
ֶ
539 Bernardo
ֶפּרוּגָ 'ה 356-7 ,353 ,16 Perugia
כיכר העיר 58-9
פסטיבלים 71
ֶפּרוּג'ינוֹ ,פייטרו Perugino, Pietro
431 ,365 ,293 ,205
הקפלה הסיסטינית )רומא( 430
ישו מוסר לפטרוס הקדוש את
המפתחות למלכות השמיים 32
מסירת המפתחות לפטרוס הקדוש
60
מריה בהדרה 269
ֶפּרוּגָ 'ה 356
קאמבּיוֹ
ִ
ציורי�הקיר בקוֹלֶ ג'וֹ ֶדל
)פּרוּגָ 'ה( 357
ֶ
בצ'רטוֹזָ ה די
תמונת המזבח ֶ
פּאביָה 209
סארה Peruzzi,
לד ֶ
ֶפּרוּציָ ,בּ ָ
432 Baldassare
פּרוֹצ'ידה 503 ,487 Procida
ָ
פסטיבלים 70
פּרטי ,מאטיָה ,491 Preti, Mattia
ֶ
492
ֶפרי ,צ'ירוֹ 306 Ferri, Ciro

פרידריך ברברוסה ,הקיסר Frederick
57 Barbarossa, Emperor
הכתרתו 207
והליגה הלומברדית 191
לאגוֹפּזוֹלֶ ה 522
ֶ
פרידריך השלישי ,הקיסר Frederick
346 III, Emperor
פרידריך השני ,הקיסר Frederick II,
57 Emperor
בּארי 514
החוקים האוגוסטיניים 522
טראני 513
טרויה 512
ל'אקווילָ ה 508
ָ
לאגוֹפּזוֹלֶ ה 522
ֶ
לוּצ ָ'רה 512
ֶ
פּוּליָה 505
קברו 531
מוֹנטה 513
ֶ
קסטל ֶדל
קאפּוּאנוֹ )נאפולי( 490
ָ
קסטל
)אנָ ה( 541
קסטלו די לומברדיה ֶ
ראטוֹרה )פּראטוֹ(
ֶ
ל'אימפּ
ֶ
קסטלו ֶד
332
ניא ֶצ'ה )סיראקוזה( 546
קסטלו ָמ ַ
מיניאטוֹ( 332
ָ
רוֹקה )סן
ָ
ופריוּלי
פריוּלי ,ראו וֶ נֶ טוֹ ִ
ִ
פריזוָֹ ,אלביזֶ ה ָדל Friso, Alvise dal
108
פּריצי Prizzi
פסטיבלים 70
פרמזן ,גבינה 263 Parmigiano
פרמזן ,גבינה 263 Parmigiano
ֶפרמי ,אנריקו 45 Fermi, Enrico
ָפּרמיג'אנינוֹ 263 Parmigianino
המדונה ארוכת�הצוואר 293
מריה הקדושה ומלאכים 33
רמסוֹ די סוֹג'וֹרנוֹ Permesso di
ֶפּ ֶ
614 soggiorno
פרננדו הראשון ,מלך אראגון
Ferdinand I, King of Aragon
496
פרנסואה הראשון ,מלך צרפת
61 Francis I, King of France
פרנציסקוּס הקדוש מאסיזי Francis
353 ,162 ,57 of Assisi, St
בזיליקה די סן פרנצ'סקו )אסיזי(
358-9
כתביו 39
ריפּה )רומא( 433
סן פרנצ'סקו ָא ָ
)מאט ָרה(
ֶ
סן פרנצ'סקו ד'אסיזי
523
)צ'ימאבּוּאה(
ֶ
פרנציסקוּס הקדוש
358
פרנצ'סקו הראשון ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Francesco I, Grand
304 ,290 Duke of Tuscany
פרסאוס ֶ)צ'ליני( 295
רספוֹנֶ ה 541 ,485 Persephone
ֶפּ ֶ
פרסקו ,שיטה 31

סטה וסיגיזמוּנד
מאלאט ָ
ֶ
פרסקו של
הקדוש )פיירו ֶדלָ ה פרנצ'סקה(
270
קסיטלֶ ס 443 Praxiteles
פּר ֶ
ָ
ֶפ ֶרר ,וינסנט הקדוש Ferrer, St
122 Vincent
ֶפ ֶררוֹ 215 Ferrero
פשיזם 68 ,47 Fascism
פשיעה 618

צ
צ'אמפּינוֹ ,נמל התעופה )רומא(
624-5 Ciampino Airport
צאנוֹטה 42 Zanotta
ָ
צאנוּסי 25 Zanussi
ֶצביוָֹ ,אלטיקיֶירוֹ ָדה Zevio,
163 ,162 Altichiero da
ֶצביוֹ ,סטפאנו ָדה Zevio, Stefano
147 da
צוּליוֹ 166 Zuglio
צוּקארי ,האחים Zuccari brothers
469 ,285
צוּקארלי ,פרנצ'סקו Zuccarelli,
ֶ
111 Francesco
)פּיטיליאנוֹ( 351
ָ
צוּקארלי
ֶ
מוזיאון
צורות מיוחדות של התמשכות בחלל
)בּוֹצ'וֹני( 68
ֶצ'זֶ נאטיקוֹ 270 ,261 Cesenatico
בּיאג'וֹ ָדה Cesena, Biagio
ֶצ'זֶ נָ הָ ,
430 da
פריוּלי Cividale del
צ'יבידאלֶ ה ֶדל ִ
167 ,145 Friuli
צ'יביטאוֶ וקיָה Civitavecchia
מעבורות רכב 627
צ'יביטאלי ,מתאו Civitali, Matteo
327 ,326
צ'יטאדלָ ה ֵדיי מוּזֵ יי ָ)קליארי(
ֶ
555 Cittadella dei Musei
צ'יטה וֶ קיָה 515 Città Vecchia
ָ
צ'ייקובסקי ,פיוטר איליץ'
238 Tchaikovsky, Peter Ilyich
צ'ילֶ נטוֹ 502 ,487 Cilento
צ'ימאבּוּאה Cimabue
ֶ
הצליבה 288
ישו בהדרו 328
סטה )מריה בהדרה( 292
ָמ ֶא ָ
מריה הקדושה על כס המלוכה עם
מלאכים ונביאים 30
פרנציסקוס הקדוש 358
ליאנוֹ Cima da
צ'ימה ָדה קוֹנֶ ַ
ָ
165 ,124 ,98 Conegliano
צ'ימה ֶדלָ ה רוֹזֶ ָטה Cima della
ָ
177 Rosetta
צ'ינוֹ ָדה פּיסטוֹיָה Cino da Pistoia
קברו 331
צ'יניאני ,קרלו Cignani, Carlo
ַ
פלורה 264
צ'יטה 28 Cinecittà
צ'ינֶ ָ
צ'ינקוֶ וה טוֹרי )הדולומיטים( Cinque
86 Torri
צ'ינקוֶ וה ֶט ֶרה ,14 ,13 Cinque Terre
245 ,237
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ציסטרציאני ,המסדר Cistercian
473 ,339 Order
צ'יסלאנוֹ 206-7 Cislano
צ'יפּוֹליני ,מריו 74 Cipollini, Mario
ציפורים
ואלי די קוֹמאקיוֹ 271
לאגוֹ מאסאצ'וּקוֹלי 323
ראו גם חיות�בר
צ'יפּריאני ,ג'וזפה Cipriani,
ַ
112 ,95 Giuseppe
ֶצלוֹטי 164 ,163 ,153 Zelotti
)טינטוֹרטוֹ( 104 ,100
ֶ
)ה(צליבה
ֶצ'ליניֶ ,בּנוֶ ונוּטוֹ Cellini, Benvenuto
405 ,289 ,287
פרסאוס 295
'מבּרה 177 Cembra
ֶצ ָ
ֶצן ,החשמן 117 Zen, Cardinal
ֶצ'נאקוֹלוֹ די סנטו ספּיריטו )פירנצה(
304 Cenacolo di Santo Spirito
ֶצ'פאלוּ 539 ,527 ,482 Cefalù
צפון�מזרח איטליה 79-179
לגלות את איטליה 14
מפות 80-81
מסעדות 82-3
צפון�מערב איטליה 181-247
אדריכלות 178-9
המטבח המקומי 184-5
יינות 186-7
לגלות את איטליה 14
מפות 182-3
צ'צ'יליה הקדושה Cecilia, Santa
433
ֶצ ָקה )ונציה( Zecca
מפת רחובות 113
ֶצ'רבוֹ 239 ,236 Cervo
'רב ֶטרי 470 ,380 ,17 Cerveteri
ֶצ ֶ
ֶצ ֶ'רזוֹלֶ ה ֵר ַיאלֶ ה 222 Ceresole Reale
ֶצ'רטוֹזָ ה די סן ג'אקומו )קאפּרי(
503 Certosa di San Giacomo
ֶצ'רטוֹזָ ה די פּאביָה Certosa di Pavia
208-9 ,191 ,183
ֶצ'רנוֹבּיוֹ 194 Cernobbio

ק

קא' ד'אוֹרוֹ )ונציה( ,85 Ca' d'Oro
98-9 ,93
ָקא' פוֹסקארי )ונציה( Ca' Foscari
מפת רחובות 107
קא' ֶפּזארוֹ )ונציה( ,85 Ca' Pesaro
93
קא' ֶרצוֹניקוֹ )ונציה( Ca' Rezzonico
107 ,94
מפת רחובות 107
קאבאלֶ זֶ ה 177 Cavalese
קאבאליני ,פייטרו Cavallini, Pietro
446 ,433 ,357
חייה של מריה הקדושה 380
יום הדין 30
קאבוּר ,הרוזן קאמילוֹ Cavour,
227 ,67 ,66 Count Camillo di

קר ֶשנצי )רומא( Casa dei
קאזָ ה ִדיי ֶ
436 Crescenzi
'נצה( Casa
)ויצ ָ
פּיגאפ ָטה ֶ
ֶ
קאזָ ה
Pigafetta
מפת רחובות 155
ד'אלזָ ה 319 Casole d'Elsa
קאזוֹלֶ ה ֶ
קאזָ מארי 473 Casamari
רטה 500 Caserta
קאזֶ ָ
אדריכלות 482
רטה וֶ קיָה 500 Caserta Vecchia
קאזֶ ָ
ָק ֶאטאני ,משפחת Caetani family
474
קאטאניָה 543 ,527 Catania
ואנוֹצה Catanei,
ָ
קאטאנֵ יי,
405 Vannozza
קאטוּלוּס 399 Catullus
קאיוּס ֶקסטיוּס ,הפירמידה של
)רומא( Piramide di Caio Cestio
441
קאלָ ה גוֹנוֹנֶ ה 554 Cala Gonone
קאלָ ה לוּנָ ה 554 Cala Luna
קאלָ ה סיסינֶ ה 554 Cala Sisine
קאלצ'וֹ סטוֹריקוֹ )פירנצה( Calcio
71 Storico
פיוֹרנטינוֹ Calcio Fiorentino
קאלצ'וֹ ֶ
74
קאמוֹלי 244 Camogli
קאמוֹרה 487 Camorra
ָ
קאמוֹשארה 511 Camosciara
ָ
קאמפּוֹ ֶדה' פיוֹרי )רומא( Campo
448 ,405 de' Fiori
פוֹרמיוֹ ,הסכם ))1797
ִ
קאמפּוֹ
65 Campo Formio, Treaty of
קאמפוסנטו )פיזה( Camposanto
328
קאמפּי ,משפחת Campi family
210
גראנדה )ונציה( Canal
ֶ
קאנאל
92-5 ,13 Grande
קאנאלֶ טוֹ ,111 ,107 Canaletto
227 ,205 ,202
קאנאציי 176-7 Canazei
ֵ
קאנֶ ה ,קרב ) 216לפנה“ס( Cannae,
50 Battle of
קאנוֹבה ,אנטוניו Canova, Antonio
ָ
227
ונוס 65
ונוס איטליקה 306
ונוס המנצחת 443
קוֹרר )ונציה( 121
מוזיאון ֶ
פסל נפוליאון 202
קברו 103
קופידון ופסיכה 195
קאנוֹבּיוֹ 195 Cannobio
קאניג'וֹנֶ ה 552 Cannigione
סקגָ 'ה(
קאסוֹנֶ ה ָאדימארי )לוֹ ֶ
279 Cassone Adimari
קאסיני ,ג'אן דומניקו Cassini, Gian
268 ,44 Domenico
קאפּוֹ סקיזוֹ 542 Capo Schisò

קאפּוֹדאנוֹ 73 Capodanno
קאפּוֹני ,משפחת Capponi family
308
קאפּוֹרטוֹ ,קרב Caporetto, Battle
ֶ
68 (of (1917
קאפּלוֹ ,ביאנקה Cappello, Bianca
ֶ
304
קאפּליני ,ג'וליו Cappellini, Giulio
ֶ
42
קאפּרי 502-3 ,487 ,15 Capri
קאצ'יני ,ג'ובאני Caccini, Giovanni
305
קאראצ'יָ ,אניבּאלֶ ה Carracci,
405 Annibale
קאראצ'י ,משפחת Carracci family
269 ,264
קאראצ'י ,משפחת Carracci family
538 ,533
קארארה 322 Carrara
ָ
קארה ,קרלו 424 ,198 Carrà, Carlo
ָ
אם ובנה 203
קארטוֹ ,אילאריָה ֶדל Carretto, Ilaria
ֶ
del
קברה 326
קארניים ,האלפים 166 Carnic Alps
קארסוֹ 167 Carso
חוֹסה 41 Carreras, José
קארראסֶ ,
ֶ
קבורתו של ברנרדינו הקדוש
)פּינטוּריקיוֹ( 389
ִ
קדושים וסמלים באמנות האיטלקית
36-7
קוּארטיֶירי ספּאניוֹלי )נאפולי(
ַ
496 ,487 Quartieri Spagnoli
קובלאי חאן 56 ,45 Kublai Khan
קובריק ,סטנלי Kubrick, Stanley
129
קוֹדוּצ'יָ ,מאוּרוֹ Coducci, Mauro
123 ,121 ,99
קוונטאס 625 Qantas
ורצ'ה ,יאקוֹפּוֹ ֶדלָ ה Quercia,
קוֶ ָ
347 ,327 ,286 Jacopo della
אגן הטבילה 346
בית הטבילה )סיינה( 342
המדונה של הרימון 265
פוֹנטה גאיָה ,343 Fonte Gaia
ֶ
345
קארטוֹ
קברה של אילאריָה ֶדל ֶ
326
קברו של אנטון גאלֶ ָאצוֹ ֶבּנטיווֹליוֹ
267
דיאנוֹ
פר ַ
תמונת המזבח בסן ֶ
)לוּקה( 325
ָ
קוזמאטי 439 ,438 ,417 Cosmati
קוֹטוּר ,תומס Couture, Thomas
הרומאים בהתנוונותם 399
קוֹלֶ אוֹני ,ברתולומאו Colleoni,
Bartolomeo
אנדרטה לזכרו 32
פסלו 123
קברו 205

ג'ימיניאנוֹ( Collegiata
ָ
ג'אטה )סן
קוֹלֶ ָ
349
מפת רחובות 348
פידה )רומא(
קוֹלֶ ג'וֹ די פרופגנדה ֶ
Collegio di Propaganda Fide
412
קוֹלֶ ה ֶדל גראן סן ברנרדו Colle del
218 Gran San Bernardo
קוֹלוֹדי ,קרלו 38 Collodi, Carlo
קולומבוס ,כריסטופר Columbus,
301 ,264 ,44 Christopher
בג'נובה 242 ,241 ,235
דיוקנו 243
קוֹלוֹנאטה 322 Colonnata
ָ
קוֹלוֹנָ ה די סנט'אוֹרוֹנצוֹ )לֶ ֶצ'ה(
Colonna di Sant'Oronzo
מפת רחובות 517
ל'אימאקוֹלאטה )רומא(
ָ
קוֹלוֹנָ ה ֶד
412 Colonna dell'Immacolata
סיאנוֹ גוֹנצאגָ ה
ספּ ָ
קוֹלוֹנָ ה ,וֶ ָ
Colonna, Vesapasiano
210 Gonzaga
)ה(קולוסיאום ,52 ,12 Colosseum
397 ,387 ,381 ,65
קולנוע 609 ,28
הקולנוע האיטלקי מאז מלחמת
העולם השנייה 69
פסטיבלים 71
רומא 450 ,449
קוֹמאקיוֹ 271 Comacchio
קוּמה 49 Cumae
ֶ
קוֹמוֹ 195 ,194 Como
קוֹמוֹ ,לאגוֹ די ראו לאגוֹ די קוֹמוֹ
קוּנֶ אוֹ 233 Cuneo
קוֹנבנטוֹ די סן מרקו )פירנצה(
ֶ
,278 Convento di San Marco
280
קוֹנדוֹטיֶירי )שכירי�חרב( 58
קוֹנטאריני ,מרינו Contarini, Marino
98
'נצה( Contrà
)ויצ ָ
קוֹנטרה פּוֹרטי ֶ
ָ
155 Porti
קונטרה�רפורמציה Counter-
62-3 Reformation
קוֹניֶיה 221 Cogne
ליאנוֹ 165 Conegliano
קוֹנֶ ָ
קונסוליות 619
קונסטנטיה 445 Constantia
קונסטנטינוס הראשון ,הקיסר
115 Constantine I, Emperor
אגדת הצלב האמיתי 334-5
)ה(בזיליקה ע“ש קונסטנטינוס
קסנטיוּס )רומא( 396
ָומ ֶ
האדיקט של מילאנו 205
הקרב על גשר מילביו ,393 ,54
431 ,396
התנצרותו 438 ,205 ,168 ,54
וילה רוֹמאנה ֶדל קאזאלֶ ה )פיאצה
רמרינָ ה( 541
ָא ֶ
כתר הברזל 205

לאטראנוֹ )רומא(
סן ג'ובאני ִאין ֶ
440
סן פייטרו )רומא( 422
פסלו 391 ,204
שער קונסטנטינוס )רומא( 393
קונסטנסה מאראגון Constance of
Aragon
קברה 531
קוֹנֶ רוֹ ,חצי�האי Conero Peninsula
377 ,371
קוֹסה ,פרנצ'סקו ֶדל Cossa,
ָ
269 Francesco del
ראלדה Costa Smeralda
קוסטה זְ ֶמ ָ
552 ,549
קוסטה ,לורנצו Costa, Lorenzo
אפוקליפסה 267
מות הקדושים של סבסטיאן
הקדוש 266
מריה הקדושה על כס המלוכה
267
ניצחון המוות 267
קוֹסטי ֶָירה ָאמלפיטאנָ ה ,ראו חוף
ָאמאלפי
קוסמאס הקדוש 36 Cosmas, St
קוֹפּוֹ די מרקוֹבאלדוֹ Coppo di
Marcovaldo
המדונה והילד 30
)קאנוֹבה( 195
ָ
קופידון ופסיכה
קוּצ'ינָ ה רוֹמאנָ ה Cucina Romana
382-3
קוֹקוּלוֹ 509 Cocullo
פסטיבלים 70
קוֹראדיני ,אנטוניו Corradini,
491 Antonio
קוֹרג'וֹ ,אנטוניו ָדה Correggio,
ֶ
293 Antonio da
ַדנָ ֵאה 443
החיזיון של יוחנן הקדוש מפּאטמוס
263
פּילוֹטה
ָ
הפרסקאות בפאלאצו
)פּארמה( 263
ָ
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
263 ,33
קוֹרדוֹנאטה )רומא( 388 Cordonata
ָ
קוֹרטוֹנָ ה 336 ,320 Cortona
קוֹרטילֶ ה ֶדלָ ה פּיניָה )רומא( Cortile
421 della Pigna
מפּצוֹ Cortina
ד'א ֶ
קוֹרטינָ ה ָ
165 ,145 d'Ampezzo
נוּאוֹבה ,קרב ))1237
ָ
קוֹרט
ֶ
57 Cortenuova, Battle of
)ה(קוּריָה )רומא( 396 ,394 Curia
קוֹרלי ,ארכּאנג'לו Corelli,
ֶ
41 Arcangelo
קוּרמאיֶיר 218 ,215 Courmayeur
קוֹרנארוֹ ,המלכה קתרינה Cornaro,
153 Queen Caterina
קוֹרנארוֹ ,משפחת Cornaro family
416
קוֹרניליָה 245 Corniglia

קוֹרסה ֶדל פּאליוֹ )סיינה( Corsa del
ָ
71 Palio
קוֹרסיני ,משפחת Corsini family
432
קוֹרר ,תיאודורו Correr, Teodoro
ֶ
121
קזנובה 120 Casanova
)ה(קטקומבות )רומא( Catacombe
446
)ה(קטקומבות של סן גֶ 'נארוֹ
)נאפולי( Catacombe di San
497 Gennaro
קיאיוֹלֶ לָ ה 503 Chiaiolella
ָ
קיאנטי Chianti
יין 255 ,254
פסטיבלים 72
קיא ָרמוֹנטי ,מוזיאון )רומא(
ַ
426 Chiaramonti Museum
קיג'י ,אגוסטינו Chigi, Agostino
432 ,414
קידומות 623
קיוֹגָ 'ה 59 Chioggia
קיוּזי 336 ,17 Chiusi
קיטס ,ג'ון 64 Keats, John
קברו 441
קיטס�שלי ,בית )רומא( Keats-
ֶ
412 Shelley Memorial House
קיֶיזָ ה ֶדל גֶ 'זוּ )ג'נובה( Chiesa del
Gesù
מפת רחובות 241
קיֶיזָ ה ֶדל רוֹזאריוֹ )לֶ ֶצ'ה( Chiesa del
483 Rosario
מפת רחובות 516
קיֶיזָ ה ֶדלי ֶא ֶרמיטאני )פאדובה(
162 Chiesa degli Eremitani
נוּאוֹבה )רומא( Chiesa Nuova
ָ
קיֶיזָ ה
404
מפת רחובות 402
)ה(קינה על מותו של ישו )ג'וֹטוֹ( 161
קיני ,גליליאו 323 Chini, Galileo
קיסלינג ,מואיז 203 Kisling, Moisè
קיסר ,יוליוס 51 ,50 Caesar, Julius
בזיליקה יוליה )רומא( 394
ההתנקשות בחייו 407 ,393
המלחמות הגאליות 39
פורום קיסר )רומא( 393
קיץ באיטליה 71
קיקרו 502 ,399 ,39 Cicero
הסנאט 51
מקום הולדתו 474
קיריקוֹ ,ג'ורג'ו ֶדה Chirico, Giorgio
198 ,109 de
מרחצאות מסתוריים 199
קלאודיוס ,הקיסר Claudius,
52 Emperor
)ה(קלאריסות העניות Poor Clares
359
קלברייה ,ראו בזיליקטה וקלברייה
קלֶ ה ,פול 198 ,109 Klee, Paul
קלוד לורן ,227 Claude Lorrain
442 ,408
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קליאופטרה 149 ,51 Cleopatra
ליארי 555 ,549 Cagliari
ָק ָ
מעבורות 627
פסטיבלים 70
קליגולה ,הקיסר Caligula, Emperor
52
ָקליסטוֹ ,הפטריארך Callisto,
167 Patriarch
ָקליקסטוּס הראשון ,האפיפיור
432 Callixtus I, Pope
קלמנטיוס ה� ,12האפיפיור ,392
440
קלמנטיוס החמישי ,האפיפיור
58 Clement V, Pope
קלמנטיוס העשירי ,האפיפיור
413 Clement X, Pope
קלמנטיוס הקדוש 439 Clement, St
קלמנטיוס השביעי ,האפיפיור
363 ,62 Clement VII, Pope
קברו 408
קלרה הקדושה Clara, Santa
קברה 359
לוּקה Cambiaso, Luca
מבּיאזוָֹ ,
ָק ָ
242
)ה(קמפּאנילֶ ה )ונציה( Campanile
ָ
121
מפת רחובות 113
ָקמפּאנֶ לָ ה ,תומאסו Campanella,
524 Tommaso
קמפינג ,אתרים 561
קמפניה ,ראו נאפולי וקמפניה
קנדינסקי ,ואסילי Kandinsky,
198 ,109 Wassily
קניות 606-7
בוונציה 128-9
במילאנו 200-201
בפירנצה 309-10
ברומא 447-8
ראו גם שווקים
קסטיליוֹנֶ ה ,אקילֶ ה Castiglione,
42 Achille
קסטיליוֹנֶ ה ,ג'ובאני ֶבּנֶ ֶדטוֹ
Castiglione, Giovanni
242 Benedetto
קסטיליוֹנֶ ה ֶדל לאגוֹ Castiglione del
357 Lago
קסטל גאנדוֹלפוֹ Castel Gandolfo
471
רקוּאטוֹ Castell'Arquato
קסטל'א ַ
ָ
262
קסטלו די ָאביוֹ Castello di Avio
179
קסטלוּצ'וֹ ,355 ,353 Castelluccio
366
קסטלי רוֹמאני Castelli Romani
471
פסטיבלים 72
רפאניאנָ ה
ַ
קסטלנוּאוֹבוֹ די גָ
Castelnuovo di Garfagnana
322
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קסטלפרנקו וֶ נֶ טוֹ Castelfranco
153 Veneto
קסיוס 407 ,393 Cassius
מארמוֹרה Cascata
ֶ
סקאטה ֶדלֶ ה
ֶ
ָק
367 delle Marmore
קפה ֶגרקוֹ )רומא( 412 Caffè Greco
קפה ֶפּדרוֹקי )פאדובה( Caffè
159 Pedrocchi
קפה פלוריאן )ונציה( Caffè Florian
13
)ה(קפיטול ,גבעת )רומא(
Campidoglio
מפת רחובות 388-9
קפלה בּראנקאצ'י )פירנצה(
302-3 ,13 Cappella Brancacci
קפלה ֶדל ָטאוּ )פּיסטוֹיָה( Cappella
331 del Tau
סקרוֹבני )פאדובה(
ֶ
קפלה ֶדלי
Cappella degli Scrovegni
160-61
דיצ'ה )פירנצה( Cappelle
קפלה ֶמ ֶ
299 Medicee
סאנס ֶברוֹ )נאפולי( Cappella
ֶ
קפלה
491 Sansevero
קפלה פּאלאטינָ ה Cappella
482 Palatina
ָקפּרארוֹלָ ה 469 ,465 Caprarola
ֶקקוּסָ ,אפּיוּס קלאודיוס Caecus,
445 Appius Claudius
קראקסיֶ ,בּטינוֹ 69 Craxi, Bettino
)אוּצ'לוֹ( 292 ,31
ֶ
קרב סן רומאנו
ָקרבּוֹנארי 66 Carbonari
ֶקרוּבּיני ,לואיג'י Cherubini, Luigi
278
קרוֹדוֹ 230 Crodo
קרוואג'ו ,243 ,202 Caravaggio
542 ,415 ,408
בכחוס 293 ,290
ההורדה מהצלב 427
הלידה באבוס עם פרנציסקוּס
ולוֹרנטיוּס הקדושים 533
ֶ
נצ'סקי
פר ֶ
הציורים בסן לוּאיג'י ֵדיי ָ
)רומא( 403
התנצרותו של פאולוס הקדוש 414
יוחנן המטביל 432 ,391
יעודו של מתי הקדוש 404
מדוזה 293
מות הקדושים של מתי הקדוש
404
מתי הקדוש עם מלאך 404
סלסילת פירות 199
עקדת יצחק 293
צליבתו של פטרוס הקדוש 414
קאמפּוֹ ֶדה' פיוֹרי )רומא( 405
קבורתה של לוצ'יה הקדושה 546
קופידון הישן 306
שבעת מעשי חסד 491
קרוֹטוֹנֶ ה ,519 ,485 ,484 Crotone
521

קרוליין מבּראנזוויק ,מלכת אנגליה
Caroline of Brunswick, Queen
194 of England
קרוֹנאקה )סימוֹנֶ ה ֶדל פּוֹלאיוּאוֹלוֹ(
ָ
305 ,297 Cronaca
סארה Croce,
לד ֶ
קרוֹצ'הָ ,בּ ָ
ֶ
468 Baldassare
קרוֹצ'יפיסי ,סימוֹנֶ ה ֵדיי Crocifissi,
269 Simone dei
קר ֶטה ֶסנֶ זי 338 Crete Senesi
ֶ
קרטייה )ונציה( 129 ,128 Cartier
קריבלי ,קרלו ,205 Crivelli, Carlo
ֶ
377
המדונה של הנר 203
קריבלי ,תדאו 264 Crivelli, Taddeo
ֶ
ריניאנוֹ ,משפחת Carignano
ָק ָ
227 family
קריפּטוֹפּוֹרטיקוֹ )רומא(
399 Cryptoporticus
קרל הגדול ,הקיסר Charlemagne,
55 ,47 Emperor
הכתרתו 207 ,55
סנטי ָאפּוֹסטוֹלי )פירנצה( 296
קרל החמישי ,הקיסר Charles V,
228 ,62 ,61 Emperor
כס ניקוסיה 541
לֶ ֶצ'ה 517
פיאצה ֶדל ָקמפּידוֹליוֹ )רומא( 389
קרלו השני ,מלך נאפולי Charles II,
512 King of Naples
קרלו השלישי ,מלך נאפולי Charles
64 III, King of Naples
קרלו מקלברייה Charles of
493 Calabria
ָקרלוֹנֶ ה 242 Carlone
קרלוס השלישי ,מלך ספרד Charles
500 ,497 ,482 III, King of Spain
קרלופוֹרטה 549 Carloforte
ֶ
קרמוֹנָ ה 210 ,191 Cremona
ֶ
קרמוֹנָ ה ,אסכולת Cremona school
ֶ
210
קרמיקה
נצה 270
ָפ ֶא ָ
רוּבוֹ די פּוּליָה 514
)ה(קרן העולמית לחיות�הבר World
611 Wide Fund for Nature
ָקרנֶ באלֶ ה )קרנבל( Carnevale
ויא ֶרג'וֹ 73
ָ
ונציה 73 ,64
רמוֹיאדה 73
ָ
ָמ
ָקרנֶ ליבארי ,מתאו Carnelivari,
533 Matteo
ָקרפּאנוֹ ,אנטוניו ֶבּנֶ ֶדטוֹ Carpano,
227 Antonio Benedetto
ויטוֹרה Carpaccio,
ֶ
קרפּאצ'וֹ,
293 Vittore
אוגוסטינוס הקדוש 61
גיאורגיוס הקדוש הורג את הדרקון
124
דיוקן איש צעיר בכובע אדום 121

הבשורה 98
הירונימוּס הקדוש מוביל אריה
מאולף אל המנזר 124
מותה של מריה הקדושה 98
סצינות מאגדת אורסולה הקדושה
111
סקוּאוֹלָ ה די סן ג'ורג'ו ֶדלי
סקיאבוֹני )ונציה( 124
ָ
ריפוי המשוגע 111
שתי גבירות ונציאניות 121
ָק ָר ָקלָ ה ,מרחצאות )רומא( ראו
מרחצאות ָק ָר ָקלָ ה
קרתגו ,539 ,538 ,50 Carthage
540
קרתוזי ,המסדר 208 Carthusians
קתדרלות ,ראו דוּאוֹמוֹ
קתולית ,כנסייה Catholic Church
617 ,47 ,29
הוותיקן 420-21
טרנט 178
מועצת ֶ
קדושים וסמלים באמנות
האיטלקית 36-7
קונטרה�רפורמציה 62-3
תפילות 616
קתרינה הקדושה מאלכסנדריה
37 Catherine of Alexandria, St
קתרינה הקדושה מסיינה Catherine
345 ,344 of Siena, St
קברה 408
קתרינה מאוסטריה Catherine of
Austria
קברה 492

ר

ראבלוֹ 501 ,489 ,15 Ravello
ֶ
ראבנָ ה 271-3 ,259 Ravenna
ֶ
היסטוריה 54
פסיפסים 272-3
ראגבי 74
ראגוּזָ ה 547 ,527 Ragusa
ראסניָה ֶדל קיאנטי קלאסיקוֹ
ֶ
)קיאנטי( Rassegna del Chianti
72 Classico
ראסקין ,אפי 98 Ruskin, Effie
ראפּאלוֹ 244 Rapallo
ראקיס ,המלך 167 Ratchis, King
סטוֹריקה )ונציה( Regata
ָ
גאטה
ֶר ָ
72 Storica
ֶרג'וֹ די קלברייה Reggio di Calabria
525
רדיו 623
סקה Ruina Dantesca
נט ָ
רוּאינָ ה ָד ֶ
ִ
179
רוּבוֹ די פּוּליָה ,483 Ruvo di Puglia
514
רוֹבּיה ,אנדריאה ֶדלָ ה Robbia,
508 Andrea della
בספּדאלֶ ה ֶדלי
המדליונים ֶ
אינוֹצ'נטי )פירנצה( 281 ,279
ֶ
מדונה עם מלאכים 536

רוֹבּיָה ,ג'ובאני ֶדלָ ה Robbia,
331 Giovanni della
לוּקה ֶדלָ ה Robbia, Luca
רוֹבּיָהָ ,
della
מוֹנטה
ֶ
מיניאטוֹ ָאל
ָ
המדליונים בסן
)פירנצה( 308
המדליונים בקפלה פּאצי )פירנצה(
288
קרוֹצ'ה )פירנצה( 256
ֶ
סנטה
לוּקה ֶדלָ ה Robbia, Luca
רוֹבּיָהָ ,
della
מושבי המקהלה 283
רובנס ,פיטר פול Rubens, Peter
432 ,293 ,243 ,211 ,202 Paul
נוּאוֹבה )רומא(
ָ
הציורים בקיֶיזָ ה
404
מאנז'וּ Robert the
רובר החכם ָ
493 ,492 ,58 Wise of Anjou
רוֹב ֶרטוֹ 179 Rovereto
ֶ
רוברטו קאבאלי )ונציה( Roberto
129 ,128 Cavalli
רוברטיֶ ,ארקוֹלֶ ה ֶדה Roberti,
'269 Ercole de
רוּגֶ 'רי ,פרדיננדו Ruggieri,
308 Ferdinando
רוֹדי גארגאניקוֹ Rodi Garganico
512
רודריגס ,החשמן Rodriguez,
Cardinal
קברו 417
רוזֶ 'ה השני ,מלך סיציליה Roger II,
56 King of Sicily
לָ ה ָמרטוֹראנָ ה )פלרמו( 532
מבצר בּארי 514
פּאלאצו ֵר ַיאלֶ ה )פלרמו( 530
קברו 531
קתדרלת ֶצ'פאלוּ 539 ,482
רוֹזֶ 'ה )רוּגֶ 'רוֹ( ,מלך נאפולי Roger,
501 King of Naples
רוֹזוֹלינוֹ ,מסימיליאנוֹ Rosolino,
75 Massimiliano
רוטונדה פּאלמיֶירי )פאטוֹרי( 307
רומא 379-463 Rome
אזור הפנתיאון 406-7
אזור פיאצה נאבוֹנָ ה 402-3
גבעת הקפיטול 388-9
פיאצה די ספּאניָה 412-13
ריטה
בּוֹקה ֶדלָ ה וֶ ָ
פיאצה ֶדלָ ה ָ
436-7
ולאטראנוֹ 435-41
ֶ
אבנטינו
אוטובוסים בינעירוניים 633
אינדקס רחובות 451-61
בידור 449-50
ביזת רומא )62 ,61 (1527
גֶ 'זוּ 35
וטראסט ֶב ֶרה 419-33
ֶ
הוותיקן
היובל 69
הפורום הרומי 394-6
הקולוסיאום ,387 ,381 ,65 ,52
397

הקפלה הסיסטינית 428-30 ,32
חדרי רפאל 431
טיול באיטליה האטרוסקית 17
לגלות את איטליה 12
מחוץ לעיר 442-6
מלונות 573-6
מפה 23
מפות רחובות
מרכז העיר העתיקה 387-99
נמלי�תעופה 624-5
לאטראנוֹ 440
סן ג'ובאני ִאין ֶ
סן פייטרו 422-3 ,420 ,419 ,380
נטה 439
סן קלֶ ֶמ ֶ
מאג'וֹרה 417 ,381
ֶ
סנטה מריה
פּאלאטינוֹ 398-9
פיאצה נאבוֹנָ ה 401-9
פסטיבלים 73 ,72 ,71 ,70
צפון�מזרח רומא 411-17
קווי אוטובוס 462-3
קניות 447-8
)ה(קפיטול ,מוזיאוני )רומא( ,381
390-91 ,388
שער קונסטנטינוס 34
תור הזהב 52-3
רומא ,הסכם )1957) Rome, Treaty
69 of
רומא ולאציו 379-475
אדריכלות 384-5
אקלים 77
מסעדות 382-3
מפות 380-81
רומא ֶפּר טוּטי )רומא לכולם( Roma
617 per Tutti
)ה(רומאים בהתנוונותם )קוֹטוּר( 399
רומאניה ,ראו אמיליה�רומאניה
רומאנסקית ,אדריכלות 34
בדרום איטליה 482
אוּמבּריָה 364-5
ִ
בכנסיות של
בצפון�מערב איטליה 188
רוֹמוּלוּס ֶורמוּס Romulus e Remus
465 ,399 ,398 ,395 ,48
רומיאו ויוליה 211 ,156 ,149
ֶיטה )מיכלאנג'לו( 196
רוֹנדאניני פּי ָ
רוֹסאנוֹ 524 Rossano
פיוֹרנטינוֹ Rosso Fiorentino
רוסו ֶ
329
ההורדה מהצלב 338 ,336
משה מגן על בנותיו של יתרו 33
בסנטיסימה
ָ
ציורי�הקיר
נטה )פירנצה( 281
נוּנציא ָ
ַ
ָא
רוֹסטיצ ִ'ריֶיה 578 Rosticcerie
ֶ
רוּסי ,פרנקו 264 Russi, Franco
ג'וֹאקינוֹ Rossini,
רוֹסיניָ ,
67 ,41 ,40 Gioacchino
מקום הולדתו 372
)פּזארוֹ( 372-3
קאזָ ה רוֹסיני ֶ
)פּזארוֹ( Rossini
רוֹסיני ,פסטיבל ֶ
71 Festival
רוֹסלי ,קוֹזימוֹ 305 Rosselli, Cosimo
ֶ
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רוסלינו ,ברנרדו Rossellino,
Bernardo
הבשורה 333
נצה( 256
)פּיא ָ
הדוּאוֹמוֹ ֶ
מריה הקדושה 333
פּאלאצו פּיקוֹלוֹמיני )סיינה(
345 Palazzo Piccolomini
נצה 337 Pienza
פּיא ָ
ֶ
קברו של ליאונרדו בּרוּני 288
רוסליני ,אנטוניו Rossellino,
493 Antonio
רוסליני ,רוברטו Rossellini,
69 Roberto
רוּפוֹ ,ניקולו Ruffo, Niccolò
קברו 525
רוּצ'לאי ,ג'ובאני Rucellai, Giovanni
ֶ
301
רוק ,מוסיקה 609 ,608
רומא 450 ,449
רוֹש הקדוש )סן רוֹקוֹ( Rocco, San
104
רות'קו ,מארק 109 Rothko, Mark
ריאלטוֹ ,גשר )ונציה( Rialto, Ponte
ָ
93 di
)ה(ריאלטוֹ )ונציה( 101 ,13 Rialto
ָ
מפת רחובות 101
ריאלטוֹ ,שווקים )ונציה(
ָ
מפת רחובות 100
ריאריוֹ ,ג'ירוֹלאמוֹ Riario, Girolamo
ָ
404
ריאריוֹ ,החשמן דומניקו Riario,
ָ
432 Cardinal Domenico
רפאלֶ ה Riario, Raffaele
ריאריוֶֹ ,
ָ
405
גארדה Riva del Garda
ָ
ריבה ֶדל
ָ
152
ריבה ֶדל וין )ונציה( 95 Riva del Vin
ָ
באנטה Riviera Levante
ֶ
ריביירה לֶ
235
ריבלוֹ 523 ,520 Rivello
ֶ
חוֹסה ,492 Ribera, José
ריבּ ָרהֶ ,
ֶ
493
פּוּסט ִריָה 175 Rio di Pusteria
ֶ
ִריוֹ די
יוֹמאג'ורה 245 ,237 Riomaggiore
ֶ
ִר
ריזוֹרג'ימנטוֹ ,66-7 Risorgimento
ֶ
215
המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד
איטליה )טורינו( Museo
Nazionale del Risorgimento
227
מוזיאון התנועה לאיחוד איטליה
)ונציה( Museo del
121 Risorgimento
ָריימוֹנדוֹ ,הנסיך Raimondo, Prince
491
ריינוּלף 56 Rainulf
ִריֶינצוֹ ,קוֹלָ ה די 59 Rienzo, Cola di
רימיני 270 ,259 Rimini
רינאלדוֹ ,מוּצ'וֹ ופרנצ'סקו די
Rinaldo, Muccio and
344 Francesco di

רינה ,טוטו 539 Riina, Toto
ריסטוֹרנטי 578 Ristoranti
ָ
ריפוי המשוגע )קרפּאצ'וֹ( 111
ריצוֹ ,אנטוניו ,118 Rizzo, Antonio
164 ,120
ריצ'י ,מרקו 111 Ricci, Marco
ריצ'י ,סבסטיאנו Ricci, Sebastiano
165
רכבת 628-9 ,626
רכבת ,לוחות�זמנים 628
רכבת תחתית 632-3
רכיבה על סוסים 610
רמברנדט 293 ,227 Rembrandt
ֶרמוּס ,ראו רוֹמוּלוּס ֶורמוּס
ָרנדאצוֹ ,פיליפו Randazzo, Filippo
531
ֶרני ,גווידו ,269 ,264 Reni, Guido
377 ,373 ,329 ,293
שלומית 432
)ה(רנסאנס 60-61 Renaissance
אדרידכלות 384 ,35
אמנות הרנסאנס המאוחר 32-3
אמנות הרנסאנס המוקדם 30-31
מדענים 44-5
מוסיקה 40
ֶרספּיגי ,אוֹטוֹרינוֹ Respighi,
443 ,41 Ottorino
רפאל ,205 ,202 ,61 ,60 Raphael
357 ,207
אנדרטה לזכרו 444
אסכולת אתונה ,420 ,199 ,32
431
בית�הולדתו של רפאל )אוּרבּינוֹ(
375
בת האופה 415
לאטה 306
דוֹנָ ה וֶ ָ
האפיפיור יוליוס השני 61
ההורדה מהצלב 443
הטרנספיגורציה )השתנותו של
ישו( 427
המדונה מפוֹליניוֹ 427
המדונה של החוחית 293 ,32
המדונה של הכיסא 306
המיסה בבּוֹלזֶ נָ ה 431
הקפלה של משפחת קיג'י ,סנטה
מריה ֶדל פּוֹפּוֹלו )רומא( 414
התעלותה של ססיליה הקדושה
269
חדרי רפאל )מוזיאוני הוותיקן,
רומא( 431 ,424 ,420 ,12
מוּטה 375
לָ ה ָ
מלאך מחלץ את פטרוס הקדוש
מכלאו 32
נישואיה של מריה הקדושה 203
פּאצ'ה )רומא(
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
404 ,402
פאלאצו פּאנדוֹלפיני )פירנצה(
278 Palazzo Pandolfini
ציורי�הקיר בווילה פארנֶ זינָ ה
)רומא( 432
שלוש הגראציות 432

בּר ָשה Raffaello da
רפאלו ָדה ֶ
269 Brescia
ֶרצוֹניקוֹ ,משפחת Rezzonico family
107

ש

שאגאל ,מארק ,109 Chagall, Marc
270
שאטלאר 218 ,215 Châtelard
ֶ
שאלאן ,משפחת Challant family
219
שארל השמיני ,מלך צרפת Charles
61 VIII, King of France
מאנז'וּ Charles of Anjou
שארל ָ
496 ,57
)ה(שבויים )מיכאלנג'לו( 33
שגרירויות 619
שווקים 606
בוונציה 129 ,128
בפירנצה 310 ,309
ברומא 448
ווּצ'יריָה )פלרמו( 532
ִ
ֶמרקאטוֹ ֶצ'נטראלֶ ה )פירנצה( 299
ראו גם קניות
שחייה ,אליפויות 75
שחמט 72
שטרות 621
שיט
בוונציה 634-5
גונדולות בוונציה 112 ,92
הגעה ועזיבה 626
המוזיאון הימי )ונציה( 124
הפלגה 611
מעבורות 627 ,626
ואפּוֹרטוֹ בוונציה 140-41
ֶ
קווי
שייקספיר ,וויליאם Shakespeare,
156 ,41 William
רומיאו ויוליה211 ,156 ,149
שילָ ה 524 Scilla
שירות משלוחים 623
שירותי בריאות 619
שכרות 616
שלומית )טיציאן( 406
שלוש הגראציות )רפאל( 432
שלושת גילאי האדם )ג'ורג'ונֶ ה( 306
ֶשליֶ ,פּרסי בּיש Shelley, Percy
245 ,64 Bysshe
קיטס�שלי )רומא( 412
ֶ
בית
קברו 441
שמות רחובות
ונציה 130
שמירת חפצים 629
שמש 76-7
שעון 617
שעות פתיחה
בנקים 620
חנויות 606
כנסיות 615
מוזיאונים 615
מסעדות 578

שער טיטוס )רומא( Arco di Tito
395
שער יאנוס )רומא( Arco di Giano
437
שער ֶספּטימוּס ֶסוֶ ורוּס )רומא( Arco
396 ,394 di Settimio Severo
שער קונסטנטינוס )רומא( Arco di
393 ,384 ,34 Costantino
)גיבּרטי( 286 ,31
שערי גן�העדן ֶ

ת

תאונות דרכים 631
תאפּסוֹס 546 Thapsos
תארוֹס 51 Tharros
תדאו די בּארטוֹלוֹ Taddeo di
349 Bartolo
חייה של מריה הקדושה 344
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
337
באבּאדיָה ֶדל'איזוֹלָ ה
ציורי הקיר ָ
338
תהלוכת חכמי הקדם )גוֹצוֹלי( 60-61
תהלוכת מאכּינָ ה די סנטה רוזה
)ויטרבּוֹ( 72
ֶ
האם האבלה
תהלוכת מריה ֵ
)פּרוֹצ'ידה( 70
ָ
תומא הקדוש ,השליח Thomas the
332 Apostle, St
תוצרת טרייה ,חנויות 606
תוּקידידס 547 Thucydides
ֶ
תחבורה 624-35
אוטובוס 632
אוטובוסים בינעירוניים 633 ,627
אוּמבּריָה 354
ִ
אופניים 633 ,624
אמיליה�רומאניה 261
באבּרוּצוֹ ,מוֹליזֶ ה ופּוּליָה 506
בזיליקטה וקלברייה 521
בנאפולי וקמפניה 489
בערים 632-3
ֶימוֹנטה 217
ֶ
אוֹסטה ופּי
ד'א ָ
ואלֶ ה ָ
ופריוּלי 145
וֶ נֶ טוֹ ִ
ונציה 634-5 ,91 Venezia
חשמלית 632
טוסקנה 321
טיסה 624-5
נטינוֹ�אלטוֹ ָאדיגֶ 'ה 173
ָ
טר
ֶ
לאציו 467
מארקה 371
ֶ
לֶ ה
לומברדיה 193
ליגוּריָה 237
מונית 633
מטרופוליטאנה )רכבת תחתית(
632-3 metropolitana
מכונית 630-31 ,626
מעבורות 627 ,626
סיציליה 528
סרדיניה 551
רכבת 628-9 ,626
)ה(תחייה )פיירו ֶדלָ ה פרנצ'סקה( ,31
336

תחפושות ,חנויות
בוונציה 129 ,128
תחרה ,בּוּראנוֹ 125
תיאוֹדוֹלינדה ,המלכה Theodolinda,
ָ
205 ,54 Queen
תיאוּדוֹן 407 Théudon
תיאוֹדוֹריך האוסטרוגותי Theodoric
54 the Ostrogoth
'נצה( Teatro
)ויצ ָ
תיאטרו אוֹלימפּיקוֹ ֶ
156-7 Olimpico
תיאטרו אינדיה )רומא( Teatro India
450
תיאטרו ָאלָ ה סקאלָ ה )מילאנו(
609 ,197 Teatro alla Scala
תיאטרו ארג'נטינו )רומא( Teatro
450 Argentino
תיאטרו ֶדל'אופרה )רומא( Teatro
609 ,450 ,449 dell'Opera
תיאטרו ֶדלי ָארצ'ימבּוֹלדי )מילאנו(
609 Teatro degli Arcimboldi
תיאטרו סן קרלו )נאפולי( Teatro
497 San Carlo
תיאטרו קווירינוֹ )רומא( Teatro
450 Quirino
ליצ'ה )ג'נובה(
תיאטרו קרלו ֶפ ֶ
609 Teatro Carlo Felice
תיאטרו רומאנו )ורונה( Teatro
149 Romano
תיאטרון 609 ,608
רומא 449-50
תיירות אחראית 617
תיירות ירוקה 624
)ה(תכריך הקדוש )טורינו( Holy
225 Shroud
תכשיטים ,חנויות 607
בפירנצה 310 ,309
בוונציה 129 ,128
ג'וֹבּה ֶ)בּליני( 32
תמונת המזבח בסן ֶ
תמונת המזבח בסן פרנצ'סקו
ֶ)בּרלינגיֶירי( 30
תעלות
ונציה 92-5
טוֹרצ'לוֹ 127
ֶ
נטה 164
בּר ָ
תעלת ֶ
תפילות 616
ראו גם הכנסייה הקתולית; נצרות
תפריטים 578-9
תקופת הברזל 48
תקלות ברכב 631
תקשורת 622-3
תרבות 609
תרבות ,טיולים 610
תרופות ,בתי�מרקחת 619

שמות מסחריים

634 ACTV
611 AeroClub Italia
617 AIAS
) Al Pellegrino Cattolicoרומא(
448 ,447

) Alberto Valese-Ebruונציה( 129
) Alexanderplatzרומא( 450 ,449
,Aliani (Casa del Parmigiano
ונציה( 129 ,128
) Alpheusרומא( 450
) Amedeo Dמילאנו( 201 ,200
Antica Caciara Trasteverina
)רומא( 448 ,447
) Aprosio & Coפירנצה( 310
) APTפירנצה( 617
) APTרומא( 617
) APTסיינה( 617
) APTונציה( 617
) Attombriונציה( 129 ,128
Aula Magna dell'Università La
) Sapienzaרומא( 450 ,449
) Azzurro Scipioniרומא( 450 ,449
) Bannerמילאנו( 201 ,200
Barberino Designer Outlet
)פירנצה( 310 ,309
) Beltramiפירנצה( 310
) Big Mamaרומא( 450 ,449
) BikeMiמילאנו( 633
) Il Bisonteפירנצה( 310
625 Blu-Express
) Borsalinoמילאנו( 201 ,200
) La Bottega dei Cristalliפירנצה(
310
) Bottega dell'Olioפירנצה( 310
) Brancaleoneרומא( 450
) Ca' Macanaונציה( 129 ,128
) Casa del Cinemaרומא( 450 ,449
) Casa del Jazzרומא( 450 ,449
) Casa dei Latticini Micocciרומא(
448 ,447
) Casa dei Tessutiפירנצה( ,309
310
) Cassinaמילאנו( 201 ,200
Centro Turistico Studentesco
561
) Cisterninoרומא( 448 ,447
) Coccinelleפירנצה( 310
) Coccinelleמילאנו( 201 ,200
) Coinפירנצה( 310
) Coinמילאנו( 201 ,200
617 CO.IN.Sociale
) Coming Outרומא( 450
) Cornelianiמילאנו( 201 ,200
617 CTS
) Daniela Portoונציה( 129
) La Deliziosaרומא( 448 ,447
) Diffusione Tessileמילאנו( ,200
201
) Discount dell'Alta Modaרומא(
448 ,447
) DMagazineמילאנו( 201 ,200
) Dolceforteפירנצה( 310
) Drogheria Mascariונציה( ,128
129
625 EasyJet

 | אינדקס680
309 ( )פירנצהQuercioli
420 Radio Vaticana
561 Relaix & Châteaux
201 ,200 ( )מילאנוRené Caovilla
,449 ( )רומאRicordi Music Store
450
310 ( )פירנצהLa Rinascente
201 ,200 ( )מילאנוLa Rinascente
129 ,128 ( )ונציהRizzo
310 ( )פירנצהRomanelli
129 ,128 ( )ונציהRubelli
625 Ryanair
201 ,200 ( )מילאנוSalvagente
42 Sawaya & Moroni
310 ( )פירנצהSbigoli Terracotte
310 ,309 ( )פירנצהScriptorium
129 ( )ונציהSignor Blum
310 ( )פירנצהSignum
560 Simply Travel
631 ( )רומאSixt
201 ,200 ( )מילאנוSkira
201 ,200 ( )מילאנו900 Spazio
561 Starwood Westin
Tasting Places Cookery and
611 Wine Tours
201 ,200 ( )מילאנו10 Corso Como
201 ,200 ( )מילאנוTod's
310 ( )פירנצהIl Torchio
310 ( )פירנצהTorrini
129 ,128 ( )ונציהTragicomica
448 ,447 ( )רומאLe Tre Ghinee
129 ,128 ( )ונציהTrois
( )ונציהTSL Tessile San Leonardo
129 ,128
Ufficio Monumenti Antichi e
616 Scavi
310 ( )פירנצהUgo Poggi
310 ( )פירנצהUgolini
( )ונציהVenice Pavilion Bookshop
129
129 ,128 ( )ונציהVenini
561 ,560 Villas4you
448 ,447 ( )רומאVolpetti

617 ,615 Leger Holidays
129 ,128 ( )ונציהLeon d'Oro
609 Liaisons Abroad
,447 ( )רומאLibreria Belardetti
448
129 ( )ונציהLibreria Marco Polo
450 ( )רומאLocanda Atlantide
631 ( )רומאMaggiore
533 ( )פלרמוLa Magione
310 ( )פירנצהThe Mall
310 ( )פירנצהMandragora
129 ,128 ( )ונציהMarchiol
129 ( )ונציהMare di Carta
( )ונציהMarina e Susanna Sent
129 ,128
,447 ( )רומאMoriondo e Gariglio
448
129 ,128 ( )ונציהNardi
448 ( )רומאNatale Oggi
561 NH Hoteles
( )רומאNuovo Mercato Esquilini
448
450 ,449 ( )רומאNuovo Olimpia
450 ,449 ( )רומאOrbis
201 ,200 ( )מילאנוOviesse
201 ,200 ( )מילאנוPal Zileri
450 ,449 ( )רומאPalalottomatica
129 ( )ונציהPaolo Olbi
( )פירנצהPaperback Exchange
310
129 ,128 ( )ונציהPapier Mâché
310 ( )פירנצהIl Papiro
448 ,447 ( )רומאIl Papiro
310 ( )פירנצהParenti
304 ( )פירנצהPatrizia Reppe
201 ,200 ( )מילאנוPeck
310 ( )פירנצהPegna
310 ( )פירנצהPeppe Peluso
310 ( )פירנצהLa Perla
129 ,128 ( )ונציהPerle e Dintorni
201 ,200 ( )מילאנוPianegonda
310 ( )פירנצהPomellato
310 ( )פירנצהProcacci
129 ,128 ( )ונציהPromod

310 ( )פירנצהEdison
450 ( )רומאEliseo
Ente Nazionale Italiano per il
561 (Turismo (ENIT
617 ENIT UK
129 ,128 ( )ונציהEpicentro
,200 ( )מילאנוErmenegildo Zegna
201
201 ,200 ( )מילאנוFabriano
,200 ( )מילאנוFederico Buccellati
201
( )פירנצהFeltrinelli International
310
( )רומאFeltrinelli International
448 ,447
450 ,449 ( )רומאFiamma
201 ,200 ( )מילאנוFlos
448 ,447 ( )רומאFocacci
448 ,447 ( )רומאFratelli Fabbi
( )פירנצהFrieze of Papier Mâché
304
201 ,200 ( )מילאנוGarlando
201 ,200 ( )מילאנוGhigodonna
,128 ( )ונציהGiovanna Zanella
129
Giovanni Galli Marroni e Canditi
201 ,200 ()מילאנו
450 ( )רומאGoa
13 ( )ונציהGrancaffè Quadri
309 ( )פירנצהGrom
Gruppo Archeologico Romano
611
450 ( )רומאGusto'
201 ,200 ( )מילאנוHigh Tech
201 ,200 ( )מילאנוHogan
617 IAT Milan
611 Intercultura
628 Interrail One Country Pass
628 Interrail Pass
310 ( )פירנצהIntimissimi
,128 ( )ונציהL'Isola - Carlo Moretti
129
558 Italia Lodging
448 ,447 ( )רומאLaura Biagiotti

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על איטליה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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