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 מפת רחובות 
מאוירת: ָאֶּפר מידטאון

חנויות היוקרה, ששמן בלתי 
נפרד משמה של השדרה 

החמישית, החלו לצוץ כאשר 
החברה הגבוהה עברה צפונה. 

ב־1917 רכש קארטיֶיה את 
אחוזתו של הבנקאי מורטון פ' 

פלאנט בתמורה לשרשרת 
פנינים ופתח במגמה שילכו 
בעקבותיה קמעונאים רבים 

אחרים. אבל חלק זה של 
מידטאון איננו לצרכנים 

בלבד: יש כאן שלושה 
מוזיאונים יחודיים ולקט, 

מגוון אף הוא, של סגנונות 
אדריכלות מרשימים.

הכוכבים

 . המוזיאון לאמנות 
   מודרנית

 . קתדרלת פטריק 
   הקדוש

מרכז ּפֵיילי למדיה, 
ניו יורק
תערוכות, עונות של 
הקרנות מיוחדות, 
מופעים חיים וספרייה 
רחבת יריעה של 
שידורים היסטוריים 
מזומנים למבקרים 
במוזיאון זה. 7

השדרה החמישית
באחד מטיולי־המרכבה 

הפופולריים תוכלו לטעום מעברה 
האלגנטי של השדרה ולחוות 
ניחוחות ומראות סביב ציר 
התנועה המרכזי הזה. 1

. קתדרלת פטריק 
הקדוש

הקתדרלה הקתולית 
הגדולה בארה"ב שוכנת 

בבניין ניאו־גותי 
מרשים. 8

המגדל האולימפי 
)Olympic Tower( בין 

קירותיו החלקים יש שילוב 
של משרדים, דירות וגן 

פנימי עם צוהר לשמיים. 

טיפאני אנד קומפני 
החנות נודעת בזכות הפאר 
והדיסקרטיות שלה. יש בה 
הרבה תכשיטים יקרי ערך.

בתי וילארד
חמישה בניינים נאים מאבן 

 )Villard Houses( חומה
שכעת מהווים חלק ממלון 
 New York( ניו יורק פאלאס

9 .)Palace Hotel

בניין ג'נרל אלקטריק
הבניין נבנה ב־1931. העיצוב 
המשונה של קצהו המחודד 

אמור לדמות גלים 
q .אלקטרומגנטיים

 כנסיית 
תומאס הקדוש
רבים מהתגליפים בתוך 
הכנסייה הם מעשה ידי 
הפסל לי לֹורי. 4

כנסיית ברתולומאוס 
הקדוש

כיפה ביזנטית מבדילה את 
המבנה מכנסיות אחרות 

במידטאון. 0

מלון וולדורף־אסטוריה
אלגנטיות של זמנים־עברו משכה הרבה 
אורחים מפורסמים אל המלון, וביניהם 
w .הדוכס והדוכסית המנוחים מווינדזור

פארק אבניו פלאזה 
)Park Avenue Plaza( מנסרת 
זכוכית מגושמת ובתוכה גן 

פנימי מאוורר.

ראקט קלאב )Racquet Club( חברי 
'מועדון המחבט', השוכן בבניין בסגנון 
ארמון רנסאנס איטלקי, יכולים ליהנות 

ממתקני סקווש וטניס.

תחנות סאּבוֵויי 
בשדרה 

החמישית 
)V ,E קווים(

מועדון האוניברסיטה 
 )The University Club(

מועדון יוקרתי לג'נטלמנים 
שנבנה ב־1899.

ּפֵיילי 
פארק 

 )Paley Park(
נווה מדבר 

זעיר של 
ירוק, הידוע 

גם בתור 
פארק 'כיס 

הווסט'. בניין יבמ
בבסיס הבניין המצוחצח הזה 
)IBM Building(, העשוי גרניט 
שחור, נמצא גן פנימי פתוח 

המהווה מקום טוב למנוחה. 3

בניין סֹוני )Sony Building( בעל 
גג ה'צ'יּפנדייל' הייחודי שלו.

טראמּפ טאּוֶאר
במגדל של דונאלד 

טראמּפ מצויות 
הרבה חנויות 

יקרות. 2

. המוזיאון 
לאמנות מודרנית
במֹוָמה נמצא אחד 
מהאוספים הטובים 
בעולם של אמנות 
מודרנית. 5

תחנת 
סאּבוֵויי ברח' 

51 )קו 6(

בית ליבֶר
בניין זה הוא אחד 
מבנייני 'קופסאות־
הזכוכית' הבולטים 

e .בניו יורק

מפת איתור
ראו מפת מנהטן עמ' 14-15

 Saks( סאקס פיפת' אבניו
Fifth Avenue( כאן מציעים זה 
מספר דורות סחורה משובחת 

לניו יורקים )ראו עמ' 319(.
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האדריכלות החדשנית של טוד 
ויליאמס, בילי ציין ושות'. המבנה 

מצופה בלוחות מסגסוגת ארד 
לבנה בשם טומּבסיל. שטח 

התצוגה של המוזיאון, שגודלו 
2787 מ"ר, פרוש על פני שמונה 

מפלסים. למוזיאון גם שייכת 
גלריית אווה ומוריס פֶלד בלינקולן 

סקוֶור )ראו עמ' 214(.

המוזיאון לאמנות 
מודרנית 5 

ראו עמ' 172-5

חלון ראווה בּבֶרגדֹורף גודמן 
)ראו עמ' 319( 

הכניסה לטיפאני אנד קומפאני, 
חנות התכשיטים האקסקלוסיבית 

בניין יבמ 3

 .3F 12 מדיסון אבניו 590 מפה 
q השדרה החמישית. גארדן 
 פלאזה # מדי יום 8:00-22:00 

6 7

את המגדל )IBM Building( בן 
42 הקומות, שהושלם ב־1983, 

תכנן אדוארד לאראּבי בארנס. זוהי 
מנסרה מחומשת חלקה, מאבן 

גרניט מלוטשת בצבע אפור־ירוק, 
עם פינה תלויה ברח' 57. הגארדן 

פלאזה, על עצי 
הבמבוק שלה, 

פתוחה לקהל הרחב, 
ולאחר שחודשה 
שונה שמה ל'גן 

הפסלים'. שמונה 
יצירות חדשות, 

המתחלפות ארבע 
פעמים בשנה, 

מוצגות שם בכל זמן 
נתון. סמוך לכניסה 

עומדת יצירה של 
מייקל הייזר הקרויה 

מסה מרחפת. 
היצירה מורכבת 

ממכל נמוך העשוי 
פלדת אל־חלד 

ובתוכו גוש ענקי של 
אבן גרניט, שנדמה כי 

הוא מרחף באוויר. 
ברח' 57 פינת מדיסון 

אבניו נמצא סאּוריֶן, 
פסל מופשט בצבע 

כתום־זוהר מאת 
אלכסנדר קאלֶדר.

השדרה החמישית 1

מפה 3F-4F 12. טל' -212-832
q 2000 השדרה החמישית-רח' 

53, השדרה החמישית-רח' 59.

ב־1883, כאשר בנה וויליאם הנרי 
ואנדרבילט את אחוזתו בשדרה 

החמישית )Fifth Avenue( פינת 
רח' 51, הוא פתח במגמת הבנייה של 

ארמונות מגורים ברצועת השדרה 
עד לסנטרל פארק. עם המשפחות 

המובילות שהתגוררו כאן נמנות 
משפחת אסטור, משפחת ּבֶלמֹונט 

ומשפחת גּולד. אחוזות ספורות 
בלבד נותרו להעיד על הפאר של 

אותם הימים. אחת מהן היא חנות 
קארטיֶיה במס' 651, שפעם היתה 

ביתו של מורטון פ' פלאנט, מיליונר 
וקפטן מועדון היאכטות של ניו יורק 

 New York Yacht(
Club(. בעוד קמעונאים 
החלו להשתקע במעלה 

השדרה - מגמה 
שהתחילה ב־1906 - 

עברה החברה הגבוהה, 
באופן הדרגתי, לאתרים 
טובים יותר בצפון העיר. 

ב־1917 עבר פלאנט 
לאחוזה חדשה ברח' 86. 

על פי השמועות, הוא 
החליף את אחוזתו 

הקודמת בשרשרת פנינים 
תואמות לחלוטין של ּפייר 

קארטיֶיה. מאז מהווה 
השדרה החמישית שם 

נרדף למוצרי מותרות. בין 
קארטיֶיה ברח' 52 

לטיפאני אנד קומפאני 
ולּבֶרגדֹורף גודמן ברח' 57 
תמצאו טווח של מותגים 

גדולים המסמלים כיום 
עושר ומעמד חברתי, 

ממש כפי שסימלו 
ואנדרבילט ואסטור לפני 

יותר ממאה שנה.

טראמּפ טאּוֶאר 2

השדרה החמישית 725. מפה 13 
3F. טל' q 212-832-2000 השדרה 

החמישית-רח' 53, השדרה 
החמישית-רח' 59. מפלס הגן 

והחנויות # ב'-שבת 10:00-18:00, 
א' 12:00-17:00 הבניין # מדי יום 

 8:00-22:00 7 6 קונצרטים 
= - 0

 )Trump Tower( מגדל טראמּפ
הנוצץ, ובו דירות ומשרדים במחירים 

מופרזים, מתנשא מעל מתחם 
מפואר בין שש קומות של חנויות 
ובתי קפה אקסקלוסיביים. המגדל 

תוכנן ב־1983 על ידי ֶדר סקאט 
מחברת סוואנק, ֵהייֶדן, קֹונֶל ושות', 

והוא מתהדר במרחב הציבורי 
המעוצב בשיש ורוד, עם מפל, 

מראות וציפוי נוצץ. זו הדוגמה 
השופעת ביותר של אופנת המרכזים 

המסחריים האנכיים. המגדל הוא 
אנדרטה צעקנית לעושרו של דונאלד 

טראמּפ וסמל לפזרנות היתר של 
שנות ה־80 )ראו עמ' 33(.

הכתובת הסמוכה, השדרה החמישית 
מס' 727, היא דוגמה להיפך 

המוחלט: טיפאני אנד קומפני 
)Tiffany & Co.(, חנות התכשיטים 
היוקרתית שנוסדה ב־1837. החברה 

זכתה לתהילה בזכות התצוגות 
המובחרות בחלונות הראווה, 

והעטיפות הכחולות, שהן פשוטות 
ואלגנטיות בה בעת, מהוות סמל 

סטטוס בפני עצמן. טיפאני'ז 
הונצחה על ידי טרומן קפוטה בספרו 

ארוחת בוקר בטיפאני'ז.

פנים בניין טראמּפ טאוֶור

ב'ביטלס' בתחילת דרכם ובאלוויס 
פרסלי הצעיר בבכורתו הטלוויזיונית. 

אוהדי ספורט יכולים לחיות מחדש 
קטעים קלאסיים מתחרויות 

אולימפיות. קטעי ארכיון ממלחמת 
העולם השנייה קורצים לסטודנטים 

להיסטוריה ולמי שחוו את המלחמה 
על בשרם. ניתן לבחור במקביל 

שישה קטעים מהקטלוג הממוחשב 
של הספרייה, שבה יותר מ־50,00 

תוכניות. הבחירות מוצגות על 
מסכים פרטיים קטנים. באזורי 

הקרנה גדולים יותר ובאולם הקולנוע 
ל־200 צופים מוקרנות 

רטרוספקטיבות של אמנים, של 
במאים ובנושאים שונים. בנוסף 

מוצגות כאן תערוכות צילום, כרזות 
ומזכרות. המוזיאון הוא פרי מוחו 

של וויליאם ס' ּפֵיילי, לשעבר ראש 
רשת הטלוויזיה סי.בי.אס. הוא נפתח 

ב־1975 בשם 'מוזיאון השידור' 
 )Museum of  Broadcasting(

ברח' 53 מזרח, ובעקבות 
הפופולריות העצומה שלו הוא 
הועבר ב־1991 אל ביתו החדש 

והמשוכלל, בשווי 50 מיליון דולר, 
המזכיר מכשיר רדיו עתיק.

 כנסיית תומאס 
הקדוש 4

 .4F 12 רח' 53 מס' 1 מערב מפה
טל' q 212-757-7013 השדרה 
החמישית-רח' 53 # מדי יום 
 7:00-18:00 5 לעתים תכופות 
^ 7 8 אחרי הדרשה של 

 11:00 וקונצרטים. 
www.saintthomaschurch.org

 St.( כנסיית סיינט תומאס
Thomas Church( היא ביתה 

הרביעי של הקהילה הפוקדת 
אותה, והבית השני באתר זה. 

הכנסייה הנוכחית נבנתה בשנים 
1909-14 במקום מבנה מוקדם 
יותר שנהרס בשריפה ב־1905. 

הבניין הקודם שימש במה לכמה 
מהחתונות הנוצצות של בני 

החברה הגבוהה בסוף המאה ה־19. 
החתונה המפוארת מכולן 

התקיימה ב־1895, כאשר יורשת 
ההון קֹונסּוֶאלֹו ואנדרבילט נישאה 

לדוכס האנגלי ממרלבורו. לבניין 
הבנוי מאבן גיר, בסגנון גותי־

צרפתי, יש מגדל אסימטרי בודד, 
ואולם התווך שלו אינו במרכז - 

פתרונות חדשניים להתאמת 
המבנה למיקומו הפינתי. את 
השבכות הלבנות־זוהרות, על 

תגליפיהן העשירים, תכננו 
האדריכל ּבֶרטָרם גּודיּו והפסל לי 

לֹורי. עם הדמויות המגולפות בתאי 
המקהלה, שמקורן בשנות ה־20 של 

המאה הקודמת, נמנים המצאות 
מודרניות כמו הטלפון, הנשיאים 

רוזוולט ּווילסון ולי לֹורי בעצמו.

 מרכז ֵּפיילי למדיה, 
ניו יורק 7

רח' 52 מס' 25 מערב מפה 12 
4F. טל' q 212-621-6800 השדרה 

החמישית-רח' 53 # ג'-א' 12:00 
עד 18:00 )ה' עד 20:00(. בתי 

קולנוע וחדרי הקרנה נסגרים ביום 
 ו' ב־21:00 ¢ חגים & ^ 7 

www.mtr.org = 8

 NY Paley( מרכז ּפֵיילי למדיה
Center for Media( הוא 

מוזיאון־ארכיון יחיד במינו, 
שבו יכולים המבקרים להאזין 

ולצפות בשידורי חדשות 
ובתוכניות בידור וספורט 

תיעודיות, מימיהם הראשונים 
של הטלוויזיה והרדיו ועד 

לימינו. חובבי פופ יכולים לצפות 
לּוסיל ּבֹול, כוכבת הטלוויזיה 

משנות ה־60

החיפושיות פול, רינגו וג'ון ב'תוכנית של אד סאליבן' ב־1964

המוזיאון האמריקני לאמנות 
עממית

המוזיאון לאמנות 
עממית אמריקנית 6

רח' 53 מס' 45 מערב מפה 12 
4F. טל' q 212-265-1040 השדרה 

החמישית-רח' 53 # ג'-א' -10:30
17:30 )ו' עד 20:30( & 7 8 - 

www.folkartmuseum.org =

המקום להעריך ולחקור אמנות 
עממית אמריקנית הוא מוזיאון זה 

 American Folk Art(
Museum(, מוזיאון האמנות 

העצמאי הראשון בניו יורק שנוסד 
ב־1961, הוא המקום למי שרוצים 

להעריך ולחקור אמנות עממית 
אמריקנית. תכנונו של הבניין 

החדש מ־2001 נעשה על ידי חברת 

החשובים מלווים במפות, בצילומים 
ובאיורים. בנוסף מובאים שבעה מסלולי 
הליכה, בעזרתם תוכלו להכיר מקרוב 

אזורים בעלי עניין. 
למשקאות,  לאוכל,  הצעות  גם  ויש 
ולאפשרויות  לקניות  לינה,  למקומות 
בידור וספורט בחלק השלישי של המדריך, 
לילדים  יורק  ניו  בפרק  שימושי.  מידע 
הצעירים  למבקרים  מופיעות אטרקציות 
לדעת,  חשוב  האחרון,  ובחלק  בעיר, 
תמצאו טיפים חשובים בנושאים מגוונים 

- ממשלוח דואר ועד נסיעה בסאבוויי.

דריך זה נועד לעזור לכם למצות מ
את ביקורכם בניו יורק, לספק 
לכם המלצות של מומחים ולהציע 
לכם מידע שימושי. החלק הפותח, היכרות 
עם ניו יורק, ממפה את העיר וממקם אותה 
בהקשריה ההיסטוריים והתרבותיים וגם 
מתאר את החגים והאירועים המיוחדים 
המתרחשים מדי שנה. הפרק ניו יורק: כל 
האתרים סוקר את כל האתרים החשובים 
בעיר. החלק השני של המדריך, ניו יורק: כל 
הרבעים, סוקר בזה אחר זה את כל אזורי 
התיירות  אתרי  העיר.  של  התיירות 

איך להשתמש במדריך זה

ניו יורק: כל הרבעים
אזור מנהטן חולק ל־15 אזורי 
תיירות עיקריים, שלכל אחד 

מהם מוקדש פרק משלו. כל פרק 
נפתח בתיאור של האזור, 

המסכם את אופיו ואת תולדותיו 
הייחודיות וכולל את רשימת כל 

האתרים המתוארים בהמשך. 
כולם ממוספרים ומופיעים במפת 

האזור. אחר כך מופיעה מפת 
רחובות מאוירת בקנה מידה 

גדול המתמקדת בחלק המעניין 
ביותר של האזור. המידע 

המפורט על כל אתר ממוספר, 
לפי סדר ההופעה, כדי להקל 

עליכם למצוא אותו בתוך הפרק.

מפת האזור נועדה 1 
להתמצאות כללית באזור. כל 

האתרים ממוספרים ומופיעים במפה. 
כדי להקל את ההתמצאות, מופיעים 

במפה גם תחנות סאבוויי, מנחתי 
מסוקים ומסופי מעבורות.

רשימת כל 
האתרים מחולקת 
לקטגוריות: רחובות 

ובניינים עתיקים, 
אדריכלות מודרנית, 
מוזיאונים וגלריות, 

כנסיות, בניינים 
חשובים, כיכרות 
ופארקים וכדומה.

 האזור המכוסה 
 על ידי מפת 

הרחובות המאוירת 
מסומן באדום. 

עיגולים ובתוכם 
מספרים מצביעים על 

האתרים המפורטים 
ברשימת כל האתרים על 
מפת האזור. מספרו של 
טראמּפ טאואר, למשל, 

הוא 2.

סעיפי תחבורה כוללים 
טיפים שימושיים 

להתניידות במכונית 
ובתחבורה הציבורית.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תספק לכם מבט ממעוף הציפור 
על לבו של אזור התיירות. הבניינים 

החשובים ביותר מאוירים, כך 
שתוכלו להבחין בהם בקלות 

כשתלכו באזור. 

צילומים של 
חזיתות ושל 

פרטי בניינים 
יסייעו לכם 
לאתר את 

האתרים.
תגיות צבעוניות 

על כל עמוד 
מסייעות במציאת 

האזור בספר.

מפת איתור 
ממחישה היכן 

נמצא האזור 
ביחס לשאר 

אזורי התיירות. 
האזור של מפת 

הרחובות 
המאוירת מסומן 

באדום.

טראמּפ 
 טאואר 2 

גם הוא מופיע 
במפה זו.

מסלול מומלץ לטיול 
ברחובות ובאתרים 

המעניינים ביותר באזור.

הכוכבים מדגישים 
את מוקדי העניין 
שאסור להחמיץ.

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י א 6

ם י ע ב ר ה ל  כ  : ק ר ו י ו  י 1נ 6 7

מבט על השדרה החמישית

חנויות מפורסמות
p ּבלּומינגֵדיילז

השדרה החמישית 1

הגעה
סעו בסאּבוֵויי מס' 6 לרח' 51 או 

 R ,N-בקווים 4, 5, 6 לרח' 59, ב
ו-W לרח' 60 או ב-E או V לרח' 

53-השדרה החמישית או לרח' 
53-לקסינגטון. האוטובוסים 

M15 ,M1-4 או M101-3 נוסעים 
 ,M27 לאורכה של העיר, ואילו
M31 ,M50 ו־M57 - לרוחבה.

רחובות ובניינים היסטוריים
i ּביקמן ּפלֵייס

q בניין ג'נרל אלקטריק
a בניין פּולֶר

בתי וילארד 9
u סאטֹון ּפלֵייס

o רוזוולט איילנד

אדריכלות עכשווית
e בית ליבֶר
בניין יבמ 3

r בניין סיגראם
טראמּפ טאּוֶאר 2
t מרכז סיטיגרּוּפ

מוזיאונים וגלריות
המוזיאון לאמנות עממית 

אמריקנית 6

מידטאון אנשי החברה הגבוהה, 
ר  ו ט ס א ת  ו ח פ ש מ ו  מ כ
ּוואנדרבילט. בשנות ה־50 של 
נרשמה  הקודמת  המאה 
ת  ו ד ל ו ת ב ה  י ר ו ט ס י ה
הוקמו  כאשר  האדריכלות, 
בנייני ליבֶר וסיגראם: המגדלים 
המודרניים הללו, הראשונים בסביבה, 
סימנו את תחילת השינוי של פארק אבניו 

מרחוב מגורים לאזור משרדים יוקרתי.

יו יורק היוקרתית, על כל נ
כאן  נמצאת  גווניה, 
 ,)Upper Midtown(
בשכונה של כנסיות ובתי 
ם  י נ ו ד ע ו מ ל  ש  , ת ס נ כ

מלונות  של  ומוזיאונים, 
מפוארים וחנויות מפורסמות, 

מכתיבי־אופנה  שחקים  גורדי  של 
ומובלעות של חיי מותרות. משנת 1833 
ובמשך כמעט 30 שנה התגוררו בָאּפֶר 

ן ָאֶּפר מידטאו

צ'יזיטליה 1946 
במֹוָמה

 המוזיאון לאמנות מודרנית 
ראו עמ' 172-5 5

מרכז ּפֵיילי למדיה, ניו יורק 7

כנסיות ובתי כנסת
y בית הכנסת המרכזי

כנסיית ברתולומאוס הקדוש 0
כנסיית תומאס הקדוש 4

 קתדרלת פטריק הקדוש 
ראו עמ' 178-9 8

מלונות מפורסמים
w מלון וולדורף־אסטוריה

s מלון פלאזה

כל האתרים

0 500

מ'
ראו גם 

• מפת רחובות 12, 13, 14

• מלונות עמ' 288-9

• מסעדות עמ' 306-8

מקרא
מפת רחובות מאוירת  

תחנת סאּבֵוויי  
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המוזיאון לאמנות מודרנית 5  
 The Museum of( במֹוָמה

 )MoMA ;Modern Art
נמצא אחד מהאוספים 

המקיפים ביותר בעולם של 
אמנות מודרנית. הוא נוסד 

ב־1929 וקבע את התקן עבור 
מוזיאונים מסוגו. אחרי שעבר 
תוכנית הרחבה נפתח מחדש 

המֹוָמה במידטאון ב־2004. 
בבניין המשופץ יש גלריות 

תצוגה בשש קומות, ששטחן 
כמעט כפול מזה שבמוזיאון 

הקודם. חלונות הזכוכית 
הרחבים מאפשרים לאור 

טבעי לחדור אל הבניין 
ולהאיר את גן הפסלים.

חזית המוזיאון 
ברח' 54

הכוכבים

 . העלמות מאביניון מאת 
   פאבלו פיקאסו

 . דיוקנו של הדוור ז'ֹוזֶף 
    רּולָן מאת וינסנט 

   ואן גוך

מידע שימושי

רח' 53 מס' 11 מערב בין השדרה 
החמישית לאבניו אוף דה אמריקז. 
מפה 4F 12 טל' 212-708-9400 

 q השדרה החמישית-רח' 53 
@ M50 ,M27 ,M1-4. # ד'-ב' 

10:30-17:30, ו' 10:30-20:00. ¢ ג', 
 25 בדצמבר. 9 8 לקבוצות 
www.moma.org 0 - =

ציפור בחלל
פסל הארד האלגנטי מאת 
 Bird in( קונסטנטין ּבָרנקּושי
Space; סביבות 1928( הוא 
התגלמות התעופה.

גן הפסלים
בגן הפסלים )Sculpture Garden( על שם 

ָאּבי א' רוקפלר אווירה שלווה ונעימה.

עולמה של כריסטינה
 Christina’s( ביצירתו
World; 1948( יוצר אנדרו 
וואיֶית' ניגוד בן אופק 
עוצר נשימה לבין 
סביבתה מלאת הפרטים 
של שכנתו הנכה.

. דיוקנו של הדוור ז'ֹוזֶף 
 Portrait of the Postman( רּולָן
)1889 ;Joseph Roulin
ואן גוך סבר כי ציור זה של 
חברו, ז'ֹוזֶף רּולָן, הוא 
'פורטרט מודרני' בו נעשה 
שימוש בצבע בכדי לייצג את 
הדוגמן בצורה הטובה ביותר.

חבצלות המים
 ;Water Lilies( הטריפטיכון המאוחר

סביבות 1920( של קלוד מונה הוא 
יצירת אמנות ענקית המשרה אווירה 

שלווה וזוהרת.

. העלמות מאביניון
בנבאו את הקוביזם צייר פאבלו 
פיקאסו ב־1907 את דיוקנן של חמש 
 ,)Les Demoiselles d’Avignon( פרוצות
בצעד שנחשב מהפכני באותם ימים.

מדריך הגלריות
גן הפסלים נמצא בקומה הראשונה. 

גלריות האמנות העכשווית, ההדפסים 
והמדיה נמצאות בקומה השנייה. ציורים 

ופסלים מוצגים בקומות השנייה, 
הרביעית והחמישית. אדריכלות ועיצוב, 

צילום ורישומים מוצגים בקומה 
השלישית. תערוכות מתחלפות מוצגות 

בקומות השלישית והשישית. סרטים 
מוקרנים בקומה התחתונה.

הקומה הראשונה

גן הפסלים

הכניסה 
הראשית

הקומה 
הרביעית

הקומה 
השלישית

הקומה 
השנייה

הקומה 
החמישית

הקומה 
השישית
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מקרא 
גן הפסלים  

אמנות עכשווית  

מדיה  

הדפסים וספרים מאוירים  

אדריכלות ועיצוב  

רישומים  

צילום  

ציור ופיסול  

תערוכות מיוחדות  

מרחב ללא תצוגה  

אין כניסה  

 הליצנית 
)La Clownesse; 1896(

זוהי דוגמה אופיינית 
לדיוקנאות הבדרנים מפאריז 

של אנרי ֶדה טולוז־לוטרק.

 מפת רחובות 
מאוירת: ָאֶּפר מידטאון

חנויות היוקרה, ששמן בלתי 
נפרד משמה של השדרה 

החמישית, החלו לצוץ כאשר 
החברה הגבוהה עברה צפונה. 

ב־1917 רכש קארטיֶיה את 
אחוזתו של הבנקאי מורטון פ' 

פלאנט בתמורה לשרשרת 
פנינים ופתח במגמה שילכו 
בעקבותיה קמעונאים רבים 

אחרים. אבל חלק זה של 
מידטאון איננו לצרכנים 

בלבד: יש כאן שלושה 
מוזיאונים יחודיים ולקט, 

מגוון אף הוא, של סגנונות 
אדריכלות מרשימים.

הכוכבים

 . המוזיאון לאמנות 
   מודרנית

 . קתדרלת פטריק 
   הקדוש

מרכז ּפֵיילי למדיה, 
ניו יורק
תערוכות, עונות של 
הקרנות מיוחדות, 
מופעים חיים וספרייה 
רחבת יריעה של 
שידורים היסטוריים 
מזומנים למבקרים 
במוזיאון זה. 7

השדרה החמישית
באחד מטיולי־המרכבה 

הפופולריים תוכלו לטעום מעברה 
האלגנטי של השדרה ולחוות 
ניחוחות ומראות סביב ציר 
התנועה המרכזי הזה. 1

. קתדרלת פטריק 
הקדוש

הקתדרלה הקתולית 
הגדולה בארה"ב שוכנת 

בבניין ניאו־גותי 
מרשים. 8

המגדל האולימפי 
)Olympic Tower( בין 

קירותיו החלקים יש שילוב 
של משרדים, דירות וגן 

פנימי עם צוהר לשמיים. 

טיפאני אנד קומפני 
החנות נודעת בזכות הפאר 
והדיסקרטיות שלה. יש בה 
הרבה תכשיטים יקרי ערך.

בתי וילארד
חמישה בניינים נאים מאבן 

 )Villard Houses( חומה
שכעת מהווים חלק ממלון 
 New York( ניו יורק פאלאס

9 .)Palace Hotel

בניין ג'נרל אלקטריק
הבניין נבנה ב־1931. העיצוב 
המשונה של קצהו המחודד 

אמור לדמות גלים 
q .אלקטרומגנטיים

 כנסיית 
תומאס הקדוש
רבים מהתגליפים בתוך 
הכנסייה הם מעשה ידי 
הפסל לי לֹורי. 4

כנסיית ברתולומאוס 
הקדוש

כיפה ביזנטית מבדילה את 
המבנה מכנסיות אחרות 

במידטאון. 0

מלון וולדורף־אסטוריה
אלגנטיות של זמנים־עברו משכה הרבה 
אורחים מפורסמים אל המלון, וביניהם 
w .הדוכס והדוכסית המנוחים מווינדזור

פארק אבניו פלאזה 
)Park Avenue Plaza( מנסרת 
זכוכית מגושמת ובתוכה גן 

פנימי מאוורר.

ראקט קלאב )Racquet Club( חברי 
'מועדון המחבט', השוכן בבניין בסגנון 
ארמון רנסאנס איטלקי, יכולים ליהנות 

ממתקני סקווש וטניס.

תחנות סאּבוֵויי 
בשדרה 

החמישית 
)V ,E קווים(

מועדון האוניברסיטה 
 )The University Club(

מועדון יוקרתי לג'נטלמנים 
שנבנה ב־1899.

ּפֵיילי 
פארק 

 )Paley Park(
נווה מדבר 

זעיר של 
ירוק, הידוע 

גם בתור 
פארק 'כיס 

הווסט'. בניין יבמ
בבסיס הבניין המצוחצח הזה 
)IBM Building(, העשוי גרניט 
שחור, נמצא גן פנימי פתוח 

המהווה מקום טוב למנוחה. 3

בניין סֹוני )Sony Building( בעל 
גג ה'צ'יּפנדייל' הייחודי שלו.

טראמּפ טאּוֶאר
במגדל של דונאלד 

טראמּפ מצויות 
הרבה חנויות 

יקרות. 2

. המוזיאון 
לאמנות מודרנית
במֹוָמה נמצא אחד 
מהאוספים הטובים 
בעולם של אמנות 
מודרנית. 5

תחנת 
סאּבוֵויי ברח' 

51 )קו 6(

בית ליבֶר
בניין זה הוא אחד 
מבנייני 'קופסאות־
הזכוכית' הבולטים 

e .בניו יורק

מפת איתור
ראו מפת מנהטן עמ' 14-15

 Saks( סאקס פיפת' אבניו
Fifth Avenue( כאן מציעים זה 
מספר דורות סחורה משובחת 

לניו יורקים )ראו עמ' 319(.
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       מסלול מומלץ

0 100
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וֶוסט סייד. רבים מבנייני 
הדירות דמו לארמונות 
ולטירות בסגנון שאטו, 

ונבנו סביב חצרות 
פנימיות שלא נראו מן 

הרחוב. בניינים 
אהובים מן התקופה 

הזו כוללים את 
חמשת זוגות מגדלי 

התאומים של 
סנטרל פארק וֶוסט 

- סן רמו, 
אלדוראדו, ֶסנצ'ּורי, 

ּבֶֶרספֹורד 
וָמגֶ'סטיק. כל החמישה 

נבנו בשיא תקופת 
האר־דקו )בשנים 1929-1931(, 

והם יוצרים קו רקיע אופייני הנראה 
מן הפארק. 

בנייני דירות

כאשר צמחה אוכלוסיית העיר 
והמקום הלך ונעשה יקר, הפכו 

בתים משפחתיים במנהטן יקרים 
מדי עבור רוב הניו יורקים, ואפילו 
העשירים הצטרפו לאופנת הבתים 

המשותפים. ב־1884 היה בית 
דקוטה )ראו עמ' 218( של הנרי 

הארדנברג לאחד הבניינים 
הראשונים של דירות יוקרה, והחל 

פרץ בנייה של חילופי המאות בָאּפֶר 

גורדי שחקים

גורד השחקים נולד אמנם 
בשיקאגו, אך בניו יורק הונהגו 

כמה מהחידושים הגדולים ביותר 
למבנה זה. ב־1902, בנה דניאל 

ּבֶרנאם, אדריכל יליד שיקאגו, את 
בניין פלֶטָאיֶירן, שהיה כה גבוה 

- 91 מ', עד שהמפקפקים טענו כי 
יקרוס. עד 1913, נבנה בניין 

וֹולוֶורת' בגובה של 241 מ'. מהר 
מאוד, נחקקו חוקי תוכנית בניין 
עיר שדרשו 'הגבלות' - הקומות 

העליונות הוכנסו פנימה כדי 
לאפשר לאור להגיע למפלס 

הרחוב. מגבלות אלו התאימו 
לסגנון האר דקו. בניין קרייזלר 

)1930( היה הבניין הגבוה ביותר 
בעולם עד שנשלמה בנייתו של 

האמפייר סטייט בילדינג )1931(. 
שניהם קלאסיקות של סגנון האר 

דקו, אך היה זה דווקא גרּוּפ ֶהלת' 
אינשּוֶרנס בילדינג, של האדריכל 

ריימונד הּוד, לשעבר בניין מקגרו־
היל, שייצג את ניו יורק בסקר 

הבינלאומי אינטרנשיונל סטייל 
)International Style( ב־1932.

מרכז הסחר העולמי )ראו עמ' 72( 
היה הבניין הגבוה ביותר בניו יורק 
עד ספטמבר 2001 )ראו עמ' 54(. 

הוא ייצג את סגנון 'קופסאת 
הזכוכית' המודרניסטי, שמאז 

התחלף בסגנון הפוסט־מודרניסטי, 
כגון זה של מרכז סיטיגרּוּפ 

.)1977(
מטרופוליטן לאמנות, 1895(, 

שב־1845 היה האדריכל האמריקני 
הראשון שלמד אדריכלות בפאריז; 

קאס גילברט )בית המכס 
האמריקני, 1907; בניין חברת 

ביטוח החיים של ניו יורק, 
1928; בית המשפט האמריקני, 

1936(; וצוותי האדריכלים וֹווֶרן 
אנד וֶוטמֹור )מסוף גראנד 

סנטרל, 1913; הלמסלי בילדינג, 
1929(; קאֶרר אנד הייסטינגז 

)הספרייה הציבורית של ניו 
יורק, 1911; אחוזת פריק, 1914(; 

ֶמקים, מיד אנד ווייט, משרד 
האדריכלים המפורסם ביותר של 

העיר )בתי וילארד, 1884; הדואר 
המרכזי של ארה"ב, 1913; 
הבניין המוניציפלי, 1914(.

בית דקוטה, שנבנה ב־1884, בָאּפֶר וֶוסט 
סייד מול סנטרל פארק

דוגמאות קשת בסגנון אר־דקו 
על צריח בניין קרייזלר

מלון ֶשרי נֶֶת'רלָנד 
)ּבֹוזאר(

מלון ּפיֶיר 
)ּבֹוזאר(

 גראֶמרסי פארק נֹורת' 
מס' 60 )בניין אבן חּומה(

השדרה החמישית מס' 
245 )בניין דירות(

הסוואות אדריכליות
כמה מן הצורות המקוריות ביותר המככבות 

בקו־הרקיע של ניו יורק נוצרו על ידי אדריכלים 
מחוכמים במטרה להסוות את מיכלי המים 

הנחוצים  אך המכוערים - על גגות הבניינים. 
הביטו מעלה ותראו כיפות־גג וצריחים 

ההופכים את היומיומי שבפרטים לטירות 
מרחפות באוויר. דוגמאות שקל להבחין בהן 

נמצאות בראש שני מלונות שכנים בשדרה 
החמישית: מלון שֶרי נֶֶת'רלָנד ברחוב 60 ומלון 

ּפיֶיר ברח' 61.
מגדל מים 
סטנדרטי

במהלך 200 השנים הראשונות לקיומה, 
חיכתה ניו יורק, כמו אמריקה כולה, 

להשראה אדריכלית שתגיע מאירופה. אף 
לא אחד מן הבניינים מן התקופה 

הקולוניאלית ההולנדית של ניו יורק שרד 
עד ימינו; רובם נחרבו בדליקה הגדולה של 

1776 או נהרסו כדי ליצור מקום לתנופת 
הפיתוח של תחילת המאה ה־19. לכל אורך 

המאות ה־18 וה־19, חיקו האופנות 
האדריכליות החשובות של העיר את אלו של אירופה. עם 

תחילתה של אדריכלות הברזל־היצוק בעשור של 1850, 
תקופת האר־דקו ועלייתם של גורדי השחקים שהלכו 

וגבהו, פיתחה האדריכלות של ניו יורק אופי משלה. 

היכרות עם האדריכלות של ניו יורק

אדריכלות פדרלית

הגרסה האמריקנית הזו של הסגנון 
הניאו–קלאסי פרחה בעשורים 

הראשונים של האומה החדשה, 
ונוצרו בה בניינים מרובעים בני 

שתיים או שלוש קומות, עם גגות 
משופעים נמוכים, מעקות 

ומרכיבים דקורטיביים - כולם 
ביחסי–מידות מדויקים. סיטי הֹול 

)1811, ג'ון ֶמקֹומּב ג'וניור וז'וזף 
פרנסואה מאנז'אן( הוא בניין 

שנבנה בסגנון הפדרלי עם השפעות 
של הרנסאנס הצרפתי. המחסנים 
המשופצים של ֶשרֶמרהֹורן רֹואּו 

)1812 לערך( ברובע סיּפֹורט גם הם 
בנויים בסגנון הפדרלי.

שיכונים

השיכונים נבנו כדי לספק קורת גג 
לגלי ההגירה האדירים שהגיעו 

לחופי ארה"ב החל מ־1840 ועד 
ומלחמת העולם הראשונה. 

בשיכונים בני שש הקומות, 30 מ' 
אורכם ו־8 מ' רוחבם, חדרו מעט 

מאוד אור ואוויר מלבד תעלות אוויר 
קטנטנות בקירות הצדדיים 

ומחלונות בכל קצה של הבניין, כך 
שכל החדרים האמצעיים היו שרויים 
בחשיכה. הדירות הקטנטנות נקראו 

דירות רכבת, בשל דמיונן לקרונות 

בניינים מאבן חּומה

אבן החול החּומה הנפוצה והזולה 
שנמצאה בקרבת מקום בעמק נהר 

 Connecticut River( קונטיקט
Valley( ולאורך גדותיו של נהר 

 )Hackensack River( האֶקנסאק
בניו ג'רזי היתה חומר הבנייה הנפוץ 

ּבֹוזאר

אסכולה אדריכלית צרפתית זו 
שלטה בתכנון של מבני ציבור 
ונכסים פרטיים של העשירים 

במהלך תור הזהב של ניו יורק. 
באותה תקופה )מ־1880 לערך ועד 

1920 לערך( פעלו רבים מן 
האדריכלים הבולטים ביותר של 

העיר, בהם ריצ'ארד מוריס האנט 
)קארנֶגי הֹול, 1891; מוזיאון 

ביותר בניו יורק של המאה ה־19. 
אפשר לראותה בכל שכונות 

המגורים של העיר, משמשת לבתים 
או לדירות קטנות - כמה 

מהדוגמאות הטובות ביותר לבנייה 
באבן חּומה אפשר לראות ברובע 

צ'לסי. בגלל שהמקום ברחוב היה 
מוגבל, בניינים אלה היו צרים מאוד 

ברוחבם, אך גם עמוקים מאוד. 
למבנה אבן חּומה טיפוסי יש טור של 

 ,)stoop מדרגות כניסה )המכונה
המוליך לקומות המגורים. מדרגות 
נפרדות מוליכות מטה אל המרתף, 

ששימש במקור מגורי המשרתים.

בניין טיפוסי מאבן חּומה עם 
 )stoop( טור מדרגות כניסה
המוליך אל הכניסה הראשית

חזית הברזל־היצוק המקורית 
של גרין סטריט 76-72 בסוהו

דלת כניסה 
בסגנון הפדרלי

אדריכלות ברזל־יצוק

שימוש בברזל־יצוק היה זול יותר 
משימוש באבן או בלבנים, והיווה 

חידוש אדריכלי אמריקני של המאה 
ה־19. הברזל־היצוק איפשר לייצר 

חלקים קישוטיים של הבניין באופן 
תעשייתי בבתי־יציקה מתבניות, 

ולשמש בבניית חזיתות. כיום, נמצא 
בניו יורק הריכוז הגדול ביותר של 
חזיתות שלמות וחלקיות מברזל־
יצוק. היפות ביותר שבהן, שנבנו 

בשנות ה־70 של המאה ה־19, 
נמצאות ברובע ההיסטורי של 

אדריכלות הברזל־היצוק בסוהו. 

היכן במדריך תמצאו 
את הבניינים

קארנֶגי הֹול עמ' 148
צ'לסי עמ' 130-39

בניין קרייזלר עמ' 155
מרכז סיטיגרּוּפ עמ' 177

סיטי הֹול עמ' 90
בית המכס האמריקני עמ' 73

אמפייר סטייט בילדינג עמ' 136-7
בניין פלֶטאֶָיירן עמ' 127

אחוזת פריק עמ' 202-03
מסוף גראנד סנטרל עמ' 156-7

גרּוּפ הֶלת' אינשּוֶרנס בילדינג עמ' 147
בניין הלמסלי עמ' 158

מוזיאון שיכוני לֹואֶר איסט סייד עמ' 97
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות עמ' 190-97

הבניין המוניציפלי עמ' 85
בניין חברת ביטוח החיים של ניו יורק 

עמ' 126
הספרייה הציבורית של ניו יורק עמ' 146

ֶשרֶמרהֹורן רֹואּו עמ' 84
הרובע ההיסטורי של אדריכלות הברזל־

היצוק בסוהו עמ' 104
מגדלי התאומים של סנטרל פארק 

ֶווסט עמ' 214  
בית המשפט של ארה"ב עמ' 85

הדואר המרכזי של ארה"ב עמ' 135
בתי וילארד עמ' 176
בניין וֹולֶוורת' עמ' 91
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רכבת. בשיכונים שתוכננו מאוחר 
יותר היו תעלות אוויר בין בניין 

לבניין, אך אלו עזרו בעיקר לאש 
להתפשט. במוזיאון שיכוני לֹוֶאר 

איסט סייד יש דגמים לפי קנה 
מידה של השיכונים הישנים. 
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האדריכלות החדשנית של טוד 
ויליאמס, בילי ציין ושות'. המבנה 

מצופה בלוחות מסגסוגת ארד 
לבנה בשם טומּבסיל. שטח 

התצוגה של המוזיאון, שגודלו 
2787 מ"ר, פרוש על פני שמונה 

מפלסים. למוזיאון גם שייכת 
גלריית אווה ומוריס פֶלד בלינקולן 

סקוֶור )ראו עמ' 214(.

המוזיאון לאמנות 
מודרנית 5 

ראו עמ' 172-5

חלון ראווה בּבֶרגדֹורף גודמן 
)ראו עמ' 319( 

הכניסה לטיפאני אנד קומפאני, 
חנות התכשיטים האקסקלוסיבית 

בניין יבמ 3

 .3F 12 מדיסון אבניו 590 מפה 
q השדרה החמישית. גארדן 
 פלאזה # מדי יום 8:00-22:00 

6 7

את המגדל )IBM Building( בן 
42 הקומות, שהושלם ב־1983, 

תכנן אדוארד לאראּבי בארנס. זוהי 
מנסרה מחומשת חלקה, מאבן 

גרניט מלוטשת בצבע אפור־ירוק, 
עם פינה תלויה ברח' 57. הגארדן 

פלאזה, על עצי 
הבמבוק שלה, 

פתוחה לקהל הרחב, 
ולאחר שחודשה 
שונה שמה ל'גן 

הפסלים'. שמונה 
יצירות חדשות, 

המתחלפות ארבע 
פעמים בשנה, 

מוצגות שם בכל זמן 
נתון. סמוך לכניסה 

עומדת יצירה של 
מייקל הייזר הקרויה 

מסה מרחפת. 
היצירה מורכבת 

ממכל נמוך העשוי 
פלדת אל־חלד 

ובתוכו גוש ענקי של 
אבן גרניט, שנדמה כי 

הוא מרחף באוויר. 
ברח' 57 פינת מדיסון 

אבניו נמצא סאּוריֶן, 
פסל מופשט בצבע 

כתום־זוהר מאת 
אלכסנדר קאלֶדר.

השדרה החמישית 1

מפה 3F-4F 12. טל' -212-832
q 2000 השדרה החמישית-רח' 

53, השדרה החמישית-רח' 59.

ב־1883, כאשר בנה וויליאם הנרי 
ואנדרבילט את אחוזתו בשדרה 

החמישית )Fifth Avenue( פינת 
רח' 51, הוא פתח במגמת הבנייה של 

ארמונות מגורים ברצועת השדרה 
עד לסנטרל פארק. עם המשפחות 

המובילות שהתגוררו כאן נמנות 
משפחת אסטור, משפחת ּבֶלמֹונט 

ומשפחת גּולד. אחוזות ספורות 
בלבד נותרו להעיד על הפאר של 

אותם הימים. אחת מהן היא חנות 
קארטיֶיה במס' 651, שפעם היתה 

ביתו של מורטון פ' פלאנט, מיליונר 
וקפטן מועדון היאכטות של ניו יורק 

 New York Yacht(
Club(. בעוד קמעונאים 
החלו להשתקע במעלה 

השדרה - מגמה 
שהתחילה ב־1906 - 

עברה החברה הגבוהה, 
באופן הדרגתי, לאתרים 
טובים יותר בצפון העיר. 

ב־1917 עבר פלאנט 
לאחוזה חדשה ברח' 86. 

על פי השמועות, הוא 
החליף את אחוזתו 

הקודמת בשרשרת פנינים 
תואמות לחלוטין של ּפייר 

קארטיֶיה. מאז מהווה 
השדרה החמישית שם 

נרדף למוצרי מותרות. בין 
קארטיֶיה ברח' 52 

לטיפאני אנד קומפאני 
ולּבֶרגדֹורף גודמן ברח' 57 
תמצאו טווח של מותגים 

גדולים המסמלים כיום 
עושר ומעמד חברתי, 

ממש כפי שסימלו 
ואנדרבילט ואסטור לפני 

יותר ממאה שנה.

טראמּפ טאּוֶאר 2

השדרה החמישית 725. מפה 13 
3F. טל' q 212-832-2000 השדרה 

החמישית-רח' 53, השדרה 
החמישית-רח' 59. מפלס הגן 

והחנויות # ב'-שבת 10:00-18:00, 
א' 12:00-17:00 הבניין # מדי יום 

 8:00-22:00 7 6 קונצרטים 
= - 0

 )Trump Tower( מגדל טראמּפ
הנוצץ, ובו דירות ומשרדים במחירים 

מופרזים, מתנשא מעל מתחם 
מפואר בין שש קומות של חנויות 
ובתי קפה אקסקלוסיביים. המגדל 

תוכנן ב־1983 על ידי ֶדר סקאט 
מחברת סוואנק, ֵהייֶדן, קֹונֶל ושות', 

והוא מתהדר במרחב הציבורי 
המעוצב בשיש ורוד, עם מפל, 

מראות וציפוי נוצץ. זו הדוגמה 
השופעת ביותר של אופנת המרכזים 

המסחריים האנכיים. המגדל הוא 
אנדרטה צעקנית לעושרו של דונאלד 

טראמּפ וסמל לפזרנות היתר של 
שנות ה־80 )ראו עמ' 33(.

הכתובת הסמוכה, השדרה החמישית 
מס' 727, היא דוגמה להיפך 

המוחלט: טיפאני אנד קומפני 
)Tiffany & Co.(, חנות התכשיטים 
היוקרתית שנוסדה ב־1837. החברה 

זכתה לתהילה בזכות התצוגות 
המובחרות בחלונות הראווה, 

והעטיפות הכחולות, שהן פשוטות 
ואלגנטיות בה בעת, מהוות סמל 

סטטוס בפני עצמן. טיפאני'ז 
הונצחה על ידי טרומן קפוטה בספרו 

ארוחת בוקר בטיפאני'ז.

פנים בניין טראמּפ טאוֶור

ב'ביטלס' בתחילת דרכם ובאלוויס 
פרסלי הצעיר בבכורתו הטלוויזיונית. 

אוהדי ספורט יכולים לחיות מחדש 
קטעים קלאסיים מתחרויות 

אולימפיות. קטעי ארכיון ממלחמת 
העולם השנייה קורצים לסטודנטים 

להיסטוריה ולמי שחוו את המלחמה 
על בשרם. ניתן לבחור במקביל 

שישה קטעים מהקטלוג הממוחשב 
של הספרייה, שבה יותר מ־50,00 

תוכניות. הבחירות מוצגות על 
מסכים פרטיים קטנים. באזורי 

הקרנה גדולים יותר ובאולם הקולנוע 
ל־200 צופים מוקרנות 

רטרוספקטיבות של אמנים, של 
במאים ובנושאים שונים. בנוסף 

מוצגות כאן תערוכות צילום, כרזות 
ומזכרות. המוזיאון הוא פרי מוחו 

של וויליאם ס' ּפֵיילי, לשעבר ראש 
רשת הטלוויזיה סי.בי.אס. הוא נפתח 

ב־1975 בשם 'מוזיאון השידור' 
 )Museum of  Broadcasting(

ברח' 53 מזרח, ובעקבות 
הפופולריות העצומה שלו הוא 
הועבר ב־1991 אל ביתו החדש 

והמשוכלל, בשווי 50 מיליון דולר, 
המזכיר מכשיר רדיו עתיק.

 כנסיית תומאס 
הקדוש 4

 .4F 12 רח' 53 מס' 1 מערב מפה
טל' q 212-757-7013 השדרה 
החמישית-רח' 53 # מדי יום 
 7:00-18:00 5 לעתים תכופות 
^ 7 8 אחרי הדרשה של 

 11:00 וקונצרטים. 
www.saintthomaschurch.org

 St.( כנסיית סיינט תומאס
Thomas Church( היא ביתה 

הרביעי של הקהילה הפוקדת 
אותה, והבית השני באתר זה. 

הכנסייה הנוכחית נבנתה בשנים 
1909-14 במקום מבנה מוקדם 
יותר שנהרס בשריפה ב־1905. 

הבניין הקודם שימש במה לכמה 
מהחתונות הנוצצות של בני 

החברה הגבוהה בסוף המאה ה־19. 
החתונה המפוארת מכולן 

התקיימה ב־1895, כאשר יורשת 
ההון קֹונסּוֶאלֹו ואנדרבילט נישאה 

לדוכס האנגלי ממרלבורו. לבניין 
הבנוי מאבן גיר, בסגנון גותי־

צרפתי, יש מגדל אסימטרי בודד, 
ואולם התווך שלו אינו במרכז - 

פתרונות חדשניים להתאמת 
המבנה למיקומו הפינתי. את 
השבכות הלבנות־זוהרות, על 

תגליפיהן העשירים, תכננו 
האדריכל ּבֶרטָרם גּודיּו והפסל לי 

לֹורי. עם הדמויות המגולפות בתאי 
המקהלה, שמקורן בשנות ה־20 של 

המאה הקודמת, נמנים המצאות 
מודרניות כמו הטלפון, הנשיאים 

רוזוולט ּווילסון ולי לֹורי בעצמו.

 מרכז ֵּפיילי למדיה, 
ניו יורק 7

רח' 52 מס' 25 מערב מפה 12 
4F. טל' q 212-621-6800 השדרה 

החמישית-רח' 53 # ג'-א' 12:00 
עד 18:00 )ה' עד 20:00(. בתי 

קולנוע וחדרי הקרנה נסגרים ביום 
 ו' ב־21:00 ¢ חגים & ^ 7 

www.mtr.org = 8

 NY Paley( מרכז ּפֵיילי למדיה
Center for Media( הוא 

מוזיאון־ארכיון יחיד במינו, 
שבו יכולים המבקרים להאזין 

ולצפות בשידורי חדשות 
ובתוכניות בידור וספורט 

תיעודיות, מימיהם הראשונים 
של הטלוויזיה והרדיו ועד 

לימינו. חובבי פופ יכולים לצפות 
לּוסיל ּבֹול, כוכבת הטלוויזיה 

משנות ה־60

החיפושיות פול, רינגו וג'ון ב'תוכנית של אד סאליבן' ב־1964

המוזיאון האמריקני לאמנות 
עממית

המוזיאון לאמנות 
עממית אמריקנית 6

רח' 53 מס' 45 מערב מפה 12 
4F. טל' q 212-265-1040 השדרה 

החמישית-רח' 53 # ג'-א' -10:30
17:30 )ו' עד 20:30( & 7 8 - 

www.folkartmuseum.org =

המקום להעריך ולחקור אמנות 
עממית אמריקנית הוא מוזיאון זה 

 American Folk Art(
Museum(, מוזיאון האמנות 

העצמאי הראשון בניו יורק שנוסד 
ב־1961, הוא המקום למי שרוצים 

להעריך ולחקור אמנות עממית 
אמריקנית. תכנונו של הבניין 

החדש מ־2001 נעשה על ידי חברת 
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שיכונים
שיכונים הוקמו כצורת 

דיור חסכונית, ועבור 
רבים היתה זו היכרות 

קשה עם חיים חדשים. 
רוב השיכונים נבנו 
בלֹוֶאר איסט סייד, 

והדירות אוכלסו 
בצפיפות־יתר. בנוסף, 
תכנונם של הבניינים, 

עם תעלות אוויר 
מעטות מדי, גרם לכך 
שכמעט לא ניתן היה 

לאוורר אותן. 

בניינים מאבן חּומה  
הבניינים באבן חּומה, 
שנבנו מאבן מקומית, היו 
חביבים על המעמד הבינוני 
במאה ה־19. אינדיה 
האוס, שנבנה בוול סטריט 
בסגנון פאלאצו מפירנצה, 
הוא דוגמה טיפוסית 
למבנה מסחרי מאבן 
חּומה מן התקופה.

פוסט מודרניזם
הצורות המשונות אך עם זאת 

אלגנטיות של בניינים כגון המרכז 
הפיננסי העולמי, שנבנה ב־1985 

)ראו עמ' 69( מהוות שינוי חד 
מקופסאות הפלדה והזכוכית החלקות 

של שנות ה־50 וה־60.

מודרניזם
קירות הזכוכית החלקים 
של בניין סיגראם בגוון 

ארד )ראו עמ' 177(, מיעוט 
קישוטים וגודל מונומנטלי 
הם ממאפייני האדריכלות 
שלאחר מלחמת העולם 

השנייה. 
ּבֹוזאר    

סגנון עשיר, שנוצר עבור העשירים ביותר, שהדוגמה 
הבולטת ביותר שלו היא הדרה של אחוזת פריק. 

אדריכלות ברזל־יצוק
ברזל־יצוק בייצור תעשייתי שימש 
פעמים רבות לבנייה של חזיתות 
בניינים. חלק מהדוגמאות היפות 
ביותר נמצאות ברובע סוהו, כמו 

למשל בניין זה בגרין סטריט 
.28-30 )Greene Street(

גורד השחקים
תהילתה של האדריכלות 
בניו יורק - גורדי השחקים 

הביעו את המיזוג המושלם בין 
מיומנות הנדסית שימושית לבין 
קישוטיות מרהיבה, כמו לדוגמה 

הגארגויל הזה על בניין קרייזלר.    

אדריכלות פדרלית
סגנון האדריכלות הפדרלי היה 

פופולרי באדריכלות העירונית של 
המאה ה־19; סיטי הֹול משלב בין 

סגנון זה לבין השפעות של 
הרנסאנס הצרפתי.

בתי אחוזה מן המאה ה־19
המוזיאון היהודי )ראו עמ' 186(, 

שבעבר היה ביתו של פליקס מ' 
ורבורג, הוא דוגמה יפהפיה של 

סגנון הרנסאנס הצרפתי שאפיין 
את האחוזות הללו.

בנייני דירות
בניין מאגֶ'סטיק הוא אחד מחמישה בנייני דירות של 
מגדלי תאומים בסגנון אר־דקו בסנטרל פארק וֶוסט.
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ק"מ

אפילו כשהלכה בעקבות הטרנדים 
העולמיים, סיפקה ניו יורק טוויסט משלה 

לאופנות האדריכליות הרווחות, כשהסגנון 
של הבניינים שנבנו בה הושפע מן 

הגיאוגרפיה ומכלכלתה כאחת. כעיר 
הממוקמת על אי, ששטח הוא מצרך נדיר 
בה, צמחה העיר כלפי מעלה. המגמה הזו 

נראתה כבר בשלב מוקדם, בבתים העירוניים 
הגבוהים והצרים, ומאוחר יותר - בבנייני 
הדירות וגורדי־השחקים של העיר. חומרי 
הבניין, כגון ברזל יצוק ואבן חּומה, נבחרו 

בשל זמינותם באזור ויתרונותהם המעשיים. 
התוצאה היתה עיר שהתפתחה באמצעות 

מציאת תשובות מצועצעות לצרכים 
פרקטיים. סקירה מפורטת יותר של 

האדריכלות בניו יורק תמצאו בעמ' 42-43.

 המיטב של 
ניו יורק: אדריכלות

ניו יורק: כל האתרים
כל מפה בחלק הזה מתמקדת בנושא 

אחר: מוזיאונים, אדריכלות, רב־
תרבותיות בניו יורק וניו יורקים 

בולטים. האתרים החשובים מסומנים 
במפה; אתרים נוספים מתוארים 

בכפולת העמודים שמופיעה אחרי 
המפה ומלווים במראי־מקום לתיאור 

המפורט שלהם בחלק המדריך ניו 
יורק: כל הרבעים.

מידע מפורט
כל האתרים ושאר מוקדי העניין 

החשובים מתוארים בפירוט, כולל 
כתובות ומידע שימושי. למקרא 

סמלים, ראו קפל הכריכה האחורית.

טראמּפ טאואר 2

 .F3 12 5 725. מפהth Ave 
 .5th Ave-53rd St Q .832-2000 'טל

קומת הגן, חנויות # ב'-שבת 10:00 
עד 18:00. הבניין # מדי יום 8:00 עד 
22:00. הכניסה חופשית. ראו קניות 

עמ' 311. 6 7 קונצרטים 0 - =

כל אזור תיירות נפרד 
מסומן בתגית צבעונית.

הנושא נסקר בפירוט רב יותר בעמודים 
המופיעים מיד אחרי המפה. 

מידע מפורט כל האתרים ושאר מוקדי 3 
העניין החשובים בכל אזור מתוארים בפירוט. 

הם מופיעים על פי סדר וממוספרים על פי 
הרשימה שבכל מפת אזור. לכל אתר יש גם סעיף 

מידע שימושי. 

כתובת

מספר 
טלפון

שעות פתיחה

מראה מקום למפת 
הרחובות בגב המדריך

תחנת הסאבוויי הקרובה

מספר האתר

שירותים ומתקנים 
במקום

מוקדי העניין העיקריים כל אחד מהם זוכה 4 
לכפולת עמודים )או יותר( בחלק של אזור 

התיירות שאליו הם משתייכים. מבנים היסטוריים 
מתוארים תוך שימוש בחתך רוחב של חלל הפנים; 

למוזיאונים ולגלריות מצורף שרטוט המחולק 
לצבעים, שיעזור לכם לאתר את המוצגים המעניינים 

ביותר.

מידע שימושי הוא 
תמצית של כל המידע 

הדרוש לכם לתכנון הביקור.

החזית של כל אתר 
חשוב מוצגת כדי לסייע 
לכם לזהותו במהירות. 

מקרא צבעים 
יעזור לכם למצוא 
את דרככם בקלות 

במוזיאון. 
קומות מצוינות בהתאם 
לסיווג האמריקני, כלומר, 

הקומה הראשונה היא 
קומת הקרקע. 

הכוכבים מדגישים 
את המאפיינים 

המרשימים ביותר 
ואת יצירות האמנות 

החשובות ביותר 
באותו אתר.
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מבט ראשון נראית ניו יורק גדולה ב
בצורה בלתי נתפשת, אבל ארבעת 

הימים הנהדרים האלה מתוכננים 
־לתת לכם טעימה מן התפוח הגדול, כלו
־לים בהם דוגמאות רבות למבנים הייחו

דיים ביותר בעיר, אפשרויות הקניות 
והמוזיאונים המומלצים ביותר ומגוון 
בילויים מדליקים. כל יום מציע תערובת של 

דברים שתוכלו לראות ולעשות, ולוחות הזמנים 

אינם נוקשים - תגלו שיש לכם די זמן לבלות 
־במקומות שמוצאים חן בעיניכם. כל האת

רים המוזכרים מופיעים בליווי מראי־
מקום, כך שתוכלו למצוא מידע נוסף 
עליהם, לבדוק מה נמצא בקרבת מקום 
ולהרכיב את היום שלכם בעצמכם. 
המחירים מתייחסים לשני מבוגרים או 
למשפחה של שני מבוגרים ושני ילדים, 

כולל ארוחת צהריים.

אמנות וקניות

• בוקר של אמנות מודרנית
• ארוחת צהריים ברוקפלר סנטר

• קניות בשדרה החמישית
• תה במלון ּפיֶיר

שני מבוגרים קחו בחשבון 
לפחות $135

בוקר
המוזיאון הנהדר לאמנות 

מודרנית )MOMA; ראו עמ' 
172-5( ימלא בקלות את הבוקר 

שלכם באמנות המצוינת שמוצגת 
בו. הקדישו לפחות שעתיים 

להתרשמות מן היצירות 
הנפלאות, בהן ליל כוכבים מאת 

ואן גוך, חבצלות המים מאת 
מונה והעלמות מאביניון מאת 

פיקאסו, אם להזכיר רק כמה מהן. 
אל תפספסו את תצוגת העיצוב 

בקומה השלישית, שהיא מגולות 
הכותרת של המוזיאון. לאחר 

הביקור במוזיאון לכו לרוקפלר 
סנטר )ראו עמ' 144( לארוחת 

 Rock Center Café-הצהריים ב
שם תוכלו, בחורף, להשקיף על 

אתרים בולטים בעיר

• סיור מודרך בבניין האו"ם
• חזיתות בניינים מודרניות, 

בסגנון אר דקו ובסגנון ּבֹוזאר
• האורות של טיימס סקוֶור

• אמפייר סטייט בילדינג

שני מבוגרים קחו בחשבון 
לפחות $120

בוקר
צאו לדרך מאיסט ריבר בסיור 

מודרך בבניין האו"ם )ראו עמ' 
160-63(, המתגאה באדריכלות 

מודרנית מרשימה. משם המשיכו 
לרח' 42 ושלבו גם סיבוב באזור 
המגורים הייחודי טיודור סיטי 
)ראו עמ' 158(, וקפיצה קטנה 

לבניין קרייזלר )ראו עמ' 155( 
כדי להתרשם מעיצוב הפנים 
היפהפה שלו בסגנון אר דקו. 

התחנה הבאה היא תחנת גראנד 
סנטרל, נקודת ציון נהדרת בסגנון 

ּבֹוזאר )ראו עמ' 156-7(. כדאי 
להתרשם מן הרחבה המרכזית, 

להקדיש זמן לשדרת הקניות 
ולשוק האוכל הססגוני ולבחור 

אחד הדוכנים שברחבת האוכל, 
שיש בה הכל החל מסושי וברביקיו 

בסגנון דרום ארה"ב וכלה בעוגת 
גבינה ניו יורקית. אפשרות נוספת 

לארוחת הצהריים היא מרק 
פירות־ים או פלטת צדפות נוסח 

 Grand Central -לונג איילנד ב
Oyster Bar)ראו עמ' 306(.

אחר הצהריים
חזרה אל רחוב 42, בו יש יצירת 

ּבֹוזאר נוספת, הספרייה 
הציבורית של ניו יורק )ראו 

 עמ' 146; סיורים מודרכים 
בני שעה חינם בימים ג'-ה' 

בשעות 11:00-14:00(. אולמות 
השיש, טורי המדרגות המפוארים, 

אולם הקריאה הראשי ואולם 
כתבי העת הם משיאי הסיור. 

תוכלו להתחבר חינם לאינטרנט 
בחדר הקטלוג הציבורי ע"ש ביל 

 Bill Blass Public( ּבלאס
Catalog Room(. כדאי גם 

לבדוק אם מוצגת במקום תערוכה 
מתחלפת. מאחורי הספרייה 

נמצא ּבראיֶינט פארק )ראו עמ' 
145(, שהוא אי של שלווה 
מוריקה ממש במרכז העיר. 

לפניכם נמצא צומת הרחובות 
המפורסם ביותר של ניו יורק, 

טיימס סקוֶור )ראו עמ' 147(, 
השער אל אורות הניאון הנוצצים 

של ברודוויי. רחוב 42 ממשיך 
 מכאן, והוא כיום שדרה עליזה 

של תיאטראות משופצים 
ומשוחזרים, אולמות קולנוע 
ענקיים ומוזיאון השעווה של 

 Madame( מאדאם טוסו
Tussaud’s Wax Museum(, ובו 

דמויותיהם הנאמנות למציאות 
של 200 מפורסמים. עצרו מונית 

וסעו לאמפייר סטייט בילדינג 
)ראו עמ' 136-7( וסיימו את 

היום במראה המרהיב של העיר 
בשעת ערביים הנשקף מן המצפה 

שבקומה ה־86. 

אורות הניאון של טיימס סקוֶור, הצומת המפורסם ביותר בעיר

פסל פרומתיאוס הנוצץ והפלאזה 
התחתונה ברוקפלר סנטר

יורק ו  י ארבעה ימים נהדרים בנ

הצריח של 
בניין 

קרייזלר

נמל ניו יורק ורח' 42 ב־1946

ק ר ו י ו  י נ ם  ע ת  ו ר כ י ה 1 0

ֶאליס איילנד, המראה שקידם את פניהם של גלי המהגרים 
המוקדמים לניו יורק

המחליקים ברחבת ההחלקה על 
הקרחה. בקיץ הופכת הרחבה 

לגינה מוצלת, שם תוכלו לאכול 
.Rink Bar-את ארוחת הערב ב

אחר הצהריים
בסיום ארוחת הצהריים לכו 

לקתדרלת פטריק הקדוש )ראו 
עמ' 178-9(, שהיא הקתדרלה 

הקתולית הגדולה ביותר בארה"ב 
ואחד ממקומות הפולחן היפים 
ביותר בעיר, ואז המשיכו לאורך 

השדרה החמישית לאחר צהריים 
של קניות יוקרתיות. בית הכלבו 

 Saks Fifth( סאקס פיפת' אבניו
Avenue( נמצא ממש מול 

קתדרלת פטריק הקדוש 
ברח' 50. לכיוון ָאּפָטאּון 

כוללים הפיתויים את 
החנויות קארטייה ) 

 Henri ,)52 'רח
Bendel )רח' 55-56(, 
פראדה, פֶנדי וטראמּפ 
טאואר )רח' 56-57(, 
טיפאני )רח' 57(, ו- 

 Bergdorf  Goodman
)רח' 57-58(. חתמו את 
יומכם ברח' 61 בפינוק 

יוקרתי נוסף לקינוח - תה 
מנחה עשיר בסגנון אנגלי 

לצד ציורי הקיר המרהיבים במלון 
ּפיֶיר )ראו עמ' 289(.

ניו יורק ההיסטורית

• שיט במעבורת לֶאליס איילנד 
• ארוחת צהריים בפראנסס טאבֶרן

• סיור בניו יורק של העבר

שני מבוגרים קחו בחשבון 
לפחות $120

בוקר
בּבאֶטרי פארק, עלו על המעבורת 
המפליגה אל פסל החירות )ראו 

עמ' 74-5( והלאה אל ֶאליס 
איילנד )ראו עמ' 78-9(, שהיה 
נקודת ההגעה של מהגרים רבים 
לארה"ב )השיט הלוך ושוב כולל 

את שתי העצירות(. כשתחזרו צאו 
מן הפארק בּבֹולינג גרין )ראו עמ' 

73(, הפארק העתיק ביותר של 
העיר. לכו עד לרובע ההיסטורי 
פראנסס טאבֶרן בלוק )ראו 

עמ' 76(, גוש הבניינים האחרון 
שנותר בניו יורק של בניינים 

מסחריים מן המאה ה־18. הפונדק 
המשוחזר כולל מוזיאון המוקדש 
לתקופה של מלחמת העצמאות 

האמריקנית ומסעדה שהיא 
הבחירה המושלמת לארוחת 

צהריים מלאת אווירה. 
אחר הצהריים

גוש בניינים אחד משם נמצא 
הרובע ההיסטורי סטֹון סטריט 

 Stone Street Historic(
District(, שנבנה מחדש לאחר 

דליקה ב־1835. חפשו את 
אינדיה האוס )ראו עמ' 56(, 
ששימש בורסת הכותנה של ניו 

 Harry’s יורק, וכיום שוכן בו
Café. לכו ברחוב וויליאם 

)William Street( לוול 
סטריט ולפדרל הֹול )ראו 
עמ' 68(, שבו מוצגים הקשורים 

לחוקת ארה"ב. בקרבת מקום 
נמצאת הבורסה של ניו יורק 

)ראו עמ' 70-1( וכנסיית 
השילוש הקדוש )ראו עמ' 68(, 

שנבנתה ב־1839. לכו במעלה 
ברודוויי לקפלת פאולוס 

הקדוש )ראו עמ' 91(, שנותרה 
ללא פגע באורח נס,  לאחר שמרכז 

הסחר העולמי קרס מאחוריה. 
הלאה שוכן סיטי הֹול )בית 

העירייה; ראו עמ' 90(. לסיום, 
שימו פעמיכם אל הרובע 

ההיסטורי סאּות' סטריט 
סיּפֹורט )ראו עמ' 82-3(, לבו של 
הנמל מן המאה ה־19 שממנו נשקף 

גשר ברוקלין )ראו עמ' 86-9( 
המרהיב. 

יום כיף משפחתי

• בוקר בסנטרל פארק
Boathouse-ארוחת צהריים ב •
• דינוזאורים במוזיאון האמריקני 

לטבע

משפחה של ארבע נפשות 
קחו בחשבון לפחות $175

בוקר
סנטרל פארק )ראו עמ' 205-9( 

פשוט נוצר לבילויים משפחתיים. 
הסתחררו בקרוסלה העתיקה, צפו 

בדגמי הסירות שטים באגם 
)Conservatory Pond(, בקרו בגן 
החיות, ואז צפו במצעד החיות של 

השעון המוסיקלי ֶדלאקֹורט מדי 
שעה, במחצית השעה. יש כאן 

גינות שעשועים נושאיות הפונות 
לכל הגילאים והטעמים: ספארי 

ברח' 91 מערב )גילאים 2-5(; 
ָאדוֶונצֶ'ר )Adventure( ברח' 67 
מערב )גילאים 6-12(. בתיאטרון 

המריונטות בצריף השוודי 
 Swedish Cottage Marionette(
Theater(, ברח' 79 מערב, מוצגות 

אגדות ילדים קלאסיות )ג'-ו' 10:30 
ו־12:00, שבת: 13:00, הזמינו 

מקומות מראש(. שכרו אופניים או 
צאו לשיט בסירה באגם ואז אכלו 

 ,Boathouse-ארוחת צהריים ב
המשקיף על האגם. בחורף תוכלו 

להחליק על הקרח ברחבת ההחלקה 
על הקרח וֹולמן.

אחר הצהריים
לפי הגילאים ותחומי העניין של 

הילדים בחרו בין מוזיאון 
הילדים )ראו עמ' 219( 

האינטראקטיבי, או בדינוזאורים 
ובדיורמות הנודעים במוזיאון 
האמריקני לטבע )ראו עמ' 

216-17(. סיימו את היום ברח' 
73 מערב עם תה מנחה 
  .Alice’s Tea Cup-ב

סנטרל פארק, אזור עצום של 
מתקנים כיפיים, חיות 

ומגרשי משחקים

פסל החירות
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אינדקס כללי

מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע עיקרי.

 Abbott, Berenice אָּבֹוט, ּבֶרניס
253

אבידות 
אוטובוסים 389  
שימושון 372-3  

מוניות 387  
42 ,40 Brownstones אבן חּומה

)ה(אגודה האוניברסלית 
לשיפור מעמד השחורים 

 Universal Negro Improvement
231 Association

 Society of אגודת המאיירים
198 Illustrators

מפת האזור 183  
אגודת הקולנוע של לינקולן 

 Film Society of Lincoln סנטר
349 ,348 Center

363 ,362 Boxing ִאגרוף
 Adams, John אדאמס, ג'ון 

198
 Adams, 'אדאמס, פרנקלין פ

Franklin P. 145
 Edison, אדיסון, תומאס אלבה

129 Thomas Alva
אדם יָשּוב עם נֶבֶל 190

149 Edson ֶאדסֹון
אדריכלות בת־זמננו 

ּבאֶטרי פארק סיטי 72  
בית ליבֶר 177  

בניין האו"ם 160-61  
בניין יבמ 170  

בניין ֶמטלָייף 154  
בניין סיגראם 177  

המרכז הפיננסי העולמי    
69

הפלאזה של בניין האו"ם    
158

טראמּפ טאוֶור 170  
148 MONY מגדל  

מדיסון סקוֶור גארֶדן 135  
מרכז הועידות יעבץ 138  
מרכז הסחר העולמי 72  

מרכז סיטיגרּוּפ 177  
מרכז רֹוז לכדור הארץ ולחלל   

218
רוקפלר סנטר 142  

ראו גם אדריכלות  אדריכלות 
בת־זמננו 40-41, 42-3

אהבה, המרדף )ְפָרגֹונאר( 203

 Ahawath Chesed אהבת חסד
180

 Audubon Terrace אֹודּוּבֹון ֶטראס
234

מפת האזור 233  
 Audubon, אֹודּוּבֹון, ג'ון ג'יימס

234 John James
החברה ההיסטורית של ניו   

יורק 218 
 O’Dwyer, אֹו'דוואיֶיֵר, ראש העיר

32 Mayor
 Houdon, אּודֹון, ז'אן אנטואן

191 Jean Antoine
 Auden, W. )אודן ו"י )וויסטן יּו

H. 121, 267
אוטובוסים 369, 378

אוטובוסים ליעדים מרוחקים   
389

אוטובוסים עירוניים 388  
מידע ומפות 389  

סיורי אוטובוסים לתיירים    
389

קווים לנמל התעופה 379  
 Otis אֹוטיס, מעלית בטיחותית

106 ,105 Safety Elevator
 Odlum, Robert אֹולֶדם, רוברט

89
 Oldenburg, אֹולֶדנּבֶרג, קלאס

174 Claes
 Olympic ה(אולימפי, המגדל(

168 Tower
 Olympia אולימפיה, תיאטרון

28 Theater
אולם האגודה לתרבות אתית 
 Ethical Culture Society Hall

351 ,350
אולם הדקלים )מלון פלאזה( 

243 Palm Court
 Hall of Records אולם הרשומות

85
אולמות התעמלות, חדרי כושר 

ומועדוני בריאות 362, 363
אולמות למופעי מוסיקה 

מוסיקה קלאסית ומוסיקה   
עכשווית 350-51

רוק, ג'אז ומוסיקת עולם   
352-3

 Olmsted, אֹולמסֶטד, פרדריק לֹו
249 Frederick Law

גראנד ָארמי פלאזה 248  
סנטרל פארק 25, 205  
96 On Leong אֹון לֵיאֹונג

אונאסיס )אלכסנדר(, מרכז 
ללימודי התרבות ההלנית 

 Onassis )Alexander( Center
260 for Hellenic Studies

47 Ono, Yoko אונו, יוקו
בניין דקוטה 218  

ְסטרֹוּבֶרי פילדז 208  
אוניברסיטת ניו יורק, המכון 

 New York University לאמנות
264 Institute of Fine Arts

 ,49 O’Neill, Eugene אֹו'ניל, יוג'ין
113 ,110

 O’Neill אֹו'ניל )יוג'ין(, תיאטרון
345 )Eugene( theater

 Austen אֹוסֶטן )אליס(, בית
255 )Alice( House

אוסטרליה, הקונסוליה הכללית 
371

 Fashion Avenue אופנה, שדרה
132

קניות 318  
אופניים 385

 Bicycling אופניים, רכיבה על
363 ,362
אופרה 350

351 ,350 Kaye Playhouse  
 Village Light Opera Group  

350
בית המטרופוליטן אופרה   

351 ,350 ,212-213 ,138
מרכז האופרה ג'ּוליארד    

350
תיאטרון האופרה ָאמאטֹו   

351 ,350
אופרה בגרוש 110

 O’Keeffe, אֹו'קיף, ג'ורג'יה
Georgia

גשר ברוקלין 253  
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197
83 Oakley, Annie אֹוקלי, אנני
 Ukrainian אוקראינית, קהילה

47 ,44 community
 Orchard Beach 'אורצ'רד ביץ

241
 Orchard Street אורצ'רד סטריט

98
 Atget, Eugène ָאזֶ'ה, ֶאזֶ'ן 

175
אחווה, בית הכנסת 

125 Brotherhood Synagogue
אטלס )לאורי( 143
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איגוד העובדים הבינלאומי 
בתעשיית בגדי הנשים 

 International Ladies’ Garment
28 Workers’ Union

 Eagle Warehouse איגֶל, מחסן
266

 Italian איטלקית, קהילה
46 community

ליטל איטלי 94, 96  
מסלול הליכה 259  

ֶפסָטה די סאן גֶ'נארֹו 52  
רב־תרבותיות בניו יורק 44  

 Ives, H. ָאייבז, ה' דאגלס
159 Douglas

 West Indies איי הודו המערבית
19

 West איי הודו המערבית, בני
52 ,47 Indian community
איי הודו המערבית, קרנבל 

52 West Indian Carnival
אייזנהאוור, דווייט ד' 

Eisenhower, Dwight D. 214
 Isaacs, John אייזקס, ג'ון 

112
Isaacs- אייזקס־הנדריקס, בית

112 Hendricks House
49 Ailey, Alvin ֵאיילי, אלווין

האנסמבל הרפרטוארי   
 ,324 Repertory Ensemble

325
ֵאיינגֶ'ל אֹוֶרנסאנז, מרכז )בית 
הכנסת לשעבר של קהילת 
 Angel Orensanz )אנשי חסד

258 ,101 Center
 Einstein, איינשטיין, אלברט

47 Albert
 Eiffel, Gustav אייפל, גוסטב 

74
 Eakins, ֵאייֶקנס, תומאס

186 Thomas
אימֶּפליֶטרי, ראש העיר 
32 Impelliteri, Mayor

 Inge, William אינג', וויליאם
344

אינדיאנים דוברי ָאלגֹונקיאן 
 Algonquian-speaking Indians

18
מכירת מנהטן תמורת $24   

64
אינדיאנים, המוזיאון לאומי 

 National Museum of לתולדות
234 the American Indian

56 India House אינדיה האוס

אינטֶרּפיד, מוזיאון הים האוויר 
Intrepid Sea-Air- והחלל

149 Space Museum
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 36
ילדים 364  

מפת האזור 141  
 Eastgate Tower איסטגֵייט, מגדל

277
116-21 East Village 'איסט וילג
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
מסלול הליכה 270-71  

מפת רחובות מאוירת   
118-19

 Islamic איסלאם, מרכז לתרבות
47 Cultural Center

360 Shea Stadium איצטדיון שֵיי
אירווין )ג'יין ווטסון(, הגן התמידי 

ראו בוטאני, הגן של ניו יורק
 Irving, אירווינג, וושינגטון

Washington
סאניָסייד 393  

עיתוני סאלמאגּונדי 114  
קֹולֹונֵייד רֹואּו 120  

תולדות ניו יורק 48  
אירווינג טראסט קומפני, בניין 

66 Irving Trust Company
אירווינג פלאזה, אולם מופעי 
 ,352 Irving Plaza rock רוק

353
אירועים עונתיים ומזג האוויר 

50-53
 Iroquois Indians אירֹוקוֹוי, בני

20 ,18
 Irish community אירית, קהילה

46
מצעד יום פטריק הקדוש    

50
רב־תרבותיות בניו יורק 44  
אירלנד, הקונסוליה הכללית 

371
איש עם כובע )פיקאסו( 173

ָאלאמֹו )רוזנטל( 118, 270
45 El Barrio ֶאל ּבאריֹו

 Albee, ָאלּבי, אדוארד, ביתו
260 Edward residence
אליס בארץ הפלאות   

 Alice in בקֹונֶסרבָטֹורי ֹווֶטר
 Wonderland Conservatory

209 Water
ּבְלּו בר 316  

חדר האלון 355  

מי מפחד מווירג'יניה וולף? 49,   
260

מפת האזור 141  
ניו יורק בשעות הקטנות 358,   

359
סיור בסנטרל פארק 207  

 Algonquin ָאלגֹונקיאן, מלון 
285 ,145 Hotel

234 ,196 El Greco ֶאל גֶרקֹו
214 Eldorado אלדוראדו, בניין

ֶאלדרידג' סטריט, בית הכנסת 
 Eldridge Street Synagogue

258 ,97
מפת האזור 95  

מפת רחובות מאוירת 97  
157 Helleu, Paul ֶאלֶה, פול

 Alwyn Court ָאלווין קֹורט, דירות
149 apartments

Eliot, T. S. 146 אליוט, ת"ס
אליזבת א' סאקלֶר, המרכז 

 Elizabeth לאמנות פמיניסטית
 A. Sackler Center for Feminist

251 Art
 Ellington, Duke אלינגטון, דיּוק

342 ,241 ,228
תיאטרון אפולו 230  
מועדון הכותנה 30  

 ,32 ,27 Ellis Island ֶאליס איילנד
80-81 ,38-9

מפת האזור 65  
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 36
פתיחה מחדש כמוזיאון 33  

 Ellis ֶאליס איילנד, מעבורת
385 Island Ferry

אליס בארץ הפלאות )קרול( 164
 Ellison, Ralph ֶאליסֹון, ראלף

229
325 Ellis, Perry ֶאליס, ֶּפרי

אליפות הטניס הפתוחה של 
 US Open Tennis ארה"ב

51 Championships
אלכסנדר מוקדון, פסל 

 Alexander the Great statue
251

ָאלָמה מאֶטר )פרנץ'( 224
מפת רחובות מאוירת 222  
 ,247 Allen, Woody אלן, וודי

352 ,348
ימי הרדיו 247  

234 El Cid statue ֶאל סיד, פסל
 Alphabet City ָאלפאּבֵת סיטי

117

 El )elevated )ֶאל )רכבת עילית
211 ,130 railroad(

היסטוריה 26-7  
ָאמאטֹו, תיאטרון האופרה 

351 ,350 Amato Opera Theater
 Ammann, ָאמאן, אֹותמאר

235 Othmar
 Mother Zion אמא ציון, כנסיית

272 Church
אמבסדור, תיאטרון 

345 Ambassador Theater
382 ,378 Amtrak אמטרק

מרכזי תחבורה 393  
אמנות, המועדון ההלאומי 

128 National Arts Club
מפת רחובות מאוירת 124  

אמנות עממית, המוזיאון 
 American Folk Art האמריקני

171 Museum
138 Empire Diner אמפייר דיינר

מפת האזור 131  
 Empire אמפייר סטייט בילדינג
 ,136-7 ,60 State Building

359
אדריכלות 43  

מפת רחובות מאוירת 133  
נדודי שינה בסיאטל 348  

קינג קונג 348  
אמפייר סטייט בילדינג, מרוץ 

 Empire State לקומה העליונה
53 Building Run-Up

ֶאֶמריץ' )ָאנדֶרה(, גלרייה 
 Emmerich )André( Gallery

181
 American אמריקן אקספרס

375 ,374 Express
אובדן או גניבת כרטיסי   

אשראי 373
המחאות נוסעים 374  

אמריקן רדיאטור בילדינג 
 American Radiator Building

145
 American ה(אמריקני, המוזיאון(

90 Museum
אנג'ליקה, מרכז הקולנוע 

 ,348 Angelika Film Center
349

ניו יורק בשעות הקטנות 358  
ֶאנגֶר, ז'אן־אוגוסט־דומיניק 

Ingres, Jean-Auguste-
Dominique

דיוקנה של הנסיכה ֶדה ּבְרֹויִי   
191

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
195

אנדרטת המלחמה של החוף 
 East Coast War המזרחי

55 Memorial
אנדרטת המלכה אליזבת 

 Queen Elizabeth Monument
57

 Anderson, Laurie אנדרסון, לורי
248

אנדרסן, האנס כריסטיאן, פסל 
 Andersen, Hans Christian

209 ,206 statue
 ,211 Ansonia ָאנסֹוניָה, מלון

219
ָאנֶקס, יריד העתיקות ושוק 

 Annex Antiques הפשפשים
335 ,334 Fair and Flea Market
 Astor, John אסטור, ג'ון ג'ייקוב

46 ,24 Jacob
הספרייה הציבורית של ניו   

יורק 146
 Colonnade Row קֹולֹונֵייד רֹואּו  

120
 Astor family אסטור, משפחה

170
 ,25 Astor Place אסטור ּפלֵייס

270
מפת האזור 117  

מפת רחובות מאוירת 118  
126 Astaire, Fred אסטר, פרד

אסיה 76
 ,39 Asia Society אסיה, אגודה

350 ,187
אולם מופעי המוסיקה 351  

מפת האזור 183  
קולנוע 348, 349  

אסיה, אגודה, חנות ספרים 
 Asia Society ומתנות

 Bookstore and Gift Shop
324 ,323

 Asimov, Isaac אסימוב, אייזק
224 ,47

ָאֶסלָה )ָאמטָרק מטרוליינר( 
393 ,392 Acela

 Essex ֶאֶסקס סטריט, שוק
101 Street Market

 Upjohn, ָאּפג'ֹון, ריצ'ארד
114 ,68 Richard

 Apollo Theater אפולו, תיאטרון
272 ,230

אולם מופעי המוסיקה 353  
מפת האזור 221  

 Upper East ָאֶּפר איסט סייד
182-203 Side

מסלול הליכה 264-5  
אפרו־אמריקאית, קהילה 

 African American community
47

חודש ההיסטוריה השחורה   
53

שבוע הארלם 51  
קינג, ג'וניור, יום )מרטין   
 King, Jr. לותר( מצעד
53 ,50 )Martin Luther(

ראו גם עמ' 229-31  
 Upper West ָאֶּפר וֶוסט סייד

337 ,336 Side
 Upper Midtown ָאֶּפר מידטאון

167-9
מפת רחובות מאוירת 168-9  
 Upper Manhattan ָאֶּפר מנהטן

234-9
Epstein, Jacob אפשטיין, יעקב

ישו על כיסאו 225  
המדונה וישו 225  

)ה(אקדמיה האמריקנית 
 American לאמנויות ולספרות
 Academy of Arts and Letters

234
 New York אקוואריום ניו יורק

77 Aquarium
 Equitable ֶאקוויֶטּבל, בניין

66 Building
 Equitable ֶאקוויֶטּבל סנטר

142 Center
176 Arbus, Diane ָארּבּוס, דיאן

 Four Chimneys ארבע הארובות
274

ארבעה עצים )דּוּבּוֶפה( 67
 World ארגון הבריאות העולמי

163 Health Organization
 )NOW( ארגון הנשים הלאומי

 National Organization of
373 Women )NOW(

ארגון העובדים הבינלאומי 
 International Labor

163 Organization
293 Breakfast ארוחת בוקר

מלונות 277, 293  
ארוחת בוקר בטיפני'ז )קפוטה( 

348 ,170
ארוחת הערב 251

ארט נָאּו/מדריך הגלריות של ניו 
369 Art Now/New York יורק

371 Art News ארט ניוז
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 Aerial Gardens ֶאריאל גארדנס
147

321 Little Eric ֶאריק הקטן
 Armour, Herman ָארמֹור, הרמן

241
174 Ernst, Max ארנסט, מקס

ארץ זרה )בולדווין( 48
אשה אוחזת אגרטל )לֶזֶ'ה( 189

אשה בעלת שיער צהוב 
)פיקאסו( 189

אשה מגהצת )פיקאסו( 188
אשה צעירה עם קנקן מים 

)ורמיר( 196
אשורנסירפל השני 

194 Ashurnasirpal II
 Atheneum ָאֶתניּום, מוזיאון

393 Museum

Out- באוויר הפתוח, פסטיבל
51 of-Doors Festival

365 ,363 Bowling באולינג
ּבָאּורי, בנק החסכונות ראו הֹום 

ֵסייבינגז אוף אמריקה 
 Butler Library ּבאטלֶר, ספריית

222
 Buttonwood ּבאֶטנּווד, הסכם

71 Agreement
19 Battery ּבאֶטרי

 Battery ּבאֶטרי, מבנה הצי
77 ,56 Maritime Building
 Battery Park ּבאֶטרי פארק

269 ,77
אנדרטת המלחמה של החוף   

המזרחי 55
מפת האזור 65  

 Battery ּבאֶטרי פארק, מעבורת
385 Park ferry

 Battery Park ּבאֶטרי פארק סיטי
268 ,72 City

מפת האזור 65  
ניו יורק בשעות הקטנות 346,   

347
 Battery Place ּבאֶטרי ּפלֵייס 

268
Bayard- ּבאיארד־קֹונדיקט, בניין

121 Condict Building
 Balla, Giacomo ּבאלָה, ג'אקֹומֹו

174
 Balto statue ּבאלטֹו, פסל 

209
ּבאלֶנסיָאגָה, כריסטובל 

195 Balenciaga, Cristobal
163 Ban Ki-moon ּבאן קי־מּון

ּבאנץ' )ראלף ג'(, פארק 
153 Bunche )Ralph J.( Park

218 Bacall, Lauren ּבאקֹול, לורן
128 Bara, Theda ּבאָרה, ֵתיָדה

 Burroughs, ּבארֹוז, וויליאם
48 William

 Barnard, 'ּבארנארד, ג'ורג
236 George

 Barnard College 'ּבארנארד קולג
224

 Barnum, 'ּבארנּום, פיניאס ט
Phineas T

המוזיאון האמריקני 90  
ראו גם רינגלינג, האחים   

וקרקס ּבארנּום אנד ּבֵיילי 26, 
126 ,121 ,77

בארנס, אדוארד לאראּבי 
187 Barnes, Edward Larrabee

74 Bedloe’s Island ּבֶדלֹו, האי
ּבֶדפֹורד סטריט מס' ½75 

112 Bedford Street, No. 75½
מפת רחובות מאוירת 110  
 Beauvoir, בובואר, סימון ֶדה

260 Simone de
 Bogardus ּבֹוגארדּוס, בניין

58 Building
 Bogart, בוגרט, המפרי

218 Humphrey
ּבֹוזאר, אדריכלות 42-3

 Botticelli, ּבֹוטיצֶ'לי, ָסנדרֹו
196 Sandro

174 Beuys, Joseph ּבֹויס, יוזף
 Baldwin, James בולדווין, ג'יימס

48 ,30
350 Boulez, Pierre ּבּולֶז, ּפיֶיר

 Bowling Green ּבֹולינג גרין
73 ,21

Bowling Green ּבֹולינג גרין
אנדרטת הזיכרון לֶּפֶטר   

מיניּואיט 64
מפת האזור 65  

171 Ball, Lucille ּבֹול, לּוסיל
ּבֹומֹונט )ויויאן(, תיאטרון 

 Beaumont )Vivian( Theater
215

מפת רחובות מאוירת 212  
 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, ּפיֶיר

197
)ה(בוסטונים )ג'יימס( 48

 Boccioni, ּבֹוצ'ֹוני, אּומּבֶרטֹו
174 Umberto

Bush- 'בוש־בראון, הנרי ק
Brown, Henry K. 85

 Boucher, ּבּושֶה, פרנסואה
203 François

Booth, Edwin ּבּות', ֶאדווין
)ה(כנסייה הקטנה מעבר   

לפינה 129
השחקנים 125, 128  
סמטת שוברט 148  

פסל 128  
 Booth Theater ּבּות', תיאטרון

345 ,341
53 Election Day בחירות, יום

בטיחות 372
ּביאליסטֹוֶקר, בית הכנסת 

98 Bialystoker Synagogue
מפת האזור 93  

 Behan, Brendan ּביֶאן, ּבֶרנֶדן
139

 Big Apple ביג אפל הוסטל
278 Hostel

 Big Apple ביג אפל, קרקס
365 ,52 Circus

בידור 340-59
אולמות אופרה 350-51  

אולמות למופעי מוסיקה   
קלאסית ומוסיקה עכשווית 

350-51
אולמות למופעי מוסיקת   

קאנטרי ומוסיקה עממית 353
אולמות למופעי רוק, ג'אז   

ומוסיקת עולם 352-3
אולמות למופעי תיאטרון   

ומחול 344-7
בתי קולנוע 348-9  

גיל המינימום לשתיית   
אלכוהול 354

גישה לנכים 341  
הזמנת כרטיסים 340  
הזמנת כרטיסים 340  

המיטב של ניו יורק: בידור   
342-3

כרטיסים מוזלים וחינמיים   
 ,340 341

מועדונים, אולמות ריקודים   
ומקומות בילוי להומואים 

וללסביות 354-5
מידע 340, 354  

ספורט וכושר 362-3  
ספסרים 341  
שימושון 340  

תשלום 340-41, 354  
 ביטוח נסיעות 373

ביטחון אישי ובריאות 372-3
171 Beatles ה(ביטלס(

230 Bailey, Pearl ּבֵיילי, פרל
305 ,299 Bice ּבָייס

346 ,124 Baseball בייסבול
אירועים עונתיים 50, 51  

היסטוריה 25  
ראו גם ברוקלין דודג'רס; ניו   
יורק ֶמטס; ניו יורק יאנקיז 

346
352 Basie, Count ּבֵייסי, קאּונט

שּוגֶר היל 228  
 Bacon, Francis ּבֵייקֹון, פרנסיס

174
 Baker, Josephine ּבֵייֶקר, ג'וזפין

49
ּבֶיֵיר, ּבְלָיינֶדר, ּבֶל )משרד 

 Beyer Blinder )אדריכלים
156 Belle

363 Billiards ביליארד
 Billings, C. K. בילינגז, סק"ג

29 G.
ּבים, ראש העיר אברהם 

33 Beame, Mayor Abraham
בימת הקונצרטים החיצונית 

ע"ש גוגנהיים בבית 
המטרופוליטן אופרה 

 Guggenheim Bandshell
 Metropolitan Opera House

215
מפת רחובות מאוירת 212  

בינגהאם, ג'ורג' ֵקיילֶּב 
 Bingham, George Caleb 

194
 Beecher, ּביצֶ'ר, הנרי ֹוורד

266 Henry Ward
 Beekman ּביקמן טאוֶור, מלון

277 ,61 Tower
 Beekman Place ּביקמן ּפלֵייס

180-81
 Central בית הכנסת המרכזי

180 Synagogue
 Temple בית הכנסת ישראל

231 Israel
 Temple בית־הכנסת עמנואל

187 Emanu-El
מידע בנושא שירותי דת 371  

מפת האזור 183  
בית המכס של ארה"ב 

 United States )לשעבר(
 ,54 Custom House )former(

73
בית המשפט המחוזי הישן של 
 Old New York County ניו יורק

90 Courthouse

בית המשפט הפלילי, בניין 
84 Criminal Courts Building
בית המשפט טוויד ראו בית 
המשפט המחוזי הישן של 

ניו יורק 
בית המשפט של ארה"ב 

 United States Courthouse
85 ,59 ,42-3

 Merchant’s בית הסוחר, מוזיאון
120 House Museum

המיטב של ניו יורק: בידור 36  
רהיטים ותלבושות 38  

בית הספר השכונתי למשחק 
 Neighborhood תיאטרון
 Playhouse School of the

345 ,344 Theater
267 Borough Hall בית הרובע

בית משפט לענייני ירושה, 
 Surrogate’s אולם הרשומות

85 ,59 Court, Hall of Records
בית ראש העיר ראו גֵרייסי, 

אחוזה 
325 Blass, Bill ּבְלאס, ביל

345 Belasco ּבֶלאסקֹו, תיאטרון
 Blackwell ּבלאקוֶול, בית־החווה

181 Farmhouse
 Belvedere Castle ּבֶלבֶדיר, טירה

208 ,207
 Bellevue ּבֶלביּו, בית החולים

23 Hospital
 Bellows, George 'ּבֶלֹוז, ג'ורג

200-01
בלוז, מוסיקת נשמה ומוסיקת 

עולם 
מועדון הכותנה 353  
תיאטרון אפולו 353  

ּבלּומינגֵדייל, ג'וזף 
181 Bloomingdale, Joseph
 Bloomingdale’s ּבלּומינגֵדיילז

181 ,167 ,26
מדריך קניות 319  
ּבלּומינגֵדייל, לָייָמן 

181 Bloomingdale, Lyman
345 Blue Note ּבלּו נֹוט
מועדון ג'אז 352, 353  

ניו יורק בשעות הקטנות 358,   
359

 Belluschi, ּבֶלּוסקי, ּפיֵיטרֹו
154 Pietro

 Block Beautiful, ּבלֹוק ּביּוטיפּול
128 The

מפת רחובות מאוירת 125  
346 Ballet בלט

)ה(בלט האמריקני, תיאטרון 
346 American Ballet Theater

בית המטרופוליטן אופרה   
 Metropolitan Opera House

214-15
 George ג'ורג' ּבָלָנשין  

49 Balanchine
 New York בלט העיר ניו יורק

365 ,346 City Ballet
ג'ורג' ּבָלָנשין 48, 49  

תיאטרון מדינת ניו יורק 214  
עונת האביב 50  

מפת רחובות מאוירת 212  
 Blake, William ּבלֵייק, וויליאם

164
229 Blake, Eubie ּבלֵייק, יּוּבי
 Blakelock, ּבלֵייקלֹוק, ראלף

27 Ralph
Bellini, Giovanni ּבֶליני, ג'ובאני

ְפריק, אוסף 202  
פרנציסקוס הקדוש במדבר 37  
 Blitzstein, בליצשטיין, מארק

48 Marc
 Belmont ּבֶלמֹונט, משפחה

170 family
ּבֶלמֹונט פארק, מסלול 

 Belmont Park Race המרוצים
347 ,346 Track

 Balanchine, 'ּבָלָנשין, ג'ורג
346 ,49 ,47 George

 Benjamin, The בנג'מין, מלון
277

 בניין התחבורה 58
 Police בניין מטה המשטרה
96 Headquarters Building

מפת רחובות מאוירת 94-5  
בניין מס' 5 )הארטלי( 201

בני לוחמי מלחמת העצמאות, 
 Sons of the Revolution אגודה

76
 Benchley, ּבֶנצ'לי, רוברט

145 Robert
374 Banking בנקים

החלפת כסף 374-5  
כספומטים 374  

כרטיסי אשראי 374  
שעות פתיחה 368  

בסט ווסטרן בנמל התעופה 
 Best הבינלאומי ג'ון פ' קנדי

380 Western JFK
בעיקר מוצארט, פסטיבל 

 ,51 Mostly Mozart Festival
350 ,215



4 3 24 3 3 ס ק ד נ י א ס ק ד נ י א

בעלי המלאכה הימיים, מרכז 
 ,58 Maritime Crafts Center

269
מפת רחובות מאוירת 82  
בקבוקי קוקה קולה ירוקים 

)וורהול( 200
 Beckett, Samuel בקט, סמואל

215
345 Beck )Martin( )ּבֶק )מרטין

 .Baxter, W. E ּבקסטר, ו"א 
106

 Beker )Erol( קפלה ,)ּבֶֶקר )ֶארֹול
177 Chapel

 ,23 Burr, Aaron ּבֶר, אהרן
235 ,226

 Brown, James בראון, ג'יימס
353 ,230

 Browning, בראונינג, רוברט
164 Robert

 Brown, בראון, צ'ארלס ּבְרֹוקֶדן
48 Charles Brockden

 Bryant, ּבראיֶינט, וויליאם קאלֶן
145 William Cullen statue
 Bryant Park ּבראיֶינט פארק

145
מפת האזור 141  

בימת הקונצרטים תחת   
כיפת השמיים 351

 Bryant ּבראיֶינט פארק, מלון
145 Park Hotel

 Braque, Georges 'ּבְראק, ז'ורז
174

 Burden ּבֶרֶדן )ג'יימס(, בית
265 )James( House

 Bradford, ברדפורד, וויליאם
68 William

345 Broadway ברודוויי
 Brueghel, Pieter ברויגל, פיטר

196
 Bronzino, ּבְרֹונזינֹו, ָאניֹולֹו

196 Agnolo
 Bronfman, ברונפמן, סמואל

177 Samuel
240-41 Bronx ברונקס

ברונקס, גן החיות/הפארק 
Bronx Zoo/ לשימור חיות בר

Wildlife
מפת האזור 233  

פארק השימור 244-5  
247-9 Brooklyn ברוקלין

מסלול הליכה 266-7  
 Brooklyn ברוקלין דודג'רז

267 ,32 Dodgers

 Brooklyn ברוקלין ָהייטס
Heights

מוכת ירח 348  
מסלול הליכה 266  

 Brooklyn Tower ברוקלין טאוֶור
87

 Brooklyn Bridge ברוקלין, גשר
86-9 ,59 ,27

בלוז 348  
הפאניקה של 30 במאי 1883   

88
מפת רחובות מאוירת 83  

ברוקלין, האקדמיה למוסיקה 
 BAM( Brooklyn Academy( של

 ,267 ,248 )of Music )BAM
350-51

אולם מופעי מחול 346, 347  
אוף־ברודוויי 344, 347  

מפת האזור 233  
 Brooklyn ברוקלין, הגן הבוטאני

249 Botanic Garden
מפת האזור 233  

ברוקלין, החברה ההיסטורית 
 Brooklyn Historical Society

267
ברוקלין, התזמורת 

 Brooklyn הפילהרמונית
350 ,248 Philharmonic

 Brooklyn ברוקלין, מוזיאון
250-53 Museum

אוסף המוזיאון 252-3  
מדריך גלריות 250-51  

מוזיאונים מחוץ למנהטן 39  
מפת האזור 233  

ברוקלין, מוזיאון הילדים 
 Brooklyn Children’s Museum

364 ,247
מפת האזור 233  

 Brooklyn ברוקלין, מעבורת
84 Ferry

247 Brooks, Mel ברוקס, מל
ברושים )ואן גוך( 192

 Brazilian ברזילאי, פסטיבל
52 Festival

ברזל־יצוק, אדריכלות 40, 42, 
104-05

מסלול הליכה 269  
מפת האזור 65  

קלינטון, מבצר, האנדרטה   
 Castle Clinton הלאומית
77 National Monument

 British Airways בריטיש איירווייז
378

19 Britain בריטניה
מלחמת העצמאות   

האמריקנית 22-3
מעצמה קולוניאלית 20-21  

בריטניה, הקונסוליה הכללית 
371

18 Breede Wegh ּבְֵרייֶדה וֶך
219 Brainatarium ּבֵריינֶָטריּום

בריכת דגמי הסירות 209 ראו 
גם סנטרל פארק 

348 Brill Building ּבְריל, בניין
315-17 Bars ברים

אוכל 315  
במלונות 316  

גיל המינימום לשתיית   
אלכוהול 315

הומואים ולסביות 316  
היסטוריים וספרותיים 315  

כללים ומנהגים 315  
מה לשתות 315  

מקומות בילוי לצעירים 316  
ניו יורק בשעות הקטנות   

358-9
345 Barrymore ּבָרימֹור

 Barrymore, John ּבָרימֹור, ג'ון
112

 Berlin, Irving ברלין, אירווינג 
47

ּביקמן ּפלֵייס 181  
סמטת שּוברט 148  

265 Bremen House ּבְֶרֶמן, בית
 Burnham, David ּבֶרנאם, דייוויד

127
 Burnham, ּבֶרנאם, דניאל

43 Daniel
 Bernhardt, Sarah ּבֶרנאר, שרה

248 ,129
Burne- ּבֶרן־ג'ונס, סר אדוארד

159 Jones, Sir Edward
 Burnett, ּבֶרנֶט, ְפָרנֶסס הודג'סון

209 Frances Hodgson
 Bernstein, ברנסטיין, ליאונרד

49 Leonard
בניין דקוטה 218  

לינקולן סנטר )מרכז לינקולן   
לאמנויות הבמה( 214

סיפור הפרברים 212  
קארנֶגי הֹול 149  

 Brancusi, ּבָרנקּוזי, קונסטנטין
172 Constantin

 Bernard B. ברנרד ב' ג'ייקובס
345 Jacobs

ברנשים וחתיכות )ראניון( 344

 Brevoort, Henry ּבְֶרפֹורט, הנרי
121

Bourke- ּבֶרק־וָוייט, מרגרט
253 White, Margaret

ברתולדי, פרדריק־אוגוסט 
 Bartholdi, Frédéric-Auguste

74-5
בתי מרקחת 358

בתי קולנוע 27, 348-9
בתי קולנוע 27, 348-9

בתי קולנוע לסרטים חדשים   
348

ניו יורק בשעות הקטנות    
358

סרטים זרים ואמנותיים   
348-9

סרטים קלאסיים ומוזיאונים   
349

בתי־שימוש ציבוריים 368
ּבֶֶת'סָדה, מזרקה וטרסה 
 Bethesda Fountain and

209 Terrace
מפת האזור 205  

סיור בסנטרל פארק 206  

174 Judd, Donald ג'אד, דונלד
 Judson ג'אדסון, כנסיית הזיכרון

115 Memorial Church
מפת האזור 109  

מסלול הליכה 261  
 Lesbian and Gay גאווה, מצעד

51 Pride Day Parade
 JVC Jazz JVC ג'אז, פסטיבל

353 ,51 Festival
ג'אז, רוק ומוסיקת עולם 352-3

 Giants ג'איינטס, איצטדיון
363 ,362 Stadium

 Giants ג'איינטס, קבוצת פוטבול
360-61 ,52 football team
 Galanos, גאלאנֹוס, ג'יימס

325 James
95 Gallo, Joey גאלֹו, ג'ואי

273 Jungle Alley ג'אנגֶל, סמטה
73 Garbo, Greta גארבו, גרטה

 Garvey, Marcus גארבי, מרקוס
271 ,231 ,49

 Garvey גארבי )מרקוס(, פארק
231 )Marcus( Park

מפת האזור 221  
 Gardiner, Julia גארדינר, ג'וליה

114
 Garland, Judy גארלנד, ג'ודי

218

גביע אמריקה )מרוץ מפרשיות( 
145 America’s Cup
גוגנהיים )סולומון ר'( 

Guggenheim )Solomon R.)
מפת רחובות מאוירת 184  

סיור בסנטרל פארק 207  
ציור ופיסול 38  

רייט, פרנק לויד 49  
שימושון 368  

גוגנהיים )סולומון ר'(, מוזיאון 
 Guggenheim )Solomon R.(

Museum
מפת האזור 183  

לובי 182  
מדריך למוזיאון 188-9  
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 37
פתיחת המוזיאון 32  

 Goodhue, גּודיּו, ּבֶרטָרם
Bertram

כנסיית ברתולומאוס הקדוש   
176

כנסיית תומאס הקדוש    
171

 Gottlieb, Adolph גֹוטליּב, אדולף
48

 Gutenberg Bible גוטנברג, תנ"ך
164 ,138

Goya, Francisco גויה, פרנסיסקו
האגודה ההיספאנית של   

אמריקה 234
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

196 ,195
 Joyce Theater ג'ויס, תיאטרון

347 ,346
393 ,49 Gould, Jay גּולד, גֵ'יי

 Goldwyn, גולדווין, סמואל
47 Samuel

גולדמן, קונצרטים של תזמורת 
 Goldman Memorial הזיכרון

51 Band Concerts
 Gould family גּולד, משפחה

170
 Battle of Golden גולדן היל, קרב

22 Hill
ג'וליאני, רודולף, ראש העיר 
 Giuliani, Mayor Rudolph 

33
47 Jolson, Al ג'ֹולסֹון, ָאל

גולף 362, 363
 Jumel, ג'ּוֶמל, סטיבן ואלייזה

235 Stephen and Eliza
אחוזת מוריס־ג'ּוֶמל 235  

ג'ון פ' קנדי, נמל התעופה 
 ,31 JFK Airport הבינלאומי

383 ,380
 Jones ג'ונס ביץ', פארק לאומי

255 Beach State Park
אולם מופעי המוסיקה 352  

מפת האזור 233  
 Johns, Jasper ג'ונס, ג'ספר

175 ,174
שלושה דגלים 201  

Johnson, Philip ג'ונסון, פיליפ
בניין סיגראם 177  

מזרקת לינקולן סנטר 214  
תיאטרון מדינת ניו יורק 214  

73 ,22 George III ג'ורג' השלישי
 George ג'ורג' וושינגטון, גשר

235 Washington Bridge
מסוף 389  

גורדי שחקים 41
גורדי שחקים, מוזיאון 

 ,72 ,55 Skyscraper Museum
268

 Gorky, Arshile גֹורקי, ָארשָייל
172

 Jets גֶ'טס, קבוצת הפוטבול
360-61 ,52 football team
327 ,326 Givenchy ג'יבנשי

 Gibson, גיבסון, צ'ארלס ֵדיינָה
198 Charles Dana

261 James, Henry ג'יימס, הנרי
הבוסטונים 48  

וושינגטון סקוֶור 115  
גֵיינסּבֹורֹו, תומאס 

203 Gainsborough, Thomas
 Jacobs, Marc ג'ייקובס, מארק

325
 Gilbert, C. P. גילברט, צפ"ה

186 H.
 Gilbert, Cass גילברט, קאס

235 ,49
אדריכלות 42-3  

בית המכס האמריקני 73  
בית המשפט האמריקני 85  

בניין וֹולוֶורת' 91  
בניין חברת ביטוח החיים של   

ניו יורק 125, 126
 Gillespie, Dizzy גילספי, דיזי

230
 Gimbel גימּבֶל ּבראֶדרז, כלבו
 Brothers Department Store

134 ,132
 Ginsberg, Allen גינסברג, אלן

48
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120 Geer, Seth 'גיר, ֶסת
גישה לנכים בעיר ניו יורק, 

מדריך 370
 Gish, Lillian גיש, ליליאן ודורותי

218 and Dorothy
 Glass, Philip גלאס, פיליפ

350 ,248
 Glackens, גְלאֶקנס, וויליאם

261 William
גלגיליות, החלקה 365

 Galleria River גלריה ריבר, ביתן
138 Pavilion

גלריות )פרטיות( 335, 336
ג'מייקה ביי, מרכז ומחסה 

 Jamaica Bay לחיות־בר
255 Wildlife Refuge Center

מפת האזור 233  
 St. Mary’s גן מריה הקדושה

61 Garden
גני חיות

גן החיות בברונקס 244-5,   
365

מרכז חיות הבר בסנטרל   
פארק 209, 365

גן החיות לילדים טיש 209,   
365

 General ג'נרל אלקטריק, בניין
176 ,61 Electric Building

מפת רחובות מאוירת 169  
ג'פרסון מרקט, בית המשפט 

 Jefferson Market Courthouse
113

מסלול הליכה 260  
מפת רחובות מאוירת 111  

 Jefferson, Joseph ג'פרסון, ג'וזף
129

 Jefferson Market ג'פרסון, שוק
337 ,336

 Jefferson, ג'פרסון, תומאס
146 Thomas

 Jackson, Michael ג'קסון, מייקל
247

גראּולר )צוללת( 149
72 Ground Zero גראונד זירו
גראֶמרסי ורובע פלֶטָאיֶירן 

 Gramercy and the Flatiron
122-9 District

 Gramercy גראֶמרסי פארק
128 Park

גראֶמרסי פארק, מלון 
129 Gramercy Park Hotel

סטאנפורד וָוייט, ביתו של   
128 Stanford White’s house

גראֶמרסי פארק, תערוכת 
 Gramercy Park הפרחים

50 Flower Show
 Grand גראנד ָארמי פלאזה

248 Army Plaza
גראנד סנטרל אֹויסֶטר בר 

156 Grand Central Oyster Bar
 Grand גראנד סנטרל טרמינל

 ,60 ,29 Central Terminal
392 ,383 ,156-7

אדריכלות 43  
מפת רחובות מאוירת 152  
הלוקיישנים של הסרטים   

השעון ופישר קינג 348
 Grand גראנד סנטרל, מסוף

26 Central Depot
 Graham House גרהאם, בית

184
112 Grove Court גרֹוב קֹורט

מפת רחובות מאוירת 110  
128 Jerome, Jennie גֶ'רֹום, ג'ני
גרּוּפ ֶהלת' אינשּוֶרנס בילדינג 

 Group Health Insurance
147 ,43 Building

 Gropius, Walter גרֹוּפיּוס, וולטר
154

גרטרוד ואנדרבילט וויטני )הנרי( 
 Gertrude Vanderbilt Whitney

201 )Henri(
 Garibaldi, גָריּבָלדי, ג'ּוזֶֶּפה

48 Guiseppe
גרייהאונד, אוטובוסים 

 ,378 Greyhound Bus Lines
379

 Gracie Mansion גֵרייסי, אחוזה
198-9

מסלול הליכה 264, 265  
רהיטים ותלבושות 38  

 Gracie, גֵרייסי, ָארצ'יּבֹולד
198 Archibald

 Greeley, גרילי, הֹוראס, פסל
133 Horace statue

133 Greeley Square גרילי, כיכר
106 Greene Street גרין סטריט

מפת רחובות מאוירת 104  
מסלול הליכה 261  

 Greenaway, גרינווֵיי, קייט
38 Kate

גריניץ' האוס, בית הספר 
 Greenwich House למוסיקה

351 Music School
 Greenwich Village 'גריניץ' וילג

108-15

המיטב של ניו יורק: קניות   
320-21

מסלול הליכה 260-61  
מפת רחובות מאוירת   

110-11
גריניץ' וילג', האגודה לשימור 

 Greenwich היסטורי
 Village Society for Historic

114 Preservation
 Greenwich גריניץ' ֵסייבינגז בנק

133 Savings Bank
174 Gris, Juan גריס, חואן

 German גרמנית, קהילה
46 ,45 community

מצעד יום פֹון סטּוּבֶן 52  
מסלול הליכה 265  

 Grant, Ulysses 'גרנט, יוליסס ס
.S 75 קברו 225

112 Grant, Cary גרנט, קרי
גשר ברוקלין )סֶטלָה( 37

גשר ברוקלין, ציור־קיר )האס( 
83

דאגלס פיירבנקס, תיאטרון 
 Douglas Fairbanks Theater

345 ,344
 Dalai Lama דאלאי לאמה 

254
ְד'ָאלּוי )ז'אן(, הפסל על קבר 

 Alluye )Jean(, d’, tomb effigy
238-9 ,236 of

 Dali, Salvador דאלי, סלבדור
174

 Damrosch Park דאמרֹוש פארק
214-15

מפת רחובות מאוירת 212  
 ,196 Degas, Edgar ֶדגָה, אדגר

253
 DeWitt ֶדה־וויט קלינטון

83 Clinton
 De Lancey, ֶדה לאנסי, ג'יימס

98 James
 De Peyster, ֶדה ֵּפייסֶטר, אברהם

56 Abraham
 de Kooning, ֶדה קונינג, וילֶם

48 Willem
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197
המוזיאון לאמנות מודרנית   

174
דואר 377

 General Post ה(דואר המרכזי(
135 Office

Du Bois, W. E. B. דּוּבּוָאה, ווא"ב
ימק"א הארלם 229  

מרכז שֹומּבֶרג לחקר   
התרבות השחורה 229

 Duboy, Paul דּוּבּוָאה, פול א"מ
219 E. M.

Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז'אן
ארבעה עצים 67  

המוזיאון לאמנות מודרנית   
,174 175

דֹודג', וויליאם ֶדה לֶפטוויץ' 
 Dodge, William de Leftwich

85
David, Jacques- דויד, ז'אק־לואי

193 Louis
 Dolce & דולצ'ה וגבאנה

327 ,326 Gabbana
349 Donohue, Phil דונהיו, פיל

 Dos Passos, דֹוס ָּפסֹוס, ג'ון
261 ,115 John

 du Pont, Henry דּוּפֹונט, הנרי
393

 Dorilton, The דֹורילטֹון, בניין
219

 Duchamp, דּושאן, מרסל
115 ,48 Marcel

186 ,183 Diana דיאנה
191 Diderot, Denis דידרֹו, ֶדני
 Duke, James 'ְדיּוק, ג'יימס ב

264 B.
דיוקן עצמי )רמברנדט( 193
דיוקנה של הנסיכה ֶדה ּבְרֹויִי 

)ֶאנגֶר( 191
דיוקנו של הדוור ז'ֹוזֶף רּולָָן )ואן 

גוך( 173, 174
 Duke-Semans ְדיּוק־סיֶמנז, בית

264 House
 Duke Theater ְדיּוק, תיאטרון

347 ,346
 Daily News, The ה(דיילי ניוז(

155
144 Diamond Row ָדיימֹונד רֹואּו

מפת האזור 141  
מפת רחובות מאוירת 142  

241 DiMaggio, Joe דימאג'יו, ג'ו
 Di Modica, די מֹודיָקה, ארתורו

Arturo
השור המסתער 73  

 Dean, Bashford דין, ּבֶּשפורד
240

213 Dean, James דין, ג'יימס
דינקינס, דייוויד, ראש העיר 
33 Dinkins, Mayor David

 Dickens, דיקנס, צ'ארלס
120 Charles

 Dürer, Albrecht דירר, אלברכט
195

מרכבת הניצחון הגדולה 253  
 Delano family ֶדלאנֹו, משפחת

115
 Delancey Street ֶדלאנסי, רחוב

98
מסלול הליכה 258  

 Delacorte, 'ֶדלאקֹורט, ג'ורג' ת
209 ,208 .George T

ֶדלאקֹורט, השעון המוסיקלי 
209 Delacorte Clock

 Delacorte ֶדלאקֹורט, תיאטרון
208 Theater

אוף־ברודוויי 344, 345  
המיטב של ניו יורק: בידור   

343
כרטיסים 341  

דליקת מפעל החולצות 
 Triangle Shirtwaist טָרייָאנגֶל

115 ,29 ,28 Factory Fire
 Delmonico ֶדלמֹוניקֹו, משפחת

99 family
 Demuth, ֶדמּות', צ'ארלס

197 Charles
דמות שעּונה )מּור( 161, 214

126 Dempsey, Jack ֶדמּפסי, ג'ק
 Dempsey )ֶדמּפסי ופירּפֹו )ּבֶלֹוז

201 and Firpo )Bellows(
דנקן )איזדורה(, הקרן למחול 

 Duncan )Isadora( Dance
347 ,346 Foundation

 Duncan, Isadora דנקן, איזדורה
215 ,213

 ,26 Dakota, The דקוטה, בניין
218 ,211

אדריכלות 43  
סיור בסנטרל פארק 207  

תינוקה של רוזמרי 348  
 Dreiser, דרייזר, תיאודור

112 Theodore
בית המשפט לערעורים 126  
טרגדיה אמריקנית  112, 261  

 Dreyfuss, דרייפוס, ריצ'רד
214 Richard

 Draper, John 'דֵרייֶּפר, ג'ון וו
W. 115

דרכונים וויזות 370
33 Darling, Candy דרלינג, ֶקנדי
174 Derain, André ֶדָרן, ָאנדֶרה

170 Der Scutt ֶדר סקאט

ד"ר ריץ', המוסד לחינוך 
 Dr. Rich’s Institute for גופני

22 Physical Education

האגודה האמריקנית לצבעי 
 American Watercolor מים

114 Society
 Society האגודה לתרבות אתית

212-13 for Ethical Culture
 Hudson, Henry האדסון, הנרי

18
 Haughwout ָהאּוָאַאּוט, בניין

106 Building
מפת רחובות מאוירת 105  

 Howe, ָהאּו, גנרל וויליאם
22 General William

 Howells & האּולז אנד סטֹוקס
223 Stokes

 ,60 United Nations האו"ם, בניין
160-63

בית המזכיר הכללי 180  
מזימות בינלאומיות 348  

מפת האזור 151  
 Houseman, John האוסמן, ג'ון

48
 Haupt ָהאּוּפט )אניד א'(, חממה

242-3 )Enid A.( Conservatory
 Halloween האלווין, מצעד

52 Parade
האמגושים מעריצים את ישו 

התינוק )לאפארג'( 159
 Hammett, האֶמט, דאשיֶיל

48 Dashiell
 Hamptons, האמפטונס, אזור

393 The
229 Handy, W. C. האנדי, וו"כ

 Hanover Square האנובר סקוֶור
56

האנטינגטון, אנה הייאט 
 Huntington, Anna Hyatt

 234 ,186
 Huntington, האנטינגטון, ָארצֶ'ר

Archer
אֹודּוּבֹון ֶטראס 234  

האקדמיה הלאומית לעיצוב   
186

האנטינגטון, צ'ארלס ְּפראט 
 Huntington, Charles Pratt

234
האנטר, בית הספר התיכון 

185 Hunter High School
 Hunt, האנט, ריצ'ארד מוריס

68 ,42 Richard Morris
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 Haas, Richard האס, ריצ'ארד
59 ,48

גרין סטריט, ציורי קיר 106  
גשר ברוקלין )ציור קיר( 83  

דירות ָאלווין קֹורט 149  
ציור קיר בסוהו 105  

ציורי קיר בספרייה הציבורית   
של ניו יורק 146

האקדמיה למוסיקה של 
ברוקלין 248

 Harde הארד אנד שורט, בניין
149 and Short

הארדנברג, הנרי ג' 
Hardenbergh, Henry J.

בניין דקוטה 43, 218  
מלון פלאזה 181  

 Hard Rock הארד רוק קפה
147 Café

הארטלי, מארסדן בניין מס' 5 
 Hartley, Marsden Building

201 Number 5
Harlem הארלם

מועדון הכותנה )סרט( 348  
מֹורנינגָסייד ָהייטס 220-21   

,45 ,18
מסלול הליכה 272-3  

 Harlem Heights הארלם ָהייטס
228

 Battle of הארלם ָהייטס, קרב
22 Harlem Heights

 Harlem YMCA הארלם, ימק"א
229

מפת האזור 221  
 Harlem Week הארלם, שבוע 

51
 Dance הארלם, תיאטרון המחול

347 ,346 Theater of Harlem
ריקודים ראו מועדונים,   

אולמות ריקודים 
ומקומות בילוי להומואים 

וללסביות  
 Harper, James הארֶּפר, ג'יימס

128
 Harper’s הארּפֶרז וויקלי

265 Weekly
 Harkness, 'הארקנֶס, אדוארד ס

Edward S. 264
הבהלה לזהב בקליפורניה 

25 California Gold Rush
הבה נכתתה חרבותינו לאתים 

)וּוצֶ'טיץ'( 161
בניין האו"ם )מפת האזור(   

151

הבית הלאומי האוקראיני 
270 Ukranian National Home

הגבירות הקולוניאליות של 
 Colonial Dames of אמריקה

198 America
הגעה לניו יורק 378-9

אוטוסובים למרחקים ארוכים   
378

הפלגה 378  
טיסה 378-83  

רכבות 378  
הדואר המרכזי של ארה"ב 

 United States General Post
41 Office

הודיות, "רחוב המסעדות" 
271 Indian “Restaurant Row”

 Houdini, Harry הודיני, הארי
126

 Indian הודית, קהילה
47 ,45 community

Hood, Raymond הּוד, ריימונד
אמריקן רדיאטור בילדינג 145  
גרּוּפ ֶהלת' אינשּוֶרנס בילדינג   

147 ,43
ניּוז בילדינג 155  

רוקפלר סנטר 144  
 Hoyte, הויט, גב' לנון הֹולֶדר

228 Mrs. Lennon Holder
 Holbein, Hans הולּבָיין, האנס

202
114 Hawley, Irad הֹולי, איראד

230 Holiday, Billie הולידיי, בילי
הולנד, אנדרטת הזיכרון 
 Netherlands Memorial

77 Monument
 Holland, George 'הולנד, ג'ורג

129
 Dutch הולנדים, מתיישבים

42 ,38 ,19 colonists
 Holland Tunnel הולנד, מנהרה

30
הֹום ֵסייבינגז אוף אמריקה 
 Home Savings of America

154 ,96
רחוב אחר רחוב 95, 152  

 Gay הומואים ולסביות, מרכזייה
 and Lesbian Switchboard

355 ,354
 Homer, Winslow הומר, ווינסלֹו

260
האקדמיה הלאומית לעיצוב   

186
47 Hope, Bob הופ, בוב

 Hoffman, Dustin הופמן, דסטין
110

סטודיו למשחק 344  
סן רמו 214  

 Hofmann, Hans הופמן, האנס
48

 Hoffman, הופמן, ָמלבינָה
Malvina

כנסיית המנוחה השמיימית   
184

ְסניֶפן קֹורט 159  
 Hopper, Edward הֹוֶּפר, אדוארד

261
האקדמיה האמריקנית והמכון   

לאמנויות ולספרות 234
וושינגטון סקוֶור 115  

מוקדם בבוקר יום ראשון 200  
פֹורּבס, בניין וגלריות 114  

הוקי קרח 362, 363
החדר העליון )ְסָמית'( 54

החלקה על הקרח 362, 363
 Heye ֵהיי )ג'ורג' גוסטב(, מרכז

73 )George Gustav( Center
 Hayden ֵהייֶדן, פלנטריום

364 ,218 ,39 Planetarium
ראו המוזיאון האמריקני לטבע   

216-17
מפת האזור 211  

 Hayden, Charles ֵהייֶדן, צ'ארלס
218

 ,22 Hale, Nathan ֵהייל, נֵייֶת'ן
90

137 Hine, Lewis ָהיין, לואיס
 Heins and 'ֵהיינס ולאפארג

226-7 LaFarge
קתדרלת יוחנן הקדוש   

מָּפטמֹוס 226-7
 Hastings, הייסטינגז, תומאס

Thomas
דגל האור הנצחי )אנדרטה(   

126
הספרייה הציבורית של ניו   

יורק 146
פֹורּבס, בניין וגלריות 114  

47 Hill, Joe היל, ג'ו
היספאנית, האגודה האמריקנית 

 Hispanic Society of America
233

 Hispanic היספאנית, קהילה
46 ,45 community

פורטוריקני, מצעד 51  
מסלול הליכה 258  

96 Hip Sing היּפ סינג

 Hicks family היקס, משפחה
266

 World’s 1853 היריד העולמי של
1853 Fair of

ּבראיֶינט פארק 145  
קריסטל פאלאס 24-5  

 World’s 1939 היריד העולמי של
246 ,31 1939 Fair of

 World’s 1964 היריד העולמי של
246 ,32 1964 Fair of

הירשל אנד אדלר, גלריות 
 ,334 Hirschl & Adler Galleries

335
מפת רחובות מאוירת 104  

מסלול הליכה 264  
 Sphere, The )הכדור )קּוניג

77 )Koenig(
הכרזת העצמאות של ארה"ב 
 Declaration of Independence

90
198 Hell Gate ֶהל גֵייט

 Corcoran’s הלול של קֹורקֹוָרן
158 Roost

44 Hell’s Kitchen ֶהלז קיצֶ'ן
הקהילה האירית 46  

הליכה 369, 385
איסט וילג' 270-71  

ָאֶּפר איסט סייד 264-5  
ָאֶּפר מנהטן 234, 235  

ברוקלין 266-7  
גריניץ' וילג' וסוהו 260-61  

הארלם 272-3  
לֹוֶאר איסט סייד 258-9    

מפה 255
ניו יורק בשעות הקטנות 358,   

359
סטאֶטן איילנד 254, 255  

קו החוף 268-9  
שבעה סיורים מודרכים   

256-73
הליצנית )טולוז־לוטרק( 173

הליקופטרים, סיורי 359, 369
 Helmsley הלמסלי, בניין

158 ,43 Building
מפת רחובות מאוירת 153  
 Helmsley, הלמסלי, ליאונה

158 ,49 Leona
  המוזיאון האמריקני לטבע 

216
סיור בסנטרל פארק 25,    

205
גראנד ָארמי פלאזה 248  

המועדון הלאומי לאמנות 128   

המוסד האוקראיני של אמריקה 
 Ukrainian Institute of America

264
 המחאות נוסעים 374

 New המחזאים החדשים
332 Dramatists

 המיטב של ניו יורק: קניות 
320-21

מפת רחובות מאוירת 168  
המילטון )אלכסנדר(, גלריה 

 Hamilton )Alexander( Gallery
199

המילטון גֵריינג', האנדרטה 
 Hamilton Grange הלאומית

228 National Memorial
המילטון ָהייטס, הרובע 

 Hamilton Heights ההיסטורי
228 Historic District

 Hamilton, המילטון, אלכסנדר
23 Alexander

בנק אוף ניו יורק 57  
האנדרטה הלאומית להמילטון   

גֵריינג' 228
מקום קבורתו 68  

 New York Post ניו יורק פוסט  
23

פסל 228  
 Hemingway, המינגוויי, ארנסט

260 Ernest
המרכז לחיות־בר בסנטרל 

 Central Park Wildlife פארק
209 Center

מפת האזור 205  
סיור מודרך בסנטרל פארק   

206
המרכז לפיקוח על רעלים 

373 Poison Control Center
המרשטיין הראשון, אוסקר 

147 Hammerstein I, Oscar
המרשטיין השני, אוסקר 

 ,49 Hammerstein II, Oscar
148

 Hammarskjöld, המרשלד, דאג
Dag

אנדרטת הזיכרון של שגאל   
163

 Hendricks, הנדריקס, ָהרמֹון
112 Harmon

הנדריק, צ'יף שבט האירֹוקוֹוי 
 Hendrick, Chief of the

20 Iroquois
 Henderson הנדרסון ּפלֵייס

198 Place

מסלול הליכה 265  
 Henderson, John הנדרסון, ג'ון

198 C.
Henry, O הנרי, אֹו

מתנת חכמי קדם 125  
העלה האחרון 112  

 Henrietta הנרייטה האדסון
355 ,354 Hudson

הנרי, רוברט גרטרוד ואנדרבילט 
וויטני 201

23 Treaty of Paris הסכם פאריז
העריסה תתנדנד )בליצשטיין( 

48
 Hepburn, הפבורן, אודרי

112 Audrey
 Hepburn, הפבורן, קתרין

Katharine
בניין ֶטרֶטל ּבֵיי גארדנס 181  

סמטת שוברט 148  
 Hepworth, ֶהּפוֶורת', ברברה

62 Barbara
הפלאזה של בניין האו"ם, 

 United Nations 2בניינים 1 ו־
158 ,60 Plaza, Nos. 1 & 2

מפת האזור 151  
 Bang הקש על הפח, פסטיבל

350 on a Can Festival
 Herald Square ֶהראלד סקוֶור

134
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
מפת האזור 131  

מפת רחובות מאוירת 132-3  
הר הזיתים, הכנסייה 

 Mount Olive הבפטיסטית
231 Baptist Church

 Hartford, הרטפורד, קונטיקט
393 Connecticut

 Herter Brothers ֶהרֶטר, אחים
126

48 Haring, Keith 'הרינג, קית
 Harrison Street הריסון סטריט

107
 Harrison, הריסון, וואלאס

160 Wallace
179 Harrison, Rex הריסון, רקס

 Hurston, Zora ֶהרסטֹון, זֹוָרה ניל
229 Neale

 Herts & הרץ אנד טאלאנט
248 ,144 Tallant

148 Herts, Henry הרץ, הנרי
השדרה החמישית הכפרית 

)ּבלֵייקלֹוק( 27 
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 Holy השילוש הקדוש, כנסייה
199 Trinity, Church of the
השנה האזרחית החדשה, 

 New Year’s Eve and ערב ויום
53 Day

התזמורת הפילהרמונית, חזרות 
 Philharmonic Rehearsals 

343
ֵאייבֶרי פישר הֹול 215  

התיאטרון הציבורי )ּפאּפ, ג'וזף( 
 Public Theater )Papp, Joseph(

349 ,347 ,344 ,343 ,120
מפת האזור 117  

 Wagner, Albert ואגנר, אלברט
99

ואגנר, ג'וניור, ראש העיר 
 Wagner, Jr., Mayor 'רוברט פ

268 ,32 Robert F.
 Wagner, Herman ואגנר, הרמן

99
84 W. O. Decker ו"א ֶדֶקר

 Van Eyck, Jan ואן ָאייק, יאן 
193

 Van Alen, ואן אלן, וויליאם
155 William

 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט
Vincent

ברושים 192  
דיוקנו של הדוור ז'ֹוזֶף רּולָָן   

174 ,173
המוזיאון לאמנות מודרנית   

173
מוזיאון ברוקלין 253  

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
196

 Van Dyck, ואן דייק, סר אנתוני
196 Sir Anthony

ואן וָוייק, ראש העיר, רוברט 
28 Van Wyck, Mayor Robert

 Van ואן קֹורטלָנד, פרדריק
21 Cortlandt, Frederick

 Vanderbilt ואנדרבילט, אחוזה
393 Mansion

 Vanderbilt, ואנדרבילט, גלוריה
180 Gloria

ואנדרבילט, וויליאם הנרי 
 Vanderbilt, William Henry

170
 Vanderbilt, ואנדרבילט, וו"ק

26 W. K.
ואנדרבילט, קֹונסּוֶאלֹו 

171 Vanderbilt, Consuelo

ואנדרבילט, קורנליוס 
120 ,49 Vanderbilt, Cornelius

מסוף גראנד סנטרל 156  
המעבורת לסטאֶטן איילנד 76  

317 Vass, Joan ואס, ג'ואן
 Varvatos, John וארבאטֹוס, ג'ון

327 ,325
 Watteau, וואטֹו, אנטואן

196 Antoine
128 Wyatt, Greg וואיֶיט, גרג

Wyeth, Andrew וואיֶית', אנדרו
האקדמיה האמריקנית והמכון   

לאמנויות ולספרות 234
עולמה של כריסטינה 172  

Wyeth, N. C. 198 וואיֵית', נ"ק
בניין חברת ביטוח החיים   

מטרופוליטן 127
וואלאס, )לילָה ָאצֶ'סֹון(, אגף 

Wallace )Lila Acheson( Wing
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197
וואנאֵמייקר )ג'ון(, כלבו 
 Wanamaker )John(

119 Department Store
197 Wood, Grant וּוד, גראנט

 Woodlawn וּודלֹון, בית הקברות
241 ,233 Cemetery

 Whitman, Walt וויטמן, וֹולט
266 ,89

קוני איילנד 249  
וויטני, גרטרוד ואנדרבילט 

 Whitney, Gertrude Vanderbilt
260

וושינגטון מיּוז 114  
ְסָטייבֶָסנט, פסל 129  

וויטני, המוזיאון לאמנות 
 Whitney Museum אמריקנית
349 ,200-01 of American Art

אולם מופעי מוסיקה קלאסית   
ועכשווית 351

האתר המקורי 260  
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 37
מפת האזור 183  

פיליפ מוריס בילדינג 152  
ציור ופיסול 38  

רטרוספקטיבת אנדי וורהול   
33

שימושון 368  
264 Whitney, Payne וויטני, ֵּפיין

240 Wave Hill וֵוייב, גבעת
 Whitehall ווייטהול סטריט

19 Street

 White, Stanford וָוייט, סטנפורד
128 ,77 ,49 ,43
)ה(שחקנים 128  

אוניברסיטת קולומביה 222  
בתי וילארד 176  

הבניין המוניציפלי 85  
הדואר המרכזי 135  

הֹום ֵסייבינגז אוף אמריקה 96  
הכנסייה הפריסביטריאנית   

הראשונה 114
המגדל וכנסיית הזיכרון   

ג'אדסון 115, 261
ֶהראלד סקוֶור 134  

וושינגטון סקוֶור, קשת 115  
ּכָן פסל האדמירל פאראגֶט   

126
כנסיית ברתולומאוס הקדוש   

176
מבצר קלינטון, כנסיית   

העלייה הלאומית 114
מדיסון סקוֶור 126  

מדיסון סקוֶור גארֶדן 124  
מוזיאון ברוקלין 250  

מותו 29, 113  
ספריית ּפירּפֹונט מֹורגן 164  

פרוספקט פארק 249  
תחנת הרכבת פנסילבניה   

135
107 White Street וָוייט סטריט

 Weinman, וויינמן, אדולף
59 Adolph

 Wienman, וויינמן, אדולף
85 Adolph

 Weinstein, וויינסטיין, ֵדייבי
350 Davie

וויליאמסברג ֵסייבינגז בנק 
 Williamsburg Savings Bank

267
 Williams, וויליאמס, טנסי

139 Tennessee
 Williams, Robin וויליאמס, רובין

215
ווילסון המוזר )טוויין( 165

 Wilson, August ווילסון, אוגוסט
345

מוזיאון הבובות והצעצועים   
 Aunt Len’s Doll של דודה לֶן

228 and Toy Museum
מפת האזור 221  

 Wilson, Woodrow ווילסון, וודרו
171

 Wilson, Lanford ווילסון, לנפורד
260

ווינדזור, הדוכס והדוכסית 
 Windsor, Duke and Duchess

177 ,169 of
 Winter Garden ווינֶטר גארֶדן

345 ,69
אולם מופעי המוסיקה 351  
מפת רחובות מאוירת 142  

73 Winter, Ezra ווינֶטר, עזרא
 Winston, Harry ווינסטון, הארי

329 ,328 ,321
וויסלר, ג'יימס אבוט מקניל 

 Whistler, James Abbott
McNeill

ליידי מּו 203  
רֹוֶת'רָהייד 253  

וויקוואְסגיק, שביל 
18 Weekquaesgeek Trail

וולדורף־אסטוריה, מלון 
 ,61 ,28 ,26 Waldorf-Astoria

317 ,314 ,177
מפת האזור 167  

מידע על המלון 288  
 Woolworth וֹולוֶורת', בניין
91 ,58 ,43 ,29 Building

מפת האזור 81  
 Woolworth, 'וֹולוֶורת', פרנק, וו

241 ,91 Frank W.
וֹולֹונים, המתיישבים, )ה( 

77 Walloon settlers
279 ,276 Wellington וֶולינגטֹון

וֹולמן, רחבת ההחלקה על 
 Wollman Memorial הקרח

363 ,362 Rink
סיור בסנטרל פארק 206  

48 Welles, Orson וֶולס, אורסון
 Welles Bosworth 'וֶולֶס ּבֹוסֹוורת

91
 Wells, Joseph 'וֶולס , ג'וזף ק

C. 114
 Wells, James 'וֶולס, ג'יימס נ

N. 139
 ,26 Wall Street וול סטריט

64 ,32
מסלול הליכה 269  

מפת רחובות מאוירת 66-7  
מקור 18  

 Wolfe, Thomas וולף, תומאס
267

 Woollcott, וּולקֹוט, אלכסנדר
Alexander

מלון ָאלגֹונקיאן 145  
מלון ֶדז ָארטיסט 215  

227 Vaughan, Henry וֹון, הנרי

230 Vaughan, Sarah וֹון, שרה
וֶוסטּבֶרי ָהאּוס, אֹולד וֶוסטּבֶרי 

 Westbury House, Old
393 Westbury

142 Westin Hotel וֶוסטין, מלון
181 ,48 West, Mae וֶוסט, ֵמיי
וֶוסטמינסֶטר, תצוגת הכלבים 

 Westminster במועדון הכלבים
53 Kennel Club Dog Show

 West, Nathanael וֶוסט, נתניאל
48

 West Side וֶוסט סייד, שוק
359 ,358 Market

374 Western Union ווסטרן יּוניֹון
 Vuchetich, וּוצֶ'טיץ', יבגני

161 Evgeny
Vaux, Calvert וֹוקס, ָקלבֶרט

 Walker & ווקר אנד ג'ילט
181 Gillette

ווקר, בית הספר לסּפרות 
272 Walker School of Hair

 Walker, ווקר, ראש העיר ג'ימי
30 Mayor Jimmy

 St. Luke’s סיינט לּוקס ּפלֵייס  
112 Place

 Warhol, Andy וורהול, אנדי
48 ,33

בקבוקי קוקה קולה ירוקים 200  
המוזיאון לאמנות מודרנית   

174
נערות צ'לסי 139  

 Warwick, Dionne וֹורוויק, דיֹון
353

 Wharton, Edith וֹורטֹון, אדית
261 ,115 ,48

 Where )magazine( )וֶור )מגזין
369 ,340

 Warren & ֹווֶרן אנד וֶוטמֹור
43 Wetmore

הלמסלי בילדינג 158  
מסוף גראנד סנטרל 155  

וֶורת' )גנרל וויליאם ג'(, 
 Worth )General אנדרטת

139 William J( Monument
מפת האזור 131  

וושינגטון )ג'ורג'(, גשר 
 Washington )George( Bridge

235
 Washington וושינגטון ָהייטס

44 Heights
ראו הרחק מהמרכז 233-9  

וושינגטון חוצה את נהר דלאוֶור 
)לֹויצָה( 193

 Washington וושינגטון מיּוז
261 ,114 Mews

וושינגטון מרקט פארק 
107 Washington Market Park

 Washington וושינגטון סקוֶור
115 Square

וושינגטון סקוֶור ָארץ' 
261 Washington Square Arch

וושינגטון סקוֶור פארק 
348 Washington Square Park

 Washington, 'וושינגטון, ּבּוֶקר ט
225 Booker T.

 Washington, 'וושינגטון, ג'ורג
267 ,90 ,76 ,22 George
אחוזת מוריס־ג'ּוֶמל 235  

בית ואן קֹורטלָנד 240  
דיוקנו מאת גילברט סטיוארט   

194
השבעה לנשיא 23  

ספסל התפילה בקפלת   
פאולוס הקדוש 91

פסל 68  
קשת השיש לציון מאה   

השנים להשבעתו 115
רציף מעבורת פּולטֹון 266  

 Washington, וושינגטון, ָדיינָה
230 Dinah

33 Violet, Ultra ויולט, אולטרה
Villon, Jacques ויֹון, ז'אק

המוזיאון לאמנות מודרנית   
174

ויטראז'ים מחודדים מּבֹוּפארד 
 Boppard )הְקלֹויסֶטרס(

236 stained-glass lancets
349 Waverly וֵייבֶרלי

 Weill וייל, אולם הרסיטלים
350 Recital Hall

229 Weill, Kurt וייל, קּורט
 Villard Houses וילארד, בתים

176 ,43 ,27
מפת רחובות מאוירת 168  
 Villard, Henry וילארד, הנרי

176
 ,340 Village Voice וילג' וֹויס

369
 Winterthur )וינטרתּור )דלאוֶור

 393
139 Vicious, Sid וישֶס, סיד

Velázquez, Diego וֶָלָאסֶקז, דייגו
האגודה ההיספאנית של   

אמריקה 234
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

196
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 Walter, Bruno ולטר, ברונו
149 ,49

 Valentino, ולנטינו, רודולף
47 Rudolph

מוזיאון לתולדות המדיה 246   
מלון ֶדז ָארטיסט 215  

 Public ועדת השירות הציבורי
376-7 Service Commission

 Verrazano, וֶראצאנֹו, ג'ובאני ָדה
18 ,17 Giovanni da

 Warburg ורבורג, ארמון
265 Mansion

 Warburg, 'ורבורג, פליקס מ
186 Felix M.

 Verizon וֶָרייזֹון, חברת הטלפונים
260 ,59 Telephone Company

 Vermeer, ורמיר, יוהאנס
Johannes

אשה צעירה עם קנקן מים    
196

קצין ואשה צוחקת 203  
 Versace )Gianni( )וֶרָסצֶ'ה )ג'אני

327 ,326
 Jean, Duc de ז'אן, דּוק ֶדה ּבֶרי

239 ,237 Berry
זאנֶטי, ציור קיר, בניין האו"ם 

Zanetti mural, UN, 163
 Sondheim, זונדהיים, סטיבן

181 Stephen
 Ziegfeld, זיגפלד, פלורנס

49 Florenz
מלון ָאנסֹוניָה 219  

תיאטרון ניו אמסטרדם 147  
 Memorial Day ה(זיכרון, יום( 

53

 Zenger, John זֶנגֶר, ג'ון ֶפֶטר
46 ,21 Peter

חבצלות המים )מונה( ראו גם 
)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית 

 173
)ה(חברה ההיסטורית, המוזיאון 

 Historical Society Museum
254

חברת אֹודּוּבֹון הלאומית 
 National Audubon Society

186
חברת הודו המערבית 

 Dutch West India ההולנדית
18 Company

חברת המנועים מס' 31, בניין 
100 Engine Company No. 31

חברת השידור האמריקנית 
 )ABC) American Broadcasting

211-13 Company
חבשית, הכנסייה הבפטיסטית 
 Abyssinian Baptist 272 ,229

Church
מפת האזור 221  

סיור בהארלם 220  
 Thanksgiving חג ההודיה

53 Day
מצעד חג ההודיה של מייסיז   

52
חג המולד, מופע ברדיו סיטי 

 Christmas מיוזיק הֹול
 Spectacular, Radio City Music

52 Hall
53 Labor Day חג הפועלים
 Easter חג הפסחא, מצעד

50 Parade
חג הפסחא, תצוגת הפרחים 

50 Easter Flower Show
 Rainbow חדר הקשת בענן

143 Room, The
ארוחות 358, 359  

חדר הרב־חובל )מרכז המידע 
וקופת הכרטיסים, סיּפֹורט( 

82 Pilothouse, The
חדרי מיון בבתי חולים 373

חוק היובש 30-32
חוקי הטחינה )של תבואה( 

19 Bolting Laws
)ה(חורפי, יריד העתיקות 

 ,53 Winter Antiques Show
187

 Seal of חותם הולנד החדשה
18 New Netherland

 Turkish Bath ה(חמאם הטורקי(
271 House

חמישה באחד )רוזנטל( 59
 Fifth Avenue חמישית, שדרה

170
מפת האזור 167  

חנויות משקאות מחתרתיות 
30

חניה ומוסכים 
הלשכה לעבירות חניה    

386
מלונות 271  

חצר מרובעת מרכזית, 
אוניברסיטת קולומביה 

 Central Quadrangle, Columbia
222 University

 Krushchev, חרּושצ'ֹוב, ניקיטה
163 Nikita

351 ,350 Town Hall טָאּון הֹול
 Townshend ָטאּונֶסנד, חוקים

22 Act
 Tully )Alice( הֹול )טאלי )אליס

353 ,350-51 Hall
 Tucker, Marcia טאקר, מארשה

107
טבע, המוזיאון האמריקני 

 American Museum of Natural
216-7 History

המיטב של ניו יורק:   
מוזיאונים 37

טבע 39  
ילדים 364  

מפת האזור 211  
מרכז רוז לכדור הארץ ולחלל   

218
סיור בסנטרל פארק 207  

סרטים 349  
קניות 323, 324  

 Shakespeare טברנת שייקספיר
91 Tavern

 Tweed, "טוויד, וויליאם "בוס
26 William “Boss”

המועדון הלאומי לאמנות 128  
בית המשפט המחוזי הישן   

של ניו יורק 90 
 ,139 Twain, Mark טוויין, מארק

260 ,240
)ה(שחקנים 128  

האקדמיה האמריקנית והמכון   
לאמנויות ולספרות 234

העידן המוזהב 27  
ווילסון המוזר 165  

מוזיאון ָאֶתניּום 393  
ספריית ומוזיאון מֹורגן 165  

קּוֶּפר יּוניֹון 120  
טווין פיקס 

מסלול הליכה 260  
מפת רחובות מאוירת 110  

טולוז־לוטרק, אנרי ֶדה 
 Toulouse-Lautrec, Henri

253 de
הליצנית 173  

 Tompkins טומפקינס סקוֶור
121 Square

מפת האזור 117  
טומפקינס סקוֶור פארק 

271 Tompkins Square Park
96-7 Tongs טֹונגז

 Tontine טֹונָטיין קופי האוס
23 Coffee House

טוניק 353
 Toussaint, Pierre טּוסאן, ּפיֶיר

99
 Toscanini, טוסקניני, ארתורו

49 Arturo
גבעת וֵייב 240  

מלון ָאנסֹוניָה 219  
קארנֶגי הֹול 149  

 Torres, Nestor טֹוֶרס, נסטור
353

158 ,60 Tudor City ְטיּודֹור סיטי
מפת רחובות מאוירת 153  

343 TV Guide טי.וי גָייד
 Titanic טיטאניק, האנדרטה

82 ,58 Memorial
טייגר 19

 ,326 Taylor )Ann( )טיילור )אן
327

 Taylor, James טיילור, ג'יימס
353

346 Taylor, Paul טיילור, פול
 )TONY( טיים אאוט ניו יורק

 Time Out New York
369 ,364 ,340 )TONY(

 Time טיים וורנר, המרכז למדיה
219 Warner Center for Media

147 Times Square טיימס סקוֶור
352 Tyner, McCoy ָטיינֶר, ֶמקֹוי

ְטיֶיּפֹולֹו, ג'ובאני ּבָטיסָטה 
 Tiepolo, Giovanni Battista

195
 Tilden, Samuel טילֶדן, סמואל

128
378-9 Air travel טיסה
נמלי תעופה 379-81  

הגעה לניו יורק 382-3  
 Tiffany & טיפאני אנד קומפני

329 ,328 ,170 Co.
ארוחת בוקר בטיפאני'ז 348  

כלי בית 336, 337  
מפת רחובות מאוירת 169  

טיפאני, לואיס קֹומפֹורט 
Tiffany, Louis Comfort

כנסיית ההתגלמות 159  
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

194 ,191
נשקיית החטיבה השביעית   

187
טיפים 368

מוניות 387  
מלונות 277  

מסעדות וברים 292  
202 Titian טיציאן

 Tisch טיש, גן החיות לילדים
365 ,209 Children’s Zoo

טלוויזיה 349
טלפון 

מלונות 277  
שימושון 376-7  

טנגו )נֵֵייֶדלמן( 121
164 ,36 Tenniel, John ֶטניל, ג'ון

טניס 363
Tree- טקס הארת העצים

53 Lighting Ceremony
 Trumball, טראמּבֶל, אדוארד

155 Edward
 Trump, Donald טראמּפ, דונלד

49 ,33
מלון פלאזה 181  

 Trump Tower טראמּפ טאוֶור
170 ,33

מפת האזור 167  
מפת רחובות מאוירת 169  

טרגדיה אמריקנית )דרייזר( 112
 True, Clarence 'טרּו, קלארנס פ

F. 218-19
 Turtle Bay ֶטרֶטל ּבֵיי גארֶדנז

181 Gardens
 TriBeCa and טרייּבֶָקה וסוהו

102-07 SoHo
 Trinity Building טריניטי, בניין

66
 Turner, J. M. W. טרנר, גמ"וו

202

 Yankee Stadium יאנקיז, איצדיון
363 ,362 ,241

170 IBM Building יבמ, בניין
מפת האזור 167  

מפת רחובות מאוירת 169  
 Jewish ה(יהודי, המוזיאון(

324 ,323 ,186 ,41 Museum
אמנות מתרבויות שונות 39  

מסלול הליכה 265  
מפת האזור 183  

מפת רחובות מאוירת 184  
 Jewish יהודית, קהילה

46 ,18 community
אנדרטת הזיכרון למהגרים   

היהודיים 77
מנורת חנוכה 53  

מסלול הליכה בלֹוֶאר איסט   
סייד 258

רב־תרבותיות בניו יורק 44  

 Hewitt sisters יואיט, האחיות
186

 Greek )יוון, יום העצמאות )ה
50 Independence Day

 Greek community יוונית, קהילה
50 ,47

 Hughes, יּוז, ארכיבישוף ג'ון
178 Archbishop John
 Hughes, יּוז, לאנגסטון

229 Langston
יום א' על גדת נהר המארן 

)קארטיֶיה־ּבְֶרסֹון( 175
53 President’s Day יום הנשיא

יום העצמאות של ארה"ב 
53 Independence Day

 Earth יום כדור הארץ, פסטיבל
50 Day Festival

יום ּפּולאסקי )קזימיר(, מצעד 
 Pulaski )Casimir( Day Parade

52
 Von יום פון סטּוּבֶן, מצעד
52 Steuben Day Parade

יומנה של אנה פראנק )מחזה( 
142

 ,129 Union Square יּוניֹון סקוֶור
337 ,336

מפת האזור 123  
 United Airlines יונייטד איירליינס

378
163 UNICEF יוניצ"ף

יופי ומניקור, טיפולים 330-31
 York & Sawyer יֹורק אנד סֹויֶיר

154 ,152 ,68
45 Yorkville יֹורקוויל
מסלול הליכה 265  

 Yoshimura, יֹושימּוָרה, ג'ּונזֹו
159 Junzo

 Yale University ייל, אוניברסיטת
393

ילדים 364-5
365 ,364 Baby Sitters’ Guild  

365 ,364 Pinch Sitters  
בילויים בחוץ 364-5  

מוזיאון הסטודיו בהארלם    
231

מוזיאונים 364  
מידע שימושי 364  

מסעדות 293  
 Children’s ילדים, אגודה לסיוע

199 Aid Society
ילדים נפגשים )מארי( 200

 Children’s ילדים, גן הרפתקאות
242 Adventure Garden
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ילדים, מוזיאון לאמנויות 
 Children’s Museum of the

107 Arts
273 ,272 YMCA ימק"א

מתקני כושר 362  
יעבץ )יעקב ק'(, מרכז הוועידות 

 Javits )Jacob K.( Convention
138 Center

מפת האזור 131  
תערוכת הסירות הלאומית   

53
 ,61 Japan Society יפן, אגודה

158-9
מפת האזור 151  

יצור מכונף בעל ראש נשר מפרה 
את העץ הקדוש 192

ישו על כיסאו )אפשטיין( 225

כדורסל 362, 363 ראו גם ניקס 
אירועים עונתיים 52  

 Cohan, כוהאן, ג'ורג' מ', פסל
142  .George M

216 Star of India כוכב הודו
כושר ובריאות 362-3

 Printing כיכר בית הדפוס
90-91 House Square

כלב )בייקון( 174
 Musical Instruments כלי־נגינה

197
כלל הזהב )רוקוול( 163
)ה(כנסייה האוקראינית 

הקתולית על שם ג'ורג' 
 St. George’s Ukrainian הקדוש

47 Catholic Church
)ה(כנסייה הקטנה מעבר לפינה 

 Little Church Around the
129 Corner

מפת האזור 123  
 St. כנסיית אנדרו הקדוש

254 Andrew’s Church
כנסיית אנה הקדושה והשילוש 
 Church of St. Ann and הקדוש

267 the Holy Trinity
 St. כנסיית ברתולומאוס הקדוש

176 Bartholomew’s Church
מידע בנושא שירותי דת 371  

מפת האזור 167  
מפת רחובות מאוירת 169  

 Church of כנסיית ההתגלמות
159 the Incarnation

מפת האזור 151  
 Grace Church כנסיית החסד

121

מפת האזור 117  
כנסיית המנוחה השמימית 

 Church of the Heavenly Rest
184

 Church of the כנסיית העלייה
114 Ascension

מפת האזור 109  
 Church כנסיית השילוש הקדוש

199 of the Holy Trinity
מסלול הליכה 265  

מפת האזור 183  
 Trinity כנסיית השילוש הקדוש

68 ,23 Church
אולם מופעי מוסיקה קלאסית   

ועכשווית 351
מפת האזור 65  

מפת רחובות מאוירת 66  
 St. John כנסיית יוחנן המטביל

135 the Baptist Church
מפת האזור 131  

מפת רחובות מאוירת 132  
כנסיית ישו המתודיסטית 
 Christ Church המאוחדת

371 United Methodist
כנסיית מרטינוס הקדוש 

 St. Martin’s האפיסקופלית
231 Episcopal Church

 St. כנסיית מרקוס הקדוש
53 Mark’s Church

 Église de כנסיית נוטרדאם
223 Notre Dame

כנסיית סיינט מארק בּבָאּורי 
 St. Mark’s-in-the-Bowery

121 Church
מסלול הליכה 271  

מפת האזור 117  
מפת רחובות מאוירת 119  

קניות 336, 337  
 St. כנסיית פטרוס הקדוש

61 Peter’s Church
אולם מופעי המוסיקה 351  
מידע בנושא שירותי דת    

371
כנסיית פטרוס הקדוש 
 St. Peter’s הלותרנית
177 Lutheran Church

 Corpus כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי
351 ,350 Christi Church

 St. כנסיית תומאס הקדוש
171 Thomas Church

מפת האזור 167  
מפת רחובות מאוירת 168  

כסף 374-5

כפפות הזהב, טורניר ִאגרוף 
 Golden Gloves boxing

342 tournament
כרטיסי אשראי 373

כריסטי, הווארד צ'אנדלר 
 Christy, Howard Chandler

215
335 ,334 Christie’s כריסטי'ז

 Leonardo da לאונרדו דה וינצ'י
195 Vinci

לאחר הנפילה )מילר( 215
לא לאלימות )רֹויֶטרסבָרד( 161

 Lambert, לאמברט, פיליס
177 Phyllis

 Lange, לאנג, דורותיאה
175 Dorothea

 Landis, לאנדיס, קתלין
355 Kathleen

 LaFarge, John לאפארג', ג'ון
241 ,260 ,146

האמגושים מעריצים את ישו   
התינוק 159

הכנסייה הקטנה מעבר לפינה   
129

כנסיית הזיכרון ג'אדסון 115  
כנסיית העלייה, ציור קיר    

114
 Lebanese לבנונית, קהילה

47 community
 Le לֶה ּבְרּון, משרד אדריכלים

99 Brun firm
 Le Brun, לֶה ּבְרּון, נפוליאון

135 Napoleon
לה גוארדיה, נמל התעופה 

383 ,379 LaGuardia Airport
 LaGuardia, לה גוארדיה, פיֹוֶרלֹו

30-31 Fiorello
מרכז )ה(עירוני למוסיקה   

ומחול, )ה( 148, 198-9
 Italian הקהילה האיטלקית  

46 community
 Lower East לֹוֶאר איסט סייד

92-9 Side
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
מסלול הליכה 258-9  

 Lower Midtown לֹוֶאר מידטאון
150-65

מפת רחובות מאוירת 152-3  
 Lower Manhattan לֹוֶאר מנהטן

64-79
קו הרקיע 54-61  

 Loeb לֹוּב, מרכז הסטודנטים
261 Student Center

47 Lugosi, Bela לּוגֹוסי, ּבֶלָה
לוחמי המערכות, אולם הזיכרון 

 Veterans’ Memorial Hall 
255

 Veterans’ לוחמי המערכות, יום
53 Day

לוחמי מלחמת וייטנאם, כיכר 
 Vietnam Veterans’ Plaza

76 ,56
מפת האזור 65  

לוי, ברנרד וס' דין )עתיקות( 
 Levy, Bernard & S. Dean

335 ,334 )Antiques(
 Levine, J., לוין, י', יודאיקה

333 ,332 Judaica
 Leutze, לֹויצָה, עמנואל

194 ,193 Emanuel
 Lombardo, לֹומּבארדֹו, טּוליֹו

196 Tullio
לונג איילנד, מסילת הרכבת 

 Long Island Rail Road )LIRR(
393 ,392 ,383 )LIRR(

 Long Island לונג איילנד, מצר
198 Sound

 Lucille לּוסיל לֹורֶטל, תיאטרון
344 ,110 Lortel Theater

לֹו, ספרייה )אוניברסיטת ניו 
 Low Library )NYU( )יורק 

224
מפת רחובות מאוירת 222  

224 Low, Seth 'לֹו, סת
לוצ'יאנו, צ'ארלס "לאקי" 

47 Luciano, Charles “Lucky”
 Lord & Taylor לֹורד אנד טיילור

319 ,127 ,26
 Lord, James לֹורד, ג'יימס בראון

126 Brown
Lawrie, Lee לֹורי, לי

אטלס 143  
כנסיית תומאס הקדוש 171  

חוכמה 144  
 Léger, Fernand לֶזֶ'ה, ֶפרנאן

189
74 Lazarus, Emma לָזָרּוס, ֶאָמה

לטרמן, דייוויד )תוכנית( 
349 )Letterman, David )show

177 Lever House ליבֶר, בית
מפת האזור 167  

מפת רחובות מאוירת 169  
67 Liberty Tower ליּבֶרטי טאוֶור
55 Liberty Plaza ליּבֶרטי פלאזה

)ה(ליגה המקצועית לאמנים 
 American Artists’ אמריקניים

114 Professional League
 Lee, Gypsy Rose לי, ג'יּפסי רוז

147
ליגת הנשים של העיר ניו יורק 

 Junior League of the City of
370 New York

 Lehman ליהמן )רוברט(, אוסף
 ,190 )Robert( Collection

196-7
 Little Ukraine ליטל אוקראינה

270
מפת רחובות מאוירת 119  
רב־תרבותיות בניו יורק 44  

96 Little Italy ליטל איטלי
הסנדק 336  

מסלול הליכה 259  
מפת רחובות מאוירת 94  

רב־תרבותיות בניו יורק 44  
Little India ליטל אינדיה

מפת רחובות מאוירת 119  
רב־תרבותיות בניו יורק 45  

Little Korea ליטל קוריאה
מפת רחובות מאוירת 133  
רב־תרבותיות בניו יורק 44  
127 Ladies’ Mile ליידי'ז ָמייל

מפת רחובות מאוירת    
124

ליידי מּו )וויסלר( 203
 Lyceum לָייסיּום, תיאטרון

144 ,28 Theater
היסטוריה 344, 345  

מפת האזור 141  
מפת רחובות מאוירת 142  

 Leisler, Jacob לָייסלֶר, ג'ייקוב
19

133 Life Building לָייף, בניין
 Lichtenstein, ליכטנשטיין, רוי

48 Roy
המוזיאון לאמנות מודרנית   

174
ציור קטן גדול 200  

ציור קיר עם משיחת מכחול   
כחולה 142 

לימֹוז', חרסינה מזוגגת 
202 Limoges enamels

 Lindbergh, לינדברג, צ'ארלס
31 ,30 Charles

בניין ֶמטלָייף 154  
77 Lind, Jenny לינד, ג'ני

 Lynch, Anne לינץ', אן שרלוט
260 Charlotte

 Lincoln, לינקולן, אברהם
120 ,90 ,25 Abraham

נאום גטיסבורג 114  
לינקולן ּווושינגטון, מבצעי 
מכירות בין ימי ההולדת 
 Lincoln and Washington

53 Birthday sales
לינקולן סנטר, מרכז לאמנויות 
 Lincoln Center for the הבמה

214 Performing Arts
אולם מופעי הבלט 346  

אולם מופעי מוסיקה קלאסית   
ועכשווית 350, 351

בימת מופעי מוסיקה תחת   
כיפת השמיים 347 346,

הספרייה הציבורית של ניו   
יורק 146

מפצח האגוזים )בלט(    
343

מפת האזור 211  
מפת רחובות מאוירת   

212-13
פסטיבל 51  

 Lincoln לינקולן סנטר, תיאטרון
215 Center Theater

מפת האזור 211  
 Lincoln לינקולן פלאזה סינמה

349 ,348 Plaza Cinema
 Lycée ליֶסה פָרנֶסז ֶדה ניו יורק

264 Français de New York
 Lissitzky )El( )ליסיצקי )ֶאל 

174
348 Lee, Spike לי, ספייק
 Lippold, ליּפֹולד, ריצ'ארד

177 Richard
 Lee, Robert 'לי, רוברט א

E. 225
Lennon, John לנון, ג'ון

בניין דקוטה 218  
ְסטרֹוּבֶרי פילדז 206, 208  

 Lenox, James לֶנֹוקס, ג'יימס
146

 Lexington לקסינגטון, שדרה
320-21 Avenue

מאונט וֶרנֹון, מלון, מוזיאון וגן 
 Mount Vernon Hotel Museum

198 and Garden
מפת האזור 183  

רהיטים ותלבושות 38  
מאונט מוריס, הרובע ההיסטורי 

 Mount Morris Historical
231 District
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 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
197

מוזיאון ברוקלין 253  
המוזיאון לאמנות מודרנית   

,174 175
 Mulberry מאלּבֶרי, עיקול

97 Bend
מסלול הליכה 259  

 Manet, Edouard מאנֶה, ֶאדּוָאר
189

 Mangin, 'מאנז'אן, ז'וזף פ
90 ,42 Joseph F.

 Mannes מאנֶס קולג' למוסיקה
351 ,350 College of Music

 Manca, Albino מאנָקה, ָאלּבינֹו
55

מארּבֶל, הכנסייה הרפורמית 
 Marble של המכללה

 Collegiate Reformed Church
134

מפת האזור 131  
מפת רחובות מאוירת 133  
מארי, אליזבת ילדים נפגשים 

200
151 Murray Hill מארי היל

 Marine מארין מידלנד, בנק
66-7 Midland Bank

188 Marc, Franz מארק, פרנץ
מארשֶה )ז'אק(, מוזיאון לאמנות 

 Marchais )Jacques( טיבטית
254 Museum of Tibetan Art

מפת האזור 233  
מוזיאונים מחוץ למנהטן 39  

 Marsh, מארש, רג'ינלד
73 Reginald

 Bootleggers’ ה(מבריחים, רחוב(
96 Row

)ה(מגדלור האדום הקטן והגשר 
האפור הגדול )סוויפט( 235
מגדלי התאומים של סנטרל 
 Twin Towers of פארק וֶוסט
 ,43 ,40 Central Park West

214
 Bill of מגילת הזכויות, חדר

68 Rights Room
24 Epidemics מגיפות

 ,352 Meadowlands ֶמדֹולָנדס
353

214 Madonna מדונה
)ה(מדינות המזרחיות, המקדש 

 Eastern States הבודהיסטי
97 Buddhist Temple

מסלול הליכה 259  

מפת רחובות מאוירת 94-5  
 Madison Square מדיסון סקוֶור

126
מפת האזור 123  

מפת רחובות מאוירת 124  
 Madison מדיסון סקוֶור גארֶדן

135 ,126 Square Garden
אולם הספורט 362, 363  

אולם מופעי המוסיקה 352,   
353

המיטב של ניו יורק: בידור   
342

השליח ממנצ'וריה 348  
מפת האזור 131  

מדיסון סקוֶור, תיאטרון )אתר( 
 Madison Square Theater

126 )site(
 Madison Avenue מדיסון, שדרה

320-21
מהגרים ראו גם תחת שמות 

הלאומים 17
איסט וילג' 117  

ָאֶּפר איסט סייד 182  
מהומת גילדת הסתתים של 

 Stonecutters’ Guild Riot 1833
115 1833 of

מובי דיק )מלוויל( 48
152 Mobil Building מֹוּביל, בניין
 Modigliani, מודיליאני, ָאָמֶדאֹו

188 Amedeo
 Airport מודיעין נמלי התעופה

380 ,379 Information Service
 Van מוזיאון בית ואן קֹורטלָנד

 ,19 Cortlandt House Museum
240 ,21

מפת האזור 233  
)ה(מוזיאון האמריקני לאיור 

 Museum of American
198 Illustration

מוזיאון האקדמיה הלאומית 
 National Academy לעיצוב

186 Museum
מפת האזור 183  

מפת רחובות מאוירת 184  
ציור ופיסול 38  

)ה(מוזיאון החדש לאמנות 
 New Museum of בת־זמננו

100 Contemporary Art
מפת האזור 93  
ציור ופיסול 38  

מוזיאון הילדים של מנהטן 
 Children’s Museum of
364 ,219 Manhattan

מפת האזור 209  
מוזיאון הילדים של סטאֶטן 

 Staten Island איילנד
364 ,255 Children’s Museum

)ה(מוזיאון הלאומי לתולדות 
 Museum of the האינדיאנים

73 American Indian
בית המכס האמריקני 73  

עבודות יד ועיצוב 38  
מוזיאון הסטודיו בהארלם 

 ,38 Studio Museum in Harlem
273 ,230-31

מפת האזור 221  
 Museum מוזיאון העיר ניו יורק
 ,21 of the City of New York

324 ,323 ,199 ,27
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 37
מפת האזור 183  

סיורים 369  
עבודות יד ועיצוב 38  

רהיטים ותלבושות 38  
מוזיאון השידור ראו מרכז ֵּפיילי 

למדיה, ניו יורק 
)ה(מוזיאון לאמנות ולעיצוב 
 Museum of Arts & Design

149
מפת האזור 141  

עבודות יד ועיצוב 38  
קניות 323, 324  

)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית 
 Museum of Modern Art

247 ,172-5
אולם מופעי מוסיקה קלאסית   

ועכשווית 350-51
אוסף המוזיאון 174-5  

המיטב של ניו יורק 36  
חנות עיצוב 323, 324  
מדריך גלריות 172-3  

מפת האזור 167  
מפת רחובות מאוירת 168  

סרטים 349  
ציור ופיסול 38  

)ה(מוזיאון לאמנות עממית 
 Museum, אמריקנית

 ,323 ,171 American Folk Art
324

ציור ופיסול 38  
)ה(מוזיאון למורשת יהודית 

 Museum of Jewish Heritage
77

חנות המוזיאון 323, 324  
מסלול הליכה 268  

מפת האזור 65  
מוזיאון לתולדות המדיה 

 Museum of the Moving Image
349 ,246-7

מפת האזור 253  
מוזיאון שיכוני לֹוֶאר איסט סייד 

 Lower East Side Tenement
97 ,41 ,39 Museum

מסלול הליכה 258  
מפת האזור 93  

מוזיאונים וגלריות 
המוזיאונים של ניו יורק 38-9  

המיטב של ניו יורק:   
מוזיאונים 36-7

חנויות מוזיאונים 323, 324  
שימושון 368  

שעות פתיחה 368  
מוזיאונים מחוץ למנהטן 39

31 Moses, Robert מֹוזֶס, רוברט
פלאשינג ֶמדֹו־קֹורֹונָה פארק   

246
הפארק הלאומי ג'ונס ביץ'   

255
מוכת ירח 348

 Mould, Jacob מֹולד, ג'ייקוב ֵריי
Wrey

המוזיאון האמריקני לטבע   
216

מזרקת ּבֶֶת'סָדה 209  
מול המראה )מאנֶה( 189

 Mondrian, Piet מונדריאן, פיט
174

Monet, Claude מונה, קלוד
חבצלות המים 173  

מוזיאון ברוקלין 251, 253  
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

196
272 Montgomery מונטגומרי

 Montague מונטגיו ֶטראס
267 Terrace

 Montauk Club מֹונטֹוק, מועדון
248

 Montauk Point מֹונטֹוק ּפֹוינט
393

מוניות 387
 Taxi & מוניות ולימוזינות, נציבות

387 Limousine Commission
מוניות מים 385

148 MONY Tower מֹוני, מגדל
 Munch, Edvard מונק, אדוורד

175
 Monk, מונק, ת'לוניוס

230 Thelonius

 Monroe, Marilyn מונרו, מרילין
176

בניין אלדוראדו 214  
סטודיו למשחק 344  

 Museo del מּוֶסאֹו ֶדל ּבאריֹו
231 Barrio

אמנות מתרבויות אחרות 39  
מפת האזור 221  

פרנציסקוס מאסיזי 220  
מוסיקה קאמרית, אגודה 

350 Chamber Music Society
מוסיקה קלאסית ומוסיקה 

עכשווית, אולמות מופעים 
350-51

 Islamic מוסלמית, קהילה
47 community

 University מועדון האוניברסיטה
168 Club, The

מועדון הכותנה 247, 348
 Cotton )מועדון הכותנה )החדש

353 ,220 Club )new)
מועדון הכותנה )המקורי( 

 ,30-31 Cotton Club )original)
352

מועדונים, אולמות ריקודים 
ומקומות בילוי להומואים 

וללסביות 354-5
)ה(מועצה לחילופי סטודנטים 

 Council on בינלאומיים
 International Educational

370 Exchange
מוצרט, וולפגנג אמדאוס 

 Mozart, Wolfgang Amadeus
164

פסטיבל בעיקר מוצארט 215,   
,51 350

מוקדם בבוקר יום ראשון )הֹוֶּפר( 
200

מֹורגן ג'וניור, ג' ּפירּפֹונט 
 Morgan Jr., J. Pierpont 

164
56 Morgan Bank מֹורגן, בנק

 Morgan, J. מֹורגן, ג' ּפירּפֹונט
151 Pierpont

כוכב הודו 216  
ספריית ומוזיאון מֹורגן 164-5  

 Morgan מֹורגן, ספרייה ומוזיאון
164-5 Library & Museum

הדפסים וצילום 38  
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 36
הספריות של ניו יורק 39  

מפת האזור 151  

 ,161 Moore, Henry מּור, הנרי
214

Morris- מוריס־ג'ּוֶמל, אחוזה
235 ,23 ,19 Jumel Mansion

 Morris, William מוריס, וויליאם
159

מוריס, לוטננט קולונל רוג'ר 
235 Morris, Lt. Col. Roger
 Morris, Mark מוריס, מארק

346 ,248
 Moore, Marianne מּור, מריאן

112
מֹורנינגָסייד ָהייטס והארלם 
 Morningside Heights and

220-31 Harlem
 Morse, Samuel מֹורס, סמואל

115 ,24
 More, Sir מּור, סר תומאס

202 Thomas
 Moore, מּור, קלֶֶמנט קלארק

139 Clement Clark
הסמינר התיאולוגי כללי 138  

מותו של סוקרטס )דויד( 193
מזג האוויר וחילופי העונות 

50-53
גשמים 53  

מעלות החום 52  
שמש 51  

269 ,58 Pier 17 17 מזח
מפת רחובות מאוירת 83  

מזרקת שלושת הנערות 
המרקדות 209

מחול 346-7
 מחלקת התחבורה 369, 386

 Caisson מחלת הצוללנים
86 disease

מטיילים נכים, מלונות 279
משרד ראש העיר לבעלי   

 Mayor’s Office for מוגבלויות
 ,278 People with Disabilities

370
שימושון 370  

מטיילים סטודנטים 370
 MetLife Building ֶמטלָייף, בניין

154 ,60
מפת האזור 151  

מפת רחובות מאוירת 152  
 Mets ֶמטס, קבוצת הבייסבול

362 baseball team
 Metroliner )מטרוליינר )ָאֶסלָה

393 ,392 ))Acela
 ,392 Metro-North 'מטרו־נֹורת

393
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מטרופוליטן, בית האופרה 
 Metropolitan Opera House

351 ,350 ,214-15 ,140
המיטב של ניו יורק: בידור   

343
מוכת ירח 348  

מפת האזור 211  
מפת רחובות מאוירת 212  
תיאטרון הבלט האמריקני   

,346 347
מטרופוליטן, בניין חברת ביטוח 

 Metropolitan Life החיים
127 Insurance Company

מפת רחובות מאוירת 125  
מטרופוליטן, המוזיאון לאמנות 
 Metropolitan Museum of Art

190-93 ,42 ,26
אולם מופעי מוסיקה קלאסית   

ועכשווית 350, 351
אוסף המוזיאון 194-7  

אמנות מתרבויות אחרות 39  
המיטב של ניו יורק:   

מוזיאונים 37
חנות המוזיאון 323, 324  

מסלול הליכה 264  
מפת האזור 183  

סיור בסנטרל פארק 207  
ציור ופיסול 38  

רהיטים ותלבושות 38  
מטרופוליטן, חנות בית האופרה 

 Metropolitan Opera Shop
324 ,322

מטרופוליטן, להקת האופרה 
 Metropolitan Opera Company

214-15
 Parks קונצרטים בפארק  

51 Concerts
 Mead, William מיד, וויליאם 

43
אוניברסיטת קולומביה 222  

בתי וילארד 176  
האנדרטה הלאומית מבצר   

קלינטון 77
הבניין המוניציפלי 85  

הדואר המרכזי 135  
הכנסייה הפריסביטריאנית   

הראשונה 114
כנסיית הזיכרון ג'אדסון 115  

מוזיאון ברוקלין 250  
ספריית ּפירּפֹונט מֹורגן 164  
תחנת הרכבת פנסילבניה   

135
מידות 350

Müller- מיּולֶר־מאנק, פיטר
252 Munk, Peter

מיּוצ'ּוָאל אוף ניו יורק, מגדל 
 )MONY( Mutual of New York

148 Tower
 Meatpacking מיטֶּפקינג, רובע

112 District
353 Mitchell, Joni מיטשל, ג'וני

 Meisner, Sandy ָמייזנֶר, סנדי
344

Museum Mile ָמייל המוזיאונים
מפת רחובות מאוירת 184-5  

שימושון 51, 368  
 Mailer, Norman מיילר, נורמן

267
 ,133 ,51 ,28 Macy’s מייסיז

134-5
מדריך קניות 319  

מצעד חג ההודיה 52  
תצוגת זיקוקי די־נור 51  
 Macy, מייסי, רולנד האסי

134 Rowland Hussey
 Masefield, John ֵמייספילד, ג'ון

260 ,113
ֵמייֶּפלת'ֹורּפ, רוברט 

 ,48 Mapplethorpe, Robert
253

83 Meyer’s Hotel ֵמיֶירז, מלון
Michelangelo מיכלאנג'לו

כנסיית ריברסייד 225  
רישומים של מגדת עתידות   

לובית 195
מילֵיי, עדנה סיינט וינסנט 

 Millay, Edna St. Vincent
260 ,112

האקדמיה למוסיקה של   
ברוקלין 248

 Miller, Arthur מילר, ארתור
266

לאחר הנפילה 215  
142 Miller Building מילר, בניין

132 Miller, Glenn מילר, גלן
מי מפחד מווירג'יניה וולף? 

)ָאלּבי( 49, 260
 Minuit, Peter מיניּואיט, ֶּפֶטר

 64 ,18-19
האנדרטה לזכרו 64  

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

186 ,49
174 Miró, Joan מירו, ז'ואן

)ה(מכון הלאומי למחול 
346 National Dance Institute

 Meketre )ֶמּכֶתֶרה )קבר מצרי
196

 Malevich, ָמלֶביץ', קזימיר
174 Kasimir

 Melville, Herman מלוויל, הרמן
260 ,241

מובי דיק 48  
 ,289 ,43 Pierre Hotel מלון ּפיֶיר

314 ,313
מלונות 276

אכסניות נוער 278  
ארוחת בוקר 277, 279  

בד־אנד־ברקפסט 276, 277,   
279

תשלומים נוספים 276  
ברים 314-17  

הזמנת חדרים 278  
היכן לחפש 276  

חופשות מיוחדות 278  
טיפים 277  
ילדים 279  

מדריך לבחירת מלון 280-91  
מחירים 276  

מטיילים נכים 279  
מעונות סטודנטים 278  

מתקנים 277  
נמלי תעופה 378-381  
סוכנויות הזמנות 277  

שירות חדרים 269  
תשלום 278  

 Civil War מלחמת האזרחים 
25

מלחמת העצמאות האמריקנית 
22-3 ,17

 Vietnam מלחמת וייטנאם
224 War

Manhattan מנהטן
איסט וילג' 116-21  

ָאֶּפר איסט סייד 182-203  
ָאֶּפר וֶוסט סייד 210-19  

ָאֶּפר מידטאון 166-81  
ָאֶּפר מנהטן 234  

גראֶמרסי ורובע פלֶטָאיֶירן   
122-9

גריניץ' וילג' 108-15  
הברונקס 240-41  

הקדמה 14-15  
לֹוֶאר איסט סייד 92-9  
לֹוֶאר מידטאון 148-63  

לֹוֶאר מנהטן 64-79  
מֹורנינגָסייד ָהייטס והארלם   

220-31
מסלול הליכה 265  

סאּות' סטריט סיּפֹורט   
והמרכז העירוני 80-91
סוהו וטרייּבֶָקה 102-07  

סנטרל פארק 204-9  
צ'לסי ורובע הבגדים 130-39  

רובע התיאטראות 140-49  
מנהטן, בית המעצר לגברים 

 Manhattan Detention Center
84 for Men

מנהטן, בית הספר למוסיקה 
 Manhattan School of Music

351 ,350
 Bank of )מנהטן, בנק )לשעבר
155 ,57 Manhattan )former(

מנהטן, מועדון התיאטרון 
 Manhattan Theater Club

347 ,344
 Manhattan Mall מנהטן, קניון

133 ,132
מנהלת עבודות הפרויקטים 

 Works Projects Administration
31

מנהרת קווינס־מידטאון 
31 Queens-Midtown Tunnel

 Hanukkah מנורת חנוכה
53 Menorah

מנזר גבירתנו של מחרוזת־
 Mission of Our Lady התפילה

76 of the Rosary
מנזר הלב הקדוש, בית ספר 

 Convent of the Sacred Heart
265 School

22 Stamp Act מס הבולים
מסוף האוטובוסים ּפֹורט 

 Port Authority Bus אֹותֹוריטי
389 ,382 Terminal

 Chamber of ה(מסחר, לשכה(
67 Commerce

מסילת הרכבת נֹורֶת'רן פסיפיק 
176 Northern Pacific Railroad

מסים, מחאות 19
 Pendant Mask מסכת תליון

190
)ה(מסמר )ּפֹומֹודֹורֹו( 61

מסעדות 292-317
ארוחות ערב וארוחות צהריים   

313
ארוחות קלות ונשנושים   

312-14
גישה לכיסאות גלגלים 293  

הזמנת מקום 293  
חדרי־תה 313  

טווח המחירים הזול 292-3  

טיפים 292  
ילדים 293, 365  

מדיניות העישון 293  
מדריך לבחירת מסעדה   

296-311
מה לאכול 294-5  

מחירים 292  
מסים 292  

ניו יורק בשעות הקטנות 359   
,358

קוד לבוש 293  
קפה ועוגה 313  

שעות 293  
תפריטים 292  

מס קנייה 
מלונות 276-7  

קניות 318  
מעבורות 369

מעבר לאופק )אֹו'ניל( 49
מפות 386

מפות )העיר( 404-425
מפת האזור 65

 מפת האזור 109
בימת מופעי מוסיקה תחת   

כיפת השמיים 351
מסלול הליכה 261  

תערוכת אמנות תחת כיפת   
השמיים 50

מפת האזור 123
מפת רחובות מאוירת 124-5  

מפת רחובות מאוירת 67
ראו גם מוזיאון לאומי   

לתולדות האינדיאנים, )ה(
 מפת רחובות מאוירת 83

 MacDougal ֶמקדּוגֶל, סמטה
260 Alley

 Temple of Dendur מקדש ֶדנדּור
191

 McComb, ֶמקֹומּב, ג'וניור, ג'ון
107 ,90 ,42 Jr., John

 McKim, Charles ֶמקים, צ'ארלס
43

אוניברסיטת קולומביה 222,   
224

בתי וילארד 176  
האנדרטה הלאומית מבצר   

קלינטון 77
הבניין המוניציפלי 85  

הדואר המרכזי 135  
הכנסייה הפריסביטרית   

הראשונה 114
כנסיית הזיכרון ג'אדסון 115  

מוזיאון ברוקלין 250  

ספריית ּפירּפֹונט מֹורגן 164  
תחנת הרכבת פנסילבניה   

135
 Macmillan מקמילן, מו"ל

114 Publishing Company
 McKenney, Ruth ֶמֶקני, רות

111
 Macready, ֶמקרידי, צ'ארלס

48 Charles
 )Martin )Billy )מרטין )בילי

329 ,328
 Martiny, Philip מרטיני, פיליפ

85
215 Martin, Steve מרטין, סטיב
 Martins, Peter מרטינס, פיטר

346
מרכבת הניצחון הגדולה )דירר( 

253
 World מרכז הסחר העולמי
,72 ,43 ,33 Trade Center

לֹוֶאר מנהטן 54  
מפת האזור 65  

 Urban Center, ה(מרכז העירוני(
 176 The

)ה(מרכז העירוני למוסיקה 
 City Center of Music ולמחול

347 ,346 ,148 and Dance
מפת האזור 141  

מרכז התרבות סנאג הארבור 
 Snug Harbor Cultural Center

254-5
מפת האזור 233  

פסטיבל הקיץ 51  
 Paley Center מרכז ֵּפיילי למדיה

171 ,39 for Media
מפת האזור 167  

מפת רחובות מאוירת 168  
סרטים 349  

 Marlborough, מרלבורו, דוכס
171 Duke of

 Marsalis, ָמרסאליס, ברנפורד
352 Branford

 Marsalis, ָמרסאליס, ווינטון
353 Wynton

 Northern ה(מרפאה הצפונית(
111 Dispensary, The

מסלול הליכה 260  
ֶמרקין, אולם הקונצרטים 

351 ,350 Merkin Concert Hall
 Marx, Groucho מרקס, גראוצ'ו

214
 Marx Brothers מרקס, האחים

246 ,185



4 4 84 4 9 ס ק ד נ י א ס ק ד נ י א

מרקש )סטלה( 192
מרשל, השופט העליון ֶת'רגּוד 

 Marshall, Chief Justice
228 Thurgood

 Marathon running מרתון, ריצה
363 ,362

משחק הפסיאנס )ויֹון( 175
משחק הקלפים )סזאן( 192

משחקי מחבט, ספורט אולמות 
363 ,362

ראו גם צ'לסי ּפירז   
משטרה 372

 Messiah משיח, שירה בציבור
53 Sing-In

משפחת קוסבי 112
מתחים בין־גזעיים 32

 Nast, Thomas נאסט, תומאס
128

 Nevelson נֶבֶלסֹון )לואיז( פלאזה
67 )Louise( Plaza

Nevelson, Louise נֶבֶלסֹון, לואיז
Noguchi, Isamu נֹוגּוצ'י, איָסמּו

קובייה 66  
 Neue נֹויֶה גאלרי ניו יורק

186 Galerie New York
מפת האזור 183  

נוכחות לילית IV )נֶבֶלסֹון( 185
 Norman, Jessye נורמן, ג'סי

215
נזירות החסד האמריקניות 

76 American Sisters of Charity
ניו אורלינס, תזמורת הג'אז 

 New )וודי אלן ואדי דייוויס(
 Orleans Jazz Band )Eddy Davis

352 & Woody Allen(
353 Café Carlyle  

 New Amsterdam ניו אמסטרדם
18 ,17

 New ניו אמסטרדם, תיאטרון
147 Amsterdam Theatre

מפת האזור 139  
 Newark ניוארק, נמל התעופה

381 Airport
ניו ג'רזי, המרכז לאמנויות 

 New Jersey הבמה
 Performance Arts Center

351 ,350
 New )ניו ג'רזי טרנזיט )אוטובוסי

382 Jersey Transit
ניוהאוס )מיצי א'(, תיאטרון 

 Newhouse )Mitzi E.( Theater
215

מפת רחובות מאוירת 212  
ניוהאוס, מרכז לאמנות בת־

 Newhouse Center for זמננו
254 Contemporary Art

 New Haven, ניו ֵהייבֶן, קונטיקט
377 Connecticut

155 News Building ניוז בילדינג
מפת רחובות מאוירת 153  

ניו זילנד, שגרירות 371
ניו יורק 

 New York ניו יורק, אולם המדע
246 Hall of Science

מפת האזור 233  
 New York ניו יורק, אוניברסיטה

115 University
אולם מופעי מחול 346, 347  

בית צרפת 114  
מפת האזור 109  

 New York ניו יורק, אופרה ובלט
148 City Opera and Ballet

ניו יורק אחרי מלחמת העולם 
השנייה 32-3

 New ניו יורק איבנינג פוסט
176 York Evening Post

 New York Stock ניו יורק, בורסה
72-3 ,57 Exchange

מפת רחובות מאוירת 66  
ניו יורק, בית המשפט המחוזי 
 New York County Courthouse

84-5
 Bank of New York ניו יורק, בנק

57 ,55 ,23
 New ניו יורק בנק אוף ֵסייבינגז

 York Bank for Savings 
230-31

 ניו יורק בשעות הקטנות 
358-9

ניו יורק בתחילת דרכה 18-19
 New York ניו יורק גאזֶט

20 Gazette
ניו יורק, האגודה להיסטוריה 

 New-York Historical Society
218

 New York ניו יורק, הגן הבוטאני
242-3 Botanical Garden

מפת האזור 233  
 New York ניו יורק הוספיטל

23 Hospital
מפת האזור 211  

ניו יורק, החברה לביטוח חיים 
 New York Life Insurance

126 Company
מפת רחובות מאוירת 125  

ניו יורק, החברה לתרבות אתית 
 New York Society for Ethical

214 Culture
'ניו יורק היא ארץ הספרים' 
 New York is )יריד ספרים(

52 Book Country
ניו יורק המהפכנית 22-3

ניו יורק, הספרייה הציבורית 
 ,26 New York Public Library

146 ,43 ,39 ,29
 for לאמנויות הבמה  
215 Performing Arts

מרכז שֹומּבֶרג לחקר   
התרבות השחורה 229

 New York ניו יורק הראלד
134 ,132 Herald
ניו יורק, התזמורת 

 New York הפילהרמונית
Philharmonic

ֵאייבֶרי פישר הול 215  
קונצרטים בפארק 51  

ניו יורק, חנות הספרייה 
 New York Public הציבורית

324 ,322 Library Shop
 New York ניו יורק טיימס

371 ,25 Times
ג'ון פינלי 198  

טיימס סקוֶור 147  
מידע בנושאי בידור 340,    

369
ניו יורק יאנקיז, קבוצת 

 New York Yankees הבייסבול
346 team

 New York ניו יורק מגזין
341 ,340 magazine

מידע בנושאי בידור 369  
 New York State ניו יורק, מדינה

12-13
ניו יורק, מוזיאון המשטרה 

 New York City Police העירוני
84 ,76 ,39 Museum

ניו יורק, מוזיאון מכבי־האש 
 New York City Fire Museum

107 ,39
מפת האזור 103  

 New ניו יורק, מועדון היאכטות
170 ,145 York Yacht Club

ניו יורק, מחלקת הפארקים 
 New והבילויים של העיר

 York City Parks & Recreation
363 Department

 New York City ניו יורק, מרתון
52 Marathon

ניו יורק סיטי אנד קו )לשכת 
הועידות והמבקרים של ניו 
 New York( .NYC & Co )יורק

 )Convention & Visitors Bureau
368 ,277 ,50

 New York ניו יורק פאלאס, מלון
176 Palace Hotel

 New York Post ניו יורק פוסט
265 ,21

 New ניו יורק, פסטיבל הסרטים
348 ,52 York Film Festival
ניו יורק, פסטיבל שייקספיר 

 New York Shakespeare
120 Festival

 New Yorker, ה(ניו יורקר(
30 The

מידע בנושאי בידור 340, 369  
ניו יורק, שירותי החירום 

 New York הרפואיים במלונות
 Hotel Urgent Medical Services

357
 New ניו יורק, תיאטרון המדינה
 ,346 ,214 York State Theater

347
מפת האזור 211  

מפת רחובות מאוירת 212  
עונת האביב 50  

247 Newman, Paul ניומן, פול
Nadelman, Elie נֵייֶדלָמן, אלי

טנגו 121  
שעון בניין פּולֶר 181  

תיאטרון מדינת ניו יורק,   
פסלים 214

 Knight, Gladys נייט, גלאדיס
230

 Nightingale, נָייטינגֵייל, פלורנס
225 Florence

 Nixon, ניקולאס, ריצ'ארד
175 Nicholas

 Nixon, 'ניקסון, ריצ'ארד מ
134 Richard M.

 Knicks ניקס, קבוצת הכדורסל
360-61 ,135 basketball team

אירועים עונתיים 52  
המיטב של ניו יורק: בידור   

342
ניֶקרּבֹוֶקרז, קבוצת הבייסבול 

 Knickerbockers baseball team
124 ,25

 Knickerbocker ניֶקרּבֹוֶקר, מועדון
124 Club

 Harbor of )נמל דיֶיפ )טרנר
202 Dieppe )Turner(

 Nesbit, Evelyn נֶסּביט, ֶאוֶולין
126

נס ברחוב 34 134
נערה עם מנדולינה )פיקאסו( 

174
נפילת הבורסה 30-31, 73

 Next Wave נֶקסט וֵוייב, פסטיבל
350 ,346 Festival

נשקיית החטיבה השביעית 
 Seventh Regiment Armory

187 ,53
 A Squadron A נשקיית יחידה

185 Armory

סאּבוֵויי 390-91
מפה ראו דף אחרון וכריכה   

אחורית
סאּות'ברידג', מגדלי 

59 Southbridge Towers
 South סאּות' סטריט סיּפֹורט
 ,86 ,58-59 Street Seaport

269
אולם מופעי המוסיקה 351  
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
מפת רחובות מאוירת 82-3  

סאּות' סטריט סיּפֹורט, מוזיאון 
 South Street Seaport Museum

39
268 South Cove סאּות' קֹוב

180 Sutton Place סאטֹון ּפלֵייס
 Sullivan, Louis סאליבן, לואיס

121
סאלמאגּונדי, מועדון 

114 Salmagundi Club
 Sandburg, Carl סאנדברג, קרל

248
 Saks Fifth סאקס פיפת' אבניו

Avenue
מדריך קניות 319  

מפת רחובות מאוירת 168  
174 Severini, Gino ֶסבֶריני, ג'ינו
 Severance, H. ֶסבָרנס, ה' קרייג

155 Craig
 Segovia, ֶסגֹוביָה, ָאנדֶרס

197 Andrés
סוד הגן הנעלם )ּבֶרנֶט( 209

 SoHo and סוהו וטרייּבֶָקה
102-7 TriBeCa area

המיטב של ניו יורק: קניות   
320-21

הרובע ההיסטורי של   
אדריכלות הברזל־היצוק 42

מפת רחובות מאוירת   
104-05

סוואנק, ֵהייֶדן, קֹונֶל ושות' 
 Swanke, Hayden, Connell &

170 Partners
 Swift, סוויפט, הילֶדגארד הֹויט

235 Hildegarde Hoyt
 Sawyer, Phillip סֹויֶיר, פיליפ 

68
 Soyer, Raphael סֹויֶיר, רפאל

186
 Sonnabend סֹונאּבֶנד גאלרי

104 Gallery
169 Sony Building סֹוני, בניין
סוסים, רכיבה ומרוצים 346, 

347
 Super Shuttle סופר שאֶטל

383 ,379
 Blizzard 1888 סופת השלג של

27 of 1888
225 Socrates סוקרטס

335 ,334 Sotheby’s סות'ביס
Cézanne, Paul סזאן, פול

המתרחץ 174  
מוזיאון ברוקלין 253  

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
196

משחק הקלפים 192  
 Staten Island סטאֶטן איילנד

254
המוזיאון הפתוח לתולדות   

ריצ'מונד טאון 21
סטאֶטן איילנד, הגן הבוטאני 

 Staten Island Botanical
255 Garden

 Staten סטאֶטן איילנד, מעבורת
78-9 ,29 Island Ferry

ילדים 364  
מפת האזור 65  

ניו יורק בשעות הקטנות 358,   
359

תחבורה 369, 385  
סטאנדרד אֹויל, בניין )לשעבר( 

 Standard Oil Building )former(
55

מפת רחובות מאוירת 66  
 Stowe, סטֹו, הארייט ּביצֶ'ר

266 Harriet Beecher
ְסטֹוקֹובסקי, ליאופולד 

149 ,49 Stokowski, Leopold
סטֹוקס, וויליאם ֶארל דֹודג' 

 Stokes, William Earl Dodge
219
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 Stewart, A. סטיוארט, א"ט
T. 121

 Stuart, סטיוארט, גילברט
194 Gilbert

ג'ורג' וושינגטון 218  
 Stuyvesant ְסָטייבֶָסנט סקוֶור

129 Square
מפת האזור 123  

ְסָטייבֶָסנט פוליקליניק 
119 Stuyvesant Polyclinic

 Stuyvesant, ְסָטייבֶָסנט, ֶּפֶטר
118 ,19 ,17-18 Peter

מקום קבורתו 121  
פסל בכיכר 85, 129  
ְסָטייבֶָסנט־פיש, בית 

119 Stuyvesant-Fish House
 Steinbeck, John סטיינבק, ג'ון

234
 Stein, Gertrude סטיין, גרטרוד

197 ,190
 Steichen, ְסָטייֶקן, אדוארד

Edward
דיוקן של ּפיקפֹורד 253  

המוזיאון לאמנות מודרנית   
175

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
195

 Still, Clyfford סטיל, קליפורד
197

37 Stella, Joseph סטלה, ג'וזף
192 Stella, Frank סטלה, פרנק
סטראנד )כיום ווייטהול סטריט( 
 Strand )now Whitehall Street(

19
סטרבינסקי, ליאופולד 

219 Stravinsky, Leopold
 Stradivari, ְסטָרדיווארי, אנטוניו

197 Antonio
 Strawberry ְסטרֹוּבֶרי פילדז

208 Fields
מפת האזור 205  

סיור בסנטרל פארק 206  
 Striver’s Row ְסטָרייבֶרז רֹואּו

272 ,229
 Straight, סטֵרייט, ווילארד

186 Willard
149 Stern, Isaac סטרן, אייזק

107 Stern, Rudi סטרן, רודי
 Strasberg, Lee סטרסברג, לי

344 ,47
186 Segal, George 'סיגל, ג'ורג

 Seagram Building סיגראם, בניין
177 ,167 ,41

סיורי הליכה בעיר 369
סיטון, אליזבת אן, הקדושה 

76 Seton, Saint Elizabeth Ann
קתדרלת פטריק הקדוש 179  

מפת האזור 65  
241 City Island סיטי איילנד

מפת האזור 233  
 Citigroup סיטיגרּוּפ, מרכז

177 ,43 Center
מפת האזור 61, 167  

 City )סיטי הֹול )בניין העירייה
92 ,42 ,41 Hall
מפת האזור 81  

סיטי הֹול פארק ופארק רֹואּו 
 City Hall Park and Park Row

92
מפת האזור 81  

סיטי קולג' של אוניברסיטת 
 City College העיר ניו יורק

 of the City University of New
228 York

 Simon סיימון )ניל(, תיאטרון
345 )Neil( Theater

49 Simon, Paul סיימון פול
סן רמו 214  

247 Simon, Neil סיימון, ניל
Saint- סיינט־גֹוֶדנז, אֹוגאסֶטס

260 Gaudens, Augustus
מזבח כנסיית העלייה 114  

פסל האדמירל פאראגֶט 126  
 St. סיינט וינסנט הוספיטל

373 Vincent’s Hospital
 St. Luke’s סיינט לּוקס ּפלֵייס

112 Place
מפת רחובות מאוירת 110  

סיינט לּוקס רוזוולט הוספיטל 
 St. Luke’s Roosevelt Hospital

373
סיינט ניקולאס, הרובע 

 St. Nicholas ההיסטורי
229 Historic District

 St. סיינט ניקולאס, מלון
106 Nicholas Hotel

מפת רחובות מאוירת 105  
225 Silva, Pedro סילבָה, פדרו
247 Silvers, Phil סילבֶרס, פיל

 Symphony סימפוני סֵּפייס
345 ,344 Space

אולם מופעי מוסיקה קלאסית   
ועכשווית 350, 351

אולם מופעי מחול 346, 347  
 Singer Building סינגר, בניין

106

מפת רחובות מאוירת 105  
סינגר, חברת מכונות התפירה 
 Singer Sewing Machine Co.

218 ,106
סינֹוד הגמוני הכנסייה הרוסית 
אורתודוכסית מחוץ לגבולות 

 Synod of the Bishops of רוסיה
 the Russian Orthodox Church

185 Outside of Russia
 Chinese סינית, קהילה

46 community
349 Cinema Village 'סינמה וילג

סיפור אהבה 348
סיפור הפרברים )ברנשטיין( 

214 ,212
סיּפֹורט והמרכז העירוני, אזור 

 Seaport and Civic Center area
82-93

המיטב של ניו יורק: קניות   
320-21

 Seaport Plaza סיּפֹורט פלאזה
58

סירות, בית מלאכה לבנייה 
82 Boat Building Shop

 Sloan & ְסלֹון אנד רוברטסון
Robertson

בניין צ'אנין 154  
בניין פֶרנץ' )פרד פ'( 159  

265 Sloan, Adele ְסלֹון, ָאֶדל
 ,115 Sloan, John ְסלֹון, ג'ון

260 ,197
Salinger, J. D. 260 סלינג'ר, ג"ד

אוניברסיטת קולומביה 224  
התפסן בשדה השיפון 209  
)ה(סמינר התיאולוגי הכללי 

 General Theological Seminary
138

230 Smith, Bessie סמית', בסי
54 Smyth, Ned סמית', נד

סמית'סוניאן, מוסד )ה( 
186 Smithsonian Institution
 Rag Gang סמרטוטים, כנופיה

158
 St. )סן לורן ריב גֹוש )איב

 Laurent Rive Gauche )Yves(
327 ,326

 San Remo סן רמו, דירות
214 Apartments

סיור בסנטרל פארק 207  
 San Remo Café סן רמו, קפה

48
 ,25 Central Park סנטרל פארק

205-09

בימת הקונצרטים תחת   
כיפת השמיים 351

המיטב של ניו יורק: בידור   
343

ילדים 364, 365  
לוקיישנים של הסרטים סיפור   

אהבה ואיש המרתון 348
סיור מודרך 206-07  

ריצה ורכיבה על אופניים 363   
 ,362

סנטרל פארק, בימת הקיץ 
 Central Park Summer Stage

51
סנטרל פארק וֶוסט מס' 55 
 Central Park West, No. 55

348 ,213
 ,151 Sniffen Court ְסניֶפן קֹורט

159
159 Sniffen, John ְסניֶפן, ג'ון

 Century ֶסנצ'ּורי, דירות
213 Apartments

ספורט 360-61
ילדים 364-5  

ניו יורק בשעות הקטנות 358,   
359

ספורטאים חובבים, אגודת 
 Amateur Athletic Union )AAU(

363 )AAU(
 Ship-building ספינות, בנייה 

19
ספרדית, הארלם )ְסּפאניש 

231 Spanish Harlem )הארלם
 Library at ספריית השחקנים

128 the Players, The
מפת רחובות מאוירת 124-5  

ספריית מוזיאון אמנויות הבמה 
 Library Museum of the

351 Performing Arts
 St. ספריית מרקוס הקדוש

138 Mark’s Library
 Bookstores ספרים, חנויות

344-5
 Springsteen, ספרינגסטיין, ברוס

352 Bruce
 Scorsese, סקורסזה, מרטין

348 Martin
סקידמור, אֹווינגס אנד ֶמריל 

 Skidmore, Owings & Merrill
177

 Sargent, סרג'נט, ג'ון סינגר
194 John Singer

 Seurat, Georges 'ֶסָרה, ז'ורז
195

 Serra, Richard ֶסָרה, ריצ'ארד
174

 Circle Line סרקל לָיין, סיורים
385 Tours

ילדים 364, 365  
יאכטות תיירים 369  

מעבורת לפסל החירות 369  

עבדות 18-19, 20
ביטול העבדות 24  

מרד 21  
 Sex עברות מין, הקו החם

373 Crimes Report Line
עולמה של כריסטינה )וואיֶית'( 

172
)ה(עולמי, המרכז הפיננסי 

 ,40 World Financial Center
69 ,54

ּבאֶטרי פארק סיטי 72  
מפת האזור 65  

)ה(עידן המוזהב )טוויין( 27
עידן הפזרנות 26-7

אחרי מלחמת העולם השנייה   
30-1

אירועים עונתיים 50-53  
בין מלחמות העולם 30-31  

גוון אתני 42-5  
הגעה לניו יורק 378-83  

המאה ה־19 22-3  
העידן המהפכני 22-3  

התקופה המוקדמת 16-17  
התקופה הקולוניאלית 18-19  

ניו יורק על המפה 12-13  
ניו יורקים ראויים לציון 48-9  

סוף המאה 28-9  
סקירה 35-49  

קווי הרקיע 54-61  
ראו גם מנהטן   

תחבורה 384-93  
96-7 Bloody Angle עיקול הדמים

עיקשות הזיכרון )דאלי( 174
עירום )מודיליאני( 188

עישון 368
עיתונאות, בית הספר 

באוניברסיטת קולומביה 
 School of Journalism,

222 Columbia University
עיתונים, טלוויזיה ורדיו 371

 Newspaper ה(עיתונים, רחוב(
90 Row

עיתוני סאלמאגּונדי )אירווינג( 
114

)ה(עלה האחרון )אֹו הנרי( 112

)ה(עלמות מאביניון )פיקאסו( 
174 ,173

ענפי ספורט שדה ומרוצים 363
ראו גם צ'לסי ּפירז   

ערעורים, בית המשפט 
126 Appellate Court

מפת רחובות מאוירת 125  

 Pavlova, Anna ּפאבלֹובָה, אנה
248

פאוול, ג'וניור, אדם קלייטון 
229 Powell, Jr., Adam Clayton

 Power, Tyrone ּפאוֶור, טיירון
181

 Palace פאלאס, תיאטרון
345 Theater

פאן אמריקן, בניין ראו ֶמטלָייף, 
בניין 

 van der פאן ֶדר רֹוֶהה, מיס
186 ,177 Rohe, Mies

Papp, Joseph ּפאּפ, ג'וזף
התיאטרון הציבורי 347 118,   

,344 ,343
פסטיבל שייקספיר   

120 Shakespeare Festival
 Papp )Florian( )ּפאּפ )פלוריאן

335 ,334
113 Patchin Place ּפאצ'ין ּפלֵייס

מסלול הליכה 260  
מפת רחובות מאוירת 111  
99 Puck Building ּפאק, בניין
פאראגֶט, האדמירל דייוויד, 

 Farragut, Admiral David פסל
126 ,124 statue

 Paramount ּפאראמאונט, בניין
147 Building

ּפאראמאונט ּפיקצֶ'רז 
246-7 Paramount Pictures
 פאריז דרך החלון )שאגאל( 

188
 Farrington, פארינגטון, א"פ

87 E. F.
 Farina, Pinin פארינָה, ּפינין

175 ,173
 Parrish, ּפאריש, ָמקספילד

317 Maxfield
St. Regis Hotel )חדר קינג   

קֹול( 280
 Park פארק אבניו פלאזה

169 Avenue Plaza
פארק סלֹוּפ, הרובע ההיסטורי 

 Park Slope Historic District
248
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 Park Theater פארק, תיאטרון
91

26 Fashion Row פאשֶן רֹואּו
 Pavarotti, פבארוטי, לוצ'אנו

215 Luciano
 Phébus, Gaston ֶפּבּוס, גסטון

165
 ,68 Federal Hall פדרל הֹול 

351
מפת רחובות מאוירת 67  

תערוכות היסטוריות 39  
 Federal פדרל ריזֶרב, בנק

68 Reserve Bank
מפת רחובות מאוירת 67  

 Poe, Edgar Allan פו, אדגר אלן
260 ,126 ,111 ,48

231 Puerto Rico פוארטו ריקו
פוטבול אמריקני 52, 362, 363
 Pollard, פולארד, ג'ורג' מֹורט

215 George Mort
 Pollock, Jackson ּפֹולֹוק, ג'קסון

48
המוזיאון לאמנות מודרנית   

,174 247
ֶקצב סתיו 197  

 Pollock, St. ּפֹולֹוק, סיינט קלייר
225 Clair

 Polo/Ralph פולו/ראלף לורן
264 Lauren

 Fulton, Robert פּולטֹון, רוברט
112 ,25 ,24

מקום קבורתו 68  
 Fulton פּולטֹון, רציף מעבורות

266 Ferry landing
59 Police Plaza ּפוליס פלאזה

 Pulitzer, Joseph פוליצר, ג'וזף
264

בית הספר לעיתונאות,   
אוניברסיטת קולומביה 222

 Polish פולנית, קהילה
47 community

מצעד יום ּפּולאסקי )קזימיר(   
 Pulaski )Casimir( Day Parade

52
 Fuller Company פּולֶר קומפני

181
 Pomodoro, ּפֹומֹודֹורֹו, ָארנָלדֹו

61 Arnaldo
 Pomander Walk ּפֹוָמנֶדר וֹוק

218
 von Trapp פון טראפ, משפחת

47 family
219 Pons, Lily ּפֹונס, לילי

 Pusterla, ּפּוסֶטרלָה, ָאטיליֹו
85 Attilio

 Foster, Stephen פוסטר, סטיבן
24

49 Fosse, Bob פֹוסי, בוב
239 Pucelle, Jean ּפּוֶסל, ז'אן

 Poussin, Nicolas ּפּוָסן, ניקולה
196

 Foucault’s פּוקֹו, המטולטלת
162 Pendulum

 Faulkner, Barry פֹוקנֶר, בארי
73

 Faulkner, פֹוקנֶר, וויליאם
260 William

 Forbes פֹורּבס, בניין כתב־העת
114 Magazine Building

מפת האזור 109  
 Forbes, פֹורּבס, מלקולם

114 Malcolm
 Ford פורד, בניין הקרן
Foundation Building

מפת רחובות מאוירת 153  
 Puerto Rican פורטוריקני, מצעד

51 Day Parade
177 Porter, Cole פורטר, קֹול

 Voorlezer House פֹורלֶזֶר ָהאּוס
254

72 Petit, Philippe ֶּפטי, פיליפ
ֶּפטרי, חצר הפיסול האירופי 
 Petrie European Sculpture

196 Court
 St. Patrick’s פטריק הקדוש, יום

50 ,44 Day
 FusionArts פיּוזֶ'ן־ָארטס, מוזיאון

101 Museum
ּפָיֹוניר )ספינה( 83, 84, 364

 Pisano, ּפיזאנֹו, ג'ובאני
197 Giovanni

 Peterson, פיטרסון, אוסקר
353 Oscar

138 Pei, I. M. ֵּפיי, א"מ
46 Five Points ָפייב ּפֹוינטס

198 Pyle, Howard ָּפייל, הווארד
 Paley, William 'ֵּפיילי, וויליאם ס

S. 171
168-9 Paley Park ֵּפיילי פארק

 Pace ֵּפייס, אוניברסיטה
59 University

Pace- ֵּפייס־וילֶדנשטיין, גלריה
335 ,334 Wildenstein Gallery

מפת רחובות מאוירת 105  
 Pierre de )ּפיֶיר ֶדה ויסאן )רודן

253 Wissant )Rodin(

 ,289 ,43 Hotel Pierre ּפיֶיר, מלון
318 ,314 ,313

 ,147 Fields, W. C. פילדז, ו"ק
246

 Phillips Club, פיליּפס, מועדון
277 The

 ,348 Film Forum פילם פורום
349

המיטב של ניו יורק: בידור   
342

ניו יורק בשעות הקטנות 358  
פילמֹור איסט, אודיטוריום 

271 Fillmore East Auditorium
 Peale, ּפיל, נורמן וינסנט

134 ,133 Norman Vincent
 Finnish פינית, קהילה

47 community
 Finlay )John( טיילת ,)פינלי )ג'ון

198 Walk
 Pissarro, Camille פיסארו, קאמי

253
49 Fisk, James פיסק, ג'יימס
393 Phipps, John פיּפס, ג'ון

Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
איש עם כובע 174  

אשה בעלת שיער צהוב 189  
אשה מגהצת 188  

דיוקנה של גרטרוד סטיין   
מאת פיקאסו 190, 197

המוזיאון לאמנות מודרנית   
,175 247

העלמות מאביניון 173, 174  
מוזיאון ברוקלין 253  

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
197

נערה עם מנדולינה 174  
פסל־חזה של סילבֶט 115  

ראשו של סטודנט לרפואה   
174

 Peacock Alley ּפיקֹוק, סמטה
283 ,177

 Pickford, Mary ּפיקפֹורד, מרי
253

 Piranesi, ּפיראנֶזי, ג'אמּבָטיסָטה
253 Giambattista

 Fisher פישר )ֵאייבֶרי( הֹול
215 ,32 )Avery( Hall

אולם מופעי המוסיקה 350,   
351

חזרות של התזמורת   
הפילהרמונית של ניו יורק 

343
מפת האזור 211  

פישר קינג 348
174 Flavin, Dan פלאבין, דן

 Flagg, Ernest פלאג, ארנסט
121 ,106

פלאשינג ֶמדֹו־קֹורֹונָה פארק 
 Flushing Meadow-Corona

246 Park
מפת האזור 233  

 Florence פלֹוֶרנס גּולד הֹול
351 ,350 Gould Hall
אליאנס פרנסז 350  

 Flatiron פלֶֶטָאיֶירן, בניין
127 ,28-9 Building

אדריכלות 43  
מפת רחובות מאוירת 124  

58 Fleet Bank פליט, בנק
 Plymouth פלימּות', כנסייה

266 Church
69 Pelli, Cesar ֶּפלי, ֶסזאר

 Plant, Morton 'ּפלָנט, מורטון פ
F. 168, 170

פנסילבניה, תחנת הרכבת 
 ,32 ,29 Pennsylvania Station

392 ,378 ,135
מפת הגעה 382  

 Festa di ֶפסָטה די סאן גֶ'נארֹו
259 ,96 San Gennaro

אירועים עונתיים 52  
ליטל איטלי 96  

רב־תרבותיות בניו יורק 44  
)ה(פסטיבל האמריקני לעבודות־

 American Crafts Festival יד 
51

פסטיבל המחול השחור 
346 Festival of Black Dance

פסטיבלי קייץ 51
 Statue of Liberty פסל החירות

74-5 ,27
מפת האזור 65  

חגיגות מאה השנה 33  
 Statue of פסל החירות, מוזיאון

74 Liberty Museum
 Statue פסל החירות, מעבורת

385 of Liberty ferry
פסל־חזה של סילבֶט )פיקאסו( 

115
פסלים 

121 General Slocum disaster  
ֶאל סיד 234  

אלכסנדר מוקדון 251  
ָאלָמה מאֶטר 224  

אנדרסן, האנס כריסטיאן 206,   
209

ּבאֶטרי פארק 77  
ּבאלטֹו, כלב ההאסקי הגיבור   

209
ּבּות', אדווין 128  

ּבראיֶינט, וויליאם קאלֶן 145  
גרילי, הוראס 133  

ֶדה ֵּפייסֶטר, אברהם 56  
דיאנה )האנטינגטון( 126,   

186 ,183
דיוקנו מאת מרטיני באולם   

הרשומות 85
האדמירל פאראגֶט דייוויד   

126 ,124
ֵהייל, נֵייֶת'ן 90  

המילטון, אלכסנדר 228  
הפר של וול סטריט 65  

וושינגטון, ג'ורג' 68  
כהן, ג'ורג' מ' 142  

מלאך המים 209  
ְסָטייבֶָסנט, ֶּפֶטר 129  

על השלום )יוגוסלביה( 161  
שרידן, גנרל פיליפ 113  

Sculpture Garden פסלים, גנים
מוזיאון ברוקלין 253  

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
192

פעמון השלום, בניין האו"ם 
 Peace Bell, United Nations

160
344 Pacino, Al פצ'ינו, אל

פקינג 84
 Fraunces פראנסס טאבֶרן

317 ,316 ,23 Tavern
פראנסס טאבֶרן, מוזיאון 

 Fraunces Tavern Museum
76 ,39

ְפָרגֹונאר, ז'אן אֹונֹוֶרה 
Fragonard, Jean Honoré

אהבה, המרדף 201-3  
מוזיאון ברוקלין 253  

פרה צהובה )מארק( 188
132 Fur District פרוות, רובע

 Froman, Daniel ְפרֹוָמן, דניאל
142

 Prospect Park פרוספקט פארק
248-9 ,26

בימת הקונצרטים תחת   
כיפת השמיים 351

מפת האזור 233  
 Flower District פרחים, רובע

132
 Friedlander, Lee פרידלנדר, לי

175

פריחת הדובדבן, פסטיבל 
 Cherry Blossom Festival 

50
)ה(פריסביטרית הראשונה, 
 First Presbyterian כנסייה

114 Church
מפת האזור 109  

 Frick Collection פריק, אוסף
202-3

אולם מופעי המוסיקה 350,   
351

המיטב של ניו יורק:   
מוזיאונים 37

מפת האזור 183  
סיור בסנטרל פארק 206  

ציור ופיסול 38  
שימושון 368  

 Frick Mansion פריק, אחוזה
43 ,41

מסלול הליכה 264  
 Frick, Henry פריק, הנרי קלֵיי

37 Clay
אוסף פריק 202-03  

אחוזת פריק 264  
Fernbach, Henry ֶפרנּבאך, הנרי

בית הכנסת המרכזי 180  
גלריית ֵּפייס 105  
וָוייט סטריט 107  

 French, פֶרנץ', דניאל צֶ'סֶטר
128 Daniel Chester

ָאלָמה מאֶטר 222, 224  
כנסיית ההתגלמות 159  

פסלים 73, 126  
פרנציסקוס הקדוש במדבר 

)ּבֶליני( 37
 French, Fred 'פֶרנץ', פֶרד פ

F. 158
 French פרנץ' )פֶרד פ'(, בניין

159 )Fred F.( Building
 Franklin, פרנקלין, ארתה

230 Aretha
 Franklin, פרנקלין, בנג'מין

90-91 Benjamin
 Perkins, 'פרקינס, ג'ורג' וו

George W. 240
 Parker, Dorothy פרקר, דורותי

145
 Parker, פרקר, צ'רלי ּבירד

49 Charlie Bird
תיאטרון אפולו 230  

32 Bankruptcy פשיטת רגל
 Grand פתיחת התעלה, חגיגות

25 Canal Celebration
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 .Chanin, Irwin S צ'אנין, אירווין
214 ,154

 Chanin Building צ'אנין, בניין
153

מפת רחובות מאוירת 152  
צבא הישועה, אנדרטת זיכרון 
77 Salvation Army memorial
ציד תרנגולי־בר וגננּות )ּבּושֶה( 

203
צי הסוחר האמריקני, אנדרטת 

 American Merchant הזיכרון
269 ,55 Mariners’ Memorial

ציור קטן גדול )ליכטנשטיין( 200
ציור קיר עם משיחת מכחול 
כחולה )ליכטנשטיין( 142

צ'יזיטליה "GT "202 )פארינָה( 
173

 Cheatham, Doc צ'יטהאם, דֹוק
352

אדריכלות 42  
הרובע העתיק 139  

 Chelsea צ'לסי ורובע הבגדים  
 and the Garment District

130-39
 ,44 Chinatown צ'יינה־טאון

96-7
השנה הסינית החדשה 53  

מסלול הליכה 258, 259  
מפת רחובות מאוירת 94  

פסטיבל תרבות 51  
שנת הדרקון 348  

צ'ייס מנהטן בנק, מגדל וכיכר 
 Chase Manhattan Bank Tower

67 ,57 and Plaza
 Tchaikovsky, צ'ייקובסקי, פטר

148-9 Peter
צילום, המרכז הבינלאומי 
 International Center of

147 Photography
מפת האזור 141  

ציפור בחלל )ּבָרנקּושי( 172
)ה(צליבה; יום הדין )ואן אייק( 

193
139 Chelsea Hotel צ'לסי, מלון

דילן תומאס 48  
מפת האזור 131  

צ'לסי ּפירז, מתחם ספורט 
 Chelsea Piers Sports & ובידור
138 Entertainment Complex

צעצועים 365
Chaplin, Charlie צ'פלין, צ'רלי

בית המשפט לערעורים 126  
הנער 175  

 Cherry Lane צֶ'רי לֵיין, תיאטרון
344 Theatre

עדנה סיינט וינסנט מילֵיי 112  
מפת רחובות מאוירת 110  

 French Institute צרפתי, מכון
349

צרפת, שגרירות 264
 Churchill, צ'רצ'יל, ווינסטון

Winston
האקדמיה למוסיקה ברוקלין   

248
השחקנים 128  

 Cagney, James קאגני, ג'יימס
128

אוניברסיטת קולומביה 224  
 Cowles ָקאּולז )צ'ארלס(, גלריה

104 )Charles( Gallery
קאופמן אסטוריה סטודיו 
 Kaufman Astoria Studio

246-7
מפת האזור 233  

 Y( קאופמן, אולם הקונצרטים
 Kaufman Concert )92 ברחוב

350 )92nd St. Y( Hall
Calloway, Cab קאלאווי, קאּב

מועדון הכותנה 30-31  
שּוגֶר היל 228  

 Callas, Maria קאלאס, מריה
215 ,49

 Calder, קאלֶדר, אלכסנדר
200 Alexander

 Kam Man קאם מאן, שוק
337 ,336 ,259 Market

 cummings, e. קאמינגס, א"א
111 e.

ביתו 113, 260  
 Caughnawaga קאנאוואגָה, בני

159 Indians
265 Kahn, Otto קאן, אוטו

82 Cannon’s Walk קאנֹונז וֹוק
147 Cantor, Eddie קאנטור, אדי
 Cantor Roof קאנטור, גינת הגג

197 Garden
קאנטרי ומוסיקה עממית 353
קאנטרי ומוסיקה עממית 353

20 Kas קאס
 Cassatt, Mary קאסאט, מרי

253
 Capa, Cornell קאָּפה, קורנל

186
 Capa, Robert קאָּפה, רוברט

186

 Carrà, Carlo קאָרה, קרלו 
174

 Caruso, Enrico קארּוזֹו, אנריקו
219 ,49

האקדמיה למוסיקה של   
ברוקלין 248

Cartier- קארטייה־ּבְֶרסֹון, אנרי
Bresson, Henri

המרכז הבינלאומי לצילום   
186

 Cartier, Pierre קארטייה, ּפיֶיר
170 ,168

 Carnegie, קארנֶגי, אנדרו
265 ,49 ,37 Andrew

ביתו 186  
 ,26 Carnegie Hall קארנֶגי הֹול

148-9 ,28
אדריכלות 42  

אולם מופעי מוסיקה קלאסית   
ועכשווית 350, 351

המיטב של ניו יורק: בידור   
343

מפת האזור 141  
קארנֶגי היל, סיור הליכה 

265 Carnegie Hill
43 Carrère, John קאֶרר, ג'ון

דגל האור הנצחי )אנדרטה(   
126

הספרייה הציבורית של ניו   
יורק 146

פֹורּבס, בניין וגלריות 114  
 Cavaglieri, ָקבָליֶירי, ג'ורג'ו

113 Giorgio
)ה(קהילה האתיופית העברית, 

 Ethiopian בית הכנסת
231 Hebrew Congregation
קהילה קדושה יאנינה, בית 

 Kehila Kedosha כנסת ומוזיאון
 Janina Synagogue and

258 Museum
 Cuomo, Mario קּואֹומֹו, מאריו

72
קובייה )נֹוגּוצ'י( 66

175 Coogan, Jackie קּוגאן, ג'קי
קו החוף, מסלול הליכה 268-9
קו הרקיע של מידטאון מנהטן 

60-61
195 Quant, Mary קוואנט, מרי

 Coward, Noël קווארד, נואל
215 ,211

קווים שחורים )קנדינסקי( 189
378 QM2 2 קווין מרי
246-7 Queens קווינס

 Queensboro קווינסּבֹורֹו, גשר
180 Bridge

 Coutan, קּוטאן, ז'ול־אלקסיס
156 Jules-Alexis

 Colbert, קֹולּבֶר, קלֹוֶדט
47 Claudette

 College Board קולג' ּבֹורד, בניין
212 Building

 Columbus Day קולומבוס, יום
53

מצעד 52  
 Columbus קולומבוס סרקל

215 Circle
 Columbus קולומבוס פארק

97 ,94 Park
מפת האזור 93  

קולומביאנית, קהילה 
46-7 Colombian community

קולומביה, אוניברסיטה 
 ,32 Columbia University

222-223
ּבארֹוז, וויליאם 48  

ייסוד 21  
 Kerouac, Jack ֶקרּוָאק, ג'ק   

48
מפת רחובות מאוירת 222-3  

קולוניאלית, ניו יורק 20-21
 Colonnade Row קֹולֹונֵייד רֹואּו

119
מפת רחובות מאוירת 118  
 Colt, Samuel קֹולט, סמואל

195 ,115
 ,123 Con Edison קֹון אדיסון

129
קֹון אדיסון, המשרדים הראשיים 

 Con Edison Headquarters
129 ,123

 Con Edison קֹון אדיסון, ציור קיר
59 Mural

 Condict, קֹונדיקט, ָסיילאס ָאלֶדן
121 Silas Alden

270 Continental קונטיננטל
249 Coney Island קוני איילנד

מפת האזור 233  
קּוניג, פריץ הכדור 77

107 ,48 Koons, Jeff קּונס, ג'ף
 Constable, קֹונסטּבל, ארנולד

127 Arnold
 Constable, John קֹונסטּבל, ג'ון

202
קֹונֶסרבָטֹורי גארֶדן 

209 Conservatory Garden
מפת האזור 205  

 Conservatory קֹונֶסרבָטֹורי ֹווֶטר
209 Water

מפת האזור 205  
 Confucius קונפוציוס פלאזה

94-5 Plaza
 Conkling, קֹונקלינג, רֹוסקֹו

126 Roscoe
 Copland, Aaron קופלנד, אהרן

234
 Cooper, A. קּוֶּפר, א' סטרלינג

142 Sterling
 Cooper, קּוֶּפר, ג'יימס ֶפנימֹור

48 James Fenimore
קּוֶּפר־יּואיט, המוזיאון הלאומי 

 Cooper-Hewitt לעיצוב
 National Design Museum

324 ,323 ,186
אומנות ועיצוב 38  

המיטב של ניו יורק:   
מוזיאונים 37

מסלול הליכה 265  
מפת האזור 183  

מפת רחובות מאוירת 184  
צילום והדפסים 38  

שימושון 368  
קּוֶּפר־יּואיט, מוזיאון תאגיד 

 Carnegie Corporation קארנֶגי
186 Cooper-Hewitt Museum

מרכז שֹומּבֶרג 229  
120 Cooper Union קּוֶּפר יּוניֹון

מפת האזור 117  
מפת רחובות מאוירת 119  

מסלול הליכה 270  
 Cooper, Peter קּוֶּפר, פיטר

120 ,119
 Koch, קֹוץ', אד, ראש העיר

33 Mayor Ed
 Cooke, קּוק, ג'ורג' פרדריק

91 George Frederick
 Cocks, Samuel קֹוקס, סמואל

112
קורבנות פשיעה, הקו החם 

373 Crime Victims Hot Line
246 Corona Park קֹורֹונָה פארק
 325 Kors, Michael קֹורז, מייקל

,326
 CORT Theater קֹורט, תיאטרון

345
מפת רחובות מאוירת 142  

 Korean קוריאנית, קהילה
47 ,44 community

 Cornbury, Lord קֹורנּבֶרי, לורד
20

 Cushman, קּושמאן, דון אלונזו
139 Don Alonzo

248 Casals, Pablo ָקזאלָס, פבלו
 Kidd, קיד, קפטן וויליאם

21 Captain William
214 Keaton, Diane קיטון, דיאן
350 ,107 Cage, John ֵקייג', ג'ון
90 Kean, Edmund קין, אדמונד

353 King, B. B. קינג, בי.בי
קינג, ג'וניור )מרטין לותר(, יום 

 King, Jr. )Martin Luther( Day
53 ,50

קינגז קולג' ראו קולומביה, 
אוניברסיטה 

348 King Kong קינג קונג
 Kincannon, Joe קינקאנֹון, ג'ו

226
 Wall of קיר הדמוקרטיה

259 Democracy
קירשנר, ארנסט לודוויג 

174 Kirchner, Ernst Ludwig
 Klauber, קלאּוּבֶר, גב' הארי

254 Mrs. Harry
 Clark, 'קלארק, אדוארד ס

218 .Edward S
 Cloisters, The ה(ְקלֹויסֶטרס(

236-9
אולם מופעי המוסיקה 351  

מדריך לאוסף המוזיאון 238-9  
מדרך גלריות 236-7  

מפת האזור 233  
ציור ופיסול 38  

 Kelly, Ellsworth 'ֶקלי, ֶאלסוורת
37

 Cleveland, קליבלנד, גרֹובֶר
74 Grover

48 Kline, Franz קליין, פרנץ
Klee, Paul קלֵיי, פול

המוזיאון לאמנות מודרנית   
,174 175

מוזיאון ברוקלין 253  
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197
נֹויֶה גאלרי ניו יורק 186  
 25 Clermont קלֵיירמֹונט

 Clinton, 'קלינטון, צ'ארלס וו
187 .Charles W

 Cliff קליף ְדוֶולֶרז, דירות
219 Dwellers’ Apartments

 Clifford, George קליפורד, ג'ורג
195 ,191

קלמנס, סמואל ראו טוויין, 
מארק 



4 5 64 5 7 ס ק ד נ י א ס ק ד נ י א

 Campbell, ֶקמּבֶל, גב' פטריק
128 Mrs. Patrick

90 Kemble, Fanny ֶקמּבֶל, פאני
קמפינג 279

 Campin, Robert ָקמּפין, רוברט
239 ,236

ָקמֶּפרדאּון, בוקיצה 
249 Camperdown Elm

קנדה, הקונסוליה הכללית 371
 Kennedy, John 'קנדי, ג'ון פ

F. 248
 Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי

Vasily
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197
נֹויֶה גאלרי ניו יורק 186  

קווים שחורים 189  
 Kent, Rockwell ֶקנט, רֹוקוֶול

261
קניות 310-39

אביזרים 328-9  
אמנות ועתיקות 334-5  

בגדים 325-7  
בתי מכירות פומביות 334-5  

הלבשה תחתונה 329  
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
חנויות יבואנים 323  

חנויות ייעודיות 322-3, 324  
חנויות כלבו 319  

טבלת המידות 326  
כובעים 328, 329  

מאכלי גורמה 336-7  
מוצרי חשמל ומוצרים לבית   

338
מזכרות 322, 324  
מטריות 328, 329  

מס קנייה 310  
מציאות 318  

ניו יורק בשעות הקטנות 358,   
359

נעליים ומגפיים 320, 321  
סיורים מודרכים 319  

ספרים ומוסיקה 332-3  
ציוד לצילום וציוד אלקטרוני   

339 ,338
צעצועים, משחקים וגאדג'טים   

324 ,322
רהיטים 334-5  

שוקי פשפשים 334-5  
שעות פתיחה 318  

תיקים ומזוודות 328, 329  
תכשיטים 328, 329  

תשלומים 318  
 Cunningham, קנינגהאם, ֶמרס

475 ,346 ,32 Merce
 Capote, Truman קפוטה, טרומן

266
ארוחת בוקר בטיפני'ז 170  
קפלת ּבֶֶקר )ֶארֹול( במרכז 

 Beker )Erol( Chapel סיטיגרּוּפ
177 at the Citigroup Center

185 IV נוכחות לילית  
קפלת פאולוס הקדוש, 

 St. אוניברסיטת קולומביה
 Paul’s Chapel, Columbia

224 University
מפת רחובות מאוירת 223  

קפלת פאולוס הקדוש, ברודוויי 
 St. Paul’s Chapel, Broadway

91 ,22
אולם מופעי המוסיקה 351  

מפת האזור 81  
קצין ואישה צוחקת )ורמיר( 203

 Cram, קראם, ראלף אדאמס
226-7 Ralph Adams

 Kerouac, Jack ֶקרּוָאק, ג'ק
260 ,48

מלון צ'לסי 139  
162 Krohg, Per קרֹוג, ֶּפר

345 Kerr )Walter( )ֶקר )וולטר
 Croton קרֹוטֹון, אמת־המים

209 Aqueduct
 Croton קרֹוטֹון, מאגר המים
 ,24 Distributing Reservoir

146
164 Carroll, Lewis קרול, לואיס
 Cross & Cross קרֹוס אנד קרֹוס

176
 Krigqa ְקריגְוָוה, שחקנים

229 Players
 Chrysler Building קרייזלר, בניין

155 ,60 ,44 ,30
המיטב של ניו יורק:   

אדריכלות 41
מפת רחובות מאוירת 153  
 Chrysler, 'קרייזלר, וולטר ּפ

Walter P. 155
 Crystal Palace קריסטל פאלאס

145 ,24-5
 Karloff, Boris קרלוף, בוריס

218
קרקס )קאלֶדר( 200-01

208 Bow Bridge ה(קשת, גשר(
מפת האזור 205  

סיור בסנטרל פארק 207  

)ה(קתדרלה הרוסית 
 Russian אורתודוקסית
45 Orthodox Cathedral

קתדרלת יוחנן הקדוש מָּפטמֹוס 
 Cathedral of St. John the

226-7 ,27 Divine
אולם מופעי המוסיקה 350,   

351
מפת האזור 221  

מפת רחובות מאוירת 223  
קתדרלת ניקולאס הקדוש 

 St. הרוסית אורתודוכסית
 Nicholas Russian Orthodox

199 Cathedral
מפת האזור 183  

 St. קתדרלת פטריק הקדוש
178-9 ,25 Patrick’s Cathedral
מידע בנושא שירותי דת 371  

מפת האזור 167  
מפת רחובות מאוירת 168  

קתדרלת פטריק הקדוש הישנה 
99 Old St. Patrick’s Cathedral

מפת האזור 93  
 ראו גם מוזיאון שיכוני לֹוֶאר 

איסט סייד

ָראּושֶנּבֶרג, רוברט 
174 Rauschenberg, Robert
207 Ramble, The ה(ראמּבֶל(

 Randall, ראנדל, רוברט ריצ'ארד
255 Robert Richard

 Runyon, Damon ראניון, דיימון
344

 Russell, Rosalind ראסל, רוזלינד
218

 Rapp & Rapp ראּפ אנד ראּפ
147

267 Rashid ראשיד
רב־תרבותיות בניו יורק 44-7
 Redon, Odilon ֶרדֹון, אֹודילֹון

175
 Radio City רדיו סיטי מיוזיק הֹול

144 Music Hall
אולם מופעי המוסיקה 352,   

353
אולם מופעי מחול 346, 347  

מופע חג המולד 52  
מפת רחובות מאוירת 143  

סיורים 346, 347  
 Robinson, Jackie רובינסון, ג'קי

32
 Robinson, רובינסון, שוגר ריי

228 Sugar Ray

 Roebling, John 'רּוּבלינג, ג'ון א
86-7 A.

 Roebling, רּוּבלינג, וושינגטון
267 ,87 Washington

281 Rubell, Steve רּוּבֶל, סטיב
 Rubens, רובנס, פטר פאול

196 ,195 Peter Paul
 Garment רובע הבגדים וצ'לסי
130-39 District and Chelsea
המיטב של ניו יורק: קניות   

320-21
 Diamond רובע היהלומים

259 District
 Tenderloin רובע ֶטנֶדרלֹוין

132 District
רוג'רס )גֵרייס ֵרייני( אודיטוריום 

 Rogers )Grace Rainey(
350 Auditorium

ראו גם מטרופוליטן, המוזיאון   
לאמנות 

 Rogers, רוג'רס, ריצ'ארד
148 Richard

Rodin, Auguste רודן, אוגוסט
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

196
ּפיֶיר ֶדה ויסאן 253  

 Rodchenko, רֹודצֶ'נקֹו, אלכסנדר
174 Alexander

185 Rose, Billy רֹוז, בילי
160 Rose Garden רֹוז גארֶדן

רֹוז, המרכז לכדור הארץ ולחלל 
 Rose Center for Earth and

349 ,218 Space
ג'אז בשישי 353  

מפת האזור 211  
 Roosevelt Island רוזוולט איילנד

364 ,181
 Roosevelt, רוזוולט, תיאודור

171 Theodore
מקום הולדתו 38, 123, 127,   

351
מפת רחובות מאוירת 124  

גבעת וֵוייב 240  
 Rosenthal, רוזנטל, ברנרד

Bernard
ָאלאמֹו 118  

חמישה באחד 59  
רֹויֶטרסבָרד, קרל פרדריק 

 Reutersward, Karl Fredrik
161

רוכב פולני )רמברנדט( 202
247 Ross, Diana רוס, דיאנה

145 Ross, Harold רוס, הרולד

 Rowson, רֹוסֹון, סוזאנה
48 Susanna

 Russian רוסית, קהילה
47 ,45 community

 Ruppert, Jacob רופרט, ג'ייקוב
241

רוק, ג'אז ומוסיקת עולם 352-3
 Rockwell, רוקוול, נורמן

215 ,213 Norman
כלל הזהב 163  

346 ,142 Rockettes רֹוֶקטס
רוקפלר )ָאּבי אֹולדריץ'(, גן 

 Rockefeller )Abby הפסלים
172 Aldrich( Sculpture Garden

 Rockefeller, 'רוקפלר, ג'ון ד
.John D

מוזיאון ברוקלין 252  
מוזיאון העיר ניו יורק 199  

רוקפלר סנטר 30  
רוקפלר, ג'וניור, ג'ון ד' 

160 Rockefeller, Jr., John D.
הְקלֹויסֶטרס 236  

כנסיית ריברסייד 224-5  
רוקפלר סנטר 144  

רוקפלר השלישי, ג'ון ד' 
.Rockefeller III, John D

אגודת אסיה 187  
אגודת יפן 158-9  

רוקפלר )לורה ְסֶּפלָמן(, מערכת 
 Rockefeller הפעמונים לזכרה

 )Laura Spellman( Memorial
224-5 Carillon

 Rockefeller רוקפלר, משפחה
180 family

 Rockefeller, רוקפלר, נלסון
194 Nelson

 Rockefeller רוקפלר סנטר
144 ,61 Center

144 Top of the Rock  
כרטיסים 341  

מפת רחובות מאוירת 142-3  
משטח ההחלקה על הקרח   

52
רוקפלר )ֶּפגי(, גן הוורדים 

 Rockefeller )Peggy( Rose
242 Garden

ראו גם ניו יורק, הגן הבוטאני  
 Rockefeller רוקפלר פלאזה

349 Plaza
 ,154 Roth, Emery רות', ֶאֶמרי

213
 ,30 Ruth, Babe רות', בייב

241 ,126

 Rothko, Mark רות'קו, מארק
174 ,48

 57th East רח' 57 ו־59 מזרח
59th Streets and

המיטב של ניו יורק: קניות   
320-21

 East רח' ָהאּוסטֹון מזרח
98 Houston Street

 Rachmaninoff, רחמנינוב, סרגיי
248 Sergei

 Rivington ריבינְגטֹון, בית הספר
258 School

 Riverview ריבֶרביּו ֶטראס
180 Terrace

ריברסייד דרייב וריברסייד 
 Riverside Drive and פארק

218-19 Park
 Riverside ריברסייד, כנסייה

224-5 Church
מידע בנושא שירותי דת    

371
מפת האזור 221  

 ריברסייד פארק 219 ראו גם 
וֹוקס, ָקלבֶרט

ריד אנד סֶטם גראנד סנטרל, 
 Reed & Stem Grand מסוף

156 Central Terminal
113 Reed, John ריד, ג'ון

עשרה ימים שזעזעו את העולם   
113

29 Wright, Wilbur רייט, ווילּבֶר
 Wrightsman ָרייטסמן, חדרי

196 Rooms
 Wright, Frank רייט, פרנק לויד

49 Lloyd
האקדמיה הלאומית לעיצוב   

186
לואיס סאליבן 121  

מוזיאון גוגנהיים 37, 184,   
 188-9

מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   
194

175 Ray, Man ריי, מאן
ריינג'רז, קבוצת ההוקי קרח 
 Rangers ice hockey team

362 ,135
המיטב של ניו יורק: בידור   

342
ָריינלָנֶדר, המרכז לילדים 

 Rhinelander Children’s Center
199

 Rhinelander, ָריינלָנֶדר, ֶסרינָה
199 Serena
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229 Rice, Elmer רייס, ֶאלֶמר
 Ringling, John רינגלינג, ג'ון

128
רינגלינג, האחים וקרקס 

 Ringling ּבארנּום אנד ּבֵיילי
 Bros. and Barnum & Bailey

365 ,135 Circus
אירועים עונתיים 50  

Riis, Jacob ריס, ג'ייקוב
קולומבוס פארק 97  

ריצה 362, 363
ריצ'מונד טאון, המוזיאון הפתוח 

 Historic Richmond לתולדות
254 ,21 Town

יריד ריצ'מונד קאּונטי 52  
מוזיאונים מחוץ למנהטן 39  

ריצ'מונד קאּונטי, יריד 
52 Richmond County Fair

רכבות 378, 384-5
 PATH Trains רכבות מסלול

393 ,392
Rembrandt רמברנדט

דיוקן עצמי 193  
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

197 ,195
רוכב פולני 202  

344 Remick, Lee ֶרמיק, לי
 Renwick, ֶרנוויק, ג'וניור, ג'יימס

178 121 Jr., James
 Renwick ֶרנוויק, משולש

119 Triangle
195 Raphael רפאל

רפואי, טיפול 373
רשויות אכיפת החוק 372

רשות הנמלים בנמל התעופה 
 Port Authority at ניוארק

381 Newark Airport

Chagall, Marc שאגאל, מארק
חלון צבעוני 163  

פאריז דרך החלון 188  
 Chambellan, שאמּבֶלאן, ֶרנֶה

154 René
327 ,326 Chanel שאנל

 Channel Gardens שאנל, גן 
141

מפת רחובות מאוירת 143  
352 Shank, Bud שאנק, ּבאד

 Schiaparelli, שאּפאֶרלי, אלזה
195 Elsa

 Shearith Israel שארית ישראל
46

שארלוט טמפל )רֹוסֹון( 48

שבת - סגירת בתי־עסק 
יהודיים 318

שגרירויות וקונסוליות 371
שדרה בפארק סנט ג'יימס 

)גיינסבורו( 203
)ה(שדרה החמישית, בית 

 Fifth Avenue הכנסת
371 Synagogue

)ה(שדרה התשיעית, פסטיבל 
 Ninth Avenue Street רחוב

50 Festival
 Shubert, Sam 'שוברט, סאם ס

S. 148
 Shubert Alley שוברט, סמטה

148
 Shubert )שוברט )תיאטרון

345 )theater(
 Shaw, George שֹו, ג'ורג' ברנרד

128 Bernard
228 Sugar Hill שּוגֶר היל

שוד, חטיפות תיקים ותקיפות 
373

שווקים ראו קניות 
 Schultz, Dutch 'שולץ, דאץ 

30
 Schultze & שּולצֶה אנד וויבֶר

177 Weaver
 Schomburg, שֹומּבֶרג, ארתור

229 Arthur
שֹומּבֶרג, המרכז לחקר 

התרבות השחורה 
 Schomburg Center for

 Research into Black Culture
229 ,39

הספרייה הציבורית של ניו   
יורק 146

מסלול הליכה 272  
מפת האזור 221  

)ה(שור המסתער )די מֹודיָקה( 
73

)ה(שחורה, חודש ההיסטוריה 
53 Black History Month

שחייה 362-3
 Actor’s ה(שחקן, אנדרטה(

91 Monument
 Actors’ ה(שחקנים, אולפן(

347 ,344 Studio, The
 Stieglitz, שטיגליץ, אלפרד

Alfred
המוזיאון לאמנות מודרנית   

175
מוזיאון מטרופוליטן לאמנות   

,195

 Straus, Isidor שטראוס, איזידור
134-5

 Straus, Nathan שטראוס, נתן
134

 Ziegfield שיגיונות זיגפילד
344 ,147 ,29 Follies

369 Boat tours שיט, טיולים
שייקספיר, וויליאם בסנטרל 

 Shakespeare, William פארק
343 ,51 in Central Park
תיאטרון ֶדלאקֹורט 208  
התיאטרון הציבורי 119  

 42 ,41 Tenements שיכונים
שיכוני עוני )ְסלאמז( 17, 24

 Shimamoto, 'שימאמֹוטֹו, ג'ורג
159 George

שימור אתרים, ועדה 
 Landmarks Preservation

107 Commission
שימושון 

ביטוח נסיעות 373  
ביטחון אישי ובריאות    

372-3
בנקים ומטבעות 374-5  

בתי שימוש 368  
המרת מידות 326  

טיפים למטיילים 368  
טלפונים 376-7  

כללי התנהגות 368  
כרטיסי אשראי 374  

לשכות מידע לתיירים 352  
מוזיאונים 368  

מטיילים נכים 370  
מטיילים סטודנטים 370  
מידע בנושאי בידור 369  

מכס והגירה 370  
מכשירים חשמליים 371  

משלוח מכתב 377  
סיורים מודרכים 369  

עיתונים, טלוויזיה ורדיו 371  
שגרירויות וקונסוליות 371  

שירותי דת 371  
שעון ניו יורק 376  

שעות פתיחה 368  
שיניים, טיפולי 373

 Schiffman, Frank שיפמן, פרנק
230

שירו של לֹוס )בראונינג( 164
 Religious שירותי דת, מידע

371 services information
שירות נמלי התעופה של ניו 

 New York Airport Service יורק
383 ,379

שלושה דגלים )ג'ונס( 201
)ה(שליח ממנצ'וריה 348

 Schneider, שניידר, ג'יימס
171 James

שערי שמיים, הקהילה 
הרומנית־ארמנית הראשונה 

 Shaarai Shomayim First
 Romanian-Armenian

258 Congregation
 Great ה(שפל הגדול(

30-31 Depression
 Schrager, Ian שראגֶר, איאן

281
 Sheridan Square שֶריֶדן סקוֶור

113
מסלול הליכה 260  

מפת האזור 109  
 Schreijers שְָריֶירז הּוק, מזח

77 Hoek wharf
 Sherry שֶרי נֶֶת'רלנד, מלון

283 ,43 Netherland Hotel
שרמן ֵפירצָ'יילד, מרכז 

 Sherman Fairchild Center 
223

 Sherman, Bob שרמן, בוב 
175

 Schermerhorn שֶרֶמרהֹורן רֹואּו
84 ,40 Row

מפת רחובות מאוירת 82  
שֶרֶמרהֹורן, פיטר 

84 Schermerhorn, Peter
 Schurz שֶרץ )קרל(, פארק

198 )Carl( Park
מסלול הליכה 265  

מפת האזור 183  

 Thumb, )ת'אם, טום )אצבעוני
121 Tom

ת'אֶקרי, וויליאם ֵמייקפיס 
 Thackeray, William

130 Makepeace
 Tharp, Twyla ת'ארפ, טוָויילָה

346
תהילה עירונית )וויינמן( 85

 Thaw, Harry K. 'ת'ֹו, הארי ק
126 ,113

24 Randel Plan תוכנית ראנדל
 Thomas, Dylan תומאס, דילן

260 ,48
מלון צ'לסי 139  

316 White Horse Tavern  
תחבורה 

אוטובוסים ליעדים מרוחקים   
389

אוטובוסים עירוניים 388  
גרירה 386  
הליכה 385  

השכרת רכב 387  
התמצאות בניו יורק 384-93  

חנייה 386  
טיסה 378, 379-83  

מוניות 387  
מעבורת 385  

מציאת כתובת 384  
נהיגה בניו יורק 386  

סאּבוֶויי 390-91  
רכבות 378, 392-3  

רכיבה על אופניים 385  
שלטי תנועה 386  

תכנון הנסיעות 385  
תחנת המשטרה של הרובע 

 First )הראשון )לשעבר
 Precinct Police Department

57 )former(
תיאטראות 147, 148, 214, 215, 

 ,345 ,344 ,343 ,260 ,230
365 ,347

בתי ספר למשחק 344, 347  
הזמנת כרטיסים 340  

התיאטרון הציבורי )ּפאּפ,   
ג'וזף( 120, 343

ילדים 365  
כרטיסי הנחה 340  

סיורים 346, 347  
תיאטראות אוף־אוף־ברודוויי   

347 ,344
תיאטראות אוף־ברודוויי 347   

,344
תיאטראות ברודוויי 344, 345  

תיאטרון ֶדלאקֹורט 208  
תיאטרון לָייסיּום 144  

תיאטרון ניסיוני 344, 347  
 Theater ה(תיאטראות, רובע(

140-49 District
תלבושות, מוסד, תערוכה 

 Costume Institute שנתית
195

תמונת־מזבח של הבשורה 
)קאמפין( 236

)ה(תנועה לזכויות ההומואים 
 Gay Rights והלסביות

113 movement
)ה(תערוכה הלאומית לסירות 

53 National Boat Show
)ה(תפסן בשדה השיפון 

)סאלינג'ר( 209
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333 ,332 12th Street Books
12 המושבעים 85

273 ,272 92nd Street Y
אולם מופעי מוסיקה קלאסית   

ועכשווית 350, 351
אולם מופעי מחול 346, 347  

אוף־ברודוויי 344, 347  
מסלול הליכה 369  

סיורים מאחורי הקלעים   
והרצאות 346

A
ABC, כרטיסים לתוכניות בידור 

349 ABC, tickets for shows
277 Accommodations Plus

 ,336 Acker, Merrall & Condit
337

369 Adventures on a Shoestring
277 Affinia Hotels

277 A Meegan Services
 American Chamber Opera Co.

351 ,350
American Tap Dance

349 Anthology Film Archives
327 ,326 APC

363 ,362 Aqueduct Race Track
307 Astro Gems

272 At Home in New York
91 AT&T Building בניין ,AT&T

B
337 ,336 Baccarat

353 ,352 Beacon Theater
327 ,325 Beau Brummel

170 Bergdorf Goodman
98 Bowery Ballroom
98 Bowery Ballroom

359 ,358 Bowlmor Lanes
345 Broadhurst

345 Brooks Atkinson

C
266 Cadman Plaza West

349 CBS CBS
319 ,318 Ceramica

260 Circle Repertory Theater
315 Common Ground

264 Commonwealth Fund

D
3351 ,208 Dairy, The

סיור בסנטרל פארק 206  

56 Delmonico’s

E
327 ,325 Encore

147 ESPN Zone
F

335 ,334 Fisher )Laura(
335 ,334 Frankel, E. & J.

333 ,332 Frank Music Company

G
354 Gay Yellow Pages

345 Gerald Schoenfield
345 Gershwin

258 Gertel’s
 Guss’ Pickle Company )Essex

258 Street(

H
345 Hayes )Helen(

265 Heidelberg Café
 Hosteling International New

280 York
277 Hotel con-x-ions

215 Hotel des Artistes
מפת האזור 21  

310 Café des Artistes  
מפת רחובות מאוירת 213  

I
345 Imperial

J
 359 ,358 ,355 ,354 Joe’s Pub 

מפת רחובות מאוירת 118

K
258 Kadouri Imports

297 Katz’s Deli
כשהארי פגש את סאלי 348  

351 ,350 Kaye Playhouse
317 King Cole Room

 Knoedler & Company Gallery
264

L
196 Lamb & Rich

M
345 Marquis

329 ,328 Martinez Valero
271 McSorley’s Old Alehouse

מפת רחובות מאוירת 119  
327 ,326 Missoni
374 Moneygram

335 ,334 Mood Indigo
335 ,334 Moss )Alan(

Municipal Building 43, 59, )ה(
מוניציפלי, הבניין 85

N
369 NBC

 New York Firefighter’s Friend
324 ,322

260 Ninth Circle

O
 O’Neill )Hugh( Dry Goods Store

139
346 Orchestra

P
 ,334 Parrish )Susan( Antiques

335
104 Performing Garage

100 Pickle Guys, The
335 ,334 Postmasters

 PS1 )קווינס( PS1 MoMA
247 ,233 MoMA, Queens

347 ,344 122 PS

Q
349 Quad Cinema

277 Quikbook

R
345 Richard Rodgers

266 River Café
324 ,322 Rudy’s

258 Russ & Daughters

S
267 Sahadi Imports

314 ,313 Sant’ Ambroeus Ltd.
314 ,312 Sarabeth’s Kitchen

317 ,316 Sardi’s
265 Schaller & Weber

365 Schwarz )FAO(
 Shakespeare & Company

358 ,333 ,332 Booksellers
277 Shelburne-Murray Hill

Sheridan, General Philipשֶריֶדן, 
גנרל פיליפ 113

337 ,336 Sherry-Lehmann

132 SJM Building בניין ,SJM
359 ,358 ,363 Slate )billiards(

353 ,352 Smoke
 Sony Wonder Technology Lab

365
317 Starlight Roof 

מפת רחובות מאוירת 169  
חדר התה 313  

254 Stephens General Store
345 St. James

270 St. Mark’s Ale House
329 St. Mark’s Leather

270 St. Mark’s Place
289 ,276 St. Regis

355 ,354 Supper Club
323 Surma

329 ,328 Suzanne Millinery
273 ,230 Sylvia’s

מפת האזור 221  

סיור בהארלם 220  

T
341 ,340 TDF NYC/On Stage

341 ,340 Telecharge
175 Thonet, Gebrüder

341 ,340 Ticket Central
341 ,340 Ticketmaster

144 Top of the Rock
271 04 Turntable Lab

U
95 Umberto’s Clam House
 ,326 Ungaro )Emanuel( 

327
239 ,236 Unicorn Tapestries

341 ,340 Union Tickets
371 Universal News

246 ,322 Urban Archaeology

272 Urban Ventures Inc.
246 US Tennis Center

V
271 Veniero’s

314 ,313 Viand

W
333 ,332 Weiser )Samuel(

336 William Poll
337 ,336 Williams-Sonoma

Y
 ,326 Yamamoto )Yohji( 

327
 YMHA )92 ברחוב Y( YMHA
 ,346 ,344 )92nd Street Y(

369 ,350
אולם קאופמן 350  

שמות מסחריים
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