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מראה נוטר־דאם 
מכיוון הגדה 

השמאלית

נוטר־דאם 1

ראו עמ' 82-85.

מוזיאון נוטר־דאם 2

 10 rue du cloître-Notre-Dame,
 .B4 13 75004. מפה 

 .Cité q .01-43-25-42-92 'טל 
St-Michel W. # 14:30-18:00 ד', 
שבת ו-א' )כניסה אח' 17:40(. &
musée de Notre-( מוזיאון זה
Dame de Paris( הוקם ב־1951 

ומוקדש למוצגים ולתערוכות 
המתמקדות באירועים חשובים 

בתולדות הקתדרלה. עם המוצגים 
נמנים חפצים מהתקופה הגאלו־

רומית, תחריטים עתיקים, 
יצירות אמנות, וגם 

השריד הקדוש 
הנוצרי העתיק 
בפאריז - כוס 

זכוכית 
מסוגננת 

מהמאה הרביעית.

כיכר יוחנן ה־23 3

 .Rue du cloître-Notre-Dame, 75004
.Cité q .B4 13 מפה

שער סטפנוס הקדוש )ּפֹורט סנט־
 )porte St-Etienne ,ֶאטיֶין

שבנוטר־דאם נפתח אל כיכר גן זו 
)square Jean XXIII(, הקרויה 

על שמו של האפיפיור יוחנן ה־23. 
הגן נמשך לאורך הנהר, ומספק 

רקע מצוין להתרשמות מהפסלים, 
מחלונות השושנה ומהקשתות 

הדואות שבקצה המזרחי של 
הקתדרלה.

מהמאה ה־17 ואילך שכן כאן 
ארמונו של הארכיבישוף. הארמון 

נבזז על־ידי מתפרעים בשנת 1831, 
ולבסוף נהרס. מושל הֶסן, ָרמּבּוטֹו, 

הוא שתכנן את הכיכר הנוכחית. 
בלב הכיכר מזרקה בסגנון גותי 

עם פסל של מריה הקדושה. 
המזרקה הוצבה כאן ב־1845.

כיכר יוחנן ה־23, מאחורי נוטר־דאם

מצבה לזכר הגירוש 4

Sq de l’île de France, 75004. מפה 
 B4 13. טל' 01-46-33-87-56. 

 10:00 # .St-Michel W .Cité q
עד 18:00 ג'-א'.

מצבת זיכרון פשוטה ומודרנית זו 
 Paris mémorial de la(

Déportation( הוקמה לזכר 
200,000 גברים, נשים וילדים 

צרפתים שגורשו למחנות ריכוז 
נאציים בזמן מלחמת־העולם 
השנייה )לעתים קרובות דרך 

דראנסי, הנמצאת קילומטרים 
ספורים מצפון לפאריז(. על 

המצבה חרוטים שמות המחנות 
אליהם גורשו. עפר שנלקח מאותם 

מחנות שימש ליצירת מספר 
קברים קטנים. על קירותיה 

הפנימיים של המצבה מתנוססים 
דברי שירה. בקצה המצבה יש קבר 

המוקדש למגורש האלמוני.

מטבע גאלו־רומי

אֹוֶטל דיֶיה, בית־החולים של 
מרכז פאריז

הקריפטה 
הארכאולוגית 5

 .Pl du parvis Notre-Dame, 75004
מפה Cité q .B4 13. # 10:00 עד 
18:00 ג'-א' )כניסה אח' 30 דקות 

לפני סגירה(. ¢ 1 במאי, 8 במאי, 
 1 ו־11 בנוב', 25 בדצ', 1 בינו'. 

& חינם לילדים עד גיל 12.

בעומק של עד 120 מ' מתחת 
 )parvis ,לכיכר הגדולה )ָּפרבי

שמול נוטר־דאם, שוכנת הקריפטה 
)crypte Archéologique(, שבה 

שרידי יסודות וקירות בתים 
שקדמו לקתדרלה במאות שנים. 

בבית מתקופת לּוֶטִטיָה )לּוֶטס( — 
יישובם של בני שבט פאריסי — 

נמצאו שרידי מערכת חימום תת־
קרקעית מתוחכמת. הפאריסי היו 

שבט קלטי שהתיישב באי לפני 
כ־2000 שנה, ושעל שמו קרויה 

העיר.

אֹוֶטל דיֶיה 6

 .1 pl du parvis Notre-Dame, 75004
 מפה B4 13. ¢ למבקרים. 

.Cité q

בצדה הצפוני של הכיכר הגדולה 
 hôtel( שוכן אֹוֶטל דיֶיה )ָּפרבי(
Dieu(, בית־חולים המשרת את 
תושבי מרכז פאריז. הבניין נןרפ 
בשנים 1866-1878 במקום שבו 

עמד פעם בית־יתומים. אֹוֶטל דיֶיה 
הקדום נבנה במאה ה־12 והשתרע 

לכל רוחב האי. המבנה הוחרב 
במאה ה־19 כדי לפנות מקום 
לאחד ממיזמי הבניה של ברון 

אֹוסמאן.
ב־1944 התבצרו כאן שוטרים 

פאריזאים, שניהלו קרב התגוננות 
אמיץ מול הצבא הגרמני. זיכרון 

הקרב הונצח במצבה השוכנת 
 cour de( בחצר ה־19 באוגוסט

.)19-Août

שוק הפרחים ושוק 
הציפורים 7

Pl Louis-Lépine, 75004. מפה 13 
Cité q .B4. # 8:00-19:30 מדי 

יום.
שוקים אלה, הפעילים לכל אורך 

קֹונסיֶירזֶ'רי 8

quai de l’Horloge, 75001 1. מפה 
 .Cité q .01-53-40-60-93 ± .A3 13

# 9:30-18:00 מדי יום )עד 17:00 
נוב'-סוף פבר'( )כניסה אח' 30 

דקות לפני סגירה(. ¢ 1 בינו', 1 
במאי, 25 בדצ'. & )יש גם כרטיס 

משולב עם ָסנט־שאֶּפל, עמ' 
 88-89(. 8 טלפנו לברר 

www.monum.fr

 ,)Conciergerie( הקֹונסיֶירזֶ'רי
השוכן בחלקו הצפוני של ארמון 

קאפטינגי עתיק, שימש בעבר את 
קֹונסיֶירז' הארמון - האיש שהיה 

ממונה על האחוזה המלכותית. 
כשהעתיק המלך את מקום מושבו 

למאֶרה )ב־1417(, נותר הארמון 
מקום מושבם של ראשי המנהל 

ובתי־המשפט המלכותיים, 
והקֹונסיֶירזֶ'רי הפך בית־כלא 

שהקֹונסיֶירז' הוא הסוהר ראשי בו. 
כאן נכלא ועונה ֶרבאיֶיק, אחרי 

התנקשותו בחייו של אנרי הרביעי.
בזמן המהפכה נכלאו כאן יותר 

מ־4000 אסירים, בהם מארי 
אנטואנט, שנכלאה בתא קטנטן, 

 Charlotte( ושרלוט קֹורֵדיי
Corday(, שדקרה את המנהיג 
המהפכני מאָרה בשעה שטבל 

באמבטיה. למרבה האירוניה, גם 
השופטים המהפכנים, דאנטֹון 

ורֹוּבֶסּפיֶיר, נכלאו כאן בהמתינם 
לגיליוטינה.

בקֹונסיֶירזֶ'רי יש אולם גותי נפלא, 
בעל ארבעה מעברים, בשם סאל 

 salle des Gens( ֶדה ז'אן ד'ָארם
d’Armes, חדר הז'נדארמים(, בו 

התגוררו שומרי בית־המלוכה. 
המבנה שופץ במאה ה־19, אך 

המשפצים שימרו את מרתף 
העינויים מהמאה ה־11, את מגדל 
ּבֹונּבֶק )tour Bonbec( ואת טּור 

ֶדה ל'אֹורלֹוז' )בית המשפט(. 
השעון הוא העתיק בפאריז והוא 

עדיין פועל.

חורבות מהתקופה הגאלו־רומית בקריפטה הארכאולוגית

שוק הפרחים המרכזי של פאריז

דיוקן של מארי אנטואנט 
בקֹונסיֶירזֶ'רי, ממתינה להישלח 

לגיליוטינה

בתוך המצבה לזכר הגירוש

השנה, מוסיפים צבע וניחוח לאזור 
זה, הגדוש מבני מנהל. שוק 

 )marché aux Fleurs( הפרחים
הוא המפורסם ביותר מסוגו בעיר, 

ולמרבה הצער גם אחד משוקי 
הפרחים האחרונים ששרדו 

בפאריז. תמצאו בו מבחר מגוון של 
פרחים ייחודיים, כמו סחלבים. 

ביום א' מפנים הפרחים את 
מקומם לכלובים, והמקום הופך 

 marché aux( לשוק ציפורים
Oiseaux( רועש.
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 )cour du Mai( חצר מאי
היא החצר המרכזית 

המרשימה של בית המשפט.

ברּו שאנּוָאנֶס )rue Chanoinesse( גרו 
אנשי שם רבים, בהם המחזאי בן המאה 

ה־17 ראסין.

. הקריפטה הארכאולוגית
עמוק מתחת לכיכר טמונים 

שרידי בתים בני אלפיים שנה 5

מפת רחובות מאוירת: איל ֶדה ָלה סיֶטה

שורשיה של פאריז נטועים באיל ֶדה לָה סיֶטה )île de la Cité(. האי דמוי הסירה יושב 
לראשונה לפני יותר מ־2000 שנה, על־ידי שבטים קלטיים. אחד השבטים האלה - הפאריסי - 

העניק לבסוף לעיר את שמה. האי, המוגן היטב מכל עבריו, שימש נקודת מעבר קלה להגנה 
בין שתי גדות הנהר, ובין דרום וצפון גאליה. במאות שלאחר מכן הרחיבו את ההתיישבות 
הרומים, הפרנקים והמלכים הקאפטינגים, שהפכו את האי לגרעינה של פאריז המודרנית.

אין בפאריז מקום עתיק יותר. גם כיום ניתן לחזות בשרידי המבנים הקדומים בקריפטה 
הארכאולוגית, הנמצאת תחת הכיכר שבחזית קתדרלת נוטר־דאם - קתדרלה גדולה מימי־

הביניים, שהפכה מוקד עלייה־לרגל למיליוני מבקרים מדי שנה. בקצהו האחר של האי 
ניצבת כנסיית ָסנט־שאּפֶל - יצירת מופת נוספת מימי־הביניים — המתהדרת במשחקי אור 

וצבע מעוררי השתאות.

. ָסנט־שאּפֶל
כנסייה זו היא מפניני 
האדריכלות הגותית 

ואחד האתרים 
הקסומים של פאריז. 
היא ידועה במיוחד 

בחלונות הוויטראז' 
שבה 9

בית המשפט
ארמון מלכותי עתיק זה, שצריחיו הרמים 

מתנשאים מעל הרציפים, משמש היום 
מתחם גדול של בתי־משפט. תולדות 

המבנה משתרעות על־פני יותר מ־1600 
שנה 0

 פסלו של שרלמן 
מנציח את דמותו של קארל 
הגדול מלך הפרנקים, שהוכתר 
לקיסר בשנת 800 לספירה. 
תחת שלטונו אוחדו כל העמים 
הנוצריים במערב אירופה.

. שוק הפרחים ושוק 
הציפורים

שוקים ססגוניים הם מן 
האתרים התוססים ביותר 
באי. פאריז נודעה בעבר 

במגוון שוקי הפרחים 
שלה, אך כיום נותרו רק 

מעטים מהם 7

מוזיאון נוטר־דאם
במוזיאון זה שמורים מוצגים 

רבים הקשורים לתולדותיה של 
הקתדרלה 2

מפת איתור
ראו מפת מרכז פאריז, עמ' 14-15

אל הרובע הלטיני

במטה המשטרה 
)préfecture de Police( התחוללו 

קרבות עזים בזמן מלחמת־
העולם השנייה.

תחנת 
המטרו 

Cité

 point( ּפּוָאה זֶרֹו
Zéro - נקודת 

האפס( היא 
הנקודה שממנה 

נמדדים כל 
מרחקי הדרך 

בצרפת.

 quai des( ֶקה ֶדז אֹורפֶבר
Orfèvres( זכה בשמו בזכות 

הצורפים )orfèvres( שהרבו לפקוד 
אותו מימי־הביניים ואילך.

אֹוֶטל דיֶיה
פעם היה זה בית־

יתומים. היום יש כאן 
בית־חולים עירוני 6

. נוטר־דאם
קתדרלה זו היא דוגמה מופלאה להישגי 
האדריכלות הצרפתית בימי־הביניים 1

אל ּפֹון נֶף

הכוכבים

. נוטר־דאם

. ָסנט־שאֶּפל

. קֹונסיֶירזֶ'רי

 . שוק הפרחים 
   ושוק הציפורים

 . הקריפטה
   הארכאולוגית
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מקרא 
        מסלול מומלץ

כיכר יוחנן ה־23
כיכר שלווה זו נושקת לנהר 3

. קֹונסיֶירזֶ'רי
בית־כלא מאיים זה היה מקום מושבם 

האחרון של הנשלחים לגיליוטינה, 
ובתקופת המהפכה הצרפתית 

המה נידונים למוות 8

כיצד להשתמש במדריך זה

 מפת אזור1 
האתרים ממוספרים ומוצגים על 
המפה כדי להקל על איתורם. כמו כן 

מצוינים במפה כל תחנות המטרו, 
תחנות הרכבת )RER( העיקריות, 

ומגרשי החניה.

וסביבותיה, ובו תמצאו הסברים הכוללים 
מפות, תצלומים ואיורים מפורטים. בנוסף, 
מוצעים בו שמונה מסלולי הליכה בכמה 
אזורים מעניינים מחוץ למסלול התיירים 

השחוק.
טיפים  מופיעים  שימושי  מידע  בפרק 
שנאספו בקפידה, בצד פרטים על מלונות, 
ואירועי  ברים  מסעדות,  שוקים,  חנויות, 
ספורט ובידור. בחלק חשוב לדעת תמצאו 
עצות מועילות בכל עניין - משליחת גלויה 

ועד להתמצאות ברשת המטרו.

פאריז וסביבותיה
אתרי העיר חולקו ל־14 
אזורים שונים. כל חלק 
נפתח בתיאור האזור, 

בפרטים על תולדותיו ועל 
אופיו, וברשימת האתרים 
הכלולים בו. אתרים אלה 

ממוספרים ומסומנים 
בבירור במפת האזור. לצד 
המפה המורחבת מופיעה 

מפת רחובות מפורטת של 
החלק המעניין ביותר באותו 

אזור. מספור האתרים 
מפשט את ההתמצאות בכל 

אזור הנסקר במדריך, 
והאתרים הנסקרים מופיעים 

לפי סדרם המספרי.

 מפת רחובות מאויירת2 
מפה זו היא מבט ממעוף הציפור 

אל לבו של כל אחד מהאזורים. 
המבנים החשובים ביותר מודגשים 

בצבעים בולטים, כך שתוכלו לאתרם 
בקלות תוך כדי טיול.

מפת איתור החלק 
המובלט ברקע אדום 

מופיע במפת הרחובות 
מספרים בעיגול כל האתרים המאוירת.

המופיעים במפת האזור 
ממוספרים בעיגול. הקֹונסיֶירזֶ'רי, 

לדוגמה, מסומן במספר 8

בתוך האזור 
הסברים וטיפים 

להגעה ולהתמצאות 
באזור.

הלשונית שבשולי 
הדף מקלה על איתור 

אזור מסוים.

מפת איתור מציגה את 
מיקומו של האזור ביחס 

לאזורים סמוכים. האזור הנסקר 
מובלט בצבע אדום.

מסלול הליכה מומלץ 
הצעה לסיור ברגל הכולל 

את רוב הרחובות 
המעניינים והיפים באזור.

אתרים מומלצים 
אתרים שאסור להחמיץ 

מסומנים בכוכב.

כל האתרים מונה 
את האתרים שבפרק, 
ממוינים לקטגוריות: 

רחובות ומבנים 
היסטוריים, כנסיות, 
מוזיאונים וגלריות, 

מונומנטים, כיכרות, 
פארקים וגנים.

תצלומים של חזיתות 
מבנים ומאפיינים ייחודיים 

שלהם מאפשרים לכם 
לזהות אותם בקלות.

הקֹונסיֶירזֶ'רי 8 מוצג 
אף הוא על המפה.

Eyewitness מ דריך זה מסדרת 
יסייע לכם להפיק את המירב 
מביקורכם בפאריז ולהימנע ככל 
הניתן מטרחה מיותרת. בפרק הראשון, 
היכרות עם פאריז, נסקרים הרקע ההיסטורי 
ה  נותי ותכו המודרנית  ז  פארי של 
הגיאוגרפיות, ומפורטים החגים והאירועים 
המיוחדים שחלים בה לאורך השנה. בחלק 
על קצה המזלג שבפרק זה מפורטים בקצרה 
מוקדי העניין העיקריים בעיר. הפרק 
פאריז  העיקרי המוקדש לאתרים הוא 

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

הגעה
תחנות המטרו הנוחות ביותר 

St--ו Cité להגעה לאזור הן
Michel בגדה השמאלית. קווי 
האוטובוס 21, 38, 47, 85 ו־96 

חוצים את איל ֶדה לָה סיֶטה, 
ואילו 67, 86, ו־87 חוצים איל 

סן־לואי.

מקרא
מפת רחובות מאוירת  

תחנת מטרו  

4000

מ'

 איל ֶדה ָלה סיֶטה 
ואיל סן־לואי

ולדות איל ֶדה לָה סיֶטה )île de ת
la Cité( הן תולדותיה של פאריז. 

לפנה"ס,   53 בשנת 
כשכבש אותו יוליוס קיסר, שכן על 
האי רק כפר דייגים פשוט. מלכים 
קדומים הפכו אותו למעוז כוח 

ובימי־הביניים הפך  פוליטי, 
ושל  הכנסייה  של  לביתם 
המשפט. היום הכוחות היחידים 

גדודי  הם  האי  מושל  בהם 
התיירים הנוהרים להתפעל מבית־המשפט 
ולהתענג על זיווה של קתדרלת נוטר־דאם 
— אחת מיצירות המופת של האדריכלות 

הגותית.
בימי־הביניים התאפיין האי בערב־רב של 

אלו  אך  זעירים,  ובתים  צרות  סמטאות 
נמחו במאה ה־19 לטובת שדרות רחבות. 
איים  עדיין באי  יש  זאת,  למרות 
קטנים של קסם ושלווה, כמו שוק 
הפרחים ושוק הציפורים הססגוני, 
וכיכר  וֶר־גאלאן הרומנטית  כיכר 
המזרחי  בקצהו  העתיקה.  דֹופין 
של האי נמצא גשר סן־לואי, 
 île( המוביל אל איל סן־לואי 
Saint-Louis( הקטן יותר. במאה 
ה־17 הוקמה על אדמת המרעה הביצתית 
עם  מהודרת,  מגורים  שכונת  האי  של 
במאה  הרציפים.  לאורך  עצים  שדרות 
אמנים,  של  מעונם  האי  הפך  הנוכחית 

רופאים, שחקניות ויורשות עשירים.

כל האתרים

מבנים היסטוריים
y אֹוֶטל ֶדה לֹוזֹון

אֹוֶטל דיֶיה 6
בית המשפט 0
קֹונסיֶירזֶ'רי 8

גשרים
w ּפֹון נֶף

מונומנטים
מצבת הקדושים והגירוש 4

שוקים
שוק הפרחים ושוק הציפורים 7

כיכרות וגנים
q כיכר דֹופין

e כיכר וֶר־גאלאן
כיכר יוחנן ה־23 3

מוזיאונים וגלריות
החברה להיסטוריה ולספרות 

r פולין
הקריפטה הארכאולוגית 5

מוזיאון נוטר־דאם 2

כנסיות וקתדרלות
נוטר־דאם עמ' 82-85 1

t סן־לואי־ָאן־ל'איל
ָסנט־שאּפֶל עמ' 88-89 9

נוף הקֹונסיֶירזֶ'רי וּפֹונט אֹו שאנז' )pont au Change(; בעמ' הקודם: כנסיית סן־סּולּפיס על רקע גגות העיר

 סמל העיר 
פאריז

ה י ת ו ב י ב ס ו ז  י ר א 7פ 7

ראו גם 
• מפת רחובות מפה עמ' 12-13

• טיול ברגל בסן־לואי עמ' 262-63

• מגורים עמ' 284

• מסעדות עמ' 300

כמה מהמבנים המרשימים ביותר בפאריז הם כנסיות. תור הזהב 
של אדריכלות הכנסיות בעיר היה בימי־הביניים, אך בעיר יש 
כנסיות מרהיבות גם מתקופות אחרות. בזמן המהפכה )עמ' 

30-31( שימשו הכנסיות מחסני חיטה או כלי־נשק, אך 
לאחריה הושבה להן תהילת עברן. כנסיות רבות מצטיינות 

בחללי־פנים מרהיבים, הכוללים ציורים ופסלים נפלאים.

מבט אל כנסיות פאריז

ימי־הביניים

רנסאנס

בארוק וקלאסי

ניאו־קלאסי

האימפרייה השנייה 
והעידן המודרני

במאה ה־16 נפלה פאריז בקסמו של 
הרנסאנס האיטלקי. בהשפעתו נוצר 

כאן סגנון אדריכלי ייחודי, המשלב 
פרטים בסגנון קלאסי עם ממדי 

הענק האופייניים לאדריכלות 
הגותית. אדריכלי סגנון מעורב זה, 

שנודע בשם 'רנסאנס צרפתי', חיפו 
על השעטנז הסגנוני במבנים חינניים 

ורבי־רושם. הדוגמה הטובה ביותר 
לסגנון זה בפאריז היא כנסיית 

סנט־ֶאטיֶין־דּו־מֹון, שחלל 
הפנים שלה משרה תחושה 

של בזיליקה גדולה 
ואוורירית. דוגמאות 

נוספןת הן כנסיית סנט־
אּוסטאש, כנסיית השוק 

הגדולה בלֶה ָאל, ואולם 
התווך של כנסיית סן־

זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה, 
המתהדרת בחלונות 

ויטראז' ובמושבי מקהלה 
מגולפים.

במאה ה־17, תחת שלטונם של לואי 
ה־13 ובנו לואי ה־14, התרחבה 

פאריז והוקמו בה כנסיות ומנזרים 
רבים. סגנון הבארוק האיטלקי 

הופיע בפאריז לראשונה בחזיתה 
המלכותית של כנסיית סן־זֶ'רבֶה־

סן־ּפרֹוֶטה, שבנה סלומון ֶדה ּברֹוס 
ב־1616. הסגנון מותן מעט, כדי 

להתאימו לטעם הצרפתי 
ולרציונליזם של עידן האורות )עמ' 

28-29(. התוצאה היתה מבנים 
אדירי ממדים, מרובי עמודים 

וכיפות, בסגנון קלאציסיטי הרמוני. 
דוגמה לסגנון זה היא כנסיית 

הסֹורּבֹון )1642(, שתוכננה על־ידי 
ז'ק לֶֶמרסיֶיה עבור הקרדינל 

רישֶליֶיה. הכנסייה שבנה פרנסואה 
מאנסאר במנזר ואל־ֶדה־

גראס, לכבוד הולדתו של 
'מלך השמש', היתה 

ראוותנית ועשירה יותר 
בעיטורים. את הפנינה 

האמיתית של התקופה, 
כנסיית דֹום בעלת כיפת 

הענק המוזהבת, תוכננה 
על־ידי ז'ּול ָארדוֶון־

מאנסאר. בכנסיית סן־
פול-סן־לואי, שנבנתה 

בהשראת כנסיית איל גֶ'זּו 

מאמצע המאה ה־18 ועד אמצע 
המאה ה־19 שטף את צרפת 
שיגעון יוון ורומא. בעקבות 
החפירות בפומפיי )1738(, 

ובהשפעתו של האדריכל האיטלקי 
ָאנדֶרָאה ּפאלאדיֹו, קם בצרפת דור 
של אדריכלים שהתפעל עד אין קץ 

מעמודים, מצורות גאומטריות 
ומהנדסה. הדוגמה הטובה ביותר 

למבנה מסוג זה, פרי תכנונו של 
ז'ק־ז'רמן סּופלֹו, היא כנסיית ָסנט־

זֶ'נביֶיב )היום, הפנתיאון(. בנייתה 
של הכנסייה החלה ב־1773, ועיצוב 

כיפתה השעונה על עמודים 
הושפע, בין השאר, גם מקתדרלת 

סנט־פול שבלונדון, שתכנן 

כנסיית ָסנט־קלֹוטילד, שתכנן פרנץ 
כריסטיאן גָאּו בשנות ה־40 של המאה 

ה־19, היא הדוגמה המוקדמת ביותר 
והיפה ביותר שיש בפאריז לסגנון 
התחייה הגותית, הסטיל ֶרליז'ֶייה 

)style religieux(. בשנות האימפריה 
השנייה, נבנו כנסיות ראוותניות 

באזורים החדשים שיצר אֹוסמאן )עמ' 
34-35(. עם היפות שבהן נמנית 

 ,)St-Augustin( כנסיית סנט־אֹוגּוסָטן
שבנה ויקטור־לואי ּבאלטאר בצומת 

 boulevard( בולבאר מאלֶזֶרּב
Malesherbes( ובולבאר ֶדה לָה ָמדלֶן 

 .)boulevard de la Madeleine(
בכנסייה זו חלל פנימי רחב בו 

משולבים הדיוק ההיסטורי של הסגנון 
הקלאסי עם עמודים וקורות מברזל 

בסגנון מודרני. בזיליקת סאקֶרה־ֶקר 
הגדולה, מסוף המאה ה־19, נבנתה 

כהתרסה דתית. כנסיית יוחנן 
המטביל, של אנטול ֶדה ּבֹודֹו היא 

כנסייה מעניינת בסגנון מודרני, 
המשלבת קשתות בסגנון מוסלמי עם 

אלמנטים בסגנון ָאר נּובֹו. ההישג 
המרשים ביותר של האדריכלות 

המוסלמית המודרנית בפאריז הוא 
המסגד של פאריז — מבנה נאה, 

בסגנון ספרדי־מּורי, משנות ה־20 של 
המאה הקודמת. יש כאן חצר פנימית 

השואבת השראה מארמון אלהמברה, 
גילופי עץ ארז ואקליפטוס, ומזרקה.

הקשת המחודדת וחלון השושנה 
נולדו בבזיליקת סן־ֶדני שבפרוור 

מצפון לפאריז. בזיליקה זו, בה נטמנו 
רוב מלכי צרפת, היתה המבנה הגותי 

הראשון — ומכאן התפשט סגנון 
הבנייה לכל רחבי העולם. הכנסייה 
הגותית הנאה ביותר בפאריז היא 

קתדרלת נוטר־דאם, שהיא הגבוהה 
והמרשימה מבין הקתדרלות 

הצרפתיות המוקדמות. הבישוף 
מוריס ֶדה סּולי )Sully( החל בבניינה 

ב־1163, והמלאכה נשלמה במאה 
ה־13, תחת הנחייתם של ז'ן ֶדה שֶל 

ופייר ֶדה מֹונטֶריֶיה, שהוסיפו 
לכנסייה אגף הרוחב עם חלונות 

שושנה מעודנים. יצירת המופת של 

מֹונטֶריֶיה היא הקפלה המלכותית 
של לואי התשיעי, או ָסנט־שאּפֶל, 
כנסייה ימי־ביניימית עם אולם תווך 

דו־מפלסי. הכנסייה נבנתה כבית 
לכתר הקוצים של ישו. בפאריז שרדו 
כנסיות נוספות מאותה תקופה, כמו 
סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה, כנסיית המנזר 

העתיקה ביותר בפאריז )1050(, 
סן־ז'וליאן־לֶה־ּפּובר הזעירה, 
הבנויה בסגנון רומאנסקי־כפרי, 

והכנסיות הגותיות־פלאמּבֹויָאנטיות 
סן־ֶסבֶָרן, סן־זֶ'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה 

וסן־ֶמרי.

סן־זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה

בתוך הפנתיאון

קשתות כנסיית יוחנן המטביל 
מזכירות אדריכלות מוסלמית

שברומא, ניכרת הראוותנות 
האופיינית לכנסיות ישועיות. לעומת 

זאת, הכנסיות שתכנן ליּבֶראל 
ּברּוָאן, סאלּפֶטריֶיר וכנסיית סן־

לואי־ֶדז־ֶאנבאליד, מתייחדות 
בקווים גאומטריים מדויקים 

ובפשטות נטולת עיטורים. כנסיות 
מרשימות נוספות בסגנון הקלאסי 
הן סן־ז'וזף־ֶדה־קארם וכנסיית 

הבנקאים סן־רֹוש, מהאה ה־18, 
שלה קפלת מריה בארוקית.

כריסטופר ֶרן. ארבעת העמודים 
התומכים בכיפה, שנבנו על־ידי 

גיום רֹונֶדלֶה, מחברים בין ארבע 
קשתות גדולות. חזית העמודים 
הראשונה, זו של סן־סּולּפיס, 
תוכננה על־ידי ג'ובאני ניקֹולֹו 

ֶסרבאנדֹוני. בנייתה של הכנסייה 
החלה ב־1733, וכללה ּפֹורטיקֹו 

)שורת עמודים( דו־קומתי, 
שמעליו גמלון משולש. לָה ָמדלֶן, 

המבנה המפואר שהקדיש נפוליאון 
לצבאו עטור הניצחון, הוקם 

במתכונת של מקדש יווני־רומי.

כנסיות במדריך
כנסיית דֹום עמ' 188-89
כנסיית הסֹורּבֹון עמ' 153

לָה ָמדלֶן עמ' 216
מסגד פאריז עמ' 166-67

נוטר־דאם עמ' 82-85
פנתיאון עמ' 158-59

סאקֶרה־ֶקר עמ' 226-27
ָסנט־שאּפֶל עמ' 88-89
ָסנט־קלֹוטילד עמ' 187
סאלּפֶטריֶיר עמ' 167

סנט־ֶאטיֶין־דּו־מֹון עמ' 153
סנט־אּוסטאש עמ' 114

סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה עמ' 115
סן־זֶ'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה עמ' 115

סן־זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה עמ' 99
כנסיית יוחנן המטביל עמ' 228

סן־ז'וזף־ֶדה־קארם עמ' 173
סן־ז'וליאן־לֶה־ּפּובר עמ' 152
סן־לואי־ֶדז־ֶאנבאליד עמ' 186

סן־ֶמרי עמ' 108
סן־פול-סן־לואי עמ' 99

סן־רֹוש עמ' 121
סן־ֶסבֶָרן עמ' 152

סן־סּולּפיס עמ' 172
טּור סן־ז'ק עמ' 115

ואל־ֶדה־גראס עמ' 173

מודרניהאימפריה השנייהבארוקי וקלאסירנסאנסיגותי

 המסגד 
 של 
פאריז

ָסנט־
קלֹוטילד

ואל־ֶדה־
גראס

טּור 
סן־ז'ק

ניאו־קלאסי

מגדלים, כיפות וצריחים
הכנסיות הרבות בלטו בקו הרקיע של פאריז כבר מימי הנצרות הקדומה. 
טּור סן־ז'ק הגותי, השריד היחיד מכנסייה שחרבה לפני שנים רבות, הוא 
ביטוי לחיבתם של אדריכלי ימי־הביניים לצריחי מגן. כנסיית סנט־ֶאטיֶין־
דּו־מֹון, עם גמלונה המחודד, מסמנת את המעבר מהסגנון הגותי לסגנון 
הרנסאנסי. כיפותיה המושלמות של וואל־ֶדה־גראס הן מאפיין בולט של 

אדריכלות הבארוק, ואילו סן־סּולּפיס, שבה שילוב חמור־סבר בין מגדלים 
ועמודי ּפֹורטיקֹו, היא דוגמה טיפוסית לסגנון הניאו־קלאסי. צריחיה 

המסולסלים של כנסיית ָסנט־קלֹוטילד בנויים בסגנון ניאו־גותי, ואילו אחד 
המבנים המודרניים הבולטים הוא המסגד של פאריז, שלו מינרט בולט.

מגדל סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה

סנט־
ֶאטיֶין־דּו־

מֹון

סן־סּולּפיס

חזית כנסיית הסֹורּבֹון
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. הקשתות הדואות
הקשתות הדואות שתכנן ז'ן ראבי 

מעופפות מהקצה המזרחי של 
הקתדרלה למרחק של 15 מ'.

. חלון 
השושנה 

הדרומי
חלון מרשים 
זה, שקוטרו 
13 מ', שוכן 
בחזית דרום 
של המבנה 

ובמרכזו 
מוצגת דמותו 

של ישו.

הצריח, שתכנן 
ויֹולֶה־לֶה־דּוק, 
מתנשא לגובה 

של 90 מ'.

אגף הרוחב נבנה במאה ה־13, 
בתחילת תקופת שלטונו של המלך 

פיליפ אוגוסט.

 בבית האוצר 
שמורים אוצרות הקתדרלה, 

כולל כתר קוצים, שלפי 
המסורת היה כתר הקוצים 

שהונח על ראשו של ישו.

נוטר־דאם 1
אין מבנה המגלם בגופו את תולדות פאריז באופן 

 ,Notre-Dame( כה מובהק כמו קתדרלה זו
גבירתנו מריה(. הקתדרלה רבת ההוד ניצבת באיל 

ֶדה לָה סיֶטה - ערש הולדתה של העיר. אבן הפינה 
לקתדרלה הונחה ב־1163, על־ידי האפיפיור 

אלכסנדר השלישי, ובמשך 170 שנה עמלו המוני 
בעלי מלאכה ואדריכלים להשלים את בניינה. 
במאות השנים שחלפו עבר מצעד של אישים 
ידועים בשלושת השערים הראשיים שמתחת 

למגדליה הגבוהים.
הקתדרלה היא יצירת מופת גותית, שנבנתה באתר 

בו ניצב קודם מקדש רומי. עם תום בניינה, 
בסביבות השנה 1330, היה אורכה 130 מ', והיא 

התהדרה בקשתות דואות, באגף רוחב גדול, בית 
מקהלה גדול ומגדלים המתנשאים לגובה של 69 מ'.

. החזית המערבית
בחזית זו בולטים שלושה 
שערים ראשיים מגולפים 
להפליא, חלון שושנה 
מרכזי וגלריית פסלים.

. תערוכת הכיֶמרֹות
שורת פסלי הגָרגֹוילים 

 )galerie des Chimères( והגרֹוֶטסק
הנודעת של הקתדרלה 

מסתתרת מאחורי גלריה עילית 
גבוהה בין המגדלים.

. חלון השושנה 
המערבי

בחלון זה מוצגת מריה 
הקדושה בתוך מדליון של 
צבעי אדום וכחול עשירים.

שער מריה הקדושה
פסל מריה הקדושה, מוקפת 
קדושים ומלכים, הוא דוגמה יפה 
לקומפוזיציה פיסולית מהמאה ה־13.

במגדל הדרומי נמצא 
 la cloche( פעמון עמנואל

Emmanuel( הנודע.

בגלריית המלכים ניצבים פסליהם 
של 28 מלכי יהודה, כשמבטם מופנה 

מטה, אל המבקרים.

מידע שימושי

 .Pl du parvis-Notre-Dame 
 .01-42-34-56-10 ± .B4 13 מפה 
Cité q. @ 21, 38, 85, 96 לאיל 

 .Notre-Dame x .ֶדה לָה סיֶטה
5 8:00, 9:00 )למעט יולי, אוג'(, 
12:00, 18:15 ב'-ו', 18:30 שבת, 

8:30, 10:00, 11:30, 12:45, 18:30 א'. 
8 = מגדלים. # 10:00-17:30 
)קיץ: 9:30-19:30; עד 23:00 שבת, 

 א'(. & 
www.cathedraledeparis.com

הכוכבים

 . החזית המערבית
   והשערים

. הקשתות הדואות

. חלונות השושנה

. תערוכת הכיֶמרֹות
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ציר הזמן

1550

1572 מרגריט ֶדה ואלּוָאה 
נישאת לאנרי מנאווארה )שהפך 

אחר־כך לאנרי הרביעי(

1708 לואי ה־14 בונה מחדש את 
בית המקהלה, כדי למלא את שבועת 
אביו לפאר את שם מריה הקדושה

1804 נפוליאון מכתיר 
את עצמו לקיסר צרפת

1970 הלוויה 
ממלכתית 

לשארל 
דה-גֹול

1793 המהפכנים בוזזים את 
הקתדרלה, ומשנים את שמה 

ל'מקדש ההיגיון'

 1795-1802
הקתדרלה נעולה

1944 חגיגת 
הודיה לרגל 

שחרור פאריז

1163 האפיפיור 
אלכסנדר השלישי 

מניח את אבן הפינה 
של הקתדרלה

נפוליאון הראשון

115017501950

aw-f-FullSpreadBorder-ill.eps)

לָה ָמדלֶן
כנסייה זו, הבנויה בסגנון 
מקדש יווני־רֹומי, ידועה 

בפסליה הנאים.

לאורך מאות שנים היתה פאריז מעוז של הכנסייה 
הקתולית, ורבות מכנסיותיה הן אתרים ראויים 

לביקור. כנסיות אלה נבנו במגוון סגנונות 
ומתהדרות בחלל פנימי מרהיב. רוב הכנסיות 

פתוחות בשעות היום, ולרוב נערכות בהם תפילות 
בשעות קבועות. המסורת הפאריזאית של מוסיקה 

כנסייתית עדיין חיה ונושמת בפאריז. תוכלו לבלות 
את שעות הערב בהתפעלות מהכנסייה, תוך האזנה 

לרסיטל של נגינה בעוגב או לקונצרט 
קלאסי )עמ' 346(. סקירה מפורטת יותר 
של כנסיות בפאריז מופיעה בעמ' 48-49.

סן־ֶסבֶָרן
השער המערבי מוביל 

אל אחת הכנסיות 
היפות ביותר שנבנו 
בפאריז בימי־הביניים.

מונפארנס

אזור שאיֹו
שאנז־ֶאליזֶה

מונמארטר

אזור 
האופרה

אזור טּולֶרי

ּבֹוּבּור ולֶה ָאל

המאֶרה

 סן־זֶ'רֶמן־
ֶדה־ּפֶרה

איל סן־לואי

הרובע הלטיני

אזור גני 
לּוקֶסמּבּור

אזור הגן הבוטאני

אזור ֶאנבאליד 
ומגדל אייפל

איל ֶדה ָלה סיֶטה

פסל צליבה קדום 
בכנסיית סן־

זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה

המיטב של פאריז: כנסיות

כנסיית דֹום
בכנסיית דֹום שוכנת מצבת זיכרון זו 
לאדריכל הצבאי וֹוּבאן. כאן גם נטמנו 

)1840( עצמותיו של נפוליאון.

ָסנט־שאּפֶל
כנסייה נפלאה זו 
מימי־הביניים 
מעוטרת בחלונות 
ויטראז' יפהפים.

הפנתיאון
כנסיית זֶ'נביֶיב הקדושה, שנבנתה 
בסגנון ניאו־קלאסי, היא היום הפנתיאון. 
הכנסייה נבנתה בהשראת קתדרלת 
סנט־פול הלונדונית של ֶרן.

סנט־אּוסטאש
השילוב בין הסגנון 
הגותי והרנסאנסי 

הופך כנסייה זו 
לאחת היפות 

בפאריז.

סאקֶרה־ֶקר
קמרון הקאנֶסל שמעל למזבח בבזיליקה 

גדולה זו מעוטר בציור פסיפס ענקי של ישו 
מעשה ידי לוק־אוליבייה ֶמרסֹון.

המסגד של פאריז
צריחו של מסגד זה, שנבנה בשנות 
ה־20, מיתמר לגובה של 33 מ'.

נוטר־דאם
ההזנחה שממנה סבלה קתדרלה גדולה 
זו אחרי המהפכה באה לקצה בשיקום 

מקיף אליו הוביל ויקטור הוגו.

סן־פול-סן־לואי
פסל זה של ישו הוא אחד משורה 

ארוכה של יצירות מרשימות 
המעטרות כנסייה ישועית זו, שנבנתה 

ב־1641 בהוראת הקרדינל רישליֶיה.

ה ןנ ֶס ר
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0 1

ק"מ

מראה נוטר־דאם 
מכיוון הגדה 

השמאלית

נוטר־דאם 1

ראו עמ' 82-85.

מוזיאון נוטר־דאם 2

 10 rue du cloître-Notre-Dame,
 .B4 13 75004. מפה 

 .Cité q .01-43-25-42-92 'טל 
St-Michel W. # 14:30-18:00 ד', 
שבת ו-א' )כניסה אח' 17:40(. &
musée de Notre-( מוזיאון זה
Dame de Paris( הוקם ב־1951 

ומוקדש למוצגים ולתערוכות 
המתמקדות באירועים חשובים 

בתולדות הקתדרלה. עם המוצגים 
נמנים חפצים מהתקופה הגאלו־

רומית, תחריטים עתיקים, 
יצירות אמנות, וגם 

השריד הקדוש 
הנוצרי העתיק 
בפאריז - כוס 

זכוכית 
מסוגננת 

מהמאה הרביעית.

כיכר יוחנן ה־23 3

 .Rue du cloître-Notre-Dame, 75004
.Cité q .B4 13 מפה

שער סטפנוס הקדוש )ּפֹורט סנט־
 )porte St-Etienne ,ֶאטיֶין

שבנוטר־דאם נפתח אל כיכר גן זו 
)square Jean XXIII(, הקרויה 

על שמו של האפיפיור יוחנן ה־23. 
הגן נמשך לאורך הנהר, ומספק 

רקע מצוין להתרשמות מהפסלים, 
מחלונות השושנה ומהקשתות 

הדואות שבקצה המזרחי של 
הקתדרלה.

מהמאה ה־17 ואילך שכן כאן 
ארמונו של הארכיבישוף. הארמון 

נבזז על־ידי מתפרעים בשנת 1831, 
ולבסוף נהרס. מושל הֶסן, ָרמּבּוטֹו, 

הוא שתכנן את הכיכר הנוכחית. 
בלב הכיכר מזרקה בסגנון גותי 

עם פסל של מריה הקדושה. 
המזרקה הוצבה כאן ב־1845.

כיכר יוחנן ה־23, מאחורי נוטר־דאם

מצבה לזכר הגירוש 4

Sq de l’île de France, 75004. מפה 
 B4 13. טל' 01-46-33-87-56. 

 10:00 # .St-Michel W .Cité q
עד 18:00 ג'-א'.

מצבת זיכרון פשוטה ומודרנית זו 
 Paris mémorial de la(

Déportation( הוקמה לזכר 
200,000 גברים, נשים וילדים 

צרפתים שגורשו למחנות ריכוז 
נאציים בזמן מלחמת־העולם 
השנייה )לעתים קרובות דרך 

דראנסי, הנמצאת קילומטרים 
ספורים מצפון לפאריז(. על 

המצבה חרוטים שמות המחנות 
אליהם גורשו. עפר שנלקח מאותם 

מחנות שימש ליצירת מספר 
קברים קטנים. על קירותיה 

הפנימיים של המצבה מתנוססים 
דברי שירה. בקצה המצבה יש קבר 

המוקדש למגורש האלמוני.

מטבע גאלו־רומי

אֹוֶטל דיֶיה, בית־החולים של 
מרכז פאריז

הקריפטה 
הארכאולוגית 5

 .Pl du parvis Notre-Dame, 75004
מפה Cité q .B4 13. # 10:00 עד 
18:00 ג'-א' )כניסה אח' 30 דקות 

לפני סגירה(. ¢ 1 במאי, 8 במאי, 
 1 ו־11 בנוב', 25 בדצ', 1 בינו'. 

& חינם לילדים עד גיל 12.

בעומק של עד 120 מ' מתחת 
 )parvis ,לכיכר הגדולה )ָּפרבי

שמול נוטר־דאם, שוכנת הקריפטה 
)crypte Archéologique(, שבה 

שרידי יסודות וקירות בתים 
שקדמו לקתדרלה במאות שנים. 

בבית מתקופת לּוֶטִטיָה )לּוֶטס( — 
יישובם של בני שבט פאריסי — 

נמצאו שרידי מערכת חימום תת־
קרקעית מתוחכמת. הפאריסי היו 

שבט קלטי שהתיישב באי לפני 
כ־2000 שנה, ושעל שמו קרויה 

העיר.

אֹוֶטל דיֶיה 6

 .1 pl du parvis Notre-Dame, 75004
 מפה B4 13. ¢ למבקרים. 

.Cité q

בצדה הצפוני של הכיכר הגדולה 
 hôtel( שוכן אֹוֶטל דיֶיה )ָּפרבי(
Dieu(, בית־חולים המשרת את 
תושבי מרכז פאריז. הבניין נןרפ 
בשנים 1866-1878 במקום שבו 

עמד פעם בית־יתומים. אֹוֶטל דיֶיה 
הקדום נבנה במאה ה־12 והשתרע 

לכל רוחב האי. המבנה הוחרב 
במאה ה־19 כדי לפנות מקום 
לאחד ממיזמי הבניה של ברון 

אֹוסמאן.
ב־1944 התבצרו כאן שוטרים 

פאריזאים, שניהלו קרב התגוננות 
אמיץ מול הצבא הגרמני. זיכרון 

הקרב הונצח במצבה השוכנת 
 cour de( בחצר ה־19 באוגוסט

.)19-Août

שוק הפרחים ושוק 
הציפורים 7

Pl Louis-Lépine, 75004. מפה 13 
Cité q .B4. # 8:00-19:30 מדי 

יום.
שוקים אלה, הפעילים לכל אורך 

קֹונסיֶירזֶ'רי 8

quai de l’Horloge, 75001 1. מפה 
 .Cité q .01-53-40-60-93 ± .A3 13

# 9:30-18:00 מדי יום )עד 17:00 
נוב'-סוף פבר'( )כניסה אח' 30 

דקות לפני סגירה(. ¢ 1 בינו', 1 
במאי, 25 בדצ'. & )יש גם כרטיס 

משולב עם ָסנט־שאֶּפל, עמ' 
 88-89(. 8 טלפנו לברר 

www.monum.fr

 ,)Conciergerie( הקֹונסיֶירזֶ'רי
השוכן בחלקו הצפוני של ארמון 

קאפטינגי עתיק, שימש בעבר את 
קֹונסיֶירז' הארמון - האיש שהיה 

ממונה על האחוזה המלכותית. 
כשהעתיק המלך את מקום מושבו 

למאֶרה )ב־1417(, נותר הארמון 
מקום מושבם של ראשי המנהל 

ובתי־המשפט המלכותיים, 
והקֹונסיֶירזֶ'רי הפך בית־כלא 

שהקֹונסיֶירז' הוא הסוהר ראשי בו. 
כאן נכלא ועונה ֶרבאיֶיק, אחרי 

התנקשותו בחייו של אנרי הרביעי.
בזמן המהפכה נכלאו כאן יותר 

מ־4000 אסירים, בהם מארי 
אנטואנט, שנכלאה בתא קטנטן, 

 Charlotte( ושרלוט קֹורֵדיי
Corday(, שדקרה את המנהיג 
המהפכני מאָרה בשעה שטבל 

באמבטיה. למרבה האירוניה, גם 
השופטים המהפכנים, דאנטֹון 

ורֹוּבֶסּפיֶיר, נכלאו כאן בהמתינם 
לגיליוטינה.

בקֹונסיֶירזֶ'רי יש אולם גותי נפלא, 
בעל ארבעה מעברים, בשם סאל 

 salle des Gens( ֶדה ז'אן ד'ָארם
d’Armes, חדר הז'נדארמים(, בו 

התגוררו שומרי בית־המלוכה. 
המבנה שופץ במאה ה־19, אך 

המשפצים שימרו את מרתף 
העינויים מהמאה ה־11, את מגדל 
ּבֹונּבֶק )tour Bonbec( ואת טּור 

ֶדה ל'אֹורלֹוז' )בית המשפט(. 
השעון הוא העתיק בפאריז והוא 

עדיין פועל.

חורבות מהתקופה הגאלו־רומית בקריפטה הארכאולוגית

שוק הפרחים המרכזי של פאריז

דיוקן של מארי אנטואנט 
בקֹונסיֶירזֶ'רי, ממתינה להישלח 

לגיליוטינה

בתוך המצבה לזכר הגירוש

השנה, מוסיפים צבע וניחוח לאזור 
זה, הגדוש מבני מנהל. שוק 

 )marché aux Fleurs( הפרחים
הוא המפורסם ביותר מסוגו בעיר, 

ולמרבה הצער גם אחד משוקי 
הפרחים האחרונים ששרדו 

בפאריז. תמצאו בו מבחר מגוון של 
פרחים ייחודיים, כמו סחלבים. 

ביום א' מפנים הפרחים את 
מקומם לכלובים, והמקום הופך 

 marché aux( לשוק ציפורים
Oiseaux( רועש.
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 )cour du Mai( חצר מאי
היא החצר המרכזית 

המרשימה של בית המשפט.

ברּו שאנּוָאנֶס )rue Chanoinesse( גרו 
אנשי שם רבים, בהם המחזאי בן המאה 

ה־17 ראסין.

. הקריפטה הארכאולוגית
עמוק מתחת לכיכר טמונים 

שרידי בתים בני אלפיים שנה 5

מפת רחובות מאוירת: איל ֶדה ָלה סיֶטה

שורשיה של פאריז נטועים באיל ֶדה לָה סיֶטה )île de la Cité(. האי דמוי הסירה יושב 
לראשונה לפני יותר מ־2000 שנה, על־ידי שבטים קלטיים. אחד השבטים האלה - הפאריסי - 

העניק לבסוף לעיר את שמה. האי, המוגן היטב מכל עבריו, שימש נקודת מעבר קלה להגנה 
בין שתי גדות הנהר, ובין דרום וצפון גאליה. במאות שלאחר מכן הרחיבו את ההתיישבות 
הרומים, הפרנקים והמלכים הקאפטינגים, שהפכו את האי לגרעינה של פאריז המודרנית.

אין בפאריז מקום עתיק יותר. גם כיום ניתן לחזות בשרידי המבנים הקדומים בקריפטה 
הארכאולוגית, הנמצאת תחת הכיכר שבחזית קתדרלת נוטר־דאם - קתדרלה גדולה מימי־

הביניים, שהפכה מוקד עלייה־לרגל למיליוני מבקרים מדי שנה. בקצהו האחר של האי 
ניצבת כנסיית ָסנט־שאּפֶל - יצירת מופת נוספת מימי־הביניים — המתהדרת במשחקי אור 

וצבע מעוררי השתאות.

. ָסנט־שאּפֶל
כנסייה זו היא מפניני 
האדריכלות הגותית 

ואחד האתרים 
הקסומים של פאריז. 
היא ידועה במיוחד 

בחלונות הוויטראז' 
שבה 9

בית המשפט
ארמון מלכותי עתיק זה, שצריחיו הרמים 

מתנשאים מעל הרציפים, משמש היום 
מתחם גדול של בתי־משפט. תולדות 

המבנה משתרעות על־פני יותר מ־1600 
שנה 0

 פסלו של שרלמן 
מנציח את דמותו של קארל 
הגדול מלך הפרנקים, שהוכתר 
לקיסר בשנת 800 לספירה. 
תחת שלטונו אוחדו כל העמים 
הנוצריים במערב אירופה.

. שוק הפרחים ושוק 
הציפורים

שוקים ססגוניים הם מן 
האתרים התוססים ביותר 
באי. פאריז נודעה בעבר 

במגוון שוקי הפרחים 
שלה, אך כיום נותרו רק 

מעטים מהם 7

מוזיאון נוטר־דאם
במוזיאון זה שמורים מוצגים 

רבים הקשורים לתולדותיה של 
הקתדרלה 2

מפת איתור
ראו מפת מרכז פאריז, עמ' 14-15

אל הרובע הלטיני

במטה המשטרה 
)préfecture de Police( התחוללו 

קרבות עזים בזמן מלחמת־
העולם השנייה.

תחנת 
המטרו 

Cité

 point( ּפּוָאה זֶרֹו
Zéro - נקודת 

האפס( היא 
הנקודה שממנה 

נמדדים כל 
מרחקי הדרך 

בצרפת.

 quai des( ֶקה ֶדז אֹורפֶבר
Orfèvres( זכה בשמו בזכות 

הצורפים )orfèvres( שהרבו לפקוד 
אותו מימי־הביניים ואילך.

אֹוֶטל דיֶיה
פעם היה זה בית־

יתומים. היום יש כאן 
בית־חולים עירוני 6

. נוטר־דאם
קתדרלה זו היא דוגמה מופלאה להישגי 
האדריכלות הצרפתית בימי־הביניים 1

אל ּפֹון נֶף

הכוכבים

. נוטר־דאם

. ָסנט־שאֶּפל

. קֹונסיֶירזֶ'רי

 . שוק הפרחים 
   ושוק הציפורים

 . הקריפטה
   הארכאולוגית
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כיכר יוחנן ה־23
כיכר שלווה זו נושקת לנהר 3

. קֹונסיֶירזֶ'רי
בית־כלא מאיים זה היה מקום מושבם 

האחרון של הנשלחים לגיליוטינה, 
ובתקופת המהפכה הצרפתית 

המה נידונים למוות 8

7

 מידע מפורט על כל אתר3 
חלק זה כולל תיאורים מעמיקים יותר של כל 

האתרים החשובים באזור, לפי סדרם המספרי. 
לתיאורים נלווה גם מידע שימושי.

 האתרים העיקריים4 
לאתרים החשובים ביותר מוקדשים לפחות שני 

עמודים מלאים. מבנים חשובים מוצגים בתרשים חתך 
החושף את חללם הפנימי. בתרשימי מוזיאונים 

וגלריות מופיעה מפה עם סימוני צבע המקלים על 
איתור המוצגים החשובים.

מידע שימושי
כולל את המידע הדרוש כדי לתכנן 

ביקור במקום. מקרא הסמלים מופיע 
בקפל הכריכה האחורית.

קֹונסיֶירזֶ'רי 8

75001 ,1 quai de l’Horloge
מפה A3 13 טל' 01-5373-7850. 

Cité q. # אפר'-ספט': 9:30 
עד 18:00 מדי יום. 8 -

מספר 
טלפון

כתובת

מספר האתר

שעות 
פתיחה

תחנת 
המטרו 
הקרובה

שירותים 
ומתקנים

הפנייה למפת 
הרחובות 

שבסוף הספר

חזיתות מבנים 
מוצגות כדי לסייע לכם 

לאתרם במהירות.

מידע שימושי 
בחלק זה מרוכז כל 

המידע השימושי 
הנחוץ לתכנון 
הביקור באתר.

כוכבים מציינים את 
הפרטים האדריכליים 

המעניינים ביותר 
במבנה או את המוצגים 

החשובים ביותר בו.

ציר הזמן 
מתווה את 
האירועים 
החשובים 

בתולדות האתר.

מידע מפורט על הנושא 
מופיע בעמודים שאחרי המפה.

היכרות עם פאריז
כל מפה בחלק זה מתמקדת 

בתחום מסוים: מוזיאונים 
וגלריות, כנסיות, כיכרות, 

פארקים וגנים, ופאריזאים 
מפורסמים. במפה מסומנים 
האתרים החשובים ביותר; 

אתרים נוספים מתוארים בשני 
העמודים הבאים.

כל אחד מהאזורים 
שבהם פזורים האתרים 

מודגש בצבע אחר.



אתרים פ גדושה  אריז 
ת  ו י ו ל י ע פ ו ם  י ר ד ה נ
מרתקות. הפיתוי להעביר 
את הביקור כולו בישיבה בבית־

בפאריזאים  צפייה  תוך  קפה 
החולפים על פניכם אמנם גדול, אך חבל 
להתוודע  ההזדמנות  את  להחמיץ 

לאוצרותיה של העיר. בחלק זה של 
המדריך מצוינים פעילויות ואתרים שפשוט 

אסור לפספס. מטיילים נמרצים במיוחד 
יוכלו לבקר בכל אחד מהיעדים על־פי 
גם  ניתן  אך  כאן,  המובא  הסדר 
לקבל  כדי  זה  בחלק  להשתמש 
רעיונות מעניינים. לכל האתרים 
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית. 
לשני  היא  המוערכת  העלות 
מבוגרים או למשפחה של שני 

מבוגרים ושני ילדים, לא כולל ארוחות.

ריפוי בקניות

טעימות לאניני הטעם בלֶה   •
ּבֹון מארֶשה

ארוחת־צהריים במסעדת   •
מרכז קניות יוקרתי

משקאות וארוחת־ערב   •
במסעדת קֹונג

שני מבוגרים 40 אירו לפחות

בוקר
בפאריז מעדניות רבות עם מבחר 

עשיר של מעדנים, כמו פֹושֹון, 
ֶאדיָאר ולָה גראנד ֶאּפיסרי בלֶה 
ּבֹון מארֶשה )עמ' 320-21(. תוכלו 

למצוא כאן כמעט כל דבר אכיל — 
בתנאי שהוא טעים, כמובן. עם 

החנויות המתמחות במאכלים או 
במשקאות מסוג מסוים ניתן למנות 

את מאפיית ּפּוָאלאן, חנות 
השוקולד רישאר, חנות היין לֶגראן 

והמגדנייה פייר ֶארֶמה. אחד 
מהשוקים הטובים בעיר נמצא ברּו 

מּופטאר.

ארוחת־צהריים
חובבי קניות מושבעים יוכלו לאכול 
את ארוחת־הצהריים שלהם באחת 

אוצרות אמנות

יצירות האמנות הנפלאות   •
בלובר

ארוחת־צהריים בקפה מארלי  •
ביקור בגן הפסלים של רודן   •

או במרכז פומפידו
ארוחה במסעדת טוקיו איט  •

שני מבוגרים 60 אירו לפחות

בוקר
התחילו בביקור במוזיאון הלובר 

)עמ' 122-29(, הנמנה עם 
המוזיאונים המרשימים ביותר 

בעולם. הערימו על גדודי התיירים 
והיכנסו למוזיאון מכניסת ָקרּוֶסל דּו 
לובר שברּו ֶדה ריבֹולי מס' 99, שרק 
מעטים משתמשים בה. כדי לחסוך 

בזמן, הצטיידו במפת המוזיאון 
והיצמדו למסלול שתיכננתם מראש.

ארוחת־צהריים
ליד הלובר יש הרבה מסעדות זולות, 
אך לארוחת־צהריים טובה במיוחד, 
חפשו את קפה מארלי האלגנטי 

)עמ' 304(. אם השמש זורחת, שבו 
על הרחבה החיצונית. אפשר גם 

לשבת בחלל הפנימי המהודר והיפה, 
העטור קטיפה אדומה וקישוטים 

מוזהבים.

אחר־הצהריים
לבילוי של אחר־צהריים תוכלו 

לבחור מבין האפשרויות המפורטות 
להלן. אם כבר התעייפתם, תוכלו 
לבקר במוזיאון רודן )עמ' 187( 

הנפלא, לצאת לטיול נינוח בגן 
הפסלים, ולתפוס רגע של הגות 

במחיצתו של האדם החושב. חובבי 
האמנות המודרנית יהנו מביקור 

במרכז פומפידו )עמ' 110-13(, 
בניין מעניין שקרביו חשופים, ובו 

שמורות יצירות אמנות שנוצרו החל 
משנת 1905. אם אתם מעוניינים 

לראות את מה שקורה כאן ועכשיו 
ממש, טיילו בין הגלריות באזור הֶסן 
ֶאה )scène Est( ברובע ה־13. האזור 

מתפרש על־פני שלושה רחובות 
ובגלריות האזור מוצגות יצירות 

האמנות העדכניות ביותר. הגלריות 
הנחשבות ביותר הן ברּו לואיז־וייס 

 )E4 18 מפה ,rue Louise Weiss(
והמיוחדת מכולן היא גלריית ֶאר 

ֶדה ּפארי.

ערב
ארמון טוקיו )עמ' 203( הוא חלל 

התצוגה האופנתי ביותר בפאריז 
היום, ויצירות מולטימדיה מוצגות 

בו מדי יום עד חצות. צאו לסיור 
קצר בגלריה, ושבו לארוחת־הערב 

.Tokyo eat במסעדת

פירמידת הלובר, מכיוון בריכות המזרקה

החלל הסופר־אופנתי של 
מסעדת קונג. מהגג נשקף 

נוף נפלא

ארבעה ימים נפלאים בפאריז

 האדם החושב 
של רודן

השוק ומזרקת אינֹוֶסן של ג'ון־ג'יימס ֶצ'לֹון
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הגן הבוטאני במראה פרחוני

השתקפויות בזֶ'אֹוד, הכדור 
הענק בפארק ֶדה לָה וילֶט

 The .מחנויות הכלבו הגדולות
World Bar באֹו ּפֶרטאן )עמ' -320

21(, למשל, היא מסעדה מדליקה 
במיוחד, בעיצובו של פול סמית'.

האזור הוא מרכז תוסס של קניות 
ואוכל, כך שלא תתקשו לשלב בין 

השניים.

אחר הצהריים
תוכלו להמשיך בקניות עד הערב או 

לבחור בפעילות איזוטרית יותר — 
למשל ביקור במוזיאון לאמנות 
 דקורטיבית שליד הלובר )עמ' 

121( - מקדש לחובבי האמנויות 
הדקורטיביות, עם חנות מתנות 
נפלאה. אוהבי הבוטיקים יוכלו 
להתענג על המבחר אצל קלודי 

ּפיֶירלֹו, אניֶיס ּבֶה, איזבל מאראן ו־
ונסה ּברּונֹו )עמ' 324-27(.

ערב
התאוששו עם משקה מרענן, או סעדו 

את ארוחת־הערב בקונג, המסעדה 
שבקומה העליונה של חנות הדגל של 

המעצב היפני קנזו - מקדש אופנה 
של ממש )עמ' 317-18(.

משחקי ילדים

טיול בפארק ֶדה לָה וילֶט  •
ביקור בגן־החיות שבגן   •

הבוטאני
ארוחת־צהריים בבית־קפה  •
עלייה אל ראשו של מגדל   •

אייפל

למשפחה של ארבעה 130 
אירו לפחות

בוקר
קחו את הילדים הסקרנים 

לפארק ֶדה לָה וילֶט, בו פועלת 
תוכנית מיוחדת ומרשימה 

במיוחד בשבילם. בעיר המדע 
יוכלו הגאונים שבדרך ליהנות 

משורה ארוכה של מוצגים 

בחיק הטבע

שיט בסירה על הֶסן  •
ארוחת־צהריים ברּו ֶדה   •

ריבֹולי
טיול בגני לּוקֶסמּבּור  •

טיסה בכדור פורח  •

לשני מבוגרים 25 אירו 
לפחות

בוקר
בטיול של היום הימנעו משימוש 
ברשת המטרו - במקום, הפליגו 

בּבָטֹוּבּוסים המשיטים במעלה הֶסן, 

אינטראקטיביים )עמ' 236-39(. 
גם גן החיות שבֶמנאזֶ'רי )עמ' 

164(, בשטחו של הגן הבוטאני, 
הוא אפשרות טובה ופופולרית 

מאוד לבילוי משפחתי. במוזיאון 
הלאומי לטבע )עמ' 167( 

מוצגים שלדים ופוחלצים של 
בעלי־חיים, העשויים להיות 

מעניינים אפילו יותר מהמוצגים 
החיים שבגן־החיות.
ארוחת־צהריים

באזור הגן הבוטאני יש הרבה בתי־
קפה. לארוחה ממש פנו למסעדת 

ָמברֹומאטיס )עמ' 307(.

אחר הצהריים
הטיפוס אל ראשו של מגדל 

אייפל הוא פיתוי ששום ילד לא 
יכול לעמוד בפניו. בשעות אחר־

הצהריים תוכלו להתרשם מהנוף 
המרהיב הנשקף מלמעלה, ובערב, 

מדי שעה עגולה, נדלקות אלפי 
נורות המאירות את המגדל למשך 

עשר דקות בכל פעם )עמ' -194
95(. אם נותר לכם זמן, סיירו גם 

בין בובות השעווה שבמוזיאון 
גֶרבֶן )עמ' 218(. רוב הפסלים הם 

בדמותם של אנשי־שם צרפתים, 
אך תוכלו להיתקל גם בכוכבים 
בינלאומיים מתחומי האמנות 

והספורט.

מהם ניתן לעלות ולרדת כרצונכם. 
ה'תחנה' הראשונה קרובה למגדל 
אייפל. כדאי לרדת בה כדי לסייר 

באזור שדה מארס, המשתרע 
מתחת למצבה לזכרו של מתכנן מגדל 

אייפל, גוסטב ֵאייפֶל )עמ' 191(. 
המשיכו בסירה עד ללובר, וצאו 
לשיטוט בגני טּולֶרי )עמ' 130(.

ארוחת־צהריים
בית התה ָאנזֶ'לינָה )עמ' 318( 
ניצב רמה אחת מעל שאר בתי־

הקפה ברּו ֶדה ריבֹולי. השאירו מקום 
לעוגת המון־בלאן המפורסמת, 
המכילה פירה ערמונים וקצפת.

אחר־הצהריים
עלו שוב על הסירה ושוטו במעלה 

הנהר עד נוטר־דאם )עמ' 82-85(, 
ומשם המשיכו בהליכה נינוחה 

לאורך בולבאר סן־מישל, עד גני 
לּוקֶסמּבּור )עמ' 172(. יש הרבה 

מה לראות ולעשות כאן - שולחנות 
למשחקי שחמט, כוורות דבורים, 
רכיבה על חמורים וגם מוזיאון 
לּוקֶסמּבּור המארח תערוכות 

מתחלפות מצליחות מאוד. למשב 
נוסף של אוויר צח, חצו את העיר עד 

פארק אנדרה סיטרואן והמריאו 
לסיבוב בכדור פורח המעוגן לקרקע 

)עמ' 247(.
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פסלי מים ומבני זכוכית מודרניים 
בפארק אנדרה סיטרואן
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אינדקס כללי
מספרי העמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע עיקרי.

 Eudes, comte אָאּוֶדס, רוזן פאריז
18 de Paris

 ,336 Aaron, Didier ָאָארֹון, דידיֶיה
337

226 Abadie, Paul ָאּבאדי, פול
 Abou d’Abi Bazar ָאּבּו דאּבי, באזאר

325 ,324
אביב, לוח אירועים 62

אבידות 369
23 Abélard, Pierre אּבֶלאר, פייר

259 Avenue Hoche ָאבֶנּו אֹוש
 Avenue de ָאבֶנּו ֶדה ל'אופרה

219 l’Opéra
 Avenue des Chalets ָאבֶנּו ֶדה שאלֶה

265
 Avenue ָאבֶנּו דּו זֶ'נֶָרל ּפּוּבלָה ליניֶיה

269 du General Puebla Liniers
 Avenue Daumesnil ָאבֶנּו דֹוֶמניל

270
 Avenue du ָאבֶנּו דּו ּפֶרזידאן וילסון

197 Président Wilson
 Avenue Velasquez אבֶנּו וֶלאסֶקז

258
229 Avenue Junot ָאבֶנּו ז'ּונֹו

266 Avenue Trudaine ָאבֶנּו טרּוֶדן
 Avenue ָאבֶנּו מאתּורן־מֹורֹו

268 Mathurin-Moreau
 Avenue Montaigne ָאבֶנּו מֹונטאניֶיה

209 ,206
 Avenue Simon ָאבֶנּו סימון ּבֹוליבאר

268 Bolivar
191 Avenue Rapp ָאבֶנּו ראּפ

ָאּבֶס, כיכר ראו כיכר ָאּבֶס
 Retable ָאבֶרּבֹוד, תמונת–המזבח

156 d'Averbode
ֶאּבֶרטֹו Hébertot )תיאטרון( 342, 

344
228 Avril, Jane ָאבריל, זֶ'ן
אגודת הנכים של צרפת 

 Association des Paralysés de
367 France

129 Agrippa אגריפה, הקיסר
335 ,334 ,213 ,10 Hédiard ֶאדיָאר

 Enrichetta ָאֶדלָייֶדה מסאבֹוי
224 Adelaide di Savoia

 L'homme à )אדם עם גיטרה )ּבראק
111 la guitare

 Adrian Maeght אדריאן מאגט
337 ,336

129 Hadrien אדריאנוס, קיסר
אדריכלות, מוזיאונים 58-59 

332 ,331 A l’Olivier ָאה ל'אֹוליבייה
 Boulangerie de l’Ouest אּוֶאסט

335 ,333
 Au Bon אֹו ּבֹון מארשֶה, כלבו

335 ,333 Marché

אובליסקים 117, 131, 264
 ,344 ,342 Au Bec Fin אֹו ּבֶק פאן

361
135 Odéon אֹוֶדאֹון

299 Eaux-de-vie אֹו־ֶדה־וי
Houdon, Jean- אּודֹון, ז'ן־אנטואן

159 ,127 ,60 Antoine
)ה(אודיטוריום של הלובר 

347 ,346 Auditorium du Louvre
)ה(אודיטוריום של מוזיאון אֹורֵסיי 
 Auditorium du Musée d’Orsay

347 ,346
Oudry, Jean- אּודרי, ז'ן־בטיסט

103 ,60 ,57 Baptiste
אוטובוסי לילה 341, 387

אוטובוסים
אוטובוסי לילה 341, 387  

אוטובוסי קיץ 387  
כרטיסים 386  

מפות של מסלולי נסיעה 387  
נמל־תעופה 377, 380-81  

נסיעה באוטובוסים 386-87  
סיורים 367  

עירוניים ובינמדינתיים 378, -380  
81

קווים שימושיים 387  
תחנות 386, 387  

39 ,34 Auteuil אֹוטֹויֶיה
מסלול מירוצים 358, 359  

מסלולי הליכה 257, 264-65  
187 ,52 Hôtel Biron אֹוֶטל ּבירֹון

92 ,27 Hôtels )אֹוֶטל )בתי־עיר
 ,57 Hôtel Guénégaud אֹוֶטל גֶנֶגֹו

103
96 Hôtel d’Uzès אֹוֶטל ד'אּוזֶה
 Hôtel de אֹוֶטל ֶדה ּבּורגֹוניֶיה

114 Bourgogne
97 Hôtel de Broglie אֹוֶטל ֶדה ּברֹואי

 Hôtel des Ventes אֹוֶטל ֶדה ואנט
216

אֹוֶטל ֶדה ואנט ראו דרּואֹו
אֹוֶטל ֶדה ויל ראו בית העירייה

97 Hôtel de Wendel אֹוֶטל ֶדה וֶנֶדל
 Hôtel de l’Abbaye אֹוֶטל ֶדה ל'ָאּבֶאי

286 ,283
 Hôtel de אֹוֶטל ֶדה לאמּוָאניֹון

94 ,92 Lamoignon
 Hôtel de la אֹוֶטל ֶדה לָה וילֶט

142 Villette
 Hôtel de la אֹוֶטל ֶדה לָה ריביֶיר

96 Rivière
 Hôtel de Lauzun אֹוֶטל ֶדה לֹוזֹון

263 ,87
 Hôtel des Monnaies אֹוֶטל ֶדה מֹונֵיי

141 ,70
143 Hôtel de Salm אֹוֶטל ֶדה סאלְם

99 Hôtel de Sens אֹוֶטל ֶדה סאנס
 Hôtel de Soubise אֹוֶטל ֶדה סּוּביז

103 ,102 ,94 ,58 ,40

 ,93 Hôtel de Sully אֹוֶטל ֶדה סּולי
95

 Hôtel de 'אֹוֶטל ֶדה קּולאנז
95 Coulanges

 Hôtel de Condé אֹוֶטל ֶדה קֹונֶדה
140

 Hôtel de Cluny אֹוֶטל ֶדה קלּוני
156 ,25

 Hôtel de Crillon אֹוֶטל ֶדה קריֹון
285 ,282 ,276

 Hôtel de Rohan אֹוֶטל ֶדה רֹואֹון
103 ,102

 Hôtels de charme אֹוֶטל ֶדה שארם
 282 ,276

 Hôtel du Jeu אֹוֶטל דּו ז'ּו ֶדה ּפֹום
284 ,283 de Paume

94 Hôtel Donon אֹוֶטל דֹונֹון
261 Hôtel du Nord אֹוֶטל דּו נֹור

 Hôtel des אֹוֶטל ֶדז ֶאנבאליד
187 ,184-85 ,99 ,98 ,27 Invalides

ראו גם גני הֶאנבאליד  
81 ,79 Hôtel Dieu אֹוֶטל דיֶיה

263 Hôtel Jassaud אֹוֶטל ז'אסֹו
 ,27 Hôtel Lambert אֹוֶטל לאמּבֶר

263
אֹוֶטל לֶה ּפאלֶטיֶיה ֶדה סן־פארגֹו 
 Hôtel le Peletier de St-Fargeau

97 ,96 ,93
187 Hôtel Matignon אֹוֶטל מאטיניֹון

254 Hôtel Mezzara אֹוֶטל ֶמזאָרה
277 Hôtel Meurice אֹוֶטל ֶמריס

100 Hôtel Salé אֹוֶטל סאלֶה
 Hôtel Carnavalet אֹוֶטל ָקרנָבאלֶה

96 ,92 ,29 ,27
Hôtel Rohan- אֹוֶטל רֹואֹון־גֶֶמנֶה

95 Guéménée
263 ,262 Hôtel Rolland אֹוֶטל רֹולאן
263 Hôtel Richelieu אֹוֶטל רישֶליֶיה

263 Hôtel Chernizot אֹוֶטל שֶרניזֹו
אֹוט קּוטּור ראו אופנה עילית

 Aux Trois Maillets אֹו טרּוָאה מאיֶיה
350

 ,57 Utrillo, Maurice אּוטרילֹו, מוריס
229 ,224 ,222 ,61

44 Sacré-Cœur סאקֶרה־ֶקר  
אוכל ומשקאות

ארוחות קלות ונשנושים 316-19  
חנויות 333-35  

)ה(מיטב של פאריז 296-97  
שוקים 338-39  

ראו גם מסעדות; יין  
אוכל צמחוני 294

 ,222 Au Lapin Agile אֹו לאֶּפן ָאז'יל
344 ,342 ,267 ,225

113 Hultén, Pontus אּולֶטן, ּפֹונטּו
147 Olympia )אולימפיה )מאנֶה

332 ,331 La Hune אּון
 Honegger, Arthur אֹונֶגֶר, ארתור

229

 Université de אוניברסיטת פאריז
153 ,152 ,23 Paris

אוסף המחצבים האוניברסיטאי   
 Collection des Minéraux de

165 l’Université
 Cité ה(עיר האוניברסיטאית(  

247 Universitaire
ראו גם סֹורּבֹון  

 ,331 Au Nain Bleu אֹו נֶן ּבלֶה
362 ,332

191 ,40 UNESCO אונסק"ו
 Bataille )1805( אוסטרליץ, קרב

 ,208 ,33 )d'Austerlitz )1805 
209

 Haussmann, Baron אֹוסמאן, ברון
246 ,49 ,17

 Quartier de l'Opéra אזור האופרה  
215 ,213

Boulevard St- בולבאר סן־זֶ'רֶמן  
139 Germain

 Grands Boulevards גראן בולבאר  
259 ,219 ,142 ,81 ,71 ,45 ,34-35
255 Bois de Boulogne יער בולון  

 Place Charles כיכר שארל דה־גול  
209 de Gaulle

190 Les égouts לֶז ֶאגּוט  
 Parc des פארק ּבּוט־שֹומֹון  

234 Buttes-Chaumont
 Haussmann, Raoul אֹוסמאן, ראול

112
אוסף המחצבים האוניברסיטאי 

 Collection des Minéraux de
165 l’Université

 Offenbach, אופנבאך, ז'ק, קברו
229 Jacques, tombe

אופנה
)ה(מאה ה־20 39, 41  

 Musée Galliera מוזיאון גאליֶיָרה  
203 ,57 ,39

מפת האזור 322  
תצוגות אופנה 65  

ראו גם בגדים  
אופנה, מוזיאון ראו מוזיאונים 

וגלריות
 ,322 haute couture אופנה עילית

324
אופניים 382

השכרה 257, 383  
טור דה פראנס 357  

תיקונים 383  
אופרה 345

בארוק 346  
 Musée de l’Opéra מוזיאון האופרה  

218 ,215
אופרה, ָאבֶנּו ֶדה ל' ראו ָאבֶנּו ֶדה 

ל'אופרה
 Quartier de l'Opéra אופרה, אזור

212-19
מפת האזור 213  

מפת רחובות מאוירת 214-15  
מפת רחובות 5-6  

 Opéra National אופרה הבסטיליה
 ,217 ,98 ,41 ,40 de Paris Bastille

347 ,345
 Opéra ה(אופרה הלאומית גארניֶיה(

 ,35 National de Paris Garnier
 ,219 ,216-17 ,215 ,213 ,98 ,44

347 ,345
 L’Opéra, Versailles אופרה, וורסאי

251 ,250
 Opéra Comique אופרה קֹומיק

347 ,345
 Au Printemps אֹו ּפֶרטאן, כלבו

321 ,10
 ,56 Uccello, Paolo אּוצֶ'לֹו, פאולו

209 ,126
אֹוראנזֶ'רי, מוזיאון ראו מוזיאון 

האֹוראנזֶ'רי
327 ,326 Orb, Ron אֹורּב, רון

)ה(אורות, עידן 17, 28-29, 30, 48
 d'Orléans, Ducs אֹורלֶָאן, דוכסים

232 ,120 ,114
 ,377 Orly Airport אורלי, נמל־תעופה

381 ,379
אֹורֵסיי, מוזיאון ראו מוזיאון אֹורֵסיי
אות השחרור, מוזיאון ראו מוזיאון 

אות השחרור
224 Azzedine Alaïa ָאזדין ָאלאיָה
 Le אזור הֶאנבאליד ומגדל אייפל

182-195 quartier des Invalides
היסטוריה 33  

מפת האזור 183  
מפת רחובות 9-10, 11  

מפת רחובות מאוירת 184-85  
שיט על הנהר 69  

אזור לובר־ריבֹולי, מסעדות 293
200 Azéma, Léon ָאזֶָמה, לאון

 Eugénie de Montijo ֶאזֶ'ני, קיסרית
35

188 Etex, Antoine ֶאֶטק, אנטואן
332 ,330 Yves Delorme איב ֶדלֹורם

 Fédération איגוד אכסניות הנוער
 Unie des Auberges de Jeunesse

280 ,279 ))FUAJ
 Hittorff, Jacques איטֹורף, ז'ק איניָאס

206
 Eisenhower, אייזנהאואר, דווייט

186 Dwight
229 Aymé, Marcel ֵאייֶמה, מרסל

343 Eiffel, Gustave ֵאייֶפל, גוסטב
 Le Bon Marché לֶה ּבֹון מארשֶה  

321
 ,108 ,45 Tour Eiffel מגדל אייפל  

194-95
 ,377 ,376 Air France אייר פראנס

379
379 ,376 Air Canada אייר קנדה

 Paysannes )איכרות ברטוניות )גֹוגֶן
147 bretonnes

 Île de la Cité איל ֶדה לָה סיֶטה
77-89

היסטוריה 17, 18  

מפת האזור 77  
מפת רחובות 12, 13  

מפת רחובות מאוירת 78-79  
עתיקות מהתקופה הגאלו־רומית   

21 ,20
עתיקות מימי הביניים 22, 165  

פאריז על גדת הנהר 70, 71  
 ,40 Île de France איל ֶדה פראנס 

72
77- Île Saint-Louis איל סן־לואי

139 ,79
פאריז על גדת הנהר 71  

מסלולי הליכה 257, 262-63  
 Empire ה(אימפריה הרומית(

129 ,78 ,56 ,29-21 ,17 romain
ראו גם גאלו־רומיות, עתיקות  

 Le Second ה(אימפריה השנייה(
197 ,34-35 Empire

 ,36 Impressionnisme אימפרסיוניזם
208 ,61 ,60 ,58-59 ,56 ,44

 Galerie גלריית ז'ּו ֶדה ּפֹום  
131 National du Jeu de Paume
 Musée d’Orsay מוזיאון אֹורֵסיי  

147 ,146
 Home )אין כמו בבית 2 )ֶפרנאן

113 Sweet Home II
איסלם 164-65, 166-67, 375

אירו 370-71
324 Irié איריֶיה

אכסניות 279, 280
אכסניות נוער 279, 374

Alberola, Jean- ָאלּבֶרֹולָה, ז'ן־מישל
113 Michel

אלגוריה על הרפובליקה )ּפאֶּפטי( 
17 Allégorie de la République

 Allée des ָאלֶה ֶדה ּברּויאר
267 Brouillards

23 Héloïse ֶאלֹואיז
301 Alsace ָאלזאס, יינות

ֶאליזֶה, ארמון ראו ארמון הֶאליזֶה
Elysée- ֶאליזֶה־מונמארטר

353 ,352 ,266 Montmartre
Elysée- ֶאליזֶה־מונמארטר

353 ,352 ,266 Montmartre
אלכוהול, מכס ומע"מ 374

 אלכסנדר השלישי, אפיפיור 82, 
83

אלכסנדר השלישי, צאר 208
אלכסנדר השני, צאר 232

 Alphand, ָאלפאן, ז'ן־שארל־אדולף
Adolphe

53 Bois de Boulogne יער בולון  
 ,53 Bois de Vincennes יער ואנֶסן  

246
 Parc des פארק ּבּוט־שֹומֹון  

268 ,234 Buttes-Chaumont
232 Parc Monceau פארק מֹונסֹו  
 Parc Montsouris פארק מֹונסּורי  

246
 Alechinsky, Pierre ָאלֶשינסקי, פייר

113
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ָאמּבּוָאז, ז'ק ד', אב מנזר קלּוני 
 Amboise, Jacques d’, Abbé de

155 ,154 Cluny
אמבולנסים 368, 369

אמנות אוקיאנית 58, 124, 235
 Etruscan art אמנות אטרוסקית

128-29
אמנות מושגית 113
אמנות מצרית 128

אמני־רחוב 363
)ה(אמפיתיאטרון הגדול של 

 Grand Amphithéâtre de הסורבון
347 ,346 la Sorbonne

אמפיתיאטרון רישֶליֶיה ֶדה לָה 
 Amphithéâtre Richelieu סֹורּבֹון

347 ,346 de la Sorbonne
 American אמריקן איירליינס

379 ,376 Airlines
 American אמריקן אקספרס

370 Express
ֶאנבאליד, אֹוֶטל ֶדז ראו אֹוֶטל ֶדז 

ֶאנבאליד
ֶאנבאליד, גנים ראו גני הֶאנבאליד

אנגליה, לשכת התיירים הצרפתית 
376

126 Angelico, Fra ָאנגֶ'ליקֹו, פָרה
 Ingres, ֶאנגר, ז'ן־אוגוסט־דומיניק
 ,60 Jean-Auguste-Dominique

208 ,146 ,127
 Andouillettes à ָאנדּויֶיט ָאה לָה ליֹונֶז

297 la Lyonnaise
 André אנדרה סיטרואן, פארק

247 Citroën, Parc
335 ,334 Androuët ָאנדרֹוֶאה

 ,293 ,130 ,11 Angélina ָאנזֶ'לינָה
294

 ,325 ,324 ,11 Agnès B אניֶיס ּבֶה
327

 Ewelina Hańska ָאנסָקה, ֶאבֶלינָה
202

18 Henri I, Roi אנרי הראשון, מלך
 ,19 Henri IV, Roi אנרי הרביעי, מלך

127 ,83
Hôpital St- בית־החולים סן־לואי  

261 Louis
)ה(התנקשות בחייו 25, 81, 99,   

106 ,102
חתונתו 115  

86 Place Dauphine כיכר דֹופין  
25 Place des Vosges 'כיכר וֹוז  

Square du Vert- כיכר וֶר־גאלאן  
87 Galant

24 Place Royale כיכר רויאל  
86 ,18 Pont Neuf ּפֹון נֶף  

פסל 87  
 Henri III, Roi אנרי השלישי, מלך

86 ,25 ,19
 ,19 Henri II, Roi אנרי השני, מלך

140 ,127 ,94 ,25
אנרי מנאווארה ראו אנרי הרביעי

329 ,328 Anthony Peto אנתוני ֶּפטֹו

362 Astérix the Gaul אסטריקס
אסיאתית, אמנות 58

 États généraux אסיפת המעמדות
30 ,26

44 École de Paris אסכולת פאריז
 École de Paris אסכולת פאריז

227 ,131
 Espace ֶאסּפאס דאלי מונמארטר

224 ,222 Dalí Montmartre
 Espace Pierre ֶאסּפאס פייר קארֶדן

52 Cardin
)ה(אספה הלאומית ּפאלֶה־ּבּורּבֹון 

Assemblée Nationale Palais-
192 ,69 Bourbon

 Esplanade ֶאסּפלֶנאד ֶדז ֶאנבאליד
50 des Invalides

ֶאסקארגֹו ָאה לָה ּבּורגיניֹון 
 Escargots à la Bourguignonne

297
 Apollinaire, ָאּפֹולינֶר, גיום

223 ,137 Guillaume
299 Apéritifs אפריטיפים

אפריקנית, אמנות 58
 Epstein, Jacob אפשטיין, ג'ייקוּב

241 ,61
)ה(אקדמיה המלכותית לציור 

 Académie Royale de ולפיסול
60 ,35 Peinture et de Sculpture

)ה(אקדמיה הצבאית )ֶאקֹול 
 ,52 ,29 École Militaire )מיליֶטר

193 ,183
 Académie ָאָקֶדמי פראנֶסז

166 ,141 ,44 Française
332 ,330 Ekobo ֶאקֹוּבֹו

אקווה–בולבאר, פארק מים 
362 ,359 ,358 Aquaboulevard
ֶאקֹול ֶדה ֶמדאֶסן )בית־הספר 

139 École de Médecine )לרפואה
 Existentialisme אקזיסטנציאליזם

143 ,139 ,136 ,45
327 ,326 Axel, Michel ָאקֶסל, מישל

 Ex Cellar France ֶאקס ֶסלאר פראנס
335 ,334

אקספרסיוניזם מופשט 113
327 ,326 Eres ֶאר

 ,331 Hervé Gambs ֶארבֶה גאמּפ
332

ֶארּב, מוזיאון ראו מוזיאון על הדשא
 Hôtel ארבע העונות, ג'ורג' החמישי
 277 ,276 Four Seasons George V

 Les )ארבע כנפות תבל )קארּפֹו
54 Quatre Parties du monde
 Les )ארבע כנפות תבל )קארּפֹו
54 Quatre Parties du monde

 ,10 Air de Paris ֶאר ֶדה ּפארי
337 ,336

Hardouin- ָארדוֶון־מאנסאר, ז'ּול
45 Mansart, Jules

 ,187 ,48-49 Le dôme כנסיית דֹום  
188

132 Place Vendôme כיכר וֶנדֹום  

 Place des Victoires כיכר ויקטּוָאר  
133

St-Louis- סן־לואי־ֶדז־ֶאנבאליד  
186 des-Invalides

121 Église Saint-Roch סן־רֹוש  
248-51 Versailles וורסאי  

אר דקו 38
)ה(מוזיאון לאמנות דקורטיבית   
130 Musée des Arts Décoratifs

חנויות 336  
כלי־זכוכית 330  

 La Samaritaine לָה סאמאריֶטן  
115

 Musée מוזיאון ּבּואילֶה־ּכריסטֹופל  
132 Bouilhet-Christofle
 Quai de ֶקה ֶדה זֶ'מאּפ  

261 Jemmapes
 ,136 Café de Flore קפה ֶדה־פלֹור  

139
 Rue de La רּו ֶדה לָה פֹונֶטן  

264 Fontaine
 Rue רּו ָקמפאניֶיה־ּפֶרמיֶיר  
178 Campagne-Première

 Erhart, Gregor ֶארהארט, גֶרגֹור 
127

167 ,162 Hérouard, Jean ֶארּוָאר, ז'ן
ארוחות לקחת )טייק־אוויי( 316

ארוחת־בוקר
בבתי־קפה 316  

במלונות 277, 278  
 Le )ארוחת־בוקר על הדשא )מאנֶה

 ,144 ,61 Déjeuner sur l’Herbe 
146

255 ’Artois, Comte d ָארטּוָאה, רוזן
337 ,336 Artcurial ָארטקּוריָאל

 Armani, Giorgio ארמאני, ג'ורג'ו
327 ,326

 Palais Abbatial ארמון ָאּבאטיָאל
138 ,137

 Palais-Bourbon ארמון ּבּורּבֹון
216 ,192

ארמון גאליֶיָרה ראו מוזיאון גאליֶיָרה
 Palais de l’Elysée ארמון הֶאליזֶה

209 ,205 ,108 ,44
 Palais de la Bourse ארמון הבורסה

219
 Palais de la ארמון הֶדקּובֶרט

360 ,208 ,206 ,59 Découverte
 ,44 Palais Royal ה(ארמון המלכותי(

120 ,119 ,118
גן 52, 119, 121, 132  

 Palais Royal ה(ארמון המלכותי(
)תיאטרון( 342, 344

 Palais ארמון הספורט פארי־ּבֶרסי
 ,349 d’Omnisports de Paris-Bercy

359 ,358 ,350
 Palais de ארמון התעשייה

204 l’Industrie
ארמון טּולֶרי ראו טּולֶרי, ארמון

 ,57 Palais de Tokyo ארמון טוקיו
203 ,197

)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית   
 Musée d’Art של העיר פאריז

 ,10 Moderne de la Ville de Paris
203

ארמון לָה ָמדלֶן ראו לָה ָמדלֶן 
 Palais du ארמון לּוקֶסמּבּור
172 ,171 ,27 Luxembourg

 ,39 Palais de Chaillot ארמון שאיֹו
362 ,200

 Jardins du גני הטרֹוקאֶדרֹו  
53 Trocadéro

 Musée national de la מוזיאון הצי  
201 Marine

מסעדות 293  
מפת רחובות מאוירת 198  

שיט על הנהר 68  
328 ,325 ,324 Hermès ֶארֶמס

 ,21 Arènes de Lutèce ָאֶרן ֶדה לּוֶטס
165 ,163

37 ,36 Art Nouveau ָאר נּובֹו
חנויות 336  

)ה(מוזיאון לאמנות דקורטיבית   
 ,118 Musée des Arts Décoratifs

130
Fouquet Jewellery Boutique 97  

 Avenue Rapp, 29 'ָאבֶנּו ראּפ מס  
 193 No. 29

265 ,264 Auteuil אֹוטֹויֶיה  
בתחנות המטרו 228, 266, 384  

132 Galerie Royale גאלרי רויאל  
208 Grand Palais גראן ּפאלֶה  
 Pont גשר אלכסנדר השלישי  

208 Alexandre III
כלי־זכוכית 330  

 St-Jean כנסיית יוחנן המטביל  
 ,49 l’Evangéliste de Montmartre

266-67 ,226
 La Samaritaine לָה סאמאריֶטן  

115
 Musée d’Orsay מוזיאון אֹורֵסיי  

146
Notre- נֹוטר־דאם דּו טראבאי  

247 Dame du Travail
 Rue de La רּו ֶדה לָה פֹונֶטן  

254 Fontaine
190 Rue Cler רּו קלֶר  

 ,112 ,61 Ernst, Max ארנסט, מקס
336

61 Arp, Jean ָארּפ, ז'ן
 Grande )אשה עומדת )ג'אקֹוֶמטי

2 61 femme debout II
 Femme à la )אשה עם צעיף )פיקאסו

100 Mantille
 La lecture )אשה קוראת )פיקאסו

101
אשרות 374

150 Petite Athènes אתונה הקטנה

333 ,296 Baguettes באגט
באולינג 358

146 Bazille, Frédéric ּבאזיל, פרדריק

 ,350 ,349 Bataclan ּבאטאקלאן
353 ,351

73 ,72 Batobus ּבאטֹוּבּוס
 ,223 ,44 Bateau-Lavoir ּבאטֹו־לָבּוָאר

267 ,228
 ,72 Bâteaux Mouches ּבאטֹו מּוש

362 ,73
353 Batofar ּבאטֹופאר

72 Bâteaux Parisiens ּבאטֹו ּפאריזיֶין
 Baldachini, ּבאלדאקיני, ֶסזאר

164 César
באלזאק Balzac )מלון( 282, 290

 Balzac, Honoré באלזאק, אֹונֹוֶרה דה
146 de

146 Maison de Balzac ביתו  
פסלו 177  
קברו 240  

 Baltard, ּבאלטאר, ויקטור־לואי
259 ,144 ,106 ,49 Victor-Louis

203 Balenciaga ּבאלֶנסיאגָה
 Banlieue )ּבאנליֶיה )רכבת פרברים

388
113 Ban, Shigeru ּבאן, שיגֶרּו

 Bastien-Lepage, ּבאסטיֶין־לֶּפאז', ז'ול
147 Jules

Basquiat, Jean- ּבאסקיָאט, ז'ן־מישל
113 Michel

בארוק, כנסיות 48-49
בארוק, סגנון באמנות 60

 ,351 Barrio Latino ּבאריֹו לטינֹו
353 ,352

 Barillet-Deschamps ּבאריֶיה־ֶדשאן
234

 Barrière de la ּבאריֶיר ֶדה לָה וילֶט
260 Villette

בארתולדי, פרדריק־אוגוסט, קבר 
 Bartholdi, Frédéric-Auguste,

180 tombe
 Bartholomé, ּבארתֹולֹוֶמה, פול־אלבר

240 Paul Alber
בגדי גברים 326

בגדים משומשים, חנויות 326, 327
בגדים תחתונים, חנויות 328

בגדים, חנויות יד שניה 326, 327
בגדים

לילדים 326, 327, 362  
תצוגות אופנה 65  

כובעים, חנויות 328, 329  
 ,322 haute couture אופנה עילית  

324
הלבשה תחתונה, חנויות 328,    

329
גברים 326, 327  

מוזיאונים 57  
במסעדות 294  

חנויות נעליים 328, 329  
חנויות 324-29  

טבלת מידות 328  
בדים 330, 338

 BHV )Le Bazaar de ּבֶה־ָאש־וֶה, כלבו
332 ,331 )l’Hôtel de Ville

בואה דה בולון, ראו בולון, יער
Bouilhet- ּבּוָאלֶה־ּכריסטֹופל, שארל

57 Christofle, Charles
Boileau, Louis- ּבּוָאלֹו, לואי־איפוליט

200 Hippolyte
 Boileau, Nicolas, ּבּוָאלֹו, ניקולה, קבר

138 tombe
 tapisseries de ּבֹובֶה, שטיחי־קיר

232 Beauvais
 Beauvoir, Simone בובואר, סימון דה

143 ,139 ,136 ,40 de
קברה 181  

Beauveau St- ּבֹובֹו סנט־אנטואן
235 Antoine

 Beaubourg, Les ּבֹוּבּור ולֶה ָאל
104-15 Halles

מפת האזור 105  
מפת רחובות מאוירת 106-07  

מפת רחובות 13  
 Collection Henriette ּבּוביֶיה, אוסף

97 Bouvier
293 Beauvilliers ּבֹוביליֶיה

153 Budé, Guillaume ּבּוֶדה, גיום
 Baudot, Anatole ּבֹודֹו, אנטול ֶדה

228 ,49 de
 Baudelaire, Charles בודלר, שארל

181 ,180 ,145 ,142 ,87 ,34
ֶסנֹוטאף 180  

קברו 181  
298 Beaujolais ּבֹוז'ֹולֶה, יין

64 Beaujolais Nouveau ּבֹוז'ֹולֶה נּובֹו
La Butte-aux- ּבּוט־אֹו־קאי, לָה

272-73 Cailles
בוטאני, גן ראו )ה(גן הבוטאני

 Botanski, ּבֹוטאנסקי, כריסטיאן
113 Christian

 La Butte Bergèyre ּבּוט ּבֶרזֶ'ר, לָה
268

ּבּוט־שֹומֹון, ּפארק ראו פארקים 
וגנים

113 Beuys, Joseph ּבֹויס, יוזף
 Infiltration גידול פולשני  

113 homogen für Konzertflügel
Boulle, André- ּבּול, אנדרה־שארל

129 ,26 Charles
 Boulevard בולבאר אֹוסמאן

217 Haussmann
 Boulevard בולבאר ֶדה לָה ּבָסטיל

270 de la Bastille
 Boulevard בולבאר ֶדה מונפארנס

292 de Montparnasse
 Boulevard de בולבאר ֶדה קּורֶסל

258 Courcelles
 Boulevard de בולבאר ֶדה קלישי

267 Clichy
 Boulevard des בולבאר ֶדה ָקּפּוסאן

215 ,214 Capucines
 Boulevard des בולבאר ֶדז איטליֶין

217 Italiens
בולבאר ֶדז איטליֶין )גראנז'אן( 

34 Boulevard des Italiens
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 Boulevard בולבאר מאלֶזֶרּב
259 Malesherbes

Boulevard St- בולבאר סן־זֶ'רֶמן
139 ,136 Germain

בולבאר סן־מישל )'ּבּול־מיש'( 
 )Boulevard St-Michel )Boul’Mich

169 ,152 ,150 ,149
 Boulevard de בולבאר רֹושֶשּוָאר

266 Rochechouart
234 Bullet, Pierre ּבּולֶה, פייר

 ,43 ,35 Bois de Boulogne בולון, יער
254-55 ,231

)ה(מיטב של פאריז 50-53  
)ה(תיאטרון הפתוח 343  

אגמים 362  
אוטובוסים 387  

 Jardin de Bagatelle גן ּבאגאֶטל  
255 ,133 ,53 ,50

 Jardin גן השעשועים  
361 ,53 d’Acclimatation

ספורט 357  
346 ,45 Boulez, Pierre ּבּולֶז, פייר

בולים
שוקים 338  

דואר 373  
61 Balthus ּבֹולֶתס

140 Beaumarchais ּבֹומארשֶה
 ,10 Bon Marché ּבֹון מארשֶה, כלבו

335 ,321
 ,57 ,56 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, פייר

147 ,113 ,61
 Tour ּבֹונּבֶק, מגדל, קֹונסיֶירזֶ'רי

81 Bonbec, Conciergerie
327 ,326 Bonton ּבֹונטֹון

327 ,326 Bonpoint ּבֹונּפּוָאה
 Bonaparte, בונפרטה, ז'וזף, קבר

189 ,188 Joseph, tombe
בונפרטה, נפוליאון ראו נפוליאון 

הראשון, קיסר
 Bonaparte, Pierre בונפרטה, פייר

241
 Bouffes-du-Nord ּבּוף־דּו־נֹור

)תיאטרון( 344
61 Buffet, Bernard ּבּוֶפה, ברנאר

 Buffon, Comte de ּבּופֹון, הרוזן
167 ,166

 Boufflers, Comtesse ּבּופלֶר, הרוזנת
264 de

67 Les Bouquinistes ּבּוקיניסטים
 Bourbon, Duchesse ּבּורּבֹון, דוכסית

190 de
ּבּורּבֹון, שושלת 19, 99, 130, 188
 Bourgogne, Duc ּבּורגֹוניֶיה, דוכס

114 de
 ,298 Burgundy wines ּבּורגֹוניֶיה, יין

299
299 ,298 Bordeaux בורדו, יין

 Bourdelle, Antoine ּבּורֶדל, אנטואן
146 ,68

 Musée מוזיאון אנטואן ּבּורֶדל  
178 ,57 Antoine Bourdelle

57 Pénélope פנלופה  
פסל חזה של גוסטב ֵאייֶפל 195  

178 Héraklès Archer ה(קשת(  
 Bourgeois, Louise ּבּורז'ּוָאה, לואיז

113
120 Buren, Daniel ּבּוֶרן, דניאל

בורסה 219
 Bourse du ה(בורסה למסחר(

293 ,115 Commerce
200 Bouchard, Henri ּבּושאר, אנרי

ּבּושארדֹון, ֶאדֶמה, מזרקת ארבע 
 Bouchardon, Edme, העונות

187 Fontaine des Quatre Saisons
 Bosch, Hieronymus ּבֹוש, הירונימוס

126
 Boucher, François ּבּושֶה, פרנסואה

207 ,103 ,60
בושם 330, 332

329 ,328 ,117 Boucheron ּבּושֶרֹון
350 Baiser Salé ּבֶזֶה סאלֶה

 Basilique St-Denis בזיליקת סן־ֶדני
233 ,156

 Beethoven, בטהובן, לודוויג ון
346 Ludwig van

375 BBC World Service בי.בי.סי
 MK2 Bibliothèque MK2 ּביּבליֹוֶתק

354
בידור 340-59

ביוב 34, 190, 363
44-45 Bizet, Georges 'ּביזֶה, ז'ורז

ביטוח 369
ביטחון אישי 386-89

בייסבול 358
 ,38 Baker, Josephine בייקר, ז'וזפין

178 ,112
293 ,292 Bistro ּביסטרֹו

 Bistrot ּביסטרֹו ד'אּוסטאש
109 ,106 ,105 d’Eustache

 Bismarck, Otto ביסמארק, אוטו פון
226 von

140 ,45 Beach, Sylvia ּביץ', סילביה
בירה 299, 316-17

201 Maison de Balzac בית באלזאק
 Maison בית האמנות של קֶרֶטאי

348 des Arts de Créteil
 Tribunal בית־הדין המהפכני

86 révolutionnaire
בית הדין לענייני עבודה של פאריז 

 Conseil de prud'hommes de
261 Paris

בית־החולים האמריקני של פאריז 
369 l'Hôpital Américain de Paris

בית־החולים הצבאי ראו מוזיאון 
שירותי הבריאות הצבאיים

 Hôpital Necker בית־החולים נֶֶקר
363

Hôpital St- בית־החולים סן־לואי
261 Louis

בית־החולים ּפיטיֶיה סאלֶּפטריֶיר 
Groupe Hospitalier Pitié-
167 ,161 ,49 Salpêtrière

 La בית־החרושת גֹוּבלֶן
 ,24 Manufacture des Gobelins

167
 Synagogue בית־הכנסת נָזאֶרת

375 Nazareth
 ,78 Palais de Justice בית המשפט

86 ,81
 Chambre des בית הנבחרים

69 Députés
 Lycée בית־הספר אנרי הרביעי

149 Henri IV
בית־הספר הלאומי הגבוה להנדסה 

 École Nationale Supérieure des
173 ,152 Mines

 École בית־הספר הלאומי למנהל
142 Nationale d’Administration

 Lycée בית־הספר לואי לֶה גראן
149 Louis le Grand

בית־הספר )תחריט עץ( 156
 ,25 Hôtel de Ville בית־העירייה

258 ,102
 Cimetière de בית־הקברות ּפאסי

202 Passy
 Cimetière בית־הקברות ֶּפר לאשֶז
240-41 ,233 du Père Lachaise

בית־הקברות של מונמארטר 
229 Cimetière de Montmartre

בית־הקברות של מונפארנס 
 ,175 Cimetière du Montparnasse

180-81 ,176
 Maison de Victor בית ויקטור הוגו

95 ,93 Hugo
 Maison de la Villette בית לָה וילֶט

237
 Maison de la Poésie בית לָה ּפֹוֶאזי

109
 Kiosque de l’Empereur ביתן הקיסר

255
 Pavillon Richelieu ביתן רישֶליֶיה

123
Maison de Radio- בית רדיו־צרפת
 ,345 ,265 ,202 ,200 ,68 France

347
 Blanche, ּבלאנש, ז'ק־אמיל, ּפרּוסט

45 Jacques Emile, Proust
 ,108 ,36-37 Belle Epoque ּבֶל ֶאּפֹוק

293 ,258 ,240
34 Belgrand ּבֶלגראן
293 Belleville ּבֶלוויל

 Blondel, François ּבלֹונֶדל, פרנסואה
234

142 Belzunce ּבֶלזּונס
232 Blaikie, Thomas ּבלֵייקי, תומס

Belmondo, Jean- בלמונדו, ז'ן־פול
44 Paul

353 ,351 Les Bains-Douches ּבֶן־דּוש
בנדיקטיני, מסדר 138, 224

 Benet, Eugène, ּבֶנֶה, ֶאזֶ'ן, ישו
223 Christ

 Banque ה(בנק המרכזי של צרפת(
132-33 ,32 de France

בנקים 370
)ה(בסטיליה 23

נפילתה 30-31, 41  
בסטיליה, אופרה ראו אופרה 

הבסטיליה
Quartier Bastille בסטיליה, אזור

גלריות לאמנות 336  
בתי־קפה 292  

)ה(בסטיליה, יום 63, 131
בסטיליה, כיכר ראו כיכר הבסטיליה

 Les )בציר הענבים )שטיח־קיר
156 Vendanges

 Beckett, בקט, סמואל, קברו
180 Samuel, tombe

 ,203 Baccarat crystal ּבָָקָרה, בדולח
332 ,330 ,323

 Brâncuşi, ּבראנקּוזי, קונסטנטין
 ,164 ,112 ,61 ,44 Constantin

247 ,178
180 Le Baiser ה(נשיקה(  

112 Mlle Pogany ה(עלמה ּפֹוגאני(  
293 ,292 Brasserie בראֶסרי

תפריטים 294  
 ,136 Brasserie Lipp בראֶסרי ליּפ

139
 ,36 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז

 ,201 ,113 ,112 ,61 ,57 ,44 ,38
336 ,228

111 Le Duo ה(דּואֹו(  
 Barbizon School ברביזון, אסכולה

208
 Bruand, Aristide ּברּוָאן, ָאריסטיד

225
Libéral ,Bruand ּברּוָאן, ליּבֶראל
 Hôtel des אֹוֶטל ֶדז ֶאנבאליד  

187 Invalides
בית החולים ּפיטיֶיה סאלֶּפטריֶיר   
167 ,49 Hôpital de la Salpêtrière

St-Louis-des- סן־לואי־ֶדז־ֶאנבאליד  
186 ,49 Invalides

 Broodthaers, ּברֹודֶהרס, מרסל
113 Marcel

213 Béraud, jean ּבֶרֹו, ז'ן
57 Brueghel, Peter ּברֹויֶחל, פיטר

 Brunet, ּברּונֶה, פ., מריה וישו התינוק
226 P, Marie

 ,324 ,11 Bruno, Vanessa ּברּונֹו, ונסה
329 ,328 ,327

 Brun, Sylvestre ברּון, סילבסטר 
210

 Brosse, Salomon ּברֹוס, סלומון ֶדה
172 ,171 ,48 de

 ,38 Breton, André ּבֶרטֹון, אנדרה
112

בריאות, שירותים 369
 Brie de Meaux )ּברי ֶדה מֹו )גבינה

297
23 Berri, Duc de ּבֶרי, דוכס

296 Brioches ּבִריֹוש
 British Airways בריטיש איירווייז

379 ,376

 British Hospital בריטיש הוספיטל
369

)ה(בריכה המתומנת )גני 
67 Piscine Deligny )לּוקֶסמּבּור
בריכה מתומנת, גני לּוקֶסמּבּור 

 Le Grand Bassin, Jardin du
171 ,67 Luxembourg

 Piscine בריכת ז'וזפין בייקר
359 ,358 Josephine Baker

ברים 292, 316-17, 318-19
ברים 317

142 Briçonnet ּבריסֹונֶה
 ,44 Berlioz, Hector ּבֶרליֹוז, ֶאקטֹור

346 ,227 ,186
147 Bernard, Emile ּבֶרנאר, אמיל

348 Bernhardt, Sarah ּבֶרנאר, שרה
קברה 240  

323 Bernardaud ּבֶרנארדֹו
 Burne-Jones, ברן־ג'ונס, אדוארד

147 Edward
 Bernini, ברניני, ג'ובאני לורנצו

173 Giovanni Lorenzo
246 Bercy ּבֶרסי

317 ,263 ,262 Berthillon ּבֶרתיֹון
38 Bechet, Sidney ּבֶשֶה, סידני

בתי־חולים 369
ילדים 363  

בתי־מרקחת 368-69
בתי־קברות

179 catacombes קטקומבות  
בית־הקברות של מונמארטר   
229 Cimetière de Montmartre
בית־הקברות של מונפארנס   

 ,175 Cimetière du Montparnasse
180-81 ,176

 Cimetière בית־הקברות ֶּפר לאשֶז  
240-41 ,233 du Père Lachaise

בתי־קפה 142-43, 316
 Quartier du אזור גני לּוקֶסמּבּור  

292 Luxembourg
 Quartier Bastille אזור הבסטיליה  

292
איך למצוא 292-93  

 La Rive ה(גדה השמאלית(  
143 ,142 Gauche

היסטוריה 29  
יין 298  

292 Le Marais ה(מאֶרה(  
36 Montmartre מונמארטר  

 ,143 Montparnasse מונפארנס  
292-93 ,175

סוגים 293  
St-Germain- סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה  

136 ,135 des-Prés
עישון 295  

בתי־שימוש ציבוריים 374
בתי־תה 316

260 Gabin, Jean גאּבֶן, ז'ן
 Gau, Franz גָאּו, פרנץ כריסטיאן

187 ,49 Christian

ג'אז 349-50
 Cinema Studio Galande גאלאנד

356
130 Gallé, Emile גאלֶה, אמיל

גאלֹו־רומיות, עתיקות 20-22
 Arènes de Lutèce ָאֶרן ֶדה לּוֶטס  

165
 Musée de Cluny מוזיאון קלּוני  

157 ,154
 Musée de מוזיאון נוטר־דאם  

80 Notre-Dame de Paris
 Crypte ה(קריפטה הארכאולוגית(  

81 Archéologique
גאליֶיָרה, הדוכסית מארי ּבריניֹון־

 Marie Brignole-Sale, סאל
203 duchesse de Galliera

גאליֶיָרה, ּפאלֶה ראו ארמון גאליֶיָרה
 Galerie des Bijoux גאלֶרי ֶדה ּביז'ּו

130
 Galerie du גאלֶרי דּו ז'ּור אניֶיס ּבֶה

337 ,336 Jour Agnès B
216 Galerie Vivienne גאלֶרי ויויֶין

 Galeries Lafayette גאלֶרי לאפאיֶיט
321 ,37

335 ,333 Ganachaud גאנאשֹו
38 Gance, Abel גאנס, ָאּבֶל

113 Guston, Philip גאסטֹון, פיליפ
 Giacometti, ג'אקֹוֶמטי, אלברטו

336 ,176 ,113 ,112 Alberto
 Grande femme 2 אשה עומדת  

61 debout II
גאר ֶדה ליון ראו תחנת־הרכבת ליון
גאר דּו נֹור ראו תחנת־הרכבת נֹור

Garnier, Charles גארניֶיה, שארל
)ה(אופרה הלאומית גארניֶיה   

 Opéra National de Paris Garnier
217 ,98 ,35

 Café de la Paix קפה ֶדה לָה ֶּפה  
215

 Garnerin, גארנֶראן, אנדרה־ז'ק
232 André-Jacques

 ,145 Dr Gachet גאשֶה, ד"ר פול 
147

גבינה 296, 297
חנויות 334  

גבינת עזים 296, 297
 Notre-Dame גבירתנו של הנחמה

138 de la Consolation
Gabriel, Jacques- 'גָּבריֶאל, ז'ק־ָאנז

193 ,131 ,45 Ange
59 Gabrielle )גבריאל )ֶרנּוָאר
26 Mansarde גגות, ָמנסארד

)ה(גדה הימנית 67
 La Rive Gauche ה(גדה השמאלית(

68 ,67
בתי־קולנוע 354  

בתי־קפה 142, 143  
מלונות 276  

מסעדות 292  
ענטיקות 336  

ראו גם סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה  
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גֹוּבלֶן ראו בית־החרושת גֹוּבלֶן
147 ,61 ,56 Gauguin, Paul גֹוגֶן, פול

 Paysannes איכרות ברטוניות  
147 bretonnes

 Gudea, Ensi de גּוֶדָאה, מלך לאגאש
128 Lagash

 ,44 Godard, Jean-Luc גֹודאר, ז'ן־לוק
354 ,200 ,181

123 ,106 Goujon, Jean גּוז'ֹון, ז'ן
 ,330 Goutal, Annick גּוטאל, ָאניק

332
126 Giotto ג'ֹוטֹו

 Gaultier, Jean-Paul גֹוטיֶיה, ז'ן־פול
326 ,325 ,213

 Gautier, Théophile גֹוטיֶיה, ֶתאֹופיל
87

גֹויָה אי לּוסיֶאנֶטס, פרנסיסקו חוזה 
 Goya y Lucientes, Francisco ֶדה

126 José de
 Guyot, Georges גּויֹו, ז'ורז' לּוסיֶין

201 Lucien
140 ,45 Joyce, James ג'ויס, ג'יימס

גולף 357
 Gounod, Charles, גּונֹו, שארל, מצבה

258 monument
112 González, Julio גונזלס, חוליו

 George ג'ורג' השישי, מלך אנגליה
186 VI

 Guibert, גיּבֶר, ז'וזף־איפוליט
226 Joseph-Hippolyte

 Infiltration )גידול פולשני )ּבֹויס
113 homogen für Konzertflügel
146 Guillaume, Eugène גיום, ֶאזֶ'ן

 Guillaumin, Armand גִיֹומאן, ָארמאן
229

131 ,57 Guillaume, Paul גיום, פול
99 La Famille De Guise גיז, משפחה

183 Guitry, Sacha גיטרי, סשה
 Gainsborough, גֶיינסּבֹורֹו, תומאס

126 Thomas
קברו 181  

322 Guy Laroche גי לארֹוש
228 Guilbert, Yvette גילּבֶר, איבֶט
141 ,131 ,31 Guillotine גיליוטינה

 Guillotin, גיליֹוטין, ז'וזף איגנאס
141 Joseph Ignace

גיֶמה, ֶאמיל, המוזיאון הלאומי גיֶמה 
 Guimet, לאמנות אסיאתית

 Emile, Musée National des Arts
203 Asiatiques Guimet

Guimard, Hector גיֶמר, ֶאקטֹור
בתים באֹוטֹויֶיה 264, 265  

 Castel Béranger קאסֶטל ּבֶראנזֶ'ה  
264 ,254

תחנות מטרו 37, 146, 228, 266  
 Guignol, גיניֹול, תיאטרון בובות
361 Théâtre de Marionnettes
גישת נכים ראו מטיילים נכים

 Glasgow Boys גלאזגו, אסכולה 
146

גלגיליות, גלישה 362

 Nouvelle ה(גל החדש בקולנוע(
354 ,200 ,44 Vague

גלֹוריֶיט ֶדה ּבּופֹון, הגן הבוטאני 
 Gloriette de Buffon, Jardin des

53 ,52 Plantes
גלידה 317

גלישת רוח 358
)ה(גלריה הלאומית גראן ּפאלֶה 
 Galeries Nationales du Grand

208 Palais
גלריות ראו גלריות שונות, מוזיאונים 

וגלריות
 Galerie גלריית ז'ּו ֶדה ּפֹום

 ,95 Nationale du Jeu de Paume
146 ,131

 Galerie Marian גלריית מריאן גודמן
109 Goodman

 Jardin de גן ּבאגאֶטל, יער בולון
 ,50 Bagatelle, Bois de Boulogne

255 ,133 ,53
361 Jardin des Halles גן ֶדה ָאל
 Jardin du גן הארמון המלכותי

132 ,121 ,119 ,52 Palais Royal
 Quartier du ה(גן הבוטאני, אזור(
160-67 ,11 Jardin-des-Plantes

)ה(גן הבוטאני 167  
)ה(מיטב של פאריז 51, 52, 53  

מפת האזור 161  
מפת רחובות 17-18  

מפת רחובות מאוירת 162-63  
שוקים 363  

122 Jardin du Carrousel גן הָקרּוֶסל
 Jardin גן השעשועים, יער בולון

361 ,53 d’Acclimatation
גֶנֶגֹו, אֹוֶטל ראו אֹוֶטל גֶנֶגֹו
גֶנֶגֹו ֶדה ּברֹוֶסה, אנרי ֶדה 

 Guénégaud des Brosses, Henri
103 de

 Gainsbourg, Serge 'גֶנזּבּורג, ֶסרז
קברו 139  

 Jardins des Invalides גני הֶאנבאליד
158 ,52

 Jardins du גני הטרֹוקאֶדרֹו
201 ,199 ,198 ,53 Trocadéro

גני חיות
 Bois de Vincennes יער ואנֶסן  

361 ,246
גן החיות המלכותי )ֶמנאזֶ'רי(   

361 ,164 Ménagerie
 ,11 Jardin des Tuileries גני טּולֶרי

132-33 ,130 ,117 ,65
)ה(מיטב של פאריז: גנים,   

פארקים וכיכרות 50
מפת רחובות מאוירת 118  

פאריז על גדת הנהר 70  
 Jardin du גני לּוקֶסמּבּור

 ,132 ,63 ,43 ,11 Luxembourg
172 ,149

דגמים של סירות 169, 362, 363  
 Fontaine מזרקת מצפה הכוכבים  

173 de l’Observatoire

 Fontaine Pot מזרקת ּפֹוט ֶדה ֶפה  
162 de Fer

)ה(מיטב של פאריז 50-53  
מפת רחובות מאוירת 170  

 Quartier du גני לּוקֶסמּבּור, אזור
168-73 Luxembourg

מפת האזור 169  
מפת רחובות מאוירת 170-71  

מפת רחובות 12, 16  
גנים ראו פארקים וגנים; כיכרות

 Jardins des גני שאנז־ֶאליזֶה
207 ,52 Champs-Elysées

גני־שעשועים 362
גני שעשועים, פארק ֶדה לָה וילֶט 

236 Parc de la Villette
298 Graves גראב, יין

 Grand גראן אֹוֶטל ד'ֶאנטראזֶ'ה
171 Hôtel d'Entragues

 Grands Boulevards גראן בולבאר
355 ,217 ,216 ,213 ,142

 ,40 Grands Travaux גראן טראבֹו
255

 Grand Trianon, גראן טריָאנֹון, וורסאי
249 ,45 ,26 Versailles

גראן לובר ראו מוזיאון הלובר
 Grands גראן מאגאזֶן דּו לובר

120 Magasins du Louvre
208-09 Grand Palais גראן ּפאלֶה

היסטוריה 36, 37  
מפת רחובות מאוירת 206  

פאריז על גדת הנהר 68, 69  
219 Grand Camée גראן קאֶמה

215 Grand Café גראן קפה
 ,349 Le Grand Rex גראן ֶרקס

354 ,350
 Grandes Eaux גראנדז אֹו מּוזיקאל

249 ,62 Musicales
 Grande גראנד ָאל ֶדה לָה וילֶט

350 ,236 Halle de la Villette
 ,354 Grand Action גראנד ֶאקסיֹון

356
130 Grande Armée גראנד ָארֶמה
 Grandes Eaux גראנדז אֹו נֹוקטּורן

100 Nocturnes
גראנז'אן, ֶאדמֹון ז'ורז', בולבאר ֶדז 

 Grandjean, Edmond איטליֶין
 Georges, Boulevard des Italiens

34
113 Grand, Toni גראן, טוני

99 Gervase, St גרבאסיוס
363 ,218 ,58 ,11 Grévin גֶרבֶן
 Gros, Antoine גרֹו, אנטואן־ז'ן

60 Jean
Greuze, Jean- גרֹוז, ז'ן־בטיסט

60 Baptiste
 Gruyn des גרּויֶין ֶדה ּבֹורד, שארל

87 Bordes, Charles
 Grosse, Katharina גרֹוֶסה, קתרינה

113
 Princesse Grace גרייס, נסיכת מונקו

203 de Monaco

228 ,61 Gris, Juan גריס, חואן
שולחן ארוחת הבוקר 111   

246 ,198 Gehry, Frank גֶרי, פרנק
332 ,330 Guerlain גֶרלֵין

 ,136 Greco, Juliette גֶרקֹו, ז'ּוליֶיט
143

 Pont גשר אלכסנדר השלישי
 ,207 ,206 ,69 ,67 Alexandre III

208
362 Pont de l’Alma גשר ָאלָמה

 Pont de la Concorde גשר הקונקורד
139 ,70 ,62

גשרים
 Pont גשר אלכסנדר השלישי  

 ,207 ,206 ,69 ,67 Alexandre III
208

362 Pont de l’Alma גשר ָאלָמה  
 Passerelle des גשר האמנויות  

77 ,70 Arts
201 ,199 Pont d’Iéna גשר יֶנָה  

Pont Louis- גשר לואי־פיליפ  
262 Philippe

 Passerelle גשר סולֶפרינֹו  
70 Solférino

 Pont Bir-Hakeim ּפֹון ּביר–ָאּכֵים  
68

62 Pont de Grenelle ּפֹון ֶדה גֶרנֶל  
 Pont de la ּפֹון ֶדה לָה טּורנֶל  

262 Tournelle
 Pont de la ּפֹון ֶדה לָה קונקורד  

139 ,70 ,62 Concorde
149 Pont de Sully ּפֹון ֶדה סּולי  

263 Pont Marie ּפֹון מארי  
 Pont Notre-Dame ּפֹון נוטר־דאם  

24
 ,40 ,25 ,24 ,18 Pont Neuf ּפֹון נֶף  

86 ,77 ,41
149 Pont St-Michel ּפֹון סן־מישל  

27 Pont Royal ּפֹון רויאל  
201 ,199 ,66 Pont d’Iéna גשר יֶנָה

269 ,150 Davioud דאביּו, גבריאל
209 d'Evreux, Comte ד'ֶאבֶרה, דוכס

 Dagobert דאגֹוּבֶרט הראשון, מלך
18 I, Roi

 Dagobert II, דאגֹוּבֶרט השני, מלך
18 Roi

181 ,112 Dada דאָדה
דאיֹון דאיֹון, רוח השינה הנצחית 

 Daillion, H, Génie du Sommeil
181 Eternel

332 ,331 Dehillerin, E ֶדאיראן
170 Dalou, Jules דאלּו, ז'ּול

335 ,333 Dalloyau דאלֹויֹו
ד'ָאליגר, שוק, ראו שוק ד'ָאליגר

 ,44 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור
143 ,112

 Espace ֶאסּפאס דאלי מונמארטר  
224 ,222 Dalí Montmartre

158 d’Angers, David ד'ֶאנזֶ'ה, דויד
 ,31 Danton, Georges 'דאנטֹון, ז'ורז

152 ,131 ,97 ,81
פסלו 137  

 Duncan, דאנֶקן, איזָדֹוָרה, קברה
240 Isadora, tombe

234 Darcel דארֶסל
 Debauve & Gallais ֶדּבֹוב וגאלֶה

335 ,333
45 Debussy, Claude ֶדּביסי, קלוד

 ,59 ,56 Degas, Edgar ֶדגָה, אדגר
147 ,61

 Petite 14 רקדנית צעירה בת  
 146 danseuse de 14 ans

דגמים, מוזיאון ראו מוזיאון הדגמים
91 De Gaulle, Charles דה־גול, שארל
 Palais de l’Elysée ארמון הֶאליזֶה  

209
היסטוריה 40, 41, 83  

 Place Charles כיכר שארל דה־גול  
209 de Gaulle

 Musée de מוזיאון אות השחרור  
210 l’Ordre de la Libération

שחרור פאריז 210  
 ,135 Les Deux Magots ֶדה מאגֹו

293 ,143 ,138 ,136
 De Max, la ֶדה מקס, פרידתו של זוג

176 Séparation d'un Couple
דואר, בולים 373

דואר, מוזיאון ראו מוזיאון הדואר
דואר, סניפים 373

 Bureaux des postes דואר, סניפים
372

דואר, שירותים 372, 373
373 Poste restante דואר שמור

דּוּבּוָאה, פרנסואה, טבח ליל 
 Dubois, ברתולומאוס הקדוש

François, Massacre de la Saint-
115 Barthélemy

61 ,57 Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז'ן
דּוּבֶריֶיה, טּוֶסן, יקינתון וקליֶמנֶה 

 Dubreuil, Toussaint, Hyacinthe et
25 Climène à leur toilette

 David, Jacques-Louis דוד, ז'ק־לואי
252 ,171 ,33 ,29

 Le שבועת האחים ההוראטים  
60 Serment du Horatii

344 ,342 Deux Anes דֹוז ָאן
152 Dolet, Étienne דֹולֶה, ֶאטיֶין

335 ,334 Poissonnerie du Dôme דֹום
 Dumas, Alexandre דּוָמה, אלכסנדר

120
 Dumas fils, דּוָמה הבן, אלכסנדר

229 Alexandre
 Daumier, Honoré דֹומיֶיה, אֹונֹוֶרה

146 ,61
 ,43 ,27 ,14 Le dôme דֹום, כנסייה

187 ,159
)ה(מיטב של פאריז 46, 48-49  

קברו של נפוליאון 184, 189  
תכונות המבנה 188-89  

תרשים 188-89  
246 Daumesnil, Lac דֹוֶמניל, אגם

 Du Pareil au Même דּו ּפאֵרי אֹו ֶמם
327 ,326

96 Dupuis, Nicolas דּוּפּואי, ניקֹולָה
 ,328 Dupont, Karine דּוּפֹון, קארין

329
דֹופין, כיכר ראו כיכר דֹופין

127 Dufy, Raoul דּופי, ראול
 Duc de St-Simon דּוק ֶדה סן־סימון

289 ,282
336 Galerie Documents דֹוקּוֶמנט

 Durand-Dessert, L et M דּוראן־ֶדֶסר
337 ,336

225 Dorgelès, Roland דֹורזֶ'לֶה, רולאן
דּושאן־ויֹון, ריימונד, הסוס הגדול 

 Duchamp-Villon, Raymond, Le
110 Cheval Majeur

 ,38 Duchamp, Marcel דושאן, מרסל
112 ,61

299 Digestifs ֶדז'אסטיף
332 ,330 Detaille 1905 1905 ֶדטאיי

 Diaghilev, Sergei דיָאגילֶב, סרגיי
101 ,37

 Diane de Poitiers דיָאן ֶדה ּפּוָאטיֶיה
140 ,127

94 Diane de France דיָאן ֶדה פראנס
332 ,331 Le Divan דיבאן
 di די ּבֹואֹוניסאניָיה, דּוצ'ֹו

127 Buoninsegna, Duccio
 ,45 ,28 Diderot, Denis דיֶדרֹו, ֶדני

127 ,121
מצבה 159  

 Denis de Paris דיוניסיוס הקדוש
225 ,21

 Portrait de )דיוקן אשה )מֹודיליאני
223 femme

דיוקן העיתונאית סילביה פון הארֶדן 
 Portrait de la Journaliste )דיקס(

110 Sylvia Von Harden
 Portrait )דיוקן פול גאשֶה )ואן גוך

145 du Dr Gachet
 Portrait )דיוקנו של ארסמוס )הֹולּבָיין

126 des Erasmus von Rotterdam
דיוקנו של הקרדינל רישֶליֶיה 

 Cardinal de Richelieu )שָמָּפניֶיה(
44

 ,206 Dior, Christian דיור, כריסטיאן
325 ,324

353 ,352 Le Day Off ֶדיי אֹוף
380 Dieppe דיֶיּפ

245 ,243 Disney, Walt דיסני, וולט
 Disneyland דיסנילנד, פארק, פאריז

362 ,360 ,242-45 Resort Paris
אוטובוס, שירותים 377  

244 Frontierland ארץ הבוקרים  
ארץ ההרפתקאות   

244-45 Adventureland
245 Fantasyland ארץ הפנטזיה  

245 Discoveryland ארץ התגליות  
מפה 242-43  

 Main ה(רחוב הראשי, ארה"ב(  
244 Street, USA
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332 ,331 Diptyque דיּפטיק
דיקס, אֹוטֹו, דיוקן העיתונאית 

 Dix, Otto, סילביה פון הארֶדן
 Portrait de la Journaliste Sylvia

110 Von Harden
דירות להשכרה 278, 279

דירות עם מטבחון 278, 279, 280
 Directoire exécutif ה(דירקטוריון(

31 ,30
 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלברכט 

126
 Delanoë, ֶדלאנּוֶאה, ּבֶרטראן

102 Bertrand
147 Delville, Jean ֶדלוויל, ז'ן

 Delaunay, Robert ֶדלֹונֶה, רובר
61 ,57

133 Delors, Jacques ֶדלֹור, ז'ק
 Delacroix, Eugène ֶדלָקרּוָאה, ֶאזֶ'ן

208 ,146 ,61
 Dante et דנטה ו־וירגיליוס בשאול  

56 Virgile aux enfers
 La ה(חירות מובילה את העם(  
61 Liberté guidant le peuple

 La Lutte de יעקב נאבק במלאך  
172 ,137 Jacob avec l'Ange

 Christ au Jardin ישו בגת שמנים  
99 des Oliviers

 Musée מוזיאון ֶאזֶ'ן ֶדלָקרּוָאה  
138 ,137 ,56 Eugène Delacroix

מצבה לזכרו 170  
 La Chasse au tigre ציד הנמרים  

145
 Reclining Figure )דמות שעונה )מּור

193
 Demidoff, ֶדמידֹוף, אליזבת, קברה

241 Elizabeth, tombe
דמי כניסה

למוזיאונים 366  
למועדונים 352  

44 Deneuve, Catherine ֶדנֶב, קתרין
דנטה ו־וירגיליוס בשאול )ֶדלָקרּוָאה( 

56 Dante et Virgile aux enfers
146 Denis, Maurice ֶדני, מוריס

353 Le Depôt ֶדּפֹו
Depôt- ֶדּפֹו־ואנט ֶדה ּבּוסי־ּבּורּבֹון

327 ,326 Vente de Buci-Bourbon
דפוס, מכונות 24

ֶדּפֹורט, אלכסנדר־פרנסואה 
 Desportes, Alexandre-François

57
136 Descartes, René דקארט, ֶרנֶה

)ה(ֶדקּובֶרט, ארמון ראו ארמון 
הֶדקּובֶרט

 Drouot )דרּואֹו )אֹוֶטל ֶדה ואנט
336-37 ,216 ))Hôtel des Ventes
 Drouot, Comte דרּואֹו, אנטואן, רוזן

216 de
332 ,331 Deyrolle ֶדרֹול

ָדריָוֶוש, מלך פרס 128
37 Dreyfus, Alfred דרייפוס, אלפרד

קבר 180  

דרכונים, אובדן 369
 61 ,57 Derain, André ֶדֶרן, אנדרה

 Les deux péniches שתי הדוברות  
112

126 Hals, Frans האלס, פראנס
233 Han Kan האן קאן

 École Nationale האקדמיה לאמנות
141 Supérieure des Beaux-Arts

 Harden, Sylvia הארֶדן, סילביה פֹון
110 von

283 Hari, Mata הארי, מאָטה
215 Harry’s Bar הארי'ס בר

הדפסים, חנויות 336, 337
 ,35 ,33 Hugo, Victor הוגו, ויקטור

 ,217 ,187 ,165 ,119 ,115 ,47
342 ,262

בובת שעווה 108  
בית ברּו דּו דראגֹון 139  

94 Place des Vosges 'כיכר וֹוז  
פסל חזה 95  

קברו 159  
115 Huguenots הוגנוטים

הֹולּבָיין, האנס, דיוקנו של ארסמוס 
 Holbein, Hans, Portrait des

126 Erasmus von Rotterdam
הומואים ולסביות, מועדונים 352

הוסטלים 279, 280
 L’ordre souverain הוספיטלרים

militaire hospitalier de Saint-
103 Jean

146 Hoffmann, Josef הופמן, יוזף
194 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

 Heine, היינה, היינריך, קברו
229 Heinrich, tombe

)ה(היסטוריה של פאריז 17-39
המחאות נוסעים 320, 368-69, 370

 Hemingway, המינגוויי, ארנסט
 ,143 ,140 ,138 ,136 ,45 ,38 Ernest

215 ,179 ,176
המרת מידות, טבלה 375

 Henry הנרי החמישי, מלך אנגליה
246 V

 Henry הנרי השישי, מלך אנגליה
23 VI

הסעה לנמל־התעופה 377, 379
העתקים של יצירות אמנות 336, 

337
הצהרת זכויות האדם והאזרח 

 Déclaration des droits de
30 l'homme et du citoyen
105 L’Ecoute )הקשבה )מילר

 Centre הרעלות, מרכז לטיפול
 Antipoison et de Toxicovigilance

368 de Paris
השכרה

אופניים 357, 383  
מכוניות 383  

 383 Avis השכרת רכב
 Impression )התרשמות: זריחה )מֹונֶה

61 ,58 soleil levant

146 Wagner, Otto ואגנֶר, אוטו
 ,44 Wagner, Richard ואגנר, ריכרד

142 ,87
Watteau, Jean- ואטֹו, ז'ן־אנטואן

127 ,60 ,56 ,44 Antoine
126 Gilles ז'יל או פיירו  

 ,48 Val-de-Grâce ואל־ֶדה־גראס
173 ,49

 Valois, ואלּוָאה, מרגריט ֶדה
115 ,99 ,83 Marguerite de

 La Dynastie des ואלּוָאה, שושלת
19 Valois

 Valmy, Bataille )1793( ואלמי, קרב
31 )de )1793

200 ,140 Valéry, Paul ואלרי, פול
126 Van Eyck, Jan ואן אייק, יאן

 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט
267 ,266 ,227 ,178 ,147 ,61 ,56
 Portrait du Dr דיוקן פול גאשֶה  

145 Gachet
 Van Gogh, Theo ואן גוך, תאו 

266
 Van ואן דֹונגֶן )פן דֹונֶחן(, ֶקס

228 Dongen, Kees
 Van Dyck, Antoon ואן דייק, אנתוני

126
 ,64 Bois de Vincennes ואנֶסן, יער

271 ,235
)ה(מיטב של פאריז 50-53  

אוטובוסים 387  
בית החרושת לנשק לשעבר   

344 ,342 Cartoucherie
גן־החיות 233, 361  

ספורט 357  
361 Parc Floral פארק פלֹוראל  
ואנֶסן, שאטֹו ֶדה ראו שאטֹו ֶדה 

ואנֶסן
 Vedettes du Pont וֶֶדט דּו ּפֹון נֶף

87 ,73 Neuf
72- Vedettes וֶֶדט, סירות נופש

87 ,73
68 Wederkinch וֶֶדרקינך

וּוֶאה, סימון, ישו הצעיר בבית 
 Vouet, Simon, La המקדש

 Présentation de Jésus au Temple
60

 Wallace, Richard וואלאס, ריצ'רד
264 ,35

וֹוּבאן, סבסטיאן לֶה ּפֶרסטר ֶדה 
 Vauban, Sébastien le Prestre de

188 ,186 ,46
וֹוז', ּפלאס ֶדה ראו ּפלאס ֶדה וֹוז'

 Bataille de )1815( ווטרלו, קרב
130 ,32 Waterloo

 ,127 ,96 ,29 ,28 Voltaire וולטיר
142 ,140

קברו 159  
 La collection וולטר־גיום, אוסף

131 Walter-Guillaume
 Wolff et ֹוולף ֶאה ֶדסקֹורטי

332 ,331 Descourtis

 Comité ה(וועדה לביטחון הציבור(
31 de Salut Public

)ה(וועד המחוזי לרכיבה על סוסים 
 Comité Départemental של פאריז

359 ,357 d’Equitation de Paris
337 ,336 Verreglass וֶורגלאס

113 Warhol, Andy וורהול, אנדי
352 ,351 World Place וורלד פלייס

366 ,248-53 Versailles וורסאי
גן החיות המלכותי )ֶמנאזֶ'רי(   

164 Ménagerie
גנים 26, 52, 132  

 ,26 Grand Trianon גראן טריָאנֹון  
249 ,45

מפה 248-49  
 ,232 Petit Trianon ֶּפטי טריָאנֹון  

250 ,249
רכבות 388  

 ,57 ,43 ,27 ,26 Château שאטו  
250-53 ,167

תרשים 252-53  
 Traité de )1919( וורסאי, הסכם

253 ,251 ,38 )Versailles )1919
וורסאי, מוסיקת בארוק בארמון 

 Versailles, Musique Baroque au
347 ,346 ,64 Château de

 Le Viaduc des Arts ויאדּוק ֶדז ָאר
337 ,336 ,270-71 ,53

143 Vian, Boris ויָאן, בוריס
ויֶאן, ז'ֹוזֶף־מארי, סן־ֶדני מטיף 

 Vien, Joseph-Marie, לגאלים
 Saint Denis prêchant la foi en

121 France
 Vuillard, Édouard ויָאר, ֶאדּוָאר

61 ,56
 Vigée-Lebrun, ויגֶה־לֶּברֹון, אליזבת

60 Élisabeth
163 .Vigouroux, P .ויגּורּו, פ

 Viollet-le-Duc, ויֹולֶה־לֶה־דּוק, ֶאזֶ'ן
200 ,84 ,83 Eugène

370 Visa ויזה, כרטיס אשראי
ויזות 374

202 Vuitton, Louis ויטון, לואי
 ,45 Wilde, Oscar ויילד, אוסקר

276 ,142
קברו 241  

 ,336 ,187 Vierny, Dina ויֶירני, דינָה
337

 ,191 Village Suisse וילאז' סוויס
337 ,336

 ,336 Village St-Paul וילאז' סן־פול
337

132 Village Royal וילאז' רֹויאל
272 Villa Daviel וילָה ֶדביֶאל

 Villa du וילָה דּו דֹוקֶטר ּבלאנש
265 Docteur Blanche

265 ,254 Villa Jeanneret וילָה ז'אנֶר
 ,38-39 Villa La Roche וילָה לָה רֹוש

265 ,254 ,59
 Villa וילָה מֹונמֹוראנסי

264 Montmorency

Wilmotte, Jean- וילמֹוט, ז'ן־מישל
191 Michel

45 Windsor, Duke of וינדזֹור, דוכס
 Windsor, Duchess וינדזֹור, דוכסית

45 of
216 Vignon, Pierre ויניֹון, פייר
60 Vignon, Claude ויניֹון, קלוד

 ,328 Winston, Harry וינסטון, הארי
329

129 Weisweiler, Adam ויסווילֶר, אדם
 Whistler, ויסלֶר, ג'יימס ֶאּבֹוט ֶמקניל

61 James Abbott McNeill
 Visconti, Louis ויסקֹונטי, לואי ז'ֹואשֶן

184 ,172 ,121 ,119 Joachim
353 ,352 Le VIP ויּפ

ויקטּוָאר, ּפלאס ֶדה ראו ּפלאס ֶדה 
ויקטּוָאר

 Victoria ויקטוריה, מלכת אנגליה
115

Victor, Michel- ויקטור, מישל־לואי
171 Louis
ויקינגים 122

113 Veilhan, Xavier וֶלאן, זאביֶיה
145 Weill )וֶל )סוחר אמנות
וֶנדֹום, כיכר ראו כיכר וֶנדֹום

128 ,124 Venus de Milo ונוס ממילו
וֶר־גאלאן, סקאר דּו ראו כיכרות: 

כיכר וֶר־גאלאן
 Virgin Megastore וֶרזֶ'ן מגאסטֹור

341 ,340 ,321
 Vries, Adrian וריס, אדריאן ֶדה

127 de
194 ,169 Verlaine, Paul וֶרלֶן, פול

299 Vermouth וֶרמּות
 Vermeer, וֶרמיר, יאן, רוקמת התחרה

124 Jan, De kantwerkster
108 Verne, Jules וֶרן, ז'ול

 ,324 Versace, Gianni ורסאצ'ה, ג'אני
327 ,326 ,325

327 ,324 Zadig et Voltaire זאדיג
61 ,44 Zadkine, Ossip זאדקין, אֹוסיּפ

 ,57 Musée Zadkine מוזיאון זאדקין  
178

 Les Trois Belles שלוש היפהפיות  
178

354 ,237 La Géode ה(זֶ'אֹוד(
329 ,328 Jamin Puech ז'אֶמן ֶּפש

 Galerie Jeanne Bucher ז'אן ּבּושֶה
337 ,336

23 Jean d'Arc ז'אן ד'ארק
פסליה 118, 121, 225, 259  

235 Janniot, Alfred ז'אניֹו, אלפרד
327 ,326 Jacadi ז'אקאדי

210 Jacquet ז'אֶקה
325 ,324 Jacob, Nina ז'אקֹוּב, נינה

ז'אקמאר־אנדרה, מוזיאון ראו מוזיאון 
ז'אקמאר־אנדרה

ז'ארדן ֶדה טּולֶרי ראו גני טּולֶרי
ז'ארדן דּו טרֹוקאֶדרֹו ראו גני 

הטרֹוקאֶדרֹו

ז'ארדן דּו ָקרּוֶסל ראו גן הָקרּוֶסל
353 ,344 ,343 La Java זָ'בָה

353 ,351 Zed Club זֶד קלאב
326 ,325 Jay Ahr זֶ'ה ָאר 

 ,331 Jeux Descartes זֶ'ה ֶדקארט
332

69 Zouave )זּוָאב )פסל
317 Juveniles ז'ּובניל

201 Jouve, Paul ז'ּוב, פול
ז'ּו ֶדה ּפֹום ראו גלריית ז'ּו ֶדה ּפֹום

 Joséphine de ז'ֹוזֶפין, קיסרית
211 ,33 ,32 Beauharnais

 Château de שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון  
255 Malmaison

142 ,106 Zola, Emile זֹולָה, אמיל
קברו 159  

ז'ּונֹו, ָאבֶנּו ראו ָאבֶנּו ז'ּונֹו
 Zurbarán, זּורּבָראן, פרנסיסקו ֶדה

166 ,126 Francisco de
 Jourdan, Charles ז'ֹורדאן, שארל

329 ,328
זֶ'ֶטה, ז'ן־פרנסואה־תאודור, קרב 

Gechter, Jean- אוסטרליץ
 François-Théodore, Bataille

211 d'Austerlitz
325 ,324 ,57 Givenchy ז'יבאנשי

353 Le Gibus ז'יּבּוס
332 ,331 Gibert Joseph ז'יּבֶר ז'וזף

ז'יבֶרני, נסיעה ברכבת 388
169 ,140 Gide, André ז'יד, אנדרה
זיופים, מוזיאון ראו מוזיאון הזיופים

126 Gilles )ז'יל או פיירו )ואטֹו
225 Gill, André ז'יל, אנדרה
324 Jil Sander ז'יל, סאנֶדה

 Gymnase-Marie ז'ימנאז־מארי בל
344 ,342 Bell

 Girardon, ז'ירארדֹון, פרנסואה
234 ,153 ,85 ,60 François

206 Girault, Charles ז'ירֹו, שארל
זכוכית, כלים 330

מוזיאון הבדולח של ּבָָקָרה   
203 Musée du Cristal de Baccarat
 Jean II le Bon, ז'ן השני הטוב, מלך

19 Roi
 Geneviève, Sainte זֶ'נביֶיב הקדושה

158 ,153 ,22 ,21
פסל 171  

 ,235 Zénith de Paris זֶנית, תיאטרון
350 ,349

Jérôme- זֶ'רֹום בונפרטה, קבר
189 Napoléon Bonaparte, tombe
 Géricault, Théodore זֶ'ריקֹו, תיאודור

222 ,61
קברו 240  

 Le Radeau de la רפסודת מדוזה  
240 ,124 Méduse

חברה להיסטוריה ולספרות פולין 
 Société Historique et Littéraire

87 ,77 Polonaise
חג המולד, אורות 65
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חגורות, חנויות 328, 329
חגים לאומיים 65
חגים לאומיים 65

חורף, לוח אירועים 65
 Soldat ה(חייל האלמוני, קבר(
210 ,38 inconnu, Tombe du

)ה(חירות מובילה את העם 
 La Liberté guidant le )ֶדלָקרּוָאה(

61 peuple
חלונות ויטראז' 22

 Musée de Cluny מוזיאון קלּוני  
156

82-85 Notre-Dame נוטר־דאם  
 ,88 Sainte-Chapelle ָסנט־שאֶּפל  

89
 Bureaux de חלפנות, משרדים

370 change
 Code d'Hammurabi חמורבי, חוקים

128 ,55
 Orangeries, חממות, קריית המדע

239 Cité des Sciences
חנויות 320-39

אוכל ומשקאות 333-35  
אמצעי תשלום 320  

בגדי גברים 326, 327  
בגדים ואבזרים נלווים 324-29  

בגדים משומשים 326, 327  
בושם 330, 332  

בתי מכירות פומביות 336-37  
גבינה 334, 335  

גלריות לאמנות 336, 337  
הלבשה תחתונה 328, 329  

העתקים של יצירות אמנות,   
כרזות והדפסים 336, 337

חנויות כלבו 321  
חנויות לספרים בשפות זרות   

375
חפצי־אמנות 336, 337  

יין 334, 335  
כובעים 328, 329  

כלי בית 330-31, 332  
לחם ועוגות 333, 335  

לייפסטייל 326, 327  
לילדים 328, 329, 362  

מומחים 331  
)ה(מיטב של פאריז 322-23  

מכירות מיוחדות 320  
מתנות ומזכרות 330-32  

נעליים, תיקים וחגורות 328, 329  
ספרים, מגזינים ועיתונים 331  

פטור ממע"מ 320  
פרחים 331, 332  

ריהוט מודרני 336, 337  
שארקּוטרי ופּוָאה גָרה 333, 335  

שוקולד 333, 335  
שוקים 338-39  

שעות פתיחה 320  
תכשיטים 328, 329  

חנויות צעצועים 331, 332
 ,57 Objets d’art חפצי־אמנות

337 ,336

 Cour חצר הכבוד, אֹוֶטל ֶדז ֶאנבאליד
 d’Honneur, Hôtel des Invalides

185
 Cour du חצר מאי, בית המשפט

78 Mai, Palais de Justice
 Cour Carrée du חצר קאֶרה דּו לובֶר

316 Louvre
 Cour du חצר קֹוֶמרס סנט־אנדרה

141 Commerce St-André
140 Cour de Rohan חצר רֹואֹון

חשמל, מתח 374

 Tarte Alsacienne טארט ֶאלזאסיֶין
297

297 Tarte Tatin טארט טאטן
297 Tart Tatin טארט טאטן

טבח ליל ברתולומאוס הקדוש 
Massacre de la Saint- )1572(
115 ,25 )Barthélemy )1572
טבח ליל ברתולומאוס הקדוש 

Massacre de la Saint- )דּוּבּוָאה(
115 Barthélemy

טבלת שנות בציר 298
טבע, מוזיאון לאומי ראו המוזיאון 

הלאומי לטבע
טבע, מוזיאון לאומי ראו המוזיאון 

הלאומי לטבע
טבק, מכס ובלו 374

388 ,379 ,378 ,179 TGV ֶטה־זֶ'ה־וֶה
Toulouse- טּולּוז־לּוטֶרק, אנרי ֶדה

 ,61 ,44 ,36 Lautrec, Henri de
225 ,147

בובת שעווה 108  
228 Moulin Rouge 'מּולֶן רּוז  
 Toulouse, Comte de טּולּוז, רוזן 

133
116-33 Tuileries טּולֶרי

מפת האזור 117  
מפת רחובות מאוירת 118-19  

מפת רחובות 6, 11-23  
 ,26 Tuileries Palace טּולֶרי, ארמון

209 ,130 ,122 ,32 ,31 ,30
טּור אייפל ראו מגדל אייפל

 Tour de Jean טּור ֶדה ז'ן סאן ֶּפר
114 Sans Peur

 Tour de l’Horloge 'טּור ֶדה ל'אֹורלֹוז
71

 Tour de France טור דה פראנס
357 ,63

 La Tour, Georges טּור, ז'ורז' ֶדה לָה
127 de

 Tortu, Christian טֹורטּו, כריסטיאן
332 ,331

 Tour Montparnasse טּור מונפארנס
181 ,178 ,176 ,175

 Tournoi des six טורניר שש האומות
65 nations

 ,25 Tour St-Jacques טּור סן־ז'ק
115 ,48

 Moulins, טחנות רוח, מונמארטר
267 ,229 Montmartre

 Tiepolo, טיֶאּפֹולֹו, ג'ובאני־ּבאטיסָטה
209 Giovanni Battista

 Promenade Plantée טיילת ּפלאנֶטה
271

107 ,61 Tinguely, Jean טינגֶלי, ז'ן
מזרקת איגור סטרווינסקי   

61 Fontaine Igor Stravinsky
טיסה 376-77, 379

טיפול רפואי 369
טיפ ראו תשר

56 Titian טיציאן
טלה, בשר 297

טלוויזיה 361, 383
טלפון, שירותים 372-73

מספרים לשעת חירום 368, 383  
372 Télécartes טלקרד

ָטלֶראן, שארל־מוריס דה 
 Talleyrand, Charles Maurice

187 de
ֶטמּפלֹון Templon )גלריה( 336, 337

103 Ordre du Temple טמפלרים
טמפרטורה, מזג אוויר 64

113 Tanaka, Atsuko ָטנאָקה, ָאצּוקֹו
353 ,352 Tango, Le טנגו

טניס 357
 Tessin, Carl ֶטסין, קארל גוסטאף

142 Gustaf
350 ,349 Trabendo טראּבֶנדֹו

201 Traverse, Pierre טראבֶרס, פייר
 Le Troisième Lieu טרּואזיֶים ליֶיה

353 ,352
 Terroir, Alphonse ֶטרּוָאר, אלפונס

159
179 ,143 Trotsky, Léon טרוצקי, לב

39 Trocadéro טרֹוקאֶדרֹו
ראו גם ארמון שאיֹו  

 Trocadero, טרֹוקאֶדרֹו, מזרקות
200 ,199 Fontaines du

 Tartine et ֶטרֶטן ֶאה שֹוקֹולָה
327 ,326 Chocolat

 Truffaut, François טריפו, פרנסואה
354 ,200

קברו 229  
353 Le Triptyque טריּפטיק

 Triqueti, Henri טריֶקטי, אנרי ֶדה
216 de

 Turner, טרנר, ג'וזף מאלֹורד ויליאם
126 ,59 Joseph Mallord William

28 Tresca טֶרסָקה
 Tschumi, Bernard טשּומי, ברנאר

236

יאן קאזימיר, דוכס פולין וליטא, 
 Jan II Kazimierz Waza, קבר

138 ,136 tombe
יהודים 91

בתי־כנסת 375  
היסטוריה 23  

)ה(מוזיאון לאמנות והיסטוריה   
 Musée d’Art et de של היהדות

103 l’Histoire du Judaïsme

מעדניות 333  
95 Rue des Rosiers רּו ֶדה רֹוזיֶיר  

 Mémorial de la שואה, מצבת  
99 Shoah

יוון, אמנות 56, 128
 Jean XXII, יוחנן ה־22, אפיפיור

154 Pape
 Jean 80 80 יוחנן ה־23, אפיפיור

XXIII, Pape
Jean- יוחנן־פאולוס השני, אפיפיור

41 Paul II, Pape
 Julien יוליאנוס העני, ההוספיטלר

152 l'Hospitalier, St
21 Julien יוליאנוס, קיסר

 Jules II, יוליוס השני, אפיפיור
125 Pape

 Une Journée au Cirque יום בקרקס
361

 Journée du יום המורשת
64 Patrimoine

 Jordaens, Jacob יֹורדאנס, יאקֹוּפ
126

יורודיסני ראו דיסנילנד, פארק, פאריז
 Bataille d'Iéna )1806( יֶינָה, קרב

216 ))1806
יינות נתזים 299

יין, מוזיאון ראו מוזיאון היין
יין

בחירת משקה 298-99  
במסעדות 293, 295  

בציר, טבלת שנים 298  
ברי־יין 298, 316-17  

חנויות 334, 335  
טבלת שנות בציר 298  

מוזיאון היין - קאבֹו ֶדז ֶאשאנסֹון   
 Musée du Vin – Caveau des

201 Echansons
מס ובלו 374  

ימי הביניים, פאריז של 22-23, 
56 ,48

ימי, מוזיאון ראו מוזיאון הצי
 La )יעקב נאבק במלאך )ֶדלָקרּוָאה

 ,137 Lutte de Jacob avec l'Ange
172

31 Club des Jacobins יעקובינים
יער בולון, ראו בולון, יער

יער ואנֶסן ראו ואנֶסן, יער
יצוא, חפצי־אמנות 336, 337

יציאת המתנדבים ב־1792 )רּוד( 
 Le Départ des Volontaires 1792

61 de
יקינתון וקליֶמנֶה )דּוּבֶריֶיה( 

 Hyacinthe et Climène à leur
25 toilette

ירקות, שוקים 338-39
 Christ au )ישו בגת שמנים )ֶדלָקרּוָאה

99 Jardin des Oliviers
223 Christ )ישו )ּבֶנֶט

ישו הצעיר בבית המקדש )וּוֶאה( 
 La Présentation de Jésus au

60 Temple

 ,25 Compagnie de Jésus ישועים
225 ,99

כבאות, שירותים 368, 369
כדורגל 62, 358

כדורעף 358
169 Boules )כדורת )ֶּפטאנק

כובעים, חנויות 328, 329
כייסים 368

 Place des Abbesses כיכר ָאּבֶס
266 ,228

264 Place d’Auteuil כיכר אֹוטֹויֶיה
כיכר ֶאטּוָאל ראו כיכר שארל דה־

גול )ֶאטּוָאל(
 Place Igor כיכר איגור סטרווינסקי

107 ,105 Stravinsky
293 Place d’Italie כיכר איָטלי

 Place Emile כיכר אמיל גּודֹו
267 Goudeau

86 ,77 Place Dauphine כיכר דֹופין
 Place du 1940 1940 כיכר ה־18ביוני

178 18 Juin
 Place de l’Opéra כיכר האופרה

215 ,214
 Place de la Bastille כיכר הבסטיליה

234 ,98 ,32
 Place du Trocadéro כיכר הטרֹוקאֶדרֹו

198 ,197
תחנת מוניות 389  

 Place des כיכר הפירמידות
121 ,118 Pyramides

 Place de כיכר הקומונה הפאריזאית
272 la Commune de Paris

 Place de la כיכר הקֹונטֶרסקארּפ
166 ,162 Contrescarpe

 Place de la Concorde כיכר הקונקורד
131 ,117 ,29

 Place de la כיכר הרפובליקה
261 ,217 République

תחנת מוניות 389  
94 ,93 ,25 Place des Vosges 'כיכר וֹוז

 Place des Victoires כיכר ויקטּוָאר
133 ,117

 ,117 Place Vendôme כיכר וֶנדֹום
132

כיכרות 52-53
)ה(מיטב של פאריז 50-53  

 Place des Abbesses כיכר ָאּבֶס  
266 ,228

263 Square Barye כיכר ּבארי  
77 ,86 Place Dauphine כיכר דֹופין  

 Place de l’Opéra כיכר האופרה  
215

 Place de la כיכר הבסטיליה  
98 ,32 Bastille

 Place des כיכר הפירמידות  
121 ,118 Pyramides

 Place de la כיכר הקֹונטֶרסקארּפ  
166 Contrescarpe

 Place de la כיכר הקונקורד  
131 ,29 Concorde

 Place de la כיכר הרפובליקה  
261 République

 ,93 ,51 Place des Vosges 'כיכר וֹוז  
94

 Square Willette כיכר ווילֶט   
223

 Place des Victoires כיכר ויקטּוָאר  
133

132 Place Vendôme כיכר וֶנדֹום  
Square du Vert- כיכר וֶר־גאלאן  

87 ,77 ,53 ,51 Galant
 Square Georges כיכר ז'ורז' קאין  

91 Caïn
 Place כיכר ז'ן־בטיסט קלֶמאן  

267 Jean-Baptiste Clément
 Square du Temple כיכר טאמּפל  

103
 ,221 Place du Tertre כיכר ֶטרטר  

228 ,224 ,222
 Square Jean XXIII 23כיכר יוחנן ה־  

80 ,79
 Place de la כיכר לָה ָמדלֶן  

322 ,216 ,214 Madeleine
152 Place Maubert כיכר מֹוּבֶר  
 Place St-Michel כיכר סן־מישל  

150
 Place St-Sulpice כיכר סן־סּולּפיס  

172 ,170
 Square כיכר פֶרֶדריק לֶֶמטר  

261 Frédéric Lemaître
24-25 Place Royale כיכר רויאל  

כיכר שארל דה־גול )ֶאטּוָאל(   
 )Place Charles de Gaulle )l’Etoile

211 ,209 ,35
 Place Charles כיכר שארל דּולָן  

266 Dullin
Place Jean- כיכר ז'ן־בטיסט קלֶמאן

267 Baptiste Clément
265 )Square Jasmin( כיכר זָ'סָמן
 ,221 Place du Tertre כיכר ֶטרטר

228 ,224 ,222
 Place de la כיכר לָה ָמדלֶן

322 ,216 ,214 Madeleine
תחנת מוניות 389  

152 Place Maubert כיכר מֹוּבֶר
150 Place St-Michel כיכר סן־מישל

תחנת מוניות 389  
 Place St-Sulpice כיכר סן־סּולּפיס

172 ,170
 Place Paul Verlaine כיכר פול וֶרלֶן

273
 Square des Peupliers כיכר ּפֹוּפליֶיה

273
266 Place Pigalle כיכר ּפיגאל

265 Place Rodin כיכר רודן
24-25 Place Royale כיכר רויאל

 Place )כיכר שארל דה־גול )ֶאטּוָאל
 ,35 )Charles de Gaulle )l’Etoile

211 ,209
 Place du כיכר ֶתָאטר פראנֶסז
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4 3 7 4 3 ס6 ק ד נ י א ס ק ד נ י א

 Childebert I, כילדּבֶר הראשון, מלך
138 ,18 Roi

 Childebert II, כילדּבֶר השני, מלך
18 Roi

 Childéric כילֶדריק הראשון, מלך
18 I, Roi

 Childéric כילֶדריק השלישי, מלך
18 III, Roi

 Childéric II, כילֶדריק השני, מלך
18 Roi

 Chilpéric כילפריק הראשון, מלך
18 I, Roi

 Chilpéric II, כילפריק השני, מלך
18 Roi

 Violon et )כינור ודף תווים )פיקאסו
100 feuille de musique

כלבו, חנויות 321
 Clovis I, Roi כלֹוביס הראשון, מלך

22 ,21 ,18
 Clovis III, כלֹוביס השלישי, מלך

18 Roi
18 Clovis II, Roi כלֹוביס השני, מלך

 Clotaire I, כלֹותאר הראשון, מלך
18 Roi

 Clotaire III, כלֹותאר השלישי, מלך
18 Roi

 Clotaire II, כלֹותאר השני, מלך
18 Roi

כלי־בית, חנויות 330-31, 332
כלי־כתיבה, חנויות 331, 332

כנסיות
)ה(כנסיות המעניינות ביותר   

בפאריז 46-49
 Eglise de la 48 ה(סֹורּבֹון(  

153 Sorbonne
Basilica de St- בזיליקת סן־ֶדני  

48 Denis
 ,346 Eglise des Billettes ּבילֶט  

347
48- ,46 ,43 ,27 ,14 Le dôme דֹום  

188-89 ,187 ,185 ,184 ,159 ,49
 ,48 Val-de-Grâce ואל־ֶדה־גראס  

173 ,49
 ,25 Tour St-Jacques טּור סן־ז'ק  

48
 St-Jean כנסיית יוחנן המטביל  

 ,49 l’Evangéliste de Montmartre
266-67 ,226

 ,46 ,33 La Madeleine לָה ָמדלֶן  
347 ,346 ,216 ,214 ,49

מוסיקה 346, 347  
מידע לתיירים 375  

 Notre-Dame נוטר־דאם ד'אֹוטֹויֶיה  
264 d’Auteuil

נוטר־דאם ֶדה ּבלאן מאנטֹו   
 Notre-Dame des Blancs

102 Manteaux
נוטר־דאם ֶדה ל'ָאסֹומּפסיֹון   

265 Notre-Dame de l’Assomption
Notre- נֹוטר־דאם דּו טראבאי  

247 Dame du Travail

49 Salpêtrière סאלֶּפטריֶיר  
 ,44 ,15 Sacré-Cœur סאקֶרה־ֶקר  

 ,363 ,226-27 ,223 ,221 ,49 ,47
375

St-Joseph- סן־ז'וזף־ֶדה־קארם  
173 ,49 des-Carmes

St-Julien-le- סן־ז'וליאן־לֶה־ּפּובר  
347 ,346 ,152 ,151 ,48 Pauvre

St- סן־זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה  
 ,46 ,44 ,38 Gervais – St-Protais

347 ,346 ,99 ,71 ,48
St- סן־זֶ'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה  

115 ,48 Germaine l’Auxerrois
St-Germain- סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה  

 ,139 ,138 ,136 ,135 ,48 des-Prés
347 ,346 ,157 ,152

 St-Louis-en-l’Île סן־לואי־ָאן־ל'איל  
347 ,346 ,263 ,87

St-Louis- סן־לואי־ֶדז־ֶאנבאליד  
187 ,186 ,185 ,49 des-Invalides

166 ,162 St-Médard סן־ֶמדאר  
108 ,107 ,48 St-Merry סן־ֶמרי  

 ,150 ,48 ,47 St-Séverin סן־ֶסבֶָרן  
152 ,151

 ,49 ,48 ,29 St-Sulpice סן־סּולּפיס  
347 ,346 ,172 ,170 ,152 ,142 ,138

 St-Paul – St-Louis סן־פול-סן־לואי  
99 ,49 ,47

 St-Pierre סן־פייר־ֶדה־מונמארטר  
224 ,223 de Montmartre

 ,49 Église Saint-Roch סן־רֹוש  
347 ,346 ,121 ,118

 ,49 St-Augustin סנט־אֹוגּוסָטן  
259

 ,25 St-Eustache סנט־אּוסטאש  
114 ,105 ,48 ,47 ,44

St-Etienne-du- סנט־ֶאטיֶין־דּו־מֹון  
153 ,48 ,25 Mont

 Sainte-Clothilde ָסנט־קלֹוטילד  
187 ,49 ,48

 ,17 Sainte-Chapelle ָסנט־שאֶּפל  
 ,347 ,346 ,219 ,88-89 ,48 ,46 ,41

363
 ,49 ,46 ,29 Panthéon פנתיאון  

262 ,158-59
 Chapelle du שאֶּפל דּו מארטיר  

225 Martyre
כנסיות קלאסיות 48-49

 American ה(כנסייה האמריקנית(
375 Church

)ה(כנסייה האנגליקנית של 
 Église גיאורגיוס הקדוש

375 anglicane Saint-Georges
)ה(כנסייה היוונית אורתודוכסית 

152
)ה(כנסייה הקתולית 46, 223, 375
)ה(כנסייה הרוסית אורתודוכסית 

 Patriarcat de Moscou et de toute
232 la Russie

 Eglise des כנסיית ּבילֶט, קונצרטים
347 ,346 Billettes

 Eglise de la כנסיית הסֹורּבֹון
153 ,48 Sorbonne

 St-Jean כנסיית יוחנן המטביל
 ,49 l’Evangéliste de Montmartre

266-67 ,228
כסף

ביטחון 368-69  
בנקאות 370  

המחאות נוסעים 370  
כרטיסי אשראי 370  

מהפכה 31  
מטבע 371  

כספומטים 370
כסף, מוזיאון ראו מוזיאון הכסף 

של פאריז
כרזות 36

חנויות 336, 337  
כרטיסי אשראי 370

כרטיסי הנחה לצעירים 388
כרטיסי טלפון 372

כרטיסים
אוטובוסים 386  

אופרה וקונצרטים 347  
בידור 340-41, 367  

הנחה 341  
מועדוני ג'אז 349-50  

מטרו 384, 385  
ספסרים 341  

קולנוע 355  
ריקוד 348  

384 RER רכבות  
388 SNCF רכבות  

תחבורה ציבורית 382  
תיאטרון 343  

כרטיסים, משרדים 340-41
כרטיס לכניסה חופשית למוזיאונים 

בפאריז 366
41 ,40 Christo כריסטו, אמן

332 ,330 Christofle כריסטופל
 Christian כריסטיאן קֹונסטאן

335 ,333 Constant
 Vignoble, כרם, מונמארטר
222 ,221 Montmartre

 Le scribe accroupi )כתבן יושב )מצרי
129

20 Labienus לאּביֶאנּוס, טיטוס
 Lavier, Bertrand לאביֶיה, ּבֶרטראן

113
317 Lavinia לאביניָה

 Lavignes-Bastille לאביניֶיה־ּבאסטיל
337 ,336

 Lagerfeld, Karl לאגֶרֶפלד, קארל
326 ,325 ,324

 L'Auberge ל'(אֹוּבֶרז' דּו מּוטֹון ּבלאן(
264 du Mouton Blanc

287 ,283 ,276 L’Hôtel ל'אֹוֶטל
 L’Officiel ל'אֹופיסיֶיל ֶדה סֶּפקָטקל

366-67 ,360 ,331 des Spectacles
ל'אוּפרה ֶדה ּפארי )מילינקוב( 

223 L’Opéra de Paris

353 ,352 L’Etoile ל'ֶאטּוָאל
210 Laitié לאטיֶיה

144 Laloux, Victor לאלּו, ויקטור
332 ,330 Lalique לאליק

 ,146 Lalique, René לאליק, ֶרנֶה
332 ,330

 ,336 Lambert, Yvon לאמּבֶר, איבֹון
337

לאמּוָאניֹון, אֹוֶטל ֶדה ראו אֹוֶטל ֶדה 
לאמּוָאניֹון

 Lamorisse, Albert לאמֹוריס, אלבר
199

 ,130 ,54 Lanvin, Jeanne לאנבֶן, ז'ן
327 ,326

 Landowski, Paul לאנדובסקי, פול
189

206 Lasserre לאֶסר
 Lafayette, לאפאיֶיט, מרקיז ֶדה

30 Marquis de
 Poissonnerie Lacroix לאקרּוָאה

335 ,334
 Lacroix, לאקרּוָאה, כריסטיאן

328 ,325 ,324 Christian
237 L’Argonaute ל'ָארגֹונֹוט

199 Lardat, Roger לארָדה, רֹוזֶ'ה
 L’Artisan ל'ָארטיזאן ֶּפרפּוֶמר

332 ,330 Parfumeur
 ,328 Larizzi, Sidonie לאריזי, סידֹוני

329
335 ,334 ,317 ,10 Legrand לֶגראן
 Ledoux, Claude לֶדּו, קלוד־ניקולה

260 ,258 ,96 Nicolas
335 ,333 Ladurée לֶדּוֶרה

 La Halle St-Pierre לָה ָאל סן פייר
225

לָה ָאל ראו ּבֹוּבּור ולֶה ָאל
 Le Bon Marché לֶה ּבֹון מארשֶה

329 ,328
60 Le Brun, Charles לֶה ּברֹון, שארל

 Hôtel de אֹוֶטל ֶדה לֹוזֹון, תקרות  
87 Lauzun

 Hôtel אֹוֶטל ָקרנָבאלֶה, תקרות  
96 ,27 Carnavalet

251-53 ,248 Versailles וורסאי  
שטיחי־קיר 167  

84 Le Grands Mays תמונות מאי  
 La Brosse, Guy de לָה ּברֹוס, גי ֶדה

167 ,162
 Flamme de la להבת החירות

69 Liberté
76 La Gazette לָה גאזֶט
229 La Goulue לָה גּולּו

283 Le Grand Hôtel לֶה גראן אֹוֶטל
131 Jeu de Paume ז'ּו ֶדה ּפֹום  

פארקים וכיכרות 52-53  
 Légion d’Honneur לגיון הכבוד  

143
)ה(אופרה הלאומית גארניֶיה   

 Opéra National de Paris Garnier
217

 La Cloche de פעמון סבסטופול  

247 Sébastopol
)ה(שינוי הגדול 34-35  

לֶה גראן אֹוֶטל אינטרקונטיננטל 
 Le Grand Hôtel Intercontinental

291 ,283
 Le Grand Véfour לֶה גראן וֶפּור

293 ,119
 Le 'לֶה גראן סיֶיקל, 'המאה הגדולה

26 Grand Siècle
 La Grande לָה גראנד ֶאּפיסרי

10 Epicerie
 La Grande Arche לָה גראנד ָארש

255 ,133 ,40
261 La Grisette לָה גריזֶט

 Le Duc des לֶה דּוק ֶדה לֹומּבאר
350 ,349 Lombards

 ,43 ,40-41 La Défense לָה ֶדפאנס
363 ,255 ,211 ,110

לֶה ֶדֶפנֶסר דּו טאם ראה מגן הזמן
לָה ֶדקּובֶרט, ארמון ראו ארמון 

הֶדקּובֶרט
380 Le Havre לֶה האבר

45 Le Vau, Louis לֶה וֹו, לואי
 Château de שאטֹו ֶדה ואנֶסן  

246 Vincennes
 Hôtel de Lauzun אֹוֶטל ֶדה לֹוזֹון  

87
וורסאי 248, 250, 251  

 Musée du Louvre מוזיאון הלובר  
123

 Institut de France מכון צרפת  
141

 Bassin de la Villette לָה וילֶט, מרינת
260 ,234 ,73 ,72

לָה וילֶט ראו פארק ֶדה לָה וילֶט
 La Vrillière, לָה וריליֶיר, לואי ֶדה

132-33 Louis de
195 Le Jules Verne לֶה ז'ּול וֶרן

 ,351 La Locomotive לָָה לֹוקֹומֹוטיב
353

 Le לֶה לֹוֶרן, רובר, סוסי אפולו
 Lorrain, Robert, Les Chevaux

102 d'Apollon
 Le Mans לֶה מאן, מירוץ מכוניות

358
 La )לָה מארֶסיֶיז )ההמנון הלאומי

31 ,30 Marseillaise
לָה מארֶסיֶיז )תבליטי שער הניצחון( 

146 La Marseillaise
 ,49 ,46 ,33 La Madeleine לָה ָמדלֶן

216 ,214
קונצרטים 346, 347  

 Le Moiturier, לֶה מּוָאטּוריֶיה, אנטואן
127 Antoine

 La Maison du לָה ֶמזֹון דּו שֹוקֹולָה
335 ,333 Chocolat

 À la Mère Catherine לָה ֶמר קתרין
224 ,222

Le Nôtre, André לֶה נֹוטר, אנדרה
 ,52 Jardin des Tuileries גני טּולֶרי  

130 ,118

 Jardins des גני שאנז־ֶאליזֶה  
52 Champs-Elysées

וורסאי 26, 132, 248, 249  
קברו 121  

 Avenue des שדרות שאנז־ֶאליזֶה  
207 Champs-Elysées

292 ,143 Le Sélect לֶה ֶסלֶקט
 ,10 La Samaritaine לָה ֶסֶמֶרֵטין

115 ,94
 Le Sueur, לֶה ֶסר, אּוסטאש

60 Eustache
לָה פֹוס, שארל ֶדה, תהילת גן העדן 

 Dôme de L'hôtel des Invalides
189

166 La Pléiade לָה ּפלֶאיָאד
 Le Flore en לֶה פלֹור ָאן ל'איל

262 l’Ile
 ,27 ,25 Le Procope לֶה ּפרֹוקֹוּפ

142 ,140
 Le Printemps des לֶה ּפֶרטאן ֶדה רּו

62 Rues
335 ,334 La Fermette לָה ֶפרֶמט
 ,176 ,143 La Coupole לָה קּוּפֹול

292 ,178
Le Corbusier לֶה קֹורּבּוזיֶיה

38- Villa La Roche וילָה לָה רֹוש  
265 ,254 ,59 ,39

 Cité ה(עיר האוניברסיטאית(  
247 Universitaire

 Fondation פֹונָדסיֹון לֶה קֹורּבּוזיֶיה  
265 ,254 ,59 Le Corbusier

 La Closerie des לָה קלֹוזרי ֶדה לילָה
179 ,143 Lilas

 Compagnie להקת ֶרנֹו־ּבארֹו
206 Renaud-Barrault

292 ,143 La Rotonde לָה רֹוטֹונד
 La Roche, Raoul לָה רֹוש, ראול

254 ,59
 La Chaise Longue לָה שֶז לֹונג

332 ,330
227 Loos, Adolf לֹואּוס, אדולף

 Louis לואי ה־11 העכביש, מלך
 ,19 XI l'universelle aragne, Roi

152 ,24
19 Louis XII, Roi לואי ה־12, מלך

 ,19 Louis XIII, Roi לואי ה־13, מלך
162 ,48 ,44 ,26

 Place Dauphine כיכר דֹופין   
86

נישואים 94  
 St-Paul – St-Louis סן־פול-סן־לואי  

99
פסלו 85  

 ,17 Louis XIV, Roi לואי ה־14, מלך
240 ,87 ,58 ,26-27 ,19

 Palais Royal ה(ארמון המלכותי(  
120

 Hôtel des אֹוֶטל ֶדז ֶאנבאליד  
187 ,184 Invalides

בית־החולים סאלֶּפטריֶיר   
167 Salpêtrière hospital
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לואי ה־14, המשך
בית־הספר הלאומי הגבוה   

 École Nationale להנדסה
173 Supérieure des Mines

גֹוּבלֶנים 167  
 ,48 Val-de-Grâce ואל־ֶדה־גראס  

173
248-53 ,44 Versailles וורסאי  

 Place des Victoires כיכר ויקטּוָאר  
133 ,117

188 ,185 Le dôme כנסיית דֹום  
מצפה הכוכבים של פאריז   

179 Observatoire de Paris
83 Notre-Dame נוטר־דאם  

121 Église Saint-Roch סן־רֹוש  
פסלים 27, 84, 93, 117, 133, 250  

 Louis XV, Roi לואי ה־15, מלך
27 ,19

)ה(אקדמיה הצבאית )ֶאקֹול   
191 École Militaire )מיליֶטר

 Hôtel de Crillon אֹוֶטל ֶדה קריֹון  
282

וורסאי 28, 44, 250, 251  
246 Bois de Vincennes יער ואנֶסן  

141 Monnaie de Paris מטבעה  
158 Panthéon פנתיאון  

פסלים 131  
 Joyaux de la תכשיטי הכתר  

129 Couronne
19 Louis XVI, Roi לואי ה־16, מלך

הוצאה להורג 131, 251  
וורסאי 44, 251, 252  

מהפכה 30, 31, 103, 191  
מיסה לזכרו 65  

 Louis XVIII, Roi לואי ה־18, מלך
155 ,19

 Jardin du גני לּוקֶסמּבּור  
170 Luxembourg

וורסאי 249  
18 Louis V, Roi לואי החמישי, מלך

 Louis X, Roi לואי העשירי, מלך 
19

 Louis I le לואי הראשון החסוד, מלך
18 Pieux, Roi

לואי הרביעי דּוטֶרֶמר )הנכרי(, מלך 
18 Louis IV d'Outremer, Roi

18 Louis VII, Roi לואי השביעי, מלך
 Louis VI le לואי השישי השמן, מלך

224 ,18 Gros, Roi
18 Louis III, Roi לואי השלישי, מלך

19 Louis VIII, Roi לואי השמיני, מלך
 Louis II le לואי השני המגמגם, מלך

18 Bègue, Roi
 Louis IX, Roi )לואי התשיעי )סן־לואי

153 ,23 ,19 ))St Louis
 ,48 Sainte-Chapelle ָסנט־שאֶּפל  

88
שרידים מקודשים 89  

פסלים 87, 225  
 Louis-Philippe, Roi לואי־פיליפ, מלך

170 ,132 ,19 ,18

 Palais Royal ה(ארמון המלכותי(  
120

וורסאי 250, 251  
קברו של נפוליאון 188, 189  

 Arc de Triomphe שער הניצחון  
210

299 ,298 Loire לּוָאר, יינות
 Louboutin, לּוּבּוֶטן, כריסטיאן

329 ,328 Christian
 ,18 Louvre, Palais du לובר, ארמון

245 ,141 ,92 ,33 ,27 ,25 ,24 ,23
 Louvre des לובר ֶדז ָאנטיֶקר

337 ,336 ,120 ,119 Antiquaires
לובר, מוזיאון ראו מוזיאון הלובר

327 ,326 Ludot, Didier לּודֹו, דידיה
87 Lauzun, Duc de לֹוזֹון, דוכס

לוח אירועים 62-65
 Calendrier לוח השנה המהפכני

30 républicain
 ,20 )Lutetia )Lutèce )לּוֶטִטיָה )לּוֶטס

166 ,81 ,165 ,21
 Loyola, לֹויֹולָה, איגנאציּוס ֶדה

223 ,25 Ignatius de
108 Lombard לֹומּבאר, משכונאים

 ,37 frères Lumière לּומיֶיר, אחים
215 ,213

 ,323 Lumicristal לּומיקריסטאל
332 ,330

לּוקֶסמּבּור, גנים ראו גני לּוקֶסמּבּור
 Laurencin, Marie לֹוראנֶסן, מארי

228
 Laurens, Henri, לֹוֶרן, אנרי, קברו

181 tombe
 Longchamp, לֹושאן, היפודרום

359 ,358 Hippodrome de
18 Lothaire לֹוֶתר, מלך

228 Les Abbesses לֶז ָאּבֶס
363 ,192 Les Egouts לֶז ֶאגּוט

Les Editeurs 343, 344 לֶז ֶאדיֶטר
 Les Amis des לֶז ָאמי ֶדה ליבר

140 Livres
 ,61 ,57 Léger, Fernand לֶזֶ'ה, ֶפרנאן

247 ,112
 Legentil, לֶזֶ'נטיל, אלכסנדר

224 Alexandre
לחם 321

באגט 296, 333  
חנויות 333, 335  

 Leonardo da ליאונרדו דה־וינצ'י
243 ,127 ,126 ,56 Vinci

דיוקן עצמי 127  
 ,124 ,24 La Gioconda מונה ליזה  

127 ,125
ליּבֶראל ּברּוָאן, אֹוֶטל ראו אֹוֶטל 

ליּבֶראל ּברּוָאן
 Ligue catholique ה(ליגה הקתולית(

99
32 Légion d'honneur ליגיון הכבוד

ליגיון הכבוד, מוזיאון לאומי ראו 
המוזיאון הלאומי של לגיון הכבוד

344 ,343 Lido לידֹו

 Jazz-Club Lionel ליונל המפטון
350 Hampton

לייפסטייל, חנויות 326, 327
64 Nuit Blanche לילה לבן

 Limoges enamels לימֹוז', אמאיל
157

לינה בבתים פרטיים 279, 280
44 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

337 ,336 Galerie Lelong לֶלֹון
130 Lemot לֶמֹו

 Lempicka, Lolita לֶמּפיָקה, לֹוליָטה
325 ,324

 Lemercier, Jacques לֶֶמרסיֶיה, ז'ק
153 ,121 ,48

354 Langlois, Henri לָנגלּוָאה, אנרי
335 ,333 Lenôtre לֶנֹוטר

 Lenin, Vladimir 'לנין, ולדימיר איליץ
179 ,143 ,45 Ilyich

לסביות, מועדונים 352
לֶֶסּפס, פרדינאן מארי, ויקונט 

36 Lesseps, Ferdinand de
 Lefèbvre, Hippolyte לֶֶפּבר, איפוליט

225
235 Laprade, Albert לָּפראד, אלבר

325 ,324 L’Eclaireur לֶקלֵֶריר
178 Leclerc, Général לֶקלֶרק, גנרל
לרוסיה, החמורים והאחרים )שגל( 

 A la Russie, aux ânes et aux
111 autres

215 Leroux, Paul לֶרּו, פול
337 ,336 Leiris, Louise לֶרי, לואיז
לשכות מידע לתיירים 340, 366, 

367
לשכת המידע לתיירים ולכנסים 

 Office du Tourisme et des Congrès
367 ,366

לשכת המידע לתיירים ולכנסים 
 Office du Tourisme et des Congrès

 ,340 ,281 ,280 ,278 de Paris
367 ,341

353 ,352 MadaM מאדאם
325 ,324 Maje 'מאז

 Mazarin, Cardinal מאזאֶרן, הקרדינל
219 ,26

מאטיניֹון, אֹוֶטל ראו אֹוֶטל מאטיניֹון
 ,36 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

 ,131 ,127 ,113 ,112 ,110 ,61 ,57
176 ,167

מאטיף )שוק סחורות עתידיות( 
219 Matif

 Maillol, Aristide מאיֹול, ָאריסטיד
336 ,187 ,52 ,50

Mallet- מאלֶה־סטאבֶן, רובר
265 Stevens, Robert

מאלֶמזֹון, שאטֹו ֶדה ראו שאטֹו ֶדה 
מאלֶמזֹון

 ,40 Malraux, André מאלרֹו, אנדרה
159 ,120 ,103

 ,35 Manet, Edouard מאנֶה, ֶאדּוָאר
147 ,146 ,58 ,56

147 Olympia אולימפיה  
 Le ארוחת־בוקר על הדשא  

146 ,144 ,61 Déjeuner sur l’Herbe
226 Magne, Marcel מאניֶיה, מרסל

מאנסאר, ָארדוֶון ז'ּול ראו ָארדוֶון־
מאנסאר, ז'ּול

 Mansart, מאנסאר, פרנסואה
François

)ה(בנק המרכזי של צרפת   
132 Banque de France

103 Hôtel Guénégaud אֹוֶטל גֶנֶגֹו  
 ,48 Val-de-Grâce ואל־ֶדה־גראס  

173
326 ,325 Mac Douglas מאק דּוגלָה
11 Marant, Isabelle מאראן, איזבל

113 Marden, Brice מארֶדן, ּבָרייס
90- ,86 ,40 Le Marais ה(מאֶרה(

183 ,103
גלריות לאמנות 336  

מפת האזור 91  
מפת רחובות 13-14  

מפת רחובות מאוירת 92-93  
121 Marais, Jean מאֶרה, ז'ן

 Marat, Jean-Paul מאָרה, ז'ן־פול
81 ,31

מארֹוצֶ'טי, קרלו, מריה מגדלנה 
 Marochetti, עולה השמיימה

 Carlo de l'Ascension Sainte Marie
216 Madeleine

 Margiela, Martin מארז'ילָה, מארָטן
325 ,324

164 Martin, Etienne מארָטן, ֶאטיֶין
198 Martin, Raymond מארָטן, ֶרמֹון

 ,292 Mariage Frères מאריאז' פֶרר
331 ,293

מארי אנטואנט, מלכה 129
255 Bagatelle ּבאגאֶטל  

במהפכה 81, 103, 253  
הוצאה להורג 31, 131, 251  

וורסאי 249, 251  
מארי אנטואנט בבגדי אבלה   

 Marie Antoinette au )קּושארסקי(
96 Temple

 Marie de Médicis מארי ֶדה ֶמדיצ'י
172 ,162 ,52 ,26

 Marie-Louise מארי־לואיז, קיסרית
211 ,32 d'Autriche

 Marie-Thérèse מארי־ֶתֶרז, מלכה
251 d'Autriche

 Marne-la-Vallée מארן־לָה־ואלֶה
242 ,41

 Marne, Bataille ה(מארן, קרב על(
38 de la

 Marceau-Desgraviers מארסֹו, הגנרל
211

מארסי, בלתאזאר, מזרקת לֶטֹו 
 Marsy, Balthazar, Fontaine de

248 Latone
מארשֶה אּו פלֶר ראו שוק הפרחים 

 ,43 ,14 ,11 Tour Eiffel מגדל אייפל
363 ,362 ,183 ,110 ,53 ,52

היסטוריה 36, 194  
מפת רחובות מאוירת 198  

משרד נסיעות 366, 367  
נתונים 195  

פאריז על גדת הנהר 68, 72  
תכונות המבנה 194-95  

 Tour Montparnasse מגדל מונפארנס
363 ,41

 La )מגדת העתידות )קאראוואג'ו
126 Diseuse de bonne aventure

מגזינים
רשימות 340, 366-67  

חנויות 331, 332  
 Le Défenseur du Temps מגן הזמן

109 ,107
166 Médard de Noyon ֶמדארדּוס

מדחנים 383
ָמדלֶן Madeleine )תיאטרון( 342, 344

 Grande ה(מדמואזל הבכירה(
152 Mademoiselle

מדע, מוזיאונים 59
מדענים 45

מדע, קריית ראו קריית המדע
108 Médéric, St ֶמֶדריק הקדוש

)ה(מהפכה הצרפתית )1789( 
 ,15 )Révolution française )1789

48 ,32 ,30-31
91 Le Marais ה(מאֶרה(  

 Hôtel de אֹוֶטל ֶדה לאמּוָאניֹון  
94 Lamoignon

גיליוטינה 31, 131, 141  
חגיגות המאתיים 41, 131  

 Massacres de טבח ספטמבר  
173 ,30 septembre

 Place de la כיכר הבסטיליה  
98 Bastille

 Square du Temple כיכר טאמּפל  
103

153 La Sorbonne לָה סֹורּבֹון  
 Marie-Antoinette מארי אנטואנט  

253 ,251 ,131 ,103 ,81 ,31
 Musée מוזיאון ָקרנָבאלֶה  

97 Carnavalet
St-Germain- סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה  

138 des-Prés
81 ,78 Conciergerie קֹונסיֶירזֶ'רי  

מהפכה ראו )ה(מהפכה הצרפתית
 Révolution 1830 מהפכת יולי

98 ,33 ))1830
 Révolution )1848( מהפכת פברואר

98 ,34 ,17 ))1848
מובייל בשני מישורים )קאלֶדר( 

113 Mobile on Two Planes
מֹוּבֶר־מּוטּוָאליֶטה, כיכר השוק 

139 Maubert-Mutualité
 ,65 Mugler, Thierry מּוגלֶר, תיֶירי

133
353 ,352 Mood מּוד

 Modigliani, מֹודיליאני, ָאֶמֶדאֹו
 ,176 ,131 ,61 ,57 ,44 Amedeo

247 ,228 ,181 ,178

 Portrait de femme דיוקן אשה  
223

 Poseuse de )מודל בפרופיל )ֶסָרה
59 Profil

336 ,265 Modernisme מודרניזם
325 ,324 Muji מּוז'י

 ,37 Musée d’Orsay מוזיאון אֹורֵסיי
366 ,144-47 ,131 ,126 ,43 ,40
)ה(מיטב של פאריז 54, 56, 57  

)ה(ציור לפני 146 1870  
 Impressionnisme אימפרסיוניזם  

147
ָאר נּובֹו 146  

חנות 330, 336  
מידע שימושי 145  

נטורליזם וסימבוליזם   
147 Naturalisme et Symbolisme

סרטים 355  
פאריז על גדת הנהר 70  

פיסול 146  
קונצרטים 346, 347  

תרשים 144-45  
 Musée de מוזיאון אות השחרור

186 ,184 l’Ordre de la Libération
 Musée מוזיאון אנטואן ּבּורֶדל
178 ,57 Antoine Bourdelle

 ,39 Musée Galliera מוזיאון גאליֶיָרה
203 ,57

 Musée Gustave מוזיאון גוסטב מֹורֹו
233 ,56 Moreau

54 Musée Guimet מוזיאון גיֶמה
 ,58 Musée Dapper מוזיאון דאֶּפר

202
 Musée Delacroix מוזיאון ֶדלָקרּוָאה

138 ,137 ,56
 Musée de l’Homme מוזיאון האדם

201 ,198 ,59
 Musée de l’Opéra מוזיאון האופרה

218 ,215
 Musée de מוזיאון האֹוראנזֶ'רי
131 ,70 ,57 ,56 l’Orangerie

 Musée מוזיאון האמנות והמלאכה
103 des Arts et Metiers

 Musée מוזיאון הבדולח של ּבָָקָרה
203 du Cristal de Baccarat

 Musée de la Poupée מוזיאון הבובות
114

Musées des Plans- מוזיאון הדגמים
186 ,184 ,58 Reliefs

 Musée de la Poste מוזיאון הדואר
179 ,57

 Musée de מוזיאון ההולוגרפיה
109 ,106 l’Holographie

 Musée de la מוזיאון הזיופים
202 ,57 Contrefaçon

201 Musée du Vin מוזיאון היין
 Musée de la Monnaie מוזיאון הכסף

57, 141
 Ennery, ה(מוזיאון הלאומי אנרי(

 Adolphe d’, Musée National
202 d’Ennery
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)ה(מוזיאון הלאומי גיֶמה לאמנות 
 Musée National des אסיאתית
203 ,58 Arts Asiatiques Guimet

)ה(מוזיאון הלאומי לאמנות 
 Musée National d’Art מודרנית

110 ,57 Moderne
 Musée ה(מוזיאון הלאומי לטבע(
 National d’Histoire Naturelle

167 ,59
)ה(מוזיאון הלאומי לימי־הביניים 

 Musée National du Moyen Age
154-57 ,139

)ה(מיטב של פאריז 55, 56  
חלונות ויטראז' 149, 156  

מידע שימושי 155  
מפת רחובות מאוירת 150  

עבודות במתכת 157  
 La עלמה עם חד־קרן, שטיחי־קיר  

 Dame à la licorne, Tapisseries 
157

עתיקות מהתקופה הגאלו־רומית   
157 ,21

פיסול 157  
שטיחי־קיר 154, 156, 157  

תחריטים 156  
תרשים 154-55  

)ה(מוזיאון הלאומי של לגיון הכבוד 
 Musée Nationale de la Légion

143 d’Honneur
 ,10 Musée du Louvre מוזיאון הלובר

122-29 ,117 ,60 ,14
)ה(מיטב של פאריז 55, 56, 57  

אמנות אסיאתית, אפריקנית,   
אוקיאנית ואמריקנית 124

חנות 330, 336  
חפצי־אמנות 129  

מידע שימושי 123  
מפת רחובות מאוירת 119  

עתיקות מהמזרח, ממצרים, מיוון,   
מאטרוסקיה ומרומא 128-29

פאריז על גדת הנהר 70  
פיסול אירופי 127  

פירמידה 41, 43, 122, 123, 129  
ציור אירופי 126-27  
קונצרטים 346, 347  

תכונות המבנה 122-23  
תרשים 124-25  

 Musée de מוזיאון המחצבים
173 Minéralogie

 Musée de la מוזיאון המשטרה
152 Prefecture de Police

 Musée du Fumeur מוזיאון העישון
234

 Musée de מוזיאון הפסלים הפתוח
164 la Sculpture en Plein Air

 Musée de l’Armée מוזיאון הצבא
186 ,184 ,58

 Musée national de la מוזיאון הצי
360 ,201 ,198 ,59 Marine

 Musée de la מוזיאון הציד והטבע
103 Chasse et de la Nature

 Musée Zadkine מוזיאון זאדקין
178 ,57

 Musée מוזיאון ז'אקמאר־אנדרה
209 ,57 ,56 Jacquemart-André
)ה(מוזיאון לאמנויות היפות של 

Musée des Beaux- העיר פאריז
208 Arts de la Ville de Paris

)ה(מוזיאון לאמנות דקורטיבית 
 ,54 ,10 Musée des Arts Décoratifs

331 , 330 , 130 ,118 ,57
)ה(מוזיאון לאמנות והיסטוריה של 

 Musée d’Art et d’Histoire היהדות
103 ,58 du Judaïsme

)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית 
 Musée d’Art של העיר פאריז
 Moderne de la Ville de Paris

336 ,203
 Musée du מוזיאון לּוקֶסמּבּור

173 Luxembourg
 Musée ה(מוזיאון לתולדות צרפת(
93 ,58 de l’Histoire de France

 ,57 Musée Maillol מוזיאון מאיֹול
181

 Musée de מוזיאון מונמארטר
267 ,224 ,223 ,58 Montmartre

 Musée du מוזיאון מונפארנס
179 Montparnasse

 Musée מוזיאון ָמרמֹוטאן־קלוד מֹונֶה
 ,56 Marmottan-Claude Monet

254 ,57
Musée de Notre- מוזיאון נוטר־דאם

80 ,79 Dame de Paris
 Musée מוזיאון ניסים ֶדה קאמֹונדֹו

259 ,232 ,57 Nissim de Camondo
 Musée en Herbe מוזיאון על הדשא

361 ,225
 ,10 Musée Picasso מוזיאון פיקאסו

100-101 ,93 ,57 ,55
 Musée Cernuschi מוזיאון צֶ'רנּוסקי

233 ,58
 Musée du Quai מוזיאון ֶקה ּבראנלי

192-93 ,58 Branly
Musée Cognacq- מוזיאון קֹוניאק־זֶ'ה

115 ,94 ,92 ,57 ,56 Jay
 Musée Carnavalet מוזיאון ָקרנָבאלֶה

214 ,94
חנות 330  

)ה(מיטב של פאריז 55, 57, 58  
מפת רחובות מאוירת 93  

סגנון האימפריה 33  
פאריז של עידן האורות 29  

פסל של לואי ה־14 27  
תרשים 96-97  

 Musée de מוזיאון רדיו־צרפת
202 Radio-France

 ,52 ,10 Musée Rodin מוזיאון רודן
187 ,185 ,184 ,56 ,54

 Musée des 30מוזיאון שנות ה־
255 Années

מוזיאונים וגלריות
)ה(מיטב של פאריז 54-59  

בתי־קפה 316  
חנויות 330, 332, 336  

מידע מעשי 366  
עם הילדים 360  
מוזיאוני נושא 57

מוזיקת עולם 350
146 Moser, Koloman מֹוזֶר, קֹולֹומאן

מוטלים 279
Molière, Jean- מולייר, ז'ן־בטיסט

 ,142 ,120 ,114 ,81 ,45 Baptiste
264 ,223

 Fontaine Molière מזרקת מולייר  
121 ,119

קברו 241  
 Moules marinières מּול מאריניֶיר

296
 Moulin de la מּולֶן ֶדה לָה גאלֶט

267 ,229 Galette
 Moulin de la 'מּולֶן ֶדה לָה ויֶארז

335 ,333 Vierge
 Moulin du Radet מּולֶן דּו ראֶדה

267 ,229
 Moulin, Hyppolyte מּולֶן, איפוליט

146
 ,228 ,37 Moulin Rouge 'מּולֶן רּוז

344 ,343 ,267
159 Moulin, Jean מּולֶן, ז'ן

מומחים, חנויות 330-331
 Monastier, Jacques מֹונאסטיֶיה, ז'ק

109
 frères מֹונגֹולפיֶיה, אחים

29 Montgolfier
61 Mondrian, Piet מֹונדריָאן, ּפיט
 La )מונה ליזה )ליאונרדו דה־וינצ'י

127 ,125 ,124 ,24 Gioconda
 ,44 ,36 Monet, Claude מֹונֶה, קלוד

147 ,146 ,103 ,60 ,58-59 ,56
 Impression התרשמות: זריחה  

61 ,58 soleil levant
 Musée מוזיאון ָמרמֹוטאן  

254 Marmottan
 Nymphéas נימפאות כחולות  

147 bleus
 Les Nymphéas נימפאות, סדרה  

131
254 La Barque ה(סירה(  

238 Monory, Jacques מֹונֹורי, ז'ק
44 Montand, Yves מונטאן, איב

קברו 240  
 Montaigne, מֹונטאניֶיה, ָאבֶנּו

209 Avenue
 Montagnier, Luc מֹונטאניֶיה, לּוק

247 ,45
 Montagne מֹונטאניֶיה ָסנט־זֶ'נביֶיב

152 Sainte-Geneviève
28 Montesquieu מֹונֶטסקיֶיה

 Montreuil, Pierre מֹונטֶריֶיה, פייר ֶדה
48 ,45 de

מוניות 341, 377, 389
 ,145 ,110 Montmartre מונמארטר

219-29

מפת האזור 221  
בתי־קפה 36  

מפת רחובות מאוירת 222-23  
מפת רחובות 2, 6, 7  

ציורי רחוב 363  
מסלולי הליכה 257, 266-67  

מונמארטר, בית־קברות ראו בית־
הקברות של מונמארטר

מונמארטר, מוזיאון ראו מוזיאון 
מונמארטר

179 Montsouris מֹונסּורי
מֹונסּורי, פארק ראו פארקים וגנים, 

פארק מֹונסּורי
174-81 Montparnasse מונפארנס

מפת האזור 175  
בתי־קפה 143, 175, 292-93  

בתי־קולנוע 354  
מוזיאון 179  

מפת רחובות מאוירת 176-77  
מפת רחובות 15-16  

מונפארנס Montparnasse )תיאטרון( 
344 ,342

 Montfaucon מֹונפֹוקֹון, גרדום
261 gallows

מֹונֶּפ )שוק האופציות הנסחרות( 
219 Monep

179 Montrouge 'מֹונרּוז
 Monroe, Marilyn מונרו, מרילין

201 ,109
 Musset, Alfred מּוֶסה, אלפרד ֶדה

187 de
מצבה לזכרו 258  

מוסיקה
אופרה 345  

בת־זמננו 346  
ג'אז 349-50  

כנסיות 346, 347  
מוסיקאים 44-45  

מוסיקה עתיקה 346-47  
מוסיקת עולם 349-350  

פסטיבלים 346, 347  
קונצרטים 345-47  

רוק ופופ 349, 350  
מוסלמים 164-65, 166-67, 375

מועדוני לילה 351-53
מועדונים 351

 Conseil ה(מועצה החוקתית(
120 constitutionnel

)ה(המועצה הלאומית לסחר־חוץ 
 comité national conseillers du

 commerce extérieur de la France
336, 337

 Conseil d'État מועצת המדינה 
120

Maupassant, Guy de מֹוָּפסאן, גי ֶדה
מצבה לזכרו 258  

קברו 180  
 Son et Lumière מופעים אורקוליים

62
מוצרים פטורים ממכס 374

209 Murat, Joachim מּוֶרה, ז'ֹוָאשֶן

 Moore, מּור, הנרי, דמות שעונה
193 Henry, Reclining Figure
 Murat, Caroline מּוֶרה, קרולין 

209
Moreau, Gustave מֹורֹו, גוסטב
מוזיאון גוסטב מֹורֹו 56, 233  

 l'Ange Voyageur ה(מלאך הנודד(  
233

 Le Poète משורר מת עם קנטאור  
56 Mort Porté par un Centaure

 Morrison, Jim, מוריסון, ג'ים, קברו
241 ,240 tombe

 Morellet, François מֹוֶרלֶה, פרנסואה
113

 Moucha, Alphonse מּושָה, אלפונס
97

מזג האוויר
טמפרטורה 64  

משקעים 65  
שעות שמש 63  

 Maison de la ֶמזֹון ֶדה לָה טרּוף
335 ,333 Truffe

 La Maison du Miel ֶמזֹון דּו מיֶיל
332 ,331

 La Maison de ֶמזֹון דּו מילֶזים
335 ,334 Millésimes

מזון מהיר 317
מזכרות, חנויות 330-31, 332

מזרקות 35
 Place St-Michel כיכר סן־מישל  

150
 Fontaines du מזרקות הטרֹוקאֶדרֹו  

200 ,199 Trocadero
מזרקת איגור סטרווינסקי   

 ,105 ,61 Fontaine Igor Stravinsky
107

 Fontaine des מזרקת אינֹוֶסן  
108 ,106 Innocents

 Fontaine מזרקת ארבע העונות  
187 ,28 des Quatre Saisons

מזרקת ארבע רוחות השמיים   
 Fontaine des Quatre Points

170 Cardinaux
מזרקת ארבעת הבישופים   

 Fontaine des Quatre Evêques 
172

 Fontaine du מזרקת הדרקון  
248 Dragon

 Fontaine de Latone מזרקת לאטֹון  
248

 Fontaine de מזרקת ֶמדיצ'י  
172 ,171 Médicis

 Fontaine Molière מזרקת מולייר  
121 ,119

 Fontaine מזרקת מצפה הכוכבים  
173 de l’Observatoire

 Fontaine de מזרקת נפטון  
249 Neptune

 Fontaine Cuvier מזרקת קּוביֶיה  
163

162 Pot de Fer ּפֹוט ֶדה ֶפה  

מזרקת איגור סטרווינסקי )ֶטנגלי 
 Fontaine Igor Stravinsky )וסן־פאל

107 ,105 ,61
 Fontaine des מזרקת אינֹוֶסן

108 ,106 Innocents
 Fontaine des מזרקת ארבע העונות

187 ,28 Quatre Saisons
מזרקת ארבע רוחות השמיים 

 Fontaine des Quatre Points
170 Cardinaux

 Fontaine du מזרקת הדרקון
248 Dragon

 Fontaine de Médicis מזרקת ֶמדיצ'י
172 ,171

 Fontaine Molière מזרקת מולייר
121 ,119

 Fontaine מזרקת מצפה הכוכבים
173 de l’Observatoire

 Fontaine Pot מזרקת ּפֹוט ֶדה ֶפה
162 de Fer

מחווה לָאּפֹולינֶר )פיקאסו( 
137 Hommage à Apollinaire

מחול 345, 348
מחצבים, מוזיאון אוניברסיטאי ראו 

מוזיאון המחצבים
מחצבים, מוזיאון ראו מוזיאון 

המחצבים
מטבעה ראו אֹוֶטל ֶדה מֹונֵיי

מטבעות 371
 Musée de la מוזיאון הכסף  

141 Monnaie
 Préfecture de מטה המשטרה

78 Police
36 Metro מטרו

ביטחון אישי 368  
כרטיסים 382, 384, 385  

מפות 384, ראו גם פנים כריכה   
אחורית

נסיעה במטרו 385  
נסיעה בשעות הלילה 341  

תחנות בסגנון ָאר נּובֹו 37, 146,   
384 ,266 ,228

מידע לתיירים, דלפקים 281
 Mitterrand, מיטראן, פרנסואה

255 ,139 ,133 ,40 François
127 Michelangelo מיכלאנג'לו

125 Esclave Mourant עבד גווע  
217 Millet, Aimé מילֶה, ֶאֶמה

Millet, Jean- מילֶה, ז'ן־פרנסואה
56 François

מילינקוב, לּוּבֹומיר, האופרה של 
 Milinkov, Ljubomir, L’Opéra פאריז

223 de Paris
 Miller, Henri מילר, אנרי ֶדה, הקשבה

105 de, L’Ecoute
מים מינרליים 299

מים, שתייה 299
 Minucchio da מינּוקיֹו ָדה סיֶינָה

154 Siena
173 Mignard, Pierre מיניָאר, פייר

113 Minimalisme מינימליזם, ציור
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67 Mistinguett מיסטינגֶה
 Orange pressée מיץ תפוזים סחוט

299 ,278
 Mickiewicz, מיצֶקביץ', אדם, מוזיאון

262 ,87 Adam, Musée
 Mickiewicz, מיצֶקביץ', לָדיסלאס

87 Ladislas
מיקוד 373

243 ,233 Mickey Mouse מיקי מאוס
353 ,352 Mix Club מיקס קלאּב

 Mirabeau, Honoré מיראּבֹו, אֹונֹוֶרה
159

 ,112 ,110 ,61 Miró, Joan מירו, ז'ואן
336 ,255 ,193 ,178

בולי דואר 179  
 Institut ה(מכון הקתולי של פאריז(

173 Catholique de Paris
)ה(מכון לחקר המוסיקה 

 Institut )והאקוסטיקה )אירק"ם
 de Recherche et Coordination
 )Acoustique/Musique )IRCAM

106 ,45
קונצרטים 346, 347  

 Institut du ה(מכון לעולם הערבי(
164-65 Monde Arabe

 ,45 Institut Pasteur מכון פסטר
247

 Institut de France מכון צרפת
254 ,141

מכוניות
השכרת רכב 383  

חנייה 383  
 Centre מרכז הרכב הבינלאומי  

324 International d’Automobile
נהיגה אל פאריז 378, 379  

נהיגה בפאריז 382, 384  
מכוני־כושר 358-59

מכירות מיוחדות 320
מכירות פומביות ובתי מכירות 

336-37
מכס ותקנות הגירה 374

 Malatesta, ָמלאֶטסָטה, סיגידמֹונדֹו
126 Sigismondo

 l'Ange )ה(מלאך הנודד )מֹורֹו(
231 Voyageur

276 Bristol hotel מלון בריסטול
מלונות 276-91

דירוג 277  
הוצאות נלוות 277  
הזמנת חדרים 281  

המיטב של פאריז 282-83  
הנחות 278  

חיפוש מלונות 276  
מאפיינים 278  

מדריך 280  
מחירים 276-77  

מטיילים נכים 378, 279  
מסעדות 277  
מתקנים 277  

נמלי־תעופה 379  
עירבון 281  

עם הילדים 278, 360  
רשתות 279, 280  

 Guerre מלחמת גרמניה-צרפת
226 ,36 ,35 franco-allemande

מלחמת העולם הראשונה 38, 
207 ,112

מלחמת העולם השנייה 38, 39, 69, 
207 ,179 ,113 ,80

 Guerre de מלחמת מאה השנים
24 Cent Ans

200 Méliès, Georges 'ֶמליֶיס, ז'ורז
מלך השמש ראו לואי ה־14

155 Royaume de Juda מלכי יהודה
מלכי צרפת 18-19

ֶמנאזֶ'רי, גן החיות המלכותי 
361 ,164 Ménagerie

מנהיגים פוליטיים 44
מנורות שמן רומיות 21

 Filles de la מנזר בנות הצדקה
263 Charité

 L'offrande )מנחת הלב )שטיח קיר
156 du cœur

 Maintenon, ֶמנֶטנֹון, מאדאם ֶדה
249 ,27 Madame de

 Mantegna, ָמנֶטניָה, ָאנדֶרָאה
209 ,56 Andrea

26 Mansarde מנסארד, גגות
 ,47 Mosquée de Paris מסגד ּפאריז

375 ,166-67 ,49
 Mesopotamian מסופוטמית, אמנות

128 art
370 Mastercard מסטרקארד

מסלולי הליכה 257-73, 382
264-65 Auteuil אֹוטֹויֶיה  

262- Île Saint-Louis איל סן־לואי  
63

 Butte-aux-Cailles ּבּוט־אֹו־קאי  
272-73

266-67 Montmartre מונמארטר  
 Parc des פארק ּבּוט־שֹומֹון  
268-69 Buttes-Chaumont

258- Parc Monceau פארק מֹונסֹו  
59

Faubourg St- פֹוּבּור סנט־אנטואן  
270-71 Antoine

Canal St- תעלת סן־מארָטן  
260-61 Martin

מסלולי מירוצים 358
מסעדות 292-319
אוכל אתני 292  

אוכל צמחוני 294  
 Quartier de l'Opéra אזור האופרה  

293
 Quartier אזור לובר־ריבֹולי  

293 Louvre-Rivoli
 Quartier Tour אזור מגדל אייפל  

293 Eiffel
 Quartier Madeleine אזור ָמדלֶן  

292
 Palais de Chaillot ארמון שאיֹו  

293

בחירה 292  
במלונות 277  

 La Rive ה(גדה השמאלית(  
292 Gauche

גישת נכים 295  
הזמנת מקומות 294  

חיפוש 292-93  
)ה(טעמים של פאריז 296-97  

יין 298-99  
לבוש נאות 294  

293 Les Halles לֶה ָאל  
293 Les Invalides לֶז ֶאנבאליד  

293 Montmartre מונמארטר  
מחירים 294  

סוגים 293  
St-Germain- סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה  

292 des-Prés
עיון בתפריט והזמנה 294-95  

עישון 295  
עם הילדים 295  

שירות 295  
מסעדות וייטנאמיות 292, 293

מסעדות יפניות 293
מסעדות סיניות 292, 293

מסעדות צפון אפריקניות 292, 
294 ,293

374 ,320 TVA מס ערך מוסף
מעבורות לחציית תעלת למאנש 

378
מעבורות, תעלת למאנש 378

מעברי חצייה 382
 Taxe sur la valeur ajoutée מע"מ

374 ,320 ))TVA
374 ,320 TVA מע"מ
374 ,320 TVA מע"מ

מפות
מטרו 384, ראו גם פנים כריכה   

אחורית
מסלולי אוטובוסים 387  
מפת רחובות 390-423  

מצבות
אוסקר ויילד 241  

170 Delacroix ֶדלָקרּוָאה  
מידע מעשי 366  

 Monument aux מצבת הנופלים  
240 Morts

מצבת הקדושים והגירוש   
 Mémorial des Martyrs et de la

80 Déportation
 Mémorial de la מצבת השואה  

99 Shoah
258 Parc Monceau פארק מֹונסֹו  

 Colonne de קֹולֹון ֶדה ז'ּואיֶיה  
98 Juillet

שארל בודלר, מצבת־קבר   
180 Charles Baudelaire Cenotaph

ראו גם פסלים  
 Paris מצבת הקדושים והגירוש

80 Mémorial de la Déportation
 Mémorial de la מצבת השואה

99 Shoah

 Siège )1870-71( מצור על פאריז)ה(
 ,164 ,36 )de Paris )1870 – 71

229 ,226
 Marche des fiertés מצעד הגאווה

63
מצפה הכוכבים של פאריז 
179 Observatoire de Paris

 Mackintosh, ֶמקינטֹוש, צ'ארלס ֶרני
146 ,144 Charles Rennie

 Max Linder מקס לינֶדר פנורמה
354 Panorama

325 ,324 MaxMara מקס מארה
מקרי חירום
ילדים 363  

מספרי טלפון 368, 383  
298 Margaux wine מרגו, יין

 Mérovingiens מרובינגית, שושלת
18

 Prix de l’Arc de מרוץ שער הניצחון
64 Triomphe

מרחצאות
גאלו־רומיים 154  

טורקיים 167  
מרחצאות קרים, גאלו־רומיים 
 Frigidarium, Gallo-Romane

157 ,154
167 Hammam מרחץ טורקי

 Marie )מריה וישו התינוק )ּברּונֶה
226

מריה מגדלנה עולה השמיימה 
 de l'Ascension Sainte )מארֹוצֶ'טי(

216 Marie Madeleine
 Bassin de מרינת הָארֶסנאל

53 l’Arsenal
מרכז האתרים הלאומיים 

 MONUM( Centre des Monuments(
367 ,95  )Nationaux )MONUM

 Centre מרכז המידע לענייני מכס
 des Reseignements Douanes

374 ,337 ,336
 Centre מרכז המידע לצעירים

 d’Information et de
 ,374 Documentation Jeunesse

375
 Centre de מרכז למחלות מין

 planification et d'éducation
368 familiale

 Centre ה(מרכז לעיצוב תעשייתי(
110 ,58 de Création Industrielle

 Centres ה(מרכז לתכנון המשפחה(
368 de Planning Familial

 Centre Pompidou מרכז פומפידו
110-13

 Atelier ה(אטלייה של ּבראנקּוזי(  
112 Brancusi

 Atelier des אטלייה הילדים  
361 Enfants

ארבעה ימים נפלאים בפאריז    
10

בתי־קפה 316  
חנות 336  

)ה(מוזיאון לאמנות מודרנית   
 ,57 ,41 Musée de l’Art Moderne

112-13 ,110
)ה(מיטב של פאריז 55, 56  

 Centre ה(מרכז לעיצוב תעשייתי(  
58 de la Création Industrielle

מופעי רחוב 363  
מפת רחובות מאוירת 106-07  

סרטים 355  
קונצרטים 347  

תכונות המבנה 110-11  
ראו גם ּבֹוּבּור ולֶה ָאל  

ָמרמֹוטאן, פול, מוזיאון ָמרמֹוטאן 
 Marmottan, Paul, Musée

254 Marmottan
Merson, Luc- ֶמרסֹון, לוק־אוליבייה

47 Olivier
 Grande ה(פסיפס הגדול של ישו(  

226 Mosaïque du Christ
 ,328 Mercié, Marie ֶמרסיֶיה, מארי

329
)ה(מרתון הבינלאומי של פאריז 

62 Marathon de Paris
משורר מת עם קנטאור )מֹורֹו( 
 Le Poète Mort Porté par un

56 Centaure
)ה(משחקים האולימפיים )1924( 

38 )Jeux olympiques )1924
משטרה 78, 368, 369
מספרי טלפון 383  

משטרה, מוזיאון ראו מוזיאון 
המשטרה

משקאות 298-99
ראו גם יין  

משקאות חריפים 299
משקעים 65

 Ministère de la משרד ההגנה
139 Défense

 Bureau משרד הנסיעות לצעירים
280 ,279 )Voyage Jeunesse )BVJ

 Ministère de la משרד התרבות
120 ,118 Culture

משרדי נסיעות 340, 366, 367
משרדי נסיעות מוזלים 379
מתנות, חנויות 330-31, 332

382 Passe Navigo נאביגֹו
נאצים 37, 80

216 Nouveau Drouot נּובֹו דרּואֹו
353 Nouveau Casino נּובֹו קזינו

192 ,164 ,45 Nouvel, Jean נּובֶל, ז'ן
 ,80 ,43 ,23 Notre-Dame נוטר־דאם

200 ,157 ,114 ,82-85
)ה(מיטב של פאריז 47, 48  

חלונות ויטראז' 84-85  
כתובת 375  

לוח מאורעות 83  
מידע שימושי 83  

מסלולי הליכה 262  
מפת רחובות מאוירת 78, 79  

עם הילדים 363  

פאריז על גדת הנהר 71, 72  
קונצרטים 346, 347  

תכונות המבנה 82-83  
תרשים 84-85  

ראו גם מוזיאון נוטר־דאם  
 Notre-Dame נוטר־דאם ד'אֹוטֹויֶיה

264 d’Auteuil
Notre- נוטר־דאם ֶדה ּבלאן מאנטֹו
102 Dame des Blancs Manteaux

קונצרטים 346, 347  
Notre- נוטר־דאם ֶדה ל'ָאסֹומּפסיֹון

265 Dame de l’Assomption
 Notre-Dame נֹוטר־דאם דּו טראבאי

247 du Travail
45 Nureyev, Rudolf נּוֶריֶיב, רודולף

118 Normandy )נֹורמאנדי )מלון
22 Normands נורמאנים

נֶטצֶ'ר, קאסָּפר, מאדאם ֶדה ֶמנֶטנֹון 
 Netscher, Caspar, Madame de

27 Maintenon
Néo- ניאו־אימפרסיוניזם

147 ,59 impressionnisme
49 Gothic Revival ניאו־גותיקה

 Néoclassicisme ניאו־קלאסיציזם
60 ,49

113 Nouveau Réalisme ניאו־ריאליזם
 Nijinsky, Vaslav ניז'ינסקי, ואסלאב

348 ,229 ,218
קברו 229  

 Nymphéas )נימפאות כחולות )מונה
147 bleus

 Nymphéas )נימפאות, סדרה )מונֶה
131

ניסים ֶדה קאמֹונדֹו, מוזיאון ראו 
מוזיאון ניסים ֶדה קאמֹונדֹו

 Le )ניצחונו של נפוליאון )קֹורטֹו
210 Triomphe de Napoléon
 Victoire de ניקה מסמותרקיה

128 Samothrace
 Nicolas de Myre ניקולאוס ממירה

156
נכים, מטיילים 367
באוטובוסים 387  

בידור 341  
מידע 367  

מלונות 278  
מסעדות 295  

נמלי־תעופה, מידע 379  
נמלי־תעופה

381 ,378 ,377 Orly אֹורלי  
 Charles de Gaulle שארל דה־גול  

380-81 ,379 ,376-77
תחבורה אל העיר 380-81  

נסיעה במחלקת מושבים 378, 
380-81

נסיעות 382-73
אוטובוסים בינעירוניים 378, -380  

81
אוטובוסים עירוניים 386-87  

אופניים 382, 383  
ביטחון אישי 368  



4 4 5 4 4 ס4 ק ד נ י א ס ק ד נ י א

נסיעות, המשך
בשעות הלילה 329  
טיסה 376-77, 379  

כרטיסים ואישורי מעבר 382, 386  
מוניות 341, 377, 389  

מטרו 384-85  
מכוניות 382, 383  

מנמל־התעופה אל העיר 380-81  
מסלולי הליכה 382  

מעבורות לחציית התעלה 378  
נהיגה לפאריז 379  

רכבות 378  
384 RER רכבות  

389 ,388 SNCF רכבות  
נעליים, חנויות 328, 329

 Napoleon נפוליאון הראשון, קיסר
 ,19 ,17 Bonaparte, empereur

119 ,83 ,44
)ה(אקדמיה הצבאית )ֶאקֹול   

191 École Militaire )מיליֶטר
 Palais de la ארמון הבורסה  

219 Bourse
 Palais de Chaillot ארמון שאיֹו  

198
86 Palais de Justice בית המשפט  

בית־הקברות ֶּפר לאשֶז   
240 Cimetière du Père Lachaise

בית־הקברות של מונפארנס   
 Cimetière du Montparnasse 

180-81
140 Le Procope בלֶה ּפרֹוקֹוּפ  

 Banque de France בנק צרפת  
132

 Jardin des Tuileries גני טּולֶרי   
133

199 Pont d’Iéna גשר יֶנָה  
וורסאי 252  

 Légion d’Honneur לגיון הכבוד  
143

49 La Madeleine לָה ָמדלֶן  
153 La Sorbonne לָה סֹורּבֹון  

 Musée de l’Armée מוזיאון הצבא  
186

 Le temple de la מקדש התהילה  
216 Gloire

84 Notre-Dame נוטר־דאם  
 film d'Abel סרטו של ָאּבֶל גאנס  

38 Gance
פאריז הנאפוליאונית 32-33  

158 Panthéon פנתיאון  
פסלים 132, 185  

קברו 46, 121, 184, 185, 188  
130 Rue de Rivoli רּו ֶדה ריבֹולי  

 Château de שאטֹו ֶדה ואנֶסן  
246 Vincennes

 Château de שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון  
255 Malmaison

 Avenue des שדרות שאנז־ֶאליזֶה  
209 Champs-Elysées

 Arc de Triomphe שער הניצחון  
210-11 ,18

 Arc de שער הניצחון ָקרּוֶסל  
130 ,122 Triomphe du Carrousel

 Joyaux de la תכשיטי הכתר  
129 Couronne

 ,19 Napoleon III נפוליאון השלישי
190 ,189 ,132

255 Bois de Boulogne יער בולון  
246 Bois de Vincennes יער ואנֶסן  

218 Drouot דרּואֹו  
 Nefertiti נֶֶפרטיטי, מלכת מצרים

128
נקודות תצפית 363

נקניקיות 297
 Nerval, Gérard נֶרבאל, זֶ'ראר ֶדה

229 de
נשים

בגדים 324-27  
ביטחון אישי 368  

180 Le Baiser )ה(נשיקה )ּבראקּונזי(
100 Le Baiser )ה(נשיקה )פיקאסו(

187 Le Baiser )ה(נשיקה )רודן(
 Aigle de Suger ה(נשר של סוגריוס(

129

 Manufacture de סאבֹונֶרי, שטיחים
232 la Savonnerie

 La Sablaise Poissonnerie סאּבלֶז
335 ,334

267 Satie, Erik סאטי, אריק
 Salon des Refusés סאלֹון ֶדה ֶרפיּוזֶה

61 ,58
 Salon des סאלון ֶדז אינֶדֶּפנֶדנט

225 Indépendents
 Salm-Kyrbourg, סאלם־קיּבּור, נסיך

143 Prince de
 ,161 ,49 Salpêtrière סאלֶּפטריֶיר

167
347 ,345 Salle Pleyel סאל ּפלֶיֶיה

 ,138 Sand, George 'סאנד, ז'ורז 
262

332 ,331 Galerie Sentou סאנטּו
298 Sancerre סאנֶסר, יין

209 Sax, Adolphe סאקס, אדולף
 ,15 Sacré-Cœur סאקֶרה־ֶקר

226-27
גנים 266  

)ה(מיטב של פאריז 47, 49  
מפת רחובות מאוירת 223  

עם הילדים 363  
תרשים 226-27  

 Sacré-Cœur )סאקֶרה־ֶקר )אּוטרילֹו
44

 ,324 Sarrut, Corinne סארּו, קֹורין
325

 Sartre, Jean-Paul סארטר, ז'ן־פול
178 ,143 ,139 ,136 ,40

קברו 181  
 Sarkis, Zabunyan סארקיס, זאּבּוניאן

113
 Sévigné, ֶסביניֶיה, מאדאם ֶדה

96 ,94 Madame de

 La Cloche de סבסטופול, פעמון
247 Sébastopol

 Manufacture ֶסבֶרה, פורצלן
232 nationale de Sèvres

 Swarovski, Daniel סבָרֹובסקי, דניאל
329 ,328

 Style ה(סגנון הבינלאומי(
265 international

סּוּביז, אֹוֶטל ֶדה ראו אֹוֶטל ֶדה סּוּביז
 Suger סוגריוס, ראש מנזר סן־ֶדני

129 de Saint-Denis
 Suzanne Valadon סוזאן ואלאדֹון

 224
 ,61 Soutine, Chaim סּוטין, חיים

131 ,112
קברו 181  

113 Soulages, Pierre סֹולאז', פייר
Soulange- סּולאנז'־ּבּוֵדין, האב

247 Boudin, Abbé
סּולי אֹוֶטל ֶדה ראו אֹוֶטל ֶדה סּולי

95 Sully, Duc de סּולי, דוכס
 Sully, סּולי, הבישוף מוריס ֶדה

48 Maurice de
 Sommerard, סֹומראר, אלכסנדר דּו

156 ,155 Alexandre du
 Le Cheval )סוס זקן )דושאן־ויֹון

110 Majeur
 Les Chevaux )סוסי אפולו )לֶה לֹוֶרן

102 d'Apollon
 Chevaux de )סוסי מארלי )קּוסטּו

127 ,125 ,123 Marly
סוסים, מירוצים 358

Chevaux de Saint- סוסי סן מרקו
130 Marc

Soufflot, Jacques- סּופלֹו, ז'ק־ז'רמן
158 ,49 Germain

סופרים 45
153 Sorbonne סֹורּבֹון
קונצרטים 346, 347  

מפת רחובות מאוירת 150  
 Sorbon, Robert סֹורּבֹון, רובר ֶדה

153 de
 ,38 Surréalistes סוריאליסטים

 ,138 ,112 ,110 ,101 ,61 ,53 ,44
224 ,143

 ,59 ,56 ,38 Cézanne, Paul ֶסזאן, פול
147 ,131 ,61

 Stade de France סטאד ֶדה פראנס
359 ,358 ,40

 Staël, Nicolas סטאל, ניקולה ֶדה
61 de

 Starck, Philippe סטארק, פיליפ
 113 ,108

 356 Studio 28 28 סטודיו
סטודנטים

כרטיסי נסיעה 388  
מהומות מאי 1968 40, 41  

מידע 374  
107 frères Stodtz סטֹודץ, האחים

 Stevenson, סטיבנסון, רוברט לואיס
245 Robert Louis

38 Stein, Gertrude סטיין, גרטרוד
 Stravinsky, סטרווינסקי, איגור

346 Igor
 Strelli, Olivier סטֶרלי, אֹוליביֶיה

327 ,326
142 Sibelius, Jean סיּבֶליּוס, ז'ן

44 Seberg, Jean סיברג, ג'יין
קברה 181  

350 ,349 La Cigale סיגאל
סיגארים 331

סיגריות, מכס ובלו 374
סיורים מאורגנים 367
סיורים מודרכים 367

 Citroën, סיטרואן, אנדרה, קברו
180 André, tombe

39 ,37 Citroën סיטרואן, מכונית
299 Citron pressé סיטרֹון ּפֶרשֶה

 Silva, Julio, סילבָה, חוליו, פיגמליון
109 Pygmalion

233 ,147 Symbolistes סימבוליסטים
194 Cineiffel סינֵֶאייפל, מוזיאון

200 ,199 Cinéaqua סינֶָאקוָוה
147 Signac, Paul סיניָאק, פול

44 Signoret, Simone סיניורה, סימון
קברה 240  

 Cinémathèque סינמטק פראנֶסז
355 Française

 ,59 ,44 Sisley, Alfred סיסלי, אלפרד
254 ,147 ,146 ,61

218 Paris Story סיפור פאריז
87 Sickert, Walter סיֶקרט, וולטר

254 La Barque )ה(סירה )מונה(
סירה

דגמים 169, 362, 363  
מעבורות, תעלת למאנש 378  

שיט בנהר הסן 67-73, 357, 362  
299 Sirops à l’eau סירֹוּפ ָאה ל'אֹו
 Salon ה(סלון האווירי של פאריז(
 international de l'aéronautique

 et de l'espace de Paris-Le Bourget
63

 Salon ה(סלון הפאריזאי לאמנות(
60 ,59 de Paris

 Smalto, סמאלטֹו, פרנצ'סקו
327 ,326 Francesco

10 Scène Est ֶסן ֶאה
ֶסן, אֹוֶטל ֶדה ראו אֹוֶטל ֶדה ֶסן

172 Senate ֶסנאט
200 ,157 St-Denis סן־ֶדני

 Saint )סן־ֶדני מטיף לגאלים )ויֶאן
 Denis prêchant la foi en France

121
 St-Vincent, סן־ואנֶסן, בית־קברות

229 Cimetière
162 St-Victoir סן־ויקטּואר, פרבר

St-Joseph-des- סן־ז'וזף־ֶדה־קארם
173 ,49 Carmes

298 St-Julien סן־ז'ּוליָאן, יין
St-Julien-le- סן־ז'וליאן־לֶה־ּפּובר

152 ,151 ,48 Pauvre
קונצרטים 346, 347  

St- סן־זֶ'רבֶה־סן־ּפרֹוֶטה
99 Gervais – St-Protais

היסטוריה 38, 44  
)ה(מיטב של פאריז 46, 48  

פאריז על גדת הנהר 71  
קונצרטים 346, 347  

 St-Germain סן־זֶ'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה
347 ,346 ,115 ,48 l’Auxerrois

St-Germain-en- סן־זֶ'רֶמן־ֶאן־לֶה
33 Laye

סן־זֶ'רֶמן, בולבאר ראו בולבאר 
סן־זֶ'רֶמן

St-Germain-des- סן־זֶ'רֶמן־ֶדה־ּפֶרה
157 ,152 ,138 ,134-47 Prés

בתי־קולנוע 354  
בתי־קפה 143  

היסטוריה 22  
כנסייה 48  

מפת האזור 135  
מפת רחובות 11-12  

מפת רחובות מאוירת 136-37  
קונצרטים 346, 347  

 ,49 St-Augustin סנט־אֹוגּוסָטן 
259

 ,44 ,25 St-Eustache סנט־אּוסטאש
114 ,105 ,48 ,47

St-Etienne-du- סנט־ֶאטיֶין־דּו־מֹון
153 ,48 ,25 Mont

סנט־אלכסנדר־ניֶיבסקי, קתדרלה 
Cathédrale Saint-Alexandre-

232 Nevski
298 St-Emilion סנט־ֶאמיליֹון, יין
298 St-Estèphe סנט־ֶאסֶטף, יין

Sainte- ָסנט־ּבֶב, שארל־אֹוגּוסָטן
175 Beuve, Charles Augustin

קברו 180  
 Basilique Ste-Clotilde ָסנט־קלֹוטילד

187 ,49 ,48
 ,23 Sainte-Chapelle ָסנט־שאֶּפל

88-89 ,43
)ה(מיטב של פאריז 46, 48  

היסטוריה 17, 22  
חלונות ויטראז' 88, 89, 156  

מפת רחובות מאוירת 78  
סן־לואי, שרידים מקודשים 89  

עם הילדים 363  
פאריז על גדת הנהר 71  

פסלים 157  
קונצרטים 346, 347  

קמע 219  
תכונות המבנה 88-89  

 St-Louis-en-l’Île סן־לואי־ָאן־ל'איל
263 ,87

קונצרטים 346, 347  
St- 185 ,49 סן־לואי־ֶדז־ֶאנבאליד
187 ,186 Louis-des-Invalides

 ,57 Saint Laurent, Yves סן־לורן, איב
327 ,326 ,324 ,135

St- סן־מארָטן, אזור, מסלולי הליכה
257 Martin

166 ,162 St-Médard סן־ֶמדאר

108 ,107 ,48 St-Merry סן־ֶמרי
20 Seine ֶסן, נהר

שיט 67-73  
 Île de la Cité איל ֶדה לָה סיֶטה  

78 ,77
רציפי הנהר 53, 257  

ראו גם גשרים  
 Saint-Saëns, סן־סאנס, קאמי

140 Camille
קבר 180  

 ,150 ,48 ,47 St-Séverin סן־ֶסבֶָרן
152 ,151

St-Sulpice סן־סּולּפיס
קפלת המלאכים הקדושים   

138 Chapelle des Anges
היסטוריה 29  

)ה(מיטב של פאריז 48, 49  
מפת רחובות מאוירת 170  

קונצרטים 346, 347  
 Saint-Phalle, Niki סן־פאל, ניקי ֶדה

107 ,61 de
מזרקת איגור סטרווינסקי   

61 Fontaine Igor Stravinsky
 St-Paul – St-Louis סן־פול-סן־לואי

99 ,49 ,47
סן־פול, תחנת מוניות 389

 St-Pierre de סן־פייר־ֶדה־מונמארטר
224 ,223 Montmartre

 Marché Saint סן־פייר, שוק בדים
225 Pierre

25 St-Cloud סן־קלוד
 ,49 Église Saint-Roch סן־רֹוש

121 ,118
קונצרטים 346, 347  

 La )ה(סעודה האחרונה )שָמָּפניֶיה(
60 Cène

ספורט 357-59, 362
ספורט, צפייה במשחקים 358

 Massacres )1792( ספטמבר, טבח
173 ,30 )de septembre )1792

 Les ספר השעות של הדוכס מּבֶרי
 Très Riches Heures du Duc du

23 Berry
ספריות

)ה(ספרייה הלאומית   
219 Bibliothèque Nationale

)ה(ספרייה הלאומית של צרפת   
 Bibliothèque Nationale )טֹולּביָאק(

246 de France
 Hôtel de אֹוֶטל ֶדה לאמּוָאניֹון  

94 Lamoignon
 Hôtel de Sens אֹוֶטל ֶדה סאנס   

99
247 Institut Pasteur מכון פסטר  

פֹורנֶה, ספרייה לאמנות   
99 Bibliothèque Forney

 Bibliothèque ה(ספרייה הלאומית(
217 Nationale

)ה(ספרייה הלאומית של צרפת 
 Bibliotheque Nationale de France

246 ,40
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ספרים
67 Les Bouquinistes ּבּוקיניסטים  

חנויות ספרים בינלאומיות 375  
 ,331 ,151 ,140 Shakespeare & Co  

332
חנויות 331, 332, 336  

 ,23 Livres d'heures ספרי שעות
155

 Spreckelsen, סּפֶרֶקלֶסן, אֹוטֹו פון
255 Otto von

סקווש 358
סקטבורד, גלישה 362

סקטבורד וגלגיליות 362
 Schiaparelli, סקיָאּפאֶרלי, ֶאלָסה

121 Elsa
ֶסרבאנדֹוני, ג'ובאני ניקֹולֹו 

 Servandoni, Giovanni Niccolo
170 ,49

 Service des ֶסרביס ֶדה דֹוֵמין
337 Domaines

210 Seurre aîné 185 ֶסר, ברנאר
 Sargon סרגון השני, מלך אשור

128 II
 ,59 ,56 Seurat, Georges 'ֶסָרה, ז'ורז

267 ,147 ,61
 Poseuse de Profil מודל בפרופיל  

59
 Sert y ֶסרט אי ּבאדיָה, חוזה מאריה

97 Badia, José Maria
סרטים ראו קולנוע

259 Cercle Militaire ֶסרקל מיליֶטר

 Esclave )עבד גווע )מיכלאנג'לו
125 Mourant

עוגות, חנויות 333, 335
)ה(עולם הערבי, מכון ראו המכון 

לעולם הערבי
עור, חנויות 328, 329

 Cité ה(עיר האוניברסיטאית(
247 Universitaire

עישון, תקנות 295, 367
עיתונים 375

חנויות 331, 332  
 La )עלמה עם חד־קרן )שטיחי־קיר
157 ,156 ,154 Dame à la licorne

 Mlle )ה(עלמה ּפֹוגאני )ּבראנקּוזי(
112 Pogany

עם הקשת השחורה )קאנדינסקי( 
112 Avec L'arc Noir

 GIHP(( עמותה לשילוב הנכים)ה(
 Groupement pour l’Insertion

 des personnes Handicapées
367 ,278 )Physiques )GIHP

ענטיקות 336-37

 Pavillon de ּפאביֹון הארסנל
98 l’Arsenal

356 ,354 Pagode פאגֹוד
140 Pound, Ezra פאונד, עזרא
 Pain au chocolat ָּפאֹו שֹוקֹולָה

333 ,296

 ,45 Pei, Ieoh Ming ּפאי, ליּו מינג
129 ,123

 Palladio, Andrea ּפאלאדיֹו, ָאנדֶרָאה
49

 Falguière, פאלגיֶיר, אלכסנדר
146 Alexandre

ּפאלֶה דּו לּוקֶסמּבּור ראו ארמון 
לּוקֶסמּבּור

 Palais des études ּפאלֶה ֶדז ֶאטּוד
141

 Falconet, פאלקֹונֶה, ֶאטיֶין־מֹוריס
60 Etienne-Maurice

272 Passage Barrault ּפאסאז' ּבארֹו
 Passage Galerie ּפאסאז' גאלֶרי ויויֶין

213 Vivienne
 Passage des ּפאסאז' ֶדה ּפאנֹוָרָמה

323 ,218 ,213 Panoramas
 Passage des ּפאסאז' ֶדה ּפֹוסט

162 Postes
 Passage des ּפאסאז' ֶדה ּפראנס

213 Princes
213 Passage Verdeau ּפאסאז' וֶרדֹו
 Passage Jouffroy ּפאסאז' ז'ּופרּוָאה

213
ּפאסאז'ים )שדרות קניות מקורות( 

323 ,218 ,213 Passages
299 Pastis ּפאסטיס

 Passerelle des Arts פאסֶרל ֶדז ָאר
77 ,70

 Passerelle פאסֶרל סֹולֶפרינֹו
70 Solferino

ּפאֶּפטי, דומיניק לואי, אלגוריה על 
 Papety, Dominique הרפובליקה

 Louis, Allégorie de la République
17

 ,343 Paradis Latin ּפאראדי לאֶטן
344

37 Pharamond פאראמֹונד
270 Paris-Arsenal פאריז־ָארֶסנאל

פאריז עם ילדים 360-63
בגדים וחנויות 326, 327  

במלון 278  
פארק דיסנילנד, פאריז   

242-45 Disneyland Resort Paris
 Cité des Sciences קריית המדע  

237
תאטראות 343  

360 Paris Mômes ּפארי מֹום
81 ,78 ,20 ,17 Parisii פאריסי, שבט

 ,357 ,331 Pariscope ּפאריסקֹוּפ
366 ,361

63 Paris-Plage 'ּפארי־ּפלאז
 Parc André פארק אנדרה סיטרואן

247 ,11 Citroën
362 Parc Astérix פארק אסטריקס

 Parc de la פארק ֶדה לָה וילֶט
236-39 ,11 Villette

239 La Géode ה(זֶ'אֹוד(  
גנים 53  

 Cité de la היכל המוסיקה  
347 ,346 ,237 ,236 Musique

 Cité des Sciences קריית המדע  
238-39

שיט בסירה 362  
פארקים וגנים 132-33

 Jardin des Plantes ה(גן הבוטאני(  
167 ,166 ,53 ,52 ,51

)ה(מיטב של פאריז 50-53  
52 Hôtel Biron אֹוֶטל ּבירֹון  

103 Hôtel Guénégaud אֹוֶטל גֶנֶגֹו  
 Esplanade ֶאסּפלֶנאד ֶדז ֶאנבאליד  

50 des Invalides
 Boulevard Jules בולבאר ז'ול ֶפרי  

261 Ferry
Hôpital St- בית־החולים סן־לואי  

261 Louis
 Bagatelle גן ּבאגאֶטל, יער בולון  
 ,50 gardens, Bois de Boulogne

255 ,53
361 Jardin des Halles גן ֶדה ָאל  
 Jardin du גן הארמון המלכותי  
132 ,121 ,119 ,52 Palais Royal

 Jardin du Carrousel גן הָקרּוֶסל  
122

 Jardin גן השעשועים, יער בולון  
361 ,53 d’Acclimatation

 Jardins des גני הֶאנבאליד  
185 ,52 Invalides

 Jardins du גני הטרֹוקאֶדרֹו  
201 ,199 ,198 ,53 Trocadéro

 ,50 Jardin des Tuileries גני טּולֶרי  
133 ,132 ,130 ,118 ,70 ,65 ,52

 Jardin du גני לּוקֶסמּבּור  
 ,162 ,132 ,63 ,50-53 Luxembourg

363 ,362 ,173 ,172 ,170 ,169
 Jardins des גני שאנז־ֶאליזֶה  

207 ,52 Champs-Elysées
וורסאי 26, 132, 248-49  
132 Villandry וילאנדרי  

 ,35 Bois de Boulogne יער בולון  
 ,361 ,357 ,254-55 ,231 ,53 ,50

362
 ,50 Bois de Vincennes יער ואנֶסן  
362 ,361 ,357 ,246 ,64 ,53 ,52 ,51

263 Square Barye כיכר ּבארי  
 Place כיכר ז'ן־בטיסט קלֶמאן  

267 Jean-Baptiste Clément
166 St-Médard סן־ֶמדאר  

עם הילדים 361  
 Parc פארק אנדרה סיטרואן  

247 ,11 André Citroën
 Parc des פארק ּבּוט־שֹומֹון  

 ,234 ,53 ,51 Buttes-Chaumont
362 ,357 ,268-69

 Parc de la פארק ֶדה לָה וילֶט  
234-35 ,53 ,11 Villette

 Parc des ּפארק ֶדה ּפראנס  
359 ,358 Princes

 ,50 Parc Monceau פארק מֹונסֹו  
362 ,258-59 ,257 ,232 ,52

 Parc Montsouris פארק מֹונסּורי  
246 ,53

 Parc פארק פלֹוראל, יער ואנֶסן  
361 Floral, Bois de Vincennes

 Parc du פארק שדה מארס  
183 Champ de Mars

 Forum des Halles פֹורּום ֶדה ָאל  
53

 ,52 Champ-de-Mars שדה מארס  
193

פארקי מים 362
פארקי נושא 362

 Pavarotti, Luciano פבארוטי, לוצ'אנו
345

 Pagode, Parc פגודה, פארק מֹונסֹו
259 Monceau

 Feydeau de Brou, ֶפדֹו ֶדה ּברּו, ֶדני
142 Denis

 Feydeau ֶפדֹו ֶדה ּברּו, ּפֹול־ֶאסּפירי
142 de Brou, Paul-Espirit

)ה(פדרציה הצרפתית לגולף 
 Fédération Française du Golf

359 ,358
)ה(פדרציה הצרפתית לטיולי 

 Fédération Française du אופנים
359 ,358 Cyclotourisme

)ה(פדרציה הצרפתית לקמפינג 
 Fédération Française וקרוואנים
 ,279 de Camping-Caravanning

280
335 ,333 Pou ּפּו

335 ,333 ,296 Foie gras פּוָאה גָרה
79 Point Zéro ּפּוָאה זֶרֹו

 ,10 Poilâne, Max ּפּוָאלאן, מקס
335 ,333

Faubourg St- פֹוּבּור סנט־אנטואן
270-71 Antoine

 Puvis de ּפּובי ֶדה שָבאן, פייר
158 Chavannes, Pierre

 ,110 ,61 ,57 Fauvisme פוביזם
127 ,112

127 Puget, Pierre ּפּוזֶ'ה, פייר
Poujauran, Jean- ּפּוזֶ'ראן, ז'ן־לוק

335 ,333 .Luc
112 Futurisme פוטוריזם

113 Fautrier, Jean פֹוטריֶיה, ז'ן
298 Pauillac ּפֹויאק, יין

 Poulbot, ּפּולּבֹו, פרנסיסק
229 ,222 Francisque

 Pollock, Jackson ּפֹולֹוק, ג'קסון
113 ,110

344 ,343 Folies Bergères פֹולי־ּבֶרזֶ'ר
178 Polanski, Roman פולנסקי, רומן

 Pomerol ּפֹומארֹול סנט־ֶאמיליֹון, יין
298 St-Emilion

200 Pommier, Albert ּפֹומיֶיה, אלבר
 Pompadour, ּפֹומָּפדּור, מאדאם ֶדה

114 ,29 Madame de
68 Pont Bir-Hakeim ּפֹון ּביר־ָאּכֵים
62 Pont de Grenelle ּפֹון ֶדה גֶרנֶל

 Pont de la ּפֹון ֶדה לָה טּורנֶל
262 Tournelle

164 ,70 Pont de Sully ּפֹון ֶדה סּולי

 Pont Louis-Philippe ּפֹון לואי־פיליפ
262

263 Pont Marie ּפֹון מארי
24 Pont Notre-Dame ּפֹון נוטר־דאם

 ,40 ,25 ,24 ,18 Pont Neuf ּפֹון נֶף
86 ,77 ,41

149 Pont St-Michel ּפֹון סן־מישל
27 Pont Royal ּפֹון רֹויאל

 Fondation Le פֹונָדסיֹון לֶה קֹורּבּוזיֶיה
265 ,254 ,58 ,39 Corbusier
 Fondation פֹונָדסיֹון קארטיֶיה

179 Cartier
Post- פוסט־אימפרסיוניזם

61 ,60 ,56 impressionnisme
 ,60 Poussin, Nicolas ּפּוֶסן, ניקולה

127
127 Fouquet, Jean פּוֶקה, ז'ן

 La Boutique פּוֶקה, חנות תכשיטים
97 Fouquet

 Port de l’Arsenal ּפֹור ֶדה ל'ָארֶסנאל
234 ,98

 Port de Plaisance ּפֹור ֶדה ּפלֶזאנס
270

202 Fauré, Gabriel פֹוֶרה, גבריאל
 Forum des Halles פֹורּום ֶדה ָאל

179 ,144 ,104-15
בתי־קולנוע 354, 355  

גנים 53  
היסטוריה 23, 34, 40  

 Musée מוזיאון השעווה גֶרבֶן  
216 Grevin

מפת האזור 105  
מפת רחובות 13  

מפת רחובות מאוירת 106-07  
 Forum des Images 'פֹורּום ֶדז אימאז

355 ,109 ,106
 Porte de Versailles ּפֹורט ֶדה וורסאי

288
 Porte de ּפֹורט ֶדה קליניאנקּור

233 Clignancourt
 Porte de ּפֹורט ֶדה שאֶרנטֹון

381 Charenton
234 Porte St-Denis ּפֹורט סן־ֶדני

 Porte St-Martin ּפֹורט סן־מארָטן
234

 Porte St-Martin ּפֹורט סן־מארָטן
)תיאטרון( 344

ּפֹורט )שערי העיר העתיקים( 
379 Portes

פֹורנֶה, ספרייה לאמנות 
99 Bibliothèque Forney

225 Fourny, Max פּורני, מקס
 Forestier, Gabriel פֹוֶרסטיֶיה, גבריאל

127
פורצלן 330

 Foch, פֹוש, המרשל פרדיננד
211 ,188 Marshal Ferdinand

פסל 198  
קברו 189  

 ,216 ,214 ,213 ,10 Fauchon פֹושֹון
335 ,333

 Pétain, ֶּפטאן, המרשל, קברו
180 Marshal, tombe

 )Pétanque )boules )ֶּפטאנק )כדורת
357 ,341 ,86

374 Détaxe פטור ממס
327 ,326 Petit Bateau ֶּפטי ּבֶטֹו

 Petit Trianon, ֶּפטי טריָאנֹון, וורסאי
250 ,249 ,232 Versailles

208 ,37 Petit Palais ֶּפטי ּפאלֶה
)ה(מיטב של פאריז 54, 56  

פאריז על גדת הנהר 68-69  
מפת רחובות מאוירת 206, 207  

335 ,333 Petrossian ֶּפטרֹוסיָאן
110 Piano, Renzo ּפיָאנֹו, ֶרנצֹו

229 Piaski, O .ּפיָאסקי, א
260 ,45 Piaf, Édith פיאף, אדית

קברה 241  
276 Pigalle ּפיגאל

Pigalle, Jean- ּפיגאל, ז'ן־בטיסט
172 ,60 Baptiste

109 Pygmalion )פיגמליון )סילבָה
126 Pisanello ּפיזאנֶלֹו

ּפיז'ֹון, שארל, אחוזת הקבר 
 Pigeon, Charles, המשפחתית

180 Tombe de la Famille
ּפיטיֶיה סאלֶּפטריֶיר ראו בית־
החולים ּפיטיֶיה סאלֶּפטריֶיר

 Fainsilber, Adrien פיינזילבר, ָאדריאן
236

 ,10 Pierre Hermé פייר ֶארֶמה
335 ,333

 ,11 Pierlot, Claudie ּפיֶירלֹו, קלודי
325 ,324

113 Filliou, Robert פיליּו, רובר
Philippe- פיליפ אוגוסט, מלך

123 ,122 ,83 ,19 ,18 Auguste, Roi
 Philippe de פיליפ ֶדה שָמָּפניֶיה

114 Champaigne
 Philippe V, פיליפ החמישי, מלך

19 Roi
 Philippe I, פיליפ הראשון, מלך

18 Roi
 Philippe פיליפ הרביעי היפה, מלך

103 ,19 IV le bel, Roi
 Philippe VI, פיליפ השישי, מלך

19 Roi
 Philippe פיליפ השלישי הנועז, מלך

19 III, Roi
 Finkelsztajn, פינקלשטיין, סשה

335 ,333 Sacha
 ,59 Pissarro, Camille פיסארֹו, קאמי

254 ,147 ,61
58 La Moisson קציר  

 Piffaretti, Bernard ּפיפאֶרטי, ברנאר
113

 ,328 Fifi Chachnil פיפי שאשניל
329

 Fitzgerald, Scott פיצג'רלד, סקוט
215 ,179 ,143 ,140 ,45

Picasso, Pablo פיקאסו, פאבלו
100 Le Baiser ה(נשיקה(  
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 Les ה(עלמות מאביניון(  
37 Demoiselles d'Avignon

55 Le sculpteur ה(פסל והמודל(  
 Les grandes ה(רוחצות(  

101 baigneuses
 Au Lapin Agile אֹו לאֶּפן ָאז'יל  

225
אונסק"ו, ציור־קיר 191  

 Femme à la אשה עם צעיף  
100 Mantille

101 La lecture אשה קוראת  
 ,228 Bateau-Lavoir ּבאטֹו־לָבּוָאר  

267
37 Guernica גרניקה  

דיוקן עצמי 100  
 Violon et feuille כינור ודף תווים  

100 de musique
 Musée Picasso מוזיאון פיקאסו  

100-101 ,93 ,57 ,55
 Hommage à מחווה לָאּפֹולינֶר  

137 Apollinaire
 Centre Pompidou מרכז פומפידו  

113 ,112 ,110
 Peintre à la צייר עם לוח וכן  

101 palette et au chevalet
100 Les Deux Frères שני האחים  
 Deux שתי נשים רצות על החוף  

101 femmes courant sur la plage
פירמידה ראו מוזיאון הלובר
פירמידות, כיכר ראו כיכר 

הפירמידות
 ,276 Plaza Athénée פלאזה ָאֶתנֶה

291 ,282 ,278
 Flamboyant, פלאמּבֹויאנט, סן־ֶסבֶָרן

152 St-Séverin
 Vlaminck, פלאמינק, מוריס ֶדה

112 Maurice de
114 Flamel, Nicolas פלאֶמל, ניקולה

פלנטריום, קריית המדע 
 Planetarium, Cité des Sciences

240 ,238
 Fleury, Hubert פלֶרי, רֹואֹו ֶדה

226 Rohault de
353 ,352 La Flèche d’Or פלֶש ד'אֹור

 ,366 ,341 ,340 ,321 FNAC פנאק
367

335 ,333 Les Panetons ֶּפנטֹון
57 Penelope )פנלופה )ּבּורֶדל

329 ,328 Fenestrier ֶפנֶסטריֶיה
 ,49 ,46 ,29 Panthéon פנתיאון

262 ,158-59
 Pessac-Léognan ֶּפסאק־לֶאֹוניָין, יין

298
פסטיבל האמנויות של הקיץ 

347 ,346 Festival Quartier d’Eté
 Paris פסטיבל האמנויות של הקיץ

63 Quartier d’Eté
פסטיבל הבלוז של הפרוורים 

62 Banlieues Bleues
 Festival de פסטיבל הג'אז לָה וילֶט

64 Jazz de La Villette

 Festival פסטיבל הג'אז של פאריז
64 de Jazz de Paris

 Festival פסטיבל הסתיו בפאריז
347 ,346 ,64 d’Automne à Paris

פסטיבלים, מוסיקה 346
 Festival פסטיבל לאמנות דתית

64 d’Art Sacré
 Festival St-Denis פסטיבל סן־ֶדני

346 ,63
פסטיבל קולנוע תחת כיפת 

 Festival du Cinema en השמיים
63 Plein Air

 Festival Chopin פסטיבל שופן
347 ,346

 Shakespeare פסטיבל שקספיר
62 Garden Festival

45 ,36 Pasteur, Louis פסטר, לואי
247 Institut Pasteur מכון פסטר  

קברו 247  
)ה(פסיפס הגדול של ישו )ֶמרסֹון( 

226 Grande Mosaïque du Christ
 Le )ה(פסל והמודל )פיקאסו(

55 sculpteur
פסלים, מוזיאון פתוח ראו מוזיאון 

הפסלים הפתוח
פסלים

69 The Zouave ה(זּוָאב(  
87 Henri IV אנרי הרביעי  

137 Danton דאנטֹון  
159 Diderot דיֶדרֹו  

159 Voltaire וולטיר  
241 Victor Noir ויקטור נּוָאר  

 ,121 ,118 Jean d'Arc ז'אן ד'ארק  
259 ,227

85 Louis XIII 13לואי ה־  
 ,85 ,84 ,27 Louis XIV 14לואי ה־  

250 ,133 ,93
מחווה לאפולינר )פיקאסו(   

137 Hommage à Apollinaire
198 Marshal Foch מרשל פֹוש  

132 Napoleon נפוליאון  
 Chevaux de Marly סוסי מארלי  

125 ,123
227 St Louis סן־לואי  

 Sainte-Geneviève ָסנט זֶ'נביֶיב  
171

109 Pygmalion )פיגמליון )סילבָה  
 Statue de la Liberté פסל החירות  

68
קארל הגדול )שרלמן(   

78 Charlemagne
 Ambroise תֹומא, ָאמּברּוָאז  

258 Thomas
ראו גם מזרקות; מצבות  

153 ,115 Pascal, Blaise ָּפסקאל, ּבלֶז
332 ,331 Pep’s ֶּפּפ

18 Pépin le Bref ֶּפּפין הגוץ, מלך
325 ,324 Prada פראדה

 Pradier, )ּפראדיֶיה, ג'יימס )ז'ן־ז'ק
 ,138 )James )Jean-Jacques

187 ,142

 Franchini, פראנצ'יני, גָ'נפראנקֹו
110 Gianfranco

פֶרבֹו, ָאּבֶה אנטואן פרנסואה 
150 Prévost, Abbé

 Fragonard, פָרגֹונאר, ז'ן־אֹונֹוֶרה
209 ,127 ,60 ,56 ,44 Jean-Honoré

255 Pré Catelan ּפֶרה ֶקטאלאן
 Perrault, Dominique ֶּפרֹו, דומיניק

264 ,45
99 Protase, St ּפרֹוטאסיּוס הקדוש

פרוטסטנטים 152
325 ,324 Féraud, Louis ֶפרֹו, לואי
 Froment-Leroyer פרֹומאן־לֶרֹויֶיה

327 ,326
45 Proust )ּפרּוסט )ּבלאנש

 ,37 Proust, Marcel ּפרּוסט, מרסל
219 ,216 ,205 ,58 ,52 ,45

קברו 240  
פרחים, חנויות 331, 332

65 Prix d’Amérique ּפרי ד'ָאֶמריק
 Prix de Diane ּפרי ֶדה דיאן ֶארֶמה

63 Hermé
 La )פרידתו של זוג )ֶדה מקס

176 Séparation d'un Couple
 ,328 Frisoni, Bruno פריזֹוני, ברונו

329
329 ,328 Perry, Michel ֶּפרי, מישל

332 ,330 Frey, Pierre פֵרי, פייר
ֶּפר לאשֶז, בית־הקברות ראו בית־

הקברות ֶּפר לאשֶז
פרלמנט ראו האספה הלאומית 

ּפאלֶה־ּבּורּבֹון
Peyre, Marie- ֶּפר, מארי ז'וזף

140 Josephe
 Frémiet, פֶרמיֶיה, אימנּוֶאל

121 ,118 Emmanuelle
ֶפרנאן, ָארמאן־פייר, אין כמו בבית 
 Fernand, Armand Pierre Home 2

113 Sweet Home II
 François פרנסואה הראשון, מלך

172 I, Roi
היסטוריה 19, 24, 25  

וליאונרדו דה־וינצ'י 127  
מוזיאון הלובר 122, 124  

קֹולֶז' ֶדה פראנס 172  
 François II, פרנסואה השני, מלך

19 Roi
 Francesca, פָרנצֶ'סָקה, פיירו ֶדלָה

126 Piero della
פרנקים )עם( 17, 78

371 Franc )פרנק )מטבע
219 Prix Goncourt פרס גֹונקּור
 Parfums Caron ֶּפרפּום קארֹון

332 ,330
פשע 368

 Tzara, Tristan צאָרה, טריסטאן
267 ,229

קברו 181  
צדפות 296

צדפות 334, 335

45 Chou En-Lai צ'ּו ָאן־לאי
 Carrefour de la צומת הקֹולֹון

269 Colonne
 La Chasse )ציד הנמרים )ֶדלָקרּוָאה

145 au tigre
ציד וטבע, מוזיאון ראו מוזיאון הציד 

והטבע
ציד, מוזיאון ראו מוזיאון הציד 

והטבע
 Peintre à )צייר עם לוח וכן )פיקאסו

101 la palette et au chevalet
126 Cimabue צ'יָמּבּוֶאה

)ה(צי, מוזיאון ראו מוזיאון הצי
 Chalon, John צֶ'לֹון, ג'ון־ג'יימס

10 James
 Cellini, Benvenuto צֶ'ליני, ּבֶנוֶונּוטֹו

127
 Chamberlain, John צ'מברלין, ג'ון

113
צ'רלס הראשון, מלך אנגליה 

126 Charles I
 Charles צ'רלס השני, מלך אנגליה

142 II
 Cernuschi, Enrico צֶ'רנּוסקי, אנריקו

233
 France צרפת המיניאטורית

361 Miniature
 Churchill, Winston צ'רצ'יל, וינסטון

283 ,186

353 ,352 Le Cab קאּב
 ,334 Les Caves Augé קאב אֹוזֶ'ה

335
 La Cave des קאב ֶדה מארטיר

335 ,334 Martyrs
 Les Caves du קאב דּו פנתיאון

335 ,334 Panthéon
 Caveau de la קאבֹו ֶדה לָה אּושֶט

350 ,349 Huchette
 Caveau de la קאבֹו ֶדה לָה רפובליק

344 ,342 République
 Caveau des קאבֹו ֶדז אּוּבליֶיט

349 Oubliettes
 Caveau des קאבֹו ֶדז ֶאשאנסֹון

201 Echansons
 Caves Taillevent קאב טאיבאן

335 ,334
 Cadente, Stella קאֶדנט, סטלה

327 ,326
 Fromagerie Quatrehomme קאטרֹום

335 ,334
Caillouette, Louis- קאיּוֶאט, לואי־ֶדני

210 Denis
 Calder, Alexander קאלֶדר, אלכסנדר

112
 Mobile on מובייל בשני מישורים  

113 Two Planes
380 Calais קאלֶה

332 ,331 Calligrane קאליגראן
337 ,336 La Calinière קאליניֶיר

20 Camulogène קאמּולֹוגֶנֶס

 Camondo, Isaac קאמֹונדֹו, איזאק ֶדה
129 de

 Camondo, קאמֹונדֹו, הרוזן מואיז ֶדה
232 Comte Moïse de

143 Camus, Albert קאמי, אלבר
380 Caen ָקֶאן

56 Canaletto קאנאלֶטֹו
 Kandinsky, קאנדינסקי, ואסילי

Vassily
 Avec L'arc עם הקשת השחורה  

112 Noir
336 Kahnweiler, D H .קאנווילֶר, ד. ה

 73 Canauxrama קאנֹוראָמה
Cantin, Marie- קאנָטן, מארי־אן

335 ,334 Anne
332 ,331 Cassegrain קאסגראן

353 ,351 Castel’s קאסֶטל
 Castel Béranger קאסֶטל ּבֶראנזֶ'ה

265 ,264 ,254
Castro, Jean- קאסטרֹו, ז'ן־פייר ֶדה

337 ,336 Pierre de
44 ,18 Capet, Hugues קאֶּפה, איג

 Capetian קאפטינגית, שושלת
78 ,18 dynastie

337 ,336 Cappellini קאֶּפליני, ג'ּוליֹו
 Caprices de קאפריס ֶדה ל'ֶאנסטאן

335 ,334 l’Instant
קאראוואג'ו, מגדת העתידות 

 Caravaggio, La Diseuse de bonne
126 aventure

 ,324 Cardin, Pierre קארֶדן, פייר
327 ,326 ,325

 Kardec, Allan, קארֶדק, אלן, קבר
240 tombe

 Carré Rive Gauche קאֶרה ריב גֹוש
336 ,62

קארולינגית, שושלת 18
 ,323 ,200 ,117 Cartier קארטיֶיה

329 ,328
18 Caribert קאריּבֶר

200 Carlu, Jacques קארלּו, ז'ק
 Carmontelle, קארמֹונֶטל, לואי

232 Louis
 Carnet )קארנֶה )כרטיסי אוטובוס

386
44 Carné, Marcel קארנֶה, מרסל

Carpeaux, Jean- קארּפֹו, ז'ן־בטיסט
146 ,61 ,53 Baptiste

 Les Quatre ארבע כנפות תבל  
54 Parties du monde

 Le Pêcheur à la ה(דייג והצדפה(  
54 coquille

144 La Danse ה(ריקוד(  
 Fontaine מזרקת מצפה הכוכבים  

173 de l’Observatoire
 Un enterrement ה(קבורה באֹורנאן(

61 à Ornans
 Tombeau de קבורת פיליפ ּפֹו

127 Philippe Pot
 Tombe du קבר החייל האלמוני

210 ,38 Soldat inconnu

343 Cabaret קברט
 Cabaret des קברט ֶדז ָאסאֶסן

225 Assassins
 ,343 Cabaret Michou קברט מישּו

344
)ה(קדוש היהודי האלמוני, מצבה 

ראו מצבת השואה
262 Quai d’Orléans ֶקה ד'אֹורלֶָאן

262 Quai d’Anjou ֶקה ד'ָאנז'ּו
263 Quai de Béthune ֶקה ֶדה ּבֶתּון

261 Quai de Valmy ֶקה ֶדה ואלמי
 Quai de Jemmapes ֶקה ֶדה זֶ'מאּפ

260-61
 Quai de ֶקה ֶדה ל'אֹוֶטל ֶדה ויל

262 l’Hôtel de Ville
 Quai des Celestins ֶקה ֶדה ֶסלֶסָטן

262
 Quai des Orfèvres ֶקה ֶדז אֹורֶפבר

78
142 Quai Voltaire ֶקה וולטיר

 Commune )קהילה )יחידה מנהלית
272 ,241 ,150 ,122

164 Quai St-Bernard ֶקה סן־ברנאר
 Quaglia, קּוָאליָה, פרדיננדו

241 Ferdinando Paul Louis
קברו 138  

 ,110 ,100 ,57 ,38 Cubisme קוביזם
336 ,226 ,112 ,111

163 Cuvier, Georges 'קּוביֶיה, ז'ורז
163 Fontaine Cuvier קּוביֶיה, מזרקת

 Coysevox, קוָואזֶבֹוקס, אנטואן
253 ,127 ,84 ,60 Antoine

פסל של לואי ה־14 93  
353 Le Queen קווין

קווי־סיוע, ילדים 363
298 Côte de Beaune קֹוט ֶדה ּבֹון, יין

298 Côte de Nuits קֹוט ֶדה נּואי, יין
324 Couture קּוטּור
מפת האזור 322  

ראו גם אופנה  
146 Couture, Thomas קּוטּור, תֹומא

298 Côte-Rôtie קֹוט־רֹוטי, יין
Colbert, Jean- קֹולּבֶר, ז'ן־בטיסט

26 Baptiste
 Colonne de קֹולֹון ֶדה ז'ּואיֶיה

98 Juillet
 Collège de France קֹולֶז' ֶדה פראנס

153 ,25
326 Colette קֹולֶט

 Coltelli, קֹולֶטלי, ּפרֹוקֹוּפיֹו ֵדיי
140 Procopio dei

39 Colette )קֹולֶט )סופרת
קולנוע 354-56

היסטוריה 37, 44  
מוזיאון אנרי לאנגלּוָאה לקולנוע   

 Musée du Cinéma Henri Langlois
201

עם ילדים 361  
פסטיבלים 356  

 Comme des קֹום ֶדה גארסֹון
325 ,324 Garçons
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 Comédie Française קֹוֶמדי פראנֶסז
 ,342 ,140 ,120 ,119 ,45 ,28-29

344
קֹומּפֹוסֶטר, מכונות לניקוב כרטיסים 

388 Composteur machines
11 Kong קֹונג

292 Pâtisseries קונדיטוריות
 Comptoir des קֹונטּוָאר ֶדה קֹוטֹוניֶיה

325 ,324 Cotonniers
 Comtesse du Barry קֹונֶטס דּו ּבארי

335 ,333
)ה(קֹונטֶרסקארּפ, כיכר ראו כיכר 

הקֹונטֶרסקארּפ
 Cognacq, Ernest קֹוניאק, ֶארנֶסט

115 ,94
קֹוניאק־זֶ'ה, מוזיאון ראו מוזיאון 

קֹוניאק־זֶ'ה
59 Constable, John קֹונסָטּבֶל, ג'ון
 ,76 ,71 Conciergerie קֹונסיֶירזֶ'רי

363 ,81 ,78
קונסרבטוריום לאמנויות הבמה 

 Conservatoire d’Art Dramatique
347 ,346

קונצרטים 345-46, 349
קונקורד, כיכר ראו כיכר הקונקורד
113 Kusama, Yayoï קּוסאָמה, יאיֹוי
 Coustou, קּוסטּו, גיום, סוסי מארלי
 Guillaume, Chevaux de Marly

127 ,125 ,123
 Coustou, קּוסטּו, ניקֹולָה, ּפיֶאָטה

85 ,84 Nicolas, Pietà
 Costes, Jean-Louis קֹוסט, ז'ן־לואי

108
קוסמטיקה 330

קוסקוס, מסעדות 292
44 Couperin קּוֶּפֶרן, משפחה

 Couperin, François קּוֶּפֶרן, פרנסואה
99

 ,121 Cocteau, Jean קֹוקטֹו, ז'ן
176 ,143

 Conquête de כיבוש החלל  
239 l’inconnu

 Coquilles Saint-Jacques קֹוקי סן־זָ'ק
296

 Courbet, Gustave קּורּבֶה, גוסטב
208 ,58 ,56

 Un ה(קבורה באֹורנאן(  
61 enterrement à Ornans

81 Corday, Charlotte קֹורֵדיי, שרלוט
222 Corot, Camille קֹורֹו, קאמי

Cortot, Jean-Pierre קֹורטֹו, ז'ן־ּפייר
 Le Triomphe ניצחונו של נפוליאון  

210 de Napoléon
187 Courtonne, Jean קּורטֹון, ז'ן

 ,120 Corneille, Pierre קֹורנֵיי, פייר
121

 Alexander קּושארסקי, אלכסנדר
96 Kucharsky

 ,179 ,29 catacombes קטקומבות
363

350 Kibélé קיּבֶלֶה

קידומות טלפון 372, 373
 Kiosque Théâtre קיוסק ֶתָאטר

367 ,347
77 Caesar, Julius קיסר, יוליוס

233 Kiffer, Charles קיֶפר, שארל
קיץ, לוח אירועים 63

299 Kir קיר
 ,45 ,37 Curie, Marie קירי, מארי

263 ,159
159 ,45 ,37 Curie, Pierre קירי, פייר
 Chirico, Giorgio קיריקֹו, ג'ֹורג'ֹו ֶדה

112 de
 Club des קלאּב ֶדה ָאשישין

87 Haschischines
 ,351 Club Med World קלאב מד

353
 Claude )קלוד אלן )בית־קפה

143 Alain
152 Cloud, St קלֹוָדלד

146 Claudel, Camille קלֹוֶדל, קאמי
 Cloîtres des Billettes קלֹויסֶטר ּבילֶט

102
קלּוני, מוזיאון ראו המוזיאון הלאומי 

לימי־הביניים
קלטים 20, 78, 81

 Clergerie, 329 ,328 ,קלֶרז'ֹורי, רובר
Robert

 ,297 Camembert קממבר, גבינה
334

 ,325 ,324 ,322 ,133 Kenzo קנזו
327 ,326

קנקן שוקו 29
353 ,352 Le Casbah קסבה

147 Cassatt, Mary ֶקֶסט, ֶמרי
142 Café d’Orsay קפה ד'אֹורֵסיי

 Café de קפה ֶדה ל'ָאּבֶרבּוָאר
224 l’Abreuvoir

 Café de la Mairie קפה ֶדה לָה ֶמרי
172

 Café de la Paix קפה ֶדה לָה ֶּפה
213 ,212 ,142

142 Café de Paris קפה ֶדה ּפארי
 ,136 Café de Flore קפה ֶדה פלֹור

344 ,343 ,293 ,143 ,139 ,137
217 Café Drouant קפה דרּוָאן
142 Café Tortini קפה טֹורטיני

10 Café Marly קפה מארלי
44 Café Cyrano קפה סיראנֹו

152 Café Cluny קפה קלּוני
קפה־תיאטרון 342, 344

58 La Moisson )קציר )ּפיסארֹו
 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס

126
 Bataille )קרב אוסטרליץ )גכטר

211 d'Austerlitz
 Kérouaille, Louise ֶקרּוֵאיי, לואיז ֶדה

142 de
333 ,296 Croissants קרֹוָאסֹון

קרוואן, טיול ב- 279, 280
 Crottin )קרֹוֶטן ֶדה שאביניֹול )גבינה

297 de Chavignol

 Carrousel du ָקרּוֶסל דּו לובר
122 Louvre

ָקרּוֶסל, ז'ארדן דּו ראו גן הָקרּוֶסל
 Quartier de 'ָקרטיֶיה ֶדה ל'אֹורלֹוז

109 l’Horloge
)ה(קריה הלאומית לתולדות 

 Cité Nationale de l’Histoire ההגירה
de l’Immigration 235

344 ,343 Crazy Horse קרייזי הורס
 Cité קריית האדריכלות והמורשת

 de l’Architecture et du Patrimoine
200 ,199 ,58

 La Cité des Enfants קריית הילדים
360

 Cité des Sciences et קריית המדע
 ,237 ,59 ,40 ,11 de l’Industrie

361 ,360 ,238-39
238-39 ,238 Explora אקספלורה  

354 ,239 La Géode ה(זֶ'אֹוד(  
 Cité de la Musique קריית המוסיקה

347 ,346 ,237 ,236
 Crypte ה(קריפטה הארכאולוגית(
81 ,79 ,56 ,21 Archéologique

 Charlemagne )קרל הגדול )שרלמן
22 ,18

פסלו 78  
קרל החמישי, קיסר )קרלוס 

129 Charles V )החמישי
18 Carloman ָקרלֹוָמן

קרמיקה, גאלו־רומית 20
ָקרנָבאלֶה, אֹוֶטל ראו אֹוֶטל 

ָקרנָבאלֶה
ָקרנָבאלֶה, מוזיאון ראו מוזיאון 

ָקרנָבאלֶה
 Le Rhinocéros )ה(קרנף )וֶלאן( 

113
353 ,352 Keur Samba ֶקר סמבה

317 Crêpes קרפ
297 Crêpes Suzettes קרפ סּוזֶט

קרקס 361
65 Crèche קֶרש

133 Cacharel ָקשאֶרל
 Héraklès Archer )ה(קשת )ּבּורֶדל(

178
קתדרלות

 ,43 ,11 Notre-Dame נוטר־דאם  
 ,198 ,82-85 ,80 ,79 ,78 ,48 ,47

375 ,363 ,347 ,346
St- סנט־אלכסנדר־ניֶיבסקי  

232 Alexandre-Nevsky
200 ,157 St-Denis סן־ֶדני  

ראו גם כנסיות  
 Catherine de’ קתרינה דה מדיצ'י

231 ,52 Medici

84 ,83 Ravy, Jean ראבי, ז'ן
 Rabelais, François ראּבֶלֶה, פרנסואה

166
358 Rugby ראגבי

Rameau, Jean- ראמֹו, ז'ן־פיליפ
44 Philippe

 ,81 ,79 ,45 Racine, Jean ראסין, ז'ן
342 ,240 ,153 ,120

 Raspail, ראסּפאי, פרנסואה, קברו
241 François, tombe

193 Rapp, Avenue ראּפ, ָאבֶנּו
 Ravaillac, ֶרבאיֶיק, פרנסואה
106 ,102 ,81 ,25 François

 ,324 Rabanne, Paco רבאן, פאקו
325

147 Redon, Odilon ֶרדֹון, אֹודילֹון
רדיו 375

 ,40 Radio-France רדיו־צרפת
347 ,345

ראו גם מוזיאון רדיו־צרפת  
 ,61 ,57 Rouault, Georges 'רּואֹו, ז'ורז

127 ,113
רֹואֹון אֹוֶטל ֶדה ראו אֹוֶטל ֶדה רֹואֹון

 Rohan, Princesse רֹואֹון, נסיכה
103 de

Rohan- רֹואֹון־סּוּביז, ָארמאן ֶדה
102 Soubise, Armand de

 Roux, Emile, tombe רּו, אמיל, קברו
247

 Archevêques de רּוָאן, ארכיבישופים
140 Rouen

 Rue )רּו אנרי ֶאן )היינריך היינה
265 Henri Heine

 Rue Barrelet de רּו ּבארלֶה ֶדה ריקּו
268 Ricou

 Rubens, Peter רּוּבֶנס, פיטר־פול
103 ,57 Paul

 Robespierre, רֹוּבֶסּפיֶיר, מקסימיליאן
159 ,131 ,81 ,31 ,30 Maximilien

 Quartier latin ה(רובע הלטיני(
148-59

בתי־קולנוע 354  
מאי 1968 מהומות הסטודנטים   

41 ,40
מפת האזור 149  

מפת רחובות 12, 13, 17  
מפת רחובות מאוירת 150-51  

רובע השעון ראו ָקרטיֶיה ֶדה 
ל'אֹורלֹוז'

177 Rue Bréa רּו ּבֶרָאה
 Robert II le רובר השני, החסוד, מלך

18 pieux, Roi
 Rue Bretonvilliers רּו ּברֹוטֹונביֶיה

263
151 Rue Galande רּו גאלאנד

110 Rogers, Richard רוג'רס, ריצ'רד
265 Rue d’Auteuil רּו ד'אֹוטֹויֶיה

273 Rue Damesme רּו דאֶמזָמה
272 Rue Daviel רּו ֶדביֶאל

 ,137 Rue de Buci רּו ֶדה ּבּוסי
363 ,339

 292 Rue de Belleville רּו ֶדה ּבֶלוויל
171 Rue de Tournon רּו ֶדה טּורנֹון
Rue des Trois- רּו ֶדה טרּוָאה פֶרר

266 Frères
 Rue de רּו ֶדה ל'ָאּבֶרבּוָאר

267 l’Abreuvoir

140 Rue de l’Odéon רּו ֶדה ל'אֹוֶדאֹון
 Rue de רּו ֶדה ל'ָאסֹומּפסיֹון

265 l’Assomption
 Rue de רּו ֶדה ל'ָארֶמה ד'אֹוריאן

267 l’Armée d’Orient
 Rue de la רּו ֶדה לָה ּבּוט־אֹו־קאי

272 Butte-aux-Cailles
 Rue de la רּו ֶדה לָה ּביֶאנֶפזאנס

259 Bienfaisance
 Rue de la רּו ֶדה לָה גראנז' באֶטליֶיר

261 Grange Batelière
 Rue de La Fontaine רּו ֶדה לָה פֹונֶטן

254
 Rue de la רּו ֶדה לָה ֶפרֹונֶרי

106 Ferronnerie
 Rue de 51 'רּו ֶדה מֹונמֹוראנסי מס

 114 Montmorency, No. 51
 Rue de רּו ֶדה מונפארנס

292 Montparnasse
267 Rue des Saules רּו ֶדה סֹול

 Rue des Cinq רּו ֶדה ֶסנק דיאמֹון
272 Diamants

151 Rue de Fouarre רּו ֶדה פּוָאר
 Rue de רּו ֶדה פירסֶטנּבֶרג

137 Fürstenberg
323 Rue de Paradis רּו ֶדה ָּפראדי

 Rue des רּו ֶדה פראן־ּבּורז'ּוָאה
323 ,94 Francs-Bourgeois

92 ,95 Rue des Rosiers רּו ֶדה רֹוזיֶיר
 ,130 Rue de Rivoli רּו ֶדה ריבֹולי

322
139 Rue du Dragon רּו דּו דראגֹון

 Rue du Général רּו דּו זֶ'נֶראל דּוּבֵיי
264 Dubail

264 Rue Donizetti רּו דֹוניזֶטי
 Rue du Steinkerque רּו דּו סָטנֶקרק

266
 Rue du רּו דּו פֹוּבּור דּו טאמּפל

261 Faubourg du Temple
Rue du Chat-qui- רּו דּו שָה־קי־ֶּפש

151 Pêche
 Rue des Arènes, 5 'רּו ֶדז ָאֶרן, מס

 163 No. 5
273 Rue Dieulafoy רּו דיֶילֶפּוָאה

 Rodenbach, רֹוֶדנבאך, ז'ורז', קברו
241 George, tombe

 Rodin, Pierre רודן, פייר־אוגוסט
146 ,61 ,57 ,44 Auguste

177 Balzac באלזאק  
 ,56 ,54 Musée Rodin מוזיאון רודן  

187 ,185 ,184
187 Le Baiser ה(נשיקה(  

פסל חזה של ויקטור הוגו 95  
 La Porte de l'enfer שערי הגיהנום  

144 ,54
 L'age d'airain תקופת הברונזה  

265
 ,146 Rude, François רּוד, פרנסואה

216 ,211 ,210
יציאת המתנדבים ב־1792 1792   
 61 Le Départ des Volontaires de

273 Rue Vandrezanne רּו ואנדֶרזאן
329 ,328 Rosa, Sabbia רוזה, ָסּבִיָה
270 Rue Jules César רּו ז'ּול ֶסזאר

 Rue Georges רּו ז'ורז' לארֶדנּוָאה
268 Lardennois

 Rosimond, Roze רֹוזימֹון, רֹוז ֶדה
224 de

272 Rue Gérard רּו זֶ'ראר
 Génie du )רוח השינה הנצחית )דאיֹון

181 Sommeil Eternel
 Les grandes )ה(רוחצות )פיקאסו(

101 baigneuses
 Rotonde de la רֹוטֹונד ֶדה לָה וילֶט

234 Villette
רֹוטּונדֹות 52-53

רוטשילד, הברונית אלן ֶדה 
 Rothschild, Baronne Hélène

203 de
276 Royal Monceau רֹויאל מֹונסֹו

266 Rue Lallier רּו לאליֶיה
 Roland Garros רולאן גארו

)איצטדיון( 358, 359
רולאן גארו)ס(, אליפות הטניס 
 Internationaux de הפתוחה

 ,62 France de Roland-Garros
358 ,63

 ,162 Rue Mouffetard רּו מּופטאר
363 ,339 ,323 ,166

259 Rue Murillo רּו מּורילֹו
 Rue רּו מיסיֶיה לֶה ּפראנס

292 Monsieur le Prince
61 Romantisme רומנטיציזם

157 Romanesque רומנסקי, פיסול
354 Rohmer, Éric רֹוֶמר, אריק

 Rond רֹון ּפּוָאה ֶדה שאנז־ֶאליזֶה
205 Point des Champs-Elysées

תחנת מוניות 389  
 Rondelet, Guillaume רֹונֶדלֶה, גיום

158 ,49
298 Rhône רון, יינות

 Rousseau, Henri )רּוסֹו, אנרי )המוכס
147 ,131 ,61 ))Le Douanier
Rousseau, Jean- רּוסֹו, ז'ן־ז'ק

96 ,29 ,28 Jacques
קברו 159  

230 ìPetite Russieî "רוסיה הקטנה"
292 Rue Ste-Anne רּו ֶסנט־ָאן

 Rue St-Séverin, 12 'רּו סן־ֶסבֶָרן מס
150 No.12

267 Rue St-Rustique רּו סן־רּוסטיק
רופאים, מקרי חירום 368

272 Rue Paulin-Méry רּו ּפֹולאן־ֶמרי
263 Rue Poulletier רּו ּפּולטיֶיה

 Rue Philippe Hecht רּו פיליּפ ֶאק
268

 Repaire du Bacchus רֹוֵּפיר ֶדה ּבאּכּו
335 ,334

266 Rue Frochot רּו פרֹושֹו
60 Rococo רוקוקו, אמנים

100 Roque, Jacqueline רֹוק, ז'קלין
338 ,192 Rue Cler רּו קלֶר
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350 ,349 Rock רוק, מוזיקה
 Rue רּו ָקמּפאניֶיה־ּפֶרמיֶיר

178 ,177 Campagne-Première
 De )רוקמת התחרה )וֶרמיר

124 kantwerkster
 Rue Quincampoix רּו ֶקנָקמּפּוָאה

107
 Rockefeller, John .רוקפלר, ג'ון ד

247 D
267 Rue Ravignan רּו ראביניאן

259 Rue Rembrandt רּו רמבראנדט
Rue Rémy-de- רּו ֶרמי־ֶדה־גּורמֹון

268 Gourmont
79 Rue Chanoinesse רּו שאנּוָאנֶס

353 ,351 Regine’s ֶרז'ין
 ,69 Résistance רזיסטאנס, תנועה

179 ,152
129 Régent, diamant ֶרזֶ'ן, יהלום

147 ,61 ,56 Réalisme ריאליזם
 Bataille de Rivoli )1797( ריבֹולי, קרב

32 ))1797
 Ribera, José ריּבֶָרה, חוזה דה

126 de
60 Rigaud, Hyacinthe ריגֹו, יאקינת

253 Louis XIV 14לואי ה־  
ריהוט

ימי הביניים 22  
)ה(מאה ה־17 26  

מהפכני 31  
מודרני 336, 337  

מוזיאון הלובר 129  
מוזיאונים 57  

ענטיקות 336-37  
רנסנס 25  

 Wright, Frank רייט, פרנק לויד
146 Lloyd

38 Ray, Man ריי, מאן
קברו 181  

 Reynolds, Sir ֶריינֹולדס, ג'ֹושּואה
126 Joshua

 Richter, Gerhard ריכטר, גֶרהארד
113

 Rilke, Rainer רילקה, ריינר־מריה
87 Maria

ריֶמנשנָייֶדר, טילמאן 
127 Riemenschneider, Tilman

113 Raysse, Martial ריס, ָמרשיָאל
276 ,132 ,117 Ritz ריץ

353 ,351-52 Ritz Club ריץ קלאב
325 ,324 Ricci, Nina ריצ'י, נינה

132 Ritz, César ריץ, ֶסזאר
ריקוד 348

)ה(ריקודים במּולֶן ֶדה לָה גאלֶט 
 Le Bal au Moulin de la )ֶרנּוָאר(

147 ,145 Galette
144 La Danse )ה(ריקוד )קארּפֹו(
 ,283 Rykiel, Sonia ריקיֶיל, סוניה

237 ,236 ,234
335 ,333 ,10 Richart רישאר

 Richelieu, Cardinal רישֶליֶיה, קרדינל
94 ,44

 Palais Royal ה(ארמון המלכותי(  
121 ,120 ,118 ,52 ,26

 Eglise de la כנסיית הסֹורּבֹון  
153 ,48 Sorbonne

 Institut de France מכון צרפת  
141

114 St-Eustache סנט־אּוסטאש  
 St-Paul – St-Louis סן־פול-סן־לואי  

47
 Trains de Banlieue רכבות פרברים

388
רכבות ראו רכבת, שירותים

 Funiculaire, רכבל, מונמארטר
363 ,223 Montmartre

רכבת, שירותים 33, 378-79
384 ,382 ,377 ,368 RER  

389 ,388 ,383 ,382 ,378 SNCF  
TGV, רכבות מהירות 179, 378,   

388 ,379
כרטיסים 384, 388  

מנמל־התעופה אל העיר 377,   
380-81

משרדי נסיעות 366, 367  
 Trains de Banlieue רכבת פרברים  

388
תחנות 388  

רכוש, ביטחון 368-69
רכיבה על אופניים ראו אופניים

 ,277 Relais Christine ֶרלָה כריסטין
287 ,283 ,279

80 Rambuteau ָרמּבּוטֹו
126 ,103 ,56 Rembrandt רמברנדט
45 Renée, Jeanmaire ֶרנֶה, ז'אנֵמייר
Renoir, Pierre- ֶרנּוָאר, פייר־אוגוסט
 ,131 ,61 ,59 ,56 ,44 ,36 Auguste

267 ,266 ,254 ,229 ,147 ,146
59 Gabrielle גבריאל  

 Le ה(ריקודים במּולֶן ֶדה לָה גאלֶט(  
 ,145 Bal au Moulin de la Galette

147
 Raynaud, Jean-Pierre ֶרנֹו, ז'ן־פייר

113
49 Wren, Christopher ֶרן, כריסטופר

רנסנס 17, 24-25, 48
103 Restout, Jean ֶרסטּו, ז'ן

ֶרסיּפֹון, מרכבת ארבעה )קּואדריגָה( 
209 Récipon, Quadriga

200 Resnais, Alain ֶרסנֶה, ָאלֶן
56 Raphael רפאל

 Troisième ה(רפובליקה השלישית(
147 ,36 République

 ,354 Reflets Médicis ֶרפלֶה ֶמדיסי
356

 Le Radeau )רפסודת מדוזה )זֶ'ריקֹו
240 ,124 de la Méduse

 Petite )רקדנית צעירה בת 14 )ֶדגָה
146 danseuse de 14 ans

 ,350 ,349 Rex Club ֶרקס קלאב
353 ,351

325 ,324 Rech, Georges 'ֶרש, ז'ורז
רשימות, מגזינים 340, 366-67

 Reichelt )ֶרשֶל )הציפור האנושית
194

רשתות מלונות 279, 280

298 Chablis שאּבלי, יין
354 Chabrol, Claude שאּברֹול, קלוד

 Château de שאטֹו ֶדה ּבּוָאה־ּפֶראֹו
255 Bois-Préau

 Château des שאטֹו ֶדה ּברּויאר
229 Brouillards

 Château de שאטֹו ֶדה ואנֶסן
235 Vincennes

 Château de שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון
255 ,33 ,32 Malmaison

Châteauneuf- שאטונֶב-דּו-ּפאּפ, יין
298 du-Pape

196- Quartier Chaillot שאיֹו, אזור
203

מפת האזור 197  
מפת רחובות מאוירת 198-99  

מפת רחובות 3, 9-10  
שאיֹו, ארמון ראו ארמון שאיֹו

 Chalgrin, שאלגֶרן, ז'ן פרנסואה
171 ,140 Jean-François

 Arc de Triomphe שער הניצחון  
210 ,209

שאלּו, פייר ֶדה, אב מנזר קלּוני 
154 Chalus, Pierre de

Champs-Elysées שאנז־ֶאליזֶה
מפת האזור 205  
בתי־קולנוע 354  

מפת רחובות 3-4, 5, 11  
מפת רחובות מאוירת 206-07  

שדרה 35, 131, 205, 207, 209  
 Chantilly שאנִטיִי, נסיעה ברכבת

388
 ,317 ,324 ,322 ,41 Chanel שאנֶל

328
353 Champmeslé שאנֶמזלֶה

 ,342 Chansonniers ׁשאנסֹוניֶירים
344

 Chapelle des שאֶּפל ֶדה לֹומּבאר
350 Lombards

 Chapelle du שאֶּפל דּו מרטיר
225 Martyre

 Chapelier, Hervé שאֶּפליֶיה, ֶארבֶה
329 ,328

327 ,326 Charvet שארבֶה
 Chardin, שארֶדן, ז'ן־בטיסט־סיֶמאֹון

60 ,56 Jean-Baptiste-Siméon
 Chartres שארטר, נסיעה ברכבת

388
 Cathédrale שארטר, קתדרלה

 ,193 Notre-Dame de Chartres
200

שארל־דה־גול־רּוָאסי, נמל־תעופה 
 Roissy-Charles-de-Gaulle )CDG(,

380-81 ,379 ,376-77 aéroport
 Charles שארל החמישי החכם, מלך

 ,92 ,86 ,23 ,19 V le Sage, Roi
129 ,123

 Charles X, Roi שארל העשירי, מלך
179 ,19

 Musée national de la מוזיאון הצי  
201 Marine

שארל הראשון האמיץ, דוכס 
Charles de Valois- ּבּורגֹוניֶיה

 Bourgogne Charles le Téméraire
18

 Charles שארל הרביעי היפה, מלך
19 IV le Bel, Roi

שארל השביעי המנצח, מלך 
19 Charles VII le Victorieux, Roi

 Charles שארל השישי השוטה, מלך
19 VI le Fol, Roi

 Charles שארל השלישי השמן, מלך
18 III le Gros, Roi

 Charles שארל השלישי התם, מלך
18 III le Simple, Roi

 Charles VIII, שארל השמיני, מלך
88 ,19 Roi

 Charles II שארל השני הקירח, מלך
18 le Chauve, Roi

 Charles IX, שארל התשיעי, מלך
19 Roi

 Charles de Bourbon שארל מּבּורּבֹון
138

 ,333 Charcuterie שארקּוטרי 
335

 Le )שבועת האחים ההוראטים )דויד
60 Serment du Horatii

שבלולים 297, 321
 ,61 ,44 Chagall, Marc שגל, מארק

247 ,227 ,215 ,178 ,112
 A la לרוסיה, החמורים והאחרים  
 Russie, aux ânes et aux autres

111
שגרירויות 375

 ,11 Champ-de-Mars שדה מארס
191 ,52

שדה מארס, טבח )1791( 30
 Chez Madame שֶה מאדאם ארתור

344 ,343 Arthur
266 Chat Noir שָה נּוָאר

שוטרי תנועה 383
117 Chaumet שֹוֶמה

 Chopin, Frédéric שופן, פרדריק
132 ,87

מצבה 258  
קברו 240  

 Marché Enfant 'שוק ֶאנפאן רּוז
338 Rouges

 Marché d’Aligre שוק ד'ָאליגר
338 ,235

 Marché aux Timbres שוק הבולים
338

 Marché aux Fleurs שוק הפרחים
363 ,338 ,81 ,79

 Marché aux שוק הפרחים ֶטרן
338 Fleurs Ternes

 Marché aux שוק הפרחים ָמדלֶן
338 Fleurs Madeleine

שוק הפשפשים של מֹונטֶריֶיה 
 Marché aux Puces de Montreuil

339
שוק הפשפשים של ָסנט־אּוֶאן 

 Marché aux Puces de St-Ouen
363 ,339 ,233

 Marché aux Oiseaux שוק הציפורים
81 ,79

שוקולד, חנויות 333, 335
339 Marché Joinville שוק ז'ּוָאנוויל

שוקים 338-39
Beauveau St- ּבֹובֹו סנט־אנטואן  

233 Antoine
לילדים 363  

)ה(מיטב של פאריז 322-23  
 ,161 Rue Mouffetard רּו מּופטאר  

339 ,166 ,162
338 ,190 Rue Cler רּו קלֶר  

שוקי פירות 338-39
שוקי פשפשים 233, 338, 339, 363

353 ,352 Showcase שֹוֶקס
 Marché St-Germain שוק סן־זֶ'רֶמן

338 ,137
338 Marché St-Pierre שוק סן־פייר

 Marché de la שוק ּפֹורט ֶדה ואנב
339 ,322 Porte de Vanves

 Marché שוק ּפֶרזידאן־וילסֹון
339 Président-Wilson

339 Marché Raspail שוק ראסּפאי
 Marché Rue de שוק רּו ֶדה לֶבי

339 Lévis
 Marché שוק רּו ֶדה ֶסן ורּו ֶדה ּבּוסי

339 Rue de Seine et Rue de Buci
 Marché Rue שוק רּו מֹונטֹורגֵיי

339 Montorgueil
 Marché Rue שוק רּו מּופטאר

339 Mouffetard
 Marché Rue שוק רּו ּפֹונסלֶה

339 Poncelet
338 Marché Rue Cler שוק רּו קלֶר

שור מכונף עם ראש אדם )אשורי( 
128

 Rose d'or de שושנת הזהב מבאזל
157 ,154 Minucchio da Siena

שחייה 67, 358, 362
שטיחי־קיר

167 ,26 Gobelins גֹוּבלֶן  
 Musée de Cluny מוזיאון קלּוני  

157 ,156 ,154
שטרות ומטבעות 371

329 ,328 .Stern, H .שטרן, ה
שיט על הנהר 67-71, 362

 Shimada, Junko שימאָדה, ג'ּונקֹו
325 ,324

שיניים, טיפולים דחופים 368
40 Chirac, Jacques שיראק, ז'ק

 Les Trois )שלוש היפהפיות )זאדקין
178 Belles

48 Chelles, Jean de שֶל, ז'ן ֶדה
246 Chemetov, Paul שֶֶמטֹוב, פול

335 ,334 ,299 Champagne שמפניה

 Champaigne, שָמָּפניֶיה, פיליפ ֶדה
Philippe de

60 La Cène ה(סעודה האחרונה(  
דיוקנו של הקרדינל רישֶליֶיה   

44 Cardinal de Richelieu
 Les Deux )שני האחים )פיקאסו

100 Frères
שעווה, בובות, מוזיאון השעווה גֶרבֶן 
 ,58 Statues en cire, Musée Grévin

363 ,218 ,108
שעון 375

שעונים 32
251 Versailles וורסאי  

 Tour de 'טּור ֶדה ל'אֹורלֹוז  
71 l’Horloge

 Eglise de la כנסיית הסֹורּבֹון  
153 Sorbonne

 Le Défenseur du Temps מגן הזמן  
109 ,107

שעות שמש 63
 ,43 Arc de Triomphe שער הניצחון

210-11 ,205
היסטוריה 34-35  

לוח מאורעות 210  
 Tombe du קבר החייל האלמוני  

210 ,38 Soldat inconnu
תבליטים 146  

תהלוכת החתונה של נפוליאון   
211

תכונות המבנה 210-11  
 Arc de שער הניצחון ָקרּוֶסל

 ,122 ,33 Triomphe du Carrousel
130

 La Porte de )שערי הגיהנום )רודן
144 ,54 l'enfer

שערי המרה במלונות 277
שעשועים אדריכליים, פארק ֶדה 

 Les Folies, Parc de la לָה וילֶט
236 Villette

 Shakespeare, שקספיר, ויליאם
342 ,120 William

380 Cherbourg שֶרּבּורג
 Les deux )שתי הדוברות )ֶדֶרן

112 péniches
שתי נשים רצות על החוף )פיקאסו( 

 Deux femmes courant sur la
101 plage

תהילת גן העדן, כיפת האֹוֶטל 
 Dôme de )ֶדז ֶאנבאליד )לָה פֹוס

189 L'hôtel des Invalides
 Thomas, תֹומא, ָאמּברּוָאז, פסלו

258 Ambroise
95 Thomas, Petit תֹומא, ֶּפטי
תחבורה בשעות הלילה 341

תחבורה עירונית, מוזיאון ראו )ה(
מוזיאון לתחבורה עירונית

תחנות ראו מטרו; רכבת, שירותים; 
ולפי תחנות

 Gare תחנת־הרכבת אֹוסֶטרליץ
388 ,381 ,379 d’Austerlitz
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 Gare de l’Est תחנת־הרכבת ֶאסט
388 ,381 ,379

 Gare de Lyon תחנת־הרכבת ליון
388 ,381 ,378-79 ,276

משרד נסיעות 367  
295 Le Train Bleu לֶה טֶרן ּבלֶה  

 Gare תחנת־הרכבת מונפארנס
388 ,380 Montparnasse

 Gare du Nord תחנת־הרכבת נֹור
388 ,381 ,379 ,276

Gare St- תחנת־הרכבת סן־לאזאר
388 ,379 Lazare

 Gare תחנת־הרכבת רּוטיֶיר
381 Routière

תחרות קפיצות הראווה 
 Jumping הבינלאומית של פאריז

62 International de Paris
תיאטרון 342-44

 ,342 Café d’Edgar תיאטרון ֶאדגאר
361 ,350 ,344

 Odéon-théâtre de תיאטרון אֹוֶדאֹון
344 ,342 ,140 ,45 l’Europe

 Théâtre de La תיאטרון אּושֶט
344 ,342 Huchette

 Théâtre de l’Atelier תיאטרון ָאטליֶיה
344 ,342 ,266

 344 ,342 Antoine תיאטרון אנטואן
תיאטרון באנגלית 343

תיאטרון בובות 343, 361
תיאטרון בובות, מופעים 343, 361
 Théâtre de la תיאטרון הבסטיליה

348 Bastille
 Théâtre ה(תיאטרון הלאומי קֹולין(

344 ,342 National de la Colline
 Théâtre de la ה(תיאטרון העירוני(

347 Ville
 Théâtre du Soleil תיאטרון השמש

344 ,342
 Théâtre Marigny תיאטרון מאריניִי

344 ,342

 Théâtre du תיאטרון שאטלֶה
348 ,347 ,345 Châtelet

 Théâtre National de תיאטרון שאיֹו
344 ,342 ,200 ,199 Chaillot

 Théâtre des תיאטרון שאנז־ֶאליזֶה
 ,346 ,345 ,178 Champs-Elysées

348 ,347
 תיאטרון תחת כיפת השמיים 

343
 Thierry, Alexandre תיֶירי, אלכסנדר

186
 Thierri IV, Roi תיֶירי הרביעי, מלך 

18
 Thierri III, תיֶירי השלישי, מלך

18 Roi
תיקים, חנויות 328, 329

 Joyaux de la תכשיטי הכתר
129 Couronne

תכשיטים 24
 Musée de Cluny מוזיאון קלּוני  

157
חנויות 328, 329  

 Le Grands )תמונות מאי )לֶה ּברֹון
84 Mays

תעלות
שיט בסירה 73, 362  

מעבורות 72  
 Canal St-Martin תעלת סן־מארָטן

234 ,44
שיט בסירה 73  

מסלולי הליכה 257, 260-61  
)ה(תערוכה )ה(בינלאומית לאמנות 

 Foire Internationale בת־זמננו
64 d’Art Contemporain

)ה(תערוכה הבינלאומית לאמנות 
 Exposition des )1925( דקורטיבית

38 )Arts Décoratifs )1925
)ה(תערוכה העולמית של 1855 

 Exposition universelles )1855(
206 ,34

)ה(תערוכה העולמית של 1867 
 )Exposition universelles )1867

246 ,35
)ה(תערוכה העולמית של 1889 

 )Exposition universelles )1889
193 ,36

)ה(תערוכה העולמית של 1889 
 )Exposition universelles )1889

192 ,52
)ה(תערוכה העולמית של 1900 

 )Exposition universelles )1900
247 ,208 ,206 ,191 ,144

)ה(תערוכה העולמית של 1937 
 Exposition spécialisée 1937

 53 de
)ה(תערוכה העולמית של 1937 

 Exposition spécialisée de 1937
 208 ,196

)ה(תערוכה העולמית של 1937 
 Exposition spécialisée 1937

 200 de
)ה(תערוכה הקולוניאלית )1931( 

 Exposition coloniale )1931(
235 ,39 internationale

תערוכות עולמיות 244
תערוכת החקלאות הבינלאומית 

 Salon International d’Agriculture
62

 Salon de תערוכת המכוניות
64 l’Automobile

 Salon תערוכת הסוסים של פאריז
65 du Cheval de Paris

תערוכת הסירות הבינלאומית 
 Salon Nautique של פאריז

65 International de Paris
 L'age d'airain )תקופת הברונזה )רודן

265
תשר

במלונות 277  
במסעדות 294  

A
332 ,331 Abbey Bookshop

Action Christine Odeon )בית־
קולנוע( 356

Action Écoles )בית־קולנוע( 356
383 ADA

379 Aer Lingus
329 ,328 Agatha

327 ,325 ,324 ,11 Agnès B
337 ,336 ,10 Air de Paris

332 ,331 A la Civette
335 ,334 Alléosse

 Allo Logement Temporaire
282 ,280

332 ,331 A l’Olivier
327 ,326 Alternatives

294 ,293 ,130 ,11 Angélina
 344 ,342 Antoine

Antoine )תיאטרון( 342, 344
362 Apache

Arlequin )בית־קולנוע( 356
389 Artaxi

337 ,336 Artcurial
 ,331 Art, Nature, Harmonie

332
280 ,278 ASLOM

 Association des Paralysés de
367 France

361 Atelier des Enfants
280 ,278 At Home in Paris

 Auberge de la Bonne
267 Franquette

 Auberge de la Reine Blanche
263

362 ,332 ,331 Au Nain Bleu
360 Au Paradis des Petits

11 Au Petit Marguery
 Automobile Club de l’Ouest

358
350 Aux Trois Mailletz

 Aux Vrai Produits d’Auvergne
335 ,333

B
360 Babychou Services

327 ,326 Baby Dior
350 Baiser Salé

335 ,334 Barthelemy
329 ,328 Bas et Haut

353 ,351 ,350 ,349 Bataclan
 362 ,73 ,72 Bâteaux Mouches

72 Bâteaux Parisiens
73 Bâteaux Vedettes

264 Batifol
353 Batofar

Beaubourg MK2 )בית־קולנוע( 
356

329 ,328 Berluti

383 Bicloune
383 Bicy-Club

BNP ּפאריּבָה, טורניר מאסטרס 
64 BNP Paribas Masters

327 ,326 Bonpoint
327 ,326 Bonton

Bouffes-du-Nord )תיאטרון( 
344

344 ,342 Bouffes-Parisiens
 ,333 Boulangerie de l’Ouest

335
 British and American

369 Pharmacy
379 ,376 British Midland
367 British tourist office

378 Brittany Ferries
Budget )השכרת רכב( 383

332 ,330 By Terry

C
329 ,328 Cadolle

152 Café Cluny
44 Café Cyrano

 ,350 ,344 ,342 Café d’Edgar
361

 ,139 ,137 ,136 Café de Flore
344 ,343 ,293 ,143

344 ,342 Café de la Gare
172 Café de la Mairie

213 ,212 ,142 Café de la Paix
142 Café de Paris
142 Café d’Orsay

217 Café Drouant
 10 Café Marly

142 Café Tortini
332 ,331 Calligrane

 Camping du Bois de Boulogne/
280 ,279 Île de France

 73 Canauxrama
337 ,336 Cappellini

335 ,334 Caprices de l’Instant
329 ,328 Carel

367 Cars Rouges
382 Carte Paris Visite

344 ,342 Cartoucherie
332 ,331 Cassegrain

353 ,351 Castel’s
 ,349 Caveau de la Huchette

350
 ,342 Caveau de la République

344
349 Caveau des Oubliettes

335 ,334 Caves Taillevent
Central Belem )מוניות( 389
369 Centre Médical Europe

350 Chapelle des Lombards
327 ,326 Charvet

266 Chat Noir

344 ,343 Chez Madame Arthur
332 ,330 Christofle

356 Cinema Studio Galande
356 Cinema Studio Galande

356 Cine Sorbonne
200 ,199 Cinéaqua

350 Cithéa
367 Cityrama

143 Claude Alain
353 ,351 Club Med World

326 Colette
 Comédie des Champs-Elysées

344 ,342
 Comédie des Champs-Elysées

344 ,342
 comité national conseillers du

 commerce extérieur de la
337 ,336 France

325 ,324 Comme des Garçons
 ,324 Comptoir des Cotonniers

325
 Conservatoire d’Art

347 ,346 Dramatique
329 ,328 Cosmo Paris
344 ,343 Crazy Horse

348 Créteil

D
335 ,333 Dalloyau

353 Dancing de la Coupole
335 ,333 Debauve & Gallais

332 ,331 Dehillerin, E
 379 ,376 Delta Air Lines

 Depôt-Vente de Buci-Bourbon
327 ,326

344 ,342 Deux Anes
332 ,331 Deyrolle

329 ,238 Dinh Van
332 ,331 Diptyque

379 Directours
350 ,349 Divan du Monde

335 ,333 Divay
332 ,330 DOM

337 Drouot-Montaigne
337 Drouot-Nord

289 ,282 Duc de St-Simon
327 ,326 Du Pareil au Même
 ,336 Durand-Dessert, L et M

337

E
379 Easy

332 ,330 Eiffel Shopping
332 ,330 Ekobo

12 281 ,280 12 Ely
 ,266 Elysée-Montmartre

353 ,352
327 ,326 Eres

שמות מסחריים
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359 ,358 Espace Vit’halles
378 Eurolines
383 Europcar

335 ,334 Ex Cellar France

F
383 ,359 Fat Tire Bike Tours

 ,216 ,214 ,213 ,10 Fauchon
335 ,333

329 ,328 Fenestrier
329 ,328 Fifi Chachnil

367 ,366 ,341 ,340 ,321 FNAC
 FNAC Micro-informatique 

321
344 ,343 Folies Bergères

280 France Appartements
359 ,358 France Galop

280 ,279 ,278 France-Lodge
361 France Miniature

372 France Télécom
367 France Tourisme

332 ,330 Frédéric Malle
 Fromagerie Quatrehomme

335 ,334
327 ,326 Froment-Leroyer

329 ,328 Furla

G
G7 )מוניות( 341

327 ,326 Gaëlle Barré
344 Gaiéte Montparnasse

 337 ,336 Galerie 1900-2000
336 Galerie Documents

 ,336 Galerie du Jour Agnès B
337

 ,336 Galerie Jeanne Bucher
337

337 ,336 Galerie Lelong
337 ,336 Galerie Sentou

337 ,336 Galerie Sit Down
337 Galerie Templon

332 ,331 Galignani
335 ,333 Ganachaud

356 Gaumont Marignan
332 ,331 Gibert Joseph

370 Global Change
359 ,358 Golf de Chevry

 Golf de St-Quentin en Yvelines
359 ,358

359 ,358 Golf de Villennes
280 ,279 Good Morning Paris

329 ,328 Goyard
 Grand Amphithéâtre de la

347 ,346 Sorbonne
215 Grand Café

 Grande Halle de la Villette
350 ,236

354 ,350 ,349 Grand Rex
Grand Trianon )בית־קולנוע( 

 266

 ,62 Grandes Eaux Musicales
249

63 Grandes Eaux Nocturnes
329 ,328 Grevi
329 ,328 Gucci

332 ,330 Guerlain
344 ,342 Gymnase-Marie Bell

H
353 Hammam Club

Hébertot )תיאטרון( 342, 344
335 ,334 ,213 ,10 Hédiard

326 ,325 Hennes
328 ,325 ,324 Hermès

383 Hertz
332 ,331 Hervé Gambs

379 Hilton
 ,358 Hippodrome d’Auteuil

359
 Hippodrome de Longchamp

359 ,358
 ,358 Hippodrome de St-Cloud

359
 Hippodrome de Vincennes

359 ,358
 Hippodrome Maisons-Lafitte

359 ,358
379 Holiday Inn

285 ,282 ,276 Hôtel de Crillon
286 ,283 Hôtel de l’Abbaye

278 Hôtel des Grands Hommes
 ,283 Hôtel du Jeu de Paume

284
 Hôtel Four Seasons George V

 277 ,276
277 Hôtel Meurice

 Hôtel Prince de Galles Sheraton
279

HSBC )בנק( 370

I
332 ,331 I Love My Blender

353 ,352 I Love Opera
356 Images d’Ailleurs

281 ,280 ,278 Interhome
 International Herald Tribune

331
326 ,325 Isabelle Marant

ISIC )כרטיס( 374

J
327 ,326 Jacadi

326 ,325 Jay Ahr
350 Jazz-Club Lionel Hampton

359 ,358 Jean de Beauvais
329 ,328 Jet-Set

 Jeu de Paume et de Squash
358

332 ,331 Jeux Descartes
329 ,328 Jonak

K
353 ,352 Keur Samba

350 Kibélé
360 Kid Services

367 ,347 Kiosque Théâtre
11 Kong

326 ,325 Kookai

L
329 ,328 La Boîte à Bas

La Bruyère )תיאטרון( 342, 344
337 ,336 La Calinière

335 ,334 La Cave des Martyrs
332 ,330 La Chaise Longue

350 ,349 La Cigale
326 ,325 LA City

 143 ,179 La Closerie des Lilas
292 ,178 ,176 ,143 La Coupole

335 ,333 La Durée
335 ,334 La Fermette

 ,352 ,350 ,349 La Flêche d’or
353

 ,334 La Fromagerie d’Auteuil
335

 ,334 La Fromagerie d’Auteuil
335

10 La Grande Epicerie
332 ,331 La Hune

353 ,344 ,343 La Java
353 ,352 La Loco

280 La Maison de l’UCRIF
 ,334 La Maison de Millésimes

335
387 La Maison du Cantal

 ,333 La Maison du Chocolat
335

332 ,331 La Maison du Miel
373 ,372 La Poste
336 L’Arc en Seine

292 ,143 La Rotonde
332 ,330 L’Artisan Parfumeur

 ,334 La Sablaise Poissonnerie
335

206 Lasserre
293 La Table d’Anvers

Latina )בית־קולנוע( 356
293 La Tour d’Argent

337 ,336 Lavignes-Bastille
335 ,334 Lavinia

378 LD Lines
Le Balzac )בית־קולנוע( 356

353 ,352 Le Cab
353 Le Cabaret Milliardaire

353 ,352 Le Cabaret Sauvage
294 Le Carré des Feuillants

353 ,352 Le Casbah
Le Champo )בית־קולנוע( 356

325 ,324 L’Eclaireur
370 Le Comptour des Tuileries

335 ,334 L’Ecume Saint-Honoré

353 ,352 Le Day Off
353 Le Depôt

332 ,331 Le Divan
350 ,349 Le Duc des Lombards

353 Le Duplex
263 Le Fin Gourmet
262 Le Flore en l’Ile

353 Le Gibus
335 ,334 ,10 Legrand

 Le Grand Hôtel Intercontinental
291 ,283

335 ,334 Le Jardin Fromager
195 Le Jules Verne

293 Le Loir dans la Théière
353 ,352 La Maroquinerie

211 Le Monde
 ,326 Le Mouton à Cinq Pattes

327
335 ,333 Lenôtre

294 Le Pavillon Montsouris
 Le Petit Journal Montparnasse

350 ,349
 Le Petit Journal St-Michel

350 ,349
344 ,342 Le Point Virgule

353 Le Queen
266 Le Saint Jean

361 Le Saint Lambert
353 ,351 Les Bains-Douches

335 ,334 Les Caves Augé
 ,334 Les Caves du Panthéon

335
280 Les Citadines

 Les Compagnons du Voyage
367

Lescot )עבודות בנייה( 106
 ,136 ,135 Les Deux Magots

293 ,143 ,138
 ,330 Les Drapeaux de France

332
344 ,343 Les Editeurs

292 ,143 Le Sélect
335 ,333 Les Panetons

353 Les Planches
389 ,341 Les Taxis Bleus

353 ,352 L’Etoile
353 Le Triptyque

353 ,352 Le Troisième Lieu
353 ,352 Le VIP

287 ,283 ,276 L’Hôtel
344 ,343 Lido

 ,331 L’Officiel des Spectacles
366-67 ,360

 327 ,326 Loft Design By
329 ,328 Lollipops

329 ,328 Longchamp
 Longchamp, Hippodrome de

 359 ,358
 ,119 Louvre des Antiquaires

337 ,336 ,120

356 Lucenaire
332 ,330 ,323 Lumicristal

Lutétia )מלון( 283, 287
Lutétia )מלון( 283, 287

M
326 ,325 Mac Douglas

353 ,352 MadaM
Madeleine )תיאטרון( 342, 344

335 ,333 Maison de la Truffe
348 Maison des Arts de Créteil

 Maison Internationale de la
 Jeunesse et des Etudiants

280 ,279
325 ,324 Maje

Majestic Bastille )בית־קולנוע( 
356

360 Mamynoo
326 ,325 Mango

325 ,324 Marcel Marongiu
331 ,293 ,292 Mariage Frères

329 ,328 Mauboussin
354 Max Linder Panorama

325 ,324 MaxMara
329 ,328 Mercié, Marie
329 ,328 Metal Pointu’s

Michel )תיאטרון( 342, 344
329 ,328 Mikimoto
353 ,352 Mix Club

Mobilis )כרטיס( 382
Model )סירות( 169, 362, 363

332 ,331 Monceau Fleurs
327 ,326 Montaigne Market

Montparnasse )תיאטרון( 342, 
344

353 ,352 Mood
335 ,333 Moulin de la Vierge

325 ,324 Muji
332 ,330 Muskhane

N
350 ,349 New Morning
350 ,349 New Morning

Nicolas )חנויות יין( 224, 335
387 Noctilien

378 Norfolkline
Normandy )מלון( 118

353 Nouveau Casino
379 Nouvelles Frontières

379 ,280 Novotel
359 Novotel Tour Eiffel

O
 Office du Tourisme et des

367 ,366 Congrès
350 ,349 Olympia

347 ,345 Opéra Comique

P
356 ,354 Pagode

Palais d’Omnisports de Paris-
359 ,358 ,350 ,349 Bercy

Palais Royal )תיאטרון( 342, 
344

344 ,343 Paradis Latin
332 ,330 Parfums Caron

 Paris Appartements Services
280 ,278

 ,359 Paris à Velo c’est Sympa!
383

383 ,359 ,357 Paris Bike Tour
73 Paris Canal Company

366 ,361 ,357 ,331 Pariscope
340 Paris Magazine

360 Paris Mômes
367 Paris Vision

332 ,331 Pascal Mutel
382 Passe Navigo

 Patinoire d’Asnières-sur-Seine
359 ,358

332 ,331 Pep’s
Père Lachaise )תחנת מוניות( 

389
379 Périphérique

327 ,326 Petit Bâteau
335 ,333 Petrossian

37 Pharamond
 Pharmacie Anglo-Americaine

369
369 Pharmacie Bader

369 Pharmacie des Halles
369 Pharmacie Les Champs

Pierre de Coubertin )איצטדיון( 
359

280 Pierre et Vacances
335 ,333 ,10 Pierre Hermé

329 ,328 Pietra Dura
359 Piscine des Amiraux

362 Piscine des Halles
 Piscine Henry de Montherlant

359 ,358
 ,358 Piscine Josephine Baker

359
 Piscine Pontoise-Quartier

359 Latin
359 Piscine St-Germain

359 Piscine St-Merri
Place de Clichy )תחנת מוניות( 

398
 Place Denfert-Rochereau

)תחנת מוניות( 389
 ,282 ,278 ,276 Plaza Athénée

291
325 ,324 Plein Sud

378 P&O
329 ,328 Poiray

 ,334 Poissonnerie du Dôme
335

335 ,334 Poissonnerie Lacroix
369 ,368 Pompiers
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Porte St-Martin )תיאטרון( 344
335 ,333 Pou

325 ,324 Prada
329 ,328 Princess Tam Tam

326 ,325 Promod
379 Pullman

Q
379 ,376 Qantas

 Quai de Seine/Quai de la Loire
MK2 )בתי־קולנוע( 354, 356

R
Racine Odeon )בית־קולנוע( 

356
326 ,325 Rag Time

 ,384 ,383 ,382 ,377 RATP
386-87

 RATP Voyages Accompagnés
367

326 ,325 ,324 Réciproque
356 ,354 Reflets Médicis

353 ,351 Regine’s
 ,279 ,277 Relais Christine

287 ,283
 Renaud-Barrault Company

206
335 ,334 Renaud Michel

335 ,334 Repaire du Bacchus
384 ,382 ,377 ,368 RER

280 Résidence du Roy
 Résidence Internationale de

280 Paris
353 ,351 ,350 ,349 Rex Club

335 ,333 ,10 Richart
276 ,132 ,117 Ritz

353 ,351-52 Ritz Club
359 ,358 Ritz Gym

 359 ,358 Roland Garros
280 Royal Garden St-Honoré

379 ,376 Ryanair
335 ,334 Ryst-Dupeyron

S
355 Salle Garance

347 ,345 Salle Pleyel
 ,330 Salons du Palais Royal

331
369 SAMU

353 ,352 Satellit Café
329 ,328 Scooter

378 Seacat
378 Seafrance

332 ,330 Sephora
337 Service des Domaines

353 ,352 Showcase

327 ,326 Sinéquanone
327 ,326 Six Pieds Trois Pouces
Sixt-Eurorent )השכרת רכב( 

383
375 ,341 Smith, W H

389 ,383 ,382 ,378 SNCF
353 ,352 Social Club, Le

 Sofitel Paris Club Med Gym
359

368 SOS Dentaire
368 SOS Dépression

368 SOS Help
368 SOS Médecin

327 ,326 Spree
 Squash Club Quartier Latin

359 ,358
359 ,358 Squash Montmartre
40 ,359 ,358 Stade de France

St-André des Arts )בית־קולנוע( 
356

327 ,326 Stella Cadente
280 ,279 St-Christopher’s Paris

St-George’s )תיאטרון( 342, 
344

 356 Studio 28/
Sunset )מועדון ג'אז( 349, 350

T
353 ,352 Tango, Le

327 ,326 Tartine et Chocolat
 ,331 Tea and Tattered Pages

332
327 ,326 Teddy’s

327 ,324 Tehen
327 ,324 Tehen

359 ,357 Tennis de la Faluère
359 ,357 Tennis Luxembourg

335 ,333 Terrier
 Trains( )רכבות מהירות( TGV

 ,378 ,179 )à Grande Vitesse
388 ,379

348 Théâtre de la Bastille
 ,342 Théâtre de La Huchette

344
344 Théâtre de l’Aquarium

 ,342 ,266 Théâtre de l’Atelier
344

344 Théâtre de la Tempête
347 Théâtre de la Ville

344 Théâtre de l’Epée de Bois
 Théâtre des Champs-Elysées

348 ,347 ,346 ,345 ,178
 ,345 Théâtre du Châtelet

348 ,347
344 Théâtre du Chaudron

347 Théâtre du Grévin
206 Théâtre du Rond Point
344 ,342 Théâtre du Soleil

28 Théâtre Française
176 Théâtre Montparnasse

 Théâtre National de la Colline
344 ,342

344 Théâtre Sudden
340 The City

 The Red Wheelbarrow
332 ,331 Bookstore

329 ,328 Toni Pato
350 ,349 Trabendo

295 Train Bleu
Train Bleu )מסעדה( 295

378 Transmanche Ferries
370 Travelex

TVA )מע"מ( 320, 374

U
279 UCRIF

UGC Ciné-Cité Bercy )בית־
קולנוע( 356

UGC Ciné-City les Halles )בית־
קולנוע( 356

361 Une Journée au Cirque

V
383 ,382 ,357 Vélib’

327 ,324 Ventilo
337 ,336 Verreglas

327 ,324 Victoire
225 ,333 Vignon

337 ,336 Village St-Paul
337 ,336 ,191 Village Suisse

332 ,331 Village Voice
132 Villandry

 ,340 ,321 Virgin Megastore
341

W
353 ,351 WAGG

317 Wine and Bubbles
332 ,331 Wolff et Descourtis

10-11 World Bar
352 ,351 World Place

Y
327 ,326 Y-3

329 ,328 Yoba
332 ,330 Yves Delorme

Z
327 ,324 Zadig et Voltaire

327 ,326 Zara
353 ,351 Zed Club

350 ,349 ,235 Zénith



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

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

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על פאריז?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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