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כיפתה�המוזהבת�של�קתדרלת�איָסק�הקדוש��לגדתו�של�הנהר�ניבָה

ן גדת הארמו
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r�ארמון�השיש

y�גן�הקיץ

מוזיאון
w�84�93 'ההרמיטאז��עמ

מבנים�עתיקים
בית�פאברז�ה�9

בית־הספר�לרכיבה�
של�משמר�הפרשים�4

מפקדת�הצי�1
פרש�הארד�3

כנסייה
קתדרלת�איָסק�הקדוש�

עמ' 81�80�5

ו�המים�הדרומי�של�סנט�פטרבורג�ק
שאזורים� ובהדר� בפאר� התברך�
הרציפים� לו�� מעטים�משתווים�
מאבן�שחם�משתרעים�לאורכם�של�שני�
ק�מ��מבניין�הסנאט�במערב�ועד�ארמון�
הקיץ�של�פיוטר�הגדול�במזרח��והאזור�
כולו�רצוף�ארמונות�של�בני�האצולה�וגש־
רים�מקושטים�החוצים�את�התעלות��

ומפורסמים�בעולם�כולו��ובצדק�
כל�נדבך�בתולדותיה�של�העיר�ניכר�
באזור�עשיר�זה��פרש הארד��פסלו�של�
פיוטר�הגדול�מאת�פאלקֹונֶה��מהווה�
עדות�ניצחת�לשאפתנות�הקיסרית��
ואילו�בכיכר�שבה�הוא�ניצב�התקוממו�

ב־�����המורדים�הֶדָקּבריסטים�נגד�משטר�
הצאר��בארמון�החורף�שתכנן�ָרסטֶרלי�
�המהווה�אגף�של�ההרמיטאז���שבכיכר�
הארמון��ניכר�הפאר�של�רוסיה�הקיס־
רית��ואילו�אש־התמיד�בוערת�בשדה�
מארס�כתזכורת�קודרת�לקורבנות�

המהפכה�
כיפתה�המרהיבה�של�קתדרלת�איָסק�
הקדוש�והצריח�המחודד�של�מפקדת�
הצי�חולשים�על�קו�הרקיע�של�סנט�
פטרבורג��אפשר�להתרשם�מכמה�
מהמראות�היפים�ביותר�בעיר�בשיט�
לאורכם�של�נתיבי�המים�(עמ' 7�226)��

או�בטיול�ברגל�דרך�גן�הארמון�

עמוד�
אלכסנדר��

כיכר�
הארמון

�מקרא�

מפת רחובות מאוירת 
ראו�עמ������ 
תחנת מטרו
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כיכר�איָסק�הקדוש�6
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כיכר�הסנאט�2
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מלון�ובית־קפה�
ליֶטָרטּורניֶיה�קפה�0

מלון�אֹונגלֶֶטר�7

ובאיורים. האתרים מחולקים לשתי קבוצות: 
אלה שבמרכז העיר ואלה שבאזור סנט 
פטרבורג, וכוללים גם הצעות למסלולי 
הליכה בשלושה אזורים עיקריים המאפיינים 
את העיר - התעלות, נהר ניבָה והאיים. 
בפרק טיולים מחוץ לסנט פטרבורג יש הצעות 
לטיולים של יום ושל יומיים. בפרק מידע 
שימושי מובא מידע על מלונות, מסעדות, 
קניות ובידור, ואילו הפרק חשוב לדעת 
מספק טיפים שימושיים במגוון נושאים - 
מהתחבורה והטלפונים בסנט פטרבורג ועד 

בטיחות.

מדריך נועד לעזור לכם למצות את ה
ביקורכם בסנט פטרבורג ומספק 
המלצות מצוינות, כמו־גם מידע 
שימושי מפורט. הפרק היכרות עם סנט 
פטרבורג ממפה את העיר כולה ומכניס אותה 
להקשר ההיסטורי והתרבותי, כולל תמצית 
היסטורית על שליטיה של רוסיה ואירועים 
חשובים. הפרק מבט על סנט פטרבורג מספק 
הצצה אל מוקדי העניין העיקריים בעיר. 
הפרק סנט פטרבורג בחלוקה לאזורים מתחיל 
האתרים  כל  מתוארים  ובו   ,54 בעמ' 
החשובים, תוך שימוש במפות, בצילומים 

ך זה ך להשתמש במדרי אי

איך להתמצא באזורי התיירות העיקריים

כל אחד משבעת אזורי התיירות העיקריים מסומן 
בצבע אחר, להתמצאות קלה. כל פרק נפתח בהקדמה 

על האזור הנסקר בו, ומתוארים בו הרקע ההיסטורי 
ואופיו של כל אזור. האזורים המרכזיים מלווים 

במפת רחובות מאוירת המתארת מוקדי עניין 

עיקריים באזור; האתרים מחוץ לגבולות העיר, 
מסומנים במפה האזורית. כל האתרים ממוספרים, 

כדי להקל עליכם את ההתמצאות במפה ובתוך 
הפרק. האתרים החשובים ביותר מתוארים לפרטי 

פרטים, על כפולת עמודים אחת או יותר.

היכרות עם האזור 1 
כל האתרים ממוספרים ומופיעים 

במפת האזור. כדי להקל עליכם, מופיעות 
במפה גם תחנות המטרו. רשימת כל 

האתרים מחולקת לקטגוריות וכוללת את 
מוקדי העניין העיקריים )מבנים חשובים, 

מוזיאונים ואתרים באוויר הפתוח(.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תספק לכם מבט ממעוף הציפור 

על לבו של אזור התיירות, עם איורים 
מדויקים של כל הבניינים בו. מספור 
האתרים מקביל לזה שבמפת האזור, 
וכן לתיאור המלא של כל אתר ואתר 

בעמודים הבאים.

מפת האיתור תסייע 
לכם לזהות היכן 

אתם נמצאים ביחס 
לשאר אזורי התיירות 

שבמרכז העיר.

מסלול מוצע מסומן 
בקו אדום מקווקו.

לכל אזור תיירות 
יש תג צבע משלו.

האזור הצבוע בוורוד מופיע 
ביתר פירוט במפת הרחובות 
המאוירת שבעמודים הבאים.

מפת איתור

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

���Исаакиевский собор��איָסְקיֶיפסקי�סאּבֹור
אחת�הקתדרלות�הגדולות�בעולם��תוכננה�
ב־�����על־ידי�אוגוסט�ֶדה�מֹונפֶראן��אז�

אדריכל�עלום־שם��בנייתו�של�המבנה�הכביר�
היתה�מבצע�הנדסי�גדול��אלפי�ערימות�של�
עצים�הוטבעו�באדמות�הביצה��כדי�לשאת�
משקל�של���������טונות��ו־���עמודי�ענק�

נגררו�לכאן��הקתדרלה�הוקדשה�ב־������אך�
בעידן�הסובייטי�הוסרה�קדושתה��והיא�הוסבה�

למוזיאון�אזרחי��כיום�היא�מקושטת�במאות�
יצירות�אמנות�מן�המאה�ה־���ונחשבת�עדיין�

באופן�רשמי�למוזיאון��

5 קתדרלת איָסק הקדוש 

הגמלון�הצפוני�מקושט�
בתבליטים�מארד�

���������של�תחיית�
המתים��פרי�יצירתו�של�

פרנסואה�לֶֶמר�

עמודי�מלכיט�ולָּפיס�לָזּולי�
ניצבים�בצדי�האיקֹונֹוסטאזיס��
כ־�������ק�ג�של�אבני�מלכיט�

מעטרים�את�הקתדרלה�

בקפלת�קתרינה�הקדושה�
ניצבת�איקֹונֹוסטאזיס�

�מחיצה��מרהיבה�משיש�לבן��
ובראשה�מתנוסס�פסל�של�
תחיית�המתים����������

מאת�ניקולאי�ּפיֶמנֹוף�

. האיקֹונֹוסטאזיס 
שלוש שורות של איקונות מקיפות את 

הדלתות המפוארות, בעדן נראה 
הוויטראז' (1843). מעל הדלתות ניצב 
פסלו המוזהב של ישו בהדרו (1859) 

מאת פיוטר קלֹוְדט.

האיקונות�מפסיפס�המעטרות�את�האיקֹונֹוסטאזיס�
הן�פרי�יצירתם�של�ּבְְריּולֹוף��נֶף�וז�יוואגֹו�

הקפלה�נבנתה�לזכרו�של�אלכסנדר�נְיֶיבסקי��
שהביס�את�השבדים�ב־�����(ראו�עמ������

הכיפה�
הכיפה המוזהבת מקושטת במלאכים שפוסלו 

על�ידי יוזף הרמן (Hermann) ומשקיפה לנוף 
פנורמי של העיר ושל מפקדת הצי �ראו�עמ������

וההרמיטאז' �ראו�עמ��������.

. ציור־התקרה 
ציורה הנפלא של מריה�הקדושה�בהדרה�מאת קרל 

ּבְְריּולֹוף �ראו�עמ������, מ�1847, מכסה שטח של 816 
מ"ר. הוא מוקף בקישוטי סטּוקֹו (גבס) מוזהבים שופעים 

ובשיש לבן.

הדלתות�הדרומיות 
שלוש דלתות גדולות 

מעץ אלון ומארד 
(6�1841), שמשקלן 
20 טונות, מקושטות 
בתבליטים מגולפים 
מאת איוואן וִיטאלי. 

בצדיהן החיצוניים 
מתוארות סצינות 
מחייהם של ישו 
והקדושים, בהם 

אלכסנדר נְיֶיבסקי 
�ראו�עמ������.

הקירות�מקושטים�
ב־���סוגי�שיש�
צבעוני�וב־���

מינים�של�אבנים�
חצי־יקרות�ושל�

מחצבים�

העמודים�מאבן�שחם�
אדומה��שוקלים�����

טונות�כל�אחד�והובאו�
מפינלנד�באוניות�שנבנו�

במיוחד�למטרה�זו�

היונה�הכסופה�
�������שבכיפה�
מסמלת�את�רוח�

הקודש�

חלל�הפנים�הנרחב�
משתרע�על־פני�

�����מ�ר�

הכניסה�היא�דרך�
הדלתות�הצדדיות�

שבכיכר�איָסק�
הקדוש

התבליט�של�
איָסק�הקדוש�

המברך�את�הקיסר�
תאודוסיוס�ואת�אשתו�

פְלָקילָה�הוא�פרי�יצירתו�של�
איוואן�וִיטאלי��בצד�השמאלי�

המרוחק�נראה�מֹונפֶראן�אוחז�בדגם�
של�הקתדרלה�

דיוקנאות�של�
השליחים�ושל�

המבשרים�בנצרות
פסלו�של�

מתי�הקדוש

יציאה

מלאכים�עם�לפיד�
איוואן וִיטאלי (Vitali) יצר רבים 

מהפסלים שבקתדרלה, בהם צמד 
המלאכים האוחזים בלפידים המובערים 

בגז, הניצבים בארבע פינות הגג.

�מידע�שימושי�

 Isaakievskaya ploshchad
1 מפה C2 5 טל� 

 Nevskiy q 315-9732
 @ Sadovaya ,Prospekt
 ,100 ,71 ,27 ,22 ,10 ,3

   K-289 ,K-190 ,K-169
5, 22 # ה'-ג' 10:00-22:30 

(אוקטובר-אפריל: 
 = 8 & (11:00-19:00
 פסטיבלים דתיים

�הכוכבים�

. האיקֹונֹוסטאזיס

. ציור�התקרה
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מרכז סנט פטרבורג
כל�אחד�מחמשת�האזורים�העיקריים�בסנט�פטרבורג�המתוארים�

במדריך�זה�ניחן�במאפיינים�משלו��המשקפים�היבטים�נבדלים�
מעברה�של�העיר��גדתו�הדרומית�של�נהר�ניבָה��הנקראת�גדת�

הארמון��רצופה�ארמונות�מפוארים�ומרשימים��גאסטינְיִי�ְדבֹור��
ממזרח��שימש�תמיד�מרכזה�המסחרי�של�העיר��ונְיֶיבְְסקי�ּפְראסּפְֶקט�
היא�שדרה�הרצופה�חנויות��ברים�ומסעדות��ממערב�משתרע�ֶסנאיָה�
ּפְלֹושאד��רובע�המתהדר�במיזוג�של�תעלות�רומנטיות�נטועות�עצים�
ובשרידים�מחיי�המעמד�הנמוך�מהמאה�ה־����המתוארים�ברומנים�
של�דוסטוייבסקי��באי�ואסילֶבסקי��האי�הגדול�ביותר�בעיר��ניכרת�

המורשת�הימית��לצד�מוסדות�חינוך�ומוזיאונים��ועל�רובע�
ּפֶטרֹוגרדְסקאיָה��בצפון��חולשת�מצודת�פטרוס�ופאולוס�

ּפֶטרֹוגרדְסקאיָה�
קתדרלת פטרוס ופאולוס 
הקדושים �ראו�עמ������בה 
קבורים הצארים משושלת 

רומנוב, ניצבת במצודה שהקים 
פיוטר הגדול כשהחל לבנות 
את העיר ב�1703. צריחיה 
המוזהבים חולשים על קו 

הרקיע של ֶּפטרֹוגרדְסקאיָה 
(Petrogradskaya), אך פרט 
לקתדרלה מתאפיין האזור 

בבניינים רבים בסגנון אר�נובו.

האי�ואסילֶבסקי�
עמודי רֹוסטָרל �ראו�עמ������המקושטים 
בדמויות המייצגות את ארבעת הנהרות 
הגדולים ברוסיה, ניצבים בקצהו המזרחי 

של האי (Vasilevskiy Island). מכאן 
נשקפים נופים נרחבים של נהר ניבָה 

ושל גדותיו.

גאסטינְיִי�דְבֹור�
את נְיֶיבְְסקי ְּפראסֶּפְקט 

(Nevskiy prospekt), עורק 
התחבורה הראשי בעיר, חוצים 

נתיבי מים, בהם נהר מֹויְָקה 
(Moyka��ראו�עמ����), הנראה 

בתמונה. צמתים אלה שוקקים 
בקיץ וגדושים בתי�קפה על 

סירות ולגדת המים.

גדת�הארמון�
ארמון החורף הקיסרי 

לשעבר �ראו�עמ��
�����, המהווה אגף של 
ההרמיטאז', חולש על קו 

המים המפואר ושופע 
פאר בסגנון הבארוק. 

הגדה רצופה אנדרטאות, 
החל בפרש הארד 

המפורסם �עמ������ועד 
ארמון�הקיץ הצנוע של 
פיוטר הגדול �עמ�����.

ֶסנאיָה�ּפְלֹושאד�
 Yusopov) בחדריו המקושטים של ארמון יּוסּוּפֹוף
Palace; ראו�עמ�����) מוצגת תערוכה המוקדשת 

לגריגורי ָרסּפּוטין. אזור הארמון רצוף רחובות 
שקטים לצדן של התעלות, וזהו המקום המושלם 

לטיול בלילות הלבנים מלאי האווירה.

�מקרא�
    מוקדי עניין עיקריים

אתרים חשובים

תחנת מטרו

רציף סירות

תחנת משטרה

כנסייה אורתודוכסית  

ה פ מ ה ל  ע ג  ר ו ב ר ט פ ט  נ ס ג ר ו ב ר ט פ ט  נ ס ם  ע ת  ו ר כ י ה 1 41 5

� ���
מ�

ָמלאָיה מֹורְסקאָיה 
אּוליָצה 8

 ,22 ,10 ,3 @ D1 6 מפה
22 ,5  K-306 ,27

 Малая Морская��את�הרחוב
у лица��נהגו�לכנות�אּוליָצה�

גוגֹוליָה��ulitsa Gogolya��על־
שמו�של�סופר�הפרוזה�הדגול�

ניקולאי�גוגול������������שגר�
בבית�מס�����בשנים���������ובו�
חיבר�את�רשימותיו של מטורף 
ואת�האף��שתי�סאטירות�שנונות�

על�חייו�של�פקיד�טיפוסי�בסנט�
פטרבורג��"השרוי בעבודות 
שטחיות וחסרות�משמעות 

ומבלה את חייו חסרי�הטעם".  
המלחין�פיוטר�צ�ייקובסקי�(ראו 

עמ' 42)��הלך�לעולמו�בדירה�
שבקומה�העליונה�בבית�מס��
���זמן�קצר�לאחר�שהשלים�

את�הסימפוניה השישית�
�הפאתטית���בנובמבר�������

לפי�הגרסה�הרשמית�מת�ממחלת�
הכולרה��אך�יש�הסוברים�כי�
התאבד��בשל�לחצים�מצד�

עמיתיו�השמרנים��שביקשו�
למנוע�שערורייה�בעקבות�יחסיו�
ההומוסקסואליים�של�המלחין�

בשנים��������התגורר�
בבית�במס�����הסופר�פיודור�

ָמלאיָה�מֹורְסקאיָה�אּוליָצה�ובמרכזו�בית�מס����

עמוד�אלכסנדר�ובניין�המטה�הכללי�בכיכר�הארמון

שלט�מחוץ�לליֶטָרטּורניֶיה�קפה

דוסטוייבסקי�(ראו עמ' 123)��
כאן�נעצר�והואשם�בקשירת�קשר�
נגד�השלטון�בשל�חברותו�בחוג�

��Petrashevsky��ּפְֶטָרשֶבְסקי
ראו עמ' 123��הסוציאליסטי��

ברחוב�נשתמרה�אווירת�
המאה�ה־����למרות�שהוא�

גדוש�חנויות�ובתי־עסק��

���Дом Фаберже��דֹום�פאּבֶרזֶ�ה
בית�המלאכה�של�תכשיטי�

פאברז�ה�בעלי־השם�העולמי��נוסד�
ב־�����בּבאלשאיָה�מֹורְסקאיָה�
אּוליָצה�על־ידי�גוסטב�פאברז�ה�

�Gustav Fabergé���שהיה�
פרוטסטנטי�ממוצא�צרפתי��רק�
בשנות�ה־���של�המאה�ה־����

זנחו�בניו�קרל�ואגאתֹון�את�
ייצור�התכשיטים�שהיו�מקובלים�

אז�לטובת�חפצי־נוי�שקושטו�
בעושר�בעיצוב�חדשני��עם�

יצירותיהם�המפורסמות�ביותר�
נמנות�ביצי�הפסחא�המעוצבות�

בעושר�רב��שנוצרו�לצארים�
ב־�����העביר�קרל�את�בית־
המלאכה�מבית�מס��������

למתחם�שנבנה�במיוחד�למטרה�זו�
במס������שם�נותר�עד�המהפכה��
צדו�החיצוני�של�הבניין�עוצב�על־
ידי�קרוב־המשפחה�קרל�שמידט�

וקושט�בגמלונים�משולשים�
מרהיבים�ובבנייה�באבן�רבת־

דוגמאות��בחדר�התצוגה�המקורי�
בקומת�הקרקע�ניצבו�עמודים�

מאבן�שחם�אדומה��גם�כיום�שייך�
המקום�לצורף��אך�ללא�קשר�

לפאברז�ה��בסדנאות�למעלה�למדו�
צעירים�את�מלאכת�הצורפות�

מאמנים�מיומנים��שהכשירו�אותם�
באמנויות�האמאייל��התחריט��

השזירה�ובשיבוץ�אבנים�טובות��
ב־�����נחגג�יום�השנה�ה־����
להולדתו�של�קרל�פאברז�ה��בו�
הוסר�הלוט�מעל�לוחית�זיכרון�

הקבועה�בבית�מס�����ומעל�
האנדרטה�בזאנֶבסקי�ּפְראסּפְֶקט�
�Zanevskiy prospekt��פינת�

 prospekt��ּפְראסּפְֶקט�ֶאנֶרגֶטיקֹוף
Energetikov���שעוצבה�

בידיהם�של�הפסל�ליאוניד�
ָאריסטֹוף��Aristov��ואחרים���

ליֶטָרטּורנֶייה קפה 0
 E1 6 מפה Nevskiy prospekt 18
 q 11:00-1:00 # 312-6057 �טל
Nevskiy Prospekt 7 לרשימת 

מסעדות ובתי�קפה ראו עמ' 187

פרסומו�של�בית־הקפה�
�Литературное кафе���קפה־

ספרות���שנקרא�גם�וולף�ִאי�
���Wolf i Beranger��ּבֶראנזֶ�ה

קשור�לדמותו�של�אלכסנדר�
פושקין��גדול�משורריה�של�

רוסיה�(ראו עמ' 43)��שפגש�
כאן�בעוזרו�קונסטנטין�ָדנְזאס�

�Konstantin Danzas���ויצא�לדו־
קרב�הגורלי�נגד�הברון�ד�אנֶטה��
מרגע�פתיחתו�היווה�בית־הקפה�
מקום�מפגש�פופולרי�לסופרים�

של�סנט�פטרבורג��ונהגו�לבקר�בו��
בין�השאר��פיודור�דוסטוייבסקי�

והמשורר�מיכאיל�לֶרמֹונטֹוב�
�����������Lermontov�

בית־הקפה�שוכן�בבניין�
נאה�פרי�תכנונו�של�ואסילי�

סטאסֹוף��Stasov��מ־������אך�
למרות�חשיבותו�הספרותית�
והאווירה�המפוארת�בו��אין�

הצדקה�למחיריו�הגבוהים�

q כיכר הארמון
 ,24 ,10 ,7 @ D1 6 מפה
11 ,10 ,7 ,1  K-209 ,191

ְדבָרצֹובאיָה�ּפְלֹושאד�
�Дворцовая площадЬ��מילאה�

תפקיד�מרכזי�בתולדותיה�של�
רוסיה��לפני�המהפכה�שימשה�

הכיכר�במה�לתהלוכות�צבאיות�
ססגוניות��שבראשן�רכב�הצאר�על�

סוס��בינואר�������התרחש�כאן�
הטבח�של��יום�ראשון�העקוב־

מדם��(ראו עמ' 26)��בו�נורתה�
אש�חיה�לעברם�של�אלפי�מפגינים�

לא�חמושים��ב־��בנובמבר������
פתחו�הבולשביקים�התומכים�

בלנין�במהפכה�והתקיפו�את�ארמון�
החורף�(ראו עמ' 9�28)��מהכיכר�
ומצדו�המערבי�של�הארמון��כיום�

מהווה�עדיין�הכיכר�מוקד�לאספות�
פוליטיות�ולאירועי�תרבות��כמו�

מופעי�רוק�(ראו עמ' 51)��
הכיכר�הרחבה�תוכננה�על־ידי�

האדריכל�רב־ההשפעה�קרלו�רֹוסי�
(ראו עמ' 110)��בצדה�הדרומי��
מול�ארמון�החורף��ניצב�בניין�

 General��המטה�הכללי
�������Staff Building

����המרהיב��שתוכנן�אף�
הוא�על־ידי�רֹוסי��ומשמש�

את�המטה�הכללי�של�
צבא�רוסיה��רֹוסי�הרס�
שורה�שלמה�של�בתים�

כדי�לפנות�מקום�לבניין��
שני�האגפים�הקשתיים�
החינניים��המזרחי�בהם�

משמש�כיום�אגף�של�
ההרמיטאז���מקושרים�ביניהם�

בקשת�כפולה��המובילה�אל�
ּבאלשאיָה�מֹורְסקאיָה�אּוליָצה��
בראש�הקשת�ניצב�פסלה�של�

ויקטוריה��אלת�הניצחון�הרומית��
במרכבתה���������מאת�ְסֶטּפָן�
��Stepan Pimenov��ּפיֶמנֹוף

וואסילי�ֶדמּוט־ָמלינֹובסקי�
���Demut�Malinovskiy�

בצדו�המזרחי�של�מקבץ�
המבנים�ניצב�מטה�השומרים��

שתוכנן�על־ידי�אלכסנדר�
ּבְִריּולֹוף��Bryullov��בשנים�
���������ממערב�משתרעת�
מפקדת�הצי�(ראו עמ' 78)�

עמוד�אלכסנדר�במרכז�הכיכר�
מוקדש�לצאר�אלכסנדר�הראשון�
על�תרומתו�לניצחון�על�נפוליאון�
(ראו עמ' 3�22)��בבסיס�הפסל�

כתובות�המילים���לאלכסנדר�
הראשון��בהוקרה�מרוסיה���העמוד�

בנוי�מאבן�שחם�אדומה�ועומד�
יציב�בזכות�משקלו�������טונות��

דבר�שהופך�אותו�לאנדרטה�
הגדולה�ביותר�בעולם�הניצבת�

ללא�תמיכה�חיצונית��את�העמוד�
תכנן�ב־�����אוגוסט�ֶדה�מֹונפֶראן��

ונדרשו�שנתיים�שלמות�ל־�����
חיילים�ופועלים�לכרות�ולשנע�
את�אבני�השחם��את�העמוד�

הציבו�בשנים����������ומעליו�
מתנוסס�מלאך�מארד��יחדיו�הם�

מתנשאים�לגובה�של����מ�� �ביצי�פאברז�ה�
ב־�����הזמין�אלכסנדר�השלישי�את�האחים�פאברז�ה�ליצור�ביצת�

פסחא�לצארינה�מריה�פיֹודֹורֹובנָה��קליפת�
הביצה�היתה�עשויה�זהב�ואמאייל�לבן��

ובתוכה�ישבה�תרנגולת�מוזהבת�ומפוסלת�
להפליא��כך�החלה�מסורת�הכנת�הביצים��

ועד�המהפכה�הוכנו����ביצי�פאברז�ה�
לכבוד�הפסחא��אף�ביצה�לא�דמתה�

לקודמתה��וגולת�הכותרת�היתה�ביצת�
הרכבת�הטרנס־סיבירית�שהוזמנה�

ב־�����על־ידי�ניקולאי�השני��ביצת�
הבונבוניירה�הוזמנה�ב־�����על־ידי�ֶקלץ��

�Kelch���תעשיין�אמיד��לאשתו�ואר־
וואָרה��הביצים�היחידות�המוצגות�כיום�

לציבור�ברוסיה�נמצאות�בנשקיית�הקרמ־
לין�במוסקבה�

�מותו�של�משורר�
בנובמבר������קיבל�פושקין�
מכתב�אנונימי��בו�הוענק�לו�
תואר�הגנאי��גדול�הבעלים�

המקורננים���המכתב�נשלח�על־
�Georges��ידי�ז�ורז��ד�אנֶטה
d�Anthès���קצין�נוכל�בחיל�
הפרשים��שחיזר�בגלוי�אחר�

נטליה�גֹונָצ�רֹובָה��אשתו�היפה�
של�המשורר�ואשת�החברה�
הגבוהה��פושקין�הזמין�את�

ד�אנֶטה�לדו־קרב��ובצהרי�היום�של�ה־���בינואר������פגש�את�
יריבו�ביער�מושלג�מצפון�לעיר��ד�אנֶטה�ירה�ראשון�ופצע�אנושות�
את�פושקין��יומיים�לאחר�מכן�מת�מפצעיו�בגיל�����ד�אנֶטה�הורד�

בדרגה�וסולק�מרוסיה��

פושקין�פצוע�אנושות�לאחר�
הדו־קרב��בציור�מאת�נָאּומֹוף

ביצת
הבונבוניירה
של�ֶקלץ�
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איך להתמצא באזורי התיירות העיקריים

 מפת אזורי התיירות 
של סנט פטרבורג

האזורים הצבעוניים שבמפה זו 
)ראו עמ' 14-15( הם חמשת אזורי 

התיירות העיקריים במרכז העיר. 
לכל אחד מוקדש פרק משלו בסנט 
פטרבורג בחלוקה לאזורים )עמ' 

54-131(. אזורים אלה מודגשים גם 
במפות אחרות במדריך זה. בפרק 

מבט על סנט פטרבורג )עמ' 
32-49(, לדוגמה, הם יעזרו לכם 

לאתר את המוזיאונים ואת מוקדי 
העניין העיקריים ולמצוא את הגשרים 

הרבים בעיר, המעוצבים להפליא. 
צבעו של כל אזור תיירות במפה זהה 

לצבע הלשונית המופיע בכל פרק.

מידע מפורט כל האתרים החשובים 3 
מתוארים בפירוט ומסודרים על־פי 
סדר מספורם במפת האזור. המקרא 

של סמלי המידע מופיע על דש הכריכה 
האחורית.

מוקדי העניין העיקריים 4 
בסנט פטרבורג כל אחד מהם זוכה 

לכפולת עמודים )או יותר(. מבנים 
היסטוריים מתוארים תוך שימוש 

בחתך רוחב של חלל הפנים; 
למוזיאונים ולגלריות מצורף שרטוט 

המחולק לצבעים, שיעזור לכם למצוא 
את המוצגים המעניינים ביותר.

המידע השימושי הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

מסגרות מאירות היבטים 
מעניינים, או את הרקע ההיסטורי 

של האתרים החשובים.

הכוכבים מדגישים את המאפיינים המרשימים ביותר, 
או את יצירות האמנות החשובות שאין להחמיץ.

המספרים מתייחסים 
למיקומו של כל אתר במפת 

האזור ובפרק עצמו.

בסעיף המידע השימושי תקבלו את כל הפרטים 
הדרושים לביקור באתר, כולל הפניה למפת 

הרחובות שבסוף המדריך )עמ' 238-45(.
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רוסיה של התרבותית בירתה נחשבת
שנשתמרה במורשת ומתהדרת
ת תי ו נ אמ ת י נ כ ו ת ב ו א י ל הפ ל
יחדיו המסלולים ארבעת בינלאומית
העיקריים העניין מוקדי מקיפיםאת
ניכרות מהם אחד בכל בעיר
העיר את שעיצבו ההשפעות
והסובייטית הרוסית הקיסרית
המובאים המשוערים המחירים
התחבורה עלויות את כוללים להלן

הכניסה ודמי האוכל

בלבדב שנים מ־ יותר משך
פניה את פטרבורג סנט שינתה
של מבני־הרהב רבות פעמים
ביצה אדמות על שנבנו הגדול פיוטר
הפנים עם רוסיה את לעצב ותוכננו
מרהיבה לעיר במהרה גובשו למערב
האימפריה של הפאר את ששיקפה
ערש העיר היתה מכן לאחר הרוסית
לשלטון לנין עלה בה המהפכה
הפכה השנייה העולם במלחמת

היא וכיום לאומית לגאווה לסמל העיר

הקיסרית העיר

ופאר אמנות
נרחבים ונופים כיכרות

ָרסּפּוטין של זכרו
ר לפחות מבוגרים שני

בוקר

העיר במרכז היום את התחילו
(עמ'  החורף בארמון בביקור
שהיה הבארוק 3�92) בסגנון

המשפחה של מעונה בעבר
מוזיאון של לבו וכיום הקיסרית

(עמ' 93�84) ההרמיטאז
השרד מחדרי התרשמו

הצארים אירחו בהם המרהיבים
את תחמיצו אל חשובים אורחים
הארמון כיכר אל הניבט המראה

את הכוללת (עמ' 83) הגדולה
המטה בניין של המפוארת חזותו

שרי של לשעבר מעונם הכללי
המוזיאון של אגף וכיום המדינה
עד הנהר גדת של לאורכה טיילו
(עמ' 186) קרוקודיל מסעדת

מארוחה ליהנות תוכלו בה

ָרסטֶרלי של תכנונו פרי החורף בארמון הראשי המדרגות גרם

הרוסית העיר

הקטורת וניחוחות איקונות
מסורתית צהריים ארוחת

מזכרות קניית
ר לפחות מבוגרים שני

בוקר

האתרים את כולל המסלול
המענינים המסורתיים הרוסיים

השפעות ניכרות בה בעיר ביותר
רוסיות מאשר יותר אירופיות
במוזיאון היום את התחילו

אצור בו (עמ' 7�104) הרוסי
הטוב הרוסית האמנות אוסף
מחלל התפעלו בעולם ביותר

הדם־ כנסיית של הפנים
מכן ולאחר (עמ' 100) השפוך

לָקלינָקה־ָמלינָקה המשיכו
מארוחה (עמ' 187) ליהנות

מסורתית רוסית

צ אחה

גָלֶרנאיָה של לאורכו חזרה טיילו
(עמ'  הסנאט כיכר עד אּוליָצה

פרש מתנשא במרכזה  (78
הגדול פיוטר של פסלו הארד
יפים נופים אל מהנהר השקיפו

בתי־ הרצוף ואסילֶבסקי האי של
נאים ומבנים מפוארים אחוזה

איָסק בקתדרלת לביקור חזרו
שלראשה (עמ' 81�80) הקדוש

המבנה זהב כיפת מתנוססת
בשנים נבנה האדיר

הוסב הסובייטי העידן ומאז
למוזיאון

אחד מ מק פחות המשיכו
בארמון לביקור מערבה

התרשמו (עמ' 120) יּוסּוּפֹוף
לגריגורי המוקדשת מהתערוכה
כאן שנרצח הקדוש ָרסּפּוטין

יּוסּוּפֹוף פליקס הנסיך בידי
בארמון הגן בביתן לאכול שבו

(עמ' 188) נֶסט נֹוּבֶל במסעדת
במסעדת יותר צנוע במקום או
יום ש ע (עמ' 185) 

של למלכותה ה־ השנה
רומנוב שושלת

בסגנון הדם־השפוך כנסיית
הרוסית התחייה

ארבעה ימים קסומים בסנט פטרבורג

אנדרטת
הניצחון

ה־ מהמאה שרּוֶדר ג האמן מאת טרֹוִאיצקי גשר אל מבט פטרבורג סנט
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צ אחה

תוכלו השראה מלא בוקר לאחר
(עמ'  המזכרות בשוק לשוטט

החל הכל מוכרים בו (199
פרווה כובעי ועד מאיקונות

של הירוק בקו סעו מכן לאחר
ְדבֹור גאסטינְיִי מתחנת המטרו
אלכסנדרה ּפְלֹושאד תחנת ועד

במנזר לביקור נְיֶיבְְסקֹובֹו
עמ' נְיֶיבְְסקי אלכסנדר

למנוחות הובאו כאן 130�31
בהם האומה מגדולי רבים
ודוסטוייבסקי ייקובסקי צ

תוכלו אחר־הצהריים לקראת
כדי הבשורה לכנסיית להיכנס

הקסומים המזמורים ואת לשמוע
נרות לאור

בביקור היום את חתמו
(עמ'  סטיל בסלאביָאנסקי
לאריגים חנות 199) הסמוכה

רוסיים
(עמ' 3�202),  בבלט צפו בערב

במסעדת לאכול שבו או
(עמ' 188)  פטרבורג סנט

העממיים מהריקודים וליהנות
מקומות להזמין מומלץ לשניהם

מראש

צ אחה

העניין מוקד
העיקרי

בּפֶטרֹוגרדְסקאיָה
מצודת היא

ופאולוס פטרוס
(עמ' 7�66)
המתהדרת
בקתדרלה
המרשימה

ובתולדותיה
עם העגומות

נמנים כאן העניין מוקדי
רומנוב שושלת של הקברים

המוקדשות תצוגות תאי־הכלא
סירת העיר של לתולדותיה
הגדול פיוטר של המשוטים

המגן חומת של לאורכה וטיול
לכל פעילויות נערכות בקיץ

את המקיף בפארק המשפחה
המצודה

זְביר מסעדת גם נמצאת בפארק
עצים (עמ' 185) המוקפת

יוכלו והילדים לנוח תוכלו כאן
מסביב להתרוצץ

סעו הצהריים ארוחת לאחר
ְקֶרסטֹובסקי לתחנת במטרו

קצר הליכה ובמרחק אֹוְסְטרֹוף
המערבי קצהו אל המשיכו משם
(עמ' 7�136) יֶלאגין האי של

יפות שקיעות אל להשקיף
בחורף הקרח על להחליק או
בקרו מדי קר אם לחלופין

(עמ' 201) בקרקס

משפחתי יום

מרהיבים נופים
מבעיתים ממצאים

ביער ארוחה
ביקור או הקרח על החלקה

בקרקס
נפשות ארבע בת משפחה

ר לפחות

בוקר

תלול בטיפוס היום את התחילו
הקדוש איָסק קתדרלת אל

(עמ' 81�80), המקושטת
והשקיפו עמודים באכסדרות
העיר של פנורמיים למראות
ניבָה נהר את חצו מכן לאחר
(עמ' 9�58) באי לְסְטֶרלְָקה

באחד לביקור ואסילֶבסקי
המוזיאון (עמ' 60) המוזיאונים
רוסית לספרות המכון לטבע

הקּונסטקאֶמָרה או
יוביל הנהר של לאורכו נינוח טיול

(עמ'  לּפֶטרֹוגרדְסקאיָה אתכם
ארוחת לאכול שבו שם (64�73

יקרה ולא משביעה צהריים
קלה ארוחה או בר בּפילמיני
טרֹוִאיצקי הצמחונית במסעדה

(עמ' 193) מֹוסט

ופאולוס פטרוס במצודת הִמטבעה

המלחמה מלפני קרונות
ָאבטֹובֹו המטרו בתחנת

רעמי שקול (עמ' 73) ָאברֹוָרה
מהפכת את בישרו תותחיה

משם קצר במרחק עוגנת
במסעדת לאכול שבו ולצהריים
לארוחה (עמ' 185) סאלחינֹו

הגרוזיני מהמטבח

צ אחה

מוזיאון נמצא מכאן צפונה מעט
קטן מוזיאון (עמ' 72) קירֹוב
ראש קירֹוב לסרגיי המוקדש
בעיר הקומוניסטית המפלגה

ב־ בחייו שההתנקשות
להורג הוצאות של גל חוללה

מההערצה להתרשם כדי
סעו העם של להישגיו הסובייטית

מֹוסקֹובסקאיָה לתחנת במטרו
(עמ'  הניצחון באנדרטת לביקור
התת־קרקעי הזיכרון בהיכל (131
בתקופת החיים נסקרים המרשים

מכן לאחר לנינגרד על המצור
המכון לתחנת חזרה במטרו סעו

סקי טכנולוגיֶצ הטכנולוגי
בין האדום ובקו אינסטיטּוט

לּפְלֹושאד ָאבטֹובֹו התחנות
ניכרות תחנה בכל שם וֹוסטאניָה
(עמ' 224) העיר של תולדותיה
ה איליָצ בזֹוף היום את חתמו
עמ'  Lenin s Mating Call

ִקיץ בראשאן או 188
(עמ' 184)

הסובייטית העיר

המהפכה מעידן מורשת אתרי
לעם אנדרטאות

סובייטי בנוסח ארוחה
ר לפחות מבוגרים שני

בוקר

של מקסמה להתרשם כדי
פתחו המהפכה ערש לנינגרד
העיר מרכז של בקצהו היום את

ערש (עמ' 128) ְסמֹולנְיִי במכון
של ביתה מכן ולאחר המהפכה
ממול הקומוניסטית המפלגה

חלפו מס אוטובוס על עלו
אבי ינסקי ְדזֶרז אנדרטת דרך

הסובייטית החשאית המשטרה
שם (עמ' 94) מארס ושדה

המהפכה פעילי למנוחות הובאו
למוזיאון הנהר את וחצו

של הפוליטית להיסטוריה
האונייה (עמ' 72) רוסיה
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מודגש בכתב עמודים מספרי
העיקרי למופע מתייחסים

א
הנסיך לאזאֶרב אּבאֶמלֶק

134 Abamelek-Lazarev, Prince
 Avtovo המטרו תחנת ָאבטֹובֹו

11 metro station
פטרבורג 50 בסנט אביב

פראג 30 של אביב ה
(וְֶסניצֹוף)  דרכים פרשת על אביר
 Knight at the Crossroads

107 ,106 (Vasnetsov)
 Knights of הקדוש יוחנן מסדר אבירי

161 St John
 Aurora ָאברֹוָרה האונייה ראו ָאברֹוָרה

 see Cruiser Aurora
 Association of הנודדים אגודת

 106 Travelling Art Exhibitions
ֶסלֹו)  הגדול (צארסקֹויֶיה אגם ה

154 Great Pond
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה חדרי אגת ה

154 Agate Rooms
Adam, Yegor יֶגֹור אדם

 Great הגדולות האורוות גשר  
134 Stables Bridge

 ,37 Singers’ Bridge הזמרים גשר  
112

 Bridge Passage הגשרים מפגש  
 35

 Adamini, דומניקו אָדמיני
134 Domenico

134 Adamini House אָדמיני בית  
אדריכלות

71 ,65 Style Moderne אר־נובו  
 U מסעדה ּבלינאח נָה י ְטיֹוְשצְ אּו

193 tyoshi na blinakh
36 Obvodnyy אֹוּבבֹודנְיִי

211 OVIR ויזה אֹוביר
Houdon, Jean- אנטואן אן אּודֹון, ז

91 Antoine
אוונגארד 29, 107

בינמדינתי 219 אוטובוס
תחנה 229 בינמדינתי אוטובוס

חשמלי 221 אוטובוס
אוטובוסים 224-5
ומשקאות אוכל

זהירות 213 אמצעי
וחטיפים 192-3 קלות ארוחות

פטרבורג 180-81 סנט של הטעמים
חנויות

פטרבורג 182-3 בסנט לשתות מה
מסעדות גם ראו

 Ulitsa רוסי בֹו זֹוידצֶ אּוליצָה
 110 Zodchego Rossi

 Great הגדול הפילהרמוניה אולם
 ,43 Hall of the Philharmonia

203 ,101

הקטן הפילהרמוניה אולם
 Small Hall of the Philharmonia

203 ,48
 Angleterre Hotel מלון אֹונגלֶֶטר

77 ,75
מאוירת 77 רחובות מפת  

 Cruiser Aurora ָאברֹוָרה (ה)אונייה
73 ,11

הרוסית 29, 41, 139 המהפכה
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול

הנהר 138, 139
מקומות להזמנת חברה אֹוסטוֶוסט

171 Ostwest לינה
 Ostrovskiy, אלכסנדר אֹוסטרֹופְְסקי

110 Aleksandr
 Ostrovskiy כיכר אֹוסטרֹופְְסקי

110 Square
 Austerlitz, (1805) קרב אוסטרליץ

22 Battle of
68 Osner, Karl קרל אֹוסנֶר

 Fashion House בית אופנה ה
135 ,47

חנויות 199 198 אופנה
אופניים 221 

אופרה 202, 203
 October הקונצרטים אולם אוקטובר

203 Concert Hall
קֹונצרטנְיִי אֹוקְטיָאְּבְרסקי, ּבאלשֹוי

 Oktyabrskiy Bolshoy זאל
205 kontsertnyy zal

 Small Stable הקטנה, גשר (ה)אורווה
37 ,35 Bridge

 Great הגדולות, גשר (ה)אורוות
134 Stables Bridge

 Imperial  הקיסריות אורוות ה
134 ,113 Stables

 Euromed רפואיים שירותים ֶאּורֹוֶמד
213

 Orlov, אלכסנדר הרוזן אֹורלֹוף
24 Count Alexey

 Orlov, Count גריגורי הרוזן אֹורלֹוף
108 Grigoriy

השיש 94 ארמון
ינָה 147 גאְטצ

(ּפֶֶטרגֹוף) 150 מֹונּפלֶזיר
 ,143 ,40 Oranienbaum אֹוָרנְיֶנּבאּום

146–7 ,144
כנסייה ה ראו אורתודוכסית, כנסייה

הרוסית האורתודוכסית
זמן 211 אזורי

 Azimut פטרבורג סנט מלון אזימוט
172 Hotel St Petersburg

 Akhmatova, Anna אנה אחמטובה
129 ,44 ,43

 portrait by אלטמן נתן מאת דיוקן  
43 Nathan Altman

 Anna Akhmatova מוזיאון  
129 ,41 Museum

מחנה והסופרים האמנים מועדון  
 The Bivouac of the לקומיקאים

  134 Comedians
199 Union of Artists האמנים איגוד

193 Idiot מסעדה אידיוט
בית־קפה אשָקה צ איֶדלְנאיָה

193 Idealnaya Chashka
 ,TI ,Ivan I הצאר הראשון איוואן

17 Tsar
 ,TI ,Ivan III הצאר השלישי איוואן

163 ,162 ,17 Tsar
 Ivan IV the האיום הרביעי איוואן

162 ,19 ,17 Terrible, Tsar
 ,TV ,Ivan V הצאר החמישי איוואן

20 ,18 Tsar
 ,TI ,Ivan VI הצאר השישי איוואן

69 Tsar
68 Ivan Gate שער איוואן

מאוירת 67 רחובות מפת
Ivanov, Victor ויקטור איוואנֹוף

 Lenin, Leader of העם מנהיג לנין
28 the People

(פסטה 193 מטבח איטלקי
 Aivazovskiy, איוואן ָאיְיוַואזֹופְְסקי

106 Ivan
99 Ilyin, Lev לֶב ִאילִין

189 Imbir ִאיְמִּביר
184 Imperator ִאיְמּפֶָרטֹור מסעדה
116 Ingal, Vladimir ולדימיר אינגָל

אינטרנט
126 Isayeva, Vera וְיֶיָרה ִאיָסיֶיָבה
 Isaac of מדלמטיה הקדוש איָסק

76 Dalmatia, St
 165 Iconostasis איקֹונֹוסטאזיס

איקונות 106
ברוסיה 165 האיקונות ציור

מפורסמים 42-5 אישים
אכסניות 170, 171

 Hostel All סיזנס אֹול אכסניית
171 Seasons

90 El Greco גרקו אל
43 Altman, Nathan נתן אלטמן

 Aleksey, Tsarevich הנסיך אלכסיי
69 ,66

17 Aleksey, Tsar הצאר אלכסיי
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה ארמון אלכסנדר

155 Alexander Palace
 Alexander הצאר הראשון אלכסנדר

23 Tsar ,I
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה אלכסנדר ארמון  

155 Alexander Palace
ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 136 ארמון  

יֶלאגין 126 האי  
 Gonzaga גֹונצאגָה של הקאֶמאֹו  

 88 Cameo
רֹוסי 110 וקרלו  

155 Lycée ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה ליֶסה  
נפוליאון 22 מלחמות  

אינדקס
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 Alexander אלכסנדר עמוד  
83 Column

 Alexander הצאר השני אלכסנדר
Tsar ,II

93 Winter Palace החורף ארמון  
האריסות 23  שיטת ביטול  

בחייו 26, 92, 100,  ההתנקשות  
134

השפוך 100 הדם כנסיית  
בחייו 135 ההתנקשות ניסיון  

קברו 68-9  
הצאר השלישי אלכסנדר
26 Tsar ,Alexander III

קֹוף 109  ָאניצ ארמון  
ה 82 פאברז ביצי  

ינָה 147 גאְטצ  
הרוסי 104 המוזיאון  

השפוך 100 הדם כנסיית  
פסלו 94  

 Alexander גשר נְיֶיבסקי אלכסנדר
 37 Nevsky Bridge

 Alexander נְיֶיבסקי, מנזר אלכסנדר
 130-31 ,11 Nevsky Monastery

להזמנת (סוכנות אלכסנדר
 Alexander לינה מקומות

 171 (accommodation agency)
 Alexander עמוד אלכסנדר

83 Column
של (אשתו הצארינה אלכסנדרה
 Alexandra, הראשון ניקולאי

150 Tsarina
פארק אלכסנדרופסקי

70 Aleksandrovskiy Park
(ּפֶֶטרגֹוף פארק אלכסנדריה

150 Alexandria Park (Peterhof )
תיאטרון אלכסנדרינסקי

 ,110 Alexandrinskiy Theatre
203

214 Alfa-Bank אלפא־בנק
אמבולנס 212, 213

 Master of מפלֶמאל (ה)אמן
90 Flemalle

 101 Arts Square כיכר אמנויות ה
מאוירת 98-9 רחובות מפת  

אמנות
אמנים 45  

מהמדינה 194-5 הוצאה  
חנויות 198, 199  

ברוסיה 165 האיקונות ציור  
וגלריות מוזיאונים גם ראו  
פרעה השלישי ָאֶמנחֹוֶתּפ

63 Pharaoh ,Amenhotep III
אמנים 45

פרעה השלישי ָאֶמנֶמֶחת
89 Pharaoh ,Amenemhet III

 American אקספרס אמריקן
214-15 Express

מרפאה קליניק מדיקל אמריקן
 American Medical ובית־חולים

213 Clinic

171 Anabel מלון אנאבל
 Ananov תכשיטים חנות ָאנאנֹוף

199
199 Anglia ספרים חנות אנגליה

90 Angelico, Fra פְָרה ליקו אנג
 English הגדה אנגלית ה

121 Embankment
 Andropov, Yuri יורי אנדרֹוּפֹוב

31 ,30
אנדרטאות

הניצחון 11, 131 אנדרטת
רימסקי־קֹורָסקֹוב 116 אנדרטת
של הגיבורים למגינים האנדרטה

לנינגרד 41
הגדול הנסיך ולדימירוביץ אנדריי

 Andrey Vladimirovich, Grand
72 Duke

Andreevskiy199 שוק ָאנדֶריֶיפְְסקי
 Anna מוזיאון אחמטובה אנה

129 ,41 Akhmatova Museum
 Anna הצארינה איבאנֹובנָה אנה

19 Ivanovna, Tsarina
לעתיקות חנות אנטיקוואריאט

199 Antikvariat
 Anichkov Palace ארמון קֹוף ָאניצ

110 ,109 ,49
 Anichkov Bridge גשר ָאניצ'קֹוף

37
גשרים פטרבורג סנט של המיטב  

מים 35 ונתיבי
פסלים 49  

מיכאיל קולונל לויטננט קֹוף ָאניצ
 Anichkov, Lieutenant Colonel

109 Mikhail
 Anikushin, מיכאיל ָאניקּושין

131 ,101 Mikhail
Barge- (ֶרּפין הוולגה על הסירות אנשי

 Haulers on the Volga (Repin)
105

 ,79 Astoria Hotel מלון אסטוריה
172 ,169

אסיאתי, מטבח 193
193 Asia (café) קפה, מסעדה אסיה
 Assignment Bank ָאַסיינְֶמנְט, בנק

135
פוליטיים 69 אסירים

 Political prisoners פוליטיים אסירים
69

 Apyshkov, ולדימיר ָאּפיְשקֹוף
136 Vladimir

 Apraksin family משפחת אּפָרקסין
111

 Apraksin Market שוק ָאּפָרקסין
199

188 Apsheron ָאּפֶשרֹון
 Academy of לאמנויות אקדמיה ה

63 ,57 ,40 ,19 Arts
 Academy of למדעים אקדמיה ה

25 Sciences
מאוירת 58 רחובות מפת  

ספריית למדעים אקדמיה ה
Academy of Sciences Library

מאוירת 59 רחובות מפת  
 Academic קפלה אקדמיצֶ'סקאיָה

203 ,112 Capella
ספרים חנות ָאָקֶדְמְקניגָה

199 Akademkniga
אקלים 50-53

187 Aragvi מסעדה ָאראגְבי
 Argunov, Fyodor ָארגּונֹוף, פיודור

129
 A Meal in the (פֶרֹוף במנזר ארוחה

104 Monastery (Perov)
וחטיפים 192-3 קלות ארוחות

 Aeroot Building בניין ארופלוט
46

 Artillery מוזיאון ארטילריה
70 ,41 Museum

ארט־קפה 204 
 Eridan Travel נסיעות משרד ֶאריָדן

171 Company
23 (1861) השיטה ביטול אריסות

 Aristov, Leonid ליאוניד ָאריסטֹוף
82

(נֹובגֹורֹוד חצר ארכיהגמון ה
 Archbishop’s Court

162 (Novgorod)
 Archives of המלחמה משרד ארכיוני

the War Ministry
מאוירת 66 רחובות מפת  

 Great (ּפֶֶטרגֹוף) הגדול ארמון ה
148-9 Palace

 ,40 ,10 Winter Palace החורף ארמון
92–3 ,87 ,85

על 9–28 ההסתערות
94 ,40 Marble Palace השיש ארמון

ארמונות 40–38
הגדול פיוטר של הבקתה  

150 Cottage Palace (ּפֶֶטרגֹוף)
 Oranienbaum אֹוָרנְיֶנּבאּום  

146–7
ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה אלכסנדר ארמון  

155 Alexander Palace
 Anichkov Palace קֹוף ָאניצ ארמון  

110 ,109 ,49
ֶּבלֹוֶסלסקי־ֶּבלֹוזֶרסקי ארמון  

 Beloselskiy-Belozerskiy Palace
49

 Winter Palace החורף ארמון  
92–3

95 Summer Palace הקיץ ארמון  
94 Marble Palace השיש ארמון  

 Vorontsov Palace וֹורֹונצֹוף ארמון  
111

 Tauride Palace טאֶבריד ארמון  
128

 Yusupov Palace יּוסּוּפֹוף ארמון  
120 ,116 ,10

 ,126 Yelagin Palace יֶלאגין ארמון  
137 ,133
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המשך ארמונות
 Marly (ּפֶֶטרגֹוף מאְרלי ארמון  

150 Palace
מיכאילֹופסקי ארמון  

 ,98 ,39 Mikhaylovskiy Palace
104

 Menshikov ֶמנשיקֹוף ארמון  
62 Palace

 Stroganov סטרֹוגָנֹוף ארמון  
135 ,112 ,47 Palace

 Chesma Palace סָמה צֶ ארמון  
130

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי ארמון  
136 Kamennoostrovskiy Palace

 Sheremetev ֶשרֶמטיֶיב ארמון  
129 Palace

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב  
ומוזיאונים 9–38

 Monplaisir (ּפֶֶטרגֹוף מֹונּפלֶזיר  
150

148–51 Peterhof ּפֶֶטרגֹוף  
 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה  

152–5
 Armenian Church כנסייה ארמנית

108 ,48
71 ,65 Style Moderne אר־נובו

ְקֶשסינסקאיָה בית־האחוזה
72 Kshesinskaya Mansion
ּפְראסּפְֶקט ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי

 Kamennoostrovskiy prospekt
138 ,70

205 Arctica מועדון ארקטיקה
אלכסיי הדוכס ָאָרקצֶ'יֶיף

135 Arakcheev, Count Aleksey
94 Eternal Flame אש־התמיד

מטבח 192 אתני
אינטרנט אתרי

בידור 201
מסעדות 179

מסעדות 179 אתרי

ב
 Bazhenov, Vasiliy ואסילי נֹוף ֶ ּבאז

101
 Bakhmatov, איוואן ּבאחָמטֹוף

 164 Ivan
138 Batignol ּבאטיניֹול

Bach, Robert רוברט באך
גְלינְָקה 120 של פסלו  
פושקין 155 של פסלו  

 Balzac, Honoré ֶדה אֹונֹוֶרה ּבאלזאק
 94 de

 Baltic התעופה קווי באלטיים ה
 211 Airlines

229 Baltic Station תחנה ּבאלטיק
מס 28 אּוליצָה זֶלינינָה ּבאלשאיָה

 .Bolshaya Zelinina ulitsa, No
71  28

אּוליצָה מֹורְסקאיָה ּבאלשאיָה
122 Bolshaya Morskaya ulitsa

 Basquiat, אן־מישל ז ּבאסִקיָה
94 Jean-Michel

 ,45 ,26 Bakst, Léon ליאון ּבאקסט
119 ,107

 Baranovskiy, גָבְריִיל ּבאָרנֹופסקי
137 ,109 ,71 Gavriil
בד־אנד־ברקפסט 170

 Beauharnais, ֹוזפין ז ּבֹוָארנֶה
88 Josephine

תיאטרון 201 בובות
 Bogolyubov, בנימין ּבֹוגֹולּוּבֹוף

116 Veniamin
אנדריי הנסיך ּבֹוגֹוליּוּבסקי

 Bogolyubskiy, Prince Andrey
163

 Botanical Gardens הגן בוטאני ה
136

 Bulochnaya מסעדה נאיָה ּבּולֹוצ
193

Bolsheviks בולשביקים
ְקֶשסינסקאיָה בית־האחוזה  

72 Kshesinskaya Mansion
הרוסית 26, 27 המהפכה  

 Smolnyy Institute ְסמֹולנְיִי מכון  
128

 Finland Station פינלנד תחנת  
126

139 Bolshoi Dom דֹום בולשוי
ואסילֶבסקי)   (האי ּפְראסּפְֶקט בולשוי
 Bolshoy Prospekt (Vasilevskiy

62 Island)
 Bolshoy Drama תיאטרון בולשוי

203 Theatre (BDT)
 Bonazza, Giovanni ובאני ג ּבֹונָנצָה

151
 Bookvoed ספרים חנות ּבּוְקבֹויֶיד

199
 Borodin, אלכסנדר ּבֹורֹודין

44 Aleksandr
 Borodino, ((1812 קרב ּבֹורֹודינֹו

23 Battle of
199 Borey לעתיקות חנות ּבֹוֵריי

 Boris הצאר גֹודּונֹוף ּבֹוריס
17 Godunov, Tsar

154 Bush, John ון ג ּבּוש
30 Bush, George ורג ג ּבּוש

193 Bushe Byuie בית־קפה ּבּוֶשה
 Boucher, François ּבּוֶשה, פרנסואה

90
 Beethoven, ואן לודוויג בטהובן

101 Ludwig van
בטיחות 13–212

במלונות 169
בידור 200-205

אופרה 202, 203
אינטרנט 201 אתרי

לילדים 201 בידור
בלט 202, 203

כרטיסים 200 הזמנת
כנסייתית 203 202 מוסיקה

עממית 202, 203 מוסיקה
קלאסית 203 202 מוסיקה

לילה 204-5 וחיי מוסיקה מופעי
מידע 200

רחוב 202, 203  נגני
לבנים' 51, 201 לילות פסטיבל

פסטיבלים 50-53
קולנוע 203
קרקס 201

בלילה 201 תחבורה
תיאטרון 202-3

ָמִריִינְסקי 202, 203 תיאטרון
ביטוח 213

44 Bely, Andrei אנדריי ְּביֶילי
 Byron, Lord לורד ביירון

 113
 79 ,76 Behrens, Peter פיטר ְּביֶיֶרנס

בירה 183
לֹוָּבנֹוף־ הנסיך של האחוזה בית

Prince Lobanov- רֹוסטֹופסקי
Rostovskiy Mansion

מאוירת 77 רחובות מפת
 Old Customs הישן המכס בית

184 House
Boat House הסירות בית

מאוירת 67 רחובות מפת  
 House of Fabergé ה פאברז בית

82
 Synagogue, קֹוראל בית־הכנסת

121 Choral
 Imperial לבלט הקיסרי בית־הספר

118 ,110 ,45 Ballet School
 .210 School No מס בית־הספר

46 210
גשר ינסקי ְּבלאגֹו־וְֶשצְ

 Blagoveshchenskiy Bridge
63 ,37

גשרים פטרבורג סנט של המיטב  
מים 34 ונתיבי

151 Blank, Ivan איוואן ְּבלאנק
 Bella Vista מסעדה ויסָטה ֶּבלָה

188 ,10
186 Bellevue מסעדה ֶּבלוּו
ארמון ֶּבלֹוֶסלסקי־ֶּבלֹוזֶרסקי

 Beloselskiy-Belozerskiy Palace
203 ,49

 Blok, Aleksandr אלכסנדר ּבלֹוק
134 ,44

בלט, 203 202
 Imperial לבלט הקיסרי בית־הספר  

110 ,45 School of Ballet
פטרבורג 118 בסנט בלט  

 ,107 Ballets Russes הרוסי הבלט  
119 ,118

 and האמנות עולם העת וכתב  
26 “World of Art” movement

 Matilda ְקֶשסינסקאיָה מטילדה  
72 Kshesinskaya

וכוריאוגרפים 45 רקדנים  
ס 193 בלינצ
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 Benois, אלכסנדר ֶּבנּוָאה
117 Alexandre

119 Ballets Russes הרוסי הבלט  
 World האמנות עולם העת כתב  

107 ,45 ,26 of Art  movement
Benois House בית ֶּבנּוָאה

מאוירת 117 רחובות מפת  
 Benois, Leontiy לֶאֹונְטי ֶּבנּוָאה

112 ,104
 Former לשעבר הממשלה בנייני

Ministry of State Property
מאוירת 77 רחובות מפת

135 ,37 Bank Bridge גשר בנק ה
גשרים פטרבורג סנט של המיטב  

מים 35  ונתיבי
בנקים 214

49 Bessel and Co ושות ֶּבֶסל
 Cabin of הגדול פיוטר של בקתה ה

138-9 ,73 ,41 Peter the Great
 Braunstein, יוהאן בראונשטיין

150 Johann
36 Swan Canal תעלת ברבור ה

 Barbizon school אסכולת ברביזון
91

193 Barberry קפה־מסעדה ָּברֶּברי
 Bergholts, Olga אולגה ֶּברגהֹולץ

126
44 Brodsky, Joseph יוסיף ְּברֹודסקי

(פאלקֹונֶה) 10, 75,  הארד פרש  
78-9

122 Brullo, Nikolay ניקולאי ּברּולֹו
 Brezhnev, Leonid ליאוניד נייב ברז

53 ,30
 Bryullov, אלכסנדר ְּבְריּולֹוף

Aleksandr
החורף 93 ארמון  
השיש 94 ארמון  

ינסקי 34, 63 ְּבלאגֹוֶבְשצְ גשר  
 Lutheran הלותרנית הכנסייה  

112 Church
 Guards הגווארדיה מטה  

83 Headquarters
הקדוש 80 איָסק קתדרלת  

163 ,45 Bryullov, Karl קרל ְּבְריּולֹוף
 The Last פומפיי של האחרון יומה  

106 ,105 Day of Pompeii
 Virgin in בהדרה הקדושה מריה  

81 Majesty
 British Airways איירווייז בריטיש

220
ברים 192, 193

מוסיקה 204, 205  
פתיחה 179  שעות  

ברנדי 183
Brenna, Vincenzo נצֹו וינצֶ ְּבֶרנָה

ינָה 147 גאְטצ  
מיכאילֹופסקי 101 מבצר  

ּפאבלֹופְְסק 158, 159, 160, 161  
 Bernini, Gian אנלורנצו ג ֶּברניני

47 Lorenzo

השלום הסכם ְּבֶרְסט־ליטֹופסק
 Brest-Litovsk, Treaty (1917)

29 of
 Barclay de מיכאיל טֹולי ֶדה ָּבְרְקלַאי

Tolly, Mikhail
פסלו 111   

כפריים בתי־אחוזה
 Oranienbaum אֹוָרנְיֶנּבאּום

146-7
147 Gatchina ינה גאְטצ

158-61 Pavlovsk ּפאבלֹופְְסק
148-51 Peterhof ּפֶֶטרגֹוף

 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה
152-5

בתי־חולים 213
ב 170-71 לינה פרטיים בתים

בתי־מרקחת 213
בתי־קברות

ההנצחה ואתר בית־הקברות
 Piskarevskoe ּפיסָקריֹוְבסקאיָה

126 Memorial Cemetery
 Tikhvin טיְחבין בית־הקברות

131 Cemetery
 Lazarus לאזארּוס בית־הקברות

131 Cemetery
בתי־קפה 193 

בתי־שימוש 209

ג
 71 Gaudì, Antoni גאודי, אנטוני

אז 51, 204, 205 ג
 Jazz פילהרמוניק אז ג
 205 Philharmonic

147 ,143 Gatchina ינָה גאְטצ
 Hannibal, Abram ָאְּבָרם גאניָּבל

113
 ,15 Gostinyy Dvor ְדבֹור גאסטינְיִי

97-113 ,48
ְדבֹור 108-9 גאסטינְיִי
הרוסי 104-7 המוזיאון

האמנויות 98-9 כיכר
השפוך 100 הדם כנסיית

מלונות 175
מסעדות 187-8

האזור 97 מפת
 Gostinyy כלבו ְדבֹור גאסטינְיִי

199 dvor
205 Jakata אקאטה מועדון ג

 L’Homme aux Bras ידיים משלב גבר
 91 Croisés

 A Young Man בלָאּוָטה מנגן צעיר גבר
90 Playing a Lute

Gabriadze, Rezo ֶרזֹו גָּבריָאדזֶה
99 Bird statue הציפור פסל
30 Gagarin, Yuriy גָגארין, יורי
 Gagarina, הנסיכה גָגארינָה

122 Princess

 Large  , ההרמיטאז גדול ה
84 Hermitage

 Go Russia Limited מ בע רוסיה גֹו
211

 ,42 Gogol, Nikolai גוגול, ניקולאי
46 ,44

זְבירקֹוף 135 בית
 Golovin, גֹולֹובין, אלכסנדר  

119 Aleksandr
(ציירת נטליה רֹוָבה גֹונצָ

107 Goncharova, Natalya
(צארסקֹויֶיה פושקין של ה הדאָצ

ֶסלֹו) 155
טיולי־יום (נֹובגֹורֹוד קֹוְבש זאלטֹוי

 193 Golden Kovsh
אּוליצָה 82 מֹורְסקאיָה ָמלָאיָה

ּפְראסּפְֶקט 108 נְיֶיְבְסקי
107 ,40 The Cyclist האופניים רוכב

אלכסנדִריִינסקי 110 תיאטרון
 Gogen, פֹון אלכסנדר גוגן
72 ,71 Aleksander von

91 Gauguin, Paul גוגן, פול
 Ea Haere Ia Oe הולכת את לאן

 91 ,87
פושקין של (אשתו נטליה רֹוָבה גֹונצָ
 ,113 ,83 Goncharova, Natalya

 155
 Gausvald, גֹוסוַואלד, יבגניה

 137 Yevgeniya
122 Guslistiy, Boris בוריס גּוְסליסטי

 Gorbachev, וב, מיכאיל גורבצ
31 ,30 Mikhail

90 Giorgione ֹונֶה ֹורג ג
90 Giordano, Luca לּוָקה ֹורדאנֹו ג
146 Gorky, Maxim גורקי, מקסים

205 GEZ-21 גֶז־21 ארט־קפה
107 Ge, Nikolay ניקולאי גִיֶה

 JFC Jazz סי מועדון ג'אז אף יי ג
205 Club

 Gaveman, Adolph אדולף גֵייבמן
 62

122 Geisler, Mikhail מיכאיל גַייסלֶר
מטיילים 210 הזהב גיל

193 Jili-bili ג'ילי�ּבילי, מסעדה
ג'ימי הנדריקס, מועדון הבלוז של 

205 Jimi Hendrix Blues Club
 Glasnost (פתיחות גלאסנֹוסט

30 (openness)
193 Gloss Café מסעדה קפה גלֹוס

 Glinka, Mikhail גְלינָקה מיכאיל
46 ,44

קפלה 112 סקאיָה אקדמיצֶ
ֶרּפין 44 מאת דיוקן

פסלו 120
קברו 131

וגלריות מוזיאונים ראו גלריות
גניבות 212

וגנים פארקים ראו גנים



ס ק ד נ י א 2 5 6

אירופה הוטל גראנד
 ,101 Grand Hotel Europe

175 ,173 ,168-9
מאוירת 98 רחובות מפת

 Grand Hotel אמרלד הוטל גראנד
176 Emerald

ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה קאפריס גראנד
154 Great Caprice

Greuze, Jean- אן־ּבאטיסט ז גְרּוז
91 Baptiste

 Grotto (ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה גרֹוטֹו ה
154

 Griboedov, אלכסנדר גְריּבֹויֶידֹוף
 47 Aleksander

 Griboedov (מועדון גְריּבֹויֶידֹוף
205 (nightclub)

 Griboedov Canal תעלת גְריּבֹויֶידֹוף
133 ,47 ,36

נתיבי של לאורכם הליכה מסלול
פטרבורג 134-5 בסנט המים

Grigoriev, Boris ּבֹוריס גְריגֹוְריֶף
135 Stone Bridge האבן גשר

37 Red Bridge האדום גשר ה
 Little Stable הקטנה האורווה גשר

134 Bridge
37 Lion Bridge האריות גשר

גשרים פטרבורג סנט של המיטב
מים 34 ונתיבי

מאוירת 117 רחובות מפת
36 Palace Bridge הארמון גשר

הארמונות 15, 95–75 גדת  
הרמיטאז 93–84  

הקדוש 7–76 איָסק כיכר  
מלונות 5–174  

לגדת דקות של 90 הליכה מסלול  
הנהר 9–138

מסעדות 6–185  
האזור 75 מפת  

הקדוש 81–80 איָסק קתדרלת  
 ,37 Singers’ Bridge הזמרים גשר

135 ,112
 Trinity Bridge הקדוש השילוש גשר

138 ,73 ,65 ,37
גשרים פטרבורג סנט של המיטב

מים 35 ונתיבי
 Marble  (ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה השיש גשר

154 Bridge
 Theatre Bridge התיאטרון גשר

134 ,37
 St הקדוש ּפאנֶטלֶמֹון גשר

37 Panteleymon’s Bridge
 Peter the Great הגדול פיוטר גשר

37 Bridge
גשרים 34-7

ינסקי ְּבלאגֹוֶבְשצְ גשר  
 ,34 Blagoveshchenskiy Bridge

63
גשרים פטרבורג סנט של המיטב  

מים 34-5 ונתיבי
פתיחה 209 שעות  

Bridge Passage (ה)גשרים, מפגש
גשרים פטרבורג סנט של המיטב  

מים 35 ונתיבי

ד
 d’Anthès, Georges ורז ז אנֶטה ד

113 ,83
 Donskoy, דמיטרי הנסיך דאנסקֹוי

17 Prince Dmitriy
 Duncan, Isadora איזדורה דאנקן

79
205 Datscha בר ה ָדאָצ

51 ,50 Dachas קיץ בתי דאָצ'ה
השכרה 171

 Dve סושי מסעדת קי ּפאלֹוצ ְדֶבה
193 palochki

91 Degas, Edgar אדגר דגא
 Da Albertone מסעדה ָאלֶּברטֹון ָדה

185
חנות ְקניגי ואיֶינֶיי (דֹום ָקה ֶּב ָדה

הסובייטי מהעידן למזכרות
 D.V.K. (Dom voyennoy knigi)

199
92 Dawe, George ורג ג דֹו

דואר 17–216
217122 , המרכזי הדואר

שליחים 217 דואר
151 Davydov, Ivan איוואן ָדווידֹוף

בית־האחוזה דֹולגָרּוקֹוף
 136 Dolgorukov Mansion

המלוכה משפחת דֹולגָרּוקֹוף
 136 Dolgorukov family

201 Dolphinarium דולפינריום
 Dom Kochnevoy נְיֶיבֹוי קֹוצ דֹום

 203
 Dom Kino קולנוע אולם קינֹו דֹום

203
 Dom knigi ספרים חנות ְקניגי דֹום

199
48 Duma Tower מגדל דּוָמה

 Still (שארָדן חפצי־אמנות של דומם
 Life with the Attributes of the

 91 Arts (Chardin)
ביתו מוזיאון דוסטוייבסקי

 Dostoevsky House-Museum
130 ,41

 Dostoevsky, פיודור דוסטוייבסקי
123 ,43 Fyodor

אּוליצָה בסקאיָה בָקזנָצֶ דירתו
 Kaznachevskaya ulitsa

135 apartment
 Crime and ועונשו החטא
123 ,44 ,43 Punishment

קפה־ספרות קפה ליֶטָרטּורניֶיה
 83 Literary Café

מאסרו 69
מיכאילֹופסקי 101 מבצר

דוסטוייבסקי של ביתו מוזיאון
 Dostoevsky House-Museum

130 ,41

 Malaya אּוליצָה מֹורְסקאיָה ָמלָאיָה
82 Morskaya ulitsa

קברו 11, 131
 DHL בינלאומי שילוח אל אייץ די

217 International Centre
 Diaghilev, Sergey סרגיי ִדיָאגִילֶב

45 ,43
ָטאֶבריד 128 ארמון

הרוסי 118, 119 הבלט
האמנות עולם העת כתב

 ,26 World of Art movement
107 ,45

 ,79 ,24 Diderot, Denis ֶדני דיְדרֹו
91

חנויות 199 די וי די
ֶמיֶיְרהֹולד וְֶסוֹולֹוד הבמאי של דיוקנו

 Portrait of the Director
107 Vsevolod Meyerhold

ֶמיֶיְרהֹולד וְֶסוֹולֹוד הבמאי של דיוקנו
 Portrait of the (גְריגֹוְריֶף

 Director Vsevolod Meyerhold
107 (Grigoriev)

להשכרה 171 דירות
להשכרה 171 דירות

 Delacroix, Eugène ן ֶ ֶאז ֶדלָקרּוָאה
91

Demut- ואסילי ֶדמּוט־ָמלינֹובסקי
105 ,83 Malinovskiy, Vasiliy

כניסה 208-209 דמי
מסעדה אּוָחה ֶדמיָאנֹוָבה

184 Demyanova Ukha
190 Demidoff מסעדה ֶדמידֹוף
 Demidov, Pyotr פיוטר ֶדמידֹוף

122
 Demertsov, Fyodor פיודור ֶדֶמְרצֹוף

135
 Danzas, קונסטנטין ָדנְזאס

83 Konstantin
113 Dante Alighieri ָאליגיֶירי ָדנֶטה

 Dental שיניים טיפולי ּפאלאס ֶדנָטל
 213 Palace

Denisov- מגדנייה ֶדניסֹוף־ניקֹולאיֶיף
193 Nikolaev Confectionery

 Decembrist ((1825 מהפכה דצמבר
111 ,23  Rebellion

 Commandant's המפקד בית
69 House

 ,10 Senate Square הסנאט כיכר
78

מאוירת 76 רחובות מפת
דרכונים 208, 211

למוסיקה פסטיבל הצליל דרכי
 Sound Ways Modern בת־זמננו

52 Music Festival
יְָקֶטרינָה הנסיכה ָדשקֹוָבה

 Dashkova, Princess Yekaterina
110
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ה
 Great (שוסטקוביץ הגדול האולם

 ,101 ,43 (Shostakovich) Hall
203

 Small (גְלינְָקה) הקטן האולם
203 ,48 (Glinka) Hall

 Hanska, אוולינה הרוזנת האנְסָקה
94 Countess Eveline

 Military לרפואה הצבאית האקדמיה
139 Medical Academy

69 ,66 Secret House 'הסודי 'הבית
 Large הבובות תיאטרון הגדול ה

201 Puppet Theatre
 Main Post Office המרכזי הדואר

217 ,122
121 New Holland החדשה הולנד

 Dutch Church כנסייה הולנדית
135 ,47

הומואים, מועדונים 204, 205 
הומואים, מטיילים 210

בבתים ללינה האגודה הֹופָה
 HOFA Host Families פרטיים

171 Association
מהמדינה הוצאה

ועתיקות 194-5 אמנות
הקרח 53 על החלקה

 Turkish (ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה החמאם
154 Bath

79 Hitler, Adolf אדולף היטלר
113 Heine, Heinrich היינריך היינה

היסטוריה 17-31
ֶסלֹו) 154  (צארסקֹויֶיה הסיני הכפר

 Zoological לטבע המוזיאון
60 ,41 ,11 Museum

מאוירת 58 רחובות מפת
נוסעים 212, 215 המחאות

גשרים פטרבורג סנט של המיטב
מים 34-5  ונתיבי
טבלת 211  המרה

קֹונסָטנטינֹובנָה אֹולגָה הנסיכה
 Princess Olga (ֶסרֹוף אֹורלֹובָה

 Konstantinovna Orlova (Serov)
104

 Blue (קנדינסקי הכחולה הפסגה
39 Crest (Kandinsky)

 Der Blaue קבוצת הכחול הפרש
107 Reiter

45 The Circus (שאגאל הקרקס
La Danse 87 (מאטיס הריקוד

 ,40 ,10 Hermitage הרמיטאז ה
84-93

וספרדית 90 איטלקית אמנות
ה־19-20 91 במאות אמנות

המזרח 88-9 אמנות
וגרמנית  הולנדית פלמית אמנות

90
פרהיסטורית 88 אמנות

ואנגלית 90-91 צרפתית אמנות
קלאסית 88 אמנות

רוסית 89 אמנות
החורף 10, 92-3 ארמון

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב
ומוזיאונים 38

שימושי 85 מידע
המוזיאון 86-7 תרשים

 New החדש הרמיטאז ה
135 ,84 Hermitage

 Small הקטן (ה)הרמיטאז
85 ,84 Hermitage

 Hermitage (ּפֶֶטרגֹוף) הרמיטאז ה
150

ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה הרמיטאז ה
154 Hermitage

 Hermitage תיאטרון הרמיטאז ה
203 ,34 Theatre

80 Hermann, Josef יוזף הרמן
כוסית 209  הרמת

229 Hertz הרץ
 Old (רּוּבלֹוף הקדוש השילוש

165 Testament Trinity (Rublev)
רכב 229 השכרת

ו
 Vaganova, ָאגריּפִינָה ואגָנֹוָבה

118 ,110 ,45 Agrippina
 90 Watteau, Antoine אנטואן ואטֹו

אן־באטיסט ז מֹות לָה ֶדה ואלאן
Vallin de la Mothe, Jean-

Baptiste
יּוסּוּפֹוף 120 ארמון  
ְדבֹור 109 גאסטינְיִי  

לאמנויות 63 האקדמיה  
הקטן 85 ההרמיטאז  

החדשה 121 הולנד  
הקדושה 48 קתרינה כנסיית  

 Valeriani, ּוזֶּפֶה ג ואלֶריאני
152 Giuseppe

 Van Gogh, Vincent וינסנט גוך ואן
91

 Van Dyck, אנתוני דייק ואן
130 ,90 Anthony

 Vasilevskiy Island האי ואסילֶבסקי
57–63 ,14

מלונות 174  
מסעדות 184  

האזור 57 מפת  
ְסְטֶרלְָקה 9–58  

 Vasiliev, אלכסנדר ואסילְיֶיף
126 Aleksandr

 Vdali ot zhen פאב ן ֶ ז אֹוט וְדאלי
193

 Voyages Jules ורן ול וּוָאיאז' ז
220 Verne

 Wedgwood, Josiah ֹוזאיָה וּוד, ג וֶוג
130 ,91

וודקה 182, 198
162 Volkhov, River נהר ֹוולחֹוף

113 ,22 Voltaire וולטר
הגדולה  קתרינה עם ההתכתבות  

 24
ספרייתו 110  

פסלו 87  
185 Volna מסעדה וֹולנָה
217 Westpost וֶוסטּפֹוסט

94 Warhol, Andy אנדי וורהול
 Voronikhin, אנדריי וֹורֹוניחין

Andrey
(ּפאבלֹופְְסק) 158 הקנטאור גשר  
(ּפאבלֹופְְסק) 159 ויסקונטי גשר  

לאמנויות 63 האקדמיה  
ּפאבלֹופְְסק 160, 161  

קברו 131  
מקאזאן 111 גבירתנו קתדרלת  

קאזאן 47 קתדרלת  
 Vorontsov Palace ארמון וֹורֹונצֹוף

111
 Vorontsov, מיכאיל הנסיך וֹורֹונצֹוף

111 Prince Mikhail
ויזה 210, 211, 219

 220 ,211 Visit Russia רוסיה ויזיט
81 ,80 Vitali, Ivan איוואן וִיטאלי
 Vitebsk Station תחנה וִיֶטְּבְסק

 229 ,220
 Witte, Count סרגיי וִיֶטה, הרוזן

70 Sergey
 Weyden, Rogier ֶדר ואן וַיידן, רֹוֵחייר

90 van der
62 Weenix, Jan יאן וִיניקס

63 Vist, Aleksandr אלכסנדר וִיסט
ִאי סילָבה ֶדה ולאסקס, דייגו

90 Velázquez, Diego de Silva y
הגדול הנסיך אלכסנדרוביץ ולדימיר

 Vladimir Aleksandrovich,
94 Grand Duke

 Vladimir, הגדול הנסיך ולדימיר
 17 Grand Prince

הגדול הנסיך קירילֹוביץ ולדימיר
 Vladimir Kirilovich, Grand

67 Duke
 Vladimirskiy ּפאסאז ולדימירסקי

199 Passazh
Velten, Yuriy יורי וֶלֶטן

סָמה 130 צֶ ארמון  
הקיץ 95 גן  

(הסיני; צארסקֹויֶיה החורק הביתן  
ֶסלֹו 154

הגדול 84 ההרמיטאז  
הקטן 85 ההרמיטאז  

הארמנית 48, 108 הכנסייה  
המטביל 136 יוחנן כנסיית  

סָמה 130 צֶ כנסיית  
ּפֶֶטרגֹוף 149  

ההרמיטאז 34 תיאטרון  
 Venus and (ְקראנאך) וקופידון ונוס

90 Cupid (Cranach)
 Vsevolod, Prince הנסיך וְֶסוֹולֹוד

164
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Vasnetsov, Viktor ויקטור וְֶסניצֹוף
 Knight at the דרכים פרשת על אביר

107 ,106 Crossroads
השפוך הדם בכנסיית הפסיפסים

 Church on Spilled Blood
100 mosaics

107 Vrubel, Mikhail מיכאיל וְרּוֶּבל
199 Vernisazh שוק וֶרניסאז
30 Warsaw Pact ורשה, ברית

 Vereshchagin, ניקולאי גין וֶֶרְשצְ
89 Nikolay

ז
135 ,101 ,47 Jacot, Paul פול אקֹו ז

181 Zakuski זאקּוסקי
 Zarudnyy, Ivan איוואן זארּודנְיִי

68 ,67
135 Zverkov House בית זְבירקֹוף

201 Zazerkalye זָזָרָקליֶיה
80 Zhivago יוואגֹו ז

 ,71 ,47 Singer House בית זינגר
135

 Zakharov, Andrey אנדריי זָכארֹוף
 131 ,78 ,63

Zelenogorsk זֶלֶנֹוגֹורסק
מלונות 177

(נֹובגֹורֹוד קתדרלת זְנאֶמנסקי
164 Znamenskiy Cathedral

ח
בבתי־ הלימודים תחילת (יום הידע חג

בספטמבר 52 האחד הספר
המולד 53 חג

הפועלים 50, 53 חג
 Trinity Sunday הקדוש השילוש חג

 51
לאומיים 53 חגים

(נֹובגֹורֹוד)  הארכיהגמון חדר
 163 ,162 Chamber of Facets

 Winter Palace ארמון חורף ה
93

פטרבורג 53 בסנט חורף
36 Winter Canal תעלה חורף ה
גשרים פטרבורג סנט של המיטב

מים 34 ונתיבי
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 5–134 בסנט המים
(צארסקֹויֶיה הביתן (הסיני חורק ה

154 Creaking Pavilion ֶסלֹו
205 Street Life הרחוב חיי

50 ,30 Space race חלל, מרוץ ה
ספרים 199, 198 חנויות

 Khrushchev, וב, ניקיטה חרושצ
 30 Nikita

חנויות 199 חרסינה
 Imperial  חרסינה,המפעל הקיסרי
199 ,25 Porcelain Factory

מכשירים 211 חשמל
חשמלית 221

ט
128 Tauride Palace ארמון ָטאֶבריד
126 Taurit, Robert רוברט ָטאֶבריט

דֹום מֹודנְיִי ּפארפיֶנֹוָבה טאטיאנה
 Tatyana Parfyonova modnyy

199 dom
79 Tatlin, Vladimir ולדימיר טאטלין

 Teutonic (ה)טבטוניים, האבירים
17 Knights

199 Toto טוטו
Tolstoy, Leo לב טולסטוי

 ,23 War and Peace ושלום מלחמה
121 ,111

205 Tunnel מועדון טֹונֶל
94 Torelli, Stefano סטפנו טֹוֶרלי

 Great Purges הגדולים (ה)טיהורים
72 ,27

אל 228 טיול
חברות 220 טיולים

מאורגנים 222  טיולים
 Tikhvin טיְחבין, בית־הקברות

131 Cemetery
 Tiepolo, אנָּבִטיְסָטה ְטיֶיּפֹולֹו, ג

 90 Giovanni Battista
186 T-Lounge טי־לאונג

 Tilsit, Peace ((1807 טילזיט, חוזה
22 of

193 Tinkoff פאב טינקֹוף
טיסה 218-19, 220

פטרבורג 219 לסנט מוסקבה בין  
תעופה 218, 220 נמלי  

 Typographia מועדון טיפוגרפיה
205

טיפים 209
90 ,63 Titian טיציאן

טלוויזיה 217
טלפונים 169, 216

סלולריים 216, 217 טלפונים
 Tamanskiy, Pyotr פיוטר ָטָמנסקי

70
טמפרטורות 53

 Trauberg, Leonid ליאוניד טָראּוֶּברג
70 ,45

בפֶטרֹודבֹורץ,  (טיולי־יום טראּפֶזָה
 Trapeza לשעבר ּפֶֶטרגֹוף

193 (Petrodvorets)
 Terborch, Gerard ֶחרארד ֶטרּבֹורך

90
 Troitskiy (מסעדה מֹוסט טרֹוִאיצקי

193 ,11 Most
 Trubetskoy מצודת טרּוֶּבצקֹוי

69 ,41 Bastion
מאוירת 66 רחובות מפת

 Trubetskoy, ּפאֶבל טרּוֶּבצקֹוי
94 Prince Pavel

190 Troika מסעדה טרֹויָקה
27 Trotsky, Leon טרֹוצקי, לאון

בחייו 29 ההתנקשות  
הרוסית 28, 29 המהפכה  

מאסרו 69  

האזרחים 123 מלחמת  
 Traitteur, Georg פֹון גיאֹורג ְטֵרטֹור

135 ,37 ,35 von
199 Tertia עתיקות ֶטרטיָה

205 TriEl גייז מועדון טריֶאל
205 Tribunal מועדון טריּבּונָל

 Triscorni, Paolo פאולו טריסקֹורני
77

193 Teremok מסעדה ֶטֶרמֹוק
 Tres Amigos מסעדה ָאמיגֹוס טֶרס

190
 Trezzini, Giuseppe ּוזֶּפֶה טֶרציני, ג

63
 Trezzini, דומניקו טֶרציני

Domenico
הקיץ 95 ארמון  

הבשורה 130 כנסיית  
הקדושים  ופאולוס פטרוס מצודת  

66
הקדושים  ופאולוס פטרוס קתדרלת  

68
הקדוש 67, 68 פטרוס שער  
הקולגיות 61 שתים־עשרה  

י
 Yaroslav the החכם יארֹוסלאב

163 Wise
(נֹובגֹורֹוד של חצרו יארֹוסלאב

163 Yaroslav’s Court
95 Yegorov, Pyotr פיוטר יֶגֹורֹוף

יהודים
קֹוראל 121 בית־הכנסת
סּפֹורָטה ְדבאֶרטס יּוּבילְיֶינְיִי

205 Yubileynyy dvorets sporta
הלאומית 52, 53 האחדות יום

 International  הבינלאומי האשה יום
53 ,50 Women’s Day

החוקה 53 יום
 International הבינלאומי הילד יום
51 Protection of Children Day

המולדת 53 על המגינים יום
העיר 50 יום

 (1905) העקוב־מדם ראשון יום
138 ,83 ,73 ,26 Bloody Sunday

 The (ְּבְריּולֹוף) פומפיי של האחרון יומה
 Last Day of Pompeii (Bryullov)

106 ,105
199 Unona שוק יּונֹונָה

 ,10 Yusupov Palace ארמון יּוסּוּפֹוף
120 ,40

מאוירת 116 רחובות מפת
 Yusupov, פליקס הנסיך יּוסּוּפֹוף

121 ,120 ,111 Prince Felix
 Yusupov family משפחת יּוסּוּפֹוף

120 ,116
 Yusupov Theatre תיאטרון יּוסּוּפֹוף

203
193 Eurasia (סושי־בר יורואסיה

229 Europcar יורופקאר
164 Yuriev Monastery מנזר יּוריֶב
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 Elizabeth, הצארינה יֶיליזֶָּבָטה
19 Tsarina

קֹוף 49, 109 ָאניצ ארמון
החורף 92 ארמון

מותה 22
ְסמֹולנְיִי 128 מנזר
ּפֶֶטרגֹוף 148, 150

ֶסלֹו 143, 152, 154 צארסקֹויֶיה
הִהשתנּות 127 קתדרלת

של (אשתו הצארינה יֶיליזֶָּבָטה
הראשון 159 אלכסנדר

יין 183
 ,40 Yelagin Palace ארמון יֶלאגין

133 ,126
קאֶמני האיים באזור הליכה מסלול

ויֶלאגין 137
133 ,11 Yelagin Island האי יֶלאגין
קאֶמני האיים באזור הליכה מסלול

ויֶלאגין 7–136
ילדים 211

בידור 201
במלונות 169

במסעדות 179
עם 210 טיול

109 Yeliseev, Pyotr פיוטר יֶליסיֶיף
 Yeliseev’s גָסטרֹונֹום יֶליסיֶיפסקי

109
 Yeliseev’s גָסטרֹונֹום יֶליסיֶיפסקי

109 ,49
פטרבורג 71 בסנט אר־נובו

53 ,31 ,30 Yeltsin, Boris ילצין, בוריס
79 Yesenin, Sergey סרגיי יֶֶסנין

 Yemov, Nikolay ניקולאי יֶפימֹוף
77

135 Green Bridge הגשר ירוק ה
 Christ in (קלֹוְדט) בהדרו ישו

80 Majesty (Klodt)
יתושים 213

כ
חנות 199 כובעים

פסטיבל הלבנים בלילות כוכבים
 Stars of the קלאסית למוסיקה
 White Nights Classical Music

51 Festival
כוריאוגרפים 118, 45

כייסות 212
 St Isaac’s הקדוש איָסק כיכר

79 Square
מאוירת 7–76 רחובות מפת

83 ,10 Palace Square הארמון כיכר
 Trinity הקדוש השילוש כיכר

138 ,73 Square
Theatre Square התיאטרון כיכר
מאוירת 17–116 רחובות מפת

139 Ploshchad Lenina לנין כיכר
נכים מטיילים ראו גישה גלגלים כיסא

בתי 199, 195 כלבו
התנהגות 209 כללי

(כללי כנסיות
ביקור 209

מוסיקה 202, 203  
כנסיות

 Armenian הארמנית הכנסייה
108 ,48 Church

 Dutch Church ההולנדית הכנסייה
135 ,47

 Lutheran הלותרנית הכנסייה
112 ,47 Church

ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה האות כנסיית
 155 Church of the Sign

 Church of the הבשורה כנסיית
130 Annunciation

 Church השפוך הדם כנסיית
 ,100 ,98 ,10 on Spilled Blood

134 ,102-3
המושיע ישו של הִהשתנּות כנסיית

 Church of the Saviour (נֹובגֹורֹוד)
164 of the Transguration

(נֹובגֹורֹוד)  הקדושות הנשים כנסיית
 163 Church of the Holy Women

 Church of המטביל יוחנן כנסיית
136 St John the Baptist

מקֹונְיָה הקדוש ּפאראסֶקבי כנסיית
 St Paraskeva Pyatnitsa (נֹובגֹורֹוד)

163
הקדוש ּפְרֹוקֹוּפיּוס כנסיית
 Church of St (נֹובגֹורֹוד)

163 Procopius
 Chesma Church סָמה צֶ כנסיית

130
 Church הקדושה קתרינה כנסיית

48 of Saint Catherine
 Church הקדושים שלושת כנסיית

63 of the Three Saints
הקדוש תיאודורוס כנסיית

 Church of Theodore (נֹובגֹורֹוד)
 164 Stratilates
קתדרלות גם ראו

האורתודוכסית־הרוסית כנסייה ה
איקֹונֹוסטאזיס 165   
בכנסיות 209 ביקור  

היסטוריה 17  
התחייה 31  

המולד 53 חג
מוסיקה 202, 203  

פסחא 50  
ברוסיה 165 האיקונות ציור  

כסף 15–214
כספומטים 214

אשראי 209, 214 כרטיסי
בחנויות 194

במלונות 168
במסעדות 178

כרטיסים
בידור 200

דוכנים 201 
תחבורה 223, 225

חופשיים 223, 225 כרטיסים

ל
143 Ladoga, Lake אגם לאדֹוגָה

 Ladozhskiy תחנה לאדֹושקי
220 Station

 Lazarev, Ioakim יֹוָאּכים לאזאֶרב
108

 Lazarus לאזארּוס, בית־הקברות
131 Cemetery

193 Layma מסעדה לִָאיָמה
160 Lampi, Johann יוהאן לאמּפי

 Ea Haere Ia Oe הולכת? (גוגן את לאן
91 ,87 (Gauguin)

Landé, Jean- אן־באטיסט ז לאנֶדה
 118 ,110 Baptiste

199 Larusse עתיקות לארּוס
29 Lvov, Prince הנסיך לבֹוב

122 Lvov, Nikolay לבֹוב, ניקולאי
לבוש

בכנסיות 209 ביקור
במסעדות 179

חנויות 199, 198
 Ledovyy רוק מופעי ְדבאֶרטס לֶדֹוְביִי

205 dvorets
 Le Blond, אן־באטיסט ז בלון לֶה

Jean Baptiste
(ּפֶֶטרגֹוף) 148, 149 הגדול הארמון

בּפֶֶטרגֹוף 151 מזרקות
פארק 150 ּפֶֶטרגֹוף

90 Le Nain, Louis לואי נֶן לֶה
 Louis XVI, צרפת מלך ה־16 לואי

160 King of France
 Ludwig, Peter ואירנה פטר לודוויג

94 and Irene
אירועים 201 לוחות

 Levinson, Yevgeniy יבגני לוינסון
126

 Levitskiy, Dmitriy דמיטרי לֶוִיצקי
163 ,45

 Portrait of נֶלידֹובָה אי י של דיוקנה
106 E I Nelidova

107 Levitan, Isaak איָסק לוִיָתן
 Lomonosov אנדרטה לֹומֹונֹוסֹוף

61 ,58 Monument
 Lomonosov גשר לֹומֹונֹוסֹוף

37 Bridge
 Lomonosov, מיכאיל לֹומֹונֹוסֹוף

45 Mikhail
אֹוָרנְיֶנּבאּום 147

לֹומֹונֹוסֹוף 58, 61 אנדרטת
פסליו 25, 61

קברו 131
אֹוָרנְיֶנּבאּום ראו לֹומֹונֹוסוף

 70 Lumière brothers האחים לּומיֶיר
193 Luna מסעדה לּונָה

220 Lufthansa לופטהנזה
91 Locke, John ון לֹוק, ג

 Lucchini, Giovanni ובאני ג לּוקיני
60
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 Lutheran הכנסייה לותרנית
112 ,47 Church

 Leonardo da י וינצ דה ליאונרדו
Vinci

 The Litta Madonna ליטא מדונה
90 ,86

199 LIVIZ חנויות ליביז
205 Liverpool בר ליברפול

Lidval, Fyodor פיודור לידוואל
אירופה 101 הוטל גראנד
בָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי הבית

ּפְראסּפְֶקט 70, 71
אסטוריה 79 מלון

37 Liteynyy Bridge גשר ליְטיֶינְיִי
קפה־ספרות קפה ליֶטָרטּורניֶיה

 83 ,46 Literary Café
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 135 בסנט המים
30 Laika לָייָקה

 Lichtenstein, רוי ליכטנשטיין
94 Roy

 Lyalevich, Marian מריאן לְיָלֶביץ
47

 White לבנים, פסטיבלי לילות
201 ,51 Nights festivals

193 Linea טיולי־יום לינְיָה
 ,41 Lycée ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה ליֶסה

155
129 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

107 Lissitskiy, El ֶאל ליסיסקי
מצופים 197 חפצי־נוי לכה

 Lemaire, François פרנסואה לֶֶמר
 80

199 Lena לפרוות חנות לֶנָה
94 ,61 Lenin, Vladimir ולדימיר לנין

ְקֶשסינסקאיָה  של בית־האחוזה
138 ,72

דיוקנו 28
החדשה 27 הכלכלית המדיניות

הרוסית 9–28, 83 המהפכה
 What is to be לעשות יש מה

26 Done?
ְסמֹולנְיִי 128, 129 מכון

פסלו 126, 129, 139
משוריין 70 רכב

פינלנד 126, 139 תחנת
 Lenin,(איוואנֹוף) העם מנהיג לנין

 28 Leader of the People (Ivanov)
ב- (לֶנְפִילם הקולנוע לנינגרד, אולפני

 Leningrad Film Studios
70 ,45 (Lenlm)

 Larionov, Mikhail מיכאיל לִָריאֹונֹוף
107

 Lermontov, מיכאיל לֶרמֹונטֹוב
83 ,46 Mikhail

לתיירים 208, 211 מידע לשכות

מ
193 Magrib מסעדה מאגרּב

 Mattarnoviy, גיאֹורג מאטארנֹובי
60 Georg

 Matveev, Andrey אנדריי מאטִביֶיב
106

 Matveev, Fyodor פיודור מאטִביֶיב
106

 ,91 Matisse, Henri אנרי מאטיס
107

87 La Danse הריקוד
 Malevich, מאלֶביץ', קאזימיר

45 Kazimir
הרוסי 107 המוזיאון

לאמנויות 79 הלאומי המכון
 56 .56 Supremus No מס סּוּפֶרמּוס

29
 Malyshev, איגְנאטי מאלְיֶיֶשב

100 Ignatiy
 Mama Roma מסעדה רומא מאמא

187
 Mamontov, סאָבה מאמֹונטֹוף

107 Savva
 Money קלאב סיטי האני מאני

205 Honey/City Club
וממתקים 193 מאפים

 ,151 Martos, Ivan איוואן מארטֹוס
153

 Marie צרפת מלכת אנטואנט מארי
 Antoinette, Queen of France

161
 Marly (ּפֶֶטרגֹוף) ארמון מאְרלי

150 Palace
נפוליאון 23, 111 את מביס

פסלו 111
קברו 111

 Castle, מיכאילֹופסקי מבצר
101 ,99 ,97 Mikhaylovskiy

 Megafon סלולריים טלפונים מגאפון
217

הקדושה סופיה ש ע הפעמונים מגדל
162 St Sophia’s Belfry (נֹובגֹורֹוד

מגזינים 217
בידור 200 מדורי

 Medvedev, דמיטרי ֶמדִביֶֶדב
31 Dmitry

 The י וינצ דה (ליאונרדו ליטא מדונה
Litta Madonna 86

 MDT אירופה תיאטרון ט ד מ
203 Theatre of Europe

שירותים קליניק אינטרנשיונל ֶמֶדם
 Medem International רפואיים

213 Clinic
מדענים 45

 Engineer’s House בית מהנדס ה
68 ,67 ,41

מבצר ראו מבצר מהנדס ה
מיכאילֹופסקי

מהפכת 1905   26

הארמון 83 כיכר  
הקדוש 73, 138 השילוש כיכר  

מהפכת 1917 26, 9–28
ְקֶשסינסקאיָה 72,  בית־האחוזה  

138
 Cruiser Aurora ָאברֹוָרה האונייה  

139 ,73
הארמון 83 כיכר  

ְסמֹולנְיִי 128 מכון  
פינלנד 126 תחנת  

69 Death Gate שער מוות ה
(כללי 41–38 וגלריות מוזיאונים

כניסה 209–208 דמי
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב

ומוזיאונים 9–38
מוזיאון 195 חנויות

ב 209  צילום
וגלריות מוזיאונים

 Cabin הגדול פיוטר של הבקתה  
 ,73 ,41 of Peter the Great

138–9
 ,10 Winter Palace החורף ארמון  

92–3
 Summer Palace הקיץ ארמון  

95
 ,40 Marble Palace השיש ארמון  

94
 Menshikov ֶמנשיקֹוף ארמון  

62 ,40 ,38 Palace
 Stroganov סטרֹוגָנֹוף ארמון  

112 ,40 Palace
 Engineer’s House המהנדס בית  

68 ,67 ,41
 Commandant’s הקומנדנט בית  

69 ,66 ,41 House
ְקֶשסינסקאיָה בית־האחוזה  

72 ,71 Kshesinskaya Mansion
 Cruiser Aurora ָאברֹוָרה האונייה  

139 ,73 ,41
 Academy of לאמנויות האקדמיה

63 ,40 Arts
 ,40 ,10 Hermitage ההרמיטאז  

84–93
 Russian Museum הרוסי המוזיאון  

104–7 ,98 ,97 ,94 ,40
בתי־עץ של לאדריכלות המוזיאון  

 Museum of Wooden (נֹובגֹורֹוד)
164 Architecture

לאנתרופולוגיה המוזיאון  
 Museum ולאתנוגרפיה
 of Anthropology and

61 ,41 Ethnography
 Artillery לארטילריה המוזיאון  

70 ,41 Museum
 Museum of להיגיינה המוזיאון  

99 Hygiene
הפוליטית להיסטוריה המוזיאון  

 Museum of Russian רוסיה של
 ,72 ,41 ,39 ,11 Political History

138
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לאדריכלות להיסטוריה המוזיאון  
 Museum of (נֹובגֹורֹוד) ולאמנות
 History, Architecture and Art

163
 Museum המוסיקה לחיי המוזיאון  

129 ,41 of Musical Life
 Zoological לטבע המוזיאון  

 60 ,58 ,41 ,11 Museum
 Theatre לתיאטרון המוזיאון  

110 ,41 Museum
 Institute of רוסית לספרות המכון  

59 Russian Literature
41 Lycée ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה ליֶסה  

 Trubetskoy טרּוֶּבצקֹוי מבצר  
69 ,66 ,41 Bastion
מיכאילֹופסקי מבצר  

99 Mikhaylovskiy Castle
 Anna אחמטובה אנה מוזיאון  

129 ,41 Akhmatova Museum
דוסטוייבסקי של ביתו מוזיאון  

 Dostoevsky House-Museum
130 ,41

 Pushkin פושקין של ביתו מוזיאון  
 ,113 ,41 ,39 House-Museum

134
 Railway Museum הרכבת מוזיאון  

123 ,41
 Nabokov נאּבֹוקֹוב מוזיאון  

41 Museum
 ,11 Kirov Museum קירֹוב מוזיאון  

72 ,41
 Stieglitz שטיגליץ מוזיאון  

127 ,40 Museum
 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה  

153
 ,11 Kunstkammer קּונסטקאֶמָרה  

60–61 ,58 ,41
הקדושים ופאולוס פטרוס קתדרלת  
 Cathedral of SS Peter and Paul

41
146 ,41 Repino ֶרּפינֹו  

36 Moyka River נהר מֹויָקה
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 5–134 בסנט המים
 Molodyozhnyy תיאטרון נְיִי מֹולֹודיֹוז

203 Theatre
17 Mongols מונגולים

91 Monet, Claude קלוד מֹונֶה
 Monighetti, איּפֹוליטֹו מוניגֶטי

154 ,152 ,120 Ippolito
מונית 201, 3–222

התעופה 19–218 נמל
150 Monplaisir (ּפֶֶטרגֹוף מֹונּפלֶזיר
 Montferrand, ֶדה אוגוסט מֹונפֶראן

Auguste de
בּבאלשאיָה בתי־האחוזה

אּוליצָה 122 מֹורְסקאיָה
הקדוש 79 איָסק כיכר

אלכסנדר 83 עמוד
הקדוש 79, 80 איָסק קתדרלת

 Mussorgsky, מֹוֶדסט מוסורגסקי
202 ,44 Modest

קברו 131
ָמִריִינְסקי 119 תיאטרון

עממית 202, 203 מוסיקה
קלאסית 202 203 מוסיקה

מוסיקה
פטרבורג 50 בסנט המוסיקה אביב  

אופרה 202, 203  
קפלה 112 סקאיָה אקדמיצֶ

בלט 118, 202, 203  
במסעדות 179  

המוסיקה 41, 129 לחיי המוזיאון  
אולימפוס הבינלאומי הפסטיבל  

 Musical Olympus מוסיקלי
50 International Festival

דרכי בת־זמננו למוסיקה הפסטיבל  
 Sound Ways Modern הצליל

 52 Music Festival
קלאסית למוסיקה הפסטיבל  

 Stars הלבנים בלילות כוכבים
 of the White Nights Classical

51 Music Festival
רימסקי־ ש ע הקונסרבטוריון  

קֹורָסקֹוב 116, 120
50 Virtuosi 2000 וירטואוזי  

חנויות 198, 199  
מוסיקאים 44  

202 203 , כנסייתית מוסיקה  
202 203 , עממית מוסיקה  

202 203 , קלאסית מוסיקה  
לילה 5–204 וחיי מוסיקה מופעי  

בצפון מוסיקליים מפגשים  
 Musical Encounters in פאלמירה

 53 the Northern Palmyra
202 ,203 רחוב נגני  

 White לבנים לילות הרוק פסטיבל  
51 Nights Rock Music Festival
לבנים לילות אז ג סווינג פסטיבל  

 White Nights Swing Jazz
51 Festival

 Moskva מוסקבה
פטרבורג 219 לסנט מוסקבה בין
 Moskva Station תחנת מוסקבה

229 ,220
מחנה והסופרים האמנים מועדון

 The Bivouac of the לקומיקאים
 134 Comedians
מועדונים 204, 205

91 Morozov, Ivan איוואן מֹורֹוזֹוף
 Murillo, ֶאסֶטָּבן ָּברטֹולֹוֶמה מּוִריֹו

 90 Bartolomé Esteban
מזג־האוויר 53–50

מזון מהיר 193 192
מזחלות 53

חנויות 198 מזכרות
 Souvenir Market שוק מזכרות

199 ,11
 Mezentseva, גָלינָה ֶמזֶנצֶָבה

45 Galina

 Fountains, ּפֶֶטרגֹוף מזרקות
151 Peterhof

בלט ראו מחול
מטבע 215

 General Staff בניין הכללי מטה ה
135 Building

217 MTS סלולריים טלפונים ס ט מ
מטרו 5–224

205 Metro (disco) (מועדון מטרו
מסעדה טישינָה ָמטרֹוסקאיָה
190 Matrosskaya Tishina

79 Myatlev House בית ְמיָאטלֶב
 Meyerhold, ֶמיֶירהֹולד, וְֶסוֹולֹוד

134 ,110 Vsevolod
דיוקנו 107

הגדול הנסיך אלכסנדרוביץ מיכאיל
 Mikhail Aleksandrovich, Grand

94 Duke
 Mikhail I, הצאר הראשון מיכאיל

163 ,17 Tsar
הגדול הנסיך ּפאבלֹוביץ מיכאיל

 Mikhail Pavlovich, Grand
104 Duke

תיאטרון מיכאילֹובסקי
 ,101 Mikhailovsky Theatre

203
מאוירת 98 רחובות מפת

ארמון מיכאילֹופסקי
Mikhaylovskiy Palace

הרוסי 104 המוזיאון
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב

ומוזיאונים 39
מאוירת 98 רחובות מפת

 Mikhaylovskiy מבצר מיכאילֹופסקי
101 ,97 ,40 Castle

מאוירת 99 רחובות מפת
 Mikhaylov, אנדריי מיכֶאלֹוף

120 Andrey
90 Michelangelo לו מיכלאנג

משפחה מילֹוסלאבסקי
18 Miloslavskiy family

(נֹובגֹורֹוד)  אנדרטה מילניום
163 Millennium Monument

מים
בטיחות 213

מינרליים 183 מים
מיניבוס 219

מיני־מלונות171, 170
 Michetti, Niccolò ניקולו מיֶקטי

   150
 Mikeshin, Mikhail מיכאיל מיֶקשין

163 ,110
 MIR Travel טיולים חברת מיר

227 ,226 ,171 Company
203 Mirage Cinema קולנוע מיראז

מכבי־אש 212, 213
 Institute רוסית לספרות מכון ה
 ,41 ,11 of Russian Literature

60 ,57
מאוירת 59 רחובות מפת
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מכונית
והגירה 208, 211 מכס

 Malaya אּוליצָה מֹורְסקאיָה ָמלָאיָה
82 Morskaya ulitsa

(איקונה הזהוב השיער בעל (ה)מלאך
 The Angel with the Golden

106 Hair
 Hotel דוסטוייבסקי מלון

176 ,173 Dostoevsky
מלונות 168-77

מלון 168 לבחור איך
אכסניות 170, 171

בטיחות 169
ְדבֹור 175 גאסטינְיִי
הארמון 174-5 גדת

ואסילֶבסקי 174 האי
להזמין 168 כיצד

מחירים 168-9
נכים 169 מטיילים

170 ,171 מיני־מלון
זולים 170 מלונות

פטרבורג  בסנט פופולריים מלונות
172-3

מתקנים 168
ּפְלֹושאד 175 ֶסנאיָה

חבויות 169 עלויות
ילדים 169 עם

נְיֶיְבְסקי 171 בשדרת מלונות
זולים 170  מלונות

 Great הגדולה (ה)מלחמה הצפונית
65 ,21 ,18 Northern War

הקרה 27, 30 מלחמה ה
טורקיה 22 רוסיה מלחמות

 Civil (1918-20) האזרחים מלחמת
29 ,27 War

הראשונה 7–26 העולם מלחמת
השנייה 27 העולם מלחמת

הניצחון 131 אנדרטת
של הגיבורים למגינים האנדרטה

לנינגרד 41
50 Victory Day הניצחון יום
לניננגרד על המצור גם ראו

 1853-6) Crimean) קרים מלחמת
23 War

(1904-5) יפן רוסיה מלחמת
139 ,26

השנה 151 שלושים מלחמת
 ,93 Meltzer, Roman רומן ֶמלצֶר

137
 Mendeleev, ֶמנֶדליֶיב, דמיטרי

61 ,45 Dmitriy
205 Manhattan בר מנהטן

 Convent, Smolnyy ְסמֹולנְיִי מנזר
128
מנזרים

נְיֶיְבְסקי 11,  אלכסנדר מנזר
130–31

יּוריֶב 164 מנזר
 Menelaws, Adam אדם ֶמנֶלאס

150

 Manchurian מ האריות וריה מנצ
139 ,138 Lions

 Menshikov Palace ארמון ֶמנשיקֹוף
62 ,40

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב
ומוזיאונים 38

אלכסנדר הנסיך ֶמנשיקֹוף
 Menshikov, Prince Alexander

62 ,21
אֹוָרנְיֶנּבאּום 146, 147

ֶמנשיקֹוף 38, 40, 62 ארמון
ּפְראסּפְֶקט 62 בולשוי

הקולגיות 61 שתים־עשרה
ּפְראסּפְֶקט ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי מסגד
 Mosque, Kamennoostrovskiy

138 ,70 Prospekt
 Mstislav, Prince הנסיך ְמסטיסלאב

163
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול
פטרבורג 5–134 בסנט המים
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 134-5 בסנט המים
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול

הנהר 9–138
 , פטרבורג בסנט הליכה מסלולי

222133–9
קאֶמנְיִי האיים באזור הליכה מסלול

ויֶלאגין 7–136
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 5–134 בסנט המים
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול

הנהר 9–138
מקסימיליאן ֶמסמאכֶר

Messmacher, Maximilian
בּבאלשאיָה בית־האחוזה

אּוליצָה 122 מֹורְסקאיָה
שטיגליץ 39, 127 מוזיאון

מסעדות 93–178
צמחוני 179 אוכל  

אינטרנט 179 אתרי  
ְדבֹור 8–187 גאסטינְיִי  

הארמון 6–185 גדת  
ואסילֶבסקי 184 האי  

הזמנות 179  
פטרבורג סנט של הטעמים  

180–81
לאכול 178 היכן  

ילדים 179  
בתפריט 178 מה  
חיה 179 מוסיקה  

נכים 179 מטיילים  
נֹובגֹורֹוד 191  

מסעדות 178 סוגי  
ּפְלֹושאד 188 ֶסנאיָה  

עישון 179  
ּפאבלֹופְְסק 191  

פושקין 191  
ּפֶטרֹוגרדְסקאיָה 5–184  

לבוש 179 קוד  
ֶרּפינֹו 191  

שּוָבלֹופְָקה 191  
פתיחה 179 שעות  

וטיפים 178 תשלום  
מסעדת 7:40 191

מסעדת 1913  10, 186
מעבורות 220

מפות
פטרבורג 125 סנט אזור
מפורסמים 3–42 אישים

טיְחבין 131 בית־הקברות
ְדבֹור 97 גאסטינְיִי

הארמון 75 גדת
ואסילֶבסקי 57 האי

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב
ומוזיאונים 9–38

גשרים פטרבורג סנט של המיטב
מים 5–34 ונתיבי

הגדול  פיוטר של החדשה העיר
20–21

הרוסית 13–12 הפדרציה
היין 183 חבל

הקדוש 7–76 איָסק כיכר
האמנויות 9–98 כיכר

התיאטרון 17–116 כיכר
פטרבורג  בסנט פופולריים מלונות

172–3
קאֶמני האיים באזור הליכה מסלול

ויֶלאגין 7–136
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 5–134 בסנט המים
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול

הנהר 9–138
פטרבורג 133 בסנט הליכה מסלולי

הרחובות 230-47 מפות
ופאולוס 7–66 פטרוס מצודת

ּפְראסּפְֶקט 9–46 נְיֶיְבְסקי
ְסְטֶרלְָקה 9–58

ּפְלֹושאד 115 ֶסנאיָה
פטרבורג 15–14 סנט

והאזור 144-5 פטרבורג סנט
רבתי 13 פטרבורג סנט

ּפֶטרֹוגרדְסקאיָה 65
פארק 155 ֶסלֹו צארסקֹויֶיה

המטרו 225 רשת
הסוציאל־ הפועלים מפלגת

 Social-Democratic דמוקרטית
26 Workers party

ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה הצי מפקדת
154 Admiralty (Tsarskoe Selo)

 Siege ((1941–4 לנינגרד על מצור ה
43 ,27  of Leningrad
הניצחון 131 אנדרטת

ההנצחה ואתר בית־הקברות
ּפיסָקריֹוְבסקאיָה 126

של הגיבורים למגינים האנדרטה
לנינגרד 41

ההרמיטאז 85
37 Egyptian Bridge הגשר מצרי ה

גשרים פטרבורג סנט של המיטב
מים 34 ונתיבי
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 Buddhist Temple בודהיסטי מקדש
137

והעליונים התחתונים מרחצאות ה
 Lower and (ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה

154 Upper Baths
 Martini, Simone סימֹונֶה מרטיני

90
 Maria הצארינה אלכסנדרֹובנָה מריה

119 Alexandrovna, Tsarina
של (בתו הגדולה הנסיכה מריה

 Maria, Grand (הראשון ניקולאי
77 Duchess

 Virgin (ְּבְריּולֹוף) בהדרה הקדושה מריה
81 in Majesty (Bryullov)

הגדולה ּפָבלֹובנָה, הנסיכה מריה
 Maria Pavlovna, Grand

94 Duchess
 Maria הצארינה פיֹודֹורֹובנָה מריה

161 Fyodorovna, Tsarina
קֹוף 109 ָאניצ ארמון

ה 82  פאברז ביצי
יֶלאגין 126 האי

ּפאבלֹופְְסק 143, 158, 159, 160, 
161

 Mariinskiy Palace ארמון ָמִריִינְסקי
79

מאוירת 77 רחובות מפת
הבלט להקת (קירֹוב ָמִריִינְסקי

 Mariinskiy (Kirov) Ballet
118 ,45 Company

 Mariinskiy תיאטרון ָמִריִינְסקי
203 ,202 ,119 Theatre

 Marina Gisich גלריה גיסיץ מרינה
199 Gallery

 GHz 5.3 צ מרכז־אינטרנט 5.3 גה
217

מרכז־אסיה, מטבח 181
אינטרנט 216-17 מרכזי

הרובע של הטראומה מרפאת
 Trauma Clinic of the המרכזי

213 Central District
משטרה 212, 213

28 Red Guard האדום משמר ה
 Life Guards’ הפרשים משמר

79 Mounted Regiment
לרכיבה בית־הספר הפרשים משמר

79 Horseguards’ Manège של
מאוירת 76 רחובות מפת

משקאות 182-3
חריפים 182-3 משקאות

משקעים 52
כרטיסים להזמנת הראשי (ה)משרד

לרכבת 220 
כרטיסים להזמנת הראשי (ה)משרד

לתיאטרון 201
התרבות 194 משרד

מאוירת 66 רחובות מפת
חלפנות 214 משרדי

 Methodius, St הקדוש ֶמתֹודיּוס
209 ,17

נ
 Nabokov, ולדימיר נאּבֹוקֹוב

122 Vladimir
 Nabokov מוזיאון נאּבֹוקֹוב

41 Museum
199 Nado Zhe זֶה נאדֹו

24-5 Enlightenment נאורות ה
הימית האקדמיה נאחימֹוב

 Nakhimov Naval Academy
139 ,138

23 Narodniki נארֹודניקי
Naryshkin Bastion מבצר נארישקין

 Naryshkin משפחת נארישקין
18 family

202 ,203 רחוב נגני
וספרים עתיקות חנות ליֵטיינֹום נָה

199 Na Liteynom
171 Na Muchnom נֹום מּוצְ נָה

נהיגה 223
פטרבורג 229 בסנט נהיגה

נהרות 36
162–4 ,143 Novgorod נֹובגֹורֹוד

אל 229 טיול
בטיולי־יום 193 בחוץ לאכול

מלונות 177
מסעדות 191

 Novgorod School אסכולה נֹובגֹורֹוד
163 ,162

ברוסיה 106, 165 האיקונות ציור
 Noble טיולים חברת ָקלֶדֹוניָה נֹוֶּבל

220 Caledonia
 Wanderers (נִיִקי ְ (ּפֶֶרְדוִויז נודדים ה

106–7 ,63 ,45 (Peredvizhniki)
171 Nord Hostel אכסניה נֹורד

 ,45 Nureyev, Rudolf נּוֵריֶיב, רודולף
118 ,110

193 NyamBurg מסעדה נְיָאמּבּורג
 NEVA Travel טיולים חברת ניָבה

211 Company
36 Neva, River נהר ניָבה

גשרים 7–36  
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול  

הנהר 9–138
שיט 7–226  

69 Neva Gate שער ניָבה
 Nijinsky, Vaslaw ינסקי, ואצלאב ניז

119 ,118 ,45
 Nevsky, אלכסנדר נְיֶיְבְסקי

Alexander
והאנדרטה 89 הקבורה ארון  
נְיֶיְבְסקי 130 אלכסנדר מנזר  

קברו 31–130  
הקדוש 80, 81 איָסק קתדרלת  

הטבטוניים 17 האבירים תבוסת  
 Nevskiy ּפְראסּפְֶקט נְיֶיְבְסקי

108 ,46–9 Prospekt
נתיבי של לאורכם הליכה מסלול

פטרבורג 135 בסנט המים
154 Neyelov, Ilya איליָה נֶיֶלֹוב

154 Neyelov, Vasiliy ואסילי נֶיֶלֹוב

 (1721) השלום הסכם ניסטאד
19  Nystad, Peace of

 Victory (ה)ניצחון, אנדרטת
131 ,11 Monument

(ה)ניצחון, יום 50, 53
 Nikolaev, Leonid ליאוניד ניקֹולֶָאב

72
 Nikolaevskiy ארמון ניקֹולֶָאבסקי

203 Palace
 Nicholas הצאר הראשון ניקולאי

I, Tsar
(ּפֶֶטרגֹוף) 150 הקוטג ארמון  

קֹוראל 121 בית־הכנסת  
הקיץ 95 גן  

ההרמיטאז 84, 91  
הקדוש 79 איָסק כיכר  

דצמבר 23, 78 מהפכת  
ְסמֹולנְיִי 128 מנזר  

פסלו 77, 79  
 Nicholas II, הצאר השני ניקולאי

69 Tsar
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה אלכסנדר ארמון  

155
ה 82 פאברז ביצי  

בחייו 29 ההתנקשות  
הרוסית 26, 28 המהפכה  

הרוסי 104 המוזיאון  
ְקֶשסינסקאיָה 72 ומטילדה  

פטרוס בקתדרלת מחדש קבורתו  
הקדושים 31, 69 ופאולוס

 Nicolas, Vladimir ולדימיר ניקולאי
120

 Nicholas הרכבות חברת ניקולאי
23 Railway

הגדול הנסיך ניקֹולֶָאביץ ניקולאי
 Nikolai Nikolaevich, Grand

121 Duke
Nicholas market שוק ניקולאי

מאוירת 117 רחובות מפת
 ,106 Nikitin, Ivan איוואן ניקיטין

153
קונסטנטינוס הקיסר של נישואיו

 The Marriage of (רובנס
93 Emperor Constantine)

מטיילים 210, 211 נכים
מלונות 169

מסעדות 179
 RADAR ל־ אגודה מטיילים נכים

211
 Nelidova, E אי י של נֶלידֹוָבה, דיוקנה

106 I, portrait of
 Nesterov, Mikhail מיכאיל נֶסֶטרֹוף

100
של   הגדולים, אחוזת־הקבר (ה)נסיכים

69 Grand Ducal Mausoleum
מאוירת 67 רחובות מפת

 Girl with a (סוקולוב כד עם נערה
154 Pitcher (Sokolov)

80 Neff נֶף
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 Napoleon I, בונפארט נפוליאון
161 ,111 Emperor

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 136 ארמון  
לרוסיה 22, 23 הפלישה  

מלחמות 22  
אלכסנדר 83 עמוד  

בטיחות 212 נשים
מים 7–34 נתיבי

גשרים פטרבורג סנט של המיטב
מים 5–34 ונתיבי

נתיבי של לאורכם הליכה מסלול
פטרבורג 5–134 בסנט המים

ס
88 Saburov, Pyotr פיוטר סאּבּורֹוף

193 Sadko מסעדה סאדקֹו
11 Salkhino מסעדה סאלחינֹו
30 SALT talks ט, שיחות סאל

220 SAS אס ס
214 Sberbank ְסֶּברבנק

199 Severnaya lira ליָרה ֶסֶברנאיָה
 193 Soiree מסעדה סּוָאֶרה

 Sobornaya מסגד סֹוּבֹורנאיָה
138 ,70 Mosque

מהעידן 198 מזכרות סובייטי
199 Sobiratel סֹוּביָרֶטל

 Sobchak, Anatoly אק, אנטולי סֹוּבצ
31

לתקשורת הראשית (ה)סוכנות
 Central Air אווירית

 220 Communication Agency
 Solzhenitsyn, ניצין, אלכסנדר ֶ סֹולז

30 Alexander
190 Sunduk מסעדה סּונדּוק

18 Sophia, Regent העוצרת סופיה
סופרים 44

(מאלֶביץ מס 56 סּוּפֶרמּוס
29 56 (Malevich) .Supremus No

107 Suprematism סופרמטיזם
סופרמרקטים 199

34 Sokolov, Pavel ּפאֶבל סוקולוב
 Girl with a Pitcher כד עם נערה

154
 Zurbarán, פרנסיסקו סּורּבאראן

90 Francisco
 Surikov, Vasiliy ואסילי סּוריקֹוף

107
סושי 192, 193

193 Sushi Planet פלנט סושי
107 ,91 Cézanne, Paul פול סזאן
 Sakharov, Andrei אנדריי ָסָחרֹוב

31 ,30
Stasov, Vasiliy ואסילי סטאסֹוף

הקיסריות 113 האורוות  
ּפאבלֹופְְסקי  שומרי של הביצורים  

94
קפה־ספרות 83 קפה ליֶטָרטּורניֶיה  

ְסמֹולנְיִי 128 מנזר  
הִהשתנּות 127 קתדרלת  

 ,128 Starov, Ivan איוואן סטארֹוף
130

מטיילים 210, 211 סטודנטים
 Stockmann מעדנייה סטֹוקמן

199 Delicatessen
193 40E Stirka מעלות ְסטירָקה 40

125 Stalin, Joseph סטלין, יוסיף
קירֹוב 41, 72 בחיי ההתנקשות  

וב 30 חרושצ בידי הוקעתו  
הטיהורים 27, 72, 129  

רודנות 27  
מטרו 222 תחנות  
אנדריי ְסָטֶקנשניידר

 ,49 Stakenschneider, Andrei
94 ,85

 Staraya חנות ְקניגָה ְסָטראיָה
199 kniga

 Stroganov Palace ארמון סטרֹוגָנֹוף
112 ,47 ,40

נתיבי של לאורכם הליכה מסלול
פטרבורג 135 בסנט המים

 Stroganov, סרגיי הרוזן סטרֹוגָנֹוף
112 Count Sergey

 Stravinsky, Igor סטָרוִוינסקי, איגור
119 ,44

Strelna ְסְטֶרלְנָה
מלונות 177

 Streltsy המשמר ְסְטֶרלֶצים, חיילי
20 ,18 Guards

 1682)  Streltsy) ְסְטֶרלֶצים, מרד
20 ,18  Rebellion
11 Strelka ְסְטֶרלְָקה

מאוירת 9–58 רחובות מפת
71 ,47 Syuzor, Pavel ּפאֶבל סיּוזֹור
משרד פטרבורג סנט בעיר סיורים

 City Excursion Bureau of St ל
 227 Petersburg
מודרכים 222 סיורים

 City Tour תיירים אוטובוס טור סיטי
223 ,221

מקומות להזמנת חברה ריאלטי סיטי
171 City Realty לינה
214 Citibank סיטיבנק

107 Symbolists סימבוליזם
 Siemiradzki, הנריק סימיראדצקי

Henryk
בפולחני פוסידון של בפסטיבל פרינה

 Phryne at the האלבסיים המסתורין
 Festival of Poseidon in Eleusin

 105
לינה מקומות הזמנת סינבד

171 Sindbad
(אֹוָרנְיֶנּבאּום)  הארמון סיני ה

146 ,143,144 Chinese Palace
ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה הכפר סיני ה

154 Chinese Village
סירה

 Cruiser Aurora ָאברֹוָרה האונייה  
 139 ,73 ,41 ,11

טיולי־שיט 36  
וספינות־תיירים 220 מעבורות  

227 water buses סירת־אוטובוס  
רחפות 228  

ובנהר 226-7 בתעלות שיט  
סירת־אוטובוס 227 

 Slavyanskiy stil סטיל סלאביָאנסקי
 199 ,11

17 Slavs סלאבים
 Sladkoezhka מגדנייה ָקה ְסלָדקֹויֶז

 193
183 Samovar ָסמֹוָבר

 Smolnyy Institute מכון ְסמֹולנְיִי
128–9 ,11

 Smolnyy Convent מנזר ְסמֹולנְיִי
128

 Smolnyy קתדרלה ְסמֹולנְיִי
203 Cathedral

125 Smolnyy district רובע ְסמֹולנְיִי
 Sennaya ּפְלֹושאד ֶסנאיָה

 115–23 ,15 Ploshchad
פטרבורג 118 בסנט בלט  
התיאטרון 17–116 כיכר  

ֶסנאיָה 3–122  כיכר  
מלונות 175  

מסעדות 188  
האזור 115 מפת  

 St אוניברסיטה פטרבורג סנט
Petersburg University
הכנסיות שתים־עשרה

 Twelve Colleges הקולגיאליות
61 ,58

 St אופרה פטרבורג סנט
203 Petersburg Opera

 St Petersburg מלון פטרבורג סנט
173 Hotel

 St מסעדה פטרבורג סנט
11 Petersburg

הנוער אכסניית פטרבורג סנט
 St Petersburg הבינלאומית

 International Youth Hostel
211 ,171

199 .S.P.A.S עתיקות ס א ּפ ס
30 Sputnik סּפּוטניק

ספורט 51
57 Sphinx ספינקס

 Speranskiy, סרגיי סּפֶראנסקי
131 Sergey

ספריות
רוסיה 48,  של הלאומית הספרייה

110
פושקין 113 של ביתו מוזיאון

למדעים 59 האקדמיה ספריית
 Russian הרוסית הלאומית ספרייה ה

110 ,48 National Library
220 Scott’s Tours טיולים ס סקֹוט

סקי 53
163 Serov, Vasiliy ואסילי ֶסרֹוף

Serov, Valentin ולנטין ֶסרֹוף
קֹונסָטנטינֹובנָה אֹולגָה הנסיכה

 Princess Olga אֹורלֹובָה
104 Konstantinovna Orlova

קולנוע ראו סרטים
פטרבורג 52 בסנט סתיו
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ע
חנויות 198 עבודות־יד

 World of העת , כתב האמנות עולם
107 ,45 ,26 Art movement

עישון 179, 209
עיתונים 217

המקח 194 על עמידה
 Abraham’s (רמברנדט יצחק עקדת

Sacrifice 86
עתיקות

מהמדינה 194-5 הוצאה  
חנויות 198, 199  

פ
פאבים 192, 193

Paul I, Tsar הצאר הראשון פאבל
(ּפאבלֹופְְסק) 159 אחוזת־הקבר

ָטאֶבריד 128 ארמון  
ינָה 143, 147 גאְטצ

לרפואה 139 הצבאית האקדמיה  
בחייו 22 ההתנקשות

רֹוסי 110 וקרלו
מיכאילֹופסקי 99, 101 מבצר  
(ּפֶֶטרגֹוף) 151 נפטון מזרקת  

איוואן 45, 61 ּפאבלֹוף  
ּפאבלֹופְְסק 158, 160, 161  

מקאזאן 111 גבירתנו קתדרלת
ּפאבלֹופְְסקי 94 שומרי  

 Pavlova, Anna אנה ּפאבלֹוָבה
45 ,42

לבלט 110 הקיסרי בית־הספר  
פטרבורג 118 בסנט בלט  

הרוסי 119 הבלט  
 ,143 ,40 ,25 Pavlovsk ּפאבלֹופְְסק

158–61
השרד 61–160 דירות  

פרטיות 161 דירות  
הדרומי 161 האגף  

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב  
ומוזיאונים 38
אל 228 טיול  

בטיולי־יום 192, 193 בחוץ לאכול  
שימושי 159 מידע  

השנייה 27 העולם מלחמת  
מסעדות 191   

האזור 160 מפת  
82 Fabergé ה פאברז

 Fabergé, אגאתֹון ה פאברז
82 Agathon

 Fabergé, Gustav גוסטב ה פאברז
 82

82 Fabergé, Carl קרל ה פאברז
193 Podvore ּפאדבֹוֶרה

 Patouillard, René ֶרנֶה ּפאטּואיָאר
 35

199 Paloma חנות ּפאלֹוָמה
 Falconet,  פאלקֹונֶה, ֶאטיֶין־מוריס

91 Etienne-Maurice
הארד 10, 22, 75, 76, 78-9 פרש

 Panteleymon גשר ּפאנֶטלֶמֹון

Bridge
מאוירת 99 רחובות מפת

48 Passazh Arcade פאסאז ה
199 Passazh כל־בו בית ּפאסאז

 Faskhoutdinov, אמיל פאסחּודינֹוף
 45 Emil

 Parland, Alfred אלפרד ּפארלאנד
100

 Park Inn ּפּולקֹובסקאיָה ִאין פארק
168 Pulkovskaya

 Park Inn ּפריָּבלטיסקאיָה ִאין פארק
168 Pribaltiyskaya

 Park מסעדה ּוזֶּפֶה ג פארק
186 Giuseppe

ולפנאי לתרבות המרכזי פארק ה
 Central Park of Culture and

126 Rest
 Maritime החוף שעל הניצחון פארק

137 Victory Park
וגנים פארקים

147 Oranienbaum אֹוָרנְיֶנּבאּום  
פארק אלכסנדרופסקי  

70 Aleksandrovskiy Park
 Tauride Palace ָטאֶבריד ארמון  

128
147 Gatchina ינָה גאְטצ  

95 Summer Garden הקיץ גן  
 Admiralty מפקדת־הצי גן  

46 Garden
 Botanical Gardens הבוטאני הגן  

136
(ההרמיטאז התלויים הגנים  

85 Hanging Gardens
ולפנאי לתרבות המרכזי הפארק  
 Central Park of Culture and

126 Rest
158 Pavlovsk ּפאבלֹופְְסק  
החוף שעל הניצחון פארק  

137 Maritime Victory Park
 ,148 Peterhof ּפֶֶטרגֹוף  

150–51
 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה  

154 ,153
ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה פארק קתרינה  

 154 Catherine Park
פתיחה 209 שעות

 217 Fedex אקספרס פדרל
 Pugachev (1773–5) מרד ֹוף ּפּוגָצ

24 ,22 Rebellion
טיולי־יום (ּפאבלֹופְְסק ּפֹודבֹוריֶיה

191 Podvorie
107 Futurism פוטוריזם

 Potemkin, גריגורי הנסיך ּפֹוטיֹומקין
25 Prince Grigoriy
קֹוף 109 ָאניצ ארמון

ָטאֶבריד 128 ארמון
הטווס 85 שעון

 Potemkin, פיוטר ּפֹוטיֹומקין
91 Pyotr

31 Putin, Vladimir ולדימיר פוטין
 Polovtsov, אלכסנדר ּפֹולֹופסטֹוף

137 ,127 ,122 Aleksandr
 Poltava, (1709) קרב ּפֹולטאָבה

21 ,19  Battle of
 Polenov, Vasiliy ואסילי ּפֹוליֶינֹוף

107
175 Polikoff Hotel מלון ּפֹוליקֹוף

של בית־האחוזה פֹולֶנְוֶוייֶדר
137 Follenveider’s mansion

 Pulkovskaya מלון ּפּולקֹובסקאיָה
173 Hotel

 ,134 Fomin, Ivan פֹומין, איוואן
137

 Fontana, ובאני־מריה פֹונטאנָה, ג
146 ,62 Giovanni-Maria

 Fontana, Ludwig לודוויג פֹונטאנָה
101 ,98

 Fontanka River  פֹונטאנָקה נהר
125 ,36

90 Poussin, Nicolas ּפּוסאן, ניקולא
 Postel, Fyodor פֹון פיודור ּפֹוסֶטל

71 von
 Popov, Aleksandr אלכסנדר ּפֹוּפֹוף

45
45 Fokin, Mikhail מיכאיל פֹוקין

פטרבורג 118 בסנט בלט
התיאטרון 117 בכיכר הבית

הרוסי 119 הבלט
205 Port מועדון ּפֹורט

 Portik ְריָאדי ּפֶרנִיֶיה רּוסָקה ּפֹורטיק
48 Ruska Perinnyie Ryadi

175 Pushka Inn ִאין ּפּושָקה
Pushkin פושקין

מלונות 177
מסעדות 191

 Pushkin, אלכסנדר פושקין
44 ,43 Alexander

 Repin’s portrait ֶרּפין מאת דיוקנו  
146 of

 Fountain ֶסלֹו בצארסקֹויֶיה המזרקה  
154 at Tsarskoe Selo

קפה־ספרות קפה ליֶטָרטּורניֶיה  
 83 ,46 Literary Café

 Pushkin פושקין של מוזיאון־ביתו  
134 ,113 ,39 House-Museum

מותו 83, 113  
פסלים 101, 155  

 The Bronze Horseman הארד פרש  
78 ,69 ,37 ,23

 ,41 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה  
155

(צארסקֹויֶיה של ה הדאצָ פושקין
155 Pushkin’s Dacha (ֶסלֹו

ֶסלֹו צארסקֹויֶיה ראו (העיירה פושקין
 Pushkin מוזיאון־ביתו פושקין

134 ,113 ,41 House-Museum
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב

ומוזיאונים 39
נטליה גֹונצָ'רֹוָבה ראו נטליה פושקין

 Pushkinskaya פושקינסקאיָה
199 ,10
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 ,45 Petipa, Marius מריוס ּפֶטיּפָה
131 ,118

PTS card- חיוג כרטיס ס ט ּפ
216 operated phones

148–51 ,143 ,40 Peterhof ּפֶֶטרגֹוף
הקוטג 150 ארמון  

(ּפֶֶטרגֹוף  מאְרלי ארמון  
150

ההרמיטאז 150  
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב  

ומוזיאונים 38
אל 228, 229 טיול  

בטיולי־יום 192, 193 בחוץ לאכול  
(ּפֶֶטרגֹוף 150 מֹונּפלֶזיר  

מזרקות 50, 151  
שימושי 149 מידע  

 Petrogradskaya ּפֶטרֹוגרדְסקאיָה
65–73 ,15

פטרבורג 71 בסנט אר־נובו  
מסעדות 5–184  
האזור 65 מפת  

ופאולוס 7–66 פטרוס מצודת  
 Peter and מצודת ופאולוס פטרוס

18 ,11 Paul Fortress
לגדת דקות של 90 הליכה מסלול  

הנהר 138
מאוירת 7–66 רחובות מפת  

איסוף 52 פטריות
 Petrashevsky חוג ּפְֶטָרֶשְבסקי

123 Circle
205 Pyatnitsa רוק מופעי ּפְיָאטניצָה

193 0.5 Pivnaya פאב 0 ּפיבנאיָה 5
164 Peter, Master האמן פיוטר

 Peter the הצאר הגדול פיוטר
 ,106 ,20–21 ,18–19 Great, Tsar

163 ,107
הגדול 41, 73,  פיוטר של הבקתה  

138–9
(ָאּפֶטָקרסקי הרוקחים אי  

אֹוסטרֹוף) 136
החורף 92 ארמון  

הקיץ 39, 40, 95 ארמון  
(ּפֶֶטרגֹוף 150 מאְרלי ארמון  

ֶמנשיקֹוף 62 ארמון  
הקיץ 95 גן  

וִיניקס 62 מאת דיוקן  
ניקיטין 153 מאת דיוקן  

ואסילֶבסקי 57 האי  
ההרמיטאז 88, 89  
החדשה 121 הולנד  

הצי 60  
וודקה 182  

נסקי 134 ֶ ּפְֶרְּברֹוז המשמר חיילי  
(ּפֶֶטרגֹוף 150 מֹונּפלֶזיר  

נְיֶיְבְסקי 130 אלכסנדר מנזר  
הצי 78 מפקדת  

הְסְטֶרלֶצים 20 מרד  
למדעים 59 האקדמיה ספריית  

אלון 136 עץ  
ּפֶֶטרגֹוף 9–148  

פסלים 67, 99, 101  
(פאלקֹונֶה 10, 75, 76,  הארד פרש  

78–9
ֶסלֹו 153 צארסקֹויֶיה  

קברו 69  
קּונסטקאֶמָרה 58, 61–60  

הקדושים  ופאולוס פטרוס קתדרלת  
68

הקדוש 68 פטרוס שער  
הקולגיות 61 שתים־עשרה  

תעלות 36  
מלאכת על מנצח הגדול פיוטר

 Peter the Great (קֹוצֶּבּו הבנייה
 instructing his workers

17 (Kotzebue)
 Peter II, Tsar הצאר השני פיוטר

69 ,19
 Peter III, הצאר השלישי פיוטר

19 Tsar
אֹוָרנְיֶנּבאּום 146  

בחייו 22 ההתנקשות  
ֹוף 24 ּפּוגָצ המרד מנהיג  

Philharmonia פילהרמוניה
45 Filonov, Pavel ּפאֶבל פילונוף
 Filippov Hotels מלונות פיליּפֹוף

171
193 ,11 Pelmeni Bar בר ּפילמיני

192 Pelmeni ּפילמיני, כיסנים
 Pimenov, Nikolay ניקולאי ּפיֶמנֹוף

80
 Pimenov, Stepan ְסֶטּפָן ּפיֶמנֹוף

110 ,83
220 Finnair פינאייר

148 Pineau, Nicholas ניקֹולָא ּפינֹו
220 Finnord פינֹורד

 Finland, Gulf of מפרץ פינלנד
144 ,143

אל 229 נסיעה
רחפות 229

שיט 229
 ,126 Finland Station תחנה פינלנד

229 ,220 ,139
ּפיסאטילָה לאבָקה הסופרים פינת

 Writers’ Bookshop ספרים חנות
 199

91 Pissarro, Camille פיסארו, קאמי
ואתר בית־קברות ּפיסָקריֹוְבסקאיָה

 Piskarevskoe Memorial הנצחה
126 Cemetery
193192 , פיצריות

 ,91 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
107 ,94

191 Pirosmani ּפירֹוסמאני
 Fish ארט־קפה פאּבריק פיש

 205 Fabrique
122 Pel, Aleksandr אלכסנדר ּפֶל

37 Lantern Bridge גשר פנסים ה
פסחא 50, 53

 Festival of הפסטיבלים פסטיבל
51 Festivals

פסטיבלים 50-53
 White 'לבנים לילות פסטיבלי

201 ,51 Nights festivals
 Bird statue (גָּבריָאדזֶה הציפור פסל

99 (Gabriadze)
וולטר 87 של פסלו

המשמר חיילי נסקי ֶ ּפְֶרּברֹוז
 Preobrazhenskiy Life-Guards

134
 Suburban trains רכבת פרברים

228–9
 Fragonard, אֹונֹוֶרה אן פְָרגֹונאר, ז

 90 Jean Honoré
הנודדים ראו נִיִקי ְ ּפֶֶרְדוִויז

190 Probka מסעדה ּפרֹוּבָקה
199198 , חנויות פרוות

205 Prosvet מועדון ּפְרֹוסֶבט
107 Perov, Vasiliy ואסילי ּפֶרֹוף

 A Meal in the במנזר ארוחה
104 Monastery

 Prokoev, Sergey ּפרֹוקֹופייב, סרגיי
120 ,116

מריאן ּפֶֶרְטיָאטקֹוביץ
46 Peretyatkovich, Marian

193 Priboy מסעדה ּפְריּבֹוי
פרוסיה מלך הראשון וילהלם פרידריך
 King of ,KI ,Friedrich Wilhelm I

153 Prussia
 Friedrich, דוד פרידריך, קספר

91 Caspar David
 Prima Sport מלון ספורט פרימה

171 Hotel
פוסידון של בפסטיבל פרינה

האלבסיים המסתורין בפולחני
 Phryne at the (סימיראדצקי)

 Festival of Poseidon in Eleusin
 105 (Siemiradzki)

 Franchioli, Enrico אנריקו פרנִקיֹולי
119

172 Prestige Hotel מלון ּפְֶרסטיז
מחדש)  (בנייה ּפֶֶרסטרֹויָקה

30 Perestroika
הנחושת;  (פרש הארד פרש

 The Bronze Horseman פושקין
78 ,69 ,37 (Pushkin)

פשע 212

צ
 Chagin, Vladimir ולדימיר אגין צ

137
136 Chaev, Sergey איֶיף, סרגיי צ

 Chaynaya מסעדה ִחיזִ'ינָה ִאינאיָה צָ
 193 Khizhina

ֶסלֹו 152, 153, 154 צארסקֹויֶיה
 ,40 Tsarskoe Selo ֶסלֹו צארסקֹויֶיה

152–5 ,143 ,139
בסתיו 52  

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב  
ומוזיאונים 38

ֶסלֹו 155 צארסקֹויֶיה העיירה  
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אל 228 טיול  
בטיולי־יום 193 בחוץ לאכול  

שימושי 153 מידע  
מפה 155   

פארק 155 ֶסלֹו צארסקֹויֶיה  
פארק 154  קתרינה  

 Tsarskoe קרנבל ֶסלֹו צארסקֹויֶיה
51 Selo Carnival

27 Red Army האדום (ה)צבא
27 White Russians הלבן צבא ה

 Chevakinskiy, סאָבה ָבקינסקי צֶ
 Savva

ֶשרֶמטיֶיב 129  ארמון
121 New Holland החדשה הולנד

ֶסלֹו 153 צארסקֹויֶיה
הקדוש 120 ניקולאּוס קתדרלת

205 Che ארט־קפה ה צֶ
צוענים 212

יום 51 צי ה
 78 Admiralty מפקדת צי ה

46 Admiralty Garden גן  
מאוירת 77 רחובות מפת  

 Tchaikovsky, ייקובסקי, פיוטר צ
202 ,49 ,44 ,42 Pyotr

(הפאתטית השישית הסימפוניה  
101 Pathétique symphony
רימסקי־ ש ע הקונסרבטוריון  

קֹורָסקֹוב 116, 120
מותו 82  

קברו 11, 131  
ָמִריִינְסקי 119 תיאטרון  

צילום 209
 Ciniselli, Giuseppe ּוזֶּפֶה ג יניזֶלי צ

201
110 Chekhov, Anton כוב, אנטון צ

אוכל 179 צמחוני
130 Chesma Palace ארמון סָמה צֶ

 Chesma Church כנסיית סָמה צֶ
130

ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה עמוד סָמה צֶ
154 Chesma Column

161 Zeck, Johann יוהאן צֶק
 29 CHEKA ָקה צֶ

 193 Cherdak מסעדה רדאק צֶ
70 Turreted House בית צריחים ה

 Chernenko, קונסטנטין רנְיֶינקֹו צֶ
31 ,30 Konstantin

 Cherepanov משפחת ֶרּפאנֹוף צֶ
123 family

ק
Kavos, Albert אלברטו קאבֹוס

בּבאלשאיָה בית־האחוזה
אּוליצָה 122 מֹורְסקאיָה

המרכזי 122 הדואר
ולבלט  לאופרה מוסורגסקי תיאטרון

101
ָמִריִינְסקי 119 תיאטרון

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 136 תיאטרון
94 Kabakov, Ilya איליָה קאָּבקֹוף

קתדרלת ראו קתדרלת קאזאן
מקאזאן גבירתנו

199 Kailas קאילאס
Kamennyy Island האי קאֶמנְיִי

קאֶמנְיִי האיים באזור הליכה מסלול
ויֶלאגין 136-7

 Kamenskiy, ולנטין קאֶמנסקי
131 Valentin

 Canova, Antonio קאנובה, אנטוניו
90

193 Carusel מסעדה קארּוֶסל
טישינָה (ָמטרֹוסקאיָה קברט

 Cabaret (A.K.A. גייז מועדון
205 Matrosskaya Tishina)

ּפְיָאטניצָה ּפאראסֶקבי קדוש ה
 St Paraskeva Pyatnitsa (נֹובגֹורֹוד

163
 Quarenghi’s Stalls ביתני קּוָאֶרנגי

49
 Quarenghi, אקֹומֹו קּוָאֶרנגי, ג

Giacomo
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה אלכסנדר ארמון  

155
קֹוף 109 ָאניצ ארמון  

משמר של לרכיבה בית־הספר  
הפרשים 76, 79 

למדעים 25, 58 האקדמיה  
האנגלית 121 בגדה הבניינים  

ההרמיטאז 84  
העגול 134 השוק  
ְסמֹולנְיִי 128 מכון  

ֶסלֹו 154 צארסקֹויֶיה  
קברו 131  

החדש 59  הבורסה שוק  
לתרמילאים אכסניה קובה

171 CubaHostel Backpackers
 Cuban (1962) הטילים משבר קובה

30 missile crisis
183 Kvas ְקווַאס

11 Kvartirka מסעדה ְקוַואְרִטיְרָקה
188 Caviar ומסעדה בר קוויאר

חנויות 198  קוויאר
188 Kavkaz-Bar קווקז־בר

קווקזי, מטבח 181, 193
קוזאקים 28 

 Kozintsev, Grigoriy גריגורי קֹוזינצֶב
70 ,45 ,42

 Kozlovskiy, מיכאיל קֹוזלֹובסקי
151 Mikhail

 Kuznechnyy שוק רינֹוק קּוזניצ'נְיִי
199

 Cottage (ּפֶֶטרגֹוף) ארמון קוטג ה
150 Palace

מיכאיל פילדמרשל קּוטּוזֹוף
 Kutuzov, Field Marshal Mikhail
 Kolokolnikov, מינָה קֹולֹוקֹולְניקֹוף

 120 Mina
 Kolokolnikov, פֶדֹוט קֹולֹוקֹולְניקֹוף

120 Fedot
קולנוע 203

בלנינגרד הקולנוע אולפני
70 ,45 Leningrad Film Studios

במאים 45
חנויות 198

 Festival of הפסטיבלים פסטיבל
51 Festivals

קומוניזם
הרוסית 28-9 המהפכה

 Commandant’s בית קומנדנט ה
69 ,41 House

מאוירת 66 רחובות מפת
קונסוליות 211

הגדול הנסיך קונסטנטין
23 Constantine, Grand Duke

 ,11 Kunstkammer קּונסטקאֶמָרה
60-61 ,41

מאוירת 58 רחובות מפת
ולבלט לאופרה קונסרבטוריון ה

 Conservatory Opera תיאטרון
203 and Ballet Theatre

קונצרטים 203 202
יום 50 קוסמונאוטים ה

 Kotzebue, פֹון אלכסנדר קֹוצֶּבּו
Alexander von

הבנייה מלאכת על מנצח הגדול פיוטר
 Peter the Great instructing his

17 workers
 Kokorinov, אלכסנדר קֹוקֹורינֹוף

63 Aleksandr
43 Cocteau, Jean אן ז קֹוקטֹו

85 Cox, James יימס ג קֹוקס
הצבאית האקדמיה ּפאז ֶדה קֹור

111 Corps des Pages
 Choral בית־הכנסת קֹוראל

121 Synagogue
91 Corot, Camille קאמי קֹורֹו

30 קוריאה, מלחמת
 Corinthia פאלאס נְיֶיבסקי קֹורינְתיה

169 Nevskij Palace
טלפון 216 קידומות

 17 Kiev קייב
 Kiprenskiy, אֹוֶרסט קיּפְריֶינסקי

 45 Orest
 Summer Palace ארמון קיץ ה

95 ,40
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב

ומוזיאונים 39
פטרבורג 51 בסנט קיץ

95 Summer Garden גן קיץ ה
137 Kirov Stadium איצטדיון קירֹוב

ָמִריִינְסקי בלט ראו בלט קירֹוב
 ,11 Kirov Museum מוזיאון קירֹוב

72 ,41
 70 Kirov, Sergey סרגיי קירֹוב

בחייו 27, 41, 72,  ההתנקשות
128-9

קירֹוב 11, 41, 72 מוזיאון
ָמִריִינְסקי תיאטרון ראו תיאטרון קירֹוב

כתב 209 קירילי
209 ,17 Cyril, St הקדוש קיריליּוס
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90 Claude Lorrain לוראן קלוד
Klodt, Pyotr פיוטר קלֹוְדט

הראשון 77, 79 לניקולאי האנדרטה
קֹוף 35, 49  ָאניצ גשר על הפסלים

80 Christ in Majesty בהדרו ישו
ְקרילֹוב 95 איוואן של פסלו

קברו 131
רפואיים שירותים קומפלקס קליניק

213 Clinic Complex
 Kalinka-Malinka ָקלינָקה־ָמלינָקה

187
220 KLM מ ל ק

84 Klenze, Leo von פֹון ליאֹו ְקלֶנְזֶה
82 Kelch ֶקלץ

ארמון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי
136 Kamennoostrovskiy Palace

ּפְראסּפְֶקט ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי
 Kamennoostrovskiy Prospekt

70
אר־נובו 71 אדריכלות

לגדת דקות של 90 הליכה מסלול
הנהר 138

תיאטרון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי
 Kamennoostrovskiy Theatre

136
קמפינג 171

 Kempinski מֹויָקה מלון קמפינסקי
22 Hotel Moika

ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה גלריית קמרון
154 Cameron Gallery

Cameron, Charles ארלס קמרון, צ
 Kandinsky, ואסילי קנדינסקי

107 Vasily
39 Blue Crest הכחולה הפסגה

186 Canvas מלון קנווס
קניות 9–194

אופנה 198, 199  
לשלם 194 איך  

ועתיקות 5–194, 198, 199 אמנות  
כלבו 195, 199 בתי  
וקוויאר 198 וודקה  
מוזיאון 195 חנויות  

פטרבורג 7–196 בסנט לקנות מה  
ועבודות־יד 198, 199 מזכרות  
הסובייטי 198 מהעידן מזכרות  

ומוסיקה 198, 199 סרטים ספרים  
המקח 194 על עמידה  

ובאזארים, 199  195 שווקים  
פתיחה 194 שעות  

 Kneller, Sir גֹודפרי ְקנֶלֶר, סר
91 Godfrey

 Café de מסעדה ְקלי ֶדה קפה
193 Clie

 193 Café Singer זינגר קפה
 Café אינטרנט־קפה מקס קפה

217 Max
קפה־אינטרנט 216-17

 Cranach, האב לוקאס ְקראנאך
Lucas the Elder

90 Venus and Cupid וקופידון ונוס

Caravaggio ֹו ָקָרוואג
 Kronstadt (1921) קרֹונשָטט, מרד

27 mutiny
מפעל פאּבריָקה ְקרּוּפסקאיָה

 Krupskaya Fabrika לשוקולד
199

186 ,10 Krokodil מסעדה קרֹוקֹודיל
36 Kryukov Canal תעלה ְקריּוקֹוף

Krylov, Ivan ְקרילֹוב, איוואן
פסלו 95

קברו 131
 Kerensky, ֶקרינסקי, אלכסנדר

 147 ,29 Aleksandr
קולנוע (אולם ּפאלאס קריסטל

203 Crystal Palace
מסעדה־ִמבשלה פרידריך ִאי קרל

190 Karl & Friedrich
,Charles XII שבדיה ה־12, מלך קרל

68 ,21 ,18 King of Sweden
חנויות 199 קרמיקה

 ,143 Kremlin (נֹובגֹורֹוד קרמלין
162-3

 Kramskoy, Ivan איוואן ְקָרמסקֹוי
131 ,106

 Karsavina, תמרה ָקְרָסבינָה
119 Tamara

 Krestovskiy האי ְקֶרסטֹובסקי
137 ,136 Island

מסעדה סאד ְקֶרסטֹובסקי
191 Krestovskiy sad

 Krestovka River נהר ְקֶרסטֹובָקה
136

 Kropotkin, פיוטר הנסיך ְקָרּפֹוטקין
69 Prince Pyotr

201 ,11 Circus קרקס
מאוירת 99 רחובות מפת
בית־האחוזה ְקֶשסינסקאיָה

 ,71 Kshesinskaya Mansion
138 ,72

ארמונות פטרבורג סנט של המיטב
ומוזיאונים 39

מטילדה ְקֶשסינסקאיָה
72 ,45 Kshesinskaya, Matilda
ְקֶשסינסקאיָה  של בית־האחוזה

138 ,72
האנגלית 121 הגדה

בלט 118 נעלי
קתדרלות

 Smolnyy Convent ְסמֹולנְיִי מנזר
128

 St Isaac’s הקדוש איָסק קתדרלת
 ,76 ,75 ,23 ,11 ,10 Cathedral

139 ,80-81
 St הקדוש אנדריאס קתדרלת

63 Andrew’s Cathedral
מקאזאן גבירתנו קתדרלת

 Cathedral of Our Lady of Kazan
203 ,135 ,111 ,47 ,33

 Cathedral of הִהשתנּות קתדרלת
203 ,127 the Transguration

 Holy הקדוש השילוש קתדרלת
203 ,130 Trinity Cathedral

(נֹובגֹורֹוד)  זְנאֶמנסקי קתדרלת
164 Znamenskiy Cathedral

הקדוש ניקולאּוס קתדרלת
 St Nicholas’ Cathedral (נֹובגֹורֹוד)

163
 St הקדוש ניקולאּוס קתדרלת

 ,117 ,115 Nicholas’ Cathedral
120

(נֹובגֹורֹוד)  הקדושה סופיה קתדרלת
 ,143 Cathedral of St Sophia

163 ,162
 Smolnyy ְסמֹולנְיִי קתדרלת

203 Cathedral
הקדושים ופאולוס פטרוס קתדרלת
 Cathedral of SS Peter and Paul

 138 ,68-9 ,67 ,65 ,41 ,19
כנסיות גם ראו

 St Isaac’s הקדוש איָסק קתדרלת
 ,75 ,23 ,11 ,10 Cathedral

139 ,80–81
מאוירת 76 רחובות מפת

 St הקדוש אנדריאס קתדרלת
63 Andrew’s Cathedral

(נֹובגֹורֹוד הקדוש ניקולאּוס קתדרלת
163 St Nicholas Cathedral

ֶסלֹו צארסקֹויֶיה ראו ארמון קתרינה
 Catherine Palace see Tsarskoe

 Selo
הצארינה הראשונה קתרינה

21 ,19 Tsarina ,Catherine I
הקיץ 95 ארמון

ֶמנְשיקֹוף 62 והנסיך
ֶסלֹו צארסקֹויֶיה

הקדוש 63 אנדריאס קתדרלת
הגדולה הצארינה השנייה קתרינה

 ,22 ,19 Catherine II (the Great)
108 ,93

הגדול 73, 139 פיוטר של הבקתה
אֹוָרנְיֶנּבאּום 146 

אנדרטה 110
ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה אלכסנדר ארמון

155
קֹוף 109 ָאניצ ארמון

השיש 94 ארמון
ָטאֶבריד 128 ארמון
סָמה 130 צֶ ארמון

ינָה 147 גאְטצ
הקיץ 95 גן

ההרמיטאז' 84-7, 88, 91 
הנאורה 24-5 הקיסרית

(ּפֶֶטרגֹוף) 150 מֹונְּפְלֶזיר
ְסמֹולנְיִי 128  מנזר
וולטר 110 ספריית

ּפאבלֹופְְסק 158, 160, 161
ּפֶֶטרגֹוף 149

פסלה 49
(פאלקֹונֶה 78-9 הארד פרש

ֶסלֹו 143, 152, 154 צארסקֹויֶיה
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 Registration of זרים רישום
210 foreigners

רכבת 219
פטרבורג 219 לסנט מוסקבה בין

הרכבת 41, 123 מוזיאון
פטרבורג 219 סנט אל נסיעה

פרברים 9–228 רכבת
פינלנד 126 תחנת

 Railway Museum מוזיאון רכבת
123 ,41

90 Rembrandt רמברנדט
 Abraham’s Sacrifice יצחק עקדת

86
 Renoir, Pierre אוגוסט רנואר, פייר

91 Auguste
90 Reni, Guido גּוִאידֹו ֶרני

 Renaissance חנות אנטיקס רנסאנס
199 Antiques

מלון ּבאלטיק פטרבורג סנט רנסאנס
 Renaissance St Petersburg

172 Baltic Hotel
 Rastrelli, ברתולומיאו ָרסטֶרלי

93 ,19 Bartolomeo
החורף 10, 85, 92 ארמון  

וֹורֹונצֹוף 111 ארמון  
סטרֹוגָנֹוף 112 ארמון  

ֶסלֹו)  (צארסקֹויֶיה קתרינה ארמון  
 38

ְדבֹור 9–108 גאסטינְיִי  
(ּפֶֶטרגֹוף) 150 מֹונּפלֶזיר  

ְסמֹולנְיִי 128 מנזר  
ּפֶֶטרגֹוף 148, 149  

ֶסלֹו 152, 154 צארסקֹויֶיה  
 Rastrelli, קרלו ברתולומיאו ָרסטֶרלי

Bartolomeo Carlo
הגדול 89 פיוטר של ראש־חזה פסל

הגדול 101 פיוטר של פסלו
 Rasputin, Grigoriy ָרסּפּוטין, גריגורי

26
יּוסּוּפֹוף 10, 120 ארמון  

סָמה 130 צֶ ארמון  
מותו 40, 72, 121  

130 ,90 ,84 ,63 Raphael רפאל
213 ,212 שירותים רפואיים

 ,45 ,42 Repin, Ilya ִאילְיָה ֶרּפין
106–7

Barge- הוולגה על הסירות אנשי
105 Haulers on the Volga

143 dacha ה דאָצ
 Portrait of גְלינְָקה מיכאיל של דיוקן

44 Mikhail Glinka
לאמנויות 63 האקדמיה

קברו 146
146 ,41 Repino ֶרּפינֹו

146 ,41 Repino ֶרּפינֹו
אל 229 טיול

מסעדות 191
וֹולָה)  (נָרֹודניָה תנועה העם רצון
135 ,26 People’s Will group

הסנאט 76, 78 בניין  
סינֹוד 76, 78 בניין  

הרוסית 110  הספרייה  
אֹוסטרֹופְְסקי 110 כיכר  

האמנויות 98, 101 כיכר  
הארמון 83 כיכר  
הסנאט 78  כיכר  

קברו 131  
יום 51 רוסיה

 Rossiya airline אוויר נתיבי רוסיה
220

193192 , מאכלים רוסיים
 Russian הפדרציה רוסית ה

Federation
מפה 13–12

 Russkaya סטארינָה רּוסקאיָה
199 Starina

48 Rusca, Luigi י לואיג רּוסָקה
 Russkiye ָסמאצֶבטי רּוסקיֶיה

199 Samotsvety
 Russkiye שיט טיול ְקרּואיזי רּוסקיֶיה

226 Kruizy
רופאים 213

רוק 51, 204, 205
אֹוסטרֹוף)   (ָאּפֶטָקרסקי רוקחים, אי ה

136 Apothecary’s Island
 ,17 Rurik, Prince הנסיך רּוריק

163 ,162
 Rezanov, אלכסנדר ֶרזאנֹוף

94 Aleksandr
בשמות 217 שינויים רחובות

רחפות 228-9
171 Retur Camping קמפינג ֶרטּור
באמנות סוציאליסטי, זרם ריאליזם

27 Socialist Realism
 90 Ribera, José de ֶדה חֹוֶסה ריֶּבָרה

79 Reed, John ון ג ריד
 Wright of Derby, וזף מֶדרּבי, ג ַרייט

91 Joseph
 Reynolds, Sir ושוע ג סר ריינֹולדס

91 Joshua
214 Raiffeisen Bank בנק ַרייפַהייזֶן
Rimsky- ניקולאי רימסקי־קֹורָסקֹוב

202 ,44 Korsakov, Nikolai
רימסקי־קֹורָסקֹוב 116 אנדרטת  

קפלה 112 סקאיָה אקדמיצֶ  
רימסקי־ ש ע הקונסרבטוריון  

קֹורָסקֹוב 120
קברו 131  

רימסקי־קֹורָסקֹוב, קונסרבטוריון
 Rimsky-Korsakov Conservatory

120
מאוירת 116 רחובות מפת

Rinaldi, Antonio אנטוניו רינאלדי
אֹוָרנְיֶנּבאּום 146  
השיש 94 ארמון  

ינָה 147 גאְטצ  
ֶסלֹו) 154 (צארסקֹויֶיה סָמה צֶ עמוד  

 Rinaldi בד־אנד־ברקפסט רינאלדי
171 Bed & Breakfast

גְריּבֹויֶידֹוב 36 תעלת
ֶסלֹו (צארסקֹויֶיה פארק קתרינה

154 Catherine Park

ר
 Ruysch, Frederik פרדריק ָראּוש

60–61
 Razumovskiy, אלכסיי ראזּומֹובסקי

109 ,49 Aleksey
האזרחית 53 השנה ראש

 Russian מסעדה ִקיץ ראשאן
11 Kitsch

 Revolution (disco) מועדון ֶרבֹולּוֶשן
205

רדיו 217
 Rubinstein, רובינשטיין, אנטון

120 ,116 ,44 Anton
 Rublev, Andrey אנדריי רּוּבלֹוף

164 ,106
 Old Testament הקדוש השילוש

165 Trinity
 Rubens, Peter פאול פיטר רובנס

130 ,93 ,90 Paul
הגדול קונסטנטינוס של נישואיו
 The Marriage of Emperor

93 Constantine
161 Robert, Hubert אּוֶּבר רֹוֶּבר

94 Rudnev, Lev לֶב רּוְדנֶף
 Rodchenko, אלכסנדר נקֹו רֹודצֶ

107 Alexander
 The (רֹוָבה (גֹונצָ האופניים רוכב

107 ,40 Cyclist (Goncharova)
 Rowley, Master ון ג האמן רֹולי

89 John
 Romanov dynasty שושלת רומנוב

94 ,10
סיומה 27, 28

תחילתה 17
60 Rostral Columns רֹוסטָרל, עמודי

מאוירת 59 רחובות מפת
 Russian Museum המוזיאון רוסי ה

104–7 ,97 ,40
איקונות 106  

ה־20 107 המאה אמנות  
ה־18-19 7–106 המאות אמנות  

עממית 107 אמנות  
עתיקה 106 רוסית אמנות  

השיש 94 ארמון  
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב  

ומוזיאונים 39
שימושי 105 מידע  

מאוירת 98 רחובות מפת  
המוזיאון 5–104 תרשים  

110 ,37 Rossi, Carlo קרלו רוסי
רוסי 110 בֹו זֹוידצֶ אּוליצָה  

קֹוף 109 ָאניצ ארמון  
יֶלאגין 7–136 ארמון  

מיכאילֹופסקי 39, 98, 104,  ארמון  
105

הכללי 83, 135 המטה בניין  
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 Twelve הקולגיות שתים־עשרה
61 Colleges

מאוירת 58 רחובות מפת

ת
תה 183

 Thomon, Thomas ֶדה תֹומא תֹומֹון
131 ,60 de

 Silver הרוסית הכסף' בשירה 'תור
129 ,44 Age, poetry

תחבורה 29–218
בינמדינתי 219 אוטובוס  

ומיניבוס 221, 223 אוטובוס  
חשמלי 221 אוטובוס  

אופניים 223  
פטרבורג 144 סנט אזור  

ביטוח 213  
הליכה 222  

חשמלית 224  
לעיר 9–228 מחוץ טיולים  

טיסה 19–218, 220  
מונית 201, 3–222  

מטרו 5–224  
מכונית 223, 229  

ושיט 220 מעבורת  
סירת־אוטובוס 227   

רחפת 228  
רכבת 219, 220  

ובנהר 7–226 בתעלות שיט  
הלילה 201 בשעות תחבורה  

 Theophanes the היווני תיאופנס
164 Greek

תיאטרון 3–202
 Theatre לתיאטרון המוזיאון  

110 ,41 Museum
המדינות של לתיאטרון הפסטיבל  

 Theatre Festival of the הבלטיות
52 Baltic Countries

 Mariinskiy ָמִריִינְסקי תיאטרון  
203 ,202 ,119 ,116 Theatre

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי תיאטרון  
 Kamennoostrovskiy Theatre

136
 Marionette הבובות תיאטרון

201 Puppet Theatre
אחראית 211 תיירות

תעלות 34-7
תפריט 178

 Time of (1605-13) 'הצרות תקופת
17 Troubles

תקשורת 216-17

193 Stolle ְשטֹולֶה
 Stieglitz, אלכסנדר הברון שטיגליץ

127 Baron Aleksandr
 Stieglitz Museum מוזיאון שטיגליץ

127 ,40
ארמונות פטרבורג סנט של המיטב

ומוזיאונים 39
כסף 215 שטרות
שיט 220, 7–226
שיטפונות 37, 69

 The Bronze (פושקין הארד פרש
78 Horseman (Pushkin)

 Shakespeare, וויליאם שייקספיר
113 ,42 William

 Holy קתדרלת הקדוש שילוש ה
203 ,130 Trinity Cathedral

חירום 212, 213 שירותי
רפואיים 213 שירותים

שלג 52
 Schlüter, Andreas שלּוֶטר, אנדריאס

153 ,95
 Schlüsselburg מצודת שליֶסלּבּורג

69 Fortress
 Chemiakin, ֶשמיָאקין, מיכאיל

67 Mikhail
 Shmidt, פיוטר שמידט, לויטננט

Lieutenant Pyotr
 Lieutenant שמידט לויטננט גשר

63 ,37 Shmidt Bridge
82 Schmidt, Karl שמידט, קרל

137 Schöne, Vasiliy ואסילי ֶשנֶה
שמש 51 שעות

 St Peter’s הקדוש פטרוס שער
68 Gate

מאוירת 67 רחובות מפת
פתיחה 209 שעת

חנויות 194
מסעדות 179

שפה 209
 Shaposhnikov, איוואן ָשּפֹושניקֹוף

121 Ivan
119 Schröter, Viktor ויקטור ְשֶרֶטר

121 Shreter, Viktor ויקטור ְשֶרֶטר
 Sheremetev ארמון ֶשרֶמטיֶיב

129 ,125 Palace
 Sheremetev משפחת ֶשרֶמטיֶיב

129 ,41 family
בוריס פילדמרשל ֶשרֶמטיֶיב

 Sheremetev, Field Marshal
129 Boris

(וְרּוֶּבל)  כנפיים שש בעל שרף
 The Six-Winged Seraph

107 (Vrubel)

 Maritime המעבורות רציף
 220 Passenger Terminal

 River Terminal שיט הנהר רציף
220

ש
 Chagall, Marc מארק שאגאל

107 ,45
45 The Circus הקרקס

 Chalyapin, שאליָאּפין, פיודור
146 ,70 Fyodor

Chaliapin 191 (ֶרּפינֹו שאליָאּפין
 Chardin, אן־ּבאטיסט שארָדן, ז

Jean-Baptiste
 Still Life חפצי־אמנות של דומם

 with the Attributes of the Arts
91

63 Shebuev, Vasiliy ואסילי ֶשּבּוֶאף
35 Chabrol, Vincent שּברול, ונסן

שגרירויות 211
94 ,11 Field of Mars מארס שדה

 Schädel, Gottfried גוטפריד ֶשֶדל
146 ,62

 Shchedrin, סילביֶסטֹור ֶשדרין
106 ,45 Silvestr

 ,130 Shubin, Fedot פֶדֹוט שּוּבין
151

201 Shuvalovka שּוָבלֹופְָקה
מסעדות 191

שווקים 199, 195
שווקים 195, 199

העגול 134 השוק
אּפָרקסין 111, 199 שוק

המזכרות 11 שוק
ניקולאי 117 שוק

 Shustov, Smaragd ְסַמַרגְד שּוסטֹוף
136

 Shostakovich, , דמיטרי שוסטקוביץ
202 ,44 ,43 Dmitriy
הניצחון 131 אנדרטת  

רימסקי־ ש ע הקונסרבטוריון  
קֹורָסקֹוב 116, 120

לסרטים 45 מוסיקה  
ָמִריִינְסקי 119  

'לנינגרד' 27, 43,  מס 7 סימפוניה  
44

 New Exchange החדש הבורסה שוק
 Bazaar

134 Round Market העגול שוק ה
 Chocolate ל המוזיאון שוקולד

199 Museum
91 Shchukin, Sergey סרגיי שּוקין

שחייה 53
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