
© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ

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

אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

מדריך לונדון
מסדרת אין כניסה להורים

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571420
http://www.haolam.co.il
http://www.haolam.co.il/item/3571420


3 ֶוסטמינסֶטר
תחנת הרכבת התחתית של ֶוסטמינסֶטר 
)Westminster( הפכה למשרד הקסמים  
תושבי האזור התרעמו כשנסגרה התחנה 

לכבוד הצילומים, והם נאלצו להרחיק 
לתחנה אחרת 

אני אוהבת לבחוש 
בקלחת!

הקלחת הרותחת
חזיתה של חנות קטנה, בסמטה 

צרה שיוצאת מליֶדנהֹול מרקט הפכה 
 Leaky( לכניסה ל״קלחת הרותחת״ 
וגביע  הארי פוטר  Caldron( בסרט 

האש 

רוצים 
עוד?

www.the-magician.co.uk  - סיור חינם וחיפוש מטמון בלונדון של הארי פוטר 

4 ליֶדנהֹול מרקט
 Leadenhall( בשוק הוויקטוריאני 
Marke( בן 130 השנה צולמו לא 

הארי פוטר;  רק סצינות מסרטי 
את השוק חצתה גם לארה 

קרופט ברכיבה על אופנוע, בסרט 
טומב ריידר!

כולם לעלות לרכבת!
אנשים מכל רחבי העולם מחפשים את רציף 9 

ושלושה רבעים בתחנת קינגס קרוס, בתקווה שיוכלו 
לעלות להוגוורטס אקספרס המפורסמת, שתיקח 

אותם לבית־הספר לכישוף ולקוסמות 
)נסיעת הרכבת עצמה צולמה בַהיילנדס 

של סקוטלנד( 

20    אין כניסה להורים! לונדון 

1 רציף 9 ושלושה רבעים
זוהי הקשת האטומה שבין 

רציף תשע לבין רציף 
עשר, בתחנת קינגס קרוס 
)Kings Cross(  אם תנסו 

לקפוץ דרך הקיר, סביר 
להניח שתגיעו מהר מאוד 

לבית־החולים!

2 לחששנית שוטפת
בביתן הזוחלים שבגן־החיות של לונדון 
משוחח הארי עם הנחש הראשון שלו, 

פיתון בורמזי - אבל הנחש שמתגורר שם 
באמת הוא ממבה שחורה 

הבטיחו לי שאני 
עומד להיות 

מפורסססססססם! השחקנים האלה יודעים 
לכשף את הקהל!

הצטרפו אלינו לעולם 
הקסום של הקולנוע!

קינגס קרוס

ֶוסטמינסֶטר

ליֶדנהֹול 
מרקט

גן־החיות 
של לונדון

1

3

4

2

בעקבות הארי פוטר
יכולים לבקר באתרי הצילום של סדרת סרטי הארי  גם מוגלגים 

גן־החיות של לונדון  פוטר בלונדון  עם האתרים נמנה בין השאר 
יודע לדבר עם נחשים   גילה הארי שהוא  )London Zoo(, שם 

בסצינות אחרות, רצפות השיש והנברשות של בנק גרינגוטס 
 Australia( צולמו למעשה באולם התצוגה של אוסטרליה האוס 

גובלינים    אנחנו מאוד מקווים! וככל שידוע לנו אין שם   ,)House

21 בעקבות הארי פוטר   
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א
אוטובוס 70, 71

68 Old Bailey ֵּביילי  אֹולד 
11 Oliver Twist אוליבר טוויסט 

אופנה 32, 33, 56, 57, 86
62 East End איסט אנד 

אמנות 26, 27, 90, 91
35 ,34  Empire Windrush וינדראש  ֶאמַּפייר 

55 Pope Clement )ה(אפיפיור קֶלֶמנט 
65 Arizona אריזונה 

17 Palace of Westminster ארמון ֶוסטמינסֶטר 

ב
78 Traitors' Gate בוגדים, שער 

83 Bond Street ּבֹונד סטריט 
38 ,17 ,16 Big Ben ביג בן 

86 Beatles, The )ה(ביטלס 
37 ,36 Baker Street ֵּבייֶקר סטריט 

72 Beefeaters ּביְפאיֶטרז 
בית־שימוש 49

75 ,74 Blitz )ה(בליץ 
69 ,68 Bank of England בנק אֹוף אינגלנד 

27 ,26 Banksy ָּבנקסי 
בעלי־חיים 7, 27, 76 77

88 Beckham, David ּבקהאם, דיוויד 
 ,30 Buckingham Palace ּבקינגהם, ארמון 

75 ,67 ,66
ברבורים 49, 76

43 ,42 Brick Lane ֵליין  ּבריק 

ג
61 Gog and Magog גוג ומגוג 
59  Golden Hinde ַהיינד  גֹולֶדן 

86 John, Elton ג'ון, אלטון 
13 Ferris wheel גלגל ענק 

47 ,46 Globe theatre גלֹוּב, תיאטרון 
גלוחי־ראש 33

29 Whispering Gallery גלריית הלחישות 

20 London Zoo גן־החיות של לונדון 
63 ,62 Jack the Ripper ג'ק המרטש 

79 Grey, Lady Jane ג'יין  גריי, ליידי 
27 ,26 graffiti גרפיטי 
69 Gherkin )ה(ֶגרקין 

ד
37 Dr Watson דוקטור ווטסון 

דינוזאורים 24, 25
דליקה 18, 28, 47, 52, 53, 60, 66, 85
59 ,58 Drake, Francis דרייק, פרנסיס 

ה
 ,20 Harry Potter films הארי פוטר, סרטים 

82 ,21
91 ,90 Hogarth, William ויליאם  הֹוגארת', 

42 Huguenots הוגנוטים 
הוצאות להורג 78, 79

30 coronation הכתרה 
 ,80 Hampton Court Palace המּפטֹון קֹורט 

81
 ,79 ,45 ,15 ,14 Henry VIII הנרי השמיני 

81 ,80

ו
 Whittington, Sir וויטינגטון, סר ריצ'רד )דיק( 

61 )Richard )Dick
63 ,62 Whitechapel ווייטצ'אֶּפל 

 88 Wimbeldon ווימבלדון 
 ,14 William the Conqueror ויליאם הכובש 

72
66 ,12 Windsor Castle וינדזור, טירה 

31 ,30 ,15 Windsor family וינדזור, משפחה 
28 Vikings ויקינגים 

 Westminster Abbey ֶוסטמינסֶטר, כנסייה 
45 ,44 ,30

ז
זיקוקים 60, 85

ח
חותם 54

ט
Tube ראו הרכבת התחתית של לונדון )ה(טיּוּב 

55 Temple Church ֶצ'רץ'  ֶטמֶּפל 
55 ,54 Knights Templar טמפלרים, אבירים 

 changing of the טקס חילופי המשמרות 
67 guard

 Old Truman טרּומן, ִמבשלה עתיקה 
43 Brewery

39 ,38 Trafalgar Square טרפלגר סקוור 

י
71 knowledge, the ‘)ה(ידע' 

יהודים 42, 43
יונים 22, 38, 39

65  HMS Jupiter יופיטר, ספינת הוד מלכותה 

כ
כדורגל 88, 89

 dome of St )ה(כיפה של קתדרלת סיינט פול 
29 Paul's cathedral

ל
13 ,12 London Eye ַאיי  לונדון 

65 ,64 ,53 London Bridge לונדון, גשר 
21 Leadenhall Market ליֶדנהֹול מרקט 

85 Bonfire Night ליל המדורות 
83 Leicester Square ֶלסֶטר סקוור 

מ
51 ,50 Madame Tussauds מאדאם טּוסֹו 

81 maze )ה(מבוך 
73 ,72 White Tower )ה(מגדל הלבן 

60 ,49 ,41 ,40 ,23 ,14 plague מגיפה 
40 Black Death )ה(מוות השחור 

British Museum  )ה(מוזיאון הבריטי 
19 ,18
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75 Imperial War Museum מוזיאון המלחמה 
 London מוזיאון התחבורה של לונדון 

70 Transport Museum
 Natural History Museum )ה(מוזיאון לטבע 

25
19 ,18 mummies מומיות 

83 ,82 Monopoly מונופול 
מונית 70, 71

מוסיקה 35, 37, 61, 86, 87
 ,84 gunpowder plot מזימת אבק השריפה 

85
 Square Mile )ה(מייל הרבוע )סיטי אֹוף לונדון( 

69 ,68 ,28
82 Mayfair ֵמייֶפר 

 ,34 ,9 World War II מלחמת העולם השנייה 
74 ,60

79 ,59 Queen Elizabeth )ה(מלכה אליזבת 
 Queen Elizabeth II )ה(מלכה אליזבת השנייה 

77 ,66 ,65 ,31 ,30 ,14
 Queen )ה(מלכה מרי, בית הבובות של 

66 Mary's Dolls' House
מלכים ומלכות 14, 15, 30, 31, 45, 72, 76, 77

 ,73 ,72 Tower of London מצודת לונדון 
79 ,78

65 McCulloch, Robert P ֶמקאלך, רוברט ּפ. 
 Mary Queen of Scots מרי מלכת הסקוטים 

45
30 taxpayers משלמי המיסים 

נ
48 toshers נברנים 

35 Notting Hill Carnival נוטינג היל, קרנבל 
 Nelson, Admiral נלסון, אדמירל הֹוֶרשיֹו 

38 Horatio
39 Nelson's Column נלסון, עמוד 

ס
סוסים 54, 70, 77

11 St Mary-le-Bow סיינט מרי־ֶלה־ּבֹו 

 St Paul's Cathedral סיינט פול, קתדרלת 
74 ,29

17 St Clement Danes ֵדיינס  סיינט קֶלֶמנט 
6 waterman ִסיַראי 

11 ,10 rhyming slang סלנג מתחרז 
78 Smithfield סמית'פילד 

87 Spice Girls סַּפייס גירלז 
33 Sex Pistols סקס ּפיסטֹולז 

28 Saxons )ה(סקסונים 

ע
עכברושים 22, 27, 40, 49

51 Incredible Hulk )ה(ענק הירוק 

פ
91 pubs פאבים 

86 ,57 ,33 ,32 punk ּפאנק 
85 ,84 Fawkes, Guy פוקס, גאי 

57 Portobello Road ּפֹורטֹוֶּבלֹו רֹואד 
 Fortnum & ֵמייסֹון, השעון  פֹורטנאם ֶאנד 

17 Mason clock
 6 lighterman ּפֹוֵרק 

44 Poets' Corner פינת המשוררים 
9 fish n' chips פיש ֶאנד צ'יפס 
85 ,84 Parliament )ה(פרלמנט 

פרעושים 40
7 Parthenon Marbles פרתנון, שיש 

צ
9 ,8 jellied eel צלופחים, ִמקפא 

ק
43 ,42 ,9 curry קארי 

56 Carnaby Street קארֶנּבי סטריט 
 Tomb of the קברו של החייל האלמוני 

45 Unknown Soldier
56 Quant, Mary קוואנט, מרי 

 Conan Doyle, Sir קונאן דויל, סר ארתור 
36 Arthur

35 Constantine, Learie קונסטנטין, לירי 

11 ,10 ,9 Cockneys קֹוקנים 
77 corgis קורגי, כלבי 

 ,20 King's Cross Station קינגס קרוס, תחנת 
83 ,82 ,21

81 Chapel Royal )ה(קפלה המלכותית 
79 ,15 Cromwell, Oliver קרומוול, אוליבר 

25 Crystal Palace קריסטל פאלאס 
88 ,35 cricket קריקט 

ר
רוחות רפאים 23, 44

ריח 35, 37, 40, 41, 43, 48
 London )ה(רכבת התחתית של לונדון 

74 ,69 ,36 ,23 ,22 ,21 Underground
5 Wren, Sir Christopher ֶרן, סר כריסטופר 

35 Rastafari רסטפרי 

ש
48 flusher men שוטפים 

 Shakespeare, William ויליאם  שייקספיר, 
47 ,46

שיער 32, 33, 35, 50, 57, 81
שמות רחובות 92, 93
שעווה, דגמים 50, 51

9 baked beans שעועית אפויה 
 Great Fire of )ה(שריפה הגדולה של לונדון 

,53 ,52 ,28 London
37 ,36 Sherlock Holmes שרלוק הולמס 

ת
 Lord Mayor's ֵמייֹור  )ה(תהלוכה של הלורד 

61 ,60 procession
73 Crown Jewels תכשיטי הכתר 

 ,53 ,49 ,48 ,23 ,9 ,7 ,6 Thames )ה(תמזה 
76 ,75 ,65 ,60

6 Thames Barrier תמזה, סכר 

אינדקס 95



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
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נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על לונדון?

להזמנת הספר
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