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מוקדי עניין עיקריים < המֹול<

<1 המֹול
טיול נינוח בשדרה הלאומית

־אנחנו מתים על וושינגטון בעיקר בזכות מה שמסתתר מאחורי החזיתות המ
רשימות, אבל גם אם היופי הוא שטחי בלבד, בירת ארה"ב עדיין סקסית בזכות 
כמה ממוקדי־העניין הבולטים ביותר. כי לא משנה מה נחשוב עליה, וושינגטון 

היא בראש ובראשונה עיר בירה, וככזו ניצבים בה כמה מסמליו הבולטים ביותר 
של הסיפור האמריקני. בניינים חשובים, אנדרטאות ופסלים פזורים בכל רחבי 

העיר, אך הריכוז הגבוה ביותר נמצא ממש כאן.
לסמלים הללו מצטרפת גם שורה של מוזיאונים שאוצרת בתוכה את מכלול 
הידע של ארה"ב, אנדרטאות לזכר גיבוריה ומדשאה באורך של שלושה ק"מ 

שנחשבת בתודעה האמריקנית לגן הציבורי החשוב במדינה: השדרה הלאומית 
)National Mall( היא לא רק לבה של וושינגטון, היא לבה של האומה כולה.

בין אם אתם ספקנים או חסידים מושבעים של החלום האמריקני, אין תיעוד 
מוחשי יותר של האידיאל הנשגב הזה מהמבנים הנישאים שמקיפים את המֹול. 

טיילו מבניין הקפיטול )עמ' 43( אל אנדרטת לינקולן )עמ' 37; תמונה לעיל(, 
ותרגישו כמו בקתדרלה: זו חוויה מעוררת השראה, שמלווה גם בתחושה של 

ענווה.
במובנים רבים, המֹול הוא באמת מקום פולחן: זה אתר חילוני של עליה לרגל 
לכל מי שמאמינים בדמוקרטיה; זה מקדש פטריוטי המוקדש לניסוי החברתי 
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האמריקני. וכל הֵאלים שלהם סוגדת אמריקה אכן מיוצגים כאן. יש כאן תחושה 
אמיתית של אפשרויות בלתי־מוגבלות לצמיחה, לשינוי ולחיים טובים יותר; 

וכל פינה היא עדות לערכים המופשטים של חופש וזכויות אדם - מהכתבים 
שנשמרים בספריית הקונגרס )עמ' 46( ועד לארכיון הלאומי )עמ' 38(.

־אבל המֹול אינו רק אתר מעורר השתאות. כי במהרה תגלו שחוויית המֹול מור
כבת גם מרגעים קטנים ואינטימיים מאוד, בין כל הפאר הנשגב הזה: מקבוצה 

של צעירים שמעיפה בטעות את הפריזבי שלהם לתוך פיקניק של משפחה 
מּפאנג'אּב; מתיירים מאנגולה שמתנדבים לצלם את בוב ופראן מאינדיאנה, 
מול אנדרטת וושינגטון )עמ' 41(; או מתמונת פולרואיד של תינוקת בן יומה 

שהונחה מתחת למראה הכהה של האנדרטה ללוחמי מלחמת וייטנאם )עמ' 
40(, עם הכיתוב המרגש: “הלוואי שיכולת להכיר אותה, אבא".

תזדקקו ליום שלם כדי לבקר במֹול בזכות עצמו, כמכלול, ולא רק כדי להתרשם 
מאנדרטה זו או אחרת, או לבקר במוזיאון אחד מיני רבים. בואו לכאן כדי לספוג 

את הכל והיכונו לקפוץ קפיצת ראש אל תוך הזהות האמריקנית.
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<2 מוזיאונים אלמוניים
היכרות עם התרבות האמריקנית, בלי לטבוע בים 

של תיירים
בבירת ארה"ב מרוכזים כמה מהמוזיאונים החשובים בעולם, ורובם פתוחים 

לקהל ללא תשלום. למרבה הצער, רבים מהם גם מלאים מפה לפה, במיוחד 
בסופי־שבוע, כשהמוני ילדים קטנים פושטים על אתרים כמו המוזיאון הלאומי 

לתעופה ולחלל, שהופך ממש לגן־חיות.
אך אל דאגה. יש כאן המון מוזיאונים, כך שתוכלו למצוא את מוקד־העניין 

שלכם הרחק מההמון.
במוזיאון הלאומי לאמנות אפריקנית )עמ' 38( יש אוסף מצוין )למרות הדגש 

המוגזם על מערב אפריקה( של אמנות מסורתית ועדכנית מהיבשת השחורה. 
היצירות בנות־זמננו הם תזכורת נעימה לכך שהיצירה האפריקנית אינה 

מוגבלת אך ורק למסכות ולתופים, כפי שניתן להסיק מביקור במוזיאונים 
אחרים. למוזיאון כמעט צמודות גלריית ארתור מ. סקלר וגלריית פריר לאמנות 
)עמ' 36(. בשתיהן יש מגוון רחב של אמנות אסיאתית אלגנטית: תוכלו לראות 

כאן ֵשד טיבטי שמביט בזעם בפרצופו המחייך והשליו של בודהה מגנדהאָרה, 
השקוע במדיטציה בצלם של משקופים ממקדש הינדי, מול ציורים על מגילות 

משי ומחיצות מיפן. האוסף מיצירותיו של וויסלר נשמע אמנם מאוד לא 
מתאים, אך משום מה משתלב היטב - יש כנראה הרבה קווים משיקים בין 

האימפרסיוניזם של האמן האמריקני לבין האסתטיקה המופשטת של אמני 
הזֶן.

תיירים מעטים בלבד שמטיילים במֹול מגלים את השלווה של גן הפסלים, מחוץ 
למוזיאון הירשהֹורן )עמ' 36(. אם תתעייפו מהצעדה הארוכה בחצר הקדמית 

של אמריקה, שבו לנוח קמעה בין יצירות מאת רודן, ז'אן ָארּפ ואחרים. מומלץ 
במיוחד לטייל בגן באביב ובתחילת הקיץ.

תצטרכו אמנם לשלם דמי כניסה, אך הם שווים כל אגורה: גלריית קֹורקֶרן )עמ' 
90( היא המוזיאון הגדול ביותר בוושינגטון שאינו זוכה למימון פדרלי; יש כאן 
אוסף נפלא של אמנות אמריקנית, והבניין היפהפה ראוי לביקור בפני עצמו. 

התערוכות המתחלפות שמוצגות כאן זוכות לשבחים כמי שיכולות להתחרות 
בכל תערוכה שמוצגת במכון סמית'סוניאן, וזה כשלעצמו הישג מרשים.

ולבסוף, המוזיאון לאמנות אמריקנית והגלריה הלאומית לדיוקנאות )עמ' 56; 
בתמונה( של מכון סמית'סוניאן אמנם אינם אלמוניים, אך רק לעתים נדירות 
םפוקדים אותם המוני מבקרי )אולי משום שיש כל כך הרבה מה לראות בקו־
מות התחתונות(. הקומה העליונה והמרשימה היא למעשה האולם המפואר 

ם
ריי

ק
עי

ין 
ני

ע
די 

ק
מו

וושינגטון <13 

> מוקדי עניין עיקריים < מוזיאונים אלמוניים

של משרד הפטנטים האמריקני ומהווה תערוכה בפני עצמה; ועם זאת, יש 
באוסף גם אינספור תצלומים, ציורים ופסלים שכדאי לראות, כולל אגף נוסף בן 

שלוש קומות שניצב בראש הבניין.
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<3 יּו סטריט
על הקו הדק שבין שתי פניה של העיר

ב־1968 עמד הצומת של יּו סטריט )U St( פינת 14th St NW במרכזן של 
מהומות קשות בעקבות הרצח של מרטין לותר קינג, והבירה נקרעה לגזרים. 

כיום עומד אותו הצומת במרכזה של מתיחת פנים נרחבת, ובאזור נמצאים 
כמה מהברים והמסעדות הטובים בעיר. ליאפים הצעירים של העיר, יּו סטריט 

הוא מתנה משמיים: שכונה שמזמנת לתושביה מה שנהוג לכנות כאן ‘אורח 
חיים בר־השגה' )אתם יודעים: יוגה, מסעדות אתניות, יין, פילאטיס, חנויות 

וינטג' ועוד(, אורח חיים שהיה שמור ברובו לכיסים האמידים ביותר של העיר. 
כאן אפשר ליהנות מכל זה, בשכונה אופנתית ולא יקרה.

אחד המקומיים סיפר לנו מהו השינוי הגדול ביותר שחל ברחוב ב־20 השנים 
האחרונות: “היום גם לבנים עושים כאן ג'וגינג". וליתר דיוק, הלבנים - וגם 
החומים והשחורים - עושים כאן הרבה יותר מג'וגינג, באזור שהיה בעבר 

לבה של ‘הארלם' בבירה. יש כאן גם בוטיקים כמו Nana )עמ' 84(, ברים כמו 
Stentson's )עמ' 87(, גלריות לאמנות כמו Dekka )עמ' 83( ומגוון רחב של 
מסעדות, מעוף מטוגן על ואפל אמריקני ב-Crème )עמ' 84( ועד נקניקיות 

עמוסות חרדל וצ'ילי ב-Ben's )עמ' 84; בתמונה(.
הפיתוח הוא גם חרף פיפיות, ולדעת תושבים רבים יּו סטריט הוא רק ההקדמה 

־לתהליך שעלול להתרחש בכל רחבי העיר: שכונות שיקריבו את אופיין האות
נטי למען ההתברגנות היאפית. מצד שני, את הפיתוח באזור הובילו דווקא 

אנשי עסקים שחורים, שהפיחו חיים חדשים בשכונת ילדותם והקימו לתחייה 
מוסדות שחורים כמו מועדון הג'אז המצוין Bohemian Caverns )עמ' 87(. יש 
כאן עכשיו ‘סצינה', והאנשים שעומדים מאחוריה ונהנים ממנה באים מקשת 

רחבה של צבעים, עדות לכך שזה היה )ועודנו( אחד מאותם מקומות ששימשו 
השראה לענקים כמו דיוק אלינגטון.

 Ben's Chili דוגמה ומופת לחיכוך הדרמטי בין ישן לחדש בעיר הבירה היא
Bowl )מסמליה הבולטים של וושינגטון של פעם(; המסעדה הוותיקה נמצאת 

כיום במרחק של כמה צעדים מהמסעדה הטרייה, הנקייה והבוהמיינית 
Busboys & Poets )עמ' 84(. שני המוסדות הללו נראים אמנם שונים זה מזה 

פיזית ותרבותית, אך שניהם נמצאים בבעלות שחורה ומחוברים מאוד לקהילה 
השחורה של וושינגטון, שבאורח בלתי־נמנע מתערה יותר ויותר בוושינגטון 

‘החדשה'.

ם
ריי

ק
עי

ין 
ני

ע
די 

ק
מו

וושינגטון <15 

> מוקדי עניין עיקריים < יּו סטריט



>
ם

ריי
ק

עי
ין 

ני
ע

די 
ק

מו

וושינגטון <16 

מוקדי עניין עיקריים < ג'ורג'טאון<

<4 ג'ורג'טאון
בילוי בחברת האצולה של וושינגטון

ג'ורג'טאון הוא שמה של אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם, וכן של שכונה 
)Georgetown( שנודעה תמיד כמקום מושבה של אצולת וושינגטון: שדרות 

־נטועות עצים ובתי לבֵנים, מבוך של סמטאות מרוצפות אבן, דיפלומטים שמל
ווים את ילדיהם לבית־הספר הפרטי ומרצים שדנים בתיאטרון אוונגרדי על כוס 

של יין מרלו. בואו לכאן בליל ה' ותגלו שג'ורג'טאון מזככת את כל המאפיינים 
הנזכרים לעיל והופכת לנהר ארוך של הורמונים גועשים.

את ג'ורג'טאון מייחדת אווירה מוחשית של תרבות גבוהה ומעמד עליון. בין אם 
תאהבו או תשנאו את חיי־הלילה באזור, לא תקבלו הזדמנות נוספת לראות 
את שמנה וסלתה של אצולת הממון והתרבות האמריקנית עושה מעצמה 

Mr Smith's )עמ' 79( או Mie N Yu )עמ' 78( - פרט להר־  צחוק בברים כמו
ווארד סקוור שבקיימברידג'.

יש כמובן סיבה לכך שבני המעמד העליון - אם כי לא רק הם - אוהבים כל כך 
את ג'ורג'טאון. המסעדות כאן רומנטיות מאוד )ג'ון פ. קנדי הציע נישואים לג'קי 
במסעדת Martin's; ראו עמ' 78(, מגוונות מבחינה אתנית, ולמרבה ההפתעה 

גם לא נורא יקרות. ג'ורג'טאון היא גם חלומה הרטוב של כל חובבת קניות 
בוושינגטון, ורבות נוהרים אל בוטיקים יפים כמו Relish )עמ' 74(. וגם חזותה 

העתיקה של ג'ורג'טאון נשמרה היטב: בית האבן הישן )עמ' 73( הוא הבניין 
העתיק ביותר בבירה. אין פלא שזה מקום קסום כל כך לטייל בו לעת ערב, אם 

.M St ,רק תצליחו להימנע מפקקי התנועה האיומים ברחוב הראשי
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> מוקדי עניין עיקריים < ספורט בבירה

<5 ספורט בבירה
בואו לראות איך הספורט מגשר על פערים 

־על־פי האמונה הרווחת באמריקה, הבייסבול אהוב במיוחד בצפון־מזרח המ
דינה, הפוטבול בדרום, ואילו הכדורסל אהוב בעיקר על השחורים. אל וושינגטון 
מתנקזים תושבים מכל הסוגים, ואיש בעיר הזאת אינו מגביל את עצמו לענף 

ספורט אחד.
תושבי הבירה מתים על ספורט, זה בטוח. המקומיים מתרעמים על האופן 
שבו מתארים את עירם בניו יורק, בבולטימור או בפילדלפיה, כעיר שכולה 

‘ארעיים' )תושבים זמניים שעברו לבירה ממקומות אחרים(. ביום של משחק 
ניתן לראות בבירור עד כמה עמוקים שורשי התחרותיות, ועד כמה חזקה כאן 

תחושת הקהילה. הצפייה במשחקים של קבוצות כמו הנשיונלז )באיצטדיון 
http://fedex.com/us/( FexEx Field-או הֶרדסקינז ב ,)הנשיונלז; עמ' 46

 Hawk ואפילו באחד הפאבים שעל גבעת הקפיטול - כמו ,)sports/fedexfield
Dove & )עמ' 51( - מספקת לאותם ‘ארעיים' תחושה של שייכות ושל שטח 

ניטרלי, מקום שבו עובדי הסנאט והקונגרס יכולים לדון גם בנושאים אחרים 
פרט לפוליטיקה. ועבור המהגרים זו היכרות נפלאה עם המסורות המשונות של 

ארצם המאמצת. כמו כן, זו יכולה להיות דרך מצוינת להנחיל מסורות חדשות 
לסאגה האמריקנית: אין כמו לראות תלמיד בית־ספר פרטי מּבֶֶת'סדָה מחבק 

באושר עובד בניין מאל סלבדור, ביציעים של קבוצת הכדורגל די.סי. יּונייטד, 
שמשחקת באיצטדיון ע"ש רוברט קנדי )עמ' 53(.
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מוקדי עניין עיקריים < קפיטול היל<

<6 קפיטול היל
הצד השכונתי של הפוליטיקה

טוב, הרשו לנו לומר מילת אזהרה: קפיטול היל )Capitol Hill( אינה מלאה 
במוקדי־עניין מהשורה הראשונה, והכוונה היא לשכונה עצמה ולא למתחם 

שכולל את בניין הקפיטול )עמ' 43(, את בית־המשפט העליון )עמ' 48( ואת 
ספריית הקונגרס )עמ' 46(. מצד שני, מכל מקום בקפיטול היל תהיו מרוחקים 

מרחק דילוג בלבד לכל האתרים החשובים שנסקרים לעיל )ואת אלה, כמובן, 
אסור להחמיץ(.

לא, קפיטול היל מרתקת בעיקר בזכות השילוב המושלם בין שכונתיות נעימה 
לחיי הזוהר של הפוליטיקה בעיר הבירה. בשל הריכוז הגבוה של פוליטיקאים 
בעיר, יש הנוהגים לכנות את וושינגטון ‘הוליווד של המכוערים'. רבים מאותם 

‘כוכבים' פוליטיים )אגב, הם אינם מכוערים; כמה מהם אפילו יפים( תוכלו 
 Mass לראות בקפיטול היל כשהם מטיילים לעת ערב עם כלביהם, במיוחד על

.Ave NE
בדרכם, הם עוברים ליד כמה מבתי הלבֵנים היפים ביותר בעיר, השייכים ברובם 

לתושבים ותיקים מאוד, שמתגוררים בוושינגטון זה דורות רבים. ובסופי־שבוע 
כולם באים לאיסֶטרן מרקט )עמ' 43( כדי לקנות פרחים, תוצרת טרייה, ציורים 

או את סנדוויץ' האויסטרים הטעים בעיר; וכשאנחנו אומרים ‘כולם', הכוונה היא 
לכולם: מהפועל הפשוט ביותר ועד לראש סגל הבית הלבן. האווירה בשכונה 

הכי פוליטית בבירה היא עדות לכך שקיימת תחושה חזקה של קהילה גם בעיר 
שבה משתנה מרקם האוכלוסייה בכל ארבע שנים, עם חילופי השלטון.
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11 בספטמבר 76

 Adams, John אדמס, ג'ון
145

 Adams Morgan אדמס מורגן
105 ,104-113 ,19

 Adams Morgan פסטיבל  
23 Festival

אדריכלות 90-1, 120-1
 Obama, Barack אובמה, ברק

 ,129 ,112 ,64 ,58 ,47
147 ,142 ,140 ,134

 Obama, אובמה, מישל
136 ,47 Michelle

אוטובוס 151-2, 154
אוכל 122-3, 131, ראו גם 

אינדקס לאכול
אדמס מורגן 109-11  

קפיטול היל וסאות'איסט   
49-50

קולומביה ַהייטס ונורת'איסט   
100-2

דאונטאון ורובע ֶּפן 58-60  
דּוּפֹונט ֶסרֶקל 66-7  

ג'ורג'טאון 74-6  
המֹול 41  

יּו סטריט ושֹו 84-6  
אזור הבית הלבן ופֹוגי ּבֹוטֹום   

92-4
אוכלוסייה 148

אוניברסיטאות 160, ראו גם 
אינדקס לבקר

אופנה 136, ראו גם אינדקס 
לקנות

אופניים 126-7, 154-5

אזור הבית הלבן ופֹוגי ּבֹוטֹום 
94

אזור הבית הלבן ופֹוגי ּבֹוטֹום 
 White House Area & Foggy

89 ,88-95 Bottom
אינטרנט 157-8

איצטדיונים 61, ראו אינדקס 
לבקר

אירועים מיוחדים 21-4
 Ellington, אלינגטון, דיּוק

140 ,83 ,68 Duke
52 Alexandria אלכסנדריה

אמבולנס 157
אמנויות הבמה 95

אמנות 140
אנדרטאות 118-19, ראו גם 

אינדקס לבקר
 Anderson, אנדרסון, מריאן

134 Marian
43 Anacostia ַאנָקֹוסטיָה

אקלים 156
שינויים 150  

 National ה(ארכיון הלאומי(
125 ,119 ,38 Archives

 Arlington, ארלינגטון, וירג'יניה
77 ,76 VA

 Armstrong, ארמסטרונג, לואי
83 Louis

אתרי אינטרנט מועילים 
 ,117 internet resources

157-8

בוזאר, אדריכלות 48, 120
ּבּולּוורת' 149

83 Bailey, Pearl ֵּביילי, ּפרל

בייסבול 17, 46, 139
בירה, אולמות, ראו אינדקס 

לשתות
בירה, גינות 86

 White House, ה(בית הלבן(
91-2 the

 National ה(בלט הלאומי(
95 Ballet

בניינים חשובים, ראו אינדקס 
לבקר

134 Brown, Ruth בראון, רות
ברים 130-1, ראו גם אינדקס 

לשתות
אדמס מורגן 111-13  

קפיטול היל וסאות'איסט   
51-2

קולומביה ַהייטס ונורת'איסט   
102-3

דּוּפֹונט ֶסרֶקל 67-8  
ג'ורג'טאון 79  

יּו סטריט ושֹו 86-7  
 ,42 ,Barry, Marion ֶּברי, מריון

147 ,92
בתי־קפה, ראו אינדקס לאכול

23 Capital Pride גאווה בבירה
 DC Black גאווה שחורה בבירה

23 Pride
גאים, מטיילים 137

 ,128 Just, Ward ג'אסט, וֹורד
135

 go-go music גו־גו, מוסיקת
 102

 ,16 Georgetown ג'ורג'טאון
71 ,70-9

ראו גם אינדקסים נפרדים: לבקר )עמ' 165(; לקנות )עמ' 166(; לאכול )עמ' 167(; לשתות )עמ' 
168( ולבלות )עמ' 168(.
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 Gore, Kristin גור, כריסטין
128

גלגול ביצי פסחא בבית הלבן 
 White House Easter Egg

23 Roll
גלריות 140, ראו גם אינדקס 

לבקר
גן־חיות 112

גנים 138, ראו גם אינדקס לבקר
 Jefferson, ג'פרסון, תומס

 ,118 ,40 Thomas 
129

 Jackson, ג'קסון, אנדרו
130 Andrew

92 Deep Throat גרון עמוק
גרפיטי 140

 Douglass, דאגלאס, פרדריק
 ,129 ,46 Frederick 

140
 Downtown דאונטאון ורובע ֶּפן

 ,54-61 & Penn Quarter
55

 Dupont Circle דּוּפֹונט ֶסרֶקל
63 ,62-9 ,19

דייטים 75
 ,53 DC United די.סי יונייטד

139
דרכונים 152

ההדלקה החגיגית של עץ 
חג המולד ושל המנורה 

 National Christmas Tree &
24 Menorah Lighting

הוקי 61, 139
היסטוריה 129, 144-7

 Declaration הכרזת העצמאות
 ,36 of Independence, the

40 ,38
 Presidential השבעת הנשיא

22 Inauguration

 Woodward, וודוורד, רוברט
92 Robert

 ,92 ,91 Watergate ווטרגייט
149

 Williams, וויליאמס, אנתוני
147 Anthony

 Washington וושינגטון וויזֶרדז
139 ,61 Wizards, the

וושינגטון, אנדרטת 
 Washington Monument

41
 Washington וושינגטון נשיונלז

 ,46 ,17 Nationals, the
139

 Washington וושינגטון קפיטלז
139 ,61 Capitals, the

וושינגטון ֶרדסקינז 
 Washington Redskins, the

139 ,53 ,17
 Washington, 'וושינגטון, ג'ורג

144 ,127 ,41 George
 Washington, וושינגטון, וולטר

147 Walter
ויזה 152

חגים לאומיים 157
חודש ההיסטוריה השחורה 
22 Black History Month

 Constitution, ה(חוקה(
38 the

חיי־לילה 19, 106, 132-3, 
ראו גם אינדקס לבלות

)ה(חיים בוושינגטון 148
חינם 23, 61

חירום 157
חשמל 157

טיולים מאורגנים 127
טיסה 150-1

טיפים 159
טלפון 158-9

 Taste of טעם העיר ג'ורג'טאון
24 Georgetown

92 Tripp, Linda טריּפ, לינדה

יום הבחירות 24
 Independence יום העצמאות

157 ,23 Day
 U Street & Shaw יּו סטריט ושֹו

81 ,80-7 ,14
ילדים, טיול עם 37-8, 56, 

124-5

כדורגל 17, 53, 139
כדורסל 61, 139

כל אנשי הנשיא 149
כלכלה 148

כנסיות, ראו אינדקס לבקר
כסף 158

כרטיסים לנסיעה חופשית 
153-4

לאונג'ים, ראו אינדקס לשתות, 
לבלות

 L'Enfant, Pierre ל'אנפן, פייר
144 ,138

לאפאיֶיט, המרקיז דֶה 
 Lafayette, Marquis de 

90
 Legally 2 לא רק בלונדינית

149 Blonde 2
 Wedding לדפוק חתונה

149 Crashers
 Lewinsky, לווינסקי, מוניקה

92 Monica
 Lincoln, לינקולן, אברהם

 ,141 ,129 ,37 Abraham
146

 Lincoln Memorial אנדרטת  
37

לסביות, מטיילות 137
לשכות מידע לתיירים 159
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 Mt מאונט וֶרנֹון, שביל
127 Vernon Trail

מגורים 116-17
 Exorcist, The מגרש השדים

149 ,73
מוזיאונים 12-13, 118-19, 

124-5, 140, ראו גם 
אינדקס לבקר

קפיטול היל וסאות'איסט   
46 ,43

דאונטאון ורובע ֶּפן 56  
דּוּפֹונט ֶסרֶקל 64  

המֹול 36, 37-8, 39,    
40

יּו סטריט ושֹו 82  
אזור הבית הלבן ופֹוגי ּבֹוטֹום   

90-1
 ,10-11 National Mall ה(מֹול(

35 ,138 ,34-41
מונית 156

מוסיקה 68, 102, ראו גם 
אינדקס לקנות, לבלות

מועדונים 68-9, 132-3, ראו 
גם אינדקס לבלות

מועדוני מוסיקה 134, ראו גם 
אינדקס לבלות
מופע אימים 53

מזכרות 135
מטרו 154

מכונית 155-6
מלונות 116-17

 1812, 1812 War of מלחמת
145 the

 Civil War, מלחמת האזרחים
145-6 the

מנזר 98
מסלולי הליכה 138

מסעדות 122-3, ראו גם 
אינדקס לאכול

מרוץ הדראג בעקבים גבוהים 
24 High Heel Drag Race

 Mr מר סמית' הולך לוושינגטון
 Smith Goes to Washington

149
)ה(מרתון של חיל הנחתים 

 Marine Corps Marathon
24

משטרה 157

נורת'איסט, ראו קולומביה 
ַהייטס ונורת'איסט
נכים, מטיילים 160

סאות'איסט, ראו קפיטול היל 
וסאות'איסט

 Stewart, סטיוארט, ג'ימי
149 Jimmy
סכנות 156-7

 Smithson, סמית'סון, ג'יימס
145 James

סמית'סוניאן, מכון 
 Smithsonian Institution,
 ,39-40 ,37-8 ,23 ,the

159 ,145 ,140 ,118 ,56
ספורט 17, 46, 53, 61, 

139, ראו גם איצטדיונים, 
בייסבול, כדורסל, פוטבול, 

הוקי, כדורגל, אינדקס לבלות 
ספרות 108, 128-9

ספריות 46
ספרים 108, 128-9, ראו 

אינדקס לקנות

עבדות 145-6
עלויות 158, ראו גם כריכה 

פנימית

פאבים, ראו אינדקס לשתות
פארקים 138, ראו גם אינדקס 

לבקר
פדרציה, סגנון באדריכלות 91, 

121 ,120

 ,Foggy Bottom פֹוגי ּבֹוטֹום 
ראו אזור הבית הלבן ופֹוגי 

ּבֹוטֹום
 Patawomeck ּפֹוטֹוֶמק, בני

144 tribe
פוליטיקה 129, 142
23 Folklife פולקלייף

99 Petworth 'ֶּפטוּורת
 Filmfest פילמֶפסט די.סי

22 DC
 Piscataway ּפיסָקטאווי, שבט

144 tribe
 Fitzgerald, פיצג'רלד, אלה

87 ,83 ,68 Ella
 Felt, W Mark ֶפלט, וו. מארק

92
 Pelecanos, 'ֶּפלֶקאנֹוס, ג'ורג

135 ,128-9 George
 Fenty, Adrian ֶפנטי, אדריאן

138
ֶּפן, רובע, ראו דאונטאון 

ורובע ֶּפן
 Pentagon, the ה(פנטגון(

146 ,76
 DC פסטיבל הבלוז של הבירה

24 Blues Festival
פסטיבל היין והאוכל 

הבינלאומי של וושינגטון 
 Washington DC הבירה

 International Wine & Food
22 Festival

)ה(פסטיבל הלאומי של פריחת 
 National Cherry הדובדבן

 ,154 ,22 Blossom Festival
155

פסטיבל העפיפונים של 
 Smithsonian הסמית'סוניאן

22 Kite Festival
פסטיבלים 21-4

 Passport פספורט די.סי
23 DC
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פעילויות 138, ראו גם רכיבה 
על אופניים

פעילויות חינם 23, 61
פשיעה 156

ציורי־קיר 140
 Chinatown צ'יינה־טאון 

56
צמחוני, אוכל, ראו אינדקס 

לאכול

קולומביה ַהייטס ונורת'איסט 
 Columbia Heights &

 ,96-103 ,20 Northeast
97

קולנוע 149
קולנוע 149

43 Congress ה(קונגרס(
קונסוליות 157

 King, קינג, מרטין לותר
147 ,14 Martin Luther Jr
 Kennedy, John .קנדי, ג'ון פ

76 ,16 F
קניות 135, ראו גם אינדקס 

לקנות
אדמס מורגן 106-9  

קפיטול היל וסאות'איסט    
49

קולומביה ַהייטס ונורת'איסט   
100-2

דאונטאון ורובע ֶּפן 57-8  
דּוּפֹונט ֶסרֶקל 65-6  

ג'ורג'טאון 73-4  
יּו סטריט ושֹו 83-4  

אזור הבית הלבן ופֹוגי ּבֹוטֹום   
92

43 Capitol, the ה(קפיטול(
קפיטול היל וסאות'איסט 

 Capitol Hill & Southeast
44-5 ,42-53 ,18

קתדרלות, ראו אינדקס לבקר

 Head of State ראש המדינה
149

 Chinese ראש השנה הסינית
22 New Year

רדיו 57
 National ה(רדיו הציבורי(

56 Public Radio
 Redskins, the ה(ֶרדסקינז(

139 ,53 ,17
רוזוולט, פרנקלין דלאנו 

 Roosevelt, Franklin Delano
146 ,36

 Roosevelt, רוזוולט, תיאודור
68 Theodore

רכבת 152, 154

 Capital שביל קפיטל קֶרֶסנט
127 Crescent Trail

 Seven שבע הפינות', וירג'יניה‘
 76 Corners, VA

שגרירויות 157
 Embassy שדרת השגרירויות

64 Row
שֹו Shaw, ראו יּו סטריט ושֹו

40 Holocaust, the ה(שואה(
שוקי איכרים 24

שייקספיר, וויליאם 46, 141
שירותי כיבוי 157

שעות פתיחה 156
שערוריות 92

שערי חליפין, ראו כריכה פנימית
שפה 142

 Great ה(שפל הגדול(
146 Depression, the

תדיאּוש קֹושצ'ּושקֹו 
90 Kosciusko, Tadeusz

)ה(תזמורת הסימפונית 
 National הלאומית

 Symphony Orchestra 
95

)ה(תזמורת הקאמרית של 
 Washington וושינגטון

95 Chamber Symphony
תחבורה 106, 150-6

תיאטרון 60-1, 141, ראו גם 
אינדקס לבלות

תיירות אחראית 150
תכנון הביקור 25-9

תכנון הטיול 28, 156, 158
 C&O תעלת ֶצ'זאּפיק ואוהיו

138 ,127 ,125 72 Canal
)ה(תרבות השחורה 129

1לבקר
ארכיון

הארכיון הלאומי 38, 119, 
125

תעלה
תעלת ֶצ'זאּפיק ואוהיו 72, 

138 ,127 ,125

בית־קברות
־בית־הקברות הלאומי בארלי

נגטון 76

כנסיות וקתדרלות
בזיליקת העיבור הקדוש 98

הקתדרלה הלאומית 112
כנסיית סיינט ג'ון 91

גלריות
אוסף פיליפס 64
גלריה ֶרנוויק 91

גלריית ארתור מ. ֶסקלֶר 36
גלריית הדיוקנאות הלאומית 

135 ,121 ,91 ,56-7 ,13
גלריית פריר לאמנות 36
גלריית קֹורקֶרן לאמנות 

90 ,12
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הגלריה הלאומית לאמנות 38
הגלריה לאמנות של 

אוניברסיטת הווארד 82
המוזיאון הלאומי לאמנות 

אסיאתית 36
המוזיאון לאמנות אמריקנית 
של מכון סמית'סוניאן 13, 

135 ,121 ,91 ,56-7
מרכז האמנות טֹורּפידֹו פקטורי 

52

גנים
גני קֹונסטיטיּוֶשן 36

הגן הבוטאני של ארה"ב 40

מכונים
הבניין של מכון סמית'סוניאן 

39
‘הטירה' 39

ספריות
ספריית הקונגרס 46

ספריית ותיאטרון שייקספיר 
ע"ש פֹולגֶ'ר 46

שוק
איסֶטרן מרקט 43, 46

אנדרטאות
אנדרטת ֶאף.די.ָאר 36
אנדרטת הפנטגון 76

אנדרטת וושינגטון 41
אנדרטת לינקולן 37

אנדרטת תומס ג'פרסון 40
האנדרטה הלאומית למלחמת 

העולם השנייה 39
האנדרטה והמוזיאון האפרו־

אמריקניים למלחמת 
האזרחים 82

האנדרטה ללוחמי מלחמת 
וייטנאם 40-1

האנדרטה ללוחמי מלחמת 
קוריאה 36-7

מנזר
המנזר הפרנציסקני 98

מוזיאונים
האגודה ההיסטורית של 

וושינגטון 56
האנדרטה והמוזיאון האפרו־

אמריקניים למלחמת 
האזרחים 82

האתר הלאומי ההיסטורי 
פרדריק דאגלאס 46

המוזיאון האמריקני לזכר 
השואה 40

 המוזיאון הבינלאומי לריגול 
56

המוזיאון הלאומי לאינדיאנים 
38

המוזיאון הלאומי לאמנות 
אפריקנית 12, 38, 125
המוזיאון הלאומי לטבע של 

מכון סמית'סוניאן 39-40
המוזיאון הלאומי לתולדות 

ארה"ב 38
המוזיאון הלאומי לתעופה 

ולחלל 37-8, 125, 135
המוזיאון וגן הפסלים הירשהֹורן 

36 ,12
מוזיאון אֹוקטאגֹון 90-1

מוזיאון הטקסטיל 64
מוזיאון הקהילה בַאנָקֹוסטיָה 

43
ניּוזיאּום 39

בניינים חשובים
בית האבן העתיק 73

בית המשפט העליון 48
דאמֶּברטֹון אֹוקס 72-3

הבית הלבן 91-2
הקפיטול 43

ווטרגייט 91, 92, 149
יוניון סטיישן 48

ֶמרידיאן האּוס ואינטרנשיונל 
סנטר 106

שדרת השגרירויות 64

רחוב ראשי
מאונט ּפלֶזֶנט סטריט 98

פארקים
ג'ורג'טאון וֹוֶטרפראנט פארק 

73
 הגן הלאומי של ארה"ב 

98
מלקולם ֶאקס פארק 106

רוק קריק פארק 112

כיכר
לאפאיֶיט סקוור 90

איצטדיונים
איצטדיון הנשיונלז 46

האיצטדיון ע"ש רוברט קנדי 
53

אוניברסיטאות
אוניברסיטת ג'ורג'טאון 73
אוניברסיטת הווארד 82-3

גן־חיות
גן־החיות הלאומי 112

3לקנות
אמנות

83 Dekka
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ספרים
92 ADC Map & Travel Center

73-4 Big Planet Comics
65 Lambda Rising

112 Politics & Prose

בגדים
83 Circle Boutique

58 Coup de Foudre
65 Green & Blue

84 Nana
84 Redeem

74 Relish
109 ,107 Shake Your Booty

עיצוב
57 Apartment Zero

74 Cady's Alley
65-6 Tabletop

מתנות
83 Legendary Beast

92 Pangea
58 Political Americana

74 Proper Topper
74 Tugooh Toys

כלי־בית
83 Hunted House
109 Skynear & Co
49 Woven History

שוק
שוק הפשפשים של יּו סטריט 

84

מוסיקה
 Crooked Beat Records 

107

ציוד עישון
106 B&K Newsstand

וינטג'
107 Brass Knob

 Meeps & Aunt Neensie's
107 Vintage Clothing

 49 Remix

2לאכול
אפריקני

110 Meskerem

אמריקני
92-3 14K

74-5 1789
49 Argonaut

84 ,14 Ben's Chili Bowl
84 ,14 Busboys & Poets
85 Florida Avenue Grill

93 Founding Farmers
50 Jimmy T's

 Kramerbooks & Afterwords
67 Café

78 Martin's Tavern
94 Old Ebbitt Grill
52 Restaurant Eve

 Sonoma Restaurant & Wine
50 Bar

67 Tabard Inn
111 Tryst

אסיאתי
58 Burma

58 Full Kee
67 Malaysia Kopitiam

94 Sichuan Pavilion

המבורגרים
76 Ray's Hell Burger

בתי־קפה
75 Baked & Wired

41 Cascade Café

 Misha's Coffee Roaster 
52

41 Pavilion Café

קאריבי
101 Sweet Mango Café

אירופי
58 Bistro d'Oc

66 Bistrot du Coin
75 Café Milano
93 Café Mozart

50 Granville Moore's
59 Jaleo

50 Montmarte
111 Pasta Mia

101-2 W Domku
60 Zaytinya

פיש אנד צ'יפס
 Eamonn's Dublin Chipper

52

מעדנייה
52 Cheesetique

לטינו־אמריקני
100 Don Juan Restaurant

 Dos Gringos – A Mt Pleasant
100 Café

85 Judy's

שוק
50 Market Lunch

מקסיקני
110-11 Mixtec

מטבח חדש
75 Citronelle

 Minibar at Café Atlantico
59-60

112 Palena

אינדקס < לאכול



וושינגטון <168 

>>
ס

ק
נד

אי

אינדיאני
41 Mitsitam Café

פיצריות
49 Armand's Pizzeria

 Comet Ping Pong 
112

59 Matchbox Pizza
112 Vace's Deli

מאכלי־ים
93 DC Coast

49-50 Fish Wharf
 Hank's Oyster Bar 

52
78 Hook

94 Kinkead's

אוכל נשמה
85 Crème

101 Hitching Post

דרומי
109-10 Bardia's
 Georgia Brown's 

93-4

בשרים
 Annie's Paramount

66 Steakhouse
94 Prime Rib

טאפאס
85 Cork

צמחוני
101 Sankofa Café

 Soul Vegetarian Restaurant
86

86 Vegetate

5לשתות
ברים

94 Froggy Bottom Pub
51 Hawk & Dove

68 Lucky Bar
111 Madam's Organ

69 Omega
51 1 Phase

51 Red & Black
87 Stetson's

111 Dan's Café
79 Mr Smith's
102-3 Raven

אולמות בירה
67-8 Brickskeller

86-7 Saloon

לאונג'ים
67 Big Hunt

86 Café St-Ex
102 Looking Glass Lounge

86 Marvin
78 Mie N Yu

103 Red Derby
113 ,111 Reef

103 Tonic

פאבים
52 Tiffany Tavern

79 Tombs

4לבלות
מועדונים

68 18th Street Lounge
68 Apex

69 Cobalt
133 Fur

133 16 Local
133 Love

מופע אימים
53 Palace of Wonders

מועדוני ג'אז
79 Blues Alley

87 Bohemian Caverns

מועדוני מוסיקה
87 9:30 Club

87 Black Cat
53 Rock & Roll Hotel

103 Wonderland

לאונג'ים
 Chief Ike's Mambo Room

113
113 Ghana Café

87 16 Local

אמנויות הבמה
קנדי סנטר 95

ספורט
איצטדיון הנשיונלז 46

האיצטדיון ע"ש רוברט קנדי 
53

61 Verizon Center

תיאטרון
התיאטרון הלאומי 60

ספריית ותיאטרון שייקספיר 
ע"ש פֹולגֶ'ר 46

תיאטרון שייקספיר 141
141 Carter Barron

 ,141 Ford's Theatre 
146

141 Gala Theatre
141 Lincoln Theatre
141 Studio Theatre

141 Woolly Mammoth

אינדקס < לשתות
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