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אינדקס
מספרי עמודים בכתב
מודגש מתייחסים למופע
העיקרי.

א

אדריכלים ,חברות
Benthem Crouwel
53 Architekten
131 Delugan Meissl
יידה Oude Zijde
ָא ֶּודה זָ ֶ
80–85
הליכה 83
מסעדות ,בתי־קפה וברים
84
מפות 83 ,80
עוד מן המיטב 85
ָא ֶּודה ֶקרק ,6 Oude Kerk
83 ,81 ,54 ,34–5 ,11 ,7
נהאּוסּפֹורט
ָא ֶּוד ָמ ָ
59 Oudemanhuispoort
רקרק ָאן ֶדה אמסטל
ָא ֶּוד ֶ
Ouderkerk aan de
132 ,56 Amstel
ָא ֶּודשכאנס ,הליכה
56 Oudeschans
אוטובוסים 136–7
אוטובוסים בינעירוניים ,136
137
אֹויבה ,מקס Euwe, Max
ֶ
121
אוכל ומשקאות  65ראו גם
ברים ,בתי־קפה ,מסעדות
אולמות מופעים 62–3
ָאּולֶ נּבּורך ,סאסקיה פאן
Uylenburgh, Saskia
19 van
קברה 34
אונסק״ו ,אתרי מורשת
עולם 15 ,12
אֹוסטינדיש ָהאּוס Oost-
46 Indisch Huis

אופניים 132
אירועי ספורט 77
בטיחות 137
השכרה 137
טיולים מאורגנים 143
רכיבה 56–7
אופרה 83 ,63
(ה)אופרה והבלט הלאומי
סטאדהאּוס ,בית
ָ
Stadhuis Nationale
83 Opera & Ballet
ָאיי ,מכון לקולנוע EYE Film
131 ,75 ,7 Instituut
ָאיי ,מעבורת הנמל 74
אייאקס 131 Ajax
אינטרנט 141 ,140 ,75
איקונוקלאזם
44 ,35 Beeldenstorm
איקונוקלאזם
44 ,35 Beeldenstorm
ֶאכֶ רט ,וילֶ ם Eggert,
87 Willem
אלארד ּפירסֹון ,מוזיאון
89 Allard Pierson
אלברט ָקאּוּפמארקט
111 Albert Cuypmarkt
אלמה־טדמה ,לורנס Alma-
Tadema, Lawrence
מינאדות מותשות לאחר
מחול 22
אמבולנסים 139
אמנות ראו מוזיאונים
וגלריות
אמנים 48-9
מסּברג ,קלאוס פון
ָא ֶ
45 Amsberg, Claus von
אמסטל ,נהר Amstel rivier
44 ,40 ,15 ,13
מסטלּפארק Amstelpark
ָא ֶ
132
לפלד Amstelveld
מסט ֶ
ָא ֶ
117

אמסטרדם ,אסכולת
Amsterdamse School
133 ,131 ,104 ,47
אמסטרדם ,מוזיאון
,7 Amsterdam Museum
,88 ,60 ,52 ,30–32 ,11
89
אמסטרדם ,ספינת חברת
הודו המזרחית 129 ,61
אמסטרדם רבתי 130–33
מפה 130
אמסטרדמסה ּבֹוס
ֶ
,57 Amsterdamse Bos
133 ,131
אנדרטאות
אנדרטת פועלי־הנמל 50
ראפנסּברּוק 50
אנדרטת ֶ
האנדרטה הלאומית 40
הֹומֹומֹונּומנט 95
ֶ
ֶהל פאן פּור 122
מצבת הזיכרון ליהודי
הולנד 129 ,51
נֹואיט ֵמייר אושוויץ 51
(ה)אנדרטה הלאומית
Nationaal Monument
40
אנדרטת פועלי־הנמל De
50 Dokwerker
נדריסן ,מארי
ֶ
ָא
Andriessen, Mari
אנדרטת פועלי־הנמל 50
אנה פרנק ,בית Anne
,11 ,7 ,6 Frank Huis
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
לסה ֶקרק Engelse
נח ֶ
ֶא ֶ
55 ,26 Kerk
אנטוניס ,קורנליס
30 Anthonisz, Cornelis
נטרּפֹוטדֹוק Entrepotdok
ֶא ֶ
12
קארל Appel, Karel
ָא ֶּפלֶ ,
132 ,49
האיש המרובע 17

בטיחות 139
אּוארסחראכט
ּבר ֶ
ָ
סידריּוס
ֶאראסמּוסֶ ,ד ֶ
,13 ,7 Brouwersgracht
ּ 49 Erasmus, Desideriusביאטריקס ,מלכה Beatrix
96
45 der Nederlanden
ָארטיס ,גן־החיות המלכותי
כריסטֹופל Brants,
ֶ
ּבראנטס,
 Natura Artis Magistraבידור 62-3
14 Christoffel
129 ,127 ,60–61
לטייל בזול 75
ּבר ֶדרֹוֶ ,חרּבראנט Bredero,
ֶ
אמסטרדם
ארכיון העיר
ביטוח 142 ,140 ,132
49 Gerbrant
Stadsarchief
(ה)ביטוח ההולנדי הראשון,
103 Amsterdam
ּברטאן ,ז'ּול Breton, Jules
ֶ
בניין Eerste
איכרה צעירה עם מעדר
Koninklijk
ארמון המלוכה
Hollandsche
22
,87
,40
,33
,7 ,6 Paleis
47 Verzekeringsbank
89
ּבילהאמר ,יֹוסט  Bilhamer,ברים 68–9
ֶ
ארמון
יידה 84
ָא ֶּודה זָ ֶ
34 Joost
ארמון המלוכה
זולים 75
ּבינֶ נקאנט 59 Binnenkant
,7 ,6 Koninklijk Paleis
מזרח הטבעת 114
רסיילָ נד Bickerseiland
ּביק ֵ
ֶ
89 ,87 ,41 ,40 ,33
97 ,57
מערב הטבעת 98
(ה)א ֶרנָ ה של אמסטרדם
ָ
בירה
מרכז הטבעת 106
131 Amsterdam ArenA
חווית היינקן 117 ,113
יידה 90
ניּואה זָ ֶ
ֶ
ָא ֶרנטס ,קורנליה Arents,
ּבירןֶּ ,בת פאן Beeren, Bet
ֶ
שעות פתיחה 141
26 Cornelia
32 van
רלאחּברּוך Berlagebrug
ֶ
ֶּב
ָארקאם 59 Arcam
בית היתומים העירוני
15
רקלֶ ,חריט פאן Arkel,
ָא ֶ
לשעבר 47
רלאחה ,הנדריק פטרוס
ֶ
ֶּב
47 Gerrit van
בית היתומים הקטן 60
88 Berlage, H P
אשרות 138
בית־הכנסת הפורטוגזי
ֶּברנאר ,אמיל Bernard,
Synagoge, PortugeesEmile
82 ,50 Israëlitische
דיוקן סבתו של ֶּברנאר 22
אּומן ,אליאס Bouman,
ָּב ָ
,23
גוך)
(ה)בית הצהוב (ואן
בתי חולים 138
82 Elias
48
בתי מרקחת 138
קארל ֶדה Bazel,
ּבאזֶ לֶ ,
יֹואן וילֶ מס Blaeu,
ּבלָ אּוָ ,
103 Karel de
בתי קפה 66–7 ,14
30 Joan Willemsz
ּבאנדרס ,הרמן ָאמּברּוסיּוס
ֶ
יידה 84
ָא ֶּודה זָ ֶ
יאן ּ 121 Baanders, H A Jבלּומחראכט Bloemgracht
מערב הטבעת 98
13
ּבארנטס ,וילֶ ם Barentsz,
ֶ
יידה 90
ניּואה זָ ֶ
ֶ
ּבלּומנמארקט
ֶ
39 45 Willem
רובע המוזיאונים 124
112– ,75 Bloemenmarkt
ּבּול ,אנדרה־שארל Boulle,
117 ,13
שנות פתיחה 141
16 André-Charles
בלט 83 ,63
בתי קפה למשחקים 47
ּבֹול ,פרדיננד Bol,
ּבלֵ ייס ,אדריאנוס סיריאקּוס בתים 13
36 Ferdinand
55 Bleys, A C
בתי-סירות 104
רלאחה Beurs
ֶ
ּבּורס פאן ֶּב
במקרה חירום 139
89 ,88 van Berlage
לֹודוויק
דידריק ֶ
ֶּבנֶ וויץֶ ,
(ה)בורסה 88
גבירתנו של הייסורים 16
בנקים 140
ֶּב ָחיינהֹוף ,7 Begijnhof
גוגן ,פול Gauguin, Paul
פריידינגסדאך
ֶּב ָ
,87 ,74 ,26–7 ,11 ,8–9
23 ,21
76 Bevrijdingsdag
89
דיוקן עצמי עם דיוקנו של
קהאּוזֶ ן ,לּודֹולף
ָּב ָ
(ה)בטאווית ,הרפובליקה
Backhuysen, Ludolf
ֶּברנאר' ,עלובי החיים' 22
Bataafse Republiek
51 ,44–5
ספינות קרב הולנדיות  33ג'ֹורג'ֹונֶ ה 48 Giorgione
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גלריות ראו מוזיאונים
קרּואהֶ ,אזֶ 'ן Delacroix,
ָ
ֶדלָ
23 Eugène
וגלריות
(ה)דמעות ,מגדל
גן חיות
גן החיות המלכותי ָארטיס 14 Schreierstoren
ֶד ֶקר ,אדוארד דאוֶ וס
129 ,127 ,60–61
Dekker, Eduard
גנים ראו פארקים וגנים
49 Douwes
גשר הכלא 14
דר' פלורנטינוס מארינוס
גשרים 15
(פיסר) 31
וימבאוט ֶ
גשר הכלא 14
דרכונים 138
גשר הפיתון  133 ,130 ,15דרסאז' 77
מאח ֶרה ּברּוך 117 ,113 ,15
ֶ

ד

דאלּו ,ז'ּול Dalou, Jules
האיכר הגדול 22
דאם ,כיכר ,6–7 De Dam
87 ,40–41 ,30 ,11
דאמראק 40 Damrak
דאן ,קארין 95 Daan, Karin
ֶדגָ ה ,אדגר Degas, Edgar
23
ֶדה אנג'לי 34 De Angeli
ֶדה ָא ֶּפל 127 ,59 De Appel
ֶדה דאכֶ ראדDe Dageraad ,
131
ֶדה חֹויֶיר ,טחנת־רוח De
46 Gooyer
דה סטייל ,תנועה באמנות
49 De Stijl
ייטּברך De Krijtberg
קר ֶ
ֶדה ָ
54
דואר 140
דֹונגֶ ןֶ ,קס ואן Dongen,
Kees van
דיוקנה של אוג'ה
פריטינגר ,אשת האמן 22
סקֹורל) 48
ֶ
דיוויד יוריס (פאן
דיוקן נערה לבושה בכחול
(פרסּפרֹונק) 17
ֶ
דיוקן עצמי (ואן גוך) 23
דיוקן עצמי (רמברנדט) 19
ֶדלפט ,חרסינת Delfts
33 blauw

ה

האדריכלות ,אלמנטים
בולטים 47
הֹופדן Huis
ֶ
ָהאּוס ֶמט ֶדה
95 ,33 met de Hoofden
האחן ,דר' אברהם פאן
ֶ
Hagen, Dr Abraham
36 van
האלס ,פראנס Hals, Frans
48 ,18 ,17
הארטמן ,יאן Hartman,
ָ
25 Jan
הארלֶ ֶמרּבּורט
97 Haarlemmerbuurt
הבנק הלאומי של הולנד De
14 Nederlandsche Bank
הוגו ,ויקטור Hugo, Victor
22
הּוגֶ נֹוטים 55
הודו המזרחית ,חברת
Vereenigde
Oostindische
,30 )Compagnie (VOC
128 ,88 ,46 ,36
הודו המערבית ,אמסטרדם
129 ,61
הֹולטהאּוזֶ ן ,לואיזה
ָ
111 Holthuysen, Louisa
הולנד ,פסטיבל Holland
76 Festival
הומואים ולסביות ,מלונות
ידידותיים 147–8
הֹומֹומֹונּומנט
ֶ
95 Homomonument

אֹוטן Husly,
הּוסלי ,יאקֹוּב ֶ
104–5 Jacob Otten
הֹופיֶיה פאן ּברינֶ ן Hofje
58 van Brienen
הֹופיֶיס 96 hofjes
הוקי 77
הוקי קרח 77
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס Hortus
129 ,128 ,7 Botanicus
נהאּוס Het
חראכט ָ
ֶ
ֶהט
105 Grachtenhuis
ליפרדיָה (קנֶ ּולמן) 89
ֶהט ֶ
היינקן ,חווית Heineken
113 ,117 ,113 Experience
היסטוריה 44–5
יהודים 51
אּוטגאוָ וה
הירֹושיגֶ הָ ,
21 Hiroshige, Utagawa
הכלה היהודייה (רמברנדט)
17
ֶהל פאן פּור Hel van Vuur
122
הליכה 137 ,56–7
יידה 83
ָא ֶּודה זָ ֶ
טיולי הליכה 143 ,75
מזרח הטבעת 113
יידה 89
ניּואה זָ ֶ
ֶ
ּפלאנטאזֶ 'ה 129
רובע המוזיאונים 123
המּפשייר הוטל -
אמסטרדם אמריקן
– Hampshire Hotel
Amsterdam American
104
הנחות ,כרטיסים 142
הצבעונים 112 ,44 Tulips
מוזיאון הצבעונים של
אמסטרדם 96-7
ֶהרמיטאז' 129 Hermitage
ֶה ֶרנחראכט Herengracht
105 ,56 ,15 ,12

ו

ואך 81 Waag
ואלסה ֶקרק Waalse Kerk
ֶ
55
ואן גוך ,מוזיאון Van Gogh
,10 ,7 ,6 Museum
123 ,121 ,52 ,20–23
ואן גוך (פאן חוך) ,וינסנט
,23 Van Gogh, Vincent
48
אוכלי הבולבוסים 20
גשר בגשם 21
דיוקן עצמי 23
דיוקן עצמי כצייר 21
הבית הצהוב 48 ,23
הקוצר 20
זוג נעליים 20
חדר השינה 20
חמניות 21
סירות דיג על החוף בלֶ ה
סנט מארי ֶדה לָ ה ֶמר 20
פריחת עץ השקד 120 ,20
שדה חיטה עם עורבים 20
ואן גוך (פאן חוך) ,תיאו
23 ,20 Van Gogh, Theo
וֹולקרס ,יאן Wolkers, Jan
ֶ
51
ויט ,יאן ֶדה Witt, Jan de
45
ויט ,יאקֹוּב ֶדה Wit, Jacob
111 ,25 de
וילֶ ט ,אּברהם Willet,
111 Abraham
וילֶ ם השלישי ,המושל
Willem III, Stadholder
45 ,18
וילֶ ם מאורנג' 45 ,25
וילֶ ם־אלכסנדר ,המלך
,45 Willem-Alexander
87 ,77
וימבאוט ,דר' פלורנטינוס
מארינוס Wibaut, Dr F
31 M
וֶ סטינדיש האוס West-
47 Indisch Huis

נחֹורדל
ֶ
חראכט
ֶ
סטרּפארק Westerpark
וֶ ֶ
,15 ,7 Grachtengordel
61 ,58
44 ,33
רקרק ,7 Westerkerk
סט ֶ
וֶ ֶ
חרוטיוס ,הוגו Grotius,
97 ,95 ,54 ,33
49 Hugo
ורמיר ,יוהנס Vermeer,
חרייף ,יאן ֶדה Greef, Jan
ֵ
48 ,18 Johannes
47 de
מוזגת החלב 16
חרימּבּורכוואל
58 Grimburgwal
רקרק  ,54 Zuiderkerkחשיש ומריחואנה ,מוזיאון
אּוד ֶ
זָ ֶ
Hash Marihuana Hemp
85
83 Museum
זאנדהּוק 59 Zandhoek
חשמל ,מכשירים 141
זֹוכֶ ר ,יאן דויד ולואי פאול
חשמליות 136–7 ,60 ,57
121 Zocher, J D, L P
חתולים
זּוקֶ ,רנֶ ה פאן Zuuk, René
מוזיאון החתולים 103
59 van
סירה לחתולי־רחוב 14
יידייק 81 Zeedijk
זֵ ָ
חתירה בסירות משוטים 77
ז'נבייב הקדושה מתפללת
בילדותה (ּפּובי ֶדה
שאבאן) 22
טּולּוז־לֹוטרק ,אנרי ֶדה
ֶ
Toulouse-Lautrec,
Henri de
חּבריאל ,פול יוזף קונסטנטין אשה צעירה ליד שולחן,
Gabriel, Paul Joseph
'פודרה דה רי' 22
Constantin
טֹורנסלָ אּוס ,14 Torensluis
ֶ
נתיב־מים
על
טחנת רוח
15
16
בפולדר
טּושינסקי ,אברהם
חג המולד 77
Tuschinski, Abraham
112 ,51
חדר השינה (ואן גוך) 20
טּושינסקי תיאטר
חיי־לילה ,מסלול 56
,51 Tuschinski Theatre
חינם ,אירועים 74–5
113 ,112
חיס ,מיּפ 39 Gies, Miep
טחנות־רוח 132
חיסונים 138
טחנת־הרוח ֶדה חֹויֶיר 46
(ה)חלונות האדומים ,רובע
טחנת רוח על נתיב־מים
83 ,81 ,7 ,6 De Wallen
בפולדר (חּבריאל) 16
חמניות (און גוך) 21
טיולים מאורגנים 142–3
ֶחנדט ,אדולף לֵ יֹונארד פאן טינפין 61 TunFun
Gendt, A L van
טיסה 137 ,136
ההולנדי
בית־הספר
טישּביין ,יוהאן פרידריך
ָ
לרכיבה 123
אוגוסט Tischbein, J F A
סנטראל סטאסיון 88
37
רטח ָּבאּו 122
קֹונס ֶ
ֶ
טלוויזיה 140
טלפונים 141 ,140
חניה 137
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טסמןָ ,א ֶּבל  Tasman, Abelיֹורדאן ,96 ,57 Jordaan
רֹונקרק
מֹוזֶ ס ֶאן ָא ָא ֶ
45 ,30
Mozes en Aäronkerk
134–5 ,97
55
ֶט ֶּפה ,אלפרד  Tepe, Alfredיֹורדאן ,פסטיבל Jordaan
54
רקרק Noorderkerk
נֹורד ֶ
ֶ
97 ,76–7 Festival
54
המוזיאון
(ה)טרופי,
ילדים ,טיול עם 60–61
,60 Tropenmuseum
ניּוא ֶקרק ,7 Nieuwe Kerk
ֶ
ימי הגנים הפתוחים Open
133 ,127
89 ,87 ,54 ,41
76 Tuinendagen
טריּפ ,לואיס ֶוהנריק Trip,
סינט ניקֹולאסבאזיליק St
ימי המורשת הפתוחים
47 Louis and Hendrick
,42–3 Nicolaasbasiliek
Open
קתרינה Trip,
טריּפָ ,
55 76 Monumentendagen
36 Catharina
קפלת ֶּב ָחיינהֹוף
נהאּוס Trippenhuis
טריּפ ָ
ֶ
27 Begijnhofkapel
47
כסף 140
כדורגל 131 ,77
טרנר ,וויליאם Turner, J M
כרטיסי אשראי 140
כיכר דאם ובית העירייה
23 W
החדש בבנייה (לינגֶ לּבאך) כרטיסים לתחבורה 137
32 ,30
כתבי־עת 141 ,140
כיכרות
סכאפר ,גשר Jan
ֶ
יאן
כיכר דאם ,30 ,11 ,6–7
15 Schaefer
לואי נפוליאון ,המלך Louis
87 ,40–41
יאנש ,פיטר Jansz, Pieter
45 Napoleon
יידסּפלֵ יין Leidseplein
לָ ֶ
34
ארמון המלוכה 87
105 ,6
(ה)יהודי ,הרובע
דיוקן 44
50 Jodenbuurt
מּוזֵ יאּומּפלֵ יין
ָרייקסמּוזֵ יאּום 121 ,16
122 ,74 Museumplein
יהודים 50–51
לֹוכט ֶרן ,איכנָ טיּוס פאן
ֶ
אֹויבּפלֵ יין Max
מקס ֶ
אנדרטת פועלי־הנמל 50
Logteren, Ignatius van
133 ,121 Euweplein
ראפנסּברּוק 50
אנדרטת ֶ
133
מּברנדטּפלֵ יין
ֶר ָ
בית אנה פרנק ,11 ,7 ,6
לותר ,מרטין Luther,
111 Rembrandtplein
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
49 Martin
כנסיות 54–5
בית־הכנסת הפורטוגזי
ָא ֶּודה ֶקרק  ,6 Oude Kerkלטייל בזול 75
82 ,50
מלונות 148-49
המוזיאון להיסטוריה
83 ,81 ,54 ,34–5 ,11 ,7
יהודית 82 ,50
יידסכראכט Leidsegracht
לסה ֶקרק  Engelskeלָ ֶ
נח ֶ
ֶא ֶ
105 ,104 ,12
הרובע היהודי 50
55 ,26 Kerk
יידסּפלֵ יין ,6 Leidseplein
לָ ֶ
טּושינסקי תיאטר 51
ייטּברך De
קר ֶ
ֶדה ָ
105
54 Krijtberg
מוזיאון המחתרת 51
ואלסה ֶקרק  Waalse Kerkלינגֶ לּבאך ,יאן Lingelbach,
מצבת הזיכרון ליהודי
ֶ
Johannes
הולנד 129 ,51
55
כיכר דאם ובית־העירייה
נֹואיט ֵמייר אושוויץ 51
רקרק ,7 Westerkerk
סט ֶ
וֶ ֶ
החדש בבנייה 32 ,30
97 ,95 ,54 ,33
ניּואה ָקייזֶ רסגראכט 58
ֶ
לֶ לי ,קורנליס Lely, Cornelis
59
רקרק Zuiderkerk
אּוד ֶ
זָ ֶ
104
יהודית ,המוזיאון להיסטוריה 85 ,54
מוזיאון אדוננו בעליית הגג לָ סטמאן ,פיטר Lastman,
Joods Historisch
8177 ,19 Pieter
82 ,50 Museum
Museum Ons’ Lieve
לשכות מידע לתיירים 141
יהלומים 122
,7 ,6 Heer op Solder
קֹוסטר 122–3
ֶ
יהלומי
 88 ,83 ,52 ,33 ,24–5 ,10לשכות מידע לתיירים 141

כ

י

ל

מ

מאדאם טוסו אמסטרדם
,40 Madame Tussauds
61
מאח ֶרה ּברּוך Magere
ֶ
117 ,113 ,15 Brug
מאנֶ ה ,אדואר Manet,
23 Edouard
מבנים עתיקים 46–7
ִמבשלות
חווית היינקן 117 ,113
מוזגת החלב (ורמיר) 16
אֹוסטרדֹוק
ֶ
יאּומהאבן,
ֶ
מּוזֵ
Museumhaven,
14 Oosterdok
מּוזֵ יאּומּפלֵ יין
122 ,74 Museumplein
מוזיאון הצבעונים של
אמסטרדם Amsterdams
96–7 Tulpen Museum
מוזיאונים וגלריות 75 ,52–3
112 FOAM
109 Huis Marseilles
בית אנה פרנק ,11 ,7 ,6
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
בית היתומים הקטן 60
ֶדה ָא ֶּפל ,59 De Appel
127
נהאּוס Het
חראכט ָ
ֶ
ֶהט
105 Grachtenhuis
המוזיאון הטרופי
,60 Tropenmuseum
133 ,127
המוזיאון להיסטוריה
יהודית Joods Historisch
82 ,50 Museum
ֶהרמיטאז' 129
חוויית היינקן 117 ,113
מאדאם טוסו אמסטרדם
61 ,40
מוזיאון אדוננו בעליית הגג
Museum Ons’ Lieve
,7 ,6 Heer op Solder
88 ,83 ,52 ,33 ,24–5 ,10

מוזיאון אלארד ּפירסֹון
סט ֶדלָ ייק מּוזֵ יאּום
ֶ
,7 ,6 Stedelijk Museum
89 Allard Pierson
121 ,53
מוזיאון אמסטרדם ,11 ,7
ָרייקסמּוזֵ יאּום
89 ,88 ,60 ,52 ,30–32
,10 ,7 ,6 Rijksmuseum
מוזיאון החשיש
123 ,121 ,52 ,16–19
והמריחואנה 83
רֹונקרק Mozes
מֹוזֶ ס ֶאן ָא ָא ֶ
מוזיאון החתולים
55 en Aäronkerk
(קאט ָנקּבינֶ ט)
ֶ
מּולטאטּולי 49 Multatuli
103 Kattenkabinet
מוזיאון המחתרת  ,128 ,51מֹולֶ נאר ,יאן Molenaer,
37 Jan
129
מּולֶ ר ,יוהאן קספר Müller,
מוזיאון הספינה Museum
34 Johann Caspar
132–3 Het Schip
מּולֶ ר ,כריסטיאן Müller,
Het
מוזיאון הספנות
55 Christian
Scheepvaartmuseum
מֹונדריאן ,פיט Mondriaan,
ָ
129 ,127 ,61 ,53
49 Piet
מוזיאון הצבעונים של
מֹונֶ ה ,קלוד Monet,
אמסטרדם 96–7
85 ,23 Claude
Bijbels
מוזיאון התנ״ך
נדריקאדה
ֶ
נוף של פרינס ֶה
105
,103
Museum
22
Van
גוך
ואן
מוזיאון
מּונטֹורן ,112 Munttoren
ֶ
113 ,10 ,7 ,6 Gogh Museum
123 ,121 ,52 ,20–23
נסטֹורן
ֶ
לּב
מֹונט ָ
ֶ
ט־הֹולטהאּוזֶ ן
ָ
מוזיאון וילֶ
82 Montelbaanstoren
Museum Willetמוניות 137
113 ,111 ,52 Holthuysen
מוסיקה
מוזיאון פאן לֹון 11, ,7
אולמות מופעים 62-3
,7 Museum Van Loon
אמסטרדם בחינם 74
113 ,111 ,53 ,36–7 ,11
בית האופרה והבלט
מוזיאון קוברה CoBrA
סטאדהאּוס 83
ָ
הלאומי
133 ,132 Museum
פסטיבלים 76
נדטהאּוס
מּבר ָ
מוזיאון ֶר ָ
רטח ָּבאּו ,123 ,122
קֹונס ֶ
ֶ
Museum Het
125
,81 ,53 Rembrandthuis
מּוסרט ,אנטון Mussert,
ֶ
83
51 Anton
מוזיאון תיקי־היד
מועדוני לילה
117 Tassenmuseum
שנות פתיחה 141
מרכז המדע נֶ מֹו NEMO
מועדונים 70–71
128–9
מופעי רחוב 75
ניּוא ֶקרק Nieuwe Kerk
ֶ
מור ,תומס More, Thomas
41
49
סוף השבוע של
מושבות 88
המוזיאונים הלאומיים
מזג אוויר 141
Nationaal
76 Museumweekend
מזכרות 73
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יהודים 51
מזרח הטבעת
מרכז הטבעת 105 ,102
Grachtengordel Oost
מוזיאון המחתרת ,128 ,51
יידה 89 ,86
ניּואה זָ ֶ
ֶ
110–17
129
ּפלאנטאזֶ 'ה 129 ,126
ברים 114
מצבת הזיכרון ליהודי
רובע המוזיאונים 123 ,120
הולנד 129 ,51
הליכה 113
מצבת הזיכרון ליהודי הולנד
51
אושוויץ
נֹואיט ֵמייר
Hollandsche
חנויות לענתיקות 116
מסעדות 142 ,64–5
129 ,51 Schouwburg
מסעדות 115
יידה 84
ָא ֶּודה זָ ֶ
אֹויבּפלֵ יין Max
מקס ֶ
מפה 113 ,110
133 ,121 Euweplein
לטייל בזול 75
עוד מן המיטב 117
מקסימיליאן הראשון ,קיסר
מזרח הטבעת 115
התיירים
מחוץ למסלול
האימפריה הרומית
מערב הטבעת 99
58-9
הקדושה 54
מרכז הטבעת 107
(ה)מחתרת ,מוזיאון
מרכז הטבעת 102–9
יידה 90
ניּואה זָ ֶ
ֶ
,51 Verzetsmuseum
ברים 106
רובע המוזיאונים 124
129 ,128
חנויות תשעת הרחובות
שעות פתיחה 141
מטבע 140
108
ראו גם אוכל ומשקאות
מטרו 137
מסעדות 107
מיכלאנג'לו  Michelangeloמעבורות 137 ,136
מפה 105 ,102
מעבורת דרך נמל איי 74
48
עוד מן המיטב 109
מערב הטבעת 94–101
139
אש
מכבי
משטרה 139
ברים ובתי־קפה 98
מכוניות
(ה)משמר האזרחי ,גלריה
חנויות 100
חניה 137
74
מסעדות 99
משמר הלילה (רמברנדט)
נהיגה באמסטרדם 136
מפות 97 ,94
33 ,19 ,16
רישיון נהיגה 141
עוד מן המיטב 101
(סטיין)
(ה)משפחה העליזה ֵ
מכס והגירה 138
מערביים ,איים 97 ,57
49
(ה)מלאך הכחול ,פסל 14
מפות
מלונות 143–9
יידה 83 ,80
ָא ֶּודה זָ ֶ
מלונות 143–9
נאצים 122 ,76 ,51 ,38
אולמות מופעים 63
148–9
,75
זולים
מלונות
נהיגה ,רישיון 141
אמסטרדם 6-7
נֹואיט ֵמייר אושוויץ Nooit
ידידותיים
מלונות
אמסטרדם רבתי 130
51 Meer Auschwitz
להומואים ולסביות 147-8
ברים 68
נֹוטּבֹוםֶ ,קס Noteboom,
מלונות ייחודיים 145-6
כיכר דאם 41
49 Cees
מלונות לאנשי עסקים
כנסיות 55
נדריקאדה
ֶ
נוף של פרינס ֶה
147
לגלות את אמסטרדם ( 6-7מֹונֶ ה) 22
146
למשפחות
מלונות
מוזיאונים 52
נֹורדרמארקט
ֶ
מלונות פאר 144-5
מועדונים 71
96 Noordermarkt
השנייה
מלחמת העולם
מוקדי־עניין לילדים 60
רקרק 54 Noorderkerk
נֹורד ֶ
ֶ
50
נסּברּוק
ראפ
אנדרטת ֶ
מוקדי־עניין עיקריים 10-11
ניּואה אמסטלּברּוך Nieuwe
ֶ
בית אנה פרנק ,11 ,7 ,6
15 Amstelbrug
מזרח הטבעת 113 ,110
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
יידה Nieuwe Zijde
ניּואה זָ ֶ
ֶ
מחוץ למסלול התיירים
האנדרטה הלאומית 40
86–91
58
הליכה 89
הכיבוש הגרמני 45
מערב הטבעת 97 ,94

נ

מסעדות ,בתי־קפה וברים
90
מפה 89 ,86
עוד מן המיטב 91
ניּואה קייזֶ רדחראגט 58
ֶ
Nieuwe Keizersgracht
59
ניּוא ֶקרק ,7 Nieuwe Kerk
ֶ
89 ,87 ,54 ,41
ניּומארקט ,7 Nieuwmarkt
83 ,81
ייחן סטראטיֶיס (תשעת
נֵ ֶ
הרחובות) Negen
105 ,103 Straatjes
נכים ,מטיילים 139
נֶ מֹו ,מרכז המדע NEMO
128–9 ,60
(ה)נס של אמסטרדם
(44 )1345
נסיעות ,ביטוח 139
נפוליאון בונאפרט
Napoleon Bonaparte
45 ,30 ,14
נשים מטיילות 139

ס

סוסים
בית־הספר ההולנדי
לרכיבה 125 ,123
ג'אמפינג אמסטרדם 77
סוף השבוע של המוזיאונים
הלאומיים Nationaal
76 Museumweekend
סופרים 49
סופרים 49
ֶסזאן ,פול Cézanne, Paul
23
אּופ ָסנט ,פיטר
סט ֶ
ָ
,45 Stuyvesant, Pieter
47
סטאטס ,הנדריק Staets,
94 ,33 Hendrick
סט ֶדלָ ייק מּוזֵ יאּום Stedelijk
ֶ
121 ,53 ,7 ,6 Museum

סלולריים ,טלפונים 140
סטֹופלס ,הנדריקיֶה
ֶ
 19 Stoffels, Hendrickjeסמים 139 ,82
סטֹוּפ ָרה 83 Stopera
ֶ
מוזיאון החשיש
והמריחואנה 83
סטיין ,יאן ,18 Steen, Jan
ֵ
49
סנטראל סטאסיון (התחנה
המרכזית) Centraal
המשפחה העליזה 49
89 ,88 Station
סטלּפארט ,דניאל
סּפאּו 89 Spui
ָ
53 Stalpaert, Daniel
סינגֶ ל ,תעלה  15 ,13 Singelספורט 77
ספינות קרב הולנדיות
סינט אנטֹוניסלָ אּוס St
קהאּוזֶ ן) 33
ָ(ּב ָ
15 Antoniessluis
(ה)ספנות ,מוזיאון Het
ניקֹולאסקרק St
ֶ
סינט
Scheepvaartmuseum
55 ,42–3 Nicolaaskerk
סינטרקלאס (סנטה קלאוס)129 ,127 ,61 ,53 ,
ֶ
ספריות
מצעד 77 Sinterklaas
ָרייקסמּוזֵ יאּום 118–19 ,18
סיקס ,יאן 49 Six, Jan
סקֹורל ,יאן פאן Scorel, Jan
ֶ
סירות
48 van
אופני תעלות 137
דיוויד יוריס 48
בתי־סירות 104
הפלגות וטיולים 142-3
חתירה 77
עיקול הזהב Gouden
מוזיאון הספינה 132-33
105 ,103 ,102 ,12 Bocht
מוזיאון הספנות  ,61 ,53עיתונים 141 ,140
129 ,127
ענתיקות ,מרכז אמסטרדם
Antiekcentrum
מעבורות 137 ,136
104 Amsterdam
מעבורות דרך נמל איי 74
סירה לחתולי־רחוב 14
ספינת חברת הודו
פאטר ,כריסטיאן Vater,
ֶ
המזרחית אמסטרדם ,61
34 Christian
129
פאלקֶ ,חריט Valck, Gerrit
רטהאּוס
ייּפפ ָ
סכֵ ָ
33
47 Scheepvaarthuis
פאן ֶדר ֵמייֶ ,דה קלֶ רק
לּפנִ ינק ,לּוד
סכימ ֶ
ֶ
וקראמר Van der Mey,
ֶ
Schimmelpennink,
de Klerk and Kramer
30 Luud
47
נמל־התעופה
סכיּפֹול,
פאן לֹון ,משפחת Van
Luchthaven Schiphol
36–7 Loon
137 ,136
פאן ֶּפלס ,משפחת Van
סכנות ומטרדים 139 ,138
38 Pels
רסטֹורן
ֶ
סכר ֶיא
ֵ
פארקים וגנים
46 ,14 Schreierstoren
מסטלּפארק
ָא ֶ
ֶ
סלאּוטּברּוך 132 Amstelpark 15 Sleutebrug
אּוטרס ,יאן Sluijters,
סלָ ֶ
אמסטרדמסה ּבֹוס Het
ֶ
Jan
,57 Amsterdamse Bos
133 ,131
צמד נשים חבוקות 22

ע

פ

 « 158אינדקס
פארקים וגנים ,המשך
הרייקסמּוזֵ יאּום
גני ָ
75 ,18 Rijksmuseum
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס
,7 Hortus Botanicus
129 ,128
סטרּפארק Westerpark
וֶ ֶ
61 ,58
ימי הגנים הפתוחים
76 Open Tuinendagen
מּוזֵ יאּומּפלֵ יין
122 ,74 Museumplein
מוזיאון פאן לֹון Museum
37 Van Loon
פֹונדלּפארק Vondelpark
ֶ
133 ,121 ,74 ,61 ,7 ,6
פר ֶנקנדאל Frankendael
ָ
133
גּואנג שאן ,מנזר Fo
פֹו ָ
85 Guang Shan
ּפּובי ֶדה שאבאן ,פייר Puvis
de Chavannes, Pierre
ז'נבייב הקדושה מתפללת
בילדותה 22
פֹונדל ,יֹוסט פאן ֶדן
ֶ
Vondel, Joost van den
121 ,49
פֹונדלּפארק ,6 Vondelpark
ֶ
133 ,121 ,74 ,61 ,7
פֹונדלּפארק ,התיאטרון
ֶ
הפתוח Vondelpark
,77 Openluchttheater
125
פורטוגזי ,בית־הכנסת
Portugees-Israëlitische
82 ,50 Synagoge
ּפיאנֹוֶ ,רנצֹו Piano, Renzo
129
פיוטר הגדול ,הצאר 14
פינגּבֹונס ,יּוסטּוס
47 Vingboons, Justus
פינגּבֹונס ,פיליפס
Vingboons, Philips
גמלונים 47
נהאּוס 105
חראכט ָ
ֶ
ֶהט
מוזיאון התנ״ך 103
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ּפרינסנָ ילאנד
ֶ
איסק ֶדה Pinto,
ּפינטֹוָ ,
97 ,57 Prinseneiland
46 Isaac de
ּפרינסנכראכט
ֶ
ּפינטֹוהאּוס ,46 Pintohuis
,15 ,12 Prinsengracht
83
78–9 ,56
פינקנּברינק ,אלברט
ֶ
 Vinckenbrinck, Albertפרנק ,אוטו Frank, Otto
38–9
41
פרנק ,אנה Frank, Anne
ֶיּפקה Visser,
פיסר ,טי ֶ
ֶ
49
Tjipke
בית אנה פרנק ,11 ,7 ,6
דר' פלורנטינוס מארינוס
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
וימבאוט 31
רקרק 95
סט ֶ
וֶ ֶ
פיתון ,גשר 133 ,130 ,15
יומן 51 ,39
ּפלאנטאזֶ 'ה ,רובע
126–9 ,57 Plantage
אֹויבּפלֵ יין 121
מקס ֶ
הליכה 129
פר ֶנקנדאל Frankendael
ָ
133
מפות 129 ,126
לדה ,וילֶ ם פאן ֶדה ֶ Velde,פרסּפרֹונק ,יוהנס
ֶפ ֶ
Verspronck, Johannes
,31 Willem van der II
49
דיוקן נערה לבושה בכחול
פלוריס החמישי ,הגראף של 17
הולנד Floris V van
פשיעה 139
44 Holland
פליפה השני ,מלך ספרד
45 ,44
קאּבאלט ,יאנּוש Cabalt, J
40
פליקס ֶמריטיס ,בניין Felix
104–5 Meritis
קאהןָ ,א ֶּבל Cahen, Abel
ֶ
82
פסטיבל התעלות
76 Grachtenfestival
ָקאּוּפ ,אלברט Cuyp,
111 Albert
פסטיבלים ואירועים 76–7
אּוּפרסּ ,פטרּוס ג'ֹוספּוס
ָק ֶ
פפר ,פריץ Pfeffer, Fritz
הּוּברטּוס Cuypers, P J H
38
סנטראל סטאסיון 88
פ.ק .הֹופטסטראט P C
123 Hoofstraat
ָרייקסמּוזֵ יאּום 121 ,18 ,16
פרדריק הנדריק לבית אורנג'
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