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יומיים באמסטרדם 
היום הראשון

בוקר
התחילו את היום בבית אנה פרנק )ראו עמ׳ 

38-39( – ובואו לכאן מוקדם בבוקר, כדי 
להימנע מתורים ארוכים. לאחר מכן הציצו 
בֶוסֶטרֶקרק )ראו עמ׳ 95(, לפני שתמשיכו 

לשוטט לפה ולשם לפחות בחלק 
מחראכֶטנחֹורֶדל )ראו עמ׳ 15(.

אחר הצהריים 
זה הזמן ליהנות מההמולה של ָליידֶסּפָליין 

)ראו ע׳ 105(, לפני שתמשיכו אל 
ָרייקסמּוֵזיאּום )ראו עמ׳ 16-19( ואל אוסף 

האמנות המופלא שלו.

היום השני
בוקר

התחילו בכיכר דאם )ראו עמ׳ 40-41( 
ובארמון המלוכה )ראו עמ׳ 87(, והמשיכו 

משם אל רובע החלונות האדומים, אל ָאּוֶדה 
ֶקרק )ראו עמ׳ 34-35( ואל אדוננו בעליית 

הגג  )ראו עמ׳ 24-25(.

מוזיאון ואן גוך הוא אתר חובה לשוחרי אמנות, ומוצג 
בו האוסף הגדול ביותר בעולם של יצירות האמן.

ָרייקסמּוֵזיאּום נפתח מחדש בשנת 2013, אחרי 
עשר שנות שיפוצים.

אחר הצהריים 
הקצו לפחות שעה או שעתיים למוזיאון ואן 

גוך )ראו עמ׳ 20-23(. לחלופין, שוחרי 
האמנות המודרנית ייהנו מביקור בסֶטֶדָלייק 

מּוֵזיאּום הסמוך )ראו עמ׳ 121( – ואם 
תתעייפו ממוזיאונים, אולי תרצו לנוח קמעה 

בפֹונֶדלּפארק המוריק )ראו עמ׳ 121(.

ארבעה ימים באמסטרדם
היום הראשון

בוקר
התחילו את הבוקר בשיט תעלות )ראו עמ׳ 
142-43( מסטאסיֹונּפֵליין, המשיכו אל כיכר 

דאם )ראו עמ׳ 40-41(, בלב העיר, ובקרו 
בארמון המלוכה )ראו עמ' 87( ובניּוֶאה ֶקרק 

)ראו עמ' 87(.
אחר הצהריים 

שבו לארוחת צהריים בניּומארקט )ראו עמ׳ 
81( לפני שתמשיכו אל רובע החלונות 

האדומים, שם תוכלו לבקר גם בָאּוֶדה ֶקרק 
)ראו עמ' 34-35( וגם בכנסייה החבויה  

אדוננו בעליית הגג )ראו עמ' 24-25(.

היום השני
בוקר

פנו אל ּבָראּוֶארסחראכט )ראו עמ׳ 96(, 
וטיילו ברגל בחראכֶטנחֹורֶדל )ראו עמ' 15( 

כאוות נפשכם. זה האזור היפה ביותר בעיר, 

ותוכלו להציץ אל ההיסטוריה שלו במוזיאון 
פאן לֹון )ראו עמ' 36-37(.

אחר הצהריים 
הקדישו את שעות אחר הצהריים לביקור 

בָרייקסמּוֵזיאּום )ראו עמ׳ 16-19(, עם האוסף 
הנפלא של אמנות מתור הזהב של הולנד. זה 

גם המקום לתה מנחה.

היום השלישי
בוקר

אל תחמיצו את מוזיאון ואן גוך )ראו 
עמ׳ 20-23( המהולל, ומומלץ 

לבקר גם בסֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום 
)ראו עמ׳ 121( לאמנות מודרנית 

שבקרבת מקום. לאחר מכן צאו 
לטייל בפֹונֶדלּפארק )ראו עמ' 121( 
 Het Blauwe-ושבו לארוחת צהריים ב

Theehuis )ראו עמ׳ 66(.
אחר הצהריים 

סעו בחשמלית בחזרה לסנטרל סטאסיון, 
עלו למעבורת שחוצה את נהר ָאיי ובקרו 
במכון לקולנוע ָאיי )ראו עמ׳ 131(, משם 

נשקף נוף מרהיב של העיר.

היום הרביעי
בוקר

בשעות הבוקר, בקרו בבית אנה פרנק )ראו 
עמ' 38-39(, והציצו גם בֶוסֶטרֶקרק )ראו עמ' 

95(, מקום קבורתו של רמברנדט, לפני 
שתתרשמו מקסמו השליו של ֶּבָחיינהֹוף 

)ראו עמ' 26-27(.
אחר הצהריים 

בלו את שעות אחר הצהריים במוזיאון 
אמסטרדם )ראו עמ׳ 30-33(, המתחקה אחר 

תולדות העיר. אם יישאר לכם זמן, קנחו 
בביקור בגן הבוטאני של העיר, הֹורטּוס 

ּבֹוטאניקּוס )ראו עמ' 128(.

ּבָראּוֶארסחראכט, או ‘תעלת ִמבשלות הבירה׳, מספקת 
תפאורת רקע ציורית לטיול ברגל או לשיט בתעלות.
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היכרות עם אמסטרדם » 7 6 » אמסטרדם 10 הגדולים

היכרות עם אמסטרדם
אמסטרדם היא עיר קטנה יחסית ונוח מאוד לטייל בה ברגל, 
שכן רוב האתרים החשובים סמוכים זה לזה. עם זאת, כדאי 

לזכור שבכל רגע נתון עלול לרדת גשם, ושהרחובות מרוצפי־
אבן ברובם, מה שעלול להקשות על ההליכה. לפניכם כמה 

רעיונות לטיולים של יומיים ושל ארבעה ימים בעיר.



מוזיאון ואן גוך 
במוזיאון תוכלו להתרשם מהאוסף המקיף בעולם 
של יצירותיו של ואן גוך, בהן כמה מהציורים הידועים ביותר 

של האמן )עמ' 20-23(.

מוזיאון אדוננו בעליית הגג 
המבנה המרתק מהמאה השבע־עשרה ברובע 

החלונות האדומים הוא דוגמה נדירה לכנסייה קתולית 
חבויה שנשתמרה להפליא )ראו עמ׳ 24-25(.

בית אנה פרנק 
המחבוא של אנה פרנק ומשפחתה, בטרם התגלו, 

נעצרו ונשלחו למותם, הוא עתה מוזיאון נוגע ללב )עמ' 38-39(.

מוזיאון פאן לֹון 
בית משפחת פאן לֹון 

בָקייֶזרְסְגראכט שוחזר בקפידה בסגנון 
אמצע המאה השמונה־עשרה. )עמ' 

.)36-37

ָאּוֶדה ֶקרק 
בבזיליקה הגותית 

החשובה השתמרו מספר אוצרות, 
על אף שרבים מציוריה ופסליה 

נבזזו בתקופת האיקונוקלזם )עמ' 
.)34-35

מוזיאון אמסטרדם 
המוזיאון התוסס, השוכן 

בבית־היתומים העירוני הישן, 
מוקדש לתולדות אמסטרדם, 

מהמאה השתים־עשרה ואילך 
)עמ' 30-33(.

ֶּבָחיינהֹוף 
המתחם  השליו הוקם כמתחם 

מגורים עבור מסדר הבגיניות, אחוות נשים 
קתולית שהחברות בה חיו כנזירות, אף שלא 
נדרו נדרי נזירּות. כאן נמצא גם הבית העתיק 

באמסטרדם )עמ' 26-27(.
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ּבָראּוֶארְסְחראכט

חראכט
ּבלּומ תעלות ונתיבי־מים 

התעלות של אמסטרדם, ובמיוחד 
חראכֶטנחֹורֶדל מהמאה השבע־עשרה, הן סימן 

ההכר הבולט ביותר של העיר )עמ' 12-15(.

כיכר דאם 
כאן הכל התחיל: הכיכר המרכזית של 

אמסטרדם נבנתה במקום בו הוקם הסכר הראשון 
על נהר אמסטל, שסביבו צמחה העיר. )עמ' 

.)40-41

אמסטרדם מתהדרת בקסם ייחודי: אוצר בלום של אמנות יוצאת מן 
הכלל, והתגלמות של 900 שנות היסטוריה מפוארת. לעיר 

האלגנטית והשלווה יש גם צד מפוקפק משהו, שהוא חלק בלתי 
נפרד מאופייה, ממש כמו רשת התעלות הנודעת. זו עיר קטנה, אבל 

יש לה הרבה מה להציע.
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מוקדי־עניין עיקריים

רייקסמּוֵזיאּום 
במוזיאון הלאומי מוצג 
האוסף הטוב מסוגו של אמנות 

הולנדית מהמאה השבע־עשרה. עם 
היצירות הבולטות כאן נמנית משמר 

הלילה )עמ' 16-19( של רמברנדט.



מספרי עמודים בכתב 
מודגש מתייחסים למופע 

העיקרי.

א
אדריכלים, חברות

 Benthem Crouwel  
53 Architekten

131 Delugan Meissl  

 Oude Zijde ָאּוֶדה ָזייֶדה
80–85

הליכה 83  

מסעדות, בתי־קפה וברים   
84

מפות 80, 83  

עוד מן המיטב 85  

 ,6 Oude Kerk ָאּוֶדה ֶקרק
83 ,81 ,54 ,34–5 ,11 ,7

ָאּוֶדָמנָהאּוסּפֹורט 
59 Oudemanhuispoort

ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה אמסטל 
 Ouderkerk aan de

132 ,56 Amstel
ָאּוֶדשכאנס, הליכה 
56 Oudeschans

אוטובוסים 7–136

אוטובוסים בינעירוניים 136, 
137

 Euwe, Max אֹויֶבה, מקס
121

אוכל ומשקאות 65 ראו גם 
ברים, בתי־קפה, מסעדות

אולמות מופעים 3–62

ָאּוֶלנּבּורך, סאסקיה פאן 
 Uylenburgh, Saskia

19 van
קברה 34  

אונסק״ו, אתרי מורשת 
עולם 12, 15

Oost- אֹוסטינדיש ָהאּוס
46 Indisch Huis

אופניים 132
אירועי ספורט 77  

בטיחות 137  
השכרה 137  

טיולים מאורגנים 143  
רכיבה 7–56  
אופרה 63, 83

)ה(אופרה והבלט הלאומי 
סטאדָהאּוס, בית 

 Stadhuis Nationale
83 Opera & Ballet

 EYE Film ָאיי, מכון לקולנוע
131 ,75 ,7 Instituut
ָאיי, מעבורת הנמל 74

131 Ajax אייאקס
אינטרנט 75, 140, 141

איקונוקלאזם 
44 ,35 Beeldenstorm

איקונוקלאזם 
44 ,35 Beeldenstorm

 Eggert, ֶאֶכרט, ויֶלם
87 Willem

אלארד ּפירסֹון, מוזיאון 
89 Allard Pierson
אלברט ָקאּוּפמארקט 

111 Albert Cuypmarkt
Alma- אלמה־טדמה, לורנס

Tadema, Lawrence
מינאדות מותשות לאחר   

מחול 22
אמבולנסים 139

אמנות ראו מוזיאונים 
וגלריות

אמנים 48-9
ָאמסֶּברג, קלאוס פון 

45 Amsberg, Claus von
 Amstel rivier אמסטל, נהר

44 ,40 ,15 ,13
 Amstelpark ָאמסֶטלּפארק

132
 Amstelveld ָאמסֶטלֶפלד

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 61, 129
אמסטרדם רבתי 33–130

מפה 130  
אמסטרדמֶסה ּבֹוס 

 ,57 Amsterdamse Bos
 133 ,131
אנדרטאות

אנדרטת פועלי־הנמל 50  
אנדרטת ראֶפנסּברּוק 50  
האנדרטה הלאומית 40  

הֹומֹומֹונּוֶמנט 95  
ֶהל פאן פּור 122  

מצבת הזיכרון ליהודי   
הולנד 51, 129

נֹואיט ֵמייר אושוויץ 51  
)ה(אנדרטה הלאומית 

 Nationaal Monument
40

 De אנדרטת פועלי־הנמל
50 Dokwerker

ָאנדריֶסן, מארי 
 Andriessen, Mari

אנדרטת פועלי־הנמל 50  
 Anne אנה פרנק, בית

 ,11 ,7 ,6 Frank Huis
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
 Engelse ֶאנֶחלֶסה ֶקרק

55 ,26 Kerk
אנטוניס, קורנליס 

30 Anthonisz, Cornelis
 Entrepotdok ֶאנטֶרּפֹוטדֹוק

12
 Appel, Karel ָאֶּפל, קאֶרל

132 ,49
האיש המרובע 17  

ֶאראסמּוס, ֶדסיֶדריּוס 
49 Erasmus, Desiderius
ָארטיס, גן־החיות המלכותי 
 Natura Artis Magistra

129 ,127 ,60–61
ארכיון העיר אמסטרדם 

 Stadsarchief
103 Amsterdam

 Koninklijk ארמון המלוכה
 ,87 ,40 ,33 ,7 ,6 Paleis

89
ארמון

ארמון המלוכה   
 ,7 ,6 Koninklijk Paleis

89 ,87 ,41 ,40 ,33
)ה(ָאֶרָנה של אמסטרדם 

131 Amsterdam ArenA
 Arents, ָאֶרנטס, קורנליה

26 Cornelia
59 Arcam ָארקאם

 Arkel, ָארֶקל, ֶחריט פאן
47 Gerrit van

אשרות 138

ב
 Bouman, ָּבאּוָמן, אליאס

82 Elias
 Bazel, ּבאֶזל, קאֶרל ֶדה

103 Karel de
ּבאנֶדרס, הרמן ָאמּברּוסיּוס 
121 Baanders, H A J יאן

 Barentsz, ּבאֶרנטס, ויֶלם
39 45 Willem

 Boulle, ּבּול, אנדרה־שארל
16 André-Charles

 Bol, ּבֹול, פרדיננד
36 Ferdinand

 Beurs ּבּורס פאן ֶּברלאֶחה
89 ,88 van Berlage

)ה(בורסה 88
 ,7 Begijnhof ֶּבָחיינהֹוף

 ,87 ,74 ,26–7 ,11 ,8–9
89

)ה(בטאווית, הרפובליקה 
 Bataafse Republiek

51 ,44–5

בטיחות 139
 Beatrix ּביאטריקס, מלכה

45 der Nederlanden
בידור 62-3

לטייל בזול 75  
ביטוח 132, 140, 142

)ה(ביטוח ההולנדי הראשון, 
 Eerste בניין

 Hollandsche
47 Verzekeringsbank

 Bilhamer, ּבילהאֶמר, יֹוסט
34 Joost

59 Binnenkant ּביֶננקאנט
 Bickerseiland ּביֶקרֵסייָלנד

97 ,57
בירה 

חווית היינקן 113, 117  
 Beeren, Bet ּביֶרן, ֶּבת פאן

32 van
בית היתומים העירוני 

לשעבר 47
בית היתומים הקטן 60
בית־הכנסת הפורטוגזי 

Synagoge, Portugees-
82 ,50 Israëlitische

)ה(בית הצהוב )ואן גוך( 23, 
48

 Blaeu, ּבָלאּו, יֹוָאן ויֶלמס
30 Joan Willemsz

 Bloemgracht ּבלּומחראכט
13

ּבלּוֶמנמארקט 
112– ,75 Bloemenmarkt

117 ,13
בלט 63, 83

ּבֵלייס, אדריאנוס סיריאקּוס 
55 Bleys, A C

במקרה חירום 139
ֶּבֶנוויץ, דיֶדריק לֹוֶדוויק

בנקים 140
ֶּבפָריידינגסדאך 

76 Bevrijdingsdag
ָּבקָהאּוֶזן, לּודֹולף 

 Backhuysen, Ludolf
ספינות קרב הולנדיות 33  

ּבָראּוֶארסחראכט אינדקס
 ,13 ,7 Brouwersgracht

96
 Brants, ּבראנטס, כריסטֹוֶפל

14 Christoffel
 Bredero, ּבֶרֶדרֹו, ֶחרּבראנט

49 Gerbrant
 Breton, Jules ּבֶרטאן, ז'ּול 

איכרה צעירה עם מעדר   
22

ברים 9–68
ָאּוֶדה ָזייֶדה 84  

זולים 75  
מזרח הטבעת 114  
מערב הטבעת 98  
מרכז הטבעת 106  

ניּוֶאה ָזייֶדה 90  
שעות פתיחה 141  

 Berlagebrug ֶּברלאֶחּברּוך
15

ֶּברלאֶחה, הנדריק פטרוס 
88 Berlage, H P

 Bernard, ֶּברנאר, אמיל
 Emile

דיוקן סבתו של ֶּברנאר 22  
בתי חולים 138

בתי מרקחת 138
בתי קפה 14, 7–66

ָאּוֶדה ָזייֶדה 84  
מערב הטבעת 98  

ניּוֶאה ָזייֶדה 90  
רובע המוזיאונים 124  

שנות פתיחה 141  
בתי קפה למשחקים 47

בתים 13
בתי-סירות 104

ג
גבירתנו של הייסורים 16

 Gauguin, Paul גוגן, פול
23 ,21

דיוקן עצמי עם דיוקנו של   
ֶּברנאר, 'עלובי החיים' 22

48 Giorgione ג'ֹורג'ֹוֶנה
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גלריות ראו מוזיאונים 
וגלריות

גן חיות
גן החיות המלכותי ָארטיס   

129 ,127 ,60–61
גנים ראו פארקים וגנים

גשר הכלא 14
גשרים 15

גשר הכלא 14  
גשר הפיתון 15, 130, 133  
מאֶחֶרה ּברּוך 15, 113, 117  

ד
 Dalou, Jules דאלּו, ז'ּול

האיכר הגדול 22  
 ,6–7 De Dam דאם, כיכר

87 ,40–41 ,30 ,11
40 Damrak דאמראק

95 Daan, Karin דאן, קארין
 Degas, Edgar ֶדָגה, אדגר

23
34 De Angeli ֶדה אנג'לי

127 ,59 De Appel ֶדה ָאֶּפל
 De Dageraad ,ֶדה דאֶכראד

131
 De ֶדה חֹוֶייר, טחנת־רוח

46 Gooyer
דה סטייל, תנועה באמנות 

49 De Stijl
 De Krijtberg ֶדה קָרייטֶּברך

54
דואר 140

 Dongen, דֹונֶגן, ֶקס ואן
Kees van

דיוקנה של אוג'ה   
פריטינגר, אשת האמן 22

דיוויד יוריס )פאן סקֹוֶרל( 48

דיוקן נערה לבושה בכחול 
)ֶפרסּפרֹונק( 17

דיוקן עצמי )ואן גוך( 23

דיוקן עצמי )רמברנדט( 19

 Delfts ֶדלפט, חרסינת
33 blauw

 Delacroix, ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז'ן
23 Eugène

)ה(דמעות, מגדל 
14 Schreierstoren
ֶדֶקר, אדוארד דאֶווס 
 Dekker, Eduard

49 Douwes
דר' פלורנטינוס מארינוס 

וימבאוט )פיֶסר( 31
דרכונים 138

דרסאז' 77

ה
האדריכלות, אלמנטים 

בולטים 47
 Huis ָהאּוס ֶמט ֶדה הֹופֶדן

95 ,33 met de Hoofden
האֶחן, דר' אברהם פאן 

 Hagen, Dr Abraham
36 van

 Hals, Frans האלס, פראנס
48 ,18 ,17

 Hartman, הארטָמן, יאן
25 Jan

הארֶלֶמרּבּורט 
97 Haarlemmerbuurt

 De הבנק הלאומי של הולנד
14 Nederlandsche Bank
 Hugo, Victor הוגו, ויקטור

22
הּוֶגנֹוטים 55

הודו המזרחית, חברת 
 Vereenigde

 Oostindische
 ,30 )Compagnie )VOC

128 ,88 ,46 ,36
הודו המערבית, אמסטרדם 

129 ,61
הֹולטָהאּוֶזן, לואיזה 

111 Holthuysen, Louisa
 Holland הולנד, פסטיבל

76 Festival
הומואים ולסביות, מלונות 

ידידותיים 8–147
הֹומֹומֹונּוֶמנט 

95 Homomonument

 Husly, הּוסלי, יאקֹוּב אֹוֶטן
104–5 Jacob Otten

 Hofje הֹופֶייה פאן ּבריֶנן
58 van Brienen
96 hofjes הֹופֶייס

הוקי 77

הוקי קרח 77

 Hortus הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס
129 ,128 ,7 Botanicus

 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס
105 Grachtenhuis

ֶהט ליֶפרדָיה )קֶנּולמן( 89

 Heineken היינקן, חווית
113 ,117 ,113 Experience

היסטוריה 5–44

יהודים 51  

הירֹושיֶגה, אּוָטגאָווה 
21 Hiroshige, Utagawa
הכלה היהודייה )רמברנדט( 

17

 Hel van Vuur ֶהל פאן פּור
122

הליכה 7–56, 137

ָאּוֶדה ָזייֶדה 83  

טיולי הליכה 75, 143  

מזרח הטבעת 113  

ניּוֶאה ָזייֶדה 89  

ּפלאנטאֶז'ה 129  

רובע המוזיאונים 123  

המּפשייר הוטל - 
אמסטרדם אמריקן 

 Hampshire Hotel –
 Amsterdam American

104

הנחות, כרטיסים 142

112 ,44 Tulips הצבעונים

מוזיאון הצבעונים של   
אמסטרדם 96-7

129 Hermitage 'ֶהרמיטאז

 Herengracht ֶהֶרנחראכט
105 ,56 ,15 ,12

ו
81 Waag ואך

 Waalse Kerk ואלֶסה ֶקרק
55

 Van Gogh ואן גוך, מוזיאון
 ,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 23, 48  

הקוצר 20  
זוג נעליים 20  

חדר השינה 20  
חמניות 21  

סירות דיג על החוף בֶלה   
סנט מארי ֶדה ָלה ֶמר 20

פריחת עץ השקד 20, 120  
שדה חיטה עם עורבים 20  

ואן גוך )פאן חוך(, תיאו 
23 ,20 Van Gogh, Theo
 Wolkers, Jan וֹולֶקרס, יאן

51
 Witt, Jan de ויט, יאן ֶדה

45
 Wit, Jacob ויט, יאקֹוּב ֶדה

111 ,25 de
 Willet, ויֶלט, אּברהם

111 Abraham
ויֶלם השלישי, המושל 

 Willem III, Stadholder
45 ,18

ויֶלם מאורנג' 25, 45
ויֶלם־אלכסנדר, המלך 

 ,45 Willem-Alexander
87 ,77

וימבאוט, דר' פלורנטינוס 
 Wibaut, Dr F מארינוס

31 M
West- ֶוסטינדיש האוס

47 Indisch Huis

 Westerpark ֶוסֶטרּפארק
61 ,58

 ,7 Westerkerk ֶוסֶטרֶקרק
97 ,95 ,54 ,33

 Vermeer, ורמיר, יוהנס
48 ,18 Johannes

מוזגת החלב 16  

ז
 ,54 Zuiderkerk ָזאּוֶדרֶקרק

85

59 Zandhoek זאנדהּוק

זֹוֶכר, יאן דויד ולואי פאול 
121 Zocher, J D, L P

 Zuuk, René זּוק, ֶרֶנה פאן
59 van

81 Zeedijk ֵזייָדייק

ז'נבייב הקדושה מתפללת 
בילדותה )ּפּובי ֶדה 

שאבאן( 22

ח
חּבריאל, פול יוזף קונסטנטין 

 Gabriel, Paul Joseph
Constantin

טחנת רוח על נתיב־מים   
בפולדר 16

חג המולד 77

חדר השינה )ואן גוך( 20

חיי־לילה, מסלול 56

חינם, אירועים 5–74

39 Gies, Miep חיס, מיּפ

חיסונים 138

)ה(חלונות האדומים, רובע 
83 ,81 ,7 ,6 De Wallen

חמניות )און גוך( 21

ֶחנדט, אדולף ֵליֹונארד פאן 
 Gendt, A L van

בית־הספר ההולנדי   
לרכיבה 123

סנטראל סטאסיון 88  

קֹונֶסרטֶחָּבאּו 122  

חניה 137

חראכֶטנחֹורֶדל 
 ,15 ,7 Grachtengordel

44 ,33
 Grotius, חרוטיוס, הוגו

49 Hugo
 Greef, Jan חֵרייף, יאן ֶדה

47 de
חרימּבּורכוואל 

58 Grimburgwal
חשיש ומריחואנה, מוזיאון 

 Hash Marihuana Hemp
83 Museum

חשמל, מכשירים 141
חשמליות 57, 60, 7–136

חתולים
מוזיאון החתולים 103  

סירה לחתולי־רחוב 14  
חתירה בסירות משוטים 77

ט
טּולּוז־לֹוטֶרק, אנרי ֶדה 
 Toulouse-Lautrec,

 Henri de
אשה צעירה ליד שולחן,   

'פודרה דה רי' 22
 ,14 Torensluis טֹוֶרנסָלאּוס

15
טּושינסקי, אברהם 

 Tuschinski, Abraham
112 ,51

טּושינסקי תיאטר 
 ,51 Tuschinski Theatre

113 ,112
טחנות־רוח 132

טחנת־הרוח ֶדה חֹוֶייר 46  
טחנת רוח על נתיב־מים 

בפולדר )חּבריאל( 16
טיולים מאורגנים 3–142

61 TunFun טינפין
טיסה 136, 137

טישָּביין, יוהאן פרידריך 
 Tischbein, J F A אוגוסט

37
טלוויזיה 140

טלפונים 140, 141
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 Tasman, Abel טסמן, ָאֶּבל
45 ,30

 Tepe, Alfred ֶטֶּפה, אלפרד
54

)ה(טרופי, המוזיאון 
 ,60 Tropenmuseum

133 ,127
 Trip, טריּפ, לואיס וֶהנריק

47 Louis and Hendrick
 Trip, טריּפ, קָתרינה

36 Catharina
 Trippenhuis טריֶּפנָהאּוס

47
 Turner, J M טרנר, וויליאם

23 W

י
 Jan יאן סכאֶפר, גשר

15 Schaefer
 Jansz, Pieter יאנש, פיטר

34
)ה(יהודי, הרובע 

50 Jodenbuurt
יהודים 51–50

אנדרטת פועלי־הנמל 50  
אנדרטת ראֶפנסּברּוק 50  
בית אנה פרנק 6, 7, 11,   

97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
בית־הכנסת הפורטוגזי   

82 ,50
המוזיאון להיסטוריה   

יהודית 50, 82
הרובע היהודי 50  

טּושינסקי תיאטר 51  
מוזיאון המחתרת 51  

מצבת הזיכרון ליהודי   
הולנד 51, 129

נֹואיט ֵמייר אושוויץ 51  
ניּוֶאה ָקייֶזרסגראכט 58    

59
יהודית, המוזיאון להיסטוריה 

 Joods Historisch
82 ,50 Museum

יהלומים 122
יהלומי קֹוסֶטר 3–122  

 ,96 ,57 Jordaan יֹורדאן
134–5 ,97

 Jordaan יֹורדאן, פסטיבל
97 ,76–7 Festival

ילדים, טיול עם 61–60

 Open ימי הגנים הפתוחים
76 Tuinendagen

ימי המורשת הפתוחים 
 Open

76 Monumentendagen

כ
כדורגל 77, 131

כיכר דאם ובית העירייה 
החדש בבנייה )לינֶגלּבאך( 

32 ,30

כיכרות

כיכר דאם 7–6, 11, 30,   
87 ,40–41

 Leidseplein ָליידֶסּפֵליין  
105 ,6

מּוֵזיאּומּפֵליין   
122 ,74 Museumplein

 Max מקס אֹויֶבּפֵליין  
133 ,121 Euweplein

ֶרמּבָרנדטּפֵליין   
111 Rembrandtplein

כנסיות 5–54

 ,6 Oude Kerk ָאּוֶדה ֶקרק  
83 ,81 ,54 ,34–5 ,11 ,7

 Engelske ֶאנֶחלֶסה ֶקרק  
55 ,26 Kerk

 De ֶדה קָרייטֶּברך  
54 Krijtberg

 Waalse Kerk ואלֶסה ֶקרק  
55

 ,7 Westerkerk ֶוסֶטרֶקרק  
97 ,95 ,54 ,33

 Zuiderkerk ָזאּוֶדרֶקרק  
85 ,54

מוזיאון אדוננו בעליית הגג   
 Museum Ons’ Lieve
 ,7 ,6 Heer op Solder

88 ,83 ,52 ,33 ,24–5 ,10

מֹוֶזס ֶאן ָאָארֹונֶקרק   
 Mozes en Aäronkerk

55
 Noorderkerk נֹורֶדרֶקרק  

54
 ,7 Nieuwe Kerk ניּוֶאֶקרק  

89 ,87 ,54 ,41
 St סינט ניקֹולאסבאזיליק  
 ,42–3 Nicolaasbasiliek

55
קפלת ֶּבָחיינהֹוף   

27 Begijnhofkapel
כסף 140

כרטיסי אשראי 140
כרטיסים לתחבורה 137

כתבי־עת 140, 141

ל
 Louis לואי נפוליאון, המלך

45 Napoleon
ארמון המלוכה 87  

דיוקן 44  
ָרייקסמּוֵזיאּום 16, 121  
לֹוכֶטֶרן, איכָנטיּוס פאן 

 Logteren, Ignatius van
133

 Luther, לותר, מרטין
49 Martin

לטייל בזול 75
מלונות 148-49  

 Leidsegracht ָליידֶסכראכט
105 ,104 ,12

 ,6 Leidseplein ָליידֶסּפֵליין
105

 Lingelbach, לינֶגלּבאך, יאן
Johannes

כיכר דאם ובית־העירייה   
החדש בבנייה 30, 32

 Lely, Cornelis ֶללי, קורנליס
104

 Lastman, ָלסטמאן, פיטר
8177 ,19 Pieter

לשכות מידע לתיירים 141
לשכות מידע לתיירים 141

מ
מאדאם טוסו אמסטרדם 

 ,40 Madame Tussauds
61

 Magere מאֶחֶרה ּברּוך
117 ,113 ,15 Brug

 Manet, מאֶנה, אדואר
23 Edouard

מבנים עתיקים 7–46
ִמבשלות

חווית היינקן 113, 117  
מוזגת החלב )ורמיר( 16

מּוֵזיאּומהאֶבן, אֹוסֶטרדֹוק 
 Museumhaven,

14 Oosterdok
מּוֵזיאּומּפֵליין 

122 ,74 Museumplein
מוזיאון הצבעונים של 

 Amsterdams אמסטרדם
96–7 Tulpen Museum

מוזיאונים וגלריות 3–52, 75
112 FOAM  

109 Huis Marseilles  
בית אנה פרנק 6, 7, 11,   

97 ,95 ,52 ,50 ,38–9
בית היתומים הקטן 60  

 ,59 De Appel ֶדה ָאֶּפל  
127

 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס  
105 Grachtenhuis

המוזיאון הטרופי   
 ,60 Tropenmuseum

133 ,127
המוזיאון להיסטוריה   

 Joods Historisch יהודית
82 ,50 Museum

ֶהרמיטאז' 129  
חוויית היינקן 113, 117  

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   
89 Allard Pierson

מוזיאון אמסטרדם 7, 11,   
89 ,88 ,60 ,52 ,30–32

מוזיאון החשיש   
והמריחואנה 83

מוזיאון החתולים   
)קאֶטנָקּביֶנט( 

103 Kattenkabinet
מוזיאון המחתרת 51, 128,   

129
 Museum מוזיאון הספינה  

132–3 Het Schip
 Het מוזיאון הספנות  

 Scheepvaartmuseum
129 ,127 ,61 ,53

מוזיאון הצבעונים של   
אמסטרדם 7–96

 Bijbels מוזיאון התנ״ך  
105 ,103 Museum

 Van מוזיאון ואן גוך  
 ,10 ,7 ,6 Gogh Museum

123 ,121 ,52 ,20–23
מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן   

Museum Willet-
113 ,111 ,52 Holthuysen

מוזיאון פאן לֹון 7, ,11   
 ,7 Museum Van Loon

113 ,111 ,53 ,36–7 ,11
 CoBrA מוזיאון קוברה  

133 ,132 Museum
מוזיאון ֶרמּבָרנדטָהאּוס   

 Museum Het
 ,81 ,53 Rembrandthuis

83
מוזיאון תיקי־היד   

117 Tassenmuseum
 NEMO מרכז המדע ֶנמֹו  

128–9
 Nieuwe Kerk ניּוֶאֶקרק  

41
סוף השבוע של   

המוזיאונים הלאומיים 
 Nationaal

76 Museumweekend

סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום   
 ,7 ,6 Stedelijk Museum

121 ,53
ָרייקסמּוֵזיאּום   

 ,10 ,7 ,6 Rijksmuseum
123 ,121 ,52 ,16–19

 Mozes מֹוֶזס ֶאן ָאָארֹונֶקרק
55 en Aäronkerk

49 Multatuli מּולטאטּולי
 Molenaer, מֹוֶלנאר, יאן

37 Jan
 Müller, מּוֶלר, יוהאן קספר

34 Johann Caspar
 Müller, מּוֶלר, כריסטיאן

55 Christian
 Mondriaan, מֹונדריָאן, פיט

49 Piet
 Monet, מֹוֶנה, קלוד

85 ,23 Claude
נוף של פרינס ֶהנדריקאֶדה   

22
 ,112 Munttoren מּונטֹוֶרן

113
מֹונֶטלָּבנסטֹוֶרן 

82 Montelbaanstoren
מוניות 137

מוסיקה 
אולמות מופעים 62-3  
אמסטרדם בחינם 74  
בית האופרה והבלט   

הלאומי סטאדָהאּוס 83
פסטיבלים 76  

קֹונֶסרטֶחָּבאּו 122, 123,   
125

 Mussert, מּוֶסרט, אנטון
51 Anton

מועדוני לילה
שנות פתיחה 141  

מועדונים 71–70
מופעי רחוב 75

 More, Thomas מור, תומס
49

מושבות 88
מזג אוויר 141

מזכרות 73

אינדקס » 155 154 » אינדקס



אינדקס » 157 156 » אינדקס

מזרח הטבעת 
 Grachtengordel Oost

110–17

ברים 114  

הליכה 113  

חנויות לענתיקות 116  

מסעדות 115  

מפה 110, 113  

עוד מן המיטב 117  

מחוץ למסלול התיירים 
58-9

)ה(מחתרת, מוזיאון 
 ,51 Verzetsmuseum

129 ,128

מטבע 140

מטרו 137

 Michelangelo מיכלאנג'לו
48

מכבי אש 139

מכוניות 

חניה 137  

נהיגה באמסטרדם 136  

רישיון נהיגה 141  

מכס והגירה 138

)ה(מלאך הכחול, פסל 14

מלונות 9–143

מלונות 9–143

מלונות זולים 75, 9–148  

מלונות ידידותיים   
להומואים ולסביות 147-8

מלונות ייחודיים 145-6  

מלונות לאנשי עסקים   
147

מלונות למשפחות 146  

מלונות פאר 144-5  

מלחמת העולם השנייה

אנדרטת ראֶפנסּברּוק 50  

בית אנה פרנק 6, 7, 11,   
97 ,95 ,52 ,50 ,38–9

האנדרטה הלאומית 40  

הכיבוש הגרמני 45  

יהודים 51  
מוזיאון המחתרת 51, 128,   

129
מצבת הזיכרון ליהודי   

הולנד 51, 129
נֹואיט ֵמייר אושוויץ 51  

מסעדות 5–64, 142
ָאּוֶדה ָזייֶדה 84  
לטייל בזול 75  

מזרח הטבעת 115  
מערב הטבעת 99  
מרכז הטבעת 107  

ניּוֶאה ָזייֶדה 90  
רובע המוזיאונים 124  

שעות פתיחה 141  
ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 136, 137
מעבורת דרך נמל איי 74

מערב הטבעת 101–94
ברים ובתי־קפה 98  

חנויות 100  
מסעדות 99  

מפות 94, 97  
עוד מן המיטב 101  

מערביים, איים 57, 97
מפות

ָאּוֶדה ָזייֶדה 80, 83  
אולמות מופעים 63  

אמסטרדם 6-7  
אמסטרדם רבתי 130  

ברים 68  
כיכר דאם 41  

כנסיות 55  
לגלות את אמסטרדם 6-7  

מוזיאונים 52  
מועדונים 71  

מוקדי־עניין לילדים 60  
מוקדי־עניין עיקריים 10-11  

מזרח הטבעת 110, 113  
מחוץ למסלול התיירים   

58
מערב הטבעת 94, 97  

מרכז הטבעת 102, 105  
ניּוֶאה ָזייֶדה 86, 89  

ּפלאנטאֶז'ה 126, 129  
רובע המוזיאונים 120, 123  
מצבת הזיכרון ליהודי הולנד 

 Hollandsche
129 ,51 Schouwburg

 Max מקס אֹויֶבּפֵליין
133 ,121 Euweplein

מקסימיליאן הראשון, קיסר 
האימפריה הרומית 

הקדושה 54
מרכז הטבעת 9–102

ברים 106  
חנויות תשעת הרחובות   

108
מסעדות 107  

מפה 102, 105  
עוד מן המיטב 109  

משטרה 139
)ה(משמר האזרחי, גלריה 

74
משמר הלילה )רמברנדט( 

33 ,19 ,16
)ה(משפחה העליזה )סֵטיין( 

49

נ
נאצים 38, 51, 76, 122

נהיגה, רישיון 141
 Nooit נֹואיט ֵמייר אושוויץ

51 Meer Auschwitz
 Noteboom, נֹוטּבֹום, ֶקס

49 Cees
נוף של פרינס ֶהנדריקאֶדה 

)מֹוֶנה( 22
נֹורֶדרמארקט 

96 Noordermarkt
54 Noorderkerk נֹורֶדרֶקרק
 Nieuwe ניּוֶאה אמסטלּברּוך

15 Amstelbrug
 Nieuwe Zijde ניּוֶאה ָזייֶדה

86–91
הליכה 89  

מסעדות, בתי־קפה וברים   
90

מפה 86, 89  
עוד מן המיטב 91  

ניּוֶאה קייֶזרדחראגט 58 
 Nieuwe Keizersgracht

59
 ,7 Nieuwe Kerk ניּוֶאֶקרק

89 ,87 ,54 ,41
 ,7 Nieuwmarkt ניּומארקט

83 ,81
ֵנייֶחן סטראטֶייס )תשעת 

 Negen )הרחובות
105 ,103 Straatjes

נכים, מטיילים 139
 NEMO ֶנמֹו, מרכז המדע

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 123, 125

ג'אמפינג אמסטרדם 77  
סוף השבוע של המוזיאונים 

 Nationaal הלאומיים
76 Museumweekend

סופרים 49
סופרים 49

 Cézanne, Paul ֶסזאן, פול
23

סָטאּוֶפָסנט, פיטר 
 ,45 Stuyvesant, Pieter

47
 Staets, סטאטס, הנדריק

94 ,33 Hendrick
 Stedelijk סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום

121 ,53 ,7 ,6 Museum

סטֹוֶפלס, הנדריקֶיה 
19 Stoffels, Hendrickje

83 Stopera סטֹוֶּפָרה
 ,18 Steen, Jan סֵטיין, יאן

49
המשפחה העליזה 49  

סטלּפארט, דניאל 
53 Stalpaert, Daniel

15 ,13 Singel סינֶגל, תעלה
 St סינט אנטֹוניסָלאּוס

15 Antoniessluis
 St סינט ניקֹולאסֶקרק

55 ,42–3 Nicolaaskerk
סינֶטרקלאס )סנטה קלאוס(, 

77 Sinterklaas מצעד
49 Six, Jan סיקס, יאן

סירות
אופני תעלות 137  

בתי־סירות 104  
הפלגות וטיולים 142-3  

חתירה 77  
מוזיאון הספינה 132-33  

מוזיאון הספנות 53, 61,   
129 ,127

מעבורות 136, 137  
מעבורות דרך נמל איי 74  

סירה לחתולי־רחוב 14  
ספינת חברת הודו   

המזרחית אמסטרדם 61, 
129

סֵכייּפָפרטָהאּוס 
47 Scheepvaarthuis

סכיֶמלֶּפִנינק, לּוד 
 Schimmelpennink,

30 Luud
סכיּפֹול, נמל־התעופה 

 Luchthaven Schiphol
137 ,136

סכנות ומטרדים 138, 139
סכֵריֶארסטֹוֶרן 

46 ,14 Schreierstoren
15 Sleutebrug סלֶאּוטּברּוך

 Sluijters, סָלאּוֶטרס, יאן
 Jan

צמד נשים חבוקות 22  

סלולריים, טלפונים 140
סמים 82, 139

מוזיאון החשיש   
והמריחואנה 83

סנטראל סטאסיון )התחנה 
 Centraal )המרכזית

89 ,88 Station
89 Spui סָּפאּו

ספורט 77
ספינות קרב הולנדיות 

)ָּבקָהאּוֶזן( 33
 Het ה(ספנות, מוזיאון(

 Scheepvaartmuseum
129 ,127 ,61 ,53

ספריות 
ָרייקסמּוֵזיאּום 18, 19–118  

 Scorel, Jan סקֹוֶרל, יאן פאן
48 van

דיוויד יוריס 48  

ע
 Gouden עיקול הזהב

105 ,103 ,102 ,12 Bocht
עיתונים 140, 141

ענתיקות, מרכז אמסטרדם 
 Antiekcentrum
104 Amsterdam

פ
 Vater, פאֶטר, כריסטיאן

34 Christian
 Valck, Gerrit פאלק, ֶחריט

33
פאן ֶדר ֵמיי, ֶדה קֶלרק 

 Van der Mey, וקראֶמר
 de Klerk and Kramer

47
 Van פאן לֹון, משפחת

36–7 Loon
 Van פאן ֶּפלס, משפחת

38 Pels
פארקים וגנים 

ָאמסֶטלּפארק   
132 Amstelpark

 Het אמסטרדמֶסה ּבֹוס  
 ,57 Amsterdamse Bos

133 ,131
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פארקים וגנים, המשך
גני הָרייקסמּוֵזיאּום   

75 ,18 Rijksmuseum
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס   

 ,7 Hortus Botanicus
129 ,128

 Westerpark ֶוסֶטרּפארק  
61 ,58

ימי הגנים הפתוחים   
76 Open Tuinendagen

מּוֵזיאּומּפֵליין   
122 ,74 Museumplein

 Museum מוזיאון פאן לֹון  
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132

 Quellien, קֶוולין, ָארטּוס
41 Artus
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מּונטֹוֶרן 112  

מֹונֶטלָּבנסטֹוֶרן 82  

נֹורֶדרֶקרק 54  

 Keyser, ָקייֶסר, פיטר ֶדה
 Pieter de
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