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הגנים המלכותיים
תוכניות עתיקות, רשימות והדפסים 
שימשו קווים מנחים בשחזורם של 

הגנים המלכותיים של ּפאֵלייס ֶהט לֹו, 
המשתרעים על פני השטח העצום 

שמאחורי הארמון. הדשא נשתל בגנים 
מוקפי חומה במאה ה־18, והחומה הוסרה 

בשנת 1975. ב־1983 נשתלו מחדש 
ערוגות הפרחים בדוגמאות מורכבות, 
המזרקות הקלאסיות שופצו, והוחזרה 

להן אספקת המים. הגנים משקפים את 
האמונה הרווחת משלהי המאה ה־17, כי 
האמנות והטבע נועדו לפעול בהרמוניה.

d ּפאֵלייס ֶהט לֹו
המושל ויֶלם השלישי )לימים מלך אנגליה וויליאם השלישי; ראו עמ' 29( הקים את 

המבנה המפואר )Paleis Het Loo( כבקתת־ציד מלכותית ב־1686, ודורות רבים לבית 
אורנג' השתמשו בו כארמון קיץ. בשל פארו, מכנים אותו 'ורסאי של הולנד'. האדריכל 
הראשי היה יאקֹוּב רֹומאן )1640-1716(, ואת חלל הפנים ואת הגנים עיצב דניאל מארֹו 

)1661-1752(. החזית הקלאסית של המבנה מסווה את עיצוב הפנים המפואר שלו. לאחר 
שיפוץ נרחב, שהושלם ב־1984, נפתח הארמון כמוזיאון.

. חדר השינה של המושל ויֶלם השלישי )1695(
הטפטים והווילונות בחדר השינה המפואר הזה עשויים 

מבד דמשק עשיר בגוון ארגמני.

מכוניות עתיקות
מכונית מינרווה מ־1925, 

היתה שייכת לנסיך 
הנדריק, בן זוגה של 

המלכה וילהלמינה, והיא 
אחת ממכוניות האספנות 

הרבות של משפחת 
המלוכה, שמוצגות 

במבנה האורווה )1910(.

. חדר האוכל העתיק )1686(
בשנת 1984 הוסרו מקירות השיש שש שכבות של 

צבע, וכיום הם מעוטרים בשטיחים המתארים סצינות 
משיריו של אובידיוס.

הגן העילי

גן המלך

הגן התחתי

תרשים הגנים המלכותיים

הכניסה הראשית

. הגנים המלכותיים
בגנים משולבת צמחייה בפסלים 

ובמזרקות בסגנון הקלאסי. 
המזרקה שבמרכזה גלובוס של 

השמיים נמצאת בגן התחתי.

מונוגרם )1690( של 
וויליאם השלישי ושל מרי 

השנייה, מלכי אנגליה.

גן המלכהּפאֵלייס ֶהט לֹו

חשוב לדעת
מידע שימושי

85 ק"מ מדרום־מזרח לאמסטרדם. 
 .Apeldoorn ,Koninklijk Park 1

טל' 055-577-2400. הארמון והגנים 
פתוח ג'-א' 10:00-17:00. סגור 1 
בינו׳, 27 באפר׳. & 7 8 0 

paleishetloo.nl ∑

תחבורה
£ Apeldoorn, ואז אוטובוס קו 

 .202 ,16 ,10

מקרא

1 גן המלך
2 חדרו הפרטי של המושל ויֶלם 

השלישי )1690( הקירות בחדר 
העבודה של ויֶלם מחופים בד 

דמשק בצבע ארגמן עם דוגמאות 
בולטות. מוצגים כאן הציורים 

והפריטים מחרסינת ֶדלפט שהיו 
אהובים עליו ביותר.

3 חדר השינה של המלך 
וויליאם השלישי

4 חדר השינה של המלכה מרי 
השנייה

5 גן המלכה
6 גלריית הציורים

7 הספרייה
8 באגף המזרחי מוצגים אוספים 

מלכותיים של שעונים, מערכות 
אוכל ושאר כלי בית.
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חלק ניכר מהראנדסטאד הוא למעשה 
אדמות שיובשו מהים ב־300 השנים 

האחרונות, והקרקע הפורייה שלהן 
מספקת שפע של גידולים חקלאיים. רוב 

התוצרת היא גידולי־חממות, כמו עגבניות 
ומלפפונים, וכמובן בצלי־הפרחים 

המפורסמים של הולנד. באביב מתפרש 
לכיוון דרום־מערב מרבד צבעוני מרהיב 

של פרחים, וגני ֶקאּוֶקנהֹוף )ראו עמ' 183( 
המרהיבים משמשים חלון־ראווה לענף 

הפרחים והבצלים של המדינה כולה.
ייבוש האדמות נמשך במרץ עד היום, 

ופֶלפֹולאנד, המחוז החדש ביותר בהולנד, 
מורכב כולו מאדמות שיובשו מהים. 

שטחו המישורי והביצתי, שבו פרושה 
רשת של תעלות־ניקוז, נוסד ב־1950 

באמצעות ייבוש שטח של 1800 קמ"ר 
מָאייֶסלֵמיר. עופות־בר רבים, כגון אנפות, 

ברבורים וטבלנים, מקננים בין קני־הסוף 
שלאורך התעלות. האזור שמעבר 

לאּוטֶרכט, ממזרח לאמסטרדם, הרבה 
פחות מאוכלס מראנדסטאד, ויש בו 
שטחים עצומים של יערות, אדמות־

מרעה וביצות, שבהם חיים האייל 
האדמוני וחזיר־הבר.

מצפון לאמסטרדם מתגוררות קהילות 
הדייגים המסורתיות, שכלכלתן התבססה 

על ימת־ָזאּוֶדר עד שזו הופרדה מהים 
הצפוני ב־1932 )ראו עמ' 172-3(, וכיום הן 

מתפרנסות מתיירות.
 ,)Zandvoort( החוף סביב זאנדפֹורט

עיירה ממערב לאמסטרדם, סופג בחורף 
את הסערות האכזריות של הים הצפוני 

במלוא עוצמתן, אך הצמחייה הימית 
ועופות־הבר מוצאים מקלט בין תלי־החול 

שלאורך קו־החוף החשוף.

גשר מתרומם ושולחנות בית־קפה באוויר הפתוח בֶאנקָהאּוֶזן - יעד פופולרי בקרב המבקרים במוזיאון ימת־ָזאּוֶדר

ר אמסטרדם ו אז
אמסטרדם שוכנת בלבו של המרכז הכלכלי של 

 - Randstad( הולנד - אזור הנקרא ראנדסטאד
'טבעת הערים'(. העיר היא גן־עדן לתיירים - ניתן 

להגיע ממנה בקלות לערים העתיקות ָלייֶדן 
ואּוטֶרכט, וגם לֶדן האך ולהארֶלם, שיש בהן 

מוזיאונים מצוינים. הראנדסטאד משתרע לכיוון 
דרום עד רוטרדם, עיר מודרנית משגשגת, המלאה 

באדריכלות חדשנית.

טחנת רוח ליד ָאלקמאר, מצפון־מערב לאמסטרדם
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ֶחלֶדרלאנד
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Leeuwarden
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ד נ ל ס י ר פְ ט ס ו� ֶאנקָהאּוזֶן

מוזיאון
ימת־זָאּוֶדר

הֹו�ן

טיול סביב אמסטרדם
סביב אמסטרדם פזורים מוקדי עניין רבים, שהגישה אליהם מהעיר נוחה; הארֶלם 

נמצאת במרחק של רבע שעה בלבד, והנסיעה לשוקי הגבינות של ֶאדאם ושל ָחאּוָדה 
אורכת פחות מחצי שעה. במוזיאון ימת־ָזאּוֶדר, שמצפון לעיר, משוחזר כפר דייגים 

עתיק,   ומדרום שוכנת העיר העתיקה אּוטֶרכט. במזרח משתרעים מרחביו של 
הפארק הלאומי ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה וניתן לבקר גם בּפאֵלייס ֶהט לֹו, הארמון 

המפואר, שנבנה כבקתת־ציד ושימש בית־קיץ של משפחת המלוכה 
ההולנדית מאז 1692.

גשר תלוי מעל נהר מאס ברוטרדם

1 ָאלקמאר
2 מוזיאון ימת־ָזאּוֶדר

3 הֹוְרן
4 ֶאדאם

5 מֹוניֶקנדאם
6 מארֶקן

7 פֹוֶלנדאם
8 זאנֶסה ְסכאנס

9 הארֶלם
q ָאלסֵמיר

w ליֶסה
e ֶקאּוֶקנהֹוף

r ָלייֶדן

t ֶדן האך
y ְסֶכֶפנינֶגן

u ֶדלפט
i ָחאּוָדה

o רוטרדם
p אּוטֶרכט

a הפארק הלאומי ֶדה 
הֹוֶחה ֶפלּוֶאה

s ָארנֶהם
d ּפאֵלייס ֶהט לֹו

טיול
0 טיול בשדות הפרחים

כל האתרים

תחבורה
אמסטרדם היא מרכז התחבורה של הולנד, וכבישים מהירים 

ומסילות רכבת מובילים ממנה לערים ולעיירות ברחבי המדינה. 
הכבישים המהירים A9 ו-A7 מקשרים את עיר הבירה עם 

ָאלקמאר ועם הֹוְרן שבמחוז נֹורד הולנד, ורשת של כבישים 
מצוינים מתפרשת ברחבי המחוזות שבדרום ובמזרח. 
נוח לטייל באזור גם בלי רכב צמוד, כיוון שאוטובוסים 

סדירים יוצאים מאמסטרדם לכל הערים הגדולות, ושירות 
הרכבות, המתפאר ברכבות דו־קומתיות חדישות, 

יעיל מאוד. הדרך הטובה ביותר ליהנות מיופיים של 
שדות הפרחים באביב היא ברכיבה על אופניים.

סירות קטמרן בְסֶכֶפנינֶגן

סירות דיג מסורתיות מעץ בנמל בהֹוְרן

חזית מעוטרת עם גמלון 
במֹוניֶקנדאם

| אזור אמסטרדם   168169  |  אזור אמסטרדם 

מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי

כביש
מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת
גבול מחוזי

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 10
ק"מ

8 אלברט ָקאּוּפמארְקט

 ,4 v .A5 5 מפה .Albert Cuypstraat
16, 24. פתוח ב'-שבת 9:30-17:00.

המסחר לאורך אלברט 
ָקאּוּפסטראט החל להתקיים 
בשנת 1904, זמן קצר לאחר 

שהושלמה תוכנית ההרחבה של 
העיר. הרחוב הרחב, שבעברו 

עברה בו תעלה, נקרא על 
שמו של צייר הנופים ההולנדי, 
אלברט ָקאּוּפ )1620-91(. הוא 

ממוקם ברובע ֶדה ָּפייּפ, שהוקם 
עבור מעמד הפועלים.

 ,)Albert Cuypmarkt( בשוק
שבעלי־הדוכנים שבו מעידים עליו 

שהוא 'השוק המפורסם ביותר 
באירופה', מבקרים כ־20,000 
איש באמצע השבוע ולעתים 

קרובות כפליים בשבתות. 
ב־325 הדוכנים מוכרים הכל, 

החל מדגים, עוף, גבינה, פירות 
וירקות ועד בגדים, והמחירים הם 

מהזולים ביותר באמסטרדם.

9 חווית היינקן

Stadhouderskade 78. מפה F3 4. טל' 
v .523-9222 7, 10, 16, 24. פתוח 

ספט׳-יוני: ב׳-ה׳ 10:30-19:30, ו׳-א׳ עד 
20:30, יולי ואוג׳: מדי יום 10:30-21:00. 

כניסה אחרונה שעתיים לפני הסגירה. 
heinekenexperience.com ∑ &

ֶחרארד אדריאן היינקן יסד את 
חברת היינקן בשנת 1864, 

כאשר קנה את ִמבשלת 
הבירה הֹויֶּברך )'ערימת שחת'( 

שנוסדה במאה ה־16 ושכנה 
בניּוֶאָזייְדס פֹורּבּורכוואל. הבניין 

הראשון של החברה ברחוב 
סטאדהָאּוֶדרְסקאֶדה הוקם 

בשנת 1867. נכונותה של 
החברה לאמץ שיטות חדשות 

ולעבוד עם מבשלי־בירה 
מחוץ להולנד, ביססה אותה 

ככוח מרכזי בתעשיית הבירה 
הרווחית של אמסטרדם.

בשנת 1988 הפסיקה החברה 
לייצר בירה במבנה הלֵבנים הגדול 

ברחוב סטאדהָאּוֶדרְסקאֶדה, 
כיוון שגודלו לא הספיק לצורך 
עמידה בקצב הביקוש. הייצור 

כיום מרוכז בשתי ִמבשלות - אחת 
 ,)Zoeterwoude( בזּוֶטרוואּוֶדה

ליד ֶדן האך, והשנייה בֶדן ּבֹוש 
)Den Bosch(. כיום מייצרת חברת 

היינקן כמחצית מכמות הבירה 
שנמכרת באמסטרדם, יש לה 
מתקני ייצור בעשרות מדינות, 

והיא מייצאת לכל רחבי העולם.
בבניין ברחוב סטאדהָאּוֶדרְסקאֶדה 

שוכן כיום מוזיאון חווית הייניקן 
)Heineken Experience(, שבו 

יכולים המבקרים ללמוד על 
תולדות החברה ועל הכנת הבירה 

באופן כללי. שיפוצים נרחבים 
שנעשו במוזיאון מאפשרים לעמוד 
בעומס ההולך ורב של המבקרים. 
יש גם בר־טעימות, מיני ִמבשלת־
בירה, וסיור באורווה, שבמהלכו 

ניתן לראות את סוסי־המשא 
המרשימים של היינקן. מבקרים 

עד גיל 18 חייבים בליווי מבוגר.

0 מוזיאון פאן לֹון

 .A3 5 מפה .Keizersgracht 672
טל' v .624-5255 16, 24. פתוח מדי 

יום 11:00-17:00. סגור 1 בינו׳, 27 
באפר׳, 25 בדצמ׳. & 8 
museumvanloon.nl ∑

פאן לֹון )Van Loon( היתה אחת 
המשפחות החשובות ביותר 

באמסטרדם במאה ה־17, אך בני 
המשפחה עברו להתגורר בבית 
זה בָקייֶזרְסחראכט מס' 672 רק 

ב־1884. הבית, שתוכנן על ידי 
ָאדריָאן דֹורטסָמן, הוא אחד משני 

בתים סימטריים שנבנו ב־1672 
עבור הסוחר הפלמי, ֶיֶרמיָאס 

פאן ָראי. הוא עוצב מחדש 
בשנת 1752, כאשר ד"ר אברהם 

פאן האֶחן ואשתו, קָתרינה 
אליזבת טריּפ, עברו לגור בו.
הבית נפתח כמוזיאון בשנת 
1973, לאחר שנים רבות של 

שחזור. כיום זהו מוזיאון יפהפה 
לגדת התעלה, שנשמר בו האופי 

המקורי המקסים של הבית. 
מוצג בו אוסף הדיוקנאות של 

משפחת פאן לֹון לאורך השנים, 
החל מהמאה ה־17. החדרים 
התקופתיים מלאים ברהיטים 
יפים, בפסלים ובכלי־חרסינה. 

כמה מהחדרים בקומה העליונה 
מעוטרים בציורי־קיר מפוארים, 

שהיו פופולריים במאות ה־17 
וה־18. ארבעה מהם צוירו על 

ידי האמן הקלאסי, ֶחרארד ֶדה 
ָלאיֶרֶסה )1641-1711(. בחוץ, בגן 

הוורדים, נמצא בית הכרכרות 
המקורי מהמאה ה־18, ששוחזר 

וכיום מוצגים בו כרכרותיהם 
של משפחת פאן לֹון והמדים 

שנלבשו על ידי משרתיהם.

q טּושינסקי תיאטר

 C5 מפה .Reguliersbreestraat 26-28
7. טל' v .0900-1458 4, 9, 14. קופת 
הכרטיסים פתוח 12:15-22:00. 8 & 

^

אולם הקולנוע והמופעים של 
 Tuschinski( אברהם טּושינסקי
Theater( עורר התרגשות רבה, 

כאשר נפתח בשנת 1921. עד אז 
היו בתי־הקולנוע של אמסטרדם 
מקומות קודרים, ואילו מבנה זה, 
עם מגדליו התאומים מתנשאים 

לגובה של 26 מ', היה שילוב מיוחד 
של סגנון האר־דקו ושל האדריכלות 

של אסכולת אמסטרדם )ראו עמ' 
98-9(. הוא נבנה בשכונת עוני 

 ;Duivelshoek( שכונתה דָאּוֶפלשּוק
'הפינה של השטן'(, בתכנונו של 

היימן לואיס ֶדה יֹונג ובעיצובם 
של כריס ָּברֶטלס, של יאּפ חידינג 
ושל פיטר ֶדה ֶּבסֶטן. בימי הזוהר 

של האולם הופיעו על בימתו 
מרלן דיטריך וג'ודי גרלנד.

המבנה, כיום רב־קולנוע של שישה 
אולמות, שוחזר בקפדנות, מבפנים 

ומבחוץ. השטיח באולם הכניסה, 
שהוחלף בשנת 1984, הוא העתק 
מדויק של המקור. מבקרים יכולים 

להצטרף לסיור מודרך, אך הדרך 
הטובה ביותר להתרשם מפארו 

של תיאטרון טּושינסקי היא לצפות 
בסרט. תמורת כמה אירו נוספים, 

תוכלו לשבת באחד הביתנים 
בשורה האחורית של האולם הראשי 

הענק בצורת 
חצי עיגול, בעל 
1472 המושבים.

w מּונטֹוֶרן

 ,14 ,9 ,4 v .B5 7 מפה .Muntplein
16, 24. מגדל סגור למבקרים. החנות 

פתוח ב'-שבת 9:30-18:00, א' 
.11:00-18:00

הבסיס המצולע של 'מגדל 
הִמטָּבעה' )Munttoren( היה 

חלק מֶרכּולירְסּפֹורט, אחד 
משערי חומת העיר בימי הביניים. 

השער נהרס בשריפה ב־1618, 
אך בסיסו שרד. בשנה שלאחר 

מכן הוסיף הנדריק ֶדה ָקייֶסר 
)ראו עמ' 92( את מגדל השעון, 

שבראשו צריח עם כדור שעשוי 
מפסי מתכת. הָקריֹון )כלי־נגינה 

המורכב מפעמונים( תוכנן על 
ידי פרנסואה ֶאמֹוני )ראו עמ' 70( 

ב־1699, ומצלצל עד היום בכל 
רבע שעה. המגדל קיבל את שמו 

בשנת 1673, בתקופת הכיבוש 
הצרפתי, כאשר ִמטבעת העיר 
שכנה כאן באופן זמני. בחנות 

שבמגדל מוכרים חרסינת ֶדלפט.

e ּבלּוֶמנמארְקט

 ,9 ,5 ,4 ,2 ,1 v .B5 7 מפה .Singel
14, 16, 24. פתוח מדי יום 9:30-17:00.

בתעלת סינֶגל, ממערב לכיכר 
מּונטּפֵליין, נמצא אחרון 

השווקים הצפים של העיר 
)Bloemenmarkt(. בעבר, הפליגו 
מגדלי־פרחים משטחיהם לאורך 

נהר אמסטל ועגנו כאן כדי 
למכור פרחים ושתילים ישירות 

מסירותיהם. כיום, הדוכנים 
עדיין צפים, אך קבועים. למרות 

שהשוק תיירותי באופיו, תמיד 
נחמד לצפות בתצוגות הריחניות 

והססגוניות של פרחי העונה.

עיטור בחזיתו של 
טּושינסקי תיאטר

גן ורדים מטופח במוזיאון פאן לֹון

דגים מעושנים באלברט ָקאּוּפמארְקט

מוכר פרחים מארגן את תצוגת הדוכן שלו בּבלּוֶמנמארְקטסוס משא ועגלה של חביות בירה במוזיאון חווית היינקן

מּונטֹוֶרן השוכן בכיכר מּונטּפֵליין

ורים  | אמסטרדם בחלוקה לאז  124125  |  מזרח טבעת התעלות 

החזית ומגדל־הפעמון בסגנון הרנסאנס 
בוואֶכָּבאּו )1582( שבָאלקמאר

גשר מתרומם מעל תעלה בֶאדאםסבלים נושאים גבינה בשוק המסורתי של ָאלקמאר

קבקבי־עץ מחוץ לבית־דייגים משוחזר במֹוניֶקנדאם

1 ָאלקמאר

40 ק"מ מצפון־מערב לאמסטרדם. 
 ,Waaggebouw n £ .94,000 *

 .Waagplein 2-3. 072511-4284
= ( שוק הגבינות: אפר׳-יום ו׳ 

הראשון בספט׳: ו' 10:00-12:30; השוק 
 vvvhartvan ∑ .הכללי: שבת

noordholland.nl

 ,)Alkmaar( העיר העתיקה והיפה
שעצים נטועים לאורך תעלותיה, 

ובמרכז העתיק שלה התרחש 
ב־1573 מצור כושל של הספרדים, 

היא אחת הערים ההולנדיות 
היחידות ששימרו את המסורת 
של שוק הגבינות, וזה מתקיים 
כאן מדי יום ו' בקיץ. היצרנים 

המקומיים מביאים כיכרות של 
גבינות ָחאּוָדה וֶאדאם לוואכּפֵליין 

)Waagplein; 'כיכר השקילה'( 
ומשם נושאים אותi סבלים על 
גבי מנשאים מיוחדים לשקילה. 
הסבלים, שחובשים כובעי־קש 

צבעוניים, משתייכים לגילדה 
עתיקה ומתחרים זה בזה 

באווירה העליזה. הרחובות סביב 
וואכּפֵליין עמוסים דוכנים, שבהם 

מוכרים הכל - החל מגבינות ועד 
כלי־קרמיקה מייצור מקומי.

E וואֶכָּבאּו
Waagplein 2. טל' 072515-5516. 

מוזיאון הגבינה ההולנדי פתוח אפר׳-
אוק׳: ב'-שבת 10:00-16:00, נוב׳-מרץ: 

שבת 10:00-16:00. סגור 27 באפר׳. 
kaasmuseum.nl ∑ 7 &

במרכזו של של שוק 
הגבינות נמצא בית השקילה 
)Waaggebouw( המרשים, 

בכנסייה מהמאה ה־14 שהוסבה 
לשימוש הנוכחי ב־1576. כיום 

שוכן בו מוזיאון הגבינה ההולנדי 
 ,)Hollandse Kaasmuseum(

שבו מוסברות השיטות המקומיות 
לייצור גבינה. בכל שעה עגולה 

עורכים אבירים מכאניים מתחת 
לשעון של וואֶכָּבאּו דו־קרב 

לתרועות חצוצרה.

R חרֹוֶטה ֶקרק
Koorstraat 2 ,Kerkplein. טל' 
072514-0707. פתוח אמצע 

אפר׳-מאי: ה'-שבת 
10:00-16:00, יוני-אוג׳: ג׳-א׳ 

 ∑ .10:00-16:00
grotekerk-alkmaar.nl

בכנסייה הגותית 
המרשימה )Grote Kerk( נמצא 
קברו של פלוריס החמישי, רוזן 

הולנד )ראו עמ' 23(, שגופתו 
הוצאה מהקבר והובאה לכאן, 

כשהושלמה בנייתה של הכנסייה 
בשנת 1520. העוגב מהמאה ה־17, 

שנבנה על פי עיצובו של יאקֹוּב 
פאן קאמֶּפן )ראו עמ' 76( ועוטר 

על ידי ֶססאר פאן ֶאֶפרדינֶגן, חולש 
על אולם־התווך של הכנסייה.

2 מוזיאון ימת־ָזאּוֶדר

ראו עמ' 172-3.

4 ֶאדאם

22 ק"מ מצפון לאמסטרדם. * 7200. 
 .Damplein 1. 0299315-125 n @
( שוק הגבינות: יולי-אמצע אוג׳: ד' 

vvv- ∑ .'10:30-12:30; השוק הכללי: ד
edam.nl

שמה של העיירה )Edam( ידוע 
ברחבי העולם בזכות הגבינות 
שלה, המיוצרות בצורת כדור 

ונעטפות בשעווה - אדומה לייצוא 
וצהובה לצריכה מקומית. בקיץ, 

מומלץ לאוהבי הגבינות לבקר 
 ;kaasmarkt( בקאסמארְקט

'שוק הגבינות'( המתקיים 
בכיכר המרכזית, שנקראת 

 Jan( יאן פאן ניּוֶאנָהאּוֶזנּפֵליין
 .)van Nieuwenhuizenplein
בית־השקילה בעל הגמלון של 
הקאסמארְקט הוקם ב־1592, 
וחזיתו צבועה בצבעים עזים. 

כיום, ייצור הגבינה הוא תהליך 
תעשייתי, ובכמה מפעלים 

בפאתי העיר מציעים סיורים 
מודרכים למבקרים.

העיירה עצמה יפה בצורה יוצאת־
דופן. היא מלאה תעלות צרות, 

שמעליהן גשרי־עץ מתרוממים, 
ולגדותיהן בתי־גמלונים נאים 

מתור־הזהב. חרֹוֶטה ֶקרק 
המרשימה מעניינת בזכות 

הָקריֹון )כלי מוסיקלי( מהמאה 
ה־16 ובזכות חלונות הוויטראז' 

היפהפיים )1606-24( שלה. הנמל, 
ממזרח לעיירה, הוקם במאה 

ה־17, בתקופה שבה היתה ֶאדאם 
מרכז חשוב לציד לוויתנים.

E מוזיאון ֶאדאם
Damplein 8. טל' 0299372-644. 

פתוח אפר׳-אוק׳: ג'-שבת 10:00-16:30, 
א' 12:00-16:30. סגור 27 באפר׳. & 

edamsmuseum.nl ∑

בית־העירייה לשעבר )1737( 

ובית הסוחר הצמוד אליו 
)1530( מארחים היום את 

האוסף האקלקטי של המוזיאון 
)Edams(. מספרים כי הבית 
עם גרמי המדרגות התלולים 

וחלל הפנים העשוי משלד עץ, 
נבנה עבור רב־חובל בדימוס 
שהתקשה לישון על היבשה. 
רצפת המרתף הצף והייחודי, 

מתרוממת וצונחת עם התנודות 
במפלס המים. תוכלו לראות 
כאן גם הדיוקנאות מהמאה 
השבע־עשרה של מקומיים 

מוזרים למראה, כמו טָריינטָיה 
קיֶבר, שעל פי האגדה התנשא 

לגובה של כ־2.8 מ׳.

5 מֹוניֶקנדאם

16 ק"מ מצפון לאמסטרדם. 
 Zuideinde 2. n @ .10,000 *

0299-820-046. ( שבת. 
vvv-waterland.nl ∑

מבקרים נוהרים לעיר־הנמל 
)Monnickendam( השמורה 
להפליא, כדי להתפעל מבתי־

הגמלונים ומצריפי הדייגים 
המשופצים ברחובות הצרים 
שבאזור הנמל. ניתן לטעום 
כאן צלופח מקומי מעושן, 

ומסעדות הדגים פופולריות 
מאוד בקרב תיירים.

מוזיאון ֶדה סּפילטֹוֶרן, המוקדש 
להיסטוריה של מֹוניֶקנדאם, 

שוכן במגדל השעון של בית־
העירייה, שבו נמצא גם ָקריֹון 

מהמאה ה־15. עם צלצולם של 
הפעמונים מדי שעה עגולה, 
יוצאת תהלוכה של אבירים 

מכאניים עוטי שריון סביב המגדל.

E מוזיאון ֶדה סּפילטֹוֶרן
Noordeinde 4. טל' 0299652-203. 

פתוח אפר׳-אוק׳: ג'-שבת 11:00-17:00; 
נובמבר-מרץ: שבת וא' 11:00-17:00. 

despeeltoren.nl ∑ &
חד־קרן מעוטר במוזיאון 

ֶוסטְפריס

3 הֹוְרן

40 ק"מ מצפון לאמסטרדם. 
 Roode Steen 1. n £ .68,000 *
072-511-4284. ( שבת; אמצע יוני-

אוגוסט: ד' )לתיירים(. 
vvvhoorn.nl ∑

עיר הבירה של המחוז העתיק 
ֶוסטְפריסלנד )Hoorn( היתה 
אחת מערי־הנמל המפוארות 

של תור הזהב )ראו עמ' 28-31(. 
בתי האצילים המפוארים באזור 

רֹוֶדה סֵטיין )Rode Steen(, הכיכר 
המרכזית של הֹוְרן, מעידים 

על ההיסטוריה המשגשגת של 
העיר. כמה יורדי־ים מפורסמים 

נולדו כאן, בהם ויֶלם ְסָכאּוֶטן 
)1580-1625(, שהעניק לקצה 

של יבשת דרום־אמריקה 
את השם 'כף הֹוְרן' על שם 

מקום הולדתו, וָאֶּבל טסמן 
)ראו עמ' 30-31( שעל שמו 
קרוי האי טסמניה שגילה, 

מול מדינת ויקטוריה בדרום־
מזרח אוסטרליה. ברֹוֶדה 
סֵטיין ניצב פסל המנציח 

את חוקר־הארצות 
המפורסם יאן פיטרס 

קּון )1587-1629(, 
שייסד את ּבאטאבָיה, 

עיר הבירה של אינדונזיה )ראו עמ' 
30-31(, הנקראת כיום ג'קרטה.

E מוזיאון ֶוסטְפריס
Roode Steen 1. טל' 0229280-022. 
פתוח ג'-ו' )אפריל-אוקטובר: גם ב'( 
11:00-17:00. שבת וא' 13:00-17:00. 

סגור 1 בינואר, 27 באפריל, יום ב' 
השלישי באוגוסט, 25 בדצמבר. & 

wfm.nl ∑

המוזיאון )Westfries( שוכן במבנה 
 )Statencollege )1632 היפהפה

שנועד לשמש את אסיפת הנציגים 
של שבע העיירות העיקריות 

במערב פריסלאנט. החזית העשירה 
מהמאה השבע־עשרה מעוטרת 

בין השאר בסמלי אצולה מקומיים. 
בתוך האולמות המרשימים, 

החדרים האינטימיים, המרתפים 
ועליית־הגג, שם שכנו תאי המעצר, 
תוכלו להתחקות אחר עברה העשיר 

של הֹוְרן - כל חדר מוקדש לנושא 
אחר, ובכל אחד יש מוצג שהוא 

גולת הכותרת. יש כאן מוצגים רבים, 
מתצוגות ארכיאולוגיות ועד חדרים 

מהמאה השבע־עשרה העמוסים 
בריהוט ובשעונים עתיקים.

| אזור אמסטרדם   170171  |  אזור אמסטרדם 
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מזרח טבעת התעלות

מבנים היסטוריים וגשרים
3 ּבָלאּוּברּוך

5 ארכיון העיר אמסטרדם
6 מאֶחֶרה ּברּוך
7 ָאמסֶטלֶקרק

w מּונטֹוֶרן

כיכר ושווקים
1 ֶרמּבָרנדטּפֵליין

8 אלברט ָקאּוּפמארְקט
e ּבלּוֶמנמארְקט

קולנוע
q טּושינסקי תיאטר

מוזיאונים
 2 מוזיאון ויֶלט־
 הֹולטָהאּוֶזן 
עמ' 122-3

 4 מוזיאון הצילום 
של אמסטרדם

9 חווית היינקן
0 מוזיאון פאן לֹון

כל האתרים

האזור הנפרש מדרום למּונטֹוֶרן, שריד של אחד משערי־העיר, שוכן כולו מחוץ לחומות 
העיר של ימי־הביניים. הוא נבנה בשנות ה־60 של המאה ה־17, כאשר החלו להאריך 

את הְחראכֶטנחֹורֶדל )טבעת התעלות( לכיוון מזרח, לעבר נהר אמסטל. אחת התעלות 
היפות ביותר באמסטרדם, ֶרחּולירְסחראכט, עם שבעת הגשרים החוצים אותה, נחפרה 

באותה התקופה. כיום מספקים הבתים לגדותיהן של התעלות הראשיות, כגון מוזיאון 
פאן לֹון, עם חזיתו המפוארת ועיצובו המהודר, הצצה לחיים בתור הזהב )עמ' 28-31(. 

באזור זה שוכן גם ֶדה ָּפייּפ, רובע שהוקם במאה ה־19 עבור מעמד־הפועלים, כדי 
להפחית מהצפיפות ברובע יֹורדאן. ֶדה ָּפייּפ הוא כיום אזור תוסס ורב־תרבויות, שבו 

נמצא בין היתר אלברט ָקאּוּפמארְקט, שוק הרחוב הגדול ביותר בעיר.

הטרקלין הכחול במוזיאון פאן לֹון

Azmarino  1  
Bazar  2  

Bouchon du Centre  3  
Buffet van Odette  4  

Coffee & Jazz  5  
Dik & Cunningham  6  

 Golden Temple  7  
Hans & Grietje  8  

 Kingfisher  9  

Rose’s Cantina  10  
Sluizer  11  

Take Thai  12  
Utrechtsedwarstafel  13  

Vamos A Ver  14  
Village Bagels  15  
De Waaghals  16  

Le Zinc...et les Autres  17
Zushi  18  

ראו גם מפות רחובות 
בעמ׳ 274-87

117  | ורים   אמסטרדם בחלוקה לאז

מסעדות ראו עמ׳ 228-9

0 250
מ'

מפת רחובות מאוירת: ָאמסֶטלֶפלד
הקצה המזרחי של ְחראכֶטנחֹורֶדל )טבעת התעלות( שקט ומשמש בעיקר למגורים, 

במיוחד באזור ָאמסֶטלֶפלד )Amstelveld(, שיש בו כנסיית עץ יפה ובתי־סירות רבים. 
כדאי לטייל כאן ברגל דרך החנויות ובתי־הקפה, בעיקר בכיכר ההומה ֶרמּבָרנדטּפֵליין. 

לגדותיו של נהר אמסטל הרחב, משילה אמסטרדם את האווירה הכפרית שלה 
ומתחילה להיראות יותר כמו עיר.

1 . ֶרמּבָרנדטּפֵליין
בכיכר זו, שבה התקיים בעבר 

הּבֹוֶטרמארְקט )שוק החמאה(, 
משקיפים בתי־קפה רבים מהמאה 

ה־19 בהם De Kroon במס' 17 )ראו 
עמ' 49( על פסל הברזל בדמותו של 

רמברנדט.

 Café Schiller
)ראו עמ' 51(

2 . מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן
בבית־התעלה הכפול יש מספר 

חדרים המעוצבים בסגנון 
תקופתי, בהם חדר כחול יפה 

עם עיטורי דמשק כחולים וגרם 
מדרגות יפהפה מהמאה ה־18.

7 ָאמסֶטלֶקרק
כנסיית העץ נועדה לשמש מבנה זמני 

בעת גיוס הכספים לבנייתה של כנסייה 
גדולה וחדשה בֶרמּבָרנדטּפֵליין, אך 

התוכנית השאפתנית לא יצאה לפועל. 
כיום שוכנים במבנה משרדים ומסעדה 

)ראו עמ' 121(.

פסלו של פרופסור 
קֹוָקדֹורּוס )1867-1934(, 

אחד מסוחריה המפורסמים 
ביותר של אמסטרדם.

3 ּבָלאּוּברּוך
גשר מאבן ומברזל שנבנה בהשראתו של 
גשר אלכסנדר השלישי בפאריז ומעוטר 

בדימויים ימיים.

6 . מאֶחֶרה ּברּוך
גשר העץ הנוכחי, שחזור 

של המקור מהמאה ה־17, 
נבנה במאה ה־20, 

והמנגנון המכאני שלו 
הותקן רק ב־1994.

בָאמסֶטל מס' 216 מכוסים 
קירותיו החיצוניים של הבניין 

בשרבוטיו המסתוריים של 
אחד מדייריו הקודמים - 

קּונראד פאן ֶּבּונינֶחן, ראש 
העיר של אמסטרדם באמצע 

המאה ה־17.
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מפת איתור
ראו מפות רחובות 5 ו־8
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מקרא
מסלול מומלץ

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם באמסטרדם, לספק לכם המלצות של מומחים 
ולפרוש בפניכם מידע שימושי. הפרק היכרות עם אמסטרדם ממפה את העיר כולה וממקם 
אותה בהקשר ההיסטורי והתרבותי. בתשעת תת־הפרקים שבפרק אמסטרדם בחלוקה 
לאזורים מתוארים בפרוטרוט אתרים חשובים, תוך שימוש במפות ובאיורים. בתת־הפרק 
אזורים מרוחקים מתוארים אתרים שמחוץ למרכז העיר, ואילו בתת־הפרק אזור אמסטרדם 
מתוארים אתרים מחוץ לעיר. בפרק מידע שימושי יש מידע רב על מלונות, מסעדות, אתרים 
ופעילויות, ואילו הפרק חשוב לדעת מכיל מידע נוסף הנחוץ למטיילים - מאמצעי התחבורה 

ועד סכנות ומטרדים.

איך להשתמש במדריך זה

אמסטרדם בחלוקה 
לאזורים

מרכז העיר מחולק לשבעה 
אזורי תיירות. לכל אזור מוקדש 

תת־פרק משלו, הנפתח בסקירת 
האתרים הנכללים בפרק. כל 

האתרים ממוספרים ומופיעים 
במפת האזור. המידע המפורט 

על כל אתר מובא בפרק לפי 
סדר המספרים במפה.

כל אזור במרכז אמסטרדם 
מסומן בלשונית בצבע אחר.

מפת האיתור תסייע לכם 
לזהות היכן אתם נמצאים 

ביחס לשאר חלקי העיר.

מסלול מומלץ מסומן בקו אדום 
מקווקו ומוביל דרך הרחובות 

המעניינים יותר באזור.

הכוכבים מדגישים את 
האתרים שאסור להחמיץ.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תקנה לכם מבט ממעוף 

הציפור על האזור התיירותי הנסקר.

כל האתרים היא רשימה שבה 
מפורטים כל האתרים הנסקרים 

בפרק, בחלוקה לקטגוריות: 
כנסיות, מוזיאונים וגלריות, מבנים 

היסטוריים, רחובות ותעלות.

מפת האזור להקלה של 1 
ההתמצאות, מוספרו 

כל האתרים הנסקרים 
ומסומנים במפת האזור. 

האתרים מופיעים גם במפת 
הרחובות בעמ' 280-87.

מידע מפורט כל האתרים 3 
החשובים בעיר מתוארים 
בפרוטרוט, כולל כתובות ומידע 

שימושי. המקרא של סמלי המידע 
מופיע על דש הכריכה האחורית.

בכל האתרים החשובים יש גם 
מסגרת ובה כל המידע השימושי 

הנחוץ לכם כדי לתכנן את ביקורכם.

מפת האזור מציגה 5 
את רשת הכבישים 

הראשיים ומקנה מבט כללי על 
האזור. כל האתרים החשובים 

מסומנים במפה זו, וממוספרים. 
באותו עמוד מופיעים גם 
טיפים שימושיים לנסיעה 
באזור באוטובוס וברכבת.

הקדמה לתת־הפרק אזור אמסטרדם ההיסטוריה ואופיו 4 
של האזור המשתרע סביב אמסטרדם ופירוט מוקדי העניין 

העיקריים המצויים בו לתיירים כיום. האזור המתואר בתת־פרק 
זה מסומן במפת הולנד בעמ' 167. בתת־פרק זה מופיע מידע 
מפורט על ערים חשובות, כמו האג, הארֶלם ורוטרדם, וכן על 
עיירות מעניינות ועל אתרים עיקריים באזור הכפר של הולנד.

מידע מפורט כל הערים 6 
והעיירות החשובות ושאר 
מוקדי העניין מתוארים לעומק 
ומסודרים על־פי סדר מספורם 

במפת האזור. בתוך כל סעיף מובא 
מידע על האתרים החשובים ביותר.

מוקדי העניין העיקריים של 7 
אמסטרדם כל אחד מהם 
זוכה לכפולת עמודים )או יותר(. 
מבנים היסטוריים מתוארים תוך 

שימוש בחתך רוחב של חלל הפנים; 
ומוזיאונים וגלריות מלווים בתרשימים 

צבעוניים, שיעזרו לכם למצוא 
את המוצגים החשובים ביותר.

הכוכבים מצינים את 
המוצגים הטובים ביותר.
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למרות שגודלה לא רב, לאמסטרדם היבטים רבים ומגוון רחב של מוקדי עניין המתאימים 
לכל טעם ותקציב. באמסטרדם נמצאים כמה מהמוזיאונים הטובים ביותר בעולם, יש בה 
שווקים הומים - למי שרוצים לחוות את חיי הרחוב של העיר, ולילדים יש מגוון רחב של 
פעילויות. מסלולי הטיול שלפניכם כוללים את מיטב מוקדי־העניין בעיר; אלו מסודרים 

לפי נושא, ולאחר מכן לפי משך שהותכם באמסטרדם. קטגוריות המחירים כוללות 
תחבורה, ארוחות ודמי כניסה.

ימים נפלאים באמסטרדם

בוקר
בבית אנה פרנק )ראו עמ' 92-3( 

מבקרים עד אלף איש ביום, 
לכן נסו להגיע מוקדם. בדירת 

מסתור זעירה מעל למשרדו של 
אֹוטֹו פרנק התחבאו מהנאצים 

המשפחות היהודיות פרנק 
ופאן ֶּפלס משנת 1942 ועד 

1944, אז גורשו למחנות ריכוז 
בעקבות הלשנה. אנה פרנק בת 

ה־13 החלה לתעד את החיים 
במסתור ביולי 1942 ביומנה, 

והוא פורסם ב־1947, כשנתיים 
לאחר מותה בֶּברֶגן־ֶּבלֶזן. פסל 

מרגש של אנה ניצב מחוץ 
לֶוסֶטרֶקרק )ראו עמ' 92(.

המגדל של ֶוסֶטרֶקרק, שבנייתו 
הסתיימה בשנת 1631, הוא 

המבנה הגבוה ביותר בעיר; הוא 
מתנשא לגובה 85 מ', ומראשו 
נשקפים נופים מרהיבים. אזור 

ואֶטרלֹוּפֵליין היה לבה של 
הקהילה היהודית, שהיגרה לעיר 

במאה ה־17 בזכות סובלנותה. 
המוזיאון להיסטוריה יהודית 

)ראו עמ' 66-7( שוכן בארבעה 
בתי־כנסת לשעבר, שנבנו במאות 

ה־17 וה־18, ומוצגים בו חפצי 
דת ומסמכים הקשורים לשואה. 

במוזיאון יש בית־קפה כשר, שבו 
מגישים כעכים, כריכים ועוגות.

אחר הצהריים
במרחק הליכה קצרה שוכן בית־

הכנסת הפורטוגזי הענק )ראו 
עמ' 66(, שחלקו הפנימי מואר 
בנרות, ומתפללים בו גם כיום 
היהודים הספרדיים של העיר. 

אמסטרדם הפרוטסטנטית של 
המאה ה־17 היתה פחות סובלנית, 

לעומת זאת, לפולחן הקתולי. 
מוזיאון אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ 

סֹולֶדר )ראו עמ' 84-5( הוא שחזור 
מדויק של כנסייה 'סודית' )חבויה(, 

שנבנתה באותה התקופה.

אחר הצהריים
סעו בחשמלית למרכז המדע 

ֶנמֹו )ראו עמ' 152(. המבנה 
המרשים, שנראה כספינת־

ענק עתידנית, עתיר מוצגים 
חדשניים ואינטראקטיביים 

לילדים בכל הגילאים. הקצו 
לפחות שעתיים לביקור באגפים, 
המוקדשים לנושאים טכנולוגיה, 

אנרגיה, מדע ואנושות. לאחר 
מכן שבו לגדת התעלה, 

ברחבה־החיצונית הנעימה של 
הקפה־מסעדה של המרכז.

מוואֶטרלֹוּפֵליין נמצא שוק אלברט 
ָקאּוּפמארקט )ראו עמ' 124(, לבו 

של ֶדה ָּפייּפ, האזור הקוסמופוליטי 
ביותר באמסטרדם. זהו מקום 

נהדר לארוחת צהריים - באלברט 
ָקאּוּפמארקט וסביבו יש מסעדות 

אתניות רבות, בהן מסעדות 
מרוקניות, סורינאמיות וטורקיות.

אחר הצהריים
לאורך שוק אלברט ָקאּוּפמארקט 

יש יותר ממאה חנויות ו־300 
דוכני־רחוב, שבהם מוכרים 

הכל - החל מפירות טרופיים 
ותבלינים דרך גבינה הולנדית, 
שוקולד, נקניקיות ומאכלי־ים 
ועד פרחים, בגדים וכלי־בית. 

זוהי דוגמה מצוינת לחיי־הרחוב 
של אמסטרדם במיטבם. אפשר 

לבלות כאן בקלות כל אחר־
הצהריים ולאחר מכן ללכת עשר 

דקות חזרה לכיכר ָליידֶסּפֵליין 
)ראו עמ' 110( לבילוי לילי באחד 

המקומות המומלצים שבה. בוקר
מבין כל הציירים הגדולים ששמם 
נקשר לאמסטרדם, שניים בולטים 
במיוחד: רמברנדט ון ָריין ּווינסנט 
ואן גוך. הבית שבו חי רמברנדט 

בשנים 1639-1658 הוא כיום 
מוזיאון ֶרמּבָרנדטָהאּוס )ראו עמ' 
64-5(, ששוחזר למראהו באותה 
תקופה שבה התגורר כאן האמן 

בשיא תהילתו ועושרו. בזכות 
האווירה במקום, קל לדמיין את 
האמן הדגול ואת בני־משפחתו 

חיים בחדרים אלה. במוזיאון 
מוצגת תערוכה של רישומים 

והדפסים מאת רמברנדט, לצד 
ציורים מאת אמנים אחרים 
בני־זמנו, אחד מהם המורה 

שלו, פיטר ָלסטמאן. מעניינים 

הסטודיו של רמברנדט בֶרמּבָרנדטָהאּוס

בוקר
בחלק הראשון של יום זה, צאו 

לשוט בתעלות אמסטרדם בסירת 
פדלים )עמ' 273(. הסירות, 

בעלות ארבעת המושבים שטות 
בקצב אטי לצד בתי־התעלות 
העתיקים, בתי־הסירה וקינים 
של עופות־מים. ניתן לשכור 

סירה גם בחורף, אבל למשפחה 
זו פעילות שמתאימה יותר לימי 

הקיץ. מומלץ להתחיל את השיט 
במעגן ֶוסֶטרֶקרק, לפדל לאורך 

תעלת ָקייֶזרסגראכט הציורית 
ולסיים בֵליידֶססטראט. לאחר 

השיט, שאורך שעה לכל היותר, 
רדו לכיוון ָליידֶסּפֵליין )ראו עמ' 

110(, כיכר רצופה בתי־קפה עם 
שולחנות בחוץ ואמני־רחוב, 
כדי ליהנות מקפה ומגלידה.

בוקר
בשווקים של אמסטרדם ניתן 

לקנות כמעט הכל. בשוק הפתוח 
ואֶטרלֹוּפֵליין )ראו עמ' 65( שוררת 
עדיין אווירת שנות ה־60, בדוכנים 

שמוכרים בהם בגדים בדוגמאות 
באטיק, פסלונים אקזוטיים, מעילי 

עור, עודפים של ציוד צבאי וכלי־
קרמיקה. הלאה לתוך עומקו של 

מבוך הדוכנים, תוכלו למצוא 
פריטי־אספנות מהמאות ה־19 
וה־20, כגון תקליטים של רוק 
קלאסי, פוסטרים פסיכודליים, 

מקטרות וקני־עישון, כלי־
חרסינה וזכוכית ועוד. במרחק 

הליכה קצרה ונסיעה בחשמלית 

מוצגים אינטראקטיביים במרכז המדע ֶנמֹו

דוכנים לאורך שוק אלברט ָקאּוּפמארקט הנוף לּפרינֶסנכראכט ממגדל ֶוסֶטרֶקרק

במיוחד הסטודיו של האמן, 
המוצג בשלמותו - ובו גירים, 

צבעי פחם, כני־ציור ומכחולים, 
והחדרון העמוס פסלים, פוחלצי 
ציפורים וחיות קטנות וכלי־נשק, 

שבהם השתמש רמברנדט 
כאבזרי־רקע בדיוקנאות שצייר 

ובציורי טבע־דומם. מקום 
נהדר לארוחת צהריים לאחר 
ביקור בֶרמּבָרנדטָהאּוס הוא 

Amstelhoeck, בית־הקפה הסמוך 
לבית האופרה והבלט הלאומי 
)ראו עמ' 244(, השוכן במרחק 

דקת הליכה. בקיץ נשקף נוף 
יפה של נהר אמסטל מהרחבה 

החיצונית שטופת־השמש, 
ואילו בחורף, נעים לשבת בחלל 
הפנימי החמים של בית־הקפה.

אחר הצהריים
במוזיאון ואן גוך )ראו עמ' 
136-7( מוצג אוסף יצירותיו 

הגדול ביותר בעולם של האמן 
ההולנדי, הכולל כמעט 800 

ציורים ורישומים, ולצדם מוצג 
אוספו הפרטי של הצייר: הדפסים 

יפניים נהדרים ומגוון יצירות 
של ציירים בני־זמנו. זוהי תצוגה 
מרשימה ביותר, וכדאי להקצות 

לה לפחות שעתיים־שלוש.

שני אמנים גדולים

שני מבוגרים הקציבו לפחות 
€100

• ביתו של רמברנדט
• ארוחת צהריים לגדתו 

של נהר אמסטל
• יצירותיו החשובות של 

ואן גוך

בעקבות ההיסטוריה

שני מבוגרים הקציבו לפחות 
€120

• החיים במסתור
• קהילה שנעלמה

• היסטוריה חיה
• כנסיות סודיות

שווקים ססגוניים

שני מבוגרים הקציבו לפחות 
€50

• עתיקות ופריטי אספנות
• מסעדות אתניות

• חיי־רחוב תוססים
• סצינת לילה אגדית

יום משפחתי

משפחה של ארבעה הקציבו 
לפחות €140

• שיט בסירה
• גלידה, להטוטנים 

ובולעי־אש

הצי ההולנדי של חברת הודו, 1675, מאת לּודֹולף ָּבקָהאּוֶזן
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מסלול הליכה לצד התעלות 107  

 Amstelsluizen ָאמסֶטלסָלאּוֶזן
 147

 156 Amstelpark ָאמסֶטלּפארק
בידור תחת כיפת השמיים 241,   

242
104 Amstelveld ָאמסֶטלֶפלד

מפת רחובות מאוירת 19–118  
 ,104 Amstelkerk ָאמסֶטלֶקרק

 121
מפת רחובות מאוירת 118  

אמסטרדם ָאאּוטּביּורֹו 
255 ,253 Amsterdam Uitburo

אמסטרדם בימי הביניים 5–24
אמסטרדם )חברת הודו המזרחית( 

149 ,31
המיטב של אמסטרדם:   

מוזיאונים 43
אמסטרדמֶסה ּבֹוס, יער 

 157 ,151 Amsterdamse Bos
בידור תחת כיפת השמיים 241,   

242
היסטוריה 37  
קמפינג 215  

אמסטרדמֶסה ּפֹורט )הארֶלם( 
179 Amsterdamse Poort

אמריקן הוטל 109, 112
מפת רחובות מאוירת 110  

ָאנאּבּפטיסטים 26 
אנדרטאות

אנדרטת פועלי־הנמל 37, 55   
האנדרטה הלאומית 75, 78, 97  

הֹומֹומֹוניּוֶמנט 91, 92  
ראֶפנסּברּוק 129  

 Nationaal ה(אנדרטה הלאומית(
97 ,78 Monument

מפת רחובות מאוירת 75  
אנדרטת פועלי־הנמל 37, 55 

ָאנדריֶסן, מארי
אנדרטת פועלי־הנמל 37   

אנה פרנק, בית 7–36, 3–92 
המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 5–44

ימים נפלאים באמסטרדם 10,   
13 ,12

מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  
מפת רחובות מאוירת 90  

79 Engelse Kerk ֶאנֶחלֶסה ֶקרק
קונצרטים 244   

29 Antwerp אנטוורפן

 Anthonisz, אנטוניס, קורנליס
 84 ,26 Cornelis

ארוחה של 17 שומרים מפלוגה   
 84 H

הגילדה של גיאורגיוס הקדוש 27   
נוף של אמסטרדם 82   

 Antonello da אנטונלו ָדה ֶמסיָנה
190 Messina

146 Entrepotdok ֶאנטֶרּפֹוטדֹוק
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 47
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
מפת רחובות מאוירת 142  

35 Ansing, Willem ָאנסינג, ויֶלם
 Anslo, Claes ָאנסלֹו, קלאס קֶלס

 94 Claesz
)ה(אסיפה הגדולה 32

אסכולת אמסטרדם באדריכלות 
 120 ,112 ,99 ,81 ,35

ָאכניֶטנקאֶּפל 63  
גשר אֹולימּפָיּפֵליין 156  
ֶהט סכיּפ 37, 99, 153  
טּושינסקי תיאטר 125  

סֵכייּפָפרטָהאּוס 68  
שיכוני ֶדה דאֶכראד 37, 151,   

153
אפולו )קֶוולין( 29 

 133 ,44 Appel, Karel ָאֶּפל, קאֶרל
אדם וחיות 139  

 172 Afsluitdijk ָאפסָלאּוטָדייק
 Everdingen, ֶאֶפרדינֶגן, ֶססאר פאן

170 Cesar van
)ה(אקדמיה ההולנדית 64
אָקֶדמיש ֶמדיש ֶסנטרּום 

 Academisch Medisch
257 Centrum

אקוואריומים
האקוואריום )אמסטרדם( 143,   

 145
המרכז לבעלי־חיים ימיים   

)סֶכֶפנינֶגן( 293
אקלים 5–52

92 Ekels, Jan ֶאֶקלס, יאן
172 Akersloot ָאֶקרסלֹוט

אר־דקו 112, 125 
ארוחת בוקר 212, 226

 ,66 ,45 Artis ָארטיס, רובע
144–5

גן־החיות 248  
מפת רחובות מאוירת 143  

 Aertsen, Pieter ָארטֶסן, פיטר
 132

אריחי ֶדלפט 28, 173, 197
ארכיון העיר אמסטרדם 

120 Stadsarchief Amsterdam

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Auerbach, אאורבך, הרב אברהם

 67 Abraham
)ה(אבות המייסדים של ארה”ב 30, 

187 ,79
אביב באמסטרדם 52

אבידות ומציאות 7–256
כרטיסי אשראי והמחאות נוסעים   

258
אגרטל עם פרחים בגומחה 

)ּבֹוסכארט( 190
171 Edam ֶאדאם

171 Edam ֶאדאם, מוזיאון
אדוננו בעליית הגג ראו אֹונס ליֶפה 

ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדר
אדם וחיות )ָאֶּפל( 139

אדריכלות
בתי־תעלות 5–24, 39, 9–98  

ראו גם אסכולת אמסטרדם  
אובידיוס 209

 Oud, ָאּוד, יאקֹוּבּוס יוהֶנס פיטר
78 JJP

58–71 Oude Zijde ָאּוֶדה ָזייֶדה
מלונות 19–216  
מסעדות 5–224  
מפת האזור 59  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
האוניברסיטה 61–60

 ,58 ,25 Oude Kerk ָאּוֶדה ֶקרק
70–71 ,59

היסטוריה 24  
המיטב של אמסטרדם 41  

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

עומק מתחת לפני הים 39  
קונצרטים 244  

 Oude Kerk )ָאּוֶדה ֶקרק )ֶדלפט
196 ,194

Oude Rijn )ָאּוֶדה ָריין )ָלייֶדן
מפת רחובות מאוירת 184  

 Oudezijds ָאּוֶדָזיידס פֹורּבּורכוואל
19 Voorburgwal

ָאּוֶדָמנָהאּוסּפֹורט 
63 Oudemanhuispoort
מפת רחובות מאוירת 60  

ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה אמסטל 
 Ouderkerk aan de Amstel

156 ,151
 Avercamp, ָאֶוורֶקמּפ, הנדריק

Hendrik
נוף חורפי עם מחליקים 130  

אוטובוס
אוטובוסי לילה 268-9  

אוטובוסים בינעירוניים 265  
אל נמל התעופה וממנו 263  

בתוך אמסטרדם 9–268  
53 Uitmarkt ָאּוטמארקט
204–5 Utrecht אּוטֶרכט

מפה 205  
 Utrecht )1579( אּוטֶרכט, איחוד

204
 Utrecht )1713( אּוטֶרכט, אמנה

32
 ,22 Utrecht אּוטֶרכט, הגמונים

204 ,23
אּוטֶרכט, המוזיאון המרכזי של 
 204–5 Centraal Museum
32 Eugène אֹויֶגן, נסיך סבויה

אוכל ומשקאות
ארוחות קלות ונשנושים 3–232  

בתי־קפה וברים 51–48  
חנויות 238, 239  

מאכלים 220  
מאכלים אופיניים 3–222  

משקאות 21–220  
ראו גם בתי־קפה, גבינות,   

מסעדות
אוכל רחוב 232

אולימפי, הרובע 151, 156
)ה(אולימפיאדה )1928( 36, 37 

Uilenburg ָאּוֶלנּבּורך
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
 Omniversum )אֹומניֶפרסּום )האג

193
אוניברסיטה, מוזיאון 63

אוניברסיטת אמסטרדם 60
 Ons’ אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדר

86–7 Lieve Heer op Solder
המיטב של אמסטרדם:   

מוזיאונים 41, 43, 44
ימים נפלאים באמסטרדם 11,   

13 ,12
 Oostindisch אֹוסטינדיש ָהאּוס

64 Huis
מפת רחובות מאוירת 61  

אֹוסטסאֶנן, יאקֹוּב קֹוֶמליס פאן 
 Oostsanen, Jacob Cornelisz

138 von
Oosterkerk אֹוסֶטרֶקרק

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

אופנה, חנויות 238, 239
אופניים 35, 71–270

אופניים פרטיים 271  
גניבת אופניים 271  

חוקי התנועה 270  
טיולים מאורגנים 271  

קניית אופניים 271  
שכירת אופניים 270, 271  

אופניים משומשים 271
אופרה 244

אופרה ובלט, בית לאומי 
 ,10 Nationale Opera & Ballet

244 ,243 ,242 ,113
אור שמש 53

אּורָּבנּוסֶקרק )ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה 
156 Urbanuskerk )אמסטל

)ה(אורות, פסטיבל )אמסטרדם( 
55

244 Orgelpark אֹורֶחלּפארק
39 Oranjesluizen אֹורנֶייסָלאּוֶזן

172 Urk אּורק
אזור האוניברסיטה

מפת רחובות מאוירת 61–60  
ֶאֶחָלנטירסחראכט 

161 ,93 Egelantiersgracht
מפת רחובות מאוירת 90  

 38 Ajax איאקס, מועדון הכדורגל
איגוד היהלומנים ההולנדי הכללי 

141
 Ignacio איגנציוס מלֹויֹוָלה, הקדוש

114 de Loyola
אי־הסובלנות, תקופה 26-7

 Isabel de España איזבלה מספרד
25

 Isabella de איזבלה מפורטוגל
24 Portugal

איחוד אּוטֶרכט )1579( 27
)ה(איחוד האירופי 38

ָאיי אמסטרדם, מרכז מבקרים 
261 ,255 ,254 ,252–3 ,241

בחירת מלון 212, 213  
רשימת אירועים 240  

39 ,12 IJ ָאיי, נהר
39 ING ָאיי.אן.ג'י, בית

39 IBM ָאיי.ּבי.ֶאם
232 ,220 Eetcafés ֵאייטָקֶפה

)ה(איים המזרחיים
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
)ה(איים המערביים 89, 95

ימים נפלאים באמסטרדם 13  
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   

ובאיים המערביים 160
39 IJmeer ָאייֵמיר

 Eesteren, ֵאייסֶטֶרן, קורנליס פאן
156 C van

167 Ijsselmeer ָאייֶסלֵמיר
 Eyck, Aldo )אייק, ָאלדֹו ואן )פאן

142 van

אינדקס
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בני משפחתי )שוורֶצה( 106
בנקים 9–258

שעות פתיחה 253  
 Besten, Pieter ֶּבסֶטן, פיטר ֶדה

125 de
 Bevrijdingsdag ֶּבפָריידינגסדאך

52
 Backhuysen, ָּבקָהאּוֶזן, לּודֹולף

Ludolf
ספינות קרב הולנדיות 31   

ּבָראּוֶארסחראכט 
95 Brouwersgracht

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי מים 46

Breughel, Jan ּבֶראּוֶחל, יאן
אלגוריה על שיגעון הצבעונים   

181
 Bruyn, Sophia de בראון, סופיה

136 138
 Bruijn, Pieter בראון, פיטר ֶדה

134 de
ּבָראּון קפה 50, 232, 233

 Brandts, ּבראנטס, כריסטֹוֶפל
103 Christoffel

 Braakensiek, ּבראֶקנסיק, יוהאן
Johan

יום הציד 83  
29 Breda ּבֶרָדה, הסכם השלום

 Bredius, Dr ּבֶרדיּוס, ד”ר אברהם
188 Abraham

 Brahms, ברהמס, יוהנס
115 Johannes

Brueghel, Pieter ברויגל, פיטר
מגדל בבל 203  

242 Brook, Peter ּברֹוק, פיטר
98 Bartolotti ָּברטֹולֹוטי, בית

125 Bartels, Chris ָּברֶטלס, כריס
בריאות, שירותים 257

ּבֵרייטֶנר, ֶחאֹורֶחה הנדריק 
 Breitner, George Hendrick

133 ,85
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  

בריכות שחייה 249
ברים 232, 233

המיטב של אמסטרדם: בתי־  
קפה וברים 51–48

ברים לטעימות 50, 95, 233
ברים מעוצבים 51, 232, 233
 Brienen, Jan ּבריֶנן, יאן פאן

94 van
 Berlage, ֶּברלאֶחה, הנדריק

Hendrick
אכסניית הוברטוס הקדוש 206  

ּבּורס פאן ֶּברלאֶחה 35, 81  
ֶדה ּבּורכט 144  

המוזיאון העירוני של האג   
)ֶחֵמינטמּוֵזיאּום( 192

שיכוני ֶדה דאֶכראד 37, 153  
135 Bernhard ברנרד, נסיך

 Berckheijde, ֶּברקָהייד, ֶחריט
178 Gerrit

ֶהֶרנחראכט 107  
כיכר השוק בהארלם, עם   

הכנסייה הגדולה, או כנסיית סינט 
ּבאבֹו, שוק הבשר ושוק הדגים 

180
שוק הפרחים ובית העירייה 83  

בתי בובות 3–32, 181
בתי כלא

שער בית־הסוהר )האג( 188-9  
בתי כלבו 234, 239

בתי קברות
בית הקברות היהודי בית חיים   

156
בתי־הסוהר, מוזיאון 

 Rijksmuseum )האג(
188–9 Gevangenpoort

בתי־חולים 257
בתי־כנסת

בית־הכנסת הגדול 67   
בית־הכנסת החדש 66  

בית־הכנסת הפורטוגזי 11, 29,   
68 ,44

המוזיאון להיסטוריה יהודית 11,   
66–7 ,43

בתים
בתי־תעלות 39, 9–98  

ימי־הביניים 24-5  
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–107
 ,94 hofjes )בתי־מחסה )הֹופֶייס

99 ,95
בתי־מרקחת 257
בתי־מרקחת 257

Houseboats בתי־סירות
מוזיאון 115  

ּפרינֶסנכראכט 105  
בתי־פנקייק 232, 233

בתי־קפה 220, 3–232
ֵאייטָקֶפה 232  

ּבָראּון קפה 232, 233  
בתי שימוש 253  

ג’אז 245  
המיטב של אמסטרדם: בתי־  

קפה וברים 51–48
לילדים 249  

מיוחדים 232, 233  
שעות פתיחה 221  

בתי־שימוש 253

ג
ג’אז 53, 245, 247

ג’אז, פסטיבל הים הצפוני 53, 245
 Giacometti, ג’אקֹוֶמטי, אלברטו

206 Alberto

גבינה 222
ֶאדאם 171  

ָחאּוָדה )גאודה( 199  
חנויות 236, 238, 239  

שוק ָאלקמאר 170  
גבינה, מוזיאון )ָאלקמאר( 

170 Hollands Kaasmuseum
)ה(גדה

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 3–162

137 Gauguin, Paul גוגן, פול
גֹוך, וינסנט ואן ראו ואן גֹוך, וינסנט

Johns, Jasper ג’ונס, ג’ספר
ללא כותרת 139  

 Goor, CN גֹור, קורנליס ניקולאס
101 103 van

242 Jesurum, John ֶג’זּורּום, ג’ון
 Guy ,גי מֶאנֹו, ההגמון של אּוטֶרכט

 24 ,23 ,22 de Hainaut
גיל הזהב, מטיילים 254

)ה(גילדה של גיאורגיוס הקדוש 27 
)ה(גילדה של גיאורגיוס הקדוש 

)קורנליס( 27
גילדת המנתחים 62
ג’ין 50, 95, 21–220

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גלריית הנסיך ויֶלם החמישי )האג( 

189 Galerij Prins Willem V
גמלונים בבתי תעלות 9–98

 Jardin )גן האמאייל )דּוּבּוֶפה
206 d’Emaille

גן־חיות 253
ָארטיס 143, 5–144  

המרכז לבעלי־חיים ימיים   
)סֶכֶפנינֶגן( 193

גניבות 256
אופניים 271  

גנים פתוחים, ימי 53
גנים ראו פארקים וגנים

233 ,51 Grand cafés גראנד קפה
115 Grieg, Edvard גריג, אדוורד

גרירה, שירותים 266, 267
125 Garland, Judy גרלנד, ג’ודי

גשרים
אֹולימּפָיּפֵליין 156  

ּבָלאּוּברּוך 119, 120  
חראֶפנסֶטֶננּברּוך )הארֶלם( 177  

טֹוֶרנסָלאּוס 80  
מאֶחֶרה ּברּוך 41, 46, 119, 121  

קֹוֶרנּבּורסּברּוך )ָלייֶדן( 185  
ֶרחּולירסחראכט 105  

ארמון המלוכה )בית העירייה( 
 ,76 ,19 Koninklijk Paleis

 97 ,78
היסטוריה 28, 29  

המיטב של אמסטרדם 41  
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 75  

 207 Arnhem ָארנֶהם
אר־נובו 91, 179 

 Arkel, Gerrit ָארֶקל, ֶחריט פאן
 91 van

אשה בחדר השינה )סֵטין( 131
אשה רוקדת )קירשֶנר( 139

אשרה 252
 Atheneum ָאֶתֵנאּום אילּוסטֶרה

62 ,60 Illustre
אתנולוגיה, מוזיאון )ָלייֶדן( 

187 Volkenkunde, Museum

ב
138 Bauhaus באוהאוס
Bout, Daan ָּבאּוט, דן

מהומות תפוחי־האדמה 36  
156 Buitenveldert ָּבאּוֶטנֶפלֶדרט
 Bouwman, Elias ָּבאּוָמן, אליאס

162
Bouwman, Elias ָּבאּוָמן, אליאס

בית־הכנסת הגדול 67   
בית־הכנסת הפורטוגזי 68  

ּפינטֹוהאּוס 68  
ּבאֶזל, קאֶרל ֶּפטרּוס קורנליס ֶדה 

120 Bazel, KPC de
ּבאטאבָיה )חברת הודו המזרחית( 

30–31 Batavia
121 Batz, Jonathan ּבאטס, יונתן
Backer, Adriaen ּבאֶקר, אדריאן

מטפלות בבית היתומים בורגר 42  
 Barendsz, Dirck ּבאֶרנדס, דירק

84
27 Barents, Willem ּבאֶרנץ, ויֶלם

בגדים
במסעדות 221  

חנויות 238, 239  
בוטיקים 235, 239

ּבֹוימאנס פאן ּבֹוינינֶחן, מוזיאון 
 Boijmans Van )רוטרדם(

 Beuningen Museum
202–3 Rotterdam

ּבֹוימאנס, פראנס יאקֹוּב אֹוטֹו 
 Boijmans, Frans Jacob Otto

 202
 Beuning, ּבֹוינינג, מתיאס

133 Matthijs
ּבֹוינינֶחן, דניאל ֶחאֹורֶחה פאן 

 Beuningen, Daniël George
202 van

132 Bol, Ferdinand ּבֹול, פרדיננד
 Bollard, Sibout ּבֹולארט, סיּבּוט

107
 Bunge, ּבּונֶחה, יוליוס קארֶלה

100 Julius Carle
100 Bungehuis ּבּונֶחָהאּוס

 Beuningen, ֶּבּונינֶחן, קּונראד פאן
119 Conraad van

ּבֹוסכארט, אמברוסיוס 
Bosschaert, Ambrosius

אגרטל עם פרחים בגומחה 190  
 Beukelszoon, ּבּוֶקלזֹון, ויֶלם

24 Willem
24 Burgundy בורגונדיה, הדוכסים

 Boerhaave, ּבֹורהאֶפה, הרמן
186 Herman

 Burcht Telingen ּבּורכט ֶטלינֶגן
182

105 Boreel, Jacob ּבֹוֶרל, יאקֹוב
 Beurs van ּבּורס פאן ֶּברלאֶחה

81 ,35 Berlage
)ה(בורסה לניירות ערך ראו ּבּורס 

פאן ֶּברלאֶחה
 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס

Hieronymus
הרוכל 203  

64 Bosch, Theo ּבֹוש, תיאו
ּבֹושָהאּוֶזן, פלוריס פאן 

185 Boschuysen, Floris van
 ,41 ,25 Begijnhof ֶּבָחיינהֹוף

79 ,73
אדריכלות 98  

ימים נפלאים באמסטדרם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 74  
79 Begijnhof ֶּבָחיינהֹוף, כנסיית

79 Begijntjes ֶּבָחיינטֶייס
בטיחות 256-7

בטיחות ובריאות 256-7
ּביאטריקס, המלכה לשעבר 

Beatrix
ויתור על הכתר 39  

חתונתה 38, 90  
בידור 47–240

באוויר הפתוח 241  
ג’אז 245, 247  

הזמנת כרטיסים 41–240  
כרטיסים מוזלים 241  

מוסיקה קלאסית ואופרה 244  
מוסיקת עם ומוסיקת עולם   

247 ,245–6
מועדוני גייז 246, 247  

מטיילים נכים 241  
מידע 240  

פופ, רוק ומועדונים 245, 247  
תיאטרון, מחול וקולנוע 3–242  

בידור באוויר הפתוח 53, 241, 244 

ביטוח
בריאות 257  

רכב 264  
206 Beeldentuin ֵּביילֶדנָטאּון

ֵּביילֶדנסטֹורם ))1566 
27 Beeldenstorm

38 Bijlmermeer ָּביילֶמרֵמייר
 Bilhamer, Joost ּבילהאֶמר, יֹוסט

82
ָאּוֶדה ֶקרק 68, 70  

188 Binnenhof )ּביֶננהֹוף )האג
95 Bicker, Jan ּביֶקר, יאן

95 Bickerseiland ּביֶקרֵסייָלנד
מסלול הליכה באיים המערביים   

160–61
בירה 220

חווית היינקן 45, 124  
חנויות 236, 238, 239  

משקאות 51–50  
תעשיית הבירה 25  
תקנות מכס 252  

בית הדין הבינלאומי לצדק )האג( 
192

בית היתומים הקטן 85
בית העירייה החדש, כיכר דאם 

)ֵהייֶדן( 76
בית חיים, בית קברות יהודי 156

בית־הדין לבוררות, האג 192
בית־היתומים העירוני לשעבר 113

מפת רחובות מאוירת 111  
בית־היתומים העתיק 85

 Grote בית־הכנסת הגדול
67 Synagoge

 Nieuwe בית־הכנסת החדש
66 Synagoge

בית־המשפט לערעורים 111, 113
בית־הספר ההולנדי לרכיבה 

 135 Hollandse Manege
85 ,84 Blaeu, Willem ּבָלאּו, ויֶלם

30 Blaeu, Joan ּבָלאּו, יֹוָאן
120 Blauwbrug ּבָלאּוּברּוך
מפת רחובות מאוירת 119  

 Blaaktoren )ּבלאקטֹוֶרן )רוטרדם
200

בלגיה 34
200 Blom, Piet ּבלֹום, ּפיט

ּבלּומּבֹוֶלנסטֵרייק )מחוז גידולי 
 Bloembollenstreek )הפרחים

182–3
93 Bloemgracht ּבלּומחראכט

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי מים 46

מפת רחובות מאוירת 90  
 Bloemenmarkt ּבלּוֶמנמארקט

125 ,19
בלט 242 

81 Bleys, AC .ּבֵלייס א.ס



נדקס  | אי  292293  | נדקס   אי

הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם 
 Hortus Botanicus Amsterdam

144 ,45
מפת רחובות מאויורת 142  

170 ,169 Hoorn הֹורן
242 Hoche, Lionel הֹוש, ליונל

החלקה על הקרח 55
 Het Houten ֶהט ָהאּוֶטן ָהאּוס

79 Huis
 Het Huis ֶהט ָהאּוס ֶמט ֶדה הֹופֶדן

93 met de Hoofden
מפת רחובות מאוירת 91  

 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס
114 ,45 Grachtenhuis

מפת רחובות מאוירת 111  
 Het )ֶהט חראֶפנסֵטיין )ָלייֶדן

Gravensteen
מפת רחובות מאוירת 184  

 Het Loo, Paleis ֶהט לֹו, ּפאֵלייס
208–9

 Het Loo, Paleis ֶהט לֹו, ּפאֵלייס
208–9

 Het )ֶהט ליֶפרדָיה )קֶנּולמן
38 Lieverdje

 Het Schip )ֶהט סכיּפ )ֶדה קֶלרק
153 ,99 ,37

 Heyden, Jan ֵהייֶדן, יאן פאן ֶדה
139 van der

בית העירייה החדש, כיכר דאם   
76

ֵהיימסֶקרק, אדמירל יאקֹוּב פאן 
 Heemskerk, Admiral Jacob

van
קברו 70  

 Heyn, Admiral ֵהיין, אדמירל ּפיט
Piet

קברו 196  
 Heineken, היינקן, ֶחרארד אדריאן

124 Gerard Adriaan
הילֶפרדינק, אדוארד אלכסנדר 

Hilverdink, Eduard Alexander
הרובע היהודי 35  

היסטוריה 39–21
היפים 38, 39

המחאות נוסעים 234, 258
 Hemert, ֶהֶמרט, אנתוני פאן

104 Anthony van
 Handel, הנדל, גיאורג פרידריך

178 George Frideric
הנדריק, ההגמון של בוואריה 

204 Hendrik
הנדריק, הנסיך )אחיו של וויליאם 

200 Hendrik )השלישי
הנדריק, הנסיך )בעלה של המלכה 

208 Hendrik )וילהלמינה
 Hendrik )הנדריק יֹונֶקרּפֵליין )רחוב

Jonkerplein
מסלול הליכה באיים המערביים   

161

הנדריקה מריה )בית־סירה( 
115 Hendrika Maria

הנחות
בידור 241  

כרטיסי טיסה 3–262  
כרטיסי רכבת 264  

 Hepworth, ֶהּפוורת’, ברברה
206 Barbara

 Herdenkingsdag ֶהרֶדנקינגסדאך
52

ֶהרמיטאז’ אמסטרדם, מוזיאון 
147 Hermitage Amsterdam

33 Herengracht ֶהֶרנחראכט
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 47
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–107
עיקול הזהב 109, 111, 114  

ֶהֶרנחראכט )ֶּברקָהייד( 107
ֶהֶרנחראכט )ּפרינס( 106

השכרה
אופניים 270, 271  
בתי־סירות 273  

מכונית 266, 267  
התקוממות הפטריוטים )1787( 

33 ,32

ו
107 J ,Wagenaar ואֶחנאר, יאן

 Waterlooplein ואֶטרלֹוּפֵליין
65 ,11

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

 Waaij, ָוָאיי, ניקולאס פאן ֶדר
Nicolas van der

ילדות יתומות הולכות לכנסייה 85  
62 ,25 Waag ואך

מפת רחובות מאוירת 61  
244 Waalse Kerk ואלֶסה ֶקרק

 Van Gogh ואן גוך, מוזיאון
136–7 Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 10,   
13 ,12

מפת רחובות מאוירת 128  
 Van ואן גֹוך )פאן חֹוך(, וינסנט

Gogh, Vincent
דיוקן עצמי עם כובע קש 42  

הזורע בארל 100  
חדר השינה בארל 136  

חמניות 136  
מרפסת בית הקפה בלילה 206  

ּפֶייָטה )בהשראת ֶדָלקרּוָאה( 137  
שדה חיטה עם עורבים 137  
 Van ואן גֹוך )פאן חֹוך(, תיאו

136 ,44 Gogh, Theo

Veber, Jean ֶוֶּבר, ז’אן
המלכה וילהלמינה 35  

וואֶכָּבאּו )ָאלקמאר( 
170 Waaggebouw

34 Waterloo )1815( ווטרלו, קרב
וויליאם השלישי, מלך אנגליה 

William III
השתלטותו על כס המלוכה   

באנגליה 31
מותו 32  

נישואיו 29  
ּפאֵלייס ֶהט לֹו 208  

172 Wieringen ווירינֶכן
Wolter, H .וולֶטר, ה

סדנת היזע 34  
44 Warhol, Andy וורהול, אנדי

188 ,29 Witt, Jan de ויט, יאן ֶדה
Wit, Jacob de ויט, יאקֹוּב ֶדה

מוזיאון אמסטרדם 85  
מוזיאון התנ״ך 115  

מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן 122  
ָקייֶזרסגראכט 101  
ָרייקסמּוֵזיאּום 133  

 Witt, Cornelius ויט, קורנליוס ֶדה
188 ,29 de

 Weissman, ֵוייסמאן, אדריאן ויֶלם
138 ,35 AW

 Weissenbruch, ֵוייֶסנּברּוך, הנדריק
133 Hendrik

 Wilde, Jacob וילֶדה, יאקֹוּב ֶדה
100 de

 Wilhelmina, וילהלמינה, המלכה
Queen

דיוקנה 35  
הכתרתה 77  

ויתור על הכתר 38  
 Wilhelmina וילהלמינה מפרוסיה

33
 Willet, Abraham ויֶלט, אּברהם

122
122 Willet, Louisa ויֶלט, לואיזה
Willet- ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן, מוזיאון

 ,33 Holthuysen Museum
122–3

המיטב של אמסטרדם: מוזיאנים   
44 ,43

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 118  
 Willibrord, ויליּברֹורט, הקדוש

204
Willem- וילם אלכסנדר, המלך

39 Alexander
34 Willem I ויֶלם הראשון, המלך
29 Willem II ויֶלם השני, המושל

 Willem II ויֶלם השני, המלך
95 ,34

ד
 Dam tot דאם טֹוט דאמלֹוּפ

54 Damloop
97 ,12 Dam דאם, כיכר

בתי־מרקחת 257  
מסלול הליכה לצד התעלות 100  

96 ,13 Damrak דאמראק
דאן, קארין 92

 De )ֶדה ּבּוֶפל )ספינת מלחמה
200 Buffel

 144 De Burcht ֶדה ּבּורכט
מפת רחובות מאוירת 142  

187 De Burcht )ֶדה ּבּורכט )ָלייֶדן
 De Dageraad ֶדה דאֶכראד, שיכוני

153 ,151 ,37
ֶדה האֶלן הארֶלם )פֵלייסהאל 

 De Hallen )וֶפרֶווייהאל
178–9 Haarlem

ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה, פארק לאומי 
 Nationale Park De Hoge

206–7 Veluwe
 De Gooyer ֶדה חֹוֶייר, טחנת־הרוח

146 ,141 ,33
112–13 De Melkweg ֶדה ֶמלקֶווך

מפת רחובות מאוירת 110  
 De Star Hofje ֶדה סטאר הֹופֶייה

94
 De Stijl דה סטייל, תנועה באמנות

205 ,138
242 De Parade ֶדה ּפאראֶדה
117 De Pijp ֶדה ָּפייּפ, רובע

 De Vergulde ֶדה ֶפרחּולֶדה סֶטר
101 Ster

 De Kooning, ֶדה קּונינג, ויֶלם
 139 Willem

 De ֶדה קרּוָקאּוס, מוזיאון
Cruquius Museum

טיול בשדות הפרחים 182  
 ,109 De Krijtberg ֶדה קָרייטֶּברך

114
מפת רחובות מאוירת 111  

דואר 261
דואר, שירותים 261

Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז’אן
ז’ארָדן ֶד’ֶאמאיל 206  

 Domtoren )דֹומטֹוֶרן )אּוטֶרכט
204

204 Domkerk )דֹומֶקרק )אּוטֶרכט
 Doesburg, דּוסּבּורך, תיאו פאן

138 Theo van
130 Dordrecht דֹורדֶרכט

 Dortsman, דֹורטסָמן, ָאדריָאן
Adriaan

לּוֶתרֶסה ֶקרק 29, 80  
מוזיאון פאן לֹון 124  

דיוקן בעל שבע אצבעות של האמן 
)שאגאל( 138

דיוקן החתונה )האלס( 132
דיוקן עצמי בדמות פאולוס השליח 

)רמברנדט( 28, 132
דיוקן עצמי עם כובע קש )ואן 

גֹוך( 42
דיוקן של אּברהם ויֶלט )מניֶצ'ך( 

122
דיוקן של גבר ממשפחת ֶלסּפיֶנט 

)ֶממלינג( 190
דיוקנה של קורנליה קלאסדר פֹוכט 

)האלס( 181
 Dietrich, Marlene דיטריך, מרלן

125
 Dijck, Floris ָדייק, פלוריס פאן

van
טבע דומם 180  

דירות להשכרה 215
ֶדלּוגאן וָמייסל, אדריכלים 
39 Delugan & Meissl

194–7 Delft ֶדלפט
אריחים 28, 173, 197  

חרסינת ֶדלפט 197, 237  
מפת רחובות מאוירת   

 194–5
 Delfshaven )ֶדלפסהאֶפן )רוטרדם

200
)ה(דמוקרטים הנוצריים 39

דמי כניסה 253
Drie Hendricken דרי ֶהנדריֶקן

מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  
דרכונים 252

אבידות 257  

ה
188–93 Hague האג

האג, אסכולת 133
69 Hudson, Henry האדסון, הנרי

 Huysum, Jan ָהאּוסּום, יאן פאן
van

טבע דומם עם פרחים ופירות 42,   
133 ,132

 Hagen, האֶחן, ד”ר אברהם פאן
124 Dr Abraham van

 Hagenbeer האֶחנֵּבייר, האחים
187

ָמאּוריצָהאּוס 44, 91–190  
מפה 189  

האכלת הרעבים )האמן מָאלקמאר( 
132

האלס, פראנס 44
דיוקן החתונה 132  

דיוקנה של קורנליה קלאסדר   
פֹוכט 181

מוזיאון פראנס האלס )הארֶלם(   
180–81 ,178 ,44 ,32

סעודת קציני המשמר האזרחי   
ע”ש גיאורגיוס הקדוש 180 

קברו 178  
ָרייקסמּוֵזיאּום 132  

 Haan, האן, יאקֹוּב ישראל ֶדה
92 Jacob Israël de

86 Hartman, Jan הארטָמן, יאן
176–81 ,12 Haarlem הארֶלם

מוזיאון פראנס האלס 178,   
180–81

מפת רחובות מאוירת 7–176  
 Haarlemmerpoort הארֶלֶמרּפֹורט

95
 ,24 Habsburg הבסבורג, שושלת

26 ,25
הגן הבוטאני המלכותי 

של אוניברסיטת ָלייֶדן 
 Hortus Botanicus der

186 Rijksuniversiteit Leiden
מפת רחובות מאוירת 184  

הדפסים, חנויות 237, 238, 239
הוברטוס הקדוש, אכסנייה 

206 Jachthuis St Hubertus
הּוֶגנֹוטים 29, 89

הודו המזרחית, חברה ראו חברת 
הודו המזרחית

85 Hooch, Pieter de הֹוך, פיטר
Hoogstraat )הֹוכסטראט )ָלייֶדן

מפת רחובות מאוירת 185  
 Holthuysen, הֹולטָהאּוֶזן, פיטר

122 Pieter
הולנד, פסטיבל 53, 242, 243

הולנד, רוזני 22, 24
האג 188  

הארֶלם 178  
הולנדית 

כללי התנהגות 253  
שיחון 309-12  

 Hollandsche הֹולנדֶשה מאֶנֶחה
135 Manege

הּולסט, אדמירל אברהם פאן ֶדר 
 Hulst, Admiral Abraham

van der
קברו 70  

 Holst, Rik הֹולסט, ריק רֹולאנד
144 Roland

הומואים ולסביות, מטיילים 254, 
255

מועדונים 246, 247  
מלונות 214, 215  

 Homomonument הֹומֹומֹונּוֶמנט
92

מפת רחובות מאוירת 91  
 Husly, Jacob הּוסלי, יאקֹוּב אֹוֶטן

115 ,103 ,98 ,33 Otten
 ,94 Hofjes )הֹופֶייס )בתי־מחסה

99 ,95
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חתולים
קאֶטנָקּביֶנט 104, 114  

חתירה בסירות, תחרויות 54

ט
 Tavenraat, טאֶבנראט, יוהאנס

133 Johannes
טבע דומם )ואן ָדייק( 180

טבע דומם עם פרחים ופירות 
)ָהאּוסּום( 42, 132, 133

 Zoölogisch טבע, מוזיאון ה
145 ,45 Museum
טבעת התעלות 36

טבעת התעלות, מזרח 25–117
מלונות 19–216  
מסעדות 9–228  
מפת האזור 117  

מפת רחובות מאוירת 19–118  
טבעת התעלות, מערב 95–89

מלונות 18–216  
מסעדות 7–226  
מפת האזור 89  

מפת רחובות מאוירת: רובע   
יֹורדאן 91–90

טבעת התעלות, מרכז 15–109
מלונות 217, 218  
מסעדות 8–227  
מפת האזור 109  

מפת רחובות מאוירת:   
ָליידֶסּבּורט 110-11

175 Wind turbines טורבינות־רוח
80 Torensluis טֹוֶרנסָלאּוס

 Tuschinski, טּושינסקי, אברהם
125 Abraham

 Tuschinski טּושינסקי תיאטר
243 ,125 ,37 Theater

טחנות קמח 175
טחנות־רוח 7–26, 166, 175

היום הלאומי לטחנות־רוח 52  
זאנֶסה סכאנס 174  

טחנת־הרוח ֶדה חֹוֶייר 33, 141,   
146

טחנת־הרוח ריֶקר   
)ָאמסֶטלּפארק( 156

טחנת־הרוח ריֶקר )ָאמסֶטלּפארק( 
156 Rieker

טיולים מאורגנים 266, 267
אופניים 271  

תעלות 272, 273  
טיולים מאורגנים 266, 267

אופניים 271  
תעלות 272, 273  

טיטוס ליד שולחן הכתיבה 
)רמברנדט( 203

 Teyler ֵטייֶלר פאן ֶדר הּולסט, פיטר
179 van der Hulst, Pieter

 Teylers )ֵטייֶלרס, מוזיאון )הארֶלם
179 ,177 Museum

139 Tinguely, Jean טינֶגלי, ז’אן
טיסה 3–262, 265

טיפים
מוניות 267  

מסעדות 221, 253  
טלוויזיה 261

טלפונים 260
טלפונים 260, 261

טלפונים ניידים 260, 261
טמפרטורות 55

 30, Tasman, Abel טסמן, ָאֶּבל
170

114 Tepe, Alfred ֶטֶּפה, אלפרד
 ter Borch, ֶטר ּבֹורך, ֶחרארד

132 Gerard
פליית כינים 191  

טרֹומּפ, אדמירל מארֶטן פאן 
Tromp, Admiral Maarten van

קברו 196  
 Troost, Cornelis טרֹוסט, קורנליס

132
קבלת אורחים 32  

 Tropenmuseum טרופי, המוזיאון
154–5

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 43, 45

64 Trip, Hendrick טריּפ, הנדריק
64 Trip, Lodewijk טריּפ, לּוֶדֵוויק

 Trip, טריּפ, קָתרינה אליזבת
124 Catharina Elisabeth

64 Trippenhuis טריֶּפנָהאּוס
מפת רחובות מאוירת 61  

י
101 Yab Yum יאּב יּום, בית־בושת
144 Jansma, Rein יאנסָמה, ֵריין

יהודי הולנד, מצבת הזיכרון 
 Hollandsche Schouwburg

144 ,44
מפת רחובות מאוירת 142  

יהודי, רובע 65
מהומות ניּומארקט 38  

יהודים
בית אנה פרנק 10, 12, 13,   
92–3 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7

בית הקברות היהודי בית חיים   
156

בית־הכנסת הפורטוגזי 11, 44,   
 68

גירושם 36, 37, 85  
גירושם על ידי הנאצים 94  

הגירה לאמסטרדם 32  
היסטוריה 34, 66  

המוזיאון להיסטוריה יהודית 11,   
66–7 ,44 ,43

ואֶטרלֹוּפֵליין 11, 65  
ליטוש יהלומים 163  

מוזיאון המחתרת של אמסטרדם   
147

מצבת הזיכרון ליהודי הולנד 142,   
144

יהודית הורגת את הֹולֹוֶפרֶנס 
)קראֶּבט( 198

 Joods יהודית, המוזיאון להיסטוריה
66–7 Historisch Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 43, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 11  
יהלומים

אגודת עובדי היהלומים בהולנד   
144

היסטוריה 34  
חנויות 237, 238, 239  

יהלומי קֹוסֶטר 127, 129, 134  
מפעל היהלומים גאסאן 13, 163  

 204 Johan יוהאן, רוזן נאסאו
 ,38 Juliana יוליאנה, המלכה

193 ,84
ויתור על הכתר 39  

 The )יום הדין )לוקאס פאן ֶלייֶדן
186 Last Judgment

יום הזיכרון לשביתת פועלי הנמל 
55 Februaristaking

יום הציד )ּבראֶקנסיק( 83
 Jong, יֹונג, היימן לואיס ֶדה

Heyman Louis de
טּושינסקי תיאטר 125  

89 Jordaan יֹורדאן
בתי־מרקחת 257  

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מהומות 36, 37, 94   
מסלול הליכה ברובע 160  

מפת רחובות מאוירת 91–90  
פסטיבל יֹורדאן 54  

יין 220
הקצבה פטורה ממכס 252  

ּפרּופלֹוקאֶלן )ברים לטעימת יין(   
50

ילדות יתומות הולכות לכנסייה 
)ָוָאיי( 85

ילדים, טיול עם 9–248
גני־חיות וחוות עירוניות 248  

יום משפחתי 11  
מלונות 214, 248  

מסעדות 249  
ספורט ושעשועים 9–248  

קניות 249  
שמרטפות 248  

תיאטראות ומוזיאונים 248, 249  
)ה(ימי, המוזיאון )רוטרדם( 

 Maritiem Museum Prins
200 Hendrik

 Willem ויֶלם הרביעי, המושל
32 IV

 Willem ויֶלם החמישי, המושל
33 V

 Willem ויֶלם החמישי, הנסיך
189 V

Willem ’ויֶלם לבית אורנג
אחוזת הקבר 195, 196  

דיוקנו 26  
המרד ההולנדי 27  

הקמת העיר ָלייֶדן 186  
סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 198,   

199
רציחתו 26, 27, 194, 197  

156 Wils, J .וילס, י
 Wirkkala, Tapio וירקאָלה, טאּפיֹו

138
 Westfries )ֶוסטפריס, מוזיאון )הֹורן

170 Museum
 Wester Amstel ֶוסֶטר אמסטל

156
 Westergasfabriek ֶוסֶטרָחזָפּבריק

243 ,242 ,153
Westerstraat ֶוסֶטרסטראט

מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   
ובאיים המערביים 160

153 ,95 Westerpark ֶוסֶטרּפארק
 ,88 ,29 Westerkerk ֶוסֶטרֶקרק

158 ,92
ימים נפלאים באמסטרדם   

12–13 ,10–11
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

מפת רחובות מאוירת 90  
קונצרטים 244  

115 Writs, Willem וריץ, ויֶלם
132 ,44 Vermeer, Jan ורמיר, יאן

נוף העיר ֶדלפט 195  
ורמיר ֶסנטרּום )ֶדלפט( 197  

מוזגת החלב 130, 132  
מכתב האהבה 28  

נערה עם עגיל פנינה 191  
קברו 196  

ָרייקסמּוֵזיאּום 132  
191 Vermeer, Maria ורמיר, מריה

 Werff, ֶורף, אדריאן, פאן ֶדר
132 Adriaan van der

ז
242 Zadek, Peter זאֶדק, פטר

 39 Zuidas ָזאּודאס
 ,167 ,113 Zuiderzee ָזאּוֶדר, ימת

172–3
64 Zuiderkerk ָזאּוֶדרֶקרק

היסטוריה 28  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
מפת רחובות מאוירת 61  

95 Zandhoek זאנדהּוק
מסלול הליכה באיים המערביים   

161
167 Zandvoort זאנדפֹורט

 Zaanse Schans זאנֶסה סכאנס
174

 Zocher, זֹוֶכר, יאן דויד ולואי פאול
134 JD and LP

94 Zon’s Hofje זֹונ’ס הֹופֶייה
)ה(זורע בארל )ואן גוך( 100

69 Zeedijk ֵזייָדייק
זכוכית, חנויות 238, 239

זנות
רובע החלונות האדומים 62  

 182 Jacqueline ז’קלין מבוואריה
 Gerards, ֶז’ראר, ָּבלָתזאר

 197 Balthasar

ח
198–9 Gouda ָחאּוָדה

Galgenstraat חאלֶחנסטראט
מסלול הליכה באיים המערביים   

161
13 Gassan חאסאן, יהלומי

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

חברת הודו המזרחית 31
אֹוסטינדיש ָהאּוס 61, 64  

ֶאנטֶרּפֹוטדֹוק 146   
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם   

144
מוזיאון ימת ָזאּוֶדר 172  

מֹונֶטלּבאנסטֹוֶרן 68  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162, 163
פשיטת הרגל של החברה 33  

תור הזהב 30  
חברת הודו המערבית 30

חברת המסחר ההולנדית 120
חג המולד 55

חגים לאומיים 55
חדר השינה בארל )ואן גוך( 136

חווית היינקן 45, 124
ימים נפלאים באמסטרדם 13  

חוות עירוניות 248
חוות עירוניות 248

)ה(חוחית )פבריציוס( 191 
 Goltzius, חֹולטציּוס, הנדריק

 Hendrick
מרקורי 181  

 Gosschalk, חֹוסכאלק, איסאק
107 Isaac

חורף באמסטרדם 55
חורף באמסטרדם )סֶכנק( 32

חורף הרעב )1944-45( 36, 37
)ה(חותם של אמסטרדם 25

)ה(חותר )ּבֹוש( 203
125 Gidding, Jaap חידינג, יאּפ

ָחייסּבֶרכט פאן אמסטל 
 ,22 Gijsbrecht van Amstel

24 ,23
 Gildemester, חילֶדֶמסֶטר, יאן

103 Jan
חירום, שירותים 7–256

 ,59 Geldersekade ֶחלֶדרֶסקאֶדה
162 ,63

)ה(חלונות האדומים, רובע 62
בטיחות 256  

מפת רחובות מאוירת 60  
חלוקת הלחם )ָפלֶקרט( 29

חלפנות, משרדים 258
 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום )האג
192 Gemeentemuseum

חמניות )ואן גוך( 136
 Gendt, ֶחנדט, אדולף ֵליֹונארד פאן

AL Van
ּבּונֶחָהאּוס 100  

בית־הספר ההולנדי לרכיבה 135   
סטאדסָכאּוּבּורך 113  
סנטראל סטאסיון 81  

קֹונֶסרטֶחָּבאּו 35, 128, 134  
חנוכה 67
חניה 267

 Grachtengordel חראכֶטנחֹורֶדל
117 ,90 ,89

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מסלול הליכה לצד התעלות 106  
מפת רחובות מאוירת:   
ָאמסֶטלֶפלד 19–118

חראֶפנסֶטֶננּברּוך )הארֶלם( 
177 Gravenstenenbrug
חראֶפסאנֶדה, ָארֶנט פאנ’ס 

186 Gravesande, Arent van’s
חרֹוֶטה ֶקרק )ָאלקמאר( 170

חרֹוֶטה ֶקרק )האג( 188
חרֹוֶטה ֶקרק )הארֶלם( 177, 178
30 Grotius, Hugo חרוטיוס, הוגו
113 Greef, Jan de חֵרייף, יאן ֶדה

חרסינה
אריחים 197, 237  

בתים מחרסינה 236  
חנויות 238, 239  

חרסינת ֶדלפט 28, 173, 197  
 Hash חשיש ומריחואנה, מוזיאון
 Marijuana Hemp Museum

63 ,45 ,41
מפת רחובות מאוירת 60  

חשמל 255
חשמלית 248, 268

חשמלית המוזיאונים 157  
 Electrische חשמלית המוזיאונים

 157 Museumtramlijn
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מאּוריץ, יוהאן, רוזן נאסאו 
190 Maurits, Johann

 Mauritshuis )מאּוריצָהאּוס )האג
190–91 ,44

 Magna Plaza מאחָנה פלאזה
80 ,19

121 Mager מאֶחר, האחיות
 ,46 Magere Brug מאֶחֶרה ּברּוך

121
המיטב של אמסטרדם 41  
מפת רחובות מאוירת 119  

 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
138 ,44

 Meyer & Van מאייר ופאן שֹוֶטן
39 Schooten

 Malevich, מאֶלביץ’, קאזימיר
139 Kazimir

 Manen, Hans מאֶנן, האנס פאן
242 van

168 Maas מאס, נהר
 Maes, Nicolaes מאס, ניקולאס

132
208 Marot, Daniel מארֹו, דניאל

 Marum, Pieter מארּום, פיטר פאן
177 van

25 Maria מארי מבורגון
174 ,13 Marken מארֶקן

 Marker )מארֶקר, מוזיאון )מארֶקן
174 Museum

ִמבשלות בירה ראו בירה
מגדל בבל )ברויגל( 203

מהומות תפוחי־האדמה )ָּבאּוט( 36
מהירות נסיעה מותרת 5–264
)ה(מהפך )1578( 26, 27, 71, 

86 ,85
Moederhuis מּוֶדרָהאּוס

מפת רחובות מאוירת 142  
גלריית המשמר האזרחי 84   
הדנ״א של אמסטרדם 84-5  

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 42, 44

מפת רחובות מאוירת 9–128  
מודרניסטית, התנועה 138 

מוזגת החלב )ורמיר( 130, 132
Museumplein מּוֵזיאּומּפֵליין

מוזיאון אמסטרדם 82-5
תרשים המבנה 3–82  

בית־היתומים העתיק 85   
לשכת ההנהלה 84   

מפת רחובות מאוירת 74  
מידע שימושי 83  

)ה(מוזיאון הלאומי לעתיקות )ָלייֶדן( 
 Rijksmuseum van Oudheden

187
מפת רחובות מאוירת 184  

)ה(מוזיאון העירוני ֶדה פאלק 
 Stedelijk )לטחנות־רוח )ָלייֶדן

187 Molenmuseum de Valk

)ה(מוזיאון העירוני של האג 
 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום( )האג(

192 Gemeentemuseum
מוזיאון הצילום של אמסטרדם 

120 ,45 FOAM Museum
 Bijbels Museum מוזיאון התנ”ך

114–15 ,45
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 110  

)ה(מוזיאון להיסטוריה של האג 
 Haags Historisch )האג(

189 Museum
מוזיאון קרּוֶלר-מּוֶלר )ֶדלפט( 206

מוזיאונים וגלריות )כללי(
דמי כניסה 253  

המיטב של אמסטרדם 5–42  
מוזיאונים לילדים 248  

ליל המוזיאונים 54  
סוף השבוע הלאומי למוזיאונים   

52
שעות פתיחה 253  

מוזיאונים וגלריות )פרטני(
ארכיון העיר אמסטרדם   

120 Stadsarchief Amsterdam
206 Beeldentuin ֵּביילֶדנָטאּון  

 ,10 Anne Frank בית אנה פרנק  
 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7 ,13 ,12

92–3
גלריית הנסיך ויֶלם החמישי   

 Galerij Prins Willem V )האג(
189

ֶדה האֶלן )פֵלייסהאל וֶפרֶווייהאל;   
 De Hallen Vleeshal )הארֶלם

178–9 and Verweyhal
 Het ֶהט חראכֶטנָהאּוס  

45 Grachtenhuis
המוזיאון הטרופי   

 ,45 ,43 Tropenmuseum
154–5

המוזיאון הימי )רוטרדם(   
 Maritiem Museum Prins

200 Hendrik
המוזיאון הלאומי   

הפתוח למורשת הולנד 
 Nederlands )ָארנֶהם(

207 Openluchtmuseum
המוזיאון הלאומי לאתנולוגיה   

 Museum Volkenkunde )ָלייֶדן(
186–7

המוזיאון הלאומי לעתיקות   
 Rijksmuseum van )ָלייֶדן(

187 ,184 Oudheden
המוזיאון המרכזי של אּוטֶרכט   

204–5 Centraal Museum
המוזיאון העירוני ֶדה ָלֶקנהאל   

 Stedelijk Museum de )ָלייֶדן(
186 Lakenhal

המוזיאון העירוני ֶדה פאלק   
 Stedelijk )לטחנות־רוח )ָלייֶדן

187 Molenmuseum de Valk
המוזיאון העירוני ֶהט ּפרינֶסנהֹוף   

 Stedelijk Museum Het )ֶדלפט(
197 ,194 Prinsenhof

המוזיאון העירוני של האג   
 Haags )ֶחֵמינטמּוֵזיאּום; האג(

192 Gemeentemuseum
המוזיאון לאמנות מהעולם   

 Wereldmuseum )רוטרדם(
201

המוזיאון להיסטוריה יהודית   
 ,11 Joods Historisch Museum

66–7 ,44 ,43
המוזיאון להיסטוריה של האג   

 Haags Historisch )האג(
189 Museum

 Zoölogisch המוזיאון לטבע  
145 ,45 Museum

וואֶכָּבאּו )ָאלקמאר(   
170 Waaggebouw

 Vermeer )ורמיר ֶסנטרּום )ֶדלפט  
197 Centrum

 Heineken חווית היינקן  
124 ,45 ,13 Experience

 Royal )חרסינת ֶדלפט )ֶדלפט  
197 Delft

ָמאּוריצָהאּוס )האג(   
190–91 ,44 Mauritshuis

 Edams )מוזיאון ֶאדאם )ֶאדאם  
171 Museum

מוזיאון אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ   
 Museum Ons’ Lieve סֹולֶדר
 ,13 ,12 ,11 Heer op Solder

86–7 ,44 ,43 ,41
 Allard מוזיאון אלארד ּפירסֹון  

80 ,45 Pierson Museum
 Amsterdam מוזיאון אמסטרדם  

82–5 ,74 ,44 ,42 Museum
מוזיאון ּבֹוימאנס פאן ּבֹוינינֶחן   

 Boijmans Van )רוטרדם(
 Beuningen Museum

202–3 ,44 Rotterdam
מוזיאון ּבּורהאֶפה )ָלייֶדן(   

186 Museum Boerhaave
 Museum )מוזיאון ּבֶרדיּוס )האג  

188 Bredius
מוזיאון בתי־הסוהר   

 Rijksmuseum )האג(
188–9 Gevangenpoort

מוזיאון בתי־הסירה 115  
מוזיאון ֶדה סּפילטֹוֶרן   

)מֹוניֶקנדאם( 
 Waterlandsmuseum de

171 Speeltoren

ימת ָזאּוֶדר, מוזיאון 
 ,45 Zuiderzeemuseum

172–3
220–21 ,95 ,50 Jenever ֶיֵנייֶפר

יצירה באדום, בשחור, בכחול, 
בצהוב ובאפור )מֹונדריָאן( 138 

ישועים 114
יתושים 256

כ
כבישים מהירים 169, 5–264

כדורגל 38
כייסים 256

כיכר דאם )לינֶחלּבאך( 9–28
כיכר השוק בהארלם, עם הכנסייה 

הגדולה, או כנסיית סינט 
ּבאבֹו, שוק הבשר ושוק הדגים 

)ֶּברקָהייד(
כיסא כחול ואדום )ריטֶפלד( 138
)ה(כלה היהודית )רמברנדט( 44, 

132
כללי התנהגות
עישון 253  

במסעדות 221  
כניסת החיילים הפרוסיים 

לאמסטרדם 33
כנסיות )כללי(

מופעי מוסיקה 244  
כנסיות )פרטני(

ָאּוֶדה ֶקרק )אמסטרדם( 12, 13,   
 ,70–71 ,59 ,58 ,41 ,25 ,24

244
ָאּוֶדה ֶקרק )ֶדלפט( 194, 196  

אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדר 12,   
41

אֹוסֶטרֶקרק 163  
אּורָּבנּוסֶקרק )ָאּוֶדרֶקרק ָאן ֶדה   

אמסטל( 156
ָאמסֶטלֶקרק 104, 118, 121  

ֶאנֶחלֶסה ֶקרק 79, 244  
ֶּבָחיינהֹוף 79  

ֶדה קָרייטֶּברך 109, 111, 114  
דֹומֶקרק )אּוטֶרכט( 204  

ואלֶסה ֶקרק 244  
ֶוסֶטרֶקרק 11–10, 13–12, 29,   

244 ,160 ,158 ,92 ,90 ,88
ָזאּוֶדרֶקרק 28, 61, 64, 162  

חרֹוֶטה ֶקרק )ָאלקמאר( 170  
חרֹוֶטה ֶקרק )האג( 188  

חרֹוֶטה ֶקרק )הארֶלם( 177, 178  
לּוֶטרֶסה ֶקרק 29, 81–80  

מוזיאון אֹונס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ   
סֹולֶדר 11, 13, 7–86

מוזיאון ימת ָזאּוֶדר 172  
מֹוֶזס ֶאן ָאארֹון ֶקרק 65  

נֹורֶדרֶקרק 94, 160, 244  
ניּוֶאה ֶקרק )אמסטרדם( 12, 13,   

244 ,76–7 ,75 ,25 ,24 ,19

ניּוֶאה ֶקרק )ֶדלפט( 195, 196  
סיינט היפוליטוס )ֶדלפט( 194  

סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 9–198  
סינט ניקֹולאסבזיליק 81  

פֹונֶדלֶקרק 135  
ּפיֶטרסֶקרק )אּוטֶרכט( 205  

ּפיֶטרסֶקרק )ָלייֶדן( 185, 187  
תֹומאסֶקרק 244  

)ה(כנסייה הקתולית 86
הֹופֶייס 95  
כסף 9–258

כספומטים 258
כרזות, חנויות 238, 239

כרטיס חופשי לתחבורה הציבורית 
269 Chipkaart

כרטיסי אשראי 258
תשלום בחנויות 234  

כרטיסים
טיסה 3–262  

מופעי בידור 41–240  
תחבורה ציבורית 268, 269  

כרכובים, אדריכלות בתי תעלות 98
כתב־הזכויות למעבר חופשי 23

כתבי־עת 235, 239, 261

ל
לאומי, היום לטחנות־רוח 

52 Nationale Molendag
 Lairesse, ָלאיֶרֶסה, ֶחרארד ֶדה

Gérard de
מריה הקדושה מאמסטרדם זוכה   

לכבוד עמה 20
ציורי־קיר 124  

תריסי העוגב בֶוסֶטרֶקרק 92  
 Lastman, Pieter לאסטמן, פיטר

10
133 Le Corbusier ֶלה קרּבּוזייה

 Louis XIV לואי ה־14, מלך צרפת
31 ,29

 Louis לואי נפוליאון, המלך
85 ,78 ,34 ,33 ,32 Napoleon

לוחות־קיר 99
 Logteren, לֹוכֶטֶרן, איכָנטיּוס פאן

152 Ignatius van
 Lucas van לוקאס פאן ֵלייֶדן

132 Leyden
יום הדין 186  

 ,29 Lutherse Kerk לּוֶתרֶסה ֶקרק
80–81

לוונהוק, אנטוני ואן 
Leeuwenhoek, Antonie van

קברו 194  
 Leibovitz, Annie לייבוביץ, אנני

120
184–7 Leiden ָלייֶדן

מפת רחובות מאוירת 182-3  
ָלייֶדן, המצור )1574( 198

Leidsebuurt ָליידֶסּבּורט
מפת רחובות מאוירת 11–110  

 ,108 Leidsegracht ָליידֶסכראכט
113

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי־מים 46

מסלול הליכה לצד התעלות 103  
מפת רחובות מאוירת 110  
112 Leidsepoort ָליידֶסּפֹורט

112 ,11 Leidseplein ָליידֶסּפֵליין
מפת רחובות מאוירת 110  

 Lightfoot, Paul ָלייטפּוט, פול
242

 Leenhof, ֵליינהֹוף, פרדיננד
Ferdinand
מרקורי 129  

ֵלייֶפנסֶפרֶזֶקרינגסָּבנק 
ההולנדי הראשון, בניין 
 Eerste Hollandsche

 Levensverzekeringsbank
Building

מפת רחובות מאוירת 91  
54 Museumnacht ליל המוזיאונים

 Ligne, לין, ז’אן ֶדה, רוזן ָאֶרמֶּברג
198 Jean de

Linnaeushof ליָנאּוסכֹוף
טיול בשדות הפרחים 182  

Lingelbach, Jan לינֶגלּבאך, יאן
כיכר דאם 9–28  

Lindengracht לינֶדנחראכט
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 161  

לינה בבתים פרטיים 215 
ליֶסה 183

טיול בשדות הפרחים 182  
ללא כותרת )ג'ונס( 139

 Lelie, Adriaan ֵללי, אדריאן ֶדה
133 de

113 Lely, Cornelis ֶללי, קורנליס
לסביות מטיילות ראו הומואים 

ולסביות מטיילים
Lastageweg ָלסָטֶחֶווך

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 162

220 Lekkertjes ֶלֶקרטֶייס
לשכות מידע לתיירים 3–252, 255

מ
 Madame מאדאם טוסו, מוזיאון

78 Tussauds Scenerama
מפת רחובות מאוירת 75  

 Maduro, מאדּורֹו, ֶחאֹורֶחה
193 George

193 Maduro, JML מאדּורֹו, י.מ.ל
 Madurodam )מאדּורֹודאם )האג

193
146 Muiderpoort ָמאּוֶדרּפֹורט
 Mauve, Anton מאּוֶפה, אנטון

133
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 Mey, Johan ֵמיי, יוהאן פאן ֶדר
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123 Meissen ֵמייֶסן, חרסינה
187 Mayflower מייפלאוור
104 Meijer, B ֵמֶייר, ּברֶטה

 Müller, מיֶלר, כריסטיאן
178 Christiaan

30 Minuit, Peter מיָנאּוט, פיטר
 1648( Munster( מינסֶטר, אמנת

31
145 Micropia מיקרֹוּפָיה

מפת רחובות מאוירת 142  
54 Grachtenrace מירוץ התעלות

מכבי־אש 257
 ,45 ,39 EYE מכון ָאיי לקולנוע

153 ,135
טיול בשדות הפרחים 3–182  

)ה(מכון ההולנדי הקולוניאלי 154
)ה(מכון הטרופי המלכותי 154

מכונית, טיולים מאורגנים
מכונית

נהיגה באמסטרדם 7–266  
נהיגה אל אמסטרדם וממנה   

264–5
חניה 267  

אנשי עסקים 219  
הומואים ולסביות 214, 215  

הזמנות ותשלומים 213  
השכרת רכב 266, 267  

ילדים 214, 248  
ליד תעלות 216  

מטיילים נכים 214  
משפחתיים 18–217  

מכס 252, 255
מכס, פטור 252

מכתב האהבה )ורמיר( 28
מלונות 19–212

דירוג מלונות 213  
נושאיים 216-217  

פאר 218-19  
ָארנֶהם 207  

בית אנה פרנק 10, 12, 13,   
92–3 ,90 ,44–5 ,42 ,36–7

ֶּבפָריידינגסדאך 52  
הנחות ומבצעים 213, 215  

ֶהרֶדנקינגסדאך 52  
מחירים 13–212  

מלונות פאר 218-19
מלחמת העולם הראשונה 36

מלחמת העולם השנייה 7–36
מצבת הזיכרון ליהודי הולנד 144  

הֹומֹומֹונּוֶמנט 91, 92  
האנדרטה הלאומית 75, 78  
אנדרטת ראֶפנסּברּוק 129  
מוזיאון המחתרת 45, 147  

Memling, Hans ֶממלינג, הנס
דיוקן של גבר ממשפחת ֶלסּפיֶנט   

190

 Mengelberg, ֶמנֶגלֶּברג, אֹוטֹו
77 Otto

30 Manhattan מנהטן
Mniszech, André מניֶצ'ך, ָאנדֶרה

דיוקן של אּברהם ויֶלט 122  
 Mesdag, ֶמסדאך, הנדריק ויֶלם

HW
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  

 Mesdag, Sientje ֶמסדאך, סינתֶיה
192

מסלול הליכה באיים המערביים 
161

מסלול הליכה לאורך הגדה 
העתיקה 3–162

מסלולי הליכה באמסטרדם 266
ברובע יֹורדאן ובאיים המערביים   

160–61
לאורך הגדה העתיקה 3–162  

לצד התעלות 107–100  
שני מסלולי הליכה 63–159  

מסעדות 33–220
ָאּוֶדה ָזייֶדה 5–224  
איפה לאכול 220  
גישת נכים 221  

הזמנת שולחן 221  
טיפים 221, 253  

ילדים 249  
כללי התנהגות 221  

מאכלים 220  
מאכלים אופיניים 3–222  

מזרח טבעת התעלות 9–228  
מחוץ למרכז העיר 231  

מחירים 221  
מערב טבעת התעלות 7–226  
מרכז טבעת התעלות 8–227  

משקאות 21–220  
ניּוֶאה ָזייֶדה 6–225  

עישון 221  
ּפלאנטאֶז’ה 31–230  

רובע המוזיאונים 30–229  
שעות פתיחה 221  

תפריט 221  
מסעדות אתניות 220
מעבורות 264, 265

מע”מ 234, 253
מע”מ 234, 253

מפות
ָאּוֶדה ָזייֶדה 59, 61–60  

אּוטֶרכט 205  
אזור האוניברסיטה 61–60  

ָאמסֶטלֶפלד 19–118  
אמסטרדם בימי הביניים 22, 24  

אמסטרדם במאה ה־18 21  
אמסטרדם בתקופת מלחמת   

העולם השנייה 36
אמסטרדם והאזור 15  
אמסטרדם כיום 38  

אמסטרדם רבתי 17–16, 151  
ֶדלפט 5–194  

האג 189  
הארֶלם 7–176  

הולנד 15–14, 9–168  
הפארק הלאומי ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה   

206–7
טיול בשדות הפרחים 3–182  

יֹורדאן 91–90  
ָלייֶדן 5–184  

ָליידֶסּבּורט 11–110  
מזרח טבעת התעלות 117,   

118–19
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן   
ובאיים המערביים 61–160

מסלול הליכה לצד התעלות 97,   
100–107

מערב אירופה 14  
מערב טבעת התעלות 89,   

90–91
מפת הרחובות של אמסטרדם   

274–87
מרכז אמסטרדם 19–18  

מרכז טבעת התעלות 109,   
110–11

ניּוֶאה ָזייֶדה 73, 5–74  
נתיבי אוטובוסים וחשמליות 268  

ּפלאנטאֶז’ה 141, 3–142  
רובע המוזיאונים 127, 9–128  

רוטרדם 201  
תור הזהב 28  

תקופת אי־הסובלנות 26  
תקופת האיחוד 32  
תקופת התיעוש 34  

מפות, חנויות 237
)ה(מפלגה הקומוניסטית ההולנדית 

115
מפלס המים של אמסטרדם 

 Normaal Amsterdams Peil
 65 ,38

 Maximilian מקסימיליאן, הקיסר
92 ,25

 Maxentius מקסנטיוס, הקיסר
131

)ה(מרד ההולנדי 27
ֶדלפט 196, 197  

הארֶלם 179  
סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה( 198   

 Mary מרי השנייה, מלכת אנגליה
208 ,29 II

מריה הקדושה מאמסטרדם זוכה 
לכבוד עמה )לאיֶרֶסה( 20

מריחואנה ראו קנביס
מרכזי־קניות 234

מרפסת בית הקפה בלילה )ואן 
גוך( 206

מרקורי )חֹולטציּוס( 181

מוזיאונים וגלריות, המשך
 De מוזיאון ֶדה קרּוָקאּוס  
182 Cruquius Museum

 University מוזיאון האוניברסיטה  
63 Museum

 Museum מוזיאון הארֶלם  
179 Haarlem

מוזיאון הגבינה )ָאלקמאר(   
170 Hollands Kaasmuseum
מוזיאון החשיש והמריחואנה   

 Hash Marijuana Hemp
63 ,60 ,45 ,41 Museum

 Museum Het מוזיאון ֶהט סכיּפ  
153 Schip

 Diamond מוזיאון היהלומים  
134 Museum

 Kindermuseum מוזיאון הילדים  
252 ,153

מוזיאון המחתרת   
147 ,45 Verzetsmuseum

מוזיאון הספינות קרֹומָהאּוט   
 Werf ’t Kromhout Museum

146–7 ,44
מוזיאון הספנות )אמסטרדם(   

 ,31 Het Scheepvaartmuseum
 ,148–9 ,141 ,140 ,44 ,43 ,41

163
מוזיאון הפסנתר והפיאנולה   

94 Pianola en Piano Museum
מוזיאון הצבעוני השחור )ליֶסה(   
183 Museum de Zwarte Tulp
מוזיאון הצילום של אמסטרדם   

120 ,45 FOAM Museum
מוזיאון הצילום של הולנד   

 Nederlands )רוטרדם(
200-201 Fotomuseum

מוזיאון הצנחנים הארֶטנסֵטיין   
 Airborne Museum )ָארנֶהם(

207 Hartenstein
מוזיאון הרכבות של הולנד   

 Nederlands )אּוטֶרכט(
202 Spoorwegmuseum

מוזיאון ֶהרמיטאז’ אמסטרדם   
147 Hermitage Amsterdam

 Bijbels Museum מוזיאון התנ”ך  
114–15 ,110 ,45 ,13 ,12
 Van Gogh מוזיאון ואן גוך  

 ,128 ,44 ,42 ,41 ,13 ,12 ,10
136–7

מוזיאון ויֶלט־הֹולטָהאּוֶזן   
 Museum Willet-Holthuysen

 ,118 ,44 ,43 ,33 ,13 ,12
122–3

מוזיאון ֶוסטפריס )הֹורן(   
 170 Westfriies Museum
 Museum מוזיאון ָחאּוָדה  

 199 Gouda

 Museum מוזיאון ָחאּוָדה  
199 Gouda

 Museum מוזיאון חילפינק  
244 Geelvinck

 Teylers )מוזיאון ֵטייֶלרס )הארֶלם  
179 ,177 Museum

מוזיאון ימת ָזאּוֶדר   
 ,45 Zuiderzeemuseum

172–3
 Marker )מוזיאון מארֶקר )מארֶקן  

174 Museum
מוזיאון מנזר קתרינה   

 Museum )הקדושה )אּוטֶרכט
205 Catharijneconvent

מוזיאון סֵּפילקֹוק )אּוטֶרכט(   
204 Museum Speelklok

 ,12 Van Loon מוזיאון פאן לֹון  
124 ,117 ,116 ,44 ,33 ,13

מוזיאון פראנס האלס )הארֶלם(   
 ,44 ,32 Frans Hals Museum

180–81 ,178
מוזיאון קֶרֶלר־מיֶלר )ֶדלפט(   

206 Museum Kröller-Müller
 MuZee מּוֵזיי סֶכֶפנינֶגן  
193 Scheveningen

145 ,142 Micropia מיקרֹוּפָיה  
 Eye Film מכון ָאיי לקולנוע  

153 ,135 ,45 ,39 Institute
מצבת הזיכרון ליהודי הולנד   

 Hollandsche Schouwburg
144 ,44

 ,45 ,11 NEMO מרכז המדע ֶנמֹו  
152

45 Artis מתחם ָארטיס  
 Stedelijk סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום  

 ,41 ,39 ,35 ,13 ,12 Museum
138–9 ,128 ,44 ,42

 Paleis Het Loo ּפאֵלייס ֶהט לֹו  
208–9

פנורמה ֶמסדאך )האג(   
192 Panorama Mesdag

 Kattenkabinett קאֶטנָקּביֶנט  
114 ,104

 Kunsthal )קּונסטהאל )רוטרדם  
200

 Rijksmuseum ָרייקסמּוֵזיאּום  
 ,44 ,42 ,41 ,39 ,35 ,13 ,12

130–33
ֶרמּבָרנדטָהאּוס )אמסטרדם(   

 ,44 ,13 ,10 Rembrandthuis
163 ,64–5 ,61

מוזיאונים, שיט 272, 273
 MuZee מּוֵזיי סֶכֶפנינֶגן
193 Scheveningen

 Muziekgebouw aan מּוזיקֶחָּבאּו
244 het IJ

מּוזיקתיאטר ראו אופרה ובלט, 
בית לאומי

 Mozes en מֹוֶזס ֶאן ָאָארֹון ֶקרק
65 Aäronkerk

80 Multatuli מּולָטטּולי
 Mondriaan, Piet מֹונדריָאן, פיט

138
יצירה באדום, בשחור, בכחול,   

בצהוב ובאפור 138 
 Monumentendag מֹונּוֶמנֶטנדאך

54
125 ,117 Munttoren מּונטֹוֶרן

מֹונֶטלָּבנסטֹוֶרן 
68 ,27 Montelbaanstoren

מוסיקה קלאסית ואופרה 244  
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
סירות־מונית 273  

פסטיבלים 53  
קֹונֶסרטֶחָּבאּו 134  

מוניות 263, 267
 Monnickendam מֹוניֶקנדאם

171 ,168
מוסיקה

ג’אז 245, 247  
המוזיאון הלאומי לתיבות־נגינה   

פאן סֵּפילקֹוק )אּוטֶרכט( 204
מוזיאון הפסנתר והפיאנולה 94  

פופ ורוק 249-50, 251  
מוסיקת עם ומוסיקת עולם   

247 ,245–6
מוסיקת עולם 6–245, 247
מוסיקת עם 6–245, 247

 Mussert, Anton מּוֶסרט, אנטון
37

מועדוני לילה 246, 247
מועדונים 246, 247

 Mozart, מוצרט, וולפגנג אמדאוס
178 ,115 Wolfgang Amadeus
Mor, Anthonius מֹור, אנטוניוס

ויֶלם לבית אורנג’ 26  
)ה(מורה )יושבת( ושלוש הסוהרות 
מבית־הסוהר לנשים סּפינָהאּוס 

)ָסנטפֹורט( 83
מורשת הולנד, המוזיאון הלאומי 
 Nederlands )הפתוח )ָארנֶהם

207 Openluchtmuseum
מותה של מריה הקדושה )קראֶּבט( 

71
מזג־האוויר 5–52

מחול 3–242
 Verzetsmuseum מחתרת, מוזיאון

147 ,45
מחתרת

מוזיאון המחתרת 147  
מטבע 9–258
מטבעות 259

מטפלות בבית היתומים בורגר 
)ּבאֶקר( 42
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82 St Lucien סינט לּוסֶיין, מנזר
 Sint סינט ניקֹולאסבזיליק

81 Nicolaasbasiliek
סינֶטרקלאס )סנטה־קלאוס(, 

54 Sinterklaas מצעד
סינֶטרקלאָספֹונד 

55 Sinterklaasavond
סינר, טחנות 175

105 Six, Jan סיקס, יאן
סירות

אמסטרדם )חברת הודו   
המזרחית( 31, 40, 43, 149

ּבאטאבָיה )חברת הודו   
המזרחית( 31–30 

המוזיאון הימי )רוטרדם( 200  
מוזיאון הנמל של ָחאּוָדה 199  
מוזיאון הספנות )אמסטרדם(   

163 ,148–9
מוזיאון קרֹומָהאּוט לספינות   

חיל־הים )אמסטרדם( 44, 
146–7

מעבורות 264, 265  
סּפידֹו )רוטרדם( 201  

תעלות 12, 13, 248, 3–272  
סירות דוושות 11, 273

סירות־מונית 273
סָכאּוֶטן, הכומר ֵלינֶדרט 

114 Schouten, Rev Leendert
 Schouten, Willem סָכאּוֶטן, ויֶלם

170
 Schouten, Gerrit סָכאּוֶטן, ֶחריט

155
סכֹוֶטנּבּורך, מחסני הסחורות 

Schottenburg
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
סֵכייּפָפרטָהאּוס 

68–9 Scheepvaarthuis
 Schiphol סכיּפֹול, נמל־התעופה

 265 ,262–3 ,157
היסטוריה 36, 39  

עומק מתחת לפני הים 38  
סֶכלפָהאּוט, אנדריאס 

133 Schelfhout, Andreas
Schenk, Petrus נק, פטרוס סֶכֶ

חורף באמסטרדם 32  
 ,169 Scheveningen סֶכֶפנינֶגן

193
פנורמה ֶמסדאך )האג( 192  
סֶכֶפנינֶגן, המרכז לבעלי־חיים 

 Sea Life Scheveningen ימיים
193

69 Schreierstoren סכֵריֶארסטֹוֶרן
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 162
סכרים 21, 22, 38, 175

ייבוש אדמות 26  
מוזיאון ֶדה קרּוָקאּוס 182  

סמים 257
כללי התנהגות 38, 51, 253  

מוזיאון החשיש והמריחואנה 45,   
63 ,60

קֹופישֹוּפ 51, 233, 257  
Santvoort, DD .ָסנטפֹורט, ד.ד

המורה )יושבת( ושלוש הסוהרות   
מבית־הסוהר לנשים סּפינָהאּוס 

83
 סנטראל סטאסיון )התחנה 

 ,72 Centraal Station )המרכזית
264 ,81

אוטובוסים 268  
היסטוריה 5–34  
חשמליות 268  

ימים נפלאים באמסטרדם 13  
מוניות 267  

סעודת קציני המשמר האזרחי ע"ש 
גיאורגיוס הקדוש )האלס( 180

179 Spaarne סּפארֶנה, נהר
13 Spui סּפּוי

ספורט
פעילויות לילדים 9–248  

201 Spido )סּפידֹו )רוטרדם
סּפילטֹוֶרן, מוזיאון )מֹוניֶקנדאם( 

 Waterlandsmuseum de
171 Speeltoren

ספינות המשא של חברת הודו 
המזרחית 31–30, 40

אמסטרדם 31, 43, 149  
ּבאטאבָיה 31–30  

ספינות קרב הולנדיות )ָּבקָהאּוֶזן( 
31

ספינות ראו סירות
ספינת האריה המוזהב בנהר ָאיי 

שבאמסטרדם )ֶפלֶדה( 85
 Het )ספנות, מוזיאון )אמסטרדם
 ,140 Scheepvaartmuseum

148–9 ,141
אמסטרדם )חברת הודו   
המזרחית( 31, 43, 149
המיטב של אמסטרדם:   

מוזיאונים 41, 43, 44
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
ספרדיים, יהודים 66, 67, 68

ספריות
הספרייה הציבורית של   

אמזטרדם 260
)ה(ספרייה הציבורית של אמזטרדם 

260 OBA
ספרים, חנויות 235, 239

 Boeken op de ספרים, שוק־קיץ
52 Dam

113 Springer, Jan סּפרינגר, יאן
סצינות מחיי היומיום, ציור 131

 Scorel, Jan van סקֹוֶרל, יאן פאן
205 ,132

סתיו באמסטרדם 54

ע
עיקול הזהב 41, 109, 114

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מסלול הליכה לצד התעלות   
104–7

מפת רחובות מאוירת 111  
עירוני, מוזיאון ֶדה ָלֶקנהאל 

 Stedelijk Museum de )ָלייֶדן(
186 Lakenhal

עירוני, מוזיאון ֶהט ּפרינֶסנהֹוף 
 Stedelijk Museum Het )ֶדלפט(

197 Prinsenhof
מפת רחובות מאוירת 194  
עישון, חוק הגבלת 221, 253

עיתונים 235, 239, 261
ענתיקות

חנויות 238, 239  
מרכז הענתיקות של אמסטרדם   

115
ערב ראש השנה החדשה 55 

פ
Fabritius, Carel פבריציוס, קאֶרל

החוחית 191   
 Vater, Christian פאֶטר, כריסטיאן

70
 Paleis Het Loo ּפאֵלייס ֶהט לֹו

208–9
 Valckert, פאלֶקרט, ויֶלם פאן

Willem van
חלוקת הלחם 29  

 Van פאן ּבארֶלסטראט
128 Baerlestraat

פאן דאן, משפחת ראו פאן ֶּפל, 
משפחת

 Van Loon פאן לֹון, מוזיאון
 ,117 ,116 ,44 ,33 Museum

124
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
124 Van Loon פאן לֹון, משפחת
92 ,36 Van Pel פאן ֶּפל, משפחת

פארקים וגנים
ָאמסֶטלּפארק 156, 241, 242  
אמסטרדמֶסה ּבֹוס 37, 157,   

242 ,241
ֵּביילֶדנָטאּון 206  

הגן הבוטאני המלכותי של   
אוניברסיטת ָלייֶדן 184, 186

הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס אמסטרדם   
144 ,142

מרקורי )ֵליינהֹוף( 129
 Markthal )מרקטהאל )רוטרדם

200
מרתון 54

משטרה 7–256
)ה(משלחת השלישית )ֶדה ֵפיר( 27

)ה(משמר האזרחי )מוזיאון 
אמסטרדם( 84

משמר הלילה )רמברנדט( 28, 
132 ,131

משקאות ראו אוכל 
ומשקאות 
משקעים 54

נ
 Nuijen, Wijnand נאֶיין, וינאנד

133
29 1685( Nantes( נאנט, צו

נאצים
כיבוש אמסטרדם 7–36, 66, 85,   

 92
עלייתה של המפלגה הנאצית   

ההולנדית 37
נוף העיר ֶדלפט )ורמיר( 195

נוף חורפי עם מחליקים )ָאֶוורֶקמּפ( 
130

38–9 Noord Holland נֹורד הולנד
35 Noordzeekanaal נֹורדֵזיקאנאל

94 Noordermarkt נֹורֶדרמארקט
244 ,94 Noorderkerk נֹורֶדרֶקרק
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  
35 Nibbrig, Hart ניּבריך, הארט

ניו אמסטרדם 30, 31
 Nieuwe ניּוֶאה אמסטרדֶמר

105 Amsterdammer
 ,37 Nieuw Zuid ניּוֶאה ָזאּוד

156 ,151
 73–87 Nieuwe Zijde ניּוֶאה ָזייֶדה

מלונות 19–216  
מסעדות 6–225  
מפת האזור 73  

מפת רחובות מאוירת 5–74  
 ,19 Nieuwe Kerk ניּוֶאה ֶקרק

76–7
היסטוריה 24  

השריפה הגדולה )1452( 25  
ימים נפלאים באמסטרדם 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 75  

קונצרטים 244  
 Nieuwe Kerk )ניּוֶאה ֶקרק )ֶדלפט

196 ,195
63 Nieuwmarkt ניּומארקט

מהומות 38  
מפת רחובות מאוירת 61  

 Nieukerken, MA .ניּוֶקרֶקן, מ.א, וי
154 and J

 Nicolaas, Sint ניקולאס הקדוש
81

פסלו 75  
ניקולאס השני, צאר 147
נכים, מטיילים 254, 255

בידור 241  
מלונות 214  

מסעדות 221  
152 ,45 Nemo ֶנמֹו, מרכז המדע
ימים נפלאים באמסטרדם 11  

78 Nes ֶנס
מפת רחובות מאוירת 75  

)ה(נס של אמסטרדם 24, 79
המוזיאון לתולדות אמסטרדם   

84 ,73
נערה עם עגיל פנינה )ורמיר( 191

נפוליאון הראשון, הקיסר 
 ,85 ,83 ,33 ,32 Napoleon I

146

ס
65 Suys, T ָסאּוס, ט. האב

Suyckerhofje ָסאּוֶקרהֹופֶייה
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

Saaihal סאיָהאל
מסלול הליכה לאורך הגדה   

העתיקה 163
 Saenredam, סאנֶרדאם, פיטר

178 ,132 Pieter
Sassenheim סאֶסנָהיים

טיול בשדות הפרחים 182  
סדנת היזע )וולֶטר( 34

 Sottsass, Ettore טֹוֶרה סֹוטסאס, ֶאֶ
138

סוסים, הפסטיבל של אמסטרדם 
 55
סוסים

בית־הספר ההולנדי לרכיבה 135   
סוף השבוע הלאומי למוזיאונים 52

סוף עונה, מכירות 234
סוציאל־דמוקרטית, האגודה 35

סוציאל־דמוקרטית, מפלגת 
הפועלים 35, 36 
סוציאליזם 35, 36

138 Cézanne, Paul סזאן, פול
Stadhuis )סטאדָהאּוס )ֶדלפט
מפת רחובות מאוירת 195  

 Stadhuis )סטאדָהאּוס )הארֶלם
178

סטאדָהאּוס־מּוזיקתיאטר 
65 Stadhuis-Muziektheater

סטאדסָכאּוּבּורך 
 ,242 ,113 Stadsschouwburg

243
מפת רחובות מאוירת 110  

 Stuyvesant, סָטאּוֶפָסנט, פיטר
31 ,30 Peter

 Staets, סטאטס, הנדריק
89 Hendrick

 Stedelijk סֶטֶדָלייק מּוֵזיאּום
138–9 ,39 ,35 Museum

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מפת רחובות מאוירת 128  
סטודנטים, הנחות 254

רכבת 264  
65 ,39 Stopera סטֹוֶּפָרה

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 163

132 Steen, Jan סֵטין, יאן
אשה בחדר השינה 131  

גלריית הנסיך ויֶלם החמישי   
)האג( 189

הצורה שבה תשמע את זה היא   
הצורה שבה תשיר את זה 191

מוזיאון ּבֶרדיּוס 188  
קברו 187  

 Steinigeweg, W .סֵטיניֶחֶווך, וו
112

 Stalpaert, סטלּפארט, דניאל
Daniel

אֹוסֶטרֶקרק 163  
ָאמסֶטלֶקרק 121  

המוזיאון ההולנדי לספנות 148  
תעלות 97, 103, 113  

סיגריות, הקצבה פטורה ממכס 
252

 Sijmons, ָסיימונס, קאֶרל לּוֶדוויק
102 KL

73 ,39 ,18 Singel סינֶגל
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 47
ימים נפלאים באמסטרדם 12  
מסלול הליכה לצד התעלות   

100–102
 St Olofskapel סינט אֹולֹופסקאֶּפל

69
 St סינט ָאנדריֶאס הֹופֶייה

Andrieshofje
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

 St סינט ָאנטֹוניסּבֵרייסטראט
Antoniesbreestraat

מסלול הליכה לאורך הגדה   
העתיקה 162

 St סינט ָאנטֹוניסּפֹורט
62 Antoniespoort

 St )סינט היפוליטוס, כנסייה )ֶדלפט
194 Hippolytus

 St )סינט יאנסֶקרק )ָחאּוָדה
198–9 Janskerk

St Jacob’s סינט יאקֹוּב’ס
מפת רחובות מאוירת 143  
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95 Prinseneiland ּפרינֶסָנילאנד
ּפרינֶסנכראכט 88, 109, 158 

Prinsengracht
המיטב של אמסטרדם: תעלות   

ונתיבי־מים 46
מסלול הליכה ברובע יֹורדאן 160  

מסלול הליכה לצד התעלות   
104–7

ּפרינֶסנכראכט, קונצרט 53 
Prinsengracht Concert

 Francis פרנסיסקו חאבֶייר, הקדוש
114 Xavier

93 Frank, Otto פרנק, אֹוטֹו
Frank, Anne פרנק, אנה

ביתה 10, 12, 13, 7–36, 42,   
92–3 ,90 ,44–5

152 ,39 Frankendael פָרנֶקנדאל
פרעות גובי־המס )פֹוֶקה( 33

פשיעה 7–256
גניבת אופניים 271  

צ
)ה(צבעוני השחור, מוזיאון )ליֶסה( 
183 Zwarte Tulp, Museum de

צבעונים 183
טיול בשדות 3–182  

מוזיאון הצבעוני השחור )ליֶסה(   
183

ֶקאּוֶקנהֹוף 183  
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 Reguliersgracht ֶרחּולירסכראכט

117
גשרים 106  

המיטב של אמסטרדם: תעלות   
ונתיבי־מים 47

מסלול הליכה לצד התעלות   
104–7

95 Reaal, Jacobsz ֵריָאל, יאקֹוּבס
95 Realeneiland ֵריאֶלֵנילאנד

מסלול הליכה באיים המערביים   
161

Rietveld, Gerrit ריטֶפלד, ֶחריט
כיסא אדום וכחול 138   

כיסא סֶטלטָמן 42  
מוזיאון ואן גוך 136  

שֶרֶדרָהאּוס 205  
 Wright, Frank רייט, פרנק לויד

156 Lloyd
204 ,200 Rijn ָריין, נהר

39 ,38 Rijnkanaal ָריינקאנאל
223 Rijsttafel ָרייסטאֶפל

 ,35 Rijksmuseum ָרייקסמּוֵזיאּום
130–33 ,39

 132 1100–1600  
 132 1600–1700  

 132–3 1700–1800  
 133 1800–1900  

אוספים מיוחדים, אגם פיליפס   
והגנים 133 

אמנות אסיאתית 133  

המיטב של אמסטרדם:   
מוזיאונים 41, 42, 44

ימים נפלאים באמסטרדם 12,   
13

מידע שימושי 131  
מפת רחובות מאוירת 129  

ציור ז’אֶנר 131  
תרשים המבנה 31–130  

 Ringvaart רינגפארט הארֶלֶמר
38 Haarlemmermeer
רכבות, המוזיאון ההולנדי 
 Nederlands )אּוטֶרכט(

204 Spoorwegmuseum
רכבת תחתית 269

רכבת
אל אמסטרדם 264, 265  

בתוך הולנד 269  
מוזיאון הרכבות של הולנד   

)אּוטֶרכט( 202
מנמל־התעופה סכיּפֹול 263  

 Regulierspoort ֶרכּולירסּפֹורט
125

68 ,44 ,10 Rembrandt רמברנדט
גלריית הנסיך ויֶלם החמישי   

)האג( 189
דיוקן עצמי בדמות פאולוס   

השליח 28, 132
הכלה היהודייה 44, 132  

טיטוס בשולחנו 203   
מוזיאון אמסטרדם 84, 85  
מוזיאון ּבֶרדיּוס )האג( 188  

מותו 29  
מקום הולדתו 184  

משמר הלילה 28, 131, 132  
פסלו 118, 120  

קברו 90, 92  
ָרייקסמּוֵזיאּום 132  

ֶרמּבָרנדטָהאּוס 10, 13, 29, 44,   
163 ,64–5 ,61

שיעור האנטומיה של ד”ר יאן   
ֵדיימאן 62, 82 

שיעור האנטומיה של ד”ר   
ניקולאס טּולּפ 62, 190 

 Rembrandt, רמברנדט, טיטוס
64 Titus

 Rembrandt, רמברנדט, ָססִקָיה
64 Saskia
קברה 70  

 Rembrandtplein ֶרמּבָרנדטּפֵליין
120

מפת רחובות מאוירת 118  
רפואי, טיפול 257 

רפואיים, מרכז לשירותים 256, 
257

רפורמציה 26
)ה(רציפים המזרחיים 21, 39

רשיון נהיגה 264

ש
Chagall, Marc שאגאל, מארק
דיוקן בעל שבע אצבעות של   

האמן 138
115 Shaffy שאפי תיאטר קומפני

 שארל הקירח, דוכס בורגונדיה
25

שגרירויות 255
שדה חיטה עם עורבים )ואן גוך( 

137
שווקים 5–234, 239

אלברט ָקאּוּפמארקט 11, 13,   
 235 ,124 ,117

ּבלּוֶמנמארקט 19, 125  
הארֶלם 176  

ואֶטרלֹוּפֵליין 11, 65  
ימים נפלאים באמסטרדם 11  

מרקטהאל )רוטרדם( 200  
מרכז העתיקות של אמסטרדם   

 115
נֹורֶדרמארקט 94  

144 Zwarts, Moshé שוורץ, משה
שוורֶצה, ֶתֶרֶסה פאן ָדאּול 

Schwartze, Thérèse van Duyl
בני משפחתי 106  

שוק הפרחים ובית העירייה 
)ֶּברקָהייד( 83

שוקולד 236
חנויות 238, 239  
שוקי פשפשים 235

)ה(שורשים של אמסטרדם, 
פסטיבל 53, 113, 246
Orange ’שושלת אורנג
החזרה מהגלות 34  

התקוממות הפטריוטים 32, 33  
תור הזהב 28  

שטרות 259
שיחון 309-12

)ה(שיטפון ביום אליזבת הקדושה 
130

שיעור האנטומיה של ד"ר יאן 
ֵדיימאן )רמברנדט( 62, 82

שיעור האנטומיה של ד"ר ניקולאס 
טּולּפ )רמברנדט( 62, 190

שירותים ציבוריים 253
)ה(שלום, ארמון )פֶרֶדסּפאֵלייס, 

192 Vredespaleis )האג
שלוש מריות מעל הקבר הפתוח 

)ואן אייק( 202
שמורת טבע

הפארק הלאומי ֶדה הֹוֶחה ֶפלּוֶאה   
206–7

שמרטפות 248, 249
שעווה

מוזיאון מאדאם טוסו 75, 78  
שעון 255

שעות פתיחה 253

חנויות 234  
מסעדות ובתי־קפה 221  

)ה(שפלה, ארצות 34
)ה(שריפה הגדולה הראשונה 

25 )1421(
)ה(שריפה הגדולה השנייה )1452( 

25

ת
233 ,51 Salons de thé תה, סלוני

 Stille ה(תהלוכה הדוממת(
52 Omgang

 Bloemencorso תהלוכת הפרחים
183 ,52

Thomaskerk תֹומאסֶקרק
קונצרטים 244  

תור הזהב 31–28, 84, 85
 Thorbecke, Johan תֹורֶּבֶקה, הנרי

34 Rudolf
תחבורה 73–262

אוטובוס 265, 9–268  
אוטובוסים בינעירוניים   

ובינמדינתיים 265
אופניים 71–270  

אזור אמסטרדם 169  
ביטוח 257  

חשמלית 248, 268  
טיסה 3–262, 265  

מונית 263, 267  
מטרו 269  

מכונית 5–264, 7–266  
מעבורת 264, 265  

נמל־התעופה סכיּפֹול 157  
סירות פדלים 11, 273  

עם ילדים 248  
רכבת 263, 264, 265, 269  

תחבורה ציבורית 9–268  
תעלות 12, 13, 248, 3–272  

תחבורה ירוקה 266, 267
תחבורה ציבורית 9–268

תחנת הרכבת של הארֶלם 
179 Haarlem Station

תטיס מקבל מהפייסטוס את שריונו 
של אכילס )רּוֶּבנס( 202

תיאטראות 242, 243
ילדים 248, 249  

פסטיבל בית הספר הבינלאומי   
לתיאטרון 242, 243

תיאטרון אמסטרדם 242, 243
תיאטרון המחול ההולנדי 246 
תיאטרון, פסטיבל בית הספר 

הבינלאומי 242, 243
94 Noah’s Ark תיבת נוח, כנסייה

Thijssen, Theo ָתייֶסן, תיאו
פסלו 160  

תיירות אחראית 254, 255



נדקס  | אי  306P B  | נדקס   אי

תיירות וכנסים, המועצה ההולנדית 
253 ,215

תיעוש 5–34
תמרורים 270
תעלות 21, 38

תעלות ונתיבי־מים 3–272
בתי תעלות 5–24, 39, 9–98  

היסטוריה 28  
המיטב של אמסטרדם 7–46  

טיולי סירות 12, 13, 248  
יֹורדאן 160  

מלונות ליד התעלות ונתיב־המים   
216

מסלול הליכה לצד התעלות   
ומדריך לאדריכלות 107–97

סירות דוושות 11, 273  
תעלת נֹורד 

34 Noordhollandskanaal
)ה(תערוכה העולמית )1883( 

120 ,35
תפריטים 221

תקציב נמוך, טיול 254
תקשורת 61–260

 Negen Straatjes תשעת הרחובות
235 ,13

שמות מסחרים
36 ABN Bank

Abraxas
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
269 Amsterdam Travel Ticket

Arnold Cornelis
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
 135 AVROTROS

242 Bellevue
244 Bethaniënklooster

112 Café Américain
המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51

מפת רחובות מאוירת 110  
Café du Lac

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

Café Luxembourg
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Café Marcella

מסלול הליכה לצד התעלות 105  
Café Schiller

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

 243 Cinecenter
243 ,242 Compagnietheater
243 ,242 De Brakke Grond

De Drie Fleschjes
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
De Jaren

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

243 ,242 De Kleine Komedie
De Kroon

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 51

De Laatste Kruimel
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
243 ,242 De La Mar Theater

243 ,242 De Meervart
De Porceleyne Fles )ֶדלפט( 

 237 ,197
De Tuin

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 50, 51
243 Filmtheater de Uitkijk

243 ,242 Frascati
 Gay & Lesbian Switchboard

 257
Het Blauwe Theehuis

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51
Het Land Van Walem

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

In De Wildeman
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 49, 50, 51
243 Kriterion

Mulliner’s Wijnlokaal
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
200 MVRDV

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
)חדר מיון( 257

269 OV-chipkaart
243 Pathé City

Pieper
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 50
Pompadour

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51
Restaurant Janvier

מסלול הליכה לצד התעלות 104  
243 ,242 Rozentheater

Rusland
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Siberië

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
257

Taart van m’n Tante
המיטב של אמסטרדם:   

בתי־קפה וברים 51
Tazzina

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 51

54 TCS Amsterdam Marathon
243 Theater Bellevue

243 The Movies
 t Doktertje’

המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 49, 50, 51

Van Puffelen
המיטב של אמסטרדם:   
בתי־קפה וברים 48, 51

135 VondelCS
 257 VU Medisch Centrum
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