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 ): ריעב יתבהאש םירבד - וא / ןילרבל ייתוצלמה

  םהב בבותסהל ףיכש תומוקמ
 בוחרב לגרב תכלל רשפאש וא ,הלודג שממS-bahn  לש הנחת םש שי   mitte.רוזאב  - טקרמ רשקאה
 רוזאב בבותסהל טושפ הצילממ . - rozenthalerpltsלש וא  weinmeister לש תיתחתה תנחתמ רלטנזור
 לש תונטק קיטוב תויונחו תויובח תוירלג אלמ שי ,ךרדה לע תואטמס ינימ לכל סנכיהלו הסרטש רלטנזור
  .יפייכ םוקמ שממ - hofe הפוה רשקאה ארקנש רוזא 'וכו בוציע

 תצצופמ ,הסרטש רלטנזור ךותמ הילא םיסנכנש הטמס - street art alley + Gallery טקרמ רשקאה
 אלמ תוגרדמה רדח לכש תממהמ טרא תיירלגל סנכיהל ידכ הלש ףוסה דע תכלל ךירצ .םיהדמ יטיפרג
 םינמא ינימ לכ לש טראו דחוימ סקימוק ,תונמוא ירפס לש תממהמ תונח תאז םינפבו תונמואו יטיפרג
  .םיסקמ שממ שממ ,םייאמצע

Bode Museum - הנבמה קרש ,הזה ןואיזומל םיעיגמ ,ברעמ ןוויכל טקרמ רשקאהמ לגרב םיכלוה םא 
 צ"החאו,םימה דיל הזכ באפ םש שי .םש בבותסהל ףייכ שממ זא ,רהנה תודג לע אצמנ אוהו םמהמ ולש
 .רהנה דיל תדחוימ שממ הריוואו םישנא אלמ םש שי ,ץוחב םיענש תונועב

 תועפוהו םישנא אלמ ,יפייכ םישפשפ קושו קנע קראפ !ןושאר םויב קר ליעפ - קראפ ראואמב קושה
 .)ןבומכ ריווא גזמ יולת( הבינגמ הריוואו בוחר
 טושפ ףידעוEberswalderStrasse  תנחת איה הבורקהU-bahn -ה ,תומוקמ המכמ םשל עיגהל רשפא
 תפמ סולפ תירוביצה הרובחתה לש הפמ תאז( ריעה תפמב םירורב שממ םירבדה יכ ,בבותסהלו הפמ תחקל
   .)היינסכא וא ןולמ לכב התוא שיו תובוחר

 קיטוב תויונח םע הבינגמ הנוכש איה גרבראואלצנרפ תארקנש קראפ ראואמ רוזאב המצע הנוכשה םג
 ןיאש יגלב לפוו םע םמהמ דחא יתנוכש הפק תיב םש שי .םש רברבתהל רשפא זא םיווש הפק יתבו תודחוימ
 בוחרב אצמנו KaufDichGlücklich Café -  ארקנ אוה ,)ותוא יתרכה התוכזבש לטל הדותו( הלאכ םירבד
- Oderberger Str. 44. קראפל בורק שממ הז. 

 East Side Gallery - טושפ ףייכ שממו רהנה תודג לע אצמנ ,ןילרב תמוחמ ראשנש ךורא יכה דירשה 
  .'וכו םיבינגמ יטיפרג אלמ .המוחה ךרואל תכלל
 . Sםגו תיתחת םג שי ,רהנה ןוויכל  Warschauersrt ב הנחתהמ לגרב םיכלוה
 הזכ ףיצר ןיעמ ומכו ,הלאכ תוגרדמ שי S-ה לש הנחתל תחתמ םידרוי םא ,הנחת התוא לש ינשה ןוויכב
 .הלאכ םייובחו םיבינגמ םינכודו םיבאפ םש שיו ,יטיפרג אלמ שעותמ

 טקשהמ תונהילו ודיצל תכלל טושפ רשפאו ,תומוקמ ינימ לכב ריעה תא הצוח הזה רהנה – הרפשה רהנ
 רתוי תצק הנחת דוע שיו ,יחרזמה דצה תיירלגו טקרמ רשקאה דיל םירוזאה תא יתרכזה רבכ .הריוואהו
  .treptower park  - )הטקשו הדמחנ תלייט שממ םש שי( רהנה דיל הב לייטל יתינהנש תימורד
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 לע תארקנ איה ,Treptower park ,תאזה הנחתה תא יתרכזה רבכ םא – תיטייבוסה המחלמה תטרדנא
 יללחל םיטייבוסה לש החצנה רתא םג םש שיו ,וב בבותסהל ףיכ דואמו םש אצמנש דמחנה קראפה םש
   .רוזאב םיאצמנ םא תוארל ןיינעמ לבא ,והשמ תרדוק הריוואו קנע ילספ םע רתא .היינשה ע"החלמ

  הירוטסיה לש עטקב תא םא
 האושה תטרדנא ,גאטסכייר ,גרובנדנרב רעש( רשק ילב ישעת חטבש םיטרדנטסה םירבדה לכמ ץוח
 ןואיזומ שי םשו ,)חרזמל ברעמה ןיב הדירפהש הרימש תדמע( ילרא'צ טניופ ק'צל עיגהל הצילממ )'וכו
 לע רצק טרס םש שי לבא ,הירוטסיה הברה הז יכ ןיינעמ לכה אל .ןילרב תמוח לע הזכ יביטנרטלא ןטק
  .תוארל הבוח יתעדלש ,איהה הפוקתב יחרזמה דצב םש ויהש םיעזעזמה םייחהו ןילרב תמוח

 ,ךרדומ רויס םע קר םשל סנכיהל רשפא .ףוהלפמטב םיצאנה לש ןשיה הפועתה הדש הז ןיינעמ רבד דוע
 תנחת שי( סנכיהל רשפא יא תרחא ןמזב עיגהל םיבייח לבא ,תילגנאב רויס תמיוסמ העשב םוי לכ שיו
 יכ םינפ תשובב רוזחלו הנוכנ אלה העשב םשל עיגהל יל אצי רבכ .)דיל שממ ףוהלפמט תארקנש תיתחת
 .רויסה תא יתרחיא

tours-guided-berlin.de/fuehrungen/english-https://www.thf/  

  טפסנוק ירויס
 םירויס לש ףסומה ךרעה .םיאשונ ינימ לכב ,תילגנאב וא תירבעב ,םיכרדומ םירויס תחקל תויצפוא םג שי
 ,הזל רבעמ .דמחנ שממ טפסנוק יל הארנ הזו ,םוקמ לכ לע שיש םירבסההו םירופיסה לכ רקיעב אוה הלאכ
 .ןיינעמ היהיש ידכ ז"ולב שארמ המכ ןנכתל וליפאו ,הלאכ םירויסב דבל ןמזה תא אלמל ףייכ שממ

 Berlin Music Tours   –םירויסל אמגוד
 ,ןיוצמ ךירדמ .םלשומ טושפ היהו יאוב דיוייד לע רויסב יתייה( .תילגנאב ,םינמא תובקעב הקיזומ ירויס
 .)ןיבל ןיב םייטנקיפ םירופיס ןומהו ריעב תומוקמ לש בחרנ יוסיכ

berlin.com/index-https://musictours   

 

 גניפוש
KaDeWe  -המוקב יכ םשל עיגהל הווש רקיעב .הזו לע-יגתומ ,דואמ יתרקוי ,תומוק 7 לש בינגמ ובלכ 

 ינפל המוקב .בינגמ שממו בוחרה לא הפוצש קנע לוגע ןולח םע הבינגמ שממ הדעסמ שי ולש הנורחאה
 ובלכה  .ןודנולב סדורה תא ריכזמ תצק .םידחוימ םינדעמו םידלוקוש אלמו המיהדמ הינדעמ שי הנורחא
  Wittenbergplatz station .תיתחתה תנחת לעמ שממ אצמנ
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 תישיא .ץאלפרמאדסטופ רוזאב ,LeipzigerPlatz 12 חרב אצמנ - (Mall of Berlin) לודגה ןילרב ןוינק
 דואמ םוקמ ,תויונחו תותשר ןומה םש שי ןיינעבש ימל לבא ,םש יתרצע אל זא םינוינק לש עטקב תוחפ ינא
 ינוס תא שי םג ..הזו גניפוש לש תועש המכ ףורשל בוט ןורתפ הז רק םאש הככ הרוקמ ןבומכו לודג דואמ
   .םינפבמ תוארל דמחנש ץלפרמאדסטופב רטנס

 ירנשייטס לש תויונח ינימ לכ ללוכ ,תותשרהו םיגתומה לכ תא םש שי - ץאלפ רדנסכלאב ALEXA ןוינק
 יאו ,המצע רכיכה דיל בוחרב אצמנ הז( .הזו תונתמ תונקל לש עטקב תא םא ,םידליל םיבינגמ םירבדו
 .)קנע ריק רויצ םע ןיינב שי ודיל ,טלוב דואמ הנבמ הז יכ הז תא ספספל רשפא

 אצמנש ,הובגה היזיוולטה לדגמ תאו ,ןיינעב תא םא Decathlon -ו Primark םש שי - ץאלפ רדנסכלא
 .'וכו בוחר תועפוה לש הריווא שי יכ םש בבותסהל דמחנו ,ריעהמ תמלוצמ הנומת לכ לש ףונב טעמכ

 
 Kurfurstendamm str ),תנחת( םאדוקב םגו ,הסרטש ךירדירפב שי - יללכ גניפושו תופסונ תותשר
 .לע-יבצעמ לש תויתרקוי תותשרו םיגתומ אלמ שי םש

  לכוא
Vapiano- םוקמב ןכומ לכה ,ירט ,ינוחמצו םיעט לכוא ,ריעה לכב שיש תיקלטיא תודעסמ תשר. 

 אל םג לבא ,לוז יכה אל .ךלש םעטה יפל םיניכמ םהו דבל תונמה תא ביכרהל רשפא יכ בינגמ טפסנוקה
 .היזיוולטה לדגמל בורקש קלחב ץאלפ רדנסכלאב בינגמו לודג שממ ףינס שי .דואמ םיעטו ,רקי

 ךירצ ,תיפייכ שממ הריוואו לוהוכלאו בוט לכוא ,הללאל בינגמ ףינס שי הסרטש םאדוקב - הפק קור דראה
 .םימעפל הבישי םוקמל הנתמה ןמז ןובשחב תחקל

Cocolo Ramen - רוזאב הז .תאזה הדעסמה לע דואמ יל וצילמה ,ינפי לכואו ןמאר תבהוא תא םא 
    .רצק שממ הכילה קחרמ הזו U לש הנחת םש שי . kottbusser Torלש

BurgerMeister – םוקמה לע םיפע םישנא לבא  רות ןומה שי ללכ ךרדב .חחח שיש בוט יכה רגרובמהה 
 הז .םירגרובמה בהואש ימל הנתמה לש עגר לכ הווש רגרובמההו ,הזכ קסויק יצח ,ןטק םוקמ הז .הזה
  .Schlesisches Tor תיתחתה תנחת דיל Oberbaumstrasse 8 בוחרב גרבציורקב אצמנ

The Sixsties Diner  - שיו .דמחנ שממ ,'וכו םירגרובמה ,הזכ יאקירמא רנייד ומכ הבינגמ הדעסמ 
 .טקרמ רשקאה דיל שממ Oranienburger Str. 11 בוחרב אצמנ הז .םישישה תונש לש הריווא

 לכב םירוזפ םיבינגמ םייתנוכש שי הזמ ץוחו ,ךרעב הניפ לכב סקבראטסו הפק ןייטשנייא תא שי הפק יתב
 דומח הארנש הפיא בשייתהל טושפ הז ףייכה לכ ,ירמגל םיבינגמ הפק יתב שי גרבראואלצנרפב .ריעה
  .םימוסקה תומוקמה תא דבל תולגלו

 

  ,ןילרבב תבהאש תומוקמ יל חולשל תנמזומ
 .ךשמהב ייתוצלמהל ףיסוהלו האבה םעפב םהב רקבל לכואש ידכ


