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םיקומע םיכותיח תלעב הפוקז תינושל וד תוא
תויפרגילק תועונתו םיקומע םיכותיח תלעב

.תויפרגילק תועונתו
ילוגע םיסיסב לומ לא םירשי תוגגב תרדהתמ
םילוגע םיסיסב לומ לא



850Manhattaןטהנמ (תילגנאב: Manhattan) קרוי וינ זוחמ – קרוי וינ תנידמ תוזוחממ דחא ןכו ,קרוי וינ ריעה יעבור תשמחמ דחא אוה (County of New York). םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
County of New Yorקרוי וינ זוחמ (County of New York). יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה
םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג


.םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב

 .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ
רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור לש ונמויב הנושארל עיפומ הטהאנמ םשה .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ

ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור לש ונמויב
,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא161160

רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ

.רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7_(%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%96_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95_%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%98_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%99_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_(%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%96_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1610
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/1609
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%92%27%D7%A8%D7%96%D7%99


650Manhattaןטהנמ (תילגנאב: Manhattan) קרוי וינ זוחמ – קרוי וינ תנידמ תוזוחממ דחא ןכו ,קרוי וינ ריעה יעבור תשמחמ דחא אוה (County of New York). יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
County of New Yor(County of New York). תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה

םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו

.םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ

 .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ
תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור לש ונמויב הנושארל עיפומ הטהאנמ םשה .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ

תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור
,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1611609

רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש

.רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7_(%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_(%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%96_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95_%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%98_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%99_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1610
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/1609
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%92%27%D7%A8%D7%96%D7%99


450Manhattaןטהנמ (תילגנאב: Manhattan) קרוי וינ זוחמ – קרוי וינ תנידמ תוזוחממ דחא ןכו ,קרוי וינ ריעה יעבור תשמחמ דחא אוה (County of New York). יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
County of New Yorקרוי (County of New York). םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה

םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר

.םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג"

 .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ
הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור לש ונמויב הנושארל עיפומ הטהאנמ םשה .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ
םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג160

רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ161

.רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7_(%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_(%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%96_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95_%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%98_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%99_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/1609
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1610
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%92%27%D7%A8%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)


300Manhattaןטהנמ (תילגנאב: Manhattan) קרוי וינ זוחמ – קרוי וינ תנידמ תוזוחממ דחא ןכו ,קרוי וינ ריעה יעבור תשמחמ דחא אוה (County of New York). יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
County of New Yorקרוי (County of New York). םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר יאה ,טלווזור יאה םהב ,םינטק םייא המכ ודיצלו ןטהנמ יאה ןמ רקיעב בכרומ עבורה
םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג" םשב ןטק חטש לע ןכו ,זרנרבג יאהו ,קור לימ יאה ,טנאת וא יאה ,סילא יאה ,(תוריחה יא) יטרביל יאה ,דרוו יאה ,לדנר


.םלראה רהנב ןופצבו ןוסדהה רהנב ברעמב ,רביר טסיאב חרזמב לבוג עבורה .סקנורבה עבורל ךומסה "לבראמ תעבג"

 .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ
הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג טרבור לש ונמויב הנושארל עיפומ הטהאנמ םשה .רורב וניא "ןטהנמ" םשה רוקמ

םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ הפמב .[1]1609 תנשב רוזאה תא רקח רשא ןוסדה ירנה לש ותניפסב ןיצק ,טאו'ג160
רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ םימיל) סויצירואמ רהנ לש תינמיה ותדגב ןה – תומוקמ ינשב םשה עיפומ 1610 תנשמ161


.רהנה לש יזר'ג וינ תדג לע ןהו ,יאה םויכ אצמנ ובש םוקמב רמולכ ,(ןוסדהה רהנ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7_(%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_(%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%96_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95_%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%98_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%99_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/1609
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1610
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%92%27%D7%A8%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%94%D7%A8)
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רצו שדח סנסרצו שדח סנסרצו שדח סנסרצו שדח סנס



דראג רווקס
ןוסידמ
ןדראג רווקס

Madison

Square Garden

רלפקור זכרמ Rockefeller Center
גנילגניר םיחאה סקרק Ringling Brothers circus new york
(ןשייטס ןפ) "הינבליסנפ" Pennsylvania Station

850 לקשמ85
650 לקשמ65

450 לקשמ45
300 לקשמ30



30   300 לקשמ

סקנורבה
ןילקורב

ןטהנמ
סניווק

85  850 לקשמ

65   650 לקשמ

45   450 לקשמ

דנלייא ןטטס
850 לקשמ85

30   300 לקשמ

סקנורבה
ןילקורב

ןטהנמ
סניווק

85  850 לקשמ

65   650 לקשמ

45   450 לקשמ

דנלייא ןטטס
850 לקשמ85



לביטספ
רדרל תחתמ
הריעצ תונמואל

קרוי וינ
תבש-ישימח

AM to sunset 9:00העיקשה דע 09:00

194 Ainslie st.
Brooklyn, NY
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ןואג זעב / תומלוע - הקירמא תרמגנ ובש םוקמה

וגאל ודראודא / ןילקורב יל ארק

בונומיל דראודא / #431 םעל הירפס - הק'צידא ,ינא הז#43

רטסוא לופ / תיקרוי-וינה היגולירטה

קרפ 'זרו'ז / # לבב לש היירפסה - הווקתו םידודנ לע תויודע - דנלייא סילאמ םירופיס

ןואג זעב / תומלוע - הקירמא תרמגנ ובש םוקמה

ןוטרומ ןאירב / ברעב םיליחתמ

קאורק ק'ג / תירוקמה הליגמה - םיכרדב

בונומיל דראודא / #431 םעל הירפס - הק'צידא ,ינא הז#43

לינוא ףזו'ג / הלפש ץרא

ןוטרומ ןאירב / ברעב םיליחתמ

x STORIES OF NEW
 YORK CITY

קאורק ק'ג / תירוקמה הליגמה - םיכרדב



     םָאְרֹובּו ,םיִוָׁש ּואְרְבִנ םָדָאָה יֵנְּב לָּכֶׁש ,ןֶהיֵלֲאֵמ תֹורּורְּב הֶּלֵא תֹוּתִמֲאֶׁש םיִרּובְס ּונָא
        ,םֶהֵמ לֹּטִל ןיֵאֶׁש תֹויּוכְז םֶהָל קיִנֱעֶה םָאְרֹובּו ,םיִוָׁש ּואְרְבִנ םָדָאָה יֵנְּב לָּכֶׁש
        רֶׁשֹאָה רַחַא הָריִתֲחַהְו תּורֵח ,םיִּיַח :ןֶהיֵניֵּב ,םֶהֵמ לֹּטִל ןיֵאֶׁש תֹויּוכְז םֶהָל קיִנֱעֶה

     .רֶׁשֹאָה רַחַא הָריִתֲחַהְו תּורֵח ,םיִּיַח :ןֶהיֵניֵּב
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