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ידידים יקרים,

הגיליון  את  לפניכם  להציג  שמח  אני 
, העשיר בחדשות ובידיעות  החדש של 
על ההישגים המשותפים במרוצת החודשים 
אותנו  מילאו  מהאירועים  כמה  האחרונים. 
גאווה: ביקורו הרשמי של הנשיא נפוליטאנו 
והשתתפותו בחגיגות לציון 150 שנה לאיחוד 
הפסגה  ועידת  של  הצלחתה  איטליה; 
שנחל  ההצלחה  השנייה;  איטליה-ישראל 
ל ָקְנטוֹ האיטלקי במצדה; בחינת הבגרות  הבֶּ
הראשונה בשפה האיטלקית; ועוד אירועים 
את  גם  לפניכם  נציג  דפי   מעל  רבים. 
בטוחני  השגרירות.  בצוות  שחלו  השינויים 
מלאה  תהיה  בפתח  העומדת  שהשנה 
במפגשים חשובים לחיזוק הקשרים בין שתי 
ובראשונה  בראש  התחומים,  בכל  המדינות 
הממשלות,  שתי  בין  הבאה  הפסגה  ועידת 
הצפויה להתקיים בישראל במהלך 2012. אני 
נושא תקווה שהשנה החדשה תביא עמה את 
פירות השלום, הביטחון והשגשוג שידידנו 
העם בישראל והעמים השכנים מצפים להם 

זה זמן רב. 

בברכת שנה טובה

לואיג'י מאטיולו  
שגריר איטליה  

הנשיא נפוליטאנו מגיע לביקור בישראל 
בפעם השנייה בתוך שנתיים
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קיים  היוקרתי,  דוד  דן  פרס  הענקת  לרגל 
נשיא הרפובליקה ג'ורג'ו נפוליטאנו ביקור רשמי 
הפגישה   .2011 במאי  ל-17   15 בין  בישראל 
הרשמית הראשונה של הנשיא נערכה בינו לבין 
עמיתו הנשיא שמעון פרס, שעמו ניהל שיחה 
לבבית ומעמיקה. שני האישים, החולקים קשר 
תמימות  הביעו  עמוקה,  הדדית  והערכה  יציב 
דעים בנוגע לנושאים מדיניים שוטפים ברמה 
ראש  עם  הנשיא  נועד  מכן  לאחר  האזורית. 
שהתרכזה  לפגישה  נתניהו  בנימין  הממשלה 
בצפון  לאחרונה  שחלו  הדרמטיות  בתמורות 
להכרזת  באפשרות  התיכון,  ובמזרח  אפריקה 
עצמאות חד-צדדית מצד הפלסטינים ובחומרת 
האיום הגרעיני מצד איראן. הנשיא נפוליטאנו, 
הרשות  ראש  אצל  ביקור  על  פסח  שלא 
כדי  אביב  לתל  הגיע  מאזן,  אבו  הפלסטינית 
לקבל את פרס דן דוד, שהוענק לו בשנת 2010
הודות  הדמוקרטיה"  אל  "הצעדה  בקטגוריה 
הפרלמנטרית  הדמוקרטיה  לחזון  ל"מסירותו 

האיטלקי  השמאל  בין  לקירוב  ותרומתו 
נועד  דוד  דן  פרס  האירופאי".  והסוציאליזם 
לאישים מתחום הפוליטיקה, המדע והתרבות 
ונוסד לפני עשר שנים ביוזמתו של היזם והנדבן 
לעולמו  שהלך  דוד,  דן  הדגול  הישראלי 
בספטמבר 2011. במהלך ביקורו נועד הנשיא 
נפוליטאנו עם מנהיגת האופוזיציה ציפי לבני, 
בירושלים  האיטלקית  הקהילה  עם  נפגש 
במוזיאון ע"ש א.ש. נכון, שם ביקר בתערוכה 
בין  הלאומית  התחייה  להרצל:  "מגריבלדי 
איטליה וישראל", ופתח במכון ון ליר את הכנס 
השנים  וחמישים  מאה  "איטליה-ישראל: 
שתי   .(8-9 בעמ'  כתבה  (ראה  האחרונות" 
לאיחוד  שנה   150 למלאות  הוקדשו  היוזמות 
איטליה. הנשיא נפוליטאנו ערך כבר בנובמבר 
יום  לרגל  בישראל  ממלכתי  ביקור   2008
העצמאות ה-60 למדינת ישראל ולציון שישים 

שנות יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות.

הרפובליקה 
האיטלקית מעניקה 

תארים נישאים 
לשרים שלום וסער 

הרפובליקה  נשיא  העניק   2011 במהלך 
הנעלים  הכבוד  תארי  את  נאפוליטנו  ג'ורג'ו 
ביותר של הרפובליקה האיטלקית לשני שרים 
הממשלה  לראש  המשנה  ישראל:  בממשלת 
והשר לפיתוח אזורי סילבן שלום ושר החינוך 
גדעון סער. שני השרים ניהלו בשנים האחרונות 
יחסים הדוקים עם איטליה תוך שאיפה לחזק 
יציבים  יחסים  ולבנות  הקיימים  הקשרים  את 

וארוכי טווח בין שתי המדינות.

 נשיא הרפובליקה האיטלקית ג'ורג'ו נפוליטאנו עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו
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Il Presidente Napolitano per la seconda 
volta in due anni in Israele

In occasione della cerimonia di 
consegna del prestigioso Premio 
“Dan David”, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha 
svolto una visita ufficiale in Israele 
durata dal 15 al 17 maggio 2011. Il 
primo appuntamento pubblico del 
Capo di Stato è stato l’incontro con il 
suo omologo Shimon Peres per un 
cordiale e approfondito colloquio. Le 
due alte personalità, legate da una 
solida consuetudine e da profonda 
stima reciproca, hanno espresso 
ampia convergenza di valutazioni sui 
maggiori temi politici d’attualità a 
livello regionale. Il Presidente è stato 
quindi ricevuto dal Primo Ministro 
israeliano Benjamin Netanyahu per 
un colloquio concentrato sui recenti 
drammatici cambiamenti avvenuti 
nel Nord Africa e nel Medio Oriente, 
sulla possibile dichiarazione 
unilaterale di  indipendenza 
palestinese e sulla gravità della 
minaccia nucleare iraniana. Il 
Presidente Napolitano, che ha anche 
incontrato il Presidente dell’Autorità 
Palestinese Abu Mazen, si è spostato 
a Tel Aviv per ricevere il Premio Dan 
David, assegnatoli nel 2010 nella 
categoria “Marcia verso la 

Democrazia” in virtù della sua 
“dedizione alla causa della 
democrazia parlamentare e il suo 
contributo al ravvicinamento tra la 
sinistra italiana e il socialismo 
europeo”. Il Dan David è un 
riconoscimento destinato a uomini 
politici, di scienza e di cultura, 
istituito dieci anni fa per iniziativa 
del grande imprenditore e filantropo 
israeliano Dan David, mancato 
purtroppo nel settembre del 2011. 
Durante la visita, il Presidente ha 
anche avuto un colloquio con il 
leader dell’opposizione Tzipi Livni, 
ha incontrato la comunità italiana di 
Gerusalemme presso il Museo U. 
Nahon, dove ha visitato privatamente 
la mostra Da Garibaldi a Herzl e ha 
inaugurato all’Istituto Van Leer la 
conferenza Italia-Israele: gli ultimi 
centocinquanta anni (cfr. artic. pagg. 
8-9), iniziative entrambe dedicate ai 
150 anni dell’Unità d’Italia. Il 
Presidente Napolitano aveva già 
compiuto nel novembre 2008 una 
visita di Stato in Israele in 
coincidenza con il sessantesimo 
anniversario dell’indipendenza dello 
Stato di Israele e delle relazioni 
diplomatiche tra i due Paesi.

Nel corso del 2011 il Presidente 
Giorgio Napolitano ha conferito le 
più alte onorificenze della Repubblica 
Italiana a due membri del Governo 
israeliano: il Vice Primo Ministro e 
Ministro per lo Sviluppo Regionale 
Silvan Shalom e il Ministro dell’Edu-
cazione Gideon Sa’ar. Entrambi i 
Ministri israeliani hanno mantenuto 
in questi anni un rapporto intenso 
con l’Italia, volto a costruire legami 
sempre più solidi e duraturi tra i due 
Paesi.

Alte onorificenze 
della Repubblica 
ai Ministri 
Shalom e Sa’ar 

Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano con il Presidente dello Stato di Israele Shimon Peres

Cari Amici,

sono lieto di presentarvi un numero di 
  denso di notizie e ricco di spunti 

sulle attività realizzate insieme negli 
ultimi mesi. Alcuni momenti ci hanno 
riempiti di orgoglio: la visita ufficiale 
del Presidente Napolitano e la sua 
partecipazione alle celebrazioni dei 
150 anni della nostra Unità nazionale; 
il successo del secondo Vertice 
Italia-Israele; i trionfi del bel canto a 
Masada, il primo esame di maturità di 
lingua italiana ed altri ancora. Nelle 
pagine di  vi presentiamo anche i 
nuovi colleghi giunti in Ambasciata. 
Sono certo che l’anno che ci attende 
sarà fitto di appuntamenti importanti 
per sviluppare le relazioni tra i nostri 
due Paesi in ogni settore, a cominciare 
dal prossimo Vertice tra i due Governi, 
previsto in Israele nel 2012. Mi auguro 
che il Nuovo Anno ebraico porti i frutti 
di pace, sicurezza e prosperità che 
l’amica Nazione di Israele ed i popoli 
vicini attendono da tempo. Shana 
Tovà.  

 Luigi Mattiolo 
 Ambasciatore d’Italia
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בממשלות  שרים  נועדו   2011 ביוני  ב-13 
הבין- הפסגה  בוועידת  וישראל  איטליה 
ראשי  שני  בראשות  השנייה  ממשלתית 
הממשלות סילביו ברלוסקוני ובנימין נתניהו. 
השניים הדגישו את השאיפה להדק את היחסים 
הקרובים ממילא בין איטליה וישראל ולבסס 
ההיסטורי  לקשר  המודעות  את  ולהעמיק 
המיוחד בין שתי החברות והתרבויות. המפגש 

ועידת הפסגה השנייה ברומא
להצגת  חשובה  הזדמנות  שימש 
התוצאות שהושגו לאחר הוועידה 
הראשונה, שהתקיימה בירושלים 
ב-2 בפברואר 2010. ראש ממשלת 
ישראל בנימין נתניהו הגיע לרומא 
משרי  כמה  של  משלחת  בליווי 
אביגדור  החוץ  שר  ממשלתו: 
ליברמן, שר התחבורה ישראל כץ, 
שר החינוך גדעון סער, שר התמ"ת 
שלום שמחון, שר התיירות סטס 
מיסז'ניקוב, שרת התרבות לימור 
לבנת, שרת החקלאות אורית נוקד 
יצחק  פנים  לביטחון  והשר 
איטליה  מטעם  אהרונוביץ. 
השתתפו בוועידה לצדם של ראש 
הממשלה ברלוסקוני ושר החוץ פרנקו פראטיני 
שר  רומאני,  פאולו  כלכלי  לפיתוח  השר  גם 
החקלאות סאבריו רומאנו, שר התשתיות אלטרו 
מטאולי, שרת החינוך מריה סטלה ג'למיני, שר 
התרבות ג'אנקרלו גלאן, שרת התיירות מיקלה 
ויטוריה ברמבילה וסגן שר הספורט רוקו קרימי. 
(ראה  הסכמים  שמונה  נחתמו  הוועידה  בתום 

ידיעה נפרדת).

Unexpected Israel - זהו שמו של אירוע 
שהוקדש לישראל ונערך במילאנו בין 13 ל-23 
ביוני 2011, לרגל ועידת הפסגה איטליה-ישראל 
השנייה שהתקיימה ברומא. באירוע זה ביקשה 
מוכרות,  הפחות  פניה  את  להציג  ישראל 
באמצעות מסע בין מדע לטכנולוגיה, בין תרבות 
לכלכלה ולתיירות. במרכז הסיפור חמש-עשרה 
עבודות מולטימדיה בפיאצה דואומו, פרי ידיהם 
החשובים  העכשוויים  מהאמנים  כמה  של 
במדינה. מסביב להן, סדרה של יוזמות בכל רחבי 
לעסקים  הבילטרלי  "הפורום  תחילה,  העיר. 
לשכת  "פרומוס",  ידי  על  שאורגן  וכלכלה" 

המסחר של מילאנו, ואשר 
חברות  למאות  איפשר 
וישראליות  איטלקיות 
ולגלות  לזו  זו  להתוודע 
חדשות  ות  י ו דמנ הז
רוע  האי לשותפות. 
ו  צ א ל פ ב ם  י י ק ת ה
של  משכנה  ֶמְדָזאנוֶֹטה, 
הבורסה, בנוכחות סגנית 
השר לפיתוח כלכלי קטיה 
התמ"ת  שר  פולידורי, 
שגריר  שמחון,  שלום 
גדעון  באיטליה  ישראל 
ברשויות  ובכירים  מאיר 
אישים  ות,  מי המקו
את  בנוכחותם  שאיששו 
העסקי  לשותף  הפכה  שאיטליה  העובדה 
ישראל.  של  בחשיבותו  השני  האירופאי 
במיוחד  הוזכרו  בכך  הגלומות  ההזדמנויות 
בדבריו של נשיא לשכת המסחר ישראל-איטליה 
רוני בנטוף. במישור התרבותי, רבים במילאנו 
נהרו ל"תיאטרו נואובו" כדי להשתתף במפגש 
ראשון מסוגו בין הסופר דוד גרוסמן לזמרת 
אחינועם ניני. כמו כן, הופעה של הפרויקט של 
עידן רייכל היתה מלאה עד אפס מקום. סדרה 
של תערוכות שימשה מסגרת לאירוע, כאשר 
"קיבוץ:  היתה  ביותר  המבוקשת  התערוכה 
ארכיטקטורה עבור הקהילה". לאורך ויה דנטה 
הוצבו 38 תמונות של שמונה צלמים בינלאומיים 

"ישראל שלא ציפיתם לה" במילאנו
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בחינת הבגרות באיטלקית:
47 נבחנים עברו בהצלחה 

ב-4 ביולי 2011 נבחנו 47 תלמידים מ-29 
בבחינת  ישראל  ברחבי  תיכוניים  ספר  בתי 
הבגרות בשפה האיטלקית. 42 מהם עברו את 
יחידות   5 של  בהיקף  יותר,  הקשה  הבחינה 
יותר,  הקלה  בבחינה  נבחנו  וחמישה  לימוד, 
החינוך,  משרד  לימוד.  יחידות   3 של  בהיקף 
שכלל השנה לראשונה את השפה האיטלקית בין 
מקצועות הבחירה לבגרות, בירך הן על ההיענות 
הגבוהה והן על הציונים המעולים שהושגו ע"י 
כל אחד מהתלמידים. הודות לארגון מסועף, כל 
הורשה  בכך  מעוניין  שהיה  הספר  מבתי  אחד 
לקיים את הבחינה בתחומו, בעזרת מומחים של 
משרד החינוך. הצלחת היוזמה והעניין הגובר 
והולך בתרבות ובשפה האיטלקית הביאו בתי 
ספר נוספים להגיש בקשה למורים לאיטלקית 

לשנת הלימודים החדשה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסכמים שנחתמו במהלך 
פסגת רומא 

מזכר הבנות בנושא הקמת קרן תרבות• 

הצהרה משותפת בנושא שיתוף פעולה • 

בפיתוח בינלאומי  

הצהרה משותפת בנושא שוק העבודה • 

ותעסוקת צעירים  

מזכר הבנות בנושא מגוון חקלאי ופיתוח • 

כפרי  

מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה עם יד • 

ושם  

מזכר הבנות בנושא מדיניות בענייני • 

צעירים  

מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום • 

התיירות  

הצהרה משותפת בתחום הספורט• 

עדות,  מנהגים,  צבעים,  במצלמתם  שלכדו 
תרבויות, ייחוד ושפע, פנים ותבניות נוף מולדת, 

ניגודים ופראדוקסים של ישראל.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עם ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני

יצירות המולטימדיה של האמנים הישראלים בפיאצה דואומו במילאנו
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A Roma il secondo Vertice intergovernativo

A Milano l’Israele che non ti aspetti 

Il 13 giugno 2011, membri dei 
governi della Repubblica Italiana e 
dello Stato di Israele si sono 
incontrati a Roma, per il secondo 
Vertice intergovernativo presieduto 
dai due Primi Ministri Silvio 
Berlusconi e Benjamin Netanyahu, i 
quali hanno sottolineato l’aspirazione 
a continuare a rafforzare le già strette 
relazioni tra Italia e Israele e rendere 
più solidi e consapevoli i particolari 
legami storici tra le due società e 

culture. L’incontro ha offerto 
un’importante opportunità per 
presentare i risultati raggiunti a 
seguito del Primo Vertice, tenutosi a 
Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Il 
premier israeliano Netanyahu è 
giunto a Roma con diversi ministri 
del suo Gabinetto: degli Esteri 
Avigdor Lieberman, dei Trasporti 
Israel Katz, dell’Educazione Gideon 
Saar, dell’Industria Shalom Simhon, 
del Turismo Stas Misezhnikov, della 
Cultura Limor Livnat, dell’Agricol-
tura Orit Noked e della Sicurezza 
Itzhak Aharonovich. Per l’Italia 
erano presenti a fianco del Presidente 
del Consiglio Berlusconi e del 
Ministro degli Esteri Franco Frattini, 
anche i ministri: dello Sviluppo 
Economico Paolo Romani, dell’Agri-

Unexpected Israel, letteralmente 
“l’Israele che non ti aspetti”, è il 
titolo della manifestazione dedicata a  
Israele tenutasi a Milano dal 13 al 23 
giugno 2011 in occasione del 
Secondo Vertice intergovernativo tra 
Italia e Israele svoltosi a Roma. Con 
questo evento Israele ha voluto 
presentare i suoi volti più inediti, 
spaziando dalla scienza alla 
tecnologia, dalla cultura all’economia 
e al turismo. Al centro del racconto, 
quindici installazioni multimediali in 
piazza Duomo, firmati dai maggiori 
artisti contemporanei del Paese.  
Tutto attorno, una carrellata di  
iniziative. A cominciare dal Business 
and Economic Forum bilaterale 
organizzato da Promos-Camera di 
Commercio di Milano, che ha 
consentito a centinaia di imprese 
italiane e israeliane di confrontarsi ed 
esplorare nuove opportunità di 

partnership. La manifestazione si è 
svolta a Palazzo Mezzanotte, sede 
della Borsa, alla presenza del 
Sottosegretario italiano per lo 
Sviluppo Economico Catia Polidori, 
del Ministro israeliano dell’Industria, 
Commercio e Lavoro Shalom 
S imhon ,  de l l ’Ambasc ia to re 
israeliano Gideon Meir e dei vertici 
delle istituzioni locali, che hanno 
confermato come l’Italia sia diventata 
il secondo partner commerciale 
europeo di Israele. Le opportunità 
derivanti da tale scenario sono state 
in particolare sottolineate dall’inter-
vento del Presidente della Camera di 
Commercio e Industria Israele-Italia 
Ronni Benatoff. Sul piano culturale, i 
milanesi hanno fatto la coda per 
assistere, al Teatro Nuovo, a un 
inedito incontro tra lo scrittore David 
Grossman e la cantante Noa. Tutto 
esaurito anche per l’esibizione dal 
vivo del Gruppo Idan Raichel 
Project. Una serie di mostre hanno  
creato la cornice: la più gettonata 
quella su Kibbutz: l’architettura 
della collettività. Lungo via Dante, 
38 scatti di otto fotografi 
internazionali, per mettere a fuoco 
colori, attività, etnie, culture, 
paesaggi, stranezze e ricchezze, volti 
e panorami, contrasti e paradossi di 
Israele.

Prima maturità d’italiano 
in Israele: 47 promossi

Il 4 luglio 2011, 47 studenti israeliani, 
provenienti da 29 diverse scuole sparse 
in tutto Israele hanno sostenuto l’esame 
di maturità (bagrut) di lingua italiana. 42 
studenti hanno superato il test più 
difficile di 5 crediti e 5 quello più facile 
di 3 crediti. Il Ministero dell’Istruzione 
israeliano, che ha inserito quest’anno, 
per la prima volta, la lingua italiana tra le 
materie d’esame di maturità, si è 
rallegrato sia della forte affluenza 
all’esame che degli ottimi risultati 
conseguiti nei singoli test. Grazie ad una 
capillare organizzazione, ciascuna scuola 
interessata ha potuto tenere l’esame in 
sede, con l’assistenza degli esperti 
ministeriali. Il successo dell’iniziativa e 
l’interesse verso la cultura e la lingua 
italiana hanno spinto altre scuole a fare 
richiesta di insegnanti di italiano per il 
nuovo anno scolastico. 

coltura Saverio Romano, delle 
Infrastrutture Altero Matteoli, 
dell’Istruzione Maria Stella Gelmini, 
della Cultura Giancarlo Galan, del 
Turismo Michela Vittoria Brambilla, 
e il Sottosegretario allo Sport Rocco 
Crimi. Al termine dei lavori sono 
stati firmati otto accordi (vedi box). 

Accordi firmati durante 
il Vertice di Roma
• Memorandum d’Intesa per la   

creazione di una Fondazione Culturale
• Dichiarazione Congiunta in materia di 

Cooperazione in Paesi Terzi
• Dichiarazione Congiunta in materia di 

Mercato del Lavoro e Disoccupazione 
Giovanile

• Memorandum d’Intesa per la 
Diversificazione Agricola e lo Sviluppo di 
Aree Rurali

• Memorandum d’Intesa per la 
Collaborazione con Yad Vashem

• Memorandum d’Intesa per le Politiche 
Giovanili

• Dichiarazione Congiunta in materia di 
Collaborazione nel Settore del Turismo 

• Dichiarazione Congiunta in materia di 
Sport

I Ministri italiani ed israeliani presenti al Vertice di Roma

Installazioni multimediali israeliane in Piazza Duomo
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מתרבים הסכמי התעשייה הביטחונית

איטליה וישראל חתמו ב-2010 על הסכמי 
התעשייה  בתחום  חשובים  פעולה  שיתוף 
הביטחונית. התוצאה הושגה בעקבות שלושה 
ביקורים של מזכ"ל משרד ההגנה, מהם שניים 
דה  קלאודיו  גנרל  החדש,  המזכ"ל  בראשות 
ברטוליס, שנכנס לתפקיד בינואר. בעקבות זאת 
אינטרסים  שלהן  המדינות,  לשתי  יתאפשר 
משותפים רבים בתחום הביטחון, להעביר זו לזו 
מן  הזמנות  של  רב  מספר  הקרוב  בעתיד 
התעשיות הביטחוניות. בסוף מאי ביקר ראש 
האיטלקי,  האוויר  חיל  של  לוגיסטיקה  אגף 
מתקנים  במספר  מראני.  ג'וזפה  הגנרל 
שיתוף  את  וניסח  הארץ  ברחבי  לוגיסטיים 
הפעולה העתידי בתוכניות חשובות כגון מטוס 
ה"סופר הרקולס" C-130J ומטוס הקרב החדש 
אף-35 (מטוס תקיפה משותף), שלהם תפקיד 
מרכזי בעתיד המיידי של חיל האוויר הישראלי. 

קרודלה  אלפונסו  מכהן   2011 ביוני  החל 
כמזכיר ראשון במחלקה המדינית בשגרירות 
בסלרנו  נולד  קרודלה  אביב.  בתל  איטליה 
שלו  המשפטים  לימודי  את  וסיים  ב-1977, 
לאחר  בנאפולי.   "II "פדריקו  באוניברסיטת 
הכניסה  מבחן  את  מרובה  בהצלחה  שעבר 
הדיפלומטי של משרד החוץ האיטלקי ב-2006, 
החל לעבוד בִמְנהל הכללי למשאבי אנוש וארגון. 
מ-2010 עבד בלשכתו של שר החוץ, שם היה 
אחראי על לוח הפגישות ועל הכנת חומרי הרקע 
לשימושו של השר בעת ביקורים ממלכתיים, 
ועידות פסגה, מפגשים בילטראליים ומחויבויות 
היא  בישראל  הכהונה  נוספות.  ממשלתיות 

תפקידו הראשון מחוץ לגבולות איטליה. 
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המזכיר 
הראשון 
ְקרּוֶדֶלה

נכנס 
לתפקידו

חיפה מריעה לספינת 
המפרשים ֶוסּפּוִצ'י

השר טרמונטי בכנס הרצליה

פאביו  קולונל  מונה  בספטמבר  ב-5 
ההגנה  נספח  לתפקיד  ג'אנברטולומאי 
ברומא  נולד  ג'אנברטולומאי  בישראל. 
ב-1963, התגייס לצבא ב-1981 במחזור 163 
תואר  לימודי  בוגר  הצבאית.  האקדמיה  של 
ותואר  אסטרטגיים  בלימודים  ושני  ראשון 
ראשון ביחסים בינלאומיים ודיפלומטיים. לבד 
הכללי,  במטה  שמילא  מבצעיים  מתפקידים 
השמיני  הגדוד  כמפקד  שימש   2006 מאז 
ומשנת  "גריבלדי"  חטיבת  של  אסּוּביוֹ"  "פָּ
הכוחות  ארגון  משרד  כראש  שימש   2007
נשוי  איטליה.  צבא  של  הכללי  במטה 

לכריסטינה פיליפוצי.

"האתגרים הרבים של הכלכלה העולמית 
השלטת: מסחר והיבטים מוניטאריים", זה היה 
ההרצאה  של  מתמיד  האקטואלי  הנושא 
המוצלחת שנשא שר האוצר ג'וליו טרמונטי 
בפברואר האחרון בכנס הרצליה. השתתפותו 
של השר האיטלקי חתמה את המושב המרכזי 
של הכנס השנתי החשוב. במהלך ביקורו נפגש 
השר טרמונטי גם עם נגיד בנק ישראל סטנלי 
פישר ועם עמיתו הישראלי שר האוצר יובל 
בכלכלה  שונים  בנושאים  לדון  כדי  שטייניץ 
הבינלאומית, ביחסים הבילטראליים בין שתי 

המדינות ובתרחישי הזירה האזורית.

הנספח הצבאי החדש 
של איטליה

השוטפות  הבילטרליות  הפעילויות  במסגרת 
המודיעין  פיקוד  של  ביקורים  גם  נערכו 
נציגים  ושל  רוסי)  פאביו  (אדמירל  המשותף 
מהמטה לחימוש צבא היבשה. באוגוסט התקיים 
מפגש בין ראש האגף השלישי של המטה הכללי 
ג'ובאני  הגנרל  האיטלקי  האוויר  חיל  של 
פאנטּוצי לבין בכירים בתחומים הטכנולוגיים-
דנו  הם  הישראלי.  האוויר  בחיל  מבצעיים 
הלוויינים  בתחום  פעולה  שיתוף  בפעילויות 
ומטוסים ללא טייס (כטב"ם). בתחום ההדרכה 
ליחידות  קורסים  שני  התקיימו  המשותפת 
ניהול  על  צבאיים  לרופאים  האחד  מובחרות: 
אירועי טרור, אסונות טבע ומלחמות, והאחר - 
המוסד  מן  משתתפים  של 22  משלחת  ביקור 
 ,(ISSMI) הגבוה למטכ"ל הכוחות המשולבים
על  מקרוב  ועמדו  שבוע  במשך  בארץ  ששהו 

הארגון האקדמי המקביל של צה"ל. 

מספינת  להתפעל  הישראלים  זכו  השנה 
"ָאֶמריגוֹ  המרהיבה  האיטלקית  המפרשים 
"אמריגו  הארץ.  לחופי  שעגנה  ֶוסּפּוצ'י" 
הים  חיל  של  הדרכה  ספינת  היא  וספוצ'י" 
השגרתי  האימונים  שיט  ובמסגרת  האיטלקי, 
הימית  באקדמיה  הראשונה  השנה  צוערי  של 
בליבורנו עגנה הספינה בנמל חיפה בין 25 ל-28 
אירועים  מספר  נערכו  הגעתה  לרגל  ביולי. 
חגיגיים, בהם ביקור מודרך בכלי השיט וקבלת 
פנים לעת ערב בחללים היפהפיים של ספינת 
המפרשים, סמלה של המסורת העתיקה של הצי 

האיטלקי.

הגנרל מראני פוגש בכירים בחיל האוויר הישראלי
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Aumentano gli accordi nell’industria 
della Difesa

Alfonso Crudele
neo Primo Segretario

Italia e Israele hanno finalizzato 
nel 2010 importanti accordi di 
c o o p e r a z i o n e  n e l l ’ a m b i t o 
dell’industria per la Difesa. A questo 
risultato hanno contribuito tre visite 
del Segretariato Generale della 
Difesa, di cui due guidate dal nuovo 
Segretario Generale, Generale di 
Squadra Aerea Claudio Debertolis, in 
carica da gennaio. I due Paesi, che 
condividono diversi interessi nel 
campo della difesa, potranno così 
scambiare nell’immediato futuro 
consistenti pacchetti di commissioni 
industriali. A fine maggio, il 
Comandante Logistico dell’Aeronau-
tica Militare, Gen. S.A. Giuseppe 
Marani, ha quindi visitato alcune 
strutture logistiche locali e impostato 
la futura collaborazione su importanti 
programmi quali il C-130J ed il 
nuovo velivolo da combattimento 
denominato F-35 (Joint Strike 
Fighter) ,  entrambi central i 
nell’immediato futuro dell’Aeronau-
tica Israeliana. Nell’ambito delle 
consuete attività bilaterali, si sono 
inoltre svolte le visite del Joint 
Intelligence Command (Contro 

Ammiraglio Fabio Rossi) e dei 
rappresentanti della Direzione 
Generale Armamenti Terrestri. In 
agosto, infine, è avvenuto un incontro 
fra il Capo del 3° reparto dello Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, Gen. 
B.A. Giovanni Fantuzzi, e i vertici 
tecnico-operativi dell’Aeronautica 
Israeliana nel quale sono state 
discusse attività di cooperazione nel 
campo satellitare e dei velivoli senza 
pilota (UAV). Per quanto riguarda 
invece gli addestramenti congiunti, 
da segnalare due corsi per Forze 
Speciali: uno per medici militari 
nell’ambito della gestione di attentati 
terroristici, guerre e calamità naturali 
ed una visita dell’Istituto Superiore 
di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) 
che, con una delegazione di 22 
partecipanti ed una permanenza di 
una settimana, ha potuto conoscere 
d a  v i c i n o  l ’ e q u i v a l e n t e 
o rgan izzaz ione  accademica 
dell’Esercito israeliano.

Gli israeliani hanno potuto 
quest’anno ammirare sulle loro coste 
il magnifico veliero italiano Amerigo 
Vespucci. Nell’ambito della consueta 
crociera di addestramento per i 
cadetti del 1°anno dell’Accademia 
Navale di Livorno, il veliero 
Vespucci, nave scuola della Marina 
Militare, ha effettuato infatti una 
sosta nel porto di Haifa tra il 25 e il 
28 luglio. Per l’occasione, sono stati 
organizzati diversi eventi festivi, fra i 
quali una visita guidata al vascello ed 
un ricevimento serale nei suggestivi 
ambienti del veliero simbolo delle 
antiche tradizioni della Marina 
Militare italiana. 

“Le molteplici sfide della 
governante economia globale: 
commercio e aspetti monetari”, 
questo il tema di forte attualità sul 
quale il Ministro dell’Economia 
Giulio Tremonti ha tenuto lo scorso 
febbraio un’apprezzata lezione alla 
Conferenza di Herzliya. L’intervento 
del Ministro italiano ha concluso la 
sessione principale dell’importante 
appuntamento annuale israeliano. 
Durante la sua visita, il Ministro 
Tremonti ha anche incontrato il 
governatore della Banca di Israele 
Stanley Fisher e il suo omologo 
israeliano Yuval Steinitz per discutere 
su i  doss ier  de l l ’economia 
internazionale, sui rapporti bilaterali 
italo-israeliani e sullo scenario 
regionale. 

Il Ministro 
Tremonti 
alla 
Conferenza 
di Herzliya

Haifa festeggia il veliero 
Vespucci

Dal luglio 2011 Alfonso Crudele è 
il  nuovo Primo Segretario 
dell’Ufficio Politico dell’Ambasciata 
d’Italia a Tel Aviv. Nato a Salerno nel 
1977, Crudele si è laureato in 
Giurisprudenza presso l’Università di 
Napoli Federico II. Superato 
brillantemente nel 2006 il concorso 
diplomatico per entrare nel Ministero 
degli Affari Esteri, nel 2007 è stato 
confermato Segretario di Legazione. 
Successivamente ha lavorato nella 
Direzione Generale per le Risorse 
Umane e l’Organizzazione e, dal 
2010, nel Gabinetto del Ministro 
degli Esteri, dove ha curato le agende 
dei colloqui e la documentazione 
dell’On. Ministro in occasione di 
visite di Stato, partecipazione a 
Vertici, incontri bilaterali, ed altri 
impegni istituzionali. Israele è la sua 
prima sede all’estero.

Il nuovo Adetto per 
la Difesa è il Col. 
Gianbartolomei

Il 5 settembre ha assunto l’incarico 
di nuovo Addetto per la Difesa il Col. 
Fabio Gianbartolomei. Nato a Roma 
nel 1963, si è arruolato nel 1981 con 
il 163° corso "Lealtà” dell’Accademia 
Militare. Ha conseguito laurea e 
Master in Scienze Strategiche, ed è 
laureato in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche. Oltre a vari incarichi 
di natura operativa e di Stato 
Maggiore, dal 2006 è stato 
Comandante dell’ 8° Reggimento 
"Pasubio” della Brigata "Garibaldi” e 
dal 2007 ha svolto l’incarico di Capo 
Ufficio Organizzazione delle Forze 
dello Stato Maggiore dell’Esercito. È 
sposato con Cristina Filipozzi.
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ישראלים ואיטלקים מציינים יחד 
150 שנה לאיחוד איטליה

איטליה  לאיחוד  שנה   150 חגיגות  לרגל 
ולציון ביקורו בישראל של נשיא הרפובליקה, 
אירגנה השגרירות סיבוב הופעות בישראל של 
 .CRT של קרן Master dei Talenti תזמורת
בתל  לתרבות  האיטלקיים  המכונים  בתמיכת 
 ,CRT קרן  של  ובתמיכתה  ובחיפה  אביב 
התאפשר למוזיקאים צעירים מקונסרבטוריונים 
בחבל פיימונטה ובחבל ואל ד'אאוסטה להופיע 
בחודש מאי החולף בירושלים, בחיפה וברעננה 
ולקצור את שבחי הביקורת ואהדת הקהל. חברי 
התזמורת הצעירים, 34 במספר, תחת שרביטו 
טריו  ובליווי  ונדלי  קלאודיו  מאסטרו  של 
בכינור,  ורניקוב  (פאבל  הנודע  צ'ייקובסקי 
אלכסנדר צ'אושיאן בצ'לו, וקונסטנטין בוגינו 
המנון  את  בקונצרט  ביצעו  בפסנתר), 
הרפובליקה האיטלקית מאת מאֶמלי, קונצ'רטו 
המשי"  "סולם  בטהובן,  מאת  לכינור  משולש 
פרלוד  רוסיני,  מאת  באלג'יר"  ו"האיטלקייה 
למערכה השלישית של "לה טרוויאטה" מאת 

ורדי ו"האדון ברוסקינו" מאת רוסיני.

להרהר  כדי  מזו  מתאימה  הזדמנות  "...אין 
במשמעותה של הכמיהה לכינון מדינה לאומית 
שגורלם  היהודי,  והעם  האיטלקי  העם  עבור 
נמנעת."  ובלתי  מיוחדת  בדרך  בזה  זה  כרוך 
ג'ורג'ו  הרפובליקה  נשיא  בירך  אלה  במילים 
נפוליטאנו את באי הוועידה, שנערכה בירושלים 
ב-16 במאי 2011  באודיטוריום של מכון ון ליר 
מאה  לציון  בישראל  האירועים  סדרת  בפתח 
הכינוס  איטליה.  לאיחוד  שנה  וחמישים 
וחמישים  מאה  "איטליה-ישראל:  שכותרתו 
השגרירות  ידי  על  אורגן  האחרונות"  השנים 
אביב  בתל  לתרבות  האיטלקיים  והמכונים 
ובחיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים לרגל 

והתמקד  בישראל,  איטליה  נשיא  של  ביקורו 
הלאומיות:  התנועות  שתי  בין  בזיקה 
איטליה,  לאיחוד  שהביאה  הריסורג'ימנטו, 
מדינת  של  הקמתה  את  שאפשרה  והציונות, 
הריסורג'ימנטו  תנועת  של  המאבק  ישראל. 
של  רעיונותיו  איטליה,  לאיחוד  (התקומה) 
שימשו  של גאריבלדי  הגבורה  ומופת  מאציני 
מקור השראה יקר-ערך להוגי הציונות. נשאו 
דברים והאירו את  ההיבטים השונים של הנושא 
פרופ' שלמה אבינרי, ד"ר צ'רלס ברדט, פרופ' 
פרנצ'סקו  פייר  ד"ר  האב  קאפוצו,  אסתר 
קדר, אריגו  פומאגאלי, לואיג'י גוליה, בנימין 
לוי, האב ד"ר פיירבטיסטה פיצאבאלה, פרופ' 
מאיר  סרוסי,  אדווין  פרופ'  סגרה,  דן  ויטוריו 
שלו ופרופ' מריו טוסקנו. היוזמה  זכתה לחסותו 
גם  הפועל  אל  ויצאה  הרפובליקה  נשיא  של 
מילאנו,  עיריית  עם  הפעולה  לשיתוף  הודות 
בירושלים,  האיטלקית  והקהילה  ליר  ון  מכון 
ובתמיכת קרן CRT וקרן קוריירה דלה סרה, 
המפרסמת את דיוני הוועידה. בצמוד לכינוס 
להרצל.  "מגריבלדי  התערוכה  גם  הושקה 
וישראל"  איטליה  בין  הלאומית  התחייה 
באצירת  נכון,  ע"ש  איטליה  יהדות  במוזיאון 
אנדראינה קונטסה, בשיתוף עם השגרירות ועם 
היהודית  הקהילה  של  ההיסטורי  הארכיון 
ברומא. התערוכה סוקרת את שלל ביטוייה של 
התרומה היהודית לאיחוד איטליה והיא נחנכה 
ביקורו  במהלך  הרפובליקה  נשיא  ידי  על 

בקהילה האיטלקית בירושלים.

החג הלאומי מצדיע ליום השנה ההיסטורי 
לאיחוד איטליה

שנה   65 לציון  בישראל  שנערכו  החגיגות 
להקמת הרפובליקה האיטלקית התהדרו ברובד 
נוסף, הודות למשמעויות הנלוות לחגיגות 150 

של  להצלחתה  שתרמו  איטליה,  לאיחוד  שנה 
מ-1,200  יותר  השגריר.  במעון  הפנים  קבלת 
בכירים  אישים  ביניהם  במעון,  התארחו  איש 
במדינת ישראל, כגון יו"ר הכנסת ראובן ריבלין, 
שר החינוך גדעון סער כנציג הממשלה, המשנה 
אזורי  פעולה  לשיתוף  והשר  הממשלה  לראש 
סילבן שלום, שרת החקלאות אורית נוקד והשר 
בנימין בגין. בדברי הברכה שלו הזכיר ריבלין 
את הקשר העמוק שקושר בין רומא וירושלים 
התנועות  של  ההיסטוריה  לראי  מבעד  גם 
הלאומיות שלהן. גדעון סער, המכיר היטב את 
איטליה, הדגיש את התוכניות הרבות לשיתוף 
בין  האיטלקית  השפה  הכללת  בהן  פעולה, 
נוספת  עדות  הבגרות.  לבחינות  המקצועות 
איטליה- ביחסי  במיוחד  התוססת  לתקופה 

ישראל היתה נוכחותם של אישים חשובים רבים 
רון  אביב-יפו  תל  עיריית  ראש  כמו  נוספים, 

חולדאי ומפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו.

מפיימונטה לישראל - 
מוזיקאים צעירים מנגנים 

לרגל יום השנה החגיגי

מקהלת "לּוֶנדי" בירושלים, 
חיפה, נצרת ורמת גן

פרופ' שלמה אבינרי בכנס

הרפובליקה  של  הלאומי  בחג  שמחה 
האיטלקית בהופעתה של מקהלת לּוֶנדי מרומא, 
שהוקמה ומנוהלת על ידי צ'זרה ּפוֹצ'י. במסגרת 
סיבוב הופעות לציון 150 שנה לאיחוד איטליה 
כשביצעה  רבה  להצלחה  המקהלה  זכתה 
למסורת  זיקה  בעלות  יצירות  של  רפרטואר 
האיטלקית בפני קהל בבית החולים האיטלקי 
בחיפה, באולם התרבות במוזיאון יהדות איטליה 
ע"ש נכון בירושלים ובאודיטוריום של כנסיית 

הבשורה בנצרת.

שר החינוך גדעון סער נואם בחג הלאומי

 CRT של קרן Master dei Talenti קונצרט הגאלה של תזמורת
באודיטוריום ימק"א בירושלים
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“…È questa 
l’occasione 
propiz ia  per 
riflettere su cosa 
abbia significato 
l’anélito verso la 
conquista dello 
Stato nazionale 
per i  popoli 

italiano e ebraico, la cui storia è intrecciata 
in modo speciale e ineludibile”. Con 
queste parole il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha 
salutato il 16 maggio 2011 a Gerusalemme, 
presso il gremito auditorio dell’Istituto 
Van Leer di Gerusalemme, l’apertura delle 
celebrazioni in Israele per i centocinquanta 
anni dell’Unità d’Italia con una conferenza 
dal titolo Italia–Israele: gli ultimi 
centocinquanta anni. Il convegno, 
organizzato dall’Ambasciata, con gli 
Istituti di Cultura di Tel Aviv e Haifa e 
l’Università Ebraica di Gerusalemme, in 
occasione della visita del Capo dello Stato 
in Israele, si è incentrato sull’affinità tra i 
due movimenti nazionali: quello 
risorgimentale che ha dato vita all’Italia 
unita e quello sionistico che ha permesso 
la nascita dello Stato di Israele. La lotta 
risorgimentale per l’unità d’Italia, le idee 
di Mazzini e l’esempio eroico di Garibaldi, 
hanno infatti rappresentato una preziosa 

Israeliani e italiani celebrano 
assieme i 150 anni dell’Italia

fonte di ispirazione per gli ideologi del 
sionismo. Ad illustrare i diversi aspetti di 
questo tema sono intervenuti illustri 
studiosi, tra i quali: Shlomo Avineri, 
Charles Burdett, Ester Capuzzo, 
Pierfrancesco Fumagalli, Luigi Goglia, 
Benjamin Kedar, Arrigo Levi, Pierbattista 
Pizzaballa, Vittorio Dan Segre, Edwin 
Seroussi, Meir Shalev, Mario Toscano. 
L’iniziativa, alla quale il Presidente della 
Repubblica ha voluto concedere il suo 
Alto Patronato, è stata realizzata anche 
grazie alla collaborazione con il Comune 
di Milano, l’Istituto Van Leer e la 
Comunità italiana di Gerusalemme, e con 
il sostegno della Fondazione CRT e la 
Fondazione Corriere della Sera, che ne 
pubblica gli atti. Il convegno è stato 
affiancato dall’allestimento presso il 
Museo di Arte Ebraica Italiana U. Nahon 
della mostra Da Garibaldi a Herzl. Il 
risorgimento nazionale tra Italia e Israele, 
curata da Andreina Contessa in 
collaborazione con l’Ambasciata e 
l’Archivio Storico della Comunità Ebraica 
di Roma. L’esposizione, che esplora le 
diverse espressioni del contributo ebraico 
all’unità d’Italia, è stata inaugurata dal 
Presidente della Repubblica in occasione 
della sua visita alla comunità italiana di 
Gerusalemme.

Dal Piemonte in Israele 
giovani talenti musicali 
suonano per l’Unità

La celebrazione del 65 anniversario 
della Repubblica Italiana si è arricchita in 
Israele dei profondi significati legati ai 
festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, contribuendo al successo del 
ricevimento offerto nella Residenza 
dell’Ambasciatore, al quale hanno 
partecipato oltre 1200 persone. Tra gli 
ospiti, altissime autorità dello Stato 
israeliano, come lo Speaker della Knesset 
Reuven Rivlin, il Ministro dell’Educazioo-

ne Gideon Sa’ar, in rappresentanza del 
Governo, il Vice Primo Ministro e 
Ministro della Cooperazione regionale 
Silvan Shalom, del Ministro dell’Agri-
coltura Orit Noked e il Ministro senza 
Portafoglio Benjamin Begin. Nel suo 
saluto, Rivlin ha ricordato i profondi 
legami che legano Roma e Gerusalemme 
anche tramite la storia dei loro movimenti 
nazionali. Sa’ar, attento conoscitore 
dell’Italia, ha sottolineato i numerosi 
progetti di collaborazione, tra cui il 
recente inserimento della lingua italiana 
tra gli esami di maturità. Ulteriore 
conferma della fase di straordinaria 
vitalità del rapporto Italia-Israele è 
scaturita dalla presenza di numerose altre 
personalità, tra cui il Sindaco di Tel Aviv 
Ron Huldai ed il capo della Polizia Gen. 
Yohanan Danino.

La Festa Nazionale è stata rallegrata 
dall’esibizione del Coro del Lunedì, 
gruppo romano fondato e diretto da 
Cesare Pocci. Il coro, in tournée in 
Israele per festeggiare i 150 dell’Unità 
d’Italia, ha eseguito con successo un 
repertorio di brani legati alla tradizione 
italiana all’Ospedale Italiano di Haifa, 
nella Sala delle Culture presso il Museo 
U. Nahon di Arte Ebraica Italiana di 
Gerusalemme e nell’Auditorium del 
Convento dell’Annunciazione a Nazaret. 

Festa Nazionale onora
lo storico anniversario

Il Coro del Lunedì a 
Gerusalemme, Haifa 
Nazaret e Ramat Gan

Arrigo Levi alla Conferenza

In occasione delle celebrazioni per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia e in 
coincidenza con la visita in Israele 
del Presidente della Repubblica, 
l’Ambasciata ha organizzato una 
tournée in Israele dell’Orchestra 
Master dei Talenti della Fondazione 
CRT. L’evento, sostenuto dagli 
Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv 
e Haifa e dalla Fondazione CRT, ha  
permesso lo scorso maggio ai giovani 
musicisti dei Conservatori di 
Piemonte e Valle d’Aosta di esibirsi a 
Gerusalemme, Haifa e Raanana con 
grande successo di critica e di 
pubblico. I 34 giovani orchestrali, 
diretti dal Maestro Claudio Vandelli e 
accompagnati dal rinomato Trio 
Tchaikovski (Pavel Vernikov al 
violino, Alexander Chaushian al 
violoncello e Konstantin Bogino al 
pianoforte) hanno eseguito: Il Canto 
degli Italiani (Inno della Repubblica 
Italiana) di Mameli, il Triplo Concerto 
per pianoforte, violino e violoncello 
di Beethoven, La scala di seta e 
L’italiana in Algeri di Rossini, La 
traviata, preludio dell’Atto Terzo di 
Verdi e Il signor Bruschino di Rossini.

L’Ambasciatore Mattiolo con lo Speaker della Knesset 
Rivlin e i Ministri Sa’ar, Shalom e Noked
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איטליה מדורגת כספקית המסחרית הרביעית של ישראל

בנדטו מנקארוני פויאני הוא המנהל 
החדש של אליטליה בישראל

של  החדש  המנהל 
בישראל  אליטליה 
הפלסטינית  וברשות 
מנקארוני  בנדטו  הוא 
פויאני. הוא בן שלושים 
לשני  ואב  נשוי  וחמש, 
בצרפת  נולד  ילדים, 
להורים איטלקים, סיים 
בוגר  תואר  ב-2000 
בכלכלת תיירות באוניברסיטת פרוג'ה והחל את 
מסירותו  בבריסל.  באליטליה  שלו  הקריירה 
לחברה והתעניינותו הגורפת בתחום התחבורה 
כישוריו  את  להרחיב  אותו  דחפו  האווירית 
ולקבל על עצמו תפקידי ניהול במספר סניפים 
סיציליה,  טוסקנה,  כמו  ובחו"ל  באיטליה 
הרה- בעקבות  בשנת 2009,  והולנד.  הונגריה 
ארגון שעברה אליטליה, מונה לתפקיד אחראי 

תכנון וניטור מכירות.

נתוני סחר החוץ (למעט סחר ביהלומים) בין 
איטליה וישראל במחצית הראשונה של 2011 
בדירוג  הרביעי  במקום  איטליה  את  מציבים 
הספקים החשובים ביותר של ישראל (במקום 
אחרי  האירופי,  האיחוד  מדינות  בקרב  השני 
השביעי  למקום  אותה  ומקדמים  גרמניה) 
הרכש  בדירוג   (2010 בשנת  השמיני  (לעומת 
מישראל. היצוא מאיטליה היה בהיקף מיליארד 
 41.6% של  עלייה  עם  דולר,  מיליון  ו-608.5 
היה  לאיטליה  היבוא  הקודמת.  לשנה  ביחס 
בהיקף 718.1 מיליון דולר, עם עלייה של 1.5% 

הגומלין  סחר  היקף  שעברה.  לשנה  ביחס 
איטליה-ישראל גדל אם כן ב-26.2% ורשם 2 
העודף  ואילו  דולר,  מיליון  ו-326.6  מיליארד 
המסחרי לזכות איטליה גדל ב-107.7% ומגיע 
איטליה  דולר.  מיליון   890.4 של  להיקף  כעת 
שבה ומוכיחה שהיא אחת השותפות העיקריות 
של ישראל במדינות האיחוד האירופי, עם נתח 
שוק של 14.9% מסך היבוא הישראלי ממדינות 
מסך   9.5% של  שוק  ונתח  האירופי,  האיחוד 
האיחוד  מדינות  לעבר  הישראלי  היצוא 

האירופי.

4 COCCINELLE5 CUNIAL TEGOLE6

PIZZA ALICE10  MASERATI11 FERRARI12

FERRAGAMO 
PER TZAD KADIMA4

1. חברת ליימן-שליסל בע"מ חוגגת חמישים שנות שיתוף פעולה עם קבוצת "פרפטי ון מלה", ומשיקה את סוכריות מנטוס 
בשוק הישראלי 2. שני שפים נודעים, האיטלקי רוברטו באסי והישראלי ארז קומרובסקי, בערב לקידום פסטה ברילה במעון 
השגריר 3. ערב נוצץ לקידום יינות "ריקאסולי" בביתו של לורנצו אורטונה, הנספח הכלכלי והמסחרי, בשיתוף פעולה עם יקב 
"ָּברֹונֶה ריקאסולי" והחברה הסקוטית למסחר ושיווק בע"מ 4. הציר בשגרירות גבריאלה אלטאנה ורעייתו אלסנדרה מארגנים 
מכירה שכל הכנסותיה קודש לעמותת "צעד קדימה" עם פריטים של פראגאמו. בתמונה: כמה מהמשתתפים במכירה עם 
אלסנדרו ויטרבו מ"צעד קדימה" 5. מותג האופנה האיטלקי "קוצ'ינלה" חודר לשוק הישראלי עם פתיחת חנות יוקרתית בתל 
אביב 6. מפעל "אנטוניו קוניאל" בישראל מייצר יותר מ-20 מיליון רעפי טרקוטה מדי שנה במפעל בירוחם. בתמונה אנטוניו 
מנהל  בתמונה   .YES הכבלים לשירותי  הודות  בישראל  הנקלט  חדש  טלוויזיה  ערוץ   -  RAITALIA  .7 השגריר  עם  קוניאל 
 ANSA קלאודיו פאליארה, וכתב סוכנות הידיעות האיטלקית RAI דניאלה רנצוני עם השגריר מאטיולו, שליח RAITALIA
ג'ורג'ו רקח 8. רשת שופרסל מארגנת מכירת מוצרי מזון איטלקיים ביותר ממאתיים מרכולים 9. קבוצת ארמאני פותחת את 
חנות "ארמאני קאזה" הראשונה בישראל 10. נפתחה בתל אביב פיצרייה של הרשת הרומאית 11. דגם מאזרטי חדש מוצג 
בנווה צדק לרגל חנוכת גלריה ארמנו טדסקי 12. ביקורו בישראל של המהנדס פאולו פינינפארינה, המעצב של מכוניות פרארי, 

מעורר התלהבות סביב המכונית המפורסמת 
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I dati relativi all’interscambio commerciale (al 
netto delle transazioni relative al commercio 
dei diamanti) fra Italia ed Israele nel primo 
semestre del 2011, confermano l’Italia al 
quarto posto nella classifica dei maggiori 
fornitori di Israele (secondo posto in seno alla 
UE dopo la Germania) e la fanno avanzare al 
settimo posto (dall’ottavo detenuto nel 2010) 
nella classifica dei maggiori acquirenti da 
Israele. Le esportazioni italiane sono state 
per USD 1.608,5 milioni, con un incremento 
del 41,6% rispetto all’anno precedente; le 
importazioni italiane sono state per USD 718,1 

milioni, con un incremento dell’1,5% rispetto 
all’anno precedente. L’interscambio Italia-
Israele è quindi aumentato del 26,2% avendo 
registrato USD 2.326,6 milioni, mentre 
l’avanzo commerciale in favore dell’Italia ha 
avuto un incremento del 107,7%, essendo pari 
a USD 890,4 milioni. L’Italia si riconferma 
uno dei maggiori partners di Israele tra i 
Paesi dell’Unione Europea, con una quota del 
14,9% sul totale delle importazioni israeliane 
dai Paesi UE ed una quota del 9,5% sul totale 
delle esportazioni israeliane verso i Paesi UE. 

Italia quarto fornitore commerciale di Israele

Benedetto Mencaroni Poiani è il 
nuovo rappresentante per Alitalia

Il nuovo rappresentante Alitalia in 
Israele e Territori Palestinesi è   
Benedetto Mencaroni Poiani. 
Trentacinquenne, sposato con due figli, 
è nato in Francia da genitori italiani, si 
è laureato nel 2000 in Economia del 
Turismo all’Università di Perugia e ha 
cominciato la sua carriera in Alitalia a 
Bruxelles. La passione per l’Azienda e 
per il trasporto aereo lo ha spinto ad 
approfondire le proprie competenze 
accettando incarichi manageriali in 
diverse sedi italiane (Toscana, Sicilia) 
ed estere (Ungheria e Olanda). Nel 
2009, la riorganizzazione di 
Alitalia-CAI lo ha visto a Roma nel 
ruolo di Responsabile della 
pianificazione e monitoraggio delle 
vendite.

MENTOS BARILLA1 2 RICASOLI3

ARMANI CASA

MENTOS

1. Leiman Schlussel Ltd celebra i cinquanta anni di collaborazione con il Gruppo Perfetti Van Mele lanciando 
sul mercato israeliano le caramelle Mentos 2. Per promuovere Pasta Barilla lo chef italiano Roberto Bassi e 
l’israeliano Erez Komarovsky si esibiscono in ricette di pasta nella Residenza dell’Ambasciatore 3. Grande 
serata per la promozione dei vini Ricasoli a casa di Lorenzo Ortona, Capo dell’Ufficio Commerciale ed 
Economico dell’Ambasciata, con la Cantina Barone Ricasoli e la Scottish & Marketing Co. Ltd 4. Il Primo 
Consigliere dell’Ambasciata Gabriele Altana e la moglie Alessandra organizzano un’asta di beneficenza a 
favore dell’Associazione Tzad Kadima con gli articoli di Ferragamo. Nella foto alcuni dei partecipanti all’asta 
con Alessandro Viterbo di Tzad Kadima 5. Il noto marchio di moda italiano Cocinelle entra nel mercato israeliano 
con l’apertura di un punto vendita esclusivo a Tel Aviv 6. Nella foto Antonio Cunial, proprietario della Cunial 
Antonio Israel Ltd. che produce ogni anno oltre 20 milioni di tegole in cotto, con l'Amb. Mattiolo nello stabilimento 
di Yerucham 7. RAITALIA è il nuovo canale RAI dedicato, visibile in Israele grazie al servizio via cavo YES. 
Nella foto il Direttore di RAITALIA Daniele Renzoni con l’Ambasciatore Mattiolo, il corrispondente RAI Claudio 
Pagliara ed il giornalista dell’ANSA Giorgio Raccah 8. La catena di distribuzione alimentare israeliana Super-Sol 
organizza la vendita di prodotti alimentari italiani in oltre duecento supermercati 9. Il Gruppo Armani inaugura il 
primo negozio Armani Casa in Israele 10. Apre a Tel Aviv una pizzeria al taglio del brand romano 11. Un nuovo 
modello Maserati è esposto a Nevé Zedek per l’inaugurazione della E.T. Gallery 12. La visita in Israele dell’Ing. 
Paolo Pininfarina, designer della Ferrari, scatena l’entusiasmo per la più famosa “rossa” italiana
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ההזדמנויות 
האיטלקיות בתחום 

האנרגיה הסולארית 
בתערוכת קלינטק

120 איטלקים השתתפו בכנס הבינלאומי לרפואת ילדים בקהילה
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שנערכה   2011 קלינטק  תערוכת  במסגרת 
בחודש יולי, אירגנה השגרירות יחד עם לשכת 
איגוד  ובתמיכת  ישראל-איטליה  המסחר 
מושב  בישראל  מתחדשת  לאנרגיה  החברות 
איטלקי-ישראלי, שהוקדש למקורות אנרגיה 
מתחדשים ולהזדמנויות השקעה ומחקר בתחום 
האנרגיה הסולארית הפוטו-וולטאית באיטליה. 
הפוטו- "התעשייה  היתה  שכותרתו  האירוע, 
החדשה:  החקיקה  לאחר  באיטליה  וולטאית 
הזדמנויות  את  הציג  השקעה",  הזדמנויות 
הפוטו-וולטאית  האנרגיה  בתחום  ההשקעה 
שם,  שנחקק  החדש  החוק  בעקבות  באיטליה 
של  הפוטנציאלי  העניין  על  דגש  שימת  תוך 
ישראל להרחיב את השקעותיה בתחום זה. בין 
האנרגיה  מחברת  בכירים  בכנס  נכחו  היתר, 
 RSE מחברת ,Enel מחברת ,GSE האיטלקית

.Intesa San Paolo ומבנק

רובוט מיניאטורי המספק יתר דיוק בניתוחי מוח 
ביותר  החדשניים  מהמכשירים  אחד  זהו   - אחדים 
לנציבות  הודות  "ביומד",  שבוע  במסגרת  שהוצגו 
מרינה  של  בראשותה  בישראל  האיטלקית  הסחר 
סקוניאמיליו, שפעלה למען השתתפותם בכנס של 
כעשרה מרכזים אקדמיים וחברות מובילות בתחום 
מאיטליה.  הפרמצבטית  והתעשייה  הביוטכנולוגיה 
ביוני 2011 השתתפה הנציבות גם בפורום העסקים 
במילאנו בפנל מומחים בנושא טיפול במים, סוגיה 
שעמדה לאחר מכן במרכז סמינר שהתקיים בתל אביב 

בהשתתפות אורחים איטלקים בעלי שם עולמי.

נציבות הסחר האיטלקית: 
השקעה רבה בתחומי 

הביוטכנולוגיה והסביבה

הודות לשיתוף פעולה פורה בין איגוד רופאי 
הילדים האיטלקי (FIMP) והחברה הישראלית 
לרפואת ילדים בקהילה (IAPA), השתתפו 120 
הראשון  הבינלאומי  בכנס  איטלקים  נציגים 
לרפואת ילדים בקהילה שהתקיים בישראל בין 
11 ל-13 במאי 2011. המושב האיטלקי-ישראלי 
של הכנס אורגן במסגרת הפעילויות הנכללות 
והמתוקצבות בהסכם לשיתוף פעולה תעשייתי, 
מדעי וטכנולוגי בין איטליה לישראל, והיווה את 
ליבת הכנס בתיאום השגרירות. שיתוף הפעולה 
האיטלקי  ילדים,  לרפואת  האיגודים  שני  בין 
הדו-לאומי  הכנס  בארגון  החל  והישראלי, 
הראשון ב-2010 והביא לחתימת מזכר הבנות 
בין שני האיגודים במהלך הפורום השני למדע 
וטכנולוגיה בנוכחות שר החוץ האיטלקי פרנקו 
פראטיני. בראשות המשלחת האיטלקית לכנס 
במאי - שהיתה הגדולה מבין המשלחות - עמד 
פרופ'  האיטלקי,  הילדים  רופאי  איגוד  נשיא 
ג'וזפה ֶמֶלה, שפעל בתיאום מושלם עם עמיתו 
פרופ' יונה אמיתי. המשלחת כללה רופאי ילדים 
איטליה,  ברחבי  שונים  חולים  מבתי  שהגיעו 
נציגות של תעשיית התרופות עם חברות כמו 
עיתונאים  וכן  ו"דיקופארם",  איטליה"  "טבע 
האיטלקי- המושב  התחום.  את  המסקרים 
השגריר  ידי  על  שנפתח  הכנס,  של  ישראלי 

קהל  אצל  רב  עניין  עורר  מאטיולו,  לואיג'י 
עקביות  להבטיח  בצורך  ועסק  המשתתפים 
אתגרים  לנוכח  הילדים  רופאי  של  בטיפולם 
בינלאומי  פעולה  שיתוף  בעזרת  חדשים, 
ובחליפת נהלי עבודה מומלצים. בכנס השתתף 
הסנאט,  של  ובריאות  להיגיינה  הוועדה  נשיא 
הסנאטור אנטוניו טומאסיני והוקרן מסר מוקלט 

מסגנית שר הבריאות, פרנצ'סקה מרטיני.

לביו-רפואה  ה"ביומד"  שבוע  במסגרת 
וביוטכנולוגיה שהתקיים בישראל, נערך במאי 
האיטלקי-ישראלי  החמישי  הכנס  אביב  בתל 
המוקדש לחקר הסרטן. האירוע, שאורגן על ידי 
השגרירות בשיתוף פעולה עם לשכת המסחר, 
כלל שלושה מושבים: הראשון עסק בלוקמיה 
אצל ילדים, בהשתתפות המרכז הרפואי ע"ש 
וחברת  מילנו-ביקוקה  אוניברסיטת  שיבא, 
המושב   ;Sigma TAU האיטלקית  התרופות 
התעשיות  של  בהזדמנויות  דן  השני 
הפרמצבטיות לתמוך במחקרים חדשניים בבתי 
חולים מתקדמים, בשיתוף המרכז הרפואי ע"ש 
לבריאות;  הלאומי  האיטלקי  והמכון  שיבא 
המושב השלישי עסק במאבק במלנומה, עם קרן 
"סן רפאלה די מונטה טאבור", המכון האירופי 

לסרטן, מכון אלה בשיבא וחברת ג'נקסטרה.

שיתוף פעולה וחדשנות 
במחקר הסרטן ובטיפול בו

הוא  טרבס  אלסנדרו 
הנספח המדעי החדש של 
איטליה  שגרירות 
ויארג'ו,  יליד  בישראל. 
החוג  בוגר  הוא  טרבס 
באוניברסיטת  לפיזיקה 
ברומא  סאפיינצה"  "לה 
מן  שלישי  תואר  ובעל 
האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא סיים 
לפסיכולוגיה  במחלקה  פוסט-דוקטורט 
ניסויית באוניברסיטת אוקספורד. משנת 1992 
הבינלאומי  הגבוה  הספר  בבית  עובד  הוא 
בטרייסטה   (SISSA) מתקדמים  ללימודים 
המניין  מן  כפרופסור  מכהן  הוא   2006 ומאז 
אורח  פרופסור  היה  הוא  המוח.  למדעי 
בטהראן.   IPM-וב אילן  בר  באוניברסיטת 
מבקר  כפרופסור  מכהן  הוא   2003 משנת 
 Centre for the Biology of Memory-ב
באוניברסיטת נורווגיה למדעים ולטכנולוגיה 
טליאקוצו  לג'ורדנה  נשוי  הוא  בטרונדהיים. 

ואב לשלושה ילדים.

היועץ לענייני מדע 
החדש הוא פרופ' 

אלסנדרו טרבס

משלחת רופאי הילדים האיטלקים עם השגריר מאטיולו ורעייתו סטפניה

ד"ר אלסנדרו נוסדה (מימין), פרופ' אנדראה ביאנקי, פרופ' שי 
יזרעאלי (משמאל) בכנס "ביומד"



Per l’appuntamento israeliano di 
biomedicina e biotecnologia BIOMED, 
si è svolta in maggio a Tel Aviv la quinta 
conferenza italo-israeliana dedicata alla 
ricerca sul cancro. L’evento, organizzato 
dall’Ambasciata in collaborazione con la 
Camera di Commercio, ha avuto tre 
sessioni: la prima incentrata sulla 
leucemia pediatrica, con la partecipazione 
dello Sheba Medical Center, dell’Univer-
sità di Milano-Bicocca e della società 
farmaceutica italiana Sigma TAU; la 
seconda focalizzata sulle opportunità per 
le industrie farmaceutiche di sostenere 
ricerche innovative nelle realtà 
ospedaliere maggiormente all’avanguar-
dia, con il coinvolgimento dello Sheba 
Medical Center dell’Istituto Superiore 
della Sanità; la terza sviluppata attorno 
alla lotta al melanoma, con la Fondazione 
San Raffaele di Monte Tabor, l’Istituto 
Europeo dei Tumori, l’Ella Institute e la 
società Genextra. 
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Grazie ad una fruttuosa collaborazione 
tra la Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP) e la Israel Ambulatory 
Pediatric Association (IAPA), 120 
delegati italiani hanno partecipato al 
primo Congresso Internazionale sulle 
cure pediatriche primarie che si è svolto 
in Israele tra l’11 e il 13 maggio 2011. La 
sessione italo-israeliana della conferenza 
è stata organizzata nell’ambito delle 
attività previste e finanziate dall’Accordo 
di Cooperazione Industriale, Scientifica 
e Tecnologica esistente tra Italia e Israele 
ed ha costituito il cuore dei lavori, con il 
coordinamento dell’ Ambasciata. La 

120 italiani partecipano a conferenza internazionale di pediatria 
collaborazione tra le due federazioni di 
pediatria, italiana e israeliana, è iniziata 
con l’organizzazione di una prima 
Conferenza binazionale nel 2010. La 
cooperazione aveva portato alla firma di 
un Memorandum d’Intesa tra le due 
Associazioni durante il secondo Forum 
di Scienza e Tecnologia, alla presenza 
del Ministro degli Affari Esteri Franco 
Frattini. Al convegno di maggio la 
delegazione italiana - la più numerosa - è 
stata guidata dal Presidente della FIMP 
Prof. Giuseppe Mele, il quale ha mostrato 
ampia sintonia con il collega israeliano, 
Prof. Yona Amitai. I delegati italiani 
hanno incluso pediatri giunti da diverse 
realtà ospedaliere italiane, rappresentanti 
dell’industria farmaceutica, tra cui TEVA 
Italia e Dicofarm, nonché giornalisti 
specializzati. La sessione italo-israeliana 
della conferenza, aperta dall’Ambasciaa-
tore Luigi Mattiolo, ha riscosso molto 
interesse di pubblico e si è concentrata 
sulla necessità di rendere sempre più 
coerente la risposta dei pediatri di base 
alle nuove sfide, facendo ricorso alla 

cooperazione internazionale e allo 
scambio di best practices. Al congresso 
ha partecipato il Presidente della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato, 
Sen. Antonio Tomassini ed è stato 
proiettato un video messaggio del 
Sottosegretario alla Salute On. Francesca 
Martini. 

Le opportunità 
italiane nel 
fotovoltaico a 
CleanTech

Un mini-robot per dare un contributo 
in alcuni delicati interventi al cervello. È 
questo uno degli strumenti più innovativi 
presentati nel quadro di Biomed grazie 
all’ICE (Istituto per il Commercio 
Estero) diretto da Marina Scognamiglio, 
che ha permesso la presenza all’incontro 
di una decina di centri accademici e 
società leader italiane nel settore della 
biotecnologia e  del l’ industr ia 
farmaceutica. Nel giugno 2011 l’ICE ha 
anche partecipato al Business Forum di 
Milano, intervenendo in un panel sulla 
gestione delle acque, tema che è stato poi 
al centro di un seminario tenutosi a Tel 
Aviv con ospiti italiani di fama 
internazionale.

ICE: forte impegno 
nella biotecnologia e 
dell’ambiente

Nell’ambito della manifestazione 
“CleanTech 2011” svoltasi nel luglio 
2011, l’Ambasciata ha organizzato - 
assieme alla Camera di Commercio 
Israel-Italia e con il sostegno dell’Asso-
ciazione Nazionale Israeliana per le 
Energie Rinnovabili - la sessione italo-
israeliana dedicata alle Energie 
Rinnovabili, e alle opportunità di 
investimento e ricerca nel settore 
fotovoltaico in Italia. L’evento, dal titolo 
“The Photovoltaic Industry in Italy after 
the New Legislation: Investment 
Opportunities”, ha illustrato le 
opportunità di investimento nel campo 
del fotovoltaico in Italia, alla luce della 
nuova legislazione adottata, puntando sul 
potenziale interesse israeliano ad 
espandere i propri investimenti in questo 
settore. Erano presenti, tra gli altri, 
dirigenti del Gestore dei Servizi 
Energetici, dell’Enel distribuzione, della 
Ricerca sul Sistema Energetico, di Banca 
Intesa S. Paolo.

A BIOMED 
innovazione nella 
cura del cancro

Il nuovo Esperto 
Scientifico è il 
Prof. Alessandro 
Treves

Alessandro Treves è il nuovo Esperto 
Scientifico dell’Ambasciata d’Italia in 
Israele. Nato a Viareggio, Treves si è 
laureato in Fisica presso l’Università La 
Sapienza di Roma e ha completato il suo 
Dottorato di ricerca presso l’Università 
Ebraica di Gerusalemme. Dopo un 
postdoc presso il Dipartimento di 
Psicologia Sperimentale dell’Università 
di Oxford, dal 1992 è alla Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste, dal 2006 
come ordinario di Neuroscienze 
Cognitive. È stato visiting professor alla 
Bar Ilan University e all’IPM di Teheran, 
ed è dal 2003 adjunct professor presso il 
Centre for the Biology of Memory della 
Norwegian University for Science and 
Technology di Trondheim, Norvegia. È 
sposato con Giordana Tagliacozzo e ha 
tre figli.

L’ambasciatore Mattiolo tra il Prof. Amitai (destra) ed il 
Prof. Mele (sinistra)



קונצרט מיוחד של אנדראה בוצ'לי 
על רקע הנוף עוצר הנשימה של מצדה. 
זמר הטנור האיטלקי הטריף את הקהל 
הישראלי בקונצרט יחיד שקיים ב-12 
למרגלות  האופרה  בפסטיבל  ביוני 
הפסטיבל  העניק  השנה  גם  המצדה. 
אלפי  לעשרות  נשכחת  בלתי  חוויה 
העולם.  רחבי  מכל  שהגיעו  צופים 
כפיים  במחיאות  שהתקבל  בוצ'לי, 
האורחים  בין  הכוכב  היה  סוערות, 
האיטלקים הנכבדים הרבים. הפסטיבל 
נפתח בקונצרט של תזמורת הארנה של 
של  הרקוויאם  את  שביצעה  ורונה 
ג'וליאנו  של  בניצוחו  ורדי  ג'וזפה 
קאֶרָלה עם הסולנים סווטלה ואסילבה 
(מצו- פנצ'אבה  מריאנה  (סופרן), 
ולואיס- (טנור),  ֶסקוֹ  סטפנו  סופרן), 
מקהלת  ובליווי  (בס)  פאריה  אוטביו 
והתזמורת  הישראלית  האופרה 
הפילהרמונית של ראשון לציון. סוחפת 
אאידה  האופרה  היתה  יותר  עוד 
בניצוחו של דניאל אורן שנחשב לאחד 
של  ביותר  הגדולים  מהמבצעים 
המרהיבה  בהפקה  ורדי.  של  יצירותיו 
סולנים  השמיים  כיפת  תחת  הופיעו 

יו  היי  קוֹרֶנטי,  מריאן  כמו  עולמי  שם  בעלי 
וכריסטין לואיס, נוסף על מאה ועשרים חברי 
מקהלה, ארבעים רקדנים ומעל לשבעים ניצבים 
בקונצרט  רובו.  שארל  של  המרהיב  בבימויו 
בליווי  בוצ'לי  הופיע  הפסטיבל  של  הסיום 
התזמורת והמקהלה של האופרה הישראלית עם 
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בוצ'לי, אאידה ואֶרנה די ורונה – כל הכרטיסים אזלו במצדה
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על  ביותר  החביבות  האופרות  מתוך  אריות 
מוזיקה  של  מפורסמים  שירים  וכמה  הקהל 
עממית ומוזיקת פופ. ביצוע הרקוויאם והפקת 
האופרה אאידה התאפשרו הודות לתמיכתו של 
המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב, בתיאום 
הדוק עם האופרה הישראלית. בדומה להפקה 

הבמאי די גרגוריו משתתף לראשונה 
בפסטיבל הקולנוע ירושלים

בפסטיבל  ביולי  השתתף  גרגוריו  די  ג'אני 
הקולנוע ירושלים עם "טעם החיים" (2011), 
השתתפותו  וכבמאי.  כשחקן  השני  סרטו 
ביותר  החשוב  הישראלי  הקולנוע  בפסטיבל 
התאפשרה הודות למכון האיטלקי לתרבות בתל 
אירועים  "גולדה  התרבות  ולעמותת  אביב 
הפרסים  עטור  הקודם  סרטו  בינלאומיים". 
"ארוחות אמצע אוגוסט" (2009, פרס "דויד די 
דונטלו", פרס "הסרט הכסוף" ו"אריה העתיד - 
דה  לואיג'י  ע"ש  ראשונה  ליצירה  ונציה  פרס 
לאורנטיס"), זכה גם בישראל לאהדת המבקרים 
משהייתו  מאוד  שנהנה  הבמאי,  והקהל. 
בירושלים, הציג בפסטיבל קומדיה חדשה בעלת 
נגיעה של מרירות, שבמרכזה הריקנות הקיומית 
של גבר בגיל העמידה שנאבק ביחסיו הקשים, 
אם לא בלתי אפשריים, עם המין היפה; סיפור 
יסודותיו  את  הכחיש  לא  שהבמאי 

האוטוביוגרפיים.

גשרים של חברּות 
בין ילדים איטלקים 

וישראלים

של נאבוקו בשנה שעברה, זכו מופעי הפסטיבל 
מצדה  של  רבת-האווירה  התפאורה  רקע  על 
להצלחה כבירה ולהערכת הביקורת הן בישראל 

והן בחו"ל.

ציור לצורך היכרות. מכון יפו בשיתוף עם 
ועמותת אביב  בתל  לתרבות  האיטלקי  המכון 
Mus-e Italia קיבץ ילדים מתל אביב, יפו, בת 
פאלרמו,  ג'נובה,  קיאברי,  אֶרצוֹ,  סאבוָֹנה,  ים, 
ציורים  בתערוכת  ובולוניה  רג'ו-אמיליה 
ביפו.  לשלום  פרס  במרכז  במאי  שהועלתה 
התערוכה, שהוצגה על ידי הילדים עצמם, זכתה 
סטפניה  הגברת  השגריר  רעיית  של  לביקורה 
מאטיולו. התלוו אליה מנהלת המכון האיטלקי 
לתרבות כרמלה קלאה והמתאמת הארצית של 

עמותת Mus-e Italia אנה מריה גּוְלֶייְלִמינוֹ.

הקמת התפאורה של "אאידה" במצדה

הגברת מאטיולו בחברת ילדים איטלקים וישראלים
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Concerto speciale di Andrea 
Bocelli di fronte allo spettacolare 
scenario della rocca di Masada. Il 
tenore italiano ha fatto impazzire il 
pubblico israeliano in un’unica 
esibizione che ha concluso il 12 
giugno il Festival operistico di 
Masada.  Anche quest’anno 
un’edizione che ha regalato indimen-
ticabili emozioni a decine di migliaia 
di spettatori giunti da tutto il mondo. 
Bocelli, accolto da continue ovazioni,  

Il regista Di Gregorio al Festival del 
Cinema di Gerusalemme

Bocelli, Aida e Arena di Verona: tutto esaurito a Masada

Gianni Di Gregorio è approdato in 
luglio al Festival del Cinema di 
Gerusalemme con Gianni e le donne 
(2011), suo secondo film da attore e 
regista. La sua partecipazione alla 

ha giocato il ruolo di 
star tra i molti e 
prestigiosi ospiti 
italiani. Il Festival è 
stato infatti inaugurato 
dall’Orchestra 
dell’Arena di Verona 
che ha eseguito il 
Requiem di Giuseppe 
Verdi, con la direzione 
del Maestro Giuliano 
Carella, le voci dei 
solisti Svetla Vasileva 
(soprano), Mariana 
Pentchava (mezzo 

soprano), Stefano Secco (tenore) e 
Louis-Ottavio Faria (basso) e l’ac-
compagnamento del  Coro 
dell’Opera di Israele e della 
Filarmonica di Tel Aviv. Ancora più 
coinvolgente è stata la rappresenta-
zione di Aida, diretta dal Maestro 
Daniel Oren, considerato uno dei 
più grandi interpreti delle opere di 
Verdi. La magnifica produzione ha 
visto sotto le stelle solisti di fama 
internazionale come Marianne 
Cornetti, Hey Hu e Kristin Lewis, 

più importante rassegna cinemato-
grafica israeliana è stata possibile 
grazie all’Istituto Italiano di Cultura 
di Tel Aviv e alla Golda 
International Events. La sua 
precedente e pluripremiata pellicola, 
Pranzo di Ferragosto (2009, David 
di Donatello, Nastro d’Argento, 
Leone del futuro - Premio Venezia 
Opera Prima “Luigi De Laurentiis”), 
aveva ottenuto anche in Israele 
successo di critica e di pubblico. Il 
regista, che ha molto amato il 
soggiorno gerosolimitano, ha 
presentato al festival una nuova 
commedia dal retrogusto amaro, 
incentrata sul vuoto esistenziale di 
un uomo di mezza età alle prese con 
le difficili, se non ormai impossibili, 
relazioni con il gentil sesso. Una 
storia di cui non ha nascosto gli 
spunti biografici.

oltre che centoventi coristi, quaranta 
ballerini e oltre settanta comparse 
sotto la magniloquente regia di 
Charles Roubaud. A conclusione del 
Festival, il rinomato tenore italiano 
si è esibito con l’Orchestra di 
Rishon Le Zion ed il Coro 
dell’Opera di Israele cantando arie 
dalle opere più amate dal pubblico e 
alcuni brani famosi di musica 
popolare e leggera. L’esecuzione del 
Requiem e la messa in scena di Aida 
sono stati realizzati con il sostegno 
dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Tel Aviv, in continua sinergia con 
l’Opera di Israele. Come già lo 
scorso anno con Nabucco, gli 
spettacoli del Festival svoltosi nella 
cornice suggestiva di Masada, 
hanno riscosso grandissimo 
successo di critica e di pubblico sia 
in Israele che all’estero.

Dipingere per incontrarsi. Il Jaffa 
Institute, in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura di Tel 
Aviv e Mus-e Italia Onlus, ha 
coinvolto bambini di Tel-Aviv, 
Giaffa, Bat-Yam, Savona, Arezzo, 
Chiavari, Genova, Palermo, Reggio 
Emilia e Bologna in una mostra di 
disegni, allestita a maggio presso il 
Centro Peres per la Pace a Giaffa. 
L’esposizione, presentata dagli stessi 
bambini, è stata visitata dalla Signora 
Stefania Mattiolo, accompagnata dal 
Direttore dell’Istituto di Cultura 
Carmela Callea, e dalla coordinatrice 
nazionale di Mus-e Italia Onlus Anna  
Maria Guglielmino. 

Ponti di Amicizia 
tra bambini italiani 
e israeliani

 Il tenore Andrea Bocelli

l regista Gianni Di Gregorio con la Direttrice del Festival 
Lia Van Leer

La Signora 
Mattiolo 
ammira i 
lavori dei 
giovani 
artisti



גלריית  בפתיחת  נכחו  איש  מאלף  יותר 
אביב,  בתל  הראשונה  האיטלקית  האמנות 
טדסקי  ארמנו  הגלריסט  ידי  על  שהוקמה 
מטורינו. גלריה ארמנו טדסקי הושקה במסיבה 
גדולה ב-6 ביוני האחרון בהשתתפות השגריר 
רון  אביב  תל  עיריית  וראש  מאטיולו  לואיג'י 
גם  בגלריה  ביקרה  אוגוסט  בחודש  חולדאי. 
התערוכה,  חלל  לבנת.  לימור  התרבות  שרת 
הממוקם ברובע נווה צדק הציורי, מבקש לארח 
תחת קורת גג אחת את האמנות העכשווית של 
ובינלאומיים.  ישראלים  איטלקים,  אמנים 
התערוכה  של  כותרתה  היא   WORLD
באטריצ'ה  לוקה  שאצר  הראשונה  הקבוצתית 
ולהתפוררות  לגלובליזציה  מוקדשת  ואשר 
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פסטרנק וקונטיני חוברים לביאנלה
בתיווך המכונים לתרבות האיטלקיים לתרבות

Pagina dell’Ambasciata d’Italia in Israele No. 7  Ottobre-Dicembre 2011  Cultura תרבות

מסיבה לרגל חנוכת גלריה ארמנו טדסקי

אקי פסטרנק וֶלאו קוֹנטיני נבחרו  אנה בָּ
בישראל  האיטלקים  האמנים  את  לייצג 
בעולם",  ונציה  של  "הביאנלה  בפרויקט 
איטליה  ביתן  אוצר  של  יוזמתו  פרי 
של  ובתמיכתו  י  ויטוריו ְזָגאְרבִּ בביאנלה 
מורכבת  היוזמה  האיטלקי.  החוץ  משרד 
משלושה שלבים: ראשית תערוכת יצירות 
באצירת מכוני התרבות, לאחריה הקרנת 
שלהן  ההקמה  תהליך  על  וידיאו  סרטון 
של  ה-54  הביאנלה  של  איטליה  בביתן 
 Lo Stato ונציה, ולבסוף פרסומן בקטלוג
 ,dell'Arte – The State of the Arts
 .Skira בהוצאת זגארבי  של  בעריכתו 
מחגיגות  חלק  שהנו  הפרויקט,  במסגרת 
150 שנה לאיחוד איטליה בשיתוף רשת 
בעולם  לתרבות  האיטלקיים  המכונים 
אמנים  של  יצירותיהם  את  לקדם  ונועד 

איטלקיים המתגוררים בחו"ל, העלתה הציירת 
אנה באקי פסטרנק תערוכה מצליחה שכותרתה 
האיטלקי  במכון  תחילה  המתבונן",  "בעיני 
יפו  במוזיאון  מכן  ולאחר  בחיפה  לתרבות 

העתיקה ביפו. לאו קונטיני למפרונטי - צייר, 
חוקר טכניקות חדשניות ומעצב - הציג במכון 
האיטלקי לתרבות בתל אביב את יצירתו "ַאל-

פיסול של כינור גדול (לא של קונטרבס)".

אירחו  ליגורה  מרגריטה  וסנטה  מילאנו 
מתחילים  לאמנים  שהוקדשה  תערוכה 
"איטליה- וכותרתה  וישראלים  איטלקים 
התערוכה  תיכוניים".  ים  חושים  ישראל. 
הידידים  אגודת  של  ביוזמתה  התקיימה 
 ,(AMATA) האיטלקיים של מוזיאון תל אביב
האיטלקית,  הרפובליקה  נשיא  של  בחסותו 
ובחסות  לתרבות,  האיטלקי  המכון  בתמיכת 
שגרירות איטליה בישראל, שגרירות ישראל 
באיטליה ומחוז לומברדיה. היא נפתחה במאי 
במילאנו, בנוכחות ראש העירייה דאז לטיציה 
מוראטי וראש עיריית תל אביב רון חולדאי, 
וננעלה ב-31 ביולי בסנטה מרגריטה ליגורה, 
בכוונה להביאה במהרה לישראל. באמצעות 
היוזמה  התיכון,  הים  של  דיוקנו  שרטוט 
שואפת לקדם את רוח הדיאלוג ואת ביסוסו 
מן  החורג  אוניברסאלי  אזרחי  מצפון  של 
הגבולות הטריטוריאליים. היצירות המוצגות 
נבחרו מתחומי הציור, הפיסול, הווידיאו-ארט 
והצילום על ידי חבר שופטים בראשותם של 
מוטי  ופרופ'  סיקוס  אנה   AMATA נשיאת 

עומר המנוח.

תערוכת אמנים מתחילים 
איטלקים וישראלים

במילאנו ובחבל ליגוריה
של  יצירותיהם  הטריטוריאליים.  הגבולות 
האמנים - השונות בסגנונן ובמהותן - מבטאות 
בכללותן זיהום של שפת האמנות, שפה שאף על 
פי כן מצליחה לשמר את מאפייניה הייחודיים. 
שי  קסמן,  דויד  הוואדטוי,  סם  היוצרים:  בין 
בהשקה  פזנר.  ושרון  רּוטי  בֶּ ולריו  פרי,  פריש 
נכחו גם האוצר באטריצ'ה, השותפים בגלריה 
כן  כמו  מטלון.  ויוסף  חנונה  ג'ני  והאדריכלים 
השתתפו אמנים ישראלים בעלי שם כמו מנשה 
קדישמן, אספנים, חברים בקהילה האיטלקית 
בישראל ושוחרי אמנות שהגיעו מאיטליה. נותני 
חסות איטלקים חשובים כגון מזראטי ואקווה 
עם  האירוע  לרגל  אביב  לתל  הגיעו  לאורטנה 

מוצריהם.

תל  מוזיאון  מנכ"ל  עומר,  (מוטי)  מרדכי 
אביב לאמנות, הלך לעולמו ב-10 ביוני 2011. 
הישראלי  האמנות  עולם  את  היכה  מותו 
קשה  שיהיה  חלל  אחריו  והותיר  בתדהמה 
למלא. עומר, יליד חיפה, כיהן כמנהל מחלקת 
פיסול וציור במוזיאון MOMA הנחשב בניו 
ואלברט  ויקטוריה  במוזיאון  וכאוצר  יורק 
האגף  להקמת  פעל  עומר  פרופ'  בלונדון. 
החדש במוזיאון תל אביב, המוקדש לאמנות 
ישראלית ואשר חנוכתו צפויה במהלך 2011. 
כידיד איטליה מאז ומתמיד, מוטי עומר תמך 
בתערוכות שקירבו בין ישראל ואיטליה, בהן 
איטלקית  אמנות  רוח.  "נופי  התערוכה 
 ,(2007) (Mentalgrafie Italiane) "עכשווית
עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  פעל  שלהעלאתה 

השגרירות ועם המכון האיטלקי לתרבות.

פרידה ממוטי עומר
ידיד איטליה

גלריה "ארמנו טדסקי" בנווה צדק

"החול והים..." יצירה של פסטרנק
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Apre con una festa la Ermanno 
Tedeschi Gallery a Tel Aviv

Pasternak e Contini collegati alla 
Biennale tramite Istituti di Cultura 

Oltre mille persone hanno salutato 
l’apertura a Tel Aviv della prima 
galleria d’arte italiana, fondata dal 
torinese Ermanno Tedeschi. La 
Ermanno Tedeschi Gallery è stata 
inaugurata con una grande festa il 6 
giugno scorso, alla presenza 
dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo e 
del Sindaco della città Ron Hulday. Il 
Ministro israeliano della Cultura 
Limor Livnat ha visitato la galleria 
successivamente nel mese di agosto. 
Lo spazio espositivo, situato nel 
caratteristico quartiere di Nevé 

Zedek, si propone di accogliere 
l’arte contemporanea facendo 
convivere artisti italiani, israeliani 
ed internazionali. WORLD è il titolo 
della prima collettiva di apertura, 
curata da Luca Beatrice e dedicata 
ai temi della globalizzazione e 
dell’extraterritorialità. Le opere 
degli artisti, diverse per stile e 
natura espressiva, palesano nel loro 
insieme una contaminazione del 
linguaggio artistico che tuttavia 
preserva le proprie specificità. Tra 
gli autori: Sam Havadtoy, David 
Kassman, Shay Frish Peri, Valerio 
Berruti  e Sharon Pazner. 
All’inaugurazione erano presenti 
anche il curatore Beatrice ed i soci 
della Galleria, Architetti Jenny 
Hannuna e Joseph Matalon, e sono 
intervenuti artisti israeliani del 
calibro di Menashe Kadishman, 
collezionisti, membri della comunità 
italiana in Israele e amici dell’arte 
giunti dall’Italia. Importanti sponsor 
italiani, come Maserati e Acqua 
Lauretana, si sono affacciati a Tel 
Aviv con i loro prodotti per l’evento.

Milano e Santa Margherita Ligure 
hanno ospitato la mostra dedicata ad 
artisti emergenti italiani e israeliani 
dal titolo “Italia-Israele i Sensi del 
Mediterraneo”. Realizzata dall’Asso-
ciazione Amici del Museo di Tel Aviv 
(AMATA) sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana, 
con il sostegno dell’Istituto Italiano di 
Cultura a Tel Aviv e con il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia in Israele, 
dell’Ambasciata d’Israele in Italia e 
de l la  Regione  Lombard ia , 
l’esposizione è stata inaugurata a 
maggio a Milano, alla presenza 
dell’allora Sindaco Letizia Moratti e 
del Sindaco di Tel Aviv Ron Huldai, 
ed è rimasta aperta fino al 31 luglio a 
Santa Margherita Ligure, con 
l’obiettivo di portarla presto in 
Israele. Tramite la rappresentazione 
del Mediterraneo, l’iniziativa 
promuove il dialogo e il rafforzamento 
di una coscienza civile universale 
oltre i vincoli territoriali. Le opere 
esposte di pittura, scultura, video e 
fotografia, sono state selezionate da 
una giuria presieduta dal Presidente di 
AMATA Anna Sikos, e dal compianto 
Prof. Motti Omer.

A Milano e in Liguria 
mostra di artisti 
emergenti italiani e 
israeliani 

Anna Bachi Pasternak e Leo 
Contini sono stati scelti come 
rappresentanti degli artisti italiani in 
Israele per il progetto Biennale di 
Venezia nel Mondo, nato da un’idea 
del curatore del Padiglione Italia, 
Vittorio Sgarbi, sostenuta dal 
Ministero degli Affari Esteri. 
L’iniziativa si è articolata in tre fasi: 
una mostra delle opere a cura degli 
Istituti di Cultura, la proiezione di un 
video sui rispettivi lavori all’interno 
del Padiglione Italia della 54° 
Biennale di Venezia, e la 
partecipazione ad un catalogo dal 
titolo “Lo Stato dell’Arte”, curato da 
Sgarbi per Skira. Il progetto, 
realizzato nel quadro delle 
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia tramite la rete degli Istituti 
Italiani di Cultura nel mondo e teso a 
promuovere l’operato di artisti di 

origine italiana 
r e s i d e n t i 
all’estero, ha 
visto la pittrice 
Anna Bachi 
P a s t e r n a k 
allestire con 
successo una 
mostra dal titolo 
Agli occhi di chi 
osserva, prima 
nell’Istituto di 
C u l t u r a  d i 
H a i f a ,  p o i 

all’Old Jaffa Museum di Giaffa, su 
iniziativa dell’Istituto di Tel Aviv. 
Leo Contini Lampronti, pittore, 
sperimentatore di tecniche 
innovative e designer, ha invece 
esposto presso l’Istituto di Cultura 
di Tel Aviv la sua Anascultura di 
violinone (non di contrabbasso). 

Saluto a Motti Omer
amico dell’Italia

Ermanno Tedeschi e Menashe Kadishman all’apertura 
della Galleria

Mordechai (Motti) Omer, direttore del 
Tel Aviv Museum of Art si è spento il 10 
giugno 2011. La sua scomparsa ha lasciato 
vuoto e sgomento nell’ambiente artistico 
israeliano. Nato a Haifa, Omer è stato 
direttore della sezione sculture e pitture del 
prestigioso Museum of Modern Art di New 
York e curatore presso il Victoria and Albert 
Museum a Londra. Il Prof. Omer aveva 
fortemente voluto la costruzione del nuovo 
padiglione del Museo di Tel Aviv dedicato 
all’arte israeliana, di cui è prevista l’inaugu-
razione entro il 2011. Da sempre vicino 
all’Italia, Motti Omer è stato promotore di 
mostre e progetti che hanno avvicinato 
Italia e Israele, tra cui la mostra 
Mentalgrafie (2007) per la quale ha 
collaborato strettamente con l’Ambasciata e 
l’Istituto Italiano di Cultura.

Anascultura di violinone 
(non di contrabasso), opera 
di Contini



טקס חלוקת תעודות, שנערך ב-29 ביוני 
2011 במרכז לשימור ע"ש העיר רומא שבעכו, 
לשימור  הראשון  ההכשרה  סמינר  את  חתם 
ארכיאולוגי שאורגן על ידי רשות העתיקות 
חמישה  הנמשך  מרוכז  קורס  זהו  בישראל. 
ומחלק  תיאורטי  מחלק  ומורכב  חודשים 
לתארים  לסטודנטים  נועד  ואשר  מעשי, 
הבינלאומי  המרכז  ידי  על  ומוכר  מתקדמים 
ללימודי שימור ושחזור אוצרות תרבות ברומא 
(ICCROM). הסמינר אורגן על ידי שלי פלג, 
מנהלת המרכז CGFU, בתמיכתם של עיריית 
עכו, החברה לפיתוח עכו העתיקה, הסוכנות 
היהודית ואונסק"ו. בטקס הענקת התעודות 
השתתפו ראש עיריית עכו שמעון לנקרי, ראש 
במשרד  לאומיים  מורשת  לאתרי  התוכנית 
ראש הממשלה ראובן פינסקי, יועצת התרבות 
סטה,  דלה  סימונטה  איטליה  שגרירות  של 
בתל  לתרבות  האיטלקיים  המכונים  מנהלי 
אביב ובחיפה כרמלה קלאה וג'ובאני פילונקה, 
מנכ"ל  סורקי,  פרדה  "מסע"  תוכנית  נציגת 
החברה לפיתוח עכו העתיקה דוד הררי וראש 
כסלו.  רענן  העתיקות  ברשות  שימור  מינהל 
באיטליה  לרשויות  הודה  עכו  עיריית  ראש 
שתרמו להקמת המרכז, ובייחוד לראש עיריית 
רומא ג'אני אלמאנו, אשר בחר להקדיש את 
ב-2009,  בו  זכתה  שעירו  דוד",  "דן  פרס 
לרשות העתיקות של ישראל. בכך איפשר את 
שיפוץ המבנה העתיק שבו שוכן כיום המרכז 
שיתוף  פרי  גם  היא  היוזמה  בעכו.  לשימור 
פעולה נמרץ בין רשות העתיקות לבין משרד 

התרבות האיטלקי המתנהל כבר מ-2005.

חולקו תעודות ההסמכה 
הראשונות במרכז לשימור

ע"ש העיר רומא
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התווך  מעמודי  אחד  היתה  צבי  "טוליה 
משכמה  אישה  באיטליה,  היהודית  בקהילה 
ומעלה, שעשתה גדולות ונצורות למען היחסים 
המדינה  למוסדות  היהודית  הקהילה  בין 
באיטליה, ואישיות בולטת באיטליה המודרנית 
ובאחדות הלאומית". במילים אלה פתח השגריר 
האיטלקי  המכון  שערך  הכנס  את  מאטיולו 
ב-27  צבי  טוליה  של  לזכרה  בחיפה  לתרבות 
ביוני 2011. טוליה צבי, שהלכה לעולמה בינואר 
2010, התמודדה בגבורה עם כמה וכמה אתגרים 
במהלך חייה הארוכים: ראשית כפעילה אנטי-

פאשיסטית בגלות שנכפתה עליה בעקבות חוקי 
 - המלחמה  אחרי   - מכן  לאחר  הגזע, 
כעיתונאית, שליחה למשפטי נירנברג ולמשפט 
היהודיות,   הקהילות  באיחוד  ולבסוף  אייכמן, 
בתחילה כסגנית הנשיא ולאחר מכן כנשיאה. 
הבנות  מסמך  על  חתמה  זה  תפקיד  מתוקף 

מחוזות  במספר  ספר  בתי  מנהלי  עשרים 
באיטליה ושני פקידים בכירים ממשרד החינוך, 
בליווי   ,(MIUR) והמחקר  האוניברסיטאות 
המפקחת אנה פיפרנו, השתתפו בסוף אוגוסט 
בסמינר להוראת השואה, שאורגן על ידי בית 
אף  ושם.  ביד  השואה  להוראת  המרכזי  הספר 
שכבר התקיימו סמינרים מסוג זה, זהו המפגש 
הלימודי הראשון במסגרת מזכר ההבנות שנוסח 
בין MIUR לבין יד ושם ואשר נחתם על ידי שרי 
החינוך מריה-סטלה ג'למיני וגדעון סער, יחד 
ועידת  במהלך  שלו,  אבנר  ושם  יד  יו"ר  עם 
ברומא  שהתקיימה  הבין-ממשלתית  הפסגה 
ההוראה  לסמינר  שקדם  בשבוע   .2011 ביוני 
שאינם  איטלקים  למורים  קורס  גם  נערך 
מארגון  אחדים  בהם   ,MIUR-ל משתייכים 
מספר  תרמו  הסמינרים  לשני   .UIL העובדים 
סרג'ו  פרופ'  בהם  בתחום,  ומומחים  חוקרים 
דלה-פרגולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים 
וד"ר יעל נידם-אורבייטו מיד ושם, וכן ניצולת 
השואה האיטלקייה חנה וייס. מטעם השגרירות 

נשאה דברים ד"ר סימונטה דלה סטה.

זוכרים את טוליה צבי

מכריע עם רשויות המדינה האיטלקית ב-1989. 
המכון  מנהל  של  ביוזמתו  שנערך  בכנס, 
פילונקה,  ג'ובאני  בחיפה  לתרבות  האיטלקי 
"מעריב"  עורך  דיסנצ'יק  עידו  גם  השתתפו 
לשעבר, שצבי שימשה כשליחתו ברומא במשך 
כשלושים שנה; סימונטה דלה סטה, שזכרה את 
טוליה צבי כמורה לחיים וחברה; עמוס לוצאטו, 
הקהילות  איחוד  בנשיאות  אותה  שהחליף 
היהודיות באיטליה; נתניה צבי, נכדתה, מחברת 
הספר "אספר לך את סיפורי. דיאלוג בין סבתא 
ְיירוֹט,  ברונה פֵּ והסופרת  היהדות";  על  ונכדה 
הקהילה  עם  צבי  של  יחסיה  את  ששיבחה 
הנוצרית הוואלדזית. כמו כן נכחה בתה, עדה-
קיארה צבי, חוקרת תולדות האמנות שמונתה 
יהדות  מוזיאון   ,MEIS לאוצרת  לאחרונה 

איטליה בפרארה.

Pagina dell’Ambasciata d’Italia in Israele No. 7  Ottobre-Dicembre 2011  Cultura תרבות

של  מהפרובינציה  תיכון  תלמידי  שבעה 
אסקולי פיצ'נו השתתפו באוגוסט האחרון בכנס 
מנהיגות הנוער הבינלאומי השלישי בתל אביב. 
למשלחת האיטלקית התלוו ד"ר אנטוניו קוטולו 
ממשרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר וד"ר 
מחוז  של  הספר  בתי  מאגף  פלמיני,  סימונה 
ַמְרֶקה. זהו המסע הראשון שהתקיים במסגרת 
מזכר ההבנות על חילופי הנוער שנחתם על ידי 
הפסגה  בוועידת  וסער  ג'למיני  החינוך  שרי 
ברומא, מסמך שבכוונתו לעודד יחסי ידידות בין 
אלטאנה,  גבריאֶלה  המדינות.  משתי  נוער  בני 
פני  את  קיבל  בשגרירות,  הזמני  הממונה 

המשלחת.

תלמידים מָאסקׂולי 
פיצ'נו משתתפים 

בכנס הנוער בתל אביב

סמינר למנהלי בית 
ספר מתקיים ביד 

ושם לאחר חתימת 
ההסכם

בוגרי הסמינר הראשון במרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא

המשתתפים בסמינר על הוראת השואה מטעם משרד החינוך האיטלקי
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“Tullia Zevi è 
stata un pilastro 
della comunità 
ebraica italiana 
e una persona 
straordinaria che 
ha contribuito in 
modo profondo 
e positivo alle 
relazioni tra le 
comunità 

ebraiche e lo Stato italiano, nonché 
una grande figura dell’Italia moderna 
e dell’unità nazionale”. Con queste 
parole l’Ambasciatore Mattiolo ha 
aperto il 27 giugno 2011 il convegno 
in ricordo di Tullia Zevi organizzato 
dall’Istituto di Cultura di Haifa. Tullia 
Zevi, scomparsa nel gennaio 2010, ha 
affrontato e superato numerose sfide 
nell’arco della sua lunga esistenza: 
prima come militante antifascista in 
esilio, impostole dalle leggi razziali, 
poi da giornalista e corrispondente 
nel dopoguerra, come inviata ai 

processi di Norimberga ed Eichmann, 
ed infine da vice Presidente e poi 
Presidente dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, che portò 
nel 1989 a raggiungere una cruciale 
intesa con lo Stato. Il convegno, 
voluto dal Direttore dell’Istituto 
Giovanni Pillonca, ha avuto tra i 
partecipanti, Ido Dissentshik, ex 
direttore di Maariv, di cui Zevi fu 
corrispondente da Roma per circa un 
trentennio, Simonetta Della Seta, che 
ha ricordato Tullia Zevi come maestra 
di vita ed amica, Amos Luzzatto, che 
le succedette alla guida dell’UCEI, 
Nathania Zevi, nipote e autrice del 
libro Ti racconto la mia storia, e 
Bruna Peyrot, che ha illustrato i 
rapporti della Zevi con la comunità 
valdese. Presente anche la figlia 
Adachiara Zevi, storica dell’arte, 
recentemente nominata curatore del 
MEIS, il Museo sull’Ebraismo 
Italiano a Ferrara. 

Ricordando Tullia Zevi

Sette liceali provenienti dalla Provincia 
di Ascoli Piceno hanno partecipato lo 
scorso agosto a Tel Aviv alla terza edizione 
della “International Youth Leader 
Convention”. La delegazione italiana è 
stata accompagnata dal dott. Antonio 
Cutolo del Ministero per l’Istruzione 
l’Università e la Ricerca e dalla dott.ssa 
Simona Flammini, dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche. Si è trattato del 
primo viaggio organizzato nel quadro del 
Memorandum di Intesa sugli scambi 
giovanili firmato dai Ministri dell’Educa-
zione Gelmini e Sa’ar nel Vertice di Roma, 
che prevede lo sviluppo dei rapporti di 
amicizia tra i giovani dei due Paesi. A dare 
il benvenuto alla delegazione a nome 
dell’Ambasciata è stato l’Incaricato 
d’Affari Gabriele Altana.

Alunni di Ascoli 
Piceno al raduno 
giovanile di Tel Aviv

Venti dirigenti scolastici da diverse 
regioni italiane e due funzionari del 
Ministero per l’Istruzione l’Università e 
la Ricerca (MIUR), accompagnati 
dall’Ispettrice Anna Piperno, hanno 
partecipato a fine agosto al seminario 
sull’insegnamento della Shoah, 
organizzato dall’International School for 
Holocaust Studies dello Yad Vashem. Pur 
facendo seguito ad altri seminari del 
genere, questo incontro segna il primo 
appuntamento educativo inquadrato dal 
Memorandum d’Intesa tra il MIUR e lo 
Yad Vashem (YVS), firmato dai Ministri  
dell’Educazione Mariastella Gelmini e 
Gideon Sa’ar, assieme al Chairman dello 
YVS Avner Shalev, durante il Vertice 
Intergovernativo di Roma del giugno 
2011. Al seminario istituzionale si è 
quindi aggiunto, la settimana precedente, 
sempre presso la stessa scuola, un corso 
organizzato per insegnanti italiani non 
reclutati dal MIUR, tra cui alcuni legati al 
sindacato UIL. Ai due seminari hanno 
contribuito diversi studiosi ed esperti del 

Dopo Accordo, 
seminario Yad 
Vashem per 
dirigenti scolastici

Primi diplomi al Centro di Restauro 
Città di Roma di S. Giovanni d’Acri, dove il 
29 giugno 2011 si è concluso, con 
l’assegnazione degli attestati, il primo 
seminario di formazione in conservazione 
archeologica organizzato dalla Israel 
Antiquities Authority (IAA). Si tratta di un 
corso intensivo, di cinque mesi, con una 
parte teorica e una pratica, dedicato a 
studenti post-graduate e riconosciuto 
dall’ICCROM (International Centre for the 
study of the Preservation and the 
Restoration of Cultural Property). Il 
seminario è organizzato da Shelly Peleg, 
direttrice del Centro, con il sostegno del 
Comune di Acri, la Old Acre Development 
Company, la Jewish Agency e l’UNESCO. 
Alla cerimonia di consegna dei diplomi 
sono intervenuti il Sindaco di Acri Shimon 
Lankri, il responsabile per i Beni Culturali 
dell’Ufficio del Primo Ministro Reuven 
Pinsky, l’Esperto Culturale dell’Ambasciata 
Simonetta Della Seta, i Direttori degli 
Istituti di Cultura di Tel Aviv e Haifa 
Carmela Callea e Giovanni Pillonca, la 
rappresentante del programma MASA 
Freda Surki, il Direttore dell’Old Acre 
Development Company David Harari, il 
Direttore del Dipartimento di Conservazione 
dell’IAA Raanan Kislev. Il Sindaco di Acri 
ha ringraziato le Istituzioni italiane che 
hanno concorso alla nascita del Centro e in 
particolare il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, il quale nel 2009 decise di 
devolvere alla Israel Antiquities Authority 
(IAA) il Premio Dan David ricevuto dalla 
Città di Roma, permettendo così il 
consolidamento dell’edificio storico che 
accoglie la scuola di restauro. L’iniziativa è  
anche frutto di un’intensa collaborazione 
esistente, fin dal 2005, tra la IAA e il 
Ministero per i Beni Culturali (MIBAC).

campo, come il Prof. Sergio Della Pergola 
dell’Università di Gerusalemme, la
Dott.ssa Iael Nidam-Orvieto dello Yad 
Vashem e la sopravissuta di origine italiana 
Hanna Weiss. Per l’Ambasciata è intervenuta 
la Dott.ssa Simonetta Della Seta.

Interno del Centro di Restauro Città di Roma
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פתחה  בירושלים  האיטלקית  הקהילה 
במגבית לאיסוף הסכום הנדרש לרכישת מבנה 
בית הכנסת והאולמות הצמודים לו ברחוב הילל,  
מרכז חיי הדת, התרבות והחברה של הקהילה 
בעשורים האחרונים. השגריר מאטיולו ורעייתו 
סטפניה התגייסו והתנדבו לארח במעון השגריר 
ערב גאלה לאיסוף כספים לצורך פרויקט חשוב 
וזכה   2011 ביוני  ב-23  נערך  האירוע  זה. 
גם  שנערך  האירוע,  במרכז  רבה.  להצלחה 
בתמיכת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב, 

היתה הופעה מופלאה של זמרת הסופרן ולריה 
בליווי  סניי  די  קלאודיו  הטנור  וזמר  פּוּביני 
פסנתר של סוניה מזר ומכירה פומבית שקטה 
אמנים  יצירות  לתרומת  הודות  שנערכה 
מפורסמים. בין האמנים: ז'ורז' דה קאנינו, פיטר 
משה  פזנר,  שרון  קדישמן,  מנשה  גנדולפי, 
ונעמי  רוזנבלום  עידית  ראָבה,  טוביה  פנחסי, 
טדסקי. הערב התקיים גם הודות לחסותם של 
יין  קסטל,  יינות  ריָלה,  בָּ לאוואצה,  החברות 
בכיכר,  ותפוח  אגס  מסעדת  שופרסל,  וידע, 

ערב גאלה במעון השגריר לתמיכה בקהילה האיטלקית של ירושלים

של ג'אנטי, של מאמן הקבוצה נחי טופארה ושל 
הנשיא פאביו סונינו. נדרשו שעתיים נסיעה כדי 
להגיע למגרש הקט-רגל בריחניה, כפר צ'רקסי 
ציורי, כדי לגלות שצעירי הפועל תל אביב היו 
גדולים יותר מהירושלמים הן בגיל והן בגובה. 
בנקודה זו היו שתי אפשרויות: לא לקיים את 
המשחק של הגדולים יותר או לעלות למגרש 
לאפשר  הוחלט  מאכזבת.  בתוצאה  ולהסתכן 
לאפרוחים לשחק ראשונים, והם עשו עבודה 
בסיבוב   3-2 הראשון,  בסיבוב   5-2) מעולה 
השני). אחר כך נערך משחק הגמר, שבו עלתה 
למגרש קבוצה מעורבת וטקטית יותר. המשחק 
בגילאים  הפער  ולמרות  מרתק,  אך  קשה  היה 
קלאב  רומא  לטובת  והסתיים  מאוזן  היה 
בתוצאה 3-1, שהושגה ממש בדקות האחרונות. 
שמחתם של הילדים וההורים שהתלוו אליהם 
לא ידעה גבול. הטורניר נערך שוב באחד ביולי 

בירושלים והסתיים בתוצאה 3-1.

www.asroma.co.il
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"רומא  מועדון  ארגנו  באפריל 2011  ב-26 
קלאב ירושלים" וחברת יהודי איטליה, ביוזמתו 
שגרירות  של  ובתמיכתה  ג'אנטי  שמואל  של 
 6-10 בני  לילדים  קט-רגל  טורניר  איטליה, 
בקיבוץ ברעם שבגליל העליון מול שתי קבוצות 
אביב  תל  הפועל  לקט-רגל  הספר  מבית 
(אפרוחים וצעירים). ילדי מועדון "רומא קלאב" 
(שנפתח רק בספטמבר 2010) נענו לקריאתם 

הפתעה בטורניר קט-רגל ילדים

והשתתפו  גד,  מחלבות  אייס,  טוני  גלידריית 
יותר ממאתיים איש.

עשרת אלפים עצים ניטעו בגליל לזכרו 
העולם  אומות  חסיד  פרלסקה,  ג'ורג'ו  של 
שהציל אלפי יהודים הונגרים מידי הנאצים. 
ולטר  הנדבן  של  ביוזמתו  בוצעה  הנטיעה 
נשיא  של  לברכתו  גם  וזכתה  ארביב, 
שבמהלך  נפוליטאנו,  ג'ורג'ו  הרפובליקה, 
ביקורו בישראל במאי האחרון העניק לבנו 
פרנקו  האיטלקי,  העולם  אומות  חסיד  של 
פרלסקה, מגן הוקרה שמנציח את אומץ לבו 

של האב. 

עשרת אלפים עצים
ניטעו לזכרו של ג'ורג'ו פרלסקה

דן דוד, 
אדם דגול הלך מעמנו

זמרת הסופרן פוביני וזמר הטנור די סניי בהופעה

מחלום  יותר  הוגשם  שבהם  מלאים  "חיים 
אחד" - כך ביקש דן דוד שיזכרו אותו, בחיוך 
ב-1929  בבוקרשט  נולד  דוד  דן  שלם.  ובלב 
לאחר  ברומא,  האחרונות  בשנים  והתגורר 
ובמספר  בישראל  שבילה  ארוכות  תקופות 
ומעלה  משכמו  אדם  היה  הוא  בעולם.  יבשות 
והרבה יותר מנדבן גרידא. הצלחתו הכלכלית, 
תאי  המצאת  עם  השישים  בשנות  שהחלה 
הפכה  דרכון,  לצילומי  האוטומטיים  הצילום 
גם  אותו  והביאה  בולט  עסקים  לאיש  אותו 
לייסד את הפרס היוקרתי הנקרא על שמו ואשר 
נועד לתמוך בכל אלו שסייעו ועודם מסייעים 
לאנושות, בממדי העבר, ההווה והעתיד. איטליה 

תזכור אותו כידיד אמת.

הנשיא ג'ורג'ו נפוליטאנו מעניק את מגן ההוקרה לפרנקו פרלסקה 
(משמאל) בשם אביו

הקבוצה הצעירה של "רומא קלאב ירושלים"
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 Il 26 aprile 2011 il Roma Club 
Gerusalemme e la Hevrat Iehudè 
Italia, hanno organizzato per 
iniziativa di Samuele Giannetti e con 
il sostegno dell’Ambasciata d’Italia, 
un torneo di calcetto per bambini dai 
6 ai 10 anni che si è tenuto nel  kibbuz 
Bar’am, in Alta Galilea, dove li 
aspettavano 2 squadre della scuola 
calcetto Hapoel Tel Aviv (pulcini e 
giovanissimi). I bambini del Roma 
Club Gerusalemme (aperto solo nel 
settembre 2010), hanno risposto 
a l l ’ appe l lo  d i  G ianne t t i , 
dell’allenatore Nahi Toufara e del  
presidente Fabio Sonnino. Due ore di 
viaggio per arrivare al campo di 
calcio di Rehania, un pittoresco 
villaggio circasso e scoprire che i 
giovani dell’Hapoel Tel Aviv erano 
più grandi dei gerosolimitani sia per 
età che per altezza. A questo punto si 

Quando i bambini fanno aho! 
Passami la palla ... e qualcosa di più 

In Residenza serata per il Tempio italiano di Gerusalemme

La Comunità italiana lancia un 
appello per raccogliere la somma 
necessaria ad acquistare i locali di 
Via Hillel, centro da decenni della 
sua vita religiosa culturale e 
ricreativa. L’Ambasciatore Mattiolo 
e la Sig.ra Stefania si mobilitano e 
offrono di ospitare in Residenza una 
serata di gala per la raccolta di fondi 
da destinare a questo cruciale 
progetto. L’evento si svolge con 

presentavano due possibilità: non 
giocare la partita dei più grandi o 
scendere in campo, correndo il 
rischio di incassare un risultato 
deludente. La decisione è stata quella 
di far giocare per primi i pulcini che 
hanno fatto un ottimo lavoro (5-2 
all’andata e 3-2 al ritorno). Quindi è 
stata giocata la finale, mandando in 
campo una squadra mista e più 
tattica. Partita dura ma emozionante: 
equilibrata (nonostante lo "squilibrio” 
dell’età) e risolta a favore del Roma 
Club proprio negli ultimi minuti. 
Risultato 3-1. Straripante la gioia dei 
bambini e dei genitori che li 
accompagnavano. Il torneo è stato 
ripetuto con ottimi risultati il primo 
luglio a Gerusalemme. 

Info: www.asroma.co.il

grande successo il 23 giugno 2011.
Al centro della manifestazione, 

sostenuta anche dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Tel Aviv, la superba 
esibizione del soprano Valeria Fubini 
e del tenore Claudio Di Segni, 
accompagnati al piano da Sonia 
Mazar e un’asta silenziosa  
organizzata grazie alla generosità di 
artisti di fama che hanno messo a 
disposizione le loro opere. Tra questi: 

Georges De Canino, Peter Gandolfi, 
Menashe Kadishman, Sharon Pazner, 
Moshe Pinhassi, Tobia Ravà, Idit 
Rosenblum, Noemi Tedeschi. Alla 
serata - realizzata grazie anche agli 
sponsor Lavazza, Barilla, Vini 
Castel, Yain va Yeda, Super-Sol, Pera 
e Mela in Piazza, Tony Ice, Gad 
Gvinot - hanno partecipato oltre 
duecento persone. 

Diecimila alberi sono stati piantati 
in Galilea a nome di Giorgio 
Perlasca, il Giusto tra le Nazioni che 
salvò migliaia di ebrei ungheresi dai 
nazisti. L’iniziativa, presa dal 
filantropo Walter Arbib, è stata 
apprezzata anche dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, il 
quale, in visita lo scorso maggio in 
Israele, ha consegnato al figlio del 
Giusto, Franco Perlasca, una targa 
che celebra il suo coraggio. 

Diecimila alberi ricordano 
Giorgio Perlasca

“Una vita piena che 
ha realizzato più di 
un sogno”, così Dan 
David ha chiesto di 
essere ricordato. Con 
il sorriso e la pienezza 
d’animo. Nato a 
Bucarest nel 1929 

e ultimamente residente a Roma, dopo 
lunghi soggiorni in Israele e in diversi 
continenti del mondo, Dan David è stato 
un uomo straordinario e molto di più di un 
mecenate. La sua fortuna finanziaria, nata 
negli anni sessanta con l’invenzione della 
macchina automatica per fototessere, 
lo ha portato a diventare un grande 
imprenditore, nonché il fondatore del 
prestigioso Premio che porta il suo nome,  
nato allo scopo di sostenere e incentivare  
coloro che hanno lavorato e lavorano al 
progresso dell’umanità, nel passato, nel 
presente e nel futuro. L’Italia lo ricorda 
come un vero amico.

Dan David, un grande 
uomo ci ha lasciati 

L’Ambasciatore e la Signora Mattiolo espongono le opere per l’asta in favore del Tempio italiano
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בטוב טעם

דה  "אוסֶטריה  ג'ויה",  "נובה  פסטיו",  "איל  "ארנסטו", 

שבע  הן  אלו  ו"רוסטיקו".  "רונימוטי"  "פאפאס",  פיורלה", 

האות  אביב.  בתל  איטלקית"  אורחים  באות "הכנסת  הזוכות 

ישראל-איטליה  והתעשייה  המסחר  לשכת  ידי  על  הוענק 

מסעדות   - איטלקית  אורחים  "הכנסת  פרויקט  במסגרת 

ביולי  ב-6  נערך  התעודות  הענקת  טקס  בעולם".  איטלקיות 

המסחר  לשכת  ונשיא  מאטיולו  לואיג'י  השגריר  בנוכחות 

המסעדות  בחירת  בנטוף.  רוני  ישראל-איטליה  והתעשייה 

המסעדנים  של  הקפדנית  דבקותם  שהוכחה  לאחר  נעשתה 

התחרות.  לדרישות  בהתאם  האיטלקית,  הגורמה  במסורת 

הפרויקט שואף לקדם את תחום המזון האיטלקי, בדגש מיוחד 

על חשיבות האותנטיות של חומרי גלם איטלקיים מקוריים. 

באיטליה  המסחר  לשכות  איגוד  של  ברעיון  היוזמה  מקור 

בשיתוף עם ההתאחדות האיטלקית לעסקים (FIPE) ובתמיכת 

המכון הלאומי לחקר התיירות (ISNART). היוזמה מתבססת 

משנת 1997  כבר  המתנהל  פרויקט  של  המוצלח  הניסיון  על 

למסעדות  איטלקית"  אורחים  "הכנסת  האות  להענקת 

השירותים  איכות  את  לייעל  שנועדה  יוזמה  זוהי  איטלקיות. 

ולערוב לצרכן, באמצעות מעל ל-5,000 חברות באיטליה. ענף 

המסעדות האיטלקיות בישראל צמח במידה ניכרת, דבר המעיד 

כל  כלפי  המקומיים  התושבים  מצד  והולך  גובר  עניין  על 

שבה  בזאת  איטלקיים.  ויינות  מאכלים  המציעות  החברות 

איטליה ומוכיחה שהיא השותף המסחרי המועדף על ישראל 

בתחום הקולינרי.

כדי להגיע למקום, יש לטפס קודם בהרים. 
שנפלה  הימים  כל  את  השוויתי  שכנגדו  הים 
סומליה  מחופי  מהם,  להתפעל  הזכות  בחלקי 
ועד הקאיוס של קובה, הוא הים של המפרצים 

של  המזרחי  בחוף   (Cale)
ָטְקס,  סרדיניה, בין דוֹרָגלי וָאְרבָּ
כשם  בערבית,  שמה  שמקור 
הארבעה-עשר  המורי  המגדל 
הנישא בראשה. אפשר להגיע 
לשם גם בסירה, אבל מה הכיף 
מוקדם  מטׂורטׂולי,  בזה? 
כפר  לּבאּוֶנאי,  עולים  בבוקר, 
תלולה  הר  צלע  על  התלוי 
ממשיכים  ומשם  להפליא, 
לרמת  שמגיעים  עד  לטפס 
http://www.ogliastraontheweb.it/golgo.) ֹגוֹלגו
htm), מערך סלעי גיר מנוקד בעזים וחזירי בר 
שנחשב לתהום העמוקה ביותר באירופה (280 
מטרים). ממרום הרמה צריך לסמוך על כושר 
הרגליים ועל מורה דרך שיוביל אותך במורד 
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שלל תערוכות יפות

התהום עד למפרצי הים: מפרץ סיסיֶנה, מפרץ 
זוהי  גוֹלוֹריֶצה.  מפרץ  מריוֹלּו,  מפרץ  לונה, 
רצועת חוף אמיתית, ממשית, ובה בעת מושא 
כשחוזים  בתודעה  הנצרב  נכסף  חלומות 
לראשונה בנשימה עצורה במפרץ מריולו: חוף 
מבהיק של חלוקי ָדר לבנים ומים כה צלולים 
ובהירים שמתחשק לשתות אותם. קפיצה לים 
ושחייה ברצועת ים זו, ממלכתו של כלב הים 
הנזירי, הן הנאה נוספת, חוויה מפעימה גם למי 
שרגיל לים הצלול של חופים אחרים בסרדיניה. 
אך יהיה זה עוול לטבע המרהיב של פנים הארץ 
הוא  המפרצים  אל  המסע  שגם  נציין  לא  אם 
חוויה בפני עצמה, התמריץ הטוב ביותר לדרך 
חזרה, הכרוכה בטיפוס אמיץ (עדיין יש צורך 
יצאנו  שממנה  לרמה  עד  חזקות)  רגליים  בזוג 

לדרך בבוקר. 

לאונרדו ומיכלאנג'לו

עד  באוקטובר   27 רומאיים.  ודפים  מופת  יצירות   
ברומא.  הקפיטוליני  המוזיאון   ,2012 בפברואר   19
מיכלאנג'לו  הרנסאנס,  מגדולי  שניים  של  גאוניותם 
רישומים  שמונים  זה:  מול  זה  וינצ'י,  דה  ולאונרדו 
בואונרוטי  ומקאזה  במילאנו  אמברוזיאנה  מספריית 
הגרפי  והמגוון  הרבגוניות  את  מגוללים  בפירנצה 
הציור,  בתחומי  רק  לא  הדגולים,  האמנים  שני  של 
מיכלאנג'לו,  הצטיין  שבהם  והאדריכלות,  הפיסול 
ההידראוליות,  המכניות,  ההמצאות  סביב  גם  אלא 
את  שייחדו  התעופה,  ובתחום  הגיאומטריות 
במהלך  שנוצרו  יצירות  גם  יוצגו  בתערוכה  לאונרדו. 
יקר-ערך  יד  וכתב  ברומא  האמנים  של  שהותם 
ברומא. לאונרדו  של  מפועלו  בזיכרונות  עשיר 

www.museicapitolini.org 

הביאנלה ה-54 של ונציה, התערוכה 
הבינלאומית לאמנות עכשווית:  

"אילּומיָנציוֹני"

ביצ'ה  (אוצרת:  הנודעת  התערוכה  בנובמבר.   27 עד 
מטרים  אלפים  עשרת  פני  על  מתפרשת  קוריגר) 
של  יצירות  עם  מיצגי  מסלול  ומציעה  רבועים 
שמונים ושלושה אמנים מרחבי העולם. לבד מיצירות 
גם  המרכזי  בביתן  בתערוכה  מוצגים  עכשוויות, 
"הסעודה  טינטוֶֹרטוֹ:  של  מרהיבים  ציורים  שלושה 
האחרונה", "גנבת גופתו של מרקוס הקדוש" ו"בריאת 
בעלי החיים" (השמורות במוזיאון האקדמיה בוונציה).

 www.labiennale.org 

אופנה איטלקית. 150 שנות אלגנטיות
די  "רג'ה  של  האמנויות  אולם   ,2102 בינואר   8 עד 
את  מספרת  התערוכה  בטורינו.  ריאלה"  ונריה 
ועד  איטליה  מאיחוד  באיטליה  האופנה  תולדות 
ימינו מבעד לעיניהן של שתי דמויות ראשיות בעולם 
גבריאלה  התלבושות  מעצבת  והאופנה:  האמנות 
והעיתונאית  ל-1994,  האוסקר  פרס  זוכת  סקּוצ'י,  פֶּ
מסע  מ-1988.  איטליה"  "ווג  עורכת  סוֹצאני,  פרנקה 
בעקבות הסגנון האיטלקי מ-1861 ועד היום, מנשות 
מהדיוות  הפוטוריזם,  אמני  ועד  איטליה  איחוד 
עכשוויים.  למעצבים  ועד  הקולנוע  עולם  של 

www.lavenaria.it

הכנסת אורחים איטלקית

מסלול אישי: פיסת ים בסרדיניה

אודרי ברומא

במוזיאון  בדצמבר.   4 עד  באוקטובר   26
"ארה פצ'יס" ברומא. התערוכה היא מחווה 
לרגל  הפבורן,  אודרי  החשובה  לשחקנית 
רומא  של  הבינלאומי  הסרטים  פסטיבל 
המפורסם  לסרט  שנים  יובל  ובמלאות 
"ארוחת בוקר בטיפאני". התערוכה מציגה 
כה  עד  פורסמו  שטרם  תמונות  מבחר 
מארכיוניהם של צלמים ידועים, המנציחות 
בעין  שנלכדה  השחקנית  של  דמותה  את 
את  ומגוללות  יומיום  ברגעי  העדשה 
ברומא"  מ"חופשה  ברומא.  קורותיה 
אישיים  אירועים  ועד  נשכח,  הבלתי 
להידוק  שתרמו  הפבורן  של  ומשפחתיים 
איטליה. של  ובירתה  האמנית  בין  הקשר 

 www.arapacis.it 

ראש עיריית ָגֶאָטה בכנס 
התיירות העולמית

אנטוניו  ָגֶאָטה  עיריית  ראש 
התיירות  בכנס  השתתף  ריימונדי 
הבינלאומי הראשון שנערך בירושלים 
שנפתח  באירוע,   .2011 במארס 
נתניהו,  הממשלה  ראש  במעמד 
הסביר ראש העירייה ריימונדי כיצד 
זכתה עירו להצלחה רבה יותר בתחום 
התיירות הודות לחשיפה דיגיטלית 
בינלאומית. בכנס השתתפו גם יועץ 
התרבות של עיריית ונציה מאסימו 
אנדראולי ומנהל אליטליה בישראל 

בנדטו מנקארוני פויאני.

ג'ובאני פילונקה

טקס הענקת האות לשבע המסעדות האיטלקיות

מפרץ מריולו
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Ospitalità italiana: premiati i 
migliori sette ristoranti di Tel Aviv

BUONGUSTO

Il mio itinerario: un angolo di mare in Sardegna
Per arrivarci, è prima necessario salire in 

montagna. Il mare, con cui ho misurato tutti 
gli altri mari che ho avuto la fortuna di poter 
ammirare - dal mare somalo ai cayo cubani - 
è quello delle cale della costa orientale sarda 
tra Dorgali e Arbatàx, quattordicesima torre 
saracena. Ci si può arrivare anche in barca. 
Ma che gusto c’è? Da Tortolì, di primo 
mattino, si sale a Baunei, un paese aggrappato 
a un costone ripidissimo di montagna e da lì 
ancora più in alto fino a raggiungere 
l’altopiano di Golgo (http://www.ogliastraon-
theweb.it/golgo.htm), orografia carsica 
frequentata da capre e cinghiali, che vanta la 
voragine più profonda d’Europa (280 m). 
Dall’altopiano, bisogna contare sulle proprie 
gambe e su una guida che ti porti giù per la 
valle fino alle Cale: Cala Sisine, Cala Luna, 

Cala Mariolu, Cala Goloritzé. È questo un 
tratto di costa reale e un luogo di sogno 
segnato dallo stupore della prima volta 
provato a Cala Mariolu: una spiaggia 
abbagliante di sassolini di marmo bianco e 
un’acqua così limpida e cristallina che ti 
veniva voglia di berla. Tuffarsi e nuotare in 
questo tratto di mare, già regno della foca 
monaca, è un altro piacere, emozione 
straniante anche per chi è abituato al chiaro 
mare delle altre coste sarde. Ma si farebbe 
torto alla bellezza naturale dell’entroterra se 
non si dicesse che anche l’escursione per 
giungere alle cale è un’esperienza in sé. Il 
miglior propellente per il viaggio di ritorno, 
un inerpicarsi epico (servono ancora buone 
gambe) fino all’altopiano da cui si era partiti 
in mattinata.

Ma quante belle mostre

Ernesto, Il Pastaio, Nova Joya, Osteria Da 
Fiorella, Pappa’s, RoniMotti e Rustico: ecco i 
magnifici sette dell’ospitalità italiana a Tel Aviv. A 
premiarli è stata la Camera di Commercio Israel-
Italia nell’ambito del progetto ″Ospitalità Italiana 
– Ristoranti italiani nel mondo″. La cerimonia di 
consegna delle certificazioni si è tenuta il 6 luglio 
alla presenza dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo 
e del Presidente della Camera di Commercio 
Israele-Italia Ronni Benatoff. La selezione dei 
ristoranti è stata fatta dopo aver accertato da 
parte dei ristoratori uno scrupoloso rispetto delle 
tradizioni enogastronomiche italiane, secondo i 
requisiti richiesti dal concorso. Il progetto mira 
infatti a promuovere il settore alimentare italiano, 
sottolineando soprattutto l’importanza della 
genuinità di prodotti italiani originali. L’iniziativa 
nasce da un’idea di Unioncamere (l’Unione delle 
Camere di Commercio) in collaborazione con la 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e 
con il supporto operativo dell’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche (ISNART). Essa si avvale 
dell’esperienza già acquisita con l’assegnazione, 
fin dal 1997, a ristoranti italiani del marchio 
Ospitalità Italiana. Un’operazione mirata a 
sviluppare la qualità dei servizi e a garantire 
il consumatore, con il coinvolgimento di oltre 
5000 imprese sul territorio italiano. In Israele la 
ristorazione italiana ha conosciuto un sensibile 
incremento, segnalando un interesse crescente  
da parte della popolazione locale verso tutte 
le aziende che propongono cibi e vini italiani. 
L’Italia si conferma così il partner commerciale 
favorito da Israele nel settore agroalimentare.

Leonardo e Michelangelo
capolavori e fogli romani
Dal 27 ottobre al 19 febbraio 2012, ai 
Musei Capitolini di Roma. Il genio di 
due “grandissimi” del Rinascimento, 
Michelangelo e Leonardo, a confronto: 
ottanta disegni provenienti dalla 
Biblioteca Ambrosiana di Milano e dalla 
Casa Buonarroti a Firenze raccontano la 
versatilità e la poliedricità grafica dei due 
grandi artisti, non solo nei campi della 
pittura, della scultura e della architettura 
in cui eccelse Michelangelo, ma anche 
in quelli delle invenzioni meccaniche, 
dell’idraulica e della geometria e del 
volo che furono peculiari di Leonardo. 
In mostra anche le opere eseguite durante 
i soggiorni romani dei grandi artisti e 
un prezioso manoscritto ricco di ricordi 
dell’attività di Leonardo a Roma. 
www.museicapitolini.org
54esima Esposizione 
Internazionale d’Arte della 
Biennale di Venezia
ILLUMInazioni
Fino al 27 novembre. La celebre 
esposizione (diretta da Bice Curiger) 
è distribuita su diecimila metri quadri 
e propone un percorso espositivo con 
opere di ottantatre artisti da tutto il 
mondo. Oltre ai lavori contemporanei, 
sono in mostra nel Padiglione Centrale 
anche tre eccezionali tele di Tintoretto: 
L’Ultima Cena, Il trafugamento del 
corpo di San Marco e La creazione degli 
animali (conservate presso le Gallerie 
dell’Accademia). 
www.labiennale.org
Moda Italia 150 anni di eleganza
Fino all’8 gennaio 2012 presso le Sale 
delle Arti della Reggia di Venaria a 
Torino. La mostra racconta la storia 
della moda in Italia dall’Unità del Paese 

ai giorni nostri attraverso lo sguardo di due 
grandi protagoniste del mondo dell’arte e 
della moda: la costumista Gabriella Pescucci, 
Premio Oscar nel 1994, e la giornalista Franca 
Sozzani, direttrice dal 1988 di Vogue Italia. Un 
viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, 
dalle donne del Risorgimento agli artisti del 
Futurismo, dalle dive del cinema agli stilisti 
contemporanei. 
www.lavenaria.it
Audrey a Roma
Dal 26 ottobre al 4 dicembre 2011 presso il 
Museo dell’Ara Pacis a Roma. La mostra è un 
omaggio alla grande attrice Audrey Hepburn, 
in occasione del Festival Internazionale 
del Film di Roma, e del 50° anniversario 
della celebre pellicola Colazione da Tiffany. 
Essa presenta una selezione di scatti 
inediti, provenienti dagli archivi di famosi 
fotoreporter, che restituiscono l’immagine 
dell’attrice colta in momenti di vita quotidiana, 
raccontando la storia di Audrey a Roma. Dalle 
indimenticabili Vacanze romane alle vicende 
personali e familiari della Hepburn che hanno 
contribuito a consolidare il legame dell’artista 
con la Capitale d’Italia. 
www.arapacis.it

Il Sindaco di Gaeta alla 
conferenza sul turismo globale
Il Sindaco di Gaeta Antonio Raimondi 
ha partecipato alla Prima Conferenza 
Internazionale sul Turismo tenuta a 
Gerusalemme nel marzo 2011. All’evento, 
inaugurato dal Primo Ministro Netanyahu, il 
Sindaco Raimondi ha illustrato come, grazie 
a un’apertura internazionale e digitale, la sua 
città abbia ottenuto più successo in ambito 
turistico. Al convegno sono intervenuti 
anche il consulente culturale del Comune 
di Venezia, Massimo Andreoli e il Direttore 
dell’Alitalia, Benedetto Mencaroni Poiani. 

Giovanni Pillonca
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1. Il Presidente Giorgio Napolitano e la Signora Clio sono accolti dal Prof. Della Pergola e dalla comunità italiana di Gerusalemme 2. IIl Presidente Giorgio 
Napolitano,accompagnato dal Presidente Shimon Peres, saluta il compianto Dan David in occasione della consegna del Premio 3. Il Presidente Giorgio Napolitano con 
il leader dell’opposizione Tzipi Livni 4. L’Esperto per gli Affari Culturali dell’Ambasciata Simonetta Della Seta con il Sindaco di S. Giovanni d'Acri Shimon Lankri al Centro 
di Restauro Città di Roma 5. L’Ambasciatore Mattiolo consegna la decorazione “Stella al Merito del Lavoro” ad Alberto Liuzzi 6. Lo Speaker della Knesset Reuven Rivlin 
alla Festa Nazionale 7. Il Ministro Silvan Shalom con Franco e Luciana Perlasca 8. Monsignore Pierfrancesco Fumagalli interviene alla Conferenza Italia-Israele:gli ultimi 
centocinquanta anni 9. Il Direttore dell’Istituto di Cultura di Tel Aviv Carmela Callea ed il Prof. Luca Albana, Lettore presso l’Università di Tel Aviv, spiegano ai candidati 
gli esami di lingua CELI 10. Lo studioso milanese Andrea Vento alla Conferenza Italia-Israele:gli ultimi centocinquanta anni 11. Il Direttore dell’Istituto di Cultura Carmela 
Callea e Vered Peer Swid, Direttore Generale per le Pari Opportunità presso l’Ufficio del Primo Ministro israeliano, salutano i partecipanti italiani al Campionato Europeo 
di Pallacanestro in Carrozzina svoltosi a Nazaret 12. L’Arch. Vittoria Capresi e l’Ing. Jack Arbib alla Conferenza sull’architettura coloniale italiana in Libia presso l’Istituto di 
Cultura di Tel Aviv 13. Il Professor Marco Cuzzi interviene alla Conferenza Italia-Israele:gli ultimi centocinquanta anni 14. L’Ambasciatore Luigi Mattiolo con Mario Cunial 
allo stabilimento di tegole a Yerucham 15. Lorenzo Ortona, Capo dell’Ufficio Commerciale ed Economico dell’Ambasciata, interviene all’evento Food in the New Era 16. 
Il Direttore dell’Istituto di Cultura di Tel Aviv Callea con la studiosa Paola Messori alla presentazione della raccolta di poesie di Lea Goldberg 17. L’Ambasciatore Luigi 
Mattiolo con il Sindaco di Tel Aviv Ron Hulday, Jenny Hannuna, Ermanno Tedeschi, e Menashe Kadishman all’apertura della E.T. Gallery 18. Il Direttore dell’Istituto di 
Cultura di Tel Aviv Callea con Luca Beatrice, curatore della prima mostra allestita alla Ermanno Tedeschi Gallery 19. La Signora Stefania Mattiolo e il figlio Tommaso con 
i giovani autori della mostra Ponti dell’amicizia presso il Centro Peres 20. L’artista Leo Contini, presentato alla Biennale di Venezia
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1. פרופ' דלה-פרגולה והקהילה האיטלקית בירושלים מקבלים את פניהם של הנשיא ג'ורג'ו נפוליטאנו ורעייתו קליאו 2. הנשיא ג'ורג'ו נפוליטאנו והנשיא שמעון פרס מברכים את מר דן דוד ז"ל לרגל הענקת הפרס 
3. הנשיא ג'ורג'ו נפוליטאנו עם יו"ר האופוזיציה ציפי לבני 4. יועצת לענייני תרבות של השגרירות ד"ר סימונטה דלה סטה עם ראש עיריית עכו שמעון לנקרי במרכז לשימור ע"ש העיר רומא 5. השגריר מאטיולו 
מעניק את עיטור אביר מסדר העבודה לאלברטו ליוצי 6. יו"ר הכנסת ראובן ריבלין בחג הלאומי 7. השר סילבן שלום עם פרנקו ולוצ'אנה פרלסקה 8. האב ד”ר פייר פרנצ’סקו פומאגאלי נואם בכנס "איטליה-ישראל: 
150 השנים האחרונות" 9. מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב כרמלה קלאה ופרופ' לוקה אלבנו, לקטור באוניברסיטת תל אביב, מסבירים את מתכונת בחינות השפה CELI 10. החוקר אנדראה ונטו 
ממילאנו בכנס "איטליה-ישראל: 150 השנים האחרונות" 11. מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב כרמלה קלאה וורד פיר סוויד ממשרד ראש הממשלה מברכות את המשתתפים האיטלקים באליפות 
אירופה לכדורסל כיסאות גלגלים בנצרת 12. האדריכלית ויטוריה קפרזי והמהנדס ז'אק ארביב באירוע "אדריכלות קולוניאלית איטלקית בלוב" במכון האיטלקי לתרבות בתל אביב 13. פרופ' מרקו קוצי נואם 
  Food in the New Era בכנס "איטליה-ישראל: 150 השנים האחרונות" 14. השגריר לואיג'י מאטיולו עם מריו קוניאל במפעל בירוחם 15. הנספח הכלכלי והמסחרי של השגרירות לורנצו אורטונה נואם באירוע
16. מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב כרמלה קלאה עם החוקרת פאולה מסורי בהצגת אוסף השירים של לאה גולדברג 17. השגריר לואיג'י מאטיולו עם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי וג'ני 
חנונה, ארמנו טדסקי ומנשה קדישמן בפתיחת הגלריה 18. מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב כרמלה קלאה עם לוקה באטריצ'ה, אוצר התערוכה הראשונה בגלריה ארמנו טדסקי 19. גברת 

סטפניה מאטיולו ובנה טומאזו עם היוצרים הצעירים של תערוכת "גשרים של חברות" במרכז פרס לשלום 20. הצגת האמן לאו קונטיני בביאנלה של ונציה


