
מאוטרנטו ה'  ודבר  תורה  תצא  מבארי  כי 

בהשתתפות מיוחדת של מחוז פוליה

איטליה איטליה 
בישראלבישראל

תרומתם של יהודי איטליה להקמתה 
ופיתוחה של מדינת ישראל

ימים רביעי-חמישי

ז‘-ח‘ בתמוז
27-28 ביוני 2012
משכנות שאננים, ירושלים



ברוכים הבאים לכנס איטליה בישראל,

ש“י עגנון, מגדולי המספרים שקמו לשפה העברית 
בעת החדשה, מספר ב“תמול שלשום“ כי כשהקים 

משה מונטיפיורי את טחנת הרוח במשכנות 
שאננים, ”ראו הערבים ונתקנאו. שכרו זקן אחד 

לקלל את הריחיים. נתן עיניו בריחיים ואמר, אני 
ערב לכם שכשיבואו הגשמים ויבואו הרוחות יעשו 

מהם תל עולם. באו הרוחות ובאו הגשמים ולא 
עשו להן כלום. ראה הזקן ואמר: מעשה שדים 

כאן ואין בידי ילוד אישה לעקרו... לא היו שנים 
מועטות עד שנתקלקלו שניים שלושה כלים, ולא 

היה אדם בירושלים לתקנם. כתבו למונטיפיורי ולא נענה להם, שכבר נבנו 
בירושלים ריחיים של קיטור שאינם תלויים ברוחות. נשתייר אותו בית ריחיים 

בטל והיה טוחן רוח“. והמשורר יהודה עמיחי, תושב ימין משה הסמוכה, גרס כי 
”הטחנה הזאת מעולם לא טחנה קמח, היא טחנה אוויר קדוש“.

אכן, הטחנה עמדה דומם עשרות רבות של שנים, ובחודשים הקרובים היא 
תחדש ימיה כקדם וכנפיה ישובו ויפלחו את אווירה של עירנו. משכנות שאננים, 
לעומת זאת, לא שקטה על שמריה, וזה מזמן שהפכה למוקד תוסס של פעילות 

תרבותית. רק לפני כחודש התקיים כאן פסטיבל הסופרים הבינלאומי השלישי 
וכעת אנו מתפנים ונושאים את עינינו אל איטליה. 

בימים אלה מסיים שגריר איטליה בישראל, לואיג‘י מאטיולו, את תפקידו. 
אנו שמחים להיות שותפים באירוע פרידה שכזה ומאחלים לשגריר מאטיולו 

הצלחה בהמשך דרכו.

אנו שמחים על הקשר החם עם שגרירות איטליה בישראל, עם המכון האיטלקי 
לתרבות ועם חברת יהודי איטליה. תודתי לכול העוסקים במלאכה ולצוות 

הנפלא של מחלקת התכניות במשכנות שאננים.

אני מאחל לכולנו כנס מאלף ומהנה.

בברכה

אורי דרומי
מנכ“ל משכנות שאננים



נעניתי בהתלהבות 
להצעה של חברת 

יהודי איטליה לארגן 
כינוס על תרומתם של 

יהודי איטליה להקמתה 
והתפתחותה של מדינת 

ישראל. כינוס זה הוא 
המשך טבעי ומתבקש 

לוועידה שקיימנו 
בירושלים במאי 2011 

לרגל חגיגות מאה 
וחמישים שנה לאיחוד איטליה. 

אני משוכנע שסיפורם המפואר של האיטלקים הוא 
מורשת יקרת ערך למדינת ישראל כמו גם לאיטליה, 
הודות לזיכרון הקולקטיבי ולקשר האמיץ עם מדינת 

ישראל. 

היוזמה עולה בקנה אחד גם עם רצונה של הנהלת 
משכנות שאננים להקדיש אירוע תרבות לאיטליה; אני 

אסיר תודה על היוזמה לאורי דרומי, מנכ“ל משכנות 
שאננים, ולטל קרמר-ודעי, מנהלת התוכניות. 

אני מודה גם למחוז פוליה ובמיוחד לממונה על 
התרבות והתיירות, סילביה גודלי, על ההצטרפות 

לפרויקט ועל העשרתו בפניני תרבות מפוליה 
ובעדויות על המסורת היהודית העתיקה המתקשרת 

למחוז. 

אין לי ספק כי האירוע שאנו מציגים כאן יהיה עשיר 
בתכנים איכותיים, ואני מודה לכל המומחים מאיטליה 

ומישראל שהסכימו לתרום להצלחתו. 

לואיג‘י מאטיולו
שגריר איטליה



חברת יהודי איטליה 
שבירושלים מאגדת את 

היהודים ממוצא איטלקי 
תושבי מדינת ישראל. 

מטרת הכנס היא להאיר 
את נוכחותם בארץ לפני 
ואחרי עצמאות המדינה 

ואת השתתפותם 
בפיתוח החברה, 

שבתוכה השתלבו 
בהצלחה רבה. למרות 
ממדיה המצומצמים, 
קהילת האיטלקים בולטת בתכונותיה התרבותיות 

והמקצועיות הייחודיות ובתרומתם הניכרת של 
חבריה לחידושים המציבים את מדינת ישראל בחוד 

החנית של המדע, הטכנולוגיה והחקלאות.

בה-בעת, האיטלקים שמרו על קשר עמוק עם 
המורשת התרבותית בת אלפיים השנים של יהדות 
איטליה, תוך טיפוח מנהגי התפילה בבית הכנסת 

שהובא מקונליאנו ונטו. בית הכנסת ומוזיאון 
יהדות איטליה ע“ש א.ש. נכון מהווים מוקד מפגש 
משמעותי של הקהילה ושל קהל רב של ישראלים.

החל מהיווסדה, יחסיה של הרפובליקה האיטלקית 
ונציגיה בישראל עם מוסדות העם היהודי בישראל 

ובתפוצות התאפיינו ע“י ידידות, שהתחזקה מאז 
הימים הבלתי נשכחים של העלייה ב‘. העולים 

הוותיקים והחדשים נרתמו להפיץ במציאות החדשה 
את הערכים ההופכים את איטליה לארץ שהיא סמל 

התרבות.

בברכת שלום מעיר השלום.

אליהו צ‘ בן זמרה



תערוכה מלווה - תערוכת צילומים
”איטליה-ישראל: שישים שנות יחסים“

התערוכה, שנאצרה ע“י שגרירות איטליה, מנציחה 
כמה מן הרגעים המשמעותיים ביותר של הנוכחות 
האיטלקית בישראל. התמונות נאספו ונבחרו לרגל 
ביקורו הממלכתי של נשיא הרפובליקה האיטלקית 

ג‘ורג‘ו נפוליטאנו בירושלים בנובמבר 2008, אז 
הוצגו בכנסת. 

סופיה לורן בצילומי 
הסרט 'יהודית', 

חיפה, 1965
ויטוריאנו ראסטלי, צלם

שגריר איטליה ראימונדו ג‘וסטיניאני תולה לוח 
עם הכתובת ’רחוב ליאונרדו דה וינצ‘י‘ בתל אביב, 

5 במרס 1953
בראונר טדי, צלם. לשכת העיתונות הממשלתית

ראש הממשלה שמעון פרס 
והנשיא העתידי עזר ויצמן 

מתחת לקשת טיטוס בפורום 
הרומאי, 19 בפברואר 1985

סער יעקב, צלם. 
לשכת העיתונות הממשלתית



יום רביעי, ז‘ בתמוז 27 ביוני

התכנסות והרשמה  10.00-9.30

ברכות  10.00-10.30

אורי דרומי, מנכ"ל משכנות שאננים    
סופה לנדבר, השרה לקליטת העלייה    

לואיג'י מאטיולו, שגריר איטליה בישראל    
כרמלה קאלאה, מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב    
צ'צ'יליה ניצא, אחראית תחום התרבות, חברת יהודי איטליה    

בנוכחות
הקונסול הכללי של איטליה ג'מפאולו קנטיני

נשיא חברת יהודי איטליה אליהו בן זמרה
יו"ר ועדת האיטלקים בחו"ל - COMITES בנימין לזר

ויו"ר ארגון עולי איטליה ויטו ענו

תכנית הכנס



מושב פתיחה  11.45-10.30
יו"ר: אורי דרומי   

מי הם האיטלקים? הדרך האיטלקית אל הציונות ואל ישראל 
סרג'ו דלה פרגולה, האוניברסיטה העברית

הקרנת ריאיון עם מרטינו גודלי, חלוץ הציונות האיטלקית הסוציאליסטית
(באיטלקית עם כתוביות בעברית)

באדיבות קלאודיו פליארה, כתב RAI הטלוויזיה הממלכתית האיטלקית בישראל

הצגת הספר "איטליה-ישראל: 
מאה וחמישים השנים האחרונות"

(בעריכת קרן קוריירה דלה סרה)

קובץ דיוני הוועידה באותו שם שהתקיימה בירושלים
לרגל אירועי מאה וחמישים שנה לאיחוד איטליה

סימונטה דלה סטה, יועצת לענייני תרבות, שגרירות איטליה

הפסקת קפה  12.15-11.45



מהמהפכנות של אנצו סרני עד ימינו: ההיסטוריה והרעיונות  13.30-12.15
RCS Libri יו"ר: פאולו מיילי, נשיא   

המקוריות הרעיונית של העליות הראשונות מאיטליה
סרג'ו מינרבי, אוניברסיטת חיפה

מסמכים וזיכרונות מההעפלה מאיטליה
מריו טוסקאנו, אוניברסיטת לה ספיינצה, רומא

מקאסוטו עד הרטום: התרומה לחקר ההגות היהודית
אלכסנדר רופא, האוניברסיטה העברית 

הפסקת צהריים  14.30-13.30

מייסדי זרמים אקדמיים  16.00-14.30
יו"ר: מנואלה קונסוני, האוניברסיטה העברית   

מהותם האינטלקטואלית של האיטלקים
שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית

פורצי דרך בחוק ובמשפט
אלפרדו מרדכי ראבלו, האוניברסיטה העברית

התרומה לרפואה ולמדעים המדויקים
ליאה רומאנין יאקור אדדי, מכון ויצמן

הפסקת קפה  16.30-16.00



האיטלקים והמדע – שולחן עגול  18.00-16.30

קלאודיו פליארה, שליח RAI בישראל, מראיין את:

פרנצ'סקה לוי-שפר (האוניברסיטה העברית), 
מרינה פינצי-נורסי (מרכז אבחון ושיקום הילד, משרד הבריאות), 

אנג’לו קולורני (המכון לחקר ימים, אילת), 
אהרון פאיט (מכון בלאושטיין לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון)

קונצרט פיציקה של להקת קאלאשימה   20.30
אודיטוריום משכנות שאננים   

כלי הקשה: ריקרדו לאגאנה
גיטרה: מאסימיליאנו דה מרקו
כינור וריקוד: ולנטינה קאריולו

אקודיון: לוקה בוקארלה

פיציקה טארנטאטה היא מוזיקה עתיקה ומעוררת השראה, 
ריקוד פולקלוריסטי סוער שנוצר כדי לגרש את השפעותיה של נשיכת עכביש 

הטארנטולה, שלעתים קרובות היה תוקף את עובדי האדמה בשדות באזור סאלנטו. 
כיום זוכה הריקוד לעדנה מחודשת. 

הוא עומד במרכזן של חגיגות עממיות המושכות אליהן צעירים מאיטליה 
ומן העולם, במיוחד בתקופת פסטיבל "ליל הטארנטולה" המתקיים כל שנה 

על רקע חבל סאלנטו המופלא. 



יום חמישי, ח‘ בתמוז 28 ביוני

התכנסות והרשמה  9.30-10.00

האלבום של האיטלקים: מקומות, אנשים וקהילות  11.30-10.00
COMITES - יו"ר: בנימין לזר, יו"ר ועדת האיטלקים בחו"ל   

חברת יהודי איטליה ונוכחותם של יהודי איטליה בירושלים
דוד קאסוטו, המרכז האקדמי אריאל

הסיוע לעולים החדשים
קלאודיה אמאטי, ארגון עולי איטליה

מקונליאנו ונטו לרחוב הלל: בית הכנסת האיטלקי, נוסחי תפילה ומסורות
אנג'לו פיאטלי, חברת יהודי איטליה

בית ויצ"ו איטליה בתל אביב-יפו ותפקידו החברתי
סרנה ליוצי, בית ויצ"ו איטליה

בליווי הקרנת תמונות - דוד פצ'יפיצ'י

הפסקת קפה  12.00-11.30

האיטלקים על מפת ישראל   13.30-12.00
יו"ר: ירון אנוש, עיתונאי   

בקיבוץ אנג'ליקה קאלו-ליבנה, קיבוץ סאסא
בכלכלה ראובן ויטאלה, יועץ כלכלי, תל אביב

בדיפלומטיה ובמוסדות הממשל דן סגרה, אוניברסיטת שווייץ האיטלקית, לוגאנו
בהגנה על ישראל ג'ינו פיפרנו באר, התעשייה האווירית

הפסקת צהריים  14.30-13.30



יד ביד עם תרבות איטליה  16.30-14.30
יו"ר: כרמלה קאלאה, מנהלת המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב   

מוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש. נכון
אנדריאינה קונטסה, מוזיאון יהדות איטליה
במדעי הרוח: הוגים, בלשנים ומתרגמים

סנדרה דבנדטי סטאו, אוניברסיטת בר אילן
אמנים ומייבאי אמנות

פלביה צ'יבידאלי לבוב, מוזיאון ישראל 
ליאו לוי ואוצר המוזיקה היהודית האיטלקית
מאסימו טורפרנקה, המרכז הבינתחומי הרצליה

אתנחתא מוזיקלית:
דוד גרקו שר ומספר שירים איטלקיים משנות השישים

הפסקה  17.30-16.30

מושב סיכום  18.30-17.00

השגריר לואיג‘י מאטיולו
בין היסטוריה לאקטואליה: התיאום ביחסי איטליה-ישראל

מחוז פוליה והיהודים
סילביה גודלי, הממונה על התרבות והתיירות במחוז פוליה

הפסקה  19.00-18.30



הקרנת הסרט התיעודי "מצפת לסן ניקנדרו.   19.00
המסע של אתי" (2009)

באיטלקית עם כתוביות בעברית

בנוכחות הדמות הראשית של הסרט, אתי טריטו

זמן קצר לפני שמוסוליני החליט ליישם מדיניות רשמית של אנטישמיות, קהילה 
קטנה של עובדי אדמה מכפר נידח בדרום איטליה, סן ניקנדרו גרגאניקו, הכריזה על 
עצמה כמאמינה בדת היהודית, אף כי מעולם לא היה לה קשר עם היהדות. חבריה 
החלו לשמור את מצוות התורה בהנהגתו של דונאטו מנדוציו, פועל חקלאי שהיה 

כמעט אנאלפבית, מעין "אחרון הנביאים". זהו האיש שלזכותו נרשם אירוע ייחודי של 
גיור המוני, מקרה אחד ויחיד בתולדות היהדות המודרנית בעולם. 

גיבורי הסרט התיעודי הם צאצאיהם של בני הקהילה, החיים לשתי גדותיו של הים 
התיכון: בגליל, לשם היגרו כמה משפחות בתום מלחמת העולם השנייה, ובאזור 

גרגאנו שבמחוז פוליה, שם חי החלק השני של הקהילה. 
אתי, סטודנטית לקולנוע במכללת תל חי, עובדת על פרויקט הגמר שלה – סרט 
המוקדש לסבה וסבתה המתגוררים בצפת ואשר הגיעו לארץ ישראל כילדים עם 

הקבוצה מסן ניקנדרו. כך מתחיל מסעה הפיזי, הפסיכולוגי וההיסטורי של הנכדה 
אתי, המחפשת את שורשיה. 

הבמאי והיוצר וינצ'נצו קונדורלי חי ועובד בלונדון. הוא בעל תואר שני בביה"ס 
לקולנוע London Film School. הוא מתמחה בבימוי ובצילום. 



 ,הכנס יערך במרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר
משכנות שאננים, ימין משה, ירושלים  

התכנית נתונה לשינויים
הכנס ילווה במלואו בתרגום סימולטני עברית-איטלקית-עברית
מקומות הישיבה אינם מסומנים
מספר המקומות מוגבל. מומלץ לרכוש כרטיסים מראש

מחיר השתתפות
(כולל כיבוד בהפסקות הקפה וכריכים בצהריים)

40 ש"ח•  היום הראשון 
40 ש"ח•  קונצרט ב-27 ביוני 
40 ש"ח•  היום השני 
40 ש"ח•  הקרנת הסרט ב-28 ביוני 
120 ש"ח (במקום 160 ש"ח)•  חבילה לשני ימי הכנס ושני הערבים 
100 ש"ח•  חבילה לשני ימי הכנס וערב אחד 
לרגל הכנס אפשר לרכוש כרטיס מוזל לתערוכה• 

"העולם הוא תיאטרון – מחווה לעמנואל לוצאטי", 
המתקיימת עד 26 בנובמבר במוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש. נכון 

(רח' הלל 27, ירושלים) במחיר 15 ש"ח
  info@hevraitalia.org :למידע נוסף: טל. 02-6241610 דואל

לפרטים ולרכישת כרטיסים: 
משכנות שאננים
טל. 02-6292214

 prog@mishkenot.rog.il :דואל



Come raggiungerci:

Mezzi di trasporto pubblici:
21 ,18 ,13 ,8 ,7 ,א4 ,4
Parcheggi a pagamento in zona:
Gan Ha-Paamon, YMCA, Karta
Pargheggi gratuiti:
Mitham Ha-Rakevet, Har Zion

איך מגיעים:

תחבורה ציבורית: 
קווי אוטובוס 4', 4א', 7, 8, 13, 18, 21

חניונים בתשלום: 
גן הפעמון, ימק"א, קרתא

חנייה ללא תשלום:
מתחם הרכבת, חניון הר ציון

החנייה באזור משכנות שאננים מוגבלת


