עיר בלב עיר
הגטו של ונציה

19/5/16

ערב עיון במסגרת  500שנה לגטו ונציה
(הכניסה חופשית)
יום חמישי 19 ,במאי  ,2016בשעות 21:30-16:30
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז’בוטינסקי ( 43אין חניה במכון ון ליר)
פתיחה18:00-17:00 :
מנחה :ד”ר אשר סלה ,סגן יו”ר אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
מחווה לוונציה
ברכות :דוד פטסי ,יו”ר אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
פרנצ’סקו מריה טאלו ,כבוד שגריר איטליה בישראל
מושב ראשון19:00-18:00 :
הרפובליקה ,המסחר והיהודים
ד”ר יעקב לאטס ,אוניברסיטה בר אילן
שייקספיר ,אנטישמי? הסוחר מוונציה פרי עטו
פרופ’ אייזק בן אבו ,קתדרה על שם לואי ליפסקי ,האוניברסיטה
העברית ירושלים (הרצאה באנגלית)
הפסקה19:20-19:00 :

מושב שני21:30-19:20 :
ברכות :מסימו סרטי ,מנהל המכון האיטלקי לתרבות תל אביב
לשונות היהודים בגטו של ונציה
ד”ר קלאודיה רוזנצוויג ,אוניברסיטה בר אילן
הימים האחרונים של הגטו :יהודים בוונציה 1700-1800
ד”ר אשר סלה ,בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
הגטו של ונציה  500 -שנה של חיים יהודיים
סרט תעודי של אמנואלה ג’ורדנו
( 55ד’ דובר איטלקית עם כתוביות באנגלית)

27/5/16

יום שישי  27במאי  ,2016שעה 10:00
מוזיאון ישראל ,ירושלים
סיור וסיפורים מבית הכנסת העתיק “ויטוריו ונטו“
גב’ פלביה לבוב ,אוצרת מחלקת ההדרכות ,מוזיאון ישראל
תערוכת צילומים של בתי הכנסת בוונציה
גב’ ג’ויה פרוג’ה שטולמן ,מנהלת האוספים והמחסנים ,מוזיאון ישראל
כניסה ,₪ 70 :למינויי המוזיאון ₪ 60
הרשמה מראש :אגודת דנטה אליגיירי :טל02-6221110 .

דברי סיום :עליזה ורדי בן אבו ,מנהלת אגודת דנטה אליגיירי בירושלים

22/5/16

יום ראשון  22במאי  ,2016שעה 19:00
רחוב הלל  25ירושלים (באולם המצויר)
בשיתוף חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית
הסבר וסיור מודרך במוזיאון יהדות איטליה בעקבות תשמישי קדושה
ונציאנים
ד”ר אנדראינה קונטסה ,אוצרת ראשית ,מוזיאון יהדות איטליה בירושלים
הרצאה בבית הכנסת האיטלקי “קוניליאנו ונטו”:
הגטו הראשון בעולם ובתי הכנסת שלו
פרופ’ דוד קאסוטו ,יו”ר לשעבר של בית הספר לארכיטקטורה ,אריאל
בלווי קטעי מוזיקה ליטורגית מהקהילות היהודיות בוונציה

30/5/16

יום שני  30במאי  ,2016שעה 19:00
רחוב הלל  ,25ירושלים (באולם המצויר)
בשיתוף חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית
טעמים וצבעים מהמטבח הוונציאני היהודי בליווי מצגת
ג’וליה פונטורלו-גליקי ,שפית איטלקיה מומחית למטבח האיטלקי האזורי
יוגש כיבוד ונציאני קל.
כניסה ,₪ 35 :הרשמה מראש :חברת יהודי איטליה
טל02-6241610 .

הצטרפו אלינו ליהנות
מטיול שלא יישכח!

28/6-5/7/16

 28ביוני  5 -ביולי 2016
לעיר היחידה בעולם הבנויה מעל המים ,נראית כאילו יצאה זה עתה מתוך
עבודות האמנות של הצייר קנלטו בן המאה ה.18-
עיר עוצרת נשימה המשלבת אמנות ,ארכיטקטורה והיסטוריה מרתקת.
בוונציה נלך ברגל ,אין טעם לטייל בעיר בסירה ,חוצים גשרים ,מסתבכים
בסמטאות וחוקרים ארמונות עתיקים .נבקר בגטו היהודי הראשון בעולם
שכולל בתוכו בתי כנסת בסגנון הרנסנס.
נתרשם מיופיין של הווילות של עשירי ונציה לאורך תעלת הריווירה דל
ברנטה.
נתוודע לשפה ,למטבח המקומי ולאווירה החמה והרומנטית של העיר.

אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
מכון להפצת השפה והתרבות האיטלקית

עיר בלב עיר
הגטו של ונציה

מורשת עשירה ועתיקה

לפרטים נוספים :אגודת דנטה אליגיירי
טל ,02-6221110.נייד 052-6582035

www.ladante-jerusalem.org.il
danteitalkit@gmail.com

כניסה ,₪ 30 :הרשמה מראש :חברת יהודי איטליה
טל02-6241610 .

סדרת אירועי תרבות
 19במאי  5 -ביולי 2016

בחסות שגרירות איטליה בישראל
בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות תל אביב ובתמיכתו

