
 

 איטליה, סיציליה
 המקום בו העבר עדיין חי ונושם

 
 כתב איציק קידר

 
 הכרות קצרה

מעט אירופה ומעט , כאן יש משהו מכל דבר .סיציליה האי האיטלקי הגדול ביותר בים התיכון

 .קצת איטליה והרבה ים והר געש אחד פעיל ומאיים שגם מעשיר את האי, אפריקה

בכלל הסיציליאנים טוענים , בעצם כל מה שאיטלקי התחיל כאן, י גריבלדי"איחוד איטליה החל כאן ע

  .וגלידה, פיצה, פסטה: עמים האיטלקיים הקלאסים החשוביםטשהם המציאו את שלושת ה

מאז ומעולם ובעיקר בגלל מיקומה , ר"אלף קמ 62על שטח של באי מיליון תושבים מתגוררים  5 -כ

האוכל , החינוך האוניברסיטאי, כאן החלה התרבות הקלאסית, משחק עבור עמים רבים היתה כלי

 91-וכאן גם התפתחה המאפיה המודרנית הראשונה בעולם מהמאה ה, המשובח ביותר באיטליה

 .ועד היום

חבלי הארץ של איטליה והכובשים הרבים שעברו כאן השפיעו על תושביה בתחומים  62-היא אחד מ

הערבים  ,"הארץ המובטחת"היוונים קראו לה . וקולינריהשפה  ,פולקלור, אומנות, רבים בתרבות

הספרדים קישטו אותה בברוק ואילו הנורמנים הפכו אותה לאחד  ,"הגן של אללה"כינו אותה בשם 

 .ממרכזי התרבות של המערב

איי אגדי במערב , האיים האיאולייםבצפון  : וכולל קבוצות איים קטנות, מחוזות 1-ל י מחולקאה

כמיליון מבקרים בשנה מכל רחבי העולם נחשפים לאתרים  .האיים הפלגייםובדרום  פנטלריה

מקנה לתיירים חופשה מושלמת  היא. פארקים ושמורות טבע יפיפיות, עיירות ציוריות, ארכיאולוגים

 .ים הגדולותקניות בער ?וכמובן איך לא הרים בעלי נוף עשיר, המשלבת בין חופי רחצה מרהיבים

 

 הטיול

הנחיתה  .מקומות מנוגדים באי 6-י טיול כוכב מ"לרוב עושים בשבוע ימים מסלול מעגלי אך ניתן גם ע

אך ניתן כמובן לההתחיל , לפניכם טיול מעגלי המתחיל בפלרמו .היא בעיר הבירה פלרמו או בקטניה

 ....בכל מקום שתרצו

הייתה תחת שלטונות רבים לאורך המאות האחרונות ולכן לא מפתיע למצוא בה מגוון  פלרמו 

. כל תחומי החיים באזור משתלבים יחד ומשווים לעיר הייחודיות האקזוטית שלה. תרבותי כה עשיר

, נגלת ביצירות מופת מתקופות עבר שונות ועד לאמנות המודרניתה ההיסטוריה המסועפת של העיר

כך , מעלות 62-קילומטרים ובקיץ טמפרטורת המים מגיעה ל 62-משתרע על פני כקו החוף שלה 

השמיים הכחולים של העיר מזמינים את המבקרים בה להישאב אל בין רחובותיה . שהעונג הוא רב

פלרמו היא יעד מעולה לכל מי  -לסיכומו של דבר . כנסיות ומוזאונים, הצרים ולסייר בארמונות

 .גונית-היסטוריה מרתקת ותרבות רב, אוכל טוב, שאוהב שמש

, רחובות ראשיים ויאה מקודה 6מפגש " קווטרו קונטי"מרכז העיר העתיקה הוא צומת דרכים בשם 

" פיאצה פרטוריה"לא הרחק ממוקמת , פינות הכיכר מזרקות ופסלים 4-בכל אחת מ, לוויאה עימנוא

 .ובסמוך לה בית העיריה 92-העם המזרקה המעוטרת בפסלי עירום של אלים ונימפות מהמאה 

 בהקשר היהודיהאמת היא שאין מה לראות , בעלי המלאכה' לא הרחק ממוקם הרובע היהודי ורח

שנה עד לגירושם  9522 -יו יהודים כחשוב לציין כאן ח אך בהחלט, למעט הגטו המפורסם בסיראקיוז

 ,נותר עד היום שמו של הרובע, י הספרדים ששלטו כאן"ע 95-במאה ה



 -שרידים של מסגד: סגנונות ארכיטקטנים שונים 3סימלה של העיר הוא ללא ספק הדוהומו המשלב 

 .תברוקיה–אכסרדה והכיפה  , נורמני-האפסיס ,ערבי

היה מקום מושבם , ונחשב לאחד היפים ששרדו הוא ארמון מהתקופה הנורמנית פאלצו די נורמני

העיר מקושטת  .של הפרלמנט הסיציליאנימושבו כיום הוא , של מלכי סיציליה בעת שלטונם

בית או , 91-מהמאה ה תיאטרון פוליטמאה גריבלדיכמו , בהםבמבנים היסטוריים וחשוב לבקר 

מקומות ישיבה  9422שהוא הגדול ביותר באיטליה עם  9911מ האופרה תיאטרו מסימו 

 .אקוסטיקה מדהימההו

, שהיא חדורה בתרבות המוות, ציליהמפותח מאד בדרום איטליה בעיקר כאן בסי פולחן המתים

מיועדת " האטרקציות"אחת , חג המתים הוא החשוב בחייהם. הייתי קורא לזה תחביב סיציליאני

המסדר הקפוצוני הוא מסדר של ), "מוזיאון הקטקקומבות של הקפוצונים"לאמיצים בלבד ומכונה 

-מערת קבורה תת קרקעית המכילה כהמוזיאון הוא למעשה , (נזירים קתוליים מהמסדר הפרנציסקני

לבושים בבגדי ה. תחומי עסוק ,חברתי, הממוינים לפי סדר מעמדי 92 -אלפים נזירים מהמאה ה 9

. חוקק חוק האוסר עוד על חניטת גופות 9999מ, הגופות נשתמרו היטב בגלל האוויר היבש, פאר

. שה רזליה פטרונה של העירועליה כנסיה לקדו מונטו פלגרינובמפרץ פלרמו ממוקמת גבעה בשם 

ומשמשת היום , שבעבר היתה מקום מפגש של ראשי המאפיה ממוקמת על החוף מסעדת צרלסטון

פירוש השם הוא  המאפיהשכאן לראשונה נולדה  אולי כאן המקום להזכיר. לצילומי מזכרת בלבד

ם נגד שליטים הוא הצורך שצץ כדי להילחלמעשה הרקע להיווצרות הארגון , תנועת התנגדות/מקלט

תחילה בעידוד בעלי האחוזות שהפקידו את השמירה בידי , שדרסו את הארץ ואנשיה במשך דורות

גיבשו כללי התנהגות נוקשים שעיקרם נאמנות אלא לימים התארגנו , ביריונים אלימים ותקיפים

 .ומול רצח המפרים  כללים אלזה , שמירת סודיות קפדנית צנעת נשים ועוד, מוחלטת לארגון

 ה'אריצ

עם נופים , מטרים 152שוכנת על מצוק בגובה , תושבים בלבד 9522בת מימי הבניים עיירה צייורית 

בנוסף לטיילת עם הנוף מגלים עיירה קטנה שמורה , אתרים מונומנטליים והרבה מרציפן, מרהיבים

ומצודה נורמנית היטב המרוצפת עד היום ברחובות עם חלוקי נחל למניעת החלקה של בעלי החיים 

הסיור כאן . עם מגדל פעמונים ענק 94-בעיירה גם קתדרלה מהמאה ה, שהיא בעצם מבצר קדום

ומופיעות , בהחלט בלתי נשכח בעיקר בשל חנויות המרציפן הנפלאות שפותחו כאן לפני מאות שנים

 .בשלל צורות וטעמים

 

 טארפני

, (ניהםהיום ישנו רכבל המחבר ב)אריצה  ממוקמת מתחת לעיירה, בת כחצי מיליון תושביםעיר נמל 

משופעת בבריכות מלח רבות הפרוסות לאורך , שנה לפני ספירת הנוצרים 922-י היוונים כ"נוסדה ע

לאורך הבריכות עשרות שבשבות , בעבר הקדום בריכות אלו שימשו להפקת מלח מהים, מ"ק 32 -כ

מתרכז במרכזה ההיסטורי הצבעוני והיפה  הסיור בעיר. רוח הגורפות את מי הים אל בריכות האידוי

שאחראי יחד עם המלך עמנואל על איחוד איטליה  גאריבלדיזו גם עירו של , לאורך הנמל העתיק

 .לכבודו הוקמה אנדרטה מרשימה, המחזיק מעמד עד היוםאיחוד 

 אנטו'אגריצ

, כלום היא עניההעיר עצמה אין בה ולא , אלף תושבים בלבד 55כ , עיר עמק המקדשיםמכונה גם 

 עשירה ונהנתנית בעלת עוצמה צבאית, הס היתה כאן עיר יוונית גדולה"שנה לפנ 222-אך לפני כ

מקדשים שהחשובים בה הם  92עם  קרגאסבשם , אלף תושבים 622 -כעם  וכלכלית אדירה

 .מקדש הקונקורדיה שימש כאקרופוליס בעת העתיקה. ועוד, לזאוס, להרקולס, המקדש לאלה הרה

 



 וילה רומנה דל קאזלה -פיאצה ארמרינה 

ה אותה ולכן סגל בוץ שגלש מההר כי ,לספירה 4-עיירה בה ממוקמת וילה רומית מהמאה ה

 הווילה מעוטרת בפסיפסים צבעוניים שנשתמרו היטב עד היום ומאפשרים לנו , נשתמרה היטב

 ,למעשה הוא סיפורה של משפחה רומית אמידה, הצצה אל חיי הזוהר והתענוגות של העולם העתיק

חדרי אירוח , חדרי משרתים, לכל חדר היחודיות שלו ,חדרים 52-וכ, הווילה מורכבת מאגפים פרטיים

הפסיפסים מתארים בין היתר סצנות מחיי , פסיפסים המתארים סצנות מהמיתולוגיה היווניתבם ו

הפסיפס , תחרויות ספורט ואפילו חדרים מיוחדים לגילויי אהבה, מופעי קרקס, מסעות צייד, יום יוםה

 .המפורסם ביותר הוא נערות הביקני חבורה של נערות ספורט בלבוש ביקיני של ימינו

 אננה
, חוסר בטחון, ימים של אלימות, מיקום העיר כמבצר החולש על סביבתו מעיד על תקופה לא יציבה

העיר , גרים כאן מטר9222אלף תושבים בגובה של כמעט  32כ . מלחמות לאורך ההיסטוריהו
והנוף הנשקף ממנה  99-מצודה לומברדית עתיקה מהמאה הה בו, שנה 6222התפתחה כאן לפני 

 .רוכה במעלה ההר אך שווה בהחלט ביקורכההגעה קצת , עוצר נשימה
 

 סירקוזה

הפך יישוב , מאוחר יותר. היוונים במאה השמינית לפני הספירההעיר הוקמה על ידי , לפי האגדה

למעשה היא אחת מערי המדינה היווניות הקדומות   .צנוע זה לעיר הגדולה והעשירה ביותר של האי

השרידים וההריסות היוונית והרומאיות של העיר העתיקה ממוקמים באי , ביותר בעולם היווני הקדום

גם  כמו, בתי קפה וברים, בה יש מגוון מקומות ראויים למחקר מקיף, ה ליד העיר המודרנית’אורטיג

, אנדרטאות, אדריכלות, חגיגה של היסטוריה עתיקהפשוט  ,םמגוון רחב של מאכלי ים מעולי

 -הפיסיקאי הנודע במרכזה כיכר על שם  ,אלף תושבים בעיר נמל זו 965כ  .גיאוגרפיה וגיאולוגיה

שמה יצא לתהילה בכל , פילוסופים, אמנים, מרכז אדיר של מלומדיםו. שהיא עיר הולדתו ארכימדס

 בתיאטרון היווניחשוב לבקר . בעיר העתיקה ובעיר עצמה 6-הטיול כאמור מחולק ל. אגן הים התיכון

 5-בו שרידים מהמאה ה ובמקדש אפולו, באוזן דיוניזוס, באמפי תיאטרון, אלף המקומות 95בעל 

בית הכנסת הגדול  -ליהדות סיציליהכמובן לא לשכוח את אחד השרידים הבודדים . ס"לפנה

  9416ב  מסיציליה  גורשו כל היהודים, בפלאצו לאנדיהמגן דוד והכתובת בעיברית וכן 

 טאורמינה

אלא , לא רק תייריםהעיר הבנויה על שיפולי מצוק מושכת אליה , עיירת הנופש היפה ביותר באיטליה

הסיבה המרכזית היא יופיה של העיר עם בתיה הציוריים , סופרים וידוענים רבים, גם כוכבי סרטים

העיר , הגלריות המשקיפים אל הים מצד אחד ומהצד האחר אל הר הגעש אתנה, הגנים, והעתיקים

מיוחדות לקרמיקה פסלי החנויות ה, אלפים תושבים גרים כאן 92-כ, היא בסיס מצוין ליציאה לטיולים 

האתר החשוב כאן הוא .מרציפן ושאר שכיות חמדה ממוקמות בסמטאות ולא ברחוב הראשי

הר והנוף הנשקף ממנו כולל גם את , ס"לפניה 3-מהמאה ה, המושבים 5222בן התיאטרון היווני 

 האתנה

 

 קאטניה

 9213כליל ב  נהרסה כמעט, עה ממנו מספר פעמים בעברגונפ הר הגעש אתנהשוכנת לרגלי 
מרעידת אדמה וניבנתה מחדש בסגנון ברוקי אין הרבה מה לעשות כאן מעבר לכך שהיא קרובה 

ההסבר לכך . בכיכר המרכזית טוענים בתוקף שהגלידה הומצאה בעירם .להר ומאפשרת בו ביקור
, טניהויש רבים כאלה בק, ומבוסס כנראה על עדויות היסטוריות רופפות שבעלי דוכני הגלידה, פשוט

כאשר כמה , זה קרה לפני אלפיים וחמש מאות שנה. מצטטים בהתלהבות של מאמינים אדוקים
אבות אבותיהם של מוכרי הגלידה . בחורים ספורטיביים הביאו לעיר שלג ממרומי הר אתנה הסמוך

בדוכן אחר נשבע לי . גרגרי יער ודבש כדי ליצור את הגלידה המקורית, ערבבו את השלג עם אגוזים



הוא אפילו לא חייך כאשר סיפר את הפרק . בידי סב סבו 9194מוכר שהגלידה הומצאה בשנת ה
 .הזה בהיסטוריה המשפחתית

פסגתו מכוסה רוב ימות השנה , מ"ק 42-וקוטרו כ' מ3322מתנשא לגובה של  הר הגעש אתנה

נות בהם התפרצויות מסוכ 12עד היום ידוע על מעל , הוא הפעיל ביותר באירופה ובעולם, בשלג

-גם בעשור האחרון היו מספר התפרצויות שהאחרונה ב, תושביה 95222העיר קטניה נהרסה על 

עקב פעילותו של ההר לא ניתן לעלות לפסגתו והמטיילים נעצרים בגובה .  6295לאוקטובר  96

 .שם ישנו מרכד אירוח ואפשרות לבקר בכמה לועות לא פעילים' מ6222

 סיכום
את ליאונרד שאשא ואת דון , את למפדוזה, שנתן לעולם את ארכימדסהמקום היא  סיציליה

את הפסיפסים הרומאיים האת בנייה הברוקית , את המקדשים היוונים המושלמים קורליאונה
. רבים הטוענים שהוא המשובח ביותר באיטליה. הקפהאת גם ו. האוכל המשובח, המדיווילית

  באיטליה כל בסיציליה הוא המשובח ביותרשהאו דיםוהאיטלקים מגדילים לעשות ואפילו מ
 ה'קאלצ ,המים על בתים עם בצפון חוף עיירת אפלו'צ בידכם הזמן ואם ביקור שוות רבות עיירות

 .ועוד ועוד בו פרנסיס קופולה עשה את סרט הסנדק סאבוקההעיירה , קאלהסה מדרגות עם חירונה
. בשיא הקיץ מזג האוויר לוהט כמו בישראל. האביב והסתיו הן העונות המתאימות לביקור בסיציליה

 .שעות טיסה 3 -אז תהנו רק כ. אבל עשוי גם להיות נעים, בחורף עלול לרדת גשם
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