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ביותר  המדהימים  המגפיים  את 
שהיו לי מאז ומעולם רכשתי במי־

טב לירותיי בקניון ג'וטו בפאדובה. 
בכל פעם שנעלתי אותם, הרגשתי 
אשמה על כך שעד גיל 25 לא ידעתי אפילו מי 
היה ג'וטו. הגעתי לפאדובה אחרי שהות של כמה 
שבועות בוונציה, כדי להשתטח על קברו של 
המהר"ם מפאדובה, הרב מאיר קצנלנבוגן, שנ־

מצא בבית הקברות היהודי העתיק סן־לאונרדו. 
ההתרגשות לקראת המפגש עם החתול החרוט 
על מצבת קברו של מייסד השושלת המשפח־

תית שלי הייתה רבה, וקיוויתי שכאן אמצא את 
ההוכחה לדם האיטלקי הזורם בעורקיי הפול־

ניים. בדרך לשם סיירתי במרכז העיר וגיליתי 
עיר יפהפייה, נעימה לשיטוט וגדושה באתרים 

מעניינים שיוכלו למלא בקלות יום שלם. 
בוונ־ המסכות  לקרנבל  נוסעים  אתם  אם 

ציה ורוצים להתאוורר קצת, כדאי לכם לקפוץ 
לביקור קצר בעיר, שהיא אחת מערי האמנות 
המרתקות בחבל ונטו שבצפון איטליה. מומלץ 
להתחיל את הסיור בתחנת הרכבת, אליה תגיעו 
מוונציה (25 דקות נסיעה). גם למגיעים ברכב 
יהיה נוח להתחיל את הביקור בקרבת התחנה, 

שם נמצאים מגרשי חניה מסודרים. 
כדאי לגשת ללשכת התיירות הנמצאת בת־
חנה ולהצטייד במפת העיר. אם בכוונתכם לבקר 
בשני אתרים לפחות, שקלו לרכוש כרטיס פא־
דובה־קארד המקנה כניסה חינם לכמה מהאתרים 
(פר־ נוספים  באתרים  והנחות  בעיר  המרכזיים 
ועכשיו, קבלו   .(www.padovacard.it טים: 
את עשר התחנות שלא כדאי להחמיץ בפאדובה.

1. קפלת סקרובניי 
הראשי,  ברחוב  הולכים  הרכבת  מתחנת 
Corso del Popolo, לכיוון מרכז העיר, חו־

 Giardini ,צים את הנהר ומגיעים לגני ארנה
 Piazza ארמיטאני,  ולכיכר   ,dell'Arena
סקרובניי  קפלת  נמצאת  בה   ,Eremitani

 .(Cappella degli Scrovegni)
הקפלה היא אחת מיצירות המופת של ג'וטו, 
הנחשב למבשר הרנסנס האיטלקי. היא הוקמה 
בתחילת המאה ה־14 על ידי אנריקו סקרובניי, 
כדי לפייס את זעמו של הממסד הכנסייתי כנגד 
אביו, שהיה מלווה בריבית ידוע ומושמץ. ג'וטו, 
שבאותה תקופה כבר היה צייר מוערך, הוזמן 
לכאן במיוחד על ידי סקרובניי, וכיסה את כל 
קירותיה המקומרים של הקפלה הקטנה בפרס־

קאות המתארים סצנות מחיי ישו, מריה והוריה 

אנה ויואכים. על הקיר הפנימי של החזית נמצא 
ציור יום הדין, שבו מתואר סקרובניי מגיש את 

מבנה הקפלה לישו עצמו. 
את  בהדרגה  נוטשים  ג'וטו  של  הציורים 
תקופתו:  עד  שרווח  הביזנטי  הציור  מסורות 
הוא מתאר תיאור מפורט של התנהגויות אנו־

שיות, אנשים פשוטים ולא רק קדושים, הבעות 
פנים ורגשות, נוף וארכיטקטורה תוך שימוש 
בפרספקטיבה — נושאים חדשניים למדי בזמנו 

(1266־1337). 
הביקור מראש בטלפון,  להזמין את  כדאי 

שמופיע באתר הקפלה:
www.cappelladegliscrovegni.it/

 .eng/index_e.htm
בשל מידותיה הקטנטנות של הקפלה, הזמן 
המוקצב לביקור קצר למדי: כ־15 דקות בחדר 
דקות   15 ועוד  קצר)  סרט  תראו  (בו  ההמתנה 
משולב  כרטיס  לקנות  אפשר  עצמה.  בקפלה 
לקפלה ולמוזיאון העירוני הסמוך לה. אם לא 
הספקתם להזמין כרטיסים מראש, כדאי להגיע 
לקופת הקפלה בתחילת ביקורכם בעיר, לקנות 
כרטיס להמשך היום, לעשות סיבוב בעיר ואז 

לחזור לכאן. 

2. המוזיאון העירוני
להיכנס  אפשר  מהקפלה  שיוצאים  אחרי 
המתבו־ הנזירים   — הארמיטאנים  מנזר  אל 

נפגעה  המנזר  כנסיית  בסמוך.  שנמצא  דדים, 
קשה במלחמת העולם השנייה ושוקמה, וכיום 
 Complesso) שוכן במנזר המוזיאון העירוני
Eremitani), ובו אוספי ציורים מימי הביניים 

ואוסף ארכיאולוגי מרשים. 

3. קפה פדרוקי 
ברגל  ממשיכים  ארמיטאני  מפיאצה 
קאבור  כיכר  עד   Corso Garibaldi דרך 
(Piazza Cavour). בסמוך אליה נמצא קפה 
 via 8 ברחוב ,(Caffe’ Pedrocchi) פדרוקי
Febbraio, מס' 15. כמו בכל עיר שמכבדת 
את עצמה, גם בפאדובה יש בית קפה היסטורי 
שהפך כבר למוסד. קפה פדרוקי נוסד ב־1831 
למעוז  הפך  הוא  עתיק.  רומי  כמקדש  ונראה 
התנועה הליברלית האיטלקית ולמרכז אנטי־

אותו.  נהגו לפקוד  רבים  רוח  ואנשי  פשיסטי, 
והמסוגננים,  הרבים  בחדריו  מתקיימים  היום 
לכל אורך השנה, אירועי תרבות ומוזיקה, והוא 
ממשיך להיות פופולרי במיוחד עבור תיירים 

וסטודנטים מהאוניברסיטה הסמוכה. 
התקומה"  "מוזיאון  נמצא  מעל  בקומה 
(Museo del Risorgimento), המציג את 
הרפובלי־ שלטון  מסוף  העיר  של  ההיסטוריה 

פרטים:  איטליה.  איחוד  ועד  הוונציאנית  קה 
www.caffepedrocchi.it

4. משכן האוניברסיטה 
משכנה  נמצא  פדרוקי  מקפה  רחוק  לא 
בפא־ העתיקה,  האוניברסיטה  של  ההיסטורי 

 Via ברחוב ,(Palazzo del Bo) לאצו דל בו
Febbraio 8 מס' 2. האוניברסיטה נוסדה ב־

1222 והייתה השנייה (אחרי בולוניה) שהוקמה 
באיטליה ומן הראשונות באירופה. במאה ה־15 
היא הייתה היחידה באירופה שבה יכלו ללמוד 
סטודנטים יהודים בפקולטה לרפואה, וגם היום 
מגיעים אליה סטודנטים ישראלים רבים. מו־
מלץ להשתתף באחד הסיורים המודרכים הנ־

יורו.   5 יום, בתשלום של  מדי  במקום  ערכים 
כרטיסים לסיור אפשר לקנות במקום. 

www.unipd.it/ateneo/patr_ :פרטים
artistico/palazzo_bo_visite.htm

5. פאלאצו דלה רג‘ונה
אחרי הקפה והסיור באוניברסיטה ממשיכים 
 Palazzo) אל ה"סלון" — פאלאצו דלה רג'ונה
della Ragione, פאלאצו דלה רג‘ונה), הת־
חום בשלוש הכיכרות המרכזיות של פאדובה: 
 ,(Piazza delle Erbe) ארבה  דלה  פיאצה 
 (Piazza della Frutta) פיאצה דלה פרוטה
 .(Piazza dei Signori) ופיאצה דיי סיניורי

המרכז  בלב  נמצא  רג‘ונה  דלה  פאלאצו 
השלטוני, החברתי והמסחרי של פאדובה. הוא 
הוקם בתחילת המאה ה־13 כבית המשפט וכב־

ניין מועצת העיר. הקומה העליונה של הבניין 
בפרסקאות  המקושט  ענק  אולם  היא  העצום 

אם אתם מתכננים לנסוע לקרנבל 
המסכות בוונציה, קבלו הצעה לסיור קצר 

בפאדובה הסמוכה והיפה, שרבים 
עדיין לא גילו אותה • דלית קצנלנבוגן 

תערוכות  בארמון  מתקיימות  כיום  מעניינים. 
של אמנות עכשווית.

6. שלוש ככרות השוק
כיכ־ נמצאות  רג'ונה  דלה  פאלאצו  סביב 

רות השוק. פיאצה דלה ארבה היא כיכר עשבי 
התבלין, פיאצה דלה פרוטה היא כיכר הפירות, 
ופיאצה דיי סיניורי היא כיכר נבחרי העם. בש־

לושתן פועלים מדי יום שוקי אוכל שוקקי חיים, 
בהם תוכלו להצטייד לפיקניק שתערכו בהמ־

שך היום: נקניקים, גבינות, ירקות, פירות ומיני 
מאפים — כאן תמצאו הכל. השווקים מתקיימים 
מסוימים  ובימים  הבוקר,  בשעות  כלל  בדרך 

(בהם שבת) עד הערב. 
טיפה  נמצאת  ההדורה  סיניורי  דיי  פיאצה 
מערבה מהשתיים האחרות, אבל שווה לטרוח 
ולהגיע עד אליה: על הכיכר חולש ארמון מושל 
העיר (Palazzo del Capitanio), ולו מגדל 
שעון מרהיב בעל כיפה מתומנת. במרכז הכי־
כר עמוד ובראשו פסל אריה מכונף — תזכורת 
לתקופה של 400 שנים בהן נשלטה פאדובה על 
ידי הרפובליקה הוונציאנית, מתחילת המאה ה־

15 עד סוף המאה ה־18. 
כשפניכם אל הארמון, צאו שמאלה מהכיכר 
והגיעו אל כיכר הדואומו (קתדרלה), לידו נמצא 
הבטיסטריו — בית הטבילה שנבנה במאה ה־12 
והפך לקפלת הקבורה המשפחתית של דוכס 
פאדובה במאה ה־14. פנים בית הטבילה מצויר 
כולו בפרסקאות שעוסקות בגאולת האדם, עם 

סצנות מהתנ"ך ומהברית החדשה. 
מהכיכר פנו מזרחה ולכו דרך וייה דיי סו־
נצ'ין (Via dei Soncin) עד לאזור הרובע 

היהודי.

7. הגטו היהודי 
ברובע סן מרטינו (אזור הרחובות שמס־

 (Via San Martino e Solferinoביב ל־
לאחר  פאדובה,  יהודי  רוב  בעבר  התגוררו 
שהוזמנו לעיר כבר במאה ה־14 כדי לעסוק 
 (Ghetto Ebraico) בבנקאות. הגטו היהודי
הוקם בתוך הרובע והתקיים כ־200 שנה, מת־

חילת המאה ה־17 ועד לביטולו בסוף המאה 
שהיו  היהודיים  לחיים  העדויות  את  ה־18. 
כאן תוכלו לפגוש ברחובות בעלי הארקדות 
מרוצפות  ובסמטאות  מקושתים)  (מעברים 
 ,(Case-Torre) קומות  רבי  בתים  האבן: 
שבנייתם נבעה מגידול האוכלוסייה ומחו־

סר היכולת להתפשט לרוחב, מבנים ששימשו 
כבתי הכנסת של הקהילה, ולוחות זיכרון מאבן 

עם כתובות בעברית. 
 Corte) לנגואצה  בקורטה  בקרו 
מרכז  ששימשה  פנימית  חצר   ,(Lenguazza
דתי וחברתי בגטו (הכניסה מווייה סן מרטינו א 
סולפרינו מס' 20), ובבית הכנסת (הנמצא באותו 
רחוב, מס' 13), בו תוכלו לבקר רק בתיאום טל־
פוני במשרד הקהילה: 049-8751106. שוטטו 
ברחובות הקטנים של הרובע, שהפכו בינתיים 
בח־ קפה,  בבתי  והתמלאו  ביותר  לאופנתיים 

נויות ייחודיות ובמסעדות. 
 Prato מאזור הגטו ממשיכים דרומה בכיוון
della Valle, על Via Roma (אל תחמיצו את 
הגלידרייה המשובחת Grom, הנמצאת בווייה 
 via Umberto I רומא 101), הולכים על רחוב

 .Prato della Valle עד לכיכר העצומה

8. כיכר פראטו דלה ואלה
הזו  והמקסימה  הירוקה  האליפטית,  הכיכר 
מים,  תעלת  לה  מסביב  העיר.  לסמל  נחשבת 
בפסלים  מוקפת  והיא  אבן,  גשרוני  מעליה 
והאמ־ התרבות  מתחומי  רוח  אנשי  המייצגים 

נות. מדי יום מתקיים כאן שוק פירות וירקות, 
א'  יום  מדי  ושתילים.  פרחים  שוק  ובשבתות 

השלישי בחודש נערך במקום שוק עתיקות.

9. הגן הבוטני
דרך  ואלה,  דלה  פראטו  מכיכר  ממשיכים 
 Orto) הבוטני  הגן  אל   ,Via Donatello
Botanico). גן קסום שהוא העתיק באירופה. 
לר־ הפקולטה  ידי  על  ב־1545  הוקם  הוא 

המנהלת   — פאדובה  אוניברסיטת  של  פואה 
אותו עד היום — כדי לקדם את המחקר בצמחי 
מרפא. נמצאים כאן עצים עתיקים שהובאו מכל 
העולם, פרחים וצמחי מרפא נדירים, הגדלים 
בתוך חממות קטנות ויפהפיות. פרטים נוספים:
www.ortobotanico.unipd.it/eng/

index.htm

10. פיאצה דל סנטו
ובזיליקת סן אנטוניו

יוצאים מהגן הבוטני, ממשיכים צפונה דרך
Via del Orto Botanico, ומגיעים אל פיאצה 
 Piazza del Santo e La) דל סנטו והבזיליקה
Basilica di S. Antonio). הבזיליקה הרומ־
נסקית־גותית, המוקדשת לפטרון פאדובה, אנ־
טוניו הקדוש, מרשימה מאוד מבחינה חיצונית. 
זוהי כנסייה עצומה הבנויה לבנים חומות־אדו־

מות, ומעליה מתנוססים כיפות ברונזה אפורות 
ושלושה צריחוני פעמונים, המעניקים לה מראה 
ביזנטי יפהפה. בניית הכנסייה, בה נמצא קברו 
של אנטוניו הקדוש, החלה מיד לאחר מותו ב־

1231, והיא מלאה ביצירות אמנות. היא הפכה 
אתר עלייה לרגל להמוני מאמינים, שבאו לנדור 
נדרים לקדוש ולבקש מרפא לתחלואיהם. בחזית 
הבזיליקה ניצב פסל הברונזה של הפרש גאטמ־

לאטה — שכיר החרב שאותו פיסל באמצע המאה 
ה־15 הפסל הפלורנטיני הנודע דונטלו. 

מהכיכר תוכלו לחזור צפונה לכיוון תחנת 
  .Via Del Santo הרכבת דרך

יש לכם שאלות על טיולים באיטליה?
www.vivaitalia.co.il

קפה 
וקפלה

תערוכות  בארמון  מתקיימות  כיום  מעניינים. 

כיכ־ נמצאות  רג'ונה  דלה  פאלאצו  סביב 
רות השוק. פיאצה דלה ארבה היא כיכר עשבי 
התבלין, פיאצה דלה פרוטה היא כיכר הפירות, 
ופיאצה דיי סיניורי היא כיכר נבחרי העם. בש־
לושתן פועלים מדי יום שוקי אוכל שוקקי חיים, 
בהם תוכלו להצטייד לפיקניק שתערכו בהמ־
שך היום: נקניקים, גבינות, ירקות, פירות ומיני 
מאפים — כאן תמצאו הכל. השווקים מתקיימים 
מסוימים  ובימים  הבוקר,  בשעות  כלל  בדרך 

טיפה  נמצאת  ההדורה  סיניורי  דיי  פיאצה 
מערבה מהשתיים האחרות, אבל שווה לטרוח 
ולהגיע עד אליה: על הכיכר חולש ארמון מושל 
), ולו מגדל 
שעון מרהיב בעל כיפה מתומנת. במרכז הכי־
כר עמוד ובראשו פסל אריה מכונף — תזכורת 
 שנים בהן נשלטה פאדובה על 
ידי הרפובליקה הוונציאנית, מתחילת המאה ה־

כשפניכם אל הארמון, צאו שמאלה מהכיכר 
והגיעו אל כיכר הדואומו (קתדרלה), לידו נמצא 
12
והפך לקפלת הקבורה המשפחתית של דוכס 
. פנים בית הטבילה מצויר 
כולו בפרסקאות שעוסקות בגאולת האדם, עם 

מהכיכר פנו מזרחה ולכו דרך וייה דיי סו־
) עד לאזור הרובע 

ברובע סן מרטינו (אזור הרחובות שמס־
 (Via San Martino e Solferino
לאחר  פאדובה,  יהודי  רוב  בעבר  התגוררו 
 כדי לעסוק 
 (
 שנה, מת־
 ועד לביטולו בסוף המאה 
שהיו  היהודיים  לחיים  העדויות  את   .
כאן תוכלו לפגוש ברחובות בעלי הארקדות 
מרוצפות  ובסמטאות  מקושתים)  (מעברים 
 ,(

בפברואר  ה־26  בשבת  השנה  ייפתח  ונציה  של  הקרנבל 

אירוע  זהו  במרץ.  ה־8  יום שלישי  עד  ימים,  ויימשך כעשרה 

התיירות המרכזי של עיר התעלות האיטלקית, אך למרות שו־

רשיו ההיסטוריים והדתיים, אין מדובר עוד בחגיגה העממית 

הסוערת שהייתה נהוגה לפני מאות שנים אלא בהפקה מאורגנת 

וממוסדת הפונה בעיקר לתיירים. את אווירת הקרנבל המיוחדת 

תוכלו להרגיש על כל גדת תעלה ורציף: מופעי תיאטרון רחוב, 

תהלוכות תחפושות, תחרויות מסכות והמון דוכנים של להטו־
טנים, ציירים ומאפרים. 

ויש  וסביבותיה,  מרקו  סן  בכיכר  נערכים  האירועים  רוב 

ימי הקרנבל  (יקרים), המתקיימים במהלך  גם נשפים סגורים 

באולמות המפוארים של בתי המלון היוקרתיים, שכניסה אליהם 

מחייבת קוד לבוש מסוים מאוד — תחפושות תקופתיות (שאפשר 
לשכור) או מינימום גלימה ומסיכה. 

רן שהם, מדריך טיולי אדריכלות ואמנות באיטליה, אומר 

שכדי לחוות את הקרנבל מומלץ מאוד להגיע אליו מחופשים. 

שהם מספר, שבאחד מטיוליו הפכה קבוצתו המחופשת לאט־

רקציה בפני עצמה עבור תיירים אחרים, שלא פסקו מלרדוף 

אחריהם ולצלם אותם. "רק כך ניתן להרגיש כחלק מהחגיגה 

עצמה ולא רק כצופים מהצד", הוא מוסיף. "חזותה התיאטרלית 

של העיר, ההופכת לבמה אחת גדולה עליה מתקיים סוג של 

תיאטרון רחוב אינסופי, היא זו המייחדת את הקרנבל של ונציה 

מקרנבלים אחרים המתקיימים באיטליה באותה תקופה". 

הקרנבל מציע הזדמנות מרהיבה וחד־פעמית להיות כל מה 

שאתם לא, או כל מה שאתם רוצים להיות. כמה ימים של שבירת 
מוסכמות, שחרור וחופש. לא תבואו?

דלית קצנלנבוגן

קרנבל המסכות 
בוונציה: 

תבואו מחופשים

כמו בכל עיר שמכבדת את עצמה, גם בפאדובה 
יש בית קפה היסטורי שהפך כבר למוסד. קפה 
פדרוקי נוסד ב–1831 ונראה כמקדש רומי עתיק

עצומה, ירוקה, 
ונחשבת כסמל העיר. 

כיכר פראטו דלה ואלה

הסלון המפואר ביותר. 
פאלאצו דלה רג'ונה 
וכיכר השוק
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