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Le Fondatrici
املُباِدرات
היוזמות

SILVANA CASTELNUOVO
(1905 - 1994)
Scriveva di sé: “Sono nata il 2 giugno 1905 da una 
famiglia borghese romana, ma la mia educazione 
non fu di ‘vivere la vita’ ma di dare un significato alla 
vita che ci è stata concessa.”

CARLA BEN TOVIM
(1914 - 1999)
“I bambini sono il nostro futuro, ed è di loro che 
dobbiamo occuparci in particolare.”

LYDIA BIGIAVI LEVI
(1899 - 1985)
6 giugno 1967
Vado al Bet Wizo Italia per rendermi conto 
dell’efficienza del moadon in queste giornate 
cruciali. I madrichim sono tutti richiamati. La 
falegnameria è stata organizzata come rifugio 
antiaereo e ho l’impressione che, sia pure in tono 
minore, tutto funzioni regolarmente. Chaim mi 
racconta che pochi minuti prima che io arrivassi 
era stato qui il facente funzione di Nathan Wallach 
(richiamato) durante un giro nei vari moadonim e 
che fra tutti quelli già visitati il Bet Wizo Italia è il 
solo che mantiene un’atmosfera di vita normale. 
Lydia (durante la guerra del ’67)

Numerose donne si sono prodigate come volontarie 
tra le quali:
Romy Ascarelli, Nella Addadi, Elsa Shechter, Ada 
Nissim, Marcella Sonnino, Silvana Banon Jedida 
Lahav, Nuccia Arbib e Mirella Goss.

Le protagoniste sono indubbiamente state le 
donne, ma non si deve dimenticare il contributo 
di uomini, spesso mariti o parenti, che con il loro 
sostegno morale, aiuto professionale e tecnico 
hanno portato avanti progetti e accordi talvolta 
anche molto complessi e delicati. Tra loro: Augusto 
Levi, Nino Hirsch, Ariel Ben Tovim e altri.

בתמונה: סילבנה קסטלנואבו, קרלה בן טובים, לידיה ואוגוסטו לוי עם בנימין פורטיס מנהל 
האגף לתרבות, נוער וספורט עירית תל אביב- יפו

סילבנה קסטלנואבו
)1994 - 1905(

כתבה על עצמה: ״נולדתי ב2 ליוני 1905 למשפחה
אלה  החיים׳  את  ׳לחיות  חונכתי  לא  אך  רומית,  בורגנית 

להעניק  משמעות לחיים שהוענקו לי״

קרלה בן טובים
(1914 - 1999)

"הילדים הם העתיד שלנו, ועלינו לדאוג להם באופן מיוחד"

לידיה ביג'יאבי לוי
)1899 - 1985(

6.6.1967
אני הולכת לבית ויצ"ו איטליה כדי לבחון את תפקודו 

של המועדון בימים הרי גורל אלו. כל המדריכים מגויסים 
לצבא, הנגרייה הפכה למקלט, אך אני מתרשמת כי הכל 

מתנהל כרגיל, גם אם בקצב מתון יותר. חיים מספר 
לי שדקות ספורות לפני הגעתי, המחליף של נתן וולך 

(שגויס) שערך סיור בין מועדוני הנוער, עבר כאן. הוא אמר 
שבית איטליה הינו המקום היחיד מבין המועדונים בהם 

ביקר, בו נשמרת האווירה של חיים כהרגלם. 
לידיה (דו"ח בזמן מלחמת ששת הימים)

נשים נוספות נרתמו לעזור ולהתנדב, וביניהן:
רומי אסקרלי, נלה עדדי, אלזה שכטר, עדה ניסים, מרצ'לה 
סונינו, סילבנה בנון ידידה להב, נוצ׳ה ארביב ומירלה גוס.

אין ספק שהגיבורות היו הנשים, אך בל נשכח את הרוח 
הגבית שהגברים שבחייהן העניקו להן בתמיכתם

הרגשית, המקצועית והטכנית, ובעזרתם בהגשמת 
פרויקטים והסכמים מורכבים. ביניהם היו: אוגוסטו לוי, נינו 

הירש (יעקוב בן-צבי), אריאל בן-טובים ואחרים. 

Silvana, Carla, Lydia e Augusto Levi con Beniamino Fortis, assessore al dipartimento giovani e sport del Comune di Tel Aviv

 سيلفانا، كارال، ليديا، أوغستو ليفي وبنيامني فورتيس، مدير قسم الّثقافة للّشبيبة والّرياضة.

سيلفانا كاستلنوفو
(1994 - 1905)

كتبت عن نفسها: "ُولدت في 2 حزيران 1905، لعائلة برجوازّية من 
روما، لكنني لم أتَربَّ "ألعيش احلياة"، بل إلضفاء معنى على احلياة 

التي ُوِهبت لي".

كارال بن طوفيم
(1999 - 1914)

"األطفال هم مستقبلنا، وهم الذين يجب االعتناء بهم بصورة خاّصة".

ليديا بيجيافي ليفي
(1985 - 1899)

6.6.1967
أذهب إلى بيت فيتسو إيطاليا للوقوف عن كثب على أداء النادي في 

هذه األّيام العصيبة. جميع املرشدين مجّندون للجيش، وأصبحت 
املنجرة ملجأ، لكن لدي انطباع بأن كّل شيء يسير كاملعتاد، وإْن كان 

بوتيرة أكثر اعتدااًل. أخبرني حاييم أّنه قبل وصولي ببضع دقائق، مّر هنا 
بديل ناتان وولف )الذي ُجّند(، والذي قام بجولة في أندية الشبيبة. 
لقد قال إّن بيت إيطاليا هو الوحيد من ضمن األندية التي زارها، الذي 

حوِفظ فيه على أجواء احلياة االعتيادّية.
)ليديا؛ تقرير 6.6.1967(

انخرطت نساء ُأخَريات ملّد يد العون والتطّوع، كان من بينهّن: رومي 
إسكرلي، نيال عددي، إلزا شيختر، عدا نيسيم، مارسيال سونينو، 

سيلفانا بينون وميرال غوس.

ال شّك في أّن البطالت ُكّن أولئك النساء، لكن ال ننسى الّروح الّداعمة 
التي بّثها في نفوسهّن الّرجاُل في حياتهّن بدعمهم العاطفّي واملهنّي 
والتقنّي، ومبساعدتهم في حتقيق املشاريع واالتفاقّيات املعّقدة. من 

بينهم كان: أوغستو ليفي، نينو هيرش )يعقوب بن تسفي(، أريئيل 
بن طوفيم وآخرون.



 Beit Italia  بيت ايطاليا  
מרכז נוער בית איטליה-לב יפו, בשיתוף עיריית ת״א-יפו

בית איטליה

Le Protagoniste

البطالت
הגיבורות

Posa della pietra angolare alla presenza del sindaco di Tel Aviv-Giaffa                                            הנחת אבן הפינה במעמד ראש העיר תל-אביב-יפו

Nel 1958 Silvana Castelnuovo convocò una 
riunione di donne italiane per decidere la 
creazione del Beit Italia. A tale scopo fu creata 
l’associazione YEDIDEI BEIT ITALIA che si 
sarebbe occupata della direzione del Centro, 
cosa che avviene fino ad oggi.
Erano presenti:
Erna Ascoli, Elena Bachi, Carla Ben Tovim, Mirella 
Benzimra, Silvana Castelnuovo, Bruna Degani, 
Gabriella Falco, Sara Fiano, Maria Rosa Fiano, 
Tina Genazzani, Lydia Levi, Adriana Milano, 
Elena Monselise, Pierina Monselise, Luciana 
Ottolenghi, Valeria Padovano, Wanda Padovano, 
Gilda Pitigliani Levi, Lea Roccas, Bianca Romano, 
Dvora Sereni, Lidia Servadio, Germana Sinigaglia, 
Marcella Sonnino, Ada Treves e Vittoria Vitale.

Sono molte le donne che in questi 60 anni hanno 
partecipato attivamente alla conduzione del 
Beit Italia. Serena Temin Liuzzi è sicuramente 
colei che ha svolto i più svariati ruoli dentro 
l’Associazione sin dal lontano 1973 iniziando 
come segretaria e ricoprendo il ruolo di 
Presidente per molti anni fino al 2016. Claudia 
Sonnino Amati è stata anche lei molto partecipe 
alla vita del Beit Italia per quasi un trentennio. 
Insieme sono riuscite a far fronte a crisi e 
problemi che via via si presentavano; con  
energia ed entusiasmo hanno fatto sì che il Beit 
Italia superasse il sessantennio in ottima forma.

בשנת 1958 סילבנה ארגנה מפגש בביתה במטרה
להקים את בית איטליה. לצורך זה הקימו את עמותת 
ידידי בית איטליה שיעודה היה לנהל את המרכז, כפי 

שמתקיים עד היום. 
נכחו:

ארנה אסקולי, אלנה בקי, קרלה בן טובים, מירלה
בן-זימרה, סילבנה קסטלנואובו, ברונה דגני, גבריאלה 

פאלקו, שרה פיאנו, מריה רוזה פיאנו, טינה ג'נזאני,
לידיה לוי, אדריאנה מילאנו, אלנה מונסליזה, פיארינה 

מונסליזה, לוצ'אנה אוטולנגי, ולריה פדובנו, ונדה פדובנו, 
ג'לדה פיטיליאני לוי, לאה רוקס, ביאנקה רומנו, דבורה 
סרני, לידיה סרוודיו, ג'רמנה סיניגליה, מרצ'לה סונינו, 

עדה טרבס, ויטוריה ויטאלה.

במשך שישים שנה, נשים רבות נטלו חלק בהפעלת בית 
איטליה. סרנה טמין ליוצי שימשה במגוון רחב של

תפקידים בעמותה. היא החלה את עבודתה בארגון 
כמזכירה בשנת 1973, עד להתמנותה למנהלת, תפקיד 
בו שימשה במשך שנים רבות, עד 2016. קלאודיה סונינו 

אמטי פעלה אף היא בבית איטליה במשך קרוב לשלושים 
שנה. קלאודיה וסרנה הצליחו לגבור על משברים ובעיות 
בזכות האנרגיה וההתלהבות שלהן, ובזכותן בית איטליה 

הגיע לשנתו השישים במצב מצוין.

في عام 1958، نّظمت سيلفانا لقاًء في منزلها بهدف تأسيس بيت 
إيطاليا. لهذا الغرض، أّسسن جمعية أصدقاء بيت إيطاليا، التي كانت 

غايتها إدارة املركز، كما هو قائم حتى يومنا هذا.
َحَضَرت اللقاء:

أرنا إسكولي، إيلينا باكي، كارال بن طوفيم، ميريال بن زميرا، سيلفانا 
كاستلنوفو، بارونا دغاني، غابريئيال فالكو، سارة بيانو، ماريا روزا 
بيانو، تينا جينزاني، ليديا ليفي، أدريانا ميالنو، إيلينا مونسيليزا، 

فيارينا مونسيليزا، لوتشانا أوتوالجني، فاليريا بادوفانو، فاندا بادوفانو، 
جيلدا بيتيلياني ليفي، ليئا روكس، بيانكا رومانو، دفورا سيريني، 
ليديا سيرفاديو، جيرمانا سينيغليا، مارسيال سونينو، عدا تريفيس، 

فيتوريا فيتاال.

طوال سّتني عاًما، شاركت الكثير من النساء في تفعيل بيت إيطاليا. 
شغلت سيرينا تامني ليوتسي مناصب متنّوعة وواسعة في اجلمعّية. 

لقد بدأت عملها في اجلمعّية بصفة سكرتيرة في عام 1973 إلى حني 
تعيينها مديرة، وهو منصب شغلته لسنوات طوال حتى عام 2016. 

عملت كلوديا سونينو آميتي أيًضا في بيت إيطاليا قرابة ثالثني عاًما. 
متّكنت كلوديا وسيرينا من التغّلب على األزمات واملشكالت بفضل 

طاقتهما وحماسهما، وبفضلهما بلغ بيت إيطاليا عامه الّستني وهو في 
وضع ممتاز.
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Corsi

חוגים
فصول

Al Beit Italia si è sempre data molta importanza 
all'educazione sia formale che informale, 
proponendo una gamma di attività diverse che 
tutte pongono al centro l'incontro fra i giovani.
Durante i 60 anni di questo centro giovanile, 
i metodi educativi sono cambiati e  si sono 
sviluppati in base al periodo e alle circostanze.
Il Centro incoraggia lo sviluppo della creatività 
attraverso la pittura, la recitazione, la danza e la 
musica. Il Beit Italia in passato ha anche offerto 
attività rivolte alla formazione professionale come 
cucito, falegnameria, cucina. Inoltre, ci sono 
sempre state tante attività sportive (basket, calcio, 
pattinaggio a rotelle e altro).

La preparazione al servizio militare, i corsi per 
diventare giovani leaders o istruttori, insieme 
ai centri estivi, sono solo alcune tra le attività 
dedicate ai ragazzi che si affacciano alla vita adulta 
con l’intento di renderli più forti ed equipaggiati 
per il futuro.

בית איטליה העניק תמיד חשיבות רבה הן לחינוך
הפורמלי והן לחינוך הבלתי פורמלי. הבית הציע מגוון 
של פעילויות שונות תוך מתן חשיבות גדולה למפגשי 

הצעירים במרכז.

במהלך שישים שנותיו של מרכז הנוער, השתנו
והתפתחו שיטות החינוך בהתאם לתקופה ולנסיבות. 

המקום עודד פעילויות לפיתוח יצירתיות כמו: ציור, 
משחק, ריקוד ומוסיקה. בעבר, בית איטליה הציע גם 
פעילויות מכוונות לחינוך המקצועי כמו: תפירה, נגרות 

ובישול. בנוסף לכך, התקיימו בו תמיד פעילויות ספורט, 
כמו למשל כדורסל, פוטבול וגלגיליות. 

במרכז הנוער התקיימו פעילויות שהכינו את הנערים 
והנערות לחייהם הבוגרים, וכללו הכנה לצה"ל, מרכז 

למנהיגות, קורסי מדריכים צעירים, מרכז קיץ וקייטנות. 
פעילויות אלה חיזקו את הנוער, והכינו אותו טוב יותר 

לעתיד. 

لقد َأْولى بيت إيطاليا أهمّية كبيرة لكّل من التعليم املنهجّي والتعليم 
غير املنهجّي. لقد قّدم البيت أنشطة متنّوعة مع إيالء أهمية كبيرة 

ِلِلقاءات الّشبيبة في املركز.

في غضون الّسنوات الّستني ملركز الّشبيبة، تغّيرت األساليب التعليمّية 
وتطّورت وفًقا للفترة والظروف. شّجع املكان أنشطة لتطوير اإلبداع 

مثل الّرسم والّتمثيل والّرقص واملوسيقى. في املاضي، كان بيت إيطاليا 
يقّدم أيًضا أنشطة موّجهة للّتدريب املهنّي مثل اخلياطة والّنجارة 

والّطهي. باإلضافة إلى ذلك، جرت فيه دائًما أنشطة رياضّية، مثل كرة 
الّسّلة وكرة القدم والتزلّج بالعجالت.

في مركز الّشبيبة ُنّظمت أنشطة شملت تهيئة الشّبان والشاّبات 
حلياة البلوغ، والّتحضير للخدمة في جيش الدفاع اإلسرائيلّي، ومركز 

القيادة، ودورات للمرشدين الّشباب، واملركز الصيفّي واملخّيمات 
الّصيفّية. عّززت هذه األنشطة الشبيبة وأعّدتهم على نحو أفضل 

حلياة املستقبل.
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“Per mantenere viva una linea di tradizione e 
di osservanza ogni capomese (rosh chodesh) 
viene organizzata una festa con distribuzione di 
dolci in aggiunta all’abituale merenda. Durante 
due di queste ricorrenze vengono festeggiati 
in gruppo anche tutti i ragazzi che sono giunti 
durante l’anno in età di bar mitzvà e di bat 
mitzvà e ricevono un dono ricordo.
Ogni anno si prepara un Seder al quale 
partecipano tutti i ragazzi secondo i loro gruppi 
come pure si sottolineano anche tutte le altre 
solennità con recite e rinfreschi e il Capodanno 
degli alberi con piantagioni.” (relazione fine 
anno 1969)

Negli ultimi anni questa attenzione per le 
ricorrenze si è ampliata nel rispetto della 
sensibilità di ciascuno.

אפניים תרומת ידידי בית איטליה מתנת בר/בת מצווה

Biciclette in regalo per i bar/bat mitzvà

Il moadon accoglie nei suoi spazi le attività 
settimanali di alcuni movimenti giovanili 
(knafaim shel krembo e Bnei Akiva) e rende 
spesso i suoi spazi disponibili per riunioni ed 
incontri dei gruppi di giovani che ne fanno 
richiesta.

Eventi

ארועים
احتفاالت

על מנת לשמר את המסורת והדת, בכל ראש חודש 
מתקיימת מסיבה בה מוגש בנוסף לכיבוד הרגיל גם 

משהו מתוק. פעמיים בשנה מציינים במסגרת מפגשים 
אלה, חגיגת בר ובת מצווה קבוצתית לנערים אשר 
הגיעו לגיל מצווה באותה שנה, ומעניקים להם שי 

למזכרת. בכל שנה מארגנים סדר פסח בו משתתפים 
כל החניכים במסגרת קבוצותיהם. כמו-כן חוגגים גם את 

שאר המועדים והחגים בהופעות וכיבוד, ואילו את ט"ו-
בשבט מציינים בנטיעת עצים. נכתב ב-1969

בימינו, בבית איטליה, מקדישים תשומת לב רבה
לרבגוניות האתנית והתרבותית של כל משתתפי

המרכז.

הופעה מתרבות אתיופיה

המועדון משמש מקום מפגש לתנועות נוער כמו "כנפים 
של קרמבו" ו"בני עקיבא", הפועלות במרחבי המרכז 

על בסיס שבועי.
בית איטליה מאפשר גם אירוח ופעילויות של אירגוני 

נוער וצעירים נוספים. 
 

من أجل احلفاظ على الّتقاليد والّدين اليهودّي، ُتنّظم في ُغّرة كّل شهر 
م فيها، باإلضافة إلى الّتضييف املعتاد، بعض احللوى  عبرّي حفلة، وُيقدَّ

أيًضا. في إطار هذه اللقاءات، ُيقام مّرتني في العام احتفال جماعّي 
ملجموعة من الفتيان والفتيات اليهود مبناسبة بلوغهم سّن الرشد )بار 

وبات متسفا( في نفس العام، وفيه يحصلون على هدايا تذكارّية. في 
م حفلة عيد الفصح التي يشارك فيها جميع التالميذ  كّل عام، ُتنظَّ

في إطار مجموعاتهم. باإلضافة إلى ذلك، يتّم االحتفال بسائر األعياد 
واملناسبات الدينّية من خالل عروض وتضييفات، بينما يتّم االحتفال 

بعيد غرس األشجار بواسطة غرس األشتال.
)ُكِتَب في عام 1969(

في الوقت الراهن، في بيت إيطاليا، نولي اهتماًما كبيًرا للتنّوع 
الِعْرقّي والثقافّي جلميع املشاركني في املركز.

תחרות ריקודים

   Gara di ballo

ُيَعّد النادي مبثابة ملتقى حلركات الّشبيبة مثل "أجنحة الكرمبو" و"بني 
ا. يتيح بيت إيطاليا أيًضا  عكيفا"، التي تعمل في رحاب املركز أسبوعّيً

استضافة وأنشطة ملنظمات شبيبة وشباب آخرين.
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Incontri

מפגשים

لقاءات

I Yedidei Beit Italia durante questi 60 anni 
hanno organizzato attività di vario genere sia 
per la comunità italiana che per gli abitanti 
del quartiere. Molte attività culturali si sono 
susseguite, mostre di quadri e di judaica e 
numerose conferenze sull’Arte (Piero Cividalli), 
sulla storia e cultura ebraica (Dani Nissim, 
Elio D’Angeli, Reuven Ravenna e tanti altri). 
Nella ‘saletta’, diretta da Mirella Goss Vivante, 
si riunivano le amiche di origine italiana per 
scambiarsi libri e idee davanti a un thè. 
Molto apprezzati gli eventi proposti come bazar 
di moda con indumenti particolari arrivati 
dall’Italia, Giornata del Calcio Italiano, Giornata 
della creatività italiana e incontri di tutta la 
comunità italiana a Yom Atzmaut.

בשישים השנים האחרונות ארגנו ידידי בית איטליה
פעילויות מגוונות, הן עבור הקהילה האיטלקית והן למען 

תושבי השכונה. התקיימו פעילויות תרבות רבות כגון 
תערוכות ציורים ותשמישי קדושה )יודאיקה(; ה'ָסלֶָטה', 
שהובילה מירלה גוס ויוונטה, בה התאספו החברות כדי 

לשוחח ולהחליף ביניהן רעיונות וספרים. כמו-כן,
התקיימו הרצאות רבות על אומנות מפי פיארו צ'יוידאלי; 

על ההיסטוריה והתרבות היהודית מפי דניאל ניסים, אליו 
ד'אנגלי, ראובן רוונה ועוד רבים.

בין האירועים המוצלחים ביותר היו בזאר אופנה עם
בגדים מיוחדים מאיטליה, יום הכדורגל האיטלקי, יום 

היצירה האיטלקי ומפגשים של הקהילה האיטלקית כולה 
ביום עצמאות.

في الّسنوات الّسّتني املاضية، نّظم أصدقاء بيت إيطاليا أنشطة 
متنّوعة، سواء من أجل الطائفة اإليطالّية أو لسكان احلّي. جرت 

العديد من األنشطة الثقافّية، مثل معارض الّرسومات واملستلزمات 
الدينّية اليهودّية؛ ومتارين "الشقلبة" بقيادة ميرال غوس فيفونطا، 

حيث اجتمعت الّصديقات لتجاذب أطراف احلديث وتبادل األفكار 
والكتب. باإلضافة إلى ذلك، كان هنالك الكثير من احملاضرات حول 
الفّن ألقاها لبييرو شيفيدالي، وحول التاريخ والثقافة اليهودّية ألقاها 

دانيئيل نيسيم وإيليو داجنيلي ورؤوفني رافينا وكثيرون غيرهم.
من بني املناسبات األكثر جناًحا، كان هناك بازار لألزياء مبالبس خاّصة 

من إيطاليا ويوم كرة القدم اإليطالّية ويوم اإلبداع اإليطالّي ولقاءات 
الطائفة اإليطالّية برّمتها في عيد االستقالل.

Opera di Marcella Sonnino offerta dall'artista יצירת מרצ׳לה סונינו עבור המרכז
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L’edificio

המבנה
املبنى

La casa iniziale fu comprata dagli amici italiani 
dell’ADEI su un terreno dato dal Comune di Tel Aviv e 
insieme alla WIZO si dividevano le spese. 
Il Moadon fu inaugurato nel 1958 alla presenza del 
sindaco di Tel Aviv Haim Levanon, delle autorità della 
WIZO mondiale e di Marta Navarra quale presidente 
dell’ADEI WIZO.

Ben presto la casa iniziale non fu più sufficiente e 
venne costruita la ‘Casa Madre’ in memoria dei fratelli 
Treves, caduti nella guerra d’Indipendenza. L’edificio, 
progettato dall`Ing. Nino Hirsch, venne inaugurato 
nel 1969 e comprendeva un’enorme sala-palestra 
che per allora era la prima palestra coperta di misura 
olimpionica costruita nella zona di Tel Aviv. Nel 
sottosuolo invece fu creato un rifugio antiaereo nel 
quale potevano trovar posto fino a 300 persone. Per 
molti anni servì come scuola di aeromodellismo e in 
seguito fu trasformato nell’Adelina Club, grazie alla 
generosità della famiglia Della Pergola. 
La costruzione dell’Ala Giulia, edificio a due piani, 
si deve invece alla generosità di una signora che è 
voluta sempre rimanere anonima. Il piano terra fino 
ad oggi ospita un asilo d’infanzia e una sala adibita 
a riunioni per la terza età. Una grande sala situata al 
piano superiore viene utilizzata come centro studio. 
Si affiancano ad essa stanze più piccole che nei tempi 
hanno cambiato destinazione d’uso. 

Dal 2008 la Wizo ha smesso di occuparsi del Beit Italia 
e la gestione ordinaria e straordinaria è passata per la 
maggior parte al Comune di Tel Aviv con il supporto 
costante dei Yedidei Beit Italia.
La Galleria d’arte Cases-Hirsch, inaugurata nel 2011 e 
ricavata dal vecchio pollaio, è uno spazio dedicato a 
giovani artisti di tutto il paese.
Ogni ambiente del Centro è stato realizzato con il 
contributo di benefattori e le targhe sui muri  ne 
ricordano i nomi.

הבית המקורי נקנה על ידי החברים האיטלקים על 
קרקע שעיריית תל-אביב הקצתה, וההוצאות נחלקו 
בינה לבין ארגון ויצ"ו. ב-1958 נערכה חנוכת הבית, 

בהשתתפות חיים לבנון, ראש עירית תל-אביב, בכירות 
ויצ"ו העולמי ומרטה נברה ראש ועד ADEI )איגוד הנשים 

היהודיות האיטלקיות(. 

במהרה, הבית המקורי לא הספיק, ונבנה הבניין
הראשי, שנקרא על שם האחים טרבס שנפלו במלחמת 
העצמאות. המבנה, שתוכנן על ידי המהנדס נינו הירש 
)יעקוב בן-צבי(, נחנך ב-1969, ונבנה בו אולם הספורט 
האולימפי המקורה הראשון בתל-אביב. מתחת לבניין 

נבנה מקלט ששימש את תושבי השכונה, ובו נערך 
במשך שנים רבות חוג טיסנאות. בהמשך, בזכות
נדיבותה של משפחת דלה פרגולה, הפך המקום

למועדון נוער על שם אדלינה, ב-1972, בזכות תורמת 
שבחרה להישאר אנונימית, החלה בנייתו של אגף יוליה, 
בניין בן שתי קומות. קומת הקרקע מכילה גן ילדים וחדר 

לגיל הזהב, ובקומה העליונה יש חדר גדול שמשמש 
כמרכז למידה, ולצדו חדרים למגוון שימושים. מ- 2008, 

ארגון ויצ"ו העולמי הפסיק לממן את פעילות הבית, 
וניהולו עבר ברובו לעיריית תל-אביב בתמיכה מתמדת 

של ידידי בית איטליה. 

גלריית לאומנות קזס-הירש נחנכה ב-2011, מיועדת 
לאמנים צעירים מכל רחבי הארץ. חלק קטן ממנה

ניבנה מעל מבנה ישן שישמש כלול. אבני הלול 
המקוריות נשארו והמקום קיבל אופי מיוחד.

כל חלק מהמרכז נבנה בעזרת תורמים רבים, והשלטים 
על הקירות מציינים את שמותיהם ומזכירים אותם. 

مّت اقتناء املنزل األصلّي من ِقبل األصدقاء اإليطالّيني على أرض 
خّصصتها لذلك بلدّية تل أبيب، ومت تقاسم التكاليف بينها وبني 

منظمة فيتسو. في عام 1958 مّت افتتاح املنزل مبشاركة حاييم 
ليفانون، رئيس بلدية تل أبيب، وكبيرات فيتسو العاملّية ومارتا نفارا 

رئيسة جلنة ADEI )اّتاد الّنساء اليهودّيات اإليطالّيات(.

وسرعان ما أصبح املنزل األصلّي غير كاٍف، فتّم بناء املبنى الّرئيس، 
الذي ُأطِلق عليه اسم األخوين تربيس اللذين سقطا في حرب 

االستقالل. مت افتتاح املبنى، الذي صّممه املهندس نينو هيرش 
)يعقوب بن تسفي(، في عام 1969، وُبنيت فيه أّول قاعة رياضّية 

أوملبّية في تل أبيب. أسفل املبنى مّت بناء ملجأ يستخدمه سّكان 
احلّي، وفيه ُعقدت طوال سنوات كثيرة دورة الّطيران الّشراعّي. فيما 

بعد، وبفضل سخاء عائلة دياّل برغوال، أصبح املكان نادي شبيبة 
على اسم أدلينا في عام 1972. بفضل متبّرعة ارتأت أن تبقى 

مجهولة، بدأ بناء جناح يوليا، وهو مبنى من طابقني. يحتوي الطابق 
األرضّي على روضة أطفال وغرفة للمسّنني، وفي الطابق العلوّي 
ا، وإلى جانبه غرف  توجد غرفة كبيرة اسُتخدمت مركًزا تعليمّيً

ألغراض متنّوعة. منذ عام 2008، توّقفت منظمة فيتسو العاملّية عن 
متويل أنشطة املنزل، وانتقلت إدارته في معظمها إلى بلدّية تل أبيب 

بدعم دائم من أصدقاء بيت إيطاليا.

مّت افتتاح معرض الفنون كازس-هيرش في عام 2011، وهو مخّصص 
للفنانني الشّبان من جميع أرجاء البالد. مّت بناء جزء صغير منه فوق 

مبنى قدمي اسُتخدم كُقّن طيور. بقيت حجارة ُقّن الطيور األصلية مّما 
ا. أضفى على املكان طابًعا خاّصً

مّت بناء كل جزء من املركز مبساعدة مانحني ُكُثر، والاّلفتات على 
اجلدران تشير إلى أسمائهم وتذكرهم.
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L’ADEI Wizo Italia sin dall’inizio ha appoggiato 
l’idea di creare il Beit Italia e si è prodigata con 
il lavoro costante delle sue socie nella raccolta 
fondi che ha permesso l’attività del Centro: 
tramite targhe per ricordare i propri cari o per 
eventi lieti, con eredità e lasciti, con regali 
tangibili e con iniziative di altro genere.

La biblioteca, la palestra, il rifugio antiaereo e 
tante altre aule insieme all’Ala Giulia e la Galleria 
d’arte, sono state realizzate grazie alle donazioni 
di numerose famiglie italiane, senza l’aiuto delle 
quali non sarebbe stato possibile mantenere il 
Beit Italia per cosi tanti anni.

Grazie alla generosità di Leone e Maria Dalla Torre 
per più di un decennio sono state elargite borse di 
studio per i ragazzi più meritevoli e bisognosi.

Purtroppo negli ultimi anni le offerte che arrivano 
al Beit Italia tramite l’ADEI sono nettamente 
diminuite, anche perché la Wizo Israele si è 
distaccata dal Centro e indirizza ad altri progetti 
la quota ADEI che riceve dall’Italia. Ci auguriamo 
che in futuro questo legame di decenni tra il Beit 
Italia e l’ADEI si rinnovi per mantenere vivo questo 
rapporto che rappresenta una parte importante 
della storia dell’ebraismo italiano.

Marta Navarra garantì fin dall’inizio il sostegno 
economico al progetto da parte dell’ADEI 
(Associazione Donne Ebree Italiane). Durante 
gli anni sono state tante le socie e amiche ADEI 
che dall’Italia hanno preso a cuore la causa del 
Beit Italia sensibilizzando le Comunità italiane a 
contribuire e sostenere il Centro. (Adelina Della 
Pergola, Matilde Bassani Finzi, Alberta Levi Temin, 
Marcella Hirsh, Itala Chesi, Anna Baruch, Luciana 
Bassi Sullam, Lia Cases, Emma Coen, Ziva Fisher, 
Bianca Finzi, Malvin Blayer, Nucci Mayer, Giuliana 
Vitali Norsa e tante altre) 

ADEI e Sostenitori

אדא"י ותורמים

מתחילת דרכה תמכה ויצ"ו איטליה ברעיון של קמת בית 
איטליה, וחברותיה עמלו בהתמדה לגיוס כספים שיאפשרו 

את פעילות המרכז. הן אספו כספים דרך מכירת לוחות 
זיכרון על-שם יקירים, הפקת אירועים, איסוף ירושות
ותרומות, וכן קבלת מתנות ויוזמות מגוונות אחרות.

הספרייה, אולם הספורט, המקלט, 'אגף יוליה', גלריית 
האומנות ומרחבים נוספים נבנו בזכות תרומותיהם של 

משפחות איטלקיות רבות, שבלעדיהן לא ניתן היה לקיים 
את פעילויות בית איטליה לאורך השנים הרבות.

במשך יותר מעשור, בזכות נדיבות לבם של לאונה
ומריה דלה טורה הוענקו מלגות לימודים מכובדות לילדים 

הראויים לכך, ונזקקים. 

בשנים האחרונות, בשל המשבר הכלכלי פחתו משמעותית 
התרומות שמקורן מארגון ADEI )איגוד הנשים היהודיות 

האיטלקיות(. סיבה נוספת היא העובדה שוויצ"ו ישראל 
התנתקה מהמרכז, ומייעדת את תרומותיה של ויצ"ו

איטליה לגופים אחרים. אנו מקוות שבעתיד הקשר בן
עשרות השנים בין בית איטליה ל- ADEI ישוב ויתהדק, 

וישתמר, שהרי הוא מייצג חלק מההיסטוריה של יהדות 
איטליה.

 ADEI מרטה נברה הבטיחה את תמיכתה הכספית של
)איגוד הנשים היהודיות האיטלקיות( מראשית הדרך. 

במשך השנים, רבים היו חברי ADEI אשר אימצו אל ליבם 
את השליחות של בית איטליה, ודאגו לתרומות מהקהילות 

־באיטליה )אדלינה דלה פרגולה, מטילדה בסני פינצי, אל
ברטה לוי טמין, מרצ'לה הירש, איטלה קזי, חנה ברוך, 
לוצ'יאנה בסאני סולם, ליה קזס, אמה כהן, זיווה פישר, 
ביאנקה פינצ׳י, מלבין בלאיר, נוצ׳י מאיר, ג׳וליאנה ויטלי 

נורסה ועוד רבים אחרים(.

 ADEI املانحون و

منذ بداية نشأتها، دعمت فيتسو إيطاليا فكرة إنشاء بيت إيطاليا، 
ودأبت ُعضواتها على جتنيد األموال لتمكني إجراء فعالّيات املركز. 

لقد جمعن األموال من خالل بيع اللوحات التذكارّية على اسم 
أعّزاء، وإقامة فعاليات وجمع مواريث وتبّرعات، إضافة إلى تسّلم 

هدايا ومباَدرات متنّوعة أخرى.

مّت بناء املكتبة والقاعة الرياضّية وامللجأ و"جناح يوليا" ومعرض الفنون 
وغيرها من الّرحاب بفضل تبّرعات عائالت إيطالّية كثيرة، والتي 

بدونها يتعّذر إجراء أنشطة بيت إيطاليا لسنوات طوال.

على مدى أكثر من عقد من الّزمان، وبفضل سخاء ليئونا وماريا 
ديال تورا، مّت تقدمي منح دراسّية قّيمة لألطفال املستحّقني لذلك 

وللمحتاجني.

في السنوات األخيرة، وبسبب األزمة االقتصادّية انخفضت 
التبّرعات التي مصدرها منّظمة ADEI )اّتاد الّنساء اليهودّيات 
اإليطالّيات( انخفاًضا ملموًسا. سبب آخر هو حقيقة أّن فيتسو 

إسرائيل قد انقطعت عن املركز وخّصصت تبّرعات فيتسو إيطاليا إلى 
هيئات أخرى. إّننا نأمل في املستقبل أن تعود وتتعّزز وترسخ الّروابط 

القائمة منذ عقود بني بيت إيطاليا و-ADEI، ألّنها متّثل جزًءا من 
تاريخ يهود إيطاليا.

وعدت مارتا نبرا بتقدمي الّدعم املالّي لـ ADEI )اّتاد الّنساء 
اليهودّيات اإليطالّيات( منذ بداية املشوار. على مّر السنني، تبّنى 

العديد من أعضاء ADEI رسالة بيت إيطاليا واهتموا بجمع تبّرعات 
من الطوائف اليهودّية في إيطاليا.

)أدالينا ديال برغوال، ماتيلدا بنسي فينزي، ألبرتا ليفي تامني، 
مارسيال هيرش، إيتيال كازي، حنا باروخ، لوتشيانا باساني سولم، 

ليا كازس، إميا كوهني، زيفا فيشر، سيلفانا يسرائيل وغيرها(.
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בית איטליה

 Autorità

אישים
الّسلطات

Il Beit Italia è grato dell’attenzione che gli 
è sempre stata dedicata dall’Ambasciata 
d’Italia e dalla città di Tel Aviv. 
Il Beit Italia è stato sin dall’inizio meta di 
numerose visite e ha offerto a chi veniva 
dall’Italia una prospettiva diversa sulla 
possibilità di convivenza nella composita 
realtà dello Stato d’Israele.

בית איטליה אסיר תודה על תשומת הלב 
שהוקדשה לו תמיד על ידי שגרירות איטליה

ועיריית תל-אביב.
מאז הקמתו, בית איטליה משמש יעד למבקרים 

רבים, והוא מציג בפני אלו המגיעים מאיטליה 
השקפה אחרת על האפשרות של דו-קיום

במציאות המורכבת של מדינת ישראל.

بيت إيطاليا مدين بالشكر واالمتنان لالهتمام الذي توليه 
دائًما السفارة اإليطالّية وبلدّية تل أبيب.

منذ إنشائه، كان بيت إيطاليا وجهة يؤّمها الكثير من الزّوار، 
وهو يقّدم ألولئك الذين يأتون من إيطاليا منظوًرا مغايًرا 

حول إمكانّية التعايش في الواقع املعّقد لدولة إسرائيل.

L’Ambasciatore Luigi Mattiolo con la moglie e 
Patrizia Conte del Ninno della Ciscos/Ugl in visita 
al Beit Italia

L’Ambasciatore Sandro De  Bernardin accanto a 
Shimon Peres al tavolo dei Yedidei Beit Italia al 
congresso mondiale della Wizo

L’Ambasciatore Giulio Maria Terzi di Sant’Agata con 
le amiche di Yedidei Beit Italia in visita al Centro  

השגריר ג׳וליו מריה טרצי די סנטה׳אגטה עם נשות 

ידידי בית איטליה בביקור במרכז

השגריר לואיג׳י מטיולו בליווי אישתו,  בביקור בבית 

איטליה
השגריר סנדרו דה ברנרדין יחד עם שמעון פרס

בשולחן של ידידי בית איטליה בכינוס של ויצו העולמי

Marta Navarra con Ben Gurion al congresso Wizo in Israele 1962מרטה נברה עם בן גוריון בכנס ויצו בישראל 1962
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Per lungo tempo il Beit Italia è stato l'unico centro 
sociale del quartiere, vero punto d'incontro e di 
sostegno per gli abitanti. Negli ultimi anni, anche 
se l'affluenza è diminuita in seguito all'apertura 
di nuovi centri, le attività sono proseguite e si 
sono adeguate ai tempi, alle nuove esigenze e 
alle mode: accanto al calcio, si praticano boxe 
tailandese e hip hop; si spazia poi dalla ceramica 
ai graffiti.

Il fiore all'occhiello del Beit Italia è la scuola di 
musica. Grazie a insegnanti qualificati, in gran 
parte volontari, veri talenti sono stati scoperti tra i 
ragazzi del quartiere. Alcuni di loro hanno suonato 
nella Casa del Presidente a Gerusalemme, hanno 
partecipato a festival locali e hanno fatto parte 
di progetti di scambio con l'Inghilterra e di un 
programma con l'Opera di Tel Aviv.

Durante le vacanze di Pesach e nei mesi estivi 
sono aperti i corsi di recupero intensivi di materie 
scolastiche, insieme alla preparazione alla 
maturità (bagrut) e alle attività ludiche.
Personale qualificato segue ragazzi e famiglie in 
difficoltà, in stretto contatto con i servizi sociali del 
Comune. 

במשך שנים רבות היה בית איטליה מועדון הנוער היחיד 
באזור, ושימש מקום מפגש ותמיכה לתושבים. בשנים 

האחרונות נפתחו מועדונים חדשים באזור, ומספר
הפוקדים את בית איטליה פחת. אך הפעילויות בו

נמשכות, הן הותאמו לזמנים, לצרכים ולאופנות החדשות: 
לצד חוג הכדורגל, מתקיימים חוגים של אגרוף תאילנדי 

וריקודי היפ הופ, חוג קרמיקה וחוג גרפיטי.
גולת הכותרת של בית איטליה הינו מרכז המוזיקה. 

בזכות המורים המקצועיים, ברובם מתנדבים, התגלו 
מספר כישרונות בין נערי השכונה. כמה מהם ניגנו בבית 

הנשיא, השתתפו בפסטיבלים מקומיים ולקחו חלק
במשלחות לאנגליה ובפרויקט של האופרה של תל-אביב.
במהלך חופשת הפסח וחופשת הקיץ מתקיימים במקום 
שיעורי תגבור לבגרויות ופעילויות מהנות ומגוונות. צוות 
מקצועי מלווה את הנערים ומשפחותיהם, בתיאום הדוק 

עם שירותי הרווחה.

 

מרכז נוער בית איטליה-לב יפו, בשיתוף עיריית ת״א-יפו

Presente e Futuro

הווה ועתיד

احلاضر واملستقبل

طوال سنوات طوال، كان بيت إيطاليا نادي الّشبيبة الوحيد في 
املنطقة، وكان مبثابة ملتقى ودعامة للسّكان. في الّسنوات األخيرة، 
مّت افتتاح أندية جديدة في املنطقة، كما انخفض عدد الزّوار الذين 

يرتادون بيت إيطاليا. لكن األنشطة فيه ما زالت مستمّرة، وقد 
مّتت مالءمتها مع األوقات واالحتياجات واالجتاهات اجلديدة. 
إلى جانب نادي كرة القدم، ُتقام دورات للمالكمة التايالندّية 

ورقصات الهيب هوب، ودورة اخلزف ودورة للجرافيتي )الكتابة 
على اجلدران(. أبرز ما في بيت إيطاليا هو مركز املوسيقى. بفضل 

املعلمني املهنّيني، ومعظمهم من املتطّوعني، مت اكتشاف العديد 
من املواهب بني فتيان احلّي. عزف بعُضهم في مقّر رئيس الدولة، 

وشاركوا في مهرجانات محّلّية وساهموا بقسط في بعثات إلى 
إجنلترا وفي مشروع األوبرا التابع لتل أبيب.

في غضون عطلة عيد الفصح والعطلة الّصيفّية، جُترى دروس تقوية 
المتحانات البجروت وأنشطة ترفيهّية متنّوعة. يقوم طاقم مهنّي 
مبرافقة الفتيان وعائالتهم، من خالل الّتنسيق الوثيق مع خدمات 

الّرفاه االجتماعّي.

كثير من املشاريع اجلديدة على األبواب: دروس سباحة وألعاب، 
ترميم مباٍن ومساحات، وإتاحة املجال بأكمله لذوي اإلعاقة. 

باإلضافة إلى ذلك، وبروح مؤّسسي "البيت"، نود مشاركة جميع 
سكان احلّي باألنشطة الثقافّية والترفيهّية فيه.

واستمراًرا لروح املُباِدرات الّلواتي أّسسن بيت إيطاليا والهدف الذي 
دّية.  ُأنِشئ من أجله، فإّن بيت إيطاليا مفتوح للجميع ويؤمن بالّتعدُّ
البيت يتقّبل ويقّدر تنّوع الثقافات واألديان على اختالفها، ويطمح 
جاهًدا إلى تعزيز الّتعارف املتبادل والّتسامح، وال سّيما أّنه فقط من 

خالل العمل املشترك ميكننا خلق قاعدة حلياة مشتركة وهادئة.

Mostra curata da:
Giordana Tagliacozzo Treves e Yael Sonnino Levy
con la collaborazione di: Gloria Pavoncello, Claudia Sonnino Amati, 
Serena Temin Liuzzi, Patrizia Pavoncello.
Si ringraziano: Naomì De Malach, Gaby Padovano, David Polacco, Mūsa 
Shawārbah e il Museo di Arte Ebraica Italiana U. Nahon.

אוצרות:
יעל סונינו לוי וג'ורדנה טליאקוצו טרווס

בשיתוף עם: גלוריה פבונצ'לו, קלאודיה סונינו אמטי, סרנה טמין ליוצי, פטריציה 
פבונצ'לו.

תודה לנעמי דה מלאך, גבי פדובנו, דוד פולקו, מוסא שווארבה ומוזיאון יהדות 
איטליה ע''ש נכון.

הרבה פרויקטים חדשים בפתח: שיעורי שחייה ומשחק, 
שיפוץ מבנים ומרחבים והנגשת המרחב כולו לבעלי

מוגבלויות. בנוסף, ברוח מקימות ה'בית' ברצוננו לשתף 
את כל תושבי השכונה בפעילויות תרבות ופנאי.

בהמשך לרוח המייסדות שהקימו את בית איטליה
והמטרה לשמה הוקם, בית איטליה פתוח לכולם ודוגל 

בפלורליזם. הבית מקבל ומעריך את מגוון התרבויות 
והדתות על השוני ביניהן, ושואף לקדם הכרות הדדית 

וסובלנות, בידיעה שרק דרך עשייה משותפת ניתן יהיה 
ליצור בסיס לחיים משותפים ושלווים.

Tanti nuovi progetti sono in via di realizzazione: 
corsi di nuoto e di teatro per i ragazzi, migliorie dei 
locali e degli spazi e abbattimento delle barriere 
architettoniche per consentire l'accesso ai disabili. 
Inoltre, seguendo la tradizione delle fondatrici 
della ‘Casa’, si vuole coinvolgere tutti gli abitanti 
del quartiere con attività culturali e ricreative.
Fedele all'idea originaria e allo scopo per cui è 
stato creato, il Beit Italia è aperto a tutti, rispetta 
le diversità di cultura e di religione e promuove la 
conoscenza reciproca, consapevole che solo col 
fare cose insieme si creano le basi per una vivace e 
serena coesistenza.


