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 האם תוכרז ירושלים 
בירת יין בינלאומית?

חבר מערכת ״ירושלים שלנו״ שב מוורונה, העיר האיטלקית הרומנטית 
והתוססת, שמעבר ליופיה המדהים – נחשבים יינותיה למשובחים בעולם.

מאת: צביקה אידלמן  |  צילומים: שוש להב

יין  כבירות  וורונה  ירושלים  יוכרו  האם 
בירת  את  למצב  הכוונה  על  בינלאומיות? 
מתן  המהווה  זה,  מכובד  בתואר  ישראל 
בירושלים  המופקים  היינות  לאיכות  גושפנקא 
לשכת  שיזמה  סיור  במהלך  לי  נודע  וסביבתה, 
ורונה, שיינותיה  המסחר ישראל איטליה בעיר 

המשובחים זכו לתהילת עולם. 
למחוז  שייכת  איטליה,  בצפון  ביותר  ורונה, מהערים המתויירות 
ונטו עתיר היקבים והיא מוכרת יותר בזכות ״המרפסת של יוליה״ 
רומיאו  המאוהבים  זוג  על  שייקספיר  של  המפורסם  מהמחזה 
כיסחו  בו  הארנה,  במתחם  הרומי  מהאמפיתיאטרון  וכן  ויוליה 
נכללת  ורונה  הצופים.  מיצהלות  לקול  זה  את  זה  גלדיאטורים 
ומעבר  אונסקו  ארגון  של  העולמית  המורשת  אתרי  בין  כמובן 
 – ההיסטוריה  לחובבי  ומרתק  מופלא  ויעד  ציורית  עיר  להיותה 
מיקומה מאפשר גיחה מהירה לוונציה, בולוניה ולמילאנו וכמובן – 
לאגם גרדה עם הרי הדולומיטים הסוגרים עליו. אך מה שהופך את 
ורונה לפופולרית במיוחד הן הטירות והיקבים הפרוסים לאורכו 
ולרוחבו של חבל ונטו הקסום. קחו למשל את יין סואבה קלאסיקו 
דוק המבוסס על זן הגרגניקה שמערב 50% מתוכן הענב עם 50% 
ויוצר טעם מיוחד במינו של מתיקות וחומציות או את  מקליפתו 
יין  רצ׳וטו המתוק לאפרטיף, במהלך הסיור נחשפנו גם ליין קופלה 
התוסס עם הטעם הנדיר והכובש ואף לגמנו מיינות ָואלפוליצ׳לה, 
ורונה  של  היין״  ב״דרך  כי  להדגיש  חשוב  ואמארונה.  בארדולינו 

נערכים סיורים מודרכים כולל טעימות המשלבים לעיתים מפגש 
עם בעלי הטירות.

המפואר  הכנסת  בית  יהודים.  ממאה  פחות  מונה  ורונה  קהילת 
ורונה, סמוך לכיכר  ניצב בלב העיר העתיקה של  שהוקם ב-1864 
נותרו  לא  שבה  ונטו  במחוז  היא  אף  קונליאנו,  מהעיירה  השוק. 
יהודים, הועברה תכולתו של בית הכנסת המקומי למוזיאון יהדות 
איטליה ברחוב הלל בירושלים. במקום נערכות תפילות בשבתות 

ובחגים, כמנהג בני –רומא.
ישירה  בטיסה  לוורונה  מגיעים  )מאי-אוקטובר(  התיירות  בעונת 
 78,000 בה  ביקרו  שעברה  בשנה  שעות.  כ-4  הנמשכת  מנתב״ג 

תצפית על ורונה ממרומי מבצר סן-פייטרו

נוף אופייני של כפרים וגפנים בחבל ונטו
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ישראלים, אך בלשכת המסחר של ורונה משוכנעים שהפוטנציאל 
קאטולו,  ולריו  התעופה  נמל  נשיא   – ארנה  פאולו  בהרבה.  גדול 
מגלה כי מתקיימים דיונים קדחתניים במגמה לחדש את הטיסות 
הישירות לורונה כבר במרץ 2018 על מנת לחסוך מהתייר הישראלי 

קונקשיין ברומא ובכך לאפשר הגעה מהירה ליעד אטרקטיבי זה.
ורונה נחשבת גם יעד קולינרי מהמעלה הראשונה. באיטליה נהוג 
לומר: ״אנשים מחכים לאוכל – לא האוכל לאנשים״ רמז לתיירים 
שעה  תמשך  שתהיה,  ככל  מגוונת  בורונה,  שארוחה  הרוח  קצרי 
ויכלה רעבונו  - שיסתפק בדוכני רחוב  לפחות. ומי שקצרה רוחו  
בעמידה. ואולם, ורונה איננה רק יעד חובה לחובבי יינות, טירות 
ומסעדות גורמה.  בתאום מראש ניתן לצפות בסדנאות בישול כמו 
מנות   7 ויצירת  ריזוטו  להכנת  סדנא   – סקאלה  לה  דה  איסולה 
שונות מאורז מקומי או סדנא להכנת פסטה בטעמים שונים כפי 

שהודגמה בפנינו בכפר ויצ׳ינו נגררה. 
מוזיאון  מוזיאוניקוליס-  את  לפספס  אסור  הנוסטלגיה  לחובבי 
ובו   התעופה  משדה  דקות  כעשרים  המרוחק  והמכניקה  הרכב 
מכוניות  אספנות מתחילת המאה הקודמת ומתקופת ״תור הזהב״ 
של הקולנוע האיטלקי בשנות ה-50 וה- 60. קומה נוספת במוזיאון 
מוקדשת לכלי נגינה נדירים ולמצלמות   ענתיקה בגדלים שונים. 
דובי  על  הענק  הספארי  גן   - פארק  ויוה  נאטורה  משם  שעה  חצי 
אטרקציה  השימפנזות.  הסנאים,  הקרנפים,  הברדלסים,  הפנדה, 
נוספת היא פוסילי די בולקה - מוזיאון המחזיק באוסף מאובנים 
מרשים שנשתמרו עשרות מיליוני שנים. הממצאים נחשפו רק בעת 

האחרונה בקרקעות חבל ונטו.
של  הקסומות  בסימטאותיה  בניחותא  לשוטט  מומלץ  לסיכום, 
ליופיה  להתמכר  ופשוט  המיוחדת  האוירה  את  לספוג  ורונה, 
המרהיב של העיר. אך ראוי לא פחות לצאת אל מחוץ לעיר, ליהנות 
 - בורגטו  דוגמת  הסמוכים  בכפרים  ולבקר  הנשימה  עוצר  מהנוף 
המשומרים,  המבנים  בין  השילוב  הטבע:  לחובבי  מושלם  יעד 
הצמחייה העבותה ושאון המים הזורמים בשפך נהר המינצ׳י הם 

מתכון בדוק לשלווה, הרחק מן ההמון הסוער. 
ולשכת  ישראל-איטליה  והתעשייה  המסחר  לשכת  אורח  היה  )הכותב 

המסחר של ורונה(

שלל יינות לתפארת – מהפרובינציה של ורונה

המבוא לאחוזת הפאר וילה דה לה טורההאמפיתאטרון הרומי בארנה של ורונה

בורגטו – עיירה קסומה על מים סוערים


