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  תמצית הערך האנציקלופדי "איטליה" 

  מתוך אנציקלופדיית "אביב"

  

  שם: איטליה.

  מיקום גאוגרפי: דרום אירופה.

  יבשת: אירופה.

  גבולות:

  ;הים האדריאטי –מזרח 

  ;וונייהים ה –בדרום 

  ;ים הטירני והים הליגוריה –במערב 

  גוסלביה.ובין צרפת, שוויץ, אוסטריה וילהאלפים המפרידים בינה  –בצפון 

  מיליון. 54מס' תושבים: 

  קמ"ר. 301,230גודל שטח: 

  קהילה יהודית זעירה.לטסטנטים וודת: רוב התושבים קתולים, פרט לקומץ פר

  סוג משטר: רפובליקה.

  עיר בירה: רומא.

  שפה: איטלקית.

  

  סטוריהיה

תה רומא יהי ההעתיק היתה איטליה מדינה מאוחדת. בתקופישנה לא ה 158עד לפני 

פני רומא. לפני הקמת -לאחר נפילת הקיסרות פשטו ברברים עלולמרכז הקיסרות, 

 19 -במאה ה איטליה היו מדינות עצמאיות כמו רפובליקת ונציה וממלכת נפולי.

הוכרז ויקטור  1861 -וב ,חוד איטליהעמד מלכה של סרדיניה בראש התנועה לאי

הצטרפה איטליה למלחמת העולם הראשונה  1915 -עמנואל למלך איטליה. ב

הוקמה  ,עלו הפשיסטים 1922 -ובהסכמי השלום קיבלה חלקים מאוסטריה. ב

למלחמת העולם השנייה  ההצטרפאיטליה ו ,ממשלה בראשותו של בניטו מוסליני

והוקמה  ,ות הברית לאיטליה הודח מוסלינישל בעל ןלצד גרמניה. עם כניסת

באיטליה משאל עם בשאלת המלוכה, ורוב  נערך 1946ממשלה דמוקרטית. ביוני 

  העם בחר במשטר רפובליקני.
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  טופוגרפיה

בצפון מגן הרכס  .גבעותמבנויה מהרים והיא אי צר בצורת מגף. -איטליה היא חצי

מתחיל  ,מדרום ,מקיה של איטליההגדול של הרי האלפים על עמק פו הגדול. במע

, העובר לכל אורך המגף. איטליה כוללת בתוכה גם איים פחות רכס הרים תלול

געש ה: סרדיניה וסיציליה ההרריים. בסיציליה קיים הר ביניהם רבים, הגדולים

  אטנה. פו הוא הנהר הגדול ביותר באיטליה. –הפעיל הגבוה ביותר באירופה 

  

  כלכלה

וצרות טבע. יש מעט מכרות ברזל, אך תפוקתם מספקת רק חלק איטליה ענייה בא

קטן מצורכי המדינה. הים מספק מלח בשפע. במחצבות קררה מופק שיש (מן 

מאפשרים כוח חשמלי לתעשייה. למרות  ,המצויים בשפע ,היקרים בעולם). המים

מן המפרנסים כיום עובדים בתחום: הדרום היה  28%הפוטנציאל החקלאי רק 

ה, נעליים, בגדים, יינות, ּפָ ְס כגון: מכוניות פיאט, וֶ   – עני. מוצריה של איטליהונשאר 

נמכרים בכל העולם, אך איטליה עודנה מייבאת יותר משהיא  –רות שמן זית ופֵ 

  מייצאת.

  

  תרבות

        ני וחברתי. האיטלקים גאים בתרומתם לתרבות העולמית ָר ן, עֵ נָ העם האיטלקי מחֹו

ישנם הרבה מוזאונים, כנסיות, ארמונות  ,)מהודכאלנג'לו וכוינצ'י, מי-(דה

 אחת לשנתיים תערוכה של אמנים מכל העולם. נוסףמקיימים ואנדרטאות. בוונציה 

לאומיים, והאופרה והתאטרון - ן, מקיימים באיטליה פסטיבלים ביעל כך

  .מאוד האיטלקיים מפותחים

  

  יהודים

קופה הרומאית במאה השנייה לפני היהודים הראשונים התיישבו באיטליה בת

הספירה. בתקופה זו ישבו רוב היהודים בעיר רומא ובדרום הארץ לאורך הדרכים 

זכו יהודי  1848המסחריות. עם התפשטות הנצרות הורע מצבם של היהודים. בשנת 

איטליה לאמנציפציה מלאה, אך איבדו את האוטונומיה הפנימית שלהם. בשנים 

רתו היטלר ו יהודי איטליה משוויון זכויות מלא, אך משּכָ הראשונות לפשיזם נהנ

שאיטליה תנהיג את חוקי נירנברג בתחומיה.  ,, לחצה גרמניה1938 -ומוסליני ברית ב

לאחר קום  יהודית ונמנע מלבצעה.-העם האיטלקי סלד ברובו מן החוקה האנטי

  יהודים. 40,000 -יהודים לארץ. כיום גרים באיטליה כ 3,000 -המדינה עלו כ


