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 הטי  ַאiקרטי של מ  ל  חופה הד  ימים ב 9בן סיור 

Provincia Dalmatia 

 

 מבוא

לבין  (Croatia) הטי  ( בצפונה של קרוַאIstriaה )יטר(, שבחצי אי איס  Pulaה )ל  ּובין פ

קמ' של חוף  500-( שבדרומה, מפרידים כ(Dubrovnik/Ragusaה   ס  ּוגרובניק/ר  ּוּבד

להפליא, המאופיין באין ספור מפרצים, מפרצונים וצוקים מיוערים. קטע חוף זה של יפה 

( זרוע מאות רבות של איים, שחלקם  מרוחקים מאות Adriatic Seaטי )ריַאד  הים הַא

מטרים בודדים בלבד מהחוף. הגדולים בין האיים מיושבים ואילו אחרים נראים כאילו 

 רגל אדם לא דרכה בהם מעולם. 

זה מפתיע שחוף מעין זה, היה מאז ומעולם יעד להתישבות, ואכן בעת העתיקה אין 

ה, טי  (. חופה של קרוַאemporiaהוקמו לאורכו עשרות ערים, מושבות ותחנות מסחר )

כפי שאנו מכירים אותו היום, נקרא בעבר בשמות שונים. היוונים והרומאים קראו לו 

ה יטמ  ל  ( ולבסוף ד  Illyricum/Illyriaה )יליר(, לאחר מכן איLiburniaה )רני  ּבּותחילה לי

(Dalmatia עם פלישתם לאזור של השבטים הסלבים בשלהי המאה הה' לספירה .)

(. בשל קרבתה של איליריה לאיטליה היה Croatiaטיה )נוסף שם חדש והוא קרוַא

לרומאים עניין מיוחד בחבל ארץ זה. השבטים האילירים לא ויתרו בנקל על עצמאותם 

א' לפנה"ס( עד שעלה בידם לכבוש את -ונדרש מהרומאים מאמץ צבאי ממושך )מאות ג'

בראשית תקופת הקיסרות שונה שם  ה איליריה".איליריה וליסד בה את "פרובינקי  

 .Provincia Dalmatia-הפרובינקיה ל

ם הרומי הורגש ביתר שאת באזור ּומשבר המאה הג' לספירה, שעבר על האימפרי

(, שקרואטיה ממוקמת במערבו. אזור זה היה חשוף להתקפות The Balkansן )ק  ל  ּב  ה

(. דווקא בעת ההיא עלו (Danubeה  ּוּב  נרים שמעבר לנהר הד  ּב  רּב  של השבטים ה

משורות הצבא כמה וכמה מפקדים מוכשרים ונועזים, אשר הצליחו תוך כדי מאבקים 

 רים. ּב  ר  ּב  בטים הם ולבלום את פלישתם של השּוקשים  לגונן על גבולות האימפרי

 Diocletianus( )311-244ס )ּונטיַאמבין מפקדי צבא אלה הגדיל לעשות דיוקל  

, כשהוא 305ובשנת  284(, אשר עלה לשלטון בשנת Salonaה )לונ  לספירה(, יליד סַא

בשיא כוחו, ויתר על השלטון ובילה את שארית ימיו בארמון מבוצר, שהוקם למענו 

ס אין אח ורע בהיסטוריה ּונטיַא. למעשהו זה של דיוקל  (Split/Spalatumבספליט )

פורמות מרחיקות לכת ם וערך ר  ּוס ייצב את גבולות האימפריּונטיַאהרומית. דיוקל  

במבנה הצבא, במנהל הקיסרי ובכלכלה.  (Tetrarchy), ם ּובמשטר האימפרי

תיקוני פורמות עלו יפה,  ההיסטוריונים מאוחדים בדעתם, שעל אף העובדה שלא כל הר  

ם הרומי והאריכו את עצם קיומו ּוס עצרו את שקיעת עוצמתו של האימפריּונטיַאדיוקל  

 שנים. 150בעוד 
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( במאות הה' Slavs( והסלבים )Avars(, האוורים )Ostrogothפלישות האוסטרוגותים )

ה. מכאן ואילך עבר האזור מידי יישות מדינית אחת טי  מ  ל  והו' לספירה פגעו קשות בערי ד  

שושלתיים, אך לא פעם תוך כדי מאבקים -עותה, לעתים בעקבות מו"מ והסכמים ביןלר

נגריה ּונטיים, ובעקבותיהם באו מלכי היז  ּבומלחמות. תחילה שלטו כאן הקיסרים ה

(, גם אם לא Ottoman Empireם העות'מאני )ּוריליקה הימית של וונציה. האימפ  ּבפווהר  

רוב שטחה  1527-הורגשו היטב. החל ב שלט כאן ישירות, השפעתו וקרבתו המאימת

טיה נכלל בתחום שלטונה של השושלת של קרוַא

(. המלחמות (Habsburgsגית  ר  ּבּוסּב  הה  

לא פסחו על האזור,  (1815-1792) הנפוליאוניות

אשר במרוצת שנים אחדות נשלט על ידי הצרפתים, 

(. 1815ה )ס וינ  גר  אך חזר לידי האוסטרים בתום קונ  

 עם סיוםטיה הגיע לקיצו רק טרי בקרוַאהשלטון האוס

 (. 1918מלחמת העולם הראשונה )

ליקה הימית של ּבבּופבמסכת מדינית סבוכה זו מקום מיוחד שמור לר  

 7-(. ראשיתה של זו עוד במאה הMaritime Republic) of Ragusaרובניקּוּבה/דס  ּוגר  

 לספירה והשפעתה המדינית באזור מורגשת היטב החל במאה

ה עולה בהתמדה, כשהיא ס  ּוגה הימית של ר  ליק  ּוּבפמכאן ואילך כוחה של הר  . 12-ה

ה מכירה ס  ּוגר   14-וה 13-הנתפסת בעיני וונציה כמתחרה של ממש. אמנם במאות 

היא כבר מנהלת מדיניות מסחרית וצבאית  15-בעליונותה של וונציה, אך החל במאה ה

ם העות'מאני וכורתת ּוהאימפרי עצמאית לחלוטין וחותמת על בריתות והסכמי סחר עם

(, במטרה לצמצם את השפעתה של Anconaה )קונ  נ  ה הימית של ַאליק  ּוּבפברית עם הר  

 טי ובים השחור. דריַאוונציה בים הַא

טיה, הם ערי של קרוַאטי מ  ל  הד  האתרים בהם נבקר במסגרת סיורנו בחופה  שתכל ש

וייחודי ההשפעות השונות שעיצבו את החוף ובכל אחת מהערים באות לידי ביטוי מרתק 

נית במרוצת מאות בשנים, החל בארכיטקטורה רומית, דרך הסגנון ּבדמותן האור

רוק. ערים אלה ממוקמות בנוף קסום ויופיין ַאּבהרומנסקי והגותי הוונציאני, ועד ל

 ני( שובה העין והלב גם יחד. ט  ק  ל  הקטי )ל  ק  הא  

מוכתב על ידי  הכלולים במסלול סיורנו יםסדר הביקורים בששת האתרים ההיסטורי

נתחיל . צרה וארוכה ףרצועת חושהיא , (Dalmatia) הטי  מ  ל  של ד   ה הגיאוגרפימתאר

, לבין בהם נבקרהאתרים (, ראשון Pulaפולה )בצפון ונסיים בדרום. נזכיר, שבין 

  קמ'. 500-מפרידים כשם נסיים הסיור, רובניק, ּוּבד

 

 פרופ' ארתור סגל. -מדריך הסיור 

 ©פן סטפנסקי -התמונות צולמו על ידי פטר
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 תכנית הסיור

 

 19:10-ונחיתה ב 16:40: המראה 10.6.19הטיסה לזאגרב 

 *יתכנו שינויים בשעות הטיסות

 

  –, יום שני 10.6.19-: ה1יום 

 יסה לזאגרב וסיור במרכז העירט

 

 (. Zagreb) ּבר  ג  זַא -תל אביב טיסת ערב: 

, נערוך ּבר  ג  טיה ניסע למרכז זַאלאחר שננחת בבירת קרוַא

, סיור קצר במרכז העיר העתיקה ונתרשם מהקתדרלה

, כפי , אך המבנה המרשים11-ראשיתה עוד במאה הש

שהושלמו  ,פרי שיקום ושחזור אינו אלא שהוא היום,

הניצבים  ,יםתמירה המגדלים שני .20-בראשית המאה ה

מעט  .מ' 108מתנשאים לגובה של בחזית הכניסה, 

 קתדרלות באירופה מתנשאות לגובה ניכר מעין זה. 

 כל ארוחת ערב מאוחרת ונישאר ללון בעיר.נא

 .Hotel Panoramaנלון בעיר במלון * 

 

ִביֶצה -, יום שלישי 11.6.19-: ה2יום  ִליט   פארק פ 

 

, מן (Plitvice) הביצ  פליט  רק לאומי( )פַא טבעהשמורת וניסע ל ּבר  ג  נצא מוקדם מזַא

אגמים  16קמ"ר( נמצאים  295רופה. בשטחה המיוער העצום )יהיפות במרכז א

המחוברים על ידי אין ספור מפלים ויובלים. כל אלה יוצרים נופי מים קסומים.  ,מדורגים

 .לים סדורים שבילים ומסלולי הליכה מהנים ונוחיםפבין האגמים והמ

או במלון אחר של הרשת, ברמה דומה, בעיר רייקה  Hotel Imperial* לינה במלון 

Rijeka 

 

ה -, יום רביעי 12.6.19-: ה3יום   פּול 

 

ה אשר בחצי האי איסטרי   ,(Pula) הל  ּופסיור מקיף ב

(Istria). 

 (colonia) הוא שייסד כאן קולוניה ,הוא ,ס קיסרּוליּוי

 Colonia, והעניק לה את שמה:של חילים משוחררים
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Pietas Iulia Pollentia Herculanea  תמשגשגו החשוב עירל הל  ּופהפכה . עד מהרה .

גמוניה של וונציה היא רים, אך תחת הה  ּברּבהתערער בעקבות פשיטות ה אמנם מעמדה

ה הגיעה לשיא פריחתה בשלהי המאה ל  ּושבה להיות בסיס ימי ותחנת מסר חשובה. פ

המלחמה , כאשר שמשה בסיס ימי מרכזי עבור צי 20-ובראשית המאה ה 19-ה

 רי(.  נג  ּוה-סטרוֹורגי )אּבּוסּבהה  

( השמור להפליא. בהמשך נראה amphitheatrumון )תחיל באמפיתיאטריסיורנו בעיר 

(, שאף הוא מצטיין בהשתמרותו Augustusס )ּוסטּוגּוובו מקדש א( (forum ם ּואת הפור

בה נמצא מוזיאון  ,תיקהעהמעולה. בדרך למצודה וונציאנית המתנשאת מעל העיר ה

 Punishmentנראה כמה וכמה אתרים נוספים, ביניהם רצפת פסיפס מרהיבה ) ,מעניין

of Dirce.ה נעצור לדקות ל  ּובטרם נעזוב את פ (, שני שערים עתיקים ותיאטרון רומי

מגדולי , אחד (James Joyce) אחדות ליד בית קפה קטן בו נהג לבקר ג'ימס ג'ויס

, עת 1904ה חודשים אחדים בשנת ל  ּולה בפי. ג'ימס ג'ויס ב20-הסופרים של המאה ה

 שימש כאן מורה לאנגלית.

או במלון אחר של הרשת, ברמה דומה, בעיר רייקה  Hotel Imperial* לינה במלון 

Rijeka 

 

 (Zadarזַאדַאר ) -, יום חמישי 13.6.19-: ה4יום 

 

 ( Zadarר )דַאזַא -: רייקה נסיעה

 .רדַאזַאבעיר העתיקה של מקיף סיור 

מ'.  550-כהמירבי מ' ורוחבו  1100-. אורכו כניר ממוקמת בחצי אי, שמתארו מלבדַאזַא

)אתר ובה כמה וכמה שערים מרשימים. מערכת ביצורים זו העיר מוקפת חומה איתנה 

מהווה עדות מאלפת לעוצמתה של וונציה, אשר דאגה לביצורה של מורשת עולמית( 

עיקר תשומת הלב בסיורנו בעיר  ,ואכן .עות'מאניהאיום הלאור , 16-ר במאה הדַאזַא

יתה עוד במאה שר היסטוריה ארוכה, שראדַאיופנה לאתרים ימי ביניימים, למרות שלזַא

, הן בתקופה  Colonia Iulia Iaderנקראה יאכשההן בתקופה הרומית, לפנה"ס.  9-ה

  .ר שמרה על מעמדה הרםדַאזַא נטית,יזַאּבה

שנבנה בימי  ,םּור יתחיל במרכזה של העיר, שם נראה את שרידי הפורדַאסיורנו בזַא

עגולה, ה St. Donatusנסיית ּכבקרבתו נמצאת  .לפנה"ס( 1-)המאה ה סּוסטּוגּוא

בו מרוזכים ומוזיאון ארכיאולוגי מעניין ממוקם . לא הרחק מכאן 9-שהוקמה במאה ה

שנתגלו בעיר. עיקר תשומת הלב בסיורנו  ,ממצאים, בעיקר אלה בני התקופה הרומית

קתדרלה ב , אך לא נוותר על הביקורנקדיש כאמור לביצורים ולשערים הוונציאנים

   .הרומנסקית

 או במלון אחר של הרשת, ברמה דומה Hotel Ilirijaבמלון  לינה בזַאדַאר *
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  סיור בעיר טרוגיר -( Krkaשמורת קרקה ) -, יום שישי 14.6.19-: ה5יום 

 

. (šibenikניק )ּב  יׁשעיר שבסמוך ל ,Krkaשל  )פארק לאומי( ר לשמורת טבעדַאמזַא יסענ

, ותהילתו באה לו בזכות שבעה מפלים,  Krkaהפארק הלאומי משתרע לאורכו של נהר

 Roški Slap בדרום השמורה ומפל  Stradinski Bukכשהמפורסמים בהם, הוא מפל 

  שבצפונה.

של טרוגיר המקורי שמה . (Trogirנמשיך בדרכנו לטרוגיר )בתום הביקור בשמורה 

(Tragourion ) גזור מהמלה היווניתtragos שפירושה תיש. ואכן, טרוגיר נוסדה במאה ,

לפנה"ס על ידי מתישבים יוונים. בתקופה רומית היא נודעה בנמלה המצויין. החל  3-ה

ה, אשר הטביעה על נוף טרוגיר נכללה בתחום שלטונה של וונצי 15-בראשית המאה ה

כנסיות, בתי המגורים העל שלל של טרוגיר  מרכזה העתיקואכן, העיר חותם בל יימחה. 

 .כאתר מורשת עולמית1997בשנת ובניני הציבור שבו הוכר 

מ'.  600 אינו עולה עלמ' ואילו רוחבו המירבי 1000 -כשאורכו  ,גיר בנויה על איֹוטר

במזרחו של האי וכאן ייפתח סיורנו.  ממוקמותהקתדרלה והכיכר הראשית של העיר 

-הוחל במאה ה( St. Lawrence)לורנס הקדוש ל מוקדשתה ,בהקמתה של קתדרלה

 המעטר את שער הכניסה הראשי( portal)ל ט  ר  ֹובזכות הפ בא להפרסומה העולמי . 13

בטרוגיר אין הרבה מקבילות גם  לט  ר  ֹול הפש מלאכת הפיסול המופלאהל. אל הקתדרלה

סצנות מסיפורי המקרא והברית ה בין קתדרלות המפורסמות בצרפת או באיטליה.

מיומנות וברגישות נדירה על ידי אמן מקומי, שאף דאג לחתום את שמו. פוסלו בהחדשה 

בהמשך הסיור בטרוגיר נראה מצודה השמורה היטב, מוזיאון מקומי קטן, אך מרתק, 

  .יני ציבור וכנסיות אחדותבנכמה וכמה 

 פליט בערב נעזוב את טרוגיר, כשפנינו לס  

 *Hotel Park 5* לינה בספליט במלון 

 

  ספליט -( Solinסולין ) -, יום שבת 15.6.19-: ה6יום 

 

 היום הוא סוליןליעדינו הראשון 

(Solin),  לונ  היא סַאהלא( הSalona) 

אתר ארכיאולוגי רחב  לפנינו. העתיקה

 סמוך לספליט.המשתרע ב ,ידיים

 Martia: המלא ובשמה הרומי ,הלונ  סַא

Iulia Valeria Salona Felix,  נוסדה

ס קיסר עצמו )ראה לעיל, ּוליּויידי על 

ה לונ  סַאה(. ל  ּוייסודה של פסיפור את 

 Provinciaה )טי  מ  ל  בירת פרובינקיה ד  במרוצת הזמן הפכה לשגשגה בתקופה הרומית ו
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Dalmatia). לספירה(. עם הקמתה  305-284 )שלט: סּונַאנולד הקיסר דיוקלטיה לונ  בסַא

אך היא  ,ירד הלונ  של סַא בראשית המאה הד' לספירה, מעמדההסמוכה פליט של ס  

 נטית.יז  ּבמרכז שלטוני חשוב עד שלהי התקופה ה המשיכה לשמש

ה נחפרה בחלקה ושרידיה החשופים והשמורים היטב מפוזרים על פני שטח נרחב לונ  סַא

כנסיות שלוש תיאטרון, גשר רומי, שער עיר וקטעי חומות, ם, ּווכוללים אמפיתיאטרון, פור

 יזנטיות ולבסוף אתרי קבורה אחדים.ּב

נבקר  ,ואם הזמן יאפשר זאת ,( הסמוכהSplitפליט )ה, ניסע לס  לונ  בסַא סיורבתום ה

( המקסימה של Rivaנערוך סיור רגלי בטיילת ) . בערבבמוזיאון הארכיאולוגי המקומי

 *Hotel Park 5* לינה בספליט במלון ספליט. 

 

  ספליט -, יום ראשון 16.6.19-: ה7יום 

 

 .(Split) יום זה יוקדש כולו לעיר העתיקה של ספליט

תושבים(,  200,000-)כשל היום היא עיר גדולה למדי  העתיקה( Spalatum) ספליט

 סּונַאטיאשר התפתחה סביב גלעין עתיק, הלא הוא ארמונו המבוצר של קיסר דיוקל  

(Diocletianus) כאן מוגן היטבבמפרץ  על שפת היםלספירה  305בשנת , אשר הוקם .

ס את שש השנים האחרונות לחייו, לאחר שפרש מרצונו מכס הקיסרות. ּונַאיטבילה דיוקל  

בין היותו  המשלב ,הוא מכלול בנייה ייחודי )אתר מורשת עולמית( הארמון המבוצר

ראה העיקרי הוא ארמון רחב ידיים לבין תיפקודו כמבצר. על אף העובדה שמקור ההש

 רומי. האין מקבילה באימפריום מבנה זה מחנה הלגיון, הרי של

ציר מ'.  X 190 215 בנוי אבן גזית, שמתארו מלבני ומידותיוהלפנינו מתחם מבוצר 

אל  איתנים.ת קירות האבן חוזקו בארבעה מגדלים פינתיים עארבדרום. -האורך הוא צפון

ארבעת של הקרועים במרכזם  ,ארבעה שעריםהמתחם המבוצר ניתן היה להיכנס דרך 

הוביל הישר אל הארמון  ,הפונה אל הים ,הקירות של המתחם. השער שבקיר הדרומי

חללו הפנימי של המתחם המבוצר חולק . התושביםיתר שירתו את ואילו יתר השערים 

 שהצטלבו במרכז עמודים, על ידי שני רחובותבצורה סימטרית לארבעה רובעים 

ושניים  ,הארמון על כל אגפיואת יושבי הדרומיים שמשו  הרובעים שני. המתחם

בשטח הפנימי של  ,אכלסו את חיילי המשמר ואת המשרתים. בנוסף לכך הצפוניים

ס. זה האחרון שרד ּונַאם של דיוקלטיּוליאוסּווהמא אחדים המתחם הוקמו מקדשים

  ימי הביניים לקתדרלה.בבשלימותו והפך 

 ,ינו נשתמר בצורה יוצאת דופן. תוך כדי סיורנו בין החומותהמכלול הייחודי שלפנ

עין בין השרידים הרומיים, השובה  בנתרשם משילו ,השערים ומכלולי הבנייה השונים

נוס מצליח להדהים ַאנו של דיוקלטיארמו ,ואכן .יותרת אוחרולבין תוספות הבנייה מ

 .חי ותוססרובע מגורים גם ומוזיאון אתר ארכיאולוגי, בעת ובעונה אחת בהיתו  אותנו

 ארכיאולוגיים באירופה.האתרים הין אח ורע ב וב מעין זה איןללשי

 Hotel Lero*לינה בדּוּברובניק במלון רובניק. ּוּבד-ספליט :נסיעה אחה"צ
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 דוברובניק –, יום שני 17.6.19-: ה8יום 

 

, )אתר מורשת עולמית( (Ragusa) רובניקּבּוהיומיים האחרונים בסיורנו יוקדשו לד

(. (Maritime Republic of Ragusaה ס  ּוגהימית של ר  ה ליק  ּוּבפבירתה הגאה של ההר  

-וה 13-. במרוצת המאות ה10-זו מוזכרת לראשונה במקורות ההיסטוריים כבר במאה ה

 היא מכירה בהגמוניה של וונציה,  14

מדינה עצמאית, כשהיא -ה( מכריזה על עצמה כעירס  ּוגרובניק )ר  ּוּבאך עד מהרה ד

רובניק מצליחה ּוּבד הפועלים באגן הים התיכון. מיטיבה לתמרן בין הכוחות השונים

תוך כדי  ,לקיים את עצמאותה המדינית ולנהל קשרי מסחר ענפים באגן הים התיכון

מאנית ועם 'רקיה העותּובריתות עם טלא מהססת לכרות גם אך  ,ניהול עימותים צבאיים

אניות  רווחי הסחר הימי הופנו לרווחת האזרחים, לתחזוקת ליקה של וונציה.ּוּבהרפ

, שהייתה ממוקמת מספנה משוככלתרובניק, בּוּבקרב, שנבנו בדהאניות הסוחר וגם 

  בסמוך לנמל.

קמ'(, אשר שרד  2 כמעט העיר הוקפה במערך ביצורים מתוחכם ואדיר מימדים )היקפו

 בשלמותו. לביצורים מרשימים אלה נקדיש תשומת לב רבה בסיורנו. 

שהעיר תוכננה בקפידה. טיב הבנייה המשובח רשת הרחובות המרוצפים אבן מאשרת 

מזרקות העירוניות, כל וה ,כנסיותהליקה, הביצורים, אך גם ּוּבשל בניני השלטון של הרפ

 מנים הועסקו במפעלי הבנייה השונים.ּואלה מעידים שמיטב הא

כשאנו מתקדמים משער  ,רובניק נתמקד במרכזה של העירּוּבסיורנו בדלביום הראשון 

לעבר הכיכר  , כשפנינו(Stradunרחוב הראשי )ה, לאורך ((Pile Gate מערביההכניסה 

 Sponza( הסמוכה לנמל. כאן נראה את מבני השלטון )Luža Squareהראשית )

Palace & Rector's Palaceובהמשך נבקר בקתדרלה וב )-St. Blaise's Church .

ד מהם באחרובניק נמצאים שלושה מנזרים. אם הזמן יאפשר זאת נבקר ּוּבבד

(Dominican Monastery or Franciscan Monastery .) ,נבקר גם בבית כמו כן

והוא מהווה עדות  1352הוקם בשנת  זה הכנסת הנמצא בלב ליבה של העיר. בית כנסת

  שנים.במרגשת לקיומה של קהילה יהודית, שפרחה ושגשגה בעיר במרוצת מאות 

 Hotel Lero*לינה בדּוּברובניק במלון 

 

 דוברובניק -, יום שלישי 18.6.19-: ה9יום 

 Maritimeרובניק. הביקור במוזיאון הימי )ּוּבהיום נשלים הסיור באתריה של ד

Museumרובניק. ּוּב(, הסמוך לנמל, יבהיר כיצד נבנה וכיצד נוהל כוחה הימי של ד

 רובניק.ּוּבלבסוף נערוך סיור מקיף על חומות העיר, שיהיה בו משום סיכום ביקורנו בד

 

********************************* 
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      קרואטיה
 נתונים כלליים:

  מטבע: קונה    השפה: קרואטית  עיר הבירה: זגרב

 ראש המדינה:      שיטת ממשל: פרלמנטרית

 President Kolinda Grabar-Kitarović  :2015משנת 

 2016משנת:   Andrej Plenkovic ראש הממשלה:

 יחיד בית - הפרלמנט מבנה 

 המפלגות מערכת 

 מינימלית זוכה קואליציה - ממשלה סוג 

 יחסית - בחירות שיטת 

 ביחס לישראל      קרואטיה           
o בעולם 151   בעולם( 125) 56,594: שטח 

 
o בעולם 98  (128מיליון )בעולם  4.3: אוכלוסייה 

 
o בעולם( 35) 36,250$  בעולם( 58) $ 24,095: תמ"ג לנפש 
o בעולם( 19)  0.899 בעולם(45)  0.827: מדד הפיתוח האנושי 

 
o בעולם( 30) 7.79  בעולם( 60) 6.57: מדד הדמוקרטיות 

 
o בעולם( 87) 30.26 בעולם( 69)  28.94: העיתונות מדד חופש 
o בעולם( 31) 72.2  בעולם( 92)  61:מדד החופש הכלכלי 

 
o בעולם( 36) 61  )בעולם 62)  48מדד תפיסת השחיתות 

 
o בעולם( 103) 42.8  בעולם( 27)  30.8: )חוסר שוויון( מדד ג'יני 
o בעולם( 69) 78.9 בעולם( 138) 50.6: מדד המדינות השבירות 

 
o בעולם( 19) 75.01 בעולם( 41) 65.45 :מדד איכות הסביבה 

 
o בעולם( 56) 27.5% בעולם( 110)  18.5%: ייצוג נשים בפרלמנט 
o בעולם( 85) 19%  בעולם( 77)  20% :ייצוג נשים בקבינט 

o  
 כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה )ע"ר( ©

https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/states/croatia/#tab002
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/states/croatia/#tab003
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/states/croatia/#tab004
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/states/croatia/#tab005
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/land-area/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/population/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gross-domestic-product/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/human-development-index/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/democracy-index/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/world-press-freedom-index/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/economic-freedom/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/cpi/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gini-coefficient/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/failed-states-index/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/environment-index/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/women-in-parliament/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/women-in-cabinet/
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 היצֶ בִ יט  לִ הפארק הלאומי פ  

 

 
 

 1914גלויה משנת  -האמפיתיאטרון  -(Pula) הל  ּופ
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 מפת האתרים -פולה 

 

 
 מידע כללי על פולה:

. נפש 90,000ופולין חיים ת בגודלה בקרואטיה. במטרנפש, השמיני 57,460העיר הגדולה בחבל איסטיה, 

קרואטים והיתר: סרבים, איטלקים, בוסנים,  70%שנה. הרכב:  78. תוחלת חיים 0.219%ריבוי טבעי שללי: 

ימי גשם  13מ"מ גשם, במהלך  53מעלות,  25מזג האוויר בחודש יוני: טמפרטורה ממוצעת . סלובנים

 מעלות.  23בממוצע, טמפ' הים 
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 1914גלויה משנת  -מקדש אוגוסטוס  –פולה 
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 ( הצעת שחזור לאמפיתיאטרוןPulaפולה )
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 מפת אתרי זאדאר

 

 
 

 

 סמל העיר )משמאל(  העיר זאדאר: 

   Zaraאיטלקיתב ;  Iaderלטיניתב

 נפש, השישית בגודלה בקרואטיה 75,000-כ

 בירת מחוז זאדאר והחוף הדאלמטי הצפוני

ביצורי זאדאר מימי השלטון הוונציאני הוכרזו כאתר 

 מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.

 .14-ודית בעיר מאז המאה היש עדויות לקהילה יה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA


 

 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

  מסעות לארצות התרבות  – עולמי תגליות
   7670105, פארק המדע רחובות 24, ת"ד 5רחוב אופנהיימר מיסודה  של  עמותת  מכון ישראלי  לארכיאולוגיה, 

   tagliot@tagliot.com; 08-9101712; פקס: 08-6611330טלפון: 
www.tagliot.com 

 

 

 מפת אתרי טרוגיר

 

 
 

 סמל העיר )משמאל(   Traguriumלטינית ; Traù איטלקיתהעיר טרוגיר: 

 מיטות בתי מלון 20,000בעיר   13,000-מספר התושבים כ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
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 תכנית האמפיתיאטרון  - Salona -ה נ  אלֹוס  
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 תכנית והצעת שחזור –ארמון דיוקלטיאנוס בספליט 

 
 ספליט: העיר

    Spalatumלטיניתב 

    Ασπάλαθος יווניתב

   Spalatoאיטלקיתב

 

 מ"מ 900-משקעים בשנה כ, 220,000-תושבים: כ

 דלמטיה והיא השנייה בגודלה בקרואטיה-העיר משמשת כבירת מחוז ספליט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA
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  ,The Athlone Press, London 1963, p.231, A History of ArchitectureB. Fletcherמתוך: 
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 ( בספליטPorta Aureaשער הזהב )

 

  
 שער הזהב בארמון דיוקלטיאנוס,

 .Spalato, Splitספליט  

A. Boëthius, J.B. Ward-הצעת שחזור, מתוך: 

, Etruscan and Roman ArchitecturePerkis, 

Hermondworth 1970, fig.201 

 לטיאנוסשער הזהב בארמון דיוק

 ,Diocletian's J.J. Wilkesהצעת שחזור, מתוך: 

, Oxford 1993, fig.3Palace, Split 
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 בספליט תכנית ארמון דיוקלטיאנוס

 

 

 
 תכנית ארמון דיוקלטיאנוס מתוך:

A. Boëthius, J.B. Ward-Perkis, Etruscan and 

Roman Architecture, Hermondworth 1970, 

fig.200 

 

 

 תכנית ארמון דיוקלטיאנוס בספליט

ביניימית -שרידי הבנייה רומית על רקע הבניה הימי

 ,Diocletian's Palace, SplitJ.J. Wilkes ,מתוך: 

Oxford 1993, fig.2 

 

 

 

-פסל הקיסר דיוקלטיאנוס, העתק שיש מהמאה ה

 , פירנצה, איטליה17

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus 

 ? 236: נולד בשנת

 בעיר סאלונה, בדלמטיה

 לספירה 284עלה לשלטון: 

היה הקיסר היחיד בהיסטוריה של רומא שפרש 

 לספירה 305במאי, שנת  1-מיוזמתו ב

 311בדצמבר  3-מת ב

 Priskaשם אשתו: 

 Galeria Valeriaשם בתו: 
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