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שקשההתרחשותשלכסוגמוזכר
מדוברכאלובחשיבותה,להפדז

טראמפדונלדהנשיאכביקורהיה

כולוהעלםעיניכאשרבישראל,
הזה.לביקורנשואות

הקיסריהביקוראודותעלשלמדנואחרי
בדעתנולפתעעלתהכארץ־ישראל,

שלפניומקבליכץשמאהאפשרות

גםאולינמצאוהמהלל,הגרמניהקיסר

זיכרץ־יעקבהצעירההמושבהשלנציגקם
כניסיץבלשי׳,׳מסעהחלואלךומכאן
הזאה.המסקרנתלשאלהתשובהלקבל

ביןקשריםנוצרוכילדעתלמדנוככר
המושבה־הגרמנקתלכץזיברץ־יעקב

גרמניזםכעלי"מקצועשהריבחיפה,

כיה־להקמהשונותבעבודותהועסקו

הכנסת

$TS1$כיההכנסת$TS1$

$DN2$כיההכנסת$DN2$אףשלהםכבירונציגיעקב׳׳אהל
חנוכהכטקסאודח"הככודלהידהזכה

וגם1886כשנתהמקומיכיה-ההפלה

ובאוהתכנסוהמושבה,מייסדיכיזכרנו

שללקרקעעלייתםטרםכחיפהתחלה

,1882כשנת׳ומארץ׳

יחסיתהקצרלמרחקהודותלכך,מעבר

כ"8-6זיכרץ־יעקב,לכץהיפהכץ

המושבהאנשיעשוכלבד,רכיבהשעות

אלהומכלתדירותוחזרהלחיפהרובם
בנסיכותכילהניחסכירכיהשתכנענו

להניחהיהטכעיאךשנוצרו,ההיסטוריות
לקבלת-יגיעדכרץ־יעקבמחושבימיכי
ה-2וילהלםהקיסרהגעתלכבודהפנים

בחיפה.

נמצאובכללאםהללו,הנציגיםהיומי

הקיסרפנילקבלהגיעוהאםכאלה?
שעשואולטקסשהוזמנולאחרורעייתו

פניואתקיבלוכיצדעצמםדעתעלזאת

שלחלקםהיהומהבחיפההקיסרשל
הזה?ההיסטוריכאירוע׳הזיברונים'

הבילוש"ההיסטורי׳ל׳מסעיצאנוטרם
שהוכלמהביקורמעטלשחזרנזדשנו

שדאפהמפגשאודותעלללמודלניסיון

ולהלםהקיסרלכץדברץ־יעקבנציגיכץ
באוקטוברב-1ארצהשהגיעה-2

אתלחזקביקשהגרמניהקיסר.1898

-ישראלבאד!,העות׳מנישליציבות
אותושפקדהמשכרבעקבותשנחלש

שלבמעמדהלתמוךורצה(7818)כבלקן

הכנסייהוכעיקרהנצרות

לעודדלרצוןכמקבילהפרוטסטנטית,
כאק,והיהודםהנוצחםהמתיישביםאת
העות׳מנית.האימפדהשלקדסתהלקראת

ארגץהקמתהקיסראישר1889כשנהככר
ותרקושרברהירושליםדתיני-רמ

כךדת,פרוטסטנטכנסיותלהקמתומכנים
ארצה.להפליגלמכבירסיבותלקיסרשהיו

כולההסביכהועלהגרמנית

בעיתונותפורסמוכברמכן,לאחרמהוזמן

הגעתאהשסיקרורכותבהכותהגרמנית

תמונהמהםוהצטיירהיפהורעייתוהקיסר

ותפארה.הודחכה

כקונסליהקכלה-פניםנערכההיוםלסהרה
אההקיסרשיבחזהובמעמדהגרמנית

להפדחשהצליחוהגרמנוםהמתיישבים
האופיעלולשמורשוממה׳אדמה

לקיסוהסביםקבים
כלהpאהעברההביקור-הקיסדלקראה

הדרךהוכשרהתקדם,חסרמסע-ניקיזן
מקושטחדשותכרכרותהובאוליפו,מחיפה
ירושליםכץקו-טלגרףהותקןואפלו

שימוש.ללאדברשלכסופושנותרלידתו,

התחלווחיפהופו

שלספינתופניאהלקבלהזכותעלביניהן

דנההעלעלדתהחיפהשלוידההקיסר

סמוךששכנה-הגרמניתושבכזבוה
הארכיטקטעל־ידימיוחדמזחהוקםלנמל.
כאורך-הגרמנית,ושבמהשומכרגוטליב
גרםוהותקןמטרוםוברוחבמטר85של

מלידההפגועלקיסר,לסייעמיוחדמדרגות

הגרם.שלביבמעלהלטפסכורועו,

׳יוםבחיפההוכרז!898באוקטוברכ-1

הקיסרירדוכאשרהביקור,לקראתשכהץ׳
ודהויקאוגוסטורעייתו2-ולהלם

שהובלהמהספינה,לדם(של)הוריהם
ומשםלככוהםשהוקםהמוחלעבראותם

התקבלהקיסדהזוגהחדש.לגרם־המדרגוה
תושביםמאותולעינימשתתפיםרבבטקס

שלאהמושכה-הגרמניתאנשיובהםנרגשים
הגעתונובחהתלהבותמרובנפשםידעו

אחרהובלהקיסדהזוג׳שלהם׳.הקיסרשל

המושבה-עללתצפיתהכרמללמרומיכבוד

הזההסיפורשל%^^חלתו

ליתראומשום־מקום,
0 Iשגלינוכעניץידוק די

הנמשכיםכקשדם'מכברלא

לפנילא^ישואלגרמניהכץ
נזכרנוראזשנהמ-02!י־נזתד

כיותרהדרמטייםיםידעהאכאחד

שלביקורועםכאן,שהתחוללו

ורעייתוה-2דילהלםהגרמניהקיסר

.piaויקטוריהאוגוסט

כמקוםהוקםלימיוםבחיפה.הגרמניוהצכיץ
׳אובליסק׳היום(שלטי׳לת-לואי)על-יד
ה-2ולהלםהקיסרביקורלציץמיוחד

טקסלצדונערךבשנה,שנהומידבחיפה
ההיסטוד.האירועלזיברץמיוחד

ומשםליפובמסעואחר-כךהמשיךהקיסר

לאכברמסעושהמשךואףלירושליזט,

חלקשנטלומיהיו׳הדכרוניזם׳מדובר?כמי
והמרגש?התקדיםחסרההיסטודכאירוע

מטעםלחיפהשנשלחוכנציגיםמדוברהאם

המושבה׳?׳וועד

הקיסר?׳3dאתקיבלמ׳
הדכדםומטבעתשובותלחפשיצאנו

׳ארביץמנהלתגורפינקל,לירץאצלהתחלנו

בקצרהלהזכירראוישלנו,לעניץרלוונטי
כץ"שהפגנערכהידועה:לא'אנקדוטה
במקוזה-ואב-הרצלבנימץלבץהקיסר
והונצחהצולמההזאתוהפגישהישראל

אלאורלפסץ,הידעהצלםשלבמצלמתו
עליושבהקיסררקצולםהתרגשותשמרוב
בתצלום.הונצחלאעצמוהרצלואלוסוסו
הראשוןה׳פוטו-מונטאז׳בוצעאחר-כךמיד

pKD,לחברדאגוצלחםבמעבדתכאשר
שללתמונההרצלזאבכנימץשלתמונה

שלידואתלחוקיסוסומגברובןהקיסר
המפוברקהתצלחםידועומאזהסדנה׳׳חודה
ההיסטוריהמפגשמגעהונצחכאלוהזה

השניים..,כץ

הקיסר
ויקטוריה

וילהלם
סיימו

ה-2

את

ורעייתו

הביקור

אוגוסטה

ההיסטורי

לעסוקחזרנוואנחנולישראלבאהמוצלח
הגעתבעתהיוהאםהמטרידה:בשאלה

כנמלמדיכרץ־יעקבנציגקםהקיסרספינת
בכלל,אם
כקונסליה-

חיפה?

לקבלה
הגיעוהאם

הפנים

שנשארואוהגרמנית,

למשךבחיפהללון
והעיקר:

כחי

הללה?

ה־2וילהלםהגרמניהקיסרעםהפגישה
בחיפה?ה~2זילהל?הגרמניהקיסר?uשנפגשז*כרו1~*עקנתושבהיהמ׳

קשוראיובחיפה?הגרמניתלמושבההצעירההמושבהביןהקשריםהיומה
י?נילמתתרתאנשימצדכנקמהזיכרוו-יעקבתושבתלרצווהזההסיפור

בנסיבותפתרונהאלוהגיעהמקוםמשוםשהחלההיסטורית-בלשיתפרשה

בו-יוסףחוויס-דודהמרתקתהסאגהתקצירהנהתפתיעות.

הערה




נתקלנוכאןככרזיברון־יעקב׳.תולדות
ספרי־בארכיץשאץמשוםראשונה,כבעיה

פרוטוקול׳

$TS1$ספריפרוטוקול׳$TS1$

$DN2$ספריפרוטוקול׳$DN2$מתקופהאלא1898משנתים
היהלאזהשבשלבומאחריותרמאוחות.

אפשרהיהלאמדובר,בעצםכמימושגלנו

לירץלנו.יעזרושאליכמסמכיםלנבור
וגםחיפה׳ל׳מוזיאץאותנוהפנתהגודפינקל

אכלהמבוקשת,התשובהנמצאהלאשם
לחקרל׳עמותהאותנוהפנוהמוזיאץאנשי
בדברמפורטתשאלהשלחנואליהחיפה׳,

המשכהמהשבימישלאפשריתהשתתפות

הגרמני.לקיסרבקכלח-הפנים

שיחתלקבלזכינווהנהספוריםימיםחלפו

פעלגרי׳יבר,מיגאלמפתיעהטלפץ
אתהואגםשקיבלחיפה׳לחקרכ׳עמותה

לאורסיכוי׳שכיתחלהוהודיעפנייתנו

אחדנציגעלידועאכןוכיהמנהרה׳כקצה

מדכרץ־יעקב!ההיסטורילאירועשהגיע
ומיםמספרעודלהמתץנאלצנוהזהבשלב

כילנווהודיעגרייכריגאלאלינוששבעד

מאשראחרלאהואשכפיו,לידיעההמקור

הואהלואדכרץ־יעקב׳,של׳ההיסטודיץ

הנציגכיקבעאשרובעצמו,בכבודודגןשאול

הקיסרפנילקבלתמזיכרץ־יעקבשהגיע
אפלכוום!יצחק-אהרץהיהה-2וילהלם

כיוזמהמדובראםללמודהצלחנושלאנכץ

שנשלחאולחיפה,להגיעהאיששלפרטית
מדובראבללאירוע,המשכה׳׳וועדמטעם

נובחשולייםהיוהזהשבשלבבפרטיםהיה

האש.שלזהותוגלוי

ובידינוכסיפורדרמטיתהפניתשחלהמאחר

לחזורמיהרנוהמבוקש,השםככרנמצא

דכרון-חתלתלכ׳אחכיוןגורפינקלללירץ
באוצרות׳לחפור׳ממנהובקשנויעקב׳

לנוולסייעמחזיקהשהיאההיסטוריים
אפלכויםיצחק-אהרץאותואת׳להכיר׳

אפעלכדם".(.כ־המקומותככל)ששום

כ׳אוביץשנמצאהרבלחומרהודות
אתלשרטטהצלחנודכרץ־יעקב׳,לתולדות

לפיהםהסיפור׳גיבורשלקווי-המהאר

ברומניהנולדבן־צביאפלכוים,הרץ-איצחק

בדצמבר30(וב- (9381839(183)ת"רשנהכסלוביטו׳

׳חיבתשלהראשונהבוועידהצירהיה1881

כנוינטה,רעייתועםהפליגכפוקשאן.ציץ׳

ה-2ובןמאירהשניכנוה-61,כןאביגדור

שנים,'10לושמלאושמואלהשלישיוהכן
לפלשתינה.בדרכהטיס׳׳טהספינהסיפוןעל

כהיותושהתעוורהרמן־צכיהזקונים)כן

5-pלחנק־בפנימייהכורינהמאחורינותר
עיוורים(.

$TS1$.)לחנקעיוורים$TS1$
$DN2$.)לחנקעיוורים$DN2$

רץ-אהיצחקובהםהמשכהמייסדיקבוצה
כפרימיםכאותםבחיפה,ההכנסהאפלכוים

-גרמנית,ומושבהשמטדוה-חכוגדוללא
סללה,לאבדרךהיישובלטובושחוברה
וכאשרלרכישהקרקעלמציאהבהמתנה

התכבד׳זמארץ׳,הערכיככפרלכסוףנמצאה

נר-שלישיבהדלקהאפלכויםיצחק-אהרץ
שללקרקעהעלייהביוםתחמ"ג,חנוכהשל
המשכהלימיםלהיותשהפכההמייסדים,

זיכרון־יעקב.

׳זמארץ׳בכפר׳חושה׳לעצמוהקיםהוא
בתצלוםהמשכהמייסדיעםיחדוהונצח
סמסונובא.שלספרו)ראה1889משנת

חרוץחקלאיהיהאפלכוים׳דיכרוי-יעקב׳(.
אדמהודת־הבעבניסיץבהדרגהשצבר

פעלכאש־ציכורנודעמאודמהראכל
המייסדים.בקרבומשמעותי

המביעמכתבבראששמונמצאתרמ"דכשנת

רוטשילדלכרץעמוקהוהוקרהנאמנות
במשבה,הברץביקורבעתיותר,חטאוחר

אהלפטרלדרשהשותףדםאפלהיד

מהכאיכרם,וורמסרשהתעמרפקיד-הברץ

הנודע.הי04׳ל׳מרדשהוביל

ב׳וועדחכרהיהאפלכויםיצחק-אהרץ

אורחים׳׳הכנסתבארגץוגםהמושבה׳

׳עליבחכותגםפעילחלקונטלכמשכה

לירושליםלרגלעליהלארגןשמטרתהרגל׳,
לשלומהלהתפללהרגלת,מןאחדבכל
שלספרו)ראההמושבהשלוהצלחתה
אפלכוים׳,אוהוהיה׳מישלוש,אכיעזר
אפשריתזוויתשמכלכך(1998הוצאת

שלחתיתכתלבדמות־מפתחהיהמדובר
והצעירה.הקטנההמושבה

ינטלורעייתויצחק-אהרץשללדיהם
אביגדורהנדלהבןכאשרלימיםנשאו

השניהבןדאשה,)פרל(פנינהאתנשא

השלשיהכןפסקל,כלהעםהתחתןמאיר

לאשהרזבניקרמרםאתנשאשמואל,

חנהעםהתחתןהרמן־צכי,וניםזק-הובן

ויקסנברג.
דברשלכסופוהובילהזההמידעכל

מזיכרץ־יעקבשהגיעמילפיהלמסקנה
וילהדםהגרמניהקתרשלפניואתלקכל
אפלכוים,יצחק-אהרץהיהבחיפה,ה-2
הרס"ואדר־א׳כ־כ׳לכית-עלמושהלך

בכית-העלמץשלוהמצבהלמראה.(1906)
צאצאי-צאצאיוכיברורהמשכה,של

כמצבהולטפלקברואתלפקודממשיכים

המיוחדהכיתובזהובכללמחודשתשנראית

נושאת.שהיא

מפתיעהוצרופרשת

ההיסטורית,התעלומהלנונפתרהלכאורה
עלוםפרקלעודנחשפנוכךשבתוןאלא
מאחותיכסיפוד־בתוך־סיפורשהסתתר

במסגרתהוקק2008כשנתהזאה:העלילה

שלמשונה׳׳מיתההסרטדוקר׳פסטיבל-
ספרועלהתבססאשרמגן,שחרהבמאי

שלהעללהמויכרץ־יעקב.הלקץהללשל
שהתרחשרצחסביבנסבההלקץהסופר

לדברותוכנןואשרכמשכה1921כשנה
עלכנקמהאהרתסץאלכסנדרעל-ידי

שהלשינהכמינחשדהשהנרצחתכן
ניל"י׳׳גיבורתשרהעלהתורכיםלשלטונות

נלכדהכאשרכרחוב,משמחהרקדהראף
הללמציגמשונה׳כ׳מיתהאהרונסץ.שרה

חברישלכנקמההרצחמעשהאההלקץ

כביכל׳המלשינה׳אתשהרעילונל"י
חגזאתמסעירהפרשהוסביבלמתהוגרמו

מגן.שחרשלהסרטגם

הזתהמדהיםלסיפודנדרשיםהיינולא

אפלכוים,)פנינה(כפרלהיהמדובראלמלא
שלבכורםאפלכדם,אביגדורשלרעייתו

לקראהאגבאפלכדםוינטליצחק-אהרץ
ב־1!טטרואיתיפרסםהסרטהקרנת

כץמפגשסביבב׳גפן׳,כתבה2008באפריל
אפלכוים,)פנינה(פרלהנרצחתשלנכדתיה
עלהלשינהאכןאםלגללשוואשניסו
כךבשלנרצחהאמנםראםאהרונסץשרה
הוצאת.ללאניל"י,מחתותחבריעל-ידי

בסאגהמעגלעודנסגרכן,כיהנה

DN2$$שוםמקוםTS1$$DN2$$שוםמקוםTS1$$מקוםשום־שנפתחההזאה,ההיסטוריה
צפרים,לאכתיביםאותנותובלה
־pאלה-2דלהלםהקיסרשלמהגעתו
ישראל,

$TS1$,ישראלpלא$TS1$
$DN2$,ישראלpלא$DN2$שלכלהושלהרצחלתעלומתעד

אחלקבלשבאמיאפלכוים,יצחק-אהרץ

המושבהכשםורעייתו,הגרמניהקיסרפני

-יעקב.זיכרון

לתלדתל׳אהכיץתונהתודתנוהערה:

ול-׳עמותהחיפה׳ל׳אוכיץויכרץ־יעקב׳,

הכתבה.?להכנההסיועעלחיפה׳לחקר

הערה



