
חדשאשפותשערפריצת.1

לעירהמתוכננתהחדשההכניסה

הנפש,מנוחתאתמטרידההעתיקה
הליכהדקותשלשבמרחקמהחשש

שכת,חילול׳יתקיימוהמערבימהכותל

קפהכתימשובציםהנוכחיבפרויקטשכן
הקהללשירות

אישרהבירושליםובניהלתכנוןהמקומיתהוועדה

כניסהלהסדרתתוכניתהמחוזית,בוועדהלהפקדה

ומנהרהמעליתע"יהעתיקה,לעירונגישהחדשה

שערשבחזיתהחיצוניתהרחבהאלטדיגןביןשיקשרו

התוכנית,מציעהכמו"כדוד.מגדלמוזיאוןואליפו,
ופתיחתוהביזנטיהחפירותמתחםוהסדרתשימור

ורחובותממילאגשרתחתשטחיםהשמשתלמבקרים,

כללשלופיתוחירושלים,וחטיבתקריביצחק
במתחם.הפתוחיםהשטחים

הנפש,מנוחתאתמטרידהאךחדישהאכןחדשה
המערבימהכותלהליכהדקותשלשבמרחקמהחשש

שםלקייםירצוהריהמתכנניםשבת.חילולייתקיימו

ובחגים,בשבתותפתוחדודמגדלכיבשבת,פעילות

הקהל.לשירותקפהבתימשובציםהנוכחיובפרויקט
כברירושליםעירייתבמועצתהחרדיותהסיעות

לעירבכניסההענקהפרויקטאתשיטרפדוהודיעו

המקוםכישיבטיחובטחונותקבלתללאוכיהעתיקה,
הפרויקט.עלוטויוטלובחגים,בשבתותיפעללא

השוכןירושליםמשעריאחדהואהאשפותשער
לכותלסמוךהעתיקההעירשלהדרומיתבחומה
בידיהעירחומותשיקוםבמסגרתנבנההואהמערבי.

הראשון.סולימאןהטורקי,הסולטאן
לאיזוראוטובוסיםלכניסתהיוםמשמשהאשפותשער

היהודי.הרובעמאיזוררכבכליוליציאתהמערבי,הכותל

והאשפההאפרהוצאוזהשערדרךכיהסוברים,יש

אחרת,סברהשמו.ומכאןקדרון,לנחלהמקדשמבית
הביזנטיתבתקופהכימספרת,דיה,מבוססתשאינה

רבה,אשפההביתהרועלהשערבאמורהנוצריםהשליכו
במקום.להתפללמיהודיםלמנועכדי

בארץדרך׳מורהבספרולונץ,משהאברהםר׳
במקוםאיננוהזההשערתר"ן:בשנתובסוריה׳,ישראל
במערבהיההואכיבנחמיה,הנזכרהאשפתות""שער

מתחתיוכיעלהזה,בשםלויקראווהלועזיםהעיר.

ודרכוחוצה,להעיראשרהשופכיםתעלתתעבור

העירבפניםוגםמהעיר.ואשפותעפרהוציאו

למכביר.וזבלעפרצבוריםבסביבותיו

בדרום־ביותרהנמוכהבנקודהשוכןהאשפותשער

מזרח

$TS1$בדרוםמזרח$TS1$

$DN2$בדרוםמזרח$DN2$הגיאמתנקזבולמקוםסמוךהעתיקה,העיר

לאורךקדרון.לנחלומתחברלעירמחוץאלהמרכזי
בעיר,ביותרוהעניהמוזנחהאמורזההיההשנים
בעליכמקוםשניביתבתקופתכברכנראהששימש
הבורסקאים.שלמושבםוכמקוםצאןומגדלימלאכה

במשךוהשתנההתפתחהאשפותשערמבנה
שלבים:ארבעהעללהצביעניתןבהןהשנים,

נמוךכפשפשהעות׳מאניםידיעלנבנההאשפותשער
בלבד.זמניתבושנייםאואדםשלמעברשאיפשרוצר,
האחריםמהשעריםשונההאשפותשערהיהזומבחינה

סגורגםהיהולכןלהגנה,שערביתכלללאשכןבחומה,

הקטנה,בקשתנראההמקוריהשעררוחבהזמן.רוב
החלההימיםברבותהיום.האשפותשערמעלהמצויה
התפתחבהדוד,עירמורדותאלהעירתושבישלזליגה

נוצרכךבעקבותאותו.המקיפיםוהכפריםסילואןהכפר

האשפותשעראתלפתוחהמקומיהשלטוןעללחץ

אלהעתיקהמהעירנוחמעברלאפשרכדיקבוע,באופן
העיר.שלזהאמור

קבוע,באופןהשעראתלפתוחההחלטהבעקבות
קומות,שתיבגובהשערביתהעות׳מאניםהקימו
עיטוריואתבכךוהסתירמבחוץ,השעראלשהוצמד

90שלבזוויתהיתההשערמביתהיציאההיפים.

להרוהתחברצרעפרשביליצאוממנהימינה,מעלות

ביתהוסרהירדניהשלטוןבתקופתולסילואן.ציון

לאפשרכדימאד,הורחבהצרוהפשפשלגמרי,השער
העתיקה.העיראלרחבכבישדרךרכבכלימעבר
עלרבועה.בטוןבקורתהפריצהאתתמכוהירדנים

מגןעיטורהופיעהמקוריהעות׳מאניהשערמשקוף
המוסלמיתבאמנותמקובלשהיהעיגול,בתוךדוד
העיטור,אתטשטשוהירדניםנפוץ.גאומטריכסמל
בקושי.אךניכרהואוכיום

עירייתשיפצהתשכ"זבשנתירושליםאיחודלאחר

הבטוןקורתהאשפות.שעראתהישראליתירושלים
צהבהבות,קירטוןבאבניבחלקהכוסתההכעורה
יותר.ומעוגלרךאופיהשערלפינותהמשוות

יוזףפראנץשלביקורו.2
היההאוסטריהקיסרשלמתאריואחד

מביתירושהבכוחכנראהירושלים;׳מלך

האבסבורקבביתקשורשהיהלותרינגן,

שהכתירהשני,סרידריךמהקיסראו

ירושליםלמלךעצמו

ירושליםזכתהשנהוחמישיםמאהלפניכבר

מחצרותחשוביםמלכותאנשיכמהשללביקורם

בהביקרתרכ"טבשנתבאירופה.הגדולותהמלוכה

ארבעיםוכעבורמאוסטריה־הונגריה,יחףפראנץקיסר

תרמ"חשבשנתהגרמני,העצריורשכאןביקרושנה

קיסרהואגרמניה,עלבלבדחודשיםכשלושהמלך
מתפרידריךהשני;וילהלםשל)אביוהשלישיפרידריך

קרוינפר-האוסטרי,העצריורשסרטן־הגרון(,ממחלת
)שהתאבדרודולףינץ
העצריורשבתרמ"ט(

לאחרשהוכתרהבריטי

תרס"א()בשנתמכן
השביעי.אדוארדכמלך

בירו־ביקרתרט"זבשנת

שלים
$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$,אחיומקסימיליאן

אוסטריה־קיסרשל

הונגריה,

$TS1$,אוסטריההונגריה$TS1$

$DN2$,אוסטריההונגריה$DN2$שביישובאלא

לאאזהקטןהעברי
מלכותיביקורהשאיר

מיוחד.רושםזהראשון

אישי־מביןאישאולם

מלכות
$TS1$אישימלכות$TS1$

$DN2$אישימלכות$DN2$עוררלאאלה

יוזףפראנץכל־כךרבההתעדנות
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בירושליםיוזףפראנץהופעתעלהתקופהבעיתוןידיעה

בחשווןמגרמניההשני()וילהלםקיסרוילהלםכמו
העולם.יהודיביןבייחודרבתהבוההתעניינותתרנ"ט.
זהשביקורמשוםלשער,שישכפיהיא,לכךהסיבה

להתקדמותועוזריוהרצלד"רשלתקוותםאתעורר
צ׳ארטרמתןבדרךהציוניתהשאיפהבביצועמהותית

אתהביקורעוררכןישראל.בארץלאומייהודילריכוז

הגדולשבחלקםהבריתארצותיהודישלתקוותם
פוליןאתעודכללהזו)ארץמרוסיהמהגריםאזהיו
הצארעלישפיעשהקיסרהבאלטיות(והמדינות

התוש־כלפיברוסיההשלטונותעמדתלריכוךהרוסי

בים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$.היהודיים

נתבדו.אלותקוותשתי

העירבחומתפריצה.3

כמהלכיקורשניתןלפרסום,הודות

השלטונותגםהיויכוליםמראש,חודשים

ישראלבאר׳ץהאוכלוסיהוגםהטורקיים

לביקורהיטבלהתכונן

שלפמלייתושכןתחילה,בכוונהניתןזהפרסום

פניםבקבלותמעוניניםהיועצמו,הקיסרואוליהקיסר,

הכנותנעשוואכן,ולהאדירם.כבודםלהגדילמפוארות

ללאהיוהקיסרשללביקורוההכנותרבתי.מידהבקנה

החלהכברבואו,תאריךלפניחודשיםחמישהתקדים.
ותיקוניםנקיוןשלמקיפהמערכתבהכנות.העיר
לרוב.ורחובותדרכיםבהתסללוהעיר,אתהשביחה
פועליםהובאוכיעדההכנות,היקףהיהגדולכה
בהשלמתן.לסייעכדיממצרים

מאותארבעמזהשלראשונהאלאבלבד,זוולא

כדיזההיהתחילה.בכוונההעיר,חומותנפרצושנה,

סוס.עלברכיבההעתיקהלעירלהיכנסלקיסרלאפשר

רקהטורקי,החוקפיעלזו,זכותנשמרהכללבדרך
הגיעוכך,עלעמדכשהקיסראולם,הממלכה.לאזרחי

יפו.שערלידבחומה,פרצהיפרצופיהשעללפשרה,

העמוקההתעלהעלהמגשרתהנמוכההחומהזוהיתה
דוד.מגדלאתשהקיפה

העתיקה,לעירשמחוץהתעלהאתמילאוכןעל
שלכניסתותהיהלאטכנית,מבחינהמכך,וכתוצאה

הימיםבחלוףהקיימים.העירמשעריאחדדרךהקיסר

לקראתנרגשתציפיהבאווירהורגשההנוראים,
ובא.הקרבהמלכותיהביקור

הזקןה׳פחה׳אתקושטאממשלתהעבירהראשית,
ומינתהאחרתמכובדתלמשרהירושליםמחוזשל

הפרטיתלשכתומאנשיצעיראדםחדש,מושלבמקומו

בשנתמכסאו)שהורדהשניעבדול־חמידהשולטןשל

הצעירים"(."הטורקיםידיעלתרס"ט
היישובמנהזמןשבאותוהיהודיםהתושבים

עשרהבתועדהמינונפשאלףמשלושיםלמעלה

אשכנזיםומחציתםספרדיםמחציתםחברים

היהודיתהקהילהשתערוךהפניםקבלתאתלתכנןכדי

ולסלולדרכיםלתקןמידציוההנמרץהמושללקיסר.
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סואץתעלת

ביתבקרבתובסביבותיה.בעירחדשיםכבישים

הוכשרהנביאים,ברחובכיוםהגרמנית,הקונסוליה

"ביקורביה"חבניןכיוםעומד)עליוידייםרחבמגרש
ופמלייתו.הקיסרמחנההוקםשםחולים"(,

חגיגי,"שער"הכינוהשונותמהדתותאחתכלבני
העירלחומותבהתקרבולעבורהקיסריוכלדרכו

בנישהכינופרחיםהמעוטרתלקשתמעלהעתיהה.

"ברוךובגרמנית:בעבריתנכתבהיהודית,הקהילה
ברימוניעוטרהשערה׳".מביתברכנוכםה׳בשםהבא

כווילונותהשתלשלוציריוומשניתורה,ספרישלכסף
שתיהקודש.ארונותשלהרקומותהפרוכותארוכים

הרבניםלשניהאחתהשער,שלציריומשניהיובמות

הציבור.וראשירבניםעבורוהשניההראשיים,

גדרפורץמלו.4

לברכההיווהרחבתםהדרכיםתיקוני

נשמהשגםכשם׳השכים.לתושבי

מיפוהכבישנסכלכאשרלרווחה,

יחף,פראנץשלביקורולכבודכירושלים

תרכ"טבשנתאוסטריה-הונגריה,קיסר

טוביםגישהכבישינסללוקיסרוילהלםשללכבודו

גרמני"הוספיס"הוקם)שםהצופיםולהרהזיתיםלהר

הותקנוכןאוגוסטה־ויקטוריה(.הקיסריתשלשמהעל
הקיסר.ולמחנהליריחוטלגרףקווי

להרוסבהוראתוהיההמושלשלהעזתועיקראך

העתיקה,העיראלדרךולפרוץהעתיקהמהחומהחלק
במרכבתםהעירהלהיכנסופמלייתוהקיסריוכלולמען

העתיקהלעירלהיכנסהעדיףעצמו)הקיסרהמלכותית
הקציניםסוסיםעלרכבואתוויחדלבןסוסעלרכוב
פון־בילוב,ובראשםלווייתובניוהגרמנייםהטורקיים
הגרמני(.ה"רייך׳שלהקאנצלר

התנגדותעוררהמהחומהחלקהריסתשלזופעולה

לאהמושלאולםהמוסלמיים,הדתאנשימצדחריפה
השמים.מןייענשכילאזהרתםלאוגםלמחאתםשעה

מטעמיםזופעולהישרהלארביםיהודיםבעיניגם

לחומותמחוץכלליצאושלאכאלההיושכןמובנים,
כיצדפטירתם.יוםעדבירושליםשהותםימיכלהעיר

קטןבחלקגםולוהמחיצההסרתלאחרינהגו
וביןהקודש,עיראתראובהשרקהעתיקה,העירבין
אתשהרגיעוהםשהרבניםאלאהחדשה?העיר

גדר".פורץ"מלךחז"לבדבריהרוחות,

נכתבהעתיקה,החומהשלזהחלקלהריסתבקשר

העבריהיומיהעיתוןשלבירושליםהכתבבידיאז

והעירנפרצהירושלים"חומתבפטרבורג:"המליץ"

ישרהחדשה,דרךיפו.שערידעללרווחהנפתחה

העיראלהחדשהירושליםאתתחברורחבה,

ברחובותינויישמעאופןוקולשוטוקולהקדמונית

לבנינעיםלאזאתובכלפנימה.בעירהרכבבהשתקשק
האבניםטורעלהגרזןבהינףראותםרגעירושלים

קירלקרקריפו,לשערדודמגדלשביןהחומה,בחלקי
בו".חפץאיןככליאבניוולנפץ

סואץונעלת.5
ירושליםושכונות

לחתוםהתקרבווהמצריםכשהאנגלים

מתעלתהאנגליםליציאתההסכםעל

בארץהיהודיביישובמאודחששוסואץ,
תעבורשהתעלהשחששוהיוישראל.

עוד"צרות"כמהיודעומיאויבינו,לידי

הזו...מהתעלהלנונכונו

לעידודמקורזוסואץתעלתהיתהלבסוףאבל

הגורמיםאחדזותעלהשימשהכיצדולברכה,

ובעליםישניםבדפיםירושלים.שלתחומיהלהרחבת
ר׳שלובכתביםלונץרא"משלה"לוחות"שלבלים

עלמענייניםדבריםתמצאוואחרים,גרייבסקיפנחס

תר"ל.בשנתלשימושוהועמדהנחנכההתעלהכך.
הזאת,הסביבהבכלהיולאבערך,כן,לפנישניםחמש
מאוד.מעטיםיהודיםאלאעתה,בהיושביםשאנחנו

משמונהיותרלאאזישבושאננים"ב"משכנות

להן,שילםמונטיפיורימשההשרספרדיות.משפחות
זרעיםגםכאן.ולגורהחומותמביןלצאתשיסכימוכדי

מאנגליה.באוניותלהםשלחלגינותיהם
בריכתלידמרוקניםיהודיםהקימותרכ"חבשנת

בשםחדשהשכונהלחומה,מחוץהיאגםממילא,

שעלומרוקויהודיכן,מרוקנים?ישראל"."מחנה

1ים

,ך1
הרחמןהאדירהקיסרהולדתיזםאגוסט׳ביומי•!
היהיריםהתאספוידיההדאpma;וןיאועףפיאצץ

ותפארתיעקבביתכנסיות:בבתיבצלוהחומים

׳ובאהבהכבודושםאתברבוובמקהלותישראל

ואתויועציושריוכלגםלכרכההונירונאמנה

בירושלםעסטרייךקוגשילקאבאגאהישרהשד
’י

קאנצילערפאסקאלסי׳לכלהאהיבהשרומשנהו
להקשיבלבסתכיןתשמרםאתה

אמןפנימייחזוישרעטיםצעקת־י

קוראקול?י
אמטטמוללמכורמשהאשישיר"ההמתמתהמטשלה

$L$1STשא$$1STאש־כלרוממעש11550תכילאכרידיםש־יזבגדולתנחלה
$2ND$שאL$2ND$!18ערךהעולה1)6טלאמת1600מטזדך ,480 goo

נתלשידעללישוראמלעביןהואt־w'cp»אמור,

לואשי־מיכלספקבאין"כ׳"תלחברתאשרישראל,,׳'מקות
מלאשוףישקוטולאיחש־לאבקרבותכעסעוזורוטרגשלב
ארץת!ההגדולהמקיסלקנותחביתבבריתשיבחוחתומים
טעלטנראפיחיריעהולתתוכרםשדהנחלתהיאמישיר
המעריכיםמט!אריכותבליהחבצלתלהרעדאקצ"טשל

jevous a^irmeraitout ee que 70113 vc!nez dffecrifC
cidessus est vrai ,/kriger

!dotsתנ*רת-32 Oamp;Wlfחוד׳ה*רבמוסר

ההםמהימים׳חבצלת׳עתוןיוזףפראנץ

מראשוניוהיוירושליםאתאהבוישראל,לארץאז

הואשגםריבלין,יוסףר׳באואחריהםובוניה.חלוציה

לחומות.מחוץליישובמשוגעלדבר","משוגעהיה
נבנתהידיהםשעלהראשוניםמשבעתאחדהיההוא

היההואשבעה"."נחלתשכונתנקראתשמםועל

לגוראחריורעייתואתלמשוךשהצליחמהיחידים
גםאלאהיום,בשעותרקלאבהולהישארזובשכונה

נסגרו.העתיקההעירחומתששערילאחרבלילות,

אלהלשכונותהקורא.בעיניקלזהדבריהיהואל
לאמלמדים,ולארופאיםלאלבוארצוולאבאולא

משךריבליןיוסףר׳חנוונים.לאגםואףרוקחים
חדשה.שכונהעלחלםוכבריחידיםאחריו

השכונותהענין.זהולכאן?ענינהמהסואץ,ותעלת

משתכנים,חיפשוהחדשהבירושליםהראשונות
קרקערוצחים.ומפניגנביםמפניפחדוויהודים
"משוגעים"מקומץיותראךהאמה,גרושבחצינקנתה

אז.נמצאולא

יוזף,פראנץכינודעבירושליםתר"ל.שנתבאה
הקודשבעיריבקרהונגריה,ומלךאוסטריהקיסר
וומהסואץ.תעלתחנוכתשלהגדולהמהחגיגהבדרכו

שייכתהיאולמיאותהצריךמיבדיוק?סואץתעלת

בימיםירושליםיהודיאזחשבולאזהכלעלבכלל?

ממלכימלךפנייפהלקבלעליהםכיידעו,אחתההם.
עתידזהביקורכישיערו,ולאידעולאהעולם.אומות

ירושליםשכונותשלבמספרןגידולאחריולגרור

הגשם.לאחרוכמהיםכפטריותהחדשה,

ביקור.אותולרגלארעמהושמעהסכתועתה
כבישסלילתאתהתורכים"סחבו"כךראשית

גרועהדרךהיתהיפושערעדממוצאירושלים־יפו.

לסייםהפקודה:ניתנהביקוראותולרגלוהנה,מאוד.
מוחוגםפקודה.היאפקודהמיד.הכבישסלילתאת

נתמלאה.והיאפקודה,שלפירושהמבין"תרב"של
היואזעדוהשבים.העובריםחייבטחוןשנית

"צוואה"בבתיהםלהשאירצריכיםליפוהנוסעים

מיכיומידידיהם,מקרוביהםממששלפרידהולהיפרד

אותוסלילתועםביקוראותולרגליום.ילדמהיודע

שמירהתחנותקילומטריםכמהמדיהוקמוכביש,

והשבים.העובריםשללבטחונם

הקיסרתר1שת.6
השכונותלכלנשלחופועליםמאות

והסזוהמות.המלוכלכותהסמטאותולכל

כדינשלחו,)משגיחים("שאווישים"ומאות

וימירושינקוהפועלים,מאותעללהשגיח

ולכלוךזוהמהכל

הותקנוכןאחריהעיר,מןאזהורחקהדורותאשפת
לוקספנסיפרשת־דרכים:ובכלרחובקרןבכלמאורות
מיוחדים.חבליםבעזרתוהועלוהורדו

יפו,ברחובלקיסרשערכוהפניםקבלתאתוכאמור,
ושתיכבוד""שערהקימוישראל,אבןרחובפינתכיום

מרוקמותבפרוכיותקושטושתיהןהדרך.בציריסוכות
וסוכההספרדיםלראשיאחתסוכהוזהבכסףחוטי

חג.לבשוירושליםיהודיהאשכנזים.לראשישניה

אוסטריה־הונגריה,בנייהודיים,צעיריםשלושים
עלזהה.חגיגיתתלבושתהלבישוםבמיוחד.נבחרו
האוסטריהדגלבצבעבדהונחהשמאליתידםועלגבם

הרבניםלבנים.סוסיםעלוהרכיבוםלירכם,וחרב

בידיהם.תורהוספריהקיסר,לקראתיצאוהראשיים

עמדוציון"ו"דורש"למל"הספרבתישלתלמידים

לידהגיעוומלוויוהקיסרכאשרהרחוב.צירימשני
במיוחדשחוברציון",ב"שירכולםפתחוהכבודשער

סלומון.משהיואלר׳ידיעלזהמאורעלרגל
בבתיביקרהנאה,הפניםמקבלתהתפעלהקיסר

ניכרים,סכומיםותרםאחריםיהודייםובמוסדותכנסת

באשי,החכםאתונעלהמיוחדכבודבאותכיבדואף
ואתואלירויעקבר׳הבאנקיראתאשכנזי,אברהםרבי

רוטשילד.שםעלהחוליםמביתלונדון,ד"רהרופא

עמדירושלים,ילידואלירו,אהרןחייםר׳בנו,אגב,

שיסדהנודע,המשפחתיהבנקבראשתרל"ומשנת

מראשיהיהאהרןחייםר׳יעקב.ר׳אביובתר"ח

מילאוכןהספרדית,העדהבראשועמדהיהודיהיישוב

הערה




והקונסוליות.השלטונותכלפישוניםיצוגייםתפקידים
הבנק,בזכותבמעטלאנוצרההשפעהרבמעמדו
ולהעברתהיישובלענינימרכזיכספימכשירששימש
חשוביםקשריםקייםוכןלארץ,מחוץהתמיכותכספי

בחו"ל.בנקיםעם

יוזףפראנץהקיסרתרכ"טבשנתבארץכשביקר
ואלירוסיפקסואץתעלתבחנוכתהשתתפותולרגל

בנקהוראתלפיהכספיים,צרכיוכלאתלקיסר
נסיך־שלביקורובעתגםעשהכןשבווינה.רוטשילד
הכתר,

$TS1$,נסיךהכתר$TS1$
$DN2$,נסיךהכתר$DN2$,אות־הכבוד,אתעתהקיבלווובזכותרודולף
גםהיהאוסטרית.חסותגםביקשיותרמאוחרובשלב

חברהיהוכןהמחוז,מועצתחברשניםכמהבמשך

קונסולאריים.דיןבבתי
ואותוסואץתעלתאותהאלמלאכיתבינו,עכשיו

ירושלים־שכבישעדעוברות,היורבותשניםביקור,
יפו

$TS1$ירושליםיפו$TS1$
$DN2$ירושליםיפו$DN2$יפו,בדרךעומדיםהיוששומריםעדנסלל,היה
העיר.פינותבכלפנסי־לוקסמתקיניםשהיוועד

יהודיבקרבהבטחוןרגשהתחזקביקוראותולמן

ירושלים.

הקיסרלכבוד.7
מחוץהחדשותהעבריותהשכונותלנקיוןגם
והיתהירושלים.שלהעירמושלדאגלחומה

באופןדאגושהשלטונותהראשונההפעםזו
אלהלשכונותגםזה

בחשווןה׳מיום)בגליונו"המליץ"דיווחכךעל
תרנ"ט(:

בגדילבשיעורי,עורי,לעירנו,ייאמר"כעת

ירושליםגםהקודש.עירירושליםתפארתך,

פושטתהקלעים,מןשלפניםירושליםזאתהעתיקה,

וכזקנהשנים,ואלפימאותחורבןחורבנה,מראהמעט
לקדםמחלצותהיאגםלובשתהבית,עקרתכבודה,
הראשון,כבודהאתלההזוכריםהנעלים,אורחיהפני
כמושים,מעט,בליםאמנםהפניםעלומיה.בימיאז

הברקהשטחית,היפעהאךקמטים,ומלאיצמוקים
אלה".בימינוהאדםכלזההןכייחסרו,אלהחיצון,

והקפידהפעולהשיתפההיהודיתהאוכלוסיה
יפו,ברחובהבתיםאתוקישטהנקיוןעלבמיוחד
ביתשלבנינולעבור.ופמלייתוהקיסרהיועתידיםשבו

בכניסההראשוןהבניןשהיהצדק""שעריהחולים

בדגליקושטאזגמורהיהלאעודאבלהעירה,
רעם"היילבגרמניתגדוליםובשלטיםוטורקיהגרמניה

שערהועמדכןכמוקייזעריך.די"היילקייזער",

היהודיםמכובדיהקיסרבבואהתרכזושלידוכבוד,

רביהרבנים,שניובראשםעדותיהםעלבירושלים

זצ"ל.סלנטשמואלורביאלישרשאוליעקב

י"גהשבת,ביוםלירושליםלהגיעהיהאמורהקיסר

יפולנמלפמלייתו,עםיחדהגיע,הואתרנ"ט.בחשוון

עלשסוקרההחגיגית,הפניםקבלתבמהלךשישי.ביום

ציידןשיד
*wr יסריי׳י*?

ייtg;ז

יאהיףפראג־ן
?it תאמן
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יוזףפראנץשללכבודושהולחנוהשיריםחוברת

הציבורמנהיגיעםנפגשתבל,מרחביעיתונאיםידי

יפו.לידישראל,במקווההיהודי

השעהבסביבותלמחרת,החלהלקיסרהפניםקבלת

ובאוראשוןבמניןהתפללוהיהודיםרובבבוקר.שבע

בעירשהותוימיבכלהקיסר.פניאתלקבלבהמוניהם

ומקושטיםמפואריםבאוהליםהשניוילהלםהתארח
הנביאים.רחובלידפתוחבמגרשעבורושהותקנו

עםבכרזותכולהמעוטרתהיתהיפולשערמשםהדרך

אתציינהתותחיריותסידרתוטורקיה.גרמניהדגלי

התהלוכה.שלתחילתה
הילדיםהיהודים.שלבשערהקיסרעברתחילה

אליהםהתורהתלמודיפיעלבקבוצות,ניצבו

בצבעיססגוניסרטילדכלשלראשוועלהשתייכו,

וילהלםהקיסרהתקרבכאשרטורקיה־גרמניה.דגל

לכבודו,במיוחדשחוברשירלשירהחלולילדים,
ברכולבמות,התקרבכאשרובגרמנית.בעברית

והיהודיםודם"לבשרמכבודוחלק"אשרהרבנים

"אמן".ענו

שבתבערבכניסה.8

ולאבשנתחלהלירושליםהקיסרכניסת

ילכווטףשנשיםהדעת,עלעולההיה

כזה."מרתק"העתיקהמהעירברגל

בבתיולנושבתבערבשיצאוהיולפיכך

בתכונהשםיראוולמחרתוקרובים,

ופמלייתוהקיסריבואעתהגדולה

היהודיםנכבדיעבורסוכותהוכנוהקהלבין

במלח.ובפתתורהבספרהקיסרפנילהקבילשנבחרו

במקוםהנביאיםרחובבמורדידיים,רחבבשדה
זמןלאחרושהיההגרמניהספרביתכךאחרשנבנה
בשבילהקימוסטורס,רונלדסירשלהפרטימעונו

מוכניםאותםשהביאומרוביםעץבתיהקיסר

נשלחההקיסרחייועלהסדרעללשמירהמגרמניה.
פלאזהוראהמקושטא,שוטריםחמושיםשלפלוגה

נזדמןזמןבאותויהודי.קציןעמדזופלוגהבראש
הלילות,באחדבהמשך,לראשונה.חשמלאורלראות
נוטר־פניעלעברושבעיר,בתכונהלהתבונןכשיצאו

דם

$TS1$נוטרדם$TS1$

$DN2$נוטרדם$DN2$,שמןבלאדולקאגסהביתבמבואוהנהדה־פרנס
נפט!ובלא

אלישר,הרבבטקס,הראשייםלרבניםנחזור
הברכהאתהקיסראתברךלציון",ה"ראשון

ודם"(לבשרמכבודו)"שחלקלמלכיםהמסורתית
לפיהעבריהיישובמתנתלקיסרהגישסלנטוהרב
שלהעברייםהחינוךבתימנהלכהן,אפריםשלהצעתו
ובוכסףעשויתיקישראלבארץ"עזרה"חברת

היהזהתיקובגרמנית.בעבריתקלףעלכתובהברכה

האמנותובטעםהספרדיםהתורהתיקיבמתכונתעשוי

העתיקה.
צעדאלישר,שאוליעקברבילציון,הראשון

כךאחרבעברית.ברכהדבריונשאקידהקדקדימה,
בשםלקיסר,והגישסלנט,שמואלרביכמוהועשה

התרגש,וילהלםהקיסרמעוטרת.מגילההקהילה,
בירושלים,יחףפראנץהקיסרשלביקורואתוהזכיר
מרשימהפניםלקבלתזכהבולכן,קודםשנהשלושים

הפניםלקבלתבדומההיהודית,הקהילהמאת

הנוכחית.

אישב"מזכרונותכהן־רייסאפריםשמספרכפי

ההופט־מארשאלכירב,רושםזהתיקעשהירושלים",
אפריםלכותב,)כלומרלולמסורציוההקיסריתשל

ש"גםפון־טישנדורף,הגרמניהקונסולידיעלרייס(

קטןגםולוכזה,תיקלקבלרוצההיתההקיסרית,היא,
באי־חיבתההיתהידועההקיסריתלקיסר".המוגשמן

ירושליםשלהעניההעבריתהקהילהאולםליהודים,
הקיסרפמלייתעזבהובטרםלבקשהלהיענותמיהרה
דומהתיקלההוגשימים,כשבועשהתהבההעיראת

תלמידילכבודםששרוגרמני(,)בתרגוםעברישירובו
הכבוד.שערידעללמלספרבית

העיר,ליצניאזשאמרוכפיעמו,הביאקיסרוילהלם
העדהמנכבדיכמהוגםלחלוקה,אותות־כבודמלאסל

עלהאחדאלה.אותותמקבליביןהיוהיהודית

בתוארנתכבדחומייניאימעיל־בייבתו.בחיילמקבלו

בתוובמשפחה.בביתהשמחההיתהוגדולהחשוב,

המאורעאתלחוגהגגעלבלילהעלתההצעירה

אתקיפחהוהיאבבגדיהאחזההאשאש;בזיקוקי

חייה.

שלאואיךההם,הימיםמהוויהמזלגקצהעלתארנו

ההווה.אלמתקשריםהעברמןהדבריםבהם,נהפוך

נתפללובשמחהוהווה/׳עברמדורנו:שםהרי,וזה,
העתיד.על

?;

הערה



