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קצבקלףפריץלחיפה

האפיפיורובסיועגרמני,

רכשביסמרקוהקנצלר

אתלבנותוהחלשטח

הטמפלריתהשכונה

מרכז"כרמלהיים",

אתהיוםשלהכרמל

הגרמניםשלמקומם

היקיםתפסובהשגרו
סיורה־03בשנות

פניניםמגלהבשכונה

וגםמאז,אדריכליות

וחנויותאוכלבתי

אתמשמריםשעדיין

הגרמניתהמסורת

שחרץאמירוהיקית

השחורמהיער

הירוק??להר
jpuצריךלאפוטנציאל.ישלחיפה

לאורךבהלחיותאובעירלהיוולד
לעבורמספיקאותו.לדמייןכדישנים

רלוונ־היהלהיום,שנכוןומהשעות.לכמהבה

טי

$TS1$רלוונטי$TS1$

$DN2$רלוונטי$DN2$הייתהאזשלחיפהה־91.המאהלשלהיגם

כנראהבהשגםחומה,ומוקפתקטנהעירעדיין

אזנבנתהכברלהמחוץמדי.מוקדםלישוןהלכו

הגרמניתהמושבהשלההמודרניתהמקבילה

וכנראהמתושביה,אחדישראל.בארץהראשונה

היהבה,דווקאלהשקיעששווהשזיהההראשון

גר־מדרוםשהגיעקצבקלר,)פרידריך(פריץ

מניה,

$TS1$,גרמניה$TS1$

$DN2$,גרמניה$DN2$קונסוללסגןוהפךמהירלקידוםפהזכה
ישראל.ארץבצפוןפרוסיה

המושבהשלהראשיברחובטיילכשקלר

השלפש־אחריימינו(,שלבן־גוריון)שדרות

טונדה,

$TS1$,השלפשטונדה$TS1$

$DN2$,השלפשטונדה$DN2$הלךכשהואלחשוב.זמןהרבהלוהיה
היפהלרחובאזכברשנחשבבמהלים,הגבעם

ההרלעברעיניואתנשאכנראההואבארץ,

התחילגםהואכאלופעמיםכמהאחרישמולו.

למ־הרכסעללגורלנסותיהיהזהאיךלדמיין

עלה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$אגב,ההר,מורדותשעלהבהאיים,)הגנים

במושבהבינתיים,אז(.קיימיםהיולאעדיין

שזו־המתיישביםממשיכים.החייםהמתבססת

נחים

$TS1$שזונחים$TS1$

$DN2$שזונחים$DN2$מתחיליםבחקלאות,העיסוקאתבהדרגה

ההרשעלומביניםקטנים,חרושתבתילהקים

להםקשהדישכרגעהשנהימותכלהירוק

נוףעםמלוןבתילבנותאפשראליולהגיע
אבלהראשוןהיהאוליקלרבשפע.ואוויר
להתעסקשבמקוםשהביןפההאחרוןלאבטח
צימרים.להשכירעדיףופרדסיםשדותעם

לקנותצריךההר,עלשמטפסיםלפניאבל
היוםיושבתשעליוהשטחאתדיוקוליתראותו.

הנדל"ןעסקתבחיפה.הכרמלמרכזשכונת
אתלשכנעמנסהקלרבקלות.הולכתלאהזאת

השטח,אתלושימכרוהכרמליתיהמנזראנשי

לאגרמניוהואצרפתיםשהםזהלהם.ששייך

צדכללמהיר.אולנעיםהמו"מאתהופךבדיוק

להצדיקכדיבהיררכיהועולהבעמדתומתבצר
והחמההקטנהבארץהמחלוקתטיעוניו.את

נער־לולאלימינו,עדלהימשךיכולההייתה
כה

$TS1$נערכה$TS1$
$DN2$נערכה$DN2$האפיפיורגםהשתתפושבהפסגהפגישת

ומועדהמחירשסוכמואחריביסמרק.והקנצלר

מאצילההכסףאתמגייםקלרהבעלות,העברת
ומ־השטה,אתרוכשבנוורט,פוןברטהבשם

קים

$TS1$ומקים$TS1$

$DN2$ומקים$DN2$שממנוהגבירה,עבורמפוארמתחםעליו

המשרתיםאתששימשומהבתיםכמהרקשרדו

מייסדגםהואקלר.ברחובנמצאיםוהםשלה,

כרמלהייםהמושבהשלהחדשהפרווראת

(Karmelheim,מעון".)"שהת־בליהכרמל

כוון

$TS1$שהתכוון$TS1$

$DN2$שהתכוון$DN2$,לרכישתהאצבעכללאתמנסחקלרלכך

עלושקט,מישוריברחובבחיפה-מוצלחנכס
ממנו.רחוקגםאבללים,נוףעםרצויההר,

בןהיחידהגרמניתדוברהיהלאקלר
אח־שניםכמהמחיפה.שהתלהבה־91המאה

ריו,

$TS1$,אחריו$TS1$

$DN2$,אחריו$DN2$במטרהפההסתובבהרצלזאבכשבנימין

ב־62שהגיעהשני,וילהלםהקייזראתלפגוש

עירעלדיבורשיששמעהוא,1898באוקטובר

הציוניהחולםים.וגםהרגםלהשישמודרנית

חיפה,עלמהסיפוריםכךכלהתלהבהגדול
שהואבמדינההבירהתהיהשהיאהחליטשהוא

בספ־יפהאותהמתארהואליהודים.מתכנן

רו

$TS1$בספרו$TS1$

$DN2$בספרו$DN2$,"לעירדווקאהשראהשיהווה"אלטנוילנד
היריבותנולדהמכאןאוליתל־אביב.אחרת

ששתילפניהרבהלתל־אביבים,החיפאיםבין

נפגשושתיהןשלהבכירותהכדורגלקבוצות

בכורה.למשחק

כן,אניאבללחיפה,לבסוףהגיעלאהרצל
בהמבקראנישנה,16לפניאותהשעזבתיומאז

כשבמערכתלפחותאויכולשאניפעםבכל

והב־הרחובותאתממני.מבקשים"מסלול"

תים

$TS1$והבתים$TS1$

$DN2$והבתים$DN2$היטב.מכירשאניחשבתיכרמלהייםשל

מפה.הליכהדקותכמהגרושליוסבתאסבא

אוגו־ע"שבמקור)שנקראשוחטמניחבגן

סטה

$TS1$אוגוסטה$TS1$

$DN2$אוגוסטה$DN2$,סמוךוילהלם(,הקייזראשתויקטוריה
פע־מאותטיילתי,(2מוריה)שד׳לאוריטוריום

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$זאתעםגםובהמשךבעגלה,שהייתימאז

קטןקצתלינראההואביקורבכלילדיי.של

צללספקממשיכיםהמפואריםעציואבליותר,

שומריםאותם,לכרותרצוכשהטורקיםמצוין.

עליהם.להגןיצאוגרמנים
אורניםבעיקרעציםנטעוהטמפלרים

מיוםלירוקשהפךהכרמל,רכסעלפינהבכל

פרוםמשפחתשלהגדולהמלוןסביבוגםליום.

למבנהתילו.עלעומדשעדיין(142הנשיא)שד׳
תוךבקפידהושוחזרב־3981שנוסדהמרשים
ערביבסגנוןהמסותתותהלבניםעלשמירה

חיפאיםלמהדריןגרמנירעפיםגגשמעליהן

לקרואממשיכיםלשעברחיפאיםוגםותיקים
הואשנה20שכמעטלמרותרוטשילד","בית

לאנדיביםחיפאיםזוגשםעלהכט,ביתקרוי
היההואשניםבמשךהכט.ואדיתראובןפחות

חבורתשלמהופעותהכרמל:שלהתרבותיהלב

הפמי־התנועהמפגשידרךנצר,אפישלהזמר

ניסטית,

$TS1$,הפמיניסטית$TS1$

$DN2$,הפמיניסטית$DN2$10מרתףהמיתולוגיההופעותמועדון,

הסמוכים.ולסינמטקלאודיטוריוםועד

אבלמושלם,והצלנשברהגדולהשרב

בחנוכתמאשראנשיםפחותכאןישכרגע

פרוס.שלהמלון

אתמשמרים

הגרמניתהמסורת

של־רקחיפה,אתלאהובשלאאי־אפשר

עיתים

$TS1$שלעיתים$TS1$

$DN2$שלעיתים$DN2$מהזהחד־צדדית,קצתהזאתהאהבה

מנהלשאנימהשיחותאחתבכלמגלהשאני

שמוביליםהטמפלרי,בכרמלהסיורבמהלך

בלונ־היאנעמהברום.ודותןסובולנעמה

ויחדהיסטוריון,הואודותןותרבותאוכלדית

מוצלחים.סיוריםמעטלאמריציםהםולחוד
שלהגרמניהעברביןיפהמשלביםהם
בש־אותםשהחליפוהיקיםושלהמייסדים

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$03המסו־אתשמשמרההווהלביןה־

רת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$.האוכלדרךנעשההזההשימורהגרמנית

וחנויותאוכלבתיבכמההנמכריםוהשתייה

מנוהליםשחלקםהכרמלבמרכזנהדרות
לפהשהגיעויהודיםאותםשלנכדיהםבירי
אפשרהיהכשעודמגרמניה,שנהכ־58לפני

ממנה.לברוח

הנ־הקיסר,לאובליסקשנגיעלפנירגע

מצא

$TS1$הנמצא$TS1$

$DN2$הנמצא$DN2$ביקורםאתומנציחלואיטיילתבקצה
אנחנובעיר,ויקטוריהואוגוסטהוילהלםשל

בקפהארוכהולשיחהקצרלאספרסועוצרים

לסבאחמצני.ושיצלרנועהשמנהליםדיומא,
מגי־ולזכרהבדיסלדורף,מסעדההייתהשלה

שים

$TS1$מגישים$TS1$

$DN2$מגישים$DN2$צלויקורנביףמאקסשטראמרגםפה

גביניותוגםקטן,סלטולצידועיןביציעם

לידיותרקלילבמשהושמסתפקלמייקיות

שלהרחבהמעלמעולההלוקיישןהקפה.
לקראתאנחנוהכרמלית.שלהעליונההתחנה
שמא־מהבנייןוצלטובהבריזהוישהצהריים,

חורינו.

$TS1$.שמאחורינו$TS1$

$DN2$.שמאחורינו$DN2$,מהאתאפור.קצתמסביבנוכימזל

מהאונייהשירדוברגעהבינושהטמפלרים

נדמהפהלחיותקשהיהיהצלשבלי

שכחו.קצתהאחרונותבשניםהעירשפרנסי

העציםאבלמודרני,והריצוףנקיותהמדרכות

שי,אבלמבאס,קצתזהאותיעלים.דלילי
שיהיהומשוכנעהעיראתשאוהבחיפאייזם

הקו־אותי:לעודדמבקשטוב,יותרעודבה
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$,ועכשיומורגשת,ההתאוששותנגמרה

)קפהאומרהואשיבואו,לתייריםמחכיםרק
04-6649191,1,119הנשיאשד׳דיומא,

לעברצועדיםאנחנוושבעים,מעודדים
לימיננו.בארץהיפהכשהנוףלואיטיילת

הערה




ריזרב,ספיישז,

ישטובליין

סיפור

הבית

פריץשל
קלר.הטנופלר

טלהראשון

הכרמל

דיומא.קפה

בהשראהמנה

גרמנית

האובליסק
הביקורלזכר
וילהלםשל

השני

?זי׳*

נהנהאניאבלהראות,עלמתלונןהצלםאלעד

הואהקייזר.בואלכבודכאןשניטעומהאורנים

כדיגםהיתרביןביפו,ולאבחיפהלעגוןבחר

בשטחהקודשארץאדמתעלהרגלאתלהניח

המוש־מולשנבנה)במזחלגרמניםששייך

בה

$TS1$המושבה$TS1$

$DN2$המושבה$DN2$.)עםשנהרסהמקורי,האובליסקהגרמנית

במקומושהוקםזהיותר.מרשיםהיההשנים,
הנקודהאתחולקוהואממנו,צנועה־08בשנות
העולםמלחמתמסוףתותחעםהזאתהיפהפייה
מיהקייזרשללרוחולהזכירכדיהראשונה

הזאת.הארץעלבקרבניצח

הסי־עללהרחיבכדיהצלאתמנצלדותן

בות

$TS1$הסיבות$TS1$

$DN2$הסיבות$DN2$לאחרואיךלכאן,הטמפלריםאתשמשכו
בחרוהםיזרעאלבעמקכושליםניסיונותכמה

לפיתוחתרומתםעלומוסיףבחיפה,לבסוף

שבתח־המושבהבכלל.והארץבפרטהעיר

תית

$TS1$שבתחתית$TS1$

$DN2$שבתחתית$DN2$לכרמלהאם.בסיסונותרההייתהההר
במלונותבקיץלנפושכדיבעיקרעלוהם
לע־העמידוהמושבהשעשיריהקיטבבתיאו
צמם.

$TS1$.לעצמם$TS1$
$DN2$.לעצמם$DN2$בגןכמוכן,עציםפה,היולארביםבתים

פסטורשניידרמרטיןשלכגןשנולדהאם,

ביתלושבנההפרוטסטנטיתבכנסייה)כומר(

גל־מאזעברהבנייןבמיסיון.שתיפקדיפה
גולים

$TS1$גלגולים$TS1$
$DN2$גלגולים$DN2$,הבוטיקמלוןכאןעומדוכיוםשונים
שמלונותללמדך,(130התשבי)רה׳כרמלה

יומין.עתיקשילובהםהירוקוההרקטנים
למרכזועובריםהכבישאתחוציםאנחנו

טמפלרי.מלוןפעםעמדשםגםפנורמה.

פנו־מרכזהניינטיזובתחילתהאייטיזבסוף

רמה

$TS1$פנורמה$TS1$

$DN2$פנורמה$DN2$בתל־העירלגןהחיפאיתהתשובההיה
אביב.

$TS1$.בתלאביב$TS1$
$DN2$.בתלאביב$DN2$ליקנושבוואריסטוקרטיקטןקניון

בנטוןשלטי־שירטיםבכרמלילדיםולעוד
לה־הנכוןהמקוםהיהזהליוויס.שלוג׳ינסים
סתובב

$TS1$להסתובב$TS1$
$DN2$להסתובב$DN2$.קצתבעדינותלומראיךהיוםבו
שנדביקהסיכויאבלמסכות,עםאנחנופחות.

החנויותכללאאפסי.הואבמשהומישהוכאן

בסוףמקונים.מוכריםיותרוישמאוכלסות,
אזוגםדיסקים,בחנותפהעבדתיהניינטיז

לש־ליהפריעוממשלאהמשמרותבמרבית

מוע

$TS1$לשמוע$TS1$

$DN2$לשמוע$DN2$שרציתי.מוזיקהכל

אנדריהואמ־9991עודכאןשנמצאמי

הערביות־נוצריותהמשפחותלאחתבןסוידאן,

ומעדנייהייןחנותהמנהלבחיפה,המפורסמות
אתגםשניצחהריזרב,ספיישלבשםמובחרת

כאןעוצריםודותןנעמהשלבסיורהקורונה.

גר־דוברותמארצותוגבינותיינותלטעימת

מנית.

$TS1$.גרמנית$TS1$

$DN2$.גרמנית$DN2$בערךמקיףהיפהשבחנותהיינותמבהר
ייןעלבסיפוריםמפליגואנדריגלובוס,חצי

באמתטובייןמזהיםאיךומסבירחיפה,ועל

וש־מסורת,בעלמשפחתימיקבשיגיערצוי

בכל
$TS1$ושבכל$TS1$

$DN2$ושבכל$DN2$המורשתאתלהרגישיהיהאפשרלגימה

ריזרכ,)ספיישלהענביםאתשבצרהאיששל
04-8103899,1,109הנשיאשד׳

חייביםאנחנווהגבינותהייןאחרי

אותנולוקחתשנעמהטובאזמתוק,משהו

הנ־והשוקולדהממתקיםהיכללצ׳וקולטה,
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