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Laundry blue in cow's milk 
Wall painting in the Templer Colonies 

in Eretz-Israel

כחול כביסה בחלב פרות  
י"ציורי קיר במושבות הטמפלרים בא

- Laemmleרפת למלה שרונה Sarona Dairy Farm
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אולטרמרין-כחול כביסה בחלב פרות 

כחול כביסה

סיוד וצביעה

לפיס לזורי

ULTRAMARIN 

BLUE

אן בפטיסט גימט'ג

1826צרפת 
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חדר אוכל בחיפה
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חדר תכלת עם ציור סטנסיל כחול
חדר תכלת עם ציור קו כחול
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ציור קיר במושבה הגרמנית חיפה
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בית עמנואל שטלר

שרונה 6מנדלר ' רח

Imanuel Steller House

מאוסף הורסט בליך אוסטרליה~ 1935בית שטלר 

2003בית שטלר בגמר השימור בשלב הפילוט בשנת 

2003



הציירת הלנה  חסין קנטור
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בית עמנואל שטלר
שרונה 6מנדלר ' רח



הציירת הלנה קנטור
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בית עמנואל שטלר
שרונה 6מנדלר ' רח
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בית עמנואל שטלר
שרונה 6מנדלר ' רח



STELLER Family, Eugenie, Erich, Immanuel, and little Hugo

Family STELLER in the balcony 

Hugo, Immanuel, Erich

and seated Eugui

Cats in the balcony 

צלם בנו רותנברג גנזך המדינה1948בית שטלר 

לערך תצלום ארכיון הטמפלרים גרמניה1910בית שטלר  מאוסף משפחת שטלר  אוסטרליה~ 1935חצר אחורית בית עמנואל שטלר 
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Imanuel Steller family בית עמנואל שטלר
שרונה 6מנדלר ' רח
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Sarona Wall Painting Catalog

ביער השחור -ציורי קיר במוזיאון הפתוח 



תהליך 
...החשיפה
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קיר בית וילהלמינה למלה שרונה

התקופה  

הויקטוריאנית

1

2

43

1949-2000:   התקופה הויקטוריאנית. 4

1870-1910:           התקופה הכחולה. 1

1911-1930:            התקופה הירוקה. 2

1931-1948:           התקופה הצהובה. 3
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קיר בית וילהלמינה למלה שרונה

התקופה  

הויקטוריאנית

1

2

43

1949-2000:   התקופה הויקטוריאנית. 4

1870-1910:           התקופה הכחולה. 1

1911-1930:            התקופה הירוקה. 2

1931-1948:           התקופה הצהובה. 3

ר ויקטור ששון''רס
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קיר בדירת מנהל יקב שרונה

Wall Painting in Sarona-Winery manager's apartment
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בית יוהן ונאגל שרונה
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22קפלן ' חדר אירוח בית קרל שטלר רח



18

חדר אירוח בית קרל שטלר שרונה
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בית פריץ למלה שרונה
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שימור ושחזור ציורי בשרונה
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שימור ושחזור ציורי בשרונה
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שימור ושחזור ציורי בשרונה
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שימור ושחזור ציורי בשרונה
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הצבעים והציירים בשרונה
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הצבעים והציירים בשרונה

מרדכי לימןשרגא יורבורסקימשפחת קרול

משה אגוזי



שימור ציורי קיר במרתף הבירה 
מלון ירושלים 

המושבה הגרמנית יפו

26



27

HOTEL Jerusalem Jaffa מלון ירושלים יפו

ציורי תקרה
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HOTEL Jerusalem Jaffa מלון ירושלים יפו

ציור הילד  

Munich Child

הילד הלבוש  

בגלימת כומר 

ומחזיק בידיו  

סלק וקנקן בירה  

הוא סמל של העיר 

מינכן

ושל פסטיבל  

הבירה שם



The Kellermeister
Please come in!
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Beet     סלק



אלמנטים 
לפני ואחרי ריטוש

Elements 

Before and after retouching



חליליםחמתעםסקוטינגן
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רקדנים

The Bavarian Schuhplattler

1991תצלום עדינה מאיר מריל 

7
תיעוד מלון ירושלים יפו  ח''דו



מקורות לציור ריקוד בווארי מסורתי

The Bavarian Schuhplattler

http://www.quilts.de/Quilts/Anleitungen/

BOM_Tanz/body_bom_tanz.html#fertig

Ja Bayern sind lustig,

Ja Bayern sind froh

The Bavarians are joyous,

The Bavarians are happy.
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תיעוד מלון ירושלים יפו  ח''דו

http://www.quilts.de/Quilts/Anleitungen/


בוואריתרקדנית

Bavarian dancer
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השתיינים
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"If you are drinking, you will die,
if you aren't drinking, you will also die.

So drink!”



קיר צפוני צד שמאל

קיר מערבי

W8190גוון קיר ותקרה 

קיר דרומיBחדר 
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תיעוד מלון ירושלים יפו  ח''דו



החדר הגדול בגמר עבודה

37



המרכבה במסדרון
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חביות בירה בדרך לעוד לקוח מרוצה
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Beer barrels on the way to another satisfied customer
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הגפן חיפה' בית פפנדר רח

The Pfaender House Hagefen st. Haifa

Edmund PfaenderAlbert Pfaender Johann Georg Pfänder born 1826



25 colored illustrations of wall painting,

from the end of the 19
th

century 

By die Mappe, Georg D. W. Callwey Publisher, Munich
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18

47
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ציורי קיר ותקרה בסלון של משפחת פפנדר
Wall & ceiling painting in the dining room

49



Die Mappe
Illustrite fachzeitschrfit für dekorationsmalerei

Illustrate magazine for decorative painting

.14 Illustrations of wall painting on a newspaper paper, 

size 80 x 100 cm each, 

from years 1895-1906 

A monthly gift for subscribers painters of the weekly

Deutsche Maler Zeitung die Mappe, published in Munich

All of these were found in the Pfaender family's attic, 

15 Hagefen Street, the German colony, Haifa
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ציורי קיר בסגנון ארט דקו 
1931התינוק זיגפריד קיבלר במיטה בשנת 



1

52



2
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3



5
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חדר אירוח פנסיון אפינגר במושבה הגרמנית חיפה

כיום מלון קולוני

Hotel Eppinger Haifa the dining room
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חיפה26הציונות ' שד
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חיפה26הציונות ' שד
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ציורי קיר בית קיבלר 
ירושלים8כרמיה ' רח

1931התינוק זיגפריד קיבלר במיטה בשנת 



...תם ולא נשלם

תודה רבה

Over but not done with… 

Thank You

שי פרקש



קיבלרבית משפחת 

ירושלים8כרמיה ' רח

ציורי קיר ודקורציה

1931-1935

ערך שי פרקש

2007אוקטובר 
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Kuebler's House -8th Cremieux St.

Decorative wall painting



בית קיבלר

8כרמיה ' רח

מושבה 

גרמנית 

ירושלים
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Kuebler's House 8th Cremieux

German Colony, Jerusalem



63



פאולה ופרידריך קיבלר במרכז מארחים את אבא של פאולה ואת אחיה ואשתו–חדר אירוח 
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2011חשיפה ציור קיר אפריל 
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ציורי קיר בסגנון ארט דקו 

1931במיטה בשנת קיבלרזיגפרידהתינוק 
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על הקיר דקורציה של פסי צבע אנכיים   , ספסל מכוסה שטיחים וכריות

71



זיגפריד וגיזלה, פאולה פרידריך-עוגת שוקולד ליום הולדת
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אלמנטים מבטון דקורטיבי בחצר
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זיגי וגיזלה עגלת משחק
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ספסל עץ
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עגלה עם נלי
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כסאות קש
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