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  ): 1941; 1919(יוסף לוי ספר האורחים של פנסיון 

  טקסט, טקסיות ורטוריקה 

  ניצה פרילוק 

ביצירה  -לא  גצוממלון  הבית   קולנועיתאחת  או  מיקרוקוסמוס  כמעֵ   ספרותית  מקום   –ין 

ימפגש   לכאן  אנוש.  גורלות  אגיעשל  גג  קורת  תחת  וישהו  שונים,  ממקומות  אנשים  חת ו 

רת, הרי  ית ומנוּכשל בית המלון, המתוארת לרוב ְּכרשמתו  לפרק זמן קצוב. בשונה מאוויר

בולט   הארחה  האינ  בגישהבית  האורח  -תמייטהמשפחתית,  ישוב  ובזכותה  אל  משהו, 

לכתוב הערה  האדם  יתבקש  ,  השהייה  בסיוםלעתים,  הביתה.  המקום בתחושה של החוזר  

    1ב"ספר האורחים".או חוות דעת 

פי רוב רגשנות ואף עצב. מהיבט זה יש ִקרבה   לע  םיפרידה (מאדם, ממקום) מעוררמצבי  

בידי מבוגרים ב"ספר האורחים" הנכתב  נרשם המחורז  קסט  טה  ןיוב בין הטקסט  שהיה 

נוער.   ב"אלבום הזיכרונות" של ובני  מן    2ילדים  ובכתיבה זו, שיש בה  הטקסי, בא  החגיגי 

  ת "הייתי כאן". ניחבב להשאיר חותם אישי כלשהו    –  לתעד ולזכורלביטוי הצורך האנושי  

ואילו בספר האורחים    םספר הזיכרונות הוא מסמך הומניסטי המרומ את קשרי הֵרעות, 

של  ית הערכה  (משבחת  רשם  במידת    ישפגמים).  שוכחת  לא  גם  והמלון  החשיבות  שוני 

הזיכרון   בטקסט  המוען  האורחיםשלו  ֶׁשרואה  בספר  הכותב  :  אחדות   תסיבוהו  ,לעומת 

נים מול ימים), טיב המסגרת (בית ספר או תנועת נוער לעומת (ׁשָ פרק הזמן של ה"ביחד"  

מלון ( )בית  הכותב  גיל  עוצבניו  לפ  ועתידש  מתבגר,  כבר  חייו  שמסלול  מבוגר   ), לעומת 

עליה),    הנסיבות לחזור  שאפשר  אפיזודה  לעומת  לעד  ֶׁשתם  חיים   הטקסט  ז'אנר(פרק 

אישית  ומת כתיבה  לע  שרהע-ששות של המאה האבאוניברסיט  שראשיתו  יתרדפוִסי ומסו(

ספר  ).  למדי  וספונטנית אותו  שהרי  מדומה,  היא  הטקסט  שבכתיבת   ואהאינטימיות 

וכן   בו  שידפדף  אחר  למוען  יותר  מאוחר  יימסר  הפנייה   הלאה.אלבום  פרדוקס:  ונוצר 

  . פומבי במעמד  מתרחשתהאישית 

מעו האורחים"  ח  תהתעניינו  רר"ספר  היסטורייםשל  בהיבטים   תייםחבר,  וקרים 

בדפיו   בא  היחיד  של  קולו  תוביוגרפיים.  נבחנות  ודרכו  ישיר,  ביטוי   יחותכשגובות  לידי 

ק זיכרון  השאר,  בין  הבונות,  ואידאה. ופופולריות  מקום  של  מוגדר   3ולקטיבי  המסמך 

יאה במרחב  כתיבה וקר   ם וסד אלא גמל פלטפורמה, וזו מאפשרת לא רק קשר בין המבקר  

בנושאן,  ייחודיות  און עוסקים בתערוכות  המבקרים" של מוזֵ פר  מאמרים על "ס  4הציבורי.

) ובהווה  הכתוקסואליהומוסלדוגמה:  בעבר  במל,  הנאצי  השנייה); יבוש  העולם  חמת 

הציבורם  בודקי של  רוח  והלכי  בספר  גישות  הכתוב  פי  (על  תרבות  דפוסי  ומשווים  הודו  , 

  למשל).  ,צות הבריתראלעומת 

לה לעתים מידע על התפתחותו של האתר,  מגרי  טוור היסון כמק"ספר האורחים" של מל

, וזאת הודות לחתימה המלאה קוםמהו בשששי שם  ובעיקר יוסיף פרטים ביוגרפיים על אנ

 
 .  2 'מע , 2018ר מבבדצ 21, הארץל בות וספרות" ש"תר אה אור במוסף ה ר של מאמר ז וסח מקוצרנ   1
'מניצ   2 פרילוק,  באלבותּכה  לאושר  מתבגריםונים  של  הזיכרונות  לפולקל  עם:-ידע,  'ם  יהודיבמה  , ור 

   .202-177 "עע ), 2007(  68-67גיליון  
3    Christine R. Nugent, The Voice of the Visitor, Journal of European Studies, Vol. 44 Issue 3 

(2014), pp. 249-262. 
4    Bonnie J. Morris, The Frightening of a Guestbook, Curator, Vol. 54 Issue 3 (2011), pp. 243-252.   . 
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דרך כיילים ות קהילת טַ רמלון ליצי  לכן נחקרה תרומת ספר אורחים ש  5.בספר  של האורח

הדרכה  תקשורת נוכרייה.  ת  והצע  לשם  בארץ  צאצא    של  תפי ביוגראוטו  כתיבהמסלולים 

חיים   פרקי  משחזרת  מלון,  בית  בעבר  שניהלה  סלמשפחה,  סמך  על  גם  פר שנשכחו 

   6חים.רהאו

ביישוב  דבר  שם  בזמנם  שהיו  ואתרים,  מלון  בתי  של  האורחים  ספרי  שמורים   בישראל 

  –  מלון סלנט ביפו  7), 3818-1890(  ירושלים"  "בית אשל  –  רושליםן קמיניץ ביוהיהודי: מל

הא ("פנקס  (),  1893-0192ורחים"  חי  תל  ספר    8).1924-1928חצר  לאחרונה  נוסף  עליהם 

ונרכש מכירה במרשתת  ץ ל), אשר צ1937-1934בנגב (  בטהפירות ִש האורחים של אתר הח

  9לפני כשנתיים.

  הכרמל יערות  –ספר האורחים של קולמר

  חים? רופר האסב שנרשםשל הטקסט מוסכמות הכתיבה   ןמה ה

זו    – לוי ףסיו  ו של שהיה בבעלות  הפנסיוןספר האורחים של  פי    דגם עלתוו  תובהרסוגיה 

יותר    ,)1925-1919(ר  ַ קולמ יירה  עב  ,יהמנרגב ביערות  ומאוחר  המנדטורית,  ישראל  בארץ 

עשרות הטקסטים הקטנים את ניהול הפנסיון מסר לידיים אחרות.  ).  1943-1941הכרמל (

יום    90-כ( ניחוחות של  נושאים עמם  ערכים תרבות, חידודים  וסימינ  ;מולתאהבמספר)   , 

ל יוצוִשגרות  רוח טובה    רץ ישראל.אלאי מרכז אירופה, ש"הובאו" עמם בעלותם  שון של 

  עברית. –כתובים בגרמנית, ומיעוטם  בם רו .הטקסטים ׁשורה על

ם, הועבר לאחרונה על ידי צאצאי יוסף לוי לאוניברסיטת ת השניספר אורחים זה, בן מאַ 

לידי   ארצי    יוסיפרופסור  חיפה,  לרשות  לתיעוד    –בן  הטקסטיולהעמדה  ם הציבור. 

האוניברסיטה.   ספריית  באתר  למבקרים  מוצג  כולו  והספר  תורגמו,  בגרמנית  הרשומים 

פרופיל עשייתו הנרחבת של יוסף לוי בארץ  יהודית ביערות הכרמל ותולדות ההתיישבות ה

  10ישראל באים אף הם באתר.

ת הציוני בארץ  ל חלק חשוב במפעל ההתיישבוון, נטזש חיאמהנדס ו),  1949-1885יוסף לוי (

ל  1920-ב  11ישראל. ובאחבשנית.    ,רץאעלה  בהר הכרמל  קידם את ההתיישבות  זה, והוא 

 יע בייסודה ברו לקק"ל), והיה הכוח המנתר עור י(שמאוח  רכש קרקעות רבות במפרץ חיפה
 

5   Kevin J. Janes & Patrick Vincent, The Guestbook as Historical Source, University of Guelph ON, 

Canada, Université de Neuchatel, Switzerland, 2016. 
6    Gary Aitken, The Guest Book, Island Magazine, Spring-Summer, Issue 71 (2012), pp. 12-16. 
 .  72-65 "ע), ע1996( 120-119 גיליון  ,אריאלברקן, 'לתולדות מלון קמיניץ בירושלים',  יוסף   7
נא    8 'ספר הרומרדכי  של  או,  (ת  חצררחים  חי  גאריאל ',  )1928-1924ל  ע2011(  196-195יליון  ,  -142  "ע), 

135  . 
אריקסון   9 אוח,  יג-טלי  ועמי  (שבט' ני  אסיבתה  של  האורחים  גיליוןניםמכמ,  '1937-1934   ה)ספר   ,  28  

ים מחפירות מצאִמ   –בתערוכה "המזוודה שנשכחה    גהאורחים מוצ  ר. ספ123,  22-9(שבט תשע"ט), ע"ע  
יטת חיפה. התערוכה און הכט, אוניברסי) נחשפים לראשונה", מוז 1938,  1936-1933(ה  ד קולט בשבטה"

 .  2019בינואר  24-נפתחה ב
האורחים""    10 יערו  ספר  ההארחה  בית  הכרמשל  לוי,ת  יוסף  בבעלות  שהיה  מ   ל,  בספריית   2018-מצוי 

תב היד  כ  .האורחיםר  ספ  –ל  ות הכרמערי  ,) 2018גבריאל (  צורןו  יוסי  ראו: בן ארצי  ;הפניברסיטת חיוא
נמ לפרופהמקורי  יוססר  ארצסור  בן  ישראל  מהי  י  ללימודי  שלחוג  מזו  מידיהם  כרמלה  קי  רסגב' 

עתק וור דוד מזורסקי. כתב היד המקורי תושל בנה פרופס  לוי,  תיישבות יוסףמנהריה, בתו של יזם הה
גום מגרמנית ית בתפן. התרמנת גררות דובהדבת ימינו בידי גב' יהודית בר אור מהמוזאון לי  לגרמנית
פרופסור  לעברית בידי  לספרמה  ןצור  ריאלגב  נעשה  והחוג  עברית  באוניבות  חיפה. רסשוואתית  יטת 

האורחים"   הטקסטינסרק"ספר  בגר,  הודפם  היד,  סו,מנית  בכתב  נשארו  בעברית  א  ווה  הטקסטים 

 http://lib.haifa.ac.il/collections/YearotHacarmel אוניברסיטת חיפה:ת ספרייזה של  רמופיע באת
'ה"יקוי    11 ארצי,  בן  פסי  מרחוב  פונורמהה"  של  עלו  :  ליישוותרומתו  לוי  ישראל',  ב  יוסף  עיונים  ארץ 

 .  483-457 "ע), ע2016( 26, כרך ת ישראלבתקומ 
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באזור המרכזי ונם  ד  6,000-כ  ושכרלוי ושותפיו בחברה "הכשרת הכרמל"    של העיר נהריה.

אל  רמהכ  של  בוהוהג גנים  ש  שםות  לבנבמחשבה  לה)  לאש-ש(אדמות  עיר  מגורים,  כונות 

שרידי תרבות    12ות פוריים. , נחלים וגבעות, מעיינות וגיאיםעברית. השטח כלל אדמת הרי

.  )Isphiya(  ֹשפיה"אשל בית הכנסת "קדומה  ם רצפת פסיפס  בשוליו, וגאנושית פזורים בו ו

    ערות הכרמל".השם "יקבע מגרשים הוצעו למכירה, וננית אב, כתנה הוכ

ביֹשרה  יהיה  "כאן   מרגוע",  מקום  יתפתח  כאן  ולהבריא.  להינפש  חוברת  המקום 

המית  סורפה אבו"יערות  נחלת  בנים"  –  תכרמל:  בש,  מורשת  "תהיה :  כנועוהמשיכה 

ה הבז ההתמשום  מקשריו  נתעלם  אם  האמיתי,  לאופיו  כרמל  השל    יסטורייםנכרות 

תוח היישוב רץ רב בפיאוב מיה לשורות המסורת אפשר יהמק  ִמןפק ש] אין ס---ליהדות, [

   13בעתיד".

ושוביוזמ לוי  (ב  פיותתה של חברת  הנקודה    )1935-הוקמה  "משמר על האדמות שנרכשו, 

צהכרמל"   קבוצת  ידי  עסקו יעירעל  הרווקים  המתיישבים  גרמניה.  יוצאי  דתיים  ם 

סקה עקב פעולות איבה  ת הופפעילוהאך   ,עצים ובסלילת דרכים עת בנטיהקרקע,    בהכשרת

" בפרוץ  רצח  הערביומעשי  על  14".המרד  יותר  הקרקע  מאוחר  על  אורן" ה  "בית  הקיבוץ 

דרך ואדי  מצומת דמון  הקרן הקיימת לישראל. הקרן אף דאגה לסלול כביש  ) מטעם  1939(

  תל אביב. –השי חיפש הראלח אל הכביכ

בכך ביטא  לחודשים אחדים בשנה.    ,ל"משמר הכרמל"וריו  את מגי לו  יוסף   קיהעת  1941-ב 

אמונא המקום.  ת  בעתיד  היבו  הדה  יחתם  בת  כרמלה  לוי,  הזוג  בני  החליטה  12-של   ,

   15עם הדודה פלורה.שם בבית הספר בנהריה, וגרה ללמוד להמשיך 

כאן  א נפתח  להבראההז  של  של  פנסיון  לניהול  שנמסר  לוי  ְׁש   יוסף   .שליםמירו  כרטֶ הזוג 

  איתן מבנה  (המבצר).    הבורג' הקרוי  בבניין האבן  וים)  רו בצריפי עץ (ליפטורהתגים  שפנוה

הגׁשֶ   זה, בעב  ,גולהעבעה העל  חוו  ו הרחוק רשימש  אפנדי  הבית  ח'אן    טיפוסי של  זה  (אין 

  עומד על כנו גם כיום.  הוא   16. אחסוןלמגורים ול  םיבו חללו לעוברי אורח),

מבקרי   רות שלהעל  רתכה מהודמוגש בכריוהוא  ,  והוההמחיי  לא נעלם   "רחיםהאו  "ספר

במוזאון לחתו  תערוכה  הבאים  לאורחים  ולהבדיל  נהוגם  ב"שבעהילתנחומ  –,  זאת ".  ם 

בו  )או מסוגלים(ים  שֹ שֹ ועוד, כיוון שלא כל האנשים   ום, קמב-לחבר טקסט קצר ומבריק 

ל האדם לה. עא  ותבסים נמיולהמוכן, הטים מן הוהכינו למענם מגוון טקס  יָזמיםהזדרזו  

ל  רק אתלבור  נתון.  הבר  ו  מאגר  מתוך  בעיניו  חן  המוצאים  השבח  ודברי  קושי העל  כה 

מן, בספר האורחים של טלא  אהתֵ   גברת)  1942-ב(העירה בהומור  י  ַצו חברת  פיעל  לכתוב  

/ מול   /  ת על אסל/ זה כמו לשב  –  'ספר האורחים'יערות הכרמל: "כשמושיבים אותך  ה 

 ".  םכירישלא צלמרות 

 
נבדל בעיר מעורבת    ת: התהווכרמלללהפוך מדבר  יוסי בן ארצי,      12 ס גנ, מא1948-1918הכרמל כמרחב 

 .  278-256 "ע, ע )2004(
 . ) 1940( חיפה ים בע"מגוד המתיישב, איבניםורשת מ –ת אבות : נחליערות הכרמל  ,שקמוני-ג' הרץ    13
הכרמחלוצריש,    יצחק    14 ביערות  תרצ"יות  (תרצ"ח-ו ל  חיפה  המחבר,  הוצאת  צימרמ  ;)1987,   ןפנינה 

ערי וקריינות),  כ(צילום  הכרמל  ה  ביערות  ההטלוויז  ,1938-1935חלוציות  קבוצת  קהיה  רמות,  ילתית 
  ). 2005יפה (ח

 .  51-50, ע"ע )2017( , א.ר.ת. ביוגרפיותים להתכנסחייבכרמלה מזורסקי,     15
ק    16 רות  ארצי,  בן  אהרונסויוסי  רן  אח  אנים' 'חן,  רק,  מבני  אתרלשאלת    –זה  ואו  של    י תפקידם 

   . 284-263ע"ע   ,גף י"מאס )1988( ציונותה', 1914-1882אל רבנוף ארץ יש הודיתיהההתיישבות 
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  בספר האורחים טטקסשל ההרטוריים ניו פיי למא

האורחים בספר  פנסיון  הכתוב  קצר,)  Visitors book, Gästebuch(  של  טקסט    אישי,   הוא 

גמשהפורמ שלו  למדי.ט  והמ  יש  היציב  ההו  שלואפיין  היסוד  הדקלרטיביתא   –  פונקציה 

בדבר   מנתהנאה  ההצהרה  שהיו  של    והעונג  הודותחלקו  ההארחה  בבית   לם לפוע  הכותב 

ורות ארוכות  ציף בׁשטקסט ָר מגוונות:   הןשל הטקסט  דרכי ההיצג  ום.  עלי המקוב של בטה

סידור   פרוזה,  ברשל  ומשיפשימה,  פריטים  מילים  על  זור  חלק  העמודפטים  ניכר  . 

רשומים ומחורזותבׁשורות    מהטקסטים  שיר  ,קצרות  ִמ .  מעין  נע  אׁשההיקף  ועורה  ד חת 

    צבעוני. ורציר או נוסף איו פה ושם וד מלא.עמ

משנרשם    הטקסט אוטונומי  מבע  סהוא  מחייבת  מנטית,  בחינה  אינה  עולם  והבנתו  ֶידע 

תל  17.קודם הוא  זאת  וֶהקשר    ויעם  בספר .  הפנסיון)  –(כאן    נסיבתיחברתי  הכתיבה 

ב ריטואלהאורחים  היא  הנופש  לדלג    סיום  מחשבה  שאין  תכ  מעטה-לאעליו.  ן  נוואף 

ז לטקס  חמוקדשים  האורחים  בספר  לראות  אפשר  זה  מהיבט  בית ה.  של  מפולקלור  לק 

  הארחה. 

של ראשון  בגוף  כמונולוג  בנוי  המגולל  -פרְמס  הטקסט  והעכשיו.   בלשונוֵעד  הכאן  את 

בדרכים   נפרסים  ורגשותיו  הדובר  סתיאורים,  תדועוב שונות:חוויית  , שאלותִמ יפור,  , 

ולהביע עמדה: "בית ההארחה משכנע  וביל טיעון  ים כדי להוכולם בא  –  הגיגיםו  ותהבטח

ות (דימויים,  בעיצוב פואטי, החשוב לא פחות: ציורי  משולבסר התכליתי  המֶ   .א נפלא!"הו

מאניש מטפורות) הפיגורטיבית  הלשון  וחריזה.  מצלול  חוזרות,  מושגתבניות  ים  ה 

והרישטופמ כס  וןעים  אניגלובש  דרכ  ,תתכופו  ט.מע-מטיתות  במשולב אלה    יםבאות 

    בטקסט אחד.

לו שמש  י  הטקסטמנהל בית ההארחה.    –ה לנמען אחד  בדומה למכתב אישי, הטקסט פונ

הציבור הרחב הנוהג   –לשרת אוכלוסיית יעד נוספת    יוכל  קסטהטסוג של משוב. עם זאת,  

ת מת מסחריסופרלשמש  הטקסט  ן  ט ממשפוי  שע  ,יםם קלינויישבלצאת לחופשות נופש.  

  יופץ ברבים. ם א –חת צלמו

יערות –קולמרבספר האורחים  אשר    יםסטהטקכלל  המשותפים לם  רכיבינבחין בארבעה  

 הטקסטים והיא תשמש כגורם המארגן את    ,קציה הרטורית שלונוהפ  –. לכל רכיב  הכרמל

של  התפקיד הרטורי העיקרי  יוסף לוי.  משפחת  ב   השמור  ספרהמתוך  לדוגמה  שנבחרו כאן  

וך אלה: שבח והערכה, תיעוד וזכירה, הודיה וברכה, יות אחד מתהלשוי  זה עסוג  טקסט ִמ 

זאת,  הגיגים.  גיבוש   האור  הקצרלטקסט  עם  רטורי  שרשם  מתפקיד  יותר  לעתים  יש  ח 

  אחד.

  שבח והערכה  א.

ל  פיזור קדומים,   נוהגהוא  חבר)    און  פטרו(אלוה,  "  חָזק"שבחים  מימים  טקסי,  חברתי, 

ל מסוימות  ובנסיבות   באין  ראהקל  מו  סיוע  ילוש.  על  גמול  כ"ֹשכר",  משמשות  השבח  ת 

ביר התפבסידובדומה למתנה.    –ומעשה חסד   נכרכים  בכיילה  ושבח  גדּולה  נוייו של טויי 

בבורא   הפעולם,  ובתחנונדרכי  אליו  בתפי  –נים  ייה  היחידהן  הציבובתן  וה  לת  ר.  פילת 

   כאחד הסוגים. נפוץ שיר השבח  בשירת החול העברית בספרד

הכותב   .גשותעמוס ר  הבהכתי  סגנוןאת ה"שחור".    לרובוזונחת   ת ב"לבן"מתמקדאייה  הר

מאמץ לו, אפוא, במידה מתונה ואלגנטית,    יםספר האורח .  ותהבטחומפריח    יםכתר  קושר
 

 .  17-6 "עעירושלים, , לימודיםתכניות לפיתוח האגף (תשס"ו),  "בע נדאיגרת מי'הטקסט הזעיר',  ר,רפי ני  17
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פרסום   של  הרטוריקה  כמושיותעמולה:  מדרכי  הלשון  סופרשי  ("הטוב לטיביוללים  ם 

   18. ותבייות חיווקונוטצצנים מוקורים , תיא)ביותר"

והוסיפה   מחורז,  טקסט  חיברה  צילה)  הכלבה  (ועמם  נופשים  שישה  בת  שחבורה  ל  ציור 

נוספת יתרונותי  .המרכזייון  הפנסבניין   עליה  רשימה.  במעין  מאורגנים  המקום  של  ו 

וי החתום:  לע  19. "נחזור"  גםו  נשכח"א  "להבטחה כפולה:     נה והל  נטר, אניהמרגוט והנס 

  ): 1943באוגוסט  14רקה. המקום: יערות הכרמל (קינ  מורטללנד, א , ליליפרנקל

    יום,י היומפעם לשכוח את חי-מי שיבקש אי

  ה הזאת, ֲהלום. אידילייבוא ל

  נוח, נקי וסביבה נחמדת,   –לא לוקסוס 

  טפת. ה נשאסל  –וההפתעה הגדולה 

  טובות, , הארוחות הוויר, העציםאה

  . א נשכחעולם לם לאות

   –ת קרובו עתים ור לנחז לכאן

   בטוחים בכך.סמוכים ויו הֱ 

אורחיםאחרת  קבוצה   (  השחגג  ,של  הולדת  בית    הללהי  ,)1919אר  ינוה,  גרמנייום  את 

 –  הטוב  דה המרעה: בעל המקום מוגדר כרוֶעהימויים פואטיים הלקוחים ִמשֹ ההארחה בד

המשמר  יוצ בתנ"ך  בסיסי  החדשה(ש  הב  )ובברית  והליחסי  הם   והאורחים  ,אומהורא 

הילה.  הבוק  האור  עדר.ה כמין  יתפרׁש  כאן  בית ע  את  ניהל  לוי,  יוסף  של  אחיו  פאול, 

אשבגרמנ  ההארחה עם  יחד  פלורהיה  זומרפלד  תו  בטקסטים לבית  מוזכרים  שמותיהם   .

  שבספר האורחים.  

  ים ילָ ר המתמלא טיכמו ד

   – אֹוומלעד 

  אור בבית  פציעכך י

   .ועֹוריו ּכְ פקד עלמו אולּפ עת

שבח    היא  והתשובה עליה  ,)1943בספטמבר    9(שאלה רטורית    הנואל העל מנסט עד"ר אר

כדרכה   –ואף מחליט עבורו  ,  אל הנמעןן ציווי  לשווב  בגוף שני  הט פונהטקס  .לפנסיוןנלהב  

ממעמד פרסומת.   , לטה הח  אל  בןדרמו  כוןהנ  השמעה  אתתב  וכה  מסמןלכאורה  -רם  של 

  .  פק אם אפשר לבצעּהשסָ 

  מדוע לשוטט במרחקים,  

  כה קרובים? הכרמל"  כש"יערות

    –ד ְלמַ  יםראשית את יופי

  ד.  ואז תישאר כאן לעַ 

 
),  תשס"ג(נ'    ידעגרת מיאמרים',  'אמצעים רטורים בכתיבת מא   ,, רחל רוזנררונית גדיש, ניצה פרילוק  18

 .  40-6 ע"ע ירושלים, , לפיתוח תכניות לימודיםהאגף לתכנון ו
הט   19 מן  נכבד  ב"ספרחלק  בגרמנית  שנכתבו  נררחים"או ה  קסטים,  במקושמ,  קצרות,  ו  בשורות  ר 

כ שמחורזות,  לעברית  התרגום  שיר.  פרופסור  מו  נאמנות  שומר  ן  צור  אלגבריל  על  רבים  במקרים 
 אםיו לנכון להבנמאמר זה מצאסטים ב בם של הטקזה. לצורך שילויא בחרמוב ו  נימילולית למקור, וא

  , במידת האפשר.בחריזה
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בכנר  ,אחת  תגובה יצחק  ( קיבוץ  מ  של  סאלד  עברית, 1943באוגוסט    28כפר  שנרשמה   ,(

  .  ונומובא כלש  קסטטרחה. האהחסרונות בבית ההמצביעה גם על 

אם    ריאח אוטו קשה  על  ועוד  עם]  [נסיעה  וזעה  נ  10אבק  לגר'  ועוד  וסף  חצי דבר 

ה מוצ  –ליכה  שעה  שטכר  דודה  אצל  הנסיעה.  כַדי  זה  אך  הנה.  פינה באים  אים 

--כל רגע נופלים ממנה ויתושים בלי הגבלה [יטה רחבה אשר  כל לשובע, מוא יפה.

    מה. לשנה שומיד ל ףלב ונשמה תיכ יזה מחיֵ  .]-

סיכם  1943באוגוסט    15(  אחר  אורח במקום  )  הנופש  חוויית  למדיומ ד  סרמבאת  אך   ה 

  קשה להיפרד".    –להגיע  : "קשהְּכשל פתגם סימטריובמבנה  ךמרוכ

    ירהוזכתיעוד  ב.

י", "לי", נבמילים "איח את עצמו  ומנכ  מתאר,  ון הוא מספרולו. בגוף ראשוען בולט בקמה

טבע את מעשיו והנאותיו בומתעד  משחזר    בקרמהבים.  לשון רב  וגםד  יחן ישולב  –אותי"  "

ו  שוןבל  ,הבאכסניו אל  הווה.  עבר  המתבונן  סצנת  העתידיש  את  וקובע  הביתה.  ,  השיבה 

לה שיכול בן  תנת הנאמנות הגדוו מז  ;כריטואל ם  סטיבטקחוזרת  בה וׁשָ  ההבטחה "לזכור"

  .אנוש להציע

  ברוחי, אשֹא את ידידותכם 

  ים.  מרחקה בשאהיכגם 

   –ּפה מחר  ליי לצאת מע אם

  מזכרת פלאים. היא תישאר 

  ) ברורה הנאימה חתיה(

 –חוויה שתישמר בזיכרון  –בחורש הכרמל על פינותיו הנסתרות  שוטטותשל  נןמרעור תיא

   .1943באוגוסט  26-ה עדשבוע במקום  רוהר, שהתארחו   הדוויגוילי זליגמן ו לרשמ

    ,שבארץ זבת החלב והדב

   .היפים ותמקומהד ַאח –כאן 

  , בסבךאנו שלווה ואוויר צונן מצ

  ים.  אורנוריח  ,שביל נידח

  יאיות, ר ומן הגהמהנו התלהב

  מצאנו מזבחות ואבנים רומאיות! 

  –חיות אפשר ל-רק על היופי אי

  ]---[ .דעת כל זאת אמא שטכר יו

    ,לים נידחיםשבי

   – ספסל חבוי וזית

    אלה יהיו  זיכרונותינו 

    יה בבית.שכבר נהכ

ת הריה, קריירת, נ סאלד, נצ  פרבארץ: כממקומות רבים    יעו אל יערות הכרמלהנופשים הג

חי וירושלביאליק,  אביב  תל  חדרה,  ו'),  כיתה  של  שנתי  (טיול  חנה  פרדס  לבית  פה,  ים. 

  קולמר, הגיעו אף מהעיר ברלין ומארצות הברית.   לרמניה, ההארחה בג

מדבר העולה  מהרושם  של  יבשונה  בפהם  יערותהנופשים  נכתב  נסיון  תון עיב  הכרמל, 

ני הֲחלקות. יערות הכרמל ק פה ושם נראים סימם. רהכול שמֵ   השע"לפי  :  1945-" בדבר"
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במעט   התקדמה  לא  היא.  קפואה  הנוטרים  במשך  נקודה  אף  ברובם השנים.  עוד  שוכנים 

עלת יערות לוי ב   ףבדירות ארעיות. שמעתי על אי הבנה המצטברת והולכת בין חברת יוס

  20ן".ה בבית אור הכרמל לקבוצ

ההארחה    ית התיעוד על ב  מעטב  רחלוי מת  ים של יוסף ורחאה  רבספ שונים  ורים  על פי אזכ

הנה    הםתולדותי  – מנ :ותחומילהמידע  ואוכלוסיית המבקרים.  אול  ּפ  –הבית    לי השמות 

ישראל);  טֶ ְׁש   גברת(גרמניה),  לוי  ופלורה   (ארץ  הזמכר  פרקי  ההארחה   תֶׁשבי   ןתיארוך 

(לעיל)ה בגרמניה  ופעל  המיקום  קטובר ומאחדשה  ה  למרווק  הישנה  Kolmar(  קולמר  –; 

 עיל);יישובי המוצא של המבקרים ביערות הכרמל (ל);  Topchinשין ( טוּפ  –ואחר כך    )1922

לבסלו-הדרך הלא וקשיי ההגעה  בעלי   נייןלה  יחסית של  הגבוה  ביערות הכרמל; השיעור 

ב גבוהה  המבקריםאהשכלה  "דוק(  וכלוסיית  הגרמנית  "טוריםעשרה  בשפה  השימוש   ;(

ִמ וההימנע בעברות  אצל  ה  יתּכתיבה  שהמשכיחים  גם  לארץ  בקרים,  העלייה  לאחר  נים 

  ישראל. 

  וברכה הודיה ג.

כאילו   , ודומהן בשל תנאי האירוחוא רוחש לנמעל ההערכה העצומה שהעהמוען מצהיר  

ים הם המוניטין מאור הפנת וכי טיב השירוחים"  וכ"שבריטואל הכתיבה  חסד נעשה עמו.  

  המקרים, לכתוב על פגמים באירוח.  אוסרים, ברוב תהנימוס והטקסיו  של עסק.

  בספר האורחים, באופן ישיר ופשוט, שתי תודות: נוספו בגרמניה, 1923וגוסט בא 5-ב

  ; הןו, כתבה לנקה קתודה לבית מכניס אורחים

  הדוויג וקרל לוי, לודוויג זומרפלד וליסי.  , רשמועות שמחהתודה רבה על ש

ניסוח אלגנטי לאמי לעתים מהו    מה) עשוי ללמדיחסרה החת(ע  משפט צנוה.  דרת תוהנה 

: ידידות,  בטקסט  ישלים כהבנתו בֵאלו "נכסים" מדובר  הנמען.  להאמירה מכלי  כוחה של

  ם ועוד.חום אנושי, מאור פני

    ות לכם מקרב לבאלה אני מבקשת להודבדפים 

    .לים שבנכסי החייםעֲ על מה שהענקתם לי מן הנַ 

חשוב   .ביוגרפי  פרט)  1919ר  (ינוא  רייקלֵ ה  בילהודיה, שיא  הצהרת  שמטרתו המו  בטקסט

  היה לה לנמק את תודתה, ולהבהיר שאין זו מחווה של נימוס גרידא. 

כמ  עוד  כותבת  אני  בסברצון  והלל  תודה  מילות  שלכם  ה  האורחים  בשלושת   –פר 

הוא    ביקוריי היה  הרי  הקודמים  יהיו בנמצא.  טרם  לא  לבטח  [ביקוריי]  הם 

ווים כוח משיכה בכל עונות ), מהWarrw(  ַוארו  בית  וחדיבמקולמר, וכי    ונים.האחר

  ל.  ואבל יתרונותיהם הפנימיים עולים על הכ ,רק ְּבשל חיצוניותם השנה ולּו

) לוי.  רעייתו הייתה  רפלד  זומ לבית    )ריקֵליקלרה  יוסף  קלחי א  של  של  איה  ף  דוליר, 

- דרוםל  הבונים ש  לינחשב מגדוו  סאוהאובסגנון הב  אחז,  ַמרקול  יליד  , אף הואלדזומרפ

לוי וזומרפלד שותפים היו לרעיון בניית עיר על גב הכרמל; תכנית שלא עלתה ברלין.    מערב

  יפה. 

כאן, ים, וצורפו  ורחר האֵספות שלוקטו משונ  ובמה יבורך מנהל בית הארחה? שתי ברכות

  . והמרחבן  הזממביאות בחשבון את 

 
 .  1945בנובמבר  9, דבר ,'רמלהכת בבית אורן וביערו', נחםז' מ   20
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  );1919ר אינו(קולמר, ם כבחיי מאחלת לכם מקרב לב הרבה שמש

  ).  1943בספטמבר  23(גרטה קארדן, יטב הברכות ליערות הכרמל וחלוציה במ

ים  ים טובטפורה לחימקור לגעגועים. בחורף האירופאי המושלג נבחרה השמש כמ – סרהחָ 

האר.  ומוארים דבקה  צישראהברכה  המדינהכאן  לית  קום  שלפני  הציוני  דמות  – באתוס 

  אמת ושבח רב, ודי בכך. יש ל חלוצי עכמפרות הכרמל של יע החלוץ. בהגדרה זו

ורחים.  וקראה את הטקסטים שבספר האתחילה  דפדפה  )  1919בינואר    27הדוויג (קולמר,  

  :  כתבה – זה תחת רושם

יהיו גם   –קולם של האורחים  צון כה גדולה בישמע תמיד שביעות רזה תספר  באם  

    .לב לכם ִמקרב  מאחלת ים מאושרים ושבעי רצון. וזאת אניחהמאר

  הגיגיםגיבוש  ד.

אחיזה   יש  האורחים  ספר  של  מבוטלת  לפואטיקה  האורחברעיונותלא  מבקש  -.  הכותב 

לה תחבוזו העת ל  יציג.שבֶתמה    הןניסוח וב  הן  ,בתובכתי  הק מחשבת ועוממקוריולהפגין  

באילנות  רטורית  ה פנייההיתלות  ולמקורות    גבוהים:  התנ"ך,   –קלסיים  מקודשים 

. הזיקה בין שתי  של אנשי שם  כנף-ואמרותעממיים  ם  , פתגמיתספרו וגיה, יצירות  תולמיה

בשימוש מטפורי או   :דרך אנלוגיה כלשהי  צר עלציאות, תיוווזו שבמיובאת  סצנות, זו המה

אית לחוויית חיים  לבנות תשתית אידֵ ותב  של הכהצורך  בולט  קומי למשל.    ,בהקשר אחר

החול העברית בספרד   ם בשירתיהסוגר ההגות, אחד  בשים  להיבט זה יש שורשיזו.  קצרה  

  המוסלמית.

הראשונהיכחודש העולם  מלחמת  תום  לאחר  מ ים  את  מצאו  בה  מלחמה  בחזית  ,  ותם 

   ):1919ואר בינ 19למר (בט ברוהם בעיירה קוליז ים, רשמהצעירים יהוד 12,000רמנית הג

לי כי המימרה הר  בווה  ]---[  בשעות מצוקה מצאתי מפלט בביתך מכניס האורחים

לא לשווא נאמרה. אחריי, הלוואי שישמחו   "טובדם, מושיט עזרה וָ הוא הא  אציל"

ויביבהכנסת האורחים שלך רק אנשים חס לעו בשמרי דאגה  בבם את תודתם חת 

  ספר זה.ב

המימרה  ה בין  ההוולקישור  דרך  ה  חוויית  על  והיכללות.  הוא  של  שיוך  הפרטי  המקרה 

  . ישנוגע לטבע האנובת של המימרה האופטימי כללההה אתומאשר ברוהם מאמץ לו 

ובילו במעלה שה  לותסלו-הלאהעפר  לנהוג בדרכי  נאלצו  בעלי המכוניות    –ובארץ ישראל  

י הזוג  בנקסט אחד.  בט  להנצחה הללו זכו  . תנאי השטח  ר אל האכסניה יערות הכרמלהה

 באפריל   19(וד  חידו  שיש עמה הומורהבטחה  בהקשר זה  אי רשמו  נוסבאום ועמם האדון מ

1942 :(  

     רועהגכל דרך כר להשָֹ אם 

   –טוב  כל כך חפץ -מחוזהוא 

  להבא במכונית י ננהג אזַ 

  גרועות. כים בדררק 

שנון  ני מֹשיםמתקשרזה  מם  ִמּתַ וסוח  בלי  אולי  תיפא  סֵ ל,  ,  פסוק  הקורא נפוץ    למודישל 

 –  ובהאנשהלו".    טובו  (מסכת ברכות ז: ע"א): "רשעם  עולהעל קלקול מוסרי בסדרי    תיגר

אלית, מולידה רעיון מרדני  הארצישרוחשית,  מההדרך  מוביל ָלטוב.   ע (הגרוע)השביל הרש

לאיעילותה  בדבר   חיים  דרך  הגמול.  -של  בתורת  הבועטת  בדרך  ה  בננהטיעון  שגרתית 
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אחד    אירועעל סמך  :  בטעות מקורּהנחה  אולם הה  .תוצאה-בהה, בקשרי סי לכאור-לוגית

  .  )יממהאנתחֶּבר (היקש חסר, הֶ  י נכון, אלאן זה היסק לוגאי ה.הכללמנוסחת 

  : )1923במאי  31(ארתור זילברפלייט  םרשכך ו

  ) פותחת את שער העננים השמימי שלה Auroraאורורה (

    .סת אורחיםלהכנ

  והי דומה  וצע אושר אללנו, בני תמותה, מ

  ] ---אצל פאול ופלורה [

ת השחר, אל  ,ומיתיה הרמיתולוגבה.  חי האכסניבשבג  הכותב מגייס את הֵאלים כדי להפלי

מכריזאו בסיס  כ  הרורה,  על  השמים.  במרחבי  ונעה  הזורחת,  השמש  על  בוקר  תמונת ל 

הכותב  זוהעולם   אנל,  האיוצר  וארץ.  שמים  בין  הטובוגיה  מ  ,ור  ר ספלנו  ר  בשֹ האלוהי, 

  תמימה   ואהוהש  רךעל ד   הכבודים.  הנופשיםם של  יהם ועל ראשנ וֶרה על שולחהאורחים, ׁש

  ין באבק כוכבים. לכה מצב של חווז

סשִא  של  דיאלוג  נה  צילה  ומדרמטי  או  קלסית  ספרות  אחר, יצירת  בהקשר  שילובה 

ומעלה    רטורי  אמצעיהיא  מיומי,  יו הטקסט  את  משלב הלשהמגביה  שלו. תכופות את   ון 

עממית,  ""שלגיה  וכך גרים  בי  פהונאס  מה שנרש  תגרמני-מעשייה  האחים    ) 1812-(בדי 

נכנס   ללכ  תרהמוּכו האורחיםל  הילד,  העולם  ספר  מלחמת  שעל השנייה.    בימי  המרָאה 

על אדמת ארץ   וקובעת אמיתותפותרת חידות  ן אורקל,  כמעי  ,הקיר מדברת בלשון אנוש 

  ישראל.

   ,ה, מרָאה שעל הקיר מראָ "

   "?במקומות בארץ ובעיר מהו היפה

  , יםהרחק בהר ,יערות הכרמל"

   – כרטֶ אצל אמא ְׁש 

  .  "ריםוהרהי שום בל

  )  1943באוגוסט  25יץ גולדשמידט (פרואדית 

הנוהג   בשל  מתח  נגרם  אחדים  לאורחים  כי  האורחים. ולכת  לוץוהאימסתבר  בספר  ב 

את למדים מטקסט זת העזיבה.  אותם, עוד לפני שע  ההטרידו  ההשאלה מה יכתבו העסיק

י דשורות). אך כ  רק שלוש  בואוי  ןהלל(  תב קורט לויכש  )1941שורות (נובמבר    12מחורז בן  

צ יש  ובשנינות  בתבונה  בהשראהולכתוב  בהזמנה)Muse(  רך  מגיעה  אינה  וזו   ונעלמת   ,. 

    . קא בעת הצורך. על כך קובל האורחדוו

  וקיר: אחד בחיים יש לה חוק

  ]  ---[ ולם לא יהיה טהורל הקתרוס לע צלי –בכורח 

  ושג בכוחו של שוט. תמטרה נעלה לא 

בהיא    קסטהטת  כוונ ה"האכסניה  י  עלנזיפה.  את  וה"השוטמייצגים  קתרוס ה".  כורח" 

ְמ  מרוממת  הכתכמטפורה  את  הקטנה  צרף  בית -והחפוזהיבה  של  האורחים  בספר  למדי 

זה  ה  חום האמנויות, ומדמהארחה אל ת דף    המתוקותים  את המילבאופן  על  המונצחות 

  סיקה.  לצלילי המוהנייר 
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  ים של יוסף לוי האורח  מתוך ספר מונותתנספח: 

 אוניברסיטת חיפה רייתפסו רסקיפרופ' דוד מזו  יבותבאד ©

 
   

 

  המשובח / אותם לעולם לא נשכח." ל ר, העצים, האוכ"האווי

 1943גוסט  באו 14רחה יערות הכרמל, רישום,  בית ההא בניין , מרגוט וינטר

  

   

  

 ".תרטוב יו לו  עוד לבקש   ל/ לא יוכ ,ארוח פעם אחת בבית וַ מי שהתאר "

  1920  ינואר קולמר רישום,באהבה טס מעדנים,  יםישלקוזינה, מלאכים מגטרודה מ

  



   

11 
 

  

  

  

  

  
  בקולמר וביערות הכרמלהיהודי הבעלים ומפעילי הפנסיון  

  , 1919 , גרמניהיפאול לווה רלוי, פלו יוסף וקלרה   )ימיןמ(

  לבית לוי   אחיםומרפלד נשואות לשני ית זשתי אחיות לב 

   רסקיפרופ' דוד מזו באדיבות © .חהמאלבום המשפ

 

  

  

  

   

  

  
  

  


