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שימור המושבות הגרמניות

,שרונה וירושלים,בחיפה

.ושילובן במרקם העירוני המודרני

עידו גרפינקל
מוסמך המחלקה לגיאוגראפיה 
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על מנת לקדם  " ערך היסטורי"במושבות נעשה שימוש במושג 

.שיקום או פיתוח, שימור

" מושבות הטמפלריות"מדוע קיים כיום שוני רב בין שלושת ה

לכאורה משמרים את ? תל אביב וירושלים, המשומרות של חיפה

?אותה התופעה



המושבות כבר הגיעו לשלב  . סיום התקופה העותמאנית-1917שנת 

.לפני השינויים הגדולים בתקופה הבריטית, סופי

.  השנה בה סיימתי את המחקר, שנים אחרי2016-99שנת 



Jacob Schumacher-1877



Carl Kübler 1937



Gustav Bauerfeind 1898



Gottlieb Schumacher-1908



Theodor Sandel 1878



Conrad Schick 1894



Bayerische Fliegerabteilung 304- 1918



Bayerische Fliegerabteilung 304 -1918



Bayerische Fliegerabteilung 304 -1918



דברשלבסופוגורשוהםבנאציזםהטמפלריםשלתמיכתםעקב*

.ישראלמארץ

עבר לרשות מדינת ישראל , י"בעיקר נדלנ, הרכוש הטמפלרי*

.50-במסגרת הסכם השילומים של שנות ה

"?מה נשאר מהמורשת הטמפלרית כיום"כעת עלינו לשאול *



VERGESSE ICH DEIN JERUSALEM

SO WERDE MEINER RECHTEN VERGESSEN
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תוצאות המאבק

הכרזה על המושבה כמורשת 

.עירונית היסטורית

רוב בתי המושבה שומרו לפי 

.תוכנית בניין עיר

חשיבות רבה לדימיו העירוני 

של חיפה ביחד עם הגנים  

.  הבהאיים

המושבה משמשת כרצועת  

הגנה מתחת לגנים שהם אתר 

. ו"מורשת עולמי של אונסק



שרונה היא שטח בלתי מסומן 

..ע"במפת תכנון תב

".הקריה"מקום נקרא מעכשיו 



תוכנית לפיתוח דרום 

המוחקת כליל  , הקריה

.את בתי המושבה

.לא יצא לפועל





Templar map Israeli map







. 2011-ומ1978-תוכניות שימור מ



טמפלרי-ירוק

מנדטורי-כחול

ישראלי-צהוב



אז מושבה

(1917)

עכשיו

(2016)

אחוז 

ההשתמרות

13610980%חיפה

רק דרום )שרונה 

(הקריה

573358%

423584%ירושלים



אופיין של הערים הישראליות השונות הוא זה שהשפיע על האופן 

ניתן לראות כי הן שונות זו מזו באופן . השימור בכל אחת מהמושבות

ומה היא  כיום כל מושבה היא תמונת ראי של העיר שבה. מהותי

.  יושבת

המושבה עברה פרויקט שיקום אקסקלוסיבי היושב על  : חיפה*

-התפר היהודי: ומנסה לגשר ביניהם, שלושה קווי התפר שבעיר

והתפר שבין  , התפר שבין החדש והמטופח לישן ומוזנח,  ערבי

האזור התעשייתי של הנמל לבין האזור האורבאני המיושב במעלה  

.  ההר



אךיוקרתיכמתחםשרונהשלמחדשעיצובה:אביבתל*

מגדלימוקף,סואנתעירשלבמרכזהפסטוראליכפר,מלאכותי

תלהעירשלהתקופהרוחאתמשקפתהמושבהשימור.יוקרה

.במדינההגדולהמטרופוליןשליוקרתיעסקיםמרכז.אביב

סטנדרטיתמגריםשכונתכלקדםהייתההמושבה:ירושלים*

אתשבנוגוניות-והרבהרבותהפאזלמחתיכותאחת.בעיר

היאמאבקיםוללא,יחסיתמוקדם.ירושליםשלהעירוניהמרקם

ובילוימסחרביןלאזןמצליחהוכיום,שימורתוכניתקיבלה

.שקטהמגוריםושכונת



ido.garfinkel@mail.huji.ac.il


