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איזו אסוציאציה מעלה בראשכם ברלין? האם זו
החומה הנודעת לשמצה ,מרכזה של גרמניה הנאצית,
ימי ההדוניזם של רפובליקת ויימאר ,או בירת התרבות
הצעירה והאלטרנטיבית של אירופה?
מעטות הערים בעולם שהתברכו ברקע כה עשיר ,לחיוב ולשלילה,
ההופך אותן ליעד מרתק למטיילים מגוונים ,בני כל הגילאים .אך
ברלין אינה כלואה בין עבר לעתיד ,אלא נשענת על האחד ומושכת
לכיוונו של האחר בעוד שהיא חיה את הרגע .שעה שמטיילים
ברחובותיה חשים את רוחות השינוי ,את ההתרחשות הבלתי
פוסקת ,את היצירה המבעבעת באנשיה ,את החיפוש אחר דרכים
חדשות .היכן עוד אפשר לראות אוסף עתיקות ממצרים ומבבל ביום,
ולבלות במועדון במפעל סובייטי נטוש בלילה? היש מקום נוסף בו
ניתן לרכוש בגדים משומשים על המשקל ולצפות בקונצרט של
התזמורת הפילהרמונית המפורסמת בתבל?
לא תמצאו כאן את ההדר הקלאסי של ערי אירופה ,אולם ברלין
תשאב אתכם אליה במערבולת של רעיונות ויצירה ,בגלים חדשים
של תרבות ומחשבה .בשנות המלחמה הקרה ,ראה השלטון במערב
המדינה חשיבות עליונה לחזק את אחיזתו בברלין והרשויות סבסדו
שירותי רווחה ואמנות שמשכו אמנים ,בוהמיינים וצעירים  -תהליך
שממשיך עד היום .הקהילה הגאה הפכה לחלק בלתי נפרד מן
העיר ,ומהגרים מכל העולם התחילו כאן חיים חדשים; זוהי העיר
השלישית בעולם במספר תושביה הטורקים ,ועל אף העבר,
ישראלים רבים מצאו בה בית בשנים האחרונות.
מיקומה במרכז היבשת ועלויות השהייה הזולות הפכו את בירת
גרמניה ליעד התיירותי השלישי בגודלו באירופה .ברלין החדשה
פותחת את שעריה לכל ,ובתיאום מושלם רוצים כולם לבוא
בשעריה.

ידידי גרמניה היקרים,

מידע למטייל

מרחבי הטבע ,התרבות ,המוזיקה ,הערים התוססות ,האוכל המשובח,
מרכזי הקניות ,מסורת ,טכנולוגיה חדשנית ואינספור אפשרויות
לנופש ,הופכים את גרמניה ליעד תיירותי פופולארי למטייל הישראלי.
מספר הישראלים המבקרים בברלין ,באתרי היער השחור ,בפארקים,
בגני השעשועים ובשמורות הטבע בגרמניה צמח משנת 2006
בכ־ .170%הישראלים נהנים מקונצרטים ,מוזיאונים וגלריות ,תרבות
עכשווית ,מסלולי הליכה ,רכיבה ,סנפלינג וטיפוס אתגרי ,אתרי ספא
ובריאות ,שופינג משתלם וזול ,אתרים לחופשות משפחתיות
ומסלולים רומנטיים.
לשכת התיירות הגרמנית עושה מאמצים רבים כדי להציע לתייר הישראלי אפשרויות לבילוי
חופשה בגרמניה ,וכדי לחשוף אתכם — בעודכם מתכננים את החופשה הבאה שלכם — לשלל
לאפשרויות הטיול והביקור.
שנת  2016הוכרזה על ידי לשכת התיירות הגרמנית כ"שנת החופשות בטבע" .במהלכה מוצעים
למבקרים בגרמניה חבילות מפתות באתרי הנוף המוכרזים (ויש לא פחות מ־ 130כאלה),
בפארקים הלאומיים (יש  ,)16ב־ 15אתרי הטבע שהוכרו על ידי אונסק"ו כבעלי ערך מיוחד ,וביותר
מ־ 100שמורות טבע.
אוהבי החופשה בטבע יגלו בגרמניה מאות אגמים 350 ,איים ,ויערות המשתרעים על כשליש
משטחה של המדינה .בגרמניה כ־ 200אלף ק"מ של שבילי טיול מסומנים ,בהם  500מסלולים
נושאיים כגון בעקבות אגדות עם ,סיפורים רומנטיים ,נופים מיוחדים או מסורת של אמנות,
מוזיקה ויצירה עממית .יש בגרמניה גם  70אלף ק"מ של מסלולי רכיבה לאופניים בחיק הטבע.
השבילים האלה ,כמו מסלולי הטיול וההליכה ,מסומנים ומשולטים בצורה ברורה.
למשפחות עם ילדים מציעה גרמניה מסלולים מקסימים כגון מסלול בעקבות אבירים ונסיכות,
העובר במאות ארמונות ברחבי המדינה; צעירים וצעירים ברוחם ייהנו בגרמניה מחיי לילה
תוססים; שוחרי תרבות ואמנות ישמחו להתענג באופרה או בקונצרט ,וללכת בעקבות יוצרי ענק
כמו גתה או באך; חובבי בירה יוכלו השנה להשתתף בחגיגות לציון  500שנה לתקנות הייצור
הקפדניות שאפשרו את הקמתן של לא פחות מ־ 1,300מבשלות בירה מעולות ברחבי גרמניה.
גרמניה היא אחת מ־ 10יעדי התיירות המובילים בעולם ,והיא מציעה את חבילות התיור והנופש
המשתלמות ביותר באירופה .מלונות פאר ,דירות נופש ,אתרי קמפינג או אכסניות — את כל אלה
תקבלו בגרמניה במחירים זולים בהרבה מאשר במדינות אחרות ,ובאיכות נפלאה .גם במסעדות,
במופעים ובאטרקציות תוכלו לבלות במחיר נמוך במיוחד ,כך שאת יתרת התקציב תוכלו להקדיש
לקניות של מותגים איכותיים ,שגם הם זולים בהרבה בגרמניה מבכל מקום אחר במערב אירופה.
המיקום המיוחד של גרמניה (במרכזה של אירופה) ,מערכת הכבישים המעולה ותשתית התחבורה
הציבורית הפועלת בכל ימות השבוע (מרכבות ואוטובוסים ועד לטיסות פנים) ,הופכים כל פינה
בגרמניה לנגישה בקלות .גם ההגעה מישראל לגרמניה קלה :מדי יום יוצאות מישראל מספר
טיסות ליעדים שונים ברחבי גרמניה.
אנחנו ,אנשי לשכת התיירות ,נשמח לקבל את פניכם ולהציג את אוצרות הטבע ,התרבות והבילוי
בגרמניה .מעבר למידע המיוחד שתמצאו בחוברת זו ,תוכלו לעיין באתר לשכת התיירות הגרמנית
(בעברית) ולמצוא שם מידע ,עצות ,טיפים והנחיות לתכנון חופשות בגרמניה:
( www.germany.travel/ilויש אפילו אפליקציה ייעודית).
להתראות בקרוב,
!Auf Wiedersehen in Germany
גולדי מולר,
מנהלת לשכת התיירות הגרמנית בישראל
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()Peter Dargatz

מידע למטייל
מתי לנסוע
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בברלין אפשר לבקר לאורך כל השנה.
מבחינת מזג האוויר ,הזמן הנוח ביותר
הוא בין יוני לספטמבר ,כאשר
הטמפרטורות נעות סביב  18-12מעלות
צלזיוס .החורף (דצמבר-פברואר) קר
למדי ,עם שעות בודדות של אור שמש
וטמפרטורות שנעות סביב האפס,
אולם יש קסם מסוים בלראות את
העיר בלבן ,בעיקר בתקופת חג המולד
וראש השנה האזרחית .האביב לא
ממהר להגיע ,למרות שהברלינאים
הצמאים לכל קרן אור חמימה יוצאים
לרחובות במכנסיים קצרים כבר
באפריל .ליתר ביטחון ,תמיד קחו
במזוודה מטרייה וז'קט  -גם היום היפה
ביותר יכול להפוך בשנייה לסגרירי.
מבחינת אירועים ,לאורך כל השנה
מתרחש בברלין משהו מעניין .חובבי
קולנוע בוודאי ינהרו לעיר בפברואר,
בעוד שאחרים יתזמנו את ביקורם
למצעד הגאווה שחל בסוף יוני.

להרחבה ראו פרק הפסטיבלים
(עמ' .)22

הגעה
חלוקת העיר יצרה בברלין כמות כפולה
של שירותים ציבוריים ותשתיות.
בעקבות נפילת החומה נוצר הצורך
הלא פשוט לשלב את שתי המערכות
לאחת חדשה ,שתשרת נאמנה את כל
תושבי המטרופולין .בשנת  2017צפוי
להתווסף חלק משמעותי בפאזל ,עם
פתיחת נמל התעופה הבינלאומי
החדש "ברלין־ברנדנבורג" 18
( ,)Berlin-Brandenburgקילומטרים
מדרום למרכז העיר .בינתיים ,ברלין
נהנית משני נמלי תעופה ,במערב
ובמזרח .המרכזי מביניהם הוא ֱטגַ ל
( ,)Tegel; TXLהממוקם כשמונה
קילומטרים מצפון מערב לברלין,
ומשרת כ־ 15מיליון נוסעים מדי שנה.
בנמל זה אין תחנת רכבת ,עילית או
תחתית; אל תתבלבלו עם תחנת

מדריכי מטרופוליס

חדש

מידע למטייל

מדריכי מטרופוליס הם ספרי טיולים עירוניים שנועדו למטייל האנין.
המדריכים מודפסים בפורמט נוח לנשיאה וכריכה מיוחדת הכוללת
מפה .המדריכים מורכבים מפרקי טיול שנכתבו על ידי טובי המומחים
של מטרופוליס ,וכוללים אתרים ואטרקציות ,מסלולי טיולים,
מוזאונים ,בתי מלון ,מסעדות ,חנויות ואתרי בילוי מומלצים.

מדריכים מותאמים
לטאבלט ולטלפון החכם

מערכת מטרופוליס עמלה בימים אלו בהסבת
מדריכי מטרופוליס לפורמט דיגיטלי .הכנסו
לאתר והתעדכנו במדריכים החדשים שלנו ,ותהנו
ממחירים מיוחדים ,חדשנות ונוחות.

לא נוסעים ללא מדריכי מטרופוליס
www.eretz.com/d-guide
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מידע למטייל
הרייכסטאג ()Wolfgang Scholvien © 2012 Scholvien
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 Tegelשל האס־באן (,)S-Bahn
המתייחסת לפרבר הנושא את אותו
שם .לרשותכם עומדים מספר
אוטובוסים המגיעים למרכז העיר ,הנוח
שבהם הוא ,JetExpressBus TXL
הנוסע ללא עצירות אל התחנה
המרכזית ( )Hauptbahnhofולאחר מכן
ממשיך אל המסוף באלכסנדרפלאץ
( .)Alexanderplatzהשירות פעיל בין
השעות  5:10( 4:50בסופי שבוע)
ל־.23:10
הקווים העירוניים  109ו־ 128יוצאים
ממש מפתח הטרמינל מדי עשר דקות,
ועוצרים בתחנות Zoologischer Garten
ו־ ,Osloer Straßeבהתאמה ,המקושרות
היטב לתחבורה הציבורית .קו
האקספרס  X9עוצר אף הוא
ב־ Zoologischer Garten.מחיר הכרטיס
הוא כנסיעה עירונית ומרגע אשרורו
כוחו יפה למשך  90דקות גם ברכבת
התחתית.
נמל התעופה המזרחי ,שונפלד
( ,)Schönefeld; SXFאיבד מחשיבותו
לאחר האיחוד .בשנים האחרונות הוא
משמש בעיקר כמרכז לטיסות פנים

אירופיות קצרות ולחברות תעופה
מוזלות .יחסית לטגל ,הגישה לשונפלד
מן העיר פשוטה וקלה .קווי הרכבת
העילית  S45ו־ ,S9כמו גם הרכבת
האזורית  RE4 ,RE5ו־ ,RE24מגיעים
היישר לנמל זה .קו האוטובוס העירוני
 171עוצר בתחנת Hermannplatz
שברובע קרויצברג ,המקושרת לשני
קווי הרכבת התחתית .בלילה פועל
האוטובוס  ,N60העוצר בשכונת
 Adlershofהמרוחקת ,שאותה חוצים
חמישה מסלולי אס־באןS8 ,S9 ,S45 :
.S46 ,S86
רכבות ארציות ובינלאומיות עוצרות
בברלין בתחנות המרכזיות במערב
( )Zoologischer Gartenאו במזרח
( ,)Ostbahnhofבהתאם לתחנת
המוצא .רכבות לילה יומיות מגיעות
מאמסטרדם ,מפריז ,מציריך ,מווינה
ומבודפשט; הקפידו להזמין כרטיס
כמה ימים מראש כדי להבטיח מקום
ותעריף מוזל.
 350קווי אוטובוס מכל רחבי אירופה
מגיעים למסוף האוטובוסים Zentraler
 Omnibusbahnhofשברובע

שרלוטנבורג .המקום פופולרי בעיקר
בקרב תרמילאים עם תקציב דחוק
במיוחד ,שלא מוטרדים מקשיי
ההתמצאות במבנה הכעור.

מידע למטייל

עלויות
לא לחינם דבק בברלין הכינוי "ענייה
אך סקסית" .מי שהתרגל לשלם
חמישה יורו על כוס קפה בפריז או
שמונה דולר עבור משולש פיצה ניו
יורקי ,יופתע לטובה מברלין ,בה מחירי
המלונות נמוכים ב־ 30יורו בממוצע
לעומת שאר הערים הגדולות באירופה.
מנה משביעה של אוכל רחוב לא
צריכה לעלות יותר מחמישה יורו.
תפריט בן שלוש מנות במסעדה
ממוצעת נע סביב  25-20יורו .בקבוק
ליטר מים מינרליים עולה בסופרמרקט
מקומי  40סנט (לעומת יורו וחצי
במרכזי התיירים) ,חפיסת סיגריות
תגזול מכם חמישה יורו ,ומחיר חצי
ליטר בירה בפאב הוא שלושה עד
ארבעה יורו.
התחבורה הציבורית היעילה מאפשרת
לקבוע את מושבכם במלון מרוחק מן
המרכז ועדיין להיות במרחק דקות
ספורות מרוב האתרים החשובים.
ככלל ברזל השתדלו להימנע מבתי
קפה הומים תיירים ומחנויות המזכרות
העוטפות את הכיכרות המרכזיות.
ברלין היא עיר מעולה לשופינג ,ולמי
שמתכנן לעדכן את המלתחה מומלץ
לבקר במרכזי הקניות שמחוץ למרכז,
בחנויות הפרטיות הממלאות את
הרבעים האופנתיים או בשוקי סוף
השבוע.
חיסכון משמעותי ניתן להשיג על ידי
רכישת כרטיס ההטבות העירוני Berlin
 ,WelcomeCardהתקף ליומיים עד

חמישה ימים .הכרטיס מקנה גישה
חופשית לתחבורה הציבורית ,הנחה
של  50-25אחוזים בכ־ 200אטרקציות
תיירותיות ,והוא מגיע עם מדריך כיס
ומפת העיר .הכרטיס נמכר במרכזי
התיירות של העירייה (ראו בהמשך),
בנמלי התעופה ,בחלק מבתי המלון
ובמרבית תחנות האס־באן והאו־באן -
למרות שבהן קשה למצוא כרטיס
התקף לחמישה ימים.

התמצאות
בירת גרמניה היא העיר הגדולה
במדינה והשנייה בגודל אוכלוסייתה
באיחוד האירופי .היא החלה את דרכה
כעיר מסחר ,שניצלה את עורק
התעבורה של נהר שפרה ( ,)Spreeועד
 1939שמרה על מעמדה כעיר הנמל
השנייה בגודלה בגרמניה .לפני מלחמת
העולם השנייה התחלקה ברלין
לאזורים נבדלים ,שונים מאוד אלה
מאלה .במרכז שכנה העיר הישנה ובה
הארמונות והמוזאונים; בסמוך נמצאו
האוניברסיטה ,משרדים וחנויות;
כחמישה קילומטרים מן המרכז שכנה
רצועה של אזור תעשייה ,שהוקם
במחצית המאה ה־ ;19בסוף המאה
הוקף גם האזור הזה בבתים פרטיים
ובבתי דירות שהשתרעו על שטח
נרחב .במפת העיר התפרשו האזורים
האלה מן המרכז החוצה בצורה של
שבלול.
ההפצצות של בעלות הברית וחלוקת
העיר עם החומה בטבורה יצרו מפה
אורבנית חדשה ,כאשר באזור הגבול
היו שטחים ריקים נרחבים .שתי
העיריות פעלו על פי קווים מנחים של
מודלים אורבניים נפרדים וטעם
ארכיטקטוני שונה לחלוטין .עם זאת,
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שני הצדדים הניחו שביום מן הימים
תשוב העיר להיות מאוחדת .זו הסיבה
שבברלין המערבית יושמה תוכנית
מתאר מעגלית ,שבה המרכז תיפקד
כעיר מסחרית בעלת צפיפות אוכלוסין
גבוהה ,ואילו מסביב למרכז הייתה
האוכלוסייה דלילה יותר ופרושה על
שטח נרחב.
בברלין המזרחית ,לעומת זאת ,יושמו
משנות ה־ 50ואילך " 16העקרונות של
האורבניות" ,ששאבו את השראתם מן
המשנה החברתית הקומוניסטית:
דחיית הרעיון של עיר במובן המסחרי
והשקעה ברבעים עממיים .לצד אלה,
שופצו בעיר המזרחית רבעים
היסטוריים כמו פרנצלאואר ברג,
פרידריכסהיין ומיטה .מרכז העיר נבנה
באופן מונומנטלי ,ואילו האזורים
האחרים זכו לבלוקים של מגורים
שהשרו רושם של הומוגניות אורבנית
וארכיטקטונית.
וכך ,שני עשורים לאחר איחוד העיר,
לברלין אין מרכז כלכלי ,חברתי או
תרבותי מוגדר ,בניגוד לבירות אירופיות
אחרות .ברלין היא עיר של שכונות
ורבעים ,שלכל אחד מהם מרכז משלו
בעל אופי ייחודי  -ובכך טמון סוד
קסמה.

תחבורה
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ברלין היא לא אחת מאותן ערים
אירופיות שבהן ניתן לשוטט ברגל
בניחותא ממוזאון למוזאון ,לעצור
בכיכר המרכזית ולהמשיך הלאה.
למרבה השמחה ,כמעט אין אתר או
רובע שאינם נגישים בעזרת מערכת
התחבורה הציבורית העירונית הנפלאה.
העיר מחולקת לשלושה אזורים,A :
המתייחס למרכז ברלין;  ,Bהתוחם את

גבולותיה המוניציפליים; ו־ ,Cהכולל את
הפרברים הסמוכים ,לרבות פוטסדאם.
מרבית התיירים יסתפקו בכרטיס
המכסה את שני האזורים הראשונים,
הניתן לרכישה בכל תחנה ציבורית ,כמו
גם במכונות אוטומטיות ובחלק מן
הקיוסקים .ילדים עד גיל שבע פטורים
מכרטיס ובני  14ומטה זכאים להנחה
של  50אחוזים .ניתן לרכוש כרטיס
לנסיעה בודדת ,ליום אחד עד שלושה
ימים ,ואפילו כרטיס התקף לחודש
שלם וניתן להעברה בין נוסעים.
הדרך הנוחה והקלה ביותר לנוע בעיר
היא באמצעות תשעת הקווים של
הרכבת התחתית ,או־באן (.)U-Bahn
הקרונות נקיים ,מהירים ,כמעט לעולם
אינם צפופים ומכסים את מרבית מרכז
העיר .שמות התחנות בולטים ונהירים,
והדבר מקל מאוד את ההתמצאות גם
למי שמבקר בעיר לראשונה .השירות
פעיל מ־ 4:00לפנות בוקר ועד ,24:30
ובסופי שבוע לאורך כל הלילה.
הרכבת הפרברית המהירה ,אס־באן
( ,)S-Bahnנוסעת לרוב מעל פני
הקרקע במסילות נפרדות מן הכביש.
 15הקווים אמנם פועלים בתדירות
נמוכה יותר מאשר האו־באן ,אך הם
יעילים יותר כאשר מדובר על מרחקים
ארוכים בתוך ברלין.
החשמלית פועלת בעיקר במזרח העיר,
זכר למערכת ששירתה את התושבים
בימים שלפני המלחמה .בשאר חלקי
העיר ,שאינם מרושתים במסילות ,נעים
אינספור אוטובוסים בתדירות גבוהה,
אולם ההתמצאות בהם אינה נוחה
לתיירים מזדמנים .עם תום שירות
הרכבת התחתית פועלים אוטובוסים
ליליים המסומנים באות  .Nלוח זמנים
ומפת מסלולים מלאה אפשר למצוא

()Lobo Studio Hamburg
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באתר האינטרנט של "החברה
לתחבורה בברלין".www.bvg.de :
דרך נוספת ומהנה במיוחד לראות את
העיר היא ממושב האופניים .על כל
אלף ברלינאים יש  710זוגות אופניים,
ובמרבית הכבישים מוקצה נתיב ייעודי
לציבור המדוושים .רוב בתי המלון
מציעים להשכרה אופניים במחירים
הנעים בין  14-10יורו ליום ,ובנקודות
מרכזיות בעיר מפוזרים מסופים של
אופניים ציבוריים להשכרה .השירות,
 ,Call a Bikeמנוהל על ידי חברת
הרכבות הגרמנית ,דויטשה באן .בניגוד
לשירות המקביל בתל אביב ,אין צורך
בתשלום דמי מנוי :חצי השעה
הראשונה היא בחינם ,וכל דקה
לאחריה תעלה לכם שמונה סנט.

סיורים
מבקרים רבים חשים שהדרך הטובה
ביותר לחקור מקום חדש היא בכוחות
עצמם ,אולם בעיר דוגמת ברלין קל
מאוד ללכת לאיבוד בין מבחר האתרים
העצום או להחמיץ שכיות חמדה

מקומיות שלא תמצאו בשום מדריך
(מלבד בזה שאתם קוראים עכשיו,
כמובן) .סיורים מאורגנים הם דרך
מצוינת להתחמק מן המטלה המעיקה
ביותר בחופשה  -תכנון הזמן.
האפשרות הקלה והזולה ביותר לראות
את מרבית האתרים המרכזיים היא
לעלות על אוטובוס  100או ,200
היוצאים שניהם מ־Zoologischer
 Gartenומסיימים את הנסיעה
באלכסנדרפלאץ ובפרנצלאואר ברג,
בהתאמה .שירות פופולרי נוסף המוצע
על ידי תאגיד התחבורה העירוני הוא
אוטובוס התיירים הדו קומתי ,הנוסע
בליווי מדריך ברחבי העיר במשך
שעתיים וחצי ,ומאפשר עלייה וירידה
עצמאית .תחנת המוצא ממוקמת
ברחוב  Kurfürstendammמספר 18
והאוטובוס יוצא לדרכו מדי חצי שעה,
בתקופה שבין חג הפסחא לסוף
אוקטובר.
חברת  Insider Tourמציעה שורה של
סיורים ברגל ובאופניים :מביקור בכל
נקודות התיירות המרכזיות ,דרך מסע
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מספרי חירום
וכתובות שימושיות
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קידומת גרמניה 49 -
קידומת ברלין 030 -
משטרה (חירום) 110 -
משטרת ברלין 030-46644664 -
Platz der Luftbrücke 6
מכבי אש ,אמבולנס 112 -

בתי חולים
DRK Kliniken
Drontheimer Straße 39

030-30356001
www.drk-kliniken-berlin.de
Charite Universitatsmedizin
Chariteplatz 1

030-45050
frauenklinik.charite.de/en
Jüdisches Krankenhaus Berlin
Heinz-Galinski-Straße 1

030-49940
www.juedisches-krankenhaus.de/en

רופא שיניים
030-89004333

אבידות ומציאות בתחבורה
הציבורית
030-19449
שגרירות ישראל
ב'-ה'13:00-9:30 :
ו'12:30 :
Auguste-Viktoria-Straße 74
030-89045511
www.berlin.mfa.gov.il
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בברלין של הרייך השלישי וכלה בטיולי
יום לדרזדן ולפוטסדאם .הסיורים
מוצעים במגוון שפות
(.)www.insidertour.com
כדי לראות צד אחר של העיר,
הצטרפו לאחד הסיורים של
"ברלין האלטרנטיבית"
( .)www.alternativeberlin.comהסיורים
מכסים זוויות רבות של ברלין ומשלבים
בין הליכה ונסיעות קצרות ברכבת.
מומלץ לכל מי שמתעניין בתרבות
צעירה ,אמנות אורבנית ,בתים נטושים,
פאבים מחתרתיים ,שכונות מהגרים
ונקודות היסטוריות ייחודיות .הסיור
הבסיסי ללא תשלום.
חברת "ברלין טורס לאה" הישראלית
מציעה סיור ייחודי בעברית המראה
את העיר דרך אחד מסימני ההיכר
שלה  -גרפיטי ואמנות רחוב .צוות
המדריכים מורכב כולו מישראלים
תושבי העיר ,שייקחו אתכם בין
הרבעים הפחות מתוירים ,שם פועלים
מרבית אמני הגרפיטי .כמו כן ,החברה
עורכת סיורים בבונקרים ממלחמת
העולם השנייה והמלחמה הקרה ,סיור
משולב בין אתריה הקלאסיים של
ברלין למוסדותיה היהודיים ,ביקור
מודרך בפוטסדאם ובווילה ואנזה
הנודעת לשמצה ,ואפילו מסלול נהיגה
במרכז העיר בטראבנט ,אותה מכונית
מזרח גרמנית מיתולוגית (www.
.)berlintoursleah.com
אם בחרתם לטייל בעיר בכוחות
עצמכם אך אינכם רוצים לוותר על
שירותיו של מורה דרך מקצועי ,תוכלו
למצוא באתר www.sighthearing.de
מדריכי אודיו להורדה עבור נגן המוזיקה
או הטלפון החכם .החברה מציעה
ארבעה מסלולים שונים ,אותם ניתן

לרכוש כיחידה אחת במחיר מוזל ,או
לכל אתר בנפרד.

שפה

אוכל
מעטים התיירים המגיעים לברלין עם
ציפיות גסטרונומיות גבוהות .כמו
דברים רבים בעיר ,גם ההתעוררות
בתחום המזון החלה עם איחוד שתי
הגרמניות .לפתע היה מקום בשפע כדי
לפתוח מסעדות ובזה אחר זה צצו
צעירים בעלי רוח עסקית ,שהחליטו
להמר ולהיכנס לענף המסעדנות,
והחשוב מכל ,התיירים הרבים שהחלו
לבקר בעיר והסתייגו מתבשיל של רגל
חזיר ( )Eisbeinאו מעוד מנה של כרוב
כבוש (.)Sauerkraut
בדומה ללונדון ולאמסטרדם ,הסובלות
גם הן ממטבח מקומי שנוי במחלוקת,
ברלין הפכה לזירה קולינרית רב
תרבותית וברחוב אחד תוכלו למצוא,
זה לצד זה ,דוכנים של אוכל מהיר
( ,)Imbissמסבאה מסורתית ()Kneipe
המגישה קציצות בשר ,קנטינה
מקסיקנית ,דאבה הודית ,פיצרייה
איטלקית ,ביסטרו צרפתי ,שווארמה
טורקית ( ,)Dönerמרק וייטנאמי ()Pho
ואת החטיף הברלינאי האהוב מכולם -
קאריוורסט ( ,)Currywurstנקניקייה
מטוגנת ומתובלת בחריפות בקארי.
לעומת תפריט האוכל המקומי
המושמץ ,הברלינאים גאים מאוד
בבירה שלהם .אזרח גרמני ממוצע
לוגם כ־ 107ליטרים של בירה בשנה,
וכך הגרמנים שניים בעולם רק לשכנים
מצ'כיה .במשך שנים רבות שימשה
ברלין כבירת הבירה הגרמנית ,ובה
שכנו המבשלות הגדולות והחשובות
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צליליה של השפה הגרמנית עדיין
צורמים לאוזניים ישראליות רבות.
המחמירים יקבעו שגם לחישת "אני
אוהב אותך" (" ,Ich liebe dichאיך
ליבה דיך") בשפתם של היינה וגתה
נעדרת כל ערך רומנטי .אולם למעשה
הגרמנית היא שפה פשוטה יחסית,
הכתובה באופן פונטי ,ולמרות חיבתה
למילים ארוכות במיוחד ,קל לקרוא
אותה ברגע שמפצחים את הנוסחה.
דוברי עברית יזהו גם לא מעט מילים
מוכרות :מחודשי השנה הלועזית,
הנהגים בצורה זהה ,ועד ביטויים
מושאלים מיידיש שחדרו לשתי השפות
(תכלס ,שפיץ ,שמאלץ ועוד).
ברלין היא אזור ספר מבחינת השפה
הגרמנית .הניב המקומי העילי ,שעבר
את המהפכה של "העיצור השני" ,צמח
לצד הגרמנית התחתית שהייתה נהוגה
באזור ברנדנבורג .במאה ה־ 18היו
בברלין כמה קבוצות אתניות ,שדיברו
שפות שונות :ההוגנוטים ,שנמלטו
לברלין במאה ה־ ,17דיברו צרפתית,
היהודים דיברו יידיש והמקומיים ניב
גרמני עילי.
התרחבות העיר במאות ה־ 18וה־19
הביאה לצמיחת ניב מקומי מעודכן,
שקלט לתוכו גם השפעות מהאזור
הכפרי של ברנדנבורג ,שם דיברו
גרמנית תחתית .התוצאה היא ניב שבו
הדיפטונגים (דו תנועתיים)  auו־ei
הופכים ל־ oו־ eארוכים;  gהופך בהגייה
ל־ ;jהמילה ( ichאני) נהגית כ־ ;ickו־das
הופכת ל־.det
עם הפיכתה של ברלין לכרך

קוסמופוליטי ,נעשתה האנגלית שגורה
בפי מרבית המקומיים .בחלקים
מסוימים בעיר סביר שתשמעו יותר
טורקית ,ערבית ורוסית מאשר גרמנית.

15

וברחוב קו'דאם.

מידע למטייל

ביותר ,אולם לאחר המלחמה וחלוקת
העיר נדד מרכז הכובד דרומה,
לבוואריה .כיום פועלות בעיר שתי
מבשלות מרכזיות Schultheiss ,ו־
 ,Berliner Bürgerbräuלצד תריסר
מבשלות פרטיות קטנות.

Brandenburg Gate
א'-שבת19:00-9:30 :
Pariser Platz
030-250025
www.visitberlin.de/en
S25 ,S2 ,S1: Brandenburger Tor

מרכזי תיירים

Kranzler Eck

הגירעון העמוק בקופת העירייה הפך
את התיירים על כספם הזר למצרך
היקר בברלין ,תרתי משמע .כל מבקר
עם מצלמה ומפה מתקבל בעיר בברכה
ובאדיבות כמעט חשודה .מרכז התיירים
הראשי נמצא מדרום לאחד מסמליה
החשובים של ברלין ,שער ברנדנבורג
(ראו עמ'  .)64הצוות המקומי יספר לכם
באנגלית מצוחצחת על האירועים
האחרונים בעיר ,יארגן לכם כרטיסים
להופעות ולקונצרטים ,ואף יסייע לכם
להזמין חדר בבית מלון .בחנות הצמודה
תמצאו שלל מזכרות ברלינאיות ,מפות
ומדריכי טיולים ,כמו גם את כרטיס
ההטבות  ,Berlin WelcomeCardהמעניק
 25אחוזי הנחה על רוב המוצרים
במקום.
מרכזי תיירים נוספים פועלים בנמלי
התעופה ,בתחנת הרכבת המרכזית

א'18:00-9:30 :
ב'-שבת20:00-9:30 :
Kurfürstendamm 22
030-250025
Kurfürstendamm :U1 ,U9
Hauptbahnhof
א'-שבת22:00-8:00 :
Europaplatz
030-250025
Berlin Hauptbahnhof :S75 ,S9 ,S5 ,S7
Tegel
א'-שבת20:00-8:00 :
טרמינל  ,Aשער 2
www.berlin-airport.de/EN
Schönefeld
א'-שבת22:00-7:00 :

טרמינל  ,Aקומת קרקע
www.berlin-airport.de/EN

מקרא
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אדריכלות

גלריה

פארק

אטרקציה

כיכר

פסל

אנדרטה

כנסייה

רובע/רחוב

אתר היסטורי

מוזאון

שווקים/חנויות

אתר יהודי

ספריה/ארכיון

תרבות

32.7

22.8
%
טורקים

%
מן האיחוד האירופי

2.7

שטח העיר:
קמ"ר

לא מוגדרים

ברלין

0.4

17.5

%
אוסטרלים

%
אירופאים אחרים

3.7

%
אפריקנים

14.5
%
אסייתים

5.5

%
אמריקנים

תושבים

3,510,032
156

תושבים זרים

478,212

145

ק"מ אורך
ק"מ אורך
החומה ב־ 1989מסילת הרכבת התחתית

4

אוניברסיטאות

56

אולמות תיאטרון

180

מוזאונים

מובטלים

228,823

960
גשרים
546

בתי קפה וגלידריות

9,866,000
תיירים ב־2011

ברלין במספרים

892

מהגרים

19,782

מיטות בית חולים

142

רופאי שיניים

63,000,000,000
יורו חובות העירייה
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1650

פרידריך וילהלם
הוהנצולרן

היה היה
היסטוריה

1539

האלקטור יואכים השני

1157
המנהיג הסקסוני אלברכט "הדוב"
מביס את השבטים הסלאביים ומקבל
את התואר רוזן ברנדנבורג.

1244
ברלין מוזכרת לראשונה בכתובים ,עם
התיישבות סוחרים בשתי גדות נהר
שפרה ,ברובע ניקולאי של ימינו.

1307
היישובים ברלין וקולן כורתים ברית
ובונים חומת מגן משותפת 53 .שנים
לאחר מכן יצטרפו שניהם לברית ערי
הנזה.

1415
לאחר מלחמות עקובות מדם על
השליטה במחוז ברנדנבורג ,מחליט
הקיסר של האימפריה הרומית
הקדושה על מינויו של פרידריך
הוהנצולרן לתואר אלקטור ברנדנבורג.

18

מדכא את המרד ומוסיף שרשרת ברזל
ומנעול לצוואר של דמות הדוב
המסמלת את העיר.

1451
ברלין הופכת למקום מושבם של
האלקטורים בברנדנבורג ונאלצת לוותר
על מעמדה כעיר הנזה.

1510
כ־ 100יהודים מואשמים בגניבה ובחילול
לחם הקודש 38 .מוצאים להורג
בשריפה ,בעוד האחרים מגורשים מן
העיר ורכושם מוחרם.

1539
האלקטור יואכים השני מקבל עליו את
הדת הפרוטסטנטית .פליטים רבים
מארצות השפלה מתקבצים בברלין,
המתפתחת במהירות.

1448

1627

בעקבות צמצום זכויותיהם מורדים
תושבי ברלין באלקטור שלהם ,וזה

ברלין נכבשת במהלך מלחמת שלושים
השנים והאלקטור נמלט לקניגסברג.

1740

פרידריך הגדול

היסטוריה

1871

1701

פרידריך הראשון

הוא חוזר לעיר רק בתום המלחמה,
בשנת  ,1648כאשר אוכלוסייתה מונה
 6,000נפש בלבד.

1650
פרידריך וילהלם הוהנצולרן ,הנודע
כאלקטור הגדול ,מתחיל במפעלי בנייה
בעיר :נוסדת פרידריכשטאדט ,נחפרת
תעלה בין הנהרות אודר ושפרה,
נסללת השדרה הרחבה אונטר דן
לינדן ,מוקם הפארק לוסטגארטן ונבנית
חומה סביב העיר.

1685
"צו פוטסדאם" מתיר את התיישבותם
של פליטים הוגנוטים מצרפת בתחומי
העיר.

1701
אלקטור ברנדנבורג מוכתר למלך
פרוסיה בשם פרידריך הראשון .ב־1709
הוא מאחד כפרים ושכונות לעיר אחת
בת  55אלף תושבים .הוא מקים את
האקדמיה לאמנויות ולמדעים ,ובונה
את ארמון שרלוטנבורג עבור אשתו.

הקנצלר אוטו פון
ביסמרק

1740
הכתרתו של פרידריך הגדול .בימי
שלטונו ברלין הופכת למרכז עידן
הנאורות האירופי.

1806
לאחר שהביס את הצבא הרוסי
בקרבות וינה ואוסטרליץ ,כובש נפוליאון
את ברלין ושולט בה במשך שנתיים.
הוא שולח לפריז את פסל המרכבה
הניצב בראש שער ברנדנבורג ,אשר
יחזור לעיר ב־.1814

1838
פתיחת קו הרכבת לפוטסדאם מאיץ
את התפתחות ברלין .ב־ 1882נפתח
הקו הראשון של הרכבת העירונית
(אס־באן) וב־ 1902יוצא לדרך הקו
הראשון של הרכבת התחתית (או־באן).

1871
ברלין מוכרזת כבירת המדינה החדשה
גרמניה ,בהנהגתו של הקנצלר אוטו פון
ביסמרק.
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()Hoffmann

1918
הקייזר

וילהלם השני

1945

בניין הרייכסטאג
המופגז

היסטוריה

1936

אולימפיאדת ברלין

1914
רעב כבד תוקף את העיר עם פרוץ
מלחמת העולם הראשונה.

1918
הפגנות סוערות שוטפות את ברלין
ואת גרמניה כולה בעקבות התבוסה
במלחמה ומובילות להתפטרות
הקייזר וילהלם השני.

1919
לאחר תוהו ובוהו פוליטי והכרזה
מקבילה על הקמת הרפובליקה ,הן
מצד הדמוקרטים הסוציאליסטים והן
מצד הקומוניסטים ,מכריז הפרלמנט
על הקמת רפובליקת ויימאר בראשות
פרידריך אברט.

1936
האולימפיאדה ה־ 11נערכת בברלין
כתצוגת תכלית של השלטון הנאצי.
התעמולה האנטישמית כנגד  160אלף
יהודי העיר מופסקת זמנית.

1938
במהלך ליל הבדולח ( 10-9בנובמבר)
מועלים באש תשעה בתי כנסת ובתי
עסק יהודיים רבים נבזזים ומושחתים.

1920

1945

כ־ 100עיירות קטנות מצטרפות לעיר
ויוצרות את ברלין רבתי ,העיר הגדולה
באירופה בשעתה.

היטלר מתאבד בירייה ב־ 30באפריל.
כוחות סובייטיים כובשים את העיר
ב־ 2במאי .גרמניה נכנעת רשמית שישה
ימים לאחר מכן.

ב־ 27בפברואר ,שבוע לפני הבחירות,
עולה בלהבות בניין הרייכסטאג.

1948

1933
20

המפלגה הנאצית מאשימה את
הקומוניסטים בהצתה ואדולף היטלר,
באישור הנשיא פאול פון הינדנבורג,
מוציא צווים וחוקים אנטי־דמוקרטיים,
הפוגעים אנושות בחירויות ובזכויות
הפרט.

ברית המועצות מטילה מצור על ברלין

()San Fran

1963

נאומו ההיסטורי של נשיא ארצות
הברית ג'ון קנדי" ,אני ברלינאי"

היסטוריה

בעקבות הכרזת המערב על המארק
הגרמני כמטבע החוקי במדינה.
בריטניה וארצות הברית מתחילות
להפעיל רכבת אווירית לעיר ,עד הסרת
המצור ב־ 11במאי .1949

1953
שביתה של פועלי בניין בברלין
המזרחית מובילה למהומות המוניות
בכל רחבי המדינה נגד המשטר המזרח
גרמני.

1989

התקהלות המונים עם
נפילת חומת ברלין

וקורא לעמיתו הסובייטי מיכאיל
גורבצ'וב להרוס את החומה.

1989
ב־ 9בנובמבר ,בערב שלפני פתיחת
מעברי הגבול לתנועה אזרחית בין
ברלין המזרחית למערבית ,נוהרים
המונים ממזרח ברלין לעבר החומה
ופותחים בהריסתה.

1961

1991

ב־ 13באוגוסט מונחת אבן הפינה של
"חומת ההגנה האנטי־פשיסטית" ,הלוא
היא חומת ברלין.

ברלין מוכרזת כבירת גרמניה
המאוחדת .שלוש שנים אחר כך עוזבים
אחרוני חיילי בעלות הברית את העיר.

1963

1999

נשיא ארצות הברית ,ג'ון קנדי ,נושא
בכיכר שלפני בית העירייה את נאומו
ההיסטורי" ,אני ברלינאי".

נופלת ההחלטה על הקמת הרייכסטאג
מחדש ועל העתקת מושבו של
הפרלמנט לברלין.

1987

2006

חגיגות  750שנים לברלין נערכות
במקביל במערב העיר ובמזרחה .ב־12
ביוני מבקר רונלד רייגן במערב העיר

האצטדיון האולימפי מארח את גמר
גביע העולם בכדורגל בין צרפת
לאיטליה לעיני  69אלף צופים.
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פסטיבלים ואירועים

ינואר
מירוץ ראש השנה

Berliner Neujahrslauf
מסתבר שהדרך הטובה ביותר
להיפטר מן ההנגאובר של
הסילבסטר היא בריצת ארבעה
קילומטרים בטמפרטורה הנושקת
לאפס .יוצאים לדרך משער
ברנדנבורג ,אין צורך בהרשמה
מראש.
www.berliner-neujahrslauf.de

השבוע הירוק

Grüne Woche
היריד הבינלאומי הגדול בעולם למזון,
חקלאות וגינון אקולוגיים ,המתארח
במרכז Messe Berlin
שבשרלוטנבורג .מלבד ביקור בכנסים
ובוועידות ,המבקרים מוזמנים לבדוק
את התוצרת החקלאית החדשנית
של המדינות המשתתפות.
www.gruenewoche.com

שבוע האופנה

22

Berlin Fashion Week
פעמיים בשנה (בינואר וביולי) מופנות
עיני עולם האופנה לברלין ,עת
מעצבים בינלאומיים מציגים את
מרכולתם בשורת אירועים ברחבי
העיר.
fashion-week-berlin.com/en

פברואר
פסטיבל הסרטים הבינלאומי

www.berlinale.de/en

Night of the Jumps
אולם  O2גאה לארח את האופנוענים
המטורפים בעולם ,המתחרים ראש
בראש במסלולי שטח אתגריים,
ומתגרים בכוח המשיכה בסדרת
פעלולים פירוטכניים מרהיבים.
www.nightofthejumps.com
()Jan Windszus © Berlinale 2010Reimann

מרס
מוזיקת מרס

MaerzMusik
עשרה ימים של מוזיקה עכשווית,
הכוללים הופעות של אמנים גרמנים
צעירים לצד קונצרטים של תזמורות
קאמריות ומופעי מחווה למוזיקאים
מוכרים.
www.maerzmusik.de

פסטיבלים ואירועים

Internationale
Filmfestspiele Berlin
אחד מפסטיבלי הקולנוע הגדולים
והחשובים בעולם ,שנוסד ב־1951
ביוזמה אמריקנית .שחקנים ובמאים
מכל העולם מגיעים להקרנות בכורה
נוצצות ומתחרים על פרס "דוב
הזהב" המוענק לסרט הטוב ביותר.

מרס
ליל הקפיצות

אפריל
אכטונג ברלין

Achtung Berlin
פסטיבל קולנוע אלטרנטיבי ,המציג
סרטים שהופקו בברלין ובברנדנבורג
או עוסקים בהן.
www.achtungberlin.de
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פסטיבלים ואירועים

Lange Nacht der Opern und
Theater
שלושת בתי האופרה וכ־ 60מאולמות
התאטרון של בירת גרמניה פותחים
את שעריהם ללילה אחד עד השעות
הקטנות ,ומעלים הפקות קצרות בנות
 30ו־ 60דקות ,כדי לאפשר לשוחרי
התרבות לבקר בכמה שיותר במות.
נערך גם באוגוסט.
langenacht.berlin-buehnen.de

מאי
אחד במאי

Erster Mai
משנת  1987מצוין חג הפועלים בברלין
בסדרת הפגנות ומצעדי מחאה של
חוגי השמאל הקיצוני ,בעיקר בשכונת
קרויצברג ,המסתיימים לרוב בחיכוכים
עם המשטרה ובעשרות עצורים.

התערוכה האווירית
הבינלאומית
Internationale Luft- und

Raumfahrtausstellung
תצוגה מרשימה של כלי טיס אזרחיים
וצבאיים ,ציוד הנדסי וטכנולוגיות חלל
מתקדמות .התערוכה נערכת בסמוך
לנמל התעופה שונפלד.
www.ila-berlin.de
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תערוכת העיצוב

DMY Berlin
תערוכה בינלאומית לעיצוב עכשווי
וקונספטואלי ,הנערכת בנמל התעופה
הנטוש ברובע טמפלהוף .לצד היותה
אירוע מקצועי וזירה להחלפת
רעיונות ,המבקרים בתערוכה מוזמנים
להשתתף בסדנאות אמן וללמוד על
אודות תהליך הפיתוח ,הייצור והשיווק
של מוצרים שונים.
www.dmy-berlin.com

יוני
כריסטופר סטריט דיי

Christopher Street Day
מצעד הגאווה של ברלין ,הנחגג
בקביעות משנת  1979ונחשב לאחד
האירועים הגדולים באירופה .מצעד
אלטרנטיבי נערך במקביל בשכונת
קרויצברג תחת השם Transgeniale
.CSD
www.csd-berlin.de

(© )AKUD-LARS Reimann

פסטיבלים ואירועים

פט דה לה מיוזיק

Fête de la Musique
המסיבה שמבשרת את ראשית
הקיץ .כ־ 90במות נפרשות ברחבי
ברלין ושורה של הופעות ג'אז ,רוק,
דאנס ומוזיקת עולם נערכות חינם
אין כסף ,לעתים עד בוקר המחרת.
www.lafetedelamusique.com

קרנבל של תרבויות

Karneval der Kulturen
מסיבת רחוב צבעונית בקרויצברג
בהשתתפות  5,000איש מ־ 80מדינות,
הכוללת תלבושות צבעוניות ,ריקודים
מסורתיים ,דוכני אוכל והופעות.

Classic Open Air
סדרת מופעים של מוזיקה קלאסית,
אופרה ותזמורות סימפוניות תחת
כיפת השמיים בכיכר ז'נדרמנמרקט.
www.classicopenair.de

לחם וחמאה

Bread and Butter
מהדורת הקיץ של שבוע האופנה,
המוקדשת לאופנת רחוב ,ונערכת
בנמל התעופה בטמפלהוף.
www.breadandbutter.com
(© )Breadandbutter.com

www.karneval-berlin.de

יולי
קלאסי באוויר הפתוח
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אוגוסט
פסטיבל הבירה הבינלאומי
פסטיבלים ואירועים

www.bierfestival-berlin.de

26

Hanfparade
מאז  ,1997בשבת הראשונה של
אוגוסט ,צועדים ההמונים במסלולים
שונים במרכז ברלין וקוראים" :היפכו
את המריחואנה לחוקית!".
en.hanfparade.de

מחולות אוגוסט

Tanz im August
פסטיבל המחול החשוב בגרמניה,
המושך רקדנים ,להקות וכוריאוגרפים
בכירים מרחבי המדינה.
www.tanzimaugust.de

(© )Gadi Dagon

Internationales Berliner
Bierfestival
גרסת ברלין ל"אוקטובר פסט"
הבווארי .לסוף שבוע אחד ,הופכת
שדרת קרל מרקס לגינת הבירה
הגדולה בעולם ,ויותר ממיליון מבקרים
נאספים במקום כדי לטעום את
תוצרתן של מבשלות קטנות כגדולות
מכל קצוות אירופה .הופעות חיות
מנעימות את הזמן בין כוס לכוס.

מצעד הקנביס

()visitBerlin © Scholvien

יורדים לתחתית

www.goingunderground.de

ספטמבר
מרתון ברלין

Berlin Marathon
המרתון של ברלין יצא לדרך ב־1974
ומאז נחשב לאחת מתחרויות
האתלטיקה היוקרתיות בעולם .כ־60
אלף רצים ,מקצוענים וחובבנים,
נוטלים חלק באירוע ,הכולל גם מירוץ
מיוחד לנכים בכיסאות גלגלים .הודות
למבנה השטוח של העיר ולמזג
האוויר הנעים של ראשית הסתיו לא
מעט שיאי עולם נשברו בברלין,
האחרון שבהם ב־.2011
www.bmw-berlin-marathon.com

פסטיבל ברלין

Berlin Festival
למשך יומיים מתמלא פארק טמפלהוף
ברבבות שוחרי מוזיקה ,הנהנים משורה
ארוכה של הרכבי אינדי ,אלטרנטיב
ומוזיקה אלקטרונית .כדי להשלים את
החוויה ,הצטיידו באוהל או בשק שינה.
www.berlinfestival.de

פסטיבלים ואירועים

Going Underground
במקום להציג כרגיל את מסלול
הנסיעה ,ללילה אחד הופכים
המסכים בקרונות האו־באן למקרנים
של תחרות סרטים אילמים קצרצרים,
בה הנוסעים משמשים כשופטים.

אוקטובר
יום האחדות הגרמנית

Tag der Deutschen Einheit
ב־ 3באוקטובר  1990חדלו גרמניה
המזרחית וגרמניה המערבית
מלהתקיים ,ונוסדה הרפובליקה
הפדרלית הגרמנית .מאז ,מסמל
התאריך את יום חגה של המדינה
החדשה ,ומסיבה אזרחית ענקית
נערכת מדי שנה למרגלות
הרייכסטאג ,בשער ברנדנבורג,
וברחוב  17ביוני.

פסטיבל האורות

Festival of Lights
לערב חורפי אחד נצבעים כ־50
מסמליה המוכרים ביותר של בירת
גרמניה בתאורה צבעונית מרהיבה.
לא לשכוח מצלמות.
www.festival-of-lights.de
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פסטיבלים ואירועים

()visitBerlin © Günter Steffen

דצמבר
שוקי חג המולד

Weihnachtsmärkte
הכיכרות המרכזיות בעיר מתמלאות
בעשרות דוכנים צבעוניים ,ריח קינמון
ממלא את האוויר והיין נמזג כמים,
שעה שרבבות מקומיים ותיירים
ממלאים את ידיהם במתנות ואת
בטניהם בתופינים מסורתיים.
weihnachtsmarkt-deutschland.de/
berlin.html

מירוץ הפנקייק של סילבסטר

אוקטובר-נובמבר
ג'אזפסט

JazzFest
פסטיבל הג'אז הבינלאומי של ברלין,
שנוסד ב־ ,1964נחשב בעיני רבים
לשיאו של לוח השנה המוזיקלי בעיר,
ומארח לחגיגה בת ארבעה ימים
אמנים מן השורה הראשונה לצד
כישרונות עולים מקומיים.
www.jazzfest-berlin.de

נובמבר
מכירות הסתיו

Herbstauktionen
וילה גריזבך ( ,)Villa Grisebachבית
המכירות הפומביות הגדול בברלין,
חושף למשך סוף שבוע אחד בשנה
את היצירות היקרות שבאוספו ,מן
ה־ 19ועד זמננו ,הנמכרות באלפי יורו.
www.villa-grisebach.de/en
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Silvesterlauf Der
Pfannkuchenlauf
 12שעות לפני שהשנה מסתיימת,
יוצאים לריצה כ־ 2,500ברלינאים
מחופשים ומבוסמים קלות .נקודת
המוצא והסיום היא אצטדיון מומסן
( )Mommsenstadionוהפרס אינו
מוענק למתמודד המהיר ביותר ,אלא
לזה עם התחפושת המוצלחת מכולן.
www.berliner-silvesterlauf.de

סילבסטר

Silvester
חגיגות סוף השנה האזרחית נערכות
בכל פינה בברלין :ברחובות,
במועדונים ,במסעדות ובפארקים .מי
שמעוניין להצטרף להמונים יצטופף
בשער ברנדנבורג ,בעוד אלה
המעוניינים לחזות בזיקוקים ישימו
פעמיהם לפארק ויקטוריה
שבקרויצברג.

לטעום מברלין

(שירה ברנשטיין)

ברלין היהודית

ברלין היהודית

נוכחות יהודים בברלין מתועדת בכתובים כבר בשנת  .1295ראשיתה של
הקהילה המודרנית בעיר ב־ ,1761עת האלקטור של ברנדנבורג ,פרידריך וילהלם
הראשון ,קיבל לבירתו כמה עשרות משפחות שגורשו מווינה .שיאה היה מאמצע
המאה ה־ 19ועד ל־ 80 ,1933שנים בקירוב שבהן הייתה ברלין מרכז המודרניזציה
היהודית באירופה .טרם עליית הנאצים לשלטון התגוררו בברלין כ־ 160אלף
יהודים ,ו־ 75אלף נותרו בעיר עם פרוץ המלחמה;  55אלף מהם נשלחו מרציף 17
בתחנת הרכבת של שכונת גרונוולד למחנות ההשמדה.
כיום ,באופן רשמי ,מספרם של בני דת משה וישראל בעיר עומד על  12אלף,
מרביתם מהגרים וצאצאיהם מברית המועצות ,ממזרח אירופה ומישראל .אולם
הכמות והמוצא אינם חשובים; פעם נוספת ,פורחים בבירת גרמניה חיים יהודיים,
עדות חשובה יותר מכל מוזאון או גלעד.
(Ernst Fesseler © Jüdisches Museum
)Berlin

()Rodrigo Galindez

המוזאון היהודי
Jüdisches Museum Berlin
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המוזאון הגדול בתחומו באירופה,
בו ביקרו למעלה משבעה מיליון
איש .מבנה המוזאון יוצא דופן ,מעין
קו שבור רצוף חללים אטומים
המציינים את הריק שנוצר בחברה
הגרמנית עם השמדת יהודיה.
תצוגת הקבע עוסקת בחיי הקהילה
היהודית בגרמניה לאורך הדורות,
ומזמינה את המבקרים להרהר
במהות השואה ובמשמעותה  -הן
מן הצד האנושי והן מן ההיבט
הפילוסופי.
פרטים נוספים בעמ' 205

מוזאון בית המלאכה לעיוורים של אוטו
וייט
Museum Blindenwerkstatt Otto
Weidt

אוטו וייט היה בעליו של בית מלאכה שבו
הועסקו חירשים ועיוורים ,מתוכם כ־30
יהודים .כאשר הוא עצמו התעוור ,הקים
מפעל זעיר למברשות ולמטאטאים .בזמן
המלחמה הגן על עובדיו ,לא פעם תוך
סיכון חייו :מצא עבורם מקומות מסתור,
זייף תעודות ,ושיחד קצינים בוורמאכט.
עם תבוסת הנאצים הקים בית יתומים
עבור ניצולי מחנות הריכוז 24 .שנים לאחר
מותו הוכר כחסיד אומות העולם.
פרטים נוספים בעמ' 118

(יניב שטיינר)

 2,711קוביות בטון ,המשתרעות על פני  19אלף מטרים רבועים ,נטועות סמוך
לאתר שבו שכנה לשכת הפיהרר ,תזכורת לציון המחרידה שבזוועות שלטונו -
שואת יהודי אירופה .באתר פועל מרכז מידע תת־קרקעי ,המכיל את שמות כל
הקורבנות הידועים ,תיעוד של כ־ 200ערים וכפרים שנחרבו בשואה ,וסיפוריהן של
משפחות מקהילות יהודיות באירופה .פרטים נוספים בעמ' 68

ברלין היהודית

האנדרטה לזכר יהודי אירופה שנרצחו
Denkmal für die ermordeten Juden Europas

()visitBerlin © Wolfgang Scholvien

בית הכנסת החדש
Neue Synagoge

בית העלמין היהודי וייסנזה

הרובע היהודי הישן" ,רובע האסמים"
שבמיטה ,נמחק לחלוטין במלחמה.
אחד מסמלי הקהילה המקומית ,בית
הכנסת הניאו־ביזנטי שברחוב
אורניינבורגר ,שנחנך בשנת 1866
בנוכחות אוטו פון ביסמרק ,חרב
במלחמה בעקבות פגיעה ישירה
בפשיטה אווירית .ב־ 1993שוחזר ,וכיפת
הזהב המרהיבה שלו חזרה לשלוט בקו
הרקיע של האזור.
פרטים נוספים בעמ' 121

Jüdischer Friedhof Weißensee

קרוב ל־ 115אלף איש ואישה נחים את
מנוחתם האחרונה כאן ,בבית הקברות
היהודי הגדול באירופה ,המתפרש על
פני  420דונמים .מסיבה שאינה ברורה,
חסו הנאצים על המקום ,ייתכן מפאת
קוצר זמן .למרות ההזנחה ופגעי הזמן
ומזג האוויר ,רבים מן הקברים ,יצירות
ארכיטקטוניות שעוצבו על ידי מיטב
אמני גרמניה ,הצליחו לשמור על
חזותם הנאה .פרטים נוספים בעמ' 260
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ברלין הקומוניסטית

ברלין הקומוניסטית

 41שנים התקיימה הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית ,גרורתה הכנועה של ברית
המועצות .החומה שחצתה את ברלין בשנים  1989-1961לא יצרה הפרדה
גיאוגרפית בלבד ,אלא גם ניתוק מחשבתי ,תרבותי ואדריכלי .שני עשורים לאחר
נפילת חומת הברזל ,ברלין הקומוניסטית מסרבת להיעלם ,גם אם הפכה מדרך
חיים לאתר תיירות.
קפה סיביל
Cafe Sybille

שדרת סטלין ( )Stalin-Alleeתוכננה
כעורק החיים הראשי של גרמניה
המזרחית :שיכוני פועלים ,מבנים
מונומנטליים ,אתרי בידור להמונים ובית
קפה אחד ,שריכז אליו את בני מעמד
הפרולטריון ,שביקשו ליהנות מכוס קפה
בניחוח סובייטי בתום יום העבודה .פעם
הזמינו פה שולחן בשביל לצפות במצעד
של  1במאי ,היום באים לכאן כדי
להתבונן בצילומים של אותם זמנים.
פרטים נוספים בעמ' 243
()Nacho Pintos
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אנדרטת המלחמה הסובייטית
Sowjetisches Ehrenmal

 80אלף חיילים מכוחות הצבא
האדום קיפחו את חייהם במהלך
כיבוש ברלין בחודשים אפריל-מאי
 .1945שלוש אנדרטאות מנציחות
את זכרם ,כאשר זו שבפארק
טרפטו ( )Treptower Parkהיא
העוצמתית מכולן .הפסל המרכזי
באתר ,המתנשא לגובה  12מטרים
ושוקל כ־ 70טון ,בנוי בדמותו של
חייל סובייטי האוחז בידו האחת
חרב ,בשנייה בילדה גרמנייה,
ומנפץ ברגלו צלב קרס.
www.treptowerpark.de

DDR Museum

מוזאון פופולרי עם תצוגה
אינטראקטיבית ,הנעה
בין נוסטלגיה מתקתקה
לתזכורת מהימנה לעוני
ולתעמולה הגסה
ששררו ברפובליקה
הסוציאליסטית במשך
כל שנות קיומה.
פרטים נוספים בעמ' 92

()visitBerlin © Scholvien

()Hallway Stannik

ברלין הקומוניסטית

(© )DDR Museum, Berlin 2012

מוזאון גרמניה המזרחית

אתר הזיכרון הוהנשונהאוזן
מגדל הטלוויזיה
Fernsehturm

לאן שלא תפנו בברלין ,ישקיף עליכם
מלמעלה "פרנזהטורם" ,מגדל
הטלוויזיה האימתני של
אלכסנדרפלאץ .המבנה ,הנוסק ל־368
מטרים ,הוקם בשנים 1969-1965
ביוזמת השלטונות על מנת לסמל את
"גרמניה החדשה" והסוציאליסטית,
וכיום התצפית שבראשו היא אחת
האטרקציות האהובות בעיר.
פרטים נוספים בעמ' 87

Gedenkstätte Hohenschönhausen

המתחם הסגור והמבודד של המשרד
לביטחון המדינה" ,שטאזי" בקיצור,
שימש כמחנה מעצר של הצבא
האדום ולאחר מכן כבית כלא עבור כל
מי שהעז לפעול נגד המפלגה
ומוסדותיה .הביקור במקום נערך
בהדרכת אסירים לשעבר ,המספרים
על עינויים פיזיים ונפשיים ,מעצרים
ללא משפט ותנאי מחיה עלובים.
פרטים נוספים בעמ' 238
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ברלין ברייך השלישי

ברלין ברייך השלישי

()Karl-Heinz Meurer

לא יעזרו השנים שחלפו  -ברלין ,הנציונל־סוציאליזם ומלחמת העולם השנייה
לנצח יהיו כרוכים יחדיו .כאן עלה היטלר לשלטון ,חיסל את מתנגדיו ,כבש את
אירופה ,הובס ושם קץ לחייו .בתום  12שנות שלטונו חרבה מרבית העיר,
קהילות שלמות נמחקו ושמות הרחובות השתנו" .כבירת העולם תהיה ברלין בת
השוואה רק למצרים העתיקה ,בבל או רומא! מהי לונדון? מהי פריז בהשוואה
לזה?" ,הצהיר הפיהרר ב־ ,1942ולא היה חסר הרבה שחזונו המטורף יתגשם.
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באתר שבו ניצבו בין השנים 1933-1945
מרתפי הגסטאפו ,מטה האס אס
ומשרדי השירות החשאי ,פועל היום
מרכז התיעוד וההנצחה לפשעי
הנאצים ברחבי אירופה .תערוכה
פתוחה מוצגת לאורך שרידיה של
חומת ברלין וכוללת  15תחנות מידע
על ההיסטוריה של האתר עצמו.
פרטים נוספים בעמ' 201

בינואר  1945עברה צמרת המפלגה
הנאצית שנותרה בברלין אל מתחת
לאדמה ,לבונקר שהשתרע על פני 250
מטרים רבועים ועליו הגנו קירות בטון
בעובי ארבעה מטרים .עקב התקדמות
הצבא האדום ,נטשו מרבית אנשי
הצוות את המקום ב־ 22וב־ 23באפריל.
שבוע לאחר מכן התאבדו היטלר
ואשתו הטרייה אווה בראון .ב־ 1במאי
הרעילו יוזף ומגדה גבלס את ששת
ילדיהם ושמו קץ לחייהם .ב־ 8במאי
נכנעה גרמניה .ניסיונות הסובייטים
לפוצץ את הבונקר עלו בתוהו ,והוא
כוסה בחול .מחשש שייהפך לאתר
עלייה לרגל ,רק בשנת  2006הוצב
שלט במקום.
פרטים נוספים בעמ' 69
()Stefan Müller

טופוגרפיה של טרור
Topographie des Terrors

פיהרר בונקר
Fuehrerbunker

()Craig Nagy

ברלין ברייך השלישי

כנסיית הזיכרון על שם הקיסר וילהלם
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
בליל  23בנובמבר  1943ספגה הכנסייה
הניאו־רומנסקית פגיעה ישירה מהפצצה
של חיל האוויר המלכותי .המבנה כולו
קרס ,מלבד חלק מצריח הפעמונים.
תושבי ברלין המערבית החליטו שהמגדל
ההרוס לא ישוקם ,ושהוא יישאר במצבו
כאנדרטה למלחמה ולזוועותיה .ב־1961
החלה בנייתה של כנסייה חדשה באתר,
ובה תצוגה המגוללת את חורבנו ושיקומו
של המקום.
פרטים נוספים בעמ' 174

מיניסטריון התעופה
Reichsluftfahrtministerium
רחוב וילהלם ( )Wilhelmstraßeהיה הלב השלטוני של פרוסיה ושל גרמניה מן

המחצית השנייה של המאה ה־ 19ועד לסוף מלחמת העולם השנייה .המבנה היחיד
מתקופת השלטון הנאצי ששרד את הפצצות בעלות הברית הוא בניין מיניסטריון
התעופה ,בו שכנה המפקדה המבוצרת של מפקד הלופטוואפה הרמן גרינג.
פרטים נוספים בעמ' 70
כיכר בבל
Bebelplatz

בליל  10במאי  ,1933בהוראתו
הישירה של יוזף גבלס ועל רקע
ליווי מוזיקלי של מקהלות אס אס
ואס אה ,הועלו באש למעלה
מ־ 20אלף ספרים בכיכר האופרה
בברלין ,היא כיכר בבל המודרנית.
האירוע המכונן מצוין על ידי
אנדרטה שתכנן הישראלי מיכה
אולמן :מרצפות זכוכית הקבועות
במדרכה משקיפות על חדר תת־
קרקעי שבו מדפים ריקים,
המסמל את גורלה של האנושות
ללא רעיונות וספרים .פרטים
נוספים בעמ' 58
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ברלין הגאה

ברלין הגאה

העולם גילה את הפתיחות והמתירנות של ברלין עוד בראשית המאה ה־ .20מאז
עברו על העיר תהפוכות רבות ,אך כיום היא מקבלת אליה את כולם יותר
מתמיד .בירת גרמניה חוגגת את החופש של כל אחד ואחת לאהוב ולחיות כפי
שירצו ,וקהילת הלהט"ב  -על מוסדותיה ,מועדוניה וחבריה  -היא חלק בלתי
נפרד מן העיר.
קונקשן
Connection

אולי אין זה המועדון הטוב בעיר ,אך
לבטח מדובר בפופולרי מכולם בקרב
בני הקהילה .הקומה העליונה מורכבת
מבר ושלוש רחבות המנגנות בעיקר
האוס וטכנו ,בעוד התחתונה היא מבוך
אינסופי של חדרי חושך אינטימיים.
במקום פועלת חנות המציעה מגזינים,
צעצועים ,סרטים ועוד.
www.connectionclub.de

מוזאון ההומוסקסואליות
Schwules Museum
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מבט ייחודי על ההיסטוריה המגוונת
והעשירה של הקהילה בברלין .בעזרת
פריטי ארכיון ויצירות אמנות מביא
המוזאון את סיפורם של חיילים
ואמנים ,משוררים ופעילים חברתיים,
מלכות דראג ופקידי בנק ,שחייהם לוו
בקשיים ובהטרדות עקב נטיותיהם
המיניות ,וניהלו מאבק להגדרה עצמית.
בקומה התחתונה פועל מועדון
 SchwuZהפופולרי.
פרטים נוספים בעמ' 208

חמאם
Hamam

סאונה טורקית לנשים בלבד במרכז
קרויצברג .מי שהטמפרטורות במקום
גבוהות מדי עבורה ,יכולה ליהנות
מעיסוי משחרר ,טיפולי קוסמטיקה ,או
סתם רביצה בחצר הפנימית.
www.sultanhamamberlin.de

()Stephen Hartley

ברלין הגאה

רחוב מוץ
Motzstraße

אחד הרחובות המרכזיים בשכונת שנברג ,שדגל הגאווה מתנוסס בחזית מרבית
בנייניו .במרחק הליכה שוכנים זה לצד זה המועדונים "אלדורדו"" ,טום'ס בר"
ו"האפן" ,אכסניה להומוסקסואלים ,חנויות בגדים ,ושתי אנדרטאות לזכר קורבנות
המשטר הנאצי .פרטים נוספים בעמ' 182
חנות הספרים פרינץ־אייזנהרץ
Prinz-Eisenherz-Buchhandlung

חנות הספרים ההומוסקסואלית הוותיקה בגרמניה ,בעלת מלאי מכובד של
ספרים ,מגזינים ופרסומים בתחום ,באנגלית ובגרמנית ,המקיימת מעת לעת ערבי
הקראה פומביים .מקום נחמד לפגוש אנשים וללמוד דברים חדשים.
www.prinz-eisenherz.com
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ברלין לגרגרנים

(ג'ון ברנטון)

ברלין לגרגרנים

כמו דברים רבים בברלין ,גם ההתעוררות הגסטרונומית החלה עם איחוד שתי
הגרמניות .לפתע היה מקום בשפע לפתוח בו מסעדות; מכל עבר צצו יזמים
בעלי רוח עסקית ,שהחליטו להמר ולהיכנס לענף המסעדנות; והחשוב מכל,
התיירים האנינים שפקדו את העיר לא התלהבו מהמטבח המקומי .אמנם ברלין
עדיין איננה פריז או ברצלונה מבחינת היצע מסעדות היוקרה שלה ,אך בעיר
בהחלט משתדלים לספק אפשרויות משביעות רצון ,תרתי משמע.

פוקס
Vox

הופעת קברט קולינרית ,במסעדה נטולת מחיצה בין חדר האוכל למטבח.
התפריט ,כמו השף יוזף ֶאדר ,נודד בין סידני ,בואנוס איירס ,הונג קונג וטוקיו,
ומצליח להפיק את המיטב מכל אחד מן המטבחים הללו לכדי פיוז'ן מיוחד במינו.
פרטים נוספים בעמ' 162
()Kent Wang
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הוגוס
Hugos

יש משהו קסום בסעודת גורמה
הכוללת תצפית על אורות הכרך -
ובמקרה הנוכחי ,התפריט שרקח השף
בעל כוכב המישלן תומס קאמייר הולם
את הנוף המרהיב .לחוויה מושלמת,
הפקירו את גורלכם לחלוטין בידי השף
ותפריט ה"הפתעה" בן עשר המנות,
מלווה באחד מ־ 600בקבוקי היין
שבמקום .פרטים נוספים בעמ' 162

()Kent Wang

ברלין לגרגרנים

ְשנֶ וָ ייס
Schneeweiß

"שלגייה" כשמה כן היא :מסעדה שכולה בוהקת מלובן ,מן המפות ועד הנברשת
הענקית .התפריט לבן בהתאם ומתבסס על המטבח האלפיני ,עם זיקה לבישול
מרכז אירופי מסורתי ,וכולל מנות נהדרות כמו רגו חזיר בקולי אוכמניות ומרק
עגבניות לבן ,אלא מה .פרטים נוספים בעמ' 242
(ג'ון ברנטון)

(ג'ון ברנטון)

פה־אה־או
VAU

השף קוליה קליברג מוכר בגרמניה
בעיקר הודות לתוכנית הטלוויזיה
בכיכובו ,אך רק ביקור במסעדה שלו
חושף את מלוא גדולתו .סלט תמנון
עם בצל ושמן זית ,גספצ'ו עגבניות
ואפרסקים מרענן ,לובסטר עסיסי
במרינדה וסורבה בזיליקום ,מדליוני
עגל ברוטב ,פילה בס בלוויית מחית
תפוחי אדמה ,פטריות אֹובֹולי
איטלקיות ,גלידת נוגט ברוטב שקדים -
ועוד מעדנים שהנייר מתקשה לתאר.
פרטים נוספים בעמ' 74

מרגו
Margaux

שישה חודשים לאחר שהשף מיכאל
הופמן פתח את המסעדה הוא זכה
בכוכב מישלן .שנה מאוחר יותר כבר
נכלל המקום ברשימת  100המסעדות
הטובות בעולם של מגזין Conde Nast
 .Travellerהתפריט רוקח באמנות סגנון
צרפתי מעודן עם טעמים מקומיים,
ורשימת היינות כוללת לא פחות מ־30
סוגים שונים של שאטו מרגו.
פרטים נוספים בעמ' 74
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ברלין לבליינים
מאז ימי ויימאר ההדוניסטיים ,דרך השנים הקשות שלאחר המלחמה וכלה
בפריחה שהביאה עמה נפילת החומה ,הייתה ברלין למוקד חיי הלילה באירופה.
ערבבו יחדיו חללי ענק וכוכים קלסטרופוביים ,תיירים ומהגרים ,אווירה ליברלית
ואלכוהול זול ,ותקבלו עיר שבה המסיבות נמשכות סופי שבוע שלמים.

ברלין לבליינים

()Jacob Munk-Stander

ברגהיין
Berghain

הקלישאה סקס ,סמים וטכנו מעולם
לא הייתה נכונה יותר .התכוננו למבוך
עצום של פלדה ובטון ,ובו רחבה
מרכזית עם תקרה גבוהה וחלל קטן
יותר (פנורמה בר) בקומה השנייה .אם
תצלחו את הסלקציה האכזרית ,תגלו
מדוע ניו יורק טיימס ודי ג'יי מאג
הכתירו את המוסד הזה כמועדון
הלילה מספר אחת בעולם.
פרטים נוספים בעמ' 246
()Alexander Whillas
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אס או 36
SO36
אמנם הימים בהם איגי פופ ודיוויד בואי
שתו כאן לשוכרה והופיעו על הבמה
לא ישובו ,אך אם תתעלמו מגדודי
התיירים תצליחו עוד לפגוש כמה
פאנקיסטים מזדקנים הנאספים לכוס
בירה ולשיחות על החיים בלי הכנסה,
או אפילו לחזות בהופעה של הלהקה
הבאה שכולם ידברו עליה .פרטים
נוספים בעמ' 221

וויקאנד קלאב
Weekend Club

מועדון עלית ,תרתי משמע ,השוכן
במרומי הקומות  13-12של בניין
משרדים סובייטי באלכסנדרפלאץ .על
הפטיפונים מופקדים תקליטנים
מהצמרת העולמית ,הקהל מורכב
מיפים ומיפות ,והנוף לעיר עוצר נשימה.
פרטים נוספים בעמ' 112

גולדן גייט
Golden Gate

ברלין לבליינים

מועדון דחוס ומיוזע מתחת
לפסי הרכבת ,שבזכות ממדיו
הצנועים  -שני חללים זעירים
וחצר צ'ילאאוט  -תמיד נראה
עמוס להתפקע .הדלתות
נפתחות לקראת 23:00
והאווירה הופכת
לאינטנסיבית באזור שתיים
אחר חצות .רגיעה נרשמת
רק אחרי זריחת החמה,
ובמסיבות מוצלחות במיוחד
 בשקיעתה.פרטים נוספים בעמ' 112

קיטקט קלאב
KitKat Club

מוזיקה אלקטרונית ,סקס ,אלכוהול וסאדו־מאזו .הבעלים ,זוג אוסטרי ,שילבו
בהצלחה את שתי האהבות הגדולות שלהם  -היפים ופטיש  -ויצרו מועדון עם
מוניטין אגדי .התלבשו בצורה חושפנית ומקורית כדי לצלוח את הסלקציה.
www.kitkatclub.org
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ברלין לכל המשפחה
ברלין אמנם זכתה לתהילה כמרכז אירופי של תרבות ,אמנות וחיי לילה ,אולם
מדובר גם ביעד נהדר לילדים קטנים ולבני נוער .שווקים תוססים ,מוזאונים
אינטראקטיביים ,פארקים ,שיט לאורך הנהר ומסלולי אופניים הופכים את
החופשה המשפחתית להרפתקה קלה ומהנה.

ברלין לכל המשפחה

(© )Tanja Koch

()Nikos Roussos

גן החיות של ברלין
Zoologischer Garten Berlin
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גן החיות הוותיק בגרמניה ,המאכלס
 137אלף בעלי חיים מ־ 1,400מינים .אל
תחמיצו את מתחם האריות והנמרים,
את פארק הקופים ,ואת האקווריום
הסמוך ,ובו האוסף הגדול בעולם של
בעלי חיים ימיים .בסמוך לכניסה
הצמודה לתחנת הרכבת תמצאו פינת
ליטוף וגן שעשועים .מומלץ לברר
מבעוד מועד את זמני ההאכלה
במחלקות השונות.
פרטים נוספים בעמ' 157

לגו לנד
Legoland

יקר וממוסחר ,אך אף ילד לא ייצא
מכאן אדיש :קופסת לגו בגודל 3,500
מטרים רבועים ,הכוללת טירת
דרקונים ,גרסאות לגו לאתרים ידועים
בברלין ,מפעל משוכלל ואולם קולנוע
בארבעה ממדים .כמו כן ,לא נפקד
מקומן של מסעדת הלגו ,סדנת הלגו
וחנות הלגו.
פרטים נוספים בעמ' 148

()Felix O

ברלין לכל המשפחה

מוזאון הטבע
Museum für Naturkunde

המוזאון הגדול בתחומו בגרמניה ,עם למעלה מ־ 25מיליון מוצגים ,הנודע שבהם
הוא שלד הדינוזאור העומד הגדול בעולם  -ברכיוזאורוס בגובה  12.72מטרים
ובאורך  73מטרים .בין  10,000זני בעלי חיים המוצגים במוזאון ניתן לראות פוחלצים
של חיות שנכחדו דוגמת קואגה (מין זברה) וזאב טסמני ,וכן אוסף מטאורים נרחב
ואת הענבר הגדול בעולםwww.naturkundemuseum-berlin.de .
תאטרון גריפס

Block House

Grips-Theater

מסעדת סטייקים אמריקנית
טיפוסית ,שעל אף היותה חלק
מרשת עם סניפים נוספים בברלין,
מציעה אוכל נהדר ושירות מהיר
ויעיל .אם להתעלם ממרק הבצל
ועוגת הגבינה ,לצמחונים אין מה
לחפש כאן .המקום מתאים
למשפחות הודות לתפריט ילדים
מצוין ,המגיע כחוברת צביעה חמודה
ועם הפתעה קטנה בסוף הארוחה.
www.block-house.de

תאטרון הילדים והנוער המוביל
בברלין ,הפועל מאז שנות ה־,60
ומחזותיו הוצגו ב־ 50מדינות ותורגמו
ל־ 40שפות .מרבית הפקות המקור
מכוונות לחיי היומיום של הצופים
הצעירים :יום בחייו של ילד בן  ,10או
מחזמר המתאר את החיים בעיר
הגדולה דרך סיפוריהם של נוסעים
ברכבת התחתית.
www.grips-theater.de
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ברלין לתפרנים

()Jacob Munk-Stander

ברלין לתפרנים

בהשוואה לשאר ערי הבירה במערב אירופה ,המחירים בברלין נמוכים למדי .גם
מי שאינו מוכן להתפשר על חדר במלון ראוי ולא מעוניין שארוחותיו יהיו על
טהרת אוכל רחוב לא צריך לשבור תוכנית חיסכון כדי להפיק את המרב מהביקור
בעיר; למען האמת ,ניתן ליהנות משורה ארוכה של אתרי תרבות ,היסטוריה
ואמנות מבלי לשלוף את הארנק אפילו פעם אחת.

רחוב אוגוסטוס
Auguststraße

רחוב צר וארוך במיטה ,המרכז שורה ארוכה של גלריות עצמאיות מכל קשת
היצירה .רובן המוחלט פתוח לציבור חינם אין כסף ,ובימי חמישי אף נערכים ערבי
פתיחה מיוחדים ,לעתים עם כיבוד קל ויין .פרטים נוספים בעמ' 122
אי המוזאונים
Museumsinsel
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כל המוזאונים שמנוהלים בידי
המדינה בברלין מציעים כניסה
ללא תשלום מדי יום חמישי בין
השעות  .22:00-18:00החשובים
שבהם שוכנים באי המוזאונים
הפרוסי ,המרכז חמישה אתרי
מורשת עולמית של אונסק"ו
ברדיוס של כמה מאות מטרים.
פרטים נוספים בעמ' 94

()Karen Mardahl

שוק הפשפשים במאוארפארק
Flohmarkt am Mauerpark

ברלין לתפרנים

"פארק החומה" בפרנצלאואר ברג הוא
אחת הנקודות החביבות בעיר ,ובימי
ראשון הוא מתמלא בסוחרים ודוכנים
המציעים מכל הבא ליד :תכשיטים,
אופנת וינטג' ,חולצות ממותגות ,כלי
בית ,חתולים מחרסינה ,רכיבי מחשב
אקראיים ומשחקי קופסה ממזרח
אירופה .בעשרה יורו אפשר לזכות
באוצרות נהדרים.
פרטים נוספים בעמ' 258

()Uli Herrmann

היסאר
גשר האדמירל
Admiralbrücke

אלטרנטיבה אורבנית לבילוי בפאב.
בחודשי הקיץ קם הגשר לתחייה
ומתמלא בתושבי קרויצברג,
המתמקמים בנוחות על כל אבן פנויה,
ודנים על הא ועל דא עם שכניהם,
לרוב עם בירה מהקיוסק הסמוך
( Spätiבעגה המקומית) ביד אחת
וסיגריה מגולגלת ביד השנייה .אם
יתמזל מזלכם תזכו גם בהופעה חינם
של אחת מלהקות הרחוב המקומיות.
פרטים נוספים בעמ' 209

Hisar

תקצר היריעה מלפרט את כל דוכני
הדונר־קבב הנהדרים שהקהילה
הטורקית תרמה לברלין; מוסדות
מפוארים כגון "הסיר"" ,מוסטפה'ס"
ו"מיסר צ'רסיסי" (השוק המצרי)
ישביעו כל קרניבור בפחות מחמישה
יורו .כמספר הדוכנים ,כך מספר
הדיונים על המוצלח מכולם ,אך הדונר
הקרוב ביותר לקונצנזוס נמצא
במסעדת הפועלים "היסאר" ,שעל קו
התפר בין שנברג לקרויצברג.
www.hisar-restaurant.de
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ברלין הנטושה

()Dieter Brügmann

()Michael F. Mehnert

ברלין הנטושה

התמורות והתהפוכות שעברה ברלין במאה האחרונה  -דיקטטורה ,חלוקת העיר,
כיבוש ,איחוד ובנייה מחדש  -יצרו מרקם אורבני בלתי אחיד ,של בתים מטים
לנפול והאנגרים נטושים לצד שכונות שעברו ג'נטריפיקציה מואצת .חלק
מהבניינים והאתרים אוכלסו על ידי פולשים  -סקוואטרים  -בעוד אחרים נותרו
בשיממונם.
הביקור בכמה מהאתרים הוא על אחריותכם בלבד; באחד יש לדלג מעל גדר,
בשני להיזהר ממאבטחים ,אולם הגמול שווה את ההרפתקה.

תחנת נורדבאנהוף
Berlin Nordbahnhof

בנייתה של חומת ברלין שמה קץ
למעבר החופשי בין חלקי העיר,
ומערכת התחבורה הציבורית פוצלה
לשניים .מרבית קווי האס־באן והאו־באן
במערב הגיעו בשנים אלו עד קו הגבול
החדש וחזרו על עקבותיהם ,אולם
מספר קווים המשיכו לנסוע בתחומי
ברלין המזרחית מבלי לעצור ,ויצרו
בכך תופעה חדשה" :תחנות רפאים"
( .)Geisterbahnhöfeאחת מהן,
נורדבאנהוף ("הצפונית") שבמיטה,
עמדה שוממה בשנים
 1990-1961וכיום מארחת תצוגת קבע
קטנה ומרתקת המוקדשת לאותה
תקופה משונה.
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-www.berliner-mauer
gedenkstaette.de

נמל התעופה טמפלהוף
Flughafen Berlin-Tempelhof
בנקודה בה המריא אורוויל רייט לגובה
שיא של  172מטרים ב־ ,1909הוקם
אחד משדות התעופה הראשונים
בעולם .בשנות ה־ 30הוא נבנה מחדש
על ידי האדריכל הנאצי אלברט שפר
כחלק מתוכניותיו הגרנדיוזיות להפוך
את ברלין לבירת הרייך השלישי .אורך
הבניין החדש היה כקילומטר וצורתו
המונומנטלית דמתה לקשת מתונה
בגובה חמש קומות .הטיסה האחרונה
יצאה מהנמל בשנת  .2008עיריית
ברלין התלבטה האם וכיצד לשמר את
המבנה ,ולבסוף הוחלט להפוך את
האתר לפארק ,בעוד אולם הטרמינל
הריק ישמש חלל לתערוכות ולכנסים.
www.tempelhofer-park.de

(עפר פרלמן)

בית האמנות תכלס
Kunsthaus Tacheles

ברלין הנטושה

בעת כתיבת שורות אלו שעריו של
"תכלס" ,הסקוואט המפורסם בברלין,
נעולים; אולם אם לשפוט לפי
ההיסטוריה ,ייתכן שעוד ייפתחו שנית.
המבנה הוקם בראשית המאה ה־20
כפסאז' ושימש בין היתר כחנות כל־בו,
מטה אס אס ובית קולנוע .ב־1980
פונה ,אך אוכלס מחדש כעבור עשור
בידי קבוצת אמנים שהחיו את הבניין
הנטוש והפכו אותו לאחד מאתרי
האמנות החשובים בעיר.
פרטים נוספים בעמ' 124

(שירה ברנשטיין)

()Andreas Levers

פארק שפרה
Spreepark

על גדת הנהר בדרום טרפטו נפתח
ב־ 1969פארק השעשועים הראשון
והיחיד בגרמניה המזרחית ,שמשך
בשיאו  1.7מיליון מבקרים בשנה .איחוד
גרמניה סימל את תחילת שקיעתו,
שנמשכה באטיות עד שנת  ,2001עת
נסגר סופית .מלבד שישה מתקנים
שהועברו לפארק בפרו ,נותר המקום
כשהיה .בשעות הערב האווירה כאן
היא כשל סרט אימה ,עם הצמחייה
שגדלה פרא בין רכבת ההרים לגלגל
הענק ,קופות הכרטיסים המחלידות
ובובות הדינוזאורים חסרות הראש.
www.spreepark.de

הכפר האולימפי
Olympischen Dorfes

כ־ 14קילומטרים ממערב לאצטדיון
האולימפי ,בפאתי הכפר אלסטל
( ,)Elstalהוקמו מעונות הספורטאים
שהתחרו באולימפיאדת ברלין ב־.1936
הכפר האולימפי השתרע על פני 550
אלף מטרים רבועים ,וכלל  138בתים,
חדר אוכל והיכל ספורט קטן .לאחר
המשחקים הוסב למחנה צבאי ונזנח
לאנחות כאשר אחרוני החיילים
הרוסים עזבו את גרמניה ב־ .1992קו
הרכבת  RE2היוצא מאלכסנדרפלאץ
עוצר בסמוך לעיירת הרפאים הזו.
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האיש הירוק
הרמזורים במזרח ברלין הם תזכורת חיננית
לפרק אחר בספר ההיסטוריה של גרמניה
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סמל
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יש דבר אחד לפחות שגרמניה
המזרחית לא הסכימה לוותר עליו,
ושנראה היה שגרמניה המערבית
הייתה שמחה לאמץ .מדובר באיש
קטן ,לעתים ירוק ולעתים אדום ,שיאיר
את עיניכם בשעה שתחצו את כבישי
ברלין .זהו כמובן "אמפלמאן"
( ,)Ampelmannאו בשמו המקורי,
"אמפלמאנשן" (.)Ampelmännchen
אמפלמאן זכה להיות אחד הסממנים
היחידים של המדינה הקומוניסטית
ששרדו את נפילת מסך הברזל .לא זו
בלבד שלא איבד מהפופולריות שלו,
הוא ממשיך לצבור לו מעריצים גם
היום .האיש הקטן זכה למעמד של
סמל תרבות ,ודמותו מככבת בחנויות
מזכרות ,על חולצות ובמגוון מוצרים
מעוצבים בדמותו.
אמפלמאן הגיע לרחובות ברלין ב־13
באוקטובר  .1961בתגובה לעלייה
במספר תאונות הדרכים ,החליטו
הרשויות בברלין המזרחית לקדם את
נושא הבטיחות בכבישים .במסגרת
נסיונותיו להפוך את כבישי ברלין
לבטוחים יותר ,העניק קרל פגלאו (Karl
 ,)Peglauהמהנדס האחראי על
הבטיחות בדרכים מטעם המדינה,
לבירת מדינתו את הרמזורים
הראשונים להולכי רגל .לאחר
שאמפלמאן התפרסם ,הודה
פגלאו כי הייתה זו מזכירתו
שציירה את דמויותיהם של
האיש האדום והירוק,
בהתאם להוראותיו כמובן.

האיש האדום ,הניצב בתנוחה חזיתית,
קיבל זרועות רחבות ומתוחות לצדדים,
שמזכירות את תפקידו של תמרור
עצור .לעומת זאת ,האיש הירוק (ויש
להודות ,האהוב מבין השניים) נראה
בפרופיל ,בשעת הליכה ,כשרגלו
מתוחה קדימה ,כאילו אומר" :קדימה!"
הכל התאהבו בדמותו העליזה של
אמפלמאן ,חבוש בכובע ויוצא לעבודה,
והורים ומחנכים עשו בו שימוש על
מנת לחנך את ילדיהם כיצד יש לנהוג
בדרכים .בתחילת שנות ה־ 80הוא כבר
הפך לחלק בלתי נפרד מתוכנית

סמל

בתמונות :מוצרים מחנות
המזכרות של אמפלמאן
()amplemannshop.com

הלימודים לבטיחות בדרכים בבתי
הספר של גרמניה המזרחית .לא עבר
זמן רב ,והאיש הירוק והאיש האדום
התעוררו לחיים וכיכבו כיועצי בטיחות
בתוכנית רדיו שנקראה על שמם (Die
 )Ampelmännchenולוותה בשירים
לילדים .אחריה הגיעו גם משחקי
קופסה וספרים ,ולבסוף הפציעו
השניים במסך הטלוויזיה בתוכנית
אנימציה ששודרה אחת לחודש.
לאחר איחודה של גרמניה נעשו
ניסיונות לסטנדרטיזציה של תמרורי
התנועה לאלה של גרמניה המערבית.
הסמלים במזרח הוחלפו ,וכך גם
אמפלמאן .תוכנית הלימודים לבטיחות
בדרכים שהייתה נהוגה במזרח ,בכיכוב
שני האמפלמאנים הקטנים ,נעלמה
ממערכת החינוך.
לאחר שנים מספר החלו להישמע

קולות שקראו לשימור אמפלמאן
כנציגה המובהק של תרבות גרמניה
המזרחית .בתחילת  1995נערכו הפגנות
סולידריות ותמיכה בדמויות הקטנות
והאהובות .במקביל הגיע לברלין
המעצב הגרפי מרקוס הקהאוזן
( ,)Markus Heckhausenשחיפש
רעיונות עיצוב חדשים .את אמפלמאן
הוא הכיר עוד בשנות ה־ ,80וכעת עלה
בו רעיון לבנות מנורות מרמזורים ישנים
בדמותו.
עיתונים ומגזינים עשו מהסיפור חגיגה,
ולפתע צמחה לה התנועה להחייאתו
של אמפלמאן .תחת הסיסמה "We
 "Are The Peopleפעלו אזרחים
מסורים למניעת סילוק הסמל האחרון
של חיי היומיום בגרמניה המזרחית.
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סמל
נוסדה "הוועדה לשימור אמפלמאן"
והפגנות החלו למשוך את תשומת לבו
של הציבור .כאשר התקשורת
הצטרפה גם היא למסע השכנוע ,לא
יכלו עוד הפוליטיקאים להתחמק
מלקחת חלק בדיונים ציבוריים בנושא.
ב־ 1997כבר היה ברור שאמפלמאן,
אהובה של גרמניה המזרחית ,ניצל
ויחזור לקשט את הנוף האורבני של
ברלין.
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באותה שנה אמר יוצר הדמות
המפורסמת ,קרל פגלאו" :זו ככל
הנראה ההילה המיוחדת שיש סביב
אמפלמאן ,הילה של נועם ושל חום
אנושי ,שמטילה את קסמה על
האנשים שאוהדים אותו ומתרגשים
ממנו .הם מוצאים פיסה של זהות
היסטורית כנה ומקורית ,ובכך הם
נותנים לאמפלמאן את הזכות לייצג
היבט חיובי של סדר חברתי שנכשל".
יש לציין שהקהאוזן לא עזב את
אמפלמאן מעולם .הוא ממשיך לעצב
ולייצר כמעט כל דבר אפשרי
בדמויותיהם הירוקות והאדומות
של אנשי הרמזורים :פותחני
בקבוקים ,ממתקי גומי ,מגנטים,
שעונים וספוגים לאמבטיה.
אמפלמאן אולי נולד קומוניסט,
אבל ברבות ימיו למד היטב את
חוקי עולם הצרכנות.

שער ברנדנבורג

 אונטר דן לינדן:מיטה

(visitBerlin
© Wolfgang Scholvien)

מיטה
זוהי ברלין במלוא תפארתה ,מקום משכנם של מוסדות הממשל,
המוזאונים הגדולים ,בתי האופרה והתאטראות .מכאן הובילו
פרידריך הגדול ,ביסמרק והיטלר את האומה הגרמנית לתהילה
ולחורבן ,ולכאן נוהרים עתה התיירים
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מיטה ( )Mitteהיא המגנט ,היא המרכז ,גורלה כרוך בגורל ברלין וגרמניה .מאז
נפילת החומה ,ניתן לומר שרובע מיטה הוא התמצית של ברלין .זה המקום שבו
נוסדה העיר ,על האיים החוליים שבמרכז נהר שפרה .זה המקום שאותו טיפחו
במשך מאות שנים האלקטורים והמלכים הפרוסים ,כפי שמעידות האנדרטאות
הרבות המעטרות את הרובע .במלחמת העולם השנייה נפגעו כ־ 80אחוזים מן
הבניינים ההיסטוריים והאנדרטאות ששכנו באזור .ואם לא די בכך ,לאחר המלחמה
נחצתה העיר בברוטליות בדיוק במקום זה .במדרכות קבועים אריחים מוזהבים
נושאי שמות ,המנציחים משפחות יהודיות שגורשו מברלין למחנות ונספו בשואה.
אין פלא שמיטה הפכה לצל של עצמה.
רק עתה שבה עטרתה של מיטה ליושנה .לאחר שיפוצים מקיפים ,הרובע אינו רק
האזור המרכזי של העיר מבחינה גיאוגרפית ,אלא לבה של ברלין החדשה .תיירים,
ברלינאים וזרים מסתובבים כאן בג'ינס סקיני ובחולצות וינטג' ,שותים צ'אי לטה
ומדברים על פרויקט האמנות החדש שהם עובדים עליו .היא מושכת את הנוער
הטרנדי כמו אור המושך אליו יתושים בחשיכה.
כאן טמונה ברלין המונומנטלית :אונטר דן לינדן ,מגדל הטלוויזיה ,שער ברנדנבורג,
הרייכסטאג ,מוזאון פרגמון ובית הכנסת הגדול .כל מנהיג גרמני ,מפרידריך הגדול
ועד אדולף היטלר ,צעד לאורך רחובות מיטה ,היישר לתוך עתיד של חלוקה וחורבן
מוחלט.
מבקר בלתי זהיר יכול להתפתות ולהעביר את כל זמן שהייתו בברלין במיטה
לבדה ,מבלי להתפנות למקומות אחרים בעיר .מפאת גודלה וריבוי אתריה ,חילקנו
את השכונה לשלושה חלקים :שדרת אונטר דן לינדן ,עורק החיים המרכזי של
העיר; אלכסנדרפלאץ ,הכולל את הכיכר המפורסמת ואי המוזאונים; ושוננפירטל,
"רובע האסמים" ,שעד לפני כמה עשורים היה הגטו של ברלין ,שכונה של פשע
ועוני ,ומרכזה של הקהילה היהודית הענפה.

כיפת הרייכסטאג
(visitBerlin
)© Wolfgang Scholvien
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Unter Den Linden
השדרה הרחבה והארוכה,
הנמתחת מקתדרלת ברלין
(ראו עמ'  )102ועד שער ברנדנבורג
(ראו עמ'  ,)64הייתה במשך עשרות
שנים לבה הפועם של ברלין.
עד המאה ה־ ,17ברלין לא הייתה
מהחשובות שבערי אירופה ,אולם עם
עליית כוחה של פרוסיה ,שליטיה הגיעו
למסקנה שיש להקים בעיר מרכז
שלטוני-תרבותי מפואר ,כיאה לבירתה
של אימפריה .למשימה גויסו אדריכלים
שתכננו שורה של מבנים בסגנון ניאו־
קלאסי ובארוק ,ששידרו עוצמה ושררה.
מרבית המבנים הפכו לאבק במלחמת
העולם השנייה ,אולם דווקא ממשלת
גרמניה המזרחית הקומוניסטית
השקיעה כספים רבים בשחזורם ,מתוך

מחשבה שאולי ידבק בה משהו מן
ההיסטוריה הפרוסית.
גם היום ,למרות שזוהרה עומעם עם
איחוד העיר ,מרכזת השדרה ,שהפירוש
המילולי של שמה הוא "תחת עצי
התרזה" ,שורה ארוכה של מוזאונים,
תאטראות ,כנסיות ומבני ממשל,
שהופכים אותה לאחד הצירים
החשובים בעיר.
Friedrichstraße :U6
Brandenburger Tor :S1 ,S2 ,S25

 .2בית המשמר החדש

Neue Wache
המבנה הניאו־קלאסי הוקם בין
 1816ל־ 1818כגלעד לנפגעי
מלחמות נפוליאון ,והייתה זו העבודה
המשמעותית הראשונה של האדריכל
קרל פרידריך שינקל (Karl Friedrich

Unter den Linden 4
Französische Straße :U6

 .3המוזאון להיסטוריה
הגרמנית

Deutsches Historisches
Museum
המבנה העתיק ביותר בשדרת
אונטר דן לינדן הוא גם הדוגמה
המוצלחת ביותר לאדריכלות בארוקית
בעיר כולה .הבנייה החלה ב־1695
והסתיימה כעבור  11שנים ,למרות
שהבניין אוכלס רק ב־ .1730במקור
שימש כנשקייה ( :)Zeughausבקומת
הקרקע אוחסנה תחמושת כבדה ,בעוד
הקומה העליונה נתמלאה בכלי נשק
עבור חיל הרגלים ובשלל מלחמה.

מסלול  1מיטה :אונטר דן לינדן

 )Schinkelבברלין .בחזית ניצבת
אכסדרת עמודים בסגנון דורי ובתבליט
המפוסל בגמלון מעל האכסדרה
נראית ניקה ,אלת הניצחון.
מסיום בנייתו ועד  1918שימש המקום
בית מגורים עבור המשמר המלכותי.
בשנת  1931שכרה ממשלת גרמניה את
שירותיו של האדריכל היינריך טסנוב,
על מנת שיתכנן את המבנה מחדש
כאנדרטה לחללי מלחמת העולם
הראשונה .טסנוב הוסיף פתח עגול
בכיפת האולם והציב בו זר הנצחה
ממתכת ,המוצג כיום במוזאון
להיסטוריה הגרמנית (ראו להלן) .לאחר
מלחמת העולם השנייה הוקם הבניין
מחדש כאנדרטה לקורבנות הפשיזם
והמיליטריזם .עד נפילת החומה ,משמר
כבוד צעד אחת לשבוע בחזית המבנה.
ב־ 1993נעשה בית המשמר החדש אתר
הנצחה לזכר קורבנות המלחמה
והרודנות .במרכז האתר ,תחת הכיפה,

הוצב פסלה של קתה קולוויץ "אם עם
בנה המת".
הכניסה חופשית
א'-שבת18:00-10:00 :

המוזאון להיסטוריה הגרמנית
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ב־ 1875הוסב המקום למוזאון צבאי
בהוראת הקיסר וילהלם הראשון.
ב־ 1965הושלמו עבודות השיקום של
המבנה ,שניזוק קשות במלחמת העולם
השנייה .באוקטובר  1987נוסד המוזאון
הגרמני להיסטוריה לכבוד חגיגות 750
שנים לייסוד ברלין .האוסף כולל כ־800
אלף מוצגים ,המסודרים בכמה אגפים:
מוזאון הצבא הפרוסי ,מוזאון
ההיסטוריה הגרמנית ומוזאון
ההיסטוריה הגרמנית המודרנית.
תערוכות מתחלפות מוצגות בבניין
החדש ,שנפתח ב־ 2003ומשלב בעיצובו
זכוכית ופלדה.
הספרייה המדעית של המוזאון מכילה
מעל  225אלף כותרים ,כתבי עת
וקטלוגים .ספרייה ייצוגית הפתוחה
לקהל ממוקמת מאחורי הבניין המרכזי
ומשמשת כאולם קריאה ולימוד .חלק
מעניין במוזאון הוא קולנוע צויגהאוס,
המקרין סרטים היסטוריים ותיעודים.
א'-שבת18:00-10:00 :
Unter den Linden 2
030-20304444
www.dhm.de
Französische Straße :U6
Hausvogteiplatz :U2
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Friedrichswerdersche Kirche
קרל פרידריך שינקל ,המזוהה
בעיקר עם מבנים ניאו־
קלאסיים ,אחראי לעיצוב הכנסייה,
הנחשבת למבנה העתיק ביותר בברלין
בסגנון התחייה הגותית.
כיום מוצגת במקום תערוכת קבע של
הגלריה הלאומית (,)Nationalgalerie
המורכבת מאוסף פסלים של אמנים
גרמנים בני המאה ה־ 19כגון יוהאן

גוטפריד שאדו (Johann Gottfried
 ,)Schadowכריסטיאן דניאל ראוך
( )Christian Daniel Rauchושינקל

עצמו .הקומה העליונה מוקדשת כולה
לחייו ולפועלו של האדריכל הנערץ.
א'-שבת18:00-10:00 :
Werderscher Markt 1
030-20905577
www.smb.museum/fwk
Hausvogteiplatz :U2

 .5פסל פרידריך הגדול
רוכב על סוס

Reiterdenkmal Friedrichs
des Grossen
קרוב ל־ 70שנים 40 ,אמנים
ו־ 100עיצובים נדרשו להקמתו
של הפסל המרהיב 13.5 ,מטרים של
ברונזה ,בדמותו של המלך הפרוסי
האהוב ,ששלט בממלכה בשנים
 .1786-1740הפסל כריסטיאן דניאל
ראוך והאדריכל הנודע קרל פרידריך
שינקל החלו לתכנן את המונומנט
בשנת  1830ונאלצו לחכות  21שנים עד
שהושלם.
הפסל ניצב על מעמד המורכב
משלושה בסיסים .הבסיס האמצעי
מעוטר בפסלים בגודל טבעי של
ארבעת מפקדי חיל הפרשים ומסביבם
 21מן החיילים הטובים ביותר בצבאו
של הוד רוממותו ,לצד דמויות בולטות
מעולם הפוליטיקה ,המדע והתרבות
של התקופה.
בין  1945ל־ 1981הוגלה הפסל
לפוטסדאם ,מכיוון שלא שיקף כהלכה
את ערכי הסוציאליזם.
Unter den Linden

 Universitätsstraßeפינת
Französische Straße :U6
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כנסיית פרידריכסוורדר
()Olivier Bruchez
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 .6כיכר בבל
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Bebelplatz
בכיכר זו ביקש פרידריך הגדול
ליצור את מרכז הדעת
והתרבות הגרמנית בהשראת הכיכרות
הרומיות הגדולות .זה לצד זה שוכנים
כאן בית האופרה (,)Staatoper
שנבנה ב־ 1955על חורבות התאטרון
הישן ,קתדרלת הדוויג הקדושה
(,)Sankt-Hedwigs-Kathedrale
והספרייה הישנה (,)Alte Bibliothek
שנבנתה ב־ 1775בעבור אוספי כתבי
היד והספרים של בית המלוכה הפרוסי.
לכאורה ,זהו מקום שבו רוחו של האדם
מתנשאת לגבהים שאין כמותם ,ואכן
כך היה עד  10במאי  .1933במהלך
אותו הלילה החליטה מכונת התעמולה
הנאצית לנקוט בתכסיס שכבר נוסה
בהצלחה בימי הקונטרה־רפורמציה של
המאה ה־ :16סילוק רעיונות מסוכנים
באמצעות שריפת ספרים .במדורה,
שהובערה באופן סמלי מול הספרייה,
שרפו סטודנטים ומרצים קרוב ל־25
אלף ספרים שנבזזו מספריות סמוכות
ומאוספים פרטיים רבים ,כאשר ברקע
מזמרות מקהלות אס אס ואס אה.
הספרים שהועלו באש נכתבו על ידי
כ־ 200סופרים ,אנשי מדע ,פילוסופים,
אנשי אמנות ועיתונאים ,מרביתם
יהודים ,חלקם קומוניסטים ,ליברלים
ומתנגדי השלטון ,שהוקעו בידי המשטר
כאויבי הרייך השלישי.
כדי לזכור את המאורע לדיראון עולם,
תכנן כאן הישראלי מיכה אולמן
אנדרטה מקורית :במרכז הכיכר
מותקנות מרצפות זכוכית הקבועות
במדרכה; אם תתבוננו דרכן ,תוכלו
להבחין מתחת לפני הקרקע בחדר לבן
בעל מדפים ריקים ,המסמל את גורלה

כיכר בבל

של האנושות ללא רעיונות וספרים .ליד
האנדרטה חקוקה אמרתו המפורסמת
של היינריך היינה" :במקום שבו שורפים
ספרים ,ישרפו יום אחד אנשים".
הכיכר נרשמה בדברי הימים פעם
נוספת ,יממה לאחר ליל הבדולח,
כאשר כומר הקתדרלה נשא תפילה
לזכרם של היהודים שנרצחו על ידי
הנאצים .זמן קצר לאחר מכן נתפס
ונהרג בדרכו למחנה הריכוז דכאו.
Französische Straße :U6

 .7דויטשה גוגנהיים

Deutsche Guggenheim
בדומה לאחיו במנהטן
ובבילבאו ,מוזאון גוגנהיים
הברלינאי מוקדש לאמנות מודרנית
ועכשווית ,ושוכן במבנה שהוא עצמו
יצירת אמנות .בחלל התצוגה שבקומת
הקרקע מוצגות תערוכות מתחלפות
של אמנים מקומיים ובינלאומיים ,חלקן

 .8ז'נדרמנמרקט

Gendarmenmarkt
כיכר "שוק השוטרים" ,הנאה
בכיכרות העיר ,נבנתה בידי
פרידריך הגדול בסגנון של פיאצה
רומית .בכיכר ניצבים שלושה מבנים
מפוארים :הקתדרלה הצרפתית
( ,)Französischer Domהקתדרלה
הגרמנית ( ,)Deutscher Domובתווך
ביניהן אולם הקונצרטים
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הופקו במיוחד עבור המוזאון המכובד.
ניתן לראות כאן את יצירותיהם של
פיקאסו ואנדי וורהול לצד יוצרים
אוונגרדים אנונימיים ,רגע לפני פריצה.
א'-ד' ,ו'-שבת20:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :
Unter den Linden 13-15
030-20209312
www.deutsche-guggenheim.de/e
Französische Straße :U6

( .)Konzerthausבמרכז הכיכר ניצב
פסלו של המשורר הלאומי הגרמני
פרידריך שילר.
הכיכר נבנתה כך שהקתדרלות עומדות
זו מול זו .כיפות גגותיהן דומות ויוצרות
הרמוניה ויזואלית בסגנון הרנסנס.
הקתדרלה הצרפתית הוקמה בצד
הצפוני ,למען הפליטים ההוגנוטים
שנמלטו מרדיפות הדת בצרפת והגיעו
לברלין ב־ .1685הבנייה החלה בשנת
 ,1701על פי דגם כנסייה פרוטסטנטית
שנהרסה בשנת  1688בשארנטון,
צרפת .כיום נמצאים במכלול המבנים
גם מוזאון להיסטוריה של ההוגנוטים
( )Hugenottenmuseumומסעדה
בקומה העליונה.
אחרי ההוגנוטים ,הגיע תורם של
הפרוטסטנטים הגרמנים לבנות לעצמם
היכל .ב־ 1702הונחה בפינה הדרומית
של הכיכר אבן פינה וכעבור שש שנים
הושלמה המלאכה .בשנת ,1785
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דויטשה גוגנהיים ()Mathias Schormann © Gabriel Orozco

בהוראת פרידריך השני ,נוספו לשתי
הקתדרלות כיפות תואמות ,בתכנונו
של האדריכל קרל פון גונטארד.
הכנסייה נחרבה בהפצצות מלחמת
העולם השנייה .עבודות השיקום,
שהחלו בראשית שנות ה־ ,80הסתיימו
רק ב־ .1996עם סיום העבודות ,עברה
הכנסייה לבעלות ממשלת גרמניה,
וכיום מוצגות בה תערוכות העוסקות
בהיסטוריה של גרמניה.
בין שתי הקתדרלות ניצב בגאון אולם
הקונצרטים ,שנבנה בסגנון ניאו־קלאסי
בידי שינקל ב־ ,1821לאחר שהתאטרון
הלאומי עלה באש כמה שנים קודם
לכן .גם מבנה זה ניזוק במהלך מלחמת
העולם השנייה ,ומשמש עתה כמשכנה
של התזמורת הסימפונית של ברלין.
מדי שנה מתקיים בכיכר אחד משוקי
חג המולד המרכזיים בעיר.
הקתדרלה הצרפתית והמוזאון ההוגנוטי
א' ,17:00-11:00 :ג'-שבת17:00-12:00 :
Gendarmenmarkt 5
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030-2291760
www.franzoesischer-dom.de

הקתדרלה הגרמנית
ג'-א'
אוקטובר-אפריל18:00-10:00 :
מאי-ספטמבר19:00-10:00 :
Gendarmenmarkt 1
030-22730431
אולם הקונצרטים
Gendarmenmarkt 2
030-203092101
www.konzerthaus.de
Französische Straße :U6
Hausvogteiplatz :U2

 .9פרידריכשטראסה

Friedrichstraße
המרכז הבוהמי של ברלין
בתקופת רפובליקת ויימאר,
שנחרב במלחמה ונזנח בעידן
הקומוניסטי ,אסף את השברים בשנים
האחרונות והמציא את עצמו מחדש
כרחוב קניות יוקרתי ושוקק ,שעדיין
נותר בו משהו מן השיק של שנות ה־20
הסוערות.
הרחוב נמתח על פני שלושה

ז'נדרמנמרקט ()Denis Apel

מסלול  1מיטה :אונטר דן לינדן

קילומטרים וחצי ,מצפון מיטה ועד
 Hallesches Torבדרום ,בשכונת
קרויצברג .במהלך המאה ה־ 19הפך
לאזור יוקרתי המאוכלס במלונות
ובמסעדות ,וכאשר נפתחה בו תחנת
הרכבת ב־ 1882נעשה לאחד העמוסים
בעיר .במפגש הרחוב עם אונטר דן
לינדן הוצב שוטר התנועה הראשון
בעיר ,שניסה להשתלט על התנועה
הרבה במקום.
חומת ברלין חילקה את
פרידריכשטראסה בין מזרח ומערב:
השלטון הסוציאליסטי הרחיב את
הכביש לארבעה נתיבים ובנה לאורכו
מספר מבנים מונומנטליים ,המרשימים
שבהם היו מרכז הסחר העולמי
(,)Internationales Handelszentrum
שנפתח ב־ ,1978ו"גרנד הוטל ברלין",
המפואר במלונות המדינה בשעתו .צדו
המערבי של הרחוב יועד למגורים.

תחנת האו־באן שבצפון הרחוב,
 ,Bahnhof Friedrichstraßeאמנם
מוקמה במהלך המלחמה הקרה
בברלין המזרחית ,אולם שירתה את
מערכת התחבורה של מערב העיר,
ופעלה כאחד ממעברי הגבול בין שתי
הגרמניות.
איחוד המדינה בשנות ה־ 90הוביל
לתחייתו של הרחוב .כיום ,מלבד חנויות
הדגל של מיטב הרשתות הבינלאומיות,
די למנות בין המבנים הבולטים בו את
תאטרון "אדמירלשפלאסט"
( ,)Admiralspalastשנפתח ב־1910
ובאורח נס כמעט ולא ניזוק במלחמה,
ואת חנות הכל־בו הצרפתית "גאלרי
לאפייט" (ראו עמ'  ,)76השוכנת בבניין
מרהיב של פלדה וזכוכית.
www.friedrichstrasse.de
U6: Friedrichstraße

63
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Madame Tussauds
סניף ברלין של מוזאון השעווה
הנודע עלה לכותרות ברחבי
העולם בשנת  ,2008הודות לדמות
מעוררת מחלוקת שנוספה לתצוגה:
אדולף היטלר .כצפוי ,התוספת
החדשה לא עברה בשקט ובטקס
הפתיחה של התערוכה זינק אחד
המבקרים וערף את ראשה של הבובה.
הפיהרר קיבל את ראשו בחזרה
והבובה הוצבה מאחורי זכוכית עבה.
דמויות נוספות מן ההיסטוריה הגרמנית
מוצבות במוזאון ,בגודל טבעי ובצבעים
חיים .מלבדן אפשר לראות גם כמה
נשיאים אמריקנים ,ספורטאים מצטיינים
ואושיות רמות רוח בעלות זיקה לתרבות
הגרמנית כגון אלברט איינשטיין ,לודוויג
ון בטהובן וזיגמונד פרויד.
אגף "מאחורי הקלעים" מאפשר הצצה
על תהליך יצירת הבובות ,כמו גם על
חייה של מאדאם טוסו האמיתית,
שפיסלה בשעווה את קורבנות
המהפכה הצרפתית.
ניתן לרכוש כרטיס משולב מוזל ,הכולל
כניסה לסי לייף (ראו עמ'  )90ולפארק
הלגו (ראו עמ' .)148
א'-שבת19:00-10:00 :
(כניסה אחרונה ב־)18:00
Unter den Linden 74
0180-5545800
madametussauds.com/berlin
Brandenburger Tor :S1 ,S2 ,S25
Friedrichstraße :U6

 .11פאריזר פלאץ
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Pariser Platz
שער ברנדנבורג מהווה את
הצלע המערבית של הכיכר

הפריזאית .בניית הכיכר הניאו־קלאסית
הושלמה בשנת  1734ומתחילת המאה
ה־ 19ועד מלחמת העולם השנייה היא
נהנתה מתנופת בנייה ומשגשוג
תרבותי .כאן ניצבו שגרירויות בריטניה,
צרפת וארצות הברית ,האקדמיה
לאמנות ( ,)Akademie der Künsteמלון
היוקרה אדלון (ראו עמ'  )72וביתו של
הצייר והפסל היהודי מקס ליברמן.
במהלך מלחמת העולם השנייה כל
המבנים בכיכר ,מלבד שער ברנדנבורג,
הפכו לחצץ .הכיכר נותרה בעליבותה
עד איחוד העיר ,עת שבו אליה
השגרירויות ונבנו בה משרדיהן של
חברות בינלאומיות רבות .הבולט
שבבניינים המודרניים הוא המטה
המקומי של  ,DZ Bankשעוצב על ידי
אדריכל־העל פרנק גרי .הבניין ,שנראה
מבחוץ סטנדרטי למדי ,מורכב משני
אגפים  -למסחר ולמגורים  -כאשר
ביניהם חוצץ אטריום יוצא דופן ,עתידני
למראה ,המשמש כאולם כנסים וחלל
להופעות .חובה להציץ פנימה.
Brandenburger Tor :S1 ,S2 ,S25

 .12שער ברנדנבורג

Brandenburger Tor
עם נפילת חומת ברלין ,הפך
שער ברנדנבורג למונומנט
המזוהה ביותר עם ברלין ועם איחוד
גרמניה .שורה ארוכה של מנהיגים
ומצביאים צעדו תחת שער הניצחון,
שמאז הקמתו בשלהי המאה ה־ 18ידע
תהפוכות רבות בתפקודו ובסמליו
החיצוניים.
השער הוזמן על ידי מלך פרוסיה,
פרידריך וילהלם השני ,כסמל לשלום,
ונבנה בין השנים  1791-1788על ידי קרל
גוטהרד לנגהנס (Carl Gotthard
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פרידריכשטראסה ()visitBerlin © Wolfgang Scholvien

 .)Langhansהשער בנוי מתריסר
עמודים דוריים ,שישה בכל צד ,היוצרים
חמישה מעברים א־סימטריים -
הרחבים שבהם הוקצו למשפחת
המלוכה ולפמליותיה ,בעוד האזרחים
הורשו לעבור רק דרך שני המעברים
הצדדיים .זהו זכר אחרון לשערים
שהקיפו בעבר את העיר; גובהו 26
מטרים ,רוחבו כ־ 65מטרים ועוביו כ־11
מטרים.
לנגהנס שאב את ההשראה לשער מן
הפרופילאה שבאקרופוליס באתונה.
על קצהו העליון הוצבה קוודריגה,
מרכבה המובלת על ידי ארבעה סוסים
ובראשם אלת השלום היוונית איירין,

ובידה ענף זית .כאשר נפוליאון כבש
את ברלין ב־ 1806הוא לקח עמו את
הקוודריגה כשלל ניצחון .עם תבוסת
הצרפתים כעבור שמונה שנים ,היא
הושבה לברלין; בהוראתו של המלך,
צלב הברזל בידה של האלה נעטף
בעלי דפנה וסימל מעתה את אלת
הניצחון הרומית ,ויקטוריה.
במלחמת העולם הראשונה צעד חיל
המצב המקומי דרך עמודי השער ,כמו
גם פלוגות הסער הנאציות ב־ 30בינואר
 ,1933עת הושבע היטלר לקנצלר.
השער נפגע במלחמת העולם השנייה
ועמודיו נתכסו חורי כדורים .הקוודריגה
נהרסה לחלוטין ,מלבד ראשו של אחד
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הסוסים ,המוצג במוזאון מרקישה (ראו
עמ'  .)93מרכבה חדשה הותקנה
בספטמבר  ,1958אך ללא עלי הדפנה
והנשר הפרוסי ,שלא היו לרוחה של
ממשלת גרמניה המזרחית .עד ,1961
כלי רכב ואזרחים יכלו לחצות ללא
בעיה את השער ממזרח העיר
למערבה ,אך עם בניית החומה הוא
ניצב בדיוק באזור החיץ וננטש לאנחות
במשך עשרות שנים ,ובכך הפך בעל
כורחו לסמלה של העיר החצויה.
ב־ 9בנובמבר  1989הקיפו את השער
עשרות אלפי ברלינאים משני צדי
החומה וחגגו את נפילתה .כחודש וחצי
לאחר מכן נפתח השער מחדש .מראהו
הנוכחי התגבש לאחר שיפוץ שנערך
בדצמבר  ,2000בו הושקעו כשישה
מיליון יורו.
Brandenburger Tor :S1 ,S2 ,S25
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Reichstag
הבניין שהפך לסמלה של העיר,
לטוב ולרע .עד  1871הייתה
גרמניה ערב רב של נסיכויות ודוכסויות,
שאוחדו על ידי הקנצלר אוטו פון
ביסמרק לישות מדינית אחת .ברלין
הוכרזה כבירת המדינה החדשה ונוצר
צורך דחוף בהקמת פרלמנט שייצג את
נציגי כל הנסיכויות .הבניין נבנה בשנת
 1894לא הרחק משער ברנדנבורג,
ומחשבה רבה הושקעה בתכנונו
הארכיטקטוני ,שנועד לסמל את השינוי
המדיני בגרמניה.
לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם
הראשונה הכריז כאן פיליפ שיידמן על
הקמת הרפובליקה הגרמנית .בתקופה
זו ,הידועה כרפובליקת ויימאר ,שקעה
המדינה לתוהו ובוהו פוליטי וכלכלי,

מצב שאותו השכילה המפלגה הנאצית
לנצל .ב־ 27בפברואר  1933הועלה
הרייכסטאג באש ,כנראה בידי הנאצים
 אך היטלר האשים את הקומוניסטיםבמעשה ובכך ביצר את מעמדו כמציל
האומה .בימי שלטונו נותר הרייכסטאג
בשיממונו ,כחותמת גומי בלבד ,כזכר
ל"עוולות אויבי גרמניה".
לקראת סוף מלחמת העולם השנייה
התחוללו במקום קרבות עזים בין
הסובייטים לגרמנים .בלובי הבניין אף
השתמרו כתובות גרפיטי ששרבטו
החיילים הרוסים על הקירות ,ותצלום
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שער ברנדנבורג בפאריזר פלאץ ()visitBerlin© Wolfgang Scholvien

של חיילי הצבא האדום מניפים את
דגל ברית המועצות מעל הבניין הפך
לאחד מסמלי הניצחון על הנאצים .עם
שוך הקרבות נכלל המבנה בתחום
גרמניה המערבית ,מטרים ספורים מן
הגבול .עבודות שיקום הבניין החלו
בשנות ה־ 50ונמשכו שני עשורים ,אולם
הכיפה של המבנה לא שופצה.
לאחר נפילת החומה הוחלט על העברת
הפרלמנט ,הבונדסטאג ,מבון לברלין,
והוכרזה תחרות אדריכלים לשיפוץ
הבניין ,בה זכה הבריטי נורמן פוסטר.
הצעתו התקבלה בהתנגדויות רבות,

שהובילו לבסוף לתכנון אחר לחלוטין.
התוצאה הסופית היא מבנה "שקוף":
הכיפה עשויה מזכוכית ,זהה בצורתה
החיצונית לקופולה הפרוסית המקורית
שנבנתה ב־ .1894מלבד האור הטבעי
החודר דרכה ומאיר את אולם
הפרלמנט ,מסמלת הכיפה שקיפות
שלטונית .ואם לא די בכך ,מותקנות בה
מראות ,המייצרות חשמל מאנרגיה
סולרית.
מדי יום נערך במקום סיור מודרך
באנגלית בן שעה וחצי ,בתיאום מראש
בלבד .למרות נטייה לפטריוטיות מוגזמת
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(© )Deutscher Bundestag / Marc Steffen

הרייכסטאג

מצד המדריכים ,הסיור כולל הסברים
מרתקים על ההיסטוריה של הבניין,
הארכיטקטורה ושיטת הממשל הגרמנית.
הכניסה חופשית
א'-שבת23:00-8:00 :
Platz der Republik
030-2270
www.bundestag.de
Brandenburger Tor :S1 ,S2 ,S25
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Denkmal für die ermordeten
Juden Europas
סמוך לאתר שבו שכנה לשכתו
של היטלר ,ניצבת האנדרטה
לציון המחרידה שבזוועות שלטונו -
שואת יהודי אירופה 2,711 .קוביות בטון,
המשתרעות על פני  19אלף מטרים

()Sebastian Bergmann

רבועים ,נטועות בלב ברלין כצלקת
בעברה של העיר ושל גרמניה כולה,
זיכרון כואב שאי אפשר להתעלם ממנו.
העבודות החלו באפריל  2003בפיקוחו
של האדריכל פיטר אייזנמן .באוקטובר
אותה שנה ,התברר כי חומר הציפוי
המגן על הקוביות מפני צבעי גרפיטי הוא
מתוצרת חברת "דגוסה" (,)Degussa
אשר בזמן המלחמה סיפקה לנאצים את
הגז הרעיל ציקלון בי ,אשר שימש לרצח
מיליוני בני אדם .הבנייה הופסקה,
וחודשה לאחר שהחברה התחייבה
לספק את הצבע ללא עלות.
האנדרטה נחנכה במאי  ,2005כחלק
מציון  60שנה לתבוסת הנאצים .הביקור
במקום ,בין אלפי הקוביות־מצבות ,לא
נעשה לפי מסלול מסוים ומשך הסיור
יכול לנוע בין כמה דקות לשעה שלמה.
בחירת האדריכל לא להציב באתר כל

Fuehrerbunker
מרכז העצבים של הממסד
הנאצי שכן בקרן הרחובות
וילהלם ( )Wilhelmstraßeופֹוס
( .)Voßstraßeכאן עמד הבניין של
משרד החוץ ולשכת הקנצלר  -הן
הישנה והן החדשה ,שתוכננה על ידי
אלברט שפר .עוד ב־ 1933ביקש היטלר
להקים לבכירי המשטר מבנים שיוכלו
להגן מפני הפצצות אוויריות ,וכעבור
שנתיים הושלמה בנייתו של הבונקר
הראשון .עובי הקירות עמד תחילה על
 160סנטימטרים ,ולאחר מכן נוסף עוד
מטר של בטון .עד  1945הקירות
החיצוניים כבר היו בעובי של ארבעה
מטרים ,ו־ 50סנטימטרים עבור המחיצות
הפנימיות .הבונקר התפרס על פני שטח
של  250מטרים רבועים ,שחולקו ל־20
חדרים קלסטרופוביים.
היטלר עבר להתגורר במקום ב־16
בינואר  ,1945יחד עם פילגשו אווה
בראון ,מזכירו האישי מרטין בורמן ושר
התעמולה יוזף גבלס ומשפחתו .שאר
החדרים אוכלסו בעשרות אנשי סגל

האנדרטה לזכר יהודי אירופה שנרצחו ()Sebastian Bergmann
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שלט בנוגע למשמעות סידורן של
הקוביות תורם לאווירת אי הנעימות
והבלבול ,אך גם העלה את השאלה מה
מותר ומה אסור למבקרים באתר .וכך,
לצד מראות של ילדים משחקים תופסת
וצעירים מדלגים מעל למצבות ,אחרים
מניחים זרים ,מדליקים נרות ומניחים
אבנים קטנות על המצבות ,כנהוג בבתי
קברות יהודיים.
בפינה הדרום מזרחית של האנדרטה
פועל מרכז מידע תת־קרקעי על אודות
השואה ,המכיל את שמות כל הקורבנות
הידועים ,תיעוד של כ־ 200ערים וכפרים
שנחרבו בשואה ,וסיפורן של משפחות
נבחרות מקהילות יהודיות באירופה.
הכניסה חופשית
מרכז המידע :ג'-א'
אפריל-ספטמבר20:00-10:00 :
אוקטובר-מרס19:00-10:00 :
Cora-Berliner-Straße 1
030-2639430
www.stiftung-denkmal.de
Mohrenstraße :U2
Französische Straße :U6
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בכירים ,בשומרים ובצוות רפואי .כמו כן
הוקדשו אגפים מיוחדים לאולם ועידות,
לחדר מכונות ולחדר רדיו.
מרבית אנשי הצוות נטשו את הבונקר
ב־ 22וב־ 23באפריל .היטלר התחתן עם
אווה בראון ב־ 29באפריל ולמחרת
התאבדו השניים .ב־ 1במאי הרעילו יוזף
ומגדה גבלס את ששת ילדיהם ושמו קץ
לחייהם .עוד באותו יום עזב בורמן את
הבונקר לאחר שנכשל ניסיונו לנהל
משא ומתן עם נציגי הצבא האדום.
למחרת נמצאה גופתו בפאתי ברלין.
ההריסות של לשכת הקנצלר שוטחו על
ידי הסובייטים בין השנים ,1949-1945
אולם הבונקר שרד ברובו .גם ניסיון
לפוצצו עלה בתוהו ורק קירותיו
הפנימיים נפגעו .ב־ 1959בוצעה סדרת
פיצוצים מבוקרים על מנת להשמיד את
הבונקר ,אך לשווא .כפתרון זמני ,כוסה
השטח בחול.
מסוף המלחמה נמנעו רשויות גרמניה
המזרחית וגרמניה המאוחדת לציין את
הנקודה המדויקת שבה עמד הבונקר,
מחשש שיהפוך לאתר עלייה לרגל של
ניאו־נאצים .באזור אף נפתחה מסעדה
סינית וקם מרכז מסחרי קטן .מעל
הבונקר ניטעה גינה קטנה והותקנה
נדנדה .ב־ ,2006בעקבות משחקי גמר
גביע העולם בכדורגל שנערכו בגרמניה,
הוצב לבסוף שלט המסגיר את
ההיסטוריה המצמררת של האתר.
In den Ministergärten

 Gertrud-Kolmar-Straßeפינת
Mohrenstraße :U2

 .16מוזאון התקשורת
70

Museum für Kommunikation
המוזאון ,שהחל את דרכו
כמוזאון הדואר ב־ 1872והיה

בשעתו הראשון מסוגו בעולם ,עבר
ב־ 1898למשכנו הנוכחי  -ארמון
בארוקי ,בו פעלה רשות הדואר
הפרוסית .האוסף המקורי אבד
במלחמה ,והמוזאון נפתח מחדש רק
במרס .2000
התצוגה האינטראקטיבית מורכבת
מציר זמן המתאר את התפתחות
התקשורת הבין־אישית ואת השפעותיה
על החברה ,מן הציפייה המתוחה ליונת
הדואר ועד למיידיות של המסרונים
הדיגיטליים .בעוד הקטנים יתרשמו
מהטלפונים הישנים ,מאוספי הבולים
ובעיקר משלושת הרובוטים המקבלים
בברכה את פני המבקרים ,המבוגרים
מוזמנים להשתתף בהרצאות,
בסדנאות ובהקרנות הסרטים הנערכות
במוזאון.
א' ,שבת ,18:00-10:00 :ב'-ו'17:00-9:00 :
Leipziger Straße 16
030-202940
www.mfk-berlin.de
Mohrenstraße :U2
Stadtmitte :U6

 .17מיניסטריון התעופה

Reichsluftfahrtministerium
פיסת היסטוריה מצמררת,
שהשתמרה כמעט ללא פגע.
כאן ,בדרומו של הרובע המנהלי שריכז
את מוסדות השלטון הנאצי ,שכנה
המפקדה המבוצרת של מיניסטריון
התעופה בראשותו של הרמן גרינג.
הרייכסמרשל הבטיח לתושבי ברלין
שאף לא פצצה אחת תפגע בעירם,
ואם חלילה הדבר יקרה  -ישנה את
שם משפחתו למאייר ,כאחרון היהודים.
ברלין אמנם נחרבה ,אך בניינו של גרינג
ניצל מן הארטילריה הרוסית .עם כינון

גרמניה המזרחית ,הפך המבנה למטה
מפלגת האיחוד הסוציאליסטי ()SED
ולמרגלותיו נערכה ב־ 16ביוני 1953
הפגנת ענק ,שהובילה לפריצתה של
התקוממות עממית נרחבת נגד
המשטר ביום המחרת.
כיום שוכן בבניין משרד האוצר הפדרלי
של גרמניה.
Wilhelmstraße 97
Stadtmitte :U6 ,U2
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Currywurst Museum
לא תמצאו הרבה אוהדים
למטבח הפרוסי המסורתי ,אולם
לנקניקיית הקארי ,הלוא היא
הקאריוורסט ,יש מקום של כבוד בלבם -
ובקיבתם  -של רבים .כ־ 800מיליון
נקניקיות קארי נאכלות מדי שנה ברחבי
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מוזאון הקאריוורסט (© )Deutsches Currywurst Museum Berlin

גרמניה 70 ,מיליון מתוכן בברלין לבדה -
סיבה מוצדקת למדי להקדיש להן מוזאון.
התערוכה האינטראקטיבית מזמינה
את המבקרים לשלוח ידיים למוצגים,
לבקר בדוכן נקניקיות פסבדו־אותנטי
(כולל טעימות) ,ולצפות בסרט תעודה
על אודות ההיסטוריה המפוארת של
ה"סטייק לעניים" .לא מדובר באחד
מהמוזאונים המעמיקים בברלין ,אלא
יותר בקוריוז שלוקח את עצמו ברצינות
הראויה .דרך נחמדה להשתחרר
ממועקת הביקור בצ'ק־פוינט צ'רלי
הסמוך (ראו עמ' .)201
א'-שבת,22:00-10:00 :
(כניסה אחרונה ב־)20:00
Schützenstraße 70
030-88718647
www.currywurstmuseum.de/en
Stadtmitte :U6 ,U2

71

Hotel Adlon .19

מלונות מיטה :אונטר דן לינדן

יום אחד החליט הנגר לורנץ אדלון
לשנות את מזלו .הוא עקר לברלין ,הפך
למסעדן וזכה להצלחה .אך הוא לא
הסתפק בכך .היה לו חלום :לבנות את
המפואר במלונות תבל .ב־ 1907הגשים
את משאלתו ,עת פתח את מלון אדלון.
הקיסר וילהלם השני פרש את חסותו
על המקום ,בו התארחו שמנה וסולתה
של גרמניה .במלחמת העולם השנייה
המשיך המלון לתפקד ואף שרד את
הפצצות בעלות הברית ,אולם מיד עם
שוך הקרבות עלה המבנה באש.
באוגוסט  1997נבנה מחדש בעלות של
 200מיליון יורו .כיום ,המלון על 336
חדריו המפוארים והלובי שעוצב לפי
אופנת סוף המאה ה־ 19הפך שוב
לסניף בלתי רשמי של אורחי ממשלת
גרמניה .מיקומו הנוח ,הסוויטות
המפנקות ,הכורסאות בלובי ,המסעדה
המשובחת ,חדר הספרייה והאולמות
המפוארים ,כל אלה הופכים את
ההתארחות כאן לחוויה אריסטוקרטית
בלתי נשכחת .המחיר ,כמובן ,בהתאם.
Unter den Linden 77
030-22610
hotel-adlon.notlong.com

Hotel de Rome .20
המעצב האיטלקי תומאסו זיפר אחראי
על הסגנון הקלאסי־עכשווי של בית
המלון ,הכולל  146חדרים וסוויטות
הצופים על שדרת אונטר דן לינדן
וכיכר בבל ההיסטורית .במקום פועלים
מסעדה ים תיכונית ,אולם נשפים וחדר
תה בעל תקרה מקושטת ,אולם גולת
הכותרת היא כנראה אזור הספא,
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אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

הכולל מכון כושר ,בריכת שחייה
מחוממת ,סאונה ושאר פינוקים ברמת
חמישה כוכבים.
Behrenstraße 37
030-4606090
www.roccofortehotels.com

The Westin .21
Grand Berlin
בתקופת גרמניה המזרחית ,קירותיו של
בית המלון המדובר רופדו היטב
במכשירי ציתות ,שיש לקוות שהוצאו
לגמלאות בשיפוץ האחרון ,לפני כעשור.
כך או אחרת ,מדובר על מתקן ברמת
חמישה כוכבים ,הנודע בלובי מפואר
בעל שמונה צלעות ואטריום הנוסק
לגובה של  30מטרים .במקום פועלות
שלוש מסעדות ,כמו גם מכון כושר
ובריכה מחוממת.
Friedrichstraße 158-164
030-20270
www.westingrandberlin.com

The Regent .22
כניסה אל מלון "ריג'נט" כמוה כביקור
במחצבת שיש ,החל משולחן הקבלה
בלובי הקטן והאינטימי וכלה באמבטיות
המפוארות בחדרי האורחים .החדרים,
חשוב לציין ,מרווחים במיוחד ,וגודלם
נע בין  40ל־ 200מטרים רבועים.
 ,Fischers Fritzמסעדת המלון בעלת
שני כוכבי מישלן ,אחראית על כל
האוכל והמשקאות במקום  -כן ,כולל
המזנון הפתוח בארוחת הבוקר.
Charlottenstraße 49
030-20338
www.theregentberlin.com

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

proArte Hotel .23
בית המלון העיצובי הראשון בעיר ,בו
שוכנות יצירות אמנות של אמנים
צעירים משנות ה־ ,80שזכו לכינוי
"הצעירים פורקי העול" (Jungen
 .)Wildenמעצב־העל הצרפתי פיליפ
סטארק תרם מכישרונו לריהוט ולעיצוב
הלובי .במלון  403חדרים ,מתוכם 26
סוויטות .כמו כן עומדים לרשות
האורחים מכון ספא עם בריכה ,סאונה,
חדר כושר ומכון עיסוי .ארוחת הבוקר
(האורגנית) כלולה במחיר.
Friedrichstraße 151
030-20335
proarte-hotel.notlong.com

Arcotel John F .24
מלון עסקים ברמת ארבעה כוכבים,
במרחק חמש דקות הליכה מאי
המוזאונים ו־ 300מטרים מאונטר דן
לינדן 190 .החדרים ממוזגים ומרושתים
באינטרנט אלחוטי חופשי .במקום

פועלים מסעדה ובר המקרין שידורי
ספורט ,ספא ,מכון כושר וסאונה פינית.
ארוחת הבוקר בתשלום נוסף.

מלונות מיטה :אונטר דן לינדן

)Hotel Adlon (© 2012 Kempinski Hotels

Werderscher Markt 11
030-4050460
www.arcotelhotels.com/en

City Hostel .25
אכסניה לתרמילאים באמצע הדרך בין
פוטסדאמר פלאץ לאונטר דן לינדן.
החדרים נקיים ,הקבלה פועלת מסביב
לשעון ,ובמחיר החדר כלולים מגבות,
סדינים ואפילו ארוחת בוקר .ניתן
לבחור בין חדרים פרטיים וזוגיים
למשותפים עם ארבע ,שש או שמונה
מיטות ,כאשר האפשרות לפני
האחרונה מעניקה את התמורה הטובה
ביותר מבחינת פרטיות .הזמינו חדר
בקומות הראשונות על מנת להימנע
משימוש במעלית הרעועה משהו.
Glinkastraße 5
030-238866850
www.cityhostel-berlin.com/gb
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VAU .26

מסעדות מיטה :אונטר דן לינדן
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השף קוליה קליברג מוכר בגרמניה
בעיקר הודות לתוכנית הטלוויזיה
בכיכובו ,אך רק כאשר מבקרים
במסעדה שלו והמנות מתחילות לזרום
לשולחן מבינים את גדולתו .סלט תמנון
עם בצל ושמן זית ,גספצ'ו עגבניות
ואפרסקים מרענן ,לובסטר עסיסי
במרינדה וסורבה בזיליקום  -ואלה רק
מעט ממנות הפתיחה .אחר כך תוכלו
לטעום מדליוני עגל ברוטב מעולה ,או
פילה בס בלוויית מחית תפוחי אדמה,
פטריות אֹובֹולי איטלקיות ,שבלולים
עסיסיים ורוטב פטרוזיליה .גלידת נוגט
ברוטב שקדים תחתום חוויה
גסטרונומית שטעמה ייצרב בזיכרונכם
עוד זמן רב.
Jägerstraße 54-55
030-2029730
www.vau-berlin.de

מזוגגים ופודינג תפוחי אדמה .תפריט
היין העילאי כולל כ־ 30סוגים שונים של
שאטו מרגו.
Unter den Linden 78
030-22652611
www.margaux-berlin.de

Refugium .28
בערב קיצי חמים קשה למצוא מקום
רומנטי יותר ממרפסת המסעדה
האלגנטית הזו ,הממוקמת ממש מעל
כיכר ז'נדרמנמרקט .עיצוב הפנים
מרשים ביותר ,בייחוד התקרה
המעוטרת בציורי קיר ,שלמעשה היא
האולם התת־קרקעי של הכנסייה
הצרפתית .הכנסייה גם מהווה השראה
לתפריט הפרנקופילי ,אם כי אינו עומד
בקריטריונים המחמירים של מכורתו.
השירות והאווירה מחפים על מגרעה
זוטרה זו.
Gendarmenmarkt 5

Margaux .27

030-2291661

השף מיכאל הופמן פתח את המסעדה
במאי  2000ובתוך שישה חודשים בלבד
זכה בכוכב מישלן .שנה מאוחר יותר
כבר נכלל ברשימת  100המסעדות
הטובות בעולם של מגזין Conde Nast
.Traveller
הופמן מכנה את המטבח שלו ,המשלב
באמנות סגנון צרפתי מעודן עם טעמים
מקומיים" ,אוונגרד קלאסי" .בתפריט
ניתן למצוא מנות מתוחכמות ומופלאות
כגון דג בס עם מחית תפוחי אדמה
וחביצה שחורה העשויה מכבד ברווז,
ויניגרט אזוביון ופלפל ,ולצדן מאכלים
מרכז אירופיים מסורתיים כמו בשר
בקר מטוגן באיטיות ,יחד עם ירקות

www.restaurant-refugium.de

עד  10יורו לאדם |

Borchardt .29
ייתכן ותיתקלו כאן בקנצלר לשעבר
גרהרד שרדר ,המסב לארוחת ערב עם
חברים .זהו מקום המפלט המועדף של
כל המי ומי בברלין ,כמו גם של כוכבי
הקולנוע המגיעים לפסטיבל הסרטים
העירוני .המוסד פתח את שעריו לפני
כ־ 150שנה ,אז היה הביסטרו הפריזאי
הראשון בעיר .העיצוב לא ישאיר אתכם
אדישים :ריצוף אמנותי ,עמודים גבוהים,
תקרה מעוטרת בקישוטי טיח ופסיפס
המכסה חלק מן הקירות .ובתפריט?
היצע מרשים של צדפות טריות ומנות

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

עונתיות מצוינות.
Französische Straße 47
030-81886262
www.borchardt-restaurant.de

Lutter und Wegner .30

נקבע חלל מרווח ובו בר נינוח .הקירות
מעוטרים בציורי ירקות ,מעשה ידיו של
האמן האיטלקי מאסימו קטלאני.
התפריט מציע ריזוטו פירות ים מעולה,
וכן מנה מעניינת של דג שד הים בגריל.

מסעדות מיטה :אונטר דן לינדן

( Margauxג'ון ברנטון)

Friedrichstraße 167
030-20672828

המקום נפתח בשנת  1811כבר יין ומאז
נערץ על ידי מקומיים ותיירים כאחד.
כיום הוא ידוע כמסעדת יוקרה המגישה
תערובת של תבשילים מסורתיים כמו
גולאש עגל ושניצל וינאי ,לצד מנות
יצירתיות יותר ,כמו צלעות טלה ברוטב
תאנים.
Charlottenstraße 56
030-2029540
www.l-w-berlin.de

www.boccadibacco.de

Entrecôte .32
היכונו לחגיגת ביסטרו צרפתי.
המלצרים מתרוצצים הלוך ושוב
כשבידיהם מגשים ענקיים עמוסים בכל
טוב :צדפות ,חלזונות ,מרק דגים ופירות
ים למיניהם .בשעות הצהריים ,כאשר
תיירים ואנשי עסקים מקומיים גודשים
את השולחנות הצפופים ,ההמולה
עשויה להיות קולנית למדי.

Bocca di Bacco .31

Schützenstraße 5

מסעדה אופנתית המושכת לקוחות הן
בזכות העיצוב המודרני שלה והן בזכות
המטבח הטוסקני .במרכז חדר האוכל

030-20165496
www.entrecote.de
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Goodtime .33

מסעדות מיטה :אונטר דן לינדן

אל תתנו לחזית הסתמית או לשם
הטפשי להטעות אתכם ,שכן מדובר
במסעדה אסייתית לא רעה בכלל ,עם
עיצוב נאה ושירות מעולה .התפריט
שואב את מרבית השראתו מתאילנד,
לצד מספר מנות אינדונזיות טיפוסיות,
שעברו עידון הכרחי לחך האירופי
העדין.
Hausvogteiplatz 11, 030-20074870
www.goodtime-berlin.de

Treffpunkt .34
מסבאה גרמנית אמיתית ,שבצעד אמיץ
השאירה מחוץ לתפריטה להיטי תיירים
כשניצל וקאריוורסט ,והחליפה אותם
בתבשילי בשר כבדים ,מרקים עשירים
וליטרים של בירה .לפתיחת התיאבון
בקשו  ,Sol-Eiביצה מוחמצת ,ואל
תתביישו לקבל הסברים מהמלצרים.
בקינוח אי אפשר להתחמק משטרודל
התפוחים ,המוגש עם קצפת תוצרת
בית ושלושה סוגי גלידה.
Mittelstraße 55, 030-2041819

Dom Curry .35
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באזור שלא בורך במסעדות זולות
ראויות ,עושה רושם שאוכל רחוב הוא
האפשרות היחידה לארוחה משביעה
ושווה לכל כיס .ואם אוכל רחוב ,שיהיה
"דום קארי" ,דוכן צנוע בין הקתדרלה
הגרמנית למלון הילטון ,המגיש נקניקיות
קאריוורסט משובחות על גבי צלחות
חרסינה מבריקות .מלבד נקניקיית
הקארי הברלינאית המסורתית ,אפשר
להזמין נקניקייה אוסטרית ,נקניקייה
מבשר באפלו אורגני ,נקניקיית דג,
ואפילו אחת צמחונית.
Mohrenstraße 30, 030-20231257

)Quartier 206 (Sergio Calleja

Quartier 206 .36
בשנות ה־ 90המאוחרות נבנה מחדש
רחוב פרידריך ,אחרי שנים רבות בהן
פרנסי העיר לא ששו לפתח את מזרח
העיר .שינוי המגמה מיוחס לבית הכל־
בו המרהיב "קרטייה  ,"206שתוכנן על
ידי אדריכל־העל הניו יורקי איי אם פיי,
ולא היה דומה לשום בניין שברלין
ראתה עד כה .במהרה התמלאו 8,000
המטרים הרבועים של המקום בחנויות
ולקוחות ,ובכיום הוא משכנם של
עשרות בוטיקים של מעצבים צעירים,
כמו גם חנויות דגל של מותגים
יוקרתיים.
Friedrichstraße 71
030-20946800
www.quartier206.com

Galeries Lafayette .37
"גאלרי לאפייט" המקורית ,זו
שבשדרות אוסמן הפריזאיות ,מושכת
אליה מספר מבקרים זהה למגדל

Taschen .38
בית ההוצאה לאור הגרמני "טאשן"
נוסד בקלן ב־ 1980ופתח את חנות
הדגל שלו בברלין ב־ .2009הקטלוג
העשיר של ההוצאה מורכב מספרי
אמנות מודרנית ,קווירית ואירוטית,
צילום ,עיצוב ,אופנה ,תיירות ,קולנוע,
אדריכלות וקומיקס.
Friedrichstraße 180-184
030-25325991
www.taschen.com

Oukan 71 .39

בעולם שבו רכישת מוזיקה באופן פיזי
הפכה למיומנות נדירה ,נחמד להיתקל
בחנות דיסקים הנותנת כבוד לדיסק
הנכחד .תמצאו כאן מבחר מרשים של
אלבומי רוק ,אינדי ,פופ ,אלקטרוניקה,
ג'אז ,מוזיקת עולם וקומה שלמה של
מוזיקה קלאסית; גם מקומם של
התקליטים ,חדשים ומשומשים ,לא
נפקד .במקום פועל בית קפה ואולם
קריאה ,בו אף ניתן לשכור זוג משקפיים.
Friedrichstraße 90
030-20251111
www.kulturkaufhaus.de

Berlin Story .41
זוהי ככל הנראה חנות הספרים היחידה
בעולם המוקדשת כולה לעיר שבה היא
נמצאת .תמצאו כאן כל מה שרציתם
לדעת על ברלין ולא העזתם לשאול:
ספרים ,מפות ,סרטים ומגזינים
באנגלית ובשפות נוספות.

קניות מיטה :אונטר דן לינדן

אייפל .ב־ 1996נפתח סניף מיטה של
חנות הכל־בו הנודעת ,שכמו אחותה
הגדולה בצרפת ,מציעה את כל הטוב
שיש להציע למעצבים כאלכסנדר
מקווין ,איב סן לורן ,ג'ון גליאנו ,ז'אן־פול
גוטייה ועשרות אחרים.
Friedrichstraße 76-78
030-209480
www.lafayette-berlin.de

Dussmann das .40
KulturKaufhaus

Unter den Linden 40

רעידת האדמה העוצמתית שהכתה
ביפן במרס  2011וגרמה לאסון הגרעיני
בפוקושימה הביאה גם לביטול שבוע
האופנה של טוקיו .קבוצת מעצבים
יפנים ,שהיו נחושים לחשוף לעולם את
עבודותיהם ,חיפשו אתר תצוגה
אלטרנטיבי ומצאו כזה לבסוף במרכז
ברלין .חנות הקונפסט שפתחו מלאה
כולה במוצרים מיפן ,החל מבגדים
אופנתיים ,ריהוט לא שגרתי ואמנות
מקורית ,בעוד הקומה השנייה
מאוכלסת בחדר תה ובמסעדה
המגישה דגים ומנות טבעוניות.

שוק תיירותי חביב ,הפועל בימי שבת
וראשון מ־ 11:00עד  .17:00הדוכנים
עמוסים במזכרות ,עתיקות ושאר
פיצ'פקס ,אך גם בבגדים ובספרים.
המוכרים כאן יודעים היטב את
מלאכתם; היו ערניים ועימדו על המקח
ללא חשש.

Kronenstraße 71

Am Zeughaus

030-20453842
www.berlinstory.de

Kunst und .42
Nostalgiemarkt

030-20626700

017-23018873

www.oukan71.com

www.kunstmarkt-berlin.com
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Cookies .43

Drayton .44

מוסד ברלינאי ,לא פחות ,שבמהלך שני
העשורים האחרונים נדד בין חצי
תריסר אכסניות עד שהגיע למשכנו
הנוכחי בפרידריכשטראסה .הרעיון כאן
פשוט :הרחבה הקטנה מאוישת על ידי
תקליטנים המנגנים היפ הופ ,אינדי
ואלקטרו ,ברחבה הגדולה מפזזים
ההמונים לצלילי דאנס והאוס ,הברים
הארוכים מגישים קוקטיילים תוצרת
בית ,ובשירותי היוניסקס מתרחשים אי
אילו דברים .פתוח בערבי שלישי
וחמישי בלבד.
Friedrichstraße 158-164
030-27492940
www.cookies.ch

דלת ליד "קוקיז" נמצא שער הכניסה
שלכם לשנות ה־ 20פינת המאה ה־.21
רהיטי עץ ,מוטיבים אוריינטליים ,רצפות
משובצות וקוקטיילים מושחתים,
שיעניקו לכם טעימה קטנה מימי ויימאר
ההוללים .זהו לא בר שכונתי
שנתקלתם בו במקרה ,אלא סוד שמור
ומלא אווירה העובר מפה לאוזן.
Behrenstraße 55
030-680730473
www.draytonberlin.com

Picknick .45
מועדון אינדי המסתתר בצל בנייני
הממשלה ,המורכב משתי רחבות
זערוריות וחדר לאונג' אחד בצורת

אקזוטיים למדי (שוקו ,תה יסמין ,ענבים
וסמבוק שחור) .לקליינטורה האנינה
המבחר המצומצם אינו מפריע ,וגם לא
המחירים הגבוהים  -הם כאן בשביל
האיכות.
Behrenstraße 72
030-301117328

Drayton
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Felix ClubRestaurant .47
בסופי השבוע ,לאחר שאחרון האורחים
מסיים את ארוחת הערב ,הופכת
המסעדה המצוחצחת למועדון הומה
ומלא חיים .הופעות חיות ,תקליטנים
ורקדנים תופסים את מקומם של
המלצרים ,ופוצחת מסיבת דאנס,
סלסה והיפ הופ אל תוך הלילה.
המשקאות יקרים באופן שערורייתי,
הקהל אליטיסטי ומתנשא ,הסלקציה
בכניסה קשוחה  -אבל לא תרצו להיות
במקום אחר.
Behrenstraße 72
030-1117152

מנהרה עם אריחי אלומיניום .החלל
הקלסטרופובי זוכה לתגבור קיצי
בדמות חצר אחורית מרווחת .המוזיקה
נוטה לכיוון הפופי ,עם הבלחות קלות
של טכנו ואלקטרו .הקהל מורכב ברובו
מצעירים וחובבי טרנדים ,המקפידים
לא להתייצב במקום לפני אחת לפנות
בוקר.
Dorotheenstraße 90
www.picknickberlin.de

Shōchū-Bar .46
שּוקו הוא משקה יפני המותסס מאורז
או תפוחי אדמה ,ומזכיר קצת וודקה
באופיו הגמיש לקוקטיילים .בהתאם,
מציע התפריט בעיקר משקאות
המבוססים על הפלא היפני ,חלקם

www.felix-clubrestaurant.de

Newton Bar .48
רוחו של צלם האופנה הלמוט ניוטון
(ראו עמ'  )175נחה על הבר הזה,
שקירותיו מכוסים בצילומי ענק של
נשים בשלבי התערטלות שונים.
השילוב עם רהיטים מעץ אלון ודלפקים
משיש משרה אווירה דרמטית ונהנתנית
כאחד .בין כוסית מרטיני ללגימה
מהשרי אפשר להימלט לרגע מן
ההמולה ולהירגע בסלון הסיגרים
שבקומה העליונה.
Charlottenstraße 57
030-20295421
www.newton-bar.de

79

עיר עולם
ב־ 20השנים האחרונות הפכה ברלין ,בירת גרמניה
המאוחדת ,למיקרוקוסמוס קטן וצבעוני

הגירה
80

בשונה מרוב בירות העולם ,ברלין
אינה מייצגת נאמנה את מדינתה.
אם תרצו לראות תרבות גרמנית
מסורתית ,להכיר את אזרחיה
וללמוד על שגרת יומם ,אל תגיעו
לברלין .בירת גרמניה הפכה לבירה
בינלאומית ,תושביה הגיעו מרחבי
העולם והביאו איתם את
שפותיהם ,את מסורותיהם ואת
עולמם התרבותי.
מהגרים הגיעו לברלין הרבה לפני
איחוד העיר .החל משנות ה־60
הזמינה ברלין המערבית מהגרי
עבודה ,או כפי שהיא קראה להם,
"אורחי עבודה" (,)Gastarbeiter
כחלק מתוכנית שיזמה גרמניה
המערבית לגיוס ידיים עובדות.
עיקר מהגרי העבודה בשנים אלו
הגיעו מטורקיה ומיוגוסלביה .שיעור
המהגרים בברלין המערבית צמח
מאחוז אחד ב־ 1960לתשעה
אחוזים ב־ ,1974עת הופסקה
התוכנית לגיוס מהגרי עבודה.
במהלך שנות ה־ 80הפכה ברלין
המערבית ליעד מועדף על פליטים
ומבקשי מקלט מרחבי העולם .גם
העיר המזרחית קלטה פליטים ,אם
כי בשיעור נמוך יותר .רוב המהגרים
לברלין המזרחית היו עובדים

ממדינות סוציאליסטיות כמו
וייטנאם ,אנגולה ,קובה ופולין ,אך
רבים מהם עזבו את העיר לאחר
נפילת החומה .על אף שהייתה
הגירה גם לברלין המזרחית וגם
לזו המערבית ,קיים פער ניכר
בהשפעתה על שני חלקי העיר;
בעוד שב־ 1989לא גרמנים היוו 15
אחוזים מתושבי ברלין המערבית,
בעיר המזרחית הם היו רק 1.6
אחוזים מהאוכלוסייה.
לאחר האיחוד השתנה מערך
הכוחות באופן טבעי .בשנות ה־90
הגיעו עיקר המהגרים ממזרח
אירופה ,חלק נכבד מהם היו
"מתיישבים מחדש" ()Aussiedler
בעלי "אתניות גרמנית" ,שאבות
אבותיהם התגוררו בברית
המועצות לשעבר .למרות שהגיעו
מרקע תרבותי שונה ,רבים מהם
התאקלמו במהירות וקיבלו
אזרחות גרמנית ,בשונה ממהגרי
העבודה של שנות ה־ 60וה־,70
שהוענק להם רק מעמד של
תושבים.
דפוסי ההגירה השונים תרמו
למצבה הדמוגרפי של ברלין היום.
ב־ 1990עמד שיעור הזרים
באוכלוסייתה על  9.9אחוזים20 .

(חן חקלאי ,רוני מרגלית)

הגירה

81

(חן חקלאי ,רוני מרגלית)

הגירה
82

שנה לאחר מכן עלה שיעור הזרים
ל־ 13.5אחוזים.
הסיבות להגירה ,כמו המהגרים עצמם,
השתנו לאורך השנים .אם בשנות ה־60
היו אלה בעיקר פועלים ,מאז נפילת
החומה והתחייה התרבותית שבאה
בעקבותיה ,מגיעים רבים מתושביה
החדשים של העיר ממדינות אירופה,
מארצות הברית ומקנדה .למעשה ,בני
מדינות האיחוד האירופי הם קבוצת
התושבים הזרים הגדולה ביותר בברלין
  32.7אחוזים מן האוכלוסייה הזרה.הקבוצה הגדולה השנייה היא הקהילה
הטורקית ,שמונה יותר מ־ 100אלף
איש ומהווה  22.8אחוזים מן
האוכלוסייה הלא גרמנית .המזרח
אירופאים באו ברובם מפולין ,מסרביה,
מקרואטיה ומבוסניה הרצגובינה .נתח
גדול מעוגת המהגרים מגיע גם

מאסיה ,ובעיקר מווייטנאם ,מתאילנד
ומסין .גם לישראל יש חלק בחגיגה,
ומספר הישראלים בעיר עלה בשנים
האחרונות ,ועומד היום על  10,000איש.
הסיכוי למצוא בקרן רחוב דוכן
פלאפל ,קערת נודלס או דונר־קבב לא
נמוך כיום מן הסיכוי למצוא דוכן
קאריוורסט מסורתי .לעומת ערים
אחרות באירופה שמתמודדות עם
בעיות הגירה ועם קשיי אינטגרציה,
מצבה של ברלין טוב יחסית .מובן
שהעיסוק בסוגיות הללו אינו פשוט,
ושאלות הזהות עולות כדבר שבשגרה,
אך החופש שברלין מאפשרת
לתושביה לימד אותם לחיות בשלום
זה עם זה .בינתיים ,לפחות ,ברלין
שומרת על שתי פניה :מצד אחד בירת
גרמניה המאוחדת ,ומהצד השני עיר
קוסמופוליטית פתוחה לכל.

אי המוזאונים
(עפר פרלמן)
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Alexanderplatz
ברלינאים אמיתיים יכולים לזהות
מי ממזרח העיר ומי ממערבה
לפי הדרך שבה אותו אדם הוגה את
שמה של הכיכר ,שמאז ומתמיד נאבקה
על מעמדה כסמלה הרשמי של ברלין.
ראשיתה ככל הנראה עוד במאה ה־,13
עת נבנתה למרגלות אחד משערי העיר.
בתחילת המאה ה־ 18נוסד בה שוק

הבקר העירוני ,וכעבור  100שנה גם
סוחרי הצמר קבעו בה את מושבם .ב־25
באוקטובר  1805התמרקה הכיכר לכבוד
ביקורו של הצאר אלכסנדר הראשון,
שהעניק לה את שמה.
בשנות ה־ 20של המאה הקודמת היה
אזור אלכסנדרפלאץ מרכז חיי הלילה
של ברלין ,ובהשראתו חיבר אלפרד
דבלין את הרומן "ברלין,
אלכסנדרפלאץ" בשנת  ,1929שאף

מסלול  2מיטה :אלכסנדרפלאץ

עובד שנתיים לאחר מכן לקולנוע.
לאחר מלחמת העולם השנייה נותרו מן
הכיכר הרחבה עיי חורבות .בחזונה,
ראתה ממשלת גרמניה המזרחית את
הכיכר כצומת המרכזי בעיר ושיקמה
אותה לפי עקרונות הארכיטקטורה
הסוציאליסטית .התוצאה ,מרחבי בטון
עצומים וחסרי אופי ,החמיצה את
המטרה ו"אלכס" ,בפי המקומיים,
שימשה בעיקר כתחנת עצירה לרכבות.
המבנה הבולט בכיכר  -ובעיר כולה -
הוא מגדל הטלוויזיה (,)Fernsehturm

הנוסק ל־ 368מטרים ,מה שהופך אותו
למבנה השלישי בגובהו באירופה.
המגדל הוקם בשנים  1969-1965ביוזמת
השלטונות על מנת לסמל את העידן
הקומוניסטי של העיר .על תכנונו
הופקד הרמן הנזלמן (Hermann
Henselmann) ,מגדולי האדריכלים
בגרמניה המזרחית ,האחראי גם על
שורת המבנים המונומנטליים בשדרת
קרל מרקס (ראו עמ'  .)228בגובה 203
מטרים נמצאת מרפסת תצפית ,שביום
נאה ניתן להשקיף ממנה עד למרחק
של  40קילומטרים .ארבעה מטרים
מעליה שוכנת מסעדת ,Telecafé
המשלימה מדי חצי שעה סיבוב של
 360מעלות ומעניקה לסועדים נוף
פנורמי מרהיב של ברלין .על אף בנייתו
של המגדל כסמל ל"גרמניה החדשה"
והאנטי דתית ,השתקפות השמש על
כדור הפלדה שבראשו יוצרת צורת
צלב ,אשר כונתה על ידי תושבי ברלין
וגרמניה המזרחית "נקמת האפיפיור".
לאן שלא תפנו בברלין ,מגדל הטלוויזיה
האימתני ישקיף עליכם ,אך במקום
להירתע מן האח הגדול הצופה ממעל,
נצלו אותו כמצפן שיקל עליכם את
ההתמצאות בעיר.
ב־ 1969נוספו לכיכר שני מונומנטים
נוספים :השעון העולמי ()Weltzeituhr
ומזרקת נפטון (.)Neptunbrunnen
למעשה ,המזרקה נבנתה עוד ב־1891
והוצבה בחזית ארמון ברלין (Berliner
 ,Stadtschloßראו עמ'  ,)104שנהרס
ב־ ,1951וב־ 1969הועתקה למשכנה
הנוכחי .גובהה עשרה מטרים וקוטרה
 18מטרים .במרכזה ניצב האל הרומי
נפטון ומסביבו ארבע נשים המייצגות
את נהרות פרוסיה :אלבה ,ריין ,ויסלה
ואודר.
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כנסיית מריה הקדושה (עפר פרלמן)

מגדל הטלוויזיה ובית הקפה
א'-שבת :מרס-אוקטובר24:00-9:00 :
נובמבר-פברואר24:00-10:00 :
Panoramastraße 1a
030-2425922
www.tv-turm.de/en
Alexanderplatz :U2 ,U5 ,U8

 .2כנסיית מריה הקדושה
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Marienkirche
למרגלות מגדל הטלוויזיה
שוכנת הכנסייה העתיקה ביותר
בברלין ,אחרי כנסיית ניקולאי (ראו עמ'
 .)90גילה המדויק אינו ידוע; היא
מוזכרת לראשונה בכתובים ב־ ,1294אך
יש המשערים שבנייתה החלה עוד
בראשית המאה ה־ .13תחילה שימשה
ככנסייה קתולית ,ובעקבות הרפורמציה
הפכה לפרוטסטנטית .בחזיתה ניצב
פסל בדמותו של מרטין לותר ,כסמל

למהפך .סגנון הבנייה גותי ,והצריח,
שנוסף למבנה ב־ ,1792משלב
אלמנטים קלאסיים .החלקים העתיקים
ביותר במבנה עשויים מגרניט ,אולם
רובה בנוי מלבנים אדומות ,בהן
השתמשו מאוחר יותר גם בהקמתו של
בית העירייה הסמוך .בכנסייה עצמה
מוצגות מספר יצירות אמנות ,החשובה
שבהן היא "ריקוד המוות" (Der
 )Totentanzמ־ .1475עוד ראויה לציון
בימת המטיף משיש ,שגולפה בסגנון
בארוק על ידי אנדראס שלוטר
( )Andreas Schlüterב־.1703
הכניסה חופשית
א' ,ו'-שבת16:00-12:00 :
ב'-ה'18:00-13:00 ,12:00-10:00 :
Karl-Liebknecht-Straße 8
030-2424467
www.marienkirche-berlin.de
Alexanderplatz :U2 ,U5 ,U8

 .3בית העירייה האדום

Rathausstraße 15
030-90260
Alexanderplatz :U2 ,U5 ,U8
Alexanderplatz :S5 ,S7 ,S9 ,S75

 .4רובע ניקולאי

Nikolaiviertel
רובע ניקולאי של היום מסמל
את ערש ההתיישבות בבירת
גרמניה .בנקודה זו על גדת השפרה
התיישבו סוחרים ודייגים באמצע
המאה ה־ ,13ויחד עם תושבי הכפר
קולן ( )Cöllnשבעבר הנהר הדרומי,
ייסדו את הברית של ברלין הישנה
(.)Alt-Berlin
דבר מכך לא נותר היום :הנאצים פינו
את רוב הבניינים באזור ,ואלה שנותרו

מזרקת נפטון על רקע בית העירייה האדום ()visitBerlin © Wolfgang Scholvien
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Rotes Rathaus
מקום מושבה של עיריית ברלין,
ראש העירייה ומועצת העיר,
המשמשים גם כמושל והסנאט של
המדינה הפדרלית של ברלין .סגנון
הבניין מושפע מן הרנסנס הצפון
איטלקי ,בו נפוץ השימוש בלבנים
אדומות .את אבן הפינה הניח מלך
פרוסיה וילהלם הראשון ב־ 11ביוני
 ,1861וכעבור שמונה שנים תמה הבנייה
עם השלמת הצריח ,המתנשא לגובה
 74מטרים .ב־ 1879נוספה לקומה
הראשונה סדרה של  36תבליטים
המתארים אישים ואירועים מן
ההיסטוריה של ברלין וברנדנבורג ,החל
מן המאה ה־ 12ועד אמצע המאה ה־.19
הבניין נפגע קשות בהפצצות בעלות
הברית ונבנה מחדש על פי התוכניות
המקוריות בין השנים .1956-1951
ב־ 1958נוספו לרחבת הכניסה פסלים

המתארים את אנשי ברלין בונים
מחדש את עירם .עם נפילת החומה
שב הבית האדום לתפקידו הרשמי
כמעוז הממשל של ברלין המאוחדת.
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הופגזו במלחמה .ממשלת מזרח
גרמניה שיפצה את הרובע בסגנון של
כפר מימי הביניים ובנתה מחדש את
הבתים ההיסטוריים .חלק מן המבנים
הועתקו מאתרים אחרים בעיר ,ואחרים,
בהיעדר שרידים מקוריים ,נבנו מחדש
תוך ניסיון לשמור על הסגנון המסורתי.
כנסיית ניקולאי (,)Nikolaikirche
הכנסייה העתיקה ביותר בברלין,
העניקה לרובע את שמו .היא נהרסה
לחלוטין במלחמה אך הוקמה מחדש
ב־ 1987כמוזאון להיסטוריה של העיר.
בחזיתה ניצב פסלו של גיאורג הקדוש,
קוטל הדרקון ,שעמד פעם בגן ארמון
האלקטור.
מלבד הכנסייה ,אתר חשוב נוסף
ברובע הוא ארמון אפרים
( ,)Ephraim-Palaisשנבנה ב־ 1766עבור
שר האוצר של פרידריך השני מלך
פרוסיה .הבניין המרשים היה בגובה
ארבע קומות עם פסאדה בסגנון
רוקוקו ,פינות מעוגלות ומרפסות נאות.
במשך שנים קרן הרחובות שבה שכן
נחשבה ליפה בברלין ,עד שנהרס
ב־ 1936כדי לאפשר את הרחבת
הרחוב .הארמון נבנה מחדש בשנים
 ,1987-1983כ־ 16מטרים ממקומו
המקורי .מצפון לארמון נמצא "שוק מי
הגבינה" ( ,)Molkenmarktהנודע גם
כ"שוק הישן" .ממזרח לכיכר ניצב בית
העירייה הישן (,)Altes Stadthaus
שבנייתו הושלמה ב־.1911
כיום רובע ניקולאי הוא אתר אהוד על
תיירים ואנשי העיר גם יחד ,שנהנים
לטייל בסמטאות העקלקלות השופעות
חנויות ,בתי קפה ,מסעדות וברים.
מומלץ לבקר במקום בשעות הערב,
כשתאורת הרחוב משרה אווירה
קסומה במיוחד ,על סף הקיטשית.

כנסיית ניקולאי
ג'-א'18:00-10:00 :
Nikolaikirchplatz
030-24002162

ארמון אפרים
ג'-א'18:00-10:00 :
Poststraße 16
www.nikolaiviertel-berlin.de
Klosterstraße :U2

 .5סי לייף

Sea Life
אמנם מינים אקזוטיים ממעמקי
האוקיינוסים ,אולם האקווריום
של ברלין מיוחד בדרכו .הסיור במקום
עוקב אחר מסלול העובר בין מיכלים
ענקיים המציגים לראווה את עולם
המים המקומי ,החל בדגת השפרה
והאגמים שמסביב לעיר ,וכלה
במצולות הים הצפוני .התפאורה
מורכבת מתצלומים של מזחים וערי
חוף ,פינות ליטוף של כוכבי ים וחדר
המעוצב כצוללת .גולת הכותרת היא
האקווה־דום ( ,)AquaDomמיכל המים
הגלילי הגדול בעולם ,בגובה  25מטרים,
המכיל מיליון ליטרים של מים ,וממוקם
במלון "רדיסון בלו" הסמוך .את 1,500
הדגים במיכל ניתן לראות דרך מעלית
שקופה ,העולה ויורדת במיכל.
המעוניינים לצפות בהאכלת הדגים
מוזמנים לבקר במקום מדי יום ב־14:00
(מלבד ימי רביעי) .הכינו עצמכם מראש
לתורים ארוכים.
א'-שבת19:00-10:00 :
(כניסה אחרונה ב־)18:00
Spandauer Straße 3
018-0566690101
visitsealife.com/Berlin/en
Hackescher Markt :S5 ,S7 ,S9 ,S75

רובע ניקולאי
(© visitBerlin
)Wolfgang Scholvien
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DDR Museum
מוזאון אינטראקטיבי ,שנפתח
ב־ 2006באזור שבו שכנו בעבר
מוסדות הממשל של גרמניה המזרחית.
התצוגה מחולקת למתחמים שונים
המשחזרים את חיי היומיום במדינה
הקומוניסטית :תחבורה ,שטאזי ,קניות,
מגורים ,משפחה ,תקשורת ,חינוך,
אופנה ,תרבות ועוד .בניגוד למוזאונים
אחרים ,המבקרים מוזמנים לגעת
ולמשש את הפריטים בתצוגה :אפשר
לנהוג במכונית טראבנט ,לשבת
במטבח או בחדר מגורים ,לחטט בארון
בגדים או לצותת בחשאי במתקן
האזנה סמוי.
בארכיון המוזאון שמורים כ־ 146אלף
מוצגים ,ביניהם פסלי לנין ,מדים של
תנועת הנוער הסוציאליסטית
ומלפפונים חמוצים מתוצרת מקומית,
הזכורים בוודאי לצופי הסרט
"להתראות ,לנין" .אגף מעניין חושף את
מה שנראה כתחביב הלאומי של

המזרח גרמנים  -רחצה בעירום בחופי
נודיסטים .אווירת הנוסטלגיה
המתקתקה מתחלפת במהרה במוצגים
המאזכרים את העוני ,המחסור במזון
והתעמולה הגסה ששררו במדינה
במשך כל שנות קיומה.
א'-ו'20:00-10:00 :
שבת22:00-10:00 :
Karl-Liebknecht-Straße 1
030-847123731
www.ddr-museum.de/en
Alexanderplatz :U2 ,U5 ,U8
Hackescher Markt :S5 ,S7 ,S9 ,S75

 .7הריסות הכנסייה
הפרנציסקנית
Ruine der Franziskaner-

Klosterkirche
באמצע המאה ה־ 13החלו
תושבי ברלין וקולן בבניית חומה
גבוהה סביב עירם .כל זכר לחומה ,כמו
שאר המבנים מימי הביניים בעיר ,נמחה
זה מכבר מעל פני האדמה  -מלבד

מוזאון גרמניה המזרחית (© )DDR Museum, Berlin 2012
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מכלאת הדובים של ברלין ()Hajo Gollackner

רצועה קצרה המקיפה את הריסותיה
של כנסייה פרנציסקנית ,שהייתה
למבנה הגותי החשוב בעיר.
הכנסייה נבנתה ב־ 1250או  1260ועמדה
על תלה עד מלחמת העולם השנייה.
הקשתות והעמודים מלבנים אדומות
אינם תומכים בגג ,ספינה ,מזבח או
צריח ,אלא עומדים בפני עצמם
ומשמשים אתר ייחודי לתערוכות
אמנות והופעות תאטרון.
עיריית ברלין הצהירה שאין בכוונתה
לשחזר את החומה או את הכנסייה
הפרנציסקנית ,והן יישארו בחורבנן
כגלעד לחוסר התכלית שבמלחמה.
ג'-שבת18:00-12:00 :
Klosterstraße 73a
030-6361213
www.klosterruine-berlin.de
Klosterstraße :U2

 .8מוזאון מרקישה

Märkisches Museum
במחצית השנייה של המאה
ה־ 19ברלין צמחה בקצב מזהיר.
השינויים התכופים עוררו בבורגנים
המקומיים דחף להבטיח שעברה של
העיר יזכה לתיעוד מסודר .ב־ 1874קרן
בתמיכתם ייסדה מוזאון להיסטוריה
של ברלין ולמחוז שבשליטתה,
המרגרייב של ברנדנבורג (Mark
.)Brandenburg
כיום ,בית הלבנים האדום מארח
תצוגות המתיימרות לכסות את כל
עברה התרבותי של העיר 42 .החדרים
כוללים אוספים מחיי התאטרון,
העיתונות והמסחר של ברלין ,לצד
יצירות של אמנים בני האזור וציורים
מעניינים המראים את העיר לפני
חורבנה במלחמת העולם השנייה .כמו
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כן מוצגים חלקים מקוריים של חומת
ברלין.
מדי יום ראשון בשעה  15:00נערך
סיור מהנה (בתשלום נוסף) ,בו
מוזיקאים מעירים לחיים את אוסף
הכלים המוזיקליים המכניים של
המוזאון.
ג'-א'18:00-10:00 :
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Am Köllnischen Park 5
030-24002162
Märkisches Museum :U2

 .9מכלאת הדובים של ברלין

Berlin Bärenzwinger
בכניסה הדרומית לפארק
קלנישר ()Köllnischer Park
שוכנת מכלאת דובים ,שהוקמה
ב־ 1939כדי לציין את הקשר המיוחד
שבין ברלין לדוביה  -שנציגם הבכיר
מככב בסמל העיר ,לכבודו של
אלברכט "הדוב" ,רוזן ברנדנבורג
במאה ה־.12
כיום מתגוררות במקום שתי דובות
חומות :שנוט (ילידת  )1981ובתה מקסי
(ילידת  .)1996באפריל  2007הלך
לעולמו טילו ,הדוב השלישי שחי
במכלאה ,לאחר שחלה בסרטן .עם
מותו עבר התואר הנכסף "הדוב
העירוני של ברלין" לשנוט.
ב־ 1994נוסדה "קרן ידידי הדובים של
ברלין" ,שמוקדשת לחקר ההיסטוריה
והמסורות הקשורות בדובי העיר .מדי
חודש ינואר מציינת הקרן ,בשיתוף עם
עיריית ברלין ,את יום ההולדת של
הדובים ,וב־ 22במרס חוגגת בראש
חוצות את יום הדובים של ברלין.
בחודשים נובמבר-מרס מצויות הדובות
בתרדמת חורף וכמעט שאינן יוצאות
ממגוריהן.

א'-שבת
מאי-ספטמבר-7:30 :שקיעה
אוקטובר-אפריל-8:00 :שקיעה
Rungestraße 31
030-5648467
www.berliner-baerenfreunde.de
Märkisches Museum :U2

 .10הנמל הישן

Historische Hafen
עד מלחמת העולם השנייה
פעל בברלין הנמל היבשתי
העמוס ביותר בגרמניה .הנמל הישן,
בקצה הדרומי של אי המוזאונים ,מארח
בשני העשורים האחרונים מעל  20כלי
שיט בני  100שנה בממוצע ,לרבות ה־
 - Zilleספינת הנוסעים העתיקה בעיר,
שהפליגה על השפרה עוד ב־ .1898כיום
בחלק מן הספינות פועלים בתי קפה
ומסעדות ,ובאחת מהן פועל מוזאון
צנוע ,המתעד  250שנות ספנות בנהרות
ברנדנבורג.
אפריל-אוקטובר
ו'-א'18:00-14:00 :
Fischerinsel 3
030-2138041
www.hhberlin.de
Märkisches Museum :U2

 .11אי המוזאונים

Museumsinsel

אי המוזאונים הוא אתר ייחודי
בברלין ,המקבץ חמישה
מוזאונים שנבנו על אי קטן במרכז
השפרה במהלך השנים .1930-1824
מקורם של מרבית המוצגים באוספים
הפרטיים של משפחת המלוכה
הפרוסית ,שהתרחבו משמעותית
הודות לחפירות שביצעו חוקרים

 אלכסנדרפלאץ: מיטה2 מסלול

Staatliche( אי המוזאונים
Museen zu Berlin © bpk
- DOM publishers, Juli
)2009
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מזבח פרגמון ,מוזאון פרגמון ()visitBerlin © Günter Steffen

וארכיאולוגים גרמנים במצרים,
במסופוטמיה ובאסיה הקטנה בשנות
ה־ 40של המאה ה־.19
ראשון המוזאונים" ,המוזאון המלכותי"
( ,Königliches Museumלימים
"המוזאון הישן") ,נבנה בשנת  1822על
פי תוכניות האדריכל קרל פרידריך
שינקל ונחשב ליצירת מופת ניאו־
קלאסית .בעקבות הצלחתו ,החליט
המלך הפרוסי פרידריך וילהלם הרביעי
על פיתוח האזור; בחזונו הרומנטי ראה
מתחם מפואר ,מקדש למדע
ולאמנויות ,בהשראת הפורום של רומא.
ב־ 1918עבר ניהול המוזאונים לידי קרן
המורשת התרבותית הפרוסית .בזמן
מלחמת העולם השנייה אוכסנו
האוספים בבונקרים מחשש להפצצות
בעלות הברית ,שאכן נחתו על האי
ב־ .1945עם שוך הקרבות החל תהליך

השחזור .פריטים רבים נהרסו ,בעוד
אחרים נבזזו כשלל הן בידי הסובייטים
והן בידי האמריקנים .אחדים הוחזרו עם
השנים ,אחרים עדיין מוצגים לראווה
במיטב הגלריות של מוסקבה.
איחוד העיר הביא גם לאיחודם המיוחל
של האוספים .ב־ 1999הוכרז האי כאתר
מורשת עולמית של אונסק"ו ויצא
לדרכו פרויקט שאפתני לשיפוץ מקיף
של מתחם המוזאונים.
כיום ,אקרופוליס האמנות של ברלין
עומד בשורה אחת לצד בכירי
המוזאונים בעולם .המבנים עצמם הפכו
ליצירת אמנות ,המשקפים את
התפתחות האדריכלות המודרנית
במאות ה־ 19וה־ ,20כאשר הפריטים
המוצגים בהם חובקים  6,000שנים של
יצירה אנושית.
www.museumsinsel-berlin.de
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Pergamonmuseum
אם יש לכם זמן לבקר רק
במוזאון אחד בברלין ,בחרו
בפרגמון .למעלה מ־ 850אלף מבקרים
באים מדי שנה בשערי המוזאון
המפואר ,שתוכנן על ידי האדריכלים
אלפרד מסל ולודוויג הופמן ונבנה
בשנים  .1930-1909המוזאון כולל
שלושה אגפים :אוסף העתיקות,
המוזאון לאמנות האסלאם ומוזאון
המזרח התיכון.
אוסף העתיקות ()Antikensammlung
ממלא את רוב קומת הקרקע של
המוזאון .המוצגים כוללים פסלים
משיש ומברונזה ,אלמנטים אדריכליים
מיוון ורומא העתיקה ,פסיפסים
ותכשיטים .גולת הכותרת של האוסף -
וייתכן של כל המוזאונים בברלין  -היא
המזבח לאל היווני זאוס ,שנבנה בשנים
 160-180לפנה"ס והוצב באקרופוליס
של העיר פרגמון (כיום ברגמה
שבטורקיה) .המזבח שכן במבנה פתוח,
מוקף סטווים ,שלקירות התמך שלהם
הוצמד תבליט רצוף וארוך מאוד.
המזבח עצמו ,שעליו הקריבו את בעלי
החיים ,אינו מוצג במוזאון ,אלא רק
חזית המבנה המעוטרת שהקיפה אותו.
התבליטים מתארים את הנושא החביב
הפסלים היוונים :מלחמת אלי
ַ
על
האולימפוס נגד הטיטאנים .גובה
התבליטים כ־ 2.30מטרים והם הקיפו
את בניין המזבח לאורך כ־ 120מטרים.
המראה עוצר נשימה.
התבליטים מפרגמון משקפים את
הסגנון ההלניסטי המאוחר של המאה
השנייה לפנה"ס ,המתאפיין בתנועה
החזקה של הדמויות ,בפאתוס הניכר
בדיוקנאות ובעוצמה הרבה המובלטת

במלחמה בין האלים לטיטאנים  -ניגוד
ברור לסגנון הקלאסי המאופק.
באולם הסמוך למזבח פרגמון הוקם
מחדש שער האגורה (השוק) הדרומית
של העיר מילטוס ,פוליס בקצה
המערבי של אסיה הקטנה .השער ,בן
שלושה פתחים ושתי קומות ,נבנה
סביב שנת  120לספירה ,בתקופה
שהעיר הייתה תחת שלטון רומי .החזית
שבה ממוקמים הפתחים זכתה לעיצוב
המזכיר במידה רבה מראה של קיר
הבמה בתאטרון רומי .מבין הפרטים
הרבים של העיטור ראוי לציין את
הכותרות המורכבות ,שנעשו בסגנון
המשלב אלמנטים יוניים וקורינתיים גם
יחד ,תוצר של התקופה הרומית.
מוזאון המזרח התיכון
( )Vorderasiatisches Museumממוקם
באגף הימני של קומת הקרקע ומקיף
 4,000שנים של תרבות ,אמנות
והיסטוריה .מקור עיקר הפריטים
בחפירות שנערכו על ידי ארכיאולוגים
גרמנים בשנים  1917-1898באזור עירק
של ימינו .המוצגים כוללים פסלים,
ציורים וארכיטקטורה מתרבויות אשור,
שומר ובבל .אמנם באזור זה לא התגלו
פסלים מונומנטליים ,אולם
הארכיאולוגים הצליחו למצוא יצירה
אדריכלית גדולה ומרשימה  -שער
אישתר.
שער העיר ,הנקרא על שמה של האלה
אישתר ,היה ממוקם בחומה הצפונית
של בבל .הוא נבנה בשנת  575לפנה"ס
לערך בפקודת המלך נבוכדנצר השני.
קירותיו המאונכים אפשרו לאדריכל
הקדמון לצפותם באריחי קרמיקה
מזוגגים ,שיצרו קליפה קשיחה ללבני
הטיט המתפוררות .הזיגוג העניק
אפשרות טכנית לצבוע את השער,
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מוזאון בודה ()Atelier Tesar © Staatliche Museen zu Berlin

בעוד שבלבנים ניתן היה לכייר.
האריחים המזוגגים של השער מראים
טורי אריות צועדים ,אחד בכל צד ,על
רקע של זיגוג בצבע כחול עמוק.
בדגמים המסוגננים שמעל האריות
אפשר לראות דגמי תימורות הזהים
לצורות כותרות האבן מן הסוג המכונה
"פרוטו־איאולי" ,כמוהם נמצאו גם
בישראל  -למשל הדגם המוטבע על
גבו של מטבע חמישה שקלים.
האגף השלישי ,המוזאון לאמנות
האסלאם (Museum für Islamische
 ,)Kunstשוכן בקומה השנייה .האוסף
נוסד ב־ 1904והועבר כעבור מספר
שנים למוזאון פרגמון .הודות לקשרים
הטובים בין גרמניה לממשל העותמאני
הועברו לברלין לא מעט יצירות אמנות
מרחבי האימפריה ,ביניהן בולטת חזית
הארמון של משאטה ,מתנתו של
הסולטן עבדול חמיד השני לקיסר

וילהלם השני .קיר אבן מגולף זה מן
המאה השמינית נחשף במדבר
שמדרום לעמאן ,ומהווה דוגמה נאה
של גילוף באבן בדגמים גיאומטריים.
מוצגים נוספים באוסף מגיעים מספרד
ועד הודו ,מן המאה השמינית ועד
המאה ה־ .19ראויים לציון הם חדר
חאלב מראשית המאה ה־ ,17גומחת
תפילה פרסית בת המאה ה־ 13מן
העיר קשאן ,וקוראן מעוטר מימי
האימפריה הספווית ,ששלטה במרבית
שטחי אירן המודרנית בין המאות
.18-16
א'-ד' ,ו'-שבת18:00-10:00 :
ה'21:00-10:00 :
Am Kupfergraben 5
030-266424242
www.smb.museum
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25
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Bode-Museum

Am Kupfergraben 1
030-266424242
www.smb.museum
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25
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עבור עיצובו של מוזאון "קייזר
פרידריך" (Kaiser-Friedrich-
 )Museumפנה הקיסר פרידריך
השלישי לאדריכל ארנסט פון אינה
( ,)Ernst von Ihneמבכירי אמני
הבארוק בגרמניה וראש מחלקת
הבנייה הממשלתית .על מנת ליצור את
המראה של בניין המזדקר מתוך המים,
תכנן פון אינה מבנה בעל שלושה
אגפים המקיפים מספר חצרות
פנימיות ,כאשר הפסאדות החיצוניות
נושקות לגדת הנהר .כיפה מסיבית ,שני
גרמי מדרגות מהודרים ושורה של
אלמנטים דקורטיביים משלימים את
המראה החגיגי של הבניין.
המוזאון נפתח ב־ .1904בשנת ,1956
במקביל לשיקום המתמשך של נזקי
המלחמה ,שונה שמו לכבוד האוצר

הראשון שלו ,וילהלם פון בודה .בשנת
 1997נסגר המבנה לצורך שיפוצו ,וב־18
באוקטובר  2006נפתח מחדש.
על פי הצעתו של פון בודה ,פריטי
האמנות מוצגים בסביבה טבעית ,אם
זה על התקרה ,שטיחי קיר ,מעל אח
או לצד הרהיטים .תצוגת הקבע
מורכבת מאוסף מרשים של פסלים
גרמניים ואיטלקיים מימי הביניים ,פסלי
דת נוצריים־אורתודוקסיים ,פסלים
קופטיים ממצרים ,אמנות גותית ,אמנות
ביזנטית וכן אוסף מטבעות מרהיב ,מן
המאה השביעית לפנה"ס ועד ימינו אנו.
א'-ד' ,ו'-שבת18:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :

הגלריה הלאומית הישנה ()Maximilian Meisse © Staatliche Museen zu Berlin
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Alte Nationalgalerie
ראשיתה של ה"אלטה
נציונלגאלרי" בסקיצה ששרבט
פרידריך וילהלם הרביעי ב־.1841
בהתאם לחזון המלך ,האדריכל
פרידריך אוגוסט שטילר (Friedrich
 )August Stülerתכנן מבנה דמוי
מקדש רומי ,בעל גרם מדרגות
מונומנטלי והילה ניאו־קלאסית .ב־,1866
שנה לפני תחילת הבנייה ,שטילר הלך
לעולמו ולנעליו נכנס היינריך שטראק
( .)Heinrich Strackהגלריה נפתחה
כעבור עשר שנים ,ב־ 21במרס .1876
הגלריה הלאומית ,כמרבית המבנים
בברלין ,נפגעה קשות במלחמה ,אך
עוד קודם לכן סבלה מן המדיניות
הנאצית :חלק נרחב מאוסף האמנות
האקספרסיוניסטית נשלח למינכן והוצג
בתערוכה נודעת לשמצה תחת השם
"אמנות מנוונת" .מאות פריטי אמנות
אחרים נעלמו מן המוזאון; חלקם נגנבו,

חלקם ניזוקו ואחרים נסחרו בשוק
הפרטי .כיום עדיין חסרות לגלריה
הלאומית הישנה כ־ 850יצירות שנעלמו
בתקופת הרייך השלישי .אוספי המוזאון
כוללים יצירות קלאסיות ורומנטיות
(קספר דוד פרידריך ,קרל בלכן),
יצירות אימפרסיוניסטיות מצרפת
(אדוארד מאנה ,קלוד מונה) וכן אמנות
מודרנית מראשית המאה ה־( 20אדולף
פון מנצל ,מקס ליברמן).
א'-ד' ,ו'-שבת18:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :
Bodestraße 3
030-266424242
www.smb.museum
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25
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Altes Museum
קרל פרידריך שינקל ,גדול
אדריכלי ברלין ,תכנן את

המוזאון הישן ()Maximilian Meisse © Staatliche Museen zu Berlin
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פסל הראש של נפרטיטי ,המוזאון החדש
()Philip Pikart

(סטיר) פורט על נבל לצד האל היווני
הרמס.
עוד באוסף אמנות של התרבות
האטרוסקית ,ששלטה במרכז איטליה
לפני הרומאים ,וכן יצירות רומיות
מגוונות :עבודות ברונזה ,פסלים ודמויות

Am Lustgarten
030-266424242
www.smb.museum
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25

 .16המוזאון החדש

Neues Museum
לאחר שנים ארוכות של ציפייה,
"המוזאון החדש" של ברלין
פתח מחדש את שעריו באוקטובר
 .2009המוזאון נבנה במהלך השנים
 1855-1843על פי תוכניות של פרידריך
אוגוסט שטילר ,תלמידו של שינקל.
מבנה המוזאון נהרס כמעט לחלוטין
במלחמת העולם השנייה ,ורק קירותיו
החיצוניים נותרו על תלם .ב־ 40השנים
שחלפו מסוף המלחמה ,הריסות
המוזאון נעזבו לאנחות והופקרו לפגעי
מזג האוויר ,עד שהוחלט על השיפוץ
המיוחל.
המוזאון נפתח לראשונה לציבור
ב־ ,1855כהרחבה של ה"המוזאון הישן"
על מנת להכיל את אוספיו הגדלים
והולכים .בין האוספים שהועברו למשכן
החדש היו יציקות גבס ,האוסף המצרי,
אוסף התחריטים
( ,)Kupferstichkabinettהאוסף
הפרהיסטורי והאוספים ההיסטוריים
והאתנוגרפיים (Museum der
.)vaterländischen Altertümer
עבודות השיקום של המבנה החלו
בשנת  ,1986אולם הופסקו במהרה
בשל קשיי מימון .ב־ 1997חודשו
השיפוצים בראשותו של האדריכל

מסלול  2מיטה :אלכסנדרפלאץ

המוזאון בהשראת הפרתנון באתונה.
המבנה המפואר נבנה במקור עבור
משפחת המלוכה הפרוסית כחלל
תצוגה לאוסף האמנות המשפחתי,
ונפתח לציבור ב־.1830
תצוגת הקבע מבוססת על כלים
יומיומיים מיוון העתיקה ,לצד אגרטלים
ופסלים מן המאות השישית עד
הרביעית לפנה"ס .היפה שבהם הוא
כד יין גדול משנת  490לפנה"ס בקירוב,
שהתגלה בנפת ויטרבו ,שבמרכז
איטליה; עיטוריו מתארים אל יער קדום

מחומר .אגף נוסף במוזאון מוקדש
לאמנות פרוסית מברנדנבורג.
א'-ד' ,ו'-שבת18:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :
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האנגלי דיוויד צ'יפרפילד (David
 ,)Chipperfieldהאחראי על חידוש כל
מתחם אי המוזאונים .צ'יפרפילד
התבסס על התוכניות המקוריות של
המבנה ,לצד שילוב אלמנטים מודרניים
והשארת קירות רבים עם נזקי
ההפצצות.
המוצגים ,שהתארחו כל אותן עשרות
שנים ב"מוזאון הישן" ובארמון
שרלוטנבורג (ראו עמ'  ,)176שבו אחר
כבוד למשכנם המחודש .את מרב
תשומת הלב מושך "המוזאון המצרי"
(Ägyptisches Museum und
 ,)Papyrussammlungאחד האוספים
הגדולים בעולם של יצירות אמנות
ופריטים ארכיאולוגיים ממצרים
העתיקה .המפורסם במוצגים הוא פסל
ראשה של נפרטיטי ,אשת פרעה
אחנתון מלך מצרים ,שנוצר ב־1345
לפנה"ס ושהשתמרו בו הצבעים
המקוריים.
א'-ד'18:00-10:00 :
ה'-שבת20:00-10:00 :

העיקרית בפרוסיה .גובהה  116מטרים,
אורכה  114מטרים ורוחבה  73מטרים.
המבנה ניזוק במלחמת העולם השנייה
ושיקומו הושלם רק ב־ .1993מן
הקתדרלה המקורית מ־ 1750נותר רק
אפריז המזבח המעוטר ,המציג את 12
השליחים ,ושני פמוטים דקורטיביים.
בקריפטה שוכנת המצבה של בית
הוהנצולרן ,הכוללת  94סרקופגים של
בני אצולה פרוסים מן המאות ,20-16
חלקם מעוצבים בהדר רב.
מבוך של מדרגות ומעברים מוביל
לכיפת הקתדרלה .מקומת הגלריה,
הנמצאת כ־ 50מטרים מעל פני הקרקע,
נשקף נוף מרהיב של מרכז ברלין.
אפריל-ספטמבר
א'20:00-12:00 :
ב'-שבת20:00-9:00 :
אוקטובר-מרס
א'19:00-12:00 :
ב'-שבת19:00-9:00 :
Am Lustgarten
030-20269119

Bodestraße 1

www.berlinerdom.de

030-266424242

Hackescher Markt :S5 ,S7 ,S9 ,S75

www.smb.museum
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25

 .17קתדרלת ברלין
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Berliner Dom
הקתדרלה נבנתה בשנים
 1905-1894על פי הנחיותיו של
הקיסר וילהלם השני ובתכנונו של
האדריכל יוליוס רשדורף (Julius
 .)Raschdorffה"ברלינר דום" הוקמה
על חורבותיה של קתדרלה בארוקית
מימיו של פרידריך הגדול והחליפה
אותה ככנסייה הפרוטסטנטית

 .18לוסטגארטן

Lustgarten
"גן התענוגות" ,הפינה הירוקה
של אי המוזאונים ,ידע שורה
ארוכה של תהפוכות .בעת הקמתו היה
גן פרטי ,חלק משטחי ארמון העיר.
החל מן המאה ה־ 16שימש כגינת
התבלינים של ארמון האלקטור של
ברנדנבורג .בשנת  1713מלך פרוסיה
פרידריך וילהלם כיסה את הגן בחול,
עקר את כל הצמחים והפך אותו
למגרש מצעדים צבאי ,עד שיורשו,
פרידריך וילהלם השני ,השיבו לפארק

מסלול  2מיטה :אלכסנדרפלאץ

קתדרלת ברלין )(© visitberlin.de/koch

מלבלב .כאשר נפוליאון כבש את ברלין
בשנת  1806הוסב הגן פעם נוספת
למגרש מסדרים ,הפעם עבור הצבא
הצרפתי .בשנות ה־ 20של המאה ה־19
הותקנה במקום מזרקה בגובה 13
מטרים ,שהופעלה על ידי מנוע קיטור -
פאר הטכנולוגיה של התקופה.
בזמן רפובליקת ויימאר שימש
לוסטגארטן בעיקר כזירה לעצרות
פוליטיות של הסוציאליסטים
והקומוניסטים :באוגוסט  1921נאספו
כאן כחצי מיליון איש במחאה על
אלימות הימין ,ובפברואר  1933כ־200

אלף אזרחים הפגינו כנגד עליית
הנאצים לשלטון .מיד לאחר אותה
הפגנה ,אסר היטלר על עצרות
ציבוריות נגדו ונגד המפלגה; הפארק
רוצף בלבנים והפך לאתר מצעדים.
ב־ 1945לוסטגארטן היה לשיממון
מפויח .הממשל המזרח גרמני הותיר
את הריצוף של היטלר ,אך נטע במקום
שדרת עצים כדי לרכך את אופיו
המיליטנטי .עם איחוד שתי הגרמניות
קמה תנועה ציבורית שקראה להקמת
פארק במקום ,ואכן ,המאמצים נשאו
פרי ובשנת  1997הוחלט להשיב את
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לוסטגארטן ()visitBerlin © Günter Steffen
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הפארק למראהו מן המאה ה־19
והעבודות יצאו לדרך שנה לאחר מכן.
כיום תפקידו העיקרי של לוסטגארטן
הוא להציע מקום מנוחה מוצל לתיירים
מותשים משיטוטים בין המוזאונים;
בעתיד הקרוב לא מתוכננים בו שינויים
נוספים ,אבל אם לשפוט לפי
ההיסטוריה ,אולי צפויות לנו הפתעות.
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25

 .19כיכר הארמון

Schloßplatz
"שלוספלאץ" הוא שם שכיח
לכיכרות בגרמניה ,ולראיה אלו
שבפרנקפורט ,בדרזדן ובשטוטגרט .זו
של ברלין ממוקמת באתר שבו עמד
ארמון העיר (,)Berliner Stadtschloß
שנבנה במאה ה־ 18ועלה בסערה
השמימה ב־ ,1950עת פוצץ על ידי
שלטונות גרמניה המזרחית .ב־1951
השתנה שם המתחם ,שכלל גם את

מסלול  2מיטה :אלכסנדרפלאץ

לוסטגארטן ,ל"כיכר מרקס־אגלס"
( ,)Marx-Engels-Platzלכבודם של
צמד ההוגים הסוציאליסטים .בנייני
ממשל חדשים הוקמו סביב ,לרבות
ארמון הרפובליקה (Palast der
 ,)Republikמקום מושב הפרלמנט של
המדינה הקומוניסטית.
עם איחוד גרמניה הוחלט להשיב
לכיכר את שמה המקורי .ב־ 2003אישר
הבונדסטאג את הקמתו המחודשת של
הארמון ,על חורבות הפרלמנט הישן,

שנהרס ב־ .2006המבנה החדש ישחזר
את מראהו החיצוני של הארמון
הפרוסי ,אך עיצוב הפנים שלו יהיה
מודרני וישמש כאולם כנסים וכמעונות
עבור אוניברסיטת הומבולדט הסמוכה
(.)Humboldt Universität zu Berlin
עלות הבנייה מוערכת ב־ 400מיליון יורו.
Friedrichstraße :U6
Friedrichstraße :S1 ,S2 ,S25
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האקווריום הגדול בעולם ,בלובי של מלון רדיסון בלו ()© Radisson Blu Hotel, Berlin

Alexander Plaza.20
מעטים הבניינים בברלין שנותרו על
תלם מן המאה ה־ ,19ומעטים אף יותר
אלה הנראים טוב כמלון זה .ב־,1997
 100שנה לאחר בנייתו ,הוסב בניין
המשרדים הזה למלון חמישה כוכבים,
הנודע ברמת תחזוקה גבוהה ובמבוך
המסדרונות שבו .כל החדרים מצוידים
בתקרה גבוהה ,רצפת פרקט ורהיטי עץ
בהירים .במקום מסעדה ,בר ,סאונה,
חדר כושר ושירותי שמרטפות.
Rosenstraße 1
030-240010

Adina .22
Apartment Hotel

www.hotel-alexander-plaza.de

Lux 11 .21
מלון בוטיק ,שכל סנטימטר בו זועק
פינוק ומותרות 72 .החדרים מעוצבים
בקווים מודרניים ,מינימליסטיים ומנקרי
106

אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

עיניים .בכולם תמצאו מטבחון קטן,
טלוויזיות שטוחות ,וילונות כבדים
וכורסאות זמש; לחלקם יש אף
מרפסת פרטית .קומת הקרקע
מאוכלסת במכון ספא ,חנות קונספט
ומסעדה יוקרתית (ראו עמ'  .)108כחלק
מן הסביבה המתוחכמת ,אין כאן
שירות חדרים והקבלה נסגרת כבר
בחמש אחר הצהריים.
Rosa-Luxemburg-Straße 9-13
030-9362800
www.lux-eleven.com

מלון דירות בדירוג ארבעה כוכבים145 .
החדרים והסוויטות כוללים מטבחון,
מקרר ,מדיח כלים ,מיקרוגל ,כספת
אלקטרונית ,אינטרנט אלחוטי וטלוויזיה

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

בלוויין .אזור הספא מורכב מסאונה,
חדר כושר ושני אמבטי ג'קוזי .המסעדה
במרפסת מתמחה במטבח האוסטרלי
ובשעות הערב המוקדמות ניתן ליהנות
מכל הקוקטיילים שבתפריט תמורת
חמישה יורו בלבד.
An der Spandauer Brücke 11
030-2096980

Radisson Blu .23
בקשו את אחד החדרים הסטנדרטים
הפונים לאטריום ,פתחו את הווילונות,
התיישבו בנוחות וחושו את השלווה
עוטפת אתכם ,שעה שלפניכם נגלה
האקווריום הגדול בעולם .כיאה למלון
עסקים המשתייך למותג בינלאומי ,צפו
לשירות יעיל ולאינטרנט מהיר כשד.
המסעדה מעט מאכזבת :האוכל נהדר
אך המבחר דל למדי .ארוחת הבוקר
עולה אמנם  25יורו ,אך מצדיקה את
המחיר .הנחה למזמינים די זמן מראש
באתר האינטרנט.
Karl-Liebknecht-Straße 3
030-238280
radissonblu.com/hotel-berlin

Art'otel Berlin Mitte .24
על אף השם הנוצץ ,מוטיב האמנות
בבית המלון אינו כה משמעותי;
העיצוב אמנם ייחודי ומשרה אווירה
חיובית ,אך אינו שונה מהותית
ממלונות דומים בברלין .למרות סיוג
סמנטי זה ,השהייה כאן מומלצת
הודות לחדרים המרווחים ,ארוחת
הבוקר המוצלחת (בתשלום),
האינטרנט החופשי והצוות האדיב.
יתרונו הגדול ביותר הוא המיקום
המצוין :מחוץ להמולה וממש על סף

H2 Hotel .25
מלון גדול ופופולרי ,המצליח לשכן
בנוחות מקסימום אורחים על פני
מינימום שטח .למרות שלעתים נדמה
שמחצית מתושבי ברלין מצטופפים
סביב דלפק הקבלה ,החדרים עצמם
אטומים לרעש ,מוארים ,וכוללים
טלוויזיה שטוחה ,מיזוג אוויר וגישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי .חלקם אף
עברו התאמה לסובלים מאלרגיות,
ובתיאום מראש ניתן לקבל במסעדה
הצמודה תפריטים המותאמים
לדיאטות מיוחדות.
Karl-Liebknecht-Straße 32
030-24088010
www.h2-hotels.de

מלונות מיטה :אלכסנדרפלאץ

www.adina.eu

תחנת הרכבת התחתית ,שמקלה
מאוד על ההתמצאות בעיר.
Wallstraße 70-73
030-240620
www.artotels.de

St Christopher's Inn .26
הסניף הברלינאי של רשת אכסניות
התרמילאים האנגלית .במקום 160
מיטות ,הפזורות בין חדרים פרטיים
וזוגיים עם שירותים צמודים או
משותפים ,ובין חדרים משותפים
לשלושה עד  16אורחים .מלבד ארוחת
בוקר חופשית ,דלפק קבלה הזמין 24
שעות ,אווירה צעירה ובר צמוד הפועל
עד השעות הקטנות של הלילה,
ההוסטל גם מארגן סיורים רגליים ללא
תשלום ברחבי העיר.
Rosa-Luxemburg-Straße 39
030-81453960
st-christophers.co.uk/berlin-hostels
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)Zur Letzten Instanz (Bernt Rostad

Zur Letzten Instanz .27
הטוענת לכתר המסעדה הוותיקה
בעיר ,ואם להאמין לרב המלצרים
המשופם ,מאז פתיחתה ב־1621
נפוליאון ובטהובן סעדו בה ,כמו גם
אסירים פרוסים שנהנו כאן מארוחה
אחרונה בטרם נכלאו.
המסעדה מורכבת ממספר חדרים,
המתפרשים על פני שתי קומות בבניין
בארוקי שעמד סמוך לחומת הלבנים
שהגנה על ברלין בימי הביניים .החלל
המרכזי מעוצב עם הרבה עץ ובמרכזו
בר ותנור קרמי .מדרגות לולייניות
מובילות אל פינת ישיבה ,בה מגישים
מדי יום ב־ 18:00סעודה קלה ויין; צפו
לתגובה חמוצה אם תבקשו כוס בירה.
התפריט פשוט וביתי ,ומציע את
המיטב של המטבח הגרמני המסורתי.
Waisenstraße 14-16
030-2425528
www.zurletzteninstanz.de

בבירת גרמניה ,שומרת על אופי ייחודי
משלה .התפריט מותאם לחכו של
הקהל המקומי ומציע מנות יפניות
וסיניות חסרות יומרה ,הכוללות
רכיבים אורגניים בלבד ומוגשות בכלי
חרסינה אלגנטיים .בימי חמישי עד
שבת נערכת ארוחת צהריים א־לה
קארטה ,המחולקת לפי אופן הכנת
המנות :צלויות ,מטוגנות ,מוקפצות או
מאודות .בשאר ערבי השבוע אפשר
להזמין ארוחת טעימות לזוג הכוללת
 12מנות ( 45יורו) או  16מנות ( 60יורו).
Rosenthaler Straße 53
030-20003413
www.dospalillos.com

Mutter Hoppe .30
המסעדה הידועה ביותר ברובע
ניקולאי .השירות נפלא והמחירים
סבירים באופן מפתיע .לאחר שתרדו
במורד המדרגות תגלו חלל אינטימי
עם תקרות נמוכות ,ספסלים
מרופדים וציורים קלאסיים התלויים
על הקירות .במקום מוגשים תבשילי
בשר כבדים ,לצד תוספות לא
שגרתיות ,כגון שעועית ירוקה עטופה
בבייקון .המנות נדיבות והבירה
נהדרת .הזמינו מקום מראש.
Rathausstraße 21
030-24720603
mutterhoppe.de

Dos Palillos .29
השף הראשי ספרדי ,המטבח אסייתי
והסגנון צרפתי ,אך מסעדת "שני
הקיסמים" ,שנפתחה לפני שנתיים
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עד  10יורו לאדם |

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

מסעדות מיטה :אלכסנדרפלאץ

Go-Ko

Julchen Hoppe .31

Go-Ko .32

אחותה הצעירה והזולה של "מוטר
הופה" הסמוכה .מבחוץ המקום נראה
כמסעדה גרמנית טיפוסית ,המגישה
מנות מסורתיות מרחבי המדינה לצד
מאכלים ברלינאיים מיוחדים .האווירה
קלילה ,השירות לעילא והאוכל תמיד
טרי .התפריט מגוון ומציע שלל
אפשרויות לצמחונים.

יפן המסורתית פוגשת את ברלין
המודרנית .אזור הישיבה צפוף במקצת
ומעוצב בצבעים בהירים ועזים עם
שולחנות משותפים ארוכים .התפריט
המפורט מציע מנות יפניות קלאסיות,
דוגמת מגוון סוגי סושי ונודלס ,אולם
הבחירה הנבונה תהיה מנת השף (22
יורו) ,המשתנה מדי יום ותמיד מפתיעה
לטובה.

Rathausstraße 25
030-97005787

Neue Schönhauser Straße 12

julchenhoppe.de

030-27582549
www.go-ko.com
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Tigertörtchen
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Monsieur Vuong .33

Tigertörtchen .34

לפעמים תיירים יודעים מה הם עושים,
והמסעדה הווייטנאמית המדוברת
תמיד עמוסה בהם  -הזמינו את קערת
אטריות האורז החריפה ותבינו על מה
המהומה .התפריט הקבוע מצומצם ,אך
זוכה לתגבור של מנות יומיות מיוחדות,
הרשומות בגיר על הלוחות שמסביב.
למרות הפופולריות ,מסרבים כאן
לקבל הזמנות; מי שיבוא מוקדם ועם די
סבלנות  -ירוויח.

בית קפה משובב נפש ,הצופה על
כנסיית ניקולאי .גולת הכותרת כאן היא
הקאפקייקס תוצרת בית הנאפים מדי
יום ,המגיעים בטעמים שונים ובזיגוגים
מיוחדים ומתוקים להפליא .ניתן לבחור
גם מאפים ללא סוכר או גלוטן ,ובסופי
שבוע מכינים גם עוגות מלוחות
נהדרות.
030-67969051

Alte Schönhauser Straße 46

www.tigertoertchen.de

030-99296924
www.monsieurvuong.de

Spandauer Straße 25

מותג אופנה שבדי שהחל את דרכו
כחנות צנועה למכנסי ג'ינס וכעת חובק
 21סניפים בשמונה מדינות .בחנות
שבלב מיטה תוכלו למצוא בגדי נשים
וגברים מעוצבים לעילא ,כמו גם
חליפות בתפירה אישית ,נעליים
ואביזרי אופנה ,המוצגים בחלל
מינימליסטי לבן ובוהק.
Münzstraße 23

Neue Schönhauser Straße 19

030-28044870

030-21230601

shop.acnestudios.com

www.kleidermarkt.de

Red Wing Shoes .36

Mykita .39

ב־ 2003נפתחה בברלין החנות של מותג
ההנעלה ממינסוטה ,שבמגפיו צעדו
החיילים האמריקנים בשתי מלחמות
העולם .במרוצת השנים איבדו הנעליים
מסגנונם המיליטנטי לטובת מראה
אורבני יותר ,מבלי להתפשר על חומרי
גלם איכותיים .המחירים לא זולים כלל
וכלל ,אך את הזוג שתרכשו כאן תוכלו
להוריש לילדיכם במצב כמו חדש.

חברת "מיקיטה" נוסדה בברלין בשנת
 2003על ידי קבוצת אופטיקאים שרצו
להוכיח לעולם שאפשר לייצר
משקפיים באיכות גבוהה ועדיין לשמור
על מראה אופנתי ויוצא דופן .משקפי
השמש והראייה שלהם מיוצרים
ונמכרים תחת קורת גג אחת ,ואת
קטלוג המותג ניתן למצוא היום ב־56
מדינות.
Rosa-Luxemburg-Straße 6
030-67308715
www.mykita.com

Münzstraße 8
030-28493703
www.redwing-berlin.de

Salon Bennett .37

Pro qm .40

המעצבת פיונה בנט אוהבת כובעים
ומקדישה את כל זמנה ומרצה כדי שגם
אתם תיפלו בקסמם .בסלון
הסוריאליסטי שלה ,אותו עיצבה בעצמה
כמובן ,אפשר למצוא קשת רחבה של
כיסויי ראש ,מאופקים וסנסציוניים
כאחד .חלק מן הכובעים בתצוגה אף
כיכבו בהפקות קולנוע ותאטרון.

גן עדן לתולעי ספרים ,שנוסד בשלהי
המאה הקודמת בבניין משנות ה־.20
החלל הלבן והדחוס מציע מגוון כותרים
באנגלית של ספרי עיצוב ,אדריכלות
ואמנות ,כמו גם מגוון מגזינים מכל
העולם.
Almstadtstraße 48-50
030-24728520
www.pro-qm.de

Alte Schönhauser Straße 35
030-28096330
www.fionabennett.com

קניות מיטה :אלכסנדרפלאץ

Acne Studios .35

Made in Berlin .38
החנות שעונה על השאלה" :לאן נעלמו
כל הבגדים משנות ה־ ."?70הקולקציה
כאן נבחרה בקפידה וכל הפריטים
במצב מעולה ,כך שחלילה לא יחשדו
שאתם לבושים בחולצה מרופטת אלא
בווינטג' אמיתי .מדי יום שלישי בין
השעות  15:00-12:00כל הסחורה בחנות
מוצעת ב־ 20אחוז הנחה.
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What?! .43

חיי לילה מיטה :אלכסנדרפלאץ

Weekend Club

Weekend Club .41

Besenkammer .44

במרומיו של בניין משרדים סובייטי
פועל אחד המועדונים האופנתיים
בברלין .על הפטיפונים מופקדים
תקליטנים מליגת העל ,הקהל מורכב
מיפים ומיפות ,והנוף לעיר עוצר נשימה.
מחיר הכניסה אינו זול ,הסלקציה
קפדנית ,אבל אף פעם לא משעמם
כאן.

"ארון המטאטאים" הוא אחד ממוסדות
הלהט"ב הוותיקים בעיר ,ובין הפאבים
היחידים של הקהילה שפעלו בברלין
המזרחית .הבר קטן ,אפל וצפוף ,אך
מלא בקסם של ימים עברו ,שיחד עם
מחירים זולים ומוזיקה טובה ,מושך
קהל בוגר יותר ,לצד לא מעט
סטרייטים.

Alexanderstraße 7

Rathausstraße 1

030-24631676
www.week-end-berlin.de

Golden Gate .42
מועדון דחוס ומיוזע ,בו שולטים צלילי
אלקטרו ומינימל רוויים באסים.
הדלתות נפתחות לקראת 23:00
והאווירה הופכת לאינטנסיבית באזור
שתיים אחר חצות .רגיעה נרשמת רק
אחרי זריחת החמה ,ובמסיבות
מוצלחות במיוחד  -בשקיעתה .בחצר
האחורית ניתן להירגע על הכורסאות,
לשאוף קצת אוויר (או עשן סיגריות),
ולשוב לרחבה בכוחות מחודשים.
Schicklerstraße 4
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המועדון נפתח בשנת  2010כתשובה
לתחושת תחכום היתר שפשטה בין
מוקדי הבילוי במיטה .למרות מיקומו
בלב קלחת התיירים ,העיצוב סולידי,
המחירים בבר שפויים והדגש הוא על
המוזיקה :דיסקו ,היפ הופ ,דאנס
והאוס ,שינעימו לכם את הערב מבלי
לגרום נזק בלתי הפיך לעור התוף.
Karl-Liebknecht-Straße 11
www.what-club.berlin

030-62900155
www.goldengate-berlin.de

030-2424083

Zum Nussbaum .45
פאב "עץ האגוז" נפתח ב־ 1987ברובע
ניקולאי כממשיך דרכה של מסבאה
סמוכה מן המאה ה־ 16שנחרבה
במלחמה .המקום מורכב משלושה
חדרים קטנים ,מעוצבים בפשטות,
שבהם מגישים כתריסר בירות
מקומיות ,נקניקיות שמנמנות ותבשילי
בשר .האווירה לבבית והקהל מורכב
מתמהיל מדויק של תיירים וברלינאים.
Am Nußbaum 3
030-2423095

בית שוורצנברג
(עפר פרלמן)

מיטה :שוננפירטל

Prenzlauerb
Prenz

We
inb
erg
sW
eg

Str.

aler

Ros
enth

Ros

r Str.

Mon

bijou

E12

E13

E12

tr.

Burgs

tr.

Burgs

Ramones Museum

Brecht-Haus

 בית ברכט.12
 אוסף בורוס.13

Sammlung Boros

 מוזאון ההיסטוריה הרפואית.14

F11

Berliner
Medizinhistorische
Museum

F12
המבורגר באנהוף
.15

Hamburger Bahnhof

 אנדרטת חומת ברלין.16
Gedenkstätte Berliner
Mauer

 בית הכנסת החדש.7
Neue Synagoge

 רחוב אוגוסטוס.8
Auguststraße

 החדר הנטוש.9
Der verlassene Raum

 בית הספר היהודי הישן.10
F12
לבנות

Ehemalige Jüdische
Mädchenschule

D13

er
ck
rü
arb tr.
Sa S

burge

e Ham

str.

D13

D12

er
ck
rü
arb tr.
Sa S

r.
imst

Groß
r.
imst

h
Joac

ststr.
Kl.augu

h
Joac

r Str.
ststr.
burge
Kl.augu
e Ham
Groß

We
inb
erg
enthAlte
Ruc
sW
Ka
aler Sc
k
s
tr.
sta
eg
Strh. ön
nie
h
Gr
a
use
nA
Max-B
i
T
e
em
b
eer-Str r St
llee
e
Ch
n
p
Lux
.
r
l
.
o
i
ori
Almsta
Ch
ner
S
emt
ner
ris
dtstr.
r
.
ten
Bur
Str
Sch
ens
gstrAl
.
ön
Ruc
tr.
. te S
ha
Ka
kstr.
chö
us
sta
nha
er
nie
u
nA
Max-B
Tem
eer-Str ser St
llee
C
Z
p
Lux
.
r.
h
o
l
i
o
A
C
n
e
e
A
l
l
l
lm
as
emrin
hri Str. er
stadts
tra
e
s
tr.
r
t
e
Bur
Str
Schßb
nen
gstr
.
önurg
str.
.
ha er
K
u
K
S
e
s
o
Gr
tr.
i
e
l
b
l
w
r
e
un
lst
itzs
ers
r.
tr.
Zo
tr.
Kar
e
e
A
l
l
l
D
a
str
ied
l-L
a
en
ieb
ho
Husem
kne ßbur
Ott
fer
Me
cht ge
oB K
Ko K
Str
r
n
Ko
S
Str
de
l
t
m
raueib
o
.
r
Gr
.
l
l
lwi
l
arlewi
.
un
n eSls
tzs
r tSzs
ers Ber
trt.r.
tr.
trt.r.
olin
tr.
Kar
astr
Pren Die
R
l
y
.
-Li
k
z
d
l
e
a
e
u
StHu
ebk
Ot
ernAh
r. sem
lolfeee
nec
Ott
Mtoe Br
rS
htoB
Ko
a
n
K
S
t
d
u
l
r
t
m
rau
ollw
.
r.
el n S
are
nS
Win
itzs
tr.
rS
BeMrol
tr.
sstr
tr.
tr.
l
o
s
.
l
t
inars.
Ber
P
Ryk
r enz
tr.
olin
e St
Winlaue
astr
Ot
r.
sstrr Alle
.
to
e
.
Br
au
nS
Win
 שוננפירטלt:מיטה
מפה
r.
Mo
sstr
llst
.
r.
Ber
olin
Win
astr
sstr
.
.

Gr Str.
ieb
en
o

Str
.

ue
rs
tr.

str.

Str.

rstr.

Acke

D12

tr.

Bergs

rstr.

Tucholskystr.

h
Knaac

str.

St.

St.

enstr.

Str.

e E11

nder
emü
Swin

nder
emü
Swin

Brunn

Str.
zer
elit
Str unnenstr.
Br

D11

h
Knaac

r.
r St
line

r.
r St
line

aße
Bernauer-Straße
kis
kis
olze str. nholze
Sredz
Sredz
str.
önh
ö
r
ger
r
Sch sberge Sch
e
in
insb
tentenr. Fürs
Rhe
r. Fürs
Rhe
r St Berger Ster.er St Berger Str.
see
s
n
n
a
a
r.
Gr
Gr wstr.
er Str. Kollwitzer Str. Kollwitzwst
Wörth
Wörth
Platz
Platz
r Zio
r Zio
me nskir klame nskir
a
l
k
c
c
hst
An
Ahnstr
r.
r.
.
Str.
r St
Jüdischer
Jüdischer
mer
Zionskircha
l
F
F
k
Friedhof
eh
eh Zionskirchn
Sc Friedhof
A
Platz
rbe
rbe Platz ScZhw
h
der
Z
w
ion lli
ioend
llin
ede
k
n
s
h
s
e
thk
t
einde
e
e
e
k
k
b
r
r
B
Be
ter
irtcer
r. r S
r. irchr S
Imm
Imm
Elisa
lfo
hsStt
n St
tra. nen St
Str elfort
sttrr.
rte
anu
anu
rr..
rane
r
.
er
.
rS
e
elk
Str
Vete
Vete
l
k
SenefelderplatzSenefelderplatz
ircRh
irch
.
Raa tr.
a
s
str.
30
a
t
bes
br.es
r.
t
t
r
r
Feh
Feh
.
.
Me
Me
rbe
r
bel
He
tze
tzeHei
Zeh
Zeh llin
line
inr
rS
r Snri
25den
den er S
ich
r St
tr.
tr. ch-Ro
icke
.
icke tr. Lo
r
r
R
L
.
t
o
s
o
r
ttum r S
ttum
ller
r
ller
e
S
d
ö
tr.
-St
-St
str. tr.
str.
r.
r.
Rosenthaler-platz
Rosenthaler-platz
Rosenthaler- Rosenthaler- 44
Platz
Platz
23
raße
traße
42
Kl.
Tors
Liniens
Liniens
ha
27zlauer BergPrenzlauer Berg
Pren
tr
tr. Tor
.
Torst
9
mb
straß
raße
8 20
e
ur
ge
Ros
Ros
rS
Mula
Mula
a-Lu
a
ckst
cksRosatr
xem Rosa- -Luxem
r.
tr.
s
ssa
Gsti.pr.
Gip Ste r. 40
b
bur
S
u
tr.
teinluxemberg
r
luxemberg
g
hn
s
g-P sahns
e
s
t
i
s
s
s
n
Plat
tr. str.
str.
38tr.
str.
latz
tr.
-platz
-platz
Augu
z
WeinWeinSop
Sop
H
H
hie
hie Meisterstr.
Meisterstr.
Stiftung Neue
19
irte
irte
Ba
Ba
n st r
n st r
nst
nst
Synagoge
. .
.
rn
rn
r.
r.
33
War.
Wa
im
im
ckstBerlin
ckstr
i
i
n
n
d
d
s
s
s
st.
u
1 hs M
z
z
5N
s
t
rau
e
e
K
.
h Mü
cks
cks
N
n
n
ö
ö
ü
e
e
26
ue Sch
nuzes Sch
nzs
tr.
tr. M
Str.
Oranienburger
Str.
Mo
tr.
tr.
4-3-2
o
llst
llst
Memhardstr. Memhardstr.
r.
r.
35
Ale
Ale
id
ksisdenstr. Dircksenstr.
c
r
i
s
D
ä
ä
x
x
r
r
a
a
nd
nd
.p
.p
Hackescher
Markt
Hackescher Markt
erp
erp
Gr
Gr
Ber
Ber
lat
lat
tr.
tr.
s
s
z
olin
h
z
olin
h
c
c
o
o
ast
Kar
Kaasrtr
G
Ro R
Ro Rr. Go
Alexanderplatz
Alexanderplatz
r.
l
l
.
. on
-Ma
-Ma
r
t
t
n
se
s
S
S
r
r
t
t
K
K
e
x
x
a
a
a
a
ns
Alle rl
Alle
t ns
rd ht
rd
r
l
h
monPergamonMa J
setc
str
tr.
e Ma
tr.
e
Altes Mus.
Altes
ec
Jac
rx aco
rx
s. Nationalgalerie
.
kn
kn r.
oby
Nationalgalerie
bys
Fernsehturm
Fernsehturm
eb
eb
st.
.
.
i
i
r
r
t
t
t
.
Neues
Neues
L
L
A
A
תכלס
האמנות
בית
.11
הראמונס
מוזאון
.6
llee  אתריםllee
es Mus.
rl Alexander
des KTacheles
arl Alexander
Mus. Bod
SchillingstraßeSchillingstraße
Kunsthaus
Bo
Platz Ka
Platz

E13

 האקשה הופה.1

Hackesche Höfe

 בית שוורצנברג.2
Haus Schwarzenberg

 מוזאון בית המלאכה לעיוורים.3
של אוטו וייט
Museum Blindenwerkstatt

F13

F13

Otto Weidt

 מרכז אנה פרנק.4
Anne Frank Zentrum

 בית העלמין היהודי הישן.5
Alter Jüdischer Friedhof

114

r.

Hu

Ac

er
la m
A nk
er
lam
Ank

Ac

Str.

ha
Sc

ha
Sc

16

Str.
zer
elit
Str unnenstr.
Br

str.

pff

Ko
rtz-

ite

zer
elit
Str

f.
tr.
rdh
ns
No
.
rte
Str Am
Ga
isael
ich
-M
line
aro
f.
tCr.
rdh
ns
No
.
rte
Str Am
Ga tr.
isael tr.
ugs
Pfl
ich es
-M sse
ine au
rol Ch
Ca

r.

ffst

Schwartzkopffstr.
Schwartzkopffstr. z-Kop
rt
wa
Sch

Bernauer-Straße
Bernauer-Stra
olze
önh
r
Sch sberge
ns
in
e
h
tr.
R

ss

Be
rn
au
er
str
.

tr.

lers

Wöh

tr.
ugs
Pfl

ברלין

tr.

lers

Wöh

rst

HeuTheo
ss- dorWe
g
Be
rn
au
er
str
.

tr.

ns

ye

Ba

A
Hu cker
ss str.
ite
ns
tr.

Gar
HeuTheo
ten
ss- dorWe
gF
eld
str.

ke

Gar

tr.

ns

ye

Ba

Ac

ten

lle

Se

Fel
dst
r.

le

el

Tucholskystr.

str.

bijou

Mon

Bau Unte
ms rstr.

str.

Alexand
eru
fer

Alexand
eru
fer

Rah

bijou

??? מפה

Rah

Bau Unte
ms rstr.

Restauration Tucholsky .28

am Deutschen Theater

Nola’s .30

The Weinmeister .19

Kaffee Burger .42

Aufsturz .31

Amano Hotel .20

August II .43

קניות

Arte Luise Kunsthotel .21

Absinth Depot .33

Hotel Adelante .22

Bonbonmacherei .34

Circus Hotel .23

F11

מסעדות

Wunderkind Vintage .36

Weinbar Rutz .24

HUT up .37

Zagreus Projekt .25

F11

Joa

B-Flat .40
KingSize .41

r

Apart Hotel Residenz .18

Acke

Arcotel Velvet .17

Nocti Vagus

F10

r Str.
ststr.
burge
Kl.augu
e Ham
Groß

Dunkelrestaurant .27

F10

tr.

.
ckstr

Plan

.
ckstr

Plan

Ma

חיי לילה

Neue Odessa .44

Bergs

Friedrichstr.

tstr.

rité

.
str

str.
echt tr.
tés
ari

Ch

h
Friedrichstr. Albrec

Mitte E11
Mitte E11

Bar Tausend .39

Melody Nelson Bar .45

rstr.

Acke

r.

Albr

E10

Neurotitan .35

115

tr.

Bergs

ffstr.

St

Luisenstraße

a
Ch

F9

str.
rsig
Bo

r
endo

he

isc

r.
rffst
endo
Eich
str.
rsig
Bo

Eich

ss

He

tr.

Luisenstraße

Ma

F9

D11

GeschwSchoff-Str.

.
str

tst

E10

Tucholskystr.

ee

D11

D10

ars

rnh

ha

E9

Str.

ss

str.
ide
He

E9

rst

Mon

au

str.
ide
He

D10

S
eg
he
rW
isc
rze
ss
wa
He
Sch
r.
tst
ars
eg
rnh
ha
rW
Sc
rze
wa
Sch
r.

D9

Sc

D9

ke

GeschwSchoff-Str.

Ch

r.

r.

tst

tst

ars

ars

rnh

rnh

ke
Str.
rsm
t er
r.
nkla r.
A
Friedhof II der Friedhof II der
.
r.
bethk
Str Sophiengemeinde
-St Sophiengemeinde
Elisabe
n
B
Ber Elisa
r
rne
o
o
r
g
gstr
h
h
t
tstr.
f
f
l
l
.
o
o
Vete
-W
-W
Nordbahnhof
Nordbahnhof
lie
lie
str.
str.
u
u
h
h
t
t
J
J
str.
str.
saa
saa
Invaliden
no- r.
Invaliden
no- r.
ber
ber
Zinzer St
Zinzer St
Ha
Ha
t
t
Naturkundemuseum
Naturkundemuseum
Wi
Wi
str.
str.
Museum für
Museum für
der
der
hrö
Naturkunde
Naturkunde
tr.
tr. Schrö
c
s
s
l
l
S
Rosenthaler-plaR
ge
ge
hle
hle
Invalidenpark Invalidenpark
Sc
Sc
.
.
r
r
tzer Str. Döberitzer Str.
t
t
s
s
k
traße
tr
K
12 Tieck
Tiec
Tors Kl.
Tors
15
ha
28 l.ha
m
m
.
.
Str
Str
e
.
e
.
24
sch
bu
bu
tr Hannover
tr Hannoversch
Sozialgericht
Sozialgericht
45 22 e
rg
ens
ens
ß
ße rge
Berlin
er
alidBerlin
alid
rS
rstra
rstra
o
o
T
T
.
.
St
Inv
r
Inv
r
t
t
tr.
r
s
s
.
.
r
r
t
t
Gs
s
s
.
r
n
n
iil pp
iil pp
t
e
e ustes
i
i
e
t
n
n
s
i
i
h
h
L
L Aug
P
P
Augu
Oranienburger Oranienburger
Tor
Tor
36 10
Berliner
Berliner
Sop
17 11
hi
Medizinhistorisches
Medizinhistorisches
Ora
O Stiftung Neue Stiftung Neue
nien 43 ranieSynagoge
Museum
Museum
Synagoge
n
burg
burg 6
.
r
t
s
Berlin
ers snick Berlin u
Lehrter BahnhofLehrter Bahnhof Universitätsmedizin
Clairetr-. 41 Clairetr-. erstr.
Universitätsmedizin
Deutsches
Deutsches
Kra
34 7 Kratru.26
31 Johannisstr.
rff-S
Apotheke Berlin Apotheke Berlin
Berlin
Berlin
ldorff-S
Theater
aTheater
aldoJohannisstr.
W
W
14
Oranienburger
Str.
Oranienburger
Hauptbahnhof Hauptbahnhof
37
HugoHugo.
tr.
PreußPreußannstr
anns13
Ziegelstr.
Ziegelstr.
-Str Brücke sKcha-pStr Brücke Kap Schum
18Schumr.
h
c
s
r
r.
r
e
e
i
lleu
lleu
WeidenWeidenardtst
ardtst
l-Hi
h
h
el-H
e
in
in
G
f
e
f
e
g
g
i
E
i
E
r
w
r
e
w
e
R
R
hard Lud r hard
r
L ud
Dammer Br. Dammer Br.
-Uf
-Uf
er
er
.
.
m
m
tr
m
tr
m
a
a
d
d
n
n
e
e
s
d
s
d
i
i
e
W
e
W
n
n
e
e
rgr Mari
Mari
Am
r.
Am
Str.
Ste er-St 21 g-Ste
Spreebogenpark
Spreebogenpark
erffin-S
au
auffin-Str.
n
n
PergamonPergam
t
r
.
39
Altes Mus
de
de
Mus. Nationalgaleri
nra
nra
o-Von-Bismarck-Allee.
Otto-Von-Bismarck-Allee.
Rtl
Rtl
Ko
Ko
Neues
FriedrichstraßeFriedrichstraße
s
Reuters
Reuters .26
Do You Read Me?! .38
Gambrinus
 מלונותMus. Bode

wa

Sch

מסלול  3מיטה :שוננפירטל
116

האקשה הופה (עפר פרלמן)

מיטה :שוננפירטל
 .1האקשה הופה

Hackesche Höfe
סדרה של שמונה חצרות
פנימיות מחוברות יחדיו יוצרות
הֹופה ,המתחם הגדול
אקשה ֵ
את ַה ֵ
מסוגו בגרמניה ואחת האטרקציות
התיירותיות האהובות בברלין ,ולא
בכדי.
המתחם עוצב בסגנון אר־נובו עלי ידי
האדריכל והמעצב אוגוסט אנדל
( ,)August Endellוהבנייה החלה
ב־ .1906להבדיל מן האופנה השלטת
במאה ה־ ,19שם אנדל דגש ברור על
הפרדה בין אזורי המגורים ,המלאכה,
המסחר והפנאי .עם השלמתו כלל
המתחם דירות מגורים ,מפעלים
זעירים ,אולם נשפים ,מועדון לנערות
יהודיות ואת משרדה של אגודת
המשוררים המקומית.
 100שנים לאחר מכן ,האקשה הופה

עדיין נחשב לאחת משכיות החמדה
של העיר .החצר הראשונה כוללת בית
קולנוע ,מסעדות ,בתי קפה ואת
התאטרון העממי ,Chamäleon Variété
שעל בימתו מועלות הפקות מגוונות.
החצר השנייה מורכבת מתאטרון נוסף
( ,)Hackesche-Hof-Theaterמרכז
תרבות יידיש ומשרדיהן של חברות
אדריכלים .את שאר החצרות ממלאות
חנויות בוטיק וגלריות פרטיות.
Rosenthaler Straße 40-41
www.hackesche-hoefe.com
Weinmeisterstraße :U8
Hackescher Markt :S5 ,S7

 .2בית שוורצנברג

Haus Schwarzenberg
כמעט דלת מול האקשה הופה
שוכן מתחם דומה ,אך עם זאת
שונה לחלוטין .החצר הפנימית של בית

Rosenthaler Straße 39
030-30872573
www.haus-schwarzenberg.org
Weinmeisterstraße :U8

מסלול  3מיטה :שוננפירטל

שוורצנברג לא עברה שיפוץ ולא
התמלאה בבתי קפה מעוצבים ,אלא
שימרה ככל שניתן את מראה לאחר
המלחמה ,והיא משקפת עידן שנמחק
כמעט לחלוטין מן ההיסטוריה של
בירת גרמניה.
בזמן השלטון הקומוניסטי הבתים סביב
החצר שימשו כדירות מגורים ,בתי
מלאכה ומשרדיהם של אולפני קולנוע
וטלוויזיה .אחרי נפילת החומה נותרו
הבניינים ריקים ,עד שקבוצת האמנים
 Dead Chickensפלשו אליהם ב־.1995
הם הקימו במקום גלריות וסדנאות,
וכיסו את קירות הלבנים החשופות
בציורי גרפיטי מרהיבים.
אמנים נוספים מגרמניה והתפוצות
הצטרפו לחצר ,הכוללת כיום בית
קולנוע עצמאי ,בר המארח הופעות
חיות ,חלל תערוכות השוכן במרתף,

גלריית אמנים יפנים ,וחנות-גלריה
המציגה ומוכרת את עבודותיהם של
חברי הקבוצה ושל יוצרים עצמאיים
נוספים.
ואם לא די בכך ,במתחם פועלים גם
שני מוזאונים קטנים ,המנציחים את
ההיסטוריה של המקום ,ועליהם נפרט
בהמשך.
גלריית המרתף
ה' ,22:00-18:00 :ו'-שבת22:00-16:00 :
הגלריה היפנית
ג'-ו' ,19:00-13:00 :שבת18:00-12:00 :
בית הקולנוע
א'-שבת1:00-13:00 :

בית שוורצנברג (עפר פרלמן)
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 .3מוזאון בית המלאכה
לעיוורים של אוטו וייט

מסלול  3מיטה :שוננפירטל

Museum Blindenwerkstatt
Otto Weidt
אוטו וייט היה בעליו של בית
מלאכה בו הועסקו חירשים
ועיוורים ,מתוכם כ־ 30יהודים .תחילה
עסק בהדבקת טפטים ,אך כאשר
ראייתו הידרדרה והוא עצמו התעוור,
הקים מפעל זעיר למברשות
ולמטאטאים.
כאשר יהודי ברלין החלו להישלח
למחנות במזרח ,השקיע וייט מאמצים
על מנת להגן על עובדיו ,לא פעם תוך
סיכון חייו .הוא מצא עבורם מקומות
מסתור ,זייף תעודות ושיחד קצינים
בוורמאכט .לבסוף זכה באישור שבית
המלאכה חיוני לצורכי המלחמה
והמקום ניצל ,וכך גם עובדיו .לאחר
המלחמה הקים בית יתומים עבור

ניצולי מחנות הריכוז.
בספטמבר  24 ,1971שנים לאחר מותו,
הוכרז כחסיד אומות העולם .המוזאון
הצנוע לזכרו מגולל את קורות חייו
בעזרת פריטי ארכיון שהותיר אחריו,
תצלומים וראיונות מוקלטים עם בני
חסותו .סיורים מודרכים בעברית זמינים
בתיאום מראש.
הכניסה חופשית
א'-שבת20:00-10:00 :
Rosenthaler Straße 39
030-28599407
www.blindes-vertrauen.de
Weinmeisterstraße :U8

 .4מרכז אנה פרנק

Anne Frank Zentrum
בשיתוף פעולה עם בית אנה
פרנק באמסטרדם ,נפתח
בברלין בשנת  1998מרכז דידקטי
לזכרה של הנערה שנרצחה בברגן
בלזן .בספטמבר  2002עבר למשכנו
הנוכחי.
היומן של אנה פרנק הפך זה מכבר
לאחד מסמלי השואה ,אולם הוא גם
מסמך תיעודי בעל ערך רב ,המתעד
באינטימיות תהליך התבגרות בלתי
אפשרי בתקופה החשוכה בהיסטוריה
המודרנית .תערוכת הקבע במקום
מאירה בזווית חדשה את הסיפור
הנודע ,ומעמידה את המבקרים
הצעירים מול הסוגיות עמן התמודדה
הנערה ההולנדית  -זהות וערכים מחד,
ואפליה והישרדות מאידך.
ג'-א'18:00-10:00 :
Rosenthaler Straße 39
030-288865610
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מוזאון בית המלאכה לעיוורים של אוטו
וייט ()Ted and Jen

www.annefrank.de
Weinmeisterstraße :U8
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מרכז אנה פרנק

 .5בית העלמין היהודי הישן

Alter Jüdischer Friedhof
בית הקברות שברחוב גרוסה
המבורגר היה בית הקברות
השני בוותיקותו ששירת את הקהילה
היהודית בברלין .הוא פעל משנת 1672
ועד  ,1827ונהרס סופית על ידי הגסטפו
ב־ .1943באפריל  ,1945שבועות ספורים
לפני כניעת גרמניה הנאצית ,בוצעו
באתר קבורות אחים לחיילי הוורמאכט
ולקורבנות ההפצצות מן האוויר.
מוערך כי  12אלף יהודים טמונים כאן
בקרקע .במקום מוצבת מצבה
משוחזרת לכבודו של משה מנדלסון,
מראשי תנועת ההשכלה היהודית,
שנקבר כאן ,יחד עם סרקופג המכיל
שרידים של הקברים ההרוסים.
בבניין הסמוך ,שנבנה ב־ ,1844שכן בית
האבות היהודי של הקהילה ,שחוסל

ב־ 1942עם קבלת ההחלטה על הפתרון
הסופי בוועידת ואנזה .צמוד לו ,בבניין
מספר  ,27עמד בית הספר היהודי
לבנים ,שמנדלסון נמנה עם מייסדיו.
הנאצים השתלטו על שני המבנים
והפכו אותם למחנה מעצר ,ממנו גורשו
היהודים למחנות ההשמדה.
הכניסה חופשית
אפריל-ספטמבר
א'17:00-8:00 :
ב'-ה'17:00-7:30 :
ו'14:30-7:30 :
אוקטובר-מרס
א'16:00-8:00 :
ב'-ה'16:00-7:30 :
ו'14:30-7:30 :
Große Hamburger Straße 26
030-880280
Weinmeisterstraße :U8
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 .6מוזאון הראמונס

120

Ramones Museum
להקת הפאנק הראמונס אולי
נוסדה בניו יורק ,אבל ככל
הנראה המעריץ מספר אחת שלהם
מגיע מברלין .פלוריאן היילר (Florian
 )Haylerאסף במשך שנים מאות
פריטים הקשורים ללהקה  -חלקם
יחידים במינם ,אחרים חסרי כל ערך -
והחליט לשתף אותם עם העולם.
בשנת  ,2005במלאת שנה למותו של
מייסד ההרכב ג'וני ראמון ,פתח את
הדלתות של מפעל חייו :המוזאון היחיד
בעולם המוקדש כל כולו ללהקה
האגדית.
על קירות המוזאון ניתן למצוא תמונות
ילדות של חברי הלהקה ,חולצות,
פוסטרים מכל תקופות פעילותה,
רשימות שירים ממעל  100הופעות

אותן פקד בעל הבית ,ופחות או יותר
כל מוצר שלוגו הלהקה הודפס על גביו.
המקום מארח הקרנות סרטים על
הראמונס ,הופעות חיות של גרסאות
כיסוי לראמונס ,הרצאות על הראמונס
וכן הלאה .ואם בתום הסיור תחושו
שטרם מיציתם את חוויית הראמונס,
אל חשש  -היילר דאג גם לחנות
מזכרות צמודה ,כדי שגם אתם תוכלו
להגדיל את אוסף מזכרות הראמונס
הפרטי שלכם.
א' ,18:00-12:00 :ג' ,ה'18:00-8:30 :
ו'20:00-8:30 :
שבת20:00-10:00 :
Krausnickstraße 23
030-75528890
www.ramonesmuseum.com
Oranienburger Tor :U6
Oranienburger Straße :S1 ,S2 ,S25

 .7בית הכנסת החדש
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Neue Synagoge
כמעט מכל רחבי מיטה ניתן
להבחין בכיפת הזהב המרהיבה
של בית הכנסת ,המתנשאת לגובה 50
מטרים ומסמנת את תור הזהב של
הקהילה היהודית בבירת גרמניה.
באמצע המאה ה־ 19מנתה הקהילה
היהודית של ברלין כ־ 28אלף נפשות.
בית הכנסת הישן של הקהילה ,בקרבת
האקשר מרקט ,נעשה צר מלהכיל את
כל החברים ,וב־ 20במאי  1859הונחה
אבן הפינה של המבנה .ב־ 5בספטמבר
 1866נערך טקס חנוכת הבניין,
בנוכחותו של קנצלר גרמניה אוטו פון
ביסמרק.
חזית המבנה ,הפונה לרחוב
אורניינבורגר ,מעוטרת באבנים
צבעוניות וטרה קוטה .האדריכל
פרידריך אוגוסט שטילר (Friedrich

 )August Stülerבחר בסגנון ניאו־ביזנטי
עם השפעות מוריות ,ומשני צדיה של
הכיפה הראשית מיקם שתי כיפות
קטנות יותר ,המאפיינות מסגדים.
באולם התפילה המרכזי הותקנו 3,200
מושבים.
בליל הבדולח ( 10-9בנובמבר )1938
נבזז בית הכנסת על ידי האספסוף
המוסת; קצין משטרה אמיץ אחד ,אוטו
בלגרט ( )Otto Bellgardtשמו ,מנע
בגופו מן ההמון להצית את בית
הכנסת .חמש שנים לאחר מכן ,בשיאה
של המלחמה ,כבר לא היה מי שימנע
מן המבנה לעלות בלהבות ,לאחר
שנפגע בפשיטה אווירית.
ב־ 1958נהרס רוב הבניין ,לאחר שהיווה
סכנה בטיחותית .עוד  30שנים חלפו
עד שהתחיל השיפוץ המיוחל,
כשהמבואה ,גרם המדרגות הראשי
ועזרת הנשים נבנו מחדש .אולם

בית הכנסת החדש ()Sarah Ewart
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התפילה הראשי מעולם לא שוחזר.
כיום פועל המקום כמרכז קהילתי יהודי
( ,)Centrum Judaicumהכולל מוזאון
היסטורי ,מרכז לימוד וארכיון .ניתן
לבקר בכיפת המבנה ולעמוד על
ההבדלים בין שרידי המבנה המקורי
לזה המשוחזר .בית הכנסת שב לפעול
כבית תפילה ומשמש את הקהילה
הקונסרבטיבית "קהילת שלום".
אפריל-ספטמבר א'-ב',20:00-10:00 :
ג'-ה' ,18:00-10:00 :ו'17:00-10:00 :
מרס ,אוקטובר א'-ב',20:00-10:00 :
ג'-ה' ,18:00-10:00 :ו'14:00-10:00 :
נובמבר-פברואר
א'-ה' ,18:00-10:00 :ו'14:00-10:00 :
Oranienburger Straße 28-30
030-88028316
www.cjudaicum.de/en
Oranienburger Tor :U6
Oranienburger Straße :S1 ,S2 ,S25

בין תרבות פופולרית לאמנות; DNA
 ,Galerieבה מציגים צלמי וידאו וסטילס
בינלאומיים;  ,Weißer Elefantלחובבי
אדריכלות ופיסול מודרני; KW Institute
לאמנות עכשווית ,בה ניתן לחזות
בעבודות יומרניות למדי לצד ביקור
בסדנאות אמנים.
שימו לב שהתערוכות בגלריות ,מעצם
טבען ,מתחלפות באופן תדיר .לעומת
ביקור במוזאונים הממוסדים ,סיור
גלריות טומן בחובו יתרון משמעותי -
רובן פתוחות לציבור חינם אין כסף,
ובימי חמישי אף נערכים ערבי פתיחה
מיוחדים ,לעתים עם כיבוד קל ויין.
Galerie Gerken
ג'-שבת18:00-12:00 :
Auguststraße 49
030-97894066
www.galerie-gerken.de
Galerie Deschler
ג'-שבת18:00-12:00 :
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Auguststraße
במהלך שנות ה־ ,90עשרות
אמנים ממערב ברלין העתיקו
את מגוריהם ופעילותם למזרחה של
העיר .רחוב אוגוסטוס ,היוצא מקליינה
רוזנטלר (Kleine Rosenthaler
 )Straßeבמזרח ומסתיים ברחוב
אורניינבורגר במערב ,התמלא בשנים
אלו בשורה ארוכה של גלריות,
המרכזות את מיטב הכוחות היצירתיים
בברלין ומהוות אבן שואבת לאמנים
מאירופה כולה.
בין הגלריות המומלצותGalerie :
 Gerkenלאמנות בינתחומית ,המציגה
ציורים ,פסלים ומיצגי וידאו; Galerie
 ,Deschlerהמייצגת מספר אמנים
גרמנים בולטים ,הבוחנים את הקשר

Auguststraße 61
030-2833288
www.deschler-berlin.de
DNA Galerie
ג'-שבת18:00-11:00 :
Auguststraße 20
030-28599652
www.dna-galerie.de/en
Weißer Elefant
ג'-שבת19:00-13:00 :
Auguststraße 21
030-28884455
KW Institute

ג'-ד' ,ו'-א':

 ,19:00-12:00ה'21:00-12:00 :

Auguststraße 69, 030-2434590
www.kw-berlin.de
Rosenthaler Platz :U8
Oranienburger Tor :U6

 .9החדר הנטוש

Der verlassene Raum
האנדרטה המרכזית לזכר יהודי
אירופה שנרצחו בשואה (ראו
עמ'  )68יוצרת במבט ראשון הלם
והשתאות .מצבות הבטון כאילו בולעות
את קיומו של המבקר ומותירות אותו
לתעות במבוך אינסופי ,מנותק מן
העולם שבחוץ.
לעומתה ,האנדרטה הצנועה הזו דוגלת
בגישה הפוכה של הנצחת הזיכרון.
האמן קרל בידרמן ()Karl Biedermann
יצר פסל ברונזה המתאר סצנה
שקפאה בזמן :שולחן ושני כסאות -
האחד מוטה קצת הצדה ,השני מושלך
על הרצפה .מי שסעד כאן הסתלק זה
עתה בחופזה במקרה הטוב ,או במקרה
הריאלי ,נלקח בכוח.
על הקרקע חרוטות מילות שיר פרי
עטה של המשוררת היהודייה ,זוכת
פרס נובל וילידת ברלין ,נלי זק"ש" :הו
בתי המוות  /שנבנו כמזמינים  /עבור
מארח שפעם היה אורח  /הו אצבעות

 /הנחות על מפתן הדלת  /כסכין בין
חיים למוות  /הו אתה צריחי ארובות /
הו אצבעות  /וגופת ישראל עולה
בעשן".
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החדר הנטוש

Koppenplatz
Rosenthaler Platz :U8

 .10בית הספר היהודי
הישן לבנות

Ehemalige Jüdische
Mädchenschule
בפברואר  2012פתח מחדש
את שעריו בית הספר היהודי
הישן לבנות ,הפעם כחלל תרבותי
לאמנות וגסטרונומיה .כיתות הלימוד
המשופצות מציגות תערוכות
מתחלפות של צלמים ,אדריכלים ואמני
מיצג .אולם ההתעמלות עבר מתיחת
פנים אף הוא והוסב למסעדת שף
עונתית המגישה מטעמים מן המטבח
הגרמני .המסעדה מחוברת לבר
אלכוהולי ולחדר אוכל כשר ,העורך
ארוחות מסורתיות בערבי שישי.
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בית הספר היהודי הישן לבנות ()Stefan Korte

בקומה השנייה ממוקם מוזאון המוקדש
למשפחת קנדי (,)Kennedy-Museum
משפחתו של נשיא ארצות הברית ג'ון
קנדי ,שבמהלך נאום שנשא ביוני 1963
במערב ברלין ,בעיצומה של המלחמה
הקרה ,אמר "אני ברלינאי" ,כאות
הזדהות של ארצות הברית עם מערב
גרמניה הדמוקרטית.
ג'-שבת18:00-11:00 :
Auguststraße 11-13, 030-33006070
www.maedchenschule.org
Oranienburger Tor :U6
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Kunsthaus Tacheles
במשך שני עשורים היה
"תכלס" אחד מסמלי תרבות
הנגד של העיר ברלין ,בו ביקרו כ־400
אלף תיירים מדי שנה .ב־ 5בספטמבר
 2012פונה מבנה הענק ,שאליו פלשו
קבוצות אמנים לאחר נפילת החומה,
שעריו ננעלו בפעם האחרונה ,ולאחר
שהדחפורים יבצעו את זממם ,יוקם על
חורבותיו מגדל דירות.

תולדות המבנה בראשית המאה ה־,20
עת נבנה כפסאז' שחיבר בין רחוב
אורניינבורגר לרחוב פרידריך (ראו עמ'
 ,)62שניים מן הרחובות ההומים בברלין.
הבניין התנשא לגובה חמש קומות,
התפרש על פני  9,000מטרים רבועים,
ומשני צדדיו פעלו עסקים קטנים.
במרוצת השנים שימש כחנות כל־בו
ענקית ,חלל תצוגה של חברת
התעשייה  ,AEGבניין משרדים עבור
איגוד העובדים של המפלגה הנאצית,
מטה אס אס ,מרכז בעלי מלאכה
ובית קולנוע .על אף שהבניין נפגע
בצורה קלה יחסית במלחמת העולם
השנייה ,הוא הוכרז כסכנה בטיחותית
על ידי רשויות גרמניה המזרחית ויועד
להריסה .בשנת  1980החל הפינוי;
כיפת המבנה פורקה ובית הקולנוע
נסגר .לפי התוכנית שאר המבנה
אמור היה להפוך לאבק עד אפריל
.1990
חודשיים לפני ההריסה המתוכננת,
קבוצה בשם "יוזמת האמנים תכלס"
( )Künstlerinitative Tachelesפלשה

Oranienburger Straße 54
030-2826185
www.kunsthaus-tacheles.de
Oranienburger Tor :U6
Oranienburger Straße :S1 ,S2 ,S25
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לבניין .הקבוצה ,שהורכבה מציירים,
מוזיקאים ,פסלים ,כוריאוגרפים ואמנים
שונים ,ניסתה למנוע את הריסת הבניין
באמצעות רישומו כאתר היסטורי,
וגייסה למאבקה מהנדס שמצא כי
מצבו של הבניין תקין .תוכניות הפינוי
הוקפאו לעת עתה.
עשרות האמנים ,שאת שמם המקורי
אימצו מן המילה היידית ל"תכלית",
חילקו ביניהם את החלל והקימו גלריות
ובתי מלאכה ,לצד מקומות לינה .הבניין
קם לתחייה עם סדנאות ,גלריות ,אולם
קולנוע ,מועדון הופעות ובר .כל
סנטימטר פנוי של בטון כוסה ביצירות
גרפיטי מרהיבות ,ובחצר הצמודה הוצגו
פסלים שנבנו מפסולת בניין ומחלקי
מכוניות.
בסוף שנת  2008הגיע לסיומו חוזה
השכירות עם הבעלים .בשל בעיות

כספיות ,החליט בנק נורדבנק,
שהמבנה הועבר לרשותו ,להציעו
למכירה .פינוי ראשון של הדיירים נקבע
לאפריל  ,2011אולם לא יצא לפועל.
כ־ 80אמנים הצהירו על סירובם
להתפנות והתבצרו במקום .במרס
 2012שלח הבנק מאבטחים לנסות
ולפנות את תכלס פעם נוספת ,דבר
שהוביל להפגנות בחזית המבנה,
שבעקבותיהן הורתה משטרת ברלין לא
לפנות לפי שעה את האמנים ,מחשש
לאלימות .כעבור חצי שנה כשלו
מאמצי המתנגדים והבניין פונה על
יושביו ויצירותיהם.

בית האמנות תכלס (עפר פרלמן)
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Brecht-Haus
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אם אתם מחפשים מנוחה קלה
מהמולת העיר הבלתי פוסקת,
פורום הספרות בבית ברטולט ברכט
יספק לכם את האתנחתה התרבותית
הדרושה .ב־ 1953העתיקו המחזאי
הנודע ורעייתו הלנה וייגל את כתובתם
לבית דירות נאה זה ,שנבנה באמצע
המאה ה־ .19היום ,קרן ברכט־וייגל
מחזיקה באוסף הנרחב ביותר של
יצירותיו ,ועורכת במעונם של בני הזוג
הקראות פומביות ,לצד סיורים
מודרכים.
לצד עבודותיו של ברכט ,מתקיימות
במקום הקראות של ספרות יפה
חדשה ,לרוב מלוות בדיונים ערים על
אמנות עכשווית ,פוליטיקה ותרבות.
בחודשי הקיץ פועלת מסעדה נחמדה
בחצר הבית ,שיש האומרים שהייתה
הנקודה האהובה על ברכט ,אשר
הספיק להתגורר כאן שלוש שנים
בלבד עד שהלך לעולמו מהתקף לב.
סיורים מודרכים בלבד ,מדי חצי שעה
א'( 18:00-11:00 :מדי שעה)
ג'15:30-14:00 ,11:30-10:00 :
ד' ,ו'11:30-10:00 :
ה'18:30-17:00 ,11:30-10:00 :
שבת15:30-10:00 :
Chausseestraße 125
030-2822003
www.lfbrecht.de
Naturkundemuseum :U6
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Sammlung Boros
גם מבט בוחן מבחוץ לא יעלה
על הדעת שבמבנה בטון אפור
ומסיבי זה ,המתנשא לגובה של חמש

קומות ,כמעט ללא פתחים ועם חרכים
קטנים המשמשים כחלונות ,שוכנת
אחת הגלריות היוקרתיות בברלין.
המבנה תוכנן ב־ 1942במטרה לשמש
מקלט מהפצצות אוויריות לכ־2,000
מתושבי העיר .בתום המלחמה ,בימי
השלטון הסובייטי ,פעל כמחסן מזון.
בזכות הטמפרטורות הנמוכות ששררו
בו ,אופסנו בצל קורותיו בעיקר פירות
טרופיים שיובאו מקובה ,ואלה העניקו
למקום האפרורי את הכינוי המחויך
"בונקר הבננות".
עם איחוד העיר הפך למועדון טכנו,
הסגנון המוזיקלי שפרח בברלין בשנות
ה־ .90בין קירות הבטון הגסים
והחשוכים התקיימו רייבים המוניים,
מסיבות מין וסאדו־מאזו ,עד שלעירייה
נמאס .בתואנה כי המקום אינו בטיחותי
משום שאין בו הספקת חשמל ויציאות
חירום ,ירד המסך על עידן נוסף בחייו
של הבונקר ,והוא שב לעמוד דומם.
אספן האמנות כריסטיאן בורוס
( )Christian Borosהחיה את המקום
ב־ 2003כשהפך אותו לחלל תצוגה של
אוספו הפרטי .שיפוץ הבניין החל שנה
לאחר מכן ,אך נמשך זמן רב ,מאחר
שייעודו המקורי היה לעמוד בפני
פשיטות אוויריות ,ולא היה קל לשבור
קירות בטון בעובי שניים ושלושה
מטרים .כחלק מהשיפוץ החליט בורוס
לבנות לעצמו פנטהאוז בשטח 1,000
מטרים רבועים על גג המבנה ,שם הוא
מתגורר עם אשתו.
ב־ 2008נפתחה התערוכה הראשונה,
שכללה עבודות של אמנים בינלאומיים,
המתייחסות למרחב ולחלל ,וכמה מהן
עוצבו והוכנו במיוחד בעבור ממדי
הבונקר .לקראת התערוכות הבאות,
עוצב הבונקר עצמו ושופץ כדי להתאים
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המבורגר באנהוף ()visitBerlin © Günter Steffen

לעבודות ,הכוללות פסלים ,גופי תאורה
ומיצגים.
התערוכות מתחלפות בתדירות
אקראית ,כיאה לעסק פרטי שקובע
את מדיניותו באופן עצמאי ,ושב
ומדגיש שאינו מוזאון .הביקור במקום
אפשרי רק בתיאום מראש ומותנה
בסיור מודרך בן שעה וחצי בגרמנית או
באנגלית.
Reinhardtstraße 20
030-27594065
www.sammlung-boros.de
Oranienburger Tor :U6

 .14מוזאון ההיסטוריה
הרפואית

Berliner Medizinhistorische
Museum
תערוכת הקבע במוזאון,
"בעקבות החיים" ,מקיפה 300
שנים של היסטוריה רפואית ,וסוקרת
את המבט המשתנה של האנושות על
הגוף האנושי לאורך הדורות דרך
התפתחות מדע הרפואה .האוסף
מורכב מ־ 750פריטים פתולוגיים ,שלעין
רגישה ייראו מורבידיים למדי :מכונות
הנשמה עתיקות ,שלדים של חולים
כרוניים ועוברים בצנצנות פורמלין .כמו
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אנדרטת חומת ברלין ()visitBerlin © Günter Steffen

כן ,אוצר המוזאון תערוכות זמניות
המוקדשות לפיתוחים ולגילויים חדשים
בתחום .מדי שבת בשעה  15:00נערך
במקום סיור מודרך באנגלית.
א' ,ג' ,ה'-ו'17:00-10:00 :
ד' ,שבת19:00-10:00 :
Charitestraße 1
030-450536122
www.bmm-charite.de
Oranienburger Tor :U6

 .15המבורגר באנהוף
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Hamburger Bahnhof
בתום פרויקט חידוש ארוך,
נפתחה מחדש תחנת הרכבת
הישנה להמבורג בנובמבר 1996
כ"מוזאון לאמנות עכשווית" (Museum
 .)für Gegenwartהמבנה המרשים
נבנה בסגנון ניאו־קלאסי באמצע המאה

ה־ 19כאחת מתחנות הרכבת
הראשונות בברלין ,אולם כבר ב־1906
מידותיו היו צרות מלהכיל את כמות
הנוסעים והוא הוסב למוזאון לתחבורה
ולבנייה.
לאחר המלחמה עמד בשטח המפורז
בין הגרמניות ונותר בשיממונו עשרות
שנים .ב־ 1984העבירה ממשלת גרמניה
המזרחית את החזקה על הבניין
לעיריית ברלין ותהליך שיקומו החל;
כעבור שלוש שנים נמסר לניהולה של
קרן המורשת התרבותית הפרוסית,
ובחלוף שנתיים נוספות נבחרה תוכניתו
של האדריכל יוזף פאול קלייהוס
( ,)Josef Paul Kleihuesשביקש להקים
במקום מוזאון קונספטואלי רב תכליתי.
באולם המבואה המרווח מוצגות
תערוכות מתחלפות מרתקות מתוך
אוסף הגלריה הלאומית

 .16אנדרטת חומת ברלין

Invalidenstraße 50
030-39783411
www.hamburgerbahnhof.de
Naturkundemuseum :U6
Hauptbahnhof :S3 ,S5 ,S7

הכניסה חופשית
א'-שבת
אפריל-אוקטובר19:00-9:30 :
נובמבר-מרס18:00-9:30 :
Bernauer Straße 111-119
030-467986666
berliner-mauer-gedenkstaette.de/en
Bernauer Straße :U8

מסלול  3מיטה :שוננפירטל

( ,)Nationalgalerieהמוקדשות לשינויים
באופן הייצוג של האמנות ,משנות ה־60
ועד היום .בקומת הקרקע של האגף
המערבי של חצר הכבוד (Cour
 )d'Honneurמוצגת תערוכת קבע
מעבודותיו של אמן האוונגרד הגרמני
יוזף בויס ( .)Joseph Beuysבאגף
המזרחי של המבנה פועלת מסעדת
שף עונתית ובסמוך לה אולם כנסים,
כשבתווך מצויות גלריות קטנות
המשמשות לתערוכות מיוחדות.
א' ,18:00-11:00 :ג'-ו'18:00-10:00 :
שבת20:00-11:00 :

Gedenkstätte Berliner Mauer
רחוב ברנאואר (Bernauer
 ,)Straßeהמסמן את הגבול בין
השכונות ודינג ומיטה ,שימש במשך 45
שנים גם קו הגבול המדיני בין גרמניה
המערבית למזרחית .החומה שנמתחה
לאורך הרחוב הייתה כטריז בחייהם של
תושבים משני צדי המתרס; ממזרח
עמדו בנייני המגורים וממערב מדרכה
ועצים .היא השחיתה את המרחב
העירוני ,הפרידה בין קרובים וחברים,
והנציחה מצב פוליטי שנראה בלתי
פתיר.
ב־ 9בנובמבר  ,1999יום השנה העשירי
לנפילת החומה ,נחנך מרכז מחקר
ותיעוד לקורבנותיה .שנה לאחר מכן
הוא הועבר אל "קפלת ההתפייסות"
( ,)Kapelle der Versöhnungשהוקמה
על חורבותיה של כנסיית קהילתית
שפוצצה על ידי הקומוניסטים מכיוון
שהפריעה להם בפטרולים.
במרכז ניתן לעיין במידע רב על הרקע
הפוליטי וההיסטורי שהוביל למלחמה
הקרה ,תצלומים ,סרטי וידאו ואף
הקלטות רדיו מקוריות (בגרמנית)
ששודרו בעת בניית החומה .אנדרטה
באורך  1.4קילומטרים הוקמה על
מתווה הגבול הישן וכוללת בתוכה את
שרידי החומה שנותרו על תילם ברחוב
ברנאואר.
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Arcotel Velvet.17

מלונות מיטה :שוננפירטל

חזית עתידנית למראה של קיר זכוכית
ותאורת ניאון מהווה את שער הכניסה
למלון אופנתי עם  85חדרים וסוויטות,
המעוצבים בשיק מינימליסטי ומרוהטים
בנוחות מקסימלית .מסעדת השף
המקומית ,Lutter & Wegner ,מציעה
מטבח אוסטרו־הונגרי עילאי ,והבר
 Velvetנודע בזכות הקוקטיילים
המשובחים שלו .אינטרנט אלחוטי
בתשלום.
Oranienburger Straße 52
030-2787530
www.arcotelhotels.com/en

ApartHotel Residenz.18
am Deutschen Theater
מלון דירות שלושה כוכבים בסמוך
לתאטרון הגרמני ,במיקום שקט ונוח
למשפחות ולאנשי עסקים .החדרים
מרווחים ,עם מטבח מאובזר ושירותים
גדולים .ילדים עד גיל שלוש אינם
נדרשים בתשלום נוסף .במקום חנייה
בתשלום ( 10יורו ליום בלבד) ,שירותי
כביסה לאורחים ואינטרנט אלחוטי
חופשי .ניתן לקבל את ארוחת הבוקר
בחדר ללא עלות נוספת.
Reinhardtstraße 27a-31
030-2800810
www.aparthotel-residenz.de

The Weinmeister .19
מלון בוטיק ברמת ארבעה כוכבים,
פופולרי בקרב מעצבים ,מוזיקאים
ואנשי מדיה ,הודות לעיצוב האלגנטי,
השירות מסביב לשעון ,האינטרנט
החופשי ומחשבי ה־ iMacבכל אחד
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אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

מ־ 88החדרים .בקומת הקרקע פועלים
בר ולאונג' ,ואילו על הגג  -לצד מכון
הספא  -נמצא בר נוסף ,למוזמנים
בלבד.
Weinmeisterstraße 2
030-7556670
www.the-weinmeister.com

Amano Hotel .20
באופן רשמי ,זהו מלון ברמת שלושה
כוכבים בלבד ,אולם חוויית האירוח
גבוהה הרבה יותר .החדרים קטנים
יחסית ,אך מצוחצחים ,מעוצבים בקווים
נקיים ,ארוחת הבוקר מצוינת והשירות
אדיב ויעיל .על העדר חדר כושר
ובריכת שחייה מפצים בית הקפה על
הגג ,האינטרנט החופשי ,סיורי האייפוד
וקונסולת המשחקים המותקנת בכל
חדר .בחירה מעולה לזוגות ולחברים
שיצאו לחופשה מרגיעה ,פחות מתאים
למשפחות.
Auguststraße 43
030-8094150
www.amanogroup.de/en

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

Arte Luise .21
Kunsthotel
בית מלון בוהמייני קמעה ,בו כל אחד
מ־ 50החדרים עוצב על ידי אמן מקומי
אחר ,והתוצאה היא חגיגה צבעונית של
אמנות וקיטש .האגף הישן שוכן במבנה
מראשית המאה ה־ 19וכולל כמה
חדרים זולים יותר עם שירותים
משותפים ,בעוד הבניין החדש -
שבנייתו הושלמה ב־ - 2003משקיף על
הרייכסטאג שמעבר לנהר .המחיר
משתנה בהתאם לגודל ופאר החדר ,ונע
בין  39ל־ 210יורו .ארוחת בוקר מוגשת
במסעדה הסמוכה בתוספת תשלום.
Luisenstraße 19
030-284480
www.luise-berlin.com

Hotel Adelante .22
מלון ארבעה כוכבים פשוט ולא נוצץ,
שבוחר לשים את חוויית השירות
והאירוח לפני עיצוב כזה או אחר.
החדרים גדולים ,ממוזגים ,עם אינטרנט
חופשי ומיטות נוחות .שוכן ברחוב צדדי,
אך במרחק הליכה ממרבית האתרים
באזור ,והצוות המשפחתי יעשה הכל
כדי שתרגישו בבית .הנחות משמעותיות

למזמינים ברגע האחרון דרך האתר.
Borsigstraße 1
030-20095060
www.hotel-adelante.de

Circus Hotel .23
מלון אקולוגי לצעירים בלב אזור
רוזנטלר פלאץ הנהנתני .בין מעלותיו
הירוקות די להזכיר שכל הניירות במקום
ממוחזרים ,התאורה מבוססת על נורות
חוסכות אנרגיה ,האשפה מופרדת
לפחים שונים ,ואין מיזוג אוויר  -גורם
מזהם ביותר ,לטענת בעל הבית.
החדרים מעוצבים בצבעים חמים
ומרוהטים בפריטים משוקי הפשפשים
של העיר .הצוות ידידותי ,מסעדת המלון
מגישה מטעמים מקומיים והחצר
הפנימית היא פינה מושלמת להירגע.
תחנת הרכבת התחתית ממוקמת פחות
מ־ 100מטרים מדלת הכניסה .מעבר
לכביש פועל אחיו הקטן של המקום,
 ,Circus Hostelהמציע חדרים
משותפיםואת ארוחת הבוקר
המשתלמת בשכונה.

מלונות מיטה :שוננפירטל

Arte Luise Kunsthotel

Rosenthaler Straße 1
030-20003939
www.circus-berlin.de
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מסעדות מיטה :שוננפירטל

)Gambrinus (Simon Doggett

Weinbar Rutz .24

Zagreus Projekt .25

לסועדים המדקדקים בענייני יין מומלץ
להזמין שולחן במסעדתו של השף
הצעיר ראלף זאקרל .הבקבוקים
מיובאים מצרפת ,מאיטליה ,מספרד,
מאוסטריה ומארצות הברית ,אך יש גם
יינות גרמניים .זאקרל מקפיד להשתמש
במוצרים טריים בלבד ,ומשלב את
האווירה המסורתית של המטבח
הברלינאי יחד עם הפתעות מרעננות:
ראש עגל במרינדה מלווה בסרדינים
מטוגנים ,דג שד הים שלוק על מצע
של ארטישוק ברוטב עגבניות ,או ניוקי
בתפוחי אדמה ומרווה .להרפתקנים
מוצע תפריט "הפתעה" בן שלוש או
ארבע מנות ,בו אתם משאירים את
גורלכם וחיככם בידי המלצרים.

גלריית אמנות המשלבת ארוחת גורמה
רבת מנות כחלק מהתערוכה .מדי
חודשיים מזמין השף והאוצר אולריך
קראוס אמן אחר ליצור מיצג ייחודי
בפרויקט ,הממוקם במרתף של בית
דירות מסוף המאה ה־ .19יחד הם
יוצרים תפריט בהשראת עבודת
האמנות ,והמבקרים מוזמנים לשכור
כיסא לאורך השולחן המשותף ולסעוד
במרכז היצירה.

Chausseestraße 8
030-24628760
www.rutz-weinbar.de
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עד  10יורו לאדם |

Brunnenstraße 9A
030-28095640
www.zagreus.net

Gambrinus .26
הזמן כאן כאילו עמד מלכת .הבר
האפלולי וחדר האוכל מוכתם הניקוטין
הפכו כבר מזמן למעין חוף מבטחים
למקומיים שעדיין מתעקשים לגור

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

באזור ,למרות מגיפת הג'נטריפיקציה
המתחוללת בו .שבו והזמינו בנחת מרק
כופתאות כבד ולאחר מכן קציצות
בשר עם תפוחים וכרוב אדום.
Krausnickstraße 1
030-2826043
www.gambrinus-trifft-bacchus.de

מסעדת חושך ,המנוהלת על ידי צוות
עיוורים וממחישה את החיים ללא חוש
הראייה .חלל המסעדה שרוי באפילה
מוחלטת; לשולחן תובלו בידי אחת מן
המלצריות ,את הסכו"ם עליכם למצוא
בעצמכם ,ואת מהות חמש המנות
הנכנסות לפיכם תיאלצו לנחש .רק
הקפה מוגש בבר מואר ,שם תוכלו
לדעת אם ה"בליינד דייט" שלכם עבר
בהצלחה .האוכל עצמו כלל לא רע,
שילוב מוצלח של מטבח גרמני עם
השפעות צרפתיות .המחיר לא זול ,אך
הכסף הולך למטרה ראויה.
Saarbrücker Straße 36
030-74749123
www.noctivagus.com

Restauration Tucholsky .28
מסעדה בנוסח מזרח ברלין הישנה,
העומדת כחומה בצורה בין החנויות
והברים האופנתיים ההולכים
ומשתלטים על הסביבה .המקום נקרא
על שמו של הפובליציסט היהודי הידוע
קורט טוכולסקי ,שנודע בכתביו
החריפים שבהם יצא חוצץ נגד
הנאציזם .התפריט מציע מנות גרמניות
טיפוסיות דוגמת כבד עגל ,קציצות
כרוב ממולא בבשר ותפוחי אדמה,

Torstraße 189
030-2817349
www.restauration-tucholsky.de

Nola’s .30
בית קפה מסעדה מוכר ואהוב בפארק
ויינברג .בחודשי הקיץ המרפסת
מתמלאת בכיסאות נוחים המשקיפים
על השקיעה ,ואילו בחורף כולם
מתקבצים פנימה ללגום כוס שוקו
מהבילה .כך או כך ,האווירה תמיד
לבבית ומלאה במשפחות מקומיות
ובאורחים .בימי ראשון נערך בראנץ'
מסורתי על טהרת המטבח השוויצרי.
Veteranenstraße 9
030-44040766
www.nola.de

מסעדות מיטה :שוננפירטל

Dunkelrestaurant .27
Nocti Vagus

וברך חזיר מבושלת .היצע היין מפתיע
בגיוונו עם יינות מרחבי תבל :קליפורניה
וצ'ילה ,דרום אפריקה ואוסטרליה.

Aufsturz .31
מסבאה טיפוסית ,ללא תפריט רציני
בשביל להיקרא מסעדה ,וחסרת
אווירה תוססת דיה כדי לבלות כאן
ערב .המקום מציע לא פחות מ־100
בירות מחולקות לקטגוריות שונות,
כולל כמה סוגים המתחלפים אחת
לחודש .המטבח מנפק מנות גרמניות
סטנדרטיות ,שממלאות את הבטן
במידה הנדרשת בין בירה לבירה.
במרתף נערכות מעת לעת הופעות
חיות (פרטים באתר).
Oranienburger Straße 67
030-28047404
www.aufsturz.de
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קניות מיטה :שוננפירטל
Absinth Depot .33
במולדתו שוויץ נתפש האבסינת כסם
חיים המחזק את הגוף ,בעוד בקרב
הבוהמה בפריז יצא לו שם של משקה
רומנטי ויצרי .ריכוז האלכוהול מרקיע
השחקים וטענות בדבר סכנת
התמכרות גרמו לכך שעד שנת 1915
"הפיה הירוקה" הוצאה מחוץ לחוק
במדינות רבות באירופה .החנות הקטנה
הזו מציעה עשרות בקבוקים של סוגי
אבסינת שונים ,כמו גם כוסות ,כפות
ואביזרים נוספים לרקיחת המשקה
המשכר.
Weinmeisterstraße 4
030-2816789
www.erstesabsinthdepotberlin.de
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השוכנת במרתף מלא בריח מתוק
ואווירה נוסטלגית .אם תגיעו בשעה
הנכונה ,תזכו לראות את בני הזוג
היאלמר וקטיה עומלים מאחורי הציוד
המיושן ,רוקחים עוד ממתק חד פעמי.
Oranienburger Straße 32
030-44055243
www.bonbonmacherei.de

Neurotitan .35
גרם מדרגות מכוסה בגרפיטי ובאמנות
רחוב מוביל אל הקומה הראשונה של
בית שוורצנברג (ראו עמ'  )116ואל
החנות־סדנה־גלריה המדוברת ,המציגה
לראווה ולמכירה את עבודותיהם של
היוצרים הפועלים במקום ,הנוטים לצד
האוונגרדי של האמנות.

Bonbonmacherei .34

Rosenthaler Straße 39

מעל  30סוגי סוכריות תוצרת בית
מוכנות ונמכרות בחנות הצנועה הזו,

030-30872576
www.neurotitan.de

קניות מיטה :שוננפירטל

Bonbonmacherei

Wunderkind Vintage .36
וינטג' ללא החלק הלא נעים של וינטג'
 נבירה של שעות בין עשרות פריטיםבאיכות מפוקפקת בשביל לדלות
פנינה בודדת .לכאן מגיעות מיטב
החולצות והשמלות שעברו סלקציה
נוקשה בחנויות הבוטיק של המעצב
וולפגנג יופ במינכן ובמילאנו ,המתמחה
בשחזור סגנונות קלאסיים משנות ה־60
וה־ .70את החיסכון בזמן השיטוט בין
חנויות יד שנייה תיאלצו לשלם במחיר.
Tucholskystraße 36
030-28041817
www.wunderkind.de

HUT up .37
בגדי תינוקות ,כובעים ,תיקים ,צעיפים,
סריגים ופריטים דקורטיביים לבית -
כולם סרוגים מצמר .איכות החומרים
גבוהה ,העיצובים נקיים ופשוטים

ומשלבים צבעים סולידיים עם
אלמנטים היתוליים חינניים .כל
הפריטים תוצרת יד ומוכנים בכמות
מוגבלת.
Oranienburger Straße 32
030-28386105
www.hutup.de

Do You Read Me?! .38
חנות ספרים מקצועית לעיצוב ,אופנה
ותרבות עכשווית .עיצוב הפנים השחור
המבריק מבליט את הוויטרינות
העמוסות בספרים ובמגזינים ,בהם ניתן
לעלעל כאוות נפשכם מבלי שמישהו
יורה להפסיק לגעת בסחורה .השקיות
המעוצבות של החנות הן סמל סטטוס
בקרב הסטודנטים המקומיים.
Auguststraße 28
030-69549695
www.doyoureadme.de
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Bar Tausend .39

חיי לילה מיטה :שוננפירטל

ללא כל שילוט או תאורה אפשר היה
לפספס בקלות את המקום ,לולא היה
זה אחד המועדונים הפופולריים בברלין.
דלת כניסה מברזל מאחורי מסילת
הרכבת עומדת בניגוד גמור לחלל
העתידני שבפנים :פסלי זכוכית ,קירות
פלדה בוהקים ותפאורה שכאילו
נלקחה מסרט קולנוע .הבר הומה יפים
ויפות וברחבה מתנגנים צלילי האוס
ודאבסטפ עד עלות השחר.
Schiffbauerdamm 11
030-27582070
www.tausendberlin.com

B-Flat .40
מאבות המזון של סצנת הג'אז
הברלינאית .בכל אחד מערבי השבוע
עולים לבמה אמנים מקומיים
ובינלאומיים ,ובימי רביעי נערך ג'אם
סשן פתוח לקהל .רבים וטובים הופיעו
כאן מאז שהמקום נוסד ב־ :1995הזמר
האמריקני הארי קוניק ג'וניור,
הפסנתרנית היפנית אקי טקסה,
הגיטריסט קורט רוזנווינקל ,הסולנית
ג'ודי ניימאק ,המלחין היווני מיקיס
תאודוראקיס ("זורבה היווני") ועוד.
Rosenthaler Straße 13
030-2833123
www.b-flat-berlin.de

KingSize .41
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השם של הבר הזערורי הנ"ל קצת
מטעה ,אולם הוא נודע כאחת הנקודות
האיכותיות במיטה לבילוי של ערב
מהנה .הבר בורך בכל המשקאות
הנכונים ,והדי ג'יי המקומי מצליח
לחולל נסים בנוגע לגמישות האנושית
ברחבה הצפופה .הכניסה לא מסומנת;

שמרו נפשכם ממלכודת התיירים
 Oskar Wildeהסמוכה.
Friedrichstraße 112b
www.kingsizebar.de

Kaffee Burger .42
כמצופה מעיר שההתחכמות היא לחם
חוקה ,ב"קפה בורגר" לא תמצאו קפה
או המבורגר אחד לרפואה .למרות
שמדי פעם נערכים כאן ערבי קריאה
של שירה יידית ,זהו בראש ובראשונה
מועדון שמח במיוחד ,עם מסיבות
שמושכות תיירים לצד מקומיים .יש
הטוענים שהעיצוב מחריד והמוזיקה
מיינסטרימית מדי ,אבל בדבר אחד
אפשר להיות בטוחים :הבר הארוך,
שעוד בשנות ה־ 30שימש כר פורה
לדיונים מהפכניים ,הוא המקום
המושלם לפגוש ולהכיר זרים מוחלטים.
Torstraße 60
030-28046495
www.kaffeeburger.de

August II .43
הבעלים והברמן בקיר אטמקה ייסד
לאונג' בר מהודר ,בו לוגמים שמפניות
מבעבעות ,נהנים ממוזיקת האוס
עדכנית ומעשנים סיגריות ארוכות תחת
הנברשת העצומה .פתוח עד מאוחר,
במיוחד למי שמעוניין להירגע כראוי
מעוד ערב פתיחה של אחת הגלריות
הסמוכות.
Auguststraße 2

176-61802379

Neue Odessa .44
דוגמה מובהקת לשינוי החד שעבר
הרובע בשני העשורים האחרונים :בתי
המגורים הישנים שופצו או נהרסו ,ואת

חיי לילה מיטה :שוננפירטל

Kaffee Burger

מקומם תפסו ברים טרנדיים הנפתחים
ונסגרים תדיר .בקהל כאן לא תמצאו
מהגרים מאודסה ,אלא בעיקר צעירים
שיכולים להרשות לעצמם את
המשקאות היקרים.
Torstraße 89
030-92125732
www.neueodessabar.de

( Cookiesראו עמ'  )78החיו מחדש את
הבר ,שבימי גרמניה המזרחית נודע
כחביב על סוכני שטאזי .הקוקטיילים
כאן משובחים  -בעיקר ביחס לעיר
שבורכה במעט מאוד כישרון בתחום.
התרכובות תוצרת בית נהדרות ,כמו גם
הקלאסיקות המוכנות בדיוק מרבי .נסו
את גרסת המקום לווייט ראשן או את
המוחיטו השחור.

Melody Nelson Bar .45

Novalisstraße 2

בני זוג צרפתים־גרמנים שנפגשו
כשעבדו יחד מאחורי הדלפק ב־

017-77446751
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ארמון ובית תמחוי
בברלין יש הכל מהכל :מאות מוזאונים ,אלפי ברים ומועדונים,
מיליוני מבקרים ,אבל גם חובות של עשרות מיליארדי יורו
המאיימים על כלכלת העיר

כלכלה
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ברלין היא אחת הערים המשגשגות
ביותר באירופה מבחינת תיירות.
לאחר שעקפה בשנים האחרונות את
וינה ,ברצלונה ומדריד ,נתנה כעת
קפיצה נוספת קדימה ,ועם  22.3מיליון
לינות ב־ 2011דחקה את רומא מן
המקום השלישי .רק לונדון ,עם 45
מיליון לינות ,ופריז ,עם  33.9מיליון,
מושכות יותר מבקרים ממנה.
ענף התיירות ,על  160אלף מקומות
העבודה שהוא מספק ,הוא תחום
התעסוקה הגדול ביותר בעיר .מגמה
זו צפויה להמשיך ולהתפתח בעזרת
קונגרסים ,קונצרטים ואירועי ספורט,
כאשר עד  2020שואפים קובעי
המדיניות להגיע ל־ 30מיליון לינות
בשנה .אך האם זהו המודל הנכון
בעבור עיר הבירה הגרמנית?
בעקבות בידודה של ברלין המערבית
בגרמניה המזרחית בין השנים
 ,1989-1961ולאחר קריסתה המהירה
של כלכלת גרמניה המזרחית עם
נפילת החומה ,איבדה העיר חלק ניכר
ממקורות הייצור שלה .לפני מלחמת
העולם השנייה הייתה ברלין עיר
התעשייה הגדולה ביותר בגרמניה,
שסיפקה עשרות אלפי מקומות
עבודה הודות לחברות בעלות שם
עולמי כמו  Siemens, Borsigו־.AEG
מעיר התעשייה הגדולה הזאת נותר
בשנות ה־ 90רק מקרה סעד .ממתחמי
הייצור לא שרד כמעט מאום .בעוד

הבנקים של שנות ה־ 50היו מרוכזים
בעיקר בפרנקפורט ,וחברות הביטוח
הגדולות ,כגון  Allianzו־ DKVקבעו
את מושבן במינכן או בקלן ,הבירה
המחולקת נאלצה לבסס את קיומה
על תהילת העבר ועל תקוות העתיד.
כעיר־מדינה ,חובה של ברלין נוסק אל
מעל  60מיליארד יורו ,והיא נמנית עם
פושטות היד שבפדרציות הגרמניות.
מצב הכלכלה היציב בגרמניה מיטיב
כמובן גם עם הבירה ,אף כי מומחים
מעריכים את הדינמיקה הכלכלית
בכללותה כמועטה בלבד .אמרתו
המפורסמת של ראש העירייה המכהן,
קלאוס ווברייט (,)Klaus Wowereit
כי ברלין היא "ענייה אך סקסית",
נשמעת בינתיים שחוקה ונטולת ברק.
על מנת להוציא את העיר מן המשבר
נדרשות גישות חדשות.
העיר ,על כל פנים ,מבקשת להיפטר
במהרה מתדמית הבילויים והחגיגות,
שהרי מטרופולין אינו יכול להיבנות
לאורך זמן רק על אמנים ,על
מתמחים חסרי פרוטה ועל גרפיקאים
המאכלסים את בתי הקפה עם
המחשבים הניידים שלהם .מסע יחסי
הציבור הנוכחי לקידום הכלכלה
המקומית לא מעמיד עוד בקדמת
הבימה את חיי הלילה ,את האמנות
או את התרבות ,אלא מנסה לשווק
את המבנה התעשייתי בר הקיימא.
תקווה ראשונה נעוצה באופנוע של

כלכלה
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 ,BMWשייצורו ערק ממינכן למפעל
ברובע שפנדאו ,בתוספת 1,900
מקומות עבודה.

הכלכלה החדשה
ארמון ובית תמחוי ,זוהי ההגדרה
המדויקת למצבה המיוחד של
הכלכלה הברלינאית שני עשורים
לאחר איחוד גרמניה .ברלין עדיין

כלכלה
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נמנית עם ערי הבירה הזולות בעולם
המערבי ,ומחירי השכירות למגורים
ולמשרדים רחוק שנות אור מאלה
שבמוסקבה או בלונדון .כך הדבר גם
ביחס לערים גרמניות ,דוגמת ערי
מחוז בבאדן־וירטמברג ,שחברות
תעשיית המכוניות והחשמל הגדולות
ממוקמות בהן ,והן עוקפות את הבירה
במדד מחירי הדירות.
עדיין ניתן למצוא בברלין דירות בנות
 30מטרים רבועים להשכרה ב־195
יורו ,עם שירותים חיצוניים בחדר
המדרגות וכיור עלוב עם צינור

מקלחת לשעת חירום ,אולם פנינים
שכאלו הולכות ונעלמות במהירות.
בינתיים היכו משקיעים בינלאומיים
בברזל החם ורכשו בלוקים שלמים
של בניינים .מוקדי הביקוש מתרכזים
במיטה ,בשרלוטנבורג ,בפרנצלאואר
ברג ובחלקים מקרויצברג .התפתחויות
אלו ,שנחשבות רגילות למדי בערי
בירה אחרות בעולם ,מעוררות דאגה
בברלין המשוסעת .ברכותיה של
הכלכלה החדשה פוסחות על רבים,
ביניהם אלו שהפסידו בתמורות שחלו
בברלין המזרחית ,עובדי תעשייה
לשעבר בגיל הביניים ,פועלי סרט נע
שהיגרו מחלקה המערבי של העיר,
ושוכרי דירות ותיקים החוששים
מפינוי.
אפילו התיירות המשגשגת נחשבת
כסכנה לאורח החיים האלטרנטיבי
ברבעים כמו קרויצברג .מנקודת מבט
זו ,חלקים גדולים של מיטה
ופרנצלאואר ברג עברו ג'נטריפיקציה
קיצונית .נצנוצן של עגלות תינוקות
יקרות בכניסות הבתים הישנים
ששופצו בהשקעה ניכרת היא סממן
לצמיחתה הראויה לציון של תערובת
טיפוסית בברלין ,זו המורכבת מקרב
מעמדות ומקרבות רחוב.
בטווח הבינוני והארוך ,סיכוייה
הכלכליים של העיר אינם גרועים.
האם יהיה צורך להקריב לשם כך את
האווירה המיוחדת השוררת
ברחובותיה על מזבח הקפיטליזם?
שאלה זו תלויה רבות בפרטי
ההתפתחויות הרבגוניים .הכלכלה
הברלינאית ,שעד היום הייתה שם
נרדף לאנשי תקשורת ,אינטרנט
ותרבות בשכר רעב ,עשויה להיראות
אחרת לחלוטין בעוד עשור.

פוטסדאמר פלאץ

טירגארטן
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בית תרבויות העולם

טירגארטן
הריאה הירוקה של העיר פינת אתר הבנייה הגדול באירופה
הרחובות הסובבים את טירגארטן ( ,)Tiergartenהפארק העירוני הגדול בברלין
והשני בגרמניה כולה ,מהווים מפלט מן הכרך הסואן .המדשאות הרחבות והגנים
המעוצבים של הפארק עצמו ,כמו גם השדרה המטופחת שבה שוכנות מרבית
השגרירויות הזרות ,עומדות בניגוד מוחלט להמולה של פוטסדאמר פלאץ  -שער
הכניסה לרובע וסמלה של ברלין ההיי־טקיסטית ,של גורדי שחקים ואורות ניאון.
שני הפכים מוחלטים ברובע אחד קטן ,במקום שעד לפני כמה עשורים היה שממה
עזובה .פארק טירגארטן אמנם נוסד בשנת  ,1527אך ב־ ,1945לאחר הקרב על
ברלין בין הצבא האדום לשארית הוורמאכט ,לא נותר ממנו דבר .אחרי המלחמה,
העצים שעוד נותרו עומדים נכרתו על מנת לשמש להסקה ,ובאדמה הטרשית
גודלו תפוחי אדמה יקרי ערך למען התושבים המורעבים.
עם הקמת החומה באוגוסט  1961נמתחה "רצועת מוות"  -אזור חיץ מפורז ועגום
ברוחב כמה מאות מטרים  -בין טירגארטן המערבית למיטה המזרחית .שני
תהליכים התרחשו אז במקביל :מהגרים רבים התיישבו בשכונה ,בעיקר בצדה
הצפוני הגובל בוודינג ( ,)Weddingבעוד מדרום לפארק הלך ונשלם פרויקט
הקולטורפורום היומרני ,תשובתה של גרמניה המערבית לאי המוזאונים שנותר
מאחורי מסך הברזל .ייסוד גרמניה המאוחדת ב־ 1990הביא לתנופה נוספת של
האזור עם שיקומה של פוטסדאמר פלאץ ,אותה כיכר אולטרה־מודרנית.
רחוב  17ביוני ( ,)Straße des 17. Juniהמשכה המערבי של שדרת אונטר דן לינדן
(ראו עמ'  ,)56חוצה את הפארק ממזרח למערב .בקצהו המזרחי נמצאת אנדרטת
המלחמה הסובייטית ,ובמרכזו ניצב עמוד הניצחון של ברלין .שמה של הדרך מציין
את מרד הפועלים של גרמניה המזרחית ב־.1953

עמוד הניצחון
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Potsdamer Platz
כיכר פוטסדאם הייתה לבה
הפועם של ברלין הישנה ,צומת
סואן שזכה למעמד כמעט אייקוני,
בדומה לכיכר פיקדילי שבלונדון או
לכיכר טיימס הניו יורקית .יחד עם כיכר
לייפציג הסמוכה (,)Leipziger Platz
כיכר פוטסדאם פרחה בשנות ה־20
וה־ 30של המאה הקודמת ,והייתה
לסמל חיי הלילה הנהנתניים של
רפובליקת ויימאר.
הכיכר קרויה על שמה של העיר
השכנה פוטסדאם ,ומציינת את הדרך
ההיסטורית אל בירת מחוז ברנדנבורג.
עד מלחמת העולם השנייה ניצבו
מסביב לכיכר בתי מלון מפורסמים,
בית הכל־בו הידוע של ורטהיים,
וקולומבוסהאוס (- )Columbushaus

146
פוטסדאמר פלאץ ()Jorge Lascar

בניין משרדים מודרני בן  10קומות
שתוכנן על ידי האדריכל הנודע אריך
מנדלסון ( ,)Erich Mendelsohnובו
מערכת מיזוג האוויר הראשונה
בגרמניה .תחנת רכבת מרכזית שכנה
כאן ,ואפילו אחד הרמזורים הראשונים
באירופה.
הפצצות המלחמה החריבו כל חלקה
טובה באזור .חומת ברלין חצתה את
הכיכר לשניים ובמשך ארבעה עשורים
היא הייתה לשטח הפקר בין מזרח
למערב .עם איחוד הגרמניות ב־,1990
עמדה בפני הממשל החדש הזדמנות
פז ליצור מרכז עסקים חדש בטבורה
של הבירה .הסנאט של ברלין חילק
את האזור לארבעה חלקים ,שכל אחד

מהם נמכר למשקיע אחר :תאגיד
הרכב דיימלר־קרייזלר ,חברת סוני (ראו
הרחבה בהמשך) ,והמיליארדר אוטו
בייסהיים; החלק הרביעי הוא פארק
קולונאדן ( ,)Park Kolonnadenהמורכב
ממספר מבנים מסחריים .בשנת 1994
עלו על הקרקע הדחפורים והעגורנים,
ופוטסדאמר פלאץ הפכה לאתר
הבנייה הגדול באירופה.
הכיכר המחודשת מושכת בין  70אלף
ל־ 100אלף מבקרים מדי יום .לצד
מגדלי המשרדים ,נבנו במקום תחנות
רכבת תחתית ועילית ,מרכז
קניות גדול (Potsdamer
 )Platz Arkadenומוקדי
בילוי .זהו עדיין אתר תיירותי
יותר מאשר מרכז עירוני

טבעי ,אולם עם בנייני המגורים הקמים
ברגעים אלו ממש ,האופי המקומי של
הכיכר צפוי להתחזק.
Potsdamer Platz 1
www.potsdamerplatz.de/en
Potsdamer Platz : U2
Potsdamer Platz : S1 ,S2 ,S25
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Sony Center
המטה של חברת סוני באירופה
הוא המבנה המרהיב ביותר
בכיכר פוטסדאם החדשה .בשנת 2000
הושלם המתחם ,המשלב זכוכית
ופלדה ,שמעליו מרחפת כיפה דמוית
אוהל ,שתוכננה בהשראת הר פוג'י
ביפן .בצל תקרת הניאון ניצבים שבעה
בניינים המתפרשים על פני 132,500
מטרים רבועים .בבניין הגבוה מכולם,
המתנשא ל־ 103מטרים ,שוכנים
משרדיה של חברת הרכבות הגרמנית
"דויטשה באן".
במקום חנויות רבות ,מרכז כנסים ,בית
מלון ,בנייני משרדים ומתחם בתי
קולנוע ו־ .IMAXמומלץ לבקר בשעות
הערב ,שעה שהכיפה מוארת בתאורה
צבעונית ומרהיבה.
Potsdamer Straße 4
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 .3לגו לנד

Legoland
"קוביות קטנות  -רעיונות
גדולים"  -הסיסמה המדויקת
שלהלן מקדמת את פניהם של
המבקרים בפארק הלגו של ברלין.
ואכן ,כאשר חוצים את שערי הכניסה
נגלה עולם שלא ישאיר אף ילד אדיש:
קופסת לגו בגודל  3,500מטרים רבועים,
הכוללת טירת דרקונים ,מפעל משוכלל
ואולם קולנוע בארבעה ממדים .גם
העיר המארחת זוכה לכבוד הראוי ,עם
גרסאות לגו לחומת ברלין ,האקשה
הופה ,שער ברנדנבורג ,הרייכסטאג
וקתדרלת ברלין .כמו כן ,לא נפקד
מקומן של מסעדת הלגו ,סדנת הלגו,
וחנות הלגו  -ממנה אתם צפויים לצאת
בקנס כבד.
המחיר ,אגב ,הוא נקודת התורפה
העיקרית בפארק השעשועים .בילוי
משפחתי כאן מתחיל בפרידה מסכום
לא מבוטל בקופות הכרטיסים ונמשך

לאורך כל אחת מן האטרקציות ,בה
מוצע משהו אחר למכירה ,כיאה
לפארק מסחרי .ניתן להוזיל עלויות
על ידי רכישת כרטיסים באתר
האינטרנט.
א'-שבת19:00-10:00 :
(כניסה אחרונה ב־)17:00
030-3010400
Potsdamer Straße 4
legolanddiscoverycentre.de/berlin/en

 .4יוהאן קוניג

Johann König
הגלריה פתחה את שעריה
בכיכר רוזה לוקסמבורג
שבמיטה ב־ 2002וכעבור ארבע שנים
עברה למשכנה הנוכחי 540 :מטרים
רבועים של חלל תעשייתי ,הנראה
מנותק למדי מן הבניינים השכנים.
האולם הפנימי צבוע כולו בלבן ,ונראה

 .5קולטורפורום

Kulturforum

מתחם ייחודי זה של מוזאונים,
גלריות והיכל קונצרטים היה
בתכנון שנים רבות .בעקבות חלוקת
ברלין ,התקיימה בשנת  1958תחרות
אדריכלים להקמת מרכז תרבותי

מסלול  4טירגארטן

Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

במבט ראשון צנוע ולא מזמין ,אך
המציאות לא יכולה להיות שונה יותר -
צפו ליצירות מונומנטליות ודרמטיות,
בין אם מדובר בפסלים ,ציורים או
מיצגי מולטימדיה .בנוסף ,הגלריה
מארחת ערבי הרצאות והופעות חיות;
חפשו את לוח האירועים המלא באתר
האינטרנט.
ג'-שבת18:00-11:00 :
Dessauer Straße 6-7
030-26103080
www.johannkoenig.de
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

לגו לנד)(© Legoland Discovery Centre Berlin

149

מסלול  4טירגארטן

במערב העיר ,שנותקה מן המוזאונים
והתאטראות שנותרו אי־שם במזרח.
התוכניות הראשונות הוגשו עוד בשנות
ה־ ,60אך הבניין האחרון הושלם רק
ב־ .1998לא כולם התלהבו מן התוצאה
סופית ,וביקורת רבה נשמעה על
האסתטיקה האדריכלית של המתחם.
כיום ,ניתן לומר שהחזון התגשם;
הקולטורפורום מעניק תשובה מודרנית
הגונה לאי המוזאונים הפרוסי (ראו עמ'
 ,)94וברלין המאוחדת הרוויחה שני
מרכזי אמנות ותרבות עשירים.
ניתן לרכוש כרטיס כניסה מוזל לכל
המוזאונים שבמתחם ,בכל אחת מן
הקופות במקום.
Matthäikirchplatz
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .6המוזאון לכלי נגינה
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Musikinstrumenten-Museum
בבניין הסמוך למשכנה של
התזמורת הפילהרמונית של
ברלין ( )Berliner Philharmonieמוצג
אוסף מרתק של כלי מיתר ,כלי הקשה,
פסנתרים וכלי נשיפה ,המכסים
היסטוריה מוזיקלית בת  400שנים.
פריטים מעניינים בתצוגה כוללים
צ'מבלו בארוקי ,כלי מקלדת המפיק
צלילים בפריטה על מיתר ,שהיה שייך
ללא אחר מיוהאן סבסטיאן באך,
פורטה־פיאנו עליו ניגן המלחין קרל
מריה פון ובר ,וחלילים מחצרו של
פרידריך הגדול .כמו כן מוצגים כלים
קלאסיים מתקופות שונות.
מדי שבת בשעה  11:00נערכת במוזאון
הדגמה חיה של הכלים המוזיקליים,
המסתיימת ברסיטל בן  20דקות של
העוגב התזמורתי הגדול באירופה.

ההשתתפות בסיור כרוכה בתשלום
נוסף ,אך הופכת את הביקור במוזאון
לחוויה אינטראקטיבית ומעניינת פי
כמה.
א' ,שבת,17:00-10:00 :
ג' ,ד' ,ו' ,17:00-9:00 :ה'22:00-9:00 :
Tiergartenstraße 1, 030-2541178
www.mim-berlin.de
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .7מוזאון הקולנוע

Filmmuseum Berlin
סיור אל תולדותיו של הקולנוע
הגרמני ,שהביא למסך הבד את
זרם האקספרסיוניזם ובמאים מוערכים
כאריך פון שטרוהיים ,פריץ לאנג ,וים
ונדרס וריינר וורנר פאסבינדר .אוסף
המוזאון מורכב ממעל מיליון צילומי
סטילס ,כ־ 30אלף תסריטים 60 ,אלף
תוכניות 20 ,אלף כרזות וארכיון של
 9,000סרטים  -גרמניים וזרים ,אילמים
ומדברים.
הקשר ההדוק בין ברלין להוליווד זוכה
לתשומת לב מיוחדת .מרלנה דיטריך,
הסופרסטארית הבינלאומית הגדולה
ביותר שיצאה מגרמניה ,קמה לתחייה
באגף המוקדש רק לה .בתערוכה ניתן
לחזות בתלבושותיה המפוארות,
במכתבים ,בקטעי וידאו ,בתצלומים
ובראיונות מוקלטים עם הדיווה ,שקנתה
את עולמה ביצירת המופת מ־,1930
"המלאך הכחול".
נקודות עניין נוספות כוללות את
התפאורה מתוך הסרט החשוב ביותר
שהופק בזמן רפובליקת ויימאר,
"הקבינט של ד"ר קליגרי" .חדר אחר
מוקדש לעבודתה השנויה במחלוקת
של לני ריפנשטאהל ,היוצרת האהובה

על יוזף גבלס ,שסרטיה "אולימפיה"
ו"ניצחון הרצון" היוו הישגים קולנועיים
מרשימים ,אך בד בבד ,שירתו היטב
את מכונת התעמולה הנאצית.
ג'-ד' ,ו'-א' ,18:00-10:00 :ה'20:00-10:00 :
Potsdamer Straße 2
030-3009030
www.deutsche-kinemathek.de
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .8המוזאון לאמנות
דקורטיבית

Kunstgewerbemuseum
החדרים של ארמון קופניק
( )Schloss Köpenickהבארוקי,
שנבנה עבור בני בית הוהנצולרן באמצע
המאה ה־ ,16מארחים עתה אוסף נאה
ביותר של אמנות דקורטיבית ורהיטים
מסוגננים ,החל מימי הביניים ועד שלהי
המאה ה־.20
הפריטים בתערוכת הקבע מגוונים :חפצי
נוי מקרמיקה ,תכשיטים ,זכוכית

דקורטיבית ,ריהוט עתיק וכלי כסף .כלי
הבית היומיומיים האלה שופכים אור
חדש על התפתחות האמנות השימושית
ומקומה בחיי החברה הגבוהה .מוצג
מסקרן בהקשר זה הוא העתק מדויק של
אגן הטבילה של הקיסר ברברוסה,
שמהווה דוגמה מרשימה לטכניקות
העילאיות של נפחי התקופה.
החדרים שבקומת המרתף מוקדשים
לאמנות מאוחרת ,כגון אר־נובו ובאוהאוס.
שימו לב לעבודותיהם של צמד המעצבים
האמריקנים צ'רלס וריי איימס (,)Eames
שהשפיעו רבות על העיצוב התעשייתי
המודרני .חלק נוסף מוקדש לעיזבון
משפחת גְ וּולף ( ,)Guelphשושלת אצולה
גרמנית־בריטית ,הכולל כתבי תפילת
קרדו ("אני מאמין") בזהב ובכסף.
א' ,שבת ,18:00-11:00 :ג'-ו'18:00-10:00 :
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מוזאון הקולנוע ()Deutsche Kinemathek-Hans Scherhaufer

Tiergartenstraße 6
030-2662951
www.smb.museum/kgm
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25
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 .9ספריית האמנות
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Kunstbibliothek
מעל  400אלף כותרים על
תולדות האמנות האירופית
מסודרים על מדפי ה"קונסטביבלוטק",
מן המוסדות החשובים בתחום
בגרמניה .הספרייה מכילה דוגמאות של
עיצוב גרפי ,כרזות ,כתבי יד מסוגננים,
גילופים דקורטיביים ,ציורים ,רישומים
ומחסן תלבושות.
פריטים בודדים מוצגים דרך קבע
בחדרי הקריאה ,אולם רובו של האוסף
מוצג בתערוכות מיוחדות המתחלפות
תדיר.
ה' ,20:00-10:00 :ו'-ד'18:00-10:00 :
Matthäikirchplatz 6
030-266424242
www.smb.museum
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .10המוזאון להדפסים
ולרישומים
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Kupferstichkabinett
עם  110אלף רישומים ,סקיצות
וציורים בצבעי מים ופסטל,
ה"קופפרשטיכקבינט" אוצר את אחד
האוספים הנרחבים בתבל של אמנות
אילוסטרטיבית ושל כתבי יד מאוירים.
במוזאון נערכות תצוגות מתחלפות
המוקדשות לתהליכי ההדפס ,הרישום
והעיצוב הגרפי .המוצגים ,השמורים
היטב בתאי זכוכית מיוחדים ,כוללים
פריטים מתקופת הרנסנס ומימי
הביניים .אל תחמיצו את סדרת
הרישומים שיצר בוטיצ'לי לקומדיה
האלוהית של דנטה ,ואת כתבי היד
המאוירים של רבי־אמן כקרל פרידריך
שינקל ,אלברכט דירר ופבלו פיקאסו.

א' ,שבת18:00-11:00 :
ג'-ו'18:00-10:00 :
Matthäikirchplatz 8
030-2662951
www.smb.museum
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .11הגלריה הלאומית החדשה

Neue Nationalgalerie
בניין הזכוכית המרהיב הזה
נבנה ב־ 1968על פי עיצובו של
האדריכל הגרמני־אמריקני לודוויג מיס
ון דר רוהה (Ludwig Mies van der
 ,)Roheממייסדי הסגנון הבינלאומי .כל
הקירות בקומת הכניסה עשויים זכוכית,
ואור טבעי ממלא את החלל ומשתקף
מן הרצפה המבריקה והשחורה של
המבנה.
המוזאון מארח אוסף מרשים של
אמנות מודרנית ומתמקד בקוביזם,
אקספרסיוניזם ,באוהאוס וסוריאליזם.
בין האמנים הבולטים שעבודותיהם
מוצגות ניתן למצוא את פיקאסו,
ארנסט לודוויג קירשנר ,פאול קלה,
אוטו דיקס ,לוצ'יו פונטנה ,איב קליין
ואחרים.
תחת הכותרת "זמנים מודרניים",
מציגה הגלריה החדשה אוסף עשיר
של קלאסיקות מודרניות ,עם דגש על
ציורים ופסלים מן המחצית הראשונה
של המאה ה־.20
א' ,שבת18:00-11:00 :
ג' ,ד' ,ו'18:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :
Potsdamer Straße 50
030-266423040
www.smb.museum/nng
Mendelssohn-Bartholdy-Park :U2
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הגלריה הלאומית החדשה ()Philipp Eder

 .12גמאלד־גאלרי

Gemäldegalerie
"גלריית התמונות" ,בתרגום
חופשי ,מאגדת אוספים שהוצגו
משני צדי הגבול בזמן המלחמה הקרה.
זוהי אחת מגלריות האמנות החשובות
בגרמניה ,עם אוסף מקיף של ציורים
אירופיים מן המאה ה־ 13ועד המאה ה־.18
ראשיתו של האוסף בחצרו של פרידריך
הגדול ,חובב אמנות מושבע ,והוא הלך
והתרחב עם השנים הודות לרכישת
יצירות נוספות ,אך גם לא מעט בזכות
שלל מלחמה וביזות מתוכננות היטב.
הגלריה מתהדרת בטכניקה מדעית
להצגת היצירות ולשמירתן באורח
אופטימלי .כל חדר במקום מתרכז בנושא
אחד ומכיל את עבודותיהם של עד
חמישה יוצרים ,המייצגים סגנון או תקופה
בתולדות האמנות.
שבעה חדרים מוקדשים לאמנים גרמנים,
ביניהם לוקאס קראנאך האב ,הנס

הולביין ואלברכט דירר ,הנחשב גדול
הציירים ואמני התחריט ברנסנס הגרמני.
תערוכה אחרת מציגה את יצירות
המופת של אמנים מאיטליה  -בוטיצ'לי,
טיציאן ,ג'וטו ורפאל ,כמו גם את
עבודותיהם של המאסטרים מארצות
השפלה :פטר פאול רובנס ,יאן ברויגל
האב ,יאן ון אייק ואחרים .אוספים קטנים
יותר מוקדשים לאמנים מצרפת ,מספרד
ומבריטניה.
אגפים מעניינים נוספים כוללים חדר
המציג חמש גרסאות שונות של המדונה
על פי רפאל ,והחדר האוקטגוני ,ובו אוסף
יצירות רמברנדט השני בגודלו בעולם.
ג'-ד' ,ו'-א' ,18:00-10:00 :ה'20:00-10:00 :
Matthäikirchplatz 4
030-266423040
www.smb.museum/gg
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25
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Diplomatenviertel
בסוף המאה ה־ ,19האזור
שממערב לכיכר פוטסדאם
ומדרום לפארק התפתח כאתר
המועדף על שגרירויות של מדינות
זרות .שיאו היה בשנות ה־ 30של המאה
הקודמת ,שעה ש־ 37מתוך  52הנציגויות
הזרות והשגרירויות בברלין שכנו כאן,
כמו גם  28קונסוליות.
במלחמת העולם השנייה מרבית
המבנים נחרבו ,ועד איחוד גרמניה
הרובע נזנח לאנחות .ב־ 1999שטפה
תנופת בנייה את הרובע ,שהודות
ליצירתיות אדריכלית ,הפך בשנית
לאחת הנקודות הנאות בעיר .שימו לב
למבנים המרשימים של שגרירויות
אוסטריה ()Stauffenbergstraße 1
והודו (,)Tiergartenstraße 17
לארכיטקטורה המודרנית של משכן
השגריר המקסיקני
( )Klingelhöferstraße 3ושל מתחם
המדינות הנורדיות (,)Rauchstraße 1
וכן לבומבסטיות הפשיסטית של
שגרירות איטליה ()Hiroshimastraße 1
ויפן ( ,)Hiroshimastraße 6שנבנו
ב־ 1938ו־ ,1943בהתאמה.
Potsdamer Platz :U2
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

 .14ארכיון הבאוהאוס ומוזאון
העיצוב
Bauhaus-Archiv Museum für
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Gestaltung
על אף תקופת פעילותו הקצרה
( )1933-1919ונדודיו בין ויימאר,
דסאו וברלין ,ניתן לומר בפה מלא
שהבאוהאוס היה הסגנון המשמעותי
ביותר בעיצוב ,באדריכלות ובאמנות

במהלך המאה ה־.20
בבניין שתוכנן על ידי לא אחר מוולטר
גרופיוס ( ,)Walter Gropiusמייסד בית
הספר "באוהאוס" ומחלוצי הסגנון
הבינלאומי ,שוכן ארכיון הבאוהאוס
הגדול ביותר עלי אדמות .המדפים של
הספרייה הצמודה עמוסים ביותר מ־26
אלף ספרים ,מגזינים ,כתבי יד
ומכתבים.
תחת אותה קורת גג פועל מוזאון
העיצוב ,שתערוכתו הקבועה מציגה
מודלים ארכיטקטוניים ,רהיטים ויצירות
אמנות שנעשו על פי עקרונות הסגנון.
בין הפריטים הנודעים אפשר למצוא
מנורת באוהאוס ואת כיסא הבאוהאוס
הנודע ,שעוצב על ידי מנהל סדנת בית
הספר ,מרסל ברויאר ()Marcel Breuer
ההונגרי ,ב־ .1925כמו כן ,מוצגים עוד
כ־ 250אביזרים מעוצבים לעילא לבית
ולמשרד.
אפילו אם אינכם סטודנטים לעיצוב
ומעולם לא התעניינתם באדריכלות,
הביקור במוזאון מרתק ומאיר רעיונות
ותפיסות שהשפיעו יותר מכל על
העיצוב בן זמננו .בחנות הצמודה
(והיקרה להחריד) אפשר לרכוש
צעצועים ,מכשירי כתיבה וכלי מטבח
שיעניקו לכל דירה מעט מן הסגנון
הבינלאומי.
ד'-ב'17:00-10:00 :
Klingelhöferstraße 14
030-2540020
www.bauhaus.de
Nollendorfplatz :U1 ,U2 ,U3 ,U4

 .15טירגארטן

Tiergarten
ראשיתו של הפארק ביער
ששימש את הנסיך האלקטור
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טירגארטן ()visitBerlin © Wolfgang Scholvien

(בעל זכות לבחור את הקיסר)
מברנדנבורג כאתר ציד ,ומכאן שמו -
"גן החיות" .בשנות ה־ 30של המאה
ה־ 19הפך המקום לפארק ציבורי,
ולקראת סוף אותה מאה נוספה לו
שדרה רחבה ,שעוטרה בפסלי מדינאים
ושליטים .כיום משמש הפארק מקום
קיט לתושבים ,לתיירים הרוצים לתת
מנוחה לרגליהם ,ולמשפחות טורקיות
המבלות כאן במנגל של יום ראשון.
במזרח הפארק שוכן אגם נחמד בשם
 Neuer Seeולידו מצבות זיכרון לשני
מנהיגי "מרד ספרטקוס" ,הפוטש
הקומוניסטי הכושל בשלהי מלחמת

העולם הראשונה :רוזה לוקסמבורג
( )Rosa Luxemburgוקרל ליבקנכט
( .)Karl Liebknechtליבקנכט ,מנהיג
המפלגה הקומוניסטית ,הכריז בנובמבר
 1918על הקמת הרפובליקה
הסוציאליסטית החופשית ,כשעתיים
אחרי שפיליפ שיידמן הכריז
ברייכסטאג על ייסוד הרפובליקה
הגרמנית .החיכוך היה בלתי נמנע;
בינואר  ,1919לאחר שבוע של מהומות,
דיכאו חיילי הצבא את המרד ומנהיגיו.
לוקסמבורג וליבקנכט נרצחו
ורפובליקת ויימאר יצאה לדרך.
במרכז הפארק מתנשא "עמוד הניצחון
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זיגסזוילה),
ֶ
של ברלין" (,Siegessäule
המנציח את הניצחון הפרוסי על
דנמרק ב־ .1864המונומנט נחנך רק
בחלוף תשע שנים ,לאחר ניצחונה של
פרוסיה על אוסטריה במסגרת מלחמת
שבעת השבועות .בעקבות ניצחון זה
והישגים צבאיים נוספים ,הוחלט לעטר
את ראש העמוד בדמותה המוזהבת
של ויקטוריה ,אלת הניצחון .בעת
הקמתו ניצב העמוד מול בניין
הרייכסטאג ,אך בשנת  ,1939כחלק מן
התכנון המחודש של העיר ברלין על ידי

המפלגה הנאצית ,הוחלט להעתיקו
לכיכר במרכז פארק טירגארטן,
שתוכננה על ידי אלברט שפר .למי
שכוחו במותניו ,כדאי לטפס ב־285
המדרגות הלולייניות לראש האנדרטה
כדי לזכות במראה עוצר נשימה של
מרחבי ברלין.
גלעד נוסף הניצב בפארק הוא
"אנדרטת המלחמה הסובייטית"
(,)Sowjetisches Ehrenmal
שהוקמה בשנת  ,1945זמן קצר לאחר
כיבוש העיר על ידי הצבא האדום.

 .16גן החיות של ברלין

Zoologischer Garten Berlin
גן החיות הוותיק בגרמניה,
שפתח את שעריו ב־ ,1844הוא
אחד מאתרי הבילוי המשפחתיים
האהובים בעיר ,עם כשלושה מיליון
מבקרים בשנה ,והוא כולל גם מתקני

מסלול  4טירגארטן

האנדרטה מורכבת מאכסדרת עמודים
המסודרים בחצי גורן ,ובמרכזה פסל
של חייל סובייטי .משני צדיה מונחים
תותחי "הוביצר" וזוג טנקי  ,T-34אשר
שימשו בכיבוש העיר .בחזית האנדרטה
נכתב ברוסית" :לזכרם הנצחי של
הגיבורים שנפלו בקרב נגד הפשיסטים
הגרמנים הכובשים ,ולמען חירותה
ועצמאותה של ברית המועצות" .בברלין
שתי אנדרטאות נוספות לזכר  80אלף
חיילי הצבא האדום שנפלו בקרב על
ברלין :בפארק טרפטו (Treptower
 )Parkוברובע פנקו (.)Pankow
הכניסה חופשית
Straße des 17. Juni 100
Hansaplatz :U9
Tiergarten :S5 ,S7 ,S75

שעשועים ,מסעדות ובתי קפה.
הגן מתפרס על פני כל הפינה הדרום
מערבית של טירגארטן .עד מלחמת
העולם השנייה התגוררו כאן אלפי
בעלי חיים ,אולם עד סוף  1945שרדו
רק  91מהם .היום הגן משמש כבית
ל־ 137אלף חיות מ־ 1,400מינים ,רובן
נהנות מתנאי גידול אופטימליים
ומסביבה הקרובה ביותר לטבע.
במקום פועל גם אקווריום ,המכיל 9,000
מיני דגים ,זוחלים ,דו חיים ,אלמוגים
ושאר שוכני מעמקים .משם מוביל גשר
לאזור הזוחלים ,בו שורצים תנינים,
לטאות ענק ,נחשים וצבים.
זמני ההאכלה משתנים ממחלקה
למחלקה ומתפרסמים באתר
האינטרנט .ניתן להזמין סיורים
מאורגנים באנגלית לקבוצות של
חמישה אנשים לכל הפחות.
א'-שבת
 21במרס 14-בספטמבר19:30-9:00 :
 15בספטמבר 25-באוקטובר19:00-9:00 :
 26באוקטובר  20 -במרס17:00-9:00 :
אקווריום
א'-שבת18:00-9:00 :
Hardenbergplatz 8
030-254010
www.zoo-berlin.de
Berlin Zoologischer Garten :U9 ,U2
Berlin Zoologischer Garten :S75 ,S46 S7

,S5

 .17ארמון בלוו

גן החיות של ברלין ()Adam Mantios

Schloss Bellevue
בצפון הפארק ,על גדת הנהר,
על פני שטח של  200דונמים,
שוכן הארמון ,שנבנה כמעון הקיץ של
הנסיך אוגוסטוס פרדיננד מפרוסיה,
אחיו הצעיר של המלך פרידריך השני.
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הארמון הלבן הבוהק עוצב על ידי
האדריכל פיליפ דניאל באומן כמבנה
הניאו־קלאסי הראשון בגרמניה .הוא
מורכב ממבנה ראשי בן שתי קומות
גבוהות עם גמלון מרכזי הנתמך בשורה
של עמודים קורינתיים מעוטרים .הגמלון
עצמו מציג דמויות מגולפות באבן חול
המייצגות חקלאות ,ציד ודיג .לעומת

הבניין המרכזי ,שני האגפים הצדדיים,
המכונים אגף "הגברות" ואגף
"השפרה" ,פשוטים בסגנונם ובמראם.
בפנים ,יצר האדריכל קרל גוטהרד
לנגהנס אולם נשפים עוצר נשימה,
שאירח אינספור אירועים נוצצים
במהלך המאה ה־.19
מאז בנייתו ב־ 1786ועד ייסוד רפובליקת

Spreeweg 1
Hansaplatz :U9
Bellevue : S5 ,S7 ,S75

 .18בית תרבויות העולם

ויימאר שימש הארמון כמשכנם של בני
משפחת המלוכה .אחרי מלחמת
העולם הראשונה שכן כאן המוזאון
לאתנולוגיה ,ובזמן הרייך השלישי הוסב
לבית אירוח עבור מבקרים רמי מעלה.
במלחמת העולם השנייה ספג הארמון
פגיעות קשות .עבודות השחזור נמשכו
בין  1954ל־ ,1959ובסופן הוכשר המקום

Haus der Kulturen der Welt
בצפון הפארק ,ממש על גדות
השפרה ,ניצב בניין בעל
ארכיטקטורה יוצאת דופן ,שזכה לכינוי
ההולם" :הצדפה ההרה" .המקום,
הידוע כיום בפסטיבלי הג'אז הנערכים
בו (ראו עמ'  ,)28החל את דרכו
במטרה שונה לגמרי ,עת נבנה בסוף
שנות ה־ 50כמוצג אמריקני בתחרות
האדריכלית  .Interbauלאחר מכן
הפך סמל לחופש ,בעיקר בתקופת
המלחמה הקרה ,עת שימש כאולם
קונגרסים .לאחר נפילת חומת ברלין
שונה ייעודו פעם נוספת ,ובתום שיפוץ
מקיף ,כעת מתקיימים בו קונצרטים
ותצוגות המביאים את מגוון תרבויות
תבל לציבור הגרמני.
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כמשכנו המשני של נשיא גרמניה ,לצד
וילה האמרשמידט שבבירה בון .לאחר
איחוד גרמניה ,ארמון בלוו הפך לביתו
הרשמי של הנשיא
( .)Bundespräsidentב־ 1994נבנה
מדרום לארמון בניין קטן ,עשוי זכוכית
וגרניט שחורה ,בו שוכנים משרדים
ממשלתיים ומגוריהם של כמה מאנשי
הסגל.
למרבית הצער ,המקום אינו פתוח
לקהל ,אך ההתרשמות החיצונית ממנו
אינה כרוכה בדבר מלבד זמן פנוי.

א'-שבת19:00-10:00 :
John-Foster-Dulles-Allee 10
030-39787175
www.hkw.de/en
Hauptbahnhof : S3 ,S5 ,S7 ,S9 ,S75
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Ritz Carlton

מלונות טירגארטן
Ritz Carlton .19
פנינה מלונאית נוצצת בלב פוטסדאמר
פלאץ ,המורכבת מ־ 303חדרים ו־40
סוויטות ברמת חמישה כוכבים .אם
תבקשו להשתכן בחדרים
האקסקלוסיביים שבקומה העשירית,
תקבלו יחס אישי ומיוחד :בטרקלין
הצמוד ,העמוס בנברשות מפוארות
ובעיטורי זהב ,יעמדו לרשותכם כל
העת עובדים חייכנים ,שיגישו לכם
שלוש ארוחות ביום ,מלוות בכוס
שמפניה ,כמובן.
החדרים מתהדרים בשלל חידושים
טכנולוגיים ,כגון מסכי מגע האחראים
על הסטת הווילונות ועל כיבוי האור
והדלקתו .במלון פועל ספא מהודר,
160

אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

הכולל בריכה וסאונה ,וניתן לקבל בו
גם עיסויים וטיפולי פנים .מסעדת
הבראסרי בקומת הכניסה מגישה את
כל התענוגות שיש למטבח הצרפתי
להציע.
Potsdamer Platz 3
030-337777
www.ritzcarlton.com

Grand Hyatt Berlin .20
מלון מודרני לעילא ,בסגנון מינימליסטי
ועם שיק מאופק .במלון  342חדרים,
מהם  16סוויטות ו־ 51חדרים בקטגוריית
 ,Grand Clubהמספקים שירותי צ'ק־
אין נפרדים ,חדר פרטי לארוחת בוקר
ואולמות מיוחדים לפגישות .כמה מן

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

הליכה ממרכזי קניות ובילוי .הצוות
האדיב ישמח לעזור בכל נושא ,וידוע
ביכולתו להשיג כרטיסים מעולים
להצגות ולאופרות החמות בעיר.
Budapester Straße 25
030-26960
www.pullmanhotels.com

Tiergarten .22
Novotel Berlin Am

החדרים משקיפים על מראות עוצרי
נשימה ,כמו מרכז סוני ובניין דיימלר־
קרייזלר ,בעוד אחרים צופים אל
המרחבים הירוקים של טירגארטן ואל
כיפת הזכוכית של הרייכסטאג .בקומה
העליונה נמצאים הספא וחדר הכושר.
Marlene-Dietrich-Platz 2
030-25531234
berlin.grand.hyatt.com

Schweizerhof .21
Pullman Berlin
בית מלון ברמת חמישה כוכבים השוכן
בחלקו המערבי של הפארק ,סמוך לגן
החיות .במקום  383חדרים וסוויטות,
ספא ,בריכה מחוממת וחדר כושר
הזמין  24שעות ביממה .המלון ממוקם
בסמוך לתחבורה הציבורית ובמרחק

מלונות טירגארטן

בית מלון במיקום שקט ,עם תחנת אס־
באן ממש מעבר לכביש ,המתאים
למשפחות ולאנשי עסקים .במקום
מסעדה (ארוחת בוקר בתשלום נוסף),
מכון כושר ,סאונה ,חדר ישיבות ודלפק
קבלה הפועל מסביב לשעון .כל
החדרים ממוזגים ,ואף ניתן לבחור את
סוג הכרית המועדף עליכם.
Straße des 17. Juni 106
030-600350
www.novotel.com

Meininger .23
Hauptbahnhof
מלון שלושה כוכבים בשכונת מואביט
שמצפון לטירגארטן .כמתבקש משמו,
בית המלון שוכן בסמוך לעורקי
תחבורה ראשיים ומהווה נקודת מוצא
נוחה וזולה לסיורים ברחבי העיר.
במקום  296חדרים ממוזגים ,אינטרנט
חופשי בלובי ומסעדה (ארוחת בוקר
בתוספת שישה יורו בלבד) .בחודשי
הקיץ נפתח על הגג שבקומה השמינית
בר־קפה הצופה על כל מערב ברלין.
Ella-Trebe-Straße 9
030-66636100
www.meininger-hotels.com
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Hugos .24

מסעדות טירגארטן

יש משהו קסום בלערוך סעודה
במרומים ולהשקיף מן החלונות על
אורות הכרך  -ובמקרה של "הוגוס",
התפריט שרקח השף בעל כוכב
המישלן תומס קאמייר הולם את
הנוף המרהיב .לחוויה מושלמת,
הפקירו את גורלכם לחלוטין בידי
השף והזמינו את תפריט ה"הפתעה"
בן עשר המנות ,ובקשו מן הסומליה
הוותיק שיתאים לכם את היין
המושלם מתוך מבחר של 600
בקבוקים .שימו לב ,המטבח פתוח
רק עד  22:30והמסעדה סגורה בימים
ראשון ושני.

קפה איינשטיין מתהדר בכמה סניפים
ברחבי ברלין ,שהמפורסמים שבהם
נמצאים באונטר דן לינדן
ובז'נדרמנמרקט ,אולם זהו הסניף
הראשון ,השוכן בווילה בסגנון אר־דקו.
בקיץ מוגשות ארוחות הבוקר בגן
האחורי היפה ,ושטרודל התפוחים ייקח
אתכם לאוסטרו־הונגריה של סוף
המאה ה־ .19הבר ספון העץ מושלם
ללגימת אפריטיף של מרטיני או בלאדי
מרי לפני מנה ענקית של שניצל וינאי.
יש הטוענים שהקפה הנטחן במקום
הוא המשובח בגרמניה כולה.

Budapester Straße 2

Kurfürstenstraße 58

030-26020

030-2639190

www.hugos-restaurant.de/en

www.cafeeinstein.com

Vox .25
השף יוזף ֶאדר וטבחיו מעניקים
לסועדים הופעת קברט קולינרית,
במסעדה שבה אין מחיצה כלל בין
חדר האוכל למטבח .התפריט משקף
את האישיות הססגונית של השף,
שעבד בסידני ,בבואנוס איירס ,בהונג
קונג ובטוקיו ,והצליח להפיק את
המיטב מכל אחד מן המטבחים
הללו .התוצאה היא פיוז'ן מיוחד
במינו של יוקרה אירופית עם
השפעות ים תיכוניות ואסייתיות.
בערבים ,אגב ,מצטרף לחגיגה גם בר
סושי.
Marlene-Dietrich-Platz 2
030-25531772
www.vox-restaurant.de
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Café Einstein .26
Stammhaus

עד  10יורו לאדם |

Maultaschen .27
Manufaktur
"מאולטאשן" הוא הסלנג הגרמני
לסטירה בפנים וגם שמה של מנה
מקורית מדרום המדינה ,המהווה מעין
שילוב בין הרביולי האיטלקי לסמוסה
ההודית .המסעדה המדוברת מתמחה
באותם כיסוני בצק ,הממולאים
בנדיבות בסוגי בשר שונים ,אך מציעה
גם כמה אפשרויות צמחוניות .המנות
מוגשות מאודות ,מבושלות במרק או
בדרך המסורתית :מטוגנות לצד סלט
תפוח אדמה חמצמץ .נהדר עם כוס
בירה.
Lützowstraße 22
0176-63846563
www.maultaschen-manufaktur.de

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

Zollpackhof .28
למסעדה ,שקיבלה את רשיון העסק
מידיו של האלקטור פרידריך וילהלם,
 300שנה של היסטוריה קולינרית.
התפריט נותן כבוד למטבח המסורתי
של דרום גרמניה ואוסטריה ,אך בה
בעת משלב בטבעיות אלמנטים מזרח
תיכוניים עדכניים .בקיץ ניתן לשבת
בגינת הבירה החיננית עם עצי
הערמונים העתיקים ,לצפות על
השפרה וליהנות מפרוסת עוגת
תפוחים ביתית.
Elisabeth-Abegg-Straße 1
030-33099720
www.zollpackhof.de

מסעדות טירגארטן

)Zollpackhof (michael.berlin

לשכור סירה קטנה ולהשיק כוסות יין
באגם הסמוך על רקע השקיעה.
הפיצות מומלצות במיוחד.
Lichtensteinallee 2
030-25449300
www.cafe-am-neuen-see.de

Tiergartenquelle .30
מסבאה ברלינאית אמיתית ,הנושאת
על גבה שמונה עשורים של אוכל
פרוסי טיפוסי ,מנות עצומות ושורה
ארוכה של בירות מהחבית .מאז
שהודפסו תפריטים באנגלית המקומיים
מתלוננים על כל התיירים שהורסים
להם את האווירה הביתית ,אבל למה
שרק הם ייהנו?

Cafe am Neuen See .29

Bachstraße 6

בית קפה-גינת בירה-מסעדה בווארית
ממש בלב הפארק .האווירה נינוחה
לחלוטין ,והרומנטיקנים אף יכולים

030-3927615
www.tiergartenquelle.de
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40 Seconds .31

חיי לילה טירגארטן

 40שניות הוא הזמן בו תישא אתכם
המעלית מן הקרקע ועד למרומי
הקומה השמינית ,בה ממוקם המועדון.
המקום מורכב משלושה חללים,
המעוצבים בסגנון אייטיז עתידני ,אך
גולת הכותרת היא ללא ספק
המרפסות ,הצופות על פוטסדאמר
פלאץ .המוזיקה נעה בין אר־אן־בי ,סול
והיפ הופ ועד האוס ,דאנס
ואלקטרוניקה .התייצבו במיטב
מחלצותיכם כדי לעבור את הסלקציה
המחמירה.
Potsdamer Straße 58
030-8906420
www.40seconds.de/en

Victoria Bar .33
לא חסרים מקומות בהם אפשר למצוא
קוקטייל הגון בברלין ,אבל כאלה עם
אווירה אלגנטית כמו ב"ויקטוריה" הם
מצרך נדיר .זה לא המקום לשתות
כמה דרינקים לפני ההסתערות על

המועדונים ,אלא בר הפונה לקהל בוגר
ומתוחכם יותר ,שרוצה ליהנות
ממשקאות ברמה גבוהה ולקבל את
השירות הטוב ביותר.
Potsdamer Straße 102
030-25759977
www.victoriabar.de

Die Catwalk-Bar .34
"בר אופנה" בלאונג' של מלון מריוט,
המיועד לדוגמניות דקות גו ,לצלמים
אמנותיים ,לסטייליסטים מהפכניים
ולכל מי שרוצה להידמות לאחד מהם
ללילה אחד .העיצוב טרנדי עם צבעים
עזים וצילומי דוגמנות בכל פינה,
המוזיקה עדכנית ,ותפריט האוכל
מתאים את עצמו לקהל ומורכב בעיקר
ממנות נטולות פחמימות .יקר
מהממוצע ,אך זה מחיר האופנתיות.
Inge-Beisheim-Platz 1
030-220005440
catwalk-berlin.com/en

Cocktailbar Posh .35
בר קוקטיילים נוסף ,הפעם כזה שדוגל
במדיניות הראויה של מחיר אחיד לכל
המשקאות ומחיר מוזל לקוקטיילים לא
אלכוהוליים .העיצוב מיושן ,במובן
הקלאסי של המילה ,וגם מעושן למדי,
למרות שניתן ליהנות מאוויר צח
במרפסת .הקהל מורכב מתמהיל
מדויק של מקומיים ותיירים.
Voxstraße 4
030-25299000
poshbar.de
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שרלוטנבורג ושנברג
בעבר הלא רחוק ,שתי שכונות אלו היו לבה של ברלין המערבית.
כיום ,הן מזוהות יותר מכל עם מעמד הביניים החדש של העיר
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האליטה האינטלקטואלית והתרבותית של העיר ,שכבר אינה חשה בצורך לצאת
לבלות חמישה ימים בשבוע ,מצאה נחלה בשרלוטנבורג ( )Charlottenburgובשנברג
( .)Schönebergהבתים כאן יפים יותר ,העצים ירוקים יותר ,ולמרבית התושבים יש
משרה טובה יותר .שתי השכונות המערביות ,שבזמן המלחמה הקרה סימלו יותר
מכל את ברלין הקפיטליסטית ,הפכו לרבעים מפוהקים קמעה ,שרוב המבקרים
בעיר מביטים בהם בחוסר עניין בולט .יוצאים מן הכלל הם הרחובות
 Kurfürstendammו־ ,Tauentzienהמאכלסים חנויות מותגים בינלאומיים ואת מרכז
הקניות האגדי  ,KaDeWeהשני בגודלו באירופה.
רובע שרלוטנבורג זכה לתנופת פיתוח בסוף המאה ה־ ,17כאשר המלך פרידריך
הראשון העניק חלקת קרקע במקום לאשתו סופי־שרלוטה ,למען ארמון תפנוקים
שביקשה לבנות .הארמון משך לסביבתו ספקים ונותני שירותים למיניהם ,ומסביבו
קמה השכונה .לאחר שכבש את ברלין ב־ ,1806הפך נפוליאון את הארמון למקום
מושבו של הקיסר ,ובקרבתו הוקם מחנה צבאי ענק .הצרפתים עזבו ב־ 1808ואחר

גינת ארמון שרלוטנבורג
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כך החלו להיבנות בשרלוטנבורג וילות יפהפיות ,שבהן השתכנו עשירי העיר
שביקשו להתגורר בסביבה ירוקה .בסוף המאה ה־ 19הפכה שרלוטנבורג לאזור
הנחשק ביותר למגורים .בראשית המאה ה־ 20גדלה אוכלוסייתה מאלפים ספורים
לכמעט  200אלף ,ובשנת  1920הפכה לחלק מברלין.
רובע שנברג ,לעומת זאת ,החל את ההיסטוריה שלו כבר בימי הביניים ,כאשר
במקום שכן כפר קטן .במהלך המאה ה־ 18נהרס הכפר והאזור הפך למקום עלייה
לרגל לשוחרי מרחצאות וטיולים .עם הקמת קו הרכבת ברלין־פוטסדאם ב־1838
החל פיתוח מואץ באזור והבורגנות העשירה התיישבה סביב שער פוטסדאם.
בדומה לשרלוטנבורג ,ב־ 1920סופח הרובע לעיר.
שנברג אינה אופנתית או יפה במיוחד .כאשר המקומיים מדברים עליה ,הדבר
הראשון שעולה בראשם הוא הסצנה ההומוסקסואלית בואכה כיכר נולנדורף
( .)Nollendorfplatzהמקום היחיד בשכונה שנרשם בדברי הימים של ברלין הוא בית
העירייה ,שממרפסתו הודיע הנשיא ג'ון קנדי שהוא ברלינאי בנאום המפורסם שלו
ב־ .1963אולם דברים טובים קורים היום בשכונה ,ובראשם פריחה קולינרית מרעננת.
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קורפירסטנדאם ()Dieter Titz

 .1קורפירסטנדאם

170

Kurfürstendamm
הקו'דאם המהולל ,שדרת
הקניות המרכזית של ברלין,
כולל שלושה קילומטרים וחצי של בתי
כל־בו ,חנויות אופנה ,בתי קולנוע,
מסעדות ,ברים ובתי קפה.
ראשיתה של הדרך הסואנת במאה
ה־ ,16עת שימשה כמסלול רכיבה של
הנסיך יואכים השני מברנדנבורג:

מארמונו שעל גדת השפרה ועד יער
גרונוולד ,בו נהג לצוד להנאתו .בסוף
המאה ה־ 19נעשתה לציר תחבורה
מרכזי ,בזכות לא אחר מאוטו פון
ביסמרק ,שהורה על ריצופה והרחבתה.
עד שנות ה־ 20של המאה הקודמת
נחשבה קו'דאם לשדרה מרוחקת
ממרכז העיר ,ותהילתה נודעה הודות
למועדונים ולבתי הקפה הרבים
שלאורכה ,שמשכו את אנשי הרוח

פרידריך שבמיטה (ראו עמ'  .)62לצד
חנויות הדגל המפוארות של רשתות
בינלאומיות וחנויות בוטיק של מעצבים
מקומיים ,ניתן למצוא בה לא מעט
מלכודות תיירים ובתי עסק שאינם
מבחינים בין יקר ליוקרה.
Kurfürstendamm : U1 ,U9

 .2הסיפור של ברלין
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והאוונגרד של ברלין .רובם המכריע של
מבני האר־נובו נהרסו כליל במלחמה,
והוחלפו בבניינים חדישים מפלדה ,בטון
וזכוכית ,שסימלו את ברלין המערבית -
מובלעת מודרנית בלב ארץ
קומוניסטית.
על אף שהשדרה עודנה נחשבת למרכז
המסחרי הנוצץ של העיר ,זוהרה
עומעם בשנים האחרונות ויש האומרים
שהיא איבדה את הבכורה לרחוב

Story of Berlin
מסע אינטראקטיבי להיסטוריה
של ברלין ,מלווה במיצגי
מולטימדיה ,אור וסאונד .תקופה של
כ־ 800שנים נפרשת על פי תקופות
ונושאים ,כאשר כל אגף יספק די
תעסוקה לגדולים ולקטנים ,הודות
למסכי מגע ,סרטי וידאו ומצגות
חינוכיות ומהנות כאחד .ילדים ללא
חוש היסטורי יוכלו להעביר את הזמן
בחיפוש אחר דמויות הדובים  -סמל
ברלין  -המתחבאים בין החדרים.
רגעי השיא כוללים ביקור בצמד חדרי
מגורים ,המדמים את חיי השגרה משני
צדיו של מסך הברזל ,וסיור במקלט
אטומי אמיתי ,שנבנה על ידי העירייה
בשנות ה־ 70של המאה הקודמת.
במוזאון לא מתעלמים מן התקופה
השחורה מכל בהיסטוריה של גרמניה,
באמצעות שורת חדרים המנסים
לשחזר מעט מן המציאות הקודרת של
הרייך השלישי.
א'-שבת20:00-10:00 :
(כניסה אחרונה ב־)18:00
Kurfürstendamm 206
030-88720100
www.story-of-berlin.de
Uhlandstraße : U1
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Käthe-Kollwitz-Museum
כארבעה עשורים לאחר מותה,
נפתח ב־ 1986המוזאון לכבודה
של הציירת ,הפסלת ואמנית ההדפסים
קתה קולוויץ ,בעיר בה התגוררה
ופעלה למעלה מ־ 50שנים.
קולוויץ נולדה במזרח פרוסיה ב־1867
והחלה ללמוד אמנות בגיל  .14בגיל 21
עברה להתגורר במינכן ,שם זנחה את
הציור לטובת לימודי הדפס ותצריב.
בשנת  1904ביקרה בפריז ,והחלה
להתעניין גם בפיסול.
לאחר ששכלה את בנה במלחמת
העולם הראשונה ,קיבלה יצירתה כיוון
מלנכולי ועסקה בעיקר באמהות
ובמלחמה .היא העניקה ביטוי לסבלם
של האנשים הפשוטים בימי חייה -
עידן הקיסרות הגרמנית ורפובליקת
ויימאר .בעבודותיה ניכרת הזיקה
לסוציאליזם ,ולא אחת עסקה בנושאים
חברתיים ובעוולות נגד מעמד הפועלים.
המוזאון מורכב מתערוכת קבע של
כ־ 200יצירות ,לרבות מספר דיוקנאות
עצמיים .פסלה הנודע" ,אם עם בנה
המת" ,מוצג בבית המשמר החדש
שבשדרת אונטר דן לינדן (ראו עמ' .)56
א'-שבת18:00-11:00 :
Fasanenstraße 24
030-8825210
www.kaethe-kollwitz.de
Uhlandstraße : U1

 .4המרכז הקהילתי־יהודי
ברחוב פזנן
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Jüdisches Gemeindehaus
Fasanenstraße
בית הכנסת הרפורמי ברחוב
פזנן פתח את שעריו לקהילה

באוגוסט  .1912מראהו אופיין בסגנון
ניאו־רומנסקי עם השפעות ביזנטיות,
ואולם התפילה שלו היה יכול לארח
 1,720מתפללים .ההוד והפאר של
המבנה שיקפו את תחושת הרווחה
והעושר של היהודים בגרמניה בתקופת
האמנציפציה .בין תומכיו של בית
הכנסת נמנו קיסר גרמניה וילהלם
השני ,וראש הקהילה היהודית
הליברלית בגרמניה ,הרב ד"ר ליאו בק.
בית הכנסת פעל במשך  20שנה ,עד
שב־ 1936התקבלה מן המפלגה הנאצית
ההוראה לסגור אותו .שנתיים לאחר
מכן ,במהלך ליל הבדולח ,חברי פלוגות
הסער הנאציות (אס אה) פרצו לבניין,
בזזו אותו ,ולבסוף הציתו את בית
הכנסת באש .ככל הנראה הפקודה
להשחית את הבניין  -באותה שעה
הגדול בבתי הכנסת בברלין  -הגיעה
ישירות מיוזף גבלס .ב־ ,1943פגיעה
ישירה מהפצצה של בעלות הברית
החריבה את מה שנותר מן המבנה.
לאחר השואה ,מרבית היהודים ששבו
לברלין היו מהגרים מרוסיה וממזרח
אירופה .הנהגת הקהילה המתחדשת
בחרה להקים את מרכזה החדש באתר
שבו עמד בית הכנסת ברחוב פזנן וב־10
בנובמבר  1957הונחה אבן הפינה,
בנוכחות ראש עיריית ברלין המערבית,
וילי ברנדט .ב־ 1959נפתח המרכז לציבור.
מאז שנת  2006פועלים במקום המרכז
הפדגוגי היהודי ,כמו גם המחלקות
המנהלתיות של הקהילה ,בעוד מרבית
הפעילות נערכת בבית הכנסת החדש
שברחוב אורניינבורגר (ראו עמ' .)121
Fasanenstraße 79-80
030-880280
Uhlandstraße : U1
Zoologischer Garten : U2 ,U9

כנסיית הזיכרון על
שם הקיסר וילהלם
()Stephan Herz
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הקיסר וילהלם
Kaiser-Wilhelm-
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Gedächtniskirche
כנסייה זו היא מסמלי המלחמה
החשובים בברלין ,והיא מכונה
בפי המקומיים "השן החלולה"
( )Der Hohle Zahnאו "הליפסטיק"
(.)Lippenstift
בספטמבר  1895הושלמה בניית
הכנסייה על שם הקיסר וילהלם
הראשון ,סבו של וילהלם השני ,קיסר
גרמניה המכהן .סגנונה היה ניאו־
רומנסקי ,והיא הייתה מעוטרת
בקישוטים רבים ,כגון פסיפס קיר
המתפרש על פני  2,740מטרים רבועים
וסדרת תבליטים של סצנות תנ"כיות
ודמויות סימבוליות המייצגות מלחמה
ושלום.
בליל  23בנובמבר  1943ספגה הכנסייה
פגיעה ישירה מהפצצה של חיל האוויר
המלכותי .רק חלק מצריח הפעמונים
נותר עומד .השלטון הנאצי הבטיח
לתושבים לשקם את הכנסייה ולבנות
אותה מחדש ,גדולה ומפוארת כפליים.
בתום המלחמה בעלות הברית
המנצחות לא ששו לשפץ את המבנה,
גם בשל המצב הכלכלי הקשה שבו
נותרה גרמניה ,וגם בשל החשש
מגאווה לאומית חדשה שהשיקום עלול
לעורר.
תושבי ברלין המערבית החליטו
שהמגדל ההרוס לא ישוקם ,ושהוא
יישאר במצבו כאנדרטה למלחמה
ולזוועותיה .ב־ 1961החלה בנייתה של
כנסייה חדשה באתר  -אולם הכניסה
הוצב ממערב להריסות ,בעוד המגדל
ואולם התפילה ממזרח להן .המבנים
החדשים שילבו בטון ,פלדה וזכוכית,

ובתוך הכנסייה הוצב פסל נחושת של
ישו ,המרחף מעל המזבח.
אולם הכניסה בתחתית הצריח ההרוס
נפתח מחדש למבקרים בינואר ,1987
במסגרת חגיגות  750שנים לעיר ברלין.
תצוגה קטנה במקום מספרת דרך
תצלומים ומסמכים את ההיסטוריה של
הכנסייה המקורית והשמדתה.
קונצרטים קלאסיים נערכים באולם
המרכזי מדי שבת ב־ - 18:00הכניסה
ללא תשלום.
הכניסה חופשית
א'-שבת19:00-9:00 :
דרשות
א'18:00 ,10:00 :
Breitscheidplatz
030-2185023
www.gedaechtniskirche-berlin.de
Kurfürstendamm : U1 ,U9

 .6המוזאון הארוטי

Erotikmuseum
"מסע אל רזי המין ,היחסים
והאהבה" ,מבטיחים בכניסה
למשכן החדש של המוזאון הארוטי,
אולם המציאות משעממת בהרבה.
המוזאון מוקדש בעיקר לפועלה של
ביאטה אוזה ( ,)Beate Uhseטייסת
ויזמית ילידת גרמניה ,שפתחה את
חנות המין הראשונה בעולם .כמחצית
מן התצוגה מספרת את תולדות חייה,
מינקות ועד כניסתה לתעשיית הבידור
למבוגרים ,בעוד החצי השני מציג אוסף
לא מלהיב של תצלומים ,דמויות
ואביזרי מין מכל קצוות תבל .וכדי
להוסיף חטא על פשע ,עושה רושם
שלא הושקעה מחשבה יתרה בסידור
התצוגה ,או במתן הסברים על
הפריטים שבה.
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מוזאון הצילום (© )Helmut Newton Estate

הכניסה לבני  18ומעלה
א'24:00-11:00 :
ב'-שבת24:00-9:00 :
Joachimstaler Straße 4
030-8860666
erotikmuseum.beate-uhse.com
Zoologischer Garten : U2 ,U9
Zoologischer Garten : S5 ,S7 ,S75 ,S46

 .7מוזאון הצילום

Museum für Fotografie
עבודותיו של הצלם הלמוט
ניוטון ()Helmut Newton
מוצגות לראווה בבניין ניאו־קלאסי
מרשים ,ששימש בעבר קזינו לקצינים.

ניוטון ,יליד ברלין ,קנה את עולמו כאחד
הצלמים הגדולים של המאה ה־20
בזכות צילומי אופנה אמנותיים,
שהגדירו מחדש את התחום.
חודשים ספורים לפני מותו הפתאומי
בתאונת דרכים ,תרם ניוטון אוסף של
כ־ 1,000מעבודותיו לקרן למורשת
התרבות הפרוסית וייסד את הקרן
הנושאת את שמו ,המנהלת את
המוזאון .צילומיו נעים על קשת רחבה
של סגנונות ,מעירום נשי ועד נופים
פסטורליים .בין המגזינים בהם פרסם
די למנות את ווג ,הארפרס בזאר
ופלייבוי.
קרן הלמוט ניוטון מפעילה אגף נוסף
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ארמון שרלוטנבורג ()Olivier Bruchez

במוזאון ,המוקדש לתערוכות
מתחלפות של תצלומים מן המאה
ה־ 19ועד ימינו ,הלקוחים מתוך אוסף
הצילום של ספריית האמנות העירונית.
א' ,ג'-ד' ,ו'-שבת18:00-10:00 :
ה'22:00-10:00 :
Jebensstraße 2
030-31864825
www.smb.museum/mf
Zoologischer Garten :U2 ,U9
Zoologischer Garten :S5 ,S7 ,S75 ,S46

 .8ארמון שרלוטנבורג
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Schloß Charlottenburg
שלוס שרלוטנבורג ,הגדול
והמפואר בארמונות העיר,
נבנה בסוף המאה ה־ 17בעבור המלכה

סופי־שרלוטה ,רעייתו של המלך
פרידריך הראשון ,והוא נושא את שמה
מאז מותה בשנת  .1705המבנה נבנה
בסגנון בארוק על ידי האדריכל יוהאן
ארנולד נרינג (Johann Arnold
 ,)Neringוהוא הדוגמה המוצלחת
ביותר לארכיטקטורה הפרוסית
המלכותית .כארמון סאן סוסי
בפוטסדאם ,גם ארמון שרלוטנבורג
נבנה תוך קריצה לדגם הנפוץ באותן
שנים  -ארמון ורסאי שליד פריז ,אותו
בנה לואי ה־.14
מאחורי הארמון משתרע גן רחב ידיים,
שהכניסה אליו ללא תשלום .תחילה
עוצב בקפידה בסגנון בארוק צרפתי,
אולם לקראת סוף המאה ה־ 18זכה
לרענון שהעניק לו מראה פחות רשמי.

 .9מוזאון ברגרואין

Museum Berggruen
סוחר האמנות היהודי היינץ
ברגרואין צבר לעצמו אוסף
צנוע אך מרשים של אמנות מודרנית
קלאסית ,אותו קיבץ תחת קורת גג
אחת במוזאון הנושא את שמו ,שנפתח
לציבור ב־ .1996ניתן למצוא כאן יצירות

"בתים על גבעה" ,ציורו של פיקאסו ,מוזאון ברגרואין
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בפארק הוקם בשנת  1788בית תה,
המשמש כמצפור ,וב־ 1810נבנה
המוזוליאום עבור המלכה לואיז ,אליה
הצטרפו למנוחת עולמים בני מלוכה
נוספים במרוצת השנים .בסמוך לו
נמצאת וילה איטלקית ,מעשה ידיו של
קרל פרידריך שינקל ,שתוכננה עבור
הקיסר פרידריך וילהלם השלישי
ב־ .1825בחזית הווילה ניצבים שני
עמודים ,המקושטים בפסלי ניצחון.
במהלך מלחמת העולם השנייה נשרפו
הגנים בהפצצות בעלות הברית ,וספגו
נזקים נוספים במהלך הקרב על ברלין.
הארמון עצמו נפגע אף הוא ,ומרבית
החדרים נהרסו כליל .הגנים שוקמו
בחלקם בסגנון צרפתי רשמי ,כפי שהיו
במאה ה־ ,17בעוד האגף הצפוני שוחזר
בסגנון אנגלי.
הביקור בביתה של סופי־שרלוטה יחזיר
אתכם לתקופה שבה שושלת
הוהנצולרן שלטה באזור ביד רמה;

נציגיה פיתחו טעם משובח שבא לידי
ביטוי באוספים של תמונות ,רהיטים
וחפצים למיניהם  -אל תחמיצו את
חדר כלי הפורצלן.
ג'-א'
אפריל-אוקטובר18:00-10:00 :
נובמבר-מרס17:00-10:00 :
(כניסה אחרונה חצי שעה לפני הסגירה)
Spandauer Damm 10-22
033-19694200
www.spsg.de
Westend :S41 ,S42 ,S45 ,S46
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של פבלו פיקאסו ,אלברטו ג'קומטי,
ז'ורז' בראק ,אנרי מאטיס ופאול קלה.
בשנת  2000הוערך שווי האוסף ב־750
מיליון יורו ,אך ברגרואין  -ששב לעיר
הולדתו לאחר שישה עשורים  -מכר
אותו ברבע מחיר לקרן המורשת
התרבותית הפרוסית.
פיקאסו ,עמו ברגרואין היה מיודד בזמן
שהייתו בפריז ,זוכה לייצוג מרשים
במיוחד ,עם למעלה מ־ 100ציורים,
רישומים ופסלים מכל תקופותיו
היצירתיות ,לרבות כמה עבודות נדירות.
ג'-ו'18:00-10:00 :
שבת-א' 18:00-11:00
Schloßstraße 1
030-266424242
www.smb.museum/mb
Sophie-Charlotte-Platz :U2
Richard-Wagner-Platz :U7

 .10האצטדיון האולימפי

Olympiastadion
בשנת  1931הכריז הוועד
האולימפי הבינלאומי על ברלין
כעיר המארחת של המשחקים ב־.1936
תחילה חשבה ממשלת גרמניה לבצע
שיפוץ צנוע באצטדיון האולימפי שנבנה
ב־ ,1916אולם עם עליית הנאצים
לשלטון ב־ ,1933הפכה האולימפיאדה
לאמצעי תעמולה יקר ערך ,והיטלר
הורה על בניית קומפלקס ספורט חדש
 ה"רייכספורטפלד"( .)Reichssportfeldלמשימה גויס
האדריכל ורנר מארך ,שנעזר באחיו
וולטר ,והבנייה החל ב־ ,1934באתר שבו
שכן האצטדיון הישן.
כאשר הושלמה הבנייה לקראת מועד
המשחקים ,המתחם כלל אצטדיון
חדיש המיועד לכ־ 100אלף צופים,

האצטדיון האולימפי
()visitBerlin © Scholvien
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מגרש דשא שיכול לאכלס  50אלף בני
אדם ,ואמפיתאטרון עם  25אלף
מושבים .בנוסף ,נבנו מתקנים
לאתלטיקה ,לכדורגל ,לשחייה ,למירוצי
סוסים ולהוקי שדה .היה זה האצטדיון
הראשון באירופה שקיים את כל
התנאים של אירוח ספורט מודרני.
היטלר ראה בצעצוע החדש כלי
להוכחת עליונות הגזע הארי ולקטיפת
מרבית המדליות במשחקים ,אולם
תקוותיו התנפצו עם זכייתו הסנסציונית
של ג'סי אוונס האפרו־אמריקני בארבע
מדליות זהב .הפיהרר מיהר להסתלק
מן היציע ,כדי שחלילה לא ייאלץ
ללחוץ את ידו של האתלט השחור.
למרות הישגו של אוונס ,את
המשחקים סיימה גרמניה הנאצית
בראש טבלת המדליות בפער
משמעותי .מזכרת מאותה אולימפיאדה
בזויה ניתן למצוא בפעמון שניצב כיום
ברחבת האצטדיון ,עליו עדיין חרוט
צלב קרס ,מהבודדים שניתן לראות
בברלין.
במלחמת העולם השנייה האצטדיון
כמעט שלא ניזוק .בשלהי 1945
התמקמו בו כוחות הכיבוש הבריטיים,
ונהגו לערוך על מגרש הדשא הרחב
משחקי קריקט ומצעדים שנתיים ביום
ההולדת של המלכה.
כיום ,זהו האצטדיון השני בגודלו
בגרמניה ,עם  77,168מושבים ,וביתו של
מועדון הכדורגל הרטה ברלין .ב־1974
וב־ 2006נערכו כאן משחקי גמר גביע
העולם בכדורגל ,וב־ 2009אירח
האצטדיון את אליפות העולם
לאתלטיקה ,שבה קבע יוסיין בולט את
שיא העולם בריצה ל־ 100מטרים.
מלבד אירועי ספורט מתקיימים
באצטדיון הופעות רוק ואירועים גדולים

אחרים :ביולי  2009שכרו עדי יהוה את
האצטדיון לשבוע וערכו בו דרשות
שמשכו כ־ 50אלף איש .שנתיים לאחר
מכן הגיע תורו של האפיפיור בנדיקטוס
ה־ 16לבקר בברלין ,ויותר מ־ 70אלף
מאמינים מילאו את היציעים ואת כר
הדשא.
ניתן לבקר באצטדיון באופן עצמאי או
לקחת חלק בסיור מודרך בן שעה,
הכולל ביקור באגפים הסגורים לציבור,
כגון חדרי ההלבשה ,תא הכבוד ,ואף
בקפלה נאה המשמשת את
הספורטאים .כרטיס הכניסה כולל
גישה למגדל הפעמונים המתנשא
לגובה  80מטרים ,שממנו נשקף נוף
פנורמי של ברלין.
א'-שבת
מרס-מאי19:00-9:00 :
יוני-אוגוסט20:00-9:00 :
ספטמבר-אוקטובר19:00-9:00 :
נובמבר-פברואר16:00-10:00 :
סיורים
א'-שבת
מרס-מאי15:00 ,13:00 ,11:00 :
יוני-אוגוסט17:00 ,15:00 ,13:00 ,11:00 :
ספטמבר-אוקטובר15:00 ,13:00 ,11:00 :
נובמבר-פברואר11:00 :
Olympischer Platz
030-25002322
www.olympiastadion-berlin.de/
en.html
Olympia-Stadion :U2
Olympiastadion :S5

 .11בית עיריית שנברג

Rathaus Schöneberg
ב־ 26ביוני  1963עמד נשיא
ארצות הברית ג'ון פ' קנדי
בחזית בית עיריית שנברג ואמר
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בית עיריית שנברג ()Axel Mauruszat

להמונים" :איך בין איין ברלינר"  -אני
ברלינאי .בנאום המפורסם ,שנישא
לציון יום השנה ה־ 15לרכבת האווירית
שהפעילו מעצמות המערב לברלין
הנצורה ,הכריז בצורה שאינה
משתמעת לשתי פנים את תמיכתה
של ארצות הברית בגרמניה המערבית,
זמן קצר לאחר שממשלת המזרח
הקימה את חומת ברלין.
בית עיריית שנברג שימש באותה עת
כמשכנה של עיריית ברלין המערבית
כולה ,לאחר שבית העירייה האדום
(ראו עמ'  )89נותר מאחורי מסך הברזל.
המבנה ,שבנייתו הושלמה בשנת ,1914

שירת תחילה את עיריית שנברג
העצמאית ,שסופחה לתחומי ברלין רק
ב־.1920
באוקטובר  1950הוצב במגדל הבניין
פעמון הדרור ,העתק של הפעמון
הנודע של פילדלפיה ,שניתן במתנה
לברלין המערבית ביוזמה סולידרית של
אזרחי ארצות הברית  -מעל שבעה
מיליון אמריקנים תרמו מכספם .מאז
מצלצל הפעמון מדי יום בשעת
הצהריים ,וכן במועדים נוספים במהלך
השנה.
לאחר איחוד גרמניה חזר הבניין לשמש
כמשכנה של עיריית הרובע .לוח
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התאטרון החדש ,כיכר נולנדורף
(עפר פרלמן)

המאזכר את נאומו של קנדי מוצמד
לעמוד בכניסה לבניין ,והחדר שמעליו,
המשקיף אל הכיכר ,מוקדש לביקורו.
עד ינואר  2010אירח הבניין תערוכת
קבע של הקרן לזכרו של וילי ברנדט,
ראש עיריית ברלין המערבית .מיקום
חדש טרם הוכרז.
מגדל בית העירייה
א'-שבת17:00-10:00 :
John-F-Kennedy-Platz 1
Rathaus Schöneberg :U4

 .12כיכר נולנדורף
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Nollendorfplatz
בראשית המאה ה־ 20הייתה זו
הכיכר הנאה ביותר בשנברג,
הומה אנשים שמילאו את בתי הקפה

והתאטראות .בניין האר־נובו של
"התאטרון החדש" (Neues
 ,)Schauspielhausהניצב במרכז
הכיכר ,ריכז סביבו מאז סיום בנייתו
ב־ 1906את חיי התרבות והחברה של
האזור; על בימתו הועלו מחזותיהם של
ארנסט טולר ,ג'ורג' גרוס וברטולט
ברכט ,ובהשתתפותן של כוכבות
כקלייר ואלדוף ומרלנה דיטריך .כיום
פועל כאן מועדון לילה (ראו עמ' .)190
הסופר האנגלי כריסטופר אישרווד,
מחבר "סינגל מן" ו"פרידה מברלין",
התגורר בסמוך לתאטרון.
רחוב מוץ ( ,)Motzstraßeהיוצא מדרום
מערב הכיכר ,מהווה את אחד המרכזים
החשובים של קהילת הלהט"ב בברלין
עוד מימי רפובליקת ויימאר ,עת פעלו
לאורכו שורה של ברים ומועדונים -
לרבות ה"אלדורדו" הנודע לשמצה
(ראו עמ'  .)190כיום ניתן למצוא את
דגל הגאווה מתנוסס בחזיתן של
מרבית החנויות ברחוב.
על הקיר הדרומי של תחנת הרכבת
התחתית שבכיכר קבוע שלט זיכרון
לקורבנות ההומוסקסואלים של
השלטון הנאצי .מולו ,על אי תנועה,
ניצבת אנדרטה נוספת ,לא רשמית -
עמוד בששת צבעי הקשת ובראשו
משולש ורוד.
Nollendorfplatz :U1 ,U2 ,U3 ,U4

 .13כיכר וינטרפלד

Winterfeldtplatz
במרבית ימות השבוע הכיכר,
הקרויה על שם המצביא
הפרוסי הנס קרל פון וינטרפלד,
נשלטת על ידי נערים ברולרבליידס,
אולם מאז  1990הם נאלצים לפנות את
הזירה מדי שבת לטובת כ־ 250דוכנים

שוק האיכרים בכיכר וינטרפלד ()Manfred Brueckels
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של שוק האיכרים.
הכלל לקניות כאן פשוט :ככל שהדוכן
קטן יותר ,גדול יותר הסיכוי שבעליו
הוא חקלאי המוכר את התוצרת שגידל
בעצמו .על שלושה דברים בשוק אסור
לוותר :הראשון הוא דגי פורל ומקרלים
על הגריל בדוכן של יורגן פורגוט,
מהנדס לשעבר מבוואריה; אל תשכחו
לבקש מנת חזרת עם הדגים .הדבר
השני הוא גבינה מותכת ,ושלושה
דוכנים מציעים את המטעם הזה בתוך
בגט .שימו לב כיצד מחממים את
המשטח החיצוני של גוש הגבינה עד

שהוא נעשה רך ופריך ,ואז מקלפים
אותו ומורחים אותו עם תבלינים על
הלחם הטרי .הדבר השלישי הוא
הטירמיסו שמכינים במרכז השוק,
בדוכן של זוג מאיטליה שמוכר
ממתקים ושתייה חמה ,כאשר
מתחתית מכונת הקפה מתנגנות
מלודיות עליזות מארץ המגף.
הרחובות מסביב לכיכר ראויים אף הם
לביקור ,ומציעים שורה של חנויות
עתיקות ,ספרים משומשים ובתי קפה.
שבת15:00-7:00 :
Nollendorfplatz :U1 ,U2 ,U3 ,U4
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Ellington Hotel

DORMERO Hotel .14
Brandenburger Hof

Sofitel Berlin .15
Kurfürstendamm

בעבר שכנה כאן וילה פרטית מהודרת,
וכיום זהו בית מלון יוקרתי 82 .החדרים
ממוקמים באזור מגורים שקט; חלונות
החזית משקיפים על שדרה עטורת
עצים ,ואילו מחלונות האגף האחורי
נראה "גן החורף" .ארוחת הבוקר
הנהדרת כלולה במחיר ,דבר נדיר
בברלין .אזהרה קטנה :מסיבות טכניות
לא ניתן היה להתקין בבניין ההיסטורי
הזה מיזוג אוויר .חימום ,לעומת זאת,
עומד לשירות המתארחים בחורף.

בפברואר  2014רכשה הרשת
הצרפתית "סופיטל" את בית המלון,
וביקשה למתוח את פניו של מגדל
האר-דקו הרם ,שנהנה כבר מדרוג של
חמישה כוכבים .לשם כך ,גויס
למשימה האדריכל המקורי יאן
קלייהוס ,שתכנן ורקח מחדש את
עיצוב הפנים של  267החדרים ו־66
הסוויטות.
דבר אחד שלא השתנה כאן הוא "לה
פאובורג" ,שבה מלחים ידיו השף
דניאל הורן את המטבח הצרפתי
המסורתי עם תכסיסים ים תיכוניים,
כדי ליצור בראסרי פריזאי עדכני ראשון

Eislebener Straße 14
030-214050
www.brandenburger-hof.com
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אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

במעלה .דאגו לשריין שולחן במרפסת,
הצופה על הקו'דאם השוקק.

לרשות האורחים עומדים מסעדה ,בר,
חדר כושר ואולם כנסים.

Augsburger Straße 41

Fasanenstraße 9

030-8009990

030-311030

berlin.concorde-hotels.com

www.hotel-savoy.com

Ellington Hotel .16

Savoy Berlin .17
בית מלון היסטורי בלב ברלין
המערבית ,שפתח את שעריו בשנת
 .1929במלחמת העולם השנייה שימש
את הנציגות הדיפלומטית היפנית
בברלין ואחריה הפך למטה החילות
הבריטיים .בשנות ה־ 50שב לפעול
כמלון .בין אורחיו הקבועים נמנו גרטה
גרבו ,מריה קאלאס ,הלמוט ניוטון
ותומס מאן .כיום ה"סאבוי" מציע 125
חדרים ברמה של ארבעה כוכבים.
הסוויטות וחדרי הסופריור ממוזגים.

מלון שלושה כוכבים בן  218חדרים
במיקום מעולה ,קרוב לתחבורה
הציבורית ומוקף במסעדות ובחנויות,
אהוד הן על אנשי עסקים והן על
קבוצות מאורגנות .העיצוב מיושן
קמעה ,עם זיקה לקיטש משנות ה־.70
ארוחת הבוקר ,בסגנון המזנון הפתוח,
מעולה ( 10יורו) .ילדים עד גיל 12
הישנים בחדר הוריהם לא נדרשים
בתשלום נוסף.
Bayreuther Straße 42
030-219020
ambassador-berlin.notlong.com

מלונות שרלוטנבורג ושנברג

אחד המלונות המעניינים והלא
שגרתיים בעיר ,שנבנה ב־ 1928כבניין
משרדים ומתהדר בחזית מיוחדת
ויפהפייה ,שהוכרזה לשימור
ארכיטקטוני .אולמות הנשפים במקום
אירחו את המי ומי של התקופה; ענקי
הג'אז לואי ארמסטרונג ,אלה פיצג'רלד
ודיוק אלינגטון הופיעו שם ,והאחרון
העניק למלון את שמו ,מאחר שאימץ
את הג'אז כפסקול וכקונספט.
המשרדים הוסבו ל־ 258חדרים נאים,
שמסדרונות ארוכים מחברים ביניהם.
החדרים והמבואה מקושטים בתמונות
ג'אז בשחור־לבן ,המתעדות את גדולי
התקופה ברגעים אינטימיים ואישיים.
בערבי הקיץ מתקיימות הופעות חיות.
Nürnberger Straße 50-55
030-683150
www.ellington-hotel.com

SORAT Hotel .18
Ambassador

Hotel Pension .19
Waizenegger
בית דירות מתחילת המאה ,בעל עיצוב
קלאסי ואופייני לשרלוטנבורג ,הממוקם
 100מטרים מקו'דאם ,חמש דקות
הליכה מתחנת האו־באן ,וחמש דקות
נוספות מהמסוף ב־Zoologischer
 .Gartenבמקום עשרה חדרים בסך
הכל הנחלקים לחדרים פרטיים עם
שירותים משותפים ,חדרים זוגיים
וחדרים עם שלוש מיטות  -בכולם
שירותים צמודים .תמורה מצוינת לכסף
עבור מי שהגיע לברלין כדי להתרשם
מהעיר ולא מהלובי של המלון.
התשלום במזומן בלבד.
Mommsenstraße 6, 030-8831709
www.hotel-waizenegger.de
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La Mano Verde

Marjellchen .20
המקומיים נוהגים להתגודד בבר
הזערורי ,הנותן הרגשה כאילו אתם
בסלון של ידיד קרוב .הבעלים ,מלבד
דקלום שירה והמהום פזמונים ,משגיח
בקפדנות על הנעשה ומנחה את השף
בדבר ההזמנות של הלקוחות .התפריט
מתהדר במאכלים טיפוסיים למזרח
פרוסיה ,פומרניה ושלזיה ,שאינם
שכיחים במסעדות העיר .צפו לבישול
ביתי ,עם מנות כגון מרק חמיצה או
חזה אווז מעושן.
Mommsenstraße 9
030-8832676
www.marjellchen-berlin.de

Paris Bar .21
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מוסד ברלינאי מפורסם .מסעדה
יפהפייה שאי אפשר לעמוד בקסמיה,
הנראית כמו סלון פריזאי אמנותי
מתחילת המאה ה־ ,20עם קירות
מעוטרים ביצירות אמנות .האווירה
נהדרת אם מכירים אתכם ,ומתנשאת

אם אתם רק אורחים מזדמנים בעלי
כרטיס אשראי פלטינה .הבעלים פתח
בסמוך בר קוקטייל בעל עיצוב מודרני
יותר ,אליו כדאי לסור ללגימה עד
שיתפנה שולחן בחדר האוכל המרכזי.
Kantstraße 152
030-3138052
www.parisbar.net

Die Quadriga .23
מקום שקט לערב רומנטי לחובבי
המטבח הצרפתי .השקיעו כאן רבות
בעיצוב :כיסאות פרנק לויד רייט ,רהיטי
בידרמאייר וציורים אימפרסיוניסטיים
על הקירות מרכיבים את התפאורה.
השף וולפגנג נגלר מגביל את מספר
הסועדים ל־ 24בלבד בערב ,על מנת
שיוכל להעניק שירות אישי לכל שולחן.
הסומליה המיומן יפיק עבורכם זיווגים
מושלמים בין המנות למבחר היינות.
Eislebener Straße 14
030-214050
www.brandenburger-hof.com

Schweighofer's .24

הזמין והתקין מערכת מיוחדת לסינון
מים ,המזינה את מכונת הקפה.
התוצאה של הפרפקציוניזם הזה היא
כוס הקפה האולטימטיבית ,המבוססת
על תערובות ייחודיות ,שמלצריו
מגישים בלי פוזה .שמייכלס אינו נוהג
לדבר על עשרות התחרויות והפרסים
בתחום הקפה ובר הקפה שזכה בהם.
מי שמתעקש יכול לראות אותם על
לוח מאחורי דלת הכניסה.

מסעדה ובר יין בהשראת האימפריה
האוסטרו־הונגרית .החלל המרכזי
מעוצב כטרקלין מתחילת המאה ה־,20
התפריט כולו מבוסס על מטעמי מרכז
אירופה ,ועושה רושם שאפילו
המלצרים יובאו במיוחד מווינה
ומזלצבורג .המנות נדיבות ומתאימות
אף לזוג .לאחר הארוחה אפשר
להתרווח על אחת מהספות המהוהות,
לדון בהגותו של פרויד ולתהות מה
יעלה בגורלו של פרנץ פרדיננד.

017-94566960

Weimarer Straße 12

www.doubleeye.de

www.schweighofers.de

Miss Honeypenny .27

Shayan .25
מסעדה משפחתית קטנה במרכז
שדרת המסעדות של שנברג ,שנפתחה
על ידי זוג גולים מאיראן .התפריט נותן
כבוד למטבח הפרסי ומציע מנות של
בשר כבש צלוי ,תבשילי בקר נימוחים
ותוספות ספוגות בתבלינים ריחניים.
כמו האוכל ,גם הדקורציה נשארת
נאמנה למולדת .אל תקומו מן השולחן
לפני שתסיימו את קנקן התה וצלחת
המתוקים.
Goltzstraße 23
030-2151574
www.shayan.berlin

DoubleEye .26
המקום נמצא בבעלותו של ארנו
שמייכלס ,שפתח את המקום לפני
עשר שנים פשוט בגלל שהוא אוהב
להכין קפה .את הפולים הוא קונה
ירוקים וקולה אותם בעצמו .לאחרונה
עד  10יורו לאדם |

האם זו ארוחת הבוקר הטובה בעיר?
מזנון פתוח ,בו אתם מוזמנים לאכול
כפי יכולתכם גבינות ,נקניקים ,ביצים
טריות ,סלט פירות ,יוגורט וניל,
פנקייקים חמים ועוד תופינים ונפלאות
שיקשו עליכם לקום מן השולחן עד
שעות הצהריים המאוחרות.

מסעדות שרלוטנבורג ושנברג

030-3130127

Akazienstraße 22

Winterfeldtstraße 44
0157-83619203
www.miss-honeypenny.de

Der Hot Dog Laden .28
גומחה זעירה לממכר נקניקיות בסגנון
ניו יורק ,למי שהתייאש מהקאריוורסט
המקומי .הנקניקיות עשויות מבשר
איכותי ,ומוגשות או בגרסה
הסטנדרטית ,קרי בלחמנייה טרייה עם
בצל מטוגן והמון חרדל ,או בטעמים
מגוונים כגון מקסיקני (עם צ'ילי וטאקו)
ומנה צמחונית .פתוח עד חצות.
Goltzstraße 15
030-2156932

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם
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קניות שרלוטנבורג ושנברג
קומת המזון ב"קה־דה־וה"

KaDeWe .29
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חנות הכל־בו הנודעת בברלין ,ולא
בכדי 60 :אלף מטרים רבועים של
שטחי מכירה 380 ,אלף מוצרים וכ־50
אלף לקוחות מדי יום הם מספרים
שקשה להתווכח עמם" .חנות הכל־בו
של המערב" (Kaufhaus des
 )Westensנוסדה לפני יותר מ־ 100שנה
ומציעה שורה ארוכה של פריטי לבוש
והנעלה ממותגים ,אביזרים לבית ,מוצרי
קוסמטיקה ,מכשירי חשמל ועוד .גולת
הכותרת היא ללא ספק הקומה
השישית והעליונה ,המארחת את

מחלקת המזון ,היכן שמעדנים מרחבי
העולם מסודרים יפה־יפה על המדפים,
ובהם מעל  1,000סוגי נקניקים גרמניים.
יש המוכנים להישבע שכריכי ההרינג
כאן הם הטעימים בברלין.
Tauentzienstraße 21
030-21210
www.kadewe.de

Europa Center .30
קניון עצום בשיפולי קו'דאם ,שנבנה
ב־ 1963כאחד הפרויקטים הנועזים
ביותר בגרמניה המערבית שלאחר

Bücherbogen .31
חנות ספרים נהדרת ,המסתתרת תחת
מסילת הרכבת ,ומתמחה באמנות,
אדריכלות ועיצוב .תמצאו כאן
אוטוביוגרפיות של אמנים מקומיים לצד
אנתולוגיות עבות כרס על אודות
הקולנוע ההונגרי בין מלחמות העולם.
Stadtbahnbogen 593
030-31869511
www.buecherbogen.com

Firma London .32
מי שהפרוטה מצויה בכיסו ואינו חושש
מייבוא רהיטים ארצה ,מומלץ שישים
פעמיו אל חנות הריהוט והתאורה הזו,
המתמחה בפריטי וינטג' .בין המעצבים
והמותגים שתרמו לקטלוג די למנות
את ג'יו פונטי ,צ'רלס וריי איימס,
ממפיס ,לה קורבוזיה ,וורן פלטנר ועוד
רבים וטובים.
Bleibtreustraße 50
030-83210893
www.firmalondon.com

חנות שוקולד ,שהייתה במקור בית
מרקחת ,ושוכנת במבנה מוגן כאתר
בעל ערך היסטורי .בפנים החנות
מגירות עץ כהות המתנשאות עד
לתקרה ,ובכל מגירה שוקולד מסוג
אחר וממקום אחר בעולם .ספק אם
תצאו מכאן בידיים ריקות.
Goltzstraße 23
030-23623256
www.winterfeldt-schokoladen.de

Tee Tea Thé .34
פתגם ידוע בגרמנית אומר "חכה ושתה
כוס תה" ,דרך יפה לומר למישהו
להתאזר בסבלנות .ואכן ,סבלנות היא
מצרך יקר למבקרים בחנות זו ,שעה
שתעברו על הקטלוג המורכב ממאות
סוגי תה ,גרמניים וזרים כאחד .מיותר
לציין שאפשר ללגום מהמוצרים
במקום ,ואף ליהנות מארוחת בוקר
קלה או מקיש צמחוני.

קניות שרלוטנבורג ושנברג

המלחמה .במקור שכנו כאן למעלה
מ־ 100חנויות ,כמו גם משרדים,
מסעדות ,מסבאות וזירת החלקה על
הקרח ,שהייתה לאחד המוקדים
האהובים בעיר .היום הקרח אמנם
איננו ,אך עדיין ניתן למצוא במרכז
חנויות של רשתות בינלאומיות ,בתי
קפה ,אולמות קולנוע ,פאב אירי ואפילו
סימולטור טיסה ,המדמה מעופו של
מסוק בשמי ברלין.
Tauentzienstraße 9-12
030-26497940
www.europa-center-berlin.de

Winterfeldt .33
Schokoladen

Goltzstraße 2
030-21752240
www.teeteathe.de

Harry Lehmann .35
מאז שנת  1926רוקחים בני משפחת
להמן בשמים יוקרתיים לנשים ולגברים.
בחנותם הנאה מוצעים כ־ 50סוגים
שונים ,חלקם משנות ה־ 30וה־,40
הנמזגים לבקבוק אישי במעמד הקנייה,
ואף ניתן להרכיב תרכובת ייחודית.
במקום נמכרים גם שמנים ,מי קולון
וקרמים.
Kantstraße 106
030-3243582
www.parfum-individual.de
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A-Trane .36

חיי לילה שרלוטנבורג ושנברג
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מועדון ג'אז בשרלוטנבורג ,בו עשן
סיגריות ממלא את האוויר והבס מרעיד
את הקירות .על הבמה הנמוכה,
הממוקמת פחות ממטר משורת
השולחנות הראשונים ,עלו ובאו במהלך
השנים ענקים כווינטון מרסליס ,בראד
מלדאו ,דיאנה קראל ,הרבי הנקוק ועוד
רבים וטובים .כמו כן ,חלק מההופעות
בפסטיבל הג'אז השנתי של ברלין
נערכות כאן .בימי שבת בחצות מתקיים
הג'אם סשן המסורתי ,בו נגנים מקומיים
מפליאים באלתורים עד שנגמר להם
האוויר בריאות.
Bleibtreustraße 1
030-3132550
www.a-trane.de

Goya .38
בניין "התאטרון החדש" שבכיכר
נולנדורף נבנה ב־ 1905בסגנון אר־נובו.

בזמן רפובליקת ויימאר פעל כאולם
אופרה וקנה לו שם כאחד המקומות
האופנתיים באירופה ,ועל פי השמועה
הסרט "קברט" ,בכיכובה של לייזה
מינלי ,מבוסס ברובו על אשר התחולל
בין כתליו .ב־ 2005נפתח בחלל
המשופץ מועדון "גויה" ,המארח בעיקר
מסיבות גייז ראוותניות וקיטשיות.
Nollendorfplatz 5
030-419939000
www.goya-berlin.com

Stagger Lee .39
כניסה לבר הזה משולה לביקור לעולם
אחר :טפטים בצבע ארגמן כהה על
הקיר ,ריהוט כבד ,דלת סובבת על
ציריה ,פסנתר ישן וקופה רושמת
הנראית כאילו נשדדה ממערבון ספגטי.
בעל הבית אוהב להתמקד בפרטים
קטנים ,אפילו בזעירים ,למשל הימנעות
משימוש בברגים עם ראש פיליפס ,על

הכניסה למועדון ג'אז  A-Traneבשרלוטנבורג ()Zhang Yu

מנת לשוות לבר את מידת האותנטיות
הרצויה .גם המשקאות המוגשים
ייחודיים :ויסקי בתערובת ובתשוקה
לימים ההם ,שיש הטוענים שלא תוכלו
למצוא טובה ממנה בשום מקום אחר.

Kantstraße 12A

Nollendorfstraße 27

030-31804560

030-29036158
www.staggerlee.de

Quasimodo .40
בקומת הכניסה פועל מועדון ג'אז עם
הופעות חיות של הרכבים מרחבי
העולם ,המופיעים מול קהל שבא
לשמוח וליהנות; בקומה העליונה
תמצאו בר מודרני ואופנתי ,לאנשים
הנהנים לשוחח על אמנות ומוזיקה
שאיש אינו מכיר מלבדם .המקום חולק
חצר פנימית משותפת עם תאטרון

ובית קולנוע ,שנשארת פתוחה עד
שאחרון הלקוחות מסיים את המשקה
שלו ,לא אחת בשעות הקטנות של
הלילה.

חיי לילה שרלוטנבורג ושנברג

)Quasimodo (Marc Brose

www.quasimodo.de

Havanna .41
המועדון הלטיני הגדול בעיר ,עם ארבע
רחבות ריקודים ,שבעה ברים ואינספור
רמקולים מהם בוקעים צלילי סלסה,
רומבה וסמבה ,לצד להיטי פופ ,רגאטון
והיפ הופ .פתוח בימים רביעי ,שישי
ושבת בלבד.
Hauptstraße 30
030-7848565
www.havanna-berlin.de
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האופרה הממלכתית ()Thomas Bartilla

תרבות

אופרה אחרת
אוהבי המוזיקה הקלאסית והאופרות ירגישו בבית בברלין ,אבל
בין המלודיות והצלילים ניתן לשמוע גם לא מעט חריקות

192

השנים הרבות בהן שימשה ברלין
כבירתם של מלכים וקיסרים ,שאהבו
לפרוש חסותם על אמנים כחלק
מטיפוח תדמיתם כשליטים נאורים,
הפכו את העיר לאבן שואבת
למוזיקאים קלאסיים ,והמסורת,
שהחלה בימי פרידריך הגדול ,ממשיכה
להתנגן עד ימינו.
שלושה בתי אופרה מצוינים פועלים

בעיר :האופרה הממלכתית
( ,)Staatsoperהאופרה הגרמנית
( )Deutsche Operוהאופרה הקומית
( .)Komische Operבנוסף ,ברלין נהנית
גם משתי תזמורות בקנה מידה עולמי:
התזמורת הפילהרמונית של ברלין
(Berliner Philharmonisches
 )Orchesterוהתזמורת הסימפונית של
גרמניה (Deutsches Symphonie

תרבות

.)Orchester
אין עוררין על מעמדה של התזמורת
הפילהרמונית של ברלין .ראשיתה
ב־ ,1882עת נוסדה בידי  54נגנים
שפרשו מתזמורת שנוהלה ביד קשה
בידי בנימין בילזה .הנגנים החליטו
להקים הרכב עצמאי משלהם ,שיבחר
בעצמו את המנצח .בשנת  1887לקח
על עצמו הנס פון בילוב את מלאכת
הניצוח ,וכוכבה של התזמורת החל
לדרוך .בעקבות המנצח הדגול הגיעו
מוזיקאים ומלחינים דוגמת ברהמס,
צ'ייקובסקי ומאהלר .לאחר תקופתו

של פון בילוב שכרה התזמורת את
שירותיו של ארתור ניקיש ,ובשנת 1923
העמידה בראשה את וילהלם
פורטוונגלר ,שנודע בביצועיו האגדיים
ליצירותיהם של בטהובן ,ברהמס
וברוקנר.
פורטוונגלר ,שנודע כמתנגד חריף
לנאצים ,עזב את התזמורת עם עלייתם
לשלטון ושב אליה בשנת  .1947לאחר
המלחמה נאלצה התזמורת להתמודד
עם פעילותה בשירות המפלגה ,אך
דווקא כאשר החליטה להעמיד בראשה
את הרברט פון קאראיין ב־ ,1955למרות
עברו המפוקפק ,הפך אותה המנצח
האוסטרי לאחת התזמורות החשובות
בעולם .פון קאראיין הזניק את
הפילהרמונית של ברלין לגבהים
חדשים לא רק בדרישותיו בנוגע
לאיכות הנגינה והצליל ,אלא גם בארגון
הופעות ברחבי העולם ,בייסוד פסטיבל
האביב בזלצבורג ובהעברת התזמורת
ב־ 1963למשכן חדש שתוכנן בידי
האדריכל הנס שארון.
התזמורת השנייה השוכנת בבירה,
הסימפונית ,אולי אינה יכולה להתחרות
בשמה של הפילהרמונית ,אך בכל זאת
כדאי לשים לב אליה .היא הוקמה
בשנת  1946על חורבות תזמורת הרדיו
הממלכתית ,שנים רבות לא היה לה
משכן משל עצמה והיא נדדה בין
מספר אולמות קונצרטים בעיר ,עד
שמצאה נחלה באולם הקונצרטים
שבז'נדרמנמרקט.
לעומת ההגמוניה החד צדדית בעולם
התזמורות המוזיקליות ,מתחרים לא
פחות משלושה בתי אופרה ברלינאיים
על תקציבים ותשומת לב .העימותים
ביניהם גלשו לא אחת למשברים
ולחילופי דברים ,לעתים מכוערים למדי.
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בסוף שנת  ,2000כאשר עיריית ברלין
גילתה שקופתה ריקה ,ביקשו נציגי
הציבור לדעת מדוע זקוקה העיר
לשלושה בתי אופרה שונים ,והציעו
למזג בין האופרה הממלכתית (במקור
האופרה של ברלין המזרחית,
שבראשה עומד דניאל בארנבוים) עם
האופרה הגרמנית (של ברלין
המערבית ,המנוהלת על ידי כריסטיאן
טילמן) .להובלת בית האופרה החדש
הוצע שמו של המלחין אודו זימרמן,
לשעבר מנהל בית האופרה של
לייפציג.
טילמן התפטר במחאה .בארנבוים
ניסה לומר שהמדינה דווקא צריכה
לתמוך תקציבית בבתי אופרה
המייצגים תרבות חשובה .הוא נענה
בהערה ספק אנטישמית של מנהיג
הדמוקרטים הנוצרים של העיר ,וגם
טילמן מלמל משהו באותו סגנון.
הסערה שפרצה הוציאה את המרצע
מן השק :אין להפקיר את התרבות של
ברלין בידיהם של מהגרים ,ובוודאי לא
בידם של בני דת משה וישראל.
הדי הפרשה נישאו ברחבי אירופה
ושלושה מנהלי בתי אופרה  -בפריז,
בבוואריה ובציריך  -הכריזו כי ההחלטה
על מהות התרבות אינה צריכה להיות
נתונה בידי פוליטיקאים .הם המריאו
לברלין כדי להתעמת עם זימרמן ועם
מקבלי ההחלטות בטענה שאין לסגור
את בתי האופרה בעיר ,המנוהלים ללא
דופי.
הם לא נלחמו לשם הסולידריות בלבד:
כל מי שמצוי בעולם המוזיקה האירופי
הבין שסגירתו של בית אופרה אחד
בברלין תהווה תקדים והזדמנות
לפוליטיקאים במדינות אחרות לנהוג
כך גם במקומותיהם .זה זמן רב

האופרה הממלכתית
Unter den Linden 7
030-203540
www.staatsoper-berlin.de
Französische Straße :U6

האופרה הגרמנית
Bismarckstraße 35
030-3438401
www.deutscheoperberlin.de
Deutsche Oper :U2

האופרה הקומית
Behrenstraße 55-57
030-202600
www.komische-oper-berlin.de
Französische Straße :U6

התזמורת הפילהרמונית
של ברלין
Herbert-von-Karajan-Straße 1
030-25488999
www.berliner-philharmoniker.de
Potsdamer Platz :S1 ,S2 ,S25

התזמורת הסימפונית של
גרמניה
Gendarmenmarkt 2
030-202987530
www.dso-berlin.de
Französische Straße :U6

נשמעות רטינות בחלונות הגבוהים כנגד
"תרבות העלית" שאינה מכניסה כסף
רב לקופות העיריות.
עד כה ,לא מעט בזכות סיוע החוץ,
הצליחו בתי האופרה של ברלין לעמוד
בפרץ ,והעיר יכולה להתגאות בשלושה
בתי אופרה מעולים .לעת עתה.

)Timo Maier(
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קרויצברג
אחת מאותן שכונות שנדמה שקיימות רק בברלין :מצד אחד,
קהילה טורקית ענפה וחיי לילה סוערים; ומאידך ,אתרי תיירות
וזיכרונות טריים מהעבר הלא סימפטי
הברלינאים מבדילים בין שני חלקיה של שכונת קרויצברג ( )Kreuzbergלפי מספרי
המיקוד הישנים :החלק המערבי ,קרויצברג  ,61הכולל מספר אתרי תרבות חשובים,
דוגמת המוזאון היהודי וצ'ק־פוינט צ'רלי; וקרויצברג  36הקטן יותר ,בו מתגוררת
הקהילה הטורקית ,המהווה כשליש מאוכלוסיית השכונה.
שורשיה המרדניים של קרויצברג נעוצים בימי המלחמה הקרה ,עת חלקה המזרחי
היה מוקף בחומת ברלין משלושה עברים .עקב בידודה היחסי ,בשנות ה־ 70וה־80

מסלול  6קרויצברג

טופוגרפיה של טרור
(עפר פרלמן)

מסלול  6קרויצברג

צמחה בקרויצברג  36תרבות אלטרנטיבית ,שלוותה בפלישה לבתים נטושים
(סקוואטים) ,הן מצד המהגרים והן מצד קהילות שוליים ,שמצאו כאן מפלט מן
הממסד .יחד עם צעירים רבים מרחבי גרמניה שברחו לכאן כדי לא להתגייס ,עד
מהרה נעשתה השכונה למקום המחתרתי והמעניין ביותר בברלין.
נפילת החומה הפכה בן רגע את קרויצברג מאזור גבול לרובע במרכזה של בירת
גרמניה .חברות רבות ניצלו את מחירי הקרקע הזולים ופתחו את משרדיהן לאורך
נהר השפרה .פני השכונה החלו להשתנות וכיום היא נחשבת לאטרקטיבית בקרב
צעירים וסטודנטים .הקרויצברגרים האמיתיים ,המתגוררים בה מאז ומתמיד,
מתלוננים שתיירים ממלאים להם את הרחובות .חנויות שכונתיות מסורתיות
נאלצות להיסגר בגלל התייקרות דמי השכירות והאוכלוסייה הוותיקה נאלצת לנדוד
למחוזות זולים יותר.
מרכז קרויצברג  36נמצא ברחוב אורניין ( ,)Oranienstraßeהמלא בבתי קפה ,בדוכני
דונר־קבב ובמועדונים ,בעוד קרויצברג  61בנוי סביב רחוב ברגמן ()Bergmannstraße
האופנתי.
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קטע מחומת ברלין

בצ'ק־פוינט צ'רלי (עפר פרלמן)

טופוגרפיה של טרור ()Tobias Vento / Stiftung Topographie des Terror
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 .1צ'ק־פוינט צ'רלי

Checkpoint Charlie
מעבר הגבול הנודע ביותר בין
ברלין המערבית למזרחית,
שהפך לסמלה של המלחמה הקרה
ולאחד מאתרי התיירות הפופולריים
בעיר.
באמצעות תצלומים ומסמכים ,המוזאון
הפתוח מציג את ההיסטוריה של
החומה ,הרקע לבנייתה והעימותים
המדיניים שנערכו לאורכה .חלק מעניין
במיוחד מגולל את סיפורם של
האנשים שניסו לברוח אל המערב
ולעקוף את החומה  -אם בדילוג
מעליה ,בחפירה תחתיה או בחצייתה
בעזרת דרכונים מזויפים ,בכדור פורח
ואף בצוללת זעירה.
המקום מגולל את הכרונולוגיה של
ברלין מתום המלחמה ועד איחוד
גרמניה ,עם דגשים על הרכבת
האווירית של בעלות הברית בשנים
 ,1949-1948והעימות בין הטנקים
הרוסיים לאמריקניים באוקטובר .1961
תצוגה נוספת מוקדשת לנושא זכויות
אדם ,ובה מיצג מרגש של ציורי
תלמידים ,שהתבקשו לתאר את שני
צדדיה של גרמניה ביצירה אחת.

בסמוך למוזאון ניצב שריד מקורי
מחומת ברלין ,עמוד מן הגדר שעליו
מוטבעת החותמת "הרפובליקה
הדמוקרטית של מזרח ברלין" ,והכוכב
האדום התלוי  -סמלה של המפלגה
הקומוניסטית.
הכניסה חופשית
א'-שבת22:00-9:00 :
Friedrichstraße 43
030-2537250
www.mauermuseum.de
Kochstraße :U6

 .2טופוגרפיה של טרור

Topographie des Terrors
מוזאון ומרכז תיעוד לתקופת
שלטונה של המפלגה הנאצית,
הממוקם באתר שבו שכנו בין השנים
 1945-1933מרתפי הגסטפו ,מטה האס
אס ומשרדי השירות החשאי.
בשנות ה־ 60ייעדה עיריית ברלין
המערבית את השטח ,כ־ 45דונמים,
לבנייה מסחרית ,אולם אף קבלן לא
מיהר לרכוש את הקרקע .ב־,1987
השנה ה־ 750לייסוד ברלין ,רכשה קרן
"טופוגרפיה של טרור" את השטח
במטרה להקים בו מתחם ארכיוני
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ולימודי שיאגד ויציג לראווה את
המסמכים וההוכחות לזוועות
שהתחוללו בברלין ובגרמניה כולה.
לאחר שורה ארוכה של דחיות ,עיכובים
והחלפת אדריכלים ,נחנך לבסוף
המרכז בשנת .2010
התצוגה הקבועה מתמקדת במוסדות
השלטון המרכזיים של הרייך השלישי
ובפשעים שביצע ברחבי אירופה.
בעזרת תצלומים ומסמכים רבים,
מובלים המבקרים דרך חמישה אגפים:
עליית הנאצים לשלטון ,מוסדות
המדינה הנאצית ,טרור ורדיפה ,הכיבוש
הנאצי באירופה ,וסוף המלחמה
והשלכותיה .התצוגה הפתוחה מוצגת
לאורך שרידיה של חומת ברלין וכוללת
 15תחנות מידע ,המספרות על
ההיסטוריה של האתר עצמו.
הכניסה חופשית
א'-שבת20:00-10:00 :
Niederkirchnerstraße 8
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 .3מרטין־גרופיוס־באו
Martin-Gropius-Bau
חלל תצוגה לתערוכות
מתחלפות ,הממוקם במבנה
ניאו־רנסנס מרהיב מסוף המאה ה־,19
שעוצב על פי תכנונם של האדריכלים
מרטין גרופיוס והיינו שמידן (Heino
.)Schmieden
תחילה פעל כמוזאון לאמנות שימושית,
ובהמשך הוסב למוזאון לפרהיסטוריה
של ברלין .לאחר ששוקם מפגעי
המלחמה ,נחשב המקום לאחד מאתרי
התצוגה היפים והחשובים בגרמניה .בין
התערוכות הבינלאומיות האחרונות
שהוצגו במקום די לציין את אוסף
הפסלים האצטקיים ,את עבודותיו של
הצלם הצרפתי המודרני אנרי קרטייה
ברסון (Henri Cartier-Bresson) ,וסט
תלבושות מסרטיו של הבמאי סטנלי
קובריק.
ד'-ב'19:00-10:00 :

030-25450950

Niederkirchnerstraße 7

www.topographie.de/en

030-254860

Kochstraße :U6

www.gropiusbau.de

Potsdamer Platz :U2

Potsdamer Platz :U2

מרטין־גרופיוס־באו ()Rosmarie Voegtli

 .4תחנת אנהאלטר

Anhalter Bahnhof
מתחנת הרכבת המרשימה
וההומה ביותר בברלין נותרה
רק חזיתה ההרוסה ,המסתירה
מאחוריה מסוף אס־באן סתמי למדי.
מכאן יצאה מרלנה דיטריך בדרכה
להוליווד ולכאן הגיעו מלך איטליה
והצאר הרוסי בביקוריהם הרשמיים
בברלין .זו הייתה גם תחנתם האחרונה
של כשליש מיהודי העיר ,שנשלחו מן
הרציפים המפוארים לטרזיינשטט,
ומשם מזרחה למחנות ההשמדה.
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החזית ההרוסה של תחנת אנהאלטר ()Craig Wyzik

אנדרטה לזכרם מוצבת במקום.
התחנה פעלה מיולי  1841ועד מאי
 .1952בשנות ה־ 30של המאה הקודמת
תפקדה כשער הכניסה הדרומי לבירת
גרמניה ,עם מסילות שהובילו למינכן,
פרנקפורט ,פראג ,וינה ,רומא ואתונה,
בהן השתמשו כ־ 16מיליון איש בשנה.
בזמן מלחמת העולם השנייה הופצצה
התחנה מן האוויר על ידי הבריטים
והאמריקנים מחד ,ועל ידי ארטילריה
רוסית מאידך .הפגזה כבדה בנובמבר
 1943פגעה בתשתית המסילות
ושיתקה את מערך הרכבות ארוכות
הטווח .פשיטה אווירית נוספת ,חודשים
ספורים לפני כניעת גרמניה ,החריבה
את הטרמינל ואת גג המבנה.

לאחר המלחמה המשיכה לפעול
התחנה ,שעתה נמצאה בתחומי מערב
ברלין .תחילה עברו בה רכבות משא
בדרכן לצדה המזרחי של העיר ,אך
ב־ 1952פעילותה הושבתה ,לבקשת
הסובייטים .שמונה שנים לאחר מכן
הושלם תהליך פינויה ,ומאז היא
עומדת כשלד עירום ומתפורר במרכז
העיר.
Askanischer Platz
Anhalter Bahnhof :S1 ,S2 ,S25

 .5מרתף האימים

Gruselkabinett
במקלט בעומק חמש קומות
מתחת לפני הקרקע הקימו בני
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המוזאון הגרמני לטכנולוגיה ()N. Michalke © SDTB
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זוג תמהוניים למדי מעין "חדר זוועות".
המקום אינו משחזר את אווירת
המצוקה ששררה בקרב האנשים
שהצטופפו כאן בפחד ובחרדה בזמן
המלחמה ,אלא מציג מופע הפחדה
המשלב בית קברות נטוש ,חדר
ניתוחים מימי הביניים ,מבוך אפלולי
וכמות מכובדת של שלדים.
כדי לשמור על תדמית רצינית ,בקומה
התחתונה נמצא האגף השואף להיות
מוזאון מלחמתי ,בו מוצגת ההיסטוריה
של הבונקר לצד אוסף עיתונים,

הקלטות וחפצים אישיים מן התקופה.
לא מומלץ לילדים קטנים ,אך אהוד
מאוד על בני נוער ,שבטוחים שכבר
ראו הכל.
א' ,ג'-ו'19:00-10:00 :
ב'15:00-10:00 :
שבת20:00-12:00 :
Schöneberger Straße 23a
030-26555546
www.berlinstory.de
Mendelssohn-Bartholdy-Park :U2
Anhalter Bahnhof :S1 ,S2 ,S25

Trebbinerstraße 9
030-902540
www.sdtb.de
Gleisdreieck :U1 ,U2
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מטוס סקייטריין  ,C-47ששימש את
בעלות הברית במלחמת העולם
השנייה.
תצוגת הקבע מחולקת ל־ 14אגפים
ונפרשת על פני כמה קומות .אל
תחמיצו את אגף התעופה הכולל את
ה־ ,Raisin Bomberאחד מן המטוסים
שפרצו את המצור הסובייטי ב־,1948
ואת אזור הרכבות ,בו מוצגים דגמים
של קרנות וקטרים היסטוריים
ומודרניים .בחצר המוזאון ניצבות זוג
טחנות רוח ,טחנת מים ,נפחייה
ומבשלת בירה ישנה.
א' ,שבת18:00-10:00 :
ג'-ו'17:30-9:00 :

 .7המוזאון היהודי

 .6המוזאון הגרמני לטכנולוגיה

Deutsches Technikmuseum
חוויה מומלצת לחובבי חידושים
והמצאות ,לאלה המוצאים עניין
במטוסים ,רכבות ומכוניות ,ולכל מי
שמטייל עם ילדים שנמאס להם
לשמוע שאסור לגעת ולמשש את
המוצגים במוזאונים.
המוזאון נפתח בשנת  1982במחסן
סחורות ישן של חברת הרכבות
הגרמנית ,שהוסב למבנה חדיש
המשלב זכוכית ופלדה .בראשו מוצב

Jüdisches Museum Berlin
המוזאון הגדול בתחומו
באירופה שוכן באחד מהמבנים
יוצאי הדופן בגרמניה ,שתוכנן בידי
האדריכל דניאל ליבסקינד (Daniel
 .)Libeskindהמוזאון מציג את תולדות
היהודים בגרמניה ומזמין את המבקר,
בצורה חווייתית של גני זיכרון
ואנדרטאות ,להרהר במהות השואה
ובמשמעותה  -הן מן הצד האנושי והן
מן ההיבט הפילוסופי .מאז פתיחתו
המחודשת ב־ ,2001ביקרו במוזאון
למעלה משבעה מיליון איש.
ראשיתו של המוזאון בשנת  ,1933עת
הציג אוסף יודאיקה ברחוב
אורניינבורגר ()Oranienburger Straße
שבמיטה ,עד שנסגר ב־ 1938בעקבות
חוקי נירנברג .היוזמה להקים מחדש
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גן הגלות ,המוזאון היהודי ()Ernst Fesseler © Jüdisches Museum Berlin

206

את המוזאון עלתה ב־ ,1971אך חלפו
עוד  21שנים בטרם הונחה אבן הפינה
של משכנו הנוכחי .בינואר  ,1999לאחר
שורה של מחלוקות בירוקרטיות ,הפך
המוזאון למוסד עצמאי ,וכעבור שנתיים
נוספות נפתח למבקרים.
הבניין שעיצב ליבסקינד הוא יצירת
אמנות בפני עצמו" .המבנה עבור מוסד
חשוב שכזה אינו מיועד רק למבקריו
העכשוויים" ,אמר האדריכל במעמד
הפתיחה" ,אלא הוא צריך להיות נגיש,
במישור המטאפיזי ,לאזרחי העבר
והעתיד".
"בין הקווים" הוא השם שנבחר למתחם
 שני קווים המסמלים את הקשרההדדי והמתוח בין ההיסטוריה

הגרמנית לזו היהודית .הקו הראשון,
העקלקל והשבור ,מסמן את צורתו
המפותלת של הבניין ,בעוד השני,
הישר ,חוצה את המוזאון לאורכו.
בנקודות המפגש בין שני הקווים נוצרו
חללים ריקים ,סמל לקטיעת החיים
היהודיים מגרמניה המודרנית .אחד
החללים אינו ריק לחלוטין ,ומוצגת בו
יצירתו של הפסל הישראלי מנשה
קדישמן" ,שלכת" ,המורכבת מ־10,000
פרצופים יצוקים מברזל .הפסיעה
בחדר מלווה בקולות חריקה צורמים
הבוקעים מפרצופי הברזל הזועקים.
תצוגת הקבע של המוזאון מכסה מעל
 3,000מטרים רבועים ומזמינה את
המבקרים למסע אל תולדות הקהילה

Alte Jakobstraße 124
030-78902600
berlinischegalerie.de/en/home
Hallesches Tor :U1 ,U6
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המפוארת של יהדות גרמניה14 .
תחנות היסטוריות מציגות תקופות
שונות ,מן המאה העשירית ועד לזמננו.
חפצים מחיי היומיום ,תצלומים,
מכתבים ,סרטי ארכיון ,יצירות אמנות
ומיצגים אינטראקטיביים מעניקים
נקודת מבט מקיפה על היחסים
ההדוקים בין התרבות היהודית
להיסטוריה של גרמניה ,עד לסופם
הקודר בזמן הרייך השלישי .עיצוב
הפנים ,הנע בין מפלסים שונים ,מייצר
תחושת אי נוחות ודיסאוריינטציה.
חלק מן התצוגות "חסרות"  -ארונות
תצוגה ריקים ואטומים ,שהמידע עליהם
מועבר באמצעות הקלטה קולית,
המספרת איזה מוצג היו מונח כאן
אלמלא אירעה השואה .תערוכות
מתחלפות של אמנות עכשווית והתקני
מולטימדיה משלימים את החוויה,
ומתייחסים לחיים היהודיים החדשים
בגרמניה שלאחר מלחמת העולם
השנייה.
א' ,ג'-שבת20:00-10:00 :
ב'22:00-10:00 :
Lindenstraße 9-14
030-25993300
www.jmberlin.de
Hallesches Tor :U1 ,U6

אמנות המאה ה־ :20דאדא,
האובייקטיביות החדשה
ואקספרסיוניזם .היצירות המגוונות
משקפות את הלכי הרוח באירופה
במהלך  100השנים האחרונות ,ונוטות
מטבע הדברים לצד הדרמטי והמלנכולי
של האמנות.
אגף שלם מוקדש לעיר ברלין,
המחולקת והמאוחדת ,ובו כל העבודות
שנוצרו בתחומי העיר עצמה או על ידי
אמנים מקומיים  -לרבות הדגמים
האדריכליים ,המציגים מבנים שתוכננו
לקום בבירת גרמניה הנאצית ,על פי
חזונו של אדריכל הרייך אלברט שפר.
ד'-ב'18:00-10:00 :

גלריית ברלין (עפר פרלמן)

 .8גלריית ברלין

Berlinische Galerie
הגלריה היא אחד המוזאונים
החדשים בברלין ,לאחר
שעברה למשכנה הנוכחי ב־ 2004אחרי
שנים רבות בהן נדדה מאתר לאתר.
תחת קורת גג אחת מוצגים אמנות
מודרנית ,צילום ,ציור ומודלים
ארכיטקטוניים מ־ 1870ועד ימינו אנו.
תערוכת הקבע מבוססת ברובה על
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ל־ .1945בסמוך למוזאון שוכנים ארכיון,
ספרייה קטנה ואולם כנסים.
על אף שרוב המוצגים מלווים בכיתוב
בגרמנית בלבד ,התמונות לבדן
מזכירות שמלבד שישה מיליון יהודים,
הנאצים רצחו גם צוענים ,נכים וכ־25
אלף הומוסקסואלים.
א'-ב' ,ד'-ו'18:00-14:00 :
שבת19:00-14:00 :
Mehringdamm 61
030-69599050
www.schwulesmuseum.de
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 .10פארק ויקטוריה
מוזאון ההומוסקסואליות ()ICSE Kongress

 .9מוזאון ההומוסקסואליות

Schwules Museum
המוזאון הצנוע נוסד ב־,1985
בעקבות תערוכה מוצלחת
בנושא שהוצגה במוזאון מרקישה (ראו
עמ'  )93שנה קודם לכן .תצוגת הקבע
מוקדשת להיסטוריה של הקהילה
ההומוסקסואלית בברלין ובגרמניה
כולה ,מסוף המאה ה־ 18ועד היום.
בעזרת פריטי ארכיון ויצירות אמנות
מביא המוזאון את סיפורם של חיילים
ואמנים ,משוררים ופעילים חברתיים,
מלכות דראג ופקידי בנק ,שחייהם לוו
בקשיים והטרדות עקב נטיותיהם
המיניות ,ובמאבק להגדרה עצמית.
מדי שנה מוצגות במוזאון מספר
תערוכות מתחלפות ,המתמקדות
בתקופות ספציפיות ומציגות אותן
באור חדש ,כגון  100שנה לתנועה
לזכויות האזרח ,או רדיפת
ההומוסקסואלים בברלין בין 1933

Viktoriapark
הברלינאים מכנים את הפארק
הזה ,גבעה ירוקה ושזורה
בצמחייה ,פשוט "קרויצברג"  -הר
הצלב ,בתרגום מילולי ,והוא העניק
לשכונה כולה את שמה .הצלב המדובר
הוא למעשה צריח ניאו־קלאסי הניצב
במרכז הגבעה ,שעוצב על ידי קרל
פרידריך שינקל לכבוד פרידריך וילהלם
השלישי ,לרגל ניצחונו בקרב לשחרור
פרוסיה בסיום מלחמות נפוליאון.
המונומנט מעוטר בתריסר פסלים
פיגורטיביים ,המתארים שורה של
ניצחונות צבאיים מעוררי השראה .מפל
מים מלאכותי מותקן בסמוך ,ומימיו
זורמים במורד הפארק.
הגבעה ,המתנשאת לגובה של 66
מטרים מעל פני הים ,היא הנקודה
הטבעית הגבוהה בברלין ,ומהווה
תצפית לא רעה על מרבית דרום העיר.
עד אמצע המאה ה־ 18האזור כולו היה
מכוסה בכרמים; מן הגפנים הבודדים
שעוד נותרו כאן עדיין מכינים יין אדום
ולבן ,המוענק במתנה לאורחים רשמיים

של הסנאט הגרמני.
בערב ראש השנה האזרחית מתמלא
הפארק בצעירים ובמשפחות ,הבאים
לחזות במופע הזיקוקים המסורתי.
הכניסה חופשית
Katzbachstraße 21
Mehringdamm :U6 ,U7

 .11גשר האדמירל

פארק ויקטוריה
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Admiralbrücke
את דרום קרויצברג חוצה
תעלת לנדוור
( ,)Landwehrkanalשנחפרה באמצע
המאה ה־ 19כנתיב תחבורה נוסף בין
מזרח העיר למערבה .ב־ 1922הוקם

לגדתה הצפונית פארק באקלר
( )Böcklerparkהנאה ,האהוב מאוד על
המקומיים .את קצהו המזרחי של
הפארק מסמן גשר ברזל בסגנון אר־
נובו ,המכונה "גשר האדמירל" ,על שם
הרחוב העובר מעליו.
בחודשי הקיץ הגשר קם לתחייה
ומתמלא בתושבי השכונה ,המתמקמים
בנוחות על כל אבן פנויה במדרכה,
ודנים על הא ועל דא עם שכניהם ,לרוב
עם בירה מהקיוסק הסמוך ביד אחת
וסיגריה מגולגלת ביד השנייה .הם לא
עומדים שם לבדם  -כמעט מדי ערב
מופיעה על הגשר להקת רחוב ,המנגנת
ג'אז מאולתר או פאנק זועף ,בהתאם
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למצב הרוח.
בשנים האחרונות הפך הגשר ממקום
מפגש ספונטני לאטרקציה תיירותית,
למורת רוחם של תושבי האזור .אם
בחרתם להעביר כאן ערב בנעימים עם
החבר'ה ,אנא שמרו על השקט.
Admiralstraße
Kottbusser Tor :U1 ,U8

 .12השוק הטורקי
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Türkenmarkt
ללא ספק ,אתר הקניות
הססגוני ביותר בבירת גרמניה.
לאורך תעלת לנדוור פרוסים עשרות

דוכנים ,המציעים מכל טוב .הפופולריים
מכולם הם כמובן דוכני המזון ,עם שפע
פירות וירקות טריים ,כל סוג גבינה
טורקית העולה על דעתכם ,לחמים
שנאפו זה עתה ,דגים ובשר .בין
המוצרים המיובאים מן המולדת ניתן
למצוא תה ,אורז ,שימורים ופיצוחים .מי
שתקף אותו הרעב לנוכח הצבעים
והריחות העזים מוזמן ליהנות מקערת
מרק קיבה ,לחמג'ון או קבב חציל.
בנוסף ,ניתן למצוא בשוק מוצרי
טקסטיל משובחים ,מכשירי חשמל,
בגדים ,נעליים ותכשיטים ,בהתאם
לצעקה האחרונה ברחובות איסטנבול.
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חוויית הקניות כאן עשויה להיות לחוצה
לעתים ,עם צעקות הרוכלים ,ילדים
מתרוצצים לכל עבר והלחץ לאתר את
הקפה המוצלח מכולם .הגיעו מוקדם,
חמושים במזומן ובמצב רוח למיקוח.
ג' ,ו'18:00-10:00 :
Maybachufer
Schönleinstraße :U8

 .13בית האמנים בתאניין

Künstlerhaus Bethanien
בית האמנים נוסד ב־,1974
במבנה מאמצע המאה ה־19
בו שכן בית החולים "בתאניין",

שנוהל על ידי הכנסייה ועמד לפני
הריסה .פעילים של עמותה ללא
מטרות רווח פלשו למקום והקימו בו
מעון תרבות ייחודי ,המפעיל תוכנית
שיכון עבור אמנים צעירים ,שחיו,
יצרו והציגו בו את עבודותיהם .החלל
המרווח אירח בעיקר תערוכות של
אמנות עכשווית ,אך גם הפקות
תאטרון ומחול ,לצד ערבי שירה
ומוזיקה חיה.
ביוני  ,2010לאחר שתמך ב־950
יוצרים ,עבר המוסד למשכן חדש
בבעלותו החוקית .על מנת להמשיך
ולסייע בקידום האמנים החוסים
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מוזאון החפצים

באתר האינטרנט של המוזאון מובא
"חפץ החודש" ,הזוכה למבט מעמיק
ולסקירה היסטורית; בין החפצים
שזכו לאחרונה בכבוד ניתן למצוא
שעון מעורר בצורת מסגד ומתלה
כביסה דקורטיבי מעץ .מי שלא
מצליח להתאפק מול השפע המרגש,
מוזמן להמשיך את הסיור בחנות
המוזאון.
ו'-ב'19:00-12:00 :

תחת קורתו ,מארגנת העמותה מגוון
אירועי תרבות ,כגון תצוגות
משותפות וימי סטודיו פתוחים ,בהם
הקהל מוזמן לחזות בתהליך היצירה
בזמן אמת .בית האמנים אף משתף
פעולה עם מוסדות דומים מן העולם,
במטרה ליצור תהליכי למידה
הדדיים.
חלל תערוכות
הכניסה חופשית
ג'-א'19:00-14:00 :

Oranienstraße 25

Kottbusser Straße 10

030-92106311

ב'-ה'19:00-10:00 :

Kottbusser Tor :U1 ,U8

Kohlfurter Straße 41-43

 .15סוקס

ו'16:00-10:00 :
030-6169030
www.bethanien.de/en
Kottbusser Tor :U1 ,U8

 .14מוזאון החפצים

Museum der Dinge
מאז פתיחתו ב־ ,2007מציג
המוזאון אוסף נרחב של
חפצים מחיי היומיום של תרבות
המאה ה־ .20מטרת המוזאון הלא
שגרתי ,שלמרות עיצובו הלבן
והמוקפד ,הביקור בו מזכיר שיטוט
בשוק פשפשים או בחנות כל־בו
אקלקטית ,היא לתעד את החיים
המודרניים דרך החפצים שאנו קונים
ומשתמשים בהם כדרך שגרה.
האוסף אינו מחולק לאגפים נפרדים,
וניתן למצוא פריטים שתוכננו על ידי
מעצבי־על לצד מכשירים פשוטים
וחסרי ייחוד .לא נפקד גם מקומם של
רהיטים ,כלי בית ושאר פיצ'פקעס,
הנעים על הסקאלה בין קיטש לסתם
טעם רע.

Sox
מי קבע שאמנות חייבת להיות
סגורה בין ארבעה קירות,
מנותקת מן המרחב הציבורי וזמינה
רק למי שהפרוטה מצויה בכיסו? כך
חשבו גם קבוצת אמנים צעירים,
שהפכו ויטרינה אקראית ברחוב
הראשי של קרויצברג לחלל תצוגה
מקורי.
יצירות של אמנות עכשווית מזרמים
שונים מוצגות מאחורי החלון הקטן,
שני מטרים גובהו ושלושה מטרים
רוחבו .מדי כמה שבועות מתחלפת
התצוגה ,הנשארת תמיד זמינה לכל -
 24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע.
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סטודיו

www.museumderdinge.org

Oranienstraße 175
www.sox-berlin.com
Kottbusser Tor :U1 ,U8

 .16בית העץ שעל החומה

Baumhaus an der Mauer
אוסמן קאלין ,אחד ממאות
אלפי המהגרים הטורקים
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שהגיעו לגרמניה בשנות ה־ ,60הבחין
יום אחד בשנת  1983בפיסת אדמה
נטושה סמוך לחומה .קאלין ,יליד ,1925
החל לנקות את הקרקע הטרשית
ולנטוע בה ירקות .הוא לא ידע
שהאדמה נמצאת למעשה בשטחה

של ברלין המזרחית ,אך כדי לחסוך
בעלויות ,הרשויות בנו את החומה
בנקודה זו מעט מזרחה מקו הגבול ,וכך
יצרו מובלעת קומוניסטית בשטח
המערב.
שוטרים וחיילים משני עברי המתרס
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הגיעו לגינה המאולתרת .המזרח
גרמנים חשדו שקאלין מרגל וכי בכוונתו
לחפור מנהרה מתחת לחומה; אלה מן
המערב שאלו כמה שאלות וחזרו
כלעומת שבאו ,אחרי שגילו שהנכס
נמצא מחוץ לתחום שיפוטם .לבסוף

התרצו הפקידים הקומוניסטים והכירו
בקאלין כקורבן הקפיטליזם; הותר לו
להמשיך להחזיק בגינתו ,בתנאי שהגדר
סביבה לא תעלה בגובהה על חומת
ברלין.
ב־ 1989החל קאלין לאסוף גרוטאות
ורהיטים ישנים שהושלכו בשטח
ההפקר ולבנות מהם בית עץ .עד
מהרה עבר להתגורר במקום עם
משפחתו .כמו מבנים רבים אליהם
פלשו אזרחים לאחר מלחמת העולם
השנייה ,כך גם מעמדו החוקי של הבית
שעל החומה מעולם לא הוסדר
לחלוטין.
עם איחוד גרמניה ,ביקשה עיריית ברלין
המאוחדת להרוס את הבית והגינה
ולסלול במקומם כביש .קאלין ,שחשש
מפינוי ,נקט בפעולת מנע ועיגן בבטון
את כל רהיטי הבית .גלגל הצלה
מפתיע הגיע מכיוונה של הכנסייה
הסמוכה ,שגילתה שהבית נמצא בעצם
על קרקע בבעלותה ,והתירה לקאלין
להישאר במקום.
כיום ,בניו של פועל הבניין הטורקי עודם
מתגוררים בבית 350 .המטרים הרבועים
שברשותם מלאים בירקות ,בעצי פרי
ובמדריכי תיירים .סוכני הנדל"ן
מעריכים את שווי הנכס ב־ 100אלף
יורו ,אך משפחת קאלין סירבה עד כה
לכל הצעותיהם .על אף שאינו פאר
האדריכלות ,הפך המקום לאחד
מהסמלים של ברלין המאוחדת
ולדוגמה כיצד הפסולת של האחד היא
ברכה עבור האחר.
Bethaniendamm 29
urban-treehouse-berlin.com
Kottbusser Tor :U1 ,U8
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)Riehmers Hofgarten (Steffen Zahn

Riehmers Hofgarten .17
בית דירות מן המאה ה־ 19עם חצר
פנימית מוריקה שהוסב למלון מעוצב
ונעים .החזית המעוצבת רומזת שלפני
 100שנה התגוררו כאן קציני הצבא
הגרמני האימפריאלי ,בעוד החדרים
המטופחים והמודרניים מציעים את כל
תנאי הלינה של המאה ה־ .21בקומה
התחתונה שוכנת מסעדה נאה ,אך
ארוחת הבוקר מאכזבת קמעה .הימנעו
מלהזמין חדרים הפונים לרחוב.

030-2250740

Yorckstraße 83

www.hotel-johann-berlin.de

www.riehmers-hofgarten.de

Hotel Ludwig.19
van Beethoven

030-78098800

Johann Hotel .18
בית מלון הממוקם במרכז אזור מגורים,
סמוך לפארק ולתעלה .העיצוב מוקפד
216

ומודרני ,החדרים מוארים היטב וארוחת
הבוקר משובחת .תחנת או־באן נמצאת
במרחק חמש דקות הליכה וניתן
לשכור אופניים במקום .החצר הפנימית
פשוט מושלמת לכוס יין או בירה בסוף
יום מעייף של ביקור באתרים .אולם עם
כל הכבוד לעיצוב ולנוחות ,גולת
הכותרת של המלון היא השירות האישי
והלבבי ,הזמין  24שעות ביממה.

אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

Johanniterstraße 8

אל תצפו כאן לחוויה מוזיקלית או
לחדרים בהשראת יצירותיו של המלחין
המחונן .זהו מלון שלושה כוכבים פשוט

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

ונוח ,הממוקם על קו התפר בין
קרויצברג לרובע נויקלן ,הנמצא
במרחק דקה הליכה מתחנת הרכבת
התחתית.
 67החדרים נקיים ומרווחים ,כולם עם
מקלחת פרטית צמודה .בחדרים
הפונים לחזית מותקנים חלונות עם
זכוכית כפולה .ארוחת הבוקר (כלולה
במחיר) מוגשת עד  10בבוקר ,ובמזג
אוויר נאה ניתן לקבלה על המרפסת
שבגג .באתר האינטרנט מוצעות
עסקאות זולות של הרגע האחרון.

מטענים ורמקולים למגוון נגני מוזיקה,
ובכל קומה מותקנים מחשבי מקינטוש
לרווחת האורחים .הלובי הוא מקום
נהדר לפגוש מטיילים נוספים ,או
ליהנות מטורניר כדורגל ב"אקס־בוקס".
ניתן לבחור בין חדרים פרטיים בני
שלוש מיטות עם שירותים משותפים
לבין חדרים משותפים עם שמונה
מיטות ומקלחת צמודה.
Görlitzer Straße 38
030-62908641
jetpakberlin.com/alternative.htm

Ima Lofts .20
Apartments
שילוב מוצלח בין מלון דירות לאכסניה,
במתחם ששימש עד לא מכבר כבית
חרושת ללבנים ,וחלקו עודנו מאוכלס
בסדנאות אומנים 22 .החדרים פשוטים
בעיצובם אך מרווחים ומוארים היטב.
הקטנים שבהם מורכבים מחלל אחד
בגודל  22מ"ר ,בעוד ה"סוויטות"
משתרעות על פני  60מ"ר וכוללות
מטבח מאובזר ,וכן סלון וחדר שינה
נפרדים .בית הקפה הצמחוני בקומת
הקרקע משמש גם כקבלה.
Ritterstraße 12-14
030-61675110
www.imalofts.com

Jetpak Alternative .21
אכסניית נוער לתרמילאים ,במרחק
הליכה ממרבית המסעדות הזולות
והמועדונים של השכונה .החדרים
והשטחים הציבוריים מרושתים
באינטרנט אלחוטי חופשי ,ניתן לקבל

Riverside Lodge .22
ההוסטל הכי פחות הוסטלי בברלין.
האווירה כאן חברתית ,רגועה ומתאימה
גם למי שעבר את גיל  .22במקום 15
מיטות בלבד ,המחולקות לחדר משותף
גדול עם שש מיטות ,המופרדות בווילון,
חדר של ארבע מיטות ,ומספר חדרים
זוגיים ופרטיים ,הכוללים מטבחון
ושירותים משותפים .בחלל המשותף
תמצאו עמדת קפה ,אינטרנט ומערכת
סטריאו שאליה ניתן לחבר את הנגן
האישי .אנריקו ,הבעלים ,הוא אחד
מהאנשים הנחמדים עלי אדמות,
וישמח לסייע לכם בכל פרט ופרט
בביקורכם בעיר.

מלונות קרויצברג

030-6957000
www.hotel-ludwig-van-beethoven.de

)Ima Lofts Apartments (Jon Shave

Hasenheide 14

Hobrechtstraße 43
030-53066535
accommodations.riverside-lodge.de
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Maison Blanche .23
עם אווירה אינטימית ושירות מצוין ,זוהי
בחירה נהדרת לארוחת ערב רומנטית.
המטבח בינלאומי עם זיקה צרפתית
וצפון אפריקנית ,והתפריט משתנה מדי
יום ומציע פנינים כסלט קלמארי,
פסטות טריות ,אוכף עגל עם תפוחי
אדמה אפויים ומוס שוקולד־דובדבנים
עילאי.

)Hasir (Kent Wang

Körtestraße 15
030-74399970
www.maisonblanche-kreuzberg.de

מסעדות קרויצברג

Oranienstraße 162

Sale e Tabacchi .24

030-69515911

אם הזדמנתם לברלין בימות הקיץ,
שימו פעמיכם אל הגינה היפה של
מסעדת "מלח וטבק" ,והתענגו על
ניחוח עצי הלימון ומטבח איטלקי
אותנטי משובח .השף ,פיירו דה ויטיס,
הצליח לקנות לעצמו ולמסעדה שם
מצוין ,המושך למקום מקומיים ,תיירים
ואיטלקים גולים ,המשוועים לקצת
אוכל מן המולדת .אל תתרגשו
מהמלצרים עם הפנים החמוצות ,גם
הם יודעים שהאוכל כאן מדבר בעד
עצמו.
Rudi-Dutschke-Straße 25
030-25295003
www.sale-e-tabacchi.de

www.maxundmoritzberlin.de

Görlitzer Straße 53
030-62725726

Max und Moritz .25

עד  10יורו לאדם |

Eckbert Zwo .26
מוסד קרויצברגי המתמחה באוכל
דרום גרמני מסורתי .הצוות המיומן
מקפיד להכין את כל המנות במו ידיו,
לרבות אטריות שפצלה (,)Spätzle
תפוחי אדמה מטוגנים ()Bratkartoffeln
וכרוב אדום מבושל ( .)Rotkohlהתפריט
משתנה מדי יום וניתן למצוא מטעמים
נוספים כגון מרק שורש וגולאש מבשר
בקר .ארוחת הבוקר מוגשת עד חמש
אחר הצהריים ,ובימי ראשון נערך
במקום ברביקיו גרמני.

www.eckbertzwo.de

מסעדה גרמנית טיפוסית ,ששרדה שתי
מלחמות עולם רק בשביל שחומת
ברלין תוקם ממש על סף דלתה.
למרות התנאים הבעייתיים המשיכו
להגיש ב"מקס ומוריץ" מנות פשוטות
ללקוחותיהם הפשוטים; עושה רושם
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שהתפריט לא השתנה כהוא זה מאז
נפרס כאן השניצל הראשון ב־.1902

Hasir .27
יש שיאמרו שהתרומה העיקרית של
הטורקים לברלין היא באגף
הגסטרונומי ,אך תקצר היריעה מלמנות
את כל דוכני השווארמה הנהדרים

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

הפזורים ברחבי העיר" .הסיר" הוא
אחד המוסדות הבולטים של הקהילה,
ולא בכדי .כאן ניתן ליהנות ממנות
טורקיות מתוחכמות קצת יותר מן
הדונר־קבב הבלתי נמנע ,דוגמת
מרקים ,תבשילי חצילים וקישואים,
בשרים מעושנים ושלל קינוחים
מתוקים .בדלת ליד שוכן סניף נוסף,
ובברלין כולה תוכלו למצוא עוד חמישה
"הסירים" ,אולם זהו הראשון והמוצלח
מכולם.
Adalbertstraße 10

Burgermeister .28
עם שם שלא דורש תרגום או הסברים,
תור הסטודנטים ,נשות העסקים
והתיירים המשתרך בכניסה מדבר בעד
עצמו .יש כאן שישה סוגי המבורגרים:
בעוד הצמחונים ייהנו מטופו־בורגר,
הקרניבורים ינעצו שיניים במייסטר־
בורגר  -קציצה עסיסית עם בייקון ,בצל
מטוגן ,המון חרדל וצ'יפס עם צ'ילי
וגבינה מותכת.
Oberbaumstraße 8
030-23883840
www.burger-meister.de

Miss Saigon .29
הודות לעבר הסוציאליסטי המשותף,
פליטים רבים מווייטנאם הגיעו לגרמניה
בזמן המלחמה הקרה .בדומה לשכניהם
הטורקים ,לא מסובך למצוא בעיר דוכני
אוכל וייטנאמי ,אך אם חשקתם
במסעדה אותנטית ,טרייה ,איכותית
וזולה למדי  -אל לכם לחפש מעבר
ל"מיס סייגון" .זה המקום לדגום
אטריות אורז ,מרקים מסורתיים (פֹו),

Skalitzer Straße 38
030-69533377
www.miss-saigon-berlin.de

Angry Chicken .30
דוכן מזון קוריאני המתמחה בעוף מטוגן
פריך ,חריף ונהדר .דרגות החריפות
נעות מ"תרנגולת ידידותית" ,המתאימה
לחיך האירופי ,ועד "תרנגולת זועמת",
שתאיים על המשך קיומן של בלוטות
הטעם שלכם .מי שרוצה להעמיק את
הרומן שלו עם המטבח הקוריאני מוזמן
ל־ Kimchi Princessו־Soju Bar
הסמוכים .בשלושת המקומות,
שבהנהלה משותפת ,המחירים ברצפה,
ובדילוג ביניהם אפשר להרכיב ארוחת
שלוש מנות משביעה למדי.

מסעדות קרויצברג

030-6142373
hasir.de/index.php?id=24

דאמפלינגס מאודים ובירות מיובאות
מדרום מזרח אסיה .המקום תמיד
עמוס ,וגם בחורף מצטופפים הסועדים
סביב השולחנות שברחבה בחוץ.

Skalitzer Straße 36
www.angry-chicken.com

Curry 36 .31
ככל הנראה דוכן נקניקיות הקאריוורסט
המוכר בעיר .ניתן להזמין נקניקייה
"עירומה" וחיוורת ,המבושלת ללא
ציפוי ,או להתענג על נקניקיית קארי
מהבילה בלחמנייה .התפריט הצנוע
מציע עוד להיטי פרולטריון ברלינאיים,
אבל מומלץ להסתפק במנת הדגל.
המקום קנה לו שם בין התיירים זה
מכבר ,ולכן אין פלא שמלבד נקניקיות
מוכרים כאן גם מזכרות מיותרות
להפליא .אל תתנו לאווירה הממוסחרת
להפריע לכם.
Mehringdamm 36
www.curry36.de
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Kadó

קניות קרויצברג

Sing Blackbird .32

Kadó .35

חנות כל־בו אלטרנטיבית .תמצאו כאן
הכל מהכל :בגדים משומשים משנות
ה־ ,70בית קפה אופנתי ,אולם קולנוע
לעת מצוא ,שוק פשפשים חודשי,
עוגות תוצרת בית ,מטבח טבעוני
בסופי שבוע ,מגזיני אמנות ועוד.
הבעלים ,ספק יאפים ספק היפים,
תמיד עם האצבע על הדופק ודואגים
להקפיד שמרכולתם תהיה מעניינת
וחדשנית.

ליקריץ ,ליקריץ ,ליקריץ ולגיוון ,עוד
קצת ליקריץ .אם יש משהו שהחבר'ה
מבינים בו ,כנראה זה ליקריץ .סוכריות
מתוקות ומלוחות ,בשלל צורות וצבעים,
על טהרת הליקריץ או עם ג'ינג'ר
וקינמון ,המיובאות באדיקות מרחבי
אירופה ומוצגות כפריטים במוזאון.

Sanderstraße 11
030-5484505
singblackbird.tumblr.com

Jumbo Second Hand .33
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Graefestraße 20
030-69041638
www.kado.de

Schneidersladen .36
חלומו הרטוב של כל אודיופיל ,די ג'יי
או יוצר מוזיקה אלקטרונית .חנות
מקצועית לציוד סאונד ברמה גבוהה
ולמערכות אודיו מתקדמות .בנוסף
תמצאו כאן סינתיסייזרים ,תופים
אלקטרוניים ,מיקסרים ומכונות
אפקטים משנות ה־ 80וה־ .90הצוות
ידידותי ומקצועי.

ערימות צבעוניות של שמלות ,ג'קטים,
חגורות ,תיקים ,משקפי שמש והמון
המון נעליים  -חדש וישן ,וינטג' ועדכני.
בחנות של ג'מבו לא מתעסקים
באיכות ,כאן זה עניין של כמות.
המחירים זולים ועם די זמן פנוי אפשר
לצאת עם שלל נאה בהחלט.

030-97894131

Wiener Straße 63

www.schneidersladen.de

030-2189660

Skalitzer Straße 135a

Watergate .37

Falckensteinstraße 49
030-61280394
www.water-gate.de

Farbfernseher .38
בחוץ עדיין מתנוסס שלט המבשר על
מלאי חדש של טלוויזיות צבעוניות ,אך
בפנים לא נותר זכר לחנות המזרח
גרמנית ,שהוסבה לדאנס־בר פופולרי
ודחוס .הקהל מורכב ברובו מבליינים
מקומיים שהתור הארוך בכניסה רק
מגביר את הדחף שלהם לפזז בדוחק
לצליל טכנו ואלקטרו עדכניים.
Skalitzer Straße 114
030-53091711
www.farb-fernseher.de

West Germany .39
ללא מספר טלפון ,אתר אינטרנט,
יחצ"נים וכרזות ברחבי העיר,
השמועות על המסיבות כאן עוברות
אך ורק מפה לאוזן .המועדון
המחתרתי ממוקם מעל סופרמרקט,

Skalitzer Straße 133

Club der Visionaere .40
אל מול שלל המועדונים בברלין" ,קלוב
דר ויזיונרה" מצליח לבדל את עצמו מן
ההמון הודות להוצאת החוויה אל
האוויר הפתוח .הרחבה המרכזית
ממוקמת על במה שצפה על מי הנהר,
וממנה מתפצל מבוך של מסדרונות
המובילים לתאים ולחללים אינטימיים
יותר .במקום אף פועלת פיצרייה לא
רעה ,שתעזור לגופכם לספוג מעט מן
האלכוהול .בילוי מושלם לצהרי יום
ראשון ,שהתחילו אי שם בליל אמש.

חיי לילה קרויצברג

אחד המועדונים הידועים בברלין ,וככל
הנראה בעל המיקום המוצלח ביותר:
ממש על גדת הנהר ,סמוך לגשר
אוברבאום .במקום שתי רחבות ,כאשר
בקומה הראשונה מותקנים חלונות
פנורמיים ,מן הרצפה ועד התקרה,
המאפשרים לקרני השמש לחדור
פנימה עם עלות השחר ולשטוף את
המקום באנרגיות חדשות; את המראה
של עשרות בליינים מרכיבים בבת
אחת משקפי שמש יהיה לכם קשה
לשכוח .הרחבה העליונה מרשימה אף
היא ,עם תקרה גבוהה ,המכוסה כולה
בתאורת לד המשתנה בהתאם
למוזיקה.

במרפאה לשעבר ,כאשר הכניסה
נעשית מדלת צדדית כבדה.
עיצוב הפנים לא שונה בהרבה :קירות
חשופים ,רצפה תעשייתית ומיזוג אוויר
שידע ימים יפים יותר .מערכת הסאונד
העצבנית תחרוט על עור התוף שלכם
צלילי אינדי ,פאנק ואלטרנטיב ,שילוו
אתכם ימים ארוכים.

Am Flutgraben 1, 030 69518942
www.clubdervisionaere.com

SO36 .41
מן הברים הידועים בעיר ,שפאנקיסטים
מזדקנים נאספים בו שוב ושוב עוד
מימי בית הספר ,לשתות בירה ולדבר
על החיים בלי הכנסה .שמו הוא
תזכורת לשיטת המיקוד הישנה של
ברלין ולמספר שסימן את קרויצברג.
אם אתם באזור בשבת האחרונה של
החודש ואינכם חוששים מגרמנים
שתויים ללא חולצה ,אל תחמיצו את
ערב ריקודי הבטן.
Oranienstraße 190
030-61401306
www.so36.de
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חיי לילה קרויצברג

)SO36 (Montecruz Foto

Möbel Olfe .42

Madame Claude .44

בר הפועל בחנות רהיטים ישנה ומושך
אליו קהל מעורב של תושבי השכונה
בגילאי  .40-20בימי חמישי נערך ה־Fag
 ,nightואז מתמלא המקום בקהל
הקווירי האלטרנטיבי של ברלין ,המגיע
לשתות ולפלרטט.

"מאדאם קלאוד" לוקח את הרעיון
השחוק של הפאב השכונתי והופך
אותו ,תרתי משמע .לכאורה ,הכל
כרגיל :כמה שולחנות ,כיסאות גבוהים,
תמונות פסבדו־אמנותיות ,ואפילו
מצלמות אבטחה  -רק שכאן הם
צמודים אל התקרה .מי שהוכה
בדיסאוריינטציה קלה ,מוזמן להתיישב
על הספות  -הנמצאות לשם שינוי על
הרצפה  -או לרדת לקומה התחתונה,
בה נערכות הופעות חיות על בסיס
"שלם כפי יכולתך".

Reichenberger Straße 177
030-23274690
www.moebel-olfe.de

Das Hotel .43
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בר צפוף ואופנתי עם שלושה חדרים
קטנים ,דוכן גלידה ,טפטים מתקלפים,
פסנתר כנף שחור וצוות ספרדי
שבקושי מבין גרמנית .הקומה העליונה
אידיאלית לערב עם בקבוק קאווה או
כמה כוסות בירה סן מיגל ,בעוד
המרתף הופך בסופי שבוע למועדון של
מוזיקה אלטרנטיבית.
Mariannenstraße 26, 030-84118433
dashotel.org

Lübbener Straße 19
030-84110859
www.madameclaude.de

איסט סייד גאלרי
()Paul Van Der Werf
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פרידריכסהיין
השכונה המזרח ברלינאית ,שנודעה בשיכוני פועלים
ובארכיטקטורה סטליניסטית ,הפכה עם נפילת החומה למרכז
של תרבות אלטרנטיבית ,וכיום היא נאבקת בין בורגנות לחתרנות
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כלל ראשון למבקרים בשכונת פרידריכסהיין ( :)Friedrichshainאל תחפשו
באדיקות אתרים ומוזאונים ,שכן אין זה הצד החזק של האזור; כאן תמצאו בעיקר
תחייה אורבנית הספוגה באווירה היסטורית.
השכונה נוצרה בשנות ה־ 20של המאה הקודמת ,כרובע מגורים לבני מעמד
הפרולטריון .במהלך מלחמת העולם השנייה פרידריכסהיין ,בה שכנו מבני תעשייה
רבים ,ספגה הפצצות קשות .השלטון הקומוניסטי בנה אותה מחדש כ"ארמון
לפועלים"; השדרה המרכזית על שם קרל מרקס ,שנקראה במקור על שמו של יוזף
סטלין ,חוצה את הרובע ממערב למזרח ,ומשמשת כמוזאון פתוח לאדריכלות

כיכר שטראוסברגר,
שדרת קרל מרקס
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המזרח גרמנית ,המשלבת את הסגנון הסובייטי עם אלמנטים מקומיים.
נהר השפרה ,המשמש כגבולה הדרומי של השכונה ,היה במשך ארבעה עשורים גם
גבולה המדיני של גרמניה המזרחית .עד היום ניצבת כאן הרצועה הארוכה ביותר
של חומת ברלין ,שהוסבה ב־ 1990לגלריית אמנות ולסמל לשלום.
איחוד העיר הביא לפרידריכסהיין פולשים רבים ,שהפיחו חיים חדשים בבתים
הנטושים .הם הקימו סדנאות אמנים ,הפכו את הדירות הבלויות למועדונים ,מילאו
את הקירות בגרפיטי ופתחו ברים ומסעדות זולות.
בעשור האחרון הפכה השכונה האפרורית לדבר החם ביותר בעיר .רוכבי הגלגיליות
מתגודדים ברחוב רפאלר ( ,)Revaler Straßeבעוד הגמלאים אוהבים לשוטט מסביב
לפרנקפורטר טור על מנת להיזכר בסוציאליזם שהיה ואיננו .לצד שיכוני פועלים
משנות ה־ ,50תמצאו גלריות אמנות ומאורות של ברים אפלוליים ,הניצבים בניגוד
משווע לחנויות המותגים ולמיזמי הנדל"ן החדשים שצצו למורת רוחם של
המקומיים.
השילוב בין מזרח למערב ,בין המתפורר למתחדש ,בין השגרה לחיי הלילה
הפרועים ,הופך את פרידריכסהיין לאחד המקומות המרתקים בברלין.
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"עוגת חתונה" בפרנקפורטר טור ,שדרת קרל מרקס (עפר פרלמן)

 .1שדרת קרל מרקס
Karl-Marx-Allee
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עורק התחבורה הראשי של
מזרח העיר נבנה על ידי
הרשויות הקומוניסטיות ב־ 1952כחלק
מן "התוכנית הלאומית לבנייה מחדש
של ברלין" .השדרה ,שעד  1961נקראה
"סטלין ַא ֶלה" לכבודו של שמש העמים,
תוכננה כדי לקשר את בירת גרמניה
המזרחית עם מעמקי היבשת
הסובייטית .היא כללה בנייני דירות
מרווחים לפועלים ,חנויות ,מסעדות,

אולמות קולנוע ואפילו בית מלון אחד.
השדרה נמתחת לאורך כמעט שני
קילומטרים ורוחבה  89מטרים.
האדריכל הרמן הנזלמן (Hermann
Henselmann) נקט בסגנון בנייה
מונומנטלי ,שכונה "קלאסיציזם
סטליניסטי" והתאפיין בשיכוני ענק בני
שמונה קומות ,חסרי ייחוד ואופי,
פונקציונליים להחריד ,רובם מכוסים
בקרמיקה ומעוטרים בתבליטים
ובפסלונים.
ב־ 17ביוני  1953היוותה השדרה מוקד

 .2גלריה לאדריכלות

להפגנות פועלי בניין שמחו על העלאת
מכסות העבודה ללא תוספת תשלום.
עד מהרה ההפגנות הפכו לשביתות,
ומשם הסלימו למהומות המוניות שכוונו
נגד המשטר .המרד דוכא באכזריות על
ידי משטרת מזרח גרמניה והצבא
הסובייטי ,וגבה את חייהם של 125
אנשים.
כיום השדרה עדיין משמרת את אופייה
הסוציאליסטי ,ומומלץ לסייר לאורכה
ברכיבה על אופניים .בין נקודות העניין
הבולטות :הצמתים הראשיים בכיכר

Architektur Galerie
אולריך מולר ()Ulrich Müller
ייסד בסוף המאה הקודמת
את הגלריה לאדריכלות בלייפציג ,אך
עד מהרה העתיק את מושבה לברלין.
בין הקירות הבוהקים של דירת
הפועלים מציג מולר גישות
ארכיטקטוניות שונות הבוחנות את
הקשר בין אמנות עכשווית ,אדריכלות,
אורבניות וחברה .כרגע הגלריה
מתרכזת בעבודות מגרמניה,
מאוסטריה ומשוויץ ,אולם בקרוב
מתוכננות תערוכות ממקומות נוספים.
אחת לשנה מתקיימת תערוכה של
"כישרונות צעירים" ,בה מופנה הזרקור
לסטודנטים מבטיחים בתחום.
ג'-ו'19:00-14:00 :
שבת16:00-12:00 :
Karl-Marx-Allee 96
030-78897431
architekturgalerieberlin.de
Weberwiese :U5
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שטראוסברגר ()Strausberger Platz
ופרנקפורטר טור (,)Frankfurter Tor
הנודעים בזכות הבניינים הסימטריים
סביבם ,בסגנון "עוגת חתונה"; אולם
הקולנוע  ,Kino Internationalשנחנך
ב־ 1963ומכיל  551מושבים (מס' ;)33
 ,Cafe Moskauשבשנות ה־ 60נחשב
למסעדה המפוארת ביותר במזרח
גרמניה (מס'  ,Haus Berlin ;)34לשעבר
היכל תרבות תוסס וכיום בניין משרדים
( ;)Strausberger Platz 1ו־
 ,Laubenganghäuserזוג מבני
הבאוהאוס היחידים בשדרה (מס'
.)104-102
Schillingstraße :U5
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מוזאון משחקי המחשב ()Hans-Martin Fleischer © Computerspielemuseum

 .3מוזאון משחקי המחשב

Computerspielemuseum
המוזאון הראשון והיחיד
באירופה המוקדש כולו
למשחקי וידאו ומחשב .אחרי  11שנים
שפעילותו הייתה מקוונת בלבד ,ב־2011
שב המוזאון למשכן פיזי ונגיש
למבקרים.
תמצאו כאן מעל  300מוצגים ,לרבות
פריטים נדירים כגון מכונת פונג
מקורית מ־ 1972ואת "נמרוד"  -מחשב
עצום ממדים ששימש אך ורק
כפלטפורמה למשחק הגפרורים
האבסטרקטי "נים" .נמרוד ,שיוצר
ב־ ,1951טוען לכתר משחק המחשב
הראשון אי פעם ,והוא הוצג בביתן
הגרמני של תערוכת המדע בפסטיבל
בריטניה של אותה שנה.
"קיר החומרה" כולל כ־ 50מחשבים

וקונסולות משחקים ,החל מאפל ,2
דרך קומודור  64וכלה באטארי .חובבי
נוסטלגיה יחסירו פעימה מול מכונות
מקוריות של פקמן ודונקי קונג ,ויתעכבו
שעות ארוכות מול אוסף מכשירי
 Game & Watchהפרהיסטוריים של
נינטנדו.
תערוכות מתחלפות מוקדשות
למשחקים מודרניים יותר ,ולהתפתחות
העתידית של התחום .סיורים מודרכים
מלווים בהדגמות ,בגרמנית בלבד,
נערכים בימי שבת וראשון בשעות
 13:00ו־.15:00
ד'-ב'20:00-10:00 :
Karl-Marx-Allee 93a
030-60988577
www.computerspielemuseum.de
Weberwiese :U5

 .4פולקספארק פרידריכסהיין
Volkspark Friedrichshain
הגבול בין פרידריכסהיין
לפרנצלאואר ברג מסומן
בפארק העירוני הוותיק ביותר בברלין
והשלישי בגודלו בעיר .במרוצת השנים
עבר הפארק שורה ארוכה של שינויים
בצורתו ובאופיו .אחד האלמנטים
הבודדים ששרדו את מלחמת העולם
השנייה הוא "מזרקת האגדות"
( )Märchenbrunnenהניאו־בארוקית,
שנבנתה ב־ 1913ומורכבת מ־106
פסלים המייצגים דמויות מתוך סיפורי
עם גרמניים.
אחרי המלחמה נכלל הפארק ,כמו
פרידריכסהיין כולה ,בתחומי גרמניה
המזרחית .הבונקרים שהנאצים הותירו
אחריהם נהרסו ומולאו ביותר משני
מיליון מטרים רבועים של פסולת בניין.
עליהם הוקמו שני תלים ירוקים
מלאכותיים ,בגובה  78ו־ 48מטרים,
שביניהם נוצר אגם קטן .כמו כן הוקמו

Am Friedrichshain 1
Strausberger Platz :U5

מזרקת האגדות בפולקספארק
()Manfred Brückels
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מוזאון משחקי המחשב

שתי בריכות שחייה באורך  50מטרים,
ומסביבן הותקנו יציעים עבור 8,000
צופים .עם איחוד גרמניה הוחלפו
הבריכות במגרש כדורעף ,מסלולי
אופניים ,רחבת גלישה לסקייטבורד
וקיר טיפוס.
הפארק משובץ במספר אנדרטאות,
שהמרשימה מכולן היא זו המוקדשת
ל־ 3,000החללים הגרמנים במלחמת
האזרחים בספרד .אנדרטאות נוספות
מכבדות את זכרם של תושבי העיר
שנהרגו באביב העמים הגרמני ב־,1848
את  33הקורבנות של מהפכת נובמבר
 ,1918ואת החיילים הפולנים שנפלו
במלחמת העולם השנייה.
הכניסה חופשית
א'-שבת 24 :שעות
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יאם ()Thomas Angermann

 .5רדיאלסיסטם V
Radialsystem V
בספטמבר  2006נפתחה מחדש
תחנת שאיבת המים הישנה של
ברלין ,הפעם כחלל תצוגה ואולם
הופעות לתרבות ואמנות .יוכן זנדיך
( ,)Jochen Sandigממייסדי בית
האמנות תכלס (ראו עמ'  )124והאיש
שמאחורי המיזם הנוכחי ,מתעקש לא
להעניק למקום הגדרה מדויקת:
"רדיאלסיסטם הוא פשוט...
רדיאלסיסטם ,מערכת רדיאלית
להצגת רעיונות חדשים".
כך או אחרת ,מבנה הלבנים והזכוכית
שעל גדת הנהר מארח דרך קבע
כנסים וסדנאות מוזיקה ,מחול ,אמנות
חזותית ומיצגי מולטימדיה ,המושכים
אמנים ומבקרים מרחבי גרמניה.
במרפסת הצופה לשפרה פועל בית
קפה חביב.

Holzmarktstraße 33
030-28878850
www.radialsystem.de
Ostbahnhof :S3 ,S5 ,S7

 .6יאם

Yaam
ג'מייקה פינת ברלין .המקום
נוסד ב־ 1994כמרכז לאמנויות
ולספורט עממי עבור צעירים מאפריקה
ומהקריביים .עם השנים הלך והתפתח,
וכיום הוא פועל כמעין מתנ"ס קהילתי
רב תרבותי ,הממוקם בחוף מלאכותי
סמוך לנהר.
לאחר שתעברו מבעד לשער המכוסה
גרפיטיִ ,חלצו נעליים והחליפו את
האספלט בחול הרך .מבקרים
הרפתקנים מוזמנים לטבול במי
השפרה הקרירים ,בעוד הרפתקנים
פחות יוכלו להירגע על אחד הערסלים.

במהלך שעות היום האווירה כאן נינוחה
ומתאימה למשפחות ,כתחליף ברלינאי
ייחודי לבילוי צהריים נעים בפארק,
ואילו הלילות הם סיפור שונה לחלוטין,
הודות לרגאיי המתנגן בקולי קולות
ולקוקטיילים הזורמים כמים.
הכניסה חופשית
א'-שבת24:00-11:00 :
Stralauer Platz 35
030-6151354
www.yaam.de
Ostbahnhof :S3 ,S5 ,S7

East Side Gallery
שלושה חודשים בלבד לאחר
פתיחת מעברי הגבול בין מזרח
העיר למערבה 118 ,אמנים מרחבי תבל
הגיעו לברלין כדי להפוך את השריד
הארוך ביותר מן החומה ,כ־1,300
מטרים ,לגלריה פתוחה של ציורי קיר

"נשיקת האחים" ,איסט סייד גאלרי ()Oh-Berlin.com
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 .7איסט סייד גאלרי

וגרפיטי על שלום ואחוות העמים.
באופן סמלי ,קושטה החומה בצדה
המזרחי ,דבר שלא עלה על הדעת
בזמן המלחמה הקרה.
היצירה המפורסמת ביותר בגלריה,
שהפכה לאחד האייקונים של איחוד
גרמניה ,היא ציורו של האמן הרוסי
דמיטרי ורובל" :אלוהים ,עזור לי לשרוד
את האהבה הקטלנית הזו" ,הידועה
יותר כ"נשיקת האחים" (.)Bruderkuß
הציור מנציח את מנהיג ברית המועצות
לאוניד ברז'נייב מנשק את עמיתו
המזרח הגרמני אריך הונקר ב־.1979
במרוצת השנים הושחת הציור ,עד
ששוחזר על ידי ורובל ב־.2009
הכניסה חופשית
Mühlenstraße 3-100
030-2517159
www.eastsidegallery-berlin.com
Warschauer Straße :U1
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גשר אוברבאום (יניב שטיינר)

 .8גשר אוברבאום
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Oberbaumbrücke
הגשר הניאו־גותי המחבר בין
פרידריכסהיין לקרויצברג נבנה
בין השנים  ,1896-1894על שרידיו של
גשר עץ מראשית המאה ה־.18
האדריכל אוטו שטאן ()Otto Stahn
תכנן גשר דו מפלסי הנתמך על ידי
שבע קשתות ומקושט בעיטורים רבים,
שבמרכזו שני צריחים מחודדים .הלבנים
האדומות יובאו במיוחד מצפון גרמניה.
רכבת האו־באן ערכה את נסיעת
הבכורה שלה על הגשר החדש ב־,1902
ועד שנות ה־ 20הוא הפך לנקודת
המעבר העיקרית בין שתי גדות

השפרה .במהלך מלחמת העולם
השנייה פוצצו הגרמנים את הגשר על
מנת לבלום את התקדמות הצבא
האדום .עם חלוקת גרמניה ניצב הגשר,
שנכלל בתחומי מזרח ברלין ,בקו
הגבול; בין  1961ל־ 1989שומרים
חמושים סיירו כאן ,מאפשרים חצייה
ממערב למזרח בלבד .זו הייתה גם
נקודה פופולרית להחלפת מרגלים
ואסירים פוליטיים.
עם נפילת החומה שבה לגשר תהילת
העבר .קורות פלדה הותקנו בו והוא
נפתח מחדש ב־ ,1994בדיוק בזמן
לחגיגות חמש שנים לאיחוד ברלין .את
גדרות התיל החליפו ציורי גרפיטי וחוף
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מלאכותי הוקם למרגלותיו בחודשי
הקיץ .באוגוסט  1998נוסדה כאן
מסורת חיננית ,עת תושבים משני עברי
הנהר ,מפרידריכסהיין ומקרויצברג,
עורכים ביניהם מלחמת אוכל
אנרכיסטית על מנת לקבוע את
ריבונותם על הגשר.
Warschauer Straße :U1

 .9רחוב זימון דאך

Simon-Dach-Straße
עד איחוד העיר היה זה אזור
מגורים שקט שנקרא על שמו
של משורר פרוסי בן המאה ה־ ,17אולם
בשני העשורים האחרונים הפך רחוב

זימון דאך לאחד ממוקדי חיי הלילה
של ברלין.
בערבי הקיץ נדמה שבתי הקפה
והמסעדות כאן נבנו אחד על גבי השני.
האפשרויות מגוונות להפליא,
ממסעדות הודיות מצועצעות ,דרך
דוכני נקניקיות ועד ברי קוקטיילים
אופנתיים .ברחובות הסובבים ,ובעיקר
ברחוב רפאלר ,ניתן למצוא שלל חנויות
של בגדים יד שנייה וספרים משומשים,
לצד מרכזי תרבות קטנים.
אך בעוד הרחוב הומה אנשים ועסקים,
חלק מן התושבים המקומיים מזהים כאן
את ראשיתו של תהליך הג'נטריפיקציה
העובר על השכונה ,וחוששים שאובדן
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רחוב זימון דאך (עפר פרלמן)

הצביון המקומי ,כפי שהתרחש בלא
מעט אזורים בעיר ,מזדחל עתה לפתח
דלתם  -שהרי על כל דוכן סושי חדש
שנפתח ,סנדלר קשיש זוכה לזוג כנפיים.
Warschauer Straße :S3 ,S5 ,S7
U5: Frankfurter Tor

 .10כיכר בוקסהאגנר
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Boxhagener Platz
גם התלוש שבתיירים בוודאי
הבחין שכל שכונה בברלין -
להוציא אולי את מיטה  -בורכה בשוק
משלה .גם פרידריכסהיין אינה שונה.
כיכר בוקסהאגנר ,שבמהלך השבוע
מלאה בעיקר בילדים המתרוצצים בין
מתקני השעשועים ,משנה את פניה
למשך יומיים והופכת למרכז של סחר
עממי.
בשבתות נערך כאן שוק איכרים
פופולרי המציע פירות וירקות אורגניים,

כמו גם תבשילים ביתיים ,דבש ,מאפים
וגבינות .שני דוכני אוכל טורקיים
מספקים את הזווית המזרח תיכונית
הבלתי נמנעת.
בימי ראשון נכבשת הכיכר פעם
נוספת על ידי דוכנים ,אבל הפעם של
שוק הפשפשים .גם כאן המגוון רחב
ונע בין עתיקות ,בגדים משומשים
ותכשיטים צועניים; עושה רושם
שהפריטים הנפוצים ביותר הם ספרים
ותקליטים משומשים ,ואף קלטות.
מציאות אמיתיות קשה למצוא ,אבל
מדי פעם אחת כזו צצה לה מבין
הארגזים.
שוק האיכרים
שבת13:30-8:00 :
שוק הפשפשים
א'18:00-10:00 :
Samariterstraße :U5

 .11גלריית סטריכנין

030-97002035
www.strychnin.com
Samariterstraße :U5

 .12מוזאון השטאזי
Stasi-Museum
סודותיו של המשרד לביטחון
המדינה בגרמניה המזרחית,
הידוע בשמו המקוצר שטאזי ,נחשפים
במוזאון השוכן במטה המרכזי של
הארגון בשכונת ליכטנברג ,ממזרח
לפרידריכסהיין .בזמן המלחמה הקרה
נחשב השטאזי לאחד מארגוני הביון
הטובים ביותר בעולם ,והוא נוסד ופעל
על פי המודל של הקג"ב הסובייטי.
השטאזי שם לעצמו מטרה לדעת הכל,

ציוד האזנה במוזאון השטאזי ()rÃ©gine debatty

מסלול  7פרידריכסהיין

Strychnin Gallery
אחרי סניפים בניו יורק ובלונדון,
בשנת  2002אוסף האמנות של
יאשה יאנג ( )Yasha Youngהגיע גם
לברלין .הגלריה מציעה הצצה לעולם
סוריאליסטי ומטריד ,המורכב
מיצירותיהם של אמנים צעירים ונועזים
עם חיבה לריאליזם פנטסטי מחד
ולפופ קיטשי מאידך .גיוון האמנים בא
לידי ביטוי גם בבחירת תחום פעילותם:
ציור ,פיסול ,צילום ומולטימדיה.
על מנת להמשיך ולקיים את חזונה של
המייסדת ,הגלריה מקפידה על שמירת
החיבור עם קהילת האמנים של ברלין
ומפיקה מעת לעת סדנאות ומסיבות
בחלל התצוגה ,שעליהן מנצחים
תקליטנים מקומיים.

ד'-שבת18:00-12:00 :
Boxhagenerstraße 36
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וסיסמתוSchild und Schwert der ,
" - Parteiהמגן והחרב של המפלגה" -
הילכה אימים על תושבי המדינה .בעת
נפילת החומה העסיקה המשטרה
החשאית  91,015עובדים ,שנעזרו בלא
פחות מ־ 175אלף מודיעים.
בחדרים שעד לפני שני עשורים אוכלסו
בפקידים ובסוכנים ,מוצגות כעת
הדרכים בהן פעל הארגון ,כגון מצלמות
ומיקרופונים שהוחבאו במזוודות,
בעטים ,בפחיות שתייה ואף בכפתורי
חולצה .ביקור במשרדו של אריך
מילקה ( ,)Erich Mielkeראש המשטרה
החשאית משנת  1957ועד  ,1989הופך
את החוויה למוחשית אף יותר .המקום
נותר כפי שהיה בשעה שנאלץ לפרוש
מן התפקיד בעקבות איחוד גרמניה:
רהיטי עץ דהויים ,כרטסת טלפונים
וחליפה תלויה בארון .חדרים אחרים
כוללים פריטים רשמיים מגרמניה
המזרחית ,דוגמת כרזות תעמולה,
מדליות ומדים.
למרבה הצער ,חלק הארי של התצוגה
מלווה בהסברים בגרמנית בלבד.
חוברת באנגלית זמינה תמורת תשלום
נוסף.
א' ,שבת18:00-12:00 :
ב'-ו'18:00-12:00 :
)Ruschestraße 103 (Haus 1
030-5536854
www.stasimuseum.de
Magdalenenstraße :U5

 .13אתר הזיכרון
הוהנשונהאוזן
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Gedenkstätte
Hohenschönhausen
במעמקי ליכטנברג נמצאת
התשובה לכל מי שלקה בטעות

בנוסטלגיה לימי גרמניה המזרחית.
ביקור בבית הכלא של השטאזי מזכיר
את הפחד והדיכוי של חיי השגרה
שליוו את אזרחי  -או שמא מדויק יותר
לומר ,נתיני  -המדינה הקומוניסטית.
ראשיתו של המקום ב־ 1945כמחנה
מעצר זמני של הצבא האדום4,200 .

אסירים הצטופפו כאן בתנאים
מחרידים ,לאחר שנחשדו בשיתוף
פעולה עם המשטר הנאצי .עד 1946
כ־ 3,000מהם מצאו את מותם.
התאים במרתף ,שכונו "הצוללת" ,נועדו
כדי לסחוט הודאות באשמה; האורות
תמיד דלקו ועל חלונות נותר רק
לחלום .אם האסיר המשיך להתעקש
על חפותו ,עינוי מים לרוב שכנע אותו
לשנות את דעתו .במקרים קיצוניים
נעשה שימוש בתאים קטנטנים ,שבהם
מן הרגע שהחמצן אזל נותרו לאסירים
שלוש דקות להתוודות .גזר הדין
המקובל היה עשרות שנים של עבודות
פרך.
ב־ 1951נטשו הסובייטים את המתחם,
והעבירו אותו לידי המשטרה החשאית

(© )Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

מסלול  7פרידריכסהיין

בתמונות :אתר הזיכרון הוהנשונהאוזן ,מבחוץ ומבפנים

של גרמניה המזרחית  -השטאזי .האזור
כולו "נמחק" מן המפות ואזרחים לא
הורשו להתגורר ברחובות הסמוכים.
בעזרת כוח של עובדי כפייה ,הקים
השטאזי בניין נוסף במתחם והעמיד
את מספר התאים על  ,250כש־50
מתוכם משמשים כחדרי חקירות .בית
הכלא היה לסוד ידוע לכל ,שאיש לא
רצה לגלות האם השמועות על אודות
זוועותיו נכונות.
לאחר הסתלקות גרמניה המזרחית מן
העולם ,הוסב המתקן לאתר זיכרון.
ב־ 1994הוא נפתח למבקרים .אסירים
לשעבר מעבירים כאן סיורים מודרכים

ומספרים על חוויותיהם ,המורכבות
יותר ממועקה נפשית מאשר עינויים
פיזיים .עדויותיהם המצמררות מספרות
על מעצרים ללא משפט ,חקירות
אינטנסיביות ותנאי מחיה עלובים.
מטבע אופיו של המקום הוא אינו נגיש
לתחבורה ציבורית; תחנות החשמלית
הקרובות ביותר ( 16ו־ )M5נמצאות
במרחק עשר דקות הליכה.
סיורים באנגלית
א'-שבת14:30 :
Genslerstraße 13A
030-98608230
www.stiftung-hsh.de
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nhow Berlin

nhow Berlin .14
המלון המוזיקלי הראשון באירופה,
הכולל חדרי הקלטות ,אולם להופעות,
ואף שירות חדרים בליווי גיטרה .אולם
את ההבדל יוצר העיצוב המרהיב:
הלובי נראה כשילוב בין סרט מדע
בדיוני לקליפ תזזיתי ,והחדרים  -שיותר
ממחציתם צופים לנהר  -צבועים
בכחול ,בוורוד עז ובאפור .הקומה
השלישית והעליונה מצופה בזכוכית
ובאלומיניום ,ובולטת כ־ 20מטרים מן
המבנה ,כאילו מרחפת מעל השפרה.
בקומת הקרקע פועלת מסעדת שף
צרפתית־גרמנית נהדרת.
Stralauer Allee 3
030-2902990
nhow-hotels.com/berlin

Upstalsboom Hotel .15
Friedrichshain
בית מלון ארבעה כוכבים ,נעים
240

אכסניה |

עד  60יורו לאדם |

למשפחות ,במרחק שבע דקות הליכה
מתחנת האו־באן .חלק מן החדרים
הזוגיים קטנים למדי ,אך הם שקטים
וראויים  -על אף היעדר מיזוג אוויר.
גולת הכותרת של שהייתכם כאן תהיה
ללא ספק ארוחת הבוקר ,הכלולה
במחיר :מבחר רחב של גבינות,
נקניקים ,ביצים טריות ,עוגות ,מיצים
ושתייה חמה .על גג המלון נערכים
ערבי ברביקיו ובירה.
Gubener Straße 42
030-293750
www.upstalsboom.de

Michelberger Hotel .16
כל סנטימטר רבוע כאן זועק יצירתיות
ורוח צעירה .השולחן הגדול במרכז
קומת הכניסה משמש כקבלה והוא
חלק מחלל פתוח ומרווח הכולל גם
בית קפה ולאונג' .ארוחות הבוקר
מוגשות בחצר ,שלעת מוצא מתפקדת

עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

גם כגינת בירה ואתר להופעות .כל
אחד מ־ 119החדרים מעוצב בסגנון
שונה ומכיל מלאי פריטים משוקי
הפשפשים הסמוכים .בחלקם תמצאו
מראות המשתלשלות מן התקרה
בחבלים ,חלקם נראים כמו בקתה
כפרית ,ובכמה מהם חלונות המקלחת
צופים לשטחים ציבוריים .אנשי הצוות
מקפידים לשמור על חוסר רשמיות
ולהעניק לאורחים הרגשה ביתית ככל
האפשר.
Warschauer Straße 39
030-29778590

Globetrotter Hostel .18
Odyssee
אווירה צעירה ,אינטרנט אלחוטי חופשי
בחדרים וארוחת בוקר מז'אנר "אכול
כפי יכולתך" בשלושה יורו בלבד  -מה
עוד צריך בהוסטל הממוקם במרחק
שתי דקות הליכה מן המסעדות ,בתי
הקפה והמועדונים של אזור זימון דאך?
המקום מציע חדרים פרטיים וזוגיים,
כמו גם משותפים עם ארבע ,חמש
ושש מיטות ,ואפילו חדר אחד ענק
עבור  22איש ,המופרד באמצעות
מחיצות לחללים קטנים יותר .מתחת
לכל מיטה מותקן לוקר פרטי ,אולם
תיאלצו לשלם עבור הסדינים והמגבות.
צ'ק־אין רק אחרי ארבע בצהריים.

מלונות פרידריכסהיין

www.michelbergerhotel.com

למזמינים די זמן מראש באתר
האינטרנט.
Frankfurter Allee 57-59
030-72022100
www.bestwestern.de

Grünberger Straße 23
030-29000081
www.globetrotterhostel.de

Eastern Comfort .19
Hostel Boat
)Michelberger Hotel (Karina Tengberg

Best Western Hotel .17
City Ost
סניף מזרח ברלין של רשת המלונות
הגדולה בעולם .על אף המיקום
המרכזי ,החדרים שקטים ,נקיים
וממוזגים .מתאים למשפחות ,כאשר
לילדים עד גיל  10ארוחת הבוקר
כלולה במחיר .הנחה משמעותית

אכסניית נוער זולה ובסיסית עם גימיק:
היא בעצם ספינה העוגנת על גדות
הנהר ,בין פרידריכסהיין לקרויצברג.
ניתן לבחור בין חדר פרטי או זוגי
לחדרים משותפים של ארבע מיטות,
רובם עם שירותים ומקלחת צמודים .מי
שמעוניין ,יכול להעביר את הלילה על
הסיפון.
Mühlenstraße 73-77
030-66763806
www.eastern-comfort.com
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Schneeweiß .20

מסעדות פרידריכסהיין

כאשר המוזיקאי ראלף קרן ושותפו דניס
ראנוגייץ' גיבשו קונספט למסעדה
החדשה שלהם ,הם החליטו לבסוף
ללכת על הרעיון הפשוט מכולם  -לבן.
התוצאה :מסעדה שכולה בוהקת מלובן,
מן המפות ועד הנברשת הענקית.
התפריט לבנבן בהתאם ומתבסס על
המטבח האלפיני ,עם זיקה לבישול מרכז
אירופי מסורתי .נסו את מרק העגבניות
הלבן ,או מנה של גולאש ודאמפלינגס.
כדי להשלים את האווירה ,אתם מוזמנים
ללגום משקה ולעשן סיגר לצד האח
בחדר הסמוך .יש להזמין שולחן מראש.
Simplonstraße 16
030-29049704
www.schneeweiss-berlin.de

Umspannwerk Ost .21
במבנה תחנת הכוח הישנה זורמים
עתה יין ,בירות וקוקטיילים במקום
חשמל .המיקום הצדדי מבטיח קהל
מקומי בעיקר ,הנהנה משניצל וינאי או
ניוקי עם שמן זית ושום .ריהוט העץ,
התקרה הגבוהה (כשבעה מטרים)
והמטבח הפתוח מספקים תפאורה
מושלמת לערב רומנטי.
Palisadenstraße 48
030-42809497
www.umspannwerk-ost.de

Block House .22
מסעדת סטייקים אמריקנית טיפוסית,
שעל אף היותה חלק מרשת עם
סניפים נוספים בברלין ,מציעה אוכל
נהדר ושירות מהיר ויעיל .אם להתעלם
ממרק הבצל ועוגת הגבינה ,לצמחונים
242
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אין מה לחפש כאן .המקום מתאים
למשפחות הודות לתפריט ילדים מצוין,
המגיע כחוברת צביעה חמודה ועם
הפתעה קטנה בסוף הארוחה.
Karl-Marx-Allee 91
030-4224773
www.block-house.de

Yogi-Ashram .23
אזור זימון דאך רבתי משופע במסעדות
מכל העולם ,ובשורה ארוכה של
מסעדות הודיות .בעוד רוב המזללות
ההודיות מגישות פחות או יותר את
אותו תפריט ,כאן תמצאו שורה ארוכה
של מטעמים מצפון תת־היבשת ,עם
מבחר ענק של מנות צמחוניות .ציינו
את מידת החריפות האהובה עליכם
בעת ההזמנה ,אחרת תזכו בתבלון
חיוור ,כיאה לחך הגרמני המפונק.
Gabriel-Max-Straße 19
030-29779761
www.yogiashram.de

Hirsch Bar .24
בעיר המלאה בתיירים ,נחמד מדי פעם
להיתקל במעוז מקומי בחצי הרגוע של
פרידריכסהיין ,האהוד בעיקר על
סטודנטים מן השכונה .למרות שבעל
הבית מתעקש שזוהי לא מסעדה פר־
אקסלנס ,האוכל כאן נהדר וזול באופן
כמעט חשוד .התפריט מורכב
ממטעמים מדרום גרמניה ,דוגמת
שניצל ושפצלה ,וממגוון רחב של בירות
מהחבית.
Kopernikusstraße 3
030-29663296
www.hirsch-friedrichshain.de

עד  30יורו לאדם |

מעל  30יורו לאדם

Cafe Sybille .25

Hot-Dog-Soup .26

כבר למעלה מ־ 50שנה מגישים כאן
קפה חם ומאפים ביתיים לבני מעמד
הפרולטריון .זהו אחד מבתי הקפה
הראשונים שנפתחו בשדרת סטלין
המונומנטלית ,במטרה לספק לפועלים
קשי היום רגע של מנוחה בתום יום
העבודה .גם אחרי מותו של מנהיג
ברית המועצות נותר בית הקפה
כנקודה פופולרית לצפייה במצעדי 1
במאי ובהתכנסויות ההמוניות של
המפלגה.
כיום פועל המקום כאתר הנצחה צנוע
לאותם זמנים רחוקים ,עם שורה של
מזכרות קומוניסטיות ,וכן ,עדיין מגישים
את אותו קפה ומאפה עילאי.
Karl-Marx-Allee 72
030-29352203
www.cafe-sibylle.de

השם אומר הכל  -נקניקיות ומרקים,
שילוב שבאופן מפתיע עובד לא רע.
הנקניקיות כשלעצמן טעימות אך לא
יוצאות דופן  -מה שמיוחד כאן הוא
השילובים .אתם יכולים לבחור בין
נקניקיית "הוואי" ,עם פלחי אננס ,רוטב
חמוץ־מתוק ובצל מטוגן ,או אחת
חריפה במיוחד ,עם מיונז־שום ופלפל
חריף שלם .באגף המרקים אפשר
להזמין קערה מהבילה מתוך אחד
מעשרת הסירים ,המשתנים מדי יום.
כל המנות ,צמחוניות ובשריות ,מוכנות
מרכיבים טבעיים ,ללא "מעשירי טעם"
למיניהם.

מסעדות פרידריכסהיין

( Hot-Dog-Soupעפר פרלמן)

Grünberger Straße 69
www.hot-dog-soup.de
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קניות פרידריכסהיין
Schwesterherz

Big Brobot .27

Humana .28

חנות צעצועים למבוגרים המציעה
חוברות קומיקס ,בובות מרושעות,
מחזיקי מפתחות מעוצבים ,ספרי
אמנות רחוב ועוד .יש גם אגף הלבשה
קטן של חולצות עם הדפסים
משעשעים ,ג'ינסים ,ז'קטים ושאר
אקססוריז מגניבים .המחירים גבוהים
יחסית.

"בית הספורט" ( )Haus de Sportsשל
מזרח ברלין שימר את אופיו
הסוציאליסטי והפך לחנות בגדים יד
שנייה ,המתפרשת על פני ארבע
קומות :שתיים לנשים ,אחת לגברים
ואחת לאביזרים .המגוון רחב והמחירים
זולים ,אך איכות הסחורה אינה אחידה.
בברלין רבתי פזורים עוד תריסר
סניפים.

Kopernikusstraße 19
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030-74078388

Frankfurter Tor 3

www.bigbrobot.de

030-4222018
www.humana-second-hand.de

Trash Schick .29
אווירת הפאנק של יושבי הסקוואטים,
שעד לא מכבר אפיינו את
פרידריכסהיין ,השתמרה היטב בחנות
הווינטג' הרעועה הזו .אפילו הבובות
בחלון הראווה משדרות אדישות
חתרנית .הסחורה ברובה במצב טוב,
ובין השמלות והגופיות עם הניחוח
המזרח אירופי ניתן למצוא פריטי
מעצבים במחירי רצפה.
Wühlischstraße 31
030-20053526
www.trashschick.de

Marchlewskistraße 107
030-20687291
www.bisaufsmesser.com

Peccato .31

Gärtnerstraße 28
030-77901183
www.schwesterherz-berlin.de

Spielwiese .33
חדר קטן ואינטימי ,עם כמה שולחנות
ומדפים מלאים במשחקי קופסה.
אפשר לרכוש כל אחד מן המוצרים,
ואפשר פשוט להזמין כוס יין ,להתיישב
ולשחק .בעל הבית ידידותי להפליא
ומבטיח שבתום שיחה קצרה יוכל
למצוא את המשחק המושלם עבורכם.
Kopernikusstraße 24
030-28034088
www.spielwiese-berlin.de

קניות פרידריכסהיין

Bis Aufs Messer .30
מעל  2,000תקליטים של רוק כבד,
מטאל ,פאנק ,אינדי ופולק ממלאים
כאן את המדפים ,לצד מגזינים ,סרטי
 ,DVDספרים וחולצות .אחרי שמילאתם
את הידיים בשעות של מוזיקה חדשה,
אתם מוזמנים לגלריה הצמודה לקצת
אמנות מטאליסטית עצמאית.

תמצאו שלל מזכרות מקוריות
וייחודיות ,מגלויות ועד פמוטים .במקום
פועלת פינת קפה קטנה ,למי שמעדיף
להשחית את כספו על כוס אספרסו או
מיץ סחוט.

Schöne Schreibwaren .34
חנות כלי כתיבה לא שגרתית ,עם
מבחר מצומצם אך איכותי של ציוד
למאיירים ,גרפיקאים ומשוררים
למגירה ,כמו גם מחברות ,יומנים
ואלבומי תמונות מקוריים .כל המוצרים
מיוצרים על ידי חברות קטנות
ועצמאיות המתמחות בתחום.

חנות קטנה ומקסימה לבגדי נשים
והלבשה תחתונה ,עם דגמים מקוריים,
מבחר אביזרים וצוות חייכני .ולמרבית
ההפתעה  -המחירים זולים למדי.

176-62893430

Simplonstraße 6

www.schoeneschreibwaren.com

Niederbarnimstraße 6

030-67302620
www.peccato.de

Schwesterherz .32
ביליתם שבוע מדהים בברלין ,אבל רגע
לפני הדיוטי פרי גיליתם ששכחתם
מתנה לאחיין או לגיסה? אל חשש ,כאן
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חיי לילה פרידריכסהיין

Berghain .35

Cassiopeia .37

ניו יורק טיימס ודי ג'יי מאג הכתירו את
"ברגהיין" כמועדון הלילה מספר אחת
בעולם ,ולא לחינם .המסיבות כאן
מתחילות אחרי חצות וממשיכות לרוב
עד למחרת בצהריים .מפעם לפעם
נערכות הופעות ספונטניות של
תקליטנים ידועים ,הבאים לברלין אחרי
ביקור בפרנקפורט או במינכן ,אך רק
ברי מזל יזכו לחזות בפלא  -שכן
המועדון ידוע בסלקציה אכזרית
במיוחד.
המקום נחלק לשניים :בר סטרייטי קטן
יחסית בקומה העליונה ,ומועדון ענק,
עם נטייה לקהל הומוסקסואלי ,בו
רוקדים עד כלות אלפי ברלינאים
ותיירים .הקלישאה סקס ,סמים וטכנו
מעולם לא הייתה נכונה יותר  -מותר
לעשות כאן כמעט הכל מבלי שאיש
יעיר לכם.

עדיין באותו מתחם .מן החוץ זה נראה
כמו חור בקיר ,אולם ברגע שתיכנסו
פנימה תגלו שעל חורבות מפעל ישן
הוקם מועדון בן שתי קומות עם מראה
תעשייתי ,בו מתנגנת לאורך כל הלילה
מוזיקה מגוונת לקהל מגוון לא פחות.
המועדון פועל בימים רביעי עד שבת,
ובשאר השבוע הוא משמש מרכז
לספורט אתגרי המציע קיר טיפוס
ורמפת סקייטבורד.

Am Wriezener Bahnhof
030-29360210
www.berghain.de

Suicide Circus .36
שורה של מבנים תעשייתיים מטים
לנפול שהוסבו למועדונים ניצבים
מאחורי חומה בין הרחובות
 Warschauerו־" .Modersohnהקרקס"
נחשב למועדון המוצלח ביותר במתחם
הודות למערכת סאונד אימתנית
ולתקליטני הצמרת המופיעים כאן
לעתים תכופות .המקום מורכב מבר
מלבני ומחלל ריקודים ובו ספות
סלוניות רכות .בקיץ נערכות מסיבות
בחצר הצמודה.
Revaler Straße 99
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www.suicide-berlin.com

Revaler Straße 99
030-47385949
www.cassiopeia-berlin.de

://about blank .38
מועדון הממוקם בסמוך לתחנת
הרכבת המרכזית לשעבר של מזרח
העיר ,אוסטבאנהוף  -האזור המעניין
ביותר בפרידריכסהיין .גודלו של המקום
בינוני ,ומן הרמקולים בוקעים צלילי
האוס ,דאבסטפ ומוזיקה אלקטרונית
ניסיונית .המקום נמצא בשיאו בקיץ,
כאשר החצר האחורית הופכת לרחבת
ריקודים מאולתרת .האוכלוסייה
מעורבת ,חלקה קווירית ,והיא נעימה
וידידותית .נקודה נהדרת לברך את
השמש העולה.
Markgrafendamm 24c
www.aboutparty.net

Astro Bar .39
הבר הפופולרי ביותר ברחוב זימון דאך
העמוס לעייפה .עיצוב רטרו־עתידני,
רהיטי פלסטיק ותאורה פסיכדלית
מצליחים להעניק לו אופי שונה ,באזור
שבו נראה כי כל הפאבים זהים זה לזה.
עד עשר בערב ניתן ללגום בירה או
קוקטייל במרפסת ולבהות בתנועה

חיי לילה פרידריכסהיין

Suicide Circus

האנושית ,אך ככל שהלילה מתקדם
תשומת הלב מופנה לצלילי אלטרנטיב
ואינדי הבוקעים מן הרחבה הפנימית.
Simon-Dach-Straße 40
017-37682625

Supamolly .40
מאחרוני הברים השכונתיים בשכונה.
אם אתם מתכננים ערב רומנטי ,כדאי
שתבחרו מקום אחר  -לכאן מגיעים
בשביל להירגע על ארבע-חמש כוסות
בירה ולפגוש מכרים ותיקים .המחירים

זולים והצוות ידידותי רק למי שמוצא חן
בעיניהם .בחדר האחורי נערכות
הופעות.
Jessnerstraße 41
030-29007294
www.supamolly.de
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שטח הפקר
תהפוכות פוליטיות ושוק נדל"ן לא יציב יצרו בברלין קרקע פורייה
לאחת התנועות המרדניות והמעניינות באירופה :הסקוואטרים

פתיחות
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בתחילת שנות ה־ 70הייתה שכונת
קרויצברג המערבית ,שהחומה שימשה
כגבולה ,לאתר בנייה אחד גדול .בתים
ישנים פונו מיושביהם ונהרסו לטובת
שיפוצים ולמען תכנונו של כביש עירוני
חדש .במהלך העשור הבא ,החלו
הבתים הריקים להתמלא מחדש:
חלקם אוכלסו על ידי פולשים לא
חוקיים ,ועל חלקם השתלטו יזמים,
ששיפצו את הבתים בתקווה להסכמי
שכירות זולים יותר .בתחילה קבוצות
הפולשים " -סקוואטרים" בעגה
המקומית  -והשוכרים פעלו בנפרד;

מאוחר יותר איחדו כוחות נגד מדיניות
הבנייה של העירייה.
ביוני  1980פונה הבית הנטוש־המיושב
הראשון בקרויצברג .חודשים ספורים
מאוחר יותר ,לאחר עימותים עם
המשטרה ,הקצינה תנועת הסקוואטרים
את עמדותיה .בתקווה שניתן יהיה
להחזיק בבתים בכוח ,אוכלסו בתוך
שבועות ספורים כמעט  180בניינים.
עקב התגברות מגמת הפלישה ,נאלץ
בית המחוקקים הברלינאי לפעול.
התוצאה היא החלטה המכונה "קו
השפיות הברלינאי" :כל המאכלסים
החדשים יהיו חייבים להתפנות בתוך
 24שעות מהוצאת צו בנדון .תחת איום
הפינוי ,חיפשו הסקוואטרים דרך להפוך

את מצבם לחוקי ,ועד נובמבר 1984
קיבלו  78בתים מעמד לגיטימי
באמצעות חתימה על הסכמי שכירות,
רכישה או חכירה .יתר המבנים פונו.
עם נפילת חומת ברלין ב־ 1989קמה
התנועה לתחייה ,הפעם בחלקה
המזרחי של העיר ,בעיקר
בפרידריכסהיין .חלקיה הישנים
והבלויים של ברלין המזרחית ,שהיו
מאוכלסים בדלילות ,או שהיו בבעלות
ממשלה שחדלה מלהתקיים ,הפכו
לזירה חדשה למתיישבים.

תרבות אורבנית

למודי ניסיון במשא ומתן עם הסנאט
המערב ברלינאי ,דחו דרך זו על הסף,
והעדיפו להתאגד במבנים אוטונומיים
פרטיים.
ניסיון ההתיישבות ברחוב מיינצר נמשך
רק חצי שנה .בנובמבר  1990התייצבה
במקום המשטרה ,מצוידת בכלי נשק
כבדים 4,000 .שוטרים הצליחו להדוף
את המתיישבים ואת דורשי טובתם,
לצלוח את המחסומים שהציבו ולפנות
 12בתים .המאזן הסופי כלל מספר רב
של פצועים ,חלקם באורח קשה.
תנועת הסקוואטרים הברלינאית
שותקה לתקופה ארוכה .פעילים רבים
היו בהלם לנוכח קשיחות הרשויות.
במרבית המקרים נדון כל בניין לגופו,
וכך הגיעו בתחילת שנות ה־ 90למודלים
רבים של מתן תוקף חוקי לנכסים
אליהם פלשו תושבים ,אולם גם
לפינויים נוספים.

קהילה שיתופית

במאי  1990אוכלסו הבתים הריקים
הראשונים ברחוב מיינצר (Mainzer
 .)Straßeבעוד רבים מן המזרח גרמנים

היו מוכנים לשאת ולתת עם המדינה
על הסכמי שכירות ,רוב המערבים,

בעקבות פינוי רחוב מיינצר יושם "הקו
הברלינאי" גם במזרח העיר ,ובתים
בודדים נותרו מאוכלסים בפולשים .הם
שרדו הודות להסכמי שכירות או
רכישה שנתנו תוקף חוקי למיזמי הדיור,
ובבתים ,שברבים מהם יש שטחים
ציבוריים כגון ברים או אולמי מופעים,
התגבשו פעילויות קהילתיות כבתי
תמחוי וסדנאות ,קונצרטים ומסיבות,
סרטים ודיונים פוליטיים.
הפרויקטים שקיבלו תוקף חוקי הציעו
מרחב משותף לקבוצות פוליטיות,
לאמנים ,וגם ללא מעט מחוסרי דיור.
כאן גרים בראש ובראשונה אנשים
שבחרו ביודעין באלטרנטיבה של
קהילה וחיים משותפים .רבים מהם
צעירים ,אחדים לומדים ,יש ביניהם
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מחוסרי עבודה ,אחרים נהנים מפרנסה
קבועה  -וכולם שותפים לחזון פוליטי
ולרעיון של חיים משותפים.
תפיסת הבתים הנטושים בברלין
נעשית באופן מבודד ובסתר .סיפורי
ההצלחה של תנועת הסקוואטרים

באופן פתאומי באותו יום .גופים שפעלו
בבניין ,כגון קפה "זפאטה"" ,סטודיו "54
ובית הקולנוע ,נדדו בינתיים למחוזות
בטוחים יותר .בספטמבר  2012פונה
הבניין על תכולתו והסקוואטרים רשמו
תבוסה נוספת  -עד הפעם הבאה.

למי שייכת העיר?

פתיחות
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הפכו בשנים האחרונות נדירים יותר
ויותר ,בעוד ההפסדים מצטברים
והולכים .עקב עליית ערך הנכסים,
מתהדקת הרצועה סביב צווארם של
בעלי הכנסות נמוכות ,הנדחקים ממרכז
העיר ,ואף מבתים שכבר הפכו חוקיים.
בניין "תכלס" שבמיטה הוא ככל
הנראה הסקוואט הנודע בעיר (ראו עמ'
 .)124מרכז האמנות ,ששימש במהלך
 20השנים האחרונות מוקד משיכה
למאות אלפי תיירים ,עמד לפני סגירה
בסוף  ,2008כאשר תמה תקופת
השכירות של הפולשים בחוזה שחתמו
עם הבעלים הקודמים .מכירה פומבית
נקבעה ל־ 4באפריל  ,2011אולם בוטלה

תנועת הסקוואטרים ,ששיא
פעילותה היה בין השנים
 ,1990-1980השאירה את
חותמה על ברלין .פעילים
פוליטיים מתגוררים עד היום
בבתים שהיו פעם סקוואטים
בקרויצברג ובפרידריכסהיין,
אולם מקומות רבים נסוגו
בשנים האחרונות ,הודות
למגמת המסחור הגוברת
והולכת .פרויקטים של דיור
אלטרנטיבי ,גנים שכונתיים,
בתי קולנוע אלטרנטיביים או
אזורי בילוי לא מיושבים
נעזבו; גם שוכרים לגיטימיים
הפנו עורף לעיר בשל מחירי
השכירות הגואים.
בתהלוכות  1במאי המסורתיות של
קרויצברג נראים יותר ויותר שלטים עם
כתובות בסגנון "עיר לכולם"" ,נמנע את
ההפרטה" ו"הפסיקו את
הג'נטריפיקציה" .פוליטיקאים מקומיים
מקרב השמאל והירוקים הצטרפו
למחאה ,מכים על חטא הפינויים .ברלין
המתחדשת עומדת אולי לפני תחילתה
של תנועה פוליטית עירונית חדשה; לא
תהיה זו הפעם הראשונה בתולדות
המטרופולין שהתנגדות למדיניות
מרחב המחיה תוביל לשינוי בר קיימא.
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פרנצלאואר ברג
משפחות צעירות עם ילדים ותושבים מזרח גרמנים מקוריים הפכו
את שכונת הפועלים לשעבר למרכז הבילויים והאטרקציות
האלטרנטיבי של ברלין
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פרנצלאואר ברג ( )Prenzlauer Bergהיא שכונה זערורית ואינטימית .קל להתמצא
בה .לפני נפילת החומה היה זה רובע פועלים מדכא בברלין המזרחית ,וגם לאחר
איחוד גרמניה איש לא מיהר להתגורר כאן .תחייתה העכשווית היא אחת
הדוגמאות הטובות לשינויים הרבים העוברים על ברלין ,אך בניגוד לרובע מיטה,
שעבר ג'נטריפיקציה חסרת תקדים ,פרנצלאואר ברג ניצבת בתווך שבין התחדשות
אורבנית לזיכרונות העבר .בנייניה כמעט לא ניזוקו במלחמה וניתן למצוא בה לא
מעט בתי דירות מראשית המאה ה־ 20ששופצו מן היסוד .בניגוד לשכונות מזרחיות
יותר ,בפרנצלאואר ברג נעים להסתובב בכל שעות היום והלילה; אפשר להעביר
כאן ערב בבר השוכן במרתף של בניין שצו הריסה מרחף מעל ראשו ,אך גם
במסעדה איטלקית בווילה בסגנון אר־דקו.
במפה משורטטת צורתו של הרובע בדמות משולש שבסיסו ברחוב תור
( ,)Torstraßeהנמתח מכיכר רוזנטל ( )Rosenthaler Platzועד שדרת פרנצלאואר
( .)Prenzlauer Alleeקודקודו נמצא צפונה משם ,בתחנת הרכבת Schönhauser
.Allee
זוהי בירת התינוקות הלא רשמית של ברלין .הרחובות מלאים במשפחות עם עגלות
ילדים .נראה כאילו כל מי שנכנסה להריון עברה להתגורר בשכונה הזו ,שמחזיקה
בשיא הלידות של ברלין ,ומסביב לכיכר הלמהולץ ( )Helmholtzplatzאפשר למצוא
מגרשי משחקים הומים פעוטות.
בקסטניין אלה ( ,)Kastanienalleeאחת השדרות הנחמדות ביותר בברלין ,תגלו
בוטיקים קטנים ומתוקים ,חנויות תקליטים ,בתי קפה וברים .בהצטלבות עם רחוב
אודרברגר ( )Oderberger Straßeעצרו רגע והתבוננו סביבכם :רחוב זה היה חסום
בעבר בחומת ברלין המפורסמת ,כאשר חלקו הצפוני והאזור שמעבר לו היה
בשליטה צרפתית.

 .1כיכר קולוויץ

Kollwitzplatz
האמנית קתה קלוויץ,
שהתגוררה בקרבת מקום,
זכתה להנצחה בכיכר המרכזית של
פרנצלאואר ברג .קולוויץ נודעה
ביצירתה על אודות מעמד הפועלים
קשה היום ,אך למרבה האירוניה,
הפסל בדמותה ,שמוצב במרכז הכיכר,
מביט היום על שכונה צעירה ואופנתית,
מלאה בבתי קפה ובחנויות בוטיק.
על אף שהכיכר תוססת במרבית ימות
השנה ,השבתות כאן עליזות במיוחד.
זהו יומו של שוק האיכרים (Markt am
 ,)Kollwitzplatzהחולש על שלושה
רחובות ומציע פירות וירקות אורגניים,
אוכל ביתי מבושל ,חפצי אמנות והרבה
פיצ'פקס חינניים .המחירים גבוהים
יחסית ,בעיקר עבור אלה שגרמנית
אינה שפת אמם  -אולם האיכות
בהתאם.

תיירים לרגע שאינם מתכננים לשוב מן
החופשה עם קילו מלפפונים מחווה
בערבות סקסוניה מוזמנים לסור לאחד
מדוכני המזון המהיר וליהנות מפלאפל,
קבב ,קאריוורסט ועוד מטעמים .חפשו
את הדוכן האסייתי כדי לטעום סרטנים
מוקפצים ,צדפות ומולים ,לצד כוס יין
צרפתי.
שוק האיכרים
ה'19:00-12:00 :
שבת16:00-9:00 :
Senefelderplatz :U2
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שוק האיכרים בכיכר קולוויץ ()visitBerlin © Koschel

 .2קולטורבראוריי

Kulturbrauerei
"מבשלת התרבות" היא בניין
נאה בסגנון אר־נובו ,שקירותיו
עשויים לבנים צהובות .המבנה ,שהוקם
ב־ ,1891קסם לתושבים רבים והוא
נחשב ,לפחות עד כה ,לשיפוץ המוצלח
ביותר בברלין .השיפוץ המדובר נערך
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קולטורבראוריי ()Kaspar Metz

בימים שבהם הכסף נשפך כמים בעבור
פרויקטים מסוג זה ,דבר שלא ייתכן
בימינו ,כאשר קופת העירייה ריקה
לחלוטין.
בראשית ימיו של המבנה פעלה בו
מבשלת הבירה  ,Schultheissשנחשבה
לגדולה ביותר בעולם .בשנת 1967
פסקה לפעול והמקום נותר בשיממונו.
לאחר נפילת חומת ברלין נפתח
במבנה מרכז תרבות רב תחומי הכולל
גלריות ,דירות אמנים ,אולמות מוזיקה,
מועדון לילה ,בית קולנוע וסטודיו
להקלטות עם משרדים המעוצבים
בסגנון היי־טק.
Schönhauser Allee 36
030-443151
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www.kulturbrauerei.de/en
Eberswalder Straße :U2

 .3בית הכנסת רייקשטראסה

Rykestraße Synagogue
באוגוסט  2007נפתח מחדש
בית הכנסת הגדול בגרמניה
בתום שנתיים של שיפוצים .היכל
הלבנים המרשים ,שנבנה ב־ 1904בידי
האדריכל הראשי של הקהילה
היהודית ,יוהאן הוניגר (Johann
 ,)Hoenigerמזכיר במראהו בזיליקה
רומנסקית ומאופיין בחלונות זכוכית
צבעונית ובעיטורים מהודרים.
בית הכנסת היה אחד הבודדים בברלין
ששרדו את ליל הבדולח ,כיוון
שהאספסוף חשש להציתו עקב קרבה
לבנייני דירות גרמניים .למרבה הצער
האולם הפנימי לא ניצל מפגיעה ,ונבזז
והושחת .תפילות נערכו כאן עד ,1940
השנה שבה השתלטו הנאצים על בית

Rykestraße 53
030-4425931
www.jg-berlin.org
Senefelderplatz :U2

 .4מגדלי המים

Wassertürme
ההולכים לאטם ברחובות
השכונה המרוצפים ובינות
הבתים הנאים ודאי יופתעו למראה שני
מבנים כעורים במקצת המתרוממים
מאחת הגינות הציבוריות .המקומיים
קוראים להם "הרמן הרזה" ו"הרמן
השמן"  -שני מגדלי מים ,הוותיקים
בברלין ,שנבנו ב־ 1856ו־ ,1877בהתאמה.
השמן מבין השניים פעל עד .1952
מתחת למאגרי המים התגוררו
הפועלים שהפעילו את חדרי המכונות;
דירותיהם שופצו לאחרונה ואוכלסו
מחדש .בחדר מכונות נוסף ,שנהרס

בית הכנסת רייקשטראסה

בינתיים ,החזיקו הנאצים ב־ 1933מספר
מתנגדי שלטון והוציאו אותם להורג
ללא משפט .הקורבנות הונצחו בשמות
הרחובות המקיפים את המגדלים.
הגינה שלמרגלות המבנים היא פינת
חמד בפני עצמה ,עם מתקני שעשועים,
טרמפולינה ונקודת תצפית בראש
המגדל הרזה ,המספקת מראות יפים
של השכונה.

מסלול  8פרנצלאואר ברג

הכנסת והפכו אותו לאורווה ולאחר מכן
למחסן.
בזמן השלטון הקומוניסטי היה זה בית
הכנסת היחיד במזרח העיר .ניסיון
ראשון לשיפוץ כולל של המתחם נערך
ב־ .1953מתיחת פנים נוספת נעשתה
בשנת  ,2005בהובלת משרד
האדריכלים של רות גולן וקיי זארה,
שנעזרו בצילומי שחור־לבן כדי להשיב
למקום את תפארתו מראשית המאה
ה־.20
כיום ,נר תמיד יקר ערך דולק באולם
התפילה המחודש ,המסוגל להכיל
כ־ 2,000מאמינים .במוזאון פרנצלאואר
ברג הצנוע הסמוך (Prenzlauer Allee
 ,227הכניסה חופשית) מוצגת דרך קבע
תערוכה המוקדשת לבתי הספר
היהודיים שמילאו את האזור עד שנות
ה־.40

Knaackstraße 23
Senefelderplatz :U2

 .5גלריית האמנות פלטון

Platoon Kunsthalle
אחת הגלריות הבולטות בברלין
היא "פלטון קונסטהאלה",
שלאחרונה פתחה מחדש את שעריה,
לאחר שעברה למשכנה הנוכחי .בדומה
לסניפים בסיאול ובגואנגג'ואו שבדרום
סין ,כוחה של הגלריה במבנה המודולרי
שלה 34 :קונטיינרים זה על גבי זה,
היוצרים חלל תצוגה מקורי לתרבות
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מסלול  8פרנצלאואר ברג

מגדלי המים ()Steffen Zahn

אלטרנטיבית .הדינמיות הזו מאפשרת
לגלריה להתאים את עצמה לסוג
האירוע ,אם זו תערוכת אמנות ,סדנה,
הרצאה ,ואף מסיבות והופעות חיות.
מחיצות הפלדה החיצוניות של
המכולות הוחלפו בחלונות זכוכית
המאפשרים לאור טבעי להציף את
המקום ,ועל הקירות הפנימיים
הקשיחים מוקרנים סרטי קולנוע.
ב'-ו'20:00-11:00 :
Schönhauser Allee 9
030-28882160
kunsthalle.com/berlin
Senefelderplatz :U2

 .6מאוארפארק
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Mauerpark
"פארק החומה" ,בתרגום
מילולי ,הוקם בשטח ההפקר

בין המזרח למערב ,על תוואי החומה
שחצתה את השכונה .כ־ 30מטרים
ממנה נותרו על תלם ,כתזכורת מכוסה
בגרפיטי לימים אחרים.
הפארק מהווה מוקד משיכה
לספורטאים חובבים ,למוזיקאים,
למשפחות ולתושבים מן האזור.
בערבים שורץ המקום בצעירים .בשנים
האחרונות נחגג בפארק בערב 30
באפריל ליל ולפורגיס ,חג דתי־פגאני
הדומה לליל כל הקדושים ,המסתיים
לרוב במהומות ובעצורים.
במורד הגבעה ,מול מגרש הכדורסל,
ממוקמת במת אבן עגולה מוקפת
באמפיתאטרון קטן .בפברואר 2009
הגיעה לכאן קבוצת צעירים וערכה
מסיבת קריוקי; מאז ,אם מזג האוויר
מאפשר ,מתכנסים במקום מדי יום
ראשון בצהריים מאות חובבי שירה
בציבור וזייפנים אקראיים.
מוסד מוכר אף יותר המתקיים בפארק
הוא שוק הפשפשים המקומי
(.)Flohmarkt am Mauerpark
הדוכנים מתפרשים לאורך קילומטר
ומציעים מכל הבא ליד :תכשיטים,
אביזרי אופנה ,בגדי וינטג' ,חולצות
ממותגות ,כלי בית ,חתולים מחרסינה,
רכיבי מחשב אקראיים ומשחקי קופסה
ממזרח אירופה .תמורת עשרה יורו
אפשר לזכות באוצרות נהדרים .בואו
במצב רוח למקח הגון; כשווקים בכל
העולם ,לקראת שעות הסגירה
המוכרים נעשים גמישים יותר.
שוק הפשפשים
א'18:00-8:00 :
Bernauer Straße 63-64
017-629250021
www.mauerparkmarkt.de
Bernauer Straße :U8

 .7כנסיית גת שמנים

Gethsemanekirche
הכנסייה הלותרנית עלתה
לכותרות ב־ 5בנובמבר ,1989
עת אירחה קונצרט של התזמורת
הסימפונית .במהלך ההופעה קרא
לפתע המנהל המוזיקלי רולף רויטר
(" )Rolf Reuterהחומה חייבת ליפול!",
קריאה שזכתה למחיאות כפיים
סוערות ולהפגנה מאולתרת ברחובות
מסביב לכנסייה.
עם התפטרותם של ראשי השלטון
הקומוניסטי ,הפכה הכנסייה לאחד
ממוקדי התנועה לזכויות האזרח .במרס
 ,1990נציגים מן הפולקסקאמר
( ,Volkskammerהרשות המחוקקת של
גרמניה המזרחית) ,שלראשונה נבחרו
בבחירות חופשיות ,קיימו כאן את
אסיפתם הראשונה.

הכנסייה נבנתה בשנים  1893-1891על
ידי האדריכל אוגוסט אורת (August
 ,)Orthבסגנון מיוחד המשלב תחייה
רומנסקית וניאו־גותיקה .בטרנספט
הדרומי ניצב פסל אקספרסיוניסטי
בדמותו של ישו ,נושא את תפילתו
האחרונה בלילה שלפני צליבתו.
ב' ,ד' ,ו' ,13:00-11:00 :ג'18:00-16:00 :

מסלול  8פרנצלאואר ברג

מאוארפארק ()visitBerlin © Günter Steffen

Gethsemanestraße 9
030-4457745
www.gethsemanekirche.de
Schönhauser Allee :U2

 .8פלנטריום זייס

Zeiss Großplanetarium
ב־ 1987נפתח פלנטריום זייס,
אחד המתקנים הגדולים
והמודרניים מסוגו בגרמניה .לב לבו של
המקום והאטרקציה המרכזית שבו הוא
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מסלול  8פרנצלאואר ברג

פלנטריום זייס ()Jochen Jansen

כמובן ה"קוסמוראמה" ,מקרן הכוכבים
שפיתח קרל זייס ינה (Carl Zeiss
 ,)Jenaהמותקן בראש כיפת המבנה
בגובה  23מטרים.
בניגוד למצפה כוכבים הצופה אל
הכוכבים והפלנטות ,מקרין הפלנטריום
תמונה מדומה של כיפת השמיים,
ברמת דיוק גבוהה וללא אף ענן
שיחסום את שדה הראייה .הישענו
אחרונה בכיסאות הנוחים באולם
הממוזג ותוכלו ליהנות ממצגות,
מהרצאות ומסרטי וידאו אודות היקום
העוטף אותנו .במקום נערכים מעת
לעת אירועים מיוחדים  -בדקו את
הלוח המלא באתר האינטרנט.
א' ,שבת21:00-14:30 :
ד'-ה'17:00-13:00 ,12:00-9:00 :
ו'21:30-13:00 ,12:00-9:00 :
Prenzlauer Allee 80
030-4218450
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www.sdtb.de
Prenzlauer Allee :S8 ,S9 ,S41 ,S42

 .9בית העלמין היהודי וייסנזה

Jüdischer Friedhof Weißensee
באמצע המאה ה־ ,19כאשר
בית העלמין ברחוב גרוסה
המבורגר (ראו עמ'  )119נעשה צר
מלהכיל את דרישות הקהילה ,נולד
צורך באתר קבורה חדש .בשנת 1875
רכשה הקהילה היהודית שטח בן כ־420
דונמים בשכונת וייסנזה ,הנושקת
לפרנצלאואר ברג מצפון מזרח ,וכעבור
חמש שנים הוקם בית הקברות היהודי
הגדול ביותר באירופה בשעתו.
המקום עוצב על ידי האדריכל הוגו
ליכט ( )Hugo Lichtבסגנון ניאו־רנסנס
איטלקי .הקירות החיצוניים והבניין
המרכזי נבנו מלבנים צהובות ,בעוד
חלקות הקברים סודרו ב־ 120קטעים
שונים ,כל אחד בצורה גיאומטרית
ייחודית ובשילוב כיכרות וגנים קטנים.
מדרום לאולם האבלים  -שנבנה
ב־ 1910ונהרס ב־ - 1944ניצב גלעד
לזכרם של החיילים היהודים שנפלו

במלחמת העולם הראשונה .בערוגת
הפרחים הגדולה ,בסמוך לכניסה
הראשית ,עומדת אנדרטה נוספת,
לזכר ששת המיליונים שנרצחו על ידי
הנאצים .בצפון בית הקברות קיים ציון
למקום שבו נטמנו כ־ 90ספרי תורה
שהושחתו במהלך ליל הבדולח ב־.1938
באורח פלא לא החריבו הנאצים את
המקום ,כנראה מפאת קוצר זמן .פאר
הקברים ,שעוצבו על ידי מיטב האמנים
והאדריכלים של התקופה ,עדיין ניכר
ברבים מהם מבעד לפגעי הזמן ומזג
האוויר .לא רק המצבות נשמרו ,אלא
גם הכרטיסייה המכילה את רישום

מסלול  8פרנצלאואר ברג

בית העלמין היהודי וייסנזה ()Angela M. Arnold

הנפטרים המפורט.
קרוב ל־ 115אלף אנשים מצאו כאן את
מנוחתם האחרונה ,ביניהם כמה מבכירי
הקהילה הברלינאית :הסופר שטפן
היים ,ההוגה מיכה יוסף ברדיצ'בסקי,
הפילוסוף הרמן כהן והצייר
האימפרסיוניסטי לסר אורי.
הכניסה חופשית
א',17:00-8:00 :
ב'-ה'17:00-7:30 :
ו'14:30-7:30 :
Herbert-Baum-Straße 45
030-9253330
Greifswalder :S8 ,S9 ,S41 ,S42
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Blue Home .10
Ackselhaus
בית דירות מהודר מסוף המאה ה־19
ששופץ מן היסוד והוסב למלון ארבעה
כוכבים אלגנטי ורומנטי 35 .החדרים
רחבי הידיים נחלקים לחדרי סטודיו,
חדרים זוגיים וסוויטות עם קסם
קולוניאלי ישן ,רובם עם מרפסות
צמודות .ארוחת בוקר א־לה קארטה
(בתוספת  15יורו) מוגשת בבית הקפה
 Club del Marהמשקיף על השדרה.
אינטרנט אלחוטי חופשי.
Belforter Straße 21

Hotel Pension .13
Kastanienhof

030-44337633

מלונות פרנצלאואר ברג

www.ackselhaus.de

Soho House .11
בית מלון חדש ,השוכן במבנה
באוהאוס שנבנה ב־ 1928ושימש כחנות
כל־בו .במקום  65חדרים ו־ 20דירות,
המעוצבות בסגנון אקלקטי ומצוידות
בכל הדברים הקטנים שמבטיחים
שהייה נעימה במחיר סביר .בריכת הגג
 היחידה מסוגה בברלין  -מנפקתמראה מרהיב של קו הרקיע של העיר.
ארוחת הבוקר כלולה במחיר.
Torstraße 1
www.sohohouseberlin.com

Leonardo Royal Hotel .12
Alexanderplatz
רשת מלונות לאונרדו העולמית,
שבבעלות ישראלית ,מציעה שלושה
בתי מלון בעיר .המלון המדובר כולל
 346חדרים וסוויטות ,וחרף שמו ,הוא
שוכן במרחק הגון מן הכיכר
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בית מלון ברמת שלושה כוכבים,
המנוהל על ידי שלושה דורות בני
משפחה אחת .החדרים מרוהטים בטוב
טעם ,ארוחת הבוקר והאינטרנט
האלחוטי כלולים במחיר ,ותחנת
חשמלית נמצאת כ־ 50מטרים מדלת
הכניסה .החדרים העורפיים מצדיקים
את תוספת התשלום .אין מיזוג אוויר.
פופולרי בקרב קבוצות מאורגנות.
Kastanienallee 65
030-443050
www.kastanienhof.biz

030-4050440

אכסניה |

המפורסמת .בפיאנו־בר בקרבת
המבואה מוזמנים האורחים להנעים
את זמנם בפריטה על הפסנתר לצד
כוסית יין ,בקומה העליונה שוכנת
סאונת אדים חמה ומזמינה ,ובסמוך לה
נמצא חדר הכושר ,שיעזור לכם לקזז
את הקלוריות ממעדני ארוחת הבוקר.
הנחה למזמינים שבועיים מראש באתר
האינטרנט.
Otto-Braun-Straße 90
030-7554300
www.leonardo-hotels.com

עד  60יורו לאדם |

Schlafen im Spätkauf .14
מעל קיוסק קטן ברחוב צדדי מסתתר
אחד הסודות השמורים בברלין :שני
חדרים מרווחים ,אחד זוגי והשני ליחיד,
עם מטבח ושירותים משותפים ,תמורת
 20יורו ללילה .האווירה צנועה למדי,
אולם השירותים הנלווים  -הסעה
לשדה התעופה ,ילדים עד גיל שש
ללא תשלום ,כוסית ערב עם בעל
עד  120יורו לאדם |

מעל  120יורו לאדם

הבית  -הופכים את המקום לאופציה
ראויה למי שמוגבל בתקציב ומאס
בהוסטלים הומים.
Choriner Straße 12
030-4490199
www.sorjenpause.de

EastSeven Hostel .15

Schwedter Straße 7
030-93622240

Leonardo Royal Hotel Alexanderplatz

www.eastseven.de

Schönhauser Allee 45
030-48820304
www.filetstueck-berlin.de

ULA-Berlin .17
מרק מיסו עשיר ,סאקי קר כקרח
ומחית תפוחי אדמה עם ואסאבי; לפני
שאתם יוצאים בהאשמות על הפשרות
שהמסעדה המדוברת עוללה למטבח
היפני המסורתי לטובת הטעם האירופי,
הציצו בתפריט שרקח השף דיסוקה
נקשימה .הדגש אצלו הוא על פלטות
בשרים ,הזוכים לתבלון ייחודי ,מלווים
בירקות עונתיים ,כשגם מקומם של
הסושי והסשימי הקלאסיים לא נפקד.
מתחרה ראויה על תואר היפנית
המוצלחת בברלין.

מסעדות פרנצלאואר ברג

אכסניה צנועה ונעימה ,המציעה חדרים
פרטייםעם מיטה אחת עד ארבע
מיטות ,לצד חדרים משותפים לשמונה
אנשים .בכל קומה מותקנות מקלחות
חדישות ומבריקות ,עם מים חמים
מסביב לשעון .המטבח השיתופי
והלאונג' שוכנים בחצר הפנימית.
המקום ידידותי למשפחות ולסובלים
ממוגבלות פיזית.

Filetstück.16
מבחוץ נראה המקום כאטליז,
והמציאות אינה רחוקה כל כך .זוהי
אחת ממסעדות הסטייקים הטובות
בברלין ,עם נתחי בשר משובחים,
מבחר יינות מכובד ,ושירות לעילא
ולעילא .מנות הפתיחה נדיבות בגודלן
ומספיקות לזוג .מנות הצהריים
העסקיות משתלמות במיוחד:
אנטריקוט ,תוספת ושתייה ב־ 15יורו
בלבד .נקודה שלילית נזקפת לתפריט
הקינוחים המצומצם .יש להזמין
מקומות מראש .סניף נוסף קיים גם
בשרלוטנבורג.

Anklamer Straße 8
030-89379570
ula-berlin.de

Prater Garten .18
מסבאה מקומית ,הפועלת עוד מן
הימים שבהם השכונה הייתה עמוסה
בפועלים ובני משפחותיהם ,שסרו
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לגינה עם עצי הערמונים כדי לסעוד
את לבם בארוחה זולה של נקניקיות,
בשר צלוי וגלונים של בירה קרה .דומה
כי דבר לא השתנה מאז .שימו לב,
המטבח נפתח רק בשעה .18:00
Kastanienallee 7-9
030-4485688
www.pratergarten.de

Pasternak .19

מסעדות פרנצלאואר ברג

מסעדה רוסית על שם הסופר זוכה
פרס נובל ,בוריס פסטרנק .המקום קנה
את תהילתו הודות לבראנץ' סוף
השבוע הנערך במרפסת הרחבה ,אולם
הוא אהוד גם בשאר השבוע בזכות
הבורשט ,הפילמני ,הסליינקה ושאר
מנות מנחמות ,הערבות לחכם של
המקומיים שלא נוטרים טינה
ל"אורחים" מהעבר הלא רחוק.
התפריט כולל גם כמה אזכורים
מהמטבח היהודי־אשכנזי ,כגון לוקשן,
לטקעס ופולקעס.
Knaackstraße 22/24
030-4413399
www.restaurant-pasternak.de

Mao Thai .20
שירות אדיב ומנות נבחרות מן המטבח
התאילנדי ,עם דגש על הגשה
אסתטית ומושקעת  -צפו לפלחי מלון
מעוצבים ופרחים טריים על השולחן.
הזמינו את האננס הממולא כדי לקבל
טעם קצת שונה מדרום מזרח אסיה.
על אף שהמסעדה מתפרסת על פני
שלושה חדרים ושתי קומות ,יש להזמין
שולחן מראש.
Wörther Straße 30
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030-4419261
www.maothai.de

The Bird .21
דיינר בסגנון ניו יורק ,המעוצב ומנוהל
כבר לכל דבר .הבשר מיובא מחווה
באיווה והופך בידיים הנאמנות של
הצוות לסטייקים נהדרים ,תריסר סוגים
שונים של המבורגרים וכנפיים חריפות
שמוגשות עם "רוטב נפלם" חריף לא
פחות .הצ'יפס מוכן מתפוחי אדמה
טריים והתפריט כולל גם כריכים
וסלטים .המלצרים ידידותיים באופן
בלתי סביר ,ולא פעם מתערבים
בשיחות הסועדים  -במיוחד אם אלה
מתעקשים להזמין סטייקים עשויים
מדי.
Am Falkplatz 5
030-51053283
www.thebirdinberlin.com

Bonanza Coffee .22
Roasters
שתיית קפה היא הנאה ,הכנתו היא
בגדר אמנות .לא תמצאו כאן שוקו חם
או המצאות נטולות קפאין ,אלא קפה
כהה ,חזק ,הנטחן במקום ומופק
ממכונת  Synesso Cyncraמקצועית,
אחת משלוש מסוגה בכל אירופה.
האווירה נינוחה והקליינטורה בהתאם;
עושה רושם שממעטים פה בשיחה כדי
לא להפריע חלילה לפעולת הלגימה.
גם אם אתם לא חושבים שיש הבדל
בין נס להפוך ,כוס אחת אצל "בוננזה"
והסטנדרטים שלכם ישתנו לנצח.
Oderberger Straße 35
www.bonanzacoffee.de

עד  10יורו לאדם
עד  30יורו לאדם
מעל  30יורו לאדם

Thatchers .23

O3-Berlin .26

חנות בוטיק של מעצבים מקומיים ,עם
קולקציה הנעה בין בגדי ערב מחויטים
לנשים למחלפות נועזות למדי.
השמלות ,החצאיות והחולצות נראות
אולי תמימות על המדף ,אך מקבלות
אופי חדש בארוחת ערב חגיגית או
במועדון .סניף נוסף שוכן בהאקשה
הופה שבמיטה .לא זול.

חנות מזכרות קצת פחות בנאלית
מהמקובל ,הכוללת חדר תצוגה של
מעצבים מברלין ,מברצלונה ,מלונדון
ומהלסינקי .במקום מגוון מכובד של
פריטים חביבים ומיותרים בתכלית -
ממחברות המעוצבות כדיסק פלופי ועד
פותחן בקבוק בצורת מגדל הטלוויזיה
באלכסנדרפלאץ .מקום מושלם לקנות
מתנה לחבר שאתם רוצה שיקנא בכם
על שביקרתם בברלין.

www.thatchers.de

Oderberger Straße 3

Kastanienallee 21
030-24627751

Kauf Dich Glücklich .24

Oderberger Straße 44
030-46905570
www.kaufdichgluecklich.de

Supalife Kiosk .27
בוטיק חמוד של כל אותם דברים
קטנים ו"ברלינאיים" כגון חוברות
קומיקס מחתרתיות או הדפסי משי
אמנותיים .החנות שמה לה למטרה
לתמוך באמנים המקומיים ,ומי יודע,
אולי תמצאו כאן את הכישרון הגדול
הבא.
Raumerstraße 40, 030-44678826
www.supalife.de

Paul’s Boutique .25

Stiefelkombinat .28

מה שהתחיל כחנות קטנה לבגדים יד
שנייה ,צמח כעבור עשור למפעל
המקיף ארבעה בניינים :אחד לבגדי
רחוב ,שני למותגים ,והנותרים לאופנת
וינטג' .זהו מקום מצוין לאתר זוג
סניקרס ישנות ,ג'ינס בגזרה נכחדת
וחולצות וג'קטים שהספיקו לצאת
ולחזור לאופנה עשרות פעמים.

ברחו מההמון הגודש את שוק
הפשפשים במאוארפארק ובואו לחטט
בין המדפים של שתי החנויות השכנות
הללו ,היכן שהאיכות עולה על הכמות,
ומבלי לוותר על ,ובכן ,הכמות .בגדי
רטרו ,כלי בית ייחודיים ונעליים
במספרים סיטונאיים  -ממגפי
אופנוענים ועד נעלי עקב מזוויעות
מהאייטיז.
Eberswalder Straße 21-22
030-51051234
www.stiefelkombinat.de

Oderberger Straße 47
030-44033737
www.paulsboutiqueberlin.de

קניות פרנצלאואר ברג

מה קורה כששני סטודנטים לעיצוב
תעשייתי המכורים לשוקי פשפשים
מחליטים לפתוח חנות? נולד השילוב
המושלם בין חנות כלי בית ודוכן גלידה,
כמובן .כאן תוכלו לנבור בין תכשיטים,
משקפי שמש וצעצועים משנות ה־,50
או פשוט להתיישב לצד שולחן ולהזמין
ואפל בלגי וכוס קפה.

030-44039617
www.o3-berlin.de
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Dr. Pong .29
פאב טחוב וקלסטרופובי עם כמה
שולחנות פינג פונג ,חצי תריסר ברזי
בירה ולא הרבה מעבר .תופתעו לגלות
איך רמת המשחק שלכם עולה יחד עם
שיעור האלכוהול בדם.
Eberswalder Straße 21
www.drpong.net

Bassy .30

חיי לילה פרנצלאואר ברג

"מוזיקה עד  "1969היא הסיסמה
במועדון המדובר ,המיועד לאנשים
שרוצים לרקוד וליהנות אבל לא
אוהבים מוזיקה אלקטרונית .הקהל
מורכב מבני  30-20והתקליטנים
הקבועים  -לרבות אחד בן - 74
מקפידים לנגן עם תקליטי ויניל בלבד.
המשקאות זולים והעישון מותר.
Schönhauser Allee 176A
030-37448020
www.bassy-club.de

Weinerei .31
הרעיון פשוט :לאחר השעה 20:00
מקבלים תמורת שני יורו כוס יין ,אותה
ניתן למלא כאוות נפשכם .בסוף הערב
 אם אתם עדיין עומדים על הרגליים -תוכלו להחליט כמה אתם רוצים לשלם.
Veteranenstraße 14
030-4406983
www.weinerei.com
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עצירה מוצלחת בתחילת הערב או
בבוקר המחרת.
Schönhauser Allee 177b
030-40500624
www.8mmbar.com

Klub der Republik .34
גרם מדרגות לולייני בחצר האחורית
של בית ספר למוזיקה מוביל לבר
מרווח ,שמעוצב בסגנון הבלתי אפשרי
של ארמון מזרח ברלינאי .הריהוט מגיע
בחלקו מבניין הפרלמנט הסוציאליסטי
עליו השלום .לקראת  22:00מתייצבים
התקליטנים ועמם צלילי האלקטרו־פופ,
טכנו ואינדי שמנערים את האדישות
מאחרוני הציניקנים.
Pappelallee 81

Trespassers .35
החיבה הרוסית לוודקה מקבלת
משמעות חדשה במרתף הזה" .החיים
קצרים מדי למשקאות גרועים" ,מבשר
השלט בכניסה ,וכל כוס של אחד מ־25
סוגי הוודקה  -המזוקקת על ידי בעלי
הבית ומכילה תבלינים מגינתם
הפרטית  -תקרב אתכם צעד נוסף
לחיים ארוכים ומאושרים .מומלץ
במיוחד הטעם הבלתי אפשרי לכאורה
מנטה־פלפל חריף .תפריט האוכל
מורכב ממנות טאפאס ,המסייעות
פלאים בתהליך ההתפכחות.
Fehrbelliner Straße 94

8mm .33

030-53067058

בר המנוהל על ידי צוות אמריקני ומושך
אליו אנשי קולנוע ,מוזיקאים ושאר
אמנים .במקום מוקרנים מדי ערב
קלאסיקות קולנועיות וסרטי תעודה.
בימי שישי נערכות מסיבות אלטרנטיב
ואלקטרו ,ובשאר השבוע זוהי תחנת

www.trespassers-w.com

			
הרייכסטאג ,יוני 1945

טנק סובייטי בחזית בונקר בטירגארטן

הקרב על ברלין אמנם לא היה המערכה האחרונה במלחמת העולם
השנייה ,אך הוא שם קץ ל־ 12שנות קיומה של גרמניה הנאצית
הרבה מתח ומעט מאוד אמון שררו בין
תאודור רוזוולט ,וינסטון צ'רצ'יל ויוזף
סטלין בראשית  ,1945אך הידוק
הטבעת סביב גרמניה וסופה הקרב של
המלחמה חייבו את השלושה להיפגש
ולדון בגורל היום שאחרי .יאלטה ,עיר
הנופש שלחוף הים השחור ,נבחרה
כמקום לוועידת הפסגה ,ב־ 4בפברואר
 1945התייצבו מנהיגי ארצות הברית,
בריטניה וברית המועצות סביב שולחן
אחד ,ובמשך שבוע דנו ביניהם על פניה
העתידיות של אירופה.
לאור התקדמות הצבא האדום וכיבוש
מזרח פרוסיה ,פומרניה ,קורלנד
והמדינות הבלטיות ,היה ברור לכל
הצדדים שמזרח היבשת יהיה תחת
השפעה סובייטית .השלושה החליטו
לחלק את גרמניה לארבעה אזורי
כיבוש :צרפתי ,בריטי ,אמריקני וסובייטי.
ברלין ,שהייתה בלב האזור הנתון

למרות ברית המועצות ,חולקה באופן
דומה בין ארבע בעלות הברית .על דבר
אחד סיכמו הכל :ראשית יש להשלים
את הכנעת הרייך השלישי  -ובירתו.
עבור סטלין ,ברלין הייתה היהלום
שבכתר ,פרס הולם לסיום מלחמת
החורמה בחזית המזרחית .חששו
העיקרי היה שהעיר תיפול לידיו
הבריטיות של פילדמרשל ברנרד
מונטגומרי והארמיה ה־ ,21שהתקדמו
במהירות אל צפון גרמניה מכיוון הולנד.
כיבוש הבירה הנאצית טמן בחובו
משמעות סמלית ופוליטית רבה מאוד
עבור ברית המועצות ,וסטלין האיץ
במפקדיו להקדים ככל האפשר את
פתיחת המתקפה הסופית על העיר.
מנגד ,ראו הבריטים בברלין את אחד
מיעדיהם המרכזיים מרגע פרוץ
המלחמה ,והתכוננו להסתער על העיר
מכיוון צפון מערב.

הקרב על ברלין

המהלומה הסופית
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אייזנהאואר מוותר

הקרב על ברלין

תוכניותיהם של הבריטים ספגו מהלומה
לא צפויה דווקא מכיוונו של דווייט
אייזנהאואר ,המפקד העליון של צבאות
בעלות הברית באירופה ,שהעדיף לרכז
את הכוחות המשולבים במרכז גרמניה
ולפגוש את הסובייטים באזור דרזדן,
ובכך לבתר את המדינה לשניים" .ברלין
אינה יותר מנקודה על המפה" ,אמר
הגנרל ,לימים נשיאה ה־ 34של ארצות
הברית" ,מטרותיי הן לחסל את צבאות
האויב ואת כוחו להמשיך בהתנגדות".
למרות שהתבטא לא אחת בנוגע
לחשיבות ההישגים הצבאיים ככלי
לקידום שאיפות פוליטיות ,העריך
אייזנהאואר שהמערכה בברלין תגבה
קורבנות רבים ,והוא מיאן לשלם בחיי
חייליו תמורת כיבוש העיר ,שבין כה וכה
תיכלל באזור ההשפעה הסובייטי.
צ'רצ'יל לא ראה בעין יפה את השינוי
בעמדה האמריקנית; לדידו ,המשך
התקדמות הכוחות האנגלו־אמריקניים
מזרחה תהיה מכרעת בצמצום
ההשפעה הרוסית העתידית ביבשת.
"דבר לא ישתווה להשלכה הפסיכולוגית

ולתחושת הייאוש בקרב ההתנגדות
הגרמנית כמו נפילת ברלין" ,אמר
בחשש ,צופה את נסיגת הסובייטים
משורת ההסכמים שהושגו ביאלטה .אך
אייזנהאואר נותר איתן בדעותיו ,וטען
שיש להתרכז בחיסול הוורמאכט והוואפן
אס אס ולא לדאוג למצב הגיאו־פוליטי
שלאחר שוך הקרבות.
כצפוי ,הסכים סטלין עם האסטרטגיה
האמריקנית החדשה .במכתב ששיגר
לאייזנהאואר הצהיר שהבירה הנאצית
איבדה מחשיבותה המבצעית וכי יש
לרכז את מאמצי בעלות הברית בהכנעת
ההתנגדות הגרמנית .ההתקפה
הסובייטית על העיר ,הוסיף ,מתוכננת
לאמצע חודש מאי.
כוונותיו האמיתיות לא היו יכולות להיות
רחוקות יותר; בראשית אפריל התמקמו
הסובייטים באזור קוסטרין ופרנקפורט
על האודר ,כ־ 70קילומטרים מברלין.
הבריטים ,שהכריזו מלחמה על גרמניה
מתוקף בריתם עם פולין ונלחמו בנאצים
קרוב לשש שנים ,נדחקו הצדה .ברלין
הוגשה על מגש אמריקני לברית
המועצות.

רצים לבירה

268

ההריסות בקרבת אונטר דן לינדן

סטלין ביקש לנצל את היריבות האישית
בין מצביאיו המובילים ,גאורגי ז'וקוב
ואיוואן קונייב ,מפקדיהן של החזית
הבלארוסית הראשונה והחזית
האוקראינית הראשונה (בהתאמה),
והציב בפניהם את האתגר להיות
הראשונים בשערי העיר .כל האמצעים,
מיותר לציין ,כשרים.
לשני הגנרלים ניתנו  48שעות להגיש
טיוטה של תוכנית פעולה .אחרי שבועות
ארוכים של לחימה מתישה ,הם קיוו
לזכות במעט מנוחה שתאפשר

הקרב על ברלין

לחייליהם לאזור כוחות ולהתחמש
מחדש ,אך לסטלין היו תוכניות אחרות.
בחמש בבוקר 16 ,באפריל  ,1945פתחה
החזית הבלארוסית במתקפה ממזרח.
 75דקות לאחר מכן הצטרפו חייליו של
קונייב מדרום .הכוחות הסובייטיים
הורכבו מ־ 2.5מיליון חיילים 6,250 ,טנקים
ותותחים ניידים 7,500 ,מטוסים ו־ 41אלף
כלי ארטילריה.
הגרמנים ,שסבלו מנחיתות בכוח אדם
ובתחמושת ,הגנו בחירוף נפש על
בירתם ,מתוך ידיעה ברורה מה יעלה
בגורלם אם יפסידו בקרב ,והסבו אבידות
כבדות לצבא האדום .מפקד קבוצת
ארמיות ויסלה ,גוטהרד היינריצי ,חזה
מראש את עיתוי המתקפה הסובייטית,
והורה לכוחותיו לסגת לפני תחילת
ההרעשה הארטילרית ,ולתקוף מקו
אחורי אך מבוצר יותר .סטלין זעם והורה
לגנרל וסילי צ'ויקוב ,מפקד ארמיית
המשמר השמינית ,להתקדם אל עבר
החזית .בינתיים ,התקדם ז'וקוב באטיות
רבה ,שאף גברה כשכוחותיו הגיעו
למרגלות רמות זלו שבפאתי ברלין.
למרות הכישלון הסובייטי הראשוני,
העדיפות המספרית של התוקפים
דחקה אט אט את הגרמנים לאחור.
ב־ 19באפריל ,בתום ארבעה ימי לחימה
עקובים מדם ,כבשו הסובייטים את
רמות זלו .חלק ניכר מהכוחות הגרמניים
הסדירים שהגנו על דרכי הגישה לברלין
הושמדו ,והדרך לעיר נפרצה הלכה
למעשה.
במקביל ,תקפה החזית האוקראינית
הראשונה את המערך הגרמני על נהר
נייסה ,אותו הצליחה להבקיע ביום
לחימה בודד .הכוחות המשוריינים של
קונייב התקדמו במהירות רבה ,תוך
עקיפת כיסי ההתנגדות הגרמנית ,חצו

את נהר שפרה ,והגיעו מדרום לפרברי
ברלין ב־ 21באפריל .בין הכוחות
התוקפים של צמד הגנרלים נלכדו
כ־ 100-80אלף חיילי ורמאכט.
בברלין עצמה ,סירב היטלר להשלים עם
המציאות ודרש ליזום התקפות נגד
מדרום ומצפון ,אולם מזימותיו היו
מנותקות מהמציאות .במהלך ישיבת
מטה ב־ 22באפריל הבין הפיהרר שלא
ניתן לבצע את ההתקפות המתוכננות;
הוא התפרץ בהתקף זעם ,והודיע
שבכוונתו להישאר בבונקר עד הסוף
המר.
החזית הבלארוסית הכינה את הקרקע
לפלישה ופיזרה כ־ 45מיליון כרוזי
תעמולה מעל ברלין ,כולם נושאים מסר
יחיד " -היכנעו!" .ב־ 23באפריל הפכה
הארטילריה הסובייטית לאבק את מה
שעוד נותר מן העיר לאחר הפשיטות
האוויריות של בריטניה וארצות הברית.
סטלין הכריז על ז'וקוב כמנצח במירוץ
לברלין ,שעה שכוחותיו התמקמו על סף
הרייכסטאג.

לוחמה בין ההריסות
ב־ 25באפריל פגשו חיילים אמריקנים
בעמיתיהם הסובייטים על גדות נהר
אלבה ,בשעה שהצבא האדום השלים
את כיתור ברלין .הכוחות הגרמניים
שנותרו להגן על בירת הרייך בן 1,000
השנים כללו פחות מ־ 100אלף איש :כ־45
אלף חיילים סדירים של הצבא והוואפן
אס אס ,והיתר כוחות משטרה ,יחידות
נ"מ ,וכמה עשרות גדודי מתנדבים
מבוגרים ונערים מן ה"היטלר יוגנד".
המרקם העירוני ,מה שנותר ממנו על כל
פנים ,שירת את המגנים שהסתתרו
בינות ההריסות ,ביצעו גיחות קטלניות
וצלפו ממקום מחבואם בחיילים .אחרי
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יומיים של לחימה ,התמקמה החזית
הבלארוסית בשרלוטנבורג ,מואביט,
שפנדאו ,פנקו ,ליכטנברג ,נויקלן
וטמפלהוף .ב־ 28באפריל הוקם ראש
גשר ברחוב פוטסדאם ,ממש במרכז
העיר ,והמתקפה התפשטה גם
לטירגארטן.
הסובייטים ביצעו ניסיון ראשון להסתער
על הרייכסטאג ,אולם הם נתקלו בהגנה
מקומית איתנה של כ־6,000-5,000
לוחמים ,שנעזרו ברשת ביצורים ובתעלת
מים נגד טנקים .הגרמנים התחמשו
בפצצות מרגמה ובמטולי נ"ט ,והצליחו
להשמיד טנקים סובייטיים רבים .ב־30
באפריל השלימו התוקפים את
השתלטותם על הרובע הדיפלומטי ובניין
מיניסטריון התעופה של הרמן גרינג ,תוך
ספיגת אבידות כבדות .ההתקפה על
הרייכסטאג חודשה ,ובשעה  14:25דווח
בקשר על מה שנראה כדגל ברית
המועצות על מדרגות הפרלמנט.
ההתלהבות פשטה בקרב הכוחות
וממפקדתו של ז'וקוב שודרה הודעה
למוסקבה שהמבנה נפל לידיהם .עד
מהרה התברר כי הידיעה כוזבת,
והמפקד בשטח הורה לחייליו שהדגל

האדום יתנוסס בראש הבניין ,יהיה
המחיר אשר יהיה.
בארבע אחר הצהריים ,שעה שהטנקים
באונטר דן לינדן שועטים לעבר לשכתו,
שם הפיהרר קץ לחייו .שעתיים לאחר
מכן כשלו הסובייטים פעם נוספת לפרוץ
את דלתות הרייכסטאג ,אולם פתח קטן
בקיר איפשר לבסוף את חדירת החיילים.
בבניין עצמו הפך הקרב ללחימת פנים
מול פנים .לקראת הערב טיפסו ארבעה
חיילים על הגג ,כשדגל ברית המועצות
בידם .בשעה  ,22:40לאחר שבחרו את
הנקודה המתאימה ,הונף הדגל הסובייטי
מעל סמל השלטון הנאצי.
אולם הקרב היה רחוק מלהסתיים.
הסובייטים עברו מחדר לחדר ונלחמו
במגנים במשך יומיים נוספים .בבוקר 2
במאי הניחו את נשקם  2,500הגרמנים
שנותרו בחיים; הדגל אדום ,שהורד
בינתיים ,הונף שנית .הלמוט ויידלינג,
מפקד הכוחות הגרמניים ,התייצב
במפקדתו של צ'ויקוב וחתם על הסכם
הכניעה .בשעה  15:00חדלו הסובייטים
לירות ,העיר השתתקה באחת.
כשהתבהרו העננים ,התבררה כמות
הנפגעים האדירה .לפי ההערכות ,בין 92
ל־ 100אלף גרמנים נהרגו בהגנה על
בירתם ,ו־ 480אלף חיילים נלקחו בשבי.
בשורות הצבא האדום נרשמו 81,116
הרוגים ונעדרים.
שבוע לאחר מכן ,ב־ 8במאי ,נכנעה
גרמניה הנאצית באופן סופי וללא תנאי,
וסיימה דה פקטו את החלק האירופי של
מלחמת העולם השנייה .המלחמה
הקרה ,שיריית הפתיחה שלה נשמעה
בוועידת יאלטה ,החלה .ברלין הייתה
עתידה להיות חלק אינסטרומנטלי
ממאבק נוסף בין המזרח למערב,
שיימשך קרוב לחצי מאה.
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