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מחדשים את החוזה
 שבעים שנה אחרי הפיכתו של הר הרצל לאייקון לאומי, 
במרכז הרצל לא מפסיקים לעשות ציונות. גיליון מיוחד

ראיון ראשון עם 
יו״ר מרכז הרצל, 
ד"ר עליזה לביא 

מה חשב הרצל 
על אנטישמיות 

בת זמננו? 

0926 מכיניסט, קצינה ונער 
בר מצווה נפגשים 
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מחכים לך במרכז הרצל

הרצל הוא אביה מולידה של אחת המהפכות המוצלחות 
בתולדות האנושות. עם מפוזר ומפורד בכל העמים התקבץ 
זקוף קומה במולדתו ההיסטורית ישראל, חידש את שפתו, 
העומדת  ומובילה  משגשגת  מדינה  ובנה  עצמו,  על  מגן 

במישורים רבים בחזית הקדמה העולמית. 
לארץ  הדורות  געגוע  לציון,  הביתה  החזרה  של  החלום 
ישראל, הוא עתיק והוא הלב הפועם של הייחוד והיחד היהודי. 
הרצל לא המציא אותו. קיבוץ הגלויות הוא הבטחת האל. הוא 
חלום שימיו כימי הגלות. הישגו המשמעותי של הרצל - חוזה 
המדינה - נובע מאישיותו ששילבה יכולות רבות, שבעזרתן 
איך  חלום.  מגשימים  איך  למציאות.  חזון  הופכים  איך  ידע 
פורטים על געגוע של לבבות רבים. מהדהוד הידיעה עד כמה 

רבה השפעתה של התקווה שבלב, על מימוש הרהורי הלב. 

מדינה  תהיה  אחד  שיום  הדרך,  כל  לאורך  ידע  הרצל 
ליהודים. הרצל האמין בעצמו )מצרך מבוקש גם בימים אלה...(. 
לקודמיו  שבניגוד  העובדה  הוא  בדרכו  מיוחד  כה  שהיה  מה 
שהציעו, יזמו ועשו, את הרצל ליוותה התחושה הפועמת של 
עליו, כשהיא משולבת  במלואה  המוטלת  היסטורית  שליחות 

באמונה ביכולתו להניע את בני עמו לפעולה.
את  לסחוף  וליכולתו  שלו  ההנהגה  לכישורי  בנוסף 
ההמונים, היה הרצל גם עיתונאי ומחזאי. כך הוא הבין עד 
כמה התפאורה, הרקע וסדר הדברים משמעותיים להצלחה, 
מאין.  יש  כמעט  לאומית  תנועה  יוצר  הוא  כאשר  ובפרט 
"מן ההכרח שניהול הקונגרס יהיה מעשה ידי אמן", כתב. 
בעקבות כך הוא מחליט גם על תלבושתו. הרצל לא היה 
זקוק לצוות סטייליסטים שילווה אותו. לישיבת הפתיחה 
החגיגית של הקונגרס הראשון, הוא החליט שכל הנציגים 

יהיו לבושים פראק ועניבה לבנה. 

הרצל הותיר לנו מתנה לבד מגודל המעשה. כיאה למי 
ש"נשם עיתונות" והבין את חשיבות התיעוד למען הדורות 
הבאים, הרצל כתב ותיעד את מעשיו, את דרכו, את הקורה 
אותו ברמת הפעילות הציבורית וגם בזו האישית. החשיפה 
הממוקם  מדינתנו  חוזה  של  הידיים  רחב  עבודתו  לחדר 
במוזיאון הרצל שבהר הרצל, ולסיפור חייו הלאומי והאישי, 

ממחישים זאת. 
להעלאת  הצוואה  למילוי  שבעים  השנה  מציינים  אנו 
בהר  ולקבורתו  היהודים  במדינת  עולמים  לקבורת  ארונו 
הנושא את שמו - הר הרצל בירושלים. זהו ציון דרך חשוב 
מורשתו  את  ולהעלות  לשוב  והזדמנות  חיינו,  בסיפור 

והגותו על סדר היום. "אם תרצו אין זו אגדה". 

בואו לבקר. 
צוות מרכז הרצל
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האומה יד שאליה יימשך כל לב עברי, וכל עין צופיה לעתיד. 
ומעל למצבת הזיכרון תרחף דמותו של הרצל בהדרה הגופני 
שחלף וביופייה המוסרי הנצחי, ותאציל מרוחה על כל המתהווה 
ועתיד להתהוות בארץ". במובן זה ניתן לומר כי אלפי מלוויו 
האמינו כי עתיד המנהיג המת להיות לכוח מניע גדול, אולי 

יותר ממה שהיה המנהיג החי.
אידיאל  בשם  פעם  כיניתי  הציונות  "את  אמר:  הרצל 
שאין לו סוף, ואמנם סבור אני שהציונות לא תפסיק להיות 
מתוך  ישראל".  ארץ  ארצנו,  את  שנשיג  לאחר  גם  אידיאל 
תפיסתו זו של הרצל, שתורתו הציונית תפקיד לה גם לאחר 
קום המדינה, מתוך הרצון למלא את שאיפתם של ראשונים 
שרוחו של הרצל תאציל על המתהווה ותהיה כוח מניע על 
למצוא  ניתן  כי  העמוק  הביטחון  ומתוך  להתהוות,  העתיד 
תשובות  רעיונות,  זו  ייחודית  אישיות  של  יצירתה  בפירות 
הן מתוך   - חיינו  ופתרונות בתחומים מגוונים של מציאות 

מותו  על  כשהידיעה 
לתחום  הגיעה  הרצל  של 
ברוסיה,  היהודי  המושב 
כתב  שמונה־עשרה  בן  עלם 
עוד  יקום  "לא  לחברו:  אז 
המאחד  כזה,  נפלא  איש 
בקרבו את גבורת המכבי עם 
רבי  לב  אומץ  דוד,  מזימות 
עקיבא, המת ב'אחד' וענוות 
הלל, יפי רבי יהודה הנשיא 
יהודה  רבי  של  אש  ואהבת 
הלוי. רק פעם במשך אלפי שנים ייולד איש פלאים כזה". שם 
העלם: דוד בן גוריון. תיאורו את הרצל משקף כיצד נתפסה 
דמותו אצל החלוצים הצעירים כאחת מהדמויות המעצבות של 

שנות נעוריהם. 
ואף אנו, שניזונים מכל התיאורים שנאמרו ושנכתבו על 
לעיני  הרצל,  את  והכירו  שראו  ומגוונים  שונים  אישים  ידי 
רוחנו מרחפת דמותו המפליאה של מורה הדרך במבוכת הזמן. 

אמן, משורר ודיפלומט - בכפילות זו הוא עומד לפנינו.
חולם - אבל גם איש ההגשמה. אציל רוח מלא כבוד - אבל 
גם מנהיג המונים. נואם בחסד - אבל גם אל המעשה שאף.

קוסמופוליט לפי תכונתו - אך כזה שהבין שעלינו לטפח את 
לאומיות העם. איש זמנו - אך שתפס את חשיבות העבר ואת 

תפקיד העתיד.
הסתכלות,  של  רב  בכוח  ניחן  היהודים  מדינת  אדריכל 
ניתוח ואינטואיציה עמוקה. היה בעל דמיון פורה ויוצר שידע 
בקסמו  ולהעלות  החמורות,  השאלות  לכל  פתרון  למצוא 

תמונות מרהיבות ביופיין. 
היה לו חוש מעשי חודר, שאותו הוכיח במפעל הארגון של 
התנועה הציונית, של הקונגרסים, של הבנק להתיישבות ושל 

הקרן הקיימת.
לפני שבעים שנה, עת הובא הרצל לקבורה במדינה אותה 

חזה, נאמר בין השאר בדברי ההספד: 
"על גבעה נישאה בירושלים ינוח הרצל - ועל קברו תציב 

התפיסה הערכית והן מתוך התפיסה המעשית - ההסתדרות 
של  ותורתו  מורשתו  רוחו,  את  לוקחת  העולמית  הציונית 
בנימין זאב הרצל כמקור השראה וכמורה דרך בבניין הערכי 

והמעשי של המדינה.
כבר קבע דוד בן גוריון: "המדינה כשלעצמה אינה מטרה, 

היא אמצעי למטרה - למימוש מטרות הציונות".
ומהי המטרה לפי חזון הרצל? לבנות מדינת מופת. מדינה, 
כפי שהיטיב לבטא אותה במשפט קצר: "אנו נבנה בניין נועז 
ב"מדינת  האחרון  המשפט  וכפי  כן".  לפני  היה  אשר  מכל 
יפעל   - לטובתנו  לעשות...  מנסים  אנחנו  "ואשר  היהודים": 

פעולה חזקה ורבת ברכה לטובת האנושות כולה".
זוהי משימה מרכזית שנטלה על עצמה ההסתדרות הציונית 
העולמית, לחידוש הישן ולקידוש החדש, בהבטחת קיום האומה 
ומדינת ישראל. כל זה מתוך נאמנות לקיום קריאתו של הרצל 

- "אם תרצו אין זו אגדה". #
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הרצל לדורנו
אברהם דובדבני

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרכז הרצל, מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית, פועל להנצחת חייו ומורשתו של חוזה המדינה - בנימין זאב הרצל, כעוגן לחיזוק הזהות הציונית.
 המרכז מפעיל את מוזיאון הרצל ואת מגוון הפעילויות במרכז החינוכי. ראו כתבה בהמשך המוסף. 

 צוות מרכז הרצל מזמין אתכם ליצור קשר ולתאם את התכנית החינוכית-חווייתית המתאימה לכם. נשמח לראותכם!

ד"ר עליזה לביא, יו"ר | עודד פויר, מנהל | שלומית סאטלר, מנהלת חינוכית | סיגלית בצלאלי, מנהלת תפעול הר הרצל | אורית אביטל, חינוך ופרויקטים | אורלי בן-חמו, ניהול 
משרד  | אורית הלפגוט, מנהלת מרכז ההזמנות | אדל הדאיה, מחלקת הזמנות /  עטרה וולק-יצחקי, כתיבת תוכן | שלומית גולדין-הלוי, ניו מדיה | יוסי גאשה, איציק יעקב, 

יורם קידרון – אבטחה ותפעול

http://www.herzl.org.il  |  museum@herzl.org.il  | https://www.facebook.com/HerzlCenter/  |  *2843 :ליצירת קשר
להתראות במרכז הרצל!
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הר, הווה,

עתיד
התפתחותו ההיסטורית של הר הרצל טומנת בחובה 

מאבקי כוח מרתקים, תכנון מדוקדק ואלתורים של רגע 
- ממש כמו מדינת ישראל. איתמר גור משרטט את ציר 

הזמן המרתק של אתר הזיכרון הלאומי
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בית ה שלנו.  הלאומי  הזיכרון  אתר  הוא  הרצל  ר 
הרצל,  וקבר  האומה  גדולי  חלקת  הצבאי,  הקברות 
כמו גם יד ושם יחד עם האנדרטאות הרבות הפזורות 
טקס  ובייחוד  השונים  הממלכתיים  והטקסים  בהר 
הדלקת המשואות בערב יום העצמאות - כל אלו נתפסים 
בציבור כמכלול הנצחה אחד גדול שמספר את סיפור תקומת 
עם ישראל בארצו. עם המציאות הזו אין מה להתווכח, היא 
ישראלי מרגע שעמד על דעתו.  ומשמעותית לכל  נוכחת 
שבין  ההגיוני  מהקשר  מתרשמים  ההר  בשבילי  הפוסעים 
חללים  אותם  וכל  מנהיגיה,  המדינה,  חוזה  השואה,  זיכרון 
אבל  הציוני.  החזון  הגשמת  את  חייהם  במחיר  שהבטיחו 
הקשר הטבעי והזורם הזה לא תמיד היה, ובוודאי שלא תוכנן 

כך מלכתחילה. 
לפני שניגש לציר הזמן של ההר מקום המדינה ועד ימינו, 
יש להבין שאת הר הרצל מרכיבים מספר חלקים. הראשון הוא 
הר הרצל עצמו, שבו נמצאת חלקת קברו של בנימין זאב הרצל 
ההסתדרות  מנהיגי  גם  קבורים  חלקה  באותה  משפחתו.  ובני 
הציונית העולמית ונשותיהם, ובני משפחת ז'בוטינסקי. החלק 
ישראל,  נשיאי  קבורים  שבה  האומה  גדולי  חלקת  הוא  השני 
ראשי ממשלה ויושבי ראש הכנסת, ונשותיהם. החלק השלישי, 
בשיפוליו הצפוניים של ההר, הוא בית העלמין הצבאי. החלק 

הרביעי הוא יד ושם.

 << 1949  קבורת הרצל והקמת בית העלמין 
הצבאי

הכל התחיל באוגוסט 1949, כאשר מדינת ישראל מקיימת 
גוריון  בן  מווינה.  ומעלה את עצמותיו  צוואתו של הרצל  את 
החוזה. החיפאים אמרו  היכן לקבור את  ועדה שתחליט  מכנס 
'אלטנוילנד'.  בספר  הנשיא  ומת  שחי  היכן  יקבר  "אצלנו   -
תושבי הרצליה אמרו - "אצלנו יקבר, שהרי העיר ורחובותיה 
קרואים על שמו ולזכרו. והתל אביבים אמרו - "אצלנו יקבר, 
כי אלטנוילנד בתרגומו של סוקולוב הלא היא תל־אביב, מה 
גם שהכנסת של אותם ימים ישבה בעיר. דווקא ירושלים הייתה 

האופציה הכי פחות אטרקטיבית. 
שכטר  מכון  נשיא  בר,  דורון  פרופ'  מתאר  לזכור",  "צריך 
מקומות  שחוקר  תרבותי  היסטורי  וגיאוגרף  היהדות  למדעי 
העצמאות  מלחמת  שלהי  של  "שירושלים  אזרחיים,  קדושים 
היא עיר מוכה, במצב כלכלי נורא ובעיקר עיר מחולקת שכל 
רצון,  פה  היה  נגישים.  אינם  ליהודים  בה  הקדושים  המקומות 
בעיקר של בן גוריון שבסופו של דבר קיבל את ההחלטה, ליצור 
ההיסטורית.  לבירתה  הצעירה  והמדינה  העם  בין  סמלי  חיבור 
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הכותל  שבין  לקשר  מודעים  היו  אנשים  מעשה  לאחר  ואכן, 
במזרח העיר להר הרצל שבשוליה המערביים, עד כדי כך שאחד 
המשתתפים בתחרות עיצוב המצבה של הרצל שאל אם הקבר 

צריך להיות בקו אחד עם הכותל. 
"אם כן, מקום הקבר נקבע בפסגת הר מערבית לירושלים, 
ובעצם כאן התקדש מקום ההר בפעם הראשונה והפך לאתר בעל 
משמעות לאומית. באותה נקודת זמן פחות או יותר החלו להקים 
לקבורה  כשהביאו  הגבעה,  בשיפולי  הצבאי  הקברות  בית  את 
במקומות  שנקברו  העצמאות  במלחמת  הנופלים  את  שנייה 
זמניים בסביבת ירושלים. חשוב לשים לב שכשאנחנו מדברים 
על הר הרצל ישנו ערבוב בין מרכיבי זיכרון שונים. כלומר, הר 
הרצל הוא רק ההר שבו קבורים הרצל ואנשים ספורים נוספים. 
זה לא בית הקברות הצבאי, לא חלקת גדולי האומה ובוודאי לא 

יד ושם. יש מרחב מאד מסוים שקרוי הר הרצל".
את  לתאר  הנכונה  המילה  היא  שקדושה  בטוח  אתה 

המקום?
"זו שאלה שעולה תמיד, איך אפשר לדבר על המקום הזה 
כמקום קדוש. אבל לא אני אומר זאת, אלא הישראלים של אותה 
תקופה. אם קוראים את העיתונים בימים שאחרי קבורתו של 
הרצל, רואים שאנשים כותבים שהמקום קדוש, אדמת קודש, 
הז'רגון הוא ז'רגון תנכי. מאוד מזכיר את הסנה הבוער ואת משה. 
המקום התקדש. זה כמובן לא הכותל המערבי ולא קברי צדיקים 
כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אבל לאנשים מאותה תקופה 
הייתה ודאי תחושה של מקום חשוב שעולים אליו לרגל, סוג של 
קדושה אזרחית. בשבועות לאחר קבורתו של הרצל אנשים היו 
מגיעים לשם בשבת עם מכוניות, נפתחו דוכני מיץ ודומיהם, 
וכבר אז היו גורמים בוועדה לשמירת השבת בירושלים שטענו 
שצריך לסגור את המקום בשבת בכדי להגן על קדושת המקום. 

אז התשובה לשאלה הראשונית היא כן".
"היום לא נשאר הרבה מאותה התרוממות רוח שחשו אזרחי 
ישראל של שנות ה־50, ועדיין בפתח הר הרצל יש שלט שמפרט 
מה אסור לעשות במקום הזה. אסור לשחק בכדור, אסור לרכב 
על אופניים או לעשות פיקניקים. יש רצון שאנשים יבינו שהם 

מגיעים למרחב אחר ושונה, שבו לא מתנהגים כרגיל". 
מתי הופך ההר לאתר זיכרון לאומי?

מעמד  מקבל  הוא  ב־49'  הקבורה  לאחר  מיד  "לדעתי, 
כבר  ב־1950  השני  העצמאות  יום  טקס  לאומית.  וחשיבות 
שפרינצק  דאז  הכנסת  יו"ר  קברו.  ליד  הרצל  בהר  נערך 
להתהוות  מתחילה  הזה  ומהשלב  אחת,  משואה  מדליק 
הטקסיות במקום. לא רק מקום קדוש, אלא גם מנהגים וזמן 

קדוש". 

  << 1952   חלקת גדולי האומה
בקיץ 1952 נוספת חוליה חדשה בשרשרת הזיכרון, עם 

היווסדה של חלקת גדולי האומה בסמוך לחלקת הקבר של 
ראש  סגן  היה  בחלקה  להיקבר  "הראשון  הרצל.  משפחת 
ישראל, אליעזר קפלן",  ושר האוצר הראשון של  הממשלה 
מספר פרופ' מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות 
באוניברסיטת חיפה, "זאת, למרות שלכאורה קפלן לא עומד 
ולפיו רק נשיאים,  יותר  בכללי הפרוטוקול שנקבע מאוחר 
ראשי ממשלות ויושבי ראש הכנסת רשאים להיקבר בחלקת 
גוריון,  בן  דוד  שוב  היה  לצעד  שדחף  מי  האומה.  גדולי 
כשברקע מתחולל מאבק על סיפור תקומת מדינת ישראל. 
היא  הציונית  ההסתדרות  ולפיה  טענה  הייתה  גוריון  לבן 
כפיגום לבית, וברגע שהבית, קרי מדינת ישראל, עומד - 
אפשר לפרק את הפיגום ולכן מקומם של מנהיגי הציונות 
את  שם  לקבור  רוצה  הוא  הרצל.  ליד  הינו  האומה  וגדולי 
קפלן ולספר בכך את סיפור המדינה דרך הקברים של מנהיגי 
האומה על ההר, כלומר זהו המבוא למדינה שאחריו מתחיל 
הסיפור האמיתי. ההסתדרות הציונית, וליתר דיוק יוסף וייץ, 
קבורת  מקום  לאיתור  הועדה  בראש  ומי שעמד  קק"ל  איש 
וטענו שעל ההר צריכים להיקבר בבדידות  הרצל, התנגדו 
מנהיגי  הציונית.  ההסתדרות  ומנהיגי  הרצל  רק  מזהרת 
האומה לשיטתם יקברו במקום אחר. בן גוריון לכאורה מוותר 
בגבול  צדדית  בחלקה  קפלן  את  לקבור  ומורה  כוונתו  על 
שבין הר הרצל לבית הקברות הצבאי, ומקים בכך את חלקת 

גדולי האומה".
לפי  להיקבר,  זכאים  האומה  גדולי  בחלקת  כאמור, 
ונשותיהם.  הכנסת  יו"ר  ממשלה,  ראשי  נשיאים,  בקשתם, 

פרופ' דורון בר: "הר 
הרצל כמובן לא דומה 

לכותל המערבי או לקברי 
צדיקים כפי שאנחנו 

מכירים אותם היום, אבל 
לאנשים בתקופת קום 

המדינה ולאחריה הייתה 
ודאי תחושה של מקום 

חשוב שעולים אליו לרגל, 
סוג של קדושה אזרחית"

"השביל המחבר" בין יד ושם להר הרצל

פעילות חינוכית בהר: בני נוער כותבים גרפיטי ציוני
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המקום  על  שהכרזנו  נאמר  הקולקטיבי.  לזיכרון  מכניסים 
האם  ממלכתי?  כזיכרון  נחשב  מה  הלאומי,  הזיכרון  כהר 
השואה היא חלק מהזיכרון הממלכתי שלי? הרי זה לא אירוע 
ישראלי אלא יהודי. האם צריך לזכור את חנה סנש וחבריה 
הלוחמים  עם  ומה  הבריטי?  הצבא  במסגרת  בכלל  שנהרגו 
העולם  במלחמת  הפולני  והצבא  האדום  בצבא  היהודים 
השנייה? ההר כאתר זיכרון ממלכתי נקבע כבר בשנות ה־50, 
עדיין  הממלכתי  הזיכרון  בהגדרת  נכלל  מה  השאלה  אבל 

רלוונטית".
לחללי  האנדרטה  היא  האחרונות  הדוגמאות  "אחת 
פעולות האיבה. עד סוף שנות ה־90 היה יום הזיכרון לחללי 
צה"ל מוקדש לכל אותם שנפלו על משמרת המולדת. עם 
התגברות הטרור החלה תביעה לגיטימית ממשפחות האזרחים 
ב־1998  ואכן  הלאומי,  בזיכרון  הולם  לייצוג  הטרור  חללי 
הוקם מתחם זיכרון לחללי הטרור, ויום הזיכרון הורחב ל'יום 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה'. היופי כאן 
שנרצה  הדברים  את  מוסיפים  אנחנו   - שנוצר  המעגל  הוא 
הרצל.  בהר  אותם  ומייצגים  הקולקטיבי,  בזיכרון  שיכללו 
עצם הייצוג בהר מכניס אותם חזרה לזיכרון הלאומי. ההר 

הוא בעצם כלי להבניית הזיכרון".

 << 2003   השביל המחבר
ב־1953.  ישראל  מדינת  רשמי של  כגוף  הוכרז  ושם  יד 
מההתחלה  וכבר  הרצל  הר  של  הדרומי  בחלקו  נבנה  הוא 

דיברו על הקשר והקרבה בין שני המוסדות הללו. 
יחד",  הכל  את  לתכנן  כוונה  איזו  או  מודעות  הייתה  "לא 
אומר פרופ' בר, "זה יצא ככה בצורה אקראית, אבל אני כן מוצא 
הקדושה,  על  להסתמך  מעוניינים  ושם  יד  שמקימי  במסמכים 
והחשיבות של קבר הרצל כאשר מקימים את חוליות  התהילה 
הזיכרון האחרות. בוודאי לא הייתה תפיסה אדריכלית הוליסטית 
הוא  איך  ונחליט  יחד  הזה  האזור  נסתכל על  'בואו   - שאומרת 
ייראה בעוד 50־60 שנה'. כל חלקה כזאת תוכננה בנפרד על ידי 

אדריכל אחר".
להר  ושם  יד  בין  קשר  היה  לא  שנים  כמה  לפני  עד 
ובעבר  לזה,  זה  גבם  את  מפנים  הם  האמת  ולמען  הרצל, 
אפשרה  ולא  האתרים  בין  שהפרידה  גדר  הייתה  אפילו 

מעבר ביניהם. "צריך להבין שיש פה אמירה", מוסיף 
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בגודל  שחור  שיש  בלוק  פשוטות,  מאוד  בחלקה  "המצבות 
חייו.  ושנות  במקום  הקבור  שם  רק  עליהן  וכתובות  אחיד, 
לא  שבו  רגיל  קברות  מבית  להבדיל  הצמצום,  גדולת  זאת 

פעם ככל שהאדם קטן יותר כך המצבה שלו גדולה יותר".
"יש כמה יוצאים מהכלל", מוסיף עזריהו, "הראשון הוא טדי 
הממלכתיים  מהתפקידים  אחד  באף  כיהן  לא  שכידוע  קולק, 
אבל הוחרג כפי שמצוין בהחלטת הממשלה לאחר מותו: 'בשל 
פועלו הייחודי למען בירת ישראל, האיש אשר איחד את העיר, 
הרחיב את גבולותיה ובנה את מוסדותיה'. יוצא מן הכלל נוסף 
הוא יצחק רבין. הנסיבות המיוחדות של מותו באות לידי ביטוי 
והמצבה שלו שונה משאר המצבות. לדעתי  בנוף החלקה,  גם 
ההלוויה של רבין והעלייה ההמונית לרגל לקברו, הקפיצה את 
המיוחד  מעמדו  את  ומיצבה  לאומי  זיכרון  כאתר  ההר  מעמד 

בקולקטיב הישראלי בדור האחרון".
להיקבר  העדיפו  האומה  גדולי  רוב  הפלא,  "למרבה 
במקומות אחרים. בן גוריון בשדה בוקר, חיים ויצמן במכון 
בהר  הגרדום  עולי  של  קברם  ליד  בגין  ברחובות,  ויצמן 
הזיתים וכך הלאה. יש אדם אחד שיכול לבחור אם להיקבר 
בבוא היום בחלקת מנהיגי הציונות או חלקת גדולי האומה 
- זהו אברהם בורג, שהיה גם יו"ר הכנסת וגם יו"ר הסוכנות.

"מי לא נקבר שם?" שואל עזריהו רטורית, "שופטי בית 
כשנקבע  החמישים  בשנות  כי  לדעתי,  העליון.  המשפט 
הנוהל הם לא היו חשובים מספיק. מי התייחס אליהם בכלל 
באותם שנים? היום הרי אי אפשר לזוז סנטימטר בלעדיהם, 
אבל אין מה לעשות - כשנקבעת מסורת היא חזקה וקשה 

מאד לשנות אותה".

  << 1964   קבורת ז'בוטינסקי
נפטר  הרוויזיוניסטים,  מנהיג  ז'בוטינסקי,  זאב 
בפתאומיות בארה"ב ב־1940. בצוואתו ביקש להיקבר בארץ 
ישראל, אבל רק ביוזמת ממשלת ישראל העתידית, מה שלא 
הייתה  ז'בוטינסקי  של  "הצוואה  גוריון.  לבן  התאים  ממש 
ישראל  ממשלת  "רק  עזריהו,  פרופ'  אומר  ברורה",  מאד 
בנדון  פעל  ולא  אותו  שנא  גוריון  בן  עצמותיו.  את  תעלה 
עד כדי כך שהנשיא בן צבי, שהיה יהודי הרבה יותר רחום, 
את  להעלות  הזמן  ושהגיע  זה  עם  להפסיק  ב־56'  לו  כתב 
ז'בוטינסקי. בן גוריון סרב וענה שלמדינת ישראל אין צורך 

בעצמות המתים אלא ביהודים חיים, מה שלא היה מדויק כי 
היו כבר יוצאים מהכלל כמו למשל הברון רוטשילד שנקבר 
בזיכרון יעקב ב־54' וצנחני היישוב חנה סנש, חביבה רייק 
ורפאל רייס שנקברו בחלקת צנחני היישוב ושנפלו באירופה 
ולוי  גוריון פרש,  ה־50. הכל השתנה כשבן  בתחילת שנות 
אשכול דאג להעלות את עצמותיו של מנהיג בית"ר בשיטה 
שלו: ממשלת ישראל אמרה כן, אבל מי שארגן את כל מסע 
היה  בדיוק  עצמו  אשכול  החירות.  תנועת  הייתה  הלווייה 
שז"ר  הנשיא  אבל  בטקס,  היה  ולא  בצרפת  מדיני  בביקור 

נוכח. מהלך אשכולי קלאסי". 
ההיסטורי, למעט ראשי  ואולי הצדק  האירוניה,  למרבה 
ההסתדרות הציונית, ז'בוטינסקי ואשתו הם היחידים שנקברו 

בראש ההר בסמוך להרצל.

  << 1998   האנדרטה לחללי פעולות האיבה 
למייצג  השנים  עם  והופך  ומתפתח,  הולך  הרצל  "הר 
וישקובסקי,  אביב  אומר  לאט",  קורה  זה  הלאומי.  הזיכרון 
מורה דרך המתמחה בדרכי ההר שכותב גם דוקטורט בנושא. 
"בהתחלה היה רק הרצל, ואז נוסף לו בית הקברות הצבאי, 
אך  היה  השנים  ובמהלך  האומה,  מנהיגי  פנתיאון  כך  אחר 
טבעי להוסיף גם אנדרטאות שמציינות אירועים משמעותיים 
בנאצים,  הלחימה  לגבורת  אנדרטה  יש  הלאומי.  בזיכרון 
אנחנו  מה  היא  השאלה  התפתחות.  יש  לנעדרים.  אנדרטה 

פרופ' מעוז עזריהו: 
"ההלוויה של יצחק 

רבין והעלייה ההמונית 
לרגל לקברו, הקפיצה 
את מעמד ההר כאתר 

זיכרון לאומי ומיצבה 
את מעמדו המיוחד 

בקולקטיב הישראלי 
בדור האחרון"

חלקת גדולי האומה
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בשטח,  להפרדה  רעיונית  מבט  נקודת  וישקובסקי 
"האם אנחנו כאן בגלל השואה, או מתוקף זכותנו הטבעית 
שואה  בין  מחבר  שביל  ליצור  רצוי  האם  וההיסטורית? 
לתקומה, או שזהו דבר שמתפתח עם הזמן בשל שינויים 
הזמן  שעם  דברים  יש  הזיכרון.  ובמגמות  בחברה  בחינוך, 
רגילים  אנחנו  לדוגמא,  אחד.  לזיכרון  מתכללים  אנחנו 
מדובר  אבל  ביד,  יד  יחד  הלכו  ונחמיה  שעזרא  לחשוב 
כל  בין  הבדילו  שנים  כשעשרות  שונות  עליות  בשלוש 

אחת מהן". 
בין  עצום,  הבדל  בעבר  היה  לתקומה  שואה  בין  "גם 
הצבר הישראלי למי שהגיע מהשואה. היום אנחנו קוראים 
ותקומה  ששואה  מבינים  אנחנו  המייסדים'.  'דור  לכולם 
הם שני אירועים שהיסטורית שייכים לאותה תנועה. מצד 
אחד זכותנו ההיסטורית, ומצד שני השואה שסייעה לאו"ם 
לאפשר לנו להקים את המדינה גם בשביל לדאוג לפליטים 
היהודים באירופה. יש פה מגמה פנימית להקים את המדינה 
שעם  ספק  אין  העולם.  אומות  של  האישור  את  שפוגשת 
גורמים  כל  בין  פעולה  לשתף  שיש  הבנה  נוצרה  השנים 
על ההר, והיום הוא נראה כמכלול אחד. בקרוב תצא מפה 
אחודה של כל האתרים סביב ההר, כדי שהתייר יוכל להכיר 

אותו כמכלול".
ואכן, בתחילת שנות האלפיים יוזם משה אורן ממשרד 
ובונה,  הרצל  הר  עם  ושם  יד  את  המחבר  שביל  הביטחון 
בעזרת מועצת תנועות הנוער שפרצו את השביל בעבודת 
כפיים, דרך המובילה מבקעת הקהילות ביד ושם לאנדרטת 
'נצר אחרון' במעלה הר הרצל. "הרעיון של משרד הביטחון 
לחבר שואה לתקומה לא התקבל יפה ביד ושם", אומר פרופ' 
עזריהו, "הם ממש התנגדו ולא הסכימו שיקראו לשביל בשם 
המתבקש 'שביל התקומה' ולכן קראו לשביל בשם הפשוט 
והפואטי 'השביל המחבר'. השביל מקשר בין סוף המלחמה 
הוסיף  הביטחון  משרד  ב־1948.  המדינה  לתקומת  ב־1945 
ושכלל את החלק שלו עם סיפורי התקומה, וככל שעולים 
ידי  על  ההיסטוריה  את  המבקרים  חווים  השביל  במעלה 
עמודים שעליהם טקסטים וסיפורים מהתקופה. בסוף השביל 
מגיעים לאנדרטת 'נצר אחרון' המוקדשת לניצולי השואה 
שהגיעו לארץ, נשלחו מיד לשדות הקרב של תש"ח, נהרגו 
הזה  הקומפלקס  הופך  ביחד  דבר.  אחריהם  השאירו  ולא 

לליבה הפועמת של סיפור התקומה".

 << 2014   היכל הזיכרון הממלכתי
"היה  וישקובסקי,  אומר  ה־50",  שנות  מראשית  "הרעיון 
לעשות היכל גבורה, מקום שיזכור ויזכיר את כולם. ועדיין, 
הרי לא כל החללים קבורים בהר הרצל, ואם עורכים את הטקס 
הממלכתי לנופלי מלחמת יום הכיפורים יש הרבה משפחות 
שיקיריהן לא קבורים פה, והן שואלות את עצמן היכן מקומנו 
ומה היחס שלנו לטקס כזה. זהו הפער שהיכל הזיכרון סוגר. 
היום, כשאנחנו עושים טקסים למלחמות או אירועים מרכזיים 
היום  באותו  שנזכיר  החיילים  שכל  יודעים  אנחנו  אחרים, 
מונצחים כאן באותו המקום, ואז כולם מרגישים שייכים באופן 
שוויוני. יתרה מכך, ההיכל נותן מענה של 'נזכור את כולם' 
פיזי של ממש - בכל יום נדלקים נרות אלקטרוניים לנופלים 
באותו תאריך, והם מוצגים בשם ותמונתם על גבי שנים־עשר 
עמודי זיכרון. בשעה אחת־עשרה בדיוק מדי יום מתקיים טקס 
באותו  החיילים שנפלו  כל  מוקראים שמות  צבאי מלא שבו 
היכל  הושלמה.  ההנצחה  בסדיר. תמונת  חיילים  על־ידי  יום, 
הזיכרון משלב בין הזיכרון הקולקטיבי שבדרך כלל עוסקים 
בו המחנכים שמתייחסים למלחמות ולאירועים כלליים, לבין 

הזיכרון הפרטי של כל משפחה ומשפחה שיכולה להתייחד עם 
זכר יקירה".

הווה - ההר של כולם
עם השנים ובמיוחד לאחרונה, הפך ההר לאתר עליה לרגל 
חיילים  לתלמידים,  גם  אלא  השכולות  למשפחות  רק  לא 
ותיירים. ההתפתחות החינוכית סביבו הולכת וגדלה, בוודאי אל 

מול בתי קברות אחרים בארץ שגם בהם ראוי לסייר. 
אומר  שלנו",  הלאומי  הזיכרון  להר  באים  "רבים 
 - עיקריים  סוגים  לשני  לחלקם  "ואפשר  וישקובסקי, 
לזיכרון  כתיירים  באים  המסיירים  והמבקרים.  המסיירים 
באים  לא  הם  הכללית.  ברמה  ולהוקיר  לכבד  הקולקטיבי, 
בני  המבקרים,  כאן  נמצאים  מולם  להתרגש.  אלא  לבכות 
להם  יקירם.  קבר  את  לפקוד  שבאים  והחברים  המשפחות 
פחות אכפת מהזיכרון הקולקטיבי, הם באים קודם כל לזכור 
את מי ששילם את המחיר הכבד ביותר וחסר בחייהם מדי 
יום. ראוי שהמסיירים יכבדו ויוקירו את המבקרים, כלומר 
אם במהלך סיור אתם רואים משפחה או אדם יושבים ליד 
קבר - עצרו, גשו ושאלו על סיפורן האישי. זה מאוד חשוב 
למצבה  מתחת  מסתיר  שם  שקבור  אדם  כל  למשפחות. 

האחידה סיפור חיים שלם שראוי לזכור ולספר".
מסכמת סיגלית בצלאלי, אמה של סגן הילה בצלאלי ז"ל, 
שנהרגה באסון קריסת גשר התאורה בהר הרצל, והאחראית 
"משימת  העולמית:  הציונית  ההסתדרות  מטעם  ההר  על 
שימור ייחודו של ההר, ובמרכזו הכיפה הציונית, כמקום מאחד 
ומעורר השראה, היא עבור כולנו, וכמובן עבורי באופן אישי 

- משימת חיים". #

כ"ב בכסלו תש"ף | 0820.12.19

אביב וישקובסקי: 
"אם במהלך סיור בהר 
אתם רואים משפחה 

יושבת ליד קבר - עצרו, 
גשו ושאלו על סיפורן 

האישי. זה מאוד חשוב 
למשפחות. כל אדם 
שקבור שם מסתיר 

מתחת למצבה סיפור 
חיים שלם שראוי לזכור"

המדשאה בכניסה להר ופסל המנורה של האמן בן-ציון צפוני

מתוך אירועי יום הרצל, המתקיימים בהר מדי שנה
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אחרי פרישתה מהכנסת, ד"ר עליזה לביא 
התאוששה במהירות ונכנסה בשיא המרץ 
 לעבודתה כיו"ר מרכז הרצל. 
בראיון לאריאל שנבל היא מספרת על 
האתגרים, המשימות, וגם על החשש 
שלה מכך שהחברה הישראלית 
מזניחה את הפן הציוני 
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קברו של בנימין זאב הרצל ובני משפחתו. השני הוא חלקת 
גדולי האומה. השלישי - בית העלמין הצבאי. הרביעי הוא 
"יד ושם". בכניסה להר, ודי נחבא לו מצד שמאל, נמצא מרכז 
הרצל ובו מוזיאון הרצל וכן קומפלקס הכולל כיתות לימוד 

ומשרדים שמהם יוצאות פעילויות תרבות והעשרה שונות.
גם למרכז מורשת מנחם בגין לא באים בגלל בגין האיש אלא 
כי המקום מיתג את עצמו כמרכז כנסים. במרכז רבין הוקם 
המוזיאון הישראלי. אולי זו בעיה של מיתוג ולא בהכרח של 

מחסור בציונות?
לדעת.  עצמה  את  מנציחה  ישראל  מדינת  איך  "תבדוק 
למי נותנים כסף ולמי לא. מרכז בגין, שאנשיו עושים עבודה 
גויס  מזמן  לא  מאתנו.  יותר  גודל  בסדרי  מתוקצב  נהדרת, 
סכום של כארבעים מיליון שקלים להקמת מרכז על שם גנדי. 
התקציב שלנו מהמדינה הוא נמוך ביותר. להרצל פשוט אין 
מפלגה. אבל הרצל הוא חוזה המדינה ומייסד הציונות, ואת 
זה כולנו צריכים להמשיך ולטפח, ללא קשר לדעה פוליטית. 
לדורנו  הרצל  של  לרלבנטיות  גם  להתייחס  רוצה  אני 
שלנו. הרצל דיבר על שני דברים - הראשון שהתגשם הוא 
הקמת מדינה יהודית, אבל מבחינת הרצל זה לא סוף החזון 
אלא במובן מסוים תחילתו. הרצל חזר והדגיש את היעד של 
שקצת  היא  והאמת  היהודים.  במדינת  מופת  חברת  הקמת 

התברברנו בדרך לשם. 

כ"ב בכסלו תש"ף | 1020.12.19

"יעצו לי - 'תעבירי את מרכז הרצל 
לרחוב הרצל בתל אביב, נבוא בשמחה'. 
גם תלמידים שכבר כן מגיעים, באים 
פחות מוכנים כי לא מדברים איתם 

מספיק במערכת החינוך על ציונות, על 
הרצל ועל חזון חברת המופת"

האחרון ע בקיץ  שמונתה  מי  חרדה.  לביא  ליזה 
בעבודתה  כי  מודה  הרצל,  מרכז  יו"ר  לתפקיד 
הציבורית והפוליטית עד כה שמה דגש על חיזוק 
מבינה  היא  וכעת  ובחברה,  במדינה  היהודי  הצד 
מאוד:  אותה  מדאיג  והדבר  הוזנח.  הציוני  שהצד 
אנחנו',  ומאיפה  'מי  של  הסיפור  בהנגשת  עוסקת  אני  "שנים 
אך  בחיינו.  מאוד משמעותי  מרכיב  שזהו  חושבת  באמת  ואני 
בחצי השנה האחרונה, כיו"ר מרכז הרצל, גיליתי שהזנחנו את 
השדה הציוני, הממלכתי. משהו קרה בדרך ההנגשה של הסיפור 

הציוני־דמוקרטי, ואני חוששת. להתרחקות יש מחיר". 
ממה נובעת ההזנחה, ואיך את רואה אותה בפועל?

"יש הרבה קומות לבניין הזה. הר הרצל, שמשקף במכלול 
אתריו את הדרך שעברנו משואה לתקומה ואת מחיר חיינו 
כל  לא  הציוני.  הסיפור  של  ליבו  לב  הוא  ישראל,  במדינת 
ומעוניינות  בהר  מבקרות  בישראל  האוכלוסייה  קבוצות 
להיחשף לתכניו. השכנים החרדים שלנו, למשל. ממש מעבר 
לכביש לא מבקרים בהר הרצל. בפגישתי עם ראש עיריית 
ירושלים, משה ליאון, הצגתי את הנתונים ואמרתי לו - 'אתה 
צריך להבין שפחות ופחות בתי ספר בירושלים באים למרכז 
הרצל'. לשמחתי מצאתי אצלו אוזן קשבת ודלת פתוחה. פעם, 
ויותר  יותר  יש  כיום  באים.  ברור שהירושלמים  היה  לפחות 
להגיע  ומבחינתנו,  מגיעים.  שלא  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
למרכז הרצל זה 'מאסט'. תוסיף לכך שיש כאלה שלא מוכנים 
להגיע לירושלים. יעצו לי כבר - 'תעבירי את מרכז הרצל 
לרחוב הרצל בתל אביב, ונבוא בשמחה'. גם תלמידים שכבר 
כן מגיעים באים פחות מוכנים, כי לא מדברים איתם מספיק 
במערכת החינוך על ציונות, על הרצל ועל חזון חברת המופת. 
במוזיאון  המבקרים  במספר  ירידה  שאין  להדגיש  לי  חשוב 
ובמרכז החינוכי. אבל כאשר אני מפלחת מי מגיע ומי לא, 

מתברר שזו בעיה". 

לחזור לנקודת האיזון
הר הרצל מחולק למספר חלקים. בראשון נמצאת חלקת 

לכן אני פועלת להרחיב משמעותית את היקף האוכלוסיות 
המבקרות. אני רוצה שחרדים יבואו להר. רוצה שנערי ונערות 
'תגלית' יבואו כולם להר. לא רק לראות קבר, אלא להיכנס 
אלינו, לדבר, לייצר קבוצת דיון, לחשוב על הדרכים ליצירת 

חברת מופת".
מתוך הבאים להר במשך שנה, כמה מגיעים אליכם למרכז?

למגוון  אלף  כ־25  ועוד  אלף  מגיעים כשבעים  "למוזאון 
הפעילויות הנוספות. זה בסדר, אבל צריך להיות יותר בסדר. 
אני עובדת בלהביא יותר חיילים, הם מגיעים להר בהמוניהם 
חינוך  קצין  מול  כעת  פועלת  אני  אלינו.  כך  כל  לא  אבל 
ראשי להכניס את המרכז למסלול הסיור הצהל"י, ואני מקווה 

שתהליך זה יבשיל בטווח הקרוב". 
לשם  בא  הוא  רבין,  מרכז  או  בגין,  למרכז  בא  כשמישהו 
במיוחד. כשבאתי לפגישה במרכז הרצל, אף אחד בכניסה 
בניין  בצד,  חבויים  קצת  אתם.  איפה  בדיוק  ידע  לא  להר 

שמרחוק נראה כמו עוד בניין מנהלתי.
רק  לי  יש  האלה,  הדברים  כל  את  ניתחתי  צודק.  "אתה 
שנה וחצי ואני עובדת בלהביא אנשים ולהגדיל את המודעות 

"יש אנשים שהוציאו את המילה ציונות 
מהלקסיקון, ואני חושבת שכל יהודי 
העולם ציונים. האדמו"ר מסאטמר 

מרשה לעצמו להקצין עמדות אנטי, רק 
בזכות היות מדינת ישראל חזקה"  חוזרים לקרוא את מילותיו של הרצל. כנס הרצל 2019
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תאריה עשתה באוניברסיטת בר אילן, שם שימשה שנים 
גם  לביא  לתקשורת.  הספר  בבית  בכירה  כמרצה  רבות 
ברדיו  שונות  תכניות  כשהגישה  ממש,  בתקשורת  עסקה 
ובטלוויזיה שעסקו בחברה הישראלית והעם היהודי. ספרה 
"תפילת נשים" שראה אור ב־2005 הפך במהרה לרב מכר 
ה־19  לכנסת  נבחרה  ב־2013  שפות.  למספר  תורגם  ואף 
"יש  ברשימת  לפיד  יאיר  על־ידי  ששובצה  לאחר  וה־20 
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למרכז בכל גזרה אפשרית. לא ידעתי עד כמה אוהב את מה 
שאני עושה ואאמין בו. הסיפור הציוני חייב להדהד. זה לא 

משהו שנעשה וזהו". 
חללית,  של  דלק  מיכלי  כמו  היא  הרצל  של  הציונות  ואולי 
לנטל  הופכים  כך  שחשובים מאוד להמראה אבל מיד אחר 

ומושלכים לים? 
"אנחנו צריכים אותה ועוד איך. הרצל היה נביא. הוא חולם 
 - היה הראשון  הוא אמנם לא  הציונית.  את הקמת התנועה 
סבתא שלי חנה משיח לא הכירה את הרצל, ועלתה לשכונת 
לכאן.  מגיע  כשהרצל  יישוב  כבר  פה  היה  הרי  הבוכרים. 
מגיע  כשהרצל  יעקב.  זיכרון  רוטשילד,  הברון  מונטיפיורי, 
למקווה ישראל, כבר פעל שם בית ספר. אבל הוא הראשון 
שידע לאגד ולשכנע. הוא היחיד שעשה את הקונגרס הציוני 
הוא  דיפלומט.  היה  שגם  היחידי  היה  מכל,  ויותר  הראשון. 
ספורים  שימיו  יודע  קודח,  חולה,  מנהיגים.  עם  לדבר  ידע 
ומשלם במחיר ילדיו ואשתו, הוא לוקח את כספו לטובת העם 
זמן קצר. חלק גדול מהבעיה  היהודי, כי הוא מבין שיש לו 
שנוצרה לנו אחרי שהרצל מת, זה שממשיכיו לא פעלו מספיק 
הכתובה,  המילה  אמן  שהיה  הרצל,  הציבורית.  בדיפלומטיה 
עיתונאי מחונן ומחזאי, השאיר לנו גם אוצר של ידע מעשי 
וארגז כלים שלם לבניית חברת מופת. וכשאנחנו מתברברים 
ונאבקים על דמות החברה  כיום במציאות הפוליטית שלנו, 
הישראלית, הכי נכון יהיה לחזור לנקודה שבה היינו מאוזנים. 

לארגז הכלים שהוא השאיר לנו". 

הפינוי והמינוי
)55( גדלה בנתניה למשפחה ציונית  ד"ר עליזה לביא 
את  ח"ן.  כקצינת  ושירתה  עקיבא  בבני  היתה  דתית, 

נחשבה  והיא  רבים  פרלמנטריים  הישגים  לה  היו  עתיד". 
לח"כית חרוצה ויעילה, אלא שאז הגיעו הבחירות לכנסת 
העשירייה  בירכתי  תשובץ  כי  לה  הודיע  ולפיד  ה־21 
ברשימה  ה־38  למקום  שהפך  שיבוץ  בלבד,  השנייה 
מהחיים  החוצה  נדחקה  ולביא  לבן",  "כחול  המשותפת 
פוליטי  מינוי  הוא  הרצל  הר  ליו"ר  מינויה  הפוליטיים. 
שהמינויים  מכיוון  שונים.  הסכמים  לפי  למפלגה  שניתן 
הללו הינם לחמש שנים מתאריך מסוים, ללביא שמונתה 
שנה  של  תקופה  למעשה  הוקצתה  האחרון  בקיץ  כאמור 

וחצי בלבד עד תום הקדנציה. 
"אחרי שיצאתי מהמערכת הפוליטית לקח לי זמן להבין 
שאני צריכה לחזור לעצמי מחדש", אומרת לביא, "קודם 
כל החלטתי שאני ממשיכה בדרך שלי ובערכים שקידמתי 
בכנסת  ועבדתי  ויוזמות  חוקים  הרבה  קידמתי  היום.  עד 
כסוס דוהר, ועל העשייה הזו אני מלאת הכרת תודה ליאיר 
ידעתי  הפוליטיים.  לחיים  אותי  שהזמין  זה  שהוא  לפיד, 
לאן אני מצטרפת, ואני מקבלת את ההחלטה שלו גם אם 

כמובן נפגעתי ממנה". 
אז מרכז הרצל זה המקום. 

המינוי  את  לקבל  ששתי  לא  שבהתחלה  מודה  "אני 
כיו"ר מרכז הרצל. לא ידעתי מה זה בכלל אומר, כמו רבים 
מאזרחי המדינה. לא מעט אנשים בטוחים שיש כאן בית 
קברות ותו לא. פנינו לראשי ערים ומועצות בדרום כשנפלו 
שם רקטות, והזמנו את תושביהם ליום חווייתי. היו ששאלו 
אותי למה אנחנו מזמינים את תושבי הדרום לבית קברות. 
הר  לי שהחלקים המרכזיים של  ברור  זה.  אני מבינה את 
ויד ושם, הלב הפועם של  הרצל הם בית הקברות הצבאי 
סיפור השואה והתקומה, שהופך את ההר הזה להר זיכרון 
קדוש. אך לצד הקדושה והזיכרון בהר יש בו גם את הנדבך 

"להרצל אין מפלגה. אבל הרצל הוא 
חוזה המדינה ומייסד הציונות, ואת זה 
כולנו צריכים להמשיך ולטפח, ללא 

קשר לדעה פוליטית" 

סוכת הנשיא. ילדי ישראל יודעים מעט מדי על הרצל

 הר הרצל. לב לבו של הסיפור הציוני
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של הסיפור הציוני עצמו. התפקיד שלנו הוא לספר את 
והחווייתיות  היצירתיות  בדרכים  כולנו,  של  הסיפור 

שפיתחנו במרכז, ולהנגישו לציבור". 

שיח מתחת לרדאר
על  מסתערת  לביא  עליזה  גם  בזמנו,  הרצל  כמו  קצת 
אתגר מרכז הרצל כשהיא יודעת שאין לה הרבה זמן. "זיהיתי 
כיוונים מאתגרים, ובהם אני פועלת עם הצוות הנהדר. "עשיתי 
פרזנטציה במשרד התיירות, אולי אדם אחד הכיר את מרכז 
הרצל, ולזכותם אומר שהם הכירו בצורך המיידי לסייע לנו. 
נשיא המדינה  אותנו לסוכת  הזמין  ומורשת  ירושלים  משרד 
את  מביאה  אני  הרצל.  מרפסת  של  מרשים  מיצג  והוקם 
האנשים והארגונים שאני מכירה לשיתופי פעולה שיקדמו את 
ההנהלה  יו"ר  גדולה.  היא  ההיענות  הרבה  ולשמחתי  המרכז. 
של ההסתדרות הציונית אברהם דובדבני וממלא מקומו יעקב 

חגואל תומכים ומסייעים יחד עם ההנהלה. 
המכינות  למרבית  להגיע.  המכינות  חניכי  את  "הזמנו 
מה  לעצמם  קובעים  הם  ובמסגרתה  ירושלים,  סדנת  יש 
בדיוק עושים במהלכה. מעט מדי הגיעו אלינו. אני במגעים 
תגיע  ירושלים  שבוע  שעושה  מכינה  שכל  לכך  מתקדמים 
ובהמשך  ולפעילות,  למוזיאון  חינם  כניסה  יקבלו  הם  אלינו. 
היהודי.  מהעולם  צעירים  עם  משותפים  מפגשים  נפתח 
למנהיגות,  תוכניות  וביניהן  שונות  פעילויות  מקדמים  אנו 
להעשרת חווית המבקרים בהר, לבני/בנות מצווה, ולמיזמים 

דיגיטליים וחווייתיים שידברו לדור האינסטגרם". 
יש להתבוללות משפחתו של הרצל ולהיותו דמות חילונית 

מאוד תפקיד באי הגעת דתיים או חרדים למקום?
"ראשית משפחות דתיות מגיעות בהמוניהן. לגבי החרדים, 
התדמית שתיארת אכן אינה מקלה. ישבתי עם כמה חרדים 
קבוצות  יש  אליהם.  באתי  אני  למרכז,  לבוא  הסכימו  שלא 
שיח מתחת לרדאר, ואני פועלת בניסיון לראות איפה אפשר 
להתחיל בחברה החרדית. כמי שמגיעה ממפלגה שחרתה על 
דגלה את הגיוס לכל ושוויון בנטל, אני לא חושבת שאפשר 
לדבר עם החרדים על תרומה למדינה לפני שהם באים להר 
הרצל. יש תהליך שצריך לעבור יחד. אנחנו יושבים עם צעירים 
חרדים, קבוצות שחלקן מכונה 'החרדים החדשים', שומעים את 
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הנרטיב שלהם ומנסים לפצח את הנושא יחד. יש גם קבוצות 
של חרדים באקדמיה וגם הם בסיפור - מבינים שהם צריכים 
להיות כאן. אני לא רוצה להרחיב, כי הכול עדיין בחיתולים. 
לחזק את הדבק שלנו  צריך  דרך,  קיצורי  אי אפשר לעשות 

שלא יתפורר". 
אילו יוזמות נוספות את מקדמת?

"אנחנו מכינים, ביוזמת קצין חינוך ראשי, חוברת עם 
הרצל  הרצל. ממש  קצרים מכתביו של  ומסרים  משפטים 
לדור הבינג'. בנוסף, אנחנו מכינים ערכה שנקראת 'ארגז 
הכלים הציוני' המכילה כתבים של הרצל ועל הרצל. גם 
למטייל הבודד הרי זה אתר לאומי, רק קחו. לא מזמן ציינו 
יש  במוזיאון  הסיגד.  חג  את  בהיסטוריה  לראשונה  כאן 
לגלות  נדהמתי  אמהרית.  ביניהן  שפות,  לשמונה  תרגום 
האחרונה.  בשנה  באמהרית  השתמשו  אנשים  מאה  שרק 
הרי חלק מהסיפור  הם  להיות?  יכול  איך  אמרתי לעצמי, 
הציוני. יכול להיות שכל מה שקרה בהפגנות העדה בשנה 
האחרונה לא היה קורה אם הם היו מבינים לעומק עד כמה 
הם חלק. אין לנו יותר מדי כסף כאמור, אבל זכרתי שבסיגד 
לארמון  באוטובוסים  אתיופיה  מעולי  מעט  לא  מביאים 
הנציב. אמרתי, למה שלא יגיעו אלינו אחרי? וכך היה. יחד 
עם הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל קיימנו 
וסיורים למאות מיוצאי אתיופיה.  בהר הרצל טקס מרגש 
למסורת.  זה  את  להפוך  רוצה  אני  מרגש.  מאוד  יום  היה 
אני מבקשת להגדיל את הפרופיל החברתי והתרבותי של 
ביקרו  לא  קהלים שמעולם  אל  דרכנו  ולסלול  המבקרים, 
ואל שותפים שיחד נרחיב את הפעילויות החינוכיות ואת 

בניית עתודות שדרות ההנהגה".
מראש את יודעת שבאת רק לשנה וחצי, זה לא פשוט.

ובהסתדרות  "יש כאן צוות מדהים שעושה עבודה נהדרת, 
אני באתי להעלות  ועזרה.  ליוזמות שלנו תמיכה  יש  הציונית 
קומה ולהביא את מה שיש לי. נכון שהרבה מפירות עמלי כבר 
או באירוע  לא אזכה לקטוף. אולי לא אהיה כאן בסיגד הבא, 
טד 'עשרת הדברות הציוניות', או במעגלי השיח לאחר האזכרות 
הממלכתיות, או בקונגרס הציוני הנוצרי הראשון למשל. אבל זו 
השליחות שלי. הדברים גדולים יותר מאיתנו. אגב, כך גם היה 
בהתחלה עם 'תפילת נשים'. הבדיחה בבית הייתה שבעלי קונה 
מחסן בכדי לשים בו את כל הספרים שאיש לא יקנה. סטימצקי 
אני  אבל  בספר.  האמין  לא  אחד  אף  עותקים,   250 רק  הזמינו 
ידעתי והאמנתי. כשאתה מאמין ויש לך את הבערה - עוף איתה. 
תמצא את האנשים שיעזרו לך. שלחו לי השבוע נאומים שנאמרו 
בכנסת ביום המאבק באלימות נגד נשים עם טקסטים שלמים 

שלי, וממש לא נפגעתי, להיפך, אני רואה בכך המשכיות". 
לעם  המקום  כיו"ר  ושלך  הרצל  מרכז  של  המסר  מהו 

ישראל?
העם  כל  של  כולם.  של  הבית  הוא  לכולם.  שייך  "ההר 
היהודי. של הפוסט ציוניים ושל האנטי ציוניים וגם של אלה 
ששכחו. מטרתנו היא חיזוק הציונות. יש שהוציאו את המילה 
ציונות מהלקסיקון, ויש שמעולם לא הכניסו, ואני חושבת שכל 
יהודי העולם ציונים. האדמו"ר מסאטמר מרשה לעצמו להקצין 
עמדות אנטי, רק בזכות היות מדינת ישראל חזקה. הרב קוק 
לא אמר את המילה הרצל בהספד שלו, אבל הבן שלו, הרב צבי 
יהודה, כבר שם את התמונה של הרצל על השולחן. למה? כי 
האב עלה ארצה רק חודשיים קודם לכן, ודבריו של הרצל תווכו 
לו בידי אחרים. הבן כבר גדל כאן ונחשף לכתביו, הוא ידע. וזה 
המפתח: בואו נחזור לקרוא את הרצל, ולא נמשיך להיאחז רק 
במה שאחרים אמרו עליו. הרצל הכין לנו ארגז כלים, אנחנו רק 

צריכים לדעת לקחת ולהשתמש בו". #

"כמי שמגיעה ממפלגה שחרתה על 
דגלה את הגיוס לכל ושוויון בנטל, אני 
לא חושבת שאפשר לדבר עם החרדים 

על תרומה למדינה לפני שהם באים להר 
הרצל. יש תהליך שהם צריכים לעבור"

מנחילים את הרצל לדור הבינג׳

 הציונות כאידיאל אינסופי. מציינים את חג הסיגד
במרכז הרצל
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"כנס הרצל" הפגיש את מעריציו של 
חוזה המדינה עם צעירים שזה מקרוב 
נחשפו למשנתו בתחומים שונים. אלו 
גם אלו הסכימו כי הוא רלוונטי לימינו 

יותר מאי־פעם

בואו 
נדבר 
על 

הרצל
רחלי מלק בודה

תוך האוהל שהוצב בהר הרצל קשה היה למצוא ב
המקום  על  צבאה  אנשים  המולת  לרפואה.  כיסא 
ותיקים  הרצל  חובבי  וצעירים,  מבוגרים   -
אפילו  לכתביו.  נחשפו  עתה  שזה  מכינות  ונערי 
המארחים הופתעו מכמות הנרשמים, ונאלצו ברגע 
לקייטרינג.  נוספות  אוכל  מנות  להזעיק  האחרון 
בתוך הקהל הסתובב גם גלעד, חבר קהילת המזוקנים של 
להתכנס  ונכון  הרצל  של  בדמותו  לבוש  כשהוא  ישראל, 
לסלפי עם כל דורש. "אני מתחייב לעשות כל שביכולתי 
לצמצום התערים בחברה", הצהיר בפנינו בפנים מחויכות 

כאשר נשאל למעשיו.
ברוכים הבאים לכנס הרצל הראשון לציונות עכשווית. 
איך  זוכרים  שעוד  לפנסיונרים  משופם  קונגרס  עוד  לא 
לנהוג בכרכרה, כי אם אירוע צעיר ובועט שחותר להשיב 
את הרלוונטיות של כתבי הרצל לחוויה הציונית בת ימינו. 
שבהר  הרצל  במרכז  התקיים  האחרון  באוקטובר 
מחזון   - עכשווית  לציונות  הראשון  הרצל  "כנס  הרצל 
העולמית  הציונית  הכנס שקיימה ההסתדרות  למציאות". 
נערך בשותפות עם המועצה הציבורית להנצחת זכרו של 
יו"ר  ובחסות  הממשלה,  ראש  במשרד  הרצל  זאב  בנימין 
חבר הנאמנים של מרכז הרצל, הפילנטרופ ד"ר ניסים לוי, 
שאף היה התורם המרכזי לקיום הכנס. ד"ר לוי פועל ותורם 
רבות לפעילויות ציוניות המנכיחות את הרצל ומורשתו, 
וכפי שכתב: "עבור היהודים, הרצל הוא למעשה משה רבנו 
המודרני. היות וכך, כדי להבין מי אנחנו כיום, חשוב להבין 
וכתביו של הרצל  ולהמשיך לחקור את תורתו  יותר  טוב 

נשיא המדינה 
בערב הפתיחה
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ומשנתו הציונית".
רבינוביץ',  איתמר  פרופ'  היה  הכנס  של  האקדמי  היו"ר 
"ישנה  בארה"ב.  ישראל  ושגריר  אונ' תל־אביב  נשיא  לשעבר 
כיום פריחה גדולה של לימודי ישראל באירופה, וזאת בהשראת 
הגותו של הרצל ודמותו המופלאה", הוא אמר, "אני אסיר תודה 
ובהשתקפות  הרצל  של  בדמותו  ולהעמיק  ללמוד  הזכות  על 

חזונו בישראל של היום".
לנו  מספר  שלו",  הרעיונות  סביב  מחודשת  תחיה  "יש 
עדיאל איש שלום, מורה דרך מתקוע שהגיע לכנס, "לפני כמה 
חודשים, לקראת תאריך פטירתו של הרצל בכ' תמוז, קיימתי 
ערב בסלון ביתי ופרסמתי אותו בקבוצה היישובית. החלטתי גם 
לתעד אותו בפייסבוק לייב. לערב עצמו הגיעו 16 איש, אבל 
'הרצלמאניה'  בשם  הצגה  יש  עוקבים.   930 בו  צפו  בפייסבוק 
שרצה לפני שנתיים וחזרה שוב להציג השנה. כל הטקסטים שם 
בנויים מכתבי הרצל, אז בהחלט אפשר לומר שיש התעוררות 

סביב הנושא ועניין מחודש".
לחוויית  ויכוח באשר  הכנס התגלע  כבר עם תחילתו של 
הקריאה בכתבי הרצל. בעוד שפרופ' שלמה אבינרי העז לטעון 
כי אלטנוילד הוא ספר משעמם, יו"ר מרכז הרצל, ד"ר עליזה 
לביא, ביקשה להפריך את דבריו וטענה כי מדובר בספר מרתק. 
ואת  אותו  הוצאנו  ועכשיו  נפלאה,  בצורה  סיפור  מספר  "הוא 
"אני שייכת  ובהירה", אמרה,  קולחת  היהודים' בשפה  'מדינת 
לדור שקרא מה כתבו על הרצל, איך שפירשו את הרצל, כיצד 
תיווכו מידע על הרצל, ופחות קראתי את הרצל עצמו. והרצל 
כתב המון. רשימות, מכתבים, מחזות, מאמרים וספרים. הוא היה 
עיתונאי, הבין את כוח הצמצום של המילה ואת הכוח בלתעד. 
הדברים  את  מחדש  להניח  מבקשים  אנחנו  היום  שלנו  בכנס 
של הרצל, כי הרבה פעמים, ובטח בדור שלנו, מתווכחים קצת 
יותר מדי. הקפדנו שהאוהל יהיה פתוח אל מול קברו של הרצל. 
את  שומעת  גם  אני  אבל  הנהירה,  ואת  המבקרים  את  רואים 
הנרטיב של המדריכים שמספרים את הסיפור שלנו. ויש כאלה 
שמקפידים לא לבקש עזרה של מדריכים ממרכז הרצל כי הם 

רוצים להשמיע את הנרטיב שלהם".
לה  זוכה  שהרצל  המחודשת  העדנה  בין  קושר  שלום  איש 
למצב הפוליטי הנוכחי. "היום הכול מחולק לתבניות של ימין 
ושמאל, ואני מזהה אצל הרצל ראיה רוחבית שיש בה הרבה יותר 
חזון. משהו גדול יותר. הלוואי שנוכל לכוון את המדינה שוב 
לתוך שיח של ערכים ושליחות. להחזיר את הדיבור למקום של 

חזון ולא רק של התעסקות בבוץ".
ערב קודם לכן, באירוע הפתיחה של הכנס, השווה הסנטור 
לשעבר ג'ו ליברמן את דמותו של הרצל לדמות תנכ"ית אחרת. 
"הוא דיבר על יציאת מצרים", נזכר איש שלום, "באותו מעמד 
העם היה בפאניקה, והים לא היה נקרע אילולא קפץ לשם נחשון 
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בן עמינדב. ליברמן הציע שהרצל הוא בעצם נחשון בן עמינדב 
של ימינו. אהבתי גם את ההתייחסות שלו לאמרה של הבעל 
'בעזרת מעשה אדם הנס יכול להפוך לטבע'.  שם טוב ולפיה 
מדינת ישראל היא לחלוטין נס שהפך לטבע, ואנחנו חיים עד 

היום את הנס הזה".

משיחיות היא לא מילה גסה
זו לא הפעם הראשונה שהרצל מושווה לדמויות תנכ"יות. 
"הוא בן אדם של אחד לכמה דורות", אומר עמרי שלמון, מנכ"ל 
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שנכח אף הוא בכנס, 
"וגם שילם על כך בחייו. יש בו את כל המרכיבים הייחודיים 
חיים שהחל  סיפור  המסתוריות,   - למיתוס  אדם  בן  שהופכים 
המודעות  גם  מאוד  לו  עזרה  בהתפכחות.  ואז  בהתבוללות 
הצילום  ובזוויות  בפרסומים  זאת  רואים  שלו.  העיתונאית 
שבחר. לפעמים כשאני מדמיין מה קרה לאיש הזה, אני מרגיש 
שאלוהים הסתכל מלמעלה, חיפש מישהו בולט ואמר 'אני צריך 
להכניס לו לראש שהיהודים צריכים לחזור לארצם'. ממש לקח 
את כל התוך שלו והכניס אליו תוך חדש. זה אולי נשמע קצת 
במשך  רגע  מאותו  אבל  זה,  עם  להתווכח  גם  ואפשר  פשטני 
שמונה שנים זה כל מה שהוא עושה, וכמו משה רבנו, גם הוא 

שילם על כך מחיר משפחתי עצום".
גם הרצל עצמו השווה את עצמו למנהיגים יהודיים מהעבר. 
עליו  שהותירה  העמוק  הרושם  את  מתאר  הוא  הרצל'  "ב'חיי 
חלום  על  שם  מספר  "הוא  שלום,  איש  טוען  מצרים",  יציאת 
שחלם: 'והנה באחד הלילות חלמתי חלום נפלא: מלך המשיח 
וידאה  זרועותיו  וייקחני על  זקן מלא הוד ותפארת,  והוא  בא, 
פגשנו  זוהר  המלאים  העננים  אחד  על  רוח.  כנפי  על  איתי 
את משה רבנו. ומשיח קרא למשה: 'אל הילד הזה התפללתי!' 
ולי אמר: 'לך ובשר ליהודים כי עוד מעט ובוא אבוא וגדולות 
ונפלאות אעשה לעמי ולכל העולם!' - הקיצותי והנה חלום. את 

החלום הזה שמרתי בלבי, אך לא ערבתי לספרו לאיש'".
הכנס,  של  הבוקר  אירוע  את  שפתח  הראשון,  במושב 
התייחסה ההיסטוריונית אניטה שפירא גם לעמדות בנות זמננו 
באשר לרעיון מדינת היהודים. "דומה שההיסטוריונים שטוענים 
נחת  אי  חשים  יהודים  מדינת  להקים  התכוונה  לא  שהציונות 
נחת  אי  חשה  אני  "גם  אמרה,  הקיימת",  היהודים  מדינת  עם 
ממדינת היהודים כפי שהיא, אך זה אינו מביא אותי לחיפושים 
לא  וגם  המשווה,  קו  על  או  הקוטב  בפאתי  אחרת  ארץ  אחרי 
להגיגים על האפשרויות שאולי היו או לא היו לעם היהודי אילו 

ההיסטוריה הייתה אחרת".
המושב השני של הכנס, שהתייחס לשאלת חזונו של הרצל 
בראי הזמן, נפתח בדבריו של ח"כ יועז הנדל שהיה אז בעיצומם 
לנשיא  החזיר  שנתניהו  לאחר  ממשלה  להרכבת  המגעים  של 
את המנדט, שהועבר למפלגת כחול לבן. "בדרך כלל המילה 
משיחיות מתויגת היום כמילת גנאי, אבל הרצל היה משיחי", 
הציע הנדל, "הוא היה משיחי בהסתכלות שלו על העתיד ומהצד 

השני היה עם רגליים על הקרקע".
בקהל",  לחשושים  מעט  לא  אחריה  גררה  הזאת  "האמירה 
מספר איש־שלום, "בשיא הדיונים על ממשלת אחדות, כשכולם 
עסוקים בשאלה עם מי נשב ועם מי לא נשב, בא הנדל ומדבר 
על מנהיג שראשו הגיע השמימה אבל רגליו היו נטועות בקרקע. 
זוהי רק דוגמה לכמה הנושא הזה רלוונטי למה שמתרחש היום. 
בכנס נכחו אנשים הרבה מעבר למשוער, אבל אני עדיין מקווה 
ערבים  של  גם  יותר  מוגברת  נוכחות  תהיה  הבא  שבסיבוב 
וחרדים. ואולי מה שצריך לקרות עכשיו הוא תהליך מחודש של 

הסנטור לשעבר ג׳ו ליברמן נואם בכנס הנשיא ריבלין לצד ד"ר ניסים לוי ופרופ' איתמר רבינוביץ'

ד"ר ניסים לוי: "עבור 
היהודים, הרצל הוא 
למעשה משה רבנו 
המודרני. היות וכך, 
כדי להבין מי אנחנו 
כיום, חשוב להבין 
טוב יותר ולהמשיך 
לחקור את תורתו 
של הרצל, כתביו 
ומשנתו הציונית"
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הנגשת כתבי הציונות בצורה נעימה לקריאה. שאנשים יוכלו 
להגיע אליהם, ללעוס את הדברים בעצמם ולחוות דעה.

"לפני שנה למשל, נתקלתי בספר שנקרא 'לב האומה' ומכיל 
בתוכו אוסף של הספדים מרגשים שנאמרו על ידי רבנים אחרי 
מותו של הרצל. אנחנו רגילים לחשוב שהעולם הדתי תקף את 
הרצל, והנה באה אסופת כתבים שעלעול בה מרגיש כמו ישיבה 
באיזה שיעור טוב בבית המדרש, עם הארות ופלפולים, ושדרכה 
אפשר להבין איך באמת ראו אנשי דת בשעתו את מותו של 

הרצל כאבדן, ועד כמה העריכו את הגדלות שהייתה בו".
החינוכיים,  מהגורמים  גם  ביקורת  חוסך  לא  מצדו  שלמון 
שאחראים לטענתו לצורה שבה הרצל תווך לציבור התלמידים 
נושאים  מהנוער.  הרצל  את  שהרחיקו  חושב  "אני  היום:  עד 
שפעם היו מאוד חזקים בתנועות הנוער קצת נזנחו, ויש היום 
צורך לחבר אליהם את הצעירים בחזרה. הצורה שבה הציגו את 
הציונות ואת הרצל וחזונו, ייצרו גם אצלי בתור ילד סוג של 
ריחוק. לא הבנתי מה רוצים מהחיים שלי. אנחנו צריכים לשאול 

את עצמנו איך ניתן להחיות את זה מחדש".

הרצל בשירות הטכנולוגיה 
הכלכליים  להיבטים  התייחסו  בכנס  אחרים  מושבים 
טרכטנברג  מנואל  פרופ'  הרצל.  של  במשנתו  והטכנולוגיים 
פרופ'  מובילאיי  ומנכ"ל  דברת  שלמה  ההייטק  יזם  עם  שוחח 
אמנון שעשוע, על מעצמת הסטארט־אפ והחדשנות שישראל 
הפכה להיות. בין השאר גילה טרכטנברג כי יש ב'אלטנוילנד' 
תיאורים מדהימים של טכנולוגיה. "כשקראתי חשבתי שזה מדע 
בדיוני, כי הוא הרי בן זמנו של ז'ול וורן, אבל חשוב לדעת שכל 
מה שכתוב בספר היה קיים בזמנו, אלא שהיה קיים בקטן, והרצל 
רואה בעיני רוחו את היישום של כל אותן טכנולוגיות בקנה 
מידה רחב מאוד. בקנה מידה לאומי. הוא מדבר שם על רשת 
טלפונית גדולה שכבר הייתה קיימת בארה"ב. זהו רדיו שמשרד 
דרך כבלים ולא דרך גלים. הוא מתאר שם צינורות שמתחברים 
לכל בית ובית. הוא נותן דעתו גם על סוג האספלט. יש להרצל 

הרבה אמירות על תחבורה".
"ככל שהעמקתי והרחבתי את הקריאה שלי בכתביו, בפרט 
אדם  משכיל,  אדם  היה  שהוא  לחלוטין  ברור  באלטנוילד, 
רק  לא  עולמית  פז  הזדמנות  רואה  ושהוא  בקדמה,  שמאמין 

כאן  להקים  אוניברסלית  כמשימה  אלא  היהודי,  העם  בשביל 
הטכנולוגיים  הפיתוחים  מיטב  את  לנצל  יודעת  שאכן  חברה 
חברת  של  הזה  החלק  מופת.  חברת  הקמת  לצורך  והמדעיים 
וטכנולוגיה, הוא משהו שאני  המופת, של הישענות על מדע 
חושב שאנחנו חוטאים בו, כי הדבר לא נלמד ככל שידוע לי 

בשום מקום במערכת החינוך".
אחת השאלות הנפוצות שנשאלות כיום ביחס לנושאים 
"אי אפשר להשאיר  היה אומר על".  "מה הרצל  היא  רבים 
בית מדרש בלי ויכוח", טוען פרופ' ידידיה שטרן, "זה לא 
והאם  לעומק  חלוקים  אנו  במה  לאתוס.  מנוגד  זה  יהודי, 
הפנים  עם  כשמסתכלים  הזאת  למחלוקת  רלוונטי  הרצל 
קדימה? ברור לגמרי שהשאלה המרכזית בחברה הישראלית 
היום היא שאלת הזהות. אם אביא לכאן את דוד בן גוריון 
ישמע  הוא  חזונך,  את  הגשמנו  לדעתך  האם  אותו  ואשאל 
גדול  מקום  איזה  יראה  אז  אבל  וישמח,  שהשגנו  מה  כל 
ויגיד  באל,  מאמינים  ושרבים  שלנו  בחברה  הדת  תופסת 

שזו 'משקולת על צוואר האומה'. אם אביא את החזון איש 
אביא  אם  לחרדים.  שקורה  ממה  ישמח  הוא  אותו,  ואשאל 
את הרב קוק - הוא ישמע על ההצלחות של הקבוצה שהוא 
על  הדתי,  השיח  על  כשישמע  אבל  וישמח,  המייסד  אביה 
עם  'מוצלח  כלומר  הכיוון.  את  יאהב  לא  הוא  משיחיות, 
ספק'. על פי כל המנהיגים הפוליטיים/רוחניים של השבטים 
בחברה הישראלית, הצלחנו באופן חלקי ולא מלא. ועל פי 
הרצל? לפי קודמיי, הצלחנו. אבל אם נעסוק בשאלת הזהות, 
הרצל היה אדם עם יותר מדעה אחת. אם קוראים את מדינת 
היהודים מגלים היבט מדיני לאומי חזק. כחצי עשור אחר כך 
כותב הרצל את אלטניולנד, שבו אני רואה סממנים למדינה 
אוניברסלית במהותה ולא כטקטיקה. הוא כותב בספר 'לא 
נתנו לשיקולים של דת ולאומיות להשפיע עלינו. כל מי 
שרצה לבוא ולעבד את אדמת ישראל היה רצוי מבחינתנו'. 
הרצל הזה לא היה חותם על חוק הלאום, ואולי גם לא על 

תקנות קק"ל. קשה להעלים את ההרצל הזה".
המאה  את  לקחת  היכולת  זו  בכנס  אותי  תפס  שהכי  "מה 
הללו  השאלות  כמה  ולגלות  פעל,  שהרצל  מאז  שנים  וכמה 
במושגים  דיברו  אם  "גם  שלמון,  מוסיף  רלוונטיות",  עדיין 
זה התיישבות, מה  זו התפתחות, מה  אז, עדיין הבינו מה  של 
והבינו חלוציות מהי. הדברים  ואיך מגשימים חלום,  זה חלום 
אותם דברים, הם לא השתנו. זה שהיום עושים את אותם דרך 
האינטרנט ובמערכות סופר משוכללות וממוחשבות לא באמת 

משנה - אלו אותם רעיונות בכלי עבודה שונים".
איפה אתה מבחין בכך?

"קחי למשל את המכינות הקדם־צבאיות. יש שם נערים 
במכינה  ביקרתי  מזמן  לא  הכתפיים.  על  ראש  עם  צעירים 
קדם צבאית בבאר־אורה, שאותה מנהל בוגר יחידה עילית. 
בערבה  שעושים  הארץ  מכל  ובנות  בנים  אליה  מגיעים 
ציונות ושאחר כך יגיעו לצבא וישתלבו בתפקידים בכירים 
וביחידות המובחרות. זה נותן הרבה מאוד אופטימיות, ואני 
חושב שהחיבור להרצל לא מובן מאליו וחייב להיות בגובה 
היום  אני מזהה  גדולים.  נאומים  העיניים. לא צריך לנאום 
צימאון גדול ואסור להזניח אותו. אנחנו צריכים ללמוד את 
הולכים  שהיינו  כמו  ישראל.  ארץ  את  שלמדנו  כמו  הרצל 
במדבר יהודה בשבילים או מטיילים בגליל - דרך הרגליים. 
להגיע למקומות שבהם הוא ביקר, לראות את הדבר עצמו, 

לא דרך מכונית ממוזגת ולא דרך גוגל". #

מושב הפתיחה - "הציונות ההרצליינית"; פרופ' אניטה שפירא, פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' ידידיה שטרן וד"ר דניאל פוליסר

פרופ' טרכטנברג, פרופ' אמנון שעשוע ושלמה דברת במושב 
"מהרצל ועד מדינת הייטק"

פרופ' מנואל 
טרכטנברג: "מעיון 
בכתביו עולה 
כי הרצל רואה 
בציונות הזדמנות 
פז עולמית לא רק 
בשביל העם היהודי, 
אלא כמשימה 
אוניברסלית להקים 
חברה שיודעת לנצל 
את מיטב הפיתוחים 
הטכנולוגיים 
והמדעיים לצורך 
הקמת חברת מופת"
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צילומים: נעמה מירנברג



ריקי רט

כולנו היינו בהר הרצל, אבל בפעם 
הבאה שתבקרו במקום אל 

תוותרו על כניסה למרכז הרצל. 
ואם אתם מתכננים בקרוב אירוע 

משפחתי, יש לאנשיו תכניות 
מעניינות בשבילכם

כ"ב בכסלו תש"ף | 1820.12.19
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שנתיים, ב טיולים  ואינסוף  ילדים  חמישה  משך 
הצלחתי להתחמק ממשימת ה"אמא מלווה". והנה, 
מה שלא עשו בקשות המורים והילדים שלי, עושה 
בקשת העורך. וכך אני מוצאת את עצמי מתלווה 
לכיתה ה' 2 מצפון הארץ בביקורה במרכז הרצל. 
במסגרת  אם  הרצל,  בהר  לבקר  כמובן  יצא  מאתנו  אחד  לכל 
סיור בעקבות גיבורי ישראל, או חלילה בהלוויה או אזכרה, אבל 
אם תפנו שמאלה בכניסה לאתר, תגלו מרכז שכולו היסטוריה 
וציונות, המעביר למבקר את דמותו של הרצל בצורה חווייתית 
ומרתקת. אני כאמור התלוויתי לה' 2, אבל הביקור יעשיר גם 
בני נוער, מבוגרים, וגמלאים, ומתאים לאירועי צוות בעבודה, 

אירועים משפחתיים, חגיגות בר/בת מצווה ועוד.
בגלגולו הראשון הוקם המוזיאון ב־1960, במלאות מאה שנים 
להולדתו של בנימין זאב הרצל. במוזיאון המקורי הייתה תצוגה 
רהיטיו  בווינה על  כולל שחזור חדר עבודתו  ופועלו,  חייו  על 
המקוריים ומסמכים מארכיונו של הרצל, כמו מכתבים שקיבל 
הוזנח  השנים  עם  אחרים.  ורבים  לפין  אבא  הציוני  מהעסקן 
המוזיאון ונסגר בשנת 2000. חמש שנים לאחר מכן, ביוזמת ד"ר 
דוד בריקסטון, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית באותו הזמן, 
הוקם המרכז  חוזה המדינה,  ובמלאות מאה שנה לפטירתו של 
מחדש במטרה להציג את ההשפעה העצומה של פעילותו על 
המציאות בת זמננו. המבקרים במרכז מוזמנים להצטרף להרצל 
להזדהות  עמדותיו,  בגיבוש  אותו  ללוות  הציונות,  אל  במסעו 
עם שאיפותיו ואכזבותיו, להבין את חשיבות המורשת שהנחיל 

אחריו ולבחון את האתגרים העומדים בפנינו בהווה.

 מי צריך נייד  
החשש הטבעי שלי היה שבתוך מספר דקות התלמידים בה' 
2 יאבדו את הסבלנות ויפריעו, אבל לזכותם ולזכות המוזיאון 
אורך הביקור,  גבוהה לכל  כי הם שמרו על רמת קשב  ייאמר 
שאלו שאלות והביעו עניין, הרבה בזכות הצורה המושכת שבה 
מעוצב המוזיאון המשלב אינטראקטיביות עם ידע עשיר ומעניין 
שמעבירה המדריכה שלנו. גם אני, שמבוגרת מהם בכמה שנים 
עצמי  את  מצאתי  הרצל,  של  ההיסטוריה  את  היטב  ומכירה 
מרותקת לביקור. הסימן הכי טוב לכך הוא הטלפון הנייד שנשאר 
כולל  המוזיאון  בו.  שהצצתי  מבלי  בתיק  הביקור  כל  לאורך 
ארבעה מיצגים אורקוליים: אחד על דרכו של הרצל לציונות, 
השני על פעילותו בפוליטיקה הציונית, השלישי עוסק בחדרו 
של הרצל והרביעי מתמקד בהשוואה בין חזונו של הרצל בספרו 
"אלטנוילנד" להישגיה של מדינת ישראל. פרטים מקוריים של 
הרצל משולבים גם הם במוזיאון. את הביקור במרכז מלווה סרט 
שבמרכזו ליאור, שחקן צעיר שאמור לגלם את דמותו של הרצל 
בהצגה. לצורך כך הוא "נכנס לנעליו" ועובר איתו מסע בתחנות 

חייו השונות. 
התחנה הראשונה שלנו במסע היא פריז בסוף המאה ה־19. 
רשימותיו  את  כותב  בעיר,  קפה  בבית  יושב  העיתונאי  הרצל 
מרגישים  בסיור  המשתתפים  פרסה".  פרייה  "נויה  לעיתון 
שהם נמצאים יחד עם הרצל בבית הקפה. רק חסרים לנו קפה 
וקרואסון להשלמת התחושה. הרצל הגיע לפריז בכדי לסקר את 
לדמותו  גם  הילדים  נחשפים  סרט  באמצעות  דרייפוס.  משפט 
של דרייפוס, למשפט המפורסם ולאנטישמיות שהחלה מרימה 
ראש. מהסרט הם לומדים על המשפט והשפלתו של דרייפוס, 
למען  עולמית  פעולה  בראש  לעמוד  הרצל  את  המובילים 
היהודים. התגברות האנטישמיות גם במקומות אחרים באירופה 
בכמה  לדבר  הצלחתו  הוא  במיצג  היופי  החלטתו.  את  חיזקה 
רבדים, כך שכל אחד יכול לקחת ממנו משהו. עבור התלמידים 
זו חשיפה ראשונית למושגים כמו אנטישמיות ומשפט דרייפוס, 

מבוגרים יעמיקו בפרטים מעניינים ומעשירים אחרים.

שירות עם משמעות
לילדים  ומתווכת  נפלא,  באופן  בסיור  אותנו  שמלווה  מי 
מושגים פחות מובנים, היא ימימה, בת שירות. כמו שאר בנות 
השירות בצוות היא דוברת שפה נוספת כשפת אם - במקרה 
שלה צרפתית. צוות המדריכות העיקרי מורכב מבנות שירות, 
במרכז  ולשרת.  לתרום  בכדי  לארץ  שהגיעו  עולות  כשחלקן 

ציונית  אמירה  מתוך  במקום,  לשלבן  חשיבות  רואים 
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של  נאומיו  את  ללמוד  מנסה 
השונים,  בקונגרסים  הרצל 
המבקרים  שומעים  ודרכם 
אותו,  שהניעו  הרעיונות  על 
השונים  הפתרונות  על 
ועל  יהודית  מדינה  למציאת 
נציגים  מול  ההתמודדויות 
למצוא  במטרה  העולם  מרחבי 
לומדים  הם  למשל  כך  מענה. 
השישי  הציוני  הקונגרס  על 
ב־1903, שבו הביא הרצל לסדר 
אוגנדה"  "תכנית  את  היום 
אי־שם  יהודים  ליישב  הצעה 

באפריקה. בשל התנגדות עזה לרעיון הועמדה התנועה הציונית 
בסכנת פילוג, וכדי למנוע את הפיצול הרצל מיהר להכריז כי 
שברה  אוגנדה  פרשת  בלבד.  זמני  כפתרון  ההצעה  את  העלה 
במידה רבה את רוחו של הרצל. הוא המשיך אמנם בעשייתו 
הציונית; נפגש עם מנהיגים בעולם ופעל למען קידום התנועה 
עצובים  סביבי  הילדים  התדרדר.  בריאותו  מצב  אך  הציונית, 
לשמוע על פטירתו של הרצל ב־1904, בטרם זכה לראות את 
חזונו מתממש. "אני מקווה שלפחות הוא הרגיש שיום יבוא וזה 

יקרה", משתף אחד הילדים את המורה בתחושותיו. 

מעל המצופה
החדר השלישי הוא בעל אופי יותר מוזיאוני, ומציג פריטים 
מקוריים שהיו ברשותו של הרצל. החלל המרכזי מוקדש לחדר 
העבודה המקורי של החוזה - שולחן העבודה, ספרייה המכילה 

ספרים בכמה שפות, ודיוקנאות מפוסלים של הוריו. 
עוד מוצג בחדר שחזור של הפרוכת שכיסתה את ארונו של 
הרצל במסע הלוויה שלו בארץ. הפרוכת נמסרה בשנת 1939 
למנחם אוסישקין למשמורת על ידי משלחת 
חברות ויצ"ו מאוסטריה, ונשמרה מאז בחדר 
הרצל שבבניין הקרן הקיימת בתל אביב עד 
 .1949 באוגוסט  הרצל,  של  הקבורה  לטקס 
בתום הטקס בירושלים, ולפני הורדת הארון, 
הוסרה הפרוכת, בכוונה להעביר אותה ללשכה 
הראשית של קק"ל ולהציגה שם, ומאז נעלמו 
עקבותיה. על הפרוכת, שצבעה תכלת־לבן, 
רקום אריה בתוך מגן דוד ולצדו שבעה כוכבי 
הרצל  שהציע  הזהב  לכוכבי  כאזכור  זהב, 
לדגל המדינה היהודית ושבע שעות העבודה 
היומיות שהיו חלק ממשנתו. מעליהן רקומות 
בספר  היבשות  העצמות  חזון  מתוך  מילים 
יחזקאל ופסוק מספר תהילים קכ"ו. בחלקה 
מתוך  האחרונות  המילים  רקומות  התחתון 
ספרו של הרצל "מדינת היהודים". הפרוכת 
חשיפת  לאחר  כשבועיים  נמצאה  המקורית 
וייס, בנו של אמן  השחזור שלה. את השחזור ביצע ד"ר יצחק 
היודאיקה ארתור וייס, שתכנן את הפרוכת המקורית )ראו כתבה 

נרחבת על הפרוכת האבודה בעמ' 22(. 
בחדר הרביעי אנו פוגשים בפעם האחרונה את ליאור השחקן, 
שסוף סוף אגר מספיק מידע על הרצל בכדי לגלם את דמותו 
חזונו של הרצל  בין  צופים בסרט המשווה  אנו  באופן מושלם. 
ישראל. הסרט מסכם את  ב"אלטנוילנד" להישגיה של מדינת 
איתה  יצאתי  שאני  התחושה  שונים.  בתחומים  המדינה  הישגי 
היא שלמרות המחלוקות הבלתי נגמרות ביננו והאיומים הרבים 
מבחוץ, עדיין יש לנו הרבה הישגים בתחומים רבים להתגאות 
הוא  ספק  ללא  אבל  אותנו,  דמיין  הרצל  בטוח שכך  לא  בהם. 
היה המום אם היה נוחת בישראל של שלהי 2019 ורואה שחזונו 

התממש מעל ומעבר למצופה. 
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במרכז  השפות.  כמובן  הוא  הנוסף  היתרון  למדינה.  וחיבור 
אנגלית,  ביניהן  שונות,  שפות  בשמונה  הדרכה  לקבל  ניתן 
אמהרית, רוסית, צרפתית ועוד. בנות השירות עוברות הכשרה 
אינטנסיבית ורוכשות ידע נרחב וכלים בכדי לבצע את ההדרכה 
בצורה מושלמת. המרכז מקפיד מאוד על איכות התכנים ובניית 
לכן המרכז  יעד.  באופן פרטני לכל קהל  תכניות המותאמות 
נגיש בכל גיל - מכיתות גן ועד גמלאים - וכן לבעלי צרכים 
מיוחדים, פיזיים וקוגניטיביים. מהחלל הראשון המדמה כאמור 
בית קפה בפריז, עוברים המבקרים לחלל השני. זהו חדר המדמה 
המעשי  לשלב  הצופים  עוברים  למעשה  ובו  קונגרסים,  אולם 
שהוא  בקונגרסים  ההמונים  את  לסחוף  מתחיל  הרצל   - יותר 
מכנס. בעזרת ליאור השחקן לומדים המבקרים על כך שבשנת 
1897 כינס הרצל את הקונגרס הציוני הראשון בבזל שבשוויץ, 
שם הוקמה ההסתדרות הציונית העולמית והרצל נבחר לנשיאה. 
בשנה זו הוא גם ייסד את עיתונו הציוני "דיוולט" בוינה. ליאור 

הרצל גם טעה
שלומית סאטלר, המנהלת החינוכית של המרכז, אומרת כי 
ובמיוחד לחבר'ה הצעירים.  "המטרה שלנו היא לפנות לכולם, 
חשוב לנו לדבר איתם בשפה עכשווית ובגובה העיניים, ומצד 
לנו  וחשוב  כולם,  הוא של  הרצל  שני לשמור על ממלכתיות. 
שכולם ירגישו כאן בנוח, ושהמקום יהיה נגיש". לדברי סאטלר 
הדרכה  שמקבלים  בשנה,  איש  אלף  כמאה  במקום  מבקרים 
בשמונה שפות. המקום פתוח לאורך השנה גם בימי חול המועד 
ובימי שישי, כשבחגים ובחופשות מתקיימים במקום הפנינגים 
חלק  רק  הוא  במרכז  הביקור  ייחודים.  ותכנים  הפעלות  עם 
מתהליך אותו עוברים המבקרים. מרבית התלמידים ובני הנוער 
המבקרים במקום עוברים לפני כן הכנה בבית הספר ולומדים 
מן  העולים  התכנים  כי  אומרת  סאטלר  הרצל.  של  דמותו  על 
המרכז מהווים פתח לקיומו של דיון נרחב: "מבחינתנו הביקור 
לא מסתיים בחדר האחרון במרכז. זו רק ההתחלה לדיון שצריך 
וכדאי לנהל. הרצל היה איש חזון, והביקור במרכז מעלה שאלות 
חינוכיות שנוגעות לכל גיל. אם מדובר בכיתה שמבקרת כאן, 
אנחנו מצפים שהמחנך ימשיך את הדיון בכיוונים של "איפה זה 
תופס אותי", "איזה חזון אני יכול להגשים", ו"מהי התרומה שלי 
למדינה שהוקמה". הרצל הניח את היסודות, וכל אחד מאיתנו 
הוא הקומה הבאה. מה זה אומר לגבינו? הדמות שלו רלוונטית 
מאד גם לימינו. אני יודעת שבכל יום אני יכולה לפתוח אתר 
אינטרנט, לקרוא שם חדשות ודמותו של הרצל קופצת לי מול 
העיניים, ואני מוצאת את עצמי חושבת מה הוא היה אומר על 
הפוליטיקה של היום, על התרבות, על החינוך. מצד שני, אנחנו 
לא מקדשים את דמותו. היו גם דברים שבהם הוא טעה, ואנחנו 

גם אומרים את זה בחדר האחרון".
או  לסדנה  ימשיכו  וחלקם  כאן,  יסתיימו  מהסיורים  חלק 
פעילות המשך אחרת שמתקיימת במרכז ומותאמת לכל קבוצה 
- חיילים, תלמידים, יום גיבוש לעובדים או יום הולדת משפחתי. 

מקום לכל אירוע
בפעילות  לציין  שניתן  המשמעותיים  האירועים  אחד 
תוכן מעניין  מי שניסה לצקת  מצווה.  בת  או  בר  הוא  בהר 
לאירועים הללו, נתקל לא פעם בקושי להביא תוכן שהוא 
לידי  להביא  יצליח  ושגם  מוסף,  ערך  בעל  גם  מעניין,  גם 
ביטוי את היכולות של חתן או כלת האירוע. ניתן לחגוג כך 
בר או בת מצווה לקבוצה במסגרת בית הספר או באופן פרטי 
למשפחה וחברים. הפעילות מורכבת מ־12 או 13 תחנות על 
ההר, מהן עולות שאלות כמו "מה זה להיות בוגר במדינת 
ועוד.  ולהסיק לעתיד?"  ניתן ללמוד מהעבר  "מה  ישראל", 
יום  במהלך  או  יום  חצי  לאורך  לקיים  ניתן  כזאת  תכנית 

ביקור חובה לתיירים. מרכז הרצל

במרכז ניתן לקבל הדרכה 
בשמונה שפות שונות, 

ביניהן אנגלית, אמהרית, 
רוסית, צרפתית ועוד. 

בנות השירות העובדות 
במקום עוברות הכשרה 

אינטנסיבית ורוכשות ידע 
נרחב וכלים בכדי לבצע את 

ההדרכה בצורה מושלמת

השאלות שהעסיקו 
את הרצל לפני למעלה 

ממאה שנה - הזהות 
היהודית, אנטישמיות, 

יחסם של יהודי 
התפוצות לרעיון 

הציוני, משמעותה של 
ארץ־ישראל ודמותה 
של המדינה היהודית 

- מוסיפות להעסיק 
אותנו גם בימינו

צילום: אורית אביטל



קשה לראות", מסכמת סאטלר בחיוך.

 החוט המשולש
אליו  להביא  ומומלץ  לתיירים,  חובה  ביקור  מהווה  המרכז 
חברים ובני משפחה מחו"ל. יש מבקרים שמגיעים קודם אל הר 
הרצל, בו קברים טובי בנינו ובנותינו, יש שיבקרו קודם או אחרי 
ביד ושם. מיקום המוזיאון בין שתי התחנות הללו מעורר בקרב 
וכדאיות,  מחיר  זכרון,  ותקומה,  שואה  על  שאלות  המבקרים 
חזון והתממשותו. המוזיאון מהווה חלק חשוב ומעורר מחשבה 
בין שני המקומות שלידו, ושלושתם הפכו לאתרי חובה בקרב 
מבקרים מחוץ לארץ. את אחת מהן, טינה, שהגיעה מארה"ב, 
אני פוגשת ברחבת המוזיאון: "עשינו סיור בהר הרצל, את רואה 
כל כך הרבה מצבות של אנשים צעירים. זה לא נתפס. אנחנו 
לא מכירים את זה אצלנו, בטח לא בכמויות כאלו. כל כך הרבה 
שכול וכאב. אחרי זה ביקרנו במוזיאון ולמדנו על דמותו של 
חלום  עם  אדם  היה  שהוא  ידעתי  קודם,  עליו  הרצל. שמעתי 
גדול, אבל כשאת לומדת דרך המרכז עליו ועל האווירה 
מבינה  את  יהודית,  מדינה  על  לחלום  אותו  שהביאה 
שאין לכם ברירה אחרת. הוא באמת היה אדם בעל חזון, 
והחלום שלו לא היה סתם. אם לא הייתה לישראל 
מדינה, אין ספק שהיו ממשיכים לרדוף את העם 
מורכב  מאוד  יום  זהו  שהוא.  מקום  בכל  היהודי 

עבורי, אבל אני שמחה שהגעתי לכאן".
אמנם עברו שנים רבות מאז הונח הבסיס למרכז 
הרצל  את  שהעסיקו  שהשאלות  נדמה  אבל  הזה, 
היהודית,  הזהות   - שנה  ממאה  למעלה  לפני 
התפוצות  יהודי  של  יחסם  אנטישמיות, 
של  משמעותה  הציוני,  לרעיון 
המדינה  של  ודמותה  ארץ־ישראל 
היהודית - מוסיפות להעסיק אותנו 
שמהווים  נושאים  אלו  בימינו.  גם 
היהודי  העם  של  מהותי  מרכיב 
ולהבין  וכדאי לדון בהם  לדורותיו, 
כל  עבור  האישית  משמעותם  את 

אחד ואחד מאיתנו. #

שלם. ניתן לבנות יום שכזה גם לחגיגה משפחתית אינטימית 
יותר. "אנחנו עובדים עם חתני וכלות הבר מצווה עד שיוכלו 
או  משפחה,  או  מהכיתה,  חברים  בהר  או  במוזיאון  להדריך 
שניהם יחד", מספרת סאטלר. "חתן השמחה לומד על הרצל 
את  מדריך  האירוע  וביום  גיבוריו,  ועל  ההר  על  ודמותו, 
האורחים שמסיימים בסעודה במקום. אנחנו מאוד משתדלים 
לתת לכל קבוצה התאמה אישית, ולמצוא נקודות משיקות - 
תאריכים משמעותיים שמשתלבים בחיים שלהם, או היבטים 
משפחתיים שמשתלבים בתוכן. יש לנו סיור מרתק לבנות 
מצווה שהן יכולות להדריך, בעקבות נשים ציוניות. הבנות 
לומדות על נשים מרשימות שקבורות בהר כמו גולדה מאיר 
וחנה סנש, והן מדריכות סיור לצד בת שירות. זו חוויה מאוד 
מרשימה לשמוע אותן מדברות, מביאות מהעולם שלהן להר, 

ומשתפות את החברים בתובנות בגובה העיניים".
ישנן גם חברות ציבוריות ופרטיות שבחרו לציין במקום בר 
לקיים  חברות שבחרו  העובדים שלהן, לצד  לילדי  מצווה  ובת 
ימי העשרה לעובדים. סאטלר מקפידה לקרוא לאירועים שכאלה 
"ימי העשרה" ולא "ימי כיף" כמקובל. "הם עוברים סיור במוזיאון 
וגם סיור בהר בעקבות מנהיגים ומנהיגות משמעותיים. מכאן 
בהמשך  לקיים  שניתן  ודיונים  בסדנאות  הגבול,  הם  השמיים 
וללמוד מהם. אפשר לקיים סדנא על הרצל כאדם בעל חזון שגם 
הצליח להגשים אותו - הוא היה אדם פנומנלי שהצליח לשנות 
בלי  זה  כל  לזכור שהוא עשה את  וצריך  הרים.  ולהזיז  דברים 

ולבדו - בלי צוות עובדים -  וטוויטר,  פייסבוק, מייל 
לצד משרה מלאה כעיתונאי. יש קבוצות שממשיכות 
של  החזון  את  לראות  בכדי  בירושלים  לסיור  מכאן 
קלה  רכבת  מוזיאון,  על  חלם  הוא  מתגשם.  הרצל 

בפועל.  התממשו  הללו  והדברים  ואוניברסיטה, 
הוא חלם גם על בית מקדש, את זה קצת יותר 

הר הרצל שלי 
עודד פויר

"איך זה לעבוד בבית קברות? 
- מה זאת אומרת?

לא מדכא אותך לעבוד שם?
- אבל אני לא עובד בבית קברות!..

נו באמת..."
דיאלוג שחוויתי לא פעם...

זה ממש לא בית  זה אולי נשמע מוזר, אך בשבילי 
לא  בהחלט  זו  אך  אנשים,  כאן  שקבורים  נכון  עלמין. 
בה  הציונית,  הכיפה   - הרצל  הר  המקום.  של  מהותו 
על  משקיף  הגבעה  כשמראש  האומה,  גדולי  טמונים 
זאב  בנימין   - המדינה  חוזה   - ובצניעות  בגאווה  כולם 

הרצל, הר זה הוא מבחינתי גוף חי ופועם.
ואצלנו  עלמין,  לבתי  מוגברת  רגישות  עם  כהן,  אני 
מבתי  לי  המוכרת  הזרות  את  חוויתי  לא  מעולם  בהר 
עלמין אחרים; זהו לא מקום של קברים, זהו מקום של 
חיים. הרוח הנעימה של ההר שעוטפת אותנו, היא רוח 
של  חזונם  מטאורולוגי.  במובן  ולא   SPIRIT של  במובן 
ענקי הרוח והמעש משתלב בצורה מושלמת עם הירוק 

הנפלא והחי כל כך. 
בכל בוקר עם כניסתי להר, אני עורך סיור "הטענה" 
לנשמה; בסתיו ילווני להקת החוגלות במרוצתן ובאביב 
הרצל  של  קברו  על  מביט  אני  הצוף.  פרפרי  יקיפוני 
ומהרהר בכוחו של חזון, מול רחבת הטקסים אני מדמיין 
דרך  עובר  ישראל.  מדינת  לתפארת  דולקות  משואות 
חלקת ראשי ההסתדרות שסללו את הדרך, ובני משפחתו 
של הרצל שהקריבו חיים פרטיים בשביל חיי כלל. מביט 
על קבוצת חיילים מול קברו של רבין, והנה קבוצת עולים 
חדשים קוראת ציטוטים מעל קברו של יצחק שמיר, לצד 
סיור יזמים צעירים מול מצבתו של פרס ולובשי חולצות 
כחולות הקוראים "תל־חי" בחלקת ז'בוטינסקי. רואה את 
אנדרטת "נצר אחרון" לאלה שאיבדו הכל ואבדו בעצמם, 
מגיע  ואז  מקדיר,  וקצת  המחבר"  "השביל  על  משקיף 
לסככת הפעילות המאכלסת בני־נוער מדי יום, מאחוריה 
המדשאה הגדולה המארחת בכל "יום הרצל" אלפים של 
חניכי תנועות הנוער, מתנדבי שנת־שירות, חניכי מכינות 
וחיילי צה"ל - להפנינג אדיר של ציונות, חלום והגשמה. 

הגישה  בשביל  גולש  אני  האלה,  התמונות  כל  עם 
החביב  הפנסיונר  בשלום  דורש  הרצל,  מרכז  למשרדי 
בין  דרך  מפלס  שלו,  הקבועה  הבוקר  הליכת  במסלול 
כיתת תלמידים שכבר נמצאת בפעילות עם אוזניות מול 
הקירות החכמים, מברך לשלום את ראש ארגון החסד 
כאן,  דווקא  שלו  הצוות  לאנשי  השתלמות  שמקיים 
לחדרי  נכנס  ואז   - מופת  לחברת  הקורא  הזה  במקום 

לקראת יום חדש של עשייה. 
אני "מוטען". אני - חי! וההר כולו אומר חיים!

 עודד פויר, הוא מנהל מרכז הרצל,
ההסתדרות הציונית העולמית

חדרו המקורי של הרצל

לא בטוח שכך הרצל דמיין 
אותנו בדיוק, אבל ללא 

ספק הוא היה המום 
אם היה נוחת בישראל 
של שלהי 2019 ורואה 
שחזונו התממש מעל 

ומעבר למצופה

צל
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כז 
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ם: 
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צי

חלק מהסיורים מסתיימים בסדנה או בפעילות במרכז הרצל
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אחרי ס שמעתם:  לא  עוד  כזה  יפור 
זאב  בנימין  המדינה  חוזה  הלוויית 
שכיסתה  הפרוכת  נעלמה  הרצל, 
סביבה  נותרה  ומאז  ארונו,  את 
שנת  אירועי  במסגרת  תעלומה. 
של  עצמותיו  להעלאת  השבעים 
הציונית  להסתדרות  הגיע  השנה,  שהתקיימו  הרצל 
העולמית ד"ר יצחק וייס וגילה כי אביו היה בין אלו 
שהכינו את הפרוכת. בעקבות כך החלו בארגון בהליך 
של שחזור מדויק. השחזור מגובה במסמכים, תמונות 
ומחקר מקיף בכדי להגיע לפרוכת זהה למקור. באירוע 
ונשיא  הממשלה  ראש  במעמד  שהתקיים  האזכרה 
המדינה הוצגה לראשונה הפרוכת המשוחזרת, ולאחר 
מכן הועברה למוזיאון הרצל לתצוגה. אלא שכאן הגיע 
פיתול נוסף בעלילה: יממה לאחר אותו טקס מדובר, 

באופן פלא, נמצאה המקורית במחסני קק"ל.

חשיבה על כל פרט
במהלך   ,1935 שבשנת  לאחר  יצרו  הפרוכת  את 
הקונגרס הציוני ה־19 בעיר לוצרן, התקבלה החלטה 
לארץ  מאוסטריה  תועלנה  הרצל  של  שעצמותיו 
העולמית  הציונית  בהסתדרות  פנו  במקביל,  ישראל. 

בפרוכת
כיסוי הבד שעטף את ארונו של 
הרצל נעלם מיד לאחר קבורתו 

בהר הקרוי על שמו ב־1949. 
השנה, יממה לאחר שנחשף 

שחזורו המדויק, התגלה פתאום 
גם המקור. צביקה קליין מגולל 

את הסיפור שנשמע כמו לקוח 
ממדף ספרות הפנטזיה

מעשה
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וייס  ארתור  היודאיקה  ולאמן  שטרנד  אוסקר  לאדריכל 
בבקשה לתכנון פרוכת שתכסה את ארונו של חוזה מדינת 
העלאת עצמותיו  אך מהלך  הוכנה,  אכן  הפרוכת  היהודים. 
של הרצל נדחה, בין השאר בעקבות מלחמת העולם השנייה 
בשנת  העצמות,  הועלו  המדינה  הקמת  לאחר  רק  והשואה. 

1949, והפרוכת המדוברת כיסתה את ארונו.
ייצג  עליה  פרט  וכל  מיוחדת,  הייתה  עצמה  הפרוכת 
משהו שעליו חשבו היוצרים: צבעיה תכלת־לבן והיא נראית 
כטלית, אך הייתה רקומה גם בזהב. נרקם עליה אריה בתוך 
מגן דוד, ולצדו שבעה כוכבי זהב כאזכור לכוכבי הזהב שהציע 
הרצל לדגל המדינה היהודית, ושבע שעות העבודה היומיות 
שהיו חלק ממשנתו של הרצל. מעליהן נרקמו מילים מתוך 
חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל ופסוק מספר תהילים 
קכ"ו. בחלקו התחתון נרקמו המילים האחרונות מתוך ספרו 
של הרצל "מדינת היהודים". בתחתית הפרוכת חתמו נשות 
ויצ"ו, שיזמו את המהלך, במילים "נשי אוסטריה העבריות 
העלאת  לזכר  הרצל  זאב  בנימין  תאודור  המנהיג  לכבוד 
עצמותיו לארצנו שנת תרצו". הפרוכת נמסרה בשנת 1939 
ויצ"ו  חברות  ידי משלחת  על  אוסישקין למשמורת  למנחם 
מאוסטריה, ונשמרה מאז בחדר הרצל שבבניין הקרן הקיימת, 

עד לטקס הקבורה של הרצל בישראל באוגוסט 1949.
בתום הטקס, ולפני הורדת הארון לקברו, הוסרה הפרוכת 
מהארון, והייתה אמורה להגיע לפי התוכנית ל"חדר הרצל" 
להיות  אמורה  הייתה  שם  לישראל,  הקיימת  הקרן  בבניין 
ליעדה,  הגיעה  לא  היא  מסתורי  באופן  לקהל.  מוצגת 
לאן  לגלות  כדי  מאמצים  נעשו  השנים  במהלך  ונעלמה. 

נעלמה הפרוכת - ללא הועיל.
ו־70 שנה לאחר  115 שנים לפטירתו של הרצל  השנה, 
העלאת עצמותיו לישראל, בוצע שחזור של הפרוכת על ידי 
ההסתדרות הציונית העולמית עבור מוזיאון הרצל. שבועיים 
לאחר חשיפת הפרוכת המשוחזרת, כאמור, הפרוכת המקורית 

נמצאה במחסני קק"ל.
כך  הפרוכת.  את  לאתר  השנים  עם  נעשו  רבים  מאמצים 
הארגון  מחלקת  ראש  קויטנר,  ש.י.  פנה   1960 בשנת  למשל, 
בקק"ל, בבקשה ממנהליו להעביר את הפרוכת למוזיאון הרצל 
"נודה לכם עבור מאמצים  שנפתח באותה השנה. הוא הוסיף: 
ולמוסרה לידינו". הוא אף צירף  נמרצים למצוא את הפרוכת 
במקביל,  קק"ל.  ידי  על  הפרוכת  קבלת  בדבר  אישור  צילום 

תועדו מכתבים רבים של תלונות על אי הימצאות הפרוכת. 

תכלת לבן או אפור כחול
מנהל מרכז הרצל, עודד פויר, ניהל את מבצע השחזור 
וגם העובדה  ידוע הרבה שנים,  היה  "הסיפור  של הפרוכת: 
שכבר אין פרוכת", הוא מספר, "עשינו תערוכה בשם 'הרצל 
שלי', שהציגה מעבר לסיפור ההיסטורי את הנגיעה האישית 
אצלם  שמסתובבת  אנשים  הרבה  יש  העם.  בלב  הרצל  של 
או  במשפחה,  הרצל  לדמותו של  הקשורה  מזכרת  במשפחה 

ששמרו מכתבים שבהם הוא מוזכר".
וייס היה אחד האורחים בתערוכה, ואף הציג את התמונה 
ההסתדרות  ליו"ר  פנה  "וייס  הפרוכת.  סיפור  עם  שהוצגה 
רעיון  לי  'יש  לו:  ואמר  דובדבני,  )דובדב(  אברהם  הציונית 
מוזר, אולי קצת הזוי, אבל כיוון שאבדו הסיכויים למצוא את 
הפרוכת, למה שלא נעשה שחזור?' בדיוק חגגו אז בהר הרצל 
ונפלא  סימבולי  רעיון  שזה  חשב  ודובדבני  להר,  שנה   70

לצורך הזיכרון". פויר וצוותו החלו לעמול על המלאכה. "אז 
איך עושים את זה? שאלתי את עצמי" אומר פויר, "המחשבה 
הייתה שאם כבר עושים שחזור, שייראה הכי דומה למקור. 
מומחי  הרבה  עם  דיברתי  חקר,  עבודת  לתהליך  נכנסנו 
שימור של מוזיאונים וניסיתי להבין באיזה סוג בד היה נהוג 

להשתמש אז באירופה בכדי ליצור יצירה שכזו".
הבד  לחתיכת  לקרוא  כיצד  ויכוח  שהיה  מוסיף  פויר 
שכיסתה את ארונו של חוזה המדינה, "קראנו לזה 'פרוכת', 
אבל מדובר בעצם כיסוי ארון שנראה כמו כיסוי של ארון 
קודש. הגענו למסקנה שהמעמד היה מספיק מכובד וקדוש 
בשביל לקרוא לזה כך. כמובן שהיא גם נראית כמו פרוכת 
של ארון קודש". אנשי מוזיאון הר הרצל נפגשו עם משפחת 
אנשי  ועם  המשפחה  עם  "ישבנו  בהרפתקה.  והחלו  וייס, 
יצירת  סביב  רבות  תכתובות  מצאנו  שם  הציוני,  הארכיון 
אוסקר  האדריכל  היה  הפרוכת  את  שתכנן  מי  הפרוכת. 
מה  להבין  ניסינו  ארתור.  וייס,  של  אבא  עם  יחד  שטרנד, 
היו הגדלים, באיזה סוג בד השתמשו, מצאנו מסמכים רבים 

בארכיון הציוני שתיארו זאת בצורה מדויקת, ובגרמנית".
בנוסף, איתרו אנשי הצוות מכתבים של אנשים שתיארו 
הבנו  "מהמכתבים  ומרקם.  צבעים  מבחינת  הפרוכת,  את 
שמדובר בצבעים של תכלת ולבן, אבל במקביל היו שאמרו 
את  הזמן  עם  פענחנו  וכחול.  בהיר  אפור  בצבעי  זה  שהיה 
יודאיקה,  לאמני  פנו  הם  מכן  לאחר  פויר.  מסביר  המידע", 
כדי ללמוד איך רוקמים עם פשתן. "זו הייתה חפירה ממש", 
את  לעשות  שיודעים  אמנים  המון  "ראיינו  פויר,  אומר 
העבודה הפיזית, אך גם את השחזור. יש לנו את הפסוקים 
בפונט מסוים, אבל זהו לא פונט אחיד כמו שיש היום. וייס 
כתב באותיות עבריות בצורה שבה היה רגיל לכתוב, כלומר 
לדגום  אות,  כל  לקחת  צריכים  היינו  אחידה.  אות  כל  לא 
את המידות מהמחשב וליישם את השחזור. זו הייתה עבודת 

מחקר ארוכה".
לבסוף נבחרה האמנית היודאיקה רונית גור המתגוררת 
במעלות. "מאוד התרשמנו ממנה, היא התחברה באופן אישי 
הכל  פויר.  נזכר  לאומי",  פרויקט  הפרוכת  בשחזור  וראתה 
קיר במוזיאון שעליו  אין  כי  עבר חלק, עד שנחתה ההבנה 
ניתן לתלות את הפרוכת בגודלה המקורי, ארבעה מטרים על 
שניים. "הייתה לנו דילמה אם לעשות שחזור בגודל המדויק 
מבלי יכולת להציג אותה כראוי, או שהמודל יהיה קטן יותר, 
אבל ייראה בדיוק אותו הדבר ועל הקיר. התפשרנו והקטנו 
אותו באופן יחסי, כאשר בסוף גודלו עומד על כשני שליש 

מזה המקורי".
העבודה ארכה כחצי שנה, אך לבסוף השחזור הושלם. את 
ב־כ'  שהתקיימה  להרצל,  באזכרה  לעשות  החליטו  ההשקה 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  במעמד  הרצל,  בהר  בתמוז 

"ראש הממשלה התרגש והתחבר", אומר פויר.
את  לראות  מאוד  נרגש  "אני  נתניהו:  אמר  בדבריו 
הפרוכת הזאת. זהו שחזור מדויק לפרוכת שעטפה את ארונו 
כאן  ונטמן  מווינה  כשהובא  שנה,  שבעים  לפני  הרצל  של 
תקומת  את  שמבטאים  התנ"ך  פסוקי  למעלה  בירושלים. 
עמנו, למטה ציטוט מעורר השראה מהספר 'מדינת היהודים', 
ביניהם מגן דוד עם דמות האריה ושבעת הכוכבים. פרוכת 
שכולה הוד והדר. ארבעים וחמש שנים עברו על הרצל המת 
לאנטישמיות  נחשף  הוא  בווינה  חייו  בשנות  וינה.  באדמת 
נוראה. בווינה הוא זיהה את הסימנים לערעור יציבותה של 

בשנת 1960 פנה ש.י. קויטנר, ראש מחלקת 
הארגון בקק"ל, בבקשה ממנהליו להעביר 

את הפרוכת למוזיאון הרצל שנפתח 
באותה השנה. הוא הוסיף: "נודה לכם עבור 

מאמצים נמרצים למצוא את הפרוכת 
ולמוסרה לידינו"
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עודד פויר, מנכ"ל מרכז הרצל: "המחשבה 
הייתה שאם כבר עושים שחזור, שייראה 
הכי דומה למקור. נכנסנו לעבודת חקר, 

דיברתי עם מומחי שימור במוזיאונים וניסיתי 
להבין באיזה סוג בד היה נהוג להשתמש אז 

באירופה בכדי ליצור יצירה שכזו"

השרטוט המקורי 
עם תכנון הפרוכת 

ודיוקן האומן ארתור 
וייס ז"ל
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האימפריה האוסטרו־הונגרית, לערעור הציביליזציה עצמה. 
וינה,  עיריית  לראש  היהודים  שונא  לוגר  קרל  כשנבחר 
הרצל ראה בכך מאורע מבשר רעה, גם לאימפריה, ליהודים 
ולתרבות האנושית. לכן שם, בווינה, הוא גיבש את השקפת 
עולמו הציונית. אבל צריך להודות שמדינתנו קמה מאוחר 
וינה התרבותית, הנפלאה, הנשגבת,   - ידוע  כי הסוף  מדי, 
שפקד  האסון  ממוקדי  אחד  הייתה  זאת  וינה   - היפהפייה 

אותנו בשואה".
כאשר התגלה שהפרוכת האמתית נמצאה בקק"ל, אנשי 
היה  שההעתק  מכך  נפלנו  "ממש  מהדיוק:  נדהמו  המוזיאון 
נראה בדיוק אותו הדבר - גם ברמת הצבעים. כאילו שמישהו 

העתיק אחד לאחד", אומר פויר. 

 מתברר שאמא צדקה
ד"ר יצחק וייס )83( לא גדל עם הידיעה שאביו הוא זה 
פעם  לי  סיפרה  ז"ל  "אמי  הרצל.  של  הפרוכת  את  שעיצב 
משהו על הנושא, אבל לא באמת האמנתי שהיא מדייקת", 
הוא מספר, "הרי עצמותיו של הרצל הועלו לישראל בשנת 

1949, ואילו אבי נרצח באושוויץ בשנת 1942". 
בחופשה  "היינו  התחבר,  כל־כך  לא  הוא  עצמו  להרצל 
בקיבוץ הגושרים, אשתי ז"ל לקחה את הספר 'אלטנוילנד' 
יום אחד, כשהיא  זוכר היטב שלעגתי לה.  ואני  של הרצל, 
הייתה בבריכה, החלטתי לשבת על אחת מהכיסאות הנוחים 
שם ולקרוא. אשתי לא הבינה, פתאום היא שמעה אותי עושה 

קולות של תמיהה. אמרתי בקול - 'ככה הרצל כתב?'"
מדינת  חוזה  של  במורשתו  להתעניין  התחיל  וייס 
היהודים. "הבנתי שהיה פה זיוף מהותי לגבי מורשתו של 
הרצל. כשחזרנו לירושלים עשיתי מה שאנשים אחרים לא 
אינטנסיבית,  בצורה  הרצל  של  כתביו  את  קראתי  עשו; 
ההתכתבויות  היומן,  את  במיוחד   - הכל  את  כמעט 
והנאומים. לאט־לאט הבנתי שיש הבדל מהותי בין הנרטיב 
לגבי  תוהה  אני  כאשר  הרצל".  של  והיהדות  היהודי 
משמעות אותו הבדל, וייס משיב: "הרצל מדבר על ההבדל 
בין יהדות ליהודיות. יש ליהדות הרי קונוטציה דתית, והוא 
הרצל  ו'יהודיות'.  'יהדות'  למילים  בגרמנית  אבחנה  עשה 
כמעט תמיד מדבר על יהודיות, שזה משהו שאתה לא יכול 

להגדיר על ידי דת וגזע".
"במשך כל השנים האלה לא היה לי מושג לגבי הפרוכת 
אזכור  אותו  "למעט  מוסיף,  הוא  אבא",  עם  שלה  והקשר 
של אמא. כיום אני מתייסר על כך שלא לקחתי את אמא 
שלי ברצינות. חשבתי שזה בלתי אפשרי". יום אחד נכנס 
ספרים  לחנות  במקצועו,  שיניים  להשתלות  מומחה  וייס, 
למרפאה  בסמוך  ירושלים  במרכז  ש"ץ  ברחוב  שנייה  יד 
שלו. "קניתי שם כמה ספרים שקשורים להרצל, ויום אחד 
 .1949 אני רואה  העתק של עמוד ראשון מעיתון משנת 
הועלו  הרצל  תאודור  ד"ר  של  'עצמותיו  שם:  כתוב  היה 
וכשהתקרבתי  מבטי,  את  תפס  שהדבר  כמובן  לישראל'. 
ראיתי משהו שהשאיר אותי מסומר על רגליי: הייתה שם 
תמונה של פרוכת, הבד שעטף את ארונו של הרצל, ונכתב 
התמונה.  את  לגמרי  שינה  זה   .1936 בשנת  יוצרה  שהיא 
האם יכול להיות שאמא התייחסה למשהו ממשי? הרי בשנת 
למחרת  בווינה.  מוכר  יודאיקה  אמן  עוד  היה  אבי   1936
רצתי לארכיון הציוני וביקשתי את כל התיקים הקשורים 
להעלאת עצמותיו של הרצל לארץ. היו שם מאות עמודים. 
התחלתי לעלעל, וזה היה כמו לחפש מחט בערימת שחת. 
הייתי על סף שבירה, כשפתאום אני מחזיק בידיים מסמך 
סוקולוב  נחום  של  ההחלטה  כתובה  ובו  ב־1935,  שנכתב 
למשאלה  להתייחס   - הציונית  ההסתדרות  יו"ר  שהיה   -
של הרצל, שכתב ב־1902 כי הוא מקווה שכאשר מדינת 

לישראל.  עצמותיו  את  יביאו  תקום,  היהודית  ישראל 
בקונגרס הציוני של אותה שנה דפק סוקולוב על השולחן 
בארץ.  קבור  להיות  צריך  הרצל  הבאה  השנה  ואמר שעד 
סוקולוב אף הוא ביקש מנשות ויצ"ו להכין תכנית לכיסוי 
על  הדוגמא  את  שיאייר  כדי  שלי  לאבא  פנו  הם  הארון. 
לארץ,  הפרוכת  את  הבריחו  הם   1936 בשנת  הפרוכת. 
לאחר  לשנה  נדחתה  התוכנית  תרפ"ט  אירועי  בצל  אך 
ירד  שוב  והדבר  השנייה,  העולם  מלחמת  פרצה  אז  מכן. 
מהפרק. לכן, הדבר הראשון שנעשה כאשר הוקמה מדינה 
את  להעלות  גוריון  בן  דוד  הממשלה  מראש  דרישה  הוא 
בידיים,  המדובר  המסמך  את  כשהחזקתי  ארצה.  העצמות 
כשעליו שמו של אבי, לבי דפק במהירות. אתה יכול לתאר 
ברורה  הוכחה  רואה  אני  פתאום  ההתרגשות.  את  לעצמך 
לגבי הפרוכת: מסמך עם תיאור של הפרוכת עצמה, כולל 

המידות, הכיתוב, האיורים - ושמו של אבי, ארתור וייס".
יתרה מכך, וייס ראה בסרט שבו תיעדו את הלוויה של 
הרצל, כי ברגע שמורידים את הארון לקבר, מישהו מסיר את 
הפרוכת מהארון. "זאת אומרת, היא לא נקברה באדמה. זה 

הוכיח שהיא קיימת איפשהו".
היעלמות הפרוכת התגלתה רק כשנתיים לאחר ההלוויה, 
בישראל  ביקרו  מאוסטריה  יהודים  תיירים  מספר  כאשר 
יכול  וביקשו לראות את הפרוכת המפורסמת. אף אחד לא 

היה למלא את בקשתם.
וייס מודה כי לא ציפה שהצעתו לדובדבני תקרום עור 
נזכר  הוא  היום",  את  לו  לי שעשיתי  אמר  "דובדב  וגידים. 
במפגש שגרם ליצירת השחזור. הוא מבקש להודות לדובדבני 
שהרים את הכפפה: "לזכותו של דובדב ייאמר שהוא ומנהל 

המרכז, עודד פויר, עשו עבודה מקצועית לעילא".
המקורית  הפרוכת  מגילוי  הופתע  וייס  גם  כולם,  כמו 
יממה אחת בלבד אחרי השקת השחזור. "כמובן שהלכתי מיד 
לראות אותה", הוא מתרגש בעודו נזכר באותו היום, "הייתי 

חייב לסגור את המעגל ההיסטורי האישי והלאומי הזה". 
של  הקבע  בתצוגת  כיום  מוצגת  המשוחזרת  הפרוכת 
מוזיאון הרצל, וסיפורה המיוחד משולב בהדרכות הצוות. 
הציבור מוזמן. במקביל, מתקיימים מגעים להשבת הפרוכת 
המקורית למקומה הטבעי במוזיאון הרצל בהר הרצל. #

ד"ר יצחק וייס: 
"כשהחזקתי את המסמך 

המדובר בידיים, כשעליו 
שמו של אבי, לבי דפק 

במהירות. פתאום אני רואה 
הוכחה ברורה - מסמך עם תיאור של 

הפרוכת עצמה, כולל המידות, הכיתוב, 
האיורים, ושמו של אבי - ארתור וייס"

ראש הממשלה באזכרה הממלכתית להרצל שבה נחשפה 
לראשונה הפרוכת המשוחזרת
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האם הרצל ראה במדינת היהודים קודם כל פתרון לאנטישמיות? ואם כן, האם כשל 
במשימתו כשאנו רואים את אותה שנאת יהודים עולה כפורחת גם עשורים לאחר הקמתה?  

|  יאיר קראוס  
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"...ובצאת היהודים לא תגדל המבוכה, פרץ 
וצווחה לא יהיו בארץ והאזרחים הנוצרים יתענגו 

על רב שלום! המה יקחו עתה את מקום היהודים 
ומשרותיהם. והשטף ילך לאט לאט, ובַהֶחלֹו - 

תסוג גם האנטישמיות לאחור. היהודים יעזבו את 
הארץ כרעים מֻכבדים, ובשוב אחדים מהם לאחר 

איזה זמן, יקבלום בכל הארצות הנאורות בסבר 
פנים יפות ויתנהגו עמם כשורה וכמשפט הגרים 

 הבאים מארצות אחרות". 
)בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים(

את  שהקדים  חזון  איש  תקנה,  חסר  רומנטיקן  היה  הוא 
זמנו, עיתונאי מחונן וכותב מוכשר - ובעיקר איש חזון שלא 
שכח את המעשה והיה לנביא הציונות והבשורה על פתרון 
ונסיון למצוא  לאנטישמיות: לא עוד היטמעות, התבוללות 
לו  כי כעם שיש  חן בעיני המדינה המארחת. הרצל האמין 
מדינה, יהיה ליהודים מקום מכובד יותר בקרב עמי העולם. 

הרצל  האם  השאלה:  את  לשאול  מחייב  מההווה  מבט 
טעה? כיצד קרה שחזונו הנשגב הצליח לקרום עור וגידים, 
עם ישראל זכה להתיישב בארצו - אך לא הגיע אל המנוחה 
משלו,  במדינה  יושב  ישראל  כשעם  דווקא  כיצד  והנחלה. 
אחוזים?  בעשרות  שנה  בכל  ועולה  גואה  רק  האנטישמיות 
"תאודור הרצל היה בין המנהיגים הציוניים הבודדים שהבין 
שהתפשטה  האנטישמיות  בתופעת  הטמונות  הסכנות  את 
אריאל  פרופ'  מסביר  ה־19",  המאה  בסוף  אירופה  ברחבי 
פלדשטיין, היסטוריון באוניברסיטת בן גוריון ולשעבר יו"ר 
המועצה הציבורית להנצחת זכרו של הרצל. "רעיונו לייסד 
מדינת יהודים בארץ־ישראל באה כפתרון מדיני לבעיה זו. 
תקוותו הייתה שעצם העובדה שיהודים ייסדו מדינה, תביא 
קמה  היהודים  מדינת  האנטישמיות.  תופעת  להיעלמות 
של  וחזונו  הראשון,  הציוני  הקונגרס  לאחר  שנה  כחמישים 
הרצל הוגשם רק בחלקו. לצערנו האנטישמיות לא נעלמה 

והיא ממשיכה להתקיים גם בימינו אנו". 
ד"ר מוטי פרידמן, מי שהיה מנהל מוזיאון הרצל ומחבר 
הספר "הסנה בוער ואוכל - המסע הציוני של הרצל", אומר 
ומוצאת  הזמן  "האנטישמיות היא אמבה שמתחדשת כל  כי 
לבחון  הוגן  בכלל  האם  אך  פסקה".  לא  היא  חדשות.  פנים 
בהקמת  כי  לקבוע  הרצל  של  נבואתו  הצלחת  מידת  את 
נגד  האנטישמיות  מגפת  את  לפתור  יש  היהודית  המדינה 

העם היהודי? האם היה פתרון מוצלח יותר? 
כיצד  בימיו  ראה  לשיטתו  "הרצל  שלא:  סובר  פרידמן 
האנטישמיות הופכת מדתית לגזעית, וזאת מול הקושי הפיזי 
של היהודים במזרח וההתבוללות במערב. הגאווה היהודית 
להתאסף  לנו  לקרוא  ביקש  הוא  הראשון  בקונגרס  נקברה. 
סביב רעיון אחד מול כל הפיצולים בחברה היהודית, ועובדה 

היא שהנחות היסוד שהוביל הצליחו".
ה־19  המאה  של  "במונחים  כי  מציין  פלדשטיין  פרופ' 
היהודים  והפיכת  מדינה  הקמת   - נכון  הרצל  של  הפתרון 
ההיסטוריה  הרב  לצערנו  הלאומים.  משפחת  בתוך  ללאום 
הוכיחה שכל פתרון אחר נכשל. מיהודים שהלכו לסוציאליזם 
מי  ועד  בהתבוללות  שהאמינו  יהודים  דרך  הקומוניזם,  או 
אדם.  בידי  ולא  שמיים  בידי  תבוא  שהגאולה  שהאמינו 
הרצל,  של  הרעיון  את  להגשים  הצליחה  הציונית  התנועה 
שחלק ממנו הוא הקמת המדינה. בצורה פשטנית יש שיוכלו 
כי הרצל אכן טעה; האנטישמיות לא נעלמה אחרי  לקבוע 
השואה, ולא נעלמה עם הקמת המדינה היהודית. אמנם לא 
היה מקובל אחרי השואה לומר דברים בגנותם של היהודים, 
במקום  ולכן  יהודים,  לתקוף  נעים  לא  היום  גם  ואולי 
מגנים,  האנטישמים  כבודדים,  היהודים  של  בגנותם  לדבר 
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זהו  מדינתם.  של  קיומה  זכות  את  ושוללים  משמיצים 
בעצם ביטוי של האנטישמיות המודרנית, שמגבשת כוחות 

ישנים וחדשים".
יו"ר מרכז הרצל, ד"ר עליזה לביא, מבקשת מאתנו לא 
לבחון את הרצל מול חלק אחד מהחזון שלו, או כפי שאומרים 
"עוד חזון למועד": "החזון של הרצל עוד לא התגשם במלואו. 
הרצל תבע מהיהודים להוביל שני דברים, האחד הוא הקמת 
החלק  את  מופת.  חברת  הקמת  הוא  והשני  ליהודים  מדינה 
לחלק  בנוגע  אבל  לו,  וזכינו  קיימנו  השם  ברוך  הראשון 
השני, אנחנו עוד רחוקים. תסתכל על דרך הוויכוח, השנאה 

והמחנות בעם, שהפערים ביניהם הולכים ומעמיקים".
אז מדינת ישראל היא המקור לאנטישמיות כיום?

 "אפשר להאשים את עצם קיומה של ישראל, אבל זהו 
איך  יודעים  לא  הם  כי  היום  המוביל  הפרוגרסיבי  השיח 

להתמודד עם הסוגיה בדרכים אחרות". 

 המשימה הציונית לא תמה
לביא מבקשת להדגים את הטענה שלה ומחזירה אותנו 
לנשיאות  נבחר  טראמפ  כשדונלד  לאחור,  שנים  כשלוש 
וזאת למרות שמרבית יהודי ארה"ב, שמזוהים כדמוקרטים, 
פגש  הפרוגרסיבי  השיח  שם  גם  ייבחר.  שלא  כדי  נלחמו 
גדולה  הייתה צעדת נשים  נבחר  היהודים: "כשטראמפ  את 
פמיניסטיות  נשים  היו  בראש  שעמדו  ומי  נגדו,  מאוד 
מקום  שאין  להן  שהבהירו  מי  היו  כי  פרשו  הן  יהודיות. 
לשטיח.  מתחת  זה  את  מטאטאים  כולם  במאבק.  ליהודים 
נורא קל להאשים את מדינת ישראל". מנגד, לביא מוסיפה 

לשיח  תורמים  אחת  לא  שבישראל  בכך  מכירה  היא  כי 
יותר  גדול  דבר  הוא  לעולם  מה שמפריע  אבל  האנטישמי, 
משתתפת  "אני  היהודי.  ללאום  המדינה  של  קיומה  מעצם 
ושומעת לא אחת טענות על היחס  בהרבה כנסים בארה"ב 
כשני  הכל  בסך  בארה"ב,  היהודית  הקהילה  גודלה של  בין 
אחוז מהאוכלוסייה, לנוכחות שלהם באוניברסיטאות מליגת 
הקיסוס שהיא למעלה מעשרים אחוזים. יש ביקורת על כך 
שהיהודים 'תופסים' מקומות משמעותיים בוול־סטריט ועוד. 

זו אנטישמיות שאין לה קשר לקיומה של מדינת ישראל".
"הרצל לא אמר שהקמת מדינת ישראל בלבד תעצור את 
חזה  האנטישמיות. אני חושבת שבסופו של דבר הרצל לא 
למשל את המתח בין יהודים לפלסטינים. הרצל סייר בארץ 
והוא לא כתב על הערבים המקומיים, התעלם מהם. הוא מבין 
כי מול העלייה של האנטישמיות שמשפיעה עליו, ולא רק 
בעקבות משפט דרייפוס, יש להציב מראה בפני עם ישראל. 
הוא פתאום מתפכח ומבין כי גם אחרי האמנציפציה, ולמרות 
שהיהודים לא עוד כבולים בשרשראות, העוינות נגדם לא 

נעלמה והם עדיין שרויים בתוך גטו".
לחזור  חובה  הרצל,  של  חזונו  את  יותר  להבין  "בניסיון 
לכתביו, שבהם הוא מביע את הגותו בצורה ברורה", מוסיפה 
לביא, "הרצל ציין לא אחת מהי חברת המופת שאותה הוא 
בעולם,  יפיצו  שהיהודים  לאור  התייחס  הוא  להקים.  שואף 
ולהערכה שתגדל אליהם לאחר שיהיו עם בעל מדינה כמו 
הצרפתים, הגרמנים והאנגלים. הכוח בחזונו לא טמון דווקא 
במדינה  הדת  כוהני  של  הרצוי  המעמד  בדבר  בתפיסתו 
היהודית, באופי המערכת הכלכלית שלה, או בשאלה היכן 

תעבור הרכבת התחתית. כוח חזונו של הרצל נעוץ באבחנה 
היהודים לראות עצמם כעם  הפוליטית החדשה שלו, שעל 
אחד ולא כקהילות בודדות חסרות זהות לאומית. כבני עם 
אחד, כלאום. על היהודים להפסיק להיות פאסיביים במגרש 
ההיסטורי העולמי ועליהם לתפוס עמדה אקטיבית. היהודים, 
רק  להם  הפריבילגיה שאפשרה  את  איבדו  הרצל,  זיהה  כך 

להגיב, ומעתה עליהם לקבוע את גורלם.
"הקמת המדינה היהודית היא נס, והדבר הכי משמעותי 
אומרת  הנוכחית",  במאה  האנושות  של  להיסטוריה  שקרה 
לביא בנחרצות. "אבל מי שחושב שהמשימה הציונית נגמרה 
- טועה. ציונות זה לעשות כאן ועכשיו, והרצל הגדיר אותה 
מפלס  מופת,  חברת  שנהיה  ברגע  נגמר.  בלתי  כאידיאל 

האנטישמיות ירד. אבל אנחנו רחוקים מלהיות שם". 
ובכל אופן, נדמה כי הקמת המדינה היהודית דווקא סיפקה 

חומר בערה לשונאינו.
"האנטישמיות שחזרה ובגדול היא שנאת היהודים המוכרת 
והאמיתית,  המוחשית  הסכנה  זאת  וארה"ב.  באירופה  לשמצה 
והיא קיימת. כמו שיש מכחישי שואה יש מכחישי אנטישמיות. 
לטעון שהמחאה היא נגד ישראל ולא נגד היהודים, זהו תירוץ 

עלוב של עיוורון".
כפי  לאנטישמיות  הפתרון  בוודאות  היא  "ישראל 
שחשב הרצל", קובע פרופ' אריאל פלדשטיין. הוא מסביר 
כי "כהיסטוריון, אני לא יכול לשאול ולתת תשובות של 
נכשל או לא. הרצל קורא את המפה האירופית בעיניים של 
המאה ה־19, שהתופעה הבולטת ביותר בה היא הלאומיות. 
האירופאים משחקים משחק של לאומיות, ועל הבסיס הזה 
למחלה  שקרה  לפינסקר  בדומה  לאום.  מדינות  מוקמות 
'עניין  בכינוי  לתופעה  קרא  הרצל  יהודופוביה,  בשם 
היהודים' ולא אנטישמיות. הוא אומר שאם לא נהיה מיעוט 
נשוב  אלא  לנו  זרה  בטריטוריה  נישאר  ולא  רוב  בקבוצת 
לארצנו ומולדתנו - ארץ ישראל על פי הרצל - ונקים בה 
ישות יהודית לאומית, או אז נהיה חלק ממשפחת העמים 

כי נדבר בשפה שהאנושות מדברת בה בזמן אמת. 
"הפתרון הוא גאוני במונחים של אז, גם ברמת הביצוע. יש 
לו חכמה מדינית ברמות שלהרבה מנהיגים דאז לא הייתה. 
מה שכן, לא היה אחד שצפה רצח שיטתי של יהודים, השואה. 
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הוא כן דיבר על כך שיפגעו בנו, אבל אף אחד לא היה מסוגל 
לחשוב על רצח של שישה מיליון יהודים ותוכנית שאמורה 
להשמיד עוד חמישה מיליון. הדבר השני שהרצל לא ציפה 
לו הוא שאחרי שמדינת ישראל תקום תהיה אנטי־ישראליות, 
שנאת המדינה והיהודים בתפוצות עקב העובדה שיש מדינה 
הצלחה  של  במונחים  אותו  לבדוק  אפשר  אי  לכן  יהודית. 

וכישלון. זו אנטישמיות מסוג אחר".
פלדשטיין סבור כי הקמת מדינת ישראל הביאה להורדת 
להבות שנאת היהודים בשנותיה הראשונות בצורה ניכרת, 
אחרת  סיבה  השונאים  מצאו  השישים  שנות  שמאז  אלא 
לשוב אל מחוזות השנאה הרגילים והידועים מאז ומתמיד. 
חדשה  תופעה  לה  התפתחה  הימים  ששת  מלחמת  "לאחר 
מיני  בכל  לדוגמא  אותה  רואה  ואתה  אנטי־ישראליות,  של 
ראית  הפלסטינים.  לטובת  שמתגייסים  אירופים  ארגונים 
זאת בחטיפת המטוס לאנטבה, כשבצוות החוטפים היו זרים 
אירופים ולא רק פלסטינים, וגם בפיגועים נגד שגרירויות 

זרות באירופה, ברצח הספורטאים במינכן ועוד".

ד"ש מהמן
יעקב  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  יו"ר  ומ"מ  סגן 
הוא  באנטישמיות.  למאבק  זמנו  מרב  את  מקדיש  חגואל, 
בחול",  ראשנו  את  ולטמון  להפסיק  הזמן  "הגיע  כי  מאמין 
מסתובב ברחבי העולם כאחד הנציגים הבולטים במאבק הזה, 
ומבקש לגבש סביבו ולצדו מנהיגים נוספים. "האנטישמיות 
כבר מזמן איננה ססמה, זוהי המציאות שאליה אנחנו חייבים 
להישיר מבט ולהיאבק בה בכל הכוח. אנחנו חייבים להתאחד 
ולהתחיל  לגנות  להפסיק  היהודי,  העם  מנהיגי  כולנו, 

להילחם" הוא אומר. 
דיונים  בסדרת  בארה"ב  בזמן ששהה  האחרונים,  בשבועות 
חגואל  נדרש  הגואה,  ופגישות על רקע המאבק באנטישמיות 
חסידות  מנהיג  של  בישראל  ההיסטורי  לביקורו  גם  להתייחס 
מאנשי  שומעים  אנו  אחת  "לא  לציונות:  המתנגדת  סאטמר 
ועצם  הקמתה  כי  שטוענות  לישראל  המתנגדות  החסידויות 
קיומה מהווים התרסה כנגד אומות העולם, וכי היא זו שמרבה 
את השנאה ליהודים. האמת היא שאנטישמיות הייתה קיימת 
כבר בימי אסתר המלכה, כשרצו להרוג ולאבד את כל היהודים, 

התרחשה  בתרפ"ט,  בחברון  ובטבח  ספרד  בגירוש  נמשכה 
ואפילו  ישראל  מדינת  והקמת  הראשון  הציוני  הקונגרס  לפני 
"אנשים  חגואל,  אומר  ב־1967",  ושומרון  יהודה  שחרור  לפני 
רוצים לייצר מראית עין כאילו בגלל ישראל יש אנטישמיות 
היה  האסימון  את  להרצל  שהוריד  שהדבר  נכון  טעות.  וזו   -
העלילה  עמדה  שבמרכזו  דרייפוס,  של  ראווה  משפט  אותו 
האנטישמית נגד הקצין היהודי הבכיר. זה מה שהצית בקרבו את 
הלהבה וההכרה שצריך לחזור הביתה ללאומיות ולייצר מדינה 
יהודית לעם היהודי בארץ ישראל. אבל אין לי ספק שלמרות 
שהמצב הקשה כיום והעלייה באנטישמיות, אם מדינת ישראל 
לא הייתה קיימת, המצב של היהודים היה הרבה יותר קשה. ראה 
מה קרה לפני 75 שנה עם הסחף והאווירה נגד היהודים. אז לא 

הייתה מדינת ישראל, והתוצאות היו הרות אסון".
מהו תפקידה של מדינת ישראל במאבק באנטישמיות?

"הרצל אמר שכשתהיה לנו מדינה, לא נגיב כמו מיעוט 
אומר  מספיק",  מגיבים  לא  ואנחנו  כמדינה.  אלא  שמפחד 
ואיראנים על  "נכון שיש חמאס  פרופ' פלדשטיין, ומסביר: 
הגדרות ועוד, אבל בין היתר המדינה הוקמה כדי להתמודד 
בדיוק עם תופעות כאלו בזירה הבינלאומית, ואנחנו רואים 

אמירות מאוד חלושות של המנהיגות הישראלית בעניין.
ספק  אין  אבל  זאת,  לומר  פוליטיקלי־קורקט  לא  "אולי 
מצד  שלטונית  רפיסות  גם  פוגשת  בעולם  שהאנטישמיות 
מדינות העולם, ולצערי הרב גם שלנו כמדינה. בחוק שנחקק 
ב־1951 לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, נקבע בין היתר כי 
מדינת ישראל תמצה את הדין עם מי שפגע ביהודים ותמנע 
כל פגיעה בהם בעתיד. אני לא נאיבי, ומכיר את המשפט 
סיירת  את  תשלח  ישראל  שמדינת  הגיוני  לא  הבינלאומי. 
מטכ"ל לשבדיה ותחסל את מעוזי שונאי הזרים שם. אבל כן 

או  אפשר לעשות מהלכים שהם מעבר להצהרות סתמיות, 
בחלק מהמקרים חוסר תגובה".

אחת  לא  שקוראת  הישראלית  התגובה  על  דעתך  מה 
ליהודי העולם לעלות לישראל?

יהודי  ולפיה  אולי,  האוטומטית  הקונבנציונלית,  "התגובה 
שבדיה צריכים לעלות לארץ גם אחרי עשרים דורות שם, אינה 
התגובה הנכונה. לפני כמה שבועות קיים נשיא המדינה רובי 
ריבלין כנס בנושא האנטישמיות, והשתתפו בו נציגים אירופים 
שהמנדט שלהם הוא למגר את האנטישמיות. הדבר שהכי חרה 
לי היה שהם לא מבינים מה בדיוק תפקידם. לא מבינים את 
התופעה שהם אמורים להתמודד מולה. נכון, הם מגלים המון 
אמפתיה ודאגה, אבל לא באמת מבינים עם מה הם מתמודדים, 
צריכים  הם  המצב.  עם  להתמודד  יכולים  לא  למעשה  ולכן 
דווקא עכשיו, בשלוש השנים האחרונות,  לשאול עצמם למה 
ישנה גאות בתופעות האנטישמיות במקומות שבעבר לא היו, 
ודאי לא בעוצמה כזאת. אתה רואה שיש צמיחה של מפלגות 
בהרבה מאוד מדינות, שהרעיון הבסיסי בהן הוא שנאת זרים. 
המדינות  גרמניה,  בריטניה,  איטליה,  אוסטריה,  בהונגריה, 
הבלטיות ועוד. ואיפה קולה של מדינת ישראל נשמע בסיפור 
הזה? כשיש אסון אנטישמי נגד יהודים או נגד זרים ומוציאים 

הצהרה פומבית זה המובן מאליו, אבל מה קורה מעבר לכך?". 

משה רבנו, יהודה המכבי, הרצל
להרצל  חוזרים  האנטישמיות?  עם  מתמודדים  איך  אז   
וכתביו. עליזה לביא מדקלמת מהם בעל פה, ורואה בהם סוג 
של אורים ותומים. "רובנו קראנו מה כתבו אחרים על הרצל 
ולא מה שהרצל כתב. הוא היה עיתונאי ומחזאי מחונן, ואני 
מפצירה בכם - זה הזמן, לכו לקרוא את הרצל. אנחנו רואים 
וראה דברים  נביא  והרצל היה  ומפולג,  עד כמה העם חצוי 
קדימה. כשהוא אמר שתהיה מדינה יהודית וביקש להעלות 

את עצמותיו ב־1904, רק נביא יכול לדבר ככה". 
את  הרצל  לפני  כבר  שראו  כאלה  שהיו  לומר  "צריך 
הבעיה, אם כי לא במלוא עוצמתה", מזכיר פרופ' פלדשטיין. 
לא  כאן  גם   - פתרונה  כיוון  את  בנפרד  שיזמו  כאלה  "היו 
לילנבלום,  הס,  כמו  אנשים  ציון'.  'חובבי  דוגמת  במלואה, 
היה  הרצל  אבל  פינסקר.  כולם  ומעל  אלקלעי,  קלישר, 
את  ִאבחן  שבה  החריפות  האלו.  הדגולים  מהאנשים  שונה 
שהציע.  הפתרון  חדות  את  הולידה  האנטישמיות  בעיית 
הפתרון המהפכני של הרצל היה לקבץ את היהודים בארצם 
כך  האמין שרק  הוא  הריבונית.  מדינתם  את  מחדש  ולכונן 
ההיסטוריה  שנות  אלפי  בגורלם.  לשלוט  היהודים  יחזרו 
שופטים,   - דגולים  במנהיגים  גדושות  ישראל  עם  של 
אפשר  אבל  מופלגים.  וחכמים  מצביאים  נביאים,  מלכים, 
לנו ברגעים  יותר מקומץ אנשים שקמו  למנות בתוכם לא 
גורליים של 'להיות או לחדול', ובמו־ידיהם סובבו את גלגל 
ההיסטוריה היהודית ממוות לחיים. יוסף הציל את בית יעקב 
יהודה  לחירות,  מעבדות  ישראל  את  הוציא  משה  מרעב, 
המכבי הציל את עמנו מהתבוללות כפויה, רבן יוחנן בן זכאי 
ניתן  בוודאי  והייאוש.  הקים סכר מול נחשולי ההתפוררות 
קבוצה  בתוך  ניצב  הרצל  זו.  ברשימה  בודדים  עוד  למנות 

הוא  החדש  ובזמן  היסטוריים,  מנהיגים  של  מובחרת 
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ממשיכם של ענקי העבר".
באור  הרצל  את  להעמיד  מבקש  הוא  גם  פרידמן  ד"ר 
על  היו  שלו  והתחזיות  הנבואות  "כל  ההיסטוריה:  של  הנכון 
בסיס ראיית המקום והשעה שבהם ניתנו. אחת הבעיות שהיו 
לציונות בקונגרסים השונים הייתה שאלת התרבות. לא אחת 
הגיעו  ואז  חייבת לעסוק בתרבות,  הציונית  כי התנועה  טענו 
הרבנים ואמרו שהם דורשים לקבוע מהי התרבות. הרצל אמר 
לכולם לחכות עם זה ולא לעסוק בנושא המפלג אלא להתעסק 
שיפגעו  דברים  ייעשו  שלא  הבהיר  הרצל  המחברים.  בדברים 
- שהם  בהמוניהם  יובילו  החרדים  והציע שאם  הדת,  בקודשי 
יחליטו. הרצל לא מניח הנחות יסוד שאין להן עוררין, כי הוא 
של  מצבו  מנקודת  ראה  הרצל  יוכיחו.  והשעה  שהמקום  אמר 
עם ישראל את הפתרון, זאת בשעה שקשה היה לראות משלהי 

המאה ה־19 את הדברים הללו".
להסביר  עלינו  האם  כיום,  לציונות  מחנכים  כשאנו 
הבית  זהו  כי  או  מהשואה,  כלקח  הכרח  היא  שהמדינה 

הלאומי שלנו?
"אנחנו עם שטריטוריה היא חלק מהתיאולוגיה שלו, ואתה 
לא יכול לנתק בין הדברים. אנחנו עם שרובו מל את בניו ורובו 
זוכר את פסח והחגים המרכזיים. אנחנו עם שלא יכול להתנתק 
מהתיאולוגיה שלו. בשביל להיות שלם צריך את כל האיברים, 
ולא רק יד או רק רגל. ארץ ישראל היא חלק מההוויה של להיות 

יהודי, וגם בלי שואה אנחנו חייבים את הארץ הזאת".
היא  ישראל  כי  הגורסת  העמדה  על  מתקומם  פלדשטיין 
המדינה  את  צריכים  שאנחנו  להגיד  "אסור  לשואה:  הפתרון 
ברגע   - ברורה  המשוואה  אז  כי  והאנטישמיות,  השואה  בגלל 
בפועל  שעושים  מה  וזה  השואה,  את  להכחיש  אפשר  שיהיה 
מכחישי השואה, אין הצדקה למדינת ישראל. המדינה היא צורך 
קיומי ובסיסי של העם היהודי, ותיאורטית גם אם לא הייתה 
שואה הייתה מדינה. אם לא שונאים אותנו אנחנו לא צריכים 
מדינה? נכון, היה לנו טוב לפעמים על נהרות בבל ועל הדנובה, 
אבל אני לא יכול לקבל זאת כיהודי וכאדם. זו משוואה אומללה. 
"הרצל לא דיבר על בית לאומי רק כפתרון לאנטישמיות, 
ה־19. כולם דיברו על פתרון  אלא כפתרון ליהודים במאה 
שהוא מדינה. כולם רוצים להגדיר את הזהות שלהם כזהות 
אומר  הרצל  ולכן  בזמנו,  שרווחת  התופעה  וזו  לאומית 

שהיהודים הם לאום והביטוי של לאומיות הוא מדינה". 
האם יש סיכוי שנצליח לפתור את בעיית האנטישמיות?

ד"ר פרידמן: "הלכה היא שעשו שונא ליעקב והם תמיד 
ימצאו סיבה. זו יכולה להיות שנאה מסיבה דתית או אולי 
לימודי  בעברי  בארה"ב  למדתי  סיבה.  ימצאו   - כלכלית 
פגשתי  בין־דתיות.  ועדות  בכמה  והייתי  יהודית,  קהילה 
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�ד"ר�מוטי�פרידמן�
"אנחנו�עם�שטריטוריה�היא�חלק�מהתיאולוגיה�שלו.�בשביל�להיות�
שלם�צריך�את�כל�האיברים,�לא�רק�יד�או�רק�רגל.�ארץ�ישראל�היא�

חלק�מההוויה�של�להיות�יהודי,�וגם�בלי�שואה�אנחנו�חייבים�את�
הארץ�הזאת"

את המצב, וללא הרצל היא לא הייתה קיימת". 
"צריך להבין  יש תכנית סדורה בעניין:  חגואל  ליעקב 
שאנטישמיות היא לא בעיה של היהודים אלא של העולם. 
את  מחזקים  הם  כיצד  לראות  צריכים  העולם  מנהיגי 
התוכניות החינוכיות שלהם בנושאי אהבת האחר, שנאת הזר 
חוקים  צריכים לחוקק  אותם מנהיגים  וסובלנות. במקביל, 
נגד גזענות ואנטישמיות וגם לאכוף אותם. אנחנו כמנהיגים 
והציוניים,  היהודים  הערכים  את  לחזק  צריכים  יהודים 
בגאווה  הראש  את  להרים  מצליחים  אנחנו  איך  ולראות 
טוב בתחום  נמצא במצב לא  היום  היהודי  יהודית. העולם 
הזה, ואנחנו כמנהיגות חייבים לעזור לאחינו היושבים מעבר 
לים בשלב הזה בחיים - גם בסולידריות וגם בעזרה ממש. זה 

הזמן לעזור לאחינו היושבים מחוץ לציון".
עם ישראל יעמוד באתגר?

"ניסו להרוג, לרצוח ולהשמיד אותנו לא מעט פעמים. 
בעזרת  נצלח  ועוצמה,  כוח  עם  מדינה  לנו  כשיש  היום, 
את  לנצח  שנוכל  אמרתי  לא  הזה.  האתגר  את  גם  השם 

האנטישמיות, אבל בהחלט נוכל להתגבר עליה". 

"כשתקום מדינה ביום מן הימים, יראה הכל קטן 
ומובן מאליו. היסטוריון הוגן ממני יגיע אולי למסקנה 

שבכל זאת היה בכך משהו, שעיתונאי יהודי חסר 
אמצעים, בעיצומו של השפל העמוק ביותר של 

העם היהודי, בימי האנטישמיות המבחילה ביותר, 
הפך פיסת בד ־ לדגל, ואספסוף עלוב ־ לעם, 

המתקבץ בקומה זקופה סביב הדגל הזה". )בנימין 
זאב הרצל, עניין היהודים( #

כמרים מאוד נחמדים מזרמים שונים. ברמה האישית היה 
כיף איתם, אבל הם הודו שהאנטישמיות טבועה בהם מחלב 
אימם. לא מדובר במשהו אידיאולוגי כי הנצרות כבר זיכתה 
אותנו מרצח ישו ולכאורה אין להם עילה לשנוא אותנו. 
שנאת היהודים והיהדות כבר לא קשורה בתיאולוגיה, אלא 
בהרגל של שנים. ומבחינה זו יש הרבה גויים שנגמלו, אבל 
מצד שני ישנם רבים שלא. ליהודים רבים בתקופתו של 
הרצל לא הייתה פרנסה, לא היה איפה לגור ואיפה ללמוד, 
בגלל יהדותם - וזה לא קיים היום. מדינת ישראל שינתה 
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BDS כמו שיש מכחישי שואה, יש גם מכחישי אנטישמיות". הפגנת תומכי"

הטרור נגד ישראל כביטוי לאנטישמיות המודרנית. משוחררי מבצע אנטבה
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