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שנתייםטיוליםואינסוףילדיםחמישהמשך

והנהמלווה".ה"אמאממשימתלהתחמקהצלחתי

עושהשליוהילדיםהמוריםבקשותעשושלאמה

מתלווהעצמיאתמוצאתאניוכךהעורך.בקשת

הרצל.במרכזבביקורההארץמצפוןה'לכיתה

במסגרתאםהרצלבהרלבקרכמובןיצאמאתנואחדלכל

אבלאזכרהאובהלוויהחלילהאוישראלגיבוריבעקבותסיור

היסטוריהשכולומרכזתגלולאתרבכניסהשמאלהתפנואם

חווייתיתבצורההרצלשלדמותואתלמבקרהמעבירוציונות

גםיעשירהביקוראבללה'התלוויתיכאמוראניומרתקת.

בעבודהלאירועיומתאיםוגמלאיםמבוגריםנוער

ועוד.מצווהבר/בתחגיגותמשפחתייםאירועים

שניםמאהבמלאותב0691המוזיאוןהוקםהראשוןבגלגולו

תצוגההייתההמקוריבמוזיאוןהרצל.זאבבנימיןשללהולדתו

רהיטיועלבווינהעבודתוחדרשחזורכוללופועלוחייועל

שקיבלמכתביםכמוהרצלשלמארכיונוומסמכיםהמקוריים

הוזנחהשניםעםאחרים.ורביםלפיןאבאהציונימהעסקן

ד"רביוזמתמכןלאחרשניםחמש.0002בשנתונסגרהמוזיאון

הזמןבאותוהציוניתההסתדרותראשיושבסגןבריקסטוןדוד

המרכזהוקםהמדינהחוזהשללפטירתושנהמאהובמלאות

עלפעילותושלהעצומהההשפעהאתלהציגבמטרהמחדש

להרצללהצטרףמוזמניםבמרכזהמבקריםזמננו.בתהמציאות

להזדהותעמדותיובגיבושאותוהציונותבמסעו

שהנחילהמורשתחשיבותאתלהביןואכזבותיושאיפותיועם

בהווה.בפנינוהעומדיםהאתגריםאתולבחוןאחריו

ניידצריךמי
בה'התלמידיםדקותמספרשבתוךהיהשליהטבעיהחשש

המוזיאוןולזכותלזכותםויפריעוהסבלנותאתיאבדו

הביקוראורךלכלגבוההקשברמתעלשמרוהםכיייאמר

שבההמושכתהצורהבזכותהרבהענייןוהביעושאלותשאלו

ומענייןעשירידעעםאינטראקטיביותהמשלבהמוזיאוןמעוצב

שניםבכמהמהםשמבוגרתאניגםשלנו.המדריכהשמעבירה

עצמיאתמצאתיהרצלשלההיסטוריהאתהיטבומכירה

שנשארהניידהטלפוןהואלכךטובהכיהסימןלביקור.מרותקת

כוללהמוזיאוןבו.שהצצתימבליבתיקהביקורכללאורך

לציונותהרצלשלדרכועלאחדאורקולייםמיצגיםארבעה

בחדרועוסקהשלישיהציוניתבפוליטיקהפעילותועלהשני

בספרוהרצלשלחזונוביןבהשוואהמתמקדוהרביעיהרצלשל

שלמקורייםפרטיםישראל.מדינתשללהישגיה"אלטנוילנד"

סרטמלווהבמרכזהביקוראתבמוזיאון.הםגםמשולביםהרצל

הרצלשלדמותואתלגלםשאמורצעירשחקןליאורשבמרכזו

בתחנותמסעאיתוועוברלנעליו""נכנסהואכךלצורךבהצגה.

השונות.חייו

ה91.המאהבסוףפריזהיאבמסעשלנוהראשונההתחנה

רשימותיואתכותבבעירקפהבביתיושבהעיתונאיהרצל

מרגישיםבסיורהמשתתפיםפרסה".פרייה"נויהלעיתון

קפהלנוחסריםרקהקפה.בביתהרצלעםיחדנמצאיםשהם

אתלסקרבכדילפריזהגיעהרצלהתחושה.להשלמתוקרואסון

לדמותוגםהילדיםנחשפיםסרטבאמצעותדרייפוס.משפט

מרימהשהחלהולאנטישמיותהמפורסםלמשפטדרייפוסשל

דרייפוסשלוהשפלתוהמשפטעללומדיםהםמהסרטראש.

למעןעולמיתפעולהבראשלעמודהרצלאתהמובילים

באירופהאחריםבמקומותגםהאנטישמיותהתגברותהיהודים.

בכמהלדברהצלחתוהואבמיצגהיופיהחלטתו.אתחיזקה

התלמידיםעבורמשהו.ממנולקחתיכולאחדשכלכךרבדים

דרייפוסומשפטאנטישמיותכמולמושגיםראשוניתחשיפהזו

אחרים.ומעשיריםמענייניםבפרטיםיעמיקומבוגרים

משמעותעםשירות
לילדיםומתווכתנפלאבאופןבסיוראותנושמלווהמי

בנותשארכמושירות.בתימימההיאמובניםפחותמושגים

במקרהאםכשפתנוספתשפהדוברתהיאבצוותהשירות

שירותמבנותמורכבהעיקריהמדריכותצוותצרפתית.שלה

במרכזולשרת.לתרוםבכדילארץשהגיעועולותכשחלקן

ציוניתאמירהמתוךבמקוםלשלבןחשיבותרואים

91 91.21.02תש"ףבכסלוכ"ב

הרצל
מרכז
צילומים

הערה




שלנאומיואתללמודמנסה

השוניםבקונגרסיםהרצל

המבקריםשומעיםודרכם

אותושהניעוהרעיונותעל

השוניםהפתרונותעל

ועליהודיתמדינהלמציאת

נציגיםמולההתמודדויות

למצואבמטרההעולםמרחבי

לומדיםהםלמשלכךמענה.

השישיהציוניהקונגרסעל

לסדרהרצלהביאשבוב3091

אוגנדה""תכניתאתהיום

אישםיהודיםליישבהצעה

הציוניתהתנועההועמדהלרעיוןעזההתנגדותבשלבאפריקה.

כילהכריזמיהרהרצלהפיצולאתלמנועוכדיפילוגבסכנת

שברהאוגנדהפרשתבלבד.זמניכפתרוןההצעהאתהעלה

בעשייתואמנםהמשיךהואהרצל.שלרוחואתרבהבמידה

התנועהקידוםלמעןופעלבעולםמנהיגיםעםנפגשהציונית

עצוביםסביביהילדיםהתדרדר.בריאותומצבאךהציונית

אתלראותבטרםב4091הרצלשלפטירתולשמוע

וזהיבואשיוםהרגישהואשלפחותמקווה"אנימתממש.חזונו

בתחושותיו.המורהאתהילדיםאחדמשתףיקרה"

המצופהמעל
פריטיםומציגמוזיאונייותראופיבעלהואהשלישיהחדר

לחדרמוקדשהמרכזיהחללהרצל.שלברשותושהיומקוריים

המכילהספרייההעבודהשולחןהחוזהשלהמקוריהעבודה

הוריו.שלמפוסליםודיוקנאותשפותבכמהספרים

שלארונואתשכיסתההפרוכתשלשחזורבחדרמוצגעוד

9391בשנתנמסרההפרוכתבארץ.שלוהלוויהבמסעהרצל

משלחתידיעללמשמורתאוסישקיןלמנחם

בחדרמאזונשמרהמאוסטריהויצ"וחברות

עדאביבבתלהקיימתהקרןשבבנייןהרצל

.9491באוגוסטהרצלשלהקבורהלטקס

הארוןהורדתולפניבירושליםהטקסבתום

ללשכהאותהלהעבירבכוונההפרוכתהוסרה

נעלמוומאזשםולהציגהקק"לשלהראשית

תכלתלבןשצבעההפרוכתעקבותיה.

כוכבישבעהולצדודודמגןבתוךאריהרקום

הרצלשהציעהזהבלכוכביכאזכורזהב

העבודהשעותושבעהיהודיתהמדינהלדגל

רקומותמעליהןממשנתו.חלקשהיוהיומיות

בספרהיבשותהעצמותחזוןמתוךמילים

בחלקהקכ"ו.תהיליםמספרופסוקיחזקאל

מתוךהאחרונותהמיליםרקומותהתחתון

הפרוכתהיהודים"."מדינתהרצלשלספרו

חשיפתלאחרכשבועייםנמצאההמקורית

אמןשלבנווייסיצחקד"רביצעהשחזוראתשלה.השחזור

כתבהראוהמקוריתהפרוכתאתשתכנןוייסארתורהיודאיקה

.22בעמ'האבודההפרוכתעלנרחבת

השחקןליאוראתהאחרונהבפעםפוגשיםאנוהרביעיבחדר

דמותואתלגלםבכדיהרצלעלמידעמספיקאגרסוףשסוף

הרצלשלחזונוביןהמשווהבסרטצופיםאנומושלם.באופן

אתמסכםהסרטישראל.מדינתשללהישגיהב"אלטנוילנד"

איתהיצאתישאניהתחושהשונים.בתחומיםהמדינההישגי

הרביםוהאיומיםביננונגמרותהבלתיהמחלוקותשלמרותהיא

להתגאותרביםבתחומיםהישגיםהרבהלנוישעדייןמבחוץ

הואספקללאאבלאותנודמייןהרצלשכךבטוחלאבהם.

שחזונוורואה9102שלהישלבישראלנוחתהיהאםהמוםהיה

למצופה.ומעברמעלהתממש

במרכזהשפות.כמובןהואהנוסףהיתרוןלמדינה.וחיבור

אנגליתביניהןשונותשפותבשמונההדרכהלקבלניתן

הכשרהעוברותהשירותבנותועוד.צרפתיתרוסיתאמהרית

ההדרכהאתלבצעבכדיוכליםנרחבידעורוכשותאינטנסיבית

ובנייתהתכניםאיכותעלמאודמקפידהמרכזמושלמת.בצורה

המרכזלכןיעד.קהללכלפרטניבאופןהמותאמותתכניות

צרכיםלבעליוכןגמלאיםועדגןמכיתותגילבכלנגיש

כאמורהמדמההראשוןמהחללוקוגניטיביים.פיזייםמיוחדים

המדמהחדרזהוהשני.לחללהמבקריםעובריםבפריזקפהבית

המעשילשלבהצופיםעובריםלמעשהובוקונגרסיםאולם

שהואבקונגרסיםההמוניםאתלסחוףמתחילהרצליותר

שבשנתכךעלהמבקריםלומדיםהשחקןליאורבעזרתמכנס.

שבשוויץבבזלהראשוןהציוניהקונגרסאתהרצלכינס

לנשיאה.נבחרוהרצלהעולמיתהציוניתההסתדרותהוקמהשם

ליאורבוינה."דיוולט"הציוניעיתונואתייסדגםהואזובשנה

טעהגםהרצל
כיאומרתהמרכזשלהחינוכיתהמנהלתסאטלרשלומית

הצעירים.לחבר'הובמיוחדלכולםלפנותהיאשלנו"המטרה

ומצדהעינייםובגובהעכשוויתבשפהאיתםלדברלנוחשוב

לנווחשובכולםשלהואהרצלממלכתיות.עללשמורשני

סאטלרלדברינגיש".יהיהושהמקוםבנוחכאןירגישושכולם

הדרכהשמקבליםבשנהאישאלףכמאהבמקוםמבקרים

המועדחולבימיגםהשנהלאורךפתוחהמקוםשפות.בשמונה

הפנינגיםבמקוםמתקיימיםובחופשותכשבחגיםשישיובימי

חלקרקהואבמרכזהביקורייחודים.ותכניםהפעלותעם

הנוערובניהתלמידיםמרביתהמבקרים.עובריםאותומתהליך

ולומדיםהספרבביתהכנהכןלפניעובריםבמקוםהמבקרים

מןהעוליםהתכניםכיאומרתסאטלרהרצל.שלדמותועל

הביקור"מבחינתנונרחבדיוןשללקיומופתחמהוויםהמרכז

שצריךלדיוןההתחלהרקזובמרכז.האחרוןבחדרמסתייםלא

שאלותמעלהבמרכזוהביקורחזוןאישהיההרצללנהל.וכדאי

כאןשמבקרתבכיתהמדובראםגיל.לכלשנוגעותחינוכיות

זה"איפהשלבכיווניםהדיוןאתימשיךשהמחנךמצפיםאנחנו

שליהתרומהו"מהילהגשים"יכולאניחזון"איזהאותי"תופס

מאיתנואחדוכלהיסודותאתהניחהרצלשהוקמה".למדינה

רלוונטיתשלוהדמותלגבינואומרזהמההבאה.הקומההוא

אתרלפתוחיכולהאנייוםשבכליודעתאנילימינו.גםמאד

מולליקופצתהרצלשלודמותוחדשותשםלקרואאינטרנט

עלאומרהיההואמהחושבתעצמיאתמוצאתואניהעיניים

אנחנושנימצדהחינוך.התרבותעלהיוםהפוליטיקה

ואנחנוטעההואשבהםדבריםגםהיודמותו.אתמקדשיםלא

האחרון".בחדרזהאתאומריםגם

אולסדנהימשיכווחלקםכאןיסתיימומהסיוריםחלק

קבוצהלכלומותאמתבמרכזשמתקיימתאחרתהמשךפעילות

משפחתי.הולדתיוםלעובדיםגיבושתלמידיםחיילים

אירועלכלמקום
בפעילותלצייןשניתןהמשמעותייםהאירועיםאחד

מענייןתוכןלצקתשניסהמימצווה.בתאוברהואבהר

שהואתוכןלהביאבקושיפעםלאנתקלהללולאירועים

לידילהביאיצליחושגםמוסףערךבעלמעניין

כךלחגוגניתןהאירוע.כלתאוחתןשלהיכולותאתביטוי

פרטיבאופןאוהספרביתבמסגרתלקבוצהמצווהבתאובר

עלתחנות31אומ21מורכבתהפעילותוחברים.למשפחה

במדינתבוגרלהיותזה"מהכמושאלותעולותמהןההר

ועוד.לעתיד"ולהסיקמהעברללמודניתן"מהישראל"

יוםבמהלךאויוםחצילאורךלקייםניתןכזאתתכנית
הרצלמרכזלתיירים.חובהביקור

הדרכהלקבלניתןבמרכז

שונותשפותבשמונה

אמהריתאנגליתביניהן

ועוד.צרפתיתרוסית

העובדותהשירותבנות

הכשרהעוברותבמקום

ידעורוכשותאינטנסיבית

אתלבצעבכדיוכליםנרחב

מושלמתבצורהההדרכה

שהעסיקוהשאלות

למעלהלפניהרצלאת

הזהותשנהממאה

אנטישמיותהיהודית

יהודישליחסם

לרעיוןהתפוצות

שלמשמעותההציוני

ודמותהארץישראל

היהודיתהמדינהשל

להעסיקמוסיפות

בימינוגםאותנו

אביטלאוריתצילום

הערה




בחיוך.סאטלרמסכמתלראות"קשה

המשולשהחוט
אליולהביאומומלץלתייריםחובהביקורמהווההמרכז

הראלקודםשמגיעיםמבקריםישמחו"ל.משפחהובניחברים

אחריאוקודםשיבקרוישובנותינובנינוטוביקבריםבוהרצל

בקרבמעוררהללוהתחנותשתיביןהמוזיאוןמיקוםושם.ביד

וכדאיותזכרוןותקומהשואהשאלותהמבקרים

מחשבהומעוררחשובחלקמהווההמוזיאוןוהתממשותו.חזון
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