
אומי
כ־000,5ובובעולם,הגדולה׳יהרצליאנה"אוסף

דיווידבידינמצאהמדינה,לחוזההקשוריםפריטים

משוגעבתורמטורונטו.יהודידיןעורךמטלוב,

בבאזל,במלוןזאבבנימיןשלבחדרוישןהואלדבר
ושילםבשיקגו,תיאודורשםעלספרביתאימץ

ומוצריםמכתביםגלויות,פנקסים,עלעתקהון

שימוריםקופסתועדקריסטלמגביעממותגים:

עלסיפורבזה.מעונייןמטלובלהרצל.קשורזהאם

אגדהויצרשרצהאדם

קליי1צביקה-«

הוצלהגיעאיר
סרדיניםלקופסת

קריסטלולגביע
קלייןצביקה

Cup־21
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יהודי־קנדי,מטלוב,יוויד
מאוהבהין,ועורךפילנתרופ

כדיעדהרצלזאבבבנימין

ה־05ההולדתיוםאתאובססיה.

בניכשלושיםעםחגגשלו

באזל,בעירוחבריםמשפחה
המלכים""שלושתבמלון

הראשוןהציוניהקונגרסבימיהרצללןשבוהמקום

התמונהב־1091צולמהובמרפסתוב־7981,

שלבחדרלנוואני"אשתיהמעקה.עםהמפורסמת

לוחיתשם"קבועהמטלוב.מספר,"117חדרהרצל,

תפוס,לאכשהחדרמיוחד.מקוםשזהושמודיעה

מביניםהםולהצטלם.בולבקרמאפשרהמלון

היסטורי".באתרשמדובר

הגדול"הרצליאנה"אספןהוא(59)מטלוב

היסטורייםפריטים,כ־000,5ברשותובעולם:

המדינה.בחוזהקשוריםשכולםכאחד,ועדכניים

עובריםבירושלים,הרצלבמוזיאוןנפגשיםאנחנו

עלבמקום.החינוכיובמרכזהמוצגיםביןיחר
בןהואכיניכרבארץ,מתגורראינושמטלובאף
ואתההנהלהאתהיטבומכירהזה,במוזיאוןבית

הממותגיםמוצריםלהםמחלקהואהעובדים.

שעליהםגרבייםמעניקהואוליהרצל,שלבדיוקנו
בכל"אניהוקי.שחקןבמדיהמזוקנתהדמותמצוירת

בחיוך.אומרהואהוקי",עלחוליםוקנדיםקנדי,זאת

לשלושואבלליאןנשויטורונטו,תושבמטלוב,

הואיעלשלהשני)"השםויעלאורלינעמי,בנות:

׳אלטנוילנד׳אתתרגםסוקולובנחוםכיאביבה,

עורכיבמשרדשותףהואאביב׳"(.כ׳תללעברית

וההוןהעסקיםהספורט,בתחומיהעוסקגודמן,הדין
בעיר,היהודיבאזורשמתגוררתלמשפחתו,הפרטי.

עמוקחיבורישגדל,שבובאת׳רסטלרחובסמוך
לחיותחלמואבאמצדשליוסבתא"סבאלציונות.

הביתאתמכרוהם1954ובשנתהיהודית,במרינה

כןלפניעודלרמת־גן.ועברובטורונטושלהם
במלחמתלארץחוץממתנדביחיילהיהשליסבא

יהודים־הרבהעםיחדבחטיבהושירתהעצמאות,

קנדים.

$TS1$.יהודיםקנדים$TS1$

$DN2$.יהודיםקנדים$DN2$שקיבלנומהחינוךחלקהייתההציונות
מגיעיםהיינווהלאההשישיםמשנותילדים.בתור

סבאאתלבקרכדיקיץ,בכלכמעטלישראל

וסבתא".

משפחתוה',בכיתההיהמטלובכאשרב־0791,

שליהעברית"לצערישנה.במשךבארץגרהאף

חמישיםכבריורדתשליהרמהמאז.והידרדרההלכה

הספרבביתלמדהואבקנדהצוחק.הואשנה",

שכטרסולומוןרשתשלסקול",דייסינגוג"יונייטד

יהודי.בתיכוןמכןולאחרהיהודית־קונסרבטיבית,

בטורונטואמריקה,בצפוןאחרותלערים"בניגוד

ספרבבתילומדיםהיהודיםמהילדיםניכרשיעור

במוסדותתלמידיםאלפיםכעשרתישכיוםיהודיים.

מטלוב.מספרבעיר",היהודייםהחינוך

לישראלמאחריםיותרמחומרשחייתמניחאני

בח.וגרתבארץשביקרתאחריבפרטולציונות,

לכאן.פיזיקשריותרלישהיהייתכן"נכון,
לישראלהגיעואיתםשגדלתימהילדיםהרבה

תנועתשלקיץמחנהבמסגרת,15בגיללראשונה

ששבארץביקרתי15גילעדאניאבל׳רמה',

הגעתי,1987בשנתשהתחתנתי,מאזפעמים.

הייתהכברשליהגדולהוהבתפעמים,35לישראל

אנחנועלייה,עשתהאילייןאחותיפעמים.23כאן

משתדליםובכללהזמן,כלאותהלבקרממשיכים

שיותר".כמהלכאןלבוא

בהרביקרהואבגילשכברלוהתבררבדיעבד

אותנולקחושלי"ההוריםמשפחתו.עםיחדהרצל

אצלילטפטףהתחילזהאזאולייודע,ומילכאן

ליישאבלעצמו,הביקוראתזוכרלאאנילראש.
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מטלובשלהאוסףמתוךבקנדה".שליבביתכעתשיושבלאומי"אוצר

מהנמצאמטלובשקנהפריטיםבאוסף

פנקסשבכתר":"היהלוםמכנהשהוא
שיירשהיהמ־998ו׳מתכתבכריכתכיס

ליקטהובוחלפסוו,דודשלאשתולפאני,
"החתימהמפורסמים.אישיםשלחתימות

ברלנורדאו,וגםהרצל,שלהיאהראשונה

שם"חתמוואחריםכצנלסוו

%׳

!ר־

המשפחתי".באלבוםתמונה

בעלבאישהתאהבמתיבדיוקזוכרכןהוא
בןכשהייתי,1973"בשנתוהזקן.החלומות

וביקרנובפלורידהמשפחתילטיולנסענו,12

אתרשםהיהההן.בשניםשנפתחבדיסניוורלד,

The hallבשם of presidentsהדמויותעם, עם

כוללתקופה,לאותהעדארה"בנשיאיכלשל

כשחזראטרקציה".ממשהייתהזאתניקסון.ריצ׳רד

מהטיולהחוויהאתלהמירהחליטללימודים

Theלזה"קראנוציונית.ברוחהספר,בביתלהצגה

hall of Zionistsילדיםבהצגההציונים.אולם, אול

ותוךהציונות,ראשישלהמיצגאתלראותבאים
לאחרלחיים.מתעורריםהמנהיגיםהביקורכדי

זאבהרצל,ובהםהאישים,ביןדיבייטערכנומכן

אצלושמורהיוםעדנורדאו".ומקסז׳בוטינסקי

בספרוגםמופיעותואלומההופעה,ותמונותהטקסט

(ColleCollecting ttheDream)החלום"את"לאסוף

בישראל,בילהשלאנערותושלהקיציםאת
הקונסרבטיבית.התנועהשל"רמה"במחנההעביר

כרטיסיליצורהחליטחופשותמאותןאחתבמהלך

יוםלרגלהרצל,שלדיוקנוועליהםלשבתברכה

הרצל,זאבבנימיןלזכרשלום,"שבתלמותו.השנה
לחבריואותםומכרמטלוב,עליהםכתבבתמוז",כ׳

השבת.לפנילזהזהשיעניקוכדידולר,רבעתמורת

לאובססיה,הרצלאצלוהפךכיצדלהסבירכדי
בכלקיצוניתאישיותלי"ישכימטלובמודה

קבוצתשלשרוףאוהדבעברהייתילמשל,נושא.

כלאתוידעתיליפס',מייפל׳טורונטוההוקי

לאורךהקבוצהשלוהתוצאותהסטטיסטיקות
שחקןלמעןהפגנהארגנתיאפילו19בגילהשנים.
מולנעמדנוחבריםוכמהאנילהחליף:שהתכוונו

להביאוהצלחנושלטיםהנפנוהקבוצה,משררי

התפרסםזהתקשורת.למשוךוגםאנשיםהרבה

לקראתהיהודיים".העיתוניםבכלהראשיבעמוד
רוסיהנבחרתנגרקנדהשלההוקינבחרתמשחק

כדיקלפיותבקנדההציבומספר,הוא,1979בשנת

הערה
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רוטלובהחליטהקיץממחנותבאחד

ועליהםברכהכרטיסיליצור)למטה(

למותו.השנהיוםלרגלהרצל׳שלדיוקנו

כ׳הרצל,זאבבנימיולזכרשלום,"שבת

אותםומכרמטלוב,עליהםכתבבתמוז",

שיעניקוכדידולר,רבעתמורתלחבריו
השבתלפנילזהזה

שיצורפוהשחקניםסגלעללהשפיעלציבורלאפשר

הקלפיותכלאתלמלאדאגנוואני"חבריילנבחרת.
לאחררצינו.שאנחנוהשחקניםשלבשמותבעיר

להלשיןכדיהמקומיתלתקשורתהתקשרנומכן
ציבורביחסימדייותרקצתעסקתיכן,עצמנו.על

משמעות".חסריעצמיים

זורח"עוד"אורו

בשיגעוןכנראה,המיר,הואההוקישיגעוןאת
לאחרב־1991,נוסדשלוהעצוםהאוסףהרצל.

שניםעשרותשנפטרשלי,וסבא"היאסבתו.פטירת

בביתלהםהיהברמת־גן.בווילהחיולכן,קודם
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מושקעתמסגרתעםהרצל,שלמאודמיוחדדיוקן
כמזכרת,הזוהתמונהאתלקחתביקשתיומאסיבית.
היהלאבכללשזהראיתיהמסגרתאתוכשהחלפתי

שחולקהדפסאלאמקורי,ציורלאואפילויקר,ציור
אהבווסבתאסבא.1960בשנתהארץעיתוןלקוראי

הואדומות,תמונותאותו".מסגרושהםכך,כלאותו

30עד20"תמורתאיבייבאתרהיוםנמכרותאומר,

דולר".

להגדלתחשובכמקורבהמשךשימשאיביי

כברהאינטרנטהולדתלפניעודאבלשלו,האוסף

המדינה,לחוזההקשוריםחפציםללקטמטלובהחל
בולים,שלבאספןבישראל.ביקוריובמהלךבמיוחד
המוקדשיםכאלהלמצואכדימאמץהקדישהוא
פומביותמכירותבכמה"השתתפתיהערצתו.למושא

דמותועםבוליםבהןוקניתיבישראל,שהתקיימו

הרצלשלדמותועםהיסוד,קרןשלדולר1,000סךעלחובאגרתעתק.סכומיועדבאייבימגרושים

במכירותמטלוב.מספרהעולם",מכלהרצלשל

"הרצליאנה",המושגאתלראשונההכירגםהללו
הרצל.פריטילאוסףשמתייחס

חברעלאחותולוסיפרהבארץמביקוריובאחד

עצוםהרצליאנהבאוסףהמחזיקדרוק,ארניבשם

"אבלמטלוב,אומראוסף",לישהיה"חשבתימשלו.

שאיןהבנתידרוק,שלברשותוישמהכשראיתי
כידרוקהציעמכןלאחרשנהרציני".אוסףלי

שנותמאזשאסףהפריטיםאתממנויקנהמטלוב

גדולים,ארגזיםב־51שרוכזהזה,האוסףהארבעים.
וכןדיוקנו,עםכרזותהרצל,עלרביםספריםכלל
המכוננותלשניםהקשוריםרביםומסמכיםחפצים

אותיש׳העיפו׳הדברים"אחדהציונית.התנועהשל

שהכניסוה־51,הציונימהקונגרסתיקייהמעיןהיה

אפשרלצירים.הרלוונטייםהמסמכיםאתאליה

פריטיםשםושהיומסודרים,היושהקונגרסיםלראות

לאהציוניתההתארגנותשכלמוכיחזהממותגים.

אותיומדויקת.מתוכננתאלא׳חאפרית',הייתה

שלאישייומןהואנוסףפריטוריגש".הרשיםזה

כלעלידובכתביוםמדישמדווחנורדאו,מקס

שמטלובמהבאוסףנמצאעודמקסה.בתו,שלצעד

מתכתבכריכתכיספנקסשבכתר":"היהלוםמכנה

דודשלאשתווולפסון,לפאנישייךשהיהמ־9981,

ההסתדרותנשיאבתפקידהרצלשליורשווולפסון

חתימותפאניליקטההזהבספרוןהעולמית.הציונית

שלהיאהראשונה"החתימהמפורסמים.אישיםשל

שם".חתמוואחריםכצנלסוןברלנורדאו,וגםהרצל,

מהקונגרסיםרבותגלויותכלולותבאוסף

"כדיהראשון.מהקונגרסאחתגםובהןהציוניים,

מיניכלליצורניסההרצלבצירים,השראהלעורר

הקונגרסשלבגלויהלראש.להםשייכנסודימויים
בכותל,מתפלליםשלציורשילבהואמ־7981
מטלובשלבספרבשדה".זורעחקלאיזאתולצד

הציוניהקונגרסעבורב־5091שהופקהגלויהמוצגת

שלמותולאחרשנערךהראשוןהקונגרסהשביעי

צופהכשהואהרצלנראההגלויהשעלבאיורהרצל.

אתוממשיכהבלעדיושצועדתהציונית,ההנהגהעל

הכוכבים,שבעתדגלאתמניףמההולכיםאחדדרכו.
היהודיתהמדינהשלדגלהשיהיהרצהשהרצל

המיוחלת.

הגדול?האוסףעלשילמתכמה

אבלדולר,מיליוןששילמתיפרסמו"בתקשורת

אבללךאומרהייתילזה.להיכנסלאמעדיףאני

לאואניעברית,ללמודהתחילהאשתילאחרונה

צוחק.הואזה",עלמדברשאניתדעשהיארוצה
בתקשורת,ולהופיעלהתראייןמרבהמטלוב

תחביבועלישמעוואוספיםפריטיםשבעליבתקווה

אוהביםהאספניםשרוב"נכוןקשר.איתווייצרו

שליראיונותבעקבותאבלהקלעים,מאחורילהיות

למשל,בדואר.פריטיםלפעמיםלישולחיםאנשים
שםומצאוהוריהםשלהדירהאתשפינויורשים

חודש".בכלפעמיםכמהקורהזהמשהו.

)ירי(ירמיהומד"ררכשהואאחרגדולאוסף

אוסף"זההמובילים.ה"ישראליאנה"מאספנירימון,
עםחלקןלקונגרסים,הזמנותשלסטשםישמדהים:

היואנשיםרוקסטאר.כמושהיההרצל,שלדיוקנו

גםליישהאלה.ההזמנותעללחתוםממנומבקשים

לבתבעצמושלחשהואהרצלשלתמונתועםגלויה

גלויהבאוסף:עודמאבא׳".שלום׳דרישתוכתבשלו,

במרפסתשצולמההמפורסמתהתמונהאתהנושאת

הציוניהקונגרסבמהלךהמלכיםשלושתמלוןשל

שלחתימותיהםשעליה1903משנתוגלויההחמישי,

ואחרים.וולפסוןנורדאו,הרצל,

בעולם,הרצליאנהאספנישלרשמידירוגאין
בימתחרהלאאחד"אףקובע:אבלמטלוב,אומר

בעולםאותושואלשאנימיכלהראשון.המקוםעל

הערה




לאאישיותר.גדולאוסףמכירלאהאספנות

צודק".כנראהאניאזכךעלמערער

שלךבאוסףיקרהכיהפריטמה

אתןאךפריטכלשלהמחיראתלהעריך"קשה

ליישיקרים.שנחשביםלאלהדוגמאותכמהלך

3191משנתהרצליהגימנסיהתלמידישלגלויה

בפלשתינה.הראשונההדוארמערכתשלחותמתעם

מעיןיצירתידיעלכסףלגייסהחליטוהתלמידים

חותמתלהםוהייתהתלאביבבתוךמשלוחיםחברת

דברשלבסופוהרצל'.'אגודתהמיליםעםרשמית

שהטורקיםלאחרהמשלוחיםאתלהפסיקנאלצוהם

נוסףיקרפריטשלהם.הדוארמערכתאתהפעילו

ה02המאהמראשיתגדולקריסטלגביעהוא

חוזההמרפסת.עלהרצלשלדיוקנואתשמציג

זורחת".השמששםירושליםלכיווןמסתכלהמדינה

כמושזהאומכולםיותרעליךשאהובפריטיש

המועדףהילדמיהורהלשאול

פריטישהזו.השאלהעללענותיכולדווקא"אני

העשריםמשנותסרדיניםקופסתבאיביישקניתי

ד"רשל'המותגאתשנושאתהקודמתהמאהשל

מבין.לגמרילאשאניסיפורזהתמונתו.עםהרצל'

חשבהמנורווגיהסרדיניםשייבאהמשיקגוחברה

לציבורדגיםלשווקביותרהטובהשהדרךמהמשום

הלוואיהקופסה.עלהרצלאתלהציגהיאהאמריקני

שחשבוהאנשיםשללראשלהיכנסיכולשהייתי

הצלחתילאהנושאאתשחקרתיכמההרעיון.על

אבלביזארלגמריזההחברה.בעליאתלמצוא

שלבאוסףדומהפריטגילהמטלובזה".עלמתאני

שיוצרההשלושיםמשנותסרדיניםקופסתרימון

יותרהגיונילהרצלהחיבורהפעםאבלבפורטוגל

שתי"אלהישראל.בארץנמכרוהדגיגיםשכן

מיתוגאותועלשחשבוהעולםצידימשניחברות

לסרדינים".

ישנהחדשהשכונה
שםעלציבוריספרביתגםקייםבשיקגו

בשכונתנמצאהוא.4191בשנתשהוקםהרצל

יהודימרכזבעברשהייתההעירבמערבלונדייל

למאה.הגיעבאזורהכנסתבתימספרחשוב

לביתלקרואמהעירייהביקשההיהודית"הקהילה

הרבהכיהתקבלוזההרצלשםעלהציבוריהספר

מהעשוריםהמחזורתמונותבכלשם.למדויהודים

הרבהלראותאפשרהקודמתהמאהשלהראשונים

יהודיים".משפחהשמות

הבמאימטלובשלגיסויצרשניםשמונהלפני

"הרצלהדוקומנטריהסרטאתטלאלאליהישראלי

שלדמותוכיאותולשכנעמטלובמנסהשבושלי"

בפסטיבליהוצגהסרטבימינואנו.גםחשובההרצל

לשיקגוהגיעווכאשרהעולםברחבייהודיקולנוע

הרצלהספרבביתאותולהקריןמטלובביקש

אפרואמריקניםהםתלמידיורובשכיום

הצוותעםודיברנולשם"כשהגענוהנמוך.המעמד

עלנקראהספרביתומדועהרצלמיהוידעולאהם

הספרביתמנהלעםוקבעתיהסרטאתהקרנושמו.

הרצל".שלסיפורואתלולספרכדישאחזור

עםקשרליצורהספרביתביקשהזמןבאותו

התלמידיםבשבילולפרוץמסביבהשכונותתושבי

התחילושהם"ברגעהעוני.שכונתשלהבועהאת

ואחריהספרביתשםשלהסיפוראתלחקור

היהודיתהקהילהעםגםלהיפגשאותםשעודדנו

הספרבביתלהתענייןהחלואנשיםהרבההמקומית

ילדיםטובלאמאודבמצבהיההואאזעדהזה.

הביאוהאחרונותבשניםאךלשםלהגיעפחדו

ביתזההיוםומשתפרים.משתניםוהםחדשההנהלה

גבוהה".ברמהספר

ביןמיוחדקשרנוצרמטלובשלביוזמתו

בית"טמפלהרפורמיהכנסתביתוביןהתלמידים

גייסהשניםשלושלפניסקוקי.בפרוורישראל"

ל044מתנותלקנותכדיתרומותהיהודיתהקהילה

הרצל"כךהמולד.חגלכבודהספרביתילדי

במצבשנמצאתהזאתהאוכלוסייהביןלחברהצליח

מטלוב.אומרהיהודית"הקהילהוביןפשוט

ועוזרהספרביתעםמיטיבהזההחיבור"לשמחתי

ערךבכךשישחושבאניאיכותי.למוסדלהפוךלו

בצרהמישהוכאשרעולםתיקוןיהודי

מוכןהיהודיהעםגזעואועורוצבעמהמשנה

בפרויקטאזבגזעעיסוקהרבהישבשיקגולסייע.

השונות".הקבוצותביןלחיבורמעטתרמנוהזה

לביתמגיעיםשםשצמחאחרמיזםבמסגרת

עד07בניגבריםבעיקרמבוגריםיהודיםהספר

כבר"זאתולטפח.לסייעבשכונהשגדלו

"אנימטלוב.אומרהיהודית"הקהילהשליוזמה

שמחברותהחינוכיותהתוכניותאתמעדיףאישית

המקומיים.הכנסתלבתיהרצלהספרביתילדיבין

ילדיםעםיחדתלמידיםשלסיורלמשליזמתי

מכיריםלאהםהריבשכונה.הכנסתבתיביןיהודים

למוזיאוןאותםלקחנובנוסףהזה.המושגאתכלל

שתיביןיחסיםמערכתלבנותמנסיםאנחנוהשואה.

הרצל".הואהמקשרוהחוטהקהילות

היוםמופיעההספרביתבאתרהראשיבעמוד

"אביפועלו.שלקצרתיאורעםהרצלשלתמונתו

שם.מכונההואכךהמודרנית"הציוניתהפוליטיקה

בסדרכדמותבעיניהםנתפסשהרצלמסבירמטלוב

התנועהמנהיגקינגלותרמרטיןד"רשלהגודל

"בביתהשישים.שנותשלבארה"בהאזרחלזכויות

הרצלשלהאחתגדולותתמונותשתיישהספר

'חולמים'".רואיםהםבשניהםקינג.שלוהאחרת

הדפסעםגומיצמידילתלמידיםהכיןאףמטלוב

"ישהאישיםשנישטבעוהמפתחמשפטישנישל

אגדה".זואיןתרצוו"אםחלום"לי

ייסדתיבטורונטו
בטורונטו.בביתונמצאמטלובשלהאוסףרוב

מקומיותקבוצותמבקרותלעתמעת

אליי"מגיעיםהפרטית.התצוגהאתלראותכדי

שלשליחיםבטורונטוהיהודייםהספרבתיתלמידי

שכרתיועוד.מישראלמשלחותהיהודיתהסוכנות

אניהכול.לישיארגנוארכיונאיםשלשירותיהםאת

הפריטיםאתותמייןשתרכזמערכתליצורמנסה

זהבסוףהרינוספים.וקריטריוניםתאריךסוגלפי

שהכוללדאוגמחויבותמרגישואנילאומיאוצר

יישמר.

בתערוכהמוצגיםשאספתימהפריטים"רבים

הרצללמוזיאוןלכאןהגיעההיאיוליבחודשנודדת.

לאנשיםובמיאמי.בלאסוגאסתוצגהיאובקרוב

חושביםהםישראל.מדינתקמהאיךמושגאיןהיום

אםאבל.8491בשנתמהשמייםנחתהפשוטשהיא

הקונגרסיםעשרותהציוניתהתנועהנסתכל

שהמדינהכדישהתקיימווהקמפייניםהאירועים

ידעחסרמתחיל.הכולמשםותשרודתקוםהזאת

החוסר".אתלהשליםמנסהואני

אחתשלמדריכהבמוזיאוןמסייריםשאנובזמן

ולאהרצלהיהמיהתלמידיםאתשואלתהקבוצות

"הייתימופתע.נראהמטלובלהשיב.יודעיםכולם

איןתרצו'אםהמשפטאתויאמצושיכירורוצה

האישיים"בחייםגםכאומהרקלאאגדה'

מהאתועשה'לךשמשמעותהגישה"זואומר.הוא

עללחלוםהתחילכשהרצללעשות'.חולםשאתה

הואאבללקרותיכולשזהחשבמייהודיתמדינה

כעיתונאידיןכעורךשלוהכישוריםכלאתניצל

הציונות.ואתהיהודיהעםאתלקדםכדיוכמחזאי

כישוריםלכולכםהצעירלדורחשובמסר

הרצלמרכזבכנסמטלובשלהרצאהשלם.בנייןלהקיםיצטרכוהפריטיםאתלהציגכדי

מאודמיוחדדיוקןהיהשליוסבתא"לסבא
ומאסיבית.מושקעתמסגרתעםהרצלשל
כמזכרתהזוהתמונהאתלקחתביקשתי
בכללשזהראיתיהמסגרתאתוכשהחלפתי

מקוריציורואפילויקרציורהיה
הארץעיתוןלקוראישחולקהדפסאלא
כךאותואהבווסבתאסבא.0691בשנת
אותו"מסגרושהם

5191משנתבברוקליןכנסתמביתתמונהשעברה.המאהבראשיתבוהתגאוארה"בקהילות
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הסתיים".לא

שכבריהודיםאמריקניםלצעיריםאומראתהמה

חיובירעיוןבציונותרואיםלא

לאלאנשיםלגרוםמבקשאנישלי"בתצוגות

אומראניבישראל.מהמצבמתוסכליםלהיות

תברחואלשקורהמהעםבעיהלכםישאםלהם

לרשותכםהעומדיםהכליםאתנצלואלאמהציונות

להשפיע".כדי

שלמהליקוטיצאמההאוסףלגבישלךהחזוןמה

האלהההיסטורייםהפריטיםכל

זהואומרחוזראניהרבה.שעולהשאלה"זו

אבלבקנדהשליבביתכעתשיושבלאומיאוצר

לכןהשראה.ממנוישאבושאנשיםהיאשליהמטרה

היהודיהעםלמוזיאוןפריטיםמיניכלהשאלתיגם

רוצההייתינוספים.ולמקומותהתפוצותבבית

מוכןשיהיהלמקוםמסויםבשלבהאוסףאתלתרום

אותםשישמרלארכיוןלאהפריטיםכלאתלהציג

מוזיאוןליו"רגםאמרתילדברים.גישהשתהיהבלי

מעדיףשהייתילביאעליזההרצל

כן".לפניזאתלעשותאלאשאמותלחכות

כלאתלקבלשמחההייתהכילוהשיבהלביא

חדשבנייןלהקיםייאלץהמוזיאוןאךהפריטים

מוכניםשהםהרצלבמוזיאוןלייגידו"אםבשבילם.

אותו"להעניקאשקולכולוהאוסףלהציג

האלההמוצגיםאתלתרוםזכות"זאתמטלוב.אומר

הואמשהו".מהםוילמדואותםיראואנשיםאם

מהקוראיםאחדבעצם"ואוליומחייךרגעחושב

0005לכלבנייןהרצלבהרלבנותמוכןיהיהשלכם

להצעות".פתוחאניהפריטים

li.oc.nohsirrokamnakoydלתגובות

ממנולכםשאכפתמשהולמעןבהםתשתמשו

היהודי".העםלטובתגםיהיהשזהוהלוואי

האוטופיהרומאןאלטנוילנדאתמזכירמטלוב

לאחרלאורשיצאבספרב2091.הרצלשפרסם

הממשיחזונומתוארישראלבארץהרצלשלביקורו

"החלקכאן.לקוםהעתידהיהודיליישובבנוגע

שללהצלחתההסיבותעלמדברהספרשלהאחרון

אומרקיימת"הייתהלאשאזהיהודיתהמדינה

הרוחבגללזההאםקרהזהאיךשואל"הואמטלוב.

אנשיםאלוהיםבגללהמדעבגללהאנשים

מיתוסישמאוד.רוחניהיהשהרצללכךמודעיםלא

למשפטעדליהדותומודעהיהלאשהואשאומר

חגגהרצלנכון.לאפשוטוזההמפורסםדרייפוס

הציוניהקונגרסלפנילתורהעלהואפילומצווהבר

אתלולתרגםצריכיםשהיונכוןבבאזל.הראשון

הרצלמרגשת.כחוויהזאתמזכירהואאבלהברכה

שהיהספקואיןלדתכבודהיהאבלדתיהיה

ישראל".לארץבחזרהדתיאלמנט

שאףהרצלמטלובאומרהמדינהלהקמתמעבר

לאהואהציונות"רעיוןלציונותקומהעודשתהיה

החזוןמופת.חברתשלאלאאדמהחלקתשלרק

ישראלשמדינתמאליומובןלאנשלם.לאאךתם

רקיהיהזההעולםשליהודיאסוראבלכיוםקיימת

עודהציוניהפרויקטבעינייצרה.בעתמפלטמקום

קופסתבאיביישקניתיפריט"יש
המאהשלהעשריםמשנותסרדינים
של'המותגאתשנושאתהקודמת
משיקגוחברהתמונתו.עםהרצל'ד"ר
חשבהמנורווגיהסרדיניםשייבאה
לשווקביותרהטובהשהדרךמהמשום
אתלהציגהיאהאמריקנילציבורדגים
ביזארלגמריזההקופסה.הרצל
פריטגילהמטלובזה".עלמתאניאבל
השלושיםמשנותסרדיניםקופסתדומה
הדגיגיםהפעםאבלבפורטוגלשיוצרה

בארץנמכרו

שנמכרוהרצל"ל"סרדיניםפרסומתהרצליאני.מיתוג
הרצל""ד"רהשימוריםקופסתמימיןבארץ.

שהיהלכךמודעיםלא"אנשים
עםהרצלמאוד".רוחניאדם
מנדלשטםעמונאלמקס
3091אוסטריה
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