
בהרצה הצגות
אחות צוין נן אם אלא - 20.30ב־ ההצגות כל

הכלבים בית ■
 רובי־ ועיוד שוטן-גושן יואב מאת לימין. בית ת׳

 גנב". אש"מוטקה שלום של ספרו ע״פ נשט״ן
 הם היחידים כשחבריו כל, בחוסר שגדל מוטקה

 לזנות נדי נודד לקרקס מצטרף העיירה, כלבי
 ולברוא בגורל למרוד מחליט חמה בארוחה

 העולם על החולש כגנגסטר חדשים ח״ם לעצמו
 חני/ תום וודברג, אגם עם ורשה. של התחתון

 מתי רובינשטיין. עיוד ב״ם ועוד. טפיאוו שלומי
 ),21.00 18.00(שבת ),21.30(שיש׳ ואיפה:
ת״א. א"׳ מוזיאון

שמדיפוס אדיפוס ■
 ובבימויה. זילברג דפנה מאת "דישפיל. ת׳

 קסמים למופע יוצא יורק מניו יהודי דין עורן
 התעלולים באחד הביקורתית. ואמו ארוסתו עם

 מתנדבת והאם מהקהל מתנדב הקוסם מבקש
 להיעלם, לאם גוום כשהקוסם במופע. להשתתף

 עם מאושר. או עצוב הוא האם יודע לא הבן
 וודימון מוניקה ד״טש-שנ׳ הילית גולן, עופר
ו״ג; ואסל אולם ),20.00(א' ואיפה: מת■ ועוד.

 היכל ),20.00(נ' וחובות; העם בית ),20.00(ב׳
.מוצקין קוית התיאטרון

 ת׳ ב', ),20.30,11.00(א׳ ),21.30( שצ״ש
★★★★ ח״ם. קריית הצפון

אמר! הרצל ■
 מדינת של סיפורה חן. רוע׳ מאת גשו. ת׳

 המדינה חוזה של האוטופי חזונו פ׳ על היהודים
 הסטאוט^ האם העגומה. המציאות מול אל נבחן

 דוד, הנר׳ קלסר, גלעד עם צלח? הרצל של אפ
 ואיפה: מתי ארז. ניר ב״ם ועוד. וסיוק רות

ת״א־יפו. גשר ת' ),20.00(א' ש, מוצ שיש׳,

מחמד חיית ■
 מנסה הנח ובו. פרנסים מאת ליסין. בית ת׳

 שהוא קויסטין, הדעתנית לאשתו להוכיח
 יוצאת מתנה הבאת ידי על אותה הב1א באמת

 נת׳ נבון, דב הויברנו, רמי עם זהב. דג דופן,
 ואיפה: מתי אופיר. אלון ב״ם גוז. וירדן קלוגר
 א׳־ב', ),18.00( שבת ),21.30,11.00(שיש׳

ת״א. אמריקה ציוני בית

בוחרים !3 משפוחה ■
 "דיש בעברית ומילים שירים של ערב "דישפיל.

 וזיכרונות רגעים שונות בזוויות המאירים ולדינו,
 כל אם שנם להוכיח ומנסים ואמא, אבא מבית
 שכולנו הרי אחות, מתפוצה מגיע מאיתנו אחד

 נתן אסנר, האחים אהרון, שלומית עם משפחה.
מוצ״ש ואיפה: מתי ועוד. ב״ם) דטנו(שגם

 היכל ),20.00(נ׳ א; ת׳ החייל בית , )21.00(
ה׳ רעננה; לבנים יד ),20.00(ד׳ נתניה; התרבות

ציונה. נס התרבות היכל , )20.00(

מת או חי ־ נפוליון ■
 נפוליאון הקיסר אלוני. ניסים מאת החאן. ת׳

 את לתקן ומנסה המתים מעולם חוזר בונפרטה
 לרוסיה. הפלישה - בחייו שעשה הגדולה הטעות

 ברחבי המפזרים שדים רודפים בעקבותיו אן
 הוא אותם הנערץ, המנהיג של כפילים אירופה

 עם מטרתו. את להנשים שיוכל לפני לחסל ח״ב
 אוד׳ ב״ם ועוד. וון ניר צ׳רנו, אריה שפריר, ארז

 א׳־ב', ),21.00( שצ״ש ואיפה: מתי משה. בן
׳־מ. החאן ת'

a פילומנה
 פילומ־ פיליפו. דה אדוארדו מאת הבימה. ת׳

 r מגלה חזקה, אן פשוטה נפוליטנית אישה נה,
 שנה וחמש עשרים כבר חיה היא שעמו שהגבר
 מתוחכמת, מזימה וווקחת אותה, לעזוב מתכוון

 גולדשטיין, לישר עם לעד. אליה אותו שתכבול
 . פינקוביץ רוני ב״ם ועוד. ו״זו דב דטנר, נתן

 ),20.00,11.00(נ' ),20.00(א׳־ב' ואיפה: מתי
ת״א. הבימה ת׳

 של עלילותיו - רדיופליי י
קים פטריק הקאראטה איש

 האלמותי סיפורו בקו. נועה מאת החנות. ת
 הגיבור, האמריקאי המרגל קים, פטחק של

 שחקנים שלושה שבו ח׳, רדיו כתסכית מוגש
 מייצרים וכן הדמויות כל את מגלמים ומוזיקאי
 נעם עם הקוליים. האפקטים את בעצמם

 נבאי. ושרון בקר נועה קוצ׳ר, נזיה רובינשטיין,
 ),21.00( מוצ״ש ואיפה: מתי מרום. שחו ב״ם

ת״א. , 72 הרכבת רח' הבסקולה

וצות הצגות
Love Love Love a

 קומית דומה בוטלט. מ״ק מאת הבימה. ת'
 הפרחים ילדי דור בני בחטי, זוג אחו העוקבת

 אסנת עם .63 גיל ועד 19 מגיל ,60ה־ שנות של
 ב״ם ועוד. מדציאנו שפי דונט, יואב פישמן,

 משפחתיות דרשת לחובבי מיועד: קפטן. משה
 ומשוחק מוגש, מצחיק, לסיגום: בין־דוחות.

 של העומק על מתגבר המסו אם גם היטב,
 שצ״ש ),12.00(שיש׳ ואיפה: מתי הדמויות.

★★★★ ת״א. הבימה ת' ),21.00(

a לאחוב נדע אם
 המציג תיאטרלי־שזיקל׳ ערב באו־שבע. ת׳

 והזמר, המשורר של הפנימי עולש בתון מסע
 כמו אלמוות בני שיחם שכתב בול, ז׳אק

 עשרים'. בת ויאהבה מכאן׳ תלכי ׳אל ׳מדלן',
 דקה עלאא ו״נברג, מיכל קריאף, אמיר עם

 שאנסונים לחובבי מיועד: ניב. רפי ב״ס ועוד.
 אחד שכל למרות לסינום: צרפתיים.
 בכללותו השפע היטב, מבוצע מהשירים

 שצ״ש ואיפה: מת• דרמטי. שדרה חוט חסר
*★* ב״ש. ת' ),21.00(

a השלישית הקומה
 T ׳׳עפ" אננל־מחרז, דפנה מאת ליסין. בית ת׳

 המחאה של הקיץ רקע על נבו. אשכול של ספרו
 למפגינים מצטרפת בדימום שופטת החברתית,

 אדם אל שם ומתוודעת ברחובות, הצעירים
 שעזב בנה, עם מחדש אותה המפגיש מסתורי

 אליאן־ יונה עם אביו. עם סכסוך עקב הבית את
 מאיה ביימו ועוד. שלדנו יורם דו, אילן קשת,

 דרשת לחובבי מיועד: ניקוליבסק׳. ואלה ניצן
 הסיפור בין מעניין שילוב לסיבום: חברתיות.

 כל של קולח וביצוע החבות׳ לסיפור האישי
 מייצרים אליאן־קשת של בראשותה הצוות
» ואיפה: מתי למחשבה. ומגרה מוגשת הצגה

קיץ ליל חלום י
 ארבעה ש״קספיו. וויליאם מאת החאן. ת׳

 מסובנים אהבה ביחסי ביניהם הקשורים צעירים
 ביער הקשוחים אתונה מחוקי מפלט מחפשים
 שחקנים של ובחבורה בפיות פוגשים ושם מכושף,
 שפריו, אח עם הצגה. להעלות המנסים חובבים

גול שיו ביימה ועוד. וולף אריאל אליעזווב, נטלי
 לסי־ .קלאסיות קומדיות לחובבי מיועד: דברג.
 ופיזית אנרגטית צעירה, בהפקה ש״קספיו נום:

 תמיד ולא הדמיון, את לגרות שמתאמצת מאוד,
 למופע הטקסט שבין באיזון נכון לפגוע מצליחה
★★★ ׳־ם. החאן ת׳ ג', ואיפה: מתי הבימתי.

בטיגיכם כטוב י
ש״קספיו. ויליאם מאת הקאמרי. ת׳

K/ קסום, ליער בורחות סיליה, הטובה, ^ וחברתה לבן, המחופשת היפה, רוזלינד 
 העולם בפני מפלט מקום המשמש

משע דמויות מיני כל יפגשו הם שם האכזר.
 אמת. אהבת זו מה וילמדו רציניות, וגם שעות

 שמואל מ״נוט, דנה סלקטו, שוו אולה עם
 לחובבי מיועד: משה. בן אוד׳ ב״ם ועוד. וילוז׳נ׳

 עכשווי ש״קספיר לסיכום: קלאסיות. קומדיות
 ומבריק, שנון תרגום ומהנה. איכותי בטעם
 וב־דמיון ובימוי הצוות, כל של נהדר משחק
 מתי אמיתי. לתענוג הזו ההצגה את הופכים
,18.00(שבת ),21.00,12.00(שיש׳ ואיפה:
★★★★★ ת״א. הקאמרי ת׳ א', , )21.00

a .ג׳ני? טם טושים מר
שהתא זקנה ויילד. ר. דונלד מאת הבימה. ת׳

 ופוצחת בתלם ללכת מסרבת 75 בגיל למנה
 ליבם למגנת וסוערים חדשים ח״ם של בחגיגה

 קניג, ליא עם משפחתה. בני ושאו בנותיה של
 מיטל־ הלל ב״ם ועוד. מעוז מאיה קידו, דבורה

 סנטימנטליות. קומדיות לחובבי מיועד: פונקט.
 קניג למדי, שטחי הוא המחזה אם נם לסיכום:

 ליפול שלא שאי־אפשו מנצח צוות הם וקידו
,11.00(ב׳ ),20.00(א׳ ואיפה: מתי בקסמו.
★★★ ת״א. הבימה ת׳ , )20.00

a לבר נכנט אחד סוס
 גרו־ דויד של ספרו עפ"׳ הקאמרי. ת׳

s/ .ואבנו לבינסון מינה לבמה: עיבוד סמן 
 דובלה של הסטנד־אפ מופע עמוס. בן ^

 בנתניה תעשייה באזור במרתף ג'׳,
 דרור עם מצמררת. תפנית ותופס משליטה יוצא

 זקס יגאל נוניט־שבא, איה ב״ם), קרן(שגם
ישרא ח״ם סיפורי לחובבי מיועד: ירום. ויוסי
 לסיפור ורגיש אינטליגנטי עיבוד לסיכום: .ליים
 מייצרים קרן, דרור של נפלא וביצוע גווסמן של

 ואיפה: מתי ביותו. ומרגשת מטלטלת הצגה
 ),21.00,18.00(שבת ),21.00,12.00(שיש׳
★★★★★ ת״א. הקאמרי ת׳ ),21.00(א׳־ג׳

פרקים בשלושה אהבה סיפור ■
TT* .שנים פ״רםט״ן.ישש האווו׳ מאת הבימה 

 כדואג השפיע ׳הודי־אמויקא׳ הומו של מחייו
 על סיפורים שלושה באמצעות מוצגות קווין

 ובני חברים עם ומצחיקים טעונים מפגשים
 עם אמו. עם המורכבים יחסיו ובמרכזם משפחה,

 מיכאל׳ קם/ובקה מיק׳ בלין, ריק׳ גרשון, שרדי
 על דומות לחובבי מיועד: דטנו. נתן ב״ם ועוד.

 היטב עשוי קצבי, לסיכום: הסוגים. מכל יחסים
 ג׳ ואיפה: מתי ומרגשת. קלילה בצורה ומשוחק

★★★★ ת״א. הבימה ת׳ ),20.00(

a המלד דוד ספר
 שטפן של ספרו עפ"׳ תן רועי מאת גשו. ת׳

 היסטוריון לארמונו מזמין המלן שלמה ה״ם.
 את להבין מנסה וזה אביו, של ביוגרפיה כתוב6ו

 באמצעות המלן דוד של החידתית אישיותו
 פרידמן, אלון עם ביותו. לו הקרובים עם ואיונות

 אריה. ׳בגני ב״ם ועוד. תבור׳ דורון ליאון, מיק׳
 על המבוססות אירוניות דומות לחובבי מיועד:

 בתפקיד מצוין פרידמן לסיכום: התנ״ן. וי1יפ0
 הצגה אריה, ׳בגני הבמאי, בנה ומסביבו הראשי,

 ואיפה: מתי ומגרה. אלגנטית אינטליגנטית,
★★★★ ת״א־יפו. גשר ת׳ ),20.00(ב׳־ג׳

a החיים טלובי
 וקלוד בובליל אלן מאת הבימה. ת׳

K/ ויק־ מאת הרומן פ׳ על שונבוג, מישל
שנאסר ולז׳אן ז׳אן של סיפורו הוגו. טוו ,דדל,
י 1 . , אהבנו ניכרות שני גניבת על שנה 19 למשך

 תחת חדשה לדון יוצא שחוורו ולאחר לחם,
 ממשין עברו אך עיר, לראש והופן בדויה זהות

 חנה קושניר, אבי דדון, אמיר עם אותו. לרדוף
 מיועד: קפטן. משה ב״ם ועוד. קם לסלאו/מיקי

 הפקה לסיכום: וציניים. זמר מחזות לחובבי
 ומלאת דינמית בצורה שבוימה ביותו מרשימה

 ובראשם מעולה, שחקנים־זמוים צוות עם מעוף
 ואיפה: מתי ביותו. ומפעים מוגש המופלא. דדון

★★★★★ ת״א, הבימה ת׳ שצ״ש,

a לאהוב פשוט
 מחזמר שסקוביץ׳. שלמה מאת הקאמרי. ת׳

 שני בין וסוער תמים אהבה סיפור המספר
 שבין בתקופה המתרחש תל־אביבים צעירים

 ומלווה כיפור יום למלחמת הימים ששת מ־לחמת
 ושאו חנון שלום א״נשט״ן, אריק שיו׳ במיטב

 זהבי, עוז עם התקופה. של הגדולים הזמרים
דדי ביימה ועוד. טפרסון עידית תדהר, אליאנה

 נוסטלגיים. זמר מחזות לחובבי מיועד: ברון.
 היטב, עובדים והריקודים השירה קטעי לסיכום:

 שטחיות. קצת והדמויות שבלונית העלילה אבל
 בידור מעמיקה. לא אן מהנה הסופית התוצאה
 ,12.00(שיש׳ ואיפה: מתי היטב. עשוי נוסטלגי
הקאמ ת׳ א׳-ג', ),21.00,18.00(שבת ),21.00

★★★ ת״א. רי

עמוד 1



 120 כאלה: לחגיגות שיזכה לחזות יכול היה המרינה חוזה אם ספק
 בהרצליה החורש בסוף ייערך הראשון, הציוני הקונגרס אחרי שנה
 רגע • הרצל זאב בנימין של ופועלו לחייו כולו שמוקדש מיוחד ערב

 הצילום לשחזור יחד יתכנסו שמו על שנקראים ישראלים 120 השיא:
היהודים מדינת את ייסר שבה - בבזל המלון ממרפסת המפורסם

גליקנוו איתן

 שלושה בעוד חוזרת: ההיסטוריה בותיי,
 הציוני לקונגרס שנים 120 במלאת שבועות,
 בהרצליה האוויר חיל בבית ייערף הראשון,

במס הרצל. זאב לבנימין בולו שמוקדש ערב *
 הרצל של שמו על שנקראים מי בל מוזמנים החגיגות גרת

 השתתפות להם שתבטיח המוקדמת להרשמה להצטרף
 האיקו־ התמונה שחזור להיות צפוי השיא רגע באירוע.

 המוזמנים 120 עם - בבזל המלון ממרפסת הרצל של נית
שמו. על שנקראים שייבחרו

 31ל־ 29 בין בבזל התקיים הראשון הציוני הקונגרס
 הלאומית ההתעוררות בעקבות נערך הוא .1897 באוגוסט
 ספרו פרסום אחרי באירופה הרצל של רעיונותיו שהולידו
 מדינות, 17מ־ צירים 197 בו השתתפו היהודים״. ״מדינת

 סוקולוב נחום אוסישקין, מנחם העם, אחד נורדאו, מקס בהם
 הארץ. רחבי בכל רחובות בשמות שמונצחים מנהיגים ועוד

 הרצל הציונית. התנועה הולדת את למעשה מסמל הקונגרס
בלבד. 44 בן כשהיה ,1904ב־ לעולמו הלך עצמו

 מופע יכלול באוגוסט, 24ב־ שיתקיים המחווה, אירוע
 הוא גושן. תיאטרון בהפקת "הרצל" ההצגה ואת מוזיקלי

 מנכ״ל פדלון, משה הרצליה עיריית ראש במעמד ייערך
 וסגן מקום וממלא ברנד יגאל בישראל הציונית המועצה

הגואל. יעקב העולמית הציונית ההסתדרות יו״ר
 שנפצע ),58(ביטון הרצל נמצא להגיע שמתכוונים אלה בין
 בקו באוטובוס נוהג בעודו אותו שדקר במחבל כשנלחם קשה

 משואה להדליק ונבחר ,2015 בינואר בתל־אביב דן של 40
על כמובן הרצל השם את "קיבלתי האחרון. העצמאות ביום

 עשו שנולדתי "אחרי מספר. הוא המפורסם", הרצל של שמו
 התכוון אבי בצפת. יוחאי בר שמעון רבי של בקברו ברית לי

 מיוחד בשם לי לקרוא רצה הגדול אחי אבל שמעון, לי לקרוא
 אבי יהודית. מדינה להקים שחלם האיש - הרצל את והציע
ביטון". שמעון הרצל לי לקרוא בו־במקום החליט

 לשעבר, האוויר חיל מפקד בודינגר, הרצל (מיל׳) אלוף
 להכיר. זכה לא שאותו סבו, של שמו את קיבל שהוא מספר
ברו השנייה העולם מלחמת במהלך נרצחו ומשפחתו "סבי

 שם על ייקרא אני, כלומר הבכור, שבנו החליט ואבי מניה,
 בשם לבנו קרא השואה, את ששרד אבי, של אח גם אביו.

 ולהכיר ולפגוש בהרצליה לכנס להגיע מאוד אשמח הרצל.
הזה". המיוחד בשם שנקראים אנשים עוד

 לשבעה וסב ילדים לשלושה אב ),64(וענונו הרצל גם
 "המשפחה היוזמה. על לשמוע התרגש מטירת־כרמל, נכדים

 כדי הרצל לי לקרוא החליטו וההורים ממרוקו, הגיעה שלי
 כאלה היו ההיא בתקופה לישראל. שלנו העלייה את לציין

 ואפילו זאב או בנימין שלהם לילדים קראו התלהבות שמרוב
 הכנס גדולה, בגאווה הזה השם את נשאתי תמיד זאב. בנימין

מאוד". מרגש אירוע בטח יהיה בהרצליה
 )67(עפרוני הרצל ואחות, אח מתגוררים בטירת־כרמל

חו של זכרו את להנציח שניהם שזכו ),64(קסטרו והרצליה
 סיפרה בגאווה", שלנו השמות את נשאנו "תמיד המדינה. זה

אתמול. הרצליה
 אנשים עם מפגש להתקיים שהולך לגלות מרגש "מאוד
 חבר יהודה, הרצל סיכם הרצל", שלי, המיוחד בשם שקרויים

 הסקוטי בבית־החולים "נולדתי בקריית־אתא. העיר מועצת
 לי בחרו בבית־החולים ועוד התלבטו לא בכלל והוריי בטבריה,

המרפסת". על ולצילום למפגש שאגיע ספק לי אין השם. את
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 למשבר נקלע ,1011 המאה בסוף החי צעיר מחזאי
 צעירה באצילה מתאהב הזמן ובאותו חמור נתיבה

 מיכאל עם הבמה. קרשי על לשחק החולמת
 קפטן. משה ב״ם ועוד. אבני אק׳ גד דניאל אלוני
אור־עקיבא. התרבות היכל ד׳־ה', ואיפה: מתי

nm הצגות

גויעקב ש•

בהוצה הצגות
אחרת צוין כן אם אלא - 20.30ב־ ההצגות כל

אמר! הרצל ■
 מדינת של סיפורה חן. רוע׳ מאת גשר. ת׳

 המדינה חוזה של האוטופי חזונו פ׳ על היהודים
 הסטארט־ האם העגומה. המציאות מול אל נבחן

 דוד הנר׳ קלטר, גלעד עם צלח? הרצל של אפ
ג׳־ה׳ ואיפה: מתי ארז. ניר ב״ם ועוד. רסיוק רות

ת״א־יפו. נשר ת׳ ),20.00(

מחמד רויית ■
 מנסה הנר׳ ובר. פרנסים מאת ליטין. בית ת׳

 שהוא קריטטין, הדעתנית, לאשתו להוכיח
 יוצאת מתנה הבאת ידי על אותה אוהב באמת
 נת׳ נבון, דב הויברגר, רמי עם זהב. דג דופן,

 ואיפה: מתי אופיר. אלון ב״ם גוז. וירדן קלוגר
א. ת' אמריקה ציוני בית ה',

בוחרים כן משפוחה ■
 "דיש בעברית, ומילים שירים של ערב "דישפיל.

 וזיכרונות רגעים שונות בזוויות המאירים ולדינו,
 אחד כל אם שנם להוכיח ומנסים ואמא, אבא מבית

 משפחה. שכולנו הרי אחרת, מתפוצה מגיע מאיתנו
 דטנר(שנם נתן אסנר, האחים אהרון, שלומית עם

נהריה. התרבות היכל ה', ואיפה: מתי ועוד. ב״ם)

מת או חי - נפוליון ■
 בונפ־ נפוליאון הקיסר אלוני. ניטים מאת החאן. ת׳

 הטעות את לתקן ומנסה המתים מעולם חוזר רטה
 אן לרוסיה. הפלישה - בחייו שעשה הגדולה

 אירופה ברחבי המפזרים שדים רודפים בעקבותיו
 לחסל ח״ב הוא אותם הנערץ, המנהיג של כפילים

 שפריר, אח עם מטרתו. את להגשים שיוכל לפני
 מתי משה. בן אוד׳ ב״ם ועוד. רון ניר צ׳רנר, אריה

׳־ם. החאן ת' ה', ),20.30,17.30(ד׳ גי, ואיפה:

מאוהב שייקספיר ■
 וטום גורמן מארק מאת תסריט עפ"׳ הבימה. ת׳

ש״קספיר ויל הול. ל׳ לבמה: עיבוד סטופארד.

Love Love Love ■
 קומית דרמה ברטלט. מ״ק מאת הבימה. ת׳

 הפרחים ילדי דור בני בריטי, זוג אחר העוקבת
 אסנת עם .63 גיל ועד 19 מגיל 60ה־ שנות של

 ב״ם ועוד. מרציאנו שפי דונט, יואב פישמן,
 משפחתיות דרמות לחובבי מיועד: קפטן. משה

 ומשוחק מרגש, מצחיק לסיכום: בין־דוריות.
 של העומק על מתגבר המסר אם גם היטב

,11.00(ה׳ ),20.00(ד' ואיפה: מתי הדמויות.
★*★* ת״א. הבימה ת׳ , )20.00

לאהוב נדע אם י
 מטע המציג תיאטרלי־מוזיקל׳ ערב באר־שבע. ת׳

 ברל, ז׳אק והזמר, המשורר של הפנימי עולמו בתוך
 תלכי אל נמו'מדלן׳ אלמוות בני שירים שנתב
 מיכל קריאף, אמיר עם עשרים׳. בת ויאהבה מכאן׳

 מיועד: ניב. רפי ב״ם ועוד. דקה עלאא ו״נברג,
 שכל למרות לסיכום: צרפתיים. שאנסונים לחובבי

 חסר בכללותו המופע היטב מבוצע מהשירים אחד
 התרבות היכל ד', ואיפה: מתי דרמטי. שדרה חוט

★★* ב״ש. ת׳ ),21.00 17.00(ה׳ כרמיאל;

אקווריום ■
 תיאטרון ובבימויה. ברודצק׳ רוני מאת חיפה. ת׳

 המציג בליפטינק טקסטים בשילוב תנועה
 אמנותית שחייה נבחרת של נפולה מציאות

 זקנים וחבורת בבריכה למופע המתאמנת
 החיים, על ומדברים ברינה באותה השוחים

 ארז אור קרן עם ומחלות. סקס המשפחה
 תיאטרון לחובבי מיועד: ועוד. גרט׳ חן ביטון,

 אבסורדי משעשע, לסיכום: הומוריסטי. ניסיוני,
 של הנפרדים הערוצים מוזרה בצורה ומפתיע.

 ויוצרים לבסוף מתחברים הבימתית התקשורת
 ואיפה: מתי חמלה. ומעוררת חזקה אמירה
*★★* חיפה. ת׳ )21.00( מוצ״ש

מייל גרין ■
רובינשטיין עירד מאת באר־שבע. ת׳

סטיבן של ספרו פ׳ על ב״ם) (שגם
 בבית למוות הנידונים לאגף קינג. 'דלל,
י י. אהבנו  שהורשע חדש אסיר מגיע שמור כלא
 עד אן ילדות, שתי של אכזריים ואונם ברצח
 הרבה שלו והסיפור שהאסיר מתברר מהרה

 עם בתחילה. ששיערו ממה מורכבים יותר
 ועוד. אביטל איצ׳ו קריאף אמיר צ׳רצ׳׳, יונתן

לסי על־טבע״ם. מתח סיפור׳ לחובבי מיועד:
 נהדר ביצוע מחשבה. ומעורר אפל חזק, כום:

 בתפקידים וזוהר קריאף ובעיקר הצוות כל של
 ד', ואיפה: מתי מרתקת. התוצאה הראשיים.

***** אתא. קרית מתנ״ס

להיגמר חייבת ההצגה ■
 סא״ר ונתן ג לואים, הנר׳ מאת ליסין. בית ת'

 מתח הצגת של הבכורה ערב שילדם. והנר׳
 שאפתנית שחקנים להקה ביד׳ המועלית חדשה,

 ביום, אחרת עבודה נס יש מחבריה אחד שלכל
 עופרי אמית נעמה עם להשתבש. מתחיל הכל

 משה. בן אוד׳ ב״ם ועוד. ברנם לירון ביטרמן,
 בידור הצגת לסיכום: קומדיות. לחובבי מיועד:

 או חברתית לאמירה ׳ומרה שום בלי מטורפת,
בטי ומצחיקה היטב עשויה אבל גבוהה, אמנותית

,18.00(שבת ),21.30(שיש׳ ואיפה: מתי רוף.
**★★ ת׳יא. החייל בית ).10.00( א )21.00

היירספריי ■
 ותומס או׳דונל מארק מאת הפקות. מימון מאור

 סקוט פזמונים: ש״מן. מארק מוזיקה: מיהאן,
 שיער עם לה1גד נערה או׳דונל. ומארק (ויסמן

 חייבת שהיא מחליטה גדול יותר עוד וחלום גדול
 זאת ועושה טלוויזיונית, ריקודים לתוכנית לפרוץ
 עידו קלינשט״ן, משי כהן, איציק עם בגדול.

 לחובבי מיועד: וגנר. שוק׳ ב״ם ועוד. רוזנברג
 אם גם לסיכום: אופטימי. מסר עם זמר מחזות
 שההצגה ספק אין ושבלוני. שטחי קצת המחזה
 צבעונית. קצבית, הפקה חזק. עובדת וגנר שבנה

שיש׳ ואיפה: מתי היסב. ומשוחקת מקפיצה
 לאמנויות המשכן )21.00( מוצ״ש ),21.00(

★**★ ת״א. האופרה בית - הבמה

הש׳לישית הקומה י
 יעפ״ אננל־מחרז, דפנה מאת ליסין. בית ת׳

 המחאה של הקיץ רקע על נבו. אשכול של ספרו
 למפגינים מצטרפת בדימום שופטת החברתית,

 אדם אל שם ומתוודעת ברחובות הצעירים
 שעזב בנה, עם מחדש אותה המפגיש מסתורי

 אליאן־ יונה עם אביו. עם סכסוך עקב הבית את
 מאיה ביימו ועוד. טולדנו יורם דר, אילן קשת

 דרמות לחובבי מיועד: ניקוליבסק׳. ואלה ניצן
 הסיפור בין מעניין שילוב לסיכום: חברתיות.

 כל של קולח וביצוע החברתי לסיפור האישי
 מייצרים אליאן־קשת של בראשותה הצוות
 ואיפה: מתי למחשבה. ומגרה מרגשת הצגה
★*★★ ת״א. א"׳ מוזיאון ב׳־ה',

מושלמת חתונה ■
חתו יום בבוקר האודן. רובין מאת הספרייה. ת'

 כשלצידו המלון בבית במיטה ביל מתעורר נתו
 וכלתו מכיר, אינו שהוא עירומה אישה שוכבת

 יעשה מה בדרן. כבר המשפחה ובני המיועדת
 יעל כהן, גיל אביטן, אבירם עם המבולבל? החתן

 מיועד: רוזנברג. עידו ב״ם ועת. ח״מובסק׳
 מצחיק לסיכום: אנגליות. פארסות לחובבי
 לקיץ מושלם ראש ניקוי היטב. עשוי ומבדר.

 גי־ד', א', ),21.00(מוצ״ש ואיפה: מתי המהביל.
★★★ ר״ג. בילו גרי אולם הספרייה, ת׳

לבר נכנס אחד סוס י
גרוסמן. דויד של ספרו עפ"׳ הקאמרי. ת׳

S/' בן ואבנר לבינסון מינה לבמה: עיבוד 
גי׳, דובלה של הסטנד־אפ מופע עמוס.

 יוצא בנתניה תעשייה באזור במרתף
 קרן דרור עם מצמררת. תפנית ותופס משליטה

 ירום. ויוסי זקס יגאל נרניט־שבא, איה ב״ם), (שנם
 לסיסם: .ישראליים ח״ם סיפור׳ לחובבי מיועד:

 וביצוע גרוסמן של לסיפור ורגיש אינטליגנטי עיבוד
ומר מטלטלת הצגה מייצרים קרן, דרור של נפלא
 צפת; התרבות היכל ד; איפה:1 מתי ביותר. גשת

***** ת״א. הקאמרי ת' ),21.00(ה׳

החיים עלובי ■
 וקלוד בובליל אלן מאת הבימה. ת׳

JK ויק־ מאת הרומן פ׳ על שונברג, מישל 
 שנאסר ולז׳אן ז׳אן של סיפורו הוגו. טור '׳ן־ל

 כיכרות שני גניבת על שנה 19 למשך 1
 תחת חדשת לדרן יוצא שחתרו ולאחר לחם,
 ממשין עברו אן עיר, לראש והופך בדויה זהות

 חנה קושניר, אבי דדון, אמיר עם אותו. לרדוף
 מיועד: קפטן. משה ב״ם ועוד. קם לסלאו/מיק׳

 הפקה לסיכום: רציניים. זמר מחזות לחובבי
 ומלאת דינמית בצורה שבוימה ביותר מרשימה

 ובראשם מעולה, שחקנים־זמרים צוות עם מעוף
 ואיפה: מתי ביותר. ומפעים מרגש המופלא. דדון

***** ת״א. הבימה ת' ),20.00(ב׳־ה׳

לאהוב פשוט ■
 מחזמר מוםקוביץ׳. שלמה מאת הקאמרי. ת׳

 שני בין ער1ום תמים אהבה סיפור המספר
 שבין בתקופה המתרחש תל־אביבים צעירים
 ומלווה כיפור יום למלחמת הימים ששת מלחמת
 ושאר חנון שלום א״נשט״ן, אריק שיר׳ במיטב

 זהבי, עוז עם התקופה. של הגדולים הזמרים
 דדי ביימה ועוד. טפרסון עידית תדהר, אליאנה

 נוסטלגיים. זמר מחזות לחובבי מיועד: ברון.
 היטב, עובדים והריקודים השירה קטעי לסיכום:

 שטחיות. קצת והדמויות שבלונית העלילה אבל
 בידור מעמיקה. לא אן מהנה הסופית התוצאה
ה׳ ג׳־ד', ואיפה: מתי היטב. עשוי נוסטלגי

*** ת״א. הקאמרי ת׳ ),20.30,12.00(

 נישואין מחיי תמונות י
 בגיל באוניברסיטה מרצה ׳והן, ברגמן. /S אינגמר מאת גשר. ות׳ קאמרי ת׳ ה

 ואת מריאן, אשתו, את נוטש העמידה, אהנ[ן
 צעירה אישה לטובת בנותיהם שתי

 אפרת טיראן, איתי עם בתיקה. מדומה ואושר
 לחובבי מיועד: קמתי. גלעד ב״ם ועוד. בן־צור,
יפה הצגה לסיכום: בזוגיות. העוסקות דרמות

אינטליג טקסט בין מופת׳ שילוב המציגה פייה,
 מתוחכמת ועבודה וחכם, רגיש אמין, משחק נטי,
ומר חזקה הסופית התוצאה ומעצב. במאי של

 שבת ),21.00,12.00(שיש׳ ואיפה: מתי תקת.
***** ת״א. הקאמרי ת׳ א', ),21.00,18.00(
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המטבח!!

מורשתקרב

.;tgר
\yvi

כצנזיסון.
מחכה

שלזימחמה

טוברצון

חוקהצעתלהגישמתכווניםהציוניבמחנה
כפיבדיוקכצנל׳סון,ברלשלפועלולהנצחת

ז׳בועינסקילזאבשיש

הכנסתיציאתלפניקצרזמןשבועות,כמהלפני

מורשתיוםהכנסתמליאתבאולםצויןהקיץ,לפגרת

ממשלהראשישאינםאישיםשלושהז׳בוטינסקי.זאב

שלהרוחניהמנהיגהרצל,זאבבנימיןהמדינהחוזהבכבוד:זכולשעברנשיאיםאו

זאבי.)גנרי(רחבעםוהשרז׳בוטינסקיזאבהרוויזיוניסטיתהתנועה

הרוויזיוניסטיתהציוניתהתנועהשלהרוחניוהאבהמנהיגהואז׳בוטינסקיזאב

היהבגיןלמנחםהעבודה.תנועתשלהרוחניוהאבהמנהיגהואכצנלסוןשברלכמו

ז׳בוטינסקימורשתזאת,ובכלכצנלסון.ברלאתבן־גוריוןולדודז׳בוטינסקיאת
שכחו.כצנלסוןברלאתואילובכנסת,לזכרוביוםשנהבכלמונצחת

המרכזכמנהלהקודםבתפקידועודיזםהרמוניערןהעבודהמפלגתמזכל

חוקהצעתהכיןהרמוניהמצב.שינויאתכצנלסוןברלקרןשלהרעיוני־חינוכי

האמתמיכאלי.מרבחכבכנסת,הציוניהמחנהסיעתיורלטיפולאותהוהעביר

לאאםהקואליציה.שלטוברצוןשלבמחווהלעבוריכולההזוהחוקשהצעתהיא,

1940באוגוסטנפטרז׳בוטינסקילעבור.גםיכולההזוהחוקהצעתפוליטי,הכל

בביתונקברבירושלים57בגיל1944באוגוסטנפטרכצנלסוןבניו־יורק.59בגיל

כנרת.הקברות

תנועתשלהאידיאולוגייםהרוחנייםהאבותהםכצנלסוןוברלז׳בוטינסקי"זאב

הרמוני.ערןהעבודהמזכללנואומרהרוויזיוניסטית",התנועהושלהעבודה

לה.הראויהמעמדאתמקבלתואינהנמחקהכצנלסוןשלמורשתוזאת,"ובכל

תפקידלוהיהלאשמעולםלמרותומשמעותית,גדולהדמותהיהכצנלסוןברל
לדברוהרבהאיתולהתייעץנהגבן־גוריוןהמפלגה.שלהרשמייםבמנגנוניםרשמי

הרמונימופת".דמותולנוער.הצעירלדורמאודשמחובררוחאישהיההואאיתו.

לשורשים:מתנכראומנותקלאגםאבלמובהק,שמאלאישהיהכצנלסוןכימספר

מחוברמאודגםאבלבנשמה,סוציאליסטהיההואהפועלים,בתנועתהאמין"ברל

ישראל".למורשת

כצנלסון.מורשתאתלהשכיחשנועדגדולבעוולמדוברכיטוען,הרמוני
הפועליםתנועתשלהזרםרציניים:אידיאולוגייםזרמיםשניהיוהציונית"בתנועה
העבריהיישובבקרבהפועליםתנועתשלוהמשמעותהכוחהרוויזיוניסטי.והזרם

איןז׳בוטינסקי.שלמזהחזקיםשיעורלאיןהיוהמדינהובהקמתישראלבארץ

יסודותבבנייתמכרעתתרומההייתההפועליםלתנועתמחלוקת.בכללזהעל

גםכאןישולכןז׳בוטינסקי,שלמזודרמטיבאופןגדולהברלשלהתרומההמדינה.

הכנסתשלו.המורשתעלגםללמודשמגיעלאדםהוקרהוחוסרעוולגדול,עיוות

העוול".אתלתקןצריכה
אחתאותהוהעתיקוז׳בוטינסקימורשתחוקהצעתאתלקחוהםכיסיפרהרמוני

החוקהצעתאת"לקחנוכצנלסון.ז׳בוטינסקיבמקוםהשם:שינויעםרקלאהת
לוולתתהעיוותאתלתקןמבקשיםואנחנוקופיפייסטעשינוז׳בוטינסקי,של

לו".הראויהמקוםאת

אמרהוהשבועהחוקהצעתאתהגישהמיכאלימרבהציוניהמהנהסיעתיור

הכנסתשלההורףמושבפתיהתעםאותהלקדםתפעלהציוניהמהנהסיעתכילנו,

השנה.אוקטוברחודשסוףלקראת

7!רניי1בז?
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לקונגרס שנה 120

חגיגת
ההוצלים

רליקמן איתן

 הרצל, בשמות הקרויים ישראלים 120
 התקב־ והרצלינה הרצלה הרצליה, {£
v בהר האוויר חיל בבית אתמול צו

 הציוני לקונגרס שנים 120 לחגיגות צליה

הראשון.
 לשעבר האוויר חיל מפקד ביניהם היו
 אוטובוס ונהג בודינגר הרצל (מיל׳) אלוף

 כשנלחם קשה שנפצע ),58(ביטון הרצל דן
 באוטובוס נוהג בעודו אותו שדקר במחבל
האחרון. העצמאות ביום משואה והדליק

 המרפסת של דגם על הצטלמו ההרצלים
המ חוזה הרצל, זאב בנימין עמד שעליה

 יעקב בבזל. הראשון הציוני בקונגרס דינה,
 הציונית ההסתדרות יו״ר ומ״מ סגן הגואל,

 כל בנוכחות זה, "אירוע אמר: העולמית,
 של שמו על שקרויים היקרים האזרחים

 והישראליות, הציונות וחולם חוזה - הרצל
 בודינגר הציונות". של נצחיותה את מסמל
 במהלך לבדי נשאתי הרצל השם "את אמר:

 מהן אחת בכל כאשר שונות, במסגרות חיי
 מאוד שם זה יחיד. הרצל ההיא בעת הייתי

 ורבים מוזר. וזה מיוחד זה חריג, זה משונה,
 שואלים ומנהלים, מפקדים כולל בסביבתך,

 ביאליק? אתה ויצמן? אתה הומור: של בסוג
מתבלבל?" לא אתה איך הרצל? אתה
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יוסיביילין

חולמים של מנהיגם
 אנה נל באירופה, המנוננ״ם ההשטרים ורתיעת היהודייה מהארגונים הנק של ההתנגדות הרצל, של ההששות

הראשו! הציוני לקונגרס שנה 120 ■ היהודיה״ הדינת את ״הדתי ״בבאזל לבתוב: המדינה מתחה מנעו לא

לע״נז צילום:הראשון הציוני הקונגרס כלות". בעיניים לו מחנים ואויבים אוהבים

X 4 J ,*

שה הראשון הציוני לקונגרס הכללית ההזמנה נוסח זה ן
 תרנ״ז: שנת אלול, לחודש הראשון ביום בבאזל, תקיים

הו יתאספו זו, שנה אלול ו־ג׳ ב׳ א׳ ביום נכבד! "אדון
 בבאזל(שווייץ). הציוני לקונגרס הארצות בכל ציון בבי !

 יהיה אחת, בדעה המפוזרים אחינו יתאחדו שבו ההוא, והיום
 התחלת תהיה בבאזל האסיפה לאומנו. לתחיית ניצחון יום

תנועתנו. בהתפתחות חדשה תקופה
ומ מצבם דבר על הארץ פינות מכל אחינו לנו יספרו "שם

 ממעריציה. דורשת הציונית התנועה מה יתברר שם גמותיהם,
 גזרים, לכמה קרועה שהיתה פעולתנו, ותתאחד תתרכז שם
 עינינו תראינה שם העבודה. סניפי לכל כוללת הנהגה ידי על

וכבירה. גדולה אחת, לפעולה הכוחות כל שיאחד גלויות, קיבוץ
 הידיעות כל ואפשריות. קרובות למטרות שואף "הקונגרס

 הקונגרס מעשי כל האוויר. מן קלוטות אודותיו על האחרות
הת שום תהיה לא והחלטותיו בוויכוחיו גמור. בפרסום יהיו

 אנחנו בייחוד האזרחיים. ולחובותינו ארץ איזו לחוקי נגדות
 ומרוצה מקובל באופן יהיו האסיפה מעשי שכל בזה, ערבים
הרוממה. ולממשלתם ברוסיה ציון לחובבי
 שתואילו שבחוגך, חבריך ואת נכבד, אדון אותך, נבקש "בזה

 הוא שלנו הראשון הקונגרס באסיפתנו. ולהשתתף לבאזל לבוא
 בעיניים לו מחכים ואויבים אוהבים אליו. פונים שהכל התל

גדו ויכולתנו ברור חפצנו כי לכל, להראות עליו ולכן כלות.
 כך ידי על תבוא אז תפקידו, את הקונגרס ימלא לא אם לה.

 בהשתתפות רק תלוי והכל רב. לזמן בתנועתנו לאחור נסיגה
מנייננו. רוב ששם ברוסיה, אחינו של מרובה
 באסיפה לאסיפתנו. ותבואו חובכם את שתדעו מקווים "אנו
כשרה. אכסניה יש בבאזל עברית. לדבר יהיה אפשר

הנ״ל. הכתובת פי על להודיענו נא מהר בואך "דבר
 הרצל, תאודור ד״ר הציוני׳: הקונגרס להכנת ׳הוועד "בשם

המזכיר". אהרנפרייז, מרקום וד״ר הוועד, ראש

 נפנה הוא הרצל. על המועדפת האפשרות היה לא הכינוס
 העולם עשירי את לשכנע מאמציו שכשלו לאחר רק לרעיון
הר את לממן והירש, רוטשילד הברונים את בעיקר היהודי,

 היהודים": "מדינת ,1895ב־ שפרסם בחוברת פירט שאותו עיון
אר את מסודר באופן לעזוב ליהודים שתאפשר חברה הקמת

 שיקשה רכושם ואת בתיהם את במדורג, ולמכור, צותיהם,
 כך כדי עד המחירים את יורידו שלא כך לניידו, עליהם
 שיושגו שהסכומים היתה הכוונה דרמטי. באופן יירד שערכם

 בתים לרכוש כדי המהגרים לרשות יעמדו הרכוש ממכירת
 תוכניתו את להגשים יוכל שלא משהבין יגיעו. שאליו ביעד

 ציונית, המונים תנועת להקים החליט המיליונרים, בעזרת
חבר. דמי ישלמו שמשתתפיה

 יעקו־ היהודי־הולנדי המיליונר הבטיח הקונגרס מימון את
 כאבי אבל הרצל. של אחרות פעילויות שמימן כפי קאן, בום

 לקצרנות התשלום האולם, לשכירת מעבר הרבה היו הראש
 מעולם, כזה קונגרס נערך שלא כיוון בכך. היוצאים ודברים

 אירופה של המלוכניים במשטרים הן רבים חששות העלה הוא
היהודיות. בקהילות והן

 פראייה "נויה החשוב בעיתון מעמד לו שרכש עצמו, הרצל
 העיתון את לסגור שלו, לאור המוציא ידי על נדרש, פרסה",
 על לשמור ונדרש וולט"), ("די הקונגרס ערב שהקים הציוני

 לחסל בכוונתו אין אם הקונגרס במהלך ביותר נמוך פרופיל
 ממנו דרשו הרצל של עמיתיו שלו. העיתונאית הקריירה את

 "שלטון שייפסק כדי הקונגרס, את שיכין מנהל" "ועד להקים
במעמדו, לו שווה עצמו שראה נורדאו, מקס ד״ר שלו. היחיד"

 את להבטיח וביקש בקונגרס, ההצגה את יגנוב הרצל פן חשש
רב. דיפלומטי מאמץ לכך הקדיש הרצל באירוע. מקומו

נשגב" היה "הקונגרס
 חשובות יהודיות קהילות הודיעו הקונגרס לפני כחודשיים

 ה״ג׳ואיש מודיע למשל, כך, אותו. מתרימות הן כי במערב
 היתה האחרון ב׳ "ביום כי ,1897 ביוני 8ב־ הבריטי, כרוניקל״

 היושב ציון. חובבי ארגון של הראשי׳ המטה ׳אוהל של ישיבה
 כל ייטול לא שהארגון והוחלט גולדסמיד, הקולונל היה ראש
 במינכן להתקיים האמור הרצל, הד״ר שמכנס בקונגרס חלק

 היהודית הקהילה ועד נציגים". אליו ישלח ולא הבא, באוגוסט
 לחפש נאלץ והרצל בעירם, הקונגרס של קיומו כנגד יצא במינכן

לבאזל. דבר של בסופו והגיע ציריך את בדק הוא אחר. מקום
 מאוד חושש כשהוא הרצל, כתב לקונגרס, בדרכו ברכבת,

 "האמת הבאים: הדברים את בבאזל, למצוא עתיד שהוא ממה
בלבד: שנוררים של צבא שלרשותי כל, מעיני מסתיר ואני היא,

99
 בחשש: חרצל כתב לבאזל, בדרכו

 מעיני מסתיר ואני היא, "האמת
 שנורריב של צבא שלרשותי כל,

 נעריב, של מנחיגב אלא אינני בלבד:
עלוביב..." ועיתונאיב קבצנים

 עלובים... ועיתונאים קבצנים נערים, של מנהיגם אלא אינני
 הזה שהחייל אפשר פנים, ההצלחה לנו תאיר אם זאת, עם

 נראה ומסודר. חזק לצבא מהר, חיש יהפוך, והוא די, בו יהיה
הבאים". הימים לנו יביאו מה אפוא

שלא הקונגרסים לכל בניגוד - הראשון הקונגרס משתתפי
 מראש להודיע צריכים היו רק הם מקום. בשום נבחרו לא - חריו
 להופיע אחד: דבר אך מהם דרש והרצל בו, להשתתף כוונתם על

 "כבר כותב: הוא הקונגרס, תום לאחר מייד ביומנו, חג. בבגדי
 לבוא שיש שלי, הראשונים הרעיונות אחד היה חודשים לפני

 הוכיח זה לבנה. פרפר ובעניבת בפראק לבושים הפתיחה למושב
נוק סבר הבריות לרוב משווים החג בגדי להפליא. עצמו את

 לא שאולי מדוד, טון מוצר מייד הזאת, הנוקשות ומתוך שה,
בהירה". קיצית מסע בתלבושת אותו משיגים היו

 שלושה ולאחר מדינות, 17מ־ צירים 197 הגיעו לבאזל
והת אירופה, מדינות בכל היהודים מצב תואר שבהם ימים

 כי שקבעה באזל", "תוכנית התקבלה וויכוחים, דיונים קיימו
 ישראל בארץ לאומי בית להקים שואפת הציונית התנועה

העולם. אומות של מנדט קבלת באמצעות
יומ את שיתף הוא עיניו. למראה להאמין התקשה הרצל

 נור־ כשישב אחת, פעם נשגב. היה "הקונגרס כשכתב: נו
 האחורית. הכניסה מן לאולם נכנסתי הנשיאות, בכיסא דאו

 המוגבה, הנשיאות כיסא הבימה, שעל הארוך הירוק השולחן
 כל - והעיתונאים הקצרנים שולחן ירוק, בד העשוי היציע

 כדי לצאת שהזדרזתי עד כך, כל עז רושם עלי עשו אלה
אסתחרר". שלא
 מדינת את ייסד בבאזל כי ביומנו כותב הוא בספטמבר 3ב־

 יודו שנה, 50 בעוד בוודאי שנים, חמש בעוד ״אולי היהודים.
 חמש שבין הזה ההבדל כי לדעת יכול היה לא הוא כולם". בכך

■ שבעולם. ההבדל כל היה שנה 50ל־ שנים
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מפוארלעברמוזנחיםרמזים
מוקפיםלספירההשביעיתמהמאהכנסתביתשרידינטוש;עצמווהואאשפהמכליחוניםשבהסלולהלאדרךמובילהבטבריההרומילתיאטרון

מלמדהיסטורייםאתריםביןמסעלעשבים.בינותשוקעוהואפסיפסאבנינגנבוהרביעיתמהמאהמרחץומביתסיגריות;ובדלימשקהפחיות

להיווסדהשנים2,000שיציינולחגיגותשלההעשירהההיסטוריהאתלגייסמאודתתקשההכינרתשפתשעלשהעיר

אליהוגילצילום:

טבריהשלהתיירותפוטנציאל

המוזנחותהעתיקותלצדנקבר

2,000הבאהבשנהשתחגוגטבריה,שלבשטחה
אר־ושרידיםהיסטורייםאתריםלהיווסדה,שנים

כיאולוגיים

$TS1$ארכיאולוגיים$TS1$

$DN2$ארכיאולוגיים$DN2$.מעט,נעשההשניםלאורךאבלרבים
אותםולהכשירהאתריםאתלטפחכדיבכלל,אם

בעיר,הרומיהתיאטרוןשרידילצדלמבקרים.
מכ־חוניםפסולת,כאתרה-08שנותעדששימש

לי

$TS1$מכלי$TS1$

$DN2$מכלי$DN2$בעירשנחפרועתיקותנטוש.עצמווהואאשפה

ובהיעדרומסוכנים,נטושיםלאזוריםוהפכוהוזנחו

ושרידיםפסיפסחלקיאחריםמאתריםנגנבוהגנה

ארכיאולוגיים.

18עמ1דשפיגל,נעה

שפיגלנעה

קצרהעפרדרךשלבסופה

טבריהשלהדרומיבחלקה

עתיק.רומיתיאטרוןמתגלה

יפהמרפסתמתנשאתמעליו

התיאטרוןעלשצופהמעץ,

לכאורהשמאחוריו.הכנרתועל

המקוםאתלהפוךהיהאפשר
אבלאטרקטיביתיירותלאתר

ואינושוחזרלאהתיאטרון

מובילהבכךדילאואםפעיל,

שז־סלולה,לאעפרדרךאליו

רועה

$TS1$שזרועה$TS1$

$DN2$שזרועה$DN2$ולצדהגדוליםזבלבמכלי

שבטחמבטון,אוטובוסתחנת

ה-05.משנותשםנשארה

חגיגותיחלוהבאהבשנה

שעתידותלטבריה,ה-000,2

מתבררשנים.שלושלהימשך

היסטורייםאתריםבעירשיש

לשי־דאגהלאהיאאךחשובים,

מורם

$TS1$לשימורם$TS1$

$DN2$לשימורם$DN2$השנים.במשךולשחזורם

הרומיהתיאטרון

הרומאיםהקימוהתיאטרוןאת

בס־טבריה,שללהקמתהבסמוך

ביבות

$TS1$בסביבות$TS1$

$DN2$בסביבות$DN2$ולד־לספירה,ה-81השנה

ברי

$TS1$ולדברי$TS1$

$DN2$ולדברי$DN2$כנ־ממכוןאביעםמוטידר

רת

$TS1$כנרת$TS1$

$DN2$כנרת$DN2$במכ־גליליתלארכיאולוגיה

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$כעשרהישכנרת,האקדמית

לדבריו,בארץ.כאלהתיאטראות
נו־"לאבטבריההרומיהתיאטרון

פל

$TS1$נופל$TS1$

$DN2$נופל$DN2$קיסריה.מתיאטרוןבהשתמרותו
טב־ופהקיסריה,ששםהואההבדל

ריה".

$TS1$."טבריה$TS1$

$DN2$."טבריה$DN2$בטבריההתיאטרוןשלמצבו

מופ־בולערוךמאפשרלאאמנם

עים

$TS1$מופעים$TS1$

$DN2$מופעים$DN2$הואלפחותאבלבקיסריה,כמו

אשפה.להררימתחתקבורלאכבר

אתרשימשהמקוםה-08שנותעד

בעיר.מרכזיפסולת

הארכיאולוגזיההה-09בשנות

במקום,קירהירשפלדיזהרפרופ׳
לשיקוםפעולהכלנעשתהלאאבל
לבנוןמלחמתאחרירקהתיאטרון.
נכ־תקציבהוקצהכאשרהשנייה,

בד

$TS1$נכבד$TS1$

$DN2$נכבד$DN2$סוגהעירבעתיקותלהשקעה(

שיקוםבעבודותהוחלפיצוי(,של

בטב־הקיץהופעותאבלושחזור.

ריה

$TS1$בטבריה$TS1$

$DN2$בטבריה$DN2$בפארקהדשאעלמתקיימות

ברקוביץ׳עוזרשלשמו)עלברקו"

הצ־האוצר(במשרדבכירפקיד

מוד

$TS1$הצמוד$TS1$

$DN2$הצמוד$DN2$,ספו־למתקניבינותלתיאטרון

רט

$TS1$ספורט$TS1$

$DN2$ספורט$DN2$.אתגרי

הארכיאולוגיהפארק
ב-8002,הוקםברקופארק

וכברהמלחמה,עלהפיצויבכספי

עלומיני־סערה.עוררבחנוכתו
שהאתרפיעלאףכיטענותאז

כיואףארכיאולוגיפארקמוגדר

ארכיאולוגיים,פריטיםבוהוצבו
עפרתחתנקברורבותעתיקות

מת־לטובתעליושנשתלודשא

קני

$TS1$מתקני$TS1$

$DN2$מתקני$DN2$בשעותהאתגרי.הספורט

שעברבשבועהצהרייםאחר

הש־לידבשיממונו.הפארקעמד

ער

$TS1$השער$TS1$

$DN2$השער$DN2$שבולמקוםכניסהישלפארק

אח־ארכיאולוגיתחפירהנערכה

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$שםגםהשנייה.לבנוןמלחמת

מבקרים.נצפולא

ביןמפרידבלבדאחדקילומטר

הלאומיוהגןהארכיאולוגיהפארק

בצורהמשומריםשםטבריה,חמת

עתיקיםמרחץבתישרידינאותה
מרהיבים.פסיפסיםובוכנסתובית

לחלו־מוגןהיהלאהזההמקוםגם

טין,

$TS1$,לחלוטין$TS1$

$DN2$,לחלוטין$DN2$רי־אלמוניםשניםחמשולפני

ססו

$TS1$ריססו$TS1$

$DN2$ריססו$DN2$והשחיתוגרפיטיכתובותבו

והג־הטבערשותאבלפסיפסים,

נים

$TS1$והגנים$TS1$

$DN2$והגנים$DN2$המקום.אתשיקמה
מהעתיקותחלקאביעם,לדברי

הבריטיםבימיכברנחפרובמקום

במ־פעמים.כמהמאזונחשפווכוסו

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$העיר,שערשלשרידיונמצאים

אדהורדוםשבהלשנההמתוארך

יוצאוממנוטבריה,אתהקיםטיפס

שחפורמרוצף(ראשי)רחובקרדו

חפירהישהקרדובהמשךבחלקו.

גדולהואבןחדשה,ארכיאולוגית

שבילעלמכריזהלפארקבכניסה

הסנהדרין.

הסנהדריןשביל
חדשמיזםהואהזההשביל

חגי־לקראתהעתיקותרשותשל

גות

$TS1$חגיגות$TS1$

$DN2$חגיגות$DN2$07בסימןשיעמודלמדינה,ה־
לאורךויעבורהסנהדריןחכמי70
נקו־דרךמאושהקילומטרים70

דות

$TS1$נקודות$TS1$

$DN2$נקודות$DN2$טב־עדוציפורישפרעםכמו

ריה.

$TS1$.טבריה$TS1$

$DN2$.טבריה$DN2$ארכיאולוגשטרן,אליעזרדר

הע־מרשותוגולןמזרחיגלילמחוז

תיקות,

$TS1$,העתיקות$TS1$

$DN2$,העתיקות$DN2$עדהשתתפובמיזםכיאמר

ממערכתתיכוןתלמידיאלפיכה

וכיהממלכתית־הדתית,החינוך

אטר־שלרחבמגווןיהיהבשביל

קציות

$TS1$אטרקציות$TS1$

$DN2$אטרקציות$DN2$שללטיולאושעתילטיול

ימים.כמה

"שבילאתהזכירזהלאביעם

לכפרמנצרתהמובילהבשורה"

גרנ־ממשלתיתתוכניתנחום

דיוזית,

$TS1$,גרנדיוזית$TS1$

$DN2$,גרנדיוזית$DN2$2000שנתלקראתשנהגתה

פרטית.כתוכניתדרכהאתוסיימה

תח־וקבעושלטים"הביאולדבריו,

נות,

$TS1$,תחנות$TS1$

$DN2$,תחנות$DN2$30פהיהיושלאהתבררואז

נזנח".וזהתייריםמיליון

וה-08ה-07בשנות

החומהלאורךהיו

בילויומקומותגלריות
דעךזהכלאבל

צופיםהעתיקותורשותשטרן

בהקמהנוערבנישלהמעורבותכי
סבורשטרןהמשפחות.אתגםתביא

פוט־ישועדייןהיה"לטבריהכי

נציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$,קיבלהלאהיאאבלגדול
הראויה".ההתייחסותאתמעולם

פעולהשיתוףישאומר,הואעכשיו,

גסריובלצילום:העפרבדרךברכבאלי!להגיעקשההביזנטית.מהתק1פהברניקיהרעלמלמעלהמבט

.*4

שיש"ברגעהעיר:ראשעםמלא

למ־לגשתקליותרהרבהתיאום

שרדים

$TS1$למשרדים$TS1$

$DN2$למשרדים$DN2$,ואינשאללההממשלתיים

הדרך".אתנפרוץ

ברנייקיהר
שלטישבטבריהא׳בשכונה

ובא־ברניקילהרהדרךאתשמראה

תר

$TS1$ובאתר$TS1$

$DN2$ובאתר$DN2$כימובטחקקלשלהטיולים

עבירהלמקוםהמובילההעפרדרך

ההרבמרומי"מעפילהרכב,לכלי

הק־החניהלרחבתעדקמ,כ-5.1

טנה

$TS1$הקטנה$TS1$

$DN2$הקטנה$DN2$ברני־בהרהמנזרשרידישליד

קי".

$TS1$."ברניקי$TS1$

$DN2$."ברניקי$DN2$בש־ברכבלשםלהגיעניסיון

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$נכשל.שעבר

טב־סיפוריםמספרחצב,חיים

רייני,

$TS1$,טברייני$TS1$

$DN2$,טברייני$DN2$בתחי־נחפרשהאתראומר

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$חיפ־"החוקריםה-09.שנות

שו

$TS1$חיפשו$TS1$

$DN2$חיפשו$DN2$הנסיכהשלהארמוןאתבמקור

כנסייהבמקומומצאואבלברניקי,

חצב,לדבריהביזנטית".מהתקופה

האתרפתיחתאחרירבלאזמן

שנ־מטיילתשםנהרגהלמבקרים

פלה

$TS1$שנפלה$TS1$

$DN2$שנפלה$DN2$לשםשיגיע"מיוכיום,לבור

זהומסוכן,מוזנחנטושמקוםימצא

פתוח".ולאתיירותילא

מבכהאחרים,רביםכמוחצב,

מדבריוומצטטעירושלמצבהאת

שבספרוהרצל,המדינהחוזהשל

גןטבריהאתהגדיר"אלטנוילנד׳

בצ־לריביירהאותהוהשווהעדן

רפת,

$TS1$,בצרפת$TS1$

$DN2$,בצרפת$DN2$היהלאשמעולםפיעלאף

אוכךכך(.משוםדווקא)ואולישם

עמדלאשלו"החזוןחצב,מסכםכך,

המציאות".במבחן

מרתךבית
לשרידימובילהעפרדרך

וז־שניםלפנישנחפרובזיליקה

כו

$TS1$וזכו$TS1$

$DN2$וזכו$DN2$גדולהלאבןלאחרונההםגם

עםהסנהדרין(שביל)ממפעלות

מטריםכמהבמרחקוהסבר.כיתוב

וגבוהה,צהובהעשבייהבתוךמשם,

הרומיתמהתקופהמרחץביתנמצא

ה-06.בשנותשנחפרהמאוחרת

כיאומראביעםמוטידר

אותו,כשמצאושהתרגשו"מרוב
הסככהגדולה".סככהמעליושמו

המ־עלמגוננתממשלאהרעועה

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$,מהמ־לקחומטייליםולדבריו

קום

$TS1$מהמקום$TS1$

$DN2$מהמקום$DN2$הואפסיפס.ואבניהגדרותאת

העשבייהשלהמשכהעלהצביע

שלשרידיםגםנמצאושםכיואמר

ביזנ־כנסייהומאחוריוענקמסגד

טית,

$TS1$,ביזנטית$TS1$

$DN2$,ביזנטית$DN2$קטיהדרידיעלשנחפרים

שללארכיאולוגיהמהמכוןציטרין

העברית.האוניברסיטה

ארכיאולוגילפארקממשיכים

שרידיםובויחסית,מסודרנוסף,

הש־מהמאהכנסתביתמבנהשל

ביעית־שמינית,

$TS1$,השביעיתשמינית$TS1$

$DN2$,השביעיתשמינית$DN2$פסיפסשלהעתק

אתשהוציאו)"מזלבמקוםשנמצא

אומרהעתק",במקומוושמוהמקור

וגלוסקמהקבורהארונותאביעם(,
עצמות(.אספושבה)תיבה

סמוךהעיר,בתוךנמצאהפארק
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גסר יובל צילום: בקיסריה 1כמ מופעים בו לערוך מהאפשרות מאוד רחוק הרומי. התיאטרון על מלמעלה מבט אליה! גיל צילום: עשבים בין קבור הרביעית. מהמאה המרחץ בית
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*1- י* אליהו גיל צילום: להתייחסות זכו הכנסת בתי רק עתיק. מסגד

V-Vj.'־

■ f

r .
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■•fL’ ..

יי־ XI* י

ן t .ד;

נמ במקום בביקור אך המלון, לבתי
 פחיות הממצאים בין מפוזרים צאו

ובד ריקים בירה בקבוקי משקה,
 העתיק הבזלת קיר על סיגריות. לי

 לא וכנראה פתוח חשמל ארון תלוי
 כבלים. מתנפנפים שממנו מחובר,

במ כי על מכריז בכניסה ישן שלט
 הכיתוב ארכיאולוגי פארק יש קום

 אך קריא לטבריה!" הבאים "ברוכים
 כל את מספר הזה "השלט בקושי.

אביעם. אומר הסיפור",
 אמר דוד, בן יוסי העיר, ראש

 היא במקום שהצטברה שהאשפה
הג החופש של תוצאה כנראה

 לניקיון. ידאג הוא כי והבטיח דול
 מהתוכניות בעיניו חשוב פחות זה

הס משביל חוץ לעתיד: הגדולות
 חלק בו לוקחת שהעירייה נהדרין

 מתוך 1,200 לשחזור תוכניות יש
הרו בתיאטרון המקומות 6,000

 לאתר להפוך מקווה דוד שבן מי,
 ובנמל בחוף ולטיפול להופעות,

בטבריה. העתיק
לתפ שנבחר דוד, בן גם אבל

ומ ,2013 בשנת העיר ראש קיד
 של עניין הכל שזה יודע מאז, כהן

 אפשר אי בעבר כסף. הרבה כסף.
מפ לדבריו, לעתיקות, לדאוג היה

 צריך בלשרוד עסוקה ש״כשעיר ני
לתושבים". לדאוג

 הוא חודשים, שמונה לפני
 של תקציב "לחלץ" הצליח אומר,
 לאתרים שקלים מיליון שישה

 החליטה שעליו ארכיאולוגיים,
לדע שנים. חמש לפני הממשלה

 לתקציבים לדאוג הממשלה על תו,
 גם הוא בינתיים אבל לעיר, נוספים
תורמים. מחפש

הסקוטי החולים בית
 מהמכללה גורן חיים פרופ׳

 גיאוגרף חי, תל האקדמית
אומר ישראל, ארץ של היסטורי

 אתר של מעמד קיבלה ש״עכו
 לשם וזורמים מאונסק״ו מורשת
 הזמן כל העיר סוף. בלי כספים
 אולי בטבריה תיירות. חושבת
 חושבים אבל תיירות, חושבים

 רק שלא מזכיר הוא נכון". לא
הוזנ הארכיאולוגיים האתרים

 מסגדים שני גם בעיר "יש חו:
ומוז סגורים שעומדים יפים

 היחידים הדברים אחד נחים.
 הוא העתיקה מהעיר שנשמר

 בית גם ובו הכנסת בתי מתחם
 אבולעפיה, חיים רבי של הכנסת
 בטבריה היהודי היישוב מחדש
 עומד המתחם אבל ,18ה- במאה

בעליבותו".

 כוסו הארכיאולוגי בפארק
 במתקני מהעתיקות חלק

 נקרא והוא ספורט,
באוצר פקיד עום על

ההיסטו האתרים לדבריו,
 לאורך ששומרו היחידים ריים

 הנוצריים האתרים היו השנים
 היום. עד להם שדואג מי ויש

 הסקוטי החולים בית לדוגמה,
הס והכנסייה 1894ב- שנחנך
 "יש היום: עד בעליו היא קוטית

 מלון, זה כי לבקר בעיה קצת
 מרכז ועשו בניין לקחו הם אבל

 אומר שצריך", כמו מבקרים
גורן.

 הם נוצריים אתרים עוד
 שבה הפרנסיסקנית, הכנסייה

 הפולני הגדוד של מצבה יש
 לדברי השנייה, העולם ממלחמת

 ששופצה רוסית ואכסניה גורן,
 הפוטנציאל אבל לאחרונה.

 את מזכיר גורן ממומש. לא
 "טיבריום", האור־קולי המיצג

,2010ב- מיליונים בו שהושקעו

 עקב טבע הוא כשנתיים וכעבור
הכנרת. במפלס עלייה

"הסניור" כנסת בית
 של ההיסטוריה "מבחינת

 היא טבריה בישראל, השימור
 והעצוב הבולט המקרה אולי

 עירוני מרקם הרס של ביותר
 אורי אומר בישראל", היסטורי

ועמ גליל מחוז מנהל ציוני, בן
מו אתרי לשימור במועצה קים

 "הרס לדבריו, בישראל. רשת
הע במלחמת לעיר נגרם עצום

 - ארוכות שנים ובמשך צמאות
 העיר - היום עד כמעט למעשה

 לצד העבר במחיקת התאפיינה
פוגענית". חדשה בנייה

 נערכה 2014 בשנת רק ואכן,
שמ מיתאר תוכנית לעיר

 מציין ציוני בן לשימור. תייחסת
 הנוכחית, העירייה את לטובה
 שימור סקר ומימנה שיזמה
 המאבק כמו ותהליכים נרחב,

 אליזבת, מלון חזית שימור על
 בית לשימור משאבים גיוס

לק הסמוך ההיסטורי, אלומות
 השימור ופעולות הרמב״ם, בר

 ובית היהודים חצר של וההצלה
 מהמיזם כחלק "הסניור" כנסת

 לדעתו, דרך". "ציוני הממשלתי
 רחבה התגייסות להיות "חייבת

 להגן לעזור המדינה, מצד יותר
 בפריפריה. העתיקות הערים על
 לשמר שחייבים מאמינים אנו
 כי - בטבריה לשימור הראוי את

 מעתידה חלק הוא העיר שימור
כלכלית־תיירותית". מבחינה

חומה בלבה
אפ בעיר מקומות בכמה

 החומה שרידי את לראות שר
הב השליט 18ה- במאה שבנה
 שרידי על אל־עומר דאהר דואי

 הגנה החומה הצלבנית. החומה
 ,1743ו־ 1742 בשנים טבריה על
 שהטיל למצור נתונה היתה עת

 אל־עדאם. סולימאן דמשק שליט
 כלום על מגינה לא החומה היום

עליה. שיגן מי אין שגם ונראה
 הצפון־ בחלק החומה, בקצה

 צולייבי מצודת נמצאת מערבי,
 הבדואי. השליט של בנו שבנה

 שהוספו חיצוניות ברזל מדרגות
 מובילות השנים עם למקום
 שלט תלוי שלידה נעולה לדלת

גל פועלת במצודה כי המודיע
 האמנית שם אך לאמנות, ריה

 טוען חצב חיים מהשלט. נמחק
 שנה. 30 לפחות סגור שהמקום

 שהונחו בניין וחומרי חול שקי
מל המצודה של השני מעברה

 לשוב כוונה יש שאולי מדים
 אישרה העירייה אותו. ולפתוח

 והוא לאחרונה נרכש המקום כי
שיפוץ. עובר

מהמצו היוצאת החומה לאורך
 גרציה, דונה ברחוב שנמשכת דה,
 בילוי למקומות רבות עדויות יש

העתי בתוך משולבים היו שפעם
 להריסות בעצמם הפכו והיום קות

 שרידי אירועים, אולם מודרניות:
 של שארית רק ממנו שנותרה פאב

מסע שימש שכנראה ומקום שלט,
 שברי של מורשת אחריו והותיר דה

"המ צבעוניות. מזכוכיות חלונות
 70ה- בשנות גלריות עם פרח קום
נס הכל 90ה- בשנות אבל ,80וה-
חצב. אומר ודעך", גר

הש שבצדו לגדר מעבר מבט
הסקו המלון אל הרחוב של ני
 אל ואפילו לתפארת המשומר טי

 העות־ הממשל בית - הסראייה
הר בהמשך שממוקמת — מני

 שצמד המחשבה את מעלה חוב,
 אינו מבוזבז" "פוטנציאל המלים

קלישאה. סתם
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 ח איו
אגדה

 הציוני הקונגרס התכנס שנה 120 לפני היום
 "בבאזל הרצל: הכריז שבסיומו הראשון,

 ממסמכים • היהודים״ מדינת את ייסדתי
 כאן ונחשפים הציוני בארכיון שמורים שהיו

 המדינה: חוזה של דמותו מתבהרת לראשונה
 מרכיבי כל את לכנס שהצליח פוליטי לוליין

 שיווקית, מודעות בעל ואדם היהודי העולם
 מבחירת האירוע, בארגון פרט בכל מעורב שהיה

התפריטים ואפילו המלון בתי האולם,

ויץ ספיר כרמית

 תיאודור .1897 באוגוסט
הכיוון: לדרך. יוצא הרצל
 ארץ היער: שווייץ. באזל,

 ואני היא, "האמת ישראל.
כל, מעיני אותה מסתיר

שנו של צבא שלרשותי
 "אינני ביומנו, כותב הוא בלבד", ררים
ועיתו קבצנים נערים, של מנהיגם אלא
 עד אותי שמנצלים מהם יש עלובים. נאים

 שאינם או בי מקנאים כבר אחרים תום.
 ברגע פורש השלישי הסוג ואילו נאמנים,
 קטנה. קריירה לאיזו פתח בפניו שנפתח
 את מחפשים שאינם הנלהבים מעטים

ההצ לנו תאיר אם זאת, עם עצמם. טובת
 די בו יהיה הזה שהחיל אפשר פנים, לחה
 מסודר. לצבא מהר חיש אז יהפוך והוא

הבאים". הימים לנו יביאו מה אפוא נראה
 עם לוויכוח נקלע שהוא אחרי קורה זה

 פרס", פריי "נוייה עורך באבר, אדוארד
בעי לכתיבה במקביל עבד שבו העיתון

 הציוני. הקונגרס ולארגון וולט" "די תונו
 עבור מעבודתו לחדול ממנו דרש העורך

 בעצם? עושה אתה "מה הציונית. התנועה
 עליך נודד. מטיף להיות רוצה אינך הרי

 אתה הרי סופר, אתה הרי זה. מכל לחדול
 ביומנו הרצל כתב "אכן", נבון". איש

 הרבה בלעתי האחרון "בזמן יום, באותו
 תוצאות הקונגרס יניב לא אם ביזיונות.

 הפעילות מן לסגת רוצה אני ממש, של
וולט׳". ב׳די הגחלת על אשמור ורק

 כלומר , 1896 מראשית חלפה וחצי שנה
 היהודים" "מדינת הספרון את שפרסם מאז
 היהודי, העם לבעיית פתרונות העלה שבו
 הכלל־עולמי היהודי הקונגרס כינוס ועד

 ,1897 באוגוסט 29ב־ שבשווייץ, בבאזל
 הזה הזמן בפרק בדיוק. שנה 120 לפני

ולהתק לגינויים הווינאי העיתונאי זכה
 בעיתונות בעיקר התקשורת, בכלי פות

ובמע במזרח הברית, בארצות היהודית
 הראשון הקונגרס אחרי אולם אירופה. רב

 ו״מתעתע" שקר" "משיח התארים פינו
והלל. שבח דברי לטובת מקומם את

 ראה הוא לציריך, הרצל הגיע כאשר
לר העמידה באזל שעיריית המשרד את

הת "חייט" שהשלט חדר הקונגרס: שות
 של ממצב להימנע כדי בחזיתו. נוסס

 הגדול, החזון חשבון על נואלות" "הלצות
 את שתכסה בד פיסת לתלות מורה הוא

המקורי. השלט
 מציריך, פרבשטיין דוד ד״ר כאשר

 לצורך שכר הקונגרס, ממארגני אחד
 אולם פוגטיי", ה״בורג את ההתכנסות

 "שאלתי בידור, בימת עם גדול מצגות
 הלוליינים נדנדת את לסלק נוכל איך

 ממנו", מכובד אחר, אולם שכרתי ולבסוף
 חשבונו על שכר הוא ביומנו. הרצל כתב

מכו תרבות היכל ה״רזינושטאט", את
 פרט בכל וטיפל קונצרטים, המארח בד

 מתאימים מלון בתי למצוא דאג גם ופרט,
מא אירופה, רחבי מכל הקונגרס לבאי
 כשפרבש־ ישראל. ומארץ הברית רצות
 בעיר, המלונות מן אחד על המליץ טיין
 בנושא, דעתו את וכתב הרצל אותו תיקן

 הקונגרס: לבאי מומלצים אלו "מלונות
 והוטל דויטשרהוף וילדרמן, באזלהוף,
קראפט".

ברור" "חפצנו

 גוף הוא הקונגרס כי היטב הבין הרצל
 קרה שלא מה היהודי, העם את שמייצג

 מאורגן אירוע זה היה הבית. חורבן מאז
המ ליד הושאר לא ודבר מדוקדק, באופן
 הצעות בפרוטוקול, נרשמו הדיונים קרה.

 ביקש אף הרצל ותועדו. נאספו הצירים
 כדי בפראק, לדיונים שיגיעו מהצירים

 נורדאו מקס כאשר המעמד. את לכבד
 לשוב הרצל בו הפציר פשוט, בז׳קט הגיע

לפראק. ולהחליף לביתו
 הרעיונות אחד היה חודשים לפני "כבר

הפ למושב לבוא שיש שלי הראשונים
 פרפר ובעניבת בפראק לבושים תיחה

 עצמו את הוכיח זה "דבר פירט. לבנה",
הב־ לרוב משווים החג בגדי להפליא.
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 הקונגרס מדוקדק. באופן מאורגן אירוע
בבאזל הראשון הציוני

«r

 לרוב משווים החג "בגדי היומן: מתוך
 כשהוא הופי^ נורדאו נוקשה. סבר הבריות

 על לשוב מוכן היה לא אופן ובשום מקטורן לבוש
 זאת שיעשה ביקשתי הפראק. את וללבוש עקבותיו

 לראות להתרגל צריכים הבריות לו: אמרתי למעני.
ביותר" והחגיגי הנשגב הדבר את הזה בקונגרס

 תהיה בבאזל "האסיפה ההזמנה: מתוך
 בהתפתחות חדשה תקופה התחלת

 ע״ד הארץ פנות מכל אחינו לנו יספרו שם תנועתנו.
 הציונית התנועה מה יתברר שם ומגמותיהם, מצבם

 פעולתנו, ותתאחד תתרכז שם ממעריציה. דורשת
כוללת" הנהגה ידי על גזרים, לכמה קרועה שהייתה

 הזאת הנוקשות מתוך נוקשה. סבר היות
משי היו לא שאולי מדוד, טון נוצר מיד
 בהירה, קיצית מסע בתלבושת אותו גים

 הזה הטון את מלהעצים נמנעתי לא ואני
 הופיע נורדאו חגיגי. לסולם ולהעלותו

 היה לא אופן ובשום מקטורן לבוש כשהוא
 הפי את וללבוש עקבותיו על לשוב מוכן

שיע וביקשתי הצידה אותו משכתי ראק.
צרי הבריות לו: אמרתי למעני. זאת שה
 את הזה בקונגרס לראות להתרגל כים

היה. כך ביותר". והחגיגי הנשגב הדבר
 בשם למשתתפים שנשלחה בהזמנה

חתו הציוני", הקונגרס להכנת "הוועד
והמ הרצל, תאודור ד״ר הוועד ראש מים
נכ ההזמנה אהרנפרייז. מרקוס ד״ר זכיר
 "אדון בה: נכתב וכך כמובן. בעברית, תבה

 חו״צ יתאספו ש״ז אלול ג׳ ב׳ א׳ ביום נכבד!
 לקונג־ הארצות בכל כס״ו) ציון; (חובבי

 ההוא, והיום (בשווייץ). בבזל רס־הציוני
 אחת, בדעה המפוזרים אחינו יתאחדו שבו
 האסיפה לאומנו. לתחית ניצחון יום יהיה

בה חדשה תקופה התחלת תהיה בבאזל
 אחינו לנו יספרו שם תנועתנו. תפתחות

 ומגמותיהם, מצבם ע״ד הארץ פנות מכל
 דורשת הציונית התנועה מה יתברר שם

פעו ותתאחד תתרכז שם ממעריציה.
 על גזרים, לכמה קרועה שהייתה לתנו,

 העבודה. סניפי לכל כוללת הנהגה ידי
 שיאחד קבוץ־גליות, עינינו תראינה שם
 וכבירה. גדולה אחת, לפעולה הכהות כל

ואפש קרובות למטרות שואף הקונגרס
אודותיו על האחרות הידיעות כל ריות.

 הקונגרס מעשי כל האוויר. מן קלוטות
והחלטו בוויכוחיו גמור. בפרסום יהיו
 איזו לחוקי התנגדות שום תהיה לא תיו

אנ בייחוד האזרחיים. ולחובותינו ארץ
 יהיו האסיפה מעשי שכל בזה, ערבים חנו

 ול־ ברוסיא לחו״צ ומרוצה מקובל באופן
 אדון אותך, נבקש בזה הרוממה. ממשלתם

 שתואילו שבחוגך, חבריך ואת נכבד,
הקונג באספתנו. ולהשתתף לבזל לבא

 פונים שהכל התל הוא שלנו הראשון רס
 בעינים לו מחכים ואויבים אוהבים אליו.

חפ כי לכל, להראות עליו ולכן כלות.
 ימלא לא אם גדולה. ויכלתנו ברור צנו

נסי עי״ב תבא אז תפקידו, את הקונגרס
 תלוי והכל רב. לזמן בתנועתנו לאחור גה
 ברו־ אחינו של מרובה בהשתתפות רק

שתד מקוים, אנו מניננו. רוב ששם סיא,
 באסיפה לאספתנו. ותבאו חובתכם את עו

 אב־ יש בבזל עברית. לדבר יהיה אפשר
 להודיענו נא מהר בואך דבר כשרה. סניא

הנ״ל". הכתבת פי על
 הציוני הקונגרס התייצבו. איש 200

 כתב בספטמבר 3וב־ לדרך יצא הראשון
 אסכם "אם המוכרים: הדברים את הרצל

 להיזהר שעלי - אחת במילה הקונגרס את
 בבאזל היא: זאת הרי - בקהל מלבטאה

 הזה, ביום היהודים. מדינת את ייסדתי
 הייתה אז כי רם, בקול זאת אמרתי אילו

 חמש כעבור אולם כללי. צחוק התשובה
 כל יראה שנה, חמישים לאחר בטח שנים,

ההיא". האמירה אמיתת את אחד
מחזה. שהעמיד מחזאי היה הוא

 דבר של בעיקרו המדינה של "ייסודה
"טרי כתב. למדינה", העם במאוויי טמון

 אבל הגשמית, התשתית רק היא טוריה

 אפוא יצרתי מופשט. משהו היא המדינה
 אט־ הזה. האבסטרקטי הדבר את בבאזל

 מחשבה להלך האנשים את דרבנתי אט
 שהם־הם התחושה את והקניתי מדינה של

עבד. זה הלאומית". האסיפה

 הביקורת, את רופפה העיתונות גם
 לקח זה מגדרה. יצאה היא - דיוק ליתר

 הקדיש לא למשל, "המליץ", העיתון זמן.
 שורה ולו 1897 אוגוסט חודש אורך לכל
 הקונגרס פתיחת ביום למאורע. אחת

 "עזרת הייתה בעיתון הראשית הכותרת
 מילה שום מאורסה". מכתבים - סופרים

 31ב־ השלישי, ביומו רק הקונגרס. על
המבר במדור השינוי. התחיל באוגוסט,

 מבאזל: מילים 17 בן מברק התפרסם קים
 אסיפת אתמול נפתחה והדר פאר "ברוב

 רושם עשה נורדאו של נאומו הציונים.
שמה". נאספו צירים מאתיים גדול.

ביצים" בין "לפזז

 האוצרות כל מצויים הציוני בארכיון
 שמאחורי השלם הסיפור את שמספרים
 היה הראשון הציוני "הקונגרס הקלעים.

 באה שבה הרצל, של מחשבת מלאכת
כיש או הצלחתו, כי הבנתו ביטוי לידי
הצ סיכויי את יקבעו זה, אירוע של לונו

 יגאל אומר הציונית", התנועה של לחתה
של המסמכים "מן הארכיון. מנהל סתרי,

מו מתוך הציונות, אבי כי עולה פנינו
 בארגון פרט בכל התערב יחצנית, דעות

 כגון - ביותר הקטן ועד הגדול מן האירוע,
 לאירוע. והתפריטים המלונות בחירת

 מרשימה פוליטית לוליינות הפעיל הוא
האלמ כל של התכנסות לאפשר מנת על

 היהודי העולם את שהרכיבו השונים נטים
לה מנת על וזאת ,19ה־ המאה בשלהי

 בלב תנועתו, את וכך האירוע, את ציב
הסטטום־קוו".

 יותר. הרבה ארציים אתגרים, עוד והיו
אירו קצווי מכל הגיעו הקונגרס צירי

 היא "בראונשוויג". במסעדת ונפגשו פה
 כתב בה, האוכל אך כשרה, הייתה אומנם
פיר לבקשתו למדי". גרוע "הנו הרצל,

 מרכיבי את מועד מבעוד המלון אנשי טו
 ,13:30ב־ המוקדם לכל שתוגש הארוחה,
 לסועד, פרנקים שלושה תמורת ותכלול

 סלט תוספות(ירקות, צלי, בשר, דג, מרק,
 יין דציליטר ושלושה אדמה), ותפוחי

 שניים עבור ליטר). משליש פחות (מעט
הקונג באי יכלו לסועד, פרנקים וחצי

 ונאלצו דג, ללא אך זהה, ארוחה לקבל רס
פרנ בשני יין. דציליטר בשני להסתפק

 דג ללא ארוחה הקונגרס לבאי הוצעה קים
בלבד. יין דציליטר ושני וצלי,

 הציוני, בארכיון השמורים ביומניו,
 המתוחים הימים על המדינה חוזה כתב

 עסקנים בין האיבה לקונגרס. שקדמו

 שרק כבדים חששות בו עוררה קטנים
 גדול, חלום של הגשמתו את תמנע לא

סי־ ופילוג פוליטיק" "ריאל וששיקולי
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 דף מאוד". "התרגשתי
 30 הרצל, של מיומנו

1897 באוגוסט

 יסכלו עצמם היהודים בקרב עתי
איזו משחק לשחק הצורך על חזונו. את
 שניהולו(של "דומני כתב: הוא מתיש נים

 עלי יהיה נדיר... להטוט יהיה העניין)
 .1 לאיש: נראות שאינן ביצים בין לפזז

 לי שאסור פרס/ פריי ׳נדה של הביצה
 פתחון לה לתת לי ואסור אותה, להביך

 של הביצה .2 החוצה; אותי לדחוף פה
 המודר־ של הביצה .3 האורתודוקסים;

האוסט הפטריוטיזם של הביצה .4 נים;
 הסולטאן; של טורקיה, של הביצה .5 רי;

 שנגדה הרוסית, הממשלה של הביצה .6
 פי על אף חביב, שאינו דבר שייאמר אסור

 של העגום מצבם את להזכיר שמוכרחים
הנוצ העדות של הביצה .7 רוסיה; יהודי

הקדושים". המקומות בשל ריות,
הבי "וגם ומסיים, הרצל מוסיף כך על

לה חייב אני העין. וצרות הקנאה של צה
 ועם אישי, שאיננו לעניין העניין את פוך
 המושכות את לשמוט יכול אינני זאת

 אינני הרקולס, של ממעשיו אחד זה מידי.
לזה". חשק עוד לי אין שהרי מגזים,
 מגיעים הקונגרס "חברי כתב: הוא עוד

 הנסיעה. מן ומיוזעים פחמים אבק מכוסים
 טובות, כוונותיהם רובם - כוונות עמוסי

רעות". - מקצתם
 של הראשון היום בתום באוגוסט, 30ב־

 הנפש חיבוטי המתח, כל לאחר הקונגרס,
^ חתן הכינוס, הצלחת בדבר והספקות
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1897בזל,,גרם

לענזצילום:

אירועבוטלאבטחהעלויותבגלל

בזלקונגרסשלהשחזור
אבטחתלצורךפרנקמיליון12דרשהשווייץממשלת

לציוןבאירועלהשתתףאמוריםשהיוהמוזמניםאלף
הראשוןהציונילקונגרסשנה120

קלייןצביקה

בהסתדרותמתכנניםרבזמןזה

הקונ־אתלשחזרהעולמיתהציונית
גרס

$TS1$הקונגרס$TS1$
$DN2$הקונגרס$DN2$שבשוויץ,בבזלהראשוןהציוני
כחו־לפנילקיומו.שנים120במלאת

דשיים

$TS1$כחודשיים$TS1$

$DN2$כחודשיים$DN2$בנימיןהממשלהשראשפורסם
אביבתפקידלהשתתףצפוינתניהו

בכנסהרצלזאבבנימיןהציונות

ואולם,הבא.לשבועשתוכנןהענק,
שווייץממשלתשלדרישהבעקבות
ומממשלתהציוניתמההסתדרות

12שלעתקסכוםלהלשלםישראל

עלויותעלשווייצרייםפרנקיםמיליון
בהסתדרותהחליטולבדן,האבטחה

הרעיון.אתלגנוזהעולמיתהציונית

להש־אמוריםהיושבוטלבאירוע

תתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$הפועלהוועדחבריאישכאלף
מהעו־יהודיותקהילותראשיהציוני,

לם,
$TS1$,מהעולם$TS1$

$DN2$,מהעולם$DN2$הישראלית,בפוליטיקהבכירים
וצעיריםהלאומייםהמוסדותראשי

בנושאשטיפלמימובילים.יהודים

מזכירהואהממשלהראששלמטעמו

לשוויץשטסברוורמן,צחיהממשלה
העו־הציוניתההסתדרותיורעםיחד

למית
$TS1$העולמית$TS1$

$DN2$העולמית$DN2$כדידובדבני)דובדב(אברהם

האירוע.אתלקדם

הק־שבאולםהתבררגםכךבתוך
זינו

$TS1$הקזינו$TS1$
$DN2$הקזינו$DN2$הראשוןהקונגרסהתקייםשבו

אפשרותואיןשיפוצים,כעתנערכים

זאתלעומתהאירוע.אתבולקיים

צו־שבוהמלכים',׳שלושתבמלון

למה

$TS1$צולמה$TS1$

$DN2$צולמה$DN2$הרצלשלהמפורסמתתמונתו

אולםישהמרפסת,מעקהעלהנשען

לקייםהוחלטכךבעקבותיחסית.קטן
וצ־קטןאירועהקרובנובמברבחודש

נוע

$TS1$וצנוע$TS1$

$DN2$וצנוע$DN2$,איש,כ־002בהשתתפותיותר
המלכים'.׳שלושתבמלוןהנראהככל

אומריםהעולמיתהציוניתבהסתדרות

ניכרבשיעורתקטןהאבטחהשעלות

שלהקטןוהמספרהזמניםלוחותבשל

המשתתפים.

יובללציוןחלופייםאירועיםכמה

הק־בימיםזאתבכלייערכוה־021
רובים

$TS1$הקרובים$TS1$
$DN2$הקרובים$DN2$העירבהרצליה,מהםאחד

למופעהמדינה.חוזהשםעלהקרויה
למ־במיוחדהוזמנו׳הרצל׳התיאטרון

עלה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$001שנושאיםוגבריםנשיםמ־

הרצליה.אוהרצלהשמותאת

ההסתדרותיורסגןהגואל,יעקב

אמרמקומו,וממלאהעולמיתהציונית

"נועדבהרצליההאירועכיאתמול
הציונות.שלנצחיותהאתלסמל

עלבסיפוקלאחורלהסתכלאפשר
לשעוטולהמשיךכה,עדשנעשהמה
המוד־קידוםלטובתוהלאהקדימה

עות

$TS1$המודעות$TS1$

$DN2$המודעות$DN2$בבסיסשהיאהציונית,לעשייה

קיומנו".

עמוד 18



בחדשות פושא

ft )Mi,

111 01
י Ml מ?

IH M'lii
irs in (!זו

iJJum
'i .. *till

ti*, י■

המגמה כעיקר הלאומית השאיפה הועמדה בבאזל המלכים שלושת במלון שהתקיים מהקונגרס

ומטות!הקהגוס
האמתית  מאה מציינים אלו בימים ■

 הציוני ל״קונגרס שנה עשרים
 בבאזל שהתקיים הראשון"
 המדינה, הוזה ידי על שבשוויץ

 הרעיון ל״הגשמת בדאגה
 ■ היהודים״ ול״מדינת הציוני״

 שמו, על הקרויה הרצליה בעיר
 האוויר חיל בבית ייערכו
 "הרצלים" ו20ו- חגיגות
 המרפסת תמונות את ישחזרו

 היה מי תזכורת מעס ■ בבזל
 מה שאיפתו, הייתה ומה האיש
 ומה האישית עמדתו הייתה
 ■ קונגרס אותו מסרת הייתה

 מדינת חוזה היה האיש האם
 שהמשתמשים כפי "היהודים",

■ לכנותו? מתעקשים בשמו

בהמביץ ח.

 שאלת את לפתור חפצתי בערך שנתיים "לפני
 הכנסייה בעזרת באוסטריה הפחות לכל היהודים,
 עד יחידים שעשו כפי פנים בבושת לא הקתולית.

 יקיימו שהמנהיגים העובדה בגאון. אם כי כה,
 מפתן עד העם את ובלוותם יהדותם, את בידם

 כל את תרומם - בחוץ עצמם יישארו הכנסייה
רכה". כנות של קו לו ותשווה העניין

 הציונית התנועה מייסד ביומנו כתב אלו דברים
 לא אלו רעיונות הרצל. זאב) (בנימין תיאודור

 פיהם על נהג הרצל בלבד. הרעיוני במישור נשארו
 24מ־ ביומנו הפרטיים. בחייו למעשה הלכה גם

 הנס, ילדיו עם חגג כיצד מספר הוא לדצמבר
 הדלקתי "עתה החגא: ליל את וטרודה פאולינה
המולד". חג אילן את ילדי בשביל

 תאריך את בישראל מציינים אלו בימים כאמור,
 הציוני הקונגרס של קיומו הציוני. לקונגרס 120ה־

 הציונית ההסתדרות סביב וההתארגנות הראשון
 שאפיין החשיבה הלך בכל מוחלט מהפך סימלה

 זמן לאותו עד אם הציונית. הפעילות את או עד
 והשאיפות - העשייה במרכז ההתיישבות עמדה

 שמהקונגרס הרי בראש, מקום תפסו לא הלאומיות
 לא המגמה. כעיקר הלאומית השאיפה הועמדה

 בארץ להתיישב קבוצות או יחידים של עלייתם עוד
 להקמת האומות להסכמת חתירה אלא ישראל

בא״י. לאומי" "בית
 כתר את לעצמם ביקשו הציונים מכך, יתרה
 את ראו עול לפורקי אופיינית ובהתנשאות ההנהגה

 כולו. העם את כביכול כמייצג הציוני" ה״קונגרס
 של מייסודו הציונית ההסתדרות של הקמתה עם

 השונות ציון חובבי אגודות השתלבו הרצל
 להתקיים, הוסיפו שעדיין מתוכן אלו גם בקרבה.

 במסגרת ההתארגנות לנוכח השפעה כל איבדו
הציונית. ההסתדרות

השתלטחג
 באלול שהתקיים השני הציוני" ב״קונגרס

 בפיתולי הציונים הסתתרו לא כבר בבול תרנ״ח
 שאותה המרכזית המטרה את לעמעם שבאים לשון
 על שתפקח רבנים" ל״ועדת התביעה זממו.

 שומרי מקרב נציג שום נדחתה. התנועה, פעולות
 לא בו, שהשתתפו המעטים והמצווה התורה
 ההחלטות ושתי כלשהו מפתח לתפקיד נבחרו

 המאבק את סימלו במהלכו שנתקבלו המרכזיות
עצם עד הישראלי העם את ללוות שעתיד המר

הזה. היום
 "כיבוש היה הפרק על שהועלה המרכזי הנושא
 של הכוח מוקדי על השתלטות - הקהילות״
 ולכבוש ובאירופה ברוסיה היהודיות הקהילות

 עבור היהודי הרחוב של ליבו את באמצעותם
 בארץ מתבולל, חדש, יהודי להקים - הציוני הרעיון

 הקמת הוא עליו שהוחלט השני הנושא מתחדשת.
התנועה. של פעולותיה למימון ציוני" לאומי "בנק

 שלא לאלו גם שהבהיר בפטיש" ה״מכה זה היה
 של המסוכנות מגמותיה את אז, עד נכונה העריכו
 מתבוללים של רוחם פרי החדשה התנועה

ומשכילים.
 ספר הוציא מוארשה זצ״ל טורש דובעריש רבי

 השאר שבין הרצל" "חלום - הדיא״ ״בר בשם
 בעולם ישראל שנאת להתגברות מהחשש התריע

 במאבק הכותרת גולת התנועה. מפעולות כתוצאה
 התקופה גדולי דעת ופרסום הציונות נגד הפומבי

 היה התנועה אנשי של הזדון מזימות את החושפים
בתר״ס. שיצא לישרים" "אור הספר פרסום ידי על

”ה״הוזה של יונונו ן1נות
 הרעיון, את שהניע הרצל אותו היה מי אבל

 עוזרו ישראל? במדינת כיום חוגגים פועלו ושאת
 דברים לפרסום מסר לנדוי ד״ר הרצל, של הראשי

 רבי ע״י פורסמו והדברים הרצל של יומנו מתוך
 אותו כותב וכך ב״דגלנו". זצ״ל שנפלד משה

 קמינקא מהרב מאמר הופיע "בהמגיד "הוזה":
 שאיני בגלל היהודים גואל להיות ראוי שאיני נגדי
 אבות שהניחו הקופסאות את ראשי על שם

 לי ספר "ברקוביץ כותב: ועוד עפ״ל... אבותינו",
 הגוי העגלה ובעל בדרך שנסע צדיק מאיזה אגדה

 וערב השתי לפני הנוכרים כדרך יד תנועת עשה לא
 העגלה מן הצדיק ירד מיד מהציטוט) לשון (שינוי
 פן לנסוע ירא הוא אמונה חסר נוכרי שעם ואמר
 היהודים יתנו ואיך בלבי חשבתי ואני הוא רוצח
 מסוכן שאדם יחששו ולא אמונה החסר בי אמון
 רב זמן "אחר עצמו: על מעיד הוא זה בקטע אני".
 הנס שבני אמת אם ושאלני גלבהויז הרב בקרני
 והוא משפחתי, עניין שזה לו אמרתי מהול. איננו
 אמנם כללי, עניין הוא זה עצומות: בעיניים אמר

 אינם הללו אבל בניהם את מלים אינם רבים יהודים
היהודים..." את לגאול מבקשים

 את ומגלה הרצל כותב לרוטשילד במכתב
 ההולך לאסון הגורם "הנכם היהדות: על דעותיו

 העמים". אושר חשבון על במהירות ומתרבה וגדל
 - מהפכות מעוררים ״היהודים מהגיגיו: ועוד

 צרה הם היהודים לסולטן: אמר וילהלם הקיסר
ממנה". להפטר רוצים שאנו

!■וצל על 1״mn זעת
 תמוה, באופן יצאה זאת כל ולמרות אמנם
 מאת הוראה נסים יצחק הרב הרה״ר בחתימת

 מות אחרי בשבת להזכיר ישראל מדינת של הרה״ר
 קדושים "במעלות הרצל נשמת את קדושים

דבריהם לשאת הוטל הרבנים כל ועל וטהורים",

 אבל יעקב". בן זאב בנימין רבי הדגול "מנהיגנו על
 הייתה להרצל רחשה הראשית שהרבנות האהבה

 רגשי הרבנים לגבי חש הרצל כי חד־צדדית, אהבה
 הועיד היהודים מדינת בספרו כבר ובחילה. בוז

 יהיה "האם לאמור: תפקידם תחומי את לרבנים
 היא האמונה לא הדת, שלטון גם באחרונה לנו

 אותנו עושה המדע (רק) אך אותנו, המאחד הקשר
 כוהניו של מחשבה נדנוד כל חפשים. לאנשים

 לכלוא נדע אנו בראשיתו. נפל דת שלטון לייסד
 חיל את שנחזיק כשם הכנסיות, בתי בתחום אותם
 כבוד ניתן לכהונה, לצבא הקסרקטין בבתי צבאנו
 לחוות להם לא אבל הנכבד, לתפקידם כיאות גדול
 כי הכבוד להם ניתן מידה אשר המדינה בענייני דעת

ומבחוץ". מבית למכשול לנו תהיה התערבותם

לאומזה ולבת וצה נשהנזזוחי
היהודים. שאלת את לפתור כידוע רצה הרצל

 ישראל ארץ דווקא לאו כי האמין האחרון יומו עד
 בכלל יהדות מחיי רחוק בהיותו הפתרון. מקום היא
 רגש הארץ, כלפי חילוני רגש אפילו לו היה לא

 הרצל למשל. רוסיה ציוני של לבם את שמילא
 בגלות החי היהודי העם את להביא די כי האמין

 עצמאית מדינה להקים יוכל בה בעולם ארץ לכל
 של ידם תגרת מפני מוגן חורין כבן לחיות יוכל ובה

 אוגנדה הצעת נולדה כך למיניהם. האנטישמיים
הציונית. בהסתדרות חריף לפולמוס שגרמה

 באוגנדה היהודית המדינה את להקים ההצעה
 שם להקמתה הסיכויים נראו שאז משום עלתה,
 הפלא למרבה ישראל. בארץ מאשר יותר טובים
 כיום שמנפנפים "המזרחי" צירי של רובם תמכו

 ממייסדי אחד אוגנדה. בהצעת ישראל", ב״ארץ
 מן מזועזע הוא כי כתב, סלוצקי א. "המזרחי"

 על לוותר המזרחי צירי נכונים היו שבה הקלות
 נפש בשלוות לכך מוכנים היו והם ישראל ארץ

 פנימית, התרגשות או התלבטות כל וללא גמורה
הרצל. של בהצעתו לתמוך מיהרו הם

 ההפגנתית ליציאתם האות את שנתן צ׳לנוב י.
 תוצאות היוודע עם מהקונגרס ציון" "ציוני של

 שאחזה התדהמה על בסקירתו עומד ההצבעה,
 מצד "הרי המזרחי. של עמדתו נוכח רוסיה בציוני

 המתפללים ואמונה מסורת אנשי בתור המזרחי
 כלל לצפות יכולנו לא ציון לשיבת יום בכל

לאוגנדה". להסכמה
 בכו ובמצוות בתורה שכפרו רוסיה ציוני

 ארץ על לוותר הרצל של בהצעה דן כשהקונגרס
 הגיע ישראל ארץ שבגלל המזרחי ואילו ישראל,

 לכך מוכן היה הנאמנה, היהדות שאר עם לקרע
 הם ד׳ לדבר החרדים שכלפי בעוד קושי. בלא

 שהם האשמה את שיטתי באופן היום עד מטיחים
 את בה רואים ולא ישראל ארץ את אוהבים לא

 התיישבות בין סתירה כל ראו לא המצוות, מצות
 הצירים אחד הציוני. הרעיון ובין באפריקה
 אותם והשווה המזרחי רבני את עקץ החילוניים

 את שהפכו אותם באמריקה, הרפורמים לרבנים
לציון. וושינגטון

 סובבים שהחלו המזרחי רבני לעשות הגרילו
 בשבח כנסיות בבתי ודורשים ישראל בקהילות
 לשירותם מלגייס נמנעו לא אלו בדרשות ההצעה.

 כי המתפללים לקהל לרמז כדי נביאים פסוקי
 מ. הרב לאוגנדה. גם ביעודיהם התכוונו הנביאים

 פולמוס חלוף לאחר בזיכרונותיו מספר אילן בר
 תיאוריה יצרו טובים מזרחיים שכמה אוגנדה,
 אחד !הך היינו הם ואוגנדה שהמזרחי שאמרה

 בתמימות שאל המזרחי של הבולטים מהחברים
 להיות בהשגחה המאמין המזרחי איש יכול כיצד

! ? אוגנדה נגד

אנין על מעיז נן
 בנו החליט הרצל של מותו לאחר שנה עשרים

 עורר הצעד !לנצרות והוטבל דתו את להמיר הנס
ההסתד ובביטאון הציוני העולם ברחבי תדהמה

 תחת קוננו "הדואר" באמריקה הציונית רות
 כה אשר הרצל של יחידו "בנו :״צער״ הכותרת
 פנה האמנם לאחר!" ויהי עורף לנו פנה אהבוך

אביו? לבית עורף הרצל הנס
 המומר עדות הופיעה תשכ״ב סיון ב״דגלנו"

 אני "עדיין אומר: הוא וכך אביו על הרצל הנס
 העיתונות מצד חריפות להתקפות נושא משמש

 ושוב שוב לי. מכאיבים הם אין אך הציונית,
 לי ואמר חיבקני אבי פטירת שלפני לי מזכירים

 תישאר שאתה זכור גדול. היסטורי לעם בן אתה
 לטובת המשמר על עמוד הרצל. במשפחת היחידי
 ואף עיתון בכל ונשנית החוזרת אגדה זוהי אחיך.
 כעסכם אמת. של קורטוב בה אין מקסימה שהיא

 יכול איני ארץ. ודרך טקט מחוסר דתי המרת על
 לעג מעורר כעסכם השמצותיכם. על להגיב שלא

לכם". רוחש אני ובוז בקרבי
 הלכה דבר נעשית והוראתו אבי הורה לא "האם

 כל של הפרטי עניינו היא שהדת בישראל רווחת
 והגזעים, הלאומי האיגוד הוא ושהעיקר ואיש איש
 את אלא המרתי גזעי את ולא יהדותי את לא ואני
 ישן בגד כהשלך מעלי קל בלב השלכתי ואותה דתי

 את רק והרי זאת לעשות רשאי איני האם וקרוע.
 אלה דברים כי והגזע, הלאום את ולא המרתי דתי
 זורם יהודה דם אבי, אמר כאשר להמיר אין

 בסידורם השתתפתי אחד: סוד אגלה עוד בעורקי.
 הייתה שלאבי לי נודע כך ידי על אבי. יומני של

 כנפי תחת כולו היהודי העם את להכניס תכנית
 העברי העם ידע כי אני רוצה הקתולית. האמונה

 סיפרה אמי אברהם. בברית אותי הכניס לא שאבי
 למריבה אבי עם משפחתה בני באו כן בשל כי לי

 גם גוי. ערל הייתי היהדות חוקי לפי גדולה.
 בעצת סירב היהודי העם של מנהיגו אבי כשנעשה
 אותי. ולמול האמונה בברית אותי להביא מקורביו

 את ושנה שנה בכל הדליק שאבי מכם נעלם הלוא
 אבי האחרונה בשנתו אף הנוצרי. המולד אילן

 בוקר עמנו שיתפללו שלנו המחנכות על ציווה
הנוצריות". התפילות את וערב

 פתיחת יום את שמציין למי עצובה תזכורת
מכונן"... כ״ארוע הציוני" ה״קונגרס
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הרצל של החזון בעקבות ללכת

 7ע גם כעת • אגדה״ זו אין - תרצו ״אם המושג את טבע המדינה חוזה
 שנוכל כדי זו, ברוח פעולה תוכניות ולגבש חזון להציע הקיבוצית התנועה

הישראלית בחברה מקומנו את מחדש תופסים איך ולראות עצמנו את לבחון

המ במיעוט בלטה האחרונה התנועה מועצת

 הוועידה את גם שיקף זה מצב בה. שתתפים

 פחות השתתפו שבה יוני, בראשית גב בעין
התנועה. על משהו אומר הדבר מהקיבוצים. ממחצית

 בהחלטות רואים בקיבוצים רבים חברים בפועל,

 ובכל חיים. הם שבה מהמציאות מנותק מלל הוועידה

 בזכות והמועצה הוועידה ייזכרו בדיעבד, ואולי זאת,

 וציונות קיבוץ של השילוב ׳ציונות׳. המילה שיקום

 שלא בתזמון הגיע - ׳קיבוציונות׳ ־ הוועידה בכותרת

 הציוני לקונגרס שנה 120 מציינים אנו החודש הוזכר:

 הרצל היהודים. מדינת להקמת הדרך תחילת הראשון,

 ישראל, עם בקורות ביותר הדרמתי השינוי את חולל

הזוי. חזונו כי סבר שהרוב בעוד
 התגשם. הרצל של חזונו אגדה". זו אין - תרצו ״אם

 לא הרצל גם מהמציאות. להתעלם יכול אינו חזון אך

 למימוש פעולה תוכנית הציע הוא מהמציאות. התעלם

החזון.

 בייאוש ואף באדישות מתבטאת המציאות בקיבוצים
 תעיד ובמועצה בוועידה ההשתתפות ודלות רבים, של

המשי הציונות מגייס? חזון כיום ייתכן האם אז כך. על

 סבורים ציונים, אינם שכלל החרדים, שכן. חושבת חית

שכן.
 להתרומם, המועצה ושל הוועידה של הקריאה האם

 ציוני חזון של האתגר שאלת את להעלות ושוב להעז

 מילים רק האם שווא? מלל היא זו קריאה האם - מגייס

 בורגנות חיי ולנכדינו? לבנותינו לבנינו, נוריש ריקות

ייפ חזון "באין בלתו. אין כיצד? חזון אך שלנו? בכפרים

).18כ״ט, (משלי עם" רע

 ציונית־משי־ כתנועה - הקיבוצית התנועה של האתגר

 פעולה תוכניות ולגבש חזון להגדיר הוא - מתית־ערכית

 ובהן הוועידה החלטות את אשררה המועצה למימושו.

הקיבו "התנועה מכולן: החשוב שהוא הראשון, המשפט

משימתית". ציונית תנועה היא צית
המילה את להוסיף כשהציע ידלין אהרון עשה טוב

 ולגיטימציה כיוון נותנת זו מילה של תוספת ערכית.

 מהן אלו. בימים שלנו הערכים שאלת על תנועתי לדיון

 הערכים את יבטאו אשר הישראלית בחברה המשימות

 האם הוא? באשר העם ועל המדינה על וישפיעו שלנו

מז האם כזאת? פעולה לתוכנית להגיע אפשרות תהיה

 תהליך ולקדם הכפפה את להרים ערוכה התנועה כירות

כזאת? פעולה תוכנית גיבוש ושל בירור של

מרכ פעילים של לדוחות במינוס. מתחילים אנחנו

 מכנה היה - ברושי איתן וח״כ לין גיל מאיר, ניר - זיים

 למקומנו התייחסו שונות, מזוויות דבריהם, משותף.

 הרבה, עושים אנחנו הישראלית. בחברה ולמעמדנו

 סופרים אינם ברובו והציבור הממשלתית הפקידות אך

אותנו.
 וחצי, שנה לפני החינוך אגף של היגוי צוות במפגש

 שאנו העובדה לפני אותנו להעמיד אלבוים דוב ניסה

 התרבות במלחמת נקלט. לא המסר תרבות. במלחמת

 גוברים כעת התחתונה. על ידינו נמצאים, אנחנו שבה

תחומים. בשני לנו מנוגדים וערכים אמונות

המ הציונות אלוהים? או האדם הריבון? מי ראשית,

 האתגר את מהווים מזה, החרדי והגוש מזה, שיחית
 אפשרי יהודי־ציוני־דמוקרטי חזון לכל במעלה הראשון

 היהודית־ והמחויבות הזהות שאלת על הוא הקרב לנו.

בימינו. ציונית

 והסביבתי. החברתי הצדק סוגיית הוא השני התחום
לה כדי פעולה לשתף אדם בני על האם היא: השאלה

 להבדיל, האם, או הרוב? עם המיטיבה חיים איכות שיג

 טבעי תהליך מבטאים חברתי ופער זאב׳ לאדם ׳אדם

 - נאו־ליברליזם מול קואופרציה חברתי? דרוויניזם של

כולו. בעולם פתוחה שאלה

במלחמה כמו במלחמה
תר במלחמת שרויים אנחנו ביודעין, לא או ביודעין

האם כזאת? למלחמה בכלל ערוכה התנועה האם בות.

 אסטרטגיה להציב מנסה בפרט, והמזכירות התנועה,

הקיבו "התנועה המילים את לממש פעולה ותוכנית

 קי־ אשר ערכית, משימתית ציונית תנועה היא צית
 החברה ולחיזוק להשפעה במאמצים שותפים בוציה

 בא אינני היהודי"? והעם ישראל מדינת הישראלית,

 כעת בנויה אינה המזכירות המזכירות. על בביקורת

 שוטפות, בשאלות לטפל בנויה המזכירות למשימה.

תפקידה. וזה
 מחייבת תרבות מלחמת במלחמה. כמו במלחמה אך

 מקיפה פעולה תוכנית גיבוש לשם רב־תחומי מטה

 בשלב שלנו. העקרונות ועל הערכים על המבוססת

 בחודש פעם שיתכנס חשיבה צוות דרוש ראשון
ותו אסטרטגיה לגבש כדי יותר, אולי שנה, במשך

פעולה. כניות

התחו נחוצים שלנו התרבות מלחמת של במטה

 קבוצתית, דינמיקה חברתית, פסיכולוגיה של מים

 ידע־עם היהדות, מדעי תקשורת, חינוך, סוציולוגיה,

מה אנושי הון נטפח כיצד הוא הדגש המדינה. ומדע
 להעניק שעלינו התשומות ובעתיד. כעת הנחוץ סוג

ומוטיבציה. ידע רק לא הן הבא לדור

להתמו ויכולת ציבורית בהופעה מיומנות דרושה

 ומשפחתו אזריה אלאור של עולמם השקפת עם דד

 גיסא. מאידך ממשלתית פקידות ושל גיסא, מחד

 ברוח פעולה ותוכניות חזון להציע המטה על לסיכום,

 גם ייאלץ הצוות אולי אגדה". זו אין - תרצו ״אם

ראשונה. כעזרה צעדים הליכה, כדי תוך להציע,

 אך המזכירות, בחסות לפעול חייב כזה חשיבה צוות

 בפעילות המטפלים ומהאגפים מהמחלקות בנפרד

 רצון בסיס על יגויס זה צוות התנועה. של השוטפת

 לחברי פתוח יהיה שהצוות רצוי בו. להיות חברים של

 תהליך נתחיל וכך הקבוצות, ומעגל הבוגרים תנועות

 120ה־ לקראת והמעש החזון שאלת עם נתמודד שבו

הבא. הציוני

ט!1ל לבני, מיכאל
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ותרבות
הרצלים דרושים

 17ע\נ ו\ל הנקראים אנעוים 120
 1יע«רנדנפ המדינה חוזה "71ע

 אירוו! ■7/■רג צילומי .□קמפיין
 120 ^צי!! □הרצזליה עוידנקיים

26 | הציוני /■קונגרס עונה

ההרצלים - באים הם הנה
 אירוע 7רג7 הידועה, המרפסת תמונת את שישרתו־ ייחודי ום7צי7 נקראו המדינה, חוזה של שמו על הנקראים אנשים 120

הראשון הציוני לקונגרס שנה 120 לציון בהרצליה שיתקיים מיוחד

באלס-וקניו רונית

a t לח־ שיזכה מאמין היה לא הרצל גם 
C שנים 120 במלאות שכאלה: גיגות 

 יתקיים הראשון, הציוני לקונגרס
בהרצ האוויר חיל בבית הבא חמישי ביום
יש מדינת לחוזה מוקדש שכולו ערב ליה,
 האירוע במסגרת הרצל. זאב בנימין - ראל
בהפ "הרצל", וההצגה מוזיקלי מופע יעלו

 לאירוע הוזמנו בנוסף, "גושן". תיאטרון קת
 נושאים אשר שונים, בגילים ונשים גברים

תמו לצילום הרצליה, / הרצל השם את
 הידועה, המרפסת תמונת את שתשחזר נה

 האיש של לחזונו ולסמל לסימן הפכה אשר
 יהודי כל של החלום בהגשמת שהאמין

 מדינה הקמת - גלות שנות אלפיים במשך
 ומ״מ סגן במעמד ייערך האירוע יהודית.

 יעקב העולמית, הציונית ההסתדרות יו״ר
פדלון. משה הרצליה, עיריית וראש הגואל,

 בעיר התקיים הראשון הציוני הקונגרס
 אנשים מעט לא ולאחריו, שבשוויץ בזל

 המדינה, חוזה של שמו על להיקרא נקראו
 המיוחד. האירוע יתקיים בה העיר גם כמו

 כמחווה המרפסת, על התמונה הפקת לצורך
 מספר כבר גויסו ההיא, ההיסטורית לתמונה
 ),55(משה הרצל ביניהם למשימה, הרצלים

העיר. תושב
המ המדינה חוזה של שמו על קרוי "אני

 וגר הרצליה יליד "אני אומר. הוא פורסם",
כשאמי להרצליה הגיעו הוריי בהרצליה.

נהג בו באוטובוס מפיגוע ניצל ביטון. הרצלנוזיד מאז בהרצליה מתגורר חעוה. הרצל

 אני מאז להיריונה. התשיעי בחודש הייתה
 מהרצליה הרצל שאני העובדה בהרצליה. גר

 אני חיצונית מבחינה חיי. כל אותי מלווה
 שאם מאמין אני אבל הרצל, את מזכיר לא

 בקיא לא אני לו. דומה די אהיה זקן אגדל
 של הדמות את אוהב אני אבל בהיסטוריה,

 למען המון עשה הוא איתה. ומזדהה הרצל
 בצילום חלק לקחת אשמח אני ישראל. עם
 ציפיתי ולא מיוחד, זה כיף, זה המרפסת. על

שכזה". בפרויקט חלק פעם אי שאקח
קרוי ,58 בן ים בת תושב ביטון, הרצל גם

בי של שמו אם המדינה. חוזה של שמו על
 היה הוא כי זה אולי מוכר, לכם מצלצל טון
 אביב בתל שהתרחש בפיגוע האוטובוס נהג

 שנדקר למרות במחבל ונאבק ,2015 בינואר
להד ביטון נבחר שעברה בשנה גופו. בכל
הרצל. בהר משואה ליק

 הוא ממרוקו", עלו והוריי אחים 11 לי ״יש
 הבכור הגדול אחי "כאשר השבוע. מספר

 לברית היישר הגיע הוא לצבא, התגייס
 שיקראו רוצה שהוא שלי לאבא ואמר שלי

איש שהיה המדינה, חוזה שם על ׳הרצל׳ לי

 ישראל. מדינת שתקום ודאג וציוני גדול
 על ׳שמעון׳ לי לקרוא בכלל רצה שלי אבא
 נעתר הוא אבל יוחאי, בר שמעון רבי שם

 עם רשום אני הזהות ובתעודת אחי לבקשת
קו כולם אבל שמעון, הרצל - השמות שני

 בטקס היה גדול הכי הכבוד ׳הרצל׳. לי ראים
 שקרוי הרצל, בהר הייתי המשואות. הדלקת

המ את והדלקתי המדינה, חוזה של שמו על
 התרגשתי מאוד גדולה. בהתרגשות שואה

 והיה האומה גדולי מול לעמוד מהמעמד
המ קשה. מפיגוע ניצלתי גדול. כבוד לי

 קרע ממש נהגתי, בו לאוטובוס שעלה חבל
 אותי, כשדקר הפנימיים האיברים את לי

 עוד אני השם וברוך עליי שמרו והמלאכים
 הזה, למעמד להגיע עבורי גדול כבוד פה.

 על ישראל מדינת חוזה תמונת את לשחזר
מרגש". מאוד זה המרפסת.

המו יו״ר העיר, מועצת חבר עולמי, ירון
 את שינחה ומי בהרצליה הציונית עצה

שהמו שמח "אני מסר: המיוחד, האירוע
פעי העיר לתושבי להביא ממשיכה עצה

 הרצאות, של סדרות כולל איכותיות, לויות
המו פעילויות שלכל וגאה והצגות, טיולים

חופשית". הכניסה עצה
ההס יו״ר מקום וממלא סגן הגואל, יעקב
 "האירוע מסר: העולמית, הציונית תדרות
לקו שנים 120 שמציין ביום בדיוק ייערך
 זאב לבנימין בבזל. הראשון הציוני נגרס
 יום, אותו מגשימים ואנו חלום היה הרצל

■ שעה״. שעה, יום
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*הרצליה מבזל

הראשון הציוב■ לקונגרס סנה 120 - להרצליה "מבאזל במפגש ההרצלים 100
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 בהפקת המדינה חוזה של סיפורו את
גושן. תיאטרון
 חגואל: יעקב ציין ברכתו בדברי

 היום פה לעמוד נרגש מאוד "אני
 ועשרים המאה השנה ביום בדיוק

 בבאזל. הראשון הציוני לקונגרס
 הריכוז נמצא שבה ישראל, מדינת

 ונמצאת בעולם יהודים של גבוה הכי
והטכנולוגיה ההייטק בתחומי בראש

התחומים בכל ופורחת משגשגת -
 מגשימים שאנו לכך ההוכחה היא -

 במלאו כמעט הרצל של חלומו את
שעה." שעה יום יום,

ההרצלים מאה
 חיים חוויות סיפר בודינגר הרצל

 הרצל השם "את הרצל: השם עם
במסג חיי במהלך לבדי נשאתי

 מהם אחד בכל כאשר שונות, רות
 זה יחיד. הרצל ההיא בעת הייתי
 מיוחד זה חריג, זה משונה, מאוד

 כולל בסביבתך, ורבים מוזר. וזה
 בסוג שואלים ומנהלים מפקדים

 האם וויצמן? אתה ׳האם הומור של
 איך הרצל? אתה האם ביאליק? אתה
 אנו אחרת או כך מתבלבל?׳ לא אתה

 ובמהלך בחיינו להתקדם ממשיכים
 מה הרצל, היה מי לומדים השנים

והקונגר פעולות בהתנעת חלקו
 והקמת היהודים מדינת להקמת סים

ישראל." מדינת
 ביום המשואה משיא ביטון, הרצל

 אוטובוס נהג הוא האחרון, העצמאות
 קשה שנפצע אביב, בתל 40 בקו דן

 מחבל עם שהתעמת לאחר והשתקם,
האוטו בתוך דקירה פיגוע שביצע

 ביטון, .2015 בינואר נהג, בו בוס
 אסון מנע המחבל, את שפצע בכך
 הרצל ציין וכך יותר. הרבה גדול
 הציוני הקונגרס " בברכתו ביטון
 שהוביל הציונית, התנועה את הזניק

שהיא מדינה ישראל, מדינת להקמת

 עליה ואין שלנו, והאהוב האחד הבית
 גאה כאב כאן עומד אני כולו. בעולם

 ששירתו נפלאים ילדים לשלושה
 ובגאון, באהבה לישראל הגנה בצבא

 שירתו שכולם אחים 11 ל־ אח אני
לישראל." הגנה בצבא

הרצלים
מהמושבים

 ),65(מהר״ל מכרם רוזנטל, הרצל
ההר בשכונת שנים כעשר מתגורר

 בירושלים "נולדתי המושב: של חבה
 אך לאוגוסט, 29 ההיסטורי בתאריך

נק ציונית. למשפחה ,1952 בשנת
 הרץ סבי של שמו על הרצל ראתי
 של שמו על שנקרא אימי) של (סבא

 אקסלרוד אברהם דודי, גם הרצל.
 העובדים הסתדרות מראשי ז״ל,

 מוכר, ציוני פעיל היה הלאומית,
 והוא בגין מנחם של קרוב וחבר
הרצל. ע״ש שאקרא מאמי ביקש

וב בגאווה איתי הולך השם "מאז
 בטכניון הנדסה למדתי רבה. עשייה
 .1978 בשנת לימודי וסיימתי בחיפה

 שנים. 30 מעל בחיפה גרתי מאז
 הטבעיים הנופים את מאד אהבתי

 לכן מהר״ל. כרם ממושב חלק שהם
ורגו כפרית באווירה לחיות בחרתי

 נכדים ושני ילדים שני לנו יש עה.
 הייתי למושב. מחוץ המתגוררים

 ונתיבי כבישי בבניית פעיל ועודני
 עצום סיפוק וזהו בתחבורה, ישראל
לפי מקדישה המדינה איך לראות

 למען חדשים תחבורה מסלולי תוח
 פעיל חלק להיות גאה ואני האזרחים
 עבדתי בעבר המבורכת. מהעשייה
 כיום, המוצלח. 6 כביש בפרויקט

 כמנהל משמש אני שנים, ארבע מזה
 לירושלים. המהיר בקו ההנדסה אגף

 להתפתחות עד אני השנים במשך
רכ ותוואי כבישים בבניית מואצת

נטויה." עוד והיד חדשים, בות

מהט מאד שנרגש מספר רוזנטל
 אנשים עם יחד לשבת בהרצליה, קס

 החברה, שכבות מכל שם אותו בעלי
מה וכמובן הרצל חיי על מהצגה
 ׳ההרצלים׳. כל של המשותף צילום

ומז להפליא, מאורגן היה האירוע
הרצל. השם עם לקשר ייחודית כרת

 עזריאל ממושב הופמן, הרצליה
 בכפר "נולדתי ומורה: צלמת ),62(

 ילידיי הורי ציונית, למשפחה סבא
 נולד ז״ל לימוני חייב אבי הארץ:

 בת״א. נולדה שרה ואמי בעפולה
 והתגייס 17 מגיל בפלמ״ח היה אבי

 חקלאות שלמד לאחר ,1942 בשנת
 חבריו בנהלל. החקלאי הספר בבית
לי את סיים שלא בוגד שהוא אמרו

במשך בפלמ״ח לשרת ובחר מודיו,

 הופמן, הרצליה
 "עובדה מעזריאל:
 שבנות מעניינת

 ובמיוחד באוץ ובות
 בשם נקואו בהרצליה

 קוויה אני גם בן זה.
 הרצל סבי, ע״ש

 אמי אבי ז״ל, סוידלר
 חוזה ע״ש שנקרא

 ונולד מאחר המדינה,
 הקונגרס קיום ביום

 בבזל. הראשון הציוני
 שאף דוד בן גם ל׳ יש

 על הוצל נקרא הוא
סבא" אותו שם

 במקום ,1949 שנת עד שנים שבע
במדי החקלאות את ולפתח לעסוק

שבדרך. נה
 בחברת עבד הוא מכן "לאחר

 חשמל קווי ומתכנן כמודד חשמל
 מאחר ציוני מפעל בזה ראה הוא -

 רמון ממצפה החשמל, קווי את ותכנן
 יצר אבי המשולש. ובכפרי אילת עד

 של השייחים כל עם נפלאים קשרים
 כי חופשי ערבית דיבר הוא הכפרים.

 ערבים חברים לו והיו בעפולה נולד
רבים.

 רבות שבנות מעניינת "עובדה
 נקראו בהרצליה ובמיוחד בארץ
 סבי, ע״ש קרויה אני גם כך זה. בשם

 שנקרא אמי אבי ז״ל, סוידלר הרצל
 ביום ונולד מאחר המדינה, חוזה ע״ש
 בבזל. הראשון הציוני הקונגרס קיום

 נקרא הוא שאף דוד בן גם לי יש
סבא." אותו שם על הרצל

 כל במשך כי מוסיפה, הרצליה
 אותה מחייב ששמה הרגישה השנים

 חותם ולהטביע ערכים לאחריות,
"מי וביצירה: בעשייה שלה אישי
 ממש הצילום, לתחום נמשכתי לדות

 לי זכור לצלם. מאד שאהב אבי כמו
 לי קנה אבי הראשונה המצלמה שאת
 בחר הצילום מקצוע וכך תשע, בגיל

 לאמנות במדרשה צילום למדתי בי.
 מאז האחרונות בשנים השרון. ברמת
 היא הגדולה אהבתי לפנסיה, יצאתי
 המו־ ההיסטוריה שרידי את לצלם
 הראשונים הסוכנות בתי את שבית.
 עומדים ועדיין במושב, בזמנו שנבנו

תילם." על
 שהנאתה בהתלהבות מספרת היא

 וגידולים שדות לצלם היא הגדולה
המו והסביבה, המושב של חקלאים

 ובדעתה נהדרים צילומים לידים
 השבעים לחגיגות תערוכה לערוך

 עדיין קיימת "בעזריאל למדינה:
אד לראות לעין יפה וזה חקלאות,

במ יבול. ומצמיחות מעובדות מות
 סדנאות להעביר נהנית אני קביל

 את ולשמוע השלישי לדור צילום
 מתנדבת אני כן כמו סיפוריהם.

עיסו מתחומי אחד בכל בער״ן.
 וזאת אישיותי את מטביעה אני קיי

 בעולם." כאן שליחותי
 לשמך הנוגע קוריוז לי ספרי

הרצליה...
המפ אחד הצבאי שירותי "בזמן

הצ בטלפון צלצל הבכירים קדים
 בתום למפקדי. הודעה והעביר באי

 משאמרתי לשמי. שאל הוא השיחה
 האמין ולא צחק הוא הרצליה, ששמי

 וביקש כעם הוא מכך, יתרה לי.
 משצי־ האמתי. שמי את שוב שאומר

 ואמר חזר הרצליה, ששמי שוב נתי
 הסופית התוצאה מתלוצץ. לא שהוא
 למפקדי תלונה הגיש שהוא הייתה

 שזהו בירור לאחר התלוצצות. בגין
 והמפקד בוטלה כמובן התלונה שמי,

התנצל."
מתקו מספרת היא נוסף סיפור

לצי נוער כמדריכת עבודתה פת
 "התלמידים הירוק": ב״כפר לום
 פיתוח׳ ׳הרצליה לי לקרוא נהנו

צילו את מפתחת והייתי מאחר
 נהנית אני חיי שנות במשך מיהם.
 ממשיכה ואני הרצליה, בשמי וגאה

 היצירתית בעשייתי כפנסיונרית גם
בגאווה."
 בין נמנה )63(מזיתן כחלון, הרצל
 במושב שנולדו הראשונים הילדים
למ נולד הוא .1950 בשנת שנוסד
 חליפה להוריו ילדים מרובת שפחה
למ לוב. יוצאי ז״ל, כחלון ומרים
 ארבע ילדים: שמונה נולדו שפחה
 בבית שגדלו בנים, וארבעה בנות

 הוא כחלון מ״ר. 40 בגודל סוכנותי
הצ הבן למשפחה. שנולד השני הבן
ממשיך. כבן במשק נשאר עיר

בעיקר מאד, ציוניים היו "הורי

עמוד 23



עמוד 24



עמוד 25



*WtotfRAMVAVlSEPoNTj*

השלישי המין
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סעדה רועי

מהבית צאו

 השנים המופעים
השנוע שו

 מופע לאחר שנים כמה
 הקומיקאי "טריפ", הקאלט

המוחות אחד - סעדה רודי
 המשוגעים המסועפים,
 כיום שפועלים והמצחיקים

 חוזר - הישראלי בסטנדאם
 חשוף אוטוביוגרפי, במופע
מומלץ. ".All In" בשם והזייתי

 פקטורי, סטנדאפ
 אביב, תל 5 המרץ שביל

ש״ח 50,21:30 )21.8(שני

 יהודים דודים בני שלושה
 בדירה נפגשים אחת ושיקסע

 השלושה של המנוח סבם של
 הירושה את לחלק ומתחילים
רגישות. ובלי בנחישות

 19 המלך שאול שד׳ הקאמרי,
 )21.8־20.8(ראשון־שני אביב, תל

ש״ח 220,20:30

 מודרני מחול תיאטרון
 כתביו על המבוסס מאיסטנבול

 אווליה בשם ארצות מגלה של
 האימפריה ברחבי שתר צ׳לבי,

 לפני לה ומחנצה העותמנית
שנה. 400כ־

 5 יחיאלי דלל, סוזן מרכז
 )19.8־18.8(שישי־שבת אביב, תל

ש״ח 269־219,21:00

9n״ *
 ופנטזמגורי עכשווי עיבוד

 אחד מפראג, הגולם לאגדת
 והמדוברים האהובים המיתוסים

 הגולם היהודית. בתרבות ביותר
 הרגישה הנפש בעל הענקי

 אבל מבריק, רב ידי על נברא
 אלוהים את לשחק אסור - כידוע

פרנקנשטיין. את או
 אביב, תל 8 שונצינו תמונע,

ש״ח 70,20:00 )17.8(חמישי

D׳n1הזקן  תשאלו אם אלטמילד. הספר לפי מוזיקלית קומדיה היא אמר!" "הרצל
ברזילי אורן | מצחיק כבר הוא למציאות האוטופי החזון בין הפער הבמאי, את

 יודעים לא כמעט היום אנשים "שמע,
 האחרונות השנים 20ב־ הרצל. על כלום

 שהיום אנשים הרבה יש מרוחקת. קצת דמות הוא
 היום כי למה? ציוני. בפוסט הרצל את תופסים

 והכל". הזקן עם ועוד ׳שמאלן׳, נחשב היה הוא
 ההצגה במאי ארז, ניר המדינה חוזה את מתאר כך

 הקרובים בשבועות שתעלה אמר!" "הרצל החדשה
 אמר!" ל״הרצל ארז של הדרך גשר. בתיאטרון

 את להעלות חשב הוא בהתחלה ארוכה: הייתה
 תוכניות רקם כך אחר הרצל, שכתב מהמחזות אחד

 האוטופית הפנטזיה - ל״אלטנוילד״ בימתית לגרסה
 ובסוף הציוני, החזון את לקדם כדי כתב שהרצל

 הסיפור עם "אלטנוילד" את מערבב עצמו את מצא
 לישראל. הרצל של עצמותיו העלאת של האמיתי

 מוזיקלית. קומדיה. זה מכל יצאה הדרך על
 מוזיקלית? קומדיה למה
 החזון לבין מכיר שהקהל המציאות בין פער "יש

 זה חזק. קומי בסיס כבר וזה בספר, הציג שהרצל
 להיות מבלי הדברים חשיבות את להעביר עוזר גם

מדי". דידקטי
 להגחכה? ליפול חששת לא

 כהכרח וראיתי להרצל גדולה הערכה עם באתי "לא.
 מציג לא אני אגב, מלאה. מאוד בצורה אותו לייצג
 שלו בתחזיות פספוסים גם לו היו נביא, כאיזה אותו

 מהדברים בא הכל אבל זה, את גם מציגים ואנחנו
כתב". שהוא

 והופכים אגדית כזאת דמות עם עובדים בכלל איך
לעמלה? אותה
 הוליד הוא שמהן התפיסות הירואי. דווקא לאו "הוא

 נבעו החדשה החברה ועקרונות המדינה חזון את
 מיני כל וסוציאלית, וליברלית שוויונית מחברה

 בסופו לכן ערעור. תחת נמצאים שהיום עקרונות
 שהרצל מה את להראות מנסה כשאני יום של

 שהוא מה זה הנה, זה: את מראה פשוט אני - אמר
 דמיין. המדינה את שהגה שהאיש מה זה אמר, עצמו

 את להגשים רוצים אנחנו אם נחליט בואו עכשיו
 שאני שאלה זו דמיין. שהוא מה זה אבל לא, או זה

 הביתה". אותה ייקחו שאנשים אשמח
 כל ההיסטוריה את לוקחים אנחנו למה

ברצינות? כך
 כרגע שבה במדינה הזטת השאלה את שואל "אתה

 שלו וההחלטות הממשל על ביקורת השמעת כל
 שיחקתי אני שמע, לגיטימיות. כלא נתפסות מיד

 העלה זה ל׳גורודיש׳. הראשונה בגרסה בזמנו
 את ניצלו גם אנשים אבל פצעים, פתח דיבורים,

 עליהם שגדלנו מיתוסים יש בהם. לחטט ההזדמנות
 מתוך האוויר את להוציא שמנסים אנשים ובאים

 שהייתי לא המציאות. עם להתמודד כדי המיתוס
כן?". היסטוריים, מסרטים היסטוריה לומד

 )12.9(שלישי יפו 9 ירושלים שד׳ גשר, תיאטרון ->
ש״ח 250,20:30 )16.9־15.9(שישי־שבת ,20:00
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יהודית וצה9בת

 יסדתי בבאזל
היהודים מדינת את

וסרמן יחיאל הרב

 היהודית הקהילה
 השוויצרית בעיר

 הדם מעלילות
היום ועד

 שוכנת והיא כשוויץ, כגודלה השלישית העיר היא באזל
 עובר כמרמה, שוויץ-צרפת-גרמניה. הגבולות כמפגש

 שמור באזל לעיר לשניים. העיר את המחלק הריק, נהר
 1897 בשנת היהזדית: בהיסטוריה ומכובד מיוחד מקום

 ובו הראשון הציוני הקונגרס העירוני בקזינו התקיים
 של בסיומו העולמית. הציונית ההסתדרות נוסדה

 ידי על שנוסחה ,’באזל׳ "תכנית התקבלה הקונגרס
 להקים שואפת "הציונות כי האומרת נורדאו, מקס
 ואב בנימין ישראל". בארץ היהודי לעם מולדת בית

 יסדתי "בבאזל המשפט את טבע המדינה חוזה הרצל
היהודים". מדינת את

 במרכז נמצא הגדול חלקם רכים, תיירות אתרי בעיר
השוק כיכר היא ביותר המעניינת הליכה. בטווח העיר

 הרב את החליף אשר באזמל, משה הוא הקהילה רב
 הכנסת בית של כרבו כיום המכהן ניסנהולץ ירון

 תורנית- פעילות בקהילה תל-אביב. יצחק בנחלת
ענפה. תרבותית
 בניין יהודים. 2,500כ- מונה בבאזל היהודית הקהילה

 לא שוכן והוא ומרשים, גדול המרכזי הכנסת פית
 קטן, כנסת בית גם קיים כמתחם העיר. ממרכז הרחק

 משתמשים המרכזי כשבבניין חול, בימי מתפללים בז
 משרדי גם נמצאים זה במתחם ובחגים. כשבתות
 ראשון. יום של ספר ובית כשרה מסעדה הקהילה,

 ר. כיתה עד יומי וביה״ס ילדים גן כוללת החינוך מערכת
 ובכית כעיר מקומות במספר גם להשיג ניתן כשר מזון

הרחב. לציבור מסעדה ג□ קיימת היהודי אבות
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 בשנת שנבנה העירייה, בית ומעליו אדם וההומה היפה
 שריד ספאלנטור, שער הוא נוסף תיירות אתר .1,500

 הפולשים: מפני להגן העיר סבים שנבנתה מהחומה
 גן אלוס. מחבל שהגיעו הסחורות נכנסו זה שער דרך

 נמצא באירופה, היפים אחד שהוא וולי, המכונה החיות
 האוניברסיטה גם נמצאת בעיר - ובמקביל בבאזל הוא גם

בשוויץ. הראשונה

 באול בעיר בשוויץ יהודים מוזכרים לראשונה,
 היהודית הקהילה נוסדה אז - 1213 בשנת
 מגפה"המוות בשוויץ פרצה 1350 בשנת כעיר.

 הגדול חלקם בה, הואשמו והיהודים השחור"
 כרח זמיעזטם להורג הוצאו באזל יהודי של

 הורשו שנים עשר כעבור השכנה. לאלזס
 יהודים גם הגיעו ובעקבותיהם לחזור היהודים
 הם ושום רב ומן ארך לא הדבר אולם נוספים,

 הואשמו הפעם שכן מהעיר, להימלט נאלצו
 באזל התפרסמה 16ה- במאה בארות. בהרעלת

 נוצרים מדפיסים כזכות העברי הדפוס כמרכז
יהודים. שהעסיקו

 בעיר ללון הורשו לא יהודים כשנים מאות
 זכויות שוויון ניתן כאשר ,1886 בשנת ורק

 והיהודים ההגבלות בוטלו כשוויץ, ליהודים
 בית נחנך 1888 כשנת בה, להתגורר הורשו
בעיר. הגדול הכנסת

 עוד בבאזל התקיימו 1897-1946 השנים כין
 גם קיימת בנוסף, ציוניים. קונגרסים תשעה

 גם וכמובן משפחות עשרות המזנה חרדית קהילה
 חינוכית. תורנית פעילות שבז חב״ד, בית

 קהילות בעשרים יהודים אלף 18 מתגוררים כשוויץ
וג׳נבה. באזל ציריך, בהן גדזלות,

 המערך וראש הציונית ההנהלה חבר הוא הכותב
בתפוצות רוחניים לשירותים
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גזר מועצת

מבקרים מרכז בקרוב:
 והמגינים דה7חו יערות בפיתוח לדון במטרה בקק״ל בכירים עם נפגש גזר מועצת יו״ר

היערות לחיבור רגל להולכי וגשר הרצל למורשת מבקרים מרכז בתכנון: עוד •

חולדה ביער הרצל לבית הכניסה

 גזר האזורית המועצה אנשי ן ן!
חשו פגישה שעבר בשבוע קיימו

 מנת על בקק״ל, גורמים עם בה
 לפיתוח הקשורים שונים בנושאים לדון

המועצה. של סביבתי
 בשני הגופים שני של בהשקעה מדובר

 ויער חולדה יער המועצה: בשטח יערות
 לאלפים משיכה מוקד המהווים המגינים,
כולו. האיזור מתושבי

 מאמצים לרכז החלטה התקבלה במועצה
 הם כי הבנה מתוך אלה, אזורים בפיתוח

 על מועדפים וסביבה טבע אתרי משמשים

 קרובים שהם משום בעיקר האיזור, תושבי
הצפופים. האורבניים לאזורים מאוד

 מגיעים אלה ביערות המבקרים אלפי
 שכדי בין השבוע, בסופי בעיקר אליהם
ביע לקיים שכדי בין פיקניקים, לערוך

 על רכיבה כמו ספורט, פעילויות אלה רות
הליכה. ומסלולי ריצות שטח, אופני

 ראש האחרונה הפגישה את הובילו
 קרקע פיקוח מנהל וייס, פטר המועצה,
 מרכז מרחב ומנהל אוחיון, ירון בקק״ל,
מסינג. חיים ד״ר בקק״ל,

 לקדם החליטו המועצה ובכירי וייס

 סביבתי פיתוח תוכניות הבאים בחודשים
 של הקמתו היא מהן שאחת המועצה, של

 ממוקם שבו חולדה, ביער מבקרים מרכז
של סיפורו את המספר אתר - הרצל בית

המדינה. חוזה
 תגיש שהמועצה כך על סיכמו הצדדים

האזר השנה לסוף עד בנושא תוכנית

 2018 מתקציב ימומן הפרויקט וכי חית,
המועצה. של

 גם שנכח פרס, איתי המועצה, מהנדס
 להקים הרעיון את העלה בפגישה, הוא

 ולרוב־ רגל להולכי גשר 44 לכביש מעל

 יער בין ובטוח מהיר מעבר שיאפשר בים,
רצף ליצור במטרה המגינים, ליער חולדה

האתרים. שני בין טבעי
 תאפשר הגשר הקמת כי היא הכוונה

היע בשני הנעשות הפעילויות את לחבר
 הניתוק בשל כיום מסובך שהוא דבר רות,

המקומות. בין
 פסלו ולא בתוכנית עיינו קק״ל אנשי

 את לסלול שעשוי דבר הסף, על אותה
 הפרויקט, של לפועל להוצאתו הדרך

 הפתוח הטבעי השטח להרחבת שיתרום
המועצה. בלב
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הוקוה באיוש והוצליה הוצל
 חוזה שיזם בבאזל הראשון הציוני לקונגרס שנים 120 לציון

 ונשים גברים 120 הוזמנו הרצל, זאב בנימין המדינה,
כמובן בהרצליה ייחודי לאירוע שמו את הנושאים

 הרצל, בשמות הנקראים ישראלים 120
 ביום התקבלו והרצלינה הרצלה הרצליה,

 כמובן, בהרצליה, האוויר חיל בבית חמישי
 הראשון הציוני לקונגרס שנים 120 לחגיגות

הרצל. זאב בנימין המדינה, חוזה יזם אותו
 האוויר חיל מפקד גם היה ההרצלים בין

 ונהג בודינגר הרצל במיל׳ האלוף לשעבר,
 קשה שנפצע ביטון, הרצל דן, אוטובוס
באו נוהג בעודו אותו שדקר במחבל כשנאבק

 כל את ריגש הוא נוסעיו. את והציל טובוס
 העצמאות ביום משואה כשהדליק המדינה

 החיפאית היו האיזור נציגי בין שעברה. בשנה
ורבת ותיקה חינוך אשת סיטון, הרצליה

 המדליה עם סיטון, הרצליה החינוך, אשת
בהרצליה. בטקס שקיבלה והתעודה

פרטי). (צילום:

:■<׳>" 0

"י

 יהודה, הרצל אתא, קריית העיר מועצת חבר
 המדינה חוזה של דמותו את המגלם שחקן עם

 המפורסמת המרפסת של הדגם על ניצבים
פרטי). (צילום: בבאזל. הציוני מהקונגרס

 הספר בתי את שנים עשרות שניהלה פעלים,
 וחבר בנשר א׳ יצחק ורמות בחיפה קישון

 הליכוד, מסיעת אתא קריית העיר מועצת
יהודה. הרצל

 של דגם על הצטלמו וההרצליות ההרצלים
בקונג הרצל זאב בנימין ניצב עליה המרפסת

 מהם אחד לכל בבאזל. הראשון הציוני רס
ותעודה. מדליה הוענקו
העול הציונית ההסתדרות יו״ר ומ״מ סגן

 בנוכחות זה "אירוע אמר: חגואל, יעקב מית,
 הרצל, של שמו על שקרויים היקרים האזרחים

 את מסמל והישראליות, הציונות וחולם חוזה
הציונות". של נצחיותה
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 הרצל רחוב חותמים? איפה
 העיר, של המרכזי בחלקה מתחיל
 ומסתיים העם, אחד לרחוב בניצב

 לרחוב סמוך הדרומי, בחלקה
 לדירת הממוצע המחיר צבי. בן

 2.6 על עומד באזור חדרים שלושה
 ש״ח 6,900ו־ למכירה ש״ח מיליון

 דירת ברחוב נמכרה במאי להשכרה.
 תמורת מ״ר) 53( חדרים שלושה

 נמכרה ביולי ש״ח. מיליון 2.05
 דירת הסמוך פלורנטין ברחוב

 2.2 תמורת מ״ר) 47( חדרים שלושה
 ש״ח. מיליון

 הרצל הסיפור? מה
 ,1909 בשנת נסלל

 אוהו שהופך מה
 בעיר הראשון לרחוב

 הראשונה. העברית
 העולם מלחמת לאחר

 התבסס הוא הראשונה
 של הראשי בעורק
 הפעילות ומרבית העיר

 שלה המסחרית
 בסביבתו. התנהלה

 בתחום דרך בפורץ
 הרחוב הביכורים,

 המעלית את גם איכלס
 העיר, של הראשונה
 בכלבו שהותקנה

 .16 במספר בבניין
 בניחושים שחלש מי

 לשמוע יופתע אולי
 על קרוי שהרחוב

 המדינה חוזה של שמו
תיאודור זאב בנימין

 הגרסה פי על .1860 יליד הרצל,
 44 בגיל נפטר הרצל הרשמית,

 מלחשים אבל ריאות, מדלקת
 כונה שפעם במה גם לקה שהוא

 תרם שבוודאי מה חברתית", "מחלה
 ולמותו הבריאותי מצבו להידרדרות

 יחסית. צעיר בגיל
 הרצל רחוב מסביב? יש מה

 רהיטים לממכר עסקים ברובו מאכלס
 נמצא הצפוני בחלקו וטקסטיל.

 הראשון השחקים גורד שלום, מגדל
 הגימנסיה חורבות על שנבנה בעיר,

הרצליה. העברית
 חוצה הוא בהמשך

 ומגיע רוטשילד את
 ושוק פלורנטין לשכונת
 שהופך מה לוינסקי,

 שלו הדרומי החלק את
 לרחוב ספות של מרחוב

ומסעדות. אלכוהול של
 שיכורים תהיו אם

 לדמיין תוכלו מספיק
 על נשענים שאתם
בבזל. מעקה

השכנים? הנאים
 החברתיים המדדים
 ממוצעים בשכונה

 23 מדלן, פי על לעיר.
 ושישה אקרמאים אחוז

 בדירות גרים אחוזים
 בבחירות בבעלותם.
 אחוז 34 האחרונות
 למחנה ניתנו מהקולות

 למרצ אחוז 27 הציוני,
לליכוד. אחוז 11ו־

הוצל וחוב
 בשנת נסלל
 ,והוא1909
 לרחוב נחשב

 בעיר הראשון
 העברית
הראשונה
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הראשון הציוני לקונגרס שנה 120 ־ להרצליה מבאזל
הרצל... ועוד הרצל הרצל,

עולמי וירון פדלון משה הרצל..., חגואל, יעקב כץ, מאיה

 נערך שעבר השבוע בסוף
 בהרצליה, האויר חיל בבית

 שנה 120 לחגיגת אירוע
 הראשון הציוני לקונגרס

 יו״ר ומ״מ סגן במעמד בבאזל,
 העולמית, הציונית ההסתדרות

 עיריית וראש הגואל יעקב
 יעקב פדלון. משה הרצליה,

 היא ישראל, "מדינת הגואל:
 מגשימים שאנו לכך ההוכחה

 כמעט הרצל של חלומו את
 שעה יום, יום - במלואו
שעה"*
 כמאה התכנסו האירוע לכבוד

 הרצל בשם ונשים אנשים
 מפקד בינהם, והרצליה,

 האלוף לשעבר האויר חיל
 ומשיא בודינגר הרצל במיל"

 לתמונה ביטון הרצל המשואה,
 את משחזרת אשר משותפת

 המפורסמת. הקונגרס תמונת
 כץ ענת באירוע, נכחו עוד

 משתתפי מצאצאי אבנר וג׳סי
 המקורי. הקונגרס
 הציוני הקונגרס כזכור:
 120 לפני התקיים הראשון

 שבשוויץ באזל בעיר שנה
 לקיים זוכים כולנו והיום,

 במדינת הרצל של חזונו את
 על הקרויה בעיר ישראל,

 ולחגוג המדינה חוזה של שמו
 להמשך השאיפה ואת ציונות

 מדינה של ובנייה התפתחות
 בארץ ודמוקרטית יהודית
ישראל.
 מופע הועלה האירוע במסגרת
 - ״הרצל״ וההצגה מוזיקלי
 בהפקת חוזה, של סיפורו

 הוזמנו בנוסף, גושן. תיאטרון
 ונשים גברים לאירוע במיוחד

 נושאים אשר שונים בגילאים
 הרצליה / הרצל השם את

 את שתשחזר תמונה לצילום
 אשר הידועה, המרפסת תמונת
 לחזונו וסמל לסימן הפכה

 בהגשמת שהאמין האיש של
2000 מזה יהודי כל של החלום

גלות. שנות
 ההסתדרות יו״ר ומ״מ סגן

 יעקב העולמית, הציונית
 מאוד "אני כי: אמר הגואל

 בדיוק היום פה לעמוד נרגש
 ועשרים המאה השנה ביום

 הראשון הציוני לקונגרס
 שבה ישראל מדינת בבאזל.

 של גבוה הכי הריכוז נמצא
 בראש ונמצאת בעולם יהודים

 והטכנולוגיה, ההייטק בתחומי
 בכל ופורחת משגשגת
 לכך ההוכחה היא התחומים,

 חלומו את מגשימים שאנו
 - במלואו כמעט הרצל של
 בבאזל שעה. שעה יום, יום
 היהודים מדינת את יסד הוא

 כאן." אנחנו ובזכותו
 לשעבר האויר חיל מפקד
 בודינגר הרצל ,במיל האלוף
 הרצל השם "את אמר:*
 חיי במהלך לבדי נשאתי

 בכל כאשר שונות במסגרות
 ההיא בעת הייתי מהם אחד

 משונה, מאוד זה יחיד. הרצל
 מוזר. וזה מיוחד זה חריג, זה

 כולל בסביבתך, ורבים
 שואלים ומנהלים מפקדים

 את האם הומור של בסוג
 ביאליק? את האם וויצמן?

 אתה איך הרצל? אתה האם
 אחרת או כך מתבלבל? לא
 בחיינו להתקדם ממשיכים אנו

 מי לומדים השנים ובמהלך
 בהתנעת חלקו מה הרצל, היה

 להקמת והקונגרסים פעולות
 מדינת היא - היהודים מדינת

ישראל".
ביטון הרצל המשואה, משיא

 אני ובגאון, באהבה לישראל
 שירתו שכולם אחים 11ל- אח

 לישראל". הגנה בצבא
 בהרצליה, העיר מועצת חבר
 יו״ר גם שהוא עולמי, ירון

 בעיר, הציונית המועצה
 ואמר האירוע, את הנחה
 העיר כמו אין " : בסופו

אירוע לארח כדי הרצליה

 אני שכזה. ומרגש מיוחד
 ודחפה, שעזרה לעירייה מודה

 ,,קינן ול׳בית ל״מרפסת׳
 הציונית מהמועצה ולחברי

 לתושבי להביא שממשיכים
 מעשירה פעילות העיר

 הרצאות, של סדרות ואיכותית,
 והכל שונות, והצגות מפגשים
חופשית". בכניסה

אמר:
 התנועה את הזניק "הקונגרס
 להקמת שהוביל הציונית

 שהיא מדינה ישראל, מדינת
 ואין שלנו והאהוב האחד הבית
 עומד אני כולו. בעולם עליה

 ילדים לשלושה גאה כאב כאן
הגנה בצבא ששירתו נפלאים
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 אירוע הבא: "גממישי
 במלאת בהרצליה ענק

 לקונגרס שנה 120
הראשון הציוני

 הציוני לקונגרס שנים 120 במלאות
 24( הבא חמישי ביום יתקיים הראשון,
 ערב האוויר חיל בבית )18:00 שעה לחודש,

 של סיפורו - ״הרצל״ ההצגה שבמרכזו
 במעמד יתקיים הערב מוזיקלי. ומופע חוזה,
 ההסתדרות יו״ר ומ״מ סגן חגואל, יעקב

 משה העירייה וראש העולמית, הציונית
פדלון.

 למעלה במיוחד הוזמנו ׳הרצל׳, למופע
 גילאים, של מקשת וגברים, נשים 150מ-

 ׳הרצל׳. או ׳הרצליה׳ השם את נושאים אשר
 שיחזור בתמונת יצולמו ׳ההרצלים',

 הרצל, של הידועה המרפסת לתמונת
 האיש של לחזונות וסמל לסימן שהפכה
 בארץ הציוני החלום בהגשמת שהאמין
ישראל.

 החוזה של סיפורו - ״הרצל״ ההצגה
 גושן, תיאטרון של הפקה מוזיקלי, ומופע

 המדינה חוזה של לכבודו תועלה מהרצליה,
 בעיר שהתקיים הראשון הציוני והקונגרס

בשוויץ. באזל
 יו״ר ומ״מ סגן במעמד ייערך האירוח
 יעקב העולמית, הציונית ההסתדרות

פדלון. משה הרצליה, עירית וראש חגואל,
 ההסתדרות יו״ר ומ״מ סגן הגואל, יעקב
 שחוזה ספק "אין העולמית: הציונית
 שהתוצאה אדירה, מהפכה יצר המדינה

 מדינת של הקמתה היא שלה המרכזית
ישראל".
 שהוא העיר, מועצת חבר עולמי, ירון

 וינחה בהרצליה הציונית המועצה יו״ר גם
 "אני ואמר: הוסיף המיוחד, האירוע את

 לתושבי להביא ממשיכה שהמועצה שמח
 של סדרות כולל איכותיות, פעילויות העיר

והצגות". טיולים הרצאות,
 בהרשמה ומותנית חופשית הכניסה

הרצליה. עיריית של העירוני באתר מראש
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 הרצליה, הרצל, בשמות הקרויים ישראלים, 120 >
 שלעבר, האוויר חיל מפקד וביניהם והרצלינה, הרצלה
 הרצל ,40 בקו דן אוטובוס נהג בודינגר, הרצל במיל. האלוף
 בעודו אותו שדקר במחבל כשנלחם קשה שנפצע ,58 ביטון,

 משואה והדליק ,2015 בינואר בתל-אביב, באוטובוס נוהג
 חיל בבית חמישי, ביום התקבצו האחרון העצמאות ביום

 הציוני לקונגרס שנים 120 לחגיגות בהרצליה, האוויר
 עמד עליה המרפסת של רפליקה על והצטלמו הראשון,

 בבאזל. הראשון הציוני בקונגרס המדינה, חוזה הרצל, בנימין
 ומ״מ סגן במעמד התקיים הרחב לקהל פתוח שהיה האירוע,

 וראש חגואל, יעקב העולמית, הציונית ההסתדרות יו״ר
פדלון. משה הרצליה, עיריית

האחרון, העצמאות ביום משואה יק
 סגן בודינגר, הרצל במיל. אלוף לשעבר, האוויר חיל
 ושחקן הגואל יעקב העולמית הציונית ההסתדרות יו״ר

קסם רגעי - טודרם רויטל צילום: הרצל
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והתרבות התיירות חדשות
הרצל !סדרות

 ונירדם והרצליגה, הרצלה הרצליה, הרצל, בשמות הקרויים ישראייים 120
 דן אוטובוס נהג מרינגר; הרצל במיל, האלוף שלעבר, האוויר חיל מפקד

 ננהג כעורו אותו שדקר כמרכל כשנלחם קשה שבפצע ביטון הרצל ,40 כקו
 האחרון העצמאות ביום משואד ווזי־ליק ,2015 בינואר כחל-אביב באוטובוס

 הציוני קונגרס11 שנים 120 לחגיגות כהיצליה, האוויר חיל בכית התקבצו -
 חוזה הרצל, כרסין עמד עליה המרפסת של רפליקה על וחצטלמו היאשון
בבאזל. הראשון הציוני בקונגרס המדינה,

 לדם הוענקה שם הכמה אל בתורו איש עלו מהמחוח־ מרוגשים רהרצלים,
העולמית הציונית ההסתדרות ידי על ראירוע לכבוד שהונפקה מדליה

יהחו%וז מבול
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ת1נוי1נוק חדשות

 חציתי לקונגרס מרגשת מתווה
שנח 120 לו במלאות הראשון

 ההסתדרות בשיתוף הרצליה, עיריית

 מרגש ננס שעבר בשבוע ערבו הציונית,
 שנערך הראשון הציוני לקונגרס כמחווה

 120 לו מלאו והחודש שבשוויץ, בזל, בעיר
 חוזה של והשפעתו מקומו להמחשת שנה.

 דרכה המשך ועל הקונגרס על המדינה
 אישים לכנס הוזמנו הציונית, התנועה של

הרצל. הוא ששמם
 אמר הרצליה, עיריית ראש ן ל' ד פ משח
 העיר בהרצליה, עומדים נו יאנה י בכנס

 המדינה, חוזה של שמו על שנקראת
ומהנחישות הדרך פורץ מהחזון ומתפעלים

 □בזכות הקונגרס. משתתפי ושל הרצל של
 והרצליה לתפארת, מדינה היוס לנו יש

 □לאות אז המובנים. בכל ושוקקת פורחת
 ולכולם דרך, ומתווי חולמים שהיו ראשונים,
 לומר מבקש אני באולם, כאן שנמצאים

 כה, עד שהשגנו כמה גאים להיות שעלינו
ההתחלה". רק שזוהי ולדעת

 ומ״מ פדלון משה הרצליה עיריית ראש
 כץ מאיה הרצליה עיריית ראש וסגנית
 הציוני לקונגרס שנה 120 לציון בכינוס
עמרם עופר צילום:

להרצליה ממל
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niunn נוקתויות

 לקונגרס שנה 120
בהרצליה ההרצליס הגיגה

 הרצליה הרצל, הקרויים ישראלים 120
 האוויר חיל בבית התקבצו והרצלינה
 לקונגרס שנים ו 20 לחגיגות בהרצליה

הראשון. הציוני
 (נזיל) אלוף לשעבר האוויר חיל ביניהם היו

 ביטון הרצל רן אוטובוס ונהג בורינגר הרצל
 אותו שדקר במחבל בשנלתם קשה שנפצע
 כיוס משואה והדליק באוטובוס נוהג בעודו

האחרון. העצמאות
המרפסת של דגם על הצטלמו ההרצלים

 חוזה הרצל, זאב בנימין עמד שעליה
 בבזל. הראשון הציוני בקונגרס המדינה,

 ההסתדרות ידיר מ״מ1 סגן חגואל, יעקב
זה, "אירוע אמו: העולמית, הציונות
 של שמו על □שקרו" האזרחים כל בנוכחות

 מסמל והישראליות, הציונות חוזה ־ הרצל
 הציונות". של נצחיותה אה

 לברי נשאתי הרצל השם "את אמר: בודניגר
 בכל כאשר שונות, במסגרות ח" במהלך

יחיד. הרצל ההיא נעת הייתי מהן אחת
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