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כתבה

אחריה

ואף ישראל, בארץ יהודית מדינה הקמת על רבות שנים במשך חלם הרצל
עשרה למשך אחת, פעם רק הרצל ביקר עצמה ישראל בארץ כן, פי על

נשימה וקשיי חום עם
 הגענו שלנו, השחזור מסע במסגרת

 בתחנתו הרצל את לפגוש כדי יפו לנמל
 אל הגיע הרצל ישראל. בארץ הראשונה

 חברים ארבעה ובה משלחת, בראש יפו
מסע לאחר ביפו עגנה ספינתם נוספים.

 מי שואלים היו ובו משאל עורכים היו אם
 הקמת למען שפעלה מוכרת הכי הדמות
 שהתשובה ספק אין היהודי, לעם מדינה
 זאב בנימין זכה לחינם לא הרצל. הייתה

 על המדינה/ ׳חוזה בכינוי הרצל (תיאודוח
 הציוני. הרעיון קידום למען הרבה פעילותו

 מנהיגים עם הרצל נפגש השנים, במשך
 אותם לשכנע כדי העולם רחבי מכל רבים

 הוא היהודי לעם מדינה בהקמת לתמוך
 השתתף בעולם, בכירות דמויות עם נפגש

 למרות ברבים. דעותיו את ופרסם בכנסים
 נולד לא הרצל הנמרצת, פעילותו
 בה, ביקר לא ואף בה חי לא בישראל,

 שנה. 120 לפני שאירע קצר מביקור חוץ
 אחד ישראל? בארץ לבקר אותו הביא מה

 היה ימים באותם פגש שהרצל המנהיגים
נפגש הרצל השני. וילהלם גרמניה, קיסר

 בקושטא, כשביקר לראשונה הקיסר עם
 (טורקיה העות׳מאנית האימפריה בירת

 ישראל. בארץ גם אז ששלטה ימינו), של
 הרצל את הקיסר הזמין הפגישה בסיום

 ימים, מספר כעבור שוב איתו להיפגש
ישראל. בארץ הפעם

המאורע ולכבוד בישראל, הרצל של לביקורו שנים 120 ימלאו החודש ימים.
הביקור את שמשחזר מיוחד משפחתי למסע לבנת משפחת יצאה
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לבנת ואורי יונתן שירה,
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 זכה לא הרצל אולם יפו, של המפורסם
 נבנה שהוא מפני השעון, מגדל את לראות
 ביקורו. לאחר שנים מספר

 הבריאותי, ומצבו הקשה הנסיעה למרות
 במספר לביקור היום באותו הרצל יצא

 רחובות ציונה, נס לציון, ראשון מושבות:
 להרצל להצטרף בחרנו בתיה. ומזכרת

 בראשון ביקב ביקורם בעת ולמשלחתו
לציון.

לארץ" עתיד 1"יע
 לצאת צפוי הגרמני הקיסר כי ידע הרצל
 שישי, יום בבוקר ירושלים לכיוון מיפו

 בחר הוא בדרכו. לו להמתין וביקש
 החקלאי הספר בית ישראל", ב״מקווה
 תוואי על ששכן ישראל, בארץ הראשון

 אנו גם המתנו שם לירושלים. מיפו הדרך
 ביומנו הרצל מתאר כך ולקיסר. להרצל

 הקיסר: עם הפגישה את
 הוא ממרחק. אותי הכיר כבר הקיסר
 לקראתי סוסו את הוליך במקצת, התנער
 קדימה, צעדים שני צעדתי לידי. ונעצר

אליי והושיט הסוס של מצווארו וכשגחן

 רביעי, יום של חם בבוקר ים, בלב מטלטל
 השפיע הקשה המסע .1898 באוקטובר 26
 ארצה הגיע הוא הרצל. של בריאותו על

 נשימה. ומקשיי גבוה מחום סובל כשהוא
 הוא הספינה מן כשירד בכך, די לא אם

ברגלו... ונפצע נפל

 עשה גרמניה, קיסר השני, וילהלם גם
 בניגוד אולם ישראל, לארץ דרכו את

 באונייה הקיסר שט ולחבריו, להרצל
של הראשונים צעדיו ונוחה. יוקרתית

 גבי על היו ישראל ארץ אדמת על הקיסר
 בנמל בואו לכבוד במיוחד שהוקם מזח,

 גבי על רכוב הקיסר יצא מחיפה חיפה.
 יפו. עבר אל מלכותית שיירה בראש סוס,

 במלון הקיסר את פגשנו הבאה בתחנתנו
ביפו. התאכסן שבו המפואר

 ביפו, התאכסנו משלחתו וחברי הרצל גם
 באחד ששכן יותר, הרבה צנוע במלון אך

 כשביקרנו העיר. של הראשיים מרחובותיה
השעון מגדל את בקצהו ראינו הזה, ברחוב
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העתיקדי לעיר נכנס הקיסר

* בחוזקה: מצמץ הוא כה?״ עד רוממותו
לארץ". עתיד יש אבל מאוד, "חם

 בדרכם המשיכו משלחתו וחברי הקיסר
 זכה בירושלים אנחנו. גם וכך לירושלים,

 מלכותית: פנים לקבלת הגרמני הקיסר
 חדשות, דרכים נסללו בואו לכבוד
 והיו נוקו העיר ורחובות הורחבו, אחרות

 ארוכה. תקופה היו שלא כפי מבריקים
 בדגלים קושטו אשר הדרכים, לצד

 לבואו אנשים המוני המתינו ובעיטורים,
 הקיסר בכך, די לא אם הקיסר. של

 דרך העתיקה העיר אל נכנסו ופמלייתו
 העיר, בחומת במיוחד שנפרץ רחב פתח
 בצורה לעיר להיכנס לקיסר לאפשר כדי

חגיגית.

במסדרון לילה
 פעמיהם שמו משלחתו וחברי הרצל גם

 למשלחת בניגוד אך ירושלים, לכיוון
 מפוארת: פנים לקבלת זכו לא הקיסרית,

 ארוכה נסיעה לאחר לירושלים הגיעו הם
 עלה הנסיעה במהלך ברכבת. ומעייפת

לירושלים הגיע והוא הרצל, של חומו

הקודם מהעמוד ך11המ/

 אל קרוב־קרוב ניגשתי כלפיי, ידו את
 מעלה כלפי ידי את הושטתי סוסו,

צחק הוא גלוי. בראש לפניו ועמדתי

 שלו: השליט שבעיני הברק את בי ושילח
 אני רוממותו! הוד "תודה, שלומך?" "מה

הוד נסיעת עברה איך בארץ. מתבונן



לצ< בראשוןביקב ל(ים)וזרצ

 סיורו בעת גרמניה קיסר שקיבל חשובות
 פורסמה לא הצער, למרבה ישראל. בארץ

 הרצל יהודית. למדינה בנוגע החלטה כל
 באופן לפחות במשימתם, כשלו ומשלחתו

זמני.
 בתחושת הסתיים ישראל לארץ המסע

 ידיים. הרים לא הרצל אולם אכזבה,
 בניסיונות המשיך הוא הבאות בשנים

 חזונו יהודית. מדינה להקמת השכנוע
 לאחר גם להתקיים הוסיף הרצל של

 בשנת אוסטריה. בירת בווינה, שנפטר
 הרצל, של ביקורו לאחר שנים יובל ,1948
 גוריון בן דוד בעוד ישראל. מדינת קמה

 המדינה של העצמאות מגילת את מקריא
 התמונה מעליו נשקפה נולדה, עתה שזה

 של דיוקנו באולם, שנתלתה היחידה
 המדינה. חוזה הרצל, זאב בנימין
 עצמותיו הועלו המדינה קום לאחר כשנה

 לירושלים. מווינה הרצל זאב בנימין של
 רושם רב בטקס בשנית נטמן הרצל
 מאז נקרא אשר בירושלים, הר בראש

 הרצל זאב בנימין של מסעו הרצל". "הר
 האחרונה לתחנתו הגיע ישראל לארץ

והסופית.

 תמו לא בזאת אך ותשוש. חולה כשהוא
 כשהגיעו הזה. ביום הרצל של תלאותיו

 הזמינו שאותו המלון אל וחבריו הרצל
 לטובת נלקחו חדריהם כי גילו מראש,
 באותו לישון ונאלצו הקיסר, של אורחיו
במסדרון... הלילה

 משלחתו וחברי הרצל עברו למחרת
 שטרן משפחת של בביתה להתאכסן

 שכונת את כשחיפשנו ממילא. בשכונת
 מתחם כיום בנוי במקומה כי גילינו ממילא,

 את מצאנו החנויות בין למזלנו, חנויות. של
 לזהות אפשר הרצל. התאכסן שבו הבית
 במספרים. המסומנות אבניו לפי אותו

 פורק החנויות מתחם של הבנייה במהלך
 שאפשר כדי במספרים סומנו ואבניו הבית,
מחדש. להרכיבו יהיה

חי" עוד "החלום
 נקרא לירושלים שהגיע לאחר ימים כמה
 החום למרות הקיסר. אל הרצל סוף סוף

 משלחתו וחברי הרצל הגיעו הכבד,
 בחליפות לבושים כשהם הקיסר אל

אל להתלוות ביקשנו וחמות. חגיגיות

 הקיסר שומרי אולם בפגישתו, הרצל
 שהסתפקנו כך להיכנס, לנו התירו לא

 ביומנו: הרצל דברי בקריאת
 קיסר והמלכותית! הקיסרית מעלתו "הוד
 ישראל עם בני של נציגות חסד! רב ואדון
 כבוד יראת מתוך הגרמני, הקיסר אל פונה

 אבותינו ארץ שהייתה בארץ עמוקה,
 קניין שטר לא עוד. לנו שייכת ושאינה

 הקדושה האדמה אל אותנו קושר תקף
 שהקרקע מאז חלפו רבים דורות הזאת.
 כשמדברים יהודית. קרקע הייתה הזאת

 רחוק חלום על מדברים כאילו כך, על
 בתוך חי הוא חי, עוד החלום אבל מאוד.
 לבבות". אלפים מאות הרבה
 ליהודים יותר אם כי לקיסר הסביר הרצל

 לפתח יוכלו הם ישראל, בארץ להתיישב
 של לשגשוגה לתרום גם וכך אותה

 ביקש הרצל העות׳מאנית. האימפריה
 את גם ולשכנע בתוכניתו לתמוך מהקיסר

 הפגישה בתום בה. לתמוך העות׳מאנים
 את משלחתו וחברי הרצל עזבו הקיסר עם

 ישראל. ארץ את גם ולמחרת ירושלים,
 באירופה, היה כשכבר ימים, מספר כעבור

החלטות אודות על בעיתונים הרצל קרא


