
1902-הרצל ושלושת ילדיו בנופש באוסטריה ב

חוזה המדינה היה אב  

אבל זה  , אוהב לילדיו

לא חילץ אותם  

מהשלכות מחלת  

.אמםהנפש של 



סיפורה העצוב של משפחת הרצל מתחיל עוד בזמן שבו 

שהיתה, פאולינה, אחותו: היה בנימין זאב הרצל צעיר

ממחלת  19נפטרה בגיל , מבוגרת ממנו רק בשנה אחת

הגיבה אז , דיאמנטלבית אנטה'ז, אימו הנמרצת. הטיפוס

,  לא יכלה לשאת את השהות בדירתה בבודפסט, בהלם

שם התגוררו עד אז ותוך שבוע עברה עם כל משפחתה  

.  בירת אוסטריה, לווינה

על תחושותיו של בנה מחמת האסון אפשר ללמוד  

הוא  , שכאשר נולדה לו עצמו בתו הבכורה, מהעובדה

...  פאולינההעניק לה את השם 

הוא החל ללמוד  1878-ב. המעבר לווינה היטיב עם הרצל

את התואר  1884-קיבל ב, משפטים באוניברסיטה

אלא  . דוקטור למשפטים ואף עבד כשנתיים בתחום זה

שאז גבר עליו ייצר הכתיבה והוא החל לפרסם סיפורים  

שכמה מהם אף הועלו על במת התיאטרון  , ומחזות

הוא החל לכתוב מאמרים   1891-ב. באוסטריה ובגרמניה

Neue Freie-ב Presse"(העיתון החופשי החדש )"–
. בביתם בבודפסטפאולינהעם הוריו ואחותו , הנער בנימין זאב הרצל.באותה עתבוינההעיתון החשוב ביותר 



לאישבת,נשאואר"(ולי'ז)"יוליהאתלראשונההרצלפגש1886-ב

עינייםבעלת,נאה,18בתאזהיתההיא.עשיריהודיעסקים

,שנונה,רגשנית,חייםמלאת,חביבה"כהמתוארת,כחולות

,אביהשלעושרוובגלל"בהידורהונועזתפתוחה,עקשנית

אותהנשא1889-ובבההתאהבהרצל.בחברהמאודמבוקשת

בספרואילוןעמוסכדברי)כי,אזידעלאשהואאלא.לאישה

מהפרעותולי'זסבלהנישואיהלפנישכברלהניחיסודיש""(הרצל"

המשותפיםחייהםהפכומהרהועד-"בטיפולהיתהואףנפשיות

.לגיהינום

נתונה,יציבהבלתי,כעס-מהירת"כימיםבאותםתוארהולי'ז

והיתהתסכוללשאתיכלהשלאמפונקתאישה,זעםלהתקפי

"...מוותאוחייםשלדרמטילעימותויכוחכלמיידהופכת

1891-בהנס,1890-בפאולינה)ילדיםשלושהלהםנולדואומנם

כאבהתגלהעצמווהרצל(1893-ב"[טרודה]"גרטרודהומרגרטה

חמורכמהעד.ביתםאווירתאתשיפרלאהדבראך–לילדיוחם

:פעםלהששלחבמכתבעצמוהרצלמעיד,ביניהםהמצבהיה

שאתלעינוייםואגיבהעצמיתהשליטהאתכלילשאאבדפחדתי”

לאלתודה.מוםבךתטילאוקשותבךשתפגעבמכה,אותימענה

”.להתאפקהצלחתיכהשעד
–בתוקףלכךסירבההיאאך,ולי'מזלהתגרשהחליטהרצל

ברחבילמסעותלצאתאזהעדיףהרצל.מהפרקירדווהגירושין

.אשתועםביחדבביתולשהותבמקום,אירופה
.יוליה הרצל בצעירותה



עיתונושלקבועככתבלעבודכדינשלחאליה,בפריזשהתמקםלאחר,1892-ב

אתלהחזירבמאמץ,"מיבחןלתקופת",לשםגםולי'זהגיעה,"האורותעיר"ב

טרודה)הראשוניםילדיהםשניעםהגיעההיא.יותרשלוויםלפסיםנישואיה

עברשהרצל,פארדירתשכרה,מיליונרשלוכבתו(בפריז,מכןלאחררקנולדה

.אזעדהתגוררשבומהמלוןאליה

.דירהבאותהלגורונכנסוהרצלשלהוריוגםלפריזהגיעושבועותמספרכעבור

שלאמועשתהשהפעםאלא,ולי'זשל"מיבחן"הלפיצוץגבוהפוטנציאלבכךהיה

נמשכוביניהםוהיחסים–כלתהלביןבינה"הלהבותאתלהקטין"כןמאמץהרצל

..."קטנהאשעל"

יום העבודה שלו היה  . באותם ימים השקיע הרצל את עצמו בעבודתו למען עיתונו

היה  9בשעה . בכתיבת ידיעות שאסף ביום הקודם, בבוקר7.30-מתחיל ב

לאחר . מכתיב אותן למזכירו כדי שישלח אותן באותו יום למערכת העיתון בווינה

מכן היה יוצא לפגישות עם מקורות שונים כדי לאסוף ידיעות ואחר הצהרים היה  

.  וחוזר חלילה–שהיה בדרך כלל ארוך מאוד , כותב אותן ויושב על מאמר חדש

.  לעיתים היה מסיים את יום עבודתו מאוחר בלילה

שזכו עד מהרה להצלחה בקרב הקוראים הועלתה משכורתו  , בזכות מאמריו

...בעשרים אחוזים

בוודאי  , למדיישיגרתייםהתנהלו חיי המשפחה של הרצל על פסים , במקביל

אפילו הרתה  ולי'ז. לשמור על יחסים טובים עם כלתהאמובזכות מאמציה של 

"(.טרודה)"גרטרודהמרגרטה–את השלישית בילדיה 1893-וילדה בפריז ב

את ילדיה וחזרה לבית  ולי'זלקחה , מסיבה לא ידועה, 1894-אולם יום אחד ב

הדירה המפוארת נעזבה והרצל עבר להתגורר שוב במלון ברחוב . הוריה בווינה

.  ולי'זבו גר לפני בואה של , קמבון

ילדיו של הרצל בגיל  
הנס  , פאולינה: צעיר

.וטרודה



השקיע הרצל את עצמו עוד יותר בעבודתו  ולי'זלאחר עזיבתה של 

ועד מהרה נסחף בסערת הרגשות שנגרמה לעולם היהודי בכלל  

.  פרשת דרייפוסבעיקבות, ובצרפת בפרט

כאשר במטה הכללי של הצבא הצרפתי  , 1894-הפרשה החלה ב

שבה הועבר מידע סודי לשגרירות גרמניה  , נחשפה פרשת ריגול

פרדיננדלאחר שנים הוברר כי המרגל היה רב סרן . בפריז

אולם בתחילה נחשד בכך סרן אלפרד דרייפוס שהיה  , אסטרהאזי

.  הקצין היהודי היחיד ששירת אז במטה הצבא

נמצא אשם והוגלה לכל חייו באי השדים שליד  , דרייפוס הועמד לדין

.  חוף גיאנה במערב האוקיינוס האטלנטי

והרצל  –הפרשה עוררה גל אדיר של אנטישמיות שהדהים רבים 

כי במצב זה עדיף שהיהודים יעזבו את  , היתהמסקנתו . בתוכם

כולל  , והוא החליט לעשות ככל יכולתו–אירופה בהקדם האפשרי 

.  כדי לאפשר את הדבר, השקעת כל חסכונותיו

פעילות  , כך הפך הרצל תוך זמן קצר למנהיג התנועה הציונית

".  חוזה המדינה"שהקנתה לו ברבות השנים את התואר 

טקס ההשפלה של דרייפוס לאחר  : משמאל

ציור בעמוד . )שנמצא אשם במשפטו הראשון

(.הראשון של עיתון פריזאי מאותם ימים



,כשנהשנמשךמאשתופירודלאחר,1895-ב

פרייהנויה",עיתונו.ולמשפחתולווינההרצלחזר

עיקראבל–הספרותילעורכואותומינה,"פרסה

נדהמהולי'ז.הציוניתלפעילותונתוניםהיומעייניו

הבנהבחוסראותהקיבלה,זאתמפעילותו

עליתר.החדשהבדרכוכללתמכהולאמוחלט

עודשהכבידדבר-נמרצותלההתנגדההיא:כן

מידידיהםאחד.הכושליםנישואיהםעליותר

חייולאחברהחייאהבהולי'ז"כי,אזסיפר

..."ציבור

בפעילותהרצלשלמעורבותושהעמיקהככל

קרלברחובהפרטילביתולהגיעהחלו,הציונית

,אירופהממזרחיהודים,בווינה50לודוויג

מוזריםהיואלהיהודים.איתולהיפגששביקשו

אותההכעיסההופעתם:כןעליתר.ולי'זבעיני

.בעלהלביןבינהלקטטותאחתלאוגרמהמאוד

ובכללילדיואוהבכאבהרצלהתגלהזאתכלועם

העבודהבחדראותםכינס,אליהםהתפנהערב

...סיפורלהםוסיפרשלו

חונכואלא,ספרלבתינשלחולאהילדים,אגב

פרטייםומוריםגרמניותאומנותידיעלבביתם

.ואוסטריםאנגלים,צרפתים

עבודתו הרצל וילדיו בחדר 
(:  מימין לשמאל). בווינה

.טרודה והנס, פאולינה



למסעותיצאכאשרגםילדיועםקשרעלשמרהרצל

כאשר,למשל,כך.הציוניתפעילותובמסגרתארוכים

הקיסרעםלפגישהארצהנסיעתובעת,ליפוהגיע

הגלויהאת,פאולינה,לבתושלח,השניוילהלםהגרמני

לבתיחמותנשיקות":הבאותהמיליםעם,משמאל

וזאת..."הנאמןמאביהפאולהלינהוהעדינההטובה

,טורקיהכגון,אחריםממקומותששלחלגלויותבנוסף

.ימיםבאותםנסעשאליהם,ושווייץיוון



ביחסהיותרמרירהאשתונעשתהכך,היהודיהעולםבשמידרךהרצלשלשכוכבוככל

.אותהלהרגיעכדייכולתוככלעשהוהרצלהחמירהסבלהממנההנפשמחלת.אליו

שביקראדם.שיהיהרצתהאכןשהיאכפי–עליזבוהמילאמןלפניהמתחזההיההוא

בעיקרמואסת"ולי'שז,לוהתבררמהרהעדכי,מכןלאחרסיפרימיםבאותםבביתם

.בלבדשנוןפיליטוניסטכולוכללהיותהרצלביקשבחברתה.חייושלוהמטרההתכלית

."חייושלהטרגדיהאתבמלואההבנתיאזרק

במצבהתלולהההתדרדרותהצטרפהימיםבאותםהרצלשלהרגשיתלאומללותו

.בריאותו

בדיקותעברכאשר,צעירבגילכברלוהתגלההלקויהלבריאותוהראשוןהסימן

אצלומצאהלאהראשונה.בדיקותשתיעברהוא.האוסטרילצבאגיוסלקראתרפואיות

שלמדוייקפירוטללאאך,צבאילשירותכשירלאשהואגילתההשנייה.בעיהכל

ואפילונשימהקשיי,מואץמדופקסבלוהואהרצלשלמצבוהחמירהזמןבמשך.הסיבה

דןשבהצוואהלכתוב1897-בהחליטזאתבעיקבות.במוחדםחוסרשלהתקפים

.מותולאחרוהכספייםהספרותייםענייניובהסדרת

האומלליםהנישואיםחייאתהדגישכי,במיוחדעגוםהיההצוואהשלהכספיהחלק

עליגנושהםדרישהוהוסיףילדיועלבלעדייםלאפוטרופסיםהוריואתמינההוא:שלו

.קרוביהאואשתימצדאפשריתהתערבותכלמפני"אותםויבטיחואשתומפניילדיו

לא,הנס,בנםכי,קבעכן."ילדייעלאפוטרופסותלעולםיקבללאאשתישלקרובשום

אתולהרוסלהשחיתועלולהאותואוהבתאינההיא".ולי'זבידיואופןפניםבשוםיישאר

להישארבוודאיייאלצוהן"כי,כתבוטרודהפאולינהלגבי."לחייושתרדבכךאושרו

אםאפילו.פנימיתוהסתכלותמחשבהלידיתבוא,מותיעקב,שאשתיהלוואי.אמןבבית

"...לבנותיהטובהאםלהיותלפחותנאתשתדל,טובהאישהליהיתהלא

הנהניםביןכללולי'זנזכרתלאהחדשהבגירסה.בצוואתושינוייםהרצלהכניס1900-ב

.פטירתולאחרמרכושו
.אישפוזהלפני , בשנותיה האחרונותולי'ז



חלה התדרדרות תלולה  1904בתחילת 

הוא אושפז  . בבריאותו של הרצל

בסנטוריום בהרי האלפים והפעם שינתה  

היא ישבה ליד מיטתו  . את התנהגותהולי'ז

נדמה היה שמשהו  . וטיפלה בו בהתמדה

אבל השינוי  , חיובי  השתנה ביחסה אליו

בין השניים שוב פרצה מריבה  . היה זמני

נתקפה בהיסטריה  ,  נשברהולי'וז

. והרופאים הוציאו אותה מהחדר

הוא זימן אליו  . הרצל חש אז כי סופו קרוב

:  לאמוואת ילדיו  וכשהגיעו אמר אמואת 

".  אינני מרגיש בטוב... טוב שאת כבר כאן"

לילדיו אמר כמה דקות לאחר שהוכנסו  

ראיתם אותי ואני  , יקרים שלי: "לחדרו

..."עכשיו לכו. ראיתי אתכם

סיבת המוות  . 1904ביולי 3-הרצל נפטר ב

עשרות  "... הסתיידות הלב"נרשמה כ

אלפים ליוו את ארונו לבית העלמין בווינה  

אמר קדיש על  , 13שהיה אז בן , ובנו הנס

.  קיברו

.1904-הלוויית הרצל בווינה ב



הרצלכי,אזלמהוריהשירשההרבההוןשכלולי'לזהתבררהרצלשלמותולאחררק

האפוטרופסיםלעזרתהבאו,למזלה.שהקיםהציוניתההסתדרותלצרכיבוהשתמש

התיישבותאוצר"הבנקאתהקיםהשארשבין,וולפסוןדוד:בצוואתוהרצלשמינה

הקרןשלהראשוןהמנהלשהיהמווינההוןבעלתעשיין,קרמנצקייונהויוהן"היהודים

ולי'בזלתמוךדאגוהשניים.האחרונותבשנותיוהרצלשלהקרובוידידוהקיימת

.מחסורםכלאתוכיסוהציוניתההסתדרותמטעםקבועהפנסיהלהםאירגנו,ובילדיה

אותהלהטרידהנפשיותבעיותיההמשיכו,ולי'זשלהכספיותלבעיותיהשבנוסףאלא

בגללבונפטרהאך,נפשלפגועיבמוסדאושפזהאומנםהיא.דיכאוןבגללשקרסהעד

.39בתרקכשהיא-הרצלשלמותולאחרבלבדשניםשלוש-1907-בלבמחלת

.נעלםואפרהגופתהנשרפה,מותהאחר:נאותהולקבורהלהלוויהזכתהלאהיאאולם

פאולינה.ולי'זשלאישפוזהלאחרגםהרצלשללילדיולדאוגהמשיכוהאפוטרופסים

יהודיתלפנימיהנשלח13-הבןהנס,קרמנצקישלבביתולגורעברה14-הבת

מנעולאהללוהפתרונותאולם.אלהדודתהעםלגורעברה11-הבתוטרודהבאנגליה

.השלושהכלשלהנפשיתהתדרדרותםאת
שאומנם",שלהםהאפוטרופסיםכי,זהבענייןאומר,בייןאלכסנדר,הרצלשלהביוגרף

ביתמקוםאתלמלאבכוחםהיהלא,ויכולתםידיעתםמיטבלפיבנאמנותפעלו
שהביאו,התורשתייםהנתוניםאת,כנראה,החריפואלהעובדות.'מלכותי'הההורים
שלהתכונותהתאחדו,עצמוהרצלאצל,בייןלדברי"...לידתםעםהילדיםעמהם
החולניותלצדוהוכרעהופרעזהאיזון.גאוניותשלחד־פעמיתלסינתיזה"הוריו

ששלושתקרהוכך.בהנדירהיהלאנפשישחולי,ממשפחתהומורשתהולי'זעל־ידי
אתסיימו,המפוארתדרכוממשיכיאתבהםראההגאהשאביהם,הרצלשלהילדים
".מזלוללאעתבלאחייהם

בתצלום משנת  , ותיאודור הרצלולי'זילדיהם של 
.והנספאולינה, טרודה: מימין לשמאל. 1904-מותו 



בשנותיה האחרונותפאולינה

מותולאחר"התפרפרה",הרצלשלהבכורההבת,פאולינה

היאמסוייםבשלב.אהביםפרשיותשלארוכהשורהוניהלה

ממנוהתגרשהאך,מפורטמידעעליושאין,היפטליוזףנישאה

עםקשריהאתניתקההיאימיםבאותם.מכןלאחרקצרזמן

אזשהיה,הנס,לאחיהפרט,משפחתהועםשלההאפוטרופסים

.באנגליה

אתשחייבופסיכיאטריותמבעיותפאולינהסבלהמלכתחילה

ממחלתגםסבלההיא.נפשלחוליבמוסדפעמיםכמהאישפוזה

שלבסופו.לסמיםהתדרדרההזמןובמשךפרקיםומכאבילב

.שוטטותבאשמתנעצרהשם,לצרפתפאולינההתגלגלהדבר

בטיפוסנדבקהבו,בבורדוחוליםבביתאושפזה,מצבהבגלל

.בלבד40בתבהיותה,1930-בומתה



ידיעלנשלח,בצוואתואביולבקשת.עליושפרלאהנסשלגורלוגם

Exotהיהודיתבפנימיהלמדשם,לאנגליהשלוהאפוטרופסים House
שיחקואףבלימודיםשםהצליחכימסופר.בריסטולשלפרבר,בקליפטון

,פסיכיאטריותבעיותרדוףהיהוכאחיותיומסוגרהיהזאתלמרות.קריקט

.נשיםעםרומנטייםקשריםליצור,השארבין,ממנומנעוהימיםשברבות

אשםמרגשותסובלכשהואלווינה17-הבןהנסחזר,ולי'ז,אמוכשנפטרה

שהואכךכדיעדהתערערמצבו.האחרוניםבימיהלידההיהשלאעל

סייםושםלאנגליהחזר,התאוששהואאולם.נפשלחוליבסנטוריוםאושפז

מלחמתכשפרצהאךבאוניברסיטהללמודהחלהוא.לימודיואתבהצלחה

.1919עדשירתבו,הבריטילצבאהתגייסהראשונההעולם

אביושלכתביומתרגוםבדוחקהתפרנס,הצבאימשירותוכשהשתחרר

מכןלאחר.קתוליונעשההתנצר1924-ב:דתייםגלגוליםעברכךכדיותוך

עצמורואהאינוכיפירסם1926-ב.ועודקלוויניסטי,לפרוטסטנטיהפך

"ישראלבית"חברעצמורואההואכי,הודיעמכןלאחר.דתלשוםכשייך

הכנסתבביתהתפללהאחרונותובשנותיו"העבריהעם"חבר,עדיףאו

עלפאולינהמאחותוהודעהקיבל–1930-ב–ואז.בלונדוןהרפורמי

לידישב,זאתעשההוא.לבקרהשיבואבקשהעםבבורדואישפוזה

קצרזמן,מותה.ללונדוןוחזרמשתפרשמצבהחשב,מהזמןמיטתה

התאבדמותהשלאחרובשבועלבורדושבהוא.אותוהדהים,מכןלאחר

אזהיההוא.בצוואתושכתבכפי,"כישלוןתחושת"בגללאקדחבירייתשם

...אמונפטרהשבובגילבדיוק,39בן

.התצלום האחרון של הנס



עברה טרודה להתגורר אצל דודתה  , כשנפטרה האם. ביחד עם אמההיתההיא 14עד גיל 

כי אסרה על הנערה הצעירה להביא חברים , דמות בעייתית בפני עצמההיתהשכנראה 

.  הביתה ולכן שקעה טרודה בקריאת ספרים קלילים

האפוטרופסיםאחד , היא השתחררה מחזקת דודתה רק כאשר נפטרה אשתו של וולפסון

טרודה עברה לגור בביתו ושם סייעה לו בניהול משק הבית ובפעילותו  . שמינה הרצל לילדיו

.  בבזלבקונגרס הציוני העשירי 1913-היא השתתפה ב, בזכות  פעילות זאת. בתנועה הציונית

אבל עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה  , כל אותו זמן שמרה טרודה על קשר עם אחיה הנס

שבגללה אושפזה זמן מה בסנטוריום  , נותק הקשר הזה והדבר גרם לה התמוטטות עצבים

. לחולי נפש

שהיה מבוגר ממנה  , תעשיין טקסטיל גרוש, לריכרד נוימן1917-נישאה טרודה ב, ועם כל זאת

.שנים27-ב

אך נראה שהחוויה לא . הנכד היחיד של הרצל–ילדה טרודה בן , לאחר מכןכלבדשנה אחת 

.  כי זמן קצר לאחר הלידה אושפזה שוב בבית חולים לחולי נפש בווינה, היטיבה עימה

אך חזרו לחיות יחדיו  , הם אפילו ניסו פעם להיפרד. חיי הנישואין של הזוג היו רצופי מהמורות

מצבה החמיר במיוחד  . מאושפזת מחדש בבית החולים לחולי נפשהיתהומידי פעם היא –

לאחד מותם של אחותה ואחיה ובסופו של דבר היא אושפזה בקביעות בבית החולים  

.בווינהאינזרסדורף

הועברה טרודה לבית החולים הפסיכיאטרי  , 1938-לאחר שהשתלטו הנאצים על אוסטריה ב

.  אושפזה בבית חולים פסיכיאטרי ציבורי, וכשזה נסגר על ידי הנאציםפוקרסדורףהיהודי 

אבל  . במוסדות לחולי רוחואישפוזיםהיו רצופים בעיות נפשיות , הצעירה בילדיו של הרצל, "(טרודה)"גרטרודהמרגרטהגם חייה של 

.חיי משפחה ולהביא לעולם את נכדו היחיד של הרצל–אף כי בקושי –עם זאת היא היחידה מהשלושה שהצליחה לקיים 

היא מתה מרעב וחודשיים לאחר מכן  , שישה חודשים לאחר מכן. בטרזיינשטטנשלחו טרודה ובעלה למחנה הריכוז 1942בספטמבר 

.האפר הכלליתבערימתנשרפה גופתה של טרודה עם גופות אחרות של אסירים במחנה ואפרה נבלע , כרגיל במחנה זה. מת בעלה

טרודה



הנאציזםענןכשהחל.1918-בנולד,הרצלשלהיחידנכדו,נוימןתיאודורסטפן

הוא,הנס,כדודו.מהשואהניצלוכךלאנגליהלשלחוהוריומיהרו,אירופהעללהאפיל

אותוהחליףכאשראנגליגווןמשפחתולשםנתןמסוייםובשלבבפנימיהשםלמד

לצבאהתגייסהשנייההעולםמלחמתפרוץעם.אנגליתאזרחותוקיבללנורמןמנוימן

חזר,שםשירותואתסייםכאשר.להודוונשלחהתותחניםבחיללקצונההגיע,הבריטי

אביבבתללסיורים,בלודמטוסוחנייתאתוניצלישראלארץדרךבטיסהלאנגליה

.ובירושלים

הוא.בארץהיהודיהיישובידיעלובכבודבחוםלהתקבלסטפןזכה,הרצלשלכנכדו

כאשרזאתישקולכיהשיבאך,בהםלהשתקעשוניםמקיבוציםהצעותקיבלאף

.הבריטימהצבאישתחרר

תחושותיועלמפורטתיאורכתבואףמהארץלטובהמאודהתרשםהוא–מקוםמכל

.(להלן)זהבביקורו

שהועבר,הרצלשלהעבודהלחדרהזמנתוהיתהזהביקורשלהשיאמנקודותאחת

בבנייןל"קקבמשרדיהוצב40-הובשנות30-הבשנותארצהמוינהבשלמותו

1946-ב"כימספר,בייןאלכסנדר,הרצלשלהביוגרף.בירושליםהלאומייםהמוסדות

מאודמעטאךשמעאזשעד,סבוחייעללוסיפרתי.הרצלבחדראותוהדרכתי

"...בארץהנעשהמןאזהתלהבהוא.אודותם

1946-בעת ביקורו ב, במדי קצין בריטי, קפטן סטפן תיאודור נוימן
.  שהועבר מווינה לירושלים, בחדר העבודה של הרצל



בכלליהודיםעצומהמשמעותבעלבחדרלבקררציתי,מכליותר":השארבין,סטפןכתבוכך

הרצלתיאודורשלחדרו:אישיבאופןענייןושאותי,פלשתינהליהודיובפרט,העולםרחבי

הסוכנותבבנייןומוקםלירושליםבשלמותוהועברהוא.הציונותלמעןפעלשממנו,בווינה

.לישראלהקיימתוהקרןהיהודית

את כל החפצים  , לראשונה, קשה לי לתאר את רגשותיי כשנכנסתי לחדר הזה וראיתי

הנייר הסופג  , הסרגלים, העטים-הכלידיים אוהבות סידרו . ששמעתי עליהם הרבה כל כך

הבניין עצמו שּונה  . בדיוק כפי שהושארו בווינה לפני ארבעים ואחת שנים-על השולחן 

,  הספרים. כדי לאפשר את הוספתו של חלון הגומחה שהיה בביתו של הרצלִמיבניתמבחינה 

שבתוכו כתב   , והשולחנות כולם היו שם והכובע שחבש בעת ביקורו בפלשתינההכסאות

...ההואבחדרלבלותיכולתירבותשעות.זאבבנימין:העברישמואתלטיניותבאותיות

מדינת'שלהמקורייםהידכתביאתראיתי.הרצלארכיונינשמריםשבהםלמרתפיםנכנסתי

כולם שמורים  , של מסמכים ומכתבים פרטייםתיקיות;אחריםוכתבים,היומניםושל' היהודים

..."ובאהבהבמסירותומטופלים

לילה ירד על  : "הוא מתאר את העיר בשעות הערב, למשל, כך. הוא התרשם גם מתל אביב

ברים  , אורות נדלקו בכל מקום ומוסיקה בקעה ממאה בתי קפה ומסעדות. העיר היהודית

,  היו ריקודים. רסיסי בטהובן עלו מפסנתר בקומת קרקע... הטיילת נראתה קסומה. ומועדונים

.  תל אביב הייתה עליזה ומקסימה ובנותיה יפהפיות. רחש של אלפי שיחות וצחוקן של נשים

..."והים הגלי היה נקי וניחוחו נעים, אבל כעת היה קריר, היום היה חם

שילדיםכפי.שיחקוהם.הילדים,היוהםוהנהסביבהבטתי":אותוהרשימוהילדיםאפילו

הילדיםאתלראותהיהטוב...יהודיברחובהשתובבוהםכאן.אנגליברחובמשחקים

,בהיריםהם.אותיידהיםבפלשתינההיהודישהנוערלינאמר.האלההחופשייםהיהודים

.זאתבכלחדשמשהובזההיהאותםכשראיתיאבל:לצפותלמהידעתילכן.ונאיםחסונים

...בעיניהם,בחזּותם,בולטעותאפשרהיהלא.האלהבילדיםטבועהיהחירותשלחותם

מכל.מכברלאזהשהגיעווייתכן-אותםשמכניםכפי,צברים-בפלשתינהשנולדוייתכן

".בהםניכרההחירות,מקום

:הבאותבמיליםתיאורואתמסכםנורמן

אתלבטאכדילמעטיםניתןהוא;הגאולהבחזוןהיהודיםהחזיקוגלותשנותמאותבמשך"

הלךכעת.בראשולאאם,יהודיכלשלבליבושהיוהחלוםואתהתפילה

מןבהדרגההתפתחהחדשהארץ.וגידיםעורקרםהוא,שעהמדי,יוםמדי.והתגשםהחלום

.הזמןכחלוף,ובהכרחבבטחה,לצמוחתמשיךוהיא,הזאתהישנה־נושנההארץ
Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen(בגרמנית:)אגדהזואין,תרצואם.

לאחר  30-כפי שנראה בשנות ה, חדר העבודה של הרצל
כיום הוא מוצג בתבניתו . העברתו מווינה לירושלים

.  במוזיאון הר הרצל, המקורית



1946בנובמבר 28-מה" המשקיף"בראש העמוד הראשון של עיתון , הידיעה על התאבדותו של סטפן תיאודור נורמן
"(. עיתונות יהודית היסטורית: "המקור)

במסגרתנדחתה(עלייהרשיון)סרטיפיקטלקבלהבריטייםמהשלטונותבקשתואך–רציניתהיתהארצהלעלותסטפןשלכוונתו

שחששו,בבריטניהציונייםעסקניםשל"קרהכתף"בנתקלהואלכךבנוסף.ימיםבאותםארצההעלייהעלהבריטיותההגבלות

זוטרבתפקידלשרתונשלחהבריטיהחוץלשירותהצטרף,אכזבתוברוב.שםבפעילותםלהשתתףביקשכאשר,איתומהתחרות

זוהיתה.טרזיינשטאטבמחנההוריושנישלמותםעלההודעהאתקיבלהואששםאירעוכך.בוושינגטוןהבריטיתבשגרירות

–בוושינגטוןוסטס'מסצבשדרותגבוהגשרעלעלההוא1946בנובמבר25-ב.איתהלהתמודדהצליחלאוהואעבורוקשהמהלומה
.במותוהיה28בן.וקפץ



ארונה של אחותי  , לשם יועברו גם ארונו של אבי. עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל"כי ייקבר בווינה , הרצל ביקש בצוואתו

–1949–כבר בשנה הראשונה להקמת מדינת ישראל , ואכן(". אמי וילדיי)וארונותיהם של בני משפחתי הקרובים ביותר ... פאולינה
הוריו ואחותו הוצאו מקברם בווינה  , ארונותיהם של הרצל. החליטה ממשלת ישראל לקבור את חוזה המדינה בהר הרצל בירושלים

,  והנספאולינה, לא הובאו אז ארצה גם ארונותיהם של ילדי הרצל, משום מה. והובאו לקבורה בארץ לאחר שורה של טקסים רשמיים

.  2006-עוול זה תוקן רק ב. שהיו קבורים בבית העלמין היהודי בבורדו שבצרפת

רי  'רק לאחר השתדלות ממושכת של ג. קבור בבית עלמין יהודי בוושינגטון, סטפן תיאודור נורמן, ועדיין נותר נכדו היחיד של הרצל

–הובא גם ארונו של נורמן לקבורה בהר הרצל וכך נקברו כל בני המשפחה , נשיא החברה היהודית אמריקנית לשימור היסטורי, קלינגר
. על פי צוואת הרצל, בארץ ישראל–פרט לאלה שעצמותיהם לא נשתמרו 

המרכזית שבהן היא רק לוח זיכרון לבת  . שלוש המצבות הראשונות מצד ימין הן של ילדי הרצל. קבריהם של בני משפחת הרצל בהר הרצל
(מעלה היצירה, אבי דרור: תצלום. )טרזיינשטאטכי עצמותיה הפכו לאפר שנעלם במחנה הריכוז , טרודה, הצעירה



זכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

בעליבאיתורמאמציםומשקיעיםיוצרים

.במצגתהמופיעיםחומריםעליוצריםזכויות

זכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש

נפגעהכםתלדעאם.2007-ח"תשסיוצרים

המופיעבחומריוצריםזכויותכבעליזכותכם

דוארבאמצעותפנואנא,זאתבמצגת

ובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרוני

ציינואנא.ביצירההשימושמעשייתלחדול

מסךצילוםוצרפוטלפוןומספרמלאשם

.במצגתהרלוונטילדףוקישור

הרצל וילדיו ברגע רגוע
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