
    ּבר ֹוש הרצל 

Le Pin d'Herzl 
אליעזר שמאלי

לפני מאה שנה ויותר היה הדבר. וילהלם השני, קיסר גרמניה, בא לת ּור את ארץ 
ישראל. התורכים משלו בארץ. ע ּבד ּול ָחאִמיד היה אז ה ׂש ֹולטן של ת ּורכיה וידידו 
הטוב של קיסר גרמניה. מקונסטנטינופול יצאו הפק ּודות ליישר את הדרכים ולבנות 

גשרים לכבוד האורח הגדול.
בימים ההם בא עוד תייר לא''י. שליחי השולטן לא יצאו לקראתו... בחשאי בא האיש 

אל הארץ. שם התייר הזה היה ד''ר בנימין זאב הרצל.
בלב מלא צער בא הרצל לארץ. לא פעם דיבר על לב הקיסר לטובת הרעיון הציוני, אך 
המלך הגרמני לא  ׂשם לב לדברי החולם חלום ''מדינת היהודים''. והשולטן התורכי, 

שבידו היה הכ ֹוח לחזק את ידי הרצל, לעג לחולם ולחלומו.
הרצל ידע שוילהלם השני היה האדם האחד, שיכול להטות את לב עבד ּול חאמיד 

לטובת הרעיון של ''מדינת היהודים''. והנה שמע הקיסר הולך לארץ ישראל.
''זוהי שעה גדולה'' אמר הרצל בליבו ''שם במקום אנסה שוב לדבר אל ליבו'' קם 

ועלה לארץ.

על יד ''מקווה ישראל'' ביה''ס החקלאי הראשון בארץ, הקימו התלמידים שער כבוד 
לקבל שם את פני קיסר גרמניה בדרכו לירושלים, עיר הקודש. המונים המונים, יהודים 

וערבים, חיכו כל הבוקר על יד שער הכבוד לראות את פני הוד מלכ ּותו.
פתאום נשמעו קולות: ''הידד! יחי הקיסר!''

הקיסר הופיע רוכב על ס ּוס לבן, בראש חב ּורה של  ׂשרי מלכ ּות ושרי צבא. קם שקט 
בהמונים. רק קול שעטות הס ּוס הלבן נשמע בדממה. אלפי עיניים הביטו אל הפרש 



הרם והוא לא נע. מעל הס ּוס הלבן שלח מבט קר כחץ אל ההמונים, שתלו בו את 
עיניהם. אך פתאום פנה אל השער והושיט את ידו אל אחד האנשים. ההמונים 

התרוממו על בהונות רגליהם לראות את האיש שזכה לכבוד הגדול.
לחש עבר כרוח בשדה: ''הרצל''... ''ד''ר הרצל''

- בוקר טוב, אדוני הדוקטור!
- בוקר טוב, הוד מלכ ּותך!

- האם מצאה ארץ חלומנו חן בעיניך, הוד מלכ ּותך ?
- קשה לחלום פה, אדוני הדוקטור, ענה הקיסר וניגב את הזיעה מעל פניו במטפחת 

גדולה. - החום הגדול אינו נותן לחלום.
- הארץ שממה, אין בה  עץ, אמר הרצל.

- אין צל בארץ, צריך לנטוע כאן עצים רבים, יערים, כמו פה במקום הזה - אמר  
הקיסר והראה בידו על ה ׂשדות והעצים היר ּוקים של מקווה-ישראל.

- אין לנו רש ּות, ה ֹוד מלכ ּותך, - נאנח הרצל, - אין הארץ בידינו.
- ‰‡¯ÈÏÚ Ïˆ ÂN ̄ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı‰ - אמר הקיסר. 

הוא דיר ּבן את ס ּוס ֹו ופנה לדרך.
ֹהדוקטור. - אנחנו נתראה בעיר הקודש, אדוני 

לחש עבר בין היהודים:
- מה אמר הקיסר ? האם נתן תקווה בלב הרצל ?

הרצל עמד נרגש. עיניו החולמות הביט ּו לתוך המרחקים ו ׁשפתיו לחש ּו את דברי 
הקיסר:

.‰ÈÏÚ Ïˆ ÂN ̄ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı¯‡‰ -

בדרך ירושלמה עבר הרצל בארץ יהודה. מה שוממה היתה הארץ הרי סלעים עמדו 
כ ׂשרופי אש והשמש מכה על ראשיהם.

לאחר שעות של נסיעה קשה בדרך אבנים וענני אבק ראה הרצל פינה יפה כאי ירוק 
בים השממה. זאת היתה - מוצא, כפר עברי קטן אחד בכל הרי יהודה. מוצא היתה 
יר ּוקה כ ּולה עם עצי זית, תאנה, גפן וִמשִמש. איכרים עבריים שז ּופי שמש קיבל ּו את 



פניו ולחצ ּו את ידו באהבת-אחים.
- פה אעמוד לנ ּוח בצל העצים - אמר הרצל למלוויו - ופה אטע עץ גם אני.

לעת ערב, כאשר הדליקה השמש השוקעת את הרי יהודה בצבעים נפלאים, עלה הרצל 
עם חבריו על ראש גבעה ונטע שם ברוש צעיר.

הברוש עלה וגדל בהרי יהודה ועמו יחד גדלה תקוות ישראל בכל הארצות לראות 
בגא ּולת ציון ובבניינה.

בן שש שנים היה הברוש והוא היה גדול ויפה והיה לסמל הגאולה לכל היהודים, אשר 
ישבו בצלו בדרכם ירושלמה. ופתאום נשבר מכאב ומצער־לב החולם הגדול - הרצל 

מת!
כל ישראל בכו על מותו של המנהיג האה ּוב וכ' בתמ ּוז היה מאז ליום־זיכרון גדול 

בל ּוח העברי.
שנה שנה היו בני הנוער בא''י עולים למוצא בכ' בתמ ּוז והיו נוטעים שתילים על-יד 

ברוש הרצל.
כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה באו ימים רעים על יהודי ארץ ישראל. רעב 
ומחלה פרצו בארץ. התורכים לא יכלו לעמוד במלחמה בפני האנגלים אויביהם, והם 
התנקמו ביהודים. הם גזלו את רכ ּושם, רבים מהם  ׂשמו בכלא ורבים הוגלו לדמ ׂשק. 
בכל זאת לא נפל לב היהודים. הברוש של הרצל עוד גדל ועלה מעלה מעלה ו''חלום 

הרצל'' הוסיף לחזק את תקוותם.
בכ' בתמוז של 1917, בשנה השלישית למלחמה, עלו הצעירים, כדרכם כל שנה, לכבד 

את זכר הרצל על יד הברוש - והנה העץ איננו! הת ּורכים גידעו אותו...
את העץ גידעו, אבל את האמונה הגדולה ב''חלום הרצל'' לא יכלו לגדוע. הצעירים 
ָ ּבֵלי הברוש, שמצאו על הארץ, וישימו אותם בכיסיהם. ובחשכת  אספו את ִאְצְטֻר

הלילה, נסתרים מעין התורכים, שבו ירושלמה וזרע הברוש של הרצל עמהם.

לאחר שנה בא קץ המלחמה. התורכים עזבו את הארץ ושמש התקווה זרחה שנית על 
הרי יהודה והגליל. אז שלחו את זרע הברוש של הרצל לכל פינות הארץ, והחל ּוצים 

נטעו אותם על ההרים והעמקים, בגליל וביהודה.
 Ïˆ ÂN ̄ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı¯‡‰  :כי יד ּוע ידע ּו החל ּוצים

.‰ÈÏÚ



ְ ּבר ֹו ׁש ֶהְרְצל

ָ ּבא  ֵ  ּׁשִני, ֵקיָסר ֶ ּגְרַמְנָיה,  ָ ׁשָנה ְוי ֹוֵתר ָהָיה ַהָ ּדָבר. וילהלם ַה ִלְפֵני ֵמָאה 
ָ ּבָאֶרץ. ע ּבד ּול ָחאִמיד ָהָיה  ְ ׁשל ּו  ִ ּכים ָמ ְ ׂשָרֵאל. ַה ּת ּוְר ָלת ּור ֶאת ֶאֶרץ ִי
ֶ ׁשל ֵקיָסר ֶ ּגְרַמְנָיה.  ְ ּכָיה ִויִדיד ֹו ַה ּט ֹוב  ֶ ׁשל  ּת ּוְר ָאז ה ׂש ֹולטן 
ָ ׁשִרים  ְ ּג ְ ּדָרִכים ְוִלְבנ ֹות  ֵ  ּׁשר ֶאת ַה ְ ּפֻק ּד ֹות ְלַי ִמ ּק ֹוְנְסַטְנִטינ ֹו ּפ ֹול ָיְצא ּו ַה

ִלְכב ֹוד ָהא ֹוֵרַח ַהָ ּגד ֹול.
ְ ׁשִליֵחי השולטן לֹא ָיְצא ּו  ַ ּתָ ּיר לֹא''י.  ָ ּבא ע ֹוד  ַ ּבָ ּיִמים ָהֵהם 
ַ ּתָ ּיר ַהֶ ּזה ָהָיה ד''ר  ֵ ׁשם ַה ָ ּבא ָהִאי ׁש ֶאל ָהָאֶרץ.  ַ ׁשאי  ַ ּבֲח ִלְקָראת ֹו... 

ִ ּבְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל.
ֵ ּבר ַעל ֵלב ַהֵ ּקיָסר  ִ ּד ַ ּפַעם  ָ ּבא ֶהְרְצל ָלָאֶרץ. לֹא  ְ ּבֵלב ָמֵלא ַצַער 
ָ ׂשם ֵלב ְלִדְבֵרי  ֶ ּמֶלְך ַהֶ ּגְרָמִני לֹא  ִ ּצ ּי ֹוִני, ַאְך ַה ְלט ֹוַבת ָהַרְעי ֹון ַה
ְ ּבָיד ֹו ָהָיה  ֶ ׁש ִ ּכי,  ְ ּיה ּוִדים''. והשולטן ַה ּת ּוְר ַהח ֹוֵלם ֲחל ֹום ''ְמִדיַנת ַה

ֹ ּכַח ְלַחֵ ּזק ֶאת ְיֵדי ֶהְרְצל, ָלַעג ַלח ֹוֵלם ְוַלֲחל ֹומ ֹו. ַה
ֹכל ְלַה ּט ֹות ֶאת ֵלב  ֶ ׁשָ ּי ֵ  ּׁשִני ָהָיה ָהָאָדם ָהֶאָחד,  ֶהְרְצל ָיַדע שוילהלם ַה
ָ ׁשַמע  ְ ּיה ּוִדים''. ְוִהֵ ּנה  ֶ ׁשל ''ְמִדיַנת ַה ַ ּבת ָהַרְעי ֹון  עבד ּול חאמיד ְלט ּו

ְ ׂשָרֵאל. ַהֵ ּקיָסר ה ֹוֵלְך ָלָאֶרץ ִי
ֶ ּסה  ׁש ּוב  ָ ּמק ֹום ֲאַנ ַ ּב ָ ׁשם  ְ ּבִל ּב ֹו '' ְ ּגד ֹוָלה'' ָאַמר ֶהְרְצל  ָ ׁשָעה  ''ז ֹוִהי 

ֵ ּבר ֶאל ִל ּב ּו'' ָקם ְוָעָלה ָלָאֶרץ. ְלַד
ָ ּבָאֶרץ, ֵהִקימ ּו  ְ ׂשָרֵאל'' ביה''ס ַהַחְקָלִאי ָהִרא ׁש ֹון  ַעל ָיד ''ִמְקֶוה ִי
ְ ּבַדְר ּכ ֹו  ְ ּפֵני ֵקיָסר ֶ ּגְרַמְנָיה  ָ ׁשם ֶאת  ֵ ּבל  ָ ּכב ֹוד ְלַק ַ ׁשַער  ַ ּתְלִמיִדים  ַה
ָ ּכל  ֹ ּקֶד ׁש. ַה ּמ ֹוִנים ַה ּמ ֹוִנים, ְיה ּוִדים ַוֲעָרִבים, ִח ּכ ּו  ָ ׁשַלִים, ִעיר ַה ִליר ּו

ְ ּפֵני ה ֹוד ַמְלכ ּות ֹו. ָ ּכב ֹוד ִלְרא ֹות ֶאת  ַ ׁשַער ַה ֹ ּבֶקר ַעל ָיד  ַה
ְ ׁשְמע ּו ק ֹול ֹות: ''ֵהיָדד! ְיִחי ַהֵ ּקיָסר!'' ִ ּפְתא ֹום ִנ

ָ ׂשֵרי ַמְלכ ּות  ֶ ׁשל  ְ ּבֹרא ׁש ֲחב ּוָרה  ַהֵ ּקיָסר ה ֹוִפיַע ר ֹוֵכב ַעל ס ּוס ָלָבן, 
ְ ׁשַמע  ָ ּלָבן ִנ ְ ׁשָעט ֹות ַה ּס ּוס ַה ַ ּבֲהמ ֹוִנים. ַרק ק ֹול  ֶ ׁשֶקט  ָ ׂשֵרי ָצָבא. ָקם  ְו
ָ ּפָר ׁש ָהָרם ְוה ּוא לֹא ָנע. ֵמַעל  ִ ּביט ּו ֶאל ַה ַ ּבְ ּדָמָמה. ַאְלֵפי ֵעיַנִים ִה
ָ ּתל ּו  ּב ֹו ֶאת ֵעיֵניֶהם.  ֶ ׁש ְ ּכֵחץ ֶאל ַהֲהמ ֹוִנים,  ָ ּבט ַקר  ָ ׁשַלח ַמ ָ ּלָבן  ַה ּס ּוס ַה
ִ ׁשים.  ִ ׁשיט ֶאת ָיד ֹו ֶאל ֶאָחד ָהֲאָנ ַ  ּׁשַער ְוה ֹו ָ ּפָנה ֶאל ַה ִ ּפְתא ֹום  ַאְך 
ֶ ׁשָ ּזָכה  ְ ּבה ֹונ ֹות ַרְגֵליֶהם ִלְרא ֹות ֶאת ָהִאי ׁש  ַהֲהמ ֹוִנים ִהְתר ֹוְממ ּו ַעל 

ָ ּכב ֹוד ַהָ ּגד ֹול. ַל
ָ  ּׂשֶדה: ''ֶהְרְצל''... ''ד''ר ֶהְרְצל'' ַ ּב ָ ּכר ּוַח  ָלַח ׁש ָעַבר 

ֹ ּבֶקר ט ֹוב, ֲאד ֹוִני ַה ּד ֹוְקט ֹור!  -



ֹ ּבֶקר ט ֹוב, ה ֹוד ַמְלכ ּוְתָך!  -
ְ ּבֵעיֶניָך, ה ֹוד ַמְלכ ּוְתָך ? - ַהִאם ָמְצָאה ֶאֶרץ ֲחל ֹוֵמנ ּו ֵחן 

ֵ ּגב ֶאת ַהֵ ּזָעה ֵמַעל  ֹדָני ַה ּד ֹוְקט ֹור, ָעָנה ַהֵ ּקיָסר ְוִנ ֹ ּפה, ֲא ֶ ׁשה ַלְחלֹם  - ָק
ְ ּגד ֹוָלה. - ַהח ּום ַהָ ּגד ֹול ֵאינ ֹו נ ֹוֵתן ַלְחלֹם. ַ ּפַחת  ְ ּבִמְט ָ ּפָניו 

ָ ּב ּה  ֵעץ, ָאַמר ֶהְרְצל. ְ ׁשָמָמה, ֵאין  - ָהָאֶרץ 
ֹ ּפה  ְ ּכמ ֹו  ִ ּבים, ַיֲעִרים,  ָ ּכאן ֵעִצים ַר ֹטַע  ָ ּבָאֶרץ, ָצִריְך ִלְנ - ֵאין ֵצל 
ִ ּקים  ְ ּיֻר ָ  ּׂשד ֹות ְוָהֵעִצים ַה ְ ּבָיד ֹו ַעל ַה ָ ּמק ֹום ַהֶ ּזה - ָאַמר ַהֵ ּקיָסר ְוֶהְרָאה  ַ ּב

ְ ׂשָרֵאל. ֶ ׁשל ִמְקֶוה-ִי
ְ ּבָיֵדינ ּו. - ֵאין ָלנ ּו ְר ׁש ּות, ה ֹוד ַמְלכ ּוְתָך, - ֶנֱאַנח ֶהְרְצל, - ֵאין ָהָאֶרץ 

 Ï≈̂ e N ̄¿Ù¿ÈƒÂ¿ ‰Ó»Ó»M  ¿a « ÌÈƒ̂Ú≈ e ÚË¿Èƒ ¯L ∆‡¬ ,‰l ∆‡≈ È„≈Èa ƒ ‰È∆‰¿z ƒ ı∆̄‡»‰» -
ֵ ּבן ֶאת ס ּוס ֹו  ּוָפָנה ַלֶ ּדֶרְך. ִ ּדְר «ÈÏ∆Ú«‰ - ָאַמר ַהֵ ּקיָסר. ה ּוא 

ֹ ּקֶד ׁש, ֲאד ֹוִני ַה ּד ֹוְקט ֹור. ְ ּבִעיר ַה - ֲאַנְחנ ּו ִנְתָרֶאה 
ְ ּיה ּוִדים: ֵ ּבין ַה ָלַח ׁש ָעַבר 

ֵ ּלב ֶהְרְצל ? ַ ּב ִ ּתְקָוה  - ַמה ָאַמר ַהֵ ּקיָסר ? ַהִאם ָנַתן 
ְ ׂשָפָתיו  ִ ּקים  ּו ֶ ּמְרַח ִ ּביט ּו ְלת ֹוְך ַה ָ ּג ׁש. ֵעיָניו ַהח ֹוְלמ ֹות ִה ֶהְרְצל ָעַמד ִנְר
 e ÚË¿Èƒ ¯L ∆‡¬ ,‰l ∆‡≈ È„≈Èa ƒ ‰È∆‰¿z ƒ ı∆̄‡»‰» - :ּדְבֵרי ַהֵ ּקיָסר ִ ָלֲח ׁש ּו ֶאת 

.‰»ÈÏ∆Ú» Ï≈̂ e N ̄¿Ù¿ÈƒÂ¿ ‰Ó»Ó»M  ¿a « ÌÈƒ̂Ú≈
ְ ּבֶאֶרץ ְיה ּוָדה. ַמה  ׁש ֹוֵמָמה ָהְיָתה ָהָאֶרץ  ַ ּבֶ ּדֶרְך ירושלמה ָעַבר ֶהְרְצל 

ֵ ׁשיֶהם. ָ ּכה ַעל ָרא ֶ  ּׁשֶמ ׁש ַמ ֲהֵרי ְסָלִעים ָעְמד ּו כ ׂשרופי ֵא ׁש ְוַה
ַ ּבֶ ּדֶרְך ֲאָבִנים ְוַעְנֵני ָאָבק ָרָאה ֶהְרְצל  ֶ ׁשה  ֶ ׁשל ְנִסיָעה ָק ָ ׁשע ֹות  ְלַאַחר 
ְ ּכָפר ִעְבִרי ָקָטן  ְ  ּׁשָמָמה. ֹזאת ָהְיָתה - מ ֹוָצא,  ְ ּבָים ַה ְ ּכִאי ָיֹרק  ִ ּפָ ּנה ָיֶפה 
ְ ּתֵאָנה,  ָ ּל ּה ִעם ֲעֵצי ַזִית,  ֻ ּכ ְ ּבָכל ֲהֵרי ְיה ּוָדה. מ ֹוָצא ָהְיָתה ְיֻרָ ּקה  ֶאָחד 
ָ ּפָניו ְוָלֲחצ ּו ֶאת  ְ ּבל ּו ֶאת  ֶ ׁשֶמ ׁש ִק ְ ׁשז ּוֵפי  ִ ּיים  ָ ּכִרים ִעְבִר ְ ׁשֵמ ׁש. ִא ֶ ּגֶפן  ּוִמ

ְ ּבַאֲהַבת-ַאִחים. ָיד ֹו 
ַ ּטע ֵעץ  ֹפה ֶא ְ ּבֵצל ָהֵעִצים - ָאַמר ֶהְרְצל ִלְמַלָ ּויו -  ּו ֹמד ָלנ ּוַח  ֹ ּפה ֶאֱע  -

ַ ּגם ֲאִני.
ֶ  ּׁשֶמ ׁש ַה  ּׁש ֹוַקַעת ֶאת ֲהֵרי ְיה ּוָדה  ֶ ׁשר ִהְדִליָקה ַה ַ ּכֲא ְלֵעת ָעֵרב, 
ָ ׁשם  ִ ּגְבָעה ְוָנַטע  ִ ּבְצָבִעים ִנְפָלִאים, ָעָלה ֶהְרְצל ִעם ֲחֵבָריו ַעל ֹרא ׁש 

ְ ּבר ֹו ׁש ָצִעיר.
ְ ּבָכל  ְ ׂשָרֵאל  ִ ּתְקַות ִי ָ ּגְדָלה  ְ ּבָהֵרי ְיה ּוָדה ְוִע ּמ ֹו ַיַחד  ְ ּבר ֹו ׁש ָעָלה ְוָגַדל  ַה

ַ ּלת ִצ ּי ּון  ּוְבִבְנָיָנ ּה. ִ ּבְגֻא ָהֲאָרצ ֹות ִלְרא ֹות 
ָ ּלה  ְ ּגֻא ְ ּבר ֹו ׁש ְוה ּוא ָהָיה ָ ּגד ֹול ְוָיֶפה ְוָהָיה ְלֵסֶמל ַה ָ ׁשִנים ָהָיה ַה ֵ ׁש ׁש  ֵ ּבן 
ַ ּבר  ְ ׁש ָ ּכם ירושלמה.  ּוִפְתא ֹום ִנ ְ ּבַדְר ְ ּבָצל ֹו  ְ ׁשב ּו  ֶ ׁשר ָי ְ ּיה ּוִדים, ֲא ְלָכל ַה



ַ ּצַער-ֵלב ַהח ֹוֵלם ַהָ ּגד ֹול - ֶהְרְצל ֵמת! ְ ּכֵאב  ּוִמ ִמ
ְ ּבַת ּמ ּוז ָהָיה ֵמָאז  ַ ּמְנִהיג ָהָאה ּוב וכ'  ֶ ׁשל ַה ָ ּבכ ּו ַעל מ ֹות ֹו  ְ ׂשָרֵאל  ָ ּכל ִי

ַ ּב ּל ּוַח ָהִעְבִרי. ָ ּכר ֹון ָ ּגד ֹול  ַל ּי ֹום־ִז
ְ ּבַת ּמ ּוז ְוָהי ּו  ֹ ּנַער  ּבא''י ע ֹוִלים ְלמ ֹוָצא בכ'  ְ ּבֵני ַה ָ ׁשָנה ָהי ּו  ָ ׁשָנה 

ְ ּבר ֹו ׁש ֶהְרְצל. ְ ׁשִתיִלים ַעל-ָיד  נ ֹוְטִעים 
ָ ּבא ּו ָיִמים ָרִעים ַעל ְיה ּוֵדי  ִ ּפְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ָהִרא ׁש ֹוָנה  ֶ ׁשר  ַ ּכֲא
ֹמד  ִ ּכים לֹא ָיְכל ּו ַלֲע ָ ּבָאֶרץ. ַה ּת ּוְר ָ ּפְרצ ּו  ְ ׂשָרֵאל. ָרַעב  ּוַמֲחָלה  ֶאֶרץ ִי
ָ ּגְזל ּו  ַ ּבְ ּיה ּוִדים. ֵהם  ְ ּקמ ּו  ְ ּגִלים א ֹוְיֵביֶהם, ְוֵהם ִהְתַנ ִ ּבְפֵני ָהַאְנ ִ ּמְלָחָמה  ַ ּב
ְ ּבָכל ֹזאת  ֶ ׂשק.  ֶ ּמ ִ ּבים ֻהְגל ּו ְלַד ֶ ּכֶלא ְוַר ַ ּב ָ ׂשמ ּו  ִ ּבים ֵמֶהם  ָ ׁשם, ַר ֶאת ְרכ ּו
ָ ּגַדל ְוָעָלה ַמְעָלה  ֶ ׁשל ֶהְרְצל ע ֹוד  ְ ּבר ֹו ׁש  ְ ּיה ּוִדים. ַה לֹא ָנַפל ֵלב ַה

ִ ּתְקָוָתם. ַמְעָלה ו''ֲחל ֹום ֶהְרְצל'' ה ֹוִסיף ְלַחֵ ּזק ֶאת 
ְ ּצִעיִרים,  ִ ּמְלָחָמה, ָעל ּו ַה ִ ׁשית ַל ְ  ּׁשִלי ָ  ּׁשָנה ַה ַ ּב ֶ ׁשל 1917,  ְ ּבַת ּמ ּוז  בכ' 
ְ ּבר ֹו ׁש - ְוֵהָ ּנה ָהֵעץ  ֵ ּבד ֶאת ֵזֶכר ֶהְרְצל ַעל ָיד ַה ָ ׁשָנה, ְלַכ ָ ּכל  ָ ּכם  ְ ּכַדְר

ִ ּגְדע ּו א ֹות ֹו... ִ ּכים  ֵאיֶנ ּנ ּו! ַה ּת ּוְר
ְ ּב''ֲחל ֹום ֶהְרְצל'' לֹא ָיְכל ּו  ְ ּגד ֹוָלה  ִ ּגְדע ּו, ֲאָבל ֶאת ָהֱאמ ּוָנה ַה ֶאת ָהֵעץ 
ָ ּמְצא ּו ַעל ָהָאֶרץ,  ֶ ׁש ְ ּבר ֹו ׁש,  ְ ּבֵלי ַה ְ ּצִעיִרים ָאְספ ּו ֶאת ִאְצְטֻר ֹ ּדַע. ַה ִלְג
ִ ּכים,  ָ ּתִרים ֵמֵעין ַה ּת ּוְר ַ ּלְיָלה, ִנְס ְ ׁשַכת ַה ְ ּבִכיֵסיֶהם.  ּוְבֶח ָ ׂשמ ּו א ֹוָתם  ְו

ָ ּמֶהם. ֶ ׁשל ֶהְרְצל ִע ְ ּבר ֹו ׁש  ָ ׁשב ּו ירושלמה ְוֶזַרע ַה

ֶ ׁשֶמ ׁש  ִ ּכים ָעְזב ּו ֶאת ָהָאֶרץ ְו ִ ּמְלָחָמה. ַה ּת ּוְר ָ ּבא ֵקץ ַה ָ ׁשָנה  ְלַאַחר 
ָ ׁשְלח ּו ֶאת ֶזַרע  ֵ ׁשִנית ַעל ֲהֵרי ְיה ּוָדה ְוַהָ ּגִליל. ָאז  ִ ּתְקָוה ָזְרָחה  ַה
ִ ּפ ּנ ֹות ָהָאֶרץ, ְוַהֲחל ּוִצים ָנְטע ּו א ֹוָתם ַעל  ֶ ׁשל ֶהְרְצל ְלָכל  ְ ּבר ֹו ׁש  ַה

ַ ּבָ ּגִליל  ּוִביה ּוָדה. ֶהָהִרים ְוָהֲעָמִקים, 
 ÌÈƒ̂Ú≈ e ÚË¿Èƒ ¯L ∆‡¬ ,‰l ∆‡≈ È„≈Èa ƒ ‰È∆‰¿z ƒ ı∆̄‡»‰»  :ּכי ָיד ּוַע ָיְדע ּו ַהֲחל ּוִצים ִ

.‰»ÈÏ∆Ú» Ï≈̂ e N ̄¿Ù¿ÈƒÂ¿ ‰Ó»Ó»M  ¿a «



  ּבר ֹוש הרצל 

Le Texte ברוש הרצל est un récit illustrant parfaitement la commémoration des 100 ans de 
Sionisme et le combat mené par le rêveur acharné que fut Théodore Benyamin Zeev 
Herzl.

Quelques remarques sémantiques concernant les expressions construites avec le mot  לב 

Dans le texte :

Le coeur en peine : בלב מלא צער

Essayer de convaincre (parler au coeur) הרצל דיבר על לב הקיסר

Ne pas prêter attention (mettre / ne pas mettre le coeur)  הקיסר לא  ׂשם לב לדברי הרצל 

Faire changer d'avis (incliner le coeur) להטות את הלב של ע ּבד ּול חאמיד

Relevez les autres expressions construites autour du mot  לב dans le texte et traduisez les 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Autres expressions construites avec le mot לב : 

 du fond du coeur :  מקרב לב , attention : ת ׂש ּומת לב , courage : א ֹומץ  לב

dire la vérité sans rien cacher : גיל ּוי לב ,  de toute son âme : בלב ובנפש



  ּבר ֹוש הרצל 

empereur קיסר

visiter, faire du tourisme לת ּור

gouverner משלו, למש ֹול

ordre פק ּודה

rendre droit, applanir ליישר

pont גשר

touriste תייר

à sa rencontre לקראת ֹו

secret חשאי

peine צער

idéal, cause רעיון

se moquer, railler לעג, ללעוג

agricole חקלאי

arc de triomphe שער כבוד

foule המונים

monter à cheval רוכב, ִלרכ ֹוב

groupe חבורה

ministre  ׂשר  ׂשרים

trot שעטות

silence דממה

regarder הביטו, להביט

cavalier פרש

haut רם

bouger נע, לנוע

regard מבט

flêche חץ

fixer (dans le texte) תלו, ִלתל ֹות

tendre (une main) הושיט, להושיט

se relever, se redresser התרוממו, להתרומם



essuyer ניגב, לנגב

transpiration זיעה

voile, mouchoir ִמטפחת

désert שממה

montrer הראה, להראות

autorisation, permission רש ּות

éperonner דירבן, לדר ּבן

distances מרחק, מרחקים

ses lèvres  ׂשפתיו, ה ׂשפתיים שלו

murmurer לחש, ללחש

rocailles הרי סלעים

olive זית

figue תאנה

vigne גפן

abricot משמש

bronzé שז ּוף, שז ּופים

serrer לחצו, ללח ֹוץ

pin ברוש

jeune צעיר

leader מנהיג

éclater פרצה, ִלפרוץ

leur ennemis אויביהם, האויבים שלהם

se venger התנקמו, להתנקם

comme à leur habitude כדרכם

couper, trancher, abattre גידעו, לגדוע

pomme de pin אצטרובל, אצטרובלים

obscurité חשכה

semence זרע

vallée עמק עמקים



  ּבר ֹוש הרצל 

Eléments de civilisation

 בשנת 1898 ביקר בארץ בנימין זאב הרצל. בין היתר נסע לבקר במושבה מ ֹוָצא, 
הקרובה לירושלים, כדי לעודד את האיכרים שגרו בה. הרצל ביקש לעשות מעשה 
שיסמל את הקשר בין העם היהודי החוזר לארץ־ישראל ובין אדמת הארץ. הוא שתל 
עץ על אחת הגבעות שליד מוצא. כדי להדגיש את הכוח של ההתיישבות, ביקש 
לשתול ארז, שנחשב ל''מלך העצים''. הביאו לו שתיל של ארז, והוא נטע אותו בטקס 

גדול. רק לאחר זמן התברר שזאת היתה טעות: הארז היה בעצם בר ֹוש...
 כעבור שנים כרתו את העץ, וכיום נשארו רק שאריות קטנות של הגזע שלו. אבל 
הטעות הב ֹוטנית לא נשכחה, מפני שבמקום שבו שתל הרצל את הארז־ברוש שלו, קם 

בית־הבראה קטן, והוא נקרא ''ארזה'', על שם ה''ארז''.

Le Pin d'Herzl. Tou BiShvat 1923

Extraits du journal d'Herzl (2.11.1898)

ירושלים - 2.11.1898

הבוקר של האירוע הגדול היה קצת קדחתני. עוד בהיותי בכותנת-הלילה הדרכתי את 
חברי בענייני נוהג בראיון עם הקיסר . פרטים מגוכחים, לבודנהיימר אין כובע צילינדר 
טוב. אחר כך התרגזויות בעניין סידורי ההסעה, שהרי עלינו להגיע לשם בצורה 
מרשימה. עכשיו, בשעה 11, אנו חוטפים משהו לאכול ומייד מתלבשים. שנירר רוצה 
לתת לכל אחד מאתנו מעט ברום - זה מה שעושים בימינו לפני שיוצאים לדו-קרב. 
בשעה אחת ושמונה דקות הנה כבר שבנו מן הראיון. קבלת הפנים הקצרה הזאת 
תישמר לעולם ועד בתולדות היהודים ולא מן הנמנע שיהיו לה גם תוצאות היסטוריות. 

באחת עשרה וחצי כבר סיימנו את ארוחת הצהריים המזורזת שלנו.
עמדתי על כך שחברי הנכבדים לא יגזימו באכילה, כדי שלא יעשו לי בושות. בשעה 
שתים עשרה היינו כולנו לבושים כיאות. לבודנהיימר היה כובע-צילינדר גרוטסקי 
וחפתים רחבים מדי שמתוכם השתפלו השרוולים של הכותונת. ברגע האחרון צריך 



היה למצוא בשבילו זוג חפתים אחרים.
ענדתי (בפעם הראשונה) את אות מדג'ידייה המרופט. לא הרשיתי לאף אחד לבלוע 
ברום - כשם שאמר מארקו ברוך בבאזל: לא רציתי לעשות זאת, למען ההיסטוריה. 
ואכן צדקתי. בשמש הצהריים הלוהטת ובאבק הלבן נסענו אל המאהל. כמה יהודים 
ברחוב הביטו בנו בעוברנו. כברווזים בתוך ביצה, כשברווזי הבר טסים מעל 
לראשיהם. בשער הגדר של האוהלים היססו השומרים הטורקים לפני שהרשו לשנירר 
ולי להיכנס. אז הגיע סמל שהכניס אותנו. בחלל המגודר קידם אותנו הגראף פון קסל 
שהיה לבוש מדים קולוניאליים והפנה אותנו לאוהל-המתנה. עמדנו שם כעשר דקות 
ובחנו את הסלון הקטן על שטיחיו המרהיבים ועל רהיטיו. אחר כך זומנו אל האוהל 

הקיסרי.
הקיסר עמד לבוש במדים קולוניאליים אפורים, חובש כובע מגן מצועף, כפפות 
חומות - וכמה מוזר - מגלב הרכיבה בימינו, וחיכה לנו. כמה צעדים לפני הכניסה 

התייצבתי דום והשתחוויתי. בכניסתי הושיט לי הקיסר את ידו בחביבות רבה.
ארבעת האדונים נכנסו אחרי אל האוהל רחב-הידיים. שאלתי אם מותר לי להציג את 
האדונים, הוא הנהן בראשו, וכך עשיתי... לשמע כל אחד מן השמות הוא הצדיע 
בהרמת יד אל מצחיית קסדתו. אחר כך...הוצאתי את הנייר שלי וקראתי, תחילה בקול 
נמוך ונרעד במקצת אך בהמשך בנינוחות. מפעם לפעם הרמתי את מבטי מן הנייר 

והסתכלתי היישר אל תוך עיניו שנחו עלי ללא ניע.

Herzl et ses amis avant la rencontre avec l'empereur



Theodor Herzl
1860 - 1904

בנימין זאב הרצל

 (prier) כשהרצל היה קטן, הוא היה ילד שמח ותלמיד טוב. הוא ידע להתפלל
והכיר את החגים היהודים, אבל הוא לא היה דתי (religieux). כשגדל הוא היה 
לסופר (écrivain) ולעתונאי (journaliste). בשנת 1894, העתון שלו שלח אותו 

לצרפת.
באותו זמן היה בפריס משפט (procès) לקצין (officier) יהודי צרפתי, אלפרד 
דריפוס. במשפט אמרו שאלפרד דריפוס בוגד (traitre). "אני חף מפשע 
(innocent)" צעק דריפוס. "מות לבוגד, מות ליהודים" צעקו האנשים בבית 
המשפט ומחוץ לו. האמת היתה שדריפוס לא בגד, אבל אמרו שהוא בוגד, כי 
הוא היה יהודי! הרצל נדהם (a été marqué) מהשנאה (haîne) ליהודים, 

.(antisemitisme) ומהאנטישמיות
הרצל כתב: "מדינת יהודים-זה הפתרון (solution) היחיד לאנטישמיות. הרצל 
החליט לעבוד קשה כדי שתהיה ליהודים מדינה משלהם. הוא כמעט לא ראה את 
משפחתו. החברים שלו חשבו שהוא משוגע (fou) הם לא האמינו שאפשר 
להקים (édifier) מדינה ליהודים! יהודים חרדים אמרו שאסור להקים מדינה 
יהודית כי רק אלוקים יחזיר את היהודים לארץ ישראל. יהודים אחרים פחדו, 
שאם הם יגידו שהם רוצים מדינה שלהם - ישנאו אותם יותר. אבל הרצל לא 

נכנע.
 (communautés) של קהילות (representants) בשנת 1897 הזמין הרצל נציגים
יהודיות מכל העולם לקונגרס (congrès) הציוני הראשון בבזל שבשוויץ 
(Suisse). הנציגים בקונגרס החליטו שהם רוצים להקים מולדת (מדינה) 

ליהודים.
הרצל נפגש עם אנשים חשובים, מנהיגים ושרים של המדינות הגדולות 
באירופה: גרמניה, אנגליה, תורכיה ורוסיה. הוא רצה שהם יעזרו ליהודים, אבל 



הן לא עזרו. בינתים, היה רע מאוד ליהודים ברוסיה. הרצל רצה לעזור להם. 
כשהאנגלים הציעו לו (suggérer) לקחת את אוגנדה שבאפריקה, הוא הסכים. 
אבל היהודים מרוסיה וחיים ויצמן, אחד המנהיגים (leaders) הגדולים של 
היהודים, לא הסכימו. הם רצו להקים את מדינת היהודים הרצל מת ב-1904 

וביקש להיקבר בארץ ישראל.

משימות

1) אתה בנימין זאב הרצל. כתוב שלושה מכתבים
דמיוניים. הנה הצעות למי אתה יכול לכתוב:

א) לקצין אלפרד דריפוס היושב בבית הסוהר
ב) לאשתך ולילדים שלך.

ג) לנציג של קהילה יהודית.
ד) לחיים וייצמן.

2) כתוב ספר דמיוני משלך "מדינת היהודים".

3) כתוב מכתב להרצל שישמח אותו.

4) כתוב שיר: בנימין זאב הרצל.


