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ENGLISH BELOW 

 

 גבירתי הנכבדה ראש עיריית הרצליה 

 אדוני הנכבד סגן ראש העיריה

 משפחה יקרה 

 ,חברים יקרים 

 

יחד עם עיריית  1984אחריי מותו של אבי ז"ל חזרה אימי לתכנית המקורית והחלה בשנת  
 הרצליה לבנות את המרכז שהיא ליוותה בהתפתחותו עד מותה. 

דבר שמקביל בקורות  , ל היה ווינאי, נולד בבודפשט וחלם על ישראלהרצ –אפרופו הרצליה  
 חיי.

גאווה שהכוונה לבנות מרכז על שמו של אבי עם כל התכנים שבה קרמה עור   כולנו מלאי
 כרונם של הוריי. יעוד זיוגידים. לאחר מותה של אימי ז"ל החלטתי להמשיך את ת

עזרתה של עיריית הרצליה, סיועו של האדריכל, עזרתו של סרג'יו ותמיכתם של אישתי ובננו  
 יעודו. יואת המרכז החדש לדניאל הביאה אותנו עד הלום 

 אני מודה שאני מוצף ברגשות. עבורי, זה הוא יום חשוב ואני אסביר ואפרט מדוע:

בגליציה ממנה הוא בא יהודים מכובדים, יהודים אדוקים   יתאבי ז"ל ראה בעיירה היהוד
 אס. -ומלומדים נדונים להשפלה והתעללות מידיי בריוני האס

המלומדים לרכוב אחד על גביי השני כאשר הכבד למעלה. הם   לשם השעשוע, נאלצו אותם 
 נאלצו לזחול על ארבע. 

בראותו את המאורעות הללו החל אבי לתהות ולשאול עצמו שאלות כגון: האם הנאצים 
אנוש? איך קרה שאותם אנשים חכמים ונערצים, - צודקים? האם היהודים הם באמת תת

ושיים כאלו? מה עלה בגורל אותם אנשים שצפו ולא  בעלי השכלה וחינוך שקעו בתהומות אנ
 נתנו מענה? איך יכלו אותם יהודים ללכת כצאן לטבח מבלי שיקומו לגונן על עצמם?

מקלע, שומר לבדו על מאות אסירים  -בסוף המלחמה, ראה אבי חייל רוסי אחד, חמוש בתת
מולם חייל רוסי אחד. רק  גרמנים. מלוכלכים, מפוחדים, כפופים ומושפלים. מאות גרמנים ל

אז הבין אבי, שכל עם שנמצא במצב בו נמצאו היהודים בשואה מאמין בתת האנושיות שלו  
 עצמו. 

הוריי ואחותי היו חלק מהדור שבישראל הפריח את המדבר וייבש את הביצות, ושבנה את  
 מדינת היהודים למרות שעמדו מולו שלטונות חזקים.

הדור של ניצולי השואה שחווה לפני שנים קודם לכן, את התהום האנושית, הגשים את  
 החלום של הקמת מדינת ישראל 

 גאים להיות ישראליים. -לה שהפכו לרוממות רוח וגאווה הדור ששרד את הגיהינום של השפ

הדור שלי ודור הילדים שלי מעולם לא הרגישו תהום זו על בשרם. אנחנו לא ניצול שואה,  
אבל בכל זאת אנחנו קורבנות השואה. ההורים שלנו לימדו אותנו שבכל מקרה מזוודה אחת  

 חייבת להיות ארוזה! 

 



מהם מתגורר בישראל, אחד בארה"ב, ואחד שתמיד נודד בין    לי יש שלושה ילדים, אחד
 אוסטריה לישראל. 

הוריי ז"ל לימדוני מהי המשמעות של חיים כיהודי זקוף וגאה ואת זה ניסיתי להקנות לילדיי.  
 בני דניאל הוא הראשון מילדיי שהצליח לעשות את מה שאני עצמי רציתי לעשות.

בישראל גורמת לי לקנאה שזורה בצער על הקשיים, החום האנושי והאהבה שהוא חווה  
המצבים המגוחכים וההפתעות שהוא חייב לעבור כישראלי. אני סמוך ובטוח שהצלחתו  

 בישראל תגרום לו להצליח בכל מקום בעולם. 

המרכז בו נפגשים יום ביומו דורות שונים של ניצולי שואה ולוחמים למען חופש וקיום מדינת 
העובדה שדורות שונים   ישראל עם ילדיהם ונכדיהם הופך את המקום לחשוב ומיוחד.

 משתפים ערכים חיוביים ואת ניסיון החיים חשובה הן להווה ובעיקר לעתיד. 

אווה שלא זכתה לעלות לישראל, נקלעה   – ותי ברגעים מרגשים אלו אני חושב על אח
 למשבר נפשי ובאופן טראגי שמה קץ לחייה. 

 שתי בני ואנוכי כנציגים של הוריי ואחותי היום בחג החנוכה , חג השחרור הלאומי עומדים א

 ז"ל ותקוותינו היא שהמרכז הזה יתרום תרומה קטנה לפיתוחה של הרצליה היפה. 

 תודה רבה. 

 

27  December 2011.  Herzliya 

 
Dear Madam Mayor ! 

Dear Mr. Deputy Mayor! 

Dear family ! 

Dear friends ! 
 

After my father died, my mother, together with the City of Herzliya , 

originally built a center in 1984 and she took great interest in the 

development until her death. And just little aside about Herzliya . 

Herzl was Viennese, came from Budapest and longed for Israel. A 

little parallel with my own life . 

We were all very proud that such a positive project and all the 

components of it being brought to life here, has been named after 

my father. Immediately after my mother’s death I too continued to 

develop the idea, and now, with the help of the City, the architects 

and the management, and with the support of my wife and our son 

Daniel, I am able to hand over this center as he would have wished . 

I confess that I am overwhelmed by my emotions. For me, this is an 

important day. And now I'll tell you why . 



In his Galician Shtetl my father had seen scholarly pious Jews, forced 

by SS-thugs to ride on top of one another. They had to crawl on all 

fours. Other especially heavy Jews, were forced to sit on them like 

jockeys and then ride for the amusement of the Nazis who bet on 

them. At that time my father began to have doubts and wondered if 

the Nazis weren’t perhaps right. Were we not we actually subhuman? How else 
could it be that those who had been so admired 

for their education and wisdom could sink so low? And what had 

become of him himself? How could he watch these goings on 

without turning on the tormentors ? 

After the war, my father saw a single Russian soldier, armed with a 

submachine gun, guarding hundreds of German prisoners. They were 

just as dirty, scared, bent and humiliated as the Jews had been in 

front of them. Hundreds of Germans had not fought back - against 

the one Russian. It was then my father first realised that anyone, no 

matter who, can, under the right circumstances, be made subhuman . 

But my parents and my sister also belonged to the generation that 

had, out of the swamps and desert of Israel, built the Jews’ own 

independent state, and defended it against overwhelming military 

force. The survivors of the Shoah had in the space of just a few years 

looked into the human abyss. But it was also they who had realized 

the dream of the founding of Israel. They survived the hell of   

humiliation and experienced the soaring heights of being proud 

Israelis. An incredible span of emotions . 

My generation and the generation of my children has never felt this 

abyss in their beings. We are not Shoah survivors, but we are 

Holocaust victims. Our parents taught us we had always better keep 

a case packed. I have three children, one of them lives in Israel, one 

in the US, and one is always going back and forth between Austria 

and Israel . 

My parents taught me what it means to lead a proud and upright life 

as a Jew. I try to pass this on to my children. My son Daniel managed 

it first. He does what I would have like to have done in my life. He 



lives here and I envy and regret this simultaneously. Since Israel, as 

well as giving its love and being loved by the people, also has 

difficulties, absurdities, and other surprises in store. If Daniel makes 

it here - and I am convinced he will - then he can make it anywhere in 

the world . 

Also, in this centre, people from several generations meet daily . 

Holocaust survivors, freedom fighters for Israel, their children and 

grandchildren. What makes this place so special and important is the 

fact that intergenerational shared values are being lived here. Here it 

isn’t the past being lived out, but the present and the future . 

I think, at this point especially, of my sister, who out of despair at not 

being allowed to emigrate to Israel, tragically committed suicide at 

the age of 14 . 

Today on Chanuka, the national festival of liberation, my wife and I , 

on behalf of my parents and my sister, hope that this center will 

make a small contribution to the positive development of beautiful 

Herzliya . 

Many thanks 


