משפחת בנטוויך
בפתח ביתה

בלונדוו1913 ,

בני הזוג התגוררו בבית ויקטוריאני מפואר בלונדון ,ששימש יכת

ועד למנהיגים יהודים וציונים כמו גם לאנשי רוח ואמנים ,נוצרים
כיהודים .שם וב"חצר כרמל"
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אחוזתם הכ  Elרי1ך

בבירצ'ינגטון שבמחוז קנט ,חינכו את ילדיהם ב"שלשוrו'  lשל
נגנים לפי סדר ההופעה :הבת הראשונה ניגנה בפסנתר ,הזב השני

י;:כנר'

.5:.

פרט עלי כינור והשלישית על צ'לו ,וחוזר חלילה .בצד החינוך
המוזיקלי התחנכו הילדים לנאמנות לאומה הבריטית ולציונות.
ב  1891-נמנה ה"ב עם מייסדי יימועדון המכבים" ,שהיה לבימה

הציבורית המרכזית של חובבי ציון בלונדון .בנובמבר 1895
התארח במועדון תיאודור הרצל ,ולבקשת ייהמכבים" כתב את
משנת הציונות המדינית .חודשים ספורים לפני הקונגרס הציוני

הראשון ארגן ה"ב את ייאורחת המכבים" ,מסע עלייה לרגל לארץ
ישראל ראשון מסוגו .ב  6-באפריל  1897יצאו שתי נשים ו 19-
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גברים ברכבת מלונדון ,ומקץ עשרה ימים עגנו ביפו .בדרכם
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את השבת ואת ליל הסדר בירושלים בקבלות פנים ,בפגישות

'~ ip :ב~'~ 7נן~?i ,

לירושלים ביקרו במקווה ישראל ובראשון לציון .לאחר שבילו
ובהרצאות ,יצאו בשיירת סוסים לטבריה .בדרכם לדמשק ביקרו
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מסע חלוצי זה נחשב להישג אישי של ה"ב וחולל תפנית בתנועה
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לאנגליה.
הציונות באנגליה .בניגוד לחבר המשלחת ישראל זנגוויל,
ששוכנע במסע כי ייהציונות אפשרית בכל מקום פרט לציון" ,חזר
ה"ב נלהב מן האפשרות להתיישבות יהודית רחבת היקף בארץ,
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ומכאן

ואילך פעל להגשמתה.

לקראת

הקונגרס הציוני השני פעל לכינוס ועידת

אחוזת הקבר ולתרום את יתרת הקרקע
לאוניברסיטה העברית.

קלרקנויל ,ייהפרלמנט הראשון של היהודים

זמן

האנגלים" ,התחנה הראשונה בדרכם של

ארצה

ייחובבי ציון" למחנה הציונות המדינית.
עור

בשנת

1896

יסד

ה"ב

את

יימסדר

לפני

מה

מתנצרת

העלאת
הבת

עצמות

הרביעית,

האם
דורותי

)ילידת

, 1886

פסנתר( .הבת התשיעית,

תלמה

)ילידת

מוכשרת

צ'לנית

, 1895

המכבים הקדמונים" ,והיה לייגרנד קומנרר"

ומפורסמת(

שלהם ,ובראשית המאה ה  20-הקים את

להחלים מהתמוטטות עצבים .היא נישאת

לרכישת

לאדריכל אליעזר ילין ויחר הם מקימים
רחביה

ייחברת

המכבית"

הקרקעות

עולה

קרקעות בארץ .כנציג החברה וכנשיא וערת

את

ההתיישבות של הפדרצ י ה הציונית באנגליה

שבירושלים  .מרג'רי )ילידת

נ י הל ה"ב משא ומתן על רכישת אדמות

החמישית ,כ י נור(  ,ש ווי ת רה ע ל קר יי רה

כרי

בתלמה

בכפר אלמידיה,

שזוהה

כמודיעין ,

להקים עליהן יימושבה של יהודי אנגליה ".

הבית

ארצה

מוזיקלית

הראשון

ב 1920-

מבטיחה

בשכונת

כדי

כדי

, 1887

לטפל

הבת

ובאב ,עתידה אף היא להתנצר מיד לאחר

ניסיון זה לא צלח .בשנות מלחמת העו לם

מותו .ישראל פרידלנדר ,בעלה של ליליאן,

ולאחריה היה ה"ב חבר המועצה הציונ ית

האחות הבכורה )ילידת

פסנתר(,

המדינית בלונדון בראשות חיים ויצ מן.

חוקר בעל שם בתחומי היהדות והאסלאם

מועצה זו פעלה בין היתר להשגת הצהר ת

ומומחה לשפות שמיות ,פרופסור בסמינר

בלפור.

התאולוגי בניו יורק ופעיל ציוני ,יוצא

החינוך הציוני של ה"ב נתן את אותות יו

ב  1920-בשליחות הג'וינט לסייע לנפגעי

בילדיו .ב  1908-ביקרו בארץ בכור ב ניו

המלחמה והפרעות באוקראינה ונרצח שם.

, 1882

,

ב"שלש ה"

מיכאל ונוטה לגגה חשוכי ו::עcל!-ה מזמינים

הראשונה ,כינור( ,ניטה ,האהובה בבנו תיו

את ליליאן לששת יתומה ;.להתגורר עמם

שלישית ,צ ' לו( וגם חב רם

ב"חצר כךזנל  1922-;:1 .'Iמהה ניטה ,בת

מיכ אל

 , 38ושלוש שנים לאחר מכו מתאבד מיכאל

נורמן
)ילידת

) יליד

, 1884

, 1883

השני

לספסל הלימודים בקיימברידג',

לנגה .ניטה ומיכאל נישאו וב  1912-הקי מו

לנגה ומוריש את האחוזה ל ליליאן.

בזכרון יעקב את ייחצר כרמל" ,אח וזה

ה"ב אינו חדל מפעילותו הציונית באנגליה

בסגנון אנגלי רומנטי ,שהייתה חביבה על

ובארץ .בהיותו מאנשי חוגו של אחד העם

מנהיגי היישוב ועל אורחים מחו"ל .נור מן

היה שותף גם לפעילות הקשורה בהקמת

ביקר בארץ גם ב  1911-והחליט לקשור בה

האוניברסיטה העברית.

ביקר בארץ

את גורלו.

מדי שנה ער עלייתו
רכש

4,000

מ 1920-

ב •1929-

ב 1922-

דונם מאדמות אבו שושה כדי

הסימפוניה הבלמי גמורה

להגשים בגזר את התכנית להקים מושב

יימלחמת העמים" הייתה למשפחת בנטוויץ

ראשון של יהודי אנגליה ,שנגנזה עשור

פתח להידוק הקשר עם הארץ אך גם לרצף

קודם לכן במודיעין  .היישוב נחנך במאי

של טרגדיות ,שהחלו במות האם בת ה 53-

. 1923

ייהמכבים"

במאי  . 1915ה"ב החליט "להביא את גופתה

כי בגזר יותר אבנים עתיקות ממים חיים.

של אמא לנוח באדמת הקודש שבה גם הוא

כעבור  20שנה תועבר הקרקע לקק"ל

היה נחוש לנוח"  .רק באביב

, 1921

שש

למרבה האכזבה גילו

ויוקם הקיבוץ גזר-הרסה.

שנים לאחר מותה ,הוא מצליח להעלות

את שנותיו האחרונות מבלה ייבנטוויץ הזקן"

את עצמותיה לירושלים .ה"ב רוכש חלקת

בירושלים .שבעה מילדיו ,על משפחותיהם ,

קרקע על הר הצופים כדי להקים בה אחוזת

חיים אז בארץ  .הוא מטייל באר ץ ו אף ע ו לה

קבר לרעייתו ולבנות בצמוד לה את ביתו .

לייהר

בהיותו בן , 76

דורשי טובתו מזהירים א ו תו לבל יסכן

נפטר

את נפשו והוא מחליט להסתפק בבניית

משה"  .ביוני , 1932
ונטמן לצר אשתו.

בביתם

אשתו של נורמן ,הלן קרולין לבית פרנקלין

שרה

שבירושלים אירחו נורמן ואשתו הלן את

)ילידת , 1892אחיינית של הרברט סמואל(,

עולים חדשים ועיוורים ,לשמאל קברו של

המנדטורית,

במערכת ·המשפט

עסקה

בפעולות

בקרב

התנדבות

בכירי הממשל ואת מנהיגי היישוב לערבי

לא מוזיקאית ולא ציונית נלהבת ,בילתה

דניאל נקבר ב  1987-בנם של יוסף ושרה,

מרגירי

חזרו

מיכאל ,שהיה פרופסור להנדסה ונפטר

ותלמה ,במקביל לתפקידו בממשל היה

בני הזוג חשוכי הילדים ללונדון ,ומדי שנה

בגיל  57ממחלה ,מרבית צאצאיהם של שרה

נורמן פעיל בהקמת האוניברסיטה העברית

שבו לירושלים ,נורמן שימש עד 1951

ויוסף חיים בישראל,

וב"ברית שלום" ,בתמונת הענק שצייר ל'

פרופסור באוניברסיטה העברית ,ובלונדון

במרס  2001נקברה יהודית ,בת ליליאן

פילכובסקי בטקס חנוכת האוניברסיטה בהר

היה פעיל בארגונים יהודיים ובין-לאומיים,

וישראל

מזכירה בכירה בבית

הצופים ב , 1925-ניצב על בימת המכובדים

פעל למען האוניברסיטה וכתב יותר מ 30-

החולים הדסה ,למראשות קברו של אחיה

"מר נורמן בנטוויץ ,התובע הכללי בארץ

ספרים ,הלן עשתה חיל בפעילות פוליטית

דניאל ,בשנת לידתה הציע אביה להנרייטה

ישראל" ומקרב הקהל צופה בו יימר הרברט

במפלגת הלייבור  ,וב  1956-נתמנתה יושבת

סאלד  ,מייסדת הארגון בניו יורק ,את שם

מוזיקה

ניגנו

שבהם

אחיותיו

גם

את ימיה כאן כצופה מן הצ.ד

ב 1934-

פרידלנדר ,

בנטוויטש ,נציג  Jews Co//egeבלונדון",

ראש מועצת מחוז לונדון רבתי ,כשנפטר

הארגון וסיסמתו ייארוכת בת עמי" ,ומצבתה

בנובמבר , 1929בזמן שניהל את המשפטים

נורמן ליוותה את ארונו עד לשדה התעופה

מעוטרת בסמלו של ארגון נשות הדסה,

נגד פורעי תרפ"ט ,ניסו ערבים להתנק ש

בלונדון ואמרה ייכאן דרכינו נפרדות",

בחייו ,פציעתו ונסיעתו להחלמה באנגליה

כעבור שנה נפטרה ונקברה במולדתה,

היו הזדמנות ליריביו בממשל להיענו ת

ייהמ עגל נסגר" ביולי
ארצה

מרו סיה

, 2001

עצמותיו

עת הועלו
ישראל

של

פרי דלנדר ,באחוזת הקבר הוקמה עתה

לתביעה להדיחו ,הוא דחה את ההצע ה

חי ןתת כעד עתן

מצב ה דמוית אובליסק ,על צדה האחד נכתב

לשמש בבית המשפט העליון בקפריס ין

לשמאל מצבתו של נורמן הוקמה מצבתם

הפס וק :ייוארח צדיקים כאור נגה הולך ואור

התמנ ה

הזוגית של אחיו יוסף )ג'וזי() ,נקבר ב-

עד נכון היום" )משלי ד ,יח( ומצד;ך האחר:

בין-לאומ י"

 (, 1982ואשתו שרה )נקברה ב  (, 1988-על

ייש ליח יהודי אמריקה /

חי בעד עמו ומת

את

מצבתם מופיע הפסוק :יימי יגור ב א הלך מי

בעד עמו" ,על המצבה נחרט גם סמלו של

הרצאת הפתיחה שלו  ,שנושאה "ירושלי ם

ישכן בהר קדש ך  :הולך ת ~םי וmעל צדק

או

במאוריציוס

ב 1932-

ופרש,

פרופסור ב"קתדרה לשלום
שהוקמה

עיר

עבורו

השלום",

באוניברסיטה,

קטעה באלימות

קבוצ ת

ודבר אמ~בל ב בו" )תהלים טו ,א(,-ב

הסמ ינר התאולוגי בניו יורק :הסנה הבוער,
קבורתו

במ עמד

בשנית

נציגי

השתתפו

ורק בהתערבו ת

כאחיו נור מן ה~דול ממנן  19-bשנה ,גם

הסמ ינר התאולוגי ,הג'וינט והאוניברסיטה

המשטרה יכול היה להשלים את דבר יו

יוסף )ג'וזי( /צ~יר בני ב .נט וויץ ,ל'א הגשים

העב רית ,ובתו כרמל ,אלמנת נשיא בית

ייבתקווה כי עוד בימינו תתחיל ירושלי ם

את העתי ד ה מ~זי ' iiלי שי עד  i,lלו אמו ,אך

המ שפט העליון השופט שמעון אגרנט,

להדריך את האנשי ם

הגשים גם כ:השים את חלומותיו הציוניים

ילד יה ונכדיה,

לשלום ,הן כמרכז דתי הן כמרכז למדעי ם

סטודנט

סטודנטים רביזיוניסטים,

לקיים את תעודתה
ולחכמות

-

ההומניות",

חיים

והאקדמיים

של אביו,

בהיותו

בצו ואתו

הקדיש

ה"ב

את

הצמוד

השטח

ארלוזורו ב,

מבריק למתמטיקה בקיימברידג' ובן  18שנה

לק בר המשפחתי להקמת מעון וספרייה

הזדעזע ואמ ר

בלבד ,נפגש עם קבוצת צעירים מהארץ

לס טודנטים יהודים ,מן המעון נודע להוביל

לנציב העליון :ייהערבים האשימוהו שהו א

שבאו ללמוד חקלאות באנגליה ,ובהם דוד

שבי ל אל שער אחוזת הקבר דמוי האוהל,

ציוני חסר מצעור :האנגלים הפקירוהו מפנ י

הכהן ,משה שרתוק ושרה ,בתו של ד"ר

ייבת מורה" ביקש בנו נורמן מי"ל מאגנס,

דוגמה

הלל י פה ,הוא החל י ט לזנ ו ח את המתמט י קה

קנצלר האוניברסיטה וידיד המשפחה ,כי

לטיפוס יהודי הרוצה להיות אובייקטיבי עד

ולהכשיר עצמו לחיי חקלאי בארץ ישראל,

באחזקת

כדי כך שהוא מעדיף לעשות עוול לבני עמו

ב  1924-עלה ארצה ונישא לשרה ,אך לא

הקבר,

מלעורר חשד של אי צדק כלפי אחרים",

היה לחקלאי אלא למחנך :מורה בגימנסיה

סבורים כי האחריות לשמירת הקבר צריכה

השופט גד פרומקין לימד עליו סנגוריה:

יי הרצליה" ובבית הספר ייהריאלי" בחיפה

להישאר בידי המשפחה ,מי שקשורים היום

היה בריטי

וסגן מנהל מחלקת החינוך המנדטורית,

עם האוניברסיטה ידאגו לכך שהקבר יטופל

מלידה ועל פי חינוכו והשכלתו .ידיד היה

לאחר קום המדינה ניהל את ייהריאלי",

כיאות ,אבל אין לדעת אם יורשיהם יגלו

אם עשה עוול לבני עמו  ,עשה

הרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה

חסר

שנכח ב"מאורע בנטוויץ",

שהוא

יהודי:

בעיני היהודים

בנטוויץ בא לארץ

לערבים ] [...

הוא

כציוני ] [...

האוניברסיטה תסייע

עניין

בתשובתו

דומה,

למשפחה

ניבא

מאגנס:

האוניברסיטה,

ייאנו

תאגיד

זאת לא מתוך רצון להיות אובייקטיבי ,

העברית והיה יועץ שר החינוך ,הוא חיבר

רגש ,עלולה עם הזמן לטפל באחזקת הקבר

חובתו

ספרי לימוד ופדגוגיה ,ובשנת תשכ"ב היה

באופן מכני מדיי",

ומצפונו כך דורשים ממנו  .כ י איש המצפון

חתן פרס ישראל לחינוך ,היה פעיל בחוגים

הטהור הוא בנטוויץ.

שחיפשו דרכים להתחדשות היהדות ברוח

אלא

שבתמימותו

האמ י ן

כי

ליברלית ,וערך ' את ביטאונם "פתחים",

ו5Zכ

