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התבוננו בתמונת הרצל ובטקסטים המצורפים, 
ותארו קווים לדמותו כמנהיג. 

התייחסו, בין השאר, גם להיבטים הבאים:
הביטחון העצמי שלו

האמונה בצדקת הדרך
החזון שלו ויכולתו לצפות את העתיד

היכולת להוביל אחריו אנשים

אכן, רק הפנטסטי ]אגדי, מופלא, שיש בו מן הפנטזיה וההזייה[ 
הפנטזיה  את  לרתום  יודע  שאינו  ומי  האדם.  בני  את  מפעים 
לצרכיו, אפשר שיהיה אדם הגון ביותר ומיושב בדעתו...]אך[ את 

בני האדם הוא לא ינהיג ולא יוותר לו זכר.
ב.ז. הרצל, עניין היהודים א. 3.6.1895, מכתב לברון הירש

מה נחוץ לו, למנהיג, על מנת להנהיג בני אדם, 
על פי קטע זה?

מה דעתכם על כך? נמקו

מה הקשר בין הקטע המצוטט לבין תמונתו של 
הרצל?

כיצד תומך הציטוט או מפריך את 
ההתרשמות שלכם מאישיותו של הרצל 

כמנהיג, בתמונה?

•
•
•
•









ֲעלֹות: ירַהּמַ �ׁשִ �א�
חְֹלִמים. יַבת�ִצּיֹון--�ָהִיינּו,�ּכְ ׁשּוב�ְיהָוה�ֶאת-ׁשִ ּבְ

ה: ינּו--�ּוְלׁשֹוֵננּו�ִרּנָ חֹוק�ּפִ ֵלא�ׂשְ ��ָאז�ִיּמָ �ב�
ה. יל�ְיהָוה,�ַלֲעׂשֹות�ִעם-ֵאּלֶ ָאז,�יֹאְמרּו�ַבּגֹוִים--�ִהְגּדִ

ֵמִחים. נּו--�ָהִיינּו�ׂשְ יל�ְיהָוה�ַלֲעׂשֹות�ִעּמָ ִהְגּדִ � ג�
ֶגב. ּנֶ ֲאִפיִקים�ּבַ ִביֵתנּו(--�ּכַ ׁשּוָבה�ְיהָוה�ֶאת-שבותנו�)ׁשְ ד�

ה�ִיְקצֹרּו. ִרּנָ ִדְמָעה--�ּבְ ַהּזְֹרִעים�ּבְ ה�
ַרע: ְך-ַהּזָ א�ֶמׁשֶ �ָהלֹוְך�ֵיֵלְך,�ּוָבכֹה--�נֹׂשֵ � ו�

�

א,�ֲאֻלּמָֹתיו. ה--�נֹׂשֵ ּבֹא-ָיבֹא�ְבִרּנָ
�תהילים�פרק�קכו

גם במזמור תהילים קכ"ו, מופיע מוטיב הפנטזיה 
ציון"  "שיבת  נתפסת  לדעתכם,  מדוע,  והחלום. 

כחלום?

מהו "החזון" במזמור קכ"ו? 

כיצד יראו חיי השבים לציון על פי המזמור?

האם  הרצל,  של  חזונו  על  לכם  שידוע  ממה 
במזמור?  "החזון"  לבין  בינו  דימיון  יש  לדעתכם, 

מהו הדימיון? נמקו

את  הרצל  )תיאודור(  זאב  לבנימין  העניקה  ההיסטוריה 
הסמכות לטעון טענה זו. בקושי 44 שנים חי, ורק את תשע 
זמן  בפרק  אך  הציונית.  למטרה  האחרונות הקדיש  השנים 
קצר ומרשים זה, בתוך פחות מעשור, הצליח הרצל לגייס 
את הכוחות ולעצב את התשתית, שעתידים היו לחולל מהפיכה 
העם  של  היומין  עתיק  החלום  את  ולהגשים  היהודי  בעולם 

היהודי – חלום שיבת ציון.

הרצל  היה  מאז,  הציונית  התנועה  של  הישגיה  אף  על  אך 
יותר  לפני  בלהט,  שקידם  המטרה  כי  לנו  שהזכיר  הראשון 

ממאה  שנים, מוסיפה להיות חיונית גם כיום.

"ההיסטוריה העניקה לבנימין זאב )תיאודור( הרצל 
את הסמכות לטעון טענה זו. מדוע? 

 כיצד רתם הרצל את הפנטזיה להגשמת החזון שלו?, 
מה דעתכם על כך?













הרצל כמנהיג
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חודשיים לפני מותו כתב הרצל:

אני מאמין באמת ובתמים שגם לאחר שארצנו, ארץ ישראל, תהיה 
בידינו, לא תחדל הציונות להיות אידיאל. שהרי הציונות כוללת לא 
חוקיים  באמצעים  שתושג  מובטחת  ארץ  לכברת  הערגה  את  רק 

ַע, אלא גם את הערגה להגשמה ערכית ורוחנית. לעמנו הָיגֵּ

הרצל:  של  לאמונתו  הבסיס  לדעתכם,   מהו, 
ש"...לא תחדל הציונות להיות אידיאל"? 

לא  באמת  האם  הרצל?  צדק  לדעתכם,  האם, 
חדלה הציונות להיות אידיאל, גם בימינו?

רבי יהודה הלוי, ממשוררי ספרד

סֹוף�ַמֲעָרב י�ְבִמְזָרח�ְוָאנִֹכי�ּבְ ִלּבִ

ר�אַֹכל�ְוֵאיְך�ֶיֱעָרב ֵאיְך�ֶאְטֲעָמה�ֵאת�ֲאׁשֶ

עֹוד ם�ְנָדַרי�ָוֱאָסַרי,�ּבְ ּלֵ ֵאיָכה�ֲאׁשַ

ֶכֶבל�ֲעָרב ֶחֶבל�ֱאדֹום�ַוֲאִני�ּבְ ִצּיֹון�ּבְ

מֹו ל�טּוב�ְסָפַרד,�ּכְ ֵעיַני�ֲעזֹב�ּכָ ֵיַקל�ּבְ

ִביר�ֶנֱחָרב. ֵעיַני�ְראֹות�ַעְפרֹות�ּדְ ֵיַקר�ּבְ

הלוי  יהודה  רבי  מבטא  )געגוע(  ערגה  איזו 
בשירו? 

גם  ביטוי  לידי  באה  הרצל,  בדברי  ערגה  איזו 
בשיר?

במה הן שונות או דומות זו לזו?











פה בארץ חמדת אבות

מילים: י' דושמן, לחן: י' ריכטר 

פה בארץ חמדת אבות
תתגשמנה כל התקוות 
פה נחייה ופה ניצור 
חיי חופש , חיי דרור

פה תהא השכינה שורה
פה תפרח גם שפת התורה

נירו ניר , ניר , ניר
שירו שיר , שיר , שיר

גילו גיל , גיל , גיל
כבר הנצו ניצנים

נירו ניר , ניר , ניר
שירו שיר , שיר , שיר

גילו גיל , גיל , גיל
עוד יבואו זרעונים

בארץ  "פה  בשיר  ביטוי  לידי  באה  ערגה  איזו 
חמדת אבות"?

והרוחנית, שעליה מדבר  מהי ההגשמה הערכית 
השיר?

האם זוהי ההגשמה שעליה מדבר הרצל? נמקו

של  פטירתו  לאחר  שנה  ממאה  יותר  "עתה, 
זו  מורשת  לאמץ  החדש  הדור  על  הרצל, 

בחתירתו להגשמת החזון הציוני":

מהי "הגשמה ערכית ורוחנית" בימינו?

 מה יכולים לעשות בני הדור החדש, כדי 
 להגשים את חזונו של הרצל?

 הציעו מעשים ערכיים ורוחניים שאפשר 
וכדאי לבצע.







•

•
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יחידה 2

 הרצל בנעוריו:
קווים לדמותו

תיאודור בנימין זאב הרצל נולד בבודפשט שבהונגריה ב – 2 
במאי 1860 וחונך ברוח "הנאורות" היהודית גרמנית.

ה"נאורות" הוא כינוי לתנועה אינטלקטואלית באירופה, ששמה לעצמה 
על  והידע המבוססים  לפתח את ערכי המוסר, האסתטיקה  למטרה 
רציונליות. יהדות גרמניה שאימצה תפיסת עולם זו, עוררה תהליכי 

שינוי בחברה היהודית, ובעקבותיה צמחה תנועת ההשכלה.

מה ניתן ללמוד על תיאודור הרצל הנער, מלבושו, 
מעמידתו, מתספורתו ומהרהיטים שסביבו?

מה ניתן ללמוד על משפחתו?

הושפע הרצל מהסביבה  כיצד, לדעתכם,  שערו 
בה גדל?

יעקב, אביו של תיאודור







הרצל בן 6

ז'נט, אימו של הרצל

בית משפחת הרצל לפני הולדת תיאודור

תיאודור, אחותו פאולינה והוריהם, 1870



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

�

יחידה 2

רח' דוהני, הרחוב בו נולד הרצל ובית הכנסת, 
אז והיום.

הוא  הזה  הכנסת  בית  מבנה  לדעתכם,  האם 
מבנה טיפוסי? פרטו.

במהלך שנות ילדותו, חגגו בבית משפחת הרצל את החגים היהודיים 
המסורתיים ובמיוחד את חנוכה ואת פסח. כילד, ליווה את אביו 

לבית הכנסת בבודפשט בכל ערב שבת ובבוקר יום שבת.
מרווין לוונטל, הקדמה ליומני הרצל

הרצל בן 15              הרצל ואחותו, פאולינה

בהיותו בן 13, קיים הרצל את טקס החניכה בהתאם למסורת 
עתיקת היומין ובמהלכו קרא בעברית את פרשת בר – המצווה שלו.

מהו "טקס החניכה"? 

בנימין זאב הרצל נולד בי' באייר, תר"כ – איזו 
 פרשה הוא קרא בטקס החניכה שלו? 

 ?www.itim���.org.il/parasha/ בדקו בקישור

אילו היה הרצל אומר דרשה לכבוד בר המצווה 
שלו, מה, לדעתכם, היה אומר בה?

נפלה  פאולינה,  הרצל,  תיאודור  של  אחותו   ,1878 בפברואר 
הרצל  מאוחר,  יותר  אחדים.  ימים  לאחר  ונפטרה  למשכב 
הקדיש את ספרו, ארץ – ישנה – חדשה, לזכר אחותו ואביו, 
ושיחזר את דמות אחותו בדמותה של הגיבורה, מרים. שבוע 
לאחר מות פאולינה עברה המשפחה לווינה והתיישבה במחוז 

לאופולדשטדט, בו היה מספר היהודים הגבוה ביותר.

עד  שם  ולשכב  אבי,  יד  על  בקבר  מתכת  בארון  להקבר  משאלתי 
שהעם היהודי יעלה את גווייתי לארץ ישראל. לשם יועבר גם ארונו 

של אבי ... וארונם של בני משפחתי הקרובים ביותר ...
הרצל, 1903, צוואתו האחרונה

מה ניתן ללמוד על הרצל, ויחסו להוריו ולאחותו?

מדוע קשריי משפחה משמעותיים למנהיג?
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יחידה 2

בבית  תיאודור הרצל  למד  עשר,  בן  היותו  ועד  שש  בן  היותו  בין 
במקצועות  גבוהים  ציונים  וקיבל  היהודית  הקהילה  של  הספר 

"דת" ובמקצועות העבריים.
מרווין לוונטל, הקדמה ליומני הרצל

בודפשט, בה גדל תיאודור הרצל

זלצבורג, בה החל תיאודור הרצל את עיסוקו כמשפטן

יֵמי�ַיְלדּותֹו� ַמד�ָאָדם�ּבִ ּלָ ּמּוד�ׁשֶ ַיְנקּוָתא�=�ַהּלִ יְרָסא�ּדְ ּגִ

]ונשמר�לטווח�ארוך[.

ן�ֲאבּוָיה�אֹוֵמר:�ַהּלֹוֵמד�ֶיֶלד�ְלַמה�הּוא�ּדֹוֶמה?� ע�ּבֶ ֱאִליׁשָ
תּוָבה�ַעל�ְנָיר�ָחָדׁש,�ְוַהּלֹוֵמד�ָזֵקן�ְלַמה�הּוא� ִלְדיֹו�ּכְ

תּוָבה�ַעל�ְנָיר�ָמחּוק� ּדֹוֶמה?�ִלְדיֹו�ּכְ
ָנה�כה.� ֶרק�ְרִביִעי,�ִמׁשְ ְרֵקי�ָאבֹות�ּפֶ ּפִ

ם� ַיְנקּוָתא�ִמְתַקּיֵ ְרָסא�ּדְ יר�-�ּגִ ורש"י�ִהְסּבִ

ל�ִזְקָנה� ֶ יֹוֵתר�ִמּשׁ
שבת,�כא.

האם, לדעתכם, ה"גירסא דינקותא" של הרצל, 
 השפיעה עליו ועל חזונו? כיצד? 

בססו את תשובתכם על מה שלמדתם ביחידה 
מס. �

כתב  מולדתו",  נוף  תבנית  אלא  אינו  "האדם 
הנוף  כיצד  טשרניחובסקי.  שאול  המשורר 
 האירופאי השפיע, לדעתכם, על הרצל ועל נימוסיו? 
נסו לשער את תגובתו לנוף הארצישראלי שפגש 

בביקורו בארץ.
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יחידה 2

לתיאודור וג'וליה הרצל נולדו שלושה ילדים:
פאולינה נולדה ב – 1890

הנס נולד ב – 1891
ומרגרט-טרודה נולדה ב – 1893.

ביום לידת בתו פאולינה, כותב תיאודור הרצל במכתב:
ילדי, מה מהפכה  ונפלא מהופעת  חוויתי דבר מזעזע  מימי לא 
מחוללת ילד שכזה! כה מלא יותר, הומה באוזניך קול החיים. אני 

יודע, בשער האבהות אני נכנס לפילוסופיה.
29.3.1890 מכתב אל אגאי

ר'�חונה�בשם�בר�קפרא:�בשביל�ארבעה�דברים�
נגאלו�ישראל�מצרים:

על�ידי�שלא�שינו�את�שמן�

ולא�שינו�את�לשונם...�

על�ידי�שלא�שינו�את�שמן,�ראובן�ושמעון...�

לא�היו�קורין�לראובן�רופס,�ליהודה�לוליאנא,�ליוסף�
ליסטס,�לבנימן�אלכסנדרא

ויקרא�רבה,�לב

 =  ( ניתנו להרצל: בנימין, תיאודור  שלושה שמות 
מעריץ האל, בלטינית( וזאב. על מה הדבר מעיד? 

נמקו

לילדיו?  הרצל  שנתן  השמות  מעידים  מה  על 
הסבירו ונמקו

וכאיש  כאב  הרצל  על  למדים  אתם  מה 
משפחה?
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 הרצל: התעוררות
תודעתו הלאומית

תיאודור הרצל הצטרף ל"אלביה", אגודת סטודנטים גרמנית 
את  עזב   ,1883 במרץ  מכן,  לאחר  שנתיים   .1880 בסתיו 
למחנה  בהצטרפות  הארגון  את  מאשים  כשהוא  האגודה, 

האנטישמי הלאומי.

      הרצל בגיל 26   הרצל עם חבריו באגודת 
הסטודנטים

הרבה לפני משפט דרייפוס והתמסרותו לרעיון 
הציוני, מגלה הרצל רגישות ושאט נפש מן 

האנטישמיות. מה דעתכם על כך?

אני עצמי הייתי יהודי מתבולל, ואני מדבר מתוך ניסיון. אני חושב, 
הם  שבו  הרגע,  בא  והנה  להתבולל.  נטייה  להם  יש  היהודים  כי 
לכך, ובאותו הרגע דווקא, באה  נמצאים בדרך הטובה ביותר 

האנטישמיות.
הרצל, נאום בפני הוועידה הבריטית המלכותית, 1902

מתבולל".  "יהודי  היה  כי  עצמו  על  מעיד   הרצל 
האם, ממה שלמדתם עד כה, אתם מסכימים עם 

הגדרה זו? 

האם, כיהודי מתבולל, הייתם מצפים ממנו 
שיתייחס אחרת לאנטישמיות? נמקו







ככתב הפריזאי של העיתון האוסטרי רב ההשפעה "עיתונות 
חופשית חדשה", הרצל היה עד לעליית האנטישמיות, שהגיעה 
לשיאה במשפט הצבאי של אלפרד דרייפוס, קצין צבא צרפת 
בינואר 1895,  יהודי, שהורד מדרגתו בטקס פומבי משפיל 

לאחר שנמצא אשם בריגול, בעקבות האשמות מזויפות.

העסקתו של הרצל היהודי, בעיתון אוסטרי מעידה 
על השתלבותו במעמד המשפיע באוסטריה. מה, 

לדעתכם, ִאְפֵשר לו להשתלב בחברה הכללית?

הרצל  של  יחסו  על  לכם  שידוע  מה  לאור 
לעיתונו,  כתב  ומה  חש,  מה  שערו  לאנטישמיות, 

במהלך משפט דרייפוס.
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בכל מקום ניסינו בתום וביושר להיטמע בעם אשר בקרבו אנו חיים, 
לעשות  לנו  מניחים  אין  אבל  אבותינו.  אמונת  על  השמירה  מלבד 
זאת. אנחנו פטריוטים נאמנים, ובמקומות מסויימים אף מופלגים 
– אבל לשווא; אנו מקריבים את אותם הקורבנות ברכוש ובנפש כמו 
עמיתינו האזרחים – אבל לשווא; אנו עמלים להאדיר את שמן של 
ארצות מולדתנו באומנויות ובמדעים, להגדיל עושרן על ידי מסחר 
וקשרי עסקים – אבל לשווא; גם אם אנו יושבים בארצות מולדתנו 

זה מאות בשנים, מוקיעים אותנו כזרים.
הרצל, מדינת היהודים

מדינות  של  יחסן  כלפי  הרצל,  של  טענתו  מהי 
אירופה ליהודים? 

פרעות קישינב התרחשו בשנת 1903 בעיר קישינב ברוסיה. הפוגרום 
ידי  על  שנים,  במשך  בעיר  שהופצה  אנטישמיות  של  רקע  על  פרץ 
העיתונות, ובעידוד שר הפלך, מפקדי הצבא והמשטרה המקומיים, 
וגם גורמים בשלטון המרכזי. הפוגרום פרץ בעקבות עלילת דם 
שלפיה יהודים הואשמו ברצח נער נוצרי למטרות דתיות. הפרעות 
נמשכו יומיים בימים 8-6 באפריל והשתתפו בהם פורעים מכל שכבות 
הציבור הרוסי. 49 יהודים נרצחו, מאות נפצעו, ואלפי בתים וחנויות 
נשדדו ונהרסו. פוגרום קישינב הצטיין במספר גדול של אבידות 
בנפש ובאכזריות מצד הפורעים, שהתעללו בקורבנותיהם ועינו אותם 
בכל מיני עינויים. במקומות שהיהודים ניסו להגן על עצמם, עצרה 
הפוגרום  הפורעים.  את  שעודד  דבר  המתגוננים,  את  המשטרה 
האכזרי זעזע את היהודים, ובעקבותיו כתב חיים נחמן ביאליק את 

הפואמה "בעיר ההרגה" וכן את שירו המפורסם "על השחיטה".

קישיניב היא בכל מקום שבו היהודים מעונים בגופם או בנפשם, 
פגועים בכבודם וניזוקים ברכושם משום שהם יהודים. בואו ונציל 

את אלה שעוד אפשר להצילם.
הרצל, נאום בפני הקונגרס הציוני השביעי, 1903

קישיניב



ין� ר�ּוְמפָֹרד�ּבֵ נֹו�ַעם-ֶאָחד�ְמֻפּזָ ֵורֹוׁש�ֶיׁשְ ֶלְך�ֲאַחׁשְ וּיֹאֶמר�ָהָמן�ַלּמֶ
ל-ָעם�ְוֶאת- כֹל�ְמִדינֹות�ַמְלכּוֶתָך�ְוָדֵתיֶהם�ׁשֹנֹות�ִמּכָ ים�ּבְ ָהַעּמִ

יָחם. ֶלְך�ֵאין-ׁשֶֹוה�ְלַהּנִ ים�ְוַלּמֶ ֶלְך�ֵאיָנם�עֹׂשִ ֵתי�ַהּמֶ ּדָ

אסתר��ג,�8

כיצד מסבירים דברי המן לאחשוורוש, את היחס 
ליהודים, עליו מתלונן הרצל?

עיירה יהודית 

בפולין

קטעים מתוך עיתונו של הרצל "די – וולט" – "העולם"

כל�המקיים�נפש�אחת�בישראל...�כאילו�קיים�עולם�ומלוא

סנהדרין�לז

יהודיים  ערכים  מהדהדים  הרצל  של  בדבריו 
מה  על  החיים.  וקדושת  הדדית  ערבות  חשובים: 

מעיד הדבר?

שעוד  היהודים  את  להציל  הרצל  התכוון  כיצד 
אפשר היה להצילם?







יחידה 3
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יחידה 3

לאנטישמיות.  קץ  תביא  הציונות  כי  באדיקות  האמין  הרצל 
ההיסטוריה הוכיחה כי ההפך הוא הנכון. עם תחילתה של 
מאה חדשה, שישים שנים לאחר השואה, אנו מוצאים עצמנו 
ניצבים בפני גל עכור של עוינות והתנכלות ליהודים, המכוונות 

כנגד מדינת ישראל ויהודי התפוצות.

יציאת היהודים תזרום בהדרגה, ללא כל זעזוע, ועצם תחילתה 
תהווה את קיצה של האנטישמיות.

הרצל, "מדינת היהודים"

ַעל ַהְּׁשִחיָטה
ָׁשַמִים, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!

ִאם-ֵיׁש ָּבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב –
ַו ֲא ִנ י   ֹלא ְמָצאִתיו –

ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!
ֲא ִנ י   –   ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,

ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף-ֵאין ִּתְקָוה עֹוד –
ַעד-ָמַתי, ַעד-ָאָנה, ַעד-ָמָתי?

חיים נחמן ביאליק, נכתב לאחר פוגרום קישינב,                       
חג הפסחא, 1903

בהרעלת  הואשמו  היהודים  וכלכליות.  חברתיות  היו  הרדיפות 
הואשמו  הביניים  שבימי  כשם  עליה,  לשליטה  ובניסיון  העיתונות 
שתי אפשרויות פעולה,  היהודים  בפני  נותרו  בהרעלת הבארות. 
של החברה  לאויב המר  לבחור באחת: להפוך  מתוכן היה עליהם 
לעצמם מפלט.  לחפש  משווע, או  – צדק  שהתייחסה אליהם באי 

הדרך השנייה היא שנבחרה, והנה אנו כאן.
הרצל, "אלטנוילנד".

היהודים  שיציאת  הרצל  חשב  לדעתכם,  מדוע, 
מאירופה תביא קץ לאנטישמיות?

מתוך  האנטישמיות,  על  ללמוד  ניתן  מה 
העובדה שנבואת הרצל בנוגע אליה לא 

התממשה?





הונגריה מסכלת התקפה על מוזיאון השואה.
14 באפריל 2004, "ג'רוזלם פוסט".

פצצה פוגעת בבית ספר יהודי בקנדה.
7 באפריל 2004, איי.פי

האנטישמיות השתרשה בצרפת.
2 באפריל 2004, איי. פי

משרד החינוך הצרפתי מכיר באנטישמיות.
15 במרץ 2004, "הארץ".

שמאלנים בלגיים מזלזלים ב"קשר השתיקה" בנוגע 
לאנטישמיות.

 22 בפברואר, 2004 

יהודים בשבדיה מפחדים להיות מוכרים כיהודים.
10 בפברואר, 2004, "הארץ". 

נאמר לגרמנים שהאנטישמיות מאיימת על כל אירופה. 
28 בינואר 2004, איי.פי

התקפות על יהודים הולנדיים מתגברות באופן ניכר.  
9 בינואר 2004, רויטרס.

איזו מסקנה בנוגע לאנטישמיות באה לידי ביטוי 
בשירו של ביאליק?

אילו מסקנות בנוגע לאנטישמיות באה לידי ביטוי 
בדבריו של הרצל?

איזו גישה אופטימית יותר? נמקו

עם איזו גישה אתם מזדהים יותר? נמקו

בעיית  את  פתרה  ישראל  מדינת  הקמת  האם 
האנטישמיות? הסבירו ונמקו דעתכם.
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הרצל: 
"אם תרצו אין זו אגדה"

אנו מאמינים שישועה מבוססת על עבודת כפיים מספקת בארץ 
אהובה. עבודה תספק לעמנו את לחם המחר, ויותר מכך – תעניק 

לעמנו את הכבוד והחרות של המחר.
הרצל, מתוך נאום בקונגרס הציוני.

חזרה  שהיא  לפני  עוד  היהודי,  העם  לחיק  חזרה  היא  הציונות 
לקרקע היהודית.

הרצל, מתוך נאום בקונגרס הציוני.

האם  הרצל?  של  תפיסתו  פי   על  ציונות  מהי 
ציונות כזאת קיימת גם בימינו? הביאו דוגמאות 

והסבירו.

לא די בכך שאנו מרגישים ומכירים את עצמנו כעם: עם התעוררותה 
של התודעה הלאומית מן ההכרח שיתעורר גם הרצון הלאומי.

הרצל, "היומן", 16 ביוני 1895

מה ההבדל בין "תודעה לאומית" ל"רצון לאומי"?

שום אדם אינו חזק או עשיר דיו, כדי שיוכל להעתיק עם ממקום 
מושב אחד למשנהו. רק רעיון יכול לחולל זאת. לרעיון המדינה יש אכן 
כוח כזה. לאורך כל חשכת ההיסטוריה שלהם, לא חדלו היהודים 
המוטו   – בירושלים!"  הבאה  "לשנה   – המלכות  חלום  את  מלחלום 
העתיק של העם היהודי.  כעת, שומה עלינו להראות, כי מחלום זה 

עשוי לצמוח רעיון בהיר כאור יום.
הרצל, "מדינת היהודים".





וכתבו  החדשה  לשנה  באגרת   התבוננו 
מופיעים  הכתובים,  בטקסטים  מרכיבים  אילו 

באגרת?

עצבו אגרת על פי הטקסטים.

אינני סבור שהשאלה היהודית היא עניין חברתי או דתי. זוהי שאלה 
לאומית ועל מנת לפתור אותה, עלינו ראשית לעגן אותה כשאלה 
פוליטית בין – לאומית, שבפתרונה ידונו אומות העולם התרבותי.

הרצל, "מדינת היהודים".

בין  )התנגשות  קשה  דילמה  עולה  הללו,  הדברים  מן 
מול  הרצל,  של  בדבריו  ביטוי  לידי  הבאה  ערכים(, 
התפיסה הרבנית המקובלת )המופיעה בקטע שלוש 

שבועות(.

נסחו את הדילמה.

עזרו להרצל לשכנע את הרבנים בטענתו
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שלוש הְשבּו עֹו ת – 

למטה( המופיע בתלמוד  )ראה מסגרת,  הינו מדרש אגדה 
לארץ  מאורגנת  בצורה  לעלות  ליהודים  אסור  לפיו  הבבלי 

ישראל ולמרוד באומות העולם. 

והצדיק את  איסור זה הכתיב  שנות הגלות,  במשך 2000 
הישיבה בגלות. 

קרתא,  נטורי  כגון  דתיות,  ציוניות  אנטי  קבוצות  כיום  גם 
נוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית ]דתית[ כנגד 

הציונות.

ַאְילֹות� ְצָבאֹות,�אֹו,�ְבּ לַ�ִם,�ִבּ נֹות�ְירּוָשׁ י�ֶאְתֶכם�ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ
עֹוְררּו�ֶאת-ָהַאֲהָבה,�ַעד� ִעירּו�ְוִאם-ְתּ ֶדה:�ִאם-ָתּ ׂ ַהָשּ

ץ�� ְחָפּ ֶתּ ֶשׁ
)שיר השירים ב 7(

ַאְילֹות� ְצָבאֹות,�אֹו,�ְבּ לַ�ִם,�ִבּ נֹות�ְירּוָשׁ י�ֶאְתֶכם�ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ
עֹוְררּו�ֶאת-ָהַאֲהָבה,�ַעד� ִעירּו�ְוִאם-ְתּ ֶדה:�ִאם-ָתּ ׂ ַהָשּ

ץ� ְחָפּ ֶתּ ֶשׁ
 )שיר השירים ג 5 (

עְֹררּו� ִעירּו�ּוַמה-ְתּ לָ�ִם:�ַמה-ָתּ נֹות�ְירּוָשׁ י�ֶאְתֶכם,�ְבּ ְעִתּ ַבּ ִהְשׁ
ץ� ְחָפּ ֶתּ ֶאת-ָהַאֲהָבה,�ַעד�ֶשׁ

)שיר השירים ח 4 (

]אמר�רבי�יוסי�בן�חנינא[:�ג'�ְשבּועֹות�הללו�למה?�אחת שלא 
יעלו ישראל בחומה�]לא�יעלו�לא"י�בצורה�מאורגנת�והמונית[,�
ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם 

]עלייה�בחומה�יכולה�להתפרש�כמרידה�באומות�עולם[,�
ואחת�שהשביע�הקב"ה�את�העובדי�כוכבים�שלא�ישתעבדו�

בהן�בישראל�יותר�מדי.�
)בבלי, מסכת כתובות קיא(

השבעתי�אתכם�-�רבי�חלבו�אמר,�ד'�שבועות�יש�כאן, השביע 
לישראל שלא ימרדו במלכויות ושלא ידחקו את הקץ ושלא�

יגלו�מסתורין�שלהם�לאומות�העולם ושלא יעלו חומה מן 
הגולה... 

)שיר השירים רבה, פרשה ב(

"השבעתי�אתכם�בנות�ירושלים�בצבאות�או�באיילות�השדה,�
אם�תעירו�ואם�תעוררו�את�האהבה�עד�שתחפץ"�וכו',�וזהו�

פירושו,�שכנסת�ישראל�צוותה�באלה�]בשבועה[�ובשבועה,�
אם�תעירו�ואם�תעוררו�את�האהבה,�נגד קיבוץ ישראל,�באם�

שהכל�נועד�יחדיו�לילך�לירושלים�וכל האומות מסכימים,��
נשמעת�צווחה�שחלילה�שתלך�שמה,��כי�הקץ�סתום�ואולי�

אין�עתה�הזמן�האמיתי�רק�עת�רצון�לפי�שעה,�והיום�או�
מחר�יחטאו�ומוכרחים�לגלֹות�]לצאת�לגלּות[�פעם�שנית�חס�

וחלילה,��ואחרון�קשה�מן�הראשון,�ולכך�ביקשה�שלא�ילכו�
עד�שתחפץ,��רוצה�לאמר,�עד�שיגיע�הזמן�שימלא�כל�הארץ�

דעה...�
)רבי יהונתן אייבשיץ מפראג,
 ב'אהבת יונתן', הפטרת פ' ואתחנן(

והנה�אפשר�כבר�היה�ראוי�כמה�פעמים�להיות�נגאלים�גאולה�
שאינה�שלימה,�או�לשום�שלום�בינינו�ובין�אומות�העולם�

שאנו�שוכנים�בצילם,�או�יותר�מזה�להיות�גאולה�ממש�כמו�
בבית�שני�וכדומה, אבל אין חפץ בזה,�כי�אם�גם�אנחנו�אפשר�
שנתפשר�ונקבל�גאולה�כזה�רק�להיות�גאולים,�אבל�אבותינו�

הקדושים�לא�יתרצו�עתה�כי�אם�בגאולה�שלימה, וטוב 
לישראל לסבול אורך הגלות כדי שתהיה בסוף גאולה שלמה�

)החתם סופר, "תורת משה", פרשת שופטים(

•

•

•

יחידה 4



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

�

הרצל ו"מדינת היהודים"

לאחר שהשלמתי את ספרי, בקשתי מחברי הוותיק והטוב לקרוא את 
כתב היד. במהלך הקריאה הוא פרץ לפתע בבכי. דבר זה נראה 
לי טבעי למדי, מאחר והיה יהודי: אף אני בכיתי מספר פעמים 

במהלך הכתיבה.

נדהמתי כאשר הסביר לי את הסיבה לבכיו. הוא חשב שאיבדתי את 
שפיותי, ומאחר והיה חברי, נגעה לליבו אומללותי ומזלי הרע.

הרצל, אוטוביוגרפיה, ג'ואיש כרוניקל, לונדון, 1898

בערב הגיעו 500 האקסמפלרים )עותקים של "מדינת היהודים"( 
שלי. כשהוכנסה החבילה אל חדרי, אחזני רטט. חבילת מחברות זו 

מסמלת את ההכרעה. אפשר שבחיי באה עתה תמורה.
הרצל, "היומן", 14 בפברואר 1896(.

שוחחתי בתיאטרון – העם עם עיתונאים רבים. מחברתי היא שיחת 
העיר. אחדים מחייכים או צוחקים לי, אך בדרך כלל עשתה מחברתי 

רושם בהכרה הרצינית שבה.
הרצל, "היומן", 23 בפברואר 1896

מדוע, לדעתכם, התקבל ספרו של הרצל "מדינת 
היהודים", על ידי חלק מהקוראים בצחוק ובספק 

ואף בחשד לחוסר שפיות? נמקו.

פרסום  הספר "מדינת היהודים" היכה גלים. "אחד העם" 
התנגד בקול. חיים נחמן ביאליק תמך.



חדר העבודה של הרצל
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יחידה 5

לכן אני מאמין, כי דור של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב 
יקומו המכבים! 

...היהודים הרוצים, תהיה להם מדינתם. עלינו לחיות סוף סוף 
כבני חורין על אדמתנו – אנו ולמות בשלום. העולם משתחרר בשחרורנו, 

מתעשר בעושרנו ומתגדל בגודלנו.
הרצל, "מדינת היהודים".

מה מסמלים המכבים בתיאורו של הרצל?

בעושרנו  מתעשר  בשחרורנו,  משתחרר  "העולם 
ומתגדל בגודלנו" – הסבירו. האם אתם מסכימים 

עם עמדה זו? נמקו

הבה נרימה- נס ואבוקה
יחד פה נשירה, שיר – החנוכה.
מכבים אנחנו, דגלנו רם, נכון

ביוונים נלחמנו ולנו הניצחון.

פרח אל פרח , זר גדול נשזור
לראש המנצח, מכבי גיבור.

הבה נרימה נס ואבוקה
יחד פה נשירה, שיר – החנוכה.

לוין קיפניס, שיר החנוכה

מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה? 
הן בכל דור יקום הגיבור, גואל העם.

שמע!
בימים ההם בזמן הזה,

מכבי מושיע ופודה 
ובימינו כל עם ישראל 

יתאחד יקום ויגאל.
מנשה רבינא, מי ימלל?





אבי אבי הגידה נא לי
מדוע הלילה שחור ואפל
ורוח מסיע קרעי ערפל?

אפל ילדי, הלילה אפל
ורוח עובר ומספר סודותיו

על אב שמרד עם חמשת בניו.

הגד אבי, מאין עלה
מאין עלה הלפיד הבוער

ולמה ירוץ בדרכו וימהר?

עלה ילדי, עלה הלפיד
משדות מודיעין אל משעול הקברים

לזרע כולו שלהבות ואורים

ואי השביל, איה המשעול
איה המשעול זה עתיק הדורות
 בו רץ הלפיד וזורע אורות?

בהר בגיא עובר המשעול
ממרום הגליל עד אילת והים

על שדות גיבורים שנפלו על חרבם

ועוד אבי, אמור לי רק זאת
מדוע הלילה מכל הלילות

 זורחים האורים ומרבים לעלות?

מדור לדור, ילדי, זה האות
זורח האור ועולה ומהבהב
בלילה הזה ליל כ"ה בכסלו

"היהודי  על  הרצל  של  השקפתו  כיצד  הסבירו: 
החדש" חדרה לשירי החנוכה? 
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אותנו.  שמניע  מה  וזה  מאחר  אידיאל,  לה  שיהיה  חייבת  קהילה 
הפרט,  של  לקיומו  וכמים  כלחם  כמוהו  הקהילה  עבור  האידיאל 
אותנו  להוביל  ושתמשיך  כה  עד  אותנו  שהובילה  שלנו,  והציונות 

לשיאים לא ידועים, היא אכן אידיאל אין סופי וחסר קץ.
הרצל, אלטנוילנד

אתם  בה  הקהילה  את  מנחים  אידיאלים  אילו 
אידיאלים  מוכנים לעשות למען  חיים? מה אתם 

אלה?

האם אתם מסכימים עם דבריו של הרצל שהציונות 
היא "אידיאל אין סופי וחסר קץ"? מדוע?

קץ",  וחסר  סופי  אין  "אידיאל  היא  הציונות  אם 
ניצבים לפנינו? אילו אתגרים  אילו אתגרים עוד 

תהיו מוכנים לקחת על עצמכם? 

אלה מאתנו שמוכנים היום לסכן את חייהם למען המטרה, יתחרטו 
שנקפנו אצבע, אם יגלו שייצרנו אך ורק מערכת חברתית חדשה, 

ולא מערכת יותר מוסרית וצודקת.
הרצל, נאום בקונגרס הציוני







מערכת  ישראל  במדינת  ייצרנו  לדעתכם,  האם, 
והביאו  נמקו  וצודקת?  מוסרית  חברתית 

דוגמאות

מה היה אומר על כך הרצל, לדעתכם?

היהודים העשירו אותנו. למה שנכעס עליהם? הם גרים בתוכנו כמו 
אחים. למה שלא נאהב אותם?

הרצל, אלטנוילנד, מפי דמותו הספרותית של הערבי ראשיד ביי

איזו עמדה כלפי הערבים משתקפת בציטוט זה?
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בבזל,  הראשון  הציוני  הקונגרס  את  כינס  הרצל  תיאודור 
שוויץ, באוגוסט 1897. ימים אחדים לאחר סיומו, הוא הרהר 
ייסדתי את  "בבזל  על מה שראה בעיניו כמשמעות האירוע: 
מדינת היהודים. אם הייתי אומר זאת כיום בקול רם, היה 
הדבר מתקבל בצחוק ולעג. אולי בעוד חמש שנים, ובוודאי 

בעוד חמישים שנה, בכל יכירו בכך". 
הרצל, "יומן", ספטמבר 1897

יהודי  ייעור הארץ. כל  לשם  לאילנות  לייסד אגודה לאומית  עלינו 
תורם לנטיעת עץ אחד או יותר. עשרה מיליון אילנות!

הרצל, "יומן", 23 באוגוסט 1896

אדמת  להכשרת  אחראי  שיהיה  ארגון  על  הרצל  של  החזון 
ארץ ישראל, הפך למציאות ב – 1901, כאשר הקונגרס הציוני 

החמישי ייסד את הקרן הקיימת לישראל.

ל-ֵעץ�ַמֲאָכל... ם�ּכָ ְוִכי-ָתבֹאּו�ֶאל-ָהָאֶרץ,�ּוְנַטְעּתֶ

ויקרא�יט,�23

י� אּו,�ְלַעּמִ ׂשְ נּו,�ּוֶפְרְיֶכם�ּתִ ּתֵ ֶכם�ּתִ ָרֵאל,�ַעְנּפְ ם�ָהֵרי�ִיׂשְ ְַאּתֶ
י�ֵקְרבּו,�ָלבֹוא.� ָרֵאל:��ּכִ ִיׂשְ

יחזקאל�לו�8

אילו הרצל היה זוכה לחיות בתקופת קום המדינה, 
שיקבל?  לו  ראוי  היה   לדעתכם,  תפקיד,  איזה 

מדוע?

אילו משימות ואתגרים עדיין עוד ניצבים בדרכה 
של הציונות? פרטו והסבירו 







משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

�

יחידה 6

במסע להגשמת החלום

הרצל ביפו

במסעו להגשמת חזונו הציוני, השקיע הרצל אנרגיה וזמן רב 
עולם כדוגמת שר המושבות הבריטי,  בפגישות עם מנהיגי 
והאפיפיור.  איטליה  מלך  הגרמני,  הקייזר  התורכי,  הסולטן 
למרות אזהרות חוזרות ונשנות מצד רופאו, כי המאמץ עתיד 
לגרום עומס מסוכן על ליבו החלש, התמיד הרצל במשימתו 
הדיפלומטית. בסופו של דבר, הוביל מאמץ זה למותו בטרם 
עת. ב – 1904 והוא בן 44, תשע שנים בלבד לאחר שאימץ 

את הרעיון הציוני.

רעיון?  למען  החיים  הקרבת  על  דעתכם  מה 
הסבירו ונמקו

בקומי ממשכבי, נדהמתי לראות את הרצל לבוש בהידור, כלפגישה 
עם הקיסר. בפנים קורנות ובעיניים נוצצות, הכריז: "בוא דוד, 
לאחר שהתלבשתי,  לחזות במולדתנו האהובה".  נלך  התלבש, הבה 
עלינו על הסיפון ממנו כבר יכולנו לראות את צריחי המסגדים של 
יפו קורצים לנו. נפלנו זה לזרועות זה ודמעות עלו בעינינו, כשלחשנו 

ברכות, "ארצנו, אימנו ציון!"
דוד וולפסון, 
רשמים מתוך מסעו לארץ ישראל,
 כפי שתועד ע"י ז.ה מסלינסקי 



דמיינו: מה חשב הרצל בראותו מהספינה את 
חופי יפו? האם, לדעתכם, תכנן הרצל לבוא 

לחיות בארץ ישראל?

ירושלים! הוא לא הבין מדוע מראה העיר הזרה הזו השפיע עליו 
שמע  אותן  מילים  של  הזיכרון  זה  היה  האם  רבה.  כה  בעוצמה 
ליל  של  זיכרון  שמלמל אביו?  בילדותו המוקדמת? בקטעי התפילה 
העברית  בשפה  הביטויים  אחד  בתוכו.  נשכחות  שנים  של  הסדר 
שידע, הדהד באוזניו: "לשנה הבאה בירושלים!". והנה לפניו, לרגליו, 
ירושלים מתנשאות באור הירח החיוור. הוא עצר בצעדיו,  חומות 

והדמעות החמות זלגו לאיטן על לחייו.
הרצל, "אלטנוילנד"

את  זוכר  "אלטנוילנד"  הרצל  של  הרומן  גיבור 
ירושלים מהתפילות שמלמל אביו "לשנה הבאה 
על  הרצל  מדבר  לדעתכם,  האם,  בירושלים!". 
ליהדות  זיקתו  על  זה  זיכרון  מעיד  מה  עצמו? 

ולירושלים?

מה לדעתכם היה אומר הרצל על ירושלים בימינו? 
הסבירו ונמקו
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ובתנוחה  אחר  בלבוש  הרצל  נראה  תצלום  בכל 
אנשים  עם  יחסיו  על  ללמוד  ניתן  מה  אחרת- 

שפגש  על סמך התצלומים?

הנוף  מן  הארץ  של  מצבה  על  ללמוד  ניתן  מה 
המשתקף בתמונות?







משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל

�

יחידה 7

הרצל: 
דרכו האחרונה

"אלפי אבלים התאספו בווינה במטרה ללוות את תיאודור הרצל 
מלווים  באוויר,  עלו  הלב  קורעי  האבלים  האחרונה...שירי  בדרכו 

בקינה הנוראית של עשרות אלפים".
ג. סילברה, פעיל ציוני, משחזר את הסצינה בהלווית הרצל בווינה

שילמת.  מחירו  ואת  חלמת  חלום  משימתך;  נסיך, כבדה  שלום  היה 
בהצלת עם, יאבדו מנהיגיו; הנשמה האצילה ביהודה אינה עפר 

אלא אש בוריד, מעצבת חיינו מחדש, מבעירה את גאוות ישראל.
ובעודנו בוכים וקורעים את בגדינו, "לשנה הבאה" אנו זועקים, 

"לשנה הבאה בירושלים".
ישראל זנגוויל, תיאודור הרצל

אילו תקוות עורר הרצל בלב המוני ישראל?

אילו קרבנות הקריב הרצל להגשמת חלומו וחלום 
עם ישראל?

איזו תחושה הותיר מותו בלב המוני ישראל?

מה  הרצל,  את  להספיד  מתבקשים  הייתם  אילו 
לטקסטים  התייחסו  בהספד?  אומרים  הייתם 
בעיני  הרצל  של  דמותו  את  המתארים  הבאים 

המוני ישראל.
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מהו  לעיל:  הברכה  שבכרטיס  באיורים  התבוננו 
יחסו של המאייר להרצל? כיצד ניתן לראות זאת? 

מה דעתכם על יחס זה? האם הוא מוצדק?



ָך�ַהּיֹום--לֹא-ִנְפֵלאת�ִהוא� ר�ָאנִֹכי�ְמַצּוְ ְצָוה�ַהּזֹאת,�ֲאׁשֶ י�ַהּמִ ּכִ
ַמִים��ִהוא,��ֵלאמֹר:�ִמי�ַיֲעֶלה- ָ ָך,�ְולֹא�ְרחָֹקה�ִהוא.��לֹא�ַבּשׁ ִמּמְ

ה.��ְולֹא-ֵמֵעֶבר� ּנָ ִמֵענּו�אָֹתּה�ְוַנֲעׂשֶ נּו��ְוַיׁשְ ֶחָה�ּלָ ַמְיָמה�ְוִיּקָ ָ נּו�ַהּשׁ ּלָ
נּו� ֶחָה�ּלָ ם�ְוִיּקָ ם�ִהוא:��ֵלאמֹר,�ִמי�ַיֲעָבר-ָלנּו�ֶאל-ֵעֶבר�ַהּיָ ַלּיָ

ִפיָך  ָבר, ְמאֹד:  ּבְ י-ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ה.�ּכִ ּנָ ִמֵענּו�אָֹתּה�ְוַנֲעׂשֶ ְוַיׁשְ
ּוִבְלָבְבָך, ַלֲעׂשֹתֹו

דברים�ל�14�-�11

איש לא נתן דעתו לחפש את ארץ הבחירה במקום שהיא נמצאת 
– והן היא קרובה כל כך.  פה, הנה: בתוכנו פנימה!

הרצל, נאום בפני הקונגרס הציוני השני 1898

מעשי  כל  כי  לחשוב,  שנוטים  כפי  כך  כל  שונים  אינם  ומעשה  חלום 
בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם - חלום היא. ...ואילו אם 
לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף 

להיות...
הרצל, אלטנוילנד

למעשה  חלום  בין  הדימיון  על  דעתכם  מה 
בהשקפתו של הרצל? 

את  לממש  בידו  שסייעה  היא  זו,  השקפה  האם 
החזון? נמקו
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אפרים משה ליליאן:)ויטררז'( משה

חלון ויטראז' מעשה ידי אי.מ. ליליאן ל"בני ברית" בהמבורג. 
מתוך הערכה  למייסד הציונות, האמן העלה את הרצל למעמד 
של משה רבנו, שכמוהו, העניק הרצל תקווה חדשה לגאולת 

העם היהודי המפוזר ב"גולת מצרים" של ימינו.

י�ְבֵני- ְרעֹה;�ְוהֹוֵצא�ֶאת-ַעּמִ ָלֲחָך�ֶאל-ּפַ ה�ְלָכה,�ְוֶאׁשְ ְוַעּתָ
ְצָרִים.��������������������������������������������� ָרֵאל,�ִמּמִ ִיׂשְ

�
שמות�ג�10

הציונות היא תנועה מוסרית, חוקית והומניטארית, המכוונת אל 
המטרה הנכספת של עמנו...

הציונות דורשת מולדת בפלסטינה, מוכרת באופן ציבורי ומובטחת 
מבחינה חוקית לעם היהודי. המצע הזה אינו ניתן לשינוי.

הרצל, מתוך נאום בקונגרס הציוני.

כפי  משה,  של  הביוגרפיה  בין  דימיון  קווי  מצאו 
של  לביוגרפיה  התורה,  מן  לנו  מוכרת  שהיא 

הרצל.

ביטוי  לידי  באים  שמצאתם  הדימיון  קווי  האם 
בוויטראז' של ליליאן? כיצד?
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הרצל:
במבחן המציאות

כל אשר עיבדתם יהיה חסר ערך ושדותיכם ישובו להיות צחיחים, 
אלא אם תטפחו גם את חופש המחשבה והביטוי, רוח הנדיבות 

ואהבת האדם. אלה הם הדברים שעליכם להוקיר ולטפח.
הרצל, אלטנוילנד

ַכן� ב.��ְוׁשָ ַער�ֵיָחׁשֵ ְרֶמל(�ַלּיַ ְרֶמל�וכרמל�)ְוַהּכַ ר�ַלּכַ ְוָהָיה�ִמְדּבָ
ָדָקה� ה�ַהּצְ ב.��ְוָהָיה�ַמֲעׂשֵ ׁשֵ ְרֶמל�ּתֵ ּכַ ט;�ּוְצָדָקה�ּבַ ּפָ ר�ִמׁשְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
י� ב�ַעּמִ ֵקט�ָוֶבַטח�ַעד-עֹוָלם.��ְוָיׁשַ ָדָקה--ַהׁשְ לֹום;�ַוֲעבַֹדת�ַהּצְ ׁשָ
ֲאַנּנֹות.��ּוָבַרד� נֹות�ִמְבַטִחים,�ּוִבְמנּוחֹת�ׁשַ ּכְ לֹום;�ּוְבִמׁשְ ְנֵוה�ׁשָ ּבִ
ל- ֵריֶכם�זְֹרֵעי�ַעל-ּכָ ל�ָהִעיר.��ַאׁשְ ּפַ ׁשְ ְפָלה�ּתִ ִ ַער;�ּוַבּשׁ ֶרֶדת�ַהּיָ ּבְ

ֹור�ְוַהֲחמֹור.� ֵחי�ֶרֶגל-ַהּשׁ ּלְ ָמִים;�ְמׁשַ

ישעיהו�לב,�20�-�15

במה תלויה הצלחתו הגשמית של עם ישראל על 
פי ישעיהו והרצל? 

האם אתם מסכימים עם עמדה זו? נמקו





רֹאׁש�ֶהָהִרים� ית-ְיהָוה�ּבְ ִמים�ָנכֹון�ִיְהֶיה�ַהר�ּבֵ ַאֲחִרית�ַהּיָ ְוָהָיה�ּבְ
ים� ים�ַרּבִ ל-ַהּגֹוִים.��ְוָהְלכּו�ַעּמִ ָבעֹות;�ְוָנֲהרּו�ֵאָליו�ּכָ א�ִמּגְ ְוִנּשָׂ
ית�ֱאלֵֹהי�ַיֲעקֹב�ְויֵֹרנּו� ְוָאְמרּו�ְלכּו�ְוַנֲעֶלה�ֶאל-ַהר-ְיהָוה�ֶאל-ּבֵ

ֵצא�תֹוָרה�ּוְדַבר-ְיהָוה� ּיֹון�ּתֵ י�ִמּצִ אְֹרחָֹתיו:��ּכִ ָרָכיו�ְוֵנְלָכה�ּבְ ִמּדְ
תּו� ים;�ְוִכּתְ ים�ַרּבִ ין�ַהּגֹוִים�ְוהֹוִכיַח�ְלַעּמִ ַפט�ּבֵ ם.��ְוׁשָ ָלִ ִמירּוׁשָ

א�גֹוי�ֶאל- ים�ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם�ְלַמְזֵמרֹות--לֹא-ִיּשָׂ ַחְרבֹוָתם�ְלִאּתִ
ּגֹוי�ֶחֶרב�ְולֹא-ִיְלְמדּו�עֹוד�ִמְלָחָמה.������

ישעיהו�ב�4�-�2

בית המשפט העליון, ירושלים

הר הבית, בימינו

כל המבנים )בעיר העתיקה של ירושלים( הוקדשו למטרות דת 
וצדקה. במרכז כיכר ענקים עמד ארמון השלום היפהפה, בו 
התקיימו ועידות בינלאומיות של אוהבי השלום ומדענים, מאחר 
וירושלים הינה עכשיו בית לשאיפות הנאצלות ביותר של הרוח 

האנושית: לאמונה, לאהבה ולידע .
הרצל, אלטנוילנד

מה אתם למדים על הרצל מן הדימיון שבדבריו 
לדברי ישעיהו?

האם על פי התמונות החזון התגשם?

זה  שחזון  כדי  לעשות,  צריך  לדעתכם  מה, 
יתגשם?
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ם�ִיְהֶיה� ֶאְזָרח�ִמּכֶ ַאְרְצֶכם--לֹא�תֹונּו�אֹתֹו.�ּכְ ר�ּבְ ָך�ּגֵ ְוִכי-ָיגּור�ִאּתְ
ֶאֶרץ� י-ֵגִרים�ֱהִייֶתם�ּבְ מֹוָך--ּכִ �לֹו�ּכָ ֶכם�ְוָאַהְבּתָ ר�ִאּתְ ר�ַהּגָ ָלֶכם�ַהּגֵ
ה,� ּדָ ּמִ ט,�ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ִמְצָרִים:��ֲאִני�ְיהָוה�ֱאלֵֹהיֶכם.��לֹא-ַתֲעׂשּו�ָעֶול,�ּבַ

ׂשּוָרה.�מֹאְזֵני�ֶצֶדק�ַאְבֵני-ֶצֶדק,�ֵאיַפת�ֶצֶדק�ְוִהין� ָקל�ּוַבּמְ ׁשְ ּמִ ּבַ
ר-הֹוֵצאִתי�ֶאְתֶכם� ֶצֶדק--ִיְהֶיה�ָלֶכם:��ֲאִני�ְיהָוה�ֱאלֵֹהיֶכם,�ֲאׁשֶ

ֵמֶאֶרץ�ִמְצָרִים.�
ויקרא�יט�36�-�33

הוריתי לעם היהודי: עצבו את מדינתכם כך שהזר ירגיש ביניכם 
בנוח.  

הרצל, "עניין היהודים"

בחברה שלנו, לנשים יש זכויות שוות ומלאות. הזכות שלהן להצביע 
ולרוץ למשרה ציבורית מובנת מאליה. 

הרצל, אלטנוילנד

רוצים  נכון שאנחנו שואפים לארצנו העתיקה. אך מה שאנו  זה 
באותה ארץ עתיקה זה פריחה חדשה לרוח היהודית.

הרצל, מתוך נאום בקונגרס הציוני

להחיות  הרצל  ביקש  היהודית"  "הרוח  מן  מה 
במדינת היהודים? 

האם זה חשוב? הסבירו מדוע? 

האם הצלחנו להחיות במדינת ישראל את "הרוח 
דוגמאות  תנו  הרצל?  מדבר  עליה  היהודית", 

ונמקו 

חי  היה  אילו  הרצל  אומר  היה  לדעתכם,  מה 
כיום, נוכח מצב העובדים הזרים, הנשים והשלום 

בישראל?

נכבדי העדה הדרוזית בישראלית









הפגנה של ילדי עובדים זרים כנגד גירושם מן הארץ 2009

גלויות;  ולקיבוץ  יהודית  לעליה  פתוחה  תהא  ישראל  מדינת 
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על 
יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; 
בלי  אזרחיה  לכל  גמור  ומדיני  חברתי  זכויות  שויון  תקיים 
הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   

נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

מתוך מגילת העצמאות

עובד זר 
מתאילנד, 

בעבודה 
חקלאית

הפגנה למען קידום
מעמד האישה בישראל,

 שנות ה - 70
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מה  בימינו,  חי  היה  הרצל  אילו 
לדעתכם, היה חושב על:

 מגדלי עזריאלי ותרבות 
הקניונים

הסכמי השלום עם מצרים וירדן 

מפעלי הקק"ל

 ההישגים הטכנולוגיים 
 והמדעיים של ישראל: 

היי – טק, תעשיית הנשק ועוד

 התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית

 הזמר העברי והמוסיקה 
הישראלית העכשווית

צה"ל

נשים בצה"ל

מלחמת ששת הימים 

 התרבות הישראלית: הבימה, 
הקאמרי, המוזיאונים, הספרות

 תכניות טלוויזיה: האח הגדול, 
כוכב נולד, ארץ נהדרת

החקלאות בישראל

מערכת המשפט בישראל

 כנסת ישראל: חברי כנסת, 
התנהלות הכנסת וכו'

מעמד העובדים הזרים בישראל 

ירושלים 

תל – אביב

הדגל, הסמל והמנון המדינה

מנהיגי ישראל

מערכת החינוך

בדרך  ותארו  אחד,  נושא  בחרו 
יצירתית )כרזה, בול, סרטון, קומיקס, 
שיר, סיפור, מערכון( מה היה אומר 

עליו הרצל.
על  ידיעותיכם  להרחיב  מומלץ 
ותפיסת  הרצל  ועל  הנבחר  הנושא 

עולמו ממקורות מידע נוספים.
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