מרכז הרצל.

במילה אחת :וואווו.....
קשה להאמין אך באמצע ירושלים נמצא מרכז לימודי שבאחת מחזיר אותך לאחור ,לימים
אחרים ,לתקופה אחרת .כזה הוא מרכז הרצל מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית שמצוי
בהר הרצל בירושלים.
נכנסים בשערי ההר ,והופ ..אנחנו במאה ה ,91-מהלכים בין אנשי התקופה ,מתלבטים עימם מה
להחליט בשאלת אוגנדה ומתרגשים לשמוע את דבריו של הרצל ,מנהיג התנועה הציונית.
המקום הוקם לציון מאה שנה למותו של בנימין זאב תאודור הרצל וחודש לאחרונה ,במטרה
להציג את ההשפעה הגדולה של פעילותו על ההווה במדינה ישראל .המבקרים בו עוברים מסע
במציאות של סוף המאה ה 91-באירופה ,צופים בהרצל מגבש את רעיונותיו ובנסיונותיו
למימושם .המרכז אף מתעסק עם השפעת רעיונות אלו על ההווה וביישומם בשטח המציאות
היומיומית בארץ.
המוזיאון שוכן בפתחו של הר הרצל ,וניתן לשלב את הביקור בו עם סיורים מודרכים ומומחזים
בחלקת גדולי האומה ובבית העלמין הצבאי ובאתרים ממלכתיים נוספים.

הביקור במרכז הרצל כולל בתוכו שני חלקים:
מוזיאון הרצל הוא מרכז חינוכי ייחודי ,שהביקור בו מעניק מפגש חוויתי בו המבקרים לומדים על
תקופת תחיית הציונות וקורות חיוו של מנהיגה הרצל .זהו מוזיאון מודרני המפגיש את המבקרים
בו עם הרצל האדם ,המנהיג ובעל החזון ומשתמש באמצעים אורקוליים מרהיבים .המבקרים
נכנסים למוזיאון בו הם עוברים סיור אורקולי שאורכו  06דקות .בסיור זה ניתן ללמוד את דעתו
של הרצל על מצב היהודים באירופה באותה תקופה .המבקרים מלווים אותו במסעו להגשמת
חזונו ולומדים על מורשתו ההיסטורית .ניתן לצפות בחדר העבודה המשוחזר של הרצל ובו
רהיטים וחפצים מקוריים של האיש.

המבקרים במוזיאון נטמעים בתוך רחוב מאותה התקופה

שחזור מרגש של קונגרוס באזל

כרטיסי מקום בקונגרס

ומרכז הרצל ללימודי הציונות שמטרתו לההציג למבקרים את דמותו של הרצל ולעסוק בייסודות
המוסריים והערכיים של האידיאולוגיה הציונית .לחבר את המבקרים לציונות בהווה ,כיום.
המרכז מציע פעילויות חינוכיות רבות העוסקות בשאלות יסוד בעולם היהודי ,בחברה הישראלית,
בשאלות סביב נושא המנהיגות ,בסוגיות מרכזיות בפעולו של הרצל ובערכים עליהם מבוססים
חיינו כיום .ניתן להזמין סדנאות ייחודיות ,כנסים ,ימין עיון והשתלמויות וכן במרכז מופקים
חומרים חינוכיים העוסקים ברעיונות הציונות והזהות היהודית.
המרכז סובב סביב

הנושאים העיקריים בהם עסק

הרצל בימי חייו :הזהות היהודית,

האנטישמיות ,יחסם של יהודי התפוצות לרעיון הציוני משמעותה של ארץ ישראל ודמותה של
המדינה היהודית .הוא מחבר בין העיסוק שהיה בהם בעבר לבין המציאות של חיינו כיום בהווה.
בכניסה למרכז ישנו "קיר חכם" המורכב מסדרת מסכי מגע מתקדמים ודרכם עוסקים
המבקרים בסוגיות שונות בהגותו של הרצל ובהשפעה שלה על חיינו :המבקרים מתעמקים
בכתביו של הרצל ובשאלות העולות מהם.

הכניסה למרכז הלמידה

עמדות פעילות

פעילות סביב ספרו של הרצל "מדינת היהודים"

פעילות בנושא ספרו "אלטנויילנד"

עמדה העוסקת ביישום הערכים כיום

מגירות הפעלה ממוחשבות

הספר האינטראקטיבי

מוזיאון הרצל ומרכז הרצל מציעים הדרכה במקום ,כאשר חובה לתאם מראש .קבוצה כוללת
עד  53מבקרים ומודרכת על ידי צוות מרכז הרצל .המוזיאון יכול להכיל בכל סיור כיתה אחת
וניתן להפעיל מספר כיתות במקביל (כאשר הם עוברים פעילויות שונות לסירוגין) .קיימת
אפשרות לשלב סיור בהר הרצל במלווה בשחקני בית שמציגים דמויות מפתח ביישוב היהודי.
(ניתן להזמין סיור בדגשים שונים בתיאום והכוונה מראש).
הורדת התלמידים מהאוטובוסים תיעשה בכניסה להר הרצל וקיימת חניה לאוטובוסים במקום.
קיימת גישה לנכים.

שילוב בחומר הלימוד:
את הסיור במוזיאון ובמר כז הרצל ניתן לשלב בכיתה י' בהוראת נושא הרצל ותחילת הציונות.
מומלץ כי התלמידים יגיעו לסיור עם רקע על האיש ,דעותיו וכתביו וכן על התקופה.

המוזיאון והמרכז פתוחים בימים א-ד בין השעות .63:56-93:66
ביום חמישי בין השעות 63:56-91:66
ביום שישי בין השעות .63:56-91:93
כתובת :בכניסה להר הרצל ,שדרות הרצל ,ירושלים.

טלפון מרכז ההזמנות 61-0519393 :
פקס61-0456341 :
מיילmuseum@wzo.org.il :
אתר המוזיאוןhttp://www.herzl.org.il/hebrew/default.aspx :

נכתב על ידי מייה בן יאיר ,מאי 4102

