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פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה  

 הציונית ולארגונה 
 א. ידע

 תחנות בחייו של הרצל. •

 בעיית היהודים והפתרון המוצע לה בספרו של הרצל "מדינת היהודים". •

כנית באזל: מטרה ואמצעים. מהי חשיבותה של והקונגרס הציוני הראשון ות •

 כנית? והת

 הקמת המסגרות הארגוניות למימוש מטרות התנועה. •

כמת המעצמות ניסיונותיו של הרצל לקבל צ'רטר מהסולטן העות'מאני והשגת הס •

 למתן ערבויות לצ'רטר זה.  גרמניה, הקיסרות הרוסית ובריטניה()

 פולמוס אוגנדה: תוכנה של ההצעה, מי תמך בה ומדוע? ומי התנגד לה ומדוע?  •

 

 ב. מיומנויות

 ניתוח מקורות מילוליים •

 ניתוח מקורות חזותיים •

 הבנת נושא בהקשרו ההיסטורי הרחב •

 הכללה •

 מבט על  •

 יישום  •

 

 שיעורים מקווניםג. 
  חלק ב', חלק א'מרים עופר, שיעורים  שיעורים ומצגת של

 

 ד. שאלות מבגרות
 
לרמת חשיבה גבוהה  יםנדרשים התלמיד – 'סעיף א:  , חורף תשע"ט 022281שאלה מבגרות . 1

על הסבר לפתרון לבעיית היהודים על פי ספרו של הרצל 'מדינת היהודים'.  יםנשאל םמכיוון שה

להסביר את עמדתו של   יםנדרש םליישום חומר נלמד מכיוון שה יםנדרש יםבסעיף ב' התלמיד

העמדה מתוך ולאחר מכן להסביר את  ,יתה עמדתו בקונגרס הציוניידהיינו לבדוק מה ה ,סירקין

 להבחין בין עמדה לעובדה.  יםנדרש יםהנלמד בכיתה. כמו כן התלמיד

https://drive.google.com/file/d/1CcKt48JCEpbBeq5udChF_NjcOaR2lDoi/view
https://drive.google.com/file/d/1Fe2g0NS2uD03VYvG-0aNlGACsf0gz3wH/view
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להעריך חשיבות   יםנדרש  יםבסעיף א' התלמיד  :12קיץ תשע"ט : שאלה    022281. שאלה מבגרות  2

 . זו היא שאלה פתוחה שמאפשרת מגוון של תשובות. ושל פעילות עליה למד

להסיק מסקנה מתוך משפט   כיםצרי  םלרמת חשיבה גבוהה מכיוון שה  יםנדרש  יםהתלמיד  :סעיף ב'

החלטות   לקשר בין דבריו של הרצל בסיום הקונגרס לביןכים  צרי  םשנאמר על ידי הרצל. יתר על כן ה

  הקונגרס. 

 
לשלוף מידע  יםנדרש יםהתלמיד בסעיף א': קיץ תשע"חברק, -, חצב022281שאלה מבגרות . 3

למזג בין שני נושאים: בין נושא הנלמד בפרק של   יםנדרשים שנלמד בכיתה. בחלק השני התלמיד

הרצל לבין נושא הנלמד בפרק של הפעילות הציונית בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה. 

 .החלטות תוכנית באזל להסביר כיצד  יושמו  כיםצריים תלמידה
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 לקשר בין הפעולות שעשה הרצל לבין מטרות התנועה הציונית.  כיםצרי יםהתלמיד בסעיף ב'

 
לרמת חשיבה גבוהה מכיוון  ונדרשים התלמיד בסעיף א':  , קיץ תשע"ז022281. שאלה מבגרות 4

משא ומתן של הרצל  על רקע המציאות ההיסטורית של תקופתו. הרצל הלראות את  כיםצרי םשה

היה צריך להבין את האינטרסים של המעצמות ולהבין מה גרם להתנגשות בין האינטרס שלו להקים 

 בית לאומי ליהודים בארץ ישראל לבין האינטרסים של המעצמות.   

להסביר שתי נקודות מבט  כיםצר םלרמת חשיבה גבוהה מכיוון שהו נדרש יםהתלמיד – בסעיף ב'

 שונות. 

 
בחלקה השני של השאלה  , חורף תש"ף:022284. שאלה מבחינת בגרות לעולים חדשים, שאלון 5

, כדי להסביר מה הם וחשיבה עצמאית, המבוססת על הידע שלמדל יםהתלמיד יםבסעיף ב' נדרש

 תרון שהציע.נתקל הרצל בניסיונו לקדם את הפהקשיים בהם 

 

בחלקה השני של השאלה  , קיץ תשע"ט:022284. שאלה מבחינת בגרות לעולים חדשים, שאלון 6

להתייחס לשני אירועים  םלמיומנות של השוואה המחייבת אות יםהתלמידים בסעיף א' נדרש

להתייחס אליהם ביחד  יםמתבקש םבנפרד, וכאן ה והיסטוריים, אשר על כל אחד מהם למד

 יר את ההבדלים ביניהם.הולהב
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 ה. הצעות  למטלות המשלבות קטעי סרטים: 

 
 ( דקות 12:58חדשות מהעבר: הרצל, הקונגרס הציוני ותוכנית אוגנדה ) -צפו בפרק  מהסדרה  

https://www.youtube.com/watch?v=KEDK61TknUM 

 . ערכו ציר זמן וציינו בו את האירועים החשובים בחייו של הרצל.1

 רית בתקופתו של הרצל גרמה לו לאמץ את הרעיון הציוני. . הסבירו כיצד המציאות ההיסטו2

 . מה היו רעיונותיו העיקריים של הרצל?3

 . הציגו את דמותו של הרצל כפי שהיא השתקפה בעיני בני תקופתו? 4

 . מהו הקונגרס הציוני הראשון וכיצד הוא תרם להתפתחות התנועה הציונית? 5

 . "קונגרס הבכי": מדוע כונס, מה היו הנושאים שנדונו בו ומדוע הוא נקרא כך?6

 

 דקות(  21:58הרצל חלק א' ) – ""הכל פתוח מהסדרה  צפו בפרק

https://www.youtube.com/watch?v=ogz4_nXTtzo 

תה התרשמותו של הרצל מארץ ישראל. ערכו השוואה בין התרשמותו מיפו ומראשון ימה הי .1

 לציון. 

 . הסבירו את יחסם של יהודי ארץ ישראל להרצל .2

עם  מה ציפה להשיג הרצל מפגישתו  .. הרצל ביקר בארץ בעת שביקר הקיסר ווילהלם השני בארץ3

 (. 13:36הקיסר, כיצד התנהלה הפגישה עם הקיסר )אחרי דקה 

 

 דקות(  22:00הרצל חלק ב' ) – ""הכל פתוח מהסדרה צפו בפרק

https://www.youtube.com/watch?v=slJHlUwzFZM 

 ירושלים? כיצד התרשם הרצל מביקורו ב. 1

יתה מאכזבת, תארו את ההכנות, מהלך ותוצאות הפגישה י. הפגישה עם קיסר גרמניה בירושלים ה2

 לערך( 12:00)מדקה 

 . כיצד השפיע ביקורו של הרצל על התפתחות התנועה הציונית?  3

פתו של הרצל ראו אותו וכיצד השתנתה התפיסה בעידן המודרני? הסבירו את . כיצד בני תקו4

 השינוי. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEDK61TknUM
https://www.youtube.com/watch?v=ogz4_nXTtzo
https://www.youtube.com/watch?v=slJHlUwzFZM
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 דקות( 3:58בשיר "הרצל וכל האדונים הנכבדים" ) וצפ

w-https://www.youtube.com/watch?v=ECeyD657L 

 היסטוריות אפשר למצוא בשיר?. אילו עובדות 1

. מי הם האנשים המוזכרים בשיר? בחרו בנציג יהודי אחד והסבירו את הקשר שלו להרצל. בחרו 2

 באישיות לא יהודית והסבירו את הקשר שלה להרצל.

להנציח את דמותו של   פזמונאיםהחליטו מדוע  ?. מהי החשיבות של השיר ללימוד היסטוריה3

 הרצל.

 

 דקות(  7:04חלק א' ) – "חלום ומעשה –צפו בסרטון "הרצל 

https://www.youtube.com/watch?v=42RxHOrTGiQ 

 . מה היו עיקר רעיונותיו של הרצל כפי שהם משתקפים בסרטון. 1

 כ'חוזה המדינה'. . ערכו ציר זמן ובו תארו את מעשיו של הרצל2

 . כיצד נתפס הרצל בעיני בני תקופתו היהודים?3

. אילו דעות השתקפו בתנועה הציונית? בחרו בנציג, חפשו ברשת את רעיונותיו הציוניים והסבירו 4

 את הקשר שלו להרצל.  

 . הסבירו את המושגים : 'צרת היהודים' , צ'ארטר, ציונות מעשית. 5

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECeyD657L-w
https://www.youtube.com/watch?v=42RxHOrTGiQ

