
 

 קצת לפני הרצל  – ציונות
 

 

 :כיתות ז' ומעלה  קהל יעד   

 שני שיעורים  :זמן  

  :נושאים במערך 

 דיון בשאלה מתי התחילה הציונות   -

הציונות  הבנה שהספרים, חלק מרכזי בתרבות היהודית, עמדו גם בבסיס רעיונות  -

 והתנועה הציונית

 היכרות עם חזונו של הרצל -

 

 

  החומרים הנלווים למערך: 

  "מה אתם זוכרים" : מצגת 

   "מה אתם זוכרים"  :דף עבודה

   "ציונות": חידון

 " ? "מה חזה חוזה המדינה: דף עבודה

   ורה היום?"ומה ק ..."הרצל אמר :כרטיסיות 

 ציר זמן נלווה לסדרת הסרטונים   ההיסטוריה היהודית –ציר זמן 

 

 

 פתיח

   ?ציונותמהי  שאלו את התלמידים: וןה בסרטילפני הצפי

 כתבו את התשובות על הלוח.

 ציונות, והשאירו אותו על הלוח במהלך השיעור:כתבו על הלוח פירוש פשוט למושג 

 רעיון הקורא לחזרת היהודים לארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בה.

שאלו שאלה נוספת, למחשבה, והנחו את התלמידים לנסות ולמצוא את התשובה בזמן הצפייה 

   מתי התחילה הציונות? בסרטון:

 

 

 

 לסרטון

https://view.genial.ly/5fad217f8224a710119a3975
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/zlkw8g5t61we77x7i3gqclz6qqgzfo.pdf
https://view.genial.ly/5fb3c3d37f59d6100abb9aef
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/hhko2cg8tyw06namtab940ecg62jn9.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/visf7ah27jtigpqp4j93ryrm7jxn6w.pdf
https://view.genial.ly/60c090e120cd6910182eb583
https://youtu.be/1UEhyNBS8I0
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 ה בסרטון יצפי :1חלק 

יפות, והנחו את התלמידים לשים לב לפרטים רבים יותר ככל האפשר  הקרינו את הסרטון ברצ

אתם "מה  מצגת בולנסות לזכור אותם. לאחר הסרטון ענו יחד במליאה על השאלות המופיעות 

 זוכרים". התשובות מובאות לאחר כל שאלה.  

לפני הצפייה בסרטון. התלמידים יקראו את  "מה אתם זוכרים"   דף העבודהלחלופין חלקו את 

 ף בזמן הצפייה. רק לאחר הצפייה הם יענו על השאלות.  השאלות לפני הצפייה, אך יהפכו את הד 

 השאלות: 

     האבות  לשוב ל....בסרטון נאמר שהרעיון המרכזי של הציונות הוא .......  .1

 (0:23)דקה  תשובה: הכמיהה, ארץ

                                                                                                              ממתי רעיון זה קיים?  .2
 (0:26מהיום שעם ישראל גלה מארצו לפני יותר מאלפיים שנה )דקה תשובה: 

                          כתבו שלוש הזדמנויות שבהן יהודי מביע את הציפייה לשוב לארץ ישראל .3
  בתפילה, בחתונה, בליל הסדר תשובה: 

                                                               : היו 19-שני הגורמים שהביאו לידי שינוי במאה ה .4
 (1:32תנועות של התעוררות לאומית באירופה ורדיפות היהודים? )דקה תשובה: 

                             דיים הייתה שהפתרון היחידי ליהודים הוא....המסקנה של ההוגים היהו .5
 (1:44דקה   ) הקמת בית יהודי בארץ ישראל תשובה: 

                                                                                                    ?מדינת היהודיםמי כתב את הספר  .6
 ( 3:06קה )ד  הרצלתשובה: 

בסוף הסרטון מוזכר המשפט הפותח של מגילת העצמאות. מהן חמש המילים הראשונות   .7
                                                                                                                            במשפט? 

 (3:59)דקה  בארץ ישראל קם העם היהודיתשובה: 

                      בו שמות רבים ככל האפשר של אישים שאתם זוכרים שהופיעו בסרטון כת  .8
רי, משה הס, צבי  יהודה הלוי, בנימין זאב הרצל, יהודה לייב פינסקר, משה מונטיפיותשובה: 

 הירש קלישר ועוד 

                                                                 כתבו שני אירועים שאתם זוכרים שהופיעו בסרטון  .9
   בבל, אביב העמים, הקונגרס הציוניגלות תשובה: 

                                                  כתבו שם של ספר אחד שאתם זוכרים שהופיע בסרטון  .10
 ת היהודים אפשר גם מגילת העצמאות ינ מד תשובה: 

אפשר לצפות שוב בסרטון כדי לבדוק אם התלמידים ענו נכון על השאלות. אפשר לבקש מתלמידים  

 להרים יד בזמן הצפייה בכל פעם שמופיעה בסרטון תשובה לאחת השאלות.  

 לסיכום חלק זה:  

 בקשו מהתלמידים לכתוב שתיים או שלוש עובדות שלמדו על הציונות מהסרטון. 

גבוהה: בקשו מהתלמידים לכתוב שתי שאלות שיש עליהן תשובה  משימה נוספת ברמה קצת יותר

 ושא הסרטון ושאין בו תשובה עליה. בסרטון ועוד שאלה שקשורה לנ 

 

 

https://view.genial.ly/5fad217f8224a710119a3975
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/zlkw8g5t61we77x7i3gqclz6qqgzfo.pdf
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 על מילים קשות ומושגים שמופיעים בסרטון.  חידון :2חלק 

   לחידון

אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות של ארבעה או חמישה תלמידים. בקשו מנציג לסובב את הגלגל. 

לאחר הקראת השאלה כל קבוצה תתייעץ, תחליט יחד מהי התשובה הנכונה ותרשום אותה על דף. 

ג ילחץ על התשובה שבחרה הקבוצה שלו. בדקו בקשו מכל התלמידים להציג את התשובות. הנצי

 אילו קבוצות ענו נכון, וחשבו בטבלה על הלוח את הנקודות. 

 

 

 : החזון של הרצל3חלק 

 בחלק זה נתעמק בחזונו של הרצל.  

 תוכן הפעילות

אחת הדמויות המשפיעות והמרכזיות בתנועה הציונית. אך  – כולנו מכירים את בנימין זאב הרצל 

 מה היה החזון שלו? כיצד הוא ראה בעיני רוחו את מדינת היהודים שהוא רצה להקים? 

 (   בדף עבודהמה חזה חוזה המדינה? )עבודה  1אפשרות 

על התלמידים להתאים את הערכים שבמחסן הערכים לכל אחד מהמשפטים שאמר הרצל )ערך  

 אחד או שניים לכל משפט(.  

דיון במליאה: כיצד כל אחד מהערכים שעולים מדבריו של הרצל מתממש כיום במדינת ישראל, אם  

 הוא אכן מתממש? 

 

 ( בכרטיסיות הרצל אמר, ומה קורה היום?  )עבודה   2 אפשרות

בכל כרטיסייה כתוב משפט שכתב הרצל. התלמידים יכתבו מה הרעיון העיקרי בכל משפט ובאיזו  

 שראל כיום.  מידה רעיון זה מתממש במדינת י

 לאחר מכן, בזוגות, עליהם לבחור משפט אחד ולהמחיז את המתואר בו.  

בן זוג אחד יהיה הרצל המתאר את חזונו, ובן הזוג האחר יסביר לו כיצד החזון מתממש או 

 אינו מתממש כיום במדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

  

https://view.genial.ly/5fb3c3d37f59d6100abb9aef/game-
https://view.genial.ly/5fb3c3d37f59d6100abb9aef
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    :דבריו של הרצל

"]...[ חברי ואני לא מבדילים בין בני האדם. אנחנו לא שואלים את האדם לאיזה גזע או דת   .1

,  אלטנוילנדהוא שייך. הוא צריך להיות בן אדם, זה הכל מבחינתנו". )בנימין זאב הרצל, 

 ( 57, עמ' 2007תרגום: מרים קראוס, בבל, תל אביב 

שנתיים מחייהם לשירות   "כל אנשי החברה החדשה, גברים ונשים, חייבים להקדיש  .2

הרצל, הציבור, בדרך כלל בין גיל שמונה עשרה לעשרים, לאחר סיום הלימודים". )

 ( 65, עמ' אלטנוילנד

ולה חסר אמצעים ]עני[ צריך רק לפנות למשרד הרווחה, שאינו דוחה איש. בתי החולים "ח .3

נוע מחסור זמני  מחוברים, כמובן, למרכזייה טלפונית. כך, על ידי תיאום מוקדם, אפשר למ

במקומות אשפוז ]...[ אם בית חולים מלא, עומדים בחצר כלי רכב שמסיעים מיד את החולה  

 ( 65, עמ' אלטנוילנדהרצל,  לבית חולים אחר, שעומד ָהֵכן לקלוט אותו". )

הטבעי ולפתח אותה בהתאם. הארץ צריכה להיות  עלינו לתפוס את ארצנו במלוא יופיה” .4

 ( 173, עמ' אלטנוילנדהרצל,  היופי תמיד משמח לב אנוש". ) קודם כל יפה ]...[

ְלְכלּו אותן בעין יפה ” .5 ָקָהל ְיכַּ ת הַּ הנשים ההרות ]בהיריון[ חפשיות ]...[ מכל עבודה, וִמקּופַּ

ְדָנה ילדים בריאי ֵתלַּ ". יבאם ושלמים הדרושים לנו בדור ]הקהילה תתן להן כסף[ כדי שֶׁ

 ( פרויקט בן יהודה )הרצל, "מדינת היהודים, עבודת שבע השעות", 

 (122, עמ' אלטנוילנד)הרצל,  "/חובתו של כל יהודי ]...[  לעשות משהו למען הקהילה” .6

לא רק מתוך ְדֵבקּות ב'ואהבת לרעך כמוך' אנחנו חייבים להגיד לבאים: בן אדם, אחי אתה. ” .7

י רק לטובתנו! ]...[ כל מה שנטעתם במקום הזה יהיה חסר ערך ְוִיְקמֹול, אם חופש זה הר

 (120, עמ' אלטנוילנדהמחשבה והביטוי, הנדיבות ואהבת הבריות לא יפרחו בו". )הרצל, 

 

 לסיכום חלק זה אפשר לכתוב, להקרין או להקריא את המשפט הידוע של הרצל:

 

ם אומר זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי.  בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. א

  אולי בעוד חמש שנים, ובוודאי בעוד חמישים שנה, יודו בכך כולם.
 )482, כרך א', עברית: יוסף ונקרט, מוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ח, עמ' היהודים: ספרי יומן-עניין)תיאודור הרצל, 

 

 

אפשר לשאול מדוע חשב הרצל שיצחקו לו ומדוע האמין ששנים אחר כך יודו לו ולסכם בכך שהמשפט  

הזה ממצה את חזונו ואת גדולתו של הרצל שהקדים וראה בעיני רוחו את היווסדה של מדינה ליהודים 

 בתקופה שבה רעיון זה נחשב דמיוני, חלום.  
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 ומביאים לידי פעולה סיכום: ספרים מחוללים שינוי 

   הסרטון מתאר כיצד גם את הציונות, אחת מהתנועות החשובות ביותר בהיסטוריה

היהודית, שהביאה להקמת מדינת ישראל, הניעו ספרים. זוהי עוד דוגמה הממחישה עד  

 כמה חשובה השפעתם של הספרים ביהדות. 

עליכם, על  חשבו על ספר )או סרט( שהשפיע עליכם, שעורר בכם תובנה משמעותית 

 חייכם והניע אתכם לפעולה כלשהי או לשינוי. שתפו את חבריכם. 

 

  :שאלה נוספת שאפשר לשאול לסיכום רעיונות הציונות 

היזכרו ברעיונות העיקריים של הציונות שבאו לידי ביטוי בסרטון או במשפט אחד שדיבר  

רות, הכמיהה אליכם במיוחד )למשל החיבור של עם ישראל לארץ ישראל לאורך כל הדו

המתמדת לעלות לארץ ישראל, האנשים שקראו לעלות לארץ ולממש הלכה למעשה את 

 הרעיון וכדומה(. הסבירו מדוע בחרתם במשפט זה, מה בו דיבר אליכם.

 

 . 

. 


