
 
 
 
 
 
 
 

 !הרצל אמר
 

 גיל תיכון-שכבות ט'
 

 לחלק א': נכיר את הרצ
 ונקבל רגע על מי היה הרצל ומה היה מפעל חיי מטרה:

 
ות נשלח לחניכים את הלינק של הטריוויה ונכריז על תחרות: מי שיצליח לענות על כמה שיותר שאלות יזכה להי -טריווית הרצל  .1

 !ההרצל הקבוצתי
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 :דיון

 מה הופתעתם לגלות? 
 מה ידעתם על הרצל לפני? 
 מה הדברים שלדעתכם הכי חשוב לדעת על דמותו של הרצל? 

 
 החלק ב': מה הוא חז

 ונחשף לחלק ממרכיבי החזון של הרצל ונשאל האם הם התממש מטרה:
 

נקריא )או שנבקש מאחד החניכים להקריא( ציטוט של הרצל ומיד אחר כך נבקש מהקבוצה להחליט האם זה  -קרה או לא קרה  .2
 .קרה או לא קרה, כלומר האם החזון מומש במדינת ישראל או שלא

 .הציטוטים בנספחים
 

 :דיון
 ?רכים לדעתכם הנחו את הרצל כשהוא חזה את המדינהאילו ע -
 ?במה הוא קלע? איפה הוא פספס -
  יש דברים שלדעתכם יתגשמו בעתיד? -

 
 החלק ג': איך חוזים מדינ

 הננסה להתנסות בעצמנו ביצירת חזון למדינ מטרה:
 

הספר בו הוא התחיל לתאר את מדינת היהודים  שנה הרצל כתב את אלטנוילנד, 118לפני  שנה? 120איך תראה מדינת ישראל עוד   .3
  לפרטי פרטים )חלק מהציטוטים של החלק הקודם הם מתוך הספר(.

שנה? בחרו תחום אחד שמעניין אתכם )שלטון, בריאות, תרבות, ספורט, חינוך, חקלאות  120איך אתם מדמיינים את המדינה שלנו עוד 
 2140במדינת ישראל של שנת וכו'( וספרו לנו איך הייתם רוצים שהוא יראה 
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 :נספחים
 

 :א. ביטוח לאומי ורפואה ציבורית
 ת"חולה חסר אמצעים צריך רק לפנות למשרד הרווחה, שאינו דוחה איש. בתי החולים מחוברים, כמובן, למ 

 םרכזייה טלפונית. כך, על ידי תיאום מוקדם, אפשר למנוע מחסור זמני במקומות אשפוז. זה הרי מסוכן, וג
 תמביש, לטלטל חולה מבית חולים אחד לשני. אם בית חולים מלא, עומדים בחצר כלי רכב שמסיעים מיד א

 "החולה לבית חולים אחר, שעומד ָה ֵכן לקלוט אותו.
 (65)אלטנוילנד, עמ' 

 
 :ב. חינוך חינם

 ""בני החברים שלנו זכאים ללימודים חינם בכל שלב במסלול ההשכלה, כולל האוניברסיטה. 
 (65)שם. עמ' 

 
 :ג. שירות לאומי לכולם

 ן"כל אנשי החברה החדשה, גברים ונשים, חייבים להקדיש שנתיים מחייהם לשירות הציבור, בדרך כלל בי
 "גיל שמונה עשרה לעשרים, לאחר סיום הלימודים.

 (65)שם.עמ' 
 

  ד. סיוע הומניטרי:
 םהכללי עשוי להקל כאן ולתקן. ובהיכל השלו "אבל העוני והצער עדיין מרובים על פני תבל, ורק המאמץ

 הכלליות הללו. אם קטסטרופ-)השוכן ליד בית המקדש בירושלים( מתרכזות יחדיו השאיפות העולמיות
 ןמיד מודיעים טלגרפית להיכל השלום. כא –שרפות, שטפונות, רעב, מגפות  –באה על איזה מקום שבעולם 

 .שכאן מרוכזות הנדבות כולן, כמו שמתרכזות פה גם הבקשות... שמור תמיד הון של עזרה שמזומנים, משום
 .מתנוסס על פני השער של היכל השלום : "שום דבר אנושי לא זר לי"

 (248)שם,  
 

 :ה. שוויון מגדרי
בבניית "...בחברה החדשה שלנו לנשים יש שיוויון זכויות מלא...זכות הנשים לבחור ולהיבחר מובנות מאליהן. הן עבדו יחד אתנו 

 (1902המוסדות...ובכן, ככה זה גם עם זכות הנשים לבחור ולהיבחר בחברה החדשה שלנו." )הרצל, אלטנוילנד, 
 
 


