שם התלמיד/ה ________________ :כיתה ___________ :תאריך_____________ :

דף ינשוף – לסיכום פרק 6
א .ראשית דרכו של הרצל
השיבו בקצרה על השאלות הבאות:
 .1מה היה שמה של התנועה שבנימין זאב הרצל הצליח לבסס? _______________
 .2ציינו שלושה גורמים שסייעו להרצל לזכות בתמיכת היהודים ברעיונותיו.
א( __________________
ב( __________________
ג( __________________
 .3היכן נולד הרצל? ____________________
 .4לאיזו משפחה נולד הרצל? ____________________
 .5לאיזו ארץ היגרו הוריו של הרצל כשהיה בן ____________________ ?8
 .6מה הייתה השכלתו האקדמית של הרצל? ____________________
 .7אילו חיבורים כתב הרצל?
________________________________________________________
 .8באיזה עיתון עבד הרצל? ______________________________________
 .9איזו בעיה העסיקה את הרצל מפעם לפעם?__________________________
 .10מה היה הדבר שלו הקדיש הרצל את עיקר מאמציו עד גיל שלושים?
________________

ב .המפנה שחל בתפיסתו של הרצל
קראו את המשפטים הבאים והקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.
 .1המפנה )שינוי( שחל בתפיסתו של הרצל נבע מ....
א.

יכולתם של היהודים להשתלב בחברה הכללית.

ב.

הצטברות מקרי האנטישמיות בהם נתקל בימי חייו.

ג.

האהבה הגדולה שקיבל מהיהודים.

ד.

כל התשובות אינן נכונות.

 .2הרצל הבין ש...
א.

ניסיונם של היהודים להשתלב בחברה לא יפתור את בעיית היהודים ולא
ישים קץ לשנאה כלפיהם.

ב.

ניסיונם של היהודים להשתלב עתיד להצליח ולשים קץ לשנאה כלפיהם.

ג.

המרת הדת יכולה להיות הפתרון לבעיית היהודים.

ד.

כל התשובות נכונות.

 .3לדעת הרצל הפתרון היחיד עבור היהודים הוא...
א.

המרת דת.

ב.

התבוללות והשתלבות בחיי האוכלוסייה הכללית באירופה.

ג.

אימוץ תפיסה ציונית שתביא ליציאתם של היהודים מארצות בהם הם גרים
והקמת מדינה יהודית ריבונית בטריטוריה נפרדת ,בה היהודים יהיו רוב.

ד.

הגירה לארץ אחרת והשתלבות בה.

ג .הרצל פועל לגיוס תומכים לרעיון הציוני
סמנו בעיגול את התשובה הנכונה )נכון  /לא נכון(
 .1הרצל ניסה לגייס את תמיכתם של יהודים בעלי השפעה שיעזרו לו במימוש רעיונותיו
הציונים.

נכון  /לא נכון

 .2בראשית דרכו הציונית פנה הרצל אל יהודים בעלי הון יהודים כמו הברון הירש וביקש
את תמיכתם.

נכון  /לא נכון

 .3בעלי ההון היהודים הפגינו התלהבות ביחס לרעיונותיו של הרצל והאמינו שאפשר
לממש אותם.

נכון  /לא נכון

 .4אחד מידידיו של הרצל ,שהיה רופא ,חשב שהוא חולה מבחינה נפשית.

נכון  /לא נכון

 .5יהודים רבים חששו שהציונות עלולה לחזק את האנטישמיות ולגרום לאובדן
האמנציפציה.

נכון  /לא נכון

ד .הרצל פונה להמוני יהודים ע"י פרסום הספר מדינת היהודים
קראו והשלימו את המילים החסרות מתוך מחסן המילים:
בשנת  1896פרסם הרצל את תפיסתו הציונית בספר ששמו _________________.
פרסום הספר אפשר להרצל לפנות _________________ אל המוני היהודים במטרה
לגייסם לתמיכה ברעיונותיו .הספר נכתב בשפה _________________ ותוך זמן קצר
תורגם הספר לשפות רבות אחרות .בספר פרט הרצל את עיקרי _________________
ואת הדרכים להגשמת רעיונותיו.
מחסן מילים
הגרמנית; ישירות; תפיסתו הציונית; מדינת היהודים

ה .עיקרי רעיונותיו של הרצל
הפסקאות שלפניכם אינן מסודרות על פי סדר הגיוני .סדרו אותן על פי הסדר המתאים
)היעזרו בעמוד  62בספר(.
פסקה מספר ___
הפתרון :הקמת מדינה יהודית אשר רצוי להקימה בא"י ,אך אם דבר זה לא יתאפשר אפשר
יהיה להקימה במקום אחר )בכתביו הרצל דן בארגנטינה( .בנוסף יש לקבל לכך את אישור
המעצמות המרכזיות בעולם .המדינה שתקום תהיה מדינה יהודית חילונית ,מדינת מופת
שישררו בה צדק ושוויון ותתקיים בה סובלנות דתית.
פסקה מספר ___
תפיסתו הציונית של הרצל ,שאותה הציג בספר "מדינת היהודים" ,הייתה מבוססת על שלוש
הנחות יסוד:
פסקה מספר ___
שנאה חברתית – סבלם של היהודים בגולה .בכל מקום בו חיים יהודים הם סובלים משנאה
חברתית ,שהיא תופעה קבועה המתקיימת למרות השינויים )התמורות( שעברו על אירופה
ועל היהודים בדורות האחרונים .האמנציפציה העניקה ליהודים שוויון זכויות חוקי ,אך לא
העלימה את השנאה כלפיהם .כל ניסיונותיהם הקודמים של היהודים ,כמו השתלבות ,הגירה
ותרומה לארצות בהן הם חיו ,לא סייעו להפחית את השנאה כלפיהם.
פסקה מספר ___
היהודים אינם קבוצה דתית בלבד .הם מהווים עם בעל רגש לאומי .הבעיה המרכזית של
העם היהודי היא בעיה לאומית ויש למצוא לה פתרון לאומי .העם היהודי הוא עם חסר מדינה
ועליו לפעול להקמת מדינה יהודית.

ו .עיקרי רעיונותיו של הרצל
סמנו בעיגול את התשובה הנכונה )נכון  /לא נכון(
 .1לפי תפיסתו של הרצל תהליך הקמת המדינה היהודית נועדה להתבצע בשני
מישורים :מישור ארגוני ומישור מדיני.

נכון  /לא נכון

 .2לפי תפיסתו של הרצל על התנועה הציונית לסייע ליהודים להגר לארצות הברית.
נכון  /לא נכון
 .3לפי תפיסתו של הרצל יש להשיג את תמיכת המעצמות המרכזיות לקידום יעדי
נכון  /לא נכון

הציונות.

 .4לפי תפיסתו של הרצל יש להקים ארגון שיסיע ליהודים להגר למדינה היהודית.
נכון  /לא נכון
 .5לפי תפיסתו של הרצל יש להתמקד בהקמת יישובים בארצות בהן האנטישמיות
אינה קיימת.

נכון  /לא נכון

 .6לפי תפיסתו של הרצל יש להקים שני ארגונים נפרדים :אגודת היהודים וחברת
היהודים.

נכון  /לא נכון

 .7אגודת היהודים היא עיתון שהרצל הציע להקים כדי להפיץ את הרעיונות
הציוניים.

נכון  /לא נכון

 .8אגודת היהודים גוף מדיני שהרצל הציע להקים כדי לנהל משא ומתן בשם
היהודים עם מדינות בעולם כדי לקבל שטח שעליו להקמת מדינה יהודית.
נכון  /לא נכון
 .9חברת היהודים הייתה גוף מדיני שהרצל הציע להקים כדי לסייע בהקמת
תשתיות כלכליות בארץ החדשה שאליה יהגרו היהודים ובטפול בהגירת היהודים
אליה.

נכון  /לא נכון

 .10חברת היהודים ,לפי תפיסת הרצל ,הייתה הממשלה היהודית שהייתה אמורה
לפעול בארץ ישראל.

נכון  /לא נכון

ז .עיקרי רעיונותיו של הרצל
הציגו את עיקרי רעיונותיו הציונים של הרצל כפי שהם באים לידי ביטוי בספר מדינת
היהודים.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
בהצלחה!

