שם התלמיד/ה ________________ :כיתה ___________ :תאריך_____________ :
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השלימו את המשפטים הבאים )היעזרו במחסן המילים(:

א .הקדמה
הרצל האמין שיש לגרום לכך ש ________________ יכירו בצורך לפתור את בעיית
היהודים

ולשם

כך

________________.

הרצל

החל

במסגרת

זו

לפעול
הרצל

ניהל

________________
מגעים

ישירים

להשגת

ועקיפים

עם

________________ ומדינאים בעולם וניסה לשכנע אותם שהקמת מדינה ליהודים עשויה
לקדם גם את האינטרסים של מדינותיהם.

מחסן מילים:
צ'רטר; מנהיגים; במישור המדיני; המעצמות

ב .מגעים עם האימפריה העות'מאנית
הרצל פנה אל הסולטאן התורכי וביקש ממנו ________________ להתיישבות יהודית
בארץ ישראל .האימפריה העות'מאנית סבלה מ ________________ משמעותיים .הרצל
הבטיח שהוא יקטין את חובות האימפריה באמצעות תרומות של ________________.
בנוסף ,הוא הבטיח שהיהודים יפריחו את ארץ ישראל וכי דבר זה יסייע לחיזוק
________________ האימפריה העות'מאנית.
הרצל ________________ הצליח לשכנע את הסולטן .הסולטן השיב שאדמת ארץ
ישראל שייכת לעמו ולא לו ולכן אינו יכול למכור אותה.

מחסן מילים:
קשיים כלכליים; כלכלת; יהודים עשירים; לא; צ'רטר

ג .מגעים עם גרמניה
הרצל פנה אל הקיסר הגרמני מפני שבאותן השנים לגרמניה הייתה ________________
רבה באימפריה העות'מאנית והרצל קיווה כי הקיסר הגרמני יצליח להשפיע על הסולטן
התורכי לתמוך בתכניותיו.
כדי לשכנע את הקיסר הרצל הציג את הרעיון הציוני כאינטרס גרמני .הוא אמר לקיסר
שהגשמת החזון הציוני תגרום לעצירת ________________ של יהודים לגרמניה .בנוסף
התיישבות יהודית בארץ ישראל תקדם את ________________ של גרמניה כמעצמה
עולמית .הקיסר גילה ________________ לרעיונות שהציג בפניו הרצל ואף הציג אותם
בפני ________________ ,ואולם גם הקיסר הגרמני לא הצליח לגרום לסולטן
________________ ברעיון הציוני.
מחסן מילים:
הבנה; ההגירה; הסולטן; השפעה; מעמדה; לתמוך

ד .מגעים עם בריטניה
לאחר שהרצל התייאש ממגעיו עם הסולטאן התורכי ,הוא נפגש עם ________________
הבריטי .כדי לשכנע את ממשלת בריטניה לתמוך ברעיונותיו הרצל הציג את הרעיון הציוני
כאינטרס בריטי .לדבריו ________________

יהודית בארץ ישראל תביא להפסקת

ההגירה היהודית ממזרח אירופה לבריטניה ותעורר את ________________ היהודים
בעולם לבריטניה.
הרצל דן עם שר המושבות הבריטי באפשרות ליישב יהודים ב________________
וב________________ שבחצי האי סיני )שתי הטריטוריות היו באותה העת בשליטה
בריטית( .אולם לאחר ששתי ההצעות ירדו מהפרק )תכנית אל עריש ירדה מהפרק בשל קשיי
ה________________ שבאזור( שר המושבות הבריטי הציג בפני הרצל את
________________.
מחסן מילים:
התיישבות; אל עריש; קפריסין; שר המושבות; אהדת; תוכנית אוגנדה; מים

בהצלחה!!!

