בנימי זאב הרצל
הרצל נולד בשנת  1860בהונגריה.
הוא למד בבית ספר יהודי.
ב  1878המשפחה עברה לגור בוינה  ,ש הרצל למד משפטי ,אבל הוא
לא עבד במשפטי ,אלא בעיתונאות ,הוא היה כתב של עיתו וינאי
חשוב בפריס.
כעתונאי הוא היה במשפט דריפוס.
דרייפוס היה קצי יהודי צרפתי .הצרפתי אמרו שדרייפוס היה מרגל
גרמני ,דרייפוס לא היה אש אבל בית המשפט קבע ,שהוא אש.
אנשי בבית המשפט צעקו " מוות ליהודי"  .הרצל שמע את
הצעקות האלה והבי שזה משפט אנטישמי.
משפט דרייפוס השפיע מאוד על הרצל והוא הבי שהיהודי צריכי
מדינה.
הוא כתב את הספר "מדינת היהודי" ובספר הזה הוא הסביר אי#
תיהיה מדינה ליהודי באר $ישראל.
הרצל נפגש ע מנהיגי חשובי באירופה וביקש מה לעזור ליהודי
להקי מדינה באר $ישראל .רוב המנהיגי לא הסכימו לעזור.
ב  1897ארג )עשה( קונגרס יהודי בעיר באזל בשווי .$בקונגרס היו
יהודי מ  192מדינות וה החליטו שצרי #למצוא מקו בטוח
ליהודי באר $ישראל.
ב  1904מת הרצל  ,לפני שהצליח לקבל הסכמה מהמנהיגי באירופה
לרעיו של מדינה ליהודי באר $ישראל.
המשפט הידוע שאמר הרצל –"א תרצו אי זו אגדה" זאת אומרת
א היהודי ירצו מאוד תהיה לה מדינה רק שלה.

באיזה סדר קרו הדברי?
קרא את המשפטי סדר אות בסדר הנכו  .רשו מספרי על יד כל משפט.
רשו מספרי על יד כל משפט (8 – 1) .
______ הרצל ישב במשפט דרייפוס כעתונאי בצרפת.
__ ____1הרצל נולד ב  1860בהונגריה.
______ הרצל נפגש ע מנהיגי חשובי באירופה בקשר להקמת מדינה ליהודי.
______ הרצל מת ב .1904
______הרצל למד בבית ספר יהודי.
______ב  1897אירג הרצל קונגרס ציוני בבאזל.
______הרצל כתב את הספר "מדינת היהודי"
______ ב  1878משפחתו עברה לגור בוינה.

ביוגרפיה
ש פרטי_____________:
ש משפחה_____________:
שנת לידה_______________:
מקצוע________________:
כתב את הספר___________:
מקצוע לימודי באוניברסיטה___________:
מת בשנת____________:
משפט מפורס_____________:

*
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

 .1הצרפתי אמרו שדריפוס היה___________.
 .2המשפט ששינה את דעתו של הרצל היה משפט _______
 .3הרצל הבי שמשפט דריפוס הוא משפט___________.
 .4הרצל ישב במשפט דרייפוס כ___________.
 .5המשפט המפורס של הרצל "א ________אי זו אגדה"
 .6הרצל נולד ב___________
 .7הרצל חשב לקבל עזרה מהמנהיגי של ________________
 .8משפט דריפוס ____________ על הרצל.
 .9ב  1897אירג הרצל ________ יהודי בבאזל.
 .10דריפוס היה קצי _________ בצבא הצרפתי.
 .11הרצל חי ולמד ב___________.
 .12הרצל הבי שהיהודי צריכי ___________ שלה.

אם פתרתם נכון -גילתם ב * -מה היה השם של הספר המפורסם של הרצל.

