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בנימי זאב הרצל

בנימי זאב הרצל היה מנהיג יהודי ציוני חשוב מאוד.
הרצל נולד בשנת  1860בה ְנָגרָיה ,ולמד ש בבית הספר היהודי.
לאחר מספר שני עברה המשפחה לִוויָנה ,וש למד הרצל
באוניברסיטה.
בשני  1895 – 1891עבד הרצל כעיתונאי ב ִָריז .בצרפת הייתה אז
אנטישמיות .אנשי צעקו ברחוב" :מוות ליהודי!" .זה השפיע על
הרצל מאוד ,והוא הבי ,שיש רק פיתרו אחד לבעיית
האנטישמיות :צרי) להקי מדינה עצמאית ליהודי .הרצל כתב
ספר בש" :מדינת היהודי" ,בספר יש רעיונות והצעות אי)
להקי את המדינה.
הרצל נפגש ע מנהיגי חשובי באירופה ,וביקש מה לעזור
ליהודי להקי מדינה ,אבל רוב המנהיגי התנגדו לרעיו .הרצל
נפגש ג ע יהודי מפורסמי ,כדי להסביר לה את הרעיונות
שלו ,ולשכנע אות שהרעיונות חשובי .יהודי רבי בעול לא
הסכימו איתו ,רק מעטי שמחו לשמוע אותו * במיוחד היהודי
שחיו באר +ישראל .כאשר הגיע הרצל לביקור באר ,+ה קיבלו
אותו בשמחה גדולה.
בשנת  1897הזמי הרצל מנהיגי יהודי רבי להשתת,
"בקונגרס הציוני" הראשו בעיר ֶַזל בשווי .+בקונגרס ק הרצל
ואמר" :א תרצו – אי זו אגדה" ,כלומר :צרי) להאמי ,ואז
תהיה מדינה יהודית באר +ישראל .ובאמת כ* 50שני אחר*כ) ,ב*
 ,1948קמה מדינת ישראל.
ב* 3ביולי ) 1904כ' בחודש תמוז תרס"ד( מת הרצל ,והוא היה רק
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ִ ְנָיִמי ְזֵאב ֶהְרְצל

ְִ :נָיִמי ְזֵאב ֶהְרְצל ָהָיה ַמ ְנִהיג ְיהִדי ִצִ 36ני ָח4ב ְמא3ד.
ֶהְרְצל נַ3לד ִַ4ְ :נת  1860בה ְנָגרָיהְ ,וָלַמד ֵָ:ְ 4בית ַה ֵ;ֶפר ַה ְ6הִדי.
ְלַאַחר ִמְס ָ<ר ִָ 4ני ָעְבָרה ַה ִ= ְָ<ָ 4חה לִוויָנהְ ,ו ָָ 4לַמד ֶהְרְצל
ָ:א ִניֶבְרִסיָטה.
ִַ @ָ :ני ָ 1895 – 1891עַבד ֶהְרְצל ְ?ִע>ַ3נאי ב ִָריזָ:ְ .צְרַפת ָה ְיָתה ָאז
ַא ְנִטי ִֵ4מ6תֲ .אָנ ִ4י ָצֲעק ְָ:רח3בָ" :מֶות ַל ְ6הִדי!"ֶ .זה ִה ְ<ִ 4יַע ַעל
ֶהְרְצל ְמא3דְ ,והא ֵהִביַ 46ֵ4ֶ ,רק ִ< ָ>רֶ 3אָחד ִלְבָעַית ָהַא ְנִטי ִֵ4מ6ת:
ָצִריְ) ְלָה ִקי ְמִדיָנה ַעְצָמִאית ַל ְ6הִדיֶ .הְרְצל ָ?ַתב ֵסֶפר ְ:4ֵ :
"ְמִדיַנת ַה ְ6הִדי"ֶ;ֵ :ַ ,פר ֵיַ 4רְעי3נ3ת ְוַה ָBע3ת ֵאיְ) ְלָה ִקי ֶאת
ַה ְ=ִדיָנה.
ֶהְרְצל ִנְפִַ 4Eע ַמ ְנִהי ִגי ֲחִ4בי ְֵ:איר<ָ 3הִ ,בֵֵ 4Dמֶה ַלֲעֹזר
ַל ְ6הִדי ְלָה ִקי ְמִדיָנהֲ ,אָבל ֹרב ַה ַ= ְנִהי ִגי ִהְתַנ ְEד ָלַרְעיֶ .3הְרְצל
ִנְפִַ Eַ 4Eע ְיהִדי ְמFפְרָסִמיֵ?ְ ,די ְלַהְס ִ:יר ָלֶה ֶאת ָהַרְעי3נ3ת
ְֶ ,3G4ל ְַ4כֵנַע אָ3ת ֶָ4הַרְעי3נ3ת ֲחִ4ביְ .יהִדי ַר ִ:י ָ:עָ3ל לֹא
ִהְס ִ?ימ ִא>ַ ,3רק ְמַע ִIי ְָHמח ִל ְ4מַֹע א3תְ:ִ * 3מיָFחד ַה ְ6הִדי
ֶַ4חי ְֶ:אֶרִ +י ְָHרֵאלֲ?ַ .א ֶ4ר ִה ִEיַע ֶהְרְצל ְלִבDר ָָ:אֶרֵ ,+ה ִק ְ:ל א3ת3
ְְHִ :מָחה ְEדָ3לה.
ִַ4ְ :נת ִ 1897הְזִמי ֶהְרְצל ַמ ְנִהי ִגי ְיהִדי ַר ִ:י ְלִה ְ,>ֵ >ַ 4
" ְַ 3D:נ ְֶEרס ַה ִִ 36Bני" ָהִראִ:ָ 34עיר ֶַזל בשוויְ 3D:ַ .+נ ְֶEרס ָק ֶהְרְצל
ְוָאַמרִ" :א ִ>ְרצ – ֵאי זַ 3אָָEדה"?ְ ,לַ3מרָ :צִריְ) ְלַהֲאִמיְ ,וָאז
ִ>ְהֶיה ְמִדיָנה ְיהִדית ְֶ:אֶרִ +י ְָHרֵאלֶ .בֱאֶמת כ*ִ 4ָ 50ני ַאַחר* ָ?ְ) ,ב*
ָ ,1948קָמה ְמִדיַנת ִי ְָHרֵאל.
חֶד=>ַ 4ז תרס"ד( ֵמת ֶהְרְצלְ ,והא ָהָיה ַרק
ב*:ְ 3יִלי ) 1904כ' ְֹ :
ֵ.44 :
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פעלי
ש הפועל
להיוולד
לעבור ל...
לצעוק
להשפיע על
להקי
להיפגש ע
לבקש מ...
להתנגד ל...
לשכנע את
להסכי ע
לקבל את
להשתת ,ב
להאמי ב...

בניי
נפעל
פעל
פעל
הפעיל
הפעיל
נפעל
פיעל
התפעל
פיעל
הפעיל
פיעל
התפעל
הפעיל

הוא * עבר
נולד
עבר
צעק
השפיע
הקי
נפגש
ביקש
התנגד
שיכנע
הסכי
קיבל
השתת,
האמי

הוא * הווה
נולד
עובר
צועק
מפשיע
מקי
נפגש
מבקש
מתנגד
משכנע
מסכי
מקבל
משתת,
מאמי

Traduction
naître
déménager
crier
influencer
édifier
rencontrer
demander
s'opposer à
convaincre
être d'accord
recevoir
participer
croire

Vocabulaire

מנהיג ,מנהיגי
ציוני
עיתונאי
פיתרו
בעייה
מדינה
עצמאי ,עצמאית
רעיו ,רעיונות
הצעה ,הצעות
מפורס
אגדה

)leader(s
sioniste
journaliste
solution
problème
état
)indépendant(e
)idée(s
)proposition(s
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célèbre
légende
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שאלות על הטקסט
.1מי היה בנימי זאב הרצל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מה עשה הרצל כדי שתהיה מדינה ליהודי ?
_______________________________________________________________

 .3אי) קיבלו היהודי באר +ובעול את הרעיו ש) הרצל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .4מתי התקיי הרעיו של הרצל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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