
הספר 'מדינת היהודים'

לפני יותר מ-100 שנים כתב בנימין זאב הרצל את הספר: 
"מדינת היהודים". 

בספר הוא כתב על בעיית היהודים ועל ההצעות שלו לפתרון 
הבעיה. הרצל הסביר, ֶשהבעיה של האנטישמיות תימשך עוד 
הרבה שנים. אבל אם ליהודים תהיה מדינה יהודית 
עצמאית, הם יהיו עם נורמאלי ורגיל כמו כל העמים 
האחרים. רוב היהודים באירופה לא הסכימו לרעיון של 
הספר. הם חשבו שהוא לא מציאותי. אבל צעירים יהודים 
רבים הסכימו לרעיון, וגם למשפט שאמר הרצל: "אם תרצו 

– אין זו אגדה". 
בספר כתב הרצל איפה תהיה מדינת היהודים, ותוכנית איך 
להקים אותה. הוא הסביר איך לדעתו צריך לטפל בנושאים 
של פוליטיקה, עבודה, צבא, תרבות ודת. הוא כתב גם, 
שהעם היהודי צריך להיות בקשר עם מדינות העולם כדי 

להקים את המדינה, ולקנות אדמות בארץ-ישראל.
הרצל כתב את הספר בגרמנית, ובהתחלה פירסמו רק 3,000 
ספרים. לאחר כמה חודשים תירגמו את הספר לשפות 

רבות: עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ועוד. 

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת.
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ְ ּיה ּוִדים' ֵ ּסֶפר 'ְמִדיַנת ַה ַה

ֵ ּסֶפר:  ִ ּבְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל ֶאת ַה ָ ּכַתב  ָ ׁשִנים  ִלְפֵני י ֹוֵתר מ-100 
ְ ּיה ּוִדים".  "ְמִדיַנת ַה

ֶ ׁש ּל ֹו ְלִפְתר ֹון  ָ ּצע ֹות  ְ ּיה ּוִדים ְוַעל ַהַה ְ ּבָעַית ַה ָ ּכַתב ַעל  ֵ ּסֶפר ה ּוא  ַ ּב
ֵ ׁשְך ע ֹוד  ָ ּמ ִ ּת ֵ ׁשִמ ּי ּות  ֶ ׁשל ָהַאְנִטי ְ ּבָעָיה  ֶ ׁשַה ִ ּביר,  ְ ּבָעָיה. ֶהְרְצל ִהְס ַה
ִ ּתְהֶיה ְמִדיָנה ְיה ּוִדית  ְ ּיה ּוִדים  ָ ׁשִנים. ֲאָבל ִאם ַל ֵ ּבה  ַהְר
ִ ּמים  ָ ּכל ָהַע ְ ּכמ ֹו  ַעְצָמִאית, ֵהם ִיְהי ּו ַעם נ ֹוְרָמִלי ְוָרִגיל 
ֶ ׁשל  ִ ּכימ ּו ָלַרְעי ֹון  ָ ּפה לֹא ִהְס ְ ּבֵאיר ֹו ְ ּיה ּוִדים  ֹרב ַה ָהֲאֵחִרים. 
ֶ ׁשה ּוא לֹא ְמִציא ּוִתי. ֲאָבל ְצִעיִרים ְיה ּוִדים  ְ ׁשב ּו  ֵ ּסֶפר. ֵהם ָח ַה
ִ ּתְרצ ּו  ֶ ׁשָאַמר ֶהְרְצל: "ִאם  ָ ּפט  ְ ׁש ִ ּמ ִ ּכימ ּו ָלַרְעי ֹון, ְוַגם ַל ִ ּבים ִהְס ַר

– ֵאין ז ֹו ַאָ ּגָדה". 
ְ ּיה ּוִדים, ְוָתְכִנית ֵאיְך  ִ ּתְהֶיה ְמִדיַנת ַה ֹפה  ָ ּכַתב ֶהְרְצל ֵאי ֵ ּסֶפר  ַ ּב
ְ ׂשִאים  ְ ּבנ ֹו ֵ ּפל  ִ ּביר ֵאיְך ְלַדְע ּת ֹו ָצִריְך ְלַט ְלָהִקים א ֹוָת ּה. ה ּוא ִהְס
ָ ּכַתב ַ ּגם,  ַ ּתְר ּב ּות ְוָדת. ה ּוא  ֶ ׁשל  ּפ ֹוִליִטיָקה, ֲעב ֹוָדה, ָצָבא, 
ְ ּכֵדי  ֶ ׁשר ִעם ְמִדינ ֹות ָהע ֹוָלם  ְ ּבֶק ְ ּיה ּוִדי ָצִריְך ִלְהי ֹות  ֶ ׁשָהָעם ַה

ְ ׂשָרֵאל. ְ ּבֶאֶרץ-ִי ְ ּמִדיָנה, ְוִלְקנ ֹות ֲאָדמ ֹות  ְלָהִקים ֶאת ַה
ִ ּפְרְסמ ּו ַרק 3,000  ְ ּבֶגְרָמִנית,  ּוַבַהְתָחָלה  ֵ ּסֶפר  ָ ּכַתב ֶאת ַה ֶהְרְצל 
ָ ׂשפ ֹות ַר ּב ֹות:  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּגמ ּו ֶאת ַה ִ ּתְר ִ ׁשים  ָ ּמה ֳחָד ַ ּכ ְסָפִרים. ְלַאַחר 

ְ ּגִלית, ר ּוִסית, ָצְרָפִתית, ְוע ֹוד.  ִעְבִרית, ַאְנ

ֶ ׁשת אורט צרפת. ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים, סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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Vocabulaire

problème(s) בעייה, בעיות

proposition(s) הצעה, הצעות

solution(s) פתרון, פתרונות

indépendant(e) עצמאי, עצמאית

régulier רגיל, רגילה

idée(s) רעיון, רעיונות

réaliste מציאותי

accepter, approuver להסכים, הסכימו

phrase משפט

légende אגדה

projet(s) תוכנית, תוכניות

sujet(s) נושא, נושאים

s'occuper לטפל

culture תרבות

religion דת

armée צבא

en relation בקשר

publier לפרסם, פירסמו

traduire לתרגם, תירגמו

langue(s) שפה, שפות
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שאלות

1. מי כתב את הספר ? 

2. מתי כתבו את הספר ?   
 

                  
3. באיזו שפםה כתבו אותו ? 

4. לאיזה שפות תירגמו אותו ? 

5. מה חשבו היהודים כאשר הם קראו את הספר ? 

6. מה כתוב בספר 'מדינת היהודים' ?
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