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תוכן העניינים
הקדמה )למורה(
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הקדמה )למורה(4
מ"שבילי אבות" דרך "ערכים במועדם" ל"הרצל אמר..." 1 .

ספר זה, העוסק בהגותו של בנימין זאב הרצל, הוא חלק אחד מתכנית לימודים לכיתה 
ח' העוסקת בתיקון היחיד ובחברה מתוקנת. בתכנית זו שלושה חלקים: "בשבילי אבות" 
– ספר העוסק בנושא דרך לימוד מסכת אבות; "ערכים במועדם" – ספר העוסק בערכים 
הנלמדים ממועדי ישראל, וספר זה העוסק בהגות ציונית. אף על פי שאפשר ללמד כל 
חלק בפני עצמו, מן הראוי להקדיש זמן בכיתה לזיקה שבין שלושת תחומי הלימוד. במדריך 
למורה שיצא לאור בקרוב נביא דוגמאות לקישורים אפשריים כאלה. יתר על כן, חשוב 
להעלות בכיתה את השאלה בדבר הקשר בין המקורות למיניהם והנושאים השונים, כדי 
יובהר לתלמידים   – זו – תיקון היחיד וחברה מתוקנת  שהנושא הכללי של שנת לימודים 

מכמה זוויות.

מבנה הספר "הרצל אמר..." 2 .
בספר הרצל אמר... נעסוק בחזונו של הרצל למדינת היהודים, כפי שהוא מופיע בשני ספריו: 
מדינת היהודים ְוַאלטנֹויַלנד. בפרק הראשון ננסה להבין את הקשר שבין חלום למציאות ואת 
משמעותה של חברת מופת אוטופית, באמצעות המוטו המפורסם של הספר אלטנוילנד: 
"אם תרצו אין זו אגדה". בפרק השני נשאל מה הניע את הרצל לפעול להקמת מדינה לעם 
היהודי, ונעסוק בקצרה בתופעת האנטישמיות המודרנית שהיהודים בתפוצות סבלו ממנה. 
בפרק השלישי נראה איזה לקח ביקש הרצל ללמוד מן האנטישמיות, וכיצד הסביר את 
עמדתו שאפשר ליצור חברה שוויונית ודמוקרטית שאין בה אפליה על רקע מוצא או דת. 
בפרק הרביעי נדון בשילוב הנכון שבין דת ומדינה בחזונו של הרצל ובמדינת ישראל היום. 
בפרק החמישי נתבונן בחזון הכלכלי־חברתי של הרצל, ונשאל מה צריך להיות היחס הראוי 
בין עשירים לעניים בחברה מתוקנת, וכיצד יכולה המדינה לצמצם את הפערים ביניהם. 
בפרק השישי והאחרון נקרא כיצד תיאר הרצל בספרו אלטנוילנד את ירושלים העתידית. 
נראה כיצד הוא ביקש להגשים את מגוון ההיבטים של חברת המופת שחזה, ונשאל: האם 

העיר ירושלים עומדת בציפיות שציפה הרצל ממנה? 

הספר הרצל אמר... מזמין אתכם לעסוק בכמה היבטים מחזונו של הרצל לחברה מתוקנת, 
לדון בשאלות חברתיות חשובות, ולהביע דעה על חלומותיו של הרצל ועל המציאות במדינת 

ישראל כיום. 
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5 מבוא )לתלמיד(: הרצל – חוזה מדינת היהודים
"חוזה המדינה" משום שצפה את הקמתה של  בנימין זאב )תאודור( הרצל זכה בכינוי 
מדינת ישראל כאשר היא הייתה עוד חלום רחוק. בזמנו של הרצל היה קשה לדמיין שלעם 
היהודי תהיה ביום מן הימים מדינה משלו, מכמה סיבות. ראשית, יהודי העולם היו מפוזרים 
בקהילות מרוחקות ומבודדות זו מזו – במזרח אירופה ובמערבה, בצפון אפריקה ובמדינות 
ערב, ברוסיה ובארצות הברית. בנוסף, היו יהודים חילונים ודתיים, עשירים ועניים, משכילים 
וחסרי השכלה, ולא היה מכנה משותף בולט שהיה יכול לאחד וללכד אותם. לבסוף, כמעט 
בכל מקום סבלו היהודים מגילויים של אנטישמיות ומאפליה מצד האוכלוסייה הלא־יהודית 

ושלטונות המדינה, וכמעט כל יוזמה לטובת העם היהודי נדחתה. 

רבים הטילו ספק אם תכניתו של הרצל להקים מדינה לעם היהודי אכן תתממש. המרחק 
הרב בין הקהילות וההבדלים ביניהן, היעדר מכנה משותף שיוכל לאחד את כל היהודים 
ומעמדם הנמוך של היהודים בכל מקום, הקשו על יהודים ולא-יהודים כאחד לעלות בדעתם 
יכול לצאת אל הפועל. אולם, למרות הכול, הרצל האמין שהעם היהודי  שחזון המדינה 
יכול להקים מדינה משלו, ושרק הקמת המדינה תוכל להביא להפסקת השנאה כלפי 
העם היהודי. בנוסף, הרצל חזה שמדינת היהודים תוכל לפתור מספר בעיות חברתיות 
וכלכליות שהחלו להתפתח במדינות אירופה באותה תקופה. כדי להגשים את חזון מדינת 
יזם  ייסד הרצל את "התנועה הציונית" והנהיג אותה בשנותיה הראשונות. הוא  היהודים 
את הקונגרסים הציוניים, נפגש עם מנהיגים מרחבי העולם, כתב ספרים ומאמרים ונאם 

בהזדמנויות שונות כדי לשכנע יהודים ולא-יהודים שהמפעל הציוני צודק וכדאי. 

כדי להפיץ את רעיונותיו וכדי לגייס תמיכה של יהודים ולא-יהודים בציונות, כתב הרצל שני 
ספרים. בספרים אלו – מדינת היהודים וַאְלְטנֹוְיֶלְנד – הדגיש הרצל שהקמת מדינה לעם 
היהודי היא משימה אפשרית, שהקמת מדינה היא הפתרון היחיד לתופעת האנטישמיות 
ושבמדינה כזאת יהיה אפשר ליישם את פיתוחי הטכנולוגיה החדישים ביותר, ואף להנהיג 
חברת מופת המבוססת על ערכי צדק ושוויון, חברה שתשמש דוגמה לאנושות כולה. הספר 
מדינת היהודים התפרסם ב־1896, והיה למסמך היסוד של התנועה הציונית. בספר זה 
הציג הרצל את חזונו בפעם הראשונה והציע שתי דרכים מעשיות להקמת מדינה: עידוד 
הגירה המונית של יהודים וגיוס תמיכה בין־לאומית מצד המעצמות. הספר אלטנוילנד )ארץ 
ישנה־חדשה, בגרמנית( יצא לאור ב־1902. ספר זה הוא רומן )יצירה ספרותית בדויה(, ובו 
תיאר הרצל את חזונו למדינת היהודים דרך עיניהן של כמה דמויות המגיעות לביקור בארץ 
ישראל העתידית, ומוצאות בה חברה מודרנית, דמוקרטית ומשגשגת, חברה שמתקיים בה 

שוויון זכויות מלא בין יהודים ללא־יהודים, ובין עשירים לעניים.

<<  האנטישמיות המודרנית

המונח "אנטישמיות" הוטבע לראשונה 
במאה ה־19 בגרמניה, כדי לתאר את 

מכלול הפעילות האנטי־יהודית באירופה 
באותה תקופה. כבר בעת העתיקה 

התעוררו רגשות של שנאה כלפי היהודים 
על רקע דתי, ולאורך ימי הביניים סבלו 
יהודי אירופה לעתים קרובות מרדיפות 

ומעלילות דם וגורשו ממקום למקום. 
בעת החדשה התפתחה תופעת 

האנטישמיות באירופה, ואף התעצמה, 
והיא באה לידי ביטוי במדינות רבות 

ובתחומי חיים רבים: ברוב המדינות נאסר 
על יהודים למלא תפקידים רשמיים 

בממשלה ובצבא; פעמים רבות האשימו 
את היהודים בחוסר נאמנות למולדת 

ובניצול האוכלוסייה הלא־יהודית לשם 
השגת רווח כלכלי; הוקמו מפלגות 

פוליטיות אנטישמיות; ובמקרים מסוימים 
הותקפו יהודים באירופה, נשדדו, ולעתים 

אף נרצחו, רק משום היותם יהודים.

<<  התנועה הציונית

מקור השם "ציונות" במילה "ציון" )שם 
נוסף לעיר ירושלים(, והרעיון המשותף 

לכל חברי התנועה הוא האמונה 
בחשיבותה של מדינה שתשמש בית 

לאומי לעם ישראל. כבר בשנות השמונים 
של המאה ה־19 החלו להשמע באירופה 
קולות שקראו להתיישבות יהודית בארץ 
ישראל, ובאוגוסט 1897 כינס הרצל את 

הקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל 
שבשוויץ, ובכך הקים למעשה את התנועה 

הציונית. בקונגרס זה נוסח מצעּה של 
התנועה הציונית )"תכנית באזל"(, נוסדה 

ההסתדרות הציונית והשיר "התקווה" 
נבחר להיות ההמנון הלאומי של העם 
היהודי. הקונגרס הציוני הראשון גרם 

להרצל להאמין שמדינת היהודים אכן 
תקום, וביומנו הוא כתב: "בבאזל הקמתי 

את מדינת היהודים. אילו הייתי אומר 
דברים אלו בקול רם היום, היו צוחקים 

עליי. בעוד חמש שנים אולי, ובוודאי שבעוד 
חמישים שנה, כולם יבינו זאת". 
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"אם תרצו אין זו 
אגדה" מהי חברת 

מופת והאם היא 
אפשרית? רק

אפ
פעילות פתיחה

– בתוך  כל אחד מִאתנו בא במגע עם אנשים אחרים במגוון של מצבים חברתיים 
המשפחה, בבית הספר, בתנועת הנוער ועוד. החברה שאנו חיים בה היא המספקת לנו 
תמיכה ועזרה כשאנו זקוקים להן, וגם מאתנו מצופה לתמוך באחרים, לקבל אחריות 
בתחומים מסוימים ולהתייחס בכבוד לכל אדם. קיומה של חברה המורכבת מכלל אזרחי 
המדינה מבוסס על ההנחה שכל אזרח מתייחס בכבוד ליתר האזרחים ותורם את חלקו 
בפעילות לטובת הכלל. בכל חברה יש, כמובן, גם ליקויים הדורשים תיקון, ובכל דור 
הציגו מנהיגים בעלי חזון דגם של חברת מופת, חברה צודקת, שוויונית ומשגשגת, לפי 

השקפת עולמם.

שאלות לדיון:

האם כל אדם זקוק לחברה? נמקו את תשובתכם. » 
מהם המאפיינים החיוביים של החברה שלכם, ומה בחברה שלכם דורש תיקון? » 

האם אפשר לתקן את הליקויים בחברה? אם כן, כיצד? » 
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ג'ון לנון, סולן להקת החיפושיות )ה־Beatles(, ִדמיין חברה אנושית טובה מזו שהכיר. הוא 8
.)Imagine( "תיאר את החזון שלו לחברה מתוקנת בשירו המפורסם "ַדמיין

ִקראו את השיר וענו לשאלות שאחריו. » 

דמיין / ג'ון לנון

<< ג'ון לנון )1940–1980(

ג'ון לנון התפרסם בעיקר בזכות היותו 
חבר להקת החיפושיות וסולנה הראשי. 
את להקת החיפושיות הקימו לנון ופול 

מק'קרתני באנגליה בשלהי שנות 
החמישים של המאה הקודמת, והיא 

הייתה לאחת הלהקות המצליחות 
ביותר בכל הזמנים. לנון היה גם פעיל 

למען השלום, ובכמה משיריו ביטא 
את עמדותיו הפוליטיות נגד מלחמות 

וסכסוכים בין־לאומיים. בסוף שנות 
השישים התפרקה להקת החיפושיות, 

ובשנת 1971 עבר לנון להתגורר בניו 
יורק, ושם המשיך ליצור ולהופיע. בשנת 

1980 נרצח ג'ון לנון ביריה מחוץ לביתו 
על ידי מעריץ מטורף בשם מארק דוד 

צ'אפמן. לנון נחשב לאחד היוצרים 
החשובים ביותר במאה ה־20, והמוזיקה 
שלו ממשיכה להיות פופולרית עד היום. 

"ַדמיין"

דמיין שאין גן עדן
זה קל אם תנסה.

הגהינום נעלם מתחתינו,
רק רקיע מעל.

דמיין את כל בני האדם 
חיים למען הרגע.

דמיין שאין מדינות
זה לא קשה לעשות.

אין סיבות למות או להרוג, 
בשביל מה צריך דתות?

דמיין את בני האדם כולם, 
חיים בשלום ושלווה.

אולי אני טיפוס חולמני, 
אבל ודאי שלא היחידי, 

ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו 
והעולם כולו יתאחד. 

דמיין בני אדם חסרי רכוש, 
אני תוהה האם תוכל?

עולם ללא חמדנות או רעב –
אחוות אדם שלמה.

דמיין את כל בני האדם, 
חולקים יחדיו את העולם 

כולו.
אולי אני טיפוס חולמני,
אבל ודאי שלא היחידי, 

ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו 
והעולם כולו יתאחד. 

איזה עולם ִדמיין ג'ון לנון – מה יש בעולם הזה? מה אין בו? » 
האם יכול החזון של ג'ון לנון להתממש במלואו? הסבירו את תשובתכם. » 

האם הייתם רוצים לחיות בעולם שלנון ִדמיין? נמקו את תשובתכם. » 
שם השיר של לנון הוא "ַדמיין". מדוע, לדעתכם, צריך דמיון כדי לתכנן חברת מופת? » 
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9

"אם תרצו אין זו אגדה"

הרצל חי באירופה במאה ה־19, והיה מאוכזב ממצב היהודים שם ומהיבטים מסוימים של 
וגם  ִתפקוד החברה בכלל. הוא חווה על בשרו את האנטישמיות ואת אפליית היהודים, 
ראה כיצד נוצרים פערים גדולים בין עשירים לעניים. כמו ג'ון לנון, הציג הרצל לעולם חזון 
לחברה מתוקנת וטובה יותר מזו שהכיר, חברה המעניקה הזדמנות שווה לכול ומאופיינת 

ביחסים טובים בין האזרחים. 

כיצד אפשר להגשים את השאיפה לחברה מתוקנת ולעולם טוב יותר? » 

אם תרצו אין זו אגדה... אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי 
לכם הוא אגדה – ויישאר אגדה... החלום אינו שונה בהרבה מן 
המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו 

פעם חלומות. 

)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עברית: מרים קראוס, בתוך: בנימין זאב הרצל, סדרת "עם הספר", 
ידיעות ספרים, תל אביב 2008, דברי הפתיחה ואחרית הדבר של המחבר, עמ' 104 ו־301(

 היהודים אשר ירצו, ישיגו את מדינתם.
הגיעה השעה, כי נחיה חֹפשים על אדמתנו ושאננים נמות 

 בארץ מולדתנו.
חופשתנו תביא חופש לכל העמים, בעֹשרנו יתעשרו ובגדולתנו 

 יגדלו גם הם.
ואשר ננסה לפעול שם רק למען אֹשרנו והצלחתנו, ממנו 

תוצאות ברכה ואושר לכל בני־האדם.

)ב"ז הרצל, מדינת היהודים, עברית: אשר ברש, בתוך: בנימין זאב הרצל, 
סדרת "עם הספר", ידיעות ספרים, תל אביב 2008, משפטי הסיכום, עמ' 99(

שאלות 
הסבירו את הקשר שבין חלומות למעשים לפי הרצל. 3 .

למה התכוון הרצל כשטען שהקמת מדינה ליהודים תועיל לכל העמים? בתשובתכם  4 .
היעזרו גם בקטע הזה, הלקוח אף הוא מאלטנוילנד:

"... עם הרעיונות, האמצעים, והידע המצויים בידי האנושות היום, ב־31 לדצמבר 

1902, היא יכולה בהחלט לעזור לעצמה. אין צורך באבן החוכמה ולא בשום 

המצאות חדשות, כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו. 

ואתה יודע, בן אדם, מי יכול להראות לאנושות את הדרך? אתם! אתם היהודים! 

דווקא מפני שמצבכם רע כל כך. אין לכם מה להפסיד. אתם יכולים להקים את 

הארץ הניסיונית למען האנושות – שם במקום שביקרנו בו, על האדמה העתיקה 

תקימו את הארץ החדשה: אלטניולנד!"
)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמ' 139(
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הרצל אמר ש"כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו". האם אתם 10 » 
מסכימים עם הקביעה הזאת? נמקו תשובתכם.

משימה: אוטופיה
ומשותפת לתרבויות רבות. מקור המושג  יומין  היא עתיקת  השאיפה לתיקון החברה 
"אוטופיה" )ביוונית "שום מקום" וגם "מקום טוב"( בשמו של חיבור שחיבר הפילוסוף האנגלי 

תומס מור במאה ה־16. החיבור מתאר אי דמיוני שחיה בו חברה מושלמת. 

קראו את ההגדרות למושג "אוטופיה" ומלאו את המשימה שלאחריהן.

הערך "אוטופיה", מתוך מילון אבן־שושן:

תכנית דמיונית לתיקון חיי החברה, המשטר וכיוצא בזה.  1 .

רעיון דמיוני שאינו ניתן להתקיים במציאות. 2 .

משימה
תארו לעצמכם שניתנה לכם ההזדמנות לפגוש את הרצל ולהציג לפניו את החזון שלכם 
לחברה אוטופית. דמיינו לרגע חברה מושלמת, חברה שבה כל האזרחים נהנים מחופש, 
משגשוג ומשוויון הזדמנויות, וִחשבו – מהם הנושאים העיקריים הדרושים תיקון במדינת 
ישראל היום, כדי שהחברה הישראלית תהיה קרובה יותר לחברה האוטופית שדמיינתם? 

הציגו את האוטופיה שלכם באחת מן הדרכים האלה:

כתבו שיר מקורי המתאר את האוטופיה שלכם, כפי שעשה ג'ון לנון ב"ַדמיין". » 
תארו במילים שלכם את החברה האוטופית ואת ההבדלים שבינה לבין החברה המוכרת  » 

לכם כיום.

מלאו טבלה זו: » 
מהו התיקון הנדרש?מה צריך לתקן?

הערך "אוטופיה", מתוך 
אינציקלופדיה כללית כרטא: 

תכנית של רפורמה חברתית ומדינית 
כוללת שיעדה כינון חברה מושלמת. 

המונח נגזר מחברה דמיונית המתוארת 
בספרו של תומס מור הקרוי אוטופיה 

)1519(. חזיונות אוטופיים מצאו 
לפעמים ביטוי מעשי בניסיון חברתי.
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11 מבוא
תאודור הרצל נולד בעיר ֶּפְׁשט )היום חלק מבודפשט, בירת הונגריה( בשנת 1860, למשפחה 
של יהודים מתבוללים. הוא קיבל חינוך חילוני מודרני ולא הביע עניין מיוחד בזהותו היהודית. 
הוא דיבר גרמנית, התלבש לפי צו האופנה וכשהגיע לגיל 13 העדיף שלא לקיים טקס בר 
מצווה. בשנת 1878 עברה משפחת הרצל להתגורר בעיר וינה שבאוסטריה, ותאודור הצעיר 
נרשם ללימודי משפטים באוניברסיטה המקומית. לאחר שסיים את לימודיו החל לעבוד 
כעיתונאי ונשלח לפריז כדי לסקר בה אירועים חשובים. במסגרת עבודתו חווה הרצל אירוע 

ששינה את חייו: 

בתקופה שהרצל שהה בפריז התנהלה בצרפת "פרשת דרייפוס". בפרשה זו הואשם קצין 
יהודי ושמו אלפרד דרייפוס בריגול לטובת גרמניה. דרייפוס נמצא אשם ונשלח למאסר, ורק 
כעבור כמה שנים התברר שהיה חף מפשע, והוכח שהוא הופלל רק בגלל מוצאו היהודי. 
הרצל סיקר את הפרשה בשביל עיתונו, וביומנו האישי כתב שלאחר שגם הוא עצמו נתקל 
יצליחו  בגילויי אנטישמיות, הובילה אותו פרשת דרייפוס למסקנה שהיהודים לעולם לא 
זו היא שגרמה להרצל להבין שהאנטישמיות  להשתלב לגמרי במדינות אירופה. פרשה 
הצליחה לחדור לכל השכבות בחברה – לצבא, למערכת המשפט ואפילו לממשלה – ולכן 
הוא הסיק שהפתרון היחיד לשאלת היהודים הוא הקמת מדינת לאום לעם היהודי. הרצל 
הקדיש את שארית חייו להשגת מטרה זו. הוא מת ממחלה קשה בשנת 1904, בהיותו בן 

44 בלבד.

האנטישמיות 
ומדינת 

היהודים: מאין 
התחיל הכול? רק

בפ
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פעילות פתיחה12
אנטוניו סיפר למשה שבני  יורק.  בניו  בית ספרם  ישבו בקפיטריה של  ואנטוניו  משה 
משפחתו, החיים ברומניה, סובלים שוב ושוב מהצקות ומרדיפות – תלמידים משפילים 
את בני משפחתו בבית הספר, מורים נטפלים אליהם ואחד מקרובי המשפחה שלו אפילו 

קיבל מכות ברחוב. 

משה: למה? מה יש לרומנים נגד בני המשפחה שלך דווקא?

אנטוניו: הכול משום שאנחנו צוענים. ברומניה בפרט ובאירופה בכלל יש הרבה 

דעות קדומות על צוענים: שהם שקרנים וגנבים, שהם גונבים ילדים מההורים 

שלהם, ועוד כל מיני סיפורים שהקשר בינם לבין המציאות מקרי בהחלט.

משה: אז שיבואו לגור כאן, בניו יורק.

אנטוניו: גם אם היו רוצים לבוא, הם לא היו מצליחים להשיג אישורי כניסה 

לארצות הברית. חוץ מזה, הם אינם שייכים לכאן – ארצות הברית אינה המולדת 

שלהם, למה שירצו לבוא לכאן? 

משה: אתה יודע, אנטוניו, גם המשפחה שלי הגיעה לארצות הברית מרומניה, 

וגם אנחנו סבלנו מגזענות. סבא שלי סיפר לי שהנאצים רצחו בשואה גם 

יהודים וגם צוענים. אבל היום, כבר יש פתרון לאנטישמיות, ויהודי העולם כבר 

אינם חייבים לסבול מהצקות ומאפליה. 

אנטוניו: מה הפתרון?

משה: אמנם יש עדיין שנאה ליהודים בכל מיני מקומות בעולם, אבל מאז 

שהוקמה מדינת ישראל, ליהודים תמיד יש לאן ללכת. אם הם מרגישים 

שרודפים אותם, הם יכולים לעלות לישראל ולהתיישב שם, במקום בטוח. למה 

שהצוענים לא יקימו מדינה משלהם, מדינה שירגישו בה בטוחים? 

מה דעתכם – האם הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל פתרה את בעיית האנטישמיות? » 
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13

האנטישמיות
והמדינה היהודית

בקטע שלפניכם תיאר הרצל מה קורה ליהודים בכל פעם כשהם נודדים לארץ חדשה 
ומנסים להשתקע בה. לטענתו היהודים לעולם לא יצליחו להשתלב בחברה הכללית, ובכל 
מקום תתעורר בסופו של דבר שנאת יהודים – אנטישמיות. לכן, הדרך היחידה לפתור את 

בעיית היהודים אחת ולתמיד היא הקמת מדינה לעם היהודי. 

מדוע היהודים אינם מצליחים להשתלב במדינות שהשתקעו בהן, וכיצד תוכל מדינת  » 
היהודים להפסיק את תופעת האנטשימיות?

אנו מהגרים ובאים לארץ, שבה הפחד מפני היהודים, או יותר 
נכון, השנאה אל היהודים, עדיין אינה קיימת. אנו מתיישבים 

שם, מסתגלים, מתבוללים, מנסים להכות שורשים; והואיל ואנו 
מפוכחים, חסכנים ושקדנים... אנו מתחילים להצליח אפילו 
בתנאים הקשים ביותר. אנו מתקדמים במסחר ובחברה, אנו 

שואפים לתפקידים מכובדים וחשובים, אנו מטפחים אמנויות 
ומדעים, ומתחילים להרגיש בנו שלא בנעימות. פתאום נותן 

הרוב את דעתו על כך, שאנו שונים ממנו, ושאנו מיעוט, 
והאנטישמיות, שכבר לבשה צורות שונות ונקראה בשמות 

שונים וביסודו של דבר תמיד אחת היא, עולה ובאה.

אם התנאים של החיים הציבוריים מרשים את הדבר, שודדים, 
מבעירים והורגים בנו, ולבסוף מתבקשים היהודים מטעם 

השלטון, לשם השכנת השלום, לעקור ולנדוד הלאה...

הסיבה הראשונה ]לאנטישמיות[ היא, שבמשך הדורות 
המרובים של הרדיפות נעשינו בלתי מסוגלים להיטמע 

לחלוטין. אנו נשארים מורגשים, הננו קבוצה של בני אדם, 
השייכים זה לזה שייכות ניכרת ברורה, ויש להם אויב משותף, 

וזאת נראית לי הגדרה מספקת לאומה... כאלה הננו, בין אנו 
מכחישים זאת ובין לא, בין אנו יודעים זאת ובין לא, בין אנו 

רוצים בכך ובין לא... 

בתנאים האלה נכפתה עלינו המחשבה, לבנות בית קיבול 
שיאסוף לתוכו מכל מקום את היהודים הנראים כמיותרים 

ונחשבים כמזיקים; ובתור בית קיבול כזה נראה בעיניהם של 
שוחרי ההתיישבות המקום ההיסטורי העתיק, שבו חי עם 

התנ"ך בעבר... 

)על פי תיאודור הרצל, "יהדות" )נאום בהתאחדות היהודית־האוסטרית, 7 בנובמבר 1896(, בתוך: בפני עם 
ועולם, א, הספרייה הציונית, ירושלם תשכ"א, עמ' 28–35(
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שאלות14
ִקראו את הנאום של הרצל, ותארו במילים שלכם את התהליך המוביל בסופו של דבר  1 .

לאנטישמיות בכל מקום שהיהודים מגיעים אליו. 

על פי הרצל, מהי הסיבה לאנטישמיות? 2 .

מהי הגדרתו של הרצל לאומה? האם אתם מסכימים אתו? 3 .

איזה פתרון מציע הרצל לבעיית האנטישמיות?  4 .

בספרו מדינת היהודים, כתב הרצל כך: "אולי יכולים היינו להטמע עד בלתי שריד בגויים  5 .
אשר סביבותינו, לו הניחו לנו במשך שני דורות רצופים. אך הגויים לא יניחו לנו" )ב"ז 
50(. איזה פתרון אחר הציע הרצל לבעיית האנטישמיות?  הרצל, מדינת היהודים, עמ' 

חוו דעתכם על פתרון זה.

משימה: האנטישמיות בימינו
השנאה  להפסקת  להביא  תוכל  ליהודים  מדינה  שהקמת  האמין  הרצל  שראינו,  כפי 
המתמשכת כלפיהם בארצות אירופה, ובכך להביא גם לעולם טוב וצודק יותר. חפשו באתרי 
חדשות ובעיתונים כמה שיותר ידיעות המדווחות על מעשים אנטישמיים שהתרחשו בעולם 
בתקופה האחרונה. את הידיעות שתאספו תוכלו להשוות למציאות שתיאר הרצל בנאומו, 
ולאחר מכן תוכלו לערוך דיון כיתתי בשאלה: עד כמה הצליחה הקמת מדינת היהודים 

לעצור את תופעת האנטישמיות?
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15 בפרק הקודם ראינו שהאנטישמיות והאפליה של היהודים במקומות מגוריהם הם שהובילו 
את הרצל לשאוף להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל, מדינה שתשמש מקלט ליהודי 
העולם, ושבה יהנו היהודים מחופש ומשוויון זכויות. הרצל גם האמין שבמדינה החדשה 
נגועה בקלקולים שאפיינו את החברות  יהיה אפשר להקים חברה מתוקנת שאינה 
האירופיות שהכיר. הרצל ביקש ללמוד לקח מן האנטישמיות – הוא שאף להקים מדינה 
שרוב אזרחיה יהיו יהודים, ובינם לבין קבוצות המיעוט באוכלוסייה ישררו יחסים טובים. 
הרצל ראה בשנאת זרים תופעה שלילית מעיקרה, בלי קשר לקבוצה הסובלת ממנה 
)יהודים, ערבים או אחרים(, הוא שאף למגר את התופעה החברתית המכונה קסנופוביה, 

וליצור חברה שבה כל בני האדם מקבלים יחס שווה, בלי קשר למוצאם. 

שאלות לדיון: 
איזה לקח אפשר ללמוד מן האנטישמיות?  » 

במה צריכה חברה מתוקנת להיות שונה מהחברה במדינות אירופה בתקופתו של  » 
הרצל?

פעילות פתיחה
מאמר הדעה שלפניכם הופיע בעת האחרונה באתר החדשות ynet. קראו את המאמר 

והשיבו על השאלות שאחריו.

מהי הטענה המרכזית של כותבת המאמר? » 
האם נתקלתם אי־פעם בגילויי גזענות וקסנופוביה בחברה הישראלית? » 

מהי תגובתכם למאמר: האם אתם מסכימים עם הטענות שמוצגות בו, או מתנגדים  » 
להן? כתבו ְּתגּוִבית )טוקבק( שהייתם רוצים לכתוב למאמר.

מאנטישמיות 
לקבלת האחר

היחס לזר בחזונו 
של הרצל רק

גפ
 << קסנופוביה

)ביוונית: קסנוס = זר; פוביה = פחד(

קסנופוביה הוא כינוי לתופעה חברתית 
מוכרת של פחד מפני זרים וביטוי 

של שנאה כלפיהם. למעשה מדובר 
בשם כולל לכמה תופעות: פחד מפני 
איבוד הזהות הלאומית או התרבותית 
של קבוצת הרוב; חשד כלפי קבוצות 

מיעוט בחברה; רצון לסלק את קבוצות 
המיעוט כדי לשמור על זהות הרוב; 

ביטויים של אלימות מצד קבוצת הרוב 
נגד קבוצות מיעוט ועוד. האנטישמיות 

המודרנית, שהרצל ובני דורו סבלו 
ממנה, היא דוגמה טובה לקסנופוביה; 

והשואה, שבה נרצחו שישה מיליון 
יהודים רק בשל השתיכותם לקבוצת 

מיעוט מסוימת, היא אחד הביטויים 
הקיצוניים ביותר של תופעת 

הקסנופוביה בהיסטוריה האנושית.
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16

"כבוד בסיסי לאנושות"

ספרו של הרצל אלטנוילנד )ארץ ישנה־חדשה, בגרמנית( מגולל את סיפורו של פרידריך 
לבנברג, יהודי וינאי מתוסכל שסבל מאוד מתופעת האנטישמיות, ושל מר קינגסקורט, אציל 
גרמני שמאס בחיי השחיתות באירופה. ייאושם של השניים מביא אותם להחלטה לנטוש 
את החברה האנושית ולצאת לאי מרוחק ומבודד. בדרכם לאי הם מבקרים בארץ ישראל 
ומוצאים אותה עלובה ומוזנחת )תיאור זה נכתב בהשראת חוויותיו של הרצל מביקורו בארץ 
ישראל בשנת 1898(. לאחר שהות של עשרים שנים באי המרוחק, פרידריך וקינגסקורט 
מחליטים לשוב לאירופה, ובדרכם הם עוצרים שוב בארץ ישראל. הפעם הם פוגשים שם 
את דוד ליטבק )שפרידריך הכירו מאירופה(, והוא מדריך אותם בביקורם השני. גיבורי הספר 
מגלים שבעשרים השנים שחלפו הספיקו היהודים להקים מדינה מודרנית ומשגשגת שיש 
בה חברה מתוקנת. המדינה שהקימו היהודים היא הפתרון לבעיות שהולידו את האכזבה 
והיא מעוררת בהם אמונה מחודשת  העמוקה של שני הגיבורים מן החברה האנושית, 
ביכולתם של בני אדם לחיות על פי ערכים של צדק ושוויון. לפניכם קטע מתוך הספר, 
יהודים לבני המיעוטים  וביחס שבין  העוסק בנסיבות שהובילו להקמת מדינת היהודים 

החיים בה:

קינגסקורט, שהביט בסקרנות לכל עבר, זרק שאלה:

"אתה רוצה לומר ששיבת היהודים לפלשתינה אכן התממשה?"

"בהחלט, זה מה שאני רוצה לומר."

"הללויה, לעזאזל!" צעק הזקן. "הם גורשו מאירופה?"

דוד ענה בחיוך ובמאור פנים: 

" ... הרדיפות היו בעלות אופי כלכלי וחברתי. חרם בעסקים, 
הרעבת העובדים, נידוי במקצועות החופשיים... הפועלים 

שנאו את היהודים: כאשר היו חברים לעבודה, האשימו אותם 
בהורדת שכרם; כאשר היו נותני העבודה, האשימו אותם 

בניצול. שנאו אותם בכל מצב: עניים, עשירים או בני המעמד 
הבינוני... הם נדחקו מהמשרות הציבוריות, בבתי המשפט 

שלטו נגדם הדעות הקדומות, והם ספגו פגיעות ועלבונות בכל 
מקום. בנסיבות כאלה נשארו שתי אפשרויות: שיהפכו לאויבים 

בנפש של חברה נטולת צדק או שיחפשו להם מקום מקלט. 
הדבר השני הוא שקרה, והנה, אנחנו כאן. הצלנו את נפשנו."

"אלטנוילנד. ארץ ישנה־חדשה!" לחש פרידריך.

"כן, כזאת היא," אמר דוד ליטבק ברצינות ובהתרגשות. "על 
האדמה העתיקה היקרה הזאת בנינו לנו חברה חדשה. עוד 

תכירו אותה, רבותיי."

...
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17 ]קינגסקורט:[ "שמע נא, אדון ויהודי נכבד, ברצוני למסור כאן 
הודאה, שלא תתחרט אחר כך על המחווה שעשית לי. אני לא 

יהודי, הה? ובכן, עכשיו תזרוק אותי החוצה?" 

]דוד ליטבק:[ "... תן לי לומר לך שחברי ואני לא מבדילים בין 
בני האדם. אנחנו לא שואלים את האדם לאיזה גזע או לאיזו דת 

הוא שייך. הוא צריך להיות בן אדם, זה הכול מבחינתנו... אני 
לא רוצה לשעמם אתכם עכשיו בסיפורי המאבקים הפוליטיים 

שלנו. הם דומים למאבקים בכל מקום בעולם, אבל אני יכול 
לומר לך דבר אחד: הכבוד הבסיסי לאנושות נשמר אצלנו 

בדרך כלל. ובמה שנוגע לדתות, הרי שלצד בתי הכנסת שלנו 
תוכלו למצוא בתי תפילה של נוצרים, מוסלמים, בודהיסטים 

וברהמינים..." 

)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמ' 150–151(

שאלות
לפי הספר אלטנוילנד, מדוע עזבו היהודים את מדינות אירופה? 1 .

במה שונה מדינת היהודים שדמיין הרצל, ממדינות אירופה שהיו מוכרות לו? צטטו את  2 .
המשפטים המתאימים מתוך דבריו של דוד ליטבק.

מהו "הכבוד הבסיסי לאנושות" וכיצד הוא נשמר בחברת המופת שחזה הרצל? 3 .

קראו את הקטע הזה, הלקוח אף הוא מאלטנוילנד: 4 .

אנחנו קמים ונופלים על החוק שאומר שכל מי שהתחייב להקדיש שנתיים 

מחייו לשירות החברה החדשה יכול להיות חבר בה. כל מי שמילא את 

ההתחייבות הזאת כנדרש יכול להיות חבר בחברה החדשה, בלי קשר לדת שלו 

או ללאום שאליו הוא שייך.
)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמ' 197(

מהו התנאי להצטרפות לחברה החדשה? » 

 « האם אתם מסכימים עם הרצל ששירות לאומי או צבאי צריך להיות תנאי הכרחי 
להשתייכות לחברה הישראלית? נמקו את תשובתכם.
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"שוויון גמור ומוחלט"

כמו הרצל, גם דוד בן־גוריון האמין שיש לקיים שוויון מלא בין יהודים ללא־יהודים במדינת 
ישראל. אולם שלא כמו הרצל, בן־גוריון לא עסק רק בחזונות ובחלומות, אלא היה שותף 
פעיל בהקמת המדינה היהודית. כיצד יכול השוויון בין יהודים ללא־יהודים לבוא לידי ביטוי 

במדינת היהודים הלכה למעשה?

עוד הערה אחת על משמעותה של מדינה יהודית. אין זו 
מדינה ששולטים בה רק יהודים. בארץ ישראל ישנם ערבים 
ולא־יהודים אחרים – ואין להעלות על הדעת מדינה יהודית 
שאין בה שוויון גמור ומוחלט, פוליטי, אזרחי ולאומי, לכל 

תושביה ואזרחיה. לא רק שוויון אינדיבידואלי, אלא גם שוויון 
עדתי: אוטונומיה מלאה בכל ענייני לשון, דת, תרבות וכדומה. 
במדינה יהודית ייתכן שערבי ייבחר לראש הממשלה או לנשיא 

המדינה – אם יהיה ראוי לכך. 

)דוד בן־גוריון, הפועל העברי והסתדרותו, דברים שנאמרו במועצת
 ההסתדרות ה־51, 21–24 במרץ 1944, תל אביב 1964, עמ' 264(

שאלות
המוצגת  ולעמדה  ון  בן־גורי בדברי  המוצגת  לעמדה  המשותף  המכנה  מהו  5 .

באלטנוילנד?

איזו טענה מוסיף בן־גוריון על דבריו של הרצל? 6 .

דונו בכיתה בדברי בן־גוריון: "במדינה יהודית ייתכן שערבי ייבחר לראש הממשלה או  7 .
לנשיא המדינה". מה דעתכם על עמדה זו?

<< דוד בן־גוריון )1886–1973(

דוד בן־גוריון )במקור דוד גרין(, הידוע 
בכינוי "הזקן", נולד בעיירה קטנה 
בפולין, הצטרף לתנועה הציונית 

בגיל צעיר ועלה לארץ ישראל כבר 
בשנת 1906 כדי להצטרף למפעל 

ההתיישבות היהודית. לאחר שהתגורר 
בטורקיה ובארצות הברית ואף שירת 

בגדוד העברי )בצבא הבריטי( בתקופת 
מלחמת העולם הראשונה, חזר בן־

גוריון לארץ ישראל והשתלב בהנהגת 
היישוב היהודי. בשנת 1930 מונה 

בן־גוריון למזכיר הכללי של מפא"י 
)מפלגת פועלי ארץ ישראל(, ולאחר 

מכן ליו"ר הסוכנות היהודית, ובכך 
היה למנהיג היישוב היהודי בארץ 

ישראל בשנים שלפני קום המדינה. 
בשנת 1948 הכריז דוד בן־גוריון על 

הקמת מדינת ישראל, והוא היה לראש 
הממשלה הראשון שלה. בן־גוריון הוביל 

את מפעל קליטת העלייה הגדולה 
בשנות החמישים והתפרסם גם בזכות 
שאיפתו ליישב את הנגב. בשנת 1970, 
לאחר שפרש מהחיים הפוליטיים, עבר 
בן־גוריון להתגורר בקיבוץ שדה בוקר, 
סמוך למכתש רמון, ובכך הגשים את 
משאלתו האישית להיות חבר קיבוץ 

בנגב. 
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"עבד כי ימלוך"

כמו הרצל, גם הוגים ציוניים אחרים האמינו שהחברה החדשה במדינת היהודים חייבת 
יהודים ללא־יהודים. אחד העם, הוגה  ללמוד לקח מהאנטישמיות ולקיים שוויון מלא בין 
דעות יהודי חשוב שפעל בתקופתו של הרצל, ביקר גם הוא בארץ ישראל בסוף המאה 

ה־19, והעלה על הכתב את התרשמותו מן היישוב היהודי המתחדש. 

יכול ללמוד מן  כיצד צריך הרוב היהודי להתייחס לקבוצות שונות באוכלוסייה, ומה הוא 
ההיסטוריה הקשה של עם ישראל?

בוודאי יכולנו ללמוד מדברי ימינו בעבר ובהווה, עד כמה 
מוכרחים אנו להיזהר לבלתי עורר עלינו ֵחמת עם הארץ על ידי 

מעשים מגונים, עד כמה אפוא עלינו להיות זהירים בהנהגתנו 
ִעם ַעם נוכרי שאנו באים לגור בתוכו מחדש, להתהלך אתו 

באהבה וכבוד, ואין צריך לאמר בצדק ובמשפט. ומה עושים 
אחינו בארץ ישראל? ההפך ממש! עבדים היו בארץ גלותם, 
ופתאום הם מוצאים עצמם בתוך חירות בלי גבול... השינוי 

הפתאומי הזה הוליד בלבם נטייה לגאווה, כאשר יקרה תמיד 
ל"ֶעבד כי ימלוך"...

)מתוך: "אמת מארץ ישראל", מאמר ראשון, המליץ י"ג, כ"ד סיוון תרנ"א )1891(; 
כל כתבי אחד העם, דביר, תל אביב, תשכ"ה, עמ' כט(

שאלות
כיצד צריכים היהודים בארץ ישראל להתייחס לאוכלוסייה הלא־יהודית החיה בארץ  1 .

ישראל, לפי אחד העם? 

כיצד מתנהגים היהודים כלפי שכניהם בפועל? 2 .

לשיטת אחד העם, איזה לקח צריכים היהודים ללמוד מן ההיסטוריה שלהם? 3 .

ל,  ימלוך" )הביטוי מופיע במקור במשלי  הסבירו במילים שלכם את הביטוי "עבד כי  4 .
כא(.

"ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם, ֹלא תֹונּו ֹאתֹו. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת  5 .
לֹו ָּכמֹוָך ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם" )ויקרא יט, לג–לד(

 « השוו את הרעיונות המופיעים אצל הרצל, אחד העם ובן־גוריון לפסוקים האלה – מהו 
הרעיון המשותף לכולם? 

 « מה, לדעתכם, היו חושבים שלושת ההוגים האלה על יחסה של קבוצת הרוב במדינת 
ישראל בימינו לקבוצות המיעוט שבה: למיעוט הערבי, לעולים חדשים, לעובדים 

זרים ועוד?

<< תיבת טקסט: אחד העם

אשר גינזבורג )1856–1927( נחשב 
לאבי "הציונות הרוחנית". כמו הרצל, 

האמין אחד העם שיש להקים מולדת 
לעם היהודי. אולם בניגוד להרצל, 

שחשב שתפקידה המרכזי של מדינת 
היהודים הוא לפתור את בעיית 

האנטישמיות, הדגיש אחד העם את 
התרבות היהודית וסבר שהמשימה 

העיקרית של המדינה שתקום 
צריכה להיות החייאת הרוח היהודית 

באמצעות יצירה תרבותית. לאחר 
הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס 

בבאזל בשנת 1897, טען אחד העם 
שהציונות הפוליטית של הרצל איננה 

ישימה. הוא התנגד לתכנית של הרצל, 
ופיתח במקומה את "הציונות הרוחנית". 

אחד העם טען שהקמת מרכז תרבותי 
לעם היהודי בארץ ישראל תוכל לעודד 

את תחיית התרבות היהודית בעולם 
כולו, ולהיות מקור השראה ליהודים 

באשר הם.

<< תיבת טקסט: היחס לזר בתורה

התהליך שהוביל להיווצרותו של עם 
ישראל, כפי שהוא מתואר באריכות 

בספר שמות, החל במצרים ולא בארץ 
ישראל. עם ישראל התחיל את דרכו 

הלאומית בהיותו קבוצת מיעוט בחברה 
המצרית, ולא בהיותו חברת רוב. רק 

לאחר עשר המכות ויציאת מצרים היו 
בני ישראל מוכנים לקבל את התורה, 

להתיישב בארץ ישראל ולהקים 
ממלכה. בהזדמנויות רבות בתורה 
מתבקשים בני ישראל ללמוד לקח 

מהחוויות שחוו במצרים – בניגוד ליחס 
המבזה שזכו לו במצרים, הם נדרשים 

להתייחס לזר החי לִצדם )המכונה 
ר"( וליתר הקבוצות החלשות  בתורה "ֵגּ

בחברה )למשל, לעבדים, לאלמנות 
וליתומים( בצדק ובכבוד. 
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משימה: מגילת העצמאות20
במגילת העצמאות נכתב כי "מדינת ישראל... תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 
אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; ]ו[תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור 

על המקומות הקדושים של כל הדתות". 

הכריזו על תחרות כרזות בכיתתכם. מטרת התחרות היא להעלות לסדר היום את נושא 
הקסנופוביה והיחס לקבוצות מיעוט בישראל, ולעודד את יישום ההצהרות שנכתבו במגילת 
העצמאות. בכרזות שתיצרו שלבו רעיונות וביטויים מתוך דבריהם של הרצל, אחד העם ובן־
גוריון ומן הפסוקים שלמדתם בפרק. לאחר התחרות תוכלו לתלות את הכרזות הטובות 

ביותר על קירות הכיתה ובמסדרונות בית הספר. 
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21 מבוא
בחייו הפרטיים היה בנימין זאב הרצל אדם חילוני. הוא לא ניהל אורח חיים דתי וגם לא הרגיש 
מחויב להוראות ההלכה היהודית. לתפיסתו לא היה עוד מקום למנהגים מיושנים ולמנהיגים 
דתיים שיכתיבו לחברי קהילתם כיצד לחיות ובמה להאמין. עם זאת, הרצל הבין שיש יהודים 
רבים בעולם המרגישים מחויבים למסורת ולהלכה, ושעלול להיווצר מתח בין יהודים חילונים 
ליהודים דתיים כאשר יחיו יחד במדינת היהודים. על כן עסק הרצל בספריו גם באחת השאלות 
המטרידות את הציבור בישראל עד היום: מהו היחס הראוי בין הדת ומוסדותיה לבין שלטונות 

המדינה, ומהם היחסים הרצויים בין אזרחים דתיים לאזרחים חילונים?

פעילות פתיחה מה מקומה של הדת היהודית במדינת ישראל?
ימינו מתנהלת בחברה הישראלית מחלוקת  ועד  מאז חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל 
עקרונית בשאלה זו. קראו את שתי התשובות המוצעות להלן, ובחרו את התשובה הקרובה 
ביותר לעמדתכם. אם אינכם מסכימים עם אחת התשובות, נסחו תשובה שלישית לשאלה. 

מכל מקום, הציגו את עמדתכם בפני הכיתה ונמקו אותה.

תשובה א': מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ולכן צריכים להיות בה חוקים השומרים  » 
על אופייה היהודי של המדינה, למשל – חוק האוסר על תחבורה ציבורית בשבת, חוק הקובע 
שיהודים יכולים להתחתן רק על פי הדת היהודית, חוק האוסר על מכירת חמץ בפסח, חוק 
האוסר על מכירת חזיר וכדומה. אמנם לכל אדם החופש להחליט כיצד להתנהג בביתו 

הפרטי, אך המרחב הציבורי במדינה צריך להיות בעל אופי יהודי מובהק!

תשובה ב': מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, וכל אזרח יכול לבחור אם לקיים אורח  » 
חיים דתי או לא. רוב היהודים בישראל הם חילונים, ולא ראוי שהמדינה תכפה עליהם אורח 
חיים מסורתי שנוגד את תפיסת עולמם. כל חוק המכריח את אזרחי המדינה לפעול על פי 
ההלכה היהודית הוא חוק פסול, משום שהוא מונע מהם את החופש להחליט כיצד לחיות 

את חייהם. כפייה דתית היא תופעה פסולה, והמדינה צריכה להימנע ממנה לחלוטין!

דת ומדינה 
מדינת היהודים 

או מדינה 
יהודית? רק

דפ
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שלטון הדת

הרצל חשב שלדת יש תפקיד חשוב בשמירת אחדותו של העם היהודי. עם זאת, בחזונו 
דמיין הרצל מדינה שיש בה הפרדה בין הדת לבין מוסדות המדינה, מדינה שבה אין לנציגי 

הדת השפעה על השלטון ועל החקיקה. 

כיצד אפשר לתת לדת את הכבוד הראוי לה, ובכל זאת להפריד בין הדת לבין המדינה?

האם יהיה לנו באחרונה גם שלטון הדת? לא! האמונה היא 
הקשר המאחדנו, אך המדע עושה אותנו לאנשים חֹפשים. כל 

נדנוד־מחשבה של כוהנינו ליסד שלטון־דת נפר בראשיתו. אנו 
נדע לכלוא אותם בתחום בתי־הכנסיות, כשם שנחזיק את חיל־
צבאנו בבתי־הקסרקטין. לצבא ולכהונה ִנֵתן כבוד גדול, כיאות 

לתפקידם הנכבד. אבל לא להם לחוות דעה בעניני המדינה, 
אשר מידה ניתן להם הכבוד, כי התערבותם תהיה לנו למכשול 

מבית ומחוץ.

כל אדם חפשי באמונתו ובכפירתו, כשם שהוא חופשי 
בלאומיותו. ואם יאבה המקרה, כי יגורו בתוכנו גם בני אמונות 
אחרות או בני לאומים אחרים, ומצאו מחסה ומגן בכבוד שכם 

אחד עם כל אזרחי המדינה.

)ב"ז הרצל, מדינת היהודים, עמ' 91(

שאלות
למה התכוון הרצל במשפט: "האמונה היא הקשר המאחדנו"? 1 .

מהו המעמד שייעד הרצל לאנשי הדת, ומהן ההגבלות החלות עליהם בחברה המתוקנת  2 .
שחזה? 

מהו החופש שכל אדם זכאי לו, לפי דברי הרצל? מה נועד החופש הזה לאפשר ליהודים  3 .
דתיים, ליהודים חילונים וללא־יהודים?

האם, לדעתכם, מקומה של הדת במדינת ישראל היום מתאים לחזונו של הרצל? הסבירו  4 .
את טענתכם והביאו דוגמאות מהמציאות הישראלית בימינו. 

האם אתם מסכימים עם עמדתו של הרצל או מתנגדים לה? נמקו את תשובתכם. 5 .

<< הפרדת דת ומדינה

במסגרת תהליך החילון שהתחולל 
בצפון אמריקה ובאירופה במאות ה־18 

וה־19, נעשה ניסיון בכמה ממדינות 
המערב להפריד בין שלטונות המדינה 

לבין הממסד הדתי. בארצות הברית 
ובצרפת, למשל, יש הפרדה ברורה 

בין דת למדינה – לרשויות הדת אסור 
להתערב בענייני המדינה, והמדינה 

מעניקה לאזרחיה חופש דת. במדינות 
דמוקרטיות אחרות, ובהן גם מדינת 

ישראל, אין הפרדה בין הדת לבין 
המדינה, ולכן המדינה מממנת חלק 
מפעילויותיהן של רשויות הדת, ויש 
במדינה גם חוקים בעלי אופי דתי. 

לדוגמה, החוק במדינת ישראל מעניק 
לבתי הדין הרבניים את הסמכות 

הבלעדית להכריע בנושאי נישואין 
וגירושין של יהודים, ואין כיום אפשרות 

לערוך בישראל טקס נישואין אזרחי. 
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חידוש חוקי המקרא:
שנת היובל

אף על פי שהאמין שנציגי ציבור הם שצריכים לשלוט במדינה ולא אנשי דת, מצא הרצל 
יכולים להתאים,  ובכמה מקרים אף סבר שחוקים מן המקרא  במקרא מקור השראה, 
בשינויים מסוימים, גם למציאות המודרנית. דוגמה אחת היא יחסו של הרצל לשנת היובל, 

מצווה המופיעה בכמה מקומות במקרא. 

כיצד אפשר להתאים חוק מקראי עתיק למציאות המודרנית?

שנת היובל... איננה תקנה חדשה. זאת תקנה ישנה של משה 
רבנו. אחרי שבע פעמים שבע שנים, כלומר, בשנה החמישים, 

חוזרות הקרקעות לבעליהן הראשונים, ללא פיצוי כלשהו. 
אנחנו שינינו קצת את התקנה. אצלנו חוזרות חלקות הקרקע 

לחברה החדשה. למשה היו מטרות חברתיות בחלוקת 
הקרקעות. אתם צריכים להבין שהשיטה שלנו משרתת את 

המטרות האלה לא פחות טוב. העלייה בערך הקרקע לא 
מעשירה את היחיד, אלא את החברה.

)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמ' 187(

שאלות
קראו את ההסבר למושג "שנת היובל" המופיע בשולי העמוד, והסבירו מהי שנת היובל  1 .

ומה מטרתה.

למי שייכת הקרקע במדינת היהודים שחזה הרצל, ומדוע? 2 .

במה דומה שנת היובל המודרנית שחזה הרצל לשנת היובל המתוארת במקרא, ובמה  3 .
הן שונות זו מזו? בססו תשובתכם על דברי הרצל באלטנוילנד.

קראו את הקטע שלפניכם, וכתבו כיצד הייתה הייתה שנת היובל שהציע הרצל יכולה  4 .
לפתור את הבעיה המוצגת בו:

החלום של זוגות צעירים לרכוש דירה ולהקים בית בישראל – הולך ומתרחק. 

תסיסת שוק הנדל"ן המקומי והעלייה הדרמטית של מחירי הדירות, הביאה 

בשנים האחרונות להרעת מצבם של הזוגות הצעירים המעוניינים לרכוש דירה 

בארץ. 
)מתוך: בילי פרנקל, "מירוץ ללא מוצא: זוג צעיר יכול להשיג דירה?"
)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3930727,00.html

<< שנת היובל

ים ָׁשָנה  ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמּׁשִ
ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה, יֹוֵבל 

ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו 
ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו. יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת 
ים ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם. )ויקרא כה, י( ַהֲחִמּׁשִ

על פי חוקי המקרא, עם כניסתם לארץ 
נצטוו בני ישראל לקיים את שנת היובל 

בכל חמישים שנה. בשנת היובל נהגו 
כמה חוקים בעל אופי כלכלי:

<  כל הקרקעות שנרכשו במהלך 49 
השנים שבין היובלות חזרו לבעליהן 

המקוריים.

<  כל ההלוואות שניתנו והחובות 
הכספיים שהצטברו במהלך 49 

השנים שבין היובלות – בוטלו. 

<  כל העבדים העבריים ששועבדו על 
רקע כלכלי במהלך 49 השנים שבין 

היובלות – שוחררו. 
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רעיון היובל ז'בוטינסקי

גם ההוגה הציוני זאב ז'בוטינסקי טען שראוי לחדש את הרעיון המקראי של שנת היובל, 
ולהתאימו למדינת היהודים המודרנית, כדי לשמור על יציבות הכלכלה החופשית. 

כיצד יכולה תקנת היובל לסייע בשמירה על כלכלה יציבה?

על פי התכנית שבמקרא, ישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל 
על חופש מלא, ואנשים ימשיכו לבקש עצות, לחבל תחבולות, 
להיאבק, להתחרות; מהם יתעשרו, ומהם יתרוששו... חופש זה 
יוגבל על ידי שני סייגים בלבד. הסייג האחד פועל בכל עת... 

ייקבע גבול וסדר לשעות העבודה, ויחוקקו חוקים בדבר הגנת 
העובד, כל צורות הביטוח הממלכתי של הפועלים, וכל המסים 

החברתיים למיניהם. הסייג השני... למשטר החופש הכלכלי, 
הוא היובל. דומה, גרזן ענקי חולף מפעם לפעם מעל יער של 

בני אדם, וכורת כל אותם הצמרות שגבהו מן הרמה הממוצעת; 
בטלים החובות, אדם שנתורשש מחזירים לו את רכושו, 

המושעבד נעשה בן־חורין; שוב מתוכנן שיווי משקל; התחילו 
במשחק מראשיתו...

 )על פי זאב ז'בוטינסקי, "רעיון היובל", בתוך: כתבים:
אומה וחברה, הוצ' ערי ז'בוטינסקי, ירושלים תש"י, עמ' 175–178(

שאלות
לפי הפירוש של ז'בוטינסקי לתקנת היובל המקראית, מה מאפיין את חיי הכלכלה לאחר  1 .

שנת היובל?

באיזה דימוי משתמש ז'בוטינסקי כדי להמחיש את משמעותה הכלכלית והחברתית של  2 .
שנת היובל? בתשובותיכם הציגו את המשל ואת הנמשל. 

השוו בין הרצל לז'בוטינסקי – מה מטרת שנת היובל לדעת כל אחד מהם?  3 .

לדעתכם, האם שנת היובל היא תקנה הוגנת? נסו להעלות כמה שיותר טיעונים בעד  4 .
התקנה המקראית ונגדה. 

משימה: "מונופול יובל" 
חלקו את הכיתה לקבוצות והתארגנו למשחק מונופול כיתתי. את המשחק יש לנהל על 
פי החוקים המקובלים של משחק המונופול בהבדל אחד: כאשר רוב הקבוצות מעוניינות 
בכך, יש להחזיר את כל הנכסים לבנק, ולחלק את הכסף מחדש שווה בשווה, כפי שעושים 

בשנת היובל.
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בין דתיים לחילונים

השבת היא אחד הנושאים השנויים במחלוקת בחברה הישראלית. אי־ההסכמות בין דתיים 
ולחילונים בעניין זה נוגעות, בדרך כלל, לאופי פעילותם של שירותים ציבוריים למיניהם 
)תחבורה ציבורית, חניונים, מרכזי תרבות וקניות וכדומה( ביום השבת. בשנים האחרונות 
אפשר להבחין במגמה של הקצנה בעמדות הדתיים ובעמדות החילונים, אולם בו בזמן 
נעשים גם כמה ניסיונות להגיע לפשרה. הפועלים להשגת פשרה רואים באחדות לאומית, 
בהסכמה ציבורית רחבה ובקיומה של חברה דמוקרטית מטרות בעלות חשיבות עליונה. 

כיצד אפשר להגיע לפשרה שתהיה מקובלת על שני הצדדים? 

בישראל חיים יחדיו יהודים שגישתם לשמירת מצוות שונה, וכן 
שונה האופן שבו הם מגדירים את משמעות זהותם היהודית. 

לא ניתן להשיג הכרעה בשאלות כאלה בכוח. מצד שני, 
הרעיון של קיום מדינה והרצון במדינה כזאת משותף לרובם. 
לאחרונה התרבו החיכוכים בין קבוצות יהודיות שונות לגבי 
סוגיות הקשורות במשמעויות ובהשלכות של האופי היהודי 
של המדינה... אופי השבת הוא אחד מן הנושאים השנויים 

במחלוקת קשה. מצד שני, אין כמעט מחלוקת על כך שהשבת 
היא נכס המשותף ליהודים, בין אלה שהם שומרי מצוות ובין 

שאינם כאלה. על רקע זה נעשה ניסיון של שומרי מצוות 
ושאינם שומרי מצוות לנסח מסמך משותף לגבי עקרונות 

לשמירת שבת במדינת ישראל. 

)הרב יואל בן־נון ופרופ' רות גביזון, בתוך: "היום השביעי", בעריכת מ' גרזי וב' צימרמן, 
שיטים וידיעות אחרונות – ספרי חמד, תל אביב 2001, עמ' 218(

שאלות
לפי דברי הרב בן־נון ופרופ' גביזון – מה מבדיל בין הקבוצות היהודיות השונות בישראל  1 .

ומה מאחד אותן?

מדוע השבת היא נושא שנוי במחלוקת? נסו לנסח במילים שלכם את עמדות הדתיים  2 .
ואת עמדות החילונים בשאלת השבת במדינת ישראל.

האם, לדעתכם, יכולים דתיים וחילונים להתפשר בנושא השבת? אם כן, כיצד? 3 .

חפשו דיווחים על אי־הסכמות בין דתיים לחילונים בנושא השבת שהופיעו בעת האחרונה  4 .
באינטרנט או בעיתונות הכתובה. נסו למצוא ידיעות המציגות מחלוקות בעניין הפעלת 

תחבורה ציבורית, פתיחת מרכזי קניות ובתי קולנוע, או כל נושא אחר.

הצדדים  הציגו  טענות  ואילו  שמצאתם,  בדיווח  המחלוקת  במוקד  עומד  מה  » 
במחלוקת?

על פי הדיווח, כיצד הסתיימה המחלוקת? האם הצליחו הצדדים להגיע לפשרה? » 

<< הרב יואל בן־נון

הרב יואל בן־נון נולד בשנת 1946, 
בצעירותו התחנך על ברכי הציונות 

הדתית והיה מתלמידיו של הרב צבי 
יהודה קוק בישיבת "מרכז הרב" 

בירושלים. הרב בן־נון היה מעורב 
בכמה יוזמות חשובות, בין היתר היה 

ממקימי ישיבת הר עציון, אחת הישיבות 
היוקרתיות ביותר של הציונות הדתית, 

וממייסדי "גוש אמונים" – גוף שפעל 
להקמת יישובים יהודיים ביהודה 

ובשומרון. אחד מתחומי הפעילות 
המרכזיים של הרב בן־נון הוא החינוך – 

הוא פעל בעשורים האחרונים במוסדות 
חינוך רבים, לבנים ולבנות, בציבור 

הדתי ובציבור החילוני. בכל הקשור 
ליחסי דתיים וחילונים נחשב בן־נון 

למתון, ולמרות אי־ההסכמות בנושא 
השבת ובנושאים אחרים, הוא מרבה 

להדגיש את חשיבות האחדות הלאומית 
של עם ישראל.

<< פרופ' רות גביזון

רות גביזון נולדה בשנת 1945. פרופ' 
רות גביזון היא מאנשי המשפט 

הבכירים במדינת ישראל כיום. במהלך 
הקריירה הארוכה שלה, למדה פרופ' 

גביזון בכמה מהאוניברסיטאות 
היוקרתיות ביותר בישראל ובעולם ואף 

לימדה בכמה מהן. פרופ' גביזון נחשבת 
לסמכות משפטית בתחומים רבים, 

ובמיוחד בנושא זכויות אדם. היא הייתה 
חברה בוועדות ציבוריות רבות שמונו 
מטעם הממשלה, ובין היתר שותפה 
בוועדת דברת, שבחנה את מערכת 
החינוך הישראלית, ובוועדת וינוגרד, 

שהוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה. 
בשנים האחרונות פעלה גביזון רבות 

בנושא דת ומדינה, ואף ניסחה עם הרב 
יעקב מדן אמנה להסדרת היחסים בין 
דתיים וחילונים בנושא השבת, נישואין 

וגירושין, גיור, קבורה ועוד. 
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משימה: אימון כדורסל בשבת26
טל ועומר הם חברים טובים כבר כמה שנים. הם לומדים באותה כיתה בבית ספר תיכון 
בעיר מודיעין, אוהבים לבלות יחד בערבים, וגם משחקים באותה קבוצת כדורסל בתל 
אביב. לקראת אליפות הארץ לנוער שתיערך בתקופה הקרובה, החלה קבוצתם להתאמן 
בכל ימות השבוע, גם בשבת. המאמן אף הבהיר לחברי הקבוצה שחובת הנוכחות בכל 
יוכל  ולא  יושעה מהקבוצה  יופיע לאחד האימונים,  ומי שלא  האימונים חלה על כולם, 

להשתתף באליפות.

מאז הצטרפו לקבוצה עשו טל ועומר מאמצים גדולים לשלב בין הלימודים בבית הספר 
לבין הכדורסל. הם היו מוכנים להתעורר מוקדם מאוד בבוקר כדי לתפוס את הרכבת 
הראשונה לתל אביב, לוותר על טיולים שנתיים ועל בילויים לטובת אימונים ולהשקיע 
שעות רבות בחדר הכושר. אולם כעת הם עומדים בפני בעיה קשה – משפחתו של עומר 
היא משפחה דתית, והוא אינו נוהג לנסוע בשבת. לטענתו, אין הצדקה לקיים אימונים 
בשבת, השבת היא יום קדוש ויש להקדישו לתפילות ולזמן איכות עם המשפחה, וכמובן, 
אסור לנסוע בו. עומר חושב שמתוך כבוד למי שמקיימים אורח חיים דתי, יש לוותר על 
האימונים בשבת, והוא החליט לפנות למאמן בעניין זה. לעומת זאת, טל סבור ששבת הוא 
דווקא היום המתאים ביותר לאימונים. בשבת יש פנאי מהלימודים ואפשר לקיים אימונים 
ארוכים ואינטנסיביים יותר מהרגיל. טל מכבד את ההחלטה של עומר להימנע מנסיעות 

בשבת, אך הוא אינו מסכים שזו סיבה לבטל את האימונים של הקבוצה כולה.

מה דעתכם

האם מוצדק לקיים אימונים בשבת, או לא?  » 
כיצד ניתן להגיע לפשרה שתהיה מקובלת גם על עומר וגם על טל? » 

מבוא
הרצל זיהה שורה של ליקויים בכלכלות של מדינות אירופה במאה ה־19. במיוחד הטרידו 
אותו שתי תופעות שהלכו והתפתחו לנגד עיניו. ראשית, המהפכה התעשייתית הביאה 
להתקדמות טכנולוגית גדולה, וזו שיפרה את רמת החיים של כלל האוכלוסייה, אך בה 
בעת הובילה גם ליחס נצלני כלפי העובדים הפשוטים במכרות הפחם ובמפעלי הייצור. 
נוסף על כך, בעקבות המהפכה התעשייתית הלכו וגדלו הפערים בין עשירים לעניים, עד 
שנוצרו שני מעמדות נפרדים באוכלוסייה – מעמד הפועלים, שהיה עני ומנוצל, והמעמד 
וחי חיי רווחה ראוותניים. הרצל האמין  הבורגני, שהתעשר על חשבון עבודת העניים 
שבמדינה מתוקנת הכלכלה חייבת להיות תחרותית ויצרנית, ועם זאת על המדינה למנוע 
ניצול של העובדים ולצמצם ככל האפשר את הפערים הגדולים שבין עשירים לעניים. 

בפרק זה נשאל: כיצד יכולה המדינה ליצור כלכלה מתוקנת?

כלכלה מתוקנת 
זכויות עובדים 

ושוויון הזדמנויות רק
הפ

<< המהפכה התעשייתית

במהלך המאות ה־18 וה־19 פותחו 
טכנולוגיות חדישות והתחוללו 

שינויים דרמטיים בכלכלות העולם, 
ואלו הביאו גם לתמורות חברתיות 

ותרבותיות. למשל, בשנים אלו הוקמו 
בפעם הראשונה מפעלים גדולים 

בערים הגדולות, צעד שהביא להגירה 
של עובדים מן הכפרים אל הערים; 

שיפורים בתחום התחבורה והתקשורת 
אפשרו סחר בין־לאומי בהיקף רחב. 

למהפכה התעשייתית היו תוצאות 
חיוביות רבות: בין היתר, התארכה 

תוחלת החיים הממוצעת, אוכלוסיית 
העולם גדלה ורמת החיים במדינות 

רבות עלתה. עם זאת, החלה להישמע 
גם ביקורת על המהפכה התעשייתית, 

ובמיוחד על היחס לעובדים שעסקו 
בייצור המוני ובכריית הפחם והברזל, 

שהיו הבסיס החומרי למהפכה. 
מעסיקים רבים ניצלו את עובדיהם 

)בהם גם ילדים צעירים מאוד(, שילמו 
להם שכר זעום, אילצו אותם לעבוד 
שעות ארוכות בכל יום, ולא העניקו 

להם ימי חופשה ומחלה כשהיו זקוקים 
a.להם
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27 פעילות פתיחה
יום הלימודים בוויכוח קולני. דקות ספורות לפני  בכיתה ח'3 בבית ספר "דודאים" נפתח 
הצלצול נכנסה לירז ואמרה: "אתמול עברתי ליד בית הספר וראיתי את המנקה, שאני לא 

יודעת איך קוראים לה, עובדת, אף על פי שהיד שלה הייתה מגובסת כולה" 

אופק:  ממש נפלא! מה היא כבר יכולה לנקות עם גבס על היד? עכשיו אני מבין למה הכיתות 
שלנו מטונפות בימים האחרונים.

לירז:  אופק, אולי תשתוק! זה נראה לך מצחיק שאישה מבוגרת צריכה לעבוד משבע 
בבוקר עד שבע בערב ועוד כשהיד שלה מגובסת? ראיתי גם שמיכל מי"ב2 עזבה 
את התגבורים במתמטיקה ועזרה לה כל אחרי הצהרים. אני מקווה שהציון שלה לא 

ייפגע. 

אופק:  איזה פרייארית המיכל הזאת! אני מקווה שלא מצפים מכל התלמידים לעזור למנקה 
– הרי זאת לא אחריות שלנו, נכון?!

ליטל:  קודם כול, שמה של המנקה הוא רונית. וחוץ מזה אני גם יודעת למה מיכל עזרה 
לה – היא הבת שלה. פעם אחת שאלתי את מיכל למה אימא שלה עובדת קשה כל 
כך גם כשהיא חולה, והיא הסבירה לי שאימא שלה זקוקה מאוד לכסף, ושבניגוד 
לעובדים אחרים, המנקות בבית הספר אינן מקבלות משכורת כשהן חולות, ולכן היא 

נאלצה לעבוד גם אתמול, אף על פי ששברה את היד.

נועם:  זאת לא בעיה שלנו! אם היא לא רוצה לעבוד כאן בתנאים שמציעים לה, שתמצא 
עבודה אחרת.

עומר:  נועם, לדעתי הנהלת בית הספר אחראית לכל מי שעובד בבית הספר, ומתפקידה 
לדאוג שישלמו לעובדים גם כשהם חולים. מה זה אומר על בית ספר אם הוא מתייחס 

ככה לעובדים שלו?

אני חושבת שזאת לא רק הבעיה של בית הספר שלנו. מה אפשר להגיד על מדינה  לירז:  
שמאפשרת למעסיקים להתייחס ככה לעובדים שלהם? לדעתי, הכנסת והממשלה הם 

שצריכות לדאוג לתנאי עבודה הוגנים לכל העובדים.

קראו את הסיפור ודונו בו בכיתה: מה דעתכם על תנאי ההעסקה של רונית המנקה? האם  » 
ראוי לדרוש מאדם לעבוד גם כשהוא זקוק לחופשת מחלה? האם שמעתם אי־פעם על 

עובדים שהועסקו בתנאי העסקה פוגעניים? 

<< זכויות עובדים

היחסים בין המעסיק לבין עובדיו אינם 
יחסים בין שווים. בדרך כלל למעסיק 

יש כוח רב יותר, ואילו העובדים חלשים 
ממנו – פרנסתם תלויה במעסיק. 

מתוך הכרה בחולשתם של העובדים 
לעומת מעסיקיהם מחוקקות מדינות 

חוקים שנועדו להגן על העובדים 
ולמנוע מקרים של ניצול או יחס פוגעני 

כלפיהם. חוקים אלו מפרטים את 
חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו, 

והם מכונים "זכויות עובדים". החוקים 
שנועדו להגן על העובדים עוסקים בין 

היתר ב – 

שכר מינימום << קביעת המשכורת 
הנמוכה ביותר שאפשר לשלם לעובד 

על עבודה כלשהי. 

ימי חופשה ומחלה << כל עובד זכאי 
למספר מסוים של ימי חופשה וימי 
מחלה בתשלום בכל שנת עבודה.

פיצויי פיטורין << מעסיק המחליט לפטר 
עובד חייב לפצות אותו פיצוי כספי 

בשיעור הקבוע בחוק. 

הלנת שכר << המעסיק חייב לשלם 
לעובדיו את שכרם בתוך מסגרת זמן 

קצובה מראש, ואסור לו לעכב את 
התשלום מעבר לזמן הקצוב בחוק.
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זכויות עובדים:
היום בן שבע השעות

הרצל האמין שבחברת מופת המדינה צריכה להיות אחראית לתנאי העבודה של אזרחיה. 
הוא חזה מדינה שבה הכול עובדים בתנאים דומים, ושאין בה ניצול של העובדים כלל. 

מהם תנאי העבודה ההוגנים והצודקים ביותר, המאזנים בין צרכי המשק והמדינה, לבין 
זכויותיו וצרכיו האישיים של כל עובד ועובד?

יום העבודה הרגיל הוא בן שבע שעות! ... במשך שלוש שעות 
וחצי יכול אדם בריא לעבוד עבודה אינטנסיבית מאֹד. אחרי 

הפסקה של שלוש שעות וחצי – שהוא מקדיש אותן למנוחתו, 
למשפחתו, להשתלמותו המקצועית – ישוב לעבודתו בּכֹח 

רענן. אנשי־עבודה כאלה יוכלו לפעול גדולות ונצורות... והאיש 
אשר יעבוד נוספות על שבע השעות, יקבל את עודף שכרו 

בכסף מזומן. ואחרי אשר כל צרכיו סופקו, ובני משפחתו אשר 
לא יוכלו לעבוד מתכלכלים ממוסדות־החסד אשר רוכזו שמה, 

הן יהיה בידו לחסוך לו מעט כסף... 

העבודה היתרה של שבע שעות היום לא תרבה משֹלש שעות 
ורק אחרי בדיקת הרופא... הנשים ההרות תהיינה חֹפשיות מכל 

עבודה ומזונות ינתנו להן בשפע. כי לעתיד לבוא דרושים לנו 
דורות חזקים... 

)ב"ז הרצל, מדינת היהודים, עמ' 60–61( 

שאלות
תארו במילים שלכם את יום העבודה הרצוי על פי החזון של הרצל. מלבד מספר שעות  1 .

העבודה ביום, אילו עוד זכויות עובדים מאפיינות את חברת המופת של הרצל?

בחזון של הרצל המדינה היא האחראית לקביעת תנאי העבודה של כל עובד. האם אתם  2 .
מסכימים עם עמדה זו? הסבירו.

קראו את הקטע הזה מתוך מדינת היהודים, וענו על השאלות:  3 .

אין לנו דגל, אך דרוש הוא לנו. ברצותנו לנהג אנשים רבים, עלינו להרים סמל 

מעל לראשיהם. משער אני לעצמי דגל לבן ובו שבעה כוכבי־זהב. השדה הלבן 

יסמל את החיים החדשים, הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות־הזהב אשר 

לעבודת יומנו. כי בשם העבודה ידגלו היהודים ההולכים אל הארץ החדשה. 
)ב"ז הרצל, מדינת היהודים, עמ' 92(

ציירו במחברת את הדגל שתיאר הרצל בחזונו. » 

מהם הסמלים המופיעים בדגל, ומה הם נועדו לסמל? » 

מדוע חשב הרצל שהדגל הזה צריך להיות דגלה הרשמי של חברת המופת שחזה? » 

מה, לדעתכם, הייתה תגובתו של הרצל אילו היה שומע את סיפורה של רונית המנקה,  4 .
כפי שתואר בפעילות הפתיחה?

תיבת טקסט: חוק לימוד חובה 

כל ילד בישראל מחויב על פי חוק 
להיות רשום במסגרת חינוכית מוכרת 

על ידי המדינה, מגן חובה ועד סיום 
כיתה י"ב, והלימוד במוסדות אלו 

הוא חינם. מטרת החוק ליצור שוויון 
הזדמנויות לכל ילדי המדינה, בלי 

קשר לרקע הכלכלי והחברתי שלהם, 
ולאפשר לכולם גישה לכל המקצועות 
בשוק העבודה. בניגוד ללימודים בבית 

הספר היסודי והתיכון, ההשכלה 
הגבוהה בישראל, באוניברסיטאות 

ובמכללות, אינה חינם, ואף שהמדינה 
מסבסדת את הלימודים במוסדות 

האלה, הסטודנטים נדרשים לשלם 
שכר לימוד בכל שנה.
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שוויון הזדמנויות

אחת הבעיות החברתיות הקשות השביקש הרצל לפתור הייתה הפערים הגדולים בין עשירים 
ולקדם את עצמו באמצעות  לעניים. הרצל הכיר בכך שכל אדם אחראי לדאוג לפרנסתו 
מאמצים, כישרון והשקעה, ועם זאת הוא גם סבר שבחברת מופת צריך להיות שוויון הזדמנויות, 
כלומר לכל אדם, עשיר או עני, צריכה להיות נקודת פתיחה שווה. בספר אלטנוילנד מבקרים 
פרידריך וקינגסקורט בעיר ירושלים, ואחד הפקידים שהם פוגשים באקראי מסביר להם על 

מערכת החינוך בחברה החדשה. 

כיצד יכולה מערכת החינוך בחברה מתוקנת להבטיח שיוויון הזדמנויות לכל אדם?

... תסביר לי בבקשה, מאיפה באו כל הילדים שאני רואה כאן על 
 הדשא?" 

לידם במדשאה שיחקו נערים מתבגרים במשחקים אנגליים: 
 הבנות שיחקו בטניס; הבנים – בקריקט ובכדורגל.

... "אלה תלמידים מאחד מבתי הספר שגובלים בגן. מביאים הנה 
כיתות שלמות, לפי התור, להתאמן במשחקי כדור. אנחנו רואים 

 בספורט ענף חשוב להתפתחות הנוער – לא פחות מלימודים.
"נראה לי שאלה ילדי עשירים, נכון?" שאל פרידריך. "הם לבושים 

 בבגדים יפים וכל כך מסודרים."
"לא אדוני!" ענה הפקיד. "אלה ילדים של אזרחים מכל שכבות 

האוכלוסייה. בבתי הספר אין הבדל בין הילדים – לא בביגוד 
ולא בשום דבר אחר – פרט להבדל בכישרון ובחריצות. החברה 

החדשה שלנו לא דוגלת בשוויוניות. כל אחד מקבל שכר לפי 
עמלו ופועלו. לא חיסלנו את התחרות, אבל תנאי הפתיחה שווים 

לכולם, כמו בתחרות ספורט. בחברה הישנה קרה לא אחת, 
שעסקה טובה העניקה לבניו ולבני בניו של איש עסקים את כל 
היתרונות של ההשכלה הגבוהה וחיים חסרי דאגה. לעומת זאת, 
צאצאים נענשו לעתים קרובות לא רק על חטאי אבותיהם, אלא 

גם על כישלונם בעסקים. משפחות שלמות התרוששו וירדו 
למעמד כל כך נמוך, עד שנדרשו להם כוחות על־אנושיים כדי 
לשוב ולזקוף קומה. אצלנו, הילדים לא זוכים מן ההפקר בגלל 

עסקי אבותיהם, אבל גם לא נענשים בגללם. אנחנו מעניקים 
לכל דור חדש אפשרות להתחיל מהתחלה. הלימודים בבתי 

הספר, החל מבית הספר היסודי ועד לאוניברסיטת ציון, אינם 
עולים כסף, והילדים נדרשים ללבוש תלבושת אחידה עד תום 

בחינות הבגרות בתיכון. הבדלים בין תלמידים, הנובעים מעושרם 
וממעמדם של הוריהם, לא נראו לנו ראויים, מבחינה מוסרית. 

זה משחית את כולם. הילדים העשירים נהיים שחצנים ועצלנים, 
וילדי העניים נעשים ממורמרים מגיל צעיר...

)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמ' 283( 
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מהו הקלקול שהפריע להרצל בחברה הישנה, וכיצד הוא ביקש לתקן אותו באמצעות  1 .
מערכת החינוך? )רמז: מה מאפיין את ילדי העשירים ואת ילדי העניים בחברה הישנה? 

מה מאפיין אותם בחברה החדשה?(

במה דומה הכלכלה המתוקנת שחזה הרצל לתחרות ספורט? הסבירו את תשובתכם. 2 .

האם מערכת החינוך בישראל, כפי שהיא מוכרת לכם, מקדמת שוויון הזדמנויות? נמקו  3 .
את תשובתכם.

שמירה על היחס השווה לעשירים ולעניים חשובה לא רק במערכת החינוך, אלא גם  4 .
במערכות חברתיות אחרות, כמו מערכת המשפט. קראו את הפסוק הבא: 

א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול, ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט  ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ֹלא ִתּשָׂ

ֲעִמיֶתָך .
 )ויקרא יט, טו(

מהי ההנחיה לשופטים המופיעה בפסוק זה, ואיזה מצב היא נועדה למנוע? » 

 « חשבו על מצבים אחרים שיש בהם חשש לאפליה לטובת העשירים או לטובת 
העניים, וכיצד אפשר למנוע אותה?

זאב זבוטינסקי )1880–1940(

מנהיג ציוני, סופר, משורר, ומגדולי 
ההוגים היהודים הליברליים בעת 

החדשה. ז'בוטינסקי היה ממחדשי 
הצבאיות העברית, ממקימי הגדוד 

העברי במלחמת העולם הראשונה, 
ממייסדי תנועת בית"ר, מייסדו של 

הארגון הצבאי הלוחם )אצ"ל( ומפקדו 
הראשון. למרות תפיסת עולמו 

החילונית, העמיד ז'בוטינסקי את התנ"ך 
בבסיס השיטה החברתית שעליה יש 
לבסס, לדעתו, את המדינה היהודית. 

ביטוח לאומי ומס בריאות

בסוף המאה ה־19 ובתחילת המאה 
ה־20 החלו מדינות המערב להקים 

חברות ביטוח מיוחדות שתפקידן 
להבטיח לאזרחים מקורות מימון 

למקרה שיהיו זקוקים לסכומי כסף 
גדולים. לדוגמה, הביטוח הלאומי 

ומס הבריאות הם שני מסים מיוחדים 
שמשלם כל אזרח בישראל, והם נועדו 
להבטיח לו תמיכה כלכלית אם יזדקק 

לחופשה ארוכה או לטיפולים יקרים, 
למשל במקרה של הריון ולידה, מחלה, 
נכות, פיטורין ואבטלה, אסון משפחתי 

וכדומה. מערכת הבריאות בישראל 
היא ציבורית – כל אדם חייב לשלם מס 

בריאות, וכל אדם זכאי לקבל טיפול 
רפואי הממומן באמצעות מס הבריאות 

שמשלמים כל האזרחים מדי חודש 
בחודשו )גם כשהם בריאים(. הביטוח 

הלאומי ומס הבריאות הם ביטויים 
מעשיים לרעיון שביטא ז'בוטינסקי 

שהמדינה אחראית לספק את צרכיו 
הבסיסיים של כל אדם, ושביכולתה 

לעשות כן באמצעות גביית מסים מכלל 
האזרחים. 
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"מינימום מספיק" 

כמו הרצל, עסקו גם הוגים ציוניים אחרים בהיבטים המגוונים של הכלכלה הרצויה במדינת 
היהודים. זאב ז'בוטינסקי טען שבחברת מופת צריכה המדינה לדאוג לצרכים הבסיסיים 

של כל אדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו. 

מהם הצרכים הבסיסיים של האדם, ומהי מחויבותה של המדינה בסיפוק צרכים אלו?

אני מצייר לעצמי שהדבר, שאנו מכנים אותו בשם "הצרכים 
האלמנטאריים" של אדם רגיל... כולל חמישה דברים: אוכל, 

דירה, בגדים, האפשרות לחנך את הילדים והאפשרות להתרפא 
במקרה של מחלה. בעברית אפשר לסמן דבר זה בקיצור: מזון 

– מעון – מלבוש – מורה – מרפא: "חמש פעמים מ"ם". ביחס 
לכל אחד מן הצרכים הללו קיים בכל מדינה ובכל תקופה 

מושג ידוע על מינימום מספיק. וחובתה של המדינה... צריכה 
להיות: כל אדם, שמודיע, שהוא דורש את "חמש המ"מין", צריך 
לקבל אותן. זהו הראשון משני החוקים "שלי". מכאן יש להסיק, 
שבידי המדינה צריכה להיות תמיד האפשרות לספק את חמש 
המ"מין לכל אותם האזרחים, שידרשו אותן. מאין תיטול אותן 

המדינה? התשובה על כך הוא החוק השני שלי: המדינה תיטול 
אותן בכוח מן האומה ממש כמו שהיא נוטלת כיום ִמסים 

אחרים ומכרחת בני אדם צעירים לעבוד בצבא. 

)זאב, ז'בוטינסקי, "הגאולה הסוציאלית", בתוך: כתבים, כרך רשימות, עמיחי, תל אביב, עמ' 297–298(

שאלות
מהם צרכיו הבסיסיים של כל אדם לפי זאב ז'בוטינסקי? 1 .

מהו "המינימום המספיק", לדעתכם, בכל אחד מהצרכים הללו? 2 .

מהי אחריות המדינה כלפי האזרחים, לפי הרצל ולפי ז'בוטינסקי?  3 .

כדי לספק את הצרכים המינימליים של העניים, המדינה נאלצת לגבות מסים גבוהים  4 .
מהעשירים. האם מסים אלו מוצדקים לדעתכם? נמקו את תשובתכם.
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משימה32
תלמידי ח'3 החליטו לכתוב עצומה ולדרוש שיפור בתנאי ההעסקה של רונית המנקה.

סייעו לכיתה ח'3 « לנסח את העצומה – היעזרו ברעיונות המובאים בדבריהם של הרצל 
וז'בוטינסקי.

לאור מה שלמדתם, למי, לדעתכם, צריכים תלמידי ח'3 « להפנות את דרישתם? האם 
עליהם לפנות למנהל בית הספר, או אולי לרשויות המדינה? מי אחראי לשמירת זכויותיו 
הבסיסיות של כל עובד? )האם כל עובד אחראי לעצמו? האם כל מעסיק אחראי לעובדיו? 

האם המדינה אחראית לכל העובדים?( 

האם אתם מכירים מקרים של העסקה פוגענית או בלתי הוגנת בסביבתכם הקרובה  » 
– בבית הספר, בחנויות או במקומות עבודה אחרים? אם כן, חשבו כיצד אפשר לסייע 

לעובדים שם לקבל את הזכויות המגיעות להם? 
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ירושלים 
הבנויה

רק
ופ

מבוא
בפרקים הקודמים עסקנו בכמה היבטים בחזונו של הרצל למדינת היהודים ולחברת 
ניסינו להבין מה הניע את הרצל לפעול להקמת מדינה לעם  המופת שתתקיים בה. 
היהודי, איזה לקח הוא ביקש ללמוד מהאנטישמיות ומה צריך להיות היחס לזרים בחברה 
שתקום, מה יהיה מקומה של הדת היהודית במדינה החדשה וכיצד אפשר לפתח כלכלה 

שוויונית מצד אחד ותחרותית מצד אחר. 

בפרק האחרון של הספר הרצל אמר... נראה כיצד ביטא הרצל כמה מרעיונותיו בתיאור 
ירושלים, בספר  ודוד ליטבק בעיר  שלו את ביקורם הבדיוני של פרידריך, קינגסקורט 
אלטנוילנד. הרצל העיד ביומנו שבביקורו בירושלים מצא את העיר חרבה ועלובה, ובכל 
זאת הוא האמין שאפשר לשקם אותה ולהפוך אותה לעיר מודרנית ושוקקת חיים, עיר 

שייושמו בה הרעיונות החברתיים והכלכליים שהוא האמין בהם הלכה למעשה. 

איזה תפקיד מיוחד יכול להיות, לדעתכם, לעיר ירושלים בחזון מדינת היהודים והחברה 
המתוקנת? 

פעילות פתיחה
נענה נשיא ארצות הברית בחיוב  גדולים,  לאחר חודשים של מאמצים דיפלומטיים 
להזמנת ראש ממשלת ישראל והסכים להגיע לביקור חטוף במדינת ישראל, בדרכו לאחת 
מהמדינות השכנות. ראש הממשלה הטיל על משרד החוץ את האחריות לקביעת לוח 
הזמנים של הביקור, שהיה, כאמור, מוגבל מאוד בזמן. שר החוץ ויועציו נדרשו להחליט 
היכן יבקר הנשיא האורח, ולשם כך היו צריכים לבחור עיר אחת בארץ שתייצג את החברה 
הישראלית. כמה יועצים טענו שהעיר תל אביב, בהיותה המרכז התרבותי והכלכלי של 
מדינת ישראל, היא המקום שראוי להראות לנשיא ארצות הברית; אחרים הציעו שהנשיא 
יבקר בעיר חיפה, שבה אפשר להראות לו כיצד יהודים וערבים יכולים לחיות יחד זה לצד 
זה בשלום ובשלווה; רעיון אחר היה להביא את הנשיא לאחת מעיירות הפיתוח בדרום, 
לשדרות או לאופקים; ואילו קבוצה קטנה של יועצים חשבה שכדאי לקחת את הנשיא 
דווקא לירושלים, משום שהיא מסמלת יותר מכול את זיקתו של עם ישראל לארץ ישראל, 

בהיותה המרכז הרוחני של העם היהודי ובירתה של מדינת ישראל.

לאן, לדעתכם, כדאי לקחת את נשיא ארצות הברית? הציגו את הנימוקים בעד ונגד כל 
אחת מן הערים שהוצעו.
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ירושלים

<<  בית המקדש

בעת העתיקה היה בית המקדש 
בירושלים המרכז הדתי והלאומי של 
העם היהודי. הכוהנים ששירתו בבית 

המקדש ניהלו בו סדרי פולחן מיוחדים 
והקריבו בו קורבנות; והסנהדרין 

הגדולה, שישבו בה 71 מחכמי ישראל 
והכריעו בסוגיות לאומיות, ישבה בבית 

המקדש אף היא, ב"לשכת הגזית". 
בשלושת הרגלים – פסח, שבועות 
וסוכות – נהגו יהודים רבים לעלות 

לירושלים מכל רחבי הארץ כדי לחגוג 
בבית המקדש ולהקריב בו קורבנות.

בית המקדש הראשון שבנה שלמה 
המלך מתואר בפירוט רב בספר 

מלכים א' )פרקים ו–ח(. לאחר שהבית 
הראשון נחרב )בשנת 586 לפנה"ס( 

ויהודים רבים הוגלו לבבל, שבו היהודים 
מהגלות ובנו אותו בשנית. בית המקדש 
השני נחרב בשנת 70 לספירה במהלך 

המרד הגדול של ממלכת יהודה 
בשלטון הרומי בארץ ישראל. השריד 

היחיד מבית המקדש הוא הקיר המכונה 
"הכותל המערבי", והוא נחשב לאתר 

המקודש ביותר לעם היהודי. 

אלטנוילנד תיאר הרצל את החזון שלו לעיר ירושלים דרך עינייהם של פרידריך  בספרו 
וקינגסקורט שהגיעו לעיר בחברתו של דוד ליטבק. על פי התיאור של הרצל, גיבורי הספר 
מבקרים בעיר המגלמת את חברת המופת שהקימו היהודים בארץ ישראל, עיר שיש בה 

שילוב של ישן וחדש, עיר שהיא סמל לשלום בין עמים רבים ודתות שונות. 

כיצד נראית עיר שהיא סמל לחברת מופת? » 
... מיריחו המשיכה החבורה להר הזיתים. ההר הקדום והנפלא 

הזה איפשר לה להשקיף ללא הפרעה על הנוף שמולו. הנוף 
היה אותו נוף – מקודש לאנושות, משופע בסמלים דתיים של 
עמים רבים מתקופות שונות – אבל עכשיו נתווסף אליו יסוד 

חדש, רב־עוצמה ומלא שמחה: החיים! ירושלים הפכה גוף 
אדיר, חי ונושם. ככל שניתן היה להתרשם מנקודת המבט הזאת, 
בחלקה העתיק שבין החומות, כמעט שלא חל שינוי. הם הבחינו 
בכנסיית הקבר, במסגד עומר ובכיפות והגגות הישנים, אבל גם 

בכמה בנייני פאר חדשים.

הם ראו מולם בניין חדש, נוצץ ורחב ידיים. זה היה ארמון 
השלום. שלווה גדולה נחה על העיר העתיקה.

מחוץ לחומות, הייתה התמונה שונה לגמרי. כאן הוקמו רבעים 
חדשים, הותקנה רכבת חשמלית עירונית, נסללו רחובות, ניטעו 

עצים, נשתלו מדשאות וגנים שהחיו את השכונות הצפופות 
ואת השדרות, נוסדו מוסדות לימוד וחינוך, נבנו בנייני מסחר 

ובתי מגורים מפוארים, ונפתחו מקומות בילוי. דוד קרא בשמות 
הבניינים שבלטו לעין. זאת הייתה מטרופולין בינלאומית – 

במושגיה של המאה העשרים.

... בעיר העתיקה כבר לא נותרו בית מגורים; כל המבנים 
שימשו למטרות צדקה או דת. היו שם אכסניות לעולי רגל, 

מוסדות קהילתיים, בתי חולים ומוסדות לחולים חשוכי מרפא. 
כל אלה שירתו את הנוצרים, את המוסלמים או את היהודים 
ועמדו זה לצד זה בשורה. על חלקת אדמה גדולה ומרובעת 

עמד ארמון השלום רב־הרושם, שאירח כנסים בינלאומיים של 
אוהבי שלום ושל אנשי מדע מכל התחומים. העיר העתיקה 

הייתה אתר בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים...

"...ארמון השלום הוא המרכז של המאמצים הבינלאומיים 
להקל את סבלם של האומללים בכל העולם. אם, למשל, 

אירע אסון במקום כלשהו – שריפה, שיטפון, רעב או מגיפה 
– מודיעים על כך במברק לארמון השלום. כאן תמיד אפשר 
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<<  כנסית הקבר ומסגר עומר

כנסיית הקבר היא כנסייה גדולה 
העומדת במקום שבו לפי רוב 

המסורות הנוצריות נצלב ישו, נקבר 
וקם לתחייה. הכנסייה נמצאת ברובע 
הנוצרי של העיר העתיקה בירושלים, 
בסופה של "ויה דולורוזה". מקום זה 

מזוהה עם גבעת הגולגולתא הנזכרת 
אּו ֶאל  ֲאֶשר ָבּ בברית החדשה: "ַוְיִהי ַכּ

ַהָמקֹום ַהִנְקָרא ָגְלגָֹתא, ַוִיְצְלבּו אֹתֹו 
ָשם" )הבשורה על פי לוקס כג, 33(. 

מאז המאה הרביעית לספירה כנסיית 
הקבר היא מוקד עלייה לרגל לצליינים 
מכל רחבי העולם, והיא נחשבת לאחת 

הכנסיות החשובות והקדושות ביותר 
בעולם.

מסגד עּומר הוא מסגד העומד 
בסמוך לכנסיית הקבר ברובע הנוצרי 
בירושלים. המסגד נבנה במקום שבו 

על פי המסורת המוסלמית התפלל 
הח'ליף עומר בן אל־ח'טאב, כובש 

ירושלים, כאשר ביקר בכנסיית הקבר. 
המבנה המקורי הוקם כנראה במאה 

העשירית לספירה, ושרד ממנו רק 
בסיס הצריח. צריח המסגד גבוה בכמה 
סנטימטרים מכיפתה של כנסיית הקבר 

הסמוכה, למען ידעו מיהו השליט.

למצוא מקורות מימון, משום שלא רק הבקשות מתנקזות 
אליו, אלא גם התרומות. מועצה קבועה, שחבריה נבחרים 

מבני האומות השונות, מפקחת על חלוקה הוגנת ושוויונית של 
התרומות. פונים אליה גם ממציאים, אמנים ומדענים שנזקקים 

לתמיכה כדי להשלים את עבודתם. הם באים לכאן בעקבות 
הפתגם המתנוסס מעל שער ארמון השלום: ... 'שום דבר אנושי 

אינו זר לי' ואם הם נמצאים ראויים, הם זוכים לעזרה בהתאם 
לאפשרויות..."

בית המקדש הוקם מחדש כי הגיע הזמן לכך... בהיכל הנהדר 
]של בית המקדש[ נשמעו קולות זמרה ונגינת כלי מיתר. 
הצלילים נגעו בנימי נפשו של פרידריך. זה היה מוזר; הם 

החזירו אותו לעבר הפרטי שלו ולימים רחוקים בהיסטוריה 
של עם ישראל. המתפללים סביבו נעו ומלמלו את מילות 

התפילה...

המחשבות הללו, שהיו רוויות בצלילי המנגינות העבריות, 
הבהירו לפתע לפרידריך את המשמעות של בית המקדש. 
בימי קדם, בתקופת מלכות שלמה, בית המקדש המעוטר 

בזהב ובאבנים יקרות היה סמל לעוצמה ולגאווה של ישראל. 
המקדש – על המתכות היקרות שלו ועל עצי הזית, הארז 

והברוש שמהם נבנה בסגנון הימים ההם – היה בגדר תאווה 
לעיניים. אבל לא על מבנה נראה לעין ונתפס בחושים, מפואר 
ככל שיהיה, שפכו היהודים דמעות במשך אלף ושמונה מאות 

שנים. לא על חורבות המבנה ההרוס בכו. בכי כזה לא היה 
אלא שטות. לא ולא; הם נאנחו על מה שהיה נסתר מן העין, 

אבל בא לידי ביטוי באבני בית המקדש. את הדבר הנסתר 
הזה פרידריך חש בבית המקדש שנבנה מחדש בירושלים. לבו 

התרחב והתמלא יראה. במקום הזה עומדים בני עמו העתיק 
של אלוהים ששבו לארצם, ונושאים את עיניהם אל הנסתר. 
הם עומדים כאן כפי שעמדו אבותיהם בימים עברו על הר 

המוריה... 

)ב"ז הרצל, אלנטנוילנד, עמ' 265–270(
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שאלות36
הרצל האמין שהעיר ירושלים צריכה לבטא שילוב בין ישן לחדש. 1 .

כיצד ביקש הרצל לשמר את אופייה המיושן של העיר ירושלים? » 

כיצד ביקש הרצל לחדש את העיר ירושלים? » 

מהם היחסים בין הדתות והעמים למיניהם בעיר ירושלים בחזון של הרצל?  2 .

לצד האתרים הקיימים ביקש הרצל להקים בירושלים שני בניינים חדשים: ארמון השלום  3 .
ובית המקדש. תארו את מראם החיצוני של שני המבנים, את הפעילות שהתרחשה בכל 

אחד מהם ואת המטרה שלשמה ביקש הרצל לבנות כל אחד מהם.

 : כך כתב הרצל ביומנו האישי בעת ביקורו היחיד בירושלים בשנת 1897. 4

ביקרנו ליד הכותל המערבי. לא קם בי רגש עמוק, מפני הקבצנות המכוערת, 

העלובה והערמומית השולטת כאן. כזאת ראינו למצער בהיותנו שם אתמול, 

בשעות הערב, והיום בשעות הבוקר... 

 « הסבירו כיצד חש הרצל לאחר ביקורו הראשון בכותל המערבי. כיצד, לדעתכם, 
השפיעה עליו התחושה הזאת?

<< הנביא ישעיהו

ישעיהו בן אמוץ היה מגדולי הנביאים 
שחיו בממלכת יהודה בתקופת בית 

ראשון, ונבואותיו מקובצות באחד 
מספרי התנ"ך הקרוי על שמו. כמה מן 
הרעיונות שביטא ישעיהו בנבואותיו היו 
מקוריים ומהפכניים במיוחד. בין היתר 

הוא טען שצדק החברתי חשוב יותר 
מהפולחן הדתי ושיש לשאוף לשלום 

בין כל עמי העולם. רעיונות אלו וסגנון 
הכתיבה מעורר ההשראה שלו עשו את 
הנביא ישעיהו לאחד הנביאים האהודים 

ביותר בעת החדשה.
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סיור וירטואלי 
בירושלים

הביטו בתצלומים מהעיר ירושלים ונסו לזהות מה נראה בכל אחד מהם. 

דונו בכיתה בשאלה: האם חזונו של הרצל לעיר ירושלים התגשם? «
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<< הנביא ישעיהו38

ישעיהו בן אמוץ היה מגדולי הנביאים 
שחיו בממלכת יהודה בתקופת בית 

ראשון, ונבואותיו מקובצות באחד 
מספרי התנ"ך הקרוי על שמו. כמה מן 
הרעיונות שביטא ישעיהו בנבואותיו היו 
מקוריים ומהפכניים במיוחד. בין היתר 

הוא טען שצדק החברתי חשוב יותר 
מהפולחן הדתי ושיש לשאוף לשלום 

בין כל עמי העולם. רעיונות אלו וסגנון 
הכתיבה מעורר ההשראה שלו עשו את 
הנביא ישעיהו לאחד הנביאים האהודים 

ביותר בעת החדשה.

<< אור לגויים

אחד הדיונים החשובים ביותר 
שהתנהלו בין ההוגים היהודים בעת 

החדשה, היה הניסיון להגדיר את 
תפקידו של עם ישראל בתוך משפחת 

העמים. חלק מן ההוגים האמינו כי 
עם ישראל אינו שונה במהותו מעמים 
אחרים, ואילו אחרים חשבו כי על עם 

ישראל מוטלת אחריות מיוחדת. הוגים 
אלו טענו כי העם היהודי יכול להיות 

מקור להשראה ליתר העמים ולהוביל 
אותם לקראת עתיד טוב יותר. לצורך 

ביסוס טענה זו, הסתמכו ההוגים הללו 
גם על הנביא ישעיהו, שאמר שעם 

ישראל צריך להיות אור לגויים, ולהאיר 
בעבורם את הדרך קדימה, לעתיד טוב 

יותר: קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך, ּוְכבֹוד ה' 
ָעַלִיְך ָזָרח. ִּכי ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ 
ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים, ְוָעַלִיְך ִיְזַרח יה' ּוְכבֹודֹו 

ָעַלִיְך ֵיָרֶאה. ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך, ּוְמָלִכים 
ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך. )ישעיהו ס, א–ג(

חזון אחרית הימים

הרצל לא היה הראשון שהאמין שירושלים יכולה להפוך לסמל של שלום ואחווה באמצעות 
מוסדות בעלי אופי בין־לאומי שיקומו בה. אחד ממקורות ההשראה העיקריים של הרצל 
לחזונו לעיר ירושלים הוא נבואת אחרית הימים של ישעיהו. כמו הרצל, גם ישעיהו ראה 

בעיר ירושלים סמל לתיקון החברה האנושית כולה. 

א  ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ
ִמְּגָבעֹות, ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו 

ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה 
ם. ְוָׁשַפט ֵּבין  ְּבאְֹרחָֹתיו, ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ

ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים, ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.  ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיּשָׂ

)ישעיהו ב, ב–ד(

שאלות
מה תפקידה של העיר ירושלים בחזון של ישעיהו, מה תפקידה בחזון של הרצל ומה  1 .

משותף לשני החזונות?

פסוקים אלו חקוקים בחזית בניין האומות המאוחדות )האו"ם( בניו יורק. מדוע לדעתכם  2 .
נבחרו פסוקים אלו לייצג את ארגון האו"ם?

קראו את דבריו של זאב ז'בוטינסקי:  3 .

... כל אדם, כל קבוצה וכל עם, מרגישים עצמם חדורים תחושת שליחות לשנות 

את העולם, לבנותו מחדש על יסודות של צדק... הציונות טוענת לא רק לצורך 

בניית מולדת למען העם היהודי המעּוֶנה, שהרי בכך נוגע הדבר לעם אחד 

בלבד; מדובר בהצגה לפני העולם כולו דגם – מופת למשטר־מדינה צודק, "כי 

מציון תצא תורה"... עיניכם הרואות, ידידי! אני מאמין ומשוכנע, כי תוך זמן 

קצר... תיברא או תימצא תכנית חדשה לתיקון העולם...
)ז'בוטינסקי, נאום בוורשה, 1936, תרגום מיידיש(

      לדעתכם, האם עם ישראל ומדינת ישראל היום הם "אור לגויים", כפי שחזו ישעיהו, הרצל 
וז'בוטינסקי? בתשובתכם הזכירו גם את הנושאים שעלו בפרקים הקודמים:

"אם תרצו אין זו אגדה": מחלום למציאות. » 

היחס לזר: קבלת האחר. » 

כלכלה מתוקנת: זכויות עובדים וצמצום הפערים בין עשירים לעניים. » 
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מגילת העצמאות

1948, הכריז דוד בן־גוריון על הקמתה של מדינת  14 במאי  ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 
ישראל. "מגילת העצמאות" הוא כינוי למסמך שקרא בן־גוריון בטקס שנערך במוזאון תל 
אביב, ושהתפרסם לאחר מכן בשם "הכרזה על הקמת מדינת ישראל". מגילת העצמאות 
מזכירה את הזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל, סוקרת את התהליך 
שהוביל להקמת המדינה, מצהירה על העקרונות שהמדינה תהייה מבוססת עליהם 

ומבטיחה זכויות וחירויות לכל תושביה ואזרחיה. 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; 
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה 

על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי 
ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה 

בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה 

נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

)מגילת העצמאות, "פסקת העקרונות"(

 « השוו בין פסקה זו ממגילת העצמאות לחזונם של הרצל ושל ישעיהו לעיר ירושלים 
ולעם היהודי: מה משותף לכל המקורות האלה ובמה הם שונים זה מזה?

משימה
כתבו מכתב להרצל ודווחו לו על מדינת היהודים בימינו. במכתבכם השוו את חזונו של הרצל 
לחברה מתוקנת למציאות במדינת ישראל היום מבחינות שונות. הקפידו לכלול במכתב 

דיווחים שישמחו את הרצל, וגם לציין ליקויים בחברה, שמהם הוא עלול להתאכזב. 

בסוף המכתב הוסיפו פסקה קצרה שתתאר את החזון האישי שלכם וציינו במה דומה החזון 
שלכם לחזונו של הרצל ובמה הוא שונה ממנו. 

כתבו גם כיצד תוכלו לממש את החזון האישי שלכם בסביבתכם הקרובה – בביתכם, בבית 
הספר ובמקום מגוריכם. 


