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טעימות
הוראות למנחה:

לפניך ציטוטים של הרצל המתייחסים לחזון המדינה העתידית.
חשוב על שאלות אקטואליות ומאתגרות המתאימות לקהל איתו אתה דן 

בדילמות הללו.
מספר המשתתפים בכל דיון/כרטיסייה הוא עד 10 משתתפים.

צרף שאלה לכל נושא/כרטיסייה.
דון עם הקבוצה על השאלה שצירפת – כל דיון יארך עד 15 דקות בלבד.

הבא לידיעת המשתתפים את העובדה הבאה:
– לא היתה באף מדינה   1902 ·  כאשר הרצל כתב את הדברים בשנת 
זכות הצבעה לנשים, לא דיברו עברית, שעות העבודה ביום עבודה היו 
רבות ונעשו על ידי גברים )נשים לא יצאו מחוץ לבית כמעט(, לא היה 

מושג של שירות לאומי ומעטים ביותר למדו בכלל בבתי ספר.
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עבודה
לפניך ציטוט של הרצל העוסק בשעות העבודה כפי שראוי שיהיו במדינת המופת אותה ראה 

לנגד עיניו. 

"יום העבודה הרגיל הוא יום שבע שעות! אין זאת אומרת כי רק שבע שעות ביום ייגדעו עצים, 
תיחפר אדמה, תוסענה אבנים... בקיצור, תעשינה כל מאה המלאכות. לא. יעבדו 14 שעות , אבל 
יום שבע השעות. הוא מאפשר 14 שעות  גדודי העבודה יחליפו אלה את אלה כל 3.5 שעות... 
עבודה כלליות  - יותר מזה לא ניתן לדחוס ליום אחד.  אני גם משוכנע שיום שבע השעות בוא 

בר ביצוע בהחלט..." 
)הרצל, מדינת היהודים"   ע"מ 43(

בעזרת השאלות המנחות המצורפות ניתן ליצור דיון מרתק עם המשתתפים:
קרא את הציטוט בקול רם, בקש מהמשתתפים להסביר מה הם מבינים מהציטוט?  •

•  שאל את המשתתפים מדוע לדעתם, הרצל מייחס חשיבות כה רבה לעניין שעות העבודה? מה 
צריך/ יכול לעשות  האדם בארבע עשרה השעות הפנויות שנותרו לו ביממה? האם הרעיון של 
יום עבודה בן 7 שעות בלבד הוא ביטוי לעצלות שעלולה לפגוע בכלכלת המדינה, או החלטה 

שיש לה השפעה חיובית על החברה? למה?/ נמק
•  קרא את הטקסט המצורף  עם המשתתפים בקול רם, שאל אותם מה הם יודעים על שעות 
העבודה בישראל היום? האם המצב מוצא חן בעיניהם, אם כן, מדוע? אם לא, מדוע? במידה 

והם היו יכולים לשנות את כמות שעות העבודה המקובלת היום, מה הם היו משנים ולמה?

"בתקופתו של הרצל עבד הפועל בממוצע 12 – 14 שעות. ב- 1919 יצא "ארגון העבודה הבינלאומי". 
בקריאה לצמצום ל- 8 שעות יומיות. היום, עובד הגבר הישראלי הממוצע 8 שעות ביום,  מעט 

מעל הממוצע העולמי. "
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שפה
לפניך ציטוט של הרצל העוסק בנושא השפה כפי שראוי שיהיה במדינת המופת אותה ראה 

לנגד עיניו. 

"אולי יחשוב מישהו, שיהיה בכך משום קושי, שאין לנו עוד שפה משותפת. הרי איננו יכולים 
לדבר זה עם זה עברית. מי מאתנו יודע עברית במידה מספקת, כדי לבקש בשפה זו כרטיס רכבת? 
זה לא קיים... כל אחד יחזיק בשפתו שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו... אנו נישאר גם "שם" 
מה שהננו עתה, כשם שלעולם לא נחדל לאהוב מתוך צער וגעגועים את ארצות מולדתנו שמהן 
גורשנו... השפה השימושית ביותר בתקשורת הכללית תהיה מאליה, ללא כפיה לשפה הראשית. 
אכן קהיליית העם שלנו היא יחידה ומיחדת במינה. בעצם אנו מזהים עצמנו כמשתייכים יחד רק 

עוד לפי אמונת אבותינו..." 
)הרצל, מדינת היהודים, עמ' 26(. 

קרא את הציטוט עם המשתתפים בקול רם, בקש מהם להסביר מה הם מבינים מהציטוט?  •
•  הרצל לא האמין בתחיית השפה העברית, אך ראה בדמיונו תחייה של תרבות עברית מקורית 
לצד שגשוג התרבות האירופאית בארץ. מדוע הייתה התרבות היהודית כה חשובה להרצל? 
כיצד משתמשים  ורואה  ישראל  למדינת  היום  מגיע  היה  הרצל  אם  האירופאית?  זו  ומדוע 

בשפה העברית בכל מקום, מה לדעתך הוא היה חושב? 
•  במדינת ישראל של היום השפה הרשמית היא עברית. נושא חידוש השפה היה מורכב מאוד 
והצריך התאמה של שפה תנ"כית לשפה מדוברת והמצאה של אינספור מילים ומונחים שלא 
היו קיימים. רוב היהודים שעלו לארץ היו צריכים ללמוד את השפה מהתחלה, עניין לא פשוט 
כוח  יש  לשפה  האם  השפה?  להתחדשות  השאיפה  בעינינו  מייצגת  מה  למבוגרים.  בעיקר 

מאחד? האם המשתתפים מכירים באופן אישי עולים שהיו צריכים ללמוד עברית? 
האם שפה היא מרכיב תרבותי? כיצד לדעתך הייתה נראית התרבות הישראלית ללא העברית?  •
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מעמד האישה
ולהיבחר מובנות  זכויות מלא...זכות הנשים לבחור  "...בחברה החדשה שלנו לנשים יש שיוויון 
מאליהן. הן עבדו יחד אתנו בבניית המוסדות...ובכן, ככה זה גם עם זכות הנשים לבחור ולהיבחר 

בחברה החדשה שלנו." )הרצל, אלטנוילנד, 1902(

קרא את הציטוט בקול רם, בקש מהמשתתפים להסביר מה הם מבינים מהציטוט?  •
•  המאבק העולמי למתן זכויות הצבעה לנשים החל בשנת-1848 ונחל הצלחה מוגבלת ביותר 
בתחילתו. המדינה הריבונית הראשונה שהעניקה זכות זו הייתה ניו-זילנד, ב-1893. באנגליה 
הוענקה ב-1918 זכות בחירה לנשים נשואות מעל גיל 30, וב-1928 הוענקה זכות בחירה והצבעה 
מלאה. בארה"ב זכות זו הוענקה ב-1920 ובצרפת ב-1944, ובשוויץ רק ב-1971. בתנועה הציונית 
מתחילתה נשים היו שותפות מלאות. רה"מ גולדה מאיר שקבורה בהר הרצל, הייתה האישה 

השלישית בעולם שעמדה בראש מדינה.
•  שאל את המשתתפים מהו לדעתם  המצב הנוכחי של הנשים בישראל? האם חזונו של הרצל 
בנושא זה התגשם? האם יש משהו שהם היו רוצים לשנות על מנת לקדם את נושא השוויון 
בין גברים לנשים או שהמצב כפי שהוא היום אינו זקוק לשיפור? האם הם מכירים אישה 

חשובה בתולדות התנועה הציונית? מיהי ומהי תרומתה לעם/ למדינה?
•  האם אצלך בבית יש שוויון בין הנשים לגברים? )בתפקידים/ בשכר/ בחינוך/ בציפיות/ ביחס( 

האם בבית שתקים אתה, תרצה לקיים את אותו מודל או ליצור אחד אחר?
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שירות לאומי
"..... את כח האדם הטיפולי אנחנו מספקים באמצעות מערכת חובות שמוטלות על החברים. כל 
אנשי החברה החדשה, גברים ונשים, חייבים להקדיש שנתיים מחייהם לשירות הציבור, בדרך 

כלל בין גיל שמונה עשרה לעשרים, לאחר סיום הלימודים. חובת השירות הציבורי מעניקה לנו 
מאגר בלתי נדלה של כח אדם, שמופנה לכל המוסדות והמשרות שתועלתן הציבורית הוכרה 

על ידי החברה. ניהול המוסדות ומקומות העבודה מופקד בידי פקידים בשכר."
)הרצל, אלטנוילנד, עמ' 56(. 

•  קרא את הציטוט בקול רם, בקש מהמשתתפים להסביר מה הם מבינים מהציטוט?
•  האם חברה בעלת חובת התנדבות לשירות לאומי היא שונה מחברה שאין בה חובה כזו? איזה 

אופנים/ מסלולים של נתינה לחברה היינו בוחרים לקדם? 
האם אדם שמשרת שירות לאומי רק נותן לחברה או שהוא גם מקבל מהשירות משהו?  •

•  האם הם מכירים אנשים שמשרתים בשירות לאומי? אם כן, באילו תפקידים? מה הם שומעים 
על חווית השירות של אותו אדם?

לו יכולת לבחור בין שירות לאומי לצבאי, מה היית בוחר? למה?  •
•  לו יכולת לבחור בשירות לאומי, באיזה מסלול היית בוחר? )חינוך/ בריאות/ רווחה/ חברה/ 

בטחון פנים/ אחר( למה?
האם לדעתך יש לחייב כל בוגר תיכון ישראלי שאינו משרת בצבא לעשות שירות לאומי?  •

האם לדעתך יש לאפשר לכל בוגר תיכון לבחור בין שירות צבאי ללאומי?  •
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חינוך
"בבתי הספר אין הבדל בין הילדים – לא בביגוד ולא בשום דבר אחר, פרט להבדלים בכישרון 
ובחריצות. החברה החדשה שלנו לא דוגלת בשוויוניות. כל אחד מקבל שכר לפי עמלו ופועלו. 
לא חיסלנו את התחרות אבל תנאי הפתיחה שווים לכולם... כולם שווים בנקודת המוצא, אבל 

לא בסיום... אנחנו מעניקים לכל דור חדש אפשרות להתחיל מהתחלה. הלימודים בבתי הספר, 
החל מבתי הספר היסודי ועד לאוניברסיטת ציון, אינם עולים כסף והילדים נדרשים ללבוש 

תלבושת אחידה עד תום בחינות הבגרות בתיכון." 
)הרצל, אלטנוילנד, עמ' 112(.

מה פירוש השורה "כל אחד מקבל שכר לפי עמלו ופועלו"?  •
מדוע לדעתכם נושא החינוך היה חשוב מאוד להרצל?  •

•  מדוע הרצל מתעקש על תלבושת אחידה לתלמידים? מהם היתרונות של תלבושות אחידה 
ומהם החסרונות? מה הכלל ביחס לתלבושת אחידה בבית הספר בו אתם לומדים או מלמדים 

במסגרת שנת השרות? האם הייתם משנים את הנהוג בבית ספרכם, מדוע?
•  למה הכוונה בשורה של הרצל- כולם שווים בנקודת המוצא, אבל לא בסיום...?

האם אפשר לומר שמערכת החינוך בישראל אכן כזו? האם עליה לשאוף להיות כזו?  •
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