
מבשרי הציונות 



קלישרהרב צבי 

קלישרהרב צבי : שם

1874–1975:חי בין השנים

המזרחיתפרוסיה : מקום מגורים

"דרישת ציון": ספר מרכזי

דתית מעשית: סוג הציונות



הרב יהודה חי אלקלעי

הרב יהודה חי אלקלעי: שם

1798-1878: חי בין השנים

–סארייבו:  מקום מגורים
למד בנעוריו בירושלים, בוסניה

"מנחת יהודה": ספר מרכזי

דתית מדינית: סוג הציונות



משה הס
משה הס: שם

1812-1875:חי בין השנים

גרמניה: מקום מגורים

רומי  ": ספר מרכזי
"וירושלים

,  נולד למשפחה דתית: תולדותיו
בנעוריו התבולל והתכחש לעמו ולאחר  

(.לא היה דתי)שנים חזר לעמו 

סוציאליסטית: סוג הציונות



רעיונות-הרב צבי קלישר 

רעיונות מרכזיים 

?על מה חולמים

–דרך הטבע 

עם ישראל יעלה 
לארץ ישראל

גאולה–דרך ניסית 

בחסדי  התלוייה
שמיים

פתרון לאומי בארץ  
ישראל

עצמאות מדינית  
בארץ ישראל

לעם ישראל הזכות 
לעצמאות כמו 
למדינות אירופה



הצעות מעשיות–הרב צבי קלישר 

הצעות מעשיות

ארץ  "הקמת קרן 
"נושבת

קרן לרכישת אדמות 
בארץ ישראל  

באמצעות נדבנים  
' לדוג–מאירופה

מונטיפיורי

הקמת התיישבות  
העולים -חקלאית  

לארץ יעבדו בארץ 
ויפרנסו את עצמם

הכשרת שומרים
שומרים שישמרו על  
היישוב היהודי בארץ

הקמת בית ספר  
לחקלאות



רעיונות-הרב יהודה אלקלעי

רעיונות מרכזיים

–תהליך הגאולה 
שני שלבים

הגאולה הטבעית 
תזרז את הגאולה  

המשיחית

–דרך הטבע 

עם ישראל יעלה 
לארץ ישראל

–גאולה משיחית
התלוייהגאולה 

בחסדי שמיים

–עזרה מהמעצמות 
הגדולותהמדינות

רצה לעורר את 
המדינות הגדולות 
לעזור לעם ישראל  

לשוב לארצו

זרה  ח–" תשובה"
בתשובה ושיבה  

לארץ ישראל
–חזרה בתשובה 



הצעות מעשיות-הרב יהודה אלקלעי

הצעות מעשיות

בחירת מנהיגים

פנייה למעצמות אירופה

ביקש לעורר את מדינות  
אירופה כדי להשפיע על 

בארץ העותומניהשלטון 
לאשר עליית יהודים 

לארץ

הלשון העברית
הגאולה חייבת 

להתבסס גם על לשון 
העברית-משותפת 

קרן לאומית לגאולת  
אדמות

קרן שתגייס כספים  
לרכישת אדמות בארץ  

ישראל



רעיונות-משה הס 

–רעיונות מרכזיים 

?על מה חולמים

פתרון לאומי בארץ  
ישראל

זכותו של העם היהודי 
לחזור לארצו

אחדות העם היהודי
! היהודים הם אומה

בעלי עבר משותף  
וערכים משותפים

חזרה לעם ישראל  
ולמולדת

התנגד ליהודים 
המתבוללים וטען 

שהאמנציפציה היא 
אשליה



הצעות מעשיות–משה הס 

הצעות מעשיות

הקמת חברה  
להתיישבות יהודית

תמך ברעיון של הרב  
לקניית קרקעות  קלישר

בארץ

הקמת מדינה יהודית  
סוציאליסטית

מדינה יהודית בארץ  
ישראל המבוססת על 
שוויון מעמדות ושוויון  

חברתי כלכלי

פנייה למעצמות 
אירופה

תמך ברעיון הרב  
אלקלעי


