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 הקמתה וחוזה הציונית התנועה מייסד הרצל, זאב בנימין
 בבגרותו והפך בהונגריה 1860 בשנת נולד יהודית, שלמדינה

 היהודים לבעיית הרצל נחשף דרייפוס משפט בעקבות וסופר. עיתונאי למשפטן,
 לחזור היהודים על בגולה. יהודיים חיים להמשך סיכוי אין עם. הם היהודים שעיקריה: הציונית, תורתו את וגיבש

באירופה. המדינות ובהסכמת חוקית בדרך ריבונית יהודית מדינה בה ולהקים כעם, לארץ־ישראל
 את בה נשא והרצל התפוצות, מכל היהודים של הראשונה האסיפה הייתה זו שבשוויץ. בבזל הראשון הציוני הקונגרס את כינס 1897ב־

 הציונות. מטרות הוגדרו שבה בזל", "תוכנית ונוסחה העולמית הציונית ההסתדרות להקמת היסודות הונחו זה בקונגרס הפתיחה. נאום
 משפחתו בני וגופות גופתו את להעלות בקש בצוואתו המדינה. הקמת את לראות שזכה מבלי בווינה ונקבר 1904 בשנת נפטר הרצל
 הרצל זאב בנימין חוק נחקק 2004 בשנת הרצל. בהר ונקברו לירושלים עצמותיו הועברו 1949 באוגוסט המדינה. לכשתקום לארץ

ופועלו. מורשתו חזונו, את לדורות להנחיל שמטרתו
שמו. על הקרוי רחוב למצוא ניתן עיר בכל וכמעט שמו על קרויים הארץ ברחבי רבים ספר בתי

 להולדתו. שנים 100 במלאות 1960 בשנת נחנך המרכז לקברו. בסמיכות הרצל הר על נמצא והוא המרכזי ההנצחה מפעל הוא הרצל: מרכז
 על וטכנולוגיים, אורקוליים באמצעים שימוש תוך המספר, ומודרני צעיר בעיצוב לימודי מרכז זהו והורחב. המוזיאון חודש 2005 בשנת
וכמנהיג. כאדם הרצל של דמותו

 מפעל תחילת הוא חולדה יער שמו. על בית ובמרכזו לזכרו יער חולדה באזור לנטוע הוחלט הרצל של מותו לאחר הרצל: ובית חולדה יער
האתר. בתולדות פרקים המתארים מיצגים סביבו והוקמו הרצל בית שוקם 1996 בשנת קק״ל. של היעור

 של דמותו .i960 בשנת כעיר והוכרזה 1924 בשנת כמושבה נוסדה המדינה, חוזה של שמו על הקרויה לרעננה השכנה העיר הרצליה:
 שבעה לשם מתחת העיר. שם ובראשו תכלת בצבע מגן היה הראשון העיר סמל הסירה. מצומת לעיר בכניסה הבריכה על מתנוססת הרצל

 גבעת ראשונים, בית מוזיאון בהם: לבקר שכדאי בעיר אתרים הרצל. שהציע העבודה שעות שבע של לחזון כסמל זהב דמוי בצבע כוכבים
 הרצליה, פארק "יד-לבנים׳/ ובית עכשווית לאמנות הרצליה מוזיאון הנופלים, לזכר והאנדרטה בן־שפר גן לזכרם, והגלעד המייסדים

שלאורכם. והטיילת היפים החופים אפולוניה, לאומי גן סידני־עלי, מסגד המרינה,
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