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 עיתונותב

בהר הרצל. האירוע אורגן על ידי המועצה הציונית והשתתפו בו הסליחות ביקרו תושבי באר טוביה  לרגל אירוע

 1מרכז הרצל.מהמועצה הציונית ומסתדרות הציונית העולמית, הבכירים מה

ר מרכז הרצל בהסתדרות "יו הודו ,לאומי במרכז ומוזיאון הרצלהשירות ה ובני לפעילות בנותלרגל ציון עשור 

וציינו את חשיבות  לבנות ובני השירות הלאומי ל השירות הלאומי ראובן פינסקי"מנכור עליזה לביא "הציונית ד

 2.תרומתן ומלאכתן לחברה הישראלית ולציונות

היא שמה דגש על . החזון הציוניאת  לשיח הציבוריות ר עליזה לביא להעל"קראה ד לקראת כנס הרצל הראשון

יש לתת , לדעתה. מתוכנית הלימודים מוכמעט ונעל מורשתו וחזונו, כך שבמערכת החינוך הנושא של הרצל

וישרתו , קורסי יסוד שיעסקו בתחומים אלו יתרמו לדיאלוג שנדחק ולהעשרת השיח..." מקום מרכזי לציונות

   3".יצירת חברה ערכית יותר –את בניית הקומה השנייה בחזונו של הרצל 

המתקיים בהר הרצל. בין הנוכחים:  "לציונות עכשווית 1-כנס הרצל ה"ל פורסמה הזמנה בעיתונים המובילים

 5כמו גם פקידים בכירים ממוסדות הציוניים השונים. 4,הנשיא ריבלין וסנטור אמריקני ג'ו ליברמן

בקיבוץ חולדה נחנך בית הרצל המחודש )מרכז רעיוני חינוכי המציין את חזונו ופועלו של חוזה המדינה מאז 

ציינה כי "המועצה רואה את בית הרצל כמקום מרכזי באזור ומצפה  ,רותם ידלין ,(. ראשת המועצה40-שנות ה

 6ויות לקהילת חולדה ולקהילת גזר כולה".כי הבית יתמלא בפעיל

אודות הנצחה בשמות רחובות בשנים האחרונות התייחס פרופ' מעוז עזריהו למגמות הצפויות בעתיד בכתבה 

הקרוב בנושא. בין היתר טען, כי "ז'בוטינסקי, בן גוריון והרצל, קרי דמויות ציוניות או פוליטיקאים שנפטרו, 

 7אמנים לא". כבר הונצחו בערים רבות.
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