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מבוא

מדריך זה נועד ללוות את ההוראה המבוססת על הספר 'המאבק על הרוח: לאום מקדש 

ו' בבית הספר הממלכתי דתי. ספר הלימוד  וספר' מסדרת 'שורשים', המיועד לכיתה 

מקורות  של  עצמאי  חקר  על  המתבססת  בכיתה,  וחווייתית  פעילה  ללמידה  מובנה 

היסטוריים, חידות מאתגרות ואף משחקים. בספר הקפדנו שלא לכתוב הצעות לעבודה 

עוקבים  כאשר  בכיתה,  להיווצר  שעשויה  מלאכותית  מאווירה  להימנע  כדי  כיתתית, 

אחר 'הוראות הלמידה' שבספר. אם כן, במדריך זה מושם דגש על אופן העבודה עם 

בספר  אם  למשל,  סביבו.  לפעילות  שונות  הצעות  של  סדרה  באמצעות  בכיתה,  הספר 

מופיעה חידה מאתגרת המזמנת דיון משמעותי, במדריך תוצג כאפשרות למורה הנחיה 

כיצד ניתן לערוך דיון ספונטני סביבה. 

על מנת שהמדריך יהיה שימושי למורה הוא כתוב באופן מתומצת ככל האפשר. לכל פרק 

יוחדו מספר סעיפים קצרים המציגים בקצרה את מוקד הלמידה של הפרק )להלן: 'על 

הפרק'(, הצעות לפעילות סביבו, ורשימה קצרה של הפניות לחומרים נוספים מומלצים 

להרחבה. השתדלנו לגוון במקורות המוצעים למורה, מתוך הכרה בלוח הזמנים הצפוף 

של המורים, ולהציע מקורות שיש גישה קלה אליהם ברשת, וכן מקורות לצפייה ובפרט 

להאזנה )פודקאסט שנכתב בידי מומחים בתחום, ומקל על האזנה והתכוננות לקראת 

הוראת החומר, בכל זמן ומקום(.

והצעה לאופן  בו;  לייעל את השימוש  כולו, במטרה  יוצג בקצרה מבנה הספר  במבוא 

הלמידה במבט־על לאורך השנה.

על מבנה הספר

מגוונים  מידע  וממקורות  יחסי,  באופן  ומתומצת  הספר מורכב מטקסט מרכזי, קצר 

– להלן(, מקורות  'הזמנה למחקר'  )רובם במסגרת של  בני התקופה  נלווים: מקורות 

מאוחרים התורמים לחשיבה אודות הנושא )במתכונת של 'הזמנה לדיון ולמחשבה'(, 

תמונות, מפות ומידע נוסף כהעשרה. מבנה תוכן זה מסייע לתלמיד לראות את היער 

לעושר  זאת להתוודע  ולצד  להכיר את המוקד של התיאור ההיסטורי,  מבין העצים: 

של המידע הקיים לגבי התקופה. במידע הנלווה לטקסט המרכזי הושם דגש גם על חיי 

היומיום ועל קבוצות שלרוב עוברות מתחת לרדאר של לומדי ההיסטוריה.
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מתוך שאיפה שהתלמיד ייפגש עם ההיסטוריה באופן בלתי אמצעי ויבין את עושרם של 

המקורות הארכאולוגיים, לא נעזרנו במקורות ויזואליים מאוחרים )כאיורים של דורות 

מאוחרים יותר, הדמיות וכדומה(, אלא השתמשנו כמעט אך ורק במקורות בני התקופה. 

כדי להעשיר את ההיבט הוויזואלי שבספר, הסיפור ההיסטורי מלווה באיורים רבים, 

חלקם הומוריסטיים, המעוררים עניין בטקסט ומחפים על מקומות שבהם לא נמצאו 

מספיק ממצאים חומריים.

עזרים מובנים בספר

כחלק מתפיסה כוללת של ההיסטוריה כתחום דעת שלו נדרשות מיומנויות ייחודיות, 

בספר מובנים עזרים בסיסיים המיועדים להקניית הבנה רחבה יותר של ההיסטוריה:

ציר זמן מובנה על הדף: בצידה השמאלי של כל כפולה מופיע ציר זמן מאויר. ציר   
 זמן זה מציג 

באופן מינימליסטי את תולדות העם היהודי המשולבים בתולדות העמים, מיום 

יציאת העם לדרכו כאומה עצמאית, ביציאתו ממצרים. כדי שלא להכביד על הקורא 

הציר מיוצג באמצעים ויזואליים מינימליים, כאשר כל שנתה מייצגת עשור. האזור 

שבו עוסקת החטיבה מודגש – ובכך יש ייצוג ויזואלי מתמיד למקצב ההיסטורי )מה 

שלעתים קרובות חסר ללומדי ההיסטוריה(.

בפתח כל חטיבה יש פירוט של האירועים המרכזיים, היוצאים מהמוקד המסומן על 

הציר. בפתחי החטיבות יש אף תיארוך על גבי הציר )לאורך הפרקים לא הכנסנו תיארוך 

על מנת שלא להעמיס פרטים על הדף(. בפתח החטיבה הראשונה )עמ' 9( יש מקראה 

לציר הזמן – מומלץ לוודא שהתלמידים מבינים את הסמלים שעל גבי הציר, ושמים 

לב שהוא מציג את תולדות העם מראשיתו ועד היום. בפרק הראשון )עמ' 51–71( מופיע 

הסבר מקיף יותר על התקופות שמופיעות בציר הזמן, באופן שיוצר רצף והיגיון בדברים.

מפות של העולם: לספר מצורפות מפות של העולם כולו – בכריכה הקדמית הפנימית   
ובכריכה  בספר(;  המתואר  תחילת  )סביב  לפנה"ס  החמישית  במאה  העולם  של  מפה 

של  מרחבית  הבנה  ליצור  המפות  מטרת  כיום.  העולם  של  מפה  האחורית  הקדמית 

האירועים המתוארים בספר, יחד עם הכרה רחבה יותר של המתרחש בעולם בתקופה 

הנלמדת. לרוב, ההיסטוריה מתוארת מזווית צרה, ועיון במפות יכול לזמן דיון בנושא 

לוודא שהתלמידים  כדי  במפות  להיעזר  001(. מומלץ  בעמ'  גם את ההעשרה  )ראו  זה 

מבינים את ההקשר הגיאוגרפי של האירועים המתוארים )לצורך כך מומלץ להיעזר גם 

במפה העכשווית, שמאפשרת השוואה של האירועים והמקומות לעולם כפי שהתלמידים 

מכירים אותו(.
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מקראה לכתב עברי קדום: מאחר שהפענוח של חלק ניכר מהמקורות הארכאולוגיים   
דורש היכרות עם הכתב העברי הקדום, הוספנו מקראה בדש הקדמי של הכריכה. ניתן 

לתרגל באופן מקדים את הקריאה של הכתב העברי הקדום באמצעות קריאת הכתובת 

המוצגת על העמוד מעל המקראה.

על הפעילויות שבספר וההצעות שבמדריך

בספר זה שמנו דגש על למידה חווייתית, מתוך תחושת התלהבות ויצירה של התלמיד. 

מתוך תפיסה ששאלות ברצף מובנה, ובעיקר בסיום הסעיף או הפרק, יוצרות תחושה 

של בחינה, נמנענו לחלוטין מסוג שאלות זה.

ניתוח,  חקר,  המשלבות  חווייתיות  בפעילויות  משולבות  בספר  הקיימות  השאלות 

על  חזרה  של  אלמנטים  הדרך'  'על  הוכנסו  אלה  בתוך שאלות  ואתגר.  יצירה  חשיבה, 

הנלמד, בדיקת הידע הנרכש ועיבודו. המורה המעוניין לחזור או להטמיע נושא מסוים 

ימצא את מבוקשו בשאלות אלה, המוטמעות במהלך הלמידה כולה.

בספר הלימוד פזורות מגוון הצעות והזמנות לפעילות של התלמידים. מומלץ להכיר את 

הסוגים השונים לפני תחילת הלימוד בספר ולבנות תוכנית המשתמשת באופן מושכל 

במגוון הפעילויות, שחלקן מזמנות יציאה מן הכיתה, יצירה אישית או הכנה מוקדמת 

בבית.

להלן סוגי הפעילות השונים בצירוף הסמליל שמלווה אותן בספר הלימוד:

הזמנה למחקר: חלק זה נועד לעודד אצל התלמיד חשיבה עצמאית, 
חזותיים  במקורות  וניתוח  עיון  באמצעות  וביקורתית,  מקורית 

או  בזוגות  זו,  לפעילות  בכיתה  ומקום  זמן  לתת  מומלץ  ומילוליים. 

בקבוצות, כלמידה פעילה לאחר רכישה קצרה של עיקר החומר )או 

לפניה, כמבוא לתוכן עצמו(.

הזמנה לדיון ולמחשבה: חלק זה נועד לעורר את התלמיד לחשיבה 
ימינו.  של  המציאות  על  ודרכה  ההיסטורית  המציאות  על  מחדש 

מומלץ להשתמש בחלק זה כמניע דיון כיתתי. לצורך כך ניתן לערוך 

עזרים  של  במגוון  מכן  לאחר  ולהשתמש  בזוגות,  מקדימה  למידה 
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לריכוז הדיון במליאת הכיתה והובלתו – כמו שמש אסוציאציות, הצבעה כשלב מקדים 

בדיון, הצגה תיאטרלית כשלב מקדים לעיסוק בנושא, וכדומה.

הערה חשובה: המקורות המובאים בספר שונו לעתים, בעיקר במקומות שבהם נהוג 
היום לכתוב אחרת. לא ציינו זאת במקור, על מנת שלא להכביד על הלומדים.

יחסי,  באופן  ומקיפות  המפורטות  לסיורים,  ההצעות  לסיור:  הצעה 
משמשות לשלוש מטרות: הזמנה של התלמיד עצמו לטייל במקומות 

המוצעים, אם באופן פיזי ואם במחוזות הדמיון; הצעה למורה להוצאת 

התלמידים לסיור כחלק בלתי נפרד מהלימוד )במקרים כאלה, מומלץ 

להרחיב את הידע וחומר הרקע, ליצירת למידה משמעותית(; פיתוח 

ומעניקה  בארצנו,  הספוגה  להיסטוריה  התלמידים  של  המודעות 

לשוטטות בה מימד אחר. 

הלמידה  את  שוזרים  העשרה  קטעי  'הידעת?'(:  )בנוסח  העשרה 
באזכורים של מידע אנקדוטי, שמלבה את הסקרנות והעניין בחומר.

ניתן  המתמדת.  והלמידה  האתגר  לחוויית  מוסיפות  חידות  חידה: 
החידות המופיעות  לפתרון  להגיע  באופן תחרותי  הכיתה  לאתגר את 

בפרק, במשך תקופת למידתו – ואף להציע פרס סמלי למקדים למצוא 

פיתרון החידות,  בכיתה להצגת  לוח מסודר  להכין  או  לחידה,  פתרון 

בכיוון  נוספת  להעמקה  לכוון  עשויות  החידות  רוב  הפותר.  שם  עם 

משמעותי בנוגע לפרק. 

הלמידה  מתהליך  אינטגרלי  כחלק  המשחק  תפיסת  מתוך  משחק: 
והחוויה האנושית, בספר זה שולבו משחקים לחזרה ועיבוד של הידע 

הנלמד. מומלץ להעניק לתלמידים זמן למשחק בכיתה, באופן תחרותי 

שיגביר את תחושת האתגר וההנאה מהמשחק. 

לפעילויות  הצעות  הוספנו  במדריך  כאן  הלימוד,  בספר  המשולבות  הפעילויות  לצד 

לשילוב בכיתה על פי שיקול דעתו של המורה, על מנת להעשיר את הלימוד ולהוסיף 

אווירת אתגר, יצירה ומשמעות לחוויית הלמידה השוטפת בכיתה. 
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הכיתה,  מן  יציאה  שדורשות  לפעילויות  ההצעות  את  חילקנו  המורה,  על  להקל  כדי 

כל  דורשות  שאינן  ופעילויות  בבית,  התלמיד  של  מוקדמת  הכנה  שדורשות  פעילויות 

הכנה מוקדמת ויכולות להתבצע בכיתה. שימו לב לסמלילים לצד הפעילות, הם יסייעו 

לעצמכם מספר  לסמן  – מומלץ  לאורך השנה  תכנון מוקדם של הפעילות  לערוך  לכם 

פעילויות המצריכות יציאה משטח בית הספר או מעורבות מוקדמת של התלמידים, וכך 

לשלבם באופן מושכל בתוכנית השנתית שלכם, בהתאם לאופי הכיתה ולאופי ההוראה 

למידה,  חווית  התלמידים  את  להעביר  כדי  השונות,  בפעילויות  לגוון  מומלץ  שלכם. 

חשיבה והתפתחות, ולא רק הקניית חומר.  

פעילויות המתאימות לסיכום שנה, כמיזם שנתי המלווה את  במדריך מוצעות מספר 

הלמידה לאורך השנה ומחליף למעשה את האופציה המקובלת יותר של שינון לקראת 

אווירת  יוצר  הדבר  לבחינה;  כתחליף  שנתי  מיזם  הכנסת  על  ממליצים  אנו  בחינה. 

יצירתיות והתלהבות לאורך השנה, ולרוב מגביר את המוטיבציה של התלמידים ללמידה 

משמעותית באופן ניכר.

מיזמים שנתיים )כבסיס להערכה(

אנו ממליצים, בהתאם להנחיות המפמ"ר להיסטוריה, להימנע מהשיטה הקלסית של 

ומונע  וחזרה במשך כל השנה,  יוצר חוויית שינון  זה  בחינה בסוף השנה – סיום שנה 

חדשנות, יצירתיות, מקוריות וחשיבה עצמאית. 

במקום בחינה, אנו ממליצים על ניהול מיזם שנתי, שירכז סביבו את הלמידה. ריכוז 

הענקת  תוך  ופורייה,  יצירתית  למידה  חווית  יוצר  אחד  מרכזי  מיזם  סביב  הלמידה 

מקום לסגנונו הייחודי ותרומתו של כל תלמיד ותלמיד; למידה זו יוצרת הנעה והנאה 

שמובילות את הלמידה כולה. אומנם ההשקעה במיזם רבה יותר, מאשר בבחינה – אך 

המורה והתלמידים כאחד יוצאים נשכרים )והזמן שמושקע בפרויקט חוסך לרוב חלק 

ללמידה  במיוחד  מותאם  הספר  כי  לציין  חשוב  משמעת(.  בבעיות  מההתעסקות  ניכר 

.)gninraeL desaB tcejorP :LBP( הסובבת מיזם

פעילות שאינה דורשת 
הכנה מוקדמת של התלמיד

פעילות הדורשת 
הכנה של התלמיד 

בבית

פעילות הדורשת 
יציאה מן הכיתה
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כל אחד מהמיזמים המוצעים להלן אמור לעמוד במוקד הלמידה לאורך השנה כולה, 

לעבודה  בכיתה  מתאים  זמן  לה  וניתן  העשייה,  להעמקת  מוביל  חדש  פרק  כל  כאשר 

בקבוצות ולעיבוד של החומר לטובת העשייה. מומלץ להתמקד במיזם אחד ולא יותר, 

למיזם  ביניים  מטלת  לקבוע  מומלץ  הראשונה  במחצית  בחינה.  כל  לו  להוסיף  ולא 

את  לרכז  לתלמידים  ולאפשר  כולה,  השנה  פני  על  הפעילות  את  לפרוש  כדי  הכיתתי, 

משאבי הזמן והאנרגיה במיזם מרכזי אחד. במקרים שהמורה יבקש לוודא שכל חברי 

להנחות  ניתן  הקבוצתי,  או  הכיתתי  המיזם  בפיתוח  דומה  באופן  חלק  נטלו  הקבוצה 

את התלמידים לצרף תלקיט מלווה למיזם, שיוכן על ידי כל תלמיד בנפרד, ויכיל גם 

הרהורים, תובנות אישיות וכדומה.

ושל    גברים  של  רבים,  אגב שמות  כבדרך  מוטמעים  בפרקי הספר  ואני:  השם שלי 
נשים, שחלקם דמויות היסטוריות ידועות, וחלקם אישים אנונימיים, שאיננו יודעים 

אזכור  שיש  במקרים  הפרקים,  לאורך  השאלות  שמם.  מלבד  אודותם  על  דבר  כמעט 

של שמות, מזמנות דיון והרחבה בשם כמגדיר זהות עצמית. שמות עשויים לייצג שינוי 

תרבותי, השתלבות בסביבה, שמירה על עקרונות ועל ייחודיות, חידוש או המשכיות. 

בשמו,  הילד  את  הקוראים  של  בין   – וזהות  אמונה  מהות,  מבטאים  הכל  מעל  שמות 

'לכל  הידוע  זה אפשר לשלב את השיר  )בהקשר  לו שם  ובין של האדם עצמו המעניק 

ייצור  תלמיד  כל  כאשר  רוחבי,  כנושא  זה  בנושא  להתמקד  אפשר  שם'(.  יש  איש 

ניתן גם להציג בתערוכה כיתתית(, על שמו, הרקע ההיסטורי  עבודה אישית )שאותה 

שמה  סיפור  שבעיניו  היסטורית  דמות  של  לתיאורה  במקביל   – עבורו  ומשמעותו  לו 

בשמה,  מוצא  הוא  מה  זו,  דמות  עם  הזדהה  הוא  מדוע  יסביר  )התלמיד  לשלו  דומה 

שבחר(. ההיסטורית  הדמות  של  בשמה  משתקפים  בעיניו  זהות  או  תהליך   ואיזה 

עמודים שבהם אזכורים הרלוונטיים במיוחד לנושא זה: 73, 93, 94, 67, 68, 88, 921, 

 .941 ,731 ,231

כיתתי    סיור  של  השנה  לאורך  משותפת  הכנה  כיתתי:  סיור  של  כיתתית  הכנה 
קצרה  פעילות  ותעביר  תכין  קבוצה  כל  הלמידה.  של  כסיכום  השנה,  בסוף  שייערך 

לאחריה  או  ההעברה  לפני  המסלול.  לאורך  אחר  היסטורי  אתר  על  דקות  כ-01  של 

החדשות  הנקודות  הפעילות,  לקראת  שאיתרו  המידע  של  תלקיט  יגישו  התלמידים 

הפעילות. של  וסיכום  שבחרו,  לפעילות  הסיבות  מהמקום,  שלמדו  ביותר   והמעניינות 

ברובה(.  )או  הלימודים  שנת  בכל  הנלמד  את  יסכם  בו  שהסיור  מיקום  לבחור  מומלץ 

למשל הסיור במצדה מוצע בספר )911–121( בהקשר למרד הגדול, אך מצדה מוזכרת 

בספר גם כחלק ממפעל הבנייה של הורדוס )401( – וידוע שהמבנים במקום הוקמו בשלב 

מוקדם הרבה יותר, ואף על ידי מלכי בית חשמונאי. סיור כיתתי במקום יאפשר לכל 

קבוצת תלמידים להכין חלק שקשור לתקופה אחרת, מלפני התקופה החשמונאית ועד 
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היום )ראו בעמוד 421 אזכור שמתקשר לתחיית המקום כיום, בהעשרה(. לצורך סיור 

כזה אין להסתפק במידע המובא בספר אלא יש לשלב למידה עצמאית ואיסוף מקורות 

מגוונים )היסטוריים, ארכאולוגיים, ספרותיים ועוד( ולשלבם עם הנלמד במהלך השנה.

שירכז    נהדר,  רוחב  כנושא  לשמש  יכולות  מטבעות  היום:  ועד  מאז   – מטבעות 
ישראליים,  מטבעות  סביב  ביצירה  להתמקד  אפשר  כולה.  הלמידה  את  סביבו 

מטבעות  ישראל.  במדינת  החדשים  המטבעות  על  גם  הסמלית  הופעתם  אחר  ולעקוב 

להיות  עשוי  בהם  העיסוק  עז.  ורגשי  סמלי  מטען  עליו  שנושא  ביותר,  קטן  חפץ  הן 

ההיכרות  מבחינת  והן  להיסטוריה,  הרגשי  החיבור  מבחינת  הן  ותורם,  משמעותי 

התלמידים,  להורי  או  הספר  לבית  תערוכה  ליצור  ניתן  ההיסטוריון.  של  עבודתו  עם 

משלהם. סמלי  מטבע  התלמידים  ייצרו  שבה   – עתיקה  מטבעה  של  שחזור  עם   אף 

עמודים שבהם אזכורים הרלוונטיים במיוחד לנושא זה: 81, 53, 15, 75, 36, 48, 68, 98, 

101, 901, 511 )שימו לב במיוחד למסגרת ההעשרה(, 321, 031, 131, 331, 431.

ובר מצווה לחלק    לרוב הבנות,  גיל בת מצווה  ו' היא  כיתה  הכנה לבת/בר מצווה: 
מהבנים )או השנה המקדימה לגיל זה(. המיזם הכיתתי יכול להיבנות סביב שלב זה של 

והצטרפות לשרשרת ההיסטוריה של העם היהודי. הצעה למיזם המתקשר  התבגרות 

להכנה לקראת שלב חשוב זה בהתבגרות: כל תלמידה או תלמיד יבחרו דמות משמעותית 

מההיסטוריה הנלמדת, שהשפיעה עליהם במיוחד. ספר זה באופן מיוחד גדוש בדמויות 

של מנהיגים שעיצבו את פני העולם היהודי, לפנים רבות ומגוונות, ונראה כי כל תלמיד 

את  המסביר  תלקיט  יכינו  התלמידים  בעיניו.  המתאימה  הדמות  את  למצוא  יוכל 

בחירתם, את הנקודות המרכזיות שמשמעותיות בעיניהם בדמות שבחרו, ובמה שאיפתם 

יוצגו בפני הכיתה )באמצעות תערוכה או הרצאה(.  זו. עבודות אלה   להידמות לדמות 

עמודים שבהם אזכורים הרלוונטיים במיוחד לנושא זה: 09 – תמונת התפילין העתיקות 

הצעירים  הנערים  של  בכניסה  לעיסוק  כמוקד  לשמש  יכולה  בעולם  שנמצאו  ביותר 

לעולם המצוות, כמצווה המייצגת זאת כיום באופן מיוחד; 121 – העדות הארכאולוגית 

הקדומה ביותר למצוות הפרשת חלה, שלרוב נתפסת כמצווה ייצוגית לכניסה של נערות 

צעירות לעולם המצוות. שני האזכורים הללו יכולים להשתלב בלמידה המבוססת על 

הפרוייקט האישי לקראת בת/ בר המצווה, תוך הזדהות עם ההיסטוריה העתיקה של 

המצוות שאל עולן נכנסים הנערות והנערים, הקמה לתחייה בין דפי הספר.

גם לאפשר לתלמיד    ניתן  כמשימה לסיכום   :)DET )בנוסח  הרצאות קצרות בכיתה 
תוצע  )בתחילת השנה  במיוחד את הלומד  הנלמד שמעניין  על חלק מהחומר  להרצות 

רבות  תורם  וממוקדת  קצרה  הרצאה  לקראת  האימון  נושאים(.  רשימת  לתלמידים 

שנלמדו.  הדברים  יסודות  את  להבנתם  וכן  התלמידים,  של  העצמית  ההבעה  ליכולת 
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מומלץ לקבוע הגשה מקדימה של תיקיית חומרים ואמצעי הצגה איכותיים, לכל הפחות 

כשבועיים לקראת ההרצאה.

תערוכה כיתתית משותפת: התערוכה יכולה להיות מוצגת בכיתה או במסדרון בית   
דרך  רב־תחומית,  למידה  הספר. מומלץ שההתכוננות לקראת הכנת התערוכה תכלול 

שילוב  לימודי האמנות, הצילום וכדומה – בהתאם לקיים ולאפשרי בבית הספר. מאחר 

ששנה זו היא הראשונה ללימודי ההיסטוריה, מומלץ שהתערוכה הכיתתית תסוב סביב 

ציר זמן שיוכן לרוחב המסדרון כבר מראשית השנה.
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פרק א – האנושות וההיסטוריה

על הפרק -

בפרק זה הדגש הוא על הכרת ההיסטוריה כתחום דעת, ועל הבנת משמעותה והסיבות 

ללמידתה. מומלץ מאוד להשתמש בלמידה זו כמנוף לקראת הלמידה בשנה כולה, ואף 

ההיסטוריה.  ללימודי  מתאימה  לאווירה  התלמידים  להכניס את  כדי  הבאות,  בשנים 

השקעה במבוא ללימוד – תורמת רבות לגישה חיובית למקצוע.

מסיבה זו בפרק זה הדגשנו שהיסטוריה אינה 'דברים שקרו' אלא מדע העוסק באנושות, 

בהתפתחותה ובנטיותיה. גישה זו עשויה להפוך את למידת ההיסטוריה לרלוונטית יותר 

עבור התלמידים, שלרוב מניחים שמדובר במקצוע משעמם ולא רלוונטי.

פרק זה ארוך ותיאורטי למדי. מומלץ להתאימו לרמת התלמידים בכיתה, ולא להתעקש 

מיידית  וצלילה  ומעניין,  קצר  מבוא  יותר  יתאים  רבות  בכיתות  תוכנו.  כל  לימוד  על 

לסיפורי ההיסטוריה. יש לשים לב לכך, ולהתאים את הלימוד לאופי הכיתה.

בעיקר יש לשים לב לעמודים 51–71, שסוקרים את הרצף ההיסטורי של העם היהודי 

)כהסבר מעמיק יותר לציר הזמן המופיע בצד הדף, וכמעין מבוא להיסטוריה שתילמד 

בכלל שנות לימודי המקצוע(. עמודים אלה בהחלט עשויים לבלבל תלמידים מסוימים – 

ועדיף במקרים כאלה להחליף זאת בהסבר קצר בעל־פה על התקופות המופיעות בציר, 

על פי המקראה שמופיעה בפתח החטיבה )עמ' 7(.

גם החלק האחרון של הפרק, שעוסק לסיבות המשמעותיות ללימוד ההיסטוריה )עמ' 

22–62(, עשוי להיות תיאורטי מדי עבור חלק מהתלמידים. כדאי להתאים את הדיון 

לכיתה, ולהפנות את התלמידים שרוצים בהעמקה לעיון עצמאי בחלק זה.

הצעה לפעילות:

מהי  בדיון,  הלימוד  את  לפתוח  מומלץ  היסטוריה?  לומדים  למה   – דיון 
ההיסטוריה? לשם מה לומדים אותה? ניתן לרשום את שאלות התלמידים על 

 .)retemitnem-ב להשתמש  )מומלץ  היסטוריה  מהמילה  אסוציאציות'  ב'שמש  הלוח 

צפוי שיצופו גם ביטויים כמו – כי חייבים, כי זה משעמם, כי כך החליטו, כי יש מבחן – 

תנו לתשובות אלה לצוף, ושאלו את התלמידים – אם זה כל כך משעמם ולא רלוונטי, 

למה שנלמד את זה? איך וכיצד הלימוד יהיה רלוונטי? בדרך זו ניתן אף לפתח תפיסת 

כיווני מחשבה חדשים.  ומרעננת בשילוב התלמידים, שעשויים להעלות  לימוד חדשה 

https://www.mentimeter.com/
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מובן שעל המורה להצטייד בכיווני חשיבה ותובנות משלו, ובדרכים לעניין דרכם את 

משמעותית  ללמידה  כהתנעה  ההכרחית  והאתגר  היצירה  חווית  את  וליצור  הכיתה 

במהלך השנה. 

כהמשך לדיון זה או במקומו, אפשר לערוך פעילות על בסיס אירוע שהתרחש בכיתה או 

בסביבתה זמן מה לפני השיעור: לבחור אירוע ספציפי, שעלול לעורר ויכוחים ודיונים 

וכדומה – אפשר לתת לתלמידים  )לדוגמה מריבה או מעשה שובבות כיתתית,  סביבו 

האירוע  של  סיקור  לכתוב  לתלמידים,  כתיבה  משימת  ולתת  שקרו(,  אירועים  להציע 

מזווית מבטם. מליאת הכיתה תדון בגרסאות השונות, ובשאלות העולות סביבן: האם 

ההיסטוריון  ומיהו  ההיסטוריה,  כן  אם  מהי  למאורעות?  אחד  סיפור  אחת,  אמת  יש 

הטוב?

סידור האירועים על ציר הזמן: כפתיחה לנושא ציר הזמן ניתן לחלק לתלמידים 
מומלץ  הסדר.  לפי  לסידורם  אותם  ולאתגר  מפוזרים,  כרטיסים  על  אירועים 

לחלק את הכיתה לקבוצות, וליצור תחרות באווירה מאתגרת. לאחר המשחק ליצור דיון 

– מדוע היה כה מסובך לסדר את המאורעות? האם אנו באמת מכירים את ההיסטוריה 

שלנו )גם אירועים שנשמעים לנו מוכרים מאוד(? כיצד ניתן להשתמש בהיגיון כדי להכיר 

את ההיסטוריה?  

עיצוב ציר זמן על קיר הכיתה: כהמשך לפעילות הקודמת מומלץ ליצור ציר זמן 
מאויר עם הכיתה. גם אם הדבר ייקח זמן – אולי אף שיעור או שניים – פעילות 

ניתן  יורגש בכל השנה.  זו תחבר את התלמידים לחוויית למידת ההיסטוריה, ושכרּה 

יהיה במהלך השנה להיעזר בציר זה כדי להמחיש את המקצב ההיסטורי, ואף להשתמש 

נוספת – כמו שילוב תערוכה של אירועים ספציפיים בידי קבוצות  בו כבסיס ליצירה 

תלמידים, וכדומה )ראו בהצעות למיזמים שנתיים כבסיס להערכה(.

יצירת ציר 'החיים שלי': התלמידים ייצרו ציר זמן אישי, באמצעות הדבקת 
תמונות או באמצעות ציר זמן דיגיטלי )ישנם עזרים רבים הקיימים ברשת(. יש 

להתייחס גם לאירועים כלליים שאירעו על ציר הזמן, ולא לציין רק אירועים אישיים. 

את העבודות ניתן להציג בכיתה. ניתן להגדיר תרגיל זה לאחת מהמשימות עליהן יוערך 

התלמיד בסוף המחצית. ניתן לבקש, על-פי מידת הזמן שרצוי שהתלמיד יקדיש למטלה 

זו, שהציר יעקוב אחר ההיסטוריה המשפחתית מדור שני או שלישי, על רקע אירועים 

שקרו בתקופה זו בעולם.

 :)41( לעברי  מלועזי  השנים  והיפוך  הזמן  ציר  על  תרגול   – למשחק  הזמנה 
מומלץ לתרגל עם התלמידים את תרגום התאריך העברי לספרות, וכן היפוכו 
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ללועזי. ניתן להשתמש במגוון של מקורות ותמונות לצורך כך. מומלץ לערוך עם הכיתה 

את המשחק 'לצאת מהקופסה' שבספר. ישנה רק דרך אחת נכונה, כאשר נקודת היציאה 

היא במשבצת השנייה מימין למטה. לאחר שהתלמידים יסיימו מומלץ לקרוא לזוגות 

ללוח לצייר את הצורה שיצאה להם, וכך לבדוק את ההצלחה של פתרון החידה.

בהקשר  לעלות  עשויה  מהכיתות  בחלק  וארכאולוגיה:  העולם  בריאת   – דיון 
ללימוד בפרק, שאלת הסתירה בין התאריך העברי לבין המציאות הארכיאולוגית. 

ועיסוק  התלמידים,  את  להטריד  שעלול  בנושא,  ומעמיק  פתוח  דיון  לאפשר  מומלץ 

מעמיק בו עשוי להיות להם לברכה רבה. כאן נציע כיוונים שונים, בקצרה, לדיון זה. 

לבריאת  לא  לב:  )שימו  הראשון  לאדם   9775 זו(  )בשנה  מונה  העברי  התאריך  כידוע 

העולם!(. תיארוך זה סותר את המידע הגיאולוגי שהעולם נברא לפני מאות אלפי שנים 

יש  כי  )אם  שנים  אלפי  עשרות  קיימת  שהאנושות  היסטורי  הארכאולוגי  המידע  ואת 

רבנים  זו התמודדו  ביחס לתאריך המדויק(. עם שאלה  דעות  חילוקי  לציין שקיימים 

והוגי דעות והוצעו דעות שונות. 

התיארוך העברי נובע ממדרש סדר עולם רבה, שנערך במאה השנייה לערך. הוא מבוסס 

על ניתוח תאריכים התורה. מבחינת פשט הכתוב ניתן גם להציע הצעות אחרות לפיהן 

התורה מדלגת על תיאורם של שנים רבות. לפחות לגבי התקופה הפרסית )שבה עוסקים 

אנו בשנה זו( בסדר עולם רבה ניתנים לתקופה זה 43 או 45 שנים בעוד שלפי מקורות 

היסטוריים מדובר בכ-051 שנה. לדעת כולם בוודאי שהתורה לא באה ללמד היסטוריה 

אלא לבנות עולם של ערכים ומצוות, על בסיס הנחה מוסכמת זו הוצעו כמה הצעות:

התיארוך היהודי הוא הנכון, והמדעי מוטעה;

את שיטת התיארוך שבתורה יש לקרוא באופן סמלי: כל 'יום' עשוי להיות מאות אלפי 

שנים;

כל המספרים בתורה, וכל הנתונים – אינם ריאליים אלא סמליים ורעיוניים )עד תקופת 

בין  גדולים  זמן  פערי  יש  אלא  שלמה  אינה  אברהם  שעד  הדורות  שושלת  אברהם(. 

האישים הנזכרים )כלומר "ויולד" אינו לידה ישירה אלא שמצאצאי פלוני קם אלמוני(. 

כך שהתקופה עד אברהם לקחה מאות שנים;

יש להבחין בין האדם שנברא בבריאת העולם, בה' הידיעה; לבין פלוני בשם אדם שעליו 

מסופר מתחילת פרק ה' ואילך. התיארוך היהודי מתחיל לא ב'האדם' אלא בפלוני בשם 

אדם.
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כפי שהראה הרב קוק הסתירה העיקרית בין התיאור בתורה לבין התיאור המדעי, איננה 

בשאלה התאריכית, אלא בשאלה אחרת. האם האדם נברא כאישיות שלמה ומפותחת 

בכך  השאלה  את  פתר  למשל  קוק  הרב  למעלה.  מלמטה  התפתח  או  למטה,  מלמעלה 

שהתיאור בתורה סימלי ומטרתו ללמד שניתן להתפתח מלמטה למעלה.

חומרים  איתור  של  משחק  לערוך  השיעור  במהלך  ניתן  הספר:  בית  של  ההיסטוריה 
המתעדים את ההיסטוריה של בית הספר. גם בבתי ספר חדשים הממוקמים במבנים 

חדשים ישנם אזורים או אביזרים שמהם ניתן ללמוד על ההיסטוריה שלהם, גם אם 

קצרה היא. ניתן לשלוח את התלמידים בקבוצות, למשל זמן קצוב )בין 01 ל-02 

למצוא  הוא  האתגר  כאשר  ההיסטורי(,  ואופיו  הספר  בית  בגודל  תלוי  דקות, 

הקירות,  על  קודמות  משנים  )איורים  היסטוריים  חומרים  של  היותר  ככל  רב  מספר 

תבליטים ישנים, שילוט המתאר את ההיסטוריה של המקום, תמונות מחזור מהשנים 

הראשונות של בית הספר, וכדומה(. התלמידים יתעדו בכתב או בצילום את הממצאים, 

זאת שהגיעה  יציגו את ממצאיהם, כאשר הקבוצה המנצחת תהיה  הכיתה  ובמליאת 

הספר  בית  שרת  )גם  ותיקים  צוות  אנשי  במשחק  לשתף  ניתן  ביותר.  הרבה  לכמות 

זו!(, שיספרו לתלמידים על ההיסטוריה הבית-ספרית שמאחורי  יוכל לסייע בפעילות 

הממצאים שמצאו.

פעילות בעלת אופי דומה ניתן לערוך בשכונה, ברחוב או ביישוב – הכל לפי אופי 

המקום וההתאמה של הפעילות ליכולת הארגונית בבית הספר.

ניתן לצאת לסיור ברחובות העתיקים המצויים  סיור – היסטוריה אורבנית: 
שעל  בניינים  מספר  לגבי  מעניין  מידע  מראש  ולהכין  ם בעיר,  ת י ז ח

כיתוב היסטורי או שרידים היסטוריים בולטים בעלי משמעות. לדוגמה, 

תוך  בתמונות(.  )ראו  בירושלים  שטראוס  ברחוב  חולים  ביקור  בניין 

בסביבה,  מידע  לאתר  ספונטני  באופן  יכּוונו  התלמידים  הסיור  כדי 

מתוך מטרה להכיר לתלמידים את ההיסטוריה הספוגה 

ברחובות העיר, מקיפה את החיים היומיומיים 

הוא  בירושלים  העיר  מרכז  אותם.  ומעשירה 

בחיינו,  וחדש  ישן  של  לשילוב  נהדרת  דוגמה 

לאורות  מעל  עינינו  את  נרים  רק  אם 

הניאון של החנויות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
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מקור לחשיבה ולהעמקה: הסופר אחד העם1 ראה את הכרת העבר כחלק בלתי 
נפרד מההוויה האנושית, גם אצל כל אדם בפני עצמו, וגם לאנושות כקבוצה; 

כאשר רק המכלול השלם הוא ההופך את האדם לאדם:

ה'אני' של כל איש הוא הסכום היוצא מִחּבּור זכרונו עם רצונו, מהתאחדות העבר עם 

העתיד. ובאמת, כשאדם אומר 'אני', הרי אינו מתכוון לׂשערות ראשו וצפרניו, שהיום הן 

כאן ומחר מתגוללות באשפה, ואף לא לידיו ורגליו ויתר חלקי אותו 'בׂשר ודם', הפושט 

נסתר את כל  כי אם לרוח או הכוח הפנימי, המאחד באיזה אופן  ולובש צורה,  צורה 

הרשמים והזכרונות של העבר עם כל הרצונות והתקוות לעתיד ועוׂשה מכולם יחד בריה 

אחת שלמה, אֹורַגנית.

על  גם  משפיע  הדבר  בעיניכם  האם  לשלם?  האדם  את  שהופך  זה  הוא  העבר  מדוע   -

תפיסת ההיסטוריה כחלק ממהותה של האנושות?

להרחבה

מרק בלוך, אפולוגיה על ההיסטוריה, או: מקצועו של ההיסטוריון )מצרפתית: צביה 

זמירי(, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ב.

מאמר מרתק ועדכני על העיסוק בהיסטוריה, מאת הסופר אמיר גוטפרוינד שכל סיפוריו 

נעו במרחבי ההיסטוריה – "הרוצה בעתיד יתכונן לעבר".  

הרצאה )כתובה( על הדרך לחשוב על ההיסטוריה וללמד אותה בכיתה, מאת פרופ' בוב 

פיין – "לעבר היגיון בהוראת היסטוריה".

1  ַאַחד ָהָעם: שם העט שבו נודע אשר צבי גינצברג )1927-1856(, סופר והוגה, מההוגים 
המרכזיים של הציונות בראשיתה.

http://www.ofek-groups.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=74
http://www.ofek-groups.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=74
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c25be8d-0da3-4aea-8709-a5f2f8ef758a&lang=HEB
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c25be8d-0da3-4aea-8709-a5f2f8ef758a&lang=HEB
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פרק ב – האימפריה הפרסית

על הפרק – 

פרס כאימפריה חרתה על דגלה את ערך הסובלנות וההכרה בתרבותו של האחר. האם 

היא אכן עשתה זאת מתוך תפיסה סובלנית, או כצעד פוליטי? הדיון בשאלה זו כמוקד 

ללימוד עשוי להוביל לדיון בסיסי בשאלת המניעים למעשיהם של גופים ושל יחידים, 

ומשמעותם העמוקה של מניעים אלה.

שרוב  המגילה,  של  סיפורה  את  יותר  להסביר  כדאי  הפרסית  האימפריה  רקע  על 

ההיסטורי  הידע  תרומת  של  הבנה  מאפשר  זה  חיבור  ואוהבים.  מכירים  התלמידים 

והארכאולוגי לסיפור התנ"כי – וכך הבנה כי סיפור זה התרחש )גם( על רקע היסטורי.

במהלך  זאת  להדגיש  מומלץ  התנ"ך.  תקופת  לשלהי  מקביל  זה  פרק  חשובה:  הערה 
גם מקור  היותו  לתנ"ך מתוך  החיבור  לתלמידנו את  להעביר  הזדמנות  זוהי  הלימוד; 

היסטורי, המספר את סיפורו של עם ישראל. הדבר חשוב מכיוון שלתלמידים במקרים 

רבים חסר החיבור הטבעי אל התנ"ך וההבנה שהוא מתאר דברים שקרו באמת.

מומלץ לוודא שלפני התלמידים מונח תנ"ך שלם, ולעשות בו שימוש במהלך הלמידה של 

פרק זה והבא אחריו.

מומלץ שלא להשתמש בתוכנות חיפוש אינטרנטיות לצורך כך; הדבר יוצר תחושה שונה 

והכרת הסיפורים שבו  בין ספרי התנ"ך,  לדפדוף הפשוט  ומונע את החיבור  לחלוטין, 

מזווית מבט היסטורית.

שימו לב שהפרק מתחיל באזכור ההגליות של ממלכת ישראל ויהודה. מומלץ לנצל זאת 

ולערוך חזרה או בדיקה קצרה על הנלמד עד כה בתנ"ך, ולחבר בין הדברים לרצף אחד. 

כמובן שלצורך כך ניתן ורצוי לנצל גם את הפעילויות המוצעות בפרק הראשון, בהקשר 

להכרת ציר הזמן של עם ישראל.

המופיע  התארוך  לבין  במחקר  המקובל  התארוך  בין  פער  יש  הפרסית  התקופה  לגבי 

של  בכרונולוגיה  ועוסק  חיבור שראשיתו בתקופת התנאים  רבה',  עולם  'סדר  במדרש 

תולדות עם ישראל. בספר מתוארים האירועים לפי המחקרים העדכניים בתחום; אך 

בציר הזמן המוצג בצד הדף, שמתאר בעיקר את תולדות העם היהודי מראשיתו ועד 

ימינו, התקופות מסודרות על פי המדרש.     
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הצעה לפעילות:

מלך  של  מארמונו  התבליט  את  הכיתה  בפני  הציגו  תמונה:  בעקבות  כתיבה 
אשור, המוצג בעמ' 13. התבליט מציג משפחה יהודית הנושאת שקים וילדים 

קטנים בדרכם אל הגלות )מומלץ להקרין את התמונה בהגדלה בפני התלמידים – מצורף 

נהרות  'על  ביצירה  להשתמש  ניתן  לחילופין,  גבוהה(.  באיכות  הקובץ  להורדת  קישור 

בבל' )מאת אדוארד בנדמן, 2381( )מצורף קישור להורדת הקובץ באיכות גבוהה(. 

אחת  את  לבחור  מהתלמידים  בקשו  ללימוד(,  כמבוא  )או  הפרק  לימוד  בתחילת 

מהדמויות, ולכתוב )או להציג בפני הכיתה( על חווית הגלות מנקודת מבטה. על מה היא 

חושבת? מה היא מרגישה? ְלמה היא מתגעגעת, וְלמה היא מקווה? איך הגלות עתידה 

להשפיע על גורלה?

בזמן שהתלמידים עובדים באופן אישי סביב התמונות, מומלץ לשים ברקע את השיר 

"על נהרות בבל" )לחצו על הקישור להאזנה לשיר בביצוע מידד טסה(.

בקשו מהתלמידים לשמור את החיבור שכתבו. לפעילות זו ישנה פעילות המשך בפרק 

הבא.

להרחבה – שיטת ההגליות של אשור ובבל ובלבול האומות: לגישת ההגליות 
המתוארת בפרק היו השלכות מרחיקות לכת על מבנה העולם, שמעתה ההבחנות 

הלאומיות שבו הולכות ומיטשטשות עם השנים. האימפריאליזם – וכמוהו גם התרבות 

הייחודיות  את  מטשטש   – הפרסית(  לתרבות  יותר  )שדומה  היום  שקיימת  הגלובלית 

הלאומית. על רקע זה נתייחד עם ישראל, שהצליח לשמור על ייחודיות לאומית לאורך 

כאלפיים שנה )שימו לב להתייחסויות לנושא זה במהלך פרק זה, ובקטע לחשיבה ולדיון 

שבסופו(.

בכיתות ברמה עיונית גבוהה מומלץ להרחיב בעניין ההשלכות ההלכתיות של שינויים 

עולמיים אלו על ההתייחסות לבני האומות השונות. ניתן להביא בפני התלמידים את 

המקור ממסכת ידיים, ולעורר דיון על פי השאלות המובאות להלן. מומלץ לאפשר לדיון 

לפנות לכיוונים שעשויים להיות רלוונטיים לתלמידים, למשל מצוות מחיית עמלק – 

האם היא עדיין קיימת בצורתה כיום? היחס לאומות שביצעו בתקופה האחרונה פשעים 

כלפי העם היהודי – האם גם כיום ניתן להחשיב זאת כאילו האומות כבר 'מבולבלות' זו 

בזו, בעידן שעל העולם כ'כפר גלובלי'?

בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש.

אמר להם: מה אני לבוא בקהל.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Judaean_people_are_being_deported_into_exile_after_the_capture_of_Lachish.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Judaean_people_are_being_deported_into_exile_after_the_capture_of_Lachish.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Eduard_Bendemann-_Die_trauernden_Juden_im_Exil_um_1832.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Eduard_Bendemann-_Die_trauernden_Juden_im_Exil_um_1832.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EhUAWf6jlek
https://www.youtube.com/watch?v=EhUAWf6jlek
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אמר לו רבן גמליאל: אסור אתה.

אמר לו רבי יהושע: מותר אתה.

דור עשירי"  גם  ה'  ומואבי בקהל  יבא עמוני  גמליאל: הכתוב אומר "לא  רבן  לו  אמר 

)דברים כג( וגו'.

אשור  מלך  סנחריב  עלה  כבר  הן?  במקומן  ומואבים  עמונים  וכי  יהושע:  רבי  לו  אמר 

ובלבל את כל האומות, שנאמר "ואסיר גבולות עמים ועתודותיהם שושתי ואוריד כביר 

יושבים" )ישעיה י'(.

התירוהו לבוא בקהל.

)משנה, ידיים, פרק ד' הלכה ד'(

כיצד בלבול האומות בידי סנחריב השפיע מבחינה הלכתית? האם ישנם הלכות נוספות 

שייתכן שעיקרון זה ישפיע עליהן?

נסו להסביר את הגורם לשינוי ההלכתי לאור 'בלבול האומות'. 

האם גישה זו עשויה להשפיע על תפיסתכם היום בנוגע לעמים מסוימים? הסבירו.

או  בכיתה,  לפעילות  כמוקד  בחידה  להשתמש  מומלץ   :)63( בירה   – חידה 
כאתגר לתלמידים. אם מדובר בפעילות בכיתה, מומלץ להשתמש בתנ"ך שלם 

בלבד, ולאתגר את התלמידים להבין את משמעות המילה באמצעות הפסוקים. פעילות 

זו תורמת לחיבור בין הספרים, כספרים שנכתבו באותה התקופה ומשמשים גם כבסיס 

להכרת ההיסטוריה של התקופה.

להרחבה נוספת על פתרון החידה, ראו באתר האקדמיה ללשון עברית, על העיר והבירה.

האימפריה  של  לגודלה  בהקשר  זה,  בפרק   :)43( משתנה  העולם   – העשרה 
את  להעשיר  מומלץ  העולם.  של  הדמוגרפית  ההשתנות  מוזכרת  הפרסית, 

הכיתות בעניין זה, כהזדמנות לעיון בתהליכים הגדולים העוברים על העולם ומשנים 

אותו בכל יום – ובעיקר במאות השנים האחרונות.

מומלץ לבקר באתר שבו הסטטיסטיקות העולמיות מתעדכנות מדי רגע, כדי להמחיש 

זאת )המקור באנגלית מומלץ יותר(.

https://hebrew-academy.org.il/2011/05/29/%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2011/05/29/%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%94/
https://www.worldometers.info/iw/
https://www.worldometers.info/iw/
https://www.worldometers.info/
https://www.worldometers.info/
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משחק  למנף  ניתן  רעשן.  צורת  היא  הנכונה  הצורה   :)44( המשחק  את  חפש 
זה להבלטת הקשר שבין האירועים ההיסטוריים שנלמדו במהלך הפרק לבין 

האירועים המתוארים בתנ"ך בספרים המקבילים לתקופה זו )בעיקר ספר עזרא ונחמיה 

ומגילת אסתר(.

כדי להימנע משרטוט על הספר, מוצע להשתמש לצורך זה בנייר דק או נייר פרגמנט.

להרחבה

פודקאסט על כורש הגדול, מאת ד"ר ליאורה רביד, ד"ר תמר עילם גינדין וד"ר אילן 

אבקסיס.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=8tL7647J4hQ&feature=emb_logo
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פרק ג – שיבת ציון

על הפרק – 

ההיסטוריה  את  המחבר  ציר  כמעין  להוות  עשוי  ציון,  שיבת  את  המתאר  זה,  פרק 

בין  מקשרת  חוליה  מהווים  ציון  שיבת  ימי  מחד,  התלמיד.  עיני  לנגד  כולה  היהודית 

התנ"ך לבין התקופות שבאו אחריו, ואותן אנו מכירים לרוב בנפרד ממקורות ספציפיים, 

להיסטוריה שהמשיכה  בין התנ"ך  לחבר  זה חשוב  בפרק  כאן  דבר.  לכל  וכהיסטוריה 

אותו, וליצור רצף אינטגרלי אחד של ימי דברי ישראל.

כדי לסייע בחיבור בין הדברים הפרק שזור בהפניות למקורות רלוונטיים בתנ"ך, תוך 

התלמיד  ולהעמקה.  לחיבור  להבנה,  ומעוררות  המחשבה  את  המאתגרות  פעילויות 

בחידות  הפעם  מרוכז  הגדול  )שחלקן  זה  בפרק  המוצעות  הפעילויות  כל  את  שיחווה 

ההיסטורי  הלימוד  כדי  תוך  ייגע  הוויזואליים(,  המקורות  סביב  מאתגרות  ושאלות 

בספרים רבים מן התנ"ך: ירמיה, יחזקאל, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא ונחמיה, ודברי 

ולסייע לתלמידים לחוש את החיבור של  זו,  על הזדמנות  לוותר  הימים. מומלץ שלא 

סיפור עמם לספר הספרים של העם היהודי.

בנוסף, פרק זה עשוי להתחבר לימינו: ימי שיבת ציון מזכירים להפליא את ימי שיבת 

הציון של דורנו. ייתכן שהדברים יעלו מתוך הכיתה עצמה, אך אם לא – מומלץ לעורר 

דיון סביב החומרים, תוך חיבור הדברים לתקופה. החידה הראשונה המופיע בראשית 

הלימוד יכולה להוות 'קרש קפיצה' לדיון מקדים שירכז את הלמידה סביב הפרק; בנוסף 

הדיון ההיסטורי לשאלות  לחבר את  ולמחשבה שעשוי  לעיון  מופיע קטע  בסוף הפרק 

בוערות בנות ימינו.

עם זאת, יש לשים לב שקטע המחשבה על בסיס המדרש שנמצא בסוף הספר )עמ' 85( 

עשוי להיות מורכב מדי להבנה עבור חלק מהתלמידים.

הצעה לפעילות:

בפרק  תמונה  בעקבות  הכתיבה  לפעילות  כהמשך  תמונה:  בעקבות  כתיבה 
הקודם )"על נהרות בבל"(, בקשו מהתלמידים לכתוב המשך לחיבור שכתבו, 

שכותרתו: "מעבר לשלטון פרס". כוונו אותם עם השאלות הבאות:

מה עבר על הדמות עליה כתבו בתקופת שלטון בבל? )שימו לב לשנים שחלפו מאז(.
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מהן התחושות לרגל המעבר לשלטון הפרסי החדש? )הערה: שתי השאלות הראשונות 

משמשות גם לסיכום המידע מהפרק הקודם, מזווית מבטם של היהודים. ניתן לחלק 

זאת בצורה זו לשלוש פעילויות הממשיכות זו את זו(.

לעשות? מהם השיקולים  היא תבחר  לדעתכן  כורש? מה  להצהרת  תגיב הדמות  כיצד 

השונים שישפיעו על החלטה? אלו רגשות יעלו בעקבות החלטה זו? 

אליה(:  קשר  ללא  או  התמונה,  )בעקבות  כתיבה  למשימת  נוספת   הצעה 
כתבו מכתב מאת נער שנותר בבבל, והוא שולח אותו עם שליח שיוצא למדינת 

יהוד שבארץ ישראל – לחברו שעלה בעלייה הקודמת. הציגו במכתב את ההתלבטות 

הסכנות  עם  להתמודד  האם  להישאר?  או  לעלות  האם  העלייה:  סביב  המשפחתית 

הצפויות בדרכים ובמדינה היהודית הקטנה, או להישאר בבבל הרגועה והבטוחה? האם 

המסע הארוך עשוי לסכן חלק מבני המשפחה באופן מיוחד )סבים, פעוטות, תינוקות, 

אם הרה(? ואולי רק חלק מבני המשפחה יעלו, והנותרים יישארו בבבל?

קריאה מונחית: מומלץ לשלב קטעי קריאה בספר 'היינו כחולמים', מאת אורנה 
בורדמן, להמחשת סיפור העלייה לארץ. ניתן לקבוע זאת כמשימה לבית, לפני 

הלמידה בכיתה על הנושא, ולצרף לקריאה שאלות נלוות ומכוונות, הממוקדות ברגשות 

שחוות הדמויות. בכיתות שבהן הדבר מתאים, ניתן להמחיז חלקים מהספר, בהתאם 

לבחירת התלמידים; משימה מעין זו ניתן לשלב במקום מבחן, תוך שילוב למידת חיי 

היומיום באימפריה הפרסית ושילובם כמאפיינים בהצגה )לקריאת הפרק הראשון של 

הספר, העוסק בבחירתה של גיבורת הספר אחינועם לשוב לבדה לציון(.

חידה – הצהרת כורש )64(: ההצהרה מזכירה את הצהרת בלפור וההשלכות 
הלאומיות שהגיעו בעקבותיה. חידה זו מזמנת דיון כיתתי בקשר שבין התקופה 

הנלמדת לתקופתנו, ולמה שעולה מהשוואה זו. המסגרת לדיון ולמחשבה שבסוף הפרק 

)85( עשויה להעשיר את הדיון.

חידה – זרובבל )74(: התלמידים ודאי יוכלו להבחין בשם העיר בבל המסתתרת 
בשמו של זרובבל – החידה מכוונת את התלמידים לתהות על שילוב שם העיר 

בשמו. חז"ל מסבירים שמשמעות השם היא "שנזרע בבבל" )סנהדרין ל"ח ע"א(. יש כאן 

וממנה  דווקא,  בגולה  נולדה  ציון  כך שהדמות שמובילה את שבי  על  הדגשה מעניינת 

יצאה )מעניין שגם משה גדל בבית המלך המצרי, וממנו הגיע לגאול את ישראל(.

חידה – בבל )94(: שמות החודשים: גם הרוצים להשתמש בתאריכים עבריים 
בשמות  למעשה  משתמשים  וכדומה(,  אוגוסט  כיוני,  הלועזיים  בשמות  )ולא 

על  מקיף  הסבר  ראו  בבבל.  החודשים  שמות  כל  שמקור  כיוון   – 'לועזיים'  חודשים 

https://www.e-vrit.co.il/Product/11533/%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95_%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d
https://www.e-vrit.co.il/Product/11533/%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95_%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d
https://www.e-vrit.co.il/Product/11533/%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95_%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d
https://hebrew-academy.org.il/2015/09/08/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2015/09/08/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/
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מקורות שמות החודשים ומשמעותם בבבלית קדומה. כמובן שזוהי דוגמה בולטת, אך 

אם התלמידים יציעו תשובות נוספות – יש לבחון כל מקרה לגופו ולאשר את תשובתם.

ניתן דרך חידה זו להגיע לדיון בשאלה: האם יש בעיה בכניסה של מונחים לועזיים לשפה 

העברית? האם לעתים המונחים הופכים לחלק בלתי נפרד מהשפה? למשל במקרה הזה: 

שמות החודשים נחשבים כיום לשמות עבריים, ואף זוכים להסברים ולדרשות. האם כך 

הוא מכיוון שיש משמעות חבויה בכל דבר ובכל מונח, גם אם הגיע ממקור שלא כיוון 

למשמעות זו? בהקשר לזה מומלץ לעיין בפירושו של הרמב"ן: 

וטעם "החדש הזה לכם ראש חדשים" שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו 

כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חודש, כדי שיהיה זה זכרון בנס 

הגדול כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר ועל כן אין לחדשים שם בתורה אלא 

יאמר בחדש השלישי וכו'... כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש 

השני והשלישי לגאולתינו. וכבר הזכירו רבותינו זה הענין ואמרו שמות חדשים עלו עמנו 

והסבה  היו להם שמות אצלנו  לא  כי מתחלה  ב"ר מח,ט(,  א,ב;  ר"ה  )ירושלמי  מבבל 

בזה כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה 

שאמר הכתוב )ירמיהו טז יד-טו( "ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ 

מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון", חזרנו לקרא 

החדשים בשם שנקראים בארץ בבל להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י כי אלה 

השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל )זכריה א,ז; 

נזכיר בחדשים הגאולה השנית  והנה  )ג,ז(...  ובמגילת אסתר  א,א(  נחמיה  ו,טו;  עזרא 

כאשר עשינו עד הנה בראשונה.

יט. יש  ג,  מדובר בשלומית בתו של זרובבל, מדבה"א   :)15( חידה – שלומית 
בסיס הגיוני להניח שזוהי שלומית בעלת החותם: ראשית, מדובר באישה בת 

התקופה המדוברת; שנית, אישה זו הייתה חשובה – שכן היא מוזכרת לצד אחיה, על 

לאחר  שימשיך  שהפחה  סביר  שלישית,  חשיבות;  בר  מישהו  שילדה  מוזכר  שלא  אף 

זרובבל יהיה חתנו.

להרחבה

חיים תדמור, הרקע ההיסטורי להצהרת כורש, עז לדוד: קובץ מחקרים בתנ"ך, מוגש 

לקישורים בתחתית  לב  )שימו  שנים, תשכ"ד  ושבע  לו שבעים  בן-גוריון במלאת  לדוד 

המאמר, להמשך חלקיו(.

https://hebrew-academy.org.il/2015/09/08/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2015/09/08/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/
https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10620
https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10620
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מרדכי זר כבוד, "הרישיונות של מלכי פרס וערכם להתפתחות מדינת יהודה", בתוך: 

כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, הוצאת ניב, תשכ"ד, עמ'  041– 851. 

יורם צפריר, חומת ירושלים בימי נחמיה, קתדרה 4 )תשל"ז(.

שמואל אברמסקי, הרקע ההיסטורי להכרזת כורש, מחניים, גיליון ע"ה, 3691.

הרב זאב סולטנוביץ',  הבעיות שנתעוררו בעליה לארץ, בינה לעיתים: עיון בהיסטוריה 

ובזהות היהודית, כרך א', מכון הר־ברכה תשס"ה, עמ' 371–181.

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_4.7.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_4.7.pdf
http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/mahanayim/avramsky-hareka.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/mahanayim/avramsky-hareka.htm
https://www.yeshiva.org.il/midrash/4268
https://www.yeshiva.org.il/midrash/4268


- 24 -

פרק ד – יוון ותרבותה

על הפרק – 

יוון היא ערש התרבות המערבית, והבסיס לעולם התרבותי שהתלמידים מכירים כיום. 

מתוך כך הושם בפרק דגש על מושגים, רעיונות ועקרונות שקיימים גם היום בצורה כזו 

באופן  זה, הארוך  פרק  והתרבותיים.  הרעיוניים  שורשיהם  להבין את  כדי  או אחרת, 

יחסי לנושאו, מזמן עיסוק נרחב במושגי יסוד מובנים לכאורה מאליהם, וחשיבה על 

מקורם ועל מקומם בעולמנו ובמרחב האישי שלנו כבני אדם בוחרים, חושבים ויוצרים.

הצעה לפעילות:

חידה – מדע באמבטיה )46(: המדען הוא כמובן ארכימדס המפורסם. אפשר 
חיינו, בכל התחומים.  לעיסוק בחיבור המדע אל  זו כמוצא  להשתמש בחידה 

יותר מתמיד על טכנולוגיה אנושית )שכמובן  האם כיום, כאשר העולם שלנו מתבסס 

מבוססת על פיתוח של עקרונות יסוד מהטבע(, התרחקנו מהסקרנות והשאיפה להבין 

את הטבע הסובב אותנו? 

בשרידי  לבקר  מומלץ  סיור: 
כמו  בישראל,  הלניסטיות  ערים 

היכולת  אם  זאת,  עם  )בתמונה(.  מרשה 

לשמור  עדיף  מצומצמת,  לסיורים  לצאת 

את  שמחברים   – הבאים  לפרקים  זאת 

עם  המקום  של  היהודית  ההיסטוריה 

שרידי התרבות ההלניסטית והרומית.

סיור וירטואלי: אפשר לערוך סיור וירטואלי באתונה, תוך היעזרות בסרטונים 
)אפשר גם סרטוני אנימציה הממחישים את חיי היומיום באתונה, כמו למשל 

לזיהוי המקומות  בכיתה מומלץ לאתגר את התלמידים  כדי הצפייה  זה(. תוך  סרטון 

ומנהגי החיים של האתונאים המוזכרים בפרק. הצפייה בסרטון, יחד עם דיון בסופו, 

יכולה לשמש כסיכום לפרק.  

ניתן לצד זאת לבקש את התלמידים להכין ולהעביר סיור וירטואלי לכיתה, תוך 

איסוף מידע על שם  העיר, מעמדה, מבנה העיר ומוסדותיה, אתרים מרכזיים, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI
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האמנות ההלניסטית בעיר, ועוד. פעילות זו, הדורשת עבודת חקר עצמאי ועיבוד מידע, 

מתאימה כפעילות אתגר לתלמידים מחוננים בכיתה. 

כחלק  זה  משחק  התלמידים  עם  לשחק  מומלץ   :)47( אאאאלפא   – משחק 
הפכה  היוונית  התרבות  כמה  עד  בשאלה:  לדון  ובעקבותיו  הנושא,  מסיכום 

לחלק יומיומי מחוויית חיינו? ועד כמה עלינו 'לזרום עם זה', או לעצור ולחשוב על כך? 

או  ביוונית,  שמקורן  מילים  של  מילון  התלמידים  עם  להכין  אפשר  המשך  כפעילות 

כמשימה לבית.

התלמידים  את  לחלק  הנושא  לסיכום  ניתן  בכיתה:  העמקה  פינות  תערוכה/ 
לקבוצות, כאשר כל קבוצה תקים פינת העמקה בכיתה על היבט מסוים בתרבות 

יוון כבסיס לתרבות המערבית של היום )למשל ענפי ספורט, מקצועות לימוד וכדומה(. 

הצגת הדברים בכיתה תיעשה תוך ניתוח של מקורות חזותיים והשוואה ביניהם. בהצגה 

כפי  התרבות  את  מייצג  זה  תרבותי  ענף  האם  בשאלה,  לדון  יונחו  התלמידים  לכיתה 

של  סוג  זו  היום  לתיאטרון  הליכה  האם  למשל:  בחיינו.  אותה  לראות  רוצים  שהיינו 

התייוונות? ואם כן, האם זה בעייתי או לא רצוי גם בימינו?

להרחבה

אריה כשר, אדום, ערב וישראל: יהודים ועממי הספר בתקופה ההלניסטית והרומית 

)233 לפסה"נ–07 לסה"נ(, יד בן צבי, ירושלים 8891.

אריה כשר, פלשת, יוון וישראל, יד בן צבי, ירושלים 8891.

ותלאותיה  עקרונותיה  תפקודה,  התהוותה,  הקלאסית:  הדמוקרטיה  דוד,  אפרים 

באתונה, הוצאת מאגנס, ירושלים תשס"ג.

אפרת אביסרור, מיתולוגיה יוונית, עופרים הוצאה לאור, 4002.

יובל מלחי, המיתולוגיה היוונית: חלק א, חלק ב, חלק ג וחלק ד, קטעים בהיסטוריה 

)פודקאסט(, יוני 1102.

https://historia.co.il/2011/06/16/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%93-2/
https://historia.co.il/2011/06/16/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%93-2/
https://historia.co.il/2011/06/09/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%92-2/
https://historia.co.il/2011/06/09/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%92-2/
https://historia.co.il/2011/06/06/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-2/
https://historia.co.il/2011/06/06/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-2/
https://historia.co.il/2011/06/05/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90-2/
https://historia.co.il/2011/06/05/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90-2/
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פרק ה – מרד החשמונאים וממלכתם

על הפרק – 

פרק זה מזמן מפגש גם עם הסיפור ההיסטורי שמאחורי חג החנוכה, שאותו התלמידים 

וגם עם ממלכת חשמונאי, שההיסטוריה שלה  עוד מהגן;  בקווים מעורפלים  מכירים 

הידע של התלמידים. בשעה שסיפור מרד המכבים מאפשר  יותר מעולם  כבר רחוקה 

דיון על כוחה של הרוח ועל משמעות המאבק התרבותי שנשא המרד )מה שמקושר לפרק 

ותהיות  שאלות  מזמן  חשמונאי  בית  ממלכת  של  סיפורה  ותרבותה(,  יוון  על  הקודם, 

בנוגע להתנהלות המדינית היומיומית כמדינה יהודית עצמאית. האתגרים, ההצלחות 

באתגרי  לדיון משמעותי  להוביל  עשויים  שליוו את ממלכת החשמונאים  והכישלונות 

מדינת ישראל של היום.

הצעה לפעילות:

חידה – מלחמה בשבת )87(: חידה זו מאפשרת עיסוק בחיבור של היהדות אל 
החיים: בניגוד לדתות רבות אחרות, היהדות מקדשת את החיים, את השמירה 

עליהם ואת החיבור העמוק אליהם. לכן גם המצוות לא אמורות לפגוע בסיכויים לחיים 

– שהרי, ללא חיים, איזו משמעות יש לדת כשלעצמה? רק במצוות בודדות מצווה היהודי 

להיהרג ולא לעבור עליהן, אך גם זאת משום שהחיים לא שווים לחיותם, אם נעבור על 

מצוות יסודיות אלה מרצוננו.

חידה – סופגניה )97(: על אף שהמילה מוכרת מאוד בעברית, ואף השורש שלה 
נטמע לחלוטין בשפה העברית, מקור השורש הוא ביוונית. זוהי דוגמה להשפעת 

לנצל זאת  ניתן  ניצחון היהודים על היוונים.  גם במנהג המסמל את  התרבות היוונית 

לדיון בשאלה: האם אפשרי להתנתק לחלוטין מהתרבות הסובבת? האם הדבר רצוי? 

משמעותי  לעיסוק  כפתיח  לשמש  יכול  ובפתרונה  בחידה  העיסוק  הגבול?  עובר  היכן 

בנושאים אלה, המלווים את החטיבה כולה.

העשרה – המצאת בית הספר )78(: מומלץ לעורר שיח בכיתה סביב בית הספר: 
האם אתם שמחים שהמציאו את בית הספר? מה אתם אוהבים בו – ומה לא? 

מה היה קורה אילו מוסד בית הספר לא היה קיים כלל, או שהיה מחייב תשלום גבוה 

שלא בטוח שהוריכם היו עומדים בו? מה היה קורה אם ההשתתפות במוסד זה הייתה 

רשות, ולא חובה? 
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קריאה מונחית: לקראת הלמידה על בית חשמונאי מומלץ להציע לתלמידים 
)פרופ' זאב ספראי, הוצאת טפר,  לקרוא את הספר 'חשמונאית ושמה עכסה' 

9102(. במהלך הלימוד בכיתה אפשר לדון על הרקע ההיסטורי הקיים בספר, ועל מידת 

התבססותו על ההיסטוריה כפי שהיא ידועה לנו )על אף שהסיפור דמיוני, הוא נכתב על 

רקע ידע מדעי רב של המחבר. לקריאת ההקדמה והפרק הראשון(.

סיור באתרי קרבות המכבים: ניתן לשלב בלמידת פרק זה סיור באתרי קרבות 
המכבים. ישנם מספר אזורים רלוונטיים, מוכרים יותר ופחות, כמו יפו, לטרון 

ואזור מודיעין )כולל בית חורון, בני אדם, פסגות, ועוד(.

ולדון   ,28 עמוד  בסוף  שהובאו  בדבריו  דיון  לעורר  ניתן  שמעון  כבש  אותם  באזורים 

במשמעותם האקטואלית.

שימו לב בשאלה השנייה בעמ' 08 – הכוונה כמובן לאזור לטרון, והסיבה היא שהוא 

רכס הרים במיקום אסטרטגי ליד ירושלים. מומלץ להוביל את התלמידים לאתר מידע 

על המקומות שבהם נערכו הקרבות, וכך לנסות להגיע לתשובה זו בכוחות עצמם. אם 

הכיתה תסייר במקום, שאלה זו יכולה להיות הכנה מצוינת לסיור.

לפרוש מהחברה?  צדיק משמעותו  להיות  האם   :)09–98( בעם  – הכתות  דיון 
ממה נובע הרצון לפרוש מהציבור? מיהו צדיק אמיתי בעיניכם?

לצד זאת, מומלץ להרחיב על גילוי המגילות הגנוזות, ועל ההתרגשות שבמציאת עותקים 

מדבר  מגילות  של  המקוונת  הספרייה  באתר  להיעזר  מומלץ  התנ"ך.  של  קדומים  כה 

יהודה.

להרחבה 

אוריאל רפפורט, בית חשמונאי: עם ישראל בארץ־ישראל בימי החשמונאים, יד בן צבי, 

ירושלים תשע"ג.

התקופה  רקע  על  לתולדותיה  החשמונאים:  מדינת  רונן,  וישראל  רפפורט  אוריאל 

ההלניסטית, יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה, 3991.

הרב זאב סולטנוביץ', שורשי מרד החשמונאים, בתוך: בינה לעיתים: עיון בהיסטוריה 

ובזהות יהודית )עמ' 091–891(, מכון הר ברכה תשס"ה.

איל רגב, מי באמת היו החשמונאים? )הרצאה מצולמת(, המחלקה ללימודי ארץ ישראל 

וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, 6102.

https://www.e-vrit.co.il/Product/16048/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94
https://www.e-vrit.co.il/Product/16048/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.mytelaviv.co.il/Judah-Maccabee-Tour
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4457087,00.html
https://www.deadseascrolls.org.il/home
https://www.deadseascrolls.org.il/home
https://www.deadseascrolls.org.il/home
https://www.youtube.com/watch?v=hK0I534y1bI
https://www.youtube.com/watch?v=hK0I534y1bI
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פרק ו – האימפריה הרומית

על הפרק – 

עד  העולם  פני  את  ששינתה  העתיק,  בעולם  ביותר  האדירה  האימפריה  הייתה  רומא 

היום. הפרק מפגיש את התלמידים עם עיצובו של העולם המודרני על־פי אמות מידה 

רומאיות, ועל ההשראה ששאבו גופים מדיניים גדולים מאימפריה אדירה זו. על רקע 

עוצמתה של האימפריה תובן יותר הטרגיות שבמאבקו הבלתי אפשרי של העם היהודי 

על עצמאותו הרוחנית. 

הצעה לפעילות:

בשרידי  הפרק  בעקבות  לסיור  לצאת  אפשר  בישראל:  רומיות  ערים   – סיור 
ערים רומיות בישראל, כמו בית שאן. במקומות אלה ניתן לערוך השוואה בין 

אופי הבנייה וסגנון המקום, כמתואר בפרק, ולתהות על השפעת אווירה זו על המתרחש 

בארץ ישראל.

הורדוס  של  בתרומתו  דיון  בו  ולשלב  יותר,  מאוחר  לשלב  הסיור  את  לדחות  גם  ניתן 

לבנייה הרומית בארץ. 

סיור וירטואלי: אפשר לערוך בכיתה סיור וירטואלי ברומא העתיקה. לצורך 
בסרטון  או  בזה,  העוסק  מקיף  חינמי  שבקורס  בחומרים  להיעזר  ניתן  זאת 

המציג בקצרה את האתרים המרכזיים ברומא של היום, לצד הדמיות של העבר.

במקום זאת אפשר להטיל על קבוצת תלמידים להכין ולהנחות סיור וירטואלי 

יכולה  זו  משימה  בשיעורים.  השוטפות  מהמשימות  כחלק  העתיקה,  ברומא 

להתאים במיוחד לתלמידים מחוננים בכיתה. 

חידה – סמלי האימפריה )69(: ארצות הברית שאבה סמלים רבים מהאיפריה 
הרומית )כמו העיט כסמל למדינה, הגדרת המדינה כרפובליקה, מבנה הסנאט, 

ועוד(. היא לא הייתה היחידה: מדינות נוספות, כמו גרמניה – ובעקבותיה גם גרמניה 

לאימפריה  העיט, כסמל  עוצמת  לעצמם את הסמליות של  לייחס  – המשיכו  הנאצית 

ואת  האימפריה,  של  עוצמתה  את  ממחישה  זו  סמלית  המשכיות  להקים.  ששאפו 

מורשתה האימפריאלית על גופים מדיניים מודרניים.

https://www.youtube.com/watch?v=MF9_CNi2IDg
https://www.futurelearn.com/courses/rome
https://www.futurelearn.com/courses/rome
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להציע  מומלץ  הרומית  האימפריה  על  הלמידה  לקראת  מונחית:  קריאה 
מוזכר  )הקומיקס  אסטריקס  הקומיקס  ספרי  סדרת  את  להכיר  לתלמידים 

הרומית  ההתפשטות  של  ההיסטורי  לסיפור  הקשר  שם  ומוסבר   ,59 בעמ'  בהעשרה 

הבסיס  של  ניתוח  ייעשה  בכיתה,  הלימוד  במהלך  היהודית(.  התרבותית  והעמידה 

ההיסטורי והרמיזות ההומוריסטיות התואמות לרקע ההיסטורי הנלמד בכיתה. פעילות 

זו מתאימה במיוחד כפעילות העשרה לתלמידים המחוננים בכיתה שיכולים להציג את 

ממצאיהם בפני הכיתה )אפשר גם כתערוכה(. כל אחד מספרי הקומיקס עשוי להתאים 

למשימה זו, וכולם כוללים רמיזות היסטוריות בעלות רקע מבוסס. 

לצפות  מומלץ  אליה,  קשר  ללא  או  הקודמת  להצעה  כהמשך  בסרט:  צפייה 
ספר  בעקבות  שהופק  האלים,  באחוזת  אסטריקס  האנימציה  בסרט  בכיתה 

של  המשיכה  בכוח  דיון  מזמן  הסרט   .)4102  ,esuoHmliF( זה  שם  הנושא  הקומיקס 

האימפריה הרומית, ובהשתלטותה העצומה על קבוצות לאומיות הקטנות ממנה – הן 

מבחינה צבאית ושלטונית, והן מבחינה תרבותית. 

להרחבה

ישראל שצמן, תולדות הרפובליקה הרומית, הוצאת מאגנס, תשנ"א. 

שמואל ספראי ויורם צפריר )עורכים(, ספר ירושלים – התקופה הרומית ביזנטית, יד בן 

צבי, ירושלים 9991.

מבנה הצבא הרומי )סרטון אינפוגרפיקה(, מוזיאון וינדולנדה, 6102 )אנגלית(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://www.youtube.com/watch?v=tsZ1HKdftrQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsZ1HKdftrQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://www.youtube.com/watch?v=Rcbedan5R1s
https://www.youtube.com/watch?v=Rcbedan5R1s
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פרק ז – הורדוס: מלך בחסות רומא

על הפרק – 

שראה  הורדוס,  של  הפנים  ורבת  המורכבת  דמותו  עם  נפגשים  התלמידים  זה  בפרק 

נוכחת  עודנה  הורדוס  של  דמותו  רומית.  והתנהלותו  אדומי  מוצאו  אך  כיהודי,  עצמו 

במקומות רבים ברחבי הארץ, באמצעות המבנים המונומנטליים שבנה, שרבים מהם 

עומדים כמעט בשלמותם עד היום – ואם אין הם עומדים, שרידיהם מרשימים עדיין. 

מבנים חשובים ומרכזיים בתרבות היהודית, כמבנה מערת המכפלה והכותל המערבי, 

נבנו בידי הורדוס.

הצעה לפעילות:

בעקבות  בקיסריה,  לימודי  סיור  לערוך  היא  ההצעה   :)601( בקיסריה  סיור 
האתרים המוצעים בקיצור בספר. האתר בקיסריה מונגש ומתאים לתלמידים. 

אם אין אפשרות לערוך סיור פיזי במקום, ניתן לערוך סיור וירטואלי: אפשר להיעזר 

לצורך כך בהצגת סרטון עם צילומי האוויר הנהדרים של האתר, ולעצור את הסרטון 

בכל אתר שעליו נכתב בספר, תוך הזמנת התלמידים לנחש את ייעודו של האתר. אפשר 

לערוך פעילות של ניסיון לשחזר את מראהו המקורי של אחד מהאתרים, ולדמיין את 

אופן השימוש וההתנהלות היומיומית שנערכה בו, לפני כאלפיים שנה.

לחשיבה ולדיון – הורדוס כגר אדומי )301(: מומלץ לנצל את הדיון בהורדוס, 
את  הביא  ולבסוף   – החשמונאית  השושלת  בידי  בכפייה  שגויר  אדומי  כגר 

הקץ על השושלת, תוך השמדתם באופן שיטתי – לדיון על מקומו של הגיור ביהדות. 

וברצון; אך אם הוא אינו  כאשר אדם רוצה להתגייר מעצמו, מקבלים אותו באהבה 

יוזם זאת מרצונו, אין שום עניין ביהדות בשכנוע אדם להתגייר )בניגוד למקובל בדתות 

חשיבות  שרואה  היהדות,  לערכי  מנוגד  כפייה  או  שכנוע  באמצעי  גיור  אחרות(.  רבות 

בהימצאותו של כל אדם במקום המתאים לו, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא בן אומות 

העולם. כדאי לנצל זאת להדגשת ערך זה לתלמידים, שלעתים מתבלבלים ביחס הראוי 

לבן אומות העולם, כאשר הוא מקפיד על קיום המצוות הבסיסיות שעליו לקיים )שבע 

מצוות בני נוח, שישנם כיום לא מעט מקרב האומות שמקיימים אותן, כמו למשל בני 

המקֹויה ביפן, הדרוזים, או ערבים ישראלים שתומכים בקיום מדינת ישראל, ומקיימים 

את שאר שבע מצוות בני נוח(.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ed-mVvedcQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Ed-mVvedcQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%94
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משחק תפקידים: ניתן לערוך בכיתה 'משפט ציבורי' להורדוס העומד לדין בפני 
הסנהדרין. המשפט יוכל לזמן דיון כיתתי בשאלות הבאות: האם היה הורדוס 

מלך ישראל, או מלך נוכרי בשירות רומא? אלו פעולות של הורדוס היו לטובת היהודים 

או  הרומאים  בחסות  פיתוח  להוביל   – הנידונה  בתקופה  נכון  יותר  ומה  היהדות?  או 

לשמור על עצמאות תרבותית תוך סיכון הקיים?

שימו לב לפסקת הסיכום של הפרק )עמ' 601(, שנפתחת בשאלות שיכולות לשמש כמוצא 

לדיון.

שאלה  זוהי   –  201 שבעמ'  המפה  את  המנתחת   ,401 בעמ'  השנייה  בשאלה  לב  שימו 

מאתגרת למדי, שיכולה לשמש כבסיס לדיון כיתתי ולניסיון משותף להבין את אישיותו 

רבת הפנים של הורדוס.

הדיון באימפריות הגדולות שהתקיימו בעולם   :)001( גדול  העשרה – העולם 
התייחסות  מזמן  הפרתית(,  האימפריה  על  ההערה  לצד  )שמוצג  זו  בתקופה 

חשובה לראייה ההיסטורית הצרה שלנו את העולם: אנו ממוקדים בצד המערבי של 

הסיפור, כיוון שהוא השפיע על חיינו כיום, ומתעלמים מאירועים משמעותיים שהתרחשו 

על פני שטחים רחבים יותר על הגלובוס.

להרחבה

סלביה רוזנברג ודוד מבורך )עורכים(, הורדוס: מסעו האחרון של מלך יהודה, ירושלים 

 .3102

אברהם שליט, הורדוס המלך: האיש ופעלו, ירושלים תשכ"ב.

אהוד נצר, המלך הבנאי, בתוך: המלך הורדוס ותקופתו: מקורות, סיכומים, פרשיות 

נבחרות וחומר עזר, יד בן צבי, ירושלים 7891.

אהוד נצר ואחרים, מפעלי הבנייה של הורדוס – צורכי הממלכה או צורך אישי: דיון, יד 

בן צבי, ירושלים תשל"ט. 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13013
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13013
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_15.3.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_15.3.pdf
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פרק ח – מרד וחורבן

על הפרק – 

משמעות  לגבי  השאלה  את  בעיקר  מעוררים  בעקבותיו  שבא  והחורבן  הגדול  המרד 

או  היהודי?  הלאום  של  הבלעדית  משמעותו  זוהי  האם  מחיר?  בכל  האם  העצמאות: 

שחשיבותו היא בחיי הרוח, הקדושה, ובעיקר – באחדותו? 

הצעה לפעילות:

מאפשרת  פלביוס  יוספוס  של  דמותו  פלביוס:  יוספוס   – תפקידים  משחק 
או  החיים,  ערך  מול  עקרונות  על  העמידה  בשאלת  משמעותי  לדיון  הזדמנות 

את  לחלק  ניתן  החירות?  על  להילחם  יש  מחיר  בכל  האם  הקיים.  על  לשמירה  הערך 

בפני  להציג  שופט,  וקבוצת  קטגור  קבוצת  סנגור,  קבוצת   – חלקים  לשלושה  הכיתה 

הקבוצות חומרי קריאה מתוך ספריו של יוספוס המתארים את תפיסתו את המלחמה 

ואת האירועים שהתרחשו ביודפת, ולאחר הקריאה להציג בתוך הכיתה 'משפט שדה' 

כהיסטוריון  לרומאים  והסתפחותו  ביודפת  הפרשה  לאחר  נתפס  כביכול  ליוספוס, 

וכמתעד.

העשרה – מטבעות )511(: סביב נושא השימושים השונים של המטבעות בעולם 
)כמוצע  המרכזי  השנתי  כמיזם  הן   – כיתתית  תערוכה  להקים  אפשר  העתיק 

בהקדמה למדריך(, והן כתצוגת קיר כיתתית.

סיור במצדה )911–121(: במידת האפשר, מומלץ לסייר במצדה, ולשלב בשטח 
את הלמידה על המרד הגדול – או על השלבים האחרונים של המרד )תלוי בזמן 

ללמידה  במיוחד  מותאמים  בפרק  זה  בהקשר  המוצעים  החומרים  לסיור(.  שיוקדש 

בשטח, וניתן בעזרתם לערוך שיעור משמעותי במקום עצמו.

על  למידה  לשלב  ספרות  הדעת  תחום  עם  בשילוב  ניתן  תחומית:  בין  למידה 
של  'מסדה'  הפואמה  רקע  על  היסטורי,  מידע  ואיתור  ספרותי  ניתוח  בסיס 

המשורר יצחק למדן.

משחק תפקידים – שאלת המרד: ניתן לערוך בכיתה דיון מדומה בין מתנגדי 
המרד )ביניהם ברניקי ואגריפס השני( לתומכיו )ביניהם יוחנן מגוש חלב ואלעזר 

בן יאיר(. במהלך הדיון תודגש ההתנגשות בין הערכים הבאים: עצמאות מדינית לעומת 

אוטונומיה דתית; חירות לעומת חיי שעבוד; אהבת חינם ואחריות לעומת שנאת חינם 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%94_(%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F
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וקנאות; עמידה על עקרונות לעומת שמירה על הקיים, או אפילו פיקוח נפש וקדושת 

החיים.

להרחבה

הוצאת  ברומאים,  היהודים  מלחמת  תולדות  אולמן(,  ליזה  )תרגום:  פלביוס  יוספוס 

כרמל, 9002.

אריה כשר, המרד הגדול: הסיבות והנסיבות לפריצתו )לקט מאמרים(, הוצאת מרכז 

שז"ר, תשמ"ג.

גרשון בר כוכבא ואהרון הורוביץ, מקדש בלהבות: סיפור הקרב האחרון, 4102.

א וב, קטעים בהיסטוריה )פודקאסט(. יש גם גרסה  יובל מלחי, המרד הגדול, חלקים 

המותאמת להשמעה לילדים.

https://historia.co.il/2019/08/12/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-332-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95/
https://historia.co.il/2019/08/12/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-332-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95/
https://historia.co.il/2011/09/24/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91-2/
https://historia.co.il/2011/09/22/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90-2/
https://historia.co.il/2019/08/12/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-332-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95/
https://historia.co.il/2019/08/12/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-332-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95/
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פרק ט – לאחר החורבן

על הפרק – 

הפרק משמש נקודת מוצא לשאלת החיים היהודיים על פי התורה – מהו מקומו של 

המקדש  סובבי  לחיים  כ'תחליף'  היא  כיום  התנהלותנו  האם  הרוח?  בחיי  המקדש 

היצירה  לזמן   – ללא מקדש  יהודיים  רוח  לחיי  מיוחדת  או שיש משמעות  בירושלים, 

הרוחנית הכתובה בגלות? ניתן ליצור דיון עם התלמידים בשאלת מקום עבודת הבורא 

חווים את  )כפי שלעתים  הרוחנית המשותפת  העלייה  לעומת  יוצרו,  מול  כל אדם  של 

משמעותה ב'ימים הנוראים'(.

התלמידים  את  מפגיש  הפרק  מקדש,  ללא  חיים  ויצירת  ההשתקמות  מתהליך  כחלק 

עם מנהיגים גדולים שידעו לכוון את העם בעת משבר, לראות את הנולד ולהצמיח את 

כוחותיו של העם מתוך הקושי והכאב.

הפרק אף מפגיש את התלמידים עם דמותו הפלאית והחידתית של בר־כוכבא, ומעורר 

שאלות לגבי המשיחיות הטמונה בדמותו ומקומה בתהליך התחייה של העם היהודי.

הצעה לפעילות:

שבו  העתיקה,  שבירושלים  בקארדו  סיור  מוצע  בספר   :)131( בקארדו  סיור 
נוספים  באתרים  ביקור  עם  זאת  לשלב  מומלץ  מהלמידה.  חלק  לשלב  אפשר 

במקום, המספרים את סיפורו של המקדש וחורבנו, ועוד; ובכך לדון ברבדים השונים 

הקיימים בעיר ובמשמעותם ההיסטורית. 

סידור התפילה כמקור להבנת ההיסטוריה והשפעתה על חיינו היום: המשנה 
באותה  פה  שבעל  התורה  התפתחות  להבנת  כבסיס  בפרק  רבות  מוזכרת 

ההיסטוריה  את  לקשר  שנועד   ,931 בעמ'  המאויר  לתרשים  בפרט  לב  )שימו  התקופה 

לתכנים שנלמדים על ידי התלמידים כיום כבסיס התורה שבעל פה(. מומלץ לערוך עם 

התלמידים איתור מידע המתקשר לתקופה בסידור התפילה, על בסיס פעולותיו של רבן 

דגמליאל דיבנה, המוזכרות בפרק. 

דמותו של בר כוכבא, ובעיקר קטע המקור  דמותו של בר כוכבא )231–531(: 
משהו  היא  גאולה  האם  גאולה:  ומהי  משיח  מהו  בשאלה  דיון  מזמנת   ,431

שאנו יכולים להבין את כל צדדיו? האם ברור לנו מה זה 'משיח'? היכן כיום אנו יכולים 

להיפגש במורכבויות מעין אלה? 
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סיור – מערכות המסתור של המרד: ניתן לצאת עם 
מרד  של  המסתור  מערכות  בעקבות  לסיור  הכיתה 

)בתמונה  ירושלים  באזור  מדרס  חרבת  למשל  כוכבא,  בר 

קולומבריום בחרבת מדרס(. 

אמא שלום )921(: דמותה של אמא שלום מהווה הזדמנות לדון בערך השלום 
ריב  זה, שמציף סוגיות של  בין כל חלקי העם. דווקא בפרק  והחיבור העמוק 

ומחלוקת, חשוב לדון בהיבט זה וחשיבותו.

סיור בציפורי )041–241( או בית שערים: מומלץ לצאת לסיור בעקבות ההצעה 
המובאת בספר, להיכרות עם ציפורי; או, כהשלמה לדברים, בבית שערים, שבו 

בית הספר  לפי המיקום של  וכתיבת המשנה.  רבי  היצירה הרוחנית של  עיקר  נעשתה 

ברחבי  הפזורים  התלמוד,  מתקופת  עתיקים  כנסת  בבית  לבקר  ניתן  האפשר,  ומידת 

ניתן  כנסת  בבית  בביקור  מרתק.  פסיפס  שבו  אלפא,  בבית  הכנסת  בית  כמו   – הארץ 

להשוות באופן פעיל בין המידע הוויזואלי הקיים במקום לבין זה המצולם בספר, מבית 

הכנסת של ציפורי )בהתאם לשאלות המכוונות(.

להרחבה

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  מצולמת(,  )הרצאה  כוכבא  בר  מרד  ספראי,  זאב 

וארכאולוגיה, 4102.

הוצאת  והתלמוד,  המשנה  השני  הבית  בתקופת  ישראל  ארץ  רגב,  ואיל  ספראי  זאב 

כרטא, 1102.

הרב זאב סולטנוביץ', מבוכה, חורבן ובניין התורה, בתוך: בינה לעיתים: עיון בהיסטוריה 

ובזהות יהודית )עמ' 982–892(, מכון הר ברכה תשס"ה.

יובל מלחי, על מרד התפוצות, קטעים בהיסטוריה )פודקאסט(.

יובל מלחי, על מרד בר כוכבא, חלק א, ב, ג וד, קטעים בהיסטוריה )פודקאסט(. יש גם 

גרסה המותאמת להשמעה לילדים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://www.masa.co.il/article/%D7%97%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A1-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=eooDCWYSq7A
https://www.youtube.com/watch?v=eooDCWYSq7A
https://historia.co.il/2011/10/31/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-2-2/
https://historia.co.il/2011/10/31/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-2-2/
https://historia.co.il/2011/11/26/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%90-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%93-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f/
https://historia.co.il/2011/11/24/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%90-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%92-2/
https://historia.co.il/2011/11/21/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%90-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91-2/
https://historia.co.il/2011/11/19/%d7%9e%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%90-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%90-2/
https://historia.co.il/2019/02/16/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-296-%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://historia.co.il/2019/02/16/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-296-%D7%9E%D7%A8%D7%93-%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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פרק י – בין ארץ ישראל לבבל

על הפרק – 

שנות  ברוב  שהיה  כפי  היהודי  העם  של  אופיו  על  שהשפיע  במעבר  מתמקד  זה  פרק 

ההיסטוריה – עם שממרכזו לא נמצא במקום אחד, ארץ ישראל, אלא מפוזר על פני 

העולם כולו. הפרק מפגיש את התלמידים עם הקושי ועם האתגר בשמירה על אחדותו 

של העם היהודי, כאשר אין עוד מקום פיזי המאחד ומוביל את העם.

זהו גם מפגש ראשוני עם הגמרא כמסמך שחובר על רקע היסטורי, וכמסמך היסטורי 

זו כמספרת את סיפורה הייחודי של  זוהי הזדמנות להכיר ספרות  מעניין בפני עצמו. 

התרבות הישראלית – ובפרק זה נעשה ניסיון להעביר סיפור מופלא זה באופן שירתק 

את התלמיד ויחברו לעולם הלימוד היהודי.

הצעה לפעילות:

בירושלים  נכתב  לא  הירושלמי  התלמוד   :)441( הירושלמי  התלמוד   – חידה 
גלויות  במפת  לראות  שניתן  כפי  הרוחני,  המרכז  נדד  )שאליה  בטבריה  אלא 

הסנהדרין שבפרק הקודם(. עובדה יחסית שולית זו מזמנת אזכור של ההרגל בעולם, 

שדברים נקרים על שם המוכר והידוע, ולא תמיד על פי המציאות. אדם המעוניין להכיר 

את המציאות ואת שורשיה צריך להעמיק בדברים, ולא לקבלם כמובנים מאליהם.

כתובת רחוב )541(: השאלות על הממצא הארכאולוגי מאתגרות, ומתאימות 
ולהעמיק. מומלץ – בהתאם לאופי הכיתה  במיוחד לכיתה המעוניינת ללמוד 

בכתובת  נוסף ולצפייה  – לנסות ולפענח את הכתובת בקבוצות, בכיתה. לחצו לפירוט 

בהגדלה )מומלץ להדפיס או להקרין בפני הכיתה(.

חידה – פיוט )841(: מקור המילה פיוט במילה יצירה ביוונית. חידה זו מזמנת 
עיסוק בחוויית היצירה כבסיס לחיי הרוח. אפשר למצוא דוגמאות מפיוטים 

שונים, השמים דגש על מקצב, מבנה וסגנון: מהו משמעותו של היופי? עד כמה חשוב 

סגנון ההגשה של הדברים? מדוע לא מספיק להתפלל או להתפתח – ויש לעשות זאת 

בֵחן?

כחלק מפיתוח נושא הפיוט, מוצע להאזין לשיר המוזכר בהערת השוליים בעמוד זה, 

הפיוט שנכתב במקור בידי הפייטן יוסי בן יוסי, "דרכך א־לוהינו" – לחצו להאזנה לפיוט 

בביצוע של אביתר בנאי.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Mosaic_of_Rehob_-_Israel_Museum.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Mosaic_of_Rehob_-_Israel_Museum.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Mosaic_of_Rehob_-_Israel_Museum.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=B7EtqWCyy7E
https://www.youtube.com/watch?v=B7EtqWCyy7E
https://www.youtube.com/watch?v=B7EtqWCyy7E
https://www.youtube.com/watch?v=B7EtqWCyy7E
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הדיון  את  להרחיב  אפשר   :)641( התלמוד  כתיבת  אופן   – ולדיון  לחשיבה 
כל  ובכיתה. האם  לדיון בכלל אופי הלמידה בבית הספר  זו,  המוצע במסגרת 

מה שמתרחש בכיתה חשוב? האם כל מה שמתרחש בחיינו חשוב? עד כמה אנו מעניקים 

הספר  בבית  חווייתנו  ואת  חיינו,  את  המלווים  וקטנים  יומיומיים  לאירועים  מקום 

ובעולם בכלל? 

מילים  לאתר  לנסות  התלמידים  את  לאתגר  מומלץ   :)741( בארמית  מילים 
ניתן ליצור מילון ארמי־עברי של  נוספות הנפוצות בעברית שמקורן בארמית. 

 – בשיעור  הלימוד  לקראת  בית  כמשימת  היומיום,  בשפת  בהם  שמשתמשים  מילים 

אפשר כהצגה על קיר בכיתה באופן מאויר והומוריסטי, כפי הדוגמאות שמובאות בספר 

על בסיס מילים המוכרות  דו־שיח  או  לבנות משפטים  גם לאתגר אותם  )741(. אפשר 

להם מארמית. בעקבות זאת אפשר לדון בכיתה בשאלה אלו שפות נוספות חדרו לשפה 

העברית, ומדוע.

להרחבה

אטלס כרטא לתקופת בית שני המשנה והתלמוד,  יונה ושמואל ספראי,  מיכאל אבי 

הוצאת כרטא, 4791.

ירושלים:  והתלמוד,  המשנה  בתקופת  בארץ־ישראל  היהודית  הקהילה  ספראי,  זאב 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ה.

בן ציון רוזנפלד, ההבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, בתוך: מבוא לתורה 

שבעל פה, האוניברסיטה הפתוחה, 6991.

הרב זאב סולטנוביץ', תלמודה של בבל, בתוך: בינה לעתים: עיון בהיסטוריה ובזהות 

יהודית, כרך ב', מכון הר־ברכה תשס"ה, עמ' 16–46.

עזרא ציון מלמד, מלון ארמי־עברי לתלמוד בבלי, ירושלים תשנ"ב.

https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16993
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16993
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