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מוגש על-ידי: יוסי גילרמן, יואב יקר ונדב תמיר, מורים להיסטוריה בקידום

 –לאומיות 

 –להקים מסגרת מדינית עצמאית , להתאחד כאומה: מטרות התנועות הלאומיות הן . א .1
 . מדינה עצמאית שתתאפיין בחירויות ובשויון

 . חינוך ומאבק: האמצעים    

קבוצות של חברים שמטרתם הייתה להחיות את  –פעילותן של אגודות יווניות : חינוך . ב
האגודה הגדולה . מאנית'השפה והתרבות היוונית ולשחרר את יוון משלטון האימפריה העות

 .ביותר קמה באודסה שברוסיה
ר אלה שלחו כספים לטובת הקמת בתי ספ –סוחרים יוונים שהיגרו למדינות אירופה 

מטרתם הייתה לפתח שכבה יוונית צעירה ומשכילה שתילחם בעתיד למען השגת . ביוון
 .העצמאות

 . פ עם המעצמות"שת, מאבקו של איפסילנטי  –מאבק       

 :הגורמים שעיכבו את הצלחת המאבק

התורכים כבשו את שטחה של יוון ולא היה בדעתם לוותר על  –מאנית 'האימפריה העות
אך שטחה , מדיניותם של התורכים הייתה אמנם אדישה לגבי אופן השלטון המקומי. שטח זה

 .מאנית'של יוון הוגדר כחלק משטחה של האימפריה העות

אורגן והמפוצל שהציבו צבאו של מוחמד עלי גבר בקלות על הצבא הלא מ –המצרים 
ללא התערבותן של מדינות אירופה סביר שהמאבק לא היה מסתיים במימוש הלאומיות . היוונים

 . היוונית והקמת יוון כמדינה עצמאית

העם עצמו . העם היווני וכוחות המורדים היו מפוצלים בין מחנות שונים –פיצול פנימי 
בקרב הלוחמים . חרים שהתנגדו לו לחלוטיןהתפצל לתומכי המאבק להגשמת הלאומיות ולא

בין ראשי הכנסייה לבין כמרים פשוטים בדרגי כמורה , התקיים מאבק בין הסוחרים לאיכרים
 . הפיצול החליש באופן מובהק את הכוח הצבאי ואת יכולת הלחימה של המורדים. נמוכים



 . קורת מבפניםבי, ללא גוף תומך , ללא ממון, פעל לבדו: הקשיים של הרצל. א .2
חיזק את הרגש הלאומי , יצר תנועה לאומית מאוחדת ואיחד את כלל הגופים: השיגי הרצל      

. יצר חשיפה בינלאומית בדעת הקהל ובממשלות העולם לבעיה ולפתרון הרצוי, בקרב היהודים

 :המשא ומתן של הרצל עם האימפריה העותומאנית. ב

ולכן השקיע הרצל את מיטב מאמציו , מאנית'העות ידי האימפריה-ישראל נשלטה על-ארץ
מטרתו של הרצל הייתה לנסות ולשכנע את . בקשרים דיפלומטים עם הסולטאן עבד אל חמיד

 :ישראל ליהודים משתי סיבות-את ארץ" למכור"הסולטאן 

הרצל . מאנית הייתה שקועה בחובות כלכליים'האימפריה העות –סיוע בפריעת חובות 
וכך יתאפשר לסולטאן , ישראל-ירכשו את ארץ, די העולם יגייסו סכום כסף גדולקיווה שיהו

 .לפרוע את חובותיו למדינות מערב אירופה

ישראל -היהודים יקימו מדינה בארץ –מאנית והמזרח התיכון 'שגשוג האימפריה העות
דינה המ. ישראל מבחינה כלכלית-ובזכות השכלתם וניסיונם העשיר במסחר יפתחו את ארץ

תנהל קשרים עם יושבי המזרח התיכון כולו ותביא לשגשוג האזור בכלל ולהתקדמותה של 
 . מאנית בפרט'האימפריה העות

בפגישתם השנייה הסכים הסולטאן לקבל סיוע כספי מהתנועה . הרצל פגש בסולטאן פעמיים
הרצל דחה . לישרא-הציונית ובתמורה הציע ליהודים להתיישב בכל מקום באימפריה מלבד ארץ

 .את הצעתו

 –ישראל לעם היהודי -ישראל נבע מחששו שמסירת ארץ-סירוב הסולטאן לתת ליהודים את ארץ
עלולה להביא עמים נוספים להתעוררות לאומית ולדרישה לעצמאות מדינית , מולדת לעם

 . בתחום האימפריה

 ירוב של הברוןהרצל הציע מימון לפריסת החובות ללא בסיס וזאת בהמשל לס: הקשיים 
 . מ מול הסולטן"הוא פעל לבדו במו. לממן את תכניותיו     

תנועת ההשכלה . א.3

להלן מספר . חברי התנועה הביאו לעולם רעיונות חדשים שלא היו מקובלים בתקופה המדוברת
 : דוגמאות

במקום ציות עיוור לחוקי הכנסייה או לחוקי  –חשיבה עצמאית , פי תבונה-שיפוט על
 . השליטים



 .במקום חלוקה מעמדית קבועה וקשיחה –כל בני האדם נולדו שווים ובני חורין 

חוקי רק אם הוא מתקיים בהסכמת -שלטון יכול להיות לגיטימי –יצירת עיקרון חדש 
 (.ל כפי שטען המלךולא מידי הא)האזרחים 

ברוח תנועת . התנועות הלאומיות שצמחו במדינות אירופה אמצו את הרעיונות החדשים
משטרים חדשים ושחרור מכובשים , ההשכלה ביקשו תומכי הלאומיות ליצור מדינות חדשות

היוותה הלאומיות יסוד , המתנגדת לחסות הנצרות ולציות עיוור לחוקי הדת, ברוח זאת. זרים
תרבות משותפת ושאיפה לשחרור , מסורת משותפת, שפה משותפת. בין המהפכניםמקשר 

 .המולדת איחדו את התנועות הלאומיות והביאו למהפכות ברוח רעיונות תנועת ההשכלה

הביאה לחיפוש אחר זהות ( הכנסיה והקהילה)ירידת מעמד הסמכות הדתית : תהליך החילון 
 . השתייכות לעם ולמדינה, חלופית 

  35' פשר לבחור כל אחד מארבעת הגורמים המוצגים בהמשך מתוך הספר של לחמן עמא

 :הגורמים להתעוררות הלאומיות היהודית

 התגברות האנטישמיות במרכז ובמערב אירופה. 1
 כשלון האמניציפציה.2
 התגברות האנטישמיות הממשלתית במזרח אירופה.3
 תנועת כמת ישראל והחיאת השפה העברית. 4
 האיום על הזהות הלאומית  .5

 :דפוסי הפעולה בגולה. ב

 הכשרה לקראת עלייה (1)

עד  20בני עשרה או בגילאי , ישראל כללה בדרך כלל אנשים צעירים-ההכשרה לעליה לארץ
אלה לרוב היו חברי תנועות נוער אשר חיפשו דרך להתחיל מחדש וליצור מסגרת חברתית . 30

 . חדשה במקום אחר

מנהיגה היה יוסף טרומפלדור שקרא . 1917התנועה הוקמה ברוסיה בשנת  –" החלוץ"תנועת 
ישראל על בסיס רעיונות -לצעירים להתארגן בקבוצות הכשרה להתיישבות שיתופית בארץ

במקום יהודי . השונה מהיהודי הגלותי" יהודי חדש"מטרת התנועה הייתה יצירת . סוציאליסטיים
התלוי בחסדי השלטונות המקומיים וחי בצילה של , חופשי או במסחר בורגני העוסק במקצוע



דובר עברית ומבקש , העובד עבודת כפיים" יהודי חדש"יווצר , האנטישמיות על סכנותיה
 . ישראל-להגשים את הציונות בארץ

מטרת . 1915בשנת ( חבל ארץ במרכז אירופה)תנועת נוער שקמה בגליציה  –השומר הצעיר 
התנועה . שיתופית -ישראל לצורך התיישבות סוציאליסטית-ה עלייה לארץהתנועה היית

 . הכשירה את חבריה לעבודה חקלאית עוד באירופה

 פעילות תרבותית ציונית (2)

הוצאות הספרים הפיצו את הרעיונות הלאומיים היהודים באמצעות  –הוצאות ספרים עבריות 
הספרים נכתבו . יאו לאור ספרות חילוניתשהוצ" אחיאסף"הוצאות הספרים : לדוגמא. ספרות

 . ישראל-ברובם בעברית ותוכנם כלל את שלילת הגולה ואת רעיון העלייה לארץ

עשרות עיתונים ציוניים . העיתונות הייתה במה לפרסום הרעיונות הציוניים –עיתונות עברית 
חלקם , בו בעבריתחלק מהעיתונים נכת(. תוניסיה)הוצאו לאור במזרח אירופה ובצפון אפריקה 

 . הודפסו בלשון המדינה

מטרת העיתונות הייתה הפצת הרעיונות הלאומיים היהודים ובו זמנית חיזוקה של השפה 
 1856שיצא לאור ברוסיה בשנת " המליץ"אחת הדוגמאות לכך היא עיתון . העברית כשפת העם

 .והיה כתב העת הרוסי הראשון בעברית

הקונגרס הציוני הראשון החלו לקום אגודות ציוניות במדינות  לאחר כינוס –אגודות ציוניות 
האגודות עסקו בשמירה על קשר עם ראשי . הן באירופה והן בארצות צפון אפריקה, רבות

, מפגשים לאחר התפילה, התנועה הציונית העולמית ובהפצת הרעיון הציוני באמצעות הרצאות
 הוצאה לאור של עיתונים ציוניים ועוד, הסברה

 ":עבודת ההווה"עולות פ

כשהבולט בהם , התנועה הציונית יזמה הקמת מוסדות חינוך לכל הגילאים –בתחום החינוך 
. חדרי לימוד בהם למדו התלמידים חינוך ציוני בנוסף לחינוך התורני -"החדר המתוקן"הוא 

 .אלישר-היסטוריה של עם ישראל וחשיבות העלייה לארץ, החינוך הציוני כלל לימוד עברית

לעשייה הציונית /התנגדות לפעילות ציונית . א. 4

: מאני ראה בתנועה הציונית תנועה מחתרתית עויינת מהסיבות הבאות'השלטון העות 

כלומר , ישראל-מטרת התנועה הציונית המוצהרת הייתה הקמת מדינה יהודית בארץ
 . מאנית'על שטחה של האימפריה העות



מאני 'חיזק את הטיעון העות( אויבת האימפריה)דים מרוסיה מוצאם של העולים היהו
 . בדבר אי נאמנותם לכאורה של העולים

זאת במידה ועמים שנשלטו על . מאני חשש מפני התמוטטות האימפריה'השלטון העות
 . ידו יבקשו לממש את עצמאותם

דיכוי הצביון : ראייה זו גררה שורה של גזירות וצעדים אנטי ציוניים שמטרתם הייתה אחת
 . ישראל-העברי בארץ

 :הגזירות כללו 
 , ל"איסור השימוש בבולי קק

 , ביטול השמירה העברית במושבות
 , איסור הנפת הדגל הציוני

 , סגירת מוסדות ציוניים
, ת מכתביםאיסור שימוש בשפה העברית ובאידיש בחליפ

 איסור שימוש בשלטים בשפה העברית 
 .וכן גירוש מן הארץ של כל מי שנחשד בפעילות ציונית

 –י "הקמת ארגון מחתרת ניל. ב

החליטה הנהגת היישוב שלא לנקוט , מאני'נוכח הגזירות הקשות והעוינות של הממשל העות
. מאני'ם כבדים מצד השלטון העותבצעדי תגובה שעלולים היו לגרור אחריהם עונשים קולקטיביי

החליטה קבוצת צעירים להתארגן בחשאי לריגול לטובת הבריטים ולהקים את , למרות זאת
רשת זו קמה במטרה לסייע לבריטים שבמצרים להביא למפלתו ולהסתלקותו של ". י"ניל"ארגון 

 . ישראל-מאני מארץ'השלטון העות

מרכז הפעילות . אבשלום פיינברג ונעמן בלקינד, בראשות הארגון עמדו אהרון ושרה אהרונסון
 . בבית משפחת אהרונסון, התרחש במושבה זיכרון יעקב

באמצעות שליחים מטעמה שיצרו קשר , הקבוצה העבירה מידע לבריטים באמצעות יוני דואר
עם הצבא הבריטי במצרים ובאמצעות יצירת קשר עם אוניית ריגול בריטית ששטה לאורך חופי 

 . תוכן המידע כלל ידיעות אודות כוחות הצבא התורכי ותנועתו. יכוןהים הת

 :י"דוגמאות לפעילות ארגון ניל

כמו כן . פעל כמהנדס בירושלים והשיג עבור הבריטים מפה של העיר –נחום וילבושביץ 
 (. ללא הצלחה)מאל פחה כדי שיפגיזו את המקום 'כיוון את הבריטים למיקומו המדוייק של ג

ניימן עבד . שם היה מחנה צבאי גדול של העותומנים, פעל בעפולה –ר משה ניימן "ד
 . יצר קשר עם בכירים בצבא ושאב מהם סודות חשובים, כרופא בצבא התורכי



 ממדינת מקדש לעם הספר –פרק שלישי 

 ההלניזם והחברה ביהודה – 5שאלה 
 :שני מניעים לאימוץ התרבות ההלניסטית  .א

 : הסיבות למעבר יהודים התרבות ההלניסטית

האימפריה ההלניסטית ריכזה . רצון לצבור הון באמצעות קשרי המסחר עם הנוכרים- 
 .מוקדי הכוח הכלכליים והפוליטיים ומכאן שהדרך להתעשר היא להשתלב בתרבותה ולאמצה

, יסיםהרצון לרכוש עמדות כח והשפעה ביהודה ולהשיג טובות הנאה כמו גביית מ- 
 תפקיד הכהו הגדול ותפקיד הממונה על השווקים

חלקם ביקש  –חלק מהמתיוונים היו בעלי השקפה של סובלנות ופתיחות כלפי הנוכרים - 
 . להתאזרח בערי הפוליס המשגשגות

להתקרב , היו שרצו להשתלב בתרבות היוקרתית של בני המעמד הגבוה באזור כולו- 
יאסון ביקש : ם כאמצעי לממש את שאיפותיהם הפוליטיותלמוקדי השלטון ולהשיג את תמיכת

 .להתמנות למשרת הכהן הגדול באמצעות התקרבות למוקדי הכח ובכללם אנטיוכוס אפיפנס

 :השפעת התרבות ההלניסטית על אחד האישים עליהם למדנו      
בית טוביה הנה משפחת אצולה המהווה דוגמא לתהליך  –יוסף מבית טוביה  •

כעדות לתהליך ההתייוונות . וונות אשר עבר על האצולה היהודית ביהודה וארץ ישראלההתיי
מאת ( מכתב)המשמעותי שאירע למשפחת בית טוביה ניתן לקחת את מציאתו של הפפירוס 

עצם פנייתו החופשית של . בו פונה טוביה לשר בכיר במשטר ההלניסטי של בית תלמיי, יוסף
מעידה על עומק קשרי המשפחה עם השלטון , י הבכיריוסף מבית טוביה לשר ההלניסט

. יוסף משתמש במכתב בשפה היוונית ואף מסיים אותו בברכה לאלים, בנוסף לכך. ההלניסטי
באותה , יכול להתפרש כמגמת התייוונות חריפה או אף כדרך המקובלת, אקט סיום זה

 .לסיים מכתב רשמי, התקופה

ם גדולים אשר הפכו את ירושלים לפוליס הלניסטית ניתן להתייחס ליאסון ומנלאוס ככהני
ועודדו ( גימנסיון ומקדשים, אמפיביון )הקימו בה מוסדות דת ותרבות הלניסטיים , ( אנטיוכיה)

תהליכי התיוונות באמצעות הענקת זכויות ליהודים שאימצו את התרבות ההלניסטית תוך 
 .  שלילת זכויות מן המתבדלים

" חוקי האבות"אשר האמינו ונאבקו על קיומם של , די החכמיםהיו תלמי" החסידים" .ב
בין המתנגדים החריפים ביותר למגמת ההתייוונות שעברה על " החסידים"היו , על כן. ביהודה

ניהלו מאבק על תרבותה של " החסידים"ניתן לומר כי , לפיכך. יהודה בימי המשטר ההלניסטי
כמו כן הם יצאו כנגד ? "עיר הפוליס"פ חוקי "או ע" חוקי האבות"פ "האם תתנהל ע –יהודה 

 . חברתי בעיקבות תקנות עידוד ההתיוונות מצד הכהן בגדול יאסון -מגמות השסע הכלכלי
מבחינת " קו אדום"פעלו בעיקר כאשר מבחינתם נחצה " החסידים": "החסידים"פעולותיהם של 

 . הפגיעה הדתית ביהודה



 :דוגמא לפעולותיהם
 –( אנטיוכיה" )עיר פוליס"-ת לאחר הכרזת הפיכתה של ירושלים להשתתפות במרידו •

לאחר שהתפשטה השמועה כי , "החסידים"י "נערך ע, ס"לפנה 168המרד בירושלים בשנת 
אנטיוכוס ממהר לדכא את המרד וטובח באוכלוסיית . אנטיוכוס נהרג בקרב עם הרומאים

 .ירושלים במשך מספר ימים
בעת , הצטרפו למתיתיהו החשמונאי ובניו " החסידים" –השתתפות במרד החשמונאים  •

. מרד המכבים עקב הטלת גזירות הדת אשר סיכנו את קיומה של היהדות ביהודה וארץ ישראל
 .עד להשגת ביטול הגזירות, נטלו חלק במרד כמפקדים זוטרים וכחיילים" החסידים"

 גזירות אנטיוכוס – 6שאלה 
. היו גזירות יוצאות דופן בעולם ההלניסטי( ס"לפנה 167)גזירות הדת שהטיל אנטיוכוס  .א

 :הגזירות כללו
 .איסור על שמירת שבת •
 .איסור הקרבת קורבנות בבית המקדש •
 .איסור קיום מנהג ברית המילה •
 .כפיית אכילת מזון טרף •
 .כפיית עבודת האלילים ההלניסטיים •

 !מוות –העונש על הפרת הגזירות או אי ביצוען היה 
הגזירות נחשבו לצעד יוצא דופן בעולם ההלניסטי משום שההלניזם דגל בסובלנות דתית ובמתן 

שהיה  –" בסינקרטיזם"אף דגלה התרבות ההלניסטית , מעבר לכך. חופש דת לעמים הכבושים
ניתן לראות בגזירות דתיות , על כן. מזרחבין אלילי יוון לאלים המקומיים ב, שילוב אמונה דתית

 .כסותרות לחלוטין את המסורת ההלניסטית –אלו 

וויכוח שהתעורר בעקבות ביטול גזירות הדת שהתקבל  –הוויכוח על המשך הלחימה  .ב
 . ס"לפנה 164 -ב
 :נימוקי התומכים •
. הושגה ומטרה זו אכן, החשמונאים היתה לבטל את גזירות הדת/מטרת מרד המכבים  •

שרצו לחזור למשפחתם ולאדמתם עם ביטול הגזירות , מרבית הלוחמים הורכבו מפשוטי העם
 .וראו בכך את סיום המרד

 . כמו כן היה חשש מתגובת נגד חריפה מצד השלטון ההלניסטי •
 : נימוקי המתנגדים

, זאת. כי מטרות המרד עדיין לא הושגו במלואם, טענו מיעוטם של המורדים, מאידך .1
. הודות לשליטתם במצודת החקרא העוצמתית שבירושלים, היות והסלווקים עדיין שלטו ביהודה

 . כלומר הם ביקוש להשיג לא רק עצמאות דתית אלא גם חירות מדינית

טענו גורמים אלו כי המאבק על דמותה של יהודה כממלכה יהודית טרם , מעבר לכך .2
טרם  –ישראל -ת את התרבות ההלניסטית בארץהיות והמאבק בערי הפוליס הנושאו, הוכרע

 .הסתיים



הטענה כי האימפריה הסלווקית היתה מצויה בדעיכה וכי ראוי לנצל את ההזדמנות  .3
 –והנסיבות הנוחות להמשיך בלחימה וודאי כאשר יהודה המקבי נהנה מתמיכה של רומי 

 . יריבתה של האימפריה הסלווקית

 המירושלים ליבנ – 7שאלה 
 :תוצאות המרד הגדול ברומאים .א
הרומאים הטילו מיסים כבדים והחרימו אדמות ורכוש ליהודים הנותרים  –משבר כלכלי  •

בצירוף להרס הרב שהיה , עובדה זו. כאקט של ענישה על המרד שבוצע ברומאים, ביהודה
 .הביא עימו למשבר כלכלי עמוק, ביישובי יהודה

עקב נטל המיסים הכבד , מסורתית ביהודה קרסהשכבת האצולה ה –משבר חברתי  •
, קרס מעמד הכוהנים והלווים, בנוסף לכך. והחרמות הרכוש ובמקומה צמחה אצולה חדשה

לאחר חורבן , נותר מעמד זה ללא כל בסיס כלכלי, על כן. שהתבסס על קיומו של בית המקדש
 .המקדש

ועוד אלפים נוספים נלקחו אלפי יהודים נהרגו במהלך דיכוי המרד  –משבר דמוגרפי  •
מצב זה הפך את היהודים למיעוט בקרב אוכלוסיית . י הרומאים ואף נמלטו מהאזור"לעבדות ע

 .ארץ ישראל

 :מנהגים באורח החיים היהודי שקיומם הופסק חורבן בית המקדש .ב
 הקרבת קורבנות  •
 עלייה לרגל •

 :ז כדי לבסס את המשך חיי היהודים לאחר חורבן המקדש"הפעולות שביצע ריב

: דוגמאות)תקנות אלו נועדו לשמר את זכר בית המקדש  –" לזכר המקדש"תקנות 
 (.נטילת לולב וברכת הכהנים, תקיעה בשופר בראש השנה

 תקנות שנועדו לשמר את העבר לצד התאמת החיים הרוחניים והדתיים לתקופה
 :שלאחר חורבן המקדש

בית . יבנה הפכה למרכז רוחני ובו למדו ולימדו תורה –הקמת בית המדרש ביבנה 
 .ישראל-שנפתחו בישובים שונים בארץ, המדרש ביבנה פיקח על בתי מדרש קטנים נוספים

הוותיק ופיקח " הסנהדרין"מוסד זה החליף את מוסד  –ביבנה " בית הדין הגדול"הקמת 
 .דין המקומיים ועל הסמכתם של חכמים ודייניםעל בתי ה

 –"( העבודה שבלב)"התפילה וגמילות החסדים למרכז חיי הדת , הפיכת לימוד התורה
 "(.עבודת הקורבנות“)כתחליף למרכזיותו של הפולחן והקרבת הקורבנות בבית המקדש 



דים נוספים ז קבע מוע"ריב –מיסוד מועדי התפילה וחיזוק מעמדו של בית הכנסת 
החל בית הכנסת לתפוס , בנוסף(. הוספה תפילת הערבית: לדוגמה)לתפילה במהלך היום 

 .מקום מרכזי בחיי היהודים כמעין תחליף לבית המקדש

 :הפעולות שביצע רבן גמליאל לחיזוק החיים היהודיים בהיעדר בית המקדש

ה המאפשרת את רבן גמליאל פרסם תקנ –יצירת תכנים ומנהגים חדשים לחגים 
, בבית הכנסת)למקומות אפשריים אחרים , העברת מנהגי החגים שהיו מבוצעים בבית המקדש

יום כיפור נקבע כיום של חשבון נפש במקום יום להקרבת קורבנות : דוגמאות(. בסוכה וכדומה
על סיפור יציאת " והגדת לבנך"חג הפסח נקבע כחג שמדגיש את חשיבות , בבית המקדש

 . ום עלייה לרגל והקרבת קורבנות בבית המקדשמצרים במק

חודשו בימי , צומות שהתבטלו בימי בית המקדש –קביעת צום לזכר בית המקדש 
 .המרכז ביבנה

תקנה כלכלית שנועדה לשמור על הצביון  –איסור מכירת קרקעות ובהמות לזרים 
 .ישראל-היהודי של ארץ

-עדו להעביר את היהודים תהליך של שינוי מהתמקדות בפעולות מנהיגי מרכז יבנה נו, לסיכום
המאפיינת את  –" העבודה שבלב"שהיתה נהוגה בבית המקדש לעבר " עבודת הקורבנות"

 .החיים שלאחר חורבנו


