
 022115,220 שאלו� –' פתרו� הבחינה בהיסטוריה א

  חלק ראשו� לאומיות 

  פרק ראשו� קטעי מקור

 : הגורמי� המופיעי� בקטע ה� . א .1
רעיונות תנועת , רעיונות המהפכה הצרפתית , רעיונות תנועת ההשכלה

תית יהמהפכה התעשיו כיבושי נפוליאו�, תקופת אביב העמי�, הרומנטיקה
 . של עיור ומודרניזציהשהביאה לתהלי� 

גורמי� הביא להתחזקות שהתנועות /יש להסביר כיצד כל אחד מהרעיונות
  . הלאומיות באירופה

   תנועת ההשכלה והזר� הרומנטי: גורמי� רעיוניי�  .1
י "  תנועה זו טענה כי נית� להסביר תהליכי� ביקו� ע:תנועת ההשכלה
בערעור הסדר , לה התנועה  דגלה ברכישת ידע והשכ. התבונה והשכל

  . הפוליטי תו� התנתקות ממוסדות הכנסייה והמלוכה
ערערו את סמכות המלכי� ששלטו באירופה באותה עת רעיונות אלו 

 ירידת כוחה של .ערערו את סמכות הכנסייה וכ� ושנחשבו לשליחי האל
חל וה,  הדת" אבד המכנה המשות!,החילו�הכנסייה הגבירה את תהלי� 

  .  מסגרת חלופית בדמות התאגדות כע�–מאחד חיפוש אחר גור� 

הרגש הוא המניע המרכזי בפעילות  כי טע�זר� זה . :הזר� הרומנטי
, אגדות ע�, מיתוסי�,  סיפורי�חברלהחלו  סופרי� ואמני� . האנושית

התפתחות זו של . ומוסיקה העוסקי� בעבר המפואר של האומה שיש לחדשו
יות וגרמה לעמי� לחקור ולפתח את מורשת העבר עוררה א! היא את הלאומ

בדר� זו . עבר� וא! להמציא סיפורי גבורה אודות העבר המפואר של עמ�
  .  התעורר רגש הלאומיות בקרב עמי אירופה

 רעיונות ההשכלה והלאומיות התממשו לראשונה :המהפכה הצרפתית
המהפכה בצרפת שהחלה ע�  . 1789 באירועי המהפכה הצרפתיתבאירופה 

אסיפת המעמדות והקמת האסיפה הלאומית ערערה את הנאמנות פיזור 
 תודעה לאומית המהפכה הצרפתית יצרה . והדגישה את ריבונות הע�לשליט
חירות ואחווה , שיווי�: של הצרפתי� סביב רעיונות המהפכהלליכוד� וגרמה 

בנוס! היתה המהפכה מודל . שהשתקפו בהצהרת זכויות האד� והאזרח
  .הרס המשטר היש�מוצלח לחיקוי של 

 לאחר המהפכה הצרפתית עלה לשלטו� זמ� קצר – השפעת כיבושי נפוליו�
ובש� השאיפה , 1804בצרפת נפוליו� בונפרטה שהכתיר עצמו לקיסר בשנת 

ולשחרר את עמי אירופה מעול , להחדיר את רעיונות המהפכה לכל מקו�
  .יצא למסע כיבושי� באירופה, עריצות המשטר היש�

) שיווי� ואחווה, חירות(קרונות המוצהרי� של המהפכה הצרפתית למרות הע
הוא לא אפשר שלטו� עצמי ובחירות חופשיות , שבשמ� שלט נפוליו�

ולא התחשב באופי הלאומי או בתרבות של העמי� ששלט , בשטחי� שכבש



 של צמחה התנגדות שהביאה להתעוררות הלאומיתעל רקע זה . עליה�
ות לאומיות במדינות שהיו בשליטת קיסרות החלו להתגבש תנוע, העמי�

  .  עצמאות ומימוש הלאומיות של עמ�, שדרשו חירות, נפוליו� באירופה

שינויי�  זו כללה מהפכה .תמהפכה תעשייתיבאירופה חל תהלי� של 
. עיור מוא$חברתיי� ותרבותיי� כמו למשל תהלי� של , בתהליכי� כלכליי�

, רכבות: כמו(תפתחות אמצעי תחבורה הגירה לערי� מ� הכפרי� הודות לה
שדרש ידיי� עובדות רבות הודות להקמת בתי חרושת , )ספינות קיטור

שילוב , לשינויי� בתהלי� העיבוד של השדות החקלאי� כמו דישו�והודות  
האי+ את הגידול הדמוגראפי שנוצר ג� .  גידולי קרקע ושינויי� חקלאיי�

לתחושת , למשברלא ידוע גר� המעבר לעיר למקו� זר  . העיורתהלי�
, מהמסגרת הישנה המסורתית הקבועה והמוגדרת, ניתוק, ניכור, בדידות

ע� המעבר לעיר  תהלי% החילו�הרגשת הניתוק נוצרה ג� בשל התגברות 
 המהגרי� נאלצובעיר . שיצר נתק מהמסגרות המסורתיות והדתיות בכפרי�

בודד חיפש לעצמו האד� ה. מהכפר לעסוק במקצועות חדשי� לא מוכרי�
 ביסודות – מסגרת חדשה להשתיי� אליה אותה הוא מצא בלאומיות

הלאומיות העניקה לאד� . המשותפי� ובראש� השפה כגור� מאחד ראשוני
תחושה של שייכות למשפחה או לקבוצה והזדהות ע� ערכי� המעניקי� 

 "המודרניזציה .תחושת ביטחו� וא! תחושות עוצמה המעניקה גאווה וסיפוק
אמצעי התחבורה החדשניי� כמו הרכבת יצרו נגישות רבה ואיפשרו להפי+ 

 . את הרעיונות הלאומיי� בקרב עמי אירופה

 : הציונות בשתי דרכי� להתנועות הלאומיות השפיעו ע.  ב

 בכל הקשור למטרה  -
. בכל הקשור לדרכי� למימושה -

גש הלאומי בקרב ק הרהתנועות הלאומיות הדגישו את רעיו� חיזו -
כמו כ� . � כע� בעל מאפייני� משותפי� ייחודיי�התושבי� והתגבשות

דגלו התנועות הלאומיות בהקמת מדינת לאו� במולדת אשר תתבסס 
  .מוצא וכדומה, היסטוריה , על המאפייני� המשותפי� לע� כמו שפה

התנועה הציונית שאבה השראה מרעיונות אלו וביקשה לאחד את  -
זאת נית� לראות ברעיונות שפירס� הרצל בספרו :  כע� היהודי�

מדינת היהודי� ובו הדגיש הרצל את העובדה שהיהודי� ה� ע� בעל 
  . יסודות משותפי� הזכאי� כמו שאר העמי� למדינה משלה�

במעצמות שונות על / התנועות הלאומיות הסתייעו בגורמי� שוני�  -
ג� התנועה . מולדת הקמת מדינה עצמאית ב–מנת לממש את מטרת� 



הסתייעה בה� על מנת לממש , מ ע� גורמי� שוני� "הציונית ניהלה מו
 ראה לדוגמא את הפעילות הדיפלומטית של הרצל –את מטרותיה 

  . ארטר מול גרמניה טורקיה ובריטניה'להשגת הצ

התנועות הלאומיות עשו מאמצי� רבי� לחזק את הרגש הלאומי בע�  -
התנועה הציונית אימצה דרכי פעולה אלו ג� . באמצעות הסברה ענפה

, ) מדינת היהודי�(והפיצה את הרעיונות הלאומי� באמצעות ספרי� 
התנועות הלאומיות הבינו את החשיבות בגיוס גורמי� . ועיתוני�

שוני� בעול� כולל דעת הקהל העולמית לש� מאבק בתמיכת� וכ� ג� 
לגייס את עשה הרצל עת כינס את קונגרס באזל המתוקשר במטרה 

  . ארטר'תמיכת דעת הקהל העולמית בתמיכה להשגת הצ

 אשר  ואגוני� מסייעי�התנועות הלאומיות הקימו הנהגה מרכזית -
� עשתה התנועה הציונית עת הקימה ג כ� – את המאבק הלאומי וניהל

 "את ההסתדרות הציונית ואת המסגרות הפוליטיי� וכלכליי�
  . ההתיישבותיי� לאחר קונגרס באזל

:הגורמי� המופיעי� בקטע ה�. א .2

להקי� צורות היתה  המטרה של המשרד האר+ ישראלי בראשות רופי�  -
אשר ייהנו מהתנהלות י� של התושבי�  אופיהתיישבות התואמות את

  .עצמאית

הרצו� של העולי� לחיות במסגרת התואמת את השקפת עול�  -
עזרא אחווה ו, עבודת האדמה, חיי שיתו!, צדק  (הסוציאליסטית

   )לזולת

 משטר –י פקידי הברו� "הרצו� לעזוב את המושבות אשר נוהלו ע -
החסות של הברו� ופקידיו וכדי להמנע מהתלות במתיישבי העלייה 

 . איכרי המושבות–הראשונה 

צביו�  של חברה סוציאליסטית /הרצו� של המתיישבי� ליצור אופי -
 .  למדינה היהודית העתידית

:טנהמאפייני הקבוצה הק

  . התיישבות חקלאית שיתופית–ייעודה  �
 קרקע לאומית שניתנה מטע� המשרד –בעלות על קרקע  �

  . הארצישראלי
הקבוצה הקטנה ניהלה את חייה באופ� עצמאי ללא פיקוח  �

. חיצוני או התערבות של מנהל מטע� המשרד הארצישראלי



כל חברי . הער� המרכזי שהנחה את הקבוצה היא השיתופיות �
רכוש הקבוצה היה . עבדו יחד בעבודה החקלאיתהקבוצה 
. פי צרכיו"פי יכולתו וקיבל על"כל חבר עבד על. משות!

  . ההחלטות נלקחו באסיפות החברי� משותפות
נקראת , 1909הקבוצה הראשונה אשר הוקמה בדגניה בשנת  �

הקבוצה הוכיחה כי ייתכ� קיו� ". א� הקבוצות והקיבוצי�"
אול� בסו! השנה נתברר כי . משק חקלאי בכוחות עצמיי�

את מקומ� תפסה . החברי� אינ� נוטי� להישאר במקו�
  ". הקומונה החדרתית"קבוצה אחרת היא 

כיבוש (הקמת מסגרות ביטחוניות : הפעילות בתחו� הבטחו� . ב
כיבוש " אחת המטרות של עולי העלייה השנייה הייתה – )השמירה
. בי� לידי היהודי�העברת השמירה מידיי הער, כלומר". השמירה

ישראל "מאחורי מטרה זו עמדה שאיפת� של העולי� ליצור באר+
 הנחות מהחברה והנזקק "יהודי השונה מהיהודי הגלותי , יהודי חדש

הצעד הראשו� ביצירת היהודי החדש הייתה . להגנה מידי השלטונות
ידי מנהיגי� מקרב "שהונהג על, השומר. החזקת הנשק והשמירה

כפר , רה'סג: החל לפעול במושבות הגליל התחתו�, "וראארגו� בר גי"
במהרה החל להתפרס� שמו של הארגו� וכתוצאה מכ� . תבור ויבניאל

, חדרה: קיבלו אנשיו את השמירה ג� על מושבות נוספות כמו
מטרתו העיקרית של הארגו� הייתה . ראשו� לציו� ועוד, רחובות
 כיבוש השמירה –י� החלפת השומרי� הערבי� בשומרי� יהוד. כפולה

, יצירת היהודי החדש, כמו כ�.  מנת ליצור אופי עברי באר+ ישראלעל
ארגו� השומר למפת . היכול להג� על עצמו ועל משפחתו, הנושא נשק

ההתיישבות היהודית בכ� שהקי� יישובי� כמו כפר גלעדי בגליל 
 ארגו� השומר שהיה מיליציה. העליו� ועיצב את גבולות המדינה בעתיד

 כלומר סממ� –צבאית היווה למעשה בסיס של ארגו� ההגנה בעתיד 
  . של עצמאות באר+ ישראל

פרק שני 

:תוכנית יסוד של התנועה הציונית, בקונגרס באזל נקבעה תוכנית העבודה. א.3

פ משפט "ע,  הציונות שואפת להקי� בית מולדת לע� היהודי באר+ ישראל"מטרה ה
  . י אומות העול�"ודית אשר תוכר באופ� רשמי וחוקי עכלומר מדינה  יה, הכלל 

 : לש� הגשת מטרה זו הוחלט לנקוט בארבעה אמצעי�"אמצעי� 

, בעלי מלאכה, י ישובה ביהודי� עובדי אדמה"י ע"פיתוחה של א )1
העולי� הללו יקימו את התשתית הראשונית להתיישבות , ותעשייני�

  .יהודית המונית במולדת

, בקרב הע� היהודי  ) רגש ההשתייכות לע�( היהודי הגברת הרגש הלאומי )2
חיזוק הזהות היהודית המשותפת וחיזוק ההכרה בעול� בלאומיות 

 .היהודית



פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמת הממשלות בעול� להגשמת התוכנית  )3
הציונית כלומר פנייה לראשי המדינות שיאפשרו התיישבות יהודית 

 .בהסכמת�
י הקמת מוסדות וארגוני� בהתא� "בארצות הגולה עארגו� הע� היהודי  )4

 .לחוקי המקו�

 אוגנדהתכניתנימוקי תומכי . ב

 ובכוונתו זו התייחס הרצל בעיקר ליהודי –היהודי� נמצאי� במצוקה  .1
 לכתוב –פוגרו� קישינוב ( הרצל האמי� כי בנסיבות החמורות . רוסיה

חובה , ומאוי�בה� הע� היהודי מותק! ) כמה מילי� על אירוע זה
הרצל תק! את אנשי הציונות המעשית . לקבל את ההצעה הבריטית

אשר מקור� מרוסיה ולא הבי� מדוע דווקא ה� המכירי� את סבלו של 
הוא טע� שמצב� החמור של . הע� היהודי מתנגדי� להצעת אוגנדה

 אינו מותיר ברירה –היהודי� מבחינה חברתית כלכלית ומשפטית 
 .אלא לקבל את ההצעה

הרצל טע� כי ההצעה הבריטית הינה הכרה תקדימית של מעצמה  .2
 ,בבעיה היהודית ובשאיפות הלאומיות של הע� היהודי ולכ� אי� לסרב

 )אנטישמיות מחריפה(וודאי לא במציאות הקיימת ברוסיה 

הרצל הסביר כי היהודי� יעברו לאוגנדה במטרה להקי� מוסדות  .3
 יהיו בסיס להקמת המדינה פעילויות אלה. שלטו� וכלכלה עצמאית

היהודי� יצברו נסיו� . ישראל"היהודית בשלב מאוחר יותר באר+
 .י"בניהול מדינה אשר ישרת אות� מאוחר יותר במולדת� א

החלטות מ נסיגהו� שמדובר בת אוגנדה מנוגדת לתכנית באזל מכיותכני •
– באר$ ישראל בלבד מדינה יהודית –הקמת בית מולדת : שהתקבלו בה

מ להשגת "ניהול מו(ולכ� ג� חלק מהעקרונות לדת של הע� היהודי במו
מתייחסי� לאר+ ) ארטר והכנת האר+ באמצעות עלייה והתיישבות'הצ

  .  ישראל בלבד

 : התנועה הלאומית הגרמנית. א.4

:מטרות המאבק �

הנסיכויות הגרמניות לכדי מדינה /איחוד המדינות �
ה גרמנית חוק, ממלכה אחת בראשות מל� גרמני/אחת

  .ומדינת לאו� שתתבסס על זהות לאומית ייחודית

התקופה בה חלה התעוררות לאומית (בתקופת אביב העמי�  �
החלו אגודות ) רחבה באירופה במטרה לשי� ק+ למשטר היש�

התודעה , לאומיות בגרמניה לחזק את רגש הלאומיות



הלאומית בקרב התושבי� במטרה להשתחרר מהשפעת� של 
הונגריה וצרפת ולאחד את "ת ובראש� אוסטרוהמעצמות הזרו

 איחוד� של הנסיכויות –התושבי� סביב המטרה המרכזית 
  . למדינה אחת

 :קשיי�/גורמי� מעכבי� �

 בי� חלק ממדינות גרמניה –פיצולה של גרמניה לנסיכויות רבות  �
 חלק� תמ� באיחוד ע� פרוסיה –שררה יריבות פוליטית מדינית 

, בנוס!. י מדינות אחרות כמו אוסטריהיד"וחלק� נתמ� על
 מדינות הצפו� היו –המדינות היו מפוצלות בשל שוני דתי 

ידי "פרוטסטנטיות ואלה שבדרו� היו קתוליות ונתמכו על
כל זה הקשה מאד על איחוד מרצו� בשל הקושי לגשר . האפיפיור

  .על חילוקי הדעות שהתגלעו

� בגרמניה התנגד חלק מהדוכסי� והנסיכי� ששלטו במדינותיה �
לאיחוד וביקש לשמר את כוח� וריבונות� בכל נסיכות ולכ� לגבי 

 .  נסיכויות אלו בוצע האיחוד תחת תו� כפייה בשל התנגדות זו

 אוסטריה וצרפת חששו מאד –ההתנגדות לאיחוד מצד המעצמות  �
מאיחודה של גרמניה מאחר וזו עלולה הייתה להחליש את מעמד� 

ממסע כיבושי� שתערו� המדינה המאוחדת ה� חששו . כמעצמות
אוסטריה חששה שמהל� . שתביא לפגיעה ממשית בריבונות�

  . האיחוד יביא לגל של מרידות בקרב העמי� עליה� היא שלטה

  התנועה הלאומית היוונית

: מטרות המאבק �

מאני הכובש והקמת מדינה 'השתחררות מהשלטו� העות �
  .יוונית עצמאית על אדמת המולדת

, השבת התרבות היוונית המפוארת והעתיקה ובכלל זה �
 .המנהגי� וכתבי הפילוסופיה, השפה

 :

:הגורמי� שעיכבו את הצלחת המאבק �



 התורכי� כבשו את שטחה של יוו� ולא – מאנית'האימפריה העות �
מדיניות� של התורכי� הייתה . היה בדעת� לוותר על שטח זה

א� שטחה של יוו� , מיאמנ� אדישה לגבי אופ� השלטו� המקו
  . מאנית'הוגדר כחלק משטחה של האימפריה העות

 צבאו של מוחמד עלי גבר בקלות על הצבא הלא – המצרי� �
ללא התערבות� של מדינות . מאורג� והמפוצל שהציבו היווני�

אירופה סביר שהמאבק לא היה מסתיי� במימוש הלאומיות 
  . היוונית והקמת יוו� כמדינה עצמאית

 הע� היווני וכוחות המורדי� היו מפוצלי� בי� –  פנימיפיצול �
הע� עצמו התפצל לתומכי המאבק להגשמת . מחנות שוני�

בקרב הלוחמי� . הלאומיות לאחרי� שהתנגדו לו לחלוטי�
בי� ראשי הכנסייה לבי� , התקיי� מאבק בי� הסוחרי� לאיכרי�
הפיצול החליש באופ� . כמרי� פשוטי� בדרגי כמורה נמוכי�

 . ובהק את הכוח הצבאי ואת יכולת הלחימה של המורדי�מ

 :הנהגת התנועה הלאומית הגרמנית. ב

 אוטו פו� ביסמארק היה מצביא – יכולותיו הצבאיות והדיפלומטיות של ביסמארק
יכולתו הצבאית באה לידי ביטוי בהנחלת תבוסות כואבות . ומדינאי כאחד

יחודה של גרמניה ובראש� הקיסרות ליריבותיה של פרוסיה ולאלו שהתנגדו לא
כ� הסיר ביסמארק את הצל המאיי� של המעצמות . הונגרית וצרפת"האוסטרו

לרשותו של ביסמארק עמד צבא . שהתנגדו בתקיפות ובעקביות לאיחודה של גרמניה
מודרני ומאומ� היטב אשר עשה שימוש באסטרטגיות לחימה מודרניות , ממושמע

דיפלומטי ידע ביסארק לגייס את תמיכת� "ו� המדיניבתח. אשר הכריעו את היריב
כמו כ� ידע ביסמארק לשכנע את ראשי . של המדינות שראו באוסטריה כאויב

הנסיכויות להירת� לבריתות הצבאיות וכ� הצליח לנטרל את השפעתה של 
  .אוסטריה על נסיכויות אלו

: הנהגת התנועה הלאומית היוונית

ועי המהפכה הצרפתית הביאו רעיונות תנועת ההשכלה ואיר �
התעוררות זו הביאה לחיזוק . להתעוררות לאומית בקרב היווני�

ת שהחלו לפעול למע� המגמות הלאומיות קרב האגודות היווניו
התעוררות לאומית זו באה לידי ביטוי . מימוש הלאומיות היוונית

אלכסנדר , בשנה זו הכריז ראש האגודה באודסה. 1821בשנת 
המטרה הייתה לנצל את .  מרד לאומי יווניאפסילנטי על

התעסקותה של האימפריה במרידות באזור אסיה הקטנה 
הכרזת המרד עוררה את הע� היווני לתקווה חדשה . ובאלבניה

  . שיזכה בעצמאותו



 גור� נוס! נטל חלק בנהגת המאבק בעיקר בתחו� המורלי היה  -
ק היווני  ממדינות אירופה השונות שהזדהו ע� המאב–מתנדבי� ה

בי� אלה היו סופרי� . והושפעו מהרוח הליברליז� והלאומיות
 אלה העניקו תמיכה מורלית לע� ".הלורד ביירו�"ומשוררי� כדוגמת 

  . ביוו� והעניקו לו השראה לממש את עצמאותו

 ממדינת מקדש לע� הספר –פרק שלישי 

 : להפצת התורהפעילותו של עזרא ביהודה. א .5

– והנחלת התורה במרכז החיי� היהודיי� � בעבודת האלשיתו+ הע �
אחת הפעולות החשובות של עזרא היתה חיבורו של הפרט לעבודת 

בניגוד לתפיסה , זאת. ידי לימוד תורה וקיו� מצוות"האלוהי� על
אשר טענה כי עבודת האל מתקיימת רק במקדש , המקובלת עד אז

–בציבור  ה בתורהעזרא עודד את הקריא .ידי הכוהני� בלבד"ועל
הוא  איחד בי� . קריאת התורה ג� בימי שני וחמישי מלבד שבת

בצעדי� אלו הפ� עזרא את . גרסאות התורה והנהיג כתב אחיד לתורה
התורה כנגישה יותר לע� מצד אחד וגר� לשמירה קפדנית יותר על 

 .אשר הופ+ מעתה, המצוות בשל הנוסח האחיד שלה
הקדו� בכתב אשורי מרובע המשמש עזרא החלי+ את הכתב העברי  �

שינוי הכתב סייע להפצת התורה שכ� הכתב הארמי . אותנו עד היו�
 .היה נפו+ יותר בקרב הע� מאשר הכתב העברי הקדו�

פי "מינה שופטי� ודייני� לשיפוט על  עזרא– מינוי שופטי� ודייני� �
. שהאמינו במרכזיותו של בית המקדש בחיי הקהילה, חוקי התורה

 . חיזק עזרא את מעמדו של הכוה� הגדול,בנוס!

 לתיקו� המצב הדתי ביהודה עזרא האמי� שעליו להביא •
 לחזק את הצביו� הדתי –שאינו משביע את רצונו 

 הוא לא היה .פ חוקי התורה" אורח חיי� ע–ביהודה 
שבע רצו� מתהלי� הכירסו� במעמדה של התורה 
ובאורח החיי� הדתי ביהודה בעיקר מצד אנשי 

 .ולה והכהונההאצ

  המטרה לשמור על זרע הקודש–� נוכריות שילא להתחת� ע� נ. ב

 שמירה על – שמירת מצוות השבת –לא לעסוק במסחר בשבת     
  . החיי� הדתיי� ביהודה



 שמירה על החיי� " שמירת מצוות התורה – לקיי� מצוות שמיטה    
  .הדתיי� ביהודה

 להביא להתרכזות� –  המטרה – ותלהביא לכהני� ביכורי� ותרומ    
  .של אנשי הדת בעבודת האל והמקדש

 היה מתייוו� שרצה 3"אחיו של הכה� הגדול חוניו ה, יאסו�. א. 6
הכהונה הגדולה עברה בירושה מאב . להשתלט על תפקיד הכה� הגדול
השלטו� ההלניסטי ראה בכה� הגדול . לב� בשושלת מאז צדוק הכוה�

כמנהיג דתי ניהל הכוה� הגדול . נהיג דתי ומדיני מ–ראש הע� היהודי 
כמנהיג מדיני הוא יצג את הע� בפני השלטו� והיה , את בית המקדש

הכה� הגדול היה אחראי על . אחראי לגביית המיסי� עבור השלטו�
 .ביטחו� ירושלי� ואספקת המי� אליה

 קשר להדיחו) 3"חוניו ה(יאסו� חבר למל� אנטיוכוס וקשר כנגד אחיו 
יאסו� ניצל את העדרו של אחיו מירושלי� ופנה . ממשרת הכוה� הגדול

בהצעה שהוא יעלה יותר מיסי� מאחיו ובתמורה למינויו לתפקיד 
התערב במינוי , אנטיוכוס קיבל את הצעתו של יאסו� . הכה� הגדול

פנימי של הע� ביהודה ומינה את יאסו� לתפקיד הכה� הגדול וע� 
  .ד� של חבריו המתיווני�מינויו יאסו� דואג למעמ

התגברות השפעתה של התרבות ההלניסטית בקרב חוגי האצולה 
ביהודה באה לידי ביטוי בשיאה בנכונות לשנות מיסודו את משטר 

לש� מימוש תאוות השלטו� והשאפתנות , זאת. החיי� ביהודה
התפקיד עליו נאבקו חוגי אצולה אלו היה . האישית בי� מנהיגיה

שהיה תפקיד בעל חשיבות עצומה ושילב מנהיגות , "הכה� הגדול"
אחראי על ( מדינית וא! סמכויות כלכליות רבות –עליונה דתית 

כמו כ� על גביית המיסי� וניהול , אוצרות בית המקדש בירושלי�
משרת " קניית"במאבק זה הופיעה נורמה חדשה בדמות ). השוק בעיר

בות ההלניסטית ידי משפחות אצולה המקורבות לתר"הכה� הגדול על
בניסיו� להדיח ממשרה זו את משפחות הצולה , )טוביה"כמשפחת בית(

השימוש בכלי� אלו כחלק מהמאבק על ). כמשפחת צדוק(הוותיקות 
הביא להתערבותו של השלטו� הסלווקי במינויי� , משרת הכה� הגדול

לו זכו היהודי� עד אז תחת השלטו� , והקטנת חופש הפעולה הדתי
חוקי "הובילו חוגי� אלו לניסיו� להחלי! את , יכ�לפ. הסלווקי
מתו� ניסיו� להשתלט על , בחוקי הפוליס היווני) התורה" (האבות

המשמעות , אול�. סמכויות הנהגת יהודה בכלל והכה� הגדול בפרט
דתי עליו "הריסת הבסיס המדיני: לצעדי� אלו היתה חמורה ביותר

מיה שניתנה ליהודה התקיימה יהודה וצמצו� הדרגתי של האוטונו
ידי נציגי� תומכי "תפיסת משרת הכה� הגדול על. לנהל את ענייניה

, פילוג זה א! החרי!. גרמה לקרע הול� וגובר, התרבות ההלניסטית
במגמת ההתייוונות ) כמנלאוס(עקב תמיכת� הרבה של כהני� גדולי� 

שאיפתו של . ורדיפת� את התומכי� במגמת הבדלנות היהודית
היתה , אפיפנס להפי+ ביהודה את התרבות ההלניסטיתאנטיוכוס 

שביקש להגביר את ההלניז� ביהודה ,הגור� להעדפתו של יאסו�



ולהקי� בשטחה ערי פוליס הלניסטיות כנקודות משע� לשלטו� 
  ממלכתו באזור

  :פעולותיו של יאסו�

את ירושלי� לפוליס יאסו� הפ�  –מייד לאחר מכירת הכהונה  -
שראה בביטויי , וגר� לאיבת הע� ביהודה) יהאנטיוכ(הלניסטית 

–) כתחרויות ההיאבקות בעירו� בגימנסיו�(תרבות זו בירושלי� 
יאסו� ביקש לעשות רפורמה בירושלי� ולהפו� אותה . כחילול הקודש

 . אנטיוכיה–לפוליס הלניסטית 

לש� כ� הוא שינה את שמה של ירושלי� לאנטיוכיה וביטל למעשה את  -
הוא יז� הקמת מוסדות . דתי לטובת צביו� הלניסטי"יצביונה היהוד

אלה הפכו למוקד התרבות . הגימנסיו� ואפביו�: חינו� הלניסטיי�
ההלניסטית של העיר בה� נערכו תחרויות ספורט שלוו בעבודת 

  . אלילי�

רשימה זו יצרה . יאסו� ער� רשימה של אנשי� הזכאי� לאזרחות -
� ההלניסטיי� לבי� אלו שאינ� פערי� בתו� הע� היהודי בי� האזרחי

 . אזרחי�

כ� הפכה ירושלי� לעיר הלניסטית שאזרחיה חיו חיי תרבות 
ויות ספורט השתתפות בתחר, הלניסטית שכללו חינו� הלניסטי

  . תושימוש בשפה ההלניסטי

 בצד ההנהגה – החסידי� כמובילי ההתנגדות להתייוונות ביהודה . ב
, )� הגדול ומוסדות הפוליסהכה(המקומית הפורמלית ביהודה 

צומחות כמה , שהראתה נטיות של התנתקות מ� השכבות העממיות
קבוצות מנהיגות שקבלו סמכות� מהע� מתוק! היות� בקיאי� 

אלה ה� . מסורי� לה ומקיימי� את מצוותה כהלכת�, בתורה
: יחס החסידי� אל המתיווני� היה חסר פשרות. סופרי�/החסידי�

לבטל את הפוליס ולהחזיר את המעמד , י האבותה� דרשו לחזור לחוק
מטרת� היתה לבלו� את מגמת התפשטות . היש� של בית המקדש

ולחזק את אורח החיי� היהודי התרבות ההלניסטית בקרב היהודי� 
 מחיצות בי� היהדות לסביבה ה� הקימו, למעשה"). חוקי האבות("

תרבות ה� דרשו מהיהודי� להמנע מחד מכל מעורבות ב. המבוללת
היוונית ובמקביל לחזק את אורח החיי� הדתי ולהקפיד על שמירת 

  .תורה ומצוות

:להל� הסיבות לפרו+ המרד. א. 7

ראה (ידי אנטיוכוס אפיפנס "גזירות הדת שהוטלו ביהודה על �
  ). הרחבה בסעי! הקוד�

 .איסור קריאה בתורה ושריפת ספרי תורה �
 .איסור ביצוע טקס ברית המילה �



 .בת הקורבנות בבית המקדשהפסקת הקר �
אכילת מאכלי� טמאי� וחילול , כפיית עבודת האלילי� �

 .השבת על היהודי� ביהודה

! העונש על אי קיומ� של הגזירות הינו הוצאה להורג

 שיא� של מגמות אלו – מגמות ההתייוונות החריפות ביהודה �
התבטא בהפיכת ירושלי� לעיר פוליס ומינוי מתייוו� קיצוני 

מגמות . בעבור בצע כס!, וס למשרת הכה� הגדולכמנלא
משטר "ההתייוונות ניסו להחלי! את התנהלותה של יהודה על פי 

והובילה לקרע חמור בי� המתיווני� ליהודי� " האבות
  . שהתבטא במלחמת אזרחי�, המתבדלי�

 הפער ההול� וגובר בי� – חברתי ביהודה החרפת השסע הכלכלי �
לבי� פשוטי , )ו במדיניות של התייוונותאשר דגל(העשירי� ביהודה 

הביא לתסיסה קשה ) שתמכו בהתנהלות לפי חוקי התורה(הע� 
 .של המעמדות הנמוכי� כנגד משפחות האצולה

מה סייע למורדי� להגיע להשיגי� 

. יהודה המקבי הוכיח את עצמו כמנהיג צבאי מהמדרגה הראשונה
תו� ניצול , ת הסורי�יהודה המקבי השיג את ניצחונותיו על הכוחו

חולשתה של הממלכה הסלווקית באותה העת ושימוש בטקטיקות 
סוג לוחמה בה פועלי� כוחות קטני� (יעילות של לוחמת גרילה 

). המנצלי� את יתרונות השטח על מנת לפגוע באויב ולהימלט, וזריזי�
אשר יז� מהלכי פתע , נודע יהודה כמפקד נועז ויצירתי, בנוס! לכ�
כמו למשל בקרב קרניי� (לעיתי� א� בשטחו , והיכה באויבמהירי� 

  ).שבעבר הירד� המזרחי

כאשר , יהודה המקבי א! הוכיח עצמו כמנהיג בעל ראייה מדינית -
–חת� על ברית ע� המעצמה האדירה העולה באזור , בסמו� למותו

אול� עצ� ההכרה , ברית זו חסרה כל תוכ� ממשי, אומנ�. היא רומי
היוותה הישג , ומי בממלכת החשמונאי� בהסכ� זההמדינית של ר

  .גדול

יהודה המקבי השכיל לגייס את הע� בש� ביטול גזירות , מעבר לכ�  -
  . הדת וכ� הפ� המרד לעממי

:הוויכוח בשאלת המש% הלחימה לאחר ביטול גזירות הדת  .ב

 :נימוקי הטועני� להפסקת המרד �



כלוסייה היהודית המרד הורכב ברובו מהשכבות העממיות של האו �
אשר הונעו להצטר! למרד בעקבות הלהט הדתי לביטול , ביהודה

לאחר טיהורו של בית , לפיכ�. גזירות הדת של אנטיוכוס אפיפנס
, )ס" לפנה164(חידוש עבודת האל בו וביטול הגזירות , המקדש

טענו שכבות עממיות אלו כי מטרת המרד הושגה וכעת עליה� 
  .לחזור לחייה� האזרחיי�

בקרב חלק מהיהודי� היה חשש מתגובת נגד חריפה של הצבא  �
הסלווקי אשר עלול היה להביא בתגובתו זו לפגיעה באוכלוסיה 

  . היהודית כולה

 :נימוקי הטועני� להמש% המרד �

מיעוט� של המורדי� טע� כי מטרות המרד עדיי� לא הושגו  �
ות במלוא� וכי יש למצות את תנופת הנצחונות ותנופת ההתגייס

כלומר העצמאות הדתית אינה מספקת . בע� להרחבת המטרות
 .  סילוק הכובש הזר מיהודה–ויש לשאו! לעצמאות מדינית 

החלשות הצבא הסלווקי בשל תקופת מעבר  של חילופי שלטו�  �
ועליית כוחה של רומא הביאה ליצירת קרקע נוחה לגיוס בעלי 

  ).רומאי�(ברית 


