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 סחלב, תשע"ט

 

 רשימת נושאים ומיומנויות  -' בית שני'מסכם על מבחן 
 

 מיומנויות

, שאלות הרחבה, שאילת בהתאם לדוגמאות שנעשו בשיעורעפ"י חמשת המ"מים ו -ניתוח מקור 

 הבחנה בין עובדה ודעה, השוואה )ילמדו השבוע(. 

 

 ידע היסטורי

 החשמונאיתמדינה התהליכים המרכזיים בהתפתחותה של  .א

 . תהליך הרחבת גבולות המדינה 1

 . מעבר ממאבק בגזרות הדת לכפיית גיור על התושבים הנוכרים בא"י/ דמוגרפיה 2

 . מעבר מצבא מתנדבים לצבא שכירים 3

 . מעבר מהנהגה של מושל להנהגה של מלך 4

 . מעבר מהתנגדות לתרבות ההלניסטית לאימוצה מחדש 5

 ומורדת לגוף שלטוני המנהל מדיניות חוץ עצמאית. מעבר מקבוצה קטנה 6

עליכם להכיר את כל אחד מהתהליכים הבאים, להיות יכולים להציג אותו ולהסביר את 

 סיבותיו, מטרותיו, השפעותיו, יתרונותיו וחסרונותיו כפי שתוארו בשיעורים. 

 
 

 הורדוס, הנציבים( -דפוסי השלטון הרומאי בא"י )'מלך חסות'  .ב
  

 
 
 

 : מאפיינים וסמכויות של מלך החסות. השלטון העקיף -דפוסי השלטון הרומי . 1

 . יתרונות השליטה באמצעות מלכי חסות. 2

 . דמותו של 'מלך החסות' הורדוס. 3

 המאפיינים העיקריים של שלטון הורדוס: נאמנות לרומא ולשליטיה המתחלפים, תמיכה . 4

 ידי החשמונאים והאצולה ביהודה, התערבות באוכלוסייה ההלניסטית בא"י, חיסול שר    

 בסדרי הכהונה והסנהדרין, מפעלי הבנייה המפוארים.    

 תפקיד הנציב וסמכויותיוהשלטון הישיר:  –דפוסי השלטון הרומי . 5

 : עוינות ליישוב היהודי והעדפת הלא יהודים בארץ ישראל מאפייני שלטונם של הנציבים. 6

 עושק ומעשי שחיתות, פעילות נגד תנועות משיחיות ומורדים. בארץ, עול כלכלי כבד,    

 

 הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים .ג
  

 

 הסיבות למרד הגדול .1

 נימוקי המתנגדים, נימוקי התומכים.  -הוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים  .2
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 תוצאות המרד וחורבן בית המקדש .ד
 

שינוי במעמד , תדמוגרפיפגיעה כלכלי,  חורבן ירושלים והמקדש, הרס: תוצאות המרד
 המשפטי. 

 

 המשבר שנוצר לאחר כישלון המרד והסכנות  .ה
 
 

 המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש  .1

 ומהמצב החדש שנוצר לאחר המרד הסכנות שנשקפו לחברה היהודית כתוצאה מהמשבר .2

 

 רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה  .ו
 

בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש; יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות 

 חדשות 'זכר לחורבן', בית הכנסת, לימוד התורה והתפילה

 כינון החיים הציבוריים ועיצוב מחדש של החיים היהודיים ללא  בית המקדש:

 הדין הגדול כמוסדות מרכזיים של העם היהודי כינון הנשיאות ובית •

 קביעת מיקומו של בית הכנסת כמקום פולחן במקום בית המקדש. •

קביעת דרכי כפרת עוונות ופולחן כחלופה להקרבת הקורבנות )התפילה, המצוות, התשובה  •

 ומעשי החסד, הניתנים לביצוע על ידי כל אדם(. 

 זרמים ופלגים מנוגדים ביהדות.  קביעת הלכה אחידה המחייבת את כולם, העדר •

ועיצבו מחדש את החיים  )על ידי ריב"ז ורבן גמליאל(  התקנות העיקריות שתוקנו ביבנה •

היות מסוגלים ול הכיר את הדוגמאות)'זכר למקדש', 'זכר לחורבן'(. יש להיהודיים 

דש במה היו שונות מהנהוג בבית המקדש טרם החורבן, ומה תרומתן לעיצוב מח –הסביר ל

 של החיים היהודיים.

 

  מקורות ללמידה

 בית שני סחלב(.  –ספר הלימוד, מחברת, מצגות בדף היסטוריה שלי באתר ביה"ס )תחת לשונית 

  

  הצעה שלי:  ?למודלאיך 

ה מה שחולק ונעש לשיש באמתחתכם את כלוודא  –מחברת קלסר ההתחיל בעשיית סדר בל .1

למקום, בסדר הנכון, להוסיף  םאת כל הדפילהכניס  ל רלוונטי.והכ .מתחילת השנה בכיתה

 בראש(. סדר וגם כי זה מייצר מצא כדי שיהיה קל להתם )ג לשוניות לתתי הנושאים

כל ו פרקי ההרחבה שחולקו ,ים בספר הלימודרלוונטיעמודים ) חומר הקריאהכל לקרוא את  .2

פרקי ההרחבה את מה שהבנתם /י הספרהכין סיכומים או לרשום בצדלו( שאר הטקסטים

  . בה ההבנה מעמיקההוא הדרך עיבוד ה. שמתואר

 מה שכתוב במחברת  לעבור על כל .3

 ויודעים ליישםשמבינים לעבור על המיומנויות שנלמדו ולוודא  .4

 קור שאחלקלתרגל ניתוח מלא של קטעי המ .5


