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 משחק בינגו לסיום נושא:
יוון ובית חשמונאי והצעות להערכה חלופית

חידות למשחק בינגו:

לפניכם חידות בחרוזים, בהם תוכלו לעשות שימוש במגוון דרכים. אנו ממליצים על משחק “בינגו” המותאם ללמידה מקרוב 

ומרחוק.  ניתן להעתיק את החידות למצגת, להוסיף איורים מתאימים ואף סרטונים. כמובן שיש להכין מספר לוחות בינגו 

שונים, בהם תופיע התשובה, או האות הראשונה של התשובה.

אפשרות נוספת היא: להקריא את החידות, לכתוב את תשובות התלמידים ולאחר מכן כל תלמיד יבחר אלו תשובות לכתוב 

בלוח בינגו ריק )שיקבל או שיכין(. לאחר מכן המורה יקריא את התשובות לפי סדר אקראי והתלמידים יסמנו בלוח שלהם.

משמעות המילה “עיר – מדינה” ביוונית והיום ידועה במשמעותה כ”משטרה” באנגלית. )פוליס(	 

עיר ביוון בה התפתחו התרבות והמדע, כבסיס של “תרבות המערב” נודעה. )אתונה(	 

 הם היו האנשים המוערכים ביותר באתונה, דנו בשאלות של חקירה והיגיון, 	 

ביניהם ידועים במיוחד סוקרטס, אריסטו ואפלטון.  )פילוסופים(

 צורת שלטון שהיתה נהוגה באתונה ונחשבה מתקדמת מאוד,	 

למרות שלא באמת כולם הצביעו והחליטו, אלא רק בעלי הרכוש והכבוד.. )דמוקרטיה(

 מוסד מרכזי ביוון, בו עסקו בהיאבקות ובשאר ענפי ספורט, לפיתוח גוף נאה וחסון,	 

לימים, הוקם אחד כזה למרגלות הר הבית, למרבה האסון.. )גימנסיון(

 עיר ביוון בה הדגש הושם על חוזק, אומץ ועוצמה צבאית,	 

כשלושים שנה נלחמה נגד אתונה, דבר שהביא להיחלשות הדדית. )ספרטה( 

 למד אצל אריסטו, זכה לכינוי “הגדול” וניתן להבין מדוע - 	 

שלט על אימפריה עצומה ולולא מת כה צעיר, מי יודע לאן היה מגיע.. )אלכסנדר מוקדון( 

 תרבות יוון, בשילוב מאפיינים מהמזרח, שהתפשטה לאחר כיבושי אלכסנדר מוקדון,	 

בערים בעלות סגנון תרבותי זה, נבנו, בין היתר, תיאטרון, מקדש לאלים וגימנסיון. )הלניזם( 

 אחיו של הכהן הגדול, שנתמנה במקומו על ידי שוחד ששילם למלך, 	 

הפך את ירושלים לעיר הלניסטית וקרא לה אנטיוכיה, על הדרך..  )יאסון(

 מתייוון קיצוני שמונה לכהן גדול לאחר יאסון, היה חסר זיקה וכבוד ליהדות ממש	 

ואחיו אף סייע לאנטיוכוס לגזול מאוצרות המקדש!  )מנלאוס( 

 מצודה צבאית בלב ירושלים, בה ישבו יוונים ומתייוונים,	 

רק בימיו של שמעון הצליחו לכבשה ולטהר את ירושלים מגורמים עוינים. )חקרה(

 איסור לימוד תורה, קיום שבתות, חגים וברית מילה,	 

כחלק מניסיון לשלב את היהודים בתרבות ההלניסטית, באימפריה הגדולה. )גזרות השמד( 

 החיילים היווניים הגיעו לשם על מנת לאלץ את תושבי המקום לזבוח לאלי יוון,	 

אולם מתתיהו החשמונאי סירב ואף הרס את המזבח, ומשם התחיל כל העניין.. )מודיעין(
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 “גיבור חיל מנעוריו”, הוא המשיך את הדרך והיה למצביא,	 

ניצחונות מזהירים, טיהור בית המקדש, תעוזה, גבורה ותקווה, לעמו הביא. )יהודה המכבי(

 שם חנו היוונים בקרב המרכזי, בטוחים בניצחונם,	 

רק ש.. לפתע הופתעו מהטקטיקה הגאונית שיהודה הוציא אל פועל מולם. )אמאוס(

 הגיע להישגים מדיניים מרשימים וזכה לתואר “רע המלך”, 	 

למרות קשריו עם השלטון הסלווקי, המשיך לשמור על האמונה והדרך )יונתן(

 כבש את החקרה ולא החזיר שטחים שכבש, למרות הדרישה, 	 

משרת הכהונה הגדולה והמנהיגות לבניו נמסרה. )שמעון(

 בעל שם נוסף, לא יהודי, בסוף ימיו הפך לצדוקי מגורמים שונים,	 

הראשון משליטי בית חשמונאי שבימיו הוטבעו מטבעות מקומיים )יוחנן הורקנוס(

אזור שנכבש על ידי יוחנן הורקנוס, תושביו נדרשו להתגייר או לנוס. )אדום(	 

 לעומת שליטי בית חשמונאי, קודמיו, עשה מעשים חסרי תקדים – 	 

קרא לעצמו “מלך” וכלא את אמו ואחיו – כך לא ייעשה בקרב היהודים! )יהודה אריסטובלוס(

 בימיו הגיעה הממלכה החשמונאית לשיא גודלה, 	 

אך נטל לעצמו סמכויות חקיקה ושיפוט, דבר שהביא להתנגדות גדולה. )אלכסנדר ינאי(

 ההקפדה על דבר זה, תורמת ליצירת ממלכה מאוזנת, ומונעת שחיתות, 	 

כאשר ישנן מספר מסגרות )ולא רק אחת( שביניהן מתחלקים הכוח והסמכות. )הפרדת רשויות(

פרי המשמש ככלי נשק? לא רק רימון, מרד עממי נגד השליט שהביא לטבח נוראי בהמון.  )מרד האתרוגים(	 

 מה המשותף לשמעון בן שטח, ביטחון ושלום, יבול רב ושופע? 	 

 לא לחינם אומרים, שמיוחד עד מאוד הוא המספר שבע.. 

)שלומציון המלכה – היתה השביעית במספר לשליטי בית חשמונאי(

הצעות להערכה חלופית:
לאור המציאות המאתגרת עמה אנו מתמודדים, ועל רקע העובדה שזוהי השנה הראשונה בה התלמידים לומדים מקצוע 

זה, ברצוננו להציע מיזמים שיהוו חלופות למבחן, המבוססים על עבודה בזוגות או בקבוצות. את המיזמים יציגו התלמידים 

בפני הכיתה )ניתן לעשות זאת גם דרך הזום( וכך יעשירו את חבריהם בתובנות ובידע.

נכוון את התלמידים להשתמש במידע שבספר ובנוסף, לחפש מידע בספרים ובאתרי אינטרנט שונים.

אנו ממליצים על עריכת פודקאסט / הרצאת טד / סרטון בנושאים שונים.

להלן מספר אפשרויות:

ירושלים באחת מן התקופות הבאות:. 	

שיבת ציון, בניית בית המקדש, פעילותם של עזרא ונחמיה )התקופה הפרסית(א. 

הפיכת ירושלים לפוליס )התקופה היוונית(ב. 

שחרור ירושלים וטיהור המקדש )תקופת בית חשמונאי(ג. 

כל נושא יכלול התייחסות למרכיבים הבאים: הדמויות שפעלו באותה תקופה, יחס השלטון, מבנים שנבנו, אירועים שאירעו 

והמציאות בירושלים וסביבותיה בתקופה זו. 
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אימפריות – מאפייני תרבות ושליטה:. 	

האימפריה הפרסיתא. 

האימפריה ההלניסטיתב. 

לעמים  ייחסה  תרבותה,  גבולותיה,  בראשה,  העומדים  האימפריה,  עליית  הבאים:  למרכיבים  התייחסות  יכלול  נושא  כל 

ולתרבויות השונות שתחת תחומי שליטתה ומאפיינים נוספים.

הצהרות, כתובות, איגרות:. 	

כתובת הגלילא. 

איגרת הפסח ליהודי יבב. 

הצהרת כורשג. 

האמנה שנחתמה בתקופת עזרא ונחמיהד. 

צוואת מתתיהו ה. 

כתובות גזרו. 

)האמנה וצוואת מתתיהו אינם מופיעים בספר הלימוד(

ותוצאות,  משמעות  תוכן,  הקשורות,  הדמויות  לכתיבה,  ההיסטורי  הרקע  הבאים:  למרכיבים  התייחסות  יכלול  נושא  כל 

השוואה למסמכים/כתובות בעלי משמעות דומה מתקופות אחרות.

מטבעות מתקופות שונות: . 	

ימי שיבת ציוןא. 

ימי שלטונו של יוחנן הורקנוסב. 

ימי שלטונו של אלכסנדר ינאיג. 

וסמלים,  כיתוב  הקשורות,  הדמויות  המטבעות,  לטביעת  ההיסטורי  הרקע  הבאים:  למרכיבים  התייחסות  יכלול  נושא  כל 

משמעות והשוואה למטבעות מתקופות אחרות. 

כמובן, נשמח להצעות ולרעיונות נוספים. מוזמנים לשלוח אלינו! 


