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הרקע למרד
למה פרץ המרד??

קראו בספר הלימוד את הפיסקה הראשונה והפיסקה השלישית בעמוד 130 וכן את המידע בעמוד 
131 למעלה בספר הלימוד.  

דמיינו שאתם חיים בארץ ישראל בתקופה זו. לו יכולתם לפרסם כרוז מחאה, מה הייתם מפרסמים 
בו? מלאו את השורות המודגשות:

הקשה  המצב  על  הרומי  השלטון  בפני  מוחים  ישראל,  ארץ  של  היהודים  תושביה  אנו, 
השורר בארץ. לא זאת בלבד שאלפי יהודים נהרגו ורבים נלקחו לשבי ולעבדות, אלא אף:

____________________________________________   •

____________________________________________   •

____________________________________________   •

____________________________________________   •

 ________ קיום  על  אוסר  אדרייאנוס  הקיסר  כי  לנו  נודע  לאחרונה  בלבד!  זו  ולא 
_____________________ ומתכנן  _______________________________
!!!________________________________________________________

לא יקום ולא יהיה! אנו דורשים את ביטול הגזרות הנ"ל ולא..
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מנהיג המרד

קראו את שתי הפיסקאות הראשונות בעמוד 132 בספר הלימוד ולאחר מכן את המקורות הבאים: 

• מה היה שמו של מנהיג המרד? _________________________________________	

• כיצד כינה אותו רבי עקיבא? _________________ מדוע? _____________________	

_______________________________________________________________

• האם גם היום יש למילה “כוכב” משמעות דומה? ____________________________	

• מה משמעות הביטוי “נושא כלים”? האם, לדעתכם, ישנה דרך נוספת להבנת ביטוי זה 	

ביחס לרבי עקיבא? _________________________________________________

______________________________________________________________

                                                                                                                      

נושא  היה  והוא  היה,  משנה  מחכמי  גדול  חכם  עקיבה  רבי  "שהרי 
המשיח,  המלך  שהוא  עליו  אומר  היה  והוא  המלך.  כוזבא  בן  של  כליו 
בעוונות"  שנהרג  עד  המשיח,  המלך  שהוא  דורו  חכמי  וכל  הוא   ודימה 
)רמב"ם, משנה תורה, שופטים, הלכות מלכים, פי"א, ה"ג(  

כוכב  'דרך  יז(  כד,  )במדבר  דורש  היה  ר'  עקיבה  יוחי  בן  שמעון  ר'  "תני 
מיעקב' דרך כוזבא מיעקב. ר' עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר דין 
)ירושלמי, תענית ד, ה( הוא מלכא משיחא".  

תרגום: עקיבא רבי היה דורש: דרך כוכב מיעקב – דרך כוזבא מיעקב. כשהיה רבי 

עקיבא רואה את בר כוזיבא היה אומר: 'זה הוא מלך המשיח'.
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אזורי הלחימה

התבוננו במפה שלפניכם: 

התבוננו בתמונות הבאות שצולמו במדבר יהודה:   

  

כיצד קשורות תמונות אלו למרד? )כדי לענות על השאלה, תוכלו להיעזר במידע שבפסקה השלישית 

בעמוד 132 בספר הלימוד( _________________________________________________

____________________________________________________________________

איזה אזור שיחרר בר כוכבא במהלך המרד?  

____________________________

 _____________________________

זה  באזור  מקומות  של  שמות  רשמו 

___________ היום:  גם  לכם  שמוכרים 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

שימו לב! לא ברור האם הצליחו המורדים 

לשחרר את ירושלים מידי הרומאים במהלך 

המרד.

3



history@yhb.org.il www.shop.yhb.org.il02-9709588רח’ ירושלים 113, הר ברכה

מטבעות המרד

לפניכם מטבעות שנטבעו במהלך המרד:

  

היעזרו במפתח הכתב ופענחו את הכתובות שעל המטבעות. 

___________________________________________ 

ניתן ללמוד מהכתובות על המטבעות לגבי מטרות המרד?  מה 

___________________________________________

___________________________________________
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