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התייוונות וגזרות
בשיעור זה נעסוק בתהליך ההתייוונות המואץ שהחל ביהודה בימיו של המלך אנטיוכוס אפיפנס ובגזרות השמד שהיוו את 

הרקע למרד החשמונאים. נושאים אלו יילמדו דרך העיסוק בדמויות מרכזיות הנזכרות בעמודים 76 – 77. 

לבית  אנטיוכוס הרביעי, שהשתייך  ישראל, עלה לשלטון  ארץ  כבש את  מוקדון  וחמישים שנה לאחר שאלכסנדר  כמאה 

מלוכה אחר – בית סלווקוס. בימיו הגיע המתח בין המתייוונים ליהודים שומרי המסורת לנקודת רתיחה, כפי שנראה להלן. 

התלמידים ימלאו את הפרטים על הדמויות הבאות לפי המידע שבעמודים 76 – 77 בספר. 

מנלאוס
מונה לתפקיד ____________ בשנת 	 

_________ על ידי  ____________  

בתמורה ל ___________________	 

בספר מקבים ב, ד, נכתב כך: "וישמע מינילאוס ויתנכל 	 
ויגנב מעדיי הזהב אשר בהיכל,  לשוב אל משמרתו, 

ויתן אותם .. וגם מכר מהם בצור ובערים מסביב". 

כתבו במילים שלכם איזה מעשה עשה מנלאוס _____
___________________________________
___________________________ _______
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יאסון
ייחוסו המשפחתי: ___________	 

מונה לתפקיד _____________ על 	 
ידי   _____________ בתמורה ל 

________________

בזמנו הפכה ירושלים ל_________________	 

ונקראה ________ על שם _____________	 

בעיר הוקם ____________________ ששכן 	 
________________________________

כאזרחי העיר נחשבו רק _________________	 

היהודים ששמרו על מצוות התורה נאלצו     _____	 
_________________________________
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אנטיוכוס הרביעי
שם מלא: ______________ 	 

כינויו בקרב המוני העם )על פי עמוד 74( ______________ 	 

עלה לשלטון בשנת ג'תקפ"ה )175 לפני הספירה( 	 

מינה את _________ לכהן גדול תמורת שוחד ואחר כך את 	 
___________ תמורת ________________________

בשנת _______________ עבר בירושלים בדרכו חזרה מ 	 
_____________________ ו_________ את אוצרות המקדש, 

בכללם את _________________________________________

הרג את ___________________________________	 

כעונש על גרוש מנלאוס ומנהיגי מתייוונים נוספים מהעיר על ידי היהודים, 	 
ערך ___________ שנמשך ______________, הפך חלק מהעיר ל 

_________ ___________ שמטרתה _____________________

בזמנו הפכה ירושלים ל ______________ וכתוצאה מכך: 	 
________________

בשנת ________________ גזר גזרות שמד נגד הדת היהודית. בין היתר: 	 
________________________________________________

* העונש על אי קיום הגזרות:______________________________	 
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לאחר השלמת הפרטים בדפי העבודה להלן להדפסה או מילוי במחשב )בכיתה או בבית( נקיים דיון )בכיתה או בזום( בו 

נתייחס לנושאים הבאים:

מהו, לדעתכם, המעשה הנורא ביותר שעשו יאסון ומנלאוס? מדוע?. 1

מה היו מניעיו של אנטיוכוס בהטלת גזרות השמד? )ניתן להיעזר במידע שבעמוד 77 בספר(.. 2

מול . 3 והן  מול המתייוונים  הן  להתמודד  נאלצו  אבותיהם,  מסורת  על  ולשמור  מצוות  לקיים  היהודים שהמשיכו 

היוונים. מול איזו קבוצה היתה ההתמודדות קשה יותר? הסבירו מדוע. 

שאלות לדיון


