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האימפריה הרומית – חלק ב

שיעור זה יעסוק בתרבותה של רומא כפי שבאה לידי ביטוי באתרים, מוסדות ומבנים שנבנו על ידה בכל 
רחבי האימפריה. 

פתיחה: נצפה עם התלמידים בסרטון בו מוצגים מבנים שונים מהתקופה הרומית ונשאל: האם סגנון הבנייה מוכר לכם? 

https://drive.google.com/file/d/1cYaaWqBU4-Uw-UBeMR_QjJyAhhHiINmL/view?usp=sharing

התרבות  את  אימצה  הרומית  משום שהאימפריה  זאת  סגנון האדריכלות ההלניסטית.  את  מזכיר  הבנייה  סגנון  תשובה: 

ההלניסטית והמשיכה בהפצתה. אולם בהמשך השיעור נלמד על הדגשים השונים בין שתי התרבויות. 

פעילות א: כל קבוצת תלמידים תקבל משימה: לאתר מידע אודות אתר/מבנה מן התקופה הרומית.

לדוגמא:

אמת מים 	 

בית מרחץ	 

תיאטרון/אמפיתיאטרון	 

מקדש רומאי	 

הקולוסיאום ברומא	 

דרך רומית )הכוללת אבני מיל(	 

פורום	 

כמובן שניתן לעסוק באתרים ובמבנים שקיימים בארץ מתקופה זו, כדוגמת: התיאטרון הרומי בבית שאן, האמפיתיאטרון 

בקיסריה, אמת המים בקיסריה, סוסיתא, מרשה )בית גוברין( ועוד.

מומלץ לתת לתלמידים לאתר את המידע בכוחות עצמם מאתרי אינטרנט שונים. במידה ולא ניתן להשתמש במחשבים 

בשיעור זה, יחלק המורה לתלמידים דפי מידע אודות האתר/ המבנה בו הם עוסקים. 

התלמידים ימלאו את הפרטים להלן )מומלץ לעשות זאת במצגת על מנת שיהיה ניתן להוסיף תמונות(

על כל קבוצה למלא את הפרטים הבאים:

שם האתר/מבנה:

מיקום גיאוגרפי:

נבנה/הוקם על ידי: 

תיאור המבנה/האתר:

לשם מה נועד:

פרטים נוספים: 

https://drive.google.com/file/d/1cYaaWqBU4-Uw-UBeMR_QjJyAhhHiINmL/view?usp=sharing
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פעילות ב: לאחר שכל קבוצת תלמידים תציג בפני הכיתה את המידע אודות האתר/המבנה בו עסקה, נשאל את התלמידים: 

מדוע לדעתכם השקיעו הרומאים ממון כה רב בהקמת תיאטראות? למה נועדו מופעי הגלדיאטורים? מה הם באים לבטא? 

ראשית, כאן מתבטא ההבדל בין התרבות ההלניסטית לתרבות הרומאית: בעוד הראשונה שמה את הדגש על היופי, הרי 

שהשנייה שמה את הדגש על הכוח והעוצמה. 

שנית, מסתבר, שמופעים אלו לא נועדו לספק צורך תרבותי בלבד )וכאן כמובן כדאי לדון עם התלמידים בהבדלים המהותיים 

בין התרבות היהודית לתרבות הרומאית..( אלא גם צורך פסיכולוגי: הם נועדו להשכיח מלב ההמונים את מצוקות היומיום 

ולמנוע מרידות. אגב, את הביטוי “לחם ושעשועים” טבע יובאנליס, משורר וסאטריקן רומי והוא מרמז על חלוקת תבואה 

בחינם לרעבים ועריכת מופעים ומשחקי שעשועים ללא תשלום להמונים, אך גם על האדישות והידרדרות המוסר והמידות 

הטובות שאפיינו את הרפובליקה ונרמסו בימי הקיסרות. לטענתו, העם אינו מתעניין בדבר מלבד "לחם ושעשועים"..

פעילות ג: ומה לגבי שאר המבנים? נציג בפני התלמידים את שני המקורות הבאים:

וכך כתב סופר רומי:

חנויות  שערים, מקדשים,  מזרקות,  גימנסיונים,  יש  עיר  "בכל 
בנית  כולו:  העולם  את  סקרת  )הקיסר(  אתה  ספר..  ובתי 
לסלול  כדי  הרים  טחנת  הנהרות,  על  שונים  מסוגים  גשרים 
והבאת  בפונדקים  המדבריות  את  מילאת  לעגלות,  דרכים 
לכולם את התרבות – שיטה וסדר".                                        

)אריסטידס, לרומא, מובא בתוך: מדור לדור, חלק א(  

"פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו 
נענה  שתק.  יוסי  ר'  מרחצאות.  תקנו  גשרים,  תקנו  שווקים, 
רשב"י )רבי שמעון בר יוחאי( ואמר: כל מה שתקנו, לא תקנו 
אלא לצורך עצמן. ..מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול 

מהן מכס".               

)בבלי, מסכת שבת, דף ל"ג, ע"ב(   

מהם הערכים המרכזיים אותם מייחס אריסטידס לתרבות הרומית? האם אתם מסכימים עמו?	 

מהן הדעות השונות ביחס למפעלי הבנייה והפיתוח באימפריה הרומית המובאות במקורות? 	 

עם איזו דעה אתם נוטים להסכים? נמקו. 	 

נקודות לדיון
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למידה מרחוק:

אפשרות א: את הפתיחה נערוך דרך הזום: נצפה בסרטון ולאחריו נדון בסגנון הבנייה הרומי. פעילות א’ תערך על ידי 

חלוקת התלמידים לקבוצות בשיטת ה”חדרים” בזום ולאחר מכן נציג מכל קבוצה יציג בפני הכיתה ב”מליאה” פרטים 

אודות האתר/המבנה בו עסקו חברי קבוצתו.

אפשרות ב: נשלח לתלמידים קישור לסרטון הפותח את השיעור עם משימת צפייה: עליכם להתבונן היטב באתרים 

ובמבנים המוצגים בסרטון ולענות על השאלות: למה לדעתכם משמשים המבנים אותם ראיתם בסרטון? האם סגנון 

הבנייה מוכר לכם? מהיכן? 

לאחר מכן, נשלח לכל זוג או קבוצת תלמידים שם של אתר/מבנה מן התקופה הרומית ונבקש מהם להשלים את 

הפרטים בכרטיס המידע )יישלח בנפרד(.

בשיעור לאחר מכן, יציגו התלמידים בפני הכיתה את הפרטים אודות האתר/המבנה בו עסקו. המורה ידון עם התלמידים 

בהשקעה הרבה בבניית תיאטראות ובמופעי גלדיאטורים ובסיבה לכך. 

לאחר מכן, יציג המורה בפני התלמידים את המקורות המובאים לעיל בפעילות ג וידון בתכנם ובמשמעותם. ניתן לתת 

לתלמידים כעבודת בית דף בו יוצגו המקורות והשאלות. )יישלח בנפרד(
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