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 שנת ג'תתכ"ו 
)66 לספירה(

 הופסקה הקרבת 

הקורבן לשלום 

הקיסר. צעד זה 

היה כמרד גלוי נגד 

שלטון רומא והיווה, 

למעשה, את 

הפתיח למרד.

הנציב הרומאי הגיע 

מסוריה על מנת לדכא 

את המרד אך נסוג 

כדי להביא תגבורת. 

דבר זה נתפס בידי 

המורדים כניצחון 

מוחץ שלהם )או 

כמפלה מוחצת של 

הרומאים(  ועודד את 

רוחם. 

להנהגת המרד נבחרו אנשים 

מתונים משכבת ההנהגה 

המסורתית, זאת בגלל שהעם 

העדיף שהמרד ינוהל בחוכמה 

ובמתינות. )אך יותר מאוחר 

ניטלה הנהגת המרד בכוח 

על ידי הקנאים משום שלא 

הסכימו עם דרכה המתונה 

של ההנהגה(. 

כהכנה למלחמה ברומאים 

החלו היהודים לבצר את 

יישובי הגליל ולחזק 

את הביצורים בכל רחבי 

הארץ. הלחימה ברומאים 

התאפיינה ב: )סמנו 

את התשובה הנכונה(                                      

פעולות יזומות והתקפיות 

פעולות הגנה מקומיות 

מפקד הצבא הרומאי אספסיאנוס הגיע 

מצפון על מנת לדכא את המרד. 

תושבי הערים בגליל התמודדו במספר 

דרכים. היו ערים כמו ציפורי שנכנעו ללא 

קרב. מדוע, לדעתכם, נהגו כך? כנראה 

כי ידעו שאין להם סיכוי לנצח ופחדו 

מההשלכות הקשות של התנגדות פעילה 

לרומאים. 

היו ערים שלחמו, אולם נפלו כעבור זמן 

קצר, כדוגמת: גוש חלב,  ולוחמיהם ברחו 

לירושלים. מה היתה מטרת הבריחה 

לירושלים לדעתכם? להתארגן בה ולחדש 

את הלחימה נגד הרומאים.

היו מקומות שנלחמו בחירוף נפש ולאחר 

שהבינו שגורלם נגזר החליטו להתאבד על 

מנת לא להיהרג או ליפול בשבי. כדוגמת  

יודפת וגמלא. מדוע, לדעתכם, העדיפו 

לוחמי ותושבי ערים אלה את המוות על 

פני הנפילה בשבי? הם ידעו שהרומאים 

יתעללו בהם ויהרגו אותם באכזריות רבה. 

אלה שישארו בחיים יחיו חיי סבל ועבדות 

ולכן החליטו לקחת את גורלם בידם.

בירושלים התקבצו קנאים 

ממקומות שונים. הידועים ביניהם 

היו יוחנן מגוש חלב ושמעון בר 

גיורא. הם נקטו בצעדים הבאים: 

הרגו כל מי שנחשב בעיניהם 

כנוטה להיכנע ושרפו את מחסני 

המזון. פעולות אלו הביאו לרעב, 

אימה, חוסר וודאות.

אספסיינוס וחייליו מגיעים 

לירושלים. הם מחליטים להמתין 

ולא לתקוף מיד. מדוע? משום 

שחיכו שהיהודים יכלו את כוחם 

במלחמה זה עם זה ואז יהיה קל 

לתקוף ולנצח אותם.

טיטוס בנו של אספסיאנוס, 

הופקד על דיכוי המרד. הוא 

הטיל על ירושלים מצור כבד. 

עתה, התאחדו המורדים בלחימה 

נגד הרומאים. אולם הכוחות 

הרומאיים היו חזקים מהם. בשנת 

ג'תת"ל )70 לספירה( בתאריך 

י"ז בתמוז הובקעה העיר ולאחר 

שלושה שבועות בתאריך ט באב 

הועלה בית המקדש באש.

גם לאחר חורבן בית המקדש 

המשיכו הקנאים להלחם בתוך 

ירושלים ובמבצרים נוספים מחוץ 

לירושלים כמו: הרודיון, מכוור 

ומצדה. בשנת ג'תתל"ג )73 

לספירה(, נפלה מצדה ואירוע זה 

סימל את סופו של המרד.

מהלך המרד הגדול של היהודים ברומאים )66 – 73 לספירה(
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