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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 

_________ אך 

 .______________

דבר זה נתפס בידי 

 המורדים _________

_______________ 

 _______________

ועודד את רוחם. 

 להנהגת המרד נבחרו 

_____________________

__________________ 

זאת בגלל ____________

____________________

________. )אך יותר מאוחר 

ניטלה הנהגת המרד בכוח על 

ידי ___________________

_____________________

 .)____________________

כהכנה למלחמה ברומאים 

 החלו היהודים 

___________________

___________________

 ___________________ 

הלחימה ברומאים 

התאפיינה ב: )סמנו 

את התשובה הנכונה(                                      

פעולות יזומות והתקפיות 

פעולות הגנה מקומיות 

מפקד הצבא הרומאי ___________ 

הגיע מ____  על מנת לדכא את המרד. 

תושבי הערים בגליל התמודדו במספר 

דרכים. היו ערים כמו ציפורי שנכנעו ללא 

קרב. מדוע, לדעתכם, נהגו כך?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

היו ערים שלחמו, אולם נפלו כעבור זמן 

קצר, כדוגמת: ________,  ולוחמיהם 

ברחו לירושלים. מה היתה מטרת הבריחה 

 לירושלים לדעתכם? 

_____________________________

_____________________________

היו מקומות שנלחמו בחירוף נפש ולאחר 

שהבינו שגורלם נגזר החליטו להתאבד על 

מנת לא להיהרג או ליפול בשבי. כדוגמת  

________. מדוע, לדעתכם, העדיפו 

לוחמי ותושבי ערים אלה את המוות על 

 פני הנפילה בשבי?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

בירושלים התקבצו ________ 

ממקומות שונים. הידועים ביניהם 

היו __________ ו__________. 

הם נקטו בצעדים הבאים: 

 _______________________

ושרפו את __________. פעולות 

אלו הביאו ל _______________.

אספסיינוס וחייליו מגיעים 

ל________. הם מחליטים 

להמתין ולא לתקוף מיד. מדוע? 

_______________________

_______________________

.______________________

_____ בנו של אספסיאנוס, 

הופקד על דיכוי המרד. הוא 

הטיל על ירושלים ____ כבד. 

עתה, התאחדו המורדים בלחימה 

נגד הרומאים. אולם הכוחות 

הרומאיים היו חזקים מהם. בשנת 

ג'תת"ל )70 לספירה( בתאריך 

_______ הובקעה העיר ולאחר 

________ בתאריך ________

הועלה _________ באש.

גם לאחר חורבן בית המקדש 

המשיכו הקנאים להלחם בתוך 

______ ובמבצרים נוספים מחוץ 

לירושלים כמו: ______________

 .________________________

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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