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 הורדוס -שלטון עקיף  –דפוסי השלטון הרומאי בא"י 

 

 : ידע .א

 הורדוס' החסות מלך' של דמותו: העקיף הרומאי השלטון

 מדוע העדיפו הרומאים לנקוט במדיניות של שלטון עקיף באמצעות שליטים מקומיים? . 1

 ולשליטיה המתחלפים, המאפיינים העיקריים של שלטון הורדוס: נאמנות לרומא . 2

 תמיכה באוכלוסייה ההלניסטית בא"י, חיסול שרידי החשמונאים והאצולה ביהודה,

 התערבות בסדרי הכהונה והסנהדרין, מפעלי הבנייה המפוארים.

 

 מיומנויות: .ב

 .ניתוח מקורות מילוליים ✓

 .(דוגמת מפה)ניתוח מקורות חזותיים  ✓

 יישום. ✓

 בחנה בין עובדה לדעה. ה ✓

 בחנה בין מקור היסטורי ראשוני למקור היסטורי משני.ה ✓

 בחנה בין עיקר לטפל )תיאור אירוע בקצרה מתוך קטע מקור(ה ✓

 איתור נקודות מבט שונות לאירוע מסוים.  ✓

 שאילת שאלות.  ✓

 

 שיעורים ומצגות: .ג

 קישור לשיעור של מרים עופר: 

  שיעור

 של מרים עופר:  קישור למצגת

 מצגת

 

 :מתוך בחינות בגרות  שאלות  .ד

אלון )רגיל, לפניכם מקבץ שאלות שהופיעו בבגרויות בשנים האחרונות. ליד כל שאלה צוין סוג הש

 מועד הבחינה. הנכם מוזמנים להשתמש בשאלות אלה ולהתאימן לתלמידיכם: –סחל"ב(, וכמובן 

 

בקטע המקור המצורף , קיץ תשע"ז: 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .1

למעשה   יםמתבקש תלמידיםא' המתוארת דמותו של הורדוס כדמות מורכבת. בסעיף 

https://drive.google.com/file/d/1sbitzjeO0wweAQzVoQNp55NoNAW8lO0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7E7cBhhwd68VghuH_qN23NxK2F78dxq/view
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את  להציג  להבחין בין עמדה של החוקר לבין עובדות היסטוריות, כאשר הם נדרשים

לבסס עמדה זו בשתי והפרשנות של ההיסטוריון אברהם שליט לדמותו של הורדוס, 

לתאר את דמותו של הורדוס בעיני נדרש  ב'  . ובסעיף  טע.המוזכרות בק  פעולות )עובדות(

 . אותן למד דוגמאות )פעולות(תיאור באמצעות לבסס ו בני תקופתו

 

ב' של השאלה -סעיפים א' ו, קיץ תשע"ו: 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .2

גבוה מצריכים שליטה במיומנות של ניתוח מפה היסטוריה. נדרשת כאן חשיבה מסדר  

הצגה של המניעים של הורדוס לחזק את תמיכת הרומאים והיהודים בו, שכן בנוסף ל

 התלמיד מתבקש לעגן את ידיעותיו באתרים המופיעים במפה. 
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 תלמידיםבסעיף א' נדרשים החורף תש"ף:  ,  022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון   .3

ליצירת השוואה בין שני סוגי השלטון הרומי )העקיף והישיר( מבלי שניתן התבחין 

. בסעיף ב' באה לידי ביטוי להשוואה כנתון בשאלה. זוהי שאלה מסדר חשיבה גבוה

דמותו המורכבת של הורדוס ככזו שזוכה למגוון של פרשנויות היסטוריות והעונה נדרש 

תיהו )מיומנות של הבנת טוריון יוסף בן מתמתוך דברי ההיסליישב בין הפרשנויות 

קטע מקור היסטורי ראשוני( ולאחר מכן לבסס את הדברים בפעולות של הורדוס כפי 

 שנלמדו.
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 תש"ף: , קיץ , מועד מיוחד022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .4

 
 

בסעיף א' המביא את נאום , חורף תשע"ט: 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .5

נדרשים למיומנות של ניתוח קטע מקור ולחלץ  תלמידיםהורדוס בפני העם היהודי ה

וזאת תוך עיגון י, ממנו הסבר כיצד הורדוס מנסה לחזק את תמיכת העם היהוד

ההסברים בשתי דוגמאות לפעולות שמצוינות בקטע. מענה נכון יעיד על יכולת הבחנה 

דר בין פעולות שנעשו לטובת היהודים לבין פעולות מהן היהודים נפגעו(. זו שאלה מס

 פרספקטיבה פרשנית רחבה לפעולות של הורדוס. חשיבה גבוה שכן היא דורשת 
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שאלה  של ה בסעיף א'    , קיץ תשע"ט:022271שאלה מתוך בחינת בגרות סחל"ב, שאלון   .6

בין תופעות היסטוריות שונות וראיית התקופה ממבט על.  הקשרבחינת  תנדרש

ף ב' מחייב שליטה  במיומנות של סעי  כמובן.  המשמעות היא שאלה מסדר חשיבה גבוה

היסטוריון ה איתור עמדתמקור משני(,  –)במקרה זה  שימוש בקטע מקור היסטורי

 בכיתה( האם הקטע מחזק או סותר את הנלמדטענה ) – ולאחר מכן גם בניית טיעון

בחלק זה נבחנת שליטת העונים במיומנות החשיבה . ונימוק עובדתי היסטורי

יכולתו של התלמיד ליצור חיבור בין שתי תקופות היסטוריות שעל כל  , וכן  הביקורתית

 אחת מהן למד בפרק אחר.
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 הצעות למטלות נוספות: .ה 

 

 צפו בסרטון המתאר את הלווית המלך הורדוס בהרודיון:  .1

 דק'(  1:42)  קישור

 

, "היה בו הכל : שלו שלומית לפני מסע הלוויה לבתושל הורדוס בסרט, אומרת אשתו  (1

 כישרון פוליטי, אמביציה אדירה, שנינות, תוקפנות, והוא היה גם בעל מדהים". 

מתוך ידיעותיך על פועלו של  תהאוובסס מן התכונות שתוארו  באחתבחר  •

 הורדוס. 

אותה מתוך ידיעותיך על פועלו של והפרך בחר באחת מן התכונות שתוארו  •

 הורדוס. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=arF63F_Y6zg
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ת: "לאחר שיובילו את אביך לקברו את שלומידבריה, אומרת אשת הורדוס למשך הב (2

 תשמעי עליו הרבה דברים רעים. אל תאמיני, אביך היה אדם נפלא, אוהב ומתחשב." 

, כתוב מכתב פומבי בעקבות מותו ובו לו היית יהודי שחי ביהודה, בן דורו של הורדוס

עשה על הורדוס המנהיג והאדם?  מן דברים תבחר לספר  על המנהיג. אילו    תחווה דעתך

 . שימוש במכתבך בדוגמאות היסטוריות ממעשיו של הורדוס

 

 ( 5:10צפו בהרצאתו של הפרופ' אריה כשר ב: )עד דקה  .2

 קישור

 דעה אחתשמתאר פרופ' כשר שקשורה בפעילותו של הורדוס והצג  עובדה אחתהצג  (1

 של הורדוס. שקשורה לאופיו של הדובר

 

עליו  פי מאפיין אחר של שלטונו של הורדוס-בסס והוכח את עמדתו של פרופ' כשר על (2

 למדת. 

 

את הגישה שמתוארת בסרטון זה פיתח הפרופ' אריה כשר יחד עם פרופ' אליעזר   (3

יוצא דופן משום שמשלב את מחקרו ההיסטורי של כשר עם מחקרו   ויצטום. זהו מחקר

 של פרופ' ויצטום שמגיע מתחום הפסיכיאטריה. 

מהי לדעתך החשיבות שבשילוב בין שני תחומי הדעת השונים: היסטוריה  •

 ופסיכיאטריה?

האם יש תחום דעת נוסף שחשוב לדעתך לשלב במחקר היסטורי? )לדוגמא:  •

קולינריה(. הוכח עמדתך באמצעות דוגמא אחת הקושרת בין שני תיאטרון או  

 תחומי דעת.

 

 

 לפניך קטע מקור. קרא אותו וענה על השאלה שאחריו:  .3

"חג הסוכות התקרב ]...[ והוא ]הורדוס[ ושאר העם דעתם נתונה לשמחות, אולם הקנאה הפליגה 

עשרה -בן שבע ולוס )השלישי(אריסטובאותו אפילו מתוך ימים טובים כאלה ]...[ כשעלה הבחור 

]...[ לפי החוק להקריב את הקורבנות, והוא לבוש בגדי שרד של הכוהנים הגדולים ועשה את עבודת 

רוממות הקודש, דגול ביופיו וקומתו גבוה מכפי גילו, ומתוך קלסתר פניו נשקפת במידה רבה 

ס סבו חי )לפניהם( היו , עבר את ההמון גל של חיבה אליו וזכר מעשיו של אריסטובולומשפחתו

שמחים ונרגשים כאחד ושלחו אליו קולות של בריכות שנתערבבו בתפילות, באופן שחיבת ההמונים, 

 נעשתה גלויה לעין. ]...[ למראה כל אלה החליט הורדוס להוציא לפועל את המזימה שזמם ]...[ 

https://www.youtube.com/watch?v=NHlYr49xDbI
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הורדוס[ נהג חיבה היא שאירחה אותם שם, הוא ]אלכסנדרה כשעבר החג סעד ]הורדוס[ ביריחו; 

בנער ומשכו לשתייה ללא חשש ]...[ ולעשות מעשי נערות כדי לשמחו. ]...[ ועמדו לידי הברכות 

יום. תחילה הסתכלו בשוחים מבין   -הגדולות שהיו סביב החצר וציננו עצמם בחום הלוהט של צוהרי

]...[ אותם מרעיו העבדים והרעים ]...[ אחר כך נלווה ]אליהם[ גם הבחור והורדוס הוא שעורר 

שנצטוו על כך, הכבידו עליו ]על אריסטובולוס השלישי[ וחזרו והטבילו אותו בחשכה היורדת, כאילו 

דרך משחק, ולא הרפו מהשוחה עד שחנקוהו לגמרי. כך נרצח אריסטובולוס )השלישי( ולא הגיע 

 לשמונה עשרה שנים תמימות".  

 

 ( 56-50קדמוניות היהודים טו, )יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(, 

 

הצג בקצרה את   המסופר בו.  המרכזי  תאר במילים שלך את האירועוקרא את קטע המקור  (1

 דמויותיהם של הנוכחים: אריסטובלוס השלישי ואלכסנדרה מתוך ידיעותיך. 

 

 הסבר כיצד אחד ממאפייני שלטונו של הורדוס בא לידי ביטוי בקטע מקור זה.  (2

 

 

קטע  ב מקבלות חיזוק ( 2-ו 1הסבר אילו מן הגישות שהועלו בסרטונים הקודמים )שאלה  (3

דבריו של פרופ' כשר(. –  2דבריה של אשת הורדוס, ובשאלה מס'  –  1מקור זה  )בשאלה מס'  

 אמצעות האירועים המתוארים פה? איזו מן הגישות להורדוס מוכחת ב

 

נאמר כי "אין ספק כי החשמונאים לא חדלו מלראות עצמם כאנשי המעמד  על החשמונאים   (4

חותי דרגה, כנהגבוה שבכל העולם כולו, ואת הורדוס ומשפחתו האדומית הנאבאטית 

שהשתלטו עליהם האצילים בכוח הזרוע ובתוקף הנסיבות, מבלי שיהיו ראויים לכבוד זה 

)מעובד מתוך, מרדכי נאור )עורך(, על סמך ייחוס אבותיהם ומעמדם בתוך העם היהודי"  

"המלך הורדוס ותקופתו: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר", ירושלים; יד 

 (. 100, עמ' 1987צבי, -יצחק בן

איזה מידע מוסיף מקור היסטורי )משני( זה על האירועים המיוחסים להורדוס  •

יך מתוך הפרק על בקטע המקור של יוסף בן מתתיהו? בסס תשובתך על ידיעות

 החשמונאים. 

יחסך לדמותו של   את  האם המקור ההיסטורי הזה משנה או מאיר באופן אחר •

 הורדוס? נמק עמדתך. 

 

בתשובתך, הסבר מדוע את הורדוס לו היית פוגש אותו.  נסח שתי שאלות שהיית שואל  (5

או חשיבות   חוסר במידע עובדתי,  –מידע זה חשוב עבורך )יכולה להיות חשיבות היסטורית  

 (.  ערכית למשל
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