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חזרה בהיסטוריה/יוחנ הורקנוס ובני דורו
הפרקי למבח :פרקי  + 17 ,16 ,15 ,10הסיכומי שבמחברת

(âçä øçàì ä"éà ÷åãá øæçåé - ùéâäì ùé) 2 ,1 'ñî íåëéñ úåîéùî !áåùç
תארי המבח :יו ראשו י' סיוו

לפניי שאלות לחזרה ,על עבודות  1,3עני במחברת תשובות מלאות:
 (1מי אני) :פרטי הגדרה מלאה :מה היה תפקידו ,דעותיו ,מעשיו העיקריי(
• יאסו
• מנלאוס
• אנטיוכוס אפיפנס
• יוחנ הורקנוס
• ר' יהושוע ב גמלא
• ר' שמעו ב שטח
• ינאי
• שלומית אלכסנדרה
• אריסטובולוס )הראשו(
• הורקנוס ה3-

 (2מי היו:
•
•
•
•
•
•

פרושי
'חברי'
'ע האר*'
מתיווני
צדוקי
איסיי

 (3שאלות:
א .כיצד רכש יאסו את תפקיד הכהונה הגדולה במקו אחיו? )פרק (10
ב .מה גר גירושו של מנלאוס ליהודי ירושלי? )עמ' (81
ג .מה לומדי מנס פ השמ שנעשה לחשמונאי? )עמ' (89
ד .מדוע נכנע יוחנ הורקנוס לאוייב הבא בשערי ירושלי?
ה .מה היו תקנותיו של יוחנ הורקנוס? )(2
ו .מה ההבדל בי צדוקי למתיווני?
ז .תני שתי דוגמאות לעיוותי ולסילופי שנהגו הצדוקי בקיו מצוות התורה!
ח .ממי למדנו "אל תאמי בעצמ עד יו מות "? כיצד?
ט .מדוע נאלצו החכמי לברוח מאר* ישראל בימי שלטונו של ינאי?
י .מהו "חוק חינו חובה" ומי תיקנו?

1

יא .תארי את יחסו של ינאי לפרושי-חכמי ישראל וכיצד השפיע עליו גיסו ,ר' שמעו ב שטח? )4
תקופות(
יב .מה הייתה צוואתו של ינאי לאשתו טר מותו?
יג .שני בני היו לשלומית אלכסנדרה :מיה? מהו אופיי ,מי קבל את השלטו בירושה מאימו?
מדוע?
 (4מלאי את הטבלה הבאה בדייקנות:
ההנהגה הרוחנית

בספר:

אב בית די

נשיא הסנהדרי

כנ"ל

כנ"ל

עמ' 110

המנהיג המדיני מבית משפחת
החשמונאי
יוחנ הורקנוס /יוחנ כה גדול
אריסטובולוס

עמ' 117

ינאי

עמ' 122

שלומית אלכסנדרה

עמ' 124

מלחמת אחי )הורקנוס ואריסטובולוס(

 (5מה למדנו מהאירועי הבאי:
• חיילי אנטיוכוס מגיעי לעיר מודעית ומחייבי את אנשי העיר להשתחוות לו .מתתיהו הורג
את החייל ומנת* את הפסל וקורא "מי לה' אליי".
• שומרי ראשו של אריסטובולוס מקנאי באנטיגנוס אחיו ומעלילי עלילת שוא שגרמה למותו.
• בזמ ינאי התרבו המכשפות האר* ישראל.
• כשישבו ינאי ,אשתו ור' שמעו ב שטח לסעודה לא נמצא לפניה חכ נוס 2לזימו.
• ינאי שופ את מי ניסו המי על רגליו במקו על המזבח.
• תקופת שלומית אלכסנדרה מכונה בש "תקופת תור הזהב של בית שני".

 (6היכ/בקשר למה הזכרנו:
  600פרושי
  6000איש
 אתרוגי
 "עי תחת עי"
 ייבו
 א ובני בכלא ואח אחד שר צבא
 רופאי )אסיא(
 ילדי בטלי מלימוד תורה

בהצלחה רבה!!
2

