
 תחילתו של המרד

וישא מתתיהו את קולו ויאמר: אם אמנם יסורו כל עבדי המלך "

גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. לא 

חרי חוקות כן אנוכי ומשפחתי כי לא נסור ימין ושמאל מא

אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו 

איתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה ואת חוקותינו לא נמיר 

 בחוקות המלך.

איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל  ויהי ככלותו לדבר ויגש

הבמה אשר במודעים לזבוח זבח כאשר ציווה המלך. וירא 

מתתיהו ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. וירץ בחמתו 

אל האיש וימיתהו אצל הבמה וגם את הפקיד המית וייתוץ את 

 "סלוא.-הבמה. ויקנא לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן

 ם א', ב'חשמונאי

 

לפני הקרב נגד  קטע מנאום מלחמה של יהודה המקבי

 סירון במעלה חורון:

"וכראותם את המחנה הבא לקראתם אמרו ליהודה: 'איך נוכל 

לחם עם ההמון החזק הזה, ואנחנו עייפנו, לא יאנחנו, המעטים, לה

אכלנו היום.' ויאמר יהודה: 'נקל כי יסוגרו רבים בידי מעטים ואין 

וב חיל מעצור לפני שמיים להושיע ברבים או במעטים. כי לא בר

נצחון המלחמה, ומן השמיים הגבורה. הם באים אלינו ברוב גאווה 

ופשע להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז אותנו. ואנחנו 

נלחמים על נפשותינו ועל תורתנו, והוא )ה'( ייגוף אותם לפנינו 

 ואתם אל תיראו מפניהם.'"

 כ"ו-מכבים א' ג', י"ז

 חג של גיבורים ומנהיגים –חנוכה 

בחנוכה אנחנו מציינים את אירוע היסטורי, בו לקחו אנשים בודדים את גורלם לידיהם, והחליטו לעשות 
 ישראל.-מעשה. המעשה הזה, תוצאתו היתה ממלכה יהודית עצמאית בארץ

 –לכן אין זה פלא, שהציונות המוקדמת ראתה בחנוכה חג, המסמל את המעשה שביקשה הציונות עצמה לעשות 
 לדרוש מן העם היהודי לקחת את גורלו לידיו, להוציא עצמו מן הגלות וליצור לעצמו מדינה לאומית עצמאית.

שמוכנים להניח בצד שיקולים של מתאים במיוחד לאלו, זמן זה בשנה אך נראה, שלא רק עבור העם היהודי 
נוחות אישית, של בטחון ואף של חיים, למען מטרה נעלה. בדפים הבאים ננסה לשאול כמה שאלות על טיבם 

 ו.של מנהיגים אלו, ושל המעשים שעש

 

האם נראה לכם, שמתתיהו התכוון ליצור מרד של 
 ? על מה אתם מבססים את דעתכם?יווניםהיהודים ב

  

  

  

 

האם מתתיהו ראה בעצמו מנהיג? מהי המשמעות של 

 להיות מנהיג?

  

  

  

 

 על מה הייתם מוכנים אתם להניף את נס המרד?

  

  

  

 

 

, שיביאו לנצחונם של מהן הסיבות, לפי יהודה המקבי

 ?יווניםהיהודים על ה

  

  

  

 

 האם זה היה עובד גם ללא הנהגתו של יהודה?

  

  

  

 

 

  



עם תום חג החנוכה השנה נפטר נלסון מנדלה, מי שהוביל 

אפריקה לביטול משטר -את מאבקם של השחורים בדרום

ידי -שהונהג במדינה על –אפארטהייד  –ההפרדה הגזעית 

  .8491 המיעוט הלבן מאז

ארוכות של מאבק , ולאחר שנים 9191מנדלה נולד במדינה בשנת 
למאסר עולם. גם מתא הכלא הוסיף  9191-ט בבמשטר הגזעני נשפ

 לנהל את המאבק למען צדק ושוויון במדינתו.

 

, בעקבות לחץ ציבורי הולך וגובר ברחבי העולם ולאחר שנים של 9111-ב

אפריקה בשל מדיניות ההפרדה הגזעית שלה, -סנקציות שהוטלו על דרום

 נבחר לנשיא השחור הראשון של 9111-שוחרר מנדלה מהכלא, וב

 המדינה.

 

מופיעים ציטוטים נבחרים מדבריו של נלסון מנדלה. בחרו את הציטוט המועדף עליכם והסבירו מדוע הוא מדבר למטה 
  אליכם באופן מיוחד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : מס' ציטוטב בחרתי

 מדוע? מה הוא אומר לי?

  

  

  

   

"איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר .7
בגלל גוון עורו, מוצאו או דתו. אנשים 

זאת לומדים לשנוא, ואם ניתן ללמדם 
ניתן ללמדם לאהוב, כי האהבה קרובה 

 יותר ללבו של האדם מאשר ניגודה."

"אני מתעב את הגזענות משום שאני .9
רואה בה תופעה ברברית, אם היא 

 מגיעה מצדו של אדם שחור או לבן."

לעשות שלום עם האויב צריך "כדי .5
לעבוד אתו יחדיו, והוא יהפוך לבן 

 בריתך."

"להיות חופשי אין משמעו .1
רק להתיר את הכבלים, 

אלא לחיות באופן שיכבד 
ויחזק את חירותו של 

 הזולת."

"מי ששולל מן הזולת את .3
חירותו, שבוי בידי השנאה, 
הדעות הקדומות וצרות 

 ק."האופ

"היופי הגדול של החיים אינו טמון בכך שלא .2
 ניפול, אלא בכך שנקום כול פעם מחדש."

אל תירא. הירא שונא והשונא ".9
הורג. השלך חרבך ומורא לא 

 תדע עוד"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/South_Africa_on_the_globe_(Africa_centered).svg


מה רבה התהילה הצפויה ללוחמים המסורים בכל "

מאודם לעניין! לכן אני מאמין, כי דור של יהודים 

 נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים!" 
 1896היהודים", הרצל, בנימין זאב, "מדינת 

 / ד"ר תאודור הרצל המנורה

עד נפשו. אמן היה  היה היה איש אחד, אשר צרת היותו יהודי נגעה עמוק עמוק

האיש.  למולדתו היהודית ולאמונת אבותיו לא שעה זה כמה, והנה שבה 

ונגלתה שנאת ישראל הישנה, עוטה לבוש חדש. אז בא הדבר, אשר בימי טובה 

לא היה, אולי, מגיע אליו לעולם, כי היה רחוק ממנו מאד מאד: הוא החל 

גמל הרגש העמום, ויהי לאהוב את יהדותו. אהבה זו התפתחה בקרבו עד אשר 

לרעיון ברור, כי רק בדרך אחת יש להיחלץ מצרת היהודים: השיבה אל 

 היהדות.

בהיות עם לבבו לשוב אל עמו ולהודיע על תשובתו גלוי לכל, חשב כי הוא 

עושה דבר בדעת וביושר, עלה על ליבו, כי בדרך התשובה יוכל גם למלא את 

ופשי צר צורת שמונת הקנים העולים נפשו נפש אמן, העורגת ליופי. באופן ח

בגובה אחד ומתפצלים ימינה ושמאלה זה למעלה מזה. חופשי יצר גם הוא על 

פי הטבע, בלי שים לב לכוונות אחרות, שגם בהן יש בוודאי מן הטעם ומן 

האמת. מטרתו היתה יופי שכולו אומר חיים. התרשים היה אילן אשר ענפיו 

תיהם כעין גביעים פטורי ציצים, ובגביעי יוצאים ומתפשטים במישור, וקצו

 פרח אלה היו הנרות.

 והאמן ראה בכל אלה סמל לתחיית העם אשר יבקע אורה ויגדל ויפרוץ.

בראשונה דולק נר אחד, אוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף 

כליל. בתוך הצעירים, בני דלת העם, ויבקע האור בראשונה, ואחר יילוו 

עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש והקידמה האנושית, היופי, 

ובהיות הנרות כולם דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. ואין לך 

 פקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש, משרת האור.ת

 

ׂש ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושת  דור ְמַחדֵּ

הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב, ויש שהוא נאחז 

ומוסיף עליה. ויש שהוא יורד לגלי במסורת קיימת 

גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר 

 לתחיה מסורת קדומה, שיש בה 

 כדי להזין את נפש הדור המחדש. 

אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו 

כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם 

  לו?יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר 

 ברל כצנלסון, מתוך: "מקורות לא אכזב"

, עשתה אישה אחת מעשה קטן ואמיץ במיוחד, והניעה תנועה שלמה של 8411בדצמבר  8-בצידו השני של העולם, ב
 מאבק למען שוויון לבני כל הגזעים והצבעים.

        מה המעשה שעשתה?     מי האישה? 

 כך הרבה אנשים? במה כוחה?-כך רחבה, על כל-מדוע, לדעתכם, היתה למעשה זה של אישה אחת השפעה כל

  

  

  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 ובחזרה אלינו:

 איזו נקודה מדגיש בדבריו הרצל, באשר למרד המכבים? 

  

  

  

 
 

 מדוע הרצל בוחר לקשר את מרד המכבים לנסיון שלו להקים תנועה לאומית יהודית?
  
  

 

 

מיהו השמש? האם יש כאן תפיסה אחרת של 
 מנהיגות, מאשר עולה מן הקטעים הקודמים?

  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

 

 האם החיבור בין הרצל לבין מתתיהו החשמונאי ויהודה המכבי מוסיף משהו להבנה שלנו את הרצל?
  
  



 ?אלו מאלובמה הם שונים  ?מנהיגים שהוצגו בדפים אלודברים משותפים לאילו 

  

  

  

 

 אל מי מהמנהיגים הללו אתם מתחברים ביותר? מדוע?

  

  

  

 

 בשמם של אילו ערכים פעלו המנהיגים השונים? עירכו רשימה:

      

      

      

      

      

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 מתי יוצאים למרד? 

אין לפרולטוריון מה משום "]ש[, טען שמהפכה תתרחש 91-הסוציאליסטית במאה הקארל מרקס, מי שניסח את התפיסה 
 "להפסיד מלבד כבליו

 האם אתם מסכימים עם עמדה זו? האם ישנן סיבות משמעותיות אחרות למרוד?

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפשר בלי:-ומשום שאי

 אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם..."

 אריק איינשטיין

של פעולה כי אם ההתגברות על העוני איננה משימה של חסד, "
צדק. כמו העבדות והאפרטהייד, העוני איננו טבעי. הוא נוצר 

ידי האדם, וניתן להתגבר עליו ולחסלו באמצעות פעולות של -על
אתם בני אדם. לפעמים נופלת על דור מסוים להיות מופלא. 

 "ניחו לפלא שבכם לפרוחיכולים להיות הדור המופלא הזה. ה

 נלסון מנדלה


