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מאפייי הלאומיות המודרית
לאומיות היא רגש של שייכות לעם ולמולדת ,אשר התפתח והתפשט באירופה במאה ה .19-תופעת הלאומיות
באה לידי ביטוי במספר תחומים :
כתופעה חברתית  :הלאומיות סיפקה מוקד להזדהות ולתחושת שייכות עבור יחידים שאיבדו את זהותם
בעקבות השיויים הרבים שחלו באירופה במאה ה .19-המעמדות הפיאודליים בוטלו )אצולה ,כמורה
והמעמד השלישי( ובמקומם וצר גוף חדש" ,העם" או "הלאום" או "האזרחים".
כתופעה פוליטית  :במסגרת התפשטות הלאומיות באירופה ,עבר הכוח הפוליטי מידיהם של המלך,
האצולה ,הצבא והכמורה – לידי העם .כוחו של בית הבחרים עלה )הפרלמט( והגביל את המלך .מהיגים
חדשים שלא היו מבי האצולה ,סחפו את ההמוים ועוררו אצלם את הרגש הלאומי.
כתופעה תרבותית  :העם ,או "הלאום" התגבש יחד באמצעות קשרים תרבותיים חזקים .במרכז עמדה
טריטוריה משותפת שקראה "המולדת" .תפקיד חשוב ביותר היה לשפת-האם שהפכה לסימן הלאומי
המובהק ביותר .כל עם הדגיש את ההיסטוריה המשותפת שלו ,את תרבותו המיוחדת ואת הדברים
שמאחדים ומייחדים אותו  :סיפורי עם ,מורשת ,חגים ,מסורות ,טקסים ,לבוש ,מאכלים ,סמלים לאומיים,
דגל והמון.

הגורמים לצמיחת הלאומיות המודרית
תועת ההשכלה  :תועה זו שהתפתחה במאה ה 18-הדגישה עקרוות חדשים שהייתה להם השפעה
.1
גדולה על האזרחים .עקרוות אלה כללו ביטול של הסדר הישן ,התגדות לכוחה של הדת והכסייה ,ושאיפה
לחירות ,לשוויון ,להפרדת רשויות ולזכויות אדם ואזרח .השאיפה לחירות ולשוויון של היחיד הובילה
לשאיפה לחירות ולשוויון של העם כולו .כמו ליחיד – גם לעם יש את הזכות להגשים את עצמו במדית לאום
עצמאית משלו שבה יוכל לחיות על פי תרבותו ומהגיו.
ההוגים של תועת ההשכלה השפיעו על בי-עמם וסחפו אותם למהפכות כגד הסדר הישן .מהפכות אלה
קיבלו במהרה אופי לאומי.

המהפכה הצרפתית וכיבושי פוליאון  :המהפכה הצרפתית שהתרחשה בסוף המאה ה 18-הביאה
.2
לידי ביטוי והגשמה את הרעיוות החדשים של תועת ההשכלה ובראשם חירות ,שוויון וזכויות לאזרחים.
במהפכה בוטלו המעמדות הפיאודליים )אצולה ,כמורה והמעמד השלישי( ווצר גוף חדש – "האזרחים" של
צרפת .המדיות השכות שחששו מהמהפכה התקיפו את צרפת וכך התלכד והתגבש "הלאום" הצרפתי.
פוליאון עלה לשלטון אחרי המהפכה וכבש את כל אירופה .חייליו הביאו את רעיוות המהפכה לארצות
הכבושות ובכך בעצם הפיצו את הרעיוות הלאומיים בקרב העמים הכבושים .בוסף – השאה לפוליאון
גיבשה את העמים הכבושים גדו; שאיפתם של העמים הכבושים לעצמאות תרמה להתפתחותה של תודעה
לאומית בקרבם )בתוכם(.
במאה ה 19-הגיעה המהפכה התעשייתית לשיאה .הקדמה הייתה בכל
מודריזציה וחילון :
.3
מקום – טכולוגיה ,תעשייה ,ערים עקיות ,רכבות ,תקשורת ,עיתוות ,רפואה ,מדע ,וכלכלה קפיטליסטית.
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אוכלוסיית אירופה גדלה פי שיים ויותר ,והרעיוות הלאומיים התפשטו במהירות בקרב ההמוים .הרחבת
החיוך הציבורי תרמה להפצת הרעיוות הלאומיים .ירידת כוחה של הדת )חילון( והחיים הקשים בעיר
הגדולה יצרו תחושות של יכור )זרות ,בדידות( בקרב האדם הפשוט .הלאומיות הייתה הגורם המאחד
והמקור להזדהות ולתחושת שייכות שבאה במקומן של הקהילה הדתית או הקהילה הכפרית הקטה.

התועה הרומטית  :תועה זו התפתחה במאה ה 19-ושמה את הדגש על כל הדברים שאפייו כל
.4
פּיא ָרה את העבר של העם ,את המסורת ,את סיפורי
עם ועם ,ושהפכו אותו למיוחד ולדַ גוּל .הרומטיקה ַ
הגבורה והגיבורים מהעבר ,את השפה המיוחדת ואת האהבה לארץ המולדת .היא הדגישה את הטבע ,את
המוצא האתי )גזעי( של העם ואת השורשים שלו .המאבקים הלאומיים היו בעלי אופי רומטי מובהק
והבולט שבהם היה המאבק הלאומי ביוון.

המאפייים של התועות הלאומיות
☯

המטרה – מדית לאום  :זו הייתה מטרתן של כל התועות הלאומיות .לייסד מדית לאום עצמאית

וריבוית ,על אדמת המולדת ,שבה יוכל העם להגשים את עצמו ולחיות על פי דרכו ,מורשתו ,תרבותו
ומהגיו .חלק מהתועות הלאומיות אבקו גד כובש זר במטרה לסלקו ולזכות בעצמאות )יוון ואיטליה(.
תועות אחרות שאפו לאחד את כל חלקי העם למדית לאום מאוחדת )למשל גרמיה( .מטרה וספת הייתה
פיתוח התודעה הלאומית ככלי לאיחוד בי העם.
☯

מהיגים ליברלים וכריזמטיים  :חלק גדול מהמהיגים של התועות הלאומיות השוות היו דומים

במאפיייהם – הם היו צעירים ,משכילים וחילוים שספגו את רעיוות הלאומיות באויברסיטאות באירופה.
חלקם היו ליברלים )מתקדמים( אשר השיגו את מעמדם בכוח עצמם ואשר האמיו בדרך של מאבק .הם היו
מאוד כריזמטיים והצליחו לסחוף אחריהם את ההמוים .לדוגמה – אלכסדר איפסילטי )יוון( ,ג'וזפה
מאציי )איטליה( ,בימין זאב הרצל )התועה הציוית(.
☯

הזדקקות לסיוע מבחוץ  :חלק מהתועות הלאומיות אשר אבקו על עצמאותן כגד כובש זר ,היו

חייבות בשלב זה או אחר לבקש סיוע ממעצמות אירופה .ללא הסיוע מבחוץ ,לא בטוח שהמאבק הלאומי
היה מצליח .תופעה זו בלטה במאבקים של יוון ,איטליה ,פולין ואפילו התועה הציוית .מעצמות אירופה
השוות תמכו במאבקים הלאומיים בהתאם לאיטרסים שלהן.
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שלבים בהתפתחות של מאבק לאומי
שלב ראשון  :היערכות .קבוצה של משכילים ואשי רוח אשר ספגו את רעיוות הלאומיות באויברסיטאות
באירופה מתארגים ופועלים בדרכים שוות במטרה לעורר את הרגש הלאומי בקרב העם .הם חוקרים את
העבר ,מדגישים מסורות עתיקות ,מבליטים סמלים לאומיים ומפתחים תרבות לאומית .אלו הם היסודות
הלאומיים שיאחדו את העם במהלך המאבק הלאומי.
מעגלי התועה הלאומית מתרחבים ומתפתחים מגוים שמטרתם להפיץ את
שלב שי  :הרחבה.
הרגש הלאומי בקרב העם – מערכת חיוך שמדגישה את השפה והתרבות של העם ,עיתוות לאומית מגויסת,
ואגודות לאומיות שפזורות ברחבי הארץ .בוסף מתפתחת פעילות פוליטית )ההגה לאומית( .כל אלה
מלכדים את בי הלאום ומגבירים אצלם את רגש השייכות.
שלב שלישי  :מאבק .מאבק עממי גלוי שיכול להתקיים בשי תחומים – מאבק דיפלומטי מדיי להשגת
מדית הלאום ו/או איחוד כל חלקי העם למדיה אחת )מאבק פוליטי(; מאבק צבאי שמטרתו סילוק כובש זר
מאדמת המולדת והקמת מדית לאום עצמאית .ברוב המקרים מדובר בשילוב של מאבק פוליטי עם מאבק
צבאי )יוון ,איטליה( .המאבק הוא כלי וסף לאיחוד העם.
הפעילות להגברת הרגש הלאומי בקרב אזרחי המדיה לא
שלב רביעי  :לאחר הקמת המדיה.
הסתיימה משכה גם לאחר שהמדיה הוקמה בפועל וזכתה בעצמאותה .בשלב זה ,במטרה לחזק את הקשר
שבין האזרח היחיד למדיה ,לאדמה וללאום – מתבצעת פעילות לאומית רחבה ומגוות ,בתחומים רבים :
חיוך ,טקסים ,ימי זיכרון ,טיפוח סמלים ומיתוסים ,חיזוק הצבא וטיפוח השפה.

דוגמה למאבק לאומי בארץ אחת – יוון
המצב לפי המאבק לעצמאות
היווים היו תוים תחת שלטון האימפריה העותומאית החל מן המאה ה .16-היווים היו וצרים ,דוברי
יווית ,איכרים ברובם ,ושוים לגמרי מן השליטים העותומאיים ,שהיו מוסלמים .סוחרים יווים שהיגרו
מיוון לאירופה הושפעו מרעיוות ההשכלה והרומטיקה והתעורר בהם רגש לאומי.
מטרת המאבק
היווים שאפו להשתחרר מהשלטון העותומאי ולהקים לעצמם מדית לאום יווית עצמאית ,ליברלית
)מתקדמת( וחילוית ,שבה יוכלו לחיות על פי דרכם ומורשתם המפוארת .המאבק ועד גם ללכד את כל חלקי
העם היווי לכדי לאום אחד מאוחד.
המהיגים והכוחות הפעילים שהיעו את המאבק
בתחילה הוקמו אגודות לאומיות יוויות ,ששמו דגש על חיזוק התרבות והשפה היווית וקראו לשחרור יוון
משלטום של העותומאים .רוב האגודות הוקמו ופעלו ברוסיה .האגודה הגדולה ביותר קראה "פליקי
אטריה" )"האחווה הידידותית"( וישבה באודסה שבאוקראיה .מהיג המרד היה אלכסדר אפסילטי
שהתחך ברוסיה .במקביל ,בהשפעתן של האגודות הלאומיות היוויות ,גברה הרוח הלאומית גם ביוון
עצמה :בבתי הספר טיפחו את השפה היווית ואת תרבות יוון העתיקה.
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השלבים העיקריים במאבק
-

בשת  1821הכריז ראש האגודה באודסה על מרד לאומי יווי .הוא הוביל כוח יווי מאוקראיה אל
תוך האימפריה העות'מאית וכך פרץ המרד הגלוי הראשון.

-

במקביל פרץ מרד המוי בתוך יוון עצמה .קרבות קשים התחוללו בחצי האי ֵפּלוֹפּוִֵֹ סיס.

-

המרד הצית את הדמיון של לוחמי חירות בארצות אירופה אחרות ומתדבים רבים באו להילחם
לצדם של היווים .למשל מהשורר הבריטי לורד בַּ יירון .

-

השלטון העותומאי דיכא באכזריות את המרד הראשון.

-

שש שים לאחר מכן ,בשת  ,1827פרץ מרד גלוי וסף – המרד השי .הפעם התערבו כוחות אגליה,
בק ָרב ַבָ ִריוֹ הובס
צרפת ורוסיה לטובת המורדים .מוחמד עלי המצרי התערב לטובת העותומאיםְ .
הצי-הימי העותומאי והאימפריה העותומאית אלצה לוותר על השלטון ביוון .בשת  1832זכתה
יוון לעצמאות מלאה.

"הלָאס" וכללה בהתחלה רק חלק מהשטחים שבהם ישבו יווים.
המדיה היווית החדשה שהוקמה קרא ֵ
בשים הבאות שוחררו שטחים וספים .המאבק היווי היה המאבק הלאומי הראשון באירופה.

הגורמים המעכבים במאבק הלאומי היווי
כוחה של האימפריה העותומאית  :המורדים ביוון לחמו גד האימפריה העותומאית שהייתה
א.
מהחזקות בעולם בתקופה זו והתה מיתרון צבאי מוחץ במספר הלוחמים ,בשק ובכמות הציוד הצבאי.
בוסף – העותומים לא חששו לדכא באכזריות את המורדים ,את העם היווי ואת הרגש הלאומי.
הכסייה האורתודוכסית ביוון  :הממסד הכסייתי ביוון התגד למורדים מכיוון שהם הושפעו
ב.
מרעיוות ההשכלה והמהפכה הצרפתית ושאפו להקים ביוון מדיה חילוית ,ליברלית ומתקדמת .במצב כזה,
כוחה של הכסייה היה יורד מאוד .אפסילטי עצמו היה חילוי .לאשי הכסייה הייתה השפעה רבה על
ההמוים .עם זאת – היו גם אשי כסייה שתמכו במאבק הלאומי.

הגורמים המסייעים במאבק הלאומי היווי
פילהליזם – הערצת יוון ותרבותה  :ברחבי אירופה התפתחה הערצה רומטית למאבק הלאומי
א.
היווי ,שהיה ראשון מסוגו .הערצה זו התבטאה התרומות כספיות ,בסיוע חומרי ,בעיתוות אוהדת ואפילו
בהתדבות לשורות הצבא היווי הלוחם .דוגמה מפורסמת היא הצטרפותו של המשורר הבריטי הודע לורד
בַּ יירון אל היווים האבקים .בַּ יירון מצא ביוון את מותו !
סיוע מצד מעצמות אירופה  :במהלך המרד השי קיבלו היווים סיוע מצרפת ,בריטיה ורוסיה.
ב.
סיוע זה הביא לבסוף ליצחום של היווים .המעצמות עזרו ליווים כיוון שמוחמד עלי המצרי סייע לצבא
העותומאי והמעצמות – שהיו וצריות – רצו לבלום את האימפריה העותומאית המוסלמית .השיא היה
בקרב ַבָ ִריוֹ שבו הובס הצי התורכי על ידי היווים והמעצמות.
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הגורמים לצמיחת התועה הציוית
התעוררות לאומית בקרב עמי אירופה  :במהלך המאה ה 19-חלה התעוררות לאומית גדולה בקרב
.1
עמי אירופה .הדבר התבטא בשאיפתם של העמים להקים לעצמם "מדית לאום" – מדיה שרב אוכלוסייתה
תהיה מאותו העם ,ושתהיה בעלת אופי לאומי עם מכים משותפים כגון  :המון ,דגל ,חגים ,סמלים ,שפה,
מורשת ותרבות עממית .יהודי אירופה הושפעו מאוד מההתעוררות הלאומית שסביבם .הם ראו את מאבקיהם
של העמים האחרים לחופש ולעצמאות ורצו לקחת בהם חלק .אבל – העמים השוים התייחסו אל היהודים
בתור זרים – "אומה בתוך אומה" – והלאומיות רק הבליטה עוד רגשות מסוג זה .לכן הביו יהודים רבים
שהפתרון למצוקתם יהיה הקמת תועה לאומית יהודית )"התועה הציוית"(.
האכזבה מהאמציפציה ופתרון ההשתלבות  :האמציפציה העיקה ליהודים שוויון זכויות .כעת,
.2
האמיו היהודים שבזכות רעיוות ההשכלה והאמציפציה הם יוכלו סוף סוף להשתלב בחברה שסביבם ולחיות
בשלום בקרב הוצרים .אבל השתלבותם הייתה זמית וחלקית ובסופו של דבר הם הפכו דחויים עוד יותר
מאשר בעבר – בעיקר בגלל קאה .יהודי מערב אירופה התאכזבו קשות מהאמציפציה וכך צמח בהם הרגש
הלאומי – הם הביו שרק במדית לאום משלהם יוכלו לחיות בחירות ובשוויון
האטישמיות הגואה באירופה  :במזרח אירופה התגברה מאוד האטישמיות האלימה במאה ה-
.3
 .19התרחשו פוגרומים ופרעות ביהודים ורבים מהם פגעו ,ברחו או רצחו .הפוגרומים הבולטים היו "סופות
בגב" ) (1881ופוגרום קישיב ) .(1903במערב אירופה האטישמיות הייתה מילולית והופיעה בכל מקום –
בעיתוות ,בפוליטיקה ,בצבא ובספרות .יהודים רבים באירופה הביו שלא יוכלו עוד להמשיך לחיות בשלום
בקרב הגויים ולכן רק מדיה יהודית עצמאית ופרדת תהיה פתרון מתאים למצוקתם .ככל שגברה
האטישמיות – התחזק מעמדה של הציוות.

חשיבות הקוגרס הציוי הראשון – חשיבותו והישגיו
 בפעם הראשוה התאספו בגלוי ציגים של קהילות יהודיות מכל העולם והכירו בעובדה שהיהודים הם
עם אחד ,עם גורל משותף אחד .הכרה זו הובילה להקמתה של תועה לאומית אחת לכל יהודי העולם.
 הקוגרס התקיים במרכז אירופה ,לעיי העולם כולו ושם את הציוות בגלוי על המפה הפוליטית
העולמית .כל העולם ראה ושמע על רצוו של העם היהודי להיות ככל העמים ולהקים לעצמו מדית לאום.
 בקוגרס הציוי הראשון הוקמה התועה הציוית ווסדו המוסדות הראשוים שלה .פעילותם של
המוסדות הציויים תרמה רבות להצלחתו של המפעל הציוי – מבחיה כלכלית ,חברתית ופוליטית.
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תכית באזל
המטרות של התועה הציוית לפי "תכית באזל" :הקמת בית-מולדת לעם היהודי בארץ ישראל ,על פי
משפט הכלל .כלומר ,הקמת מדיה יהודית בארץ ישראל באישורן של מעצמות העולם – צ'ארטר.
)כלומר ,הדרכים להשגת המטרות ,לפי תכית באזל(
האמצעים להגשמת המטרות.
 (1פיתוח ארץ ישראל .פיתוח הארץ ייעשה על ידי עלייתם של יהודים חקלאים בעלי מלאכה.
 (2ארגון יהדות העולם לפי חוקי כל ארץ וארץ .דבר זה יקל על העלייה לארץ ישראל ,ויהיה גם אמצעי יעיל
לאיסוף כספים.
 (3הגברת הרגש הלאומי-היהודי .התועה הציוית צריכה לפעול בכל רחבי העולם במטרה להגביר בקרב יהודי
הגולה את הרגש הלאומי-יהודי .הדבר יגרום להם לרצות לעלות לארץ.
 (4פעולות דיפלומטיות לשם השגת צ'רטר .ציגי התועה הציוית יקיימו מגעים עם מהיגי המעצמות
ביסיוות לשכעם לתמוך בציוות.

המוסדות הציויים
הקוגרס הציוי .היה זה המוסד העליון בקביעת המדייות הציוית )מדייות = הקו המרכזי ,הדרך הראשית
שלפיה פועלים( .הקוגרס בחר את שיא ההסתדרות הציוית ואת הועד הפועל .בהתחלה בהתכס הקוגרס
בכל שה ואחר כך בכל שתיים.
אוצר ההתיישבות היהודית .הבק היהודי-ציוי הראשון ) ;(1899בהמשך הוקם בק אגלו-פלשתיה שהיה
חברת בת של אוצר ההתיישבות היהודית.
הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( .ועדה לרכוש אדמות בארץ ישראל ולהכשירן לחקלאות .האדמות של קק"ל
הוחכרו )הושכרו לטווח ארוך( לעולים ולא מכרו .הוקמה בשת .1901
המשרד הארצישראלי ביפו .בראשותו של ד"ר ארתור רופין .ייצג את ההסתדרות הציוית בארץ וסייע רבות
בארגון ובביצוע ההתיישבות בשטח ).(1907
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בימין זאב הרצל והספר "מדית היהודים"
בעייתם של היהודים בגולה  :מצבו של העם היהודי בגולה איו ורמלי .האמציפציה לא פתרה את בעיית
היהודים .האטישמיות לעולם לא תעבור מן העולם .היכן שיהיו יהודים – תמיד תהיה אטישמיות ! אי אפשר
להימע מכך .היהודים תמיד יהיו זרים בארצם ואירופה עלולה בעתיד הקרוב להפוך למקום מסוכן עבורם.
הפתרון לבעיית היהודים  :הקמת מדיה פרדת לעם היהודי ,רצוי בארץ ישראל )אך לא חובה( ,שתהיה
מוסכמת על מעצמות העולם – כלומר עם אישור – עם צ'ארטר .הפעילות הציוית חייבת להיעשות בגלוי
ובצורה חוקית ,באמצעות חברות ציבוריות ותועה ציוית אחת גדולה .זהו האיטרס של כל העמים שליהודים
תהיה מדיה .מדית היהודים תהיה מתקדמת ומפותחת ,בעלת תרבות אירופאית ,עם חיוך לערכים של צדק
וסובלות ,ועם צבא להגה בלבד.

פעילות דיפלומטית להשגת צ'ארטר
פגישה עם הקיסר הגרמי – וילהלם השי  :הקיסר הגרמי היה בן-בריתו הפוליטי של הסולטן התורכי ששלט
בארץ ישראל .הרצל קיווה שהקיסר הגרמי יוכל להשפיע על הסולטאן התורכי .הוא הסביר לקיסר שארץ
ישראל היא ביתם הטבעי של יהודי העולם והבטיח לו שהמדיה היהודית שתוקם בארץ ישראל תהיה בעלת
תרבות ושפה גרמית ,ותהיה ידידתה האמה של גרמיה במזרח התיכון .בוסף טען הרצל שכך תיפתר בעיית
האטישמיות בגרמיה – שכן היהודים יעזבו את גרמיה ויעלו לארץ ישראל .הקיסר התרשם מאוד מאישיותו
של הרצל ואפילו פגש איתו שוב – בארץ ישראל .אבל ,הקיסר סרב לבקשותיו של הרצל גם בגלל שלא האמין
שהרצל יוכל לפתח את ארץ ישראל היבשה ומוזחת ,וגם בגלל שהלא רצה לסכן את יחסיו הטובים עם הסולטן
התורכי.
פגישה עם הסולטן התורכי – חמיד השי  :בפגישה יסה הרצל לשכע את הסולטן שאם הוא ייתן ליהודים
להתיישב בארץ ישראל – היהודים יפתחו אותה מבחיה כלכלית ,חקלאית וטכולוגית והסולטן רק ירוויח
מזה .בוסף ,הבטיח הרצל לסולטן שהתועה הציוית תעזור לאימפריה העותומאית לשלם את חובותיה
הגדולים למעצמות העולם.
הסולטאן הקשיב להרצל בכבוד אך סרב לבקשותיו .ראשית ,הוא לא האמין שהרצל יוכל לגייס את הכסף הרב
שהבטיח כדי למחוק את חובות האימפריה העותומאית – ושית ,הוא לא רצה שיהיה סכסוך בארץ ישראל
בין יהודים וערבים .הוא הזמין את היהודים לבוא ולהתיישב בכל רחבי האימפריה שלו – חוץ מאשר בארץ
ישראל.

הפגישה עם שר המושבות הבריטי )ג'וזף צ'מברליין( ומשבר אוגדה
בתחילה דברו השיים על טריטוריה ליהודים בסיי אך הדבר ירד מן הפרק .מאוחר יותר הציע צ'מברליין
להרצל טריטוריה באוגדה שבאפריקה .הצעת אוגדה הועלתה להצבעה בקוגרס הציוי השישי )(1903
והתקבלה ברוב קטן .הדבר גרם למשבר חריף בתועה הציוית )"משבר אוגדה"( והציגים מרוסיה )"חובבי
ציון"( עזבו את אולם הכיוסים בבכי .מאוחר יותר החליט הרצל לזוח את ההצעה ובאום בוועידת הפיוס עם
הציגים הרוסים אמר " :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיי" .הצעת אוגדה לא יצאה לפועל והתועה הציוית
התחייבה לפעול להקמת מדיה אך ורק בארץ ישראל.
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הטיעוים בעד הצעת אוגדה
א" .מקלט ללילה"  :הייתה זו טעתו המרכזית של מקס ורדאו ,יד ימיו של הרצל .לדבריו ,יהודי מזרח
אירופה רצחים בפוגרומים איומים )למשל פוגרום קישיב( ולכן חייבים להוציאם משם בהקדם .אוגדה לא
תהיה פתרון-קבע אלא רק פתרון זמי שיציל את חייהם של היהודים ,ובבוא היום ,יעלו היהודים לארץ ישראל,
ארץ אבותיהם.
ב .אוגדה זה צ'ארטר  :הרצל טען שאסור לסרב להצעה כה דיבה מצדה של מעצמה אדירה כמו בריטיה.
צריך לזכור שהקיסר הגרמי והסולטן התורכי סרבו ליהודים .אם היהודים לא יקבלו את הצעת אוגדה –
העולם עלול לראות את התועה הציוית בתור תועה לא רציית ולא מעשית.
הטיעוים גד הצעת אוגדה
א" .אין ציוות ללא ציון"  :מבחית חובבי ציון ,המקום היחידי שבו צריכה לקום מדיה יהודית הוא בארץ
ישראל – ארץ האבות והת"ך .שם מצאים השורשים של העם היהודי והאתרים הקדושים לו ובראשם הכותל
המערבי ,מערת המכפלה וקברות הצדיקים .מבחיה מעשית – היהודים לעולם לא יעלו בהמויהם לאוגדה
כיוון שאין להם שום קשר אליה או אל אדמתה.
ב .אוגדה עלולה להפוך למשכן-קבע  :אם היהודים יעלו לאוגדה – אפילו למטרה זמית – הם יפתחו אותה
וישתקעו בה ואז ,כאשר יהיה אפשר לעלות לארץ ישראל ,רבים מהם לא ירצו לעזוב את אוגדה .בוסף ,אם
התועה הציוית תסכים לפשרת אוגדה ,המעצמות יראו בכך ויתור על ארץ ישראל ויתו אותה לערבים.

הגורמים לעלייה לארץ ישראל
 .1אטישמיות במזרח אירופה גרמה לעלייה לא"י  :בסוף המאה ה 19-ותחילת המאה ה 20-התרחשו
פוגרומים קשים במזרח אירופה .הבולטים שבהם היו "סופות בגב" ) (1881ופוגרום קישיב ) .(1903לפוגרומים
הייתה השפעה ישירה על העלייה לארץ ישראל .חייהם של היהודים הפכו לבלתי-סבלים וגלי העלייה התחילו
מיד בעקבות הפוגרומים .יהודים רבים ברחו ממזרח אירופה לכיוון ארצות הברית ומעטים מהם בחרו לעלות
לארץ ישראל .היו אלה אשי העלייה הראשוה והעלייה השייה.
 .2הפעילות הציוית במזרח אירופה מעודדת יהודים לעלות לא"י  :בשת  1881הוקמו במזרח אירופה אגודות
ציויות רבות שזכו לכיוי "חובבי ציון" .אגודות אלה קמו בעקבות הפוגרומים הקשים ,ההתבוללות של
היהודים וההגירה הגדולה לארה"ב .האגודות פעלו ברוסיה ,פולין ,ליטא ורומיה ועודדו יהודים רבים לעלות
לארץ ישראל ולהגשים את החלום הציוי .למרות שהן לא היו מאורגות ,הייתה להן השפעה חיובית מאוד
ומרבית אשי העלייה הראשוה הגיעו מתוכן .במקביל פעלו באירופה גם תועות וער ציויות.
• "קול קורא"  :כרוז שפרסם יוסף ויתקין ,מורה מארץ ישראל ,בו הוא קורא לצעירים יהודים ממזרח
אירופה ומהגולה כולה לעלות לארץ ישראל ,להתיישב בה ולפתח אותה – כל זאת למרות הקשיים הגדולים
שמצפים להם בארץ .ויתקין התגד לירידה מהארץ וקרא לצעירים להקריב את עצמם למען הציוות .לכרוז
"קול קורא" ודעה השפעה גדולה על אופייה של העלייה השייה.
" .3אעלה בתמר" – עליית יהודי תימן  :כ 5000-יהודים מתימן עלו לארץ במהלך העליות הראשוות .הגורם
המרכזי לעלייתם הייתה אמוה משיחית .היהודים מתימן האמיו ששת  – 1881היא שת תרמ"ב – מהווה
סימן משיחי שכן זוהי בעצם החלפת אותיות  :תרמ"ב = "בתמר" ובשיר השירים היה כתוב "אעלה בתמר".
הם האמיו שקיית אדמות על ידי יהודים בא"י היא סימן לכך שאם
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מפת ההתיישבות בימי העליות הראשוה והשייה
אשי העלייה הראשוה הקימו את המושבות הראשוות .בימי העלייה השייה הוקמו ישובים מסוגים אחרים.
החל משת  1881הפכה מפת ההתיישבות בארץ לצפופה יותר ויותר .ריכוזי היישובים היו בגליל העליון ,ליד
הכרת ,בצפון מישור החוף )חיפה ,זיכרון יעקוב( ,ובמרכז )תל אביב ,ראשון ,רחובות( .צפיפות הישובים הקלה
על הישרדותם מבחיה כלכלית וביטחוית.

הקשיים של העולים
• היעדר משאבים וכסף .רבים מהעולים ,בעיקר בעלייה השייה ,היו דלים בכסף וברכוש .חלקם עלו
לארץ חסרי-כל .הם התקשו לקות קרקעות בא"י והיו חסרים להם האמצעים )הכלים( לעבד את האדמות.
המימון של העלייה עשה לרוב בכסף פרטי ,התועה הציוית בימים אלה הייתה עדיין צעירה ,קטה וללא
תמיכה כספית משמעותית.
• חוסר ידע וחוסר יסיון .העולים החדשים היו חסרי יסיון בעבודה חקלאית או בעבודות ביין .חלקם
היו פקידים או רוכלים בארצות המוצא שלהם ולכן התקשו להסתגל לעבודה הפיזית הקשה בא"י .כמו כן ,לא
היה להם ידע בסיסי בחקלאות וגם לא היה מי שידריך וילמד אותם .על כל אלה יש להוסיף את האקלים החם
בא"י – שהיה שוה לחלוטין מזה של אירופה – ואת מחלות הקדחת ,הכולירע והשחפת שפגעו קשות בעולים.
• יחסם העוין של השלטוות העותומאיים .התורכים רצו למוע עלייה המוית של יהודים לא"י כיוון
שחששו מעימותים עם ערביי הארץ .הם הקשו על העולים לרכוש קרקעות בא"י ובוסף הטילו עליהם מיסים
שפגעו בהם כלכלית .ככל שעלה מספר העולים – כך החריף יחסם של התורכים .ביטוי ליחס זה היה סירובו
של הסולטן להעיק להרצל צ'ארטר לעלייה של יהודים לא"י.
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צורות התיישבות חדשות
בימי העליות הראשוות וסדו בארץ צורות יישוב חדשות .חלקן היה ייחודי לארץ ישראל .רוב צורות היישוב
החדשות התבססו על חקלאות אך באותה התקופה ולדה גם העיר תל אביב.
 המושבה החקלאית  :הייתה זו צורת היישוב המרכזית בימי העלייה הראשוה .המושבות הראשוות
היו ראשון לציון ,ראש פיה ,זיכרון יעקוב ופתח תקווה .הקרקע במושבות הייתה פרטית והן התבססו על סוג
אחד של גידולים )למשל גפים ליין( .העבודה הייתה עבודה שכירה ועשתה בדרך כלל על ידי ערבים .ה ְמשָ קים
היו פרטיים וכך גם הרווחים .רוב מקימי המושבות היו מאגודות "חובבי ציון" .אשי המושבות היו מסורתיים
מאוד והחיים במושבה התהלו בהתאם .תקון המושבות הבטיח שמירה על השבת ועל אורח חיים מסורתי.
מושבות העלייה הראשוה קלעו לקשיים כלכליים בעיקר בגלל חוסר ידע בסיסי בחקלאות .הן אלצו לפות
לברון רוטשילד בבקשה לעזרה .הוא תמך בהן בעילום שם וכוה "הדיב הידוע".
 הקבוצה הקטה  :אם הקבוצות הייתה דגיה שוסדה ב 1909-בעמק הירדן )עלייה שייה( .בהתחילה
היו בה  12איש בלבד והם חיו בשיתוף מלא ובשוויון מוחלט .עבודת האדמה הייתה ערך עליון והעבודה בקבוצה
עשתה רק על ידי חברי הקבוצה .עבודה שכירה הייתה אסורה ! לחברי הקבוצה לא היה רכוש פרטי ,הם אכלו
יחד בחדר אוכל משותף ,וכל ההחלטות של הקבוצה תקבלו בהצבעה באסיפת החברים .ילדי הקבוצה התחכו
אף הם במשותף.
הקבוצה הייתה הבסיס שעליו וסד מאוחר יותר "הקיבוץ".
 תל אביב – העיר העברית הראשוה :רוב אשי העלייה השייה לא היו חקלאים .הם היו בורגים
ורבים מהם גרו ביפו שהייתה עיר מרכזית באותם ימים .מצוקת הדיור ביפו הולידה את השאיפה להקים
שכוה עברית חדשה .הגרעין להקמת העיר החדשה הייתה אגודת אחוזת בית .בתמיכת המשרד הארצישראלי
הוחה בשת  1909אבן הפיה לשכוה החדשה 60 .משפחות יצאו מיפו והתיישבו משי צִ דֵ י רחוב הרצל ,הרחוב
הראשון של תל אביב .בקצהו בתה הגימסיה הרצלייה .מאוחר יותר שוה שם השכוה מ"אחוזת בית" ל"תל
אביב" והעיר התפתחה במהירות ביוזמתו של ראש העיר הראשון מאיר דיזיגוף .הייתה זו העיר העברית
הראשוה ! ערב מלחמת העולם הראשוה היו בה כ 2000 -תושבים .תל אביב הפכה במהרה למרכז תרבותי,
כלכלי וחברתי של היישוב היהודי בארץ ישראל .היא סיפקה לעולים הרבים פרסה ,מגורים ומקומות לבִ לוּי
והפכה לעיר בעלת אופי ליברלי ומתקדם.
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אישים וארגוים מסייעים לביין הבית הלאומי
 הברון רוטשילד )"הדיב הידוע"(
רוטשילד תמך בחלק גדול של המושבות החקלאיות בימי העלייה הראשוה .תמיכתו עשתה באמצאות
"משטר חסות" .כמות גדולה של פקידים יהודיים מצרפת שלטו במושבות והתושבים היו חייבים לציית להם.
האדמה הועברה על שמו של הברון .ללא הברון המושבות היו מתמוטטות .הוא סיפק לתושבים רמת חיים
סבירה ,שירותים קהילתיים ,והשקיע גם בפיתוח תשתיות )דרכים ,קיטור(.
הביקורת גד הברון הופתה גד הכמות המופרזת והמיותרת של הפקידים .הפקידים חיו חיי מותרות ועושר
בין האיכרים שרובם היו עיים .כמו כן ,הם לא אפשרו לאיכרים שום יוזמה פרטית ושלמו להם משכורת
חודשית קבועה – דבר שהפך את האיכרים לעצלים.
 המשרד הארצישראלי
המשרד הוקם ביפו ב 1907 -והיה מוסד רשמי של התועה הציוית .הוא סימל את הקשר בין התועה הציוית
ובין היישוב בארץ ישראל .בראשו עמד ד"ר ארתור רופין .רופין הבין ללב החלוצים ועשה הכול על מת לעזור
להם להצליח בצורות ההתיישבות החדשות .המשרד הארצישראלי רכש אדמות באזורים שלא ועדו
להתיישבות ,בעיקר בצפון הארץ .הוא היה ממוה גם על תכון ההתיישבות .הוא הקים חוות חקלאיות שבהן
הוכשרו הצעירים לעבודה חקלאית .אשי המשרד עסקו רבות בפיתוח חקלאות מודרית )זים חדשים ושיטות
עיבוד מתקדמות( .כמו כן סייע המשרד בהקמת שכוות עירויות – הבולטת שבהן הייתה "אחוזת בית" שהפכה
)כמובן( לעיר תל אביב.

הקמת מסגרות ביטחויות
שאיפתם המרכזית של אשי העלייה השייה בתחום הביטחון הייתה "כיבוש השמירה" – כלומר ,להעביר את
משימות השמירה וההגה על הישובים היהודיים לידיים יהודיות ,ולא לסמוך על עזרתם של לא-יהודים.
ההישג הגדול ביותר בתחום זה היה הקמת ארגון "השומר" ,בשת  .1909ארגון זה ,שהיה בעצם הרחבה של
אגודת "בר-גיורא" ,לקח על עצמו את משימת ההגה על הישובים היהודיים בארץ .עד אז הגו על התושבים
היהודים חיילים תורכים ,או שומרים צ'רקסים וערביים .אשי "השומר" הרחיקו כופיות שודדים ,עזרו
בקביעת גבולות השטחים היהודיים ואפילו השתתפו בעבודת האדמה .אשי "השומר" רצו להשתלב בסביבה
הטבעית בא"י – הם רכבו על סוסים ,חבשו כפיות ערביות לראשם ,וחויבו להפגין אומץ לב ויושר .בחלק גדול
מן הפעמים הצליחו אשי השומר לפתור את הסכסוכים עם הערבים בדרכי שלום .פעילותם תרמה רבות
להרגשת הביטחון של המתיישבים היהודים והעלתה את המורל בקרב העולים" .השומר" היווה את הגרעין
לארגוים צבאיים וביטחויים מאוחרים יותר ,למשל "הגדודים העבריים" וארגון "ההגה".

הקמת מסגרות חיוכיות ותרבותיות
ההישג המרכזי בתחום התרבות היה מפעלו אדיר הממדים של אליעזר בן יהודה להחייאת השפה העברית .בן
יהודה ,איש העלייה הראשוה ,ראה בשפה העברית תאי לעצמאותו של עם ישראל בארצו ועשה כל שביכולתו
כדי להפוך את העברית לשפת היום-יום של יהודי ארץ ישראל .ביתו היה הבית הראשון בעת החדשה בו דברו
עברית בלבד ובו איתמר היה הראשון שדבר עברית כשפת אם .הוא המציא מילים חדשות ,הוציא עיתוים
בעברית ,ייסד את אגודת "שפה ברורה" ,ומעל לכל – כתב את המילון העברי-עברי הראשון.
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במקביל לפעילותו של בן יהודה קמו במושבות בתי ספר עבריים ואחריהם גם גי ילדים עבריים .ביסוס השפה
העברית בארץ משך גם בימי העלייה השייה .הוקמה "הסתדרות המורים העבריים" ,וסדו גימסיות עבריות
כמו גימסיה "הרצלייה" בתל-אביב ו"הריאלי" בחיפה ,והוקמו גם מוסדות להשכלה גבוהה כמו בית הספר
לאומויות "בצלאל" והטכיון .החיוך בארץ היה מתקדם וליברלי ובים ובות למדו ביחד.
 "מלחמת השפות" .מאבק זה התרחש בשת  1913והוא ממחיש היטב את השאיפה להחיות בארץ
את השפה העברית .חברת "עזרה" הגרמית ,ורשת כי"ח )"אליאס"( הצרפתית הקימו בארץ מוסדות חיוך
ששפת ההוראה הרשמית בהם לא הייתה עברית )למשל "הטכיון" בחיפה(" .מלחמת השפות" פרצה כאשר
מורים ברשתות אלה התפטרו מתפקידיהם והקימו בתי ספר חדשים שבהם לימדו ולמדו בעברית" .הסתדרות
המורים" יהלה את המאבק והסכם הפשרה שהושג לבסוף היווה יצחון גדול לשפה העברית .היה זה חלק
מתהליך שזכה לכיוי " :כיבוש השפה".

היישוב היהודי בארץ ישראל והתועה הציוית – בזמן המלחמה
חשוב להסביר את המטרות של ג'מאל פשה :
הבריטים הגיעו מכיוון מצריים בדרום וג'מאל פשה חשש
 .1דיכוי היהודים שלא יצטרפו לבריטים.
שהיהודים בארץ יעזרו להם לצח את התורכים ולכבוש את הארץ .לכן דיכא פשה את היהודים בכל
דרך אפשרית .הוא חשש מהתקוממות וממרד של היהודים.
בוסף על הדיכוי ,פשה רצה גם לצל את היהודים לטובת
 .2יצול היהודים למטרות המלחמה.
הצרכים של הצבא התורכי במלחמה .גיוס יהודים ,יצולם לעבודה ,החרמת רכוש וציוד חקלאי.

חשוב לדעת להסביר מה רצו יל"י והוועד להקלת המשבר להשיג – כל אחד בתחומו – ומדוע בחרו לפעול
כפי שפעלו.
ילי רצו לרגל לטובת הבריטים כדי לסייע להם לכבוש את הארץ מידי התורכים .הם בחרו לצל את היותם
תושבי הארץ ובעלי יכולת לוע בה ,כדי לאסוף מידע על התורכים ולהעבירו לבריטים .בוסף ,הם סייעו
ליהודים בארץ שקלעו למצוקה.
הוועד להקלת המשבר רצה לסייע ליהודים הרבים בארץ שקלעו למצוקה בגלל המלחמה .הוא בחר לעשות
זאת על ידי עזרה חומרית – מזון ,ציוד – ועל ידי מציאת מקומות עבודה או מגורים.
קשיים אובייקטיביים )בעיקר בתחום הכלכלי(.
• התדרדרות כלכלית .בגלל המלחמה התדרדר מאוד המצב הכלכלי של אשי היישוב .אלה שחיו
מ"כספי החלוקה" )תרומות( הפסיקו לקבל אותם .היבוא והייצוא פסקו והחקלאים פגעו.
• רעב כבד .הרעב בע כתוצאה ממחסור במצרכים בסיסיים ,וכתוצאה ממכת ארבה שחתה על הארץ
בשת  ,1915שהייתה גם שת בצורת .רבים מאשי היישוב סבלו מתת-תזוה.
• מחלות ומגפות .מצב התברואה בארץ היה גרוע מאוד .בוסף ,הכוחות התורכיים הגדולים הביאו
עימם מגפות שהתפשטו בארץ ופגעו גם תושבים היהודים.
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קשיים שבעו מיחסם העוין של התורכים
• תשלום מסים .אשי הישוב אלצו לשלם מסים כבדים כדי לממן את הוצאות המלחמה הרבות .כוחות
גדולים של הצבא התורכי חו בארץ ישראל שהייתה קודה אסטרטגית חשובה בסמוך לתעלת סואץ.
• גיוס לצבא התורכי ,עבודות כפייה והחרמת רכוש .חלק מאשי היישוב שהיו רשומים כאזרחים של
האימפריה העותומאית חויבו להתגייס לצבא התורכי ולהשתתף במלחמה .היו גם יהודים שגויסו בכוח
לעבודות כפייה לטובת הצבא התורכי .הם אלצו לחפור תעלות ,לסלול דרכים ,לבות ביצורים ועוד .כמן כן,
רכוש שהיה שייך לאשי היישוב הוחרם לטובת הצבא התורכי .למשל  :מכוות שוות ,כלי עבודה ובהמות
משא.
• מדייות אטי-ציוית מכוות ודיכוי הרגש הלאומי היהודי .התורכים חששו שבזמן המלחמה יסו
יהודי הארץ להתקומם )למרוד( ולכן שאפו לדכא אצלם את הרגש הלאומי .הם אסרו על אשי היישוב
להשתמש בסמלים יהודיים כמו דגלים או בולים עבריים ,ודאגו להוריד שלטים בעברית מחוצות הערים.
• גירוש לחוץ-לארץ .עולים רבים שהגיעו מרוסיה גורשו מארץ ישראל .רובם גורשו למצרים .יהודים
שרצו יכלו להתעתמן – כלומר לקבל אזרחות עותומאית – ולהתגייס לצבא התורכי .מי שלא רצה להתעתמן
מצא את עצמו בסכת גירוש .רוב היהודים העדיפו להתעתמן ולסות להתחמק מהגיוס .אלה שברחו עברו
למצרים או לארה"ב.
• גירוש בתוך הארץ .כאשר הצבא הבריטי התחיל להתקדם לתוך הארץ גורשו תושבי יפו היהודים
מבתיהם ,ואחריהם גם תושבי תל-אביב והסביבה .הדבר קרה בפסח  1917ומספר המגורשים היה כ 5000-איש.
המגורשים עברו לגור בצפון הארץ בתאים לא-אושיים.

היערכות הישוב היהודי בזמן המלחמה )דרכי התגובה(

 .1העוזבים את הארץ .כאמור ,רבים מבי היישוב העדיפו לעזוב את הארץ מאשר להתעתמן .חלק ברחו
למצריים שהייתה בשליטת בריטיה ,וחיכו שם לתום המלחמה בתקווה שבריטיה תצח ,תכבוש את הארץ
ואז הם יוכלו לחזור .חלק עזבו לגמרי וויתרו לעת עתה על החלום הציוי .רובם היגרו לארה"ב .בשת ,1915
לדוגמא ,עזבו את הארץ לא פחות מ 11-אלף יהודים !

" .2הוועד להקלת המשבר" .ביגוד לאשי היישוב הישן שהיו בהלם מהמלחמה ותלו את תקוותם בעזרה
מבחוץ ,החליטו אשי היישוב החדש – כלומר העולים בעליות הראשוות – לעזור לעצמם .מספר ועדים
קיימים התאגדו יחד ,ובשיתוף עם ההסתדרות הציוית הקימו את "הוועד להקלת המשבר" .בראש הוועד עמד
מאיר דיזיגוף והוועד שימש כמעיין ממשלת חירום .בין השאר ,דאג הוועד לגיוס כספים ,אספקת מזון,
מקומות עבודה למובטלים ומגורים למחוסרי הבית .עזרה גדולה קיבל הוועד מארגון חדש שהוקם בזמן
המלחמה )" :(1916המשביר"" .המשביר" מכר לפועלים מוצרים בסיסיים ללא מטרת רווח.
בוסף על המאמצים כאן בארץ ,הגיע סיוע גדול בכסף ובמצרכים מיהדות ארה"ב .הסיוע פסק כאשר ארה"ב
הצטרפה למלחמה ).(1917
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 .3ארגון יל"י )ראשי תיבות של  :צח ישראל לא ישקר( .בראש הארגון עמד אהרון אהרוסון ועימו היו גם
אחותו שרה ,אבשלום פייברג ואחרים .היה זה ארגון מודיעין שעסק בפעילות ריגול לטובת הבריטים .מטרת
הארגון הייתה להעביר לבריטים מידע על הכוחות התורכיים בארץ ובכך לסייע להם לכבוש את הארץ .המידע
הועבר לכוחות הבריטיים שחו במצריים והיה שימושי ויעיל .אהרוסון עצמו שימש בקהיר יועץ למודיעין
הבריטי.
יחסם של אשי היישוב בארץ למחתרת היה מעורב  :מצד אחד ,המחתרת לא עסקה רק בריגול אלא גם
הגישה עזרה לרבים שהיו במצוקה .אבל מצד שי ,פעילות המחתרת סיכה את התושבים שכן היה חשש גדול
לפעולת עישה וקם מצד התורכים .מהיגי היישוב והתועה הציוית התגדו לקיום המחתרת .סופו של
הארגון היה טראגי – מרבית חבריו אסרו ,עוו והוצאו להורג .שרה אהרווסון התאבדה לאחר ארבעה ימי
עיויים ואחיה אהרון הרג בתאות מטוס אחרי המלחמה.

העמדה הרשמית של התועה הציוית בזמן מלחמת העולם הראשוה
מה היו הסיבות והקשיים שמהם בעה הדילמה ? )מדוע התלבטו במי לתמוך ?(
 .1יהודים שרתו בצבאות של שי המחות וכמעט בכל הארצות שהשתתפו במלחמה היו יהודים .תמיכה בצד
אחד בלבד עלולה לגרום בעיה רציית ליהודים בצד השי !
 .2חשש ליהודי ארץ ישראל .הטייה של התועה הציוית הייתה לתמוך במדיות ההסכמה )בריטיה ,צרפת,
רוסיה( אבל היה חשש שתמיכה כזו תסכן את היהודים בא"י וכן את יהודי גרמיה ואוסטריה.
 .3היה קשה להעריך מי יצח במלחמה ומי ישלוט בארץ ישראל אחרי המלחמה .תמיכה בצד אחד עלולה
להיתפס כטעות אם צד זה יפסיד ! בוסף – הייתה טייה של התועה הציוית לתמוך במדיות הדמוקרטיות
– בריטיה ,צרפת וארה"ב.
העמדה הרשמית של התועה הציוית  :יטרליות !
משרדי ההסתדרות הציוית הועברו לדמרק ,שהייתה מדיה יטרלית במלחמה .כך יכלו היהודים להגן על
האיטרסים שלהם בצורה הטובה ביותר .כל יהודי יכול היה להזדהות עם ארצו .כלומר ,היהודים בכל ארץ
וארץ יוכלו להחליט בעצמם במי הם רוצים לתמוך .יהודי ארץ ישראל תמכו בבריטים .רבים מהם הצטרפו
לגדודים העבריים ולצבא הבריטי ,והייתה כמובן גם את רשת הריגול יל"י.
עם זאת חשוב לציין שככל שהתקדמה המלחמה – טתה התועה הציוית לתמוך בבריטיה ובבות בריתה
)"מדיות ההסכמה"( .המובילים של קו זה היו חיים ויצמן וזאב ז'בוטיסקי.
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הצהרת בלפור
ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את ייסודו של בית לאומי לעם היהודי בארץ
תוכן ההצהרה :
ישראל ,ותעשה מיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו ,בתאי ברור שלא ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויות
האזרחיות או הדתיות של עדות לא-יהודיות הקיימות בארץ ישראל ,או בזכויותיהם ובמעמדם המדיי של
היהודים בכל ארץ אחרת".
 הקשיים שעולים מיסוח ההצהרה

ההצהרה מאוד מעורפלת )לא ברורה( ולא חד משמעית.

• "בית לאומי" .בעיית היסוח העיקרית היא בביטוי "בית לאומי" מכיוון שאין מושג משפטי כזה .האם
זוהי מדיה עצמאית או רק אוטוומיה ? האם "הבית הלאומי" יהיה פתוח לעלייה חופשית ? ומה בדיוק
מקומם של ערביי הארץ בתוך "הבית הלאומי" היהודי הזה ?
• בהצהרה אמר " :רואה בעין יפה "...אך זהו מושג מעורפל ולא מחייב ,ולא ברור מהן הפעולות שיעשו
הבריטים .הציוים רצו את המילה "לכון" שתחייב את הבריטים לפעול להקמת בית לאומי ליהודים.
• בהצהרה אמר " :ייסודו של בית לאומי לעם היהודי ב-ארץ ישראל" בטיוטה כתב" :לכון את ארץ
ישראל ."...הביטוי "בארץ ישראל" לא אומר מפורשות איזה חלק של ארץ ישראל .הביטוי "את ארץ ישראל"
אומר בעצם "את כל" ארץ ישראל.
• בהצהרה אמר " :תעשה כמיטב יכולתה להקל "...הביטויים "כמיטב יכולתה" ו"-להקל" הם כלליים
ומאוד לא מחייבים ! היהודים רצו התחייבות מהבריטים שיפעלו למען הקמת הבית הלאומי היהודי בארץ.
• בהצהרה יש התחייבות להגן על זכויותיהם של הלא-יהודים בארץ ,למשל הערבים .הדבר הקשה מאוד
על קיום ההבטחות שיתו לעם היהודי .כיצד יתן להבטיח "בית לאומי" ליהודים ולשמור על זכויות הערבים
באותו הזמן ? יש כאן סתירה פימית !
בטיוטה הציוית אין התייחסות ללא-יהודים.

האיטרסים של בריטיה להעיק את ההצהרה דווקא ליהודים )ולא לערבים(
 .1שאיפה לשלוט בארץ ישראל .בריטיה רצתה לכבוש את ארץ ישראל מידי התורכים ולשלוט באמצעותה על
תעלת סואץ ועל המעבר להודו ולמזרח .זו הייתה מטרה אסטרטגית מאוד חשובה מבחיתה .לכן ,בריטיה
רצתה בתמיכתם של יהודי ארץ ישראל שהיו תחת השלטון התורכי .תמיכת יהודי הארץ יכולה הייתה לעזור
לבריטיה במלחמתה גד התורכים .בריטיה האמיה שהיהודים בא"י ובעולם יהיו בי ברית אמים של
האימפריה הבריטית ,ויסייעו לה להשיג את מטרותיה.
 .2שאיפה להשפיע על רוסיה ועל ארה"ב .בריטיה לא רצתה שרוסיה תפרוש מהמלחמה כי רוסיה הייתה
לצידה .אבל ,בגלל שהתחוללה ברוסיה מהפכה – מהיגיה רצו לצאת מהמלחמה .ליהודים ברוסיה הייתה
השפעה רבה על הממשלה המהפכית ,והבריטים האמיו שאם הם יעשו צעד לטובת היהודים – הצהרת בלפור
– יהודי רוסיה יתמכו בהישארות רוסיה במלחמה.
כמו ברוסיה ,גם בארה"ב הייתה ליהודים השפעה רבה על הממשל .בריטיה קיוותה שהצהרת בלפור תעודד
את יהודי ארה"ב ללחוץ על ממשלת ארה"ב להצטרף למלחמה .באותו הזמן ,סוף  ,1917ארה"ב עדיין לא
השתתפה באופן פעיל במלחמה וחייליה עדיין לא שלחו אל החזית.
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 .3חשש מפעולה גרמית דומה .הבריטים חששו שגרמיה תקדים אותם ותיתן את חסותה להקמת טריטוריה
יהודית בארץ ישראל .במצב כזה ,יהודי א"י והעולם יתמכו בגרמיה ובמדיות המרכז – ותורכיה בתוכן .דבר
זה יקשה על הבריטים לכבוש את א"י.
 .4שאיפה להשתחרר מהסכמים קודמים .בריטיה הייתה קשורה בהסכמים טריטוריאליים קודמים לגבי
המזרח התיכון  :הסכם "סייקס-פיקו" עם הצרפתים ,ו"-איגרות חוסיין-מק'מהון" עם הערבים .בריטיה
האמיה שבזכות הצהרת בלפור היא תוכל להשתחרר משי ההסכמים הללו ולשלוט באופן בלעדי בארץ
ישראל.

התגובות להצהרת בלפור
היהודים הציוים  :בקרב הציוים התקבלה ההצהרה בשמחה גדולה .למרות שכולם הכירו בעובדה
☯
שההצהרה מעורפלת ולא חד משמעית ,הרי שהייתה זו בכל זאת הכרה רשמית ובילאומית ראשוה מסוגה
בתועה הציוית – ועוד מצדה של מעצמה )בריטיה( .היה זה סוג של צ'ארטר ולכן הישג מדיי גדול לתועה
הציוית .עם זאת ,היה ברור שכדי לקיים את ההצהרה ַה ַל ָכהְ -ל ַמעָ שֶ ה צריך להגביר את המאמצים לעלייה
ולהתיישבות בא"י.
הערבים  :כמובן שמבחית ערביי ארץ ישראל ההצהרה הייתה דבר שלילי ולא רצוי .הם ראו בה
☯
הפרה בוטה של ההתחייבויות הקודמות שהיו לבריטיה כלפי הערבים ושהופיעו באיגרות חוסיין-מק'מהון –
ולכן דרשו מבריטיה לבטל את ההצהרה .גם הערבים בארצות השכות התגדו להצהרה )למשל במצריים(
ובעקבותיה התגברה העוייות של הערבים כלפי התועה הציוית.
היהודים המשתלבים  :היו אלה יהודים רבים בעיקר בארה"ב ובמערב אירופה )צרפת( שלא היו
☯
ציויים .היה להם מעמד כלכלי וחברתי טוב בארצותיהם והם לא רצו שתקום מדיה יהודית בארץ ישראל.
לכן הם התגדו להצהרת בלפור ! הם חששו שהיהדות תהפוך להיות לאום והדבר יפגע במעמדם ובזכויותיהם
בגולה )שכיהם יאמרו להם שהם לא אמים או שילכו לארץ ישראל(.
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קודות דמיון וקודות שוֹי בין התועה הציוית ובין תועות לאומיות אחרות
קודות דמיון
המטרה של התועות הלאומיות  :המטרה של כל התועות הלאומיות וגם של התועה הציוית הייתה להקים
מדיה עצמאית ריבוית שבה יוכלו בי הלאום לחיות על פי הזכות להגדרה עצמית ולפתח את עצמם בהתאם
לתרבותם ולמורשתם.
הגורמים להתעוררות התועות הלאומיות  :גם התועות הלאומיות באירופה וגם התועה הציוית הושפעו
מאותם תהליכים ורעיוות אשר הביאו לצמיחתה של הלאומיות במאה ה .19-היו אלה רעיוות ההשכלה
והרומטיקה ,תהליכי המודריזציה והחילון ,והשפעת המהפכה הצרפתית .למרות שהיו לתועה הציוית גם
גרומים ייחודיים משלה )למשל האטישמיות( – הרי שרוב הגורמים להקמתה היו דומים לגורמים שהביאו
להקמת התועות האחרות.
ההגה חילוית וכריזמטית והזדקקות לסיוע מבחוץ  :מהיגי התועה הציוית דמו באופיים למהיגי
התועות הלאומיות האחרות .הם היו משכילים ,חילוים ,ליברליים ומלאי חישות והצליחו לסחוף אחריהם
את ההמוים באמצעות אישיותם הכריזמטית .כך למשל יתן למצוא דמיון בין הרצל ,פיסקר וורדאו ,לבין
מאציי ,גאריבלדי ואפסילטי.
בוסף ,גם התועה הציוית – כמו התועה היווית או האיטלקית – פתה לקבלת סיוע מבחוץ כדי להגשים
את מטרתה .כולן שאפו לקבל הכרה בילאומית .כך למשל פה הרצל אל הסולטן והקיסר ,וּוייצמן אל הלורד
בלפור )"הצהרת בלפור"(.

קודות שוי – הקשיים המיוחדים של התועה הלאומית היהודית
היעדר טריטוריה משותפת ומוסכמת  :התועות הלאומיות באירופה אבקו על אדמתן )יוון ,איטליה,
גרמיה( .רוב בי העם ישבו בארצם והיה מובן מאליו שהם שואפים להקים בטריטוריה שלהם את מדיתם.
לעומתם – היהודים היו מפוזרים בכל העולם ולא הייתה להם טריטוריה משלהם .התועה הציוית פעלה
במצב בלתי אפשרי – מצד אחד ,לא הייתה הסכמה מלאה על ארץ ישראל )למשל משבר אוגדה(; מצד שי,
רק כמה עשרות אלפי יהודים חיו בארץ ישראל ולכן המאבק הלאומי התפרש על פי העולם כולו.
היעדר שפה אחת  :וסף על הקושי של היעדר הטריטוריה ,היה גם קושי גדול לתועה הציוית שבע
מהיעדר שפה אחידה .היהודים דיברו בשפות רבות – יידיש ,ערבית ,לדיו ,גרמית ,צרפתית ,אגלית ועוד.
עברית הייתה רק שפת קודש ותפילה .מכיוון שלשפת-האם היה תפקיד מרכזי בפיתוח הרגש הלאומי –
אלצה התועה הציוית להחיל את העברית ליהודים וזאת במקביל לכל מאמציה בתחומים האחרים.
כמובן שהתועות הלאומיות האחרות לא תקלו בקושי זה )היווים דיברו יווית והאיטלקים – איטלקית(.
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תקופת בית שי
השלטון הרומאי בא"י עד למרד הגדול
תקופת מלכותו של הורדוס כמלך חסות  4 - 37לפה"ס
הרומאים המליכו את הורדוס על יהודה כי הביו שהורדוס יהיה אמן להם .הרומאים האמיו שמלכותו של
הורדוס תמע התגשות ישירה בים ובין היהודים ,כי הוא היה יהודי .הרומאים תמכו בהורדוס כי הוא
הפגין אהדה גלויה לתרבות הרומאית ההליסטית.
מעמדו של הורדוס הוגדר כ"מלך בחסות רומא" :
השטח שכבש ותר בידי מלך החסות .למלך החסות היה צבא משלו ואוטוומיה )שלטון עצמי( משפטית
וכלכלית .מצד שי – הוא שילם מיסים לרומא ,היה חייב להוכיח את אמותו לרומא ,ולא היה רשאי להל
מדייות חוץ .כמו כן הוא היה חייב לסייע לצבא הרומאי לפי דרישת הקיסר.
היתרוות של "מלך חסות" מבחית רומא היו רבים  :מלך החסות הכיר את ארצו ואת עמו ,הכיר את
התרבות והמהגים וכך קל היה לו יותר לשלוט בעם ,לגבות מיסים ולשמור על השקט .דרך זו חסכה מרומא
מאמצים ומשאבים רבים .בוסף ,מלך החסות היה מקומי ובכך חסך מרומא חיכוכים מיותרים ביה ובין בי
העם הכבוש .מלך החסות העיק לעם הכבוש תחושה של עצמאות )גם אם רק חלקית( ודבר זה הגביר את
אמותו של העם הכבוש לרומא – ומע ממו למרוד.
היהודים התגדו להורדוס בגלל מספר סיבות:
הורדוס היה מזוהה עם רומא ,והעם שא את הרומאים  .העם לא יכול היה לסלוח על הטבח שערך
א.
הצבא הרומאי בירושלים  ,כאשר עזרו להורדוס להשתלט על העיר.
מוצאו של הורדוס היה וכרי :אביו אטיפטרוס היה ממשפחה שהתגיירה ואמו הייתה בטית ולכן,
ב.
לפי התורה אסור היה לו למלוך על היהודים.
ג.
הורדוס הג באכזריות ובעריצות  .כל מי שהתגד לשלטוו חוסל או עש קשות .הוא פגע בעיקר
בצאצאי משפחת החשמואים ששלטו לפיו .הוא הגיע למסקה שהם מסכים את שלטוו וציווה לחסל את
כולם ,כולל אשתו החשמואית וביו !
הורדוס פגע במעמד של הכוהים הגדולים .לפיו ,הכוהן הגדול היה מקרב בי משפחת החשמואים.
ד.
מכיוון שהורדוס ראה בהם מתחרים הוא דאג למות לתפקיד הכוהן הגדול אשים שהיו אמים לו.
הורדוס חיזק את היסודות ההליסטיים בממלכתו  .הוכרים בתחום הממלכה קיבלו בדרך כלל
ה.
באהדה את המלכתו של הורדוס .בעיקר בגלל שהם זכו ליחס עיון בתקופת בית החשמואים .
ו .הורדוס בה בערים ההליסטיות בארץ ישראל מבים המייצגים את התרבות ההליסטית .
מקדשים ,תיאטראות ,גימסיוים .גם בירושלים הוא בה תיאטרון ,והיפודרום למרוצי סוסים .בערים
ההליסטית וגם בירושלים ערך הורדוס אחת ל –  4שים משחקים ותחרויות ספורט .משיקולים מדייים,
ומתוך הערצה ואמות לאוגוסטוס  ,קיסר רומא ,בה הורדוס ערים ומבים על שמו של הקיסר  :סבסטי
וקיסריה.
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למרות השאה הגדולה של היהודים אליו יסה הורדוס להתחשב בהם ולהוג כ"מלך יהודי" :
הקפיד שלא יוצבו בחוצות הערים היהודיות פסלים של אשים או בעלי חיים .הג בממלכתו לפי לוח השה
היהודי ,ולפיו חגגו את החגים .הקפיד על ביצוע עבודת הקורבות בבית המקדש .זהר לא לעבור על חוקי
האבות בתחומה של ארץ ישראל .הסכים שאחותו שלומית תישא לאחד מכבדי הַבָּ טים רק בתאי שהחתן
יתגייר.
אחד ממפעלי הבייה הגדולים של הורדוס היה שיפוץ בית המקדש והרחבת הר הבית  -עד שהפך למתחם
המקודש הגדול ביותר בעולם העתיק .עבודת הבייה ערכה תוך הקפדה על חוקי דת ישראל וככול הראה
בהסכמת הציבור היהודי ומהיגיו .פאר הבייה זכה לשבחים מצד חכמים שאמרו  " :מי שלא ראה ביין
הורדוס לא ראה ביין אה מימיו".
מפעלי הבייה שיזם הורדוס סיפקו עבודה לאלפי פועלים והביאו לפריחה כלכלית בממלכתו ,אבל מצד שי ,
כדי לממן את הבייה הכביד את טל המיסים והפגעים היו בעיקר שכבת האיכרים .

השלטון הרומאי הישיר-תקופת הציבים
 (1תקופת הציבים הראשוים.

יתן לחלק את השים שלאחר הורדוס לשלוש:

 (2תקופת אגריפס הראשון

 (3תקופת הציבים האחרוים

הציבים היו ממעמד "הפרשים" שהיה מעמד ביוי .הצבא שלהם
תקופת הציבים הראשוים
היה קטן והורכב מלוחמים רומים ומלוחמים מקומיים כרים .לא היו להם לגיוות .תפקידי הציב:
א .סמכויות שיפוט  -שיפוט אזרחי השאירו בידי היהודים  ,בתי דין וסהדרין .הציב היה שופט פלילי ולו
הסמכות הבילעדית להוצאה להורג.
ב .סמכות צבאית  -לשמור על הסדר והביטחון ,בעזרת חילות עזר שגויסו מקרב האוכלוסייה הוכרית .ציב
יודיאה היה כפוף לציב סוריה.
ג .סמכות דתית – הציב מיה את הכוהן הגדול ושמר אצלו למשמרת את בגדי הכוהן הגדול .במקרים רבים
משרת הכהן הגדול מכרה בכסף.
ד .סמכות כלכלית – הציב דאג לגביית המסים .על היהודים הוטלו שי מסים עיקריים" :מס קרקע" שגבה
בעיקר ביבול ,ו"מס גולגולת" .הציב עזר ביהודים לצורך גביית מיסים.
תקופת שלטוו של פוטיוס פילטוס  36 -26לספירה
פוטיוס פילטוס היה ציב קשוח ואכזר שסיפק סיבות רבות לעם היהודי להתגד לו ולשוא אותו .הוא הכיס
לירושלים תמוות של הקיסר )על גבי דגלים( ,דבר שפגע מאוד ביהודים )"לא תעשה לך פסל ומסיכה"( .בוסף
קישט את ארמוו בשלטי זהב .הוא הואשם בקבלת שוחד ובביצוע עיויים במתגדיו.
פילטוס השתמש בכספי המקדש על מת לבות אמת מים לירושלים ובכך עורר זעם גדול אצל היהודים .הוא
שלח את צבאו להרגיע אותם ותוך כדי כך הרגו רבים מן היהודים .פילטוס גם ידוע בהיותו הציב אשר צלב
את ישו .מסיבות לא ידועות הוא טבח עולי רגל שהגיעו מהגליל .הוא גם ערך טבח בשומרוים עקב תסיסה
משיחית ,שפירש אותה כיסיון למרד.
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תקופת שלטוו של המלך אגריפס הראשון 44-41 ,לספירה.
בין השים  44 – 41לספירה בוטלה פרוביקיה יודיאה וקיסרי רומא הכתירו את אגריפס למלך על יהודה.
הוא היה מצאצאי החשמואים .כך עשתה שוב א"י ממלכה יהודית .אגריפס היה ידידם של קיסרי רומא.
תקופת שלטוו הייתה שקטה .היהודים העריכו אותו כי פעל למעם והקפיד על שמירת מצוות .אגריפס פעל
גם לטובת הוכרים ברחבי ארץ ישראל ,אך למרות מאמציו הם לא העריכו אותו .אגריפס שלט רק שלוש שים
ומת מוות פתאומי.
תקופת הציבים האחרוים  66-48לספירה.
לאחר מותו של אגריפס החליט הקיסר קלאודיוס להחזיר את הציבים הרומיים ולהקים מחדש את
פרוביקיה יודיאה .במשך  22שה שלטו בארץ חמישה ציבים .בהתחלה היה שקט יחסי אבל היחסים בין
היהודים והרומאים התדרדרו במהרה.
הסיבות להתדרדרות ביחסים בין היהודים לבין השליטים הרומאים )הציבים( :
א .הציבים הכבידו את עול המיסים על היהודים ובכך החמירו את מצבם הכלכלי.
ב .בקרב היהודים התפשטו השקפות משיחיות שחיזקו את התקווה להיגאל מעול רומא בדרך ס .הציבים
חששו ממרד והוציאו מהיגים משיחיים להורג.
ג .עקב המצב הכלכלי יהודים רבים איבדו את פרסתם והפכו לשודדים .השודדים כוו סיקריים על שם
החרב הקצרה  ,שהשתמשו בה .מי שתפס מהם  ,הוצא להורג.
ד .בסכסוכים שהתגלו בין היהודים לוכרים שהתגוררו בארץ ישראל ,תמכו הציבים בדרך כלל בוכרים.
ה .כדי למוע ממהומות וממרידות הוצבו חיילים רומאים בבית המקדש .הם הגו בגסות ובחוסר והיהודים
פגעו מכך ,במיוחד בחג הפסח – חג החירות .
ו .שי הציבים האחרוים היו אכזרים ומושחתים במיוחד  .הם גזלו מאשים את כספם ,קיבלו שוחד כדי
לשחרר פושעים כלואים והציב האחרון  ,פלורוס שיתף פעולה עם השודדים בתאי שאלה יפרישו לו את
חלקו .בימיו ערים שלמות הפכו טרף לבוזזים ויהודים רבים אלצו לעזוב את יהודה ולעבור לפרוביקיות
אחרות.
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הגורמים למרד הגדול
המרד הגדול היה מרד גלוי של היהודים ביהודה גד השלטון הרומאי בארץ .המרד הגדול התחיל בשת 66
לספירה והסתיים בשת  73כאשר פלה מצדה .במהלך המרד חרב בית המקדש השי ) 70לספירה(.

גורמים דתיים
פגיעה בדת היהודית – השליטים הרומאים פגעו שוב ושוב ברגשותיהם הדתיים של היהודים .לדוגמא :
-

הציב פוטיוס פילטוס הורה להכיס לירושלים את סמלי הלגיוות הרומיים.
פילטוס גם לקח כספים מאוצר המקדש כדי לממן אמת מים לירושלים.
הציב האחרון – פלורוס ביקש להוציא כסף מאוצר המקדש ובכך הגיעה לשיא הפגיעה בבית
המקדש .כשהיהודים יסו למוע את הוצאת הכספים  ,הציב הורה לחייליו לערוך טבח ביהודים.

התגברות התסיסה המשיחית – תקופות של מצוקה יוצרות ציפייה לגאולה ולכן רבים מקרב העם שמעו
לאשים שטעו שהם המושיע ,או ביא והבטיחו שהגאולה קרובה וכשזה יקרה ,שלטון רומי ייפול .דוגמא
לכך הוא סיפורו של ישו .אך היו גם רבים אחרים.
התגברות הקאות הדתית בקרב היהודים –התסכול והייאוש והתקווה המשיחית היו בסיס להקמת
קבוצות קאיות שקראו למרד .בין הקאים היו קבוצות שוות אך לכולם הייתה מטרה אחת  ,סילוק רומא.
רוח המרד בציבור היהודי התגברה בהשפעת השקפת העולם של ה"סיקריים" .הם קראו כך על שם
הסיקה ,פגיון )סכין( אותו הגו להסתיר תחת בגדיהם .לדעת הסיקריים הכיעה לשלטון הרומי הייתה חטא
מפי שעל היהודים להיות כפופים רק לשלטון האל.

גורמים חברתיים
החרפת המתח ביחסים בין יהודים לוכרים -מאז ראשית הכיבוש הרומי התחזק מעמדם של הוכרים
בארץ ישראל כי הרומאים העדיפו אותם על פי היהודים .הדוגמא הבולטת ביותר קשורה לסכסוך
בקיסריה .היהודים בעיר טעו שקיסריה היא עיר יהודית משום שהורדוס בה אותה והוכרים טעו שהיא
פוליס ששולטים בה האזרחים הוכרים .הסכסוך משך כמה שים והוכרע בשת  66לספירה ,כאשר הקיסר
ירון פסק כי קיסריה איה עיר יהודית .כתוצאה מכך פרצו בעיר מהומות קשות שהתפשטו גם לערים
מעורבות אחרות.

גורמים כלכליים
עול המיסים – השלטון הרומי הטיל על פרוביקיה יהודה מיסים כבדים .הטלת המיסים עוררה התגדות כי
בוסף לטל הכלכלי סימלו המיסים את השיעבוד לרומי .למיסים הכבדים וספו גם מעשי עושק )שוד וגזל(
של הציבים הרומאים.
המצוקה הכלכלית -החברה היהודית הייתה מפולגת מבחיה מעמדית .בי המעמד הגבוה ,שכלל את
הכוהים  ,בעלי האחוזות וסוחרים עשירים  ,התעשרו על חשבון המעמדות המוכים .סבלו במיוחד
האיכרים ,שרבים מהם גורשו מאדמתם מפי שלא הצליחו לשלם את המיסים .בוסף לכך היו בירושלים
אלפי מובטלים .מצב זה החמיר את התסיסה וחיזק את קולם של אלה שקראו למרד גד רומא.
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גורם מדיי
אי השלמה עם אבדן החירות המדיית – מאז שכבשה יהודה על ידי רומא לא השלימו היהודים עם אבדן
החירות המדיית  .לאורך כל התקופה היו יסיוות של צאצאי בית חשמואים לחזור לשלטון .בוסף לכך,
התקופה הקצרה בה שלט שוב מלך יהודי  ,אגריפס ,תרמה עוד לרצום של היהודים לחזור לעצמאות
המדיית .

העמדות בעד וגד היציאה למרד ברומאים
בעד  -הסיקריים )אלעזר בן חיה ,אלעזר בן יאיר( וחלקים וספים בעם
יש לסלק את שלטון רומא ולהחזיר את העצמאות המדיית ליהודה כפי שהיה בימי מדית החשמואים .לא
יתן לשאת יותר את התאכזרות הציבים הרומים ליהודים
המיסים הכלכליים שהטילה רומא על היהודים היו כבדים ויש לפעול כדי לבטלם.
היהודים רצו לטהר את יהודה מעבודת האלילים הרומית .
היהודים ובמיוחד הסיקריים ,האמיו שהאל יהיה עם היהודים ואם תפרוץ לחימה הקב"ה יסייע ליהודים
לצח.

גד יציאה למרד ברומא – המתוים )חן בן חן ויוחן מגוש חלב(
יחסי הכוחות בין הצדדים וטים בברור לטובתה של רומא ולכן אין סיכוי להצלחת המרד.
הצלחתה של רומא והפיכתה לאימפריה הם הוכחה שהקב"ה תומך ברומא ולא ביהודים.
כאשר רומא תכריע את המרד קמתה תהיה קשה מאוד והתוצאה של קמה זו תהיה חורבן המקדש וחרבן
לעם היהודי .

תוצאות המרד הגדול
המרד הסתיים ביצחון מוחץ של הרומאים  .הגורמים ליצחון הרומאי:
•

הרומאים ,אחרי מפלות ראשויות ,שלחו לכאן את מיטב לגיוותיהם בפיקודו של מהיג צבאי
אספסיוס שהיה ותיק קרבות.

•

חילוקי דעות ראשויים בין היהודים ,שהובילו לכך שלא הייתה הכה מספקת למרד.

•

בזבוז זמן – בעת שהרומאים התקרבו לא בוצעו הכות מספיקות ורצייות .הרומאים עצמם לא מיהרו
ובירושלים היו עסוקים במלחמת אחים ושריפת מחסי המזון של יריביהם היהודים ,ולא בהכות
למאבק מול הרומאים .למעשה בירושלים הייתה ארכיה )חוסר שלטון מוחלט( וכאשר הגיעו
הרומאים לא היה כוח רציי שיכול היה לבלום אותם.
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את תוצאות המרד הגדול יתן לבחון על פי ארבעה היבטים:
מדיי :שמה והיקפה של פרוביקיה יודיאה לא שוו ,מוה ציב חדש ובמקום חיל-עזר שגוייס מקרב
הוכריםבארץ ישראל ,הוצב ,במחה קבע בירושלים הלגיון הרומי העשירי.
דתי :ארבעת יסודות האומה היהודית הרסו עם החורבן .ירושלים  -שלא הייתה סתם עיר בירה ,אלא ,בסיס
לכל ההוויה הלאומית -דתית ומדיית ,הרסה עד היסוד בזמן המרד .בית המקדש ,שתפס כבירתו של האל
עלי אדמות חרב .עבודת הקורבות הופסקה .עם חורבו של המקדש תפס העולם בעיי רבים כמקום פגום
שאין טעם לחיות בו .הסהדרין בוטלה עם החורבן .כוחה של הסהדרין בע לפי ההלכה מהיותה מצויה
"בחצרות המקדש" .במהלך המרד כחדו רבים מבתי הכהוה הגדולה וירד מעמדו של הכהן הגדול.
חברתי :בתחום זה הייתה הפגיעה קשה במיוחד .היסטוריוים מודרים מעריכים את מספר הופלים בכרבע
מכלל האוכלוסייה.יהודים רבים לקחו בשבי לרומא .שכבה שלמה של הכוהים והאצולה עלמה .ברובם
רצחו על ידי הקאים.לא היה צורך בכוהים שותרו בחיים בתחום הפולחי .מצד שי בשל ההידרדרות
המוסרית של הכהוה הגדולה ,הם גם לא יכלו לשמש כההגה רוחית.
כלכלי :ההרס הכלכלי היה עצום ,ערים שלא כעו לרומאים הרסו כליל  ,כולל סביבתם החקלאית .ערים
שכעו  -לא פגעו .יהודים רבים איבדו את קרקעותיהם.הפקעת קרקעות הייתה אחת מפעולות העישה
הקשות שהטילו הרומאים עלהאוכלוסייה היהודית המורדת .בוסף ,היהודים בכל רחבי האימפריה חיובו
לשלם את " מס היהודים"  .בתקופת הבית הגו יהודי האימפריה להעלות מחצית השקל להחזקת המקדש
בירושלים,אספסיאוס הפך את התרומה הזו למס חובה .הכסותיו יוחדו למקדש יופיטר.

סיפור המאבק במצדה
ירושלים חרבה בשת  70לספירה ואז חרב גם בית המקדש השי )חורבן בית שי(.
קבוצה קטה של יהודים ברחה לכיוון ים המלח  -למֵ צַ ָדה.
מֵ צַ דָ ה היא מבצר אדיר בעל חומה ,מגדלים וארמוות .כאשר קבוצת מורדי ירושלים הגיעו למבצר מצדה הם
בו עליו בית טהרה ,בית כסת ויהלו על ראש ההר חיי קהילה עצמאיים .מסוף שת  72לספירה יסו
הרומאים לכבוש את מבצר מצדה .הם הטילו על המקום מצור ואשי מצדה לא יכלו לרדת למטה .היו שם
אלף יהודים ֵצוּ ִרים.
הרומאים הביאו ְל ַרגְ ֵלי מצדה צבא של  10,000חיילים .המצור משך מספר חודשים והיהודים לא כעו.
הרומאים לא יכלו לטפס על המצוק כי ליהודים היה יתרון אסטרטגי של גובה .בוסף ,הרומאים סבלו
ממחסור חמור במים ולא הביו כיצד יתכן שליהודים על ההר יש שפע של מים להמשיך להתקיים.
בשלב מסוים הרומאים הכיו תכית לעליה להר .הם בו סוללת עפר ועליה ַא ָיל יגוח להבקעת שערי החומה.
היהודים הביו שהם הובסו .כאשר הבין מהיג המורדים – אלעזר בן יאיר – שהיצחון של הרומאים
מתקרב ,הוא כיס את היהודים הצורים ואם בפיהם אום מלהיב במטרה לשכע אותם להתאבד – ולא
ליפול בידי הרומאים.
כאשר הצליחו לבסוף הרומאים לפרוץ למצדה הם מצאו את גופותיהם של  1000היהודים הצורים !
הרומאים אמם כבשו את מצדה אך לא יכלו לשמוח את שמחת יצחון הכיבוש כיוון שלא יכלו לתפוס את
המורדים בשבי – לקום בהם ולמכור אותם לעבדות.
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הסכות ששקפו לעם היהודי בעקבות חורבן בית שי
 תחושת ייאוש ,שמא ה' טש את עמו .בדומה לתגובות על חורבן הבית הראשון ,גם לאחר חורבן
הבית השי האשימו יהודים רבים את עצמם בחורבן .הם האמיו שה' טש את עמו כיוון שהעם חטא .היה
זה סוג של עוש .תחושת הייאוש לוותה בטקסים של אבל והסתגפות .חלק מן היהודים חשבו שהיה זה קצה
של היהדות והייתה סכה שמא יחפשו להם אלה אלטרטיבה אחרת )למשל הצרות(.
 קושי מהותי לקיים את פולחן ה' .חלק מרכזי בפולחן הדתי היהודי ערך בבית המקדש .הדבר בלט
במיוחד בימי שלושת הרגלים .לאחר החורבן לא יתן היה לקיים חלק מהמצוות והמהגים – למשל הקרבת
הקורבות .אותן קבוצות שהדגישו את עבודת המקדש כציר המרכזי של הדת היהודית –פגעו במיוחד.
מעמדם של שרידי הכוהים -חלש,ואילו הצדוקים – עלמו לגמרי .במקביל לאי היכולת לקיים את הפולחן
– וצר חשש שתהיה גם פגיעה מוסרית ביהודים שאיבדו כעת את הקשר עם ערכי המוסר של התורה.
 הרומאים הכבידו את ידם על האוכלוסייה היהודית .בתגובה למרד ,וכדי למוע מרידות וספות ,הם
החרימו קרקעות מידי היהודים ,הטילו מיסים מיוחדים )"מס היהודים" ( וטיפחו את האוכלוסייה הלא-
יהודית בארץ .למרות שהיהודים עדיין היוו רב בארץ ,הייתה סכה שבעתיד הקרוב יעלה מספר הכרים על
מספר היהודים .הטל הכלכלי הקשה איים למוטט את שארית היהודים ולדחוק בהם לעזוב את הדת.
 הצרות הקדומה בתה מהמשבר .הצרות לא הייתה בתקופה זו דת פרדת אלא ראתה עצמה כפלג
מתוך היהדות .היא הציעה פרשות משלה למצב בטעה שהיהודים עשים על כך שסרבו לקבל את ישו
ולהכיר בו בתור המשיח .היה חשש אמיתי שיהודים מאוכזבים יתפתו ללכת אחרי הצרות הקדומה.
קרבתה של הצרות אל היהדות – בעיקר האמוה באל אחד – הפכה אותה לאלטרטיבה מושכת ווחה עבור
היהודים הבוכים והמיואשים )הרבה פחות מצוות ואיסורים ,למשל(.

המרכז ביבה -מרכז דתי לאומי חדש
אחרי ההלם והאבל בעקבות החורבן היה צורך ליצור ולצקת תוכן בחיים היהודים ללא המקדש .את
הפעולות האלה החלו היהודים לבצע במרכז הרוחי שהתפתח ביבה ,תחילה בההגתו של רבן יוחן בן
זכאי ובהמשך בההגתו של רבן גמליאל.
פעולותיו של יוחן בן זכאי
רבן יוחן בן זכאי פעל ביבה בשים  80 – 70לספירה .הוא יסה לשקם את העם בשתי דרכים מרכזיות :
 הקמת בית המדרש ובית הדין הגדול שעסקו בשמירת התורה  ,שימור הלכות הקשורות למקדש
שהיה חשש שילכו לאיבוד וקביעת הלוח העברי  .לפי החורבן קבעה הסהדרין בירושלים את ראשי
החודשים .קידוש החודשים ועיבור השים היו חשובים כי קבעו סדר חגים אחיד בקרב העם בכל מקום.
לאחר החורבן תיקן ריב"ז שהשליחים והמשואות המודיעים על קידוש החודשים יצאו מבית הדין שביבה.
בית המדרש ביבה הפף בהדרגה לבית הדין הגדול ותפקד בעצם בתור "סהדרין חדשה" .סביבו הוקמו בתי
מדרש וספים.
 תיקון תקות שועדו מצד אחד להציח את זכר המקדש ומצד שי אפשרו קיום פולחן ללא מקדש
וללא קורבות  .דוגמאות לתקות של ריב"ז:
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תקיעה בשופר בראש השה החל בשבת – בזמן המקדש ,כאשר חל ראש השה בשבת  ,הגו לתקוע רק
במקדש ולא ברחבי המדיה .ריב"ז תיקן שיתקעו בשופר בכל מקום שיש בו בית דין.
טילת לולב – בזמן המקדש הגו בחג הסוכות ליטול לולב במקדש שבעה ימים וברחבי המדיה רק יום אחד
בלבד .ריב"ז תיקן טילת לולב שבעה ימים כפי שהיה הוג במקדש בכל המדיה  ,כדי לשמר את זכר
המקדש בלב העם .
ברכת כוהים – הכוהים הגו לברך את העם במקדש .ברכה זו אמרה גם על ידי הכוהים בבתי הכסת
השוים הפזורים ברחבי הארץ .לאחר החורבן תיקן ריב"ז כי על הכוהים לחלוץ את הסדלים כאשר
מברכים את העם בבית הכסת .בכך השווה את עבודת האל בבית הכסת לעבודת האל בבית המקדש ,שכן
הכוהים עבדו בבית המקדש יחפים.
 עבודת האל בתפילה  :מרכזיותו של בית הכסת .לאחר החורבן קבע ריב"ז שהאדם יכול לעבוד את
האלוהים ולתקשר עמו ישירות ע"י לימוד תורה וקיום המצוות .כל אחד יכול לעשות זאת בכל מקום,
בעיקר בבית כסת מקומי שהיווה תחליף לבית המקדש .בית הכסת היה מקום לתפילה בציבור; מקום
התכסות ומרכז חברתי-קהילתי )סעודות חג ,אירוח(; ומקום ללימוד תורה .ביבה וצרו חלק מהתפילות
שמתפללים היהודים עד היום; למשל תפילת שמוה עשרה .שם קבע אילו תפילות מתפללים ,כמה פעמים
ביום וכד'.
חשוב לציין  :מקום מרכזי העיק ריב"ז לגמילות החסדים .לפי תפיסתו ,באמצעות מעשים טובים ומוסריים
יוכל האדם לכפר על עווותיו וחטאיו – דבר שהיה עשה לפי כן על ידי הקרבת קורבן בבית המקדש .כך
יוכל המאמין לזכות במחילה וכפרה גם ללא בית המקדש.
היסטוריוים טועים שגדולתו של ריב"ז בכך שיסה
הערכת פועלו של ריב"ז
לההיג את העם בתקופת משבר לאומי קשה והיח ביבה את היסודות שעיצבו מחדש את היהדות ללא
המקדש .הוא יצר מסגרת חדשה לחיי העם ובכך הגן עליו מפי פיזור ואבדן הדרך .התקות שתקן ריב"ז
יתקו את הפולחן הדתי מן התלות בבית המקדש אך שימרו את זכר המקדש לעתיד.

רבן גמליאל מחזק את המרכז ביבה
רבן גמליאל עמד בראש המרכז ביבה אחרי ריב"ז .הוא היה בו של רבן שמעון גמליאל ,שיא הסהדרין
לפי החורבן .מסיבה זו הוא זכה לתמיכה והכרה מצד החכמים כולם  .כמו כן הוא זכה להכרה רשמית
מרומא כמהיג האומה .לכן גם הוא שא בתואר "שיא" ובית הדין הגדול הוכר כהמשכו של הסהדרין.
פעולותיו של רבן גמליאל
החגים :
פסח – לפי חורבן בית המקדש ,כל משפחה הגה להקריב קורבן פסח במקדש ואחר כך ערכה סעודה
משפחתית שאכלו בה את קרבן הפסח ,מצות ומרור .לאחר החורבן  ,כאשר לא יתן להקריב את קורבן
הפסח  ,קבען חכמים שחלק מרכזי במצוות החג היא אכילת מצה ומרור .כמו כן הוסיפו גם את קריאת
ההגדה של פסח ,שחיבורה מיוחס לרבן גמליאל ולחכמים מתקופתו.
יום הכיפורים – לפי החורבן  ,עיקר יום הכיפורים היה הקרבת קורבות במקדש על ידי הכוהן הגדול כדי
לכפר על החטאים  .לאחר החורבן  ,קבעו חכמי יבה כי עיקרו של יום הכיפורים יהיה תפילה ובקשת כפרה
באמצעות חזרה בתשובה של כל פרט ופרט.
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ימי צום :
כדי לשמר את זכר המקדש ולהדגיש את כובד האסון הלאומי  ,חזרו חכמים וההיגו את ארבעת ימי הצום :
י"ז בתמוז ) היום בו הובקעה החומה של ירושלים בבית שי (  ,ט' באב )היום בו חרב בית במקדש הראשון
והשי ( ,ג' בתשרי )היום בו רצח גדליה בן אחיקם – בית ראשון (  ,וי' בטבת ) היום שבו החל המצור הבבלי
על ירושלים בבית ראשון(.
התפילה :
בתקופת בית המקדש ,חובת התפילה חלה כמעט תמיד רק בציבור .לאחר החורבן ,כתחליף לעבודת
הקורבות הטיל רבן גמליאל את חובת התפילה על כל אדם בישראל .הוא גם קבע וסח אחיד לתפילת
שמוה עשרה) .תפילה הכוללת  18ברכות האמרת שלוש פעמים ביום – שחרית ,מחה וערבית ומדגישות
את הקשר האישי עם האל( .בימי רבן גמליאל חוברה "ברכת המיים" שהייתה למעשה קללה המצויה
בתפילת שמוה עשרה ומכוות גד "היהודים – הוצרים" שהמשיכו עדיין לקיים את מצוות היהדות אבל
האמיו בישו כמשיח.
דוגמא  :רבן גמליאל הקפיד על כך שרק בית הדין ביבה יקבע את קידוש החודשים ועיבור השה ,וזאת כדי
לשמור על אחדות הפולחן .בושא זה התפתח ויכוח חריף בין רבן גמליאל לרבי יהושע .יהושע טען שבית
הדין ביבה טעה כיוון שהסתמך על שי עדים שלא דיברו אמת; לכן המועד של יום הכיפורים איו כון .רבן
גמליאל העיש את רבי יהושע וציווה עליו לחלל את יום הכיפורים שחל על פי החישוב שלו )של יהושע(.

27

הגורמים לפרוץ מרד בר כוכבא
חלק מהחוקרים רואים באיסור על המילה קדם למרד את
 .1האיסור על המילה )קיום ברית המילה(
אחד הגורמים הישירים והמרכזיים ביותר לפרוץ המרד .הקיסר הרומאי הַ ְד ִריָאוּס האמין בקאות שאסור
להטיל מוּם )פגם( בגוף האושי – שחשב לפי התרבות ההליסטית לפּ ֵֶאר היצירה והשלמות .ברית המילה
חשבה בעייו להטלת מום ולכפירה והוא אסר על טקס זה בחומרה ובעקשות .עבור היהודים האדוקים
הייתה ברית המילה בין המצוות החשובות ביותר ולא עלה על דעתם לוותר עליה .לכן יצאו היהודים למרד
גלוי גד הרומאים.
חשוב לציין שישם חוקרים שחושבים שהאיסור על המילה בא רק אחרי המרד .הדעות בעיין זה חלוקות
)אין הסכמה(.
עם עלייתו לשלטון של
 .2כוות הדריאוס להפוך את ירושלים לעיר האלילית "איליה קפיטוליה"
הקיסר הדריאוס התפתחו בקרב היהודים ציפיות גדולות .הם האמיו שהוא יאפשר לבות מחדש את בית
המקדש בירושלים )אחרי חורבן בית שי( .הדבר התברר כלא כון .הדריאוס החליט לבטל את ביית בית
המקדש .הוא התכוון לבות במקומו מקדש לאל קפיטוליוס ולקרוא לירושלים – "איליה קפיטוליה" .ציב
מיוחד הוצב מטעמו לפקח על עבודות הבייה .הכווה להפוך את ירושלים לעיר אלילית ולהקים בה מקדש
רומאי במקומו של בית המקדש שחרב עוררו בקרב היהודים אכזבה קשה ואיתה גם כעס גדול .הם הביו
שרק באמצעות מאבק פיזי יוכלו לשות את רוע הגזירה ולכן יצאו למרד.
בעקבות חורבן בית שי וצרו בארץ ישראל תאים כלכליים קשים
 .3גורמים כלכליים וחברתיים
מאוד ,אשר ללא ספק תרמו לפרוץ המרד .הרומאים העישו את היהודים והטילו עליהם גזירות רבות :
עומס מיסים כבד כגון מס גולגולת ,תשלום בעד הספקת הצבא" ,המס היהודי" המשפיל ועוד.
הפקעת אדמות של איכרים יהודיים לטובת חיילים רומאים משוחררים ובי אצולה מקומיים ששתפו פעולה
עם הרומאים.
שיעבוד של איכרים יהודיים ומשפחותיהם בתאים קשים ,ומכירה של חלקם לעבדות.
אלו הסיבות לכך שחלק גדול מהמורדים ומהההגה הגיע מתוך השכבות המוכות.
על כל אלה יש להוסיף את הגורם המשיחי :
חכמי הדור ראו את ביאת המשיח וביין בית המקדש השלישי ,לא כדבר רחוק ,אלא כדבר העשוי להתממש
כל רגע .הם האמיו שצריך לפעול לביאת המשיח ובבתי המדרש שיו את תורת הסתר וטיפחו חלומות
משיחיים .רבים ראו בבר כוכבא מהיג יוזם ופעלתן שיקרב את ביאת המשיח .לצידו עמד רבי עקיבא בתור
מהיג רוחי .היו אפילו כאלה אשר ראו בבר כוכבא את המשיח.

שמעון בר כוכבא  -מהיג המרד

בר  -כוכבא היה מן המורדים הכפריים והיה

מוכר בקרב האוכלוסייה הכפרית ,שתמכה בו ללא סייג .אישיותו הייתה כריזמטית וכוחו היה העצום .הוא
היה תקיף בדעותיו והטיל משמעת קפדית על צבאו .כמו כן ,היה דתי מאמין מאוד ובזמן המרד הקפיד
לשמור על המצוות .תוארו בזמן המרד היה "שיא" .הוא היה אמם השליט העליון ,אך לא היחידי .לידו
שלטו כוהים ורבים )למשל רבי עקיבא( .הוא היה מצביא )מפקד( קשוח והטיל בעצמה את מרותו על חייליו.

28

מהלך המרד
הבעיה המרכזית של הההגה הייתה הכת האומה לקרב :רכישת שק ,גיוס
ההכות למלחמה
אשים ,ריכוז ציוד ואספקה והכת עמדות מבוצרות .ציוד ושק הושגו בתחבולות שוות )פועלים יהודיים
ייצרו בכווה שק פגום עבור הרומאים ,וכשהשק זרק ,היהודים לקחו אותו( .רבי עקיבא ורבים אחרים
עברו בערי הארץ ואספו תרומות .במקביל התקיימו אימוים צבאיים ובו ביצורים .כמו כן חפרה רשת של
מחילות תת-קרקעיות שדרכה עו המורדים מתחת לאדמה מבלי שלרומאים תהיה יכולת לתפסם.
הצבא הרומאי בא"י כלל  20,000חיילים .הליגיון העשירי חה בארץ דרך קבע .החיילים הרומיים הוצבו
בערים ובאזורי השדה – בגליל ,בבית שאן ,במישור החוף ובאיזור ירושלים .הפיקוד היה בידי הציב הרומי.
הצבא היהודי של בר כוכבא עלה בגודלו על הצבא הרומי .הדבר בע מהתמיכה הרחבה שלה זכה בר-כוכבא.
בוסף ,הו היהודים גם מעזרתם של חיילים שאים יהודים .בר כוכבא הקפיד לגייס לצבאו את הטובים
ביותר .האימוים היו קשים במיוחד והוא ציית לחכמים וקיבל את עצתם.
בר-כוכבא היה תקיף מאוד והעיש את לוחמיו ,אך עם זאת דאג לצרכיהם וראה בהם "אחים לשק".
היקף המרד מעורר שאלה – היכן התקיים המרד ? היישוב היהודי התחלק בין שי מרכזים :יהודה בדרום
והגליל בצפון.ישן עדויות לקרבות ביהודה ,אך לא עדויות ממשיות לקרבות בגליל .חשוב לציין שהגליל
שאר יהודי לאחר המרד ויהודה הרסה כליל .כיום מקובל להיח שעיקר המרד היה ביהודה.
המרד עצמו
המרד פרץ בשת  132לספירה ,כאשר פלוגה של חיילים רומאים מהלגיון העשירי הוכתה על ידי המורדים
בכפר חרובא ,לא רחוק מירושלים .הרומאים תגברו כוחות והביאו ליגיון וסף ממצריים ,אך המורדים
היהודים עלו עליהם ואף הצליחו לכבוש את ירושלים .כיבוש ירושלים היה יצחון חשוב מאוד למורדים
וסימל את שאיפתם לעצמאות ולהקמת בית המקדש השלישי.
מסע הגד של הרומאים היה ארוך ומתוכן היטב .הקיסר הדריאוס הכיר בכוחו של בר כוכבא והחליט
להעביר לארץ ישראל את המצביא הצבאי הגדול ביותר של האימפריה הרומית – יוּליוּס סֵ וֶורוּס – שהגיע
מבריטיה .הוא הכפיל את מספר החיילים הרומאים בארץ ,צירף עוד לגיוות מסוריה ,והוסיף צי ימי וחילות
רגלים ופרשים .הדריאוס עצמו הגיע לארץ ישראל במהלך הקרבות !
הרומאים קטו בשיטה של מצור והכעה .הם עו בצורה שיטתית ,הכיעו ישוב אחרי ישוב באמצעות מצור,
ולא גררו לקרב פים אל פים עם חייליו של בר-כוכבא .כך הצליחו הרומאים לכבוש מאות מבצרים וכפרים
ולהרוג למעלה מחצי מליון יהודים ! עם זאת ,גם הרומאים איבדו חיילים רבים.
בשת  134כבשה ירושלים בידי הרומאים .המורדים ששארו אספו ביישוב ביתר שליד ירושלים .ביתר
הייתה מבוצרת היטב והלחימה בה הייתה עקשית ומפוארת אך המצור הרומאי מע הכסת מים ומזון
וביתר פלה לבסוף .האגדה מספר שהרות של דם זרמו מביתר אל הים...
מעטים מהמורדים הצליחו לברוח אל מערות מדבר יהודה ולהסתתר שם אך חיילי הצבא הרומאי רדפו
אותם עד לשם .הם הציבו מארבים בפתחי המערות והרגו כמעט את כל המורדים .כראה שבר-כוכבא הרג
במהלך קרבות אלה .במערות ותרו איגרות מאז ועד היום ומהן יתן ללמוד רבות על המרד ועל בר-כוכבא
עצמו.
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תוצאות המרד
שפיכות הדמים הייתה וראה .למעלה מחצי מיליון יהודים הרגו
 .1הרס דמוגרפי )מאות אלפי הרוגים(
במלחמה .רבים ספו במגפות וברעב ,רבים וספים מכרו לעבדים בשוקי חברון ועזה ,אחרים הובאו
למצרים .רבים ברחו לסוריה לבבל ואפילו לאסיה הרחוקה .יהודה התרוקה כליל מתושביה היהודים .הגליל
קלט מספר רב של פליטים ,ויהודים ותרו גם בגולן וביבה .בפעם הראשוה מאז תקופת החשמואים היו
היהודים רק מחצית ממספר התושבי בארץ ישראל .במילים אחרות – היהודים איבדו את הרוב בארץ
ישראל.
 .2גזרות השמד ו"עשרת הרוגי המלכות" הרומאים התפלו בזעם על מהיגי המרד היהודיים שותרו
בחיים ושאפו למוע את ההמשכיות של הההגה היהודית .מהיגים אלה הוצאו להורג באכזריות וזכו לכיוי
"עשרת הרוגי המלכות" שכן הם לא ויתרו על יהדותם למרות העיויים הקשים והעדיפו למות על קידוש
השם .המפורסם שבהם הוא כמובן רבי עקיבא ש"סורק למוות במסרקות ברזל ."...הדריאוס גזר על
היהודים גזרות קשות שועדו למוע את גידולו של היישוב היהודי בארץ ולפגוע בהמשכיות של הההגה שלו.
בין הגזרות היו איסור קיום ברית מילה ,איסור שמירת שבת ומועדים ,איסור עיסוק בתורה ואיסור הַ ְס ִמי ָכה
)העברת הסמכות הרוחית ממורה לתלמיד( .איסור הסמיכה היה המסוכן ביותר להמשכיותה של הדת
היהודית.
 .3הקמת "איליה קפיטוליה" בשת  136לספירה בתה איליה קפיטוליה על חורבות ירושלים .בעיר הוקם
מבה מיוחד לכבודו של האל קפיטוליוס ,במקום בו היה פעם בית המקדש .לידו הוקם היכל לאלה וְ וּס.
העיר בתה כמו כל עיר הליסטית :תיאטרון ,מרחצאות ציבוריים וקרקס .ליהודים היה אסור לגור בעיר או
בסביבתה .מרכז החיים היהודיים בא"י עבר לגליל.
יש ִתים(.
"סוּריָא ַפל ְָס ִטיָה" )על שם הפְּ לִ ְ
ְ
שמה של הארץ השתה בתור עוש והפך לפּרובי ְְ קיָה

