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בס"ד,טבתתשע"ה 

"צעד בצעד"
הנגשת לימודי היסטוריה
בחמ"ד
לתלמיד המתקשה
כתיבה:
מיכל זמורה-היימן ,מדריכת 'משיקים' בלימודי היסטוריה בחמ"ד
אביטל חגי ,מדריכה ארצית להיסטוריה בחמ"ד

ייעוץ דידקטי:
בלהה גליקסברג ,מפמ"ר היסטוריה ומפ"א אזרחות בחמ"ד
שני לוי שמעון ,משיקים ,אגף ליקויי למידה
לשימוש פנימי בלבד .המסמך לא עבר עריכה לשונית.
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תלמידים רבים המתקשים בלמידה מגלים קושי בתחומי השפה השונים ,בארגון הידע ,זכירתו
ועיבודו,בהבנתהשלםשממנונגזריםהפרטיםשוניםובחיבורביןמקורותחזותייםושמיעתיים
לנושאיםהנלמדיםברצףכרונולוגיבהתאםלצירהזמן. 
מטרת החוברת היא להציג מספר קווים מנחים וכלים להנגשת החומר לתלמידים לקויי למידה
ולתלמידים מתקשים .הקווים המנחים יוצגו ויודגמו על חלקים מיחידות לימוד מתוך ספרי
הלימוד:"מסורתומהפכות-משבריםותקומה"בהוצאתמכוןהר-ברכהוהספר"ואלהתולדות
–מסורתומודרנה"בהוצאתמט"ח. 
המטרההמרכזיתשלחוברתזוהיאשלאחרההתנסות,המורהישלבאתהעקרונותוהכליםהללו
במלאכת ההוראה שלו ויטמיע אותם ביחידות נוספות .כך יצאו שני הצדדים נשכרים ,המורה
שיחווה הצלחה בהוראת תלמידים מתקשים ,והתלמיד שהלמידה תתאים לצרכיו .לכל נושא
שיוצגבחוברתזויופיערציונל,הצעהלאופןיישומובהוראהוהדגמותמתוךספריהלימוד. 
הרציונלוהחומריםהתיאורטייםהכתוביםביחידותהשונותלקוחיםמתוךהחוברות :
"משיקיםאמנותההוראהבכיתותהכוללותתלמידיםלקויילמידה",צוותמשיקיםאגףלקויות
למידה".פסיפס,פסיכופדגוגיה-מודעותוידיעהבמלאכתהחינוךוההוראה",משרדהחינוך,
תשע"ד .
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 .1כלים להתמודדות עם טקסט מקור לתלמידים מתקשים
ההתמודדות עם טקסט מקור בהיסטוריה אינה קלה לתלמידים המתקשים בקריאה .הקריאה
היאמשימהמורכבתמאודמביןהמשימותהנדרשותללמידה.היאדורשתיכולותרבות ,ביניהן
יכולותשפה,יכולותקשב,יכולותניהוליותושימושמושכלבמיומנויותמתאימותלרמתהטקסט
ולמטרתקריאתו .
המושג 'קריאה'  מתייחס גם לפענוח טכני של הכתוב ,אבל גם ובעיקר להפקת משמעות ממנו
ושימושנכוןבטקסטלמילוימטלותשונות.ככלשעוליםבגילוברמתהטקסטים,עולההדרישה
למיומנותזוומחייבתהתמודדותעצמאית .
ההנחההרווחתהיאשמיומנותהקריאהנלמדתבכיתותהיסודוהתלמידיםמגיעיםמצוידיםבידע
באשרלמיומנותזוכאשרהםמגיעיםלחטיבתהביניים.אךלמעשה,איןהדברכך.הקריאההיא
מיומנות שיש לטפח לאורך כל הדרך ,והיא מתפתחת עם העלייה בגיל ועם העלייה ברמות
הטקסטים והמובחנות ביניהם על פי תחומי הדעת .הקריאה ,כאחת מהמיומנויות החשובות
ביותר,הנדרשותביותרבתהליךהלמידהלצדהעובדהשהיאאחתהמיומנויותהמורכבותביותר
מחייבת עבודה מפורשת ומושכלת לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר ובכל אחד מהמקצועות
הנלמדים .
לעובדהזוערך וחשיבותרבהיותרכאשרמדוברבתלמידיםבעליקשייםאובעלי לקות למידה
המתבטאת בקושי לקרוא .עבור תלמידים אלה מודעות לנושא זה ותיקופו במהלך ההוראה
השוטפת הם הכרחיים .אין הכוונה כאן להוראה מפורשת של קריאה בכיתות חטיבת הביניים
והתיכון ובוודאי  שאין הכוונה להפוך את המורה להיסטוריה למורה להוראת קריאה או מורה
להוראהמתקנת,אבלכןמדוברעלמודעותגבוההשלהמורהלתלמידיםהמתקשיםבקריאהועל
מספר התערבויות קטנות מצד המורה שאינן מצריכות הכנה מוקדמת ,והן עשויות להפוך את
הדברהזה–אתהקריאה–למשימהאפשריתעבורתלמידיםבעליקשיים .

ביחידהזונעסוקבניתוחטקסטמקורמספרההיסטוריה"ואלהתולדות"בהוצאתמט"ח. 
מטרתיחידהזוהיאלהביןאתמורכבותושלהטקסט,ולהכירכליםלהוראתולתלמידמתקשה. 
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מדבריהיטלרעלמרחבהמחיהוהרייךשלאלףשנים(עמוד .)174


סכמה להתמודדות עם מקור מילולי
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להלן ארבעת התחומים שיש לבדוק לפני הוראת הטקסט:

דרכים להוראת הטקסט
דרכי הוראה (היצג):
 .1ניבוי-טרוםקריאתהטקסטכדאילבקשמהתלמידהתבוננותחיצוניתעלהטקסטומאפייניו,
לדלותאתמירבהידעמהכותרתולאתראתהמוען(הכותב)והנמען(למינכתבהטקסט),היכן
הטקסטפורסםוהאםהטקסטהואשלםאוחלקמשלם .
דרכי הוראה (לשון) :
 .2במידהוישנןמיליםמורכבותשאיתרתםמראשכדאילכתובבצדושלהטקסטאת
ההגדרהשלהם .
1
 .3במהלךהקריאהשלהטקסטכדאימידיפעםלעצורבמאזכרים ולשאול
למשמעותם,ולכווןאתהתלמידיםלכךשהתשובהמופיעהבאחדהמשפטיםשהופיעו
קודםלכן.ישנםתלמידיםשהבהרהשלמאזכריםיכולהלסייעלהםבמידהרבהבהבנת
הטקסט.ניתןלעשותזאתגםבהוראהפרטנית.ישללמדאתהתלמידיםלכתובמעללמאזכר
למיהכוונה.
 .4פירושמיליםקשותעלפיהקשר–כאשרהתלמידיםנתקליםבמילהלאמובנת,חשובללמד
אותםלהסתיראתהמילה,להמשיךבקריאהולשבץמילהחלופיתהמשתלבתבמשפט.מילה
חלופיתזולרובתהיהמילהבעלתמשמעותזההאוקרובהלמילהשאינהמובנת.
 1מילים המחליפות מילים אחרות שהוזכרו בחלק קודם של הטקסט
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 .5מבנהתחבירימורכבעלוללהקשותמאודעלהבנתהנקרא–כדאיללמדאתהתלמידים
להפוךאתהמבנהשלהמשפטאולהדגישאתמילותהמפתחובכךלהבינו.
דרכי הוראה (מבנה מארגן ותוכן):
 .6הצגתהתמונההשלמה–לפניהפנייהלקריאתהטקסטכדאילעבורברפרוףעלראשי
הפרקיםשלהפרק,להציגאתהתמונההשלמהבתוכהמשובץהטקסט(עיקריהאידאולוגיה
הנאצית).
 .7העמקהבפסקתהפתיחה-
א .באיזהתקופהמדובר?
ב .חיפושהרקע/ההקדמה/הסיבה/הרעיוןהמרכזי.
 .8קריאהמעמיקהשלשארהפסקאות:
א .איתורהרעיוןהמרכזיוחיפושרכיבימבנהבכלפסקה:גורם,תוצאה,בעיה,פתרון,
יתרון,חסרון,עקרון,תופעה,תפיסה,מאפייןועוד.
ב .ארגוןהמידעבסכמה-במידהוהמטרההיאאיתורמידעוהסקתמסקנותמתוךהטקסט,
ניתןלהציגאתהתבניתשלהמבנההמארגןולבקששישלימו.ניתןלעשותזאתבאמצעות
טבלה/סכמהאובאמצעותשאלותמכוונות.
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ההיצג

כותרות,
חלוקה
לפסקאות,
גודלהגופן,
רווחים .

הלשון

האםהלשון
עכשווית,האם
אוצרהמילים
מוכרלתלמיד,
מהירמת
המורכבות
התחביריתשל
המשפטים,
אילומאזכרים
קיימים,מילות
קישוראו
העדרן .

המבנה
המארגן
של
הטקסט

האםיש"מבנה המבנה המארגן של הטקסט :
פסקהראשונה-הקדמה 
על"מארגן,
פתיחהשישבההקדמהקצרהעלתורתהגזעלפיההחזקעומדבראשהפירמידה .
נושאמכליל,

רכיבימבנה
פסקהשנייה-תפיסהועקרונותיה 
הצגתתפיסתהרייךכיישלחתורלמרחבמחיהגרמנינצחי .

פסקהשלישית-הכללהופירוט 
כיצדליצורגרעיןגרמניבאירופה :




7

לטקסטכותרתהמתייחסתלכךשבהמשךיופיעודבריהיטלרבהקשרלמרחב
המחייהובסופוכתובהמקורממנולקוח. 
הטקסטמורכבמארבעפסקאותעיקריות,בסופומופיעותשאלותמנחות. 
ביןהשורותוביןהפסקאותמופיעות(שלושנקודות,)...המרמזותעלכךכייש
המשךשהושמט.

תחביר

 הקטעפותחבמשפט:"במקום....צריך ."...

תלמידשלאיזההאתהמבנההנ"לעלוללאלהביןאתהמסרשלהמשפט.בהמשךמופיע
הביטוי:"פירושהדברהוא."...כאןמופיעההבהרהשלהכתובקודםלכן .

 פסקהשנייה–הכללהופירוט 

פותחתבמילים"איןהכוונה...כיאםזאתעלינולעשות":התייחסותלמהגרמניהלא
חותרתוהכללהלקראתפירוטשיציגאתהתפיסהאליהחותרת.תלמידמתקשהלאתמיד
יזההאתהמשפטכהכללהשתוביללפירוט .

 פסקהשלישית–תנאי 

פותחתבמילים"לעולםלאנגיעל...בליש."...ואחרכךמופיעהפירוטשהואאופןהביצועשל
התנאישהוצגקודםלכן .

ידע סמנטי(הבנתהמשמעותשלהמילה): 
קומאוזן/מאונך–חשובהמאודהבנתהמשמעותשלהמיליםהללובכדילהביןאתהמסר
שלההיררכיה(נדרשכאןכושרהפשטהוקישורלידעקודם) .

ידע מורפולוגי (הבנתהשורשוהצורהשלהמילה)–המילהלגרמןמקורהב"גרמניה" 

מאזכר(מילהשמזכירהמילהשנאמרהקודםלכן)–המילה"שלפיו"בשורההראשונה=לפי
הקוהמאוזן.אוהמילהשורשיו(סוףהפסקההשנייה)=שורשישלטוןהרייךהגרמני

א .שמותהמקומותוהמדינותאותםישלהעבירלשליטהגרמנית. 
ב .הסיבה–למהדווקאמקומותאלה 
ג .דרכיביצוע

פסקהרביעית-פירוט
שאיפותטריטוריאליותנוספותבאירופהומחוצהלה .
משפט סוגר -המציגשובאתתפיסתמרחבהמחיהכבסיסלקיומושלהרייך.
התוכן

הבנתהנושא,
קיומושלידע
קודםויכולת
הסקהבחיבור
לנלמד .

המקורמופיעכחלקמפרקהמציגאתעיקריהאידאולוגיההנאצית,אתהתפיסה
האנטישמית,ואתהתפיסההפוליטיתשלמרחבהמחיה .
הכותרתמעידהעלהתוכן–הצגתתפיסתושלהיטלרבהקשרלמרחבהמחייהשלהרייך
הגרמנילאלףשנים .
בהמשךמוצגהרקעוהעקרונותשבבסיסהתפיסהובהמשךדרכיפעולה.
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הדגמה לסכמה
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הדגמה לטבלה:
לפניךטבלהמארגנתשלהכתובבטקסט.קראוכתובפירוטעלכלתבחיןבטבלה :
פירוט והדגמה מהטקסט

התבחין


מהוהעיקרוןהמוצגבהקדמה
בפסקההראשונה?
עלסמךאילונימוקים,המופיעים
בפסקאותהשנייהוהשלישית,
מבססהיטלראתעקרוןמרחב
המחיה?
דרכי הביצוע


מהםדרכיהביצועליישום
עקרונותמרחבהמחייה
המוצגיםבפסקאות3-4?

(כדאי לבקש שיצבעו בטקסט מקומות  /סיבות בצבעים שונים)
המקומותהמוזכרים

סיבותלהצדקתהכיבוש
במקומותאלו

תכניותיושלהיטלרלביצוע
במקומותהללו














שהתלמידים יהיו מנוסים 

טקסטים .ככל 

התלמידים 
ללמד את 


לזהות את הרכיבים של
חשוב
לכל פסקה ופירוט 
לכתוב רעיון מרכזי 
לחילופין 
משלהם ,או 

ליצור 
יהיה לבקש בהמשך 
יותר ניתן 
בעקבותיו.
סכמה


 .9הסקתמסקנות
עיוןבנתוניםובעובדותהכתובותבסכמהוהעלאתתובנותומסקנותבעקבותיהם.
א .מההייתהמטרתהכותב?
ב .מדועבחרבנמעניםאלו?
ג .מהניתןללמודעלהתקופהאועלהתפיסההמוצגת?
ד .כיצדהמידעקשורלנושאיםשלמדנועדכה?
ה .באילונימוקים/טיעוניםניתןלסתוראתדבריושלהיטלר?
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 .2שילוב למידה דרך סכמות בהוראה
רציונל:
התלמידיםמתבקשיםבשיעוריהיסטוריהלהביןתופעותואירועיםהיסטורייםעלפרטיהםולחבר
אותםלתמונההשלמהשנלמדהבהקשררחבלנושאאולתקופה.תלמידיםרביםמתקשיםליצור
את החיבורים ,נצמדים לפרטים ובכך מצמצמים את הבנתם ואת ראייתם הרחבה .ההשלכות
הנובעות מכך הן ידע חלקי של הנלמד ,למידה המבוססת על שינון ,קושי בהבנת היסטורית
מעמיקהוהסקתמסקנות .
הסכמההיאאמצעימארגןהמסייעלתלמידלחברביןהפרטיםלשלםוישבאפשרותהלשרת
אתהמורהבחיבורהתלמידלשלביםהשוניםהנלמדים,לגשרעלתהליכיעיבודמידעואףלפנות
זמן למיומנויות חשיבה גבוהות בעקבותיה .חשיפת מבנה מקדים לנושא ,לסוגיה הנלמדת או
לטקסטבאמצעותהסכמה,מאפשרלתלמידלהיותלומדפעיל,מעורב,מודעלתכניםהמרכזיים
של הנושא ,למבנה הכללי ולרכיבים הקטנים וליחסים והקשרים ביניהם .כולנו משתמשים
בסכמותבכלרגעמבלילהיותמודעים לכך.אנומתנהליםעל פיסכמותשמסייעותלנולהתנהל
באופןרציףשלבאחרשלבבמשךפעילויותשגרתיות.פתיחהשלסכמהנכונהתוביללפתיחהשל
אחת נוספת וכך הלאה .הרבה מהסכמות ,ברורות למורה והוא עושה בהן שימוש
בלמידהובהוראה.בלמידהדושנתיתיכולההסכמהלהוותאמצעימצויןלהבנה,אחסון
וארגון הידע .תפקיד המורה הוא לפתח את המודעות לסכמות סמויות אלה הקיימות
אצלו כמומחה בתחום הדעת ולא תמיד עוברות לתלמיד ולסייע לתלמיד להבנות אותן ,להציג
אותןולהמלילאותן.


אופן היישום :
 על המורה לאתר את הדגשים ליחידה הנלמדת ,לנסות לזהות מהי התמונה השלמה ומהם הפרטים
והרכיבים שלה באמצעות עיון בכותרות ,בפרקים ובשאלות המנחות בספר הלימוד.
 על המורה לשקול מהי רמת הפירוט אליה הוא שואף להגיע ומהם האמצעים המארגנים המאפיינים
יחידה זו.
 חשוב לקחת בחשבון כי המטרה היא לארגן את עיקרי התכנים באופן סכמתי ולסייע לתלמיד לקשר
בין פרטי היחידה הנלמדת לתמונה השלמה של היחידה.
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שלבים ביצירת הסכמה
למידה 
קראואתיחידתהלימודהשלמהוחשבוכיצדהייתםרוציםלקשראותהליחידותהקודמותשנלמדו .

איתוררכיביהמבנה 
זהואתרכיביהשלהיחידהתוךעיוןבספר,בכותרותהראשיות,כותרותהמשנהובמילותמפתח .
ממבטעל:אילומבניםאומאפייניםבאיםלידיביטויביחידה:הכללהופרטים,טיעוןונימוקים,הסבר
והדגמה,יתרונותוחסרונות,גורמים-מהלך-תוצאות,דמויותואידאולוגיותשונות,השוואהביןתחומים
מנוגדיםועוד .

כעתזהומהימטרתהסכמה: 


במידהותרצושהסכמהתהווהאמצעיללמידהמעמיקהשליחידהכדאילשקוללהציגהבמלואה
בראשיתההוראה.בכלשלבלסמןמהכברנלמד .



במידהותרצושתהווהאמצעילסיכוםיחידהשנלמדה,ניתןלבקשמתלמידיםשיסייעובבנייתה .



רצוימאודלהציגסכמהחלקיתולהיעזרבתלמידיםלהשלימהבמהלךההוראהבתנאישבסוףהלימוד
תתקבלהתמונההשלמה .

יצירתהסכמה 
כעתכלשעליכםלעשותהואלארגןאתהמידעבאופןחזותי .


בדקוהאםהנכםרוציםלפתוחבמשפטשמקשרביןהנושאהנלמדלנושאהקודם .



ארגנוכותרותראשיותומשניות(התבססועלהכותרותשלהפרק),נושאיםוהכללותבאמצעיחזותי
גדולאומודגשוקשרואליואתכלהפרטיםבגופןאוצורהקטניםיותר.



היעזרובחיציםמקשריםוהציגופרטיםמקביליםאחדבסמוךלמשנהו,אולחילופיןפרטיםמנוגדים
צבעובצבעיםשוניםאוצורותשונות.

התאמתהסכמהלצרכיהתלמידוהמורה
ניתןלתתלתלמידיםאתהמבנהריקוהםישלימואותובמהלךהלמידהאוהקריאה .
ניתןלתתלהםליצוראתהמבנהתוךכדיהלמידהוזאתלאחרשהםהכירומספרמבניםקודםלכן .
ניתןלתתלהםמספרמבניםוהםיצטרכולבחוראתהמבנההמתאיםביותרלטקסט .
ניתןלתתאתהמבנההמלאולבקשפירוטעלכלרכיב .
ניתןלתתאתהמבנההמלאולבקששיסבירואתהקשריםוהחיבוריםביןהרכיבים .
ניתןלתתאתהמבנההמלאולזמןשאילתשאלותאוהסקתמסקנותבעקבותיו .
בקרה 
בדקואתעצמכם:האםאתםמצליחיםלראותאתהשלםבהתבוננותעלהסכמה.כדאילתתלאדםנוסף
שאינומכיראתהיחידהלהסבירלכםאתפרטיהבאמצעותהסכמה .
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כמה טיפים
 הימנעו ממלל מרובה (רצוי לארגן יחידה בדף אחד)
 הקפידו להבחין בין עיקר לטפל.
 חשבו מה הייתם רוצים שבסוף התהליך יאוחסן בזיכרונו של התלמיד.
 חשבו במהלך תכנון הסכמה לאילו תובנות ניתן להוביל את התלמיד באמצעותה.
 חשבו כיצד באמצעות הסכמה הנכם יכולים לקדם העמקה בלמידת פרטיה.

לפניכם הדגמות לסכמות מארגנות
א .תנועת ההשכלה היהודית ותחומי פעילותה
ביחידהזומוצגיםמאפייניםשלרעיונותההשכלהבקרבהיהודיםבאזוריםשוניםבעולם,תוך
התייחסותלדמויותוסיעותחשובותותפיסתם,למחלוקותולפרשיותחשובות.
קוויםמנחיםאלוהובילוליצירתסכמהבהמוצגהקשרביןהנאורותלתנועתההשכלההיהודית
תוךהתייחסותלתקופההמדוברת. 
לאחר מכן הוצג כל אחד מהאזורים ושמות המשכילים היהודים שחיו בו ,תפיסתם ופרשיות
חשובות.ניתןלהרחיבאתהסכמהולהוסיףעלכלדמותאותחוםפרטיםעיקרייםחשובים. 
ההדגמותלקוחותמתוךשניספריהלימודכפישמופיעלהלן .

ב .התפתחות הנאציזם והאידיאולוגיה הנאצית
ביחידה זו מוצגים אידיאולוגיות שונות שהובילו להתפתחות משטרים טוטליטריים במקומות
שוניםבאירופה. 
קווים מנחים אלו הובילו ליצירת סכמה המציגה תפיסות שונות שהביאו להתפתחות
האידיאולוגיההנאצית וסכמהנוספתהמציגהאתהמהלכיםשביצעהיטלרלשםביסוסשלטונו
בגרמניה .
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הרקע לצמיחת ההשכלה היהודית

תולדות מסורת
"ואלה 13
ומודרנה בעת החדשה"
מט"ח
עמודים 234 - 244

מאה  :17- 14השפעה הרנסנס
גילויי עניין בתחומי ידע שאינם נכללים בתחום הספרות היהודית תורנית וההלכתית .
מאה ה – : 18אנשי דת יהודים מגלים עניין בתחומי ידע כלליים:
הרב יעקב עמדן

הגאון מווילנה -
הגר"א

(התנגדותו לתפיסה הדאיסטית)

יהודים שואפים להרחיב את
הידע האישי ולהעשיר את
עולמה הרוחני של החברה
היהודית ברוח ערכי הנאורות.

סובלנות במאה ה 18 -עידוד
קשרים בין היהודים לחברה
הסובבת.

מיעוט נשים יהודיות מהשכבות
החברתיות הגבוהות נטלו חלק בחיי
התרבות של הנאורות .האירופית.

תנועת ההשכלה -רעיונות ויעדים
מערב אירופה
שילוב בין היהדות לנאורות

מנדלסון

השכלת ברלין (מתונים)
חברה ניטראלית
מנדלסון
כתבי עת ברוח הנאורות
קהלת מוסר – טוביה בוק
המאסף  -יצחק אייכל

-

מפעל הביאור

-

קורא לצמצום כוחו של הממסד היהודי

-

תומך בשילובם של היהודים בחיי המדינה

-

זוכה להכרת החברה הנוצרית

-

דוחה את ההצעה להתנצר ומגן על עקרון
הסובלנות.
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תנועת ההשכלה היהודית ותחומי פעילותה
התקופה :
שנות השבעים של המאה
ה 18-עד שנות השמונים
של המאה ה.19 -

" מסורת ומהפכות"
מכון הר ברכה
עמודים 199-216

צמיחת הנאורות
התפתחות ההשכלה היהודית

הרב יעקב עמדן
בן צבי  -היעב"צ

השפעה על השכלתם ,אורח חייהם ואמונותיהם של יהודי העולם

תנועת ההשכלה
היהודית במערב
אירופה

השפעת ההשכלה במזרח
התיכון וארצות האסלאם

השפעת רעיונות ההשכלה
על החברה היהודית במזרח
אירופה
כי"ח

מנדלסון

הרב יחזקאל
לנדא

נפתלי הרץ
ויזל

פרץ
סמולנסקי

סיעת הדרדעים

יהדות תימן
סיעת העקשים

הפיקוח על הוראת ההיסטוריה והאזרחות בחמ"ד ,מינהל החינוך הדתי  ,משרד החינוך
רחוב שבטי ישראל  27ירושלים  , 91911טלפון נייד  ,050-6282363פקס 02-5604018

משבר ההשכלה בברלין

פרשת
ה"השכלה מטעם"

מקס
לילנטל
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הרב יחיא יצחק הלוי
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התקופה :
1933-1936

ביסוס שלטונו של היטלר
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התפתחות האידיאולוגיה הנאצית

מבוסס על "ואלה תולדות
מסורת ומודרנה בעת
החדשה"  -מט"ח
עמודים 168-176

הנאציזם בגרמניה :
היטלר מעצב את עיקרי האידאולוגיה הנאצית

היטלר מבסס את האידאולוגיה הנאצית על תפיסות שכלתניות
ממממממ
ותפיסות רגשיות שקדמו לו
מפלגת הפועלים
הגרמנית הנציונאל
סוציאליסטית.
 פוטש
 מיין קמפף

הגזענות:
אויגן קרל דירינג ,ווילהלם מאר ,ארתור דה גובינו

ביולוגיה :
תורת האבולוציה ,דרוויניזם חברתי
אנתרופולוגיה:
מיון האנשים עפ"י תכונות פיזיות.

האידאולוגיה הנאצית הופכת את הזיקה
הגרמנית הלאומית ללאומנות ולהשתייכות
גזעית
(תורת הגזע ,תת גזע ,תת אדם ,מהרסי תרבות,
מכונני תרבות)

האידאולוגיה הנאצית מפתחת אנטישמיות
ייחודית
(שוני משנאת ישראל המסורתית לאנטישמיות
המודרנית) ,הגזע שמי ,הבעיה היהודית

הגזענות מתורגמת לתפיסה פוליטית
של "מרחב המחיה"
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 .3שילוב אמצעים פסיכו פדגוגיים בהוראה
הסיבות להצלחה או חוסר הצלחה בלמידה יכולות לנבוע מחלקים קוגניטיביים אבל לא פחות
מהחלקים הרגשיים – ההתייחסות של הלומד אל הלמידה ,החיבור שלו אל החומר הנלמד,
התפיסה העצמית שלו כלומד ,ההנעה שלו ללמידה ,האמונה שלו בעצמו ,הביטחון שלו בעצמו
כלומדשהםפועליוצאמחוויותהלמידהשחווה.למעשהמדוברעלשידוךביןשתיזירות– זירת
הפדגוגיה וזירת הפסיכולוגיה ,שבכל אחת יש כדי להעשיר את השנייה ולהוות מצע חשוב
לטיפוחה.שילובזהנקרא"פסיכו-פדגוגיה". 
פסיכו-פדגוגיה היא תפיסה המיישמת את המודעות לרגשות המתעוררים ולעמדות
המתעצבות בתוךיחסיהגומליןבתהליכיהוראה-למידה.תפקידנולהסבאתתשומתהלבלרגשות
המתעוררים בתהליכי הוראה-למידה ולברר את התפיסות והעמדות של המורה והתלמיד,
הפועלות לקידום או לעיכוב תהליכי הוראה-למידה .כך לדוגמא ,תפיסת 'אתיקה של דאגה
ואכפתיות' -הרואה בהוראה פרקטיקה של יחסים שמתקיימים על בסיס דאגה טבעית,
אהבה ,חמלה ,נדיבות ותשומת לב ,נוגעת במישרין גם בתהליכי ההוראה-למידה .אנשי
חינוך אכפתיים יתחייבו ליחסי דאגה המושתתים על ראיית צרכי האחר ועמידה
לרשותו.הםיגלואחריותלהתפתחות תלמידיהםכבניאדםשלמים:ינהלואיתם
דיאלוג ,יהיו קשובים לרגשותיהם ,לצרכיהם ,לתחומי העניין שלהם ,למקורות
המוטיבציה ,לסגנונות הלמידה שלהם ועוד ,כל זאת תוך הוקרת השונות הבין אישית כערך,
וההבנה שמדובר במשימה מורכבת של מתן מענה לשונות ,בתהליך למידה המתרחש בהקשר
חברתי/קבוצתי.
בבסיס התנהגות האדם עומדים שלושה צרכים מולדים :הצורך באוטונומיה ,הצורך בתחושת
יכולת ומסוגלות עצמית והצורך בקשר ובשייכות .מורה המשלב בהוראתו מהלכים שמקדמים
מתן מענה לצרכים הללו ,מפתח תלמיד מגויס ,סקרן ,ביקורתי ,בטוח בתהליכי הלמידה ומודע
לצרכיוהלימודיים .

ביחידה זו נתייחס לניתוח קטע מקור ולניתוח תמונות בהיבט הפסיכו-פדגוגי .למורה יש יכולת
אדירה לסייע לתלמידים להתמודד אחרת עם המשימה המורכבת הזו ,כיוון שמעבר לחוויית
הקושי,חשובהתרגוםלקושי,ההתייחסותאליו,הפרשנותשלוודרךההתמודדותעמו.ביכולתו
שלהמורהלהעניקלתלמידחוויהשל"נראות"ונוכחותדרךחלקיםחיובייםולאשליליים .

חשוב לזכור כי ישנם אמצעים ומהלכים רבים שהמורה משלב באופן טבעי ואינטואיטיבי בשגרת ההוראה.

כגון :מבנה קבוע ומוכר לשיעור ולמבחן ,מתן אפשרות בחירה בין מטלות שונות ,העצמת הצלחות ,סמס או

הערכה ,שיחות אישיות עם התלמיד ,הדגמת פיצוח שאלת בגרות על הלוח ועוד.
מכתב


בדרכים אלו  מתאפשרת האוטונומיה ,המסוגלות ותחושת השייכות של התלמיד.
ככל שהמורה יהיה מודע לערך המוסף שמקדמים המהלכים הללו בהיבט הרגשי כך ירחיב את השימוש בהם.
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הדגמה מס' :1

מטרתהקטעהבאהיאלהמחישכיצדבאמצעותשימושבטרורעלידיהמשטרה
החשאיתויצירתפחדבקרבהאזרחים,מדכאהמשטרהטוטליטריאתמתנגדיו.

מבוסס על "מסורת
ומהפכות" ,מכון הר ברכה
עמ' 128-129

בקטעמשולביםקטעיםשפורסמובעיתוןקומוניסטילילדיםבכדילעודדילדיםנוספיםלהלשין
עלבנימשפחותיהםומוריהם .

השאלותהמופיעותבספרהלימודמתייחסותלהיבטהקוגניטיבי. 
להלןעודמספרשאלותשמשלבותאתההיבטהרגשיכדיליצורחיבורלרגשולמשמעות
ולשלבשפהפסיכו-פדגוגיתבהוראה :
 מהמעוררבךהקטעהנ"ל? 
 מהידעתךעלמעשיהםשלהילדים? 
 אילורגשותעלובךבעתההבנההמדויקתשלמעשיהילדים? 
 מהידעתךעלכךשילדיםהביעורצוןרבלהלשיןעלמוריהם? 
 האםבמהלךהקריאה חשבתעלמקרה מסויםבו נתקלתבמעשהשלהלשנהשמטרתה
הייתהקבלתהוקרהאומעמד,אולחילופיןהשמצהשלאחר? 
 מההתחדדלךבאשרלמאפייניושלהמשטרהטוטליטריבעקבותהקריאה? 
 אילותובנותעלובךבנוגעלאופןשבושלטוןצריךלהובילאתנתיניו?
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הדגמה מס' :2

מטרת התמונות  הבאות היא להמחיש כיצד ביסס המשטר הטוטליטרי את מעמדו באמצעות
שליטהבלעדית(מונופול)עלהתעמולהועלהחינוךהפורמליוהבלתי-פורמלי.בחלקזהמוצגות3
תמונותשלילדיםונעריםבתנועותנוערשמימןהשלטון .



תמונותאלועשויותלעוררבתלמידנורגשותשונים.הקשבהוהבנהשלרגשותיהםעשוייםלקדם
אתמטרתהלמידה,שהיאהבנתהשפעתהמונופולעלהחינוךכמאפייןשלמשטרטוטליטרי .
להלןמספרשאלותשיכולותלשלבביןרגשללמידהבהיבטפסיכו-פדגוגי :

התבונןבתמונות 
 אילורגשותמעוררותבךהתמונות? 
 מהלדעתךמרגישותהדמויותהמופיעותבתמונה? 
 התבונןבתמונהבצדימין(רוסיה).מהלדעתךמרגישיםהצועדים?איךהייתמרגישאילו
הייתשם? 
 האם זכור לך מקרה בו היית מאוחד עם חבר או חברים למטרה משותפת? למה גורם
איחודשכזה? 
 אילו תובנות גילית בהקשר למאפייניו של המשטר הטוטליטרי בעקבות השיח? האם
תפיסתךהשתנתה? 
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 .4פיתוח והרחבת יכולת ההנמקה בעל פה ובכתב
בשירות לימוד ההיסטוריה
רציונל:
בלמידת היסטוריה נדרשים מגוון מרכיבים של השפה .הכרות עם צליליה ,הכרות עם יחידות
המשמעות השונות שלה בהתאם למאפיינים צורניים שונים ,הבנת המשמעות של המילה בנפרד
ובתוךהקשראליוהיאמחוברת,הבנהוהפקהשלמיליםומשפטיםבאופןתקיןומותאםלדרישת
המטלה תוך ציות והתייחסות לכללי התחביר .במסגרת למידת המקצוע נדרש התלמיד להציג
סיבות וטיעונים לתופעות מסוימות בעל פה ובכתב בהקשרים ובחיבורים הנכונים .כפי שהילד
מתחילאתראשיתדרכובדיבורואחרכךבכתיבה ,גם כאןישלאפשראתההתפתחותהמדורגת
הזובפיתוחיכולתההנמקהשלהתלמיד.מקומושלהמורההואללוותאתהתלמידוללמדאותו
באופןמפורשלהביןאתדרישתהמטלה,לזהותאתהטיעוניםהקיימים,לקבועמהיעמדתו,לנסח
אותהולבססאותהבאמצעותטיעוניםתומכיםומשכנעים. 

כמה מילים על אפיוני העמדה:
עמדות הן כלליות ומתייחסות למצבים מגוונים ,הן חיוביות או שליליות ,תלויות בעוצמה
ובחשיבות של הנושא והן יציבות בדרך כלל ,אך ייתכן שהן ישתנו בהתאם לעמדות שכנגד
ובהתאםלידעבתחום. 
לעמדהשלושהמרכיבים :קוגניטיבי,רגשיוהתנהגותי .
כיצדמרכיביםאלומתקשריםללימודיהיסטוריה? 
 בהיבט הקוגניטיביהתלמידנדרשלידעמבוסס,מחשבותואמונותבהקשרלנושאבועליו
להציגעמדה .
 בהיבט הרגשיעליולזהותמהםרגשותיוכלפיהתופעה/האירוע/ההתנהגות/אמירה 
 בהיבט ההתנהגותי נדרשהתלמידלזהותמהיעלפיתפיסתודרךהפעולההנכונהביחס
לתחוםאליונדרשלהתייחס. 
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הדגמת הצדקת טיעון באמצעות ראיות והסברים
בפרק המשטרים הטוטליטאריים נדרש התלמיד להציג טיעון ,להצדיק אותו באמצעות ראיות
והסברים,ולהציגאותובפניחבריהכיתה .
על התלמיד לקרוא קטע מקור קצר המתייחס למעמדו של המנהיג ביחס לנתיניו ולפרלמנט
ולהביעאתעמדתוותפיסתובנושאתוךהתבססותעלידעקודם.
מה נדרש מהתלמיד:


לקרוא את הטקסט



לזהות מהי הטענה



לאתר את הנימוקים המופיעים בטקסט ומבססים את הטענה



לאתר נימוקים ,עובדות ודוגמאות נוספות המבססות את הטענה



לאתר נימוקים ,עובדות ודוגמאות הסותרים את הטענה ואת הנימוקים שהובאו



לבדוק מהי עמדתו האם תומך בטענה או מסתייג ממנה

מסורת ומהפכה מכון הר ברכה



לכתוב טיעון בהתאם למבנה הקלאסי של הבעת עמדה

פרק משטרים טוטליטריים
(עמוד  126בספר הלימוד)

תנועה צעירה ...דוחה את עקרון הכרעת הרוב המעמיד את המנהיג בדרגה משפילה ,כמוציא לפועל את רצונם
ודעתם של אחרים ( )...הקידמה והתרבות האנושות אינן תוצר הרוב ,הן נובעות בלעדית מן הגאוניות וכושר
הפעולה של אישיות הפרט ( )...המנהיג ,בעל החשיבה הגאונית ,מטיף את השקפותיו ורוכש לעצמו אט-אט חוג של
אוהדים ( )...הפרלמנט הוא אחת מתופעות ההתנוונות הקשות ביותר של האנושות.
מיין קאמפף ,פרקים מתוך "מאבקי" של אדולף היטלר כרך א/עריכה מדעית-משה צימרמן ועודד היילברונר  :תרגום -דן-ירון .ירושלים  ,1992עמ' -117

הבעת עמדה
היטלר מציג טענה שכבר נטענה לפניו ,שהאדם הבודד יכול להשפיע לבד על
ההיסטוריה האנושית– האם אתם מסכימים עם טענה זו? נמקו והדגימו את

תשובתכם.

הטענה המוצגת:
יש לדחות את עקרון הכרעת הרוב.
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התייחסות לטענה בהיבט הקוגניטיבי
התלמידנדרשלידעמבוסס,מחשבותואמונותבהקשרלנושאבועליולהציגעמדה.לתלמידיםלקויילמידה
לעיתיםהידעהנדרשאינוזמיןאואינומאורגןלכדימבע,מסיבותשונותכגון:העדרמיומנויותיסוד,קושי
בתהליכיעיבודוזכירה,קושיבמנגנוניהקשב,השפהוהחשיבה. 

קשיים שעלולים להתעורר אצל תלמידים ליקויי למידה

קושי  -1קושישלהתלמידיםלשלבערוציחשיבה
בעודהםמשקיעיםמאמץבתהליכיםבסיסיים,כמו
קריאה,פירושימילים,זכירה,תכנון,כתיבה,ארגון
ידעוכו'

פתרון  -לנטרלגורמיםמעכבים.לדוגמא:קושי
בקריאה–הקראהאועבודהעםחבר,פירושימילים
–לכתובבצדפירושים.

קושי  -2בשליפתטיעוניםמתאימים

פתרון  -חיפושטיעוניםסותרים.מציאתמילים
מנוגדותלמילותהמפתחבכלנימוק.השענותעל
הטקסט(במידהוקיים).

קושי  -3בהרחבתהנימוקיםבשלמבעמצומצם

פתרון -הרחבתהנימוקיםבאמצעותפירוטוהבהרה
(הסבר)באמצעותהדגמהאובאמצעותשאילת
שאלות.

קושי  – 4קושיבארגוןהפרטיםלמבעשלם,לכיד,
מקושרומבוסס .

פתרון-תבניתלהצגתהעמדה,מאגרניסוחים
לפתיחהוסגירה.
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
הדגמה לפתרון לקושי מס'  - 2שליפת טיעונים מתאימים
חיפושטיעוניםסותרים.מציאתמיליםמנוגדותלמילותהמפתחבכלנימוק .
נימוקים מתוך הכתוב המחזקים את הטענה

עקרוןהכרעתהרובמשפילאתהמנהיגכמוציא
לפועלאתרצונםודעתםשלאחרים.

נימוקים סותרים המסתייגים מהטענה

המנהיגהוא גאוות הרוב כאשרמייצגאותו.
הרוביכוללתמוך ולחזק אתעמדתושלהמנהיג .

המנהיגבעלהחשיבההגאוניתהואזהשמשפיעעל המנהיגאינו גאוןולכןלא יכול להשפיע לבדועלהקדמה
הקדמהוהתרבותהאנושות .
הקדמהוהתרבותהאנושיתאינן תוצרהרוב .

הפרלמנטהואאחתמתופעותההתנוונותהקשות
ביותרשלהאנושות.

והתרבותהאנושית .
הקדמהוהתרבותהאנושיתהינן תוצרהרוב .

הפרלמנטהואתופעהחיובית.מאפשרחופשביטוישל
מגווןדעותוייצוגןבממשל,הגיווןוריבויהדעותמזמן
יצירתיות ופתיחות.

 הדגמה לפתרון לקושי מס'  - 3הרחבת הנימוקים באמצעות פירוט והבהרה
(הסבר) באמצעות הדגמה או באמצעות שאילת שאלות.
נימוקים מתוך הכתוב
המחזקים את הטענה

מציאת נימוקים סותרים
המסתייגים מהטענה

הרחבת הנימוקים באמצעות דוגמא או פירוט:

עקרוןהכרעתהרובמשפיל
אתהמנהיג.

המנהיגהוא גאוות הרוב כאשר
מייצגאותו.

הרוביכוללתמוך ולחזק את
עמדתושלהמנהיג

פירוט :מטרתהשלההשפלההיאפגיעה.הרובישאף
להשפילאתהמנהיגרקאםיחושפגיעהמצדואו
חוסרשביעותרצוןמהנהגתו.
דוגמא:ההפיכהבמצריםובלובבהןהרובחשכי
המנהיגאינונותןמענהלצרכיהרבולאורזאתבחרו
להדיחו.

המנהיגבעלהחשיבה
הגאוניתהואזהשמשפיעעל
הקדמהוהתרבותהאנושות

פירוט:הידע(הגאונות)מפוזר בקרב בני האנושבאופןמגווןומרובהאינטליגנציותואינו
יכוללהתרכזבמוחאחד.ריבויהאינטליגנציותוהשונותמאפשראתהפלורליזםואת
הקדמה.
דוגמא:ההשכלההתפתחהע"ימגווןאנשיםשחיובתקופותשונותובמקומותרבים 
המנהיגאינו גאוןולכןלא יכול להשפיע לבדועלהקדמהוהתרבותהאנושית.

הקדמהוהתרבותהאנושית
אינן תוצרהרוב

הקדמהוהתרבותהאנושיתהינן
תוצרהרוב.

לאורךההיסטוריהניתןלראותכיצדקבוצותשונות
עיצבואתפניהעולםולאאדםבודד.
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מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
לדוגמא:הנאורות,המהפכההתעשייתית.
הפרלמנטהואאחתמתופעות הפרלמנטהואתופעהחיובית.
ההתנוונותהקשותביותרשל
האנושות

מאפשרחופשביטוישלמגווןדעות
וייצוגןבממשל

 הדגמה :פתרון לקושי  -3בהרחבת הנימוקים בשל מבע מצומצם
שאילת ה-למה?
למה ?כיזהלאזהלאיכוללהיותשאדםאחדישפיעעלההיסטוריההאנושית .
למהזהלאיכוללהיות?כיזהלאהגיוני .
למהזהלאהגיוני?כיבשביללהשפיעעלההיסטוריהצריךלעשותמעשיםגדולים .
למה-איזהמעשיםמשפיעיםעלההיסטוריה?מלחמה,שלום .
למה מלחמהאושלום?כיזהיכוללשנותמציאות .
למה מנהיגלאיכוללשנותמציאות?כיהואצריךשותפים. 
למההואצריךשותפים?כיצריךשלאיהיוהתנגדויותושיהיולועוזרים ...
 הדגמה :שאילת שאלות-התלמיד ינסח שאלות שיסייעו לו לשלוף מידע
ולבסס את עמדתו
העלאת מילות שאלה מלא"כה
(מי ,מה ,מתי ,מדוע ,לאן ,למה ,איזה ,אילו ,איפה ,איך ,כמה ,כיצד ,האם ,היכן)
הטענה היא  :שהאדם הבודד יכול להשפיע לבד על ההיסטוריה האנושית
דוגמא לשאלות:
 .1מ -מדוע אדם בודד יכול להשפיע על ...
 .2ל -למה איך אדם בודד יכול להשפיע לבד על...
 .3א -איך אדם בודד יכול להשפיע לבד על...
 .4כ -כמה מנהיגים בודדים שאני מכיר השפיעו על ההיסטוריה האנושית ...
 .5ה – האם זה הגיוני שלאדם אחד תהיה השפעה כל כך גדולה על ...
 התלמיד ישיב על השאלות שכתב ובכך לרוב ירחיב את מאגר הנימוקים שברשותו

הפיקוח על הורא ת ההיסטוריה והאזרחות בחמ"ד ,מינהל החינוך הדתי  ,משרד החינוך
רחוב שבטי ישראל  27ירושלים  , 91911טלפון נייד  ,050-6282363פקס 02-5604018

עמוד  24מתוך 36

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

ואלה תולדות מסורת ומודרנה
בעת החדשה ובתולדות העמים/
מט"ח (עמוד )348

הדגמה  -פיצוח שאלת עמדה (כולל פתרון לקושי מס' )4

שימו לב
לשאלה 4

השאלה:
האם אתם מסכימים עם עמדת הכותב שיחס זה נבע מגישה פרגמטית ? נמקו או הציעו הסבר אחר.
מה נדרש מהמשיב:




להביעהסכמהאואיהסכמהעםעמדתהכותב
לנמקאולהציעהסבראחר

אילו קשיים עלולים להתעורר בהתמודדות עם השאלה







להביןאתעמדתהכותב 
להביןלמההכוונהבמאזכר"יחסזה"
להביןמהיגישהפרגמטית=גישהמעשית
להמלילאתעמדתומסכים/לאמסכים
לנמקאולהציעהסבר
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להלן הדגמה של שלבי העבודה מהבנת השאלה עד לכתיבת התשובה

ניתן לעשות זאת
באמצעות הדגשת
המשפטים בטקסט
בצבעים שונים

שלב ראשון
 איתור בטקסט את עמדתו של ריינס :
ראהבשיתוףפעולהעםהציונותהחילוניתועםמנהיגותהתנועההכרחשישלברךעליו.
שלב שני
 איתור עמדתו של הכותב:
יחסושלריינסנובעמגישהפרגמטית 
שלב שלישי
איתור בטקסט את ההצדקה שמביא הכותב בהתבסס על ריינס לכך שמדובר בגישה פרגמטית:
 הרעיוןלקחתחלקבתנועהציוניתנקימכלסיגופסולואיןבושוםדברנוגדאתהדת.
 עיקרושלהרעיוןהואהטבתמצבאחינוהאומללים
 אנשיםאלה"מנהיגיהציונות"יודעיבינהלעיתים
 כחלהםלעמודבהיכלימלכיםושרים
שלב רביעי
איתור בטקסט של עמדות מנוגדות:
 ישנוקושיהלכתיחינוכיומעשיבשיתוףפעולהעםיהודיםשאינםשומריתורה.
 ישנוקושיתיאולוגיבשלהחששמדחיקתהקץומהיותהשלהציונותתנועהמשיחיתהמונהגתעלידי
חילוניים
שלב חמישי
 הבעת הסכמה או אי הסכמה עם הכותב (עלהתלמידלהוכיחמהבדבריושלריינסמעידעלגישה
פרגמטיתאוגישהאחרת) 
 עליו לחפש מה מהפרטים שאיתר קודם לכן מייצגים גישה פרגמטית ולחבר ביניהם באמצעות
מילות קישור ופירוט:
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
מאגר ניסוחים להבעת עמדה


(עפ"י – זמירה שם טוב תיכון "אוהל שם")

אני תמים דעים עם ,אינני חולק עליו ,אני תומך/מצדד ב ...איני מסכים ,אני מתנגד ,אני שולל
אפשרות כזאת ...ברצוני להביע את הסתייגותי בעניין זה...



יש לתת את הדעת על...



יש לבחון את הנושא על היבטיו השונים...



אין להקל ראש בחשיבות הנושא ...יש להיכנס לעובי הקורה (=לבדוק ביסודיות) ,יש למגר את
התופעה( ...להפסיק את התופעה)...



הצעה או פתרון זה מוטלים בספק...



עניין זה בטל בשישים לעומת ( ...אפסי ,לא נחשב)....



אליה וקוץ בה – למרות היתרונות יש גם חסרונות..



למיטב ידיעותיי ,למיטב זכרוני ....לעניות דעתי...



אדון בזה להלן (=בהמשך) ....דנתי בזה לעיל (=קודם)...



מחד גיסא ומאידך גיסא (=מצד אחד ומצד שני).



אל לנו לשבת על המדוכה (= איננו יכולים להישאר שאננים)



ישנם נימוקים שונים  ...החל ב… וכלה ב…

תשובה המביעה הסכמה (מבוססתעלנימוקיםשנלקחומהטקסט) :
פתיחה :אני תמים דעים עם דבריו של הכותב כי הרב ריינס מציג גישה פרגמטית מעשית:
הרעיון לקחת חלק בתנועה ציונית נקי מכל סיג ופסול ואין בו שום דבר נוגד את הדת-הרבריינסלארואה
סתירהביןהרעיוןהציונילרעיוןלדת.בנוסףלכךהואמתייחסלנחיצות שיש להטבת מצב אחינו (יהודיארץ
ישראלויהודיהגולה) האומללים 
יתרעלכןהואמצייןכי"מנהיגי הציונות" הינם אנשי בינהובאמצעותבינתםניתןלקדםאתהמטרה
הציונית.הרבריינסמאמיןכילמנהיגיהציונותישאתהיכולתלעמודבהיכלי מלכים ושריםולקדםאת
מטרהלישובארץישראל.
דבריומעידיםכיהואמאמיןבדרךמעשיתשלעשייהושיתוףפעולהעםאנשיהתנועההציוניתועםהחילוניים
לשםקידוםהרעיוןהציוני .
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מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
התייחסות לטענה בהיבט הרגשי
עלהמורהלסייעלתלמידלהתחברלרגשבאמצעותחיזוקכוחותיו,שאילתשאלותהמזמנותביטוירגשי.ככל
שתתפתחהדדיותביןהנלמדלרגשישס יכויטוביותרשהתלמידיתמודדטוביותרעםהלמידהבאופןחוויתי
ומשמעותיעבורו. 
נזכר בדוגמא הראשונה-
תנועה צעירה ...דוחה את עקרון הכרעת הרוב המעמיד את המנהיג בדרגה משפילה ,כמוציא לפועל את רצונם
ודעתם של אחרים ( )...הקידמה והתרבות האנושות אינן תוצר הרוב ,הן נובעות בלעדית מן הגאוניות וכושר
הפעולה של אישיות הפרט ( )...המנהיג ,בעל החשיבה הגאונית ,מטיף את השקפותיו ורוכש לעצמו אט-אט
חוג של אוהדים ( )...הפרלמנט הוא אחת מתופעות ההתנוונות הקשות ביותר של האנושות.
מיין קאמפף ,פרקים מתוך "מאבקי" של אדולף היטלר כרך א/עריכה מדעית מ' צימרמן ,ע' היילברונר  :תרגום -דן-ירון .ירושלים  ,1992עמ' 117-119

 .1מה אני מרגיש בהקשר לטענה ?
 .2מתי נתקלתי במצב דומה למה שנאמר? ואיך הרגשתי ?

התייחסות לטענה בהיבט ההתנהגותי
התלמידנדרשלזהותמהיעלפיתפיסתודרךהפעולההנכונהביחסלתחוםאליונדרשלהתייחס. 
נזכר בדוגמא השנייה:

 .1מה אתה חושב לגבי דרך הפעולה של הרב ריינס המובאת בקטע?
 .2לו היית היועץ האישי של הרב ריינס ,כיצד היית מייעץ לו לפעול?
 .3האם ידוע לך על מנהיגים שמתמודדים כיום עם דילמה דומה לזו של הרב ריינס? כיצד הם פועלים? אתה
מסכים עם דרכי הפעולה שלהם?
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 .5ניתוח של אמצעים חזותיים והסקת מסקנות
מאחר ולא מעט תלמידים לקויי למידה מתקשים בתחום המילולי ובערוץ השמיעתי ,כדאי ורצוי לשלב
אמצעיםחזותייםבהוראה.האמצעיםהחזותייםהשכיחיםהמוכריםלנוהם:תמונה,כרזה,קריקטורה,מפה
ותרשים .יחד עם זאת גם בהתמודדות עם האמצעי החזותי עלולים תלמידים לקויי למידה לגלות קושי על
רקעיםשוניםכגון:חוסרמיקוד,מרכיביקשב,קושילהבחיןביןדמותורקע,קושיבהתמצאותבמרחבועוד. 
לעיתים התלמידים מצליחים לזהות את הפרטים אך מתקשים לעגן אותם בתוצר כתוב המעיד על הבנה
משמעותיתשלה .
תפקידושל המורהבשלבהראשוןהואללמדבאופןמפורשאתהמרכיביםשלהאמצעיהחזותיואתהקשר
בניהם באמצעות שאלות מנחות ורק בשלב הבא לבקש מהתלמיד להסיק
מסקנותבעקבותלמידתו.
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שלב ראשוןבניתוחכרזה 
(רצוישיעשהבכתיבה) :
מהונושאהכרזה? 
תיאור-מהאנירואהבכרזה(פרטים,צבעים,סמלים,דמויות ,
כתוביותועוד) .
האםישפרטיםשהםבולטיםיותרמהאחרים? 
האםהכרזהמבטאתרגשות?אילו? 
האםישבכרזהפרטיםמנוגדים? 


שלב שניבניתוחכרזה-הסקתמסקנות 
מההקשרביןהפרטיםהמופיעיםבכרזה? 
מהמנסההיוצרלהבליטבכרזה? 
אםהיוצרבחרלהבליטאת/...להציגאת... 
בצורהכזו(כדאילפרט)...חשובהיהלולהעביר 
מסרש... 
מהאפשרלהביןמהכרזהעלהתקופה/האירועים/הדמויות /
האידאולוגיה/המקום? 
כיצדהכרזהמחדדתאתהבנתיבנושא... 
"יחיו הפיונרים הצעירים דור העתיד הראוי
לקומסומול (תנועת הנוער) של לנין וסטאלין".

מתוך :מכון הר ברכה ,מסורת ומהפכות ,משברים
ותקומה ,כרך ראשון עמוד 135
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
שלב ראשון בניתוח כרזה

(רצוי שיעשה בכתיבה):

מהונושאהכרזה? 
קריאת תמיכה בתנועת הנוער הכפופה לשליטים.

תיאורמהאנירואהבכרזה(פרטים,צבעים,סמלים,דמויות,כתוביותועוד) .
בחזית הכרזה ניצבים זקופים שלושה חניכים צעירים (שני בנים ובת)
שמצדיעים ביד ימין.
שניים מהם לבושים בבגדים בצבע כחול לבן המעוטרים בסרט אדום
והנע ר השלישי לבוש במדים בצבע ירוק זית המעוטרים בסרט אדום
הוא אוחז במעין דגל שמהווה את הרקע לתמונה .שלושתם לובשים כובעים תואמים.
על צווארו של החניך שבמרכז תלוי תוף ובידו מקלות תיפוף .פניהן של החניכים מחויכות.
שלושתם מסתכלים קדימה לאותו כיוון.
הרקע מאחורי החניכים הוא דגל אדום שעליו מופיעות תמונותיהם של לנין וסטאלין במצג של
חצי פרופיל.

האםישפרטיםשהםבולטיםיותרמהאחרים? 
הצבע האדום בתמונה בולט מאוד וכמו כן העמידה הזקופה וההצדעה האחידה של החניכים.

האםהכרזהמבטאתרגשות?אילו?



הכרזה מעוררת רגשות מעורבים :מצד אחד פניהם של החניכים מחויכים ומצד שני תמונותיה
של סטאלין ולנין מאחורי החניכים רשמיות ואולי אף מאיימות ומפחידות.

האםישבכרזהפרטיםמנוגדים? 
החיוך של החניכים לעומת הרצינות והקשיחות של המנהיגים.
הביגוד החגיגי והרשמי של החניכים לעומת הרקע האדום.
החיוך של החניכים ,צבעי הבגדים שלהם ,העמידה הזקופה וההצדעה המעידים על שמחה,
תקווה וגאווה לעומת הצבע האדום מאחור שמסמל את הסוציאליזם .הצבע האדום מעורר גם
קונוטציה של מלחמה/דם.
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
שלב שני בניתוח כרזה  -הסקת מסקנות
מההקשרביןהפרטיםהמופיעיםבכרזה? 
ניכר כי יש קשר בין החניכים באחידות שלהם -הבגדים ,המבט קדימה ,ההצדעה האחידה.
בנוסף יש קשר בין הסרט על בגדיהם לרקע האדום שמאחור .בולט הקשר בין הדמויות
והמבע הקשוח של המנהיגים מאחור לעמידתם האיתנה של החניכים .לא ברור אם החיוך
של החניכים הוא מתוך שביעות רצון או מתוך רצון לציית למנהיג.

מהמנסההיוצרלהבליטבכרזה? 
היוצר מנסה להבליט את הקשר בין המנהיגים לתנועת הנוער.
ואת החשיבות של תנועת הנוער שמצייתת למנהיגים.

אםהיוצרבחרלהבליטאת...החניכים בצורה כזו אחידה ,גאה וזקופה ומאחוריהם את המנהיגים
הרציניים...חשובהיהלולהעבירמסרש ...התנועה היא ברשות ועבור השלטון הסובייטי והוא זה
שעומד מאחור ,התנועה תציית ותאדיר את השלטון ותישא בגאון את דגל המנהיגים.

מהאפשרלהביןמהכרזהעלהתקופה/האירועים/הדמויות/האידאולוגיה/המקום? 
ניתן להבין מהכרזה כי תנועות הנוער ברוסיה בתקופה זו היו תחת חסות השלטון הסובייטי
והחניכים התנהגו בהתאם לרצון השליט ואף היו כלי לשירות השלטון .ניתן להתרשם כי
האידיאולוגיה התבססה על ציות למנהיגים העומדים מעל כולם ומהצבע האדום שברקע
אפשר להבין כי השלטון דגל בסוציאליזם ,צבע זה משרה גם תחושה של איום ושליטה.

כיצדהכרזהמחדדתאתהבנתיבנושא...




הכרזה מחדדת את הבנתי בכך שהיא מבהירה ומעצימה את כוחו של המשטר הטוטליטרי
החזק ואת האיום שלו על האזרחים והשפעתו על תנועות הנוער והחינוך.
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

 .6ניתוח טבלה וכתיבת פסקת השוואה
לתלמידים  לקויילמידהקשהמאודלהתמודדעםמרכיביםחזותייםעמוסיגירויים(כגון:טבלה,דיאגרמה,
מפה) .
תפקידהמורההואלהקדישלכךזמןוללמדאתהמיומנותבאופןמפורש.עלהמורהלסייעלתלמידלבודדאת
המרכיביםמתוךהשלם,לזהותכלחלקבנפרד,להמלילולהגדיראתמהשרואה(הגלוי),להשוותביןחלקים
דומיםאושונים,ליצורהכללותולשאולשאלותשיובילולהסקתמסקנות .
בבואנו לדרוש מתלמיד לנתח אמצעי חזותי כלשהו ,עלינו לבדוק האם הוא מופיע באופן עצמאי או בתוך
הקשרכחלקמיחידהשנלמדה.החיבורלהקשרמהווהאתהבסיסהראשונילהבנתו. 
ביחידהזויוצגומספרעקרונותלעבודהעםתלמידיםמתקשיםעלניתוחטבלהועלכתיבתפסקתהשוואה .

הדגמה על טבלה מתוך הפרק :

מלחמת העולם הראשונה

ותוצאותיה בספר מסורת

ומהפכות עמוד  ,102מכון הר

ברכה.















השוואה
השוואה פירושה ניסיון לעמוד על הדומה והשונה בין שני נושאים או יותר.
מתוך :רב מילים
ביסוד ההשוואה מצויה ההנחה שיש מכנה משותף לנושאים.
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
שלבים ללימוד מיומנות של ניתוח טבלה
טרוםעיוןבטבלהחשובלהתבונןבההתבוננותראשוניתולסייעלתלמידיםלאתראתהעיקרבסריקהזו.
הערה–ישתלמידיםשריבויהעמודותעלוללהקשותעליהםלהתמקדבעמודותמסוימות.לגביהם
מומלץלהניחדףלבןולהסתירפרטים/עמודותבהםלאעוסקים.



שלבי העבודה
 איתורכותרות/נושאהטבלה 
 איתורהגורמיםהמושוויםואיתורתבחינים.
 שימושבמדגשיםלהדגשתפרטיםבולטים
-

סימוןנתוניםדומים

-

סימוןבצבעאחרשלנתוניםמנוגדיםאומקוטבים

 שאילתשאלותמנחותבהקשרלהבנתהטבלה:
השאלה שעל התלמיד לשאול

המיומנות

כיצד קשורה הטבלה לחומר

הבנת מיקומה של הטבלה



הנלמד ?

ביחס להקשר הנלמד
חשובשהתלמידיקראאו

הטבלהמציגהאתהמספרהעצוםשלהחייליםשהשתתפו

יעתיקשנימשפטים
עיקרייםמהיחידה

הדגמה

במלחמה:65מיליוןחייליםכשמתוכםלמעלהממחציתנהרגו
אונפצעו.

שנלמדהבהקשרלטבלה
זהיהיההמבואלהבנת

הטבלה .
מהי הכותרת של הטבלה?

העתקת כותרת הטבלה

היקףגיוסהחייליםוהפגיעהבהם

מה מייצגת כל עמודה ?

בידוד של העמודות בטבלה
המייצגות את התבחינים

כלעמודהאחדמהפרטיםהבאים:א.סה"כמגויסיםב.הרוגים
ג.פצועיםד.שבוייםונעדריםה.סה"כנפגעים,ו.אחוזהנפגעים

השונים.

מכללהכוח .

בידוד התחום המיוצג בכל

בשורההעליונהמופיעהכותרתמדינותההסכמהומתחתיה

שורה.

שורהאחתלכלאחתמהמדינותהבאות:רוסיה,צרפת,
בריטניה,איטליה,ארצותהברית,יפן,רומניה,סרביה,בלגיה,

מה מייצגת כל שורה ?

יוון,פורטוגלומונטנגרו .
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
לאחרכלהמדינותהללומופיעההכותרתמדינותהמרכז
ומתחתיהשורהאחתלכלאחתמהמדינותהבאות:גרמניה,
אוסטרו-הונגריה,טורקיה,בולגריה .
מתחתלכלמדינותההסכמהמופיעההשורהבסה"כואותודבר
מתחתלמדינותהמרכז.
אילו פרטים בולטים מתוך
התבוננות הטבלה ?

מידעגלויחיפושפרטים
בולטים(מספרגדוליםאו
קטנים).

התייחסותלנתוניםהכמותיים.לדוגמא:בסרביהנהרגו45,000
ונפצעוקרובל153,000חיילים .
חיפושפרטיםבולטיםבטבלההם :
לדוגמא:לרוסיההיההכוחהגדולביותרשגויסממדינות
ההסכמהולמונטנגרוהכוחהקטןביותר. 
מספרההרוגיםהגבוהביותרממדינותההסכמההיהמרוסיה
1,700,000והקטןביותרהיהמיפן300הרוגים. 
במדינותהמרכזהאחוזהגבוהביותרשלנפגעיםהיהמאוסטרו-
הונגריה90%וכךהלאה.

אילו פרטים בולטים כשונים
או מנוגדים זה מזה בטבלה ?

התייחסותלפרטיםדומים
אושונים/מנוגדים.

פרטיםדומים/קרובים 

אילו קשרים מחברים בין
הפרטים המופיעים בטבלה?

חיפושקשריםביןהפרטים
השונים 

איזה מידע חדש עולה
בעקבות עיון בטבלה?
באמצעות שאילת שאלות

הסקתמסקנותבאמצעות
שאילתשאלות.

מספרהפצועיםמגרמניהקרובלמספרהפצועיםמצרפת(לערך
.)4,200,000מספרההרוגיםמרוסיהקרובלמספרההרוגים
מגרמניה(לערך.)1,700,000ברוסיהוצרפתאחוזזההשל
נפגעיםמכללהכוח .76.3
פרטיםשונים 
הפערהגדולביותרהואביןאחוזהנפגעיםמכללהכוחביפן
שהואהנמוךביותר0.2%לעומתאחוזהנפגעיםהגבוהביותר
מאוסטרו-הונגריה.מספרההרוגיםממדינותהמרכזגדולביותר
משלושהמיליוןביחסלמדינותההסכמה.

מההמשמעותשלכלכךהרבההרוגים :
דמוגרפיה-מספרההרוגיםבמלחמההיהמעל13,000,000איש.
לכמותכזושלהרוגיםהייתההשפעהכלכלה-כלכךהרבה
מגויסיםמשמעוכוחאדםגדולשלאעובדולאיכוללפרנסאת
משפחתו .
משבררגשי–אובדןגדולהשפיעעלמצברוחםשלהאנשים .
מההמשמעותשלכלכךהרבהנפגעים :
יותרנכיםונזקקיםבחברההאנושית .
השלכותכלכליותפיצוייםרביםשצריךלשלם.
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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
כתיבת פסקת השוואה
כתיבת פסקת ההשוואה אינה משימה קלה לתלמידים מתקשים .הקושי יכול לנבוע מסיבות שונות :קושי
טכניגרפו-מוטוריאושגיאותכתיבשלעיתיםגורמיםלהימנעותמכתיבה.קושילארגןאתכלהרעיונותלכדי
כתיבת מסודרת ,מאורגנת ורציפה ,לקות שפה ,העדר אוצר מילים ,חוסר הכרות עם מילות הקישור וחוסר
ניסיוןבכתיבהמסוגזה .
לאורזאתמקומנולתרגלאתהנושאבשיעוריםהשוניםולתתלתלמידיםאמצעיעזרלהצלחהבמשימה .
ניתן לכתוב שאלות קצרות הממקדות את התלמיד במה להתבונן בטבלה ולאחר מכן לבקש מהתלמידים
שיחברואתתשובותיהםלכדיפסקהבאמצעותמילותהקישור.(ניתןלתתלהםמאגר) 
תלמידיםהמתקשיםלארגןאתרעיונותיהםלכדיכתיבהמסודרתיכוליםלהיעזרבתבניתהבאהלאחרשעשו
אתשלבאיתורהפרטים.תלמידיםשאינםמתקשיםיכוליםלהיעזרבתבניתזולשםניסוחבלישנשאלוקודם

לכןשאלותממקדות.


תבנית לכתיבת פסקת השוואה הפתיחה
הצגת נושאי ההשוואה  -הצעות לפתיחה:
 הטבלה שלפנינו עוסקת בנושא…..על פי התבחינים הבאים: הטבלה משווה בין…לבין /הטבלה משווה בין….לבין……..על פי התבחינים הבאים.…………:"גוף הפסקה"  -כתיבת ההשוואה התייחסות לדומה ואח"כ לשונה .
דומה
מתוך ההשוואה בין הנושא _____ לבין הנושא ________ עולה כי יש דמיון בין _______ לבין _______
בתבחינים הבאים ___________ :לדוגמה ______________ .דמיון זה מעיד כי _________________
שונה
לעומת זאת מתוך ההשוואה בין ________לבין __________נמצא ,כי יש הבדלים /הבדלים חדים בנתונים
הבאים _____________ :לדוגמה __________ .ניתן להבין מהבדלים אלו כי __________
סיום  /מסקנה:
המסקנות העולה מתוך הנתונים הללו הן

__________________________
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