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 19 -מבוא להוראת נושא הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה

 איטליה  -תנועה לאומית מדגימה 

 ידע:  .א
 לפני שהחל המאבק הלאומי, באיטליהכלכלי -המצב המדיני, והמצב החברתי .1

 הגבולות בהם חיו בני הלאום האיטלקי, מי שלט באיטליה.

 .באיטליהמטרת המאבק והכוחות הפעילים שהניעו את המאבק הלאומי  .2

 .באיטליהשלבים העיקריים במאבק של התנועה הלאומית ה .3

 .באיטליהדרכי הפעולה שננקטו בשלבי המאבק השונים  .4

. הסבר כיצד סייעו או ו, והגורמים שעיכבו אותבאיטליההגורמים שסייעו למאבק הלאומי   .5
 עיכבו.

 .19-עד שלהי המאה ה באיטליהמי תוצאות המאבק הלאו .6

לבין דפוסי הפעולה ושלבי המאבק של  באיטליהקווי הדמיון והשוני בין המאבק הלאומי  .7
 .19-התנועות הלאומיות באירופה במאה ה

 
 :מיומנויות  .ב
 ניתוח מקורות מילוליים ✓

 ניתוח מקורות חזותיים ✓

 סיבתיות היסטורית –הבנת נושא בהקשרו ההיסטורי הרחב  ✓

 יישום ✓

 שימוש בספר לימוד ✓

 השוואה ✓

 איכות מקור הערכת ✓

 

 : ושיעורים מקוונים מצגות  .ג

 מדינה מדגימה, איטליה –מצגת של גלבוע כהן 
 המאבק לאיחוד איטליה –שיעור מקוון של גלבוע כהן 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eiGMwQQFgF6ZyPZyZGCJVoCVg23dCrn9/view
https://drive.google.com/file/d/14sWlNHOrzo45L7MNN7QFxs5zWv7WCe0H/view
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 שאלות מתוך בחינות בגרות: .ד

 

לפניכם מקבץ שאלות שהופיעו בבחינות הבגרות בשנים האחרונות. ליד כל שאלה צוין סוג  

מועד הבחינה. הינכם מוזמנים להשתמש בשאלות אלה ולהתאימן   –השאלון, וכמובן 

 לתלמידיכם: 

 

 

 :2020, חורף תש"ף 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .1

 בחר בתנועה לאומית שפעלה באחת מן הארצות האלה: יוון, פולין, איטליה, גרמניה. .א

כיצד עיכבה אחת מן המעצמות הסבר את מטרת המאבק של התנועה שבחרת, והסבר 

 מאבק זה או כיצד סייעה אחת מן המעצמות למאבק זה.

 

 : 2019, קיץ תשע"ט 022281שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .2

 בחר בתנועה לאומית שפעלה באחת מן הארצות האלה: יוון, פולין, איטליה, גרמניה. .א

 גורמים שסייעו לה במאבקּה.הצג קושי אחד במאבק של התנועה שבחרת, והסבר שני 

 

 : 2015ברק( -, אוגוסט )חצב022115שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .3

 

 

 

 

 

 

בסעיף ב' של השאלה  :2012, חורף תשע"ב 022115שאלה מתוך בחינת בגרות שאלון  .4

באה לביטוי חשיבה מסדר גבוה: לאחר שבסעיף א' נדרש להבין את הקטע ולהסביר 

י פעולה של התנועות הלאומיות הבאות בו לביטוי, בסעיף ב' על התלמיד להתמודד כדר

 .דמל בתנועה הלאומית עליהעם רמה של יישום ולהדגים אחת מדרכי פעולה אלה 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה
 

3 
 

 

 

 

 :הצעות למטלה נוספות  .ה 
 

   כנית "שעה היסטורית"והאזנה מודרכת לת –"השועל והאריה"  .1

כנית עוסקת במערכת ו"שעה היסטורית" בהשתתפות פרופ' הר סגור. הת כניתוקישור לתלהלן 

 לקישור היחסים והכוחות בין המנהיגים שפעלו לאיחוד איטליה

 הקדמה: 

ההאזנה לבית. יש לתת לתלמידים את השאלות הבאות לפני מומלץ לתת לתלמידים את משימת 

 ההאזנה:

 על פי פרופ' הר סגור. ,המנהיגים שעמדו לפניהסבירו מהם האתגרים  .1

 כנית.והציגו את העובדות אותן מציין פרופ' הר סגור בת .2

https://www.youtube.com/watch?v=qqymCT3mCPo
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הסבירו מה דעתו של פרופ' הר סגרו על כל אחד מהמנהיגים הבאים: גריבלדי, קאבור, המלך  .3

וכיצד כל מנהיג תרם לאיחודה  מנואלהאכנית הפרופ' מכנה אותו "ויקטוריו"( ו)בתויטוריו 

 של איטליה. 

 דיון כיתתי:

ניתן לבצע דיון בכיתה בשני חלקים בהתבסס על השאלות לאחר ההאזנה והמענה על השאלות, 

 המנחות להאזנה.

 חלק ראשון: 

 סגור מדבר.רישום על הלוח של כל אחד מהמנהיגים עליהם פרופ' הר  •

ולרשום על הלוח את תשובות התלמידים מתחת   המנחות במהלך הדיון יש להתייחס לשאלות •

 . כל מנהיגשמו של ל

עובדות ומהי דעתו המהן    ביחד עם התלמידיםלהדגיש  לאחר הצגת המידע על הלוח, ניתן    חלק שני:

הוא עמדה   מסויםמידע    פרופ' הר סגור על כל מנהיג. כמו כן, ניתן לבקש מהתלמידים לנמק מדועשל  

 ואחר הוא עובדה.

 מה הייתה תרומתו של כל מנהיג לאיחוד איטליה? :לסיכום

 

 

 :1שימוש במקורות היסטוריים .2

אשר   19-אלברטיס בן המאה ה-ציורו של האמן האיטלקי סבסטיאנו דה –לפניכם מקור חזותי 

ליד הכפר טיאנו שבמחוז  מתאר את המפגש בין המלך ויטוריו אמנואלה השני ובין ג'וזפה גריבלדי

 2לקישור :קמפניה

להבנת הדרך בה נתחו את המקור על פי חמשת המ"מים. העריכו את איכותו של המקור  •

 .בתקופת פעילותו לאיחוד איטליה גריבלדי נתפס על ידי האיטלקים

 למנהיגתמוך בדעתו של פרופ' הר סגור באשר  ,אותו ניתחתם ,הסבירו באיזה אופן המקור •

 .ג'וזפה גריבלדי

אתרו בספר הלימוד מקור )חזותי או מילולי( המתאר את דמותו של גריבלדי. נתחו את  •

כנית "שעה היסטורית" המתאר ומהת עהמקור על פי חמשת המ"מים ובצעו השוואה לקט

 וריסוג המקור. הסבהשנה, די על פי התבחינים הבאים: יוצר המקור, לביאת דמותו של גר

בראי ההיסטוריה על  מי שתרם לאיחוד איטליהמה ניתן להסיק על דמותו של גריבלדי כ

 בסיס ההשוואה שביצעתם.

 
 ניתן להשתמש בכל השאלות או רק בחלקן. 1
 העוסק במפגש ליד טיאנו. 44:07 -כנית החל מולקטע בתהמתוארת בציור  הסצנהניתן להתאים את  2

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/With_Victor_Emmanuel.jpg?1595400906616
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 שיעור מקוון  –ת איחוד אלקר –צמיחת הלאומיות באיטליה  .3

  פותח על ידי מט"ח עבור משרד החינוך

 לקישור  שלבים ראשונים: -צמיחת הלאומיות באיטליה 

 

 לקישור   לקראת איחוד -צמיחת הלאומיות באיטליה 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ba557454-3f62-46ab-8f84-589cab4fe50a&language=he#pageId=page_1&documentId=ba557454-3f62-46ab-8f84-589cab4fe50a
https://lo.cet.ac.il/player/?document=27236a6c-0f92-409b-a2ec-cfbb5718c615&language=he#pageId=page_1&documentId=27236a6c-0f92-409b-a2ec-cfbb5718c615

