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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

ביישום מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

 עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

 אמונה ביכולותיו של כל תלמיד להצליח, לצד אנו מאמינים שעבודה משולבת בתחום הרגשי והלימודי, 

 הם המפתח להשתלבותם של התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים את תחושת  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי המוצלחתעמידה ה

 .מימוש הפוטנציאלול ,גלות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהםהמסו

 

התלמידים להצלחה לימודית, רגשית  בכל מחנכ/ת ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלת אנו רואים

שיסייעו להם להצליח במגוון מקצועות הלימוד,  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקוחברתית. 

 . וקושי לתלמידים רבים שמציבים אתגר ,ובכלל זה מקצועות רבי מלל

 

חוברות לימוד, המתמצתות את פרקי הלימוד  לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

העוסקת  ,היסטוריה חוברת לפניכם ומנגישות אותם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

תהליך הלמידה  ומלווה את ,"נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה" בפרק

כחומר סינכרונית, אך מתאימה מאד  מותאמת ללמידה החוברת המורה. בהובלת

בסוף החוברת תוכלו למצוא  .נלווה בעתות של למידה היברידית או למידה מרחוק

 , וכן הפניות לקישורים, מצגות ומקורות נוספים.אסטרטגיות למידהנספח העוסק ב

  .באתר המפמ"ר כאן תוכלו למצואדוגמאות לדרכי הוראת היסטוריה "מרחוק", 

הספרים שאושרו על ידי  מחמשתלתלמיד להשתמש בזמן המבחן באחד  הותרהערה חשובה: ביחידה זו, 

 ולהתמצא להכיר ,לנווטעל המורה לתרגל עם התלמידים את השימוש בספר זה, . משום כך המפמ"ר

 .שנבחרבחלקים ובתכנים של הספר 

 

על  תי,ירמי אמללדרורית נדר וכן ו ,על הכתיבה והעריכה רפאלה בלסללניצה סיילס ו ברצוני להודות

שפיתחנו יסייעו לתלמידים שהחומרים . אנו תקווה תרמו ליציאתה לאור של החוברתהייעוץ והסיוע, אשר 

 הבגרות בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,יסטוריההלהתמודד עם לימודי ה

 

 בברכה,

 

 ד"ר רונית אשכנזי

 סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה
 רשת עמל

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/learning-distance/
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 סטוריה,ישלום רב למנהלים ולמורים לה

 

 בסדרה  חוברת נוספתאותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם שהסיוע המקצועי מ כחלק

 ממח"ט טבריה,  ניצה סיילס", שהוכנה ע"י 70%סטוריה במסגרת לימודי י"פרקי הלימוד בה

 .מהמינהל לפדגוגיה רפאלה בלסונערכה ע"י 

כני ולמקד את תהחוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים בכיתות אגף שח"ר, ולסייע לתלמידים 

הפרקים הותאמו לתוכנית הלימודים נציין ש הלמידה, על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

אם בשנים הבאות ישתנו פרקי הלימוד, נתאים את החוברת , המיוחדת לשנת תשפ"א )שנת הקורונה(

 בהתאם.

 נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם

 במהלך השנה אנו מתכוונים להפיק חוברות דומות במקצועות רבי מלל נוספים. 

 על הייעוץלדרורית נדר ועל העריכה  לרפאלהעל הכתיבה,  לניצהתודתי 

 לאומיות -לפניכם החוברת הראשונה העוסקת ב 

 

 ב ב ר כ ה,

 , מנהל תחום כ"א בהוראהד"ר רמי אמיתי

 המינהל לפדגוגיה

2020 
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 מלחמת העולם השנייה, השואהנאציזם, 
 

  5 מרכיבי שאלת ספר פתוח, מפת דרכים.....................................................................

 6 הנחיות למידה עם ספר פתוח, בהתאם לאתר המפמ"ר..............................................

 7-16פתוח..........................................................................דוגמאות לשאלות עם ספר  9

 16-17...............................................: קישורים, מצגות, וסרטונים, שיעורים מצולמיםנספח א'

  18-21..................................................................................: אסטרטגיות למידהנספח ב' 
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 מפת דרכים –פתוח מרכיבי שאלת ספר 

 
 

 

 או סרקו את הקוד לחצו על הנקודות החמות

 מקור: באדיבות דניאל סגדי 

. הספרים שאושרו על ידי המפמ"ר חמשתהמבחן באחד מהותר לתלמיד להשתמש בזמן ביחידה זו, 

בחלקים  ולהתמצא להכיר ,לנווטעם התלמידים את השימוש בספר זה,  לתרגלעל המורה משום כך 

נבחרשובתכנים של הספר   

https://www.thinglink.com/card/1381537100268044291
https://www.thinglink.com/card/1381537100268044291
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 הנחיות למידה עם ספר פתוח
 

 כאן, חוזר מפמ"ר היסטוריה בנוגע לבחינה עם ספר פתוח בנושא השואה

 

 ספרי הלימוד המותרים בשימוש בבחינת ספר פתוח

כלל ספרי הלימוד המותרים לשימוש בבחינה הם ספרי הלימוד בנושא השואה שקיבלו אישור שימוש 

מאגף ספרי לימוד במשרד החינוך. לא תורשה כניסה לבחינה עם מיקודיות, חוברות, מחברות או כל 

 הספרים המאושרים:להלן רשימת פרסום בלתי רשמי אחר. 

 יות ושואהישראל גוטמן, טוטליטר - יד ושם ושזר .1

 מ.בר הלל, ש.ענבר, נאציזם ושואה - לילך .2

 קציעה טביביאן, משלום למלחמה ולשואה - מט"ח .3

 א.נווה, נ.ורד, ד.שחר, טוטליטריות ושואה -רכס  .4

 יגאל משעול, נאציזם, מלחמה ושואה - היי סקול .5

 

 ליחידת לימוד זוהנושאים הרלוונטיים 
 ("עם הספר פותח ספר" מתוך מדריך מפמ"ר היסטוריה)

 

 64עמוד  -? כיצד מנתחים קריקטורה ,סרטון יהלום ניתוח קריקטורה

 67עמוד  - ניתוח קטע מקור כתוב

 93- 76עמודים  - למידה מבוססת הוראה עם ספר פתוח

 114- 94עמודים  - הוראה באוכלוסיות מגוונותלמידה מבוססת 

 125 -115עמודים  - בחינת בגרות עם ספר פתוח

 
 ,בעמודים הנ"ל מצורפות דוגמאות לעבודה עם ספר פתוח, לפי הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך

 כל בית ספר יתאים את היחידה לספר הלימוד שלו תרגול של שאלות, בחינות ועוד. גםכמו 

  

https://www.smore.com/ur8sf?fbclid=IwAR2WOHZS4oahXQ2Q0aQ4d66zUeAizMOm
https://www.smore.com/ur8sf?fbclid=IwAR2WOHZS4oahXQ2Q0aQ4d66zUeAizMOm
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 דוגמאות לשאלות עם ספר פתוח
 מלחמת העולם השנייה והשואה

 באדיבות המורה דניאל סגדי
 

 

 1939-1933הפיכת גרמניה לנאצית  .1

 על השאלות שאחריו. ווענ כםאת קטע המקור שלפני וקרא

 

 שריפת הספרים

 כשהמשטר צווה, ספרים עם ידיעות מזיקות

 וון,יף בפומבי, ומכל כולשר

 עגלות מלאות ספריםשוורים אולצו למשך 

 אל המדורות, גילה סופר אחד

 אשר נרדף לגולה, אחד הטובים, תוך בדיקת

 רשימת הנשרפים, בפלצות גמורה

 הר אל שולחן־הכתיבהישספריו נשכחו. הוא מ

 ועל כנפי הזעם כתב מכתב אל השליטים.

 תשרפו אותי! כתב בעט מעופף, תשרפו אותי!

 בחוץ! האם לאאל תעשו לי את זה! אל תשאירו אותי 

 פרתי תמיד את האמת בספרי? ועכשיו יס

 ה עליכם:ואתם מציגים אותי שקרן! אני מצו

 תשרפו אותי!

 (, הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, ברכט ברטולדגלות המשוררים)מתוך: 

 

 משורר ומחזאי גרמני, נאלץ לגלות מגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון. ,רכטבברטולד 

מה מבקש המשורר הגולה ברכט,  כםבמילים של ותאר: ברכט מביע בשירו ביקורת על השלטון. א

  מדוע מדובר כאן בביקורת צינית על השלטון. וריוהסב

)מלבד שריפת הספרים( המבטא צעד של השלטון  בספר הלימוד מקור מילולי או חזותי ומצאב. 

כיצד האירוע/המדיניות  וריהסבשל המקור.  מראה מקום מדויק מורש. בהפיכת גרמניה לנאצית

 ן הנאצי.   ופגע באוכלוסייה לא רצויה מבחינת השלט ,בספר הלימוד םשמתואר במקור שמצאת

 

https://www.kibutz-poalim.co.il/page_52829
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 1939-1933הפיכת גרמניה לנאצית . 2

 על השאלות שאחריו. ווענ כםבקטע המקור שלפני נוהתבונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דידו הארוכה של משרד החינוך הגרמני, מוציאה את המורה היהודי מכיתת הלימו

From letter of Albert Forster, Gauleiter of Danzig, published in Der Sturmer, no 11, 1939 

 

 . 1933-1939בין השנים  מדיניות השלטון הנאציכיצד המקור שלמעלה מתאר את  הסבירו. א

 מספר הלימוד המבטא את מדיניות השלטון הנאצי בתחום החקיקה בין השנים מקור מילולי בחרו. ב

בין המקור החזותי שלמעלה לבין המקור  ערכו השוואהשל המקור.  רשמו מראה מקום מדויק. 1933-1939 

 בין שני המקורות. דומיםוהן לדברים  שוניםהן לדברים  התייחסואתם בספר הלימוד. בתשובתכם המילולי שמצ
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 דמותם של רוצחים. 3

בשיחות סגורות שהתקיימו ביניהם בזמן ששהו במעצר בנות הברית, הביעו קצינים נאציים את תפיסתם 

המתאר  כםאת קטע המקור שלפני ולגבי התנהלות הנהגת גרמניה והעם הגרמני בזמן המלחמה. קרא

  על השאלה שאחריו. ואת אחת השיחות הללו, וענ

 

 :וילדרמוט-אלוף משנה אברהרד

"אם העם שלנו היה רק צעיר ולא בשל... אבל מבחינה מוסרית הוא הגיע לתחתית. אני רוצה 

לומר לך שחשבתי ברצינות גמורה על הנושא. אומה, שקיבלה על עצמה את שלטון השקר, 

פשר רצח של חולי נפש, יאלימות והפשע בדרך כלל ללא התנגדות, היא לא אומה. עם שאה

  ואנשים נבונים בתוכו עדיין אומרים "אחח, אבל זה לא היה הדבר הכי מטומטם שהאנשים עשו"..

צריך למחוק אותו. בהמיות שכזאת עוד לא היה בשום מקום בעולם. אפשר באותה מידה להרוג 

 גם את כל חולי השחפת או את חולי הסרטן."

  (145זמורה ביתן, תשע"ד, עמוד -כנרת-)מתוך הספר "חיילים", סונקה נייצל ונראלד ולצר הוצאת דביר

 

ותיים הממחישים את דבריו של אלוף משנה בספר הלימוד שלושה מקורות מילוליים או חז ומצא

 וילדרמוט: -אברהרד

" אומה, שקיבלה על עצמה את שלטון השקר, האלימות והפשע בדרך כלל ללא התנגדות, היא לא 

 בתוכו..."אומה. עם שאפשר רצח של חולי נפש, ואנשים נבונים 

  1933-1939מקור אחד מהתקופה  

  1939-1941מקור אחד מהתקופה 

  1941-1945מקור אחד מהתקופה  

 

 כיצד המקורות שמצאת מחזקים את דבריו של אלוף המשנה. וריהסב
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 מרידות ופרטיזנים -התנגדות אקטיבית. 4

 על השאלות שאחריו.   ואת קטע המקור וענ וקרא

 

 שהבריח כיכר לחםהתנגד מי 

 שלימד בחשאיהתנגד מי 

 שהזהיר וקרע אשליותשכתב והפיץ עלון מחתרתי, התנגד מי 

 שהגניב ספר תורההתנגד מי 

 שזייף תעודות "אריות", שהעניקו חייםהתנגד מי 

 שהבריח נרדפים מארץ לארץהתנגד מי 

 שכתב את הקורות וטמן בחולהתנגד מי 

 שהושיט עזרה לראוי לה ממנוהתנגד מי 

 שאמר מילים שקרבו את קצוהתנגד מי 

 יושקם בידיים ריקות על הורגהתנגד מי 

 שקישר בין הנצורים והבריח הוראות ומספר כלי נשקהתנגד מי 

 ששרד התנגד מי שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר, בהרים וביערהתנגד מי 

 שהתקומם במחנות המוותהתנגד מי 

 ., בין קירות נופלים, במרד הנואש ביותר, שידע עם המורד מעודושמרד בגטאותהתנגד מי 

 
 , תאתר התנועה הקיבוצי, 1985”,פני מרד“גורי ומוניה אברהמי, "התנגד מי ש..." חיים )

 נספח א, התנגדות בתקופת השואה, מכון מורשת, גבעת חביבה(

 

שתי דרכי  וריהסב ניתן למצוא מספר דרכי התנגדות של היהודים לנאצים. חיים גורי. בשירו של א

שתי דוגמאות מהשיר לפעילויות שונות מכל אחת מהדרכים  וגיהתנגדות שונות שמופיעות במקור, והצ

, דוגמה לאחת מההתקוממויות הלוחמות של היהודים במהלך םעל פי מה שלמדת ו. תארםשהסברת

 השואה.

 

  :המבטא את אחת מדרכי ההתנגדות שמופיעות בשיר מילולי או חזותימספר הלימוד מקור  ובחר. ב

כיצד המקור שמצאת בספר הלימוד מבטא את דבריו של  וריהסבשל המקור.  מראה מקום מדויק מורש

 יר. חיים גורי בש

 

http://www.kibbutz.org.il/he/sh/sh-article/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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 בזמן ביצוע הפתרון הסופי  יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים. 5

 את קטע המקור וענה על השאלות שאחריו.  וקרא

                                 

 

 

 

 

 

 

 ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם / ַחִיים ֶחֶפרבית ראשון מתוך השיר 

 

 ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהִכּנּוי "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות" ַוֲאִני ְמַנֶסה,                                     

ב ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנְתנּו ִלי ִמְסּתֹור ּוַמֲחֶסה,                                       ֲאִני ְמַנֶסה ַלְחׁשֹׁ

ב, ְוׁש                                       ֹוֵמַע, ְוׁשֹוֵאל: לּו ֲאִני ִבְמקֹוָמם ָמה ָהִייִתי עֹוֶשה?ֲאִני ְמַנֶסה ַלְחׁשֹׁ

 ִאם ֲאִני, ְבתֹוְך אֹוְקָינֹוס ֶׁשל ִשְנָאה, מּול עֹוָלם ִמְתמֹוֵטט ּובֹוֵער,                                     

 ֶבן ַעם ַאֵחר?ִאם ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵתן ִמְסּתֹור לְ                                      

 

                    יד ושם, מקור: שמורות למחברים ולאקו''ם הזכויותכל        

 

 

 

סוגי היחס העיקריים של האוכלוסייה בארצות  תאת שלוש םעל פי השיר ועל פי מה שלמדת וריהסב. א

 הסופי.  רוןתהפבזמן ביצוע  ,הכיבוש באירופה כלפי היהודים

המבטא יחס שלילי של אוכלוסיות ארצות הכיבוש  מקור מילולי או חזותימספר הלימוד  ובחר.  ב

כיצד היחס השלילי כלפי יהודים בא לידי ביטוי  וריהסבבאירופה כלפי יהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי. 

 לרשום מראה מקום מדויק של המקור.   ודיהקפבמקור. 

 

  

https://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/learning-environment/righteous.html#footnoteref3_ndyo17b
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 הפתרון הסופי תקופתיהודית בהתמודדות הה. 6

 באה לידי ביטוי צורת התנגדות של היהודים בגטאות., ארכיון יד ושם, הלקוחים מתוך במקורות הבאים

 2מקור            1מקור  
 מטבח ציבורי לילדים בגטו ורשה       בהולנדהדלקת נרות במחנה מעבר 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                       כרזות בגטו וילנה  3מקור  

 

כיצד באה לידי ביטוי צורת המאבק של   הסבירו. א

 היהודים במקורות. 

בספר הלימוד מקור מילולי או חזותי  מצאו. ב

מאבק שונה של היהודים בנאצים  אופןהמתאר 

  בזמן ביצוע הפתרון הסופי. 

 של המקור. מדויקמראה מקום  רשמו

כיצד המקור שמצאת בספר הלימוד   הסבירו

מבטא צורת מאבק זו ובמה היא שונה מהמאבק  

 שמופיע במקורות החזותיים שלמעלה.  

 

https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/warsaw_ghetto/organization_gallery.asp
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 שנייהעד פרוץ מלחמת העולם ה ראשונהעל: מסיום מלחמת העולם ה-מבט. 7

 

הובילה לפרוץ , התאוששה ו1918-במלחמת העולם הראשונה ב גרמניה שהובסהכיצד  וריהסב א.

 חייבת לכלול את הנקודות הבאות: כם. תשובת1939-מלחמת העולם השנייה ב

 

 

 מאפיין אחד של משטרים טוטליטריים 

 עיקרון אחד מהאידיאולוגיה הנאצית 

 גורם אחד של עליית הנאצים לשלטון 

  חוק אחד שנחקק בגרמניה הנאצית 

 1933-1939ים בין השנ   

 

בספר הלימוד מקור חזותי אחד המבטא  ומצא ב.

עיקרון של האידיאולוגיה הנאצית, ומקור מילולי 

 וגיהצאחד המבטא גורם לעליית הנאצים לשלטון. 

הם  כיצד וריוהסבאת הקשר בין שני המקורות 

 חלק בתהליך הפיכת גרמניה לנאצית.  לוקחים

     

 

                מפה: ויקיפדיה, גרמניה הנאצית
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 הפתרון הסופי. 8

 על השאלות שאחריהם.  וקטעי המקור הבאים וענ תאת שלוש וקרא

 

 

        

 1925היטלר, מיין קאמפף,                      
 
עשר אלף מן היהודים -עשר או חמישה-בתחילת המלחמה, או אפילו במהלך המלחמה, אם שנים"

אלפים -הללו, שעסקו בהשחתת האומה, היו נאלצים להיכנע לגז רעיל, בדיוק כפי שנאלצו מאות

-יד להתמודד איתו בשדה-מטובי הפועלים הגרמנים שלנו, מכל רובד חברתי ומכל מקצוע ומשלח

עשר אלף מן -הקרב, אזי מיליוני הקורבנות שהועלו בחזית לא היו לשווא. להיפך: אם שנים

יים הללו היו מחוסלים בזמן המתאים, סביר להניח שניתן היה להציל את חייהם של הגורמים השליל

 ."מיליון גברים הגונים, שהיו מועילים רבות לגרמניה בעתיד

 

 

 

 1939בינואר  30נאום היטלר ברייכסטאג, 

לרוב, אך אחת ולתמיד יש "אכן, אירופה לא תשקוט, כל עוד השאלה היהודית לא סולקה. ]...[ ישנם בעולם שטחי התיישבות 

להפריך את הדעה, שהאל כאילו הועיד את העם היהודי לחיות, באחוזים מסוימים כטפילים בגופם של עמים אחרים ולנצל את עבודתם 

 היצרנית. היהדות תצטרך להתאים את עצמה לפעילות ישרה ובונה, כמו עמים אחרים, אחרת תאבד במשבר בעל עוצמה ללא תיאור.

ם ארצה שוב להתנבא: אם יעלה בידי יהדות הממון הבינלאומית באירופה ומחוצה לה לדרדר את העמים, פעם נוספת, ]...[ היו

 …"אזי לא תהיה התוצאה בולשביזציה של העולם ואיתה ניצחון היהדות, אלא השמדת הגזע היהודי באירופה –למלחמה עולמית 

 

 

 

 (12.12.41נאום סודי של היטלר בפני בכירי המפלגה הנאצית )

"]...[ החלטתי לנקות את השולחן בכל הנוגע לשאלת היהודים. בעבר ניבאתי ליהודים שאם הם יחוללו עוד מלחמת עולם הם יושמדו. 

אלה לא היו מילים ריקות. מלחמת העולם כבר כאן והשמדת היהודים חייבת להיות תוצאה הכרחית. יש להתבונן בעניין הזה בלי שום 

-צאים כאן כדי להרגיש אהדה כלפי היהודים, אלא רק כלפי העם הגרמני שלנו. ואם העם הגרמני שוב הקריב כרגשנות. איננו נמ

 הגורים במערכה במזרח, ייאלצו האחראים לסכסוך הדמים הזה לשלם את תמורתו בחייהם שלהם ]...[".  160,000

ידי היטלר מראש, עוד לפני מלחמת -עמדה המתייחסת לשאלה: האם הפתרון הסופי תוכנן על וגיהצ. א

העולם השנייה, או שהיה תוצאה של התרחבות המלחמה והפלישה של גרמניה הנאצית לברית המועצות 

 על המקורות שלמעלה ועל שתי עובדות היסטוריות.  כםאת עמדת לבסס כםעלי ?1941בקיץ 

כיצד  וריהסבבסעיף א'.  םמבסס את העמדה שהצגתש ,מקור מילולי או חזותיימוד בספר הל ומצא ב.

 לרשום מראה מקום מדויק של המקור. ודיהקפהמקור מחזק עמדה זו. 

 
 מקור: ויקיפדיה      
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 האידיאולוגיה הנאצית והפיכת גרמניה לנאצית. 9

 על השאלות שאחריה. ווענ כםבכרזה שלפני נוהתבונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Sturmer cartoon by the Nazi newspaperSemitic -An anti 

The David S. Wyman Institute for Holocaust Studies. Credit: Courtesy of 

 

 כרזה זו נוצרה בתקופת שלטון הנאצים בגרמניה כחלק מהמאמץ התעמולתי של המשטר הנאצי. .א

 של האידיאולוגיה הנאצית בא לידי ביטוי בכרזה  עקרוןאיזה  וריהסב 

 שנועד , 1933-1939במדיניות הנאצית בין השנים  צעד או אירוע אחד מתחום הטרור וריהסב

 להפוך את גרמניה לנאצית 

של האידיאולוגיה הנאצית, מלבד העיקרון  נוסףהממחיש עקרון  מקור חזותיבספר הלימוד  ומצא .ב

 . זאתשמופיע בכרזה 

 מראה מקום מדויק של המקור רשמו 

 כיצד המקור מבטא את העיקרון של האידיאולוגיה הנאצית נ 

 להפוך את גרמניה לנאצית  כדי ,למשטר הנאצי לפעול גם בתחום החקיקה מדוע היה חשוב הסבירו 
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 סרטונים לקישורים למצגות ו

 

 
 

 המרחב הפדגוגי, הפיקוח על ההיסטוריה, משרד החינוך

 

 

  ת הלאומיות באירופההגורמים להתעוררו

 Pocket teacher ,סרטון מסכם

 

 

 שיעורים מצולמים דרור פל

  הלימודיים.מורה להיסטוריה אשר מעלה סרטוני הסבר על הנושאים דרור פל, 

 מגוון אפשרויות ולקבלאת הנושא הנדרש,  לכתובניתן 

   
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/historya/chativa-elyona/pedagogia-historia/bhinot-bagrut-halofot-haraha/
https://the-openclass.org/core/videos/4038/
https://www.youtube.com/watch?v=qyqGr3CmxMY&list=PLsBZmBuGE9Z6UleDW3yXubFx5HNb_I9Nx&ab_channel=DrorFehl
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t teacherpocke 

 מגוון סרטונים, הסברים וחומרים נוחים ונגישים לתלמיד.  המציעאתר 

 יש לבחור את הנושא הרצוי 

 
 

  ליל הסכינים הארוכות סרטון יוטיוב

 

 

 :סרטונים בנושא השואה ועוד, מחולקים לפי נושאים -, מט"ח תולדוט

  עליית הנאצים לשלטוןרואים היסטוריה,  

 

 האידיאולוגיה הנאציתרואים היסטוריה, 

 

https://www.pocketteacher.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=44cCyTGIFHQ&ab_channel=876786545&fbclid=IwAR31qmCA8RTN3P7173nCq_pGMnJdpOnEcs4GTWGe9CvbGKHf5e05GU_4bzA
https://www.youtube.com/watch?v=TMz4rPLiKWw
https://www.youtube.com/watch?v=Guw_83h2DTk
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 כתיבת תשובה בגרותית –היסטוריה  - אסטרטגיות למידה

 
 יקרים תלמידים

 בכתיבת תשובה בגרותית, עליכם לפתוח בכתיבת התשובה ברקע לתקופה שבה עוסקת השאלה, 

בשאלה בנושא הלאומיות באירופה, השתמשו ברקע  -ורק אחרי כן לענות על סעיפי השאלה. לדוגמה 

לתקופת הלאומיות באירופה כמבוא לתשובה, ורק אחרי כן ענו על סעיפי השאלה, על פי ההנחיות 

 הבאות:

 ניתוח שאלות פתוחות  - חלק ראשון

 חלקי השאלה במרקרים שונים.את  מרקרו .1

 בצד את מס' סעיפי גוף התשובה. רשמו .2

 ובה בהתייחס לנושא השאלה )עד ארבע שורות(.לתש רקע כתבו .3

 .2-ו 1לכול אחד מהסעיפים שמרקרנו בשלב  משפט פתיחה כתבו .4

 )עד שתי שורות( סיכום קצר כתבו .5

 

 שאלות קטע מקור - חלק שני

 את השאלה. קראו .1

 את סעיפי השאלה. מרקרו .2

 רלוונטיים לשאלה שנשאלתם. אשר)תאריך, שם הכותב וכו'(  דברים חשובים בטקסט מרקרו .3

 לתשובה אשר מתייחס לנושא השאלה )עד ארבע שורות(. רקע כתבו .4

 .2-ו 1בשלב  תםהקשורלנושא לכל אחד מהסעיפים שמרקר פתיחה משפט כתבו .5

 )עד שתי שורות( סיכום קצר כתבו .6
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 תקופהרקעים הפותחים דוגמאות ללהלן 

 כפתיחה לתשובה בגרותית. לשימושכםאת הרקע ככרטיסיה  הכינו

 רועים / אישים הבולטים שהשפיעו.יאור קצר של התקופה עליה מדובר, האית כוללהרקע 

 

 רקע לקשיים בצרפת בין שתי מלחמות עולם: .1

מלחמת העולם הראשונה הייתה הפעם הראשונה שהיו כל כך הרבה מדינות במלחמה אחת בו זמנית. 

הונגריה והאימפריה העותומנית מול מדינות ההסכמה -אוסטרוחלקו למדינות המרכז: גרמניה, נהם 

שהעיקריות בהן היו  בריטניה, צרפת, בריה"מ וארה"ב.  בנוסף על כך במלחמה זו השתמשו לראשונה 

שנים היא הייתה  4זאת הייתה מלחמה ארוכה שהמשכה  בטכנולוגיה ונשק חדש כמו צוללות וטנקים.

מרבית  והיה בה שימוש בלוחמה פסיכולוגית להתיש את האויב. סטטית )ללא תזוזה(, מלחמת חפירות

גם מפת  המלחמה הייתה על אדמת צרפת לכן צרפת נפגעה למרות שהייתה בין המדינות המנצחות.

הונגריה והאימפריה העותומנית התפרקו, -העולם השתנתה לאחר המלחמה: מעצמות כמו אוסטרו

 גוסלביה ועוד.וכמו: ליטא, לטביה, י פלאפל יצאה( -ורלזכ ראשי תיבות)לעומתם קמו מדינות חדשות 

 

 :בין שתי מלחמות עולם רקע לקבוצות היהודים בצרפת . 2

בצרפת היו שתי קבוצות יהודים עיקריות: האחת "הצרפתים בני דת משה" )יזראלטים( שהיו ותיקים 

 ועבדו במקצועות חופשיים.מעמד הגבוה בני הבצרפת, היה להם שיוויון זכויות )אמנסיפציה(, הם היו 

לעומתם "היהודים הזרים" הגרו לצרפת בשלושה גלים עיקריים: ממזרח אירופה, מהמדינות החדשות 

, וממרכז אירופה בעקבות האנטישמיות והתפשטות הנאצים. קבוצה זו הראשונהשקמו לאחר מלחמ"ע 

ם היהודים דתיים, וכמו הייתה גדולה יותר מספרית, היא בלטה יותר בגלל שהדגישה את המאפייני

כמו הפחד  משותפותלשתי הקבוצות יש נקודות  נמוך.-היתה שייכת למעמד הבינוני,מרבית המהגרים 

כמו מידת השילוב והיחס  ,ניהםיוגורמים שהרחיקו וגרמו ליריבות ב ,מאנטישמיות וקיום חלק מהמצוות

 לחברה והשלטון הצרפתים.
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 :רקע לגרמניה הנאצית. 3

מצבה לאחר המלחמה היה קשה הראשונה. גרמניה היתה ממדינות המרכז המפסידות במלחמת העולם 

מאוד, היא איבדה הרבה חיילים במלחמה, עלות המלחמה והחובות הגדולים שנשארו לה, מורל הגרמנים 

דינות אך מעל הכול חוזה ורסאי שנוסח ע"י המ הנמוך בגלל ההפסד והשלכותיו, כל אלו הקשו על גרמניה.

היה המכה הקשה מכולם.  בחוזה הושפלה גרמניה,  1919 -המנצחות ושגרמניה הוכרחה לחתום עליו ב

היא הוכרה כאחראית העיקרית למלחמה ונחפה עליה לשלם פיצויים, לצמצם את צבאה, לוותר על חלק 

השלטון בנוסף על כך נכפה על גרמניה להחליף את צורת השלטון לדמוקרטית, צורת  מהשטחים שלה.

על רקע  הזו החלישה עוד יותר את גרמניה וכבר בשנים הראשונות היו שלושה ניסיונות הפיכה בכוח.

 הקשיים הכלכליים ואי היציבות הפוליטית התחזקו המפלגות הקיצוניות: הקומוניסטים והנאצים.

 

  רקע למלחמת העולם השנייה:. 4

בריטניה וצרפת דרשו  ה של חוזה ורסאי.בספטמבר פלש הצבא הגרמני לפולין תוך הפרה בוט 1-ב

מהיטלר לסגת ללא הצלחה, כעבור שלושה ימים הם הכריזו על מלחמה על גרמניה )למרות שבחצי שנה 

המלחמה באירופה תהפוך למלחמת עולם גדולה  הבאה לא יגבו זאת במעשים "מלחמה מדומה"(.

ונשק גרעיני ולראשונה היה רצח עם המלחמה נמשכה שש שנים, נעשה בה שימוש בטילים  וטוטלית.

הצדדים הלוחמים  המלחמה התנהלה באירופה, אסיה ובאוקיינוסים השקט והאטלנטי. גדול. הבהיקף כ

: גרמניה והמדינות תחת הנהגתה, הונגריה, בולגריה, רומניה, סלובקיה, יפן ואיטליה מדינות הציר היו:

טניה, צרפת, ארה"ב, בריה"מ, ורוב מדינות אירופה ברי בעלות הברית: בות לזכור: אסיה גר(.יראשי ת)

 . בות לזכור: בצבא(י)ראשי תשנכבשו. 

 

 (:1941-1939רקע לשואה עד הפתרון הסופי ). 5

לפי החלק הסמוי בהסכם  פלשה גרמניה לפולין ויחד עם בריה"מ כבשה אותה. 1939בספטמבר  1 -ב

בשליטת בריה"מ, חלק גרמני והחלק האמצעי של חלק  מולוטוב חולקה פולין לשלושה חלקים.-ריבנטרופ

ח באיגרת הבזק ששל פולין היה תחת פיקוח גרמני ונקרא הגנרל גוברמן והיה בהנהלת הנס פרנק.

הידרייך מגרמניה להנס פרנק הבהר שבחלק זה ירוכזו כל ה"גורמים הלא רצויים" לשלטון. ואכן שם 

 הוקמו הגטאות הראשונים.
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 (1945-1941הפתרון הסופי )רקע לשואה בימי . 6

בכיבוש בריה"מ ראה היטלר כיעד  תקפה גרמניה את בירה"מ במסגרת מבצע "ברברוסה". 1941ביוני 

כמות היהודים שהיתה תחת שלטון נאצי גדלה מאוד  חשוב באידיאולוגיה הנאצית והקמת הרייך השלישי.

 היהודית.בעקבות הכיבוש ולכן היה צורך לשנות את שיטת הטיפול בבעיה 

 

  רקע למלחמה הקרה:. 7

שיתוף הפעולה  על עיקריות בעולם: ארה"ב ובריה"מ.-נותרו שתי מעצמות 2-ה עבמלה"לאחר הניצחון 

לעומת  הצבאי שאיחד אותם לצורך הניצחון על האויב הנאצי הערער )נהיה לא יציב( כבר בסוף המלחמה.

לאחר המלחמה נוצר קרע גלוי  הלכו והעמיקו. זאת ההבדלים האידיאולוגים והאינטרסים השונים בניהם

 ."המלחמה הקרה" נקראי הגושים, המאבק בניהם נבין ש

 

 ב ה צ ל ח ה !


