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הערות כלליות
 .1קשיים צפויים
היקף החומר :היקף החומר וממדיו של הספר עלולים להיראות לחלק מהתלמידים מאיימים.
מושגים מופשטים :יש מקום להניח כי תלמידים רבים ימצאו חלק מהחומר הנלמד קשה בשל השימוש שנעשה
מפעם לפעם במושגים מופשטים.
תהליכים מורכבים :צפוי שחלק מהתלמידים יתקשו להבין את מורכבותם של חלק מהתהליכים המוצגים בספר,
במיוחד הדברים אמורים בתהליכים המתפרשים על פני עשרות שנים.
 .2הצעות דידקטיות
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ההצעות הדידקטיות הבאות הן כלליות ורמתן אינה אחידה .המורים יכולים להשתמש בהצעות אלה על פי שיקול דעתם
ובהתאם לרמת הכיתה שבה הם מלמדים.
א .הקדמה
לדעתי ,יש מקום לפתוח את לימוד היחידה כולה בהתייחסות למעבר החד לכאורה מהשואה שהתרחשה באירופה
במהלך מלחמת העולם השנייה ,להגשמת החזון הציוני בארץ ישראל שנים ספורות בלבד לאחר מכן .ראוי שהתלמידים
יבינו שאירועי מלחמת העולם השנייה והשואה קטעו את מהלך חלוקתה של הארץ והקמתה מדינה עברית ,מהלך שהחל
לפני פרוץ המלחמה )לכל המאוחר מיולי  ,1937עם פרסום מסקנות ועדת פיל(.
העיסוק בסוגיה זו טומן בחובו חשיבות דידקטית ,שכן היא עשויה להבהיר את הקשר בין שני נושאי הלימוד ולחזק את
ההבנה כי אין מדובר ביחידות לימוד מנותקות .נושא הלימוד הנדון בספר זה אמנם מתמקד באירועים שהתרחשו באזור
גיאוגרפי שונה ובתקופה מאוחרת יותר ,אולם על התלמידים להבין כי הנושאים הנדונים בו קשורים קשר הדוק לאירועים
שהתרחשו קודם לכן באירופה וכי הם מושפעים מהם.
העיסוק בסוגיה זו טומן בחובו גם חשיבות לאומית )ראו הדיון לעין ברציונל הספר( .היא מאפשרת להעביר מסר אופטימי
של תקווה ולהראות כי אפשר להתאושש גם מהחורבן הנורא ביותר .לצורך כך אפשר להיעזר בדברי הנביא יחזקאל
המובאים בהקדמה לספר..." :ו ָאֶ עֱ ב ֹר עָ ַלי ִ ו ָאֶ ְראֵ מִ תְ !#סֶ סֶ ת !ְדָ מָ י ִ ו ָא ֹמַ ר ָל !ְדָ מַ י ִ חֲ י ִי ו ָא ֹמַ ר ָל !ְדָ מַ י ִ חֲ י ִי) "...יחזקאל
ט"ז ,ו'( .לחלופין ,או בנוסף ,אפשר להיעזר בציטוטים הבאים:
חזון העצמות היבשות
"...הָ י ְתָ ה עָ לַי י ַד ה' ו ַ#-צִאֵ נִי בְר,חַ ה' וַיְנִיחֵ נִי !ְת #הַ !ִקְ עָ ה ו ְהִ יא ,מְ לֵ)ה עֲ צָמ#ת .ו ְהֶ עֱ ב ַ
ִירנִי עֲ לֵיהֶ ם סָ בִיב סָ בִיב ו ְהִ ֵ0ה ַר!#ת
מְ א ֹד עַ ל  ְ2נֵי הַ !ִקְ עָ ה ו ְהִ ֵ0ה יְבֵ#1ת מְ א ֹד .ו ַֹ -אמֶ ר אֵ לַי !ֶן )דָ ם הֲ ִתחְ י ֶינָה הָ עֲ צָמ#ת הָ אֵ  ֶ4ה ו ָא ֹמַ ר ה' אַ  ָ3ה י ָדָ עְ  . ָ3ו ַֹ -אמֶ ר אֵ ַלי
הִ ָ0בֵא עַ ל הָ עֲ צָמ#ת הָ אֵ ֶ4ה ו ְ)מַ ְר ָ3אֲ לֵיהֶ ם הָ עֲ צָמ#ת הַ יְבֵ#1ת  ִ1מְ ע ְ5 ,בַר ה'ֹ 6 .ה )מַ ר ה' לָעֲ צָמ#ת הָ אֵ ֶ4ה הִ ֵ0ה אֲ נִי מֵ בִיא
ִיתם וְנ ַָת ִ3י עֲ לֵיכֶם ִ8ידִ ים ו ְהַ עֲ ל ִ
ִיתם ו ִידַ עְ ֶ3ם ִ6י אֲ נִי
ֵתי עֲ לֵיכֶם !ָ ָ7ר ו ְקָ ַרמְ  ִ3י עֲ לֵיכֶם ע#ר וְנ ַָת ִ3י ָבכֶם ר,חַ ו ִחְ י ֶ
ָבכֶם ר,חַ ו ִחְ י ֶ
ֵיתי וַי ְהִ י ק#ל ְ6הִ ָ0בְאִ י ו ְהִ ֵ0הַ -רעַ  1ו ַ ִ3קְ ְרב ,עֲ צָמ#ת עֶ צֶם אֶ ל עַ צְמ .#ו ְָראִ ִ
ֵאתי ַ6אֲ  ֶ1ר ֻצִ ,
ה' .וְנִ! ִ
יתי ו ְהִ ֵ0ה עֲ לֵיהֶ ם ִ8דִ ים ,בָ ָ7ר עָ לָה
:ר!ַע
וִַ-קְ ַרם עֲ לֵיהֶ ם ע#ר מִ לְמָ עְ לָה ו ְר,חַ אֵ ין !ָהֶ ם .ו ַֹ -אמֶ ר אֵ לַי הִ ָ0בֵא אֶ ל הָ ר,חַ הִ ָ0בֵא בֶן )דָ ם ו ְ)מַ ְר ָ 3אֶ ל-הָ ר,חַ ֹ 6ה)-מַ ר ה' מֵ ְ
ר,ח#ת ! ֹאִ י הָ ר,חַ ְ ,פחִ י !ַהֲ ר,גִים הָ אֵ ֶ4ה וְי ִחְ י .,ו ְהִ ֵ!ַ0אתִ י ַ6אֲ  ֶ1ר ִצָ,נִי ו ַ ָ3ב#א בָהֶ ם הָ ר,חַ וִַ-חְ י ,וַַ-עַ מְ ד ,עַ ל ַר ְג ֵליהֶ ם חַ י ִל ָ8ד#ל
מְ א ֹד מְ א ֹד .ו ַֹ -אמֶ ר אֵ לַי !ֶן )דָ ם הָ עֲ צָמ#ת הָ אֵ ֶ4ה ָ6לֵ!-ית י ִָ ְ7ראֵ ל הֵ ;ָ ה .הִ ֵ0ה א ֹמְ ִרים יָבְ ,1עַ צְמ#תֵ ינ ,ו ְ)בְדָ ה תִ קְ ו ֵָתנ ,נִ ְגז ְַרנ,
לָנָ .,לכֵן הִ ָ0בֵא ו ְ)מַ ְר ָ3אֲ לֵיהֶ ם ֹ 6ה )מַ ר ה' הִ ֵ0ה אֲ נִי פ ֹתֵ חַ אֶ ת קִ בְר#תֵ יכֶם ו ְהַ עֲ ל ִ
ֵיתי אֶ ְתכֶם מִ <ִ בְר#תֵ יכֶם עַ ;ִ י ו ְהֵ בֵאתִ י אֶ תְ כֶם
ִיתם
אֶ ל :דְ מַ ת י ִָ ְ7ראֵ ל .ו ִידַ עְ ֶ3ם ִ6י אֲ נִי ה' ְ!פִתְ חִ י אֶ ת קִ בְר#תֵ יכֶם ,בְהַ עֲ ל#תִ י אֶ ְתכֶם מִ <ִ בְר#תֵ יכֶם עַ ;ִ י .וְנָתַ ִ3י ר,חִ י ָבכֶם ו ִחְ י ֶ
ו ְהִ ַ0חְ  ִ3י אֶ תְ כֶם עַ ל :דְ מַ תְ כֶם .ו ִידַ עְ ֶ3ם ִ6י אֲ נִי ה' ְַ ! ִ5ר ִ3י ו ְעָ  ִ7יתִ י נְאֻ ם ה') "...יחזקאל ל"ז ,א'–י"ד(
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חלק מהנושאים שיובאו בסעיף זה נדונו כבר בפתח דבר .הדברים מובאים כאן שוב מתוך דגש על ההיבט הדידקטי.
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מדברי חז"ל
"] [...אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם – על ימנע עצמו מן הרחמים ]"[...
)תלמוד בבלי ,ברכות י' ,א'(.
"מתי מדבר"  /חיים נחמן ביאליק )(1902
"]> [...א עֲ דַ ת ְִ 6פ ִ
ירים ְ ,לבָאִ ים יְכַ= ָ1 ,ם עֵ ין הָ עֲ ָרבָה,
>א כְב#ד הַ !ָ ָ1ן ,מִ בְחַ ר אַ #4נָיו  ָ1ם נָפְ ל ,בְאַ  ִ5יר –
עַ ל י ַד)-הֳ לֵיהֶ ם הַ < ֹדְ ִרים מ,טָ לִים !ַחַ ;ָ ה עֲ נָקִ ים,
!ֵין ח#ל#ת הַ ;ִ דְ !ָר הַ @ְהֻ !ִים ַ6אֲ ָרי#ת ָלבֶטַ ח י ְִר!ָצ[...] ,
עַ ִAים ָ2נֵימ ְ1, #ז,פִ ים ,ו ְעֵ ינָם ִ6נְח ֹ ֶ1ת מ,עָ מָ ה,
ו ַחֲ ,7פִים ְללַהַ ט הַ  ֶBמֶ ֹ 2 1ה #5ר#ת עַ ל#5-ר#ת י ֶחֱ ָרב,,
י#בִי 1הַ <ָ דִ ים עִ ,Aזָם ו ְס,פַת הַ ֶ0גֶב  ִ3ז ְֶר,ֹ,0
וְנִ ָCא בָ)בָק אֶ ל-אֶ ֶרץ וְנ ְִרמַ ס ! ְֶרגֶל  ָ;ַ8דִ ים,
,רקַ ב עֻ ָAם,
,לְ#1ן ְָ 6לבִים חַ ִ-ים  ָ1ם ְ3לַחֵ אֲ בַק ֹ 6ח#ת עַ ד ְ
יְלַחֲ כ, ,מָ ח ,אֶ ת ִ2יהֶ ם – ו ְאֵ ין זֵכֶר לְד#ר ְ6פִ ֵ
ירי )דָ ם
 ֶ1נָפְל ,וַ ְ5ִ-מָ ,לנֶצַח !ֵין ח#ל#ת הַ ;ִ דְ !ָר הַ @ְהֻ !ִים.
)ז י ֵ 1אֲ  ֶ1ר  ִ2תְ א ֹם י ְ ַזֵ0ק אֲ ִרי נֶאֱ דָ ִרי בַֹ 6חַ ,
צ#עֵ ד !ַ,Dח#ת >א-י ַחְ ֹ 2ז, ,בָא עַ ד-הַ ;ַ חֲ נֶה ו ְעָ מָ ד.
י ִ ָCא אֶ ת-ר ֹא #1הַ ָ-הִ יר וְזָקַ ף ַצָ,אר #הַ מְ עֻ  ָDר,
:רי ֵה מִ  ָ3 ְ1אֶ ה לְתִ פְאֶ ֶרת הָ ע ֹז הַ ;ִ ְתנַמְ נֵם –
ו ְעָ מַ ד הָ ְ
:רי ֵה ) ְ1גָה,
ִ2תְ א ֹם י ִתְ חַ !ֵט הַ ְַ 6פ#3ר ו ְ: ָ1ג הָ ְ
ו ְָתי"ו עַ ל ָ3-י"ו ְ ַ2רסָ ה מִ =ָ בִיב יִזְ ַ5עְ זַע הַ ;ִ דְ !ָר ו ַאֲ ַג ָ2יו ][...
ו ַאֲ ח,זֵי פְ ִריץ א#נִים י ָקִ יצ ,אַ ֵ ִ5
ירי אֲ י ֻ;ָ ה,
 ֶ2תַ ע ִ2תְ א ֹם י ִתְ נַעֵ ר #5ר עִ ,Aז וְגִ!#ר#5 ,ר #!ִ8ר מִ לְחָ מָ ה
ו ְעֵ ינֵיהֶ ם ! ְָרקִ ים ְ ,פנֵיהֶ ם לְהָ בִים –
ו ִידֵ יהֶ ם לַחֲ ָרב#ת!
ו ְהִ ְרעִ ימ ,אַ ִ ִ5
ירים !ְק#לָם ,ק#ל  ִB ִ1ים ְר ָבבָה,
ק#ל ֵ
ק#רעַ הַ =ְ עָ ָרה ְ ,בנַהֲ מַ ת הַ ;ִ דְ !ָר הַ #Aעֵ ף י ְתַ חֲ ֶרה,
,סְ בִיבָם נִ ְ7עָ ָרה, ,סְ בִיבָם נִזְעָ מָ ה.
הֵ ם ק ְֹראִ ים:
"אֲ נַחְ נִ 8 ,
ִ!#רים!
#5ר :חֲ ר#ן לְ ִ1עְ !,ד ו ְִרא#1ן ִלגְאֻ ָ4ה אֲ נָחְ נ!,
י ָדֵ נְ ,לבַ ,E ָ5י ָדֵ נ ,הַ חֲ זָקָ ה
אֶ תֹ6-בֶד הָ ע ֹל מֵ עַ ל ְ8א#ן ַצֵ ,
ָארנָ ָ2 ,רקָ ה...
לַחֲ ָרב#ת! ל ְָרמָ חִ ים! הִ תְ :חֲ ד !,הֵ ימִ ינ!,
עַ ל:-ף הַ  ָBמַ י ִם ו ַחֲ מָ תָ ם –
הִ נְנ ,ו ְעָ לִינ– ,
!ִסְ עָ ָרה! ]"[...
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ב .הכרת מבנה הספר
כדי להפחית את חרדות התלמידים כדאי להקדיש כמה דקות לסקירת הספר ומבנהו .מומלץ מאוד להתעכב על הנקודות
הבאות:
הכותרת :רצוי להתעכב על כותרת הספר ולהסביר ,בקווים כלליים בלבד ,את הנושא שנעסוק בו במהלך השנה.
עיצוב הכריכה :כדאי להבין כיצד הכריכה רומזת על תוכן הספר.
החלוקה הפנימית :כדאי להכיר את החלוקה הפנימית הקיימת בספר לשערים ,חלקים ופרקים .פעולה זו תסייע
בהבנת הנושא הנלמד.
העיצוב הגרפי :רצוי להתעכב עם התלמידים על העיצוב השונה המופיע בפרקי הספר )התמונה או הציור המופיעים
בצד השמאלי התחתון של הדף השמאלי( ועל הצלמיות )אייקונים( .בחלק מהכיתות ,על פי שיקול דעתם של
המורים ,כדאי להתעכב על הצלמיות ולנסות לברר יחד עם התלמידים על מה הן רומזות.
מילים מודגשות :לנוחיותם של התלמידים הודגשו במהלך הספר משפטי המפתח העיקריים .משפטים אלה
מסכמים את החומר בצורה תמציתית ויש בהם כדי לסייע בהכנת התלמידים למבחן.
קטעי המקור :קטעים אלה מדגימים את החומר המובא בפרקי הספר.
ג .הכרת תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך
כדאי מאוד לשתף את התלמידים בתכנית הלימודים שקבע משרד החינוך .לצורך כך אפשר לחלק להם בראשית השנה
דפים ערוכים המכילים את נושאי הלימוד שנקבעו ב"אשנב" ופירוט קצר שלהם .צעד זה עשוי לאפשר לתלמידים לראות
את התמונה הכוללת של הנושאים שיילמדו במהלך השנה ,ויש בו הפגנה של שקיפות וחינוך לאחריות )אחריות על קצב
הלימוד(.
ד .הכוונת התלמידים להכיר את המושגים החדשים שיילמדו כחלק משיעורי הבית
כדאי להטיל על התלמידים שיעורי בית מקדימים שבהם יתבקשו לסכם על המושגים המרכזיים בפרק ,כמו קונספציה,
כור ההיתוך וכולי .כדאי ששיעורי הבית יפנו את התלמידים לסכם מתוך מקורות חיצוניים ,מחוץ לספר הלימוד ,מתוך
מקורות שעליהם ימליצו המורים כמו מילון ,אנציקלופדיה ,מאמר וכיוצא באלה .כדאי להיזהר מהפניה כללית לאינטרנט,
שכן רמת החומרים המצויים בו אינה אחידה ועלולה לפגוע בתהליך הלימוד.
לצורך כך נדרשים התלמידים לפתח יכולות בסיסיות של שימוש מושכל באינטרנט .עליהם להבין כי השימוש במנועי
חיפוש ,בלקסיקונים ובמקורות אנציקלופדיים מהווה נקודת מוצא בלבד ולא נקודת סיום .החיפוש הראשוני מאפשר לגולש
לבקר בקישורים חיצוניים ולמצוא הפניות ,ואלה יובילו אותו למאמרים המופיעים באתרים ובכתבי עת מדעיים מוכרים,
כמו "עיונים בתקומת ישראל"" ,קתדרה"" ,יד ושם" וכולי.
ה .קטעי המקור
אפשר להשתמש בקטעי המקור המובאים בסוף כל פרק בכמה דרכים:
במהלך השיעור :לצורך הדגמת החומר הנלמד.
כשיעורי בית מקדימים :בכיתות חזקות אפשר להפנות את התלמידים לקטעי המקור כדי שילמדו את החומר
בשיטת הגילוי ,באמצעות שאלות מכוונות.
כשיעורי בית מסכמים :אפשר לתת לתלמידים שיעורי בית מסכמים ובהם שאלות העוסקות בקטעי המקור.
השימוש בקטעי המקור עשוי לסייע בהפנמת החומר באמצעות הדגמה .מומלץ מאוד להקפיד על שימוש במקורות אלה
במסגרת הלימוד ,ולו גם באופן חלקי.
ו .סיכום הפרק
בסוף כל פרק מפורטים הרעיונות והמושגים שנדונו בו .כדאי מאוד לחזור על רעיונות ומושגים אלה בתום לימוד הפרק או
להפנות את התלמידים לעיין בהם.

היי סקול ספרי הכנה איכותיים לניגשים לבחינות הבגרות
משרדנו :ת.ד  3מעלה אדומים  ,98100טל'  ,02-5905479פקס077-4246600 :
דוא"לsupport@hi-school.co.il :
בקרו באתרנוwww.hi-school.co.il :
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 .3חיבור בחנים ומבחנים
בכל אחד מפרקי הספר שאלות רבות .השאלות מנוסחות בדרגות קושי שונות והן כוללות שאלות של ידע פשוט ושאלות
מסדר גבוה.

היי סקול ספרי הכנה איכותיים לניגשים לבחינות הבגרות
משרדנו :ת.ד  3מעלה אדומים  ,98100טל'  ,02-5905479פקס077-4246600 :
דוא"לsupport@hi-school.co.il :
בקרו באתרנוwww.hi-school.co.il :

