
 

 

 ?המנהיגים או הנסיבות -מי מעצב את פני ההיסטוריה 

 

ניתן הפעילות תעבור בקבוצת וואטסאפ קבוצתית שתיפתח לקראת הפעילות.  הערה:

להעביר את הפעולה גם בשיחת וידאו של וואטסאפ ואז נעביר כל פעם את הפעולה 

 )כפי שהיינו מחלקים את תתי הקבוצות(.   לשלוש.ה חניכים.ות

 כמובן שהדרך הכי טובה זה לפתוח שיחה בזום עם כל החניכים.ות. 

 

 פירוק ראשונה:מתודה 

גרפים המתארים שני גורמים לאותו אירוע נשלח לחניכים.ות שלוש תמונות עם שלוש ה

״מהו לדעתך להסתכל על התמונות בצורה אישית ולחשוב:  נבקש מהחניכים.ות(. ים)נספח

הגורם המשפיע יותר, הגורם האנושי או אולי הנסיבות?״ למשל, האם הרצל היה זה שהוביל 

)במידה ואנחנו עושים  ? יהודיםהרוצים ברעת הלהקמת מדינה ליהודים, או שאולי היו אלה 

 כהודעה קולית(.  את הפעולה בקבוצת הוואטסאפ רצוי להקליט את ההודעה

 

  :ציוד |תמונות של גרפים: מי מעצב את ההיסטוריה המנהיגים או הנסיבות נספחים: | דק' 10  זמן:

   | ללא

 

 דיון בשאלה : שלישיתמתודה 

 נקודות לדיון:

מה לדעתכם השפיע יותר בכל אחד מהאירועים ההיסטוריים שהרגע ראיתם?  •

סטוריה, אנשים פרטיים או צירוף של יובאופן כללי, מה לדעתכם משנה את פני הה

 ?נסיבות

 ?מה ההבדל לדעתכם בין מנהיגים ובין אנשים פרטיים •

מהו המחיר שנשלם אם תמיד נסביר את האירועים כ"צירוף של נסיבות"? למה בכל  •

 ?זאת חשוב להכיר בנסיבות ההיסטוריות

נחנו עושים חשוב כמובן לא להעלות את כל השאלות במקביל, כמו שא  למדריך.ה: ההער

 בדיון בפעולה פרונטלית... בכל פעם נוסיף עוד שאלה ונצלול לעומק הדיון. 

נקודות למחשבה עבור המדריך, על מנת לקדם את הדיון: אם  : כ.הלמדרי נוספות  הערות

תמיד נפיל את האחראיות על הנסיבות, אנו עלולים להיכנע לאדישות קיומית, ולעולם לא 

ננסה לשנות את עולמנו או לפעול כלל. מצד שני, חשוב גם להכיר את הנסיבות לדברים כדי 



 

 

ל הפועל בידי היטלר לבדו, אלא השואה למשל, לא הוצאה א  –להבין את התמונה הרחבה 

באמצעות אלפי חיילים וקצינים, ומיליונים של "צופים מהצד". אם נתלה את האחריות 

לשואה במנהיגים הנאציים לבדם, למעשה "ננער" מאחראיות את כל שאר השותפים 

 .)האקטיביים והפאסיביים( במעשה

 

  ללא |  ציוד: |ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

 השראה : שלישיתמתודה 

, נספח(  -)נשלח לחניכים.ות את הנאום בתמונה  1994קוראים יחד את נאומו של רבין משנת  

המנהיגים או הנסיבות?" מזמינים את  –העונה על השאלה "מי מעצב את פני ההיסטוריה 

  .החניכים להגיב לנאום ולהביע דעתם על הנאמר בו

 .לשאול את החניכים מי מהם מכיר או שמע על הנאוםחשוב לפני שמקריאים את הנאום 

במידה והפעולה מתקיימת בקבוצת הוואטסאפ רצוי להקליט את  הערה למדריכ.ה:

 ההקראה של הנאום. 

חשוב לעורר דיון, לעודד את החניכים לחשוב, לדבר  :נקודות חשובות להצלחת הפעילות

 .לפעילות, ולגבש עמדה בנוגע לשאלה המרכזיתולהביע דעה. חשוב מאוד להתכונן היטב 

 

  | ללא  ציוד: | 1994נאום רבין,  נספחים: | דק' 10  זמן:

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 


