
רקע למלחמת 
העולם השניה

תוכניות לימודים 
סדנת שילוב



תכנית הלימודים ב”סדנת שילוב” נבנתה כך שתוכל להעניק לתלמידים הכשרה בתחומים הבאים:
טיפול עצמי א.   

תקשורת בין אישית ב.   
הכשרה תעסוקתית ג.   

העשרה בתחומי עיון וידע ד.   

דוגמא לתוכנית לימודים בנושא העשרה בתחומי עיון וידע
נעשה מאמץ להעשיר את עולמם של תלמידי “סדנת שילוב” בתחומים רבים. אחד התחומים הוא “תכנית 

הטיולים”.
כל שנה, נבחר נושא בתחום ההיסטוריה של עם ישראל בעשורים האחרונים. הנושא נלמד לאורך השנה בכל 

הכיתות בבית הספר, והסיורים והטיולים השנתיים מכילים תכנים הקשורים לנושא. 
החומר הנלמד מחולק ליחידות. כל יחידה נכתבת בהתאמה לארבע רמות. בנוסף נבנים אמצעי המחשה ופעילויות 

בית ספריות מגוונות.
השנה אנו לומדים על הרקע למלחמת העולם השנייה ומצב היהודים באירופה בתקופה הזו.

מצ”ב דוגמאות ליחידה העוסקת בהכנות של היטלר למלחמת העולם השנייה ובמדיניות הפיוס.



דוגמא מתוך התוכנית המותאמת עבור תלמידים עם לקויות למידה ומשכל גבולי

ִהיְטֶלר הֹוֵפְך ִלְהיֹות ִדיְקָטטֹור

ִהיְטֶלר ָעָלה ַלִּׁשְלטֹון, ְוָהַפְך ִלְהיֹות ִּדיְקָטטֹור. 

ֶּגְרַמְנָיה ָהְיָתה ַחָּלָׁשה ּוְפגּוָעה.

ַהַּמָּצב ַהַּכְלָּכִלי ְּבֶגְרַמְנָיה ָהָיה ָקֶׁשה.

ֹלא ָהָיה ְלֶגְרַמְנָיה ֹּכַח ִלְכֹּבׁש ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות. 

ְלֶגְרַמְנָיה ְּבקֹוִׁשי ָהָיה ָצָבא. 

ִהיְטֶלר ָרָצה ֶׁשֶּגְרַמְנָיה ַּתֲחֹזר ִלְהיֹות ְמִדיָנה ֲחָזָקה – ַמֲעָצָמה.



ַהַמָצב ַהַּכְלָּכִלי ִמְׁשַתֵּפר

ַהֶּכֶסף ְּבֶגְרַמְנָיה ֹלא ָהָיה ָׁשֶוה ִּכְמַעט ְּכלּום. 

ֶּגְרַמְנָיה ָהְיָתה ַחֶּיֶבת ְלָהמֹון ְמִדינֹות ֶּכֶסף. 

ֶּגְרַמְנָיה ֹלא ָיְכָלה ְלַקֵּבל ִמְּמִדינֹות ֲאֵחרֹות ׁשּום ָדָבר ְּבֶכֶסף. 

ִלְפֵני ְׁשִהיְטֶלר ִנְבַחר, ְּבֶגְרַמְנָיה ָהָיה ׁשּוק ָחְפִׁשי. ָּכל ָאָדם 
ָיֹכל ְלַהְחִליט ָמה ַלֲעׂשֹות ּוְבֵאיֶזה ְמִחיר ִלְמֹּכר. 

ַהֶּמְמָׁשָלה ַהָּנאִצית ֹלא ֶהֱאִמיָנה ְּבׁשּוק ָחְפִׁשי. ִהיא הֹוִדיָעה 
ַלּמֹוְכִרים ְּבֵאיֶזה ְמִחיר ֵהם ְיכֹוִלים ִלְמֹּכר ְּדָבִרים.

ָּכָכה ֹלא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ִאיְנְפַלְצָיה. ַהֶּמְמָׁשָלה ַמְחִליָטה ַּכָּמה 
ַיֲעֶלה אֹוֵכל ְוֶזהּו. 

ַהֶּמְמָׁשָלה ֵהִקיָמה ִמְפָעִלים ִמֶּׁשָּלּה, ְוֶהֱעִסיָקה ָּבֶהם ֻמְבָטִלים. 
ְלפֹוֲעִלים ִהיא ָנְתָנה ִזּכּוי ְלִפי ַּכּמּות ָהֲעבֹוָדה ֶׁשֵהם ָעׂשּו.  ִאי 

ֶאְפָׁשר ָהָיה ַלֲחֹסְך ֶאת ָהִזיּכּוִּים ָהֵאֶּלה, ְוָלֵכן ַהּפֹוֲעִלים ָקנּו 
ִעם ַהִּזּכּוי ְּדָבִרים. ָלֲאָנִׁשים ָהָיה אֹוֵכל ְוֵהם ָהיּו ְמֻרִּצים יֹוֵתר.



ִהיְטֶלר ֵמֵפר ֶאת ֶהְסֵּכִמי ֵוְרָסאי

ְּכֵדי ִלְהיֹות ַמֲעָצָמה ָצִריְך ֶּכֶסף, ְוָצִריְך ָצָבא.  

ְלֶגְרַמְנָיה ָהָיה ָאסּור ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהָּצָבא  ִּבְגַלל ֶהְסֵּכִמי 
ֵוְרָסאי. 

ִהיְטֶלר ָׂשַנא ֶאת ֶהְסֵּכִמי ֵוְרָסאי. הּוא הֹוִדיַע ֶׁשֶּגְרַמְנָיה ֹלא 
ְמַכֶּבֶדת ֶאת ֶהְסֵּכִמי ֵוְרָסאי. הּוא הֹוִדיַע ֶׁשֶּגְרַמְנָיה ָּתִקים 

ָצָבא.

  

ְּבִריַטְנָיה ּוְׁשַאר ְמִדינֹות ֵאירֹוָּפה ְקָצת ִנְבֲהלּו.

ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ָמה ִהיְטֶלר רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות. 

ֻּכָּלם ָּפֲחדּו ִמִּמְלָחָמה. ְלַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ֹּכַח ְלִמְלָחָמה. ֵהם 
ֶהְחִליטּו ְלַחּכֹות ְוִלְראֹות ָמה ַלֲעׂשֹות.

ִהיְטֶלר ֵהִבין ֶׁשַהְּמִדינֹות ְּבֵאירֹוָּפה ּפֹוֲחדֹות ְוֹלא רֹוצֹות 
ִמְלָחָמה. 

הּוא ֵּכן ָרָצה ִמְלָחָמה. 

הּוא ָחַׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּפַחד ֶׁשל ְמִדינֹות ֵאירֹוָּפה 
ְלטֹוַבת ֶּגְרַמְנָיה.



ִהיְטֶלר ְמַנֶסה ְלִהְׁשַתֵלט ַעל ְׁשַטִחים

ְלֶגְרַמְנָיה ָהְיָתה ְּבָעָיה - ְלֶגְרַמְנָיה ֹלא ָהָיה ֶּכֶסף ִלְקנֹות 
ְּדָבִרים. 

ֶּגְרַמְנָיה ָיְכָלה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַרק ְּבָמה ֶׁשִהיא ִיְּצָרה ְּבַעְצָמּה. 
ֶּגְרַמְנָיה ִוְּתָרה ַעל ְׁשָטִחים. ֶּגְרַמְנָיה ָהְיָתה ְקַטָּנה. ְלֶגְרַמְנָיה 

ֹלא ִנְׁשֲארּו ַמְסִּפיק ֹחָמִרים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָצָבא ְּגדֹול.

ֶּגְרַמְנָיה ָהְיָתה ְצִריָכה עֹוד ֲאָדָמה ְּכֵדי ְלָהִקים ָצָבא. ֲאָבל ֹלא 
ָהָיה ָלּה ַמְסִּפיק ָצָבא ְּכֵדי ִלְכֹּבׁש ֲאָדָמה. 

ִהיְטֶלר ָחַׁשב ָמה ַלֲעׂשֹות. הּוא ָאַמר ֶׁשְּיַנֶּסה ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל 
ֲאָדמֹות ְּבִלי ִמְלָחָמה. 



ֶחֶבל ָהַסאר.

ְּבֶהְסֵּכם ֵוְרָסאי ָהיּו ֲאזֹוִרים ֶׁשל ֶּגְרַמְנָיה ֶׁשָהְפכּו ִלְׁשָטִחים 
ֶׁשֹּלא ַׁשָּיִכים ְלַאף ְמִדיָנה. ֶאָחד ֵמָהֲאזֹוִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ֶחֶבל 

ָהַסאר.

ְּבֶחֶבל ָהַסאר ָהיּו ִמְכרֹות ָּבֶהם ָהיּו ַמָּתכֹות. 

ַמָּתכֹות ַיַעְזרּו ַלֶּגְרָמִנים ְלַיֵּצר ִצּיּוד ַלָּצָבא. 

ֶחֶבל ָהַסאר ָהָיה ֵּבין ֶּגְרַמְנָיה ְלָצְרַפת.  

ָהֲאָנִׁשים ְּבֶחֶבל ָהַסאר ָהיּו ְצִריִכים ְלַהְחִליט ְלֵאיזֹו ְמִדיָנה 
ְלִהְצָטֵרף. ִּבְׁשִביל ֶזה ָעׂשּו ִמְׁשָאל ִעם -  ַׁשֲאלּו ָּכל ָאָדם ְלִמי 

הּוא רֹוֶצה ְלִהְצָטֵרף. 

ַהָּנאִצים ִהְפִחידּו ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ֶחֶבל ָהַסאר. 

ֵהם ִאְּימּו ִלְפֹגַע ְּבִמי ֶׁשֹּלא ַיְצִּביַע ְלִהְצָטֵרף ְלֶגְרַמְנָיה. ֹרב 
ּתֹוָׁשֵבי ֶחֶבל ָהַסאר ֶהְחִליטּו ְלִהְצָטֵרף ְלֶגְרַמְנָיה. ֶּגְרַמְנָיה 

ָּגְדָלה, ְוִהְרִויָחה ִמְכרֹות ּוַמָּתכֹות.



ֶחֶבל ָהַרְיין

ַאֲחֵרי ָׁשָנה ַהֶּגְרָמִנים ֶהְחִליטּו ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ֶׁשַטח נֹוָסף ְלַיד 
ָצְרַפת – ֶחֶבל ָהַרְיין.

ֵהם ָרצּו ִלְבֹּדק ָמה ַהָּצְרָפִתים ַיֲעׂשּו. 

ַהָּצָבא ַהֶּגְרָמִני ָהָיה ֲעַדִין ַחָּלׁש. הּוא ֹלא ָהָיה ָיֹכל ְלִהָּלֵחם 
ַּבָּצָבא ַהָּצְרָפִתי. ֲאָבל ִהיְטֶלר ִהְרִּגיׁש ֶׁשֻּכָּלם ּפֹוֲחִדים 

ִמִּמְלָחָמה. 

ִהיְטֶלר ָחַׁשב ֶׁשִאם הּוא ִיְפֹלׁש ְלֶחֶבל ָהַרְיין ַהָּצְרָפִתים ְיַוְּתרּו 
ְוֹלא ִיָּלֲחמּו. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ָמה ֶׁשָּקָרה.

ַהֶּגְרָמִנים ָּפְלׁשּו ְלֶחֶבל ָהַרְיין. 

ִהיְטֶלר ִחָּכה ִלְראֹות ָמה ַהָּצְרָפִתים ַיֲעׂשּו. 

הּוא ָאַמר ֶׁשֶּזה ָהָיה ַהּיֹום ֲהִכי ַמְפִחיד ְּבַחִּיים ֶׁשּלֹו. הּוא ָיַדע 
ֶׁשִאם ַהָּצְרָפִתים ִיָּלֲחמּו ּבֹו, ֵאין ִסּכּוי ְלֶגְרַמְנָיה ִלְכֹּבׁש עֹוד 

ֲאָרצֹות. 

ֲאָבל ַהָּצְרָפִתים ִנְכְנעּו. ֵהם ֶהֱעִדיפּו ְלַוֵּתר ְלֶגְרָמִנים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִּתְהֶיה ִמְלָחָמה.

ִהיְטֶלר ֵהִבין ֶׁשֻּכָּלם ְמַפֲחִדים ִמִּמְלָחָמה. ָלֵכן הּוא ָיֹכל 
ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ֹלא ִמְלָחָמה ַמָּמׁש. 



ְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס

ָלָּמה ַהָּצְרָפִתים ִוְּתרּו?

ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַלִּסָּבה ְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס. 

ֵהם ְמאֹוד ָּפֲחדּו ִמִּמְלָחָמה ְּגדֹוָלה. ֵהם ָזְכרּו ֶׁשִּמְלָחָמה ֶזה 
ָקֶׁשה.  

ֵהם ַּגם ְקָצת ֵהִבינּו ֶאת ִהיְטֶלר ְוֶגְרַמְנָיה. ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ֶהְסֵּכם ֵוְרָסאי ֹלא הֹוֵגן.  

ֵהם ֶהְחִליטּו ְלִהְתַּפֵּיס  ִעם ִהיְטֶלר ּוְלַוֵּתר לֹו.  

ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשִאם ַיַעְזרּו ַלִהיְטֶלר ְלַקֵּבל ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְּבִלי 
ִמְלָחָמה, ִיָּׁשֵאר ָׁשלֹום. 

ֵהם ָטעּו! 

ִהיְטֶלר ֹלא ָרָצה ָׁשלֹום. הּוא ָרָצה ִמְלָחָמה.

הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהָּצָבא ֶׁשּלֹו 
ִלְקַראת ַהִּמְלָחָמה.

ַּגם ְׁשַאר ַהְּמִדינֹות ְּבֵאירֹוָּפה ַנֲהגּו ִּבְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס.



אֹוְסְטִרָיה

ִהיְטֶלר ָחַׁשב ֵאיֶזה ֲאָרצֹות נֹוָספֹות הּוא ָיֹכל ְלָצֵרף ְלֶגְרַמְנָיה 
ְּבִלי ִמְלָחָמה.

ַאֲחֵרי ָׁשָנה ַהָּצָבא ַהֶּגְרָמִני ָּכַבׁש ֶאת אֹוְסְטִרָּיה. ְּבאֹוְסְטִרָּיה 
ָהיּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ֶּגְרָמִנים, ְוַהְרֵּבה ָנאִצים.

ֵהם ָׂשְמחּו ְמאֹוד ֶׁשאֹוְסְטִרָּיה ָהְפָכה ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמֶּגְרַמְנָיה.  

ַּבְּתמּוָנה רֹוִאים ֶאת ַהַחָּיִלים ַהֶּגְרָמִנִיים ִנְכָנִסים ְלאֹוְסְטִרָּיה. 
ַהּתֹוָׁשִבים עֹוְמִדים ְּבַצד ּוְׂשֵמִחים. 



ֻחִּקים ֶנֶגד ְיהּוִדים

ְּבֶגְרַמְנָיה ִהיְטֶלר ָקַבע ֻחִּקים ֶנֶגד ְיהּוִדים. 

ַלְּיהּוִדים ְּבֶגְרַמְנָיה ָהָיה ָקֶׁשה. 

ְּבָכל ְמִדיָנה ֶׁשִהְצָטְרָפה ְלֶגְרַמְנָיה ַהְּיהּוִדים ִהְתִחילּו ִלְסֹּבל.  

ָּכל ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה ֹלא ִהְסִּפיקּו ְלִהיְטֶלר.

הּוא ָהָיה ָצִריְך ַהְרֵּבה ֲאָדָמה ְוַהְרֵּבה ֹחָמִרים ְּכֵדי ִלְבנֹות ָצָבא 
ָגדֹול.

הּוא ָּבָנה ָהמֹון ְמטֹוִסים ְוַטְנִקים.

הּוא ָרָצה ִלְבנֹות עֹוד, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהָּלֵחם ִּבְׁשָאר ַהְּמִדינֹות.



ֶחֶבל ַהסֹוֶדִטים

ִהיְטֶלר ִּתְכֵנן ִלְכֹּבׁש ַּגם ֶאת ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ּופֹוִלין. 

ֵּבין ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ְלֶגְרַמְנָיה ָהָיה ֵאזֹור ֶׁשִּנְקָרא ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים. 

ְּבֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים ָּגרּו ְׁשלֹוָׁשה ִמְּליֹון ֶּגְרָמִנים. 

ִהיְטֶלר ִנְפַּגׁש ִעם ֹראׁש ֶמְמֶׁשֶלת ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיֵּתן 
ְלֶגְרַמְנָיה ֶאת ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים. 

ָהֵצ’ִכים ֹלא ִהְסִּכימּו. 

ִהיְטֶלר ִאֵּים ִלְכֹּבׁש ֶאת ָּכל ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ִאם ֹלא ִיְּתנּו לֹו ֶאת 
ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים. 

ְלֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ָהְיָתה ְּבִרית ֲהַגָּנה ִעם ְּבִריַטְנָיה. 

ִאם ִהיְטֶלר ִיְכֹּבׁש ֶאת ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה ְּבִריַטְנָיה ִּתְהֶיה ַחֶּיֶבת 
ְלִהָּלֵחם ְּבֶגְרַמְנָיה. 



ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין 

ַהְּבִריִטים ָּדֲאגּו ְמאֹוד. 

ֵהם ַמָּמׁש ֹלא ָרצּו ִמְלָחָמה. 

ְלֹראׁש ֶמְמֶׁשֶלת ְּבִריַטְנָיה ָקְראּו ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין. 

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ִנָּסה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהֵצ’ִכים ְלַוֵּתר ַעל ֶחֶבל 
ָהסֹוֵדִטים.

ָהֵצ’ִכים ֹלא ִהְסִּכימּו. 

ִהיְטֶלר ָאַמר ֶׁשּתֹוְך ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ָהֵצ’ִכים ִיְּתנּו לֹו ֶאת 
ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים.

ִהיְטֶלר ָאַמר ֶׁשִאם ֹלא, ָאז הּוא ִיְפַתח ְּבִמְלָחָמה. 



ועידת ִמיְנֶכן

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ָּפַחד ְמאֹוד.  

הּוא ְמאֹוד ֹלא ָרָצה ִמְלָחָמה.  

הּוא ָקָרא ַלַּמְנִהיִגים ֶׁשל ַּכָּמה ְמִדינֹות ִלְוִעיָדה ְּבִמיְנֶכן 
ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה. 

הּוא ֹלא ִהְזִמין ֶאת ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה. 

ַּבְּוִעיָדה ֶהְחִליטּו ֶׁשֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים ַיֲעֹבר ְלֶגְרַמְנָיה. ִּבְתמּוָרה 
ִהיְטֶלר ִהְבִטיַח ֶׁשהּוא רֹוֶצה ָׁשלֹום. 

הּוא ָאַמר ֶׁשִאם ִיְהֶיה לֹו ְּבָעיֹות, הּוא ִיְתַיֵעץ ָּתִמיד ִעם 
ָהַאְנְּגִלים ְוַהָּצְרָפִתים.  

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ֶהְחִליט ֹלא ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבָמה ֶׁשָהֵצ’ִכים רֹוִצים.  
ָלֶצ’ִכים ֹלא ָהְיָתה ְּבֵרָרה. 

ֵהם ָנְתנּו ֶאת ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים ְלִהיְטֶלר. 

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ֹלא ִהְזִמין ֶאת ָהרּוִסים ַלְּוִעיָדה, ְוָהרּוִסים ָּכֲעסּו.

ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשַהְּבִריִטים ְמַנִּסים ִלְפֹגַע ָּבֶהם. 



 ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ֶהֱאִמין ְלִהיְטֶלר. 

הּוא ָחַזר ִלְבִריַטְנָיה  ַּבָּמטֹוס.  

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ָיַרד ֵמַהָּמטֹוס, ּוְבָידֹו ָהְיָתה ִמְּטִרָּיה ְׁשחֹוָרה. 
הּוא ָאַמר ְנאּום ָלֻאָּמה ַהְּבִריִטית. הּוא ִהְסִּביר ְלֻכָּלם ֶׁשהּוא 

ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. 

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ַהְּנאּום ָׂשְמחּו ְמאֹוד. ֵהם ֶהֱאִמינּו 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ֵהם ָטעּו. 



צ’רציל ֶנֶגד ְמִדיִניֹות ַהִּפיּוס

ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמין ַלִהיְטֶלר, ִנְקָרא ֵצ’ְרִצ’יל. 
ֵצ’ְרִצ’יל ָהָיה ַׂשר ַהּמֹוָׁשבֹות ַּבְּמֹאָרעֹות תרפ”א, ְוַאַחר ָּכְך ַׂשר 

ַהָּצָבא ֶׁשל ְּבִריַטְנָיה.

ַּבָּׁשִנים ָהֵאֶּלה הּוא ִּבְכָלל ֹלא ָהָיה ַׂשר. 

ֵצ’ְרִצ’יל ִהְזִהיר ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ַהְּבִריִטים ִמְּפֵני ִהיְטֶלר. 

הּוא ָאַמר ֶׁשַהֶּגְרָמִנים ְמַיְּצִרים ַהְרֵּבה ֶנֶׁשק. 

הּוא ָאַמר ֶׁשַהֶּגְרָמִנים רֹוִצים ְלִהָּלֵחם ִּבְבִריַטְנָיה. 

הּוא ָאַמר ֶׁשְּבִריַטְנָיה ְצִריָכה ְלִהְתּכֹוֵנן.  

ֵצ’ְרִצ’יל ָּכַעס ַעל ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין. הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֵּצ'ְמֵּבְרָלִיין 
ָּגַרם ֶׁשְּבִריַטְנָיה ַּתְפִסיד ַלֶּגְרָמִנים. 



ְּפִליָׁשה ְלֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה

ְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס ָהְיָתה ָטעּות. 

ֲחִצי ָׁשָנה ַאֲחֵרי ְוִעיַדת ִמיְנֶכן ַהֶּגְרָמִנים ֵהֵפרּו ֶאת ָמה 
ֶׁשִהְבִטיחּו. ֵהם ָּפְלׁשּו ִלְׁשָאר ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה.  

ַהְּבִריִטים ֵהִבינּו ֶׁשהֹוֶלֶכת ִלְהיֹות ִמְלָחָמה. ֵהם ִהְתִחילּו ְלַיֵּצר 
ַהְרֵּבה ְּכֵלי ֶנֶׁשק. 

ֵּביְנַתִים ְלִהיְטֶלר ְּכָבר ָהָיה ָצָבא ֲעָנק. 

ְּכֶׁשַהְּבִריִטים ֵהִבינּו ֶׁשִתְהֶיה ִמְלָחָמה ָהָיה ְּכָבר ְמאּוָחר. 



ּפֹוִלין

ִהיְטֶלר ָרָצה ְלַהִּׂשיג עֹוד  ֶאֶרץ. 

הּוא ָּפָנה ָלרּוִסים. 

ָהרּוִסים ָּכֲעסּו ַעל ַהְּבִריִטים. 

ִהיְטֶלר ָעָׂשה ִעם ָהרּוִסים ֶהְסֵּכם סֹוִדי. ַּבֶהְסֵּכם ֵהם ֶהְחִליטּו 
ִלְכֹּבׁש ְּבַיַחד ֶאת ּפֹוִלין. ּפֹוִלין ָהְיָתה ָּבֶאְמַצע ֵּבין רּוְסָיה 

ְלֶגְרַמְנָיה. 

ָהרּוִסים ְוַהֶּגְרָמִנים ֶהְחִליטּו ְלַחֵּלק ֶאת ּפֹוִלין. ֵחִצי ֶאָחד 
ָהרּוִסים ִיְקחּו. ֵחִצי ְׁשֵני ַהֶּגְרָמִנים ִיְקחּו. 

ַּבְּתמּוָנה רֹוִאים ֶאת ַהַּמְנִהיִגים ָהרּוִסים חֹוְתִמים ַעל ַהֶהְסֵּכם. 

 

ַהֶּגְרָמִנים ְוָהרּוִסים ָּכְבׁשּו ַמֵהר ְמאֹוד ֶאת ּפֹוִלין.



ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְׁשִנָיה ַמְתִחיָלה

ַהָצָבא ֶׁשל ַהֶגְרָמִנים ְוָהרּוִסים ָהָיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָחָזק ֵמַהָצָבא 
ַהּפֹוָלִני.

ַלֶּגְרָמִנים ְוָלרּוִסים ָהָיה ֶנֶׁשק ִמְתַקֵּדם ְּכמֹו ַטְנִקים. 

ַלָּצָבא ַהּפֹוָלִני ָהיּו ַרק סּוִסים.  

ּתֹוְך ֹחֶדׁש ֵהם ָּכְבׁשּו ֶאת ָּכל ּפֹוִלין. 

זֹו ָהְיָתה ַהְתָחַלת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְׁשִנָיה.



כחלק מתכנית הלימודים אפשר להשתמש בעזרים נוספים-
∙	תערוכה עם הפעלות הממחישה את הנושאים ביחידה

∙	סרטון של נאום צ’מברליין לאחר הסכם מינכן
∙	תמונות היסטוריות בנושא- נשלחו במייל לכלל המורים

∙	מפה של גדילת גרמניה- מודגמת באמצעות שקפים המראים את הגידול ההדרגתי בשטחי גרמניה. 



דוגמא מתוך התוכנית המותאמת עבור תלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

ִהיְטֶלר ָרָצה ַלֲהֹפְך ֶאת ֶּגְרַמְנָיה ְלַמֲעָצָמה – ְמִדיָנה ֲחׁשּוָבה.

ִהיְטֶלר ָרָצה ָצָבא ְּגדֹול.

ִהיְטֶלר ָּכַעס ַעל ֶהְסֵּכם ֵוְרָסאי.

ִהיְטֶלר הֹוִדיַע ֶׁשהּוא ֹלא ְמַכֵּבד ֶאת ֶהְסֵּכם ֵוְרָסאי.



ִהיְטֶלר ִהְתִחיל ְלָהִקים ָצָבא ִּבְׁשִביל ִמְלָחָמה.

ִהיְטֶלר ָהָיה ָצִריְך ַהְרֵּבה ֹחָמִרים ִּבְׁשִביל ְלָהִקים ָצָבא.

ְּבֶגְרַמְנָיה ֹלא ָהָיה ַמְסִּפיק ֹחָמִרים.

ִהיְטֶלר ֶהְחִליט ְלהֹוִסיף ְלֶגְרַמְנָיה עֹוד ֲאָדמֹות.



ִהיְטֶלר ָרָצה ִמְלָחָמה.

ַהָּצְרָפִתים ְוַהְּבִריִטים ָּפֲחדּו ִמִּמְלָחָמה.

ַהָּצְרָפִתים ְוַהְּבִריִטים ִנּסּו ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ַהֶּגְרָמִנים.

ָלָרצֹון ַהֶּזה קֹוְרִאים ְמִדיִנּיּות ַהִּפּיּוס.



ַהָּצְרָפִתים ֹלא ִהְפִריעּו ְלִהיְטֶלר ְּכֵדי ְלַפֵּיס אֹותֹו.

ִהיְטֶלר ֵצֵרף ְלֶגְרַמְנָיה ֶאת אֹוְסְטִרָּיה.

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ִנָּסה ְלַפֵּיס ֶאת ִהיְטֶלר.



ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ֶהְחִליט ֶׁשִּיְּתנּו ְלֶגְרָמִנים ֶאת ֶחֶבל ָהסֹוֵדִטים 
ֶׁשְּבֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה.

ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ָחַׁשב ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום.



ֵצ’ְמֵּבְרָלִיין ָטָעה.

ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָנה ִהיְטֶלר ָּכַבׁש ֶאת ָּכל ֵצ’ֶכְּסלֹוֵבְקָיה.

ָהרּוִסים ְוִהיְטֶלר ָּכְבׁשּו ֶאת ּפֹוִלין.

ִהְתִחיָלה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה.

ניתן להשתמש בעזרים הנוספים הנלווים לתוכנית טיולים.



דוגמא מתוך התוכנית המותאמת עבור תלמידים עם מוגבלות שכלית קלה- בינונית.

ִהיְטֶלר ָרָצה ִמְלָחָמה.



ַהָּצְרָפִתים ְוַהְּבִריִטים ָּפֲחדּו 
ִמִּמְלָחָמה.



ַהָּצְרָפִתים ְוַהְּבִריִטים ִנּסּו ְלִהְתַּפֵּיס 
ִעם ַהֶּגְרָמִנים.                     

ֵהם ָנְתנּו ְלֶגְרָמִנים ָּכל ָמה ֶׁשָרצּו.     



ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשֶּזה ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום.

ֵהם ָטעּו – ֶזה ָעָׂשה ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה.



ָהרּוִסים ְוִהיְטֶלר ָּכְבׁשּו ֶאת ּפֹוִלין.



ִהיְטֶלר ָׂשָנא ֶאת ַהְיהּוִדים.

הּוא ָּכַבׁש ַהְרֵּבה ְמִדינֹות.

ְּבָכל ְמִדיָנה ֶׁשהּוא ָּכַבׁש- הּוא ָעָׂשה 
חּוִקים ֶנֶגד ַהְיהּוִדים.



ִהְתִחיָלה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה.

עזרים נוספים רלבנטיים- ביקור בתערוכה ושימוש בתמונות ההיסטוריות


