בס"ד תשע"ד

תכנית חמ"ד ועד
מחוון להגשת הראיון
להלן הנחיות לאופן הגשת הראיון:
המטלה תיכתב בגופן  Davidגודל  ,12רווח שורה וחצי.
כותרות המשנה תיכתבנה באותו גופן אך באופן מודגש.

מבנה המטלה:
 .1עמוד שער -להלן דוגמא:

תכנית חמ"ד ועד
לימודי היסטוריה בחמ"ד
(כותרת עליונה בגופן  , Davidממרוכז ,מודגש,
בגודל )18
תאריך:
שם איש העדות ומקום מוצאו (עדיף עיר -ארץ)-
לדוג' :חיים הכט  -הונגריה
מגישות:
מדרשיית אמי"ת קמה ירוחם
המורה :ענבר ינאי
תאריך:

 .2מבוא:
הצגת שם איש העדות ופרטיו האישיים.
תיאור תהליך האיתור של איש העדות ויצירת הקשר עימו.
צירוף תמונה שלו.
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 .3תמליל גוף הראיון:
התמליל יכלול את החלקים הבאים:
שם איש העדות+שם משפחה
שם פרטי ומשפחה קודם (אם יש)
שם ההורים
שם עיר/עיירה /כפר וארץ מוצא
שנת לידה
ספר על ילדותך (משפחה ,חגים ,חברים)
היכן היית בעת הכיבוש הנאצי?
כיצד עברו עליך שנות המלחמה?
ספר על אירוע מסוים שקרה לך במהלךהמלחמה
כיצד עברו בני משפחתך את המלחמה?
היכן היית כאשר הסתיימה המלחמה?
מה עשית בתקופה הראשונה עם סיום המלחמה?
איך ומתי עלית לארץ?
מה היה חלקך בתקומת מדינת ישראל ועם ישראל?
 .4א" .הדים לעדות" -יומן אישי -רפלקציה מיד לאחר סיום הראיון
ענו על השאלות הבאות בתוך פיסקה ( :כל אחת עונה בנפרד)
יש לענות על השאלות מיד לאחר סיום הראיון:


איך הרגשתי במהלך הראיון?



מה היה החלק המרגש ביותר במהלך הראיון?



האם היה חלק מביך במהלך הראיון .תארי.



ממה חששת לקראת הראיון? מדוע?



אם היית עורכת שוב את הראיון ,מה היית משנה?



מהו הדבר החדש שלמדת על ניצולי שואה בעקבות המפגש עם העד?

ב .שאלות לסיכום והתבוננות בתהליך כולו (גם אישי)


נסי לסכם בפסקה אחת את תהליך העבודה על הראיון מנקודת מבטך.



ההכנה לראיון -מה קיבלת ממנה ומה חסר לך?



איך הייתה עבודת הצוות שלכם? האם את מרגישה שבאת לידי ביטוי בצורה
טובה בעבודת הצוות?



אילו שאלות התעוררו בך בעקבות הראיון?



מה דעתך על לימוד היסטוריה בעזרת עריכת ראיון שכזה?



מה את לוקחת איתך מהראיון לחיים?



מחשבות ,תובנות או שאלות נוספות...

צירוף תמונה של איש העדות יחד איתכן.
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הראיון נבדק על ידי ונשלח למשרד החינוך לאחר חופשת הפסח.
מחוון להערכת ראיון:
קריטריונים

ניקוד 10 -נקודות

המרכיב
 .1מבנה וניסוח
העדות/הראיון

הראיון כולל התייחסות
לכל חיי הרצף הכרונולוגי
של חיי העד .הראיון מנוסח
בצורה בהירה.

 5נקודות

 .2רפלקציה אישית

הרפלקציה משקפת
התייחסות משמעותית על
התהליך.

 3נקודות

 .3עיצוב

העבודה הוגשה בצורה
אסתטית וקריאה .מוקלדת
כראוי.

 2נקודות

ניתן לפנות אלי בכל שאלה.
בהצלחה! ענבר

