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פתח -דבר
בס"ד ,אדר תשע"ב ,מרץ 2102

לקוראי החוברת ,שלום רב,

בחודש תשרי תשס"ה ,אוקטובר  ,2112הוצאתי לאור בפעם הראשונה חוברת
מידע על אתרי האינטרנט העוסקים בנושאי שואה.
עתה ,לאחר חלוף השנים ,כאשר נוספו אתרים רבים ברשת ,החלטתי לערוך
חוברת חדשה ועדכנית.
החוברת ערוכה על-פי קטגוריות של נושאים .לדעתי ,עריכה מעין זו מקילה על
הקוראים למצוא ביתר קלות את הנושא שהם מעוניינים למצוא.
לא הבאתי בחוברת את הערכים הרבים העוסקים בשואה ונמצאים
ב"ויקיפדיה"  -האנציקלופדיה של הרשת .הקלידו את מבוקשכם בלשונית
"חיפוש" ותמצאו מידע בסיסי הדרוש לכם.
לא ציינתי בחוברת אתרים ,שעל-פי דעתי מספקים מידע דל מאד.
עליכם לזכור ,שכתובות האתרים בחוברת זו ,מעודכנות ליום כתיבת החוברת.
באם יתברר לכם ,שהשמטתי אתר חשוב או יש לכם הערות והארות לגבי
החוברת ,אשמח לקבל תגובותיכם.

עורך החוברת
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בדרכונו הגרמני של סבי
ליאופולד (יהודה) מישל ז"ל
הוטבעה האות ( Jיהודי).
תאריך1.11..1 :
סמוך ל"ליל הבדולח" בגרמניה.

מטס חיל האוויר הישראלי
מעל אושוויץ-בירקנאו
מסר המטס :הגרמנים לא הצליחו
בהשמדת עמנו.
עם ישראל חי וקיים.

מוסדות העוסקים בשואה
• המכון ללימודי השואה ע"ש ח.אייבשיץ" חיפהhttp://www.shoa.org.il :
• "יד ושם"  -ירושליםhttp://www.yadvashem.org/hp_he.htm :
• מוזיאון "בית לוחמי הגטאות"/http://www.gfh.org.il :
• "משואה" בקיבוץ תל-יצחקhttp://www.massuah.org.il :
• "מורשת" -בית העדות ע"ש מרדכי אנילביץ בגבעת חביבה:

http://www.moreshet.org

• "בית טרזין"http://www.bterezin.org.il :
• "בית העדות"  -ניר גליםhttp://www.beit-haedut.org.il :
• "מוזיאון יד מרדכי" – משואה לתקומהhttp://www.y-m-museum.co.il :
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http://zachor.michlalah.edu : מכללת ירושלים לבנות-  אתר השואה-"• "זכור
http://www.ganzach.org.il :"• "גנזך קידוש השם
http://www.shemolam.org.il :"• "שם עולם
:• מוזיאון ליהדות הדוברת הונגרית בצפת
http://www.zimmer.co.il/galil.asp?site_id=1836
:מיכאל-• שמירת זיכרון השואה – אתרו של גדעון רפאל בן
http://gideonbe6.blogspot.com
http://www.wiesenthal.com :]• מכון ויזנטל [באנגלית
:• "קטלוג פרסומים" – שואה ותקומה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
Ricuz_HashoahVehaketuma.htm

תכנים והיסטוריה של השואה
:• לוח תאריכים היסטוריים של השואה
http://translate.google.co.il/translate?hl=iw&langpair=en%7Ciw&u=http:/
/www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/timeline.html
:1491-14.. • לוח אירועים
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/shoa0038.htm
:]] [באנגלית1[ • לוח תאריכים היסטורי
http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/timeline.html
]] [באנגלית2[ • לוח תאריכים היסטורי
http://www.holocaustchronicle.org/Index.html
:• מפת התפשטות הכיבוש הנאצי
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/map19389.htm
:]• תכנים בנושאי שואה במט"ח [אתר עשיר ומגוון
http://lib.cet.ac.il/pages/holocaust.asp
http://www.holocaust-history.org :]• היסטוריה של השואה [אנגלית
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:]"• מרכז המידע אודות השואה [מאתר "יד ושם
http://www1.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/index.asp
http://www.nizkor.org :]• פרויקט "נזכור" [באנגלית
: מלחמת העולם השנייה- • על סדר היום
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/hashoa.htm
:] השואה והנאצים [באנגלית,• מלחמת העולם השנייה
http://www.infonature.org/english/cultural_issues/engww2_nazi_holocaust.htm
:]• גורל היהודים במדינות אירופה בזמן השואה [יש ללחוץ על כל ארץ ולקבל מידע
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/mapjew.htm

:• ראשי פרקים מתולדות השואה
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/shoa0039.htm
:• "מק"ם" חיפה מאגר נושאים בהיסטוריה
היסטוריה# http://www.mkm-haifa.co.il/schools/davidy/hagim/shoah/maagar.htm

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=393 :• חללי העם היהודי בשואה
:]2[ • חללי העם היהודי בשואה
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/shoa0004.htm
:" מאתר "יד ושם.• מספרי יהודים שהושמדו בשואה
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_about_holocaust/heb_faqs/heb_faqs_4.html

http://www.jwmww2.org :• הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
: חומר לבחינה בהיסטוריה – כיתות יא.• נאציזם ושואה
http://hmakif.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=401&FID=36656
http://shaharoot.kfar-olami.org.il/site/musagim.html :• מושגים בשואה
http://www.moreshet.org/?CategoryID=307:• מילון מושגים בשואה
:• רשימת מונחים הקשורים לשואה
http://www.korczak-school.org.il/library/sub_cats.asp?cat=0.137.133
:• מילון השואה הישראלי
http://www.bambili.com/bambili_news/katava_main.asp?n ews_id=11317&sivug_id=5

:• לתולדות השמדת יהודי אירופה
http://uploaded.fresh.co.il/2004/05/14/977989.doc
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:• תכנים על השואה
http://www.tipo.co.il/zone/catinfo.asp?zone=48375666657753&mcat=2
:• אתר מידע לזיכרון השואה
http://www.tipo.co.il/zone/?zone=1095427071656
:]1[ • מידע על השואה
http://www.planetnana.co.il/history_b/Europe2.htm
:]2[ • מידע על השואה
http://www.tipo.co.il/zone/?zone=48375666657753
:]• היסטוריה ותמונות [באנגלית
http://history1900s.about.com/library/holocaust/blpictures.htm
http://www.shamash.org/holocaust :]• "שמש" [אנגלית
http://library.thinkquest.org/12663 - ]• היסטוריה ותמונות [אנגלית
http://remember.org - ]• אתר "נזכור" [אנגלית
:]• היסטוריה יהודית כולל השואה [באנגלית
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/index.html

 מסמכים ועדויות,תיעוד
:"• המאגר המרכזי של שמות הנספים בשואה – "יד ושם
http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Entrance
:" תמונות ומסמכים ב"בית לוחמי הגטאות,• ארכיון עדויות
http://www.gfh.org.il/?CategoryID=172
:משפט אייכמן
http://www.snunit.k12.il/shoa : מאגר עדויות משפט אייכמן- "• "אני מאשים
:• הדיונים המלאים של משפט אייכמן באתר משרד המשפטים
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ReshimatEichman
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סרטי וידיאו ממשפט אייכמן
:] דקות11 : אהייה להם לפה [אורך הסרט-  גדעון האוזנר:• משפט אייכמן
http://www.youtube.com/watch?v=4RU6rMRH_kk&feature=related
:] דקות92 :• עדויות משפט אייכמן [ אורך הסרט
http://www.youtube.com/watch?v=zNArwAUMY0I
:] דקות92 :• מעדויות משפט אייכמן [ אורך הסרט
http://www.youtube.com/watch?v=DT0tiqLXxOc&feature=related
:] דקות11 :• פסק הדין במשפט אייכמן [ אורך הסרט
http://www.youtube.com/watch?v=AWXCx8LLK7w&feature=related
******************************
:]• משפטי נירנברג [באנגלית
HTTP://NUREMBERG.LAW.HARVARD.EDU/PHP/DOCS_SWI.PHP?DI=1&
TEXT=OVERVIEW
:" אתר "דעת.• נושאי שואה
http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/shoah.htm
:• רשימת רבנים שנספו בשואה
HTTP://HORABIS.BLOGSPOT.COM/2007_10_01_ARCHIVE.HTML
: תעודות מתוך אתר השואה של סמינר הקיבוצים11 - • מאגר תעודות
http://www.smkb.ac.il/aha/content/Projects/shoaa/teudot/Tochen.html
:]• נושאי שואה הכוללים מסמכים על הפתרון הסופי [באנגלית
lhttp://www.datasync.com/~davidg59/genocide.html
: סיפורים תגובות בנושאי שואה,• עדויות
http://www.aish.com/hisrael/holocaust/default.asp
/ http://dornsife.usc.edu/vhi :]• עדויות מהשואה [באנגלית
http://www.library.yale.edu/testimonies :]• ארכיון עדויות [באנגלית
http://shaharoot.kfar-olami.org.il/site/index.html :'• עדויות מגטו לודז
:• מקבץ עדויות
http://www.edulink.co.il/catlinksisrael.asp?category_id=188
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• המרכז העירוני להנצחת השואה – פתח-תקוה:
http://www.yad.org.il/petah-tikva/show_item.asp?itemId=2&levelId=15370&itemType=0

• "לדורות"  -סיפוריהם של ניצולי שואה החיים בישראל:
http://www.ledorot.gov.il/index.asp
• "בית זיכרון לשואה ולגבורה" [באתר תמונות מכתבים שנשלחו ממחנות ריכוז וסרטי
שרוול של בעלי תפקידים שמונו ע"י הגרמנים]http://go.ariel.muni.il/memorial :
עדויות  -סרטי וידיאו

• עדויות וידיאו שהוקלטו במכון "משואה":
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8181,00.html
• פלישת הגרמנים לטשביניה ,פולין :עדויות של ניצולי שואה:
http://www.youtube.com/watch?v=5Ouq-5sifSA&feature=relmfu
• עדויות של ניצולי שואה :ביערות בלארוס:
http://www.youtube.com/watch?v=_XLsMD6l85w&feature=related
• לשרוד את השואה  -סיפורו של מרדכי אלדר:
http://www.youtube.com/watch?v=nwluldxJlVE&feature=related
• עדותו של ניצול מטרבלינקה:
http://www.youtube.com/watch?v=Lawkxh98wEk&feature=related
• הילד מתעלות הביוב [יורק מגטו ורשה]:
http://www.youtube.com/watch?v=x5VLsHupHgs&feature=related
• עדותו של דוד שטיינר:
http://www.youtube.com/watch?v=6WkyJs9Y1r4&feature=related
• ילד יהודי בגרמניה הנאצית  --עדותו של אורי בן ארי:
http://www.youtube.com/watch?v=eoNVBV6vM7I
• ילדים בשואה  -בריחה מהוצאה להורג המונית:
http://www.youtube.com/watch? v=X_O60VG4k_M&feature=relmfu
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קהילות וארצות
באתרי הקהילות והארצות נמצא מידע רב על תקופת השואה
:1491-14.. • שמות יהודי גרמניה שנרצחו
http://www.kristallnacht1938.org/list
http://www.moreshetyahadutpolin.org :• מרכז מורשת יהדות פולין
:• קהילות יהודיות בפולין
http://kehilalinks.jewishgen.org/Poland.html
:• אתר גדול על מורשת יהדות פולין
http://www.zchor.org/verbin/heritage.htm
:• רשימת קהילות בפולניה
http://www.zchor.org/hitachdut/kehilot.xls
:• ספרי קהילות שנסרקו במלואם ונמצאים באתר
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1192
:]"• עשרים קהילות קודש שחרבו בשואה [מתוך עיתון "במחניים
http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/kehilot.htm
:• קהילות בשואה
http://www.edulink.co.il/catlinksisrael.asp?category_id=203
:"• קהילות באתר "דעת
http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/album/album.htm
:• אתר על קהילות
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/links.asp?id=267&catId=1440
http://www.daat.ac.il/daat/hungary/index.html :• שואת יהודי הונגריה
:)א. (עבודת מ149.-1499  המשרד הארץ ישראלי בבודפסט/ • אילה נדיבי
http://www.daat.ac.il/daat/hungary/document/nedivi/shaar-2.htm
:• אתר העוסק בשואה תוך הדגשת יהדות הונגריה בשואה
http://holocaust.lap.hu
:• המרכז לחקר יהדות הולנד
http://dutchjewry.huji.ac.il/publicaties/heb-publicaties.htm
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: שואת יהודי רומניה- • רומניה
http://www1.yadvashem.org/yv/he/education/learning_environment/roma
nia/about.asp
:• ארגון יוצאי ליטא בישראל
http://lithuanianjews.org.il/HTMLs/home.aspx?BSS6=12044
http://buchach.org/indexbuchach.htm :• בוצ'אץ
:• ארגון יוצאי בילגרואיי בישראל
http://www.bil-is.com/links.html
:]• ארגון יוצאי מרכז אירופה [גרמניה
http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=187&ArticleID=61
http://www.bukowina.org.il :• ארגון יוצאי בוקובינה
http://www.zchor.org/bialystok/bialystok.htm :• ביאלסטוק
http://humora.tripod.com :]• קהילת גורוה הומורה [באנגלית
http://gyorjewish.org/main.htm :] הונגריה [באנגלית- • גייר
http://www.wielun.org.il/main/inde-master.html :• ארגון יוצאי ויילון
http://www.vilna.co.il :• ארגון יוצאי וילנה
http://www.geocities.com/biography1915 :• וישניבה
http://vishnive.org
http://www.warsaw.org.il :• ארגון יוצאי וורשה
http://www.zaglembie.org :• ארגון יוצאי זגלמביה
www.zdunskawola.co.il :• ארגון יוצאי זדונסקה וולה
http://www.zhetel.org :• ארגון יוצאי ז'טל
:• ארגון יוצאי זמושץ
http://zamosc-jews.com/wb/-he/index.php
: טרונברוד ולוזרט: לזכר המקומות- בית ט"ל
http://bet-tal.com/index.aspx?id=2263
http://www.jewish-chelm.org/he :• ארגון יוצאי חלם
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http://www.lodz-israel.co.il :'• ארגון יוצאי לודז
http://www.lublin.org.il :• ארגון יוצאי לובלין
http://bet-tal.com/index.aspx?id=2263 :• התאחדות עולי מז'ריץ ודפדלסיה
http://shotzer.com/zope/home/he/1/holocaust_he :• סוצ'בה (שוץ) והסביבה
http://www.piotrkow-jc.com/wp :• קהילת יוצאי פיוטרקוב
http://www.pinskjews.org.il/pinskorg01.asp :• ארגון יוצאי פינסק
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15407
http://www.chortkow.org.il/ :• צ'ורטוקוב
http://www.kalisz.co.il :• ארגון יוצאי קאליש
http://www.israeli-kovel-org.org :• ארגון יוצאי קובל
http://www.korets.org.il/Ko-st-05-perp.htm :• קוריץ
http://www.kielce.org.il :• הקהילה היהודית בקילצה
http://www.tichonh.co.il
:אביב- בתוך אתר ביה"ס עירוני ה בתל.• ארגון יוצאי קרקוב
http://www.tichonh.co.il
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15386 :]• קרקוב [במט"ח
http://www.rozyszcze.org :• ארגון יוצאי רוז'ישץ
http://www.siedlce.org.il :ארגון יוצאי שדליץ
www.b94.org :]• שצ'קוצ'ין [באנגלית
:אביב-• קהילות שהונצחו בבתי העלמין של תל
http://www.kadisha-tlv.co.il/ShowItem.aspx?levelId=59581
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אתרי משפחות ויחידים
• ר' חיים ישראל אייזhttp://www.planetnana.co.il/eiss :
• סיפורו של חיים אנוש בשואה ובא"יhttp://haimenosh.blogspot.com :
• אתר שואה על יוסף באוhttp://www.akatar.com/40_BAU.htm :
• אתר על חייקה גרוסמןhttp://www.haika.org.il :
• אתר על עדה הולצמןhttp://www.zchor.org :
• משפחת יורב ועוד משפחותhttp://www.yorav.co.il:
• אתר משפחת פירסט כולל קישוריםhttp://www.furststory.com/ :
• מרטין קולר  -זיכרונותhttp://www.avivarchive.co.il/kolarstory3.html :
• אתר אישי של יעקב

קלייןhttp://planet.nana.co.il/shoabook/index.htm :

• זיכרונות שמואל רובינשטיין מהשואהhttp://srmemo.blogspot.com :
• שלוימה  -לזכר משפחה שנכחדה בשואה:
http://holocaust.juden-in-europa.de/auschwitz/index-h.htm

אמונה בשואה
• מאמרי שואה קצריםhttp://www.aish.com/hisrael/holocaust :
• אדיולינק" – מאמרים בנושא השואה [החיים הדתיים]:
http://www.edulink.co.il/catlinksisrael.asp?category_id=202
• משמעות השואה [בעיקר בנושאי אמונה]:
http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/mashmaut.htm
• "זכור" אמונה בימי השואה [מכללת ירושלים]:
http://zachor.michlalah.edu
• קינות לשואה http://207.232.9.131/moe/hagut/kinot.htm -

__________________________________________________________
גדעון רפאל בן-מיכאל {עורך} :אתרי אינטרנט העוסקים בשואה
המכון ללימודי השואה ע"ש ח.אייבשיץ  -חיפה

- 04 -

:• ביבליוגרפיה עמידה דתית בשואה
http://zachor.michlalah.edu/books/bib.asp?order_by=makor
:• ביבליוגרפיה של ד"ר פנינה מייזליש
http://www.zchor.org/rabbis/biographies.htm
:]• שירים ומאמרים על השואה [ד"ר פנינה מייזליש
http://www.zchor.org/meislish/meislish.htm
:ספרה של ד"ר פנינה מייזליש-• רבנים שנספו בשואה
http://horabis.blogspot.com/2007/09/blog-post_04.html
:• רבנים בשואה – ד"ר פנינה מייזליש
http://www.zchor.org/rabbis/biographies.htm
:• רשימת רבנים שנספו בשואה
HTTP://HORABIS.BLOGSPOT.COM/2007_10_01_ARCHIVE.HTML

:• קידוש השם
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/farbsh1.htm
:] "אם הבנים שמחה" [צוואה מן השואה:• הרב יששכר שלמה טייכטל
http://www.tsel.org/torah/emhabanim/index.html
:• ספריה וירטואלית על החיים הדתיים מלפני השואה ועד ימינו
http://www.2all.co.il/web/Sites/History
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3147 :• יום הקדיש הכללי
סרטי וידיאו
: מפי החזן משה קוסביצקי1491 – • "אל מלא רחמים" על חורבות גטו ורשה
http://www.youtube.com/watch?v=5LlLl003f38
:] דקות11[ • ספר תורה האבוד
http://www.youtube.com/watch?v=ESNVcsmTNRQ
:]שעה1: משך ההרצאה, הנהגה רבנית בתקופת השואה [אוניברסיטת ת"א:]• הרצאה [סרט
http://www.youtube.com/watch?v=kZhtYFx0_bQ&feature=BFa&list=PL80C1D
0FCA77BF0D0&lf=plpp_video

:]• אני מאמין טרבלינקה [שיר
http://www.youtube.com/watch?v=6FJqjn9S7GE&feature=related
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• הסדר האחרון בגטו ורשה [שיר :שלייכר]:
http://www.youtube.com/watch?v=pUByDT0tfxA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pUByDT0tfxA
• "שמע ישראל" .הוצאת ילדים מהמנזרים [שיר:שוואקי]:
http://www.youtube.com/watch?v=GKGyI88ZkS8&feature=related
• שמע ה' קול יהודה  -סיפורו של הרב יהודה עמיטל בשואה:
http://www.youtube.com/watch?v=aKDGeUlEcfI

החוברת נמצאת באתר המכון ללימודי השואהhttp://www.shoa.org.il :
יש לפתוח את הלשונית "פרסומי המכון" ואח"כ "הוצאה לאור".
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מחנות וגטאות
:]"• המחנות הנאציים [מאתר "יד ושם
http://www1.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/item.asp?gate=1 -5

:] תמציתי,• המחנות הנאציים [מט"ח
http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=44
http://ghetto-survivors.org :]• מחנות השמדה [באנגלית
:]• פרוייקט "נזכור" על מחנות ההשמדה [באנגלית
http://www.nizkor.org/hweb/camps
:]"• גטו ובידוד [מאתר "יד ושם
http://www1.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/item.asp?gate=1 -4

:• "רישומו של אדם" – חוברת עיון על גטאות
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/RishumoSheladam.htm
: מדריך לגטו טרזין."• "בעקבותיהם
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/Beekvotheyhem.htm
: חוברת על הגיטו.• גטו טרזין
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/GetoTerezin1945-1951.htm
:• אתר גטו וורשה באתר דעת
http://www.daat.ac.il/warsaw/warsaw.htm
: חוברת על ההתנגדות היהודית בשואה."• "גטו ורשה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/ShishimShanahLemeredGetoVarshah.htm
: אתר נענע.• לימוד השואה באמצעות גטו וורשה
http://www.planetnana.co.il/Warsaw
:• אלבום אושוויץ
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_exhibitions/auschwitz_album/
multimedia/index.html
http://www.remember.org/jacobs/index.html :]• אושוויץ [באנגלית
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• אושוויץ – בירקנאו [באנגלית]http://en.auschwitz.org/m :
• מטס חיל האוויר מעל אושוויץ והסיפור שמאחוריו [סרט]:
http://www.youtube.com/watch?v=MEtnXiE5MsY
• אושוויץ-בירקנאו [באנגלית]:
http://isurvived.org/AUSCHWITZ_TheCamp.html
• אלבום אושוויץ נוסף :אלבום של כנראה קצין גסטאפו שנמצא בפרנקפורט ע"י קצין אמריקאי:
# http://www.nytimes.com/packages/html/arts/20070919_ALBUM_FEATURE/index.html

• מחנה ההשמדה חלמנו [באנגלית]http://www.zchor.org/EDUT.HTM :
• מחנה ההשמדה טרבלינקה [באנגלית]http://www.zchor.org/treblink.htm :

גטו וורשה ברגעיו האחרונים
מתוך ארכיון התצלומים של "יד ושם":
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/he/photos.html
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ביטאוני "שמירת זיכרון השואה"
נושאי הביטאונים

להלן ,רשימת ביטאוני "שמירת זיכרון השואה" ובה פירוט נושאי
הביטאונים .הביטאונים נמצאים באתר המכון ללימודי השואה – חיפה.
נא לפתוח את הלשונית "פרסומי המכון" ואח"כ "ביטאון שמירת זיכרון
השואה" .בביטאונים תמצאו עדויות רבות.
כתובת האתרhttp://www.shoa.org.il :
• ביטאון מס'  : 1הסבר על "פורום זיכרון השואה" • ליל הבדולח.
• ביטאון מס'  : 2אנטישמיות •  01שנה למשפטי נירנברג.
• ביטאון מס'  : .עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי.
• ביטאון מס'  : 9יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות השואה •  01שנה לשחרור
מחנה ההשמדה אושוויץ.
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• ביטאון מס'  : 1השואה  -כך זה התחיל ...האידיאולוגיה הנאצית וחוקי הגזע
בגרמניה.14.4 – 14.. ,
• ביטאון מס'  : 0חג הפסח בשואה ,שארית הפליטה ותרומתה להקמת
מדינת-ישראל ,קהילה בשואה – קהילת קיידאן.
• ביטאון מס'  : 1השתקפות השואה ביצירות אומנות ובציורים.
• ביטאון מס'  : 1יהדות יוון בשואה.
• ביטאון מס'  : 4תלאותיהם של יהודים במקומות מסתור בתקופת השואה.
• ביטאון מס'  : 11מסעות בני הנוער לפולין  -דברים ,הגיגים ,שירים ,ציורים
ותמונות של המשתתפים במשלחות.
• ביטאון מס'  :11מכתבים ,גלויות ,איגרות ,פתקים וכתובות על הקיר מתקופת
השואה.
• ביטאון מס'  :12מחנה ההשמדה חלמנו.
• ביטאון מס'  :1.אדם לאדם  -אדם! חסידי אומות העולם תושבי חיפה.
• ביטאון מס'  :19ילדים ומתבגרים בשואה (א).
• ביטאון מס'  :11יהדות רומניה בשואה  -טרנסניסטריה.
• ביטאון מס'  :10עמידה וגבורה יהודית בשואה  -פרטיזנים יהודים.
• ביטאון מס'  :11מחנה ההשמדה בלז'ץ.
ביטאון מס'  :11רוח האדם היהודי בשואה.
• ביטאון מס'  :14ילדים יהודים במנזרים ובבתי נוצרים בתקופת השואה.
• ביטאון מס'  :21מחנה ההשמדה טרבלינקה.
• ביטאון מס'  :21מחנה ההשמדה סוביבור.
• ביטאון מס'  :22מחנה ההשמדה מיידנק.
• ביטאון מס'  :2.מחנה הריכוז פלשוב.
• ביטאון מס'  :29הארכיון ההיסטורי -המחתרתי "עונג שבת" ומייסדו ד"ר עמנואל
רינגלבלום ושותפו הרב שמעון הוברבאנד.
• ביטאון מס'  :21פונאר – גיא ההריגה שבו נרצחה מרבית יהדות וילנה.
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• ביטאון מס'  :20צעדות המוות בתקופת השואה.
• ביטאון מס'  :21יהדות הולנד בשואה.
• ביטאון מס'  :24-21יהדות קובנה בשואה ו"הפורט התשיעי".
• ביטאון מס'  : .1זרקור לקהילות אוסטראה וזמושץ.
• ביטאון מס'  :.1יהדות הונגריה בשואה.
• ביטאון מס'  :.2יהדות סלובקיה בשואה.
• ביטאון מס'  :..ילדי טהרן.
• ביטאון מס'  :.9יהדות לוב ותוניסיה בתקופת השואה.
• ביטאון מס'  :.1הישרדותם של יחידים בשואה.
• ביטאון מס'  :.0השמדת יהודים בבורות ההריגה.
• ביטאון מס'  :.1זרקור לעדויות במשפט אייכמן.
• ביטאון מס'  :.1לוחמים יהודים בצבא האדום בתקופת השואה.
• ביטאון מס'  :.4מחנה הריכוז ברגן-בלזן.

הוראה והדרכה
• חוברות לימודיות על השואה
http://noar.education.gov.il/main/upload/publications/katalog5.htm

שניתנות להורדה באתר מינהל חברה ונוער [משרד החינוך]:

• אתר מינהל חברה ונוער" :מסעות לפולין"  -מפנקסו של מדריך לפולין:
http://cms.education.gov.il/EducationCms/Units/Noar/MinhelethPolin/Ch
omreiHadracha/MipinkasiShelmadrich.htm
• הנחיות למורה ולמדריך בנושא האנטישמיות:
http://www.snunit.k12.il/seder/anti/tguide.html
• מדריך למורה בנושאי שואה [באנגלית]http://fcit.usf.edu/holocaust:
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http://art.holocaust-education.net :• לימוד השואה באמצעות האומנות
:• אתר "דעת" – לימודי השואה
http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/shoah.htm
http://www.remember.org/educate :]• אתר "זכור" – חינוך [באנגלית
:• הוראת השואה מאתר סמינר הקיבוצים
http://www.smkb.ac.il/aha/content/Projects/shoaa
:• לזכור את השואה – הוראה אחרת
http://web.macam98.ac.il/~ochayo//111.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut :• השואה בספרות
: מאתר משרד החינוך.• הוראת ספרות השואה – בעיות יסוד
http://207.232.9.131/tochniyot_limudim/sifrut/asi12001.htm
:• לימוד השואה באמצעות בולים
http://mofetsrv.mofet.macam98.ac.il/~ochayo//111.htm
:"• הוראת השואה באתר "דעת
http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/shoah.htm
:• עבודת ד"ר של חיה אוסטרובר– הומור כמנגנון הגנה בשואה כולל ערכת הדרכה
http://web.macam98.ac.il/~ochayo/humor/absracth.htm
http://mop.ort.org.il/projects/shoa :• השואה באתר של רשת אורט
:]• ספרי ילדים ונוער בנושא השואה [רשימה ביבליוגרפית
http://www.dyellin.ac.il/template/default.asp?PageId=813&catId=139&maincat=5

http://www.planetnana.co.il/Warsaw :• לימוד השואה באמצעות גטו וורשה
http://www.aish.com/ho :]• לימודי שואה [באנגלית
:]• אתר ללימודי שואה – "יאווא" [באנגלית
http://www.yivoinstitute.org/library/index.php?tid=79&aid=208
: חוברת הדרכה לנושא השואה כולל תכנים."• "אסתכל בעמוד ואחלום עץ מוריק
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/EstakelBeamudVeachlomEtsMorik.htm
: חוברת על הפרטיזנים." מדור לדור...• "כמו סיסמא
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/CmosismaMidorLedor.htm
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:]• התנגדות יהודית בשואה [ארגון הפרטיזנים והלוחמים
http://clickit3.ort.org.il/APPS/WW/page.aspx?w s=cfda0459-dc1a-471ea2b4-8c9bfc8bd5d2&page=4f609bc3-5b85-46e4-a7e9-df836469aa7d
: חוברת הפעלות למורה.• ליל הבדולח
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/Hashoah
Vehaketuma/LeilHabedolach.htm
:" חוברת הפעלות על "שארית הפליטה."• "ביום ההוא יצאה השארית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/BeyomHahuYatsahHashearith.htm
:• ההומור כמנגנון הגנה בשואה
http://web.macam98.ac.il/~ochayo/humor/absracth.htm
סרטי וידיאו
:" מנהלת ביה"ס להוראת השואה "יד ושם.• הוראת השואה
http://www.youtube.com/watch?v=5lGoDtBR-cE&feature=related
:• הוראת מתוקשבת של השואה
http://www.youtube.com/watch?v=MiiStkZLEW0
 ד"ר עירית יניר, ד"ר שי חורב, פרופ' יובל דרור: משתתפים.על הוראת השואה
. ד"ר ערן שלו,ד"ר ענת קדרון
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=811

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
:• יום הזיכרון לשואה ולגבורה בגן הילדים מאתר משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Tkasim/ZicaronShoaGvura.htm

:• תכנים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה מאתר הכנסת
http://www.knesset.gov.il/shoah/heb/shoah.htm
:• תכנים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה מאתר משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa
: מאגר נושאים ליום השואה והגבורה- • "מק"ם" חיפה
היסטוריה# http://www.mkm-haifa.co.il/schools/davidy/hagim/shoah/maagar.htm
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: מכללת קיי –באר שבע.• השואה ויום הזיכרון לשואה ולגבורה
http://kaye7.school.org.il/shoah2.htm
http://www.galim.org.il/shoa - • אתר גלים
:aish • יום השואה באתר
http://www.aish.com/hebrewsite/holidays/holocaust_remembrance_day/default.asp

:• אתר האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/moadim/Shoa.htm

:אזור-• "מתי"א" חולון
http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94.html

אישים ודמויות
http://galim.org.il/korczak :• יאנוש קורצ'אק
http://www.hannahsenesh.org.il :• חנה סנש
:• משפט הדיבה של חנה סנש
http://www.daat.ac.il/daat/dilema/senesh/senesh.htm
http://www.annefrank.com :]• אנה פרנק [באנגלית
http://www.channels.nl/amsterdam/annefran.html :• ביתה של אנה פרנק
:• אתר הבית של אנה פרנק
/http://www.annefrank.org/en/Sitewide/404
:]• הרב חיים מיכאל דב וייסמנדל [באנגלית
http://www.weissmandl.org
http://www.moreshet.org/?CategoryID=308 :"• מילון אישים מאתר "מורשת
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תמונות מהשואה
:" אתר "יד ושם.• ארכיון התצלומים
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/he/photos.html
:" אתר "בית לוחמי הגטאות.• ארכיון התמונות
http://www.gfh.org.il/?CategoryID=172
:• אוסף תמונות ממחנות השמדה והריכוז
http://history1900s.about.com/library/holocaust/blpictures.htm?once=true

:• תמונות נוספות
http://www.tipo.co.il/zone/catinfo.asp?zone=48375666657753&mcat=2
:]• אתר על השואה הרבה תמונות [יש ללחוץ על המקומות המתאימים
http://isurvived.org
]• מהי השואה? [באנגלית
http://isurvived.org/Holocaust-definition.html
:• אלבום אושוויץ
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_exhibitions/auschwitz_album/
10-13.html
: "יד לילד" – בית לוחמי הגטאות.• צילומי ילדים
http://www.korczak-school.org.il/library/item.asp?cat=0.137.143.145&item_id=717

:• מאגר תמונות על יהודי הונגריה
http://www.mazal.org/Hungary/Photos/06/06-1043.htm
:• תמונות מהשואה
http://auschwitz.dk/Schindler2.htm
http://www.holocaustforgotten.com :]• תמונות וסיפורים על השואה [באנגלית
:]• חיפוש תמונות במוזיאון השואה בוושינגטון [באנגלית
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/catalog.aspx
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אומנות בשואה
:השואה באומנות
http://art.holocaust-education.net/learn.asp?langid=2&submenu=3&essayid=7#chal

http://art.holocaust-education.net :• לימוד באמצעות דרך האומנות
: מאגר נושאים ליום השואה והגבורה.• "מק"ם" חיפה
תמונות_וציורים#http://www.mkm-haifa.co.il/schools/davidy/hagim/shoah/maagar.htm

http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm :• בולים וציורים
:"• בולי שואה באתר "יד ושם
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_about_yad/heb_about_yad_stamps.html

:"• "שואה פסטורלית
http://www.haemek.yifat.k12.il/5/art/yifat/dorin/Dorin.HTM
:]• מוזיאון על השואה [באנגלית
http://www.newseum.org/holocaust
:]• ארכיון של אומנים בשואה [אנגלית
http://lastexpression.northwestern.edu
סרטי וידיאו
: סרט אומנותי. אומן כרזות על השואה,• סרט של יוסי למל
http://specials.nana.co.il/Lemel
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/ http://www.dump.co.il/videos/450:]סרט על שרידי השואה [מוזלמן

סרטים על השואה

:• ארכיון הסרטים של סטיבן שפילברג
http://www.spielbergfilmarchive.org.il/hebrew/index.html
:• סרטים [שואה וארץ ישראל] משרד החינוך – מחוז דרום
/http://www.forum-morim.org/video-moreset
:]דקות1[ • סרט על שואת יהדות סלובקיה
http://youtube.com/watch?v=2cQPyYp3PwM
:• סרטים בנושאי שואה מאתר נענע
http://docu.nana10.co.il/Section/?SectionID=2660
:]• שורדי השואה [באנגלית
http://www.holocaustsurvivors.org
:• אלבום אושוויץ
http://www.youtube.com/watch?v=Z3ewvkrNPxI&feature=channel
:"• ארכיון "עונג שבת
http://www.youtube.com/watch?v=wTKX6_CM-nw&feature=related
: סיפורו של הרב יהודה עמיטל בשואה- • שמע ה' קול יהודה
http://www.youtube.com/watch?v=aKDGeUlEcfI
: דור שני מדבר על השואה- • סרטים
http://toldot.cet.ac.il/holocaust/SecondGeneration.aspx
:] דקות11 : [משך הסרט14.4-14.1 • מדיניות החוץ של היטלר בשנים
http://www.youtube.com/watch?v=hcSLCo1_kwc&feature=related
:] דקות1 :• ליל הבדולח [משך הסרט
http://www.youtube.com/watch?v=iNVgq1A9P1s&feature=related
:] דקות11 : צילומים נדירים [משך הסרט.• שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ
http://www.youtube.com/watch?v=wxtZzFnW0sU&feature=related
:] דקות9 : בורות המוות [משך הסרט,• יהודי ראדון
http://www.youtube.com/watch?v=o0m4etngsCw&feature=related
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• יאנוש קורצ'אק  -הוא הלך עם הילדים [משך הסרט 11 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=8E1E9uKm5eU&feature=related
• ילדי היטלר:
http://www.mayapro10.com

הרצאות בנושאי שואה
שהועברו ע"י חוקרים מהאקדמיה
[ההרצאות מצולמות בוידיאו]

• "מחנכים ומנהיגים אל מול השבר" .משתתפי הפאנל :פרופ' יהודה באואר ,פרופ' דינה
פורת ,גב' אסתר פרבשטיין ,ד"ר אביהו רונן .מנחה :גב' שרית הוך -מרקוביץ
[משך הפאנל :[1;38;50
http://www.youtube.com/watch?v=GD6LqCHKxPc
• "השואה והשפעתה על עולם המחשבה והחברה שאחרי המלחמה"
משתתפים :הפרופ' אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון (בדימוס),המרכז הבינתחומי
הרצליה ,פרופ' אליעזר שבייד ,גב' יהודית שן-דר .מנחה :ד"ר דורון אברהם:
[משך הפאנל:]1:20:1. :
http://www.youtube.com/watch?v=JVH1NKD1L5g&feature=relmfu
• פרופ' יהודה באואר :מדוע פרצה מלחמת העולם השנייה? [משך ההרצאה 29 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=CrFdajHhBMc&feature=relmfu
• פרופ' דן מכמן :מניין נבע השימוש של הנאצים במונח "גטו" ומדוע?
http://www.youtube.com/watch?v=F5--Eb_yNpg&feature=relmfu

[משך ההרצאה 10 :דקות]:

• חלקם של ארגוני המחתרת במרד גטו וארשה חלק א .משתתפים :פרופ' משה ארנס
ופרופ' ישראל גוטמן [משך הדיון  21:11דקות]
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=293
• חלקם של ארגוני המחתרת במרד גטו וארשה חלק ב[משך ההרצאה 21 :דקות]:
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=294
• ד"ר חווי דרייפוס :התפתחות הפתרון הסופי [משך ההרצאה 10 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=PDmjCmzHFbE&feature=related
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• ד"ר בלה גוטרמן :מחנות עבודה ומחנות ריכוז  -חיים מיום ליום [משך ההרצאה 24 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=H-8GdNbPHGw&feature=relmfu
• אפרים קיי :כיצד מתמודדים עם תופעת הכחשת השואה [משך ההרצאה 21 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=MMKPLzHxMh8&feature=related
• ד"ר דוד זילברקלנג :על חוט השערה-להיות יהודי בזמן השואה [משך ההרצאה .2 :דקות]:

http://www.youtube.com/watch?v=uEWe-RZDw0&feature=BFa&list=SP7636E24B2FD1CE2A&lf=list_related
• הרב מאיר ישראל מאיר לאו על חסידי אומות העולם[ :משך ההרצאה 11:91 :דקות]:

http://www.youtube.com/watch?v=MNpJNffqzLc
• הרב מאיר ישראל מאיר לאו :הרצאה על השואה [משך ההרצאה 92 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=cuDZ6iL1tU0&feature=relmfu
• פרופ' דליה עופר :ההתנגדות וההישרדות בשואה בעיני החברה הישראלית :חלק ,1
[משך ההרצאה :11 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=igS0fO7FpfA&feature=BFa&list=SP76
36E24B2FD1CE2A&lf=list_related
• פרופ' דליה עופר :ההתנגדות וההישרדות בשואה בעיני החברה הישראלית :חלק ,2
[משך ההרצאה 12 :דקות]:
http://www.youtube.com/watch?v=KweT6wC9IGM&feature=BFa&list=SP
7636E24B2FD1CE2A&lf=list_related
• פרופ' דינה פורת :על הפרוטוקולים של זקני ציון [משך ההרצאה 1:21:11 :שעה]:
http://www.youtube.com/watch?v=J_o8I3lTveI
• פרופ' דינה פורת :מחנות השמדה ואתרי הרג [משך ההרצאה 1:21:99 :שעה]:
http://www.youtube.com/watch?v=IACJrmyjpIc&feature=relmfu
• פרופ' דינה פורת :נקם בגרמניה אחרי המלחמה -מיתוס או מציאות
[משך ההרצאה 1:12:14:שעה]:
http://www.youtube.com/watch?v=dU5jjKrVtUQ&feature=related
• פרופ' דינה פורת :התמודדותו של הציבור היהודי בגטאות [משך ההרצאה:]1:.1:92:
http://www.youtube.com/watch?v=TnRCtAcAdQ8&feature=related
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שירים
: חוברת בהוצאת מינהל חברה ונוער.• שירים מן הגטאות
http://www.snunit.k12.il/sachlav/noar/main/upload/.tikmasa/shoa4.doc
:בלזן-• שירת התקווה בברגן
http://www.piyut.org.il/tradition/852.html?currPerformance=1901
סרטי וידיאו
:] מלווה בשיר מרגש [סרט.• זיכרונותיו של איש זקן ניצול שואה
http://www.youtube.com/watch?v=Gdk0qcsUvNU
:• שיר לסבתא
http://www.youtube.com/watch?v=erzgmnbPeMI
: שמעון ישראלי- "• "שיר הפרטיזנים
http://www.youtube.com/watch?v=C2aliyK5lgc&feature=related
:• שיר הפרטיזנים היהודים בעברית
http://www.youtube.com/watch?v=U6AOviMQoN0&feature=related
:• העיירה בוערת – צמד רעים
http://www.youtube.com/watch?v=dS-RpNEYnco
:• שיר הפרטיזנים ביידיש
http://www.youtube.com/watch?v=U-usi_hHJnc&feature=related
: הראל סקעאת- "• "אלי אלי שלא יגמר לעולם
http://www.youtube.com/watch?v=ASmuXK1FfP0&feature=related
:  חוה אלברשטיין- "• "לכל איש יש שם
http://www.youtube.com/watch?v=0RQTgw63Ots&ob=av3e
: יהודה פוליקר- "• "אפר ואבק
http://www.youtube.com/watch?v=el2peX363tQ
: יהודה פוליקר- "• "התחנה הקטנה טרבלינקה
http://www.youtube.com/watch?v=IFVdO5QVs4I
: חוה אלברשטיין- ""לכל איש יש שם
http://www.youtube.com/watch?v=0RQTgw63Ots&feature=related
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:"• "אני מאמין טרבלינקה
http://www.youtube.com/watch?v=6FJqjn9S7GE&feature=related
:• "פונאר" בליווי תצלומים של בורות ירי וגיאיות הריגה
http://www.youtube.com/watch?v=ulMWZhZ3--0&feature=related
:• מיין שטיטעלע בעלז
http://www.youtube.com/watch?v=lhorBMzm9zE&feature=related
: שוואקי- "• "שמע ישראל
http://www.youtube.com/watch?v=GKGyI88ZkS8&feature=related
:• הסדר האחרון בגטו ורשה
http://www.youtube.com/watch?v=pUByDT0tfxA

מסעות לפולין
:  עמודים] והרבה מאמרים911 • "לקראת מסע" במחוזות הזיכרון במזרח אירופה [ספר בן
http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/likratmasa.htm
http://www.daat.ac.il/daat/ruach/shoah/masaot.htm :• מסעות זיכרון
: משלחות צה"ל לפולין- • עדים במדים
http://www.aka.idf.il/edim/library/library.asp
:] אתר מינהל חברה ונוער [חומר הדרכה רב.• מסעות לפולין
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/MinhelethPolin.htm

:• תוכנית השתלמות למדריכי פולין מטעם משרד החינוך – מינהל חברה ונוער
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/HashoahVehaketuma/hishpolin.htm

: חוברת הכנה למשלחות היוצאות לפולין."• "המסע לפולין
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/HamasaLepolin.htm
:• תיאור מעמיק של מורה על מסע לפולין עם תלמידים
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8686
:• מסע של יום אחד לפולין
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3238533,00.html
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• מצעד החיים [באנגלית]http://www.motl.org :
• מדריך למסייר בקרקוב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/MadrichLemesayerBekrakov.htm
סרטי וידיאו
• מסעות הנוער לפולין חלק א .משתתפים :פרופ' אדיר כהן .ד"ר הדס ויסמן ,מיכל לב,
ד"ר חוה שכטר [משך הפאנל 21 :דקות]:
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=430
• מסעות הנוער לפולין חלק ב:
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=431

"אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה" ,ציור מעשה ידי אברהם מירון.
ציור של לוחם מחתרת אנטי נאצי ,רימון בידו ,הנושא על כתפו
אסיר מורעב .מתוך ארכיון "בית לוחמי הגטאות":
http://www.gfh.org.il/?CategoryID=172
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חסידי אומות העולם ומצילי יהודים
:" ושם-• חסידי אמות העולם באתר "יד
http://www1.yadvashem.org/yv/he/righteous/index.asp
 תוכנית חינוכית ממאגר תוכניות של מינהל. מצילי יהודים בשואה-"• "כי באדם אאמין
:חברה ונוער
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/
HashoahVehaketuma/KiBadamAamin.htm
http://www.snunit.k12.il/minhal/word/50980.doc
סרטי וידיאו
 דבריו המלאים בטקס הענקת אות חסיד אומות העולם- • הרב לאו
http://www.youtube.com/watch?v=MNpJNffqzLc&feature=relmfu
: עדותו של משה בייסקי:• הצלה בידי אוסקר שינדלר
http://www.youtube.com/watch?v=ijNIhJ7UX54&feature=related
:• בין ניצולת שואה ומציליה
http://www.youtube.com/watch?v=TIWrsBrgTHU&feature=relmfu
: לובוב גרסימצ'יק מאוקראינה,• עדותה של חסידת אומות העולם
http://www.youtube.com/watch?v=1ZUxAuCz-vQ&feature=relmfu
:• הצלה של לורה אוברלנדר והוריה בידי חסידי אומות העולם
http://www.youtube.com/watch?v=YT7pxjtZibE&feature=list_related&pla
ynext=1&list=SP706BEBA873C3C570
:• הצלה בידי חסידי אומות העולם בבלגיה
http://www.youtube.com/watch?v=NeqSUtGodA&feature=BFa&list=SP706BEBA873C3C570&lf=list_related
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אנטישמיות והכחשת שואה
משפחות

• אתר האנטישמיות של סנונית .אתר תמציתי עם חומר לעיון .האתר מציע דרכי הדרכה
ופעילות לתלמידים ובני נוערhttp://www.snunit.k12.il/seder/anti :
• אנטישמיות במהלך הדורות בתוך אתר דעת .עשרות מאמרים בנושאים:עלילות דם,
משפטים אנטישמיים ,אישים יהודיים במרכז סערות אנטישמיות ,אנטישמיות בנצרות
ובאיסלם ,ספרות אנטישמית ,האנטישמיות לדורותיה ,מאבק נגד השחיטה היהודית:
http://www.daat.ac.il/daat/history/antishemiyut.htm
• אנטישמיות באתר מט"ח:
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?item=0&page=3&kwd=75
• אנטישמיות בכותרות .הפעלה מאתר מינהל חברה ונוער:
http://www.snunit.k12.il/minhal/55104.html
• חוברת – אנטישמיות במאה ה 21-כולל הפעלות:
http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/actu7.htm
• הסברה טובה .מתוך אתר מינהל חברה ונוער:
http://www.snunit.k12.il/minhal/55106.html
• אנטישמיות אצל הערבים באתר המרכז למורשת המודיעין:
http://www.terrorism-info.org.il/HebSite/home/default.asp
• אנטישמיות באתר סנונית http://www.snunit.k12.il/seder/anti -
• אנטישמיות [באנגלית]http://www.aish.com/holocaust/default.asp :
• הכחשת השואה-פרויקט גמר בהיסטוריה-מאמר תמציתי:
http://www.holocaust-denial.8m.net
• אנטישמיותhttp://aboutisrael.co.il/heb/freepage.php?id=481:
• אתר העוסק באנטישמיותhttp://www.pogrom.org.il/heb_index.php :
• אתר העוסק אנטישמיות [באנגלית]:

http://astrider.tripod.com/

• המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ,אוניברסיטת ת"א:
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism
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כללי
:• ועידת התביעות
http://www.claimscon.co.il/new
:• החברה לאיתור והשבת רכוש נספי השואה
http://www.hashava.org.il
: ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל- "• עמותת "יש
http://www.holocaustchildren.com/cms
http://www.amcha.org/ :"• "עמך
:• ארגונים של ניצולי שואה הפועלים כיום
http://www.ylas.org/117983/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

: יוצאי אירופה- • ארגונים ועמותות
http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9
5%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA__%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94

:• מידע על ארגונים יוצאי קהילות
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Links/Default.aspx?ForumId=1355
:• מרכז הארגונים של ניצולי שואה בישראל
http://www.holocaust-s.org/article/117.aspx
 מידע על. מאמרים ומחקרים. אתר זיכרון לנספי השואה- ]• פרויקט "נזכור" [באנגלית
http://www.nizkor.org :אישים ומחנות ההשמדה
http://www.holocaust.co.il :]• אינדקס של נושאי שואה [באנגלית
: אתרים רבים על השואה.אביב-• "מתיא" תל
http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36448&nOwnerID=164406&nS
ubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=0nne&sSearchText

: מאגר אתרים- • "מק"ם" חיפה
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/davidy/hagim/shoah/maagar.htm
:"• קישורים לאתרי שואה אתר "על ישראל
http://aboutisrael.co.il/heb/links.php?s_subject=63
:• קישורים לאתרים חשובים באנגלית וגם בעברית
http://www.tipo.co.il/zone/page.asp?zone=48375666657753&pid=412886
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• אוסף קישורים לשואהhttp://www.holocaust.co.il :
• אתרים העוסקים בשואה:
http://www.tapuz.co.il/index/proceed.asp?c=995356151
• מידע על השואה [באנגלית]:
http://library.thinkquest.org/12663
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