
 רשימת ספרים וסרטים מומלצים להכנה למסע לפולין

 סרטים
 

שם הסרט   נושא  

 מלחמת העולם השנייה
 פרוץ מלחמת העולם השנייה במזרח

 סיום מלחמת העולם השנייה
 קרב סטלינגרד

 קרבות חזית האוקיינוס השקט
 הקרב על איווה ג'ימה

 ההתנקשות בחיי היטלר
 ימיו האחרונים של היטלר

בריטים אצל היפניםשבויים   
 גרמניה הנאצית

 
 שבויים בריטים אצל הגרמנים

 
 מחנות עבודה

 מבצע ריינהרד להצפת כלכלות ארה"ב ובריטניה
להתראות לנין -המלחמה הקרה )הסוף שלה(   

 

 
 ***פרל הארבור – סצנת ההתקפה

 ***להציל את טוראי ראיין – סצנת הנחיתה
אתוס רוסי/מערבי*** -אוייב בשער   

 *מידווי
 גיבורי הדגל***
 מבצע ולקירי**

 הנפילה**
 הגשר על נהר קוואי**
 ***סוף כל המלחמות

 נערי הסווינג
 הנשרים פשטו עם שחר***

 חג שמח מר לורנס***
 **הבריחה מסוביבור

 הזייפנים**
 

 שואה
 מושגים בסיסיים

 הקשר בין גרמניה הנאצית לותיקן
3311-3313המדיניות הנאצית כלפי יהודי גרמניה   

 יהודים בהולנד
 סיפור של יהודי בוורמאכט

 הפתרון הסופי
 Kindertransportמשלוח הילדים 

 יהודי פולין תחת שלטון נאצי
 מרד גטו ורשה

 גרמניה לפני השואה
 סרטי הסתה נאציים
 חסידי אומות העולם

 פרטיזנים

 
 השואה – מושגי יסוד באנימציה

 אמן**
 *מטח

 אנה פראנק*
 **אירופה אירופה

ועידת ואנזה** -המזימה   
Into the hands of strangers* 

 הפסנתרן**
 ** ללא כתוביותהתקוממות

 *ליל הבדולח
 *היהודי הנצחי

 נצחון הרוח/הרצון
 יומני חדשות נאציים

 רשימת שינדלר**
 התנגדות**

 בחירתה של סופי
 החיים יפים

עלייתו של הרוע -היטלר   
 באפלה

 הבריחה מסוביבור
 האזור האפור

 

 
 או תיעודי * יומן חדשות

 ** מבוסס על אירועי אמת
 *** סרט עלילתי, מבוסס על אירועים היסטוריים

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T0SyK0xZA6s
https://www.youtube.com/watch?v=Aif4liyGrng
http://www.youtube.com/watch?v=zhdHZIj76WE
http://www.youtube.com/watch?v=ZxGL4sAA4mY&feature=share&list=PL87500F6A64631F3D
http://www.youtube.com/watch?v=3OGe3uAjSsQ&feature=share&list=PLE970327625100202
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVA6iCeBK_XKFhb-8rdRzyxdXznuMWpWG&fbclid=IwAR2CjR1nPaQ9A18qxWfwEPckeY1XNzenlJ398EhuVuRM1eHHQFwp7PUTe_4
https://www.youtube.com/watch?v=KjacWt4XyD4&list=PLE970327625100202
http://www.youtube.com/watch?v=K3ec9ihEszw
https://www.youtube.com/watch?v=2fT5MBHWZpY
http://www.youtube.com/watch?v=XfI0rJWsLX4&feature=share&list=PLE970327625100202
https://www.youtube.com/watch?v=Il4NE-ziEVI&list=PLE970327625100202
http://www.mako.co.il/ambatia-content/propaganda


 שואה סרטי
 

  אמן
 ומנסים הנאצים של ההשמדה תהליך את שמגלים, נוצרי וכומר. אס. אס קצין של האמיתי סיפורו

 הנוצרים התעלמות על. הצלחה ללא, הזוועה מעשי נגד בפומבי שיצא האפיפיור על להשפיע
 על ומדבר, זוועה מראות ללא', שואה בלי' השואה את מציג הסרט. העולם שתיקת ועל, והכנסיה

 .מאד מומלץ '.וכו' הכנסיה שתיקת', 'העולם שתיקת' של הצד
 יפים החיים
 במחנה בנו את המסתיר אב של לקיום המאבק את המתארת, הטרגית הקומדיה גבול על דרמה
 האופן על רבות מחלוקות שעורר, וכאב צחוק של דמעות וסוחט עדין סרט. השואה בתקופת ריכוז

 .בתוכה הקיום ואת השואה את מציג בו
 

 מידי מצטיין תלמיד
 שהשתתף שכנו של עברו על אפלים פרטים מגלה, בשואה נאצים דמויות על עבודה הכותב תלמיד

 לעברו ויותר יותר שנכנס וככל, השכן עם עיסקה עורך הוא. אס אס כקצין השניה העולם במלחמת
 .כורחו בעל לאישיותו לחלחל מתחילים הדברים כיצד מרגיש, השכן של הנאצי

 
 אייכמן את שלכד האיש

 .אייכמן של לכידתו סיפור של( יותר קצת אמריקאית) במקצת שונה גירסה, ל"כנ
 

 מסוביבור הבריחה
 נאמן התיאור. הנאצים בתקופת בסוביבור ההשמדה במחנה המרד את המתאר וקשה מרגש סרט

 (.כיום שחיים המרד' בוגרי' של שחזור בעזרת נעשה הסרט) למציאות
 

 שינדלר רשימת
 אותו במפעל יהודים מאות המציל נהנתן גרמני - שינדלר אוסקר על שפילברג סטיבן של סרטו
 (לצנזר חובה. )רב כסף ותשלום עצמי סיכון תוך, מנהל

 
 השקרן יעקב
 הנמצא רדיו על שוא שמועות מפיץ אשר, היהודי הגטו תושב, יעקב של סיפורו את המתאר סרט

 רוח את לרומם כדי, הברית בעלי של דמיוניים נצחונות ועל - בכך המוות סכנת למרות - ברשותו
 את לקחת כדאי. )מומלץ מאד אבל, יותר קלות לקבוצות ומתאים איטי קצת סרט. הגטו תושבי

 (.וויליאמס רובין עם האחרונה הגירסה
 

 אירופה אירופה
-נוער' של בפנימיה השואה את ועבר לגרמני שהתחפש יהודי צעיר, פרל שלמה של האמיתי סיפורו
 מצריך אבל, צעירים לגילאים גם מתאים. יהדותו להסתרת תמידי ניסיון תוך, בגרמניה' היטלר
 !להקרנה קודם חמור צינזור
 .לחטיבה מתאים, צנזור אחרי

 
 סנש חנה

 .ההונגרים ידי על להורג הוצאתה עד - באירופה ושליחותה בארץ חייה, סנש חנה של סיפורה
 

 הפסנתרן
 פחות קצת. וארשה של הארי בחלק המתחבר יהודי פסנתרן של ההינצלות על המספר סרט

 .שלו האישי הסיפור ויותר', שואה'
 

 גורל ללא
 שנת של בהונגריה נוחות מחיי המעבר את( הבמאי) ילד של בעיניים המתאר, ומצוין חדש סרט
 .לשחרור עד, ואושוויץ הריכוז מחנה ייסורי כל דרך – 3311

 
 החיים רכבת
 עם אשר עיירה של סיפורה'. יפים החיים' לסרט, יותר הרבה וטובה – יותר מוקדמת גירסה מעיין

 מתחפשים העיירה בני כאשר – עצמאית גירוש רכבת לארגן מחליטה הנאצים התקדמות
 גדול וכאב דק הומור, ציניות הרבה עם סרט. הגבול עד להגיע וכך, הנאצים ולחיילים למגורשים

 בין המחלוקות עם הפנימיים העיירה חיי את מופלאה בצורה מציג הסרט(. בסיום בעיקר)
 סוף עם, מודרנית אגדה של בצורה הכל – ההורים ודור הילדים דור, הקומוניסטים, המשכילים

 .הכואבת המציאות אל הצופה את מנחית אשר, וקשה מפתיע



 ספרים

 לוי פרימו? / אדם הזהו
 זכו שספריו, טורינו יליד, אושוויץ ניצול, לוי פרימו השואה ניצול של ספרו הוא?" אדם הזהו" הספר

 מורשת את להנחיל בחר, ועשירה ססגונית שפה באמצעות, לוי פרימו. עצומה עולמית והכרה לתהודה
 שמספר הראשון ספרו זהו. אנוש צלם על ששומר האדם: וחשובה ייחודית בצורה הבאים לדורות השואה

 נספו או נצלו הם בהם והדרכים הניצולים על הפילוסופיות ומסקנותיו אושוויץ של מהתופת חוויותיו על
 ולקחים האיומה לתקופה מעבר גם זמני על מסר לו שיש, עמוקה משמעות בעל פילוסופי ספר זהו. בתופת

 .לקרוא חובה, מצמרר. לחיים חשובים
 

 סוכרי יוסי / בלזן-ברגן-בנגזי
 בכיבוש החל, אימתניות התנסויות של מערבולת לה מזמנת שההיסטוריה יהודית משפחה של קורותיה

 .3311-ב ברגן־בלזן הריכוז מחנה בשחרור וכלה 3313-ב לוב של הגרמני
 

 שגב / תוםהריכוז מחנות מפקדי:  הרשע חיילי
 בתקופה תפקדו וכיצד לתפקידם הגיעו כיצד, הנאציים הריכוז מחנות מפקדי היו מי שגב תום מגולל בספר

 וכן המפקדים של האישיים הישרות ילקוטי כולל, מסמכים אלפי עשרות פתח שגב תום. ההיא החשוכה
 .מצמרר חובה ספר. בחיים נותרו שעדיין אלה את איתר

 
 ריג מארק בריאן היטלר/ של היהודיים החיילים

 מחקר. גרמניה בצבא ששירתו יהודי ממוצא החיילים ועל הנאציים הגזע חוקי על סופר שטרם הסיפור
 ואפילו בכירים קצינים לרמת הגיעו חלקם, היטלר בצבא למחצה היהודים על ריג מארק בריאן של מרתק

 .משפחה קרובי להציל יכלו בזכותם" פטורים"ל זכו הם כזאת בצורה. ואדמירלים גנרלים
 

 בראונינג כריסטופררגילים/ אנשים
 צעירים לא גרמנים של מילואים יחידת חקר המחבר. האדם בני של ההתנהגות על דעתנו את שמשנה ספר

 אלפי של קר בדם לרוצחים הפכו הם כיצד חותכות ובעדויות במסמכים והוכיח השנייה העולם במלחמת
 את בצעו והם זאת עשו לא הגדול רובם אך לסרב יכלו הם. החופשי ומרונם מיוזמתם והכול יהודים

 תליינים הספר מחבר, גולדהאגן לדניאל המחבר משיב הספר בסוף. קר ובדם מזעזעת בצורה רציחותיהם
 .הפוכות למסקנות והגיע מילואים יחידת אותה על שכתב,  היטלר בשירות מרצון

 
 גולדהגן יונה / דניאלהיטלר בשירות מרצון תליינים

 שהגרמנים המיתוס את מנפץ הוא בו, גולדהגן' פרופ של הדוקטורט עבודת על שמבוסס, מאוד חשוב ספר
 כי ומוכיח, רבים ומסמכים עדויות בדק הוא. השנייה העולם במלחמת היהודים רצח על דבר ידעו לא

 ביהודים ראו הם. ההרג לפני קורבנותיהם עם הצטלמו לעיתים ואפילו, יהודים הרגו בעצמם הגרמנים
 .עצמאי באופן או מאורגן באופן אם, לדרכם שנקלע יהודי כל ולהשמיד לענות והשתדלו סכנה

 
 אדלמן מארק /ורשה בגטו הבונד צעירי - לוחם הגטו

 נציג ידי על ורשה בגטו הבונד ארגון פעילות את מתאר" ורשה בגטו הבונד צעירי - לוחם הגטו" הספר
 במכון שמלמד, בלטמן דניאל ר"ד: מבואות וכתב ערך הספר את. הלוחם היהודי הארגון בהנהגת הבונד

 .ושם ביד השואה לחקר הבינלאומי במכון מחקר ועמית בירושלים העברית באוניברסיטה זמננו ליהדות
 

 לוין / איתמראש של אותיות
, שונות בתקופות העולם מכל רבים רבנים שנשאלו בהלכה שאלות מאות מציג" אש של אותיות" הספר

 מוסריות דילמות מעוררות, ומסובכות קשות השאלות. אחריה וגם השואה במהלך, השואה לפני מהתקופה
 השואה בזמן הדתית וההשקפה האמונה על מסקנות להסיק אפשר השאלות מתוך. מאוד קשות ואנושיות
 .ולאחריה

 
 גילברט מרטין/ חורבן של כרוניקה הבדולח ליל

 לאירועים שהובילו, הבדולח ליל אירועי את ומפורטת מדויקת בצורה מתאר" הבדולח ליל" הספר
 הוא גילברט מרטין. היהודים ולשואת השנייה העולם מלחמת את החלו, דבר של בסופו אשר הנוראיים

 .שונים ראייה ועדי דיפלומטים, עיתונאים של עדויות על בספר הסתמך והוא ומוכר ידוע היסטוריון
 

 אביאל אברהם/ דוגאלישוק ושמו כפר:ניצולים של זיכרונות
 למסע לפרטיזנים ולהצטרף המוות מבורות לברוח שהצליח, אביאל אברהם של המופלא ההישרדות סיפור
 את והקים, לירושלים המובילות בדרכים לחם הוא הינצלותו לאחר. חודשים 62 שארך אירופה ברחבי
 .עלים בית הספרים הפצת חברת

 
 לאו ישראל הרב/ הנער אל ידך תשלח אל 

 בתקופת עליו שעברו התלאות את מגולל הרב הזה שבספר משום, במיוחד מרגש לאו ישראל הרב של ספרו
 אחר פעם הצלתו על מספר הספר.בוכנוולד למחנה משפחתו עם נשלח, שמונה בן שהיה, לאו הרב. הנאצים

 שניצל, הצעיר הילד איך לגלות מדהים. אותו והסובבים ותושיית תושיתו ועל המרצחים מציפורני פעם
 . ללב נוגע. שעבר הקשיים למרות באל שלו האמונה על ושומר לישראל הראשי לרב להיות הופך, בנס



 
 קושינסקי י'יז /הצבועה הציפור

, שש בן ילד של התמימות עיניו דרך שמסופר, השואה תקופת על מהמם ספר הוא" הצבועה הציפור" הספר
 והאיכרים הנאצים ידי על נרדף יתום שהוא הילד. השנייה העולם מלחמת של האלים בעולם בגפו שנותר

. כמה פי קשה, להסתתר שהיא, המשימה ולכן כצועני נראה הוא ולצערו, האנטישמי הנגע אחוזי הפולנים
 לעשות הקורא את שיובילו אופטימיות של פיסות גם אך לעיכול קשות סצינות בתוכו ומכיל מהפנט הספר

 .בחיים חשוב באמת מה של מחודשת הערכה
 פשטותו לכן, ואחריה המלחמה במהלך שסביבו האכזריות עם להתמודד מתקשות הילד של התמימות עיניו

 הברברי המבוגרים עולם על שונה בצורה שמסתכל עוצמתי ספר יוצרות הילד של המבט ונקודת הספר של
 .באירופה 14-ה שנות של והאפל

 בחיים נשארו לא אך, דומה מציאות שחוו ילדים אלפי של וחוויותיהם זיכרונם את משמר אשר ספר זהו
 .התופת בתוך שחיו מאלו פחות לא קשה לעיתים היה המסתתרים של שחייהם מוכיח הספר. כך על לספר
 .סיומו לאחר חשיבה של רבות שעות ומבטיח, סופו ועד מפתיחתו סוחף הספר

 
 פריסטר רומן/ צלקת עם עצמי דיוקן
. פריסטר רומן המעולה והעיתונאי הסופר של, התפלאות ומעוררת מרתקת בצורה כתוב אשר עוצמתי ספר

 ועד כפייה ממחנות ייחודיים חיים פיסות שכללו, הסבוכים חייו בנדבכי הקורא את מוביל פריסטר
 .נשים עם לו שהיו הסוערים לרומנים ועד מעופשים כלא מבתי, כעיתונאי הרבות להצלחותיו

 נקטעו חייו. הכיר אותה סוכרתית במציאות וגדל מפנקת בורגנית למשפחה נולד 3361 יליד פריסטר
 תחת באירופה ביותר החשוכה בתקופה חיים של האכזרית למערבולת אותו וזרקו 14-ה בשנות באכזריות

 .הנאצים שלטון
 עוצר אוטוביוגראפי סיפור ויוצרים מתערבבים והווה העבר, פריסטר של בחייו שונות נקודות בין נע הספר

 .חופשי כאדם וחייו התקופה, עצמו עם נוקב נפש חשבון הכולל, לפרקים נשימה
 

 לוי פרימו /והניצולים השוקעים
 חוזר לוי פרימו. הדגול הסופר של הטראגי מותו לפני שנה שנכתב ספר הוא" והניצולים השוקעים" הספר

 את טורדים הנוראיים והמראות?" אדם הזהו"מ עברו שנה ארבעים. והריכוז המוות מחנות של למסכת
 לעסוק מחליט לוי פרימו. לפענחן מצליחים אינם שההיסטוריונים חידות לפתור ממנו ותובעים מנוחתו

 צולל לוי פרימו. ונרצחו שקעו ממנו שטובים בזמן, שרד הוא למה: והיא משקל כבדת פילוסופית בסוגייה
 והחרדה האנוש צלם אבדן, ההשפלה חווית את מתמצת, האנושית הנפש בעקבות פשרות חסר למסע

 הקוראים לשאלות עונה הסופר". אדם הזהו" הראשון ספרו של מעגל סגירת הוא הספר. לגורל התמידית
 .לקרוא חובה. הראשון בספר אליו שהופנו

 


