יום השואה תש"ף
לקראת יום השואה והגבורה תש"ף אנו מביאים כאן מספר קישורים לאתרים שימושיים ,סרטונים ומאמרים שיוכלו
להיות לכם לעזר .כמובן שזאת לא רשימה מלאה ,ונשמח לקבל מכם חומרים ולשתף אחרים.
הנושא המרכזי לשנה זו ,כפי שנקבע ע"י "יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה" הוא":

 .1יד ושם ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ף
https://www.yadvashem.org/yv/he/remembrance/2020/index.asp
 .2אתר הכנסת
https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/ShoahIntro.aspx
 .3מינהל חברה ונוער ,משרד החינוך
לקט פרסומי מינהל חברה ונוער העוסקים בהיבטים שונים של הנושא
https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/ahead-holocaust-remembranceday.aspx
 .4אתר הספרייה הלאומית
פריטי ארכיון נדירים בנושא השואה :ספרות ,תמונות ,שירים ועוד
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/gallery/yearly_cycle/holocaust_day/Page
s/default1.aspx
 .5אתר דעת
קישורים לספרים ,מאמרים ועוד
http://www.daat.ac.il/he-il/shoa
 .6מרכז לוקשטיין (אתר באנגלית ,קיימים חומרים גם בספרדית ורוסית)
Yom Hashoah Resources: Lesson plans, thought-provoking articles, videos, and more to help you
.plan your virtual Yom Hashoah commemorations
/https://www.lookstein.org/holiday-resources/yom-hashoah
 .7מוזיאון השואה של ארה"ב
חומרים בשלל שפות
/https://www.ushmm.org
 .8שם עולם
מכון שואה ואמונה לחינוך תיעוד ומחקר
/http://shemolam.org.il
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 .1אתר ישיבה
שיעורים בנושא שואה
https://www.yeshiva.org.il/midrash/category/325
 .2שו"ת השואה (מחייב רישום)
שו"ת השואה הינו פרוייקט יחיד מסוגו בעולם .המאגר כולל אוסף שאלות והתשובות הלכתיות ומוסריות
שנשאלו רבנים עם עליית הנאצים לשלטון וכן במהלך השואה ובעקבותיה.
/https://www.responsa-holocaust.com
 .3הרב אורי שרקי ,שואה ושאלה
https://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:333333&catid=91&Itemid=100513
 .4אתר בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון
שיעורים בנושא שואה ואמונה
/https://www.etzion.org.il/heנושאים/שואה-ואמונה
 .5אמונה ובטחון בה'  -מקור כח בימי השואה ,ב .מרדכי אנסבכר ,דעות כג ,תשכ"ג
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/deot/ansbacher.htm

 .1אתר הספרייה הלאומית
לקט שירים מהגטאות והמחנות
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Compilations/Pages/Holocaust.aspx
 .2אתר "הזמנה לפיוט" (האתר הישן)
שירים ופיוטים בנושא "ימי זיכרון"
http://old.piyut.org.il/cgibin/search.pl?lang=&teiman=&YearCicle=20&Tradition=&RulerComponents=yearcycles&Note
=s=&NowSong=&NewPerformance=&Scripts
Memories .3
Composed by Abie Rotenberg, sung by MBD and Avraham Fried
כתוביות לעברית
https://www.youtube.com/watch?v=Gdk0qcsUvNU
 .4א-ל מלא רחמים (גרסאות שונים)
א .אל מלא רחמים על חורבות גטו ורשה ( 1947יידיש עם כתוביות לעברית)  -החזן משה קוסוביצקי שר
"אל מלא רחמים" ,בסרטו של נתן גרוס "אנחנו שנותרנו בחיים" (מיר לעבן געבליבענע) הסרט צולם
במעמד מסירת ספר תורה מוכתם בדם ,שנמצא בין חורבות הגטו ,מידי רב הצבא הפולני  -הרב דוד
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כהנא לידיו של הרב הראשי לארץ ישראל יצחק הרצוג .על רקע התפילה מוצגת ורשה ההרוסה ,בית
הקברות ששרד ובית הכנסת נוז'יק שנותר על תלו באורח נס .את הסרט המלא ביידיש  +כיתוביות
בעברית אפשר להזמין אצל יעקב גרוס ,ת.ד  909גבעתיים.
https://www.youtube.com/watch?v=5LlLl003f38
ב .החזן הצבאי הראשי ,שי אברמסון ,בעצרת הממלכתית ביד ושם
https://www.youtube.com/watch?v=4NdXmi6_oJE
ג .החזן עזי שוורץ בעצרת המרכזית באו"ם2012 ,
https://www.youtube.com/watch?v=S0zAW4lhN7A
 .5הרב ישראל מאיר לאו על שואה ואמונה
הרב ישראל מאיר לאו ,הרב הראשי לשעבר ,ניצול שואה ויו"ר "יד ושם" מדבר על אמונה ,על השואה ועל
משמעות ,עם מפקחי מחשבת ישראל.
https://www.youtube.com/watch?v=H4GFmew_EP4
 .6אב הרחמים
צודיק גרינוולד ,חזן בית הכנסת הגדול בפרנקפורט ודור שלישי לניצולי שואה ,בקליפ מצמרר לקראת יום
השואה הבינלאומי.
https://www.youtube.com/watch?v=1EAQVYv-rqw
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