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המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים עוסק בהוראת השואה ובחקרה. 

עמידה,   - השואה  של  היהודי  הסיפור  בתחום  הינה  המיוחדת  התמחותו 

מנהיגות, הלכה וערכים יהודיים.

הפעילות כוללת:

הוראה

 קורסים במכללה

 השתלמויות למורים ולקבוצות שונות

 הכנה למסע לפולין

הפקה

 סרטים, ערכות לימוד ומקראות

מחקר

 ספרי תיעוד, מחקר והנצחה

אתר "זכור" - אמונה בימי השואה

 חמרים תיעודיים ודידקטיים במגוון רחב
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השואה את  ששרדו  אמונה  אנשי  של  חייהם  על  סרטים  סדרת 

ומשמעותית חווייתית  בדרך  הפרט  של  התמודדותו  את  משקפים  הסרטים 

ולימודית חינוכית  פעילות  המציעה  חוברת  נלווית  הסרטים  לרוב 

◆

 ◆

  ◆
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בצל כנפיך

יומנו הייחודי של הנער משה פלינקר מהולנד, נער רגיש ובעל סגולות של סופר ופילוסוף, שנכתב 

בדירת מסתור בבלגיה. 

לסרט נלווית חוברת המציעה העשרה, הפעלה ודיון.

הילדים שלא ספרו 

סרט המתעד מפגש מחזור של כיתות בהן למדו ילדים וילדות ניצולי שואה עם חבריהם הישראלים 

בפנימית “בית צעירות מזרחי”. במרכז הסרט – שתיקתם של הילדים, שעברו טראומות קשות 

ביותר,  ותחושת האשם של הישראלים שלא שאלו. הסרט מאפשר דיון על השתיקה והדיבור.

לסרט נלווית חוברת המציעה העשרה, הפעלה ודיון.

והיא שעמדה 
חג הפסח בעת השואה 

וגם תחת  רוחני,  למרי  ביטוי  נתנו  היהודי,  הלוח  על  נפש שמרו  יהודים שבמסירות  סיפורם של 

עוסקת  הגדה  של  סיפורה   - הנלווית  החוברת  הפנימית.   חירותם  את  איבדו  לא  הנאצי  המגף 

במשמעות ובהתמודדות עם חג הפסח לאורך הדורות ובעיקר בשואה.

לאבותינו ולנו  

ובנותיהם. העדים מייצגים את סיפורה  קורות יהודי הונגריה בתקופת השואה מפי שני ניצולים 

הכפול של יהדות זו: גורל יהודי המחוזות וסיפור ההצלה של יהדות בודפשט.  בנותיהם מייצגות 

את שליחות הזיכרון של בני הדור השני.  

לסרט נלווית חוברת המציעה העשרה, הפעלה ודיון.

6 0
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מיתרים לרחל 

זיכרון השואה מנקודת מבטה של אשה דרך שלושה דורות במשפחתה: רחל הורק ניצולת אושוויץ, 

בתה הבמאית ונכדתה המוסיקאית. הסרט נותן ביטוי יצירתי ומקורי לערכים יהודיים, ומתמקד 

בנקודות האור של אמונה ונתינה, משפחה והמשכיות, שבקעו גם באפילת ימי השואה.

שומרים על קשר 
תפילין בתקופת השואה

את  המשקף  קשר  השואה,  בתקופת  ואלוקיו  היהודי  בין  המיוחד  הקשר  על   מספרים  עדים 

ההתנגדות הרוחנית במחנות הריכוז באמצעות המאבק העיקש והאמיץ על קיום מצוות התפילין. 

לסרט נלווית חוברת המציעה העשרה, הפעלה ודיון.

מזוודה שאי אפשר לקחת 
זיכרונות מבית אבא 

סרט שורשים המציג את הוויית חייהם של יהודים ברחבי אירופה בטרם ירדה עליהם יד הכורת, 

ומדגיש את העוצמה שהעניקו החינוך וזיכרונות העבר ליהודים בימי השואה. 

למי שאספני

המשוררת לאה נבנצל, ילדת מסתור במשפחה פולנית, קוראת מספרה “למי שאספני” ומשוחחת 

על המשמעות של הישרדותה ועל הזכות להקים משפחה בירושלים מתוך דבקות באמונה ומתוך 

תחושת שליחות. 

לסרט נלווית חוברת ובה ניתוח השירים והצעות להפעלה ולדיון. 

מומלץ בעיקר לשעורי  ספרות
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לתת מן האין

כוח  שבמרכזם  השואה,  מתקופת  נעורים  סיפורי  שלושה  על  הבנוי  סרט   - מצווה  בת  תוכנית 

הנתינה של ילדות ונערות גם במצב של מחסור ומצוקה. 

ניתן להשכרה.     

בשם העם היהודי 

לקט עדויות מתוך משפט אייכמן, המשמיעים את קולה של הגבורה הרוחנית-הגאווה היהודית 

והמאבק על הזהות והערכים היהודיים. 

מסביב לכיכר

 )Trerezienstadt( בטרזין  היהודיים  החיים  את  המציג  מדיה  עשיר  אינטראקטיבי  תקליטור 

להיחשף  ניצולים,  של  ראיונות  ולראות  לשמוע  טרזין,  ברחובות  לשוטט  מאפשר  התקליטור 

למיצגים, תמונות וחפצים המתארים את חיי היום-יום בגטו.

יהודי ויהי מה

סיפורו של נער יהודי במסתור 

סיפורו של משה בכר, נער יהודי מפולין ששרד את השואה לאחר שעבר טלטולים רבים, מסתור 

ומרדף, ונותר "יהודי ויהי מה". 

לסרט מתלווה ערכה דידקטית למורה להפעלת התלמידים לאחר הצפייה.

אנו הולכים בראש מורם

מצגת יהדות צרפת

הסרט נלווה לספר אלבומי העוסק בתגובתם של יהודי צרפת בהיותם תחת המגף הנאצי.
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ספרי תיעוד ומחקר 

העמידה היהודית 

מנהיגות 

הלכה 

◆

 ◆

  ◆
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לחיות וללמוד  

בעריכת לאה לנגלבן, תשע"ה 

אוסף תיעודי ראשון מסוגו המביא מקורות אודות החינוך היהודי בפולין ובליטא בתקופת השואה. 

גיבוריו של הספר הם מורים וילדים, שהמשיכו להאמין בצו "ושננתם לבניך" ו"והגדת לבנך".

Hidden in the Hights :בסתר המדרגה     באנגלית

היהדות האורתודוקסית בהונגריה נוכח השואה, אסתר פרבשטין, מוסד הרב קוק  ירושלים תשע"ג

ספר העוסק ביהדות האורתודוקסית בהונגריה, בפעילותה ערב השואה ובהתמודדותה עם אימי 

הצלה  פעילות  ההונגרי,  בצבא  העבודה  בפלוגות  אורתודוקסים  יהודים  הנושאים:  בין  השואה. 

אורתודוקסית לפני הכיבוש הנאצי ולאחריו, יהודי הונגריה באושוויץ, סוגיית עגונות השואה וזיכרון 

השואה. 

Hidden In Thunder :בסתר רעם     באנגלית

מחשבה, הגות ומנהיגות בימי השואה,  אסתר פרבשטין, מוסד הרב קוק תשס"ח )תשס"ב( 

אוסף מחקרים אודות החיים הדתיים בשואה, ההלכה והמנהיגות, מבוסס על מקורות שטרם

נחשפו ותפישה המהווה פריצת דרך בשימור זיכרון חיי יום יום בשואה. 

מטלז ועד טלז

בעריכת אסתר פרבשטין, ירושלים תשע"ה

יומנו של הרב חיים שטיין, ראש ישיבת טלז - קליבלנד, שנכתב בשנות גלותו בברית המועצות  

ובאוזבקיסטן בתקופת השואה. 
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אנו הולכים בראש מורם  

בעריכת אלכס קליין וחיים שלם, תשע"ב

של  בתגובתם  העוסקים  בהסברים,  מלווים  ותמונות  מסמכים  מבחר  המכיל  אלבומי  ספר 

יהודים בצרפת שבחרו לאחוז במסורת היהודית מתוך נחישות ואהבה גם בהיותם תחת המגף 

הנאצי. בספר נושאים מתחום המסורת, החינוך, הלוח היהודי ועוד.

לספר נלווה סרט עדות.

אי של אפשר  

סיפור חייו של בנימין מינץ, חיים שלם, ירושלים תשע"ג  

סיפור חייו של בנימין מינץ, ממנהיגי היהדות הדתית בארץ ישראל, מראשי ועד ההצלה של היישוב 

בתקופת השואה, שליח למחנות העקורים.ואשיות ציבורית במדינה הצעירה. פעילותו הוותה "אי 

של אפשר" בים הגדול של פסימיות ואין אונים. 

ידי משה  

דרשות הרב משה קלנברג במחנה לה-לנד, צרפת, בעריכת אסתר פרבשטין, תשס"ה

פרסום ראשון של דרשות וכתבים שנכתבו על ידי הרב משה קלנברג במחנה הסגר בצרפת בשנים 

תש"א-תש"ב )1940-1941(. כתבי היד מלווים בהערות ומחקרים. הכתבים הנדירים נוגעים בחיי 

ורושמים  הארועים,  של  הרוחנית  במשמעות  ובהתמודדות  חינוכיות  בשאלות  במחנה,  יום  היום 

פרק בהתנגדות הרוחנית-מוסרית בצרפת בעת השואה.

זיכרון בספר  

קורות השואה במבואות לספרות הרבנית,  בעריכת אסף ידידיה, נתן כהן ואסתר פרבשטין 

הוצאת ראובן מס תשס"ח

ספרותיים,  שונים:  מהיבטים  נידונים  כתביהם  שואה.  ניצולי  רבנים  זיכרונות  על  מחקרים  לקט 

הגותיים והיסטוריים, והם פותחים צוהר לתחומים רבים הקשורים לעולם הרבני בתקופת השואה 

ולאחריה.
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משפטיך תהום רבה

בעריכת פרופ' גרשון גרינברג וד"ר אסף ידידיה

דרכי  על  ללמוד  אפשר  שמהם  מייצגים,  טקסטואליים  למקורות  ישירה  גישה  נותן  זה  ספר 

ההתמודדות המגוונות של ההגות היהודית האורתודוקסית עם השואה. מקורות אלו הם מענה 

לדעה השגויה כי לא התקיים שיח דתי בעיצומם של ימי השואה ואחריה.

The Forgoten Memoirs

אסתר פרבשטיין, בהוצאת ארטסקרול

כתבי זיכרונות של רבנים ניצולי השואה, שראו אור במבואות לספר תורני. הכתבים נערכו בצרוף 

מבוא, ביוגרפיה והערות שוליים. 

יצאו לאור באנגלית ונמצאים למכירה גם במכללה.

עת לעשות להצלת ישראל

חיים שלם, אוניברסיטת בן גוריון תשס"ז

תגובת תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל לשואת יהודי אירופה בשנים 1945 - 1942. הספר 

עוסק בסוגיות שונות, וביניהן פעילות הצלה של אנשי אגו"י ויחסם למרד גיטו ורשה.
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חוברות וחמרים דידקטיים ◆ 

בנושאים יחודיים ובגישה רב - תחומית
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חפצים מהלב 

בעריכת סוזן וייס וצוות המרכז ללימודי השואה

פעילות  מציעה  היחידה  הדרכה.  ודפי  מצגות  הכוללת  היסוד,  לכיתות  מדורגת  לימוד  ערכת 

באמצעות התבוננות בתמונות של חפצים ששרדו מתקופת השואה, קריאת הסיפור שמאחריהם 

והפעלות בעזרת דפי עבודה מלווים בציורים )קומיקס(. 

הערכה כוללת ספר ותקליטור.

סבתא מדוע יש לך מספר על היד?

כתיבה ועריכה: סוזן וייס

שידעה  אמיתיים  אירועים  על  מבוסס  נכדתה  באזני  סבתא  שמשמיעה  וההצלה  הסבל  סיפור 

תמונות  הכותבת  משרטטת  וברגישות  בעדינות  אירופה.  יהודי  שואת  בימי  הכותבת  של  אמה 

רבות משמעות מגורל משפחתה.  הערכה מיועדת לבני גיל שמונה ומעלה, ומנחה את המורה 

בשיעורים ובפעילות יצירתית.  

הערכה כוללת ספר ותקליטור.

לכל צליל יש סיפור  

והם  ובמחנות,  והושרו בגטאות  יחידת לימוד בלווי תקליטור המגישה אוסף של שירים שחוברו 

מבטאים את מציאות החיים יחד עם אמונה ובטחון. השירים טופלו ברגישות בכלי מחקר מקובלים 

בספרות ובמוסיקה ובליווי חומר רקע היסטורי. הבנת הרצף התרבותי של היצירה היהודית מהווה 

נדבך בעיצוב הזיכרון והנחלתו לדורות הבאים.

יצירה מן המיצר 

זהות יהודית באמנות מתקופת השואה, הכוללת הפעלות בין תחומיות המשלבות גם הסטוריה, 

ספרות והגות. במרכזהמקראה האלבומית עומדות יצירות אמנות שצוירו בשואה ואחריה, הנותנות 

ביטוי להתמודדות עם אמונה, ערכים וזהות יהודית בשואה.
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בארצות החיים 

מקראה מלווה למסע לפולין. הספר מציג את עולמם הרוחני של המנהיגים הדתיים, שהמבקר 

גם  בספר  מתורתם.  לימוד  ומאפשר  מדרשיהם,  כבתי  ששימשו  ובמבנים  במצבותיהם  נתקל 

ביוגרפיות, סיפורים והנהגות של עשרות רבנים, שחיו בפולין, בימי תפארתה.

השואה בראי ההלכה

שיקול  מתוך  נבחרו  אשר  בשואה,  מאמינים  יהודים  ששאלו  )שו"תים(  הלכתיות  שאלות  מדגם 

דעת דידקטי וחינוכי. השאלות מהוות ביטוי להתנגדות הרוחנית של היהודים כנגד הצורר הנאצי, 

ומייצגות תחומי חיים שונים, מלוות ברקע היסטורי ובשאלות לדיון, ומתאימות לתכנית הלימודים 

בתיכון ולפעילות חינוכית מגוונת.

הקהילה האחרונה 
יהדות הונגריה בעת השואה

המקראה עוסקת בתהליך השואה בהונגריה, ודנה בין היתר בשאלות של מידע וידיעה על הפתרון 

הסופי, פעולות הצלה, תגובתם של יהודי הונגריה והעמידה הדתית של יהדות זו במחנות הריכוז.  

למקראה נלווה תקליטור ובו עדויות קצרות מפי ניצולים מהונגריה.

באתר "זכור"

לגעת באור  

זהות יהודית ושואה דרך סיפורו של חג החנוכה. באמצעות מקורות שונים נבחן תפקידו של האור 

ומשמעותו בעולמנו הגשמי והרוחני, תוך דגש על המשמעות שייחסו יהודים בשואה להדלקת נר 

חנוכה.  
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ושבו בנים 

דיון בדרשות, בפרקי מחשבה ומוסר שנאמרו ונכתבו בעיצומם של ימי השואה ע"י הרב יששכר 

בהקשרן  הדרשות  את  מציגה  המקראה  שמחה".  הבנים  "אם  הספר  מחבר  טייכטל,  שלמה 

ההיסטורי והרעיוני, ומאפשרת דיון משמעותי על שאלת היחס לא"י לפני השואה ובעיצומה. 

המקראה מהווה יחידת לימוד בין תחומית: הסטוריה - מחשבת ישראל.

החיים היהודים בטרנוב

המדריך למסייר בטרנוב היהודית בין שתי המלחמות ובשואה.

בעזרת חוברת זו יחוש הקורא או המעיין בעת הסיור בטרנוב, "כאילו הוא יצא מטרנוב" – כאילו 

הוא חי את החיים המלאים בעיר בטרם השואה, כאילו הוא היה בכיכר ההריגה, או בבית הקברות 

של העיר בזמן האקציות.

קינות על השואה

אסופה של קינות שנכתבו על שואת יהודי אירופה ונתחברו בידי רבנים ואדמו"רים לאחר החורבן 

ולמתעניינים  ומחנכים, לתלמידים  לסייע למורים  ומטרתה  ומפורשת  הנורא. האסופה מבוארת 

להבין את הטרגיות של השואה מתוך הקינות ולסייע בהטמעתן כחלק מהזיכרון היהודי.

הקרון 

התחום  השואה:  של  כסמלה  לקרון  הנוגעים  תחומיים  בין  בהיבטים  העוסקת  לימוד  יחידת 

ההיסטורי, הספרותי, והאמנותי.

באתר "זכור".

מעפר קומי

מקראה העוסקת בשחרורם של ניצולי השואה, שיקומם וחזרתם לתקופת החיים. החומר העשיר 

מביא לידי ביטוי את האמונה, את התעוזה ואת תעצומות הנפש לבנות מחדש את חיי הפרט, 

המשפחה והעם.

באתר "זכור".
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אחכה לו 
שירים שעלו מאפר השואה

בהפקת הרב ד"ר תמיר גרנות והמרכז ללימודי השואה

תקליטור שמע המכיל שירי אמונה שחוברו או נוגנו בתקופת השואה. בדיסק 12 שירים בעיבוד 

מוסיקלי מעולה של להקת הלב והמעין בראשות חיליק פראנק. ייחודו של הדיסק הינו בלבוש 

ידועים  זמרים  משתתפים  בתקליטור  והמוכרים,  הישנים  לניגונים  והעדכני  החדש  המוזיקלי 

מהשורה הראשונה. 

באמונה  אחיזה  על  עדויות   - השיר   שמאחרי  הסיפור  את  המביאה  חוברת  נלווית  לתקליטור 

ובתקווה, שגברו על חשכת העיתים והביאו לכך שיהודים שרו גם בשואה. 

קורות השואה במבואות לספרות הרבנית   

הקודש  לספרי  במבוא  קורותיהם  את  לכתוב  שבחרו  שואה  ניצולי  רבנים  של  זיכרונות  מאגר 

שהוציאו לאור. המאגר מרחיב את היריעה אודות החיים הדתיים בשואה, מנהיגות, הלכה וחיי 

יום יום, ומציג ז'אנר ייחודי שעד כה היה בלתי ידוע ובלתי נגיש. החומר הועלה על תקליטורים 

ונמצא גם באתר זכור. לטקסטים נלווים מנגנוני חיפוש.
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₪ 55

      ₪ 70

₪ 45

₪ 40

₪ 40

₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

 ₪ 25

חפצים מהלב (עברית/ אנגלית) 

"סבתא מדוע יש לך מספר על היד?" 

(ספר, חוברת ודיסק) 

לכל צליל יש סיפור (ספר + דיסק)

יצירה מן המיצר

בארצות החיים

השואה בראי ההלכה

לגעת באור

סיפור של הגדה 

ושבו בנים

קינות על השואה 

להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק 

שומרים על קשר (עברית /אנגלית/ רוסית)

לאבותינו ולנו 

בצל כנפיך (עברית /אנגלית)

החיים היהודיים בטרנוב 

יחידות לימוד 

בצל כנפיך (עברית /אנגלית) 

הילדים שלא סיפרו

בשם העם היהודי - משפט אייכמן

והיא שעמדה

לאבותינו ולנו       

מיתרים לרחל

שומרים על קשר (עברית /אנגלית)  

מזוודה שאי אפשר לקחת (עברית /אנגלית) 

למי שאספני  (עברית /אנגלית) 

מסביב לכיכר

אנו הולכים בראש מורם

יהודי ויהי מה

 ₪ 40

 ₪ 30

        ₪ 40

₪ 40

 ₪ 40

₪ 40

 ₪ 40

 ₪ 55

 ₪ 40

 ₪ 40

₪ 15

 ₪ 40

(CD / DVD) סרטי עדות

אחכה לו

קורות השואה 

במבואות לספרות הרבנית

  ₪ 50

₪ 40

הפקות מיוחדות

לחיות וללמוד

בסתר המדרגה (עברית)

בסתר המדרגה (אנגלית)

בסתר רעם (עברית)

בסתר רעם (אנגלית)

מטלז עד טלז 

עת לעשות להצלת ישראל

אנו הולכים בראש מורם

ארטסקרול

אי של אפשר 

ידי משה 

זיכרון בספר

משפטיך תהום רבה

₪ 50

₪ 85

 ₪ 150

₪ 80

₪ 130

  ₪ 50

  ₪ 60

₪ 80

₪ 100

 ₪ 75

 ₪ 30

₪ 65

₪ 65

ספרים 

לרכישה
02-6750992 | 02-6750725

mls@macam.ac.il
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חמרים נוספים והעשרה בנושאים שונים תמצאו באתר המכללה

zachor.michlala.edu



  

zachor.michlala.edu


