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03/02/13 מסעות הצלב     
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 1(   17:10, 23:00
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 2(    18:00 , 23:50
10/02/13 מסעות הצלב     
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 3(   17:10, 23:00
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 4(   18:00, 23:50

17/02/13 דפוסי הפעילות של התנועה הציונית עד 1920    
מניה שוחט      17:10, 23:00

מלה"ע ה-1: מאפייני המלחמה בא"י
אלנבי נגד סנדרס     18:00, 23:50
24/02/13 הישוב היהודי בא"י במלה"ע ה-1    
ניל"י      17:10, 23:00
03/03/13 התנועה היהודית הלאומית המודרנית   
הרצל - חלק א'     17:10, 23:00

הרצל – חלק ב'
הרצל - חלק ג'

10/03/13 עליית הנאציזם, אידאולוגיה וביסוס השלטון   
הרייך השלישי: העלייה     17:10, 23:00
17/03/13 אידאולוגיה, מלה"ע ה-2 והשואה  
הרייך השלישי: הנפילה     17:10, 23:00
24/03/13 קרבות מלה"ע ה-2  
23:00 ,17:10 מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בדרך למלחמה  

דרכי הלחימה של  היהודים בזמן השואה - מרד גטו ורשה
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: התקוממות אמיצה                  18:00, 23:50

31/03/13 קרבות מלה"ע ה-2: מבצע ברברוסה   
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בליץ, ביסמארק וברברוסה   17:10, 23:00

קרבות מלה"ע ה-2: פצצת האטום על יפן
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון - עולם חדש ואמיץ    18:00, 23:50
האידאולוגיה הנאצית השואה, ועידת ונזה, שלבים בפתרון הסופי    07/04/13
מכונת ההשמדה הנאצית        17:10, 23:00
21/04/13 לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית   
23:00 ,17:10 הלוחם היהודי: חיילים יהודים במלחמת העולם ה-2 
הלוחם היהודי       18:00, 23:50
28/04/13 הגטאות במזרח אירופה     
לובמל: מזיכרונות לבי        17:10, 23:00
05/05/13 עמדת בריטניה כלפי ההעפלה    
בחשכת הגלים           17:10, 23:00

מלחמת העצמאות
חטיבה 8         18:00, 23:50
12/05/13 מלחמת העצמאות     
מבצע עובדה          17:10, 23:00

מלחמת ששת הימים
שישה ימים ביוני - פרק 1: כל העם צבא    18:00, 23:50
19/05/13 מלחמת ששת הימים     
שישה ימים ביוני -  פרק 2: נאצר מחכה לרבין       17:10, 23:00
שישה ימים ביוני -  פרק 3: הלומי ניצחון    18:00, 23:50
26/05/13 מלחמת יום כיפור     
עוז 77          17:10, 23:00
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שיעור היסטוריה
ימי ראשון החל מהשעה 17:10, שידור נוסף החל מהשעה 23:00

03/02/13 
מסעות הצלב

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 1(
צלבנים  של  גדולים  גלים  שני  אחרי  מעקב 
התייחסו  כיצד  נראה  הצלב.  מסעות  בתקופת 
אליהם האוכלוסיות השונות שנתקלו בהם, וכיצד 

הם גילו את קסמי המזרח הקרוב.
23:00 ,17:10

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 2(
המוסלמים  בין  המסובכים  היחסים  על  הסיפור 
הצלבנים,  ע"י  ירושלים  של  כיבושה  עם  לנוצרים 
וכיצד התמודדו הצלבנים בטריטוריה עוינת הרחק 

מהבית. 
23:50 ,18:00

10/02/13 
מסעות הצלב

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 3(
א-דין,  צלאח  של  כוחו  צמיחת  את  בוחן  הפרק 
וכן  ימינו  של  וסוריה  במצרים  שלטונו  את  שביסס 
לשיא  שהגיעו  הנוצרי  העולם  עם  התנגשויותיו  את 
בקרב קרני חיטין ב-1187 וכן נבחן גם את הפסקת 

האש המפורסמת בינו לבין ריצ'רד לב הארי. 
23:00 ,17:10

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 4(
סיפור נפילתה של ממלכת הצלבנים כפי שנראתה 
עד  והממלוכים,  המונגולים  של  עיניהם  דרך 
בשנת  הצלבנים  המתיישבים  של  הסופי  לגרושם 

.1291
23:50 ,18:00

17/02/2013 
דפוסי הפעילות של התנועה הציונית עד 1920

מניה שוחט
שגרתית  בלתי  חלוצה  שוחט  מניה  של  חייה 
מאוד  ומעורבת  פעילה  השנייה,  מהעלייה 
בתחומי  בציונית  ואח"כ  הרוסית  במהפכנות 

השמירה וההתיישבות.
23:00 ,17:10

מלה"ע ה-1: מאפייני המלחמה בא"י
אלנבי נגד סנדרס

הקרב במגידו היה אחד מרגעי השיא במערכה המזרח 
בחודשים  ההסכמה  מדינות  כוחות  של  תיכונית 
היה  כוחות אלה  מפקד  ה-1.  מלה"ע  של  האחרונים 
הגנרל המבריק אדמונד "בול" אלנבי ומולו ניצב כוח 

בראש הגנרל אוטו לימן פון סנדרס.
23:50 ,18:00

24/02/2013 
הישוב היהודי בא"י במלה"ע ה-1

ניל"י
יהודים  צעירים  מספר  החליטו  ה-1  מלה"ע  בזמן 
הייתה  זו  הארץ.  בכיבוש  האנגלי  לצבא  לסייע 
ביישוב  הראשונה  המודיעינית  ההתארגנות 
התגשם  שנים  מ-4  פחות  כעבור  החדש.  היהודי 
אנשי  אך  הארץ,  את  כבשו  והאנגלים  חלומם 
ניל"י )נצח ישראל לא ישקר( לא שותפו בשמחת 
כל  בהם  שישה,  והישוב.  העם  ובהנהגת  הניצחון 

מנהיגיהם, שילמו בחייהם על פעילותם.
23:00 ,17:10

03/03/2013 
התנועה היהודית הלאומית המודרנית

הרצל חלק א'
סדרה זו עוסקת בדמותו של חוזה המדינה ומנהיג 
השנים את  סוקר  זה  פרק  המדינית.  הציונות 

הרצל,  של  ונעוריו  בילדותו  ועוסק   1891-1860
והקמת  העיתונאית  פעילותו  כסטודנט,  חייו 

משפחתו.
23:00 ,17:10

הרצל – חלק ב'
עם  העיתונאי  הרצל  של  במפגש  עוסק  זה  פרק 
תופעת האנטישמיות המודרנית כפי שבאה לידי 
עליו  השפיע  וכיצד  דרייפוס  במשפט  ביטוי 

מפגש זה.

הרצל - חלק ג'
בבאזל  הראשון  הציוני  בקונגרס  עוסק  זה  פרק 
הרצל  של  הדיפלומטית  ובפעילותו  ב-1897 
בבריטניה,  בגרמניה,  העות'מאנית,  באימפריה 
בביקורו ברוסיה והתרשמותו ממצב היהודים בה, 

בכתיבת אלטנוילנד, במחלתו ובמותו.

10/03/2013 
עליית הנאציזם, אידאולוגיה וביסוס השלטון

הרייך השלישי: העלייה
בהיסטוריה?  הגדולה  הרוע  מכונת  פעלה  כיצד 
מבט נדיר ומצמרר על גרמניה הנאצית - מבפנים. 
ויומנים  מכתבים  סרטים,  קטעי  כוללת  זו  תכנית 
החיים  על  אור  השופכים  גרמניה,  אזרחי  שניהלו 
עליית  בנסיבות  עוסק  זה  חלק  הרייך.  תחת שלטון 
הטוטליטרי  שלטונה  ובביסוס  לשלטון  המפלגה 

בגרמניה.
23:00 ,17:10

17/03/2013 
אידאולוגיה, מלה"ע ה-2 והשואה

הרייך השלישי: הנפילה
בהיסטוריה?  הגדולה  הרוע  מכונת  פעלה  כיצד 
מבט נדיר ומצמרר על גרמניה הנאצית - מבפנים. 
ויומנים  מכתבים  סרטים,  קטעי  כוללת  זו  תכנית 
החיים  על  אור  השופכים  גרמניה,  אזרחי  שניהלו 
באירועי  מתמקד  זה  חלק  הרייך.  שלטון  תחת 
לנפילת  דבר  של  בסופו  שהביאו  ה-2,  מלה"ע 

הרייך.
23:50 ,18:00

24/03/2013 
קרבות מלה"ע ה-2

מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בדרך למלחמה
פלש  בו  מהרגע  החל   :1939 ספטמבר-דצמבר 
הצבא הגרמני בהוראתו של אדולף היטלר לפולין 
נמנעת.  בלתי  ה-2  מלה"ע  הייתה  ב-1.9.1939, 
הפרק בוחן את תקריות האש הראשונות בעימות 

שהסלים לכדי מלחמה כלל עולמית.
23:00 ,17:10

דרכי הלחימה של  היהודים בזמן השואה - 
מרד גטו ורשה

2: הדרך לניצחון:  מלה"ע ה-
התקוממות אמיצה

גטו  מרד  פרץ  באפריל  ב-19   :1943 אפריל-יוני 
ורשה -  המרד היהודי הגדול ביותר נגד הנאצים 
תגבורות  להזרים  נאלצו  הגרמנים  השואה.  בזמן 

לגטו על מנת לדכא את המרד העיקש.
23:50 ,18:00

31/03/2013 
קרבות מלה"ע ה-2: מבצע ברברוסה

מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בליץ, ביסמארק 
וברברוסה

1941: הבריטים התעודדו מהצלחתם  אפריל -יוני 
להטביע את אניית המלחמה הגרמנית "ביסמארק".
כאשר  תשומת הלב של היטלר הופנתה מזרחה,
הגרמנים פצחו ב"מבצע ברברוסה" ופלשו לברה"מ;

קיבלה מלה"ע ה-2 תפנית דרמטית.
23:00 ,17:10

קרבות מלה"ע ה -2 : פצצת האטום על יפן
מלה"ע ה -2 : הדרך לניצחון - עולם חדש ואמיץ

את  ליקקה  שאירופה  בשעה   :1945 יולי-ספטמבר 
סרבו  היפנים  והקשה,  הארוכה  המלחמה  פצעי 
להיכנע. החשש  ממערכה יבשתית ארוכה שתגבה 
הנשיא  את  הוביל  רבים,  אמריקנים  חיילים  חיי 
טרומן להחלטה להטיל על יפן שתי פצצות אטום – 

בהירושימה ובנגסקי.
23:50 ,18:00

07/04/2013 
האידאולוגיה הנאצית: השואה, ועידת ונזה, 

שלבים בפתרון הסופי 
מכונת ההשמדה הנאצית

התכנית  את  לפרטים  הבוחנת  מרתקת  תעודה 
יהודי  להשמדת  והמפורטת  המחושבת  הנאצית 
תמונות  מסמכים,  חשיפת  באמצעות  אירופה, 
נדירות וקטעי סרטים שנתגלו בארכיונים ברחבי 
של  מצמררות  עדויות  בתכנית,  עוד  העולם. 

ניצולים.
23:00 ,17:10

21/04/2013 
לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

הלוחם היהודי: חיילים יהודים במלחמת העולם ה-2
תכנית המציגה את הסיפור האנושי של הלוחמים 
היהודים שנלחמו במלה”ע ה-2, הסרט שופך אור 
במלחמה  היהודים  החיילים  השתתפות  על  חדש 
חשוב  כזרם  ההיסטורי  בשילובם  בכך  ותומך  זו, 

ומשמעותי בתולדות העם היהודי בתקופה זו.
23:00 ,17:10

הלוחם היהודי
לוחמים  על  אנושיים  סיפורים  המציגה  תכנית 
מיליון  ה-2.  במלה"ע  שנלחמו  יהודיים  ומפקדים 
נגד  כלוחמים  בקרבות  השתתפו  יהודים  וחצי 
הנאצים, בכל החזיתות. הסרט מגולל את סיפורם 
דוגמת  ה-2,  במלה"ע   היהודיים  הלוחמים  של 

שלמה שמיר, יצחק ארד וארקדי תימור.
23:50 ,18:00

28/04/2013 
הגטאות במזרח אירופה
לובמל: מזיכרונות לבי  

יהודי עיירת לובמל  הסיפור הטרגי על השמדת 
המעטים  עם  ראיונות  דרך  אירופה.  במזרח 
שניים  וביקור  ארכיון,  וקטעי  תמונות  ששרדו, 
היהודים  חיי  את  נשחזר  בעיירה,  מהניצולים 

האורתודוכסים בלובמל ואת סופם המר.
23:00 ,17:10

05/05/2013 
עמדת בריטניה כלפי ההעפלה

בחשכת הגלים
מתנדבים   25 של  סיפורם  את  מגולל  הסרט 
יהודים מארה"ב, ששימשו כאנשי צוות על אניית 
המעפילים "התקווה". במאי 1947, הפליגה האניה 
מאיטליה כשעליה קרוב ל-1,500 יהודים עקורים 

לכיוון א"י, אך נלכדה בדרך ע"י הבריטים.
23:00 ,17:10

מלחמת העצמאות
חטיבה 8

 8 חטיבה  של  סיפורה  את  מגוללת  התכנית 
בכמה  שהשתתפה  השריון,  חיל  של  האגדית 
מהקרבות החשובים ביותר במלחמת העצמאות 
הימים".  עשרת  ב"קרבות  דני  במבצע  למשל,   –

מפקדה הראשון היה יצחק שדה.
23:50 ,18:00

12/05/2013 
מלחמת העצמאות

מבצע עובדה
הסרט הוא מסע מוטורי המשחזר את מסע סיירי 
במבואות  הנגב  חטיבת  מאנדרטת  הנגב  חטיבת 
באר שבע ועד העיר אילת. התכנית מגוללת את 
הצבאי  המבצע  של  והתעוזה  הנחישות  סיפור 

האחרון במלחמת העצמאות.
23:00 ,17:10

מלחמת ששת הימים
שישה ימים ביוני - פרק 1: כל העם צבא

פרוץ המשבר: נאצר מאחד את כל העולם הערבי 
הישראלי  הציבור  לסיני.  צבאו  את  ומכניס 
בתחושת סכנה קיומית בעוד שהצבא בתחושת 
האזרחית  המנהיגות  על  ולוחץ  מוחלט  ביטחון 
הצבא  את  לנפץ  כדי  הכושר  בשעת  להשתמש 

המצרי.
23:50 ,18:00

19/05/2013 
מלחמת ששת הימים

שישה ימים ביוני -  פרק 2: נאצר
 מחכה לרבין

משה דיין ואלופי המטכ"ל משתלטים על תהליך 
ישראל  בכוחו.  משוכנע  נאצר  ההחלטות.  קבלת 
מצרים.  צבא  את  ומשמידה  במלחמה  פותחת 
ניצחון  הודעות  לשדר  ממשיך  המצרי  הרדיו 
בזמן שצה"ל מתחיל את כיבוש הגדה המערבית 

וירושלים.
23:00 ,17:10

שישה ימים ביוני -  פרק 3: הלומי ניצחון
את  משלים  העתיקה,  העיר  את  משחרר  צה"ל 
כיבוש יו"ש, עזה ורמת הגולן ומשמיד את צבא 
עולם.  מלחמת  סף  על  וברה"מ  ארה"ב  מצרים. 
פי  הגדול  שטח  עם  עצמה  את  מוצאת  ישראל 
תושבים  כמיליון  ובו  המקורי  משטחה  שלושה 

פלסטיניים.
23:50 ,18:00

26/05/2013 
מלחמת יום כיפור

עוז 77
כיפור,  יום  במלחמת   77 מג"ד  קהלני,  אביגדור 
הצבא  מול  הקשים  הקרבות  סיפור  את  מגולל 
ראיונות  כולל  הסרט  הבכא".  ב-"עמק  הסורי 
בני  הקרב,  רגעי  את  המשחזרים  לוחמים  עם 
שנלקחו  נדירים  וצילומים  שכולות,  משפחות 

מהצבא הסורי.
23:00 ,17:10



שיעור היסטוריה
ימי ראשון החל מהשעה 17:10, שידור נוסף החל מהשעה 23:00

03/02/13 
מסעות הצלב

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 1(
צלבנים  של  גדולים  גלים  שני  אחרי  מעקב 
התייחסו  כיצד  נראה  הצלב.  מסעות  בתקופת 
אליהם האוכלוסיות השונות שנתקלו בהם, וכיצד 

הם גילו את קסמי המזרח הקרוב.
23:00 ,17:10

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 2(
המוסלמים  בין  המסובכים  היחסים  על  הסיפור 
הצלבנים,  ע"י  ירושלים  של  כיבושה  עם  לנוצרים 
וכיצד התמודדו הצלבנים בטריטוריה עוינת הרחק 

מהבית. 
23:50 ,18:00

10/02/13 
מסעות הצלב

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 3(
א-דין,  צלאח  של  כוחו  צמיחת  את  בוחן  הפרק 
וכן  ימינו  של  וסוריה  במצרים  שלטונו  את  שביסס 
לשיא  שהגיעו  הנוצרי  העולם  עם  התנגשויותיו  את 
בקרב קרני חיטין ב-1187 וכן נבחן גם את הפסקת 

האש המפורסמת בינו לבין ריצ'רד לב הארי. 
23:00 ,17:10

מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 4(
סיפור נפילתה של ממלכת הצלבנים כפי שנראתה 
עד  והממלוכים,  המונגולים  של  עיניהם  דרך 
בשנת  הצלבנים  המתיישבים  של  הסופי  לגרושם 

.1291
23:50 ,18:00

17/02/2013 
דפוסי הפעילות של התנועה הציונית עד 1920

מניה שוחט
שגרתית  בלתי  חלוצה  שוחט  מניה  של  חייה 
מאוד  ומעורבת  פעילה  השנייה,  מהעלייה 
בתחומי  בציונית  ואח"כ  הרוסית  במהפכנות 

השמירה וההתיישבות.
23:00 ,17:10

מלה"ע ה-1: מאפייני המלחמה בא"י
אלנבי נגד סנדרס

הקרב במגידו היה אחד מרגעי השיא במערכה המזרח 
בחודשים  ההסכמה  מדינות  כוחות  של  תיכונית 
היה  כוחות אלה  מפקד  ה-1.  מלה"ע  של  האחרונים 
הגנרל המבריק אדמונד "בול" אלנבי ומולו ניצב כוח 

בראש הגנרל אוטו לימן פון סנדרס.
23:50 ,18:00

24/02/2013 
הישוב היהודי בא"י במלה"ע ה-1

ניל"י
יהודים  צעירים  מספר  החליטו  ה-1  מלה"ע  בזמן 
הייתה  זו  הארץ.  בכיבוש  האנגלי  לצבא  לסייע 
ביישוב  הראשונה  המודיעינית  ההתארגנות 
התגשם  שנים  מ-4  פחות  כעבור  החדש.  היהודי 
אנשי  אך  הארץ,  את  כבשו  והאנגלים  חלומם 
ניל"י )נצח ישראל לא ישקר( לא שותפו בשמחת 
כל  בהם  שישה,  והישוב.  העם  ובהנהגת  הניצחון 

מנהיגיהם, שילמו בחייהם על פעילותם.
23:00 ,17:10

03/03/2013 
התנועה היהודית הלאומית המודרנית

הרצל חלק א'
סדרה זו עוסקת בדמותו של חוזה המדינה ומנהיג 
השנים את  סוקר  זה  פרק  המדינית.  הציונות 

הרצל,  של  ונעוריו  בילדותו  ועוסק   1891-1860
והקמת  העיתונאית  פעילותו  כסטודנט,  חייו 

משפחתו.
23:00 ,17:10

הרצל – חלק ב'
עם  העיתונאי  הרצל  של  במפגש  עוסק  זה  פרק 
תופעת האנטישמיות המודרנית כפי שבאה לידי 
עליו  השפיע  וכיצד  דרייפוס  במשפט  ביטוי 

מפגש זה.

הרצל - חלק ג'
בבאזל  הראשון  הציוני  בקונגרס  עוסק  זה  פרק 
הרצל  של  הדיפלומטית  ובפעילותו  ב-1897 
בבריטניה,  בגרמניה,  העות'מאנית,  באימפריה 
בביקורו ברוסיה והתרשמותו ממצב היהודים בה, 

בכתיבת אלטנוילנד, במחלתו ובמותו.

10/03/2013 
עליית הנאציזם, אידאולוגיה וביסוס השלטון

הרייך השלישי: העלייה
בהיסטוריה?  הגדולה  הרוע  מכונת  פעלה  כיצד 
מבט נדיר ומצמרר על גרמניה הנאצית - מבפנים. 
ויומנים  מכתבים  סרטים,  קטעי  כוללת  זו  תכנית 
החיים  על  אור  השופכים  גרמניה,  אזרחי  שניהלו 
עליית  בנסיבות  עוסק  זה  חלק  הרייך.  תחת שלטון 
הטוטליטרי  שלטונה  ובביסוס  לשלטון  המפלגה 

בגרמניה.
23:00 ,17:10

17/03/2013 
אידאולוגיה, מלה"ע ה-2 והשואה

הרייך השלישי: הנפילה
בהיסטוריה?  הגדולה  הרוע  מכונת  פעלה  כיצד 
מבט נדיר ומצמרר על גרמניה הנאצית - מבפנים. 
ויומנים  מכתבים  סרטים,  קטעי  כוללת  זו  תכנית 
החיים  על  אור  השופכים  גרמניה,  אזרחי  שניהלו 
באירועי  מתמקד  זה  חלק  הרייך.  שלטון  תחת 
לנפילת  דבר  של  בסופו  שהביאו  ה-2,  מלה"ע 

הרייך.
23:50 ,18:00

24/03/2013 
קרבות מלה"ע ה-2

מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בדרך למלחמה
פלש  בו  מהרגע  החל   :1939 ספטמבר-דצמבר 
הצבא הגרמני בהוראתו של אדולף היטלר לפולין 
נמנעת.  בלתי  ה-2  מלה"ע  הייתה  ב-1.9.1939, 
הפרק בוחן את תקריות האש הראשונות בעימות 

שהסלים לכדי מלחמה כלל עולמית.
23:00 ,17:10

דרכי הלחימה של  היהודים בזמן השואה - 
מרד גטו ורשה

2: הדרך לניצחון:  מלה"ע ה-
התקוממות אמיצה

גטו  מרד  פרץ  באפריל  ב-19   :1943 אפריל-יוני 
ורשה -  המרד היהודי הגדול ביותר נגד הנאצים 
תגבורות  להזרים  נאלצו  הגרמנים  השואה.  בזמן 

לגטו על מנת לדכא את המרד העיקש.
23:50 ,18:00

31/03/2013 
קרבות מלה"ע ה-2: מבצע ברברוסה

מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בליץ, ביסמארק 
וברברוסה

1941: הבריטים התעודדו מהצלחתם  אפריל -יוני 
להטביע את אניית המלחמה הגרמנית "ביסמארק".
כאשר  תשומת הלב של היטלר הופנתה מזרחה,
הגרמנים פצחו ב"מבצע ברברוסה" ופלשו לברה"מ;

קיבלה מלה"ע ה-2 תפנית דרמטית.
23:00 ,17:10

קרבות מלה"ע ה -2 : פצצת האטום על יפן
מלה"ע ה -2 : הדרך לניצחון - עולם חדש ואמיץ

את  ליקקה  שאירופה  בשעה   :1945 יולי-ספטמבר 
סרבו  היפנים  והקשה,  הארוכה  המלחמה  פצעי 
להיכנע. החשש  ממערכה יבשתית ארוכה שתגבה 
הנשיא  את  הוביל  רבים,  אמריקנים  חיילים  חיי 
טרומן להחלטה להטיל על יפן שתי פצצות אטום – 

בהירושימה ובנגסקי.
23:50 ,18:00

07/04/2013 
האידאולוגיה הנאצית: השואה, ועידת ונזה, 

שלבים בפתרון הסופי 
מכונת ההשמדה הנאצית

התכנית  את  לפרטים  הבוחנת  מרתקת  תעודה 
יהודי  להשמדת  והמפורטת  המחושבת  הנאצית 
תמונות  מסמכים,  חשיפת  באמצעות  אירופה, 
נדירות וקטעי סרטים שנתגלו בארכיונים ברחבי 
של  מצמררות  עדויות  בתכנית,  עוד  העולם. 

ניצולים.
23:00 ,17:10

21/04/2013 
לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

הלוחם היהודי: חיילים יהודים במלחמת העולם ה-2
תכנית המציגה את הסיפור האנושי של הלוחמים 
היהודים שנלחמו במלה”ע ה-2, הסרט שופך אור 
במלחמה  היהודים  החיילים  השתתפות  על  חדש 
חשוב  כזרם  ההיסטורי  בשילובם  בכך  ותומך  זו, 

ומשמעותי בתולדות העם היהודי בתקופה זו.
23:00 ,17:10

הלוחם היהודי
לוחמים  על  אנושיים  סיפורים  המציגה  תכנית 
מיליון  ה-2.  במלה"ע  שנלחמו  יהודיים  ומפקדים 
נגד  כלוחמים  בקרבות  השתתפו  יהודים  וחצי 
הנאצים, בכל החזיתות. הסרט מגולל את סיפורם 
דוגמת  ה-2,  במלה"ע   היהודיים  הלוחמים  של 

שלמה שמיר, יצחק ארד וארקדי תימור.
23:50 ,18:00

28/04/2013 
הגטאות במזרח אירופה
לובמל: מזיכרונות לבי  

יהודי עיירת לובמל  הסיפור הטרגי על השמדת 
המעטים  עם  ראיונות  דרך  אירופה.  במזרח 
שניים  וביקור  ארכיון,  וקטעי  תמונות  ששרדו, 
היהודים  חיי  את  נשחזר  בעיירה,  מהניצולים 

האורתודוכסים בלובמל ואת סופם המר.
23:00 ,17:10

05/05/2013 
עמדת בריטניה כלפי ההעפלה

בחשכת הגלים
מתנדבים   25 של  סיפורם  את  מגולל  הסרט 
יהודים מארה"ב, ששימשו כאנשי צוות על אניית 
המעפילים "התקווה". במאי 1947, הפליגה האניה 
מאיטליה כשעליה קרוב ל-1,500 יהודים עקורים 

לכיוון א"י, אך נלכדה בדרך ע"י הבריטים.
23:00 ,17:10

מלחמת העצמאות
חטיבה 8

 8 חטיבה  של  סיפורה  את  מגוללת  התכנית 
בכמה  שהשתתפה  השריון,  חיל  של  האגדית 
מהקרבות החשובים ביותר במלחמת העצמאות 
הימים".  עשרת  ב"קרבות  דני  במבצע  למשל,   –

מפקדה הראשון היה יצחק שדה.
23:50 ,18:00

12/05/2013 
מלחמת העצמאות

מבצע עובדה
הסרט הוא מסע מוטורי המשחזר את מסע סיירי 
במבואות  הנגב  חטיבת  מאנדרטת  הנגב  חטיבת 
באר שבע ועד העיר אילת. התכנית מגוללת את 
הצבאי  המבצע  של  והתעוזה  הנחישות  סיפור 

האחרון במלחמת העצמאות.
23:00 ,17:10

מלחמת ששת הימים
שישה ימים ביוני - פרק 1: כל העם צבא

פרוץ המשבר: נאצר מאחד את כל העולם הערבי 
הישראלי  הציבור  לסיני.  צבאו  את  ומכניס 
בתחושת סכנה קיומית בעוד שהצבא בתחושת 
האזרחית  המנהיגות  על  ולוחץ  מוחלט  ביטחון 
הצבא  את  לנפץ  כדי  הכושר  בשעת  להשתמש 

המצרי.
23:50 ,18:00

19/05/2013 
מלחמת ששת הימים

שישה ימים ביוני -  פרק 2: נאצר
 מחכה לרבין

משה דיין ואלופי המטכ"ל משתלטים על תהליך 
ישראל  בכוחו.  משוכנע  נאצר  ההחלטות.  קבלת 
מצרים.  צבא  את  ומשמידה  במלחמה  פותחת 
ניצחון  הודעות  לשדר  ממשיך  המצרי  הרדיו 
בזמן שצה"ל מתחיל את כיבוש הגדה המערבית 

וירושלים.
23:00 ,17:10

שישה ימים ביוני -  פרק 3: הלומי ניצחון
את  משלים  העתיקה,  העיר  את  משחרר  צה"ל 
כיבוש יו"ש, עזה ורמת הגולן ומשמיד את צבא 
עולם.  מלחמת  סף  על  וברה"מ  ארה"ב  מצרים. 
פי  הגדול  שטח  עם  עצמה  את  מוצאת  ישראל 
תושבים  כמיליון  ובו  המקורי  משטחה  שלושה 

פלסטיניים.
23:50 ,18:00

26/05/2013 
מלחמת יום כיפור

עוז 77
כיפור,  יום  במלחמת   77 מג"ד  קהלני,  אביגדור 
הצבא  מול  הקשים  הקרבות  סיפור  את  מגולל 
ראיונות  כולל  הסרט  הבכא".  ב-"עמק  הסורי 
בני  הקרב,  רגעי  את  המשחזרים  לוחמים  עם 
שנלקחו  נדירים  וצילומים  שכולות,  משפחות 

מהצבא הסורי.
23:00 ,17:10
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03/02/13 מסעות הצלב     
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 1(   17:10, 23:00
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 2(    18:00 , 23:50
10/02/13 מסעות הצלב     
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 3(   17:10, 23:00
מסעות הצלב: הסהר מול הצלב )חלק 4(   18:00, 23:50

17/02/13 דפוסי הפעילות של התנועה הציונית עד 1920    
מניה שוחט      17:10, 23:00

מלה"ע ה-1: מאפייני המלחמה בא"י
אלנבי נגד סנדרס     18:00, 23:50
24/02/13 הישוב היהודי בא"י במלה"ע ה-1    
ניל"י      17:10, 23:00
03/03/13 התנועה היהודית הלאומית המודרנית   
הרצל - חלק א'     17:10, 23:00

הרצל – חלק ב'
הרצל - חלק ג'

10/03/13 עליית הנאציזם, אידאולוגיה וביסוס השלטון   
הרייך השלישי: העלייה     17:10, 23:00
17/03/13 אידאולוגיה, מלה"ע ה-2 והשואה  
הרייך השלישי: הנפילה     17:10, 23:00
24/03/13 קרבות מלה"ע ה-2  
23:00 ,17:10 מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בדרך למלחמה  

דרכי הלחימה של  היהודים בזמן השואה - מרד גטו ורשה
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: התקוממות אמיצה                  18:00, 23:50

31/03/13 קרבות מלה"ע ה-2: מבצע ברברוסה   
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון: בליץ, ביסמארק וברברוסה   17:10, 23:00

קרבות מלה"ע ה-2: פצצת האטום על יפן
מלה"ע ה-2: הדרך לניצחון - עולם חדש ואמיץ    18:00, 23:50
האידאולוגיה הנאצית השואה, ועידת ונזה, שלבים בפתרון הסופי    07/04/13
מכונת ההשמדה הנאצית        17:10, 23:00
21/04/13 לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית   
23:00 ,17:10 הלוחם היהודי: חיילים יהודים במלחמת העולם ה-2 
הלוחם היהודי       18:00, 23:50
28/04/13 הגטאות במזרח אירופה     
לובמל: מזיכרונות לבי        17:10, 23:00
05/05/13 עמדת בריטניה כלפי ההעפלה    
בחשכת הגלים           17:10, 23:00

מלחמת העצמאות
חטיבה 8         18:00, 23:50
12/05/13 מלחמת העצמאות     
מבצע עובדה          17:10, 23:00

מלחמת ששת הימים
שישה ימים ביוני - פרק 1: כל העם צבא    18:00, 23:50
19/05/13 מלחמת ששת הימים     
שישה ימים ביוני -  פרק 2: נאצר מחכה לרבין       17:10, 23:00
שישה ימים ביוני -  פרק 3: הלומי ניצחון    18:00, 23:50
26/05/13 מלחמת יום כיפור     
עוז 77          17:10, 23:00
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