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בס"ד

- סרטונים חינוכיים מיוחד לקבוצות הוואטסאפ והמייל של

רשימת סרטים ליום השואה

(The Zookeepers Wife) אשתו של שומר גן החיות. 1
גן החיות" מביא את סיפורם האמיתי של יאן ואנטונינה ז'בינסקי, שפעלו בימי המלחמה  שומראשתו של "

להסתיר מאות יהודים, גברים, נשים וילדים בביתם אשר בתוך גן החיות העירוני של ורשה. את היהודים 
הסתיר בכלובים של גן החיות שהתרוקנו מיושביהם - בעלי החיים - בעת התקפות האוויר על ורשה. במרוצת 
שלש שנים מצאו עשרות יהודים מקלט זמני בכלובים הנטושים, עד שיכלו למצוא מקומות מסתור קבועים. 

נוסף על כך הסתיר ז'בינסקי בביתו הפרטי בתחום גן החיות כתריסר יהודים. כבר לפני כחמישים שנה קיבלו 
השניים מיד ושם את אות חסיד אומות העולם. 

יש כמה סצנות לא צנועות. לא מתאים לבנים דתיים.  בעיות צניעות: 
כיתות ד' ומעלה.  מתאים לגילאים: 

 )Elle s'appelait Sarah( 2. המפתח של שרה
ביולי 1942 פשטה משטרת צרפת על בתיהם של היהודים ברבעים המרכזיים של פריז וריכזה אותם 

בוולודרום הישן שבעיר לקראת גירושם למחנה ההשמדה אושוויץ. בעת פשיטת המשטרה על בית משפחת 
סטרזינסקי ניסתה שרה להציל את מישל, אחיה הקטן ונעלה אותו בארון הקיר שבחדרם וביקשה ממנו 

לשמור על דממה עד שהיא תבוא לחלצו. המשפחה עם שאר יהודי העיר נכלאו באצטדיון בתנאי דוחק קשים, 
ללא מזון ומים וללא תנאים סניטריים כלשהם. בחלוף מספר ימים כשהם מורעבים ותשושים, הועברו 

היהודים במשאיות למחנה הריכוז דראנסי, שם הופרדו זה מזה באכזריות ושוכנו בצריפים. כשהיא לבדה, 
קודחת מחום ומורעבת, שמרה שרה בקנאות על מפתח הארון שבו נעלה את אחיה. לאחר תקופת מה במחנה, 

כשהיא חשה כל העת צורך דחוף לצאת ולחלץ את אחיה הכלוא בארון, הצליחה שרה לברוח, היא התפרצה 
לדירה ופתחה את הארון הנעול במפתח שנשאה כל העת על גופה, וגילתה לחרדתה את גופת אחיה 

המרקיבה. 
בעיות צניעות: שתי ילדות חסרות חולצה וחזהן חשוף; גבר ואישה מתנשקים בלהט והאיש מרים את האשה. 

נערה מתבגרת שואלת את אמה אם יש לה רומן והאשה אומרת לה שהיא לא; לאישה יש הריון בלתי צפוי, 
 )IMDB שנדון בכל הסרט )מתוך

מתאים לגילאים: כיתות ו' ומעלה. 

http://www.upf.co.il/file/122256961.html
http://www.upf.co.il/file/408963130.html
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 )La vita è bella( 3. החיים יפים
מדובר בסרט ייחודי שבו גווידו מנסה להגן על בנה במהלך שהייתם במחנה הריכוז באמצעות 

הומור. גווידו מנסה להציל את הילד על ידי כך שהוא אומר לו שכל מה שקורה זה בעצם חלק 
1,000 נקודות זוכה במשחק. זאת התמה המרכזית  ממשחק שבו צוברים נקודות, ומי שצובר 

בסרט שמצליחה לשלב סיטואציות משעשעות באירועי הזוועה הבלתי נמנעים. 
בעיות צניעות: הסרט יחסית צנוע ואין בו סצנות בעייתיות אם אני לא טועה. בכל מקרה, חתכתי עבור 

הקבוצה את החלק השני בלבד של הסרט )כשעה(, הוא כשר לגמרי וניתן למצוא אותו בדרייב. 
כיתות ד' ומעלה.  מתאים לגילאים: 

 )le voyage de fanny( 4. המסע של פאני
השנה היא 1943 וצרפת תחת כיבוש גרמני. אמה של פאני בת ה-13 שולחת אותה ואת שתי אחיותיה לבית 
מחסה לילדים יהודים הרחק מפריס. הנאצים מגיעים גם לשם והצוות מנסה לשלוח את הילדים, כולל פאני 

ואחיותיה, אל מעבר לגבול לשווייץ. בדרך צצות בעיות והילדים מוצאים את עצמם לבד. האם יצליחו לעשות 
את הבלתי אפשרי ולשרוד? סיפור אמיתי. 

בעיות צניעות: לא ידוע לי על כאלו. 
מתאים לגילאים: כיתות ד' ומעלה. 

 )Escape from Sobibor( 5. הבריחה מסוביבור
הסרט עוסק בתכנון ובבריחת האסירים במחנה ההשמדה סוביבור שבפולין הכבושה. אירוע זה שהוביל 

לפירוקו של המחנה האכזרי, נחשב למרד האסירים הגדול והמוצלח ביותר במלחמת העולם 
השנייה. הסרט זכה להצלחה רבה בכך שהמחיש את גודל מצוקת היהודים בשואה, את מדיניות הסוואת רצח 

ההמונים שננקטה על ידי הנאצים, ואת הקושי בארגון מרידות. עם זאת, הוא קיבל גם ביקורות שטענו לאי 
דיוקו מבחינה הסטורית. בכל מקרה מדובר ביצירה חשובה ומעניינת שמספקת זווית אחרת על יהודים 

שסירבו בכל מחיר ללכת כצאן לטבח. 
בעיות צניעות: קטע קצרצר בתור לתאי הגזים, רואים מרחוק נשים ללא בגדים. 

מתאים לגילאים: סרט קשה שמראה את האכזריות של השואה. לא הייתי מראה לפני תיכון. 

 )Schindler's List( 6. רשימת שינדלר
הסרט מספר את סיפורו האמיתי של התעשיין הגרמני אוסקר שינדלר, שעסק בתקופת השואה בהצלת 

חייהם של יהודים רבים ממכונת ההשמדה הנאצית. שינדלר, שהיה בעליהם של מפעלי תעשייה, שיחד קציני 
 1,200 צבא גרמנים על-מנת שיתאפשר לו להעסיק יהודים, על אף סיכון חייו שלו. הוא העסיק במפעלו כ-

http://torrentzoom.net/td/download/3AEC1A91F111FE4ACE21636889C9FCCBD085D38D.torrent
http://torrentzoom.net/td/download/3AEC1A91F111FE4ACE21636889C9FCCBD085D38D.torrent
http://www.torrent9.red/get_torrent/le-voyage-de-fanny-french-bluray-1080p-2016.torrent
http://www.upf.co.il/file/821168058.html
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 .הוכר שינדלר על ידי מדינת ישראל כחסיד אומות העולם 1967יהודים. בשנת 
  ומיניות נוכחת.הרבה סצנות עירום  בעיות צניעות:

מראים אותו הרבה ואתם בטח מכירים אותו. למה שלא תחליטו בעצמכם?  מתאים לגילאים:
)= 

 (The Pianist) הפסנתרן. 7
יהודי מוכשר ממוצא פולני ששרד את השואה בורשה לאחר שהפך בהרף עין ממוזיקאי סיפורו של 

, בבריחה ממנו בגטו הכבושה בפולין שפילמן של חייו אחרי עוקב הפרסים עטור הסרט'. ב סוג לאזרח מוביל
 התלולה ביחס ליהודים ואת הזוועות שעברו.  ובמחבוא. הוא גולל את ההדרדרות

 לא ידוע לי על כאלו. בעיות צניעות:
 , גופות מוטלות ונשרפות ברחובות. חטיבה ומעלה.הרבה מאוד אכזריות מתאים לגילאים:

 )the Island on Bird Street( 8. האי ברחוב הציפורים
אלכס הוא ילד יהודי בשואה, שמסתתר בבית הרוס ברחוב בגטו בפולין, שדייריו שולחו ממנו והשאירו 

אחריהם כמעט את כל רכושם. כנגד כל הסיכויים אלכס מתחמק מהסלקציה, וכמו שהורו לו אביו וחבריו, 
הוא מתחבא בבית מספר 78 ברחוב הציפורים. הבית ההרוס נמצא סמוך לגבול בין הגטו לבין האזור הפולני, 
ומבעד לפתח האוורור שבפינת המסתור שלו יכול אלכס לצפות בנעשה בשכונה הפולנית.  היישר מתוך לבו 
של אלכס מתאר אורלב כיצד ילד אחד מגייס לבדו את כל כוחות הנפש כדי למצוא אוכל, מיטה, מקלט וגם 

חבר, בדמותו של עכבר לבן נאמן. ממקום מחבואו אלכס רואה עולם אלים וחסר היגיון, עולם שהשתגע, עולם 
שחרב, והוא ממשיך בחוכמה ובאומץ רב במלאכת ההישרדות. 

בעיות צניעות: לא ידוע לי על כאלו. 
מתאים לגילאים: מתאים לילדים צעירים. 

  ילדי היטלר. 9
הקצינים  –של אלו שלחשו על אוזנו של היטלר  צאצאיהם"ילדי היטלר" מביא, לראשונה אל המסך, את 

המשפיעים ביותר במשטר הנאצי, שהשאירו אחריהם מורשת מפלצתית אשר תקשור אותם לצמיתות לאחד 
ונפליקט הפשעים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית. ב"ילדי היטלר" הם חושפים אל מול המצלמה את הק

בו מתנהלים חייהם עת מצד אחד הם חשים את הקשר הטבעי למולידיהם ומצד שני התמודדותם עם תחושת 
האשם והאחריות למעשיהם הנפשעים של הוריהם.לאורך הסרט יתברר שהחיים הולידו מפגשים טעונים 

ים שחלפו הצטלבה, ובלתי צפויים בין "ילדי היטלר" ומשפחות קורבנות השואה. במהלך למעלה משישים השנ
 תיעודי. מסתבר, דרכם של בני המחוללים עם בני הניצולים והולידה דיאלוג חדש, חריף ומרתק.

 מכיר את הסרט, לא אמורות להיות.לא  בעיות צניעות:
 תיכון ומעלה. מתאים לגילאים:

http://www.upf.co.il/file/455696386.html
http://www.upf.co.il/file/714089548.html
http://www.upf.co.il/file/673370194.html
http://www.upf.co.il/file/604866036.html
http://www.upfile.co.il/file/506525633.html
http://www.upfile.co.il/file/506525633.html
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 )The Boy in the Striped Pyjamas( 10. הנער בפיג'מת הפסים
הסרט מציג ילד גרמני בן 8 בשם ברונו שאביו הוא קצין נאצי. משפחתו מתגוררת בברלין, אך 

בעקבות קידום האב המשפחה עוברת לגור ליד מחנה השמדה, שם מוצב האב. כאשר ברונו מגיע לבית ורואה 
בחלון את מחנה ההשמדה, הוא חושב בתמימותו שזוהי חווה של אנשים מוזרים שלובשים פיג'מות עם פסים. 
על ברונו נאסר להתקרב למחנה אך כיוון שהוא חש בבדידות וגעגועים אל חבריו שהשאיר מאחור הוא מחליט 

לסייר באזור. ברונו פוגש מעבר לגדר ילד יהודי בשם שמואל, שנח בחשאי מעבודות הכפייה במחנה, 
שבמהרה נהפך לחברו הטוב. ברונו לא מבין למה שמואל ושאר האנשים במחנה לובשים את "פיג'מת 

הפסים". בסופו של הסרט ברונו נקלע לתוך המחנה ונרצח גם הוא בתאי הגזים. 
בעיות צניעות: לא ידוע לי על כאלו. 

מתאים לגילאים: כיתה ד' ומעלה. 

 התקוממות. 11
הסרט ממחיש את הדילמות המוסריות של חברי המחתרת בזמן ההכנות למרד: סיפורו של מרד גטו ורשא. 

"איך להישאר מוסריים, בחברה לא מוסרית?".
 . בעיות צניעות: כמה גופות עירומות )גם של נשים(

מתאים לגילאים: הרבה מאוד אכזריות, גופות מוטלות ונשרפות ברחובות. חטיבה ומעלה. 

-

 )Defiance( 12. התנגדות
עלילת הסרט מתרחשת בבלארוס הכבושה על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה. מבוסס על 

1,200 יהודים והקימו ביערות מחתרת  סיפורם האמיתי של ארבעת האחים היהודים לבית ביילסקי, שהצילו 
פרטיזנית בשם פרטיזני ביילסקי שלחמה בנאצים ובעוזריהם. 

בעיות צניעות: נשיקות וסצנות שרומזות ליחסי מין. לבוש לא צנוע. 
מתאים לגילאים: מכיתה ו' ומעלה, הרבה אלימות כמובן. 

  https://www.youtube.com/watch?v=yDhz7Amcqc8 - לצפייה ישירה מיוטיוב
  https://vod.walla.co.il/movie/2970942 :wallaלצפייה ישירה ב

13. פיצה באושוויץ דני חנוך, ניצול שואה, מעיד על עצמו שהוא בעל תואר בי-איי )בוגר אושוויץ(, ושהיה לו 
רופא אישי שטיפל בו  ד"ר מנגלה האיש הגבוה, שלעולם אינו בוכה, כבר הצטרף לכל משלחת אפשרית 

לפולין ולמחנות ההשמדה, 
אבל לא הצליח עד כה בדבר אחד: לקחת את ילדיו, שגי ומירי, אל מחוזות ילדותו האבודה בליטא. סרט מסע 

יוצא דופן, עצוב ומצחיק. מכעיס וציני עד כאב. 
בעיות צניעות: אין. 

מתאים לגילאים: תיכון ומעלה. 
https://filmdiy.app.movie-discovery.com/movie/pizza-in-auschwitz/362 :ניתן לרכוש מפילמדי

http://www.myfile.co.il/view/fba1316290
http://www.upf.co.il/file/121311700.html
https://zooqle.com/download/vgu6c.torrent
https://www.youtube.com/watch?v=yDhz7Amcqc8
https://vod.walla.co.il/movie/2970942
https://filmdiy.app.movie-discovery.com/movie/pizza-in-auschwitz/362

