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 שיעור ראשון:

 משנאה לאידיאולוגיה; מדמוקרטיה למשטר טוטליטרי; גרמניה הנאצית והיהודים

 1 לינק לחומרי שיעור

 136-93, עמ' 1989, תל אביב 1939-1933הרדיפה גרמניה הנאצית והיהודים: שנות שאול פרידלנדר,  .1

2. Nikolaus Wachsmann, KL: a History of the Nazi Concentration Camp, New York, 2015, pp. 

63-78, 171-189  
, ירושלים 1893-1938לבטי זהות על סף החידלון: האגודה המרכזית ויהודי גרמניה קאי, אברהם בר .3

 215-247תשע"ג, עמ' 

 מקורות:

  תחילת הסרט ניצחון הרצון •

 קובץ מקורות מתוך ספרו של סבסטיאן הפנר •

 1939בינואר  30-נאומו של היטלר מה •

 

 שיעור שני:

 העולם והיהודים במלחמת העולם השנייה
 2 שיעורלינק לחומרי 

יהודית לוין ודניאל עוזיאל, 'אנשים רגילים ותצלומים רגילים', קובץ מחקרים יד ושם, כ"ו (תשנ"ח), עמ'  .4
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 141-175, עמ' 2012, ירושלים ארצות הדמים: אירופה בין היטלר לסטליןטימותי שניידר,  .5

 מקורות:

 567ווכנשאו  •

• J. Noakes and G. Pridham, Nazism: 1919-1945. vol. 3, pp.932-934.  מזכר של הימלר 'כמה

 הרהורים בנוגע לטיפול באוכלוסייה הזרה במזרח'

 1939סרט של יהודי ורשה, יולי  •

 

 שיעור שלישי:

 נידוי והפרדה, ההיבט היהודי
 3לינק לחומרי שיעור 

 2009מבוא לאנציקלופדיה של הגטאות, ירושלים לחני, גיא מירון ושלומית שו .6

 ; 321-333, כרך א', עמ' השואהלני יחיל,  .7

8. David Cesarani, Final Solution: The Fate of the Jews 1933-1949, London, 2016, pp. 293-317 

 מקורות

ונקיטת פעולות כלפי היהודים בשטחים הכבושים בפולין, הוראות היידריך בדבר מדיניות איגרת הבזק:  •

 1939ספטמבר 

https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_6uVrO5d6KU
https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%202.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x6vei4p
https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1004072
https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%203.pdf


 

 שיעור רביעי:

 הפתרון הסופי
 4לינק לחומרי שיעור 

 447-485, עמ' 2009, תל אביב הכרעות גורליותאיאן קרשו,  .9

 252-263, עמ' 1986, תל אביב מבצע ריינהרד: בלזץ, סוביבור, טרבלינקהיצחק ארד,  .10

 מקורות 

 המטיל על היידירך הכנת תכנית ל"פתרון הסופי של השאלה היהודית" 1941ביולי  31מכתב של גרינג מ •

 קטע מעדות בכתב של הס, מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ •

 מהקטעים הבאים: אחדבחרו 

 645-674, עמ' 2010, תל אביב יסודות הטוטליטריות, חנה ארנדט •

 15-55, עמ' 2000, תל אביב מעבר לאשמה ולכפרהז'אן אמרי,  •

 27-52, עמ' 1986, תל אביב השוקעים והניצוליםפרימו לוי,  •

 19-57, עמ' 1981, תל אביב האדם מחפש משמעותויקטור פרנקל,  •

 

 שיעור חמישי:

 לשואהתגובות יהודיות ולא יהודיות 
 5לינק לחומרי שיעור 

  153-188, ירושלים תשנ"ז, עמ' של ביילסקי משפחת אנשי היער: יחידת הפרטיזניםנחמה טק,  .11

, תל של משטרת הסדר ו'הפתרון הסופי' בפולין 101אנשים רגילים, גדוד מילואים כריסטופר בראונינג,  .12

 90-106, 67-82, עמ' 2004אביב 

קובץ מחקרים יד יאן גרבובסקי, "תפקידם של העומדים מן הצד ביישום הפתרון הסופי בפולין הכבושה",  .13

 93-108(תשע"ה), עמ'  1מ"ג  ,ושם

 

 שיעור שישי:

 העולם החופשי והשואה, החודשים האחרונים והשלכותיה של שואת יהודי אירופה
 6לינק לחומרי שיעור 

-107, כ"ד (תשנ"ה), עמ' קובץ מחקרים יד ושם בחינה מחדש', –דוד זילברקלנג, 'בעלות הברית והשואה  .14
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 23-46, עמ' 2001, ירושלים הרהורים על השואהיהודה באואר,  .15

https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%204.pdf
https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%205.pdf
https://core.tau.ac.il/sites/eureka.tau.ac.il/files/media_server/core/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%206.pdf

