סיפורים אישיים על שורדי שואה  -סרטים
שהופקו ע"י חברות וחברי טלוויזיה קהילתית
ברחבי ישראל
תקציר

יוצרים

קישור

תזמון מוערך
בדקות

בית אמא

סרטו של יוחאי
רוטנברג

https://www.youtube.com/watch?v=dGLg0oWWMsg&t=192
s&ab_channel=yochaiRotenberg

25:27

סרטם של אהובה
ויוסי שגיא

https://www.youtube.com/watch?v=aD6BE5Z_RjE&ab_cha
nnel=yosisagi

2:55

ניצול שואה מהולנד – סיפורו של בנימין דה
פריס

סרטם של אהובה
ויוסי שגיא

https://www.youtube.com/watch?v=xc0uU1QM6Q0&ab_cha
nnel=yosisagi

3:32

בעקבות בן דודי האבוד

צילום ועריכה
אירית זהבי ובעלה

https://youtu.be/SBmn3UgXRwc

4:54

https://www.youtube.com/watch?v=ZBzgGvi8nvk

23:00

http://www.youtube.com/watch?v=uMe_laGLiSs

7:19

מרים רוטנברג חוזרת לפולין עם בנה ,שמתעד
את המסע אפוף הזיכרונות מתקופת המלחמה –
מסע של תעצומות ותעוזה נפשית
אנה מרי דה פריס –ניצולת שואה מהולנד

צילום :רינה
הצלת יהודי דנמרק 75 :שנה לאחר מכן ,דני
ועמליה כצנלסון סוגרים מעגל וחוזרים לאירועי מרדיקס
הזיכרון בדנמרק ,לאחר שדני – בן  – 5ביחד עם עריכה ובימוי –
רותי גבע ורינה
משפחתו – נצלו בתקופת השואה.
מרדיקס
קריינות – יהודה
גבע
ראיון ,בימוי
הצלת יהודי דנמרק בשואה -
דני כצנלסון מספר על הצלת יהודי דנמרק על ידי ועריכה :רינה
מרדיקס ורותי גבע
רופאים ועבודת המחקר שעה בתחום
ראיון ,בימוי
הצילומים ששרדו  -שלמה נדל תערוכה וספר
עריכה וקריינות:
רותי גבע
שלמה נדל ,אחד מילדי יאנוש קורצ'ק מבית
היתומים בוורשה ,מציג תערוכת צילומים שעשה
בבית היתומים – שם גם למד לצלם.

https://www.youtube.com/watch?v=oYgh2
5K9GNE

4.40

תקציר

יוצרים

ראיון – שרה'לה
זוכרים את יאנוש קורצ'אק
כוכב;
צילום – רותי
זכרונות מפי מספר אנשים שהכירו אותו
אישית  -על ביקור שלו בקיבוצים בארץ ישראל פרנקל ,רותי גבע
עריכה ובימוי –
בשנות ה  ,30ועל פעילותו בזמן השואה.
רותי גבע
 Curiosity that Led to Survivalראיון ,בימוי
ועריכה :רותי גבע
לחיות מסקרנות
ורינה מרדיקס
צילום – רינה
עדה מוטילסקי ,בהיותה בת  ,6שוורדת מגטו
מרדיקס
וורשה ומוחבאת במרתף בית ,למשך כשנתיים,
קריינות – שרית
מספרת את סיפורה בזמן השואה ,על משפחתה
אמיתי הראל
שנספתה ,ועל עלייתה ארצה.
מירי קלמפנר
ולמרות הכל בחרנו בחיים –
מטלק קריית
ביאליק
סיפורם המרגש של שורדי השואה המגיעים
לבית ירקוני  ,מנקודת מבט אישית של בת
לניצולת שואה.

קישור

תזמון מוערך
בדקות

https://www.youtube.com/watch?v=pXKk
ONMiqs4

27:29

https://youtu.be/MhOP0UJ-a4c

25:32

https://youtu.be/jO3iyv-FuDs

9:26

גטו שנחאי

קבוצת גיל הצפון

http://youtu.be/0-lbwjy4m2c

12:28

המיצב של דניאלה – הצוואה של בוריס

קבוצת גיל הצפון

http://youtu.be/dPwsZl8PuxY

6:40

הפסלים של נחמן

קבוצת גיל הצפון

https://youtu.be/KahIXJA6hIE

8:30

תקציר

יוצרים

קישור

תזמון מוערך
בדקות

השואה והקשר הסיני

סרטה של צלילה
הלמן עריכה ליאו
תנא

http://www.video.comtv.co.il/?p=3430

6:40

הצלת יהודים בסין בתקופת השואה בסיוע
משפחת ששון היהודית .
סיפורו של חיים בר אור  -ניצול שואה

קבוצת גיל הצפון

http://youtu.be/WNAPX-IWAcM

14:37

קדושי יאסי

קבוצת גיל הצפון

https://youtu.be/Kpg6YfKK02I

14:44

בית הבובות של חנה

קבוצת גיל הצפון

http://youtu.be/L5IZTubCrB4

9:30

השואה בעיני בותיינה ציירת דרוזית 2018

נילי מרגלית
ושמוליק בראון

https://m.youtube.com/watch?v=-PZ7xgoqqFY

9:01

יופי של גיבורות

יוצרים :מנחם
שפירא ,עמי רוזן
אורה קורנבלום

https://youtu.be/-e40uRoZxj0

יוצרים :ניצה
גלאון ,שי בועז

https://youtu.be/pHV1fdMeVzA

הוקרה ל 70-שורדות שואה בארוע "גיבורות
היופי"
מסע אחר  -תלמידי בי"ס ש.פ.י .יהוד במסע
מרגש לפולין

3:40

11:40

תקציר

יוצרים

קישור

תזמון מוערך
בדקות

אברהם טיבי

מירי קלמפנר
מטלק קריית
ביאליק

https://youtu.be/-pyA3vBl81Q

8:07

סיפורו של טיבי אברהם שנולד בקפריסין
להורים ניצולי שואה ובחר להעביר את המורשת
לדורות הבאים.
ילדי המנזרים
סיפורן של שלוש ילדות שהוסתרו במנזרים בזמן
השואה
מזל שהייתי ילד – ילדות של הישרדות.
סיפורו של אבי בוקסנבוים שנולד בסיביר
למשפחה שנמלטה מפולין עם כניסת הגרמנים
והמסע משם לארץ בתום המלחמה.
הבריחה
אירית זהבי שהוברחה על ידי ארגון הבריחה
בהיותה בת ארבע מספרת את סיפור הגעתה
ארצה ומראיינת את יאיר שביט שהיה בן
17והצטרף לארגון הבריחה ואת סא"ל במיל
יוסי אלמוג איש הפלי"ם שסייע בשילוח אניות
לארץ.

צילום ועריכה
אירית זהבי-חיפה
ראיון ,צילום
ועריכה פנינה
צימרמן
אירית ואברהם
זהבי

https://www.youtube.com/watch?v=Bt_rLKM1sjo

https://youtu.be/ap3gdb8orp4

https://youtu.be/RbgCyrmdCNI

34:36

20:36

12:35

תקציר

יוצרים

קישור

דודה ריטה
בת חמש-עשרה נשלחה ריטה מברלין על
ידי אמה .ב 1939-עלתה עם עליית הנעה
באנייה "גלילאה" לארץ ,הגיעה לפתח-
תקוה לפנימייה.
ריטה  ,היום בת  ,92מספרת על משפחתה
שנספתה בשואה.

רותי מיוחס

18:39 &https://www.youtube.com/watch?v=yZ_0c0kH5Bs
index=41&list=UUtEKkFgq6MciaGfnolJ76UA

ליטא ולאטביה  -מסע לעולם
יהודי שהיה ואיננו עוד.
לפני כעשר שנים ,קבוצת מטיילים
שהמשותף להם הוא שורשים בעולם
ההוא :בעקבות ההיסטוריה היהודית
בארצות הבלטיות
פרופסור שלמה ברזניץ  ,האפיפיור
היהודי קטן
פרופסור שלמה ברזניץ מספר בזיכרון
בסלון אצל משפחת סטרהובסקי על חייו
.במלחמת העולם השניה

תזמון מוערך
בדקות

שרה שטרייכמן

https://youtu.be/fsqeVbLO9Bw

14:55

צילום ועריכה
אהובה ויוסי
שגיא -קיסריה

https://www.youtube.com/watch?v=XlVZmgLNBy
A&ab_channel=yosisagi

19:41

תקציר

יוצרים

צילום ועריכה
סיפורה של חיה גולפר – זכרונות בצל
מינה וצבי
השוא סיפורה המרתק של אשה ניצולת
שואה בת  .97הבריחה מציפורני הנאצים אהרנטל ,עמוס
פורת נעמי
לרוסיה ועליה לארץ.
צעירי ,רונן
שפנר–קרית
ביאליק
סיפורו של יענקלה זיידה הבנאי החצוף -סרטה של עפרי
גלילי -ערבה
שרכש השכלתו המקצועית כאיש בינוי
והנדסה כילד במחנות הריכוז וסיפור חייו תיכונה
המרגש משקף את הסיפורה של ישראל
של תקומה ועצמאות,אומץ וחוצפה
יעקב צוראן -
אמא יש רק אחת
חיפה
סרטו המרגש של יעקב צוראן המתאר
מפגשים עם הוריו
שלא ימחקו אותנו – סיפורי הפרטיזנים סרטו של
צביק'ה
שוורצמן
אגודה ישראלית
ההיסטוריה של יהודי צפון אפריקה
לתקשורת
בתקופת השואה
קהילתית
מפגש אקטואליה של העיתונאי אליהוא
בן און עם ההיסטוריון חיים סעדון
סרטה של אתי
חורט את מסלול חייו
רז ומרדכי
סיפורו של מרדכי בראון אשר עבר את
רקובר מכפר
השואה במחנות ריכוז ושרד
סבא

קישור

תזמון מוערך
בדקות

https://www.youtube.com/watch?v=JIFtU6Z8qi0&t
=1s&ab_channel=MinaErental

11:06

http://www.video.comtv.co.il/?p=6030

35:34

http://www.video.comtv.co.il/?p=5990

22:30

http://www.video.comtv.co.il/?p=4000

9:47

http://www.video.comtv.co.il/?p=5015

26:51

http://www.video.comtv.co.il/?p=3933

16:44

תקציר

יוצרים

קישור

תזמון מוערך
בדקות

סיפורו של שגריר
יצחק מאיר סופר ואיש חינוך שגריר
לשעבר בבלגיה ושוויץ מספר על
הישרדותו בשואה דרך ספרו "אישה
אחת"
עו"ס יעלה כהן -מנכלית "מרכז אלה"
להתמודדות נפשית עם אובדן של ניצולי
שואה ואובדן בעקבות טרור.
איך מתמודדים עם אובדן התמודדות
ניצולי שואה והדור השני מתמודדים עם
הטראומה בהקשר למצב הבטחוני וסיוע
הניתן לנפגעי טרור
לזכור/לשכוח

צילום ועריכה
ישראל לנצ'נר
ובני נחמוביץ
מכפר סבא

http://www.video.comtv.co.il/?p=3881

9:21

מסע בני נוער ישראלים
צולם ע"י קבוצת "שגרירים צעירים"
ממועצת הנוער הירושלמית המתעד דו
שיח על השואה בישראל,אנגליה וארה"ב
אבני נגף
שיתוף בין קבוצות תקשורת מרחובות
וגרמניה המתאר מיזם הנצחת משפחות
יהודיות שהושמדו בגרמניה

אגודה ישראלית http://www.video.comtv.co.il/?p=5122
לתקשורת
קהילתית

26:01

אגודה ישראלית http://www.video.comtv.co.il/?p=3056
לתקשורת
קהילתית

26:11

מרכז תקשורת
רחובות

http://www.video.comtv.co.il/?p=677

4:41

תקציר

יוצרים

קישור

תזמון מוערך
בדקות

בתי כנסת אבודים
מיזם של דודו פישר ,מעצב גרפי ואמן
בשחזור בתי כנסת עתיקים שנשרפו
בשואה במזרח אירופה והקשר של אימו
שניצלה לנושא.

נעמי אלטרץ-
שכונת בקעה
בירושלים

http://www.video.comtv.co.il/?p=1977

11:23

צילום עריכה
וקריא:פני בן
דוד,תמר
ליפשיץ וטל
שפירא – ערבה
תיכונה

https://youtu.be/qtLUa38aNhI

17:00

סיפורו של רדיו מיוחד

בבית של מיקי שפר מעין יהב נמצא רדיו עם
סיפור מיוחד

