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חברי ארגון נכבדים
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דרישת שלום מדנוטה מיקולסקי ראנק ,חסידת אומות העולם הבילגוראית.



תמונה חדשה שהגיע מאסתי שפיטלניק עילם .



יערות בילגוראיי -ממשיך תהליך הרס היערות החובקים את בילגוראיי.



סיפורי אגדות מפיו של מספר הסיפורים והמדריך לפולין יהודה ירון.



 JRI-Poland.orgמשתפת פעולה עם יד ושם.



כללי[ :באדיבות גיל פארן יו"ר ארגון מדריכי פולין].
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דרישת שלום מדנוטה מיקולסקי ראנק ,חסידת אומות העולם הבילגוראית.
אני נוהג לשמור על קשר עם דנוטה בעיקר באמצעות בנה יאן זוביאק ,הדבר נעשה בדרך כלל באמצעות התכתבויות או
שיחות טלפון .דנוטה היום בשנות התשעים שלה .אם עד לפני כשנתיים הייתה מבלה את זמנה במשך כחצי שנה אצל ילדיה
בארה"ב וחצי שנה בבית הדירות שלה ברחוב השלושה במאי בבילגוראיי ,הריי שבשל גילה ,הצורך לטפל בה ,ובשל מגפת
הקורונה היא נעדרת מבילגוראיי מזה קרוב לשנתיים וחיה בבית בנה באינדיאנה .לדנוטה בן ובת ונכדים שכולם אזרחי
ארה"ב .במהלך חג ההודיה בארה"ב שוחחתי עם בנה  .ובהמשך התקבל המייל הזה לרבות תמונות שלה .ממיל זה ניתן
ללמוד שמצבה טוב .היא מברכת אותנו בחג חנוכה שמח .את יום ההודיה בלתה עם נכדיה בשיקגו כך שניתן להבין שדואגים
לה ,אינה חסרה דבר ואינה משועממת.
לכל המעוניין לרענן את זכרונו בסיפורם המופלא של דנוטה ומשפחתה שבעטיו זכו כולם לתואר "חסידי אומות העולם .הנה
מספר לינקים לחומרים שפירסמתי עליהם והעליתי לאתר האינטרנט שלנו:
http://www.bil-is.com/Remembering%20Mikulski%20family%20.pdf
http://www.bil-is.com/The%20visit%20of%20the%20old%20lady.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20first%20presentation.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20second%20presentation.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20third%20%20presentation.pdf
I wish you and family very happy holidays.
Mom is good, thanks for asking. She spent Thanksgiving with my sister children in Chicago, while we
went to visit our son Michael, his wife Dorota and grandchildren in New Jersey .
Pictures from mom’s name day October 1.
All best,
Jan .
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תמונה חדשה שהגיע מאסתי שפיטלניק עילם

.

והנה תוכן המייל שהגיע מאסתי :מצורפת תמונה מבילגוראיי כפי הנראה .התמונה מאד יפה וברורה והאנשים כה נאים
ורציניים (כמו בדרך כלל בתמונות האלו) .האם תוכל לצרף אותה לפוסט הבא שלך עבור יוצאי בילגוריי?
הבחורה שבמרכז התמונה היא שפרינצה שפרה לרנר .היא נולדה בשברישין בערך ב  1910להוריה שייע שמיל לרנר שאף
הוא כנראה משברישין ולאמה ,סורה זיסלה מרצר ,מבילגוראיי.החתונה של הוריה של שפרינצה נערכהב 1900בבילגוראיי.
סורה זיסלה היא קרובת משפחה של אימי ,דבורה לבית מרצר מבילגוראיי .לצערי ולצערו של מי ששלח לי את התמונה,
אין אנו יודעים לזהות איש מאלה שבתמונה ,להוציא את שפרינצה עצמה ,אך מי ששלח לי את התמונה משער שמדובר
בבני משפחת האם ,משפחת מרצר.
כמה מילים על מי ששלח לי את התמונה :שמו שלום אליעזר שטרייכער ,אדם דתי שגר בשכונת הר נוף בירושלים .הוא
נולד בארצות הברית אך חי גם באוסטרליה ,שם ניהל ישיבה במלבורן .בשנת  2015השתקע בארץ .שלשום ציין יום הולדת
 75והוא הבן של שפרינצה שבמרכז התמונה .מה שהוא יודע לספר זה ששפרינצה היגרה לבדה לארצות הברית בסביבות
 1930והשאירה את אהוב לבה בשברישין .ב  1934היא נסעה לפולין ועמלה קשה כדי לשכנע אותו לנסוע איתה לאמריקה.
הם התחתנו בפולין והוא נסע איתה חזרה לאמריקה ,למרות שהיה חבר 'החלוץ' והחלום שלו היה להגיע לפלשתינה.
התמונה צולמה בעת הביקור הזה של .1934
בילדותו שמע מאימו את השמות תוך בכי ,שכן כולם נספו בשואה ,אבל הוא לא זוכר והשמות לא נרשמו.
אני לא יכולה לחתום על כך שזה צולם דווקא בבילגוראיי ולא בשברישין ולא יכולה לחתום על זה שאלה בני משפחת
מרצר ,משפחת האם של שפרינצה ,אבל כך אומר שלום על סמך זכרונות מסיפורי אמו מילדותו ,ועל סמך המראה של
האנשים.
אולי מישהו מיוצאי בילגוריי יזהה את אחד המצולמים?
אני יודעת שהדור שיכול לזהות כבר לא איתנו ,אבל אולי למישהו יש תמונה של קרוביו שאולי דומים למישהו מהמצולמים.
מודה על כל עזרה ,בשמו של שלום שטרייכער ובשמי ,כמובן.
בברכה ובתודה כרגיל על מעשיך
אסתי שפיטלניק עילם
הבת של דבורה מרצר מבילגוריי
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יערות בילגוראיי -ממשיך תהליך הרס היערות החובקים את בילגוראיי.
המידע לקוח מאתר העמותה הנלחמת על שימור היערות באיזור בילגוראיי .Biłgoraj broni swojego lasu
/https://www.facebook.com/Bi%C5%82goraj-broni-swojego-lasu-102603301986624
כריתת היערות למטרות מסחר בעץ היא התרחשות כלל פולנית .כמעט מיליון עצים שנכרתו הפליגו מפולין לסין
רק בשלושת הרבעים הראשונים של השנה! מעל  900,000מ"ר של יערות .בסך הכל נמכרו באותה תקופה 2.8
מיליון מ"ק עץ  -כ 3-מיליון עצים .מדינות אחרות באיחוד האירופי אוסרות על יצוא עץ ,למשל קרואטיה ,רומניה,
אבל בפולין הממשלה ממשיכה לתמוך ביצרני חומר הגלם הזה – ומדובר בעיקר ביערות המדינה .בשנה שעברה,
 LPהרוויח יותר מ 515-מיליון זלוטי ,זה  76מיליון זלוטי יותר מאשר ב .2019-תושבי היערנות מקבלים תגמולים
רבעוניים גבוהים (האחרון  )z ł 2500למרות שהם רק מנהלים את הנכסים של הציבור.
הנתונים מגיעים מלשכת המסחר הפולנית האגף של תעשיית העץ.
הנה תמונות נוספות שהתפרסמו בהקשר זה ומקורן יערות בילגוראיי.
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סיפורי אגדות מפיו של מספר הסיפורים והמדריך לפולין יהודה ירון.
חומר זה התקבל מהגב' לילי הבר ,יו"ר ארגון יוצאי קרקוב ואישה פעלתנית ביותר בכל הכרוך בטיפוח הזיכרון .אפילו שחומר
זה לא נוגע ישירות לבילגוראיי הרי שהוא עוסק ביהודים ומועלות בו אגדות המסופרות בחן רב ומן הראוי לשמוע אותן ,מה
גם שרבים מחברנו ביקרו שם במסגרת הסיורים שארגנו ובמסגרות אחרות ,אגדות אלו ישלימו את התמונה.
וכך כותבת לילי הבר" :בימים קרירים אלה נוח ונעים להשאר בבית ולהקשיב לסיפורי אגדות שהיו שגורים על פיהם ואזניהם
של יהודי קרקוב במשך דורות רבים".
"חלק מאגדות אלה מביא לכם מספר הסיפורים והמדריך
לפולין יהודה ירון ,ומפיו תוכלו להקשיב לאגדות על הרב
משה איסליש (הרמ"א) ,הרב יואל סירקיס מחבר הפירוש
"בית חדש" (הב"ח) ונישואי בתו לדוד הלוי סגל מחבר
"טורי זהב" (הט"ז) ,על הקבצת שנקבל ליד נתן נטע
שפירא "מגלה עמוקות" ,על אהבתו של המלך קוזמיר
לאסתר היפה והסיפור האחרון להפעם  -על החנוכיה
שילדה חנוכיה קטנה".
לצפיה בסרטון הסיפורים והאגדות לחץ על התמונה:
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 JRI-Poland.orgמשתפת פעולה עם יד ושם.
 JRI-Poland.orgמשתפת פעולה עם יד ושם בחשיפת מידע נוסף על ששת מיליוני היהודים שנרצחו במהלך השואה
•  JRI-Poland.orgמודיעה כי חוקרים באתר האינטרנט שלה יוכלו כעת לעבור ישירות לתוצאות החיפוש של דפי עד בתוך
המאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה של יד ושם.
• שותפות זו תייעל את חוויית המשתמשים של  JRI-Poland.orgותספק את היכולת להוסיף למאגר השמות של יד ושם
דפי עד חדשים המבוססים על תיעוד ביוגרפי.
• היסטוריוני משפחה החוקרים את השטחים הנוכחיים או הקודמים של פולין יכולים כעת לקבוע ביתר קלות אם קרוביהם
הונצחו או אם הם יכולים לפרט על אירועי החיים הידועים של קורבנות השואה באמצעות מסד הנתונים של .JRI-Poland
 ,JRI-Poland.orgהוא קולקטיב של מתנדבים עולמיים המשמרים את פרטי חייהם של אבותינו בצורה שתישאר נגישה
לנצח למספר הגדול ביותר של חוקרים .הם בנו את מאגר הנתונים הגדול ביותר המייצג את חייהם של היהודים שחיו
בשטחים הנוכחיים או לשעבר של פולין ,משפחותיהם וקהילותיהם .זהו ארגון עצמאי ללא מטרות רווח ,שמכריז עכשיו על
יוזמת שותפות חדשה עם יד ושם ,המרכז העולמי להנצחת השואה ,להצגת קישור ישיר לחיפוש התאמת דפי עד ביד ושם
כחלק מחיפוש גנאלוגי על הקהילה היהודית .אינדקס רשומות – אתר פולין .מתוך הכרה בחשיבותו של היסטוריון המשפחה
לקידום משימתה של יד ושם להנצחת כל אחד מ 6-מיליוני קורבנות השואה ,יד ושם תאפשר כעת חיפוש שם משפחה באתר
 JRI-Poland.orgכדי לחפש בו זמנית במאגר המסמכים של יד ושם .הצגת קישורים לתוצאות החיפושים הללו באמצעות
( APIממשק תכנות יישומים) במסך תוצאות החיפוש של משתמשי .JRI-Poland
הבחירה ב JRI-Poland.org-למטרה זאת נובעת מהצלחתה של  JRI-Polandבמשך  26שנים בניצול ההסכם רב השנים
שלה עם ארכיון המדינה הפולני כדי לתעד את הקהילה היהודית האירופית הגדולה ביותר שלפני המלחמה ,יהודים הנוכחיים
או היהודים ב שטחים לשעבר של פולין .אלכסנדר אברם ,מנהל היכל השמות של יד ושם בירושלים ציין כי "בעוד שהרבה
מדפים שנותרים ריקים ,ומעידים על כך שיותר ממיליון אנשים טרם הונצחו ,אנו מקווים ששותפויות כמו זו עם JRI-Poland
יכולות ויהוו תפקיד חשוב בסיוע לנו למלא את אותם מדפים פנויים ולהוסיף מספר רב של דפי עד בשנים הבאות".
מנכ"ל  ,JRI-Polandסטנלי דיימונד ממונטריאול ,קנדה ,ציין JRI-Poland" ,מתכבד לסייע ביד ושם בתפקידו הקדוש על
ידי הקלה על שימור זכרונו של קורבן השואה ושיפור שיחזור של אירועים מרכזיים בחייו של אותו קורבן .אנו עושים זאת על
ידי הצגת התיעוד של האירועים החיוניים ובמקביל מצביעים על קיומה של  -או היעדר  -מחווה לאנשים אלו בהיכל השמות
של יד ושם".
עוזר המנהל של  ,JRI-Polandרובין מגיד מברקלי ,קליפורניה ,הוסיף" ,התאמת רשומות חיוניות עם אזכור בהיכל השמות
הוא הצעד הראשון בהצגת ביוגרפיה שלמה יותר של אנשים כמו סבא רבא שלי שאבדו בשואה " .יד ושם וJRI-Poland-
משתפים פעולה כדי להגביר את הסבירות שהקהל שלנו ימצא משהו חדש ,אולי כזה שהתעלמו ממנו ואולי אפילו משנה
מציאות".
מייסד שותף של  , JRI-Polandמייקל טוביאס מגלזגו ,סקוטלנד הגיב" ,מתן שירות חדש זה ליד ושם הוא הרחבה טבעית
של מטרת הליבה שלנו לספק לעמיתינו החוקרים את היכולת לשחזר פרטים על חייהם של משפחותיהם בפולין" .
להגעה לדף הבית של הארגון לחץ כאן או על התמונה
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כללי:

[באדיבות גיל פארן יו"ר ארגון מדריכי פולין].

סמינר לימודי לציון  77שנים להצעדות המוות -ינואר  -2022בדיקת היתכנות
ב 18-בינואר  1945החל פינוים של מחנות אושוויץ .עשרות אלפי אנשים צעדו בקור הנורא עשרות ומאות קילומטרים והוסעו ברכבות
בדרכי פולין ,צ'כיה וגרמניה .לזכרם מקיימים הפולנים צעידות ,מרוצים וטכסים באתרי ההנצחה השונים .בשנת  ,2020רגע לפני
הקורונה ,זכינו מעל  20מדריכי פולין לקחת חלק בחוויה זו.
הכוונה לקיים סמינר בפולין בין התאריכים  18לינואר ל 24-בינואר .על מנת לקדם את הסמינר נדרש לבחון האם יש מספיק מעוניינים.
פרטים בקובץ המצורף
הקלטות ופעילויות
מבית לוחמי הגטאות
אחרון הלא צדיקים.
מרצה  -חיים מגירה
https://www.youtube.com/watch?v=th_bv6IM2wQ
מבית טרזין
האם שכחנו לזכור ? שיח לציון  80שנה להקמת גטו טרזיינשטאט

https://www.youtube.com/watch?v=_viWtkzXXG8

מבית Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaust
Dedication of the Children's Tree
https://www.youtube.com/watch?v=ynSMXxwDAn4
מבית מוזיאון POLIN
A Very Warsaw Chanukah | 8 Flavors of Chanukah
https://www.youtube.com/watch?v=ji3YhdHNC-s
מבית ברמה גרוצ'קה ,לובלין
מפת מחנה הריכוז במיידנק  -מתודולוגיה ליצירת מפות (בפולנית)
https://www.youtube.com/watch?v=JH8IR-6L9zs
מפת מקומות הקשורים לפעולה "ריינהרדט"  -מתודולוגיה של פיתוח מפה אינטראקטיבית
https://www.youtube.com/watch?v=-Essth6ZSYU
מבית The Wiener Holocaust Library
Virtual Event: The Amazing Life of Margot Heuman: Commemorating Theresienstadt
https://www.youtube.com/watch?v=3-kle7w-AMc
מבית קרקוב הכבושה
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מבריח מלחמה .מי היו מבריחי הכיבוש?
https://www.youtube.com/watch?v=Lo4XizYeAUs
מבית Taube Center for Jewish Life & Learning
Antisemitism on Social Media | with Deborah Lipstadt
https://www.youtube.com/watch?v=ei_WPRANHT4

הרצאות ופעילות לשבוע הקרוב:

 07/12/2021בשעה 17:00
המרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים
הם היו צעירים וחולמים :זרמים חינוכיים באירופה לפני השואה
מרצה :פרופ' נתי כהן
להרשמה לחץ כאן
לפרטים נוספים ביומן המדריכים
 07/12/2021בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
האלוף ששחה כנגד כל הסיכויים -לשחות בכל מחיר
מרצה :רני אורטנר
 08/12/2021בשעה 18:00
יד בן צבי
הגליציאנרים  -סיפורם המיוחד של אנשי גליציה המפורסמים של עמנו ,בניסיון להבין מה הופך את
ה'גליציאנרים' לשם דבר
בין ינטל ל'שונאים  -סיפור אהבה' .סיפורו של הגליציאנר הנובליסט ,יצחק בשביס זינגר.
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי
קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים .לפרטים נוספים .02-5398855 :בהרשמה לציין :קוד פולין.
מקנה  20%הנחה
 08/12/2021בשעה 19:30
עמיתי שפיגל בר אילן
עיון מחודש בעדויותיו של יצחק (אנטק) צוקרמן
מרצה :ניר יצחק
 08/12/2021בשעה 20:00
המרכז העירוני להנצחת השואה ע"ש רות טטרקו -היכל התרבות פתח תקוה
השואה בקולנוע :השואה זוכה באוסקר -מיומנה של אנה פרנק עד לרשימת שינדלר .התפתחות סיפור
השואה בקולנוע העולמי.
מרצה :שולי קטש
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הכניסה לאירועים ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש .מיכל :טל'  | 03-9113669או בכתובת דוא"ל
michala@ptikva.org.il
 08/12/2021בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
אבא שלי ,נער בורח מהולנד
מרצה :עדה קליין
 08/12/2021בשעה 21:00
Taube Center
Perspectives from Poland: an Update
להרשמה
משתתפים :הרב מיכאל שודריך ויאנוש מאקוש
 09/12/2021בשעה 00:00
Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust
Jewish Life in Terezín during the Holocaust
לפרטים נוספים ביומן המדריכים
להרשמה :לחץ כאן
 09/12/2021בשעה 17:30
מכון אייבשיץ
בעקבות הפלישה -רוסיה
מרצה :שירה אמגר
 09/12/2021בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
אנטומיה של גיהינום  -מחנות ריכוז/עבודה -מַ אּוטהַ אּוזֶן  -השמדה באמצעות עבודה .מחנה ריכוז עבודה
אוסטרי -ייצור לעבדות וסחר בעובדי כפייה.
מרצה -שרית זייברט
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פקודת המבצע המלאה ל 6-הטרנספורטים מצ'נסטוחובה לטרבלינקה (תודה לאלון גולדמן)
עותק מהפקודה לביצוע ששת הטרנספורטים נמצא לאחרונה בארכיון של המוזיאון בטרבלינקה .על פי
אנשי המוזיאון ,מסמך זה נמצא בתחנת הרכבת בטרבלינקה ,דרכה עברו הטרנספורטים למחנה ההשמדה
טרבלינקה .זמן קצר לפני פיצוץ הבניין על ידי הנאצים הגרמנים ,סיכן איש צוות פולני של תחנת הרכבת -
פרנצ'סק זבקי ,את חייו כדי להוציא חלק ממסמכי הרכבת שהכילו מידע על הטרנספורטים למחנה
ההשמדה.
מצורפת הכתבה שכתב אלון ,יחד עם התרגום מגרמנית של ענת אברהם.
מצורף עזר שהכנתי ויכול לשמש להדרכה בצ'נסטוחובה או בנושא רכבת.
הרכב הרכבת בעת הגירוש מצ'נסטוחובה כלל קרון נוסעים מדרגה שלישית ( )Cבקדמת הרכבת 58 ,קרונות
מטען וקרון נוסעים מדרגה שלישית בסופה .סביר כי קרונות הנוסעים שימשו את מלווי הרכבת .הרכב
דומה של קרונות היה גם בעת הגירוש מגטו ורשה .בממסכים נוספים ניתן לראות הרכב שונה של קרונות
כאשר העקרון זהה -קרון נוסעים בתחילת הרכבת ובסופה ומספר שונה של קורנות מטען .ראו מסמך נוסף
שהכנתי.
בדפים הבאים תמצאו הרחבה של ידיעה זאת
המסמכים הובאו כאן רק בחלקם המעוניין בקבצים נוספים מוזמן ליצור קשר אתי ואעביר אותם אליו.
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לבית הספר להוראת השואה במוזיאון יד מרדכי דרושים/ות מדריכים/ות.
מוזיאון יד מרדכי מרחיב את צוות ההדרכה ומגייס מדריכים/ות להדרכת מבקרים בפעילויות מגוונות.
 .1דרישות התפקיד:
א) תנאי סף:
זיקה וידע בנושא השואה
כישורים בינאישיים מצוינים
ניסיון של שנתיים ומעלה בהדרכה ובהעברת סדנאות לאוכלוסיות מגוונות
כושר ביטוי מצוין ושפה רהוטה
יכולת למידה עצמית
הופעה ייצוגית
ב) כישורים ויכולות נוספים המהווים יתרון:
תואר ראשון רלוונטי
זיקה וידע בנושא התקומה
ידע בשפות נוספות ברמת הדרכה
מגורים -רחובות ודרומה
ניסיון בהדרכה מוזיאלית
 .2המשרה בהתאם לצרכי המוזיאון ,העסקה במתכונת פרילנס.
 .3נדרשת השתתפות בהכשרה ראשונית בת יומיים (ללא תשלום) ובשלושה ימי השתלמות צוותיים
בשנה (בתשלום).
 .4קו"ח יש להעביר לדוא"ל tym-nofar@yadmor.co.il
גטאות בתקופת השואה :מרחב למידה
יד ושם העלה מרחב למידה בנושא 'גטאות' .במרחב נלמד מה היו מטרות הגרמנים בהקמת
הגטאות ,כיצד נוהל הגטו וכיצד התקיימו חיי היומיום של היהודים בגטאות תחת תנאים קשים אלו.
נבדוק מה היה תפקידם של היודנראטים ונבחן שני מקרים יחודיים של גטאות .תהליך הלמידה
ילווה בסרטונים היסטוריים ,תמונות ארכיון ושאלות לדיון.
כניסה לאתר
כנס החזרה לחיים של שורדי השואה״ בנושא תנועות הנוער בדרך לארץ ישראל
הכנס השנתי של פורום ארגוני "החזרה לחיים של שורדי השואה" " -שאו ציונה נס ודגל" ,יתקיים
ביום ב' ,22.11.21 ,בבית הפלמ"ח בתל אביב ובזום.
לפרטים
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 -Thesaurus Poloniaeתכנית מחקר תרבות פולין
התכנית מיועדת למשתתפים מחוץ לפולין המנהלים מחקר על התרבות ,ההיסטוריה והמורשת
הרב-תרבותית של פולין או מרכז אירופה .כמו כן ,לחוקרים העוסקים בנושאים של שימור מורשת
תרבותית ,תיאורטיקנים העוסקים במחקר בנושאים של היסטוריה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה
וכיו"ב' .התכנית קוראת לאקדמאים בתחומי התרבות להשתתף בהשתלמות בת  3חודשים
בקרקוב – הגשת בקשות להשתתפות עד  15בדצמבר .2021
לפרטים
פסטיבל הג'אז הפולני
הפסטיבל מתקיים בין ה 17-ל 19-בנוב' ויכלול  6מופעים
לפרטים
הקלטות ופעילויות
מבית יד ושם
יד ושם העלו סרטונים מגוונים בנושא גורלן של קהילות יהודיות בשואה (צפון אפריקה ,יגוסלביה)
ניתן לצפות בהן בערוץ היו-טיוב של יד ושם בקישור-
https://www.youtube.com/user/YadVashemHebrew/videos
יהודי צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה
https://www.youtube.com/watch?v=2k2gIxWL34s
אירוע לרגל צאתו לאור של הספר "תחיית המלים" מאת אלה פלורסהיים
https://www.youtube.com/watch?v=v-Nriwd7ZF8
מבית מורשת
ה 22 -ביוני  :1941האירועים ומלחמת הנרטיבים ,פרופ' אלי צור
https://www.youtube.com/watch?v=kKhujkdZUiA
הפרטיזנקה היהודית  -תופעה אנושית ותרומה צבאית ,פרופ' דינה פורת
https://www.youtube.com/watch?v=Ma4HTCUlY2g
ממינסק למוסקבה :הלוגיסטיקה של גרמניה במחצית השנייה של  ,1941ד"ר ירון פשר
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https://www.youtube.com/watch?v=XmvgCCgegko
2021  באוקטובר19 , שאלות ותשובות:שמונים שנה למבצע ברברוסה וראשית ההשמדה
https://www.youtube.com/watch?v=seom4LYFY4A
מבית עמיתי שפיגל בר אילן
1938 הוויכוח על 'יום תענית עולמי למען יהדות גרמניה ואוסטריה' בשנת
 דר' חנן יצחקי-מרצה
https://www.youtube.com/watch?v=RrJFYkxoczY
Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaust מבית
How Do We Remember? Teaching the Shoah through Memorials
https://www.youtube.com/watch?v=iT8zO7MQaLA
The United States, Refugee Policy and Anti-Semitism, 1924-1954
https://www.youtube.com/watch?v=3w4CdJDkvCI
Greek Jewry and the Holocaust
https://www.youtube.com/watch?v=hkwWUtx_t_4
Race, Space, Antisemitism and the Holocaust in Eastern Europe
https://www.youtube.com/watch?v=01SU5TTHBOY
The Forgotten Life of Herschel Grynszpan
https://www.youtube.com/watch?v=SLl_iK1xiiE
International March of the Living מבית
Let There Be Light" Global Commemoration Event 2021"
https://www.youtube.com/watch?v=g-KnbhfgcoE&t=186s
LET THERE BE LIGHT: Stories of Hope and Humanity to Illuminate the Darkness Kristallnacht 2021
https://www.youtube.com/watch?v=DPMYGBsFHAI
Blessed is the Match (Hannah Senesh), Aviva Rajsky
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https://www.youtube.com/watch?v=_LPaLYCFYok
Testimony from Sigi Hart, Kristallnacht Survivor
https://www.youtube.com/watch?v=8L6XKDzmwSI
Worker Circle מבית
Virtual Tour of Jewish Kazimierz
https://www.youtube.com/watch?v=Hx853Napfrc
מבית קרקוב הכבושה
) איך אנשים היו לבושים במהלך המלחמה? (בפולנית.אופנת כיבוש
https://www.youtube.com/watch?v=x_X_bZfuJH0
מבית ארגון יוצאי מרכז אירופה
) חלקים2(  שנה לפוגרום ליל הבדולח83 עצרת זיכרון
https://www.youtube.com/watch?v=DBYr4TWuU7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Gbny1kO45W4
גיל וטרה
.בתודה על המידע לגיל וטרה

בברכה
.און ורבקה ניב-ישראל בר
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