המוזיאוןהיהודישל ווסטפליה
המ וזיאוןה יהודיב ווסטפליההחל את פע ילותובע יר ב יוני 1992בבדורסטן ,עיירה קטנה בצפוןריין
ווסטפליה .המ וזיאוןה ינומ וסד פרט י ,אשר מנוהל על ידי ״האגודה להסט וריה ודת יהודית״ ו״הקרןשל
המ וזיאוןה יהודישל ווסטפליה״ .האגודה אחרא ית על עבודת המ וזיאון  ,והקרןאחרא ית עלמצ יאת מק ורות
דורסטן (לפניכמה
פעילויותח ינוכיות ותערוכות .המ וזיאוןה יהודישל ווסטפליה )
למימוןא ירועיםתרב ותיים ,
שניםה ורחב המ וזיאון .החלק החדש נפתח בא וגוסט  2001ומא זמ וצגתשם התער וכה הקב ועה .המבקר ים
במ וזיאון יכולים ללמ ודעלה יהדות בכלל ,עלההסט וריהה יהודית ב ווסטפליה ולהרהר א ודות לחייםה יהודים
דת ותרבות יהודית״ ו״חיים יהודים
בגרמניה בעבר ובהווה .התער וכה הקב ועה מח ולקת לשניחלק ים " :
ב ווסטפליה״ .החלק הראש וןמתרכ ז בנושא ים :״ת ורה -בית הכנסת -קה ילה״ .הת ורה ה יאמרכ זהח יים
ה יהודים .ספר הת ורה כת וב על פרגמנט .ה וא נמצא בבית הכנסת ,המק ום ב ומתק יימות התפ ילות ,שה וא גם
מק ום המפגששל הקה ילה ה יהודית .בחלק השנישל התער וכה המבקר ים יכולים ללמ וד יותר א ודות
הפרט״ כמ ו גם א ודות לחייםה יהודים בסב יבה משתנה )גםצבתק ופותשל תמ ורות
משפחה -
לנושאים ״בית -
ושינויםחברת ים (.החלק השל יש י ״חיים יהודיים ב ווסטפליה -ח ורבן והתחלה חדשה״ מספר א ודות לטרור לו
ה יו נתוניםה יהודיםתחת השלט וןהנאצי ,א ובדן זכויותהא זרח והחורבן .למרות הח וויותהקש ות ב זמן
הש ואה ,חלק מהניצוליםהחל יטולהשאר בגרמניהאחר י  1945ולהתח יל כאןח ייםחדש ים .בחלק הרב יעי
מח ודש ים בגרמניה ,אפשר לראותתמ ונות בשח ור לבןאשר
של התער וכה הקב ועה ,״ח יים יהודיםחדש ים /
מלמד ות א ודות לח ייםהקה ילת ייםה יהודיםהמ ודרנים .מא זשנת 1996הצלם דירק ווגלמק ייםקשר ים
א יש יים עם קה ילות יהודיות בא זור ,מהשמאפשר לולצלם א ירועיםמ יוחדים כמ וחגיגותחג הפ ורים ,שמח ות
משפחת יות  ,ומפגש יםשל קש יש ים בקה ילה .תמ ונות אחר ות מצ יגותאת חגיגותחג החנוכה ,תפ ילות בבית
הכנסתשל המנייןהליברלי ועודפע ילויות רשמ יות ופרטיות .תמ ונותיושל דירק ווגלמצ יגות אנש ים אשר
ייסדוב ית יהודיחדש ב ווסטפליה .בחלק ״יהודים ב ווסטפליה״מ וצגיםק ורותיהםשל  14יהודים ויהודיות
מ ווסטפליהמא ז ימיהב יניים ועדה יום .ס יפוריהח ייםשל אנש ים ונשים אלו -ס וחרים ,מ ורים ,אמנים ,רבנים
פ וליטיקאים ,שחקניכדורגל ועוד -מתאר ים את ח ייהםשל ה יהודים בווסטפליה ואת ה יחס יםשל יהודים ולא
יהודים בא זורבתק ופות קש ות כמו גם בתק ופותט ובות .חלק זה בתער וכה מתח יל בא וסףשל מטבע ות מ ימי
הב ינייםאשר נמצא במ ונסטר בשנת .1951חלק זהמספר א ודות לנדידת משפח ות יהודיותמא זורים
כפריים לעיירות בהןמעמדם החברת יעלה ;א ודות לתק ופת רפובליקת ויימר והתק ופה הנוראית ב זמן
השלט וןהנאצי :אפליה ,הגירה ,מחנות ,שחר ור והתחלה חדשה לאחר .1945התער וכה מסת יימת עם
העדויותשל הפ וליטיקאית ג׳נט וולףמב וכהולט וסוחרהטקסט יל רולף אברמס וןממארל ,אשר עד ה יוםה ינו
דמ ות מרכ זית בדיוןעלהעבר ,כמו גם בכלהקש ור ליחסי ידידות ב ין גרמניה לישראל .התער וכה ״ יהודי
אלא גם מצ יגהה יבט ים
ווסטפליה״ לא רק מראה את המשבר ים והקטסטר ופות בהסט וריההגרמנית  -יהודית ,
אחר ים ביחס יהגומליןהללו  :יחסיםט ובים ב ין יהודים ולא יהודים ,אשר הט יבועם כולם .ההחלטה להציג גם
ק ורותהסט וריים ורשמ ים א ודות לחייםה יהודייםמאפשרת למבקרים לח וותה יבט יםש וניםשל העבר
וההווה .תער וכותמ יוחדות מ וצגות בבנייןה ישןשל המ וזיאון .ספר יה
ובה יותרמ 5000ספרים בנושא תרב ות וחיים יהודיםמה ווהמק ור עש ירשל מ ידע עב ורהמבקר .בטרקלין
של המ וזיאון ישנומבחר ספרים

מהחנות ליטרט ורהנדלונג ,אשר להסניפים בברלין ומינכן .

