פעילויות לקהל הרחב ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ה * 2015
מאחורי הקלעים ביד ושם

יד ושם

שעות

כז בניסן תשע“ה 16 ,באפריל 2015
מקום
מפגש

מרכז
הצפייה

המוזיאון
לאמנות
השואה

אודיטוריום

בניין
הארכיון
והספריה

בית
הכנסת

בניין
הארכיון
והספריה

בניין
הנהלה

הכניסה לבניין
הארכיון
והספריה

מבואת
כניסה

הביתן
לתערוכות
מתחלפות

 12:45-11:00לכל איש יש שם  -מעמד הקראת שמות הנספים באוהל יזכור
14:00-11:00
סיוע בחיפוש
מידע אישי

11:00
11:30

מיומני המלחמה
ליוטיוב

הרצאה בליווי קטעי
סרטים

כאב השחרור
בראי האמנות
סיור בתצוגה
החדשה

לאסוף את
השברים

סיור בתערוכה
החדשה

סיור בתערוכה
המציגה את תהליך
איסוף הפריטים

פאזל שבור

דמותם לנגד עיני

הצצה לאוסף
החפצים

סיור במוזיאון
לתולדות השואה

במה משמרים
זיכרון

12:00

חשיפת מסמכים
מהארכיון

טכנולוגיה
בשירות הזיכרון

זיכרון החסד
הרצאה על
מפעל חסידי
אומות העולם

כאב השחרור
בראי האמנות

12:30

ילדות בשואה

ביקור במעבדת
הדיגיטציה ובמרכז
התקשוב

לאסוף את
השברים

סיור בתערוכה
המציגה את תהליך
איסוף הפריטים

סיור בתצוגה
החדשה

 13:00אזכרה מרכזית באוהל יזכור
עדים בשואה

14:00

הרצאה בליווי
קטעי סרטים

פאזל שבור

הצצה לאוסף
החפצים

במה משמרים
זיכרון

חשיפת מסמכים
מהארכיון

זיכרון החסד
הרצאה על
מפעל חסידי
אומות העולם

דמותם לנגד
עיני

סיור במוזיאון
לתולדות השואה

ילדות בשואה
סיור בתערוכה
החדשה
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מאחורי הקלעים ביד ושם

פירוט הפעילויות
11:00

לכל איש יש שם  -מעמד הקראת השמות באוהל יזכור עד השעה 12:45
סיוע בחיפוש מידע אישי  -אולמות הקריאה בבניין הארכיון והספריה עד השעה 14:00
לאסוף את השברים ,אורית נוימן – מנהלת פרוייקט "לאסוף את השברים"
בשנים האחרונות מפעיל יד ושם מבצע הצלה לאומי ,כנגד השעון ,לאיסוף פריטים מתקופת השואה מבתים פרטיים .תערוכת "לאסוף את השברים" מציגה מבצע חשוב זה.
ילדות בשואה – כוכבים בלי שמים ,מעיין זמיר – אוצרת משנה ,אגף המוזאונים
סיור מודרך בתערוכה החדשה העוסקת בעולמם של הילדים בשואה .בתערוכה מוצגים חפצים מקוריים ,עדויות ותצלומים לצד סרטוני אנימציה ויצירות אמנות פלסטית.

11:30

מיומני המלחמה ליוטיוב – ייצוג השואה בקולנוע ,ליאת בן חביב – מנהלת מרכז הצפייה
מפגש מלווה בקטעי סרטים ,הסוקר את הייצוגים הקולנועיים המשמעותיים של השואה בעולם המערבי .היצירות הקולנועיות שהשפיעו על עיצוב תודעת השואה והאופן בו אנו זוכרים אותה ומספרים אותה לדורות הבאים.
כאב השיחרור בראי האמנות ,אליעד מורה-רוזנברג – אוצרת ומנהלת מחלקת האמנות ,אגף המוזיאונים
שיח גלריה בתצוגה "כאב השיחרור בראי האמנות  ."1947-1945סיור בתצוגה הכוללת  30יצירות שנוצרו לאחר המלחמה ע"י אמנים ניצולים ,חלקם ילדים ונערים.
פאזל שבור ,מיכאל טל – מנהל אוסף החפצים ,אגף המוזיאונים
הצגת חפצים מהאוסף ואתגרי הרכבת סיפור היחיד וסיפור הכלל בתקופת השואה .הדגמת עבודת התחקיר אודות החפץ עד לחשיפת סיפורו.
"דמותם לנגד עיני"  -סיור מודרך במוזיאון לתולדות השואה ,מדריכי מחלקת הדרכה ,אגף הנצחה והסברה
ההדרכה תשלב בין הסיפור ההיסטורי של השואה לצד הסיפורים האישיים שמאחורי העדויות ,החפצים ,יצירות האמנות והתצלומים המוצגים במוזיאון.

12:00

“במה משמרים זיכרון” ,ד"ר חיים גרטנר – מנהל אגף הארכיונים
סיור אל "מאחורי הקלעים" של הארכיון .הצגת מסמכים מקוריים מן הארכיון ,סיפורם והסבר על הפעילות לשימורם ולהנגשתם.
"זיכרון החסד"  -מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם ,אירנה שטיינפלד – מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם
אתגרים באיסוף ראיות על מקרי הצלה בחלוף שבעים שנה מסיום המלחמה והסיפורים מאחורי הקלעים של המפעל הייחודי להוקרת מצילי יהודים.
טכנולוגיה בשירות הזיכרון ,מיכאל ליבר – מנהל אגף מערכות מידע
ביקור מיוחד במעבדת הדיגיטציה והיכרות עם מרכז התקשוב של יד ושם.

12:30

כאב השיחרור בראי האמנות ,אליעד מורה-רוזנברג – אוצרת ומנהלת מח' האמנות *
לאסוף את השברים ,אורית נוימן – מנהלת פרויקט "לאסוף את השברים" *

14:00

עדים בשואה – שאלות של ייצוגם בקולנוע ,מימי אש – אחראית רכש ותחקיר ,מרכז הצפייה
קלוד לנצמן שינה את האופן שבו הקולנוע מספר את השואה .השנה אנו מציינים  30שנים ליציאתו של הסרט "שואה" לאקרנים .כיצד יצירתו הקולנועית השפיעה על תודעת השואה וזיכרונה?
פאזל שבור ,מיכאל טל – מנהל אוסף החפצים *
במה משמרים זיכרון ,ד”ר חיים גרטנר – מנהל אגף הארכיונים *
“זיכרון החסד“ מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם ,אירנה שטיינפלד – מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם *
“דמותם לנגד עיני“ סיור מודרך במוזיאון לתולדות השואה ,מדריכי מחלקת הדרכה *
ילדות בשואה – כוכבים בלי שמים ,מעיין זמיר – אוצרת משנה ,אגף המוזאונים *
למעלה
**ראה
פעילותלמעלה
פירוט פעילות
ראה פירוט
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