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שאלות תכופות )(FAQ
האם אתר ההנצחה הוא אתר היסטורי?
האם היטלר והימלר השתתפו בוועידת
ואנזה?
האם בוועידת ואנזה התקבלה החלטה
על "הפתרון הסופי של שאלת היהודים?"
האם אתר ההנצחה מתאים לילדים?
מה המחיר של הביקור באתר ההנצחה?
מהו הזמן הדרוש לסיור בתערוכה?
האם מותרים בתערוכה צילום או הסרטה
?

מזכירות

האם התערוכה הותאמה לביקור של

מיום שני עד יום שישי 15:00 - 9:00

נכים?
האם קיים מדריך שמע מוקלט?
האם התערוכה כוללת שפות אחדות?
האם מותרים סיורים עם מדריכי טיולים
זרים?
כמה זמן דרוש כדי להגיע לוואנזה ממרכז
ברלין?
האם קיימת במקום קפטריה?
האם ניתן לגשת באופן חופשי לפרק?

האם אתר ההנצחה הוא אתר היסטורי?
כן ,הבניין של אתר ההנצחה הנוכחי היה
חווילה פרטית של תעשיין מסוים בשנת
 ,1914ובין השנים  1941ל 1945-הוא היה
בבעלות השירות החשאי של

 SSאו של משרד

הביטחון הכללי של הרייך ושימש כבית הארחה.

ב20-

בינואר  1942התקיימה בקומת הקרקע של
החווילה הוועידה הידועה כיום בשם ועידת
וואנזה ,אשר עסקה ב"פתרון הסופי של
שאלת היהודים".
האם היטלר והימלר השתתפו בוועידת
וואנזה?
לא ,לא היטלר ולא מפקד ה SS-של הרייך
לא השתתפו בוועידה ב 20-בינואר .1942
נכחו בה רק מנכ"לים של מיניסטריונים שונים
ונציגים של הערכאות הגבוהות ביותר של

הרייך ושל המפלגה הנאצית ) ,(NSDAPוכן
קצינים בכירים של ה SS-ושל המשטרה.
האם בוועידת וואנזה התקבלה החלטה
על "הפתרון הסופי של שאלת היהודים?"
לא ,בוועידת וואנזה לא התקבלה "החלטה"
על הפתרון הסופי .משתתפי הפגישה תיאמו
ביניהם את שיתוף הפעולה בגירוש המתוכנן
וברציחתם של יהודי אירופה .המדובר היה
בהשתתפותם הפעילה של המיניסטריונים
ושל שלטונות ה SS-ברצח העם.
האם אתר ההנצחה מתאים לילדים?
אתר ההנצחה מציע תכנית פדגוגית לקבוצות
ילדים החל מהכיתה החמישית ,ותכנית זו
כוללת חלקים מהתערוכה המתמדת .חלקים
אחרים של התערוכה אינם מתאימים לילדים.
אם יש צורך בכך ,העובדות של הספרייה
יכולות להעסיק את הילדים לפרקי זמן
קצובים בספרייה בזמן הביקור של ההורים
בתערוכה.
מה המחיר של הביקור באתר ההנצחה?
לבודדים ,הכניסה לתערוכה המתמדת היא
חינם; נגבה מחיר בעבור אירועים מיוחדים.
מחלקת החינוך מארגנת סיורים בתערוכה
בשפות רבות ,וכן סמינרים וימי עיון .דרושה
לכך הרשמה מראש .התשלום הנגבה
ממבוגרים בעלי הכנסה בעבור ההשתתפות
הוא  2אירו ליום לאדם.
לבני נוער ,תלמידים ,סטודנטים ומשתלמים
ההשתתפות בסיורים ,סמינרים וימי עיון היא
ללא תשלום.
מהו הזמן הדרוש לסיור בתערוכה?
הסיור בתערוכה המתמדת דורש כשעתיים
עד שלוש שעות.
האם מותרים בתערוכה צילום או
הסרטה?
כן ,במידה והצילומים הם לשימוש פרטי,
ובתנאי שהמבקרים האחרים בתערוכה לא
יופרעו על ידי כך .הצילום של אנשים מותר
אך ורק אם הם נתנו לכך את הסכמתם
המפורשת .לגבי הסרטה של סרטים ,יש
לבקש תחילה אישור מאת ההנהלה.

יובהר ,כי רוב רובו של החומר המצולם
בתערוכה ניתן להשגה על גבי תקליטורים,
ומוצגים מהתצוגה וכן סיור דיגיטלי במקום
קיים בדף הבית של האתר.
האם התערוכה הותאמה לביקור של
נכים?
התערוכה המתמדת בקומת הקרקע נגישה
לכיסאות גלגלים .קיים בית שימוש המותאם
לנכים בקומת הקרקע .ניתן להגיע גם לחדרי
הסמינר ולספרייה בכיסא גלגלים.
לצערנו ,התערוכה אינה מצוידת בכתוביות
בכתב ברייל .ואולם ,בקבלה ניתן להשיג
אוגדן המכיל את הטקסטים החשובים ביותר
בכתב ברייל.
מוצעים גם סיורים מודרכים מיוחדים לעיוורים
ולקשי ראייה.
האם קיים מדריך שמע מוקלט?
לא ,עדיין אין מדריך שמע מוקלט.
האם התערוכה כוללת שפות אחדות?
כן ,כל הטקסטים המקדימים והמפרשים הם
בשפות האנגלית והגרמנית .המסמכים
הגרמניים המוצגים בתערוכה ערוכים גם
בשפה האנגלית ומתורגמים תרגום מלא או
חלקי .גם התוכן של תחנות השמע והווידאו
מושמע באנגלית ,וחלק גם בעברית .הדבר
נכון גם לגבי הכתוביות.
בקבלה ניתן להשיג קטלוגים המסייעים להבין
את התערוכה בשפות הבאות :עברית )מלא(
וכן צרפתית ,איטלקית ,הולנדית ,פולנית,
ספרדית ויוונית לגבי הטקסטים והמסמכים
החשובים ביותר.
האם מותרים סיורים עם מדריכי טיולים
זרים?
סיורי הדרכה בתערוכה המתמדת על ידי
מדריכי טיולים זרים ,מורים ו/או מדריכים
עירוניים אינם מורשים.
אנו מתנצלים על כך.
כמה זמן דרוש להגיע לוואנזה ממרכז
ברלין?
הנסיעה בתחבורה הציבורית )רכבת אזורית,
רכבת עירונית ) + S BAHNאוטובוס (114

ממרכז העיר עד לבית וועידת וואנזה נמשכת
כ 45-דקות .משך הנסיעה תלוי בקישוריות.
)ר' לוח זמני הנסיעה ב www.bahn.de -או
.(www.bvg.de

האם קיימת במקום קפטריה?
הקפטריה זמינה רק לקבוצות המשתתפות
בתכנית בת יום שלם .האתר אינו מורשה
להפעיל קפטריה הפתוחה לציבור הרחב
מסיבות הקשורות בחוקי המיסוי .ואולם,
קיימות שתי מסעדות ומזנון של מזון מהיר
בקרבת אתר ההנצחה.
האם ניתן לגשת באופן חופשי לפרק?
כן ,הפרק )ששטחו הוא כ 25.5-אלף מ"ר(
פתוח למבקרים בזמני הפתיחה של האתר.
מצופה מהמבקרים לכבד את המקום על ידי
לבוש הולם והתנהגות ראויה .גם בשטח
הפרק מחייבים חוקי המקום.
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