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תערוכה

מען

ועידת ואנזה והשמדת יהודי אירופה

House of the
Wannsee Conference

בינואר  2006פתח אתר הזיכרון "בית ועידת-ואנזה" תערוכת קבע

Educational and Memorial Site
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Phone: +49-30 - 80 50 01 0
Fax:
+49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

מזכירות
מיום שני עד יום שישי 15:00 - 9:00

חדשה .תערוכה זו היא פרי הידע והתובנות ההיסטוריות שנצברו
לאחר פתיחת הארכיונים במרכז אירופה בשנות ה ,90-כמו גם
הניסיון שנרכש במהלך שנות העבודה החינוכית במקום.
הנושא המרכזי שבו מתמקד הבית היא ועידת ואנזה ,שהתכנסה
ב 20-בינואר  ,1942וחשיבותה ומקומה של הוועידה ,כמו גם של
משתתפיה ושל המוסדות שאותם ייצגו ,בארגונו ובהוצאתו לפועל
של רצח העם .ארבעה חדרים ) (10-7מוקדשים לנושא זה.
לאחר סקירת התפתחותה ההיסטורית של שנאת היהודים
והגזענות )חדר  ,(2מוצגת מידת ההשתלבות הגבוהה שאליה
הגיעו היהודים בתקופת רפובליקת ויימאר ,לצד האיום שריחף
מעל ראשיהם )חדר  .(3לאחר מכן מוצג מידע לגבי בנייתה
באמצעות תעמולה של קהילת העם )(Volksgemeinschaft
לאחר  ,1933על הדרתם ורדיפתם של יהודי גרמניה ,אך גם על
ניסיונם לייצר זהות עצמאית )חדר  .(4הבית ,ששימש בעבר כבית
הארחה לאנשי שירות הביטחון של ה) SS-ה ,(SD-היה ביתם של
מבצעי הפשעים .לכן מתמקדים חדרים שונים בתערוכה,
המוקדשים למגוון נושאים ,גם בקבוצות המבצעים השונות ,ביניהן
הוורמאכט ומשטרת הסדר )חדרים  5ו (6-והמינהל האזרחי
בשטחים הכבושים )חדר  .(12ידיעות ותובנות חדשות ,שרבו החל
משנות ה ,90-שופכות אור על שיתוף הפעולה של ארגונים
וממשלות עם המשטר הנאצי )חדרים  5, 6ו .(11-כמו כן בוחנת
התערוכה את השאלה האם ובאיזו מידה ידעה החברה הגרמנית
על השמדת היהודים )למשל בחדר  .(7הקמתם של הגטאות,
התפקיד שמילאו בריכוזם של היהודים לפני רציחתם ,עבודת
הכפייה בהם ,דרכי הפעולה השונות של יושבי הגטו ולבסוף
פירוקם של הגטאות – כל אלה מוצגים גם הם )חדר .(12
התערוכה ממשיכה עם רדיפת היהודים אל מחנות המעבר ,מחנות
הריכוז ומחנות המוות ,ועוקבת אחר המאורעות שהתרחשו שם
באמצעות מסמכים ששרדו מצד מבצעי הפשעים ,אך גם מנקודת
מבטם של הקורבנות )חדרים  11, 13ו.(14-התערוכה בוחנת את
מרחב הפעולה של הצופה מן הצד ,כמו גם את מאבקם לחיים
של הקורבנות .על מנת להעניק שם ופנים למיליוני המעונים
והנרצחים ,ולו בדוגמה ,מוצגים בתערוכה סיפוריהן של ארבע
משפחות )שאליהן ניתן להתוודע כבר בחדר  ,(1החוזרות שוב

ושוב בכמה מן החדרים הבאים .ה"חלון אל הזמן" ,הבוחן את
הנסיונות המשפטיים למצות את הדין עם הפושעים ,את סוגיית
השילומים ,את הפוליטיקה של הזיכרון ואת תרבות הזיכרון – כפי
שאלה משתקפות בחדרי התערוכה השונים ,ובעיקר בחדר
האחרון )חדר  – (15מראה כי שנת  1945לא היתה נקודת סיום.

חדרי התערוכה:
 1מבוא לתערוכה
 2גזענות ושנאת יהודים
 3השתלבות בחברה ואנטישמיות ברפובליקת ויימאר
 4מדיניות גזענית ורדיפת יהודים בגרמניה בשנים – 1933
1939
 5מלחמה ורצח עם במזרח-אירופה ובדרום מזרחה.
 6אפשרויות פעולה תחת כיבוש גרמני
 7הדרך לרצח המונים של יהודי אירופה
 8רשויות שהשתתפו בוועידה
 9ועידת ואנזה
 10תולדות הבית
 11משלוחים
 12הגיטאות
 13מחנות ריכוז ומחנות מוות
 14עבודת כפייה ומוות במחנות הריכוז
 15ההווה של העבר
בדלפק הקבלה של אתר ההנצחה אפשר לשאול תמורת
 3,00אירו מדריך שמע בשפות גרמנית ,אנגלית,
צרפתית ועברית.
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