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גלילי שחר ואירנה אווה-בן-דוד

דברי ברכה

אירנה אווה-בן-דוד

פרוייקט שיפוץ ושדרוג הבניין

ושיתופי פעולה חדשים

מפגשים ,ביקורים

בשנה החולפת

אירועי המכון

במכון ליאו בק ירושלים

פעילות מחקרית ופרוייקטים

מורשת יהדות גרמניה בפזורתה

פרויקט מחקר

הצצה לשתים מקבוצות המחקר שפועלות במכון

קבוצות המחקר

מחקרה הארכיוני אודות וולף המבורגר

המתנדבת ליזה וולט

חידושים  /האלמנך היהודי  /ספר חדש בסדרת ״גשרים״

פרסומי המכון בשנה האחרונה

הצוות שלנו

נפרדים לשלום ומקבלים בברכה

הצצה לשנה הקרובה

אירועים קרובים במכון ליאו בק

חברות ,חברים נכבדים,
עמיתי ושוחרי מכון ליאו בק,
ערב ראש השנה תשפ"ג ,כמנהגנו ,אנו משגרים ברכתנו
לשנה טובה ,לאחל בה לתלמוד ,לרפואה ורווחה,
ולמעשים טובים .אנו ששים השנה לשנן את ההזמנה,
לארח קהל רב במעוננו ברחוב בוסתנאי בירושלים –
שאין כנוכחות ,מראה פנים וחברותא.

מכון ליאו בק ירושלים

ומעט על מעשינו אשתקד .קיימנו בפלטפורמה מקוונת
את סדרת ההרצאות "מסעות" ,ואילו לשנה הקרובה אנו
אומרים להציע סדרה חדשה ושמה "רפורמה .שינויי
צורה :היסטוריה ,דת ותרבות" ,וזאת בסימן יובל  150שנה
להולדתו של הרב הד"ר ליאו בק .בסדרה זו נשוב לשוחח
על שאלת המסורת ,מסורת פתוחה ,שיש בה מקום
ללימוד ,משחק ופרשנות .זו דרכנו עם מסורת יהדות
גרמניה ,שיש בה לדעתנו עזבונות הראויים ל"רפורמה":
פירוש חדש ,הנוגע לחיים בארץ ,בוודאי לעת הזו,
למבחן יחסי יהודים וערבים ,עתיד הדמוקרטיה ,סוגיות
של אתנוס ומגדר ,משפט ,דת וחברה ,הוקעת האלימות,
ומשאלת השכנות הטובה.
גם בשנה שעברה זכינו לארח קבוצות מחקר כמרחב
לגידול של מחקר חדש ,שאותו מובילות חוקרות
וחוקרים צעירים מן הארץ והעולם ולצדן ערבי ספר,
כנסים וערבי קריאה בצוותא .ביוני  2022הוביל המכון
את הכנס השנתי ללימודיים גרמניים בשיתוף פעולה עם
מכוני המחקר האוניברסיטאיים והקתדרות להיסטוריה
גרמנית .מכון ליאו בק יתמיד בשליחותו לשמש כרשות
האקדמית לכנס גם בשנים הקרובות.
ערב השנה החדשה אנו בסימן חידושים :מכון ליאו בק
יצא לאחרונה למסע – לחדש את ביתו בירושלים .כל
עת נכונה להצטרף ולהיות עמנו על הדרך .ר' הקישור
המצורף לאיגרת בעמוד .31
אנו בסימן חידושים ,אך גם בסימן פרידות .השנה

פרופ' גלילי שחר ,יו”ר מכון ליאו בק ירושלים

נפרדנו מחבר המועצה ד"ר יצחק (היינריך) שטיינ ר,
יליד לאופהיים ,גרמניה ( ,)1931שנפטר במרץ .2022
שטיינר גדל והתחנך בשוויץ .בשנת  1965היגר ארצה
והתמחה תחילה בתחום ביקורת הפנים ומאוחר יותר
עסק בהיסטוריה משפטית ,ועל תחביביו נמנו נגינה
וזמרת מקהלות .שטיינר היה מסור לתנועה ליהדות
מסורתית ושימש שנים רבות כגזבר של מכון ליאו בק
הבינלאומי .אנו זכינו להכירו כשוחר המכון וידיד נאמן.
יהי זכרו ברוך.
שלכן/ם,
גלילי שחר
יו"ר מכון ליאו בק ירושלים
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ידידים יקרים
של מכון ליאו בק ירושלים,
שנה של גדולות ונצורות ,שנת תמורות ,עומדת להסתיים,
ושנה חדשה ,אף היא שנת תמורות ,עומדת בפתח.
אף שהיינו מעדיפים שלא לחשוב עוד על מגפת הקורונה,
היא שינתה את חיינו האישיים וגם את עבודתנו במכון.
הדיגיטיזציה של מכלול פעילויותינו הנגישה את התכנים
שלנו לרבים וטובים בישראל ומעבר לה .היא אפשרה לנו
להגיע לקהלים חדשים ,לשמור על קשר עם חוקרים מחוץ
לישראל וליזום שיחות חדשות .היא קירבה בין סניפינו
בלונדון ובניו יורק/ברלין ,את המטה שלנו ואת אגודת
הידידים שלנו הרבה יותר מאי-פעם בעבר.

שנה טובה! אני מאחלת לכולכם שנה נהדרת ,ומשתוקקת
לקבל את פניכם בבית שברחוב בוסתנאי.
אירנה אווה-בן-דוד
מנהלת מכון ליאו בק ירושלים

איגרת מידע לשנה החדשה

ברצוני להודות בהזדמנות זו לעמיתיי ד"ר ויליאם וייצר,
העומד בראש המכון בניו יורק/ברלין וד"ר דניאל וילדמן,
העומד בראש המכון בלונדון .שניהם יוצאים להרפתקאות
חדשות ושניהם יחסרו לנו .אני אסירת תודה לכם על שיתוף
הפעולה שלכם ועל השינויים החיוביים שעלה בידינו לקדם
יחדיו .מצד שני ,התגעגענו לקהל שלנו במכון עצמו ,ואנו
מקווים שיהיו לנו שפע הזדמנויות בשנה הבעל"ט להיפגש,
לשוחח וללמוד ביחד.
במהלך התמורות שמצפות לנו ,נתרכז במרחב הפיזי ,בבית
המכון ברחוב בוסתנאי  33בירושלים ,שאותו בכוונתנו
להפוך למקום מפגש לתרבות ,אקדמיה וחברה .תוכלו
למצוא מידע נוסף על כך בעמודים הבאים של אגרת מידע זו.

ותמיכתם .אחרונים חביבים – כל זאת לא היה מתאפשר
בלי הצוות המסור שלנו במכון .אני מודה לד"ר שרון ליבנה
על ההכנה היסודית והיצירתית של פעילויותינו ועל תיאום
התכניות האקדמיות שלנו; לרכזת הפעילויות שלנו רעיה
מיכאלי על אזניה ,הקשובות לכל ,ועל אחזקת הבית; ליועצת
שלנו הייקה גרינוולד על עזרתה המתמשכת בחיבור בינינו
לבין שותפים ותומכים חדשים; ליעל בן אבי ולאריה דה האס
– צוות המדיה שלנו – שבזכותם יכולים קהלים חדשים
להתחבר לפעילויות שלנו באופן דיגיטלי; לצוות הארכיון
שלנו ,מירב ראובני ובטינה פאראק ,על הנגשת האוספים
שבסניפים בירושלים ובניו יורק (ביחד עם אריה בשן) ,ועל
השמשת האוספים שלנו לצורך מחקר חדש על תולדות
יהדות גרמניה; ולצוות הנהלת החשבונות שלנו שמרית רדעי
וחני חכם על התנהלותן המקצועית .לבסוף ,תודה מיוחדת
שלוחה למתנדבים שלנו ,ליאנדר ,ליזה ומריאנה ,על תרומתם
העצומה לעבודתנו בשנה האחרונה! כולכם עשיתם עבודה
נהדרת!

סוף השנה מהווה תמיד הזדמנות טובה להביט לאחור
ולהכיר תודה על כל התמיכה ,שיתוף הפעולה וההתעניינות
בפעילויותינו.
ברצוני להודות במיוחד למשרד הפנים הגרמני שהגדיל את
מימון הפרויקטים השנתי שלנו במידה ניכרת ,מה שמאפשר
לנו לחזק ולהרחיב את התכניות שלנו באופן משמעותי.
ברצוני להודות גם למשרד החוץ הגרמני על תמיכתו
בדיגיטיזציה של הארכיונים ההיסטוריים שלנו ,אותה עלה
בידינו להשלים לפני מספר חודשים.
תודה מיוחדת מגיעה לוועד המנהל של אגודת הידידים שלנו
בגרמניה ,בראשות שגריר ישראל בגרמניה לשעבר שמעון
שטיין ,על תמיכתם בעבודתנו בירושלים .עוד מודה אני
לחברי ההנהלה של המכון בירושלים על מחויבותם ,אמונם,
ד”ר אירנה אווה-בן-דוד ,מנהלת מכון ליאו בק ירושלים © Ole Witt
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בונים את
מכון ליאו בק
העתידי –
פרויקט שיפוץ
ושדרוג
מכון ליאו בק ירושלים

אנו שמחים להודיע על תוכניותינו לשיפוץ,
חידוש ושדרוג מכון ליאו בק בירושלים.
עם הקמתו עסק המכון כמעט באופן בלעדי בתיעוד
התרומה התרבותית של אישים בולטים מקרב היהודים
דוברי הגרמנית ובחקר עברם .בשנים האחרונות ,הרחיב
מכון ליאו בק ירושלים את פעילותו כדי להעמיק ולבחון
את המורשת התרבותית והאינטלקטואלית כמו גם את
הזיכרון ההיסטורי של היהדות דוברת הגרמנית כפי שאלו
משתקפים בסוגיות מרכזיות בשיח הישראלי של ימינו.
במהלך השנתיים האחרונות ,המחישה מגפת הקורונה
לעולם שניתן לקיים פעילויות משמעותיות באופן מקוון,
ולהרחיב קהילות מעבר לגבולות הפיזיים .בה בעת ,אנו
במכון שמחנו לגלות שהמגפה גם הבליטה את הערך
המוסף של מבנה המכון ואת המידה שבה חשיבותו
ההיסטורית מעצבת ומעשירה את פעילויותינו .על אף
האפשרות לקיום פעילויות שאינן תלויות מקום ,מרכזנו
בירושלים מהווה גילום מוחשי של מורשת היהדות דוברת
הגרמנית בארץ ומשמש כערוץ של המשכיות בין עברנו
התרבותי לעתידנו.
על כן אנו נערכים כיום לקניית אותו חלק מהבניין ברחוב
בוסתנאי  33שעדיין אינו בבעלותנו ,דבר שיאפשר לנו
להתקדם אל שלב הצמיחה הבא.

6

חצר מכון ליאו בק ירושלים

© Yael Sternheim & Sharon Wolman

איגרת מידע לשנה החדשה

על מנת להתאים את
המבנה ההיסטורי לצרכים
המשתנים של תקופתנו
ולשרת את הקהילה טוב
יותר ,תוך שמירת אמונים
לשליחותנו המקורית,
אנו מתחילים בימים אלה
פרויקט של התרחבות פיזית
במשרדינו ,אשר יכלול:
שיפוץ פנים ושימור קפדני של חזית הבניין
ההיסטורית מ1962-
השקעה בתנאי אקלים מיטביים לשימור מסמכים
היסטוריים בארכיון
התקנת מידוף נייד בספריה כדי לנצל עד תום את
המרחב המוגבל
תכנון מודולרי של חדר הקריאה ,כך שיוכל לשמש
הן יחידים והן קבוצות ,כמו גם כאולם הרצאות או
מקום מפגש מצויד במיטב הטכנולוגיה

במהלך ביקוריה האחרונים בברלין ,הניעה מנהלת
המכון ד"ר אירנה אווה-בן-דוד שותפויות עם פורום
העתיד גרמניה-ישראל ,קבוצת וירת (  )Würthואיגוד
בעלי המלאכה בגרמניה ,שיספקו לפרויקט אנשי
מקצוע מיומנים בתחומי הבניין והמלאכה (למידע
נוסף ,ר' עמ' .)9

שדרוג נגישות ובטיחות

נשמח לשמוע מכם!

תכנון מחדש של החלל המשרדי כדי לאכלס צוות
מקצועי הולך וגדל

אם אתם מעוניינים לתרום למימוש פרויקט זה,
אנא צרו קשר עם ד"ר אירנה אווה-בן-דוד
בכתובתirene.abd@leobaeck.org :

תכנון מחדש של החצר הפנימית

אנחנו בונים ועדות עבודה בחו"ל ,כמו גם שותפויות
אסטרטגיות שיסייעו לנו להשיג את יעדינו בתהליכי
הרכישה והבנייה כאחד.
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מפגשים ,ביקורים
ושיתופי פעולה
חדשים

מכון ליאו בק ירושלים
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בחלוף החודשים הארוכים והקשים של המגפה שמחנו מאד כשבאביב
 2022יכולנו סוף סוף לשוב ולהיפגש פנים-אל-פנים ,לעבוד יחדיו ,לקבל
בברכה אורחים ועמיתים חדשים כוותיקים במכון בירושלים או לפגוש
אותם בגרמניה ולהתחיל לקצור את הפירות של פרויקטים רבים שתוכננו
במהלך המגפה.
כך למשל שיתוף הפעולה החדש עם מכון לייבני ץ
להיסטוריה ותרבות יהודית-שמעון דובנוב ,שעמו
יזמנו לאחרונה את פרויקט המחקר החדש ,במימון
קרן המדע הגרמנית ( " :)DFGמורשת יהדות גרמניה
בפזורתה :תולדותיה של ספריית בית המדרש הגבוה
למדעי היהדות לאחר המלחמה" (ר׳ עמ׳ .)17-19
במסגרת הפרויקט הזה ,המכון בירושלים ואחרים
יתעדו את תולדות הספרים שברשותם מאותה
ספריה .ממצאי המחקר ,נתוני חקר המוצאות
(  ,)provenance researchיועמדו לרשות הציבור
דרך מאגרי המי דע של שיתוף הפעולה "נכסי תרבות
שנ בזזו" ,שהוקם ב 2016 -וכולל ספריות גרמניות.
המכון בירושלים הצטרף ליוזמה הזו לאחרונה
כספריה הראשונה מחוץ לגרמניה ,יתר על כן ,המכון
והיוזמה משתפים כיום פעולה בשלב מוקדם בפיתוח
אפליקציה בשם  ,UnLootשת אפשר למשתמשים
לחפש ולזהות ספרים שנ בזזו בספריות ובאוספים.

לנו להציג בפירוט את תוכניותינו הקיימות ובנוסף
את חזוננו העתי די בע בור המכון – מכון מחקר מוביל
וחדשני כמו גם מרכז תרבותי בלבה של ירושלים.
המכון בירושלים פתח באחרונה בשיתוף פעולה חדש
עם מכון לייבני ץ לתקשורת חינוכית – מכון גיאורג
אקרט (  )GEIבמסגרת פרויקט חדש של נציבות ספרי
הלימוד הגרמנית-ישראלית .ביוני  ,2022השתתפו
פרופ' אקהר דט פוקס ,פרופ' אלפונס קנקמן ,ד"ר
דירק סדובסקי וד"ר מרטין ליפאך בסדנא הראשונה
בירושלים .ביחד עם צוות המכון בירושלים – ד"ר
אירנה אווה-בן-דוד ,ד"ר שרון ליבנה ,בטינה פאראק
ואריה דה האס – דנו בסטטוס הנוכחי ובפוטנציאל
של שימוש בחומרים דיגיטליים בשיעורי היסטוריה
ב בתי ספר בגרמניה ובישראל .מטרת הפרויקט התלת-
שנתי הזה היא להכין ולהציג חומרי מקור דיגיטליים
מאוספי המכון בירושלים בע בור בתי ספר בשתי
האר צות.

במאי  2022היה לנו הכבוד לארח את הנציבה
הפדרלית של גרמניה לענייני תרבות ותקשורת ,
קלאודיה רוט ,ואת משלחתה במכון בירושלים .לאחר
מפגש ראשון במר ץ  2022ב ברלין ,ביקורה אפשר

לקראת סוף שנת הלימודים האקדמית  ,אירחנו את
הסטודנטים והסטודנטיות  ,החוקרים והחוקרות
העוסקים בגרמניסטיקה בישראל בכנס לימודי
גרמניה השנתי שלנו ,בנושא "שפה ,תרבות וחברה".

הנס פטר
וולזייפר ,תרזה
שפר ,דניאלה
שילי ,אלקה
בודנבנדר וד”ר
אירנה אווה
בן-דוד באירוע
“בניית גשרים
לעתיד”

כל זה לא היה מתממש ללא שיתוף פעולה עם
כל המוסדות הרלוונטיים באקדמיה הישראלית :
מכוני מינרבה בתל אביב ובירושלים ,מכוני הDAAD -
בחיפה ובירושלים ,מכון בוצריוס באוניברסיטת
חיפה ,האוניברסיטה הפתוחה ,המחלקה לשפה
וספרות גרמנית באוניברסיטה הע ברית בירושלים,
מכון אברהם הרמן ליהדות בת-זמננו באוניברסיטה
הע ברית  ,המרכז ללימודי אוסטריה וגרמניה
באוניברסיטת בן-גוריון בנג ב ,קתדרת בראון לתולדות
יהודי פרוסיה באוניברסיטת בר אילן והתמיכה של
השגרירות האוסטרית בישראל .היינו אסירי תודה
לברכות החמות של הנספח התרבותי הגרמני הפורש,
היאטו ריכר ד שו-יאמאטו.
לבסוף בר צוננו לציין שיתוף פעולה חדש ומיוחד בין
המכון בירושלים לבין פורום העתי ד גרמניה-ישראל.
ארגון זה שמרכזו ב ברלין ,בראשות ד"ר תמרה אור,

איגרת מידע לשנה החדשה

יותר משבעים משתתפים לקחו חלק בתכנית עשירה
שכללה כמעט ארבעים דוברים שהציגו את מחקריהם
בהיסטוריה ,ספרות  ,מחקרים חזותיים ,פילוסופיה,
מחקרי תיאטרון ,מחקרים תרבותיים ומחקרי גלות.
ההר צאות נגישות בערוץ ה YouTube -שלנו.

מקדיש את מר צו לי צירת ולחיזוק קשרים בין הדורות
הצעירים של גרמנים וישראלים במגוון הקשרים
מקצועיים ,חברתיים ותרבותיים .המכון בירושלים
מקפי ד לתמוך במחקרים של חוקרים צעירים.
אלא שבמקרה זה ,נשתתף בחיבור קבוצה נוספת
של צעירים ישראלים וגרמנים :המכון והפורום
מתעתדים להפגיש בין בעלי מלאכה צעירים משתי
המדינות  ,אשר ישתפו פעולה בשיפוץ המבנה שלנו.
ביוני  2022הזדמן לנו להציג את הרעיון הזה
לראשונה באירוע ב Wür th House-ב ברלין ,ביחד
עם הג ברת הראשונה של גרמניה אלקה בי דנה בנדר,
שרת המשפטים לשע בר בריגיטה ציפריס ,נשיא
הקונפדר ציה הגרמנית של בעלי מלאכה ועסקים
קטנים הנס פטר וולזייפר ,מזכיר המדינה ד"ר
טוביאס לינדנר ואחרים.
בשלב זה כל שנוכל לומר הוא – צפו לעדכונים!
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אירועי
המכון
בשנה
החולפת

עונת האירועים במכון ליאו בק
ירושלים הסתיימה וזאת הזדמנות
נהדרת להודות לכל מי שלקח חלק!
במהלך השנה ערכנו מגוון רחב של
אירועים אקדמיים.
האירועים התקיימו בצורה מקוונת או היברידית
אשר איפשרה לאנשים מקרוב ומרחוק להשתתף.
כולם ניתנים לצפייה בערוץ ה YouTube -שלנו.

מכון ליאו בק ירושלים

את השנה פתחנו עם סדרת ההרצאות המקוונת
"מסעות :הגירה ,ידע וקניין בעולם היהודי-גרמני".
יחד הפלגנו למסע בעל אופקים רחבים ,שהתמקד בכמה
מן התחנות המרכזיות בחיים היהודים-גרמנים .כמה מהן
הפליגו למרחבים נוספים – ספרות ילדים ,מוסיקה,
תיירות ובתי מרפא – ונגענו בנושאים החברתיים,
התרבותיים והכלכליים שעיצבו את ההיסטוריה היהודית-
גרמנית.

במקביל המשכנו עם אירועי הדגל שלנו .באוקטובר
 2021השקנו את גיליון מס'  23של כתב העת "חידושים"
שעסק לא רק בהיסטוריה של יהודי המרחב הדובר גרמנית,
אלא גם בזיקה שבין היהדות לתרבות הגרמנית בכללה.
את שנת  2022פתחנו עם ערב לכבוד השקת האלמנך
היהודי "טבע – נופים מהעולם היהודי" שדן ביחס שבין
הטבע ליהדות וברלוונטיות וחשיבותה של הסביבה בישראל
ובגרמניה.
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ערב לכבוד ספרה של ד"ר תמר גזית ״בצל השלטון
הנאצי :הקהילה היהודית בברסלאו "1941-1933

פרופ' גיא מירון ,פרופ'
עמוס גולדברג ,פרופ'
יורם בילו וד"ר איה
אלידע בערב לכבוד
ספרו של גיא מירון
"להיות יהודי בגרמניה
הנאצית ,מרחב וזמן"

איגרת מידע לשנה החדשה

יחד עם מרכז רוזנצווייג -מינרבה באוניברסיטה
הע ברית בירושלים ,המכון ללימודים יהודיים
באוניברסיטת אנטוורפן והמחלקה לשפה וספרות
גרמנית באוניברסיטה הע ברית ירושלים קיימנו את
ההרצאה השנתית הרביעית על המשוררת ומלכת
האקספרסיוניזם אלזה לסקר-שילר.

במהלך השנה קיימנו שיתופי פעולה בינלאומיים.
יחד עם מכון ליאו בק ניו-יורק ולונדון קיימנו ערב
לכבוד הספר "במינכן של היטלר :יהודים ,המהפכה
ועליית הנאציזם" מאת פרופ' מיכאל ברנר ,הנשיא
הבינלאומי של מכון ליאו בק .ערב נוסף הוקדש לספרו
של פרופ' מיכאל א .מאייר על ליאו בק ,שעקב אחר
חייו של הרב ,המחנך ,האינטלקטואל ומנהיג הקהילה,
אחת הדמויות היהודיות החשובות ביותר בגרמניה
שלפני המלחמה.

אירוע משותף נוסף שקיימנו עם מרכז רוזנצווייג-
מינרבה היה כנס על חייו ועבודותיו של סמי גרונמן,
אשר ביסס את ז'אנר הקומדיה הציונית .האירוע במכון
ביאר את הקשר בין גרונמן לנתן אלתרמן ושילב קטעי
קריאה בעברית ובגרמנית.

ליאורה בינג-
היידקר בהרצאה
השנתית ע"ש
אלזה לסקר-שילר
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תולדות יהדות גרמניה בשנות ה 30 -עמדו במרכז
של שתי השקות ספרים :ספרו של פרופ' גיא מירון
"להיות יהודי בגרמניה הנאצית" שמאיר דרך יומנים,
התכת בויות ,וזיכרונות היבטים שונים בשגרת יומם של
יהודי גרמניה בתקופה אפלה זו; וספרה של תמר כהן
גזית "בצל השלטון הנאצי :הקהילה היהודית בברסלאו".

מכון ליאו בק ירושלים
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בשנה האחרונה קיימנו כמה ערבי השקות ספרים
כמו ספרו של מתי שמואלוף "הפרס" שבקול ייחודי
ופרובוקטיבי עוסק ביחסי גרמניה-ישראל ומציג
סאטירה מודעת לעצמה על תעשיית הספרות ,ועל
הקשרים הטעונים בין עסקנות תרבותית לבין אקטיביזם
פוליטי .ספרו של -ד"ר עמרי בן יהודה "לא אראה
לך :על קריסת המספר בספרות היהודית המודרנית"
מביא קריאה תרבותית וביקורתית ,קווירית ומזרחית,
בסיפורת של ש"י עגנון ,בפרט בשתיים מהתמודדויותיו
המובהקות עם היישוב ,ברומנים "תמול שלשום"
ו"שירה".

פרופ' גלילי שחר ,פרופ' כריסטוף שמידט ,פרופ' עילית פרבר וד"ר אמיר
אנגל בכנס "היש עוד מקום לתיקון עולם?" לכבוד פרופ' פול מנדס פלור

במסגרת יום האישה הבינלאומי במרץ  2022ערכנו
יחד עם ד"ר סמדר שפי שני מפגשים אודות הציירת
גרטה וולף קרקואר .קרקואר פעלה בווינה בשנות
תפארתה התרבותית .בארץ אצרה עם יוסף זריצקי
את אחת התערוכות המוקדמות של אמנות עכשווית
ויצרה עבור קרן היסוד את אחד מאלבומי ההדפסים
הפופולריים ביותר .ב ,1969-שנה לפני מותה ,זכתה
בפרס ירושלים לציור.

השנה בפעם הראשונה יצרנו סדרות סרטונים עם
חוקרים מתחומים שונים שהאירו פנים מגוונות בשני
נושאים שעסקנו בהם .תחת הכותרת "עומדות במרכז"
ערכנו סרטונים אותם השקנו ביום האישה הבינלאומי
שעסקו בנשים יהודיות גרמניות שהמחקר ההיסטורי
כמעט ופסח עליהן .סדרת הסרטונים זכתה להצלחה
גדולה ואתם מוזמנים לחזור ולצפות בה בערוץ
ה YouTube -של המכון .לאחרונה הקדשנו ארבעה
סרטונים לוולטר רתנאו שבחודש יוני האחרון ציינו
 100שנה להירצחו.

איגרת מידע לשנה החדשה

פרופ' שמעון לוי ,שרון
מימון לוי ,יעל גולדמן
ויואל לנדסהוט בערב
"כשגרונמן פוגש
את אלתרמן" כחלק
מהכנס שהוקדש לחייו
ופועלו של סמי גרונמן

גם השנה המשכנו את הסדנה לתיעוד בע"פ בשיתוף
עם המדור לתיעוד בעל פה שבמכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה העברית והאגודה הישראלית לתיעוד
בעל פה .במסגרת הסדנה שילבנו הרצאות בעברית
ובאנגלית על פרויקטים של תיעוד בעל פה הנוגעים
ליהדות גרמניה ולפרויקטים משיקים.
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מכון ליאו בק ירושלים

פעילות
מחקרית
ופרוייקטים
במכון
ליאו בק
ירושלים
קבוצות מחקר
בשנה האחרונה פעלו ארבע קבוצות מחקר
במסגרת המכון .הקבוצות עוסקות במגוון תחומי
דעת אשר משקפים את עולמות התוכן שעומדים
בלב העשייה המחקרית שלנו וכן נושאים
אקטואליים ובעלי חשיבות ציבורית .הקבוצה
המקומית "יהודים ,חינוך חדשני ובניין לאום:
מבט מישראל על המרחב דובר הגרמנית בעת
החדשה המאוחרת" עוסקת בחשיבות אותו מרחב
לתולדות החינוך ,והחינוך היהודי והישראלי בפרט,
תוך דגש על היבטים על-לאומיים ,היסטוריה מקומית,
מעברי ידע וסוכניהם ,הת בססות פרופסיות ורשתות
מקצועיות ואחרות – מתוך מודעות למתודולוגיה של
היסטוריות שזורות (  )entangled historiesהתופסת
מקום מרכזי כיום בחקר תולדות החינוך .בראש
הקבוצה עומדת ד"ר מרים סמט.
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הקבוצה הבינלאומית "בין שפות יהודיות :ספרות,
הגות והיסטוריה" מתמודדת עם שאלות של דו-
לשוניות ,מפגש תרבותי ותרגום העולות מתוך טקסטים
שנכת בו בשפות יהודיות באשר הן ,ממזרח ומערב.
בראש הקבוצה עומדים ד"ר יאן קינה ( )Kühneומר
גלעד שירם והיא מתקיימת בשיתוף פעולה עם מרכז
מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג להיסטוריה וספרות
יהודית גרמנית באוניברסיטה העברית בירושלים
ומרכז טאוב ללימודים יהודיים באוניברסיטת
סטנפור ד.

ארכיון המכון

קבוצה בינלאומית נוספת" ,היסטוריה סביבתית של
יהודי אירופה" ,שואפת להגדיר את תפקיד ההיסטוריה
היהודית והציונית במסגרת תולדות הסביבה ולבחון
באילו מובנים נבדל מקרה בוחן זה מאחרים או דומה
להם ,תוך הדגשת ההיבטים העל-לאומיים ,הגלובליים
וההשוואתיים בהיסטוריה היהודית .בראש קבוצה זו
עומדים ד"ר דומיניק היניגר (  )Huennigerוד"ר נטע
כהן תוך שיתוף פעולה עם ה.WAG -
(Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des
.)Leo Baeck Instituts

השנה אנו מציינים  70שנה לחתימה הסכם
השילומים ובכך עסקה קבוצת המחקר הבינלאומית
"הסכם לוקסמבורג והשפעתו בראייה מחודשת".
בראש הקבוצה עמדו פרופ' רגולה לודי וד"ר איריס נחום

ומטרתה היתה ללמוד ,לדון ולחשוב יחד על ההסכם
ולנסות ולהבין את השפעתו על מקרים אחרים של
עוולות היסטוריות .הקבוצה התקיימה תוך שיתוף
פעולה עם מכון יעקב רובינסון להיסטוריה של זכויות
אינדיבידואליות וקולקטיביות באוניברסיטה העברית
בירושלים ,מרכז מינרבה לזכויות אדם באוניברסיטת
תל אביב ,והמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-
גורן באוניברסיטת תל אביב.

איגרת מידע לשנה החדשה

תלמידי ומורי בית המדרש בברלין בחדר הקריאה .1938 ,באדיבות מכון ליאו בק ניו יורק.

מכון ליאו בק משמש אכסנייה לקבוצות המחקר
ומעוד ד אותן לפעי לות אקדמית באווירה פתוחה,
קשובה וכזו שמשלבת שיח חוקרים וחוקרות
משלבים שונים של החיים האקדמיים אשר יכולים
להיתרם מהדיון ולהיעזר בו לקי דום מחקרם.
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ארכיון המכון

מכון ליאו בק ירושלים

פרויקט הדיגיטציה

בתחילת שנת  ,2022לאחר כמעט שלוש
שנות עבודה ,הגיע לסיומו פרויקט
הדיגיטציה של הארכיון ההיסטורי של מכון
ליאו בק ,שנערך בתמיכת משרד החוץ
הגרמני ובשיתוף מכון ליאו בק ניו יורק.
לאחר שהאוסף הארכיוני קוטלג והועלה אל
פלטפורמת דיגיבק של המרכז להיסטוריה
יהודית ( )Center for Jewish Historyבניו
יורק ,הדיגיטציה של המסמכים המקוריים
הופכת אותם זמינים לחוקרות ,חוקרים
ומתעניינים מרחבי העולם .בנוסף ,הדבר
מאפשר לקשר אותם עם אוספים אחרים
שנמצאים בקטלוג ,ומונעת בלאי של
המסמכים המקוריים.
במהלך הפרויקט נסרקו כמעט כל מסמכי
הארכיון – חומרים משלהי המאה השמונה
עשרה ועד לאמצע המאה העשרים ,ובכלל
זה אוספים משפחתיים ,מסמכי הגירה,
ממוארים ,התכת בויות ותמונות .הסריקה
נעשתה באיכות גבוהה על ידי סורק מומחה
בבניין המכון בירושלים ,ועובדה על ידי
אנשי מכון ליאו בק בניו יורק .צוות הארכיון
בירושלים ליווה את הסריקה כדי למנוע
טעויות ולוודא שמסמכים המוגנים על
ידי זכויות יוצרים או מכילים מידע פרטי
לא יסרקו .בחלק מהמקרים נעשה שימוש
בציוד מיוחד כדי לסרוק פריטים יוצאי דופן
כדוגמת מדליות ממלחמת העולם הראשונה
או כרזות חריגות בגודלן .כל תיק סרוק
הועלה בצמוד לתיאור קטלוגי מפורט שלו,
המאפשר להתמצא בו ולהבין את ההקשר
ההיסטורי ,ולצד מילות מפתח המסייעות
להרחיב את החיפוש אחר מידע רלוונטי.
בסך הכל נסרקו למעלה מ 700-תיקים
ארכיוניים ,הכוללים כ 160,000-עמודים.
על פי נתוני המרכז להיסטוריה יהודית,
הצפייה המקוונת בתיקים הארכיוניים עלתה
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ב 5000%-ביחס לתחילת הפרויקט ,ואנו צופים גידול
נוסף ,לאחר שכלל התיקים נסרקו.
על אף הקשיים שיצרה מגפת הקורונה ,העבודה על
הפרויקט נמשכה באופן רציף ככל האפשר .תקופת
הסג רים והמג ב לות על טיסות בינל אומיות חי ד דה
את חשיבות ה של דיגיטי ז ציה בי צירת ארכיונים
זמינים ל צפייה מכ ל מקום בעו לם  ,שאינם ת לויים
ב ביקור פי זי ב ארכיון .עם ז את  ,ארכיון המכון
ממשיך להציע את שירותיו כרגי ל ונית ן להתייע ץ,
לקבוע ביקור ו לעיין בחומרים המקוריים .השאיפה
שלנו הי א לעו ד ד ו לקדם את התיעו ד והמחקר של
היה דות ה דוברת ג רמנית  ,וה דיגיטציה של הארכיון
הי א מרכיב חשוב במשימה זו.
מירב ראובני ,מנהלת הארכיון

פרויקט מחקר
מורשת יהדות גרמניה בפזורתה:
תולדותיה של ספריית בית
המדרש הגבוה למדעי היהדות
לאחר המלחמה

מאז הקמתו ב ,1872-שימש בית המדרש כאחד מהמוסדות
האקדמיים היהודיים המובילים בגרמניה ,ופיתח מסורת
למידה משלו שקידמה הבנה רחבה תוך נטיה ליברלית של
התרבות וההגות היהודית .עד לסגירת המוסד ב ,1942-הוא
היה לביתם הרוחני של כמה וכמה הוגים יהודים מובילים,
כולל אברהם גייג ר ,הרמן כהן ,איסמר אלבוגן ,יוליוס
גוטמן ,אויגן טויבלר ,אמיל פאקנהיים ,אברהם יהושע
השל ,סולומון שכטר ואחרון חביב ,ליאו בק בעצמו .רובם
המכריע של המלומדים והתלמידים המזוהים עם בית
המדרש נספו בשואה .אך בה בעת ,מורשתו שרדה כנגד כל
הסיכויים ,בזכות כמה מהאישים הבולטים בו שעלה בידם
לברוח מגרמניה ולהמשיך בעבודתם הרוחנית בארצות בהן
מצאו מקלט .יתר על כן ,הוא השתמר גם בדמות ספרייתו,
שחלקים ממנה שרדו את המלחמה ונפוצו במדינות רבות
בתקופה שמייד לאחר המלחמה .בפרויקט שלנו ,אנו
מתמקדים במורשת החומרית והרוחנית כאחת של בית
המדרש לאחר  ,1945ומעוניינים לשפוך אור על האופן בו
טופחה מחוץ לגבולותיה הגיאוגרפיים של גרמניה דהיום.

הפרויקט ,במימון האגודה הגרמנית למחקר (,)DFG
מיועד לא רק למומחים וספרנים מקצועיים ,אלא גם
לציבור הרחב ,ומטרתו לקדם דיאלוג עם קהל הקוראים
המתעניין בתולדות בית המדרש .נשמח אם תצטרפו
אלינו לאירועים שיאורגנו במסגרתו.

איגרת מידע לשנה החדשה

בסתיו  2022נציין את יום השנה ה 150-להיווסדו של בית
המדרש הגבוה למדעי היהדות בברלין ,כמו גם  80שנה
להחרבתו בידי המשטר הנאצי .לפיכך אנו גאים להכריז
שמכון ליאו בק בירושלים השיק פרויקט מחקר חדש
המוקדש למורשתו של מוסד דגול זה.

מורשתו של בית המדרש לאחר המלחמה ,שפעלו
בישראל ,בריטניה וארה"ב ,ובכך שופך אור על התפקיד
שמילא המאמץ להצלת מורשתו היקרה מפז ביצירת
רשת ייחודית של פעילים ומוסדות המוקדשים לשימור
תרבותה והגותה של יהדות גרמניה לאחר השואה .הערוץ
השני – המתואם על ידי המכון בירושלים – מתמקד
בספרים שנפוצו מספריית בית המדרש .הוא בוחן את
העברתם ליעדים חדשים ודן בתנאים הסוציו-פוליטיים
שהשפיעו על מעמדם בסביבתם החדשה .לשם כך,
בדעתנו לחקור את החומרים הארכיוניים בספריה
הלאומית ,אחת מהמוטבות העיקריות של ספריות יהדות
גרמניה שבזזו הנאצים בכלל ,ושל ספרי בית המדרש
בפרט ,ולערוך חקר מוצאות ()provenance research
מקיף באוספינו אנו ,בהם ניתן למצוא כמה מהספרים
שהשתייכו לבית המדרש ,תוך שחזור נתיבותיהם
מאירופה אל המכון .בעבודתנו אנו מתכוונים לא רק
למפות את תפוצת הספריה ,אלא גם להמחיש מה יכולה
ההיסטוריה שלו לאחר המלחמה ללמדנו על מורשת
יהדות גרמניה לאחר השואה.

עדכונים בהמשך!
אנה הולצר-קוואלקו

הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם מכון לייבניץ להיסטוריה
ותרבות יהודית – שמעון דובנוב ופועל בשני ערוצים
משלימים .הערוץ הראשון בוחן את היוזמות לשימור
17
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פרויקט
מחקר
מורשת יהדות גרמניה בפזורתה:
תולדותיה של ספריית בית המדרש
הגבוה למדעי היהדות לאחר המלחמה

מכון ליאו בק ירושלים

שאלנו את בטינה פאראק ,דוקטורנטית במכון וחוקרת
בפרויקט ,כמה שאלות בנוגע אליו.
ש :בפרויקט החדש שלך ,הספרים מספריית בית
המדרש ממלאים תפקיד מרכזי .מה מיוחד כל כך
באותה ספריה?
ת :ספריית בית המדרש היתה מהספריות היהודיות
החשובות ביותר בגרמניה שלפני המלחמה .היא הכילה
כ 60,000 -כותרים והיתה אחד הגורמים המרכזיים
לכך שברלין נחשבה למקום המושלם ללימוד מסוף
המאה ה 19-ועד לשקיעתה של רפובליקת ויימאר.
ספריות ציבוריות אפשרו לתלמידים ממשפחות עניות
ללמוד בהן .בלעדיהן ,אדם כמו ליאו בק ,שבמשך כל
ימיו כסטודנט נאלץ לאסוף בדלי נרות מבתי קפה כדי
להאיר את דירתו ,לא היה מסוגל להשלים את חוק
לימודיו.
מלבד זאת ספרני בית המדרש שמרו על קשרים
קבועים עם מוסדות אחרים ,ובכללם אף הספריה
הלאומית וספריית האוניברסיטה העברית בא"י
המנדטורית או ספריית ההיברו יוניון קולג' בסינסינטי,
תוך מאמץ מתמיד להשיג את הפרסומים העדכניים
ביותר בעבור קוראיה בברלין.
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ש :מה קרה לספריית בית המדרש וכיצד קרה שכמה
מספריה מצאו את דרכם אל המכון בירושלים?
ת :בעוד שספריות יהודיות חשובות ברייך הגרמני
הושמדו או נבזזו כבר במהלך הפוגרום של "( 1938ליל
הבדולח") או זמן קצר לאחר מכן ,ספריית בית המדרש
המשיכה להתקיים עד  .1942רק לאחר שהמוסד נאלץ
להיסגר בקיץ אותה שנה ,הוחרמה הספריה והועברה
לברלין-שנברג ,שם פעל המשרד הראשי לבטחון הרייך
[  ]RSHAלהקמת ספריה שהורכבה כולה מספרי שלל.
כשגברו ההפצצות של בעלות הברית ,החלק העיקרי
של אותה "ספריה מרכזית" הועבר למחסנים מחוץ
לברלין ,בעיקר באזור בוהמיה .שם נמצאו הספרים
הגנובים בסוף המלחמה .הם חולצו וכמה מהם הועברו
לירושלים .דומה שהספריה הלאומית הפיצה לאחר
מכן את הספרים בין מוסדות המחקר והחינוך הקטנים
יותר בישראל ,כמו מכון ליאו בק בירושלים .אבל עדיין
לא ידוע לנו כיצד פעל מנגנון העברת הספרים ומי היה
מעורב בו .זו אחת השאלות שברצוננו לבחון במסגרת
הפרויקט.
ש :מה עלה בגורלם של יתר הספרים מספריית בית
המדרש?
ת :זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לגלות ,אבל אני
כבר יכולה להציג בפניכם שתי דוגמאות :רבים
מהספרים שפינה ה RSHA -למחסנים באזור שהוא
כיום הרפובליקה הצ'כית נשארו שם .כיום ,הספרים
הללו ,וביניהם ספרים מאוסף בית המדרש ,שמורים
במוזיאון היהודי בפראג .חלק קטן בהרבה מצאו את
דרכם אל המחסן הארכיוני באופנבך ,בדרום גרמניה,
אחת מנקודות האיסוף המרכזיות של נכסי תרבות
נטושים שהקימו בעלות הברית לאחר המלחמה .דומה
שהספרים הללו הועברו לאנגליה זמן קצר לאחר מכן,
ככל הנראה בזכות התערבותו של ליאו בק ,שהיה
מהמלומדים היחידים ששרדו שגילו עניין אמיתי
בגורלו של האוסף האבוד לכאורה.

בטינה
פאראק
בספריית
המכון

ש :כיצד ניתן לזהות אם ספר מסוים היה שייך לבית
המדרש?
ת :על ידי חותמת הספריה שלו .הבעיה היא שבמהלך
שבעים שנות קיומו ,השתמש בית המדרש בחותמות
מסוגים שונים ובצורות שונות .והעניינים רק מסת בכים.
כיוון שהמכון החליף שמות פעם אחר פעם ,וכונה לעתים
 Hochschuleולעתים  .Lehranstaltיצרנו אוסף קטן
של תצלומים של כמה מהחותמות שאנו כבר מזהים,
ואנחנו קוראים לכם לבדוק אותן .אנא אמרו לנו אם
נתקלתם בספר שנושא אחת מהחותמות הללו בספרייה
שלכם ,נעריך כל מידע שנוכל לקבל.
ש :איך מתנהל החיפוש אחר ספרי בית המדרש ואיך
הוא קשור למכון ליאו בק בירושלים?
ת :בעוד שאנו מתעניינים במיפוי מיקומם הנוכחי של
ספרי בית המדרש היכן שלא יהיו ,המחקר שלנו מתמקד
בספריית מכון ליאו בק בירושלים נבדוק כל אחד
מ 13,000-הספרים שלנו כדי לזהות סימנים לבעלים

קודמים .אם יש סימן כזה בספר ,אנחנו מצלמים את
סימן המוצא ומתעדים אותו .לאחר צילומו ותיאורו,
יש לפרש את סימן המוצא :מי היו הבעלים? מה עלה
בגורלו או בגורלה ,ומה עלה בגורל אוסף הספרים
שלהם? גישה שיטתית זו תאפשר לנו לא רק לאתר
ספרים שהיו שייכים לבית המדרש ,אלא גם להבין
מהיכן הגיעו הספרים האחרים ,ואיזה תפקיד מילאו
ספרי בית המדרש במסגרת סביבת ארכוב זו.

איגרת מידע לשנה החדשה

חותמות

ש :היכן אוכל לראות את תוצאות העבודה שלך?
ת :נתעד את נתוני המחקר שלנו באמצעות מאגר
הנתונים של הקואופרטיב "נכסי תרבות גנובים"
(  .)LCAהמאגר זמין באינטרנט וניתן לחפש בו חינם
אין כסף .הקואופרטיב מורכב מספריות גרמניות
שקיבלו על עצמן את המשימה המורכבת של חקר
מוצאות (  )provenance researchשיתופי .אנו
גאים להיות המוסד הראשון מחוץ לגרמניה שהצטרף
לקבו צה.
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העברית בירושלים.

הצצה לשתיים
מקבוצות המחקר
שפועלות במכון

קבוצת המחקר של מכון ליאו בק על "הסכם
לוקסמבורג והשפעותיו :מחקרים חדשים :תובנות
חדשות" נועדה דרך זום במהלך סמסטר אביב .2022
קבוצה בינלאומית זו כונסה כדי לציין את יום
השנה ה 70-להסכם השילומים בין מערב גרמניה,
ישראל וועידת הת ביעות ,שנחתם בלוקסמבורג
ב 10-בספטמבר  .1952מטרת הקבוצה היתה
לדון בפרויקטים עכשוויים על הסכם לוקסמבורג
והשפעותיו הגלובליות .חברי הקבוצה היו תריסר
מלומדים ממגוון רחב של תחומים (הסטוריה ,מדעי
המדינה ,משפטים) ממקומות שונים בעולם (אירופה,
ארה"ב וישראל) ,בשלבים שונים של הקריירות
האקדמיות שלהם .הקבוצה הפיקה תועלת רבה
מהשתתפותם של מספר חוקרים וסטודנטים אורחים
שהשתתפו בדיונים.

אני היסטוריונית של מרכז
אירופה בעת החדשה ,בדגש
על אוסטריה ובוהמיה.

רכזת הקבוצה היתה ד"ר שרון ליבנה ממכון ליאו בק
בירושלים ,ובראשה עמדו ד"ר איריס נחום ופרופ'
רגולה לודי ,המשמשת פרופסור להיסטוריה מודרנית
באוניברסיטת ציריך .בנוסף ,פרופ' לודי משמשת
חוקרת בכירה במכון הבין-תחומי לאתיקה וזכויות
אדם באוניברסיטת פרייבורג ,ומנהלת פרויקט
המחקר של המכון השווייצי הלאומי למדעים על
תולדות ההתנדבות ויחסי המגדר מאז שנות ה.70-
פרסומה הרלוונטי העיקרי הוא "שילומים לקורבנות
הנאציזם באירופה שלאחר המלחמה" ,ספר שיצא
לאור ב .2012-קבוצת המחקר התארגנה בתמיכת
מכון יעקב רובינזון באוניברסיטה העברית ומרכז
מינרבה לזכויות אדם ומרכז גולדשטיין-גורן לחקר
התפוצות ,שניהם באוניברסיטת תל אביב.
התרומה העיקרית של הקבוצה למחקר על הסכם
לוקסמבורג היתה כפלטפורמה להצגה ודיון
בפרויקטים מחקריים חדשים המוקדשים להיבטים
שונים של ההסכם .חברי הקבוצה הציגו את מאמריהם
באחד משלושה מפגשים שהוקדשו לנושאים
הבאים )1 ( :שחקנים מרכזיים בפוליטיקת השילומים
ותפקידיהם; (  )2השפעת השילומים על הניצולים
ועל חיי הקהילה היהודיים; ו )3(-המו"מ שהוביל

ראש קבוצת המחקר על הסכם
לוקסמבורג ד"ר איריס נחום
מכון ליאו בק ירושלים

ב 2020-הצטרפתי לחוג
להיסטוריה באוניברסיטה
העברית כמרצה בכירה,
ובנוסף לכך ,אני משמשת
כסגנית ראש מכון יעקב
רובינסון להיסטוריה של
זכויות אינדיבידואליות וקולקטיביות .במחקריי,
אני מתמקדת בעליית הלאומנות הגרמנית במלכות
הבסבורג ,בקשרי הגומלין בין ליברליזם ,לאומנות
ונאציזם ,ובגירוש קהילות ממוצא אתני גרמני ממרכז
אירופה ומזרחה לגרמניה ואוסטריה לאחר .1945
רוב מחקריי ופרסומיי בוחנים את האינטראקציות
בין דרישות ,פרקטיקות ושיחים של פיצוי
( )Wiedergutmachungבהקשרים הפנים-גרמני,
הגרמני-ישראלי והגרמני-יהודי .ב ,2023-24-אשמש
כמארגנת שותפה של קבוצת המחקר הבינלאומית
על "שילומים לאחר השואה בהקשר גלובלי" במכון
הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה
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להסכם והאירועים שלאחריו .המצגות והדיונים
שבאו בעקבות כל מאמר תרמו תובנות חדשות לא
רק לגבי ההסכם עצמו ,אלא גם ביחס למגוון רחב
של תחומים ,כגון יחסים בינלאומיים לאחר ,1945
תחרות על קורבנוּת והבניית הזהות היהודית בעולם
שלאחר השואה .שאלות המפתח שנידונו היו :מדוע
נדחק חקר הסכם לוקסמבורג לשולי ההסטוריוגרפיה
של השואה? מי משתמש באיזה מונח (שילומים,
 ,Wiedergutmachungפיצויים ,שיקום ,תיקון) כדי
להתייחס להסכם? ומהי חשיבותו של מחקר העוסק
ברגשות הן בצד הנותן והן בצד המקבל?

אני היסטוריונית של החינוך
ושל החברה הישראלית ,חברת
סגל אורחת בבית הספר מנדל
וחוקרת
חינוכית
למנהיגות
במרכז עזריאלי ללימודי ישראל
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
המחקר שלי עוסק במגוון סוגיות
הנוגעות להתגבשותו של החינוך
העברי והישראלי במאות התשע
עשרה והעשרים ,ובהן :התפתחות הפדגוגיה כחלק
מהמודרנה; מגמות שונות בשיח הפדגוגי הגלובלי
בהקשריהן המקומיים; היחסים בין האקדמיה לשטח
בחינוך הישראלי; ותחום החינוך כמקרה בוחן של מגמות
ואתגרים מרכזיים בחברה בישראל .בקרוב עתיד לצאת
לאור ספרי בו אני מנתחת את שיח החינוך ביישוב ומציגה
את ההשפעות השונות על השיח ואת הנתיבים שבהם זרם
הידע ארצה באותן שנים.

קבוצת המחקר עוסקת בחשיבות של המרחב הדובר גרמנית
להיסטוריה של החינוך בכלל ,ולחינוך היהודי והישראלי
בפרט ,תוך דגש על היבטים על-לאומיים ,היסטוריה
מקומית ,מעברי ידע וסוכניו ,התבססות פרופסיות ויצירת
רשתות מקצועיות ואחרות ,תוך שימוש במתודולוגיה של
היסטוריות שזורות ( )entangled historiesהתופסת כיום
מקום מרכזי בהיסטוריה של החינוך .הניתוח שמאפשרת
המתודולוגיה מתעלה מעל המסגרת הלאומית שהכתיבה
את כתיבת ההיסטוריה במשך שנים רבות ,תוך מודעות
למכלול ההקשרים של תהליכי בניית לאומים ולהיברידיות
של היווצרות מוסדות לאומיים.

איגרת מידע לשנה החדשה

ראש קבוצת המחקר אודות תולדות
החינוך במרחב הדובר גרמנית ד"ר
מרים סמט

הפסיכולוגיה וחקר התפתחות הנפש כמדע ,השתרשותו
של רעיון השוויון האזרחי והתפתחותה של מדינת הלאום –
כל אלה תבעו מחשבה על דרכי ההתנהגות של ילדים רכים
בשנים כמו גם של בני נוער ,והולידו אידיאולוגיות ובהתאם
גם פרקטיקות שונות ליישומן .החינוך ,כשיח וכפרקטיקה,
היה לאחד מסימניה של המודרנה ,היסטורית ומהותית .רוח
זו לא פסחה על העולם היהודי והשינויים שתבעה הצמיחו
יוזמות פנים קהילתיות ועל-קהילתיות לשינוי פני החינוך
המסורתי .בתוך תהליכים אלו ניתן לכוון זרקור אל המרחב
הדובר גרמנית ,אשר במהלך מאתיים וחמישים השנים
האחרונות היה למרכז של פיתוח רעיונות פדגוגיים ,שיטות
הוראה ומיסוד מערכת חינוך אזרחית ,והשפעתו ניכרת
הרבה מעבר לגבולותיו הגיאוגרפיים.

חברי הקבוצה הינם תלמידי מחקר שעבודותיהם עוסקות
במגוון נושאים לאורך העת החדשה .מפגשי הקבוצה
החודשיים בשנת תשפ"א הוקדשו לדיונים מתודולוגיים,
לניתוח מחקרים משמעותיים ולאירוח חוקרים בכירים.
העבודה בשנה זו ,תשפ"ב ,התמקדה בכתיבת מאמרים,
כל אחד ואחת בתחומו/ה ,בעלי מכנה משותף מתודולוגי.
המאמרים נמצאים בשלב מתקדם ותקוותנו היא לפרסמם
במשותף בבמה אקדמית שפיטה כגיליון נושאי שיעמיק
בקרב הקהילה המחקרית דוברת העברית את העיסוק
בהיסטוריה של החינוך וקשירת המרחב הדובר גרמנית
אליה.

העת החדשה הביאה עימה הבטחות לחינוך חדש.
העיסוק הפילוסופי בתודעה האנושית ,התבססותה של
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המתנדבת
ליזה וולט
על מחקרה
הארכיוני אודות
וולף המבורגר
פרויקט המכתבים של וולף המבורגר

שלוש נשים רוכנות מעל שולחן ענק ,ראשיהן קבורים
בעותקים של מכתבים בכתב-יד ,סיכומים וממצאי
מחקר .כמעט ניתן לראות כיצד ראשיהן מסתחררים
מכל התרחישים שעולים בדעתן .שיחתן מחייבת
אותן לרשום לעצמן הערות ,ובזריזות ,בנסיון שלא
לשמוט את כל הרעיונות החדשים והחיבורים בין
הרמזים.
הן מטיחות זו בזו את תגליותיהן החדשות ומגלגלות
על לשונן שמות ,כינויים ודרגות קרבה .מי היתה
אותה " "Cousinchenשל וולף המבורגר? האם זהו
כינוי חיבה? ומדוע היו נסיונות לשדך את אותה
"קוזינכן" לאביו של וולף?
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ליזה וולט ומריאנה חייט קוראות יחד את המכתבים של וולף המבורגר
איגרת מידע לשנה החדשה

במהלך שנת ההתנדבות שלי במכון בירושלים
זכיתי להצטרף לבטינה פאראק ולמריאנה חייט
בפרויקט מחקר על וולף המבורגר (ר' אוסף וולף
המבורגר בארכיון מכון ליאו בק ירושלים) .וולף
גד ל ב בר לין ומשפחתו נמלטה אר צה ב.1933 -
החיים באר ץ לא הת אימו לצייר ולקריקטוריסט
המוכשר ,ואף לא לשאיפותיו הפוליטיות  ,ועל כן
הוא עקר מתל אביב לפרי ז לבדו כשהיה רק בן .17
הוא שמר על קשר עם משפחתו באמצעות יותר
מ 130 -מכת בים אותם חיבר בשנים .1939 -1935
המכת בים מתעדים מקרוב הת בגרות אישית מאד,
מרגשת ומרובת פנים ,כמו גם מאבק במשטרים
הפשיסטיים באירופה .הטון ,התוכן והסיבות
לכתיבת המכת בים השתנו דראסטית במהלך
הזמן .בתחי לה ,הם עסקו ב ביקוריו של וולף
בגלריות לאמנות  ,בקשרי י די דות ואהבה ובהגיגים
פי לוסופיים ופוליטיים על האמנות .מאוחר יותר,
וולף דיווח על מעורבותו במלחמת האזרחים בספר ד
ועל תרומתו לפעי לות התעמולה של הקבוצות
האנרכיסטיות והקומוניסטיות .מששב לפרי ז ,הוא
סיפר להוריו על נסיונותיו הכושלים להשיג וי זה,
על מצבו הבריאותי הקשה ,על קשייו כאמן ועל
ייאושו באופן כללי .בסופו של דבר ,בינואר ,1940

הוא הת אבד יחד עם אשתו לאחר תקופת מעצר
במחנה ריכוז צרפתי.
כל המכת בים הללו הכי לו פרטי מי דע רבים שר צינו
לנתח .לשם כך התחלתי לע בוד עם מריאנה ,אף היא
מתנדבת במכון .היא ואני מצאנו מיי ד עניין משותף
בוולף והתיי ד דנו בזכות עובדה זו .מריאנה קיבלה
על עצמה לסכם כל אחד מ 130 -המכת בים .מעת
לעת היא באה למכון ודנו במכת בים .היא משכה
את תשומת לבנו לקטעים שנתנו מענה לשאלות
שהעלינו קודם לכן .הרגשנו כמו בלשיות  ,במיוחד
כשניסינו לגלות מיהי אותה  ,Cousinchenשאמנם
את שמה לא הצלחנו לגלות אך אספנו פרטים רבים
על דמותה .הע בודה המשותפת עם מריאנה חשפה
בפניי מה רבה התועלת שניתן להפיק משיחות עם
אנשים שמתעניינים במי דה שווה בנישה הסטורית
מסוימת  ,כמו זהות בת הדודה של אמן שנשכח
מלב .שחזור חייו של וולף בחברת מריאנה ובטינה
המחיש לי כמה מסקרנת הע בודה עם חומרים
ארכיוניים.
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פרסומי המכון
בשנה האחרונה
חידושים

מכון ליאו בק ירושלים
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גיליון מספר  24של כת ב העת ״חידושים״ עומד
בסימן הדיון הפילוסופי וההיסטורי-רעיוני
בהגותם של יהודי המרחב הדובר גרמנית .אוסף
המאמרים עוסק בניתוח מחשבתם של יהודים שחיו
והתחנכו בגרמניה מסוף המאה השמונה-עשרה ועד
המאה העשרים .טקסטים ונאומים של גוטהולד
סלומון ,עקיבא ארנסט סימון ,הנס יונאס ,יוסף
שכטר ומרטין בובר מוארים מנקודות מבט שונות –
היסטורית  ,דתית  ,אמנותית ופילוסופית – המציעות
קריאה מרעננת וחדשנית .יתרה מזו ,בכל המאמרים
שבקובץ ניתן להבחין ב בירור באופן התמוד דותם
של אנשי הרוח הללו עם המתח שנוצר בין דפוסי
חשיבה והגות מסורתיים ובין צורות הת בוננות
מודרניות ור ציונאליות על התהליכים שחוו החברה
היהודית והכללית  ,באירופה ובאר ץ ישראל ,במהלך
העשורים שמאז סוף עי דן הנאורות ועד הערעור
האלים על תובנותיו במאה שע ברה.
גיליון  24של ״חי דושים״ הוא במי דה רבה מ אָג ַד
של פירות ביכורים של חוקרות וחוקרים הנמצאים
בראשית הקריירה האקדמית ומציעים לנו ,הקוראות
והקוראים ,אבחנות ומסקנות של מחקרים שמרביתן
מתפרסמות לראשונה .אם כן ,ניתנת לנו כאן הזדמנות
ראשונה להצי ץ במחקרים שסביר שיתפתחו בעתי ד
לחיבורים מקיפים ומקוריים.
הקובץ נפתח במאמרה של נעמה יגר-פלוס על
דמותו ופועלו של הדרשן היהודי גוטהולד סלומון,
שנשא את דרשותיו בעשורים הראשונים של המאה
התשע-עשרה ב בית הכנסת הרפורמי של המבורג.
סלומון נחשב לאחד ממייסדי היהדות הרפורמית

הגרמנית וכפי שמגלה נעמה ,בדרשותיו ניכר שילוב
של נאורות דתית עם מאפיינים דתיים שבלטו
בתנועת ההתעוררות הדתית הגרמנית  ,הפייטיזם
הפרוטסטנטי .מצ ד אחד הדגיש סלומון את חשיבות
היסוד הרגשי הסובייקטיבי של האמונה והמחויבות
הדתיות  ,ומצ ד שני קרא לשיתוף נשים בתפילות
המתקיימות בציבור ,תוך גילויי סובלנות ופתיחות
דת ית .
המאמר השני בקובץ הוא של נועה אברון ברק,
החוקרת את פשר המושג ״אדמה יהודית״ כפי
שהופיע בנאומו של מרטין בובר בקונגרס הציוני
החמישי שהתקיים ב באזל ב .1901 -המאמר קורא
תיגר על הפרשנויות ההיסטוריוגרפיות ביחס לדברי
בובר בנאום .באמצעות ניתוח מעמיק מראה נועה
כי צ ד הצירוף ״האדמה היהודית״ לא היה בהכרח
שיקוף של פר דיגמה פלשתינו-צנטרית כוללת
שב בסיסה האמונה כי אמנות יהודית מודרנית תוכל
להתפתח רק כשישובו היהודים לאדמתם ,לאר ץ
ישראל .בהת אם לקריאה המחודשת שמציעה נועה,
ותוך דיון במשנתו הרחבה של בובר ,״אדמה יהודית״
מסתמנת כמטאפורה לאפשרות קיומה של קהילה
יהודית יוצרת ומעוד דת י צירה בכל מקום בעולם ,לא
רק בציון.
עיון מחודש במחשבתו הפוליטית של הפילוסוף
היהודי ממוצא גרמני ,עקיבא ארנסט סימון ,עומד
במרכז מאמרו של דניאל לרמן .אף על פי שהיה
מזוהה עם תפיסת הציונות התרבותית של אחד העם,
טוען דניאל שבעוד הגותו של האחרון היתה חילונית
ביסודה ,סימון האמין שהציונות התרבותית היתה
בעלת ת צורה דתית המושתת על סדר אלוהי אשר
הדריך את העם היהודי .בהיותו חבר ב״ברית שלום״
סבר סימון ,כפי שמראה הניתוח במאמר ,שהקמת
מדינה יהודית אמורה לשקף את חזון הנ ביאים.
המדינה העתי דית תממש את האי דאלים היהודיים
ההומניסטיים של שוויון ,מוסר וצ דק ביחס לתושבי
האר ץ היהודים והערבים כאחד .חשיבה זו של סימון,
על פי הכות ב ,היתה מנוגדת להלך הרוח של הציונות
הכללית בתקופת היישוב.
את הקובץ חותם מאמרו של עופר מרגלית על

הגותם של הפילוסופים הנס יונאס ויוסף שכטר.
השניים ,כפי שטוען עופר ,הציעו ת גובה אתית
למשבר המודרניות שהשתרע על פני מעגלי
החיים השונים :היחי ד ,החברה והסביבה .לשיטתם,
הניהיליזם התרבותי והקדמה הטכנולוגית העמיקו
את האינדיבי דואליזם והניכור בחברה המודרנית.
למרות ההבדלים ביניהם ,הרי שלשניים משותף
הדגש על הטיעון המטא -סובייקטיבי ,כלומר איתור
נקודות האחיזה האונטולוגיות הדרושות לטיעון
האתי מע בר לקיים בממד הסובייקטיבי :אצל יונאס
ההקשר הוא ביולוגי ואצל שכטר טרנסצנדנטלי.
מסקנתו של עופר היא כי המענה הפילוסופי שלהם
מחזק את ההכרה בצורך במודל חשיבה ובדפוס
פעולה השונים מאלו שהיו מקובלים עד אמצע
המאה התשע-עשרה.

פרופ' דורון אברהם ,עורך כת ב העת

האלמנך היהודי
האלמנך היהודי יוצא לאור משנת  1993ומכיל
מאמרים מאת סופרים ואנשי אקדמיה בעלי שם על
היסטוריה ותרבות יהודית-גרמנית ,יהדות והחברה
הישראלית .הגיליון האחרון של האלמנך ,בעריכתה
של פרופ' גיזלה דקס ובשיתוף פעולה עם הוצאת
 ,Suhrkampעסק בנושא החשוב והרלוונטי טבע.
באלפיים שנות הגולה תוארו היהודים לעתים קרובות
כחסרי שורשים ומנוכרים מהטבע .אך הכמיהה
לטבע באר ץ ישראל וע בודת האדמה הפכו לאחד
מעמודי התווך החשובים ביותר של הפרויקט הציוני
ושל חוב בי טבע יהודים שנאלצו לברוח מאירופה
עקב הדרה ואנטישמיות.
יחד עם זאת  ,מערכת היחסים בין האדם לטבע
אינה בהכרח מערכת הרמונית .בעולם המודרני אנו

באותם קונפליקטים ומורכ בויות עוסק האלמנך
היהודי "טבע  -נופים מן העולם היהודי" .במספר
מאמרים מרתקים נ בחן הקשר בין הטבע ליהדות וכן
המשמעות של איכות הסביבה בישראל ובגרמניה.
הגי ליון הבא של האלמנך יעסוק בהפכים "התנגדות
והסכמה" (  )Konsens / Dissensויראה אור בסוף
אוקטובר  .2023הגי ליון יארח מאמרים של יהודה
באואר ,רבקה גרוסמן ,משה צימרמן ,דן דינר ,נועם
ז דוף ,אור לי גנדי דגן ועוד.

ספר חדש בסדרת 'גשרים'
ספרו של ד"ר איל לוינסון "ויגדלו הנערים :מגדר
ומיניות באשכנז בימי הביניים" ראה אור לפני מספר
שבועות במסגרת סדרת 'גשרים' המשותפת למכון
ליאו בק ירושלים ומרכז זלמן שזר .מטרת הסדרה
היא להציג לקהל הקוראים העברי מחקרים חדשים
או קלסיים הנוגעים לחיי החברה ,הדת והתרבות
של היהודים דוברי הגרמנית בעידן המודרני .ספרו
של ד"ר איל לוינסון מספר את סיפורם של צעירים
וצעירות ביהדות אשכנז במאות ה 11-עד ה .15-הספר
מספק הצצה אינטימית אל תרבות הנעורים היהודית
ואל יחסי הגומלין המגדריים שבהם נטלו חלק
הצעירים בבתי המשתה ובבתי המחולות ,בחצרות
בתי הכנסת ,בבתים הפרטיים וברחובות הערים של
צפון-מערב אירופה .עניינו של הספר הוא בחורים
יהודים אשכנזים בימי הביניים והערכים שתרמו
לעיצוב הזהות שלהם כמו גם האינטראקציות היום-
יומיות וערכי הגבריות המשותפים שהיו לצעירים
היהודים עם שכניהם הנוצרים שנחשפו למודלים
שונים ומגוונים של גבריות .הדימויים התרבותיים
סטראוטיפיים בהם תיארו המבוגרים את הנערים
והנערות ,תרבות הנעורים ומהלך החיים שייעדו להם
עומדים במרכז ספר מרתק זה.

איגרת מידע לשנה החדשה

כל חי דושי המחקרים הללו עושים אפוא את גיליון
מספר  24לאוסף מסקרן ומעורר מחשבה.

עדים למערכת מורכ בת  ,כוחנית  ,מלאת סתירות
ו קו נפ ל י קט י ם.
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נפרדים
לשלום
ומקבלים
בברכה

מכון ליאו בק ירושלים

ברכות לד"ר אנה הולצר-קוואלקו על הצטרפותה
לצוות! היא תצטרף אלינו לרגל הפרויקט החדש
שלנו" ,מורשת יהדות גרמניה במעבר" ,המוקדש
לחקר המורשת החומרית והרוחנית של בית
המדרש למדעי היהדות .אנה תוביל את המחקר
המתמקד בספריה הלאומית.

אנה הולצר-קוואלקו
אני עמיתת דוקטורט במכון ליאו בק ירושלים,
במסגרת הפרויקט "מורשת יהדות גרמניה בפזורתה:
תולדותיה של ספריית בית המדרש הג בוה למדעי
היהדות לאחר המלחמה" .קיבלתי תואר דוקטור
מהאוניברסיטה הע ברית בירושלים על בסיס
הדיסרטציה "מורשת נעלמת  :בניית אומה ,שיקום
תרבותי וספריות של יהדות גרמניה בצ'כוסלובקיה
שלאחר המלחמה" (  .)2022לפני שהצטרפתי למכון,
הייתי עמיתת מחקר בתוכנית ללימודי דוקטורט על
שם הברונית אריאן דה רוטשילד ( )2020 -2016
ובמרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג באוניברסיטה
הע ברית בירושלים (  .)2021-2020בשנים האחרונות ,
הייתי גם חוקרת אורחת בארכיון הספרות הגרמני
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ד"ר אנה הולצר-קוואלקו

במארבאך ,במכון לייבני ץ להיסטוריה ותרבות
יהודית-שמעון דובנוב ובאוניברסיטה החופשית
של בר לין .תחומי העניין שלי כוללים נכסי תרבות
יהודיים לאחר  ,1945מחקרי מורשת והגירה
וחקר היסטורי של התרבות החומרית .במכון ,אני
חוקרת את גור לם של ספרים שמקורם בספריית
בית המדרש למדעי היהדות שמצאו את דרכם אל
הספריה הלאומית וספריית האוניברסיטה הע ברית
בירושלים לאחר .1945

איגרת מידע לשנה החדשה

פיליפ גרוסינגר

פיליפ גרוסינגר
ברכות לפיליפ גרוסינגר ,המתנדב החדש שלנו
מאוסטריה ,שילווה אותנו בשנה הקרובה.

שמי פי ליפ גרוסינגר ,אני בן  18וזה עתה סיימתי
את לימודי התיכון בווינה .כיוון שאני מתעניין
מאד בהיסטוריה ובפוליטיקה ,שנת שירות למען
זכר השואה (  )Ge de nkdie nstהיתה תמי ד אחת
ממטרותיי .כעת  ,כשאני עומד להתחי ל את שנת
השירות שלי במכון ליאו בק בירושלים ,אני שמח
מאד שניתנה לי הז דמנות כזו .עדים בני התקופה
הם המפתח לזכרון ,ומחובתנו לספר את סיפורם.
המכון עצמו ,כמו גם אוסף המורשת האוסטרי,
הותירו בי רושם עצום.
זה כ בוד גדול בע בורי לע בוד כאן!
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מכון ליאו בק ירושלים

ליזה וולט וליאנדר אלברכט

במהלך השנה החולפת היה לנו העונג לעבוד יחד
עם המתנדבים שלנו ליזה וולט וליאנדר אלברכט.

תפקי די המתנדבות והמתנדבים מרובים ומגוונים:
ע בודה בארכיון ובספריה ,פגישות וראיונות
במסגרת פרויקט אוסף המורשת האוסטרי ,תרגומים
של מסמכים היסטוריים ועוד .ההתנדבות מעניקה
לצעירות ולצעירים י דע על ההיסטוריה והתרבות
של יהדות גרמניה ואוסטריה ומעמיקה את הקשר
בין התרבויות השונות בישראל ,גרמניה ואוסטריה.
ליזה הגיעה אלינו בספטמבר  2021מווינה ,מטעם
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הארגון האוסטרי  ,Gedenkdienstששולח מתנדבות
ומתנדבים למספר מדינות ברחבי העולם לע בודה
במוזיאונים ובמכונים העוסקים בשואה .ליאנדר
הגיע אלינו באוקטובר  2021מלייפציג מטעם הארגון
ASF - Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
אות הכפרה והשלום–ישראל ,ששולח מתנדבות
ומתנדבים למדינות שונות ו/או לאוכלוסיות שסבלו
תחת השלטון הנאצי .אנחנו מודים למתנדבים
הנפלאים שלנו על ההשקעה והמסירות שהפכו
את שנת ההתנדבות לשנה מוצלחת ומרובת חוויות
ועש י יה!

שמי ליאנדר אלברכט ואני התנדבתי במכון ליאו
בק ירושלים במשך  12החודשים האחרונים כנציג
 .ASFבשלב מוקדם יחסית בשהותי כאן הת בקשתי
לפתח קונספט לתערוכה על מהדורות מתורגמות
של ספרים מאת מרטין בובר .זו היתה חוויה מעניינת
וחשובה מאד מבחינתי להיות חלק מהפרויקט הזה,
שכלל לא רק העמדת כמה ספרים על מדף ,אלא גם
קטלוג ,מיון ועי צוב של כל חלקי התערוכה השונים.
חלק מעניין נוסף בע בודה שלי היה שיתוף פעולה
עם חוקרת שעסקה בהסטוריה של משפחה יהודית
שהתפצלה במלחמת העולם השנייה .היא ע בדה
בעיקר עם מכת בים ישנים שקיבלה מאחת מבנות
המשפחה ששר דה ,אבל בגלל שהם היו בגרמנית ,
היא פנתה למכון לעזרה בתרגום .בנקודה זו הוטל
עליי לע בוד איתה :מכת ב אחר מכת ב צללתי אל
תולדות אותה משפחה ,קריאה שהיתה כמובן
מדכאת  ,אבל גם עזרה לי להגיע להבנה עמוקה
יותר של חוויות בני העם היהודי באותה תקופה.
כמו כן השתתפתי בראיונות בע"פ בע בור אוסף
המורשת האוסטרי (  .)AHCליוויתי את אחראי
המולטימדיה שלנו אריה בכמה ראיונות  ,בעיקר
בעזרה עם המצלמות והת אורה .היתה זו חוויה חזקה
לשמוע סיפורים מכלי ראשון ולהיות מסוגל לתעד
אותם דיגיטלית כמו גם בתודעה שלי .לפני מספר
ימים ,הת אפשר לי לערוך את הריאיון הראשון
בע צמי.
לסיכום אני יכול לומר שחוויתי המון בזמן שביליתי
בליאו בק ,חוויות שבוודאי יותירו חותם על חיי גם
בשנים הבאות .אני מודה מעומק לבי על ההזדמנות
שניתנה לי להיות כאן ובישראל בכלל ,לחוות את
האר ץ הזאת ואת המקום הזה במיוחד באופן שלא
הייתי מעלה על דעתי .עד שאגרת המי דע תתפרסם
כבר אהיה בדרכי חזרה לגרמניה ,ועל כן בר צוני
להודות רשמית לכל אנשי הצוות במכון על תקופה
נהדרת ולאחל לכולכם עתי ד נפלא.
ליאנדר

בוקר טוב ,גוד מורנינג ,גוטן מורגן! כשאני נכנסת
למכון ומתחילה את היום שלי ,זו תמי ד תזכורת
נהדרת למיקרוקוסמוס הגרמני-יהודי האקדמי שהוא
י צר בדירה שבקומת הקרקע מול המדשאה הקטנה
ברחוב בוסתנאי  .33כל פעם שאני פוגשת אנשים
חדשים ,אני מספרת להם בסופו של דבר שאני
מתנדבת במכון ליאו בק .כמעט תמי ד אני צריכה
להסביר מה אני עושה שם .לאחרונה התחלתי לומר
דברים כמו" ,הי דעת שהיו טורנירי אבירים יהודיים
בימי הביניים?" או "את יודעת איך היו החיים בגטו
שנחאי לשם נמלטו פליטים יהודים רבים?" ,או "אתה
יודע איפה בישראל אפשר לראות סרטים גרמנים
ישנים?" מה שבאמת מיוחד הם אותם הרגעים שבהם
חוקרת מבקרת במכון ,ומספרת לך על המחקר שלה
בהתלהבות  ,ובסופו של דבר משאירה איתך משהו
מהאנרגיה שלה ומהרעיונות שלה.
האנשים שאת עובדת איתם הם היבט חשוב מאד
בע בודה .אני מכירה תודה לכל אחד מהאנשים
שפגשתי במכון .ביליתי את רוב הזמן שלי עם
ליאנדר שהפך לאחד מחברי הטובים ביותר .רוב
המטלות במכון הגיעו מבטינה ,שהדביקה אותי
בתשוקה שלה לחקר המוצאות ושאוהבת רשימות
מטלות אפילו יותר ממני .אירנה כל כך נחמדה שאני
תמי ד סולחת לה בסוף על זה שהיא עושה הכל
ברגע האחרון .התרגשתי מאוד כששימרית הזמינה
אותנו לחגוג עם משפחתה חגיגות בר מצווה וברית.
אין מצחיקה יותר מחני ואני מערי צה את אריה –
התרגשתי כל כך מהראיונות שערכנו יחד .יעל היתה
לי מופת לחיקוי .אני אוהבת את הסלט של אנגלית ,
גרמנית וקצת ע ברית שאני מדברת עם שרון ,שתמי ד
שופעת רעיונות .וכמובן ישנה רעיה האחת והיחי דה,
שאני כל כך אוהבת או כמו שאומרים בע ברית 'חולה
עלייך' .השנה הזו תמי ד תהיה חקוקה בלבי ,בכל
אשר אלך.
ליזה

איגרת מידע לשנה החדשה

דברי פרידה מאת ליאנדר

דברי פרידה מאת ליזה
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אירועים
קרובים במכון
ליאו בק ירושלים
–
הצצה לשנה
הבאה
מכון ליאו בק ירושלים

בשנת  2023נציין  150שנה להולדתו של הרב
ליאו בק .את הסדרה השנתית נקדיש לנושא
הרפורמה תחת הכותרת "רפורמה .שינויי צורה:
היסטוריה ,דת ותרבות" .הרפורמה היא עיצוב
מחדש ,עריכת תיקונים ,חשיבה מחודשת ,
שינוי והתפתחות .הרפורמה יכולה להיות
מיידית ורדיקלית או איטית והדרגתית .במרחב
היהודי גרמני התרחשו רפורמות שונות  ,חלקן
בעלות משמעויות היסטוריות גדולות  ,אחרות -
מינוריות  ,אך ראויות לתשומת לב.
בסדרה השנתית  ,נקיים שבעה מפגשים חודשיים
בהם נעקוב אחר כמה מופעי רפורמה לאורך
ההיסטוריה היהודית גרמנית .בהשראתו של ליאו
בק נשאל מהי רפורמה? נלמד על אפשרויותיה
כמאורע היסטורי וכת צורה פילוסופית  ,נת בונן
ברפורמות בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת ,
נחשוב על מהפכנות במודרנה ,נשאל על זיקת
הרפורמה לסוגיות של מגדר ומיניות ונ בחן פירושים
חדשים למונח :מתוך פירוק ,הרכבה מחודשת ובנייה
של גוף חדש של לימוד ופרשנות מתוך המסורת
ומחוצה לה ,מן הבית ומן המרחב הפתוח.
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בשנת  2023נקדיש סדרה קצרה של ארבעה מפגשים
לאופן בו יהודים משתקפים בסרטים גרמניים ,החל
משנות העשרים של המאה ה 20 -ועד ימינו .במסגרת
הסדרה יקיים דוד וי צטום שיחה פתוחה עם חוקרת
או חוקר על תקופות שונות בקולנוע הגרמני ויחד
ינסו להעמיק בהיסטוריה והקולנוע הגרמני של
המאה העשרים ובדמותו של היהודי בעייני הקולנוע
הג רמני.
מספר ערבי ספר מתוכננים לחודשים האחרונים של
שנת  2022ותחי לת  :2023נקדיש ערב לספרו של
פרופ' כריסטוף שמי דט על תול דות משפחתו " Meine
"( "Reise in das Verzauber te Hausהמסע שלי
לבית המכושף") .יחד עם מרכז שזר נחגוג את צאתו
לאור של ספרו של ד"ר אי ל לוינסון "ויגד לו הנערים:
מגדר ומיניות באשכנז בימי הביניים" .נציין את
צאת התרגום החדש של חיבורו של משה מנד לסון
"ירושלים :או על כח דתי והיהדות" ,בעריכתו של
פרופ' שמואל פיינר ובתרגומו של יפתח הלרמן-
כרמל ונתכנס לכ בוד ספרה של פרופ׳ דברה קפלן
The Patrons and the Poor: Je wish Community
.and Public Charity in Early Modern Germany
עוד נערוך את המפגש השנתי המוקדש לי צירתו של
היינריך היינה ואת ההר צאה השנתית ע"ש אלזה
לסקר-שילר ,נקדיש ערב למתמטיקאית אמי נתר בו
נת בונן במע ברי י דע ובמעמד של נשים בכלל ונשים
יהודיות בפרט באקדמיה הגרמנית  ,נמשיך לחשוף
מחקרים חדשים בסדנה השנתית המוקדשת לתיעוד
בעל פה ,נרחיב את פרויקט הראיונות של חוקרות
וחוקרים שעוסקים בהיסטוריה ובספרות של יהדות
גרמניה ,נקדם קבוצות מחקר חדשות ונשמח תמי ד
לראותכם בספריה או בסלון של המכון.

אנחנו מודים מקרב לב לשותפים שלנו בקיום
האירועים המסייעים במימון ,בחשיבה משותפת
ובפעולה המקדמת את המחקר ואת הפצת הידע.

רוצה למלא תפקיד פעיל בשימור תולדות היהדות
דוברת הגרמנית ובהנחלת מורשתה לדורות העתיד?

תרומתך למכון ליאו בק ירושלים
תממן מלגות לסטודנטים
תוציא לאור חיבורים מדעיים של חוקרים ישראליים
מהשורה הראשונה
תגבש קהילה סביב מורשת יהדות גרמניה
בירושלים וישראל
תחדש את משכננו ההיסטורי
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איגרת מידע לשנה החדשה

תוכל/י לתרום בדרכים הבאות:

נודה לכם עם תעדכנו אותנו בדבר תרומתכם כדי שנוכל לשלוח לכם קבלה פטורה ממס
ולשוחח אתכם על אפשרויות לניצול התרומה בדרכים שיהיו קרובות יותר ללבכם .נשמח
להקדיש את תרומתכם לפרויקט ספציפי ומשמעותי בעבורכם במיוחד ,ו/או לכבד את
היקרים לכם בהקדשה .נשמח לשמוע מכם.
אנא צרו קשר עם מנהלת המכון שלנו ,ד"ר אירנה אווה-בן-דוד,
בכתובת .irene.abd@leobaeck.org
31

הרב ליאו בק ,ל .מוס 1955

