
 ":יד ושם"ח בעקבות יום עיון באתר "דו

ראשית ולפני התייחסותי לתכני היום אני רוצה לציין לטובה עד מאוד את הרצינות וההשקעה שחשתי 

 .מנכונות המשתתפים לתת מידע ומקבלת הפנים הנעימה, מתכני ההרצאות, ממארגני יום העיון

, אודות הספרייה הייתה מעניינת ביותר ,מנהל ספריית יד ושם, ר רוב רוזט"ההרצאה הראשונה של ד

נראה שבכך , במיוחד הסתקרנתי מכך שהספרייה אוספת גם פריטים העוסקים באנטישמיות בעבר ובהווה

הצטערתי עד מאוד שלא ביקרנו . ובהתפתחות של חלק מהגזענות בעולם היא משמשת גוף פעיל בתיעוד

רוזט את הארכיון ר "כמו כן ציין ד .לחיפושבספרייה עצמה ואף לא נחשפנו למערכת הממוחשבת שלה 

 .גם כן הצטערתי שלא יכולנו לבקר בארכיון וללמוד על אופן פעילותו, העצום של יד ושם

ההסבר של רושקובסקי . סקי על התפיסה החינוכית הגילאיתההרצאה השנייה ניתנה על ידי לאה רושקוב

ק והדגש במוות ובקורבן אל הדגש בחיים על שינויי העמדה והתפיסה החינוכית של יד ושם מהעיסו

עוד הוסיפה רושקובסקי מידע חשוב . היו לא פחות ממרתקים עבורי, וברווח הערכי והחינוכי של דגש זה

עבור הילדים בנושא , בעיניה, על מהו ספר טוב, למי מאיתנו המבקשים לעסוק בספרנות עם ילדים

 .השואה

. התקצרה מאוד, סטרנין על מאגרי המידע של יד ושםהרצאתה של מיכל , בהמשך מפאת קוצר הזמן

מאגרי מידע אלו אני בהחלט בעד כיוון שנראה כי , הבנתי כי תיתכן אפשרות לקבל הרצאה זו במלואה

גם . לדיםמכילים מידע רב וחשוב עבור ספרנים המבקשים לתווך את נושא השואה הטעון והקשה לי

פה בנושא וגם לילדים המבקשים לחקור את הנושא בצורה ורוצים לקרוא ספרות י לילדים המתעניינים

 .שתתאים להם הן מבחינת הרמה האינטלקטואלית והן מבחינת המוכנות הרגשית

ההרצאה . מירב יזרעאל חשפה בפנינו מחקר מקיף ומעמיק שערכה על קריאה בגטו ועל ספריות בגטו

קיומן ועושרן , א הייתי מודעת אליוההרצאה חשפה אותי לנושא שכלל ל. הייתה לטעמי מרתקת ומחדשת

תפקודן ושרידותן של , של ספריות יהודיות באירופה ערב מלחמת העולם השנייה ואף יותר מכך הקמתן

בהרצאה אף נחשפתי לדמויות מרכזיות מתחום הספרנות באותן השנים ועל פועלן . ספריות בגטאות

 ה של יזרעאל על הסיבות בגינן אנשיםבות מחקרקאף מעניין היה לחשוב בע. המופלא בימי המלחמה

 .על הצורך לברוח ועל הצורך לחשוב, מלחמה ומחסור, קוראים בימי איום

לצערי אינני זוכרת את שמה של המדריכה . בסיום היום קיבלנו סיור מודרך במוזיאון ההיסטורי המחודש

אין ספק שאפשר עוד לחזור .  המלומדת והנהירה כל כך, אך אני רוצה לציין לטובה את הדרכתה הממצה

אך בסוף ההדרכה הייתה בכל זאת תחושה , ולהעמיק כיוון שהמוזיאון כל כך גדול ועשיר בפריטים ובמידע

 .של סיפור שסופר מתחילתו ועד סופו


