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1904 • 1938 • 2021

הקולאז' מציג את בית הכנסת של זיגן במהלך השמדתו ב 10 -בנובמבר  ,1938בטקס השלמת השלד ב 15 -באוקטובר  1903ואחרי שנחנך ב 22ביולי .1904

האגודה לשיתוף פעולה נוצרי-יהודי זיגרלאנד
מתכבדת להציג ב 9-בנובמבר  2021במסגרת שנת היובל
" 1700שנות חיים יהודיים בגרמניה" את

שיקום וירטואלי
של בית הכנסת בזיגן
מיקום :חומת הבונקר החיצונית (המוזיאון הפעיל דרום-וסטפליה) ,אוברגראבן  ,10זיגן
שעה :ביום שלישי 9 ,בנובמבר 21:30 - 18:00 .2021
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שיקום וירטואלי של בית הכנסת בזיגן

על מנת להנציח את ליל הבדולח עמלה האמנית גבריאלה פון זלטמן ,יחד עם צוות בינלאומי ,לבנות מחדש
את בית הכנסת של זיגן.באמצעות מיצג הנפשה שכולל אלמנטים של וידאו ושל צליל ,בית הכנסת שנשרף
עד יסוד ב 10בנובמבר  1938יקום מהריסותיו ויופיע על הקיר החיצוני של מבנה הבונקר (המוזיאון הפעיל
דרום-וסטפליה) במתכונתו מפעם .מרכז החיים היהודיים של יהודי חבל זיגרלאנד ,שנחנך ב ,1904יחזור
אל הזיכרון העירוני .במהלך ההנפשה הדו -ותלת-מימדית יושמעו קטעי חזנות והקלטות שירה מבתי כנסת -
צלילים הסטוריים ,כמו גם עדכניים.

הבכורה של השיחזור הווירטואלי הראשון בגרמניה אמורה לייצג יותרמ מ 1400בתי כנסת ובתי תפילה ,שנ�ה
רסו כליל במהלך הפוגרום הידוע בשם ליל הבדולח בנובמבר  ,1938ולהעלותם חזרה לזיכרון .המאורע יוצא
הדופן יעלה תחושות שונות בקרב הצופים במקום וברחבי העולם (שידור חי באינטרנט)  .השיחזור הווירה
טואלי של בית הכנסת בזיגן מכוון לא רק למוח ולמחשבות כי אם גם ללבבות ולנפש.
העיר האוניברסיטאית והתעשייתית זיגן מונה כ 100,000-תושבים ושוכנת כ 130-ק"מ צפונית לפרנקפורט
על המיין ו 90-ק"מ מזרחית לקלן .מחוז זיגן-ויטגנשטיין מצוי מאז  1973ביחסי שותפות רשמיים והדוקים עם
המועצה האזורית עמק חפר בישראל .יחסי שותפות אלו מהווים את השותפות הרשמית הראשונה בין

לבנה אחר לבנה ישוחזר בית
הכנסת של זיגן במחשב

פרויקט השחזור הווירטואלי של בית הכנסת בזיגן הוא פרויקט גרמני-פולני-הונגרי ובאותו זמן קופרודוקציה
נוצרית-יהודית .האמנים מגיעים ממדינות שבהן ,למשל בהונגריה ובפולין ,הממשלות הלאומניות-
אוטוקרטיות הופכות את הדמוקרטיה לשיטות ממשל סמכותניות ושבהן – גם בגרמניה – אנטישמיות חודרת
לכל שכבות האוכלוסייה .הפרויקט מהווה ,אם כן ,אזהרה והתרעה מפני שנאת היהודים הגוברת – כפי שציין
חתן פרס נובל לספרות ,הרמן הסה" :הכל סופו לחזור ולבוא ,מה שלא נסבל ונפתר עד תום“.
בו בזמן יוצג במהלך האירוע גם השיחזור הווירטואלי של בית הכנסת הגדול של ורשה .השיחזור ,שהוצג
לראשונה ב  ,2018מהווה סמל חוצה גבולות לכך ,שזיכרון ,פיוס ואהבה יכולים להתגבר על מוות והרס .סימן
ההיכר של החיים היהודיים הפורחים בוורשה ,שנבנה ב ,1878פוצץ על ידי האס.אס .ב 16במאי  .1943לצד
אושוויץ עומד גטו ורשה כנקודת ציון של השמדת יהדות אירופה על ידי הגרמנים .בוורשה ישבה לפני
השואה הקהילה היהודית הגדולה באירופה ,עם יותר מ 300אלף חברי וחברות קהילה.
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גבריאלה פון זלטמן:

„רק אם תצליח ההתמודדות עם העבר ללא עכבות ,היא יכולה להביא לתהליך של הבנה הדדית ובכך לדו-קיום
של שלום בהווה ובעתיד .אסור שלמוות ולהרס תהיה המילה האחרונה! באמצעות זיכרון ,פיוס ,תקווה ואהבה
אנו יכולים להתגבר על מוות והרס .אם לא נעבוד עם הזיכרון ,נותיר אותו על כתפיהם של הדורות הבאים.
להם תהיינה בעיות .לצאצאיהם תהיינה בעיות .רק לזכור  -אין זה מספיק .הזיכרון תמיד צריך להיות משולב
עם אמפתיה .יותר מכל יכולים פרויקטים אמנותיים לעורר אמפתיה זו ,כי אמנות יכולה במיוחד להעלות את
הרגשות הללו שהם תנאי מוקדם לאמפתיה .אני מאמינה שלאמנות יש את הכוח לשחזר זיכרון ,להביא תקווה,
לתת השראה ולהבריא .כאשר יש אמפתיה אין יותר פחד“.

פרדריק וויטאקר ,מומחה אמריקאי בתחום השואה:

„פרויקט זה הראה כי לאמנות יש את הכוח לגרום לנו לזכור ,להביא אותנו לידי תקווה ,לתת השראה להחלמה
שלנו ולכוון אותנו אל אהבה גדולה יותר“.

התצלום מציג את השחזור הווירטואלי של בית
הכנסת הגדול בורשה ,אשר פוצץ ב 16במאי 1943
בהוראתו של גנרל האס אס יורגן סטרופ .היכן שעמד
ניצב בית קומות לפיננסים ,שעל חזיתו החיצונית
הוקרן המיצג החזותי.

מיצגי המולטימדיה שהוקרנו ביום ציון מרד גטו ורשה
ב 19באפריל  2018ו ב 19באפריל  2019וכמו כן –
בגלל מגיפת הקורונה – ב 26לספטמבר , 2020משכו
 7000צופים לערך באתר ועוד אלפי צופים מכל רחבי
העולם באמצעות שידור חי.
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היהודים בזיגן ובזיגרלאנד
חבל הזיגרלאנד שבדרום וסטפאליה הוא אחד האזורים בו לא הורשו יהודים להתיישב במשך מאות שנים.
האזכור העתיק ביותר בכתב של יהודים בזיגן הוא משנת ,1253אבל הקהילה היהודית של ימי הביניים
נכחדה כנראה במהלך פוגרומים בעקבות מגיפת הדבר בשנים  .1349/50עד התקופה הנפוליאנית סביב
 ,1800סירב בית הרוזנים של נאסאו לאפשר ליהודים זכות שהייה בזיגרלאנד .רק תחת השפעת המהפכה
הצרפתית ב 1789ועידן הנאורות הוענקו ליהודים בנסיכויות הגרמניות זכויות וחירויות ובעקבות זאת
לראשונה מאז ימי הביניים מתיישבת משפחה יהודית ראשונה בזיגן בשנת  .1815למרות זאת עברו שלושה
עשורים עד שהעיר העניקה להם זכויות תושב בשנת .1843
חיים יהודיים ניתנים לציון בזיגן מתפתחים בשנת  ,1867כאשר מספר משפחות מהחבלים הכפריים הסמוכים
ויטגנשטיין וזאוארלאנד עברו להתגורר בעיר התעשייתית הצומחת זיגן .בשנת  1884הם הקימו קהילה
יהודית שחנכה כעבור עשרים שנה ,ב ,1904בית כנסת .הקהילה ,שמנתה לרוב כמאה חברים ,לא שרדה
אפילו שישה עשורים :בפברואר  1943גורשו אחרוני היהודים למחנות ההשמדה של הנאצים.עוד לפני כן,
ב 10בנובמבר  ,1938הציתו אנשי האס אס והאס אה את בית הכנסת והשמידו אותו כליל .מאז  1945חיו
וחיים בזיגן רק יהודים ויהודיות ספורים.
סוחר הטקסטיל מאייר לזר שטרן
(במרכז) היה האישיות המרכזית
של יהדות זיגן .התמונה צולמה ב6
באוקטובר  1920בחגיגות חתונת הזהב
של הזוג שרה ( )1850-1933ומאייר לזר
שטרן ( .)1834-1924מאייר לזר שטרן
היה ממקימי הקהילה היהודית בזיגן
ושימש מתחילתה ועד אוקוטבר1921
כיושב הראש שלה .לזוג נולדו  5ילדים
ו 18נכדים ,שמתוכם  8נמלטו מבעוד
מועד ושרדו את השואה באוסטרליה,
אנגליה ,ישראל וארצות הברית.
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בית הכנסת בזיגן
בית הכנסת בזיגן תוכנן על ידי האדריכל הברלינאי הנודע אדוארד פירסטנאו ( .)1862-1938אולם התפילה
הכיל בקומה התחתונה  90מקומות ישיבה לגברים ,ובעזרת הנשים  70מקומות ישיבה .התפילות לווו
מוזיקלית על ידי מקהלה ובנגינת "הרמוניום“ (כלי מקלדת אירופי הדומה לעוגב בצליליו) .הבניין כלל
בנוסף חדר לימוד ,מקווה ודירת אב בית.
בית הכנסת ,שנחנך ב 22ביולי  ,1904הועלה באש על ידי אנשי האס אס והאס אה של זיגן בצהריי ה10
בנובמבר  .1938מכבי האש התמקדו במניעת התפשטות האש אל הבניינים הסמוכים .מספר רב של צופים
עקבו אחר המתרחש בשתיקה ,לא נרשמו מקרים של מחאה או של קריאות תמיכה .לאחר ההרס ,דרשו
הרשויות העירוניות הנאציות מהקהילה לסלק את ההריסות ולמכור את המגרש .עלויות הסילוק והפינוי
הוטלו על הקהילה .ב 20ביולי  ,1940כמעט בדיוק  36שנה אחרי חנוכת בית הכנסת ,הועברה החלקה לידי
עיריית זיגן תמורת מחיר נמוך בהרבה מערכה האמיתי .בשנת  1941בנתה העיר על המגרש בונקר ענק .דבר
לא יכול היה יותר להזכיר ,שבמקום עמד בית כנסת.
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טקיורפל ומרתש תוינמאו םינמא
גבריאלה (גבי) פון זלטמן (הילשנבאך/וארשה) היא אחת מהדמיות המשמעותיות ביותר בזירת התרבות
היהודית (  .)Foreign Policy/USA, 2020המנעד שלה כולל קטעי וידיאו מונפשים ,סרטי תעודה,
תיאטרון מוזיקלי אוונגרדיסטי ופרוייקטים חזותיים גדולים .באמצעות הפרוייקטים היא רוצה לשמר
ולהחיות את התרבות היהודית העשירה.
https://gabivonseltmann.com/

זוג האמנים הפולני-הונגרי אלווירה וויטוניק ופופס צ'אבה לאנג (קרקוב) מציג תחת הלייבל Elektro
 Moon Visionאת מיצגי המולטימדיה האינטראקטיביים ,ההנפשות ופרוייקטים של אמנות במציאות
רבודה שלו כמעט בכל יבשות תבל.
https://elektromoon.com/

מרצין לנארצ'יק (וארשה) המוכר תחת השם  DJלנאר ,הוא מלחין סרטים בין לאומי מבוקש ,מעצב סאונד,
מהנדס קול ומוזיקאי אוונגרד.
הזמרת סבטה קונדיש (ברלין) שנולדה בצ'רנוביל האוקראינית ורכשה את השכלתה בתל אביב ובווינה
שרה גם באולמות קונצרטים וגם בבתי כנסת :מאז  2018היא מובילה את התפילה כחזנית בקהילה היהודית
בבראונשווייג.
https://www.pattysounds.com/sveta-kundish--patrick-farrell-de.html

הצלמת ואמנית מגזרות הנייר מוניקה קרייבסקה (וארשה) מקדישה את חייה לאומנות היהודית מזה
יותר מ 40 -שנה .באמצעות מגזרות הנייר שלה היא השיבה לחיים את מלאכת היד הנפוצה של יהודי
מזרח אירופה שהושמדה כמעט לחלוטין בידי הנצאים.
https://jewish-heritage-europe.eu/have-your-say/powerful-papercuts/

מארק גייצ'אק (קרקוב) הוא אחד מצלמי הקולנוע והסינמטוגרפים המשמעותיים ביותר בקולנוע
העכשווי בפולין.
http://www.gajczak.pl/

אווה פון זלטמן (הילשנבאך/וארשה) עוסק כבר למעלה מ 30שנה בהיסטוריה ובתרבות היהודיות כמו
גם בהשפעות המשפחתיות ,החברתיות והפוליטיות של תקופת השלטון הנאצי על ההווה .לאחרונה יצא
לאור במרץ  2021הספר "אנחנו כאן" ,הספר הרשמי לשנת היובל " 1700שנות חיים יהודיים בגרמניה“.
(הוצאת הומונקולוס ,ארלאנגן)
https://uwe-von-seltmann.de
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השיחזור הווירטואלי של בית הכנסת בזיגן מתקיים ביוזמת האגודה לשיתוף פעולה נוצרי-יהודי
זיגרלאנד .האגודה הוקמה בשנת  1959ומנציחה מאז  ,1965מדי שנה באתר בו ניצב בית הכנסת שנחרב,
את ליל הבדולח ואת הפוגרום של  .1938טקס הזיכרון השנה ייערך ב 9בנובמבר 2021במסגרת שנת
היובל „ 1700שנות חיים יהודיים בגרמניה“.
www.cjz-siegen.de

איש קשר
אווה פון זלטמן ,מנהל הפרוייקט
uvseltmann@gmail.com
טלפון/ווטסאפ +49.172.3474445
https://synagoge-siegen.de/presse
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