לכבוד היכל שלמה  -המרכז למורשת היהדות,
בחג החנוכה ביקרתי במוזיאון שלכם עם קבוצת נוער בת  31חברים בגילאי .31-31
בגלל אי הבנה מצדנו הגענו כשעה לפני הזמן המתוכנן .למרות זאת התקבלנו בסבר פנים יפות.
המדריכה שלנו ,קרן ,הציגה בפנינו בקצרה את ההיסטוריה של ההיכל ואז פנינו לחלק העיקרי שלשמו
באנו  -תערוכת היהודי הנצחי .התערוכה הייתה מאלפת .המוצגים השונים חשפו בפנינו ,ובעיקר בפני בני
הנוער ,את הכיעור שבגזענות בכלל והאנטישמיות בפרט .ברגישות רבה הפנתה קרן את תשומת לבנו
למאפיינים שונים בדרך שבה בחרו להציג את היהודים כחורשי מזימות ,כנטולי ערכים וכמזוהמים .בני
הנוער התרשמו עמוקות מהתערוכה ובזכות הביקור ניתנה לנו הזדמנות לשוחח על ההיסטוריה של עם
ישראל ,על הרדיפות שעמנו סבל ,על המשמעות ההיסטורית ועל המשמעות המעשית של גזענות ושנאה
בחיי היום יום שלנו כאן בישראל.
בעיני חסר בתערוכה מידע אודות ספרות או מקורות מידע אחרים שנוגעים בנושא ומובאים מנקודת מבט
יהודית .יתכן שעלון הסברה יכול היה להועיל .עם זאת ,אין בכך כדי להמעיט בערך התערוכה ואנחנו
מודים לכם מאוד על הקמתה והצגתה.
בהמשך ביקרנו גם במיצג אודות המגילות שהובאו מווילנה .כאנשים שהמילה הכתובה ובייחוד התנ"ך
קרובה לליבם ,המיצג היה מרשים ומועיל .גם כאן ההדרכה הייתה עניינית וברורה .בנוסף לכך זכינו
לעדות של שמאי קינן אודות המבצע להבאת המגילות .בהחלט למדנו המון מהחלק הזה והתרשמנו בעיקר
מהנכונות של רבים ,כולל אנשי ממשל ,להשקיע מאמצים ואמצעים כדי לשמר את המורשת של עמנו.
גם כאן ,הייתי שמח אילו היה מידע כתוב ומורחב יותר שניתן לקחת ולהעמיק בו מאוחר יותר.
הביקור שלנו בהיכל היה מוצלח ביותר .אנחנו מודים לכם על העבודה החשובה שאתם עושים .ברצוני
להביע את תודתנו ובעיקר את הערכתנו לקרן .ההדרכה שקיבלנו הייתה מועילה ומותאמת היטב לקבוצה
שהגיעה .בני הנוער למדו המון וציינו את המקצועיות של קרן ואת היכולת שלה לתקשר נושא כל כך
קשה בדרך שהקלה עליהם להקשיב .אנחנו גם יודעים שקרן הקדישה לנו זמן רב מהמתוכנן ואנחנו מודים
על כך מאוד.
לאחר שסיימנו את הביקור בהיכל נסענו ליד ושם וגם שם קיבלנו סיור מודרך .יתכן והמחמאה הגדולה
ביותר עבורכם היא שבני הנוער העידו שהחלק המועיל ביותר של היום היה דווקא בביקור אצלכם.
שוב ,תודה רבה מאוד לכל הצוות בהיכל .אנחנו מודים לאלוהים על עבודתכם הברוכה ומקווים לבקר
אצלכם שוב בעתיד.
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