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מוזיאון יודנפלאץ
התערוכה הקבועה באתר השני של המוזיאון היהודי 

ביודנפלאץ מתמקדת בוינה היהודית בתקופת ימי הביניים. 
בסיור וירטואלי ברחובות הרובע היהודי הגדול בתקופת 

ימי הביניים ניתן ללמוד על חיי היהודים באותה התקופה.  
בתערוכה אפשר לראות פרגמנטים וממצאים רבים 

 להמחשתה של תקופת פריחה זו בהיסטוריה
 של יהודי וינה. 

הקהילה פוזרה בין השנים 1420-21 ובית הכנסת נהרס. 
ניתן לחזות ביסודות בית הכנסת שנתגלו בחפירות במוזיאון 

יודנפלאץ. 
מלבד התערוכה הקבועה, המוזיאון מארגן גם תערוכות 

זמניות מרתקות, שאליהן הוא מזמין אמנים בני זמננו לבוא 
במגע עם הרוחניות רבת העוצמה של האתר. 

בכיכר יודנפלאץ עצמה יש יד זיכרון, מעשה ידי האמנית 
הבריטית Rachel Whiteread, לזכר 65,000 יהודי 

אוסטריה שנספו בשואה.

חנות ספרים
חנות הספרים Singer מכילה לא רק את הקטלוגים 

האחרונים של המוזיאון אלא גם מבחר ספרים ופרסומים על 
חיי היהודים ברחבי העולם, וכן תקליטורים, כרטיסי ברכה, 

כרזות, תשמישי קדושה ומזכרות.

ארכיון
היסטוריונים וחוקרים מכל רחבי העולם נהנים לצורך 

מחקריהם מגישה למאגרי המידע של המוזיאון )מורשת, 
.info@jmw.at :צילומים, חומר מודפס(. להרשמה

ספריה 
 בספריה הממוקמת במשרדי הקהילה היהודית )IKG( ב-

Seitenstettengasse 4 ניתן למצוא מגוון רחב של 
ספרים. הספריה מכילה אוסף מרשים של פרסומים רבניים 

וכמות ניכרת של פרסומים היסטוריים ותרבותיים חדשים 
 יותר. הקטלוג המלא נמצא באתר האינטרנט שלנו

www.jmw.at-ב

קפה אסקלס 
בית הקפה שלנו מציע מגוון ארוחות חלביות קלות, 
ים-תיכוניות, ישראליות ויהודיות וכן מבחר משקאות 

קלים.  כמו כן מוצע תפריט ארוחת צהריים יומי, עם בירות 
 .Hafner מישראל ויינות כשרים מישראל או מהכרם

לבסוף, המבקרים יכולים לבחור מתוך מגוון עוגות, דברי 
מאפה ודברי מתיקה אחרים תוצרת בית.

המוזיאון היהודי בוינה
Dorotheergasse 11 ,1010 וינה

טל: 31 04 535 1 43+  
www.jmw.at :ב  info@jmw.at :דוא“ל

יום ראשון – יום שישי 10:00– 18:00, סגור בימי שבת 
Stephansplatz תחנת U1, U3 תחבורה ציבורית

מוזיאון יודנפלאץ 
Judenplatz 8 ,1010 וינה
טל: 31 04 535 1 43+  

www.jmw.at :ב  info@jmw.at :דוא“ל
יום ראשון – יום חמישי 10:00– 18:00, יום שישי 10:00– 14:00 

)בתקופת הקיץ 10:00– 17:00( 
סגור בימי שבת

Stephansplatz תחנת U1, U3 תחבורה ציבורית

ספריית המוזיאון היהודי 
Seitenstettengasse 4 ,1010 וינה

טל: 31 04 535 1 43+  שלוחה 412
bibliothek@jmw.at :דוא“ל

יום שני – יום רביעי 10:00– 15:00 ·  נדרשת תעודה מזהה

חפשו אותנו ב-

בשיתוף עם:  

 ;Klaus Pichler :תמונת שער ;David Peters :תמונות אובייקטים .Dorotheergasse 11 ,אחריות לתוכן: המוזיאון היהודי בוינה; 1010 וינה

Druckerei Walla Ges.m.b.H :הדפסה ;Fuhrer, Wien :עיצוב גרפי

מוזיאון יהודי בוינה

מוזיאון יודנפלאץ

ספריה

גלו את וינה 
היהודית בעזרת 

האפליקציה שלנו

www.facebook.com/JuedischesMuseumWien

חפירות במוזיאון 
יודנפלאץ  
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סטודיו: יצירה וגילוי
תקשורת וחינוך נמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו. 

אנו מציעים תוכניות תקשורת וסדנאות על התרבות 
וההיסטוריה היהודית המותאמות לגיל המבקרים. 

בסיורים האינטראקטיביים שלנו הם הופכים להיות 
לחלק מהמוזיאון. לדוגמה, בסטודיו שבקומה השנייה הם 

יכולים לגלות נושאים בחיי היומיום היהודיים, המנהגים 
והפסטיבלים שלהם. כמו כן, ארגנו סדנאות על פי נושאים 

 עבור בתי ספר המותאמות לגיל ולעניין של
הקבוצות השונות.

תצוגה נראית לעין: איסוף וזיכרון
התצוגה הנראית לעין מספקת תובנה להיסטוריה של 

יהודי אוסטריה באמצעות אוספים מרשימים של יודאיקה, 
תשמישי קדושה, יצירות אמנות ומזכרות מבתי כנסת של 
וינה ואוסטריה ומבתי תפילה או תורמים פרטיים. האספנים 
עצמם – מקס ברגר, מרטין שלף ואחרים אשר תרמו את 

האוספים יקרי הערך הללו למוזיאון – מוצגים גם כן. תוכנית 
מחשב חדשנית מספקת שחזור וירטואלי של בתי הכנסת 

שהיו קיימים בווינה עד לשנת 1938. 
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ברוכים הבאים למוזיאון היהודי בוינה, אחד המוזיאונים 
 החשובים ביותר בעיר. בשני אתריו, ב- 

Dorotheergasse וביודנפלאץ, הוא מציע נקודות מבט 
חדשניות ופתוחות לאוספים שלו ותוכנית יחידה במינה 

של תערוכות ואירועים.

וינה והעולם
התערוכות הקבועות והאוספים מתעדים את העבר 

המפואר והעומק של החיים היהודיים בוינה לפני 
השמדתם בשואה. אך הם גם מאפשרים תובנה 

ליהדות בת זמננו, ותרומתה החיונית לחיי העיר וינה 
במהלך העשורים האחרונים. התערוכות הזמניות של 

המוזיאון משלבות היסטוריה יהודית אורבנית עם נושאים 
תרבותיים וחברתיים גלובליים ועם אמנות עכשווית.

מוזיאון בתנועה 
בתערוכות המוצגות בו המוזיאון היהודי בוינה מנסה ליצור 
דיאלוג עם מבקריו. תוכניות התקשורת היצירתיות מיועדות 

לא רק לאנשים צעירים כי אם לכל אחד שמתעניין 
בתרבות ובפוליטיקה ורוצה לגלות דברים נוספים אודות 

ההיסטוריה ומצבם של האנשים השונים שחיים בוינה.

מזוודה השייכת 
לפרידה יעקובוביץ 
אשר הובאה 
מטרזיינשטט לוינה 
על ידי ארתור סטור 
בשנת 1945.
Slg. JMW 

העיר שלנו!
וינה היהודית – מאז ועד היום

התערוכה הקבועה החדשה מתחילה ב-1945 ומתקדמת לוינה היהודית של 
היום. היא מספרת על בנייתה מחדש של הקהילה היהודית, אשר הושמדה 
כמעט לחלוטין, התפתחותה לאורך עשרות שנים והפיכתה לקהילה קטנה, 
מגוונת ודינאמית, למרות חוסר הסיוע מצד הפוליטיקאים האוסטריים לאחר 

המלחמה. זהו סיפור וינאי טיפוסי של הגירה, תחילה ממרכז וממזרח אירופה 
ולאחר מכן ממדינות ברית המועצות לשעבר. זהו גם סיפור על גילוי זהות 

מחדש, המומחש, לדוגמה, על ידי פרשת ולדהים.

 .Waldheim דגם של סוס העץ של
וינה, 1988, בהשאלה
   Republikanischer Club -מ
- Neues Österreich

אירוע צדקה במלון 
הילטון, וינה 1987, 

ארכיון התמונות של 
JMW, Dobronyi
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 תומך סוכה,
וינה 1858 

JMW, Slg. IKG

שחייני הכוח, פריצי לואוי, לוסי גולדנר,והדי 
ביננפלד עם המאמן זיגו ורטהיים
וינה, אחרי 1930
פייר גילדסגיים, אגודת הספורט מכבי, 
מוזיאון ישראל

לאחר סקירת החיים היהודיים כיום, התערוכה ממשיכה בקומה השנייה עם 
ההיסטוריה של יהדות וינה החל מימי הביניים ועד השואה. היא מתבוננת 
ב”סובלנותו” של הקיסר יוזף השני ומציגה את האסטרטגיות היצירתיות 

והאופטימיסטיות של קהילה, אשר רשמית לא התקיימה עד שנת 1852 
ואז הפכה להיות הקהילה השלישית בגודלה באירופה. התערוכה גם 

מציגה כיצד בתחילת המאה ה-20 יהודי וינה – חלקם בעלי שם עולמי גם 
כיום – הרגישו כבר אז את לחץ האנטישמיות האלימה, שנים רבות לפני 

השמדת הקהילה על ידי הנאצים האוסטריים והגרמנים לאחר 1938.
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