בית יד לבנים

המחלקה לספריות

העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה  -אגף התרבות המחלקה לספריות 		
			 סניף חיפה והצפון							 עיריית חיפה

מפגש והרצאה ביום שני ,י”ט בתמוז תשע”ו 25 ,ביולי 2016
המרצה:

גב’ לאה דרור-בטליון
בית הספר המקצועי היהודי “מסדה” בדרמשטדט גרמניה 1947-1948
הנושא :הכל התחיל בשנת  2007בקופסת נעלים ובה תמונות של אבי .התמונות פתחו מחקר מקיף ומתמשך במטרה
לגלות את מקורן והסיפורים החבויים בהן והסתיים בהקמת תערוכה על הממצאים .ההרצאה תציג את בית הספר שהוקם על
ידי אבי ,שמואל מילק בטליון ב ,1947-והיה מראשוני בתי הספר מחוץ למחנות העקורים במרכז העיר דרמשטדט .בית הספר
הוקם למען ניצולי השואה ,במטרה ללמדם מקצועות מתאימים להתחיל חיים חדשים במדינת ישראל העתידה לקום .בהרצאה
נתאר את דרך המחקר שכלל מציאת חומרים הנוגעים לפעילותו וניהולו של בית הספר .נתאר חיפושים מקיפים בארכיונים
בארץ ,בגרמניה ובארה”ב ,חיפושים נרחבים באינטרנט ,חיפושים גנאלוגיים בספריות ובעיתונות מקומית .התכתבויות שונות
בין בית הספר לרשויות מקומיות ,לצבא ולארגונים אחרים שתמכו בו.
שני אתגרים מרכזיים נוספים במחקר היו א .איתור התלמידים מבית הספר ותיעוד סיפוריהם .ב .ארגון וסידור כלל החומר
שנאסף ונחקר לכלל תערוכה מסכמת שהוצגה ומוצגת בארץ ,בגרמניה עם תוכנית נרחבות להצגות נוספות בעולם.
המרצה :לאה דרור-בטליון  M.scנולדה ב 1947-בדרמשטדט גרמניה .עלתה לארץ ב 1969-לאחר שהות של שבע שנים
בארה”ב .סיימה את לימודיה בטכניון בחיפה ב 1973-עם תואר שני במדעי המחשב ועבדה במקצוע עד שנת  .2000מאז ניהלה
במשך  14שנה ,כמנהלת אדמיניסטרטיבית ,את מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו .בתקופה זו
התמחתה באירגון וניהול של סדנאות ,ימי עיון ומיצגים בנושאים שונים .במשך  10השנים האחרונות מבצעת את המחקר על
בית הספר המקצועי בדרמשטדט שהניב הרצאות ותערוכה שכאמור מוצגים בעולם ועוד היד נטויה...

המפגש יתקיים בספריה ע”ש אלעד ריבן בבית יד לבנים,
רח' הירקון  ,48חיפה
סדר היום:
 18:50התכנסות ,הרשמה ,מפגש חברים ,דיווח “חוויות גנאלוגיות” ומן הקורה בסניף
 19:15הרצאתה של הגב’ לאה דרור-בטליון
 20:40שאלות ושיחה
 21:00סיום

 הכניסה לחברי העמותה ללא תשלום  לאורחים  -דמי כניסה ₪ 25
הספרייה נגישה לנכים.
למידע :צבי שטראוכר (טל)8383230 .
אתר העמותהwww.isragen.org.il :

נעמי אלעד ()04-8370306

דוא”ל העמותהinfo@isragen.org.il :

אתר המחלקה לספריות

/http://haifa.libraries.co.il

