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תיאור כללי
העמותה למורשת יהדות גליציה ובוקובינההינה עמותה ללא מטרות רווח העוסקת בתיעוד ושימור ההיסטוריה והמורשת
התרבותית העשירה של הקהילות היהודיות של גליציה ובוקובינה ובהפצת חומר חינוכי אודותן.
גליציה ובוקובינה היו מרכזים יהודיים חשובים עם מאפיינים תרבותיים ייחודיים וחיים רוחניים ואינטלקטואליים תוססים כבר
מהמאה ה 13-אשר היוו בית למעל מיליון יהודים .באזורים אלו צמחו הוגי דעות ,רבנים ,סופרים ,אומנים ופעילי ציבור אשר
יצרו טקסטים משמעותיים והקימו מוסדות בעלי השפעה נרחבת וארוכת טווח על העולם היהודי .תלמידי החכמים
והאינטלקטואלים היהודיים בגליציה ובוקובינה היו ידועים בגישתם הפתוחה והסובלנית כלפי המודרניות ,בעודם שומרים על
המסורת הלמדנית היהודית.
העולם היהודי המשגשג נמחק בשואה .הישגיו התרבותיים יוצאי הדופן אינם ידועים במלואן היום :הם תועדו במידה שאינה
מספקת ולא נחקרו כראוי על ידי חוקרים אקדמיים.
העמותה למורשת יהדות גליציה ובוקובינה שואפת בעבודתה לקדם תיעוד ,מחקר אקדמי והפצת מידע אודות המורשת
היהודית של גליציה ובוקובינה .כעת אנו ממוקדים בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

תמיכה במרכזים אקדמיים להוראה ולמחקר של ההיסטוריה והמורשת של גליציה ובוקובינה.
פיתוח מאגרי ידע חינמיים המציגים את המורשת ההיסטורית ,התרבותית והרבנית של קהילות יהודיות
מגליציה ובוקובינה.
עבודת שטח שנתית של משלחות המתעדות את השרידים הפיסיים של החיים היהודיים בגליציה ובוקובינה.
הענקת מלגות לסטודנטים בתארים מתקדמים העוסקים במחקר בנושאים רלוונטיים.

הארגון שהחל את הפעילות בתחום המחקר של העמותה ,המכון להנצחת יהדות גליציה ,נוסד בשנת  1987על ידי רבי
מאיר וונדר אשר הקדיש עשורים רבים לחיבור שבעת הכרכים של האנציקלופדיה לחכמי גליציה .בשנת  2008נוסדה 'קרן
לודמר' אשר החלה לעבוד בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטאות נוספות בישראל ומחוצה לה
במטרה להחיות את המורשת הייחודית של יהדות גליציה ובוקובינה כחלק חיוני מהבנת ההיסטוריה היהודית בעת המודרנית,
והחייאת הזיכרון של הקהילות הללו שנספו .בשנת ' ,2011קרן לודמר' והמכון להנצחת יהדות גליציה חברו יחד והפכו
ל'עמותת יהדות גליציה ובוקובינה'.
בתחילה מיקדנו את המחקר שלנו במסמכים ארכיוניים ועדויות המתארים את החיים היהודיים בגליציה .התחלנו גם לתעד
את השרידים הפיסיים של הקהילות -מבנים קהילתיים ,בתי קברות ,בתי כנסת ומבנים נוספים .עד כה שלחנו אחת עשרה
משלחות של חוקרים וסטודנטים מישראל ומחו"ל לבחון ולתעד אתרים בערים רבות בגליציה ובוקובינה שבהן התקיימו
קהילות יהודיות גדולות )ראה עודכאן...).
על מנת לקדם את המחקר האקדמי אודות יהדות גליציה ובוקובינה העמותה ייסדה שלושה מרכזים חינוכיים ואקדמיים,
באוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטת תל אביב ובמכללת הרצוג.
מסיבות רבות יהדות גליציה ובוקובינה נחקרה פחות בהשוואה לקהילות באזורים אחרים במזרח אירופה .בעקבות כך
העמותה שלנו מציעה מלגות לדוקטורנטים וחוקרים בפוסט דוקטורט מישראל ומחוצה לה עבור מחקרים הקשורים
בהיסטוריה היהודית של האזורים הללו  .אנו רואים חשיבות גדולה בהענקת המלגות ומבקשים לבסס תפקיד מרכזי עבור
האקדמיה הישראלית בחקירת קהילות אלו )ראו עוד על המלגותבישראלו באוקראינה)
אתר זה הוקם כחלק ממטרתנו לייסד מאגר מידע מקיף של מקורות ראשוניים הנוגעים לקהילות היהודיות של גליציה
ובוקובינה .מאגר המידע עומד בסטנדרטים אקדמיים מחמירים תוך שהוא משרת את הציבור הרחב בגישה מקוונת למגוון
רחב של חומרים תרבותיים והיסטוריים בפורמט נגיש .אנו פועלים למען העברת המורשת והזיכרון של התרבות היהודית
העשירה ששגשגה בגליציה ובוקובינה לדורות העתידיים בישראל ובעולם.
לבסוף ,דרך מאמצי המחקר והפצת תכני החינוך שלה ,העמותה משמרת את המורשת הרוחנית של יהדות גליציה ובוקובינה
עבור הדורות הבאים ובכך מחברת אליה צאצאים של קהילות אלו בחיפוש אחר שורשיהם התרבותיים וההיסטוריים.
אם ברשותכם חומרים היסטוריים מכל סוג שהוא הקשורים ליהדות גליציה ובוקובינה וברצונכם לשתף אותם עמנו אנאצרו
עמנו קשר .תרומתכם זו תהיה מוערכת מאד על ידינו ותסייע לנו להרחיב את תחומי הפעילות שלנו ולקדם את המחקר
אודות יהדות גליציה ובוקובינה.
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