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My Family Story

Throughout the Jewish world, students research and write their
roots and heritage stories. This marks a milestone moment in the
lives of young Jewish students in Israel and around the world when
they are challenged for the first time to find their own personal and
unique story that emphasizes their Jewish identity. My Family Story
program, led by The International School for Jewish Peoplehood
Studies at Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People,
invites young adults to submit an artistic display, based on their roots
research, to the International Competition in memory of Manuel
Hirsch Grosskopf. This magical mix of displays, each representing a
unique geographical region, reveals a meaningful encounter between
the participants and their families. We can also easily find familiar
common ground between the diverse art installations.

The exhibitors express their ideas, creativity and artistic skills to
emphasize family values that are most important to them. Each
display artistically expresses one or more Jewish peoplehood core
concepts: historical memory, Jewish values, Israel, Hebrew and
Jewish languages, Jewish culture or a Jewish way of life.

This year, we celebrate the program’s 21st anniversary. Hundreds
of displays were submitted to the international competition from
all corners of the Jewish world: Latin America, North America, the
FSU, Europe, Australia, South Africa and Israel. The exceptional
displays presented here in this special exhibition, are a tribute to
the young participants, their families, and their Jewish schools and
institutions which have profoundly invested in the research and
study of individual family stories as well as in the broader story of
the Jewish people.
So what’s your story?

סיפור משפחתי

 עבודת. כותבים בני ובנות נוער עבודות שורשים,בכל רחבי העולם
, בו לראשונה,שורשים מהווה ציון דרך בחיי התלמידים בישראל ובעולם
הם נדרשים לברר לעצמם את הסיפורים הייחודיים המרכיבים את זהותם
הספר ללימודי העם- בהובלת בית, תכנית סיפור משפחתי.היהודית
 מזמינה את בני הנוער להציג בעבודת השורשים,היהודי בבית התפוצות
 באמצעות התחרות “מוצגים,אירועים משמעותיים בתולדות המשפחה
 המגוון המדהים של המוצגים. ע”ש מנואל הירש גרוסקופף,”מספרים
 מוצגים כאן כחלק, שנוצרו כל אחד במרחב גיאוגרפי ייחודי,המספרים
 נוכל בקלות למצוא, על כן.ממפגש אמיתי בין בני הנוער ומשפחותיהם
.קווי דמיון ומכנים משותפים ביניהם

, הביאו המשתתפים לידי ביטוי את הרעיונות,בתערוכה שלפניכם
 תוך הדגשת,היצירתיות והכישורים האמנותיים שלהם במוצגים שיצרו
 נמצא ביטוי, בכל מוצג.ערכים והיבטים משפחתיים החשובים להם
 זיכרון:אמנותי לאחד או יותר מעמודי התווך של העמיות היהודית
 שפה עברית ולשונות, זיקה רבת פנים לישראל, ערכים יהודיים,היסטורי
. ואורח החיים היהודי, עולם היצירה היהודי,יהודיים
 מאות מוצגים התחרו בתחרות. שנות פעילות21 השנה חוגגת התכנית
 אמריקה, אמריקה הלטינית: מכל קצוי העולם היהודי,הבינלאומית
 דרום אפריקה, אוסטרליה, אירופה,) חמ”ע (בריה”מ לשעבר,הצפונית
 כהוקרה, העבודות המצטיינות מוצגות כאן בתערוכה מיוחדת.וישראל
-  המוזיאונים והמוסדות הקהילתיים, בתי הספר, משפחותיהם,לבני הנוער
.שהשקיעו רבות בחקר ובלימוד סיפורי המשפחה וסיפורו של העם היהודי

?ומה הסיפור שלכם

עבודות זוכות
WINNING DISPLAYS

 ישראל, תל אביב, חט”ב אורנים אליאנס כי”ח- מיקה גורן
Mika Goren - Oranim Alliance Middle School, Tel Aviv, Israel

סודות מדינה

בתוך מזוודה קטנה וישנה מקופלות בתפזורת חמש מאות ושש פתקאות
 בפתקאות אלה רשמו בני משפחתה של מיקה.נייר בגוונים כחול ולבן
 סודות ואירועים מתולדות, רגשות, סיפורים, חוויות,בכתב ידם זיכרונות
 האירועים האישיים והמשפחתיים שלובים בתולדות.המשפחה לדורותיה
 “לעיתים אני: מיקה כותבת.מדינת ישראל ובסיפורו של העם היהודי
חשה קנאה בסבא ובסבתא שהייתה להם הזכות להשתתף בתהליכים
 מיצג זה הינו פסיפס המתפרס.”ההיסטוריים ובנס הקמתה של המדינה
על פני מאה וחמישים שנה ומשקף תהליכים אישיים וקולקטבייים של
.העם והחברה הישראלית

State Secrets

A small old suitcase contains an assortment of 506 blue
and white paper slips, on which Mika’s relatives wrote their
memories, experiences, stories and secrets about their family
history. The personal and family events and the history of
the state of Israel and the Jewish people are intertwined.
Mika writes: “I sometimes feel jealous of my grandparents
who were able to take part in history and witness the miracle
of the establishment of the State of Israel.” This display is
a mosaic encompassing 150 years. It reflects personal and
collective journeys of the Jewish people that highlights Israeli
society.
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 ישראל, גדרה, תיכון דרכא ע”ש בגין- טופז ידוב
Topaz Yidov - Begin High School, Gedera, Israel

החיים כסרט

 היה מקרין סרטים הן בצעירותו, בנימין אהרונוביץ,רבא של טופז-סבא
 מקרנת קולנוע שממנה יוצא סרט צילום המשלב.והן בשנותיו המאוחרות
 מייצגת את סיפור חייו הפרטי,תמונות מחייו שעוצבו ככרזות לסרטים
 העלייה, החיים בתפוצות: בעלת סוף טוב,העלילה מותחת ודרמטית
 זהו גם סיפורו של העם,וסיפור ההתישבות בארץ ועד לחיי הקהילה כיום
 סבו של אבי היה מקרין סרטים כבר בצעירותו בליטא והכרזות.היהודי
, תפקידו כמקרין סרטים ברכבות:מספרות על אירועים מרכזיים בחייו
 גם בשנותיו המאחרות חזר להקרין. עלייתו לישראל ועוד,בריחתו מליטא
. אהבת הסרטים עברה גם לדורות הבאים.סרטים במושבי גוש תל מונד

A life in Film

Topaz’s great-grandfather Binyamin Aharonovich worked in
film throughout his life. The movie projector presents a film
combining scenes from his life, designed as movie posters.
His life is portrayed as a dramatic and suspenseful plot, that
culminates in a Hollywood ending: life in foreign countries,
aliya, to today’s community life. It is also the story of the
Jewish people. His great-grandfather started working with
film screening in Lithuania, and the reels convey the main
events in his life: his work in film is captured aboard trains,
his escape from Lithuania, his immigration to Israel, and
more. Later, he worked in film in the Tel Mond area. He
passed on his love of cinema to his offspring.
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 ישראל, קיבוץ שפיים, בית החינוך המשותף חוף השרון- רועי אליאסף
Roi Eliasaf - Hof Hasharon Joint Education Institution, Kibbutz Shefayim, Israel

הארמון

 על1908 המוצג הוא העתק מדויק של “הארמון של המשיח” שנבנה בשנת
. בשכונת הבוכרים בירושלים, אלישע יהודיוף,ידי סבא של סבא של רועי
 התמונות על החלונות.מקור ההשראה למוצג הוא הסיפורים שסבו סיפר לו
”מספרות על אירועים משפחתיים והיסטוריים שהתרחשו ב”ארמון
 הגג הבנוי כפירמידה היה,השזורים זה בזה כתולדות המשפחה והעם
 אלישע ומלכה, ובעלי הבית,נפתח בחג הסוכות ועליו היו מניחים סכך
 מוצגים עומדים ליד דלת פתוחה כסמל לכך שביתם היה פתוח,יהודיוף
.תמיד לכל
הדרך הארוכה שעשו בני המשפחת מבוכרה ועד לירושלים מוצגת
 חברתיים וערכיים,באמצעות שקפים עגולים כמודל למעגלים הרגשיים
 העיגולים מסמלים גם את מעגל החיים ששורשיו.שהקיפו אותם במסעם
.מתחילים בבוכרה וממשיכים עד היום בישראל

The Palace

Roi’s display exemplifies the “Messiah Palace” built in
Jerusalem in 1908 by Elisha Yehudayoff, his great-greatgrandfather. The stories Roi heard from his grandfather
inspired his artistic creation. The pictures in the windows
refer to family and historical events that took place at the
“Palace,” and are intertwined. The pyramid-shaped roof
was left open during Sukkot, and the palace would function
as a tabernacle, where the landlords, Elisha and Malka
Yehudayoff, would welcome the guests to their open house.
The round, translucent slides symbolize the long road the
family travelled from Bukhara (Uzbekistan) to Jerusalem.
The lit circles stand for the emotional, social and moral
circles that accompanied them on their voyage. The round
shape symbolizes the cycle of life-beginning in Bukhara and
continuing today in Israel.
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 ישראל, הרצליה,הספר סמדר- בית- תמרי נגאר
Tamari Nagar - Smadar School, Herzliya, Israel

עץ ארוחה משפחתי

המיצג בנוי מכלי אוכל העשויים עץ ונוצרת הקבלה לאילן היוחסין
 “כאשר ביקרתי במוזיאון לאומנות מודרנית: תמרי מספרת.המשפחתי
 התרשמתי ממיצג אחד במיוחד של ערימת צלחות העשויות,בניו יורק
.” מיצג זה נתן לי השראה לבנות מודל מוקטן.פורצלן
 כאשר הבסיס של העץ רחב,תמונות משפחתיות מודבקות על הקערות
 בסדר עולה מגיעים לצמרת,ומציג את בני המשפחה המבוגרים יותר
 כלי האוכל מאפיינים את האהבה של המשפחה.ובה מוצג הדור הצעיר
 מפגישות ומאחדות בין בני,לבישול ולארוחות משפחתיות אשר מקשרות
. ספר מתכונים משפחתי מלווה את עץ הארוחה.המשפחה ובין הדורות

Family Meal Tree

The display, consisting of wooden kitchen utensils, is a
tribute to Tamari’s family tree. Tamari says: “When I visited
the Museum of Modern Art in New York, I was impressed by
one in particular: a stack of porcelain dishes. It inspired me to
build a smaller model.”
The bowls present family pictures, and the broad wooden
foundation represents the older members, while the upper
levels, the younger generation. The utensils symbolize the
family’s love for food and shared meals, a tradition that
continued over generations. Next to the tree is a family
recipe book.
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 ישראל, רחובות, דה שליט. חט”ב א- אופק יהושע
Ofek Yehoshua - De Shalit Middle School, Rehovot, Israel

עץ התמר ומשפחתי

 ראשו נוגע.” “התמר ראשו באש ורגליו במים:פתגם עיראקי אומר
 ציטוט זה ממחיש את סיפורו. במציאות- בשמש אך רגליו נטועות במים
 סבו אריה וסבתו איבון עלו. שמוצאה מעיראק,המשפחתי של אופק
 כאשר שוחח עימם.” במסגרת מבצע “’עזרא ונחמיה1951 לישראל בשנת
על חיי המשפחה בעיראק חזר חשיבותו של התמר בחייהם בפרט ובחיי
 כמרכיב מרכזי בחיי המשפחה מופיע התמר. אז והיום,הקהילה בכלל
, דרך עץ התמר. בשמחות וכפרי מנחם בזמנים עצובים,בחגים ומועדים
 גם, ודרכם, המוצג מאפשר הצצה לחיי המשפחה והקהילה,ענפיו ופריו
.לסיפורו של העם היהודי כולו

Palm and Family Tree

The story of Ofek’s family, of Iraqi descent, embodies the
proverb: “The Palm tree’s head is on fire, and feet are in
water” (Iraqi proverb). Its top reaches the sky, but its shaft
is rooted in reality. His grandfather Aryeh and grandmother
Yvonne were airlifted to Israel in 1951 on “Operation Ezra and
Nehemia”, with thousands of Iraqi Jews. Conversations and
stories about family life in Iraq, often featured dates. They
were eaten on holidays, on family celebrations and during
tough times. The palm tree, its branches and fruits, offer a
glimpse into family and community life and, generally, into
the life of the entire Jewish people.
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 ישראל, קרית שמונה, תיכון דרכא ע”ש דנציגר- אנג’לה נהרא
Angela Nahra - Danciger-Darka High School, Kiryat Shmona, Israel

ממלחמת לבנון ועד ההגעה לארץ

.מוצא משפחתה של אנג’לה הוא מהכפר קליעה בדרום לבנון
 גדר,בעבודתה מציגה אנג’לה דגם המתאר את ה”גדר הטובה” במטולה
 לקבל סיוע,דרכה נכנסו תושבי הכפר מדרום לבנון לישראל כדי לעבוד
. וכן מתוארים האתרים המרכזיים באזור,צבאי ורפואי ועוד
 נישאו כאן,עם יציאת צה”ל מדרום לבנון עברו הוריה לחיות בישראל
 “הקשר שיש לי עם מדינת ישראל וקריית שמונה הוא.והקימו משפחה
.”קשר רציף ואני מרגישה חלק מעם ישראל שחי פה

From the Lebanon War to Israel

Angela’s family is originally from the village of Qlaya in
southern Lebanon.
The display contains a model of the “Good Fence” outside
nearby Metula, through which the villagers travelled to Israel
for work, military and medical assistance, and for visiting
numerous sites in the area.
After Israel’s withdrawal from Lebanon, her parents moved
to Israel, where they married and started a family. “My
attachment to the State of Israel and Kiryat Shmona is strong
and steady, and I feel a part of the Israeli people living here.”
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 ישראל, קריית שמונה, תיכון דרכא ע”ש דנציגר- אבישג אלפסי
Avishag Alfasi - Danciger-Darka High School, Kiryat Shmona, Isreal

החסידה

 “החסידה הלבנה:אבישג עקבה אחרי חסידות מילדותה וכך היא אומרת
 כל ילד לומד לזהות את העוף.היא אולי הציפור האהובה והמוכרת לרובנו
.” אויר ואפילו תינוקות, שפע,הגדול בצבעי שחור לבן המביא עמו מזל
 המסמל את,במיצג בחרה לתאר קבוצת חסידות השומרות על קן הביצים
 בקן ישנן שש ביצים הנושאות את שמות.משפחתה המאוחדת והמלוכדת
, חסידה נוספת מחזיקה תינוק המסמל את הטוב.בני המשפחה הגרעינית
, המרכיבות את העבודה, חתיכות העץ והעפר.החיובי והתרומה לעולם
’ “וייצר ה, אשר כולנו צאצאיו,מסמלות את בריאתו של האדם הראשון
 המוצג מכיל מימדים.)’ ז,’אלוהים את האדם עפר מן האדמה” (בראשית ב
. טבע וערכים הבאים לידי ביטוי במשפחתה של אבישג,של יצירה

The Stork

Avishag has been interested in storks since childhood. She
says: “The white stork is perhaps the bird best-known to us.
Even young children can recognize the black and white bird,
bringing luck, bounty, air and even babies.”
The display depicts a flock of storks protecting their eggs,
symbolizing her close-knit family. The nest holds six eggs,
each bearing the name of a member of her nuclear family.
Another stork holds a baby, symbolizing the good in the
world and positive contributions. The soil and pieces of wood
symbolize the creation of Man, from whom we all hail. “And
G-d formed man from the dust of the ground” (Genesis 2:7).
The artistic project conveys elements of creation, nature and
morality, all key principles in Avishag’s family.
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 ישראל, כרכור-  פרדס חנה, אולפנת אלישבע- טליה ברדה
Talya Barda - Ulpenat Elisheva, Pardes Hanna - Karkur, Israel

מהמחצבה ועד לשמלה

 סיפור של עלייה:המוצג מספר את סיפור סביה של טליה מצד אימה
 לאחר. ערכים ומורשת אשר משתקפים בדורות הבאים,וקליטה בארץ
 סבא יעקב החל לעבוד במחצבת בנימינה וסבתא אינס,עלייתם מתורכיה
 סלע גדול.הייתה תופרת בגדים לכל שכניה ומכריה במעברה ללא עלות
 ומעליו קולב ובגדים תלויים,העשוי קלקר מסמל את העבודה הקשה
 הסיפור האישי והמשפחתי של טליה וסביה.מייצגים את העיסוק בתפירה
הינו דוגמא אחת מיני רבות למגוון ולייחודיות בסיפורו של העם היהודי
.בכלל ובחברה הישראלית בפרט

From the Quarry to the Dress

The display tells the story of Talya’s maternal grandfather
that encompasses aliya, morality and tradition, through the
generations. After immigrating to Israel from Turkey, her
grandfather Yaacov worked at the Binyamina Quarry while
her grandmother Inès knitted dresses, free of charge, for her
neighbors and friends at the transit camp.
A big styrofoam rock symbolizes hard labor, and the hanger
above symbolizes knitting. The story of Talya and her
grandparents is one of numerous experiences in the history
of the Jewish people and Israeli society.
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 ישראל, חדרה,הספר ארלוזורוב- בית- נעם נתן
Noam Natan - Arlosoroff School, Hadera, Israel

 עיראק- “ליל סדר” בכפר חלבג’ה

” כך מצטטת נעם את סבה שנהג לספר לה...“פסח היה החג שאיחד אותנו
 סבא סיפר על הקרבה בין בני המשפחה ועל מסורת.על אהבתו לחג הפסח
ומנהגים ייחודיים לליל הסדר מעיראק הממשיכים עם המשפחה עד
 “ליל הסדר הראשון: את ההשראה ליצירתה קיבלה נעם מהיצירה.היום
 כאשר במרכז היצירה ניצב שולחן,בירושלים” של הצייר ראובן רובין
 השולחן והכיסאות, הדמויות עשויות פלסטלינה.הסדר וסביבו המסובין
 באופן זה ערכים משפחתיים ומנהגיים.עשויים מחומרים ממוחזרים
.ייחודיים משתקפים בעבודתה של נעם

“Passover Seder” in Halabja, Iraq

“Passover was the holiday that brought us together…” Noam
quotes her grandfather, who often shared his love for the
holiday. Grandfather told stories about the close connections
between the family members, and how they preserved the
special Iraqi customs and traditions to this day. Noam was
inspired by Reuven Rubin’s painting “First Passover Seder in
Jerusalem,” where a Seder table at the center, is surrounded
by the diners. The figurines are made of playdough, and the
table and chairs of recycled paper. Noam’s display conveys
her family’s values and customs.
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 ישראל, קיבוץ שפיים, בית החינוך המשותף חוף השרון- סאם מטקלף
Sam Metcalf - Hof Hasharon Joint Education Institution, Kibbutz Shefayim, Israel

כאן התחילה השואה בשבילי

 כשסוף סוף, אך בגיל שבע,סבא יוסף שגיא חלם בילדותו על קורקינט
. הקורקינט נחטף ממנו באכזריות על ידי גרמנים ברחוב,זכה לקבלו
, “כשחשבתי על הצעצועים הרבים שהיו לי:וכך מספרת נכדתו סאם
 לכן הקורקינט.החלטתי לספר את הסיפור המשפחתי שלי דרך האירוע הזה
.” “החזרתי” אותו באופן סמלי לסבא.הוא החלק המרכזי במוצג
 אך לא שכח,סבה של סאם שרד את השואה וניצל על ידי אנשים טובים
 על הקורקינט מודבקות תמונות המספרות את.מעולם את עומק העלבון
 בתמונות אף מתואר האירוע המרגש.קורותיו של סבה במהלך המלחמה
 טקס שהתקיים באיטליה,שבו הוענק אות חסיד אומות העולם למציליו
 המוצג מיצג סיפור אישי וייחודי אך השזור.בו כל בני המשפחה השתתפו
.בסיפורו של העם היהודי כולו

This Is Where the Holocaust Began

Grandfather Yosef Sagie dreamt of riding a scooter, but
when he finally received one at the age of 7, it was snatched
by German kids on the street.
His granddaughter Sam says: “When I thought about the
many toys I had growing up, I decided to tell my grandfather’s
story. That’s why the scooter is the centerpiece of the
display. I returned it, symbolically, to Grandpa.” Sam’s
grandfather survived the Holocaust thanks to the kindness
of strangers, but never forgot the humiliation. The scooter
features pictures telling his experiences from the war,
including the ceremony awarding a Righteous Gentile citation
to the people who saved him, which took place in Italy with
the entire family present. The story is unique and personal,
but is inextricably tied to the history of the Jewish people.
13

 ישראל, רמלה, חט”ב עידנים- שלומי בואהרון
Shlomi Boaron - Idanim Middle School, Ramle, Israel

ההפלגה לבית

דגם הספינה ממחיש את הערגה לארץ ואת הגשמת החלום והעלייה עם
. אותה מייצגת מגילת העצמאות,הקמת מדינת ישראל
:זוהי ספינה שבה עלו לארץ בני משפחתו של שלומי ממרוקו ומלוב
 בחלון הספינה.מוצאה של האם ממרוקו ומוצאו של האב הוא מלוב
 שעלו לארץ עם הקמת המדינה, סבתא וסבא,מופיעים שני אנשים
 בקומה התחתונה של הספינה מופיע דור.ומניפים את מגילת העצמאות
 הציונות והמסורות שממשיכים ללוות את, המסמל את הערכים,ההמשך
.בני המשפחה עד היום

Sailing Home

The ship model represents the longing for the Jewish
homeland, Israel, and the realization of the dream to make
aliya and to establish a Jewish state.
Shlomi’s family came to Israel aboard a ship - his mother’s
side from Morocco and his father’s from Libya. The two
people in the window are grandpa and grandma, who
made aliya after the establishment of the State, holding
the Declaration of Independence. At the lower level is the
younger generation, symbolizing principles, Zionism and
traditions that still feature in the family today.
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 ישראל, קיבוץ דפנה,הספר הר וגיא- בית- מור כחלון
Mor Kahlon - Har Vagai, Kibbutz Dafna, Israel

רבדים של דורות

 “כאשר עלתה לארץ לא היו בידיה:מור מספרת על סבתה מצד אימה
 לכן אין.פרטים או תמונות מעיראק ולמעשה אין לה תיעוד על ילדותה
.”בעבודה תמונות של הוריה
.בעבודתה מציגה מור את סיפור המשפחה ארבעה דורות לאחור
 הספר עשוי שכבות כאשר.המוצג הוא ספר גדול ופתוח ובו עץ המשפחה
 הדורות הקודמים:בשקעים מוצגות תמונות בני המשפחה לפי סדר הדורות
 האבנים.מוצגים בשקעים העמוקים יותר וכך נוצרים רבדים של דורות
 הווה ועתיד מקבלים ביטוי, עבר. את הסבים הקבורים בישראל,מסמלות
.ויזואלי
הצגת הסיפור המשפחתי דרך ספר מאפשרת את המשך כתיבתו והוספת
.קומות בעתיד של דור ההמשך

Layers of Generations

Mor says: “When my maternal grandmother came to Israel, it
was without documents or pictures from Iraq, and essentially
with no documentation of her childhood. That’s why there
are no pictures of her parents.”
The display tells the story of the last four generations
of Mor’s family. It is a big book, holding the family tree
inside. The book has many layers, with pictures of the
older generations featured in the deeper ones. The stones
symbolize the graves in which the older family members are
buried. Past, present and future all visually expressed.
Portraying the family story, symbolized by a book, allows it
to continue to be written in future generations.
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 ישראל, באר יעקב,הספר ע”ש אילן רמון- בית- מזל גבריה
Mazal Gavria - Ilan Ramon School, Be’er Ya’akov, Israel

הרוקחת

 כשהייתה בת שמונה עשרה.הספר-“סבתי מעולם לא הלכה לבית
החלה לעזור להוריה בהכנת תרופות מצמחים ומתבלינים שהיו נפוצים
 כך מספרת מזל על סבתה.”באתיופיה ושימשו לריפוי מחלות וכאבים
, למרבה הצער.שריפאה חולים רבים מתרופות שהכינה ורקחה בעצמה
.לא זכתה סבתה לעלות לישראל
מזל בחרה להנציח את דמותה בדיוקן העשוי כולו מתבלינים שהיו נפוצים
 האבנים שעל מצחה. סוכר וקפה, פלפל שחור, מלח, כורכום:באתיופיה
 מספרת מזל את, דרך הדיוקן, כך.הן אבנים בהן השתמשה סבתא לריפוי
. המשפחתי ואת סיפורה האישי,הסיפור הקהילתי

תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

The Pharmacist

“My grandmother never went to school. When she was 18
she started helping her parents prepare medicines from local
herbs and spices to cure diseases and relieve pains,” Mazal
says of her grandmother who helped many people in Ethiopia.
Sadly, she was never able to come to Israel. Mazal chose to
memorialize her by creating a figurine entirely of Ethiopiangrown spices: Turmeric, salt, black pepper, sugar and coffee.
The stones on her forehead allude to those she used to treat
people. Mazal’s grandmother’s portrait tells her personal
story, as well as that of her family and community.
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 ישראל, ירושלים, אורט רמות תעופה וחלל- תמיר זקן ושגיב דהאן
Tamir Zaken and Sagiv Dahan - Ort Ramot Space & Aviation, Jerusalem, Israel
תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

 מכונת המסטיקים של סבא מוטי- מסעדת אמי

“ראיתם פעם מסעדה שיש בה אוצר? ועוד איזה אוצר? אוצר של
!מסטיקים
 בדברים אלו בחר.”רבא שלי-אני זכיתי במכונת המסטיקים של סבא
.”תמיר לפתוח את הסיפור על מסעדת “אמי
רבא-תמיר וחברו שגיב יצרו דגם המשחזר את המסעדה שפתח סבא
 מכונת המסטיקים שהוצבה במסעדה הייתה מוקד.שלו לפני שישים שנה
. ובמיוחד לילדים,משיכה לכולם

Emi Restaurant - Grandpa Motti’s Gum Machine

“Have you ever seen a restaurant holding a treasure? And not
just a treasure - a trove of chewing gum!
I won my great-grandfather’s gum machine,” says Tamir
about the Emi Restaurant.
Together with his good friend Sagiv, they created a model
replica of the restaurant his great-grandfather founded 60
years ago. The gum machine was a huge attraction at the
restaurant, especially for children.
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 ישראל, נתניה, חט”ב ע”ש מרים ילן שטקליס- ניקול רוזנבליט
Nicole Rosenblit - Miriam Yalan - Shteklis Middle School, Netanya, Israel

שכונה יהודית ברוסיה

:במסגרת עבודת השורשים התבוננה ניקול באלבום המשפחתי והיא אומרת
“מצאתי תמונה שבה צולמו הוריי בשכונה היהודית כשהם בני שתים
 מובן שלאחר מכן. ומשם הגיעה כל ההשראה ליצירת העבודה,עשרה
.”הוריי סיפרו לי כיצד התנהלו החיים בשכונה היהודית ברוסיה
ניקול מציגה בעבודתה את מה ששמעה על המגורים הנפרדים ליהודים
 בכל קומות הבית מוצגות תמונות של בני.ועל האנטישמיות שסבבה אותם
, מהמבוגרים בקומה התחתונה ועד לצעירים בקומה העליונה:המשפחה
.כאשר גם בחצר ייצוג לכל הגילאים
בחצר הבית מתנוסס דגל ישראל המסמל את הגשמת החלום וחלק בלתי
 הכמיהה לציון והעלייה של בני:נפרד מהסיפור המשפחתי של ניקול
.המשפחה לארץ

תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

A Jewish Neighborhood in Russia

While researching her family history, Nicole checked her
family albums. She says: “I found a picture of my parents
taken in a Jewish neighborhood in Russia when they were
12 years old. I was inspired to create this display, based on
my parents’ stories they shared about their life in a Jewish
district in Russia.”
Nicole expresses the feeling of living separately from nonJews amid anti-Semitism. Every floor of the house features
pictures of her family members: from the adults on the lower
floors to the younger ones on the top, while all ages are
represented in the garden.
Also in the garden is a flag of Israel, symbolizing the
realization of their dream. It is an inseparable part of Nicole’s
story: The longing for Zion and the act of aliya.
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 קוסטה ריקה, סן חוזה, מכון ד”ר חיים ויצמן- דנה דווידוביץ
Dana Davidovich - Dr. Chaim Weizmann Instituto, San Jose, Costa Rica
המתכון המושלם

 האהבה הגדולה אליו והרגעים המשותפים סביב השולחן הם,המטבח
 המוצג מדגיש את.התערובת המתארת הכי טוב את משפחתה של דנה
 הרגשות וההתרגשות סביב, המתכונים ובעיקר הזכרונות,המטבח
. אשר הצליחו לאחד בין הדורות,השולחן המשפחתי
 קרעפלעך וניחוח חלה בערב שבת הם רק חלק, קניידלעך,“גפילטע פיש
 המסורות והמנהגים המשפחתיים אשר, הזכרונות, הטעמים,מהריחות
.מסמנים את דרכי בחיים” אומרת דנה
)בזמן המלחמה כשסבתה היתה בת ארבע עשרה (גילה של דנה כיום
 בעזרת יכולות.היא הצליחה לשרוד בזכות סיר הבישול שהיה לה כעוגן
. בישלה עבורם וכך ניצלה, היא הצטרפה לקבוצת פרטיזנים,הבישול שלה
 מדמה את סט כלי האוכל הראשון שלה שהועבר, שהוא לכבודה,מיצג זה
בירושה לאמה של דנה ומשקף לא רק את המורשת הקולינרית שלה אלא
.גם את היותה עמוד תווך משפחתי של אהבה ומסורת
העם היהודי הוא כמו מתכון אחד גדול שמערבב בתוכו תרבויות וזהויות
. מסורות ועדות,שונות שיחד יוצרות מתכון מושלם של מנהגים

The Perfect Recipe

The great love for the kitchen, and the family moments
around the table are a perfect testament to Dana’s family.
The display highlights the kitchen, the recipes and mainly the
memories, feelings and excitement around the family table
that unite the generations.
“Gefilte fish, Kneidlach, Kreplach and the smell of challah
on Shabbat night are only a handful of the smells, tastes,
memories, traditions and customs that have guided my life,”
says Dana.
When Dana’s grandmother was the same age of fourteen,
as Dana is today, she survived the war thanks to her cooking
pot. As a result of to her cooking skills, she was recruited as
a cook by a group of partisans.
This display is a tribute to her. It contains a replica of her first
set of silverware, passed on to Dana’s mother symbolizing
the family’s culinary heritage and her being a bulwark of love
and tradition. The Jewish people are one big recipe, mixing
cultures and identities to create a perfect combination of
customs and traditions.
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 מקסיקו, בית ספר העברי תרבות- נטלי בחה גרינשפון
Natalie Beja Greenspun - Tarbut Hebrew School, Mexico

סבתא סורגת

הבובה הסרוגה משקפת את הרעיון כי ההיסטוריה האישית שלי נרקמת עם
 הבובה מייצגת את סבתותייה של נטלי. ועודנה ממשיכה להירקם,הזמן
 והשמיכה מייצגת את ההיסטוריה המשפחתית הפרטית,משני הצדדים
שלה הנרקמת במשך השנים וקשורה קשר הדוק לסיפורן של קהילות
 הסבתות במשפחתה.יהודיות בעולם ושזורה בסיפורו של העם היהודי
 הן מעבירות את,של נטלי הן עמודי התווך המרכזיים והחשובים במשפחה
 והן גם אלה שדואגות לשמור,המסורת המשפחתית והמנהגים המיוחדים
.על התא המשפחתי קרוב ומאוחד

Grandmother’s Knitting

The knit doll reflects the notion that Natalie’s personal
history is woven in time, and still in the process of creation.
The doll exemplifies Natalie’s grandmothers on both sides,
and the blanket represents their family history, being knit
through the years, in parallel to other Jewish communities
around the world. Natalie’s grandmothers are the pillars of
the family, passing on family tradition and unique customs
which keep the family close-knit and united.
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 מקסיקו, מגן דוד- אדלה כנן מסרי
Adela Kanan Masri - Maguen David School, Mexico

ההיסטוריה של שמלות הכלה

 בני משפחתה של אדל עסקו בייצור ומכירה של שמלות,במשך דורות
. רק טבעי עבורה היה להציג את הסיפור המשפחתי דרך שמלות כלה.כלה
כל שמלה חושפת ומספרת על דמויות משפחתיות וסיפורים אישיים מתוך
 יצירתיות ואומנות הם רק חלק מהערכים, מסירות ותקווה.עץ המשפחה
 בעקבות.המלווים את בני המשפחה בכלל ונוכחים בעסק המשפחתי בפרט
 אדלה תקווה כי תוכל לנהוג לפי,עבודת השורשים והלמידה על משפחתה
.ערכים אלו ולהנחיל אותם הלאה לדורות הבאים

A History of Wedding Dresses

For generations, Adela’s family was in the wedding dress
business, so naturally she created wedding dresses to tell
her family story. Each gown represents a different family
member. Devotion, hope, creativity and art are only a few of
the values that her family members and others in the family
business, champion. Following her research into her family
history, Adela hopes to live up to these values and pass them
on to future generations.
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 מקסיקו,הספר היהודי- בית- אדוארדו פינקלשטיין קפלן
Eduardo Finkelstein Kaplan - Jewish School, CIM ORT, Mexico

ענפים שונים שורשים זהים

.” זוהי המורשת שאנו רוצים להשאיר אחרינו לדורות הבאים- “שורשינו
,אדוארדו מציג בעבודתו את העץ המשפחתי שלו בדגש על ערכים
. כבוד לדורות הקודמים ושאיפה לעתיד משמעותי,למידה מהעבר
 חזקים ועמידים נקווה כי המסורות והמנהגים,כאשר השורשים עמוקים
 סיפורו.המשפחתיים יעברו מדור לדור וימשיכו להשריש ענפים חדשים
המשפחתי של אדאורדו מורכב מסיפורים אישיים ומפריטים ייחודיים
 מאוחד אשר ממשיך להצמיח ולהעביר,וכולם מתכנסים יחד לעץ משפחתי
 בעלת אופי מתחדש ומשתנה אך,הלאה באהבה את הזהות המשפחתית
.בעל בסיס איתן

Different Branches, Same Roots

“Our roots - this is our eternal heritage.” Eduardo’s display
of his family tree emphasizes values, lessons learned from
the past, respect for previous generations and ambitions for
a meaningful future.
When the roots are deep and robust, the traditions and
customs pass from one generation to the next and grow
new branches. Eduardo’s family story is a combination of
individual stories and sentimental items that merge under
one family tree to create his family’s identity-adaptable and
sturdy.
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 מקסיקו,הספר יבנה- בית- דניאלה סירקין מרקוסהאמר
Daniela Syrian Marcushamer - Yavne School, Mexico

השבת וסיפור חיי

 מורכבת, מגוונת- המיצג של דניאלה מתאר את משפחתה כפי שהיא
 “בעורקיי זורם דם מכל מיני: דניאלה היא תוצר של הגיוון הזה.ומיוחדת
 תבלינים מהונגריה וכן וודקה, גפילטע פיש מהשטעטל בפולין:מקומות
 נדבנית, מורה, פסיכולוגית, רופאה, יש בי תכונות של סוחרת...מרוסיה
 וכאן היא,” משפחתה של דניאלה היא פסיפס של ריחות וצבעים.ומורה
 אשר מדי שבוע מפיצים אור ומזכירים לנו,מיוצגת באמצעות נרות שבת
. היכן אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים,מהיכן באנו

Shabbat and the Story of my Life

Daniela’s exhibit presents her family as they are - diverse,
originating from many different places and are different
types of people. She is a product of that diversity: “In my
blood runs a little bit of everything: gefilte fish form a Polish
shtetl, spices from Hungary and Vodka from Russia...I have
traits of a merchant, professional, doctor, psychologist,
teacher, altruist and artist.” Daniela presents her family, a
mosaic of flavors and colors, in this work - a pair of Shabbat
candles, used every week to illuminate the Shabbat and
remind us of where we come from, who we are now, and
what do we want to be in the future.
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מתי נמירובסקי  -בית-הספר בית  -אל ,בואנוס איירס ,ארגנטינה
Matias Nemirovsky - Beit - El School, Buenos Aires, Argentina

מפל ההיסטוריה שלי

מתוך תהליך הלמידה וההעמקה בסיפורו המשפחתי ,התחזקה במתי
תחושת המחוייבות להכיר וללמוד את המסורות והמורשת שהועברו אליו
על ידי שרשרת הדורות שקדמה לו .כוס הקידוש של סבו ,ממנה הוא מוזג
יין לכל הנכדים בקידוש של שבת ,משקפת את השפע וההשפעה שמקבל
מתי מכל אחד ואחד מאבותיו.
כל אחד משמונת העמודים בעבודה ,מיצג סבא-רבא במשפחה אשר
העביר הלאה מסורת ,מורשת ,מחויביות ליהדות וסיפורים משפחתיים
ייחודיים“ .כל אחד מהם השפיע עליי ,עיצב את יהדותי וקשר אותי
למורשת של העם היהודי כולו” ועל כן בחר בהם מתי בעבודתו.
בבסיס העבודה נמצא אילן היוחסין המשפחתי .כוסות הקידוש והיין הנמזג
מייצגים את הדומה והשונה ,את המגוון ואת המשותף ,את הייחודיות של
כל אחד מהענפים והאיחוד של כולם יחד.

My History Cascade

While researching his family history, Matias was inspired to
learn and appreciate family traditions and heritage passed on
to him by previous generations. His grandfather’s kiddush
cup, from which he served wine to each of his grandchildren,
symbolizes the abundance and inspiration that Matias
received from all of his ancestors.
Each of the eight columns of the display represents a greatgrandparent who passed on tradition, heritage, a commitment
to Judaism and special family stories. “Each inspired me,
shaped my Jewish identity and connected me to my heritage
”of the Jewish people.
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 ארגנטינה,הספר תרבות- בית- יסמין שפר
Jazmin Sheffer - Tarbut School, Argentina

נר התמיד

 כך העם היהודי משגשג ומפיץ,כשם שהאש מפיצה אור ואינה מתכלה
 יסמין מדגישה כיצד ערכים יהודיים הקנו.אור באמצעות עזרה לזולת
 ואפשרו לה,למשפחתה את העוצמה הנדרשת לעמוד באתגרי ההגירה
 ניצולי רדיפות או, בין אם אלה מהגרים, כל דור של יהודים.לשגשג
 הם. וכן לקהילותיהם ולדורות הבאים,חלוצים בישראל תרמו למשפחתה
.הם “נר התמיד” של העם היהודי

Eternal Flame

Just as fire spreads light without diminishing, so too people
can flourish and spread light by caring for others.Jazmin
emphasizes how Jewish values, provided the light and
strength to enable her family to withstand the challenges as
migrants and to flourish instead. Each generation of Jews,
whether as new immigrants, survivors of persecution, or
pioneers in Israel contributed to their families as well as their
communities and to future generations. They are the true
ner tamid, eternal flame, of the Jewish people.
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 ספרד, מדריד,הספר אבן גבירול- בית- אריאל גלמן ואנון
Ariel Gelman Wahnon - Ibn Gabirol School, Madrid, Spain

סיפור משפחתי

.המיצג הצבעוני של אריאל משקף את ההיסטוריה העשירה של משפחתו
תרבותית שלו היא מיקרוקוסמוס של העם היהודי-הזהות היהודית הרב
 בעוד שמדינת, תרבויות וחוויות, היא אוצרת בחובה מגוון של שפות המיצג משמש תזכורת לכך שעם.ישראל היא הגורם המאחד בין כולם
. אלא פסיפס עשיר וצבעוני,ישראל אינו מונוליטי ואחיד

My Family History

Ariel’s colorful project represents his vibrant family history.
Mirroring the Jewish people, his multi-cultural Jewish identity
reflects a mixture of diverse languages, culture and past
experiences while Israel remains the connecting factor. It is
a reminder that the Jewish people are not a uniform monolith
but a rich and colorful mosaic.

27

 ונצואלה, קרקאס,ביאליק-הספר מוראל אי לוסס הרצל- בית- יהודית גיטמן רובניה
Judith Ghitman Rovania - Moral Y Luces Herzl-Bialik School, Caracas, Venezuela

שורשיי שלי

,סיפור משפחתה של יהודית הוא סיפור אהבה המשלב תרבות יהודית
 אחת התרומות הגדולות של היהודים לאנושות הייתה.אמונה ומעשים
. העיצוב והאופנה,בתחום הביגוד
הסיפור של יהודית מתחיל בבית חרושת לתפירת מדים וממשיך בלידתה
. לאחר שהוריה נפגשו והתאהבו,שלה

My Own Roots

Judith’s family story is a love story that highlights Jewish
culture, faith and practice. The Jewish people often made
their cultural mark based on their contribution in the garment,
clothing and fashion industries.
This is a sweet story that started with manufacturing
uniforms and ended up creating Judith’s family when her
parents met and fell in love.
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 מקסיקו,הספר עתיד- בית- אסתר כהן קמחי
Esther Cohen Camhi - Atid School, Mexico

פאזל משפחתי

מוצג הפאזל מספר את סיפורו הייחודי והאישי של כל אחד מבני
, ערכים אשר ליוו אותם בדרך, מאין באו ובמה עסקו.משפחתה של אסתר
 מסורות, אורח חיים, “ערכים.אירועים וחוויות מכוננות במהלך חייהם
ומנהגים עברו במשפחתי מדור לדור” ובכך סיפורה האישי והמשפחתי
 מדינת ישראל הינה.של אסתר משתקפים בסיפורו של העם היהודי כולו
 וחלק משמעותי בפאזל הזהות,מוקד מאחד ומלכד במשפחתה של אסתר
.היהודית שלה

Family Jigsaw

The jigsaw exemplifies the special stories of each of
Esther’s family members: from where they originated,
their professions, their Jewish values, events and milestone
moments in their lives. “Values, lifestyle, traditions and
customs were passed on in my family from one generation
to the next.” Esther’s story mirrors the story of the Jewish
people and the State of Israel is central to Esther’s family,
and a significant piece in the puzzle.
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 מקסיקו,הספר אור החיים- בית- רוזי קבלי הררי
Rosi Kably Harari - Or Hajayim School, Mexico

שורשיי היהודיים

בית הכנסת היה מרכז חיי הדת והקהילה בקרב היהודים במשך מאות
 שנבנה על, רוזי יצרה מודל של בית הכנסת הראשון במקסיקו.שנים
 הוא מסמל את החיבור העמוק של משפחתה. ג’ון בולטס,סבה-ידי סבי
 אשר עברו במשפחתה, לאמונה ולקהילה, למנהגים,למסורת היהודית
.מדור לדור

My Jewish Roots

The synagogue has been a center of religious and community
gathering for the Jewish people for centuries. Rosi creates
a model of the first Beit Haknesset in Mexico that was
founded by her great-great-grandfather John Bullets. It
exemplifies her family’s deep connection to Jewish tradition,
practice, faith and community passed on from generation to
generation.
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 פרגוואי, אסונסיון, בית ספר מדינת ישראל- יחזקאל קוכמן
Oliver Ezequiel Kochman Semidel - State of Israel School, Asuncion, Paraguay
האנייה הגדולה ביותר שראיתי

“דרך עבודת השורשים שלי למדתי על ההיסטוריה המשפחתית שלי וכיצד
 סבו וסבתו של יחזקאל.”היא קשורה להיסטוריה הכללית של העם היהודי
 רגע לפני פרוץ, של המאה הקודמת30-הגיעו מגרמניה בתחילת שנות ה
 הם הגיעו באוניה ישר לפרגוואי מכיוון שהם חשבו.מלחמת העולם השנייה
 וכך בזכות התושיה,שזה יהיה המקום המרוחק ביותר מהמשטר הנאצי
 סבו של יחזקאל תמיד סיפר שזו הייתה האניה. הם הצליחו להנצל,שלהם
 לזכר חוויה זו קרא כך למיצג, ולכן,הכי גדולה שהוא ראה בכל ימי חייו
.המשפחתי
מתוך השיח וחקר השורשים למד יחזקאל על קורות המשפחה שלו במהלך
 תקוות וחלומות אשר, ערכים, חוויות משמעותיות,שתי מלחמות העולם
 הגאווה בסיפורם של סבו.ליוו אותם במשך שנים ומשפיעות עליו עד היום
.וסבתו ממשיכה להדהד בו בכל פעם שהוא מספר את קורות המשפחה שלו

The Biggest Ship I’ve Ever Seen

“While researching my family history, I learned how closely
it is linked to the history of the Jewish people.” In the 1930’s,
on the eve of the Second World War, Ezekiel’s grandparents
emigrated from Germany to Paraguay, choosing a region far
away from the Nazis. Thanks to their resourcefulness, they
survived. Ezekiel’s grandfather always told him it was the
biggest ship he had ever seen. Ezekiel named his exhibit in
memory of this voyage.
Ezekiel learned about his family history during the periods of
the First and Second World Wars, and about the experiences,
values, hopes and dreams that were the foundation of his
family, and continue to influence him till today. Every time he
tells the story of his grandparents, Ezekiel is filled with pride.
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תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

תעודת הוקרה לעבודתן החינוכית של רכזות התכנית והתלמידים המשתתפים
Certificate of Special Recognition for
Educational Work by the
Program’s Coordinators and Participating Students

בית ספר העברי חיים
 צ’ילה, סנטיאגו,וייצמן
Instituto Hebreo
Chaim Weizmann,
Santiago, Chile

ספר העברי-בית
 מקסיקו,ספרדי
Hebreo Sefaradi
School,
Mexico
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עבודות זוכות
WINNING DISPLAYS

 קירגיסטן, בישקק, ממלכתי-  פרטי,הספר היהודי פרי עץ חיים- בית- אלינה מינרמנובה
Alina Menermanova - Semi - Private Jewish School Pri Etz Haim, Bishkek, Kirgistan

ארון הקודש של משפחתי

סיפור ידוע במשפחתה של אלינה הוא מעשה יוצא הדופן של סבא מנדל
.שרמן אשר שימש כיושב ראש הקהילה היהודית בעיר פרונזה
.מעט לפני חגי תשרי פרצו גנבים לבית הכנסת וגנבו את ספר התורה
סבא מנדל החליט לדרוש מהשלטונות להחזיר לקהילה את ספר התורה
 לבסוף המאמצים.וכשדרישתו לא נענית מחליט לפתוח בשביתה
והנחישות משתלמים וספר התורה הוחזר לחיק הקהילה והיא מציינת את
.החגים עם ספר התורה שלה
אלינה בעבודתה מציגה את ארון הקודש עם פרוכת ועליו תמונות
.משפחתיות וסיפור המשפחה
גם בימים אלה כשבני משפחתה של אלינה מתכנסים בבית הכנסת בחגים
וקוראים בספר התורה הם חשים בקשר הרוחני עם סבא וכן בחשיבות
.התורה לעם היהודי

My Family’s Torah Ark

Alina’s grandfather Mendel Sherman was the leader of
the Jewish community in the city of Frunze. One day, just
before Rosh Hashanah, the Torah scroll was stolen from his
synagogue. Grandpa Mendel demanded that the authorities
return the scroll, and when they failed to do so, he went
on strike. Finally, his efforts bore fruit, and the scroll was
returned to the congregation. In her display, Alina showcases
the Torah ark, covered by a curtain featuring her family
story and pictures. Even today, when Alina’s family meets
at the synagogue, memories of her Grandfather, and the
importance of Torah in the Jewish life, are both powerfully
present.
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 רוסיה, ולדימיר,’ספר יום א- בית- אלכסנדר מולודקין
Alexander Molodkin - Sunday School,Vladimir, Russia

ספר החיים

“ספר עשוי מראות בו השתקפות רב פעמית של קרובי משפחתי מסמל את
ספר החיים של העם היהודי כולו” כך מספר אלכסנדר את סיפור משפחתו
.על שורשיה היהודיים
עם שזוכר את, בעל היסטוריה עתיקת יומין,העם היהודי הוא עם הספר
 ספר החיים חיי וקיים כל עוד זיכרון.המסורת ושומר על ערכיו הרוחניים
. מתמשך ומשתקף בנו כיום ובעתיד,העם חי

The Book of Life

“A book created with mirrors, where the reflections of my
family can be seen many times, symbolizes the book of life
of my entire family,” Alexander says of his family’s Jewish
roots.
The Jews, are the People of the Book, and reflect ancient
history and perpetuate its tradition and spiritual values. The
book of life lives as long as the memory of the eternal Jewish
people, today and in the future.
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 גרמניה, דיסלדורף,הספר הדתי של הקהילה היהודית- בית- אילנה שורמאייר
Ilana Schurmeyer - Religionsschule Juedische Gemeinde, Dusseldorf, Germany

סיפור משפחתי כסרט נע

 מסמל את הברית בין ה’ לבין עם ישראל ואת, הספרים שבו24  על,התנ”ך
 הפעילה, במשפחתה של אילנה.דרך החיים הייחודית של העם היהודי
 יש24  למספר,בתעשיית הקולנוע באירופה ובישראל למעלה ממאה שנים
 ספר התורה. תמונות24- כל שניה של סרט מורכבת מ:משמעות נוספת
 תמונות המספרות את סיפורה של משפחתה24- העשוי מ,המיוחד שלהלן
 הוא מחווה למעורבות המשפחה בתעשיית הקולנוע ולמסורתם,של אילנה
.היהודית

My Moving Story

The Torah, consisting of 24 books, represents the covenant
between G-d and the Jewish people and Jewish peoplehood’s
narrative and sacred way of life. For Ilana’s family, prominent
in the film industry both in Europe and Israel for over a 100
years, 24 holds additional meaning as one second of film is
made up of 24 frames. This special Torah scroll is made from
24 pictures representing Ilana’s family story that honors both
their film production and Jewish roots.
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 הונגריה, בודפשט, תיכון שייבר סאנדור-  גרו- בנימין רוזה
Benjamin Rozsa - Groo - BZSH Scheiber Sandor High School, Budapest, Hungary

כאשר אמי לא יכלה לבוא איתי

 שם איבדה את,סבו של בנימין הייתה ילדה כשנשלחה לאושוויץ-אם
 היא נשמעה, כמו דורות של יהודים לפניה, אף על פי כן.אמה ומשפחתה
, כיום היא עומדת בראש משפחה גדולה.לציווי התורה ובחרה בחיים
רבתא של- בזכות גיבורות מסוגן של הסבתא.והעמידה צאצאים רבים
. לפרוח ולשגשג, העם היהודי ממשיך להתקיים,בנימין

When My Mother Could Not Come With Me

Benjamin’s great-grandmother was just a child when
transported to Auschwitz where she lost her mother and
family. However, like generations of Jews before her she
“chose life” as the Torah instructs, and today has a large
family with many descendants. It is because of the strength
of Jewish heroines like Benjamin’s great-grandmother that
the Jewish people are eternal and continue to live and flourish.
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 אוקראינה, חרקוב,’ספר יום א- בית- סטפן רזניקוב
Stepan Reznikov - Sunday School, Kharkov, Ukraine

סיפור אמיתי

סטפאן נולד בעיר דונצק אך בשל המלחמה המשפחה נאלצה לעזוב בדחיפות
, מסמכים חשובים-  מה עושים? מה לוקחים? רק את מה שחיוני.את העיר
.קצת תמונות וחפצים אישיים אחדים
:המיצג מורכב משני חלקים
 כאשר,קלמר עם עפרונות צבעוניים כאשר כל עפרון מסמל בן משפחה אחר
 בצורתם ובצבעם בדומה לבני משפחתו ולבני,העפרונות שונים בגודלם
 יש מי שנשבר תחת כובד קשיי החיים ויש מי שממשיך לכתוב.האדם בכלל
.את סיפור חייו
, תכניות עתידיות, תמונות, סיפור משפחתו:החלק השני במיצג הוא יומן
 עבודה זו הייתה ההזדמנות של סטפאן להכיר. חלומות ושאיפות,סודות
את משפחתו המורחבת ולהרכיב עץ משפחתי של משפחה ענפה ומופלאה
.שהתפזרה לכל קצווי תבל

A True Story

Stepan was born in Donetsk but his family was forced to
leave the city because of the war.
What do you do? What do you take? Only essential itemsdocuments, a few pictures and personal objects. Stepan’s
display is divided into two parts: A pencil case, with crayons
in different sizes, shapes and colors, each representing a
different family member. Some break under the burden of
life, and others continue to write their family story. The
second part is a diary. It includes the family story, pictures,
future plans, secrets, dreams and aspirations. This project
gave Stepan an opportunity to connect with his extended
family, and create his family tree, with branches scattered
all over the world.
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 קירגיסטן, בישקק, ממלכתי-  פרטי,הספר היהודי פרי עץ חיים- בית- ליה טולגנובה
Lia Tulegenova - Semi - Private Jewish School Pri Etz Haim,Bishkek, Kirgistan

ירושה של סבתא רבתא

 הקשור לעברה, חפץ קטן,כל שנה בחנוכה ליה קיבלה מסבתה מתנה
 תעצומות נפש והישרדות הם, הגירה וקליטה, תהפוכות גורל.המשפחתי
חלק מסיפורה האישי והפרטי של סבתא של ליה השזורים בסיפורו של עם
.היהודי
השנה קיבלה ליה בחנוכה דף מעיתון שהצהיב עם השנים ובו מכתב שכתב
 מלחמה. במהלך מלחמת העולם השנייה,רבא שלה מהלחימה בחזית-סבא
 מזכרת אחרונה של סבתה, בין החפצים הקטנים ישנה צדפה.שממנה לא שב
 ליה מבטיחה לשמור ולהעביר. מטיול באודסה על שפת הים השחור,מאביה
, אמונה, חנוכה, שבת- את המכתב לילדיה ולנכדיה כפי שהמסורת היהודית
. ממשיכה לעבור מדור לדור- תפילות ושירים

My Great-Grandmother’s Heirloom

Every year, for Hanukah, Lia’s grandmother gave her a
small object of significance based on their family’s history.
Uncertainty, migration, ordeals and survival are only parts of
her grandmother’s personal story - which is, essentially, one
strand in the braid of the story of the Jewish people.
This year, for Hanukah, Lia received an old newspaper article.
It included a letter that her great-grandfather wrote from
the Second World War front, from where he never returned.
Included among the other objects is an old seashell, a souvenir
of her grandparent’s trip to the Black Sea. Lia vows to hang on
to the letter and pass it on to her children and grandchildren
just like the Jewish tradition-Shabbat, Hanukah, faith, prayers
and songs-pass on from one generation to the next.
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 בלארוס, גומל,’ספר יום א- בית- אליזווטה מורדוכוביץ
Elizaveta Morduhovich - Sunday Jewish School, Gomel ,Belarus

מיתרי הנשמה היהודית

 מסמל אחדות, שהוא גם שמה וסמלה של העיר בה נולדו סבה וסבתה,נבל
.ותבונה בסיפורו של העם היהודי
בעבודת החקר שלה ליזה מגלה כי נבל הינו כלי נגינה יהודי עתיק המוזכר
.בתנ”ך ככלי הנגינה שעליו ניגן דוד המלך
 דבר,בית העברי-מספר המיתרים בנבל זהה למספר האותיות באלף
.המעניק משמעות נוספת לסמל בו בחרה
 את,ששת העלים של השושן הצחור אותם מוסיפה ליזה מסמלים מגן דוד
.העם היהודי ואת עתידו

The Strings of the Jewish Soul

The harp symbolizes unity and wisdom in the story of the
Jewish people. But it is also the name and symbol of the city
where Elizaveta’s grandparents were born.
The number of strings in this harp is the same as the number
of letters in the Hebrew alphabet, adding another layer of
meaning to her display.
The six lily leaves symbolize the Star of David and the future
of the Jewish people.
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 אוקראינה, בלייה צרקוב,613  מצווה- דימיטרי וקסלר
Dmitry Veksler - Mitsva 613, Belaya Zerkov, Ukraine

החיים כפאזל

, דימה עם סבו-  במרכזה.המוצג הוא תמונה המורכבת מחמישה חלקים
 אירועים,כאשר שאר חלקי הפאזל הן תמונות מפרקים בחייו של סבא
.שעיצבו את חייו
 שחווה רעב וקור,עבודתו של דימה מוקדשת לסבו שלא זוכר את הוריו
.במהלך מלחמה אכזרית אך שרד
 גידל וחינך ילדים ונכדים,סבא של דימה הוא אדם נפלא שהקים משפחה
. אורח החיים ואת הבסיס שיוצר את סיפורם היהודי,ונטע בהם את הערכים
לדימה היה חשוב להשתתף בתחרות ‘סיפור משפחתי’ למען אבות אבותיו
 למען סבו שהקפיד לשמר ולספר את סיפור משפחתו,שנספו בבאבי יאר
.ולמען הדורות הבאים

Life as a Jigsaw

This display is a picture divided into five sections: In the
center, Dima is seen with his grandfather, while the other
pieces of the jigsaw are pictures of definitive events in his
grandfather’s life.
Dima dedicates his project to his grandfather who survived
the cold and hunger of a cruel war, but sadly, has no memories
of his parents. Dima’s grandfather is a wonderful man, who
started a family and raised children who live by the values,
lifestyle and foundations of the Jewish people.
Dima’s project honors the memory of his ancestors who
perished at Babi Yar and to his grandfather who has preserved
their story for future generations.
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 רוסיה, קאזאן, משפחתנו, אורט12 הספר מספר- בית- מרק ליטינסקי
Mark Litinsky - School no. 12 ORT, Mishpahteynu, Kazan, Russia

צלילי הפסנתר הישן

 צלילי,אהבה למוסיקה עוברת כחוט השני בסיפורו המשפחתי של מרק
 פסנתר ומנגינה.המוסיקה מאפשרים לו לשמר ולספר את הסיפור
המורכבת מתווים מייצגים את שלושת הדורות במשפחתו של מרק
.העוסקים במוזיקה
רבא שלו אשר גויס בכפייה לצבא-מרק מספר סיפור מיוחד על סבא
. שנים25 הצאר הרוסי ושירת בצבא במשך
רק בזכות כישוריו המוזיקאליים הוא הצליח לשמור על זהותו היהודית
.ולעבור את התקופות הקשות בחייו
.מרק גאה להיות נצר למשפחתו היהודית

The Sounds of the Old Piano

Love of music runs through Mark’s family story. The sound
of music helps him preserve and tell his story. The piano and
the melody represent the three generations of musicians in
Mark’s family. His great-grandfather was forcibly enlisted
into the Russian Tsar’s army, serving a total of 25 years.
Only thanks to his musical talent, he was able to preserve
his Jewish identity and survive the most difficult periods of
his life. Mark is proud to be a descendant of a Jewish family.
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 גרמניה, ברלין,הספר לאודר בית ציון- בית- רבקה ספינר
Rebecca Spinner - Lauder Beth Zion School, Germany, Berlin

כותונת הקסם

 אבל עבור רבקה. כותונת האסירים מאושוויץ מסמלת מוות,בדרך כלל
סבה שמר את- אבי. היא מסמלת את ערך החיים במשפחתה,ספינר
 ובהגיעם לשם סחר בה,הכותונת בצעדת המוות מאושוויץ לשטוטהוף
 בעוד אחרים גוועו ברעב בחודשים שלאחר, כך.תמורת שיעורי קוסמות
סבה של רבקה שרד כשביצע פעלולי קסמים תמורת- אבי,המלחמה
 הסיפור שלו אינו רק על הישרדות של האדם ברגעים קשים אלא גם.אוכל
, לאורך כל ההיסטוריה. ערכים וגאווה יהודית, נחישות,על עוצמות נפש
.בחרו היהודים בחיים והפכו חושך לאור

The Magical Life Jacket

For most people, an Auschwitz prisoner’s jacket is a symbol
of death. For Rebecca and her family it came to symbolize life
Rebecca’s great-grandfather kept his inmate’s jacket during
a forced march from Auschwitz to Stutthof where he was
able to trade it for magic lessons. During the next few
months while many others starved in Stutthof he survived by
performing magic tricks in exchange for food. This story is
not just one individual’s survival in the darkest of times but
highlights the source for Jewish survival. Throughout history
the Jewish people chose life and turned darkness into light.
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 רוסיה, מגניטוגורסק,’ספר יום א- בית- איליה זינצ’נקו
Iliya Zinchenko - Sunday School, Magnitogorsk, Russia

רכבת הפרידות

לפני שש שנים בביקורו של איליה בארץ הוא החל להתוודע לתולדות
.משפחתו המורחבת
הרכבת שבמוצג בעלת סמליות רבה בסיפורו המשפחתי ובסיפורו של
 ברכבת נסעה והגיעה סבתו, ברכבת היגרו דודיו לאמריקה:העם היהודי
 ברכבת נסעו גם הדודים ללחום, העיר בה גר היום איליה,למגניטוגורסק
 ברכבות גם הובלו היהודים לגטו, וכן,בחזית במלחמת העולם השנייה
.ולהשמדה
בני משפחתו של איליה התפזרו במרוצת השנים בכל מיני ארצות על פני
.הגלובוס
.איליה בונה רכבת בתקוה שזו הפעם תהיה רכבת המפגשים

Farewell Train

Six years ago, while visiting Israel, Ilya discovered the history
of his extended family.
The train in this display exemplifies his family story and the
story of the Jewish people.
His uncles emigrated from Russia to America, partly by train,
while his grandmother also traveled by train to Magnitogorsk,
the city where she lives today. A train took his uncles to
combat in the Second World War, and trains transported
Jews to death camps. Along the years, Ilya’s family spread
across the globe. Ilya hopes that today, trains function as a
constructive vehicle for positive encounters.
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 רוסיה,איג’בסק,’ספר יום א- בית- גלב צוצלין
Gleb Chuchalin - Sunday School, Izhevsk, Russia

 לסעודה משפחתית,משלוח מאיג’בסק לעבר

 על מנת שאבותיו יראו ויחושו עד,חלומו של גלב הוא לשגר חבילה לעבר
 בין קרובי.כמה הוא ובני משפחתו גאים בהם ובמורשת שהם הנחילו להם
 מומחה בתחום התעשייה, שמש בית הכנסת המקומי- משפחתו של גלב
 אשר, וקונדיטור אשר המציא מתכון ייחודי לעוגיות הדובשנית,הצבאית
 לקהילה היהודית תפקיד משמעותי ותרומה גדולה.מוצגות בעבודה
 והסיפור המשפחתי של גלב קשור,בהתפתחות העיר אי’גבסק ברוסיה
 גם בני משפחתו התפזרו על פני, כמו העם היהודי.הן בקהילה והן בעיר
 אך המסורת ואורח החיים היהודי,הגלובוס וחיים בקהילות ברחבי העולם
.ממשיכים ללוות אותם לאורך הדורות

A Special Food Delivery to the Past

Gleb’s dream is to send a parcel to the past, so his ancestors
can see how proud he and his family members are of them and
their heritage. Gleb’s relatives include the local synagogue
warden, a military engineer, and a pastry chef who created
a special kind of honey cake-all of whom are represented in
the display.
The Izevsk Jewish community played a crucial role in the
development of the city, and Gleb’s family story is an integral
part. Just like the Jewish people, his family is scattered
across the globe, but Jewish tradition and lifestyle continue
to feature in their lives.
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 ארה”ב, מסצ’וסטס, בוסטון, מרכז מקור- אנתוני ודניאל סרדק
Anton and Daniil Sardak - Makor Center, Boston, Massachusetts, USA

ספינת התקווה

 אבותיהם של דניאל ואנתוני עברו,בדומה למשפחות יהודיות אחרות
 התמונות המשפחתיות שלהלן מביעות.סכנות רבות בחפשם אחרי החופש
את ההתמדה והנאמנות למסורת היהודית שהנחו אותם והעשירו אותם
.בזמן שהקימו את קהילותיהם באמריקה

Sailboat of Hope

Similar to many Jewish families, Daniel and Anthony’s
ancestors traveled on arduous and dangerous journies
searching for freedom. The family portraits capture their
perseverence and love of Jewish tradition which guide and
enrich them to create community in America.
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 גרמניה, ברלין,הספר לאודר בית ציון- בית- אלכסנדרה קריאוקוב
Alexandra Krioukov - Lauder Beth Zion School, Berlin ,Germany
תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

עץ המשפחה שלי

, במחווה לכל קרוביה.עץ החיים היה סמל יהודי מרכזי במשך דורות
 אלא סוקרת את סיפוריהם,אלכסנדרה לא מתמקדת בסיפור כזה או אחר
 אשר, אלה יסודות זהותה היהודית של אלכסנדרה.של כולם במשולב
, במיצג.מקשרים אותה לסיפורו המתמשך והעתידי של הקיום היהודי
.אלכסנדרה מראה לנו כיצד כולנו חלק מהסיפור

My Family Tree

The Tree of Life has been a seminal Jewish symbol for the
Jewish people for generations. Rather than focus on one
individual in her family, Alexandra honors all her relatives by
representing each of their stories on her family tree. Their
combined moving stories are the roots for Alexandra’s Jewish
identity and connect her to the broader ongoing story of the
Jewish people. Alexandra’s project illustrates how we are all
part of the story.
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 לטביה, לייפאיה,’הספר לייפאיה של יום א- בית- ארתם לפ
Artem Lepp - Liepaja Jewish Sunday School, Liepaja, Latvia

מדרגות החיים

החמסה הגדולה במוצג מסמלת את החיים ואילו החמסות הקטנות
 הציטוט.הפזורות על גבי המדרגות מסמלות את בני משפחתו של ארטם
מפרקי אבות “דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין
 המדרגות.וחשבון” ליווה את ארטם במהלך החקר ועבודת השורשים שלו
,משקפות את הקשר הבין דורי המשפחתי בפרט ובעם היהודי בכלל
העלייה במדרגות החיים כרוכה בזיכרון האבות אשר הניחו את היסודות
 בעוד הנעליים למרגלות המדרגות הם תזכורת לדורות וקהילות,האלו
.יהודיות הפזורות בעולם וגם לאלו העתידות עוד להגיע ולבוא

תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

The Stairwell of Life

The big Hamsa in the center of the display symbolizes life,
whereas the small ones, scattered on the stairs, symbolize
Artem’s family. When researching his family history, Artem
was inspired by the famous Jewish saying: “Know from where
you came, and to where you are going, and before whom
you are destined to give an accounting and a reckoning.”
The stairwell symbolizes the intergenerational connection
in his family and among the Jews in general. Going up the
stairs evokes the memory of his ancestors who laid these
foundations, while the shoes at the bottom are a reminder of
other communities and generations, past and future.
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 גרמניה, דיסלדורף,הספר הדתי של הקהילה היהודית- בית- שירלי דורן
Shirly Dorn - Religionsschule Juedische Gemeinde, Dusseldorf, Germany
תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

המסע לארץ המובטחת

, שנה2000- החלום שנשמר קרוב ל,החלום הרחוק של העם היהודי
. הקמת מדינת ישראל- מומש באמצעות התנועה הציונית של ימינו
ישראל היא סמל של תקווה כמו גם מפלט ליהודים מרחבי העולם
 משפחתה של שירלי הייתה בין הראשונות שמצאו.הנתונים לרדיפות
 הם נתפסו על ידי.1939- ב,מקלט בישראל כשנמלטו מציפורני הנאצים
 והגיעו בסופו של דבר לישראל, הוגלו לקפריסין,הבריטים בדרכם לחוף
.אחרי קום המדינה

The Drift to the Promised Land

For close to 2000 years, while Israel was just a distant dream
for the Jewish people, the modern day Zionist movement was
a key catalyst in creating today’s Jewish state. As a beacon of
hope, Israel is a literal lifesaver for Jews around the world who
seek refuge from persecution. Shirly’s family was among the
first that fled to Israel in 1939 to escape Nazi Germany. First
caught by the British as they swam to shore, then detained
on Cyprus, they finally immigrated to Israel with the creation
of the Jewish state in 1948.
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ציפור עלייה

הדגם ממחיש את מה שזכרה אימה של נופר מהמסע מאתיופיה לישראל:
”ציפור ענקית הג

Bird Aliyah

The exhibit illustrates the memories of Nofar’s mother from
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עבודות זוכות
WINNING DISPLAYS
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 ארה”ב, קליפורניה, האקדמיה היהודית סן דייגו- אליזה ולמן
Alexandra Wellman - San Diego Jewish Academy, San Diego, California, USA

מסורת בראי הזמן

 ובה,מימדי רב רושם אשר דן בייחודו של האינדיבידואל-זהו מיצג רב
 האדם הוא, לטעמה של אליזה.בעת תוהה על גורלו הכרוך בעם היהודי
 אלה יחדיו. מישוש וטעם, שמיעה, ריח, ראייה:סכום חמשת חושיו
 ליהדות, ומאפשרים לה להרגיש קרבה למשפחתה,מעצבים את זהותה
. אותם תעביר לדורות הבאים- ולישראל

Tradition Through Time

This impressive multidimensional display touches on what
makes each individual unique, while sharing a common
destiny connected to one Jewish people. Alexandra proposes
that we are made up of our five senses: sight, smell, sound,
touch, and taste. Altogether these senses form her personal
identity and enable her to fully experience a love of family,
Judaism and Israel that she can share with future generations.
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 ארה”ב, קליפורניה, לוס אנג’לס, אקדמיית סיני עקיבא- יהודית אסתר לזרוס
Julia Lazarus - Sinai Akiba Academy, Los Angeles, California, USA

מכרה הזהב של משפחתי

יהודית מעלה על נס את חוויותיהם הקשות של בני משפחתה כמהגרים
 על אף שהפולחן. מדינה הידועה בתעשיית המכרות שבה,בדרום אפריקה
,היהודי במקומות מרוחקים באפריקה היה שונה מבמקומות אחרים
 אשר,משפחתה של יהודית השתמרה ופרחה בזכות הקהילה שהקימה
 העץ המשפחתי שלה מעוצב.שמרה אמונים למסורת ולערכים היהודיים
 כשאבני החן מסמלות את, כמו מכרה,בצורת מנהרות תת קרקעיות
.סיפוריהם של בני המשפחה

Mining My Precious Jewish Ancestry

Julia memorializes the hardships her family experienced as
immigrants in South Africa, famous for its mining industry.
Although Jewish practice was difficult in rural Africa, Julia’s
family, like the Jewish people worldwide, persevered and
flourished by establishing community, and staying true to
their Jewish values and practices. Here her family tree is in
the form of South African mine tunnels and each gemstone
shines with the story of her ancestors.
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 אוסטרליה, מלבורן,הספר ביאליק- בית- שילי כרמלי
Shailee Carmeli - Bialik College, Melbourne, Australia

!לחיים

.”!הברכה היהודית הידועה ביותר בחגים ובמועדים היא כמובן “לחיים
 שילי הרכיבה אוסף של כוסות המסמלות כל אחת את חייהם,בהשראתה
 כל אחת משש הכוסות מסמלות את. ושל העם היהודי,של בני משפחתה
 המסמל, ויחדיו הן מסודרות בצורת מגן דוד,סיפורו של בן משפחה אחר
 במרכז ניצב שעון חול שעליו הכתובת.משפחה יהודית אחת ומלוכדת
 נוסח התפילה אשר מחבר את הרגעים והימים היהודיים שלנו,”“שמע
 כך גם, כפי שחול עובר מיד ליד.לדורות שבאו לפנינו ושיבואו אחרינו
... המנהגים והתפילות עוברות מדור לדור, החוויות, האמונות,הסיפורים
!לחיים

“L’Chaim” - To Life!

When the Jewish people gather to celebrate, they often
bless each other with a traditional toast - “L’Chaim ” or “To
Life!” Following this motif, Shailee designs a collection of
glasses representing the lives of her family and the life of
the Jewish people. Each of the six glasses tells the story of a
family member, and when assembled, takes the shape of the
familiar Jewish Star of David, entwined to form one Jewish
family. At the center stands the sandglass, inscribed with the
Shema, a Jewish prayer that links our individual hours, days
and lives to Jewish generations that have come before and
those that will follow. Like sand going from hand to hand, so
too stories, beliefs, experiences, customs and prayers are
passed on over time…L’Chaim !
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 ארה”ב, קליפורניה, סן דייגו, קהילה יהודית קן- דליה סגל
Dalia Segal - Ken Jewish Community, San Diego,California, US

משפחתי הינה חלק ממני

דוריים של-המיצג של דליה הוא דיוקן צבעוני ועשיר של סיפורים רב
, ארבעה דורות מיוצגים על פני שלוש קומות.חגים ואירועים משפחתיים
 צבעי החולצות. ובסימן חג יהודי אחר,כל אחד במקום ובזמן שונה
רבא מעביר צבעים- סבא.מסמלים את המסורת המועברת מדור לדור
 אשר העבירו, ואלה בתורם מעבירים את הצבעים להורים,לסבא ולסבתא
. כל הסיפור המשפחתי מתגלם בה, כך.אותם לדליה

Everyone is a Part of Me

Dalia’s project is a rich and colorful portrait of multigenerational stories about family and Jewish holidays. Four
generations are represented on 3 floors, in three different
places and times, celebrating a different Jewish holiday.
The colors of the shirts symbolize how tradition is passed
through generations. Great-grandparents pass on their
colors to grandparents, who pass on their colors to parents,
who passed those colors on to Dalia, making everyone a part
of her story.
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 ארה”ב, קליפורניה, סן דייגו, האקדמיה היהודית סן דייגו- ג׳ולינה דונדיש
Giulianna Dondisch - San Diego Jewish Academy, San Diego, California, USA

קידוש החיים

 שבו היהודים,את ההשראה לעבודה קיבלה ג’ולינה מספור חג הפורים
 משפחתה של ג’ולינה מציינת את.פרצו בחגיגות לאחר שניצלו ממוות
 הקרנבל שמתואר במיצג מתאר.החג בלבישת תחפושות ובקרנבל משגע
. האינקוויזיציה והשואה:כיצד משפחתה של ג’ולינה ניצלה משתי סכנות
. משפחתה מקדשת את החיים ואת המסורת היהודית,על אף כל זאת

A Celebration to Life!

Giulianna is inspired by the ancient story and holiday of
Purim, when the Jewish people were so happy to be saved
from death. Giulianna’s family commemorates Purim by
dressing up in costumes and creating a carnival with rides
and games. The stories represented in this display’s carnival
reflect how Giulanna’s family also escaped death during two
Jewish tragedies: the Inquisition and the Holocaust. Through
it all they still celebrate Jewish tradition and life.
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 ארה”ב, קליפורניה, לוס אנג’לס, אקדמיית סיני עקיבא- חנה אשר
Hannah Ascher - Sinai Akiba Academy, Los Angeles, California, USA

מתכון פרסכנזי

 חנה מציגה את, מתכונים ואמצעים ויזואליים יצירתיים,באמצעות הומור
 פסיפס עשיר של מסורות:מיטב הרכיבים של המורשת שלה על שני צדיה
. פרסכנזי: הם אפילו מצאו לזה שם.וסיפורים מפרס ומאשכנז

Recipe for a Pershkenazi

By means of humor, delicious recipes and a lot of creative
visual props, Hannah relishes the best ingredients from both
sides of her heritage: A combination of rich Persian and
Ashkenazi traditions and family stories. They even managed
to coin a new family title: A Pershkenazi.
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 קנדה, אונטריו, טורונטו, תכנית מפגש:רייזמן/לבן ומרכז שוורץ- כחול- רומי וילדר
Romi Wilder - Kachol-Lavan & Schwartz/Reisman Centre: Mifgash Program, Toronto, Ontario, Canada

כמו יין משובח

 חברי ה”עליה הראשונה” בסוף,המיצג של רומי הוא מחווה למשפחתה
 הם היו ממקימי העיירה זכרון יעקב והיהודים הראשונים.19-המאה ה
 וכך הניחו את היסודות לתעשיית היין התוססת בישראל- ששתלו כרמים
 רומי גאה בכך שמשפחתה היתה בין הראשונות לממש את.של ימינו
 על אף הקשיים הרבים שנתקלו בה,הכמיהה רבת השנים לארץ ישראל
.כמהגרים

Like Fine Wine

Romi celebrates her ancestors from Israel’s “First Aliya” in
the late 1800’s. They were early pioneers of the town of
Zichron Yacov and among the first Jews to plant vineyards
that became today’s bustling Israeli wine industry. Romi is
proud that her family fulfilled the timeless longing of the
Jewish people to settle in their Jewish homeland despite
difficult challenges faced by new immigrants.
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 דרום אפריקה, יוהנסבורג, קינג דייויד ויקטורי פארק- שרה רוזנטל
Sarah Rosenthal - King David Victory Park, Johannesburg, South Africa

מעיל של תקווה

שרה משלבת ביצירתה שלושה מוטיבים המספרים את סיפורה של
 המקטורן האפור והתמונות.משפחתה ובה בעת את סיפורו של העם היהודי
שבתוכו מייצגות את הדורות הרבים במשפחתה שעסקו בתעשיית
סבה- ולאחר מכן אם,סבה היו חייטים בליטא- משפחתו של סבי:הביגוד
 הטלאי. ואמה עוסקת בעיצוב אופנה,ניהלה חנות סִדְ קִ ית בדרום אפריקה
הצהוב מיצג את הרדיפות להן היו נתונים משפחתה בתקופת השואה ואת
, הסמל השלישי.הוריה של סבה אשר הצליחו להימלט לדרום אפריקה
 מיצג את יצר ההישרדות של העם,”עליו מצויה הכתובת “עם ישראל חי
. שגשג ופרח כנגד כל הסיכויים, שבזכותו שמר על קיומו,היהודי

Jacket of Hope

Sarah combines three images to tell the story of both the
Jewish people and her family. The grey jacket and pictures
inside represent a long line of family members in the
clothing industry: her great great grandfather’s family were
tailors in Lithuania, her great grandmother’s South African
haberdashery, and her fashion designer mother. The yellow
“Juden” Star of David represents the persecution and death
of her family in the Holocaust and of her great grandparents
who managed to reach South Africa. The third symbol, inside
in Hebrew, reads “the people of Israel live” the undying spirit
of the Jewish people to survive and thrive against all odds.
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 אנגליה, לונדון, חב”ד גן בלגרביה- גבריאלה מידר
Gabrielle Meidar - Chabad Gan of Belgravia, London, UK

ספר מידר

 כיצד שמרו היהודים על ייחודם ואחדותם:גבריאלה דנה בשאלה הוותיקה
?גם כשהיו מפוזרים ברחבי תבל
, בארה”ב, בישראל, יש לה קרובים בצ’ילה:משפחתה היא דוגמה טובה
 לכל ענף של. ביוגוסלביה ובאוסטריה, בספרד, באנגליה,בפולין
 אך בזכות המורשת היהודית והזיכרון,משפחתה יש אורח חיים ייחודי
.המשותף הם נשארים כולם חלק אינטגרלי מהעולם היהודי

The Book of Meidar

Gabrielle addresses the age-old question of how the Jews
remain one people while scattered across the globe. Her
family’s story inspires the answer: her relatives have
branches in Chile, Israel, United States, Poland, England,
Spain, Yugoslavia and Austria. Each family is unique and
different in their locations, languages, stories and interests
but their shared Jewish heritage and collective memories
keep them connected just as the Jewish people do worldwide.
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 ארה”ב, ג’ורג’יה, אטלנטה,מוזיאון ברמן/ קהילת שארית ישראל- נועה רודיש
Noa Rudisch - Congregation Shearith Israel/The Breman Museum, Atlanta, Georgia, USA

חפצי קדושה

קליפ האנימציה של נועה סוקר את המורשת של הדורות הקודמים
 במיוחד,במשפחתה באמצעות חפצי ערך שעברו מיד ליד לאורך השנים
 כמו גם, הכוס.כוס הקידוש שבה משפחתה עדיין משתמשת בשבתות
 מסמלים את הימלטותה של המשפחה מאימת הנאצים,חפצי ערך אחרים
 צדק ולהימלט, ובשאיפה למצוא חופש דת,אל עתיד טוב יותר בארה”ב
.מאפליה

Sacred Objects

Noa’s clever animation clip explores the legacy of past
generations through treasured family heirlooms. Especially
meaningful is the kiddush cup her family uses on Shabbat,
important in Jewish tradition and religious practice. This and
other sacred items represent her family’s escape from Nazi
Eastern Europe to the U.S. in search for freedom of religion,
justice, and respite from discrimination.
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 ארה”ב, אילינוי, היילנד פארק,הספר הדתי בית אל בית הכנסת נורת’ סברבן- בית- לילה גולסון
Lila Golson - North Suburban Synagogue Beth El Religious School, Highland Park, Illinois, USA

לדור ודור

 שהיתה,את ההשראה למיצג לילה קיבלה מטבעת הנישואין של אמה
 צורה מתמשכת שאין לה-  הטבעת.שייכת במקור לסבתה של סבתה
 המיצג את ההמשכיות של הקיום,” מסמלת את הפתגם “לדור ודור- סוף
 שאותן מעטרות פתקיות קטנות עם שמות של, הטבעות התלויות.היהודי
 מייצגות את המנהג הקבוע של,בני משפחה ושמות המקומות בהם נולדו
.קריאת התורה בשבת ואת ריקודי ההורה במעגלים

L’dor V’dor

Lila’s display is inspired by her mother’s wedding band, once
worn by her great great grandmother and passed through
generations. This circle-a continuous and never ending
shape - represents L’dor V’dor, the circle of Jewish life. The
dangling circles, containing family names and birthplaces on
miniature maps, symbolize the Jewish people’s continuous
eternal weekly Torah readings and the popular Jewish hora
circular dance celebrating Jewish traditions.
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 ארה”ב, ניו ג’רזי, אושן, הילל ישיבה- ליסה דלויה
Lisa Delouya - Hillel Yeshiva, Ocean, New Jersey, USA

בית הכנסת

,סבה של אביה- אבי,המיצג של ליסה הוא לכבודו של רבי מאיר דלויה
 חייהם, בזמן שהיו מפוזרים בעולם כולו.שהיה רב קהילה אהוד במרקש
של היהודים פרחו בזכות מנהיגים מקומיים שהקימו קהילות סביב בתי
 משקף את האדריכלות, העשוי עץ, בית הכנסת שבנתה ליסה.הכנסת
 המבנה כולל את.המרוקנית והוא מחווה לבית הכנסת של הרב דלויה
 ומעליו עזרת הנשים שאליה מוביל גרם, במפלס התחתון,עזרת הגברים
 זכר לאש התמיד שבערה,” מקום של כבוד ניתן ל”נר התמיד.מדרגות
 העתק מדויק של הספר שבו-  וכן לספר התורה,בבית המקדש בירושלים
 כשהיה מלמד את חברי הקהילה,עשה שימוש הרב דלויה סביב השולחן
.שיעורי תורה

Beit Ha Knesset

Lisa’s family story honors the memory of Rabbi Meir Delouya,
her father’s great-grandfather, a deeply loved community
rabbi in Marrakech. Scattered throughout the world, the
Jewish people often thrived because of their inspiring
religious leaders who built communities that congregated
at synagogue. Lisa’s beautiful wooden synagogue, mirrors
Moroccan architecture and is a token to the one built in
the Rabbi’s name. The design includes the lower level men’s
prayer section and stairs that lead to the upper level women’s
section. Significant Jewish details include the “ ”נר תמידor
eternal light similar to the flame once burning in the Jerusalem
Temple, as well as a copy of a Sefer Torah similar to one used
by Rabbi Delouya, who would sit around a table and teach his
congregants the traditions of the Jewish people.
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 אוסטרליה, מלבורן, הבית- גל ווטרסון
Gabriel Gal Waterson - Habayit, Melbourne, Australia
תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

מסע משפחתי בזמן

מימדי הזה מזמין את הצופה-שילוב הצבעים המסעיר של הספר התלת
,זמן בעקבות האודיסאה של משפחתו של גל-לנסוע אחורה במכונת
 הוא מספר את הסיפור, בצבעוניות ובתחכום. בגרמניה ובפרס,לישראל
.של משפחתו ובעקיפין את הסיפור הייחודי של העם היהודי כולו

Family Time Travel

The multicolored palette of this dazzling pop-up storybook,
easily beckons the viewer to follow Gabriel’s family odyssey.
He travels back in a time machine to Israel, Germany and
Persia where his clever narrative, together with a mix of
colorful scenes, beautifully capture his personal family story
and the on-going and unique story of the Jewish people
worldwide.
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 ארה”ב, מרילנד, בולטימור,המוזיאון היהודי של מרילנד/הספר קשר בבית תקווה- בית- שרלוט זנג
Charlotte Zang - Kesher School at Beit Tikvah/Jewish Museum of Maryland, Baltimore, Maryland, USA

סביב שולחן השבת

 המיצג של. מדי שבוע,מנהג יהודי חשוב הוא חגיגת השבת וקדושתה
 שבה סבה,שרלוט מזמין אותנו להצטרף למשפחתה סביב שולחן השבת
 במרכז. הוריהם ובניהם מציינים את עונג השבת לאורך הדורות,וסבתה
,יצירתה של שרלוט עומדים הפמוטים העתיקים ששייכים למשפחתה
שעברו מדור לדור ומעידים על אהבתה הגדולה של משפחתה למסורת
.היהודית

תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

Around the Shabbat Table

The weekly celebration of Shabbat is central to Jewish life.
Charlotte’s project invites us to visit her family’s Shabbat
table where Great-grandparents, grandparents, and parents
share their joy of the Jewish people through time. Charlotte
includes her family’s antique candlesticks, an heirloom used
to usher in Shabbat for generations spotlighting her family’s
love and memories of Jewish traditions.
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 ארה”ב, פלורידה, טמפה, אקדמיית הלל- אסתר מלכה ריב
Georgia Ryb - Hillel Academy, Tampa, Florida, USA
תעודת
הוקרה

SPECIAL
RECOGNITION

התיבה היהודית הנודדת

 מזכרת מנדודים-  מסמכים ואילנות יוחסין,תיבה מלאה בתמונות
 התיבה הנודדת של אסתר.בארצות ניכר תוך שימור הזהות היהודית
 סיפורים על ערכים יהודיים כגון צדקה ורצף של,מלכה מכילה כתובה
.מזכרות משפחתיות אשר נשמרו ועברו מדור לדור

Jewish Traveling Chest

This meaningful case is chock-full of pictures, documents
and family trees - a testimony to wandering in foreign lands
while preserving a strong Jewish identity. Georgia’s Jewish
traveling chest holds a ketubah, stories of Jewish values like
tzedakah and a medley of family mementos safeguarded and
passed down through generations.
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החורש
זכרון יעקב

בית הספר
הדמוקרטי קשת
זכרון יעקב

בית הספר
הריאלי העברי
חיפה

חטיבה ב' רוגוזין
קרית אתא

חטיבת ביניים
'רוגוזין א
קריית אתא

אולפנת סגולה
קרית מוצקין

חט"ב אורט רבין
קריית מוצקין
אילנות
נהריה

תשע”ה

מקיף עמק החולה
כפר בלום
דנציגר
קרית שמונה
Ibn Gabirol
Madrid, Spain

Chattanooga Jewish
Congregational
Religious School
Chattanooga, Tennessee

Beth Sholom
Synagogue
Memphis, Tennessee

Congregation Beth Shalom
Oak Park, Michigan

Haverim
Khabarovsk, Russia

Menachem
Saint Petersburg, Russia

Robert I Lappin
Charitable Foundation
Salem, Massachusetts

Congregation
Shirat Hayam
Swampscott, Massachusetts

Bialik College
Melbourne, Australia

Toronto Associated
Hebrew Schools
Toronto, Canada

רוסיה

Michael-Ann Russell
JCC
North Miami Beach, Florida

Congregation
Shearith Israel
Atlanta, Georgia

Temple Sinai of Palm
Beach County
Delray Beach, Florida

Beth Shalom Religious School
Raleigh, North Carolina

Maccabim Hebrew School
Skokie, Illinois

Ibn Gabirol
Madrid, Spain
Jewish Museum
of Maryland
Baltimore, Maryland

o Jewish Day School
Skokie, Illinois

Shulamith School for Girls
Cedarhurst, New York
Jewish Community
Center Harrison
Harrison, New York

Beth Tfiloh
Community Day School
Pikesville, Maryland

ark, Illinois

School No. 12
Kazan, Russia

Sunday School Haverim
Tula, Russia

Ort 1540
Moscow, Russia

Bialik (Devoto)
Buenos Aires, Argentina

Buber Martin
Buenos Aires, Argentina

Natan Gesang
Buenos Aires, Argentina

Temple Sharey
Tefilo Israel (TSTI)
South Orange, New Jersey

Sunday school
of Chelyabinsk
Chelyabinsk, Russia

School 1311 Thiya
Moscow, Russia

Haverim
Khabarovsk, Russia

ORT "Gesher" 42
Samara, Russia

Lauder Etz-Chaim School
Moscow, Russia

School 1311 Thiya
Moskow, Russia
ewish

Escuela Integral
Montevideo, Uruguay

Sunday School "Shalom"
Lipezk, Russia

Or Avner School
Novosibirsk, Russia
Sunday School
Magnitogorsk, Russia

Sunday School
Tyumen, Russia

Gefen
Syktyvkar, Russia

Robert I Lappin
Charitable Foundation
Salem, Massachusetts

Shulamith School for Girls
Cedarhurst, New York

Hillel Yeshiva
Ocean, New Jersey
Abrams Hebrew
Academy
Yardley, Pennselvania

Halom
Izhevsk, Russia

Congregation
Shirat Hayam
Swampscott, Massachusetts

Bialik College
Melbourne, Australia

Toronto Associated
Hebrew Schools
Toronto, Canada

Sylvia Cohen Religious School,
Temple Ahvat Achim
Gloucester, Massachusetts

The Jewish Academy
Commack, New York

JCC on the Palisades
Tenafly, New Jersey

Sunday School
Vladimir, Russia

consin

Colegio Hebreo
Bogota, Colombia

Menachem
Saint Petersburg, Russia

The Moriah School
Englewood, New Jersey

Irkutsk
Irkutsk, Russia

Stephen Wise Free
Synagogue
New York, New York

רוסיה

Hebrew School
Italy, Florence

Sylvia Cohen Religious School,
Temple Ahvat Achim
Gloucester, Massachusetts

The Jewish Academy
Commack, New York

גיאורגיה

רוסיה

JBBZ
Vienna, Austria

רוסיה

School No. 12
Kazan, Russia

Jewish Community
Center Harrison
Harrison, New York

Ort 1540
Moscow, Russia

Dor Hasash
Religious School
Pittsburgh, Pennselvania

JDS of the Lehigh Valley
Allentown, Pennselvania

Stephen Wise Free
Synagogue
New York, New York

J.N.Bialik
Santa Fe, Argentina

Lauder Etz-Chaim School
Moscow, Russia

School 1311 Thiya
Moskow, Russia

Escuela Integral
Montevideo, Uruguay

Colegio Hebreo
Bogota, Colombia

Escuela Hebrea
Asuncion, Paraguay
Y.L.Peretz
Resistencia, Argentina

Colegio Moral
y Luces Herzl Bialik
Caracas, Venezuela

Jaim Weitzman
San Jose, Costa Rica

Escuela Hebrea
Asuncion, Paraguay
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All Aboard!

!כולם לעלות

סיפור משפחתי ברחבי העולם היהודי

My Family Story Around the Jewish World

אלישבע
פרדס חנה

ארלוזורוב
חדרה
CIM ORT
México City, Mexico

Colegio Atid
México City, Mexico

Colegio Israelita
Monterey, Mexico

Prof. Jaim Weitzman
Buenos Aires, Argentina

Chattanooga Jewish
Congregational
Religious School
Chattanooga, Tennessee

Beth Sholom
Synagogue
Memphis, Tennessee

Michael-Ann Russell
JCC
North Miami Beach, Florida

Colegio Tarbut
Buenos Aires, Argentina

Simha
Kishinev, Moldova

School Hecl
Kishinev, Moldova

Atikvah
Kiev, Ukraine

Congregation Beth Shalom
Oak Park, Michigan

Or Hajayim School
México City, Mexico

בית החינוך
חוף השרון
קיבוץ שפיים

Mitsvah-613
Belaya Tserkov, Ukraine
Narsis
Casablanca, Morocco

Colegio Hebreo Tarbut
México City, Mexico

Ules Day School
Istanbul, Turkey

Atikva
Gomel, Belarus

Rechitza
Rechitza, Belarus

"ОRТ-Аlef"
Zaporozhye, Ukraine

Kyiv Technological
lyceum "ORT"
Kyiv, Ukraine

Chernivtsi Jewish
School ORT # 41
Chernivtsi, Ukraine

מיתרים
מיתר

בית הספר
כפר סילבר
כפר סילבר

אולפנת בני עקיבא
אבן שמואל
קריית גת

'מקיף עירוני ד
ע"ש רבין
אשקלון

קזחסטן
רוסיה

Beth Tfiloh
Community Day School
Pikesville, Maryland

גוונים ח"מ
מודיעין

Sunday School Haverim
Tula, Russia
Bialik (Devoto)
Buenos Aires, Argentina

Buber Martin
Buenos Aires, Argentina

Natan Gesang
Buenos Aires, Argentina

בית הספר
למדעים
רחובות

Israel Scouts: Shevet Chen Los Angeles, California (Valley)
Woodland Hills, California
Israel Scouts: Shevet Matar Seattle, Washington
Woodland Hills, California

Adelson
Educational Campus
Las Vegas, Nevada

תיכון דרכא
ע"ש בגין
גדרה

Congregation Anshai Torah
Plano, Texas

Malibu Jewish Center
and Synagogue
Malibu, California

Akiba Academy of Dallas
Dallas, Texas

בית וגן
בת ים

אורט רבין
גן יבנה

Congregation Shearith
Israel Religious School
Dallas, Texas

Sunday school
of Chelyabinsk
Chelyabinsk, Russia

School 1311 Thiya
Moscow, Russia

The Moriah School
Englewood, New Jersey

Sunday School "Shalom"
Lipezk, Russia

Or Avner School
Novosibirsk, Russia

Beth Torah Learning Center
Richardson, Texas

Temple Sharey
Tefilo Israel (TSTI)
South Orange, New Jersey

JCC on the Palisades
Tenafly, New Jersey

Irkutsk
Irkutsk, Russia

חט"ב עידנים
רמלה

Kol Ami Religious School
Flower Mound, Texas
San Diego
Jewish Academy (GMLS)
San Diego, California

Tarbuton
Encinitas, California
'מקיף ד
אשדוד

Sunday School
Magnitogorsk, Russia

Milwaukee Jewish
Day School
Milwaukee, Wisconsin
Beit Sefer Shalom
Waukee, Iowa

Gefen
Syktyvkar, Russia

Sunday School
Tyumen, Russia

Hillel Yeshiva
Ocean, New Jersey

Sunday School
Vladimir, Russia

Abrams Hebrew
Academy
Yardley, Pennselvania
Halom
Izhevsk, Russia

Dor Hasash
Religious School
Pittsburgh, Pennselvania

JDS of the Lehigh Valley
Allentown, Pennselvania

J.N.Bialik
Santa Fe, Argentina

חט"ב טביב
ראשון לציון

Mitchabrim
Reseda, California

Israel Scouts: Shevet Tapuz Orange County, California
Woodland Hills, California

חט"ב גולדה
של תיכון קוגל
חולון

חט"ב אלון
חולון

עתיד רזיאל
הרצליה

חטיבת הנגיד
הרצליה

תיכון אליאנס
תל אביב

מקיף ט' אשלים
וקרית גנים
ראשון לציון
Y.L.Peretz
Resistencia, Argentina

Sinai Temple Religious School
Los Angeles, California

Israel Scouts: Shevet Harel Los Angeles, California (city)
Woodland Hills, California
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תיכון יחד
מודיעין

ORT "Gesher" 42
Samara, Russia
Ken Jewish Community
San Diego, California

'מקיף ט
אשדוד
'מקיף ז
אשדוד
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Escuela Beth
Buenos Aires, Argentina

רעות קהילה
דתית פלורליסטית
ירושלים

ישיבת בני עקיבא ימ"ה
אלקנה

אורט אפרידר
אשקלון

Merage JCC
Irvine, California

Shalom School
Sacramento, California

Scholem Aleijem
Buenos Aires, Argentina

Religionsschule der
Judeischen Gemeinde
Duesseldorf , Germany

בית הספר רמות
באר שבע
מקיף אמית
באר שבע

The Technology Granat
Taskent, Uzbekistan

Escuela Arlene Fern
Buenos Aires, Argentina

Athens Jewish School
Athens, Greece
תיכון עירוני
ע"ש בגין
אילת

'דקל וילנאי ב
חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

חט"ב אורנית
אורנית

2015 ה

Jewish Museum
of Maryland
Baltimore, Maryland

חט"ב בן צבי
קרית אונו
North Suburban
Synagogue Beth El
Highland Park, Illinois

Sunday School Tbilisi
Tbilisi, Georgia

Hebrew School
Italy, Florence

יהלום
שוהם
חט"ב גוונים
ראש העין

חט"ב רשיש
פתח תקוה

Chicago Jewish Day School
Skokie, Illinois
Sunday School Baranovichi
Baranovichi, Belarus

Colegio Bet-El
Buenos Aires, Argentina
Or Avner 170
kharkov, Ukraine

אורט ע"ש רבין
אילת

Beth Shalom Religious School
Raleigh, North Carolina

Sunday School Borisov
Borisov, Belarus

Or Avner Chabad
Zaporozhye, Ukraine

Sababa
Kharkov, Ukraine

Colegio Hebreo Sefaradi
México City, Mexico

דרך אבות
אפרת

JBBZ
Vienna, Austria

Maccabim Hebrew School
Skokie, Illinois

עתידים
אור עקיבא

אורט יד לייבוביץ
חט"ב נתן אלתרמן
נתניה

Congregation
Shearith Israel
Atlanta, Georgia

Temple Sinai of Palm
Beach County
Delray Beach, Florida

Colegio Hebreo
Maguen David
México City, Mexico

Sinai Akiba Academy
Los Angeles, California

Saperstein Middle School
Los Angeles, California

Colegio Moral
y Luces Herzl Bialik
Caracas, Venezuela

Jaim Weitzman
San Jose, Costa Rica

My Family Story Team:
Talia Avnon-Benveniste, Tamar Sorek, Ron Merkel, Martha Mazo,
Tamar Servadio, D’vora Greisman Daniels, Rimma Usmanov, Dina Rozmarin
Judging Committee Members:
• Dr. Sigal Barkai - Ministry of Education
• Michal Houminer - Beit Hatfutsot
• Neta Harel - Beit Hatfutsot
• Vicky Levy - Beit Hatfutsot
• Dr. Cecilia Waismann - MindCET
• Ayelet Shahak
• Dana Paz-Prins - Beit Hatfutsot
• Moshe Michles - Heftziba
• Nadia Epshtein - JAFI
• Gabriela Rabi - Beit Hatfutsot
• Tanya Latzman - Beit Hatfutsot
• Dr. Florence Mansano-Soulam:
www.levoyagedebetsalel.org,
• Karyn Gellman - “State of the Arts”
• Richard Robinowitz
• Rivka Topf-Mazeh - Beit Hatfutsot
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Special thanks:
Dvora Atzmon, Ariela Tal, Vicky Levy,
Aviva Felkinson, Sarena Meyer,
Zoe Levy - Golan, Yael Shechter
Interns:
Adena Morgen,Veronica Lobanova,
Eric Lesser
Exhibit’s Design and Production:
Bat Sheva Graphic Art

:צוות סיפור משפחתי
, תמר סרודיו, מרתה מאזה, רון מרקל, תמר שורק,בנבנישתי-טליה אבנון
 דינה רוזמרין, רימה אוסמנוב,דבורה גרייזמן דניאלס
:תודות
, ויקי לוי, אריאלה טל,דבורה עצמון
, שרינה מאייר,אביבה פלקינסון
 יעל שכטר,גולן-זואי לוי
:צוות המתמחים
, ורוניקה לובנובה,עדינה מורגן
אריק לסר
:עיצוב והפקת התערוכה
בת שבע גרפיק ארט
:תרגום
גלעד הלפרן

Translation:
Gilad Halpern
Photography:
Nir Shaanani, Yakov Bril
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:צילומים
ניר שאנני ויעקב בריל

Catalog Design:
Trigon Designs

www.bh.org.il

:עיצוב הקטלוג
טריגון עיצובים

myfamilystory@bh.org.il

© Beit Hatfutsot

:חברי ועדות השיפוט
 משרד החינוך- • ד”ר סיגל ברקאי
 בית התפוצות- • מיכל הומינר
 בית התפוצות- • נטע הראל
 בית התפוצות- • ויקי לוי
MindCET - • ד”ר ססיליה וייסמן
 מדריכה ארצית- • איילת שחק
לחינוך במוזיאונים
 בית התפוצות- פרינס-• דנה פז
 חפציב”ה- • משה מיכלס
 הסוכנות היהודית- • נדיה אפשטיין
 בית התפוצות- • גבריאלה רבי
 בית התפוצות- • טניה לצמן
- סולם-• ד”ר פלורנס מנסו
www.levoyagedebetsalel.org
” “סטייט אוף ארט- • קרן גלמן
’• ריצ’ארד רבינוביץ
 בית התפוצות- מזא”ה-• רבקה טאף

