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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 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, led by The
Koret International School for Jewish Peoplehood 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
created in a different setting, reveals a meaningful encounter
between the participants and their families. The displays
and family stories differ, though we can 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 22nd anniversary.
Hundreds of displays were submitted to the international
competition from all corners of the Jewish world: Latin
America, North America, the FSU (Former Soviet Union),
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
 כותבים בני ובנות נוער עבודות,בכל רחבי העולם
 עבודת שורשים מהווה ציון דרך בחיי.שורשים
 הם, בו לראשונה,התלמידים בישראל ובעולם
נדרשים לברר לעצמם את הסיפורים הייחודיים
.המרכיבים את זהותם היהודית
 בהובלת בית הספר הבינלאומי,תכנית סיפור משפחתי
- ע"ש קורת ללימודי העם היהודי בבית התפוצות
 מזמינה את בני הנוער לחקור,מוזיאון העם היהודי
ולהציג את עבודת השורשים שלהם באמצעות התחרות
. ע"ש מנואל הירש גרוסקופף,""מוצגים מספרים
 שנוצרו,המגוון המדהים של המוצגים המספרים
 מוצגים כאן כחלק ממפגש,כל אחד במרחב ייחודי
 נוכל, על כן.משמעותי בין בני הנוער ומשפחותיהם
.בקלות למצוא ביניהם קווי דמיון ומכנים משותפים
 הביאו המשתתפים לידי ביטוי,בתערוכה שלפניכם
 היצירתיות והכישורים האמנותיים,את הרעיונות
 תוך הדגשת ערכים והיבטים,שלהם במוצגים שיצרו
 נמצא ביטוי, בכל מוצג.משפחתיים החשובים להם
אמנותי לאחד או יותר מעמודי התווך של העמיות
 זיקה רבת, ערכים יהודיים, זכרון היסטורי:היהודית
 עולם, שפה עברית ולשונות יהודיים,פנים לישראל
.היצירה היהודי ואורח חיים יהודי
 מאות. שנות יצירה ופעילות22 השנה חוגגת התכנית
 מכל קצוי,מוצגים התחרו בתחרות הבינלאומית
, אמריקה הצפונית, אמריקה הלטינית:העולם היהודי
 דרום, אוסטרליה, אירופה,)חמ"ע (בריה"מ לשעבר
 העבודות המצטיינות מוצגות כאן.אפריקה וישראל
, משפחותיהם, כהוקרה לבני הנוער,בתערוכה מיוחדת
-  המוזיאונים והמוסדות הקהילתיים,בתי הספר
שהשקיעו רבות בחקר ובלימוד סיפורי המשפחה
.וסיפורו של העם היהודי

?ומה הסיפור שלכם

Esther
Wainberg Mizrahi

אסתר
ווינברג מזרחי
בית הספר מוראל אי לוסס
 ונצואלה, קראקס, ביאליק-הרצל

Colegio Moral y Luces
Herzl - Bialik, Caracas ,Venezuela

Lighting My Steps;

A series of layered Stars of
David represent consecutive generations of Esther’s family. The
concealed base honors her ancestors, customs and traditions
which serve as a platform for the following generations to stand
upon. Esther is now the current carrier of the Star of David
and all the values it represents. When viewed from above, one
can appreciate the Star of David and contemplate how its light
spreads across the years, letting Esther know that her history
and Jewish traditions are destined to last for years to come.
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;להאיר את צעדיי

שכבות של מגני דוד מייצגות
 הבסיס חולק כבוד.את רצף הדורות במשפחתה של אסתר
 למנהגים ולמסורות המעניקות לדורות הבאים יסוד,לאבותיה
 כיום אסתר נושאת בעצמה את מגן הדוד ואת הערכים.איתן
 כאשר מביטים על המבנה מלמעלה ניתן.אשר הוא מייצג
להעריך את מגן הדוד ואת האופן שבו אורו מופץ החוצה
 ממנו אסתר לומדת על שורשיה ועל המסורות.לאורך השנים
.היהודיות אשר ישמרו לאורך הדורות

S PAI N
L at i n A m e r i c a

ספרד
אמריקה הלטינית

Winning Displays עבודות זוכות

Tali Dajles

Dana Guterman Levy

טלי דחלס

דנה גוטרמן לוי

 פנמה, פנמה,מגן דוד אקדמי

,בית הספר העברי תרבות
 מקסיקו,מקסיקו סיטי

Magen David Academy, Panama, Panama

Colegio Hebreo Tarbut,
Mexico City, Mexico

;הספרייה שלי

טלי בחרה ליצור ספרייה
משפחתית בה הספרים מייצגים את בני משפחתה
 כשם שכל אדם הנו עולם ייחודי.ואת סיפור חייהם
 כך כל ספר פותח צוהר לחוויה מעוררת,ומיוחד
 בני.השראה המשאירה את חותמה על הקורא
משפחתה של טלי נמלטו מאירופה בחיפוש אחר חיים
 היכולת שלהם להתחיל מחדש ולהמשיך.חדשים
.לשגשג מהווה עבור טלי השראה ומצפן לחיים
,טלי מקווה להעביר הלאה את סיפור משפחתה
גם באמצעות ספרים אשר ינחילו בקרב ילדיה את
.המסורת היהודית ואת אהבת ישראל

My Library; Tali chose to create

a family library, with books representing
each family member and their story. Just
as every person is an individual, each book
encapsulates its own world which shares
stories, while inspiring and marking the
reader for life. Tali’s family fled Europe
in an effort to survive, and she is inspired
by their ability to start over and continue
to thrive. One day, she hopes to pass on
her family story by giving books to her
descendants that will instill in them the
Jewish tradition and a love of Israel.
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dCloud: Dana´s Cloud; Family memories

are saved in Dana’s mind, the 'dcloud'. Through stories and
anecdotes from her ancestors she is able to connect to
worlds and times that were once unknown to her.
The memories are in no specific order: her great
grandmother’s wood burning stove, her grandmother stealing
eggs in Russia and her father in Paris. They blend together
in her mind to create one family story, while the values the
stories impart are always present. The many colors represent
many emotions, both happy and sad, and she invites you into
her thoughts to join in her family’s history.

; הענן של דנה:dCloud

זכרונות
. בתודעתה של דנה,"ד-משפחתיים שמורים ב"ענן
בזכות סיפורי אבותיה היא מצליחה להתחבר לעולמות
 הזכרונות צפים ועולים ואינם.ולזמנים שלא הכירה
, תנור העץ של סבתא רבא:מסודרים על פי סדר כלשהו
 הם.סבתא גונבת ביצים ברוסיה ואבא שלה בפריז
 כאשר,מתמזגים יחד לכדי יצירת סיפור משפחתי אחד
 קשת הצבעים.הערכים העולים מהסיפורים נוכחים תמיד
 דנה. שמחים ועצובים גם יחד,מייצגת מגוון רגשות
מזמינה אותנו אל תוך מחשבותיה ומצרפת אותנו למסע
.ההיסטורי של משפחתה
עבודות זוכות
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Alberto SALAMA Dayan

Tatiana Jajurin

אלברטו סלמה דיין

טטיינה חחורין

 מקסיקו, מקסיקו סיטי,בית הספר העברי מגן דוד

,בית הספר הבינלאומי נתן גזנג
 ארגנטינה,בואנוס איירס

Magen David Hebrew School, Mexico City, Mexico

The Natan Gesang International
School, Buenos Aires, Argentina

;ליגת האלופות

עבודת השורשים נעשתה
- בהשראת אחת האהבות הגדולות של אלברטו
 כדורגל, כותרות בעיתונים, חדשות ספורט.כדורגל
 מסמלים את בני משפחתו,ואוהדים מסביב לעולם
, המשפחה מגיעה ממקומות שונים.של אלברטו
 כמו.אך יחד הם צוות גדול המריע אחד לשני
 הם נשארים, המפוזר ברחבי העולם,העם היהודי
.מחוברים ומאוחדים

A League of Champions;
Alberto’s heritage project was inspired by
one of his greatest loves - football. Sports
news, newspaper headlines, football and
fans around the world symbolize Alberto's
family. The family comes from different
places, but together they are a great
team who cheer each other on.
Like the Jewish people, dispersed
throughout the world, they remain
connected and united.
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The Legacy; The desire to preserve a Jewish way of life

through education, culture and values has guided Tatiana's family
throughout the generations. In her research, she discovered stories
of immigration, adventure, settlement and willpower.
In search of a place where they could live in peace and make a living,
Tatiana's grandparents came to Argentina. They lived and worked
in Jewish colonies and were involved in Zionist youth movements,
rejoicing in the establishment of the State of Israel. Her work
represents the significant gift she received for her Bat Mitzvah a challah tray and her grandmother's "magic" recipe. Each brush
stroke symbolizes a family member, each color an additional angle
in the unique family story. Now it is her turn to add her own tone.

;המורשה

, חינוך:הרצון לשמור על אורח חיים יהודי
 הנחה את משפחתה של טטיאנה לאורך,תרבות וערכים
, בעבודת השורשים היא נחשפה לסיפורי הגירה.הדורות
. התיישבות וכוח רצון,הרפתקאות
בחיפוש אחר מקום בו יוכלו לחיות בשלום ולהתפרנס
 הם חיו. סביה של טטיאנה הגיעו לארגנטינה,בכבוד
 שמחים,ופעלו במושבות יהודיות ובתנועות נוער ציוניות
 עבודתה מייצגת את.מרחוק בהקמתה של מדינת ישראל
- המתנה המשמעותית שקיבלה לקראת בת המצווה שלה
 כל משיכת.מגש לחלות עם מתכון ה'קסם' של סבתה
 כל צבע זווית נוספת בסיפור,מכחול מסמלת בן משפחה
. כעת תורה להוסיף את הגוון שלה.המשפחתי הייחודי
עבודות זוכות
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Martina Oks

Hannah Israel Chocron

טלי אוקס

חנה ישראל שוקרון

בית הספר חיים נחמן
 ארגנטינה, סנטה פה,ביאליק

 ספרד, מדריד, אסטריה טולדנו- אבן גבירול

Ibn Gabirol - Estrella Toledano, Madrid, Spain

Escuela Jaim N. Bialik,
Santa Fe, Argentina

Knowing My Roots; A family, like a home, requires
a strong foundation. Just as buildings need a good foundation
for support, families provide a cushion for the creation and
prosperity of its offspring. Each member contributes to the
family identity. Values, successes and challenges of previous
generations are evident in the small details of daily life. Thanks to
them, we live a Jewish life. The personal memory woven into the
collective memory distinguishes Tali's story, but also connects
her to the broader story of the Jewish people.
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;יסודות השורשים שלי

, כמו בית,משפחה
 בדומה למבנים הצריכים בסיס טוב.דורשת יסודות חזקים
 כך גם המשפחות מהוות כר ליצירה ולשגשוג של,כתמיכה
 ובפרטים, כל אחד תורם את חלקו לזהות המשפחתית.בניה
,יום ניכרים הערכים והתרבות-הקטנים של חיי היום
 בזכותם ההווה.ההצלחות והאתגרים של הדורות הקודמים
 הזיכרון האישי השזור בזיכרון הקולקטיבי.שלנו קיים
 אך גם מחבר אותה לסיפורו,מייחד את סיפורה של טלי
.הרחב של העם היהודי

Little Turkish Bazar; Hannah has created a

miniature representation of a Turkish Bazar in which each
stand represents a value or location important to her greatgrandfather’s story. Born in Izmir, Turkey, one of his first jobs
was at a similar stand in a bazar. Hannah chose to honor him
by highlighting the morals, such as tolerance and charity, that
he passed on as a family legacy. By creating this work she has
learned more about these values, and how they represent the
pluralistic Judaism that has helped shape who she is today.

;בזאר טורקי קטן

חנה יצרה מיצג מיניאטורי של
בזאר טורקי בו כל דוכן מייצג ערך או תחנה חשובה בסיפור
. אשר נולד באיזמיר שבטורקיה,חייו של סבא רבא שלה
 חנה. ומשם הכל התחיל,הבזאר היה מקום עבודתו הראשון
בחרה לחלוק לסבא רבא שלה כבוד באמצעות הדגשת המידות
 חנה. כגון סובלנות וצדקה,הטובות שהוא הוריש למשפחתה
זכתה להעמיק את היכרותה עם ערכים אלו תוך כדי תהליך
 וכן ללמוד על האופן שבו ערכים אלו מייצגים יהדות,היצירה
.פלורליסטית ומעצבים את דמותה כיום
עבודות זוכות
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Sarah Sanchez Israel

Adi Nisman Weizman

שרה סנצ'ס ישראל

עדי ניסמן ויצמן

 ספרד, מדריד, אסטריה טולדנו- אבן גבירול

 קוסטה ריקה, סן חוסה,בית הספר ד"ר חיים וייצמן

Ibn Gabirol - Estrella Toledano, Madrid, Spain

Instituto Dr. Jaim Weizman, San José, Costa Rica

;זכרונות וערכים

זכרונות וערכים של סבתא
 משתמרים ועוברים מדור, אסטריה ישראל,רבא של שרה
 בחלונות. הערך החשוב ביותר עבורה היה המשפחה.לדור
, יהדות, אהבה לישראל:משתקפים יסודות אשר אפיינו אותה
 המסורת והמנהגים הספרדים שלה באים לידי.חסד וצדקה
 כתב יד אודות חייה וצוואתה.ביטוי בעבודות הרקמה שיצרה
 האותיות העבריות שבעבודה.הם חלק משמעותי במורשתה
מייצגות את אהבתה לספרות ולשפה העברית וזאת מבלי
.ספרדי-לשכוח את מוצאה המרוקאי

Memories and Values; The

memories and values of Sarah's great-grandmother,
Esteria Israel, are preserved and passed on from
generation to generation. Family was her most
important value. The windows reflect elements that
characterized her: love for Israel, Judaism, kindness
and charity. Sephardic traditions and customs are
expressed in her embroidery work. A manuscript
about her life and her will is a significant part of her
legacy. The Hebrew letters in the work represent
love for literature and the Hebrew language, without
forgetting her Moroccan-Spanish origin.

15 _ Winning Displays

You Can't Stop This Song;

The State
of Israel and Zionism are important cornerstones of Adi's
family. His great grandfather fought in the Irgun, other
relatives immigrated to Israel, and many hoped to follow in
their footsteps. The colors of the Israeli flag honor those
members of the family who worked for the establishment
of the State of Israel. Through the colors and the various
songs, we are introduced to Adi’s family. Each has a unique
voice and a special song. His great-grandmother's song,
"Lechaim", accompanies their story to this day.

;את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק

מדינת ישראל והציונות הם אבני יסוד חשובים במשפחתו של
 בני משפחה נוספים עלו לישראל, סבא רבא שלו לחם באצ"ל.עדי
 שלל הצבעים בדגל ישראל מוקירים.ורבים קיוו ללכת בעקבותיהם
 הצבעים.את אותם בני המשפחה אשר פעלו להקמת מדינת ישראל
 לכל.והשירים השונים מפגישים אותנו עם בני משפחתו של עדי
 השיר של סבתא רבא.אחד מהם יש קול ייחודי ושיר המאפיין אותו
. מלווה את סיפורם עד היום," "לחיים,שלו

עבודות זוכות
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Yael Budnik

gala sarfati

יעל בודניק

גל צרפתי

 צ'ילה, סנטיאגו,בית הספר העברי חיים ויצמן

,בית הספר ביאליק דבוטו
 ארגנטינה,בואנוס איירס

Instituto Hebreo Chaim Weizmann,
Santiago, Chile

Divided Destinies;

The necklace in Yael's work tells
the story of her great-great-grandmother, Dora. In 1938, Yael's
great-grandparents, Otto and Emma, made countless efforts to
escape Austria, their homeland, to find shelter in another country.
Her grandparents arrived in Chile while her brother, Felix, arrived
in Palestine. Dora was too old to escape and was left behind. On the
day of their departure, Dora divided her necklace, made of pearls
and platinum, giving half to each of her children. Yael's mother
inherited her half of the necklace, and in due course, Yael will also
receive her part, symbolizing her continuity in the Jewish story.
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Escuela Bialik Devoto,
Buenos Aires, Argentina

;גורל חצוי

השרשרת בעבודה של יעל מספרת את
 סבא1938  בשנת. דורה,סיפור הגורל של סבתא רבא רבא
 עשו מאמצים רבים כדי, אוטו ואמה,וסבתא רבא של יעל
. ולמצוא מחסה בארץ אחרת, ארץ מולדתם,לברוח מאוסטריה
.הסבים שלה הגיעו לצ'ילה ואילו האח פליקס הגיע לפלסטינה
 ביום.דורה הייתה מבוגרת מכדי לברוח ונשארה מאחור
 העשויה מפנינים, חצתה דורה את השרשרת שלה,הפרידה
 את חצי השרשרת. ונתנה את חלקי השרשרת לילדיה,ופלטינה
 ובבוא העת גם יעל תקבל,הזו ירשה אמה של יעל מסבתה
. המסמל את המשכיותה בסיפור היהודי,למשמרת את חלקה

Reflections; Pictures and books reveal chapters

from the past. When Gal looks in the mirror she sees the
reflection of her family and their story. In creating her
display, Gal asked questions she had never asked before and
discovered new chapters from her family’s past. Her work
connects her to her legacy and her roots with a closeness and
identification she never felt before. The past, present and
future are written and reflected upon.

;השתקפויות

תמונות וספרים מגוללים לנו
 כשגל מתבוננת במראה היא רואה את.פרקים מן העבר
.השתקפות משפחתה וסיפור חייה
מהלך הפרויקט אפשר לגל לשאול שאלות שמעולם לא
 לשוחח עם סבה וסבתה על נושאים שלא עלו קודם,שאלה
 עבודתה מחברת.ולהיחשף לפרקים חדשים במשפחתה
 קרבה והזדהות שלא חשה- אותה למורשתה ולשורשיה
. נפגשים ומשתקפים, עבר הווה ועתיד נכתבים.לפני כן
עבודות זוכות
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Esther Jana Levin Zarecki

אסתר חנה לוין זרקי
 פרגאווי, אסונסיון,בית הספר מדינת ישראל

Estado de Israel School, Asunción, Paraguay

israel

ישראל

Winning Displays עבודות זוכות

A Never Ending Story;

Esther Jana's name
embodies history, values and heritage. This biblical name
reappears throughout the generations in her family, and Esther is
named after her great-grandmother. Her family moved between
different countries and continents, overcame difficulties and
managed to raise future generations while fostering a sense
of responsibility and commitment to the Jewish people. Esther
Hanna continues to walk in their path and learn from their
heritage, with a sense of belonging and pride in her roots.

;היסטוריה אחת בלי סוף

שמה של
 שם. ערכים ומורשת,אסתר חנה מגלם בתוכו היסטוריה
 ואסתר,תנכ"י זה חוזר ומופיע לאורך הדורות במשפחתה
 משפחתה עברה בין.קרויה על שם סבתא רבא שלה
 התגברה על קשיים והצליחה לגדל,מדינות ויבשות שונות
דורות המשך תוך טיפוח הרגשת האחריות והמחויבות
 אסתר חנה ממשיכה ללכת בדרכם וללמוד.לעם היהודי
. תוך תחושת שייכות וגאווה לשורשיה,ממורשתם

עבודות זוכות
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Elizabeth Pilnik

Gabriel Yermiyahu
Dessalenge

אליזבט פילניק

גבריאל ירמיהו
דסלאי

 ישראל, נתניה,עתיד רזיאל

Atid Raziel, Netanya, Israel

 ישראל, ירושלים,אורט תעופה וחלל
ORT Aviation and Space,
Jerusalem, Israel

Different Directions One Family;

Elizabeth's family stories are the inspiration for her roots work.
The Russian revolution and the subsequent changes affected the
family's history and their wanderings: a great-grandfather was
murdered and great-grandmother was imprisoned.
Elizabeth created a model divided into four rooms that tell
the various events in her family's life. Each room reflects a
different time and place. An open space, bright and clear,
symbolizes her family today. The lighting of Shabbat candles
marks for Elizabeth their connection to the Jewish people and
the points of light in her family’s life.
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;כיוונים שונים משפחה אחת

הסיפורים המשפחתיים ששמעה אליזבט הם מקור
 המהפכה הרוסית.ההשראה לעבודת השורשים שלה
והתמורות שבאו בעקבותיה השפיעו על קורות
 סבא רבא נרצח וסבתא רבא:המשפחה ועל נדודיהם
 אליזבט יצרה דגם המחולק לארבעה.ישבה בכלא
.חדרים המספרים את האירועים השונים בחיי משפחתה
 מעליהם נמצא.כל חדר משקף תקופה שונה ומקום אחר
. המסמל את משפחתה כיום, מואר ובהיר,חלל פתוח
הדלקת נרות השבת מציינת עבור אליזבט את הקשר
.לעם היהודי ואת נקודות האור בחיי המשפחה

If I Forget You Jerusalem;

Gabriel's
great-grandfather, Yermiyahu Gata, arrived from Ethiopia to
Jerusalem in the early 1900s. His grandfather’s dream was to
study in Jerusalem and then return to Gondar to establish the
first Jewish school. After learning in the Ezrah Torah Academy
in Jerusalem, Yermiyahu Gata tried recruiting funds to build the
long awaited school. The large building in the display is the Ezrah
Torah Academy, and the small building is the school he founded.
The benches are empty due the opposition of the keisim (rabbis)
to the school. Gabriel continues his great-granddfather’s
dream - spreading the culture of Ethiopian Jewry.

;אם אשכחך ירושלים

סבא רבא של
 הגיע מאתיופיה לירושלים,ירמיהו גטה,גבריאל
 היה לשוב לגונדר-  חזונו.בראשית המאה העשרים
.ולהקים את בית הספר היהודי הראשון
 ניסה,עם סיום הכשרתו בבית המדרש "עזרה" בירושלים
.לגייס ירמיהו גטה כספים להקמת בית הספר המיוחל
 הוא בית המדרש "עזרה" והמבנה,המבנה הגדול במוצג
 ספסליו ריקים מתלמידים. הוא בית הספר שהוקם,הקטן
בעקבות התנגדותם של הקייסים (הרבנים) להקמת בית
 ממשיך את החלום ופועל להפצת, נינו-  גבריאל.הספר
.תרבות יהודי אתיופיה
עבודות זוכות
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Oriya Noyfeld

Eyal Freud

אוריה נויפלד

אייל פרויד

 ישראל, קרית אתא,אולפנית שחם

 ישראל, רמת גן,הלל

Ulpanit Shacham, Kiryat Ata, Israel

Hillel, Ramat Gan, Israel

;צעצוע של סיפור

עבודת
השורשים של אייל מבטאת את התרומה של
." לארגון "ההגנה, ברוך רזניק,סבא רבא
במהלך עבודתו במחסני הצבא הבריטי התיך
מתכות והפך אותם לצעצועים צבעוניים עבור
 הצעצועים- כל זה נעשה כסיפור כיסוי.ילדים
הועברו לארגון "ההגנה" והותכו בחזרה לייצור
 הצבעוניות בעבודתו מבטאת את העשייה.נשק
.הרבה של סבא

Tabachnik Family - from vision
to reality; A pop-up book tells the story of Oriah's

family. Oriya is a descendant of the Tabachnik family, one of
the founders of Kiryat Ata. While still in Poland, Simcha and
Israel Tabachnik purchased land in Israel and managed to escape
before the outbreak of World War II.
The interior of the book is made of strong but flexible
materials. It includes precise reconstructions of the family’s
homes around the world and in Israel, streets and geographical
maps illustrating the family’s wanderings.
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 מחזון- משפחת טבצ'ניק
 אפ עב כרס מספר את- למציאות; ספר פופ

 אוריה היא נצר למשפחת.קורות משפחתה של אוריה
, עוד בהיותם בפולין.טבצ'ניק ממקימי קריית אתא
 רכשו אדמות בארץ והצליחו,שמחה וישראל טבצ'ניק
.להימלט לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה
 בתוכו,פנים הספר עשוי מחומרים חזקים אך גמישים
שחזורים מדויקים של בתי המשפחה מרחבי העולם
 רחובות ומפות גאוגרפיות הממחישות את,ומישראל
.מסלולי הנדודים של המשפחה

Toy Story;

Eyal's display
expresses the contribution of his greatgrandfather, Baruch Resnick, to the
Haganah. During his work in British army
warehouses, he soldered metal, turning
it into colorful children’s toys.
All this was a cover story. The toys were
transferred to the Haganah defense
organization and melted back to produce
weapons. The colorfulness of his work
reflects his grandfather’s important role.
עבודות זוכות
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Sapir Dahan

May ben yehuda

ספיר דהן

מאי בן יהודה

 ישראל, אורנית, גוונים

 ישראל, תל אביב,חט"ב אורנים אליאנס כי"ח

Gvanim, Oranit, Israel

Tailored Story; The craft of sewing in

Sapir's family was the inspiration for her roots work.
In Iraq, her grandmother's parents were tailors. Upon
their immigration to Israel, they lost a large part of
their property, but her great-grandmother managed to
smuggle out her thimble and scissors. In Israel she began
to teach sewing and even purchased a sewing machine,
always sewing clothes for the whole family.
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Oranim Alliance Kol Israel Haverim Middle
School, Tel Aviv, Israel

;סיפור תפור

העיסוק הרב דורי בתפירה
במשפחתה של ספיר היווה את ההשראה לעבודת
 בעיראק עסקו ההורים של סבתה.השורשים שלה
 עם עלייתם ארצה הפסידו חלק גדול.בתפירה
 אך סבתא רבא שלה הצליחה להבריח,מרכושם
 בישראל החלה.ולהביא עמה מספריים ואצבעון
 כאשר היא,ללמד תפירה ואף רכשה מכונת תפירה
.תמיד תפרה בגדים לכל המשפחה

My Historical Leap; Mai hopes to

revive her family’s history with the family album she
created. Leafing through the pages of the album is an
invitation to embark on a journey through memories.
Creative means and the use of paper techniques enable
the viewer to identify with the family events exposed
before him. History becomes tangible. The album reveals
photographs of Mai's great-grandmother’s journey to
the land of Israel the country’s beautiful landscapes.

;קפיצה להיסטוריה

מאי מקווה
להחיות את ההיסטוריה המשפחתית דרך אלבום
 הדפדוף באלבום הוא הזמנה.משפחתי שיצרה
 האמצעים היצירתיים.ליציאה למסע בזכרונות העבר
 מאפשרים לצופה להזדהות,והשימוש בטכניקות נייר
.עם האירועים המשפחתיים הנחשפים בפניו
 מתוך הספר קופצות.ההיסטוריה הופכת מוחשית
תמונות המתעדות את המסע של סבתא רבא של מאי
.לישראל ומתארות את נופי הארץ
עבודות זוכות
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Rona Kertesz

Maor Astyoker

רונה קרטס

מאור אשתיוקר

 ישראל, שדה אליעזר,עמק החולה

 ישראל, רמלה,חט"ב עידנים

Emek Hahula, Sde Eliezer, Israel

A Window to Freedom;

Rona heard
many stories about her great-grandmother, Yakut, from
Morocco. Yakut was a special figure who rode a horse in
the mountains while carrying her children on her back.
Rona created a house with arched windows. Its blue color,
decorations and curves give the work its Moroccan flavor.
The wide-open windows symbolize her grandmother's
desire for freedom and independence.
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Idanim, Ramla, Israel

;חלון אל החופש

רונה שמעה רבות על סבתא
 יאקוט היתה דמות מיוחדת. ממרוקו,רבא שלה יאקוט
 תוך כדי נשיאת ילדיה על,שנהגה לרכוב על סוס בהרים
, צבע התכלת. רונה יצרה בית בעל חלונות מעוגלים.גבה
.העיטורים והקימורים מכניסים את הניחוח המרוקאי ליצירה
 מסמלים את הרצון של סבתה,החלונות הפתוחים לרווחה
.לחופש ולעצמאות

Walls of Silence; In her work, Maor

commemorates her great uncle Chaim Eshtyokar, who was
accidentally killed by a soldier's stray bullet. Except for the
announcement of Chaim's death, the family was not given
any information or explanation of the incident, and the
matter was silenced. In retrospect, it turned out that the
shooter was the son of an important Israeli figure.
In her display, Maor created a tombstone for her uncle
with the inscription, "Walls of Silence", thus expressing the
anger and insult that follow the family.

;חומות של שתיקה

 מנציחה,בעבודתה
 שנהרג, אחיה של סבה,מאור את חיים אשתיוקר
.בשוגג מפליטת כדור של חייל
פרט להודעה על מותו של חיים לא קיבלה המשפחה
 בדיעבד.מידע או הסבר על המקרה והעניין הושתק
.התברר כי היורה היה בנו של אישיות חשובה בארץ
,בעבודת השורשים שלה העמידה מאור מצבה לדודה
 המביעה את הכעס,"עם הכתובת "חומות של שתיקה
.והעלבון המלווים המשפחה

עבודות זוכות
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Hila Massil

Noa Gargir

הילה מאסיל

נועה גרגיר

 ישראל, באר יעקב,אילן רמון

 ישראל, תל אביב,עירוני י"ד

Ilan Ramon, Be’er Yaakov, Israel

Ironi Yud Dalet, Tel Aviv, Israel

;עוגת החתונה

הילה מספרת שיד הגורל
.אפשרה להורים של סבתה לממש את אהבתם ולהינשא
 הם נקלעו, כשחיפשו מסתור מגשם סוחף,באחד הימים
לחדר מדרגות אקראי ובו מצאו חפצים שהושלכו מאחת
 אותם חפצים זירזו את החלטתם להינשא ושימשו.הדירות
 עוגת החתונה ממחישה את האיחוד.בסיס להקמת ביתם
 הקישוטים התלויים.בין בני הזוג והקמת הבית המשותף
על העוגה מסמלים את החפצים שנמצאו והפכו לרהיטים
.הראשונים בביתם של סביה

The Wedding Cake;

Hila tells that it
was fate that allowed her grandmother's parents
to realize their love and to marry. One day, when
they were looking for cover from a torrential rain,
they found themselves in a random stairwell where
they found objects discarded from one of the
apartments. These objects hastened their decision
to marry and served as the basis for their home.
The wedding cake symbolizes the union between
the couple and the establishment of their home
together. The decorations on the cake represent
the objects that became the initial furniture in
her grandparents’ home.
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Our Story;

Three generations joined in making
this presentation: Noa, her mother, and her grandmother
who was born in Romania. Due to changes in government,
her grandmother's family had to leave Romania in 1950
without their possessions, and make their way to Israel.
Upon arrival, they were housed in a transit camp. They
found it hard to integrate into the new environment
due to language difficulties and the hot weather, but
they never gave up. In her work, Noa used a round
stage that turns like a theater stage to illustrate the
different and changing circles in her family's life.

;הסיפור שלנו

:להכנת מוצג זה חברו שלושה דורות
, בשל תמורות השלטון. שנולדה ברומניה, אימה וסבתה,נועה
 ללא1950 נאלצה משפחת סבתה לעזוב את רומניה בשנת
. עם הגעתם שוכנו במעברה. ועשתה את דרכה לישראל,רכוש
הם התקשו להתערות בסביבה החדשה הן בשל קשיי שפה והן
. אך לעולם לא הרימו ידיים,בשל מזג האוויר החם
בעבודתה השתמשה נועה בבמה עגולה המסתובבת כמו במת
 על מנת להמחיש את המעגלים השונים והמשתנים,תאטרון
.בחיי משפחתה

עבודות זוכות
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Noa Huffman

Yuval Masti

נועה הופמן

יובל מטסי

 ישראל, כפר סבא,שז"ר

 ישראל, אשדוד,'מקיף ט

Shazar, Kfar Saba, Israel

Grandmother's Tales; Noa chose to present

her family story through the stories and adventures of her four
grandmothers on their way to Israel. The game illustrates the
four stories that unite in one place – Israel. Each grandmother
went through many stations in her life. Different parts of the
game are dedicated to each grandmother, and include cards
with questions according to the details of her life.
Playing and throwing the dice, Noa can pass through the various
stations of their lives, learning about them and from them.
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Mekif Tet, Ashdod, Israel

;סיפורי סבתא

נועה בחרה להציג את הסיפור
המשפחתי שלה דרך סיפורן והרפתקאותיהן של ארבע
 משחק הקופסה ממחיש את.הסבתות שלה בדרכן לארץ
- ארבעת הסיפורים השונים המתאחדים במקום אחד
 לכל אחת. כל סבתא עברה תחנות רבות בחייה.ישראל
מהן מוקדש חלק אחר במשחק וקלפים עם שאלות לפי
.קורות חייה
באמצעות השאלות ובעזרת הקובייה נועה יכולה לעבור
. ללמוד עליהן ומהן,דרך התחנות השונות בחייהן

Dakar;

In her work, Yuval commemorates her
grandfather, alongside the memory of the other
victims of the Dakar submarine tragedy. On a blue
surface, next to the memorial album, stands a
submarine made of natural wood. The use of this
raw material symbolizes the connection between
Yuval's roots and her branch of the family tree.

;דקר

, מנציחה יובל את זכר סבה,בעבודתה
."לצד זיכרון שאר הנספים באסון הצוללת "דקר
 ניצבת, לצידו של אלבום הזיכרון,על משטח כחול
, השימוש בחומר גלם זה.צוללת עשויה עץ טבעי
מסמל חיבור לשורשיה של יובל ולאילן היוחסין
.של המשפחה הענפה

עבודות זוכות
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Leah Wassah

לאה וואסה
 ישראל, מודיעין,גוונים

Gvanim, Modiin, Israel

N o rt h A m e r i c a
South Africa
Au st r a l i a

צפון אמריקה
דרום אפריקה
אוסטרליה

Winning Displays עבודות זוכות

Childhood memory;

Leah immigrated to Israel
at the age of three, but a childhood memory from Ethiopia
has stayed with her ever since. The picture engraved in her
memory is brought forward on an embroidered circle in the
color reminiscent of her favorite traditional dish, injera.
The work reflects her childhood memory - the market, the
threatening cow, and little Leah. The embroidery represents
Ethiopian traditional clothing worn by the women in her family,
and the tradition that accompanies Leah.

;זכרון ילדות

לאה עלתה לישראל בגיל
. אך זכרון ילדות מאתיופיה מלווה אותה מאז,שלוש
את התמונה שנצרה בזכרונה העלתה על בד רקמה
:עגול בגוון המזכיר את המאכל המסורתי האהוב עליה
, השוק: היצירה משקפת את זכרון הילדות.אינג'רה
.הפרה המאיימת ולאה הקטנה
 הרקמה האתיופית.גימור העבודה נעשה בעזרת רקמה
היא חלק ממסורת הלבוש של הנשים במשפחתה
.ומהמסורת המלווה את לאה
עבודות זוכות
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Leah Meyerowitz

Tye Samuels

לאה מיירוביץ

חן (טאי) סמואלס

 דרום אפריקה, יוהנסבּ ורג,קינג דייוויד סנדטון

 אוסטרליה, מלבורן,בית ספר ביאליק

King David Sandton, Johannesburg,
South Africa

My Grand Family;

Leah’s strong passion
for singing and music led her to choose the grand piano in
her home, given to her great grandparents as a wedding
gift, to relay her family story. The keys are significant
times in the family history. The bass, on the left, is her
father’s side and the treble, on the right,is her mother’s.
The piano legs give it stability, just like three pillars of
Judaism: Torah, Avodah and Gemilut Hasadim. Leah
names her own three pillars: importance of family, be a
mensch (good person), and uphold Jewish traditions. She
strives to be the music that brightens all situations.
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Bialik College, Melbourne, Australia

;המשפחה המפוארת שלי

התשוקה העזה
של לאה לשירה ולמוזיקה הובילו אותה לבחור בפסנתר הכנף
 כאמצעי, שניתן כמתנת נישואין לסבתא רבא שלה,בביתה
 הסולמות בקלידי הפסנתר מתארים.להעביר את סיפור משפחתה
, צלילי הבאס.תקופות משמעותיות בהיסטוריית המשפחה
 והצלילים הגבוהים, הם של משפחתה מצד אביה,מצד שמאל
 רגלי הפסנתר מייצבים. הם של משפחתה מצד אימה,מצד ימין
 עבודה וגמילות, תורה: בדומה לשלושת העמודים ביהדות,אותו
, חשיבות המשפחה: לאה בוחרת שלושה עמודים משלה.חסדים
 ולהמשיך ולקיים,) עם יושרה וכבוד,להיות 'מענטש' (אדם טוב
. היא שואפת להיות הניגון שמאיר תמיד.מסורת יהודית

Monopoly: The Samuels-Birnbaum
Edition; Tye plays Monopoly to travel through time

and explore his family story. The locations on the board are
different places where his family lived. The jail is Schomberg
concentration camp where his great uncle was imprisoned during
the Holocaust. The money is the currency used at the time
in those countries and the cards played are real situations his
family faced. The pieces represent Tye’s family traditions:
challah for Shabbat, a trophy for his grandfather, captain of
Maccabi Tel-Aviv basketball in the 1950s, his brother playing
Maccabi basketball in Australia and Tye in his Bialik uniform,
representing his great grandmother, a founding member of
Bialik College, the first Zionist School in Melbourne.

;בירנבוים- מהדורת סמואלס:מונופול

טאי משחק מונופול כדי לצאת למסע בזמן בעקבות סיפור
 המקומות המצוינים על גבי לוח המשחק הם המקומות.משפחתו
 הכלא במחנה הריכוז שומברג הוא המקום.בהם בני משפחתו חיו
 הכסף במשחק מבוסס על המטבע.בה נכלא דודו בזמן השואה
בה השתמשו במדינות באותה התקופה וקלפי המשחק מדמים
 חיילי המשחק.סיטואציות אמיתיות עימן התמודדה משפחתו
 גביע של סבא, חלה לשבת:מייצגים מסורות במשפחתו של טאי
 שהיה קפטן בקבוצת הכדורסל מכבי תל אביב בשנות,שלו
 אחיו משחק כדורסל בקבוצת מכבי, של המאה הקודמת50-ה
, וטאי במדי ביאליק מייצג את סבתא רבא שלו,באוסטרליה
 בית הספר הציוני,שהייתה שותפה בהקמת בית ספר ביאליק
.הראשון בעיר מלבורן
עבודות זוכות
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Naomi Silverman

Claudia Tawil

נעמי סילברמן

עננה (קלאודיה) טוויל

, סן פרנסיסקו,מוזיאון ליהדות עכשווית
 ארה"ב,קליפורניה

Hillel Yeshiva, Ocean, New Jersey, USA

 ארה"ב, ניו ג'רזי, אושן,ישיבת הלל

The Contemporary Jewish Museum,
San Francisco, California, USA

Schatz's Dreck-a-Mix; “With enough sugar

you can even eat rocks” was a favorite saying of Naomi’s greatgreat grandmother Gertie Schatz, owner of a successful candy
shop in Philadelphia in the 1930’s. At the store, her husband
Henry invented a new chocolate treat, Dreck-a-Mix, from
misshapen chocolate that was melted down. It quickly became
the store’s most popular item.
In this box of chocolate confections, Naomi explores her family
history, focusing on her great grandmother, Rita Rosen. What
was it like growing up in a candy store? What was the Philadelphia
Jewish experience at that time? Traditions, stories, sayings, and
Jewish lore come together in the sweetness of this display.
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;מיקס של שץ-א-דרעק

המשפט "עם כמות
מספקת של סוכר אפשר לאכול אפילו אבנים" היה אחד האהובים
 שהייתה בעלת חנות, גרטי שץ,על סבתא רבא רבא של נעמי
 באותה.20- של המאה ה30-ממתקים בפילדלפיה בשנות ה
,מיקס-א- דרעק,החנות המציא בעלה הנרי ממתק שוקולד חדש
 במהרה ממתק השוקולד.מהמסת גבישי שוקולד בצורות שונות
.החדש הפך לפריט הכי מבוקש בחנות
 נעמי חוקרת את ההיסטוריה של,בתוך קופסת השוקולדים
 איזו מן. ריטה רוזן, תוך התמקדות בסבתא רבא שלה,משפחתה
חוויה זו היתה לגדול בחנות ממתקים? איך נראו החיים היהודים
 פתגמים וחכמה, סיפורים,בפילדלפיה באותה התקופה? מסורות
.יהודית משולבים יחד ביצירה המתוקה הזו

Tools for Survival; Claudia explores the

tools that her great-grandfather used to survive the
Holocaust. As a tailor for the Nazis, thimbles, thread
and needles were tools to physical survival. In order to
survive mentally, he would shorten the uniform sleeves
and pants legs just a little, but not enough for the Nazis
to notice. It was just enough to give him a sense of pride.
The fabric along the edge represents his greatest tool
towards survival, determination.
Felix Samelson became a valued tailor in the Manhattan
clothing industry. Instead of making suits for the Nazis,
he was making suits for celebrities such as Frank Sinatra.

;כלי הישרדות

קלאודיה חוקרת את הכלים שסבא
 כחייט ששימש.רבא שלה נעזר בהם על מנת לשרוד את השואה
, הכלים שעזרו לו לשרוד פיזית היו אצבעונים,את הנאצים
 הוא, על מנת לשמור על בריאותו הנפשית.חוטים ומחטים
 הוא היה מקצר קמעה את שרוולי:פעל באופן של נקמה שקטה
 אך,המדים והמכנסיים באופן שלא יעורר את חשד הנאצים
 הבד לאורך הקצוות.בדיוק במידה שתעניק לו תחושת כבוד
. נחישות- מייצג את הכלי העיקרי שסייע לו לשרוד
.פליקס סמלסון הפך לחייט מוערך בתעשיית הבגדים במנהטן
 הוא יצר חליפות לפרנק סינטרה,במקום לתפור חליפות לנאצים
.ולסלבריטאים אחרים

עבודות זוכות
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Adam Benudiz

Lola Ginsburg

לולה גינזבורג

אדם בנודיז

 ארה"ב, ניו יורק, ניו יורק,ניו יורק היברו

, לוס אנג'לס,בית ספר טמפל סיני
 ארה"ב,קליפורניה

New York Hebrew, New York, New York, USA

Sinai Temple Religious School,
Los Angeles, California, USA

;לך לך

, לך לך,פרשת בת המצווה של לולה
 בדומה לציווי של.משקפת את סיפור חיי משפחתה
 לארץ,האל לאברהם ללכת אל עבר ארץ לא נודעת
 משפחתה של לולה עזבה את ביתה במזרח,כנען
 מבלי לדעת מה יוליד,אירופה והיגרה לארצות הברית
 עבודה קשה וערכים יהודים הם אבני היסוד.יום
 אשר עוזרות ללולה להבין את גודל,בסיפור משפחתה
, בדומה ליהודים רבים אחרים, משפחתה.מזלה כיום
 וזכתה, על אף הקשיים שנלוו לכך,דבקה באמונתה
. אמריקה,לראות כיצד היא פורחת בביתם החדש

Lech L’Cha; Lola’s Bat Mitzvah Torah

portion, Lech L’cha, mirrors her family story.
Just as God told Abraham to walk towards the
unknown land of Canaan, Lola's family left their
home in Eastern Europe and moved to the United
States, unsure of what awaits them. Hard work
and Jewish values are core themes throughout
her family’s story, helping Lola realize how
fortunate she is today. Her family, like many
Jews, never lost their faith, despite the hardships
it caused them, and they got to see their Jewish
family flourish in their new home, America.
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My Sephardic Roots;

Adam’s Sephardic journey
embarks from the Alhambra Palace, located in Granada, Spain.
On top of the palace tower, King Ferdinand and Queen Isabella
issue an edict to expel all Jews from Spain in 1492. At this point,
Adam’s ancestors spread around the world.
Life in Morocco, Greece, Egypt, Turkey and the USA led to an
abundance of traditional Sephardi recipes and traditions. Old
and new intertwine in a virtual Alhambra Castle in the Minecraft
video game, interacting and connecting with the Jewish story.

;השורשים הספרדיים שלי

מסע משפחתו
. ספרד, שבגרנדה,של אדם מתחיל בארמון אלהמברה
 המלך פרדיננד והמלכה, במעלה הארמון,1492 בשנת
 באותה שעה.איזבלה ציוו לגרש את היהודים מספרד
.משפחתו של אדם נפוצה ברחבי העולם
 טורקיה וארה"ב הובילו לשפע, מצרים, יוון,החיים במרוקו
, במשחק וידאו מיינקראפט.מתכונים ומנהגים ספרדיים
 תמצאו חיבור של ישן וחדש,בארמון אלהמברה וירטואלי
.שמשלב את סיפור משפחתו של אדם לסיפור היהודי
עבודות זוכות
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Rebekah Geller

Denisse (Orly) Podolsky

רבקה גלר

דניס (אורלי) פודולסקי

 ארה"ב, מרילנד, בולטימור,בית הכנסת בולטון סטריט
בשיתוף המוזיאון היהודי מרילנד

 ארה"ב, קליפורניה, סן דייגו,קהילה יהודית קן

Ken Jewish Community, San Diego, California, USA

Bolton Street Synagogue, Baltimore, Maryland, USA
with the Jewish Museum of Maryland

;מנגנים את הסיפור

במשך דורות מוזיקה
 כאשר.הייתה וממשיכה להיות חלק ממשפחתה של רבקה
 הם יושבים ומאלתרים מוזיקה,בני משפחתה מבלים יחדיו
, סבא מקס על הקלרינט, רבקה על הכינור.)(ג'אם סשן
 יחד הם מופיעים כלהקת.אביה על הגיטרה ואימה שרה
 ניגן בנעוריו, הנפש החיה של הלהקה, סבא מקס.קלייזמר
 ניגון מוזיקת. והנחיל אהבה זו לילדיו,בהופעות בניו יורק
כליזמר מחברת את רבקה למשפחתה ומעניקה לה דרך
.להמשיך את היצירתיות היהודית של משפחתה

Music Tells the Stories;

Music
has been a part of Rebekah’s family story for
generations. When together, her family sits around
and jams. With Rebekah on the violin, her Grandpa
Max on the clarinet, her father on the guitar and
her mother singing, her family is a performing
Klezmer band. Grandpa Max, the soul of the band,
played gigs in New York while he was growing up,
and relayed this love to his children. Playing klezmer
music connects Rebekah to her family and gives her
a way to carry on her family’s Jewish creativity.
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Or Al Shlosha Dvarim;

Three pillars of
the world Torah, Avodah and Gemilut Hasadim are woven
together with the theme of light. The beautifully ornamented
Torah scroll carries Denisse’s Hebrew name, Orly (my light).
The Kotel symbolizes her Avodah (worship), with the faces of
family members, who all have different relationships to God.
Brightness shines through the globe as light is brought to the
world by hessed (acts of kindness). Names of six previous
generations, together with a mirror reflecting the future,
express Denisse’s commitment to pass these illuminated
pillars from generation to generation.

;אור על שלושה דברים

 עבודה וגמילות,תורה
 שזורים יחד במעטפת, שלושת עמודי התווך של העולם,חסדים
, ספר תורה עטור ויפה נושא את שמה העברי של דניס.של אור
' מסמל את ה'עבודה, עם פניהם של בני משפחתה, הכותל.אורלי
. כאשר לכל אחד יש קשר שונה עם אלוהים,)(עבודת האל
 השמות של שישה.אור מופץ ומתפשט בעולם באמצעות חסד
 מבטאים, יחד עם מראה המשקפת את העתיד,דורות קודמים
את מחויבותה של דניס למסור את עמודי התווך המוארים הללו
.הלאה מדור לדור

עבודות זוכות
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Joshua Goldberg

Sapir Brand

יהושע גולדברג

ספיר ברנד

 דרום אפריקה, יוהנסבורג,קינג דייוויד לינקספילד

, לוס אנג'לס,צופים שבט הראל
 ארה"ב,קליפורניה

King David Linksfield, Johannesburg, South Africa

Tzofim Shevet Harel,
Los Angeles, California, USA

;השתקפות משפחתית

העיניים הן ראי
, שידת המשקפיים נוצרת זיכרונות ומסורות.הנשמה
 סבא של.ומאפשרת לנו להתבונן בחיים דרך עיני אבותינו
יהושע הוא אופטומטריסט וסבא רבא שלו נלחם במלחמת
 שידת המשקפיים עם תמונות משפחתו.העולם השנייה
מזכירה את ערמת המשקפיים שהוחרמו במחנות הריכוז
 כאשר יהושע מתבונן.ומוצגת לזכר כל הנספים בשואה
 הוא נזכר מאין הוא בא ועד,מבעד לעדשות משקפיים אלו
כמה הוא חש מבורך וגאה להיות חלק מסיפורו הייחודי
.והמתמשך של העם היהודי

The Glasses Cabinet; Eyes are the
window to the soul. The Glasses Cabinet preserves
memories and tradition, enabling us to see life
through the eyes of our ancestors.
Joshua’s grandfather is an optometrist and his
great grandfather fought in World War II.The
glasses cabinet with his family pictures relates to
the pile of glasses confiscated in the concentration
camps and is in memory to all those who perished
during the Holocaust. When Joshua looks through
these glasses, he is reminded of where he has come
from and how blessed and proud he is to be part of
the Jewish story.
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The Land of Milk and Honey;

Sapir describes her family as a beehive. For generations,
her family members worked hard, just like bees, as
individuals and in a community. They took active roles in
Jewish people’s struggle to survive the Holocaust and to
build the Promised Land: The Land of Milk and Honey.
Farmers, beekeepers, nurses and family members taking
historical roles in rescuing Hungarian Jews and the
Eichmann trial come alive in Sapir’s display. Just like bees,
family members travel near and far but always return to
the hive: their homeland in Israel.

;ארץ זבת חלב ודבש

ספיר מתארת את משפחתה
, כמו דבורים, חברי משפחתה עמלו, במשך דורות.ככוורת דבורים
 הם לקחו חלק אקטיבי בניסיון של העם היהודי.כיחידים וכקהילה
 ארץ זבת חלב:לשרוד את השואה ולבנות את הארץ המובטחת
 אחיות ובעלי תפקידים היסטוריים, דבוראים, חקלאים.ודבש
בהצלת יהודים הונגרים ובמשפט אייכמן קמים לתחייה בעבודתה
 בני משפחתה קרובים ורחוקים אך, בדומה לדבורים.של ספיר
. ארץ מולדתם, ישראל:שבים תמיד לכוורת

עבודות זוכות
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Gregory Schneider

Daniela Galicot

גרגורי שניידר

דניאלה גליקוט

,בתי הספר המאוחדים של טורונטו
 קנדה, אונטריו,טורונטו

,האקדמיה היהודית סן דייגו
 ארה"ב, קליפורניה,סן דייגו

Associated Hebrew Schools of
Toronto - Danilack Middle School,
Toronto, Ontario, Canada

Moving Rhythms; Wherever Gregory’s

family went, the tunes of prayer were always with them.
The varied connections of his family to Judaism are depicted
on 18 CDs (the number of chai, life) hanging in a sukkah.
Just like the Israelites walking through the desert, Gregory’s
family traveled from Europe, South Africa and Canada,
looking for a better future. The interlocking beams of
the strong wooden structure are a tribute to the family
supporting one another, and bringing light into their lives
through Chanukah, Shabbat and memorial candles.
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San Diego Jewish Academy,
San Diego, California, USA

;מקצבים בתנועה

ניגוני התפילה ליוו את
 הדרכים השונות.משפחתו של גרגורי לכל מקום אליו הגיעה
) (ח"י18 בהן משפחתו מתחברת ליהדות מתוארות על גבי
, בדומה לבני ישראל שהלכו במדבר.דיסקים תלויים בסוכה
,משפחתו של גרגורי נדדה מאירופה לדרום אפריקה ולקנדה
 הקורות השלובים של מבנה.בחיפוש אחר עתיד טוב יותר
העץ החזק מובאות כהוקרה למשפחה שחבריה תומכים
 ומכניסים אור ומשמעות לחיי המשפחה באמצעות,זה בזו
. נרות זכרון ונרות שבת, כגון נרות חנוכה,מועדים ומנהגים

Old Legacies, Forever New;

Daniela's
house brims with her family roots, traditions and stories.
They represent her life and her inner soul. Made out of
recycled materials, the Jewish holidays and history are
shaped by the family traditions and from the environments
that her family lived in. A sturdy Star of David in the middle
is the sense of pride in Judaism and the family. Hand written
interviews and traditions gave Daniela the time to think about
the background of her family members, and to inscribe what
it means for her to be part of the Jewish People.

;סביבה ומסורת

הבית של דניאלה מלא
 אלה מייצגים את חייה. מנהגים וסיפורי משפחה,בשורשים
, באמצעות חומרים ממוחזרים.ואת הנפש הפנימית שלה
החגים וההיסטוריה היהודית מעוצבים על פי מנהגי
 מגן דוד איתן ניצב.משפחתה ומהסביבה בה משפחתה גרה
 ראיונות.במרכזו ומשקף תחושת גאווה ביהדות ובמשפחה
ומנהגים שתועדו בכתב יד העניקו לדניאלה זמן להרהר
ברקע המשפחתי שלה ולהבין את המשמעות שהיא מעניקה
.להיותה חלק מהעם היהודי

עבודות זוכות
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David Ayzman

דוד אייזמן

, היילנד פארק,בית כנסת בית אל
 ארה"ב,אילינוי

North Suburban Synagogue Beth El,
Highland Park, Illinois, USA

fo r m e r
s ov i e t u n i o n
E u ro p e

חבר המדינות
העצמאיות
אירופה

Winning Displays עבודות זוכות

Family Tea Time; Family tea time is based on the

Russian tea ritual of drinking tea from a samovar. This tradition
has been shared throughout the generations of David’s family.
His family would get together to share stories of loss, recovery
and achievement. Participating in this tradition brings David closer
to his family history and to the collective memory of the Jewish
people. In David’s display, each tea bag has a picture of one family
member on the outside and their story on the inside. Surrounding
the samovar are pictures of family members who perished in the
Holocaust, honoring their lives and family tradition.

;זמן תה משפחתי

שעת התה המשפחתית
מבוססת על טקס רוסי של שתיית תה מסמובר (כלי להרתחת
. מסורת עתיקה זו נהוגה במשפחתו של דוד מזה דורות.)מים
 תקומה,משפחתו היתה מתכנסת לשמוע סיפורים על אובדן
 לקיחת חלק במסורת זו מקרבת את דוד להיסטוריה.והצלחה
.המשפחתית שלו ולזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי
במוצג של דוד ניתן לראות תמונות של בני משפחה על החלק
 הסמובר. ובתוכם מצוי סיפור חייהם,החיצוני של שקיקי תה
 לזכר חייהם ולכבוד,מוקף בבני משפחה שנספו בשואה
.המסורת המשפחתית שלהם
עבודות זוכות
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Mikhail Vasnin

Juliya Kuzina

מיכאל ואסנין

יוליה קוזינה

 רוסיה, מוסקבה,'בית ספר יום א

 אוקראינה, חרקוב,'בית ספר יום א

Sunday School, Moscow, Russia

Sunday School, Kharkov, Ukraine

Dandelion;

Phoenix;

The phoenix is resurrected time after time, as was
Mikhail's family. Mikhail's great-great-grandfather had to flee from
Berdichev in 1939, taking only a menorah with him. In Turkmenistan
he concealed his Jewish origin. Consequently, the Jewish family
heritage almost disappeared. Despite the recommendation to keep
their Judaism a secret, Michael's mother began to investigate her
family roots in her youth. Conversations about Israel, Passover, the
traditional gefilte fish and her grandfather's menorah in the center
of the house intrigued her. This enabled Michael to continue his part
in the story of the Jewish people, like the phoenix, resurrected time
and time again.
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; עוף החול- הפניקס

, עוף החול,הפניקס
 סבא. כך גם משפחתו של מיכאל:קם לתחייה פעם אחר פעם
 כאשר,1939 -רבא רבא של מיכאל נאלץ לברוח מברדיצ'ב ב
 בטורקמניסטן הסתיר את מוצאו.רק בגדיו לגופו ובידו מנורה
.היהודי וכך כמעט ונעלמה המורשת היהודית המשפחתית
 אמו של מיכאל,על אף ההמלצה לשמור את יהדותם בסוד
, שיחות על ישראל.החלה לחקור אחר מורשתה בנעוריה
 הגפילטע פיש המסורתי והמנורה של סבא,חג הפסח
 כך התאפשר למיכאל להמשיך.במרכז הבית סיקרנו אותה
 כמו עוף החול הקם,את חלקו בסיפורו של העם היהודי
.פעם אחר פעם לתחייה

A bouquet of dandelions represents
Juliya's family tree and her family’s extensive story.
Against the background of a meadow, a barbed wire
fence protrudes from a concentration camp. Her
grandfather's portrait is in the center: his parents were
murdered by the Nazis, and as a two-year-old child,
he was rescued by his neighbor who brought him to an
orphanage. The dandelion symbolizes the fragility of
life but also the ability to survive, and life itself. Each
member of her family is a unique flower, and together
they form a colorful, blossoming bouquet. The Jewish
people, like the dandelion, have strong, deep roots and
the ability to flourish under all conditions.

;סביון

זר סביונים מבטא את אילן היוחסין של יוליה
 על רקע נאות הדשא.ואת הסיפור המסועף של משפחתה
 דיוקנו של סבה ממוקם.מבצבצת גדר תיל ממחנה ריכוז
, והוא, הוריו נרצחו על ידי הנאצים:במרכז המיצג
 ניצל בזכות שכנתו אשר מסרה אותו,כתינוק בן שנתיים
 פרח הסביון מסמל את שבריריות החיים.לבית יתומים
 כל אחד מבני.אך גם את יכולת ההישרדות והחיים עצמם
 ויחד הם מרכיבים זר,משפחתה הנו פרח יחיד ומיוחד
 שורשים חזקים, כמו לסביון, לעם היהודי.צבעוני ופורח
.ועמוקים ויכולת לשגשג ולפרוח בכל התנאים

עבודות זוכות
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Oren Asser

Yitzchak Raichman

אורן אשר

יצחק רייכמן

 בית הספר היהודי,לאודר
 יוון, אתונה,הקהילתי

,בית הספר היהודי פרי עץ חיים
 קירגיזסטן,בישקק

Lauder Athens Jewish
Community School,
Athens, Greece

Private Jewish school Pri Atz Chaim,
Bishkek, Kyrgyzstan

The Family Matzah; Matzah, which has been

House of Life;

Past, present and future come
together in Oren’s House of Life. When the roof is opened, the
past is revealed: German soldiers threatening Oren’s grandmother
during World War II. During Nazi occupation, his grandmother and
her family were in hiding in Salonika. Without freedom and friends
she decided to write a diary, to fill her empty and lonely days,
recording information and feelings from her day-to-day life.
Surrounded by children and grandchildren, the house brims with
Jewish life in the present and future.
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;בית החיים

 הווה ועתיד שזורים יחד,עבר
: מתגלה העבר, עם פתיחת הגג.בבית החיים של אורן
חיילים גרמנים מאיימים על סבתא של אורן במלחמת
 סבתו של, במהלך הכיבוש הנאצי.העולם השנייה
 נטולת חירות.אורן ומשפחתה חיו בסתר בסלוניקי
וחברים היא החליטה לכתוב יומן כדי למלא את
הריקנות והבדידות ותעדה תחושות ומידע אודות חיי
 הבית שופע חיים, מוקף בילדים ונכדים.יום-היום
.יהודיים בהווה ובעתיד

a part of the Jewish story since the exodus from Egypt,
the sacred temple ceremonies in Jerusalem and Passover
traditions throughout the generations, was the inspiration for
Yitzchak's work. Each matzah tells a chapter of the family’s
history. Yitzchak discovered that his great-grandfather
secretly baked matzah for the entire Jewish community.
Today, his father, the Chief Rabbi of Kyrgyzstan, is
responsible for providing matzah to all members of the Jewish
community. The matzah symbolizes modesty, loyalty and
Jewish tradition and is the thread that connects Yitzchak to
his heritage. These values led Yitzchak to continue the chain
of generations and to prepare his family’s matzah.

;מצה משפחתית

המצות המלוות את
 דרך עבודת המקדש, מיציאת מצרים,העם היהודי
 היוו השראה,בירושלים ולאורך הדורות בחג הפסח
 כל מצה מספרת פרק מתולדות.לעבודתו של יצחק
 יצחק גילה כי סבא רבא שלו אפה בסתר.המשפחה
 המכהן כרב, אביו, היום.מצות לכל הקהילה היהודית
 אחראי על אספקת מצות לכל,הראשי של קירגיזסטן
, המסמלות צניעות, המצות.חברי הקהילה היהודית
נאמנות ומסורת יהודית הן החוט המחבר את יצחק
 ערכים אלו הביאו את יצחק להמשיך את.עם מורשתו
.שרשרת הדורות ולהכין את המצה המשפחתית שלו

עבודות זוכות
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Irina Buyniak

Sofiya Shakhkyan

אירינה בויניק

סופיה שחקיאן

 אוקראינה, בלייה צרקוב,613 מצווה

 אוקראינה, חרקוב,'בית ספר יום א

Mitzvah 613 School,
Bliah Cherkov, Ukraine

Music Connects Us;

Irina's family has been
blessed with exceptional musical talent, the ability to see the
best in everything, and the power to create. All her relatives
unite around these exceptional talents and are content
with this heritage. The source of inspiration for this work
is a relative’s record that has passed from generation to
generation, creating an invisible connection and connecting all
of their Jewish souls together. The notes represent significant
family members, including Irina herself. Jewish music and
creativity continue to connect us together.
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Sunday School, Kharkov, Ukraine

;מוזיקה מחברת אותנו

משפחתה של
 ביכולת,אירינה התברכה בכשרון מוזיקלי יוצא דופן
 כל.לראות את הטוב שבכל דבר ובעלת כוח ליצור
קרובי משפחתה מתאחדים סביב כישרונות ייחודיים
 מקור ההשראה לעבודה הנו.אלו ושמחים במורשת זו
 היוצר,תקליט של קרוב משפחה העובר מדור לדור
קשר בלתי נראה ומחבר את הנשמה היהודית של
, התווים מייצגים בני משפחה משמעותיים.כולם יחד
 מוזיקה ויצירה יהודית ממשיכות.כולל אירינה עצמה
.לחבר אותנו יחד

On the Waves of Memories; Sofiya's family

album can be taken anywhere, and it always accompanies her.
The album contains stories from the past that are meaningful
in the present, and the possibility of adding future stories. Her
grandmother's lace, photographs and newspaper articles about
relatives make up the piece. Her grandparents are the family
treasure, and the stories passed from generation to generation are
the source of her inspiration. During the course of her research,
Sophia discovered a family secret: to love and not to separate. She
will pass this value on in the pages she will fill in the album.

;על גלי זיכרונות

את האלבום המשפחתי של
. והוא מלווה אותה תמיד,סופיה ניתן לקחת לכל מקום
, בעל משמעות בהווה,האלבום מכיל סיפורים מן העבר
, תחרה של סבתא.ואפשרות להוספת סיפורים עתידיים
 מרכיבים,תצלומים ומאמרי עיתונים על קרובי משפחה
 סבה וסבתה הם האוצר המשפחתי והסיפורים.את היצירה
.העוברים מדור לדור הם מקורות ההשראה עבורה
 לאהוב ולא:במהלך המחקר סופיה גילתה סוד משפחתי
 בדפים אשר, את הערך הזה היא תנחיל הלאה.להיפרד
.היא עתידה למלא באלבום
עבודות זוכות
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Lilia Szpielewicz

Uliyna Khobod

'ליליה שפילביץ

אוליאנה חובוד

 בלארוס, גרודנו,'בית ספר יום א

 קזחסטן, אלמטי,'בית ספר יום א

Sunday School, Grodno, Belarus

Sunday School, Almaty, Kazakhstan

;אנכי וביתי

"'"ָאנֹכִי ּובֵיתִ י נַעֲב ֹד אֶת־ה
 ט"ו) הוא המשפט המלווה את ליליה,(יהושע כ"ד
 המוצג מהווה מיני ארכיון.בעבודת השורשים שלה
של משפחת שפילביץ' ומייצג את מחקרה המעמיק
 הווי משפחתי ומסורת, מועדים, חגים:על שורשיה
 אחיה של ליליה השתתפו ואף זכו.של קריאה בתנ"ך
.מספר פעמים בחידון התנ"ך העולמי
.אהבת המורשת ומסורת המשפחה עוברות מדור לדור

My House and I; "I and my

household will serve God" (Joshua 24:15) is the
sentence that accompanies Lilia in her roots
display. The exhibit is a mini-archive of the
Szpielewicz family. It represents her deep
research into her family heritage, including
holidays, life cycle events, family gatherings,
and the tradition of reading the Bible. Lilia's
brothers participated and won the World
Bible Contest several times, and the love of
heritage and their family tradition passes
from generation to generation.
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My Family History; Uliyna has always

dreamed of producing her own pop-up book. Books
symbolize knowledge, power, curiosity and the potential
for growth and learning, ideas that reflect Uliana's family.
These values and a tradition of love are always with her.
While researching her family’s story she decided
to satisfy her curiosity and present her roots as an
interactive book in which the viewer takes an active
part in the story.

;ההיסטוריה המשפחתית שלי

.אוליאנה תמיד חלמה לייצר את ספר ה'פופ אפ' שלה
 סקרנות ואפשרות לצמיחה, כוח,ספרים מסמלים ידע
. רעיונות המשקפים את משפחתה של אוליאנה,ולמידה
.ערכים אלו ומסורת של אהבה מלווים אותה תמיד
בעת חקר סיפור משפחתה היא החליטה להגשים את
 בו,סקרנותה ולהציג את שורשיה כספר אינטראקטיבי
.הצופה לוקח חלק פעיל בסיפור

עבודות זוכות
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Gleb Hohlov

Daniel Drozdov

גלב חוכלוב

דניאל דרוזדוב

 רוסיה, מוסקבה,1311 תחייה

,בית הספר היהודי ע"ש שמעון דובנוב
 לטביה,ריגה

Thiya 1311, Moscow, Russia

Shimon Dubnov Riga Jewish
Secondary School, Riga, Latvia

A Story of Love and Heroism;

In the
basement of a typical Ukrainian wooden house, a young man
finds refuge. This is a story of courage and heroism, in which
the Ukrainian Hohlov family rescued a Soviet Jewish soldier
during the Nazi occupation. For three years, at the risk of their
lives, the family hid Yefim Mosleb. The connection between
the soldier, Yefim, and Gelb's family, continued throughout
the years. Time passes, but the relationship, based on
altruistic values, heroism and humanity, is an eternal bond.
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;סיפור על אהבה וגבורה

במרתף בית
 זהו סיפור של. מסתתר גבר צעיר,עץ אוקראיני טיפוסי
 בו משפחת חוכלוב האוקראינית הצילה חייל,אומץ וגבורה
, במשך שלוש שנים.סובייטי יהודי בזמן הכיבוש הנאצי
 הקשר. הסתירה המשפחה את יפים מוזלב,תוך סיכון חיים
בין החייל יפים לבין משפחתו של גלב נמשך לאורך כל
 אך הקשר המבוסס על ערכי אהבת, הזמן עבר.השנים
. הוא קשר נצחי, גבורה ואנושיות,הזולת

My Jewish Roots; Tradition and renewal: family

memories from the past are reflected in a computerized,
dynamic and contemporary world. Through each illuminated
window we are exposed to the life story of a relative. In his
work, Daniel follows his great-grandfather Joseph Rojansson of
Russia, and then his great-grandmother Pessia Yoffe of Latvia.
By exploring the past, Daniel reconnects with distant relatives
using today's technologies. The lights signify the family
members we remember, who are always in our hearts.

;השורשים היהודיים שלי

מסורת
 דינמי ועכשווי באים, בעולם ממוחשב:והתחדשות
 דרך כל חלון.לידי ביטוי זכרונות משפחתיים מהעבר
.מואר אנו נחשפים לסיפור חייו של קרוב משפחה
בעבודתו מתחקה דניאל אחר סבא רבא יוסף רוייזנסון
 דרך. ואחר סבתא רבא פסיה יופה מלטביה,מרוסיה
חקר העבר דניאל מחדש קשרים עם קרובי משפחה
 האורות הן הסמל לאלו.רחוקים בטכנולוגיות של היום
.אשר אנו זוכרים והם בלבנו תמיד
עבודות זוכות
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Lubov Vaynblat

Isabel Karabela

לובוב ויינבלט

איזבל קארבלה

 אוקראינה,' צרנוביץ,41 אורט

,בית הספר הדתי של הקהילה היהודית
 גרמניה,דיסלדורף

ORT 41, Chernoviz, Ukraine

Religionsschule Juedische Gemeinde,
Duesseldorf, Germany

; הסיפור שלנו,הסיפור שלי

,איזבל יצרה בית רב קומות כהוקרה לסבא רבא שלה
 אשר בנה בית בו נהגו להיאסף חברי,משה שכטמן
 קומות הבית. אוקראינה,הקהילה היהודית בחרקוב
מייצגות את השבת ואת חשיבות המסורת היהודית
 משה לחם במלחמת העולם השנייה.במשפחה ובקהילה
 לימים הוא בנה מצבה. בעוד רבים מחבריו נפלו,ושרד
 הבאה לידי, אמונתו באל.לזכר היהודים מחרקוב שנספו
. ליוותה אותו בכל דרכיו,ביטוי באמצעות ספר התורה

My Story, Our Story;

Journey Along the Palm Lines;

Luba
takes us on a two and three-dimensional journey following her
family's lines of life. Her mother's story, the family heritage,
and Luba's talents and skills are the stops along the way and
the lines of the journey. Her life story is reflected in her palm
lines and teaches us about her rich and special world.
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;מסע בקווי כף היד

לובה לוקחת אותנו
.למסע דו ותלת מימדי בעקבות קווי החיים של משפחתה
 וכשרונותיה, המורשת המשפחתית,הסיפור של אמה
ומיומנותיה של לובה עצמה הינם התחנות בדרך וקווי
 סיפור חייה משתקף מכף ידה ומלמד אותנו על.המסע
.עולמה העשיר והמיוחד

Isabel
created a multi-level house as a tribute to her great
grandfather, Moshe Schechtmann, who built a house
where the Jewish community in Kharkov, Ukraine,
could come together. The floors portray Shabbat
and the importance of Jewish tradition. Moshe
fought in World War II and survived, while many
of his comrades didn’t. He later built a gravestone
to commemorate all the Jews from Charkiw who
perished. His faith in God, symbolized by the Torah
scroll, went with him wherever he went.
עבודות זוכות
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Ode d O h ayo n

עודד אוחיון
 ישראל, אשדוד,מקיף ז' הקריה

A l i c e Ro m a n o Dayan

אליס רומנו דיין
 מקסיקו, מקסיקו סיטי,ישיבה כתר תורה

Makif Zayin Hakiria, Ashdod, Israel

Yeshiva Keter Tora, Mexico City, Mexico

שורשים אקוסטים
Acoustic Roots

יהלומי משפחתי
My Family’s Diamonds

s p ec i a l
mention
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תעודות
הוקרה

Em ily Sher f

אמילי שרף
 ישראל, חדרה,ארלוזורוב

Arlozorov, Hadera, Israel

משבצת הגורל
The Slot of Faith

Yo natan Yona

יונתן יונה

,אורט תעופה וחלל
 ישראל,מעלה אדומים

ORT Aviation and Space,
Ma'ale Adummim, Israel

כסף אינו קונה אושר
Money Can't Buy Happiness
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Vas l i sia Riskina

וסיליסה ריסקינה
 רוסיה, בריאנסק,בית ספר יום א

Sunday School, Bryansk, Russia

הירושה המוזיקלית שלי
My Musical Heritage

Abraham Kleinfing er

אברהם קלינגפינגר
,בית הספר סים אורט
 מקסיקו,מקסיקו סיטי
Colegio CIM ORT,
Mexico City, Mexico

הסרטים של החיים
My Life Movie

תעודת הוקרה
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Lee Jaulus

לי יאולוס
,בית החינוך המשותף חוף השרון
 ישראל,קיבוץ שפיים

Hof Hasharon,
Kibbutz Shefayim, Israel

Hadar Kislasi

הדר קיסלסי

,אולפנת אבן שמואל
 ישראל,אבן שמואל

Ulpena Even Shmuel, Even
Shmuel, Israel

הקופסא הישנה
The Old Box

הבית היהודי
The Jewish Home

Vl adim ir Pokrovsk iy

Zio n Sh imo n

ולדימיר פוקרובסקי
 רוסיה, מגניטוגורסק,'בית ספר יום א

Sunday school, Magnitogorsk, Russia

טקס התה המשפחתי
Family Tea Party
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ציון שמעון
 ישראל, קרית אתא,'רוגזין ב
Rogozin Bet,
Kiryat Ata, Israel

סוריה- בחלב,"בית הכנסת "אל בנדרה
El-bandara Synagogue, Aleppo-Syria

תעודת הוקרה
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Il ay Car asenti

אילי כרסנטי
 ישראל, קרית אתא,רוגוזין א

Rogozוn alef, Kiryat Ata, Israel

 שנה לשחרור ירושלים50
50 Years of a Liberated Jerusalem

N i kita Nurtdin ov

Omer Ferzig

עומר פרציג
 ישראל, קריית מוצקין,אורט רבין

ORT Rabin, Kiryat Motzkin, Israel

קולות מן העבר
Voices from the Past

Maayan Ben Ami

ניקיטה נורטדינוב

מעיין בן עמי

 אוקראינה, זפוריז'יה,אור אבנר חב"ד

 ישראל, רחובות,חט"ב אורט

Or Avner Chabad, Zaporozhye, Ukraine

תיבת הסיפור המשפחתי
My Family Treasure Chest
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ORT, Rehovot, Israel

הערוגות של סבתא
Grandma's Garden

תעודת הוקרה
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Avi tal Dr esin

Isab ella Stein

אביטל דרזין

איזבלה שטיין

בית תפילה ,בולטימור ,מרילנד

בית ספר ביאליק ,מלבורן ,אוסטרליה

Beth Tfiloh Middle School,
Baltimore, Maryland, USA

Bialik College, Melbourne, Australia

דרך עיניהם
Through Their Eyes

גשר צר מאד
The Risky Bridge

Camero n Sing er

קמרון סינגר
אקדמיית סיני עקיבא ,לוס אנג'לס,
קליפורניה ,ארה"ב

Sinai Akiba Academy, Los Angeles,
California, USA

האקדמיה
היהודית של
אורלנדו

בית הספר
חיים ויצמן

בית הספר
תרבות

בואנוס איירס ,ארגנטינה

בואנוס איירס ,ארגנטינה

פלורידה ,ארה"ב

משחק החיים של קמרון
Cameron's Game of My Life
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My Family Story Team
Talia Avnon-Benveniste, Tamar Sorek,
Shulamith Bahat, Martha Mazo, Rimma
Osmanov, Tamar Servadio, Yael Rosen,
Dina Rozmarin, Micah Hyman

צוות סיפור משפחתי
 שולמית, תמר שורק,בנבנישתי-טליה אבנון
, תמי סרודיו, רימה אוסמנוב, מרתה מאזה,בהט
 מיכה הימן, דינה רוזמרין,יעל רוזן

Judging Committee Members
Dr. Sigal Barkai, D'vora Greisman Daniels,
Nadya Epstein, Michal Eshel, Sarita
Kanterewicz, Tanya Latzman, Viki Levy,
Yaara Litwin, Neta Manor, Moshe Michles,
Ira Obolsky, Ruthi Mor Paz, Gabriela
Rabi, Dr. Michal Schwartz, Michla Shajar,
Dr. Cecilia Waismann, Rodrigo Weiner

חברי ועדות השיפוט
, מיכל אשל, נדיה אפשטיין,אירה אובולסקי
, רודריגו ויינר,ד"ר סיגל ברקאי
, דבורה גרייזמן דניאלס,ד"ר ססיליה וייצמן
, רותי מור פז, טניה לצמן, יערה ליטוין,ויקי לוי
,' שריתה קנטרביץ, נטע מנור,משה מיכלס
 מיכלה שחר, ד"ר מיכל שוורץ,גבריאלה רבי

Special Thanks
Dvora Atzmon, Sara Bolotin, Shoshan Cohen,
Ma'ayan Furer, Roni Rosen, Ariela Tal

תודות
, שושן כהן, אריאלה טל,שרה בולוטין
 רוני רוזן, מעיין פיורר,דבורה עצמון

Museum Interns
Erin Fligel, Leonie Glazer, Maria Knyazher,
Hally Silberg

צוות המתמחות
, ארין פליגל, הלי סילברג,ליאוני גלזר
מריה קניאז'ר

Exhibit's Design and Production
Bat Sheva Graphic Art Ltd.
Translation Batya Ariel Cohen, Rena Neiger
Director of Graphic Design Beit Hatfutsot
Neta Harel
Photography Nir Shaanani
Catalog Design Anat Lustinger, Idit Yatzkan

עיצוב והפקת התערוכה
בת שבע גרפיק ארט בע״מ
 רינה נייגר,תרגום בתיה אריאל כהן
מנהלת עיצוב גרפי בית התפוצות
נטע הראל
צילומים ניר שאנני
עיצוב הקטלוג עידית יצקן וענת לוסטינגר

