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

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.

, 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

This year, we celebrate the program’s 20th 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 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.

 מאות מוצגים התחרו בתחרות. שנות פעילות20 השנה חוגגת התכנית
: מכל קצוי העולם היהודי,הבינלאומית
, אירופה,) חמ”ע (בריה”מ לשעבר, אמריקה הצפונית,אמריקה הלטינית
, העבודות המצטיינות מוצגות כאן בתערוכה מיוחדת.אוסטרליה וישראל
 המוזיאונים והמוסדות, בתי הספר, משפחותיהם,כהוקרה לבני הנוער
 שהשקיעו רבות בחקר ובלימוד סיפורי המשפחה וסיפורו- הקהילתיים
.של העם היהודי

So what’s your story?

?ומה הסיפור שלכם

עבודות זוכות
WINNING DISPLAYS

 ישראל, גדרה, תיכון דרכא ע”ש בגין- נופר סרצ’ה
Nofar Sereche - High School Drca Begin, Gedera, Israel

ציפור עלייה

:הדגם ממחיש את מה שזכרה אימה של נופר מהמסע מאתיופיה לישראל
.” האם הייתה אז בת שמונה...”ציפור ענקית הגיעה מהשמים
.הציפור הייתה מטוס “אל על” שהגיח לפתע והביאם לישראל
.”לכן בחרה נופר להציג את “ציפור העלייה
 גוף הציפור.הדגם הוא ציפור בעלת מוטת כנפיים גדולה בגווני כחול לבן
, על הדגם מודבקות תמונות המתארות את המסעות ברגל.מזכיר מטוס
 את ההצטופפות בבטן המטוס ואת בני,את נשיאת הילדים על הכתפיים
.המשפחה

Bird Aliyah

The exhibit illustrates the memories of Nofar’s mother from
her journey from Ethiopia to Israel: “A big bird came down
from the sky…” Nofar’s mother was eight years old.
The bird was an El Al plane that appeared out of nowhere and
airlifted them to Israel.
This is why Nofar chose to display “Bird Aliyah”
The exhibit is an airplane-shaped blue and white bird,
boasting an impressive wingspan. It features images of the
long journeys by foot, parents carrying children on their
shoulders, the ambiance on the plane and the family setting.
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 ישראל, חט”ב אורנים אליאנס כי”ח תל אביב- אפק עמית
Afeq Amit - Oranim Alliance Tel-Aviv, Israel

!בזכותם

במשפחתו של אפק שלושה דורות שעשו את דרכם לארץ ישראל ממזרח
.וממערב
 דרך ההגעה של כל תפוצה,במוצג מודגשים אירועים בחיי המשפחה
.והשנה בה הגיעו
החיצים הצבעוניים מובילים את כולם אל ארץ ישראל ומפת הארץ
.משמשת בסיס לעבודה
 כבר בשנות העשרים של המאה הקודמת הגיעו בני משפחה ממצרים,כך
 לאחר שהייה במחנה המעצר בקפריסין1948- אחרים הגיעו ב,ומתימן
.ונישואין שם
.שמלת הכלה נתפרה מתחבושות של הצבא הבריטי

It’s All Thanks to Them!

In Afeq’s family, three generations journeyed to Israel from
the east and from the west.
His exhibit highlights significant events in his family history,
including their arrival in Israel from many different countries.
The arrows all point to Eretz Israel, whose map serves as a
foundation.
Afeq’s Egyptian and Yemenite ancestors had already arrived
in the 1920s, and others followed in 1948 after being confined
in a detention center in Cyprus, but where they also managed
to get married.
The wedding dress was sewn from medical dressings, provided
by the British Army.
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 ישראל, ראש העין, חט”ב גוונים- נויה מיכאלי
Noya Michaeli - Gvanim, Rosh Haayin, Israel
חומות של תקווה

 עלה לישראל ושרת בצה”ל, נולד בארגנטינה, סבה של נויה,יאיר דורי
.בזמן מלחמת ההתשה
. נלקח לשבי המצרי ועונה שם קשות,באחד הסיורים נפצע קשה
 ולכן בחרה נכדתו להציג יחד את הכלא ואת,הוא שוחרר סמוך לחג הפסח
.שולחן הסדר המשפחתי
 שאר המסובים יושבים מעבר. יושב סבא, עדיין בכלא,בראש השולחן
לחומות ליד שולחן ערוך ומיוצגים בצבעוניות רבה המקרינה אופטימיות
 על קירות הכלא מודבקות כתבות.לעומת הקדרות והאפרוריות של הכלא
.ותמונות הקשורות לתקופת השבי והשחרור

Walls of Hope

Noya’s grandfather, Yair Dori, was born in Argentina. He
immigrated to Israel and served in the IDF during the War of
Attrition.
One day, while he was patrolling, he was severely wounded,
taken prisoner by Egyptian troops and tortured.
He was released just before Passover, which is why his
granddaughter chose to feature a prison surrounding the
family seder table.
Seated at the head of the table is Grandfather, still in prison.
The other diners are seated beyond the prison wall, colorfully
depicted to convey optimism in stark contrast with the
prison’s grey dreariness. Articles and images about Noya’s
grandfather’s captivity and release are posted on the prison
walls.
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 ישראל, אשדוד, מקיף ז’ הקריה- יהונתן רזניקוב
Yonatan Reznikov - Makif Zayin, Ashdod, Israel
המנגינה היהודית

 רבים מבני.המוסיקה יוצרת הרמוניה בין בני האדם וגם בין בני משפחה
.משפחתו של יהונתן קשורים למוסיקה והם נהגו לנגן ולשיר
 כל צליל מיצג בן משפחה.סיפור המשפחה מוצג בעזרת מחברת תווים
. שגם תמונתו מוצגת,אחר
יהונתן מזכיר גם את בן המשפחה אלכסנדר קיפניס שהיה זמר אופרה
.מפורסם

Jewish Melody

Music creates harmony between people and between
relatives. Many of Yonatan’s family members are musical they sing and play instruments.
A music notebook serves as the underlying theme of his
family story. Every note represents a different relative,
whose picture is highlighted.
One of the relatives Yonatan mentions is Alexander Kipnis,
who was a famous opera singer.
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 ישראל, גדרה, תיכון דרכא ע”ש בגין- אוריה גרינברג
Uriya Greenberg - High School Drca Begin, Gedera, Israel

רכבת לאהבה

את הסיפור המיוחד של נישואי סביו וסבתו בזמן מלחמת העולם השנייה
.בחר אוריה להציג בצורת לב העשוי מפסי רכבת
במרכז הלב כתב את תמצית הסיפור ובתחתית הלב נפגשים שני קטרי
.הרכבת
סבא הרצל שמייסר פגש באחת התחנות בסיביר את סבתא יעל והתאהב
. משפחתה הדתית רצתה שיינשאו כתנאי להמשך הקשרים ביניהם.בה
.סבא הרגיש שאינו יכול להינשא במלחמה והם נפרדו בבכי
 הבינו את יד הגורל,כחצי שנה מאוחר יותר נפגשו שוב בתחנת רכבת
.והחליטו להינשא

Love Train

Uriya chose to convey the unique story of his grandparents’
wedding in the form of heart-shaped train tracks.
The story itself is featured in the center, and at the bottom
the two trains meet.
During the Second World War, Grandfather Herzl Schmeisser
met Grandmother Yael at a Siberian train station. They fell in
love, and her religious family pressured them to get married.
Grandfather felt he was unable to get married during
wartime, and the two separated, with broken hearts.
Six months later, they met again at a train station, seized the
opportunity and married.
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 ישראל, אבן שמואל, אולפנת אבן שמואל- טוהר בוסקילה
Tohar Buskila - Ulpenat Even Shmuel, Even Shmuel, Israel

הספינה שלא הגיעה

 במרכז לוח כחול.”הדגם מציג את סיפור טביעתה של האונייה “אגוז
. על סיפונה ילדים המנסים להינצל,ניצבת האונייה הנוטה על צידה
.בחלק האחר של הדגם עומדים אנשים על החוף ואינם יכולים להושיע
.טוהר בחרה להציג באמצעות סיפור ה”אגוז” את העלייה ממרוקו
. אך זו לא הגיעה,סבה וסבתה זוכרים איך המתינו לבוא האונייה

The Ship that Never Arrived

The exhibit tells the tragic story of the passenger ship Egoz.
At its center is a blue board, on which stands a boat leaning
to one side, while the children aboard try to save themselves.
Opposite are people standing on the beach, unable to assist
them.
Tohar chose to focus on the story of the Egoz ship to illustrate
the aliyah from Morocco.
Her grandparents can still remember how they waited for
the ship to pick them up and transport them to Israel, but it
never came.
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 ישראל, אשדוד,’ מקיף ט- שיר ביטון
Shir Bitton - Mekif Tet, Ashdod, Israel

בית כנסת בעלזא

. והתיישב בשדרות1961 סבא רבא של שיר עלה ממרוקו לארץ בשנת
חלומו של סבא היה להתפלל בבית כנסת גדול ומפואר כמו בית הכנסת
.“בעלזא” שנמצא בירושלים ומשמש מרכז עולמי ליהדות ולחסידות בעלז
.שיר בחרה לבנות את הדגם של בית הכנסת המפואר
, ניתן לראות את פנים בית הכנסת.הדגם בנוי מקירות חיצוניים ללא גג
.את ארון הקודש הגבוה והמפואר
.הגוונים השולטים הם אדום וזהב

Belz Synagogue

Shir’s great-grandfather immigrated to Israel from Morocco
in 1961 and settled in Sderot.
His lifelong dream was to pray at a grand and ornate
synagogue, like the Belz Synagogue in Jerusalem, the center
of the eponymous hasidic sect.
Shir chose to build a model of the synagogue.
The uncovered model displays the inside area of the
synagogue, including the towering Torah ark.
The dominant colors are red and gold.
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 ישראל, רמלה, חט”ב עידנים- אילאי כהן
Ilay Cohen - Idanim, Ramla, Israel

הספינה גלילה והביצים

סבתה של אילאי נהגה לגדל בביתה אווזים ואת הביצים הגדולות נהגה
.לשלוח בספינה “גלילה” לבני משפחתה בצרפת
.אילאי בנתה דגם של הספינה ועליה הביצים הגדולות שיוצאו לצרפת
העבודה מציינת בעיניה את סיפור המשפחה שעלתה מצרפת בעקבות
.התרשמותה מהשפע ומהטוב של ארץ ישראל

Putting All Your Eggs on One Boat

Ilay’s grandmother was a goose farmer, who delivered eggs
to her family in France transported aboard a ship called Galila.
Ilay built a model of the ship and the eggs.
Her display symbolizes the story of her family’s aliyah from
France, capturing their admiration of the abundance found in
the land of Israel.
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 ישראל,שבע- באר, מקיף אמי”ת- רוני פיבניק
Roni Pivnick - Amit School, Be’er-Sheva, Israel

פגישה לא צפויה

רוני בחר להציג שוק פירות בטשקנט בו התרחשה פגישה בין סבא רבא
 היא הייתה אז בת תשע. סבתא רבתא רחל,רבא אברהם לבין הבת שלו
.עשרה ולא פגשה את אביה ארבע שנים בשל מלחמת העולם השנייה
 האימא,סבא אברהם זיהה את בתו רק בזכות הנעלים שקנה בעבר לאשתו
.של בתו רחל
.הפגישה מתארת חיל ונערה המושיטים זרועות זו לזה
 אנשי האזור לבושים בבגדים.ברקע מוצגות תמונות המתארות את המלחמה
.המאפיינים את אוזבקיסטן

Unexpected Meeting

Roni chose to depict a fruit market in Tashkent, during WWII,
where his great-great-grandfather Avraham and Avraham’s
daughter, the great-grandmother Rachel, meet and reconnect after not having seen each other for four years.
Avraham recognized the 19-year-old Rachel thanks to the
familiar shoes she was wearing, which he had bought for his
wife.
On the backdrop of the images of war, a soldier and a young
woman reach out to each other, while others are depicted in
traditional Uzbek dress.
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 ישראל, אפרת, ישיבת אור תורה דרך אבות- עדיאל וינברג
Adiel Weinberg - Derech Avot, Efrat, Israel

אופים עד שיבוא המשיח

.במרכז היצירה דגם של המאפייה השייכת למשפחה מזה שמונים שנה
. במגדנייה של הצבא הבריטי1930 סבא עבד מאז
. נפתחה מגדניית נוימן בהונגריה1935-ב
 היא נפתחה בישראל כיון שסבא רבא עלה לישראל יחד עם סבתא1936-ב
.רבתא
 בתמונות בני המשפחה.במוצג מופיעות תמונות מתקופות שונות ועד היום
.עומדים במאפייה ומחוצה לה

Baking Until the Messiah Arrives

At the center of this exhibit is a model of a bakery that Adiel’s
family has owned for 80 years. In 1930, her grandfather
started working as a confectioner for the British Army.
In 1935, Neumann Confectioners opened in Hungary, soon
to be relocated to Israel the following year by her greatgrandparents who made aliyah.
The exhibit features pictures of the store and its employees
over different periods of time.
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 קוסטה ריקה, סן חוזה, בי”ס ויצמן- יעל פשלר
Yael Fachler- Instituto Weizman, San Jose, Costa Rica

)!מיט אגוטן אפעטיט (בתאבון

 יש להגיש: זהו המתכון לעם היהודי. משפחה אחת, שולחן אחד,כף אחת
.באהבה ובטעם
 הכל סובב סביב אכילה בבית. הכף היא עצם העניין,בתרבות היהודית
 האוכל מאחד. והכפות הן הכלים שמאפשרים את החוויה,של סבא וסבתא
 ועובר כחוט השני לאורך הדורות של המורשת,אותנו בכל שבת וחג
.היהודית
.סבה של יעל-כל אחת משש הכפות שבמוצג נושאות את שמם של סבי
 מתכונים וסכו”ם הם החוליה המקשרת בינה לבין יהודים אחרים,אוכל
.בעולם

Mit Agitten Apettit!

The defining motif of Yael’s work, whose title is the Yiddish
for bon appetit, is the central role food plays in Jewish
tradition and culture. The six spoons – each bearing the
name of one of Yael’s great-grandparents – represent the
essentials of Jewish cooking. No matter where Jews travel,
they remain united by the traditional dishes that are integral
to Shabbat and holiday festivities. Food, special recipes and
even the cutlery are the things that connect Yael to her
family and to Jews around the world.
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 וונצואלה, קראקס, ביס מורל איי לוקאס- דבי כהן אלבו
Debbie Cohen Albo - Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, Caracas, Venezuela

ריקודים מסביב לעולם

,על הפטיפון של סבה הציבה דבי דמויות של רקדניות מרחבי העולם
 במיוחד-  מוסיקה וריקוד.אשר מסמלות את הגיוון שבתרבות היהודית
 הם החלון של דבי להוויה היהודית בישראל-  אהבתה הגדולה,ריקודי עם
, התלבושות של הדמויות זהות לאלה שלבשו דבי ואחיותיה.ובעולם
ואשר מסמלות את הקשר ההדוק שלהן למסורת היהודית

Dancing Around the World

The dancing figurines on top of Debbie’s grandfather’s record
player, are circling the globe to testify to the diversity of
Jewish culture around the world. Dance and music connect
Debbie to Jewish experiences in Israel and around the world,
especially through her love of rikudei am dance. The dancers’
costumes are replicas of outfits worn by Debbie and her
sisters that form a passionate and experiential connection to
Jewish traditions.
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 מקסיקו, מקסיקו סיטי,” קולחיו “סים אורט- גלי פולישוק לולקה
Gali Polichuk Lulka - Colegio “Cim Ort”, Mexico City, Mexico

חלקים בתצרף

 הוא סמל להשתלבות, העשוי חתיכות עץ קשיחות,הפאזל של גלי
-  המוצג כולל ארבעה תאים.האלמנטים השונים בדברי ימי משפחתה
. ובו חפצים הקשורים אליהם- אחד עבור כל אחד מסביה וסבתותיה
 המייצגים את קורבנות השואה שלא עלה בגורלם להקים,המשולשים
 יצירתה של גלי שואבת. מסמלים עבור גלי את חשיבות הזיכרון,משפחה
 ולפיהם “כל תקופת חיים היא חלק,השראה מדבריו של הרב לארי קושנר
. אשר עליהם נבנית אחדותו של העם היהודי,”בתצרף

The Puzzle

Gali’s puzzle, crafted from wood, an intentionally sturdy
material, pieces together different elements of her family
history. Four quadrants unfold to show objects representing
each of her four grandparents. The triangles which
exemplify individuals who perished during the Shoah, and
therefore, unable to start their own families, remind Gali
of the importance of collective memory. Gali has captured
the sentiment of Rabbi Larry Kushner, who wrote that ‘each
lifetime is the piece of a puzzle,’ and all must fit together to
create Jewish peoplehood unity.
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 קוסטה ריקה, סן חוזה, בי”ס ויצמן- מיכל רוזנסטוק גלבר
Michelle Rosenstock Gelber - Instituto Weizman, San Jose, Costa Rica

קשרים עם העבר

 מיכל גורמת לנו להרגיש שסביה וסבתותיה קרובים,במוצג תלת מימדי זה
.יותר מאשר בתמונה
 קרובי המשפחה,האיזור מחוץ למזוודה מתאר את המציאות שלה כיום
 חומר, הם מוצגים על בסיס אקרילי.איתם היא חולקת את חיי היום היום
. המייצג את הדורות החדשים,מודרני
 שהיא,פנים המזוודה מציג את התמונה של מיכל ושל סביה וסבתותיה
 המייצג את, חומר ישן יותר, הבסיס לדור הקודם עשוי מעץ.לא הכירה
.הדור הוותיק
.המזוודה מתארת את המסע הרוחני המחבר את האדם לשורשיו

Past connections

In this elaborate 3D display filled with family artefacts,
Michelle juxtaposes the lifestyle of her great-grandparents’
generation with that of her own. The suitcase symbolizes
both stories of migration and the spiritual journey of
Michelle to her roots. Inside the wooden suitcase are images
of Michelle’s great-grandparents, whose memory she feels
moved to preserve. Just as important, Michelle portrays her
nuclear family’s contemporary daily life on the outside, thus
highlighting the connection between past and present.
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 מקסיקו, מקסיקו סיטי, קולחיו היברו מגן דויד- לינדה נחמד אשכנזי
Linda Nahmad Askenazi - Colegio Hebreo Maguen David, Mexico City, Mexico

מגן דוד

 הוא מוקד עבודתה של, סמלם של היהודים לאורך הדורות,מגן דוד
 במטרה, היא עיטרה אותו בתמונות ותיאורים מהווי משפחתה.לינדה
 לאורח חייה ולדבקותה,לשקף את החשיבות שהיא מייחסת לאבותיה
 ואת ההגנה, המבנה מסמל בעיניה את היחס בין אלוהים לאדם.הדתית
.שהעניק אלוהים לדוד וממשיך להעניק לעם היהודי

Magen David

The Magen David is the centerpiece of Linda’s design, the
symbolic representation of the Jewish people for centuries.
This meaningful image is embellished with pictures and
descriptions of Linda’s family members, symbolizing the
importance of Linda’s ancestry, her life today and her
devotion to religious practice. The six-pointed star reflects
the balance between God and man, and the protection God
gave David and continues to provide the Jewish people.
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 מקסיקו, מקסיקו סיטי, בי”ס תרבות- אילן גוטרמן
Ilan Guterman - Tarbut, Mexico City, Mexico

כוחו של נייר

, לעיתים כמושיע: הוא חורץ גורלות.הנייר שברירי כמו החיים עצמם
 כגון, ולעיתים כמוציא להורג,המבטיח מעבר בטוח לחיים טובים יותר
.רשימות המוות של הנאצים
 גלי נייר מייצגים מגילות שנכתבו על ידי סופרי סת”ם,בעבודה זו
 מוטיב הים מסמל את מסעם של אבותיו אל עבר חיי.במשפחתו של אילן
.בטחה וחידוש אורח חייהם היהודי
עבודתו של אילן היא מחווה למסמכי נייר ולעדויות אשר מאפשרים לו
.להעמיק בתולדות משפחתו

The Power of Paper

Ilan’s family story and history are intertwined in waves of
paper, representing the scrolls written by sofrim in his family.
The symbol of the sea is what transported his ancestors to
safety and to a rejuvenated Jewish life. The four empty
ships, devoid of any baggage, represent a vulnerable part of
his family’s voyage at sea.
Paper can be as fragile as life itself. However, the uses of
paper can be powerful: It is used to make passports, which
allow a gateway to freedom; but also to make Nazi documents
that sent millions to their death during the Holocaust. Ilan’s
work pays tribute to the paper documents and testimonies
which enabled him to delve into his past.
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 ארגנטינה, בואנוס איירס,דווטו- ביאליק- סול חמו
Sol Hamu - Escuela Bialik-Devoto, Buenos Aires, Argentina

שורשים ודרכים

 שילוב המייצג את,המוצג של סול הוא שילוב בין אילן יוחסין לבין מפה
.הדרכים וההזדמנויות הרבות שנקרו בהיסטוריה של משפחתה
 העץ הוא סמל החיים; ספר משלי מדמה את עץ החיים,במסורת היהדות
: כשהיא מצטטת את סבה, סול משתמשת במטאפורה דומה.לתורה עצמה
. סמל להמשכיות ולפוריות במשפחה- ”“התפוח לא נופל רחוק מהעץ

The Routes of my Roots

Sol displays her family tree atop an expansive map, to portray
the sprawling routes and opportunities she has to explore
her family’s story. The tree is a symbol of life in Judaism
and the Book of Proverbs likens the tree of life to the Torah
itself. A similar metaphor is at work when Sol recounts her
grandfather’s words, ‘the fruit never falls far from the
tree’, signifying that she represents the continuation of her
fruitful family.
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 ארגנטינה, בואנוס איירס, בית ספר חיים ויצמן- יעל קרוטשמל
Yael Krochmal - Escuela Jaim Weitzman, Buenos Aires, Argentina

משחק הקישור

 היא נתקלה חדשות לבקרים,כשהחלה יעל לחקור את תולדות משפחתה
 יעל בנתה משחק שבו על המשתתפים לקשר, לאור זאת.”במילה “קשר
 לתאריכי ולמקומות הלידה,בין שמותיהם של בני המשפחה לתמונותיהם
.שלהם
יעל עיטרה את המעטפת במאכלים האהובים עליהם ובמזכרות מהדורות
. ובאמצעותם נקשרה לסיפורים השונים ולמיוחד בכל אחד מהם,השונים
 וכך נקשר סיפור משפחתה של,הקישורים באים לידי ביטוי ברמות שונות
.יעל לזה של העם היהודי

The Game of Connections

In researching her family’s history, Yael found that the word
‘connection’ kept repeating. In line with this theme, Yael
devised an electronic game in which players must connect
family members’ portraits with their names, birth dates and
places of birth. By decorating the box with their favourite
foods, and period objects of different generations, Yael
connects their life stories with their unique characteristics.
The game allows for multi-layered connections which tie the
story of Yael’s family with that of the Jewish people.
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 מקסיקו, מקסיקו סיטי,” קולחיו “אור החיים- סליה מסרי
Celia Masri - Colegio Or Hajayim, Mexico City, Mexico

שמלת הכלה שלי

בעבודתה בחרה סליה להשתמש במוטיב שמלת הכלה כדי לספר את
 אותה מסורת יהודית רבת, החתונה.קורותיה העשירים של משפחתה
 סבה עמד בראש: היתה גם מטה לחמה של משפחתה של סליה,שנים
.מפעל לייצור שמלות כלה
 שבה סליה, וכן במקסיקו, משם מוצאה של המשפחה,בעיר חאלב
 קריאת, חתימה על הכתובה: חתונות יהודיות היו זהות,מתגוררת כעת
. ושבירת הכוס,שבע הברכות
,סליה עטפה את אילן היוחסין שלה ברצועת בד הלקוחה משמלת כלה
.שהרי החתונה היא השער לקיום ולשגשוג של הדורות הבאים

My Wedding Dress

Celia shares her rich family tales through the motif of
a beautiful wedding gown. Marriage is a timeless Jewish
tradition that also provided Celia’s family with a livelihood:
her grandfather managed a factory, which produced wedding
dresses. Both in Aleppo, her ancestors’ hometown, and in
Mexico, where Celia lives today, Jewish communities have
perpetuated the same rituals of signing a Ketuba, reciting the
Sheva Brachot, and breaking a glass. Celia presents her family
tree using the outermost layer of the dress, highlighting how
marriage is a gateway for future generations to thrive.
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 ספרד, מדריד, בית ספר אבן גבירול- פדריקו סמולקין
Federico Smolkin - Ibn Gabirol, Madrid, Spain

לאס פלמראס

 נושא שאיפיין שלושה דורות,עבודתו של פרדריקו מתמקדת בהגירה
.במשפחתו
כל אחת מארבע השורות מסמלת מסע אל עבר בית חדש בארץ חדשה
ארגנטינית לאס פלמראס לבואנוס איירס ומשם- מהמושבה היהודית.למדריד
 ובכך מסמל את מורשתו,קו הרקיע של מדריד מעטר את שארית המוצג
.של פרדריקו
 הם שקושרים, מוטיב נפוץ כל כך בהיסטוריה היהודית,מסעות בין יבשות
.את סיפורו של פרדריקו לזה של עם היהודי כולו

Las Palmeras

Federico’s creation tells the story of his family through three
generations of migration. Each of the four rows represents a
journey to a new home in a different city, from the JewishArgentinian colony of Las Palmeras to Buenos Aires and then
to Madrid in Spain. The Madrid skyscrapers overlook the
remainder of the display, a constant reminder of Federico’s
heritage. The story of transcontinental travel, which has
characterized so many Jewish stories, connects Federico to
the rest of the lives of the Jewish people.
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 רוסיה, ליפצק,” בית ספר יום א’ “שלום- לאוניד בולקונוב
Leonid Bolkunov - “Shalom” Sunday School, Lipetsk, Russia

גפילטע פיש

 בתוך הדג נמצאים אילן יוחסין.אלבום-המוצג מורכב מפסל של דג ומיני
אלבום- המיני. וכיפה קטנה, המודפס על שטיחון,של אמו של לאוניד
 משפחתו של.מורכב מלקט של עובדות מעניינות על קרובי משפחתו
 ואף על פי כן נותרה כולה חלק מהעם,לאוניד התפזרה ברחבי תבל
 מסמל את השייכות שלהם והוא גם סמל-  גפילטע פיש-  הדג.היהודי
 לאוניד משווה את משפחתו לדג ענק שהערכים.עתיק ומשמעותי ביהדות
 היא שומרת על, למרות האנטישמיות.היהודיים שלו מסתתרים בפנים
.הזהות ומסורת

Gefilte Fish

Leonid’s work features a fish, a kipa and a mini-album. Inside
the fish is his mother’s family tree, printed on a small piece
of fabric.
The mini-album is a selection of facts and figures about his
relatives. Leonid’s family is scattered throughout the world,
but remains connected to the Jewish people.
The fish - gefilte fish - typically a traditional Jewish food,
also reflects his family’s sense of belonging to the Jewish
people.
Leonid compares his family to a big fish, safeguarding its
Jewish values from within. Despite anti-Semitism, the family
clings to its identity and tradition.
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 רוסיה, ולדימיר, בית ספר יום א’ ולדימיר- ארטיום ברסקוב
Artem Barskov - Sunday School Vladimir, Vladimir, Russia

הדרך לירושלים

 שורשי המשפחה.במרכז העבודה דגם של ירושלים העשוי מנייר ומקרטון
 על אף. סבו וסבתו, ארטיום-  במוצג מופיעות שלוש דמויות:בירושלים
 לדגם. הם שמרו על מסורת ישראל,שגרו רחוק מהמולדת ההסטורית
. מסמכים ואילן יוחסין,מצורפים אלבום תמונות
 ולאחר שהשלימה את לימודיה,דודתו הצעירה של ארטיום עלתה ארצה
 וכעת המשפחה כולה. היא נשארה לגור בירושלים,ואת שירותה הצבאי
. לארץ הקודש,קשורה לירושלים

The Road To Jerusalem

In the center of the exhibit is a paper model of Jerusalem,
the city from where Artem’s family’s roots began. It features
three figures - Artem and his grandparents. Even though
they lived far from their homeland, they preserved their
Jewish traditions. The exhibit also features a photo album,
documents and a family tree.
Artem’s young aunt made aliyah, and settled in Jerusalem
after completing her military service and studies in Israel.
Now, the entire family is tied to Jerusalem, the Holy City.
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 רוסיה, חברובסק,””אור אבנר- אווה שבצ׳נקו
Eva Shevchenko - “Or Avner”, Khabarovsk, Russia

 הפנינה שלנו- משפחתנו

 תמונות קרובי משפחה ומפת,המוצג מורכב מקונכיית פלסטיק עם פנינים
.מסלול הנדודים של משפחה
 שפרושו סוחר-  פרלמן- מקור ההשראה הוא שם המשפחה של סבא רבא
. סיפור חייו שלו קשור גם הוא לים, כשם ששמו קשור לאוקיאנוס.פנינים
. ודרכו אווה שייכת לעם היהודי,בזכותו המשפחה קיימת

Our Family, Our Gem

This exhibit combines a plastic seashell at the center, filled
with pearls of pictures of relatives; and a map outlining the
family’s journeys.
The work was inspired by Eva’s great-grandfather’s family
name, Pearlman. As much as his name is associated with the
sea, so is his life story.
Thanks to him, the family survived, and through her
grandfather’s story, Eva is connected to the Jewish people.
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 רוסיה, מגניטוגורסק, בית ספר יום א’ מגניטוגורסק- בוריס ארקוליס
Boris Arkulis - Sunday School Magnitogorsk, Magnitogorsk, Russia

תרומה לנצחון

רבא של-בעבודה תרמיל מקורי ובו אישורי רישום לפטנטים שפיתח סבא
 פצצת מרגמה המרסקת צלב קרס המונח על מפת אירופה של שנת,בוריס
. ופסל של פועל המעביר חרב לידי חייל1943
 בעת מלחמת העולם.רבא של בוריס היה מדען וממציא פטנטים-סבא
השנייה הוא המציא שיטה חדשה ליציקת מתכת שאיפשרה להגביר
. ובכך תרם לנצחון על גרמניה הנאצית,משמעותית את קצב יצור הפצצות
.בוריס מסביר שנשקם החזק ביותר של היהודים הוא השכל והאינטלקט
.גם סבא ואבא הם מדענים
 מלחמה להשרדות:תולדות משפחתו מהדהדות את היסטוריית העם
. ומאבק על האמת,ובאנטישמיות

Sharing in the Victory

The exhibit features a bombshell, with patent certificates; a
mortar shell blowing up a swastika against the backdrop of a
map of 1943 Europe; and a figurine of a laborer handing over
a sword to a soldier.
Boris’ great-grandfather was an inventor and patent
developer. During WWII, he developed a welding technique
that enabled manufacturing bombs at a significantly higher
rate, and was thus instrumental in the victory over the Nazis.
Boris says that the Jews’ most powerful weapon is their brain
and intellect. His grandfather and father are scientists, too.
His family story echoes that of the Jewish people: A war of
survival, and a struggle against anti-Semitism and for the truth.
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 בלארוס, רצ’יצה,קהילה יהודית רצ’יצה- ’ארטיאום סבריץ
Artiom Svaritch - Jewish community Rechitsa, Rechitsa, Belarus

 דרכים ליהדות10 :בית יהודי

. בית עם מסורת שבו מתגוררים כמה דורות,בית יהודי הוא חמים ובטוח
 אביו של ארטיום קרא את הספר “עשר דרכים,בעת ביקורו בארץ
.’ הספר שינה את גורלו ואת אורח החיים של משפחת סבריץ.”ליהדות
.כל משפחה יהודית היא חוליה בהיסטוריה של עם ישראל

A Jewish Home: Ten Ways to Be Jewish

A Jewish home is warm and safe, full of tradition that offers
shelter to several generations.
During his visit to Israel, Artiom’s father read the book “Ten
Ways to Be Jewish”, which completely changed his life, and
that of the Svaritch family.
Every Jewish family is a link in the chain that is the Jewish
people.
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 רוסיה, מוסקבה, תחייה1311  בית ספר- ילונה דוידובה
Ilona Davidova - School 1311 Thiya, Moscow, Russia

מגן דוידוב

דוד של משפחת דוידוב מעטרות תמונות של קרובי משפחה של-את המגן
 פאות. ליד כל תצלום מודבק גליל קטן ובו סיפור על כל אחד מהם.ילונה
.המבנה מעוטרות בסמלים יהודיים עשוים מעץ
 חלום שחלמה ילונה-  מקור ההשראה.המשפחה של ילונה שומרת מצוות
 במהלך המחקר על תולדות.לאחר אסיפה בנושא פרויקט סיפור משפחתי
 היא גילתה אוסף עשיר של תצלומים משפחתיים שהותירו,משפחתה
.עליה רושם רב

Magen Davidov

The Davidov family’s ornate Magen David features pictures
of Ilona’s relatives. Next to each one is a small scroll that tells
their story. Special Jewish symbols made from wood encircle
the structure.
Ilona’s family is observant. The idea for this display originated
from a dream Ilona dreamt after she attended her first My
Family Story workshop.
During her research, she came across a rich collection of
family photos that left a deep impression.
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 רוסיה, טולה,” בית ספר יום א’ “חברים- סופיה דולגינה
Sofia Dolgina - “Chaverim” Sunday School, Tula, Russia

בית המסורות שלנו

 שלה,בבית זה העשוי מקרטון ומנייר מתגוררת משפחתה של סופיה
 חזית הבית מעוטרת בתצלומים של קרובי.היא הקדישה סיפור בחרוזים
 המסמל את המסורת ואת ערכי, ובבסיסו ניצב ספר תורה,משפחתה
 להכיר את, חפצי הבית מאפשרים לסופיה לזכור את העבר.המשפחה
 אוסף תצלומים. אל עבר העתיד, וכן הם מניעים אותה קדימה,שורשיה
משפחתיים אשר גילתה בעליית הגג במהלך המחקר על תולדות משפחתה
 והיא, הדמויות שלא הכירה עוררו בה סקרנות גדולה.הותיר בה רושם רב
. כך נולדה הבלדה המשפחתית.נשאבה לתוך הסיפור שלהם
.סרטון וידאו בו סופיה מדקלמת את השיר מוקרן בתערוכה

Our House of Traditions

This paper house is made from pictures of Sofia’s family
members, to whom she dedicates a poem. The facade
features pictures of her relatives, and at its base lies a Torah
scroll, which symbolizes tradition and family values.
The content of the house enables Sofia to ponder her past,
know her roots, and look forward to the future.
A collection of family photos she accidentally discovered left
a deep impression. She was intrigued by the unknown people,
and felt compelled to hear their story. This was the beginning
of the family ballad.
A clip of Sofia reading the ballad will be screened at the
exhibition.
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 אוקראינה, צ’רנבצי,41  בית ספר יהודי אורט- מילנה ברזנייקובה
Milana Bereznyakova - Chernivtsi Jewish School ORT #41, Chernivtsi, Ukraine

” “זייגרל- שעון הזמן

.”שעון בצורת חמסה ועיתון משפחתי “זייגרל
. זהו שעון ההיסטוריה: אולם הוא מיוחד.השעון מסמל את זרימת הזמן
 לאחרונה מילנה השתתפה.הזיכרון מסוגל להפוך את כיוון זרימת הזמן
 כשהיא התחילה לחקור את תולדות.”בפרויקט “תולדות יהדות בוקובינה
. הזמן כאילו הלך לאחור,משפחתה
.כל מה שידעה התבטא פתאום באופן מוחשי בפניהם של קרובי משפחתה
 עוררה בה רצון-  חייל לוחם במדים- רבא של מילנה-תמונתו של הסבא
.עז להפריך את המיתוס שהיהודים היו רק קורבנות

The Clock of History

The exhibit is a hamsa-shaped clock and a family magazine.
The clock symbolizes the passage of time. But it’s a special
one: It’s the clock of history. Memory can turn back time.
Recently, Milana participated in a seminar about the history
of the Jews of Bukovina. When she explored her family
history, she felt as if she had travelled back in time.
Everything she knew about her relatives became so
tangible, by looking at their faces. The picture of her greatgrandfather - a combat soldier in uniform - served to dispel
the myth that the Jews were all defenseless victims.
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 איטליה, רומא, חטיבת ביניים אנגלו סאקרדוצ’י- דויד ברונורי-סימון
Simon Davide Brunori - Scuola Media Angelo Sacerdoti, Rome, Italy
אילן היוחסין של משפחת בן אמוזג

 באמצעות סגנון זה הוא.STREET ART-דויד יצר את המוצג בהשראת ה-סימון
.POP ART-הפך את המוצג ל
.העץ עומד באופן עצמאי במרחב ויוצר אפקט תלת מימדי
 הוא נוהג. היוותה השראה ליצירהSTREET ART-תשוקתו הגדולה לסגנון ה
לצייר בספריי או בטושים ולאחר מכן מעלה את הציור לאינסטגרם וחותם את
.חתימתו
דויד עם סבו אליה-במוצג זה מופיעים אילנות היוחסין של משפחתו של סימון
 “אמי מבשלת מאכלים: שהיה הרב של ליבורנו ומוצאו ממרוקו,בן אמוזג
.”מרוקניים ואני הכי אוהב קוסקוס
.שורשי אילן היוחסין מקורם בתורה שהיא הבסיס עבור דורות של היהודים
:דויד הציב בסמוך לשורשי העץ את החפצים הכי משמעותיים בעיניו-סימון
 דגל ישראל ושני אריחי ברונזה לזכר שניים מדודיו, המנורה,גביע קידוש
.שנרצחו בשואה

Art Imitates Life

Simon-Davide created this exhibit in the spirit of street art, and
turned it into pop art.
The single tree creates a multidimensional effect.
His passion for street art triggered this piece. Simon-Davide
uses spray and pens to create art, which he later signs, and then
posts on Instagram.
This exhibit features the family trees of Simon-Davide and
his grandfather Elia Ben Amozegh, the Moroccan-born former
chief rabbi of Livorno. “My mother makes Moroccan dishes and
couscous is my favorite one.”
The roots of the family tree are in the Torah, that serves as a
hallmark for Jews through many generations.
Next to the tree, Simon-Davide installed meaningful Jewish
artefacts: A kiddush cup, a menorah, the Israeli flag and two bronze
slabs, in memory of two of his uncles who perished in the Holocaust.
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 תורכיה, איסטנבול, בית ספר יהודי אולוס- ניקולה מאנו
Nicole Mano - Ulus Jewish Schools, Istanbul, Turkey
העושר האמיתי

:המוצג מספר בשלושה פרקים את הסיפור של סבא וסבתא של ניקולה
 דגם מחנה “אשקלה” שבו,דגם הבית המפואר של מרקו ובקי טרנוס
 בעת מלחמת העולם השנייה הוטלו על.נשלח מרקו והיהודים האחרים
 אלה שלא עלה.יהדות תורכיה מיסים כבדים למימון הכלכלה התורכית
 מחנה “אשקלה” היה אחד.בידם לשלם הוכנסו למחנות עבודה באנטוליה
 סבא חי בתנאים קשים ועסק בעבודת פרך בשבירת סלעים והכנת.מהם
. דבר שהחמיר מאד את מצב בריאותו- חצץ במשך שנה וחצי
הדגם השלישי הוא של בית המשפחה אחרי שובו של מרקו כשהוא ראה
 ניקולה מספר על העושר האמיתי שזכתה.את שתי בנותיו בפעם הראשונה
.בו המשפחה למרות תקופה מאד קשה

True Wealth

The exhibit tells the story of Nicole’s grandparents in three
parts: first a model of Marco’s luxurious home in Baki
Taranos; and then in a model of the labor camp Askala, to
where Marco and other Jews were sent.
During WWll, heavy taxes were levied on Turkey’s Jews
in order to strengthen the national economy. Those who
couldn’t pay were sent to labor camps in Anatolia like Askala.
Terrible living conditions and hard labor manufacturing gravel
severely impacted on her grandfather’s health.
The third part highlights the house after Marco’s return
- when he is reunited with his two daughters for the first
time. Nicole says that this was their true wealth, despite the
difficult period.
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 אוסטריה, וינה, בית ספר יהודי במרכז החינוכי בוינה- בוריס אלסכנדר רובינוב
Boris Alexander Rubinov - Jüdisches Berufliches Bildungszentrum (JBBZ), Vienna, Austria
אילן יוחסין אינטראקטיבי

המוצג מהווה משחק אינטראקטיבי אלקטרוני בו נדרשים למצוא את
מהלכים שנעשו בעבר על ידי בני המשפחה ובין/החיבור הנכון של בחירות
 היוצר משתמש בשורשים באופן.מהלכי ההווה של היוצר הצעיר עצמו
 שורשי המשפחה והמחשת הקשרים בין: העץ מייצג שלל סמלים.מעשי
ההווה והעתיד; עץ החיים; צמיחה והעצמה (ט”ו בשבט); העצים-העבר
שניטעו לזכר חסידי אומות העולם ביד ושם ומעידים על צמיחה והתחדשות
 כשם שגם אנו נושאים פירות בעבודה- שאחרי החורבן; ועץ כנושא פירות
 המבקרים מוזמנים ללמוד על היסטורית משפחתו על ידי יצירת.חשובה זו
חיבורים נכונים בין בחירות משפחתו בעבר ובחירותיו שלו בהווה וכן לקבל
.השראה לחקור את שורשיהם שלהם בעצמם
 בוריס רובינוב, מיכאל מולאייב, נטליה דוידוב: ילדים3 בפרויקט זה השתתפו

The Interactive Family Tree

This interactive game, asks participants to match between
decisions and actions made by the creator’s family and those
he himself makes today.
The tree symbolizes many things: the family’s roots
that connect us to the past; the tree of life; growth and
empowerment; planted trees that honor Righteous Gentiles
- renewal after destruction; and a tree bearing fruit.
Visitors are encouraged to interact with the display to find
the correct connections between the family’s past and
present. This way one is inspired to learn about one’s own
origins.
Three students collaborated on this exhibit:Natalia Davidov,
Michael Molaev, Boris Rubinov
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עבודות זוכות
WINNING DISPLAYS
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 ארה”ב, קליפורניה, סן דייגו, האקדמיה היהודית סן דייגו- מקס סימפסר
Max Simpser - San Diego Jewish Academy, San Diego, California, USA

מוסיקה משפחתית

 טכנולוגיית וידאו,המוצג האינטראקטיבי שלפנינו משלב מוסיקה
, יידיש, עברית, ספרדית, באמצעות שימוש בשש שפות (אנגלית.ואמנות
. המוצג מספר סיפור שמתרחש בשתי מדינות,)לדינו ופולנית
 בעקבות המחקר. מקס מתעמק בשורשיה של משפחתו,דרך המוסיקה
, במסורותיה: הבין מקס עד כמה עשירה החוויה היהודית במשפחתו,שערך
.בקורותיה ובערכיה
 להרגיש ולשחזר את נקודות,מגוון כלי הנגינה מדרבן את משפחתו לזכור
. ושל העם היהודי,הציון החשובות במסעם שלהם

Family Music

This innovative project interactively combines music, video
technologies and art. It is presented in six languages (English,
Spanish, Hebrew, Yiddish, Ladino and Polish) and reflects
inspiring experiences undertaken in two countries. The
medium of music is shared among Max’s family to explore
his family’s origins and stories. Max’s depth of research
further reveals his rich Jewish traditions, history and values.
The variety of music and instruments triggers his family
to remember, to feel, and to re-live important family and
Jewish peoplehood milestones.
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 ארה”ב, קליפורניה, סן דייגו, קהילה יהודית קן- רחל צ׳לחון צ׳ריטי
Raquel Chaljón Chiriti - Ken Jewish Community, San Diego, California, USA

 הזהות שלנו, המסורות שלנו,המתכונים שלנו

ה”אודיסיאה הספרדית” של רחל משלבת כמה מרכיבים בסיפור של
 שמסמלים את, שמסמלת נדודים; ספרי מתכונים, מזוודה:משפחתה
שימור הקולינריה היהודית המסורתית גם במדינות שונות; ושולחן שבת
 שדרכו באות תרבויות מגוונות לכדי חוויה יהודית אחת,עמוס כל טוב
.ויחידה
,בעבודה מוצגים בתחכום וביצירתיות אילנות יוחסין לצד חפצי מטבח
 שפירושו,”ומופיע הפתגם הידוע בלדינו “קאמינוס די ליג’י אי מייל
.” “דרכים של חלב ושל דבש, או בתרגום מילולי- ”“נסיעה טובה
. אנו שואפים תמיד לעתיד מתוק יותר,בזכות אלה

Our Recipes, Our tradition, Our Identity

Raquel’s Sephardic odyssey synthesizes several aspects of her
family’s story: a suitcase, to symbolize wandering from place
to place; recipe books, which demonstrate the preservation
of culinary Jewish traditions even in foreign lands; and a rich
Shabbat table, to celebrate and combine her diverse cultures
in one common Jewish experience. Family trees are cleverly
and creatively presented with kitchen knick-knacks. Its
central Ladino message of ‘kaminos de leche i miel’ means
‘have a good journey’; literally, ‘paths of milk and honey’,
that lead with an eternal optimism for a sweeter future.

39

 ארה”ב, קליפורניה, סן דייגו, האקדמיה היהודית סן דייגו- דניז לומברוזו
Denize Lombrozo - San Diego Jewish Academy, San Diego, California, USA

סדר פסח

 ובכך היא מכירה בחשיבותן של,מוקד עבודתה של דניז הוא חג הפסח
.ההתכנסות סביב שולחן הסדר ושל קריאת ההגדה
. ולעם היהודי כולו,בחג הזה אנו מרגישים קשורים במיוחד למשפחתנו
 רואה את, בכל דור ודור, וכל אחד,בפסח אנו מספרים ביציאת מצרים
.עצמו כאילו הוא יצא מעבדות לחירות
,משפחתה של דניז שרה את “מה נשתנה” ובכך לא רק ממלאת ציווי דתי
.אלא גם מותחת קו בין המסורת לבין הדורות הבאים

Passover Seder

Denise places Passover at the heart of her exhibit, recognizing
the importance of gathering around the Seder table and the
centrality of reading the Haggadah. This holiday strengthens
ties with her family and with the entire Jewish people.
Passover is the special time of recounting the story of the
exodus from Egypt when each person in every generation,
sees him or herself personally escaping slavery to freedom.
Denise’s family sings ‘Mah Nishtanah’ and repeats lyrics that
both fulfill a religious mandate and bind children and future
generations to their heritage.
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 אוסטרליה, מלבורן, בית ספר ביאליק- לילה דיוויס

Lily Davis - Bialik College, Melbourne, Australia

לולאות משפחה

את ההשראה למוצג הצבעוני והמיוחד הזה קיבלה לילי מערכיו היהודיים
.של כל אחד מבני משפחתה
 ועליה שמו של בן,כל אחת מ”לולאות המשפחה” מעוצבת באופן פרטני
.המשפחה או אחד הערכים הקרובים ללבו
 ואת המשכיות המסורת,הלולאות מסמלות את מחזורי החיים ביהדות
.היהודית
. הבאות לידי ביטוי בעבודתה,את משפחתה של לילי עיצבו עשרות חוויות
 ההצלחה, זה של השרידות,הסיפור שלהם משקף את הסיפור הגדול יותר
.וכושר העמידה של העם היהודי

Family Loops

This creative and colourful ‘Family Loops’ cereal and box are
inspired by Lily’s family circle and each member’s Jewish
values. Each ‘family loop’ is crafted differently and uniquely
bearing the name of either a family member or a value that
the family holds dear. The circular loops represent the Jewish
life cycle and the continuity of Jewish tradition. Lily’s vision
of her relatives is the sum of dozens of unique experiences,
each playing their part in her Jewish story that represents
the broader story of the Jewish people’s endurance, survival,
and accomplishments.
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 ארה”ב, מרילנד, בולטימור, בית ספר קהילתי “בית תפילה” בשיתוף המוזיאון היהודי של מרילנד- איתן מוריסון
Eitan Murison - Beth Tfiloh Community Day School / The Jewish Museum of Maryland,
Baltimore, Maryland, USA

אורחים מיוחדים

המוצג המוסיקלי שלפנינו מוקיר את המורשת המוסיקלית של משפחתו
,סבו היו אמני וודביל (מופע בידור מעורב של ריקודים- שסבי,של איתן
.) הקרנת פנסי קסם ועוד, לולינות,תיאטרון
 והקימו להקה בשם “האורחים המיוחדים” שהנעימה,הוריו הלכו בדרכם
. בגני ילדים ובבתי כנסת,את זמנם של חברי הקהילה בבתי אבות
 שואב השראה מיצירותיהם של, שלמד לנגן בפסנתר בגיל ארבע,איתן
.מוסיקאים יהודים בצפון אמריקה כמו גם ממוסיקה ישראלית בת זמננו
 ודרכה מתחברת משפחתו של איתן ליהודי העולם,למוסיקה אין גבולות
.ולמוסיקה שלהם

The Special Guests

This musical display honors Eitan’s family’s Jewish musical
legacy, dating back to his great-great grandparents who
performed in Vaudeville. His parents carried on the family
tradition and created a community band, “The Special
Guests” that performed and brought joy and entertainment
to various Jewish venues like retirement homes, preschools,
and synagogues. Eitan, who began playing piano at the age
of four, combines both American Jewry’s prolific musical
history alongside a contemporary connection to Israeli
music. Through the universal language of music, his family
perpetuates the rich musical traditions of Jews worldwide.
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 ארה”ב, אילינוי, היילנד פארק, בית כנסת בית אל נורת’ סברבן- ג’ייסון אברם גרפינקל
Jason Avrum Garfinkel - North Suburban Synagogue Beth El Religious School, Highland Park, Illinois, USA

!לחיים

המוצג של ג’ייסון הוא מחווה לכושר ההתמדה העצום של היהודים לאורך
. כן ירבו וכן יפרצו, ככל שיענו אותם.ההיסטוריה
 ולאחריה יצאו במסע ארוך,סבו וסבתו של ג’ייסון שרדו את השואה
 שבה יוכלו להמשיך לחיות את חייהם ללא,ומייגע ליבשת אמריקה
.הפרעה ולקיים את אורחות חייהם המיוחדים דוגמת שמירת השבת
 והחיוניות של, משום שלטעמו ערך החיים,”ג’ייסון קרא לעבודתו “לחיים
. הם המאפיינים הייחודיים באמת שלו,העם היהודי

To Life!

Jason’s display is a testimony to the Jewish people’s perseverance
throughout history, that no matter what the adversity, the
community survives and thrives just like his relatives. Jason’s
grandparents survived the Holocaust and made the long
and arduous journey to America in order to be granted the
freedom to continue to practice their Jewish traditions, such
as Shabbat. ‘L’Chaim’ – ‘To Life’ – because it is the Jewish
people’s heritage and continued vitality that Jason finds so
enriching.
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 ארה”ב, קליפורניה, לוס אנג’לס, אקדמיית סיני עקיבא- רותם סדן
Rotem Sadan - Sinai Akiba Academy, Los Angeles, California, USA

מתנות מדור לדור

סיפורה של משפחתו של רותם שזור בתולדות יהודי אשכנז ובדברי ימי
 כישרון, כל אחד מהתאים מייצג אנקדוטה היסטורית.מדינת ישראל
.כלשהו או תכונת אופי שרותם ירש ממשפחתו
 ועל, שלחמה במלחמת העצמאות, אחות סבו, אנו למדים על יפה,כך
. שנטע ברותם את הרצון להיות מדען,כישורי היזמות של סבו נחום
העובדה שבביתו של רותם מדברים עברית נתנה זווית ייחודית להתחקותו
.אחר שורשיו וזהותו

Gifts from Generation to Generation

The stories of Rotem’s relatives weave through the history
of Ashkenazi Jewry and the establishment of the State of
Israel. Each box represents a unique historical tale, and also
a skill or personality trait Rotem inherited from each family
member. We learn about the courage of Rotem’s greataunt Yaffa, who fought in Israel’s War of Independence, and
the entrepreneurship of his grandfather Nachum, who has
inspired Rotem to be a future scientist. The gift of speaking
Hebrew at home while learning about his family’s background,
provides Rotem with a multifaceted Jewish identity.
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 ארה”ב, ניו ג’רזי,” בית כנסת “שערי תפילה ישראל- ג’ורדן פישבק
Jordan Fishback - Temple Sharey Tefilo Israel, New Jersey, USA

ספר מחמש משפחות

חמשת חומשי התורה שבמוצג מסמלים את סיפורים של חמשת סביו
 התורה עצמה היא המקור לקשר הייחודי בין סב.וסבתותיו של ג’ורדן
 ברכתו של יעקב אבינו: שמאפיין את העם היהודי לאורך הדורות,לנכדיו
 וביניהם גם,לנכדיו אפרים ומנשה נאמרת על ידי יהודים מדי שבת
.משפחתו של ג’ורדן
 כפי שהיו,תורה ומצוות מהווים חלק מרכזי מזהותו היהודית של ג’ורדן
.בדור של סבו

The Five Families

Jordan represents the stories of each of his five grandparents
through the replica of the five books of Torah. The role of
grandparents in Jewish tradition is timeless, and derives from
the Torah: Jacob’s blessing over his grandsons Ephraim and
Manasseh is repeated by Jewish families such as Jordan’s
every Shabbat. Torah study and religious practice are as
central to Jordan’s Jewish identity as they were to his
grandparents’ generation.
.
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 קנדה, אונטריו, טורונטו, בתי הספר המאוחדים של טורונטו- אביה רוזן
Aviah Rosen - Toronto Associated Hebrew Schools, Toronto, Ontario, Canada

הגביע הוא של סבתא

עבודתו של אביה היא מחווה לכוס הקידוש שעוברת במשפחתו מדור
סבתו- לאחר שבמהלך מלחמת העולם השניה הטמינה אותה אם,לדור
.באדמה בכפרה שבאוקראינה
 ומסביבו קולאז’ של,במרכז העבודה עומד מודל בצורת כוס קידוש
 לצדו רצועת קומיקס המייצגת את.תמונות וחוויות מחיי המשפחה
: בשוליה ציטוט מתוך תהלים קכ”ח.הזיכרון הקולקטיבי של השואה
.”“אשתך כגפן פוריה
 ואת הברכות שמברכים,הגביע מסמל את מסורת הקידוש רבת השנים
. בחגים ובמועדים, בחתונות,בשבת
סיפורה המרגש של משפחתו של אביה מעלה על נס את חשיבותם ביהדות
.של ההשתייכות למשפחה ולעם

Savta’s Kiddush Cup & Trophy

Aviah pays homage to his family’s treasured kiddush cup,
which survived WWII buried in his great-grandmother’s
Ukrainian village. His family’s heroic story, told via his model
Kiddush cup, adorned with a collage of family events and
pictures, and accompanied by a clever comic strip, preserves
the Jewish people’s collective memory of the Shoah. Quoting
Psalm 128 that ‘your spouse shall be like a fruitful vine’ on
its rim, the cup also attests to the timeless Jewish ritual
of Kiddush (sanctification) or blessings shared over many
Shabbats, weddings, and Jewish celebrations. This moving
story celebrates the enduring importance of the Jewish
family and people.
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 ארה”ב, קליפורניה, סקרמנטו, בית ספר שלום- סיון שמיר
Sivan Shamir - Shalom School, Sacramento, California, USA

תמונות מן העבר

 וזאת כדי לסמל,סבתה-הבסיס לעבודתה של סיוון הוא האמנות של אם
.את מסעם של משפחתה מהונגריה לישראל ולאחר מכן לארה”ב
,סיוון מאגדת ארבעה דורות ושלוש שפות באמצעות תמונות ורישומים
.כשבמרכז עומדת חנות המכולת שהיתה בבעלות משפחתה בבודפשט
, חתונה, בר מצווה:כך מעלה סיוון על נס את המסורת והפולחן ביהדות
.וארוחות חג

Pictures From the Past

Sivan uses the treasure of her great-grandmother’s artwork
as the basis for this illustrative representation of her family’s
journey from Hungary to Israel and then to the USA. Placing
her ancestors’ Budapest grocery store at the centre of the
montage, Sivan incorporates four generations and three
languages through a blend of nostalgic drawings and digital
photography which emphasizes Jewish tradition and ritual:
bar mitzvah, marriage, and holiday meals.
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 ארה”ב, ניו ג’רזי, אושן, הילל ישיבה- אליזבת’ נאסאר
Elizabeth Nasar - Hillel Yeshiva, Ocean, New Jersey, USA

מגפיים מצילי חיים

 ודרכם,סבה יעקב הרש-עבודתה של אליזבת מציגה את מגפיו של אבי
.מספרת סיפור על גבורה והישרדות בזמן השואה
 שרד ברחובות פראג ולאחר מכן במחנות, סנדלר מדופלם,הרש
 עסק בייצור,טרייזנשטאט ואושוויץ משום שבזכות כישוריו יוצאי הדופן
.מגפיים עבור הנאצים
.סבה של אליזבת- בעבודה מושמעת הקלטה של עדותו של אבי,כמו כן
. סיפורו האנושי המרשים ייזכר לדורות,בזכותה

The Boots That Saved a Life

Elizabeth’s design that showcases her great-grandfather’s
boots, depicts a story of shrewd survival during and after the
Shoah. His skill and expertise as a shoe-maker allowed Jacob
Hersh to survive on the streets of Prague and then avoid
hard labor in the Nazi concentration camps of Theresienstadt
and Auschwitz by crafting boots for the Nazis. Elizabeth also
includes a CD recording of her great-grandfather’s testimony
so that his individual tenacity and collective Jewish story will
be remembered by future generations.

48

 ארה”ב, קליפורניה, לוס אנג’לס, בית ספר סיני- סוניה צ’אנג קפלן
Sonja Cheng Caplan - Sinai Temple Religious School, Los Angeles, California, USA

מהחומה לכותל

, סוניה מעלה על נס את החומה הסינית ואת הכותל המערבי,בעבודתה
 שסיפורה שזור,הסמלים של שתיים מהתרבויות העתיקות ביותר בימינו
.בסיפוריהן
 ואת הערך,התמונות המעטרות את המבנים מייצגות את מהלך הדורות
. מעניקות למשפחה ולחיים-  הסינית והיהודית- ששתי התרבויות

From the Great Wall to the Western Wall

This display was inspired by the cultural significance of the
Great Wall of China and the Western Wall. Collectively they
represent the two oldest continuously living civilizations
in the modern world and Sonia’s dual ancestry. Sonia adds
meaningful images to the walls representing multiple
generations of family members, which symbolize the value of
family and life cycle traditions in Jewish and Chinese cultures.
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תעודות הוקרה
SPECIAL RECOGNITION

תעודות הוקרה

SPECIAL RECOGNITION
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 ישראל, אילת, חט”ב רבין- טליה מויאל
Talya Moyal - Rabin School, Eilat, Israel

זיכרון מולדת שנפרמו שורשיו

.” הגיעה לארץ ממרוקו באונייה “מולדת, סבתה של טליה,סבתא דולי
 מכונה זו.הדגם מציג את האונייה ובמרכז הסיפון ניצבת מכונת תפירה
 המכונה נשברה בשל סערה.ניתנה לסבתא כמתנה מבני משפחתה במרוקו
.בים ושבר גם את ליבה של סבתה
. למולדת,מחד גיסא השם “מולדת” מציין הקמת משפחה ועלייה לישראל
מאידך גיסא מציין השם את המולדת הישנה ממנה ניתקה סבתא ושם
.השאירה את משפחתה

Memory of a Homeland Whose Roots Have
Unraveled.

Talya’s grandmother Dolly came to Israel from Morocco
aboard the ship Homeland.
The exhibit features a model of the ship, with a sewing
machine aboard. The sewing machine, a gift from her
family in Morocco, broke down while at sea, and broke her
grandmother’s heart.
On the one hand, the name Homeland symbolizes
immigrating and settling in Israel. On the other, it represents
her grandmother’s place of birth, where she left her family
behind.
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 ישראל, חדרה, בי’’ס ארלוזורוב- דניאל קנטורוביץ
Daniel Kantorovich - Arlozorov School, Hadera, Israel

חי בזיכרון

 את פועלו הספרותי ואת מחקריו הרבים של הרב,דניאל מתאר את חייו
. בקווקז1846- הוא נולד ב. היעב”ץ או בהררי”ץ,יעקב יצחקי
.דניאל הוא דור שביעי מצד אימו לרב יעקב יצחקי
.’דניאל בחר להנציח את דמותו ואת תחומי התעניינותו בקולאז
.הדמות של הרב יעקב ניצבת על רקע ארון ספרים גדול
.הארון וסביבתו עמוסים בספרי קודש

Alive in Memory

Daniel describes the life, work and heritage of Rabbi Yaakov
Yitzhaki from Caucasus who was born in 1846.
Daniel is seventh generation of Rabbi Yitzhaki, on his
mother’s side.
Daniel pays tribute to the Rabbi’s stature and interests in a
collage, that positions Rabbi Yaakov against a background of
an elaborate bookcase filled with sacred books.
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 ישראל, קרית מוצקין, אורט רבין- שחף אלחנן
Shahaf Elhanan - Ort Rabin, Kiryat Motzkin, Israel

בדרך לישראל מתחתנים בעיראק

ההשראה לדגם שבנתה שחף הוא סיפור העלייה מעיראק של סבא זכי
.וסבתא מרסל טלי
.חתונות בזק רבות התקיימו בקהילה היהודית ערב העלייה לארץ
.גם סבה וסבתה של שחף בחרו להינשא לפני העלייה
 המעוטרת במגיני דויד,במרכז הדגם ניצבים בני זוג מתחת לחופה גדולה
.כחולים
בבסיס הדגם מצוירת מפה פתוחה של ארץ ישראל והיא מסמלת את המשכיות
.הדורות
.1950 בעזרת תמונות מועברת ההיסטוריה של סבא וסבתא החל משנת

An Iraqi Wedding En Route to Israel

Shahaf based her exhibit on the story of her grandparents’
aliyah from Iraq.
Many Jewish couples got married precipitously on the
eve of their aliyah, as did Shahaf’s grandfather Zaki and
grandmother Marcelle.
At the center stands a couple under a big chupa, ornate with
blue Magen David symbols.
The base highlights a map of Eretz Israel to symbolize the
continuity of generations.
The grandparents’ story that began in 1950 is told in a series
of pictures.
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 ישראל, מעלה אדומים, חט”ב אורט תעופה וחלל- ליאור בן אורי
Lior Ben Uri - Junior High Ort Teufa Vehalal, Maale Adumim, Israel

הבובה קולט

 את הבובה קיבלה.ליאור בחר ליצור יחד עם סבתו דגם של הבובה קולט
 בתקופת השואה שימשה הבובה ככספת.סבתו כשהייתה בת ארבע
.ובעזרתה הצליחה המשפחה לשרוד
. פניה בולטות והיא מכוסה בשמיכה ורודה,הבובה מוצגת בקופסא
הבובה המקורית נתרמה ל”יד ושם” כדי שתשמש עדות עולם לילדי
.ישראל

Colette the Doll

Lior chose to create, together with his grandmother, a replica
of her doll named Colette, which she received when she was
four years old.
During the Holocaust, Lior’s family survived thanks to the
doll, which they used as a cash box.
The replica is posed inside a box, covered in a pink blanket,
with her face in full view.
The original doll was donated to Yad Vashem, to serve as a
witness and a commemoration to all of Israel’s children.

54

 ישראל, אור עקיבא, מקיף אמי”ת עתידים- דניאל גינסין
Daniel Ginesin - Makif Amit Atidim, Or Aqiva, Israel

לימוד בחדר

 וזאת באמצעות,הדגם של דניאל מתאר את אופן לימוד התורה בעבר
.הסיפור על סבא רבא שלו שלמד תורה ויידיש בחדר באוקראינה
.במרכזו של מגן דוד כחול לבן ניצב שולחן ועליו ספר תנ”ך
.ליד השולחן יושב ילד
.בפינה אחרת ניצב הרב המלמד בבגדים שחורים

Studying in Heder

Daniel’s exhibit depicts Torah study from days past, by way
of telling about his grandfather, who studied in Yiddish in a
Heder in the Ukraine.
It features a blue and white Magen David star in the center,
on which stands a desk, and on it lies a bible book. A boy sits
at one side of the table and on the other, stands the rabbi,
wearing black.

55

 ישראל, שוהם, חט”ב יהלו”ם- רוני נאור גולן
Roni Naor Golan - Yahalom, Shoham, Israel

להפליג בעקבות הלב

.במרכז הדגם הציבה רוני דמות גדולה המייצגת את סבא רבא כציר מרכזי
 סמלים,על הבגד שלו מודפסים חלק מהמקומות שזכה לבנות בארץ
. בתי הזיקוק ועוד, בית החולים רמב”ם:להתחדשות ולתקווה דוגמת
יורק כסמל לחופש והזכות לחיים בה זכו-מאחור ניצב פסל החירות בניו
.בני המשפחה שהיגרו לארצות הברית בסוף המאה התשע עשרה
 על המים צפים טלאים. המסמלים קשיים,הרקע הוא בגוונים שחור ואפור
.צהובים כזיכרון לבני המשפחה שנספו בשואה ולא זכו לעלות לישראל

Sailing On the Waves of Your Heart

At the center of her exhibit, stands a big figurine representing
Roni’s grandfather.
His clothes bear the names of the places he developed
in Israel, representing symbols of renewal and hope, like
Rambam Hospital, the oil refineries in Haifa, and more.
Behind it stands the Statue of Liberty in New York, a
symbol of freedom and life the family experiences when
they immigrate to the United States at the end of the 19th
century.
The background is black and gray, symbolizing the difficulties.
On the water float yellow stars, to commemorate the
relatives who perished in the Holocaust before they could
come to Israel.
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 מקסיקו, מונטריי, נואבו קולחיו ישראליטה- אלין קירש טורנל
Alyn Kirsch Tornell - Nuevo Colegio Israelita, Monterrey, Mexico
יצירת אמנות יהודית

 לכל צבע. מגוון שלם של צבעים מסמל את סיפור המשפחה,בעבודה זו
.ולכל ספר יש משמעות
- לסבתא. התכונה שאלין משייכת לסבתה- הצבע הסגול מסמל אדיבות
. שמסמל מזל, התאימה אלין את הצבע כסף, שיינדל זילברשטיין,רבתא
על הקופסה מודפסת רפליקה של הוויטראז’ המפורסם של מארק שאגאל
 שמספר את סיפורו של העם היהודי,בבית החולים הדסה בירושלים
. ובאמצעות מגוון של צבעים מקשר בין העבר להווה,בסגנון מודרני
 בעל תכונות, כל קרוב הוא צבע:משפחתה של אלין היא כמו יצירת אמנות
. אשר יחדיו מתגבשים לכדי תמונה גדולה ויפה,ייחודיות וערכים משלו

A Piece of Jewish Art

This display captures a family’s story and values through a
spectrum of colors. Each color and book found in the box
symbolizes Alyn’s family’s values and history. The color purple
symbolizing kindness, most represents her grandmothers,
while her great-grandmother Sheindl Silberstein, is matched
with the color silver, for good luck or Mazal. The box is covered
with a replica of Chagall’s Windows from Hadassah Hospital
in Israel, that depicts the Jewish people in a contemporary
design that unites past and present in an array of colors. Her
family is like art represented by many colors or members,
with different values. Each different color combined makes
up one beautiful art piece.
57

 מקסיקו, מקסיקו סיטי, אסקולה יבנה- חיים צ’אראף כהן
Jaime Charaf Cohen - Escuela Yavne, Mexico City, Mexico
שולחן האוכל כנקודת מפגש

, הלוי, שאמי: המתאר ארבע קהילות מרחבי מקסיקו,תרבותי-זהו מוצג רב
, הגפילטע פיש האשכנזי: לכל אחת המנות המייצגות אותה.ספרד ואשכנז
, הקיפה שאופייני לשאמי, תבשיל אורז ואפונה שאופייני להלוי,הבורקס הספרדי
.וכן טאקוס מקסיקניים
 מוצגים כלי פולחן שהיו בשימוש היהודים לאורך,בנוסף למאכלים המיוחדים
 זהה לזה שהיה בשימוש, בתוך התיבה יש דגם של תרמיל תפילין.מאות שנים
 יצחק מעתוק,סבה האחר- ושעון זהה לזה שאבי,ציון- החכם בן,סבה-של אבי
.1905  בשנת,המצווה שלו במצרים- ענד בחגיגת בר,סולטן
 וכן תמונה של,מצווה- שתי תעודות בר,כמו כן מוצגים מסמכי נסיעה והגירה
. ונמצאת היום במשמורת של סבתא אוולין,סבתה מפולין-החנוכיה שהביאה סבת
 שם תולים,החמסות דומות לאלה שאפשר למצוא על קירות בתים יהודיים רבים
.אותן להגנה נגד עין הרע

The Dining Table - The Family Center

This multi-cultural display depicts traditions from four main
communities found in Mexico: Shami, Halevi, Sfaradic and Ashkenazi.
Each is represented at the table with its unique dishes: the Ashkenazi
gefilte fish and chrein; the Sfaradic borekas; the Halevi rice and
peas; the Shami kipe; and the Mexican tacos. Mexico’s customs are
mixed together with those unique to their family’s traditions. Also
highlighted are the many Jewish ritual objects present among the
Jewish people for hundreds of years. Inside the trunk, similar to his
great-grandfather’s, Jajam Ben Tzion’s, there are replicas of the
Tefillin bag (coracha) and watch that his great-grandfather wore
for his Bar Mitzvah in Egypt in 1905 (Isaac Ma’atuk Sultan). Included
are travel and migration documents, two Bar Mitzvah certificates
and a picture of the Hannukiah that his great-great-grandmother
brought from Poland, safe-guarded by his bobe, Evelin. The
Hamsas, similar to those adorned on walls in many Jewish homes,
offered protection.
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 רוסיה, סמארה,42  ביה”ס אורט גשר- אנסטסיה צ’מפלובה
Anastasia Champalova- ORT Gesher School 42, Samara, Russia
סרט תעודי על משפחתי

 תצלום של, סרט, קופסאות של קסטות,המוצג מורכב מוידאו טייפ
 סבה של. ועותק ממכתב, שרטוט של אילן היוחסין,סבה של אנסטסיה
 את השבועות האחרונים לחייו הקדיש.אנסטסיה היה צלם וידאו חובב
 סיפור. קלטות וידאו- להעברת סרטי משפחה לפורמט חדשני דאז
.משפחתה לאורך הדורות נמצא בתוך קופסאות של קלטות

My Family Film Chronicle

This display features a videotape, cassette boxes, reels, a
picture of Anastasia’s grandfather, a sketch of a family tree,
and a letter.
Anastasia’s grandfather was an amateur filmmaker. He spent
his last weeks transferring family films onto what was then
a new format - video cassettes. Her family story is stacked
inside cassette boxes.
Israel holds onto its history and mixes past with present.
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 בלארוס, גומל,68 # ” בית ספר “התקווה- ולאד סייצ’וק
Vlad Saichuk - “Hatikva” School #68, Gomel, Belarus

חנוכיה

דגם חנוכיה בו בתוך כל נר נמצאים תצלומי קרובים וגליל עליו כתוב
 החנוכיה בשביל ולאד היא הרבה יותר מסמל.סיפורה של כל דמות
 בסיור “גומל היהודית” הוא.רבא שלו נולד בחנוכה- סבא.היסטורי
גילה שרוב האוכלוסיה בעיר בעבר היו יהודים ובימי חנוכה העיר זהרה
 אבל, השורשים שלו בגומל.בנרות חנוכה על חלונות הבתים היהודיים
 משפחתו. סבו ודודו של ולאד עלו ארצה.לאחרונה המשפחה התפזרה
בתהליכי התרחבות והוא מקווה שבזכותם של מחקרו ודגם החנוכיה שלו
בני הדודים ובנות הדודות הקטנים שלו יכירו את סיפורם של הדורות
.הקודמים במשפחה

Chanukia

Each candle in this chanukia includes a picture of a relative,
complete with a caption telling his or her story.
For Vlad, the chanukia is much more than a historic symbol.
His great-grandfather was born on Chanukah. While touring
his family’s hometown, “Jewish Gomel”, Vlad discovered that
Jews were once the majority, and that during Chanukah, the
city windows were filled with candle lights.
His roots are in Gomel, but some family members, like his
grandfather and uncle, have left and made aliyah. His siblings
have started their own families, so he hopes that his younger
cousins will be drawn closer to their family history as result
of his research and his chanukia model.
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 בלארוס, בוריסוב, בית ספר יום א’ בוריסוב- קסניה ברולינה
Kseniya Birulina - Sunday School Borisov, Borisov, Belarus
ההיסטוריה שלי היא גיאוגרפיה

 המוצג מספר.הקולאז’ “סוס וגלגל” מסמל את נדודי משפחתה של קסניה
.סיפור טיפוסי לעם הפזור ברחבי תבל ונודד בחיפוש אחרי חיים טובים יותר
רבא של קסניה- סבא. תנועה קדימה-  והסוס,גלגל מסמל את מעגל החיים
 המשפחה עברה מבלארוס.ואביו היו רופאים והשתמשו הרבה בסוס ובעגלה
 אחר כך לחרבין (סין) וחלק מקרובי משם, משם לאסיה התיכונה,לאוקראינה
 פעמים רבות במהלך הפרויקט התאספו יחדיו משפחתה לחקור.עלו ארצה
.ואפילו להתקשר לישראל לקרובי המשפחה על מנת להרחיב ולבדוק פרטים
 כי מהסיפורים פרטיים,קסניה טוענת שחשוב מאוד לספר סיפורי משפחה
.שכאלו מורכבת ההיסטוריה של העם היהודי

Life is a Journey

This collage symbolizes the journeys of Kseniya family. It is a
typical story of a people scattered throughout the world who
have journeyed in search of a better future.
The wheel symbolizes the cycle of life, and the horse,
advancement. Kseniya’s great-grandfather and his father
were doctors who made frequent use of horses and carts.
The family migrated from Belarus to Ukraine, and from
there to Asia, finally settling in Harbin (China). Some of her
relatives made aliyah from there.
The family came together to investigate details for this
project and even frequently phoned relatives in Israel, to
hear their part of the story.
Kseniya found it worthwhile to tell her family story, because
these personal stories are the building blocks of the Jewish
people.
61

62

My Family Story is Beit Hatfutsot-The Museum of the Jewish People’s
flagship program and competition and one of the most far-reaching
educational initiatives with remarkable success in generating excitement
and interest in Jewish family legacies. Young participants, in Israel and
the worldwide Jewish community, embark on a multigenerational journey
to the past, an exploration of their roots that culminates in an artistic
installation that captures their personal and family stories and connects
them to the greater story of the Jewish people.
My Family Story Team:
Talia Avnon-Benveniste, Ron Merkel, Martha Mazo, Tamar Servadio,
D’vora Greisman Daniels, Alvira Chernichovsky, Rimma Usmanov,
Dina Rozmarin
Judging Committee Members:
Dr. Sigal Barkai – Ministry of Education, Michal Houminer – Beit
Hatfutsot, Hemda Goldfinger - Beit Hatfutsot, Vicky Levy - Beit
Hatfutsot, Dr. Cecilia Waismann - MindCET, Michla Shahar – MOFET
institute, Sarita Kanterewicz - Beit Hatfutsot, Sophy Turkea Yurman –
Alma – Home for Hebrew culture, Dr. Florence Mansano-Soulam -The
Espace 10 Gallery, Karyn Gellman - State of the Arts, Richard Robinowitz,
Nadia Epshtein – JAFI, Moshe Michles – Heftziba, Ira Obolski - Judaica
artist, Gabriela Rabi - Beit Hatfutsot.
Special thanks: Volunteers: Hemda Goldfinger, Dvora Atzmon, Ariela Tal,
Sarita Kanterewicz
Interns: Volker Gross, Federico Chertok, Anita Yakimenko, Lisa
Goldy,Michael Faigenblum, Fedor Vyazemsky,Maya Levine, Jaynie Siegel,
Ben Crome, Gabriella Binia and Veronika Nedlin

תחרות “סיפור משפחתי” הינה תחרות ותיקה מבית היוצר של מוזיאון
 התחרות מזמנת חיבור של בני הנוער היהודים בארץ.בית התפוצות
 וזאת באמצעות, להיסטוריה ולתרבות היהודית, לזהות,ובעולם למורשת
 הדמויות והאירועים,הזמנה לבטא באמצעים אומנותיים את הסיפורים
 כפי שעלו ממחקר שערכו בני הנוער במסגרת עבודות,המשפחתיים
.שורשים
:צוות סיפור משפחתי
, תמר סרודיו, מרתה מאזה, רון מרקל,בנבנישתי-טליה אבנון
 דינה רוזמרין, רימה אוסמנוב, אלווירה טשרניחובסקי,דבורה גרייזמן דניאלס
:חברי ועדות השיפוט
 חמדה, מיכל הומינר – בית התפוצות,ד”ר סיגל ברקאי – משרד החינוך
 ד”ר ססיליה וייסמן, ויקי לוי – בית התפוצות,גולדפינגר – בית התפוצות
יורמן – עלמא- סופי תורקיה, מכון מופ”ת-  מיכלה שחר,MindCET  ד”ר פלורנס, שריתה קנטרביץ’ – בית התפוצות, בית לתרבות עברית ריצ’ארד,” קרן גלמן – “סטייט אוף ארט,10 סולם – גלריית אספייס-מנסנו
, משה מיכלס – חפציב”ה, נדיה אפשטיין – הסוכנות היהודית,’רבינוביץ
. גבריאלה רבי – בית התפוצות,אירה אובלסקי – אמנית יודאיקה
, אריאלה טל, דבורה עצמון, חמדה גולדפינגר: צוות המתנדבות:תודות
’ שריתה קנטרביץ,ויקי לוי
 ליזה, אניטה יקימנקו, פרדריקו שרטוק, פולקר גרוס:צוות המתמחים
, ג’ייני סייגל, מאיה לווין, פיודור וויזמסקי, מייקל פייגנבלום,גולדי
 גבריאלה ביניה וורוניקה נדלין,בן כרום
 בת שבע גרפיק ארט:עיצוב והפקת התערוכה

Exhibit’s design and production: Bat Sheva Graphic Art

 גלעד הלפרן:תרגום
 ניר שאנני ויעקב בריל:צילומים
 טריגון עיצובים:עיצוב הקטלוג

Translation: Gilad Halpern
Photography: Nir Shaanani, Yakov Bril
Catalog design: Trigon Designs
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