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דרך החסד. מסע אל הקהילה 
2011 קיץ  בגיאורגיה,  היהודית 

IN A SEARCH OF HUMAN GRACE
Jdocu

אנו מתכבדים להזמינכם לפתיחת התערוכה

דרך החסד
מסע אל הקהילה היהודית בגיאורגיה, קיץ 2011
Jdocu וביזמת JFN ,תערוכת תצלומים בשיתוף הג'וינט

אירוע הפתיחה יתקיים ביום שלישי ,  ד' ניסן תשע"ב, 27 במרס 2012
בשעה 19:00, בבית התפוצות

ברכות

גב' אירינה נבזלין-קוגן
נשיאת קרן נדב,  חברת דירקטוריון בית התפוצות

מר ארנון מנטבר
מנכ"ל ג'וינט ישראל

מר בני לוין
 dbMotion צלם ויו"ר מועצת המנהלים של חברת

מר אלי אטיאס
צלם ואוצר התערוכה

דובר מרכזי

עו"ד ארקדי אליגולשוילי
יו"ר ועדת עורכי דין צעירים, מחוז ירושלים

מנחה: אליעזר יערי

נא לאשר השתתפות עד 25.3.12
 coreen@bh.org.il ;03-7457880 'טל

הצלמים: 
בני לוין, עתליה כ"ץ, נפתלי )תלי( עידן, אמיר הלוי, אלי אטיאס, יוסי בינארט, אליעזר יערי

התערוכה מוצגת בגלריה 1 ע"ש ליידי שרה כהן

היהודים  שמרבית  אחרי  היהודית  בגיאורגיה  שנותר  מה  אל  מסע  מסע:  של  ייחודי  סיפור  הוא  החסד"  "דרך 
קבוצת   –  Jdocu הנקראת  קבוצה  של  ראשון  פרויקט  הוא  החסד"  "דרך  העולם.  ברחבי  נפוצו  או  לישראל  עלו 
ולפתח  בעולם  ישראל  קהילות  את  לתעד  למטרה  לה  ששמה  ההיי-טק,  מתחום  מרביתם  חובבים,  צלמים 
ארגון  שפרש  מוסדות  רשת  החסד",  "מוסדות  של   סיפורם  גם  זהו  ייחודית.  בדרך  )פילנתרופיה(  הנתינה  את 
לבדם  שנותרו  ובנזקקים  בקשישים  המטפלת  לשעבר,  המועצות  ברית  וברחבי  גיאורגיה  ברחבי  הג'וינט 
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www.bh.org.il | 03-74577800/8 | בית התפוצות, קמפוס אוניברסיטת תל אביב, שער 2 רח' קלאוזנר רמת אביב
כניסה לרכב דרך שער 1, בהצגת ההזמנה

בדרך לשדה, צלם: אלי אטיאס
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