
מבקרים יקרים,

ברוכים הבאים למוזיאון הלאומי להיסטוריה 
יהודית אמריקאית NMAJH !(NMAJH) פורש 
בפני המבקרים מעל 360 שנות היסטוריה של 

הקהילה היהודית באמריקה באמצעות סיפורים 
מרתקים המעצימים את כוח הדמיון והיצירתיות, 

התרבות והקהילה והמנהיגות והעשייה. 
אני מקווה שסיפורים אלה יהוו מקור השראה 

עבורכם כפי שהם היוו עבורי ושהם יעודדו אתכם 
לבקר בביתן ההקלטה 'זהו הסיפור שלכם' כדי 
לשתף אותנו בתובנות שלכם אודות השפעות 
הגומלין בין הזהות שלכם לחוויה האמריקאית.

בין אם זהו ביקורכם הראשון או העשירי במוזיאון, 
אני מקווה שתהיה לכם חוויה נפלאה. מדריך 

זה מציג בפניכם את המידע הבסיסי הנחוץ 
להתמצאות במוזיאון. אם יש לכם שאלות נוספות 

אתם מוזמנים לעצור בדלפק המידע או לפנות 
לאחד המתנדבים שלנו.

אייבי ל. ברסקי, 
 מנכ"לית על-שם גוון גודמן

ורים מודרכים והרצאות  סי
פנו לדלפק הקבלה לקבלת מידע על סיורים קבוצתיים 
והרצאות. סיורים פרטיים יש להזמין מראש דרך מרכז 

 .X 141 ,ההזמנות

מסעדה 
Pomegranates Café (בית הקפה רימונים) המציע מנות 
צמחוניות קלות וארוחות חלביות, כולל מבחר מנות כשרות, 

פתוח בימי שלישי עד ראשון מ-10:00 ועד 16:30. 
 

ן  זיאו חנות המו
החנות מציעה מגוון רחב של פריטי יודאיקה מסורתיים 

ומודרניים, מתנות, תכשיטים, מזכרות מהמוזיאון, וכתובות 
וכן יצירת רשימת מתנות עבור טקסי חתונה ובר/בת מצווה. 
חנות המוזיאון פתוחה בימי שלישי עד ראשון מ-10:00 ועד 

17:30. ניתן לרכוש את מוצרי החנות גם באינטרנט בכתובת, 
 .judaicashop.net

מלתחה 
שירות הפקדת תיקים ומעילים עומד לרשות המבקרים בקומת 
הכניסה. המבקרים מתבקשים להפקיד במלתחה מזוודות, 

תיקים גדולים ומעילים לפני הכניסה לתערוכה. 

חדרי שירותים 
חדרי שירותים, כולל שירותים המותאמים לכסאות גלגלים, 

עומדים לרשות המבקרים במפלס התחתון ובקומות 3 
ו-5. עמדות להחלפת חיתולים נמצאות בחדרי השירותים 

למשפחות.

שעות פתיחה
שלישי עד שישי, 10:00 עד 17:00; שבת וראשון, 10:00 

עד 17:30; בימי רביעי המוזיאון פתוח עד 20:00 בין   
 Labor-(יום שני האחרון של מאי) ל Memorial Day-ה

Day (יום שני הראשון של ספטמבר). המוזיאון סגור 
במרבית ימי שני; באתר האינטרנט שלנו ניתן לקבל מידע 

אודות פעילות המוזיאון בימי חג וחופשה מיוחדים. 

דמי כניסה
מבוגר 12 דולר; אזרח ותיק (מעל גיל 65) ונוער (גילאי 

13-21) 11 דולר; ילדים מתחת לגיל 12, חיילים בשירות 
פעיל (בהצגת תעודה) ומנויים ללא תשלום. המוזיאון מציע 
דמי כניסה מוזלים לקבוצות מעל 15 איש בהזמנה מראש 

 .X 141 ,דרך מרכז ההזמנות

נגישות
הכניסה הראשית מ-Market Street וכל האזורים 

הציבוריים בתוך המוזיאון מותאמים לכיסאות גלגלים. 
מספר מוגבל של כסאות גלגלים סטנדרטיים זמינים בדלפק 

המידע, ללא תשלום. כל סרטי הווידיאו ומצגות המחשב 
האינטראקטיביות בתערוכה כוללים כתוביות; ניתן לבקש 

אביזרי עזר להאזנה להרצאותותוכניות מיוחדות בתיאטרון 
Dell. שילוט ההכוונה כולל כתב ברייל; כלבי נחייה יתקבלו 

בברכה. 

חשוב לדעת
הנכם מתבקשים לשים לב כי בתוך אולמות התצוגה חל 
איסור על: שימוש בטלפון סלולרי, אכילה. שתיה, לעיסת 

מסטיק ושימוש בעט. המבקרים מתבקשים להפקיד מזוודות, 
תיקים גדולים ומעילים לפני הכניסה לתערוכה. תודה על 

שיתוף הפעולה.

אבטחה
כל אדם הנכנס למוזיאון חייב לעבור דרך גלאי מתכות 

(קיימת אפשרות לסריקה אלטרנטיבית לאנשים עם קוצבי 
לב ומכשור דומה). כל התיקים (כולל מצלמות ומחשבים 
ניידים) יעברו סריקת רנטגן או בדיקה ידנית. אין להכניס 

לשטח המוזיאון חצובות, להבים מכל סוג שהוא, אקדחים, 
רובים וכלי נשק אחרים. 

לקבלת מידע נוסף 
צרו קשר עם המוזיאון בטלפון 215-923-3811 או בקרו 

 .NMAJH.org באתר האינטרנט בכתובת

עקבו אחרינו: 

כתבו עלינו ב-

מידע כללי

!NMAJH ברוכים הבאים ל-
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 ONLY IN AMERICA® גלריית
(רק באמריקה)

אנו מזמינים אתכם להתחיל את הביקור 
בקומה 4. תצוגת הקבע מתקדמת באופן 

כרונולוגי ופורשת את מגוון ארצות המוצא, 
המסורות, הציפיות והחוויות של יהודים 

אשר הגיעו לאמריקה, מראשוני המתיישבים 
במושבות הקולוניאליות ועד ימינו. התערוכה 

מציגה את האפשרויות שעמדו בפניהם, את 
האתגרים שעמם התמודדו ואת הדרכים שבהן 

עיצבו את ביתם החדש, אמריקה, ועוצבו על 
ידו. 

גלריית ®Only in America (רק באמריקה) מציגה את סיפורם של מאות אנשים – חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות 
– שסיפוריהם מייצגים את החוויה היהודית האמריקאית. 

מקומה 2

C לקומה

כניסה יציאה

ONLY IN AMERICA® גלריית
רק באמריקה

סרטדלפק הקבלה

תצוגה אינטראקטיבית
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לקומה 3

נקודת התחלה

יסודות החירות 
1654–1880

היכן נטועים השורשים שלנו? אמריקה החלה את 
דרכה כמאחז קולוניאלי מנומנם ועד אמצע המאה 

ה-19 הפכה לחברה התוססת ביותר בעולם. 
צמיחה כלכלית חסרת תקדים, חדשנות טכנולוגית 

והתרחבות טריטוריאלית הפכו אותה ליעד 
אטרקטיבי במיוחד לאלו שברחו מהעוני ומחוסר 
היציבות הכלכלי של מרכז אירופה. יהודי ארצות 

סיפור אמריקאי
מבוא לתצוגת הקבע

הקמת הקהילות
החיים היהודיים באמריקה הקולוניאלית

מאמצים את רעיון 
החירות

• מלחמת העצמאות האמריקאית
• ההתכתבות המפורסמת בין הנשיא 

וושינגטון לסיישאס

חדשנות ופיתוח
• ההגירה ממרכז אירופה 

• הנדידה מערבה

המסע של פאני ברוקס 
למערב

גלריה אינטראקטיבית לכל המשפחה

איחוד ופיצול
מלחמת האזרחים

תחייה ורנסאנס
יהדות אמריקאית ייחודית

אפשרויות ואתגרים
• קהילה יהודית מתפתחת

• נשפי פורים ותרומה לקהילה

הברית ביקשו לשמר את המורשת והמסורת שלהם 
תוך השתלבות בחברה האמריקאית – איזון שאליו 

שואפות קהילות מיעוטים בימינו. אל תחמיצו את 
המפה האינטראקטיבית או את התחפושות בגלריה 

המותאמת לכל המשפחה!

2) דגם של בית הכנסת טורו, NMAJH, במימון קרן הרכישות של מר וגברת רוברט זליגמן. 3) המכתב של ג'ורג' וושינגטון לקהילה היהודית בניופורט, אוגוסט 1790, באדיבות קרן מוריס 

מורגנשטרן. 6) מדים של יעקב דה סילבה סוליס-כהן, בהשאלה מאוסף מוזיאון מלחמת האזרחים של פילדלפיה, ומדים של רס"ן אברהם מאיירס, מוזיאון הקונפדרציה, ריצ'מונד, וירג'יניה. 

.NMAJH ,19-7) דיוקן של יצחק ליסר, מאת שלמה נונס קרבאליו, משנת 1840 בקירוב, אוסף פרטי. 8) שמלת משי ממשפחת סוליס-כהן, המאה ה
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חלומות על חופש  
1880–1945

האם המשפחה שלך היגרה לאמריקה? משנת 1880 
ועד 1924, הגיעו לארה"ב כ-20 מיליון מהגרים 

ובהם יותר משני מיליון יהודים ממזרח אירופה אשר 
הגיעו עם חלומות על חופש דת והזדמנויות כלכליות 

ובפועלהתמודדו עם מציאות מורכבת של התחלה 
חדשה. בתצוגה תראו כיצד השפל הכלכלי הגדול 

השפיע על החברה האמריקאית כולה, ובמיוחד 

על ילדי המהגרים, ואיך עליית הנאציזם הובילה 
למצוקה וטרגדיה. אל תחמיצו את הסרטים המוצגים 
בתיאטרון ומראים את חלקם של המהגרים וילדיהם 

בהתפתחותה של הוליווד.

חלומות על חופש
סרט עטור פרסים הכולל חמישה סיפורי 

מהגרים

עידן של הגירה המונית
מהגרים נכנסים לאמריקה

הופכים את אמריקה לבית
הסתגלות למדינה חדשה

a. הנוף העירוני
b. החיים בבית/בשיכון

c. בית הספר
d. ארגונים

e. חיי העבודה/המפעל
f.  החיים בכפר

איומים על עקרון החירות
• מלחמת העולם הראשונה 

• סופה של ההגירה
• ליאו פרנק ואנטישמיות

חזונות מתנגשים
החיים בין שתי מלחמות העולם

a. תרבות
b. דת

c. פוליטיקה

תיאטרון
שלושה סרטים אודות ראשיתה של 

הוליווד

דאגה, מצוקה ופחד
• הנאציזם מאיים על אירופה

• מלחמת העולם השנייה

לקומה 2

מקומה 4 5a

5b 5c

3d3c3b

3a
3e

3f

 ,NMAJH ,שלט, ב. רוזנברג ובניו (Bridgeman. 3 ספריית האמנות / DaTo אנטוורפן, משנת 1930 בקירוב, ל. גאודו, אוסף פרטי/ תמונות ,Red Star Line 2) כרזה של חברת הספנות

אוסף אמריקנה יהודית של פיטר ה. שווייצר. 4) כרזה, נפגעי מלחמה יהודיים, איור של לו מאייר, NMAJH, אוסף אמריקנה יהודית של פיטר ה. שווייצר. 5) תגליף מארון קודש, קהילת 

שערי אליהו, פילדלפיה, פנסילבניה, 1918, צילום של וויל בראון, NMAJH, מתנה של קהילת שערי אליהו. 7) מזוודה ששימשה את ג'וזף ג'וזף על הספינה סנט לואיס, צילום של וויל בראון.
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בחירות ואתגרים של חירות 
היום–1945

מהו הסיפור האישי והמשפחתי שלכם? בשנים 
שלאחר המלחמה הפכה הקהילה היהודית לגורם 
יותר ויותר מרכזי בחברה האמריקאית, עם דעיכת 
האנטישמיות וחקיקת חוקים האוסרים על אפליה 

בתעסוקה ובדיור. יהודים הצטרפו למגמה החדשה 
של מעבר לפרברי הערים והקימו קהילות חדשות. 

הם חגגו את הקמת מדינת-ישראל החדשה 

החופש מתרחב
תחומי אחריות חדשים והתרחבות 

המגוון האנושי בקהילה

מדינה יהודית
• מדינת ישראל

• השפעתה של המלחמה הקרה

שכונות חדשות
• המעבר לפרברים

• הרי הקטסקיל ופעילויות נופש

הקהילה היהודית בפרברים
a. הקהילה היהודית לאחר המלחמה 

b. חוויה אינטראקטיבית בנושא בתי הכנסת
c. חינוך יהודי ומפעל מחנות הקיץ

חופש עכשיו!
• התנועה לזכויות האזרח

• התנועה למען שוויון זכויות לנשים
• התנועה לשחרור יהודי ברית המועצות

פסיפס אמריקאי, פסיפס 
יהודי

תרבות יהודית וחיים יהודיים בסוף 
האלף

פורום לנושאים עכשוויים
שתפו מבקרים אחרים בדעותיכם

זהו הסיפור שלכם
הקליטו את הסיפור האישי שלכם וצרפו 

אותו לאוסף המוזיאון!

והצטרפו למאבק לזכויות האזרח, תמכו במאבק 
למען שוויון זכויות לנשים ופעלו לשחרור יהודי 
ברית המועצות. הביעו את דעתכם על אירועים 

מן התקופה האחרונה בפורום לנושאים עכשוויים, 
וצרפו את הסיפור האישי שלכם לאוסף המוזיאון 

בביתן ההקלטה 'זהו הסיפור שלכם'.

מקומה 3

לקומה 1

4b 4c4c4b

4a

2) קופת צדקה, קק"ל, NMAJH, מוקדשת על ידי לין וג'ורג' רוס לזכרו של ארתור פולי. 3) משפחת ליסט, באדיבות המשפחה של רוברט וארנסטין ליסט. 4) קהילת שערי צדק, סאות'פילד. צילום של © 

.NMAJH ,אוסף אמריקנה יהודית של פיטר ה. שווייצר. 6) כרזה, לחם השיפון של לוי, משנת 1975 בקירוב ,NMAJH ,בלתזר קורב צילום בע"מ. 5) כרזה, שלח את עמי, 1969, איור של דן ריזינגר
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אולם אירועים ותערוכות מתחלפות
אנו מזמינים אתכם לבקר בקומה זו במהלך אירועים ותערוכות מתחלפות.

המפלס התחתון

From
 1

גלריית המפלס 
חדר הרצאותהתחתון

חדר הרצאות

Dell תיאטרון
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אולם אירועים 

תערוכות מתחלפות
מידע על התערוכות הצפויות 
ניתן לקבל בדלפק המידע או 

באתר האינטרנט.
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מדריך 
למבקר

לפני היציאה מהמוזיאון אל תשכחו:
 

      לחטוף משהו לאכול ב-Pomegranates Café (בית הקפה רימונים).

      לבקר בחנות המוזיאון שזכתה בתואר "חנות המוזיאון בעלת המבחר 
 New York Jewish Week  as הייחודי ביותר בסביבה" על ידי העיתון      

      לקבל הנחה בגובה דמי הכניסה ברכישת מנוי ולהנות מכניסה חינם 
      בכל יום! בקרו בדלפק הקבלה או דלפק המידע לקבלת מידע נוסף.

שמרו על קשר!
      הרשמו לקבלת עלון החדשות האלקטרוני שלנו - Enews - בכתובת 

 NMAJH.org/enews      
 

      עקבו אחרינו: 
            

      כתבו עלינו ב-: 

בקרו אותנו שוב בקרוב! 
 

מבחר התערוכות, התוכניות והאירועים שלנו מתחדש כל הזמן.

חבר בארגון הסמית'סוניאן

מה ניתן להספיק בשעה: 1) דגם של בית הכנסת טורו, NMAJH, במימון קרן הרכישות של מר וגברת רוברט זליגמן. 2) המכתב של ג'ורג' וושינגטון לקהילה היהודית בניופורט, 
אוגוסט 1790, באדיבות קרן מוריס מורגנשטרן. 3) דיוקן של רבקה גרץ, תומאס סאלי, 1831, מוזיאון וספריית רוזנבאך, פילדלפיה, 1954.1936, עזבון הנרייטה גרץ קליי. 

4) מדים של יעקב דה סילבה סוליס-כהן, בהשאלה מאוסף מוזיאון מלחמת האזרחים של פילדלפיה, ומדים של רס"ן אברהם מאיירס, מוזיאון הקונפדרציה, ריצ'מונד, וירג'יניה. 
5) מכונת כתיבה של נתן פליישר, 1920 בקירוב, NMAJH. 6) אווה דווידסון, NMAJH ,1918, פריט מן העזבון של השופט מורי ק. גולדמן המוקדש לזכרה של בת דודו אווה 

 ,NMAJH ,מוקדש להאדרת החיים וההמשכיות על ידי איליין סטנלי סילברמן. 8) בובת דובון ,NMAJH ,(מעגל הפועלים) Workman's Circle דווידסון רדביל. 7) הלוח של
פריט מן העזבון של הלגה א. מילברג לזכרם של רוזה ואמיל וויס. 9) ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, ארתור סזיק, NMAJH, 1948, פריט מן העזבון של קהילת שערי אלי. 

10) טלפון, NMAJH, אוסף אמריקנה יהודית של פיטר ה. שווייצר. 11) קלטת עם הקלטה של אליהו אסס, NMAJH ,1978, פריט מן העזבון של דוד, איליין רביץ'. 12) חנוכייה 
בצורת פסל החירות, מנפרד אנסון, NMAJH, Donated נתרמה על ידי ד"ר פיינגולד אהרון לזכרן של זארה פיינגולד ורחל פיינגולד. 13) פסנתר של אירווינג ברלין, נרכש 

מקלווין ל. ווסר, ניו יורק, 1909, באדיבות אליזבת פיטרס. 14) מצלמה של סטיבן ספילברג, באדיבות סטיבן שפילברג. 15) ספר חתימות של הנרייטה סאלד, 1923, המוזיאון 
היהודי של מרילנד. 16) לוחית שם מכסאו של לואיס ד. ברנדייס, בית המשפט העליון של ארצות הברית. אוסף פרנק ב. גילברט, נכדו של השופט ברנדייס.



קומה 2קומה 4

מה ניתן להספיק בשעה...
ממהרים? קבלו את מדריך תחנות החובה של NMAJH.  הפיתוי להסתובב במוזיאון 

הוא גדול, אך אם זמנכם מוגבל, מומלץ לעקוב אחר המסלול. התאימו את מספרי 
התחנות תחת כל תמונה למספרי התחנות בתוכנית הקומות, ותהנו מהסיפורים 

שמאחורי פריטי התצוגה הפופולריים ביותר שלנו.

במפה במפהתחנה   במפהתחנה   תחנה  

13. הפסנתר של 
ן ינג ברלי ו אירו

רק באמריקה

14. המצלמה של סטיבן 
ספילברג

רק באמריקה

15. ספר החתימות של 
הנרייטה סאלד

רק באמריקה

קומה 1קומה 3

3. משפחת גרץ
הקמת הקהילות 
חדשנות ופיתוח

4. מדים ממלחמת האזרחים
איחוד ופיצול

1. דגם בית הכנסת טורו
הקמת הקהילות

2. מכתבו של הנשיא ג'ורג' 
וושינגטון

מאמצים את רעיון החירות

ייס 8. הדובי של הלגה ו
דאגה, מצוקה ופחד

ן ידסו וה דו 6. או
איומים על עקרון החירות

 Workman's 7. הלוח של 
Circle (מעגל הפועלים)

חזונות מתנגשים

5. מכונת כתיבה ביידיש
הופכים את אמריקה לבית

10. ”חגורת הבורשט“
שכונות חדשות

11. התנועה לשחרור 
יהודי ברית המועצות

חופש עכשיו!

9. הקמת מדינת ישראל    
מדינה יהודית

3a4במפה 7    תחנה   5c

במפה תחנה   במפה תחנה        במפהתחנה        במפהתחנה        במפהתחנה        במפהתחנה        במפהתחנה        ו-       במפהתחנה  

12. חנוכייה אמריקאית   
פסיפס אמריקאי, פסיפס יהודי

16. לוחית שם של לואיס ד. 
ברנדייס

רק באמריקה


