
 Abraham Was
An Optimist

 Contemporary Jewish
History in Mecklenburg-
 Vorpommern-Rabbi William
Wolff and his Community

Photography Exhibit in cooperation with the German Embassy in Israel
By Manuela Koska-Jäger

This exhibit was made possible by the generous support of the Federal Ministry of the Interior 
and the Ministry of Education, Science and Culture Mecklenburg-Vorpommern
The exhibition opening in Tel Aviv was made possible by Embassy of the Federal Republic of 
Germany, Goethe Institute, Israel Neve Schechter – Legacy Heritage Centre for Jewish Culture
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Neve Schechter Center, 42 Chelouche St. (corner of Eilat St. 57) Tel Aviv
 For further information | 03-5170358 | Office@neve.org.il

“Documentation with a high level of photographic quality, a subject of enormous 
significance, a lively Jewish culture in Mecklenburg-Vorpommern and a possible 
example of Jewish Life in Germany as a whole.”
(Prof. Dr. Lammert; President of the Bundesta g, the German Parliament) 

Manuela Koska-Jäger, a photographer from Schwerin, accompanied Rabbi 
William Wolff with her camera over the course of one year. What emerged 
during this journey is an insightful pictorial reportage that deals with universal 
truths and Jewish identity in contemporary Germany. The exhibit portrays a 
wise, open-minded religious leader with charisma and unique charm as well as 
members of the Jewish community of Schwerin.

Exhibition Opening  |  Thursday  |  January 31st 2013  |  18.00

Reception
Welcome
Rabbi Roberto Arbib, Education Director of Neve Schechter 
Dr. Benedikt Haller, Deputy Head of Mission, Embassy of the    
Federal Republic of Germany 
Introduction to the Exhibition 
Manuela Koska-Jäger and Rabbi William Wolff
Guided tour of the exhibition

Exhibition opening hours | Sunday-Thursday |  3-14.2.13 | 08:00-16:00

18:00
18:30

תרבות ואמנות 

של המקום

neve schechter

legacy heritage center for jewish culture  

קרן שמחה ושרה 
ליינר, לוס אנג'לס



 "תיעוד בעל איכות צילומית גבוהה, נושא בעל חשיבות עצומה, תרבות יהודית 
 תוססת במקלנבורג-פורפומרן ואולי דוגמא לחיים היהודיים בגרמניה בכלל"

 )פרופ' נורברט לאמרט, נשיא הפרלמנט הגרמני(

הצלמת מנואלה קוסקה-יגר ליוותה את הרב וויליאם וולף מהעיר שוורין, בירת הפדרציה 
מקלנבורג-פורפומרן שבגרמניה במשך שנה שלמה. תהליך התיעוד העלה תובנות 

מעניינות הקשורות באמיתות אנושיות וזהות יהודית בגרמניה של היום.
התערוכה מאופיינת בחכמה ועומק מחשבה של רב, המרשים את הסביבה בעזרת קסמו 

המיוחד וכוללת דמויות נוספות של חברי קהילה יהודיים מהעיר שוורין.

פתיחה חגיגית  |  יום חמישי  |  31.1.13  |  18:00 

18:00 קבלת פנים
18:30 ברכות: הרב רוברטו ארביב, המנהל החינוכי של נווה שכטר ורב קהילת נווה צדק

           ד"ר בנדיקט הלר, סגן שגריר גרמניה בישראל
           הצגת התערוכה: מנואלה קוסקה-יגר והרב וויליאם וולף

           סיור מודרך

התערוכה תוצג בימים א'-ה'  |  3-14.2.2013  |  16:00-08:00

נווה שכטר, רחוב שלוש 42 )פינת רח' אילת 57(, נווה צדק, תל-אביב
www.neve-shechter.org.i  | office@neve.org.il |  03.5170358 | פרטים נוספים

אברהם היה 
אופטימיסט

"היסטוריה יהודית עכשווית 
 במקלנבורג-פורפומרן: 

תיעוד מצולם של הרב ויליאם 
וולף וקהילתו"

תרבות

ואמנות 

של המקום

מרכז לגסי הריטג' לתרבות יהודית

הפקת התערוכה התאפשרה הודות לתמיכה של משרד הפנים ומשרד החינוך, המדע והתרבות של מקלנבורג-פורפומרן

פתיחת התערוכה בתל-אביב התאפשרה הודות לחסות של מכון גטה, שגרירות גרמניה בישראל ונווה שכטר – מרכז 
לגסי הריטג' לתרבות יהודית
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תערוכת צילומים בשיתוף שגרירות גרמניה בישראל של 
הצלמת מנואלה קוסקה-יגר

קרן שמחה ושרה 
ליינר, לוס אנג'לס


