
נקודות זכות
 

אוצרים
 

אדריאנה רוסי 
 דבי חיימוביץ'-יהושפט

 רות קרק
 קרלוס אלברטו פובואה

 נעם לוין 
 

ועדת ההיגוי 
 

מאוריסיו דימנט
נעמי אלשייך
שרה גרוסוולד
אירית לינדר
נלי בן ישראל
רחל יחזקאל
רות פיין

 
עיצוב

 

קרינה דה אבראו
 

תקשורת ומדיה חברתית
 

 לוסיאנה רוסי
אמנדה אגיאר

 

 הפקה
 

אבישג גרוס
 

קרדיטים ותודה
 

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש
בלומפילד

 

 מכון ליידי דייויס
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 

 החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

אוניברסיטת פדרל פלומיננסה
 

אוניברסיטת פדרל של מחוז ריו דה ז'נירו
 

 אוניברסיטת פדרל של טריאנגולו מינירו
 

 מרכז תרבות ברזיל
 

שגרירות ברזיל בתל אביב
 

אסאי ותמרים
זיכרונות מהאוכל הברזילאי בישראל

משנת 1948 ניתן לראות נוכחות של עולות ועולים
מברזיל לישראל. עם קום המדינה החלו חניכי תנועות
הנוער להשתקע בישראל. הם היו רווקות ורווקים
צעירים, חדורי מוטיבציה, בעלי אידאולוגיה ציונית

שרצו להשתתף במאמץ לבסס את מדינת ישראל.

לפי נתוני מפקד האוכלוסין האחרון שנערך כל ידי
(ÏBGE)המכון הברזילאי לגיאוגרפיה וסטטיסטיקה
בשנת 2010, מאה ושבעה אלף יהודים הגדירו את
עצמם כברזילאים. על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה של ישראל, ונתונים אחרים שהובאו
על ידי הדמוגרף סרג'ו דלה-פרגולה, כ-17,000
עולים ברזילאים מתגוררים כיום בישראל. ביחד
עם משפחותיהם וצאצאיהם ישנם אם כך עשרות

אלפי ישראלים ממוצא ברזילאי בארץ.

"ברזילאים בישראל: זיכרונות ורב גוניות" הינו
פרויקט חלוצי שנוצר על מנת להכיר לעומק את

העולים מברזיל. מדובר ביוזמה של חוקרים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ומאוניברסיטאות נוספות בברזיל ובישראל.
הפרויקט מבוסס על מחקר אקדמאי רב תחומי,

שבמסגרתו נאספו סיפורי חיים של עולים
ברזילאים המתגוררים בישראל. זאת במטרה
להקים מסד נתונים שיהווה בין היתר בסיס

להקמתה של תערוכה וירטואלית.

 
 התערוכה " אסאי ותמרים: זיכרונות מהאוכל
הברזילאי בישראל,"  הנה התוצר הראשון של
הפרויקט והיא חושפת את אורח החיים של

הברזילאים בישראל.

 
אסאי ותמרים הם שני סוגים של פירות עצי דקל.

האסאי גדל באזור האמזונס בברזיל והתמרים
גדלים בישראל. פירות אלו מסמלים את החוויות

והמיפגש הבינתרבותי אותם חווים העולים מברזיל
בישראל.

 

התערוכה " אסאי ותמרים: זיכרונות

מהאוכל הברזילאי בישראל ," הנה

התוצר הראשון של הפרויקט והיא

חושפת את אורח החיים של

הברזילאים בישראל.

 
ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה

ע"ש בלומפילד
האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

30.05.2022 -09.06.2022



המבקרים מוזמנים לבקר בה באופן פיזי
ואינטראקטיבית דרך האינסטרגם:

 @imigrantesbr.israel

מבוא 
 

השפה הפורטוגזית וספרות 
 

זיכרונות 
 

נופים ומתכונים
 

תערוכה זו מחולקת לארבעה
נושאים: השפה והספרות

הפורטוגזית; זיכרונות; נופים
ומתכונים.

 

תיאור קצר של ההגירה היהודית לברזיל –
תיאור של גלים של הגירה מבחינת היסטורית

ולפי מקום התיישבות. בתערוכה אפשר
לראות את האוכלוסייה הברזילאית בישראל

לפי עשורים מאז 1950. נתונים המופעים
במפות לפי אזור מגורים של ברזילאים

בישראל מבוססים על שאלון שהופץ בין
הקבוצה של ברזילאים בישראל ש-336

משתתפים ענו על השאלון.

מילון המונחים. מיזוג בין התרבות
הברזילאית לתרבות היהודית בקטע

מיצירתו הספרותית של מואסיר סקליאר
הברזילאי. הדאגה מה להביא לקיבוץ
בקטע ממכתב שנאסף ביצירתו של

אברהם מילגרם.

Açai / אסאי 
Acai berry

 

קטעי זיכרונות שנאספו על ידי
פרויקט " עולים מברזיל בישראל"

חושף את ההסתגלות למקום החדש,
את הזיכרונות מהארץ המוצא ואת

הנוסטלגיה לאוכל הברזילאי.

Arroz com feijão
אורז ושעועית 

Rice and beans
 

מגוון של נופים של ביומות ברזילאיות. מקומות
בישראל שניתן למצוא מאכלים ומוצרים

ממוצא ברזילאי.

Pão de queijo
Brazilian cheese bread

 


