
יום העיון השנתי של תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית

התכנסות   10:00-9:30

פתיחת יום העיון: ברכות   10:15-10:00
גור אלרואי, ראש תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית

אהרון קלמן, מנהל תכניות בתחום יחסי ישראל-יהדות ארצות 
הברית, קרן משפחת רודרמן

הרצאת פתיחה:   11:00-10:15
שמואל רוזנר, לרקוד על קרח דק – יהודים ויהדות בתרבות 

האמריקנית

מושב ראשון: עיתונות וספרות  13:00-11:00
יו"ר: עמרי אשר )אוניברסיטת בר-אילן(

חגית כהן )האוניברסיטה הפתוחה(, 'הרקלמה האמריקנית' – 
זיקות גומלין בין המו"לות היהודית והמקומית בארצות הברית 

בראשית המאה ה-20  

חוקרים  מהגרים,  עיתונות,  אורנים(,  )מכללת  מנור  אודי 
ו'פארווערטס' – על ויכוח אמריקני שאף פעם לא הסתיים

מתן חרמוני )האוניברסיטה הפתוחה(, שלום עליכם והתרבות 
הפופולארית באמריקה 

דוד הדר )המכללה האקדמית בית ברל(, עבודה משרדית, 
עבודה יצירתית וגבריות אצל פיליפ רות

ארוחת צוהריים  14:00-13:00

מושב שני: כתיבה יהודית אמריקנית  15:00-14:00
שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן

 מרים סיון )אוניברסיטת חיפה( בשיחה עם הסופרת 
ניקול קראוס 

)המושב ייערך באנגלית(

הפסקה  15:30-15:00

מושב שלישי: ספורט  16:30-15:30
יו"ר: מנחם מור )אוניברסיטת חיפה(

אודי כרמי )מכללת אוהלו(, עולם חדש – דפוסים ישנים, 
סייפים יהודים בארצות הברית

אור לונטל )מכללת אוהלו(, שחקני רכש: נבחרת ישראל  
בבייסבול והשיח הציבורי

עוזי דן )'הארץ'(, האגרוף ככלי להשתלבות יהודים בארה"ב 
בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה

הפסקה  17:00-16:30

מושב רביעי: אימפריה משל עצמם –  19:00-17:00 
 יהודים, יהדות והוליווד

יו"ר: אלי קוק )אוניברסיטת חיפה(

 איבון קוזלובסקי גולן )אוניברסיטת חיפה(, תרומתם וגדולתם
של יהודי ארצות הברית לפיתוח תעשיית הקולנוע ההוליוודית 

– מבידור קולנועי להבניית תרבות ויזואלית

רז גרינברג )אוניברסיטת תל אביב(, התשובה היהודית 
למיקי מאוס: המכונה האמריקנית של האחים פליישר

אבנר שביט )אוניברסיטת חיפה(, מושחת אבל כשר: מה 
הופך את 'ריקוד מושחת' לסרט היהודי אי פעם?

גור אלרואי )אוניברסיטת חיפה(, הגנגסטר היהודי בסרט 
'היו זמנים באמריקה'

מלואר איסט סייד עד הוליווד:
יהודים בתרבות האמריקנית

יום ג', 11.2.2020 | אוניברסיטת חיפה
אולם המצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול

הכניסה חופשית אך מותנית ברישום מראש:
rudermanajs@univ.haifa.ac.il ; 04-8288311


