
9:15-9:00       התכנסות

9:45-9:15      מושב ברכות

יו"ר:    פרופ' עוזי רבהון, ראש המרכז לחקר יהדות רומניה, 
האוניברסיטה העברית

גב' אנדראה פסטרנק,  כבוד  שגרירת רומניה בישראל

מר מיכה חריש , יו"ר ארגון אמי"ר 

ד"ר שרון  קנגיסר-כהן , האוניברסיטה העברית 
פרויקט התיעוד בע"פ של יהדות רומניה

11:30-9:45   מושב ראשון:  בעידן התמורות - 
יהודים ורומנים בעקבות  המלחמה הגדולה

יו"ר:  ד"ר  מיכאל סילבר, האוניברסיטה העברית  

פרופ' משה אידל , האוניברסיטה העברית 
העולם התרבותי של יהודי רומניה בין שתי מלחמות 

העולם  

ד"ר דפנה סליאר, חוקרת עצמאית
יהודים במודרניזציה של הכלכלה הרומנית 

פרופ' איריס ערבות,  הטכניון 
תרומתם של אדריכלים יהודים לקידום המודרניזם 

בבוקרשט בין שתי מלחמות העולם 

12:00-11:30  הפסקה

14:00-12:00  מושב שני: מוקדש לזכרו של ד"ר ז'אן  אנצ'ל 
ההנהגה היהודית ברומניה בעת השואה: בין היסטוריה 

להיסטוריוגרפיה 

יו"ר:  פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית

קווים לדמותם של  ד"ר ז'אן אנצ'ל וד"ר לאון וולוביץ'     

ד"ר רפי ואגו: אוניברסיטת תל אביב 
מצבם של יהודי רומניה וקשריהם עם הישוב העברי בא"י 

בשנים 1941-1940 

יום עיון

רומניה ויהודיה 
מהמלחמה הגדולה 

לתקופת השואה: 
היסטוריוגרפיה, קולות, עדויות וזכרונות

יום שלישי, 14 ביוני 2016 (ח' בסיוון תשע"ו) באודיטוריום הגדול בבניין רבין, 
בקמפוס הר הצופים

לבירור פרטים נוספים:
ד"ר רונית פישר, מרכזת אקדמית של המרכז לחקר יהדות רומניה : 

ronit.�sher@mail.huji.ac.il      rumjewry@mail.huji.ac.il  :דוא"ל

המכון למדעי היהדות הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש מנדל

המרכז לחקר 
יהדות רומניה 

Baraseum 
Theatre. 1942
Description: 
The Center for 
Research on 
Romanian 
Jewry, File 13/6: 
Lica Grunberg. 
The children's 
theatre with 
the play "Micul 
Guliver in 
adapost". 1942, 
Bucharest, 
Baraseum 
Theatre.

ד"ר גלי תיבון, חוקרת עצמאית 
ארבעה מודלים של מנהיגות יהודית בטרנסניסטריה  

ד"ר מרים קליאנו,  האוניברסיטה העברית
"את מי אתה מייצג?" וילהלם פילדרמן כמנהיג יהודי 

רומניה בתקופת השואה

ד"ר שרה רוזן, חוקרת עצמאית
ההנהגה היהודית כפי שהיא משתקפת ביומנו של קונשטאד

15:00-14:00  הפסקת צהריים

15:00 - 17:00 מושב שלישי:  תולדות יהדות רומניה 
בקולנוע הרומני העכשווי

יו"ר:  ד"ר רונית פישר, האוניברסיטה העברית 
ואוניברסיטת חיפה

הקרנת סרט הקולנוע הרומני החדש: "עלייה דאדא"  
("Aliyah DaDa") סרטה של הבמאית אואנה ג'יורג'יו 

   (Mrs.Oana Giurgiu)

לגבי התיקון - למעשה רק תיקון אחד הינו חשוב 
ביותר:  במושב השלישי של הסרט  מתברר כי אורך 

הסרט כשעתיים ולכן  יש לשנות את הזמנים של 
המושב השלישי ל - 

17:00 - 15:00


