
מתכבדים להזמינך

ליום עיון בנושא:

חברה, תרבות 
והיסטוריה בבוקובינה -  

מחוז ה -I "Multi-Kulti"Iשל רומניה

אשר יתקיים ביום שלישי, 
ה' באדר ב', תשע"ו, 

15 במרס 2016
חדר  502,  בית מאירסדורף, 

הר הצופים

המכון למדעי היהדות הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש מנדל

המרכז לחקר 
יהדות רומניה 



9:00 - 9:30   התכנסות וכיבוד קל

9:30 - 10:00  ברכות:
יו"ר: פרופ' עוזי רבהון, 

ראש אקדמי, מרכז לחקר יהדות רומניה

הגב' אנדריאה פסטרנק, 
כבוד שגרירת רומניה בישראל   

פרופ' דרור ורמן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח    

מר מיכה חריש, יו"ר ארגון אמי"ר  

ד"ר סער פאוקר, נציג משפחת  פאוקר  

10:00 - 11:15   מושב  ראשון:   
בוקובינה כסמל לרב-תרבותיות 

יו"ר: פרופ' דניאל בלטמן, האוניברסיטה העברית

יהודי בוקובינה כסמל להטרוגניות האתנית ברומניה 
בתקופת בין שתי מלה"ע 

ד"ר רונית פישר, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה 

לתאר ולדמיין את צ'רנוביץ - פרופ' צבי יעבץ ועירו 
ד"ר רפאל ואגו, אוניברסיטת תל אביב 

חזרה לצ'רנוביץ: פארדוקסים  של זיכרון ונוסטלגיה - 
גישה של אנתרופולוגיה היסטורית

(CNRS-MAE) ד"ר פלורנס היימן, מרכז  המחקר הצרפתי בירושלים

11:45-11:15  הפסקת קפה

13:30-11:45  מושב שני:  
מחוז קטן - עולמות שלמים של יצירה רב-תרבותית

יו"ר:  ד"ר עמוס גולדברג, האוניברסיטה העברית

מה קורה לרב-תרבותיות הבוקובינאית לאחר השואה? 
פול צלאן, דן פגיס ואהרון אפלפלד  

פרופ' סדרה דיקובן אזרחי, האוניברסיטה העברית

התיאטרון של יהודי צ'רנוביץ במעבר מהתקופה הרומנית  
לתקופת הסובייטית 

גב' דפנה דולינקו, האוניברסיטה העברית, יד ושם

הסופרת נאוה סמל: "הבוקובינאים שלי" - 
הסופרת נאווה סמל חוזרת לחייהם של סבה וסבתה 

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

טל':  02-5881672   פקס: 02-5881673    
ronit.�sher@mail.huji.ac.il      rumjewry@mail.huji.ac.il  :דוא"ל


