תוכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית
פרופיל הסטודנטים
אבישג צחי  --בעלת תואר ראשון ושני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית .בעבודת התזה
שלי בחנתי מספר מקרים בהם התפתחויות טכנולוגיות גרמו להתנגשות בין החוק הישראלי לבין
ההלכה היהודית .בשנים האחרונות אני עובדת במשרד הירושלמי של אייפק (,)AIPAC
בתפקיד בו אני אחראית להוצאה לפועל של ביקורי משלחות מארה"ב .ביום יום שלי אני
מתמודדת עם האתגרים בהסברת המציאות הישראלית המורכבת למבקרים המגיעים לארץ עם
רמות מידע שונות על המתרחש בישראל ובאזור.
אוריין קירש  --עורכת -דין .מגיל צעיר גיליתי עניין רב בהסברה ישראלית ובפוליטיקה
אמריקאית .שירתי ביחידת דובר צה"ל ואני בוגרת תוכנית .StandWithUs

אילה שני  --עמיתה בתכנית להכשרת רבנים חילונים במכון "תמורה" ,הסניף הישראלי של
המכון הבינלאומי ליהדות הומניסטית-חילונית שנוסד בארה"ב בשנת  .5891עורכת טקסי
נישואים ,לידה ומצווה יהודים חילוניים למעלה מעשור  .פסיכולוגית ,מאמנת ומנחה להתפתחות
אישית ועסקית ובעלת ניסיון טיפולי וייעוצי עשיר בארץ ובחו"ל .היהדות ההומניסטית היא דרך
חיי ,ואני שואפת להתמחות בהכרת שורשיה ביהדות ותהליך התהוותה בחברה היהודית
האמריקאית והישראלית ,וליצור דרכים להטמיע את רוח היהדות כתרבות רבגונית ,בחברה
הישראלית .תושבת גבעתיים ,נשואה ואם לשלושה בנים.
אלירן כהן  --בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת ציבורית מטעם אוניברסיטת בר אילן
ובוגר המכללה למדינאות וחשיבה אסטרטגית בי-ם .עמית בתכנית ה"סטנד ווית' אס" ובתכנית
המחנכים לעמיות יהודית מטעם בית התפוצות .שותף בחברת ההדרכה "כלים שלובים" ומנהל
ומרצה לקבוצות "תגלית"ו"-מסע" .ממייסדי קהילת ה"מויישה האוס" בתל אביב ושימש כשליח
מחנות הקיץ בארה"ב .מגיע לתכנית רודרמן על מנת להרחיב את הידע האינטלקטואלי על יהדות
ארה"ב ולקשר עם מדינת ישראל ומקווה לקבל כלים מעשיים על מנת לפתח את עולם התוכן
הנלמד ולהתפתח בעולם היהודי בעתיד.
אלעד אוזן  --אלעד אוזן בוגר של תכנית רודרמן למצטיינים ללימודי יהדות ארה"ב
באוניברסיטת חיפה .כמו כן ,בעל תואר  LLMמחקרי במשפט עסקי מהמרכז הבינתחומי
הרצליה .התיזה שלו התמקדה ביחסים בין פילנתרופיה והשפעתה על חברות ציבוריות בישראל.
אלעד הוא גם בוגר התכנית למשפטים וממשל במרכז הבינתחומי הרצליה .אלעד חבר בלשכת

עורכי הדין בישראל .אלעד חיבר מספר רב של פרסומים אקדמיים ומאמרים על נושאים שונים,
ובכלל זאת ,על סוגיות בהיסטוריה של העם היהודי ובתרבות היהודית של זמננו .מאמריו הופיעו
בכתבי-עת אקדמיים כגון  Corporations and New Directionsובירחונים ועיתונים נוספים
כגון .The Jerusalem Post Magazine, The Jerusalem Post, The Jewish Chronicle
אלעד מנ גן על פסנתר והינו מבקר של מוזיקה קלאסית מטעם "ידיעות אחרונות" – העיתון
הנפוץ במדינה – ומפרסם בעיתון זה טור שבועי וביקורת על קונצרטים.
אסנת מוסקוביץ  --דור שני ילידת הארץ ,נשואה לעולה ותיק מארה"ב ולנו שלושה ילדים עם
אזרחות כפולה וזהות מלאה ישראלית ואמריקאית .בשנות התשעים שהינו בארה"ב כשבע שנים.
היינו חלק פעיל בקהילה היהודית ובהנהגתה .במסגרת עבודתי במגזר השלישי אני בקשר מתמיד
עם מגוון רחב של חברי הקהילה היהודית ,מנהיגות בכירה ונבחרי ציבור אמריקאים .אני שמחה
להיות חלק מתוכנית זו ומההזדמנות לרכוש ידע וכלים בנושא .לאורך כל השנים אני מרגישה
קשר עמוק לשתי הקהילות ,מאמינה שיש הרבה מן המשותף ביניהן ורואה שליחות בחיבור
הקהילות.
ארז לין  --הרומן שלי עם הפוליטיקה האמריקנית החל עוד בשנות התשעים ,כשנחשפתי באופן
תדיר להתרחשויות בארה"ב בשלהי כהונתו השנייה של ביל קלינטון .כל מה שקשור לממשל
האמריקני  -הנשיאות ,הקונגרס ובית המשפט העליון  -מרתק אותי .הייתי מדריך במחנה קיץ
בארה"ב במשך שנתיים ,שם נחשפתי לקהילה היהודית המקומית ולדרכי הסתכלותה על העולם
ועל ישראל בפרט .כיום אני מתרגם בעיתון ,ויש לי תואר שני בתרגום שאותו סיימתי ב.2152-
בטי אלקובי  --נשואה ,אם לשני ילדים ומתגוררת בגליל התחתון .בעלת תואר ראשון
בקרימינולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת בר אילן .אני משרתת כקצינת חינוך בשירות בתי
הסוהר ,ועובדת בבית סוהר טיפולי שיקומי .חיפשתי אחר תכנית לימודים מעניינת לתואר שני
מספר שנים וכשנחשפתי למסלול שעוסק ביהדות ארה"ב וישראל הרגשתי סקרנות רבה .בד בבד
התחלתי לקרוא בנושא והבנתי עד כמה הידע והמודעות שלנו כישראלים לגבי הקהילה היהודית
הכי גדולה והכי משפיעה הם קטנים .יש לי רצון להעמיק ולבסס את הידע ,להכיר אנשים ולתרום
לחיזוק הקשרים בינינו.
דפנה קורן-כהן  --גרה ברחובות ונשואה לעידו .מורת דרך מטעם החברה להגנת הטבע ובעלת
תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל מאוני' חיפה .כמורת דרך בשש השנים האחרונות ,עסקתי לא
מעט בהדרכה של סטודנטים מארה"ב וקנדה בתוכניות חינוכיות שונות כמו "תגלית" או "מסע".
במפגשים עצמם נוצרו בינינו קשרים קרובים ולבביים ,והם החלו לרתק אותי כקבוצה בעלת

חשיבות בלתי רגילה לישראל ולהיפך .במסגרת הלימודים בתוכנית אני מקווה להרחיב את הידע,
לאתגר את הידע הקיים ולהכיר זוויות חדשות ,שגם יעזרו לי בהמשך בעבודה עימם.
הילה מדר  -ילידת בית הספר החקלאי הראשון מקווה ישראל .בהכשרתי מדריכת טיולים
ומורת דרך בישראל ,בעלת תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי ארץ-ישראל .מתעסקת בהדרכות
שונות הקשורות לטבע וידיעת הארץ ועובדת עם מגוון גדול של אוכלוסיות .עובדת כרכזת
הדרכה בעמותת לטם העוסקת בהדרכת טיולים והנגשת הטבע לאנשים עם צרכים מיוחדים.
עוסקת בתיירות חינוכית ומובילה קבוצות של תגלית המגיעות לישראל .תחביב נלווה הוא
צפרות .מדריכה סיורי צפרות ומשתתפת בטיבועי ציפורים ברחבי הארץ.
הילה שאולסקי  -בת  22במקור מרעות וכיום גרה בתל אביב ,בעלת תואר ראשון בפוליטיקה
וממשל ולימודי מדינת ישראל מאוניברסיטת בן גוריון .הקשר והעניין עם יהדות ארצות הברית
החל בשירותי הצבאי כמדריכה ביחידת ״שר-אל״ ,בהמשך כמדריכת עברית במחנה קיץ יהודי
קונסרבטיבי בצפון אמריקה ,חברות בארגון סטאנד ווית' אס ושליחות מטעם הסוכנות
היהודית לארגון ״הלל״ בפילדלפיה .כיום אני עובדת בארגון בינה כרכזת תכנית ״תיקון עולם״
בשיתוף מסע ומרכזי דניאל ליהדות רפורמית .הייתה לי הזכות לקחת חלק בתכנית זו ולהיחשף
ליהדות ארצות הברית מזווית אקדמית ולחקור לעומק נושאים מרתקים הרלוונטיים לחיים
המקצועיים שלי ולזהותי היהודית .

יעל פרנק  -בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל מאוניברסיטת חיפה .במהלך שליחותי
מטעם הסוכנות היהודית במדינת אילינוי שבארה"ב ,נחשפתי לאורח חייהם של חברי הקהילה
היהודית .תכנית רודרמן היוותה עבורי דרך לשילוב אהבתי ללימודי ארץ ישראל יחד עם העמקה
בהיסטוריה ובמציאות היהודית-אמריקאית .כיום אני מרכזת תכנית לימודים של התנועה
הרפורמית המתקיימת בשותפות בין בתי ספר ישראלים למסגרות יהודיות משלימות ברחבי
העולם.
מורן אורבך  --נשואה ואם לשתי בנות ,מתגוררת באלון שבמדבר יהודה .בוגרת תואר ראשון
בלימודי ארץ ישראל וגאוגרפיה .בנוסף לשירות צבאי מגוון כקצינה בהכשרות שונות ,כל חיי
עסקתי בהדרכה וחינוך בלתי פורמלי .בעקבות אהבתי למרחבים פניתי להדרכת תיירים .כמורת
דרך מוסמכת אני מדריכה קהלים מגוונים ביניהם אנשי עסקים מרחבי הגלובוס ,קהילות נוצרים
מכנסיות שונות ומהעולם היהודי  -תגלית ,ארגונים אמריקאים ,קהילות ומשפחות .במהלך
עבודתי הבנתי כמה דרוש לי ידע על המורכבות של יהדות ארצות הברית וכמה מעניין אותי
לצלול לתחום זה .כך גם הגעתי לתפקידי כמנהלת חינוכית בתגלית ולעיסוק בתיירות חינוכית.

נוה דרומי  --נוה דרומי ,ובדת כמנהלת תנועת "זכויות אדם כחולבן" מבית המכון לאסטרטגיה
ציונית .שימשתי בעבר כשליחה הישראלית של הסוכנות היהודית ,לארגון הלל באוניברסיטת
פנסילבניה .בוגרת תואר ראשון בפוליטיקה וממשל ולימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת בן
גוריון שבנגב .במהלך התואר הראשון עבדתי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון,
בקידום זכויותיהם של סטודנטים ולאחר מכן כמנהלת משרד הפרסום והשיווק של
האגודה .במהלך התואר הייתה פעילה בארגון הדיפלומטיה הציבורית  ,StandWithUsארגון
הפועל לחיזוק הזהות היהודית והציונית בקרב צעירים בארץ .כיום אני ממשיכה את לימודי
התואר השני בכתיבת תיזה ובמקביל חניכה במכללה למדינאות שבירושלים.
נירה אמיתי  --הקשר שלי לתכנית יהדות ארה"ב הוא כמעט על בסיס יומי .אני אוהבת ללמוד
וללמד היסטוריה .כמורה להיסטוריה בתיכון ,אני מלמדת על התרומה החשובה והמהותית של
יהדות ארה"ב למדינת ישראל מסוף מלה"ע השנייה עד ימינו .ההצטרפות לתכנית תעזור לי
להעשיר את הידע על הקהילה היהודית האמריקנית ,צרכיהם ,האוריינטציה הפוליטית שלהם,
ומערכת היחסים בינם לבין ישראל .התובנות של לימודי יעזרו לי להעביר ידע קוהרנטי לדור
הבא.
עדי כהן  --בוגר תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
באוניברסיטה העברית בירושלים .אחרי שירות צבאי כקצין בחטיבת המחקר באגף המודיעין הוא
שימש כאנליסט באגף שוק ההון במשרד האוצר ולאחר מכן ככתב פוליטי בערוץ הכנסת וכעמית
בתכנית לנטוס בוושינגטון די.סי .במסגרת תכנית רודרמן אני מתעניין בהתפתחות הפערים
האידיאולוגיים בנוגע לתפיסת היהדות בין ישראל לבין התפוצה היהודית בארה"ב ולהשלכותיהם
על היחסים בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בארה"ב.
ענבל קוהלי  --בוגרת תואר ראשון בפוליטיקה וממשל וחינוך מאוניברסיטת בן-גוריון ,ותעודת
מדריכה טיפולית ברכיבה על סוסים ממכללת אלבאום .בוגרת בהצטיינות של שליחות מטעם
הסוכנות היהודית בהילל אוניברסיטת בינגהמטון ,אשר ארכה שנתיים .כבר בתור נערה הציונות
והקשר עם יהדות התפוצות סיקרן אותי ועל כן יצאתי למשלחת שגרירים צעירים בקנדה ,חקרתי
את התחום לאורך שנים ובסופו של דבר יצאתי לשליחות של שנתיים ,בה הובלתי קבוצות
סטודנטים מנהיגים בקמפוס ,השתתפתי בכנסים מרתקים בתחום והנהגתי את אותם הסטודנטים
במסעות "תגלית"  -כל זאת בנסיון להעמיק את הקשר בין העמים .לאחר שנים של יצירת
קשרים עם התרבות היהודית-אמריקאית בחרתי ללמוד בתוכנית רודרמן על מנת לחקור את הפן
האקדמי ולהעמיק את הידע בתחום.

פולין קליף  --נולדתי בצרפת וחונכתי מגיל  4בישראל .התעסקתי בחינוך בלתי פורמלי החל
מגיל  51דרך תנועת הנוער בה הייתי חברה ,השירות הצבאי ובתפקידים רבים לאחר שחרורי
כאזרחית .החל משנת  2111התחלתי לעבוד עם קהילות יהודיות בעולם כולו ,דרך "החוויה
הישראלית" של הסוכנות היהודית ,כבונה ורכזת תכניות חינוכיות ומכשירה צוותי מחנכים
לחינוך יהודי -ציוני .בשנים האחרונות ,כמורת דרך מוסמכת ,אני עובדת יותר ויותר עם קהילות
יהודיות מצפון אמריקה ,גם מארה"ב וגם מקנדה ,ונחשפתי לגלות עד כמה ישנו פער ברמת
ההיכרות והידע של הקהילות (ישראל וצפון אמריקה) זו על משנתה .אני מקווה כי תכנית
רודרמן תשמש עבורי כחוויה מצניעה ותגדיל את הבנתי של העולם היהודי דרך שתי הקהילות
הללו -הצפון אמריקאית והישראלית.
רוני מרגלית  --עיתונאית בהכשרתה .שירתה ככתבת תרבות בגלי צה"ל ,עבדה כתחקירנית
בחדשות ערוץ  ,2כעורכת מגזין נסיעות וכותבת מדריכי טיולים בהוצאת "מטרופוליס" .פעילה
חברתית למען זכויות מהגרים ופליטים בישראל .עבדה כדוברת עמותת "קו לעובד" ,המסייעת
לעובדים המוחלשים במשק הישראלי במיצוי זכויותיהם מול המעסיקים .בוגרת תואר ראשון
בתכנית המצטיינים של מדעי הרוח והאמנויות באוניברסיטת תל אביב וכותבת את עבודת התזה
שלה על המשוררת היהודיה-אמריקאית אמה לזרוס ,ששיר שכתבה בשנת  5991חקוק למרגלות
פסל החירות.
רן בר-יושפט  --עו"ד רן בר-יושפט הוא מנהל הפרויקטים של הקונגרס היהודי הישראלי,
ובנוסף ,מרצה בארץ ובעולם על ישראל במגוון נושאים ובהם סוגיות פוליטיות ,סוגיות
ביטחוניות ,זהות ,זרמים ביהדות ,דיפלומטיה ציבורית ,דמוקרטיה ולאומיות ,בניית פרויקטים
ומנהיגות ,ומתעסק בהסברה ישראלית קרוב לעשר שנים .רן יצא למשלחות רבות על מנת לייצג
את ישראל מטעם ארגונים שונים .עבד כמתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת בוועדת הכנסת,
ועדת החינוך ,התרבות והספורט והוועדה לזכויות הילד .הדריך פסיכומטרי וריכז את אזור
ירושלים עבור חברת  EZ-Wayפסיכומטרי .בנוסף ,הוביל קבוצות רבות של שבתוני "מסע"
וריכז את תוכנית המנהיגות שלהם .בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ,ומסיים
תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.
שלומית סלומון -דה לויה  --גרה עם משפחתה ברעות .בעלת תואר ראשון בהיסטוריה של עם-
ישראל ובתקשורת ועיתונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים .כבת לאם שעלתה לארץ
מארה"ב ואב שעלה מארה"ב אף הוא ,היתה יהדות ארה"ב נוכחת בחיי משחר ילדותי .אך רק
כאשר התחלתי להדריך קבוצות מארה"ב במסגרת בית ספר שדה ,נחשפתי לגיוון ולעושר
התרבותי של היהודים החיים בה .המפגש הזה ריתק אותי והוביל לשנים ארוכות של עבודה
בתחום התיירות החינוכית במסגרתן יצרתי תכניות סיור וכתבתי תכנים חינוכיים הנוגעים לזהות

יהודית ולחיים בישראל עבור קבוצות מגוונות מארה"ב .העיסוק האינטנסיבי ב"הוראת ישראל"
גרם לי לתהות עד כמה הידע הזורם בין שני המרכזים היהודיים בישראל וארה"ב ,זה אודות זה,
מאוזן .אני מרגישה צורך אמיתי ללמוד ולהעשיר את ידיעותיי אודות יהדות ארה"ב  -מהנסיבות
ההיסטוריות שהביאו להתהוותה ועד הגורמים המשפיעים על מאפייניה היום ,ומודה על
ההזדמנות שניתנת לי לעשות זאת במסגרת התכנית.
עופר ברגב  -ארצות הברית וישראל היו תמיד חלק מרכזי בחיי ובזהותי .אמי עלתה ארצה
מקליפורניה בשנת  .5821נולדתי וגדלתי בארץ ,אך לאורך חיי עברתי בין ארה"ב לישראל
מספר פעמים .גדלתי בזיכרון יעקב ,בבסיס חיל האוויר ברמת דוד ,ובפורט וורת' בטקסס .חיל
האוויר הוא זה ששלח את אבי לארה"ב ב 5819-כחלק מקבוצה שלמדה את מטוס הפנטום ,שם
הכירו הורי בערב שבת בבית כנסת בסן ברנרדינו בקליפורניה .בסוף שנות ה 91-עברנו שוב
לארה"ב ,הפעם לטקסס ,שוב לרגל שליחות של אבי מטעם חיל האוויר ,לקליטת מטוס ה.F-16-
עבורי הקשר המיוחד שבין הקהילות היהודיות בארה"ב לבין מדינת ישראל קשור להיסטוריה
הפרטית של משפחתי ועל כן הנושא הזה גם קרוב מאוד לליבי .בצבא שרתי בחיל התותחנים
ובחטיבת המחקר באגף המודיעין .סיימתי לימודי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
באוניברסיטת חיפה .הוסמכתי כרואה חשבון הן בישראל והן בארה"ב ולאורך הקריירה
המקצועית שלי בתחום המיסוי הבינלאומי עבדתי במשרדי רואי חשבון מובילים בישראל
ובארה"ב .ב 2152-הקמתי משרד רואי חשבון בחיפה המתמחה במיסוי אמריקאי ובינלאומי.
בשנת  2118חזרתי לחיפה מארה"ב עם אשתי ושלושת ילדינו לאחר תקופה בת שש שנים
בפלורידה ובאטלנטה ג'ורג'יה .אשמח מאוד לקחת חלק בחיזוק הקשר בין הקהילות היהודיות
בארה"ב וארה"ב בכלל לבין מדינת ישראל.

