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 הוליווד ויהודים, הוליווד ויהדות
 י יגיע " וזוכה פרס האמHOUSEיוצר ומפיק הסדרה , דיוויד שור

, אפרים שור, ושא יחד עם אחיולישראל וישתתף בדיון מיוחד בנ
 ". א"אש ת"מנהל מרכז חדש לתרבות יהודית 

 
גיע לישראל לרגל השקת  י"House"המוערכת סדרה היוצר ומפיק , י "זוכה פרס אמ, דיוויד שור

שני האחים .  ודוויד זירינגר אפרים שואחיוי "עהל ושינ,  "אש תל אביב", מרכז חדש לתרבות יהודית
שיתקיים באוניברסיטת " יהודיםוהוליווד , הוליווד ויהדות" שכותרתו ישתפו פעולה במפגש יוצא דופן

 סדרתבהמפגש הינו ראשון . 20:00ה בשע)  הפקולטה לאמנויות( בבניין מקסיקו 18.06.08-ב   א "ת
  .פעילויות תרבותיות שיקיים המרכז בנושאים הקשורים לתרבות ויהדות והקשר ביניהן

 
וכן בחלחול אלמנטים , המפגש הראשון יעסוק בהשתלבותם של היהודים ביצירה הקולנועית ובהוליווד

ו במפגש סוגיות עקרוניות כגון האם יידונ,  כמו כן.סרטים וסדרות טלוויזיה, יהודיים אל תוך תסריטים
והאם העיסוק באורח החיים היהודי , ניתן לשלב בין אמונה ואורח חיים יהודי לבין קולנוע וטלוויזיה

מרבה לשלב אלמנטים ה, דיוויד שור. לטרנד או שמא המדובר בתהליך טבעי של חקירה וגילויהפך 
.  שואל את עצמו כיוצר,כיהודי ,  שהוא עצמוהלבטים והשאלות יחלוק עם הקהל את ,ם ביצירתוייהודי
יציג בפני הקהל את הפער בין המחויבות לאורח החיים הדתי והאמונה לבין , הרב אפרים שור, אחיו

 .האהבה והעבר המשותף, המחויבות המשפחתית
 

House מיליון 25ב עם " הסדרות הנצפות בארה5נמצאת בין , סדרה עטורת הפרסים ושבחים הינה 
ב "וויזיה בארה בתעשיית הטלזכה להוקרה, ד בהשכלתו" עו, דיוויד שור.ב"צופים מדי שבוע בארה
 . ועוד, NYPD Blue,כגון  חוק וסדר בסדרות מצליחות ואהובות כתסריטאי שלקח חלק

 
. Aish HaToraרפאל ואפרים הינם רבנים המתגוררים בישראל ועובדים בארגון , שני אחיו של שור

 30-אשר מפעיל מגוון רחב של תוכניות חינוכיות בנושאי יהדות ב, ובר במרכז תרבות יהודית עולמימד
תתפים את הקורסים במרכזי  מש100,000-כאשר מדי שנה פוקדים למעלה מ,  יבשות5סניפים על 

את .  com.aish.www/ מיליון מבקרים חודשיים באתר האינטרנט  3-הפעילות של הארגון וכ
לארי קינג ובכירים , קנת קול, קירק דאגלאס, בין היתר, תוכניות הלימוד של הארגון בעולם פוקדים
 . טבע ועוד, מייקרוסופט, גולדמן זקס, בתאגידים המובילים דוגמת סטארבאקס

 
ות תרבותיות וחינוכיות יציע מספר תוכני,  ודיוויד זירינג אפרים שורובראשו יעמד,"א"אש ת"מרכז 

במטרה למצוא דות מזווית אחרת ושונה המרכז מציע הזדמנות ללמוד יהדות ועל יה. לתושבי העיר
ם אנשי הארגון יקיים סדרת מפגשים ע. מהנים ביהדותהאת החיבור האישי להיבטים השכלתניים ו

הרצאות במטרה להקיף סיורים ו, )'אנשי עסקים וכיוב, שחקנים, אמנים(המקצוע המובילים בתחומם 
-את הקשת הרחבה ביותר של תחומי העניינים העומדים בבסיסה של חווית חיים אורבאנית תל

") ?כבודה של בת מלך פנימה("לבוש ,  מתוכננות במרכז הרצאות בנושאים כגון אוכל, כמו כן. אביבית
 .ועוד
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