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Russian and Zionist Revolutions:  
Visions of a New Society in 1917 and Today

December 26-27, 2017

Hosted by the Leonid Nevzlin Research Center for Russian and East European Jewry

A Joint Conference by: 

The Leonid Nevzlin Research Center for Russian and East European Jewry  
at the Hebrew University of Jerusalem, 

The POLIN Museum of the History of Polish Jews, 

The Kennan Institute (Washington, DC)

Sponsored by the NADAV Foundation, Israel
 תמונת השער:

 לחזית פועלים בראש השלטון: כרזת בחירות לכנסת השלישית עם  אנדרטת הגבורה של  לוחמי נגבה 
מאת נתן רפפורט, 1955

כרזות מאוסף ארכיון השומר הצעיר, באדיבות יד יערי

במשך האירוע תוצג תערוכה בעקבות כרזות מאוסף ארכיון השומר הצעיר, באדיבות יד יערי.

 קטע מתוך עיתון The Times  )לונדון( מתאריך 20.11.1917 

הכולל אזכור המהפכה בפטרוגרד והצהרת בלפור. 
◀



45

יום שלישי  |  26 בדצמבר 2017, ח' בטבת תשע"ח 

קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, חדר 405

13:00 התכנסות וקבלת פנים

13:30 Greetings and Opening Remarks

 Menachem Ben-Sasson, Chancellor of the Hebrew University of Jerusalem 

Leonid Nevzlin, Founder of the Nadav Foundation

Izabella Tabarovsky, Kennan Institute

Jonathan Dekel-Chen, The Hebrew University of Jerusalem  

  

Discussion: Legacies of the Revolution and the Jewish World 

Chair: Izabella Tabarovsky

Discussants:

Zvi Gitelman, University of Michigan  

Eli Lederhendler, The Hebrew University of Jerusalem

Renée Poznanski, Ben-Gurion University of the Negev

מוזיאון ישראל, ירושלים

התכנסות בביתן הכניסה למוזיאון   17:00

הדרכה פרטית בחדר הרישומים וההדפסים )למוזמנים בלבד(    17:15

קבלת פנים, בבית הקפה "מנספלד" שליד פסל "ליבת התפוח" )למוזמנים בלבד(   18:30

100 שנות מהפכה: מהפכה ציונית ומהפכה רוסית - השפעות על תרבות ואמנות    19:00 
רב שיח בגלריה לאמנות ישראלית  

 מנחה:  
יגאל צלמונה, מוזיאון ישראל

דוברים:  

אמיתי מנדלסון, מוזיאון ישראל

אדווין סרוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים

טלי תמיר, אוצרת אמנות

 

יום רביעי, 27 בדצמבר 2017, ט' בטבת תשע"ח
קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, חדר 405

דיון: אידאולוגיות אוטופיות, צדק חברתי ומקומה של ישראל בעולם המודרני   10:30

מנחה:

יונתן דקל-חן, האוניברסיטה העברית בירושלים

דוברים:

אליעזר בן רפאל, אוניברסיטת תל אביב

קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית בירושלים

אוריאל אבולוף, אוניברסיטת תל אביב

הפסקת קפה   12:00

דיון:  תרבות ישראלית והשפעת "האדומים"   12:30

מנחה:  

תמר הס, האוניברסיטה העברית בירושלים 

דוברים: 

יוליה קרינין, האוניברסיטה העברית בירושלים

עופר אשכנזי, האוניברסיטה העברית בירושלים

רפי צירקין סדן, אוניברסיטת תל אביב

אולגה לויטן, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב

14:00  ארוחת צהריים

 15:00   דיון: היישוב בארץ ישראל, מדינת ישראל והמורשת של המהפכה הרוסית: 
פוליטיקה, אידיאולוגיה, תרבות פוליטית  

מנחה: 

אריה נאור, מכללת הדסה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דובר: 

 שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
נוכחות המהפכה הרוסית ביישוב היהודי בא"י ובמדינת ישראל - היבטים אידאיים ופוליטיים
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מגיבים:

ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים

אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

16:30  הפסקת קפה

דיון מסכם: החברה הישראלית והחזון המשתנה במאה ה-20   17:00

מנחה: 

עוזי רבהון, האוניברסיטה העברית בירושלים

דוברים:

ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים

צבי גיטלמן, אוניברסיטת מישיגן

קבלת פנים   18:00

18:30: ערב ציבורי: מהפכה ציונית ומהפכה רוסית: חזון חברתי ב-1917 והיום 

מנחה:

רותם דנון, עורך ראשי, "ליברל"

דוברים:

יוסי יונה, המחנה הציוני

יהודה ברנדס, המכללה האקדמית הרצוג

אלכסנדר יעקובסון, האוניברסיטה העברית בירושלים 

ישי מישור, ממזרח צדק

◀

◀

 הלאה הברית עם הספסר: 
 כרזת בחירות 

 לכנסת השלישית, 
שלמה לביא, 1955

על המשמר: כרזת פרסום ראשונה לעיתון, יוחנן סימון, 1948
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 שאלות ולבירורים ניתן לפנות אל 

 מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה
  merkaznev@savion.huji.ac.il 

 טל' 02-5881959/1770 

פקס: 02-5881950

 הכנס יתקיים בבית מאירסדורף

 האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

http://www.bmfc.huji.ac.il 
תחבורה ציבורית: 17, 34, 19, 30, 53, 68א, 42

הזמנה זו, בצירוף תעודה מזהה, מהווה אישור כניסה חד¯פעמי להולכי רגל לקמפוס הר הצופים

merkaznev@savion.huji.ac.il :להזמנת חנייה ללא תשלום בחניון האוניברסיטה נא לפנות אל

 הבו יד:  
כרזת בחירות 

לכנסת השלישית, 
שרגא וייל, 1955

◀

mailto:merkaznev@savion.huji.ac.il
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