
21-20 במארס 2017 
כ"ב-כ"ג באדר תשע"ז
חדר 496, בנין גילמן
אוניברסיטת תל אביב

יום שני, 20 במארס
16:30 התכנסות 

17:00–19:30 מושב פתיחה | יו"ר: גרשון בקון
ברכות: מירי אליאב-פלדון

הענקת הפרס על שם פרופ' עזרא מנדלסון ז"ל ופרופ' יונתן פרנקל ז"ל

הרצאת פתיחה
פרופ' זיוה גלילי, אוניברסיטת רטגרס: המהפכה הרוסית - קריאה לאחור

הצגת כרזות
  דימיטרי סקולסקי, הפרטת המרקסיזם ברוסיה הלא-מהפכנית: 

המקרה של נובוסיבירסק
  רפי בייחאנוב, השפעות המהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים על 

השינויים הפוליטיים והמדיניים בקווקז
  אלכס ולדמן, מעבר ל"פרדיגמה של השיבה":

התגבשות האינטליגנציה היהודית-הרוסית בשלהי המאה ה-19  
  יורי טפר, הזכרון הקולקטיבי על אודות המהפכה ברוסיה של פוטין: 

בין נפיצות לאי-רלוונטיות  
  סילביה שטרן, ויהי אור! האם מהפכת 1917 גאלה איכרים מעוורון 

האנאלפבתיות?

יום שלישי, 21 במארס
9:00-8:45 התכנסות

ברכות: רענן ריין  9:00

11:00-9:15 מושב ראשון: המהפכה ויהודים ברוסיה ומחוצה לה: 
לזכרם של עזרא מנדלסון ויונתן פרנקל |יו"ר: ירחמיאל )ריצ'י( כהן 

  מיכאל בייזר, יהודי פטרוגרד בשנת המהפכה – ״הציבוריות היהודית 
המאורגנת״ 

  ולדימיר לוין, הדת היהודית במהפכה הרוסית – קהילות יהודיות 
והתנהלותן במהפכה 

  אפרים דוידי, המהפכה הרוסית ומפלגת הפועלים הסוציאליסטית 
בפלשתינה א"י

11:30-11:00 הפסקה

13:30-11:30 מושב שני: המהפכה והצבא |יו"ר יגאל חלפין
  אורי בר נוי, הקומינטרן וכישלון המהפכה המתמדת, 1928-1919

  יעקב פלקוב, ההיבט הצבאי של מהפכת אוקטובר 1917 – 
ניתוח מערכתי  

  מתתיהו מייזל, רוסיה הסובייטית כאירוע צבאי  

14:30-13:30 הפסקת צהרים

16:30-14:30 מושב שלישי: תגובות יהודיות למהפכה
יו"ר: אלי לדרהנדלר

  גיל וייסבלאי, הספר העברי ברוסיה בין פברואר לאוקטובר 1917

  חגית כהן, מהפכות 1917 בראי עיתונות היידיש באמריקה

  גור אלרואי, ״בין המְּצָרִים״: ההגירה היהודית לארץ ישראל ולארצות-
הברית בתקופת המהפכה הרוסית

17:00-16:30 הפסקה

19:00-17:00 מושב רביעי: המהפכה בראי הספרות העברית
יו"ר: דן לאור

  תמר וולף-מונזון, הדים של מהפכה בפואמה "פרספקטיבות"
לאורי צבי גרינברג   

  מרים נייגר, "הישנה רבולוציה לשמה?" עיון בשתי יצירות של
אביגדור המאירי   

  חמוטל בר-יוסף, חיים נחמן ביאליק והמהפכות

השותפות האקדמית
הבין-אוניברסיטאית

ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה
ע״ש קמינגס

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

מאה 
שנה 

למהפכה 
הרוסית

לפרטים נוספים: החברה ההיסטורית 
הישראלית 02-5650444 

tali@history.org.il

ועדת הכנס: מירי אליאב-פלדון, גרשון בקון, 
טלי ברנר, דינה מויאל, ורה קפלן


