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סופ”ש
המהפכות הגדולות בעידן המודרני
27-29.2.2020 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות

16:00-15:00  הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: המהפכה האמריקנית  
בסוף המאה ה-18 החל סכסוך בין בריטניה 
לבין מושבותיה בצפון אמריקה שהביא בסופו, 
בשנת 1776, להתנתקות המושבות מבריטניה 
ולהכרזת עצמאותן. ההתנתקות, העצמאות 
והחוקה נתפסים כאירועים מהפכניים הגם 

שהובלו על ידי מנהיגים עשירים ובעלי עבדים. 
מרצה: פרופ' אייל נווה, אונ' ת"א

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: נשים מהפכניות במוסיקה   
מופע מחווה לשירים של נשים פורצות דרך, 

שהשאירו את חותמן בעולם התרבות והמוסיקה,
בביצוע הרכב נשי: גבי ארגוב – ניהול מוסיקלי 

נועה ארגוב, מירי זהבי, מיקה עינב – שירה 
סלעית להב – אקורדיון, חליל | שני שביט – גיטרה בס 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
מהפכת התקשורת וההייטק - מהטלגרף לסמארטפון 
תחילת מהפכת המידע בהמצאת הטלגרף והטלפון. כל הפיתוחים 
האחרונים הם בימי חיינו- המחשב ורשת האינטרנט המרשתת את 
העולם. איך עברנו בזמן כה קצר ממידע במהירות של מרכבת דואר 
ל-WiFi, המבשר לנו בזמן אמת מה קורה בצד השני של העולם?   

NEWS! מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, וואלה

11:45  הרצאה: 
המהפכה הפמיניסטית -  המהפכה שטרם הסתיימה     

פרופ' ישעיהו ליבוביץ' אמר כי "המהפכה הפמיניסטית היא המהפכה 
החשובה והמשמעותית ביותר בתולדות האנושות". אז למה היא 
מעוררת כל כך הרבה התנגדויות ומדוע הפער בין גברים לנשים בכל 
תחומי החיים עדיין לא נסגר? נעמוד על נקודות הזמן בהתפתחותה 

בעולם ובישראל ועל המחסומים בדרך למימושה.
מרצה: פרופ' חנה הרצוג, אונ' ת"א

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: המהפכה הצרפתית   
מעטים הם האירועים בהיסטוריה, שהשאירו חותם דרמטי
ומטלטל סדרי עולם כמו המהפכה הצרפתית. אירוע זה, שיא 
תהליכי החשיבה וההגות הפוליטיים של המאה ה-18, טרף את 
כל הקלפים בתחומי המדינה והחברה ושינה את העולם לעד.

מרצה: ההיסטוריון אלון קליבנוב

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מהפכה בזמר העברי 
בסוף שנות השישים אריק איינשטיין, שלום חנוך ו"החלונות 
הגבוהים" היו פורצי הדרך במהפכת הזמר בישראל עם הופעת 
הרוק הישראלי החדש. להקת טרנזיסטור תבצע את מיטב 

הלהיטים של אריק איינשטיין והחלונות הגבוהים. 
ניהול מוסיקלי: משה לוי 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
המהפכה הציונית – האם הצליחה?      

האם הציונות הייתה "מהפכה" – ואם הייתה 
נגד מה ונגד מי? מהי מידת הצלחתה ומהן 

השלכותיה על חיינו?
מרצה: פרופ' מוטי גולני, אונ' ת"א

12:15  קונצרט: מהפכות מוסיקליות  
עולם המוסיקה הקלאסית התקדם לאורך 
כ-400 שנותיו בצמתי מהפכות מוסיקליות, 
קטנות וגדולות. נעצור בכמה מן התחנות 
החשובות ביצירות מאת מוצרט, בטהובן, 
ורדי, ביזה ואחרים. על כל אלה ועוד בתכנית 

ייחודית בהשתתפות זמרי האופרה:
מרב ברנע, לימור אילן ויאיר פולישוק 

עריכה והנחיה: יוסי שיפמן 

והמהפכה נמשכת... מהפכות שזורות בתולדות האנושות מזמנים קדומים ועד ימינו. בתכנית חדשה זו נבחן מהפכות בעידן המודרני: 
המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקנית, שמהוות ציון דרך בתולדות העולם המודרני, המהפכה הציונית שערערה את אורח החיים 
היהודי, מהפכות במוסיקה ועד למהפכה הפמיניסטית ולמהפכת התקשורת וההייטק. נעסוק במהפכות הממשיכות לשנות את חייהם 

של מיליונים בעולם כולו. סופשבוע של תמורות, סערות ושינויים, המשליכים על חיינו בהווה ובעתיד.
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