
הלכשה
.ינשה רדגנסכלא-”he was the dawn for jews“-ןוחרי-”Raszvet“ .ינשה רדנסכלא לש ןוטלשה תחת )1860( 19ה האמ עצמאב-?יתמ
 לכמ ואב םירחוס .הנידמב הברה ושע אלו םייביספ דאמ ויה םה .Shtetlב אלא םייוגה םע םירג ויה אל םידוהיה-?היסורל העיגה ךיא
 תא תוארהל תונמדזהה תא םהל ןתנ םש ולבקש ףסכה .ינשל דחא ,םתונויער תא ורמא םה םשו רחסמ תושעל ידכ היצילגל תונידמה
 הלכשהה לש תונויערה תא דומלל וליחתה םיסורה .הז תא םיצירעמו םינמרגהמ תוברת לש םירבד םיאור היצילגב םיסורה .םתברותמ
.הפוריא חרזמ לכל הלכשהה לש תונויערה תא הרזפ היסור .Kievו Lembergל ועסנ זאו תוברתו )םינמרגה ומכ(
.choppersה ידילע אבצל וחקנ םתוחפשמו בשומה םוחתב ולבסש םידוהי ויה םיליכשמהמ המכו ,םירישע .םירחוס-?םיליכשמה םה ימ

)הרטמ( ?המ
לוח ידומל-ךוניח )1
הנידמב ליעפ תויהל-הדובע
תירבע-הפש
הפוריא חרזמב הלכשהה תונוכת )ה
(Will not compromise religion) תיתרוסמ רתוי

)תד קר אלו םע( הקזח תידוהי תוימואל
תירבעו שידיא-הפש
 לבא ,םייוג לש רובידב השגדה התיה הפוריא ברעמב( .לארשי םע תא תדחימ תירבע .”Hebrew is our national fortress“-יקסנלימס
)תירבעו שידיא ושיגדה הפוריא חרזמב
.לארשי םע לש שפנה=הפשהש רמואו שידיאב בתוכ-םירפס רכומ עלדנמ
.שידיאב בתוכ ןכ םג-םכילע םולש
 .תוללובתהו ,הדובעב יונש ,תיסור לש תובישחה תא שיגדה אוה ."ימע הציקה" היה םהמ דחאו תירבעב םיריש בתכ-ןודרוג ביל הדוהי

“Be a man abroad and a jew in your tent” ו“Awake my people speak my language”.

תודיסח-יטנא
.וללובתי אל םהו הלכשהה תא לבקל םיצור אל םה .”Wolves in sheepskin“ םה םיברהו ,םישפטו ,Backward םה םידיסחה

Eiker, Perl-תודיסחל םידגנתמש םיליכשמ.
5( WDJ-םייתד םיידוהי ידילע הפוריא חרזמב םייקתה.
.הלוגסה םע םה לארשי ינבש חיכוהל תידוהיה הירוטסיה לע רבדמש היפוסוליפ רפס-"ןמזה יכובנ הרומ" בתכ-למכורק ןמחנ
.הלכשהה לעו י"שר לע בתוכש גארפמ בר-טרופפר
.ותוא ודשח הלכשה-יטנא םישנאה ןכלו ,דיסח ומכ הארנש הלכשההמ שיא-"תויח ץרהמ"
היסורב הלכשהה )6
)יסורה ןוסלדנמ( היסורב הלכשהה תא דסי אוה-ןוסניול רעב קחצי
?הלכשהה החילצה םיאה
.אטילב דבע ןכ הז לבא ,היסורב דבע אל הז-אל
.םיריעצה תא הכשמ קר הלכשהה
.”Crown schools“ל םהידלי תא וחלש אלו Shtetlב וראשנ םידוהי הברה

?היסורב החילצה אל הלכשהה עודמ
.תינמרגה תוברתה ומכ תכשומ אל תיסורה תוברתה )א
םייתרוסמ רתוי םידוהיה )ב
םידוהל ער Czarהש ובשח םידוהיה )ג
 ,תוללובתה ויהש תואצותה תא ואר םיסורה םידוהיה ,היסורב הלכשהה תליחתל הינמרגב הלכשהה תלחתה ןיב םינש האמב )ד
.תרוסמהו תדה תביזעו ,תורצנתה
ןי'זולווב הבישיה
.א"רגה לש דימלתו קזח דגנתמ היה ןי'זולוומ םייח 'ר
ןי'זולוו ירחאו ינפל םיב םילדבה

ירחא ינפל
 תסמכה תיבמ םידרפנ םינינבב תולודג תובישי
םידימלת 400 םע

תסנכה תיבמ קלחו הנטק איה הבישי

"המשל הרות" בר וא קסופ תויהל הז הבישיב דומלל הרטמה
הרותו דומלתה לכ  םיקלחה תא קר דומלתה לכ תא ודמל אל

םהל םיכיישה
תיליעה="רוחב הבישי" הואג לש ראותכ בשחנ אל "רוחב הרות" תויהל
הבישיב םייחה יכרצ לכו לכוא ולבק ן'זולווב  םישנאה לע םייולת םידימלת-"געט-ןסע"

.לכוא םהל ונתיש הבישיל בורקש
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.לכוא םהל ונתיש הבישיל בורקש
.תיסורו לוח ידומל דמלל הלשממל עומשל וצר אל יכ רגסהל החרכנ הבישיה ונמזב .ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ-ב"יצנה )ג!
.קושישאבו רימב תובישיל template היה ןי'זולוו )ד
רסומה תעונת
 אוה לבא ,היסורב םינברה דעול להנמ תויהל ותוא ןימזה Czarה .הפוריא חרזממ בר היה אוה .רסומה תעונת תא רצו רטנלס לארשי 'ר
 העונתב .רסומה תעונת תא רצי אוה ןכלו הרוסמהו תודהיה תא םיבזוע םיליכשמ םידוהי יפלא האר המשו הנליול רבע אוה .ךלה אל
.םדא-ינב ןקתל הצר תאזה
.ולש ןוצרב ער תושעל רחוב אוה םימעפ הברהו ער המו בוט המ עדוי םדא-ןב :בותכ ובש בתכמ-"רסומה תרגא" בתכ אוה )1
.ולש םיערה םילגרההו ערה רצי שובכל ונוצרב שמתשהל ךיא דמול םדאש ךרדה=רסומ
?הז המ-רסומ
.ארמג לעמ רסומ דומלל ורחב םישנא )"'ה ךרד"ו "םירשי תליסמ" :רסומ לש םירפס( .םויה לכ רסומב םירועשו הרות דומל
.םיבוטה םירבדה תא תושעל ךמצע תא לגרהל רשפא-הרזחב םינימאמ
.ינשל דחא קוזיח םינתונ ויהש ,אתורבחב תובישח שי
)ערה ןושל לש םירומח םירוסיאב םינימאמ( .הזל הז םיברע םידוהיה לכש ןימאמ
.םירישעה קר אלו ,םייחה ירבד לכב רסומה יכרדב וגהנתישו רסומה תעונתב ופתתשי םלוכש הצר
 .רסומו שדק ידומל ודמל קר לבא ,םיינרדומ םידגב ושבל Slobadkaב .אטילב ויה תובישיה לכ .Slobadkaו ,Telzב רסומ לש תובישי שי

Novordhek ה תא הליפשהש הבישי התיהego ינחור רתוי שיא תושעל ידכ ,םישייבמ םישעמ ידילע םידימלתה לש.
.ינחור ןפואב םידימלתה לע חיגשהש ,חיגשמו הבישי שאר היה רסומ תבישיב )1
.רסומה תעונת לש תונויער ףתשל םיסנמ תודהי לש תכ לכה םויה

!

!
:19ה האמ ףוסב הפוריא חרזמב תוימשיטנאה
 ןקתנ ונחנא היסור תא ןקתי אל Czarה םאש םירמוא םינכפהמה .הכפהמ לש תוחתפתהו תידוס הרטשמ שי -ישילשה רדנסכלא )1881(
 .ןוטלשל הלע ישילשה רדנסכלא ךכו 1881ב ובכרל תחתמ הצצפ ךרד ינשה רדנסכלא תא וגרה םה .תומילא לש ךרדב היסור תא
.םינכפהמ םהש םידוהיה תא ומישאה םיביטיברסנוקה
 ,תוימואל ,)הזמ קלח םניא םידוהיה( תיסורה תוברתל הבהאו הואג-slavo-philism םישיגרמ םיסורה ןוטלשל הלע ישילשה רדנסכלאשכ
 רוסא היה .רוגל םילוכי םידוהיה הפיא בותכ ויה םב .יאמה יקוח תא וקקוח ונוטלש תחת .םהלש םיבייואה םה םידוהיהש םיבשוחו
 רתומ היהש םידוהי לש (quota) הסכמ היה םגו Moscowמ וכלשנ םידוהיה .םהיתבמ וכלשנ םידוהי הברה .םירפכב רוגל רובעל םידוהיל
.הלכלכב םידוהיה דגנ םיקוח םג ויה .הטיסרבינואל תכלל םהל
 תא תדדעמ תיסורה הלשממהש םינימאמ םידוהיה( .תנגראמ הלשממהש םידוהי לע הפקתה=םורגופ .םימורגופ-תוימשיטנאל םרג הז )1
)םימורגופה תא רצע אל Czarה לבא ,ןוכנ אל הזש םיעדוי םויה .תופקתהה
 בוט ךכ לכ הארנ הז ,ער היה )םידוהיה ורג ובש םוקמ( Paleהש יפ לע ףא יכ ,םידוהיה תא םיפיקתמו םיאנוש םיניאירקואה םירכאה
.ער רתוי היה םהל יכ םירכאל
.םוקמל םוקממ רובעל לק רתוי הז וישכע יכ ,םימורגופל הרזע היסורב תבכרה תיינב
ינשה סואלקינ )2
 אב קילאיב ליכשמה .וגרהנו הלשממהמ הרזע ולבק אל םה לבא ,םמצע לע ןגהל ולדתשה םידוהיה :)Kishinev (1903ב םורגופה
 הזש רמוא אוה .םמצע לע ונגה ולש ,םהלש תויביספה ללגב םידוהיה תא םשאמ קילאיב .ריש וילע בתכו םורגופה ירחא Kishinevל
.םייביספה תולג ידוהי לע הפקתה
 ומישאה אלש יפ לע ףא .וב וכמת ןידה יכרועו םילרבילהו (innocent) עשפמ-ףח היה אוה .יסור דלי גרהש סילייב לדנמ ומישאה-םד תלילע
.תילילש רואיתב םידוהיה תא הארה הזה הרקמה לכ .םידוהיה תא ואנשש םירכאמ יושע היה Juryה ,ןידב ותוא
הינמור ידוהי )3
הפוריאב םירחאה םידוהיה לכו םידוהיה םיסורה תא to contest וצר םה .הפוריאה "םירוהטה" םהש ורמא םהלש הואגה לכב םינמורה!


