
Socialism

.םיוש םלוכ יכ .תוימשיטנאל ןורתפה אוה Communismש ובשח םישנא הברה
.היסורב Communistsה וחצנ ובש םודאה אבצה תא ןגרא אוה .ידוהי היה אוה .תיקיבשלובה הגלפמב-Trotsky )א
 .תאזה הדבועב שמתשהל הצר Stalin .וב דלונ אוהש ץראל תוימואל שיגרי אל םדאש ירשפא יתלב הז יכ ,ינויגה אל הז Communism )ב
 רבדל וליפאו ,תיניאירקוא דומלל רשפאו Republic הז USSRה .”Nationalist in form but socialist in content“ התיה ולש המסיסה
.םזילאיצוס תויהל בייח דומילה לש ןכותה לכ לבא ,תיניאירקוא
.תד+תוימואל לש השגרה םידוהיל שי )ג
.שידיא ורבדו ורג םידוהי יפלא המשו Birobidzhan ריע םידוהיל ןתונ Stalin )ד
 םידוהיל וארק םה )םידוהיל היהש תוימואל לכ רבשל וצרו םינברה חכ תא ורבש( .תיקיבשלובה הגלפמב ידוהיה קלח-Yevsektsia )ה
.תבש לע גועלל ידכ הגצה ושע םה םשו הרות רבד עומשל ידכ תסנכה תיבל אובל תבשב
 ושמתשה Yevsektsiaה .ך"נתה ןושל הז ירהש ,תידוהי תוימואל תירבעל שי יכ ער רבד הז .תינמרג+תירבע הזש שידיאב ורבד םידוהיה
 תוימואל דוביאל םורגי הז .שידיא רבדל קיספהל םתוא חירכי הז יכ ,םישנא לבלבל ידכ ,תויתואהמ המכ תא ונש םה לבא ,שידיאב
.םידוהיל
 ,םידוהיה לכ תא גורהל וא שרגל ידכ תובכר הנב אוה .הלערב ותוא גורהל םיצור םיידוהיה םיאפורה לכש בשח Doctors Plot”-Stalin“ )ו
.תמ אוה לבא
.תויתרוסמו תדב םינימאמ םה אלא םיקיבשלוב םניא םידוהיה בור )ז
דנובה
 to encourage Jewish identity in“ םיצור םה .תידוהי תוימואל+םזילאיצוסב ונמיאה .היסורב )םיטסילאיצוס( םידוהי םילעופ לש הגלפמ

a proletariat”. תושעל היסורב ראשיהל וצרו תונויצל ודגנתה םה strikes וworkers rights שידיא ךרד. Stalin רצוי היה יכ הז תא רצע 
.הזב תידוהי תוימואל ידמ

Dubnov-תימואלו תיתוברת הימונותוא םיכירצ םידוהי .הימונותוא תיקיבשלובה הרבחב תויהל ךירצש בשח יכ "םזימונותוא" רבןס. 
Stalin ותוא אנש.

American Jewry

 (Lookout) הפוצה .תוניפסה לכב ויה Moranosו ,דרפסב םידוהיה ושעש תופמב שמתשה Columbus .1654ב הקירמאל ואב םידרפס

 תוליהק ושעו Inquisitionהו דרפסמ ועסנ Moranos+םידרפס םירחוס םידוהי .Morano היה שדחה םלועה תא הארו הקירמאל ואבשכ
 םה .הקירמא ןופצל וחרב Moranosהו ליזרב תא ושבכ םילגותרופה ןמז המכ ירחא .ליזרבל Dutchה םע וכלה םידרפס הברה .תוידרפס
 םידוהיה ידילע הטלשנש ,Dutch East India Comanyה לבא ,סנכהל םהל השרה אל Peter Stuyvesentו New Amsterdamל ואב
 I’m not really sure what the difference is) .סנכהל תושר םידוהיל תתל ותוא וחירכה ,םידוהיל םיבוט ויהש ,Dutchהו ,םידרפס

between the Moranos and the sepharadim)

.Revolutionistsהו ןוטגנשוול ףסכ הברה ןתנש ידוהי-ןמלוס םייח

הינמרגמ םירגהמ
19ה האמ-?יתמ

)"!דבאנ םילשורי" ורמאו םישיבכב וצרש mobs הברה-Hep Hep תומוהמ( תוימשיטנאו דאמ השק ילכלכה בצמה-?עודמ

 ידוהי שיא היה Levi Strauss .ןופצו ,םורד ,ברעמ ,חרזמ-הקירמא לכב םירג םה .הינמרגמ western migrationsו קרוי וינ-?וסענ ןאל
.ברעמב jean material איצמהש
:תונוכת
.department stores תויהל וכפה םהמ הברה ףוסבו תויונח וחתפ הברה ךכ רחאו םילכור-םיעוצקמ )1

.םימרופר ויה םה
 רזעש יתד אל ןוגרא-Bnai Brith .ינשל דחא םירזוע םה יכ רהמ ךכ לכ םיאקירמא תויהל וחילצה םה .םיאקירמא תויהל-היצזינקירמא
.םיאקירמא תויהלו תירבה תוצראל אובל םינמרג םידוהיל
הפוריא חרזממ םידוהי )4
1937-1870-?יתמ

)May Laws-ףסכ הברה דבא בשומה םוחתה( השק ילכלכ בצמו תוימשיטנא-?םיאב עודמ

הלשממהמ תושר םהל שי-?ובזע וישכע המל



הלשממהמ תושר םהל שי-?ובזע וישכע המל
היצילגמ םבור-?הפיאמ
 הניפסל תולעל ידכ םיסיטרכ לבקל -Alliance)םידרפס יתפרצ ןוגרא( םירישע םידוהי םע וכח המשש היצילגל היסורמ ואב םה-?ןאל
:תומוקמ המכל וכלהו )היצילגב ריע( Brody ובזע םה .הקירמאל
.תילכלכ החלצה לבקל ידכ ,Manchesterו London ומכ הפוריא ברעמב תולודג םירע
 וארקנש דחא רוזיאב םידוהי הברה ויה( תואלקחב קוסעל םידוהיל דדע Baron de Hirsh םשש (Argentina and Brazil) הקירמא םורד

Museville, תווחה תא ובזע םבורו ןמז הברהל דבע אל הז .הניטנגראב םידוהי םירכא ויהש (Farms) הקירמא םורדב םירעל וכלהו םהלש(
 .garment industryבו ,sweat shopsב ודבע ,tenamentsב ורג םה .תילכלכ תונמדזה לש ץרא הז .Lower East Sideל דחוימבו קרוי וינל וכלה

.םיכלכולמ ויהו ףופצ בצמב ורג םה
.הדובע אצמל םירגהמל רזעש ןוגרא-HIAS :אמגודל .םירחא םידוהיל םירזוע דימת םידוהי-תידדה הרזע
ךוניחב השגדה
.םיאקירמא ויהנ הככו ,הקירמא לכל melting pot הזש Public schoolsל םהידלי וחלש

Educational Alliance-ב םירגובמל םירועש ןתנש-םתוא ודמלו ךוניחב םירגהמ הברה םע דבעש ןוגראShakespeare וללובתה הככ-שידיאב.
.וניבהש הפשב הצע םהל ןתנו םיאקירמא תויהל ךיא םתוא דמל הז .ןהק םהרבא ךרועה ידילע "טרעוחואפ רעצ" ומכ-שידיאב םינותיע
.םיינוליח םירפוס לע תוגצה הברה הברה ואר םידוהיה לכש , Rholly, Piconםע-שידיאב ןורטאת

ו הדובעה תעונת Samuel Gompers  וכפהנ םה.תורצק תועשו ףסכ רתויל תונגפה לש ןויערה תא ואיצוהש םינושארה ויה םיסור םידוהי-
חילצה הז הככו הזב וכמת םידוהיה .םיטסילאיצוס תויהל

Sephardic Jewry

תינמוטואה הירפמיא תחת ןוכיתה תוצראב םירג םבור
."יעצמאה חרזמ"בו הקירפא ןופצ ב םירג
.םיזנכשאכ םיללובתמו םירישעו םיתברותמ רתויכ וארנ
.םידוהיה בצמב הדירי ןכ םג שי תינמוטואה תוכלמב הדירי שי 19ה האמב

Dhimmi-(Protected people)-םהל רוסא הז ללגב-רמשנ םתוא תושעל יד היה דחא לאב םינימאמו רפסה םע םהש םושמש םידוהיה בצמ 
.ורמשנ הככ םידוהיה ץםידוהי גורהל )םימלסומל(

Pact of Omar-םישדח תויסנכ יתב םיקהל םידוהיל רוסא לבא ,םכתא גורהנ אל ונא דמחומב םינימאמ אל )םידוהיה( םתאש יפ לע ףא, 
.דרפסב אל לבא ,חרזמב דחוימב רמשנ הזה Pactה .ילוכו םידחוימ םידגב שבלל םיכירצ םידוהיה

Imperialism-םהש היה םיזנכשאה םידוהיה לש הבושתה .הכובמב ויהו םידרפסה םידוהיה ורזפנ הככו םהיתוצרא תא ודבא םינמוטואה 
 היה הז וישכעו ,2nd class citizensכ םיזנכשאה תא ואר םידרפסה .םינשל םידרפסל םיזנכשאה ןיב החגשהו םיסחי ןיא .םולכ השע אל
.ךפהה

.רהוסה תיבב ורסאנ םישנא הברהו ברה ,םידוהיל שנועכ .גרהנ אצמנ ירצונ רמוכ-קשמדב םד תלילע-1840
!!.היסאב םידרפסל רוזעל וטילחה .הילגנאו תפרצמ-Montefiore-יתד ,Creameien-ינוליח )1


