
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאומיות – Iחלק 

 קטעי מקור – פרק ראשון

 : 1שאלה 

 

 של ופיזורו הציונית לתנועה טריטוריה היעדר: שני קשיים ייחודים של התנועה הציונית על פי הקטע .א

 על עצמאית ומדינה עצמית הגדרה השגת למען נאבקו האחרים אירופה עמי בעוד: היהודי העם

-האוסטרו לסילוק נאבקו הרומנים, מאנים'העות נגד מתםאד על נאבקו היוונים) שלהם אדמתם

 לא כשכלל, אירופה לגבולות מחוץ טריטוריה להשיג הציונית התנועה נאבקה'(, וכו מאדמתם הונגרים

 באדמת לזכות העז הרצון רק – שלה הגבולות יהיו בדיוק ומה טריטוריה אותה תהיה היכן היה ברור

 שאיפות בעלי אך משותפת אדמה נטולי, העולם בכל מפוזרים היו היהודים. ברור היה ישראל ארץ

 עצמאות שתבעו האחרים העמים של מצבם היה לא זה. משלהם ומדינה באדמה לזכות לאומיות

 הציונית התנועה: ליהודים הרצוי לפתרון בנוגע היהודי העם בתוך אחידות חוסר;  אדמתם על מדינית

 תנועות בעוד, היהודי העם בתוך שונות קבוצות מצד תהשהעל הלאומיים לרעיונות בהתנגדות נתקלה

 מדינה להקמת התנגדו חרדים-הדתיים היהודים, למשל. כזו בהתנגדות נתקלו לא אחרות לאומיות

 הודאה בציונות בהכרה ראו אירופה במערב מתבוללים יהודים; המשיח ימות הגיעו לא עוד כל יהודית

 הרצוי הפתרון שבעיניהם רבים יהודים היו וכן; זו עהבתנו תמכו לא ולכן האמנציפציה בכישלון

 היטמעות או( ישראל לארץ ולא) הברית ארצות כמו אטרקטיביות לארצות הגירה בכלל היה לבעיות

 מבין לשורותיה תומכים לגייס מאוד התקשתה הציונית התנועה. חיו שבקרבם בעמים מוחלטת

 צריכות היו לא אחרות לאומיות תנועות .התפתחותה על הקשה והדבר, אלו מעטים לא יהודים

 הבעיה בפניהן ניצבה לא כן וכמו, אחרים למקומות מארצן ובריחה הגירה של תופעות עם להתמודד

 על משפיעה האמנציפציה: גורם ייחודי. זרים עמים בקרב והיטמעותם עמן בני התבוללות של

 וקידמה היהודים של מצבם שיפורל הביאה האמנציפציה :הציונות – היהודית הלאומית ההתעוררות

 במערב היהודים המשכילים. והתעסוקה התרבות, המסחר, הכלכלה בתחומי שילובם תהליך את

 השנאה בעיית את תפתור שהאמנציפציה קיוו הם, באמנציפציה רבות תקוות תלו ובמרכזה אירופה

 את זנחו היהודים מהמשכילים רבים. יהודית-הלא האירופית בחברה להשתלב יוכלו והם ליהודים

 א' בהיסטוריהפתרון בחינת הבגרות 

 תשע"ב קיץ

 511110סמל שאלון 

 ירון אברמוביץ'הפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 אורח את נטשו רבים יהודים. אירופיים אוניברסליים ברעיונות אותה והחליפו הדתית המסורת

 אולם. היהודית מהקהילה ניתוק תוך ומערבי מודרני חיים אורח לעצמם וסיגלו היהודי החיים

 רבות תושאלו קשיים שהציבה, האירופית בחברה שורשים הכו לא וההשכלה האמנציפציה רעיונות

 בחברה שונות בקבוצות ושנאה עוינות עוררה האמנציפציה. בתוכה היהודים של השתלבותם לגבי

 לידי שבאו קשים למתחים הובילו אלה חיכוכים. יהודים-ללא יהודים בין חיכוכים ויצרה יהודית-הלא

 העלה האמנציפציה בעקבות היהודים אליו שנקלעו החדש המצב. האנטישמיות של בהתגברותה ביטוי

 הייתה כך. בסביבתם להשתלב היהודים של יכולתם לגבי שאלה יהודים משכילים קבוצות בקרב

, קבוצה להתגבש החלה. המודרנית היהודית הלאומיות של לצמיחתה מסייע גורם האמנציפציה

, האכזבה ומתוך, לאמנציפציה טבעי המשך היהודית בלאומיות לראות שביקשה, בתחילה קטנה

 יצליחו פעם-אי האם: מורכבת שאלה עלתה הכללית בחברה ההשתלבות מרעיון כחותוההתפ התסכול

 יהודי בפתרון בצורך להכרה היהודים את הובילו אלה שאלות? האירופית בחברה להשתלב היהודים

 . הכושלת מהאמנציפציה ישראל עם את שישחרר לאומי

 

, האוסטרים) באירופה צמותהמע ארבע שליטי: מעכבים גורמים: התנועה הלאומית  האיטלקית .ב

 את לראות הורגלו אירופה שליטי. האיטלקית הלאומית לתנועה התנגדו( והספרדים הצרפתים

 גורמים; האיטלקי לעם השייכת מדינה בה ראו לא למעשה. בלבד המפה על המסומן כשטח איטליה

יְפיֹור התמנה כאשר: מסייעים יּוס ָהַאפִּ  איטליה ולאיחוד לשחרור התנועה צברה, לתפקידו התשיעי פִּ

רליים שינויים בשל, כוח ילו   הרוזן .במדינתו האפיפיור שערך ליבֶּ  של החדש השר היה ָקאבּור ַקמִּ

ה ממלכת ימֹוְנטֶּ  את פרסם קאבור. איטליה של ולאיחודה לעצמאותה המרכזיים הפעילים ואחד ְפיֶּ

 . אזרחים קבוצות סביבו וקיבץ" התקומה" בעיתון מאמריו

 

 : 1שאלה 

ההתלכדות הלאומית התגבשה, בדרך המאפיינים של הלאומיות המודרנית כתופעה תרבותית:  .א

כלל, סביב טריטוריה שנקראה מולדת. סביב המולדת התגבשו: מסורות, דפוסי פולקלור מגוונים, 

סיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרונות, הסכמות והסברים לגבי אירועים מעצבים 

ביטויים של שניים מהמאפיינים  סמלים, ביטויים של שפה משותפת רשמית ומדוברת.ומכוננים, 

 שפה משותפת רשמית ומדוברת; ירושלים היא סמל במסורת היהודית. –: הבול כתוב בעברית בבול

 

 כישלון לאחר גם ישראל לארץ היהודים לבעיית פתרונות לחפש המשיך הרצל תכנית אוגנדה: .ב

 שר העלה 3091 באפריל. הבריטי השלטון נציגי עם זה בנושא שיחות יהלנ הוא. עריש-אל תוכנית

רַליין'צ   וזף'ג הבריטי המושבות יר הצעתו את הרצל לפני מב   על לְמַקבלו נכס בעל בין הסכם) ְלַהְחכִּ

, אפריקה במזרח ופורה עצום שטח הציונית לתנועה( מסוים בתשלום, קצוב זמן לפרק בנכס שימוש

ניה מערבב הנמצא באזור  המצב.עצמאית יהודית מושבה תוקם ושבו, אּוַגְנָדה משטחי ובחלק קֶּ

 את הביאו דיפלומטיות בדרכים ישראל ארץ על רטר'צ להשיג והכישלון רוסיה יהודי של החמור

 החלטתו את. אפריקה במזרח יהודית מושבה להקים מברליין'צ של הצעתו את בחיוב לשקול הרצל
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 לתמיכה נימוקים כמה הרצל העלה בנאומו. השישי הציוני בקונגרס שנשא הפתיחה בנאום הסביר זו

, בריטניה מצד משלו לארץ ובזכותו היהודי בלאום הכרה לקבל נפלאה הזדמנות זו :בהצעה

 רוסיה יהודי הצלת, זמני פתרון רק תשמש אוגנדה – לילה מקלט; באירופה ביותר החזקה המעצמה

 ובראשם, הדתיים הציונים; ישראל לארץ לחכות אפשר ואי, אמיתית קיומית סכנה בפני העומדים

 יבלום אחת בטריטוריה היהודים של מיידי ריכוז: נוסף מנימוק אוגנדה בהצעת צידדו, ריינס הרב

, אולם .היהודית לדת נאמנותו את ויבטיח היהודי העם אחדות את יאפשר, ההתבוללות תהליך את

 תהיה אפריקה מזרח כי הרצל הסביר, הרוחות את להרגיע כדי. באולם סערה עורר הרצל של נאומו

 וויכוחים גדולה רוחות סערת חוללה אפריקה במזרח ההתיישבות תוכנית. בלבד ביניים תחנת

 בסתירה עומדת אוגנדה הצעת: נימוקים כמה שהעלו המתנגדים של הפגנתיים וצעדים חריפים

 זמני פתרון; ישראל בארץ ורק אך מולדת בית בהקמת הציונות מטרת את שהגדירה, באזל לתוכנית

; ישראל בארץ הציוני המפעל למימון כסף יישאר ולא, התנועה של הכספיים המשאבים את יבזבז

 למולדתו ורק אך ותרבותית היסטורית זיקה לעם שיש משום, היהודי לעם מתאימה אינה אפריקה

 .היהודי העם למחיית מתאימים םאינ הגיאוגרפיים תנאיה וכן, ישראל ארץ: הלאומית -ההיסטורית

 

 פרק שני

 : 3שאלה 

 התנועה של מיידית מטרה ישראל בארץ בהתיישבות ראה המעשית הציונות זרם: המעשית הציונות .א

 של המרכזיות האגודות. ברוסיה הציונית התנועה חברי בעיקר נמנו הזה הזרם אנשי עם. הציונית

 שנערכו הפוגרומים רקע על רעיונית חברתית כתנועה החלו הם": ציון חובבי": נקרא זה זרם

 אגודות כמה המושב תחום ברחבי הוקמו הפוגרומים לאחר הראשונים בחודשים. 3883-ב ברוסיה

 של בינלאומית והכרה לארצו היהודי העם שיבת: היו האגודות מטרות". ציון חובבי" של

 אנשי של העולם תהשקפ. ישראל ארץ אדמות וגאולת חקלאית עבודה, זו בזכות המעצמות

 מזרח יהודי של הקשים חברתיים-הפוליטיים התנאים של תוצאה הייתה המעשית הציונות

 009,999-כ היגרו 3091 -3091 בשנים. 09 -ה המאה ובראשית 30-ה המאה בסוף ששררו אירופה

 יהודים היו. אחרות לארצות היגרו אחרים יהודים ואלפים, לאמריקה אירופה ממזרח יהודים

 תוריד, פעלו שלמענה, כלכלית-החברתית שהמהפכה בתקווה, מהפכניות למפלגות רפושהצט

 מזרח יהודי של הקשה מצבם עקב. היהודים בעיית את ותפתור הרוסי הצאר את מהשלטון

 של המרכזית ההנהגה של הפעולה דרכי כי, למסקנה ברוסיה הציונות מנהיגי הגיעו אירופה

 לזרז יש וכי אלה בארצות היהודי הציבור של הבוערות לבעיות המענֶּ  נותנות אינן הציונית התנועה

 יש, המעשית הציונות אנשי פי על. ההתיישבות תהליך ואת ישראל בארץ הקרקעות רכישת את

 בארץ לקבוע יש, לתפיסתם. המדיניים לתנאים קשר ללא, הדרגתי באופן ישראל לארץ לעלות

 שיש סברו הם כן כמו. והתיישבות אדמה דתעבו, לארץ עלייה ידי על בשטח עובדות ישראל

, הטורקי הסולטאן את להרגיז לא כדי הציוני למפעל בינלאומית לב תשומת ממשיכת להימנע

 זרם של העיקרי מייצגו: המדינית הציונות; הרצל של המדינית לפעילותו, בתחילה, התנגדו וכולם

 שתובטח לאחר", היהודים נתמדי" בהקמת האמין האחרון יומו שעד, הרצל תיאודור היה זה

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

ל תוכנית פי על –" הְכלל במשפט"  רשמי באופן ולפעול מדינית בדרך לפעול שיש סבר הרצל. בזֶּ

, שונים אינטרסים מתוך, מעוניינות הן שגם, המעצמות בסיוע תקום היהודית המדינה. וגלוי

 השגת הוא תהיהודי הלאומיות לחידוש שהתנאי האמין הרצל. מאירופה ֵיצאו שהיהודים

 לעם ריבֹונּות תהיה זו בדרך. עצמאית יהודית מדינה להקמת בינלאומית הסכמה –" ארטר'צ"

 ממאמרו עלתה הציונית התנועה של בדרכה מהפכני לשינוי הקריאה: הרוחנית יונותהצ; היהודי

יץ" בעיתון 3880-ב שפורסם(, העם אחד) גינצבורג צבי אשר הסופר של  המאמר כותרת". ַהֵמלִּ

 להמשך הנשקפות הסכנות העם אחד פי על. רבה לב לתשומת זכה והוא" הדרך זה לא: "הייתה

 הטמונה הסכנה את ראה העם אחד גם. והתבוללות טמיעה הן בגולה היהודי העם של קיומו

 היעדר היא, בעיניו, יותר הגדולה שהסכנה הדגיש אך, "היהודים צרת" אותה וכינה, באנטישמיות

 כינה הוא הזאת הסכנה את. הגולה יהודי בקרב התבוללות של ומצב, הודיתי לאומית תודעה

 רק: ישראל בארץ רוחני מרכז הקמת היה זו לסכנה העם אחד שהציע הפתרון ."היהדות צרת"

 לקום יוכל לא הרוחני שהמרכז סבר הוא. הטבעיים בתנאים להתפתח היהדות תוכל ישראל בארץ

 זה אנשים קומץ. זו למשימה מיוחדת הכשרה שיקבלו ודיםיה ידי על רק אלא, העם כל ידי על

 ההכשרה בעלי. והספרות הרוח עבודת ועד ואומנויות אדמה מעבודת: שונות בעבודות יעבוד

 העם לחיי לאומי למרכז ישראל ארץ את להפוך ועליהם, הרוחני המפעל בהקמת להתרכז חייבים

 בגולה היהודיות הקהילות לכל היהדות רוח את להעביר הוא הרוחני המרכז של תפקידו. כולו

 "(. הלבבות הכשרת" לזה קרא העם אחד) שלו והתרבותית הלאומית התודעה את לשמור ובכך

 

  .ב

 את והתוו ולמטרותיה הציונית התנועה לפעולות בסיס שימשו הקונגרס החלטות: תכנית באזל

 של הרשמית המטרה להיות הפכה זו תוכנית. באזל תוכנית במסגרת העיקריים הפעולה קווי

לל במשפט מובטח מולדת בית להקים שואפת הציונות: הציונית התנועה  בארץ ישראל לעם הכְּ

 :לקיומה אמצעים של שורה על,  באזל תוכנית בהמשך, הוחלט זו מטרה השגת לשם .ישראל

 להכו היהדות של ואיחודה ארגונה; ותעשייה מלאכה בעלי, איכרים ידי על ישראל ארץ של יישובה

 היהודי העצמי הרגש חיזוק; הארץ חוקי לפי המתאימים כלליים מקומיים מפעלים ידי על

 להשיג כדי הנחוצות, ממשלות של הסכמות קבלת לשם הכנה עבודת; היהודית הלאומית וההכרה

המדינית של הרצל בדבר פעילות מדינית בקרב  תכנית  זו ביטאה את תפיסתו ; הציונות מטרת את

 השגת הצ'רטר. המעצמות לשם 
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 בארץ הוקמו לא 3090 שנת עד: הראשונה העולם מלחמת עד ישראל בארץ פוליטיות מסגרות    .א

 דפוסי עמם הביאו השנייה העלייה אנשי. כלשהי אידיאולוגיה ומשרתות המייצגות מפלגות ישראל

 פלגההמ: "הצעיר הפועל" :מפלגות בשתי התארגנו הם. מוצאם מארצו מפלגתית התארגנות

 לתת הייתה המפלגה מטרת. במושבות פועלים אגודות כמה של כאיחוד 3090 שנת בסוף הוקמה

 של האידיאולוגיה. ביותר הטוב באופן הפועלים על שתגן, וחזקה מסודרת התאגדות בארץ לעבודה

 העבודה כיבוש באמצעות הציונות הגשמת – גורדון ד"א של רעיונותיו על התבססה הצעיר הפועל

" המעמדות מלחמת" של הרעיון את דחתה המפלגה. ישראל בארץ יהודים עובדים מעמד והקמת

 והוציאה עבודה מקומות בהסדרת עסקה המפלגה. ישראל בארץ למציאות התאמתו חוסר בשל

 ייסדה, משתפות וחנויות משותפים מטבחים פתחה היא כן כמו". הצעיר הפועל" בשם עת כתב

 להקל מנת על זאת כל. ערב לשיעורי מסגרות באמצעות תרבותה לחיי דאגה ואף הלוואות קופת

-בן דוד עמדו בראשה. 3090 בשנת הוקמה זו מפלגה: "ציון פועלי" .ישראל בארץ הפועל חיי את

 עם. היידיש שפת ולהנהגת מעמדות למלחמת קראה זו מפלגה. צבי-בן ויצחק שוחט ישראל, גוריון

 בטיפוחה, עברית לעבודה במאבק ולתמוך דרכה את לשנות המפלגה החלה כבר 3091 בשנת, זאת

 בקרב רבות פעלה המפלגה. ההתיישבות בפעולות ובהשתתפות לאומית כשפה העברית הלשון של

, המפלגה עיתון לאור ויצא מקצועיות אגודות הוקמו כן כמו. למורים מדרש ובבתי הנוער בני

 הביטחון בעיות : הראשונה םהעול מלחמת עד ישראל בארץ ביטחוניות מסגרות ".האחדות"

 כולם כמעט. והשנייה הראשונה העלייה בתקופת שהוקמו העבריים היישובים רוב על העיקו

 שכרו המתיישבים. מאורגנות כנופיות של ומהתנכלויות שודדים חבורות מפני להתגונן נאלצו

 בותהמוש משדות ונשנות חוזרות גניבות. המצב עם להתמודד רקסים'וצ בדואים שומרים

 שמירה בהנהגת צורך יש כי למסקנה האיכרים את הביאו בסיועם או ערבים שומרים של בחסותם

 עמדו בראשה אשר", גיורא בר" שנקראה סודית אגודה רה'בסג הוקמה 3091 בפברואר. עברית

. גלעדי וישראל זייד אלכסנדר כמו אנשים האגודה חברי עם נמנו עוד. שוחט וישראל צבי-בן יצחק

 רה'בסג בשמירה גיורא בר של הצלחתה .במושבות העברית השמירה כיבוש הייתה אגודהה מטרת

 במקום יהודים שומרים לשכור המושבות איכרי את ועודדה העברית השמירה רעיון את חיזקה

 נוספים חברים אליה הצטרפו", גיורא בר" אגודת ייסוד לאחד וחצי כשנה, 3090 באפריל. ערבים

 תפקידי את בהדרגה לכבוש שאפו" השומר" ארגון ראשי". השומר" וןארג את להקים והוחלט

 בקשתן את לדחות נאלץ ואפילו פעילותו לשיא הארגון הגיע 3030 בשנת. המושבות בכל השמירה

 מידי השמירה בכיבוש הסתפק לא" השומר" ארגון. אדם בכוח מחסור בשל מסוימות מושבות של

 הארגון חברי". העבודה כיבוש"מ נפרד ובלתי מהותי חלק לגביו הייתה השמירה. בלבד הערבים

 בעבודת לפחות שנה לעבוד נדרש" השומר" חבר וכל במושבות העברית העבודה את לארגן פעלו

 .  הציוני החזון להגשמת יביא ועבודה שמירה של השילוב רק כי האמינו" השומר" חברי. אדמה

קע פרטית ואילו הקבוצות הוקמו על קרקע : המושבות הוקמו על קרהבדל אחד בין מושבה לקבוצה .ב

 תמיכה: הסיוע של הברון רוטשילד למושבותלאומית שמנסרה למתיישבים על ידי קק"ל. 

 לפעילות עבר כך ואחר, כסף סכומי בעזרת במושבות רוטשילד תמך תחילה – הקיימות במושבות
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 הכל בסך) חודשית כספית ולתמיכה חקלאית להדרכה, לארגון, קרקע לחלוקת דאג הוא. גלויה

 – קרקעות רכישת; (שטרלינג לירות מיליון 3.0 של אדיר סכום במושבות רוטשילד הברון השקיע

 הקמת; (דונם אלף 199-כ) ישראל ארץ חלקי בכל דונמים אלפי מאות רכש רוטשילד הברון

. טוביה ובאר מטולה כגון חדשות מושבות רוטשילד הקים שרכש האדמות על – חדשות מושבות

 לכל שדאג, הברון מטעם פקיד הופקד המושבה על. מלא וציוד בית, קרקע קיבל מתיישב כל

 הקמת; עזרה ומוסדות מרפאות כמו ציבורי לשירות מערכת הקים הברון – סוציאלי סיוע; צרכיה

, לציון בראשון ליינות מפעל כמו הראשונים התעשייה מפעלי את הקים רוטשילד הברון – מפעלים

 .המעלה ביסוד לבשמים ומפעל פינה ראשב למשי מפעל

 IIחלק 

 ממדינת מקדש לעם הספר –פרק שלישי 

 :  0שאלה 

 למרוד רק רצו לא ומורדיו מתתיהו :ההתייוונות השפעות סילוק -דתי : מטרות מרד החשמונאים   .א

 רצו הם. כמושחתות ראו שאותן המתייוונות באליטות למרוד גם אלא, אנטיוכוס של בשלטון

 כך. התורה של האבות לחוקי העם את ולהחזיר ביהודה היוונית התרבות של ההשפעות את לסלק

 אוטונומיה קבלת; השלטון נגד מרד רק ולא, אזרחים מלחמת של אופי גם מתתיהו של למרד היה

 שאפו ולכן, אנטיוכוס של צבאו את להביס יוכלו לא כי ותומכיו מתתיהו סברו תחילהב: דתית

 להתפתח השאיפות החלו, הצבאיות ההצלחות עם, בהמשך. המלך מן דתית אוטונומיה לקבל

 שלו לרכושו יהודה אדמות כל את הפך אנטיוכוס המלך: כלכלי .עצמאית יהודית מדינה של לכיוון

 נאלצו, אותן לעֵבד חפצו ואם, מאדמותיהם ביהודה הכפריים נושלו כך. לתומכיו אותן והעניק

 . כבד מס לשלם

 יהודה בנו קיבל המרד הנהגת ואת החשמונאי מתתיהו מת 300 בשנת: המכבי השיגים של יהודה  .ב

 300 בשנת. איכרים מתנדבים ברובו שכלל חיילים 0,999-כ של צבא בראש עמד הוא. המקבי

יָלה בלוחמת, במהירות אותו והביס אפולוניוס של כוחותיו על פתע במתקפת פתח ס"לפנה רִּ , גֶּ

יקֹור; הקרב במהלך נהרג עצמו אפולוניוס.  שליםלירו בדרך ְלבֹוָנה מעלה באזור יַאס נִּ  גייסו וגֹוְרגִּ

ָמאּוס חנו הם. המקבי יהודה של ההתקוממות לחיסול גדול צבא  שפעל הראשון(. ַלטרּון אזור) באֶּ

 של חייליו. הלילה ובשעות במהירות ופעל תוכניותיו את גילה המקבי יהודה אך, גורגיאס היה

 בצורה מחניהם את הותירו הם. גורגיאס של בצבאו להיתקל לא כדי פותעוק דרכים מצאו יהודה

, יהודה של למחנהו הגיעו וכוחותיו גורגיאס כאשר. בהלה מנוסת שם התרחשה כאילו שתיראה

ָמאּוס למחנה יהודה הגיע בינתיים. לחפש והחלו, ריק שהוא לגלות הופתעו הם  את ותקף באֶּ

 .נוסף בניצחון לזכות המקבי יהודה הצליח כך. אותם וורמסנ שהוא כדי תוך בהפתעה שם הכוחות

ְווקוס בבית פנימיות בעיות: גורמים להצלחתו לֶּ  ; גורם ההפתעה סֶּ

 

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

 : 6שאלה 

החרבת בית המקדש ושריפתה של ירושלים גרמו להלם ולאבל כבד בחברה היהודית. היה זה    .א

חורבנם של  לפנה"ס. 030נת שנה, מאז נחנך של בית המקדש השני בש 099סיומה של תקופה בת 

בית המקדש ושל ירושלים סימנו את חורבנם של יסודות חשובים, שהיוו את הבסיס לחיים 

המדיניים והרוחניים בחברה היהודית. בשל חורבן המקדש לא היה ניתן עוד להקריב קורבנות 

ְשַרתו של הכוהן הגדול בבית המקד ש. הכוהן אשר נועדו לכפר על עוונות. חדלה מלהתקיים מִּ

הגדול עמד בראש המקדש וריכז בידיו את הסמכות הרוחנית, והיה לו למעשה תפקיד משמעותי 

בהנהגתה של האומה. המורדים האמינו כי האל לא יתיר לרומאים להחריב את בית המקדש וכי 

פני הדברים ישתנו והרומאים יובסו בסופו של דבר. החברה היהודית שקעה במשבר גדול, ורבים 

לשאול עצמם מדוע ניצחו עובדי האלילים את אלוהי ישראל. אחרים החלו לטעון כי אין עוד  החלו

ערך לתפילות, משום שהן קשורות בהקרבת קורבנות בבית המקדש. שאלות אלו סימנו את 

הסכנות של אובדן האמונה ואובדן המנהיגות בקרב היהודים, וכן את הצורך בשיקום היהדות בלי 

 דש.ירושלים ובית המק

רבן יוחנן בן זכאי רצה להעלות את זכר בית המקדש כדי להמשיך לקיים את פולחן עבודת האל     .ב

תקיעה בשופר בראש השנה:  כפי שהיו נוהגים בבית המקדש. הוא עשה זאת באמצעים הבאים:

הכוהנים היו תוקעים בשופר בבית המקדש בראש השנה שחל בשבת. בן זכאי החזיר מנהג זה 

בן זכאי קבע כי בתפילת ברכת הכוהנים: ; לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת רוקבע כי מות

יסור להיכנס בנעליים לבית עשרה יעלו הכוהנים לברך את העם יחפים, וזאת לזכר הא-שמונה

ב בבית המקדש ולהקיף איתו את במהלך חג הסוכות היה נהוג ליטול לולנטילת לולב: ; המקדש

: בית הכנסת המזבח במשך שבעת ימי החג. בן זכאי קבע כי כל אדם ייטֹול לולב כזכר למקדש.

בית הכנס הפך להיות המוקד של הפולחן היהודי. רבן יוחנן בן זכאי רצה ליצור יהדות שאינה 

היהודי לקחת לכל  תלויה בקיום המקדש וירושלים. כך הפכה היהדות לדת ניידת שאותה יכול

מקום שאליו ילך. כך בעצם התאפשר קיום היהודים בגולה בהיעדר היכולת לכפרה באמצעות 

 הקרבת קורבן בבית המקדש.
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תכנן להקים בירושלים החרבה עיר  אדריאנוסהקיסר ; הקמת עיר אלילית במקום ירושלים: סיבות .א

ית, ורצה ליצור אימפריה בעלת אופי יווני אלילית חדשה. אדריאנוס העריץ את התרבות היוונ

ר )אבי האלים  שהפולחן הדתי בה היה אחיד. תוכניתו של אדריאנוס כללה הקמת מקדש ליּופיטֶּ

יָנההרומאיים( בהר הבית וכן שינוי שמה של ירושלים  יטו לִּ ָיה ַקפִּ . מקורות היסטוריים לֵאילְּ

הסיבה לפרוץ המרד או התוצאה שלו.  חלוקים ביניהם בשאלה אם הקמת העיר האלילית הייתה

יו , אולם היום מקבלים את הגרסא של ההיסטוריון הרומאי  יּוס דִּ שכתב סמוך לתקופת המרד, ַקסְּ

 :מדיניות השלטון הרומאי; כוכבא-ריאנוס היא הסיבה למרד ברובכתביו נטען כי תוכניתו של אד

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

דמות הופקעו הן מהמורדים והן לאחר חורבן הבית החלו הרומאים להפקיע אדמות מיהודים. הא

מאזרחים מן השורה כעונש קולֶּקטיבי. הרומאים הטילו מסים שונים כמו מס גולגולת ומס קרקע 

כבד. מס נוסף, וקשה במיוחד, היה מס ְשֵתי הְדַרְכמֹות, שהיה עונש קולקטיבי על היהודים שחיו 

חר המרד הגדול. רבים ראו באימפריה הרומאית. השנאה כלפי השלטון הרומאי לא נפסקה גם לא

כוכבא הזדמנות להחזיר לעצמם את אדמותיהם וכן להילחם במסים הלא צודקים של -במרד בר

איסור ; דות לשלטון הרומי ותסיסה משיחיתהאימפריה הרומאית שהוטלו על היהודים. התנג

ל ברחבי האימפריה הרומאית נאסר על הטלת מומים בבני אדם, ובכלל זה גם נאסר ע: מילה

סירוס, אולם הקיסרים שקדמו לאדריאנוס אפשרו ליהודים לקיים את מנהג ברית המילה מתוך 

או  319סובלנות דתית והתחשבות במנהגי היהודים. כאשר ביקר אדריאנוס בארץ ישראל בשנת 

לספירה הוא הוציא צו קיסרי שאוסר על המילה ובכך שינה מדיניות ארוכת שנים של  313

אדריאנוס היה מושפע מהתרבות ההלניסטית, שהעריצה את גוף האדם  האימפריה הרומאית.

ושמה לה במרכזה לטפחו, ולכן המנהג של הטלת מום בגוף נחשב לדבר פסול ואף בלתי אנושי. 

ונמשך כשלוש שנים. פרוץ המרד הפתיע את הרומאים, ואחד  310המרד פרץ בשנת : אירועים

רד כאשר אדריאנוס עזב את ארץ ישראל. עוד סיבה הסיבות לכך הוא העיתוי. המורדים פתחו במ

להפתעת הרומאים היא הכנות סודיות ממושכות של המורדים, שכללו: הכנת שלל מקומות 

קרקעיים שבהם יוכלו הלוחמים לגור ולמצוא מזון ומים ומהם יצאו להתקפות נגד -מסתור תת

מידי הרומאים. הכנות אלו  הרומאים; הקמת ביצורים בנקודות שונות בארץ ישראל ותפיסת נשק

רֹוְדיֹוןנעשו בעיקר בֵביָתר )מקום מבוצר ליד ירושלים(, כאש המורדים ; ר מפקדת המרד ישבה בהֶּ

ושלטו בעיר שנתיים. הם הביסו את הלגיון הרומאי שהיה  310הצליחו לכבוש את ירושלים בשנת 

שלא הצליחו לבנות מחדש ממוקם בעיר ואף כוח רומאי נוסף שנשלח לעזרה ממצרים. אף על פי 

לאחר ; עם השם "ירושלים" כסממן לעצמאותאת בית המקדש, הם הצליחו להטביע מטבעות 

כיבושה של ירושלים החליט אדריאנוס לפקח באופן אישי על דיכוי המרד. הוא גייס כוחות 

 עצומים מרחבי האימפריה הרומאית )ארבעה לגיונות וחילות ֵעזר רבים( בפיקודו של יוליוס

ורּוס, שניהל עם וֶּ  .סֶּ

נפילתה של ביתר בידי הרומאים הייתה לאסון לאומי במסורת היהודית. אף על תוצאות והשפעות:    .ב

פי שגם הרומאים ספגו אבידות רבות, תוצאותיו של המרד היו חמורות הרבה יותר מתוצאותיו של 

של האוכלוסייה חדלו היהודים מלהוות את רובה  מבחינה דמוגרפית המרד הגדול שקדם לו:

בארץ ישראל. אף על פי שאין לנו מספרים מדויקים, הרי שאלפי יהודים נהרגו בקרבות. רבים 

הופקעו אדמות רבות, נהרסו  מבחינה כלכלית; ונמכרו לעבדות באימפריה הרומאית אחרים נשבו

 תמבחינה דתי; וכבדים שהובילו למשבר כלכלי עמוקיישובים רבים, וכן הוטלו מסים חדשים 

נגזרו על יהודים גזרות הְשָמד, שמטרתן הייתה להרוס את החיים היהודיים. כמו כן נועדו הגזרות 

איסור על שמירת ; ים מצוות שונות וכללו, בין השארלהשפיל את היהודים. הגזרות אסרו לקי

, איסור על קביעת מזוזה, איסור על לבישת ציצית, סור על התכנסות ותפילה בבתי כנסתאי, שבת

יָנה. הפכה לאחר המרד לעיר אלילית בשם  ירושלים; סור על בניית סוכהיא יטו לִּ ָיה ַקפִּ הוקם ֵאילְּ

בה מקדש ליופיטר במקומו של בית המקדש. בעיר שלטה התרבות ההלניסטית והוקמו בה 
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מקדשים שונים לאלים, מרחצאות, תיאטרון וכן פסלים שונים לכבודו של אדריאנוס. רק נוכרים 

יישב בעיר, וליהודים הותר להיכנס אליה רק בתשעה באב כדי לבכות על חורבנו של הורשו להת

בית המקש. היה זה חלק מניסיונו של אדריאנוס למחוק את הקשר של העם היהודי עם ארץ 

ישראל ולהפוך את האזור להלניסטי טהור. הביטוי הבולט לניסיון זה היה שינוי שמה של 

: השפעות המרד; פלשתינה-הרומאית( מיהודה לסוריהמפריה הפרובינקיה )אזור שבשליטת האי

תוצאותיו הקשות של המרד הובילו לכך שמעמדה הדתי והרוחני של ארץ ישראל התערער ומרכזי 

החכמים בתפוצות קיבלו את הבכורה בהחלטת שונות בנוגע להלכה היהודית, למשל בקביעת 

ודי החלה לרדת. הנצרות התחזקה ראשי חודשים. חשיבותה של ארץ ישראל כמרכז העם היה

לאחר המרד ושאבה כוח מתבוסתם המוחצת של המורדים, שמבחינתם היוותה הוכחה ברורה 

 לכך שאלוהים נטש את היהודים.

 

 ערים וקהילות בימי הביניים –פרק רביעי 

 עיר מדגימה בגדד

 : 8שאלה 

 מסחר ההיא בתקופה התפתח זה באזור. הפרסי המפרץ באזור ממוקמת בגדאד :כלכלי שיקול   .א

 מכל וסחורות וסוחרים, ראשית מסחר דרך עברה בגדאד הוקמה שבו במקום. רחב מידה בקנה

 בגדאד של בנייתה לאחר קצר זמן. גבוהה בתדירות באזור עוברים היו המוסלמית הממלכה רחבי

 ההגד על פוריות אדמות של באזור ממוקמת בגדאד, כן כמו. בינלאומית מסחר לעיר הפכה היא

פשר זה ומיקום, החידקל נהר של המערבית  גם. ולשתייה להשקיה מים תעלות של רשת לפתח אִּ

, בו שעברה מפני גבוהה בתדירות האזור את פוקדים היו וסוחרים, נוח היה באזור האקלים

 עבאס בית: לשניים נחלקו מוחמד יורשי, כאמור :פוליטי שיקול; ראשית מסחר דרך, כאמור

 והם, ערבי אינו שמוצאם מוסלמים על בה התמיכה את ביססה עבאס בית ליפּות'ח. ֻאַמַיה ובית

 האימפריה בעבר שלטה שבהם במקומות ישבה זו אוכלוסייה". החדשים המוסלמים" נקראו

 בסיס היה שם, ומדמשק ערב האי מחצי להתרחק רצתה עבאס בית ליפּות'ח, כן כמו. הפרסית

 גם נבעה הפרסים בעבר בו ששלטו במקום הבירה עיר את להקים הרצון. ֻאַמַיה בית של תמיכתם

רבה מן רבה למרות. לפרסים עבאס בית אנשי שחשו התרבותית הקִּ  כל היה לא התרבותית הקִּ

 שינתה העבאסית ליפות'הח הנהגת :חברתי שיקולהמוסלמית;  הדת ועל הערבית השפה על ויתור

 היו. מקומן את בה תפסו, דם קשרי על מבוססות שאינן, חדשות אליטה קבוצות כאשר פניה את

 כמו החברתי בסולם מעלה לטפס שהצליחו ערבי אינו שמוצאם החדשים המוסלמים אותם אלה

 . ותיאולוגים סוחרים, פילוסופים

 תרבות בה שררה. המוסלמי העולם של התרבותי למרכז בגדאד הפכה התשיעית מהמאה: גורמים   .ב

 מפגש מקום הייתה היא מרכזית מסחר עיר גם ההיות בשל. והשכלה ידע רכישת שעודדה

 ליפים'הח את ביצירותיהם היללו רבים משוררים. בממלכה שונים ממקומות ולרעיונות לתרבויות
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 המעוניינים נדרשו ליפות'הח בחצר ממשל איש להיות כדי .פטרון להם ישמש ליף'שהח שרצו מפני

 הושפעה בבגדאד המשכילה השכבה. נרחב אנציקלופדי ידע ובעלי משכילים רוח אנשי להיות בכך

ים שכונו משכילים אנשים של מעמד נוצר. והפרסית ההלניסטית, הערבית מהתרבות בִּ  ושילבו ַאדִּ

 ויצירות והפרסית היוונית בידיעת בקיאים היו כלומר, אלה מתרבויות שנבעו היסודות את

 לשיאה הגיעה העשירית במאה .הערבית בספרות וכן המוסלמי במשפט, שלהן הספרות

 זכתה זו בתקופה. הֻבַויהית השושלת תפסה מקומה ואת העבאסית השושלת של התפוררותה

. ומדע אמנות של צורה בכל תמכו הֻבַויהים השליטים כאשר מחודשת תרבותית לפריחה בגדאד

ז, זו בשושלת הראשון השליט ַלה- אַ  ֻמעִּ  שונים באירועים והמדע השירה, הספרות את קידם, ַדוְּ

י-ַאל מוחמד אבו, ַלה ַדוְ - אַ  של הווזיר. השליט בחצר שנערכו  קמו כך .בשירה בעצמו עסק, ֻמַחַלבִּ

 בנה 003 בשנת. והמדע התרבות את שקידמו הֻבַויהית השושלת מבית ווזירים שליטים עוד להם

ְבן ַשאפּור הווזיר  בנה  כן כמו '.ַכְרח -ַאל ברובע בגדאד של למדעים האקדמיה את רדאשיר -א אִּ

ַד  השליט  מרכזו בגדאד של להיותה ביטויים .הרפואה למדעי ספר ובית חולים בית ַדְוַלה - אַ  אד'אִּ

. המורה של בביתו כלל בדרך, ספר בתי הוקמו בעיר: ספר המוסלמי: בתי העולם של התרבותי

. לאסוף שהצליח התלמידים ומספר המורה של אישיותו של יוצא פועל היה הספר בית של גודלו

ילֹולֹוְגָיה) לשון לימודי גם. מסוימת סוגיה סביב דיון באמצעות התבצע הלימוד  כלל בדרך נערכו( פִּ

 התרבותית לפריחה הביטויים אחד: לימוד כמקומות בעיר שונים אתרים; המורה של בביתו

 למרכזים המסגדים הפכו כך. הספר לבתי נוסף לימוד מקומות של ריבוי היה בגדאד שחוותה

 ספרים של בחנויות פילוסופיים דיונים עורכים היו אנשים. והמשפט ההלכה, התיאולוגיה ללימודי

 הפקידים, כן כמו. לדיונים במה שימשה השנייה והקומה, קומות שתי אלו בחנויות היו לעתים –

 בגנים, מרחץ בבתי אפילו שנערכו לדיונים עדויות יש. בבית אצלם לדיונים אנשים מארחים היו

 :בבגדאד הפילוסופיה של בהתפתחותה דרך ציוני שני כאן נזכיר: בפילוסופיה העיסוק; שוקוב

ר ַאבּו הפילוסוף י-ַאל ַנצְּ  הוא. אפלטון היווני מהפילוסוף מאוד שהושפע מבגדאד פילוסוף: ַפאַראבִּ

 יש לעיר גם. האדם גוף של למבנה דומה העיר מבנה כי וטען, האדם לגוף בעיר השלטון את המשיל

י- ַאל. עצמה המדינה שהינו, וגוף, הדתי המנהיג שהוא, ראש  יפעלו העיר תושבי שאם טען ַפאַראבִּ

 של לחורבנה יגרמו רעות תכונות ואילו, לשגשג כולה הקהילה תצליח הטובות המידות במסגרת

 על גם אלא הטובות המידות ידי על רק לא תישלט מוצלחת עיר. הבא בעולם ולעונשים הקהילה

חְּ ; גבוהה ושכלית מוסרית דרגה עם מושלם פילוסוף ייד ": הטהורים האחים" – ַצַפא- אַ  ַואן'אִּ

 של מכתביהם בעיקר הושפע היוונית בפילוסופיה הבגדאדים המשכילים של הנרחב העיסוק

-ניאו" פילוסופים של מכתביהם זה תחום הושפע כן כמו. ואריסטו אפלטון היוונים הפילוסופים

 היה כזה. לכתביו פרשנות ונתנו אפלטון של תקופתו לאחר שכתבו פילוסופים ומרכל", פלטוניים

ינּוס פלטוני-הנאו הפילוסוף  התרבות על עמוקות השפיעו פלטוניים -הניאו הכתבים. ְפלֹוטִּ

 העשירית במאה בבגדאד שהוקמה קטנה סודית אגודה הייתה הטהורים האחים. המוסלמית

 באמצעות מהקוראן פסוקים ופירשו הרחיבו הם. שם בעילום םכתביה את להפיץ הקפידו וחבריה

 אותם של בפרשנותם שנוצר הסילוף את למנוע יוכלו כך שרק והאמינו אפלטוניים -הניאו הכתבים

 והוא אחד משותף גרעין יש הדתות לכל כי האמינו הטהורים האחים. השנים במשך הפסוקים

 בהיסטוריה אחרים שאישים כמו העדן לגן אותם תוביל שגישתם האמינו הם. המוחלטת האמת
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; יותר גבוהה רוחנית בדרגה לאנשים ונעשו האמת את גילו, ומוחמד אברהם דוגמת, האנושית

: רפואה :שונים בתחומים בבגדאד המדע התפתח והפילוסופית התרבותית לפריחה במקביל: מדע

יד - אַ  ַהארּון ליף'הח של בימיו  הערבים המדענים החלו זו בתקופה. חולים בית בבגדאד הוקם ַרשִּ

 זאת עשו הם. הדבקה באמצעות מתפשטות שמחלות הסיקו הם. למחלות הגורם על לחשוב

; מרפא צמחי של ההשפעה את חקרו גם הם. חצבת כמו מחלות וחקר שיטתיים ניסויים באמצעות

יֵדסאֵ  של כתביו. ביותר החזקה היוונית התרבות של השפעתה הייתה זה בתחום: מתמטיקה  ּוְקלִּ

 הם כן כמו. הערבית המתמטיקה יסודות של להתפתחותן בסיס שימשו הגיאומטריה בנושא

 הספרות שיטת לאימוץ הודות וזאת, מתמטי ערך בו ויצקו האפס מושג את מחדש הגדירו

 לתרגם ליפים'הח של ברצונם ביטוי לידי באה ההלניסטית התרבות של השפעתה: תרגום; ההודית

 ַאל היה המתרגמים בו יושבים שהיו המרכזיים המקומות אחד. לערבית יווניתמ שונים כתבים

ְכַמה  על 819 בשנת הוקם זה מוסד. הגדולה והספרייה הכוכבים מצפה את שכלל( החוכמה בית) חִּ

 מתרגמים ידי על מאמון -אל של תקופתו לאחר גם נמשך התרגום מפעל. מאמון -אל ליף'הח ידי

, אריסטו היוונים והמדענים הפילוסופים של כתבים תרגמו הם. פותלי'הח מחצר כסף שקיבלו

יֵדס, ְפלּוַטְרכּוס  .ואפלטון ֵאּוְקלִּ

 

 :  9שאלה 

 ומונה בחייו עוד סומן הגאון של יורשו כלל בדרך: הדרך שבה נהגו לבחור הגאונים בישיבות  בבל   .א

 עוד. במצרים 880 בשנת ולדנ גאון סעדיה הרב: הדרך השונה שבה נבחר רבי סעדיה הגאון;  לסגנו

 לאחר. מסוגו ראשון ערבי-עברי מילון עשרים בן בהיותו כשחיבר מוכשר כאדם התגלה במצרים

 היה ג"רס. לבגדאד הגיע כך ואחר ובסוריה ישראל בארץ עבר הוא,  11 בגיל, מצרים את שעזב

יתא בישיבת הבכירים החכמים אחד  שראש לאחר סּוָרא תישב של לגאון מונה 008 בשנת. פּוְמְבדִּ

 ולא הגאון של סגן היה לא ג"רס. המידרדר מעמדה את לשקם ממנו ביקש, זכאי בן דוד, הגולה

 זכאי בן בין הידידות. ואישיותו חוכמתו בשל לתפקיד נבחר אך, המיוחסות המשפחות מבין היה

. כספים נייניבע זכאי בן שקבע דין פסקי סביב ביניהם הסתכסכו הם. זמן לאורך שררה לא ג"ורס

 השלימו דבר של בסופו. מתפקידו השני של להדחתו גרם מהצדדים אחד כל כאשר החריף הסכסוך

 .בתפקידיהם ונשארו השניים

 נעזר כולו הציבור כאשר, והעשירית השמינית המאה בין היה הישיבות של פעילותן שיא כלל בדרך    .ב

 סּוָרא הישיבות תלמידי אל הצטרפו, ואלול אדר בחודשים, בשנה פעמיים, לדוגמה. בחוכמתן

יתא ופּוְמבְ   לשמוע וכן, תורה עמם ללמוד כדי היומיום בחיי בתורה עוסקים שאינם אנשים אלפי דִּ

ֵחי נקרא זה מנהג. בישיבות החכמים דיוני את  .ַכָלה ַירְּ
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 מעמד ליהודים היה האסלאם חוקי לפי: המוסלמיות בערים היהודים של המשפטי מעמדם   .א

 בני: המוסלמית הממלכה רחבי בכל אחיד משפטי במעמד היו הם. המוסלמית בממלכה מיוחד

 בהתגלות שמקורה דתית מסורת כממשיכי היהודים את ראו המוסלמים(. ַמה'דִּ -א ַאְהל) ָחסּות

 מחופש נהנו וכן השלטונות להגנת זכו היהודים יתרון: . מוחמד של תקופתו לפני אמיתית אלוהית

גיֹות כל להם הוענקו לא חסרון:, ןהפולח ילֶּ  .(יתר זכויות) ְפריבִּ

 חדירה של השפה הערבית ושל הדת המוסלמית.השפעות:     .ב

 

 פראג –עיר מדגימה 

 :11שאלה 

. צורכים שהם ממה תוצרת יותר לייצר הצליחו האדם שבני לכך הביאה בחקלאות ההתפתחות: כלכלי .א

 שינוי התחולל ואילך העשירית מהמאה. ובינלאומי מקומי למסחר שהופנו ייצור עודפי להיות החלו כך

, יומיומי בסיס על קיבלו שלא יסוד מוצרי לצרוך החלו והם באירופה האדם בני של הצריכה בהרגלי

 התפתחות. גבוהה בתדירות בעבר ראו שלא מותרות מוצרי לצרוך החלו העשירים גם. מלח למשל

 בכל נערך המסחר. חשוב תפקיד הערים מילאו שבו ,הכספים שוק של להתפתחותו הובילה המסחר

 חשוב תפקיד היה באירופה לעיר. בערים שווקים מעין שהיו אזוריים ירידים והתפתחו אירופה חלקי

 של בהתפתחותן חשוב תפקיד היה ולסוחרים למסחר – ולהפך הביניים בימי המסחר בהתפתחות

 הסוחרים על המקומיים השליטים הגנו שם, בשמפניה היה זו בתקופה מסחר של חשוב אזור. הערים

 הסחר את הרחיב והדבר, ירידים של קיומם את עודדו גם השליטים. מיוחדות זכויות להם העניקו ואף

 33-ה המאה ובין, לגדול החלה אירופה אוכלוסיית :דמוגרפיה .גדול מידה בקנה לפעילות והובילו

 היות, עיור של לתהליך הוביל באוכלוסייה זה גידול .נפש מיליון 11-ל מיליון 10-מ גדלה 31-ה למאה

 אל מהכפר אנשים של מסיבית תנועה החלה. לפרנסה כמקור באדמה ממחסור סבלו רבים שאיכרים

 . בהתמדה גדלו והערים העיר

: המסחר בערים של ימי הביניים הפגיש לא רק סוחרים וסחורות אלא גם רעיונות. הדבר בא גורמים .ב

: האוניברסיטה. היה זה מוסד שהעלה את קרנה 33 -לידי ביטוי בהקמתו של מוסד חדש החל במאה ה

מנזרים שלא יכלו עוד לספק את הצימאון של העיר. מוסד זה התפתח מבתי ספר ששכנו ליד כנסיות ו

להשכלה ולידע שהתעורר בתושבי הערים באירופה. לכל אוניברסיטה ניתן כתב זכויות שהכיר בה 

כמוסד רשמי, אפילו כמה שנים לאחר שנפתחה, והיא בעצם הוגדרה כהתאגדות כנסייתית של מורים 

 שמתמחים בתחומי ידע שונים כמו רפואה ומשפטים.
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-הגדרתה של האוניברסיטה כמוסד כנסייתי אפשרה לה להשיג מעמד אוטונומי יותר ובלתי: ביטויים

תלוי במוסדות העירוניים. בסופו של דבר הצליחה האוניברסיטה לקבל מעמד אוטונומי, והדבר בא 

לידי ביטוי בפטור מתשלום מסים וכן במשטרה פנימית משלה. כחלק מהמגמה לשמור על האופי 

הסטודנטים מגלחים את שער ראשם, לובשים גלימות ונותרים רווקים כמו הכמרים. הכנסייתי היו 

הלטינית והגיעו אליהם תלמידים ממקומות שונים. כל התארים ומסלולי   הלימודים התקיימו בשפה

בפקולטה למדעי הרוח,  30-31הלימוד היו אחידים. כל הסטודנטים התחילו את לימודיהם בגיל 

התיכון של ימינו. בסוף מסלול הלימודים קיבלו הסטודנטים תואר מגיסטר שהייתה כמו לימודי 

במדעי הרוח, והיו כאלה שאף המשיכו לפקולטות הגבוהות יותר כמו רפואה ומשפטים. כמו כן, היו 

 כאלה שנותרו באוניברסיטה לשנות לימוד רבות, הפכו לסגל ההוראה שם וקיבלו את התואר דוקטור.

הישועים ובין אוניברסיטת קרל הובילה לכך שכל אחד ממוסדות אלה ערך  התחרות בין בתי הספר

אירועים ציבוריים כדי להציג את הישגי תלמידיו. האירועים כללו שירה ותהלוכה מפוארת של 

 התלמידים. הישועים ערכו הופעות שהתבססו על סיפורי התנ"ך בלטינית.

יֹות וכן  הקיסר רודולף השני משך לחצרו משכילים מכל אירופה, אך במיוחד נמשך לאמונות ַמאגִּ

למיסטיקנים ולאסטרולוגים. הקיסר עסק בשאלות של מסתרי היקום ושל החיים לאחר המוות. 

ים, שנחשבו למדענים ששילבו בין כימיה  יָמאִּ קבוצה מיוחדת בחצרו של רודולף השני היו הַאְלכִּ

לייצר זהב וכן למצוא דרך להבטיח נעורי  וביולוגיה. הם עסקו בניסויים שונים ומשונים כמו ניסיון

רודולף השני אנשים שעסקו בהעלאה ָבאֹוב של רוחות. אולם בחצרו של   נצח. כמו כן היו בחצרו של

רודולף השני בפראג התרכזו גם מדענים שהחלו לערוך ניסויים מתוך תפיסה רציונלית. הבולט שבהם 

ר, היה ל  פְּ בתחום האסטרונומיה. קפלר הוכיח שכוכבי הלכת נעים  מתמטיקאי שהחל לעבוד יו ַהנ ס ק 

י ולא מעגלי. יְפטִּ לִּ  סביב השמש במסלול אֶּ

קפלר אחראי לאחד הספרים הראשונים והחשובים ביותר במדע המודרני, שנקרא "אסטרונומיה 

חדשה". נוסף על אנשי מיסטיקה ומדענים זרמו לחצרו של רודולף השני גם אמנים רבים ממוצאים 

. בחצרו פעלה תזמורת של שישים נגנים. עם האמנים שהגיעו לחצרו בתקופה זו ניתן למנות את שונים

ן.  הפסל ַאְדריַאן דה ורי והצייר ַהְנס ַמאכֶּ
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 היה המצב הוותיקות בערים. יחסית קצר בתהליך חירויות יותר קיבלו חדשות ערים של תושבים   .א

 שכללו בעיר השולטות באליטות להיאבק צריכים התושבים היו אלה בערים. סובךמ יותר קצת

 מאבקיםדרכי מאבק:  .שלהם הזכויות קבלת את אלימה בצורה מנעו אחת ולא, ונסיכים בישופים

 ערים היו אולם,  -31 ה המאה עד באירופה התקיימו בעיר הוותיקות מהאליטות חירויות להשגת אלה

 אויבים מול מעמדן את לבסס כדי העיר תושבי של תמיכתם בהשגת הצורך את הבינו האליטות שבהן

 .מבחוץ
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 בכך, אחרות לקהילות כלומר, בעיר שפעלו אחרות לקואופראציות דומה הייתה היהודית הקהילה   .ב

. העיר אדוני – בעיר השולטות מהאליטות ודתית פוליטית אוטונומיה להשיג שאפה היא שגם

 היהודים שבו מצב נוצר. בערים שהוקמו לקהילות היהודית הקהילה בין סודיי שוני גם היה, אולם

 הנסיכים – המסורתית האליטה של שלטונה בהמשך, הכללית לאוכלוסייה בניגוד, מעוניינים היו

 היתר זכויות יבוטלו לכתם שעם חששו היהודים. פריבילגיות להם העניקה שזו מפני, והכנסייה

 .שקיבלו

  : 13שאלה 

. הביניים ימי של מהערים נפרד בלתי חלק היו והם הנוצריות הערים בתוך מיעוט היו היהודים   .א

, לאלימות וחשופים נרדפים לעתים היו כך ומשום דתי גם אלא תרבותי מיעוט רק לא היו היהודים

 טוב, מיוחד משפטי מעמד קיבלו היהודיםיתרון: . השולטות מהאליטות ולא מהאוכלוסייה בעיקר

 היו: חיסרון. העיר תושבי שאר של לזה דומה ואפילו באירופה האיכרים של ממעמדם יותר

 באזורים חיו היהודים. זכויותיהם נשללו ואף רכושם הוחרם, לרעה הופלו היהודים שבהם מקרים

 פי על נקבעו המגורים. והדתיים הכלכליים, התרבותיים מהמרכזים רחוקים שהיו, בעיר נפרדים

 .בעיר השליטות האליטות ידי על ליהודים שניתנו יתר זכויות – פריבילגיות

 של סדרה ולאחר, פראג יהודי של המיידי גירושם על העיר מועצת החליטה 3013 נתבש: שלילי   .ב

 כשגם לפולין גורשו מהיהודים רבים. הצו את הראשון פרדיננד המלך 3013 בשנת אישר פוגרומים

פשר הראשון פרדיננד. ודש וממעשי מפוגרומים סובלים הם הגירוש כדי תוך  למשפחות אִּ

 בעיר הישארותן את לקנות שהצליחו כאלה אף והיו, עזיבתן לפני רכושן את למכור המבוססות

ַיאן לשלטון עלה כאשר השתפר פראג יהודי של מצבםחיובי:  .כסף תמורת ילִּ ימִּ סִּ  שהשיב השני ַמקְּ

 בכך. העצמאי מעמדה את הודיתהי לקהילה והשיב,  3001 בשנת שלהם היתר זכויות את ליהודים

 הייתה הדבר משמעות. בפראג העירונית לָרשות ולא, בראשו עמד שהוא למנגנון אותם הכפיף

 .הגירוש פקודות כל את סופית ביטל אף הוא. עירוניים מסים מתשלום פטורים שהיהודים
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