
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 קטעי מקור –פרק ראשון 

 
 1שאלה 

 
 למען נאבקו האחרים אירופה עמי בעוד: היהודי העם של ופיזורו הציונית לתנועה טריטוריה היעדר .א

, מאנים'העות נגד אדמתם על נאבקו היוונים( שלהם אדמתם על עצמאית ומדינה עצמית הגדרה השגת

 טריטוריה להשיג הציונית התנועה נאבקה'), וכו מאדמתם הונגרים-האוסטרו לסילוק נאבקו הרומנים

 הגבולות יהיו בדיוק ומה טריטוריה אותה תהיה היכן היה ברור לא כשכלל, אירופה לגבולות מחוץ

 נטולי, העולם בכל מפוזרים היו היהודים. ברור היה ישראל ארץ באדמת לזכות העז הרצון רק – שלה

 של מצבם היה לא זה. משלהם ומדינה באדמה לזכות לאומיות שאיפות בעלי אך משותפת אדמה

 אחידות חוסר: שני קשיים יחודים נוספים .אדמתם על מדינית עצמאות שתבעו האחרים העמים

 לרעיונות בהתנגדות נתקלה הציונית התנועה: ליהודים הרצוי לפתרון בנוגע היהודי העם בתוך

 נתקלו לא אחרות לאומיות תנועות בעוד, היהודי העם בתוך שונות קבוצות מצד שהעלתה הלאומיים

 ימות הגיעו לא עוד כל יהודית מדינה להקמת התנגדו חרדים-הדתיים היהודים, למשל. כזו בהתנגדות

 ולכן האמנציפציה בכישלון הודאה בציונות בהכרה ראו אירופה במערב מתבוללים יהודים; המשיח

 לארצות הגירה בכלל היה לבעיות הרצוי הפתרון שבעיניהם רבים יהודים היו וכן; זו בתנועה תמכו לא

. חיו שבקרבם בעמים מוחלטת היטמעות או) ישראל לארץ ולא( הברית ארצות כמו אטרקטיביות

 והדבר, אלו מעטים לא יהודים מבין לשורותיה תומכים לגייס מאוד התקשתה הציונית התנועה

 הגירה של תופעות עם להתמודד צריכות היו לא אחרות לאומיות תנועות. התפתחותה על הקשה

 והיטמעותם עמן בני התבוללות של הבעיה בפניהן ניצבה לא כן וכמו, אחרים למקומות מארצן ובריחה

 . זרים עמים בקרב

 חורף תשע"ג  בהיסטוריה א' פתרון בחינת הבגרות 

 022115סמל שאלון 

 'ירון אברמוביץנכתב על ידי הפתרון 

 החינוך אנקורי רשתמצוות מורי 

adva_d
חותמת



                                                                           

 

  

 הלאומיות התנועות מנהיגי: היסטוריים לאומים בגיבורים ושימוש הרחוק לעבר רומנטית זיקה .ב

 ככלי המשותף ההיסטורי בעבר שימוש עשו, הציונות מנהיגי גם זה ובכלל, באירופה שפעלו השונות

 היסטורית כתקופה הוצג המשותף העבר. משותפת גאווה תחושת ופיתוח לאומי גיבוש ליצירת

 הן: משכילה מנהיגות – הנהגה דפוסיממנהיגיה;  דוגמה ולקחת לחידושה לשאוף שיש מפוארת

 דעות והוגי משוררים, סופרים: אינטלקטואלים מנהיגים בלטו אחרות לאומיות בתנועות והן בציונות

 וייצמן, הרצל כמו משכילים ידי על הונהגה, למשל, הציונית התנועה. רבים אנשים על שהשפיעו

 חזון הצבת, מדינית פעילות, מאמרים פרסום באמצעות רעיונותיהם את לקדם שהיטיבו, ואחרים

 .למימושו הדרך ותכנון

 
 2שאלה 

 הלאומיות: למיניהן לאומיות תנועות של והצלחותיהן באירופה הלאומית התסיסה פעתהש .א

 דוגמה שימשה) והפולנית היוונית, הגרמנית, האיטלקית: לאומיות תנועות ארבע ובעיקר( האירופית

 שימשה, 1832 בשנת מטרותיה את שהגשימה, היוונית השחרור תנועת. ציוניים דעות להוגי ומקור

 האימפריה מן חלק שהייתה, יוון תושבי התקוממו 19-ה המאה של העשרים בשנות. לחיקוי מודל

 אימצו לאומית לעצמאות במלחמתם. ממושך מאבק לאחר והשתחררו כובשיהם נגד, מאנית'העות

, העתיקה היוונית האימפריה את מחדש להקים שאפו הם. עתיקים לאומיים דימויים היוונים

 המאבק של אופיו. בהיקפה מוגבלת כי אם, תרבותית בתחייה מלּווה היה לעצמאות ומאבקם

. הציוניים הדעות להוגי לחיקוי מודל שימשו, ההיסטורי לָעָבר הפנייה ובעיקר, ביוון לאומית לעצמאות

 פעיל חלק שלקחו יהודים היו ואף, פולין יהודי על ישירות השפיעה הפולנית השחרור תנועת

 מהם שנלקחו הטריטוריות כל את מחדש לאחד שאפו הפולנים. הפולניות הלאומיות בהתקוממויות

 מצד: אירופה יהודי על כפולה השפעה הייתה הפולני הלאומית ההתקוממות לכישלון. השנים במרוצת

 של במיוחד( הפולנית הלאומית התנועה מנהיגי של הרעיונות את בהתלהבות קיבלו היהודים אחד

 של שאיפתם את הכישלון דיכא שני ומצד'), מיְצקֶיביץ אדם והמשורר ֶלֶלֶוול יואכים ההיסטוריון

 הלאומיות מרעיון עמוקות הושפעו יהודים אישים של קבוצה. לאומית תנועה לכונן היהודים

 .19-ה המאה של באירופה שפשט המודרנית

 



                                                                           

 

 התרחשה), 1789( הצרפתית המהפכה פרוץ עד 18-ה המאה מאמצע השפעת רעיונות תנועת ההשכלה: .ב

" האורות עידן" בשם נודעה זו פריחה. ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִליים רעיונות של פריחה, בבריטניה ובעיקר, בצרפת

 זוהי. התקופה בני הדעות והוגי הסופרים של חוכמתם אור הוא מדובר שבו האור"). אֹור" מהמילה(

התנועה תבעה מאדם להעז ולהשתמש בשכלו  :מרכזיים מאפיינים שלושה לה שהיו ההשכלה תנועת

 ביקורתי, ַסְפָקִני אופי בעלת הייתה ההשכלה תנועת לִקדמה, ובכך לשנות את המציאות.כדי להוביל 

התנועה הניחה שלכל בני האדם זכויות טבעיות שוות (לחיים, לחירות הנוצרית;  הדת כלפי עוֵין ואפילו

 ןעליו ערך האדם בני בין השוויון בעקרון ראו המשכילים ולקניין) שאינן תלויות בחסדי השלטון.

על השליט להיטיב  –שינוי בתפיסת תפקיד השליט שעבוד;  של צורה מכל האדם שחרור למען ולחמו

 בחיי הדת של בחשיבותה הירידה העם עצמו. –עם העם. כמו כן השתנה מקור סמכותו של השליט 

 והגדרה שייכות רגש של חלופיים מקורות אחר ולחיפוש זהות למשבר הביאה האדם של יום-היום

 כיבושי עמם שהביאו רעיונות אותם :כיבושי נפוליאון .ומגדיר מאחד כרגש נתפסה הלאומיות. עצמית

מצד אחד בהפצת רעיונות המהפכה, ומצד שני בכיבוש  מדובר. לכיבושו ההתנגדות את יצרו נפוליאון

 החלה כך. נפוליאון של הכיבוש את מעליהם להסיר ניסו אירופה עמיובדיכוי המובילים למאבק עממי. 

 גדלה בערים העובדים כמותהמפכה התעשייתית:  .עממיות לאומיות התקוממויות של שורה

 ובצידה אבטלה נוצרה, בערים החיים רמת ירדה מכך וכתוצאה, התעשייה של מזו רבה במהירות

 שעברו חילון ותהליכי הכנסייה של כוחה ירידת לצד, הגדולה העיר של הניכור תחושת. חריפה מצוקה

מגמות החילון הלכו והתרחבו, ופחתו . חדשות זהויות לחפש לאנשים גרמו, האירופית החברה על

השפעתה ומקומה של הכנסייה כמכוונת הבלעדית של חיי הפרט והחברה. המעבר לעיר הגביר את 

תחושת הניתוק והניכור בסביבה החדשה. בעקבות מעבר זה התפתחה כמיהה להשתייכות למסגרות 

תהליכי המודרניזציה סייעו להפצת הרעיונות הלאומיים המודרניים  ותחושת ביטחון.שיעניקו זהות 

וטיפוח התרבות הלאומית לגווניה השונים בקרב שכבות אוכלוסיה רחבות. נצפו שינויים עצומים 

בתחומים הבאים: חינוך להמונים, עלייה באחוז יודעי קרוא וכתוב, עיתונות, ספרות, תקשורת 

זו אנו עדים לעליית דור חדש של מנהיגים שמקור כוחם, השקפת עולמם ודפוסי  ותחבורה. בתקופה

 .19-פעילותם התאימו למציאות החדשה שנוצרה במהלך המאה ה

 

 



                                                                           

 

 פרק שני

 3שאלה 

 במושבות רוטשילד תמך תחילה – הקיימות במושבות תמיכה :למושבות רוטשילד הברון של התרומה .א

 חקלאית להדרכה, לארגון, קרקע לחלוקת דאג הוא. גלויה תלפעילו עבר כך ואחר, כסף סכומי בעזרת

 מיליון 1.6 של אדיר סכום במושבות רוטשילד הברון השקיע הכל בסך( חודשית כספית ולתמיכה

 ישראל ארץ חלקי בכל דונמים אלפי מאות רכש רוטשילד הברון – קרקעות ; רכישת)שטרלינג לירות

 כגון חדשות מושבות רוטשילד הקים שרכש האדמות על – חדשות מושבות ; הקמת)דונם אלף 300-כ(

, הברון מטעם פקיד הופקד המושבה על. מלא וציוד בית, קרקע קיבל מתיישב כל. טוביה ובאר מטולה

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

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

 הציוני בקונגרס :הארצישראלי המשרד .המעלה ביסוד לבשמים ומפעל פינה בראש למשי מפעל, לציון

 לנשיא וולפסון דוד נבחר, הרצל של מותו לאחר הראשון, 1905-ב בבאזל שהתקיים השביעי

 מצד דגל הציונות של זה פלג: הסינתטית הציונות את הוביל וולפסון. העולמית הציונית ההסתדרות

 שראו כפי, הארץ ובבניית בהתיישבות שני ומצד, הרצל שפעל כפי, המדינית בפעילות בתמיכה אחד

, 1908-ב שנערך, השמיני בקונגרס הוקם הנשיא של החדשה למדיניות כביטוי. המעשיים הציונים זאת

 למאיץ הפך רופין של בראשותו המשרד. רופין ארתור ר"ד בהנהלת, ביפו" הארצישראלי המשרד"

 בהקמת, קרקעות ברכישת, המושבות בחיזוק עסק המשרד. בארץ ההתיישבותית הפעילות של העיקרי

 בנושא בטיפול, חקלאית לעבודה עבריים פועלים ולהדרכת להכשרה שישמשו, הלאומיות החוות

 .עבודה מקומות ובמציאת העלייה

 עם יהודה-בן אליעזר לארץ עלה 1881-ב: יהודה-בן אליעזר ידי על וביסוסה העברית השפה תחיית .ב

. כמורה ועבד) לילדים עיתון ובהם( בעברית עיתונים לאור הוציא יהודה-בן. בירושלים והתיישב, אשתו

 ולהכשירה להרחיבה, בדיבור העברית הלשון את להחיות למטרה להם ששמו ארגונים ייסד בארץ

 וכיהן) 1889" (העברית הלשון ועד" את הקים עמיתיו עם יחד. ובכתב פה-בעל יום-היום בחיי לשימוש

, מברשת, משטרה, חייל, גלידה, בובה ובהן( מלים 300-כ חידש יהודה-בן. מותו יום עד כנשיאו

 ). הגירה, התעניינות, רשמי, רציני, גננת, מסעדה, הצהרה, אופניים

 



                                                                           

 

 

 ושתהיה, בלבד בעברית שימוש תוך שילמדוה, הארץ ילדי של האם שפת תהיה שהעברית דרש הוא

-בן של בביתו. הגבוהים הספר בתי ועד הילדים גני למן, החינוך מוסדות בכל הבלעדית ההוראה לשון

 היה) י"אב בן לאיתמר שמו את שינה יותר שמאוחר( ציון-בן, הבכור ובנו, בלבד עברית דיברו יהודה

 .הראשון העברי הילד

 

 4שאלה 

 גרמה, 1915 בשנת, סּוֶאץ תעלת באזור הטורקיות ההתקפות : כישלוןהשלטון העות'מאנימטרות    .א

 מאל'היישוב; ג על האימים משטר את להגביר, ישראל בארץ הטורקי הצבא מפקד, פחה מאל'לג

 את בציונות ראו, האזרחי המושל – דין-אַ  וַּבַהא, יפו מפקד – ַּבצרי-אל ֵּביי ַחַסן, ועוזריו פחה

" פתרון"ל בדומה( היהודי היישוב חיסול היה בעיניהם הפתרון. מאנית'העות האימפריה אויבת

 נגד אלא, היהודים נגד דבר לו אין כי ופעם פעם בכל הדגיש פחה מאל'ג"). הארמנית בעיה"ה

 המלחמה בתחילת מיד: הָקִּפיטּוַלְציוֹת ביטול פעולות שנקט השלטון העות'מאני:.  הציונות

 וצרפת בריטניה, רוסיה עם שלו המדיניים ההסכמים כל לפיה הודעה העותומאני הממשל פרסם

: חמורה הייתה זו הודעה של המשמעות, ישראל-בארץ היהודי היישוב מבחינת. ומבוטלים בטלים

 הפסיק כך. זרים לנתינים שניתנו מיוחדות זכויות – הָקִּפיטּוַלְציֹות את ביטל מאני'העות המשטר

 היהודים. הטורקים של לגזירותיהם נתון והיה האירופי החוק ידי על מוגן להיות היהודי היישוב

 חובת; בבעיותיהם שיטפל כדי שלהם המוצא מדינת של לקונסול לפנות יכלו לא כבר

 את לעזוב נאלצו, סירבו ואם, מאנית'העות הנתינות את לקבל חויבו היישוב אנשי: ְמנּות'הִהְתַעְת 

 חלק; מעורבת הייתה היישוב תגובת. לצבא גיוס היה פירושה ַמאנית'העוְת  הנתינות קבלת. הארץ

 11,000-כ) מצרים( לאלכסנדריה הגיעו 1915 בסוף. לצבא גיוס על הארץ מן הגירוש את העדיף

 הצבאי מהשירות לחמוק כדי הכול עשו אך מאנית'העות הנתינות את קיבלו חלקם. היישוב מבני

 תנצח טורקיה כי אמונה מתוך הטורקי לצבא להתגייס שביקשו היו). שוחד, מיוחד תשלום ידי על(

 . היהודי היישוב טובת את ישרת הדבר וכי במלחמה

 



                                                                           

 

 

 האזרחות את שקיבלו, צבי בן ויצחק גוריון בן דוד כמו, הארץ מן גורשו אך מנו'שהתעת כאלה היו

 רבים. מאנית'העות לאימפריה המתנגד חשאי ציוני לארגון בהשתייכות נחשדו אך מאנית'העות

 שתמכו היישוב מנהיגי נגד כמחאה וזאת – בה להישאר שיכלו אף על – הארץ את עזבו אחרים

 . ְמנּות'בִהְתַעְת 

העדה האשכנזית והעדה הספרדית  התקשו להתמודד עם המצב. לעומתן, אנשי "היישוב החדש"  .ב

הועד החל  ". המשבר הוועד להקלתהקימו את " מאיר דיזינגוףהנהגת ארתור רופין וב, ביפו

בגיוס כספים מכל גורם על מנת ליצור קרן לסיוע. הוא הצליח ליצור קשר עם השגריר האמריקאי 

$ בזהב באוניית מלחמה אמריקאית.  הוועד חילק את  50,000בקושטא הנרי מורגנטאו אשר שלח 

הלוואות    ב.תמיכה במוסדות ובמשפחות המגויסים.  א.הכסף על בסיס הקריטריונים הבאים. 

פתיחת  ד.הלוואות לאנשים על סמך  מתן ערבויות.  ג.ללא ריבית לעידוד המלאכה והמסחר. 

חנויות מזון למכירה במחירי הקרן.   במהלך  המלחמה  הועברו מארצות הברית ליישוב בא"י 

כמיליון $.  אנשי "היישוב החדש" בהנהגת ארתור רופין שלטו  בכספים הללו,  כך הם ביססו את 

אהרון אהרונסון   1915באביב  ניל"י:האשכנזי.  מעמדם בהנהגה  על פני  אנשי "היישוב הישן"  

נואש מן השלטון התורכי, ממשטר האימים של ג'אמל פאשה ומן הברית שבין תורכיה וגרמניה. 

במקום זאת,  הוא  החליט לטפח קשרים עם בריטניה ולעזור לה  בכיבוש  הארץ.  הוא הקים רשת 

במושבות זיכרון יעקב ועתלית,  שהתבססה על אגודת ה"גדעונים". חבריה היו: אהרון  ריגול

אהרונסון, אחיו אלכסנדר אהרונסון, אחותו שרה אהרונסון,  אבשלום פיינברג, נעמן בלקינד 

, "נצח ישראל לא ישקר". הם יצאו ניל"י"ויוסף לישנסקי. קבוצת הריגול קיבלה את השם "

של האימפריה העות'מאנית ספורים, וכי בריטניה   תתפוס את מקומה  מנקודת הנחה כי ימיה

בא"י  ובמזרח התיכון, ומן הראוי הוא  להתגייס לטובת המאמץ המלחמתי הבריטי. אך  הם היו 

קבוצת מיעוט של כמה עשרות אנשים. לעומתם,  הרוב ביישוב היהודי בא"י,  ה"יישוב הישן", 

"השומר", וראשי מפלגות הפועלים, התנגדו להם.  הם חששו   ה"יישוב החדש",  הציונים,  חברי

מנקמתם  האכזרית של התורכים אשר עלולה הייתה   להמיט שואה על כולם. לנגד עיניהם עמדה 

 שואת העם הארמני כדוגמה נוראה.

 



                                                                           

 

 5שאלה 

. השפה היוונית הפכה לכלי שרת בכל השפה היוונית הפכה לשפה המדוברת בכל העולם ההלניסטי .א

תחום; בשלטון, בכלכלה, במוסדות החינוך. אזרחי הפוליס היו מחויב לדעת יוונית. תושבים אימצו 

שמות יווניים, יצירות ספרותיות מקומיות נכתבו מעתה ביוונית כמו גם הכרת המיתולוגיה היוונית. 

במזרח נחשב המלך  -מעמד המלך ום יומי; חל מן החוקה ועד המסחר היהיוונית שלטה בכל תחום ה

לאל או לבן האל ולכן זכה לכבוד אלים. תפיסה זו הייתה מנוגדת לתפיסה היוונית, שראתה בפוליס 

המשותפת את צורת השלטון הראויה. מי שהושפע מאד מהתפיסה המזרחית היה אלכסנדר מוקדון, 

, ומעמדו של המלך היה כמעט כמו של אל. אשר דרש שיראו בו אל. גישה זו הונחלה גם לדורות הבאים

 .פסליו הוצבו במקומות קדושים, הועלו לכבודו

 לעתים. נרחב מידה בקנה היווניים האלים של פולחנים להופיע החלו ישראל בארץ :דתית השפעה .ב

 – ִדיֹוִניסוס, האלים אבי – ֵזאוס כמו יווניים אלים לבין ישראל בארץ מקומיים אלים בין מיזוג זה היה

-כל אינם הם: המקומיים מהאלים שונים היו היווניים האלים. הַצִיד אלת – ַאְרֵטִמיס ואף, היין אל

 שקיימו מקדשים להופיע החלו מהרה עד. תחתונים ואלים עליונים לאלים חלוקה בהם ויש, יכולים

 כמו: לשונית השפעהַאּפֹולֹו;  היווני לאל מקדש נבנה שם, באשקלון כמו יווניים לאלים פולחן

 השפה להיות והפכה ישראל לארץ גם חדרה היוונית הלשון, היוונים ידי על שנכבשו אחרים במקומות

 מוסדות של ושפתם השלטון אנשי של שפתם זו הייתה כן כמו. המסחר ומתקיים חוזים נחתמים שבה

 למשל, מילים מאות אליה וחדרו היוונית השפה מן הושפעה העברית השפה גם. והתרבות החינוך

 של השני המלחמה במסע .יווניים לשמות שמותיהם את לשנות החלו רבים יהודים. אפיקומן המילה

 אמרו בירושלים השמועות. רומא עם במלחמה להסתבך לא כדי לסגת נאלץ הוא מצרים נגד אנטיוכוס

 משם וגירש לירושלים לחזור כדי המהומות את ניצל יאסון. מהומות בעיר פרצו ומיד מת אנטיוכוס כי

. באוכלוסייה והבינוניות הנמוכות השכבות עם שנמנו, החסידים הובילו המהומות את. מנלאוס את

 . הפוליס של היווניים הסממנים את ולבטל התורה שלטון את להחזיר רצו הם

 

 

 



                                                                           

 

 6שאלה 

 תקנות חדשות "זכר לחורבן"

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

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

ת ילך. כך בעצם התאפשר קיום היהודים בגולה בהיעדר היכולת לכפרה באמצעות הקרבת קורבן בבי

  המקדש.

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

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

 מותרהיו תוקעים בשופר בבית המקדש בראש השנה שחל בשבת. בן זכאי החזיר מנהג זה וקבע כי 

עשרה יעלו -בן זכאי קבע כי בתפילת שמונהברכת הכוהנים: ; לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת

 הכוהנים לברך את העם יחפים, וזאת לזכר האיסור להיכנס בנעליים לבית המקדש. 

 

 7שאלה 

תכנן  להקים  הדרַינוסהקיסר : הקמת עיר אלילית במקום ירושליםסיבה הקשורה לשלטון הרומי:  .א

ושלים החרבה עיר אלילית חדשה. הדרינוס העריץ את התרבות היוונית ורצה ליצור אימפריה ביר

בעלת אופי יווני שהפולחן הדתי בה היה אחיד. תוכניתו של הדרינוס כללה הקמת מקדש ליּוּפיֶטר (אבי 

היסטוריים . מקורות לֵאיְלָיה ַקִּפיטוִֹליָנההאלים הרומאיים) בהר הבית וכן שינוי שמה של ירושלים 

חלוקים ביניהם האם הקמת העיר האלילית הייתה הסיבה או התוצאה של המרד. אולם, היום 

שכתב סמוך לתקופת המרד, ובכתביו נטען ַקְסיּוס ִדיוֹ, מקבלים את הגרסא של ההיסטוריון הרומאי 

 :לכלימצב כסיבה הקשורה לחברה היהודית; כוכבא. -כי תוכניתו של הדרינוס היא הסיבה למרד בר

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

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

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

כוכבא הזדמנות להחזיר לעצמם את אדמותיהם וכן -באימפריה הרומאית. רבים ראו במרד בר

 להילחם במיסים הלא צודקים של האימפריה הרומאית שהוטלו על היהודים.



                                                                           

 

נפילתה של ביתר בידי הרומאים הפכה לאסון לאומי במסורת היהודית. למרות שגם הרומאים ספגו  .ב

 היו חמורות הרבה יותר מתוצאותיו של המרד הגדול שקדם לו:  אבידות רבות תוצאותיו של המרד

חדלו היהודים מלהוות את רובה של האוכלוסייה בארץ ישראל. למרות שאין לנו  מבחינה דמוגרפית

ונמכרו לעבדות באימפריה  מספרים מדויקים הרי שאלפי יהודים נהרגו בקרבות. רבים אחרים נשבו

אדמות רבות, נהרסו יישובים רבים, וכן הוטלו מיסים חדשים הופקעו  מבחינה כלכלית; הרומאית

 וכבדים שהובילו למשבר כלכלי עמוק.

 

 פרק רביעי 

 8שאלה 

 אחד גם היה כך. דתית אוטונומיה בממלכה ליהודים העניקו המוסלמיים השלטונות: הגולה ראש .א

, זה תפקיד נושא. הגולה ראש – בבגדאד היה מושבו שמקום היהודי בעולם החשובים התפקידים

 מינוי כמו סמכויות לו היו. ליפות'הח בכל היהודים בראש עמד", בבל יהודי של המנהיג" גם שּכּונה

 לא הוא. ענישה באמצעות החלטותיו את לאכוף סמכויות ואף היהודית בקהילה מסים גביית, דיינים

 המילה את בפסיקתו וראו שונים בנושאים בו התייעצו שונים דיינים אך, רשמי באופן שופט היה

 המוסלמי השלטון של מצדו הן, התשיעית עד השביעית במאה במיוחד, גדול לכבוד זכה הוא. האחרונה

 זו משרה לנושא, בכלל. מלכים כבוד לו שחלקו היהודים של מצדם והן, היהודים מנהיג את בו שראה

. מוזהב אפיריון גבי על נישא כשהוא שלבש הפאר בבגדי ביטוי לידי שבאו מלכותיים סממנים היו

. בבגדאד ששכנו הישיבות שתי ידי על שנבחר, הגולה ראש של במינוי התערב לא המוסלמי השלטון

 ראש של סמכויותיו מפורטות שבו רשמי במכתב המינוי את אישר, החוקרים סבורים כך, ליף'הח

 על להשפיע שביקשו, ליפות'בח הקהילות עשירי בין קשה מחלוקת פרצה העשירית במאה. הגולה

 בשנת זכאי בן של להדחתו. הביאה זו מחלוקת. זכאי בן דוד הגולה ראש לבין, בגדאד יהודי הנהגת

940. 

 

 



                                                                           

 

שנגבו במרוכז עבור השלטון , סמכות זו כללה לגבות מסים -סמכות לגבות מסים : אמצעי אכיפה         .ב

. הכוונה לבתי דין יהודיים - סמכות להקמת בית דין; שנגבו עבור הקהילה וצרכיה, הנוצרי ומסים

  .מחייב בעייני השלטון הנוצרי) חוקי( להכרעותיהם ולהחלטותיהם של בתי דין אלה היה תוקף משפטי

 

 9שאלה 

הערים החדשות שהוקמו במהלך כיבושי המוסלמים התחילו את דרכן כמחנות צבא, ועד מהרה  .א

התפתחו למרכזים של תרבות ומסחר. האוכלוסייה בערי הממלכה המוסלמית מנתה לעתים מאות 

אלפי בני אדם, ויש מעריכים שאף יותר מכך. הסיבה לכך הייתה שיורשיו של מוחמד ראו חשיבות 

רבה בתהליך הִעיּור וסברו כי העיר היא המפתח להתפשטותה ולהפצתה של הדת והתרבות 

ייתה דוגמה לעיר שתוכננה בקפידה על ידי המוסלמים, כאשר כל חלק בעיר המוסלמית. בגדאד ה

  הוקצה לקבוצה מסוימת באוכלוסייה: אנשי צבא, אצולה וקבוצות שונות של שבטים.

, ספר בתי הוקמו בעיר: ספר המוסלמי: בתי העולם של התרבותי מרכזו בגדאד של להיותה ביטויים         .ב

 ומספר המורה של אישיותו של יוצא פועל היה הספר בית של גודלו. המורה של בביתו כלל בדרך

 לשון לימודי גם. מסוימת סוגיה סביב דיון באמצעות התבצע הלימוד. לאסוף שהצליח התלמידים

 הביטויים אחד: לימוד כמקומות בעיר שונים אתריםהמורה;  של בביתו כלל בדרך נערכו) ִפילֹולֹוְגָיה(

 הפכו כך. הספר לבתי נוסף לימוד מקומות של ריבוי היה בגדאד שחוותה התרבותית לפריחה

 פילוסופיים דיונים עורכים היו אנשים. והמשפט ההלכה, התיאולוגיה ללימודי למרכזים המסגדים

 כמו. לדיונים במה שימשה השנייה והקומה, קומות שתי אלו בחנויות היו לעתים – ספרים של בחנויות

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

 .ובשוק בגנים
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 על השפיעה הֻמְעַתִזַלה תנועת. מהם הושפעו ואף בעיר והתרבות הרוח חיי על השפיעו בבגדאד היהודים .א

 מהכתבים הושפעו וכן הערבית בשפה וקראו כתבו רבים יהודים. ג"רס ובראשם העיר מיהודי רבים

 היו, היהודים כמו, השיעים גם. בעיר השיעי הזרם עם טובים ביחסים היו בבגדאד היהודים .המוסלמים

 שתי בין הזדהות של לסוג הוביל השיעי למיעוט הסוני הרוב בין הסכסוכים. בעיר מיעוט קבוצת

' ַּכְרח-ַאל מרובע לשיעים חברו הם כי בהאשימם היהודים את בעיר הסוני הרוב רדף פעם ולא, הקהילות

 משקט היהודים נהנו, שיעית -פרו שהייתה הֻּבַויהית השושלת לשלטון עלתה כאשר,  945 בשנת. בעיר

 מהלוך גם נבעה ולהפך השיעים עם היהודים של ההזדהות. השושלת ירידת עם הסתיים הוא אך, יחסי

 זה היה היהודים אצל – שלה המשיח של המחודשת להופעתו ציפתה קבוצה כל כאשר, משיחי רוח

 .שנעלם מוחמד של מתלמידיו אחד זה היה השיעים ואצל דוד בן משיח

 כאשר התרחש ביותר המפורסמים הפולמוסים אחד. היהודי בעולם רבים בפולמוסים חלק נטל ג"רס     .ב

 בעיבור צורך אין וכי ראשון ביום ייקבע הפסח חג של הראשון היום כי קבע ישראל בארץ היהודי המרכז

 שיומו כדי השנה את לעֵּבר ודרש ראשון ביום הפסח חג את שיחגגו לכך בתוקף התנגד ג"רס. השנה

 המרכז בין שהתחוללה יותר עמוקה מחלוקת חשף זה פולמוס. שלישי ביום ייקבע הפסח חג של הראשון

 לו כי טען ישראל בארץ המרכז. ג"רס ייצג שאותו בבבל היהודי המרכז לבין ישראל בארץ היהודי

 בארץ היהודים המנהיגים, השנה את לעֵּבר אם וכן ישראל מועדי קיום תאריך את לקבוע הסמכות

 של סמכותן שזוהי מנגד טען ג"רס. בארץ היישוב של בעצמאותו הכרה של סוג זו בסמכות ראו ישראל

 נוסח אחת כל הוציאו ואף בעמדותיהן התבצרו, הפולמוס את החריפו הקהילות שתי. בבבל הישיבות

 ההנהגה של לצידה היהודיות הקהילות רוב נטו הפולמוס של בסופו. הפסח חג נחוג שבו לתאריך משלה

 .העליונה על ידו כאשר יצא ג"ורס בבבל
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 אחד גם היה כך. דתית אוטונומיה בממלכה ליהודים העניקו המוסלמיים השלטונות: הגולה ראש .א

 שּכּונה, זה תפקיד נושא. הגולה ראש – בבגדאד היה מושבו שמקום היהודי בעולם החשובים התפקידים

, דיינים מינוי כמו סמכויות לו היו. ליפות'הח בכל היהודים בראש עמד", בבל יהודי של המנהיג" גם

 שופט היה לא הוא. ענישה באמצעות החלטותיו את לאכוף סמכויות ואף היהודית בקהילה מסים גביית

 הוא. האחרונה המילה את בפסיקתו וראו שונים בנושאים בו התייעצו שונים דיינים אך, רשמי באופן

 את בו שראה המוסלמי השלטון של מצדו הן, התשיעית עד השביעית במאה במיוחד, גדול לכבוד זכה

 סממנים היו זו משרה לנושא, בכלל. מלכים כבוד לו שחלקו היהודים של מצדם והן, היהודים מנהיג

 המוסלמי השלטון. מוזהב אפיריון גבי על נישא כשהוא שלבש הפאר בבגדי ביטוי לידי שבאו מלכותיים

 סבורים כך, ליף'הח. בבגדאד ששכנו הישיבות שתי ידי על שנבחר, הגולה ראש של במינוי התערב לא

 העשירית במאה. הגולה ראש של סמכויותיו מפורטות שבו רשמי במכתב המינוי את אישר, החוקרים

 ראש לבין, בגדאד יהודי הנהגת על להשפיע שביקשו, ליפות'בח הקהילות עשירי בין קשה מחלוקת פרצה

 .940 בשנת זכאי בן של להדחתו. הביאה זו מחלוקת. זכאי בן דוד הגולה

שנגבו במרוכז עבור השלטון , סמכות זו כללה לגבות מסים -סמכות לגבות מסים : אמצעי אכיפה      .ב

. הכוונה לבתי דין יהודיים - סמכות להקמת בית דין; וצרכיהשנגבו עבור הקהילה , הנוצרי ומסים

  .מחייב בעייני השלטון הנוצרי) חוקי( להכרעותיהם ולהחלטותיהם של בתי דין אלה היה תוקף משפטי

 

 12שאלה 

 לקבוע החלו רבים סוחרים. שבטים של לפלישות חשופה אירופה הייתה עוד העשירית במאה :מבצרים .א

 לחייו ביטחון העניקו המבצרים חומות. מקומיים שליטים שהקימו מבצרים בקרבת מושבם מקום את

 של והאדון ביטחון קיבל הסוחר: ממנו הרוויחו הצדדים שכל סידור זה היה. ולרכושו הסוחר של

 והתפתחה שהלכה לעיר דוגמה היא' ברוז העיר. שסיפק להגנה בתמורה מסים לגבות יכול היה המבצר

 כמה על העיר של מיקומה. משודדים הגנה לספק כדי התשיעית במאה כמבצר הוקמה' ברוז. ממבצר

. אותה לפקוד החלו רבים וסוחרים, מסחר ירידי בעיר שנערכו לכך הביאו מקומיים מסחר נתיבי

 להתפתח החלו מהרה שעד, אכסניות של בנייתן את הצריכה העיר את שפקדה הסוחרים אוכלוסיית



                                                                           

 

 התפתח וכך, לים' ברוז את שקישרה תעלת נחפרה 12-ה במאה. המבצר לחומות מחוץ חדשות לשכונות

 מסחר דרכי על שישבו באירופה ותיקות ערים: המתפתח המסחריותר;  גדולות לאוניות המסחר שם

 של המואצת ההתפתחות. להתפתח החלו, סחורות להעביר כדי סוחרים נפגשים היו שבהן, ראשיות

 ובהן ונהרות מפרצים לחופי ששכנו הערים אותן של התפתחותן את האיצה העשירית במאה המסחר

 במאה עוד באיטליה החלה ותיקות ערים של זו התפתחות. סחורה פורקים או מעמיסים היו

 ממקצועות ולא ממסחר בעיקר להתפרנס הצליחו ונציה כמו איטלקיות נמל ערי כאשר, התשיעית

 החלו, וגנואה פיזה כמו, איטלקיות מסחר ערי אותן העשירית במאה. כחקלאות יותר מסורתיים

 האדיר המסחר את וניצלו מושבם מקום את בעיר שקבעו עשירים אצילים של לקבוצות בית לשמש

 את לנצל כדי אלה לערים לעבור החלו הכפריים מהאזורים אצולה משפחות גם. ובכסף בסחורות

 .הציעו שהן החדשות האפשרויות

 עד קיימים שהיו מהפתרונות האשראי לנושא יותר יעיל פתרון מציאת הצריך המסחר בהיקף הגידול .ב

 חלפני לפעול החלו העשירית מהמאה וכך, החליפין סחר של מקומו את לתפוס החל בכסף השימוש.אז

, הבנקים. מסוימים קריטריונים פי על לסוחרים הלוואות לתת היה שתפקידם, באיטליה כספים

 היה זה מוסד עם המגע אולם, אשראי מתן של יותר מתקדמת מסגרת היו, יותר מאוחר לפעול שהחלו

 בתי. הלוואה לקבלת שהציבו הנוקשים התנאים בשל, ומעלה הבינוניים המעמדות של חלקם מנת

, העם לעניי כלכלי פתרון סיפקו הם למעשה אולם, הכלכלה בחיי ומנצל שלילי לגורם נחשבו המשכון

 שהתפרצה" השחור המוות" מגפת .גבוהה בריבית הלוואה קיבלו מסוים נכס או רכוש ִמשכון שתמורת

 וכדי, לבנקים הלוואותיהם את להחזיר יכלו לא רבים שבו מצב יצרה 14 -ה המאה באמצע באירופה

 כמו רבים במקומות הבנקים על שליטה עירוניות מועצות קיבלו רגל פשיטת של ממצב להימנע

 .הראשונים העירוניים הבנקים היו אלה. לכספיהם ערובה והיו, ובאיטליה בספרד, בגרמניה
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 בעיר נוחה אווירה נוצרה, השני ורודולף השני מקסימיליאן של שלטונם תחת,  16 -ה המאה במהלך .א

 לעסוק רבים החלו שבה, בפראג היהודית בקהילה תרבותי שגשוג של תקופה זו הייתה. היהודים כלפי

 מושפעים להיות החלו היהודים. מיסטיקה ואפילו פילוסופיה, שירה כמו שונים תרבות בתחומי

 אל אחרות מארצות יהודים של הגירתם בשל וכן, שיצרו המסחר קשרי באמצעות בעיקר מסביבתם

 של המלאכה בית נזכר זה ובהקשר, שונות במלאכות לעסוק היהודים הורשו 16 -ה המאה בסוף. העיר

 .היום עד נשתמרו חלקן אשר, הטקסטיל בתחום מופלאות עבודות שרקמה ֶּפְרְלְשִטיֶקר משפחת

 מרכזיים מדענים עם קשרים ויצרו בפראג שחלה הכללית המדעית מההתעוררות הושפעו גם היהודים

. הלכה בנושא העוסקת ספרות לאור שהוציא עברי דפוס בית לפעול החל בעיר. ֶקּפֶלר יֹוַהֶנס כמו

 הקודש ארון עיצוב למשל, דתית לפעילות הקשורה אמנות של ייחודית יהודית יצירה התפתחה

 .הכנסת בבית והריהוט

המהר"ל יצא נגד הפסיקה ההלכתית שרווחה בתקופתו. הן הפסיקה ההלכתית של הרמ"א (רבי משה  .ב

מחבר "שולחן ערוך"  -איסרליש) שהיה נפוץ אצל יהודי אשכנז והן פסיקת ההלכה של רבי יוסף קארו 

שראל. המהר"ל טען שפסיקות ההלכה פוגעות במעמדם של הרבנים ובמעמד שהיה נפוץ בכל קהילות י

הרבנות בכלל. לטענתו הפסיקה צריכה להיות תוצאה של משא ומתן. לטענתו פסקי ההלכה מונעים 

התדיינות והעמקה בתלמוד כי הם נותנים מראש החלטה סופית וכך נמנעת התעמקות והתעסקות 

 בתלמוד.

 


