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 קטעי מקור -פרק ראשון  

 1שאלה מס' 

 

 מאפיינים הקשורים בין בני אותו הלאום:  -  סעיף א'

 

התגבשה הדרישה לאחד ולייחד את בני הלאום במסגרת מדינה  19-במאה ה: הרצון לעצמאות

 לאומיות תנועות של להתעוררות 19-ה המאה במהלך הביא לעצמאות הרצוןריבונית עצמאית. 

 מדינה" של ברעיון תמכו הלאומיות התנועות. ריבונית מדינה של במסגרת עצמאות לעצמן שדרשו

 . בכרזה יש את המשפט שהיהודים הרוצים את מולדתם; "אחת במדינה הלאום כל"ו" לאום לכל

 

הלאומיות העניקה תחושת שייכות לרבים שאיבדו את שייכותם : תרבותית-תופעה חברתית

 המשטר של התמוטטותו עם, 19-וה 18-וזהותם בעקבות שינויים ותהליכים שהתרחשו במאות ה

שימשה  הלאומיות. ההשכלה רעיונות ועליית פוליטי כגורם הדת דעיכת, החילּון תהליכי, הישן

 ; עבורם מוקד לזהות

 

ההתלכדות הלאומית התגבשה, בדרך כלל, סביב טריטוריה שנקראה מולדת. סביב הפוְֹלְקלוֹר: 

המולדת התגבשו: מסורות, דפוסי פולקלור מגוונים, סיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, 

זיכרונות, הסכמות והסברים לגבי אירועים מעצבים ומכוננים, סמלים, ביטויים של שפה משותפת 

 המופיעים בכרזה הם מגן דוד.  הסמליםרשמית ומדוברת. 

 

, סופרים: אינטלקטואלים מנהיגים בלטו אחרות לאומיות בתנועות והן בציונות  - סעיף ב'

 משכילים ידי על הונהגה, למשל, הציונית התנועה. רבים אנשים על שהשפיעו דעות והוגי משוררים

 הצבת, מדינית פעילות, מאמרים פרסום באמצעות רעיונותיהם את לקדם שהיטיבו, הרצל כמו

 .למימושו הדרך ותכנון חזון

 

  2שאלה מס' 

 

 גורמים לצמיחה המוזכרים בקטע:  – סעיף א'

 היהודים של מצבם לשיפור הביאה האמנציפציה: האמנציפציה בפתרון הספקות הטלת ראשית

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

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

 מהמשכילים רבים. יהודית-הלא האירופית בחברה להשתלב יוכלו והם ליהודים השנאה בעיית

 יהודים. אירופיים אוניברסאליים ברעיונות אותה והחליפו הדתית המסורת את זנחו היהודים

 ניתוק תוך ומערבי מודרני חיים אורח לעצמם וסיגלו היהודי החיים אורח את נטשו רבים

, האירופית בחברה שורשים הכו לא וההשכלה האמנציפציה רעיונות אולם. היהודית מהקהילה

 עוינות עוררה האמנציפציה. בתוכה היהודים של השתלבותם לגבי רבות ושאלות קשיים שהציבה

 חיכוכים. יהודים-ללא יהודים בין חיכוכים ויצרה יהודית-הלא בחברה שונות בקבוצות ושנאה



 

 

 שנקלעו החדש המצב. האנטישמיות של בהתגברותה ביטוי לידי שבאו קשים למתחים הובילו אלה

 יכולתם לגבי שאלה יהודים משכילים קבוצות בקרב העלה האמנציפציה בעקבות היהודים אליו

 . בסביבתם להשתלב היהודים של

 

 הלאומיות: למיניהן לאומיות תנועות של והצלחותיהן באירופה הלאומית התסיסה השפעת

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

 . ציוניים דעות להוגי ומקור דוגמה

 

 בשנות. לחיקוי מודל שימשה, 1832 בשנת מטרותיה את שהגשימה, היוונית השחרור תנועת

 נגד, מאנית'העות האימפריה מן חלק שהייתה, יוון תושבי התקוממו 19-ה המאה של העשרים

 דימויים היוונים אימצו לאומית לעצמאות במלחמתם. ממושך מאבק לאחר והשתחררו כובשיהם

 לעצמאות ומאבקם, העתיקה היוונית האימפריה את מחדש להקים שאפו הם. עתיקים לאומיים

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

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

 

 את החלה" ַקרּבוַֹנארי"ה: בהחלט ניתן לקראות נקודות דמיון בשלב זה כאשר שלב א' - סעיף ב'

 ;רעיון הלאום אתקבוצה קטנה של אינטלקטואלים שמדגישה כ פעילותה

  

גם בשלב זה ניתן לראות נקודות דמיון עם הקמתה את אגודת "איטליה הצעירה"  ;שלב ב'

שגייסה לשורותיה צעירים איטלקיים רבים שהושפעו מרעיונות הליברליזם ושאפו ליצור חברה 

ומדינה ליברליות בשטחי איטליה. ראשי התנועה הבינו שלצורך הצלחת המאבק הלאומי הם 

מבני  כוונתם של הפעילים הייתה לשכנע מספר רב ככל האפשרחייבים לגייס את ההמונים לצידם. 

 הותם הלאומית היא המוקד החשוב ביותר של חייהם והמפתח לחיים בעליהקבוצה בכך, שז
 ; משמעות וביטחון

 

': גם שלב זה ניתן לראות נקודות דמיון כאשר התנועה הלאומית האיטלקית משיגה אחיזה שלב ג

כוח המוניות. משבר שלטוני,  באזורים שונים כמו פלארמו ומצליחה לגייס אלפי בני אדם להפגנות

(מהפכות "אביב העמים") היוותה זרז  1848-9למשל במרכז אירופה בשנים כפי שקרה 

 להתקוממויות בערי איטליה השונות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2פרק 

 3שאלה מס' 

 בסוף: הפוגרומים :הראשונה העולם למלחמת עד ישראל לארץ לעלייה הגורמים -סעיף א' 

 1881 בשנת שהיו" בנגב סופות"ה. מפרעות רוסיה יהודי סבלו 20-ה המאה ובתחילת 19-ה המאה

 היה האלה הפתרונות אחד. אחרים פתרונות לחפש אותם ועוררו היהודים של מצבם את החמירו

 הקהל בדעת לזעזוע גרם, בקישיֵנב 1903-ב שהתרחש, נוסף פרעות גל. ישראל לארץ עלייה

 הברית לארצות להגר החליטו רבים. ומתוסכלים המומים רוסיה יהודי את והותיר העולמית

 ישראל;  לארץ עלו טיםומע

 

 מאדישותם והתאכזבו ביהודים הפרעות מגלי נדהמו היהודים המשכילים: הלאומית ההתעוררות

 צצו שונים במקומות וכך, היהודים להגנת הפורעים כנגד יצאו שלא הרוסים המשכילים של

 הפכה וכך, הזרמים מכל לאומית הכרה בעלי יהודים כללו אלה אגודות". ציון חובבי" של אגודות

 הלאומיות רעיון היה חבריה לכל המשותף שהמכנה, יהודית לאומית לתנועה" ציון חיבת" תנועת

 אגודת הייתה" ציון חובבי" של המפורסמות האגודות אחת. ישראל לארץ והשיבה היהודית

 ; ו"ביל

 

 1905 בשנת. רוסיה ברחבי סוציאליסטיות לאגודות השתייכו רבים יהודים: 1905 מהפכת כישלון

 האפליה שבו תקוות של קצרה תקופה ולאחר, שנכשלה סוציאליסטית מהפכה התחוללה

 הפועל של ברעיון להאמין רבים יהודים הביא המהפכה כישלון. ברוסיה לשרור והאנטישמיות

 יהודי;  לאומי סוציאליסט – היהודי

 

 הציונית צוואתו את לממש רצון של גל עורר ומותו, 1904 ביולי נפטר הרצל: הרצל של מותו

 יישוב להקמת אחרות תוכניות או/ו באזל תוכנית כנגד למחאה נוסף וזאת, ישראל לארץ ולעלות

השלטון העות'מאני העיון; היעדר כל ידע בעבודה חקלאית;  -קשיים  .ישראל בארץ שלא יהודי

   קשיי התאקלמות שקשורים לנאים הפזיים של ארץ ישראל.

 

ייה הראשונה הקימו את המושבות החקלאיות הראשונות בארץ. בני העלהמושבה:   - סעיף ב'

המושבות לא הצליחו במיוחד מבחינה כלכלית, אולם הן הניחו את הבסיס להתיישבות לאומית 

חקלאית בארץ ישראל. הצלחתן העיקרית הייתה הפיכתן לסמל לאומי בעיני יהודי התפוצות. 

ים פרטיים, ועם הזמן הפכו רובן ליישובים החלו כיישובים כפריים המבוססים על משקהמושבות 

מושבות שבהן התגוררו מאות נפשות. בהמשך הוקמו מושבות  7הוקמו בארץ  1884עד עירוניים. 

 ;ישראל-נוספת באזורים שונים בארץ

 

 

 

 

 



 

 

 אום אדמת על להתיישב, רופין של בהצעתו, פועלים עצמם על קיבלו 1909-בהקטנה:  הקבוצה

 דגניה חברי"). הקבוצות אם" גם שמכונה( דגניה למקום קראה הקבוצה. אדמתה את ולעבוד וני'ג

 חיצוני פיקוח וללא, ובעבודה בחינוך, ברווחים מלאה שותפות תוך" גדולה אחת כמשפחה" חיו

 מפועל המעבר הוא הקטנה הקבוצה של בהתיישבות החידוש). עבודה מנהל של פיקוח לא אף( כלל

 קבע;  של להתיישבות) רה'בסג כמו( נודד

 

 בימי התרחש ישראל בארץ היהודי היישוב בתולדות חשוב דרך ציוןעברית:  עיר – אביב תל העיר

 5,000-כ ביפו היו 1905 בשנת. ליפו צמוד חדש עירוני יהודי יישוב התפתח כאשר, השנייה העלייה

 להתמודד נאלצו העיר של שתושביה קשות בעיות היו הדירות ויוקר הקשים הדיור תנאי. יהודים

 מצאה לא ליפו יהודים של הנהירה – ביפו והערבים היהודים בין היחסים הייתה נוספת בעיה. עמן

 כך. בעיר לערבים היהודים בין היחסים להידרדרות הביא והדבר, הערבים התושבים בעיני חן

 בשם אגודה וייסדו, חופשיים מקצועות ובעלי אקדמאים, סוחרים, מלאכה בעלי 60-כ התאגדו

 שתוקם חדשה עברית לעיר בסיס שתהיה, חדשה שכונה להקים רצתה האגודה". בית אחוזת"

 ולדאוג, יפים רחובות עם, מסודרת בצורה בתים 60 לבנות החליטו הם. יפו לחומות מחוץ

 כמו, מודרני ותכנון בסיס עם יישוב להקים היה הרצון. מים וצינורות ביוב תעלות כמו לתשתיות

. בתים 139 אביב בתל היו 1914 שנת ועד, הראשונים הבתים את לבנות החלו 1909 בקיץ. באירופה

 המשרד". פלשתינה-אנגלו" בנק מימון בסיוע, האגודה חברי של בתיהם רוב נבנו שנתיים תוך

 בראשותו, החדש העירוני היישוב. נוספות שכונות הקמת לצורך הקרקעות את רכש הארצישראלי

 . היהודי היישוב של למרכזו הפך, דיזינגוף מאיר של

 

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

, לארגון, קרקע לחלוקת דאג הוא. גלויה לפעילות עבר כך ואחר, כסף סכומי בעזרת במושבות

 סכום במושבות רוטשילד הברון השקיע הכל בסך( חודשית כספית ולתמיכה חקלאית להדרכה

 דונמים אלפי מאות רכש רוטשילד הברון – קרקעות ; רכישת)שטרלינג לירות מיליון 1.6 של אדיר

 הקים שרכש האדמות על – חדשות מושבות ; הקמת)דונם אלף 300-כ( ישראל ארץ חלקי בכל

 על. מלא וציוד בית, קרקע קיבל מתיישב כל. טוביה ובאר מטולה כגון חדשות מושבות רוטשילד

 מערכת הקים הברון – סוציאלי צרכיה; סיוע לכל שדאג, הברון מטעם פקיד הופקד המושבה

 מפעלי את הקים רוטשילד הברון – מפעלים עזרה; הקמת ומוסדות מרפאות כמו ציבורי לשירות

 לבשמים ומפעל פינה בראש למשי מפעל, לציון בראשון ליינות מפעל כמו הראשונים התעשייה

 .המעלה ביסוד

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4שאלה מס' 

 האחרים אירופה עמי בעוד: היהודי העם של ופיזורו הציונית לתנועה טריטוריה היעדר סעיף א':

 אדמתם על נאבקו היוונים( שלהם אדמתם על עצמאית ומדינה עצמית הגדרה השגת למען נאבקו

 התנועה נאבקה'), וכו מאדמתם הונגרים-האוסטרו לסילוק נאבקו הרומנים, מאנים'העות נגד

 אותה תהיה היכן היה ברור לא כשכלל, אירופה לגבולות מחוץ טריטוריה להשיג הציונית

. ברור היה ישראל ארץ באדמת לזכות העז הרצון רק – שלה הגבולות יהיו בדיוק ומה טריטוריה

 לזכות לאומיות שאיפות בעלי אך משותפת אדמה נטולי, העולם בכל מפוזרים היו היהודים

 על מדינית עצמאות שתבעו האחרים העמים של מצבם היה לא זה. משלהם ומדינה באדמה

 ; אדמתם

 

 נתקלה הציונית התנועה: ליהודים הרצוי לפתרון בנוגע היהודי העם בתוך אחידות חוסר

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

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

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

 שבעיניהם רבים יהודים היו וכן; זו בתנועה תמכו לא ולכן האמנציפציה בכישלון הודאה בציונות

 לארץ ולא( הברית ארצות כמו אטרקטיביות לארצות הגירה בכלל היה לבעיות הרצוי הפתרון

 לגייס מאוד התקשתה הציונית התנועה. חיו שבקרבם בעמים מוחלטת היטמעות או) ישראל

 לאומיות תנועות. התפתחותה על הקשה והדבר, אלו מעטים לא יהודים מבין לשורותיה תומכים

 כן וכמו, אחרים למקומות מארצן ובריחה הגירה של תופעות עם להתמודד צריכות היו לא אחרות

 . זרים עמים בקרב והיטמעותם עמן בני התבוללות של הבעיה בפניהן ניצבה לא

 

 הכרה לקבל נפלאה הזדמנות זוהגורמים שהביאו את הרצל להציע את תכנית אוגנדה:  – סעיף ב'

 לילה באירופה; מקלט ביותר החזקה המעצמה, בריטניה מצד משלו לארץ ובזכותו היהודי בלאום

 ואי, אמיתית קיומית סכנה בפני העומדים רוסיה יהודי הצלת, זמני פתרון רק תשמש אוגנדה –

 מנימוק אוגנדה בהצעת צידדו, ריינס הרב ובראשם, הדתיים ישראל; הציונים לארץ לחכות אפשר

 את יאפשר, ההתבוללות תהליך את יבלום אחת בטריטוריה היהודים של מיידי ריכוז: נוסף

  .היהודית לדת נאמנותו את ויבטיח היהודי העם אחדות

 

 מטרת את שהגדירה, באזל לתוכנית בסתירה עומדת אוגנדה הצעת -טיעונים נגד ההחלטה 

 של הכספיים המשאבים את יבזבז זמני ישראל; פתרון בארץ ורק אך מולדת בית בהקמת הציונות

 לעם מתאימה אינה ישראל; אפריקה בארץ הציוני המפעל למימון כסף יישאר ולא, התנועה

: הלאומית -ההיסטורית למולדתו ורק אך ותרבותית היסטורית זיקה לעם שיש משום, היהודי

 .היהודי העם למחיית מתאימים אינם הגיאוגרפיים תנאיה וכן, ישראל ארץ

 

 

 

 



 

 

 

 2ק חל

 פרק שלישי 
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 נזכרות עזרא בספר: המקדש בית של בבנייתו חלק לקחת מבקשים השומרונים -סעיף א'

 תחולל בירושלים המקדש בית של שבנייתו שקיוו, וזכריה השני ישעיהו הנביאים של נבואותיהם

 ובית, היהודי לעם ההמונית להצטרפותם ותגרום האלילים עובדי בקרב גדולה רוחנית מהפכה

 מנת הייתה לא זו שתקווה לנו מספר גם עזרא ספר, אולם. תפילה מקום עבורם גם יהווה המקדש

 של הפניות את דחו הם. ישראל לארץ השבים הגולים של והמדינית הרוחנית המנהיגות של חלקם

) בהמשך ראו לשומרונים ציון שבי בין הסכסוך על( השומרונים של אלה במיוחד, הארץ תושבי

 ככינוי", ושומרון יהודה ָצֵרי" האלה התושבים את כינו ציון שבי. המקדש בית בבניין חלק ליטול

 להעביר ממדיניותם כחלק האשורים ידי על ישראל לארץ שהוכנסו כריםנו לאותם כולל

. המקדש בית של בנייתו את לַסֵּכל המקום תושבי פעלו, שנדחו לאחר. למקום ממקום אוכלוסייה

 אם הממלכה לְשלום הצפויה הסכנה על בפניו מתריעים הם בו פרס למלך מכתבים שיגרו הם

 תושבי של ביהדותם ספק הטילו ציון שבי כי לזכור עלינו.  בירושלים המקדש בית מחדש ייבנה

 הארץ; 

 

 בפרס עוד להם שניתנו כסף סכומי עם ישראל לארץ הגיעו בבל שגולי למרות: כלכליות בעיות

 הכלכלי המצב כי לזכור יש. משאבים היעדר בשל התעכבה הבנייה, המקדש בית בניית לצורך

 ממלכת. הבנייה למימון הכספים גיוס על ִהקשה והדבר, קשה היה התקופה באותה ביהודה ששרר

 העזרה את הגישו לא כורש המלך של והפקידים, יהודה באזור התארגנות בשלבי עוד הייתה פרס

 כורש;  של הצהרתו למרות, הבנייה על קשיים הערימו ואף הדרושה

 

 הממלכה מול הפרסית האימפריה של פוסקות הבלתי המלחמות: הפרסית האימפריה מלחמות

 ומציאת הבנייה מלאכת על הקשו, ַּכְנּבּוִזי כורש של יורשו של עלייתו לאחר במיוחד, המצרית

 למסעות מימון מקורות צריך היה הפרסי שהמלך משערים, כן כמו. הנדרשים הגלם חומרי

  .יהודה תושבי על מיסים בהטלת מצא ואותם, שלו המלחמה

 

 ָדְרָיֶווש הפרסי המלך של בימיו, ס"לפנה 515 בשנת הסתיימה המקדש בית של בנייתו -  סעיף ב'

 של למבנה דמה זה מקדש בית. הנוכחים בקרב רבה התרגשות עוררה הבנייה השלמת. הראשון

. קודמו כמו מפואר היה לא אך, והיקפו מידותיו מבחינת לפניו שנבנה הראשון המקדש בית

 ממלכה יהודה הייתה לא עתה, הראשון המקדש בית בימי כמו שלא, היא לכך המרכזית הסיבה

 את מימן יהודי מלך שלא, הדבר משמעות. הפרסית האימפריה של שליטתה תחת אם כי, עצמאית

 מקדש לעיר הפכה ירושלים. הפרסית האימפריה של ותקציבים תרומות אלא המקדש בניית

 מקור להיות החל המקדש, כן כמו. הפרסית באימפריה מיוחדות זכויות לה ִהקנה והדבר

 של המרכז להיות הפך המקדש. התפוצות לתושבי וכן היהודים הארץ לתושבי רוחנית להזדהות



 

 

 בשלושת לירושלים לרגל העלייה החלה במקביל. לקיומו המרכזית והסיבה היהודי היישוב

, אך, העיר חומות בניית את גם לחדש היהודים ניסו, המקדש בית של בנייתו לאחר. הְרָגִלים

 גדול וצעד מדינית ריבונות המבטא, שכזה לצעד מוכנה הייתה לא הפרסית האימפריה, בתחילה

 כספי בו ונכללו מאוד רבים היו אוצרותיו; כלכלי מוקד להיות הפך המקדש בית. עצמאות לקראת

 . ויתומים לאלמנות כספים וכן האצולה כספי, תרומות

 

לחברה היהודית  המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש והסכנות שנשקפו

החרבת בית המקדש ושריפתה של ירושלים גרמו להלם ולאבל כבד בחברה : עקב משבר זה

 515שנה, מאז נחנך של בית המקדש השני בשנת  600היהודית. היה זה סיומה של תקופה בת 

חורבנם של בית המקדש ושל ירושלים סימנו את חורבנם של יסודות חשובים, שהיוו את  לפנה"ס.

לחיים המדיניים והרוחניים בחברה היהודית. בשל חורבן המקדש לא היה ניתן עוד  הבסיס

להקריב קורבנות אשר נועדו לכפר על עוונות. חדלה מלהתקיים ִמְשַרתו של הכוהן הגדול בבית 

המקדש. הכוהן הגדול עמד בראש המקדש וריכז בידיו את הסמכות הרוחנית, והיה לו למעשה 

ה של האומה. המורדים האמינו כי האל לא יתיר לרומאים להחריב את תפקיד משמעותי בהנהגת

בית המקדש וכי פני הדברים ישתנו והרומאים יובסו בסופו של דבר. החברה היהודית שקעה 

במשבר גדול, ורבים החלו לשאול עצמם מדוע ניצחו עובדי האלילים את אלוהי ישראל. אחרים 

שום שהן קשורות בהקרבת קורבנות בבית המקדש. החלו לטעון כי אין עוד ערך לתפילות, מ

שאלות אלו סימנו את הסכנות של אובדן האמונה ואובדן המנהיגות בקרב היהודים, וכן את 

 הצורך בשיקום היהדות בלי ירושלים ובית המקדש.
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 שלטון. יהודים כמלך הורדוס את הרומאים המליכו ס"לפנה 37 מהו מלך חסות? בשנת – סעיף א'

 ממלכות מיני בכל הונהג והוא, עקיף שלטון נקרא רומא לשלטונות הכפוף מקומי מלך שלך כזה

 ובסביבתה; שלט בארץ הלניסטיים יסודות פעולות של הורדוס: חיזוק .האימפריה ברחבי קטנות

 מפני זאת. החשמונאים לשושלת בניגוד, גדול ככהן ולא כמלך רק היהודים כעל רק היהודים על

 שתרגיז" אדום קו חציית" תהיה הגדול לכהן שהפיכה שפלד ומפני, כהונה ממשפחת בה לא שהוא

 הוא. הגדולה והכהונה הסנהדרין: היהודיים השלטון מוסדות שני מאוד; החלשת עד היהודים את

 בעל להיות שרצה ומפני, שלטונו על שאיימו, פעולותיו על ובקרה פיקוח למנוע כדי זאת עשה

 . ביותר החזקה הסמכות

 

. הנציבים היו אנשים עשירים ממעמד גבוה (מעמד הפרשים). זאת כדי שלא ינצלו את  -סעיף ב' 

 החל כפרובינקיה יהודה של ארגונהמעמדם כדי לצבור כסף ורכוש (מה שלא התרחש במציאות).

 מכיוון המקומית האוכלוסייה זעם את שעורר דבר) אוכלוסין מפקד( קנסוס לבצע התחיל הוא

 הרומאי המיסוי מטרות את לשרת נועד שהוא מכיוון וגם היהדות לחוקי מנוגד היה זה שצעד

 הנציב, רומאי נציב מונה המפקד סיום לאחר.  התקיים המפקד הגדול הכהן בהתערבות רק. בארץ

, לרגל העלייה בתקופות בעיקר, הציבורי הסדר על שמירה :מועטות סמכויות בעל היה ביהודה

 מהתושבים מסים לגביית המקומית; אחריות מהאוכלוסייה שגויס מקומי עזר חיל באמצעות



 

 

 כולל, הדת חיי על נפשות; פיקוח בדיני בעיקר, משפטית שליטתו; סמכות שבאזור המקומיים

 לא הנציב לרשותבחגים;  רק לכוהן וניתנו, בידיו הופקדו הכהן בגדי. הגדול הכוהן והדחת מינוי

 הוא חירום ובשעת) העזר חיילות היה עליו פיקד שהוא היחיד הצבאי הכוח( רומאי צבאי כוח עמד

 . ממנו הבכיר סוריה לנציב כפוף היה

 

נציבים אלו היו מושחתים ותאבי בצע. הם לא הנציבים האחרונים:  -פרוץ המרד הגדול  השפעה ל

בארץ חששו לפגוע ברגשותיהם הדתיים של היהודים ועמדו תמיד לצד האוכלוסייה הנוכרית 

  ישראל. להלן כמה דוגמאות לפעולותיהם של נציבים אלו:

 ; שדד את אוצרות בית המקדש ּפוֹנטיּוס ִּפיַלטּוס

הורה לאחד מחייליו לקרוע ספר תורה. כמו כן, חייליו פגעו בכבודם של עולי  ונטידיוֹס קוָֹמנּוס

 ; הרגל לירושלים במהלך חג הפסח

בעיר קיסריה  :ר. בתקופתו התרחשו שני אירועים מרכזייםהיה הנציב הגרוע ביות גסיוס ְפלוֹרּוס

אלף יהודים נרצחו בטבח  20נטבחו היהודים תושבי העיר על ידי האוכלוסייה הנוכרית שישבה בה. 

כאשר רצה פלורוס לשדוד את אוצרות בית ; זה. פלורוס לא עשה דבר על מנת למנוע את המהומות

דית, אשר הובילה לטבח שביצעו חייליו של פלורוס המקדש בירושלים הוא נתקל בהתנגדות יהו

 ביהודי העיר.

 7שאלה מס' 

כוכבא. המרד -בר ישראל: מרד-לספירה פרץ מרד חדש נגד הרומאים בארץ 132בשנת  -סעיף א' 

 . 134נמשך עד שנת 

כוכבא הייתה האווירה בחברה -יש לזכור כי גם לפני מרד ב: כוכבא -ההסברים השונים למרד בר

ישראל תוססת. רבים ציפו לבואו של המשיח ולהקמתו המחודשת של בית -היהודית בארץ

המקדש וכן לסילוקם של הרומאים. המדיניות שניהלו הקיסרים הרומאים, שמטרתה הייתה 

ון זה בעיני רבים בחברה לפגוע בדת היהודית, רק הגבירה את חוסר הלגיטימיות של שלט

 היהודית. למרד היו שלושה הסברים מרכזיים: 

 

תכנן  להקים בירושלים החרבה עיר  הדרַינוסהקיסר  :הקמת עיר אלילית במקום ירושלים

אלילית חדשה. הדרינוס העריץ את התרבות היוונית ורצה ליצור אימפריה בעלת אופי יווני 

הדרינוס כללה הקמת מקדש ליּוּפיֶטר (אבי האלים  שהפולחן הדתי בה היה אחיד. תוכניתו של

. מקורות היסטוריים לֵאיְלָיה ַקִּפיטוִֹליָנההרומאיים) 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 ס ִדיוֹ, ַקְסיּומקבלים את הגרסא של ההיסטוריון הרומאי 

 ; כוכבא-נטען כי תוכניתו של הדרינוס היא הסיבה למרד בר

 

 



 

 

לאחר חורבן הבית החלו הרומאים להפקיע אדמות מיהודים. האדמות הופקעו הן : מצב כלכלי

מהמורדים והן מאזרחים מן השורה כעונש קוֶלקטיבי. הרומאים הטילו מסים שונים כמו מס 

ת ומס קרקע כבד. מס נוסף, וקשה במיוחד, היה מס ְשֵתי הְדַרְכמֹות, שהיה עונש קולקטיבי גולגול

כוכבא הזדמנות להחזיר לעצמם את -על היהודים שחיו באימפריה הרומאית. רבים ראו במרד בר

 ; אדמותיהם וכן להילחם במיסים הלא צודקים של האימפריה הרומאית שהוטלו על היהודים

 

בי האימפריה הרומאית נאסר על הטלת מומים בבני אדם ובכלל זה גם נאסר ברח: איסור מילה

על סירוס. אולם, הקיסרים שקדמו להדרינוס אפשרו ליהודים לקיים את מנהג ברית המילה מתוך 

 131או  130סובלנות דתית והתחשבות במנהגי היהודים. כאשר ביקר הדרינוס בארץ ישראל בשנת 

שאוסר על המילה ובכך משנה מדיניות ארוכת שנים של האימפריה  לספירה הוא מוציא צו קיסרי

הרומאית. הדרינוס היה מושפע מהתרבות ההלניסטית שהעריצה את גוף האדם ושמה לה 

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

 

מרד הפתיעה את הרומאים ואחד ונמשך כשלוש שנים. פרוץ ה 132המרד פרץ בשנת  -היקף המרד 

ישראל. עוד סיבה -הסיבות לכך הוא העיתוי. המורדים פתחו במרד כאשר הדרינוס עזב את ארץ

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

ת נגד הרומאים; קרקעיים שבהם יוכלו הלוחמים לגור ולמצוא מזון ומים ומהם יצאו להתקפו-תת

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

בעיקר בֵּביָתר (מקום מבוצר ליד ירושלים) כאשר מפקדת המרד ישבה בֶהרֹוְדיֹון. המורדים 

ולשלוט בעיר שנתיים. הם הביסו את הלגיון הרומאי  132מצליחים לכבוש את ירושלים בשנת 

שהיה ממוקם בעיר ואף כוח רומאי נוסף שנשלח לעזרה ממצרים. למרות שלא הצליחו לבנות 

מחדש את בית המקדש הם מצליחים להטביע מטבעות עם השם 'ירושלים' כסממן לעצמאות. 

לאחר כיבושה של ירושלים מחליט הדרינוס באופן אישי לפקח על דיכוי המרד. הוא מגייס כוחות 

לגיונות וחילות ֵעזר רבים) בפיקודו של יוליוס ֶסֶוורּוס  4יה הרומאית (עצומים מרחבי האימפר

מצליח הצבא  135שמנהל עם המורדים מלחמה ארוכה תוך שהוא שם מצור על ירושלים. בשנת 

  הרומאי לכבוש את ביתר שהייתה מקום מבצרם האחרון של המורדים.

 

פכה לאסון לאומי במסורת היהודית. נפילתה של ביתר בידי הרומאים ה: תוצאות המרד - סעיף ב'

למרות שגם הרומאים ספגו אבידות רבות תוצאותיו של המרד היו חמורות הרבה יותר 

 מתוצאותיו של המרד הגדול שקדם לו: 

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

הרגו בקרבות. רבים אחרים נשבו ונמכרו לעבדות לנו מספרים מדויקים הרי שאלפי יהודים נ

 ; באימפריה הרומאית

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

 ; שהובילו למשבר כלכלי עמוק

 



 

 

נגזרו על יהודים גזרות הְשָמד שמטרתן היה להרוס את החיים היהודים. כמו כן,  מבחינה דתית

דו הגזרות להשפיל את היהודים. הגזרות אסרו לקיים מצוות שונות כגון: איסור על שמירת נוע

 איסור על לבישת ציצית. איסור על קביעת מזוזה. איסור על התכנסות ותפילה בבתי כנסת. שבת.

 ; איסור על בניית סוכה

ה מקדש ליופיטר הוקם בֵאיְלָיה ַקִּפיטוִֹליָנה. הפכה לאחר המרד לעיר אלילית בשם  ירושלים

במקומו של בית המקדש. בעיר שלטה התרבות ההלניסטית והוקמו בה מקדשים שונים לאלים, 

מרחצאות, תיאטרון וכן פסלי שונים לכבודו של הדרינוס. רק נוכרים הורשו להתיישב בעיר 

וליהודים הותר להיכנס רק בתשעה באב כדי לבכות על חורבנו של בית המקש. היה זה חלק 

ונו של הדרינוס למחוק את הקשר של העם היהודי עם ארץ ישראל ולהפוך את האזור מניסי

להלניסטי טהור. הביטוי הבולט לניסיון זה היה שינוי שמה של הפרובינקיה (אזור שבשליטת 

  פלסטינה.-האימפריה הרומאית) מיהודה לסוריה

ישראל -וחני של ארץתוצאותיו הקשות של המרד הובילו לכך שמעמדה הדתי והר: השפעות המרד

התערער ומרכזי החכמים בתפוצות קיבלו את הבכורה בהחלטת שונות בנוגע להלכה היהודית כמו 

 למשל בקביעת ראשי חודשים. 

הנצרות התחזקה לאחר המרד ושאבה כוח מתבוסתם המוחצת של המורדים, שהיותה הוכחה 

 ברורה מבחינתם, שאלוהים נטש את היהודים.

 

 וקהילות בימי הביניים ערים –פרק רביעי 

 בגדד –עיר מדגימה 
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 במעמד היו הם. המוסלמית בממלכה מיוחד מעמד ליהודים היה האסלאם חוקי לפי - סעיף א'

 את ראו המוסלמים). ַמה'ִד -א ַאְהל( ָחסּות בני: המוסלמית הממלכה רחבי בכל אחיד משפטי

. מוחמד של תקופתו לפני אמיתית אלוהית בהתגלות שמקורה דתית מסורת כממשיכי היהודים

 ְּפריִביֶלגיֹות כל להם הוענקו לא אולם, הפולחן מחופש נהנו וכן השלטונות להגנת זכו הם לכן

 שבה חדשה תקופה והחלה אוטונומיה בהדרגה לקבל החלו הערים תושבי  -סעיף ב'   ).יתר זכויות(

 של רכושו הייתה לא כבר העיר. ויום שנה של תקופה למשך בעיר שהו אם לחופשיים הפכו אנשים

 כך משום. אחר או זה אדם של רכושו היו ולא בלבד העיר לחוקי כפופים היו בה והאנשים, האדון

 שהייתה החברתית הניידות את ולנצל אדונם מעול להשתחרר שרצו רבים איכרים לעיר נהרו

 ממבנה אותה והעביר, באירופה החברתיים הסדרים את שינה הערים אל המעבר.בעיר קיימת

. והחברתי הכלכלי מעמדו את לשפר אפשרות לאדם ניתנה שבו חברתי למבנה פיאודלי חברתי

 במעבר יותר לגמישה האירופית החברה את הפך והוא", חברתית ניידות" מכונה זה תהליך

. העירונית האוטונומיה של מהקמתה כתוצאה שונים מוסדות לקום החלו בעיר. למעמד ממעמד

 אספת הייתה עיר בכל, כן כמו. מיובאות סחורות על מס שילמו שבו, המכס בית היא לכך דוגמה

 מקרב למשפט מומחים וכללה, קרובות לעתים שהתכנסה העיר מועצת נבחרה וכן אזרחים

 .החשובות המשפחות
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תפקידם של הקאדים היה לשפוט על פי חוקי הדת המוסלמית.  השופטים: –הַקאִדים  - סעיף א'

לקאדי היו יועצים ומומחים בתחומים שונים. כמו כן, היו אנשים שהואצלה להם סמכות מקאדי 

ותפקידם היה לפקח על תהליכי המשפט והסדר שבו. הם היו עדים שנקראו ֻשהּוד. מעמדם של 

-ומכובד בעיר. בתקופתו של הח'ליף ַהארּון אַ הֻשהּוד התחזק בהדרגה והם הפכו לגורם משפיע 

ַרִשיד נוצרה משרה חדשה שתפקידה היה לפקח על מערכת המשפט ועל השופטים, היא נקראה 

 ֻקַדאת. רק הח'ליף עצמו יכול לערער על החלטתו של זקן השופטים.-ַקאִדי ַאל –"ְזַקן השופטים" 

הציבורי ופיקח על חיי הכלכלה בעיר ובין מוסד זה היה אחראי על סדר מוסד מפקח:  –הִחסַּבה 

מפקח שמונה על ידי הח'ליף או  –היתר על המסחר והשווקים. את עבודת הפיקוח ביצע ֻמְחַתִסּב 

 אחד ממושליו והיה כפוף לקאדי. 

משטרה עירונית שהייתה אחראית על אכיפת פסקי הדין של משטרה מיוחדת:  –הֻשְרַטה 

עזר של המושלים השונים בתחילתו של -רה זו התפתחה מחילהקאדים וכן במניעת פשעים. משט

 הכיבוש המוסלמי. השוטרים גויסו מקרב האוכלוסייה המקומית. 

 

בעיר הייתה  גם אוכלוסייה של עבדים, כמו בערים מוסלמיות נוספות. העבדים נקנו  - סעיף ב'

עבדו ככל העולה על ונמכרו כרכוש. אולם, על האדון הוטלו הגבלות והוא לא יכול היה לעשות ל

רוחו. החוק המוסלמי שהסדיר את מעמדו של העבד מפני העבדות היה נפוץ בקרב המוסלמים. 

נשים שהוגדרו כְשָפחֹות חויבו להיות פילגשים לאדון  להלן כמה מהתקנות שנקבעו לגבי העבדים:

של  שלהם. אולם, אם נולד לשפחה ילד כתוצאה מיחסים אלה, הילד לא ייחשב כעבד. מעמדה

חורין; אם האדון יתעלל בעבדו, הוא יהיה חייב -שפחה זו עלה, ועם מות אדונה היא תיחשב בת

היא וילדיהם ייחשבו גם הם לעבדיו ולרכושו של האדון; העבד  –לשחררו; אם יישא העבד אישה 

 יכול לחסוך כסף ואף לסחור.
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 הגולה ראש סעיף א'

 התפקידים אחד גם היה כך. דתית אוטונומיה בממלכה ליהודים העניקו המוסלמיים השלטונות

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

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

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

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

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

, בכלל. מלכים כבוד לו שחלקו היהודים של מצדם והן, היהודים מנהיג את בו שראה המוסלמי

 גבי על נישא כשהוא שלבש הפאר בבגדי ביטוי לידי שבאו מלכותיים סממנים היו זו משרה לנושא

 הישיבות שתי ידי על שנבחר, הגולה ראש של במינוי התערב לא המוסלמי השלטון. מוזהב אפיריון



 

 

 מפורטות שבו רשמי במכתב המינוי את אישר, החוקרים סבורים כך, ליף'הח. בבגדאד ששכנו

, ליפות'בח הקהילות עשירי בין קשה מחלוקת פרצה העשירית במאה. הגולה ראש של סמכויותיו

. הביאה זו מחלוקת. זכאי בן דוד הגולה ראש לבין, בגדאד יהודי הנהגת על להשפיע שביקשו

  .940 בשנת זכאי בן של להדחתו

 

 הקהילה כמנהיגי הגולה ראש של לצידו שכיהנו ישיבות ראשי בעצם היו הגאונים -סעיף ב' 

 ראש" כונו וראשיהן, וּפּוְמְּבִדיָתא סּוָרא, ישיבות שתי בבגדאד היו התשיעית במאה. היהודית

 הבכירה סורא ישיבת הייתה העשירית המאה אמצע עד. ָגאוֹן העם ובפי", יעקב ְגאֹון ישיבת

 הפכה והיא פומבדיתא ישיבת של מעמדה עלה השנייה במחצית אך, הללו הישיבות משתי והגדולה

 אחד כל, בגולה יהודיות הקהילות של מנהיגיהן היו הגאונים. השתיים מבין ולחשובה לבכירה

 הוראה, הלכתיות לשאלות מענה מתן: הקהילה בחיי שונים בתחומים ועסקו, מוגדר באזור

 של ממאגר שהגיעו דיינים מינו הם הגולה ראש עם בשיתוף. ומשפט הלכה בפסיקת, בישיבה

 בית ושמש שוחט כמו בקהילה נוספים תפקידים בעלי מינו אלה דיינים. מצטיינים ישיבות תלמידי

 במסגרת השיפוט ענייני לכל אחראים והיו מקומיים בדיינים דין בתי איישו הם כן כמו. כנסת

 שונים עונשים להטיל הורשה הוא. אכיפה סמכויות היו לגאון גם, הגולה לראש בדומה. הקהילה

 יורשו כלל בדרך. בבבל מיוחסות משפחות שש מתוך נבחר הגאון. הלקאה וגם מאסר, חרם כמו

 .לסגנו ומונה בחייו עוד סומן הגאון של
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 במעמד היו הם. המוסלמית בממלכה מיוחד מעמד ליהודים היה האסלאם חוקי לפי - סעיף א'

 את ראו המוסלמים). ַמה'ִד -א ַאְהל( ָחסּות בני: המוסלמית הממלכה רחבי בכל אחיד משפטי

. מוחמד של תקופתו לפני אמיתית אלוהית בהתגלות שמקורה דתית מסורת כממשיכי היהודים

 ְּפריִביֶלגיֹות כל להם הוענקו לא אולם, הפולחן מחופש נהנו וכן השלטונות להגנת זכו הם לכן

 שבה חדשה תקופה והחלה אוטונומיה בהדרגה לקבל החלו הערים תושבי  -סעיף ב'   ).יתר זכויות(

 של רכושו הייתה לא כבר העיר. ויום שנה של תקופה למשך בעיר שהו אם לחופשיים הפכו אנשים

 כך משום. אחר או זה אדם של רכושו היו ולא בלבד העיר לחוקי כפופים היו בה והאנשים, האדון

 שהייתה החברתית הניידות את ולנצל אדונם מעול להשתחרר שרצו רבים איכרים לעיר נהרו

 ממבנה אותה והעביר, באירופה החברתיים הסדרים את שינה הערים אל המעבר .בעיר קיימת

. והחברתי הכלכלי מעמדו את לשפר אפשרות לאדם ניתנה שבו חברתי למבנה פיאודלי חברתי

 במעבר יותר לגמישה האירופית החברה את הפך והוא", חברתית ניידות" מכונה זה תהליך

. העירונית האוטונומיה של מהקמתה כתוצאה שונים מוסדות לקום החלו בעיר. למעמד ממעמד

 אספת הייתה עיר בכל, כן כמו. מיובאות סחורות על מס שילמו שבו, המכס בית היא לכך דוגמה

 מקרב למשפט מומחים וכללה, קרובות לעתים שהתכנסה העיר מועצת נבחרה וכן אזרחים

 .החשובות המשפחות
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, שהיה קתולי, לבין ֶפְרִדיַנְנד הראשוןדתי בין המלך -החל מאבק פוליטי 16-במאה ה -  סעיף א'

נסיכויות גרמניות שהיו פרוטסַטנטיות. רבים בפראג התנגדו למעשה זה של המלך והרוחות בעיר 

סערו עד שפרץ מרד של אצילי העיר במלך. הצלחתו של פרדיננד במלחמתו נגד הנסיכויות 

ם הגרמניות חיזקו את מעמדו והמרד שכך. אולם, בעיר התעוררה קבוצה נוספת של עירוניי

שסירבה להניח למרד. בסופו של דבר הצליח פרדיננד לחסל את ההתנגדות בעיר עוד לפני שהיא 

הגיעה לממדים נרחבים. פרדיננד העניש את אזרחי פראג על ניסיונם למרוד אך בסופו של דבר רק 

הוציא להורג ארבעה מורדים מקרב שכבות האצולה. כלפי האזרחים הרגילים שמרדו היה 

סלחן והוא החרים את רכושם של המורדים וכן ביטל לחלוטין את האוטונומיה  פרדיננד פחות

העירונית של פראג. עם זאת, חוותה פראג בתקופה זו פריחה של חיי התרבות והרוח, וזאת בשל 

 המדיניות שהנהיג בית המלוכה שתמך באמנים ובמדענים. 

 

רכז עירוני חשוב עם מעמד של הפכה פראג למ 15-החל מהמאה ה  -פראג כמרכז כלכלי - סעיף ב'

התפתח המסחר בפראג  16-עירונים חופשיים שכוחם לא נפל ממעמד האצילים. עד סוף המאה ה

 בצורה מואצת ושני חלקי העיר התמזגו ליחידה אחת.  ייחודה של העיר והתפתחותו של המסחר

ייך לשושלת והפכו אותה ליחידה עצמאית. פרדיננד הראשון, שהשת חיזקו את מעמדה של פראג

ההבסבורגית, נקט מדיניות אבסולוטית ריכוזית ורצה להכפיף את כל הערים בבוהמיה לשלטונו 

של המלך. לכן הוא ביקש לבטל את מעמדה העצמאי של פראג. לשם כך הפריד את העיר בחזרה 

לשתי ערים, ומינה להן מועצות נפרדות. צעד זה שימש ָזָרז למרד שהתרחש נגד פרדיננד בשנת 

בפראג. תוצאות המרד השפיעו על חיי הכלכלה בעיר: פרדיננד החרים את רכושם של תושבי  1547

העיר, ביטל גילדות, הכפיף את המועצות העירוניות לשופטים והטיל מיסים גבוהים. כתוצאה 

ממדיניותו של פרדיננד הערים בבוהמיה, ובהן פראג, החלו להידלדל ולכן הוא ביטל בשלבים חלק 

שהטיל אחרי המרד. עתה הוא החזיר את הגילדות והשיב לאנשים חלק מנכסיהם.   מהגזירות

אולם, פרדיננד לא החזיר לעיר את מעמדה האוטונומי. אובדן האוטונומיה הובילה אנשים רבים 

בעיר לזנוח את החיים הפוליטיים ולהתמקד בחיים הכלכליים וכך החלה כלכלתה של פראג 

פראג הופכת להיות מקום מושבו של קיסר האימפריה כאשר  1583לשגשג. החל משנת 

ההבסבורגית מתפתח בה המסחר בצורה משמעותית ומקבל אופי בינלאומי. סוחרים רבים בעיר 

התעשרו וקבוצות מהגרים חדשות מאזורים שונים באירופה החלו להגיע אל פראג המשגשגת 

  בתקווה להתעשר, וחלקם אף מימשו תקווה זאת.

 

 

 

 



 

 

נוסדה על ידי קרל הרביעי האוניברסיטה של פראג שזכתה  1348-ב  -וכי ותרבותי פראג כמרכז חינ

לשם אוניברסיטת קרל. הייתה זאת אחת האוניברסיטאות החשובות באירופה בתקופה זו. זה 

היה המוסד העליון של מערכת החינוך בבוהמיה וסטודנטים רבים שיצאו מקרבה הפכו להיות 

סטודנטים ממוצאים שונים ביניהם פולנים, ַסְקסֹוִנים, ַּבָוואִרים מורים. באוניברסיטה זו למדו 

החלה מתיחות בין הגרמנים והצ'כים סביב הבדלים בשפה. הקיסר  15-וצ'כים. החל מהמאה ה

כי הוא נותן עדיפות ברורה לסטודנטים בעלי מוצא צ'כי.  15-ַוְצָלאב החליט בתחילת המאה ה

רסם. צעדו זה של וצלאב גרם לנטישתה של האוניברסיטה על הדבר בא לידי ביטוי בצו מיוחד שפ

ידי הסטודנטים והמרצים הגרמנים. בנוסף למתחים הלשוניים היו גם מתחים דתיים בין תומכיו 

צצו באוניברסיטה זרמים דתיים נוספים שלא היו  16-של יאן הוס ותומכי האפיפיור. במאה ה

הקיסר פרדיננד הראשון ראה חשיבות בשיפור   קתולים. תהליך זה התרחש בעקבות הרפורמציה.

את מסדר הֵישּוִעים לפעול באזור. לשם כך הוא  1556החינוך הקתולי בבוהמיה ולכן הזמין בשנת 

נתן להם כתב פריבילגיות שהכיר באופן רשמי במעמדם. מסדר זה יצר מערכת של בתי ספר 

תו העיקרית של המסדר היה תיכוניים שבהם למדו לימודים הומניים ודקדוק. אולם משימ

להחזיר את הצעירים ובכך את משפחותיהם לחיק הדת. תוכנית הלימודים נגזרה ממטרה זו, 

והספרים שמהם למדו התלמידים צונזרו בהתאם לחשיבה הקתולית. הלימודים התנהלו בשפה 

ג ואף הלטינית ובמהלכם נקראו חיבורים קלאסיים. בתי בספר של הֵישּוִעים זכו להצלחה בפרא

החלו להתחרות באוניברסיטת קרל. גם תלמידים לא קתולים התקבלו לבתי ספר אלה ועל 

 המורים נאסר להשפיע עליהם להמיר את דתם. 

 

  13שאלה 

הוחלט על ידי מועצת העיר על גירושם המיידי של יהודי פראג ולאחר סדרה  1541בשנת  - סעיף א'

את הצו. רבים מהיהודים גורשו לפולין  הראשוןפרדיננד המלך  1541של פוגרומים אישר בשנת 

כשגם תוך כדי הגירוש הם סובלים מפוגרומים ומעשי שוד. פרדיננד הראשון איפשר למשפחות 

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

פתה המתרוקנת של האימפריה כסף. בסופו של דבר השיקולים הכלכליים הכריעו את הכף וקו

ההבסבורגית מהמלחמות עם הפרוטסטנטים, אילצה את פרדיננד הראשון להחזיר את היהודים 

, בעיקר בשל היותם מקור הכנסה לא מבוטל. מצבם של יהודי פראג השתפר 1559לעיר בשנת 

 1557ת שהשיב ליהודים את זכויות היתר שלהם בשנ ַמְקִסיִמיִלַיאן השניכאשר עלה לשלטון 

והשיב לקהילה היהודית את מעמדה העצמאי. בכך הכפיף אותם למנגנון שהוא עמד ובראשו ולא 

לָרשות העירונית בפראג. משמעות הדבר הייתה שהיהודים פטורים מתשלום מיסים עירוניים. 

היהודים בפראג הורשו לגור רק בגטו וכן  -הוא אף ביטל סופית את כל פקודות הגירוש. סעיף ב'  

וגבלו לעסוק במקצועות כמו הלוואות כספים ומסחר זעיר. היהודים לא הורשו לעסוק במלאכות ה

שונות מחוץ לגטו. איסורים אלה לא היו תקפים בתוך הגטו ואכן היהודים עסקו בתוכו במקצועות 

כמו סנדלרים ומייצרי זכוכית. בגטו אף התפתחו גילדות שדמו לגילדות הנוצריות. רפואה היה 

, אחד שלמה ֶדְלֶמִדיגוֹ קצועות שהותר ליהודים לעסוק בו, ובהקשר זה נזכר שמו של אחד המ

 בפראג, ֶדְלֶמִדיגֹו עסק גם באסטרונומיה ובמתמטיקה. 17-הרופאים החשובים במאה ה


