לבית-הכנסת שלהם ויהודי אחד שיטפל בהן ויירה מהן' .המפקדהיהודי היה ,בשנת  ,1627משהיקה הרקם ,כתב-קיום
קדום היה גם ליהודי טך9א מאת בעלי העיר הזאת ,וגם בגליל קראקא כבר קמות ,בחצי המאה הט*ז ,הרבה קהילות
קטנות ,המתחילות במהרה להתחרות עם הקהילה-האם .אף בפולין-גדול קמות ,במחצית הראשונה של המאה הי"ו,קהילות
יהודיות בערים פרטיות ,בתור "קולוניות* של הקהילות הקדומותבפוזנא,קאלישולסלא .בשנת  1621נתנו הלש??ינסקים
כתב-קיום ליהודים שלהם בעיר ליסא ,ובשנת  1698עושים כן גם בעלי העיר קרוטושין .גם המלכים מבית ואזא,
משתדלים למשוך מתישבים יהודים לעריהם הפרטיות ,ונותנים להם זכויות וקיומים שונים .ולאדיסלאב הרביעי דרך-
משל מעביר את השוק בעירו ודינא (?קונומיא של בריסק) מיום השבת ליום חול ,כדי למשוך אליו יהודים מעיירות
הסביבה .אף הקלירוס העליון אינו מסאב מתישבים יהודים ומייסד קהילות בהרבה ערים הגמו*יות.
אולם עזה ביותר היתה ההתישבות היהודית בפודוליא ובאוקראינה? ,רכזה הואדי*יצא ,קנין משפחת ארסטרוגסקי,
אשר בה נתקיימה קהילה יהודית כבר בשנת  ,1532מכאן עברו היהודים לבאר? ,ראצלאב ,ואחרי האוקא הלובלינית
מכאן והלאה .היהודים-החוכרים נטלו לידם את הכנסות הפריצים ואת כל המסחר .בקרוב נוסדוישוביםיהודים בשדה-
לבן ,וך:סלאב ,סטארידיב ,קרדינל,אימאן*,מרוב וכו' ,בשנת  1655נותן ולאדיסלאבהרביעי כתב-קיוםליהודיקאמייניץ
של פודוליא ,המרשה להם לבנות בית-כנסת ,להתקין בית-עלמין ולסחור דרך חירות .בקרבת קאמייניץ קמות קהילות
קטנות-יותר ב?זיבוזן ,הוסיאטין ,סאטאנוב ועוד,
היהודים עברו בחפץ-לב מערי המלך אל ערי האצילים וכפריהם ,מאחר שמצאו בהם ביתר קלות את לחמם ולא
הששומנגישותהעירונים.אולםהיולהגירה המוניתזו גם צדדים שליליים .היהודי העוזב את העיר המלכותית והמתישב
בעיר פרטית מוותר מרצונו על חסותו של המלך והגנתו ,כלומר על חסות המדינה וחוקיה ,והוא נעשה למשרת(ליהודי)
של הפריץ,תלוי ברצונו ובחסדו .ויחסדו שלהפריז רוכב על סוס מנומר" = פתגם פולני זה ,היהודים טועמים את טעמו
לא אחת .אמנם במחצית הראשונה של המאה הי"ז עדייןאיננו שומעים על קאשריסות של המאגנאטים ,אך קמעה-קמעה
מתחיל הקורס הזה ,העושה במשך הזמן את תיהודי לעבדו של הפריץ .לכך אוסרמיקוליי דוצראנלבסקי ,בכפרו הסמוך
ללבוב ,את היהודים שלו,
בכבלים ודורש מקהל לבוב דמי פדיון .ציקלינסקי כובל את היהודי שלו בכבליברזל
ומובילו כפושע לדין לבובה .והאדונית סאל?"א קאלינללסקא' בעלת דינאיגרוד ,אף היתה דנה ביהודים דיני נפשות,
לפי שרירות-לבה.
ועוד תוצאה רעה היתה להתישבות היהודים בסקר המורחיי היהודי ,החוכר כאן בית-מזיגה ,מכס ,דמי-גשר ושאר
הכנסות של פריצים ,מעלה על עצמו את חמת האוכלוסיה הכפרית ,שבאה ונתלקטה לכאן מכל המדינה ולא התרגלה
לעולים כאלה ,בפרט באוקראינה ,מקום שמשק הפריצים היה שנוא מאד ,שפכו המשועבדים את חמתם על עושידירו
של הפריץ ,על היהודים ,האיבה אליהם גדלה בה במידה שגדל שעבודו של האכרוהיא פורצת בתבערה איומה,
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ימ"ש* מרים את ידו על המלך ופורק את עול המלכות .שנת  ,1648שנת מרידות הקוזאקים,נעשית שנת דמים לישראל
בחבלי הסקר המזרחיים של המדינה והיא קובעת-עתים אף ליהדות אירופה כולה.

כובים

ד,

מעמדם ההוקי של היהודים וארגונמ
 3ליגון

הקהל

2נ התפת חותה ההיםט וריח של התחיקה ליהודים

ברצותנו לידע את משטרם שליהודי פוליה עלגנו להכיר תחילה את מקורותיה כלומר את מקורות התחיקהליהודים.
מקורות אלה ,שני סוגים הם לפי מוצאם :חיצוני ופנימי .מקור חיצוני הוא בראש וראשונה שלטון המלך ,אשר
היהודים כפופים לו בתורת "עבדי האוצר" ) .(servi cameraeמשלטון זה,שגילתו הםהקיומים הראשיים ,נובעת שליטתם
שלפקידי המלך .בצד שלטון המלך,לעתים אף בניגוד לפקודותיו ,מופיעה הכנסיה ,השואפת להגביל את זכויות היהודים,
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בהתאם להוקים הקאנוניים ,הרווחים בימי-הביניים ,בדרך הקלירוס הולכים ,מתוך מניעים כלכליים בלבד ,העירונים
המבקשים ליפטר מבני-תחרותם .החל ממחצית המאה הט"ו עולה יסור חדש ,האצילים ,המתיצבים לימין היהודים נגד
העירונים .מקור פני מי של התחיקה ליהודים הוא המשפם העברי ,הנסמך על המקרא ,התלמוד והפוסקים,
המלך הוא מקור כל החוקים בפולין וממילא גם החוקים ליהודים.היהודים הםעבדי האוצר,דהיינו קנקנו של המלך,
ולפיכך :א) הם פורעים למלך נתינות מסוימות ,ב) נהנים מחסותו,
נתינות היהודים למלך משתלמות בכסף או בשוה כסף .העול הכספי העיקרי הוא המס השנתיז נתינות בשוה כסף
הן שונות ,עיר עירונתינותיה .בלבוב שומרים היהודים על גנבים ומביאים אותם למבצר ,אף עושים איזו עבודה של
פירסחאית .בכוח המלך לעיר הם מעמידים לרשותו ?גלות ומטבח ,בלובלין מנקים היהודים את טחנות המלך .בקראקא
הםמכלכלים את החיותבביבר המלכותי ,במשךהזמןנהפכו כלהשירותים האלה למס שלממון,הקרוי .stacyine krblewskie
בדומה לקיסרי גרמניה ,ומתוך אותה ההנחה עצמה ,מרהינים מלכי פולין את הכנסותיהםמןהיהודים או גם מוסרים
אותן לאנשים שונים ,בפרט בתורת קצבה לכל-ימי-ההיים לפקידיהם.
אולם יש הבדל אחד חשוב בין העברתן של הכנסות היהודים באשכנז לבין העברתן בפולין ,בגרמניה עברה לגוף
שלישי ,יחד עם ההכנסה מן היהודים ,גם המרות עליהם ,ואילו בפולין נשארה המרותבידי המלך ,מצד שני,בגרמניה
אחת היא היכן מושבו של היהודי,כי בכל מקום ובכל זמןהרי הוא עבד אוצרו של המלך ונהנה מחסותו,ואילובפולין
תובעים האצילים לעצמם זכויות לגבי היהודים בטריטוריות שלהם ושואפים ליטול לעצמם את המרות עליהם ואת
ההכנסות מהם .על רקע זה קמה הקונסטיטוציה משנת (1539עיין לעיל עמ'  ,)31אשר לפיה מוותר המלך על הכנסותיו
מן היהודים שנתישבו על קרקעות פרטיים ומוסךם לרשות בעלי הקרקעות .מכאן ואילך מתחלקים היהודים ליהודי
המלך ,החוסים בצלו וכפופים למרותו ,וליהודים פרטיים ,הכפופים למרותם של הפריצים.
בטוי חסותו של המלך ושליטתו על היהודים הוא הקיום הראשי (עיי לעיל עמ'  ,)5יסודודוגמה לכלהקיומים
המאוחרים היא הפריווילגיה שנתן בולסלאב מקאליש ליהודיפולין-גדול בשנת .1264פריווילגיהזו נשתמרה אךבאישורו
של קאזימר הגדול משנת  ,1534בנוסח שהניח לנו לאסקי ,בקודקס שלו משנת  ,1506ובו בנוסח נכללה בספר-החוקים
הפולני .הנוסח של לאסקי שונה בכמה פרטים מטיפוס-האב,דהיינו מןהקיומים שניתנוליהודי אוסטריה ,וזיהםושליזיה.
אולם כבר בראשית המאה הט*ז מצויים טכסטים אחרים של כתב-הקיום ,כגון זה שנתן קאזימר הגדול לכלל היהודים
בפולין נשנת  1364וליהודי קראקא ,צוזמיר ולבוב,היינו פולין-קטן  -בשנת  ,1367אותה שנה אישר קאזימר הגדול את
כתב-הקיום של בולסלאב ליהודי פולין-גדול ,אולם אישור זה הוא בעצם הרחבה של הקיום הראשון .יש סבורים,כי
כתב-קיוםזה.,כיוון שנשתמראךבאישורו של קאזימרהיאג~ילליני משנת  1453ונוסחו שונה מקל הקיומית הקודמים של
בולסלאב וקאזימר ,נתחברבידי היהודים עצמם ,במאה הט"ו.בירור האשמה זואינומעניגנו ,שעה שאנו מבקשים להכיר
את משטר היהודים בפולין במאה הט"ו ,מאחר שאישור הפריווילגיה על-ידי זיגמונט הראשון ,בשנת  1507עקשה
מחייבת בפולין כולה.
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הקיומים הראשיים קבעו רק בראשי-קוים את משטרם של יהודי פולין .חלק-הארי שבהם ענינו
הלואות
ברבית ,שבועה ,וכן תקנות כלליות על סדרי הקהילה ,משפט וכו' ,הפרטים כלולים בקיומים המיוחדים ,שנתנו המלכים
לקהילות שונות ,עם כשלון התכניות הצנטראליסטיות של זיגמונט הראשון וגידול האבטונומיה של כל המעמדות במדינה,
מתחילים המלכים לנהוג בדרך ליבראלית כלפיהיהודים והם נותנים אחד-אחד לקהילות הגדולות זכויות מרחיקות-לכת
לגביקרותהווייוודא,השפעתהיהודים על בחירתשופט-היהודים(הנוצרי),ראשי הקהל וכו',את הקדום בקיומים המיוחדים
קיבלהקהילתקיאקא בשנת ,1554לאחריהקהילתלובלין בשנת ,1556אחריכןקהילת לבוב ב 1569-ו ,1571-פוזנא1571-וכו'.
שלטונו של הווייוודא פחת עם גידול האפטונומיה היהודית ונצטמצם בהכרח במסגרת החוקית שקבעו המלכים .למן
הרבע השני של המאה הט"ז כבר עושות הקהילות הסכמים עם הווייוודות שלהן ומקבלות מהם תקנות ,המסדרות את
היחסים שבין הווייוודא ובין הקהל .תקנונים אלה קרויים "אורדינאציות" ,ואורדינאציא כזאת ,ראשונה במינה ,נותן
הווייוודאח4דדי 9949ינסקי ליהודי קראקא בשנת זב .15קמור בה ,שממלא מקומו ידון את היהודים בעצה עםדיינים
.
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משלהם ( ,)18משפטים שבין היהודים לבין עצמםיהיו נידונים על-ידי ראשיהם הם (8ע) ,מותר לערער על פסק-דין
של שופט-היהודים ושל ראשי היהודיםלפניהווייוודא_עצמו ף,)2יש להזמין את היהודיםלדין בכתב (,)48אין לאסרם
ולענשם .אלא בשכונתם ובתפיסתם ( ,)55בקירובבחצי המאה הט*ז,קיבלואודדינאציות מקבילות מאתהווייוודית שלהן,
קהילות פוזנא ,לבוב וכדומה ,האורדינאציות המאוחרות ,שהוציאו ווייוודות שונים (לקראקאהיו שמונה אורדינאציות,
ללבוב-תשע) ,קובעות את סדרי שפיטת היהודים.,סדרי הקהל וברירתו וכדו'.
על 'אורדינאציות' אלו נסמכת גם חוקת בית-משפטו של הווייוודא ,המוסמך לדון במשפטים שבהם היהודי הוא
הנתבע והנוצרי התובע ,הואיל והווייוודא עצמו אינו פנוי לעסוק בכגון זה ,הרי הוא מטנה לכך ממלא-מקום הקרוי
שופט-היהודים או את סגן הווייוודא .סגן הווייוודא ממלא את מקום הווייוודא לא רקבענינידין ,הוא הממונה על
הקהילות בווייוודות שלו ,משגיח על ברירת הקהל ,רואה את החשבונות והתקציבים ומיישב סכסוכים שאין הקהילה
עצמה יכולה להכריע בהם,
ע ,מ שטר הקהל
משטר הקהל התפתח במסגרת שנקבעה על"די הקטמים והאורדעאצעת למעיהם ועל יסוד המשפט העורק
חוג פעולתו של הקהל כולל שלושה סוגי תפקידים :א) אדמיניסטראטיביים-פי"קאליים ,ב) משפטיים ,ג) חינוכיים.
לגבי כל התפקידים הללו משמש הקהל בא-כוחם של היהודים והמתווך בינם לבין השלטון ,האינסטאנציה המשפטית
הראשונה ולעתים אף האחרונה ,וכן הרשות העליונה לעניני דת וחינוך.
הקהל הוא בן שלוש דרגות והתהוותו
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מסתברת בשהותם הממושכת של היהודים בערים ,שהיו נוהגותעל-פי חוקת מאגדבורג ,ואשר בהןהיו המועצה(_חסם
 ,(~ulesהמושבעים ) (scabini, iuratiשארבעים-האנשים" ) ,(quadragintaviratusשלוש דרגות של ההנהגה העירונית או
העיריה ,אף הנהגת הקהילה מורכבת שלוש דרגות של בעלי-התמנות :הגבוהים שבהם" ,הראשים' ,מקבילים למועצה,
האמצעיים-אהטובים" ,מקבולים למושבעימו ו'הקהל" או 'קרואי העדה"-לארבעים-האנשים.
א .רא שים ,פרנסיס ,או ראשי הק הל ,מספרם משלושה עד חמישה .אלה הםבעלי-ההתמנותהגבוהיםביותר.
הם בלבד אחראים לקהילה בפני השלטונות ולפיכך הם בלבד נשבעים ,אחר בחירתם ,שבועת-אמונים למלך ולמדינה.
הראשים ,ברירתם טעונה אישורו של הווייוודא ,בישובים פרטיים -אישור בעלי המקום או בא-כוחם,
הראשים מתחלפים בתפקידם כל חודש ,והמכלכל את עניני הקהל בחדשו נקרא פרנס החודש ,פרנס החודש
בחדשו הוא שליט הקהילה ,ראש העיר (השכונה) היהודית ,משגיח עלדייני הקהל ועוד .נודעת לו השפעה רבה על
השמאים ,ובערים שמספר תושביהן היהודים מוגבל ,הוא המגישלעיריה את רשימת הזכאים לגור בה ,הוא גם העורך
את תקציב הקהל ,נוטל הלואות ופורע חובות ,כל יהודיחייב לבוא ,להזמנתו בעל-פה או בכתב ,לחדר-הקהל,
מלוא-שלטון זה מוליד בלבותיהם שליחידים מסוימים אבטוקראטיזם ,הנהפך לפעמים לעריצות.אם-כיברירת הקהל
נערכת כל שנה ושנה ,נשאר היהודי העשיר והתקיף על כנו כלימיחייו ויחד עם שלושת או ארבעת חבריו ,הרי
הוא שולט בקהילה שלטון בלי מקרים .במאה.הי"ז ,כשהותרה הרצועהבפולין ,היו אנשים בעלי-אמביציות משיגים את
המטרה הזאת ועושים בה כחפץ-נפשם ,מבלי לדאוג לטובת הכלל" .ראשים-וראשונים" כאלה נזכרים בכרוניקאות של
המאה הי"ח לאין שיעור ,והם מכבידים עולם על קהילותיהם עשרות בשנים.
ב ,טובים-משלושה עד חמישה ,ממלאי-מקומם של הראשים ,וכנראה אף יושבים בדין עם שופט-היהודים.
בדרך כלל אין הטובים נבדלים מן הראשים ,וברשימות ממוני הקהל אנו מוצאים אותם האנשים אם כראשים
ואם כטובים.
ג .קהל ,עד ה-בני הדרגה השלישית ,מספרם שונהלפי המקום והזמן .אלה הם בעלי-התענות בלא תיק או חבר*
ועדות הקהל ,הממלאות תפקידים אדמיניסטראטיביים שונים ,הועדות מרובות והן הולכות ומתרבות במשך הזמן.
בקהילות הגדולות אנו מוצאים ועדות אלו:
.
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 .1בעלי חשבונות.
נ דיינים.

י
 ,גבאי צדקה .לכתחילה היו ממונים גם על בתי-כנסיות ,אולם כבד במאה היעז אנו רואים בקהילות הגדולות
גבאים מיוחדים,לכך .גבאי הצדקה משגיחים על מוסדות החסד,דהיינו ,התברא-קדישא ,ההקדש ,בית-החולים ,בית-
המרחץ וכו/
,4
ממונים,
פרנסי שוק .מחובתם "להשגיח על המידות והמשאלות והאמות ,שיהיה הכל
וגם לשמור
בצדק-
את הרחובות ,שיהיו "בנקיות גדול*' .גם מוטל על הממונים להשגיח על האשפה ,שלא לזרוק האשפה אחורי החומה
או על הבתים או בעד החלונות ,וגם מי-שופכין ,הן מהורים הן עכורים* ,וכן מוטל עליהם להשגיח "על שומרי לילה,
שיהיה הכלעל הצד היותר טוב ,לשמור מן הגניבות וגזילות ושריפות ח*ו' ,וש"בעלי כלי-זמר לאישמיעוקולם ברחובות
בלילה ,וגם שלא לעשות צעקות וצווחות ,הן בעלי-בהים הן בהורים ,ברהובות' .אף ההשגחה על כשרות של חמאה,
גבינהויין היתה בידם ,ומשרתים ומשרתותהיו נשכרים בפניהם ,במשך הזמן הוצאו הרבה שטחי-פעולה מרשות הממונים
החלה ונמסרו לועדות-משנה ,כגון ההשגחה על שחיטת בהמות ומכירת בשר בקראקא ,שכירת משרתים ומשרתות
בפוזנא וכו',
 .5גבאי תלמוד תורה ,אכן בהרבה עריםהיו מזמן חברות מיוחדות לתלמוד תורה .מקצת תקנות של החברה
גם בקהילות אחרות,
בקראקא תבאנה להלן ,כמותן
י
י
ה
 ,6גבאי בית-הכנסת או בתי-הכנסת.
.:
 .7גבאי פדיון שבויים .במאה היש ,כשנתרבשו על פולניה כמה פורעניות ואנשים רבים הלכו בשבי ,הקים
העולםהנוצר* אתמיסדרהטריניטארים לשםפדיוןשבויים.בקהילותישראלהיוממגיםגבאיםמיוחדים לאותה מסרהעצמה.
 1גבאי מעות ארץ-ישראל.
 .9שסאים לחלוקת מסי הקהל.
 .10פרנסי חב רות בעלי-םלאכה .1אלה הםמעיןבאי-כוח של החברות בהנהגת הקהילה ומספרם תלוי במספר
החברותשבעיר .מרוביםהיוביחודבפוזנא ,אשר בה כברהיו חברות בעלי-המלאכה מאורגנותלגמרי במאההי"ו.
מלבד הועדות המנויות ,היו ,בקהילות שונות ,גםועדות אחרות ,בגון למלחמה במותרות ,להשגחה על המוסר ,לתקנת
המעמד הבספי של הקהילה,לעניני בנייה וכו /הועדות האלה הוקמו לפי הצורך ובטלו אחר שמילאו את תעודתן.
כל משרות הקהל הן נבחרות ובהירתק היא לשנה אחת בלבד .הבהירות מתקיימותכרגילביוםראשון שלחול המועד
פסח והן מסודרות בכל הקהילות בדרך ,שרק גדולי העשיריםיכולים ליכנס לקהל ובפרט יכולים לחזור ולהיבחר אנשי
הקהל הישן .בק רא קא ממילים לקלפי "שמות כל האנשים הנושאים בעולים ומסים בצרכי הקהלה" ומעלים מהם,על-
פי גורל ,תשעה בוררים-ראשונים ,אלו מסנים חמישה בוררים-שניים ,והבוררים-השקיים הם המסנים את הראשים,הטובים
וכו' .האורדינאציא של לוצימיךסקי (שנת  )25 ,1640דורשת לצנות כל שנה חמישה בוררים-שעיים אחרים ,אולם אותה
אורדינאציא עצמה מגבילה את חופש פעולתם של הבוררים ,בקמרה שיש לברור לקהל "אנשי תבונה והליכות טובות,
אנשים מכובדים ,בעלי נכסים ,בעלי שנים ראויות" .כל אותן הדרישות אין ממלאים כרגיל אלא אנשי הקהל הישן,
בדרך דומה נערכת ברירת הקהל גם בפוזנא .הראשים מטילים לקלפי עשרים ואהד שמות שלבעלי-בתיםהשובים
ומעלים מתוכה על-פי גורל שבעהו העולים בגורל הם הבוררים המטנים את הקהל החדש .באפ טא מתאספים אנשי
הקהל הישן יחד עם *בעלי הסכומות הגבוהים" ובוחרים מביניהם ,על-פי גורל ,חמישה בוררים-ראשונים ,הממנים את
הבוררים למינוי הקהל .אופייני הוא במיוחד סדר ברירת הקהל ברוסיא ,דהיינו בלב1ב ובישובים שלה ,לקלפי 'אחד
מטילים את שקות הראשים והטובים ,לשני את שמות שאר כל הממונים למיניהם ופקידי הקהל ,לשלישי את שמות
יתר פורעי-המס .מן הקלפי הראשון מוציאים שתי פתקאות ואת שאר הפתקאות מטילים לקלפי השני ,מן הקלפי השני
מוציאים עוד שתי פתקאות ואת היתר מטילים לקלפי השלישי ,מן הקלפי השלישי מוציאים את שתי הפתקאות
האחרונותי ששת הבוררים שנבחרו בדרך זו מקנים את הקהל .סדר הבחירות הנהוג בפולין עבר גם לקהילות ליטא.
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הבוררים המקנים את הקהל-בפוזנא הם קרויים "כשרים"-רשאים וצריכים ,בהרבה קהילות ,ליחן הוראות
לקהל החדש .הוראות אלו מכילות בקורת פעולתו של הקהל הישן והדרכת החדש ,לפי צורך השעה .בפוזנא נשתמר
עד היום פנקס ברירות הקהל משנות  1837-1621ובו ,נוסף לשמות הממונים שנה-שנה ,גם הוראות הכשרים ,אשר
מהן אנו מכירים את מהלך פעולותיו של הקהל במשך שלוש מאות שנה ,על יסוד ההוראות האלה אפשר לחזור
ולבנות אתחיי היהודים בפוזנא ,אורותיהם וצלליהם ,צרכי הקהילה ותפקידיה ,הפנקס שמור בספריתהסמינאריון לרבנים
בבדסלאז בתרגום גרמני-בארכיון הכללי ליהודי גרמניה בברלין.
4מ פקידי הקהל
הפקיד הראשורבמ3לה ובה בשעהאף המנהיג הדתי והרוחני של הקהילה הוא הרב ,הרב יושב בראש בית-הדיה
מסדר קידושין ,מטיל חרמות ,משגיח על לימוד התורה ,חולק ?ארים "חבר" ו"מורנו" .הוא מפקח על ברירת הקהל
אין להן תוקף ,מלוא-השלטוןשבידי הרב אינו נראה
ובוחן את כשרותהו הוא חותם גם על תקנות הקהל ובלי
י
ת
מ
י
ת
ח
לראשי הקהל ,ובכמה קהילות מתקנים תקנות המכוונות לצמצם אתשלטונו .תקנות אפטא טרודות לקבל רב רק קשש
שנים ,אוסרות עליו קשרי חיתון עם בני הקהילה (הקאת ילדיו) ,וסידור ישיבות הקהל בביתו .תקנות לבוב (המאה
הי"ז) אוסרות על קרובי הרב ,עדרביעי ברביעי,לישב בקהל .בפולין-גדול נהגו למעדה שלא לקבל לאב"ד מבניהעיר.
שכרו של הרב עולה במאה הי"ז בממוצע (לבוב ,פוזנא) שמונה עד עשרה זהובים פוי לשבוע .נוסף לכך מקבל
הרב דירה חנם ,תשלום מיוחד בעדשתי דרשות (לשבת-תשובה ולשבת-הגדול),וכןדמיקידושין,גיטין ,קבורה ,בשיעור
הקצוב בתקנות ועד ד' הארצות.
רבנות בעיר גדולה עשויה להביא גם הכנסות גדולות ורבים הקופצים עלכך .ראשי הקהל משתדליםליתן משרהזו
לבניהם או לחתניהם ומסתייעים לעתים קרובות בתיווכם של הווייוודא או אדונים טריטוריאליים ,כבר בסוף! המאה
הט"ו קורא ועד הארצות תגר על מעשים אלו ומאיים בחרם על המשתדלים להשיג את המשרה בדרך לא כשרה ,נראה
שתקנות הועד לא הועילו הרבה,כי בשנת  ,1640הוצרך לחזור עליהן,לפי הצעתו של הרב יום-טוב-ליפמאן
ז
דר שן הקהילה ,חובתו לדרוש מדי שבת בשבת על פרשת השבוע .אף שימש בתפקיד שלדיין.
בקהילות הגדולות קיימות ישיבות והנהלתן מסורה לחכמים בעלי שיעור-קומה ,ראש הישיבה מתחרה
בלוא דח?דא ,אם גם הוא יושב בישיבה .כשקהילת לובלין ?תחה ישיבה ,בשנת  ,1567סלק המלך זיגמונט-אבגוסט
לראש הישיבה את התואר רקטור ופטרו ממסים וממרותו של הרב המקומי,נוסףלישיבותמיסודו של הקהל(הציבוריות),
מצויות גם ישיבות פרטיות ,הקשורות באישיותו של ראשן ,הישיבות הפרטיות ,שנתכלכלו בדרך כלל בידי נדבנים
עשירים,זוכות להצלחה יתירה והצורך בהן גדל והלך בה במידה שהקהילות נידלדלו ,במחצית השניה של המאה הי"ז,
ולא יכלו להוסיףולקיים יטיבות משלהן,
פקיד ממש הוא ס1פר הקהל" ,סופר העיר היהודית* ,כפי שנקרא דרך כבוד בקראקא ,פקיד זה הוא אדם היודע
,
היטב את הלשוןהעבריתוכן נדרש ממנושידע גם את השפה הפולנית לפחותבדיבור עלהגליוןהעלה את מחשבותיו-
הכותב של בית-משפט הווייוודא ) *lnofarlus Judaeorumהכותב היהנוצרי,לעתיםאציל 1נוסףלתפקידיו בבית-המשפט,
היהמסייע לסופר הקהל .במאההי"ז אנו מוצאים כברסופרים השולטים בשפההפולנית גםבדיבורוגםבכתב.
שארכלהפקידיםהכלתי-אמצעיים של הקהלקרויים במאה הט"ז שמ ש ובלועזית szkolnik, scholae magister, scholae
 .ministerבדורות הראשונים סובביםחיי הציבור על בית-הכנסת ,הקרוי בפולשת  .szkolaומכאן השםלעושי-דקרו של
הקהל .עם הסתעפות פעולתו של הקהל ,מ~הלקים השמשיםלפיתפקידיהם,הקשורים בבית-הכנסת,בית-העלמין,השמאים,
בית-דין של ישראל ובית-המשפט של הווייוודא .בבית-המשפט של הווייוודא ממלא השמש תפקיד של שמש-הדיינים,
מזמין לדין ,מכריז על המשפט ,מוסר מודעה וכדו' ,מגעו ומשאו התמידי עם הווייוודא אוסגנו,זיקתולעיריה ולמבצר,
עושים את השמש למתווך בין היהודים לבין העולם הלא-יהודי ומכאן -לשרת השתדלן.

סיר.

לעיים
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ה שתדלן .בלבובעדיין מסתייע הקהל ,בראשית המאה הי"ז ,בשתדלן נוצרי ,בקראקא יש לנו שתדלנים יהודים
כבר במאה הט"ו ,ומשרהי
ו קשורה שם במשרת ה"קאמ1סיר" ,דהיינו השולחני של האקאדמיה הקראקאית ,משנוסדה
,
י
נ
ח
ל
ו
ש
ו
ז
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ה
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ל
ו
ד
ג
האקאדמיה ,קבע קאזימר ה
משרה
ו
ת
ו
ו
ל
ה
ל
לתלמידים על משכונות
כסף מן המוכן
מיטלטליםבריבית של  250/0לחודש ,תארוהלאמיני של הקאמפסורהי
ה )5 totius Universitatis Cracojen~s servusחטוחחז)0

 privitegiatusורקטור האקאדמיה היה נותן את המשרה הזאת לאיש ,שהציעו הקהל.
השתדלנים הם ,על-פי רוב ,אנשים אמיצי-לבונועזים,לפיכתב-מינוי אחד בפנקס פוזנא ,מחויב השתדלן "להיות חרד
לשמוע בקול דברי האלופים הקהליצ"ו ראשימנהיגי העדה לכל דבר שליחות.או לכל דבר השתדלות,לכל אשרישלחוהו,
הן פה קהלתינו הן חוצה לה עלפני השדה למקומות אחרים ,לקרובולרחוק 1מחוייבלעבוד ולשרת ולצאתחלוץחושים
ולשמור ולעשותולקיים ככל אשר יגזרו עליואוי
ר האלופים ראשי מנהיגי הקהילה 1יהיה מהיר וזריוומתון בעבודתו
ובשליחותו ,לא יפיל דבר ארצה",
,
ם
י
ש
ב
ו
ח
מלבדהפקידים המנוייםלעיל; משלם הקהל שכרם שלרופא,רוקח,
מיילדת,וכן שכרם של כסה וכמה משרתים,
.
כגון שומרים ,גובים ,משולחים ,נושאי-מכתבים ובו/
 .25פעולות הקהל

ישיבות הקהל מתקיימות בכל יום-ראשון-בשבת בצהרים בחדר-הקהל .השמש מזמין את ראשי הקהל לכל המאוחר
שעה לפני הישיבה ,בהגישו לכל אחד מהם את סדר-היום .המאחר נקנסומישאינו כחלישיבות כמהפעמים משא מהנהגת
הקהללזמןמסויים,פרנס החודשיושב בראש ,וסופר הקהל רושם אתהדברים בפנקס ,ההחלטות הן בנות-תוקף ,אםבישיבה
משתתפים לפחותי"גהברים (קראקא),ואחר שנתקבלואין לטשתןאלא בישיבה אחרת ,שמשתתפיה מכובים יותר ,המגלה
סודות,אין קוראים אותו לקהל שנה תמימה ומכריזים עליו בכל בתי-הכנסיות:וין4לי ךהא ,את ההחלטותיש לרשום
מיד ולהוציאן אל הפועל בהקדם האפשרי ביותר .אכן לא תמיד עושים בן 1יהודי פוזנא היו קובלים לעתים קרובות,
ותקנות בלתי-רצויות לאיזה ראשים אינן משאות אל הפועל כליעיקר.
 .הענינים הנידונים בישיבות הקהל הם אדמיגיסטראטיוויים ,כלכליים ,חברתיים ,חינוכיים,עניני צדקה-,בקיצור בל
שנוגעלחיי ישראל בתחום הקהילה.
מעניני הקהל החשובים ביותר היתה הנהלת העיר או השכונה היהודית,לפי מקום ישיבתם שלהיהודים ,אם ברחוב
אחד או בשכונה מיוחדת ,מובדלת משאר העיר בחומה ושער ,בקוזמיר מוטל היה על הקהל להשגיח על חלק מחומת
העיר ,הוא הדין בלבוב ובפוזנא ,מקוםשביצותיהעירסברו קצתם אלהגיטה ההשגחהעלשעריהיהודים,שייסגרו למועד,
אם בחגאות שלהם אם בשעת חירום ,אף היא היתה ענןנו של הקהל ,שומרים מיוחדים שמרועל השערים האלה ,ועל
שרותם השגיחו ממוני הקהל.
מרקפות ,בארותותעלותאףהןעניןלדאגת הקהל .כל-אימת שקהילת לבובאינה פורעתמסיםלעיריה ,מפסיקההעיריה
את אספקת המים 1עירית פוזנא נועלת ,במקרים כאלה ,את בית-המטבחיים היהודי ,עיריות אחרות עושותדין לעצמן

באמצעיםאחרים.

בישיבות הקהל נידונית כפעם בפעם שאלת הדירות ,קובעים את שיעור שכר הדירה ומספר החדרים שמותר לגור
בהם ,מבקשים לעודד הקמת בתים שנתמוטטו ,מסייעיםבידיעניים לשכור לעצמם עליות ומרתפים וכוח גם בעתההיא
כבר ידעו בעלי-בתים עשירים לנצל את מצוקת הדירות ולדרוש שכר-דירהגבוה לשנה תמימה למפרע או גם בערבות,
הקהל מתנגד לניצול זה ,אך נראה שאין הראשים נותנים.לבם ביותר להחלטות שכאלה,כי הם עצמם בעליבתים ,והם
משתדלים ,באמצעים שונים ,לסלק את עודףהעניים מןהגיטו ,לכך משמשותישימותהאוכלוסיםהיהודים ,בדיקת החזקה,
ולבסוף תקנות הקהל (בפוזנא) ,האוסרות על עניים ,המקבלים פחות מארבע מאותזהו'נדוניה ,להתחתן בלארשיון מאת
.
הקהל ,אלא אם יעשו מיד לאחר ההתמה אתהעיתו
~
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דליקות רבות פוקדות את הרחוב.היהודי וגורמות תלונות של העיריה .גם בפולין ,כמו בגרמניה ,מתקינה העיריה,
לאחר כל שריפה ,תכנית-לסדר חדשה ומונעת בכך לחזור ולהקים את כל הבתים על נספחותיהם .דברזהמכריח מקצת
אוכלוסים לעזוב את העיר.
,
ש
א
,
ק
ו
ש
ה
ל
ה
ק
ה
כמו כן סהליטים .בישיבות
החלטות לתקנת
וכדומה.
שמירה מפני
בחדר-הקהל מטפלים בענינימחיתם של ישראל .הראשים הם סוחרים והםמעוניינים בשאלת האשראי היהודן,שיעור
הריבית ,פשיטות-רגל,הליכות הסרסרים.ענינים אלה הם אחידים בכל המדינה ומשנת 1580מסדירועד הארצותכל אותם
הדברים ,אך לכל קהילה וקהילה גםענינים משלה ,שהיא מסךרתם בתחומה .פניםשפייניותביריד הוא הסרסה ,המתווך
בין היצרן והצרכן .בסרסרות היה צורך של ממש,כי הרבה סוחריםזריםהיובאיםלירידיםוהיו מבקשים למהר ולמכור
את סחורתם במיקח הטוב ביותר' ,קהל לבובס4ןעלפרפריו ,מהשאיןכן בפוזנא,כיוון שהפרפריםנוטלים שם את המסחר
לידיהם ,מעלים את דמי הסרסרות ודוחקים את הסוחרים,
שמו הטוב של הסוחר היהודי הוא מן הדברים הקרובים מאוד ללבו של הקהל ,מכאן-ענשים מחמירים והולכים על
רמאים,הנוסעיםלדאנציקונוטלים שםסחורותבהקפה ,שלאעל-מנתלהחזיר(פוזנא,)1644וכןעלסוחריסהמבמים אתהגויים.
לסוג-ענינים זה שייכת גם ההשגחה על המלאכה ,היו מעמידיםפרנסיםלסברותבעלי-המלאכה ,אףהיומטניםדיינים,
שיורו להם תורה וידונו בסכסוכים שביניהם .לעתים קרובות נזקק הקהל לענינים שלוערית בבית ובחנות ,שברם של
המשרתים ,בעלי-החשבונות וכו
מכלל .סמכותו של הקהל היא גם ההשגחה על התנהגותם המוסרית של בני העדה ,הקהל משגיח לבל יהיו שטופים
במשחקימזל,בקלפים אר קוביות,ותקנות קראקא משנת  )745( 1595אומרות בפירוש" :הןבעלי-בתים,הןבחורים,הןנעזזים,
הן תושבים והן אורחים ,כולם אסורים לשהק ברחוב ,הן בקראקא ,הן בקאזמיר ,הן בשטראדום,הן בכלחלקיהעיר ,ומכל
שכן לא בבתי-מרזח" .בפרט אסור הדברעלהענייםהדרים בהקדש" .נשים לאיוגהקו כלל ,בלי ערמה ומרמה ,אפילו דרך
צחוק ובדיחותא ,אם לא בחול"המועד של פסח וסוכותובחנוכה" .אשה שעברהעלכך,מחויבים הראשים וטוביםלהושיבה
בתפיסה" ,מאחר יציאת בית-הכנסת שחרית עד אחר יציאת בית-הכנסת של ערבית" ,ולהכריז עליה בכל בתי-הכנסיות
שהיא עבריינית .יולדת ,מותר לשחק אצלה ,אולם רק בנות חצרה ושארות-בשרההקרובותביותר .אשה,שאיןלהבקהילה
שלוש קרובות כנ"ל ,רשאית להזמין למשחק שלוש נשים אולם רק הגרות באותו בית*..
בשקדועל שלימותהחייםהיהודים ,נלחם הקהל גםבמיתרות ,תקנות קראקאקובעות,בסעיף מיוחד ,מה מספר האורחים,
שמותר להזמין לברית-מילה ,לחתונה וכו) ,ואוסרות ,דוגמת קהילות אשכנז ,את המותרות בלבוש.
 .26צדקה ,עזרה רפואית
שחד התפקידיםהעיקריים של הקהלהיה מעשה הצדקה ,שפלל אתהטיפולבעניי המקוםובעוברי-אורח ,תמיכהבבעלי-
בתיםשירד
ו מנכסיהם ,השגחהעלהנוער הלומד,הכנסת כלה ,עזרהרפואיתואישפוז .כל-אימתשיהודי זר באלעיר(לקראקא)
היה פונה אל שני שמשים מיוחדים לכך והללו היומוליכים אותולבעל-בית זהאו אחרלסירוגין .בפוזנאהיומוליכים את
האורח לגבאי הצדקה והלה היה מועיד לו מקום לינה ,לשלושהימים,אצל אחדמבעלי-הבתים,על-פיתור.מישלאקיבל
את האורח ,שילם זהוב אדום לצדקה ונענש גם ענשים אחרים .ר'נתן האנוער מרחיבב"יון מצולה" את הדיבור על כך,
כיצדהיומטפליםבעוברי-אורחבקהילותפוליןוזה לשונו" :היהאיזשיעורלגמילותחסדים שבמדינתפולין,בראש-בהכנסת
אורחים ,אם בא חכם או דרשן אחד אורח,אף בקהילות שהיו.סתקין** בשביל האורחים ,לאהיהצריך תלמיד-חכםלעזות
*היו שומרים על היולדת כל הלילה ולפיכך הורשו הנשים לשחק בחדרה .נשים עשירות ,שחיפשו שעת-כושר למשתקי מזל ,היו נהנות
,
.
מכך והולכות כל ערב לשחק בבית יולדת אחרת.
** פתקאות לבעלי-בתים שיקרחו את מקבליהן.
חטערכת
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כבולולקבל8סק,רקהלךאלאיזה פרנס מקהילה להתארח ,באשרייטבבעיניו,ובא שמש הקהל ולקההקיבוץ* מעתו והראה
הקיבוץ אל הגבאי או אל פרנס החודש ,אשריהיהבימים ההם,ונתנולו [לאורח] מתנה,כפיראיתעיניהם,ושולחיןלועם
השלש דרך כבוד .והתאךח אצל בעל-הבית אחד כמהימיםשירצה.וכן שאר האורחים שקיבלופסקין,היו
לו פתק
אחד והתארה אצל בעל-הבית אחד אשר עלה בגורלו ,כמה ימים שירצה האורח ,ולכל הפחות היה פתקנו
נד
תח
א
ייג'ימים.
ונתנו לו אכילה ושתיה ערב ובוקר וצהרים .ואם היו דוצים לילך לדרכם ,היו נותנים להם צידה לדרך ושולחין אותם
עלסוס ועגלה מן קהילה לקהילה .ואם באו ,מארץ מרחקים או ממקומות אחרים ,בחוצים אוצערים ,או בעלי-בתים ,תו
בתולות,היו מלבישים אותםמיד .ומי שרוצה לעשות מלאכה היו נותנין לבעל-מלאכה.,ומי שרוצה לשרתהיונותניןאל
הבית לשרת ,ומי שרוצה ללמוד היו שוכרים מלמד שילמד אצלו",
הכנסת .כלה היא מדאגותיו של כל קהל וקהל; בשנת  1627החקינו בקראקא ,שגבאיות מיוחדות תאסופנה להכנסת
כליתעניות ותמסורנה את המעות לפרנס החודשו אסור לאסוף לצורך זה באורח פרטי ,בשנת  1653נתבררושניבעליי
בתים" ,שיסבבו מבית לבית כל יום ד'-ויגבו לצורך כלות עניות",
בזול,
,
ם
י
נ
ח
מ
ק
ה
שיתנו
הוצאה יתירה היה הסיוע לצרכי יום-טוב .ערב פסח בא הקהל לכלל הסכם עם
לצרכי צדקה ,גם בערבי מועדים אחרים נותנים לעניים מעות וצרכי-אוכל-נפש.
הצפיפות והזוהמה בגיטו גורמות מחלות שונות ונוסף לכך פורצות מזמן לזמןכלמיני מגפות" .העיפוש" הוא אורח
מצוי בקהילות פוליןו מגיטאות קראקא ופוזנח כמעט שאינו סר לחלוטין .כדי למנוע התפשטות המגפה ,מתקן הקהל
("ראקא) ,שבעל הבית מחויב להודיע מיד על גל חשש מחלה מידבקת לפרנס החודש ,והפרנס עם שאר הראשים
והטובים יתיעצו ויסדרו לו ולכל חשר בבית כדת פה לעשות .כלדיירי הביתמחוייבים לעשות כמצות הפרנס ואסור
להם לעזוב ,בלא רשות ,אתהביתאו אתהעיף ,או לשלוחבני-ביתם לכפר הסמוך.
ענין של דאגה לקהל היה ההקדש ,שהוא מעין בית-חולים-ומקלטלמחוסרי-בית ,בעלי-מוםוגכ*ס,1קרים בו גםעננים
המטפלים בחולים והם קרויים "אנשי-ההקדש" ,כל-אימת שפרצה מגפה הוציא הקהל "תיקונ*ם' חדשיםבענין שכרם של
אנשי-ההקדש ,המטפלים בחולים הנגועים ,ושל השמשים המטפלים בקבורתם" .באם ח"ו יהיה איזה עיפוש ב"מ** ויצוו
הגבאים יצ-ו על אחד או אחת לילך לאותו הבית,אזי קודם כל .דבר יתן בעלהבית שלאותוחולה ב"מל'זהוילאותו
וורפיר*** ,גם מזונות כל זמן שיהיה סגור בבית -,ואם ח"ויהיה נפטר,יתן בעד קבורתו שני זהות.
,
ם
י
ד
הטיפול בחולי ישראל בכלל ובחולי ההקדש בפרט היהבידי רופאים יהודים ,בכל גיטוהיורופאים אח מחויבים
היו לבקר את החולים בהקדש וכן חוליםעניים בביתם ,ותמורת ?רותם קיבלו מאת הקהל שכר קבועויטור
 ,גמור או
חלקי ,ממסים .בפוזנא היו משביעים את הרופאים ,שיבקרו בהקדש לפחות שלוש פעמים בשבוע ,ואת החולים העניים
בביתם לכשייקראו לכך ,אם לא יקבלו תשלום מאת החולים ,עליהם לפנות לקופתהצדקה .ההסכמיםעםהרופאיםנעשו
בדרך כלל לשלוש שנים .ההסכם הראשון ,מן הידועים לנו ,הוא משנת  .1631הרופאהפוזנאי ד"ריצחק בכרךמתחייב בו
לטפל בחולים העניים ,ואם ?צא את העיר ימלא את מקומו חותנו וחברו-למקצוע ד"ר יהודהדי לימאי עליו לרפא את
העניים חנם ואת שכר טרחתו הוא מקבל מאת הקהל  150זהוי לשנה .אחרי מותו של בכרך ,עוברת משרתרופא-הקהל
בפוזנא לגיסו ד"ר משה די לימא ,אכן הסכמים אלה ערכם מפוקפק מאוד והם תלויים בחפץ-נפשו של הרופא למלא את
חובתו באמונה; חולי ההקדש מתאוננים תמיד על אדישותם של האדונים הרופאים ועל הזנחת ההקדש שבועותתמימים.
העובדה שהקהל ראהלהשביע את הרופאמעידה כשלעצמה,כי הרגשת-החובה שלהאנשים האלהאמנם לאהיתהגדולהמדי.
רקיהודיםעשיריםנעזרו ברופא מוסמך,העניים הוצרכו להסתפקבכירורגיםוב"4יביךרש" ועמהם עושההקהל הסכמים
ומוסר לידם את ההשגחה הרפואית עלעניי השכונה ,הסכם כזהעושים גבאי הצדקה בקראקא ,בשנת ,1641עםה4לבילר
ק9ךר .עליו לרפא חולים עניים ,מקומיים וגם אורחים ,כל המוסל על הצדקה"-,כל מיני מכות  ,awnפצעים וחבורות,
שבריד ורגל ,מכה גדולהאו קטנהוהוז מצרעת ב"מ ] la~w[oמחויב לרפאות הואבעצמו"" .גם הותנה באם שיזדמן לו

קיסאויסלא

'

* כתב הרשאה (או המלזה) לקבץ כסף.

** בר מנן ,לאעלינו.

* *4מטפל.

'
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איזו מכה גדולה ,מחויב לצרףאליו רופאגוי ,שהוא מומתה,להתיעץעמו בדברהרפואה* .השכירות של סנדרהיא שבעים
וחמשה זהוי לשנה ,והיא משתלמת בארבעה שיעורים :כל רבע שנה רבע השכר.
ביןה*ויסןךךש" ואנשי-ההקדש פורצים סכסוכים ומדנים ,הבאים אף הם לפני(ראשי הקהל .בשנת 1660שסק הקהל

בקראקא ,שאסור לבלביררש לטפלבחולים בבתים,הואיל וזה עסקם שלאנשי-ההקדש* .אםיצטרךאיזה חולה,שיהא מוטל
על ערש דוי ב"מ ,לאיזה קרוסטיר (חוקן) ,אזי אסור באיסור גמור על שוםבלבירראו שום אדם זולתו לעשותה ,כי-אם
דוקא ע"י ההקדש-מאן* ,אכן' ,אף אותו ההקדש-מאן אינו רשאי לעשות הקרוסטיר ,כי-אם על ?g.-שאלת ועצת הרופא
המומחה האלוף המרומם כמהריר דוד יצעו" ,הוא ד"ר דוד סךפוךק ,שהיה אז רופא-הקהל.
הקהילה העסיקה גם חובשים ,מיילדת בשביל יולדות עניות ,ושרות רפואי נמוך יותר.
יהודים.רוקחים אנו מוצאיםבגיטואךלעתיםהחוקות .בית-המרקחההיחידבקוזמירהיה מאותבשניםבידיבני משפחת
קאליהררי" ,ראשנן .שבהם היה דוד ,נכד שלמה קאליהורי ,ומותר היה לוליתן רפואותליהודים בלבד ,הקהלהיה משלם
לו סכוםכולל בעד הספקתרפואותלחוליםעניים ,אך היות ותושבים שונים ניצלו את קופת הצדקה ,הוסכם שכל "פתקא
וריצעפט* ,יהא "חתום תחתיו פרנס החודש מהגבאים יצ*ו" ,ובלי חתימתו אין להם תוקף,
מעשה הרוקח נחשב בזמן ההוא מלאכה כשאר מלאכות,היומקבליםנעריםללימודופוטריםאותם .בזמןלימודיוהיה
הנער מקבל מזונות והספקה מבעליו וכן שכירות כל,חצי שנה ,שבעה זהו' וחצי (קראקא .)1645הנערהוצרך לקבלעל
עצמו ,שאחר גמר לימודיו-.משך שנה והצי בערך -יהא אסור עליו" ,תתיכא דאיסורא איסור עולם ,להתעסק שום
עסק בעולם בענין"4שן"דיא' בקתמיר ,בקנס חמש_ מאות אדומים בעד"יזקות.
בני קאליהורי עוסקים גם 'במלאכהאפטקרייא הנקרא אלחמיסט" ,כדי ללמוד מלאכהזו שוכרים הם בחורמשידנצי
שבאיטליה ,המתחייב ללמדם את המלאכה "ולא להעלים שום
בעולם* ,בעודהוא ממלא חובתו כשאר הפועלים,
"לעשות שרותו באמורה - -ולילך לכל המקומות והירידים ,בלי שום התרשלות והתעצלות בלל",
נגד התעסקותם הרפואית של היהודים וכן נגד הרוקחים היהודים יוצאים הרופאים הנוצריםורשיה לדבר  -כמה
קונטרסיםאנטי-יהודיים(עיילעילעמ'  .)41הברות-הכירורגיםהנוצריות קמרתעלהכירורגיםוהחובשיםהיהודיםומגבילות
אותם הגעליהוסף .במשך הזמן הוגבל מספר הכירורגים היהודים בכל.עירועירי בלבוב לא עלה מספרם ,במאה הי"ח,
על שלושה ,בערים אחרות היו שנים-שנים ,או גם אחד בלבד,

העימה

=:

ע .פשק הכספים של הקהילה
הקהל ,על פקידת"' ,מ'טץ' ,מומרי-העם ושומרי-הלילה ,היה חטיבה אדמעיסטראטעוית לעצמה ,וחשיבה לעצמה היו
הרבנים.,הדיינים
 ,המלמדים ,השוחטים ,המנקרים וכו'.
 - ,מרבית הפקידים הללו התפרנסו טטכשאות ,שנשתלמו על-ידי הנזקקים ,אף-על-פי-כן היו הוצאות הקהילה גדולות
מאוד .נוסף לכך פרעה הקהילה ,בסכומים כוללים ,את כל המסים ,הן מסים של ישראל והן מסים של המדינה ,שילמה
משכורות לפקידי המדינה ,בעליהירות על היהודים ,נתנה כלמיני דורונות ,ולכל אלההיהצורך במוצא לכסף ,הוצאות
הקהילה והכנסותיה ,כלומר תקציב הקהילה ,הם ענין מורכב מאוד ולא תמיד עשוי התקציב להיותבר-איזיוי לעתים
קצובות אנוטה הקהילה ליטול הלואות ולשלם ריבית קצוצה.
;

הוצאות הקמלה לעצמה

(

 )1שכר הפקידים היהודין
 )2תשלומים לפקידי המדירה ,הוהעורא,סגףהת"חדא,הכותב,האץססעאטוי(התובע)מקבליםטאתהקהילה
היהודית מתנות בשוה-כסף,המתהלפות,בחצי המאההי",בתשלומיממוןקבועות.מכאןולהבא מקבל שופט-היגדים משכורת
:
שנתית .בשיעור  1, 00והת ותעלץ פעמ"ם לשנע 'כנהם מימי קדם' .הכותב מקבל 400זהף לשנה ,התובע--זאב אחד
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מכל שבועה שליהודי .במאה הי"ח נוטל הווייוודא של קראקא  7000זהו' לשנה,הווייוודא של לבוב4000-זהו' ,סגן-
הווייוודא 1000-זהו' .הסטארוסטא של קראקא נוטל ,בשנת 1,600 ,1660זהו' לשנה ,הסטארוסטא של לבוב-את מנת-המלך
מימי-הבינים .הנציב של קראקא מקבל מאת היהודים ,לחג הפסחא ולשאר חגאות ,ת9לין בשווי  80זהו' ,נוסף לכךהיו
יהודי קראקא מחויבים לכלכל את החיות ,כגון אריות ולבאים ,שהוחזקובארמון .אחר שנתבטלהביברהקראקאיהוסיפה
הקהילה לשלם  240זהו' תמורת המזונות.
 )3הכמרים ובתי-הספר .היהודים נתנו תשלומים ושלמונים (קוזופאלס) לבתי-ספר בערים שונותו מוסדרים
לחלוטין התשלומים לאקאדמיה של קראקא ,וכןלבתי-ספרקתידראלייםשונים בלבוב ,פוזנא וילנא ועוד ,נוסף לכך נתנו
היהודיםלוויקאריוסים (עוזרי-הכמרים)העירוניים,בשבילאנשי-השרת הקאתוליים,דורונות לראש-השנה שלהם,וכן שילמו
שכסא לכמרים מבתים שהיו שייכים לשעבר לנוצרים .משנשתקעו הישועים בלבוב ונתמעטו הכנסותיהם של בתי-הספר
הקתידראליים,נאותוהיהודיםלהגדיל את תרומתם לבתי-הספרהללו' ,למען השכנות'הטובהוכדי לקנות אתלבהכמיימ".
.
 )4לע ר (לעיריה) שילם קהל לבוב:
והסכם..
במאה הט,ז50-זהו' לשנה,בשנת 300-1629זהו',
 .א) בעד זכות המסחרסכומים ,שגדלרוהלכו לאחר כל הסכם
בלנת  1000-1637.זהו' ,בשנת  145041654זהו' וכו' .כמו בן שילמה הקהילה לחברות שונות .של בעלי-מלאכה בעד
ההיתר לעסוק במלאכה ,בשנת  1642משלמת קהילת לבוב ,בשם הפרווניםהיהודים 300 ,זהו' לחברת הפרווניםהנוצרי
ת1
בשנת  ,1629בשם המנגנים היהודים 10 ,זהו' לחברת המנגנים הנוצרית ו20-זהו' למועצתהעיר .תשלומים אלה גבוהים
הם ביחוד בפוזנא ובערים אחרות של פולין-גדול ,אשר בהן אין חברות בעלי-המלאכה הנוצריות נוטות להשלים עם
קיומו של ארגון בעלי-מלאכה יהודים,
.
.
ב) ש9סמיין כשר ,אשר היהודים מביאים העיךה,
,
ת
ו
ל
ע
ת
ה
החריצים וכו'.
ג) לצרכי המשטרה העירונית ומשמי הסוללות ,לבדק חומות העיר,לניקוי
 -ד) חלק אדמי הפדיונות השונים שנתנו העיריות ,ביחוד בהבלי הספר.

י

'

הוצאות למסים של ישראל ולמסיםכלליים
 .1ניסים יהודיים רגילים:
.
י
ת
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כ
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מ
ה
א) סטא4ן9ה .למקמים קדומים נתנו היהודים כסף ושוה-כסף להחזקת חצר המלך והמטבח
במשךהזמן
ו
ת
ח
ל
"וחלפו כל ההתחיבויות האלה בתשלום ממון ,שנקרא  tStocyine Krblewskieמכאן ולהבא מש
ל
כ
ה
ל
י
ה
ק
למלך
עצמו או לאנשים אחרים ,לפי הוראותיו.היאג:ללונים חילקו ,בזמן קצר ,הכנסה וו ,אוהרהינו אותה ,ולקופת המלך לא
נשתייר ממנה ולא כלום.
.
ם
י
ד
ו
ה
י
ל
ב) "שדס'יהודי ,מס-נכסיםעירוני מיוהד
בקראקא נקרא המסהגא  ~Szpilkoweכנראהלפי Nadelgeld
בגרמנית ,והוא שולם למלכה,לפי הקונסטיטוציה משנת  ,1628עלה ה.שוס' הזה ל"ת זהו' וי"ב גדו' לסלקה.
ג) מס-הגילגולת .המס היסודי שפרעו היהודים היה מס-הגולגולת ,שהונהג בשנת  .1549שיעורו זהוב לאיש,
והוא פוטר את היהודים משאר מסים שהיו משלמים עד כה .ברם ,מעולם לאהיה ברור ,אם המס הזה הוא למשפחה או
לנפש ,וכן לא בוטלו ,אף לאחר שהונהג מס-הגולגולת ,המסים הקודמים.
לכתחילה שילמה כל קהילה לעצמה ,אחר-כך כל ארץ וארץ באמצעות הקהילה הראשית ,ולעמים ,משנוסד ועד ד'
ן הארצותוהקהילות .בשנת 1581
הארצות,הוסכםביןשר-האוצרוביןהועדעל תשלום סכוםכולל,והיהודיםעצמםחילקוהובי
'עלה הסכום הכולל של המסבפולין 15,000זהו' ,בשנת ,20,000 1589
בשנת  1590משלמתפולין  20,000זהו' וליטא -
הסס
ה
ל
ע
 6005זהר ,לשנת  1620משלמת פולין  70,000זהו' ,ובשנת
ר
ת
ו
י
ב
1727
ר
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220,000
מס-
חגולגולת נועד לצבא ולפיכך נקרא גם 'לחם חורף" ,שר-האוצרהיה מקבל מפרנס ד' הארצות את חלוקת המס ,שנערכה
בהתוועדות הארצותוהיה שולח "אסיגנאציות" (פקודות-תשלום) לקהילות השונות ,אסיגנאציות אלוהיו נמסרות למפקדי
גדודים ,אשר להם נועדו הסכומים ,והם שקבו אותן ,בעזרת קצינים וחיילים.
.
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 .2מסים יהודיים בלתי-רגילים:

א) דמי הכתרה ,בעת הכתרת כל מלך ומלך נתנו היהודים נתינה מעתדת,
ב) לפרעון=הובות המדינה .ללאדיסלאב הרביעי מצוג בשנת ע64ג על קהל-קראקא לבוא בדבריה עם
קהילות לבוב ,פוזנא ולובלין ולשלם ביהד  60,000זהוי לפרעון חובות המדינה.
ג) לצרכי מלחמה.
..
ד) לדורונו ת ) (subsidia eharitativaבשביל השולטן והתאנים.
ה) לכל כדיני פדיונות.
 .3מסים כלליים:
*שוס" מעחד,שפשרם ממילא מ"שוסים" אחרים,הריהם
א) "שוס" עירוני.אףכי היהודים הע מחצבים
נאלצים ,כבר בעשור השף של המאה 8י* ,1לתלםמס-נכסים גםעם תארתושביהעיר ,בלבובמחויביםהיהודים,כעיוותים,
לשלם מס מקרקעות ,בתי*עלמיה אספקת-המים,וכן חעח? מכל מסי החירום ,שמטילים על העיר.
ב) מסי תצרוכת .מלבד מסיהם הם(עייןלהלן) ,משלמים היהודיםמסים מצרכי-אוכל יחד עם שאר תושבי המקום
(כגון מס המשקאותהקרוי קשופלבי) .לעתים מתפשר הקהל עם .חוכו המס ,או גובו,על סילוקו בסכום כולל ,הקהל משלם
את הסכום ולאחר מון הוא עצמו גובה את המס מבני הקהילה.
ג) היהודים משלמים עם שאר כל התושבים :מכסים ,דמי-גשר ,דמי-דרכים ,טכסאות מבתי-המשקל העירוניים,
ומכסי-גבולות;

לשים

.

הכנסות הקהל

א) ה מסים ה-י שירים של המדינה ושל ישראל ,כל ה"שוסים" ,מם-הגולגולת וכו' נגבו על-ידי הקהל ,בעזרת
גובה אחד או כמה גובים ,לפי הערכה שעשו שסאים" .וכשיאמרו לאחד שיתן ואינו נותן ,תוך ג' ימים,יכריזו עליו
מרקנות .ואם אינו נותן ,תוך ג' ימים אחר ההכרזה,מחויב השמש באותו בית-הכנסת ,באיבודאומנות שלו ,להכריז החרם,
והאיש מוכרח לילך מיד מבית-הכנסת כמוחרם .והשמש לאיניח לחזן להתפלל עדשיצא מבית-הכנסת .ואם הוא מסרב
לצאת,יקחו אותו לתפיסה" .ואם יישאר שלושה ימים בחרם ועדיין אינו נותן,אזי יקחו אותו לתפיסה עד שיתן המס
המגיע ממנו עם ההוצאות .על השמשים להעתיק ולהחזיק אצלם את תקנת גובי המסים,כדי להראותה בעתהגבייה.
ב) מסי' תצרוכת (צרכי-אוכל) .משלא הספיקו המסים הישירים ,הטילו מסיעקיפין,כדי למלא את החסר ,כבר
במאה .הט"ז הרטלו מסים על כמה צרכי-אוכל-נפש ,כגון בשר ,חלב,יין
 ,דבש וכו' ,הקהלנהגלהחכיר אתהמסים האלה
,
ו
נ
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ק
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כ
והחוכרים היו גובים את הטכסאות ,כל זמן שמעמדו הכספי של הקהל היה
היו תשלומים אלה נמוכים למדיו
עם התרבות צרכי הקהל ,ביחוד במחצית השניה של המאה הי"ו ,גדלים והולכים תשלומים אלה עד לאין שיעור.
מסי-העקיפין נתקראו 'קרו*קא"* (קרופקא של בשר ,של חלב ,של משא ומתן ,מלאכהוכו')ו המסים הישיריםנקראו
(
"סכום*.
,
ת
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ה
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ה
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ה
ג) חזקה מקור שלישי להכנסות הקהל היא
או הזכותלהיות בעל
לעסוק במסחר
בחכירה
,
ד
ו
א
מ
,
וכו' .החזקה דומה לזכיון דהאידנא ,במובנו הרחב
ם
י
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ל
ה
ק
ה
ו
ה
ק
ז
ח
ח
ק
ל
גבוהים
מטרתהחזקההיתהגם
דמי
מניעת התחרות מזיקה ובלחי-הוגנת .מושג החזקה חל גם על זכות הישיבה במקום1מי שלא היתהלו חזקה אוהפסידה,
אנוס היה לעזוב את השכונה היהודית בלא טענות ומענות .ור שביקש להשתקע בעיר היה מחויב לשלם לקופת הקהל
דמי חוקה.היו שוללים את זכות החזקה על מעשה פשע ועבירה דתית.
ד) גם הטכסאות מחתונות ,קבורות ,נדוניות ,מתן הלארים "חבר" ו"מורנו 9וכו' שימשו מקור הכנסה לקהל,

.

* פולנית
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 tkrupkaהיכה ,קופה,

.

חמער כת

 ,28סברות ,מלאבה וסברות בעלי-מלאכה
במסגרת הקהילה נתקיימו גם ארגונים לא-גדולים ,שנוסדו ,בדומה לארגונים הרצויים אצל הנוצרים ,לשם מטרות
מסוימות :דתיות ,הימאניטאריות וכלכליות (הברות בעלי-המלאכה).
,
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ש
"בראש-כותב נתן האנוכר--היו חברה ,שמשכימיןלפני עלות ה
,
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ולקונן חורבן
הבית ,וכעלות השחר היו משכימין בני החברה של תהילים ואמרו תהילים כמו שעה אחתלפני התפילהוסיימותהילים
בכל שבוע- -,בכל בתי-כנסיותהיו כמה כיתות של חכמים,שהיו מלמדים לאחרים בבית-הכנסת מיד אחרהתפילה ערב
ובוקר" .מלבד הסברות האלה ,בעלות מטרה דתית מובהקת,היו אחרות ,בעלות מטרותהומאניטאריות,כגון חברתגמילות
חסדים ,במובן הרחב של המלה ,חברת תלמוד תורה ,תברא קדישא ועוד.
תקנות החברה דתלמודתורה בקראקאלידועותלנוכבר מהמאההט"ו (משנת  ,)1551כמו-כןידועות לנו החברא קדישא
ב?ראגא (וארשא) ,תקנות התברא קדישא באוסטרא ועוד ,החברה האחרונה נוסדה לשם גמילות חסדיםלחיים ולמתים,
היא משלמת קצבות לרבנים ולמלמדים ,מגידים וסתם תלמידי-חכמים ,תומכתבעניים ,שולחת אתחבריה לספל בחולים,
נותנת תכריכים ושאר כלהצטרכויותלעניים שמתו בבית-ההקדש ,מקבצת מעותלפדיוןשבויים ,מפקחתעלקבריהקדושים,
שולחת מתנות (דגים ,תבלין) לפקידי המבצרו לכמרים וכו' .התבראקדישאאינהערסקתבעסקי קבורה בלבד ,אלא תומכת
דרך קבע בחבריה ,מטפלת בהםבחלים ומסייעת ,אחר מותם ,לאלמנות וליתומים.
הכנסות הסברות באות מדמי-חבר ,תשלומים בעד ?רותים ,וכן מנדבות שאוספים בעתשיחות פרטיות וציבוריות.
החברה דתלמוד תורה בקראקא הכנסותיה הן :א) נדבות בכל בתי-הכנסתבעתקריאתהתורהביום ב' וביוםה' בשבוע,
ב) נדבות בעת סעודות שלברית-מילה,נישואין וכדומה מאת המשפחהוהקרואימי ג)עשירית סמהשגבאי הצדקהמוצאים
"בכל מתן בסתר בבתי-הכנסת".
הסברות נתפתחו בדרך כלל מתוך ועדות-הקהל השונות וקיבלו אתתפקידיהן ,לפיכך נשארששטרן של החברות דומה
לזל הועדות הנ"ל.
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לראשונים
בני הסברות נתחלקו לחברים ממש וחברים
האחרים קחתו את
אך
היו משוללים זכויות ,הןאקטיוויות והןפאסיוויות .רק לאחר שלוש שנים של ?רות יוצא ההבר החדש "לסרות* ומקבל
זכות אקטיווית ,ואחרי שנתים נוספות-גם זכות פאסיווית .כרגיל נתקבלו לחברה נערים ,ואחר חתונתם כברסיימו את
ימי זרותם ונעשו חברים שני-זכויות .לחברים בעלי תואר "חבר* או שמורנו' קיצרו את תקופת השרות והקדימו לתת
אתהזכותהאקטיוויתוהפאסיווית.היוגםנשיםחזירית ,אולם בלא רשות של התמנות" ,שאין נוהג בנשים כאנשיםלענין
להיות פתקאה (הפתקא שלה) בתוך גורל הקלפי ,ךלאואירח שך4א"י אכז היו בקהילות פולין .גם סברות מיוחדות של
נשים ,אשר בהן יכלו להיות בעלות התמנות ומשרה.
ברירת הגבאים היתה נערכת בחול-המועד פסח או סוכות ,בדרך דומה לשל ברירת הקהל,
בפקיע
ה לשאר הסברות וכדוגמת חברות בעלי-המלאכה הנוצריות ,קמו סברות של בעלי-מלאכה יהודים .תחילתן
מגעת עד המאה הט"ז והן נוסדו בערים שונות ,לשם הגנה על המלאכה היהודית מפני חברות בעלי-המלאכה הנוצריות.
ן הגמור ואסרו את ההתעסקות בה על כל מ 4שלא נמנה עמהן .לחברת בעלי-המלאכה
האחרונות ראו את החלאכםקנינ
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הנוצרית היה אופיכנסיתי,היה לה בית-יראה
דגלי היהודי לא יכול אפוא להתחבר לחברה וממילא אסור
היהלו לשלוחידו במלאכה .אף-על-פי-כן היו בפולין,מימי קדם,יהודים בעלי-מלאכה ,מה-גם ששתי מלאכות ,הקובות
והחייטות,היומחוןבותהצורך הדתי (שחיטה ,שעטנז) .אכן מלבד חברות הקצבים והחייטים ,נוסדו ,במשך הזמן ,בערים
שונות ,גם חברות אחרות.
ד ליהודי הדרדדנא 'לעשות בכל מלאכה' .בקראקא מתעצמות ,במאה הט"ו,
כבר בשנת  1589מתיר הארכידוכס.ויטיל
 4כך נקראו על-פי תהלים ק"ל,ו'.
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הסברות של בעלי-המלאכה הנוצרים בחבריהם-למקצוע היהודים ,ובשנת  1485מוותרים האחרונים ,בתוקף ההסכםהידוע
עם העירונים ,על זכות המסחר והמלאכה .בראשית המאה הט"ו ,מרבים ,המלך והקיים ,להוציא איסורים על המסחרהיהודי
וכוחם יפה גם לגבי המלאכה ,אולם יש גם יוצאים-מן-הכלל. ,כגון המלכה בתא ,המתירה לחייטים ולפרוונים היהודים
בלוקק למכור את תוצרתם בימי-השוק.
נוסף למלחמה הכללית של העיריות במלאכה היהודית ,נלחמה בה כל חברה של בעלי-מלאכה לעצמה .כל תקנון,
או "אגרת קלף" ,של חברת בעלי-מלאכה מוציא בפירוש את היהודים מן הכלל ,אף אוסר לעבוד אצל יהודים.
אולם איסורים אלה לא היה בכוחם לעשות?? nבמלאכההיהודית ,על-אף ההכבדות וההחרמות ,הריהיא גךלה והולכת
וחברות בעלי-המלאכה הנוצריות נסוגות בקניה צעד-צעד .חברות שונות עושות הסכמים עם בעלי-המלאכה היהודים
ומתירות למספר יהודיםלעסוק במלאכתםבתנאיםמסוימים.בסוף המאה הט"ז נעשה בהורודנא הסכם,בין חברותהחייטים
הפרוונים והכובענים לבין אותם בעלי-המלאכה היהודים ,אשר לפיו הורשו היהודים ,תמורת תשלום בשיעור ששה זהת
ושתי ליטראות אבק-שריפה לשנה ,לעבוד ולמכור את מעשה-ידיהם ,אף להעסיק פועלים וחניכים נוצרים .כמו-כן נפטרים
היהודים תמורת תשלום-מלהעמיד נרות למזונח האגודה ומליטול חלק בלויותהחבריםהנוצרים .אולם לבעלי-המלאכה
היהודים לא הספיק ההיתר של החברות הנוצריותוכדי להגן על זכויותיהם ,הקימו חברות משלהם .כבר בראשית המאה
הי"ואנורואיםבערים הגדולות (פוזנא ,קראקא ,לבוב) חברות שלחייטים ,פרוונים1" ,לביררש" (חובשים) ,ובמשךהזמן
מתארגנות גם המלאכות האחרות ,אף זוכות להשיג לעצמן אבטוגומיה.
לכתחילה נלחם הקהל להגנת המלאכה .במשך הזמן משתחררים בעלי-המלאכה ,במקצת או לחלוטין ,משלטון הקהל
ומתארגנים בסברות מיוחדות ,אשרזיקתן לקהל היא כזל חברת בעלי-המלאכה הנוצריתאל מועצתהעיר.יסודהארגוןהוא
יאגרת הקלף" ,כלומר תקנון החברה ,המאושר על-ידי הקהל ,והמ41ר כיגיל על-ידי סברות בעלי-המלאכה הנוצריות
הנוגעות בדבר" .אגרות" כאלה נשתמרו במספר רב למדי ,אחת הקדומות היא של חברת הפרוונים בקראקא ,שנתאשרה
על-ידי הקהל בשנת ע ,161הרייכנ
ה בקיצור:

 .15כל אחד מבני החכורה מחויב להטיל לקופת הצדקה של החברה **

.

אחד ,בכל שבוע ושבוע ,ונם מן הרווחים שיזמן לו הום

יתברך בחסדו ,מכל זהוב חלק** אחד.
 .25כל אחד מבני החבורה מחויב לילך ,בכל שבוע ושבוע ,עם הששש לגבות הטפלים והחלקים הניל,
 .35הממונים הם :חמשה אנשים גבאים ,שלושה רואי-השכונות ,ושלושהדיינים.
 .45על רואי-החשבונות לסשב עם הגבאים ,מדי חודש בחדשו ,מהשגבו .התיבה עם המעות מקומהבידי 8חד הגבאים והמפתח לתיבה
בידי גבאי אחר.אין רשאים לנגוע במעוה עדשיהיו בסך הכל חמשים זהו ,ואז יפקחו ,יחד עם כלבני החבורה ,מה לעשות בהן,
.55בידיהדיינים מקל ורצועהךפך*9א לשפוט אח בני החבורהבין אישלדיהו.
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 ,65המבזה את חברו או מכה אותו ,הרשות גחונהלדיינים לקנסו ,הן בממון,הן
ולגלות קלונו ברכים
הן
בבית-הכנסת של החבורה.
 .75לחבורה-שמשים משלה ,וגם אחדים ממשרתי הקהל מקבלים ממנה שכר מסוים.לירידים שולחת החבורה שמשמיוחד.
 ,85ראשי החבורה מתבררים בהול-המועד סוכוג מקהילים את כלבני החבורה ובוררים מתוכם תשעה אנשים -סדים פוחרים וחצים
'ין8ר' (תגרים רוכלים) ,התשעה מבררים חמשה אנשים ואותם חמשה מבררים גבאים ורואי-חשבונותודיינים.
 ,95אם אחד מבני החבורה רוצה ,תוך השגה ,לחוור ולהוציא ראשו מן התקנות הנ"ל ,הרשות בידו ,בתנאי שישלם את המגיע ממנו
בעד השנה כולה.

אגרת זו של הפרוונים היא דוגמה למאוחרות 1במשךהזמן נעשות האגרות נרהבות ומפורטות יותר ,אגרת הקלף של
מסוף המאה הי"ז ,או של חייטי לוקק משנת  ,1721מכילות תקנות מפורטות על לימוד המלאכה ,מספר
חייטי
הפועלים והחניכים וכו'.
האבטונומיה הגדולה של חברות בעלי-המלאכה לא היתה רצויה לקהל ובבמה קהילות פורצות משום כך מריבות,

יך?9יא

,

*  .szel~g=9Dtמטבע קטנה ,תשעים טפלים בזהוב.
** חלק'קז1מזפש .הצי טפל ,מאה ושמונים חלקים בזהוב.
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מריבות אלה סופן לא אחד היהו בפוזנא -השתלט הקהל על החברות ונטל לעצמו את הזכות ליחן להן גבאים,
.לכל חברה רב מקלה ,המשמש מורה ודיין לבני החבורה .הרב של בעלי-המלאכה קורא לפניהם מדי שבת בשבת את
פרשת השבוע ,ובימות החול הוא דן בסכסוכים שבינםלבין עצמםושבינםלביןהפועלים .אכן ,הוצאתפסקי-הדיןלפועל
לא היתה מסורה לגבאי החברה ,כי-אם לפרנס החודש והוא גם המפקהעל"רנות החברה ,עלהחוזיםהנעשיםביןבעלי-
_באב"ד,
המלאכה לביןהפועלים והחניכים וכדומה .בקהילות הגדולות תפס ההב של בעלי-המלאכה מקום ניכר41 ,רמא
.
הרבדחייטיןלירוד ,היה ,במאה הי"ח ,נאמן בית ישראל דד' ארצות.
 .לחברת בעלי-המלאכה הנוצרית היה כרגיל טטרון ,דגל ,בית-יראה משלה או מזבה בבית-הכנסיה ,וכן היתה בעתי
ובעונה-אחת מין חברה לגמילות-חסדים .נוסף לכך מילאו החברות בערים שרות של משטרה ,ובעת מלחמההיו מגינים
על מגדלותיהם וצריחיהם ,הסברות היהודיות קיבלו מןהגויים כל אותם התפקידים ,עסקו כמרתם בגמילות-חסדים,קיימו
בתי-תפילה לעצמם ,ואף הגנתהעירהיתה מוטלתעליהןלעתיר .חברתהפרווניםהיהודיםבויישא היתה ,בתוקף ה"אגרת*
שלה משנת  ,1689בעלת דגל,רובים ,כדורים ואבק-שריפה ,לצרכי הגנת העירו חובה דומה היתהגם לסברות אחרות.
ל

-

9מ ש פיטת היהודים

שפיטת היהודים בפולץ נסמכת על אותם היסודות החוקיים' ,נהוו מונחים ביסודו וטל
הקהל ,לכתחילה ,בעוד
י
1
1
1
1
הנסיך שליט יחידי ,היה הוא בלבד שופט את היהודים ,עבדי,אוצרו ,בהעדר הנסיך ,מילא את מקומוהווייוודא .אולם
בלבד וכן למשפטים
הפריווילגיה של קאזימר היאג:ללוני מגבילה את סמכות הווייוודא למשפטים שביןיהודי
י
ר
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פלילייםביןהיהודים עצמם .משפטים אזרחיים בין היהודים לבין עצמם מקומם בבית-הדין של ישראל ,ברוח היסודות
האלהועל-פי הננהג שלאחר-כך ,מתחלקת שפיטת היהודים לשלושהסוגים :א) משפטיםביןיהודיליהודיי ב) משפטים
ביןיהודי נתבע ונוצרי תובעו ג) משפטים ביןיהודי תובע ונוצרי נתבע .משפטי א' הם בגדר סמכותו של בית-הדין
היהודיו משפטי ב' -בגדר סמכותו שלהווייוודא אופקידיו ,משפטיג'תלוייםבמיהותו של הנתבע :אציל -תובעוהיהודי
לבית-המשפט של המבצר ,עירון -לבית-המשפט העירוני ,כומר -לבית-המשפט ההגמוני ,אכר -לפני אדון הכפר.

ש משפטיםביןיהודיליהודי
בית-הדין של ישראל מורכב מכמהדיינים ובראשםהרב .בקהילותגדולותמצויות כמהכיתות שלדיינים(כרגיל שלוש)
ובכל כת לפחות שלושהדיינים .בראש הכת השלישית (הגבוהה)יושבהרב .הכת הראשונה ,התחתית ,שופטת (בקראקא)
בכל יום תביעות
של ממון מקוה פרוטה עד עשרה זהו' ,כמוכןעסקי הסגתגבול,זלזולים ,קטטותביןתגרניות,עסקי-
ילוהזעירים ובדומה ,הכת השניה,הבינונית ,דנה כליום תביעות של ממון מעשרהזהוי ועד מאהזהוי,וכןעסקיזלזולים
המובאים לפניה .הכת השלישית ,הגבוהה ,דנה שתים או שלוש פעמים בשבוע ,לפי הצורד ,תביעות ממון ממאה זהוי
ומעלה ,ונוסף לכך עבירות דתיות ומוסריות (חילול השם ,פריעת מוסר) 1בפוזנא -אףדיני נפשות על עבירות דתיות,
בבית-הדין היהודי דנו על-פידיני ישראל ,הכלולים בתלמוד ובספרות הרבנית ,מקרים שדינם לא היהמחוור הובאו
לפני גדולי הרבנים שבדור ואלה חית דעתםו מחוות-דעתאלונצטרפוספרי השאלות-ותשובות ,שלאחר-מכןהיומסתייעים
בהם במקרים מקבילים,הר"יות הן שבועה ועדות ,בית-הדין קובעמיחייב שבועה ומה טיבה ,על דבר מועט (שני זהוי
ופחות מכך) מספיקה שבועה בפתח בית-הכנסת ,במקרים אחרים פותחים את ארון-הקודש ליתר תוקף .את הפסק היו
מוציאים לפועל בכל חומרהדין* .סקו לעבריינים :קנסות .,תפיסה (על פשיטת-רגל ,עבירות משטרתיות) ,ענשי גוף,
עמידה ב*קונא"* ,הפקעת נכסיםוכו' .בית-הדין הורה לפעמים גםדרכי תשובה ,מהן קשות מאוד ,תשובה קלה נחשבה
הימנעות מאכילת בשר ושתיית יי"ש משך שנה שלימה ,החלפת לקנים רק אחת לחודש וכדומה ,מהרשם מלובלין הורה
לבר-אוריין שנכשל באשת איש בשכרותו דרכי תשובה אלה" :בראשיודה על פשעיוברבים בגי קהלות,דהיינו שיעמוד
* מע קולר ושרשרת מחוברים לקיר בית-הכנטת ,ליד הכניסה ,שבהםהיו מרתקים את העבריין בצוארו ובידיו ,לחרפתו ולקלונו .הקונא
היתה מצויה ברוב בתי-הכנסיות שבפולין וליטא ,כשם שהיתה מצויה בבתי-יראה קאתוליים ובאחוזות אצילים,
חחערכת
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ש

בין מנחה למעריב בבית-הכנסת ויתודה בקול רם .,,ומיד ילקהאותו
השמש מלקות ארבעים ,כן יעשה בג' הקהילות שנתפרסם ,דהיינו,
בתחילה יעשה פה ק"ק לובלין ואחר-כך ילך לק"ק קראקא ולק"ק
לבוב .יתענה שס"ה ימים רצופים ,חוץ מהימים שאין אומרים בהם
תחנון ,ולא ישכב עלכרים וכסתות רק על הארץ אועל דף,..ובימי
החורף ?שבערום במיםקיים או בשלג ,שעה אחת בכל יום ,ועל-
כל-פנים ב' פעמים בשבועי ובימות החמה 2שב כשיעור זה ערום
לפני זבובים ,או נמלים או לפני דבורים* וכו',
מקוםהדיןהיהליד בית-הכנסתאו במבוא הביתובקהילותגדולות
היוהדרי-דיןמיוהדים,אשרבהםהתנוססופסוקיםמתאימים,כמלתשאנו
רואיםעדייןב"יק??ב.בקרבתחדר-הדיןהיתה התפיסה,הקלהוהקשה.
הראשונהסברה אל חדה-הדין,השניה מקומה במרתף או במגדל .עד
היוםקיימיםולגדליהכלאבךיישא,לוצקוכו',נוסףלכךהיתהבפרוזדור
בית-הכנסת*,קינא" ,אשר בההיוקושרים אתהעבריין לשתים-עשרה
שעות,למעןידאוהוהיוצאיםוהנכנסיםבקלונו,קונאכזאתנמצאתעדיין
בפרוזדור בית-הכנסת בפרבר של לבובוכןבבית-הכנסתבווילנאי
עם התפתחותן שלקהילות ישראל,נתהוו,בקרבתהערים הגדולות,
ישוביםקטנים,שהיותלוייםבקהילההמרכזית.בתחילההיובניהישובים
מקאה הקונא בפרוזדורביב-הכנסת בלבוב
,
ם
ר
פ
מתדייניםלפניהרב שלהקהילה הראשית,אך במשךהזמן,כשגדל מס מינורבנים לעצמםוהיונידוניםלפניהם.בית-הדין
של הקהילה הראשית,היה משמש מכאן ואילך "בית-דין-הגדול"ולפניוחיו מערערים על פסקיהם שלרבניהישובים.
יהירידיםו הקהילות היו שולחות,
סוג אחר שלבתי-דיןהיודיינ
כרגיל ,לירידים הסמוכים את רבניהם ואת דייניהם,לעתים כיתות
שלימות .פוזנאהיתה שולחתדיינים לכלהירידים שבפולידגדול,וכן
לסודן ולדאנציקו אףבירידים הגדולים שבבךסלא משמשות כיתות
שלדיינים מפולין.

בירידיםהגדולים שבלובליןובנרסלאבקיימיםבתי-דין מיוחדים,
המורכבים -במאההט"ו -שבעהדיינים ,בפקודה משנת ,1540קובע
זיגמונט הראשון את ירכבו של בית-דיו זה לסוהרים היהודים:
דיינים ,שנים-שנים מקראקא ,פוזנא ולבוב ,והרב מלובלין אב ביתי
הדין .כשנוסד ,בשנת  1580בלובלין ,ועד הארצות ,נשאר על:-דו
אותו בית-דין ,בתורת בית-דין דד' ארצות.
ב) נוצרי תוסע,יהודי נתבע
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למשפטים מסוגזהנתייחד בית-דינו שלהווייוודא עצמו ,השולחו
למן המאה הט"ו ,ממקרה למקרה או דרך-קבע ,ממלא-מקום .אותו
ממלא-מקום נקרא ( Judex Judaeorumשופט היהודים) ושופטים
כאלה אנומכירים בקראקא כבר בשנת  ,1412בלבוב-בשנת .1440
לווייוודא ממלא"מקום קבוע לענינים אדמיניסטראטיוויים -סגנו,
במשך הזמן מתמזגים שני התפקידיםותליי
ם רבות ,כגון בלבוב,

בפרמסלא ,בפוזנא_,משמש סגן-הווייוודא בקביעות שופטהיהודים .אולםאף הסגן לא תמיד הואפנוילענינים קלי-ערך
וגם את מקומו ממלא ,במשפטים קטנים ,פקיד המתמנה לכךעל-ידי הווייוודא,מינוי שופט היהודים היה בעצה עם הקהל.
נוסף לכך נמנה עם בית-המשפט-הכותב ,פקיד זה הוא נוצרי ,ממונה על-ידי הווייורדא או סגנו ,בעצה עםהיהודים.
במשרה זו משמשים_כרגיל אצילים.עניים ,משוללי קרקע.
חלק בלתי-נפרד של בית-המשפט הזה הם המנהיגים היהודים ,היושבים.בדין עם השופט ,בתחילה היו מתמנים על-
ידי הווייוודא,על-פי הצעת הקהל ,ואחר שהקהילה השיגה אבטונומיה ,בחרה אותם היא עצמה ,השופטאינו רשאי לשפוט
ולגמור אתהדין ,מבלי לשמוע תחילה את ועתם שלהמנהיגים האלה ,ואם לא יעשה כן ,פסק-ויכר בטל ,בראשונה שמרו
היהודים על זכות זו כבבת-עינם והשתדלו לאשרה בכל הליומים שלהם .אולם במשך הזמן החלומזלזלים בכך,מזניחים
את הישיבהבדין,וסגן-הווייוודא היה גומר את הדין כשהוא לעצמו ,או בנוכחות אחד מן המנהיגים בלבד.
במאה הי"ו מתווסף לבית-המשפט האינסטיגאטור 3התובע) ,אשר חובותיוהן כקל חובותהאינסטיגאטור בבתי-המשפט
הפולנים ,מלבדו נוטל השמש חלק במשפט .כל הפקידים האלה ,פרס למנהיגים ,מקבלים משכוית שנתית מאת הקהילה
היהודית וכן טכסאות מסוימות :דמי פסק ,דמי העתקה וכדף,
אףכי התקיים בית-המשפט הנ"ל ,נשארהווייוודא גם להבא השופט שלהיהודיםוהואדן בחינת אינסטאנציהשיינה
במשפטים שהוא עצמו בורר לו .הווייוודא גיךקא (פוזנא )1590ייחד לעצמו :א) משפטי רצח ,ב) משפטים שהשופט לא
נשתווה בהם עםהמנהיגיםהיהודים .באינסטאנציה שניה (בלבוב  -בשלישית)דןהווייוודא בערעוריםעלפסקיהדיינים
או השופט ,בלבוב מוותר.הווייוודא גול9קי ()1604ז תמורת תשלום קבוע ,על זכותו לבקר את מעשי בית-הדין ומכאן
ואילךאין ערעור על פסקי בית-הדין הזה,
המלךדןבאינסטאנציה ראשונה :א) -הודים שהופקעו מסמכותם של שארבתי-הדיןי המלכים העניקו זכותזולבנקאים
עשירים (אברהם מעיהם ,פראנטזק) ,לרבנים הראשיים ,לרופאי החצר ,לספקי החצר וכדומה :ב) בתורת שליט ואוון,
רשאי המלך להעביר לבית-דינו כל משפט שהחלובובאיזהבית-דיןשהוא .ג) המלךהוא הפוסק במשפטיהיהודים מחמת
עלילות דם ולחם קדשם ,ולאדיסלאב הרביעי קבע ,בשנת ,1633שהיהודי הנאשם בכך,עלהעיריה לטפסוולהסגירולידי
הסטאררסטא ,ודינוייחתך על-ידי "בית-דין" מורכב משופטי המבצרוקומיסארמיוחד מטעם המלך.באינסטאנציהשלישית
דןהמלךבערעוריםעלפפקי-הדין שלהווייוודא ,משפטים אלהנדונובבתי-הדין"האפסוריים" ,אשרהמלךעצמוישבבראשם.
נוסף לכך היו העיריות פונות ישר אל המלך במלחמתן ביהודים בעניני הרחבתהגיטו ,זכות המסחר והמלאכה ,בדק
.

החומות וכו'.

(

כלההירארכיה המשפטית הזאתעינ
ה אךביהודים היושביםבערי המלך ,ואילו היהודים שנתישבועל קרקעותפרטיים
כפופים ,משנת  ,1539למרותו של בעל הקרקע ,בלשון אחרלירות פאטרימוניאלית ,מכאן ואילך בעל הקרקע ,העיר
או הכפר (הטריטוריה) ,הוא 9ךא דיהידאי וראש שופטיהם ,הוא גם הנותן לקהילות ישראל קיומים לישיבתן ברשותו
ומסדיר בהם אתחיי היהודים ,זכויותיהם וחובותיהם כלפי חצרווכלפי שאר התושבים,היהודינבדלמן האכרבכך ,שלא
היה ( glebae adscriptusמוכתב לקרקע) ,כלומרשיכולהיה להתיר אתקשריו אל החצרולעזוב את מושבו .אולם למעשה
לא היה הדבר כן,כי כמה פריצים ,דרך-משל הלובומיךסקים,ציוו עלהיהודי המתישב (בךיישא) להישבע" :שלא אסתלק
מן הנתינות ,ועד מותי אשאר נתין נאמן לאדון הנאור והתקיף'.
 ,11וקדי הגלילות וועד ד' הארצות

 ,30הקהילה והישובים ,ארגון ועדי הגלילות
בתחילה יושבים היהודים בפולין רק בערים הגדולות וכאן הם מקימים קהילות גדולות ,שמרכזן בית-הכנסת,
הקהל ,בית-המרחץ,בית-העלמין וכו' .עד-מהרה ,כבר במאההי.ד ,מתחילה.יציאה מן הקהילות האלה לישובים אחרים,
המתייסדים ,אם על-ירי המלך אםעל-ידי בעלי קרקעות פרטיים ,יציאהזו מקדימהבפולין-גדול ,אשר בהנוצר ,בית-
בקרבת
-
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הקהילות העתיקות פוזנא וקאליש2 ,ר של קהילות קטנות-יותר ,אך הקהילות החדשותאינן מקבלותתיכף רשות לבנות
בית"כנסת ,להתקין בזת-עלמין ,לבחור להם רבוכו' .לעתים דלהישוב החדש במספרו מכדי להתארגן ארגוןעצמאי והוא
נשאר בחינת סניף כפוף לקהילה-האם ,קשור בה בקשרים מרובים ובפרט בקשר הפיסקאלי .מסי המדינה משלם
"הקהל יחד עם הישובים* ,כלומר הישוב משלם את מסיו לקופת המדינה באמצעות הקהילה-האם .קשרים נוספים הם:
הרב.ובית-דינו ,בית-הכנסת ובית-העלמין.כל המוסדות האלהחסדים בתחילהלישובים ודבר זה כופףאותם לקהילה"האם.
אולם במשךהזמן מתחזקהישוב ומשיגתחילה רשות להקים בית-תפילה ,אחרי-כן מקבליםבני הישוב מורה-צדק או רב,
ולבסוף משתדלים לסדר בית-קברות .ככל שהישוב4דל והולך ,מתרופף והולך הקשר אל הקהילה-האם ומקבע הדברים
.מתנגשות שתי שאיפות סותרות :הקהילה-האם משתדלת ,בכל כוחה ,להוסיף ולקיים את השפעתהואת שליטתה עלהישוב
שלה ,ואילו הישוב מבקש לפטור עצמו מאפוטרופסות זו לחלוטין.
התעצמות זו מקדימה מאוד בפולין-גדול .כבר במאה הט"ו נפרדות מפוזנא כמה קהילות ומקימותיחידותעצמאיות.
השתלשלות הדברים לא ידועה לנו,כי לא נשתמרו מאותו זמן תקנותהקהילות,אף לא תעודות המוינה.איןאנויודעים
אלא זאת ,שבשנת ~ ,151בשזיגמונט הראשון פיטר את הגובים הראשייםוציווהעל שר-האוצרלבואלידי הסכם עם כל
קהילה וקהילה לחוד ,התועדו בולוצלאנק באי-כוח אחת-עשרה קהילותבפולין-גדולויצרו מוסד פיסקאלי מרכזי .למוסד
מרכזי זה לא השחייכו פוזנא וקאליש .קהל פוזנא הפסיד איפוא את שלטונועלהקהילותהפרובינציאליות ,מה-שאין-כן
האב"ד בפוזנא ,שלא הפסיד את מרותו הוא על רבניהןו בית-דינו מוסיף לשמש כמקוים בית-הדין-הגדול.
אנויכולים לעקובאחריהשלביםהשונים של מלחמתהישוביםעל עצמאותןבחבלי-היפר המזרחיים של המדינה ,מקום
שהישוביםיחר
ו לקום מאשר במערב .תמונת ההתפתחות ,למן האתחלות הקטנות עד לקהילה מאורגנת כהלכה,ישלנו
ד
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בזולקווא ,ישוב שללבוב .בסוף המאה
זולקוואעלקרקעותיוהפרטיים .עברו
יטאניסלאבז'ו?קנויקי
לקם אחי-כך כמה עשרות מיהודי לבוב ובחין להם ארגוןעצמיהיובתחילהתלויים לחלוטין בקהל לבוב ,בלבוב טמנו
את מתיהם ,בבית-הכנסת שלה ערכו את טקסיהם (חתונות) ,ללבוב שלחו את מסיהם ,שם קנואתרוגים,התדיינו בבית-
דינו של הרב הלבובי .אולם כבר בשנת  1620מרובים היהודים בזולקווא ,עד שהם קמים ומייסדים קהילה לעצמם,
על כל תשמישיה ,לפי-שעה בחסותה של לבוב .בשנת  1626מקבלת זולקווא גם רב לעצמה ,אלא שמותר לו לשפוט
תביעות ממון עד עשרה זהת בלבד ,במשך הזמן נכללו בסמכותו גם משפטיםיותרגדולים ,אלאשבית-הדיןבלבובעדיין
משמשלגליובית-הדין-הגדול.הנה-כי-כן נעשתה קהילת וולקווא עצמאיתיותרויותר,אם-כי מבחינהמדינתית-פיסקאלית
הוסיפה להיות כפופה ללבוב .אחרי גזירות ת"ח ות'ט ,משנידלדלה קהילת לבוב לחלוטין ,הצליחו הקהילות-הישובים
זולקווא,בי*ךמא' ביטשאטש וכו' לפרוק מהן את עולה של קהילת לבוב ולהכריח אותה להיזקק לדעתן ,הן בענינים
פיסקאליים הןבענינים של כללהמדינה .מתוךחילופיהדבריםביןקהילתלבובובין הישובים שלה לשעבר קם והיה ,ועד
גליל רוסיא*.
בדומהלישובים של לבוב ,שהתבדלוויסדו אתועדגלילרוסיא ,נוסדוארגוניםגלילייםגם בארצות אחרות של המדינה.
גם לפנים ,כשפולין היתהעדיין מפורדת ומחולקת ,היו הקהילות של כל ארץ וארץ נמלכות בזו. ,אם בעניני נתינות,
אם כדי להשיג כתב-קיוםחדש .חילופי-הדברים ביןהקהילותויתמיד
ו גם לאחר איחודה של פולניה ,מאחרשחיייום-יום
אילצודרך-קבע את ראשיהקהילות השונותלהחליף דעות ולנקוט עמדה משותפת .הנושאהעיקרי שלהדיונים המשותפים
היועניני המסים .לכתחילה שילמה הקהילה את מסיה כשהיא לעצמה ,משגדל מספר הקהילות אין שרי-האוצר יכולים
לשאת ולתת עםכלקהילהוקהילה להוד,והם עצמם משתדלים לטבר אתהקהילות שלארץ אחתליחידה אדמיניסטראטיווית
מוצקה ,בתקופת הצנטראליזאציה של זיגמונט הראשון נתמנו לאותן יחידות גוביםורבניםראשיים .כשפשטה המדיניות
הצנטראליסטית את הרגל ,מקבלות הקהילות אבטונומיה ,אך הן מוסיפות להתחבר למטרות פיסקאליות,כדי להקל על
המדינה את גביית המסים .נשארת גם עשרת הרב הראשי ,הנקרא מכאןואילך רב הגליל ,אלאשאין הוא מתמנה עוד
על-ידי המלך ,אלא נבחר על-ידי הגליל עצמו או קהילתו הראשית,
לכתחילההיו ארבעהועדיםגליליים ("ארצותי) .בשנת  1551מונה המלךזיגמונט-אבגוסט ,בקפד הקיומים שלו ,חמשה

יו

()6

ועדים גליליים ,שהוא קורא ( porochiaeאיפרכיות) .במשך הזמן מתפוררות ה"ארצות" ובמחצית השניה של המאה הי"ו
מגיע מספרן לעשר ומעלה .גם בליטא משתלשלים הדברים כמו בפולין,
והרי בראשי-קוים הטופוגראפיה של הועדים הגליליים בפולין ,בהתפתחותם ההיסטורית:
 ,1פ1לין-גד1ל כוללת אתהיייוודויות שלפולין-הגדולה (פוזנא,קאליש,לסלאוגו')וכמהקהילותבמאזיובסרייסן.
לועד הארצות שולחת פוזנא שליחים מקלה ושאר קהילותפולין-גדול שולחות לועד שליחים משלהן .התועדויות הגליל
מתקיימות בפוזנא ,רוגאןן ,קאליש וכו' .פוזנא אינה משתתפת בהתועדויות אלה.
 .2.פ1לין-ק טן (קראקא-צוזמיר)כוללתאתהוטתדייותקראקאוצוזסיר ,חלקמקיאולנטשיץ,ובןערים שלהוסו1דויות
רוסיא שלז .מרכזיהועדהגלילי הםבתחילה קראקאוצוזמיר ,אך עד-מהרה מתנשאותועולות ,במקומה של צוזמיר,ערים
אחרות ,וגם קראקאמפסידה ,במאההי"ז ,אתההגמוניהבגליל ומסתלקתמןהועדהגלילי .קראקא היא מכאן ולהבא ,בדומה
לפוזנא ,יחידה אדםיניסטראטיווית נבדלת ושולחת לועד הארצות שליחי עצמה רק האב"ד קראקא הוא רב ראשי
למחציתהגליל,ואילו הרבהראשי למחציתוהשניההוא האב"ד של8י?97באו שלוהדיסלאב .התועדויותהגליל מתקיימות

י

שי

ב"ינט?ב9 ,ט?1ניץועוד.
 .5רוסי.א (במאההי"זרוסיא?-ראילאב)כוללתבתהילהאתכלהווייוודותרוסיאוכן כמהמחוזותבווייוודות בראצלאב,
עד לאחר קשב ממזרחלדביר
.בין הווייוודויות רוסיא ובראצלאבנדחקיםשניגלילותאחרים,ווליןיפוד1ליא .משנספחה
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שליהים להתועדויות ד' הארצות ,וראשי הקהילה הם גם ראשי הגליל ,אכן ,במשך הזמן נתבדלו ,כאמור,הישובים של
לבוב ויסדו ארגון נפרד ,שהתחרה בהצלחה עם קהל לבוב .השפעת לבוב בועד הגלילי הלכה וקחתה במאה היעז ובה
השפעת הקהילות היריבות ,בחצי המאה הי'חירד ערכה של לבוב בועדהגלילי כמעטלחלוטין ,ורק האב"ד
במידה גברי
של לבוב הוסיף להיות רב הגליל כולם
 .4גליל לובלין.
 3תשו קהילות.בגיל זה כללים מחחסימא
 ,מיערית
והאירדנאציא* זאסף9קק במאההי"ח מתבדלת
האורדינאציח ונעשית גליל לעצמו;
ל אורדינאציא זאמושטש,
4גי
 ,7גיל  1יןכיל ,בשנת ,1640ארבעה גלגלות-משנה ,במאה ת"ח--ששה ,הקהלות הראשונת של מעלות-המשנה
הן לודמירןאיסטרא ,לבצק וכו /ארגננו זחלגליל חלין הוא אפוא בן 'חתי דרגות והוא מק"מ התועדחות של גלילות-
המשנה ושל הגליל כולה
 .8גליל פוד1ליא .גליל זה נתארגן לאחר שלום קארלהביץ ( 41699אב"ד הגליל ישב בסאטאנלב.
 ,9גליל 18ךלאשי או טיקטין ,גלילזה'טימשקעיםרבותסלעהמחלוקתביןפוליןלביןליטא,לבסוףסופחלפוליה
גם בליטא ,כמו בפוליה היה ועד המדינה מורכב מיחידות אדמימסטראסיחיות קטנות-עתר ,מגלילות ,אנו מכירים
ארגון זה אך משנת  ,1623שעה שיהודי ליטא נפרדים מועד הארצות בפוליןומקימיםועד לעצמם** .לכתחילה משתתפות

?יז

יל

בו שלוש קהילות ראשיות? :ךיסק ,הדרודנא ,שינסק ,לאחר זמן גם וילנא ( ,)1651ובראשית המאה הי"ח
גם סל?1ק ,לכל .אחת מןהקהילות הראשיות נשמעות הרבה קהילותיותר קטנות ,כנראה,קהילות-בנות ,הזרועות על
פני ווייוודות אחת או אפילו כמה ווייוודויות ,בתחילה אין הישובים רשאים לשלוח באי-כוח להתועדות המדינה והם
מסוים דעתם רק בהתועדויות הגליל ,אך במשך הזמן הם פורקים מעצמם את שלטון הקהילההמרכזיתומקימיםיחידות
אדמיניסטראטןוויות ופיסקאליות נפרדות .וכך קמים אחד-אחד גליל נאוואךד1ק,גלילמי?9קוגלילרייקן (רופיא-הלבנה),

לססיק

אלא עוברים ליורש אחדבלבד.
* פירוש המלה:נכסי משפחה שאינם ניתנים להימכר או
ה
מ
כ
שנת
** בזמן האחרון הוברר,כיועד מדינת ליטא נוסד שנים
המאה
ד
ע
ו
ה
ת
ו
נ
ק
ת
ו
א
צ
מ
נ
הרבה
של
11628
ף
א
ע
צ
מ
א
מ
השש-
לפני
,
,
ק
פ
ס
ם
י
ס
ח
י
ה
ם
י
ל
י
ט
מ
אם שנת פ 262היתה קובעת-עתים בתולדות
שכין
עשרה( ,פורסמו ברבעוןההיסטורי 'ציוף לשנת תרצ'ח) כמו כן
וסניהועדים.היה ביניהם קשר ושיתוף  -לעתים אמיץ ולעתים רופף  -גם לפני שנה זו וגם לאחריה.
הפעריה
חמערפת
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הכולל את הקהילות שבווייוודויותוישתלק ,חיקשי9לאבוזאמוט (אשרלהשייכותהלהילות בהלקההצפוני שלהווייוודות
וילנא וקהילות קורלאנד) ,אף יחידות אלה מתפוררות אחר-כך ,המפה האדמיניסטראטיווית של בית-ישראל בליטא סופה
כצין הרשת ,והחשבונות של ועד המדינה הם כל-כך מסובכים ,עד שקשה לעמוד עליהם,
 ,31ארגון ועד הארצות דפ%לד
הנה-כי-כןקיימיםועדיםגלילייםמאורגנים ולכל אחד מהםאדמיניסטראציה משלו ,רבהגליל,ועניניםמיוהדים המוצאים
אתתיקונם בהתועדויות הגליליות .אך יש גם ענינים משותפים לכל הגלילות ,המקרבים אותם אחדלשני .וכשם שמן
הסיימיקים הפולנים ,הנמשכיםזהלזה ,קםוהיה ,בשנת ,1493העייםהכללי של מלכותפולין ,כך נתחברוהועדיםהגליליים,
ד ארבע הארצות,
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לכאןדיינים
בלובלין
לדון בעסקי הירידים ,ומוסד זה-בית-הדין של הירידים-נעשה כבר ברבע הראשון של המאה הט"זבית-הדיןהעליון
של'בית-ישראל בפוליפ בית-דין כיוצא בזה קם גם בליטא,
נוסף לזיקה המשפטית ,כלומר בצד בתי-הדין האלה ,קיימת ,באמצע המאה הט"ו ,מגמה לאיחוד הגלילות מבחינה
פיסקאלית ,כבר בשנת  ,1549כשהסיים הטיל על היהודים מס-הגולגולת ,נתברר ,שאין לממשלהמנגנוןאדמיניסטראטיווי
לגביית המס הזה והיה צורך למסור את חלוקתו וגבייתו לקהילות ולגלילות .דרך זו לא נתנה תוצאות טובות,כיהית
צורך ,במשא ומתן ממושך ,שגזל זמן רב ובסופו של דבר יקר היה מדי ,המדינה והיהודים כאחד מעוניניםהיו להקים
מוסדשיקבלעלעצמו ,מטעםהקהילותוהגלילות ,אתגבייתמסיהיהודים בכלהמדינה ,בשלהצורךהזה קם ,בשנת  1580ן
ועד ארבע הארצות ,שהתחייב לשלם אותה שנהלשר-האוצר בסכוםכולל מס-גולגולתבשיעור 15,000זהו' .ארבע הארצות
הן :פוליןיגדול ,פולין-קטן ,רוסיא (האדומה) וליטא .במושב הסיים ניתנת הוראה לשר-האוצר להתפשר עם "שמחי מט-
הגולגולת" .מאותה שעה נודעת לועד הארצות זכות-קיום לגבי המדינה.
אנו מבהינים במבנהו של ועד הארצות שתי תקופות עיקריות :בראשונה ( )1623-1580נמניםעמוגםגלילותליטא,
בתקופה השניה ( )1764-1623מתבדלים גלילות ליטא ומקימים ועד לעצמם ,כיחידה אדמיניסטראטיווית עצמאית.
א) ועד ארבע הארצות

הועד מורכב משני מוסדות ,מפארלאמנט ("ראשיהמדינות") ומטריבונאל ("מוריצדקדדיארצות .).הפארלאמנטקיים
משנת  1580עד  1764והוא מתכנסבתחילה אחת לשנה ,אחר-כךפעמיים בשנה ,בחודש פברוארבלובלין ובחודש ספטמבר
בןךסלאב ,במאההי"חמתועדיםראשי-המדיגותבדרך-כלל במקוםהשייך לשר-האוצר ,כגוןבריטשיתל,ייליץ
 ,קוקטאנטין
וכו' .ראשי-המדינה מתבררים במספד קבוע ,על-ידי הגלילות והקהילות העצמאיות .שליחי כל גליל וגליל מתחברים
לחבורה ובראש ההבורה פרנס משלה .אף השליחים להתועדות הארצות מקבלים ,דוגמת השליחים לסיים הפולני,
הוראות מאת שולחיהם ואין השליחים רשאים לעבור על ההוראות האלה.
ראשי-המדינות בוחרים מביניהם "פרנס ביתישראל דדי ארצותי ונוסףלו "נאמן ביתישראל דד' ארצות" ,המשמש
גזבר ומזכיר .עם הסתעפות פעולתו של הועד החלו בוחרים כמה נאמנים,

פרנסות ד' ארצות היתה ההתמנות הגבוהה ביותר ,שיהודי פולני יכול היה לזכות לה .הפרנס דד"א נסע אל המלך
ואל הסינאטירים ,נשא ונתן עם ראש בית-השליהים (הפארלאמנט) בענינים הנוגעים ליהודים במדינה ועם שר-האוצר
בעניני מסים .בדרך-כלל ניתנה משרה זו לפרנס בעל-השפעה של ועדגליליאו לראשקהילה גדולהו מעולם לא נתמנה
* יש מקדימים את זמן ייסורו של הוער ,אם מעט ואם הרבה .קרובה ההשערה ,כי בשנות החמשים של המאה השש-עשרה כבר היה
.
קיים ועומד.
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רב למשרה זו ,אלא הדיוט .לעומת זאת מתמנים לנאמנים בדרך-כלל רבנים ,הפרנס והנאמנים משמשים בתפקידם כל
ימות השנה,בחינת אכסקוטיבה ,האחראית לביצוע ההחלטותולגוברות .הם מקבלים משכורת שנתיתודמיהוצאות ,ראשי-
המדינות משתתפים רק בהתועדויות ומקבלים דמי הוצאות מאת שולחיהם .משנתרועע מעמדן הכספי של הקהילות
הפחיתו את דמי ההוצאות לשליחים ובמשך הזמן לא נתנו אלא לעניים שבהד .סיבות שונות ,בעלות אופי פרטי (כגון
אי-מינוי מועמד זה או אחר לפרנס הועד) ,היו גורמות חיכוכים וסכסוכים .מעשה כזה ,בשנת  ,1666העלה את חמתם
של שליחי קראקא והם לא השתתפו בשתי ההתועדויות שלאחר-כך.
,
י
נ
ל
ו
פ
ה
,
1
6
5
2
הקטטות בהתועדויות הלכו ונתרבו במאה הי"ו ,ולהפסקת הסיים
בשנת
תוצאות לא-נעימות גם בועד
הארצות .כמות שנהוג בסיים ,עוזבים מבוךרי הגליל בלו-חלמא ,בשנת  ,1677אתהתועדות ד' הארצות,ומונעים בכך את
חלוקת מם-הגולגולת.
הפארלאמנט היהודי פעל בית-דינו .הוא צמח מבית-דין-הירידים הקדוםבלובלין ,שהיה מורכבמדייניהקהילית
הגדולות .בית-דין זה חדל ,אחר שנוסד ועד הארצות ,להיות מוסד לעצמו והתחילמקיים את ישיבותיו בעתהתועדויות
ראשי-המדינות .אב בית-הדין היה ,כרגיל ,אחד מגדולי הרבנימו האחרון היה ר' חיים הכוהןראפיפוךט מלבוב.
בגדר סמכותם של מורי-הצדק דד"א נכללו משפטים שהעבירו אליהם ראשי-המדינות,כגוןן משפטיםביןיחידלבין
קהל,בין קהילה לבין גליל ובין שתי קהילות בזל הגמוניה על הישובים ,לעתים אף משפט שבין קהללבין בעל-חובו
הנוצרי .נוסף לישיבתם בדין,עויינים מו"צ דד"א ,ככינוס של הכמים מכל מדינת פולין ,גםבעניני הלכה .הם מתקנים
תקנותבעניני ריבית ,בורחים (פושטי-רגל) וכדומה ,מכריזים חרם עלשבתי-צביועלפורצי-גדראחרימו בידם היתה,גם
הבקורת על ספרים עברים וסמכות ההסכמה להדפסתם.
שלטון המדינה היה מעונין בעיקר בגביית המסים ,בפניוהופיע אפואועד דשא כחוכר ,האחראי למס-הגולגולתהיהודי
ומסים אחרים ומחלקםבין הגלילות והקהילות הגדולות .מס-הגולגולת עלה כל כמה שנים והגיע בשנת  1717לשיעורו
הגדול ביותר ,גידול המס וכן תנועת האוכלוסים היהודים בערים ובגלילות דרשומדיפעם בפעם חלוקה חדשהאו מפתח
חדש לחלוקת המס ,על יסוד סטאטיסטיקה והערכה .לשם חלוקת המסים וקביעת המפתח לא נתכנסועד ד"אכולו ,אלא
רק וקחי-המדינות ,שנתבררובמיוהד לשם כךעל-ידיהגלילותוהקהילות ,השמאיםהיוועדה בעלת פרנסמיוחדו דיוניהם
נתקיימו בעת התועדויות ראשי-המדינות וגם בזמנים אחרים.
בפרט.
כינוס כה גדול של מנהיגים היה יפה לסידור כלמיני ענינים,
עניני מסחר ומלאכה.
 .1כברבהתועדות הראשונה ()1580נידונה שאלתחכירתן של הכנסות ציבוריות (קלסים ,מס-המשקאות) בפולין-גדול,
בפולין-קטן ובמאזי .מזהשנים דרשו האציליםבסיימיםובסיימיקים לאסור עלהיהודים חכירות אלה ,ועד הארצותהכיר,
במושבו הראשון ,בצדקת דרישתם של האצילים ואסר על בני עמו חכירת הכנסות ציבוריות בארצות אלו.
 .2האשראי היה תנאי-קיום לסוחרהיהודי ,אף-על-פי-כן ארכה המלחמהלביטול ההשקפההקאנוניתולהנהגת ההשקפה
ה?ךקאנתילית .התורה אוסרת נטילת ריבית מישראל ,היהודי נאלץ אפוא ללוות רק מנוצרים והיה בכך מעצור לקשרי
המסחר ,והנה בהתועדות לובלין  1607הותקנו תקנות המאפשרות הלואת ממון בריבית בתנאים מסוימים (היתר ע6קא)*.
 .3אי-הבטחון בדרכים ומיעוט ההון מביאיםלירידי פולין את ה"חילוף" ו"הסקווןן"**ו הראשון הוא שטר-חוב אישי,
השני שטר למוכ"ז .בשנות  1681ו[1706-ז] נזקק הועד לענין השטרות האלה ,תקפם ,גבייתם וכו'.
 .4מחמת ההגבלות המסחריות השונות בערים ,היו היהודים נידונים להוביל את סחורותיהם עלפני הירידימו יריד
אחד שלא עלה יפה עשוי היה להמיט שואה על הסוחר ,ובעת קניית הסחורות קשההיה לו להאמידבדעתו כמהיימכר
באותויריד .אי-קביעותו של המסהר ואי-הבטחוןבדרכיםגורמיםפשיטות-רגל מרובותומולידיםממילא את הצורך למנען,
והנה מתקיןועד הארצות ,בשנת  ,1624תקנות "בורחים" (פושטי-רגל) ,אשר לפיהן עובר כל רכושו של הבורח לרשות
הנושים ,אף הנדוניה של הבנות והבנים ,וכן בגדי האשה ,אםהותקנותוך שלושה חדשים לפני הבריחה ,עוברות לרשות
בעלי-החובות ,והבורח עצמו ,תופסים אותו בתפיסה ומטילים עליו חרם.

בצי

* תקנת היתר עסקא מתחילה מהקושת בעלי התוספות.

** מלשון  membranaבלאטיניתו פיסתגויל.
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בשנת  1585הותקן ,שאסור לברור רב או ראשים אוטובים או קהל אלא ברחובהיהודים .בשנת 1595נידונו"חילוקים
מחמת משא ומתן בין אנשי קראקא והגליל שלהסע ,וכו' .בישיבות ד"א טיפלו גם בענינים של קהילות חוץ-לארץ,
שביקשו עזרה מקהילות פוליןו אף נשלחומכאןאגרות-רדיפהאחרי תושבים ,שעקרו מקהילתם ולא פרעואת חובותיהם,
כמה פעמים מטיל ועד הארצות חרמות.על הקונים רבנות בכסף.וכןעל המנהיגים הנותניםידם לכך ,בשנת  *1620אוסר
הועד על בחורים ,שלא הגיעועדיין לכ' שנה ,להתקשר לישא אשה,בלי ידיעת הוריהם וקרוביהם ורשותם .הועד נזקק
גם לענין חתימת שטרי-חובות על-ידי קטנים ,איסור מותרות בלבוש ובסעודות של נישואים וכדו'.
חינוך בני-הנעורים הוא מראשי דאגותיו של ועד הארצות .הועד מסדרעניני פתיחת הישיבות והחזקתן ,מאשר את
תבנית-הלימודים ,מטפל בעניני הדפסת ספרים בפולין גופא והעקתם מחוצה-לארץ .בשנת  1680מתאוננים שליחיפוזנא
על הדפוס הכלתי-ברור של חומשים וספרי-לימוד אחרים ,המקלקליםעיניהם שלהתלמידים ,הםדורשים *לסקל המסילה
ולהסיר המכשלה ולהחזיק עץ החיים ולאשר כדי להדפיס בטוב וביושר".
מדינת ליטא

ב)
י
ע
ו
ועד מדינת ליטא נוסד בשנת  ,1623אחר שפרש מנעד הארצות,

עדאותוזמן השתתפויהודיליטא השתתפות?יךנית

בהתועדויות ד' הארצות ,בועד מדינת ליטא לקחו חלק בתחילה רק שלוש קהילות ראשיות ,אחרי-כן חמש** .במשך
הזמן התחילו גם קהילות וגלילות בינוניים לשלוח שלוחים להתועדויות המדינה ומאז ניתן להבחין שלושה סוגים של
שלוחים :א) ראשי-המדינה,באי-כוח הקהילות הראשיות 1ב)משולחים,מאותןהקהילותיג)טוענים,דהיינובאי-כוחקהילות
לא-גדולות וגלילות-משנה ,לשם הגנה עלעניניהםהפיסקאליים .השתתפו בהתועדויות גם הרבנים של הקהילות הראשיות,
למשולחים ולמוענים היתה רק זכות מייעצת ואף זו רק בענינים הפיסקאליים הנוגעים לשולחיהם,
פרנס הועד של מדינת ליטא היה ראש-מדינה אורב .הפרנס הראשון ,ששימש בתפקידו שנים רבות וכפי הנראה אף
היהמייסדו של הועד ,היה מאיר ואל ,הרב מבריסק ,בנו של שאול ואל ,המלך-לשעההאגדי.בחייונתקיימו ההתועדויות
כבריסק עיר-מושבו" ,בהזות שהוא זקן בא בימיו ולא יכול עוד לצאת ולבוא מןהעיר חוצה" ,לאחר מותו הוחלפו מזמן
לזמן מקומות ההתועדות?:ריז'ינא,קלץ,חומסקועוד .בסך-הכלנתקיימושלושים ושלושהתועדויות שלהקהילות הראשיות,
ע* עשרים ותשע במאה הי"ז ,ושש-במאה הי"ח .ההתועדות הראשונה נתקיימה בשנת  ,1623האחרונה בשנת .1761
גם ראשי מדינת ליטא בוררים מתוכם ,בדומה לועד הארצות ,ועדת-ביצוע אונשיאות .ועדהוו מורכבת מפרנסהנעד
וכמה שליחים ,העוברים על פני המדינה ,בודקים את רשימות האוכלוסים ,כושר התשלום שלהקהילות השונות ,שומעים
תלונות מפי התושבים וכו /במשך הזמןבאו ,במקום השליחים-הגובים האלה,נאמניהמדינה,פקידיםקבועים אשרעליהם
מוטלות כל גביות המדינה ,ומעמדםכעיןמיניסטרים לפינאנסים .על הנאמנים לזכור אתזמני הפרעונות של מסי המדינה
וחובותיה ,להכין בעוד מועד את הסכומים הדרושים ולשלמם ,בהסכמת שני ראשיקהילות .כלדמיהמסים ,כגוןגולגולת,
פו?רוץ4י וכו' ,יש לגבותם ולהכינם ארבעה שבועותלפני זמן הפרעון ,שחדהנחמנים
היה ממונהעלהסופריםוהשמשיםי
לכתחילה היו שני סופרים ,אחר-כך חמשה ,ושמשים כמספר הזה .בשנת " 1639עלה במוסכם לקבל שמש מיוחד,שיהיה
בתמידות במקומות אשר שם משפט הטריבונאל ,שיעמוד על המשמר משפטי טריבונאל שליהודים --גםלילךוליסע
לווארשא ,כשיהיה מהצורך",במקום השמשהזה בא ,במשךהזמן,שתדלןקבוע,שהיה מייצג,יחד עםהשתדלןדד' ארצות,
את בית-ישראל במדינה ,לפני ראשי השלטונות ואפילו בחצר המלך,
על הסופרים היתה החובה לרשום את כל התקנות והחשבונות .כל תקנה צוינה במספר סידורי ולאחר-מכן צוטטולפי
מסערן .התקנות נרשמו בעת-ובעונה-אחת בשלושה פנקסים ,וכל אחת משלושהקהילות הראשיות שמרה אצלה טופסאחד.
.
פנקסים אלה הגיעו לידינו והם מכילים  1030תקנות משנות ,1761-1623כיען שפנקסיועד הארצות אבדו ,משמש פנקס
מדינת ליטא מקור היסטורי יקר-ערך ,המשקף יפה את ?עלו של הועד ואתחיי ישראל בליטא,
* ג'ל א.16
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ג) המשלחות הפולניות-ליטאיות

ן

ןבענינים
בצד הן?דים של פולין ושלליטא,היו מתועדים מזמן לזמן ,לפי הצורך ,באי-כוח שני הועדים ,כדיליו
הגוגעים לכלל ישראל במדינה .התועדויות עלה נתקיימו כרגילביו??נ
א (סמוך ללובלין) ,באחת ההתועדויות האלו
י.)1644נידונו.תביעות פולין מליטא מחמת הוצאות שהוציאו-תשעת אלפים זהוי-לביטול עלילת"שקר .יהודי ליטא
תתחייבו-ליחןשביעית הסכום ולהשתתףלעתיד בהוצאות הקשורות בכך,בשיעור מאה וששה זהוי לאלף.לעומת זאת ראו
עצמם פטורים מלהשתתף מכאן ולהבא בהוצאות הסריבונאל בלונלין ו*בהוצאות לשלוח לרומי" ,בהתועדות  1681תבעו
ד' הארצות מליטא את חלקה בהוצאות לביטול גירוש מאזי ,אף-גמרו את חשבונותיהם אתה בנוגע להוצאות משותפות,
כגון שורווהוצאותיו שלשתדלןועדהארצות בווארשא ,מתנות למלךולשריו,הוצאותלביטול החלטותלא-רצויותליהודים
בסיימים ובסיימיקים,עלילות-שקרים וכדו' .אותה שנה הוצע במושב הסיים שלא להחכירעוד את מס-הגולגולתליהודים
אלא לגבותו במישרים ,באמצעותפקידיהמדינה .ועד הארצות הוציא 'לביטולרשעיות בורארשא* ארבעים אלף זהו:
ויהודי ליטא נדרשו להשתתף בהוצאה זו,
בדיונים ובפסקים שנפסקובין המשלחות רואים אנו יחס של מורת-רוח הדדיתבין שליחי שני הועדים .על-אף
הצורך גשיתוף-פעולה,יש תמידדין ודברים וטענות ומענות עלאיימילוי ההתחייבויות,באי-כוח פולין ,הקרובים יותר
אל המלך וה?נאט; אינם מחבים פעמים הרבה להסכמתה של ליטא ומוציאים על דעת עצמם סכומים גדולים לתועלת
כלל ישראל במדינה,יהודי ליטא פורעים שלא ברצון את הסכומים שמטילים עליהם ותמיד הם מוסרים-מודעה,כי ל4
יוסיפו עוד לשלםוכיאין הם רוצים.עוד "בשום שיתוף בעולם עם הארצות לפולין מהיום והלאה ,.אפילו .לביטול
~רושכללי* .אף-על-פי-כן חוזריםיהודי ליטא גם בשנים הבאותלינטשנא ותוך טענות ומענות יושביםיחדומדיינים
על צרות ב4ת-ישראל וטובתו,
(

ה.חיי ישראל ותרבותם במאה הזל"ז-והי"ז
" 32שנונה .היהודית
(רחובות ,גתי-כנסת,ובתים פרטיים)

'

.

;

-

'

ן

(

'

קהילות גדולות כבר קמות בימי-הבינים ,אך מעט מזקר התפתחו כמותשיעד
ו להןבהיווסדן .הקהילה הראשונה
בלבוב ישבה לרגלי המבצר ,בעיר הרוסית העתיקה .אחר ייסודה של לבוב הפולנית ,על-ידי קאזימר הגדול ,נוסדה
בעיר קהילה שניה ,העולה במשך הזמן על קודמתה .בקראקא בטלה הקהילה היהודית ,בשנת  ,1495לחלוטין וקהילה
חדשההולכת ומתהווה בקוזמיר,בעיקר מיוצאי וזיהם ,גם על קהילת פוזנאמימי-הבינים;אין לוםרהרבה,מהלגם ששריפות
שכיחות מענות לחלוטין את תכניתה ,קהילה חדשה מתייסדת קרוב למאה הסת בלובלין ,במורד הר המבצר ,מקומה
עד.היום .בקהילות קטנות-יותר בפולין-קטן (צוזמיר ,אפטא,ווידיסלאב) ובפולין-גדול קמים רחובות למושב היהודים
בלבד ונמשך הזמן מתחווים תחומי-קניןמיוחדים ליהודיםולנוציים ,ועל גבולותיהם נאבקים כמה וכמה דורות,הסינודים
הפולניים הודרים כל ימיהם על גזירת ועידת-הכנסיה הלא?ראנית ( ,)1212אשה לפיה מחויבים היהודים לגור לחוד,
מופרשים מן הנוצרים בחומה ,חפש ,או גדר .בחצי המאה הט"ז נכללה גזירה זו אף בתוקי המדינה ,ובשנת  1564אסר
ז,גמונט-אבגוסט על הנוצרים להשתקע בעיר היהודית נקוזמיר .בכתב-קיום זה היה גם עוקץ כלפיהיהודים ,שון נאסר
בכך גם עליהם ~השתקע מכאן ולהבא בעיר הנוצרית.
.
.אף במחציה התאה הקיז בנוי עדיין הרחוב היהודי בתים שלעץ .רק פה ושם.עומדים בתי-חומה ,ובהם מהסנים
או הנהות ,בליטא -בתי-מזיגה .הצפיפות גורמת שהמהובוץ.על הרחובהיהודי בלבוב אם קוראים ,שהיו מנקים אותו
פעמיים-בשנה :באביב ובסתיו; בסוף המאה הט*ז רוצף הרחוב בכספו של יצחק נחמן'ש.
..
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