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יצחקשיחר
תולדות הכלכלה שליהודיפולין וליטאמימים ראשונים ועד לחלוקת המדינה
תפקידם הכלכלי של היהודים בארצות פולין ורוסיא
בזמן שעד למחצית המאה השלוש-עשרה
הידיעותהקדומותביותר ,שהגיעולידינו עלהיהודים בארצותפולין ורוסיא ,חושפות לפנינושני שטחי-כלכלה ,שמילאו
בהם היהודים תפקיד תשוב למדי ,והם החקלאות והמסחר.
על התעסקותם של חלקים מסוימים מהיהודים ,שהיגרו לפולין בזמנים קדמונים, ,בחקלאותמעידים הכפרים היהודיים,
שאנו מוצאים בארצות פולין ורוסיא כבר בימי-הבינים הקדומים ,כפרים ששמותיהם מוכיחים .על מוצאו של העם היושב
בהם .ואלה הם :ז'ידוב ,ז'ידובג סידרבג ז,ידובקמהוגלמה ,או 3קךה ,שזרי,כיזאז'וב,שאביזרי.מציאותם .שלכפריםהקרויים
בשם זעדובו נזכרת כבר במקורות משנות  1205ו 2ydowo) 1213-הסמוכהלגנץץן ו Zidowo.-הסמוכה לקאליש),אין ספק,
שקדומים מהם הכפרים ששמותיהם נגזרו מום הכזרים (3וןךה ,שזרי ,פמאז'וב) ומקם מחנות-החלוץ שלגייסותיהם ,הם
"החברים"3-אפארואי (3א?יורי) ,הנזכרים במקורות'העברייםוהעניים של אותם הדורות ,שניסוגי השמות (המסתיימים
.בסופית  ewאו פאס ,המסמנת אתכינוי-הקנין) ,מוכיחים ,שהיוליהודיםאחוזות קרקע ,שהיתה קנינם הגמור,ושהיו אכרים
והודים שהתישבו על הקרקע* .חיזוק לפירוש זה אנו מוצאים בדרך היקש מן התנאים הכלכליים שהיוקיימים באותו דור
בגלילותשייזי
ה הסמוכיםלפולין ,שכמוהם כמדינתפולין נתוניםהיו לשלטונו שלבית סיאסט,עד למחצית המאה הארבע-
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עשרה .שקן R
יהודי שליזיה
שלפני
בעיקרעל החקלאות ,מהםכבעלי-אחוזות ומהםכעובדי-אדמה .כגון :סמוך לשנת  1150הזתה האהווה טינץ-קטןבידיבעלים
יהודים ,והם מכרוה לאחר זמן לאחד ?יוקרולאיטי בשנת  1200היה הכפר סוקולניקוב (פאלקונאריורום) הסמוך ל?וסלא
נהלתם שלשנייהודים,סיק
ל(יחזקאל)ויוסף .בהסכם ,שנחתם בשנת 1227ביןההגמון מברסלאלביןשריק הראשון ,הדוכס
של שליזיה ,קובע הדוכס ,שעובדי-האדמה היהודים ,החורשים את אדמותיו שבסביבות שיטן(ביטים),חייבים לתת להגמון
.
מעשר תבואתםבעין.
אשר לישובים הכזריים-היהודיים,ייתכן שהללו קמו בסוף המאהוהעשירית ,כשהגיעלארציתפוליןורוסיא נחשול של
מהגרים כזריים ,שביקשו להם כאן מקלט לאחר התמוטטות מדינתם .על.אופיה החקלאי של הגירה זו מעידות הידיעות,
שהגיעו לידינו ,בענין תנאי הכלכלה במדינת כזר במאתים שנות קיומה האחרונות .מתוך הרשומות הערביות של המאות
ט'וי',וביחוד מתוך האגרת המפורסמת שליוסףהמלךהכזרי אלשר-האוצרבקורדובה,היהודיחסדאי"בז~שירו
ט (שנת 960
בקירוב) ,מוכת שהיהודים בארץ כזר לא עסקו במסחר אלא במירה מצומצמת,ואילו פרנסותיהםהעיקריותהיוהחקלאות,
הכוורנות ,גידול משי וגידול בקר .הגיאוגראף הערבי ,מוקדסי ,שחי במאה התשיעית ,משבח את הכוורנות וגידול הבקר
של הכזרים ,ותייר עלבי אחר (אלן סוקל) מהמאה העשירית מטעים את התפתחותה הניכרת של החקלאות הכנרית ,מאותו
ן חצשכריעלגידול המשי ,שהביאויהודייון לכזה,הידיעות המענינות
זמן הגיעו אלינו גם הרשומות רבות-הענין של"?
ביותר על החקלאות בארץ כזר באו באגרת הנזכרת של יוסף המלך" :ובחודשניסן אנויוצאים מן המדינה והולכים איש
אל שדהו ואיש אל גנו ואל עבודתו ,ועוד כל משפחה ומשפחה יש להם אחוזת אבותיהםידועה .נוסעיםוחונים בגבולם
בשמחה ובשירים ...והארץ טובה ושמנה .שדות וכרמים וגנות ופרדסים כלם משקים מן הנהרות ,ויש לנו כל עץפרי לרוב
ך האי" .כיוצא בזה אנו מוצאיט ברשומותיו של
מאוד" .המלך יוסף *ושב "בתוך האר שדותי וברמי וגבותי ופרדסיבתי
.
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היהודי אברהם בן יעקב משנת  ,965אגב תאורו את "שבטי הצפון" ,שהוא מונה עמהם ,מלבד ה???ךגים והרוסים ,גם את
הכורים ,הריהו מספי ,שהם "זורעים פעמיים בשנה ,באביב ובקיץ" ושהם "אוספים שני יבולים".
משהוכחנו בדרך זו ,שכבר עם שחר קיומה של מדינתפולין השתתפוהיהודים בהתישבות החקלאית של ארצותפולין
ורוסיא ,נראה עכשיו מה היה חלקם בתנועת המסחר ,שהיתה עוברת בשטחיה העתידים של מלכותפולין.
כברבזמנים שקדמו לספירההנוצריתובמאות-השניםהראשונות שלהספירהי עובריםהיו בארצותפולין העתידהנתיבות
סחר בעלי חשיבות בין-לאומית .הנתיבות הללו חשיבותם נתמעטה במידה מרובה בתקופתימי-הבינים הקדומים ולא חזרה
אליהם אלא במחצית המאההתשיעית ,חקירותיהם של סופרי קורות-המסחה המובהקים ,כגוןייאורג ~עקוב? ,ך9סטבאילון
.סייד ,ואף של ?%קגי?9קי (הנתיבותהעתיקים מפולין אל המזרח בתקופה הביזאנטית והערבית ,ש'  )1909וביחוד של
יו
יי?רי4קיס (סחרם שליהודי מערב-אירופה אל קייב בימי-הבינים ,ש'  ,)1928העלה שבהתגברותם של יחסי-מסחר אלה
סייעו הסוהרים הערביים ,ועוד יותר מזההסוחריםהיהודיםממערב-אירופה ,אלההמכוניםראדאנים (על שום'מוצאםבעיקר
מן החבלים אשר על הנהר רודאנוס ,הררן)*.
הידיעה הראשונה על הראדאנים ,העוברים במסעותיהם דרך ארצות הסלאווים ,מובאת ברשומותיו שלטען כרדאך'4ף
משנות  872-846לערך .כשהוא מתאר את ארבעהדרכים הראשיות ,בהן היו הראדאנים הולכים לאסיה,מזכיר כרדאד'בה
נתיב אחד ,הנמשך ממערבה של אירופה עלפני ארץ הפראנקים עד לארצות המלאווים ,ומכאןלאיל (א9טראחאז),הבירה
של ארץ כזר** .מאסלהיו הראדאנים עובדים אתהים הכספי במסעם
ומכאן לזאךציה (תורפסתאן) ול"תאראזגון"
(תורכסתאן המזרחית) והלאה ,וסופם שהגיעו עד סין ,ממזרחה של אסיה היו מביאים כופר ,קנמון ,תקליםוכיוצא באלה,
ומארצות הסלאווים עבדים ,פרוות ומשי (את המשי הביאו ,כנראה ,מארץ כזר) ,הסוחרים הללו היו בעלי-לשונות וידעו
אתלשונותיהם שלעמי-המזרח ושלעמימערב-אירופה,ולפיעדותו המפורשת שלאבן4ךךאד'4ס -גםאתהלשונותהמלאווירת.
עם תחילת המאה העשירית קיפחו הראדאנים את יתרון-מעמדם .בשדה המסחר שלאיזור הים התיכון ,מחמת ההתחרות
שקמהעליהם מצד ערי-המסחרהצעירות שעל חוףים 8דךיאס,כגוןני4יויאה,
ובאריי מטעם זה התחילושיירותיהם
פונות מעתה יותרויותר אל הנתיב המסחרי העוברעלפני הארצות הסלאוויות וארץכזר.לפי עדותו של היהודי-הראדאן
אברהם בן יעקב (משנת ,)965היו הראדאנים חוזרים בעת ההיא ממסעותיהם בארצות כזר ורוסיא דרך הונגאריה ,ומכאן
היו נוסעים ,על פני עמק הפלפראד והדונאעץ ,לקיאקא ,והלאה לפראג ,ומשםהיו שבים לארצות-מושבם שעל חוףהרת
והרייןי משנת  1031נשתמרה עדותו הכתובה עברית של יהודה הכהן ממגנצא (ט"נץ) ,וממנה אנו למדים ,שאחת מפרשות-
הדרכים בנתיב מסחרי זה היתה "ך?9לא (*?טי?ל)' שכבר בעת ההיא היתה שם קהילה יהודית .פרשת-דרכים אחרת
היתהקייב ,שכבר בשנת 1018היו שם שתי שכונות יהודיות :באחת מהשכונות האלו גרו הראדאנים והשניה מכונה היתה
השכונה הכזרית .ממחצית המאה הי"א הגיעה לידנו עדות רבת-ענין על שיירת ראדאנים ,שנסעהמקייב (דרך פרמסלא)
להונגאריה ,ומגמת פניה להגיע בדרך הדונאי (הדאנובה) אל אוסטריה וגרמניה.
אלומת אור מבהיק שופכות על סחר הראדאנים המטבעות הקדומות של מערב-אירופה ,שנמצאועל אדמתפולין.הללו
הן מטבעות מהמאות ה" והי"א ,ומוצאן מהערים נךך 4טרויאש,קילוניא ,מגנצא וךשן9בוךג (ראטיסבון) ,שהיו מקומות-
מגוריהם של ראדאנים**.4
מהמאה הי"ב ואילך תופסים יהודי רגנסבורג מקום בראשבין הסוחרים העורבים את מערבם אל קייב ,שנתקראה
בשם "קושטאנטינא השניה" ו""מן של כל ערי רוסיה" (א4 .ך?'4סקי) ,בשנת  1150בקירוב מספר ר' אליעזר בר' נתן

לעיד,

למאיטי

המערכת

*יש סבורים שהמלה היא פרסית ומשמעה :נוסעי דרכים,
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על ביקוריהם של סוחרים יהודים הנוסעיםבין ספרד למזרח
**'ידיעה מוטעית אצל סופר פולני שלוגגובסקי ,בשמו אבן

התיכון בכזריה ,עוררה אתמ .באלאבאן ואחרים לשער,כי ראשוני המתישבים היהודים בפולניההיו סוחרים 'ראדאניים' אלהו הם היו
עוברים ,כביכול ,דרך גרמניה ,פראג ופולניה ,לאתל .טוב איפוא להעיר,כי אצל אבן כרדאד'בה אין אף רמז לכל זה( ,-אב,נ .פולק,
המערכת
כזריה תולדות ממלכה יהודית באירופה ,ת"א תש"ג ,עמ' .)91
.
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*** השווה;  % 1 %1 wieku, Krakbw, 1906ש 4rykopaliska monetר). Gumowski :נ
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(הראב"ן) מפראג* ,כיצד הסוחרים היהודים ,הנוסעיםמקייב לרגנסבורג ,היו שובתים את השבת בדרך :הם היו מפסיקים
את מסע השיירה ,מעמידים את העגלות במעגלכעין מחנה מבוצר ,ולתוך המעגל היו כונסים את הסחורות שפירקו מעל
העגלות .על מנהגיהם של הסוחרים היהודים המביאים את מהרם אל קייב ("הולכי כוסיא") מספרים המחברים העברים
אלו' היו הראדאנים מתאגדים בשותפויות
ר ,אליעזר בר נתן ור' יצחק בר' אשר הלו 4משק5ןךא (?:5שר 4לפי
של מסחר :הם היו קונים ~חורות ברוסיא ומשלמים את מחירן מקופת השותפות ,וכשהיו שבים לארצות מגוריהם היו
מחלקים את הסחורות בין השותפים על-פי גורל .מתוךתעריפי המכס ,שנקבעועל-ידיאיטוקא
ר [מלך וזיהם] בשנת 1191
ועל-ידי הנסיך האוסטריייאופולד בשנת  ,1192אנו למדים,ומהסוחריםהיהודים מרגנסבורג ,שסחרו אלקייב,היומוליכים
לקם .נשק' אופפים ,אריגי צמר ופשתן ,מעשי-עץ וכיוצא באלה ומביאים משם אריגי משי וארגמן ,תקלים מזרחיים
) ($peciesועבדים .אשר ל"סחורה" זו שנזכרה לאחרונה ,ידוע לנו ממקורות אחרים ,שההיצע של עבדים למכירה היה אז
באמת גדום מאור בארצות המלאווים .ברוסיא היה סכר בני-אדם בדרך כפיה פרוץ במידה רהבה וכבר ברשומותיו של
לקטור אנו מוצאים דברי תרעומת אופיינים,כי "ארצנו נתרוששה מחמת מלחמה ולכר (של בני-אדם)" .לדברי הכרוניקה
של גאל ,היתה יהודית (יודיתא) ,אשתו של ולאדי9לאב סךמאן מלך פולין ,מרבה בטרחה על פדיון השבויים הנוצרים
מידי הראדאנים .התייר היהודי המפורסם ,בנימין מטודילה ,שנסע דרך ארצות הסלאווים ,במחצית המאה הי"ב ,מספר לנו,
שהארצות הללו קרויות בשם "כנען" ,על שום שאנשיהן "מוכרים בניהם ובנותיהם לכל אומות"י כיוצא בזה מעידיהודי
ממגנצא במאה הי"א ,הואיהודה הכהן ,שרוסיא מכונה בעברית "ארץכנען יוון",בנימין מטודילאמזכיר את פראגוקייב
כחשוביםשבשיקים אשר בארצות הסלאווים .ונוסע אחר בן אותו הדוה פתחיה מרגטנפורג ,היה בשתיהערים הללוויצא
מקייב ,בדרך מסעותיהם של הראדאנים ,הלאה מזרחה ,וכך היתה דרכו" :הלך בששה ימים על נהר דנפרא (הדנייפר),
ומלבר הנהר התחיל לילך בארז קדר (היא ארץהפילי?צים) ",ועבר .,,את קדר לרחבה בששה-עשר ימים" ,עד שהגיע
אל הים שעל גדותיו היתה "ארץ כזריא" (הכוונה לחלקה המזרחי של קרים ,מקום שעדיין היתה קיימת בעת ההיא
נסיכותכזריתעצמאית).מכאן "הלך בשמונהימים"עדשהגיעלנמלעלחוףהים (מאטארכא),שבוגרוקראים,ודרךיךביזרנד,
נציבים ומנצול הגיע לבאגדאד .מלבד סיפור מסעותיו של פתחיה ,נשתמר עוד מקורעברי מהמאה הי"ב ,המעיד שבימים
ההםהיושיירות נוסעות בין קייב לבאגדאד .כן ידוע ,שהרב של קהילת קייב ,משה ,שחי במאה הי"ב ,היה מתווך
בהעברת שאלותיהם של יהודי מערב-אירופהבענייני דת ודין אל הגאון שמואל בןעלי בבאגדאד .מבין שאר המקורות
העבריים של המאה הי"ב ראוי להזכיר גם את סיפוריהם של יצחק דורבלך ואליעזר בןיצחק מפראגי הראשוןהיהיהודי
צרפתי (יליד דררויל) וכנראה היה סוחר אל פולין ורוסיא ,ששן הוא מספר על עצמו ,שהיה עושה בפולין בחבורה עם
על הסוחרים היהודים,הנוסעים לרוסיא .מאותם הזמנים
הראדאנים ,ואף מתאר את מנהגי היהודים ברוסיא .והשני
י
פ
ס
מ
,
ד
ח
א
"בנימין הנדיב מוולדימיר" (לודמיר שבוולין) ,שהיה
(משנת  1181בקירוב) הגיע לידנו סיפור רב-ענין על יהודי
נוסע לקולוניא לקנות סחורה והיה עוסק במסחר בשותפות עם אברהם מ"ך9ש4כיבנימין מלודמיר לאהיההיהודיהיחיד
שהיה מפליג ,במסעותיו.מהארצות שהיו עתידות להיכלל בתחומיה של מלכות פולין,עדלירכתי המערב-על כך מעידות
ידיעות שנשתמרו מהמאה הי"ב על היהודים יצחק מרוסיא ויצחק מסשרניגלב ,שעשו באנגליה בשנות 1215-1170ייהודי
אחר מרוסיא ,גם הוא שמו יצחק ,שהה באותו זמן בגרמניה.
בתחילת המאה הי"ג מתבלטים בתנועת הסחר אל פולין ורוסיא היהודים מווינא ומפראג .הספר ההלכי "אור זרוע",
שנכתב בזמן ההוא ,מספר על סוחרים יהודים ,שהיו נוסעים לפראג מקושסא אומהשיקים אשר ב"כנעןיוון" (רוסיא)**.
במסעותיהם אלה היו עוברים דרך גלילות-המערב של פולין ושליזיה .ר' מאיר מרוט4ב1יג ,שחי באותה תקופה ,מזכיר
בשאלות-ותשובות שלו את יחסי המסחר בין פולין לגרמניה ואומר ,שהסוחרים היהודים מוליכיםיי
ן מהונגאריה ודרך
מסעותיהם עוברת עלפניפוליךבתעריפי המכס ,שנקבעו בגבולשליזיה(ב:9ב:ז'וברין9יךג
) בשנת  ,1226נזכריםהסוחרים
היהודיםהעובריםכאןבסחורותיהם ,אלה ברגל ואלהברכב.

עדית

.

*רוצהעומר:ממגנצא.

**הדברים האלה שכס' אור זרוע הם משל ר'יהודה הכהן,שחי כמאההי"א בממצאוכברהובאולעיל.
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השוק הראשי של הסחר המורהי בירכתי המערב של ארצות הסלאווים היתה העיר פראג.בימי בנימיןמטודילה (סוף
המאה הי"ב) היתה משגשגת כאן קהילהיהודית בת  106משפחות.לפי הכרוניקה שלקי?מאס ישבו כאןהשיזעום והסוחרים
העשירים ביותר .קרוב לוודאישהשיעים אברהם בן יצחק ויוסף וחבריהם ,שדוכסי פולין הביאום למדינתם במאות הי"א
והי"ב והחכירו להם את בהי-המטבע שלהם-היו גם הםיוצאי פראג ,ה"?ראקקישטים" שנשתמרו מאותה תקופה,מעידים
שהט?עים היהודים היו טובעים את הכתובות על המטבעות באותיות עבריות ,ולשון הכתובות היתה עברית ,לאטינית
או פולנית ,כתובת אחת מאלו ,שבה באהבין השאר המלה "כרכה" (קראקא) ,עשויה ללמדנו ,שהטבעים הללו הכרו גם
את בית-המטבע של קראקא ,רוב רובן של המטבעות .שנטבעו על-ידיהם ונמצאו בחפירות הארכיאולוגיות המפורסמות,
שנערכו במאה שעברהב"4רוב,ו:ה
ץו?לץב~קה ,מוצאן מפרק-הזמן שמשנת  1173ועד שנת .1205
פעולתם הכלכלית של היהודים בתקופה ההיא נסתייעה בתמיכתם של הדוכסים הפולנים ,עדות לכך אנו מוצאים לא
רק במעשה חכירתם את בתי-המטבע של הדוכסים ,שהזכרנוהו זה עתה ,מסחר העבדים שהיהודים עסקו בו בימים ההם
באין מפריע ,מוכיח שהיהודים נחשבו באותה תקופה כבני-חורין בארץ פולין ,שכן רק בני-החורין יכלו להחזיק עבדים
בימים ההם .אותו דבר אנו למדים גםמהידיעות שנמסרו לנומפי רושם-הרשומותהפולני קאךלובקעלהעונשין החמורים;
י בקנס "השבעים" ),#($eptuaginta
שיעשקו השלישיהיה מטיל עלהפוגעיםביהודים .כן ,למשל,היועונשים על רצחיהוד
עונש שהיו מטילים ,כרגיל ,על עלבון המלכות או על חילול הקודש ,קנסות גבוהים מאוד היו צפויים לתלמידי בתי-
הספר ,או להוריהם ,בעוון התנפלות עליהודים.נהורי המתנפלים ,שלא השיגהידם לשלם את הקנס,היו נשלחים לעבודת"
פרך במכרות.
(

התנאים הכלכליים והחברתיים בקרב יהודי פולין בתקופת שנות

1384-1241

שינויים גדולים חלו בתנאים הכלכליים והחברתיים של אוכלוסי ישראל בפולין וברוסיא בעקבותיו של מסע הכיבוש
הטאטארי בשנת  ,1241שנעצר,כידוע ,רקבשליזיה ,הקהילותהיהודיות,שהיוקיימותברוסיאובוזלין ,נהרסובידיהטאטארים.
השוק הגדול לסחר המזרח ,שהיהבקייב עד לפלישת הטאטארים ,שקעה שמשולימיםרבים .מרכזההייםהיהודיים ,שנמצא
המזרחי של מדינתפולין ,עבר מעתה אל החבלים המערביים ולמאוי ,את מקומן של הקהילות
עד הזמן ההוא בחבלי
י
ק
ס
ה
ברוסיאובוולין ,שמפורסמותהיו בתקופה הקודמת ושהיובהןסוכנויותמסחריות שלהראדאנים ,לקחועכשיוקהילות חדשות,
שנוסדובפולין-גדול,בפולין-קטןוכמאזי.הגדולות שבהןקמובעריםשבפולין-גדול(פוזנא,קאליש)ושעלגדותהוןסל (קראקא,
צו?מיר ,כללקק ,וארשא) .לא קשה להסביר תופעה*ה המסחר היהודי שינה את מגמת פניו ,נשתנו הנתיבות המסחריים
שהסוחרים היהודיים היו מהלכים בהם ,ופרשות-דרכים אחרות הגיעו לכלל חשיבות בעיניהם .שהללוהיו הסיבות שגרמו
להתישבות היהודית החדשה-על כך מעידות עדות מספקת הידיעות על פעילותם המסחרית של היהודים בשטחי פולין
שנשתמרו בידנו מתקופת שנות ,1384-1241
,
ו
י
ל
ע
על סחר היהודים אלקייב ,שקודם-לכןהיו שופעותהידיעות
שותקים המקורות מהמחצית השניה של המאה הי"ג,
ת
ומכל המאההי"ד כמעט ,כאילושסק סחרזהלחלוטין ,למתחיל
ר
ב
כ
ד
"
י
ה
ה
א
מ
ה
ו
י
ה
הסומריםהיהודים נוסעים לאלקייב,
כי-אם ללב1ב ,ושם גם קמה קהילה יהודית באותה תקופה .עד-מהרה עלה השוק של לבוב למעלת חשיבות מרובה
ופרסומוהגיע עד לקהילות היהודיות שבספרדי הכארטוגראף הספרדי הנודע ,יהודה קך?קש,יוצרה של המפה
בשם
שזוהי פרשת-דהרמככיוםני
ן בה במפה את השם  ,ciutat de Leoכלומר לבוב,
".מפה הקאטאלונית (משנת ,)1343ציי
במסעי
י
י
ע
ל
ו
הסוחרים מזרחה .המסעות הללוהיו נמשכים מן המערב ,דרך הקהילותהיהודיות שהיוקיימות בזמן ההוא בפוזנא.,קראקוב
טארנא ופרמסלא ,במקורות העבריים מהמאה הי"ד נובר נתיב מסחרי עוד אחד ,שסוף מגמתו היתה לבוב ,לדבריו של
הרבאיסךליין (מחבר הספר "לקט יושר") ,ששימש ברבנות ?ףנר-נוישטאט ,היה הנתיב המסחרי הזה נמשך מאוסטריה
'

* כבראה ,שבעים עורות ,שערכם  14זקוקים (מארקים) של כסף.
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על פני נהר הדונאי דרך הונגאריה :מהונגאריה היו הסוחרים היהודים נוסעים צפונה דרך פרמסלא ללבוב ,או מפליגים
במימי הדונאי הלאה דרומה,כדי להגיע לשוק הגדול השני של הסחר המזרחי ,הוא קושטאי אף ישבידינוידיעה מאותו
הזמןעל קשרי-מסחרקבועיםשקשרוהסוחריםהיהודיםביןהונגאריהלפולין-קטן.ידיעהזו נשתמרהבכתב-קיום(פריוויליגיה),
שנתן ולאדיסלאבלל"ןשק מלך פוליןלעיר סאנץ.לפי קיום זה ,נפטרו הסוחריםהיהודים,המובילים את סחורותיהם ,בדרך
הונגאריה או קראקא ,אל היריד השנתי בסאנץ ,מתשלום כלמיני המכ ,6שהיו ~גבים בריטרא אובסאנץ-ישן .מהונגאריה
היו הסוחרים הללו מביאים יינות ,מתכות ,שמנים ,שעוה ופרוות ,ומפולין היו מביאים בעיקר מלח.
חלק הארי של הסחר המזרחי היהבידי יהודי.רוסיא .עוד לפני שנת  1352קשרו הללו משא-ומתן מסחרי עם צוסלא
והעמידו שם סוכנים לעסקיהם .לעם עסקים גדוליםהיומתחברים לשותפויות מסחריות,על שותפות אחתכגון זו,שחבריה
היו שלושה יהודים מלבוב ,נשתמרה ידיעה משנת  ,1385המספרת שהשותפים מכרו למועצת העיר לבוב מטען גדול של
פלפל (3ן אבנים*וחצי משקלו בערך,ולמעלה מ 150-זקוקים *4שוויו).
במחצית השניה של המאה הי"ג אנו פוגשים אתהסוחריםהיהודיםגם בנתיבות המסחרהבין-לאומיים,הףוליכיםלערים
שקשיה שטראלזונד וגריפיה ,אולעריםטורןודאנציק .בסחרהצפוניהזה השתתפובעיקר,כפי הנראה,היהודיםבגיהקהילות
טפוןפוי?טוואון ,עלישיבתהיהודיםבסרוסיה
שלפולין-גדולושעלמווייסל .בשנת 1309גזראלוף,המיסדרהלבטוני?,יייריך
הטבטונית .גזירה זו חסמה בפני המסחר היהודי את הדרך אל הגלילות הללו כמעט למאה שנה.
השליטים הפולניים ,שעמדו על חשיבותם המרובה של היהודים למסחר ולהתפתחות הערים ,הבטיחו להם ב"קיומים"
(פריוויליגיות) משנות  1364 ,1334 ,1264ו 1367-את חירותהנסיעה בכל רחביהמדינהוהעניקולהםזכויות שוותעםהסוחרים
הנוצריםבנוגעלתשלומיהמכס.
במידה שנתפתחו החיים העירוניים,היו קצתם של הסוחרים היהודים ,שהתעשרו מן המסחר ,פונים לעסקי אשראי.
ה"קיומים" הראשיים של היהודים נתנו להם בטחונות מקיפים בתהום זה ,שון התירו להם להלוות בריבית בשיעור-
אחוזים הישר בעיניהם ,ולא בלבד כנגד .משכונות או בנגד ערבות ,אלא גם באפותיקי על מקרקעין .מושלי פוליןענין
היה להם בכך ,שעסק? הכספים של היהודים לאיהיו כבולים בסייגים ובחומרות .נימוקיו של היחס הזה שורשו ברור
ב"קיום" משנת " :1364מתוך שאיפתנו להגדיל את הכנסות אוצרנו" ).(utilifates camerae nostrae auguere cupientes
מכאן אתה למד ,שהכוונה היתה להספיקבידי היהודים להרבות הונם בנשך ,כדי שיוכלו לשמש בתועלת-יתר את אוצר
השליט ,שהיהודים נעשו "עבדיו" ) ($ervi cameraeבאותה תקופה ,כדוגמת מעמדם בארצות המערב ,בזכות האינטרסים
של השליטים ,שמסייעיםהיו להתפתחות עסקי האשראי של היהודים ,סוכלו החלטותיה של הכמורה הפולנית ,שנתקבלו
בסינורים בצרסלא בשנת  1266ובל9טשיץ בשנת 285ב ושמכתנות היו נגד הנוצרים ,העושיםעסקי נשך עם היהודים ,וגם
החלטות האצילים ,שדרשו להפחית את שיעור הריבית לכדי  54%ולאסור על היהודים .להלוות כסף כנגד שטרות וגם
ללווים שעוד לא הגיעו לכלל בגרות (חוקתפולין-קטן משנת  .)1347אף החלטה אחת מאלו לא הגיעהלידיקיום למעשהי
בדרך-כלל ישלציין ,שרק קומץ קטן של יהודים טיפלו בעסקי אשראי .באנקאים יהודים -חשוביםאין אנו מוצאים
אלאמימיקאזימר הגדול ואילך .עמהם נמנו בחבל פולין-גדולדויד איש קאליש ,שהעתיק את דירתו בשנת  1354ל4ךסלא,
ויעקב איש קאליש ,שהלוה סכומים עצומים.לנסיךלודוויג מ*ךיג ,מבין הבאנקאים שבפולין-קטן עלו לחשיבות באותו זמן
היהודים ילרדאן ובנו.לייבקא(לבקי) בקראקא .על עשירותו של לייבקא נפוצואגדות .אחת מהןהיתה אומרת ,שבאנקאי
זה יש לו טבעת-קסמים ,המביאה לו הצלחה .ובאמת היה לייבקא הגדול שבאילי-הכספים היהודים בעת ההיא .גדולי
השרים שבמדינה היולנוים אצלו סכומי-כסף גדולים,ואפילו עירונים אמידים ,כבני ביתומ'ינק המפורסמים,היו נזקקים
לו .עתים היה עושה עסקים בשותפות עם בעלי-הוןיהודים משליויה .הוא שימש באנקאי-החצר של שלושה מלכיפולין,
קאזימרהגדול:לודוויג ההונגארי וולאדיסלאביאו:יל
ה עללודוויגידוע ,שחובו ללייבקא עלה למעלה מ30,000-פלורינים.
אף המלכה יאדוויגה והדוכס של מאזי ?:מו~יטחייביםהיו לו סכומים מצרימי על הונוהעצום של לייבקאמעידים עסקי
* אבן-מידת כובד ,כמאה הט'ז  32 -פונטים ,בקירוב  13קג-ם.

*' זקוק=גריב"ה ,לארק.
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החכירות שלו ,בשנת  1368נכנס בעסקי-הון אדירים ,כגון חכירת בית-המטבע שבקראקא ומכרות-המלח שבהלי?9קא
וצוכניא ,באותו זמן חכר גם את הבנסות הארנוניות ,שהעירונים בקראקאהיו מעלים לנציב בווזא?טא ,לייבקא מת סמוך
לשנת .1395

ברוסיא ובוזלין אין אנו מוצאים עד לתקופת מלכותו של ולאדיסלאביאגייללו אף באנקאי יהודי אחד שעסק במקצוע
זה דרך אומנות ,ההלואות ,שהיהודיםמלוים כאן ,נשנות תכופות ,סכומיהן לאגדוליםוהן ניתנות למועדים קצרים -עדות
מובהקת על תכונתן המסחרית.

הכלכלה היהודית בימי המלכים הראשונים לבית יאגיילל1
כנגד התקופה הקודמת ,שבה היתה השתלשלות תפקידם הכלכלי שלהיהודים נתונה להשפעתו המברעתוהיחידה כמעט
של המלך ,שהיה נוהג מעשה אפיטרופוס של היהודים ,התחבלובימי המלכים הראשונים לבית יאמללו גורמים חדשים
משפיעים גם הם על מהלך הכלכלה היהודית ,בצד השפעתו של המלך ,שאמנםעדיין היתה תקיפה משאר כל ההשפעות.
הגורמים הללוהיו האצילים ,הכמריםוהעירינים
 .על יחסו של ולאדיסלאב יאגייללו אל היהודים מעידה עדות לאשורה
הפתיחה לאגרת-החסות ,שנתן לשתי משפחות יהודיות ,אשר באו להתישב בפולין בראשית המאה הט"ו" .המגע-והמשא
עם היהודים -נאמר שם -שנוא על כל הנוצרים" .אלא שהמלך "מרחם עליהם,כיוון שגםדין שמים סובלם" ,והריהו
עושה כן "מפני החשש ,שאם יאסוף אתיעינו מהם,עלולים הנוצרים להיות להםלמחיתהאיומה,עדכדילסכן את חייהם,
ולא זו בלבד אלא מחמת הלחץ ,הפגיעות ,העלבונות והעלילותיהיו [היהודים] נאלצים לצאת את המדינה" .דומה לזו
השקפתו של המלך קאזימרהיאגילוני .אף-על-פי שהוא נתון להשפעתם שלשונאי-היהודים דלוגושוןויגנ:באול?ני?קי,
הריהו רואה חובה לפניו לפרוש את חסותו על האוכלוסיה היהודית ,שכן הוא מצווה על-כך מטעם "נימוסי האנושיות"
ומטעם "חסד המלכות שלנו" ,כפי שאנו קוראים באחת התעודות משנת 456נ ברור הדבר ,שיחס זה צמח בעיקר מתוך
התועלת החמרית ,שהביאו "עבדי האוצר" למלך שהיו חוסים בצלו.
גם האצילים משכו חסד ליהודים ,הם תמכו במסחרהיהודי,ופעמים הרבההיו מקבלים עליהם ערבות לסכומים גדולים
בעד יהודים שהיו שרויים במצוקה ,אולם אסרו מלחמה על הנשךהיהודי ,שהיהיורדלנכסיהאצילים .בדרך-כללישידים
להנחה ,שהאצילים באותה תקופה הסתייעו ביהודים בחינת קלף-נצחון במאבקם עם הפאטריקיאט העירוני ,שהיה חותר,
לדעת האצילים ,להשיג מעלת חשיבות ,לנזקם של בעלי-האחוזות.
שונה מן הקצה אל הקצה היתה עמידתם של הכמרים והעירונים ,וביהוד של ה5-סאחטחווחס) העירונית (הסוחרים
ובעלי-המלאכה המאורגנים) .הכמורה לא זו בלבד ששאפה להבדיל את היהודים מעל הציבור הנוצרי (גיטאות ,אותות-
קלון ,איסור המשא-ומתן החברתי),למנועחיתי
ןבין יהודים ונוצרים ,אלא גם לשבור את המסחרהיהודי .משום כך דרשה
הכמורה להרחיק את היהודים מתפקידים רשמיים ומחכירות ההכנסות הציבוריות ,ובכלל לבטל את ה"קיומים" הראשיים
שלהיהודים,שהבטיחו להם את חופש הפעולה במסחר ובאשראי.הקיומים הללו הם -לדבריזבי?עבאעשני?קי "-לא רק
נפשעים אלא גם נפסדים ...לא ישרים ,ואף מבישים ושפלים ) infamesזפ  ,w(foedaeהיהודים אף היו כקוצים בעיניהם
שלהעירוניםהגרמניים-הפולניים ,שראו בהם מתחרה מסוכן בשדה המלאכה והמסחר.וכאן מקוםלציין ,שכרגילהיה "האדם
הפשוט" ,כגון בעל-המלאכה המאורגן בחבורתבני אומנותה שוטם אתהיהודיםיותר הרבהמןהפאטריקיים הערומים .הנכבד
'העירוני זקוק היה לא פעם אחת ליהודי ,לאשראי הלפרה שלו או לשירותיו בתור סרסור ,יודע הוא את סוד צמיחתו
של העושר הגדול,ועל-כןאינו חוששכל-כך מפני סכנת ההוןהיהודי,כמו "האדם הפשוט",שאין הדבר מתקבל על דעתו,שהיהודים צוברים את הונם בלא מעשי תרמית
תשובתו של "האדם הפשוט" על "הסכנה היהודית" עתידה לבוא
()1485-1384

וכשפים~
בצורת מהומות ופרעות תוכפותוהולכות.
עד למחצית המאה הט"ו היתה הכלכלה היהודית מתפתחת בהסותם התקיפה של המלך והאצילים ,מכאןואילך הולכות
וגוברות השפעות הכמורה וכלל הסוהרים ובעלי-המלאכה,סיועיתרנסתייעו הללו מפעולתו שליוהאן-קאפיסטראנו (,)1454
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שעוררה אתהקנאותהדתיתוליבתהעםזה את אשהניגודהכלכלישביןהעירוניםוהיהודים ,בשנת  1485עלהבידיהעירונים
תושבי.הבירה להביאלידי הטלת ההגבלות הראשונות בתחוםהעיקרי של הכלכלההיהודית ,כלומר בשדה המסחר ,ולפיכך
בחרנו לנו שנה זו כתאריך שלגבולין.
לאחר ההערות הכלליות הללו אנופוניםאלהפרטים ,שישבהםכדילהדגים
את פעולתם הכלכלית של היהודים במאת-
השנים שמן  1384ועד  .1485ויבולים אנו לקבוע ,שגם בתקופה זג כמו בתקופה הקודמת ,עיקרה של פעולה זו בשטח
המסחר והאשראי.
משעה שגלילות רוסיא נכללו בגבולותיה של מלכות פולין (במחצית המאה הי"ד) חזרה ונעשתה הדרך עלפניפולין
לעורק התנועההבין-לאומית של הסחר המ1רחי .מנמל ?5ךה שבמפרץהפרסיהיומעבירים סחורות מזרחיות(אריגי-
משי ותבלים) ,דרך באגד*ד,אל מושבותיה של גינ 51על גדות הים השחור ,כגון?9א(עיאודוסיה) ,סולדאיה או אל טאנה
מושבתנינישי?ה ,ומשםלפוליןדרךקצב,אוב"נתיבהטאטארי" דרךפודוליא ללבוב .לאברור ,אם תפקידם שלהיהודים
בהסחר הזה היה כה מכריע ,כפי שהיה באותה תקופה ,עת שימשהלוקיי
ב שוקראשיבירכתי  nhtDnשלארצותהסלאוו?מי
שון ידוע ,כי במאות הי"ד והט"ו עשו כמה וכמה מהמשפחות המפורסמות של העירונים הגרמניים-הפולניים עושר רב
מהמסתר הזה ,בין המשפחות הללוהיו בתי9י9%,ינסקי
",מיטא~ ,ךביךט,ו:ז'י*ק,פיךליי ,בער ,פוך?9ין ועוד ,שנלוו
לקמים אל מערכות האריסטוקראטיה הפולנית .אף ידוע,
י במאה הט"ו פיתחו פעולה נמרצת למדי בתחום זה האיטלקים
כ
וה5רמנים שהתגוררו בפולין ,אף-על-פי-כן עובדה היא ,שליהודים היה חלק ניכר מאד ביחסי המסתר הללו .בסוף המאה
~הי"ד ותחילת המאה הט"ו בלסויהודיוולין ורוסיא-האדומה בפעילותם היתרה בקרב הסוחרים מוליכי הסחורות המזרחיות.
הסוחרים היהודיםהידועיםמןהתקופהההיא,כגוןיעקב שלמה'שמלוצק,יצחקמלודמיר ,שמחה מלוצק,ךזא?קו מדרוהוביטש,
י (וולף) המוכסן מלבוב ואחרים ,הם תגרים חרוצים,שאינם נופלים במאומה מן האיטלקיםהזריזים,שהיו משוטטים
וילטשק
בעריפוליןבימים ההם .כמה מהםהיומשבירינו לחצר המלך (כגון דזאטקו ווולטשקר) ,ובזכות תפקידם זה פונה אליהם
המלך ,באגרותיו הכתובות בעצם ידו ,בתואר ,85nostriס,מא,ס (פקידינו) .הסוהרים הללו באים לא רק לשוק המסחר של
לבוב,כי-אם גםלקייב ,מלבד הסחורותהמזרחיות,מוליכים הם פרוותוסוסיםומפליגיםבמסעותיהםגםאל המערבומצטידים
שםבאריגים מתוצרתאנגליהוכר.
מתקופתהשנים 1475-1440הגיעולידינוידיעותעליהודיםמ?9א שקשרוקשרי-עסקיםעםפוליןעל-ידי הסחרהמורהי:
הםהיו באים עםסחורותיהםלירידיםהפולניים,ועתים אף השתקעוגפוליןויסדוכאןסוכנויותמסחריות,כגוןהיהודי כלב
) (Calephמ?9א ,ששמו נתפרסם בפולין של התקופה ההיא .מאותו זמן נשתמרו גם הידיעות המוסמכות הראשונות על
הודים מקושטא ,שסחרו אלפוליןבקנה-מידהגדול .הללו ,כמוהם כיהודי ?פא,היו באים בעיקר לשוק של לבוב.כאןהיומוכרים את סחורותיהם ליהודיהעריםוהעיירות שלרוסיאווולין,והללוהיומפיצים אותן עלפניפולין,ואף הלאה מערבה
עדהלסלא.הסוחריםהיהודים מקושטאסללואתדרך-המסחרשהגיעהלחשיבותיתרה,לאחרהתמוטטותןולהמושבותהאיטלקיות
אשרעלחופיהים השחור (בשנות  1475ו.)1484-
אף תפסו היהודים מקום חשוב בסחר הצפ1ני שלפולין בתקופה ההיא,שעיקרו היה בתחום הבאלסיקוםובסיסו
נמל דאנציק .לפי הרשומות שהגיעו לידנו מהמאה הט"ו.,היו ראשי המשתתפים במסחר זהיהודים מליטא ,ממאויומווליה
את מטעניהם היו משיטים ברפסודות על פני הנהרות ,ובצד הסחורות המזרחיות הוו משלחים .אריגים וחגורות-כסף וגם
מוצרים של החקלאות המקומית ,כגון שעוה ,פרוות ,עורות ,תבואה ,זפת 951ר .משקרשהפולין את שליטתה על דאנציק,
בשנת  ,1454וכעבור שתים-עשרה שנה גם עלגלילות פרנסיה (בתוקף חוזה-השלום שלסררן בשנת  ,)1466התחילוהיהודים
מתישבים בהמון בערי פרוסיה .דבר זהסייע להגביר עוד יותר את השתתפותם שליהודי פולין בסחרהצפוני.
יש להזכיר עוד את מסחר הבהמות ,שעסקו בו בעת ההיאיהודים מפודוליא,ווליןורוסיא.מסיעיםהיושוורים עדרים
עדרים ממולדאביה לשליזיה ,אף גדול היה הלקם של היהודים במסחרהסוסים,שהיומובאיםמהונמאריה .עסקובכך כמעט
יהודי פולין-קטן בלבד.
אשר לסחר-הפנים ,די לומר ,שמוצאים אנויהודיםבענפיו החשוביםביותר .בדרך החכירה השתלטו הסוחרים
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את המלח בכל רהבי המדינה .,עד
היהודים כמעט על כל הייצור כולו של מכרות המלח ברוסיא (האדומה) והיו
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שאפילו המלח של קראקא נדההמפניו .אףעלהבידם לפתח את המסחרבדגיםה
יים והשתדלולהכניסםלשוק,במקומם
דגי הימים הלזובי והכספי ונהר הדון ,שהיו מובאים מהמושבות שעל חופי הים השחור .לתכליתזוהיומנצלים את
ת שבמדינה,שרישוםמידיהאציליםלייחודברוטיא).ועודישלהזכיר את השתתפותם שלהיהודים במסחר המשקאות,
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שאנו מוצאים עדות עליו בתעודות של התקופה .העשירים
לבתי-מבשל-שכר..
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בדרך-כלי היוהזריזיםשבסוחריםהיהודים באותוזמןאנשי
ופולין-
קטן .עשירי ה~הודים שבפולין-גדול ובפולין-קטן היו ממעטים להשקיע את הונם בעסקי-מסחרומרבים להשקיעובעסקי-
אשראי.אין ספק ,שדבר זה יסודו בהתפתחותןהמרובה-יותר שלהערים אשר בחבלים המערביים שלפוליןובדוחק הכספי
של האצילים במקומות הללה הסיבות הללו וגם צורך המזומנים ,שהיה קיים בכל-עת-תמיד בהצר המלך בקראקא ,פתחו
צינור רחב לאשראי היהודי .וכאן מקום להוסיף ,שהאצילים ,שנזהרו מלהשתעבד בחובות לנכבדיםהעירונייםאדירי ההון,
נוה היה להם לספק את צרכי האשראי שלהםבידי היהודים מאשרבידי העירונים.
ןלהבחיןשתיתקופות .התקופה הראשונה מגעתעדלשנת 1423
בהתפתחותו שלהאשראיהיהודיבמאת-השניםהנידונהנית
ט (וארסה),
ואפשרלראותה כתקופה שלשיאהשגשוג שלהפעולההבאנקחיתהיהודיתי התקופה השניה נפתחת בחוקתךויך
שקיפחה את מחזור האשראי ,מתוך שלזרה על מתן הלואות כנגד שטרי-חוב ואף הפחיתה את בטיחות האשראיעל-ידי
.
איסור הלואות באפותיקי.
המרכזים של עסקי האשראיהיהודיהיו בתקופה הראשונה פוזנא ,קאליש וקראקאי קבוצות הבאנקאיםבערים הללו הן
גדולות למדי; הקבוצה של פוזנא היא בת חמשים איש ,והקבוצה של קראקא-בת עשריםבערך .בקבוצת פוזנאתופסים
מקום בראש :מלשקל (משה)מפייטנן ,אהרןוילרדאן; עסקיהם רובם ככולם הם ?ם האצילים והכמורה הגדולה .אהרן בלוה
אפילו למלך ולאדיסלאב יאגייללו .סכומי ההלואות שעלוים הבאנקאים הללו מגיעים לעתים לכדישיעור ניכר ,עד 1.000
זקוקים ולמעלה מזה .ותחום עסקיהם יש שהתפשט והגיע מפולין-גדוליהלאה ,עד שליזיה ופי~ךנא ,בתוך הקבוצה של
קאלישהיו ראשונים במעלהדוידויעקב,הידועים לנו כבר מן התקופה הקודמת .בקבוצת קראקא התבלטו בתנופתעסקיהם,
מלבד משפחתיבקיביט
ש(בגילייבקא -עיין.למעלה עמ',)159היהודיםיוסמאן,ססרליןואנדריי(ו) .אפשר שהללו הםנציגיהם
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רחוקות-יותר גם
של גדולי בתי-הבאנק בפולין הזמן
מהאשראי
הנכבדיםהעירוניים .אתעסקיהם הםעושים לאי
ק בכספיהם הם ,אלא גם בכספי הפקדונות שמפקידיםבידםיהודישליזיה
ועשירי הסוחרים והחוכרים היהודים מרוסיא ומוזלין.
כנגד מרכזי הבאנקאות היהודית שבקהילות פוזנא וקראקא,אין לחבורות הבאנקאים שברוסיאומאזי אלאערךמועט.
ברוסיאהיתההלואת-הממוןכעיןעיסוק-לואי למסחר ורקמעטיםמביןהיהודיםעסקובכך דרך אומנותבפני עצמה .המלוים-
בריביתהיהודים במאוי,ההון שברשותם לאהיה גדול ,ולאעוד אלאצריכיםהיו לעמוד בהתחרות נמרצה שלבני-אומנותם
הנוצרים ,שעליהם אומרת חוקת וארשא משנת  ,1401שהנשך שהם לוקחים הביא חורבן על בעלי-אחוזות רבים.
בפרק-הזמן הקצר שמשנת  1348עד  1423הביא הנשך כמה פעמים פורענות קשה על היהודים.זואלתה,לדברי המקורות
בני התקופה " -נקמת אלוהים" ,ואולם תוכה של "נקמה" זו היה משבר כלכלי .העירונים השקועים בחובות עד צואר
התגעשו והסתערועל בתי היהודים,כדי להשיב לעצמם את משכונותיהם ולהשמיד את שטרי-החוב החתומים בידם.אצילי
היחס ראו את המעשים ולא מיחו,כיגן שגם הם נפטרו בדרך זו לא מחוב אחדבלבד .מקרי התפרצויות עזות של "נקמת
אלוהים" ,קרי :פרעות ביהודים ,נזכרים במקורות בשנות ( 1399פוזנא)( 1407 ,קראקא) ו( 1423-שוב
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ר
ק
"זכרת לעיל,
מחמת המאורעות הללו ,ועוד יותר מפני הלחץ של הלווים ,הוציא המלך בשנת  1423את חוקת דורסט הנ
ו השפיעה השפעהמכרעת
שצמצמה את עסקי האשראי של היהודיםלכדי מתן הלואות במשכון של מטלטליןבלבד .תקנהי
על המצב בפולין-גדול ובפולין-קטן .לקוחותיהם של הבאנקאים היהודים נתחלפו ,ומעתה רובם חנונים ובעלי-מלאכה ורק
מועט שבמועטאצילים .ההון המושקע בהלואות הואכאיןלעומתהסכומים שבעבר,בימים שרוב הלוויםהיו גדולי האצילים
והכמרים .ההון הגדול היהודי כאילו נתנדף והיה כלא היה ,אפשרויות הרווחים הגדולים פחתו מחמת צמצוםשיעורהריבית,
.
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שהותרבעסקי אשראי שליהודים .בתקופה הקודמת עמדשיעורהריבית על  108!4למאהויותר ,ועכשיו הוגבל כדי
למאה .ואולם "תעלולי הנשך" של היהודים? ,ותר משנבלמועל-ידי חוקת דוורט ,דוכאובחוקת-ידה של".נקמת-האלוהים",
שהתפרצויותיה חזרו ונשנו פעמים הרבה .בתקופת שנות  1485-1423היו רחובותהיהודיםגיא-חזיון של פרעות ודליקות
יבוסניאבשנת ,1445
במספררב ,שהרסווהחריבו את רכושם שלהבאנקאים,וכךאנומוצאיםבמקורותידיעותעלפרעותביהוד
על שריפת הרחובהיהודי בפוזנא בשנת  ,1447על גירוש היהודים מקראקא ,וקרוב לודאי גם מווארשא ,בשנת  ,1454על
שריפת הרחוב היהודי בקראקא בשנת  ,1455על פרעות בקראקא ובפוזנא בשנת  ,1464ועל שריפת הרחובהיהודי בקראקא
בשנת  .1477במאורעות הטראגיים הללו כמעט כולם היו אנשי החברות של בעלי-המלאכה הנוצרים שבט אפה של "נקמת
האלוהים" .שלהבת ההרס עלתה" .מן המערב" ,ופסחה במעט ,במשךכל התקופה שלימי-הבינימג עלהיהדות שבסקרהמורחי
שלהמדינה,שענפי פרנסתההעיקרייםהיו המסחר ,החכירות ,המלאכה והחקלאות,ועסקי נשךלאהיופרוצים בתוכהכל-עיקרי
כאילו בזיקה ?תירה לחוקת דוורט ,הקובעת מפנה במצבה של הבאנקאומהיהודית ,אנו מוצאים משנת  1423ואילך,
ולעשירי היהודים חדלים להשקיע את הונם בעסקי חשראיופונים לחכירות שהכנסתן בצדן,כגון של מכרות מלח ומכסים
למיניהם .בתקופת שנות  1485-1423אינך מוצא כמעט חדר-מכס בפודוליא ,וולין,רוסיא,גליל הלםוגליללובלין ,שאינו
חכורבידי בעל-הוןיהודי .כיוצא בזה היו באותו זמן כמעט כל מכרות-המלח שברוסיא חכוריםבידי יהודים.בין חשובי
הקבלנים-החוכרים נמנובימים ההםהיהודים:יעקב שלמה'ש מלוצק,וולטשקו מלבוב ,נאטקו(נתן) מלבוב ,שמשוןמז'ידאטשוב,
איזאטשקו (יצחק) סוקולוביטש מקרוב:שלב ,יוסקו(יסף) מהרוב:שוב ,אחיו שאניא ויעקב בנה הנזכרים בשמותיהם רובם
ככולם קרורי-עסקים ישיריםהיוביעיהם לבין חצר המלכות ,והמלך.היה אומרעליהם,
שהם "היהודים החרוצים שלנו"
(כלומר ,של הפלך).
לשם השלמת התמונה מהראוי לעמוד על עוד שני תחומי-כלכלה ,שבהם אנומוצאים פעולהיהודית בתקופה הגידונה,
86-36

והם-החקלאות והמלאכה.

משנספחה רוסיא למלכות פוליןוהתחילו בפעולה נמרצה לשםיישובו של החבל הזה ,שקסם מחמת המלחמות התדירות
בעבודת ההתישבות לא רקאביריםועיתונים,כי-אם גםיהודימי אלומת אורבהיר
עם הטאטארים ,ראו מלכיפולין
עולהעלהתנאיםהללומתוךהתעודות הנוגעוהליהודי וולטשקגהמכונהטשולגר(מוכסן) ,אשרהגיעולידנומימיולאדיסלאב
יאגייללו ,לא זו בלבד שהיה סוחר ,באנקאי ומוכסן זריז וחרוץ בעסקיו ,אלא גם התבלט כישען נמרץ ,כלואר כקבלן
להתישבות .בשנת 1423מינהאותו המלך לוליט (אדווקאטוס) של הכפרנךויג שנתים לאחר-מכןיישב וולטשקו אה אדמת
הישימוןנךבד,וכגמולפעולתוניתנהלו המשרה שלוויט2 ,לאניםגלמנייםקרקע*2 ,עירים ,טחנה,בריכת-דגיםוכמהבנינים.
בהמשך פעולתו הישבניתייסד וולטשקו את הכפר .קאךזש וכמח בפרים אחרים ,שנקראו על שמו :ורלט?קיב,

ירתום

וילקייה'

וולקוב ,וולקזקובצה .מפי כקבי-ההתאחזותשהגיעולידנואנולמדים ,שוולטשקו היהבן-חורין לבחור לו את המתישבים,
לפן ראותעיניו ,בודאי היה מושיב על הקרקע לא רק' נוצרים ,כי-אם גם יהודים ,שהרי עוד במוצאי המאה הט"ו היו
חקלאים יהודים חזיון נפרץ ברוסיא .מעיד על כך בן הדור ההואש:כוביעא ,המספר ,בכרוניקה שלו,כי מצא ברוסיא
סוגשלישי שליהודים ,שפרנסתם לאעל המסחר ולאעל הנשך,כי-אםעל עבודת-הארמה.והרי גם בתעודות בתי-המשפט
מהמאה הט"ו נזכרים תכופות מושבים וקרקעותיהודיים הנפצאים בתחום הכפרי.
ידיעות ראשונות על השתתפותם שלהיהודים ב מל אכה אנו מוצאים רק במאה הט"ו .ואולםאין אתה למד מכאן,
שהיהודים לאהיו עוסקים במלאכה אלא מהמאה הט"ו ואילך .אפילודיגי ישראל בלבד ,וביחוד איסור שעטנז בבגדים
ודיני מאכלות אסורים ,עשוייםהירלהניע את היהודים ,כבר בימיםקיומים ,לההויק בתי-מטבהיים ובתי-אפייה משלהם
ולהעמיד להם חייטים משלהם .המקורות מהמאה הט"ו יש בהםידיעות מרובות על יהודים בורסקים ,אורגי-משי ,זגגים,
פרוונים וכדומהי באחת התעודות של לבוב משנת  1460נאמר ,שחלק ניכר של יהודי לבוב עוסק בבורסקאות ,מלאכה
הנפוצה ביניהם מימים קדמונים ) 406 antiquaיבפוזנא מכונה היה רהוב היהודים בימי-הבינים גם בשם אחר Wullen~-
* לאן  -תירת קרקע .לאןגרמני שווה במאה הט"ו 8פם,ש7אמה.
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webirgasseיהוב אורגי-הצמר) ,דבר שישבואולי עדות ,שקצתם שליהודי פוזנא היו עוסקים במלאכת האריגה .ומפי
האקנה ,שקמה בענת  1485בקראקאבין ראשי הקהללביןהעירונים ,נודע לנו,כי היתה בקראקא שכבה גדולה שלחייטים
ופרונים יהודים ,שהיו עוסקים בעצמם במכירת תוצרתם ,על הברות של בעלי-מלאכה יהודיםעדייןאין כל קשב בזמן
ההוא .הללו מופיעות רק במוצאי המאה הט"ו.

פעולתם הכלכלית של יהודי ליטא בימי-הבינים
תנאי הכלכלה היהודית בליטא אינס לובשים צורה ברורה אלא במחצית השניה של המאה הי"ד ,אותה תקופה שניתנו
הקיומים הראשונים של דוכסי ליטא לקהילות ישראל .ומופלא הדבר ,שבתקנות הקיומים הללו ,הנוגעותלעניני הפרנסות
היהודיות,אין זכר לעסקי אשראי .כנגד זה מדובר בהן על מסחר ,מלאכה ,מזיגה וחקלאות .ידיעות מפורטות-יותר על
התנאים הללו נשתמרו במקורות של המאה הט"וי מתוכם יוצא ,שנכסי-קרקע ועבודת-האדמה היו מהפרנסותהעיקריות
שליהודיליטא .ישבנים יהודיים ,כדוגמתו של וולסשקו מוכסן
לנו ,אנו מוצאים כאן הרבה יותר מאשרברוסית.
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יהטוו .בין קבלני ההתישבות הללו נזכרים היהתל
קצת יותרידיעות עליהם מצויות בידנו מהמחצית השניה של המאה
ז שליאמוביץ (ליב שלמכיש) ,בעל הכפרים ש:ויארווא וקוךניטשא ,ויהודי הורודנא :בוגדאנוביטש ,חאטשקוביטוו
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בידי
היהודיםשבמחוז4ך???9קה ובמחוז לוצק ,ששייךהיהבזמןההואלליטא ,היההכפראוטאישיקוב ,שנוסדעל-ידימתישבים
יהודים ,וכיוצא בזה במקומות אחרים .בערים הצעירות שבליטא היה אחוז ניכר של היהודים ,בדומה לרבים מהתושבים
הלא-יהודים ,עוסק בגננות ,בגידול פרי-עץ ובעבודת-האדמה.
עשירי היהודים בליטא היו משקיעים את הונם בעיקר בחכירת מכסים ומכרות-מלח .התנאיםבנידוןזהדומיםהיו כאן
לאלה שברוסיאי במחציתהשניה של המאה הט"ולאהיה חדר-מכסאו שער-מכס ,שהנהלתולאהלתהבידייסורים .הכנסותיהן
של החכירות היו כנראה עצומות ,לפי שהמכסהיה נגבה בלא הבחנתהכיוון של פהלך הסחורותי בשנת  1454אנו מוצאים
אתהיהודייאטשקו בתפקיד "הוכר מכרות המלח רהמכסים של הדוכם שוידךיגיילו* .בתעודות משנות 488נ489-נ נזכרת
שותפות של יהודים מטרוק ומקייב ,שהיתה חוברת את מכרות המלח ובתי-יציקת-השעוה של הארכידוכס והיתה מפיצה
את המלה והשעוה על פני כל הדוכסות .אף חוזרות ונשנותידיעות במקורות על בתי-מזיגה חכוריםבידייהודים.
בדומה לפני-אומנותם ברוסיא ,היו גדולי החוכרים היהודים בליטא פותחים את דרכם בכלכלה בעסקי מסחר :לאחר
שנתעשרו מהמסחר המזרחי או הצפוני,היו משקיעים את הונם בחכירות .על השתתפותם הערנית שליהודי ליטא במסחר
ההולךלדאנציק נשתמרו ידיעות במספר רב מתקופת שנות  .1476-1423מוליכיםהיו לדאנציק סחורות מזרחיות ,הגורות-
כסף וגם תוצרת מקומית ,כגון תבואה ,עצים?4 ,ה זפת וכיוצא באלה ,עתיםהיו כמה מהסוחריםהיהודים הללו מצטרפים
לשותפות ,לשם ביצועם של עסקים גדולים ,בסחרהמזרחי השתתפובעיקריהודיםמהגלילותהדרומיים-המזרחיים שלליטא,
וגם יהודים מטרוק ,הם היו מסיעים סחורות מזרחיות ,קצתן לדאנציק וקצתן למאוי ולשליזיה .על היקפו הרב של מסחר
זה מעיד פרט אהד ,שנזכר בתעודות משנת  ,1453והוא מעשה בשני יהודים מטרוק שהכניסו אוהה שנה סחורה מזרחית,
ששוויה  1.600זהובים פולניים ,דרך חדר-המכס שבקאמןןןץ-דפודוליאי חף ישלציין שהסוחרים הזריזים ביותרהיו בעת
ההיאיהודים מבריסק-דליטא ,שהיו מספקים את הסחורות המזרחיות לכל חבלמאזי .לפיידיעה משנת  ,1483קשרוהיהודים
הללו ,לאחר התמוטטותן של המושבות האיטלקיות שעל חופי הים השחור ,קשרי-מסמרישירים עם ויניציאה.
מסתבר ,שאין.זה דבר שבמקרה ,שהמקורות ההיסטוריים ,המכילים מספר כה רב של פרטיםמענינים על נכסי-כפרים,
חכירות ועסקי-מסחר של יהודים,אין בהם זכר כלשהו לעסקי אשראי שליהודים .כנראה ,לאהיו בליטאיהודיםטלוים-
בריבית ,שעסקו בכך דרך-אומנות ,וצורך הכספים שלהאציליםהגבוהים והארכידוכס באעל מלואסיפוקועל-ידי תשלומי
המטים ודמי ההכירות ,שהיו מעלים להם גדולי הסוחרים ,הישבנים והחוכרים היהודים .ורק בסוף סופה של המאה הט"ו
התחילו הארכידוכס והנויארים ללויםמידי היהודים סכומים עצומים לשםכיסוי ההוצאות שלצרכי המלחמות והידורחיי

החצרי וכאשר ההכנסות מאת היהודים התחילו דוללות אחזו בתחבולה הבדוקה ,שנהגו בה מושליהן של ארצוץ המערב,
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כדי לזכות בנכסיהם של "עבדי-האוצר" :גירשו אתהיהודים מתחומיהדוכסות ()1498והחרימו את אחוזותיהם ובתיהם של
המגורשים.אכן כעבור כמה שנים (בשנת )1503הזרוהזמין הדוכס אתהיהודיםלליטא,ו"עסק" זה הכנסתו לא היתה מועטת
משל הגירוש,כיוון שגבו מהשבים תשלומים גבוהים בעד זכות השיבה למס המכונה בשם .(powrotne

מחב.ק היהודים על זכויותיהם למסחר בימי היאגייללונים האחרונים
ושיעורי המסהר היהודי ()1572-1485
שנת  1485פותחת תקופה של מאבק-דורות ,שנאבקה יהדותפוליןעלזכויותיה למסחר ,אשר קודם-לכן לאהיו כפופות
לשוםהגבלות .בסוף נפתוליהם אלה עם העירונים היתהידהיהודים עלהעליונה .את נצחונם נחלוהיהודים בזכותהזריזות
שבסבעמ ,קשריהם המסועפים עם סוחרי-חוץ וזרם ההגירה המתמיד של סוחריםיהודים,בעליהוןומנוסים באומנותם ,שבאו
לפולין מספרד ,איסליה ,זזיהםותורכיה .אףסייעה בזה לא מעטהמדיניות המסחרית של האצילים ,שהשפעתה היתה גוברת
והולכת ,מדיניות שמטרתה היתה טובת עצמם של קובעיה .משכבשו להם האצילים את המונופולין של סחר-היצוא כולו
יתבואהומוצרי-יער,היומסתייעיםדרך-קבעבתיווכם של"יהודיהםשלהם",ומתוךשאיפתםלהפחית אתמחיריהןשלהסחורות
המובאות -ylnDלארץ ,קבעותעריפים ,שלפיהםחייבהיההיהודי למכורבמחיריםזולים מקל הסותר הלא-יהודייאין צריך
לזמר ,שדבר זה גרם לתגבורת ההתחרות היהודית ,שבן המריצו התעריפים את המסחר היהודי לבקש את רווחיו בדרך
המחזור הגחול ובהפצת סחורות שצריכתן מרובה .אףאין להמיה דעת ,שהעירומים שנתעשרו נבלעו כרגיל בתוך בעלי-
האהוזות ,ומשוה-כך דללו והלכו מערכות הפאטריקים העירוניים ושוב לאהיו מסוגלים למלחמהיעילה בסוחרהיהודי ,כל
אוההסכמיםהמסחרייםשעלגביהנייזםשהיהודיםהיואנוסים
הנסיבות הללו כוחןבחיי המציאות גדול היה
 .לכרות,לרעתעניניהם,עםהערים .המעשה לאהיהמעולם חמורכל-כך,כתקנותיהן שלאותןהלקנות .הגבלות המסחרהיהודי,
שהותקנועל-ידי 94נות,אועל-ידיפסקים שלבתי-המשפט,לאנתקיימולמעשה אלאדרך-ארעי,אואףלאנתקיימוכל-עיקר.
האותות הראשונים למלחמה נמרצה במסחרהיהודיניתנו בקראקא ,מרכז המסחרהפולני .בשנת 1485נאלצוראשי הקהל
בעיר זו לחתום על הסכם עם העירונים ,שלפיו ויתרו היהודים על זכויותיהם למסחר ,פרט למכירת משכונות שלא נפדו
במועדם ולמסחר הרוכלים בבגדים וצוארונים ,מעשה ידיהם של בעלי-המלאכה היהודים.
כעבור כמה שנים (בשנת  )1488הרימובני לבוב את נס המלחמה .בתחילה הכריחו אתהיהודיםלמשוך אתידם מהמסחר
הקמעוני באריגים ,ועד-מהרה צמצמו את המסחרהיהודי כדי מכירת משכונות בלבד.בעקבותיהן של קראקא ולבוביצאו
אחר-כך גם פתנא ,צוזמיר ,לובלין ושאר מרכזים של המסחר הפולני ,ובשנת  1521אף התאגדו הערים הראשיות בפולין
לעם פעולה משותפת נגד המסחרהיהודי .במשך המאה הט"ו נתגבשו דרישותיהם של העירונים נגד מתחריהםהיהודים,
ואלוהן)1 :לייהדליהודים מעמד של סוחרים א1רהים ,שאונםמיתרים במסתר אלאבימיהשוקוהירידים,והעירזכאית
לפוף אותם למכור את סחורתם במקום )$ depositiiט~)י  )2לאסורעלהיהלדים את המסחרהקמעוני )3 :להגביל את המסחר
הסיטוני של היהודים לכמה מצרכים בלבד :יש לאסור 'עליהם ,דרך-משל ,את המסחר בזהב ,כסף ,תכשיטים ,צרכי אוכל,
מוצרים יקרים ,כגון ארגמן ,תכלת" ,פאלנדיש" (מין אריג הבא מפלאנדריה) ,רפואות ,בשמי קטורת ,יין-שרף וכדומה:
איהרהיק את החנויות והמחסניםהיהודייםמהשלקים ורחובות-המסחרהראשייםולהדוף אתהסוחרים היהודים אל הפרברים
והשכונותהיהודיות"מיוחדות;  )5לא להתיר את פתיחתן שלהחנויותהיהודיות אלאבימי שוקוירידיםבלבד .אל הדרושות
הללו של העירונים נלוו עוד דרישותיהן של הכמרים והאצילים .הכמורה תבעה להשבית את המסחר היהוותביום ראשון-
בשבתובימי התגאות הקאתוליים (החלטותיהן של הסינודים בשנות  1542ו.)1589-ואילוהאציליםבוקשולהדיח אתהיהודיה
06
מן המסהר כבפרים -מכל-מקום קיבלו ההלטות ברוחזומקיימים -ואסרו עליהםלערוך שםירידים (החלטות
~udaeis
בשנת .)1538
שנתקבלו בסיים של
כבר אמרנו ,שכל ההחלטות הללו לא עמדו במבחן המציאות אלאלעתים רחוקות .המסחרהיהודי ,שהתקיים תוך הפרת
כל אותן ההגבלות ,שנתלבשו בצורת חוקים ,פסקי-דיו ואונות ,תועלתו מרובה היתה כל-כך ,עד שבימי המלך זיגמונם-
אבגוסט ,למשל,היתה לשכת המלך מוציאה פקודות ,שלא לקבוע אתימי השוק אוהירידים בשבתות ובמועדי ישראל,כדי
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אל מרכזיהמסחיהגדולים בגרמניה ,כגון האמצורג ,פראנקפורט-דמייןולייפציקהגיעובעיקריהודים מפוזנאומקראקח.
את יהודי פוזנא אנו מוצאים בהאמבורג כבר במחצית הראשונה של המאה השש-עשרה .הידיעה הראשונה המצויהבידנו
על השתתפותםבירידים המפורסמים של פראנקפורט-דמיין מוקאה משנת .1540באותה תקופהמתחיליםיהודי פוזנא לנסוע
יליטא .אחד מהם,אליהו דוקטורוביטש ,קנה שם ,בשנת ,1541
גםלירידים שללייפציק.בעקבותיהםבאים~ייפציק גםיהוד
מבעות,אבנ?-חן ומעשי-זהבשונים במחיר  1,900זהובים ,ועל חשבון התמורה התחייב לספק 400מ4סנארים* פשתן
יטאי
ל
סמוך לשנת  1545היה עורב את מערבוללייפציק ושארשוקיגרמניההלהודיאכסנדר ,הוזכהיחסותמיוהדת מאתהמלך.
אף נשתמרו סעודות מתקופת סוף המאה הט"ו ותחילת המאה הט"ו ,שמתוכן אנו למדים,כייהודי קראקאופוזנאהיל
נושאים-ונותניםבימים ההםבמישריןעםויניציאה ופיך9שה .בשנת  1460אנו מוצאים בפירנצה אשה יהודיה מפוזנא,ךגינה
אשת יעקב (ח 90$0ו06 6מ0נוש  .(Reginaבשנת  1525עושה המלך זיגמונט הראשון את היהודי לאזאר (אלעזר) שליח
לקוצית אבני-חןבניניציאה .אלעזר עשה את שליחותו ,ומשמצאאותוהסלך "אישמצליה" ) ,(vir idoneusהעניקלוזכויות
נרחבות בשדה המסחר.
וכמית שהיה תפקידם שלהיהודים בסחר-החוץ שלפולין,כךהיה גם חלקם בס חר-ה?נים ניכרביותר? .ך9ר?טיי4
שעבר דרך פולין בשנת  ,1517מפליג בחשיבותם של היהודיםלירידי לובלין המפורסמיסי נוטעים היולכאן יהןדים
קצוי המדינה ,וכבר בשנת  1533נוסדובלובליןבתי-דיןמיוחסים של ישראל ,שהיודניםבעסקיהירידים .ובגלל השתתפותם
שלהמונייהודיםבירידילובלין נבחרהעיר אחר-כך למקום שכנו של בית-הדין היהודי הגדול (בשנת  )1540ושל ועד
הארצות ליהודי פולין וליטא (בשנת  .)1580אף באים היו היהודים ,כבר בסוף המאה הט"ו,לירידים של לבוב ,נך9לאב,
פרמסלא ,רוהאטין ,קמיעי4? ,יאטיז'קאמנקנץועיד' שלאהיו מפורסמיםכל-כך.וגםבליטא אנומוצאים אותםבכלהירידים
החשובים;כגון בסטולין 9יר,
וכיוצא באלו.
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.של מלכותפוליןאנו מביאים להלן רשימת שמותיהם של הסוחרים
לשם השלמתדברינועל המסחראיהודי
הההודים הגדולים ,שהגיעו ,בזכות כשרונותיהם וקשריהם ,למעלת סלקים של
המלך.
חצי
בשנות502י1506-וכימ
שספק-החצרהיהודייוסקו אישרוסיא; הואהיה משבירלהצרהמלךאריגים,קטיפה,פרוותוכדומות
בימי זיגמונט הזקן נתעלו לתפקיד ספקי ההצר :היהודים מקראקא -אברהם מכיהם ומשה בנראפרים פישל המכונה
פראנטשק ,עוזר מאופוטוונה ואלעזר הנזכר לעיל :היהודים מפוזנא-חיים שמואל'ש .ד"ר מאכק-מאירריינפאך ואברהם
חתנו; היהודי משה מלסלאן היהודי מוסקו (משה?) מלופומלא.:היהודים מליטא  -האחים .אברהם ומיגל יוזפוביטעה
ששניהם הועלובידי המלך למעלת אצילים והוכתרו בדקם"לליכא".רבים מאלה כבר באעליהםהדיבורלעיל.מביןהספקים
מקיאעא הגיעו לחשיבות יתרה אברהם סביהם ומשה בנו .בשנת  1544סיפק משה עורות?4-ל לאחות המלך ,איזא9לה,
מלכת הונגאריה.
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יצחק ברודאווקא ומנדל
בין
יצחקיש והיהודים מקראקא דניאל ושלמה .שני הראשונים היו ,בתוך שאר עסקיהם ,חוכרים את בית-המטבע שלליטא.
ואילו דניאל ושלמה היו מספקים לחצר :קלסת ,אריגים ופרוות יקרות.
וכשם שהמעמדהעירוני הפולני קמולו ב"תדר הזהב" .כמה וכמה אישיםרבי-פעלים,כגוןפשר*,טמאן,טוךזון,מוך?9ין
נעוה כך יכלה גם היהדות הפולנית באותה תקופה להתפאר בשורת אישים מצוינים בשדה המסהר הגדול וההון,
)

מכי

יו

ןיכא

עסקי האשראי ,החכירה וקנין-קרקעות
המסחר באותה תקופה ,אגב כמו בתקופה הקודמת ,שימש ?9ש לעליתם של היהודים ,שנתעשרו בג אל עסקי חכירה
גדולים ובאנקאות .לעתים קרובות מאוד היו שלושתמקצועות-הפעולההללו שלהיהודים -המסחר,החכירהוהבאנקאות -
()1572-1485

* הקנטגאר שווה כקירוב 65ק"ג.
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המערכת

משורגים ומסובכים זה בזה במידה יתרה ,עד שקשה להכריע מה היהעיסוקוהעיקרי שלבעל-ההוןהיהודי ,ואולםבדרך
כלל היה המסחר ראשית דרכו של כל יהודי באנקאי וחוכר,
באותה תקופה היה פיזורה בכל עירועיירה מצוי היה קומץ של סוחרים יהודים,
סימנו המובהק של האשראי היהודי
אכסניותהעיקריות של הבאגקאות הפרטית הזאת שלהיהודיםהיו בערי-המרכולת הגדולות,
שהיו חלוים כספים בריבית .ה
שהחייםהכלכליים בהןהיו מפכים בעוז :ב9זנא ,קראקא ,לבוב,לובליןובריסק-דליטא.
המאה הט"ו ותחילת המאה הט"והיו מהבאנקאיםהיהודיים החשובים :משה פישל ובנו אפרים4פראנטשק ,אברהם
בסוף
 ,שלושת האחרוניםפועליםהיוברוסיא,
משה מכיהם=-בקראקא ,ושמשון מז'ידאטשוב,יוסקומסרוב:שוב ושאניאמקיז
ובגו
בליטא מפורסמיםהיו באותה תקופה הבאנקאים האחים יוזפוביט.12בימי זיגמונט-אבגוסטהגיעולחשיבות בתור באנקאים
היהודיםמפולין:יצחקנחמדשמלבוב,יעקבעזרא'שויעקבהגבירמקראקא,וגםהיהודיםמליטא:מלדליצחק'שויצחקברודאווקא.
האב והבן פישל נתעלו כברבימי קאזימרהיאגייללוני למעמד באנקאים של.חצר המלך,והוסיפו לעמודבכךגםבימי
אולבראכט ,אלכסנדר וזיגמונט הראשוןיהון רב הכניסה למשפחהזו רחל-ראשקה ,שהיתה תהילה באנקאית בפראג .בשנות
השמונים של המאה הט"ו התישבה ראשקה בקראקא,וכאןנישאה שנית למשהפישל ,המלךהיה נוטה לה חסד במידה יתרה,
קאזימר היאגייללוני ואולבראכט היו לווים אצלה ,ואלכסנדר פרע את חובותיהמ בדרך משונה :מחמת חוסר כסף הרשה
לבאנקאיתלטבוע לעצמהבבית-המטבע שבקראקאמטבעות מכספה שלה,עדשנתמרקהחובעםהריביתבעודףהערךשנתהווה
בדרךזו ,במחצית המאה הט"ו עבר ענף אחד של משפחת פישל מקראקא לווילגא והקים כאן עד-מהרה בית-משכון גדול,
ברשיוןהמלך .אברהם מעיהם עשהעסקיםלארקבהונושלואלאגםבכספיהחסכונות,שהיהודיםהיומפקידיםאצלו,ואולם
כשהעפיל לעלות,בימיזיגמונט הראשון,להיות ממונה על כלל היהודים ,נתעוררה התנגדות נמרצהאליו והתחילומוציאים
את הפקדונותמידו ,עד שהיה קרובליהרם ממעמדו .שמשון מז'ידאטשוב היה אחדמגדולי הבאנקאים והקבלנים ברוסיא.
פעולתוהיתהבעיקרבקרבהאצילים,ובתעודותנזכרים כמהמחובותיו,שקיבלעליהםבטיחות במשכנתאותעלנכסי-כפר.נשתוו
עמובזריזותם שאניה מבלז ויוסקל מהרוב:שוב,שהיומשמשים,בסוף המאה הט"ו,באנקאיםשלהמלך.מיכליוזפוביטש
היה"סוכו הכנסות המלך (זיגמונט הראשון) בארכידוכסות שלליטא" .יצחק נחמדש שהידיעותעליומצויות בשפע למן
שנת  ,1565עסק בבאנקאות דרך אומנותוהיה נושא-ונותן בבטפים שהיו~פקידים אצלו השרים ,כמריםוהדיוטות .הואהיה
מלוה על שטרות ובאחריות נכסים .ההלואות שהיה מלוה לאצילים ולעירובים,היו מגיעות כדי אלפים ,ועתים אפילו כדי
רבבות שלזהובים .יעקב עזרא'ש צורףהיהעל-פי אומנותהבימי מלכותו שלזיגמונט-אבגוסט ושלהקפאןבאסוריהיה
עלוהלשרי ההצר סכומיםגדוליםעלמשכונות.לעתיםתכופותהיה מצטרףעמולשותפות יעקב הגביר ,שהתחילבתפקידו
בתורבאנקאי"החצרבשנת1570בערך.בתעודותנזכריםמלוות,שהיהסלוהלאוצרהמלך ,מנדל בןיצחקויצחק ברודאווקא
תפקידםבימי זיגמונט-אבגוסט דומההיה לתפקיד שנפל בחלקו שלמיכליוזפוביץבימיזיגמונט הראשון ,שהעניקלו תואר
אצילות,כאמור .כל אלה שקראנו בשמותיהםהיועילי-ההון שליהדותפוליןורוסיא בתקופההנידונה.בעלי-ההוןהיהודיט
הפחותים במעלההיונושאים-ונותניםבעיקרעםתשוטיהאציליםוהעירונים,והיוונלוים בדרך-כללעל משכונות שלמטלטלים.
למן מחצית המאה הט"ז בערךואילךהיו מתרבים והולכים הלרויםהיהודיםשנזקקיםלאליהםהבאנקאים.תופעהזו מקורה
בהתפתחותו הגדולה של המסחר היהודי ,שהאשראי נעשהלו משום-כך צורךטבעי .ואולם הסוחרים היהודים לרויםהיו לא
רק אצל אליהם בני עמם העשירים,כי-אם גם אצל האצילים ולסדריהנזירים ,ובמידת האפשרות גם בחוץ-לארץ,בימיט
ההםהיוהיהודים עושים כמעט כלעסקי סחורה בהקפה,היה זה אשראי לזמן קצר ,שמועד פרעונו היה חלביריד הקרוב
שלאחר גמר העסק ,הואהיהניתן על שטרי-חוב שפורש בהם שם המלוה או על "שקראנים" ,כלומר שטרות בחתימת ידם
של הלווים ,הערוכים לזכותו של המוכ"זי הממראן היה הצורה ששימושה שכיח ביותה והוא אבטופס ל"כתב החילוף" או
ה"וכסל" ,שבא לאחרזמן .המצאתו של הממראן היא אחת הזכויות הגדולות שנתגלגלועל-ידי היהדות הפולנית בשדה
משק האשראי,שיעור הריבית שהיו היהודים לוקחים מהלואות במחצית השניה של המאה הט"ז,היה בממוצע  20אחוז,
ואילולמפקידיםמניןהאציליםוהכמריםהיו משלמים 10-7אתורים.בדרך-כלל מרובותהיובנמנים ההם התלונותעלהנשך
שלהנוצרים משלהיהודים- - .
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עסקים גדולים היו,כפי שכבר אמרנו,חכירות מכרות המלח,המכסים ,מסייהמדינה וכיוצא באלה,עםיציאת המאה הט"ו
וכניסת המאה הט"ו עוסקיםהיו באלה בקנה-מידה גדול הסוחרים והבאנקאים הידועים לנו כבר :משה פישל ובנו אפרים,

אברהם סביהם ,שמשוןמז'ידאטשוב ,שאניאויוסקו .שלושת הראשונים שטח פעולתםהיהבפולין-גדולופולין-קטן ,ושלושת
האחרונים-ברוסיאי חוכר בעלעסקים-גדוליםהיה באותה תקופה גםעוזרמאופוטשנו.
בשנות השלושים למאה הט"ו נתעוררה התנגדות נמרצה לעסקי החכירה של היהודים מצד האצילים הזעירים ,שחתרו
ליטול את העסקים האלה,המכניסים יפה,לידיהם שלהם,בסיים של 8טרקוב משנת  1558נאסרו הכירות אלה עלהיהודים.
ההלטהזו נשנתה גםבסיימים של שנות ,1569*1 1565 ,1562שנענו בזה למשאלותיהם שלהאצילים מפולין-גדולופולין-קטן.
ובשנת -1569גם שלאצילי ליטאי כנראה לאהועילוהאיסורים הרעה,שהרי באותה תקופה דוקאהיופועלים את פעולתם
החוכריםהתקיפיםמביןהיהודים,כגוןמיכל יוזפוביטש,יצחקברודאווקא,יצחק סלומיטש ,מנדלאיזאקוביטש ,שלמה ואברהם
קאלאהורא ,שלמה האדידא,יעקב יודיטש ועוד,מיכל יוזפוביטש היה הוכר את הכנסותיו של אוצר המדינה בליטאבימי
מלכותו שלזיגמונט הזקה בשנות  1568-1560הוחכרו הכנסות אלו לסנדל איואקוביטש והוא גם חכר את הכנסותיהם של
הסטארוסטא בהבל ואמוט,יאן הידקויטש ושל שר-האוצר הליטאי אוסטאפיוולוביטש.
לכמה וכמהמעסקי החכירה
הללוהיהיצחק ברודאווקא.בן ,למשל,הכרו בשותפות את בית-המטבעהליטאי .שותף אחר למנדל היהליפמאןקשרי'ש.
יצחק סלומיטש חכר בשנת  1571את מכרות המלח בליטא ,שהיוקניינו שלהארכידובס.לפניוהיו הללוחכוריםבידי יצהק
ברודאווקאי שלמה קאלאהוראהיה רופא-ההצר של המלך זיגמונט-אבגוסט (ואחר-כך של המלך סטפאן צאטלרי) ,והוא חכר
את מכרות-המלח של חבל סליטש ,בשותפות עם אברהם קאלאהורא ושלמה חאדידא .שלושתם היויוצאי ספרד ,שהגיעו
לפולין דרך איטליה אותורכיה.יעקביידיטש חכר את מכרות-המלה של דרוהוביטש; באותה תקופה חכרהיהודי אלכסנדר
מקראקא את המכסים של ויטבסק ו18לוצק,ויהודי אחר אקראקא,יעקב מוראווטשיק-את המכסים שלליבליד ושוביהודי
אחה שלמה,היה מעלה באותםהימים לאוצר המלכות  15,000זהף לשנה שכר חכירה של תשלומי המכסמיין מאלמאזיה
ן הונגאריה .בשנת  1567הכרויהודים מלובלין ,יונה יצחק'ש וד"ר יצחק מאי ,בשותפות ,את מכרות המלח והמכסים
ויי
ברוסיא,שהיוקנינו שליאןזאמו7סקי,
לשי עדותו של ק91נדוני ()1565היו בעלי-הון יהודים ,בתקופת זיגמונט-אבגוסט,משקיעים את ממונם לא רק בעסקי
מסחה אשראיוחכירה ,אלא גם בתעשית מוצריםחקלאייםובנכסי-כפר.יהודיםבעלי טחנות ובתי-מבשל-שכרהיו אזהזיון
נפרץביותרבגלילות-הסיר שלמלכותפולין,אףמוצאיםאנולא מעטיהודיםבעלי-אחוזות,גנניםועובדי-אדמה,ביןבגלילות-
הספרובין בחבליםהפנימיים של המדינה .הנה דוגמאות אחדות ,הנזכרות בתעודות של לשכת המלנות:
בשנת  1487היההיהודי האטשקו בעל שדות,המכונים בשמות "יא9ינופולה"ו"ייך8יקיס",שניתנולו במתנה מאתהמלך
ושהשתרעו בשטחשבין קאמיונקא-רודאו9מולין :אף הוו ברשותו יער ,בריכת-דגים ,סמנה ובית-מזיגה .בשנת  1519העלו
לכומר מעשר משדותיהם ) .(de agrisבהסכם שקטביןהיהודים והעירונים בקראקא בשנת ,1553נזכריםגנים,
יהודי
שהיו נהלתהיהודים .באותו הסכם ערבוהעירוניםליהודים את זכות השימוש בשדות-המרעה שלהעיר ,בכתב-הקיום שנתן
המלך לקהילההיהודיתבטי?ויץ בשנת ;1567הושווהיהודיםעםהנוצריםבזכויותיהם לקנין בתים,גניםושדות .בשנת 1569
העניק המלך ויגמונט-אבגוסטליהודי יעקב הזגג מפרמסלא גןוהצי לאן של שדה-נירי אותו המלך העניקליהודיאייזיק
מסוקאל לנחלה :טחנה98 ,ר ולאן אחד של שדה-ניר.

שייפו

סים

המזן-העם היהודי

()1572-1485

מתוך המקורותעל המשטרהפנימי של הקהילות היהודיות אנו למדים,כי במחצית השניה של המאה הט"ז כבר היתה
הדיפרנציאציה של האוכלוסיה היהודית מרובה מבהינה כלכלית וממילא גם מבהינת הרכוש.
 .עד לטוףימי-הבינים ,כל זמן שהאוכלוסיההיהודית היתה מועטת ביחס ואפשרויות הפרנסה כמעט בלתי-מוגבלות,היה
מצבן החמרי של הקהילות בדרך-כלל מרווח ,ואף ההשפעה בקהילות נתונה היתה משום כך רובה ככולהבידינציגיה של
שכבתלהגבירים :הסוחרים העשירים ,החוכרים ,הבאנקאים ודומיהם .אם נמצא בקהל בעל-המלאכה ,לאהיה זה אלאיוצא-
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עלהיהודיםוהיו חוכרים את חדרי-המכם או את מכרות המלח,אנו קוראים במקורותבניהתקופהההית,שהיומעסיקים
כותבים ,מורשים,עגלוניםוכף .בדומה לאלה אנו מוצאים חבורות של פקידים ומשרתים אצל הסוחרים היהודים העשירים,

שהיונושאים-ונותניםעםארצות-חוץ.הגיעובעצמכם,שהסוחריםהיהודים ,למשל,שהיו
קונים שקרים במולדאביה או בוואלאכיה ומובילים אותם בדרך רחוקה אל המערב,
כגון לשוק של ברסלא,הריזקוקיםהיו לעזרתם שלוסמים,רועים,עגלונים ודומיהם
במספר רב .וכיוצא בזה בודאי לא קטןהיה מספר המשרתים,שהיו מועסקיםעל-ידי
חוכרי המלההיהודים באספקתן והובלתן של חבטת המלח לכל קצףהמדינה.
ואולםכל אלההפקידיםהנמוכים שלהקהילות,הסרסורים,הכותביםהפרטייםועובדי
ההובלה ,שהזכרנו אותם למעלה ,לא הם אלא בעלי-המלאכה,היו עמוד השדרה של
המון-העםהיהודי.בעלי-המלאכה הםאותוהחלק שלהמון-העם,שהקדיםליתן אתדעתו
עלהצורך בהתאגדותמקצועית,והםהחלקהיחידכמעט,בקרבבני השכבההקרובה להם,
שיצרלוהתאגדותכזג אמנם בתקופהשלפני שנת 1572אין אנו מוצאיםעדיין סברות
%
שלבעלי-מלאכהיהודים,ואולם כברבעתההיאניכרתנטיה נמרצתלגידול מספרםועוד
ם
ג
מעטיצמחו החברות הראשונות שלהם(הידיעות הראשונות עלהחברותהללומוצאן
מתהילת המאההי"ו).עלגידולה של המלאכההיהודיתמעידים הסכסוכים ,המתגלעים
כשא
במשך המאה הט"וביןבעלי-המלאכההנוצריםובעלי-המלאכההיהודים.והריכמהידיעות
עלהסנסוכיםהללו,מתוך,המקורות :נשנת  1539אוסרותחברותבעלי-המלאכההנוצרים
14
בלוצק מלחמה נמרצהעלהחייטיםוהפרווניםהיהודים.אחריגלגוליםרביםהגיע העמן
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בתנאי שיהיו מעלים תשלום מסוים לקופות החברות של בני-מקצועם הנוצרים .קשה מזה.היה סופו של סכסוךמעין זה
שפרץבלבוב .בשנת 1543נענהזיגמונט הראשון לבקשתם שלהחייטים והפרוונים הנוצרים שבעירזו ואסרעליהודי לבוב
להתקיןבגדים,וביחודבגדי אכרים ,ולמכרםבירידים ובשלקים .כנראות לחהועיל האיסור הרבה ,מאחר שכבר בשנת 1548
ראו חברות בעלי-המלאכההנוצרים של לבוב צורך לפניהם לחזור ולבקש את עורת המלך כנגד ההתחרות של היהודימי
במחצית השניה של המאה הט"והגיעוהדבריה ליד? מאבק לא פסות המורבין חברות בעלי-המלאכה הנוצרים בהורודנא
לביןהחייטים,הפרוותםוהכובעניםהיהודיםשבמקום.הענין נגמר בדרך-פשרה ,כמו בלוצק.:בעלי-המלאכההיהודיםנתחייבו
לטצות את החברות שלבעלי-המלאכההנוצריםבתשלומים .התשלוםנקבעבסבואכולל ,שהוטלעלכלבעלי-המלאכההיהודים
יחד ,והוא עלה לכדי ששה זהוושתי ליטראות אבק-שריפה לשנה .בהסכטיש פרטמעמין ,והוא שבעלי-המלאכההיהודים
הורשולהעסיקפועליםוחניכיםנוצרים.ואוילציוןגםסעיף אחר שבהסכם,הפוטר אתבעלי-המלאכההיהודים מהחובהלערום
נרות לכנסיה ולהשתתף בתהלוכות הדתיות של בעלי-המלאכההנוצרים .בכמהערים אחרות עלתה בידן של חברותבעלי-
המלאכה הנוצרים להשיג פריווילגיות,המחייבות את בעלי-המלאכה היהודים לצמצם .את שיעור ייצורםלצרכי האוכלוסיה
היהודית בלבד.
נראה שרובם המכריע של בעלי-המלאכה היהודים בתקופה הנידונה היו חייטים ,פרוונים וכובענים ,ותוצרתם היתה
מיועדת בעיקר לצרבי האכרים ,בתעודות מהזמן ההוא נזכרים גם קצבים ,בורסקיםוזגגיםיהודים .כאןוכאן אנו מוצאים
עכר.גםליהודים צורפי-זהב,ציירי
ם או חטבים ,שתיידיעות כאלה מצאנו בכתבים שבלשכת המלכות שלפולץ .משגא 1543
נשתמר כתב-קיום ,שניתןליהודי שמעוןמינטשי
ץ "המכונה צורף" לפתיחהבית-צריפה )(officina saponariaבעיר .ושש
בתעודה משנת  1538בא הדיבוך על היהודיבייניש מקאליבר קוהיה מתחרה בבעל-מלאכה נוצרי בן אותה עיר במלאכת
הציור או החיטוב .על שתי הידיעות הללו יש להוסיף עוד אחת על הצורף היהודי ,ישראל ,שבאה בתעודות .של לבוב

י

משנת .1552
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מן-הכלל .מקרה בודד כזה אנו מוצאים בקראקא ,שבה ישבבין "י"ב קרואי-העדה" ,בשנת  1465בערך ,אחד בעל-מלאכה,
אלעזר-ישראל ,דומה לזההיה המצבגםבראשית המאה הט"ו.על-פיהידיעות שנשתמרו בדברועדות-השמאים,שהיועורכות
את רשימת הרכוש ומעריכות את סכום המס ,שכל אחדמחברי הקהילהחייב לתתלצרכיה,היוחברי הועדות הללו,בתחילת
המחצית השניה של המאה הט"ו,באים כולם משכבת הגבירים ,המוגדרים בתעודות בתור "אנשים חשובים ומלומדי-נסיון"
םהמקויות מהמחצית השניה של המאה הט"ו חושפיםלפנינו את הפרץ שקבעה במצבהזה.
(אפוסנוf(viri graves 6,יאיל
בשאלות-ותשובות של כמהמרבניפולין,וקודם-כל בפנקסהתקנות שלקהילת קראקא משנת  ,1595נשתמרועקבותיההברורים
של התמורה בהרכב הקהל ,שחלה במשך המאה הט"ז ,כשהגיעו להשפעה בתוכןאנשי השכבות*הבינוניות והעניות ,בסופה
של אותה מאת-השניםאף נתקבלה בהרכבת ועדות-השמאים,שיטת שלוש הדרגות,לפי חלוקתהציבורהיהודי לשלוש שכבות
כלכליותוסוציאליות .דוגמה מובהקת למצבזה שלהדבריםהיא התקנה של קראקא משנת 1595עלאופןבחירתם של השמאים
וזו לשונה" :הזמן לעשיית שומא ,אחר גראמניץ (חגנוצרי,חלבשניםבפברואר)".דהיינוכל הקהליצ"ויעשו שלושקלפיות,
אחת של עשירים ,ואחת של בינונים ,ואחת שלעניים ,בכל קלפי בערך עשרה בעלי-בתים ,אנשיםנבוניםוידועיםויראי
אלדיםוהיודעיםבטיב משא ומתן" ,משלוש הקלפיות הללויועלו בגורל שלושה אנשים ,שאינם קרוביםזה לזה קרבה יתרה,
אחד אחדמכלקלפי,והםיהיוהשמאים.אין ספק,שהי"נתה שלשיטת-בחירותזו באה'בעקבותמאבקן של השכבות"הבינוניות
והעניות" כנגדהגבירים,והיא מעידהעלהתגברות ההכרההסוציאלית בקרב השכבות הללו ,שהרי עלתהבידןלהוציאמידי
הגביריםחלקמסמכויותיהם במשקהקהילה.וודאישחיזוקזהשלההכרהנסתייעמכוחעלייתמספרםשלהמוניאותםהמעמדות -
הבינוניוהעניי חבל ,שהמקורות מאותה התקופהאין בהם יסוד מספיק לחישוב האחוז של המעמדות הללו בקרב האוכלוסיה
היהודית.איןבידנו אלא להעלות מסקנה כללית ,שההמונים.הללוהיו מתרביםוהולכים במשך המאה הט"ז,
עדות לבך אנומוצאיםבידיעות המרובות שהגיעו לידנו מאותה תקופה על בעלי-מלאכה יהודים ,על סרסורים יהודים,
על קבוצותפקידים ,העסוקים במוסדות הקהל ,על חבורות דומות של"פקידים ,המשמשים אצל החוכרים היהודים העשירים,
על משרתיםיהודים וכיוצא באלה.על הקבוצות הללו יכולים אנו לומר ,שהן דומות ל"קומוניטאס" שבערים ,שהיה נלחם
להשפעה ומתארגן בחברות של בעלי-מלאכה ושלבעלי-מסחר.
כדי שלא להצטמצם בדבריםכלליים בלבדעל "האגם הפשוט"היהודי,הננו מביאים להלןצרור פרטיםרבי-ענין,שהגיעו
לידינועליו מאותה תקופה.
אנופותחיםב"המון-העם",שהיה מתרבה והולך ,אגב התפתחותם שלחייהקהילות ,המסחרהיהודי,עסקיהחבירה,התעשיה

החקלאית וכיוצא באלה.
מכללהפקידים של מוסדות הקהל אנו מוציאים את הפקידים הגבוהים ,והם הרבנים;הדיינים,ראשי הישיבות והדרשנים
שלהקהילות.הללוהיועל הרובטועניהם שלהגבירים,אם-כיהיוביניהם
בעת ההיא גםיחידים לא*מעטים(כגוןר' שלמש-
קפייםמינטשיץ
 ,ר' משה איטרלש (הרמ"א) ,ר'יואל סירקיש (הב"ח) וכו') ,שעמדו באומץ-לבלימינו של "האדם הפשוט"
והיבגדו למגמותיהם שלהגבירים ,שביקשו לכפות את שלטונו של המיעוט על הרוב .כנגד זה יש למנות עם המון-העם
(במשמעו הנרהב) את כל הפקידים הנמוכים של הקהל ומוסדותיהוהפקידים הללו מספרם היהניכרביותר בכל קהילה .אל
הסוג הזהשייטים טופרי הקהל ,השמשים (שמשי הקהל ,וגם שמשי בתי-הכנסת ,ושמשי החברות ובתי-הדינין) ,השתדלנים,
 butnnוהמשוררים במקהלות בתי-הכנסת וגם הקברניםועובדי "החברה קדישא
עם "המון-העם",שהיה מוצא את פרנסתו בקרות אצל הסוחרים,הבאנקאים והחוכרים היהודים,יש למנות את הסרסורים,
ה"כותבים" ,בעלי-העגלות וכדומה .על הסרסורים באותה תקופה אנויבוליםלדוןעל-פי התקנות המפורטות לקביעת שיעור
שכרם ,הכלולות בפנקס התקנות של קהילת קראקא הנזכרלעיל .הדברים אמורים בסרסורים המתווכים בעסקי הלואות על
סחורות ,מכירת מקרקעיךקניית סחורות וכדומה .שכרם המאכסימאלק לפי השיעור שנקבע להם בתקנות הנ"ל,היה עולה
כדי  1%מסכום ההלואה או ממחיר הסחורה .בעסקים שערכם פחות מ0-פ.זהוב,היה שכרו של הסרסור ,מכל אחד מהצדדים,
חצי גדול מכלשניזהובים .סרסור מיוחדבמינוהיה השדבק שיעור שכרונקבע באספות הראשונות של ועד ארבע הארצות,
בתקופה של סוף המאה הט"ז ותחילת המאה הי"ג הוא היה עולה עדכדי 3אחוזים מסכוםהנדוניה,
.
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