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במות
‡ÒÂ˜ÈÂ¯„
Violante) ‰ËÏÂ‡ÈÂ
 ÈËÊÈ·‰אנדרוניקוס
 ¯ÒÈ˜‰הביזנטי
‡˘˙ הקיסר
) ,(,(Violanteאשת
 Â˙ÂÁ‡Ïויאולנטה
· ‰˘Â¯Èלאחותו
 ˙ÂÊÈ˜¯Ó‰בירושה
המרקיזות
ÔÂ˘‡¯‰
Andronico 11
II Paleologo
˙‡ ÒÂ¯Â„Âהראשון
 ¯ÈÚˆ‰תאודורוס
 Ì·Ïהצעיר
 Ì‰ÓÂלבנם
( ,ומהם
,(Andronico
Paleologo)) È˘‰
 ÒÂ‚ÂÏÂ‡ÏÙהשני
פלאולוגוס
.˙ÈËÊÈ·‰
·˙Â¯ÒÈ˜‰ Á¯ÊÓ
Theodoros I Paleologos
הקיסרות הביזנטית.
 ÌÈÙÒÂבמזרח
‡ ÌÈ¯ÂÊנוספים
 ÂÏÏÎאזורים
 Â˙ÏÁ·Âנכללו
 ,(,(Theodoarsובנחלתו
))Paleologos
)ÂÓÎ
ÒÂ¯Â„Â‡˙ ÍÙ‰
ÍÎ
) ÂË‡¯ÈÙÂÓכמו
 ˙È„Óמונפיראטו
 ‰¯·Úמדינת
 ÂÓÓÂעברה
 ,ÂË‡¯ÈÙÂÓוממנו
 ÊÈ˜¯Óמונפיראטו,
‚ Ìמרקיז
 ‰Êגם
תאודורוס זה
כך הפך
˘Ï
‡·ÈÓÈ· .ÂÈ˙Â
˘ÏÚ ‰‡¯˜
˘ ÌÂËÏשל
בימי שלטונם
· ˙Èאבותיו.
˘ Ìבית
על שם
 ˙Ï˘Â˘Ïשנקראה
· ‰˘Â¯Èלשושלת
 (˙Â¯Á‡‰בירושה
 ÂÈ˙ÂÈ„Óהאחרות(
מדינותיו
,ÌÈÂ˙ÈÁ·Â
˙ÂÓÁÏÓ· ‰È„Ó‰
ˆ˙ÚÓ ÂÓˆÓÂ
Â‡ Â·Á¯Â‰
במלחמות ובחיתונים,
‚· ˙ÂÏÂהמדינה
 ˙ÚÏגבולות
מעת לעת
או צומצמו
 ÌÈ‚ÂÏÂ‡ÏÙ‰הורחבו
הפלאולוגים
‡‡Ï
˙Â·¯˙ È·ÈÎ¯Ó
· ,‰È„Óאלא
˘ ÌÈÂבמדינה,
·˘¯ ÌÈ„Èשונים
 ÔÈÈ„Úבשרידים
 ÌÈ¯ÎÈ‰עדיין
· ,˙ÈËÊÈהניכרים
תרבות ביזנטית,
‡ ‰ÈÏמרכיבי
 Â‡·ÂÈÂאליה
ויובאו
,˙Ï˘Â˘‰
¯Á‡Ï .ÍÎ
˘ ÈËÈÏהשושלת,
‡ ÔÂ¯Áשליטי
 ˙ÂÓאחרון
לאחר מות
 ÏÚכך.
 ¯Â·È„‰על
‡˙ הדיבור
 ·ÈÁ¯‰Ïאת
 ÌÂ˜Ó‰להרחיב
 Ô‡Îהמקום
˘ ‡Ïכאן
שלא
¯È·Ú‰
Giovanni Giorgio Paleologo
ג'ובני ‚'ÂÈ‚¯Â
‚'È·Â
·˘ ,1533 ˙העביר
ˆ‡ˆ‡ ,ÌÈבשנת
· ÈÏצאצאים,
 ,(,(Giovanniבלי
ג'ורגיו ))Paleologo
ÒÎÂ„Ï
·˙,¯ÒÈ˜ ¯Â
קיסר ,לדוכס
 Â˙ÂÎÓÒבתור
·˙ ÌÂÁסמכותו
˘ ‰˙ÈÈ‰בתחום
 ,‰È„Ó‰שהייתה
‡˙ המדינה,
 1536את
·˘1536 ˙
 È˘ÈÓÁ‰בשנת
˜¯ Ïהחמישי
קרל
,ÔÈËÈÂÓ
,(Federico Gonzaga
Mantova) ‰·ÂËÓ
· ÏÚמוניטין,
ˆ·‡ בעל
‡ ˘Èצבא
 ,(Fedeircoאיש
‚Gonzaga)) ‰‚‡ÊÂ
 Â˜È¯„Ùגונזאגה
) ((Mantovaפדריקו
מנטובה
‚‰˜Ù˘Â
˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰
·˙ÂÓˆÚÓ‰ ÔÈ
˘Â„ˆÏ „ÓÚ
 Ì˘Ïגושפנקה
· .Ì‰לשם
מעורבת בהם.
˘ ˙Â¯ÒÈ˜‰הייתה
המעצמות שהקיסרות
· ÌÈ˙ÂÓÈÚבין
לצדו בעימותים
שעמד
‰ËÈ¯‚¯Ó
‡Ï˘ ÂÓ
·˙ ‡˙ÂÁ
‡˙ ˙˘¯ÂÈ
˙È˜ÂÁ
‚' ,ÂÈ‚¯Âמרגריטה
‚' È·Âג'ורגיו,
של ג'ובני
אחות אמו
 ,‰È„Ó‰בת
יורשת המדינה,
 Â˜È¯„Ùאת
 ‡˘פדריקו
חוקית נשא
,ÂË‡¯ÈÙÂÓ
זאת ˜Ï·È
בעקבות ˙‡Ê
˙Â·˜Ú· .(.(Margheirta
Margherita Paleologa
 ÊÈ˜¯Óמונפיראטו,
 ¯‡Â˙‰מרקיז
‡˙ התואר
‚ Ìאת
 Â˜È¯„Ùגם
קיבל פדריקו
))Paleologa
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 ÌÈÓÂÎÈÒÏכאלה
‡ .‰ÈÏËÈלסיכומים
תולדות איטליה.
פרטנית על
 ÌÂ˜Ó‰לרישום
 Ô‡Îהמקום
 ‡Ïכאן
· È‡„ÂÂלא
בוודאי
‰Ï‡Î
˙Â„ÏÂ˙ ÏÚ
ביבליוגרפיה ˙ÈË¯Ù
‰ÈÙ¯‚ÂÈÏ·È· ÌÂ˘È¯Ï
· ˙ÂÏÚמוניטין
·‡ ˙ÂÈ„ÙÂÏ˜Èˆבעלות
 ÌÈÎ¯ÚÏבאנציקלופדיות
 ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰לערכים
 ˙ÂÈÙ¯‚ÂÈÏ·È·‰המצורפות
ברשימות הביבליוגרפיות
· ÌÈÙדי
 ÌÈ‡·ÂÓ‰בפנים
המובאים
ÔÈËÈÂÓ
„˙ÂÓÈ˘¯· È
·.Ë¯Ù
או ˙ÂÈÂÓ„Ï
Â‡ ÌÈ¯ÚÏÂ
· ‰בפרט.
לדמויות בה
· ÏÏÎולערים
 ‰ÈÏËÈ‡Ïבכלל
 ÌÈ˘„˜ÂÓ‰לאיטליה
המוקדשים

תוכן עניינים

>>עמוד<<

קטלוג

„·¯
 Á˙Ùדבר
פתח

ÈÙ
‡ÈÎ Ì
מדוכסות ,‰·ÂËÓ
˙ÂÒÎÂ„Ó ˙„¯Ù
 ÏÚפי
 Ô·ÂÓÎעל
כי כמובן
מנטובה ,אם
 ‰È„ÓÎנפרדת
 ‰È„Ó‰כמדינה
‡˙ המדינה
 ‚È‰‰את
 ‰Êהנהיג
 Û˜Â˙·Âזה
ובתוקף
.È„ÓÏ
„ ÌÈÓÂלמדי.
 ˙ÂÈÈ„Óדומים
˜ ÈÂÂמדיניות
קווי
·„‰ÓÂ
ÂÏ·È˜ ‰ËÈ¯‚¯ÓÂ
˘Â˜È¯„Ù Ï
 ,·ÂËבדומה
 ÒÁÈטוב,
· ÂË‡¯ÈÙÂÓיחס
 ÌÈ„Â‰È‰במונפיראטו
קיבלו היהודים
פדריקו ומרגריטה
˘ ÌÂËÏשל
· ÈÓÈשלטונם
בימי
4
„ÁÂÈÓ·Â
˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
לו ·,‰·ÂËÓ
שזכו ÂÏ
ÂÎÊ˘ ‰ÊÏ
· ,‰È„Óובמיוחד
היהודית במדינה,
‚ Ìהאוכלוסייה
‚„ ‰Ïגם
 ÍÎÓגדלה
 ‰‡ˆÂ˙ÎÂמכך
במנטובה 4,וכתוצאה
לזה
‰„ÓÚÓ
יורשו ˘Ï
Â˘¯ÂÈ ,(Guglielmo
,(Guglielmo Gonzaga
בימי ‚ÂÓÏÈÈÏÂ
·˜‡ÈÓÈ· .ÈÏ‡Ò
 ‰˙˘מעמדה
 ,Â˜È¯„Ùנשתנה
של פדריקו,
גוליילמו ))Gonzaga
בקאסאלי.
˙‚¯„Ó
È˘‰ Ô‡ÈÏÈÓÈÒÎÓ
‡¯ÒÈ˜‰ ‰˙Â
˙˘· Z
השני מדרגת
הקיסר מכסימיליאן
 ‰ÏÚ‰אותה
בשנת  1574העלה
 ÂË‡¯ÈÙÂÓ
 ˙È„Óמונפיראטו
˘ Ïמדינת
של
Ì‚Â
 ‰·ÂËÓוגם
„ ÒÎÂמנטובה
‚ Ìדוכס
‚ ‰‚‡ÊÂגם
‚ ÂÓÏÈÈÏÂגונזאגה
 ‰È‰גוליילמו
 ‡È‰‰היה
 ‰˘‰ההיא
 ÔÓÏהשנה
 .˙ÂÒÎÂ„Ïלמן
 ˙ÂÊÈ˜¯Óלדוכסות.
מרקיזות
Âˆ'ˆÈÂ
Ô·ÂÓÎ ÔÈ„‰
דוכס ,ÂË‡¯ÈÙÂÓ
„ÒÎÂ
 ÒÎÂ„‰וינצ'נצו
 ,ÂË‡¯ÈÙÂÓ·Âהדוכס
· ‰·ÂËÓובמונפיראטו,
 Â˘¯ÂÈÏבמנטובה
כמובן ליורשו
 ‡Â‰Âהדין
מונפיראטו ,והוא
‡Í
Vincenzo I1)) ÔÂ˘‡¯‰
· ,‰È„Óאך
 ÌÈ„Â‰È‰במדינה,
 ·ˆÓהיהודים
· ‰‚¯„‰מצב
 Ú¯Â‰בהדרגה
 ‰Ï‡‰הורע
 ÌÈÒÎÂ„‰האלה
· ÈÓÈהדוכסים
( .בימי
.(Vincenzo
הראשון
ÏÏÎ·Â
·‡ ,‰ÈÏËÈובכלל
· Ì·ˆÓבאיטליה,
 ˙ÈÏÏÎבמצבם
 ‰Ú¯‰כללית
 ‡Â‰‰הרעה
· ÔÓÊההוא
 ‰˙ÈÈ‰בזמן
˘ ÔÎהייתה
 ,Â·ÊÚשכן
 ‡Ïעזבו,
 ˙‡Êלא
 ˙Â¯ÓÏזאת
למרות
5
‰¯˘Ú-˘˘‰
·.˙ÂÏ·ÂÒ· Ì‰
 ‰‡Ó‰הששעשרה
· ÛÂÒהמאה
בסובלנות 5.בסוף
 Â‚‰בהם
 ÔÎÏנהגו
˘˜ Ì„Âלכן
 ,‰·ÂËÓÎשקודם
· ˙ÂÈ„Óכמנטובה,
 ‰Êבמדינות
זה
·ÏÏÎ
· ÂË‡¯ÈÙÂÓבכלל
 ˙È„Â‰È‰במונפיראטו
 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰היהודית
‡ ‡ÂÙהאוכלוסייה
 ‰·ˆÈÈ˙‰אפוא
 ‰¯˘Ú-Ú·˘‰התייצבה
 ‰‡Ó‰השבעעשרה
 ˙È˘‡¯·Âהמאה
ובראשית
.ÌÈ„Á
ÈÏ‡Ò‡˜·Â
˘ ÌÈÈÂÈחדים.
· ‰שינויים
 ÂÓ˘¯בה
 ‡Ïנרשמו
 ˙Î˘ÂÓÓלא
˙˜ ‰ÙÂממושכת
 Í¯Â‡ÏÂתקופה
· ,Ë¯Ùולאורך
ובקאסאלי בפרט,
,‰‚‰Ï
כמו ÏÎ
ÂÓÎ
 ˙ÂÓÂÁ‰להגנה,
 ˙Â·È˘Áהחומות
˘ ‰˙ÁÙחשיבות
 ÈÙÏשפחתה
 Zלפני
 ÌÈÈÈ·‰
· ÈÓÈהביניים
˘ Â„ÒÂבימי
 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰שנוסדו
כל היישובים
2-Ó
קאסאלי ÏÚ
ÈÏ‡Ò‡˜ ‰Ú¯˙˘‰
˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÈÚÈ
 ˙ÂÁÙמ2
על פחות
 Zהשתרעה
·‡¯ ‰È¯ÏÈË
השימוש בארטילריה
 ˙Â¯·‚˙‰יעילות
 ·˜Úהתגברות
עקב
6
ÂÊÎ¯˙‰
.(Po) ÂÙ
˜ÏÚ ,¯"Ó
 ÌÈ„Â‰È‰התרכזו
) 6.(P0היהודים
 ¯‰‰פו
 ˜ÓÚהנהר
 ÏÚעמק
 ‰ÙÈ˜˘Ó‰על
 ‰ÓÂÁהמשקיפה
 ˙Ù˜ÂÓחומה
‚· ‰Úמוקפת
על גבעה
קמ"ר,
ÏÚ
È„ÓÏ ÍÂÓÒ
 ‰ÓÂ„˜‰על
 ‰Ï¯„˙˜‰הקדומה
 ÔÓהקתדרלה
 'Óמן
 300-Îמ'
 ,¯ÈÚ‰כ300
 ÊÎ¯ÓÏהעיר,
למדי למרכז
· ÌÁ˙Óסמוך
 È˘ÙÂÁ‰במתחם
 ÌÂˆ¯Óהחופשי
מרצונם
·ÈÈÈ
הקדוש )Sant’Evasio
‡˘Â„˜‰ ÒÂÈÒÂÂ
· ‰בנייני
˘ ÌÈÎÂבה
 ÌÂÈÎשוכנים
‡˘¯ כיום
˘ ,‰„ÈÏאשר
 ¯ÎÈÎ‰שלידה,
 ÔÓÂהכיכר
) ((Sant'Evasioומן
˘ Ìאווסיוס
שם
˘‰
 200-Îשנה
· .Âכ200
 ¯ÂÁÒÏבו.
·‡ Âלסחור
 ÌÈ¯ÙÎ‰באו
˘· Èהכפרים
˘ ˜Âשבני
· ‰שוק
 ÌÈÈ˜˙‰בה
 ¯·Ú·˘Âהתקיים
˘ ,ÌÈÂושבעבר
ˆ ¯Â·Èשונים,
ציבור
‰ÒÈÎ
·˙ÂÎ˘ ÈÁ˙Ù
ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈ„Â‰È‰
˘ È¯Úכניסה
 Ì‰È¯Â‚Óשערי
שכונת מגוריהם
להתקין בפתחי
 Â·ÈÂÁהיהודים
· ÌÂ˜Óחויבו
˘ Â·˘ÈÈ˙‰במקום
 ¯Á‡Ïשהתיישבו
לאחר
Ì˜Â‰
.Ì˙ÂÎ˘Ï ıÂÁÓ
‡,˙ÂÏÈÏ· Ì˙Â
 ÍÎהוקם
לשכונתם 77.כך
· ˙ÂÏÈÏמחוץ
 ‡ˆÓÈ‰Ïבלילות
 Ì‰ÈÏÚלהימצא
 ¯Ò‡Âעליהם
בלילות ,ונאסר
 ÏÂÚÏÂאותם
ולנעול
‰¯˘Ú-˘˘‰
ÂÓ˜Â‰˘ Ì˘Î
 ‰‡Ó‰הששעשרה
 ÛÂÒÓהמאה
·‡ ‰ÈÏËÈמסוף
‡ ÌÈ¯Áבאיטליה
· ÌÈ¯Úאחרים
‚ ˙Â‡Ëבערים
שהוקמו גטאות
‚ ,ÂËכשם
·˜‡ ÈÏ‡Òגטו,
בקאסאלי
ÂË‡¯ÈÙÂÓ
·Ï˘ ÂÈËÚ
˙˘· ,È„ÓÏ
 ÁÂÙÈÒמונפיראטו
של סיפוח
בשנת  ,1724בעטיו
 ¯ÁÂ‡Óלמדי,
 ¯·„‰מאוחר
˜¯ ‰הדבר
 Ô‡Îקרה
‡ Íכאן
 .ÍÏÈ‡Âאך
ואילך.
˙ÂÎÈÒ
)˙ÏÁ‰Â ((Savoia
Savoia) ‰ÈÂ·Ò
˘ Ïנסיכות
 ÌÈ¯Á‡‰של
· ÌÈ·Â˘ÈÈהאחרים
˙˜ ˙ÂÙביישובים
˘ ÂÈ‰תקפות
 ˙Â˜˙‰שהיו
והחלת התקנות
 ˙ÂÎÈÒÏסבויה
לנסיכות
˘‰‡ˆÂ˙Î
.‰·ÂËÓ· ÂË‚‰
‡˙Ó˜‰ È¯Á
‚ÏÚ Ì
 ¯·˙ÒÓשכתוצאה
במנטובה 88.מסתבר
הקמת הגטו
˘ ‰אחרי
 100-Îשנה
 ¯ÓÂÏÎכ100
˜‡ ,ÈÏ‡Òכלומר
על קאסאלי,
 ÂÊגם
זו
ÂÈÏÚ
˘¯¯·˙ ‡Ï
˙ÂÁÂÎ ˜Á˘ÓÓ
 ·ÈÁ¯‰Ïעליו
 ÌÂ˜Ó‰להרחיב
 Ô‡Îהמקום
 ‡Ïכאן
 ÌÈÙלא
 ÏÎפנים
 ÏÚ˘Âכל
„ ,ÂÈושעל
נתברר דיו,
 ,ÌÈÈÓÂ˜Óשלא
כוחות מקומיים,
ממשחק
‡Ì˙Â
ÂËÏ˘ 1574
‡ÏÚ Û
ÂÓÈ˜‰ ‡Ï
את ,¯Â·È„‰
‡˙
· ¯ÈÚאותם
שלטו בעיר
˘1574 ÔÓÏ
 ÈÙשלמן
על פי
·˜‡ ,ÈÏ‡Òאף
‚ ÂËבקאסאלי,
 ÌÈÒÎÂ„‰גטו
הקימו הדוכסים
הדיבור ,לא
ÒÁÈ
ÔÓ ‰È‰
ÈÙÏÎ È˘È‡‰
ÂËÏ˘˘ ÌÈÒÎÂ„‰
 ÔÎ‡Âיחס
 .‰‰Êואכן
 Ì˙Ò‰זהה.
מן הסתם
 ÌÈ„Â‰È‰היה
כלפי היהודים
 ÌÒÁÈÂהאישי
· ,‰·ÂËÓויחסם
ששלטו במנטובה,
הדוכסים
לעת99.
.˙ÚÏ ˙ÚÓ
ÂÓÒ¯Ù˘ ÌÈ„Â‰È‰
˙Â˜˙‰ ÔÓ
˘È„ÓÏ ÈÏÈÏ
שפרסמו מעת
· ÈÈÈÚהיהודים
התקנות בענייני
˘ Û˜˙˘Óמן
 ÈÙÎשמשתקף
למדי כפי
 ‰È‰שלילי
 ‰Êהיה
זה

5
6
7

ÌÈ„Â‰È‰
‰·ÂËÓ· ÌÈ„Â‰È‰
˙Â„ÏÂ˙Ï
˙ ˙Â„ÏÂהיהודים
 ,ÔÂÒÂÓÈÒתולדות
˘ ‰ÓÏסימונסון,
˘ Ïשלמה
 ÛÈ˜Ó‰של
 Â¯Â·ÈÁהמקיף
‡˙ חיבורו
¯‡ Âאת
במנטובה ראו
לתולדות היהודים
תשכ"גתשכ"ה.
‡ ,·yירושלים
מנטובה ,אב,
.‰"Î˘˙y‚"Î˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È
בדוכסות ,‰·ÂËÓ
·„˙ÂÒÎÂ
.6958 'ÓÚ
 ,(2עמ'
)לעיל ,הערה
· ‰‡¯Óכסופה
· ,ÏÈÙÂבמראה
 :‰Êבונפיל,
 ÔÈÈÚÏזה:
¯‡ Âלעניין
ראו
.69y58
,(2 ‰¯Ú‰
,ÏÈÚÏ) ‰ÙÂÒÎ
.5625 'ÓÚ
˘ ,Ìעמ'
¯‡ :Âשם,
 ‰Êראו:
בשלב זה
התיישבות היהודים
אופייה של
‚ Ìעל
גם
.56y25
·Ï˘· ÌÈ„Â‰È‰
˘˙Â·˘ÈÈ˙‰ Ï
‰ÈÈÙÂ‡ ÏÚ
 D’Azeglio,עד
D'Azeglio, Balbo, Roma,
Roma, Vicolo
הרחובות vicolo Castagna
 ÁË˘‰שבין
‡˙ השטח
 ÏÏÂÎאת
 ‰Êכולל
 ÌÁ˙Óזה
מתחם
Piazza „Ú
˘·˙Â·ÂÁ¯‰ ÔÈ

88
9

San Francesco d’Assisi
d'Assisi
.(4
) ,ÏÈÚÏהערה
) ÔÂÒÂÓÈÒלעיל,
¯‡ :Âסימונסון
בשנת  .1612ראו:
 Ì˜Â‰הגטו
· ‰·ÂËÓהוקם
במנטובה
.(4 ‰¯Ú‰
˙˘· ÂË‚‰
 ,(2 ‰¯Ú‰עמ'
) ,ÏÈÚÏהערה
) ‰‡ÂÙלעיל,
˘ Ïפואה
בחיבורו של
· ÔÈÈÚזה
 ÛÒÂבעניין
ותיעוד נוסף
תקנות
'ÓÚ
צוטטו ·Â¯Â·ÈÁ
ÂËËÂˆ ‰Ê
אלה „ÂÚÈ˙Â
˙˜‰Ï‡ ˙Â

4

.157
.15y7

טË

קטלוג
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<<>>עמוד
¯·„
 דברÁ˙Ù
פתח

·ÂË
·ˆÓ‰ ‰È‰
˙‡Ê ÏÎ·
המצב טוב
‡ היהÏ
 לאÌÈ¯Á‡
˙ אחריםÂÓÂ˜Ó·˘
 שבמקומותÈÙÓ
 מפני,¯ÈÚ‰
,‡˙ העיר
 אתÌÈ„Â‰È
 יהודיםÂ·ÊÚ
‡ עזבוÏ
זאת לא
 בכלÍ‡
אך
.‰¯È‚‰ „„ÂÚÈ˘
ÍÎ כדי
È„Î „Ú
,¯˙ÂÈ
.הגירה
כך שיעודד
 עדÍ˘ÂÓ
‡ מושךÏ
 לאÌÈÙ
 פניםÏÎ
 כלÏÚ
 על,יותר
ÔÎÂ‰˘
,˜ÂÈ„· Â¯¯·˙
¯ÈÎÊ˙·
 שהוכןÂÂ˘ÏÓ
 מלשונוÁÎÂÓ
 מוכחÍ‡
 אך,בדיוק
‡ נתבררוÏ
 לאÂÎÈ¯‡˙Â
 ותאריכוÂ¯·ÁÓ˘
 שמחברוÔÈÂÚ
בתזכיר עוין
ÈÏ‡Ò‡˜
È„Â‰ÈÓ ËÂÁÒÏ
È¯Á‡ ÌÈ˘
מיהודי קאסאלי
 לסחוטÂË‡¯ÈÙÂÓ
 מונפיראטוÒÎÂ„Ï
˙· לדוכסÂÎ‰
 הכותבÚÈˆ‰
 הציע,1570 אחרי
 שנים‰ÓÎ
כמה
˙ÂÚÈ„È
¯Â‚ÒÏ ÌÂÈ‡
'˙ÂÏÂÙÎ' 500
 ידיעות‰ÓÎ
 כמהÛÈÒÂ‰
˙¯ הוסיףÈ‰
 היתרÔÈ·Â
 ובין,ÂË‚·
, בגטוÌ˙Â‡
לסגור אותם
˙ איוםÂÚˆÓ‡·
 באמצעות10
10''כפולות
ÌÈ˙·
¯ÈÚ‰ ÈÏ‡Ò‡˜·
.ÔÂÈˆÏ ˙ÂÈÂ‡¯
 בתים‰·¯‰
 הרבהÌÈÒÏÎ‡ÓÂ
 ומאכלסיםÌÈ„Â‰È
 יהודים200-Î
200העיר כ
 בקאסאליÌÈ¯‚'
 'גריםÂÈ¯·„Ï
 לדבריו11
".לציון
ראויות
‰ÎÒ·
˙ בסכנהÂÓÂÁÏ
 לחומותıÂÁÓ
 מחוץÌÈ¯¯Â‚˙Ó˘
 שמתגוררים,ÂË‡¯ÈÙÂÓ
, מונפיראטוÏ˘
 של‰ÏÚÓ
 מעלהÈ˘‡Â
 ואנשיÌÈÁ¯Ê‡Ï
 לאזרחיםÌÈÈÂ‡¯‰
הראויים
,¯ÈÚ‰
È˜ÏÁ ÏÎ·
,חלקי העיר
 בכלÌÈ¯‚
 גריםÂÏÏ‰
 הללוÌÈ„Â‰È‰
 היהודים.¯ÈÚ·
. בעיר‰¯Î˘‰Ï
 להשכרהÌÈ˙·
 בתיםÌÈ‡ˆÂÓ
 מוצאיםÌÈ‡
 אינםÈÎ
 כי‰·¯
רבה
ÌÈÒ˜Ë‰
˙‡Â ˙ÂÒÈÓ‰
˙‡ ÚÂÓ˘ÏÂ
ואת הטקסים
את המיסות
˙ ולשמועÂ‡¯Ï
 לראותÌÈÏ‚ÂÒÓ
 מסוגליםÌ‰˘
˙ שהםÂÈÒÎÏ
 לכנסיותÍÎ
 כךÏÎ
 כלÍÂÓÒ
 סמוךÌ˜ÏÁ
חלקם
„ˆÈÎÂ
ÔÎÈ‰ Ë¯ÈÙ˘
.'˙Â¯ÂÈÙÈÙ‡‰ של
Ï˘ ˙ÂÏÂ·‰
˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È·
היכן וכיצד
¯ שפירטÁ‡ÏÂ
 ולאחר12
12.'האפיפיורות
להוראות הבולות
 בניגוד,ÌÈ˘Â„˜‰
,הקדושים
‰ÏÈ‰˜‰˘
¯˘‡Î' :ÍÈ˘Ó‰
˙Ó˜‰ ˙‡
˜ שהקהילהÙÒ
 ספקÔÈ‡
 אין,¯ÈÚ·
, בעירÔÈÈÚ‰
 הענייןÚ„ÂÂÈÈ
'כאשר ייוודע
: המשיך,ÂË‚‰
,הקמת הגטו
 אתÔÎ˙Ï
לתכנן
˙ÂÏÂÙÎ
Ï˘ ÌÂÏ˘˙
„ÈÓ ÁÏ˘˙
 כפולות500 של
 תשלוםÔÂ‚Î
 כגון,ÔÂ¯˙Ù
,˘ פתרוןÙÁÏ
 לחפשÈ„Â‰È
 יהודי‰ÊÈ‡
 איזהÂ˙ÏÚÓ
 מעלתוÏ‡
 אלÌ˘Ï
מיד לשם
תשלח
È„Î
ÂÓÏ˘È˘ ÈÁÂË·Â
¯· כדי
 רבÔÂˆ¯·
שישלמו ברצון
 ובטוחני,ÂË‚‰
, הגטוÏ˘
 של‰Ó˜‰‰
 ההקמהÔÂÓÈÓÏ
‡ למימוןÈˆÂ‰Ï
 להוציאÌÈÎÈ¯ˆ
 צריכיםÂÈ‰˘
שהיו
˙‡
ÂÚÈˆÈ Ì‰
ÈÎ ,Ë˜˘
ÍÎ ‚Â‰Ï
ÏÂÎÈ Â˙ÏÚÓÂ
,ÂË‚Ï ÒÎÈ‰Ï
יציעו את
כי הם
, שקטÔÂÙˆÓ·
כך במצפון
יכול לנהוג
 ומעלתו,לגטו
 להיכנסÂ·ÈÂÁÈ
‡ יחויבוÏ˘
שלא
Ï˘
ÏÎ Ï˘
,ÌÈ¯È‰ÈÂ ÌÈ‚ÂÚ
 שלÛÒÎ‰
כל הכסף
 שלÌÈÏÚ·Â
 ובעלים,ויהירים
 ענוגים,ÌÈ¯È˘Ú
, עשיריםÌ‰
 הםÔÎ˘
 שכן,ÌÓˆÚ·
, בעצמם‰Ê‰
 הזהÌÂÎÒ‰
הסכום
13
.'˙‡Ê‰ העיר
¯ÈÚ‰
13.'הזאת
·Â˙ÎÏ
¯·ÁÓ‰˘ ÌÈ„ÓÏ
Â‡ˆÓ Â¯ÈÎÊ˙·
 לכתובÈ‡„Î˘
 שכדאיÁÈ‰
שהמחבר הניח
נמצאנו למדים
 בתזכירוÏÏÎ˘
 שכללÚ„ÈÓ‰
 המידעÈË¯Ù
‚ פרטיÂÒÓ
מסוג
‡Ï
 לאÚ„ÈÓ
 מידעÂÏ
 לוÛÈÒÂ‰Ï
 להוסיףÈ„Î
 כדיÌ‡
 אם,‰·ÂËÓ·
, במנטובהÚ·˜
 קבעÍ¯„
¯¯ דרךÂ‚˙‰˘
 שהתגורר,ÒÎÂ„‰
,¯ הדוכסÂ·Ú
 עבורÌ˙Â‡
אותם
Â¯Ó‡·
È„Î Ì‡
 באמרוÌÈÊ‚‰
 הגזיםÌ˙Ò‰
 הסתםÔÓ
 מן.˘È‚„‰Ï
.· להדגישÂ˘Á
 חשובÂÏ
 לו‰‡¯˘
 שנראה‰Ó
˘ מהÈ‚„‰Ï
כדי להדגיש
 אם,ÚÂ„È
,ידוע
‰Ó˘¯
Â¯‚ ÌÈ„Â‰È‰˘
‡ נרשמהÏ
 לא,ÂË‚·
, בגטוÊÎ¯˙‰Ï
 להתרכזÂ·ÈÂÁ˘
 שחויבוÈ¯Á‡
 אחריÌ‚
 גםÔÎ˘
 שכן,¯ÈÚ‰
, העירÈ˜ÏÁ
 חלקיÏÎ·
גרו בכל
שהיהודים
ÌÈ‡ˆÂÈ
ÂË‚‰ ÌÁ˙Ó
Ï‡ נרחבת
˙·Á¯ ÌÈ¯Â‚Ó
 יוצאים‰ÓÎ
 כמהÂÈ‰
 היוÌ‡
 אםÌ‚˘
¯ שגםÓÂÏ
 לומר‰ˆÂ¯
 רוצהZ
 הגטו
אל מתחם
˙˜˙ מגוריםÚ‰
העתקת

˘¯ לאתרםÙ‡
שאי אפשר
 כיווןÍ‡
 אך,ÂÏÏ‰
, הללוÌÈÎÓÒÓ‰
מן המסמכים
 המתבקשËÂ¯ÈÙ·
 בפירוטÒÁÈÈ˙‡
 אתייחסÍ˘Ó‰·
בהמשך
Ì¯˙‡Ï
È‡˘ ÔÂÂÈÎ
ÔÓ לאחדים
ÌÈ„Á‡Ï ˘˜·˙Ó‰
.¯ ראשוןÂ˜Ó
 מקורÏÚÎ
 כעל‰‡ÂÙ
של פואה
על העתקותיו
 מלהסתמךÒÂÓ
 מנוסÔÈ‡
 אין,˙ÚÎ
,כעת
.ÔÂ˘‡¯
Ï˘ ÂÈ˙Â˜˙Ú‰
ÏÚ ÍÓ˙Ò‰ÏÓ
.באזור
·¯ לסוחרÂÚ
 עוברÚ·ËÓ
 מטבע10
.¯ÂÊ‡· ¯ÁÂÒÏ
.6968 'ÓÚ
' עמ,(2 ‰¯Ú‰
 הערה,)לעיל
: ראו11
11
.69y68
,ÏÈÚÏ) פואה
‰‡ÂÙ :Â‡¯
.˙ כלליתÈÂÚ
˙ עוינתÈ¯ÂË¯
˙ רטוריתÂ‡Ë·˙‰
שזו התבטאות
אפיפיורי מסוים
 כיווןÌ‡
ברור אם
 לא12
12
.˙ÈÏÏÎ
ÂÊ˘ או
Â‡ ÌÈÂÒÓ
È¯ÂÈÙÈÙ‡ למסמך
ÍÓÒÓÏ ÔÂÂÈÎ
¯Â¯· ‡Ï
'Nella citta
abitano da 200 Ebrei in circa occupando molte case che dovrebbero
‘Nella
città di Casale vi abitano
dovrebbero 13

to che se ne
qualita del Monf.
Monf.to
ne stanno
stanno in villa
essere abitate da cittadini et alcune persone di qualità
d'afSttare nella città.
citta. Detti Ebrei abitano in tutte le
con molto pericolo per non ritrovar case d’affittare
parti d’essa
d'essa citta
ponno e vedono e sentono
sentono a celebrar
città et alcuni tanto vicini alle chiese che ponno
uiffci santi
santi contro la disposizione delle bolle Pontificie [...] Divulgato che sarà
sara
le messe et uffici
tà spedirà
citta non vi èe dubbio che l’Univ.
l'Univ.ta
spedira subito qualche Ebreo costi
il negotio
negotio per la città
costı̀ da
pagamento di 500 doppie
S.A. [Sua Altezza] per il rimedio, il quale sara
sarà che
che mediante il pagamento
che si spenderebbero da loro in fabbricare il Ghetto non siano molestati, e mi assicuro che
piu che vilentieri per non entrare
S.A. lo
10 può
pud fare con buona
le pagheranno più
entrare in Ghetto, et S.A.
perche loro
perche costoro sono richi, morbidi et
coscienza perchè
loro medesimi offeriranno tal somma perchè
arroganti padroni di tutto
tutto il denaro di questta Citta'.
Città’.
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„·¯
 Á˙Ùדבר
פתח

‡Â‰
·‡.‰ÂÎ˘‰ ‰˙Â
 ÔÎהוא
 ÂÓÎכן
 14כמו
השכונה14.
 Â¯¯Â‚˙‰באותה
 ‡ÏÈÓÓהתגוררו
 ÌÈ„Â‰È‰ממילא
˘¯ ·Âהיהודים
 ‰È‰שרוב
 ÏÏÎ‰היה
 ,ÏÏÎ‰הכלל
 ÔÓהכלל,
מן
ÍÂ˙Ó
זאת ·˙ÂË˘Ù
להסביר ˙‡Ê
‡¯È·Ò‰Ï ¯˘Ù
Í‡ ,ÌÈ„Â‰È‰
˙Î¯Ú‰· ÊÈ¯Ù‰
בפשטות מתוך
אך אפשר
˘ Ïהיהודים,
 Ì¯˘ÂÚשל
בהערכת עושרם
 Ì˙Ò‰הפריז
 ÔÓהסתם
מן
ÈÙÏ
Â˙ÂÈÂÚ
 ˙Â‡ÂÂÏ‰Óלפי
 ¯ÓÂÏÎמהלוואות
· ,˙Â‡˜כלומר
 È˜ÒÚÓבנקאות,
 ÂÒ¯Ù˙‰מעסקי
˘¯ Ì·Âהתפרנסו
· ‰„·ÂÚשרובם
 ÔÎÂבעובדה
 ‰ÈÂÏ‚‰וכן
עוינותו הגלויה
15
·.Ì‰‰ ÌÈÓÈ
˙ÂÎ˙Ó‰
ההם15.
 ‰ÏÈ‚¯‰בימים
המתכונת הרגילה
˘ÂÓ˘¯
¯ÈÚ· ˜ÂÒÈÚÂ
¯˙È‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ
ÈÙÏ
 ,ÈÊÂÁשנרשמו
· ÌÎÒ‰חוזי,
בעיר בהסכם
˘ ‰ÈÈ‰ועיסוק
היתר שהייה
 Ô˙Èליהודים
 ÂÊניתן
 ˙ÂÎ˙Óזו
לפי מתכונת
˙ÈÊÚÂÏ·Â
·Â
'˜ 'ÌÂÈובלועזית
·' ˙È¯·Úקיום'
˘ ‡¯˜בעברית
 ,‰Êשנקרא
 ÌÎÒ‰זה,
 .Ì‰È˙Â·ÂÁÂהסכם
 Ì‰È˙ÂÈÂÎÊוחובותיהם.
· ËÂ¯ÈÙזכויותיהם
בו בפירוט
‡ÌÈ¯ÂÓ
‚ÂÈ‰˘ ÌÈÙÂ
„Â˙Â‰Ó· ‰Ó
˜condotta ) ‰ËÂ„Â
שהיו אמורים
‡ Âגופים
‡ ÌÈ˘או
 ÌÚאנשים
 ÌÈÊÂÁÏעם
במהותו לחוזים
( ,דמה
),(condotta
קונדוטה
ÌÈ·˘Â˙Ï
זכויות ¯˙È
˙ÂÈÂÎÊ Ì„‚Î
· ÒÁÈלתושבים
) (˙ÂÈ‚ÏÈÂÂÈ¯Ùביחס
יתר )פריווילגיות(
 ÂÏ·È˜˘Âכנגדם
 ,ÌÈÓÈÂÒÓושקיבלו
˘ ÌÈ˙Â¯Èמסוימים,
 ˜ÙÒÏשירותים
לספק
˘Â¯Î˘
˘,‡·ˆ È¯ÈÎ
ÂÈ‰ ‰Ï‡Î
¯ ÌÈ‡ÙÂשנשכרו
 ÌÚרופאים
 16עם
צבא16,
 ÌÚשכירי
 ˙Â¯˘˜˙‰‰עם
 ÈÊÂÁההתקשרות
 Ï˘Óחוזי
„¯ Íמשל
היו דרך
‡ .ÌÈ¯Áכאלה
אחרים.
ÌÈÂÈ¯ËÂ
,ÈË¯Ù ‡ÙÂ¯Ï
 ÌÚÂנוטריונים
 17ועם
פרטי17,
 ÌÏ˘Ïלרופא
· Ì˙ÏÂÎÈלשלם
 ‰È‰ביכולתם
˘ ‡Ïהיה
 ÌÈÈÚÏשלא
˘ ÌÈ˙Â¯Èלעניים
 ˜ÙÒÏשירותים
 È„Îלספק
כדי
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ
 Ì‰È˙Â·ÂÁוזכויותיהם
˘ Ïחובותיהם
 ËÂ¯ÈÙשל
 ÏÏÎפירוט
 ÌÈ„Â‰È‰כלל
 ÌÚהיהודים
 ÌÎÒ‰‰עם
‡ Ûההסכם
 .¯Â·Èˆ‰אף
·˘ ˙Â¯Èהציבור.
בשירות
‡‰È‚Ë¯ËÒ
·‡.ÌÈÓÈ Ì˙Â
È¯˜ÈÚ‰ ÈÁÂÂ¯‰
·˙„È˜Ù
ימים .אסטרטגיה
˘ Ì‰Ïבאותם
העיקרי שלהם
 ˜ÂÒÈÚ‰הרווחי
·¯ ,˙È·Èהעיסוק
 ÌÈÂÂÏÓבריבית,
בתפקיד מלווים
ÌÓ‡Â
˙È˜ÒÚ
 ,ÌÈ¯ÈÚÊואמנם
 ÌÈÈ‡Ï˜Áזעירים,
· ÌÈ·Â˘ÈÈחקלאיים
 ˙ÂÚ˜˘‰‰ביישובים
˘ Ïההשקעות
 È·¯Óשל
 ¯ÂÊÈÙמרבי
„¯˘ ‰פיזור
 ‰ÏÈÚÈדרשה
עסקית יעילה
˜‡ÈÏ‡Ò
בבנקאות ·˙Â¯ÈÈÚ
˙Â‡˜·· ˜ÂÒÈÚ
 „·ÏÓקאסאלי
 ,‰Ï‡Îמלבד
בעיירות כאלה,
 È¯˙È‰עיסוק
 ˙Â¯˘Úהיתרי
˘ Ïעשרות
‡ ÌÈ¯ÂÎÊשל
 Â¯Ó˙˘אזכורים
נשתמרו
18
¯˙ÂÈ
.¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á‰
¯ÈÚÎ ‰ÚÈÙÂÓ‰
 ˙Î˘ÂÓיותר
 Ô·ÂÓÎמושכת
 ‰˙ÈÈ‰כמובן
 ‡È‰הייתה
 ÍÎהיא
 ÌÂ˘Óכך
ביותר 18.משום
כעיר החשובה
 ,¯ÈÚ‰המופיעה
העיר,
˙ÂÁÙ
·ÂÏÈ‡Â ,‰
Â¯Á· ÔÎÏÂ
 ÌÈ¯È˘Úפחות
ואילו עשירים
 ¯¯Â‚˙‰Ïבה,
 ÌÈÂÂÏÓ‰להתגורר
 È¯È˘Úהמלווים
בחרו עשירי
 ,˙Â¯ÈÚÊ‰ולכן
 ˙Â¯ÈÈÚ‰הזעירות,
 ÔÓהעיירות
מן
‡Â
˘ÈÏÚ·Î Ì
ÂˆÏ‡
 ÌÓˆÚאו
 Ï˘Óעצמם
· ÌÈ˜משל
כבעלי בנקים
 ÂÏÚÙÂשם
· ,‰È¯ÙÈ¯Ùופעלו
· ÌÈ·Â˘ÈÈבפריפריה,
 ˜Ù˙Ò‰Ïביישובים
נאלצו להסתפק
˜ˆ˙
¯È·Ò‰Ï È„Î
Ï˘ ÌÈ„È˜Ù
להסביר קצת
· ÍÎכדי
 ˘Èבכך
·˜‡ .ÈÏ‡Òיש
˘ Â¯¯Â‚˙‰בקאסאלי.
 ÌÈ¯È˘Ú‰שהתגוררו
של העשירים
‡ Âפקידים
 ÌÈÙ˙Â˘Îאו
כשותפים
·˙¯ÈÎÊ
של ¯ÈÚ‰
Ï˘ ÛÒÎ‰
˘ÏÎ Ï
‡˙
 '˙‡Ê‰בתזכיר
העיר הזאת'
כל הכסף
 ÌÈÏÚ·'Îשל
˜‡ ÈÏ‡Òכ'בעלים
 È„Â‰Èקאסאלי
˘ Ïיהודי
 ÔÈÂÚ‰של
 ÔÂÈÙ‡‰העוין
את האפיון
‡˙Â¯Á
ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÈ„È‰
 ˙ÂÚÈ„ÈÂאחרות
הללו וידיעות
ˆ ÛÂ¯Èהידיעות
 .‰¯˘Ú-˘˘‰צירוף
 ‰‡Ó‰הששעשרה.
˘ Ïהמאה
 ÌÈÚ·˘‰של
 ˙Â˘Óהשבעים
משנות
‰‡Ó‰
·¯ÈÚ·˘ ˙Â¯È‰Ê
˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎÓ
 ÛÂÒהמאה
 ˙‡¯˜Ïסוף
 Â¯¯Â‚˙‰לקראת
שבעיר התגוררו
 ÁÈ‰Ïבזהירות
 ¯˘Ù‡Óלהניח
 ÌÈÙÒÂמאפשר
מקורות נוספים
מכמה
˙,ÌÈ·˘Â
 10,000-Îתושבים,
˘ Ïכ10,000
 ˙ÏÏÂÎשל
‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂכוללת
 ÍÂ˙Óאוכלוסייה
 ,ÌÈ„Â‰Èמתוך
 300y200-Îיהודים,
 ‰¯˘Ú-˘˘‰כ300200
הששעשרה
ÂÈÁ
‡ÏÏÎÓ ÌÈÊÂÁ
˘· ‰È„Óחיו
 ÌÈ¯ÈÚÊ‰שבמדינה
· ÌÈ·Â˘ÈÈהזעירים
 ÂÏÈ‡Âביישובים
 ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ואילו
מכלל האוכלוסייה,
 3y2-Îאחוזים
 ¯ÓÂÏÎכ32
כלומר
˘ÌÈ„Â‰È
¯˙ÂÈ ˙ÂÒÏÎÂ‡Ó
„Â‡Ó ˙ÂËÚÓ
יותר שיהודים
 ÌÈ¯Úמאוכלסות
 ÂÈ‰ערים
מאוד היו
 .ÌÈÙÒÂמעטות
 ÌÈ„Â‰Èנוספים.
 200-Îיהודים
 ÌÈ¯ÊÂÙÓכ200
מפוזרים
ÏÚÂ
¯Â‚Ï Â˘¯Â‰
 ,‰¯˘Ú-Ú·˘‰ועל
 ‰‡Ó‰השבעעשרה,
 ˙È˘‡¯·Âהמאה
 ‰¯˘Ú-˘˘‰ובראשית
 ‰‡Ó‰הששעשרה
· ÛÂÒהמאה
· Ô‰בסוף
לגור בהן
הורשו
·¯˙ÂÈ
 ÌÈ·Â˘Á‰ביותר
 ÌÈÈ„Â‰È‰החשובים
 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰היהודיים
‡ „Áהיישובים
 ÔÓÊאחד
 ˜¯Ùזמן
·‡ Â˙Âפרק
 ‰˙ÈÈ‰באותו
˜‡ ÈÏ‡Òהייתה
 ÔÎקאסאלי
כן
·‡.‰ÈÏËÈ
באיטליה.
·ÏÚ
ÔÂËÏ˘‰ ÏÂÓ
˜·˙È„Â‰È ‰ˆÂ
 ,„‚‡Óבעל
‚ ÛÂמאגד,
·˙ ¯Âגוף
השלטון בתור
 ‰·ˆÈÈ˙‰מול
 ‰ÊÎהתייצבה
·‚ Ï„Âכזה
יהודית בגודל
קבוצה
14
14
15
16
16
17
17
18
18

· Ë¯Ùלהתגורר
 ÌÈ„Â‰ÈÂבפרט
· ÏÏÎויהודים
מיעוטים בכלל
 ‡È‰מגמתם
¯‡ ‰Èהיא
ˆ¯ ˙ÂÎÈראיה
˘‡ ÔÈצריכות
המפורסמות שאינן
מן
¯¯Â‚˙‰Ï
של ÌÈËÂÚÈÓ
Ï˘ Ì˙Ó‚Ó
˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÓ
תפילה.
 ÍÂÓÒלאתר
 ·Â¯Ïסמוך
 ,ÌÂ˜Óלרוב
· ˙ÂÎÈÓÒמקום,
בסמיכות
בית ˙.‰ÏÈÙ
המשמש ·˙È
˘Ó˘Ó‰ ¯˙‡Ï
),ÏÈÚÏ
·‰ÙÂÒÎ ‰‡¯Ó
·˙˜ÂÊ ‰ÙÂ
כסופה )לעיל,
· ,ÏÈÙÂבמראה
¯‡ :Âבונפיל,
זו ראו:
 ÌÈ„Â‰È‰בתקופה
˘ Ïהיהודים
 „È‰של
 ÈÁÏ˘ÓÂהיד
 ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰ומשלחי
 ÏÚהעיסוקים
על
.83y70
.8370 'ÓÚ
 ,(2 ‰¯Ú‰עמ'
הערה
חוזה התקשרות
 ,‡È·ˆÓלבין
שמשמעו מצביא,
· ÔÈהמונח
קשר בין
אין
˙Â¯˘˜˙‰
שמשמעו ‰ÊÂÁ
ÂÚÓ˘Ó˘ ,,condotta
condotta ÔÈ·Ï
ÂÚÓ˘Ó˘ ,,condottiero
condottiero ÁÂÓ‰
‡¯˘˜ ÔÈ
.condottiero
עם
.condottiero ÌÚ
הציבור באזור
שכיר בשירות
 ÔÈÈˆÏרופא
·‡ ˙È˜ÏËÈלציין
 ˘Ó˘Óבאיטלקית
 ÔÈÈ„Úמשמש
הביטוי  medico condottoעדיין
·‡¯ÂÊ
·˘¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È
¯¯ÈÎ˘ ‡ÙÂ
ÈÂËÈ·‰
בעיירה.
 ÌÈÂÒÓאו
מסוים
‡.‰¯ÈÈÚ· Â
.95y66
'ÓÚ ,(2 ‰¯Ú‰
העיירות ˙ÂÓ˘Â
˙Â¯ÈÈÚ‰ ËÂ¯ÈÙÏ
עמ' .9566
) ,ÏÈÚÏהערה
) ‰‡ÂÙלעיל,
¯‡ :Âפואה
 ÌÈ¯˙È‰‰ראו:
 ÈÏ·˜Óההיתרים
ושמות מקבלי
לפירוט

‡È
יא
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„·¯
 Á˙Ùדבר
פתח

'‡'‰ËÈÒ¯·ÈÂ
Â‡¯˜˘ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó
·˘' Ìאוניברסיטה'
שנקראו בשם
 ÌÈ„Â‚È‡Ïמקצועיים,
·„ ‰ÓÂלאיגודים
 ,˙¯„‚ÂÓבדומה
 ˙ÈËÙ˘Óמוגדרת,
‡ ˙ÂÈ˘Èמשפטית
אישיות
,ÔÈÂÚ‰
‡¯·ÁÓ ‰˙Â
Ï˘ '‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡'‰
) ̀Universita
 ¯ÈÎÊ˙‰העוין,
מחבר התזכיר
˘ ‰ÈÎאותה
 ÈÙÎשכינה
 ,ÌÈ„Â‰È‰כפי
של היהודים,
) .(.(Universitaה'אוניברסיטה'
·˙È¯·Ú
·¯˘Ù‡Â ,¯ÈÚ
‚ˆÈÈ˘ È„ÒÂÓ‰
 ‰˙ÂÎÏבעברית
ואפשר לכנותה
 ÌÈ„Â‰È‰בעיר,
 ÏÏÎהיהודים
‡˙ כלל
שייצג את
 ÛÂ‚‰המוסדי
‡ ‡ÂÙהגוף
 ‰˙ÈÈ‰אפוא
הייתה
·È‚‰Ó
שנבדלו ‡˙Á
ÂÏ„·˘ ÌÈ„Â‰È
היו ·¯ÈÚ
‡ÂÈ‰ Ì
 ‰˙ÂÚ¯Óבמנהגי
אחת מרעותה
˜· ˙ÂˆÂיהודים
 È‰˘ÏÎקבוצות
בעיר כלשהי
˜ .‰ÏÈ‰אם
קהילה.
‰˙ÈÈ‰
קהלÈÙÏÂ ,
,Ï‰˜ ˙‡ÊÎ
˙ÂÎÏ ‰È‰
‡‚Â‰ ,¯Á
 ‰Êהייתה
ולפי זה
˜· ‰ˆÂכזאת
 ÏÎקבוצה
לכנות כל
נהוג היה
· ÔÈÈÙ‡Óאחר,
‡ Âבמאפיין
 ‰ÏÈÙ˙‰או
התפילה
·‡¯ÂÊ
‚È„ÒÂÓ ÛÂ
 ÌÈ„Â‰È‰באזור
 ÏÏÎהיהודים
‡˙ כלל
˘ ‚ˆÈÈאת
מוסדי שייצג
· ‰˙ÂÈ‰גוף
˜ .ÌÈÏ‰בהיותה
 ‰ÓÎÓקהלים.
 ˙·Î¯ÂÓמכמה
 ‰ÏÈ‰˜‰מורכבת
הקהילה
˘ÂÈÁ
˘Ï˘ ‰ÂËÏ
 ÌÈ„ÈÁÈ‰שחיו
 ÌÈ„Â‰È‰היחידים
‡˙ היהודים
‚ Ìאת
 ÔÂËÏ˘‰גם
 ÏÂÓהשלטון
 ‰ÏÈ‰˜‰מול
 ‰‚ˆÈÈהקהילה
 ,¯ÈÚייצגה
של עיר,
שלטונה
.ÌÈ„Â‰È‰
ÏÏÎ ÏÚ
·˙˘ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÓÂÏ
כלל היהודים.
שהוטלו על
 ÌÈ·ÈÈÁבתשלומים
 ÂÈ‰˘Âחייבים
 ,¯ÂÊ‡‰ושהיו
·¯ È·Áהאזור,
 ÌÈ¯ÊÂÙÓברחבי
מפוזרים
‡Ï
יהודי ,ÂË‡¯ÈÙÂÓ
כלל È„Â‰È
‡˙ ÏÏÎ
˘ÈÏ‡Ò‡˜ Ï
˘ Ì˜ÏÁלא
מונפיראטו ,שחלקם
 ÔÂËÏ˘‰את
 ÏÂÓהשלטון
 ‰‚ˆÈÈמול
קאסאלי ייצגה
 ‰ÏÈ‰˜‰של
הקהילה
ÔÚÓÏ
 ˙ÂÏÈÚÙ‰למען
· ÔÈהפעילות
· ÏÂˆÈÙבין
ˆ Í¯Âבפיצול
 ‰È‰צורך
 ÔÎÏהיה
 .˙ÈÂ¯ÈÚ‰לכן
 ‰ÏÈ‰˜‰העירונית.
 È¯·Áהקהילה
· ÌˆÚחברי
 ÂÈ‰בעצם
היו
ÌÈÒÓ‰
Ï˘ ÌÂÏ˘˙Â
‡ÈÎ Û
של המסים
‚· ‰ÈÈותשלום
¯˜ ,גבייה
 ‡Ïרק,
כי לא
· ,¯˜ÈÚאף
˘ ‰ÏÏÎבעיקר,
 ,‰È„Ó‰שכללה
 È„Â‰Èהמדינה,
 ÏÏÎיהודי
כלל
ÂÏÏ‰
ÔÂ‚¯‡ .¯ÈÚ‰
˘È·˘Â˙· ‰Ú‚
˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÈ·Ï
 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰הללו
ארגון הפעילויות
בתושבי העיר.
הפעילות שנגעה
 ,'ÌÂÈ˜'Ïלבין
˘ Â˘¯„ל'קיום',
שנדרשו
ÌÈÂ˘‰
ÍÈ¯ˆ‰
 ÌÈÈÈÚ‰השונים
 ÏÚהעניינים
 ÌÈÂÓÓעל
˘ ÂÈ‰ממונים
 ,ÌÈÒ¯Ùשהיו
˘ Ïפרנסים,
 ÌÈ„¯Ùשל
 ÌÈ„ÚÂנפרדים
˘ Èועדים
 Ô·ÂÓÎשני
הצריך כמובן
„ÚÂ
הקדוש(ÂÈÈ‰ ,
),(˘Â„˜‰ Ï‰˜‰
בקיצור „ÚÂ
‡¯ÂˆÈ˜· Â
„ÚÂÂ ‰È„Ó‰
„ÚÂ Z
היינו ועד
) ˜"˜‰הקהל
ועד הק"ק
 ,‰ÏÈ‰˜‰או
וועד הקהילה,
ועד המדינה

19
.‰· ˜¯Â
˜„Á‡ Ï‰
˘˙ˆÂ·˜ Ï
בה19.
‡ Íורק
˘ ÂÚ‚אך
 ÌÈÈÈÚÏשנגעו
אחד לעניינים
˘ ‰¯„‚Â‰קהל
 ,ÌÈÂ¯ÈÚ‰שהוגדרה
 ÌÈ„Â‰È‰העירונים,
קבוצת היהודים
של
‡Â
Ferrara ) ‰¯¯Ù
Padova ) ‰·Â„Ù
) ((Ferraraאו
( ,פררה
),(Padova
 ÔÂ‚Îפדובה
‡ ,ÌÈ¯Áכגון
· ˙ÂÓÂ˜Óאחרים,
 ÌÈÈ˜˙‰במקומות
„ ‰ÓÂהתקיים
 ·ˆÓדומה
מצב
¯ÈÚÏ
·Ï˘ ÌÈÈÈÚ
 ˙ÂÎÂÓÒ‰לעיר
˘· ˙Â¯ÈÈÚהסמוכות
 ÌÈ„Â‰È‰שבעיירות
של היהודים
‚ Ìבעניינים
 ˜ÒÚגם
 ‰È„Ó‰עסק
 „ÚÂהמדינה
 Zועד
 ‰·ÂËÓ
מנטובה
ˆÍ¯Â
יהודי ¯ÈÚ‰
˘È„Â‰È Ï
„ÚÂÂÓ ÏÈ„·‰Ï
‡ ÔÈצורך
· .„·Ïאין
העיר בלבד.
· Ì‰ÈÈÈÚשל
˘ ˜ÒÚבענייניהם
 ,˜"˜‰שעסק
מוועד הק"ק,
 ,‰˘‡¯‰להבדיל
הראשה,
‡,˙Á
˙Ú· ÌÈÙÂ‚‰
È˘· ÌÈÒ¯ÙÏ
˙ÂÓ˙‰Ï ÂÏÎÈ
¯ÓÂÏ
 ‰ÂÚ·Âאחת,
בעת ובעונה
בשני הגופים
להתמנות לפרנסים
 ÌÈ˘‡‰יכלו
˘‡ Ì˙Âהאנשים
לומר שאותם
.˜"˜‰
¯Á‡·Â ‰È„Ó‰
„Á‡· ÂÏÚÙÂ
 „ÚÂהק"ק.
 È‚Èˆועד
·˙ ¯Âנציגי
ובאחר בתור
 „ÚÂהמדינה
 È‚Èˆועד
·˙ ¯Âנציגי
באחד בתור
ופעלו
˙È„Â‰È‰
·˙È˘‡¯ ¯Â
 ‰‚‰‰‰היהודית
ראשי ההנהגה
 ÏÂÚÙÏבתור
 ÌÈÒ¯Ù‰לפעול
 ÂÈ‰הפרנסים
‡ ÌÈ¯ÂÓהיו
 ¯Â·Èˆ‰אמורים
 È‚Èˆהציבור
· Ì˙ÂÈ‰נציגי
בהיותם
ÌÈÒ¯Ù‰
„˙Â‚¯‡˙‰‰ ÈÒÂÙ
.˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ˆÚÂÓ
˘ Ïהפרנסים
 ˙ÂÏÈÚÙ‰Âשל
ההתארגנות והפעילות
עירונית .דפוסי
¯‡˘ Èמועצה
 ÔÈÚÓÎראשי
· ,¯ÈÚכמעין
בעיר,
:˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰
˘˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï
של „ÈÒÂÙ
·‡Ï˘ ‰È¯Ï˜ÙÒ
Â·ˆÂÚ
המועצות העירוניות:
 ˙ÂÏÈÚÙ‰Âשל
 ˙Â‚¯‡˙‰‰והפעילות
דפוסי ההתארגנות
עוצבו באספקלריה
˜·˙Ï
ÈÎ¯„ ,Â„ÓÚ
·‡¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÙÒ
Â˜È˙Ú‰ Ô‰Ó
דרכי קבלת
˘·¯‡˘ Ôעמדו,
הציבור שבראשן
 ÌÈÈÂÈÓÂבאספות
· ˙Â¯ÈÁומינויים
„‚ ÈÓבחירות
העתיקו דגמי
מהן
˙˜ÙÒ‰Ï
˙˜ÒÚ‰Ï ‰Ê
ÏÏÎ·Â ¯Â·Èˆ‰
˘ ,ÌÈ¯ÈÎלהספקת
להעסקת שכירים,
ובכלל זה
 ˙·ÂËÏהציבור
˙˜ˆ ÌÈ·Èלטובת
 ÏÂ‰ÈÂתקציבים
 ˙ÂËÏÁ‰וניהול
החלטות
ÏÚ
‡Â¯‡Â˙ ‰Ï
 ÌÈÈÏÏÎעל
· ÌÈ¯˜ÁÓכלליים
 Ô‰במחקרים
תוארו הן
 ÌÈÎ¯„Âאלה
„‚ ÌÈÓודרכים
 .‰ÓÂ„ÎÂדגמים
„˙ ÌÈÈוכדומה.
˘ ÌÈ˙Â¯Èדתיים
שירותים
‡ÔÈ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯˙‡Ï
במונוגרפיות ˘Â˘„˜Â‰
˙ÂÈÙ¯‚ÂÂÓ· Ô‰Â
˙˙Â„ÏÂ
יחידים .אין
שהוקדשו לאתרים
·‡ ‰ÈÏËÈוהן
 ÌÈ„Â‰È‰באיטליה
תולדות היהודים
ÌÈÓÚË·Â
ˆ¯ÓÂÏ Í¯Â
· ˙ÂÈËובטעמים
˙ ÌÈÈÂÏבנטיות
 ÌÈ˘‚„‰‰˘Âתלויים
˘ ,ÌÈÂÂושההדגשים
 ÌÈ¯Â‡È˙‰שווים,
 ÏÎהתיאורים
˘ ‡Ïכל
לומר שלא
צורך
Ô‡Î
˙ÓÒ¯Ù˙Ó‰ ‰„ÂÚ˙‰
˙ÔÂ‚Î ˙Â„ÂÚ
Í‡ .ÌÈ·˙ÂÎ‰
המתפרסמת כאן
כגון התעודה
˘ Â˘ÓÈתעודות
 ‰¯˜Óשימשו
· ÏÎמקרה
אך בכל
˘ Ïהכותבים.
של
˘˘¯„Â
‡ ‰ÈÏËÈששרדו
 ‰˙ÎÊאיטליה
 ‰Êזכתה
· ÔÈÈÚזה
 ,ÂÊÓבעניין
 ‰¯˙Èמזו,
 .ÌÈ¯Â‡È˙Ïיתרה
· ˙ÂÈÒÈÒלתיאורים.
· ÔÈÈבסיסיות
‡· Èבניין
·˙ ¯Âאבני
בתור
.‰ÙÂ¯È‡Ó
‡ ÂÈÏמאירופה.
˘ ÂÚÈ‚‰אלינו
˘· ÌÈÒ˜Ùשהגיעו
 ÌÈÓÂ„˜‰שבפנקסים
 ÔÓהקדומים
˘ ,ÌÈÂמן
 ÌÈÒ˜Ùשונים,
 ‰È˙ÂÏÈ‰˜Óפנקסים
מקהילותיה
˜„ .˘Âקהל
˜ Ï‰קדוש.
‡ Âקהל
˜„ ‰˘Âאו
 ‰ÏÈ‰˜Îקדושה
˜"˜ כקהילה
 ˙Â·È˙‰ק"ק
ראשי התיבות
 Ô·ÂÓÎבפענוח
 ˙˘¯„כמובן
 ˙È·¯Óנדרשת
 ˙Â¯È‰Êמרבית
 19זהירות
˜Ï‰
·È˘‡¯ ÁÂÚÙ
 ÈÂ¯ÈÚ‰הכולל
הציבור העירוני
 È„ÂÁÈÈבקרב
 ÔÈÈÙ‡Óייחודי
· ˙ÏÚמאפיין
 ˙„¯Ùבעלת
˜· ‰ˆÂנפרדת
 ÌÈ˙ÚÏקבוצה
 ÔÈÈˆÏלעתים
 ÈÂ˘Úלציין
˜„ ˘Âעשוי
קדוש
ÏÏÂÎ‰
·˜¯· ¯Â·Èˆ‰
התושבים היהודים
לציין את
˜ ‰ÏÈ‰קדושה
ואילו קהילה
 ¯Â·Èˆ‰הזה,
 ÏÏÎהציבור
את כלל
ולעתים
ÌÈ„Â‰È‰
כלל ÌÈ·˘Â˙‰
‡˙ ÏÏÎ
אמורה ÔÈÈˆÏ
˜„‰¯ÂÓ‡ ‰˘Â
ÂÏÈ‡Â ,‰Ê‰
˙‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
.¯ÈÚ‰
הטריטוריאליים ˘Ï
ÌÈÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë‰ ˙ÂÏÂ·‚‰
˘·˙ÍÂ
של העיר.
שבתוך הגבולות
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„·¯
 Á˙Ùדבר
פתח

ˆ‡Ô
ÈÒÎ ˙ÚÎ
˙Â¯Â„‰Ó· ÂÓÒ¯ÂÙ
ÂÏÏ‰ ÌÈÒ˜Ù‰Ó
נכסי צאן
 Ì‰Âכעת
 ˙ÂÁ·Â˘Óוהם
 ˙ÂÈÚ„Óמשובחות
במהדורות מדעיות
הללו פורסמו
‡ ÌÈ„Áמהפנקסים
אחדים
20
.‰˘„Á‰ ˙Ú‰
·‡ÈÓÈ· ‰ÙÂ¯È
˘¯˜ÁÓ Ï
החדשה20.
 ˙È˘‡¯·Âהעת
 ÌÈÈÈ·‰ובראשית
בימי הביניים
 ÌÈ„Â‰È‰באירופה
˙ ˙Â„ÏÂהיהודים
מחקר תולדות
·¯ ÏÊשל
ברזל
˘¯·ÒÂÈ
¯ÙÒ· ˙ÓÒ¯Ù˙Ó‰
 ÈÙÎשיוסבר
 .‡¯Â˜Ïכפי
· ‰Êלקורא.
 ˘‚ÂÓ‰בזה
בספר המוגש
 ‰„ÂÚ˙‰המתפרסמת
 ‰˙Úהתעודה
 ˙Ù¯ËˆÓעתה
‡ Ì‰ÈÏמצטרפת
אליהם
˜‡,ÈÏ‡Ò
¯·Â„Ó‰ ,¯È„‰Ó‰
·Ï˘ ‡Â·Ó
˘ Ïקאסאלי,
 ˜"˜‰של
 Ò˜Ùהק"ק
˘ Ïפנקס
 ÔÂ˘‡¯‰של
· ˜ÏÁהראשון
המדובר בחלק
של המהדיר,
· ËÂ¯ËÂ¯Ùבמבוא
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