
הקהילה היהודית בימי  
הביניים

כל  
כל הזכויות  

שמורות למיכל  

דבורה שיוביץ



.  ראובן חבר בקהילה המונה עשר משפחות
בשל עסקיו הוא מוכרח להיעדר לתקופת  

.הימים הנוראים

הקהילה תדאג להביא מישהו אחר להשלים , מותר לו לנסוע. א

.מניין

.אסור לו לנסוע בשום אופן. ב

.עליו לדאוג למחליף להשלמת המניין. ג



חייב את גביר הקהילה לשלם  ( שליט המקום)האציל 
לו כקנס סכום כסף גדול מאוד כעונש על כך 

.שהגביר רימה אותו במספר מטבעות

.על הגביר לשלם את כל סכום הקנס. א
.על כל חברי הקהילה לשלם את סכום הקנס. ב
צריכים  , חוץ מהגביר, כל חברי הקהילה. ג

.  לשלם את הקנס



לקוח קבוע של )שמעון פנה להיינריך 
.והציע לו עסקה בתנאים טובים( משה

!!זה מה שנקרא תחרות חופשית! מצוין. א
.אסור לשמעון לעשות זאת. ב
רק אם רוב , מותר לשמעון לעשות זאת. ג

הקהילה מרשה לו



כל חברי הקהילה שכרו מלמד תינוקות על מנת  
כולם משתתפים . שילמד את ילדי הקהילה

.בתשלום חוץ משלמה שאין ביכולתו לשלם

.אסור לשלמה לשלוח את ילדיו למלמד. א
חברי הקהילה צריכים לשלם את חלקו של . ב

.שלמה
.שלמה צריך לעבור להתגורר בעיר אחרת. ג



שמשון טען כי הוא אינו מסכים לקיים את התקנה  
.שתיקן הקהל משום שרוב הקהל התנגד לה

אם האנשים החשובים בקהילה בעד לתקן  . שמשון טועה. א
כי מה שחשוב  , כולם מחויבים לקיים אותה, תקנה מסוימת

.זוהי האיכות ולא הכמות
שמשון צודק משום שכדי לתקן תקנה צריך שהיא תתקבל  . ב

.ברוב קולות
מחברי הקהילה  40%מותר לתקן תקנות אם –שמשון טועה . ג

.מעוניינים בה



ראובן תובע את שמעון שכנו בבית הדין של 
.האציל

לשמעון יש את הזכות לסרב להופיע. א

"דינאדמלכותאדינא"שמעון חייב להגיע הרי . ב

מדובר  , שמעון לא חייב להגיע אלא אם כן. ג

.בענייני ממונות



ברוך רוצה להתקבל כחבר חדש בקהילה

עליו להגיש בקשה רשמית ותוך  . אין בעיה. א
.חודש הוא יתקבל לקהילה

–אם יש לו קרוב משפחה בקהילה . תלוי. ב
.לא–אם לא . הוא מתקבל אוטומטית

.קבלתו מותנית בהסכמת רוב חברי הקהילה. ג



לשם  . יהודה מעוניין לשכור לבנו מלמד תינוקות פרטי
כך הוא הגיש בקשה לפטור אותו מהתשלום למלמד 

.התינוקות של הקהילה

עליו לשלוח את בנו למלמד  . אסור לו לעשות זאת. א

.התינוקות של הקהילה ולשלם את חלקו

.הרי החינוך קודם לכל. מותר לו לעשות זאת. ב

.מותר לו לעשות זאת ולשלם תשלום קטן כפיצוי. ג



שמואל האופה החליט להתחרות בחבריו  
האופים על ידי הוספת מרכיב ללחם ההופך  

.אותו למשובח יותר

אסור לו לעשות זאת משום שכך הוא פוגע  . א
בפרנסה של האופים האחרים

עליו לקבל את אישור הקהילה לשם כך. ב
הדבר מותר משום שכך יוכל שמואל למכור יותר  . ג

ולהרוויח יותר



נפתלי מעוניין לשכור את הבית שראובן  
התגורר בו עד לפני חודש

אסור לשום אדם להתגורר בבית שהיה גר בו יהודי אחר. א

מותר לנפתלי להתגורר בבית שהתגורר בו ראובן. ב

מותר לנפתלי להתגורר בבית שהיה גר בו ראובן רק . ג

לאחר שנה בה עמד הבית ריק



גרשון פגש את האציל ואמר לו כי שמשון ביצע מעשים 
חמורים

חייבים לדווח לשלטון הנוכרי על מעשים חמורים שכאלה! טוב מאוד. א

מותר לדווח לשלטון הנוכרי רק אם מדובר במעשים הקשורים  -תלוי . ב

בענייני ממונות

אלא יש לדווח לשלטון , אסור להלשין על יהודי בפני השלטון הנוכרי. ג

(ראשי הקהילה)היהודי 



האציל חייב את הקהילה לשלם כסף רב תמורת 
.היתר מיוחד שנתן להם

.ליוסף קשיי פרנסה גדולים

עליו להשתתף בתשלום המס אלא אם כן קיבל את אישור  . א
הקהילה לפטור מהתשלום

הוא אינו חייב לשלם את המס משום שישנם עשירים בקהילה  . ב
.שיכולים לעשות זאת במקומו

הוא חייב להשתתף בתשלום המס  . ג



י בית "בנימין הגיע למסקנה כי המס שהוטל עליו ע
.אינו מוצדק, הדין של הקהילה

הוא חייב לשלם את המיסים גם אם אינו מסכים. א

עליו לפנות לבית הדין ולשטוח את טענותיו  . ב

כ לפנות לבית הדין"עליו לשלם את המס ורק אח. ג



.  שמעון הוזמן להופיע בפני בית הדין של קהילתו
שלא יזכה למשפט הוגן( בצדק)הוא חושש 

עליו להופיע תוך שלושה ימים. א

הוא אינו חייב להופיע. ב

הוא יכול לבחור להופיע בפני בית דין של  . ג

קהילה אחרת


