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  כניתת – דימוי ומציאות –ליטא -ה'שטעטל' בממלכת פולין שם הקורס:

 השטעטל

 ד"ר יהודית קאליק שם המרצה:

 1 :בש"ש היקף הקורס

 1 היקף הקורס בנ"ז:

 אין קדם:דרישות  

 )שיעור רגיל, סמינר, וכיו"ב( :סוג הקורס

 תש"פ שנה"ל:

 0-170034-0 מס' הקורס:

 

  :נושאי הקורס

. הסיבות לתופעה הייחודית של ה'שטעטל' ולמעבר היהודים מערים מלכותיות גדולות לעיירות 1

 פרטיות.

 . מבנה העיירה ומקומם של היהודים בה. 2

. הריבוד החברתי ומבנה הקהילה היהודית בעיירות פרטיות ומקומם במערכת השלטון העצמי של 7

 ליטא. -יהודי ממלכת פולין

 הפריץ, הכנסייה, העירונים והאיכרים.  –. יהודי העיירה וסביבתם 4

 . התפקיד הכלכלי שמלאו היהודים בעיירה, במערכת הכלכלית עם כפרי הסביבה ובאחוזת האדון.5

 

 טרות הקורס:מ

קרקוב ולבוב, אך רוב יהודייה חיו בעיירות פרטיות, שנקראו ביידיש , כגון: גליציה כללה ערים מלכותיות גדולות

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט הבנה מעמיקה יותר ביחס לסיבות  'שטעטל', ובכפרים שמסביבן. –

עה הזאת לגבי התפתחות החברה שהובילו לתופעה הייחודית של "השטעטל", ולהשלכות שהיו לתופ

 היהודית במזרח אירופה ויחסיה עם סביבתה.

 

 מבנה הקורס:

דיון בנושאי הקורס על סמך קריאה וניתוח בכיתה של תעודות בנות הזמן )מקורות( וקריאה  .1

 מוקדמת של ספרות מחקרית.  

 כל חומר הקריאה והתעודות שיקראו בשיעור יהיו זמינים במודל. .2

 

 חובות הסטודנט:דרישות הקורס, 

 70% –נוכחות  .1

 20% -קריאה של ספרות מחקרית והשתתפות פעילה בדיון בכיתה   .2
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 50% -עמ'(  6-8כתיבת עבודת בית בסיום הקורס ) .7

 

 

  :מהלך לימודים

מספר 

 שיעור
 נושא

 )קיצור( קריאה

 

1 

 הגדרות שונות ובעיות מתודולוגיות. – 'שטעטל'מה זה 

כחברת רוב והשלכותיו של המצב  'שטעטל'יהודי ה

 .הזה על הדימוי ועל המציאות

  .1: פרק 2002הונדרט  חובה:

: Polonsky and Teller 2002 רשות:

3-22. Petrovsky-Shtern 2012 :1-

28. 

2 

בות לתופעה הייחודית של ה'שטעטל' ולמעבר יהס 

 היהודים מערים מלכותיות גדולות לעיירות פרטיות

ברטל, ישראל גוטמן, ישראל  חובה:

 95-22: תשנ"ז

: Polonsky and Teller 2002 רשות:

29-20. 

3 
 .2: יחידה 1552רוסמן   חובה: מבנה העיירה ומקומם של היהודים בה.

 :Petrovsky-Shtern 2012 רשות:

2 

של יהודי העיירה ומקומם בריבוד  הריבוד החברתי

 החברתי הכללי.

 ישראל ברטל, ישראל גוטמן, חובה:

 .229-222: תשנ"ז

 .59-20היילפרין תש"ח:  רשות:

9 
הקהילה היהודית: הקהל, נושאי משרות ופקידים, 

 חברות, בית כנסת ובית מדרש, צדקה וחסד.

 .22-52: חהיילפרין תש" חובה:

 רשות:

5 

במערכת השלטון  המקומהקהילה היהודית בעיירה ו

 ליטא. -העצמי של יהודי ממלכת פולין

 

 122-192: תשנ"טגולדברג  חובה:

 .Kalik 2005 :25-65 רשות:

6 

 .33-92: תשס"ו טלר חובה: יהודי העיירה והפריץ

 ;Hundert 1526 :16-32 רשות:

Kalik 1559 :19-29. 

2 
 .2: פרק 2002הונדרט  חובה: יהודי העיירה והעירונים

 Kalik 2001: 259-270 רשות:

5 
)יהודים יושבי יהודי העיירה וה"סביבות" שלה 

 כפרים שהוכפפו למרותה(.
 Kalik 2009: 77-96 חובה:

 רשות:

10 
התפקיד הכלכלי שמלאו היהודים בעיירה, במערכת 

 .הכלכלית עם כפרי הסביבה ובאחוזת האדון

 .99-69:ו"תשס טלר חובה:

 .222-290גולדברג תשנ"ט:  רשות:
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מספר 

 שיעור
 נושא

 )קיצור( קריאה

 

11 
  .222-232: 2010קליק  חובה: יחסים בין דתיים: יהודים ובני דתות אחרות בעיירה

 Kalik 2003: 342-348 רשות:

12 

 ישראל ברטל, ישראל גוטמן, חובה: היהודיים  והיצירה החינוך, התרבות חיי

 .33-112תשס"א: 

 .35-121יילפרין תשי"ד: : הרשות

 .352-206תשס"ג:  באלאבאן

13 

 .החסידות והתפשטות' שטעטל'ה

 

 .2: פרק 2002: הונדרט חובה

  Polonsky and Teller 2004 רשות:

 :91-22 : ;  2011 Dynner :102-130 

12 

 ' .שטעטל'ה על פולין חלוקות השפעת

 דימוי ומציאות. -סיכום: ה'שטעטל' 

 .209-221: 2010: קליק חובה

 : Polonsky and Teller 2004 רשות:

193-160,233-292. 

 

  ביבליוגרפיה:

 ת חובה:קריא

 
, ירושלים  היילפרין, כרך א' ', עורך: יבפולין, מימים ראשונים ועד לימות החורבןבית ישראל   .1

 ירושלים  תש"ח, כרך ב', ירושלים תשי"ד.
 , ירושלים תשנ"ט.ליטא-החברה היהודית בממלכת פולין, 'גולדברג י .2
, ליטא במאה השמונה עשרה-גאולה קטנה ומעט כבוד: החברה היהודית בפוליןהונדרט ג' ד',  .3

 .2002ושלים יר
, ירושלים כסף, כוח והשפעה, היהודים באחוזות בית רדז'יוויל בליטא במאה הי"ח, 'טלר א .2

 תשס"ו.
אביב -עורך: מ' רוסמן, תל, חטיבה א', ותרבותם אירופה-פולין : פרקים בתולדות יהודי מזרח .9

1552. 
כרך א', ירושלים , עורכים: ישראל ברטל, ישראל גוטמן, קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם .5

 תשנ"ז, כרך ב', ירושלים תשס"א.

 ירושלים ,הזמן בת התחיקה בראי ליטא-פולין בממלכת והיהודים הפולנית האצולה, 'י קליק .6

 .ז"תשנ

ליטא", בתוך: -קליק י', "יהדות רוסיה העתידית: היהודים בחלקיה המזרחיים של ממלכת פולין .2

, עמ' 2010, ירושלים קוליק 'עורך א,  החדשה המוקדמתמימי קדם עד העת  תולדות יהודי רוסיה :

209-221. 

תולדות יהודי רוסיה ליטא", בתוך: -קליק י', "הכנסייה הפרבוסלבית והיהודים בממלכת פולין .5

 .222-232, עמ' 2010, ירושלים קוליק 'עורך א,  מימי קדם עד העת החדשה המוקדמת :

10. Kalik J., Scepter of Judah. Jewish Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland, 

(Studia Judaeoslavica 2, ed. A. Kulik), Brill, Leiden-Boston 2009. 
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11. Petrovsky-Shtern, Y., The golden age shtetl : a new history of Jewish life in East 
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Polonsky and A.Teller. 
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