צידה לדרך

ציונות יהדות דמוקרטיה לדרך
"וַ יְ צַ ו יוֹ ֵס ף וַ יְ ַמ לְ א ּו ֶא ת ְּכ לֵ ֶיה ם ...וְ לָ ֵת ת לָ ֶה ם צֵ ָיד ה

לַ ָ ּד ֶר ך וַ ַ ּי ַע ׂש לָ ֶה ם ֵּכ ן"...
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חמש מאות שנה להולדתה של דונה גרציה

סט

ו רי

ני

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
המטה לתרבות ישראל ומורשתו | מורשת קהילות ישראל
ריכוז :ד"ר צבי צמרת ,יו"ר המזכירות הפדגוגית ,ציפי קורצקי ,מרכזת המטה לתרבות ישראל ומורשתו ,משה זעפרני ,מפקח ארצי מורשת קהילות ישראל ׀ ריכוז תוכן ועיבוד דידקטי :יעל גרוס-רוזן ודינה
דרורי ׀ ייעוץ מדעי :ד"ר צביקה סחייק עריכה לשונית :מאירה הס ׀ עיצוב לוגו לציון  500שנה לדונה גרציה :דב בז ׀ תפיסה חזותית וייעוץ גרפי :רפי כהן ׀ עיצוב :גלית סבג "טו דו דיזיין" ׀ הדפסה :דפוס מאור וולך
הוצאה לאור :משרד החינוך ,גף פרסומים

ירושלים ,תשע"א 2010 -
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י ני

תחנה ראשונה  -מליסבון  -לאנטוורפן

ביאטריצ'י די לונה נולדה בליסבון שבפורטוגל בשנת ה'ר"ע  .1510 -ילדותה עברה
עליה בבית הוריה המהודר ,עם משרתים רבים ותפילות יום ראשון בכנסייה הענקית
של העיר .למרבה תדהמתה גילתה ,כי במרתפי הבית הדליקו בכל שבוע נרות
בחשאי .כשהגיעה לגיל בת מצווה גילתה לה אמה כי שמה הוא חנה נשיא וכי היא
יהודייה ,בת למשפחת אנוסים ממגורשי ספרד .כמה שנים אחר כך ,כשפגשה את
בחיר ל ִבה פרנציסקו מנדס ,שמחה לגלות כי גם הוא יהודי ממשפחת אנוסים ,ושמו
צמח בנבנישתי .הם נישאו בשנת ה'רפ"ח  .1528 -משפחת בנבנישתי עסקה במסחר
בין-לאומי ,שעיקרו יבוא פלפל שחור מהמזרח (מצרך יקר ערך באותה התקופה).
הודות לקשרים קרובים עם בתי מלוכה אירופיים הצליחו דונה גרציה ובעלה לשרוד
בפורטוגל .לבסוף ,בשנת ה'רצ"ו  ,1536 -נאלצה המשפחה לעזוב את פורטוגל,
בעקבות הקמת האינקוויזיציה בפורטוגל ופטירת בעלה של דונה גרציה ,פרנציסקו
מנדס .המשפחה עקרה ללונדון ומשם לאנטוורפן שבבלגיה ,שבה גר גיסה ,דייגו
מנדס .אנטוורפן הייתה אז אחד ממרכזי הסחר החשובים באירופה .לאנטוורפן הגיעה
חנה נשיא ,היא ביאטריצ'י די לונה ,כשהיא מוכרת בשם דונה גרציה.

?

מה ניתן ללמוד על משפחתה של דונה גרציה ,מן העובדה שניתן לה
שם יהודי ,אף שלא ידעה על קיומו?

"בשביל ארבעה דברים נגאלו אבותינו ממצרים:
בזכות נשים צדקניות ,ובשביל שלא שינו את שמם ,ובשביל שלא שינו את
לשונם ,ובשביל שהיו תולין ביטחונם בהקב"ה .וכמו שהייתה גאולה ראשונה כן
מדרש ,המובא בספר "קב הישר" (פרק פ"ב)
תהיה גאולה אחרונה".

?
2

• מה הקשר בין ארבעת הדברים?
• מדוע שמירת השם ,והשפה (העברית) הם סיבה לגאולה?

שולמית חוה-הלוי http://www.cs.tau.ac.il/~nachum/sch/sch/PAPERS/forum2.pdf .

•
•
•
•
•

?

מהם המעשים העיקריים שנשים יוזמות כדי לשמר את המסורת היהודית בסתר?
מדוע הן מתמקדות דווקא בתחומים אלה?
הכותבת מייחסת לנשים אלה מנהיגוּת .במה חידוש טקסים ותפילות באופן אישי בבית
מבטא מנהיגות?
קראו את שתי התפילות המובאות בעמוד  .3כיצד מבטאות תפילות אלה את קשיי התקופה?
אילו היבטים של מנהיגות נשית ייחודית (כפי שמתוארים במאמר) עולים מתוך תפילות אלה?
מדוע ,לדעתכם ,דווקא תפילות על אוכל ושינה חוברו ונשתמרו?

"

כל המהות של מנהיגות היא ההבנה ,שהדברים הם בידיים שלך ,שיש לך בחירה
להחליט ,לעשות ,לפעול ,לעצב את חייך ולעצב את סביבתך ...איכות ההחלטה של המנהיג עולה
ככל שמרחיקה הראייה שלו .ומי יכול לראות למרחוק? מי שעומד על כתפי ענקים ...רק מי שמבין
שהוא חלק מהשרשרת האנושית ראוי להמשיך ליצור את השרשרת.

?

"

ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ִמי יִ ְמצָ א
מסע חייה של דונה גרציה
תחנה ראשונה :מליסבון  -לאנטוורפן

"

מתיקי האינקוויזיציה עולה ,כי המעבר ממנהיגות גברית
לנשית היה מהיר יחסית ,וכי הוא קשור להיעלמותו של בית
הכנסת .היו מקרים של מנהיגות נשית גם בעוד בתי כנסת
סודיים ,אך ככל שאלה נעלמו ,נראה שגברה השפעתן
ומנהיגותן של הנשים .אלה גילו מסירות נפש רבה ,ויצירתיות
פיוטית והלכתית .הן חיברו ושימרו תפילות מרגשות בשפת
המקום ,וקבעו מועדים לחגים ,שלעתים קרובות היו סמוכים אך מאוחרים או מוקדמים
מהתאריכים הנכונים ,משום יראת החקירות .הן יצרו טקסים חלופיים ,כשהמקוריים נשכחו או נעשו
בלתי אפשריים לקיום ,ושמו דגש בחגים הקשורים במיוחד למצוקה הרוחנית שבה הייתה מצויה
הקהילה .מן התפילות והטקסים נשקפים זיקה אינטימית חזקה לבורא ,בקשות חוזרות ונשנות
למחילה על הפשרות שהן נאלצות לעשות מפחד האינקוויזיציה ,ותקווה לגאולה ,במיוחד לאחר
המוות.
ההכרה וההבנה של ההנהגה שנשות האנוסים נטלו על שכמן בעתות סכנה ומצוקה ,שיטות השימור
והעברת המסורת שפיתחו ,והיצירתיות ההלכתית שגילו בהעדר ספרים ומקורות אחרים  -יש בהם
להאיר את עינינו באשר לטבע הדבקות הדתית של נשים יהודיות ,כמו גם באשר לחלקן בהישרדות
היהודית בכל הזמנים.

"

טב

עד

בול דונה גרציה נשיא
שהוצא ב2.12.1991-
לציון  500שנה
לגירוש יהודי ספרד,
עיצוב רות (בקמן)
מל
כא ,השירות הבולאי

ארז אשל http://toravoda.org.il/files/erez.pdf

• כיצד מתיישבים דברים אלה עם תפיסת המנהיגות הנשית שתוארה במאמר?
• מי הם ה"ענקים" שעל כתפיהם עמדו הנשים ששימרו וחידשו מסורות?
• איזה דפוס מנהיגות ניתן לייחס לדונה גרציה? (בדקו את עמדתכם גם בהמשך הלימוד).

תפילה על המיטה לנשים,
מפי אלגרה בן מלך מטורקיה

כבר אכלנו ושתינו  /ואת ה' ברכנו
שנתן לנו וייתן לנו  /לחם לאכול ובגד ללבוש
האב הגדול הנותן  /לקטן ולגדול  /לפי צורכינו
האל ישמענו  /ויעננו
שאנו נשמות ללא חטאים
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
תמיד טוב יותר ,לעולם לא גרוע יותר
שבחים לאל  /ברוך ה' יום יום
שלא יחסר לנו לחם מהאל
לעולם לא.
ברכת המזון בלאדינו ,למי שאינו יודע לברך

"תפילת נשים" ,עליזה לביא ,הוצאת ידיעות אחרונות ,ה'תשס"ה 2005 -
מתוך :מט
ב

ונה

עד
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לאילו מוצא ומולדת מתייחסים הכותבים (זכרו שהם שתרגמו את התנ"ך לספרדית)?

פס
טו ר

?

יני

דונה גרציה יוצאת לדרך ארוכה .במהלך השנים הבאות ,היא ניצבת ,שוב ושוב ,בפני צמתים שמחייבים אותה
לבחור ולהכריע כדי להבטיח את עתידה ואת עתיד כל מי שתלוי בה .עקבו אחר הבחירות שלה ,ונסו להבין אילו שיקולים
מנחים אותה לאורך הזמן? נסו להצביע על נקודות מפנה בחייה.

היעזרו במילים המודגשות ,והסבירו מהו הבסיס
לקהילה יהודית ,על פי דונה גרציה.

?

בסוף ה'שי"ב  1552 -החליטה דונה גרציה לעזוב את אדמת
איטליה ,בדרכה אל בירת הסולטן הטורקי ,קושטא (היום
איסטנבול) .אלא שהמסע התארך ,ולאירועים במהלכו נודעה
חשיבות ממדרגה ראשונה לעם היהודי .נתיבה הארוך של
דונה גרציה התפתל מפרארה אל אנקונה שבאיטליה; משם
בדרך הים אל ראגוסה (היום דוברובניק שבקרואטיה) ,בדרך
היבשה אל סלוניקי ,כיום בירת מקדוניה אשר ביוון ,ומשם
אל איסטנבול בדרך היבשה .כאן מסתיים פרק חייה בעולם
הנוצרי העוין ,לקראת חיים כיהודיה חופשית בטורקיה.

?

י-ת ְר ֶאה ָערֹם וְ כִ ִּסיתוֹ ,
...וַ ֲענִ ִ ּיים ְמרו ִּדים ָּתבִ יא בָ יִ תִּ :כ ִ
ו ִּמ ְ ּבשָׂ ְר ָך לֹא ִת ְת ַע ָּלם" ...ישעיהו נ"ח ,פס' 7
		
• אילו כישורים מיוחדים התגלו בדונה גרציה ברגע
שהתאלמנה?
• נסו לדרג את הפעולות שנקטה ,לטובת הקהילה
היהודית ,על פי סדר חשיבותן .נמקו את עמדתכם.

3

נסיון ההתישבות בטבריה

לאחר פטירתו הפתאומית של בעלה בגיל צעיר ,ירשה האלמנה הצעירה מחצית מהונו .עד מהרה התגלתה דונה גרציה במלוא הדרה,
קסמה וכישרונה ,והחלה לנהל את כל עסקי המשפחה והבנק המסועפים ,במדינות אירופה .מיודעיה קראו לה ביראה "הגבירה"; ביתה
באנטוורפן היה למטה המרכזי של פעולותיה ,וממנו נשלחו הוראות והנחיות לכל סוכניה ברחבי אירופה .סניפי הבנק המשפחתי "מנדס"
אפשרו לה לבצע ,ברחבי אירופה ,פעולות כספיות נסתרות ועלומות למען היהודים .כך ,למשל ,קנו סוכניה את רכוש היהודים המגורשים
מספרד ומפורטוגל ,על מנת שלא יימכר בפרוטות לנוצרים תאבי ממון ,תמורת שטר מיוחד שהונפק להם על ידי בנק מנדס .עם הצגתו ,יכלו
היהודים לקבל את הערך המלא של רכושם במקום החדש שבו בחרו להתיישב.
בשלב מסוים ,ובעקבות תחילת פעולתה של האינקוויזיציה גם באנטוורפן ,וניסיונו של קרל החמישי מלך ספרד וקיסר גרמניה להשיא את
דונה גרציה ו/או את בתה הצעירה ,החליטה דונה גרציה לעזוב את בלגיה .היא עברה ,עם אחותה ,לוונציה שבאטליה .בוונציה עדיין השימה
עצמה כנוצרייה .ביתה המשיך להיות מרכז צדקה ליהודים נזקקים ברחבי העולם .כשהתחילה דונה גרציה לחוש שהמצב לא בטוח בוונציה,
עברה לפרארה.
בעיר זו חזרה דונה גרציה ליהדותה בגלוי ,ולשמה העברי" :חנה מנדס-נשיא".
בפרארה ,המשיך ביתה להיות מרכז לפליטים יהודיים ,וכן מקום מפגש לחכמים .בעיר זו ,ביוזמתה ובמימונה ,נכתבו ספרי קודש שיועדו
לאנוסים ,כמו למשל ,סידור תפילה בספרדית ,וכן תרגום התנ"ך לספרדית ,שנקרא בשם "תנ"ך פרארה" .בפרארה גם הוטבע מדליון הנושא
את שמה בעברית "גראציה נשיא" .בסופו של דבר ,גם בפרארה זיהתה דונה גרציה אותות סכנה ,שכן גם שם החלה לפעול האינקוויזיציה.

?

ההתישבות בקושטא

היְ ָתה ָּכ ֳאנִ ּיוֹ ת סוֹ ֵחר

ִמ ֶּמ ְר ָחק ָּתבִ יא לַ ְח ָמ ּה

תחנה ראשונה  -מליסבון  -לאנטוורפן

לאל עליון אפקיד נשמתי /בטוב אלין /
אשכים בטוב/
שמור נא עלינו מחבר רע  /משכן רע
משעות רעות/
מגזרות רעות וממחלות רעות,
אשכב לישון  /אגיף דלתותיי/
עם מפתחות מרים הנביאה/
ועם המלך שלמה
עליו השלום

כשדונה גרציה עוברת לפרארה ומתחילה לחיות כחנה נשיא
(יהודייה) באופן גלוי ,הופך ביתה מרכז לחכמים .תמיכתה
מאפשרת הוצאה לאור של יצירות מסוג חדש :ספרים
בספרדית ופורטוגזית בעבור אנוסים (כמו סידור ותנ"ך) .אחד
הכותבים שנתמכו על ידה הקדיש לה את ספרו.
ההקדשה:
מוקדש לגברת המפוארת דונה גרציה נשיא .לא היה נראה
ראוי בעינינו ,גברת נעלה מאוד ,שעה שאנו מדפיסים את
התנ"ך בשפתנו הספרדית ,להציע את החיבור יקר הערך...
כי אם לאצילת הדעת ,ה' יוסיף פאר לאצילותה .על כן
ברצוננו להקדישו להוד רוממותך ,שזכית למקום של כבוד
בין בני עמנו וראויה לו הודות לגדולתך.
בקשתנו
מולדתך...
חובה מוטלת עלינו בדין מוצאך ואהבת
השער המעוצב
של
תנ
"ך
פר
רה,
היא שלא תשכחי את מבוקשינו ,הנתון לשרותך...
 ,1553שהוקדש
לדונה
גרציה ,התנ"ך הרא
שון שהודפס בלדינו
יום טוב עטיאש ואברהם אושקי [ה'שי"ג ]1.3.1553 -
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בול לציון 0
 50שנה לגירוש יהודי
מתוך מעטפת יום הופעת הב ספרד,1492-1992 ,
ול.4.1992 ,
 ,26השירות הבולאי

ההתיישבות בקושטא

"באחד הימים נכנסה לקושטא גברת פורטוגלית ,שקראה את עצמה בשם דונה ביאטריצ'י מנדס והייתה
עשירה מאוד ,בלוויית  40פרשים וארבע מרכבות מהודרות ובהן גבירות ספרדיות ומשרתות" ,כתב הסופר
הספרדי אנדריס לאגונה בספר זיכרונותיו" .הכבודה אשר אתה לא הייתה פחותה מזו של דוכס ספרדי,
אולם עושרה הצדיק את ההדר .על בואה הודיעו רשמית לחצר המלכות ."...אלף לילה ולילה בקושטא .בשנת
ה'שי"ג  1553 -הגיעה דונה ביאטריצ'י די לונה ,כעת גרציה-נשיא ,לתחנתה האחרונה ,קושטא .בת  ,44מנצחת,
שבעת הרפתקאות .איסטנבול ,היא קונסטנטינופול בשמה הראשון ובלשון יהודי התקופה קושטנטינופול או
קושטא בקיצור ,הייתה אבן שואבת ליהודים רבים מסוף המאה ה.15-
מארמונה המפואר בגאלאטה שעל חוף הבוספורוס ,השפיעה דונה גרציה על חיי היהודים שבאימפריה
העות'מנית ומחוצה לה במשך תריסר שנים .המוסד המרכזי שהקימה היה "הישיבה" ,שנוסדה בפרבר
המאוכלס גאלאטה .בהמשך ייסדה ליד הישיבה בית כנסת חדש" ,בית הכנסת של הסניורה" .אנשיה אף
פדו שבויים יהודיים מספינות סוחר טורקיות ,שבאו ממקומות שונים לאיסטנבול .ביד רחבה תמכה בבתי
חולים ,בבתי כנסת ,בבתי ספר ובתלמידי חכמים ברחבי האימפריה העות'מנית .אחד המפעלים הגדולים
והידועים ביותר של דונה גרציה היה הדפסת אלפי כתבי יד יהודיים והוצאתם לאור .יצירות הגות וספרות
רבות התאפשרו בסיועה של דונה גרציה ,והודות לתרומותיה הכספיות האדירות להקמת בתי דפוס.

?

•

"

ההתיישבות בקושטא:
ָט ֲע ָמה ִּכי טוֹ ב ַס ְח ָר ּה
לֹא יִ כְ ֶּבה בַ ַּליְ לָ ה נֵ ָר ּה

הקדשה:
		
מי חזה בחידוש צדקנותה של מרים המקריבה חייה
למען אחיה? בתבונת דבורה השולטת על עמה?
כוחה המפואר של אלמנה יהודית הצנועה
ורחבת המחשבה הגואל את הנצורים?
היא האישה המסייעת לבניך הנצרכים בתחילת
מסעם ,שעניותם מונעת מהם להציל את עצמם
האלפ ִים
ּ
מן המוקד ולצאת לדרך כה ארוכה ...היא המגינה עליהם בסערת
הקשה בגרמניה ובארצות אחרות ,ובהגיע מים עד נפש היא מושיטה להם
ברצון את ידה ...היא הייתה צור ישועה ...מנוחה ליגע ,מעיין מים טהורים
המרווה את הצימאון ,עץ פרי מצל ...והיא נשארה כל הימים מעוז בטוח
מרדיפות העם הפורטוגזי ...ועוזרת להם מכספה .בקיצור ,בכנפיו החזקות
של נשר זה ניצלו מרבית בניך בבריחתם מאכזריות הפורטוגזים ,כפי
שעשה כך האלוהים בימי יציאת מצרים.
(מתוך ההקדשה לספר 'נחמות מצוקות ישראל' ,שמואל אושקי 1552 ,בקירוב)

•
•

במה דומה דונה גרציה למרים ולדבורה?
חשבו על דמות נשית מודרנית שדומה לה.
דונה גרציה מדומה גם לצור ,למעיין ,לעץ ולנשר.
אילו תכונות מאפיינות כל דימוי?
מהו הרגש העיקרי שעולה הכתוב?

במה שונות היוזמות של דונה גרציה לטובת הקהילה בקושטא ,מן היוזמות שלה עד כה?

ַר ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַה ָּנשִׂ יא אוֹ ֵמר ,יָ ֶפה ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה ִעם דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ׁ ֶש ְ ּיגִ ַיעת ׁ ְשנֵ ֶיהם ְמ ׁ ַש ַּכ ַחת ָעוֹ ן .וְ כָ ל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ְמלָ אכָ ה ,סוֹ ָפ ּה ְּב ֵטלָ ה וְ גוֹ ֶר ֶרת ָעוֹ ן.
וְ כָ ל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצבּ וּר ,יִ ְהי ּו ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ְ ּזכוּת ֲאבוֹ ָתם ְמ ַס ְ ּי ָע ַתן
וְ צִ ְד ָק ָתם עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד....
הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמר ,לֹא ָעלֶ ָיך ַה ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מוֹ ר ,וְ לֹא ַא ָּתה בֶ ן חוֹ ִרין לִ ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ָּנה.
• בחרו משפט אחד מן המשניות שלפניכם ,שיכול לשמש כותרת לתקופת החיים
של דונה גרציה בקושטא.
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מפה עתיקה של העיר קושטא באימפריה העותומאנית
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ה גר

ציה1553 ,

חרם אנקונה1556 ,

 ,עיצוב
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טו ר

י ני

"

כמנהיגה ,לא זו בלבד
		
אנקונה הייתה עיר נמל באיטליה .יהודים ישבו בה החל מן המאה ה .13-בשנת
שהיא הצילה מספר רב של אנוסים מכל
ה'רצ"ב  1532 -היא הוכפפה לשלטון הכנסייה .כדי לפתח אותה ולממש את
אירופה הנוצרית באמצעות ארגון נתיבי
מעמדה המסחרי ,החליט האפיפיור פאולוס השלישי להפוך אותה לעיר
בריחה בעבורם ,אלא אף ניסתה להטיל
חופשית ,והעניק זכויות מיוחדות לסוחרים ,ביניהם סוחרים יהודיים ואנוסים
חרם על נמל אנקונה ( )Anconaכעונש על
שהגיעו לעיר ופיתחו אותה מאוד .גם האפיפיור הבא אחריו ,יוליוס השלישי,
העלאתם למוקד של אחֶיה האנוסים .היא
המשיך במדיניות זו .בשנת  1555נפטר האפיפיור יוליוס השלישי ,והאפיפיור
שמה לה למטרה לייסד ארגונים לסוחרים
הבא אחריו ,פאולוס הרביעי ,שהיה קנאי דתי ,ביטל את כל הזכויות שניתנו
ולספנים יהודיים ,וכן לרבנים .היא תמכה
ליהודים ,ובאוגוסט של אותה השנה ציווה לכלוא את כל ה"נוצרים החדשים"
בישיבות ,בהוצאות ספרים ,בבתי כנסת,
מתוך :מ
פה
של
ה
עיר
ליס
בון
ו
נמ
(כלומר ,יהודים שנאלצו להתנצר) באשמת כפירה .תוצאה ראשונית של
לה ,הוצאת בראון הוגברג,
במלומדים ובבתי חולים ,והחלה לתכנן יישוב
 ,1572בית הספרים הלא
ומי האוניברסיה העברית
צעד זה הייתה פגיעה קשה במסחר באנקונה.
עצמאי בעיר טבריה (אך היא נפטרה בה'שכ"ט
הידיעות על מעצרם של "הנוצרים החדשים" הגיעו אל דונה גרציה.
  1569בטרם הספיקה לעבור לשם) .נוסף על נדיבות הלב שלה ,היא הייתההיא החליטה לפעול למענם והזעיקה את הסולטן לעזרתם .הסולטן שלח אגרות לאפיפיור ,שישחרר אותם ,וכן החרים את רכושם
בעלת חזון מבריק ,ניהלה מעצמה עסקית ,הצילה את מרבית רכושה יחד
של סוחרי אנקונה ברחבי האימפריה העות'מנית .מאמציו נכשלו ,ועשרים וחמישה היהודים האנוסים הועלו על המוקד.
עם אנוסי הרדיפות ,ורקחה אסטרטגיה מלוטשת וחסרת תקדים של חרם
חלק מיהודי אנקונה עברו לעיר הנמל פיזארו ,וכאן התחילה המחלוקת:
כלכלי .שילוב כישרונותיה האישיים בצירוף מעמדה הכלכלי והמשפחתי
יהודי פיזארו ביקשו להחרים את נמל אנקונה .דונה גרציה נרתמה למאבק ולחצה להטיל חרם על נמל אנקונה .רוב הרבנים צידדו
א ִפשרו לה למלא תפקיד שלא היה לו אח ורע בעולם הגברים היהודי של
בעמדתה של דונה גרציה ,למשל ,ר' יוסף אבן לב ,שהיה ראש הישיבה שלה בקושטא ,ר' יוסף קארו וחותנו המבי"ט ר' משה מטראני,
המאה ה.16-
ושמואל די מדינה.
פרופ' רינה לוין-מלמד
המתנגדים לחרם היו סוחריה היהודיים של האימפריה העות'מנית ,מנימוקים כלכליים ,וכן אישים ורבנים ממוצא איטלקי ויווני ,כמו
http://www.schechter.ac.il/bima.asp?ID=52
ר' יהושוע צונצין ,שהיה בן למשפחת המדפיסים מן העיר שונצינו .וכן ,יהודי אנקונה הוותיקים ,ששמרו על יהדותם וחששו כי החרם
ישפיע על היחסים עם הסוחרים המקומיים ,והם עלולים להתנקם בהם.
בסופו של דבר ,סוחרים יהודיים מעטים המשיכו בסחר עם אנקונה ,ובכך הביאו להתמוססותו של החרם.
נאמנות לרעיון בלי שום פשרה ,נאמנות לחבר בכל התנאים.
אחריות בעבור התפקיד שכל אחד קיבל על עצמו ,למרות המכשולים
• מיהם הצדדים בוויכוח ,ומה עמדתם? מה ניתן ללמוד על היחסים בתוך הקהילה מוויכוח זה?
והקשיים הגדולים.
• מדוע בוחרת דונה גרציה בחרם המסחר? את מי היא מנסה להעניש ,ומדוע?
מניה שוחט
• נסו לשער מדוע לא התגייסה כל הקהילה לעמוד לצדה? האם אירוע זה יכול להיחשב ככישלון?
• האם דונה גרציה באירוע אנקונה עומדת בדרישה שמציבה
• חפשו באמצעי התקשורת למיניהם התייחסויות לחרם צרכנים .נסו להסביר באילו קהילות חרם כזה מצליח,
מניה שוחט?
ומתי נכשל? נסו לשער מדוע.

"

?

"

?

"
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"שלושה אוהבים יש לו לאדם:
בניו ,ממונו ,ומעשיו הטובים"...

רציה ,1553 ,עיצ

ניסיון ההתיישבות בטבריה
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• מה ניתן ללמוד על מעמדה של דונה גרציה בקהילה היהודית ,על רקע היוזמה להקים את טבריה?
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דליות ומטבעות

?

• דונה גרציה פועלת ממניעים דתיים ,וממניעים עסקיים ומציאותיים .האם הרעיון של עצמאות יהודית
בטבריה הוא רוחני-דתי או פרקטי ועסקי? נמקו עמדתכם.

ת למ
י
ת
של
ממ

נסיון ההתישבות בטבריה

בטבריה ניתן לראות את הארמון שהחלו לבנות לכבודה .כשהיא הייתה
אמורה לבוא להתגורר בעיר שעל שפת הכנרת ,היא חלתה  -לא ידוע בדיוק במה -
ומתה .כמו משה רבנו ,שלאחר  40שנה במדבר מצא את מותו בהר נבו על סף הארץ
בשנת ה'ש"כ  -יוני  1560הוגשה בקשה למושל הכללי של דמשק" :יש אזור הידוע בשם טבריה ...בו מצויים המובטחת ,ומקום קבורתו לא נודע ,כך גם הדונה ,שעשתה כמעט הכול כדי להביא
להתיישבות בארץ ישראל ,אבל לא רק שלא הספיקה לבקר בה ,אלא נפטרה
מבנים תת-קרקעיים של הכופרים (כנראה ,הצלבנים) ובתוך המבצר בתים... .בקרבת בתיו נמצא
חו
א
ר
י
ה
ד
ש
צ
ל
ה
על סף ההגעה אליה ומקום קבורתה לא נודע.
אגם גדול ובקרבתו כמה מעיינות חמים ,שם נובעים מים בעלי סגולה ,ובית מרחץ חרב.
ה
מדלי
הש
ה
ו
במקום זה יש דקלים לאין מספר ומקומות נאותים ליצור משי ולנטיעת קני סוכר.
טב
מקור ראשון 14.9.2010
עה
שנה שנה באים אלף ,אלפיים ,או שלושת אלפים מוסלמים ,יהודים ונוצרים לרחוץ
http://www.jtimes.co.il/14653.html
במרחץ .אם מספר כזה של אנשים מתאספים לבית מרחץ חרב ,כמה הכנסות
תתקבלנה לכשישוקם ...בעלי הבקשה הודיעו אנו מתחייבים לשלם סכום.
נסו למצוא עוד קווי דמיון בין דונה גרציה
"מגישת הבקשה הייתה דונה גרציה ,שכן מצויה תעודה נוספת משנת ה'שכ"ו
לבין מנהיגים מוכרים אחרים ,דוגמת משה או
  ,1566שבה כתוב" :יהודייה בשם גראציה התחייבה לשלם כל שנה סכוםהרצל .במה הייחוד שלה?
קבוע של אלף זהובים כדמי חכירה לטבריה יחד עם כמה כפרים התלויים בה.
הפקודה מצווה להקים חומה ולהעביר מים לטבריה בהקדם ".כאשר הושגו
על החזון שראה בנימין זאב הרצל בעיני רוחו ,בעת
הרישיונות נכנס דון יוסף (חתנה של דונה גרציה ,ויד ימינה) לתמונה ,והוא פנה
ביקורו בטבריה ב ,1898-הוא כתב:
אל יהודים במקומות שונים .ידוע שהפנייה מצאה אוזן קשבת אצל יהודי קורי
ספינות טיולים עמוסות בעשירי העולם משייטות
באיטליה ,והם מספרים "כי הוא מבקש אנשים יהודים בעלי מלאכות כדי ליישב
להן לחופי טבריה ,שם נבנו וילות רבות הנוצצות ומבריקות.
ולתקן את הארץ ביישובה" וכן" ,הוא סידר בכמה מקומות בונציאה ובאנקונה אוניות
בשיא העונה המזכירה את הפעילות בקאן ובניס שבריביירה
וסיועים להעביר יהודים לטבריה".
הצרפתית ,אפשר לראות ברחובות טבריה מכוניות מפוארות וגברים
דונה גרציה החליטה להקים בטבריה מקלט ליהודים בארץ ישראל .טבריה הייתה העיר שעליה נאמר כי "ממנה
וגברות הלבושים בשיא האופנה .תיירים מכל העולם מגיעים לטבריה,
עתידין (ישראל) להיגאל וכי היא תהיה המרכז הרוחני לכל קהילות ישראל בתפוצות" " .חכמי העיר טבריה כתבו
שהפכה עיר מפלט ומקלט לעשירי אירופה ואמריקה... .בתי המלון בטבריה
וחתמו את התלמוד של ארץ ישראל ,הוא "התלמוד הירושלמי" ,ובה נקבע הניקוד של השפה העברית" ,הניקוד
הם המפוארים ביותר .מלונאים שווייצריים זריזים גילו את הפוטנציאל
הטברני!"
ובונים את בתי המלון של טבריה .הם גילו את יתרונותיה של עיר הכינרת:
לדאבון לב כל האומה היהודית ,נפטרה דונה גרציה בשנת ה'שכ"ט  ,1569 -בעת ששליחיה השלימו בניית 1500
הנוף ,האקלים והזוהר הטברייני הופכים לשם דבר .זרם התיירות נוהר
מ' של החומה הדרומית של טבריה בלבד ,ועשו הכנות במצוותה להקים את "הבית של דונה גרציה" בטבריה.
לטבריה ולחופי הכינרת .נערים ונערות בלבן משחקים טניס ,ועל מרפסות
בתי המלון בטבריה אפשר להבחין בתזמורות מהונגריה ,רומניה ואיטליה,
על תלבושותיהם הלאומיות .טבריה שוקקת חיים .היא גן העדן.

?

במה שונה התפיסה של הרצל את עתיד טבריה מזו של
דונה גרציה? מה רוצה כל אחד להוסיף ולקבל מן העיר?
האם הרצל ודונה גרציה מציגים חלום ,חזון או תוכנית?

תחנה אחרונה:
מ טב

ונ

הג

רבות בנות עשו חיל וחנה עלתה על כולנה.

רציה ,1553 ,עיצ

לְ בו ׁ ָּש ּה

עד

(הספד מפי ר' משה מטראני מצפת)

וב פ

"היא לבב עמה ,האיבר החשוב והאציל שבגוף,
החש בכאב שאר האיברים ...ושמה יינון לעולם"

ס
טו ר

(הספד מפי ר' שמואל אושקי)

י ני

כל הנפש לבית יעקב הבאה להסתופף תחת כנפי השכינה -
היא ילדתם והניקתם משוד דדי תנחומיה ...מפרי ידיה וצדקותיה
נטעה כרם ...ויצא לה שם כשם הגדולים הקדושים אשר בארץ:

אילו תכונות של דונה גרציה
מובלטות בהספדים אלה?

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1185952

ׁ ָשבְ ָתה ַמ ְד ֵהבָ ָהְ ,מקֹונֵ ן ְּב ָמ ָרה ,בְ רו ַּח נִ שְׂ ָּב ָרה
ׁ ָשבְ ָתה ַמ ְד ֵהבָ ה ְסגֻ ַּלת ַעם ֵאל -
ְּבכָ ל ְתפוּצוֹ ת גָ לוּת ֲא ִר ֵיאל
יש ָר ֵאל ,לַ ׁ ְש ֵא ִרית ַהנִ ְש ָא ָרה...
עיִ ר וָ ֵאם ְּב ְ
שָׂ ִריד ְדבֵ י נְ ׁ ִש ָיאה ַא ֶ ּילֶ ת
ַה ׁ ּ ַש ַחר בַ ׁ ּ ְש ָע ִרים ְמ ֻה ֶּללֶ ת,
ְּב ָעֹשְׂ ָר ּה ַע ִּמים רוֹ כֶ לֶ ת ,צוֹ ר ַה ַּמ ֲע ִט ָירה...
ְמ ֻע ּ ֶט ֶרת ִמ ָּכלּ ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ו ִּמ ָּכל ַה ִמדוֹ ת ַה ְמ ֻעלּ וֹ ת...

"ודבורה אשה נביאה"

[הקשו ]:מה טיבה של דבורה שנתנבאת על ישראל
ושפטה אותם ,והלא פנחס בן אלעזר עומד.
[השיבו ]:מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ בין
גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד בין שפחה
הכל לפי מעשיו של אדם רוח הקדש שורה עליו.

?

(הספד מפי סעדיה לנגו ,סלוניקי)1569 ,

?

חפשו באמצעות האינטרנט ,או במדריכי טיולים ואתרים ,רחובות ומוסדות
על שם דונה גרציה .האם היא זוכה להכרה והוקרה?
חשבו על דרכים ראויות לזכור ולהזכיר את האישה ואת פועלה (חשבו
על אתר/פעילות/יצירת אומנות/מוסד) .נסחו הצעה רשמית שבה אתם
מפרטים את אופן האזכור ,ואת הנימוקים שלכם.

(אליהו רבה [איש שלום] פרשה י')

• מדוע נבואתה של דבורה מעוררת שאלה?
• איזה ערך חשוב מבטאת התשובה?
• במה מימשה דונה גרציה את הנאמר כאן?

• חלקו הראשון של ההספד מבוסס על הפיוט 'אשת חיל'
(משלי ל"א).
עיינו בפרק ומצאו את ההבדל העיקרי בין התיאורים.
מדוע נבחר דווקא הפרק הזה?

תחריט צבעוני ,טבריה מצפון לדרום ברקע המצודה העותמאנית על רקע העיר,
הצייר :א .נידרבייל ,1883 ,מתוך הספר :פלסתינה ג .אוורסט ה .גוטא

(שופטים ד' ,ד')

"

יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם
עצמם אבדו ואינם .יש אנשים שזיו זכרם מאיר
כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו.
אורות אלה  -המבהיקים בחשכת הלילה  -הם
הם שמראים לאדם את הדרך.

?

"

?

?

"

בזמנה ,היהודים העריצו את גרסיה ,ראו בה מלכת היהודים וכינו אותה
'לה סניורה' ,וזאת בזכות מנהיגותה ונכונותה להגן על יהודים ונדבנותה למוסדות
חינוך ודת יהודיים .מדוע היא נשכחה מלב? הרי הצילה יהודים לא פחות מהנרייטה
סאלד; הגתה לנו מדינה  400שנה לפני הרצל; הקדימה את הברון ברכישת אדמות
בארץ ישראל ,וטיפחה את חיי הרוח לא פחות מאחד העם .איך לא נעזרו בדמותה
הציונים המודרניים ל'ביסוס' המהלך הציוני? ייתכן שלא ידעו על קיומה ,אבל
מעבר לכך(...ייתכן) שהציונים המודרניים לא רצו להודות שהם לא היו הראשונים,
ושהייתה אישה אחת ספרדייה שהקדימה אותם?
יצחק גורן גורמזאנו.

"

עוֹ ז וְ ָה ָדר
ש ַחק לְ יוֹ ם ַא ֲחרוֹ ן
וַ ִּת ְׂ

מדוע נשמטה תרומתה של דונה גרסיה מדפי ההיסטוריה היהודית?

?

(חנה סנש)

האם אמירה זו נכונה גם לגבי דונה גרציה?

נוצרים חדשים  -אלה היהודים
שנאנסו להצטרף לנצרות ומעמדם
אינו שווה לנוצרים הישנים
מרנוס (חזיר)  -כינוי נוסף המדמה את
האנוסים היהודים לשוק של חזיר
סצנת חגיגת העלאתם על המוקד
חיים של נוצרים חדשים,
צייר :ארתור שיץ
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מאת נאווה מקמל עתיר ,סופרת ומחזאית
תשרי ,תשע"א

מאת איזי מן ,משורר ושדר רדיו
תשרי ,תשע"א

נסיון ההתישבות בטבריה

הֹולְך ָאחֹור
ְׁשעֹון ַהּזְ ָמן ֵ
ְמחֹוגֹו ַע ְכ ָשיו מֹורֶה:
יסּבֹון
ַארמֹון ָּב ִעיר ִל ְ
ַעל ְ
ׁש-ע ְׂשרֶה
ַּב ֵּמָאה ַה ֵּׁש ֶ

ַאדמֹות ְט ֶב ְריָה ִעיר ק ֶֹדׁש
ֶאת ְ
ּׂשּול ָטאן קֹונָה
ִהיא ִמן ַה ְ
ְל ַק ֵּבץ ָּבּה ֶאת ָה ָעם
ְל ָה ִקים ָּבּה ְמ ִדינָה

ִה ְת ָקרֵבַ ,ה ְק ֵׁשב ְּב ֶׁש ֶקט
ָדם
ַה ִּסּפּור עֹוד ֹלא נ ַ
ַציָה
ִסּפּורָּה ֶׁשל ּדֹונָה ְּגר ְ
ָדם.
ָדה ָּב ָׂשר ו ָ
ַאּג ָ

ָּכאן ְּב ִעיר ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
דֹוׁשה
ֲד ָמה ְק ָ
ַעל ַׁש ַעל א ָ
ָׂשיא
ְּכ ָבר רֹוָאה ַחּנָה נ ִ
ֲד ָׁשה
ֶארֶץ ח ָ

ְמר ְַּג ִלים ְּב ָכל ָה ִעיר
ַמ ְל ִׁשינִ ים ָּב ְרחֹובֹות
יציָה
ַמ ְס ִּג ִירים ָל ִאינְ ְקוִ יזִ ְ
ׁשֹומרֵי ִמ ְצוֹות
ְהּודים ְ
י ִ

ֶא ֶלף ָח ֵמש ֵמאֹות ִׁש ִּׁשים וְ ֵת ַׁשע
ְׁשעֹון ַהּזְ ָמן ַע ְכ ָׁשיו מֹורֶה
יבה
ַציָה וְ ֵה ִׁש ָ
ֵמ ָתה ְּגר ְ
נִ ְׁש ָמ ָתּה ֶאל ַהּבֹורֵא

יח
ַציָה ָּבא ָׁש ִל ַ
ֶאל ּדֹונָה ְּגר ְ
ַה ְׁש ָּפ ָעה ָלּה ּונְ ָכ ִסים
יח
יֹוד ַע הּוא ִּכי ֹלא ָּתנִ ַ
ֵ
ֲנּוסים
ַעד ִּת ְפ ֶּדה ָהא ִ

ֲֹלפנָה
ָׁשנִ ים רַּבֹות ְמאֹד ַּתח ְ
ֻּכה
וְ ַה ֶּדרְֶך ֲאר ָ
ְהּודים
ַאְך ׁשֹוב יָשּובּו י ִ
יקה
מֹול ֶדת ַע ִּת ָ
ֶאל ֶ

ַציָה
ָׂשיא ִהיא ּדֹונָה ְּגר ְ
ַחּנָה נ ִ
ֲׁשירָה ִּבנְ ׁשֹות ֵּת ֵבל
ָהע ִ
יה
ּיֹות ָ
ַמים אֳנִ ֶ
ַעל ְּפנֵי י ִּ
מֹובילֹות ְסחֹורֹות ִּפ ְל ֵּפל
ִ

ִה ְת ָקרֵבַ ,ה ְק ֵׁשב ְּב ֶׁש ֶקט
ָדם
ַה ִּספּור עֹוד ֹלא נ ַ
ַציָה
ִסּפּורָּה ֶׁשל ּדֹונָה ְּגר ְ
ָדם.
ַא ָּג ָדה ָּב ָׂשר ו ָ

יה
נֹות ָ
ַאר ְמ ֶ
ַאְך ַמה ָלּה ָּכל ְ
יה וְ הֹונָּה
ּונְ ָכ ֶס ָ
נֹודד ,נִ ְר ָּדף
ִאם ַע ָּמּה ֵ
ּומ ִדינָה.
ְּב ֵאין לֹו ֶארֶץ ְ

ֶדת ֶערֶב
ּול ִע ִּתים ִעם ר ֶ
ְ
ֲפ ִלים
ְּב ֵמי ִּכ ֶנרֶת א ֵ
ַציָה
ּיּוכּה ֶׁשל ּדֹונָה ְּגר ְ
ִח ָ
ַּלים
עֹולה ִמן ַהּג ִ
ָאז ֶ

ִה ְת ָקרֵבַ ,ה ְק ֵׁשב ְּב ֶׁש ֶקט
ָדם
ַה ִּסּפּור עֹוד ֹלא נ ַ
ַציָה
ִסּפּורָּה ֶׁשל ּדֹונָה ְּגר ְ
ָדם.
ָדה ָּב ָׂשר ו ָ
ַאּג ָ

ַציָה
ִסּפּורָּה ֶׁשל ּדֹונָה ְּגר ְ
ָדם
הּוא ִסּפּור ֶׁשֹּלא נ ַ
ֶצת ֶּדרְֶך
רּוכה ּפֹור ֶ
ֲהיִי ְּב ָ
ָדם.
ַא ָּג ָדה ָּב ָׂשר ו ָ
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ֶלת
ַּב ַחּלֹון ַעל ִקיר ַּבּז ֶ
יעה
ֶׁשּנ ְִפ ָּתח ֶאל ַה ְּׁש ִק ָ
ְמ ַס ְּפ ִרים ֵאיְך מּול ַה ְּת ֵכ ֶלת
ִׁש ֶק ֶפת ַּב ַּמ ְרָאה
ִהיא נ ְ
ַאּדרֶת
ָהבֶ ,
ֶמ ַד ְליֹון ז ָ
ֲד ִּסים
ּופ ְל ֵּפל ַוה ַ
ִ
ַּלי ַּכ ֶּנרֶת
ֲׁשים ּג ֵ
לֹוח ִ
ָׂשיא...
ַציָהּ ,דֹון נ ִ
ּדֹונָה ְּגר ְ
ַּלי ַה ַּמיִם
ֲׁשים ּג ֵ
לֹוח ִ
עֹוד ְמ ַעט יָבֹוא ַה ִּצי
וְכֹוכב ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם
ָ
ָׂשיא...
ַציָה נ ִ
ַי ֲעטֹף ְּגר ְ
ִהיא ִּת ְל ַּבׁש ְמ ִעיל ֶׁשל ְּת ֵכ ֶלת
ְו ַת ְחׂשֹף ָמגֵן ָּדוִד
ִמן ַהּיָם ִּת ְפ ַּתח ּפֹה ֶּד ֶלת -
ֶאל ָהאֹור ֶׁשל ֶה ָע ִתיד.

ּובבֹוא ַהּיֹוםַ ,ה ַּׁש ַחר
ְ
ׁשּוב יּוַאר ְּב ַל ִּפ ִידים
ִּכי ַה ֶּד ֶלת ָּכאן נ ְִפ ַּת ַחת
ְהּודים
ִל ְמ ִדינַת ַהּי ִ
ֲטרֶת
וְנֹוׁשיט ֵזרֵי-ע ֶ
ִ
ֲנּוסים
ַה ְּׁשבּויִיםָ ,הא ִ
ַּלי ַּכ ֶּנרֶת
י ְַל ְּטפּו ּג ֵ
ָׂשיא...
ֶאת ר ְַג ֵלי ָמרַת נ ִ
ַעל ַה ֶּמזַחַ ...על ַה ַּמיִם...
נ ְַכ ְּב ֵדְך ְּביֹום ֶׁשל ַחג
ַהּיֹונִים ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם
ֶיהֱמּו ֵמ ַעל ָּכל ּגַג
ֻּלנּו ָּכאן ֶׁש ָּבאנּו
ְוכ ָ
נִּסים
ּוב ִ
ְּבאֹותֹות ְ
נ ְָברְֵך ֶׁש ֶה ֱחיָנּו
ֹאמר ָלּהִ :ה ָּכנ ְִסי...
ְונ ַ

ֶציָה
יסּבֹון ְל ֵבין ֶונ ְ
ֵּבין ִל ְ
ָאל
ּובין ָׁשם ְלי ְִׂשר ֵ
ֵ
ַה ָּמ ָחר יָבֹואָ ,ינֵץ-יָּה
ָליל ו ְַעל ַּכ ְר ֶמל
ַעל ּג ִ
יע
ּוכ ֶׁש ַּת ִּג ַ
ִהיא ַּת ְפ ִליג ְ -
י ְִד ְלקּו ַה ָּפנ ִָסים
יע
ַּב ַּמ ָּסע ַהּזֶה נ ִָר ַ
ָׂשיא...
ַל ְּג ִבירָהָ ,חנָה נ ִ

ּוב ְט ֶב ְריָה ְל ֵעת ֶערֶב
ִ
ְּכ ֶׁש ַהּיָם ְּכמֹו ַמ ְרָאה
ַאּדרֶת
אֹותּה ֶ
ׁשּוב ִנ ְר ֵאית ָ
יעה
ַּבּנ ְִצנּוץ ֶׁשל ַה ְּׁש ִק ָ
ּתּוע
ְנִד ֶמה ,זֶה ַּת ְע ַ
ו ְ
ְמ ִּסים
ָּב ֵא ִדים ַהּנ ַ
ָדּוע,
ַאְך ִהיא ָּכאןְ ,וזֶה י ַ
ָׂשיא
ַציָה ,דֹונ ִ
ּדֹונָה ְּגר ְ

?

שאלות לסיכום:
• עתה ,לאחר שעקבתם אחרי דונה גרציה
במסעה ,אילו החלטות שהיא קיבלה היו
המכריעות ביותר?
איזו תכונה שלה עולה מהכרעותיה?
באיזו נקודה הייתם מחליטים אחרת?
• חזון מורכב מערכים ,ממטרות ומיעדים .לאחר
שלמדתם על דמותה של דונה גרציה ,כתבו:
מה היה החזון של דונה גרציה?
האם היא מימשה אותו?
• בגיליון זה מוזכרות נשים חשובות מתקופות
שונות בהיסטוריה היהודית :מרים ,דבורה
הנביאה וכן מניה שוחט וחנה סנש.
עיינו בדבריהן ,והסבירו מה מייחד נשים אלה.
במה הן דומות זו לזו?
• לאורך הגיליון מובאות ציטטות מתוך "אשת
חיל" (משלי ,פרק ל"א) .עיינו בפרק כולו.
האם ,לדעתכם ,תיאור "אשת החיל" בפרק
תואם את תפיסתכם באשר למושג זה?
האם דונה גרציה היא אשת חיל בעיניכם?
ועל פי הפרק? מה דעתכם על הגדרה זו עבורה?

?

• לפניכם שתי בלדות המתארות את דונה גרציה,
השוו בינהם
• עם איזו בלדה אתם מזדהים יותר?
מדדי השוואה:
אירועים מרכזיים ,תכונות ,סדר תיאור האירועים ,נקודת
המבט של הדובר ,הפזמון החוזר ,תיאורי התקופה,
מסקנות לימינו.

מקורות:
תודה מיוחדת לד"ר צבי סחייק ,אוצר בית דונה גרציה בטבריה ,על
המקורות ועל הייעוץ.
אבישר עודד ,ספר טבריה ,ירושלים.1973 ,
אחיטוב יונתן ,דונה גראציה נשיא וחידוש היישוב בטבריה.
בן ששון חיים-הלל ,פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים.
לביא עליזה ,תפילת נשים ,פסיפס נשי של תפילות וסיפורים ,הוצאת
ידיעות אחרונות ,ספרי חמד.
מקור ראשון ,דיוקן עם ,דונה גראציה נשיא ,י"ח בתמוז תשס"ט10.7.09 ,
סחייק צבי ,בעקבות דונה גרציה,
http://www.donagracia.com/donagracia/
DonaHouse/beekvotdona.html

