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øâðéìä ìàëéî
2

 

,  חכמי ישראלשמציעי�  הטיפול בהמאמר זה עוסק בבעיית העוני ובדרכי
כי יהיה ב� "ווי המקראי יבבסיס המאמר עומד הצ. פה�בספרות התורה שבעל

�ח וכי פת, יו�  את יד� מאחי� האבולא תאמ  את לבב� ולא ולא תקפ] ... [אביו
 .)ח�ז, דברי� טו" (תפתח את יד� לו

 �זיהוי העניי� והגדרת זכאות� על פי קריטריוני� מוסכמי� נדרשו מפאת ריבוי
, מיעוט המקורות העומדי� לרשות הממוני� על הקופה הציבוריתמפאת  ומזה

  .מזה, הממומנת מגבייה מבעלי היכולת

חתיו ייחשב עני ויהיה זכאי שכל מי שנמצא מת, כמי ישראל קבעו קו עוניח
כפי שנית� ללמוד מספרות התורה שבעל פה , קו זה השתכלל ע� הזמ�. לתמיכה

חכמי ישראל קבעו ג� את רשימת המצרכי� . שנכתבה בנושא במהל� ההיסטוריה
בהתחשב בעומק , הממוני� על הקופה הציבוריתיספקו לנצרכי� ש, והשירותי�

בי� , מתו� הגדרת העוני צמחה. קופהעוניי� ובאמצעי� העומדי� לרשות ה
 ,שיכול לעבוד ולהתפרנס אינו זכאי לצדקה מהקופהאד� ג� הקביעה ש, השאר

 . שבפועל הוא במצב של מחסורא$

המאמר ד� ג� בשאלת הטיפול בעוני זמני לעומת עוני מתמש� ובהעדפת העסקת 
 .  צדקהמת�פני  ידי המעביד עלבהעניי� בשכר המסובסד 

 

_____________ 

 ביטאו  המורי� למקצועות הקודש בהוצאת הנהלת החינו� הדתי ומכללת ,˘ÔÈ˙ÚÓהמאמר פורס� לראשונה ב  1
 .175גיליו  , אורות ישראל

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו , המחלקה למורשת ישראל  2
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àåáî  

. ת העוני היא אחת הבעיות הסוציאליות הקשות שהחברה האנושית מתמודדת עמ�בעיי

בעלי אמצעי� כלכליי� וחסרי ,  יש בה עניי� ועשירי�;החברה האנושית אינה הומוגנית

:  תופעה קבועה שיש להתמודד עמהאהמקרא מעיד על כ� שתופעת העוני הי. אמצעי�

 ,ח תפתח את יד� לאחי�ופת, רוו� לאמומצכי וכ� אנ על, יחדל אביו� מקרב האר� כי לא"
  .)יא, דברי� טו" (� בארצ�ינו� ולאביילעני

לדעת� של חכמי . העזרה לנתו� במצוקה כלכלית היא משימה מוסרית אנושית בסיסית

המצוות החברתיות שמטרת� להקי� חברה שעקרונות של מ חלק מהחובות ו היאישראל

מעשה של חסד כולא , חוקיסיס משפטי  צדק על ב,צדק ויושר משמשי� נר לרגליה

המושג צדקה , שבספרות התורה שבעל פה, כא� המקו� להעיר. ורחמי� כלפי החלש

שפירושו , charity בניגוד למושג, פי חוק העושה צדק חברתי פירושו נתינה לעני על
 ממקורות מקראיי� נית� 3. מושג הקשור לרגש ולא לחוק ולחובה,מעשה חסד ורחמנות

 :באביו�, על חובתו של בעל היכולת הכלכלית לתמו� בעניללמוד 

לא , נת� ל� אלוקי�' אשר ה, בארצ�, יהיה ב� אביו� מאחד אחי� באחד שערי� כי

יד� לו  תפתח את חוכי פת. יד� מאחי� האביו� � אתותאמ� את לבב� ולא תקפ

 .)ח$ז, דברי� טו(רו אשר יחסר לו ווהעבט תעביטנו די מחס

לא תאמ� "(מצוות לא תעשה , היגדי� שליליי�: ו יש שני סוגי היגדי�במקראות שלפנינ

ח וכי פת"(מצוות עשה ,  היגדי� חיוביי�;)"� את יד� מאחי� האביו�ואת לבב� ולא תקפ

אד� העובר על מצוות לא . )"רו אשר יחסר לוותפתח את יד� לו והעבט תעביטנו די מחס

במצוות . לל השכר המובטח למקיי� שאינו מקיי� מצוות עשה נשמאד�ו, תעשה נענש

ולכ� קבעו חכמי ישראל שנית� לחייב ,  לא תעשה ועשה,צדקה יש היגדי� משני הסוגי�

שהרי נית� לאסור , מבחינה משפטית את העשיר בעל היכולת לתת צדקה בהתא� ליכולתו

ולכ� , יה�ואולי ג� אפשר לכפות עליו לא לעבור עללעבור על איסורי לא תעשה על אד� 
   4.רק א� יית� צדקה בפועל לא יעבור על איסורי הלא תעשה שבהימנעות ממת� צדקה

ואינו מגדיר מיהו האביו� שיש לתת ,  הצדקה שיש לתת לאביו�גובההמקרא אינו קובע את 

אד� , הא� אביו� הוא אד� חסר כול ברמה האובייקטיבית:  מצבו הכלכליולו צדקה או מה

_____________ 

' י; 9�6' עמ, Â ËÙ˘ÓÌÈÓÚ·Â Ï‡¯˘Èˆ„˜‰ ·, וינפלד' מ;  ובהערות18�17' עמ, ÂÂˆÓ˙ ˆ„˜‰, הלינגר' מראו   3
 .‰ˆ„˜‰ ·È˙Â„ÒÂÓÂ ‰È˙Â„ÏÂ˙ Ï‡¯˘È‰, ברגמ 

והוציא (ואפיק מיניה , לרב נת  בר אמי) כפה(כי הא דרבא כפייה ", עב, מט,  כתובות,להרחבה ראו תלמוד בבלי  4
, ורה דעהשולח  ערו� חלק י; פרק ז, הלכות מתנות עניי�, �"משנה תורה לרמב; "ארבע מאה זוזי לצדקה) ממנו

 .א, סימ  רמח



 123 בעיית העוני והמדיניות לצמצומה בראי ספרות התורה שבעל פה 

ואולי אביו� הוא אד� שיש לו באופ� יחסי פחות ? יסו� פישאי� לו מזו� ושאר צרכי� לקי

, המקרא פונה אל היחיד בעל האמצעי�? חי בההוא שמאשר לאנשי� אחרי� בקהילה 

אול� . ישוב או באותה אר�י ותו באותיהמזוהה כאחיו החי א, ומחייבו לסייע לאביו�

, עוני שבסביבתובאופ� מעשי נראה שאי� ביכולתו של היחיד להתמודד ע� כל בעיות ה

ולכ� הועבר הטיפול בנושא למסגרת קהילתית שיש בכוחה ובסמכותה להתמודד ע� 

 .הבעיה בצורה טובה יותר

ההכרה שהמוסדות הציבוריי� אמורי� לטפל בבעיית העוני היא כיו� נחלת רוב המדינות 

, ואול� יישו� הבנה זו והוצאתה אל הפועל כרוכי� בקשיי� רבי�. והחברות המתוקנות

 אחרקושי . � העומדי� לחלוקה לעניי�ימפאת ריבוי הצרכי� ומיעוט האמצעי� הכלכלי

 הימצא� של רמאי� ומתחזי� ועוד קושי אחד הוא.  ואיתור�הוא זיהוי העניי� הנזקקי�

 . המבקשי� להתפרנס מהקופה הציבורית בלי שיהיו ראויי� לכ�

ד בה� יקבל תמיכה כלכלית שהעומ,  ואחרות יש צור� לקבוע קריטריוני�המסיבות אל

שכל מי שנמצא מתחתיו נחשב , "קו עוני"הקריטריוני� מסתכמי� ל. מהקופה הציבורית

במאמר זה נדו� בהגדרת קו . עני וכל מי שנמצא מעליו אינו נחשב עני ואינו זכאי לתמיכה

ננסה להראות את . ספרות ההלכה,  חכמי ישראלבידיעוני על פי ספרות שנכתבה ה

מהגדרת , במהל� ההיסטוריה של ספרות ההלכהזו ת וההתפתחות של הגדרה ההשתלשלו

. $20העוני שבמשנה ועד לניסוחה המעודכ� בספרות השאלות והתשובות של המאה ה

שבבסיסה , לדעתנו דבקו חכמי ישראל לאור� כל ההיסטוריה באותה ההגדרה של קו העוני

 , כגו� מזו�,ו מוצרי� בסיסיי�התובנה שכל מי שאי� ביכולתו לספק לעצמו ולבני בית

 שכחה ופאה ,לקטבהחל , ייחשב כעני הרשאי ליטול צדקה בצורותיה השונות, ביגוד ודיור
חשבו� קופת  כמו כ� יקבל בהתא� לצרכיו שירותי� שוני� על. וכלה בצדקה ממונית

 .כגו� שירותי חינו� לילדיו ושירותי בריאות וקבורה לו ולבני משפחתו, הקהילה

 קו העוני עברה תהליכי שינוי ושכלול בהתא� לשינויי� בנתוני� הכלכליי� הגדרת

בדעתנו . א� המוטיב המרכזי בהגדרה לא השתנה, והסביבתיי� שחלו במהל� ההיסטוריה

 שחכמי ישראל קבעו מספר מדדי� 5,זו יש משו� חידוש ושינוי לעומת דעת� של הסוברי�

במאמר זה נראה שחכמי . ולקי� על גישה זו אנו ח.וכל מדד מתאי� למצב שונה, של עוני
פני  תו� התחשבות במקרי� חריגי� ותו� העדפה של שיקו� על, ישראל דבקו בהגדרת�

 .ומנציחה מצב לא בריא מבחינה סוציאלית, נתינה קבועה היוצרת תלות ועוני מתמש�

במקורות שוני� נמצא : חכמי ישראל היו רגישי� למצבו הכלכלי הריאלי של העני

כמו כ� יש בספרות ההלכה התייחסות . רמות העוני השונותלתייחסות לעומק העוני וה

בו נעסוק ש אחרנושא . פני הטיפול בעוני פרמננטי לשאלת העדפת הטיפול בעוני זמני על

_____________ 

 .378�371' עמ,  ÔÈÓÂÁ˙,ÊÎ, מדידת עוני בהשראה יהודית, רכני.' ע: לדוגמה  5
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במאמר זה הוא היחס של חכמי ישראל והמלצותיה� לטיפול במקרי� חריגי� של אנשי� 

אנשי� ממשפחות עשירות , לג לעוני מנוו�דרדרו מבחינה כלכלית מעושר מופישה

היחס .  מכוני� בפי חכמי� בני טובי�האנשי� אל. דרדריומיוחסות שמצב� הכלכלי ה

 .מעיד על הכללהבבחינת היוצא מ� הכלל , אליה� נידו� בדיו� נפרד

 

 äðùîä úåøôñá éðåòä å÷ úøãâä 

של קו עוני נמצא  הגדרה שבו מופיעהמקור ספרותי ראשו� בספרות התורה שבעל פה 

 בעל השדה לתת לעניי� מהיבולי� עלהעוסקת ברובה במתנות ש, במשנה במסכת פאה

 :וכ� נכתב במשנה. החקלאיי� שבשדהו

היו לו  ,יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עניי לא 6,כל מי שיש לו מאתיי� זוז

בעל היו ממושכני� ל .יטוליאפילו אל) נותני� לו כאחת הרי זה , מאתיי� חסר דינר

אי� מחייבי� אותו למכור את ביתו ואת כלי . טוליהרי זה י, חובו או לכתובת אשתו

... טוליהרי זה לא י ,והוא נושא ונות� בה�, כל מי שיש לו חמישי� זוז. תשמישו

 )ט$ח, ח, משנה פאה(

נפרש כמה מהמושגי� המופיעי� , לפני שנדו� בדברי חכמי המשנה וננסה להסיק מסקנות

וזאת , בעל השדה חייב להשאיר לעניי� בשדה מעט מהיבולי� שבשדהו: נובמקור שלפני

חכמי המשנה כינו מתנות אלה בש� ). יט,  דברי� כד;י$ט ,יט, ויקרא(פי צו מקראי  על

 אלומת תבואה –  שכחה;לי� בודדות הנושרות בשעת הקצירובי ש– לקט: מתנות עניי�

חלקת תבואה  –  פאה;מות התבואהבשדה בזמ� איסו) אלושכחו אותה בודדת שהבעלי� 

העניי� יבואו ויקצרו כדי ש להשאיר באחת מפאות השדה מצווההבעלי� שלא קצורה 

בעל השדה לתת מעשר מהיבול שבשדה על  –  מעשר עני;רכיה�ולעצמ� בהתא� לצ

 .ברוטציה קבועהמספר  אלא מדי שני� , מתנה זו לא ניתנת מדי שנה.לעניי�

כתובה היא מסמ� משפטי שבו הבעל מתחייב לפרנס את : אשתולכתובת ] ... [ממושכני�

יש ג�  בכתובה .ולמלבושמזו� ל ,ולדאוג לה למדור, אשתו במהל� תקופת הנישואי�

במקרה של גירושי� מתחייב הבעל לתת . התחייבויות למקרה של גירושי� או אלמנות

ראשונה שלאחר מש� השנה הבממנו תוכל להתפרנס בצמצו� ש,  זוז200לאשתו סכו� של 

_____________ 

חכמי המשנה משתמשי� לחילופי  . הזוז הוא אחד המטבעות ששמשו היל� חוקי בתקופת המשנה באר. ישראל  6
 .255�253'  עמ,ÂÂˆÓ˙ ˆ„˜‰,  הלינגר' מראו.  הכוונה היא לאותו מטבעא� ,בשמות זוז ודינר
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הוא שעבד את א� ,  במזומ� זוז200במשנה שלפנינו אנו עוסקי� בבעל שיש לו . הגירושי�

 . והוא יכול להשתמש באי� כלומר , הכס) לכתובת אשתו

, נקיי� משעבודי�,  זוז במזומ�200חכמי המשנה סבורי� שכל מי שיש לו סכו� כס) של 

לעומת זאת יש לו סכו� קט� א� . י� שבשדהאינו נחשב עני ואסור לו ליטול ממתנות העני

 ועלה $12 שחי בצרפת במאה ה,�"רבי שמשו� משאנ. מותר לו לקבל צדקה,  זוז$200מ
פאה (כותב בפירושו לתלמוד הירושלמי , לאר� ישראל בעקבות רדיפות היהודי� בצרפת

ת� זהו סכו� כס) שני. סכו� זה באופ� שרירותילא קבעו שחכמי המשנה , )הלכה ח, ח

ביגוד הנחוצי� לאד� יחיד לקיו� ברמת חיי� מינימלית את המזו� ו הכמויותאת לקנות בו 

בה מפרטי� ש 7,הוא מבסס את תחשיביו על משנה במסכת כתובות. לתקופה של שנה

שאינו חי עמה כ ,חכמי� את רשימת המזונות ופריטי הלבוש שבעל עני חייב לספק לאשתו

 המשנה ערכו רשימה של צרכי� בסיסיי� הנחוצי� חכמי. אלא מפרנסה באמצעות שליח

את . הרשימה כוללת פריטי מזו� וביגוד ברמת מינימו�. לקיו� לאד� לתקופה של שנה

קו ה זוז ה� 200אות� .  זוז200סכו� של ל הגיעוו,  לערכי� כספיי�ה� תרגמורשימה ה

 .שכל מי שנמצא תחתיו נחשב עני

שי� זוז והוא נושא ימי שיש לו חמ: "עיל כתובבסעי) אחר במשנה במסכת פאה הנזכרת ל

 זוז מושקעי� במסחר 50נושא ונות� בה� פירושו שאות� ..." טולי הרי זה לא י,ונות� בה�

 . וה� מפיקי� רווחי�, או בהלוואות

 סבור שחכמי $19,8מגדולי חכמי ישראל באירופה במאה ה, � סופר" החת,רבי משה סופר

 150 זוז מושקעי� ונושאי רווחי� יניב רווחי� שנתיי� של 50המשנה הניחו שסכו� זה של 

ולכ� קבעו חכמי� שמי שיש לו ,  זוז במזומ� במש� שנה אחת200 ובס� הכול יהיו לו ,זוז

 .  זוז לנפש במזומ� אינו מוגדר כעני50

נבנה , שכל מי שנמצא תחתיו מוגדר כעני, קו העוני שקבעו חכמי המשנה: סיכו� ביניי�

, ערכ� הכספי של אות� מצרכי� נאמד. ימת מוצרי מזו� וביגוד בסיסיי�על בסיס רש
 9. זוז במזומ� לנפש למש� שנה$200 ב,ראשונה והשנייהבמחירי תקופת המשנה במאות ה

וכמו כ� אינו זכאי , אד� הנמצא מעל לקו העוני אינו רשאי ליטול ממתנות העניי� שבשדה

 זוז לנפש בחישוב 200 מי שאי� לו ,זאתלעומת . לקבל תמיכה מקופת הצדקה הציבורית

_____________ 

חכמי המשנה . בה חייב בעל ענישרשימת המזונות והביגוד היא רשימה מינימלית . ט�משניות ח, פרק ה, כתובות  7
, ש�, הלינגר' מ, לעיו  נוס/. מוסיפי� שבעל עשיר חייב לספק לאשתו מזונות וביגוד בהתא� ליכולתו הכלכלית

 .28�27' עמ

 ..והנה לכאורה נראה: ה"ד, סימ  רלט, חלק ב, יורה דעה, חלק ב, ת חת� סופר"שו  8
 שמקור הפרנסה שו�מ, נראה שחכמי המשנה הגדירו כמויות של מזו  או סכומי כס/ הנצרכי� לתקופה של שנה  9

ותמיכה בעניי� ג� היא באה בעיקר ממקורות חקלאיי� , העיקרי היה מהתוצרת החקלאית או מעבודה חקלאית
˙ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â„ÏÂ , אלו ' גל מקורות ההכנסה וההתפרנסות בתקופת המשנה ראו ע. המניבי� תוצרת פע� בשנה

„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· ,א �ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰- ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È, ספראי' ז; 113�92' עמ, כר
„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ,71�67' עמ . 
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ה� תמיכה כספית לקניית מזו� , שנתי יוגדר כעני ויהיה זכאי לתמיכה מהקופה הציבורית

 . וביגוד וה� לצרכי� נוספי� שבה� נדו� בהמש� דברינו

 

íééðéáä éîéá äøãâää ïåëãò  

שראל במש�  חכמי המשנה היתה ההגדרה המחייבת בכל קהילות יעל פיהגדרת קו העוני 

 $12כתב במאה השנ, Â˙ ‰�˘Ó¯‰, בספר הפסיקה הגדול שלו. תקופה ארוכה מאוד

,  כפי שנוסחה במשנה, את הגדרת קו העוני)�"הרמב(מביא רבי משה ב� מימו� , במצרי�

 . מאז שניסחו אותה חכמי המשנהויותר  שעברו אל) שני� א)

אנו מוצאי� ניצני� ראשוני�  $13 חכמי� באירופה במאה הבידיבספרות ההלכה שנכתבה 

 להל� מובאה מדברי רבי יצחק מקורביל שחי באותה עת .של עדכו� הגדרת קו העוני

לגתי חלוקת� שאינ� יולכ� ד, ודי� תמחוי וקופה אינו נוהג בזמ� הזה בינינו ":בצרפת

� זוז אינו נוהג יוכ� די� מי שיש לו מאתי, )גרמניה וצרפת(נוהגי� במלכויות אלו 

10"...בינינו

 

 ה כפי שנוסח,הגדרת קו העוניבשלה� אי� רבי יצחק מקורביל אינו כותב את הסיבות ש
הוא נות� ג� אי� . $13 נוהגת עוד בקהילות ישראל שבאירופה המערבית במאה ה,במשנה

 , זוז שקבעו חכמי המשנה200הגדרת קו העוני בסכו� קבוע של . אחרת במקומההגדרה 

 עודאינה נוהגת , סיקה שלו כהגדרה המחייבת משפטית� מביא אותה בספר הפ"ושהרמב

 . $13בקהילות היהודי� באירופה של המאה ה

 $13 נולד באמצע המאה ה, רבנו אשר,בנו של גדול חכמי אשכנז(יעקב בעל הטורי� ' ר

 ניסוח משפטי מעודכ� של הביא )$14בתחילת המאה הברח לספרד  ו,בעיר קל� שבגרמניה
 : שקבעו חכמי המשנהזוהגדרה שונה מלהציע יבות שהניעוהו רט את הסיקו העוני ופ

 לא ]ה"מ;  זוז נושאי רווחי�50 זוז או 200[ויש אומרי� שכל אלו השיעורי� 

 והיו , שהיה לה� קופה ותמחוי]ה"מ; של חכמי המשנה[נאמרו אלא בימיה� 

ערו שמי י לפיכ� ש. שכחה ופאה, והיו נוטלי� לקט,מחלקי� מעשר עני בכל שנה

  ולשנה הבאה יהיה לו, לפי שיכול לעבור בה� שנה,יטולישיש לו מאתיי� זוז לא 

אבל האידנא שאי� כל זה יכול ליטול עד שיהיה לו קר� כדי להתפרנס , במה שיחיה
וח וואפשר כי בימיה� היתה ההוצאה מעוטה ואפשר להתפרנס בר] .... [וחומהר

_____________ 

 .  שביעי טוב מכול ייויש ענ: דה, רנד' עמ, )ק"סמ (ÏÂ‚‰ È„ÂÓÚ ¯ÙÒ‰, רבי יצחק מקורביל  10
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חלק , טור... (המקו� והשעהל לפי ווהכ, האידנא אי אפשר שי� זוז אבלישל חמ

 )סימ� רגג, הלכות צדקה, יורה דעה

חקלאית של תקופת המשנה לחברה עירונית החברה הבעל הטורי� סבור שהמעבר מ

 11.כספי� מצרי� עדכו� והתאמה של הגדרת קו העוני למציאות החדשהבהעוסקת במסחר ו

ו העוני בסכו� קבוע בזמ� המשנה נית� היה לאמוד את הצרכי� הבסיסיי� שלפיה� נקבע ק
 .  ההוצאות היו מועטות בגלל רמת החיי� הנמוכה)א(:  זוז מכמה סיבות200של 

כ� יכלו   כמו12. למטבעות היה כנראה ער� קבוע וגבוה)ג(.  היו יציבי� כנראה המחירי�)ב(

. העניי� להתפרנס ממתנות העניי� שבעל השדה הפריש מהיבולי� החקלאיי� שבשדהו

מקורות הפרנסה של .  קיימי� עוד בחברה היהודית בימי הביניי�מקורות אלה אינ�

ההגדרה המעודכנת של קו . כספי�מוה� מתפרנסי� בעיקר ממסחר ו, היהודי� השתנו

קובעת , המופיעה בדבריו של בעל הטורי� והנגזרת מהמצב הכלכלי והחברתי, העוני

הביטוי להתפרנס .  ענישאד� שאי� לו קר� נושאת רווחי� שנית� להתפרנס מרווחיה נחשב

מקורות הפרנסה . ספק צרכי� בסיסיי� הנחוצי� למחיהליכולת את המבטא כנראה 

 . שכר עבודהו מסחר ומכירות ,החדשי� ה� קר� נושאת רווחי�

רבי יוס) קארו מביא ,  בעיר צפת שבאר� ישראל$16 שכתב במאה ה,˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂבספר 

 :האלהת הדברי�  אמוסי) עליהו, את הגדרת קו העוני שבמשנה

;  זוז נושאי רווחי�50 זוז או 200של [ויש אומרי� שלא נאמרו השיעורי� הללו 
 כדי שיתפרנס ,אבל בזמ� הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קר�, אלא בימיה�] ה"מ

סימ� , חלק יורה דעה, שולח� ערו�(וח ודברי� של טע� ה� ומהר הוא ובני ביתו

 .)סעי) ב, רנג

הסבורי� שהגדרתו , $14 וה$13דברי חכמי� בני המאות העל ראה דבריו מבוססי� כנ

ולדעתו של ,  זוז אינה רלוונטית200הקדומה של קו העוני כקו העומד על סכו� קבוע של 

 על עוד ההגדרה המעודכנת של קו העוני אינה מתבססת 13.הרב קארו ה� אכ� צודקי�

_____________ 

, ÌÈÈ�È·‰ ÈÓÈ· ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ˜¯Ù, ב  ששו ' חעל מקורות הפרנסה של היהודי� בימי הביניי� ואחריה� ראו   11
, שיפר' י; 222�203' עמ, ‰È¯ÎÂ� ÌÏÂÚ· ËÂÚÈÓ – ÌÈÈ�È·‰ ÈÓÈ· ˙È¯ˆÂ�‰ ‰ÙÂ¯È‡· ÌÈ„Â‰È, סטאו' ק; 84�54' עמ

˙È„Â‰È‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙Â„ÏÂ˙ ,כ' י; 184�173' עמ', חלק א". , ¯·˘ÓÂ ˙¯ÂÒÓ– ÈÓÈ È‡ˆÂÓ· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ 
ÌÈÈ�È·‰ ,64�58' עמ. 

 .367' עמ, ˙�È„Ó‰ ˙¯Â‰, גור  'הרב ש  12
הוא אי  העובדה שרבי יוס/ קארו מביא בתחילת דבריו את הגדרת קו העוני של חכמי המשנה נובעת מכ� שאולי   13

. הוא רוצה לחלוק עליו בגלויאי  ו, �"באת ג� בספרו של הרמב שהיא מושו�רוצה שהגדרה זו תישכח או אולי מ
ודברי� של טע� " ולכ  הוא מסיי� את דבריו במלי� ,א� נראה שהוא מעדי/ את ההגדרה החדשה של קו העוני

מדברי� שכתב . כשכוונתו היא שההגדרה החדשה של קו העוני היא לדעתו ההגדרה הרלוונטית מכא  ואיל�, "ה�
  נראה שהוא סבור שהרב קארו אכ  נקט עמדה)43' עמ, · ,‰˙ı¯‡‰Â ‰¯Â , למעשר שני"עני"גדר ( אליהו 'הרב מ

 .  זוז200יכולת להתפרנס ולא לסכו� קבוע של האי ל שהגדרת קו העוני קשורה ליכולת או האומרת
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כול להתפרנס ולפרנס את בני  ינו אד� שאי14.אלא על היכולת להתפרנס, סכומי� קבועי�

אי� בהגדרה . ביתו בכוחות עצמו ייחשב עני ויהיה זכאי לתמיכה מקופת הצדקה

ואי� ג� תחשיב כספי סופי בסכומי� , המעודכנת של קו העוני פירוט של מוצרי� ושירותי�

 �ומכא� שנית, יכולת להתפרנסההיא מדברת על : ההגדרה המעודכנת היא גמישה. קבועי�

 . חברתיי� במרחב ההיסטורי והגיאוגרפיה$ בהתא� לשינויי� הכלכליי�נהלעדכ

המבוססת על , המסקנה המתבקשת היא שההגדרה הבסיסית של חכמי המשנה לקו העוני

 זוז לשיטת 200השינוי הוא במעבר מסכו� קבוע של . לא השתנתה, רשימת צרכי� חיוניי�

 .� למקו� ומתקופה לתקופהחישוב של אות� צרכי� בהתא� למחירי� המשתני� ממקו

 הרבני� בכר� וריישר בני ובה�,  באירופה$17$19מדברי� שכתבו חכמי ישראל במאות ה

 נית� ללמוד שהגדרת קו $19,15 והרב משה סופר מגדולי רבני הונגריה במאה ה$17המאה ה

העוני הנוהגת הלכה למעשה היא ההגדרה המעודכנת שהביא רבי יוס) קארו בשולח� 
אד� :  כלומר;יה אד� ייחשב עני א� אי� ביכולתו להתפרנס ולפרנס את בני ביתוולפ, ערו�

 . שאינו יכול לספק את צרכיו הבסיסיי� בכוחות עצמו ייחשב כעני

 נראה שהגדרת קו 16ל בנושא זה" שנכתבה באר� ובחו$20ג� מספרות ההלכה של המאה ה

ולא הגדרה המדברת , י�העוני היא הגדרה המדברת על היכולת לספק את הצרכי� הבסיס

 .על סכומי� קבועי�

_____________ 

סכומי� המהווי� הסכומי� המוזכרי� במשנה כ". סכומי�"כלומר ב" שיעורי�"רבי יוס/ קארו כותב שהשינוי חל ב  14
 מהסיבות הכלכליות עודאינ� רלוונטיי� ,  זוז מושקעי� ונושאי� רווחי�50 זוז במזומ  או 200, את קו העוני

וכדי לספק את , הצרכי� של הפרט ושל המשפחה לא השתנו. והחברתיות שמנה רבי יעקב בעל הטורי� בספרו
מי , אמור מעתה. מקורות פרנסה אחרי�בוחי� או שיש צור� בקר  מניבה רו, ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂסבור , הצרכי� הללו

הביטוי להתפרנס פירושו יכולת כלכלית לספק את הצרכי� . שאינו יכול להתפרנס בכוחות עצמו מוגדר כעני
 .הדיור והחינו�, הביגוד, הנחוצי� בתחו� המזו , הבסיסיי�

, חלק ב, ˘‡ÚÈ ˙Â·˘ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ˜·, ישר רי'הרב י; סימ  סז, חלק ב, ˘‡È‡È ˙ÂÂÁ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ¯,  בכר�'הרב י  15
אי  בידינו נתוני� מספיקי� כדי להניח . סימ  רלט, חלק ב, ˘‡ÙÂÒ Ì˙Á ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ¯,  סופר'הרב מ; סימ  קנט

. ק ומרוקוא עיר,כגו  מצרי�,  הגדרת קו העוני בספרות ההלכה שנכתבה בארצות המזרחבדברהנחה מוצקה 
 ל ש� איש חי עב מכונה  ו19�שחי בבגדד במאה ה(י ב  אליהו "סיקותיו של הרב חכגו  פ, מנתוני� חלקיי� ביותר

, חלק ד, ˘‡ÌÈÏÚÙ ·¯ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ ,עמוד רז, סימ  שד, ˘‡Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‰בספריו ) ·ÈÁ ˘È‡ Ôספרו 
בפסיקתו של כפי שמצאנו ,  זוז200שהוא מגדיר את קו העוני בהגדרה כמותית של  נראה,  דה,סימ  ב, יורה דעה

 .˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂר רבי יוס/ קארו ביולא בהגדרת קו העוני שהגד, �"הרמב
˘‡ÂÏ˙ ,  פיינשטיי 'הרב מ; קמה�קמד' עמ, סימ  י, חלק יורה דעה, ˘‡ÛÒÂÈ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ ·˙¯‡,  ידיד'הרב י  16

‡ ˙Â·Â˘˙ÂÈ‰˘Ó ˙Â¯‚ ,ברייש'הרב י ,ד/ רפו, סימ  קמד, חלק יורה דעה  ,˜ÏÁ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘·˜ÚÈ ˙ ,חלק ג, 
 .מה זה עני בזמ  הזה:  דה,שז' עמ, סימ  קע
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 íéúåøéùäå íéëøöîäù éàëæ íäì éðòë øãâåîù éî ìë 

הוא יקבל מקופת הקהילה תמיכה כספית . אד� שהוגדר כעני זכאי לתמיכה מקופת הצדקה

בפרק זה ננסה לבנות את הרשימה על בסיס הנתוני� . לרכישת רשימת מוצרי� ושירותי�

 .פהספרות התורה שבעל ל ש

 

„Â‚È·Â ÔÂÊÓ  

שעניי� ,  נית� ללמוד17מספרות התורה שבעל פה שנכתבה במאות הראשונות לספירה

החיי� בקהילה היו זכאי� לתמיכה כספית מקופת הצדקה הציבורית שנית� לרכוש 

עניי� עוברי אורח קיבלו מהתמחוי המקומי מנת . ה מנת מזו� שבועית לנפשאמצעותב

 כ� 18.כרי� וכסתות, לו� היו גבאי הקופה נותני� לה� מיטהוא� נשארו ל, מזו� ליו� אחד

 גבאי 19.בספרי הפסיקה שלה�, בני ימי הביניי�, � ורבי יוס) קארו"פוסקי� ג� הרמב

בגדי� מקופת ,  הנמצאי� מתחת לקו העוני,קופת הצדקה היו מחלקי� לעניי� מקומיי�

ה נתנו לנזקקי� בגדי� מאחד המקורות בספרות ההלכה נית� ללמוד שגבאי הקופ. הצדקה

 מהמקורות המצויי� לפנינו נית� 20. וה� היו מחזירי� לקופה את הבגדי� הבלויי�,חדשי�

 צדקה לקניית מזו� מת�.  סדר קדימויותהללמוד שבחלוקת הצדקה מהקופה הציבורית הי

 ואילו , מזו� נית� לכל דורש ללא כל בדיקה,זאת ועוד.  צדקה לרכישת ביגודמת� ל�קד

21. נית� רק לאחר בדיקה ואימותביגוד

 

 

˙È· ÈÏÎÂ ¯ÂÈ„  

.  זוז במזומ� א� יש לו בית משלו מוגדר כעני200מהמשנה נית� ללמוד שאד� שאי� לו 

 שיש לאותו עני א)). ח, פאה ח" (אי� מחייבי� אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו"

כדי , ולא את כלי הבית מחייבי� אותו למכור את ביתו אי� , זוז200בית שערכו עולה על 
_____________ 

 .עב, ד/ סז,  מסכת כתובות,תלמוד בבלי. י�הלכות ט, פרק ד, תוספתא פאה. משנה ז, פרק ח,  פאה,משנה  17
 .פרנסת לינה: דה, משנה ז,  פרק ח,פאה, רבי עובדיה מברטנורא  18
19  ‰¯Â˙ ‰�˘Ó ,ו� אהלכות, פרק ט, הלכות מתנות עניי� ;� .סעי/ א, סימ  רנו, חלק יורה דעה, שולח  ערו

 .הלכה י, פרק ד,  פאה,תוספתא  20
) תנו לי בגד(אמר כסוני : דרב יהודה) שנויה ברייתא כשיטתו(תניא כוותיה : "עא, ד/ ט, בבא בתרא, תלמוד בבלי  21

והשולח  , ו, ז, לכות מתנות עניי�ה, �"כ� פוסקי� ג� הרמב" .אי  בודקי ) תנו לי מזו (פרנסוני , בודקי  אחריו
�ד/ , סימ  כה, חלק ב, ‰ÌÏ˘‰ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÏכותב בספר , 17�ב  המאה ה, הרב חגיז. י, רנא, חלק יורה דעה, ערו

וא� יתברר שהמבקש אינו ,  לאחר הנתינה יש לבדוק את מצבו הכלכלי.שג� לבקשה לביגוד יש להיעתר מיד, כד
 .ו את הבגד שנית  לו מקופת הצדקהייקחו ממנ, עונה על הקריטריוני�
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חכמי המשנה סבורי� שבית מגורי� הוא צור� חיוני .  זוז$200להשלי� את הסכו� שבידו ל

בהמש� לקו מחשבה זה . ולכ� אי� ה� מחייבי� אותו למכור את ביתו, שאי אפשר בלעדיו

מאחת . נראה לנו שמי שאי� לו בית יקבל עזרה מקופת הצדקה בתשלו� דמי השכירות

העוסקות בנושא העוני אכ� נית� ללמוד שדמי שכירות של בית מגורי� ה� חלק הברייתות 

 :אד� המוגדר כענילה זכאי שמהתמיכה 

 , יתו� שבא לישא שוכרי� לו בית ומציעי� לו מיטה וכל כלי תשמישו:תנו רבנ�

 "רוודי מחס" ]...." [רו אשר יחסר לוודי מחס" :שה שנאמרימשיאי� לו א ואחר כ�

 .)עב, סז, כתובות, תלמוד בבלי(לח� וטה ושיזה מ" שר יחסר לוא", זה הבית

הקהילה חייבת לעזור ליתו� צעיר שאי� לו אמצעי� כספיי� משלו ואינו יכול להתפרנס 

העזרה כוללת דמי שכירות לבית מגורי� ורכישת . ומכא� שהוא מוגדר כעני, בכוחות עצמו

 א� ממקורות , מצומצמת ביותר22רשימת כלי הבית שבברייתא. כלי� הנחוצי� למגורי�

. פריטי� הנחוצי� לניהול מערכת חיי� תקינה בביתעוד  כוללת היא נית� ללמוד שאחרי�

א� יש לעני כלי ,  נהפו� הוא;קופת הצדקה חייבת לתת לעני כלי מותרותבה בעת אי� 

לפני שיקבל ,  יחייבו אותו למכר� ולהשתמש בתמורה שיקבל עבור� לצרכיו,מותרות

23.ה מהקופה הציבוריתתמיכ

 

 שבפועל זהו א) ,אי הכללת בית ברשימת הצרכי� שעל פיה� נקבע קו העוני שבמשנה

נובעת אולי מסיבות היסטוריות של מבנה הקהילה בעת העתיקה ומאופ� , צור� חיוני

כספי הצדקה נגבו מחברי הקהילה . פעולת מוסדות הקהילה וביניה� קופת הצדקה שלה

 אד� שהגיע לקהילה לתקופה קצרה לא נכלל 24.ת אכשרה מסוימתרק לאחר שעברו תקופ

לא גבו ממנו מסי� למימו� הצרכי� הקהילתיי� והוא לא ועל כ� , ברשימת חברי הקהילה

המקבל ,  כאל עובר אורחאליוהתייחסו . היה זכאי לקבל תמיכה מהמוסדות הקהילתיי�

 מסוי� למעלה מחודש מתגורר במקו�ה אד� סביר להניח ש25.מהצדקה מזו� ליו� אחד

חובת , הוא מתקשה בתשלו� שכר הדירהמחמת עוניו וא� ,  יש לו בית מגורי�,ימי�

 .חי בקרבה לתמו� ביתו� עני החובתה כפי ש,הקהילה לתמו� בו

 יש פסקי הלכה העוסקי� בנושא זכאותו $20 וה$19במקורות הלכתיי� שנכתבו במאות ה

 :קהשל העני לתמיכה בתחו� הדיור מכספי הצד

_____________ 

אלא בספרות חיצונית , שה סדרי משנהישאינו מופיע בטקסט של ש,  מקור ספרותי מדברי חכמי המשנה.חיצונית  22
 .למשנה

הלכה , פרק ט, הלכות מתנות עניי� ,�"רמב; אמר רב זביד לא קשיא: דה, א' עמ, סח, מסכת כתובות, תלמוד בבלי  23
 . סעי/ א, סימ  רנג, הלכות צדקה, לק יורה דעהח, שולח  ערו�; יד

 .עא, ד/ ח, בבא בתרא, תלמוד בבלי  24
 .פרק ח,  פאה,משנה  25
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 ואי� לו יכולת , קובע שאד� שביתו נשר)�$19 סופר ב� המאה ה"החת .א

יקבל מקופת הצדקה כספי� לצור� קימו� ושיפו� , כלכלית לבנותו מחדש

והוא יוקד� ברשימת הזכאי� לצדקה על פני עניי� המבקשי� צדקה , ביתו

 נחשב צור� בסיסי לעומת ,כמו ג� מזו� וביגוד,  שביתשו�מ, לצרכי� אחרי�

26.רכי מותרותוצרכי� אחרי� הנחשבי� כצ

 

,  פוסק שאד� שיש לו סכו� כס) המספיק לפרנסה$20הרב ווזנר ב� המאה ה .ב

27.ייחשב כעני ויהיה זכאי לקבל צדקה לצור� זה, לקניית ביתלא א� 

 

 בבית הדי� הרבני הגדול בירושלי� $20תנו במאה היבפסקי די� רבניי� שנ .ג

דמי שכירות מכספי הצדקה לאחר בדיקה נקבע שיש לתת לעניי� חסרי דיור 

28.ואימות בקשת�

 

המסקנה המתבקשת היא שלדעת חכמי ישראל מהמאה הראשונה עד ימינו כל חבר 

לצורכי  יהיה זכאי לתמיכה מקופת הקהילה , המוגדר כעני על פי מבח� קו העוני,בקהילה

כ� הוא יקבל כלי�   כמו. א� אי� לו בית משלו ואי� לו אמצעי� כספיי� לשכירת דירה,דיור

 .יו�מהנחוצי� לו לחיי היו

 

ÍÂ�ÈÁ  

ספרות ההלכה העוסקי� בנושא החינו� נית� ללמוד שבני העניי� היו ת במניתוח מקורו

 ,אנו למדי�תלמוד הבבלי מה. זכאי� לחינו� על חשבו� הקופה הציבורית הקהילתית

ציבור בכל עיר לפיה חייבי� פרנסי הושכבר בתקופת בית המקדש השני תוקנה תקנה 
 שכר� של 29.בו ילמדו תורה כל ילדי העיר מגיל שש או שבע ואיל�ש, להקי� מוסד חינוכי

_____________ 

 . וכ  ש� אות ח... י שכל אלו"אמנ� אעפ: דה, אות ז, סימ  רלט, יורה דעה, חלק ב, שאלות ותשובות חת� סופר  26
 .שאל באחדאשר : דה, סימ  קכ, יורה דעה, שאלות ותשובות שבט הלוי  27
 .קסז�קסו' עמ. 'חלק ג, מהדורה ראשונה, דיני ממונות ובירורי יהדות,  הרבנות ירושלי�ל יד שעת הדי בי, פסקי די   28
ה  גדול בבית המקדש ומייסד מערכת חינו� יסודית היה יהושע ב  גמלא ששימש ככ, פי מקורות תלמודיי� על  29

 תלמוד וו והמהפכה החינוכית העצומה שבאה בעקבותיה ראעל אודות תקנת. השני בתקופה הסמוכה לחורבנו
53' עמ, ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰-„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È, ספראי' ז; עב, ד/ כא, מסכת בבא בתרא, בבלי

וכאילו הקדימה את , המתוארת הינה ייחודית בעול� העתיק) היהודית(מערכת החינו� ) "62' ש� עמ(לדבריו . 62�
וכל החינו� הבסיסי היה , בעול� הרומי לא היתה קיימת מערכת חינו� ציבורית. ארבע מאות שני�זמנה באל/ ו

 ..." פרטי
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המורי� ושאר ההוצאות הנחוצות לקיו� מערכת לימודי� סדירה הוטלו על כתפי חברי 

  30.הקהילה בעלי היכולת או שנלקחו מכספי קופת הצדקה הציבורית

 

ÈÂÙÈ¯ ˙Â‡ˆÂ‰  

של ספרות התורה שבעל פה מהמאה השלישית ואיל� מציגי� המקורות הספרותיי� 

מסופר ) עב, תענית כא(בתלמוד הבבלי . תמונה של התפתחות רפואה קהילתית ציבורית

כדי שלא , הוא לא היה גובה תשלו� ישיר מהחולה. על אד� בש� אבא שעסק בהקזת ד�

 את משלשלי�י�  ולתוכה היו העשיר,היתה לו קופה במקו� מוצנע. לבייש את העניי�

בספר עברי . על התנהגותו זו הוא זכה לברכה מהשמי�. התשלו� עבור הטיפול הרפואי

 לואנו מוצאי� הנחיות ש, המיוחס לרופא יהודי בש� אס), קדו� מהמאה השישית לספירה
 בימי הביניי� העסיקו 31. יכולי� לשל� עבור הטיפול� ה� ג� א� אי,תלמידיו לרפא עניי�ל

 את שקיבלורופאי� ואחיות כשכירי� , בספרד וג� בארצות אחרות, ות רבותקהילות יהודי

  32.משכורת� מקופת הקהילה

) הרופאי� של אותה העת( רבי יוס) קארו אנו מוצאי� את מקיזי הד� מאת ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂב

אזי , וא� ה� גורמי� נזק למטופל, ברשימת פקידי הקהל המקבלי� את שכר� מהקהילה

  בסו) המאה 33." הואיל והעמידו אות� הציבור עליה�]... [תראהמסלקי� אות� בלא ה"

, רב פלקלס מפראג פסק הלכה ולפיו א� רופא מסרב לרפא אד� עני בחינ�ה נת� $18ה

ב� המאה ,  הרב אליעזר ולדנברג34.וולרפאאליו רשאי בית הדי� לכפות על הרופא ללכת 

שונות במדינת ישראל הוא סבור שביטוח הבריאות הנעשה דר� קופות החולי� ה, $20ה

פרק , חלק ח( ˆÊÚÈÏ‡ ıÈ¯וכ� הוא אומר בספרו , בגדר צדקה לעניי� וחסרי יכולת כלכלית

הממדי� המצוי�  ומה טובי� ונאי� המה קופות החולי� לצורותיה� השונות רחבי"  :)כד

שת הסימני� הגדולי� ו המה אוצרי� בחוב� ומסמלי� כאחד של.פה בארצנו הקדושה

 " .וגומלי חסדי�, ביישני�, שה� רחמני�, מצטיינת בה� ומזדהי� על ידיה� שאומתנו

_____________ 

סימ� , חלק חוש� משפט,  שולח� ערו	,)א"רמ(איסרליש ' מרבי : את אלה ו מימו� מערכת החינו	 הקהילתית ראעל  30
, אי� אביה� של תינוקות יכול לשכור לבניה�ו, במקו� שבני העיר מושיבי� ביניה� מלמד תינוקות: "סעי� ג, קסג

וטל על המ, פרוגרסיבי, שול� ממס מיוחדמ שכר המורה :כלומר" ...גובי� לפי ממו�, ויצטרכו הקהל לית� השכר
�:  י"סעיפי� ט, סימ� רמה,  חלק יורה דעה,ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Úאפשטיי� כותב בספרו ' י הרב .חברי הקהילה העשירי

 וכופי� על ,להושיב מלמדי� ללמד תינוקות בני עניי� ויתומי�, תורה עיר לעשות תלמודוכ� מכריחי� כל אנשי ה"
אבל בעלי בתי� בינוניי� וכל שכ� עשירי� אי� מניחי� את ] .... [ית� על זה נדבה או מקופת הקהליזה שכל אחד 

' מהרב " .למעשהוכ� אנחנו מורי� ובאי� הלכה ] .... [ אלא א� כ� נות� ממו� הרבה,תורה בניה� לתלמוד
למו מקופת הצדקה של יפשוט שלבני עניי� ש: " סימ� כט, חלק דרה דעהיו, ‡‚¯Ó ˙Â˘‰ת "כותב בשו, פיינשטיי�

 ".העיר או מקופה המיוחדת לכ	
 .273' עמ, ‰¯Â„‰È‰Â ‰‡ÂÙ˙, יעקובובי&' ע  31
32  � .275'  עמ,ש
33  ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ,ח, סימ� שו, חלק חוש� משפט . 

 .סימ� שלו, יורה דעה, חלק ג, ˙˘Ó ‰·Â‡‰·‰, פלקלס' הרב ע  34
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‰¯Â·˜ ˙Â‡ˆÂ‰  

ממנה נית� ללמוד שהיתה בכל קהילה קופת צדקה ש, בתלמוד הבבלי מובאת ברייתא

והתניא  ":ומהכספי� שנצטברו בה מימנו בי� היתר את הוצאות הקבורה של העניי�

" ... לקבורה–תשעה ,  לכסות– שהיש, פהשה חדשי� לקוושל, שלושי� יו� לתמחוי

 .)עא, ח, בבלי בבא בתרא(

ישוב מסוי� תקופה העולה על תשעה חדשי� חייב לתרו� את חלקו לקופה יכל מי שגר ב

� ובעקבותיו רבי יוס) קארו "הרמב. הציבורית כדי לממ� את הוצאות הקבורה של העניי�

ר במש� תשעה חודשי� חייב לתת ר בעיורגהמת אד� אכ� פוסקי� שÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘35בספרו 

בקהילות ישראל במקומות שוני� ברחבי . צדקה להוצאות הקבורה של עניי אותה קהילה

אות� חבורות . העול� התארגנו חבורות של אנשי� ונשי� שעסקו בקבורת המת בהתנדבות

 שעסקו בהתנדבות במלאכת הקודש של קבורת שו� מ,"חברה קדישא"קיבלו את הכינוי 

 .טרתה לשמור על כבוד המתשמ, המת

 

êùîúî éðåòá ìåôéè úîåòì éðîæ éðåòá ìåôéè  

פני   שחכמי ישראל העדיפו את הטיפול בעוני זמני עלתלמדמספרות התורה שבעל פה 

ה� בהנחיה להקדי� את הטיפול העדפה שבאה לידי ביטוי , טיפול בעוני קבוע ומתמש�
עדיפה הנובעת מעוני זמני לת שיקו� שפעוהיתה הנחה ה.  לתתהורו הצדקה שגובהוה� ב

חזיר את העני עשויה להפעולת שיקו� משו� ש, עוני קבועב אלה השרויי�על מת� צדקה ל

 המצב מנציחה במידה רבה את התמיכה בעוני המתמש� ואילו ,למעגל היצרני הנורמטיבי

ידי  העדפה זו תבוא ל.חכמי� מדברי� על העדפה ולא על התעלמות מעוני מתמש�. הקיי�

פנימית של המשאבי� העומדי� לרשות הקופה הביטוי בסדר הקדימויות ובחלוקה 

 . הציבורית

ממדרש ספרא לספר ויקרא אפשר ללמוד ג� על התועלת הכלכלית הציבורית שבשיקו� 

 :דרדר לעוני גמור וקבועילעומת התמיכה בעני לאחר שמצבו הכלכלי ה, כלכלי של העני

למשוי על גבי ?  הא למה זה דומה.ל תניחנו שירדא ,�וכי ימו� אחי� ומטה ידו עמ"

שה אי� מעמידי� י חמ, נפל לאר�; אחד תופס בו ומעמידו,עודנו עומד במקומו. החמור

 .)אות א, כה, ויקרא, מדרש ספרא(" ...אותו

_____________ 

 .הלכה ה, סימ� רנו, חלק יורה דעה, ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ, רבי יוס� קארו. יבלכה ה, פרק ט, ‰ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ ,�"רמב  35
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 כאשר ,קל יותר וג� זול יותר לחל� אד� ממשבר כלכלי ולהחזירו לשיווי משקל כלכלי

מאשר לטפל במצב לאחר ההתמוטטות , ת לפני שיאו של המשברפעולות החילו� נעשו

 . עוני גמורידי לכשהגיע האד� ,המוחלטת

המדרג את האופני� השוני� של נתינת צדקה מהאופ� הראוי והמעולה ביותר , �"הרמב

למעגל החיי� והחזרתו קובע שנתינת צדקה שמטרתה שיקו� העני , לאופ� הנחות ביותר
 למעלה .שמונה מעלות יש בצדקה זו ": הגבוהה ביותרהאת בדרגהכלכליי� התקיני� נמצ

ונות� לו מתנה או ,  זה המחזיק ביד ישראל שמ�–מזו מעלה גדולה שאי� למעלה ממנה 

או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטר�  ,הלוואה או עושה עמו שותפות

ידי מציאת  השיקו� ייעשה עללדעתו . )פרק י ,הלכות מתנות עניי�, �"רמב ("...לבריות

 .  הלוואה שתעזור לייצב את מצבו הכלכלידר�מקורות תעסוקה חלופיי� לאותו אד� או 

שיש להעדי) מת� צדקה לצור� שיקו� ,  סבור ג� הוא,$19 ב� המאה ה,� סופר"החת
כלומר התומ� [א� הוא באופ� שמקיי� בו והחזקת בו " :כלכלי על פני כל נתינה אחרת

 אי� כא� קדימה לעני ,]ה"מ; בו הכלכלי התערער אבל עדיי� לא פשט את הרגלבאד� שמצ

 שאלות ,� סופר"חת( "ה להקדימו לזה שלא יפול לגמריו אפשר מצו,ה אדרב.כלל

 .)סימ� רלט, חלק יורה דעה, ותשובות

  של המאה $50 וה$40 בשנות ה לישראלשכיה� כרב ראשי,  הרב עוזיאל,הראשו� לציו�

 ג� א� ,פני העסקת עובד נכרי אותו הקשר שהעסקת פועל יהודי עדיפה על קבע ב,$20ה
המעביד לשל� לעובד היהודי שכר שעל  הוא החזיק.  בתשלו� שכר גבוה יותרכה כרוהיא

 שהעסקתו של הפועל שו�מ, שיאפשר לו לחיות ברמת החיי� המקובלת באותו מקו�

שכ� בדר� זו , נעלה ביותר הצדקה המת�היהודי היא בגדר מצוות צדקה וזהו אופ� 

36.משקמי� את העני ומחזירי� לו את כבודו

 

 

 éðåòä ÷îåòì úåñçééúä 

הא� יש , הגות במקומ� ובזמנ�וכאשר שני אנשי� מוגדרי� עניי� על פי אמות המידה הנ

 ?להעדי) או להקדי� את הטיפול באותו עני שמצבו גרוע יותר

מעיו� במקורות אחדי� נית� . ת בנושאספרות שלפנינו יש גישות שונוללכאורה נראה ש
 שה� נמצאי� בעומקי� שוני� של א), להסיק שאי� העדפה של עני אחד לעומת האחר

_____________ 

 .סימ� מד, חלק ד, חלק חוש� משפט, משפטי עוזיאל, ספר שאלות ותשובות  36
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פי מקורות אחרי� נראה שיש להעדי) ולהקדי� את העני הנמצא במצב  ואילו על, עוני

שקשה , מסיכו� הנתוני� הספרותיי� העוסקי� בשאלה זו נראה לנו. כלכלי גרוע יותר

 שיעסוק בנושא זה וינסה להגיע המש�מחקר ב צור� עולהיע להכרעה בשאלה זו ולהג

במאמר זה נסתפק בהצגת השאלה ובניתוח מספר מקורות . ברורות יותרלתוצאות 

 א� ,פני חברו שני המקורות הראשוני� שנציג שוללי� העדפת עני על. העוסקי� בשאלה זו

מת� מחייבי� י� ונהמקורות האחרשני לו ואי, שניה� עומדי� בקריטריוני� של קו העוני

 .עני הנמצא בעוני עמוק יותר יחסית לחברולצדקה 

קו העוני עומד .  זוז מוגדר כעני199 במשנה במסכת פאה כתוב שמי שיש לו :מקור ראשו�

הוא מוגדר מכיוו� ש . מוגדר כעני$200 ומכא� שמי שיש לו זוז אחד פחות מ, זוז200על 

 אפילו א� אותו : כלומר;)ח, פאה ח" (יטולי הרי זה ,תני� לו כאחתאפילו אל) נו ",כעני

וללא ספק סכו� זה ,  אנשי� או מאד� אחד$1,000 זוז מ1,000 בעת ובעונה אחתעני יקבל 

המסקנה . בכל זאת מותר לו ליטול, הרבה מעל לקו העוני, "עשיר"יהפו� אותו לאד� 

קו קו העוני הוא  שכ� ,ומק העוניהמתבקשת היא שלדעת חכמי המשנה אי� להתייחס לע

את העני אפוא  אי� להעדי) . וכל מי שנמצא מתחתיו רשאי ליטול צדקה,קשיח לחלוטי�
 . הנמצא בעוני עמוק יותר מאשר חברו המוגדר כעני

רבי , מסופר על גדול חכמי המשנה) לכה חה, פאה ח( בתלמוד הירושלמי :מקור שני

לאחד מתלמידיו את כל מעשר העני שהפריש נת� שמדי שלוש שני� , יהודה הנשיא

 ולכ� נת� לו רבי את , לכ� הוא הוגדר כעני;)זוזי�( דינרי� 199אותו תלמיד היו ל. מיבוליו

את ללא ספק  ומעשר העני שלו העשיר ,רבי היה עשיר מופלג. כל מעשר העני משדותיו

 37, ביניה�עניי� היו וודאיש, הוא לא חילק את המעשר לתלמידיו האחרי�. אותו תלמיד
 .שאי� להתייחס לעומק העוני, כנראהסבר ש שו�מ

 נפסק שאד� המבקש צדקה לצור� קניית 38 בתלמודי� ובספרות הפסיקה:מקור שלישי

בקשת צדקה , לעומת זאת. מזו� נותני� לו מיד ללא בדיקה וללא אימות מצבו הכלכלי

ההבדל נובע כנראה . תיענה רק לאחר בדיקה ואימות, כגו� ביגוד, לצרכי� אחרי�

עני המבקש כס) לקניית מזו� נמצא במצב של עוני עמוק . מההתייחסות לעומק העוני

ואילו עני המבקש צדקה לצרכי� אחרי� .  ולכ� יקבל צדקה מיד וללא כל בדיקה,ביותר
 . ולכ� יקבל צדקה רק לאחר בדיקה ואימות, מצבו הכלכלי טוב יותר

קהילות בד יש לחלק את כספי הצדקה שנאספו נשאל כיצ� סופר "החת :מקור רביעי

. לו וה� נשארו חסרי כפוכדי לעזור לאחיה� שבתיה� וכל רכוש� נשר, יהודיות שונות

_____________ 

  ".אי� מחייבי� אותו למכור" :דה, הלכה ח, אה פרק חפ, על העוני באר� ישראל ראו תלמוד ירושלמי  37
שולח� ; הלכה ו, פרק ז,  הלכות מתנות עניי�,�"רמב; הלכה ז, פרק ח,  ירושלמי פאה;עא, ט,  בבא בתרא,בבלי  38

� . י, סימ� רנא, חלק יורה דעה, ערו
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הנות� יקדי� את העני עני "הרב סופר ענה שיש להתחשב בעומק העוני של הנצרכי� ולכ� 

, ל צדקה שחכמי המשנה קבעו שכל מי שנמצא מתחת לקו העוני זכאי לקבא) 39".תחילה

 אלהשבעת חלוקת הצדקה בפועל על הממוני� להעדי) מבי� הזכאי� את סבור הרב סופר 

העדפה זו תבוא לידי ביטוי ג� במיקו� בתור לחלוקה וג� .  הכלכלי קשה יותר�שמצב

הוא מחלק את העניי� הנמצאי� מתחת לקו העוני וזכאי� . כל ענייקבל  הצדקה שגובהב

 : שרויי� בוה� שבוצות בסדר עולה בהתא� לעומק העוני ליטול מכספי הצדקה לשלוש ק

 . לו עניי� הנמצאי� במצב של חוסר כ– ]עני עני[עניי� גמורי�  .א

 א� גרוע ממצב� 'בני קבוצה אזה של  עניי� שמצב� טוב מ– עניי� בינוניי� .ב

 .'של בני קבוצה ג

 עניי� הנמצאי� במצב טוב יותר מבני שתי הקבוצות – עניי� עליוני� .ג

 .א� עדיי� מוגדרי� עניי�, רותהאח

 פני הבינוניי� ואת הבינוניי� על על הממוני� על הקופה להעדי) את העניי� הגמורי� על

 . פני העליוני�

 

 íééðòá ìåôéèä"íéáåè éðá"  

  והעבט תעביטנו די,)לעני(כי פתוח תפתח את יד� לו : "נאמר) ח, טו(בספר דברי� 

אנו מוצאי� במקורות שוני� " רוומחס די" לביטוי את הפרשנות ".רו אשר יחסר לוומחס
 .ל"בדברי חז

 אתה מצווה עליו ',רוומחס די'" : חכמי�אומרי�) עב, סז, כתובות(בתלמוד הבבלי 

ועבד לרו� , אפילו סוס לרכוב עליו, 'אשר יחסר לו'. שרווואי אתה מצווה לע, לפרנסו

 ".לרו� לפניו, חד סוס לרכוב עליואמרו עליו על הלל הזק� שלקח לעני ב� טובי� א. לפניו

אפילו א� מה שחסר לו , לעיל יש לתת לעני את אשר יחסר לושחכמי� במדרש הלדברי 

מעיו� חוזר בדבריה� נראה שלא לכל . ביחס למה שהיה לו לפני שהעני הוא סוס או עבד

ת  שהרי הוראה כזו נוגדת א,) מכוניתהיאהמקבילה בימינו לסוס (אד� עני יש לתת סוס 

 אלא , ולפיה� אי� אנו חייבי� להעשיר את העני,תחילת דבריה� באותו מדרשבההוראה ש

 שהיה רגיל לחיות ,המסקנה המתבקשת היא שרק לעני ב� טובי�. לתת לו די מחסורו

_____________ 

 ".ועוד רגע אדבר" :דה, סימ� רלט, יורה דעהחלק , שאלות ותשובות, � סופר"חת  39
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יש לתת צדקה שתחזיר אותו לרמת החיי� שהיה רגיל , ברמת חיי� גבוהה לפני שהעני

 שנה לפני חורב� בית המקדש $100סנהדרי� כואכ� כ� עשה הלל שהיה נשיא ה. אליה

 .השני

השאלה שננסה לברר היא מדוע יש לתת לאד� עשיר שירד מנכסיו הרבה יותר מאשר 

ייתכ� ?  בי� עני לעני,זו הנחיה מפלה בי� ד� לד�אי� הא� . לאד� שלא היה עשיר והעני
 לא ,והעניאד� אחר שלא היה עשיר לעומת , עשיר שהענילשהתשובה לשאלה היא שא� 

 הוא עלול לסבול יותר ואולי לא יוכל להתמודד ע� ,ורגל בה רמת החיי� שהתתאפשר

עשיר שהעני השינוי במצבו גדול מאוד ועלול לגרו� למשבר נפשי או גופני אצל . מצבו

שש הנחה זו נביא מספר מקורות מספרות התורה וכדי לא. ממנו.לא יוכל להתאוששש

 :שבעל פה

מסופר על עשיר שהעני ונתנו לו ) הלכה ח, פאה ח(תלמוד הירושלמי ב .1
 הוא לא היה . והוא היה אוכל ומקיא,לאכול בכלי חרס שלא היה רגיל אליה�

 .מסוגל להסתגל למעמדו החדש

מסופר על אישה עשירה שחיתה בירושלי� ) עא, גיטי� נו(בתלמוד הבבלי  .2

 עד ,תשבריריהיא היתה כה רכה ו. בתקופת המצור של הרומאי� על העיר

 . שכאשר נאלצה לאכול אוכל שלא היתה רגילה אליו מתה

עיר ( שהיה רב בעיר סלוניקי שביוו� ,$16ב� המאה ה, רבי שמואל די מודינא .3

 כשרבי� מה� עובדי� ,שרוב תושביה היהודי� התפרסו ממלאכת כפיי�

 סבר שאנשי� שהיו עשירי� וירדו מנכסיה� ואינ� מסוגלי� ,)כסוורי� בנמל

יש לתת לה� צדקה , פשיות או אחרות לפרנס את עצמ� מעבודהמסיבות נ

ולעומת זאת .  אליההיו רגילי�ש שתאפשר לה� לחיות ברמת החיי� מידהב

 אי� לתת לה� צדקה מהקופה ,אנשי� המסוגלי� לעבוד ולפרנס את עצמ�

40.הציבורית

 

שיר  נית� לכאורה להגיע לתובנה ולפיה יש להתייחס אל אד� עהמעיו� במקורות אל

היחס השונה יבוא לידי ביטוי בעיקר .  מאשר אל אד� שלא היה עשיר והעניאחרתשהעני 

העשיר שהעני יקבל מקופת הצדקה יותר  . הצדקה שעל מנהלי קופת הצדקה לתתגובהב

 .מעניי� אחרי�

 

_____________ 

 ".וא� היות הדבר":  דה,ש�. שאלה קסו, חלק יורה דעה, �"שאלות ותשובות מהרשד  40
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íåëéñ  

ידי חכמי ישראל לאור� תקופה ב כפי שנקבעה ,במאמר זה בדקנו את הגדרת העוני

מי שאי� לו יכולת כלכלית שחכמי ישראל קבעו .  שנה$2,000פני כ שכת עלהיסטורית הנמ

כלומר אינו מסוגל לספק מזו� וביגוד ברמות מינימליות , לפרנס את עצמו ואת בני ביתו

וככזה הוא זכאי לתמיכה כספית מהקופה הציבורית לרכישת , יוגדר כעני, הנחוצות לקיו�
 בכפו)צרכיו ועל פי  ,הציבורית הקהילתיתכמו כ� תתמו� בו הקופה . מזו� וביגוד

 .הבריאות ושירותי הקבורה, החינו�, בתחומי הדיור,  הכספיי�הלאמצעי

נראה לנו שהעקרונות שעל פיה� קבעו חכמי� את קו העוני לא השתנו במהל� 

התנאי� הכלכליי� וצורת ההתפרנסות של היחיד בקהילה היהודית ואול� . ההיסטוריה

 הגורמי� אל. ספי�מכמסחר ומהתפרנסות מחקלאות להתפרנסות חל מעבר מ. השתנו

הקובעת שכעני , ואחרי� הביאו כנראה לשינוי הסמנטי בהגדרת קו העוני מהגדרה קשיחה
הקובעת שמי שאי� ביכולתו , להגדרה גמישה,  זוז לנפש לשנה200ייחשב כל מי שאי� לו 

 . להתפרנס ולפרנס את בני ביתו יוגדר כעני

 .בספרות התורה שבעל פה הגדרה אחת ויחידה של קו העונייש ור� כל הדר�  לא,לדעתנו

הגדרת העוני ובהתייחסות של  שינוי בתפיסה הבסיסית  של חכמי ישראלאי� בדבריה�

שהיחס אליה� " עניי� בני טובי�"חריגי� המכוני� בי� העניי� ה� הגדירו קבוצת . לעניי�

 �מצבלשק� את אלה ש מו כ� ה� העדיפוכ. שונה מאשר אל עניי� שאינ� בני טובי�
 . מתמידעוני השרויי� ב צדקה לעניי� מת�פני  הכלכלי התערער על

לא . ההתייחסות לעומק העוניל היא "חז דר� מראת� שלבמאמר זה סוגיה אחרת שבחנו 

.  א� הצגנו זה מול זה מקורות מתקופות שונות,הגענו למסקנות חד משמעיות בנושא

דנו שלדעת חכמי� יש להקדי� את העני שמצבו הכלכלי קשה יותר מחלק מהמקורות למ

העדפה זו באה לידי . באופ� יחסי לעניי� אחרי� שג� ה� עוני� על הקריטריוני� של העוני

לצור� מילוי אות� צרכי� בסיסיי� של , ביטוי ה� בהקדמת הנתינה וה� בהעדפה כמותית
 .ביגוד ודיור, מזו�
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