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   " הוא אחי   הוא לא כבד " 
 אזרחית    מעורבות ו   , ערבות על אחריות 

 

 " )ויקרא פרק כ"ג, פסוק ל"ה(     ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבוֹ  ְוִכי"

 
-ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹפץ ֶאת-ָלְך ֹלא ְתַאֵמץ ֶאתֹלֶהיָך ֹנֵתן -אֱ  ה' ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְּבַאַחד ְשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך ֲאֶשר-ִכי ז
 : ְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹוןיָ 

 : ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ַתֲעִביֶטּנּו ֵדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר לוֹ -ָפֹתַח ִתְפַתח ֶאת-ִכי ח
ַהֶשַבע ְשַנת ַהְשִמָטה ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוֹלא -ַנתְלָבְבָך ְבִלַיַעל ֵלאֹמר ָקְרָבה ְש -ִיְהֶיה ָדָבר ִעם-ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ט

 : ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ה'-ִתֵתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל
  ַמֲעֶשָך ּוְבֹכל ִמְשַלח ָיֶדָך-ְּבָכלֱאֹלֶהיָך  ה'ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְתָך לֹו ִכי ִּבְגַלל ַהָדָבר ַהֶזה ְיָבֶרְכָך י-ָנתֹון ִתֵתן לֹו ְוֹלא י

 י'(     - דברים פרק ט"ו, פסוקים ז'  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכל אחד מן המקורות? העני כיצד מכונה הזולת 

 מה הדרישה של התורה ביחס אליו?

 רה ביחס אליו? כיצד משפיע הכינוי שלו על קיום הדרישה  של התו

 ובאות לידי ביטוי גם בימינו?  ידה הדרישות שיש בפסוקים מן התורה רלבנטיותמבאיזו 
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 מתוך הלכות מתנות עניים לרמב"ם:     

אפילו היה דרכו של זה העני  ... לפי מה שחסר העני, אתה מצווה ליתן לו ... ליתן צדקה לעניי ישראל "עשה"מצות 
קונין לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, שנאמר "די , וירד מנכסיו )= נהיה עני( לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו, והעני

. ואין אתה מצווה לעשרו "מחסורו, אשר יחסר לו  

   נותן לו כפי השגת ידו.--די מחסורו, ואין יד הנותן משגת )= ביקש( בא עני ושאל

. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה, חייב ליתן צדקה לאחר  

   אין בודקין אחריו שמא רמאי הוא, אלא מפרנסין אותו מיד.--עני שאין מכירין אותו, ואמר רעב אני, האכילוני

מכסין אותו לפי כבודו מיד, ואין --בודקין אחריו שמא רמאי הוא; ואם היו מכירין אותו--היה ערום, ואמר כסוני
.בודקין אחריו  

   מפרנסין ומכסין עניי גויים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום.

. עני שאינו רוצה ליקח צדקה, מערימין עליו ונותנין לו לשם מתנה או לשם הלוואה  

)פרק ז', הלכות     .לעניי עיר אחרת ודם לכל אדם; ועניי ביתו, קודמין לעניי עירו; ועניי עירו, קודמיןקעני שהוא קרובו, 
   י"ג( -ג'

...אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות--כל מי שאינו צריך ליטול, ומרמה את העם ונוטל וכל מי שצריך ליטול, ואינו  
בנפשו; ואין הרי זה שופך דמים, ומתחייב --ן או חולה או בעל ייסורין, ואינו נוטליכול לחיות אלא אם כן נוטל, כגון זק

.  לו בצערו, אלא עוונות וחטאות  

אינו מת מן הזקנה עד --כל מי שצרך ליטול, וציער עצמו ודחק את השעה, וחיה חיי צער, כדי שלא יטריח על הציבור
  י"ט(  -)פרק י', פסוקים י"ח.   שיפרנס אחרים משלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ממקור זה? אילו דילמות חברתיות בנושא היחס לעניים ולחלשים בחברה עולות 

 ? אלולדילמות  ההלכה היהודית מענה כיצד נותנת

   ?   ת בישראלהציבורירווחה מערכת ה להן נותנתאיזה מענה 

 ?  יבוריתלהשלים את הסיוע מצד מערכת הרווחה הצכיצד יכולות עמותות אזרחיות 

 הצדקה  צריך לתת צדקה בעצמו?   מדוע לדעתך מדגיש רמב"ם שגם עני המתפרנס מן
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  : עוניתופעת השל בוז וחשדנות כלפי עניים וכלפי מציפים תחושות  מדברי חז"ל המקורות הבאים
 

 :אֶאת ַר' ֲעִקיבָ  טֹוְרנֹוְסרּופֹוס ְוזֹו ְשֵאָלה ָשַאל"
 ?ִאם ֱאֹלֵהיֶכם אֹוֵהב ֲעִנִיים הּוא ִמְפֵני ָמה ֵאינֹו ְמַפְרְנָסם 

 .ָאַמר לֹו: ְכֵדי ֶשִנּצֹול ָאנּו ָבֶהם ִמִדיָנּה ֶשל ֵגיִהנֹּם
 .ַאְדַרָבה, זֹו ֶשְמַחַיְבָתם ְלֵגיִהנֹּם :ָאַמר לֹו

ל ְלָך ָמָשל, ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה  :ֶאְמשֹּ
 ,ְלֶמֶלְך ָבָשר ָוָדם ֶשָכַעס ַעל ַעְבדֹו ַוֲחָבשֹו ְבֵבית ָהֲאסּוִרים

ֹּא ְלַהְשקֹותֹו ֹּא ְלַהֲאִכילֹו ְוֶשל  ,ְוִצָּוה ָעָליו ֶשל
 ,ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהְשָקהּו

ֹּא כֹוֵעס ָעָליו –ְכֶשָשַמע ַהֶמֶלְך   ?ל
 " )ויקרא כה, נה(  ֶשֶנֱאַמר: "ִכי ִלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ,ְקרּוִיים ֲעָבִדיםְוַאֶתם 

ל ְלָך ָמָשל, ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמהאָ   :ַמר לֹו ַר' ֲעִקיָבא: ֶאְמשֹּ
 ,ְבֵבית ָהֲאסּוִרים ֲחָבשֹוַעס ַעל ְבנֹו וַ ְלֶמֶלְך ָבָשר ָוָדם ֶשכָ 

ֹּא ְלַהְשקֹותֹו ֹּא ְלַהֲאִכילֹו ְוֶשל  ,ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהְשָקהּו ,ְוִצָּוה ָעָליו ֶשל
ֹּא –ְכֶשָשַמע ַהֶמֶלְך   ?לֹו דֹורֹון ְמַשֵגר ל

 )דברים יד, א(    "ִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכםֶשֶנֱאַמר: "בָ  ,ְוָאנּו ְקרּוִיים ָבִנים
 
 
 

 
 
 

 ָבה ָלַרָמִאיםטֹו
 

 ַר' יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָיְרדּו ִלְרֹחץ ְבֶמְרֲחָצאֹות ֶׁשל ְטֶבְרָיא.

 ָבֶהם ָעִני ֶאָחד. ָפַגע

 .ְזכּו ִבי ָאַמר ָלֶהם:

 ָאְמרּו לו: ְכֶׁשֵנֵצא ִנְזֶכה ְבָך. 

 ָיְצאּו ּוְמָצאּוהּו ֵמת. 

 ֵפל בֹו ְבמֹותֹו.ָאְמרּו: הֹוִאיל ְולֹא ָזִכינּו ְלַטֵפל בֹו ְבַחָייו ְנטַ 

 ֶאָחד ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֵדיָנר בֹו ָתלּוי ְבַצָּוארֹו. ִכיס אֹותֹו ָמְצאּו רֹוֲחִצים ַעד ֶׁשֵהם

 ָאְמרּו: ָברּוְך ֶׁשָבַחר ַבֲחָכִמים ּוְבִדְבֵריֶהם.

 לֹא ֵכן ָאַמר ַר' ַאָבהּו ְבֵׁשם ַר' ֱאִליֶעֶזר: 

 ָאנּו ְלַהֲחִזיק טֹוָבה ָלַרָמִאים! ְצִריִכין

  ִמָיד ָהָיה ֶנֱעָנׁש.  –ְצָדָקה ִמן ָהָאָדם ְולֹא נֹוֵתן לֹו  תֹוֵבעַ  ֶׁשִאְלָמֵלא ָהַרָמִאים ֶׁשָבֶהם,ָהָיה ֶאָחד
 

  '( מדרש ויקרא רבה, פרשה לד, דרשה י)על פי 

 נשאל רבי עקיבא? עומק אודות הבדלי מעמדות ומצוות צדקה ומתנות עניים  איזו שאלת

 מה דעתך על תשובתו?

 נסו חשוב על תשובה אפשרית נוספת...  

 

   

כיצד משלים המדרש את 

 דברי רבי עקיבא?   

  מופניתמי לדעתך כלפי 

 ?  מדרש זה בביקורת 

   

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba3/34.htm
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ֵצל ָהֵאָלה / זלדה  בְּ

 פֹוֶשֶטת ָיד ָבְרחֹוב    ְגַלִיםרַ ִאָשה ְקִשיָשה ְוחֹוַלת 

 .ְבֵצל ָהֵאָלה ְבָחֵצר ְמֻרֶּצֶפתשֹוָתה ֵתה  

 

  ְפִליָאה ְבֵעיַני ֵאיְך ְמִגיָחה ִהיא 

 ִמַבְלהֹות גֹוָרל זֹוֵעם  

 ְלִנימּוִסים ֲעִדיִנים  

 ְלִגנּוֵני ָכבֹוד ֶשפֹוְרִשים ְכָנַפִים 

 .ְבַחִיים ֶשל טֹוָבה ְבַחִיים ֶשֵיש ָבֶהם נֹוי 

 

 זֹוֵרַח אֹור  ְבֵעיֶניָה ַהחּומֹות 

 ֶשָרָאה ִאיֹוב ְבֵלב ַהְסָעָרה 

ֶשת ָהַאְשפֹות לֹּא ָחְסָמה ְבָפֶניהָ    בֹּ

 .ֶאת ֵאיַמת ַהָשַמִים 

ם ָאְמָרה ִלי   :ִפְתאֹּ

 ַשְמְת ֵלב ָלִאיש ֶשמֹוֵכר ִסְדִקית ַבַמְרֵתף 

 ?ְבִפַנת ָהְרחֹוב 

 ?ָרִאית ֶאת ַמָבָטיו 

 ִנְדַהְמִתי 

 ִכי ְבתֹוְך ֲעזּוַבת ַצְלָמֶות ִמְתבֹוֶנֶנת ִהיא ָכְך 

 .ְבֶחְזיֹונֹות ַהַחִיים  

 

  ַרק ַכֲאֶשר ָעָלה ָבּה ִלָבּה ַעל ְגדֹוָתיו

  ְוהֹוִשיָטה ִלי ִצְנֶצֶנת ֶשל ְדַבש

  - ֶשִקְבָלה ְבֵאיֶזה ָמבֹוא

                                                         ִגִליִתי ְלִתְמהֹוִני 

 ֲעַדִין ַבְסִפירֹות ַהְנמּוכֹות ֶשַאֲהָבִתי ְשרּוָיה

 ִכי ָהָיה ָעַלי ְלַנֵפץ ֶשַבע חֹומֹות ֶשל ֵסרּוב 

  ְכֵדי ֶשאּוַכל ְלַקֵבל ִמָיָדּה 

     .ֶאת ְדַבש ַמַתת ַהְיִדידּות

 

 

 

 

  

 1902פיקאסו, צרפת  -קבצנית כורעת 

באים לידי ביטוי בשיר וכלפי הבדלי מעמדות , כלפי עניים  אילו תחושות כלפי עוני 

    זה של זלדה? 

   מתוכו?   ם שומעיםאיזו אמירה אנושית וחברתית את

 כיצד הייתם מציעים ליישם אותה בשטח? 
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 י מילים ומנגינה אתי אנקר  \ מיליונים

    

  אני יודעת שהכסף לא חשוב

  אני יודעת אם הלך אולי יום אחד ישוב

  אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת

  שלחשוב עליו זה סתם בזבוז

  של זמן שעובר עלינו גם בלעדינו הוא יזוז

  אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת

  שאני לא יודעת כלום

  אבל מישהו היום דרך עלי

  ואני לא יכולה לקום

 ע אני יודעת שאתה יוד 

  השתכרתי החודש לא רע

  ובכל זאת הם הגיעו

  להוציא לפועל אצלי בדירה

  לקחו ת'טלויזיה ת'ארון ת'מגירה

  פכו את מה שבתוכהש

  אני יודעת שזה לא צודק

  ואין לי הוכחה

  ניסיתי להגיד שהמיסים

  הורגים כל הגיון

 ם והם אמרו לי שהם לא גונבי 

  הם לוקחים ברישיון

  אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת

  שאני לא יודעת כלום

  אבל איך שזה קרה לי

  לא יכולתי לקום

  ויש כמוני מליונים

  ים ברחובותמתגלגל 

  יש כמוני מליונים

  בכל מיני צורות

  יש כמוני מליונים

  אנשים בני תמותה

 ף בלי כס 

  לא שווים פרוטה

  י כסף.... לא שווים פרוטה

  אני יודעת שהבריאות חשובה

  יותר מכסף הרבה יותר

  ועל אהבה אין מה לדבר

  אסור בשום פנים ואופן לוותר

  אני יודעת יש חובות מגלגולים

  מתגלגלים עלינו ביקום 

  אז אם היום נפלתי

  אולי מחר אני אקום

  אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת

  שאני לא יודעת כלום

  אבל מישהו היום דרך עלי

  ואני לא יכולה לקום

  ויש כמוני מליונים

  מתגלגלים ברחובות

  יש כמוני מליונים

  בכל מיני צורות

  יש כמוני מליונים

  תמותה אנשים בני

 , בלי כסף

  לא שווים פרוטה

  אתה זוכר את סוזן הבכירה מהבנק

  נתנה לי הרבה אהבה

 , בעיקר הפשטות הקסימה אותה

  נגעתי לליבה

  זה לקח לה קצת זמן לתפוס את העניין

  לשנות את הגישה שלה אלי

  היא הבינה שאין לי מזומן

  והפשיטה את כבודי מעליי

  אתה יודעאתה יודע שאני יודעת ש

  שאני לא יודעת כלום

  ממרומי מעלתה

  לא יכולתי לקום

  מתגלגלים ברחובות  יש כמוני מליונים

  בכל מיני צורות  יש כמוני מליונים

 , יש כמוני מליונים

 , אנשים בני תמותה

  לא שווים פרוטה , בלי כסף

 . היום זה אני, מחר זה אתה

 

 ? בשיר "מליונים" ואילו תחושות ואמירות חברתיות בנושא זה אתם מזהים 

   ת? ביקור מובעת בוכלפי איזו מציאות בחברה הישראלית 

 


