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חברהקיבוץורכושו
מהו מעמדם שלחבריקיבוץכלפי הרכוש המשותף?מובן ששאלהזואינהקיימת
כאשר תקנון או מסמך מוסכם אחרמגדירים מעמד זה בפירוש; אך כאשראין
ההגדרה מתבהרת באופן זה ,יש לראות את החברים גם כשותפים וגם כשומרים,
ועלפיפרטיהלכותיהםמוגדרותזכויותיהםוחובותיהם.
היותם שותפים הוא מצבמובןמאליו ,אךכיון שברשותהקיבוץמופקדיםנכסי
ציבור ,מוטלתעלהחבריםגם תובת שמירתפקדונות אלו ,וע"פ מה שהוסכםבין
המפקידיםלבינםהרי הם כאפוטרופסיםעלנכסיםאלו.יתרעלכן,הקיבוץככלל
הוא ציבור לעצמו ,נמצא שאף ביחס לנכסי הקיבוץ כל חבר הוא כאפוטרופוס
עליהם.

במס' פסחים,דף כה ע"א,שנינובברייתא:

ר' אליעזר אומר :אם נאמר "בכל נפשך" למה נאמר "בכל מאודך"? ואם
נאמר "בכלמאורך" למה נאמר "בכל נפשך"? אלאלומרלך ,אםיש אדםשגופו
חביבעליו מממונו ,לכך נאמר "בכל נפשך"; ואםיש אדם שממונוחביבעליו
מגופו,לכך נאמר "בכל מאודך" (פירוש רש"י:לפי שפעמים שזהחביבופעמים
שזהחביב,לכךהוצרכושניהן,לומראהוב אתבוראךיותרמןהחביבעליך).
נמצאנו למדים מדברי ר' אליעזר שאפילו התורה עצמה הוצרכה לנקוט בשתי
נקודות מוצאכדילהעריךלעומתן אתחובת אהבתד'.וכנגד החשובוהעדיףיותר
בעיניאדםחייבההתורהלאהוב אתד'יותרממנו.
באמת-מידהנפולהכעיןזוישלדוןגםעלהיחס של החברלרכוש המשותף:
לאדם שממונו חביב עליו מממון זולתו ,יש לומר שעליו להתייחס לרכוש
המשותף כאילו היה ממונו שלו (וכעין מה שאמר ר'יוסי במשנה ,אבות פ"ב
מי"ב:יהי ממון חבירך חביבעליך כשלך); ולאדם המקפיד שלא לזלזל בממון
שאינו שלו ,אע"פ שהוא נוהג ביתר קלות בממונו שלו,יש לומרלנהוג ברכוש
המשותףבאותםזהירותוכובד ראששהואנוהגבמהשאינושלולגמרי.
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וכן מסרולנו חז"לבמס' כתובות,דףק ע"ב:

רבינא ,הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יחמא ,בר אחתיה .הוה לדידיה נמי
חמרא .הוה קמסיקליהלסיכרא .אחא לקמיה דרב אשי ,אמרליה :מהולאמטויי
בהדן? אמרליה:זיללאעדיףמדידך.
(רבינא ,היה בידויין של רבינא זוטי היתום,בן אחותו .גםלו היהיין .היה
מעלהולסיכרא [שם מקום] .באלפני רב אשי ,אמרלו :האם אפשרלהוביל [את
ןהיתום] עם[היין]שלנו? אמרלו:לך,אינועדיףמשלך).
יי
רבינא  -שהואוחבירו רבאשיהיומעורכי התלמודהבבלי  -לאהיהמוכן
להכריע בעצמו בשאלהזו ,אם הוא רשאילהוביל אתיינו שלהיתוםבן אחותו עם
ו שלו בדרך שהיה בהסיכוןמסויים .תשובת רב אשי היתה שעל אף הזהירות
יינ
שחייב אדםלנהוגבממוןזולתואיןהואחייבלהחמירבויותרמבממונושלו.
מכאן למד רשב"ם  -רבינו שמואלבן מאיר,בןבתו שלרש"י :הואהדיןנמי
בשני אחים אושנישותפים ,מה שיעשה האחדבחלקולהרויח עושה בחלקתבירו
(מרדכי ,כתובות,סי' רס).ובעקבותיו פסק הרמ"א (חו"מ,סי' קעו,סעיףי)" :וכל
שאינו משנהולא פושע,יעשה בשלחבירוכמובשלו".
נראה מלשונוגםכן שיש למוד את הנושא בשתיגישות :מחדגיסא ,לאישנה
מן הנוהג המקובל ביחס לאותו נכס ,ולא יפשע (=יתרשל) בתשומת ליבו
ובשמירתו ,ולא יחשוב שכיון שאין הממון שלו אין להקפיד כל כך; ומאידך,
כאשר הוא נוהג בזהירות הדרושה והמקובלת,אין לו לחוש ולהיזהר יותר מסה
שהואנוהגבממונושלו.

השומראין תפקידו אלא לשמור ,שלאיינזק הפיקדון בדרך כל שהיא; עולה
עליו האפוטרופוס  -הוא נתמנה לטפח את הפיקדון ולפתחו ,להפיק ממנו את
מלוא התועלתלבעליו .חברבקיבוץיראהברכושהקיבוץלא רק רכושביתו,ילדיו
וחבריו ,אלא נכסי ציבור בשתי המשמעויות שלו :הלאום ומוסדותיו ,והמשק
עצמו;וממילאיראה אתעצמוכלפיהציבורורכושוכשליחציבור.
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החברורכושהציבור
(א)

שאלה :ראיתי חברה שנכנסה למחסן הסגור של המטבח ולקחה משם ,שלא
ברשות,מצרכים לשמושבביתה .כשהערתי להשאין זה יפה ,ענתה ש"ביןכךזה
ידין ,לטענהזו?
שייךלכולם" .האםיש מקום,עלפ

המעשה של אותה חברה  -לא רק שאינו יפה ,אלא יש בו איסור
תשובוני
דאורייתא שלגניבה ,כמושיתבארלקמן.
א .נפסק בשו"ע חו"מסימן קע"וסעיףט':אחים שהםשותפים(בירושתאביהם)
 יכול כל אחד למחות בחברו ,שלאיקנה דבר לעצמו מהשותפות ,אם לאינכהאותומחלקו.
ב .פירוש הלכהזוהוא פשוט :שותףאינו בעלהביתעלהרכוש המשותף,ואיןלו
רשות לקחת ממנו אלא לפי מה שהוסכם בתנאי השותפות .כשרוצה לקחת
דברים אחרים  -רשאיחברו למחות .אם ראה חברו ושתק  -הרישתיקתו
מתפרשתכויתור .ממילא ברור ,שכלזמןשאיןויתור כזה,כגון שלאידע -
הריהלקיחההיאגניבה.
,
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ג .הסכם השותפות של הקבוץ מסר אתניהול השותפותלידי אסיפת
מצידה מינתה אקונום למטבח ,שאחדמתפקידיו הוא לקבוע ,מהנותן המשק
לחברים בכל הנוגע למזון .העובר על הוראות האחראי ולוקח מעבר למה
שנקבע  -גזל את שותפיו ,חברי הקבוץ האחרים (הוא הדין ,כמובן ,גם
בענפיםאחרים).
ד .בעניןזה לא תועיל הטענה ש"רבים עושים כך" .אפילו עשוכך רוב ההברים
חלילה ,אין זה היתר .כל זמן שלא שונתה ההחלטה שהאקונום קובע ,הרי
המיעוט המתנגד לדרך של "איש הישר בעיניו יעשה"  -צודק ,והלוקח
לעצמו "לפי צרכיו"  -גוזל את המיעוט הזה ,וכמובן שאסורלגזול גם את
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המיעוט .רק אם לא יימצא במשק שום חבר המתנגד ללקיחה כזו  -היא
תהיה מותרת .אבל כלזמן שיש אחד שמתנגד  -לזה שומעים ,שאמרכדין
(השוה מס' פאה פ"רמשניות א-ב).
ה .וידוע,שדין פרוטהכדיןמאה.
ו .לפיזה ,האםכל חברקיבוץחי אתחייועלהגבול של "לאתגזול",ובכלתזוזה
שלאלפיהתקנון  -יעבורבאיסורדאורייתא חמורזה? הרמ"א כותב (חו"מ
סי' קע"ו סעיף ט') ,שבשותפות  -הולכים אחר המנהג.אין ספק ,שאנשי
הקיבוץ החיים את כל חייהם בשותפות,יודעים שלאיתכן להימלט לחלוטין
מגלישה בתום לב אל מעבר למוגדר בתקנון .אין ספק ,שהסכם השותפות
שלהם כולל ממילא מחילה גמורה על סטיות קטנות שנעשו בתום לב או
בשגגה .אבל כשהדברים אמורים בלקיחה בכוונה תחילה מעבר למגיע ,עלכך
איןמחילה אוטומאטית בהסכם השותפות.
יהירצוןשננצלמגזלגמור ומאבקגזל.
(ב)

שאלה :יש חברים הנוהגים מפעם לפעם לקחת הביתה דברים מהענף שבו הם
עובדים .עצים מהנגריה ,מצרכימזון מהמלוןוכדומה .האם רשאים הם לעשותכן
ובאילותנאים?
תשובה:

 .1רכוש הקיבוץ יש לדון אותו כממון השותפים .אף עלפי ששותפותזו שונה
היא בכמה נקודות חשובות משותפות רגילה ,בכל זאתדין שותפות יש לה.
(נושאזה עודיידון בע"ה באחדהגליונות הבאים) .עלכן ,כל דבר שיקח חבר
מרכושהקיבוץלשימושוהפרטימבלי שישלואישורלכך ,אםישבץהחברים
שאינם מסכימים שיקח ,יש כאן גזל .וגם אם הם מתנגדים לא מפני שהם
נפסדים אלא רקבגללרצונםשיהיה סדר ,אואפילו רקבגלל קנאה (ר"ל),אין
זה מבטל אתזכותם.
מכיון שכידוע ישנם חברים שאינם מסכימים לנוהג זה ,עלכן מותר לקחתמן
הענפים רקדבריםשברורשאישאינומתנגדשיקחואותם.
 .2מנהל הענף קבל מהחברים סמכות לנהל את הענף ,עלכן אם הוא מחליט
שחומריםמסוימיםאינםנחוציםלו ,רשאי הוא,כמובן ,להרשות לקחת אותם,
אבלאזידהכלתהיהשווה,וגםחבריםשאינםמןהענףיהיו רשאים לקחת.
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גם מנהל בענף לא הורשה לעשות בענפו ככל הישרבעיניו ,אלא רקלקיים
ולקדם אתהענף.עלכןגםהואאינורשאילתתמתנותסתם.
הדבריםאמוריםלא רקלגבילקיחההביתה ,אלאגםלגבישתיהואכילהבמלון
בזמן העבודה .עובדי המלון ,אך על פי שהם אוכלים ושותים במקום את
ארוחותיהם -איןכלהדלתותפתוחיםבפניהם.

ח"ו לומר שדברים אלה הם דקדוקי עניות .כמובן ,אילו היתה דעת כולם
מסכמת שכל אחד יקח כטוב בעיניו ,לא היתה שאלה כלל ,אבל משעלתה
השאלה ,והתברר שיש מי שאינו מסכים ,הכרחי להתיחס לנושא הזה ע"פ
הכלל"דיןפרוטהכדין מאה",כמולכלנושאבדיניממונות.
ויש לדעת ,שאף עלפישדיני ממונות הם בכלל המצוות השכליות,אין אדם
רשאילדון בהםלפי הרגשתוהסובייקטיבית,והדבריםחייביםלעבור אתמבחן

ההלכה.
את כל הנושא הזה אפשר להסדיר אחרת .יכולים מוסדות הקיבוץ לקבוע
קריטריונים שלהם למותר ולאסור ,ואז הדבריםייקבעו עלפי רוב דעות ,וכל
זמן שלא תהיה חריגה ממושגי השוויון ,שהם יסוד הסכם השותפות של
הקבוצה,יהיה להחלטה הזאתתוקף הלכתי,
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התבר ורכוש הפרט

קטיפתפרחיםמגינתו של חבר אחר
שאלה :האם מותרלקטוף פרחיםמגינותיהם שלחבריםללא ידיעתם?

תשובה:
 .1הפרחיםבגינות החברים הם שלהם ,ולא שלכלל החברים .דומה שדברזהאינו
צריך הסבר כלל ,ולאיעלה על דעת אישלקטוף פרחיםבניגודלרצונו של בעל
הגינה.
,
ה
נ
י
ג
ה
וסוברים
 .2אלא שיש מורים היתר לעצמם לקחת פרחים ללא ידיעת בעל
שמן הסתם בעל הגינה אינו מתנגד ,והראיה ,שבפעם הקודמת שבקשו ממנו
נתן בנפש חפצה.ואין דרכםנכונה מכמהצדדים:
א .מצדדרך ארץ שקדמהלתורהאיןעושיםכן.
ב .פעמים שבעל הפרחיםמוכן לתת פרחיםמסויימיםואינו רוצה לתת פרחים
מסוג אחר.
ג .והעיקר ,פעמים שבעל הפרחים מוכן וגם שמח לתת פרחים למי שמבקש,
ועם זה אינו מסכים שחברים יקחו בעצמםבלי לבקש ,וכל אחד מאתנויודע
בעצמו ,שלא כל מה שהוא מוכן לתת או להשאיל הוא מוכן גם שיקחו ממנו
כליידיעתו.
 .3יתירה מזו .אפילו במקום שברור לו ללוקח שאילו ידע בעל הפרחים היה
מסכים ואפילו שמח ,וגם ברור לו שסעיפים ב' וג' שלמעלה אינם תקפים
במקרה שלו,אפילוכאןיש ראשונים הסבורים ש"אילוהיהיודעהיה מסכים"
אינו נחשב מבחינת ההלכה להסכמה .וכשם ש"יאוש שלא מדעתאינו יאוש",
כך "הסכמה שלא מדעת אינה הסכמה"( .תוס' ב"מ כ"ב .ד"ה אמימר),
ואמנם,בזההסיקלישלועלמישיסמוך (ש"ך חו"מתחילתסי' שנ"ח) .ומ"מ
אפשר לראותכאןעדהיכןהחמירוחכמים בחששגזל.
 .4הרגשת השותפות של חברי הקיבוץ גורמת שיחסי שלי-שלך כאן מורכבים
יותר מאשר בעיר ,וקורה שגם אנשים ישרים וטובים פוגעים בבלי דעת
בחבריהם .ולפעמים דוקא בגלל הקירבה שמרגיש אדם כאן לחברו ,יתכן
שירשה לעצמולוותר על בקשת רשות מהבירו וכדומה .ועלכן חשובלהזכיר,
שגםבקבוץישחבריםשאינםמסכימיםשיקחו מהםבלי רשות.
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אבדןציודומוסרעבודה
שאלה :במהלך העבודה פרקתי גלגל רכב ושכחתיו ברשות הרבים וכשחזרתי
לקחתו  -מצאתי שנגנב .האםאניחייב לשלםמכיסי אתשוויו? והאם אפשר
לגבותו מחברתהביטוח?
תשובה:

 )1ברור שחברחייב לשמור עלהציוד שבאחריותו .באופןכללי פועל שמשתמש

בציוד של בעלהבית במהלך העבודה,ישלודין של שומר שכרעלהציודהזה,

מכיון שהוא משתכר בעבודההזו ובשמושבציודהזה .מכל מקום במקרהשלנו
היתה שכחה שהיא פשיעה ,ובפשיעהכלהשומריםחייבים,אפילו שומרחינם.
 )2אמנם מעולם לא שמענו שמשק שיתופי דרש תשלום מחבר אשר איבדציוד
או גרם להשחתתו בגלל רשלנות פושעת .זאת אומרת שיש הסכמה חברתית
בלתי מפורשת ,שאין גובים מחבר תמורת חפצים של המשק שהוא איבד או
קלקל בפשיעתו .ההנחה שעומדת מאחורי מצב זה היא שקורה לכל אחד
לשכוח חפצים ולפשוע וכולם מסכימים לוותר לכולם .הרי זה מעין חברת
ביטוחהדדיתעלאבדןציוד.וישלכךדוגמא בגמרא.
 )3ואין לאמר שהדבר אמור רק בפשיעה "מקובלת" ולא בפשיעהחריגה,כי קשה
מאוד להגדיר את הדברים ,ולא מצאנו תקדים בישוב שחילקו בין סוגי
פשיעות.ובנידוןשלנו עכ"פ,אין הפשיעהחריגה.
 )4אם כן סיבת הפטור היא ,ההסכמה ההדדית הבלחי מפורשת לישא במשותף
באחריות הפשיעות הכספיות של כל אחד .אבל ברור שאם לא היתה הסכמה
כזאת ,היהחייב כל אחד לשלם את כל הנזק שגרם .לכן בודאי רשאי הצבור
להחליט שכל אחדישא באחריות ההפסדים שהוא גורם בגלל רשלנותו .אמנם,
אם יחליט הצבור כן ,מסתבר שבהרבה מקרים לא תספיק רמת ההכנסה של
החברים(שאין להם מקורותמחיהמבחוץ) לשלם תמורתהנזקיםשיגרמו .מכל
מקוםאין זה מונעמן הצבור לדרוש מה שמגיעואין הואחייב להתחשב בזה
שפלוני הוא "עני" ,ואפילו אסור כמו שכתוב "ודל לא תהדר בריבו"  -אבל
כמובן אפשר לעשות מראש הסכמה הדדית שיהיו תנאי תשלום נוחים ,או
שתידרש השתתפות בתשלום ,אושיוטלקנס.
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 )5לכן ,אם מוסדותהישוב מעריכים שמקרי הפשיעותרבים מדי ,רשאי הצבור
לנקוט באמצעים מונעים (יש גם צד חובה) ,ולהטיל קנסות ותשלומים על
הפושעים(כגוןמי שמשאירציוד בשטח ,אומי שנוסע ללא התבוננות ודורס
ציוד,אושגורםלתאונהבגללרשלנותאועבירהעלחוקיהתנועהוכדו').
 )6אבל כלזמן שלא הוחלט דבר כזה,אי אפשרלהטיל שום תשלום על החברים
אפילויוכח שהתרשלו .וגם על החבראין מוטלת חובה לשלם,מכיון שהדבר
נכללבתנאי "חברתהביטוח"הפנימית.
 )7באשר לשאלה אם אפשר לתבוע פצוי מחברת הבטוח  -תלוי אם המקרה
נכלל בתנאי הביטוח .אבל כמובןחייבים למסור את הפרטים האמיתיים של
המקרה.
 )8באופןכללי בודאי מוטלת חובה על האדםליזהר ברכוש הצבורי כמו ברכושו
שלו .ומצאנו אצל יעקב אבינו ,אבי האומה הישראלית ,שאמר "זה עשרים
שנהאנכיעמך,רחליךועזיך לא שכלו" (בראשיתלא,לח) .כלכךגדולההיתה
המסירות שלו בעבודה! והוא ממשיך "טרפה לא הבאתיאליך,אנוכי אחסנה,
מידי תבקשנה" (לט),פירוש :אע"פשהייתי שומר שכר ,ושומר שכרפטורעל
הטריפה ,זאת אומרת בהמה שנטרפה עלידי ארי או זאב ,וזה נקרא אונס
ופטורים ,מכל מקום אנוכי אחטנה  -אחסרנה  -שלמתי אותה מכיסי.
יעקבאבינוהיה "מחמיר"-וגםבעניניממונותבין אדם לחברו,ישלהחמיר.
 )9וכאןמקוםלהזכיר כמהענינימוסרעבודההנלמדיםמיעקבאבינו:
מיעקב אבינו הננו לומדים הלכות גדולות של מוסר עבודה ,שכן הוא אומר
לבנותיו "ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן"( .בראשית לא ,ו)
"ללמדך שלאהיה מתעצל אלאמתיגע בכלכחו" (מדרש תנחומא,ויצא,יא).
וכן פוסק הרמב"ם "כדרך שמוזהר בעלהבית שלאיגזול שכרעני ,ולא יעכבהו
בידו ,כךהעני מוזהר שלאיגזול מלאכת בעל הבית,ויבטל מעטמכאן ומעטבכאן,
ומוציא כלהיום במרמה ,אלאחייב לדקדק על עצמובזמן" (הלכותשכירותיג,ז).
מה מקורדין זה של הרמב"ם? ה"מגיד משנה"מציין "זה פשוט" .פשוט מאוד
שאסורלגזולבכלצורהשהיא.
והרמב"םמדגיש עד כמהיש לדקדקבזמן "שהריהקפידועל ברכהרביעית של
ברכתהמזון שלאיברך אותה" .זאת אומרת,שכדילאלבזבז אתזמנו שלהמעביד,
פטרו חכמים את הפועל מברכה רביעית של ברכת המזון (אלא אם כן מוחל לו
בעלהביתעל הדקה הזאת ,כמואצלנו).
ולא רק שאסור לפועל לבטל "מעט מכאן ומעט בכאן" ,אלא מוסיף הרמב"ם
"חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמרכי בכל כחי עבדתי את אביכן.
לפיכךנטל שכרזאת אף בעולםהזה שנאמרויפרוץ האיש מאד מאד".
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אחריותו שלרכזקניות
שאלה:הנני שוהה במשק לתקופה ממושכת -ד -עובד ומקבל אתצרכי בהתאם
למקובל אצלהחברים ,עלאףשאונניהבר.לפניימיםאחדיםמסרתילרכזהקניות
שעוןיקרשנתקלקל ,על מנתשיביאנולשען .כאשר החנההרכז אתמכוניתובעיר
נפרצה המכונית ושעוני נגנב .נאמרלי ע"י יו"ר ועדת חברים ,שבעבר
נתקבלה במשק החלטה המחייבת לפצות חבר על אבדן מעין זה  -עד ערך
מסוייםותו לא.מכיון שהמדובר בשעוןיקרואינני הבר הקבוץ  -א) האםעלי
לקבל את החלטת האסיפה (אשר נתקבלהלפנישנים רבות ,ולאהייתי שותף לה
כלל) או שרשאי אני לדרוש את תמורתו המלאה של שעוני? ב) האם חובת
התשלום מוטלתעלרכז-קניותאועל המשק?

תשובה :חובת התשלום נובעת מהגדרת אחריותו של הנתבע ,ולשם כך עלינו
להגדיר את דינו של רכז-קניות .ונראה,כידינוכדין שומר שכר ,מכוחה של

השותפות.
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שובתאפחירי
יותו.
הב
ש"שהן ,שאםנגנב או נאבד מהשותפות ברשות אחד מהם  -חיי
במה דברים אמורים? בזמן שכל אחד מתעסק בשותפותזמןידועונגנבלובזמן
שנתעסק בו(ועי' ברמ"א שם) ,אבל אם התחילו להתעסק ביחד ,אפי' אם אח"כ
נתעסק בו כל אחדלבדו -פטורים ,דשמירה בבעליםהיא.
והנה,הדין הזה מדבר כאשרנגנב דבר-מה מהשותפות(כגון ,כבשיםהשייכים
לשניהם) ,אבלבנידון שלנו  -החפץ הנגנבהי'פרטי ולאשייך לשותפות ,אלא
שהמאבד היה אחד השותפין ,והחפץ נגנב תוךכדי עבודתו של השותף ,ומחמת
ההבדלהזהאיןנידוננודומה כ"כלדין הנפסק בשו"ע.
אך מ"מ נראה לומר ,שכךהיתה ההסכמה שלהשותפין מלכתחילה  -שהאחד
יעבוד בענפי חקלאות ,תעשיה וכו' ,והאחר  -יספק לו שירותים כתמורה.
ובמקום שישלמו זה לזה בכסף  -הרי הם משלמים זל"ז בתמורה המוסכמת
ביניהם ,ובכךבודאי שומרי-שכר הםזהלזה,החייבים בפשיעה,בגניבה ובאבידה.
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ועלכןהיהצריך רכז הקניות לשלם מכיסו אתשווי החפץ שנאבד; אולם,כיון
שלחבר-קיבוץ אין רכוש פרטי והמשק משלם  -בדרך כלל  -את כל
הוצאותיו,לכן ,מוטלעל המשקלהחזיר לחברתמורתחפץ שאבדלרכזקניות בעת
עבודתו.
ב .מהנ"ל יוצא ,שיש לשלם את תמורתו המלאה של החפץ שאבד .אלא שאם
נתרצו כל השותפין והסכימוביניהם שגובההפיצוי על האבידה  -יהיה רק עד
אחוז מסוים ,ותו לא  -רשאים הם לעשות זאת ,והחלטתם מחייבת את כל
השותפים הקיימים והעתידים להצטרף (וצריך כל שותף המצטרף לשותפות
לקרוא קודם אתתקנון השותפות) .אכן,יתכןויש מקוםלעדכןמדי פעם החלטות
ותקנונים שנתקבלו בעבר ,וזכאית אסיפת החבריםלדון בנושאים שנית (אםאין
אלו החלטות שנתקבלו עפ"י ההלכה) ,ולברר אם אכןעדיין מוכנים השותפים
למחול על אחוז מסוים של החפץ הנאבד או הניזוק .יתכן ,וההחלטה נתקבלה
בשעתו מתוך רצון לשמור על רמתחיים נמוכה ולא לרכוש מותרות וחפצי-ערך
מיותרים ,אךאין להחלטהזו שום קשר לשאלה העקרונית מהו הסטטוס של רכז
הקניות בעתמילויתפקידו.
עכ"פ ,בכדי לוודא שאכן ישנה מחילה גמורה של כל השותפין ,בקשתי מיו"ר
ועדתחברים לשוב ולפרסם את ההחלטה שנתקבלה בעבר,כדילהביאהלידיעתכל
השותפין.
ג.מכיון שאין המדוברבדין השותפין הקלאסי ,אלא בהסכמת הדדית לתמורה
(כמבואר בסעי' א') ,נלע"ד שדין זה חל לא רק על חברים שנתקבלו כשותפין
מלאים ,אלא גם על אנשים אחריםהחייםכאןעלבסיס של תמורה  -הםנותנים
עבודה ומקבלים בתמורתה שירותים חנםאין כסף .ופשוט הוא ,שאם אותו אדם
הי' מוסר שעונו לתקון  -לאהיו גובים ממנו כל כסף ,שהרי אלו הםזכויותיו
ותנאי עבודתו(ואיןהדין כך במתנדבים זמניים),הרי שבתנאי עבודתו כלולים גם
חובותיו,ואיןלועדיפותבענין עלחבר.והרי לאיתכן שחבריקבלרק  50%מערך
החפץ הנאבד(לדוגמא)ואילו האחריקבל תמורה של .100%
ד .באם תרצה לפעוללשינוי ההחלטה המוזכרתבסעי' ב'  -אבקשך לעשות
זאתבדרכינעםובזהירותבכבודם שלחבריםותיקים.
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הלכותכספיםבקבוץ
א.ריבית

 )1הלואתהקבוץלבניםיוצאים
 )2פרטיםנוספיםהקשוריםלריביתבחיי הקבוצה
 )3היתרעיסקאכלליבקבוץ

ב .מעשרכספים
 )1חובת החברמתקציבוהאישי
 )2חובתהקבוץמהכנסותיו

ג .מצות צדקהבקבוץ
 )1מבנההקבוץכלפיפניםביחסלמדרגות הצדקה

 )2סוציאליזםופילנטרופיה
 )3האםמסיםבכללצדקה?
 )4לאלבזבזיותר מחומש?
 )5צרכיו שלהענילעומתצרכיו שלהנותן

א .ריבית
 )1הלואהלבניםיוצאים
שאלה :האם מותר לקבוצה להלוות כספיםלבניםיוצאיםבריבית נמוכה (במטרה
לשמור קצת עלערך הכסף)? ואף אם נמצא דרך לעשות זאת בצורה מותרת ,האם
נכוןוישר הדבר?
ת
ד
י
ר
י
,
ה
ר
ו
ת
ה
ל
ל
ג
ב
ם
י
ש
ו
ע
ש
אע"פ
ת
י
ב
י
ר
ר
ו
ס
י
א
ערך
כן
מן
תשובה :א.יש כאן
הכסף (שו"עיו"ד,קמה).
ב .אף הלוואה צמודה למדדיוקר המחיה (או הבניה) נחשבת כריבית מדרבנן
("דיני ממונות" הרב בצרי ,עמ' קכב; "נועם" ט"ז ,הרב גליקמן) ,שהרי אסור
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להלוות סאהפירותעלמנתשיחזירלו סאהפירות,בגללהתנודותהאפשריות של
ערך המטבע(יו"דקסב) .כללו של דבר,איןהולכים אחר כחהקניה של המטבע,
אלא אחרהערךהנקובעליו.
אמנםיש חכמים שהתירו להצמיד לדולר ,שהוא כאילו מלוהלודולרים ממש
("צוריעקב",קה)וישאוסרים("דיני ממונות" ,עמ' קכד),
ג .אמנםגדוליישראל מצאודרךלהלוותכאילובריבית,ודרךזו נקראת "היתר
עסקא" של מהר"מ (ר' מנדל ב"ראביגדור ,אב"ד קראקא בשנת שס"ו; ויש גם
דרכים אחרות) ,ופירושו הוא שאני עושה שותפות או עסק עם הברי ,ומוסרלו
כספיםלצורך השקעתם בעסק(קצורשולחןערוךסי'ס~).
ד .אע"פשמןהדין מותר להשתמשבהיתר עסקא,ישלהבחיוביןהמקרים .אם
אדם נעשהעניוזקוקלהלוואהכדי להתאוששולעמודעלרגליו,הריהתורהצותה
להלוותלוכדילסייעו ,ואםנלוהלובהיתר עסקאונשיםעליונשך,אנוהולכיםנגד
כוונתהתורה.
אמנם אם אדם רוצה ללוות כדי לפתח את עסקיו ,ומן התורה איננו מצווים
להלוות לו ,אין רע אם נעשה היתר עסקא ,כדי לקבל חלק מן הרווחים עלידי
השקעתנו("מקורחיים" לרח"דהלוי ,ח"ה .)469
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ה .ואם אדם משתמשבהיתר עסקא ,לאכדיל
א
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א
הערך
כדי
הריאלי של הכסף,ע"יריבית,אועלידי הצמדתההלוואהלאינדקס ,שגםעבורזה
ישצורךבהיתר עסקא,יש טענהישרה למלוה לאמר:איני רוצהלהרויח אבל4ם
איניחייבלהפסיד"(.דיני ממונות",עמ'קכד).
ו .אמנם לכאורה כלהיתר עסקא תופס רק אםאנימלוהכסףלמי שמשתמשבו
בשביל עסק,ואני מקבל חלקמן הרוות; אבל אם הכסףמיועדלפרנסתואולקנות
דירה,איןשייךכללהיתר עסקא (קצורשולחןערוךסו,י).ויששהתירו ,באומרם
שלולא הלוואתי היה מסתבך ומפסיד כספים ,ואף אם הלוואתי אינה מביאה לו
רווחים מכל מקוםהיא מונעת ממנו הפסדים ,ורשאיאנילקבלחלקי.ויש שחלקו
על סבראזו ,ומצאודרכים אחרות שלהיתר ,שאףבהןישפקפוקים (שם;"דיני
ממונות" ,עמ' קסא).

כללו של דבר ,השמוש בהיתר עסקא כדי להלוותבריבית (או להצמידליוקר
המחיה)אינוחלק,אךמכלמקוםנוהגיםכן.
סכום :בלי היתר עסקא אסור בהחלט להלוות בריבית או להצמיד למדד;
השמוש בהיתר אינו כל כך חלק ,וההכרעה תלויה בחשיבות הכלכלית של הדבר
עבור המשק,ובשקוליםאחרים.

236

הלכות כספיםבקיבוץ

 )2כמהפרטיםהקשוריםלריביתבחייהקבוצה
הלוואות מבנק ממשלתי או לבנק ממשלתי  -וה"ה בכלגורם ממשלתי אחר
 לכל מטרה שהיא,איןבהןאיסורריבית ,שהריאיןבעליםמסויימים לכסףזה("הר צבי" ,יו"ד קכו; הרב עובדיה יוסף" ,אור תורה" מ'); כגון ,מלוה בטחון,
מלוהקליטה,הלוואות ממשרדהשכון ,משרדהתיירות ,משרד החקלאותוכו'.
הפקדת כסף בריבית בבנק שאינו ממשלתי ,יש מתירים מפני שהבנק הוא
"בערבון מוגבל",דהיינושאיןבעליהמניותאחראייםלחובות הבנק באופןאישי
אלא אחריותם מוגבלת מראש לרכוש הבנק; ויש חולקים (ראה "נועם" ב ,ג
וי"ב) .מכל מקום ודאי שאפשר להשתמש בזה בהיתר עסקא ,שהרי כסף הבנק
מושקעבעסקים.
,
"
י
ל
ל
כ
דהיינו שחתמו על הצהרה
יש לכל הבנקים בארץ ישראל "היתר עסקא
שכל פעולותיהם עלפי היתר עסקא .יש אומרים שדרךזו מועילה דיעבד ,ויש
שמפקפקים בעצם הענין ,כל זמן שאין חותמים במפורש על היתר עסקא בכל
מקרה .וראהלהלןעלכך.

 )3היתר עסקאכלליבקבוץ

לפני כמה שבועות הותקן אצלנוהיתרעסקא,כללי,כדילהצילמאיסורריבית,
וזהענינו:
 )1איסורריבית חמור מאד .כתב הרמב"ם" :המלוה בריבית עובר על nww,
לאוין :לא תהיהלו כנושה ,את כספך לא תתןלו בנשך ,ובמרבית לא תתן אכלך,
אל תקח מאתו נשך ותרבית ,לא תשימוןעליו נשך ,ולפני עור לא תתן מכשול.

והלוהעוברבשנים( "...ה' מלוהולוהד,ב).
 )2ישנם הרבה דברים אשר עלולים להכשל בהם באיסור ריבית ,אע"פ
שלכאורה לא נראהכן .והנה כמהדוגמאות:
א) "פקדונות" :חברת החשמלגובהדמי אחריות על חפצים שהיא משאילה או

מבזכירה ומשלמתעליהםריבית.
ב) ביטוח הסכמים :המאפשרים למבטח אחריזמןמסויים לקבל את הקרן עם
ריביתאורווח אחר מלבדהביטוח.
ג) תוספתעבור אשראי(מחירמוגדל למשלםבתשלומים).
ד) תשלום מראש עבור סחורה ,תמורת הבטחת המוכר לעמוד במחיר שנקבע,
מבלישהקונהיסבולמהתיקרות.
ה) הלואות צמודות למטבע חוץ או לאינדקס (כל הצמדה דינה כריבית ,כנ"ל
בשאלה הקודמת).
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)3וכןבעיותספציפיותלקיבוצים:

א) הצמדתתקציביםאויתרתתקציבים למדד,לזכותאולחובה.
ב)החזרהוצאותלמודים שלבניםיוצאים הצמודותאונושאותריבית.
ג)"פקדונותחברים"צמודים.
)4איןכאן המקוםלהאריךבבירוריםלגביכל מקרה ,מכל מקוםאיןמישיטען

שחיינונקייםמריבית.
 )5לכן הוחלט להתקין היתר עסקא כללי ,אשר חתמו עליו חברי המזכירות
והודעה על כך נמסרה לאסיפה הכללית" .עיסקא" פירושה תנאי שותפות כאלה
אשראין בהםריבית" .כללי" פרושושאיןצורך לכתוב שטרהיתר עסקא עלכל
עסק בפרט ,אלא שטר אשרבואנומצהירים שכלעסקינו הםעלפיהיתרעסקא.
מי שחותם על שטרות ,מבצע עסקות וכדו',דילולהוסיף לפני החתימה שלש
מילים " -על צד היתר עסקא" או בראשי תיבות "עצה"ע" .לבעלי תפקידים
חולקוחותמות כאלה.

והרינוסח שטרהיתרעיסקאהכללי:

אנוהחתומים מטה,באי כח קבוצתלביא,מודיםומגליםדעתנובזה ,שכלעסקי
ממוןשיהיו נעשיםבין הקבוצהלביןחבריה,וכןבין הקבוצהלבין אחריםמאחינו
בני ישראל,הן כסף ושוה-כסף שנקבל מהם,והן מהשניתן להם ,בתורת הלואה,
בהרחבת תשלומי מקח וממכר ,בקנית ומכירת שטרות ,במשכנתאות ,ובכלעניני
ממונות אשריש לחוש בהם לאיסורריביתדאורייתא אודרבנן,יהיה הכל בתורת
עסקא ,על צד היתר עסקא כתיקון מהר"מ ז"ל ורבותינו שאחריו ,כמבואר

ב"הכמת אדם".
דהיינו ,אםנהיה אנחנו המקבלים,הננו משעבדים אתעצמנועלפיתנאי עסקא
הנ"ל לעסוק במעות ככל הצורך וכפי שיוסכם עם הנותן ,בנכיון סכום מסויים
לשכר עמלה.וכן כשנהיה הנותנים ,אנו מוסרים עלפיתנאי עסקא הנ"ל ובהתאם
למה שיוסכם עם המקבל .והננונותנים בחתימתידנועל השטרהזה כחותוקףועוז
לכלדין ודברים שיהיולנו על אחרים או לאחריםעלינו ,להתדיין עמנו על סמך
כתב זהבחיוב ושעבוד נכסים,ועלינו לשלם כפי אשריושתעלינובביתדין,בלי
שום טענות ומענות .והננו מקבלים עלינו שלא נחזור בנו משעבוד והתחייבות

אלה.
והננו מתנים בפירוש שאם נעשה היתר עסקא פרטי לצורך עסק מסויים לא
יורעע"יכךתוקף שטרזהלגבי שארהעסקים.
וכןאנומתנים שאם נקבל אוניתן הלוואות בגמ"ח בפירוש לאיחולכלל שטר
זהעליהן.

הלכות כספים בקיבוץ

ניסחתי נוסח זה עליסוד הנוסח של אדמו"רמלובלין בקונטרס "תקנתרבים"
ובהסכמתהג"רא.ד.אוירבךמטבריה.

ב .מעשרכספיםבקבוץ
שאלה לפי המקובלשיש לתת מעשר למטרות צדקה מכלסכוםכסףשמגיעלידו
של אדם ,מתנה או ריוח; האם על חברקיבוץ להפריש מעשר מכל התקציבים
העומדיםלרשותו?וכן האםהקיבוץחייב לעשותכןמכלהרווחיםשלו?
ב
י
תשובה )1 :באשר לחבר באופן אישי ,עליו להפריש רק מהתקצ האישי
(המכונה "תקציב חופש") ,שהוא התקציב היחידי שאפשר לממש אותו בכסף,
אבללא מתקציבים אחריםכגון הלבשה או אספקה קטנה,כי מצות מעשרכספים
חלהעלכסףולאעלדברים אחרים(מפי ת"ח).
 )2באשרלקיבוץהבעיה קשה מאד,שכןכלסכומי הצדקהשהקיבוץנותןנעים
בסביבת .1/2%
אמנםיש דעותבפוסקיםשמיסים המיועדים לנצרכים(כגון חלק מסהשמיועד
למשרד הסעד ומשרד החנוך) גם כן נחשבים כצדקה(ציץ אליעזר ח"ט,סי' א)
ואפשרלסמוךעליהם ,אבל עםכלזאתלאנגיע ל10%-מןהרווחים.
וישלציין שצדקה פירושה דווקא מה שמיועד לעניים ולא למצוות אחרות.
אמנם כבר נאמר שמצוה מן המובחר לתת  20%מן הרווח (ראה להלן פרק ג'),
אבל כבר הסכימו הפוסקים שאפשר להפריש את ה 10%-השניים לכל מצוה,
אפילו בשבילו ,כגון לקנות ספרי קודש,תפילין ושאר תשמישי מצוה; אבל ה-
 10%הראשוניםחייביםלהיותצדקה ממש.
ישנם הרבה פוסקים שהכריעו שכל ההוצאות עבור ילדים מעלגיל שש ,הן
למזונותוהןללימודים ,נחשבות לצדקה("דיני ממונות" ח"א ,עמ' חח ועמ'חיב),
מכיון שמןהדיןאין אדםחייבלזון אתבניוהגדולים (ראהכתובות מט,ב) .ואמנם
לפי תקנת הרבנות הראשית לישראל,ישלזון אותם עדגיל  15או  ,18אבלהיא לא
תקנהשחייבלזון אותםדווקא שלא ממעשרכספים.
היתר זה הוא דחוק מאד ,והפוסקים כתבו בפירוש שרקמי שמצבוהכספי הוא
קשה מאד ,רשאי להשתמש במעות מעשר כספיםלזון אתילדיו (אמנם ,למשל,
השתתפותנו בהחזקת בית הספר האזורי למעלה מחיובנו הפרופורציונלי ,בודאי
שהיא נחשבת כצדקהכלפיהילדים האחרים) ,אבל לא מצאתי "היתר" אחר.יתכן
שמצבנו הכספי הוא דחוק ,אלא שאין הוא נמדד באותם אופנים כמו מצבו של
היחיד.ישלדון אם הוא נמדדעלפימאזן התשלומיםשלנואועלפי רמתהחיים
שלנו .בינתיים ,כאמור ,אפשר להחשיב בדוחק את כל הוצאות החנוך והטפול

י
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בילדים מעלגיל שש כצדקה,וזהבודאימגיע לעשרה אחוז ,וזאת הדרךהיחידה
ללמדזכותעלינו( .אמנםיש להקל ע"פ מה שמכריע בספר "מעשרכספים" לרב
אלברט ,עמ'רכ ,כדעתהפוסקים שמעשרכספיםאינו אלאמנהג).
אבל באשרליחידבודאישצריךהואלהפרישמתקציבוהאישי.כמובןהואיכול
למנות את הברי ועדת צדקה של הקיבוץ כשליחים לתת סכומים אלו .אבלאין
לאמר שהכספים שהקיבוץ מחלק לצדקה מכסים את חובותיהם האישיים של
החברים,כי כאמור לעיל ,המצב ההלכתי של הקבוצה הואבעייתי  -ולכן גם
היחידצריך לתת חלקו במצוהזו ,אלא אםכן מצבוהכלכלי קשהואזישלדוןבכל
מקרהלגופו שלענין.
ג .מצותצדקהבקבוץ
מצות צדקההיא מצוה שלגמילות חסד שאדם עושהבכספו .ברור שישנםעוד
הרבהגוונים שלגמילות הסד שאינם קשורים דווקא לכסף  -כגון מתן עזרה,
מתן עצה ,הדרכהחינוכיתוכלכלית; אבלאין אדםיוצאידיחובת צדקהבכלאלו.
מכאן תשובה לטוענים :במקום לתת צדקה לנצרכים ,עדיף שנעזור להם עלידי
פעולותשונות שלמעורבותחברתית.ישכאןשנידברים חשובים שכל אחדעומד
בפני עצמו (אע"פ שאפשר ,כמובן ,לשלבם) .משל למה הדברדומה?למישיטען:
במקום להניח תפילין עדיף שאתעטף בטלית פעמים נוספות ביום .ולא היא.
תפילין לחודוטליתלחוד.וכןהדיןכאן :מצות צדקה בכסף לחוד ,ומצותגמילות
חסדיםבזמנו,בגופו ,בשכלו,בלבו  -לחוד.
 .1מבנההקבוץביחםלמדרגות הצדקה
במחשבת הקיבוץ מקובל לומר שחיי הקיבוץ בעצם צורתם ,הינם המדרגה
העליונה של צדקה .הדברים מתבססים עלדברי הרמב"ם( ,הלכות מתנותעניים,
פרק י' ,הלכות ז'-י"ד) ,שבגלל חשיבותם ,גם להמשך בירורנו ,יש מקום
להעתיקם בשלמותם:

שמונה מעלותיש בצדקה,זולמעלהמזו.
א .מעלהגדולהשאין למעלה ממנה  -זה המחזיקביד ישראל שמך (שנעשה
עני)ונותןלו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציאלו מלאכהכדי
לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול .ועל זה נאמר" :והחזקת בו גר
ותושבוחי עמך" ,כלומר ,החזקבועד שלאיפולויצטרך.
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ב .פחותמזה  -הנותןצדקהלענייםולאידעלמינתןולאידעהעניממילקח,
שהריזו מצוה לשמה; כגון לשכת חשאים שהיתה במקדש  -שהיו הצדיקים
נותנים'בה בחשאיוהענייםבני טובים מתפרנסים ממנה בחשאי .וקרובלזה -
הנותןלתוךקופה שלצדקה .ולאיתן אדםלתוךקופה שלצדקה אלא-אם-כןיודע
שהממונהנאמןוחכםויודעלהנהיג כשורה,כרביחנניהבןתרדיון.
.
ח
ק
ל
ן
ו
ג
כ
גדולי
ג .פחות מזה  -שידע הנותן למייתן ולאידע העני ממי
החכמיםשהיוהולכים בסתרומשליכין המעותבפתחיהעניים .וכזהראוי לעשות
ומעלהטובההיא אםאיןהממונים בצדקהנוהגיםכשורה.
ד .פחות מזה  -שידעהעניממינטלולאידעהנותן .כגקגדוליהחכמיםשהיו
צוררים המעותבסדיניהן (בגדיהם) ומפשילין לאחוריהן ובאים הענייםונוטלין,
כדי שלאיהיהלהןבושה.
ה .פחותמזה  -שיתןלובידוקודםשישאל.
ו .פחותמזה  -שיתןלופחותמןהראוי ,בסברפניםיפות.
ח .פחותמזה  -שיתןלובעצב.

סעד,שיקוםומניעה
עד כאן לשונו הטהור של רבינו הגדול הרמב"ם .אם כן ,עשוית השותפות
הקיבוציתהיא המדרגההעליונה שלצדקה .אבל אםנתבונןהיטב ,נראה שהחברה
הקיבוצית מהווה מדרגה עליונה מאשר "המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה".
הרמב"ם דיבר על אדם שנעשה עני ,וכדי לשקם אותו ,עושים אתו שותפות ,או
כדומה .אבל המשקהקיבוצימכוון שמלכתחילה לא יתהווה מצב כזה שלעניות.
אין כאן שותפות משקמת עניות ,אלא שותפות מונעת עניות .כך מתבארים
הדברים ע"י הרב ד"ר אליהויונג (במסתו "יחסי אנוש בתורת ישראל" ,בקובץ
"בין אדם לחברו" ,מוסד הרב קוק ,עמ'  ,)125-118המבחיןבין שלש דרגות
עיקריות:
א.הפאלייטיב,דהיינוסעדארעי.זוהי מצות הצדקהבמובןהרגיל שלהמלה.
ב .שיטת השיקום,כגון הלואות ,מתן עבודה מפרנסת או שותפות.זוהי המעלה
העליונה שהרמב"םדיברעליה.
ג .שיטה פריבנטיבית,דהיינו מונעת ,שהיא עליונה מהצדקה ,והכוונה למבנה
חברתי-כלכלי כזה ,שיבטיח שלא תיווצר כלל וכלל מציאות של נתמכי סעד או
זקוקיםלשיקום.
למה לא כתב על כך הרמב"ם? איני יודע .אולי מפני שמדובר במה שהוא
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למעלה מן הצדקה .יהיה הטעם מה שיהיה ,צודקים הרואים את עצם המבנה
החברתישלנוכדרךעילאית שלצדקה*.

בלפיכללישראל
אבל אםיצעדמישהו הלאהויאמר :אםכן,הננופטורים לתתמכספנולנצרכים
 תהפךבן-רגע עמדהזו לשווא ולשקרגלוי.וכי מצות צדקהקיימת רקבינינולבין עצמנו בתוךהקיבוץ? מצות צדקה היא כלפי כל כלל.ישראל.נכוןש"עניי
עירך קודמיםלענייעיר אחרת" ,אבל אחר שדאגנולחיי אנשיעירנו ,מגיע תור
החובהכלפיכלל-ישראל.
וסבי העירני להשערה שהאיסיים בנו לעצמם חברה שוויונית  -אבל כל

חסידותם היתה במעגל סגור ולא הקיפה אתכלל ישראל ,וחז"להסתייגו מדרךזו
וכיוונו אליה באומרם "האומרשלישלך ,שלךשלי - ,עם הארץ" (אבותה',י',
וע"ש בפירושיהם של אליעזרלוי ושל אברהם שטאל).איןלי מושג אם השערה
היסטורית זאתנכונהאולא ,אבלהרעיוןהפנימיודאינכון.

 .1סוציאליזםופילנטרופיה
ישנה עוד נקודה הטעונה בירור .ישנם חברים בקיבוץ המרגישים "אי-נחת"
מסויימת בקיום מצות צדקה (ואפילו לגבי זכר-מחצית-השקל לפני' פורים),
ובפיהם הנימוק הבא" :אנו חושבים שלאזו הדרך לפתור בעיות .שאיפתנו היא

לבנות את מדינת ישראל על יסודות הצדק והיושר ,ולא לעסוק בפילנטרופיה".
*

יש שהעירו שאין הדברים נכונים ,שהרי מצוות צדקה נאמרה רק כלפי מי שמצבו הכלכלי
התדרדר אועלול להתדרדרבלי עזרה.וכן כתב הרב יעקב אריאל" :דברי הרמב"ם אמורים רק
במי שתומך באדםעני עלידי שיתופו ברכושו או בעסקיו ,אךמי שפרנסתויכולה להימצא גם
ללא הזדקקות לשותפותזו ,מסתבר שאין מקיימים בשיתוף עמו מצוות צדקה כלל .יתר עלכן,
צורתהחיים הקיבוצית מושתתת על התאמה חברתית מלאהביןכלחבריהקיבוץ ,ומעצם טבעה
אין היא יכולה לקלוט בתוכה אותם רבדים חברתיים הזקוקים באמת לשותפות זו לצורך
פרנסתם" (הקבוץ בהלכה ,ספרלזכריעקבפיירברגרהי"ד ,עמ' .)43
אפשר להשיב על דברים אלה ,אבלאי אפשר לדחותם כלל ,והרב אריאל בעצמומסיים" :ניתן
לומד ,קואופרציה היא המסגרת ההולמתיותר את רעיונו של הרמב"ם ,מאשר הקבוצה" .ועוד
יש להעיר שהביטוי "עושה עמו שותפות"  -אין פירושו בהכרח שויון ,וכל לומד הלכות
שותפין יודע שיתכנו כלמיני שותסות לא שוויוניים ,המעדיפים אתבעלי הרכוש (כמו אצלנו,
לגביתקנון פקדונותחברים)  -ובמקורדברי הרמב"ם ,לא הוזכרכללענין השותפות ,אלא כל
דרך שלעזרהכלכלית(רדב"ז בשםספרי).
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יפה ,אבל מהיהיה עד אשריקום תור הזהב שלמדינהסוציאליסטית באמת ,מה
יאכלואלההזקוקיםלאוכלוכד'?
המתבונן בהדרכתרבון העולמים בתורתו ,יראהשאין סתירהבין שתי מצוות
אלו .התורהציותהעל משטרשויוניועלחלוקה צודקת של האדמההחקלאית -
"לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו" .כל משפחה קבלה מקור פרנסה
שהתאים לגדלה וכך קדמה רפואה למכה ,שקראנו :שיטה מונעת .יתר על כן,
מחשש שמצבאידיאליזהיתערערעלידיסיבותשונות,ציוותה התורהעלהחזרת
הקרקעות ביובל ,על מצות הלואה ועוד  -שיטות השיקום .ועם כל זאת ,לא
הסתפקה התורהבבנין חברה צודקת ודרכי שיקום ,אלא הודיעהלנו שאם "בכל
זאת" אנשים מתרוששים ,מצוהלהגישלהם סעדארעי  -צדקה .הם הםהדברים
שאמרנובתחלה,שאיןקיוםמצוה אחתפוטרמקיוםהשניה.

צדקהאישיתאוממלכתית
אמנם יש מבוכה אחרת :מה עדיף  -צדקה אישית ,או צדקה ממלכתית.
אמנם כל אדם צריך לתת מעשר כספים 10% ,מרווחיו (לא ניכנס לברורים
הלכתייםאיך לחשב) .והנה ,אנו משלמיםמיסים למדינת ישראל ,וחלק מהמיסים
מיועדים לסעד ,והוא צדקה;וכן חלק מיועדלחנוך ,וחלקניכר ממנוגםכן נחשב
לצדקה.יש מקום רחב לאמר ,שבזהאנומגיעים ל10%-מרווחינו.
לכאורה,העיקר בצדקה שהכסףיגיעלמישזקוקלו,ומאי נפקאמינה אם צדקה
זאת נעשית עלידי גורם ממלכתי( .שאלהזו מתעוררת אף בתוך הקיבוץ :האם
עדיף שכל יחיד יחלק כספי צדקה ,ויקבל תקציב עבור זה ,או שהדבר ייעשה
ימוסדותהקיבוץ?).
במרוכזעליד
שאלה זו מורכבת מאוד ,ויש לבחון אותה מצדדים שונים .ראשית דבר ,יש
לדעת ששיטה קהילתית ולפעמים כלל-ארצית היתה נהוגה במשך כל הדורות.
במדרגה השניה שמנה הרמב"ם ,מוזכרת קופת הצדקה שכל אחד נותן לתוכה,
והחלוקה מתבצעת עלידיהממוניםעליה .והנה תיאורה ע"פרבינו הרמב"ם" :כל
עיר שיש בה ישראלחייבים להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים ידועים ונאמנים
שיהיו מחזירים על העם מערב שבת לערב שבת ,ולוקחים מכל אחד ואחד מה
שהוא ראויליחן ודבר קצובעליו ,והן מחלקים המעות מערב שנת לערב שבת,
ונותנים לכלעני ועני מזונות המספיקים לשבעהימים .וזו היא הנקראת קופה"
(מתנותעניים ט' ,א')" .מי שישב במדינה שלשים יום ,כופין אותו ליתן צדקה
לקופה עםבניהמדינה( "...שם,י"ב).וזה דומהבעקרון למערכתהמסוישלנו.
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תודעהאישית
אבל הרבה אינם שבעי רצון מתשובהזו .היא מספקת מבחינה שכלית ,אבל
מעיקה מבחינה מצפונית :מה בדבר תודעת הפרט? הכל הולך באופן אוטומטי,
ואין שום מודעות למצות הצדקה .אין חינוך לצדקה ,וזה מחליש את החינוך
לגמילות חסדים ומידות טובות (ראה פרושו של הרב הירש על פרקי אבות -
"שלישלך,שלךשלי").
טענהזו צודקת .אף הצדהחינוכיחשוב .והנה שתי דוגמאותמדברי הרמב"ם:
"גדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפהקים
שנאמר :ואני בצדק אחזה פניך" (מתנותעניים י' ,ט"ו) .כמובן איננו "גדולי
החכמים" ,אבלכל אחדיסכים,שזו הדרכההניתנתלכל אדםמישראל(.ובשולחן
ערוך נאמר :טובליחן צדקה קודם התפילה  -או"ח צ"ב,י').הרי פרוטהאינה
הרבה ,וגם למה דווקא לפני התפילה? על כרחך ,ישענין מיוחד שכל אדםיתן
צדקהבאופןאישי,ובסמוךלעבודתה'  -אפילוהכמותזעירה.
ועוד דוגמא :בפרקי אבות נאמר "והכללפי רוב המעשה" (ג' ,י"ח) .ופירש
הרמב"ם..." :כשיתן האדםלמי שראוי אלף זהובים בבת אחת ,לא תעלהבידו
מדת הנדיבות כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמיםונתן כלזהוב
מהם על צדהנדיבות; מפני שזה כפל מעשההנדיבות אלף פעמיםוהגיעלוקנין
חזק,וזה פעם אחת בלבד התעוררה נפשו התעוררותגדולה לפעולטוב ,ואחרכך
פסקה ממנו.וכן בתורה,אין שכרמי שפדה אסיר במאהדינרים או שעשה צדקה
לעני במאהדינרים שהואדימחסורו ,כמו שפדה עשרהאסירים,אוהשליםחסרון
עשרהעניים כל אחד בעשרה דינרם .ואל זה ההקש וזה הענין אמרו :לפי רוב
המעשה ,אבללאלפיגודל המעשה".
אלה דברים ברורים שאינם זקוקים להסבר; הדגש מושם על היחס הנפשי של
נותן הצדקה .אבל מצדשני ,מרשימת שמונה המדרגות משתמע לכאורהלהיפך.
הריעדיף לתת הלוואה ,שהיא עלפי רוב סכוםגדול בבת אחת  -מאשר צדקה,
שיכולה להיות ערפילית של פרוטות .ואולי כוונת הרמב"ם שבתוך כל קטגוריה
של צדקה ,יש ללכת בדרך "רוב המעשה" כלזמן שאינויורד למדרגה הנמוכה
יותר .מכל מקום ,מכיון שאין אנו עוסקים כאן בישוב סתירות ברמב"ם ,תהיה
אשר תהיה הדרך בה נצליח לכלכל דברי הרמב"ם האלה יחד ,על פי הכללים
הנקוטים בידנו ספר משנה תורה מכריע את פרוש הרמב"ם על המשנה ,עלכן
לעולם העיקר הוא טובת העני ,והעיקר הוא הצנע לכת בדרכי הצדקה כמבואר
ב"שמנה המדרגות" ,ואם נצליח נוסף לכך ובמסגרת זאת להרבות מעשי הצדקה
האישיים,הריזוטובהכפולהומכופלת.
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 .3האםמסים
בכ~
אחרי ברור הצדהחינוכי ,לאנוכל להשתמטמלדון בצדההלכתי הטהור :האם
יחובתצדקה בתשלוםמסים?
אנויוצאיםיד
נחלקו בזה הפוסקים :יש אומרים שמסים המיועדים לסעד אפשר להחשיבם
כצדקה אם מתנה שמפריש לכך (שו"תציץ אליעזר ,ח"ט סי' א') ,ויש אומרים
שאין לפרוע מסים ממעשר כספים,כיוןשחייב לתתווקיימאלןכלדבר שבחובה
אינו בא מן המעשר (ראה"דיני ממונות" ,הרב עזרא בצרי ,עמ' ת"ח) .לכאורה
הדעה הראשונה דומה למה שהזכרנולעיל עלסדריגביית צדקה בכפיה; ובאשר
לתנאי בשעת ההפרשה ,הוא גםשייךלבעיה של מודעותשהזכרנו .והדעההשניה,
אףהיא מובנת .לאיתכן שגמילות החסד תצטמצםבמיצוי החובה ,רק מה שאני
חייב אני עושה ולא יותר( .בדומה לזה מונים חז"ל לגנאי "פרוש-מה-חובתי-
ואעשנה" (סוטה כב ,ב)  -שכלעולמוהרוחניהואעולם שלחובות).ברורשאני
משלם מה שאניחייב לשלם עלפיחוקי המדינה ,וכנוסף לכך,אני עושה מעצמי
דגמילות חסדבכספי .בסיכום  -מידי מחלוקתלאיצאנו.
עי
צדקה?

הערכתצרכיםסובייקטיביים
ועודבעיה אחת בצדקה הממלכתית .לאבעיהחינוכית ,לאבעיה הלכתית ,אלא
בעיה מעשית .צדקה ממלכתיתאינהסלקטיבית,אינה מספקת,אינהמדריכה.היא
אינה מספקת ,כפשוטו .היא אינה מדריכה לא מבחינה כלכלית ,במתן עצה
למקבלי הסעד ,איך להשתמש בכסף זה ,וגם לא מבחינה אישית .והיא אינה
סלקטיבית ,היא פועלת על פי קריטריונים קבועים ,ואלה לא תמיד מתאימים

למציאות.
כל אלה דברים מובנים,ואיןצורך לבארם .ברורשאיןכאןביקורתעלמוסדות
הסעד והחינוךשלני ,אלה הן מיגבלות הקשורות לכל מערכת ממלכתית .אך
נתעכבעלנקודה אחת.
כל משטרשוויונידוגל בעקרון של "כל אחדלפיצרכיו" .נשאלת השאלה :על
אלו צרכים אנו מדברים ,סובייקטיבים או אובייקטיביים .מה נפשך ,אם תאמר
סובייקטיביים,הריאלואינםניתנים להערכהעלידימוסד ממלכתיאוצבורי .אם
תאמראובייקטיביים ,הרי אלואינם "אמיתיים",כי המושג שלצורךטומן מעצם
טבעו מימד של סובייקטיביות .זוהי קושיא מפורסמת שעסקו בה כלהוגי תורת
השויון הסוציאלי .כמובן,אין בה לבטל את ערכו של משטרשוויוני ,אלא יש בה
ללמדנו שאין הוא ממצה את כל הצדק ,לעולם צריכה להיות מסגרת כללית
המיוסדת עלחוקיםקבועים ,ונשארכר פעולה נרחבליחיד למלא את הפערים.
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הואהדיןלגבי צדקה .לאיובןמדברינוכאילויש כאן חס ושלוםשלילת הצדקה
הממלכתית .קדושתה במקומה עומדת ,אלאשאיןהיא פותרת אתכלהבעיות.ויש
צורך בצדקהאישיתכדי להשלימה (גםהשוויוןהקבוציאינו מבטיח תמיד "שיהיה
צדק" ,משום סיבות שונות שאין צורך לפרטן .על כן ניתנות סמכויות כספיות
י ועדות למלא פערים בתחום הצריכה) .אמנם צדקה ממוסדת
מסויימותליאש
(קופה)היא מדרגהב'לפי הרמב"ם וצדקהאישית מדרגהג' והלאה ,אבל הרמב"ם
עצמו כתב ש"כזה ראוי לעשות ,ומעלה טובה היא ,אם אין הממונים בצדקה
נוהגים כשורה" .וסעד ממלכתי בהיקף רחב ,לעולם לא יצליח לגמרי "לנהוג
כשורה".

פרוטה קטנה

שמא תאמר :ומה איפוא תוכל הקבוצה לפעול ,וכלשכן מה תועיל תרומתו של
החבר הפרטי?איןזו קושיא ,שהרי "צדקה ,כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון
גדול" (בבא בחרא ט' ;):ולא עוד אלא שלעולם לא נוכל לפטור את עצמנו בטענה
כזאת ממצוהזו ,שהרי "אפילועני המתפרנסמן הצדקהחייבליחן צדקה לאחר"
(רמב"ם מתנותעניים ז' ,ה') .לשם מה? הריגם הוא מקבל צדקה מאחרים?כי
המעלההזו של צדקהיש לה משמעות מטפיסית-אבסולוטית-אלוקית" ,אדםנותן
פרוטהלעני,זוכה ומקבלפני השכינה" (בבא בתראי'),ואין מקוםלהאריך.
 .4לאלבזבזיותר מחומש?
ועכשיו נברר כמה גדרים כמותיים של מצות צדקה .ידועה התקנה המוזכרת
בגמרא (כתובותנ'" :).המבזבז אליבזבזיותר מחומש ,שמאיצטרךלבריות" .זאת
אומרת ,שאסור "לבזבז" יותר מ 20%-מהרווחים לצדקה ,שמא עלידי כך הוא
בעצמויהפךלעני ,ויצטרך לצדקה .הניסוח ההלכתיכך הוא" :עד חמישיתנכסיו

 -מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה בנכסיו  -בינוני; פחות מכאן  -עין

רעה" (רמב"ם ,מתנותעניים ז' ,ה').ויש אנשים ש"מפחדים" לתתיותר מעשרים
אחוז .אולם אם נתבונן היטב ,נראה שכלל זה אינו כל כך פשוט ויש בו כמה
תנאים:
א) החפץ-חיים בספרו "אהבת-חסד" ,הדן כולו בעניני חסד וצדקה ,מסביר
שמדובר עלמי שעלידיריבוי צדקה ,מבזבז את הנכסים שלו ,וזה פרוש הלשון
"מבזבז"; אבלמי שישלו הכנסה קבועה עליד מלאכה או עסק,יכול לתת צדקה
יותר מחומש ממשכורתו .הרי כל טעם תקנהזו הוא ,שלא יצטרך לבריות,והרי
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הואיקבל בחודש הבא את משכורתו שלמה(דףמ')( .ובדומהלזה אפשרלהסביר
שמדובר עלמי שמחלק לצדקהכספים שהוא משתמש בהםלפרנסתו,כגוןמחזור
כספיםשוטף שלסוחרוכד' ,שברורשעלידיזההוא מכלה אתמקורמחייתו).
ב)עודלימדנורבינוהחפץ-חיים ,שמה שאמרו שחומשהוא מדהיפה,היינורק
"בשלא נודע לו שיש בעירעניים ...אבל כשיודע שישבעיר ...אנשים מצוקים
כאלושאין לאלידםלהושיע את עצמם,מחוייבמדינא להפריש עד חומשנכסיו"
(דף ל"ט)" ,וגם מותר לתת יותר מחומשכי באושא התקינו רק למחפש מצוות

צדקה" (שם ,הערה).
במלים פשוטות ,אםישיהודיטוב הרוצהלקיים מצותצדקהוהואהולך ומחפש
עניים בכל הארץ ,לו אנו אומרים :יישר כחך ,אבל אל "תבזבז" יותר מחומש.
אבל אםידוע שיש אנשים במצוקה לאשייך לאמרדי.ובימינו אנו ,כלמי שבא
במגעישיר עם כלחלקי האוכלוסיאיודע שלבושתנוולחרפתנואנועדייןשייכים
לסוגהשני.ועודנפרטזאת בהמשך.
(וכאן מקוםלהזהיר על שמירת הלשון ,שלא להוציאמפינו משפטיםכוללניים
כגון :אנשים כאילו-במצוקה הנם רמאים ,נתמכי סעד מנצלים את המדינה,
וכדומה.נכון שישנם רמאים,וזובעיה גדולה ,וכברדיברה הגמרא (בבא קמא טז,
ב) על המכשול שיש בצדקה לאנשים שאינםמהוגנים ,אבל חס מלהחיל משפטזה
עלכולם .בדומהלזהמצינו במדרש ,ויקרא רבה ל"ד :אמרהעשירלעני :למהאין
אתה הולךויגע במלאכה? ראה שוקים ,ראה כרעים ,ראה בעל כרס; ראה בעל
בשר( ,הרי אתה בריא בכלגופך) .אמרלו הקב"ה :לאדייך שלא נתתלו משלך
מאומה ,אלא במה שנתתילו  -אתהמכניסלועיןהרע).
ג) התקנה רקהיתהלבינוניםולאלעשירים( .אהבת חסדעמ' מ',חפץחייםסוף
ביאורו על אבות ,חכמת אדם קמ"ד ,י') .כי ברור שאם אדם עשיר ,המרוויח
מליונים לחודש,יתן יותר מ 20%-צדקה ואפילויתן  50%ואפילויותר ,לא יקרה

לו דבר,ולאיצטרךלבריותע"יכך.
ד) ובאמת יש לדייק היטב בלשון הרמב"ם "מצות עשהליחן צדקהלעני כפי
מה שראוי לעני ,אם היתהיד הנותן משגת" .זו הלכה א' של פרק ז' ,ואחר כך
בהלכה ה'" :בא העני ושאלדי מחסורו,ואיןידהנותן משגת,נותןלוכפי השגת
ידו וכמה ,עדחמישיתנכסיו ,מצוהמן המובחרוכו'".
משגת
אםכן ,לכתחילהיש לתתלעניכפי מהשראוילעני,ורק אםאיןהיד
-

די בחומש.

247

הרב שלמה אבינר

 .5צרכיו שלהענילעומתצרכיו שלהנותן
אבל ,מה פרוש"כפי מהשראוילעני" ,ומה פרוש"איןידהנותן משגת"? הנה
שובלשון הזהב של הרמב"ם" :לפי מה שחסרהעני ,אתה מצווהליחןלו .אםאין
לו כסות ,מכסים אותו ,אםאיןלוכלי בית ,קונים לו .אםאין לו אשה משיאין
אותו .ואם היתה אשה ,משיאים אותה לאיש"( .שם ,ג') .פשוט ,כל מה שצריך
אדםנורמלי...ואפילויותר אםצרכיוהסובייקטיביים דורשים זאת(כפי שאמרנו
לעיל שמידת הצדק האמיתית של "כל אחד לפי צרכיו" חייבת להקבע על פי
קריטריון סובייקטיבי) ,כמו שממשיך הרמב"ם" :אפילו היה דרכו של זה העני
לרכוב על סוס ,ועבד רץ לפניו ,והעני ,וירד מנכסיו ,קונים לו סוס לרכוב עליו,
ועבדלרוץלפניו .שנאמר:דימחסורו אשריחסרלו".
,
י
אם כך ,תאמר,יתכן שלבסוףיהיההעני עשירממנ מה בכך? דברים אלה הם
לי בגדר לוקסוס ,אבל לו הם צורך .ובאמת כך מסיים הרמב"ם" :ומצווה אתה
להשלים חסרונו,ואין אתה מצווה לעשרו" .אבללעני זה שהיה רגיל לכך ,הסוס
וכו'אינם עושר ,אלאמלויחסרון פשוט.
אולי נראה הדבר חזון רחוק ,אבל לכל הפחות יש לדאוג לספק לעניים את
הדבריםהחיוניים אפילועל חשבון הלוקסוס שלי  -וכךהיה אומר החפץ-חיים
"אמרו חז"ל חייך קודמין לחיי חברך ...אבל עשרך אינו קודם לחיי חברך"
("עמוד החסד" ,עמ' " ;18אהבת חסד",דף מ.):ויש דוגמא בגמרא :אםבעירנו
יש מים לשתות ולא בעיר אחרת ,אנחנו נשתה ולא הם ישתו,כיחיינו קודמים.
אבל אםנותרומיםאחרישכולנושתינו ,ונשאלת שאלה מהעדיף  -מיםלשתיה
לעיר אחרת ,או מים לכביסה לעירנו ,ברור ששתיית עיר אחרת קודמת ,ראה
מחלוקתר"יוחכמיםבנדרים פ,ב.
אם כן ,עלי לתת לנצרך כל מהשחיונילו:דיור,כליבית וכו' ,כלזמן שאינו
פוגע במה שחיונילי .מה פירוש דברחיוני? קשה להגדיר .בכל דור משתנים
הקריטוריונים .אבל בכל זאת ,הדברים אינם מעורפלים כל כך .למשל יש מקום
רחב לאמרשבזמננו ,למשפחה ,מכונתכביסה ומקרר,הינםדבריםחיוניים .אםכן,
צריךלדון מהקודם .מכונתכביסהשלואונסיעתטיולשלי.
את
ס
ו
פ
ו
ר
ס
ו
נ
ר
ו
ט
וכך מסופר בגמרא (בבא בחראי ,א)" :וזו שאלה
שאל
רבי
עקיבא :אם אלקיכם אוהבעניים ,מפני מה אינו מפרנסם"( .טורנוסרופוס הוא
המושלהרומאי שליהודה הכבושה,ולפי ההשקפה הרומאית שהיתה נפוצהבעולם
העתיק ,הסדר החברתי של מעמדות ,הוא סדר אידיאלי ,כשחלק מן האוכלוסיא
משולל כל זכויות ,ומיועד להשאר בעניות כלחייו ,בתפקיד של עבד - .אתם
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היההים,לעומתנו ,חושביםשאין הדברטוב; א"כ מדוע ברא רבונו-של-עולם את
עולמובצורהכזאתשמתהוויםמצבים שלעניות,ולאמנע אותם מראש).
"אמרלו:כדישניצולאנו בהםמדינה שלגיהנום" (עולםשאיןבומציאות של
גמילות חסד ,הוא גיהנום)" .אמרלו :אדרבה,זושמחייבתםלגיהנום ,אמשוללך
משל ,למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשובבית האסורים,
וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו ,והלך אדם אחד והאכילו והשקהו,
כששמע המלך ,לא כועס עליו? ...אמר לו רבי עקיבא :אמשול לך משל ,למה
הדברדומה:למלך בשרודם שכעסעלבנו .וחבשובביתהאסורים ,וצוהעליו שלא
להאכילו ושלא להשקותו ,והלך אדם אחד והאכילו והשקהו ,כששמע המלך -
לאדורון משגרלו?ואנוקרוייםבנים שנאמר:בנים אתםלה' אלקיכם".
חכמים אמרו זאת בצורה חריפה מאוד" .אמר שמואל :איןבין העולם הזה
לימות המשיח ,אלא שעבוד מלכויות בלבד ,שנאמר:כי לא יחדלאביון מקרב
הארץ" (ברכות לד,ב) .אפילובימות המשיחישעניים! וגםעינינו רואות ,שאור
הישועה זורח עלציון ,ובמדה רבהאיןעלינו שעבודמלכויות ,מאז קום המדינה
אנובעליבית על עצמנו ,אנוריבונים על ארצנו ,אבל הבעיה הסוציאליתקיימת
וקיימת.
שמואל ,כשציטט את הפסוק "כי לא יחדלאביון מקרב הארץ" (דברים ט"ו,
י"א) בודאיידע שישלפניכן ,פסוק אחר" :אפס,כי לאיהיה בךאביון" (דברים
ט"ו ,ד').אין סתירה ,אנוחייבים לפעול בכל כחנו שלאיהיהאביון ,אבל תמיד
יהיהמי שיחסרלומשהו.האביוןאינומוכרחלהיות אדםשאיןלו לחם ,אלא אדם
שחסרלו דברחיוני .כמו שרש"י פירש בחכמתו ,שאביון הוא מי שתאבלאיזה
דבר .ואפילו בימות המשיח יש אפשרות לעשות חסד ,חסד בממון ,חסד בעזרה,
חסד בדיבור ,חסד במחשבה .בלעדיהאין כאן ימות המשיח אלא גיהנום (זאת
מצאתי בספר שלהפילוסוףהיהודיהצרפתילבינאס" ,חרות קשה").
אמר רבי יהודה ברבי סימון :העני הזה יושב ומתרעם :מה אני ומה פלוני?

פלוני יושב בביתו ואני יושב כאן? פלוניישן עלגבי מיטה ואניישן על הארץ!

ועמדת אתה ונתת לו  -חייך ,שאני מעלהעליך כאילו עשית שלוםבינולביני

(ויקרא רבהל"ד).
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פקדונותחברים
שאלה :האםישצורך לעשותהיתרעיסקא לפקדונותהמופקדיםבקבוץ?
 )1מדוברבכסף שהופקדעלידי החבר(ירושה,שילומיםמהגרמנים ימ"שאוהיה
לולפני שהצטרףלקבוצה).
 )2יש סמכות לקבוצה להקפיא כסף זה ולעכבו אצלה .אין נותנים אותו לחבר
אלא עפ"י קריטריונים שהיא קובעת וכך היא המציאות שלפעמים נותנים,

ולפעמים  -לא.
 )3כשחברעוזב הוא מקבל את כספו צמודלמדד.
 )4אם החבר נפטר טרם הוברר אםזה עוברבירושה.

תשובה:יש צורך לעשות היתר עיסקא לכל הפקדונות המופקדים בתנאיםשציין

השואל ,לאור שלשהעקרונותהלכתיים:
א .הרמ"א פסק שאיסורריבית חלגם כאשר הלווהאינו אדם פרטי אלא קהילה

שלמה.ן
ב .הצמדת ההלואהליוקרהמחיה אסורה,שכןהלוהמחזיריותר מסהשקיבל2.
ג .הרמב"ם פסק שאיסור ריבית חל גם במקרה שהכסףניתן כהלואה על תנאי,
דהיינו שבשעתנתינת הכסףעדיין לא הוחלט אם הכסף יהא הלואה ,מתנה ,או
תשלום בעבורקנייה" :המוכרבית או שדה ואמר המוכר ללוקח :לכשיהיולי
מעות החזרלי קרקע ...כל הפירות שאכל ריבית 3."...ההנאה שנהנה הקונה
1

2

שו"ע יו"ד קם ,כב בהגה.ודין קהל שונהמדין שותפים כפי שנתבאר במקום אחר .וראשונים
ואחרוניםדניםבדיןריבית של קהל ואכמ"ל .ויש להעיר שאפילו לדעת הסוברים שיש להתיר
לקהלללוותבריביתהיינו משוםשישבכך משום פקו"נ כמבואר שם ,ובנד"דזהלאשייך.
למעשה גם בהצמדה למדד יש "הלואה על תנאי" או כלשון דגמדא צד אחד בריבית אלא
שבמציאות הנוכחית כמעט שלאיתכן שלא תהא תוספת ,בסופו שלדבר .וראה מחלוקת רש"י
ור"תבתוס' ב"מ סד ,ב ,ד"הולא.

3

הלכות מלוהולוהו,ה.ולענין מש"כ הרמב"ם שהמקח בטל,עי'בחידושי רע"א,יו"דרישסימן
קער.
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מהשימוש בבית ,וכן הפירות שהניבה לו הקרקע בהיותה בידו ,הם תוספת
שהקונה מקבלבנוסף לכספו המוחזרלו ,וכברהגדיר הרמב"םשריביתהיאכל
הלואה בתוספתכלשהיא4.

עדיין לא הוחלט מה ייעשה בפקדון לאחר פטירת החבר המפקיד .אם יוחלט
שפקדונואינו עובר בירושה ,כספי הפקדון הינם "הלואה על תנאי" :אם החבר
ישאר בקבוץ עד לפטירתו ,ולא יקבל את הכסף  -ייהפך הפקדון להיות רכוש
הקבוצה .לעומת זאת ,אםיקבל המפקיד את פקדונו בשלאיזוסיבה שהיא ,כספי
הפקדוןהינםהלואה.
אם יוחלט שפקדונו של החבר עובר ליורשיו לאחר פטירתו  -דין הפקדון
כדין כל הלואהמכיון שסבירלהניח שבמוקדםאו במאוחריחזירהקבוץ את הכסף
ליורשים5.

 4רמב"םמלוה ולוהד ,ב.
 5עי' מ"מ בהערה 2בענין התחשבות במקרה בעלסבירות נמוכה מאד.
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