היחס למהגרים ולעובדים זרים
הרב מאיר נהוראי

יו"ר בית הלל ,ר"מ בבית המדרש לנשים מגדל עז ורב משואות יצחק
בשבת האחרונה קראנו על אודות הרפורמה הכלכלית שעושה יוסף במצרים .מלבד הרפורמה מחיל יוסף מעין טרנספר
על האוכלוסייה המצרית" :וְ ֶאת הָ עָ ם ֶהעֱ ִביר אֹת ֹו לֶ עָ ִרים ִמ ְקצֵ ה גְ בוּל ִמצְ ַר ִים וְ עַ ד ָקצֵ הוּ" .מדוע נדרש יוסף לפעולה כה
קיצונית של העברת האוכלוסייה ממקום למקום? רש"י מסביר" :ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת ,אלא להודיע שבחו
של יוסף שנתכוון להסיר חרפה מעל אחיו ,שלא יהיו קורין אותם גולים" .פירוש זה מעורר שאלות מוסריות כבדות
משקל :וכי יעלה על הדעת להגלות אוכלוסיות שלמות על מנת לשמור על מעמדה של משפחתו של יוסף במצרים?
שמא קושי זה גרם לרשב"ם נכדו של רש"י לפרש אחרת את מטרת הטרנספר..." :כדי שלא יטענו כח חזקה איש איש
בארצו לאחר מכירה" .דהיינו העברת האוכלוסייה נועדה לחזק את מעמד המכירה של הקרקעות לפרעה ,כך שלא
יוכלו הבעלים לטעון טענה של חזקה היסטורית על הנכסים .אולם ה'כלי יקר' מציע הסבר שונה וייחודי:
ויותר נכון לפרש כל הבלבול הלזה לפי שנאמר :ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ,כי כל
מי שלא היה גר מימיו ,אינו מרגיש בצערו של הגר ,ואינו חס על נפש הגר ,אבל מי שהיה בעצמו גר יודע
בצערו של הגר ...על כן העביר יוסף העם לערים כדי שיהיו כולם גרים בארץ לא להם כדי שירגישו בצערו
של הגר...
הכלי יקר סבור שהמטרה המרכזית בטרנספר הייתה לחזק את האוכלוסיות המוחלשות במצרים את אותן אלו שנאלצו
להגר למצרים .הואיל ובשנות הרעב מן הסתם הגיעו מהגרים לארץ מצרים ,מבקש יוסף להגלות את האוכלוסייה
כולה על מנת שירגישו כולם את נפש המהגר המגיע לארץ זרה .יוסף מרגיש זאת על בשרו ,הוא מודע לסבל הכרוך
בהגירה .הואיל והחיים בארץ זרה קשים הם ,יוסף מנתק את כולם ממקום המגורים הבטוח ובכך גרם לתודעה לאומית
על הקשיים בהגירה ממקום למקום .בד בבד יוסף מבקש לשמור על המעמד האישי של התושבים המקומיים .בעוד
שמצוקת הרעב כה דוחקת וגורמת לכך שהמצרים מבקשים מיוסף שיקנה אותם לעבדים וגם את אדמתם ,הרי שיוסף
ממאן לעשות זאת ביודעו כמה נוראית היא העבדות ,ובמקום זאת לוקח אותם לאריסים ,כפי שמעיר המשך-חכמה:
"אולם יוסף שנא מאוד את קנין העבדות להיות שליט אדם באדם לרע לו ,לכן אמר" :ויקן יוסף את כל אדמת מצרים
לפרעה" – אבל לא אותם לעבדים."...
מעשיו של יוסף צריכים להוות עבורנו השראה למציאות העכשווית שלנו במדינת ישראל .עלינו להימנע עד כמה
שאפשר מעיוות מוסרי כלפי האוכלוסיות המוחלשות ובכללן המהגרים והעובדים הזרים :לא לשלול את חירותם
וזהותם ,ובוודאי להימנע מיחס משפיל כלפיהם .בשלושים ושישה מקומות הזהירה תורה על הגר .האזהרה נתלית
בנימוק ייחודי ובלעדי" :כי גרים הייתם בארץ מצרים" .אהבת הגר שונה היא מאהבת הרע ,שהרי באחרונה יש יסוד
תועלתני ומובן מאליו של הדדיות .כלפי הגר התועלתנות וההדדיות כמעט ואינה קיימת ,שכן מדובר באדם בודד
ותלוש ,שיכולת ההטבה ההדדית שלו מוטלת בספק רב .נצטווינו אפוא לאהוב את הגר באהבה שאינה תלויה בדבר
שבאה לידי ביטוי בנתינת יחס הוגן וראוי ,בשמירה על חירותו ובטחונו ,וחלילה לא לנצל את חולשותיו כבודד וחלש
אלא להיפך :לתת לו יחס ראוי ומכבד .עוד מתקופת יוסף הרגשנו מהי זרות וכעת שזכינו להקים מדינה עצמאית חובה
עלינו לזכור שבמרבית השנים היינו גרים בארץ אחרת.
חוברת זו מבררת הלכתית את מערכת היחסים הראויה כלפי העובדים הזרים ,הן בהקשרים המוסריים הן בהקשרים
הלכתיים הנוגעים לעולם הכשרות ושמירת שבת ,בעיקר לאלו העובדים בסיעוד התוך המשפחה .עיון בסוגיות הללו
יעצים את התודעה הציבורית ליחס הוגן ומוסרי כלפי אוכלוסיות מיעוט במדינת ישראל.
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מבט הלכתי על העסקה וזכויות של עובדים זרים
שותפים בכתיבת המסמך ההלכתי:
הרב יצחק אייזנר ,הרבנית ד"ר תהילה אליצור ,הרב יצחק בלאו ,הרב יהודה
גלעד ,הרב ד"ר דורי הנמן ,הרב שלמה הכט ,הרבנית ד"ר חנה השקס ,הרב מאיר
נהוראי ,הרבנית ד"ר אילת סג"ל ,הרב אביע"ד סנדרס ,הרב שמואל קליצנר,
הרבנית בתיה קראוס

תקציר
במדינת ישראל מצויים כיום כמאה אלף עובדים זרים .תופעה זו מהווה אתגר חברתי ,משפטי ,מוסרי והלכתי ,המעורר
דילמות ומצריך הכרעות.
בבואנו לדון במערכת היחסים הראויה עם העובדים הזרים ובמעמדם על פי ההלכה ,עומדת לפנינו אזהרת חכמים:
דרך ארץ קדמה לתורה .היחס האנושי בין אדם לאדם המצופה מאדם שנברא בצלם אלוהים ,כלפי אדם שאף הוא נברא
כמותו ,עוטף את כל בירורי ההלכה הפרטיים .חכמי ישראל ראו בחובה להתנהג בדרך של טוב ושל יושר צו כללי שאין
צורך לפרוט את פרטיו כי רבים הם ומתפרשים לפי האדם הזמן והמקום.
ישנה חובה מוסרית ודתית לשלם לעובד בזמן ,שכר הוגן ,על פי כללי החברה ועל פי המחויב בחוק .גם לסוברים כי
הציווי 'ביומו תיתן שכרו' נאמר על ישראל בלבד ,יסכימו שאי תשלום לגוי הריהו גזל גמור .כמו כן זוהי חובה לדאוג
לבטיחותם של העובדים .אף כי החובה הראשונית היא דאגת האדם לבטיחותו ,חובתו של המעביד לדאוג לסביבת
עבודה בטוחה לעובדיו ולקבל אחריות של פיצוי במקרה שהם נפגעים ,חס ושלום.
על אף הלכות התובעות רחוק מנכרים בעלי אמונות זרות ,מותר לתת לעובד מתנות שאינן כלולות בחוזה העבודה,
כאות הוכרה על הצלחתו ויעילותו .מותר לשבח אותו ,מותר ואף ראוי למצוא את הדרכים להכיר לו תודה על עבודתו
המסורה.
אסור להכניס הביתה תשמישי עבודה זרה ויש לתאם את הדבר מראש עם העובד הזר החפץ בכך .איסור זה נובע
מהחובה לשמר את הנאמנות למסורת ישראל ולהימנע מקשרים אסורים עם עובד עבודה זרה.
המטפל ,המלווה את המטופל במשך רוב שעות היום והשבוע ,יכול לסייע למטופל בשמירת המצוות .בהיעדר קרוב
או מתפלל אחר ,יכול המטפל להניח למטופל תפילין .את הברכה על התפילין יברך המטופל לאחר ההנחה .כן יכול
המטפל להדליק נרות שבת עבור מטופלת שלא יכולה לעשות זאת בעצמה .גם כאן הברכה תיעשה לאחר ההדלקה
בכיסוי העיניים כנהוג.
כדי ליהנות מתבשיל של העובד הזר יש צורך בשותפות של יהודי בבישול ,כמו למשל הדלקת האש או מקור החימום
שבו מבשלים .אם המטופל על ידי העובד הזר מוגבל בפעילותו ואין מי שיכול להיות שותף לבישול באופן יומיומי ,ניתן
להתיר למטופל ליהנות מתבשילי המטפל שלו.
על אף שבדרך כלל אסורה הנאה ממלאכת נכרי בשבת ואסור להורות או לבקש ממנו לעשות מלאכה .בנסיבות
מסוימות אפשר להנחות את העובד הזר לעשות מלאכה בשבת ,כמו למשל כאשר הוא מסייע למטופל חולה המרותק
למיטתו .יש לשים לב כי בקשות מן העובד הזר לסייע לצרכים אחרים ,הן של אנשים אחרים הן של הקהילה ,ראוי
שתהיינה במשורה ,מתוך התחשבות בעובד ותוך הגבלה מונחית של הקהילה.
על נאמני תורת ישראל לנהוג ביושר ,ברוחב לב ובהגינות עם העובדים הזרים כמילוי החובה למען תלך בדרך טובים
וארחות צדיקים תשמור.
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התורה 'ועשית הישר והטוב' ,כדבריו של הרב ישעיהו שפירא:

מבוא

מי שרוצה לקיים את התורה בשלמות ,אי אפשר לו
להסתפק בשמירת הדינים המפורשים ,כי אם עליו
גם להתעמק במטרה הנשגבה הצפונה בדינים אלה,
להשתדל למלאות את המטרה הזאת ...אולם באמת
ישנם כמה דברים שמצד הדין הם מותרים ונאסרו
רק מצד "ועשית הישר והטוב בעיני ה' "...

במדינת ישראל יש כיום כ 100,000-עובדים זרים .הם מועסקים
בעיקר בסיעוד (כ ,)50%-חקלאות (כ )25%-ובניין (כ.)10%-
מעמדם וזכויותיהם נתונים בבירור משפטי ובינלאומי מתמיד.
מציאות זו מעמידה דילמות מוסריות ומשפטיות רבות .מהי
ההנחיה ההלכתית לחובות המוטלות עלינו כלפי קבוצה זו –
העובדים הזרים? מסמך זה מבקש לפתוח פתחים לבירורה של
סוגיה זו.
1
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הרי שומה עלינו עכשיו ,כשאנו חוזרים לארצנו ורוצים ליצור
כאן חיים יהודיים מקוריים ,להציג לנו שוב את המטרה הזאת
של קדושת החיים לכל עומקה והיקפה .עלינו ליצור כאן
צורת חיים שתהיה מותרת לא רק מצד הדין ,כי אם גם מצד
5
ה"קדושים תהיו" וגם "ועשית הישר והטוב”.

בבואנו לדון במערכת היחסים הראויה עם העובדים הזרים
ובמעמדם על פי ההלכה ,עומדת לפנינו אזהרת חכמים שכוחה
יפה לכל מערכת יחסים בין בני אדם :דרך ארץ קדמה לתורה.
היחס האנושי בין אדם לאדם ,המצופה מאדם שנברא בצלם
אלוהים כלפי אדם שאף הוא נברא כמותו ,עוטף את כל בירורי
ההלכה הפרטיים .חכמי ישראל ראו בחובה להתנהג בדרך של
טוב ושל יושר צו כללי שאין צורך לפרוט את פרטיו כי רבים
הם ומתפרשים לפי האדם הזמן והמקום ,כדברי הרמב"ן:

על כן נלבן את חובת היחס ההוגן כלפי העובד הזר – הן בתחום
התשלומים ,הן באחריות לביטחונו ובתשלומי פיצויים אם
נפגע .נפרוס את האתגרים והאפשרויות בתחום שמירת השבת
והכשרות ,ונפתח פתח לשאלת הסיוע שלו בשמירת המצוות.
ועל כולם הבירור במצוות היחס האנושי המכיר בערכו כאדם
ומכיר לו תודה על תרומתו.

וזה ענין גדול ,לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל
הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו
ותקוני הישוב והמדינות כלם ,אבל אחרי שהזכיר
מהם הרבה ...חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב
והישר בכל דבר ,עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים
משורת הדין ...ואפילו מה שאמרו (יומא פו ע"א)
פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות ,עד שיקרא בכל
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ענין תם וישר.

תשלום הוגן
חובה לשלם לעובד הזר את משכורתו בזמנה ולהעניק לו את
כל התנאים המחויבים בחוק ונהוגים במדינה .חובה זו היא
מצווה מן התורה .כך כותב הרמב”ם בספר המצוות:
והמצוה המאתיים היא שצונו לתת שכר השכיר
ביומו ולא יאחרהו ליום אחר ...שזה מחוייב בכל
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שכיר בין גוי בין ישראל מצות עשה לפורעו בזמנו.

והוסיף על דברי רבו רבי וידאל די טלוזה:
כמו שאמרו ...ועשית הישר והטוב והכוונה שיתנהג
בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם ולא היה מן
הראוי בכל זה לצוות פרטים לפי שמצות התורה הם
בכל עת ובכל זמן ובכל ענין ובהכרח חייב לעשות כן
ומדות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים
והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים
תחת כללים אלו ומהם שעשו אותם בדין גמור ומהם
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לכתחילה ודרך חסידות והכל מדבריהם ז"ל.

כך הם דבריו גם במצוות ‘ביומו תיתן שכרו’ (מצוות לא תעשה
רלח) .עם זאת יש לסייג ולומר שבהלכות שכירות (פרק יא
הלכה יא) כתב הרמב”ם "וגר תושב יש בו משום ביומו תתן
שכרו ואם איחרו אינו עובר בלא תעשה" ולא כתב גוי 7.בעקבות
סתירה זו הסתייגו האחרונים 8מן המשמעות הפשוטה של
דבריו כאן ,אך לעומתם ספר החינוך מבאר במפורש כך את
דעת הרמב”ם:

הארה מיוחדת לחובות אלו ולהשקפת עולם זו מתעוררת
עם שיבתנו לארצנו וכינונה של מדינת ישראל לאחר שנות
הגלות הארוכות .הצורך לתת ביטוי לערכי תורת ה' באופקי
החיים החדשים הנפתחים בפני האומה מוצא טעם חדש בציווי

ואמרו [בבא מציעא קיא ע”ב] בגר תושב שיש בו
משום ביומו תתן שכרו ,אבל אין עוברין בו משום
בל תלין ,וזה הדין דגר תושב מפורש במשנה פרק
המקבל [שם ע”א] .וכתב הרמב”ם זכרונו לברכה
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דהוא הדין לבן נח.

1

אתר רשות האוכלוסין וההגירה.

2

שם .על פי נתוני  .2017מתוך הדו”ח השנתי.

3

רמב”ן דברים ו ,יח.

4

מגיד משנה על הרמב”ם הלכות שכנים פרק יד הלכה ה.

מעמד גר תושב בזמן הזה נכתבו דברים רבים – ראו למשל באנציקלופדיה
התלמודית כרך ו בערך גר תושב ,פרקון ח’ עמודות שב-שד.
 8ראו מנחת חינוך למצווה רל אות ז .שדי חמד מערכת הבי”ת סח
(עמ’  ,)133-132שם פאת השדה סימן כו (עמ’  .)391-390וראו בביאור
הרב קאפח למשנה תורה הלכות שכירות ,פרק יא הלכה יא ,המבאר
שהמשמעות של גוי (המוזכרת בלשון הרמב”ם בספר המצוות) היא גר
תושב ,כפי שכתב שם בהלכות שכירות.

 5הרב ישעיהו שפירא ,ועשית הישר והטוב ,בתוך ילקוט מאמרים על
רעיון תורה ועבודה (תרצ”א) ,עמ’ .43-38
6

רמב”ם ,ספר המצוות ,מצוות עשה ר.

 9ספר החינוך מצווה רל .המנחת חינוך המוזכר בהערה הקודמת כותב
שלא מצא כן בדברי הרמב”ם .ולפי מה שהבאנו מספר המצוות הלוא כתב
כן במפורש .ואולי כוונת המנחת חינוך שלא מצא כן בספר היד החזקה.
או שלא מצא דיבור מפורש על בן נח ,אלא שהרמב”ם השתמש במינוח
גוי .וצ”ע שלא העיר על דברי ספר המצוות.

 7הנפקא-מינה בין שתי הנוסחאות נוגעת לשאלה ,האם אף כלפי שכיר
גוי שאינו שומר שבע מצוות בני נח קיים איסור של ‘ביומו תתן שכרו’.
ועוד ,אפילו אם שומר שבע מצוות ,ייתכן שאין לו מעמד גר תושב עד
שיקבל את המצוות בפני בית דין ,וכיום אין מקבלים גרים תושבים .על

4

מתוך הרוב ,כלומר מהיהודים .ייחוס התנהגות לא מוסרית
14
ליהודים היא חילול השם ,וכדי למונעו יש להשיב את האבדה.

אף החולק על הרמב”ם בשאלת המצווה לשלם בזמן מן התורה
מודה שעצם החובה לעמוד בהתחייבות ולשלם את המשכורת
איננה רק עניין שבחוק או בנוהג .הימנעות גמורה מתשלום
המשכורת היא עבירה של גזל שקיימת כלפי הגוי:

כך רבי משה מקוצי מספר על דרשות שהוא דורש במרחבי
הקהילות היהודיות במרחבי צרפת וספרד של המאה ה:13-

היה השכיר מעובדי האלילים ושאר האומות
הדומות להם אינו עובר עליו אף משום ביומו תתן
שכרו ומ”מ כל שנמנע מלפרעו דרך כונת גזלה
אסור ואין צריך לומר בגזלה עצמה כמו שביארנו
10
בבבא קמא.

ואני דרשתי לגליות ישראל כי [אותם] המשקרים
לגוים וגונבים להם הם בכלל מחללי השם שגורמים
15
שיאמרו הגוים אין תורה לישראל.
זה המצב של עובד זר המגיע ארצה .בכל מפגש שלו עם מעביד
ישראלי הוא רואה את פני האומה כולה .מי שינהג בו באנושיות
ובאמפתיה – יקבע בתודעתו של הגוי כי זו דרכו של עם ישראל,
ומי שינהג בו בצורה הפוכה יפגע בשם האומה כולה .לאור זאת
מובן שיש להקפיד בדקדקנות לתת את זכויותיו של העובד הזר
כלשונן ,ללא הטיה וללא הקלת ראש .יש לשמר את זכויותיו
16
כפי הנוהג והחוק בהקפדה יתרה.

מלבד האיסור החמור של עבירת גזל ,החובה לתת לעובד
הזר את כל הזכויות הסוציאליות המופיעות בחוק היא פועל
יוצא של מעמד החוק כמחייב על פי ההלכה וגם מתוקף הנוהג
11
לנהוג בו כמנהג הסוחרים.

יחס הוגן
לצערנו הרב ,לעתים רווחת בציבור התחושה כי כלפי עובד זר
אין צורך בהקפדה מדוקדקת על הגינות ביחסי אנוש ובחובות
כלכליות ,שלא כפי שיש להקפיד ביחסים שבין מעביד לעובד
יהודי .תחושה זו נשענת על הסברה כי העובד הוא ‘זר’ ואין
כלפיו מחויבות של אחווה כפי שנדרש בין בני עם אחד .אף
שלהבחנה זו יש הד בחשיבה ההלכתית ואולי אף מעין צידוק
מוסרי (הקרוב קרוב קודם) ,התמונה הכוללת ושורת הדין
איננה מצדיקה תחושה כזו ואף מזהירה ממנה.

יחסי קרבה :מתנה ושבח
ההלכה מעמידה סייגים לקשרים שבין יהודי לנכרי .הוויית
החיים היהודית צריכה משמרת לבל תופר במגעה עם תרבות
וסגנון חיים שמחוץ ליהדות .כיצד ישפיעו סייגים אלו על
מערכת היחסים עם העובד הזר?
סייג מרכזי הוא איסור התורה ‘לא תחנם’ ,כדברי הרמב”ם:
וכן אסור לספר בשבחן ואפילו לומר כמה נאה
עובד כוכבים זה בצורתו ,קל וחומר שיספר בשבח
מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם שנאמר ולא תחנם
לא יהיה להם חן בעיניך ,מפני שגורם להדבק עמו
וללמוד ממעשיו הרעים ,ואסור ליתן להם מתנת
17
חנם.

ליבון תמציתי של שיקול הדעת המכריע בשאלה זו מצוי
בפרשת השבת אבדה .השולחן ערוך פוסק כי אף שאבדת
העובד כוכבים מותרת ,במקום שיש חילול השם אבדתו אסורה
וחייב להחזירה 12.הוא אף מוסיף:
ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל
וידעו שהם בעלי אמונה ,הרי זה משובח .ובמקום
שיש חילול השם ,אבידתו אסורה וחייב להחזירה.

שבחו של הנכרי ,חיבוב דבריו ונתינת מתנת חינם גורמים
לקרבה יתרה (‘להדבק עמו’) ולשבירת המחיצות הנורמטיביות
והתרבותיות (‘וללמוד ממעשיו הרעים’) ,ודבר זה איננו רצוי
בעיני התורה .לאזהרה זו יש משקל רב בקשרים שנרקמים בין
העובד הזר לבין המשפחה שהוא מועסק בה .לעתים נחצים
הגבולות הן בענייני עריות ,הן בעניינים אחרים .איסור התורה
הוא תמרור אזהרה שיש להלך לאורו .עם זאת ,העבודה
הצמודה והאינטנסיבית של המטפל עם בן משפחה קרוב
יוצרת פעמים רבות קשר קרוב ומחייבת התקשרות הדדית
שהיא מעבר לחובה החוזית .האם לא ניתן להכיר תודה לעובד
זר מסור ,לשבחו ולתת לו מתנה המבטאת הכרה בטובה שהוא

כלומר הערך של קידוש השם מתגבר על הנזק של התעצמות
כלכלית של עובד כוכבים .מהו חילול השם הנגרם מאי השבת
אבדה? על כך משיב נושא כליו של השולחן ערוך:
דהיינו שמצאו במקום שרוב ישראל ,והגוי לא יסבור
שנפלה ממנו האבידה ,אלא ישראלים המצוים שם
13
גנבוה ממנו.
כאשר הגוי נמצא במקום שרובו יהודים הוא עלול לייחס את
חסרונותיו הכלכליים למעשה לא כשר שעשו נגדו מישהו

אפילו בעיר שרובה נכרים.

 10מאירי בבא מציעא קיא ע”א .וכן נפסק בשולחן ערוך ,חושן משפט,
סימן שנט סעיף א“ :אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא ,בין מישראל
בין מעובד כוכבים” .בנוגע לתוקפו של האיסור ראו ש”ך שם ס”ק ב.

 15ספר מצוות גדול ,לאוין ב .וראו גם דבריו שם ,עשין עד .דברים ברוח
זו העלו חכמים במהלך הדורות .למשל רבי משה רבקש ,באר הגולה
לחושן משפט שמח אות ה.

 11שו”ת מנחת יצחק ו קסז .התשובה איננה עוסקת בעובד זר אבל
העקרונות שזה ניתנים להיות מיושמים גם בו היות שהחובה מבוססת
על דין המלכות ומנהג המדינה .וראו הרב רחמים פנחסי ,יעבדוך עמים
(תשע”ז) ,עמ’ רצג.
12

חושן משפט ,סימן רסו סעיף א.

13

ספר מאירת עיניים ,שם ס”ק ג.

 16ההקפדה היתרה ביחסים כלכליים עם מי שאינו יהודי מוזכרת כבר
בתוספתא (בבא קמא ,פרק י הלכה ח)“ :חמור גזל הנכרי מגזל ישראל
מפני חילול השם” .עיקרון זה הובא אצל חכמי ההלכה במשך הדורות,
וראו למשל :הגהות מימוניות ,הלכות גזלה פרק א הלכה ב ,אות א; ר’
בחיי בן אשר ,כד הקמח ,ערך גזילה; שו”ת מים חיים חלק ב ,סימן עט;
ועוד.

 14וכן הורה הלכה למעשה הרב שלמה יוסף בייפוס ,עזרה כהלכה,
פרק יא סעיף לה ,שיש להשיב אבדה לעובד זר המתגורר בבית ישראל

17

5

רמב”ם הלכות עבודה זרה ,פרק י הלכה ד.

אם הוא עושה חסד עם ישראל ,אז לא רק שמותר לנו
להטיב עמו ,אפילו אם הוא עכו”ם שבארץ ישראל
25
שאינו אנוס ,אלא שאנו מחויבים להטיב עמו.

גומל למשפחה בטפלו באופן מסור באב או באם?
בדבר נתינת מתנה כבר העירה התוספתא“ :אבל אם היה אוהבו
או שכינו ,הרי זה מותר ,שאינו אלא כמוכרו לו” 18.וביאר הט”ז
שהיתר ‘אוהבו’ או ‘שכינו ומכירו’ מבוסס על ההנחה שנתינת
המתנה תזכה לגמול או שהיא מבוססת על גמול קודם .לכן אין
19
זו מתנת חינם אלא כמכירה.

יש להזכיר את הגישה ההלכתית כי כיום אין תוקף לאיסור לא
26
תחונם שכן איסור זה מופנה כלפי גויים שלא קיימים כיום.
ראש לכולם הוא המאירי ,המעיר כי האיסור לא תחונם אמור
בעובד אלילים ,ובעובדי אלילים בלבד:

יש שהשליכו מסייג זה להתיר נתינת מתנה לעובד רק במצב
שהיא מדרבנת אותו לעבודה טובה יותר בעתיד 20.אולם יש
המפרשים שברגע שלנתינת המתנה יש מטרה ,הרי שהיא
איננה מתנת חינם 21.לאור זאת ניתן להציע :אם האינטרס
עשוי להפקיע את הנתינה מגדר ‘מתנת חינם’ ,שמא גם ‘מידת
הרחמים’ המתעוררת נוכח מסכנותם של הנתרמים תשמש
סיבה מפקיעה? וכי מימוש מידת הרחמים וחיזוקה פחוּתים הם
מאינטרסים אחרים? 22אם כן ,שמא מידות טובות נוספות הינן
‘אינטרס’ שלנו ,כמו למשל הכרת הטוב 23.הרי זה מי שמטפל
בקרוב משפחתנו במסירות ,מסייע לו באופנים ובתחומים
שאיננו יכולים להושיע בהם ,מוסיף לאיכות חייו ולפעמים גם
לאריכות ימיו .מסירות זו אמורה לזכות בהכרת טובה .נתינת
המתנה לעובד המסור איננה מתנת חינם ,לא רק מכיוון שאנו
מצפים ממנו מכאן ואילך לעבודה טובה ,אלא משום שהיא עונה
לצורך שלנו – להכיר את הטוב ולהביא את ההכרה לידי ביטוי.
לכן גם לספר בשבחו ,אפילו בהספד שבו כבר פסו האינטרסים
האישיים ,נכון הדבר ואין בו איסור.

הא כל שהוא מן האומות הגדורות בדרכי הדתות
ושמודות באלהות אין ספק שאף בשאין מכירו
27
מותר.
ובנתיב דומה פוסע הרב חיים-דוד הלוי הסבור כי “בכל מכלול
היחסים שבין ישראל לנוכרים בין בארץ ובין בחוץ לארץ...
אין הם יותר בגדר עובדי עבודה זרה ,ולכן פרנסתם ,ביקור
חוליהם ,קבורת מתיהם ,ניחום אבליהם ועוד ,הכל ניתן
28
להיעשות מתוך חובה אנושית ומוסרית”.

עבודה זרה
אסור לאדם להכניס לביתו חפץ של עבודה זרה שנאמר “וְ ל ֹא
ית ָך” 29.כמו-כן אסור להניח למישהו אחר
ָת ִביא ת ֹועֵ בָ ה ֶאל ֵּב ֶ
להכניס עבודה זרה אל תוך ביתו ,אף אם המכניס הינו נכרי.
לפיכך אסרו חכמים להשכיר בית דירה לנכרי“ :מפני שהוא
מכניס לתוכו עבודת כוכבים” 30.אשר על כן ,כאשר מלינים
נכרי עובד עבודה זרה ,בוודאי לתקופה ארוכה ,יש להיזהר
ולהזהיר שלא יכניס את חפץ עבודה זרה שלו אל תוך ביתנו.

יש מי שעולה מדבריו כי הכרת הטוב היא ערך המכריע את
חובות הריחוק של לא תחונם וספיחיו .כך חזר והעיר הרב
אהרן סולוביצ’יק (על פי הרד”ק:)24

איסור הלכתי זה יש בו תביעה קשה כלפי העובד ,שכן אם הוא
אדם הדבק באמונתו ,זו דרישה שיתקשה לעמוד בה .לכן יש
לתאם ציפיות מראש ,ובשעה שמראיינים את העובד או בשעה
שנכנס לעבודה יש לתדרך אותו היאך מתנהל בית יהודי שומר

שהנכרי אע”פ שהוא עובר על שבע מצוות בני נח,

 25פרח מטה אהרן (תשנ”ז) עמ’  .141וראו גם את דברי רבי ישראל
ליפשיץ ,תפארת ישראל בבא קמא ד א המוסיף להעצים את האיסור
לגנוב מנכרי או להטעותו על בסיס החובה להכיר טובה ולא לכפור בה.
וראו גם בחשוקי חמד למסכת יבמות סט ע”א ,בשם הרב חיים קנייבסקי
‘שדבר ישר הוא’.

 18עבודה זרה פרק ג הלכה יד .הביאה הרא”ש במסכת עבודה זרה פרק
א סימן יז ומשם לדברי הפוסקים.
 19יורה דעה ,קנא ,ס”ק ח .וראו עיסוק בנושא זה בספר :ובית הלל
אומרים ,עמ’ .161
 20ראו עזרה כהלכה...“ :אולם אם הישראל מרוויח מכל ,שרי ”...ולכן
מותר לישראל לתת מתנה לעובד זר המשרת בביתו ,אם כוונתו לכך
שיעבוד טוב יותר מכאן ואילך .אולם יש לעיין אם מותר לתת לו מתנה
בסיום עבודתו אצלו ,שלא שייך טעם זה .ואין זו תמורה על עבודתו ,שהרי
שילם לו על מה שעבד.

 26ראו בביאור תורה תמימה לתורה ,דברים ז ,הערות א-ב-ג ,הסבור
שאיסור לא תחנם מופנה רק כלפי שבע האומות שהיו בארץ ישראל בזמן
כיבושה על ידי יהושע.
 27דבריו בפירוש לעבודה זרה כ ע”א .ד”ה :כבר ידעת .וראו את הבירור
סביב שיטתו שהוזכר בספר ובית הלל אומרים עמ’  ,159בהערה .38

 21כך מבאר הרב ישראלי את דברי התוספות במסכת עבודה זרה
כ ע”א ,ד”ה :רבי יהודה אומר .ראו את דבריו במאמרו :מעמד הנכרי
במדינה הישראלית לאור התורה ,התורה והמדינה ז-ח (תשט”ז-תשי”ז),
עמ’ קיב.
22

 28הרב ח”ד הלוי ,דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים,
תחומין ט (תשמ”ח) עמ’  .81-71וראו גם את דבריו בשו”ת עשה לך רב
ח”ט סימן לג ,וגם את הבירור שהורחב בשיטתו בספר ובית הלל אומרים,
עמ’  160ושם בהערות .48-47

ובית הלל אומרים ,עמ’ .163

 29דברים ז ,כו .נחלקו הפוסקים האם האיסור חל גם על משמשי עבודה
זרה (קישוטיה) ותקרובתה (מה שמקריבים לפניה) או רק על האליל עצמו
– ראו אנציקלופדיה תלמודית לד ,לא תביא תועבה ,עמ’ שצו-שצז.

 23הכרת הטוב כמקרינה על ההכרעה ההלכתית בסוגיה דומה ניתן
למצוא בשו”ת יביע אומר חלק י’ יורה דעה סימן נה ,בשאלת אזכרת
נשמות לחייל נכרי בצבא הגנה לישראל .המשיב מתיר את הדבר בין
השאר בשל הסברה הבאה...“ :ולא עוד אלא שהם מתגייסים לצבא הגנה
לישראל ומוסרים את נפשם על הגנת תושבי מדינת ישראל ...ומכל זה
נלמד גם לענין תפלת ההשכבה על חייל הדרוזי ששם נפשו בכפו להגן
על ישראל”...
24

30

עבודה זרה כא ע”א.

 31לדוגמה :אם מתקשים למצוא מטפל לאדם זקן שמטפל חיוני לקיומו;
או אם נמצא מטפל מצוין עם המלצות איש חם שיכול להעניק איכות חיים
מעולה למטופל לעומת מטפל באיכות ירודה יותר ,כאשר הראשון דתי
אדוק והשני חילוני.

בפירושו לתהילים טו ,ה.

6

‘בישולי נכרים’ .השולחן ערוך 44מצריך הנחת המאכל על האש
על ידי יהודי ,בעוד שהרמ”א 45סבור שניתן להחיל על איסור
הבישול את הקולא הקיימת בפת נכרים ודי בהדלקת האש או
הגברתה על ידי יהודי כדי שהתבשיל יהיה מותר .לאור זאת
כתבו פוסקי זמננו ,כי כך יש לנהוג לכתחילה שהבערת האש
שבה מבשלים תיעשה על ידי יהודי וכל הבישולים באש זו יוכל
46
לעשות הנכרי ומותר יהיה לאוכלם.

הלכה :בכלל ההנחיות בנוגע לשבת ,לבישול ולכתבי הקודש,
יש להזכיר ולהנחות באיסור הכנסת חפצי עבודה זרה.
אמנם לעתים מסיבות שונות מתעורר הצורך להקל באיסור
זה 31.כבר כתבו הפוסקים שהצלב כחפץ נוצרי אינו מהווה
פעמים רבות מכשיר של עבודה זרה ,אלא רק סמל לאמונת
האדם 32.כלפי הנצרות הועלתה המחשבה שבימינו לא תיחשב
לעבודה זרה בגלל סיבות שונות 33.גם בנוגע לדתות המזרח,
35
רבים רואים בהן עבודה זרה של ממש ,34ואחרים ספק.

גם במצבים שקשה לקיים תנאי זה ,למשל כאשר קרובי
המשפחה גרים רחוק והמטופל מוגבל ,יש לשאוף להקפיד על
קיומו בכל אופן ,גם מתוך מגמה לדאוג לכך שקרובי המטופל
יבקרוהו ,ישמרו עמו על קשר וישגיחו על הנעשה עמו באופן
יומיומי .עם זאת ,מצד הדין יש מקום להתיר למטופל סיעודי
לאכול מבישולי הנכרי שבושלו אף ללא סיוע של יהודי .זאת
מתוך הסתמכות על השיטות הסבורות שאין איסור זה קיים אם
הבישול נעשה בביתו של היהודי (ראב”ד) ,היותם של העובדים
הזרים שכירים (רשב”א) ובעיקר משום שהמטופל הסיעודי
47
נחשב חולה ובחולים מקילים בבישולי נכרים בשעת הצורך.

ניסיון להקל בהלכה זו 36מבוסס על הסברה המצויה בכמה מן
הראשונים שהכנסת עבודה זרה לבית היא איסור מדרבנן 37.אף
בין הסבורים שהאיסור הוא מדאורייתא ,מדובר רק כשישראל
מכניסה לביתו ,אבל הכנסה על ידי אחר (נכרי) היא גזירת
חכמים 38.אמנם ראשונים רבים סוברים שהאיסור מן התורה
אף אם מכניס על ידי גוי .יש מי שפסק שאם גוי נכנס על דעת
עצמו לדירת יהודי ועבודה זרה בידו ,אין בעל הבית חייב
להוציאו ,אך מדובר כאמור רק בהכנסה ארעית ולא הכנסה
של קבע 39.לפיכך בשעת דחק כדאי להתייעץ עם מורה הוראה.

שבת

48

בישול

40

האם מותר להורות לעובד הזר לעשות פעולה שאסור לעשותה
בשבת והאם מותר ליהנות מתוצאותיה? ההלכה הפשוטה
אוסרת לומר לנכרי שיעשה מלאכה אסורה בשבת 49ואוסרת
ליהנות ממלאכה שנכרי עשה בשביל יהודי בשבת 50.עם זאת

האם המטפל הנכרי יוכל לבשל אוכל עבור המטופל שלו?
ראשית מובן שיש לדאוג שהמאכלים ,הן המוצרים ,הן אופן
השימוש בהם (כמו בשר וחלב) ,יהיו כשרים לאכילה .לשם
כך יש צורך במעורבות של המטופל או בני משפחתו בהנחיות
מתאימות למטפל ובהשגחה על מילואן .אך גם אם המוצרים

ישנם מצבים שבהם מותר לומר לנכרי לעשות פעולה האסורה
בשבת עבור יהודי .במצב של חולי חמור – אפילו אין החולה
במצב של סכנה אלא שבעקבות מחלתו הוא אינו מתפקד ,כל
גופו כואב והוא נוטה להיות שרוע במיטתו – מותר לבקש
מן הנכרי אפילו עשיית מלאכות האסורות מן התורה לצורך

כשרים ,חכמים גזרו שלא לאכול מאוכל שנכרי בישל 41.יש
אומרים שזה מחשש שמא יאכילנו דבר אסור 42,ויש אומר שזו
43
גזירת ריחוק שלא יבואו לידי חתנות.
נחלקו הפוסקים בדבר הפעולה המפקיעה את המאכל מהיותו

32

כמו מגן דוד אצל יהודים.

42

רש”י שם ,לח ע”א ,ד”ה מדרבנן.

33

ראו הרב י”א הלוי הרצוג ,תחוקה לישראל א’ (תשמ”ט) ,עמ’ .18-16

43

רמב”ם הלכות מאכלות אסורות ,פרק יז הלכה ט.

 34למשל ,זו נקודת המוצא של רוב ככל השנין בסוגיית ‘הפאה הנכרית’
– ראו את הדיון הראשוני בזה  -הרב נ”א רבינוביץ ,על שיער הבא מהודו
לדברי פאה נכרית ,אור ישראל ד (לו) (תמוז תשס”ד) ,עמ’ נ-נה.
35

 44יורה דעה ,סימן קיג סעיף ז .וראו שם בט”ז ס”ק ז ,המבאר מדוע
נבדלו הלכות אפיית הפת מהלכות בישול תבשיל בעניין זה.
 45שם .וראו בפוסקים כמו ש”ך אות ט ופרי חדש אות טו ,שמבארים כי
לפעילות של הישראל צריכה להיות משמעות של קירוב הבישול.

שם ,עמ’ .21

כך גם על פי ההולכים אחר פסקי השולחן ערוך .זאת משום
46
שמצטרפות מספר שיטות בפוסקים להקל ראו הרב משה כהן ,בישולי
נכרים – במקומות ציבוריים ,תחומין כז (תשס”ז) עמ’ .455-447

 36וראו בתוד”ה אף במקום ,עבודה זרה כא ע”א ,המביא מנהג פשוט
להקל באיסור השכרת דירה לנכרי אף שהוא תמה עליו .וכן הביאו
ראשונים נוספים – ר”ח ,רשב”א ,ריטב”א ,ר”ן ועוד .תירוץ מרכזי לנוהג
זה הוא הבחנה בין ארץ ישראל ,שבה יש הקפדה על האיסור ,לבין חו”ל
שמקילים בזה.

 47שולחן ערוך אורח חיים ,סימן שכח סעיף יט .וראו שם בדברי
המשנה ברורה ,ס”ק סג ,המבהיר את הקולא שבאיסור זה .אמנם יש
שנראה מדבריהם שההיתר מבוסס גם על העובדה שמדובר בבישול של
נכרי בשבת – עטרת צבי שם ס”ק כו ,ופרי מגדים משבצות זהב אות ו ,אך
כך הכריע להלכה בציץ אליעזר כא תשובה סא ,אלא שהוא הסכים להקל
רק אם ישתתף הישראל בבישול ואפילו השתתפות מועטה .וכן הקלו
למעשה חכמי זמנינו – שו"ת כמראה הבזק חלק ח' סימן לד.

 37והפסוק ‘לא תביא תועבה’ מכוון לאיסור הנאה מעבודה זרה .ראו
למשל בחידושי הרא”ה עבודה זרה כא ע”א ד”ה :מתניתין; וכך משתמע
מספר החינוך מצווה תכט ,ועוד.
 38ראב”ד עבודה זרה כא ע”א ,ד”ה ‘אף במקום שאמרו’ ,וכן רמב”ן
שם ,ד”ה הא דתנן ,הרואה בכך נימוק למנהג של המקילים באיסור זה,
וכן תוספות ר”ש המופיע בשיטת הקדמונים .ועוד.
39
כב.

 48גם בפרק קצר זה ונעיר רק את היסודות העקרוניים בתחום .הלכה
למעשה יש להתייעץ או לעיין בספרי הלכה .ראו למשל הרב יוסף שלמה
בייפוס ,עזרה כהלכה (תשע”ב) ,פרקים ב-ה; שמירת שבת כהלכתה
(תש”ע) ,פרקים ל-לא.

שיירי כנסת הגדולה בהגהותיו על הטור יורה דעה ,סימן קנא אות

דיוננו כאן קצר ותמציתי .לא ניכנס לכל הנסיבות ולכל סוגי
40
המאכלים ועיבודם למאכל .בשאלות מעשיות יש מקום לעיין ולשאול.
41

עבודה זרה לה ע”ב.
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49

רמב”ם הלכות שבת ,פרק ו הלכה א.

50

שולחן ערוך אורח חיים ,סימן רעו סעיף א.

הפוסקים כי היות שעיקר הדלקת הנר היא כדי להאיר את
הבית בשבת ,הרי שהמצווה שיהא הבית מואר מתקיימת
ויכולה האישה לברך על מצווה זו 56.אלא שאת הברכה תברך
לאחר שהמטפלת הדליקה את הנרות ולא לפני ההדלקה,
שכן הברכה אינה על מעשה המצווה של ההדלקה אלא על
תוצאתו 57.האישה תכסה את עיניה מיד עם הדלקת הנרות,
58
תברך ואז תסיר את ידיה ותהנה מאורן.

החולה 51.כמו כן ,במקום של צורך גדול – כמו הפסד כלכלי,
צורך מצווה או חולי קל – מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה
52
מדרבנן.
יש להעיר כי על אף שמותר להיעזר לעתים בשירותיו של
הנכרי בשבת ,לא נכון לבקש ממנו סיוע ללא מגבלה ולהשתמש
בשירותיו ללא נכונות אקטיבית מצדו .לעובד הזר יש עבודה
מוגדרת ,ושימוש בשירותיו לדברים שהם מחוץ למסגרת
עבודתו כרוך לעתים בהפעלת לחץ גלוי או נסתר כלפיו,
ולפיכך הסכמתו היא לעתים הסכמה מאונס.

שיקול דומה מופיע בהנחת תפילין .מי שאינו יכול להניח
תפילין בעצמו יכול אחר להניח לו על ידו וראשו והוא יברך,
שכן שליחו (היהודי שהניח לו את התפילין) ביצע את פעולת
המצווה בשבילו .אך עובד זר איננו יכול להיות שליח .אם
המטופל יכול לסייע למטפל שלו בשעת ההנחה ,ייחשב שהוא
עצמו הניח 59.אבל אם המטופל אינו יכול אפילו לסייע ,לכאורה
אין כאן קיום מצוות הנחת תפילין .אלא שכתבו הפוסקים
שגם בתפילין מלבד פעולת המצווה – הקשירה וההידוק של
התפילין אל הגוף לזרוע ולראש ,יש מצווה שהם יהיו על גופו
של האדם“ :והיו לטטפת בין עיניך” .ממילא גם אם ההנחה לא
נעשתה כמצווה ,התוצאה שתפילין מונחות על היד ועל הראש
היא מצווה וניתן לברך עליה 60.אלא שיש לברך לא לפני או
סמוך להנחת התפילין אלא רק לאחר שהן מונחות על הגוף,
שהרי הברכה היא על תוצאת המעשה ולא על מעשה המצווה
עצמו.

לפיכך ראוי לקבוע תשלום תמורת שירותיו בשבת ,לא רק
משום שהדבר מקל על ההיתר ההלכתי להיעזר בו 53ולא רק
מפני שכך ההגינות מחייבת ,אלא גם מפני שחובת התשלום
עשויה להיות גורם מרסן שינתב את השימוש בשירותים אלו
למקרים החיוניים בלבד.

סיוע בקיום מצוות
יהודי המוגבל בתנועותיו ,מלבד הקשיים התפקודיים של
הליכה ,אכילה ועשיית צרכים ,מתקשה לעתים גם באפשרות
לקיים פעולות של מצווה :קריאה בתורה ,הנחת תפילין ,נטילת
לולב ,הדלקת נרות ועוד .האם ניתן להסתייע בעובד הזר כדי
לקיים מצוות? הרי הוא מצוי עם המטופל במשך רוב היממה
וכל ימות השבוע ,כך שלעתים הוא היחיד שיכול לסייע לא
רק במטלות הגוף אלא גם באתגרי התורה וההלכה .הוא יכול
להוליך את המטופל לבית הכנסת ,להכין את הבית למצב שבת

אחריות לנזקים ותשלום פיצויים
במהלך השנה שחלפה ( )2019נהרגו למעלה משמונים בני אדם
בתאונות עבודה ,כמחציתם באתרי בנייה .ברבים מן המקרים
ניתן היה למנוע לפחות חלק ממקרי המוות ,אם על ידי השקעה
כלכלית ואם על ידי הקפדה על כללי הבטיחות ,הן של העובד

ועוד.
עם זאת אפשרותו לסייע במצוות מוגבלת .אף אם יצווה
המטופל על המטפל לקיים בשבילו את המצווה – במקרים רבים
לא ייחשב שהמצווה קוימה ,שכן על אף העיקרון של ‘שלוחו
של אדם כמותו’ ,הלא “אין שליחות לנכרי” 54.נבחן שאלה זו
בשתי מצוות שכיחות :הדלקת נרות שבת והנחת תפילין.

הן של המעביד .נתונים חמורים אלו מחייבים תגובה ציבורית.
לציבור יש אחריות בסוגיה זו שכן המבנים שנבנים והתשלום
שמשולם עליהם הם המניעים את המערכת הכלכלית הזו,
שאחת מתוצאותיה היא מקרי המוות הללו .אל מול עינינו

האם תוכל אישה המוגבלת בתנועותיה לברך על הדלקת
נרות השבת שתדליק למענה העובדת הזרה שלה? לכאורה
אין לברך ,שכן הברכה היא ‘להדליק נר של שבת’ והמברכת
לא הדליקה 55.אין היא יכולה למנות את המטפלת לשליחה
להדלקה שכן אין למטפלת זיקה למצוות הדלקת הנר ולפיכך
אינה יכולה לשמש שליחה בדבר .למרות זאת ,כתבו חלק מן

צריכה לעמוד ההתראה העולה בדברי חכמים ממגדל בבל,
שלא להחליף אמצעי במטרה ואמצעי ייצור בדמם של אנשים:
ו ַּמ ֲעל ֹות הָ יוּ ל ֹו ִמ ִּמזְ ָרח ֹו ו ִּמ ּ ַמ ֲע ָרב ֹוֵ ,אלּ וּ ׁ ֶשהָ יוּ ַמ ֲעלִ ין
ֶאת הַ ְּלבֵ נִ ים הָ יוּ ע ֹולִ ים ִמ ִּמזְ ָרח ֹו ,וְ ֵאלוּ ׁ ֶשהָ יוּ י ֹו ְר ִדים
הָ יוּ י ֹו ְר ִדין ִמ ּ ַמ ֲע ָרב ֹו .וְ ִאם נָפַ ל ָא ָדם ו ֵ
ָמת ל ֹא הָ יוּ

מצות הדלקת נר שבת אינה ההדלקה בלבד אלא ההנאה והתשמיש
לאורה היא עיקר המצוה אלא שההדלקה היא התחלה והכנה למצוה
זו ולכן מברכים עליה ...יכולה לברך קודם עיקר המצוה דהיינו קודם
שתהנה לאורן ”...הנ”ל ,קונטרס אחרון ,סימן רסג אות ג“ :דלא גרע
משירי מצות דיכול לברך עליהן ,כגון נענוע הלולב אף על פי שכבר קיים
עיקר המצוה בלא ברכה ,ואף החולקין שם מודו הכא דזהו עיקר המצוה.
ודמי ממש לעושה סוכה אפילו ע”י נכרי שמברך על ישיבתה”...

 51ראו שולחן ערוך אורח חיים ,סימן שכח סעיף יז ,ובמשנה ברורה
שם ס”ק מז.
 52שולחן ערוך אורח חיים ,סימן שז סעיף ה .וראו ברמ”א שם ,שכתב
שיש מקילין אפילו באיסור תורה .אולם המשנה ברורה שם בס”ק כד
מעיר שהרמ”א לא פסק כך ,וכן על פי רוב הראשונים אין היתר זה תקף
באיסור מן התורה.
‘ 53כל שקצץ אדעתיה דנפשיה קא עביד’ – שולחן ערוך אורח חיים,
סימן רב סעיף ד.
54

 57ועל אף שנראה כי המשנה ברורה (אורח חיים סימן רסג ,ס”ק כא)
מכריע שאין לברך ,הכרעתו תקפה להדלקת הנכרי בין השמשות שהוא
זמן איסור ,והוא מדבר על מצב (ההולכת לטבול או לחופה ומעוניינת
לדחות את קבלת השבת) שיש פתרון אחר ,אבל במצב שאין פתרון אחר
והאישה מן הסתם מצטערת שלא תוכל לקיים מצווה זו ,יש להקל ולברך
– ראו גם פסקי תשובות אורח חיים ,סימן רסג אות יט.

בבא מציעא עא ע”ב.

 55וכך כותב הט”ז ,יורה דעה סימן קכ ס”ק יז ,בענין הטבלת כלי על ידי
נכרי“ :אבל תמיה לי היאך יברך על מה שיטביל העובד כוכבים והישראל
אינו עושה כלום”.
56

שולחן ערוך הרב ,אורח חיים ,סימן רסג סעיף יא“ :דכיון שעיקר

58
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כהכרעת הרמ”א על פי המנהג – אורח חיים ,סימן רסג סעיף ה.

למסק זתים ולגדור תמרים ומסר נפשו עליו למיתה
שמא יפול מן הכבש או מן האילן עכ”ל משמע דדבר
מצוי הוא ושכיח הוא שפועל מת מחמ’ מלאכתו
ומתחלה כשנשכר למלאכה אסיק אדעתיה לשמא
יפול וימות ולכן הזהירה תורה לתת שכר שכיר
בזמנו כיון שהוא נושא את נפשו על השכר וא”כ
למה יתחייב הבה”ב השוכר את הפועל ואלו היה
הוא הגורם ראוי לכל ישראל שלא לשכור פועל ישר’
כיון דמצוי הוא שיגרום מיתה לחבירו  ...אלא ודאי
כיון שהפועל יודע שיש לו סכנה בדבר ואפילו הכי
הוא נשכר תו אין השוכר הפועל מיקרי גורם כלל.

שָׂ ִמים ֶאת לִ ָּבם עָ לָ יו ,וְ ִאם נָפְ לָ ה לְ בֵ נָה ַא ַחת הָ יוּ
ימ ַתי ּ ַת ֲעלֶ ה ַא ֶח ֶרת
י ֹו ׁ ְש ִבין וּב ֹוכִ ין ,וְ א ֹו ְמ ִרין א ֹוי לָ נוּ ֵא ָ
61
ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ .
החובה המוטלת על כל הגורמים ליטול אחריות על המצב ,הן
בהקפדה על כללי הבטיחות הן בשימוש באמצעים כלכליים,
עולה מן ההנחיה ההלכתית ,כפי שיפורט בהמשך.
הצורך של האדם לפרנס את עצמו ואת אנשי ביתו זוכה לאהדה
במצוות התורה .התורה מעצימה את החובה לשלם את שכרו
של השכיר באופן מיידי ולא להשהותו ,בנימוק שהשכר חיוני
לפועל עד מאוד:
שק שָׂ כִ יר עָ נִ י וְ ֶא ְבי ֹון ֵמ ַא ֶח ָ
יך א ֹו ִמ ֵּג ְר ָך אֲ ׁ ֶשר
ל ֹא ַת ֲע ׁ ֹ
ְ ּב ַא ְרצְ ָך ִ ּב ׁ ְשעָ ֶר ָ
יךּ ְ .בי ֹומ ֹו ִת ּ ֵתן שְׂ כָר ֹו וְ ל ֹא ָתב ֹוא עָ לָ יו
הַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִּכי עָ נִ י הוּא וְ ֵאלָ יו הוּא נֹשֵׂ א ֶאת נַפְ ׁש ֹו וְ ל ֹא
62
ִי ְק ָרא עָ לֶ ָ
יך ֶאל ה’ וְ הָ יָה ְב ָך ֵח ְטא.

כך עולה מדבריהם של הרשב”א – “אין המשלח חייב
בתשלומי נזק השליח” 67,והרא”ש –”השואל גוף חברו לעשות
לו מלאכתו אינו חייב באונס גופו אם נשבה או נשבר רגלו
במלאכתו” 68.על כך מעיר הרב עוזיאל שפטור זה מאחריות
הוא כל עוד לא נוצרה נורמה אחרת על תביעה מוקדמת של
הפועל מן המעביד לקבל אחריות או על פי הנורמה החוקית:

מכיוון שהשכיר הוא חסר אמצעים (עני ואביון) או שמגיע
מן השכבות החלשות בחברה (או מגרך אשר בארצך) ,הרי
שהאיסור לעושקו ,למנוע את שכרו ואפילו רק לעכבו – הוא

מן האמור אנו למדים ,כי לא הסירה התורה את
האחריות מן בעל הבית במקרי אסון של הפועלים
אלא כשהם התמסרו לספק סכנת מיתה מרצונם
הטוב ,ובעל הבית מלא את תנאי תשלום השכר
בשלמותם ובמועדם.

איסור גמור“ :ביומו תתן שכרו” .ולא זו בלבד אלא שעל
המעביד לזכור ששכרו הוא משאת נפשו 63,ועל כך דרשו חז”ל:
ואליו הוא נשא את נפשו  -כל הכובש שכר שכיר
64
כאילו נוטל נפשו ממנו.

אך זכאי הוא הפועל לדרוש בשכר עבודתו ,ערובה
כספית במקרה מיתה או הטלת מום .ובעל הבית
או הקבלן מחויבים להסכים לדרישה זו כדי שלא
ילכדו ,במקרה אסון ,בעוון נשיאת נפש הפועל או
שלא יחייב את נפשו בעונש אסון זה שנגרם על ידו
ולהנאתו .על זה נאמר“ :למען תלך בדרך טובים
וארחות צדיקים תשמור” (משלי ב’ ,ב”מ פ”ג)
69
שמצווים הבעלים ביחס לפועלים.

אמנם יש שדייקו מנוסח דומה של הדרשה כי האחריות על
נזקיו של הפועל מוטלת עליו עצמו ומצויה באחריותו ולא
באחריות המעביד:
ואליו הוא נשא את נפשו ,מפני מה עלה זה בכבש
ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה  -לא על
65
שכרו?
משמע שכל חובתו של המעביד ,הן במובן הכלכלי הן במובן
המוסרי ,מתמצית בחובת תשלום השכר ,ואין מוטלת עליו
אחריות על נזקי מלאכת הפועל .וכך מפרש רבי מנחם מנדל
66
קרוכמל:

דבריו האחרונים הרומזים לסוגיה בבבא מציעא (פג) ,מלמדים
שיסוד החיוב של המעביד להסכים לתנאי של העובד שיהיה
עליו לשלם פיצויי נזיקין – שורשו ב’לפנים משורת הדין’.
במילים אחרות ,ברור שכל חוזה מחייב את החתומים עליו,
אך אין חובה לחתום על החוזה .במקרה המדובר חובה על
המעביד לקבל את תנאיו של העובד שכן הם בגדר תביעה
הגיונית ונורמה ראויה.

היה נראה לי לומר דכשהוא שליח בשכר אין
המשלח צריך כפרה כלל דכיון דהכתוב אומר לא
תעשוק שכיר...ואליו הוא נושא נפשו ...ופירש רש”י
כל עצמו הוא מוסר נפשו עליו לעלות בכבש גבוה
וסיכן בעצמו ליפול ולתלות באילן כשעלה עליו

שיהיו מונחים עליו בשביל מעשיו אחר הברכה ...במה שיקיים המצווה
לאחר שיברך”.

את הפולמוס בנוגע לזמן הברכה על נרות שבת ניתן לראות בשו”ת יביע
אומר ח”ט ,אורח חיים ,סימן קח אות קיב .אך כאן היות שאין האישה
המברכת מדליקה וכל ברכתה היא על הנאת הנרות ,יצטרכו להודות גם
החולקים שעליה לברך אחר ההדלקה.
 59כך עולה מהגהות מימוניות הלכות ציצית ,פרק א אות ט בהסברו
הראשון ,וכן העלו האחרונים.

61

פרקי דרבי אליעזר פרק כד.

62

דברים כד ,יד.

63

רשב”ם שם.

 64בבא מציעא קיב ע”א .וראו בפירוש משך חכמה לדיוק הלשוני
שביסוד הדרשה.

 60כך כותב מהר”ם שי”ק אורח חיים טו .אמנם הוא סבור שיש
להסתפק אם יכול לברך שכן אינו בר קשירה ,ומה שמתיר בקשירה על ידי
בתו הוא משום שאף אישה בתורת הנחת תפילין ,מה שאין כן נכרי .אך
ראו בשבט הלוי ח”א ח החולק על המהר”ם שיק וסבור שהיות שהמצווה
שיהיו עליו תפילין אין צורך לדון במעמדו של מבצע הקשירה ,וממילא
גם על הנחת תפילין שעל ידי הנכרי יכול לברך .וכך נראה שמסביר הרב
פיינשטיין ,אגרות משה ,אורח חיים ח”ד תשובה ז ,שיש לברך על תפילין
המונחות על המתפלל ונחשב ‘עובר לעשייתן’“ :שהברכה היא על מה
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65

שם.

66

שו”ת צמח צדק ,סימן ו.

67

שו”ת הרשב”א המיוחסות לרמב”ן ,תשובה כ.

68

שו”ת הרא”ש ,כלל פט סימן ד.

69

משפטי עוזיאל ח”ד תשובה מג.
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משולחנה של הממונה על זכויות עובדים זרים
עו"ד שירי לב-רן לביא

הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ,משרד העבודה והרווחה

הגירת בני אדם לצורך עבודה היא תופעה עולמית ,והיא אף מצויה במגמת עלייה .לחלקנו תופעה זו מוכרת
כ"רילוקיישן" ,מעין יעד נכסף עבור חלק לא מבוטל מדור ה .Y-אולם המסה העיקרית של אותם מיליוני גברים ונשים
שנודדים ונודדות אל מחוץ לארצם בחיפוש אחר תעסוקה היא דווקא עובדים עניים וחלשים ממדינות מתפתחות,
אשר מבקשים לייצר להם ולמשפחותיהם ביטחון כלכלי .בהגיעם למדינות היעד מתרכזים בדרך כלל מהגרי העבודה
בתחתית סולם שוק העבודה ,כשהם מועסקים בעיקר בעבודות הנחשבות לקשות ומסוכנות ביותר – אלו שה"מקומיים"
לא מעוניינים בהן.
בישראל העסקתם של עובדים זרים תפסה תאוצה משמעותית בתחילת שנות ה 90-לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה,
לצד העלייה בתוחלת החיים והשינוי התפיסתי-חברתי בדבר הזדקנות "בבית" .נכון להיום שיעור העסקת עובדים זרים
הינו גבוה באופן יחסי ,וכיום הם מהווים כעשירית משוק העבודה המקומי ,בעיקר בתחומי הסיעוד ,החקלאות והבניין,
ומדובר באלו שמחזיקים אישור רשמי לעבוד שניתן על ידי משרד הפנים .זאת שעה שמדינת ישראל בחרה ליצור זיקה
בלתי ניתנת להתרה ,בין חוקיות שהייתו של העובד הזר לבין עבודתו בה.
העלייה המתמדת במספר העובדים הזרים בישראל יוצרת תופעות חברתיות ודילמות מוסריות שונות .בתוך כך,
בכל הנוגע לתחום הסיעוד ,מדינת ישראל מתנהלת סביב הצורך לאזן בין צרכים של אוכלוסיות מוחלשות ,כגון
אוכלוסיית הקשישים ובעלי המוגבלויות ,לבין חובתה המשפטית והמוסרית של ישראל לנהוג באופן שוויוני כלפי
אותן אוכלוסיות זרות וקשות יום שהיא מזמינה לעבוד בשטחה .התנהלות זו עוברת תהליך הדרגתי לביסוס כללים
שיתנו מענה לצרכים מקומיים מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע או לבוא על חשבון העובדים הזרים .דוגמא לכך היא בג"צ
"הסדר הכבילה" – עתירה של ארגוני זכויות אדם בהובלת "קו לעובד" לבג"צ ,בעניין ההסדר לפיו רישיון העבודה של
עובד זר מותנה ותלוי בהיתר ההעסקה של מעסיקו .בג"צ קבע כי שר הפנים אינו רשאי להתנות ולמעשה לכבול את
העובד הזר למעסיק ספציפי ,על בסיס עקרונותיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .ודוק – המצווה "וגר לא
תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים" הולכת יד ביד עם הצהרתה של ישראל במגילת העצמאות להיות
"נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות" .לעומת זאת בג"צ "גלוטן" – שבו נקבע כי חוק שעות עבודה
ומנוחה אינו חל על עובדים בסיעוד המתגוררים בבית המטופל – העלה על פני השטח את המתח המובנה בין המצווה
להגן על זכויותיו של הגר לבין הכלל ההלכתי בדבר "עניי עירך קודמים" .תפירתו של מארג מאוד עדין זה ,המבקש
לשלב בין שתי החובות תחת יצירת שיח של משחק סכום אפס הינו מורכב ,אך איננו בלתי אפשרי.
כך למשל ,בסוף העשור הראשון של המילניום בחרה ישראל ,מתוך הבנה בדבר חוסר השוויון המובנה הקיים בין
עובדים למעסיקיהם בכלל ובין העובד הזר למעסיק המקומי בפרט ,להקים את יחידה מיוחדת במשרד העבודה ,אשר
תפקידה לקדם הגנה על זכויות העבודה של העובדים הזרים .יחידה זו פועלת בארבעה מישורים עיקריים – הסברה,
הסדרה ,טיפול ישיר בפניות של עובדים ובירורן ,והתערבות בהליכים משפטיים .הפניות הרבות שמתקבלות ביחידה
מלמדות על מורכבויות רבות ,חלקן יומיומיות וחלקן בעלות ממדים חברתיים מקיפים יותר .לנגד עיני היחידה עומדת
התפיסה כי:
"תרומתם של המטפלים הסיעודיים הזרים לחברה הישראלית בכלל ,ולמטופלים הסיעודיים ,ברובם
קשישים ,בפרט ,לא תסולא בפז .בעבור רבים מן המטופלים אותם מטפלות ומטפלים הם החוט השברירי
המקשר אותם אל החיים עצמם .מלאכי ארץ אלה ,שבצד הקושי שהם עצמם חווים מחמת הניתוק מארצם
וממשפחתם ,משכילים ,במזגם הטוב ובמסירותם ,להקל ממצוקתם של המטופלים הנאחזים בהם כקש על
מנת לשרוד .הם שמבטיחים את שארית איכות החיים ממנה נהנים המטופלים ....הטיפול הפיזי שמאפשר
את עצם הישרדותם של המטופלים ,ועמו המסירות המופלאה של העובדים ומעל כל אלה האפשרות
הניתנת למטופל להישאר בביתו שלו ובסביבתו הטבעית ,באחרית ימיו ,משפיעים ישירות על תוחלת חייו
ועל איכות חייו( ".המשנה לנשיאה ,השופט ריבלין ,בג"ץ  1678/07גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה).
הדרך אמנם ארוכה ,אך ההליכה בה ,ולמעלה מכך ,הליכה בה בדרך הישר ,היא צו השעה.
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חדש על המדף -

מספריהם החדשים של רבני ורבניות בית הלל
החיים כסיפור:
לראות את העולם
בעיניים חדשות

סיפור העגלה
הרבנית ד"ר תמר מאיר
כתר |  26עמ'

הרב ד"ר יעקב נגן
גילוי |  365עמ'

ארבעה חסידים ,עגלון
טוב לב ,עגלה אחת ושני
סוסים ,יוצאים לדרך אל
הרבי הגדול.
פתאום
העגלה נתקעת.
הסוסים לא זזים .הגלגלים
לא מתגלגלים.
מה עושים?
כועסים? מתווכחים?
צועקים? בוכים?
ואולי יש פתרונות אחרים?
הרבנית תמר מאיר מספרת ושי צ'רקה מצייר סיפור אופטימי
על התגברות על קשיים ,לפי מיטב המסורת המופלאה של
הסיפורים החסידיים .סיפור על ניגון ,שריקה וריקוד ,צחוק
וסיפור ,סיפור על כוחם של הרוח האמונה והאמנות לדחוף
אותנו קדימה ,ועל הדרך שבה ניגונים וסיפורים – מביאים
אותנו למחוז חפצנו.

החיים כסיפור
לראות את העולם בעיניים חדשות

יעקב נגן

הרב יעקב נגן לוקח
אותנו למסע באמצעות
סיפורים שיש בהם כאב
ויופי ,אהבה ואמונה;
סיפורים המלמדים כיצד
ללמוד על החיים מתוך
החיים .מטען שהצטבר
בעקבות מותם של כמה
מחבריו ומתלמידיו הניע
תהליכים רוחניים רבים שהובילו למחוזות חדשים ומרתקים
ברחבי העולם מסין והודו ועד ירדן ומצרים ,ולמפגשים עם
קשת רחבה של אנשים מיוחדים .הסיפורים מציגים באור
חדש מגוון נושאים עשיר :תפילה של אסירה; חנוכה והנסיך
הקטן; החכם בהגדה חוזר לשאלה; שיר האהבה של אדם
הראשון; מסע אל לב האיסלם ,ועוד.

מרבדי משנה -
פרקי ברכות

עקרות הלכתית:
פתרונות למצבי אי־
פריון על רקע הלכתי

עיון ספרותי ורעיוני
במשנת ברכות

הרב דוד ביגמן והרב
בנימין הולצמן
ייעוץ הלכתי-רפואי:
הרבנית ד"ר חנה
אדלר לזרוביץ
הוצאת ישיבת מעלה
גלבוע |  148עמ'

הרב ד"ר אברהם
וולפיש
תבונות |  286עמ'
ספר זה מבקש לעיין
במסכת ברכות שבמשנה
מנקודת מבט חדשה,
המזמינה את הקורא
להיכנס לתוך בית היוצר
של רבי יהודה הנשיא
שיטות
את
ולבחון
העבודה שלו באריגת
אוסף דינים פרטניים למסכת מגובשת .רבי יהודה הנשיא
הרכיב את המשנה מקבצים קדומים ,שלעתים קרובות קשה
לראות או להבין את נקודות החיבור ביניהם .כדי לפענח את
סודות העריכה המחבר משתמש בספרות פרשנית והגותית
ענפה ,הן של בית המדרש הן של עולם המחקר ,ובמגוון
רחב של כלים שבראשם הניתוח הספרותי .באמצעות בחינה
מעמיקה של תופעות לשוניות-אסוציאטיביות המאפיינות
את עריכת המשנה על כל רבדיה ,ניתן לעמוד על החשיבה
העומדת מאחורי סידור חלקי המשנה .עיצובם הספרותי של
דיני קריאת שמע ,תפילה וברכות במשנה נותן ביטוי מעמיק
ומפותח לתפיסת עולם מגובשת באשר למעמדו של האדם
בעולם וליחס הדיאלקטי בינו לבין בוראו.

האחרונות
בשנים
התפרסמה תופעה של נשים
שאינן יכולות להרות בשל
השמירה על דיני נידה,
מאחר שהביוץ שלהן חל במהלך ימי "שבעה נקיים" .במקרים
כאלה ,ההלכה לכאורה מונעת מהן להרות כדרך הטבע .תופעה
זו מכונה "עקרות הלכתית" .הספר עקרות הלכתית מבקש
להציע מענה הלכתי לבעיה המתוארת ,מבלי התערבות רפואית
לא נצרכת ,ומבלי לוותר על "שבעה נקיים" בניגוד להלכה
פסוקה .בשבעת פרקי הספר מתייחסים המחברים למקרים
שונים שמביאים ל"עקרות הלכתית" ומציעים פתרון הלכתי
לכל אחד מהמקרים המתוארים .הספר נועד בראש ובראשונה
לסייע לפוסקים ולפוסקות בהתמודדות עם בעיה סבוכה זו,
ובנוסף לסייע לזוגות הסובלים מ"עקרות הלכתית" למצוא פתרון
למקרה הייחודי שלהם.
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חדש מסיני
הרב יוסי סופר
צמרת |  300עמ'

איש האמונה
הבודד

ידעה
היהודית
ההלכה
להתמודד היטב עם שינויים
במציאות לאורך כמעט אלפיים
שנה .האם היא מסוגלת לעשות
זאת גם היום? מצד אחד,
קצב השינויים הואץ ,ובכל
ארבע-חמש שנים מתחלף דור
של טכנולוגיה ושל תפיסות
עולם .מצד אחר ,בקרב רבנים
ופוסקי הלכה התחזקה הגישה
ש"חדש אסור מן התורה" .כך
הולך ומעמיק הפער בין ההלכה לבין המציאות.
ההשלכות של פער זה נוגעות לכל אדם במדינת ישראל
ובעולם היהודי :לעבודות התשתית של מערך הרכבת
בשבת; ליחסים בין יהודים ללא יהודים; ליחסים שבין דתיים
לחילונים; לשוויון האישה במערכת הנישואין והגירושין;
לנוסח התפילה ועוד.
ספר ייחודי זה בוחן לראשונה את ההתמודדות של ההלכה
עם שינויי המציאות .מחד גיסא ,הוא מתאר את התופעה,
ומציג את השלכותיה ואת הטיעונים הנוגעים לה ,ומאידך
גיסא – הוא קורא להתחדשות ההלכה בד בבד עם שמירה על
עקרונותיה ההיסטוריים.

הרב יוסף דב הלוי
סולוביצ'יק
תרגום :הרב ד"ר
קלמן נוימן
ידיעות אחרונות |
 107עמ'
המסה "איש האמונה
הגרי"ד
של
הבודד"
סולובייצי'ק זצ"ל נודע
מאז פרסומו באנגלית
מחישים
יותר
לפני
שנה כאחד מיצירות
המופת של ההגות היהודית בעת החדשה.
התרגום העברי שנעשה בסמוך לפרסומו איננו
תמיד מדויק ,וגם סגנונו איננו תמיד מתאים לקורא
בן ימינו .תרגומו החדש של הרב ד"ר קלמן נוימן
נועד לקרב את החיבור לקוראים חדשים וגם לתת
טקסט מדויק יותר בידי מי שכבר מכיר את המסה.

בבית המדרש לנשים
לנא דחיי בירושלים,
הרצוג.

יונתן פיינטוך

ומק של שתים־עשרה
ת לגלות את התמות,
טמונים בהן .באמצעות
הקשר הלכתי מאידך,
יו השונים של הסיפור
הלכה ואגדה משתלבות
ת זו את זו.

פנים אל פנים

לא כטקסטים נפרדים,
מרצף השיח ההלכתי:
סוגיה העוסקת בבגדי
לות הורדוס מובאות על
ת ,והסיפור על ר’ חייא
דות דיני ייחוד .קריאת
פת משמעויות חבויות
ור הן על הבנת הסוגיה.

יונתן פיינטוך

פנים אל פנים:
שזירת ההלכה
והאגדה
בתלמוד הבבלי
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פנים אל פנים
בספר 'פנים אל פנים' זוכות
שזירת ההלכה והאגדה
כשתים עשרה אגדות,
בתלמוד הבבלי
רובן סיפורים ,לפרשנות
שחושפת את התמות,
הרעיונות והמסרים הדתיים ,הרוחניים והחינוכיים
שטמונים בהן .הפרשנות הזו משתמשת בשני סוגים של
כלים :א .קריאה צמודה של האגדות ,וניתוח ספרותי.
ב .קריאה של האגדה כחלק מההקשר הרחב שבו הן
מופיעות בבבלי – בדרך כלל סוגיות הלכתיות .קריאה זו
מתבססת על תפיסה של הסוגיות שמכילות הלכה ואגדה
בתלמוד הבבלי כמכלול אחד ,שחלקיו השונים תורמים
זה לזה ולמסר של הסוגיה כמכלול .משום כך ,במסגרת
הפרשנות של כל אגדה נבחנת השפעתו של ההקשר
הרחב על קריאת האגדה ,והתפקיד שהאגדה ממלאת
בהקשר זה – איזו אמירה היא מוסיפה לסוגיה שהיא
נמצאת בה ,או לדיון ההלכתי שהיא צמודה אליו .מבנה
הספר בנוי באופן שפרקיו השונים מאירים בהדרגה
פנים שונות של החיבורים והשיח שנוצרים בסוגיות
הגמרא בין האגדות להקשרים ההלכתיים שלהם.

הספר "תיאולוגיה יהודית
פוסט-מודרני''
בעידן
The Littman Library of Jewish Civilization
(באנגלית) מבקש לבחון את
השאלה אודות האפשרות
לכונן תיאולוגיה יהודית בעת הזאת .הפריחה של
התרבות הפוסטמודרנית ,וההתפתחות של הפילוסופיה
הפוסטמודרנית ,הציבו אתגרים חשובים ועמוקים בפני
המחשבה היהודית – בעיקר בכל מה שנוגע לבעיית האמת,
והערעור אודות קיומה של אמת יחידה  -אובייקטיבית
ואולטימטיבית .לטובת האתגר הזה ,הספר מבנה שיח
בינתחומי ,בין המחשבה היהודית ובין הפילוסופיה
הקונטיננטלית ,תוך יצירה של עימות בין שתי מערכות של
מחשבה  -התפיסה התיאולוגית והמחשבה הפוסטמודרנית.
הפרויקט המקורי הזה ,נעשה דרך מחקר ביקורתי של שני
הוגים יהודים בעת הזאת :הרב שג"ר ,ותמר רוס .למרות השוני
שבין משנותיהם ,ובין הדרכים ההגותיות שהם סוללים,
משותף להם ההתעניינות במקורות הקבליים ,החסידיים
ומשנתו של הרב קוק ,כיסוד להתמודדות עם השאלות
הפילוסופיות של העת הזאת .כתביהם זוכים בספר זה לניתוח
ביקורתי מתוך הפילוסופיה הקונטיננטלית ,תוך התבוננות
דרך העדשות של ביקורת התרבות ,וההוגים הפוסטמודרניים
הרדיקליים.
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עוד מבט – על סוגיית העובדים הזרים ועל הפרשנות
הרב עמית קולא

רב קיבוץ עלומים וראש בית המדרש של בית הלל
לשאלת היחס לעובדים הזרים ישנם ,מלבד ההיבט האנושי ,גם ההיבט הדתי וההיבט הלאומי .אני מבקש להציע זווית
מבט תורנית להיבט הלאומי.
בעיון בפרקי מקרא ובסוגיות תלמודיות ,ב’צפי’ לאחרית הימים יש תיאור חוזר של גויים המשמשים בתפקידי שירות
לעם הישראלי השב לארצו ,הן בתהליך השיבה והן בהתבססות עם ישראל בארצו .הדבר בולט בנבואות ישעיהו:
ּש ִ ַלם
“וְ הֵ ִביא ּו ֶאת ּ ָכל אֲ ֵחיכֶ ם ִמ ּ ָכל הַ ּגוֹיִ ם ִמנְ חָ ה לַה' ַּב ּסו ִּסים וּבָ ֶרכֶ ב וּבַ ּצ ִ ַּבים וּבַ ּ ְפ ָר ִדים וּבַ ִּכ ְר ּ ָכרוֹת עַ ל הַ ר ָק ְד ׁ ִשי יְ רו ׁ ָ
אָ ַמר ה'" 1,או מה שיותר קרוב בעניינו לדיון שלנו" :וְ עָ ְמד ּו ז ִָרים וְ ָרע ּו צֹאנְ כֶ ם ו ְּבנֵי נֵכָ ר ִא ּ ָכ ֵריכֶ ם וְ כ ְֹר ֵמיכֶ ם" 2.המדרש
במקומות שונים מאמץ במידה רבה תיאורים אלו ורואה בהם ציור של התמונה האידיאלית לחיי העם" :בזמן שישראל
3
עושין רצונו של מקום ,מלאכתן נעשית על ידי אחרים ,שנאמר :ועמדו"...
דומני שרבים מאתנו בהיפגשם עם נבואות אלו ועם המנגינה האידיאלית המלווה אותם ,חשים בחוסר נוחות .הציורים
האידיאליים שלנו ל'אחרית הימים' או לתקופת 'המנוחה והנחלה' לא כוללים בתוכם רביצה על כיסא נוח (או על
הסטנדר בבית המדרש) ,כשמשרת שחום עור או צפוני לבנוני מניף עלינו מניפה או נחפז להגיש לנו כוס מים .הדבר
זר לרוחנו הן במובן האנושי (היחס לגויי הארצות) ,הן במובן העצמי – איננו זקוקים לפינוק ,ומה שמושג בפינוק ולא
תוך התמודדות עם קשיי הקיום נחשב בעינינו כהישג נחות.
מה עושים? הפניית המבט מקולות אלו ,המצויים במסורתנו הנאמנה ,לא תעלים אותם ולא תשתיק אותם .אך להבנתי,
יש לנו מקום לפרש .הפרשנות לא רק שתאפשר להכיל את המקורות ,אלא תיתן משנה תוקף לכל מה שאנו עסוקים
בו .אנו יונקים ממלאותם של המקורות התורניים ועמידתנו התורנית תהא מבוססת ויציבה.
הפרשנות שאני מבקש להציע מנוסחת בהיקף רחב במאמר 'כלי כסף וכלי זהב – חזון יציאת מצרים – מבט נוסף',
ועיקרה :חזון אחרית הימים (כמו זה של יציאת מצרים) כולל בתוכו מרכיבים אוניברסליים שהם חלק בלתי נפרד
ממשמעות תיקון העולם שיש בו .גאולת ישראל איננה רק מודל לגאולות אחרות 5,אלא היא עצמה מאפשרת לבני
6
העמים ,המעוניינים בכך ,להיות חלק מן החזון – חלק מן ההצלחה.
4

דומני שאל הכיוון הזה יש לקחת את נבואת ישעיהו ואת פרשנותם של חז"ל .החברה הישראלית אמורה להיות חברת
מופת 7.אחת ההשלכות של קיומה של חברת המופת היא הנהייה של בני המין האנושי אחר התורה והחברה היוצאת
מציון .אף שאין אנו חברת מופת בהווה ,חזונה של חברה זו אמור להקרין לתודעתנו ולהכרתנו העכשווית ואמור
להשפיע על בניית מודלים הנובעים מכך ,גם בנוגע לבני אומות העולם.
היחס לעובדים הזרים אמור לקחת בחשבון לא רק את הצרכים (שלעתים מנוגדים) של הפרט ,של הציבור ושל האדם,
אלא אמור לקבל השראה מן השאלה חובקת העולם' :לאן אנו שואפים'? בהקשר זה ,מדיניות משפטית המושיטה יד
לעובד הזר באופן רחב יותר ומעמיק יותר מאשר במדינות אחרות – היא אות של כבוד לחברה ולשאיפותיה לקראת
חזונה 8.הבקשה להצטרף להצלחה הישראלית היא חלק מן החזון של אחרית הימים.
זוהי בעיניי המשמעות של 'ועמדו זרים ורעו צאנכם' .אותה משמעות של נתינה חברית של 'כלי כסף וכלי זהב
ושמלות' .עוד לא הגענו – אבל כדאי להתחיל לדבר על זה.
 1ישעיהו סו ,כ .וראו גם מט ,כג.
שם סא ,ה .וראו בזוהר חלק א דף קמג א ,הרואה בפסוק זה את המימוש לברכת יצחק ליעקב‘ :יַעַ ְבדו ָ
ּך עַ ִּמים וישתחו וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לְ ָך
2
לְ אֻ ִּמים' (בראשית כז ,כט).
 3מכילתא דר"י ,מסכתא דשבתא פרשה א ,ד"ה ששת ימים .למדרש זה מספר מקבילות ,הן במכילתא ויקהל (דרשה שווה) ,הן בספרי
דברים מב ,ד”ה ואספת דגנך .ואף שמימי בני עקיבא יש הטיה בקרבנו לעמדתו של רבי ישמעאל – ‘הנהג בהם מנהג דרך ארץ’ :שלא
להשתקע בתורה בלבד כעמדת רשב”י והמלאכה תיעשה על זרים שיראו את הצאן ,אלא לשלב תורה ועבודה – למרות זאת יש לזכור
שהסוגיה בברכות לו המביאה את מחלוקת התנאים הזו (ולה שורשים בספרי הנ”ל) אינה דנה בשאלת מימוש נבואת אחרית הימים
ותפקידם של הגויים בעת ההיא ,אלא בשאלת ההווה :שאלת היחס בין לימוד תורה למשימות החיים האחרות .יתרה מזו ,במדרש מכילתא
(דרבי ישמעאל!) שמוזכרת בגוף הטקסט – הדרשה היא ממש כשיטת רשב”י :אכן יעמדו זרים וירעו את צאנכם .ויש עוד להרחיב את
המבט אל סוגיית סנהדרין צא ע”ב (ומקבילתה בפסחים סח ע”א); וכן למדרש קהלת רבה פרשה ב ,א ח .לא לכל המדרשים מזור ופענוח
במסגרת זו ,ואכמ”ל.
 4כלי כסף וכלי זהב – חזון יציאת מצרים – מבט נוסף ,משלב (עלון ישיבת הקיבוץ הדתי) לו (תשס”א) .במט”ח העלו אותו לרשת .אפשר
למצוא אותו כאןhttps://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/printitem.asp?item=10905 :
Let my people go 5
 6להבנה שלמה יותר – אין ברירה אלא לעיין במאמר המצוין בהערה .4
 7ולו במובן הבן גוריוני של המושג.
 8מה שנקרא בלשון הישנה – ‘קידוש השם’.
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