
 
 

 
 

 

"ועניים מרודים תביא בית" - על מחוסרי דיור  "

 

 המילה "בית" כבר אומרת הכול. –"כמה טוב שבאת הביתה" 

?  מה עולה על דעתכם כשאתם חושבים על בית

 
קראו את השיר. האם אתם יכולים לחשוב על עצמכם בלי בית? 

 

 אבי קורן /תבן בלי בי
 

יושב אדם שואל אל רע  על ספסל שם בשדרה

שם הוא נרדם והוא לבד  על ספסל שם בשדרה

  קבצן בן בלי שם בן בלי בית

 יושב בגשמים בחום הקיץ.

מה יעשה  אנא ילך אנא יפנה

מה יעשה.  אנא ילך אנא יפנה
 

  שבוקר באאדם כנעור  על ספסל שבשדרה

חרש הוא קם ללא סיבה  על ספסל שבשדרה

קבצן בן בלי שם בן בלי בית 

 ספסל בשדרה הוא לא הבית.

מה יעשה  אנא ילך אנא יפנה

 מה יעשה. אנא ילך אנא יפנה

 
 

:  ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר� לֹא ִתְתַעָּלםָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ� ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכי ִתְרֶאהֲהלֹוא 

  , ז)ישעיהו נח                                                                                                                                                                (

תביא בית, תקבע להם בית דירה. וזה ודאי קודם לכסות כי הוא  – ...ועניים מרודים אלו הנודדים באין מקום ולינה

 ) דרוש למעלת הצדקה, רב פנינים, רפאל בירדוגוביר                 (                      מוטל בחרפה לחורב ביום ולקרח בלילה. 
 

 

 ממה חושש הרב בירדוגו? מדוע בית קודם למעיל?
 
 

שה, יתשמישו, ואחר כך משיאין לו א טה וכל כליי שוכרין לו בית ומציעין לו מ[אישה],תנו רבנן: יתום שבא לישא 

. לחןוטה ושיזה מ – זה הבית , אשר יחסר – (דברים ט"ו), די  מחסורו לו" שנאמר: "די מחסורו אשר יחסר
 )סה ע"ב כתובות, תלמוד בבלי(

 

 

 בית קודם לאישה? ממה חוששים רבנן? מדוע
 
 

להיות ללא מרחב פנימי. פירושו לא להיות מסוגל לקיים קשר אמיתי עם הזולת. להיות זר  – לא להיות בעל בית

) 131 'יהדות ומהפכה, עמ, עמנואל לוינס                                                                                                 (לעצמך ולזולתך. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  איך לוינס היה מסביר את החשש של רבנן?

 

  על התנ"ך ועל התלמוד וכן ספרי כתב ספרים רבים נולד במכנאס במרוקו,– )1747-1822( רבי רפאל בירדוגו

  . נפטר במרוקו.שו"תים והלכה, אגדה, מנהג

הזכות לקורת גג, אף שהיא נראית טבעית וברורה, אינה עומדת לכל תושב במדינת ישראל. קראו את הכתבות.  

איך יכול להיות שבמדינת ישראל, אנשים גרים ברחוב ואף אחד לא אוסף אותם הביתה?  

איך יכול להיות שבמדינת ישראל אנשים מתים מקור?  
 
 

 2000 מתו מאז 236בחסרי הבית; לפחות  דו"ח המבקר: הרשויות מתרשלות בטיפול
 כתבת "הארץ" נורית וורגפטמאת 

 

המבקר הביא כמה מקרים שבהם מות חסרי בית נבע מהזנחת הרשויות; מספר 

; רשויות גדולות לא הקימו מסגרות 2,874, והגיע ל-3.17חסרי הבית זינק פי 

לטיפול בהם בניגוד לתקנות; הרשויות לא עורכות סיורים לאיתורם; התקציב 

 . 60% בית בת"א קוצץ ב-ילטיפול בחסר

 מת חסר בית שנהג 2004, על פי נתוני משרד הרווחה. בפברואר 2004--2001 חסרי בית מתו בשנים 236לפחות 

לישון בשוק הסיטונאי בדרום תל אביב. בבדיקת המבקר התברר שבעירייה הכירו אותו. על פי התיעוד בתיק שלו 

 2002 במותו, חולה לב וריאות, וסבל מקוצר נשימה ומבצקת ברגליו. באוקטובר 70בעירייה האיש היה כבן 

ביררה עובדת סוציאלית בעירייה וגילתה שהוא לא קיבל כל קצבה מהביטוח הלאומי. ואולם, עיריית תל אביב לא 

 סייעה לו לקבל קצבת זקנה ואת שירותי הרווחה שהיה זכאי להם, ואף לא בחנה את האפשרות לשכנו במעון.
  
 

   הומלסים מתו מקור בשנה שעברה72קר שם בחוץ: 
 רב דוד ואורי בינדרי אלי ברדנשטיין, ממאת

החורף אינו מרחם על חסרי הבית, ובכל לילה קר וגשום עלולים האנשים המתגוררים ברחובות  

לקפוא למוות. כך, בזמן שרוב תושבי ישראל מתכרבלים בשמיכה המחממת, יש מי שתוהה איך 

 חסרי בית, על רצפות קרות או על 3,000יעבור עוד לילה בקור העז. בכל לילה ישנים ברחובות כ-

ספסלים בגנים ציבוריים. גם מי שמנסים לעזור לחסרי הבית לא תמיד מצליחים, ובשנה שעברה 

  בני אדם ברחובות בגלל קור החורף. 72מתו 



 
 

 
 

 

 

? מה אפשר היה לעשות כדי למנוע אותה? תאיפה התחילה ההידרדרו

 

 

הסכמנו ותקננו, שמי שישכור דירה מהיום הזה והלאה לא יוכל בעל הדירה לגרשו ממנה עד תום שנה תמימה, 

 אייר הבא אחריו, ולא יוכל לגרשו כלל במשך הזמן הזה. ולא ודשחאש המתחילה בראש חדש אייר וגומרת בר

ולמרות שיתנה עמו שאין  וקא.ו אייר דודשחאש יעלה לו בדמי השכירות, והעלאת דמי השכירות לא תהיה אלא בר

 אייר, ותקנה זו ודשחאש שה חדשים אין לו הזכות לגרשו מן הדירה מבלי רצונו רק בריהשכירות חלה רק למשך ש

  )1797תקנה יד, , תקנות חכמי מכנאס                                                               (תהיה נוהגת בינינו לדורות עולם. 
     

 

 האם זה מספיק? האם אנו עושים די?


