
יריד שכולו טוב: צדקה ומתנות לעניים

הפעילות מיועדת לבני כל הגילאים.

רציונל

ניתן לקיים את השוק בפנים או בחוץ, בהתאם לתנאי מזג האוויר.

להלן הסבר קצר על מהותה של הפעילות וחיבורה לט"ו בשבט - מומלץ לאפשר למשתתפים 
לקחת חלק פעיל ברעיונות המוצעים, על ידי הקראתם או הסברם בעל פה.

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, הוא גם תחילת שנת המס היהודית. בעבר, כל גידולי השדה היו 
חייבים, על פי ההלכה היהודית, בדינים שונים שכונו 'מצוות התלויות בארץ'. בקבוצה זו כלולות 

מצוות שונות הדואגות לעניים: מעשר עני, שמיטה, פאה, שכחה, לקט, עוללות ועוד. 
כך לדוגמה, במעשר עני, מֻצווה החקלאי לתת עשירית )10%( מהגידולים לעניים, אחת לשלוש 

שנים. 
כי ט"ו  ומתי נגמרת השנה לצורך נתינת המעשר? חכמים קבעו  אך כיצד נדע מתי מתחילה 
נכלל  בשבט,  מט"ו  לצמוח  שמתחיל  גידול  כל  ולכן  המעשר  שנת  תחילת  את  מציין  בשבט 
בחשבון חיוב המעשר של אותה השנה, וכל גידול שהחל לצמוח לפני ט"ו בשבט, נחשב כשייך 

לשנה הקודמת.
מתנות עניים הן מהמצוות החשובות ביהדות. 

"תנו רבנן: גר שבא להתגייר ]...[ 
ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ]=מלמדים אותו חלק מהמצוות[

ומודיעין אותו עוון לקט שכחה ופאה ומעשר עני". 
תלמוד בבלי, מסכת יבמות דף מ"ז, עמוד א 

כלומר, מתנות העניים הן המצוות הראשונות שמלמדים את מי שבא להתגייר ומיד גם מלמדים 
אותו את ה"עוון", כלומר, את החטא של מי שלא נותן מתנות עניים.

אנחנו  עניים,  מתנות  נתינת  תחילת  את  המסמל  כמועד  בשבט  ט"ו  את  ולציין  להמשיך  כדי 
יכול לעבור לקרן צדקה של  )הכסף  לנזקקים  הן צדקה  יריד שכל הכנסותיו  מציעים לערוך 

המושב, אם יש כזאת(. 



ציוד נדרש

•  שולחנות מתקפלים
•  מפות

•  כלי חד"פ וקופסאות אחסון )לפי הצורך(
•  שקיות פשוטות )למוצרים שנרכשו(

•  שלטים
•  דפים וכלי כתיבה לבחירת עמותה

הכנה

פרסום קיום היריד והזמנת אנשים להשתתף ולמכור בו.  •
ארגון שולחנות לדוכנים ומפות על-בד.   •

•  ארגון הדוכנים בצורה מזמינה ומושכת )למשל ביריד בגדים, כדאי לקפל את הבגדים ולסדר 
אותם לפי גודל ומגדר(.

להכין  כדאי  התושבים,  ידי  מעשי  יצירות  ביריד  )למשל  לדוכנים  מתאימים  שלטים  •  הכנת 
שלטים עם שמות היוצרים ומחירים(.

רכישת כלים חד-פעמיים או קופסאות אחסון )למשל ביריד אוכל(.  •
•  מינוי אחראי )או צוות( הדואג לסדר וניקיון של המקום לפני היריד, במהלכו ובסיומו.

מהלך
הפעילות

להלן כמה אפשרויות לאיסוף כספים לנזקקים, אפשר לבחור בכמה אפשרויות שמתאימות למושב:
•  יריד בגדים וחפצים 'יד שנייה' שבו אנשים מוסרים בגדים וחפצים אשר יימכרו תמורת סכום סמלי )2–5 ₪(.
•  יריד יצירות מעשי ידי אנשי ונשות המושב, שיימכרו במחיר שיקבע המוכר. המוכר יקבל את עלות היצירה 

והרווח יועבר לקופת הצדקה.
•  יריד אוכל לשבת ממעשי ידיהם ותבשיליהם של חברי וחברות המושב. גם כאן יקבלו המבשלים בחזרה את 

עלות ההכנה והרווח יועבר לקופת הצדקה.
•  יריד תוצרת חקלאית של המושב שיתבצע באותה דרך, והוא מתאים במיוחד לאווירת ט"ו בשבט.

במהלך השוק ניתן לחלק דף עם שמות עמותות שאליהן אתם ממליצים להעביר את הכסף הנתרם. 
המשתתפים יסמנו את העמותה שלה הם מעוניינים לתרום, ובסוף היריד תיבחר העמותה שקיבלה את 

מרב הקולות.
כאמור, ניתן לתרום את הכסף גם לקופת צדקה או לקרן לעזרה הדדית של המושב )אם יש כזאת(.


