נחמה גרינהויז

נוהל מעשי ובסיס
הלכתי לגביית מס
הקנייה בקהילת
איזמיר

הקהילה היהודית באיזמיר ,שתפקדה כעיר בתוך עיר ,נדרשה להעביר לשלטונות
המדינה מסים מחד גיסא ולספק לאנשיה שירותי דת ,חינוך ,סעד ומשפט מאידך
גיסא .כדי להתמודד עם הצרכים התקציביים הללו נקבעו שתי מערכות מיסוי:
מיסוי רכוש ורווחים ,שהכנסותיו יועדו לתשלומי המס לשלטונות המדינה ,ומס
קנייה ,שמהכנסותיו מומנו שירותים שסיפקה הקהילה.
מס הקנייה הוטל בעיקר על בשר בקר וצאן ,יין ,מצות וגבינה ,שבגלל דיני
הכשרות לא היה אפשר לרכשם בשוק .הצריכה הרבה ביותר הייתה של בשר,
אחריו צרכו יין ,בעיקר בשבתות ,בחגים ובשמחות ,ומצות צרכו רק בפסח.
הגבינה שהטילו עליה מס הייתה גבינה קשה ,שיוצרה מחוץ לאיזמיר ,ושיובאה
לעיר על ידי סוחרי גבינה .אין לנו ידיעות על היקף צריכת הגבינה ,אך נראה
1
שהיה לה ביקוש לא מבוטל.
שני הבדלים בסיסיים היו בין שתי מערכות המיסוי הנזכרות( :א) בשומה
אישית על רכוש ורווחים ניתן ביטוי למצבו הכלכלי והמשפחתי של הנישום,
בעוד מס הקנייה ביטא היקף צריכה מבלי להתחשב ביכולת כלכלית או
במצב משפחתי( .ב) את כספי השומה על רכוש ורווחים העבירו הנישומים
בשני תשלומים שנתיים להנהלת הקהילה ,ואילו את כספי מס הקנייה קיבצו
1

זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף ס ע"ב; חיים וחסד,
ב ,תקנה יח ,דף קנו ע"ב; שוועת עניים ,עמ'  ;2בורנשטיין־
מקובצקי ,פנקס ,עמ' .113 ,46–45
פעמים ( 116תשס"ח) ,עמ' 116-79
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מהסוחרים חוכרי מס ,שחכרו מהנהלת הקהילה למטרות רווח את הזיכיון
לגבות את המס.
קהילת איזמיר
העיר איזמיר ,סְמירנה ,השוכנת במערב אנטוליה ,לחופו של הים האגאי,
נכבשה על ידי העות'מאנים בשנת קפ"ד ( ,)1424וכמאה שנים מאוחר יותר
החלו להגיע אליה יהודים מבלגרד ומּבּודה 2.חשיבותה כעיר נמל עלתה מאוד
במהלך המאה השש עשרה והמאה השבע עשרה ,יהודים רבים נהרו אליה,
והם התארגנו כקהילה בשנים האחרונות של המאה השש עשרה ובתחילת
המאה השבע עשרה .אין נתונים מהימנים על מספרם של יהודי העיר ,אך
ידוע על הגירה מתמשכת אליה ,על עלייה ממנה לארץ–ישראל ועל שינויים
דמוגרפיים שחלו בה בעקבות מגפות ורעידות אדמה .נמסר שבשנת תקס"ט
( )1809היו בקהילה  4,800בתי אב 2,800 ,מתוכם השתייכו לשכבת הביניים
ולשכבה הנמוכה ,ו– 2,000בתי אב נמנו עם המעמד העליון 3.על פי נתונים
משנת תרל"ג ( )1873היו בקהילה כ– 3,500בתי אב ,שמנו כ– 20,000נפש .עם
השכבה העליונה נמנו כ– 100משפחות 1,500 ,עד  2,000משפחות השתייכו
4
למעמד הביניים ,וההערכה היא שכ– 1,000משפחות לא יכלו לקיים את עצמן.
ברור ששתי קבוצות הנתונים הללו ,הלקוחות ממקורות שונים ,אינן מדויקות
לחלוטין ,אבל הן מצביעות על שינוי משמעותי במצב הכלכלי והחברתי
בקהילה.
רוב יהודי איזמיר היו נתינים עות'מאנים במעמד של ִד'מִים ,אזרחים לא
מוסלמים בני חסות של המדינה המוסלמית .החוק חייב אותם לשלם מסים
מיוחדים נוסף על המסים ששילם הציבור העות'מאני המוסלמי שחויב
במסים ,והוטלו עליהם כמה הגבלות שהדגישו את נחיתות מעמדם בהשוואה
למוסלמים 5.אוכלוסיית משלמי המסים שילמה מעשר על יבול חקלאי ,היטל על
בעלי חיים ,מכס ,מס קנייה ,מס קרקע ,מסי שוק ,מסי מסחר ,מסי מעבר ,מס על
2
3
4
5
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ברנאי ,ראשית ,עמ' .48–47
חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן קטו ,דף קסז ע"ב.
ראשיהן של  500משפחות הוגדרו תלמידי חכמים ,שתורתם
אומנותם והכנסתם זעומה .ראו :רודריג ,עמ' .129
בתמורה קיבלו מהשלטון אוטונומיה וחופש דת ,הכרה
רשמית במנהיגותם ,פטור משירות בצבא ,היתר לגבות מסים
לצורכי קהילתם והתחייבות להגן על חייהם ובצורה מוגבלת
גם על רכושם .ראו :רוזן ,איסתנבול ,עמ'  .17–16היו אנשי צבא
מוסלמים שהיו פטורים ממסים .ראו :איצקוביץ ,עמ' .40
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

הכנסה ממִכרות ,קנסות ,תעריפי רישום רשמיים וכיוצא באלה 6.הד'מים שילמו
גם מס גולגולת ,ג ִִ'ז ְי ַה ( ,)cizyeנדרשו לשלם היטל על יין ועל בשר ,ויהודי
איזמיר שילמו החל משנת תקצ"ה ( )1835גם את מס הרב ( 7.)rav akcesiנציגי
הקהילה העבירו לשלטונות בסך כולל את מס הגולגולת ואת המסים הנוספים
שחויבו בהם יהודי איזמיר 8.ההיטלים הלא קבועים והבלתי צפויים שדרש
השלטון ,כדי לכסות הוצאות מלחמה וכדומה ,הכבידו במיוחד על היהודים.
6

7

8

לואיס ,עמ'  .61–58 ,39 ,33בעשור האחרון של המאה השמונה
עשרה ובשלושת העשורים הראשונים של המאה התשע
עשרה הטילה הממשלה מכס על המסחר באלכוהול ,בכותנה,
בצמר ובאנגורה ,בצימוקים ,במשי ,באופיום ובפואה ( Rubia
 ,tinctoriaצמח בעל תכונות ריפוי המשמש גם לצביעה,
הפואה האיזמירי התפרסם באיכותו המשובחת) .ראו :קסבה,
עמ'  .67 ,50ראו עוד :שאו ,המאה התשע עשרה ,במיוחד עמ'
.444
בת יאור ,עמ'  ;52 ,49לואיס ,עמ'  ;328שאו ,תורכיה ,עמ'
 ;95גיב ובואן ,א ,עמ'  ;242ב ,עמ'  ;208–207 ,43 ,16גרינהויז,
המיסוי ,עמ'  ;61–57 ,15ברקן ,מהפכה ,עמ'  ;28–3ברקן,
אואריד ,עמ'  ;760אינלג'יק ,תמורה ,עמ'  ;317–312אינלג'יק,
אריז ( ,)avariz
ג'זיה ,עמ'  .564–562על מס הגולגולת ועל מס ַאוַ ִ
מס חירום במקורו שהפך בסוף המאה השש עשרה למס
קבוע על יחידות קרקע ,ושהוטל החל מהמאה השבע עשרה
על כל אזרחי האימפריה ,ראו :דרלינג ,עמ'  ;99היו מקומות
שבהם שילמה הקהילה את דמי האואריז במרוכז .על תשלום
מרוכז של הג'זיה ראו :שם ,עמ'  ;104על פטור ממס האואריז
שניתן במקרים שונים ראו :שם ,עמ'  ;89–88על מסי שוק,
מס נישואין ועוד ראו :שם ,עמ'  ;127–126על מס אישי ועל
היטלים על יין ועל בשר שנגבו מהלא מוסלמים ראו :שם ,עמ'
 ,163הערה  ;4עמ'  ,112הערה  .87על מס הרב ראו :הקר ,עמ'
 ;241–239על כלל המסים ששילמו הד'מים ועל מס הרב ראו:
רוזן ,איסתנבול ,עמ' .34–16
בין יהודי העיר היו יהודים אירופים שהיגרו לאיזמיר,
ושהעדיפו לשמור על נתינותם הזרה .במקורות היהודיים
הם נקראים פראנקוס ,והעות'מאנים הגדירו אותם ֻמ ְס ַת ַא ִמין
(  ,)musta’minהיינו זרים לא מוסלמים החיים בשטח מוסלמי.
היו להם זכויות מיוחדות ,אך החל משנת תנ"ו ( )1696נדרשו
גם הם לשלם מס גולגולת .מסוף המאה השש עשרה עמדה
איזמיר במקום השני ,אחרי איסתנבול ,מבחינת מספר הזרים
שישבו בה .ראו :אינלג'יק ,אמתיזאת ,עמ'  .1181ראו עוד:
לוצקי; רוזן ,ארכיון ,עמ'  .116בממלכת ארגון נקראו יהודים
שהיו פטורים ממס — פראנקוס ,והמקור הוא כנראה הפועל
 franquearבספרדית ,שמובנו :לפטור ,לשחרר ,להעניק
פעמים ( 116תשס"ח)
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היטלים אלה שיבשו את תקציב הקהילה ,והיו מהגורמים העיקריים שאילצו
9
את הקהילה ללוות כספים בריבית גבוהה ,ובעקבות זאת שקעה בחובות.
הנהגת הקהילה
את הקהילה הנהיגה מועצה .המועצה התחלפה מדי שנה ,וחבריה נבחרו על ידי
המועצה היוצאת ,ובחירתם אושרה על ידי הרבנים הראשיים ובית הדין לפני
שפורסמה ברבים 10.חברי המועצה נקראו טובי העיר או ממונים ,והמועצה
כונתה המעמד ,כולל העיר או כוללּות העיר .במועצה היו שנים עשר איש.
שישה נקראו ממוני הזמן ,והיו מופקדים על גביית המסים ועל איזון קופת
הקהילה 11.סייעו להם הַקהֲי ַה או המִילֶת ּבַאׁשִ י ,שייצג את הקהילה בפני
השלטונות ,וקבוצת מעריכים ,שנבחרה כדי לקבוע את גובה השומה של כל
יחיד 12.ששת הממונים האחרים נקראו ברורי הקנסות ,והם היו ממונים על
אכיפת חוקי המזון הכשר ,על התנהגות בהתאם להלכה ,על שמירת שבת
וכדומה 13.כל החלטה חשובה בנושא שהיה מסור לממוני הזמן או לברורי

9
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חסינות .ראו :עסיס ,עמ'  .62–61וכן ראו :אולקר ,עמ' ,239 ,58
 ;232גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .16
'ידוע דעיקר פרעון המס הוא לרבית החובות ומנת המלך אינו
אלא חומש המס' (חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן קח ,דף
קנח ע"א).
כל מי ששילם מסים בסכום מסוים ,שהיה אהוד על אנשי
הקהילה ,ושנודע כאדם ישר ,נבון ומיושב ,יכול היה להיבחר,
והומלץ למנות נציגים מכל השכבות ,עניים כעשירים .ראו:
משא חיים ,עמ' צח .ראו עוד :שם ,עמ' רכה–רכט; בעי חיי,
חושן משפט ,א ,סימן רמד ,דף רצט ע"ב .המינוי נחשב לכבוד
והומלץ להקפיד שהמועמדים יהיו בני ארבעים ומעלה .ראו:
עבודת משא ,סימן יד ,דף כח ע"א–ע"ב .לא תמיד קיימו
המלצה זו.
חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן קטו ,דף קעג ע"ב; שפת
הים ,חושן משפט ,סימן ח ,דף קכא ע"א .כך היה לפחות משנת
תק"ט ( .)1749ראו :עבודת משא ,סימן ג ,דף כ ע"ב; סימן כג,
דף לב ע"ב .המועצה הייתה אחראית גם למינוי הרבנים.
עבודת משא ,סימן יח ,דף ל ע"א–ע"ב; משא חיים ,עמ' קמו;
גלנטי ,איזמיר ,עמ'  ;53–52ברנאי ,קווים ,עמ'  ;75בראודה,
טּודה ( ,)ketuda
עמ'  .69המונח קהיה מקורו במונח הפרסי ֶק ָ
ומובנו גבאי או ממונה על ארגון כלשהו .ראו :רוזן ,איסתנבול,
עמ'  .27על אנשי כספים יהודים כחוכרי מסים ראו :פאמוק,
שינוי ,עמ' .240
משא חיים ,עמ' צה–צו; רוח חיים ,א ,אורח חיים ,סימן תקכט,
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

הקנסות ,הובאה לדיון לפני כל חברי המועצה והתקבלה על פי רוב דעות.
14
ההחלטה קיבלה תוקף רק לאחר אישורם של הרבנים הראשיים.
השלטונות העות'מאניים קבעו את מכסת המסים של קהילת איזמיר על
פי מפקד ,שהתקיים אחת לכמה שנים ,ועל פי התרשמותם מתנועות המסחר
של יהודי העיר 15.הקביעה הועברה לנציגות הקהילה ,וזו ניהלה עם נציגי
השלטון משא ומתן על סך המסים .כשהושגה הסכמה היו ממוני הזמן אחראים
לגבות את הכספים בעזרת מקבץ ולהעבירם לשלטונות 16.מנהיגות הקהילה
הייתה חופשית לגבות את הכספים על פי הבנתה ,ובמאה השבע עשרה נקבעו
כללי המיסוי על ידי ר' יוסף איסקאפה והממונים על בסיס כללים ותקנות
שהיו מקובלים בקהילות היהודיות במשך מאות שנים 17.הנישומים התבקשו
להעביר את סך שומת המס בשני תשלומים ,בחודש ניסן ובחודש תשרי 18.בית
הדין של הקהילה הוסמך להורות על מאסרו של מי שיכול היה לשאת בנטל
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סעיף ו ,דף פא ע"א; ויען אברהם ,אבן העזר ,סימן ד ,דף מא
ע"ב.
משא חיים ,עמ' צה–צו; בניהו ,מרביץ תורה ,עמ' ;94 ,19
ברנאי ,רבנות ,עמ'  .54כמעט מאז הקמת הקהילה עמדו
בראשה בדרך כלל שני רבנים ראשיים ,רב כולל ורב שני .ראו:
אקשטיין ,עמ' .34
רוזן ,איסתנבול ,עמ'  ;27עבודת משא ,סימן ו ,דף כד ע"ב;
גרינהויז ,שיטה ,עמ' .273
בעי חיי ,חושן משפט ,א ,סימן עח ,דף עב ע"ב; אינלג'יק,
תמורה ,עמ'  ;335–333אינלג'יק ,ג'זיה ,עמ'  ;563גרבר ,עמ'
 ;130 ,41–40ויען אברהם ,חושן משפט ,סימן ו ,דף סו ע"א;
גרינהויז ,המיסוי ,עמ'  ;51–50דרלינג ,עמ' .110 ,104–103
המ ַק ַט ַעה (  ,)Mukata‘aשלפיה העבירו הקהילות
על שיטת ֻ
במרוכז את סך מסי הקהילה בסכום שסוכם מראש ,ראו:
שם ,עמ'  10 .123אחוזים מכלל הכנסות הממשל ממסים היו
מאיזמיר .ראו :קסבה ,עמ' .96
רוזאנס ,ד ,עמ'  ;286שוחט ,עמ' שיט; סימונסון ,עמ'  ;248בעי
חיי ,חושן משפט ,א ,סימן יב ,דף ט ע"א — יב ע"ב; חקרי לב,
ה :חושן משפט ,א ,סימן קטו ,דף קעג ע"ב; שפת הים ,חושן
משפט ,סימן ח ,דף קכא ע"א; סימן ט ,דף קכז ע"א; משא
מלך ,עמ' כ; עבודת משא ,סימן א ,דף יב ע"א; משא חיים ,עמ'
צג–צו; נדיב לב ,ב ,סימן קי ,דף רטז ע"ב — רכ ע"ב; גרינהויז,
המיסוי ,עמ'  ;39–36שאו ,היהודים ,עמ' .128
עבודת משא ,סימן יב ,דף כח ע"א; גרינהויז ,המיסוי ,עמ'
 :100–88נישום = ראש משפחה — כולל אישה אלמנה ,גרושה
או עגונה ,צעיר מבן שש עשרה ומעלה שעסק במסחר,
ויתומים בעלי רכוש; שם ,עמ'  :87–71רכוש = כסף מזומן,
נכסי דלא ניידי ,זהב ,כסף ואבנים יקרות ,מתנות ,נדוניות,
פעמים ( 116תשס"ח)
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ולא שילם את חובו 19.הממונים הונחו להסתייע בגובי מס אלימים כלפי סרבני
מס 20,אולם כדי שלא להידרש לכך ,צירפו לתקנות הקהילה אזהרה שמי שינהג
בניגוד לתקנה ,יוחרם ,יושלך לכלא או יחויב לשלם קנס 21.בסיס הנוהל הזה
נשמר עד סוף המאה התשע עשרה ,ומדי פעם נוספו או עודכנו תקנות וניתנו
למבצעים הנחיות מעשיות מטעם הרבנים הראשיים והממונים.
שומת המס האישית נקבעה ביחידות מיסוי ובהתאם לתקרת מס .יחידת
המיסוי הייתה יחידת מס מדומה ,ערכה היה נייד ונקבע על ידי ממוני הזמן
בהתאם לאינפלציה .תקרת המס נועדה להבטיח שהעשירים לא ישלמו על כל
הונם וגרמה לעיוותים קשים .מאמצע המאה השבע עשרה ועד שנת תקס"ט
( )1809עמדה תקרת המס על  100יחידות מיסוי ,ובראשית שנת תקס"ט ,לאחר
סכסוך ממושך בין השכבה הגבוהה לשכבות הנמוכות וויכוח הלכתי מסועף,
הועמדה תקרת המס על  237יחידות מיסוי 22.על כל  1,000גרוש של רכוש
מוערך אפשר היה להטיל שבע יחידות מיסוי עד לתקרת המס המרבית .על כל

19

20
21

22
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ירושות ,כספי השקעה והלוואה ,שטרי חוב ,ציוד תעשייתי.
רווח = הכנסה ממסחר ,שכירות או תיווך.
חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן ה ,דף טו ע"א — כו ע"א:
לשלטונות היו שני בתי כלא באיזמיר ובאחד מהם לא אפשרו
תנאי ההיגיינה להתפלל ,אי לכך היה בית הדין מבקש לכלוא
יהודי רק בבית הכלא שאפשר היה להתפלל בו.
רוח חיים ,ב ,חושן משפט ,סימן קסג ,דף צו ע"ב.
גרינהויז ,המיסוי ,עמ'  ;35–31משא מלך ,עמ' קעא; משא
חיים ,עמ' כה–כו .על פי הסכמה משנת תקמ"ג ( )1783מי
שיכול היה לעמוד בשומת המס שהוטלה עליו וסירב לשלם,
הוחרם .ראו :שם ,עמ' קלה .וכן נאמר 'שיש הסכמה ותקנה
בעיר דמי שאינו פורע המס שלו ולא ציית דינא ,דאין קוברים
את מתו ,ולא מלין את בנו ואם יש לו נישואי בתו מעכבים'.
ראו :שם ,עמ' קכז .על החרמות של כל מי שניסה להסתייע
בפקידי ממשל או בקונסולים כדי להשיג פטור ממסים ראו:
שם ,עמ' סא ,קמו–קמח ,קסא .וראו עוד :ספר חסידים ,סימן
רעח ,עמ' רלא.
ערכה של יחידת המס היה  5–3גרושים במאה השבע עשרה,
 15גרוש בסוף המאה השמונה עשרה ובשנים 1836–1813
הגיע ערכה ל־ 54גרוש .ראו :גרינהויז ,המיסוי ,עמ' ;56–52
חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן קטו ,דף קסט ע"א — קע
ע"ב; שפת הים ,חושן משפט ,סימן ח ,דף קג ע"ב — קכב ע"ב;
סימן ט ,דף קכב ע"ב — קל ע"ב; עבודת משא ,סימן נה ,דף
מה ע"א; סימן סג ,דף נו ע"א .כדי להתגבר על חובות הקהילה
בשנת תקע"א ( )1811הוחלט שלא תופעל תקרת המס וחייבו
את העשירים לשלם על כל ממונם .ראו :משא חיים ,עמ' קנה.
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

 1,000גרוש של רווח משוער הטילו עד שמונה יחידות מיסוי ,אך מי ששילם
את תקרת המס המרבית על רכוש לא התבקש לשלם על רווחיו 23.תלמידי
חכמים קיבלו פטור חלקי ,ופטור מלא ניתן לעניים וליהודים בעלי אזרחות
עות'מאנית שהיו תושבי קבע בעיר אחרת 24.נטל המס האישי במאה השבע
עשרה היה גדול מזה שבמאה התשע עשרה ,אך לכל אורך התקופה נאלצה
הקהילה ללוות כספים בריבית גבוהה ,ושקעה בחובות כבדים בגין תשלומי
25
הריבית וההשפעה השלילית של האינפלציה.
המיסוי לצורכי פנים
ההכנסות מהמיסוי על רכוש ועל רווחים הוקדשו כאמור לתשלום המסים
העות'מאניים ,ואילו למימון הוצאות פנים–קהילתיות התבססה מנהיגות
הקהילה בעיקר על הכנסות ממס הקנייה .הכנסות נוספות ,קטנות בהרבה ,היו
לקהילה מהשכרת נכסי דלא ניידי שהוקדשו לה ומגביית היטל על טחינת קמח
26
לפסח והיטל על נדוניות.
השם הרווח במקורות למס הקנייה הוא ג ַאּבִילַה או נגזרות של מונח זה.
לדברי אליעזר בשן מקור המילה שמי ,מלשון קבל ,והיא התגלגלה דרך
הערבית לספרדית ,לצרפתית ולאיטלקית' :היה רבנו תם נוהג לתת הקבלא

23
24
25

26

גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .53–52
שם ,עמ' .100–88
חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א ,סימן קח ,דף קנח ע"א; עבודת
משא ,סימן ב ,דף טו ע"ב; גרינהויז ,המיסוי ,עמ'  .70–67לכיסוי
חובות הקהילה הוטל מס פנימי ,מס הכשר חובות .ראו :חוות
יאיר ,סימן פא ,דף מה ע"א — מו ע"א .בשנים 1660–1560
עמדה האינפלציה על  225אחוז ,ואילו בשנים 1748–1523
הייתה האינפלציה  333אחוז .ראו :דרלינג ,עמ' .239–238
שוועת עניים ,עמ'  ;2עבודת משא ,סימן א ,סעיף י ,דף י ע"א
— יא ע"א; סימן מ ,דף מב ע"א .נדוניה נחשבה כרכוש הבעל
לצורך מיסוי .בשלב מסוים נקבע שעל נדוניות ישלמו היטל
חד־פעמי בשיעור  5אחוזים מערך הנדוניה .ראו :משא חיים,
עמ' פט .בסוף המאה השמונה עשרה ובתחילת המאה התשע
עשרה עמד ההיטל על  10אחוזים ,ונוהל זה אושר כמה פעמים
בשנים  .1860–1810ראו :גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .82–81
פעמים ( 116תשס"ח)
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29

לשומרי העיר' 27.אך מס הקנייה נקרא גם 'עזר היין והבשר'' 28,מכס הבשר'
31
וכן 'סיג'א' 30.השם גאבילה במשמעות מס מופיע בספרדית ,בצרפתית
ובאיטלקית 32,בקשר למגוון מוצרים 33.ההכנסות מן הגאבילה השתנו כמובן
27

28
29
30

31

32
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המרדכי ,בבא בתרא ,סימנים תפה ,תפו; בשן ,חופש הסחר,
עמ'  .130המונח אלקבלה (  )alcabalaבספרדית הוראתו :היטל
עתיק .ראו :מילון ספרדי ,עמ'  .816מס הקנייה ,האלקבלה,
היה מקור ההכנסה הגדול ביותר של השלטונות בקסטיליה.
מקור שמו של המס ,שמשנת  1342היה הליך חוקי בקסטיליה,
בארצות האסלאם .שיעורו היה  10אחוזים ,שצריך היה לשלם
כל פעם שסחורה עברה מיד ליד ,אך בפועל גבו בדרך כלל עד
 5אחוזים .גביית המס הוחכרה למספר שנים לערי קסטיליה,
והאוצר הבטיח לעצמו הכנסה שנתית קבועה .ראו :לובט ,עמ'
 .231–230על מרי בספרד במאה השש עשרה בעקבות הצעה
להחכיר את מס האלקבלה של הערים ראו :דרלינג ,עמ' ,121
הערה  .3וראו עוד :משפטי שמואל ,סימן נ ,דף לח ע"א ('ומכח
זה רוצים עתה לעשות קבילא חדשה')
בער ,א ,עמ' ( 281תקנות ויאדוליד); בעי חיי ,חושן משפט ,א,
סימן כג ,דף יז ע"ב.
שו"ת המבי"ט ,ג ,סימן קנג ,דף לג ע"א.
כך נקרא ההיטל בקהילות צפון אפריקה .התיעוד הראשון
של תקנה מצפון אפריקה בנדון הוא משנת שס"ג (.)1603
מס קנייה שהוטל גם על צימוקים ,ענבים ,תאנים ותמרים,
בוטל בשנת תע"ב ( ,)1712ואילו המס על כבד בוטל בשנת
ת"ץ ( .)1730ראו :בר־אשר ,עמ' ,150–145 ,140 ,134–133
 .307 ,262–260על מחלוקת גדולה שפרצה במרוקו סביב
הגאבילה על הבשר בשנים תרנ"ד–תרנ"ז ( )1897–1894ראו:
עמאר ,עמ' ער–שנד.
בצרפת השתמשו במונח  Gabelleבמובן של היטל מזדמן על
מוצרי צריכה שונים .בשנת  1360הוגדר ההיטל כמס קבוע,
ואילו במאה החמש עשרה השתמשו במונח בלעדית לציון
מס על מלח .מס זה בוטל במרס  .1790ראו :ברט .על החכרת
הזכות לגבות את הגאבילה על המלח בצרפת כחלק מהחכרת
גביית מסים שונים ראו :דרלינג ,עמ'  ,121הערה  .6במאה
השש עשרה ,כאשר ישב ר' דוד אבן זמרה (הרדב"ז) במצרים,
הוצע לגבות גאבילה מכל עגלת מלח .ראו :מטה שמעון ,ג,
סימן ל ,דף נד ע"ב.
מילון ספרדי ,עמ'  ;1072מילון צרפתי ,עמ'  ;163מילון איטלקי,
עמ'  ;216בשן ,חופש הסחר ,עמ' .130
בשן ,חופש הסחר ,עמ'  ;130בער ,א ,עמ' ( 281תקנות
ויאדוליד) .על היטל גאבילה שהטילו העות'מאנים על צבע
החינה ועל הכנסותיהם מהיטל זה ראו :לוזיטאנוס ,עמ'
.69–68
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

ממוצר למוצר ,מקהילה לקהילה ומתקופה לתקופה ,אך בכל מקרה הייתה ההכנסה
מהמס על הבשר הגבוהה ביותר 34,אחריה באו ההכנסות מהמס על יין כשר,

35

 34לא הוטל מס על בשר עוף .ראו :מטה שמעון ,ג ,סימן ל ,דף
נד ע"ב; פני משה ,סימן ד ,דף ט ע"א — יא ע"ב .ראו עוד:
רוח חיים ,ב ,חושן משפט ,סימן כז ,דף עה ע"א; ויען אברהם,
אורח חיים ,סימן י ,דף יט ע"ב — כ ע"א .בשנת תקל"ב ()1772
נכנסו לקופת קהילת איסתנבול ֲ 22,000א ָריֹות (גרושים)
מהמס על בשר ו־ 3,000אריות מהמס על גבינה .ראו :זכור
לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף ס ע"ב .במהלך חצי שנה
בשנת תרל"ב ( )1872נכנסו לקופת קהילת איסתנבול 45,500
אריות (גרושים) מהמס על בשר 22,500 ,אריות מהמס על
גבינה ו־ 5,260אריות מהמס על יין .ראו :איל טיימפו ( 70י"ח
בטבת תרל"ג [ 17בינואר  .)]1873ראו עוד :עבודת משא ,סימן
א ,סעיף טו ,דף יא ע"ב .אריות (ביחידַ :אריֵ ה) הם גרושים
עות'מאניים .במקורות היהודיים השתמשו בדרך כלל במונח
אריות ,שכן על הגרוש העות'מאני הייתה חקוקה דמות אריה.
ראו :אינלג'יק ,ג'זיה ,עמ'  .564במחצית השנייה של המאה
השמונה עשרה החליף הדולר האוסטרי של מריה תרזה את
מקומו של הגרוש העות'מאני ,אך הכינוי אריה נשאר .אריה
בתורכית .Esed :למונח  Esedi Ghurushראו :אולקר ,עמ' .152
 35לדברי ר' חיים בנבנישתי בשנת ת"ח ( )1648נגבה המס מדי
שבוע מיצרני היין באדירנה .ראו :בעי חיי ,חושן משפט,
א ,סימן כג ,דף יז ע"ב .ר' דוד פארדו הסביר שמההכנסות
מגביית הגאבילה על היין הכשר שילמו לשלטונות עבור
הרשות לייצר יין כשר .ראו :מזמור לדוד ,דף קיז ע"א .במאה
השבע עשרה והשמונה עשרה הוטל על לא מוסלמים מס על
מיץ ענבים (  )sira resmiומס על יין (  .)muskirat resmiראו:
שאו ,תורכיה ,עמ'  .104בעקבות הרפורמות (תנטֹימאת)
באימפריה העות'מאנית הוטל מס בשיעור  20אחוז על
משקאות משכרים .המס הוטל למעשה על הענבים שמהם
ייצרו את היין ולא על היין עצמו .ראו :מטה שמעון ,ג ,סימן
ל ,דף נה ע"א .בשנת תקל"ב ( )1772גבו גאבילה מכמות של
'מיטרו יין' .ראו :זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף מג ע"ב.
וראו :פני משה ,סימן סב ,דף קמא ע"א — קמה ע"א ,ועל
פי האמור שם מיטרו יין הוא כד יין ,אך לא צוין נפחו של
הכד .המונח  metrumבלטינית ו־ metronביוונית מובנו:
מידה .והמונח מטר ציין עוד במאה התשע עשרה יחידת מידה
לשטח ,לפחם ,לנוזל או לגז .ראו :מילון אוקספורד ,עמ' .1243
וראו :בורנשטיין־מקובצקי ,פנקס ,עמ' .185
פעמים ( 116תשס"ח)

87

על גבינה כשרה 36,על מצות 37ועל ּפֵרות 38.אך מצאנו גם שהוטלה גאבילה על
43
צמר 39על עורות 40על משי 41,על חוטי רקמה 42ועל לולבים ואתרוגים.
שנת תר"ז ( )1847הייתה שנת משבר ,והקהילות היהודיות סבלו ככל אזרחי
האימפריה מאי יציבותו של המטבע העות'מאני .בניסיון לייצב את המטבע
הכניס השלטון לשימוש מטבע זהבֶ ,מסִיִדי ( ,)Mecidiyeשהיה שווה  100גרוש
עות'מאניים .באותה שנה היו  110גרוש עות'מאניים שווים לירה סטרלינג
אחת 44.באיזמיר היו בעיות בגביית המס על בשר ,וההכנסות העיקריות לצורכי
פנים היו  5,500גרוש מהמס על גבינה ו– 25,000גרוש מהמס על יין 45.לעומת
36

37
38
39
40

41
42

43
44

זכור לאברהם אביגדור ,סעיף נו ,דף ס ע"ב; חיים וחסד ,ב,
תקנה יח ,דף קנו ע"ב; שוועת עניים ,עמ'  ;2בורנשטיין־
מקובצקי ,פנקס ,עמ' .113 ,46–45
דוח שנתי של הכולל בקהילת איזמיר משנת תרנ"ח (.)1898
תצלום כתב־היד מצוי בידי.
בר־אשר ,עמ' .262–260
זכור לאברהם אביגדור ,סעיף נו ,דף ס ע"ב.
כרם שלמה ,חושן משפט ,סימן פד ,דף ריד ע"ב; בשן ,חופש
הסחר ,עמ'  ;140–139שו"ת הרשד"ם ,ג ,חושן משפט ,סימן
שסג ,דף נט ע"ב.
גלר ,עמ' .198
בשנת תקפ"א ( )1821התקבלה תקנה להטיל גאבילה על חוטי
רקמה ולגבותו מתושבי הקהילה ומסוחרים שלא היו תושבי
קבע בקהילה .ראו :בניהו ,תקנות תיריא ,עמ' ריט.
בניהו ,מרביץ תורה ,עמ' .33
קסבה ,עמ'  .51–50בשנת תרי"ט ( )1859היו בשימוש
ארבעה ערכים שונים למטבע הזהב ,המסידי :לצורך מיסוי
 114–112גרוש היו שווים  1מסידי; באיסתנבול ,ששם היה
ימה (  ,)Kaimeקיבלו
בשימוש כסף דמוי שטר ,שנקרא ַק ִא ֶ
עבור  160–150גרוש  1מסידי; במסחר  140גרוש היו שווים
 1מסידי; ובהנפקה  100גרוש היו שווים  1מסידי .ראו :שם,
עמ'  .82המטבע התורכי המשיך לאבד מערכו מאז ועד היום,
לדוגמה בשנת  1933היו  2לירות תורכיות שוות  1דולר של
ארצות־הברית ,בשנת  1988היו  1,300לירות תורכיות שוות
 1דולר ,ובשנת  2001היו  1,650,000לירות תורכיות שוות 1
דולר .בינואר  2005הונפקה לירה תורכית חדשה ,ו־ 100גרוש
תורכי ,שהם  1לירה תורכית חדשה ,היו שווים  1.3257דולר.
בינואר  2007היה השער של  1לירה תורכית חדשה 1.44708
דולר .ראוUniversal Currency Converter, http://www. :
/xe.com/ucc

 45שוועת עניים ,עמ'  .2כמו כן נכנסו  3,000גרוש מטחינת קמח
לפסח 2,000 ,גרוש מהשכרת נכסי דלא ניידי ו־ 3,000גרוש
מההיטל על נדוניות .ראו :שם.
88
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זאת בשנת תרנ"ח ( )1898הייתה ההכנסה מהמס על בשר  500,000גרוש,
46
ומהמס על מצות  3,500גרוש.
בימיה הראשונים של קהילת איזמיר לא הוטלה גאבילה כלל ,אך במהלך
המאה השבע עשרה הייתה גביית הגאבילה לנוהל קבוע 47.יש הוכחות מהעשור
השלישי של המאה התשע עשרה שהעות'מאנים הכירו רשמית בזכותה של
הקהילה להטיל מס על בשר כשר ועל גבינה כשרה ולהשתמש בכספי המס
לתשלום משכורות לרבנים ולמימון פעולות צדקה 48.ואכן מהכנסות הגאבילה
מומנו פעולות צדקה שונות ושולמו משכורותיהם של הרבנים ,חברי בית הדין
49
ובעלי משרות קהילתיות אחרות.
ר' חיים בנבנישתי ,הרב הראשי של קהילת איזמיר בשנים תכ"ה תל"ג
( ,)1673-1665קבע בהסתמכו על דברי ר' דוד אבן זמרה (הרדב"ז) שתשלומי
מס הגולגולת של העניים ימומנו מכספי הגאבילה' :הדבר ברור שזה בכלל
46

47
48

49

דוח שנתי של הכולל בקהילת איזמיר משנת תרנ"ח (.)1898
תצלום כתב־היד מצוי בידי .בשנה זו לא גבו גאבילה
מיין ומגבינה ,וההכנסות מהבשר היו מורכבות למעשה
מהגאבילה וממס שחיטה ,ששילמו השוחטים על כל בהמה
שנשחטה .ראו :גרינהויז ,שיטה ,עמ'  .359בתקופה של 69
שבועות בשנים תרס"ב–תרס"ג ( )1903–1902נכנסו לקופת
קהילת איזמיר  484,669.75גרוש ממסי הבשר ו־28,040.50
גרוש מהגאבילה על מצות .במהלך  51שבועות שנה מאוחר
יותר הייתה ההכנסה מבשר  220,335.50גרוש ,וההכנסה
ממצות  19,649.25גרוש .ראו :הארכיון המרכזי לתולדות העם
היהודי,ירושלים ,אוסף אשכנזי ,מסמך  — 67במסמך זה דוחות
על הכנסות והוצאות של קהילת איזמיר .בשנת תרי"ד ()1854
היו ההכנסות בקהילת איסתנבול מהגאבילה על בשר 150,000
גרוש ,והן היו למעשה מחצית מתקציב הקהילה .ראו :רוזן,
ליטרת הבשר ,עמ' .114–113
חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קנב ע"א ,קנד ע"א–
ע"ב.
גלנטי ,איזמיר ,עמ'  ;32גלנטי ,מסמכים ,עמ'  .81המסמך
הראשון שם הוא מ־ 1בפברואר  ,1827והמסמך השני ,החוזר
ומאשר את המס על הבשר הכשר ,הוא מ־ 17באוגוסט .1838
ראו :שם ,עמ' .85
זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף ס ע"ב; שוועת עניים ,עמ'
 .2רבו של הקהל האשכנזי באיסתנבול קיבל את משכורתו
מכספי הגאבילה .ראו :הלבנון ,י"ג בטבת תרכ"ח ( 8בינואר
 ,)1868עמ'  .30סוכם עם מי שנשכר לשמש כמרביץ תורה
וצוו לחוכר מכס הבשר שיתן
'שיתנו לו ממכס הבשר סך ידוע ִ
לו כך כל חדש מן המכס הנז'[כר] של הקהלות' .ראו :שו"ת
המבי"ט ,ג ,סימן קנג ,דף לג ע"א.
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פדיון שבויים שאם לא יפרע יאסרוהו בבית האסורים או יכו אותו עד שתצא
נשמתו וימות תחת השבט וכל ישראל מצּווים לפדותו וכן נהגו בכל גלילות
ישראל שפורעים המס הקצוב אקרקפתא דגברי על ענייהם' 50.ר' חיים פלאג'י,
51
שכיהן כרב ראשי בעיר הולדתו איזמיר בשנים תר"ז-תרכ"ח (,)1868-1847
מנה עשרה יעדי צדקה שימומנו מהכנסות הגאבילה:
א' לת"ת [לתלמוד תורה] ולעשרה בטלנים 52,ב' להלבשת תינוקות שב"ר
[של בית רבן] ,ג' לנ ִשואי יתומות ,ד' ליתומים לתת להם בכל שבוע ט"ו
חתיכות לכל יתום ויתומה 53,ה' לאלמנות בחג הפסח ובחג הסוכות ,ו'
50

51

52

53

90

חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קנב ע"א ,קנד ע"א–
ע"ב; שו"ת הרדב"ז ,א ,סימן תצח ,דף צ ע"א — צא ע"ב (מראה
המקום בחוקות החיים :שו"ת רדב"ז החדשות ,סימן תצא,
הוא טעות) .על הקדשת כספי צדקה לסיוע לעניים ולפדיון
שבויים ראו :שו"ת זקן אהרן ,סימן קיב ,דף ע ע"א — עא ע"ב.
ראו עוד :שו"ת רא"ם ,סימן ט ,עמ' כד–כה .להיתר לשנות
הקדשה לצדקה לשם פדיון שבויים' ,ואין לך מצוה רבה כפדיון
שבויים' ,ראו :שו"ת בנימין זאב ,סימן רל ,דף נו–נז.
בשנת תר"ז ( )1847מונה לרב שני ,ובשנת תרט"ו ( )1855מונה
למשרת הרב הכולל .ראו :בניהו ,מרביץ תורה ,עמ'  .98ראו
עוד :פריימאן ,עמ'  ;149גלנטי ,איזמיר ,עמ'  ;58אקשטיין ,עמ'
.224 ,64 ,58
קבוצה של עשרה תלמידי חכמים שקיבלו עליהם להתפלל
מדי יום למען הקהילה .בשנת תרמ"ד ( )1884הכריזה קבוצה
כזו' :קבלנו עלינו די מילדאר [להגיד] תהילים בכנופיא בעשרה
להצלחת כל ישראל און [אחד] מזמור כל אחד ואחד סין אב'לאר
[בלי לדבר] דיבור של חול בתוך תהילים כלל וכלל' .ראו :גלנטי,
איזמיר ,עמ'  .48ראו עוד :שוועת עניים ,עמ'  .2וכן' :לאסוף...
מגבת [מגבית (ראו :תוספתא ,מגילה א ,ה)] הגאבילה...
ולפרוע החֹק הנהוג לקופות התמיד של עניי עירינו והחֹק
הקצוב לת"ח ...ולת"ת [לתלמידי חכמים ולתלמוד תורה]' (בן־
זאב ,עמ' רפח–רפט).
חתיכה במקורותינו היא כינוי למטבע כסף קטנה שנקראה
ארה ,ושנטבעה לראשונה במאה השבע עשרה במצרים.
ַפ ַ
לפרנסת נפש אחת במשך שבוע הספיקו בדוחק שתי חתיכות.
ראו :רוזן ,הקהילה ,עמ'  .237בתחילה הייתה הפארה שווה ⅟30
של הגרוש ,אך בשנת  1703הייתה  ⅟40של הגרוש ,ושער זה
נותר בעינו בשנת  .1808ראו :פאמוק ,היסטוריה ,עמ' ,142
 .163 ,160במהלך המאה השבע עשרה תפסה הפארה את
הא ְק ַצֹה ,מטבע הכסף הקטנה של האימפריה,
מקומה של ַ
לצורכי תשלום .ראו :סאהיליע'ולו ,עמ'  .91האקצֹה שימשה
מאז רק כיחידת ספירה וחישוב סמלית .ראו :זאבי ,עמ' .173
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לשלוחי א"י [ארץ ישראל] ושאר ארצות ואורחים עניים ,ז' לתת לעניים
צנועים בעלי כבוד בכל עש"ק [ערב שבת קודש] כדי שיקחו לפחות פת
חריבה ,ח' סיוע כ'אראג' לעניים שלא יהיו חבושים בבית האסורים ימים
ולילות 54,ט' לצורך חולים הצריכים הוצאות לרופאים ורפואות וכדומה ,י'
לצורך הוצאות תכריכי מתים עניים ושאר הוצאות הצריכות לבית עלמין
55
חוץ מכמה הוצאות לצרכי כמה מצוות וקיום הדת.
ר' חיים פלאג'י הדגיש שוב ושוב שכספי הגאבילה לא נועדו לתשלום מסי
השלטון או לתשלום חובות קהילתיים ודחה בקשות בנדון .הוא קבע שניצול
כספי גאבילה לתשלום מסי שלטון סותר את הוראת השלטון ,שהנחה לגבות
מס רק ממי שיש לו ממון או רווח ולא מהעניים .בכספי הגאבילה כלול גם כסף
שנגבה מעניים ,מאלמנות ומתושבי חוץ כשרכשו בשר ,יין וכדומה ,ואי לכך
שימוש בגאבילה לתשלום מסי שלטון מנוגד להנחיית השלטון .המשמעות
המעשית של תשלום מסי שלטון מכספי גאבילה היא הטלת מס יתר על מעוטי
היכולת והקלת העול המוטל על בעלי הממון ,מעשה בלתי מוסרי בעליל ,שיש
לדחותו על הסף 56.מסיבה זו דחה בית הדין של איזמיר בשנת תר"ד ()1844
את בקשתם של ראשי הגילדות לשלם מכספי הגאבילה את מס הּפּונ ְטֹו ,מס על
רווחים מסחורה ,מסרסרות ,ממלאכה ומהשכרת קרקעות 57.אולם כמה שנים
54
55

56

57

כ'אראג' הוא ג'זיה ,היינו מס גולגולת .ראו :אינלג'יק ,ג'זיה,
עמ' .564
ברכת מועדיך לחיים ,ב ,דף י ע"א .וראו עשר סיבות אחרות
שהביא לגביית הגאבילה :נפש כל חי ,דף ט ע"א — י ע"ב .על
התנגדות להטלת הגאבילה ,במיוחד אם יש המוחים על כך,
ראו :ליצחק ריח ,סימנים נא–נג ,דף עב ע"א — עח ע"א.
חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קנא ע"א — קנב ע"א.
על שיטת הגבייה של מסי השלטון ראו :גרינהויז ,המיסוי ,עמ'
.100–71
משא חיים ,עמ' מו–מז; ויען אברהם ,חושן משפט ,סימן
ו ,דף סו ע"א; רוח חיים ,ב ,חושן משפט ,סימן קסג ,דף צו
ע"א; חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קנג ע"א .מס
הפונטו החליף בסביבות ת"ר ( )1840את מסי האואריז (מס
יש ְט ַרה (מס על רווחים ממלאכה וממסחר) .כל
והא ְ
ִ
קרקע)
תושבי האימפריה נדרשו לשלם מס זה .השלטון קבע מכסת
מס לכל אחת מהערים ,השלטון העירוני חילק את המכסה
בין המוסלמים ,היהודים והמיעוטים האחרים ,וכל אחת
מהקבוצות חילקה את ההיטל בין אנשיה .הקהילה היהודית
דרשה את המס מכל מי שהרוויח בתחומה ,בלי קשר למקום
מגוריו הקבוע .גובה ההיטל האישי נקבע ביחידות מס שערכן
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אחר כך ,בתחילת אלול שנת תר"ז ( ,)1847פסק הרב פלאג'י ,ככל הנראה
בלחצם של בעלי יכולת שרצו להכביד ככל האפשר את הנטל על בני השכבות
הנמוכות ,שיש לשלם את דמי הפונטו של העניים מכספי הגאבילה 58.בתחילת
טבת תרי"ט ( )1859הסכים ,למורת רוחו ושוב כנראה בלחצם של בעלי ממון
תקיפים ,שמס הּבִיִד'יל נ ִיזַאִי ִמאֵי ,מס השחרור מהצבא ,שחל על הכול ,עשירים
59
כעניים ,ישולם מכספי הגאבילה.
מי שילם את הגאבילה?
הקהילה הטילה מס על רכוש ועל רווחים בהתאם להיקפם ובהתחשב במעמד
משפחתי וחברתי .כך לדוגמה במאה תשע עשרה ניכו מההערכה של אלמנה
 1,000גרוש בעבור כסף מזומן ו– 2,000גרוש מנכסי דלא ניידי .כמו כן ניתנו
60
הנחות ליתומים ,לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם ולבעלי מלאכה.
לעומת זאת הגאבילה נגבתה כאמור מהקונה בזמן קניית המוצר ,בלי קשר
לאפשרויותיו הכלכליות או למעמדו המשפחתי .באיזמיר ובקהילות אחרות
באימפריה העות'מאנית חששו שאם יאפשרו חריגות מנוהל זה יביא הדבר
למעשי רמאות ,ונהגו לגבות את הגאבילה מכולם .ר' חיים פלאג'י הסביר
הממשי הוגדר בסכום גרושים מסוים והשתנה בהתאם
לאינפלציה .יחידת המס נקראה פונטו ,שמובנה המילולי
בלדינו :נקודה .ראו :קסבה ,עמ'  .50בשנת תקצ"ט ()1839
הטילה הממשלה מס רווחים (  .)temettuat vergisiראו :שאו,
המאה התשע עשרה ,עמ'  .428וראו עוד :שאו ,תורכיה ,עמ'
 .98 ,96על הפיכתו של מס הרווחים למס הכנסה ראו :שם,
עמ' .401 ,393 ,225–224
 58חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קסו ע"ב.
 59משא חיים ,עמ' צו; רוזן ,ליטרת הבשר ,עמ'  ;110גרינהויז,
שיטה ,עמ'  ;212–211שאו ,תורכיה ,עמ' ,86–85 ,80 ,54–1
 .100בשנת תרט"ו ( )1855בוטל מס הגולגולת ,וחוקית יכלו
גם לא מוסלמים לשרת בצבא התורכי .אך בפועל שני הצדדים
לא היו מעוניינים בכך ,ומנהיגי הקהילות התבקשו להעביר
את תשלומי מס השחרור שנקרא ִּב ִידי'ל ַא ְׁש ֵק ִרי ( bedel-I-
 .)askeriנראה שלפני שהתקבל המונח הזה השתמש הרב
פלאג'י במונח בידי'ל ניזאימאי ,שמשמעותו הייתה זהה.
 bedelמשמעו :תחליף ,מס שחרור .ראו :מילון תורכי ,עמ'
 nizamiye .36–35היינו הצבא הרגיל .ראו :שם ,עמ'  .271וראו
עוד :צירכר .תודה לפרופ' מינה רוזן שדנה עמי בעניין ואישרה
הסבר זה.
 60גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .100–90
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שההחלטה שהתקבלה מחדש בעניין זה בכ"ח באייר תר"ג ( )1843לא הייתה
קלה ,וששקלו לדוגמה להנהיג מגבית שבועית כדי שיהיה בקופת הקהילה כסף
זמין לצורכי סעד דחופים ,אך מהניסיון למדו שאפילו מעשירים קשה לגבות
מדי שבוע .הבלעת הגאבילה במחיר המוצר ,צעד שכל מי שצרך בשר או יין
ידע עליו ,הבטיחה לקהילה הכנסה לצרכים דחופים 61.הרב הוסיף שבתקופת
המחלוקות על גביית הגאבילה בשנים תר"א-תר"ז ( )1847-1841לא היה כסף
זמין בקופה ,והוא נאלץ להסיר את מעילו ולהורות לאנשיו למכרו כדי לפדות
יהודי שנשבה .למרות הדברים האלה מצא הרב לנכון להסביר מדוע נגבה המס
מכמה קבוצות שבדרך כלל זכו להתחשבות מיוחדת.
אלמנות
62

אלמנות ,שבדרך כלל זכו להקלות במיסוי ,נדרשו לשלם את הגאבילה מבלי
להתחשב במצבן הכלכלי .הרבנים הסבירו שכספי הגאבילה ,שיועדו לתמיכה
ביתומים ,באלמנות ,בעניים ,בחולים ,בשלוחי ארץ–ישראל ,בפדיון שבויים
וכדומה ,הם למעשה כספי צדקה .אלמנות בעלות יכולת חייבות על פי ההלכה
לתרום לצדקה ,ואילו אלמנות שנמנו עם המעמדות הנמוכים קיבלו מקופת
הקהילה החזר ותמיכה .מועצת הקהילה קיבלה הנחיה 'לרשום בפנקס הכולל
כל אלמנה ואלמנה שהיא לוקחת בשר בכל שבוע ושבוע' ,ולפי הרישום השבועי
של כמות הבשר שצרכו האלמנות הוחזרו להן ,בשני תשלומים שנתיים ,כספי
הגאבילה שנגבו מהן .כמו כן הורה הרב פלאג'י להעביר ללא דיחוי את התמיכה
63
השבועית של  15פַאַרה לכל יתום ויתומה ,כדי שיעזרו לאִמותיהם.
יתומים
64

במיסוי שנגבה עבור השלטונות זכו יתומי איזמיר להקלות שונות ,ואולם
65
למרות האמור כי 'אין פוסקים צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים',
דרשו מיתומים בני כל המעמדות לשלם גאבילה .יתומים בעלי יכולת מחויבים
לתת צדקה ,ולא היה ספק שעליהם לשלם את המס ,שהכנסותיו יועדו כאמור
למעשי צדקה שונים .ההנחה הייתה שאי גביית המס מהם תביך אותם .חכמים
61
62
63
64
65

חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קמה ע"ב ,קנב ע"א,
קנד ע"א–ע"ב; נפש כל חי ,דף י ע"א; משא חיים ,עמ' לט.
גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .91–90
חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קמח ע"א .לערך
הפארה ראו לעיל ,הערה .53
על מיסוי יתומים ראו :גרינהויז ,המיסוי ,עמ' .93–91
בבלי ,בבא בתרא ח ע"א.
פעמים ( 116תשס"ח)
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הוסיפו והסבירו שאביהם של היתומים ,בהיותו חבר הקהילה ,חייב היה לקחת
חלק בהוצאותיה של הקהילה ,וגביית המס מילדיו ,שירשו את רכושו ,הושוותה
66
לגביית חוב מהעיזבון.
ההצדקה המוסרית לגביית הגאבילה מיתומים מעוטי יכולת התבססה
על כך שלמעשה הם קיבלו תמיכה כספית מקופת העיר בהיקף שעלה על
הוצאותיהם לתשלום המס .ניתנה הוראה להעביר ללא דיחוי את התמיכה
השבועית ,וכל יתום עני קיבל מהכולל  15פארה לשבוע ,בשעה שהוצאותיו
השבועיות לתשלום המס על בשר הסתכמו בסך  7עד  8פארות ,בהנחה שהוא
צרך כחצי אֹוַקה בשר לשבוע 67.הרב פלאג'י הוסיף שתשלום הגאבילה על
ידי כולם היה נוהל מקובל בקהילה ולא קמו עליו עוררין כלל .הדבר גם תרם
68
להשכנת שלום בקהילה ,ומשום כך הוא לא ראה לנכון לשנות נוהל זה.

 66מזמור לדוד ,דף קטו ע"א — קיח ע"א .הרב פלאג'י כתב גם:
'שהוא מנהג פשוט בעיר ואין פוצה פה ומצפצף ...שהרי גם
הרב הגדול מ"ז [מורי זקני] ז"ל הוא משלנו שהיה רב ונשיא
אלוקים בתוכנו כמה שנים רבות וגם הוא ראה וידע שהיה
גאבילאס בעיר בבשר ויין וגבינה וכדומה והיתומים היו
פורעים ולא פקפק בזה ...וכמו כן שאר הרבנים אשר היו לפניו
ולאחריו בעירנו איזמיר' (חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג,
דף קמו ע"א — קמח ע"א).
 67אוקה היא יחידת משקל שהייתה שווה  1.3קילוגרם .ראו:
גופמן ,מרכז ,עמ'  .475ראו עוד :בורנשטיין־מקובצקי ,פנקס,
עמ'  ,109הערה ( 28האוקה שווה  1.280קילוגרם); רוזן ,ליטרת
הבשר ,עמ' ( 115האוקה  1.284קילוגרם).
 68מזמור לדוד ,דף קטו ע"א — קיח ע"א .בתשובה משנת
תקל"ב ( )1772ציין ר' אברהם בן אביגדור שכל בני הקהילה,
לרבות עניים ,אלמנות ויתומים ,הסכימו על הטלת הגאבילה
על הבשר .העניים קיבלו למעשה את הכסף חזרה ,כיוון
שמהגאבילה שולם מס הגולגולת שלהם וחולקה להם סולת.
האלמנות והיתומים נהנו מהגאבילה בעקיפין ,שכן הודות
לכספי הגאבילה שילמו חוכרי המס תשלום יתר לספקי הבשר,
כדי שיספקו לקהילה בהמות רבות יותר ממה שהקציב לה
השלטון .נוסף על כך הודות לגאבילה נמצאו בעיר שוחטים
ובודקים גם לעופות וללא תמורה .כמו כן הקפידו שיגבו
גאבילה רק בהיקף ההכרחי למימון פעולות הצדקה ולא
מעבר לכך .ראו :זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף מד ע"א.
ראו עוד :רוזן ,ליטרת הבשר ,עמ'  ;91–88ספר חסידים ,סימן
תתרמו ,עמ' .542
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תלמידי חכמים

תלמידי חכמים היו זכאים בדרך כלל לפטור מלא או חלקי ממסים .ר' חיים
פלאג'י הסביר מדוע גבו מהם גאבילה:
והוא מנהג פשוט בעיר שנותנים כולם יחד בשווה מלבד שהמנהג כך מימי
עולם ושנים קדמוניות עוד בה כי גם הת"ח [התלמידי חכמים] עצמן ניח"ל
[ניחא ליה = נוח להם] בהכי שלא לפרוש מן הציבור ועוד בה מפני תיקון
העולם שאם יפקפקו יבואו גם אחרים לפקפק בדבר ויתבטלו הגאבילאס
69
לגמרי ויהיה צעקה גדולה ומרה בעיר משוד עניים מאנקת אביונים.
לגביית גאבילה מתלמידי חכמים היו שלושה נימוקים( :א) כספי מס הגולגולת
של תלמידי החכמים שולמו לשלטון מכספי הגאבילה; (ב) חלק הארי של
ההכנסות מהגאבילה יועדו למטרות צדקה שונות ,וגם תלמידי חכמים ,במיוחד
בעלי היכולת שבהם ,חייבים לתת צדקה;( 70ג) קביעתו של ר' יעקב בן אשר
בעל ה'טורים' שתלמידי חכמים המקבלים שירות קהילתי מסוים חייבים לסייע
71
במימון אותו השירות.
 69חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קמז ע"א .וכן כתב
ר' דוד פארדו' :דמנהג הגאבילה מיין ובשר וכיוצא ה"ה [הרי
הוא] בכמה עיירות גדולות ביש'[ראל] ...וכולם משלמים בשוה
הת"ח והע"ה [והעם הארץ]' (מזמור לדוד ,דף קיז ע"א) .וראו
עוד :רוח חיים ,ב ,חושן משפט ,סימן קסג ,דף צה ע"א.
 70מזמור לדוד ,דף קיז ע"א–ע"ב; חקרי לב ,ה :חושן משפט ,א,
סימן קי ,דף עא ע"א — עב ע"א; ראה חיים ,א ,דף סז ע"ב ,עו
ע"א; חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קמו ע"ב — קמז
ע"א .קביעה זו של החכמים הסתמכה על מדרש של ר' אחא
בשם ר' תנחום ב"ר חייא על הפסוק 'עץ חיים היא למחזיקים
בה' (משלי ג ,יח)' :למד אדם ולימד ושימר ועשה והיתה ספק
בידו למחות ולא מיחה ,ולהחזיק ולא החזיק ,הרי זה בכלל
ארור' (ויקרא רבה כה ,א ,עמ' תקסט); וראו עוד :תלמוד
ירושלמי ,סוטה ,ז ,ד (כא ע"ד) .ר' מרדכי שמעון פסק שכל
תלמידי החכמים ישלמו גאבילה על בשר ,ותלמידי החכמים
שאינם מקבלים תמיכה מהקהילה ,ישלמו גם גאבילה על יין.
ראו :מטה שמעון ,ג ,סימן ל ,דף נה ע"א.
 71כנסת הגדולה ,סימן קסג ,הגהות הטור קג ,דף נג ע"א;
מטה שמעון ,ב ,סימן פ ,דף י ע"א .הרב מרדכי שמעון פסק
בתשובה מחשוון תקס"ג ( )1803שתלמידי חכמים פטורים
מגאבילה שהכנסותיה נועדו לתשלום מסים לשלטונות ,אך
הם חייבים בגאבילה שהכנסותיה יועדו לצדקה .הוא הוסיף
שברור ששיעור גאבילה חריג ,מעבר למה שנחוץ לצדקה ,נועד
פעמים ( 116תשס"ח)
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במאה השבע עשרה היה שיעור הגאבילה על בשר  2פארות לאוקה,
ומההכנסות שילמו את משכורות השוחטים ותמכו בתלמידי חכמים 72.בתשובה
שכתב ר' רחמים אליהו חזן בשנת  1838נאמר שבזמן כתיבת התשובה הייתה
הגאבילה על בשר  14פארה לאוקה .הרב חזן סבר שתלמידי חכמים צריכים
לקבל פטור מהגאבילה .אך כדי שלא לקבוע שני מחירים לאותו מוצר ,האחד
לתלמידי חכמים והאחר למי שאינם תלמידי חכמים ,פסק שתלמידי חכמים
ימשיכו לשלם גאבילה על בשר ועל יין ואחר כך יוחזר להם כספם 73.הרב
פלאג'י הסכים לדעת ר' רחמים אליהו חזן ,שהיה בן דודו ,ותיאר את הנוהל:
'הם משערים כמה אוקאס לוקחים בכל שבוע ושבוע ואחרי שבאו לכיס הכולל
כל דמי הגאבילה בכללּות נותנים ליד כוללּות הת"ח חלקם של כל הת"ח והם
מחלקים ביניהם לכל אחד ואחד כפי שיעורו וזה מנהג פשוט וברור בעירנו
איזמיר' 74.למעשה החזירו אפוא לתלמידי החכמים את דמי הגאבילה שגבו
מהם ,והשתדלו להקפיד שההחזר יהיה מלא ומדויק.
תושבים ארעיים

בקהילות האימפריה העות'מאנית היו שני סוגים של תושבים ארעיים ,שנקראו
בספרות הרבנית אורחים .היו יהודים בעלי נתינות זרה שקיבלו זכויות מיוחדות
מתוקף הסכמי סחר בין מדינתם ובין האימפריה העות'מאנית; 75הם חיו בחסותו
של קונסול זר ,ולא היה אפשר לתבוע אותם לדין לא בבית דין רבני ולא בבית
משפט מוסלמי 76.יהודים אלה כונו לעתים קרובות פראנקוס ,והם היוו בעיה

72

73
74
75
76
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להקל את עול המסים מעל כתפי החייבים במס ואין לחייב בו
תלמידי חכמים .ראו :מירא דכיא ,סימן ל ,דף נד ע"א — נה ע"ב.
ראו עוד :ויען אברהם ,חושן משפט ,סימן ו ,דף עה ע"ב — עו
ע"א; סימן ו ,דף סט ע"ב — עו ע"א.
ר' חיים בנבנישתי פסק שבקהילות שבהן משלמים מכספי
הגאבילה את משכורות השוחטים ותומכים בתלמידי חכמים,
חייבים תלמידי חכמים לשלם גאבילה .ראו :כנסת הגדולה,
סימן קסג ,הגהות הטור קג ,דף נג ע"א .ראו עוד :מטה שמעון,
ב ,סימן פ ,דף י ע"א; ויען אברהם ,חושן משפט ,סימן ו ,דף עו
ע"א.
ויען אברהם ,חושן משפט ,סימן ו ,דף עו ע"א; וכן :שם ,דף עט
ע"ב.
חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג ,דף קמח ע"א.
אינלג'יק ,אמתיזאת ,עמ'  ;1181אולקר ,עמ' .245 ,216
משא חיים ,עמ' צז; איסאווי ,עמ' .5
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חברתית במיוחד במאה התשע עשרה 77.נוסף עליהם היו יהודים בעלי נתינות
עות'מאנית שישבו פרקי זמן שונים בקהילה מארחת.
היהודים המקומיים ,שרבץ עליהם עול מסים כבד ,ושהתמודדו עם תחרות
קשה מצד האורחים ,שרובם היו סוחרים ,דרשו כי האורחים ,שקיבלו שירותים
מהקהילה ,ישלמו גאבילה .המנהיגות היהודית חששה מהרשויות העות'מאניות,
שכאמור העניקו לאזרחי החוץ זכויות מיוחדות ,ועודדו את האזרחים
העות'מאנים לניידות ולפיתוח המסחר 78.הפוסקים התלבטו אם אפשר להטיל
על האורחים מס בקהילה המארחת לאחר ששילמו מסים בקהילות האֵם שלהם,
שהרי ההלכה אוסרת מיסוי כפול 79.החל במאה השש עשרה ועד המאה התשע
עשרה לא הייתה אחידות בפסיקה בנדון 80.כמה רבנים טענו שמאחר שכספי
הגאבילה מיועדים בעיקר לצדקה ,גם על האורחים לשלמם ,אך רבנים אחרים
דחו טענה זו 81.מכל מקום רוב הפוסקים הסכימו שלצורכי צדקה דחופים,
כמו פדיון שבויים ,מותר לגבות מהאורחים 82.ההחלטה אם לגבות גאבילה
מאורחים הושפעה מהמצב הכלכלי ומההזדהות עם קהילות שכנות.
במאה השש עשרה פסק ר' שמואל די מדינה (הרשד"ם) שלקהילת
סקופיה שבדרום יוגוסלוויה אין רשות להטיל גאבילה על סחורה שנמכרה
על ידי סוחרים אורחים .הוא נימק את דבריו בכך שצעד כזה מנוגד למדיניות
השלטונות העות'מאניים ,ושגם בסלוניקי לא נהגו להטיל גאבילה על סוחרים
77
78

79

80

81

82

שוועת עניים ,עמ'  ;1ברנאי ,ראשית ,עמ'  ;58–57לוצקי; רוזן,
ארכיון ,עמ'  ;116גרינהויז ,שיטה ,עמ' .35–34
בשן ,חופש הסחר ,עמ'  ;115–113מטה שמעון ,ב ,סימן
קה ,דף יג ע"ב .על חופש הסחר באימפריה ועל אי יכולתם
של תושבי מגנסיה למנוע מסוחרי איזמיר מלקנות כותנה
בסביבות מגנסיה ראו :בעי חיי ,חושן משפט ,א ,סימן רג ,דף
רנא ע"א — רנב ע"ב.
מטה שמעון ,ג ,סימן טז ,דף לד ע"א; כרם שלמה ,חושן משפט,
סימן פב ,דף רג ע"א; שפת הים ,חושן משפט ,סימן יא ,דף
קלד ע"א–ע"ב; פרח מטה אהרן ,ב ,סימן טו ,דף כח ע"ב.
מטה שמעון ,ג ,סימן טז ,דף לא ע"ב; פני משה ,סימן סב ,דף
קמא ע"א — קמה ע"א; חקקי לב ,ב ,חושן משפט ,סימן יא ,דף
נו ע"ב.
שו"ת הרשד"ם ,ג ,חושן משפט ,סימן תמא ,דף פב ע"א–ע"ב.
ר' מרדכי שמעון אסר לאיים על האורחים שלא יובאו לקבורה
אם לא יישאו בעול המס הקהילתי .ראו :מטה שמעון ,ב ,סימן
קלא ,דף טו ע"ב .וראו עוד :בשן ,חופש הסחר ,עמ' .134–133
כנסת הגדולה ,סימן קנו ,סעיפים א–ג ,דף לו ע"א; בורנשטיין־
מקובצקי ,הקהילה ,עמ'  ;196בשן ,חופש הסחר ,עמ'
.136–135
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שלא נמנו עם בני הקהילה ,ודרש מקהילת סקופיה לנהוג על פי הנוהל של
סלוניקי 83.על בסיס דומה דחה ר' שמואל קלעי לקראת סופה של המאה השש
עשרה את בקשתה של קהילת יאנינה שבאלבניה להטיל גאבילה על סחורה
שיובאה על ידי סוחרים אורחים .אך הוא תמך בהטלת גאבילה על סוחרים
84
אורחים אם אלה פגעו בהכנסות של אנשי הקהילה.
לקראת סוף המאה השש עשרה ובתחילת המאה השבע עשרה נקלעו כמה
קהילות ,ובהן סלוניקי ואיסתנבול ,לקשיים כלכליים ,בעקבות ירידה בפעילות
הכלכלית והצורך לשחד את השלטונות העות'מאניים בסכומים גדולים.
בנסיבות אלה שּונה הנוהל ,והחלו לגבות גאבילה מסוחרים שלא נמנו עם בני
הקהילות 85.באותה תקופה בערך פסק ר' חיים שבתי שאפשר לחייב סוחרים
אורחים בגאבילה אם בעקבות פעילותם המסחרית נגרם הפסד למקומיים .אם
יסכימו לשלם מה טוב ,ואם יסרבו יכולים בני העיר למנוע מהם לסחור בעירם.
מכיוון שעל פי החוק העות'מאני הובטח חופש מסחר ,הציע הרב שהמניעה
תהיה על ידי הטלת חרם על בני המקום שיסחרו עם האורחים או יארחו אותם
86
בבתיהם.
בשנת  1660אישר ר' חיים בנבנישתי את החלטתה של קהילת תיריא
לגבות גאבילה מכל הסוחרים ,מקומיים ומזדמנים ,דהיינו אורחים .הוא נימק
זאת בשלושה נימוקים :בקהילות סלוניקי ואיסתנבול נהגו באותו זמן לגבות
גאבילה מאורחים; ההחלטה התקבלה על ידי אנשי קהילת תיריא פה אחד
כתקנה קהילתית; העות'מאנים הטילו מסים על הקהילה בהתאם למספר
התושבים ,בלי הבחנה בין תושבי קבע לתושבים ארעיים 87,ואי לכך נוכחותם
של התושבים הארעיים גרמה להעלאת מכסת המס ,ויש הצדקה שיסייעו
88
לקהילה באמצעות כספי הגאבילה.
83
84
85
86
87
88
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שו"ת הרשד"ם ,ג ,חושן משפט ,סימן תמא ,דף פא ע"א–ע"ב.
משפטי שמואל ,סימנים מח–נ ,דף לו ע"א — לח ע"ב.
בשן ,חופש הסחר ,עמ' .146–141
תורת חיים ,ג ,סימן קא ,דף קמא ע"א — קמה ע"ב .ר' חיים
שבתי חי בסלוניקי בשנים .1647–1557
גרינהויז ,המיסוי ,עמ'  ;51אינלג'יק ,תמורה ,עמ' .335–333
כנסת הגדולה ,חושן משפט ,סימן קנו ,סעיפים מא ,מב ,דף
קצה ע"א–ע"ב .ר' חיים בנבנישתי הגיע לתיריא בשנת 1643
ושימש כרבה הראשי במשך למעלה מעשר שנים .ראו :בניהו,
קהילת תיריא ,עמ'  .45במאה התשע עשרה השתמש ר'
אברהם יצחק ענתבי בנימוק השלישי של ר' חיים בנבנישתי,
העלאת מכסת המס בגין האורחים ,כדי לאשר גביית גאבילה
מאורחים בקהילת חלב שבסוריה .הרב הסתייע בכך שבקהילת
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בערך בשנת  1670הפסיקו קהילות איסתנבול ,סלוניקי ואדירנה לגבות
גאבילה מאורחים .בשנת  1682פסק ר' שלמה אמריליו שגביית גאבילה
מתושבי חוץ חוקית רק אם נוכחותם גורמת להעלאת מכסת המס על ידי
השלטונות .בקהילת בלגרד ,שאנשיה הפנו אליו שאלה בנדון ,לא הועלתה
מכסת המס על ידי השלטונות עקב נוכחותם של אורחים ,ולכן אסר עליהם
לגבות גאבילה מאורחים 89.הרב אמריליו הסביר שבמאה השש עשרה ,כשלא
התעורר צורך דחוף לפדות שבויים ,לא מצאו הרבנים לנכון לגבות גאבילה
מאורחים .לעומת זאת במאה השבע עשרה היו מספר מקרים דחופים של פדיון
שבויים ושל הכרח לשחד אנשי ממשל כדי לבטל האשמות שווא נגד יהודים
או קהילות ,והרבנים התירו גביית גאבילה מאורחים כנוהל זמני .בשנת 1712
הורו ר' שלמה אמריליו ור' יוסף קובו לקהילת פ'ילבי שבדרום בולגריה שלא
90
לגבות גאבילה מתושבים ארעיים.
הרבנים שאישרו גביית גאבילה מאורחים במאה השמונה עשרה טענו
שמאחר שהיא מס צריכה ,יש לגבותה מכל הצרכנים ,תושבי קבע ותושבים
ארעיים 91.ברבע האחרון של המאה השמונה עשרה פנו סוחרים מקומיים
מקהילת פ'יליבי לר' מרדכי שמעון וטענו שנגרמו להם הפסדים בגלל הפעילות
המסחרית של התושבים הארעיים .הם דרשו שהסוחרים האורחים ישלמו אחוז
מסוים מרווחיהם כגאבילה לקהילה .לאחר בדיקה מקיפה של קביעות רבניות
קודמות אישר הרב שמעון את בקשתם וציין שקהילות סופיה שבבולגריה,
ליבורנו שבאיטליה וכמה מקהילות מצרים חייבו תושבים ארעיים לשלם
92
גאבילה.

89
90
91
92

האם של האורחים נהגו לגבות גאבילה .ראו :מור ואהלות,
חושן משפט ,סימן ט ,דף פז ע"א.
כרם שלמה ,חושן משפט ,סימן פב ,דף רי ע"ב ,ריב ע"א–ע"ב.
הרב שלמה אמריליו חי בסלוניקי בשנים .1720–1650
כרם שלמה ,חושן משפט ,סימן פד ,דף ריד ע"א–ע"ב; בשן,
חופש הסחר ,עמ' .154–152
מטה שמעון ,ג ,סימן טז ,דף לד ע"א; מור ואהלות ,חושן
משפט ,סימן ט ,דף פז ע"א.
מטה שמעון ,ג ,סימן טז ,דף לא ע"ב ,לב ע"ב ,לד ע"א; כרם
שלמה ,חושן משפט ,סימן פב ,דף ריא ע"א–ע"ב; סימן פג,
דף ריג ע"א–ע"ב; מזמור לדוד ,דף קטו ע"ב; שפת הים ,חושן
משפט ,סימן יא ,דף קלד ע"א–ע"ב; פרח מטה אהרן ,ב ,סימן
טו ,דף כח ע"ב.
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אין לנו מידע על גביית הגאבילה מאורחים במאה השבע עשרה באיזמיר,
אך ידוע לנו שבמאה השמונה עשרה ולפחות בתחילת המאה התשע עשרה גבו
93
מהם את המס.
גביית כספי הגאבילה
באימפריה העות'מאנית ,כמו במדינות מוסלמיות אחרות ואף במדינות לא
מוסלמיות ,היה שכיח מאוד הנוהל להחכיר זיכיון לגבות עבור הממשלה כספי
מסים ,מכסים או הכנסות מעסק או ממונופול ממשלתי .הליך החכרת הזיכיון
נקרא ִא ְל ִתז ַאם ( .)Iltizamמראשית ימיה של האימפריה הסתמכו העות'מאנים
בגביית המסים בערים על חוכרים .החכירה הייתה מעין הלוואה :אנשים שהיה
להם כסף נזיל הלוו אותו כביכול לממשלה ,ובתמורה קיבלו זיכיון לגבות את
המסים מאזור או ממקור מסוים לפרק זמן מוגדר .בדרך כלל נמסר הזיכיון
לשנה ,אך במאה השבע עשרה ובמיוחד בסופה הייתה הממשלה מעוניינת
להחכיר את הזיכיון לחמש שנים ובתקופות מלחמה אף ליותר מכך .החוכרים
העבירו לממשלה מראש סכום כסף שנקבע בהתאם לתקופת החכירה ,ובהמשך
העבירו תשלומים קצובים על פי תנאי החוזה עמם 94.ההנחה הייתה שהחוכרים,
שחכרו את הזיכיון למטרות רווח ,יעשו כל שביכולתם כדי לגבות את הכספים
במלואם ויעבירו כספים בצורה מרוכזת ובטוחה .הממשל השיג בדרך זו
שליטה טובה בנעשה ,חסך העסקה של צוות גובים ,וזכה לתמיכה רחבה מצד
ציבור החוכרים ,שראה עצמו שותף בניהול המדינה 95.בימיה הראשונים של

 93חקקי לב ,ב ,חושן משפט ,סימן יא ,דף נו ע"ב; רוח חיים ,ב,
חושן משפט ,סימן קסג ,דף צח ע"א.
 94התשלום מראש עבור גביית מסי האואריז והנֻ זּול ,שהיה
במקורו מס אספקה שהוטל בעתות חירום ,ושנגבה במזומן,
הפך לנוהל משנת  .1658ראו :דמירסי ,עמ'  .167ראו עוד:
פאמוק ,שינוי ,עמ'  ;239–238דרלינג ,עמ'  137–119ובהערות
שם .על החכרת גביית מסים שונים בספרד ,באנגליה ,ברוסיה,
במצרים ובצרפת ראו :שם ,עמ'  121ובהערות.
 95דמירסי ,עמ'  ;167פארוקי ,מאבק ,עמ'  ;77–76פארוקי ,ערים,
עמ'  133 ,125 ,117–115ועוד; רוזן ,איסתנבול ,עמ' 49 .25
אחוז מחוכרי המס באימפריה בשנים  1610–1591היו יהודים.
ראו :פאמוק ,היסטוריה ,עמ'  .87על יהודים כחוכרי מסים
עות'מאניים במאה התשע עשרה ראו :גופמן ,מכפר לעיר ,עמ'
 .127וראו עוד :קיוטקי ,עמ' .102
100
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מוכס יהודי ביוון ,ליתוגרפיה ,איסתנבול .1782 ,באדיבות סילביו עובדיה ,איסתנבול
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האימפריה אמנם היה הרבה מהחיוב בשיטה זו ,ואולם בהמשך נמתחה עליה
96
ביקורת קשה ,בשל מעשי ניצול וסחיטה של חוכרים.
מועצות הקהילות גבו בעצמן את כספי המסים על רכוש ורווחים ,אך נהגו
להחכיר את הזיכיון לגביית כספי הגאבילה .כך נהגו בכל קהילות האימפריה
97
העות'מאנית ,וכן בספרד לפחות עד סוף המאה הארבע עשרה.
המחיר ההתחלתי של הזיכיון לגביית הגאבילה חושב על פי הכנסות
קודמות ,וחוכרי המס התחייבו להעביר לקהילה את הסכום המבוקש במועדים
קבועים מראש .סכום המס נקבע על ידי הממונים בהסכמת הרבנים ,וחוכרי
המס ,שנקראו ג ַאּבִילַרֹוס ,קיוו להרוויח מעלייה בצריכה ובעקבות זאת
בהכנסות 98.מוכרי המוצרים שהוטלה עליהם גאבילה ,גבו את המס מהקונים
כחלק ממחיר המוצר ,והחוכרים אספו את כספי המס ממקומות המכירה .גביית
כספי הגאבילה מהסוחרים נועדה להבטיח שלא יופעל על הקונים לחץ ,אך
מתברר שבעקיפין ניצלו את הקונים ובמיוחד במאה התשע עשרה.
באיזמיר ובאיסתנבול היו מודיעים על קיומה של מכירה פומבית של
הזיכיון ,שיינתן למרבה במחיר ,כפי שתיאר ר' חיים פלאג'י:
בעירנו איזמיר יע"א [יכוננה עליון ,אמן] המנהג למכור גאבילה בשר בעד
שנה אחת ,וסדר מכירה היא :כי שמש הכולל מכריז בבתי כנסיות וברחובות
של עיר כי הגאבילה היא עשויה למכור ,וגם ביום הנועד שפוסקים המכר,
מדליקים נר אחד ,והלוקחים הם מוסיפים כל אחד על ערך חברו עד תום
 96דרלינג ,עמ'  ;122קסבה ,עמ'  .78–77בארצות שונות הביאו
מעשי הסחיטה של החוכרים לחוסר שביעות רצון ,ובהדרגה
כמעט ונעלם השימוש בשיטה .מעניין שבספטמבר 2006
החלו רשויות מס ההכנסה האמריקני לגבות חובות מנישומים
בעזרת חברות פרטיות לגביית חובות .לחברות הובטחה
הכנסה של  25–22אחוז מהסך שייגבה.
 97ר' מרדכי שמעון הביא בשם ר' אשר בן יחיאל (הרא"ש) ,שחי
בספרד במאה הארבע עשרה ,ש'קהל ברצלונה שהיו מוכרים
עזר היין או הבשר לב' או לג' [לשניים או לשלושה] מיחידי
הקהל לפרוע הסך בזמנים ידועים והקונים מתחייבים לקהל
בשטר ואח"כ מוכרים הקהל החוב ההוא בפחות למי שיתן
להם המעות מיד' .ראו :מטה שמעון ,ג ,סימן לא ,דף נו ע"ב.
וראו עוד :משא חיים ,עמ' מז–מח; זכור לאברהם אביגדור,
סימן נו ,דף סא ע"א.
 98ביחיד :גאבילרו .ראו :רוח חיים ,ב ,חושן משפט ,סימן קסג,
דף צז ע"ב; וכן ראו :מילון איטלקי ,עמ'  .216חוכרי הגאבילה
בקאהיר הבטיחו לעצמם את הקרן 'ואם יפחות מהסכום
הנז"ל [הנזכר לעיל] נתחייבו [להשלים] ולגבותו מהצבור תכף
ומיד מבלי סרוב ועכוב כלל' .ראו :בן־זאב ,עמ' רפט.
102
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הנר ,ואז מחליטים המכר ואומרים 'בסימן טוב' ,כי זכה הלוקח במקחו.
ואחר כך כותבים שטר מכר ליתנו ללוקח על פי התנאים העשויים ,וחותמים
הממונים ,ואחריהם עושים קיום בית דין לחתום המרביץ תורה בגושפנקא
99
דמלכא ירום הודו ,ובכן קם הגאבילה ביד הלוקח.
הרב פלאג'י כתב את הדברים בתשובה על שאלה שהופנתה אליו בדבר תוקפו
של זיכיון שהוחכר מבלי שקדמה לכך הכרזה על מכירתו הצפויה .היה חשש
סביר שהממונים ,קרי חברי הנהלת הקהילה ,לקחו לעצמם את הזיכיון במחיר
מוזל ולמעשה עשקו את הציבור .במועד שאינו ידוע פסק הרב פלאג'י שהחכרת
הזיכיון לגביית הגאבילה לאנשי הנהלת הקהילה לא הייתה חוקית 100.הרבנים
עמדו על המשמר כדי לוודא שלא יעשקו את הציבור ,ושלא יזלזלו בהלכות
הכשרות ,והשתדלו למנוע מאנשים שהיו ממונים על השוחטים או שזלזלו
101
בהלכה להיות גאבילרוס ,מחשש שיכשירו טֵרפות כדי שלא לשאת בהפסד.
מכיוון שכספי הגאבילה על בשר היו חלק הארי של ההכנסה ממס זה,
נקבע באיזמיר שמדי יום שישי יעבירו הקצבים לגזבר הכולל את הכספים
שגבו במהלך אותו שבוע .לאחר קבלת הכספים הורה הכולל לשחוט בהמות
ולספק בשר לקצבים שהעבירו את כספי הגאבילה .הסדר זה אילץ את הקצבים
להעביר את הכסף לקופה הציבורית ללא עיכוב ,והקהילה הבטיחה לעצמה
102
הכנסה קבועה ושוטפת לטיפול במקרים דחופים.
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משא חיים ,עמ' מז–מח; זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו,
דף סא ע"א .בכל קהילות האימפריה נהגו להחכיר במכירה
פומבית את גביית הגאבילה ,והודיעו על המכירה הפומבית
בעוד מועד .באדירנה ובסלוניקי נהגו שסופר בית הדין יאמר
תפילת 'מי שבירך' קודם לחתימת שטר המכר .ראו :מירא
דכיא ,סימן לא ,דף נה ע"ב — נז ע"א .הודעה על קיומה של
המכירה הפומבית של הגאבילה על בשר לשנת תרל"ד (,)1874
שתתקיים בביתו של הרב הראשי בח' באלול תרל"ג בשעה
שש בערב ,ראו :איל טיימפו ( 219ו' באלול תרל"ג [ 17באוגוסט
 .)]1873בהודעה אחרת באותו עיתון נמסר על מכירה פומבית
לגביית הגאבילה על גבינה לתקופה של שנה .ראו :שם ( 251ו'
במרחשוון תרל"ד [ 15באוקטובר .)]1873
משא חיים ,עמ' מז–מח .בקושטא היו הגאבילרוס גבירי
מועצת העיר .ראו :בורנשטיין־מקובצקי ,פנקס ,עמ'  .59על
ציפייה שהרבנים והגבירים הגאבילרוס יפקחו על הסדרים
הנכונים ראו :שם ,תעודה טז ,עמ'  ;135תעודה יז ,עמ' .136
נאמן שמואל ,סימן לא ,דף לה ע"ב; חוקות החיים ,חושן
משפט ,סימן סח ,דף צו ע"ב — צט ע"ב.
מסמך מהגניזה הקאהירית משנת  1691מלמד על הסדר בין
פעמים ( 116תשס"ח)
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קביעת היטל הגאבילה
הנוהל חייב ששיעור הגאבילה ייקבע על ידי מועצת הקהילה באישור הרבנים
הראשיים ובית הדין ובהסכמת אנשי הקהילה 103.לקבוצת מיעוט בקהילה
הייתה זכות לבקש לבטל שיעור מס קודם או לערער על שיעור מס חדש,
בטענה שאנשיה לא יוכלו לעמוד בנטל 104.שתי תקנות חשובות בנושא
105
הגאבילה תוקנו במאה השמונה עשרה על ידי ר' חיים אבולעפיה.
התקנה האחת תוקנה בעקבות העלאת שיעור המס על היין על ידי מי שחכרו
את הזיכיון לגביית מס זה ,דהיינו הגאבילרוס .מועצת הקהילה באיזמיר קבעה,
באישור הרבנים הראשיים ובית הדין ובהסכמת הציבור ,ששיעור הגאבילה
יהיה ⅓ הגרוש לעגלת ענבים ,שהכילה ַ 5-4קנְטָר ענבי יין 106.אך הגאבילרוס
הערימו על הציבור ובמשך שלוש או ארבע שנים גבו ,ללא ידיעת הרבנים,
⅓ גרוש לקנטר .כשהתכוונו הגאבילרוס להמשיך בהערמה ולהעלות את המס
ל–⅔ הגרוש לקנטר ,פנו כמה בעלי יכולת אל ר' חיים אבולעפיה ,והרב פסק
שיש להחזיר לתוקפו את שיעור המס המקורי שנקבע כחוק .בעקבות פסיקתו
פרצו מריבות בין החוכרים ובין המתלוננים ,ובלחץ המתלוננים הפסיקו בני
הקהילה לזמן מה לקנות ענבי יין ,וממילא הופסקה ובוטלה גביית הגאבילה על
היין .הרב קבע שאם גביית הגאבילה מבוטלת כתוצאה מלחץ של מספר קטן

103

104
105
106

104

הקהילה ובין שמונה עשר אנשים אמידים ,ובראשם יצחק
נאברו ,בעניין כספי הגאבילה .ראו :בורנשטין־מקובצקי,
הקהילה ,עמ'  .184–183ראו עוד :חוקות החיים ,חושן משפט,
סימן צג ,דף קמה ע"ב ,קנב ע"א ,קנד ע"א–ע"ב; בשן ,שביה
ופדות ,עמ' .199–197
מטה שמעון ,ג ,סימן טז ,דף לד ע"א; סימן רלא ,דף יח ע"א;
זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף ס ע"ב — סא ע"ב; כרם
שלמה ,חושן משפט ,סימן פד ,דף רד ע"א–ע"ב; משא חיים
עמ' יז ,יט.
משא חיים ,עמ' יז; זכור לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף מג
ע"ב.
אקשטיין ,עמ'  ;28גלנטי ,איזמיר עמ' .55
קשה לקבוע מה היה משקלו המדויק של הקנטר .גופמן ציין
שמשקלו היה כ־ 56קילוגרם אך לא היה אחיד בכל המקומות.
אינלג'יק ציין שהיו שתי מידות משקל ,קטנה וגדולה ,וששתיהן
נקראו קנטר .ראו :גופמן ,איזמיר ,עמ'  ;194גופמן ,מרכז ,עמ'
 ;472אינלג'יק ,יוק ,עמ' .132
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של אנשים ,די בהחלטת בית הדין כדי לאשר לגבותה מחדש כשישובו לקנות
107
ענבי יין.
התקנה האחרת תוקנה בעקבות ביטול גביית הגאבילה על גבינה .בעלי
הזיכיון לגביית הגאבילה על גבינה דרשו מיבואני הגבינה להעביר להם מראש
את כספי המס על הגבינה .יבואני הגבינה לא יכלו למלא את הדרישה ומכרו
את הגבינה לבעלי הזיכיון .אלה עיכבו את שיווק הגבינה והביאו לעלייה חדה
במחירה .נוסף על כך הערימו על הלקוחות  -הם השרו את הגבינה במי סיד
וכך הכבידו את משקלה .כשהציעו את הגבינה למכירה דרשו מחיר מופקע של
 50פארה לאוקה ,דהיינו  50מטבעות כסף קטנות ל– 1.3קילוגרם 108.הציבור
לא רכש גבינה במחיר כזה ,וממילא הופסק הייבוא ,לא נמכרה גבינה ,ולא
נגבתה הגאבילה .לאחר זמן מסוים חודש ייבוא הגבינה ,והיא הוצעה למכירה
במחיר של  7פארות לאוקה .מכיוון שבעקבות הפקעת המחיר בוטלה למעשה
הגאבילה בהסכמת רוב הציבור ,פסק ר' חיים אבולעפיה שיש צורך בהסכמת
109
כל הציבור כדי לחדש את גביית המס.
סכסוכים סביב גביית הגאבילה
בימי שלטונו של ַמחְמּוד השני ( )1839-1808נאלצה הממשלה העות'מאנית
להתמודד עם שורה של מרידות ומלחמות ,ואלה גרמו לגירעונות קשים בתקציב
המדינה ,לפיחות של המטבע ,לירידת הריבית ולעלייה במחירים שהוצעו עבור
חכירת גביית מסים שונים .הממשל ,שבדרך כלל קבע תקרת מחירים למוצרי
מזון ,ביטל אותה 110.למצב הכלכלי הייתה השפעה רבה על קהילת איזמיר.
בעלי היכולת ניצלו את אפשרויותיהם ,הגיעו לעמדות מפתח בהנהגת מועצת
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110

חיים וחסד ,ב ,תקנה יב ,דף קנה ע"א.
על פארה/חתיכה ראו לעיל ,הערה  ;53על אוקה ראו לעיל,
הערה .67
חיים וחסד ,ב ,תקנה יח ,דף קנו ע"ב.
המרידות היו בבלקן ,באנטוליה ,בסרביה וביוון ,והמלחמות
היו נגד רוסיה ( ,)1829–1828 ,1812–1806נגד איראן
( )1828–1820ונגד מצרים ( .)1839–1838 ,1833–1831ראו:
פאמוק ,היסטוריה ,עמ'  .203–198 ,191–188בשנת 1800
הייתה  1לירה אנגלית שווה  8גרושים ,ובשנת 104 — 1839
גרוש .לדעת פאמוק המשבר המוניטרי הקשה לא היה בסוף
המאה השש עשרה כדברי ברקן ,אלא בתחילת המאה התשע
עשרה .וראו :ברקן ,מהפכה.
פעמים ( 116תשס"ח)

105

הקהילה ,וצעדיהם נועדו להעמיס על בני השכבות הנמוכות נטל הולך וגדל
של סבסוד הקהילה.
מאבקים בין–מעמדיים בגין המיסוי נמשכו כמעט כל המאה התשע
עשרה 111.בשנת ת"ר ( )1840הגיעו חובות הקהילה לסך  481,000גרוש .נעשה
ניסיון לתקן את המצב על ידי העלאת ערכה של יחידת המיסוי ,קביעת שומה
פרטית וגביית תשלומי מסים לפיה לארבע שנים מראש ,ביטול חלק מחובות
הקהילה והטלת גאבילה על בשר בשיעור  34פארה לאוקה 112.העניים זעמו
וטענו שלפי שיעור זה המס הוא שליש ממחיר הבשר .ר' חיים פלאג'י אישר
שמחיר הבשר באותו זמן נע בין  90ל– 100פארה לאוקה ,דהיינו כ– 2.5גרושים
לאוקה 113.לדברי ֶרסאט ַק ַסּבַה בשנת תר"א ( )1841השתכר עובד חקלאי לא
מיומן  3גרושים ליום ,ולפי אותו מקור ,מחירו של בשר כבש בשוק היה 2.63
114
גרושים לאוקה ,ומחיר אוקה קמח היה  1.97גרושים.
בניסיון ליישב את המשבר וכדי להבטיח שהשוחטים והבודקים ישמרו
כראוי על ההלכות ,נקבע באיזמיר בשנת תר"א ( )1841כי ישולמו להם 20,000
גרוש לשנה מתקציב הקהילה ,ולשם כך ייגבה סך מסוים מהקצבים .בעיר
היו שוחטים מעטים ,והם שמרו בקנאות על הבלעדיות שלהם ,אך היו נתונים
115
ללחצם של הקצבים.
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על הסכסוכים במאה התשע עשרה ראו :גרינהויז ,שיטה ,עמ'
 ;402–345גרינהויז ,המאה התשע עשרה.
אות היא לעולם ,מערכת המ"ם ,סימן לג ,דף נו ע"א.
 40פארה היו שווים  1גרוש .ראו :חוקות החיים ,חושן משפט,
סימן צג ,דף קמא ע"א.
משא חיים ,עמ' יח ,כ .טובי העיר לא קיבלו את הערעור של
העניים על הגזרות החדשות .ראו :אות היא לעולם ,מערכת
המ"ם ,סימן לג ,דף נו ע"א .ראו עוד :איסאווי ,עמ' ;329–326
פאמוק ,היסטוריה ,עמ'  ;208בורטב ,אוקון ופאמוק ,עמ' ,392
 ;405קסבה ,עמ'  ,153הערה  .61חישוביהם של החוקרים
מבוססים על הנתונים הבאים 110 :גרוש שווים  1לירה
סטרלינג;  1פני אנגלי (  penceשסימונו  )dשווה  0.46גרוש;
ב־ 1לירה אנגלית  240פני .קסבה הביא נתונים ביחידות
משקל של ליברה;  1קילוגרם שווה  2.2ליברות ,ו־ 1אוקה
שווה  1.3קילוגרם .יש לבדוק בהרחבה את הטענה החוזרת
שמחיר הבשר הכשר היה יקר בהרבה ממחיר הבשר בשוק.
הקצבים שקנו את הבהמות ניסו להבטיח שלא ייגרם להם
הפסד ,ולחצו על השוחטים .הם דרשו לדוגמה שישחטו
במוצאי שבת ,והשוחטים חששו שבשל תנאי התאורה
במקולין לא יוכלו להקפיד כראוי על ההלכות .ראו :משא חיים,
עמ' קז–קטו; נדיב לב ,ב ,סימן פא ,דף קסא ע"א.
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ניסיון זה לא הביא לשינוי שיעור הגאבילה ,ובני השכבות הנמוכות סירבו
לשלם את המס .כמה מהם שכנעו מספר קצבים למכור להם בשר כשר ללא
גאבילה ,אחרים צרכו בשר לא כשר ,ולמעשה הופסקה גביית הגאבילה על
בשר 116.שרפה גדולה שפרצה בי"א במנחם אב תר"א ( 29ביולי  )1841השאירה
117
רבים חסרי בית וחסרי רכוש והחמירה את המצב.
רבני העיר האשימו את חברי מועצת הקהילה בניצול מעמדם ,באי העברת
תשלומי המס שלהם ושל קרוביהם ובאי נקיטת אמצעים נגד מי שפיגרו
בתשלום 118.כמו כן דרשו לחזור לשיטת המיסוי הישנה ,והביעו חשש מלחצים
שיופעלו עליהם כדי שיאשרו לפעול בניגוד לתקנות .הם חששו מלחצים
מצדם של הממונים ,שהתכוונו לחכור בעצמם את הזיכיון במחיר מוזל או
היו מעוניינים להעלות את היקף המס ,או מצדם של חוכרי המס ,שמאותן
סיבות עשויים היו להפעיל לחץ על הממונים או ישירות על הרבנים .בהודעה
שכתבו הרבנים בראש חודש כסלו בשנת תר"ב ( 14בנובמבר  )1841נאמר בין
היתר' :שאם נחתום בחתימת ידינו בדבר זה לתקן הגאבילאס ,בין באיזה ענינים
אחרים ,כל מה שהוא שלא מן הדין ,הוא שלא ברצונינו והכל הוא באונס גמור
119
והכרח גדול'.
אחרי ניסיון כושל ליישוב המשבר באייר תר"ב (מאי  ,)1842חתמו הצדדים
בכ"ח באייר תר"ג ( 28במאי  )1843על הסכם חדש .הוסכם לחזור לשיטת
המיסוי המסורתית ולקבוע שיעורים נמוכים מבעבר ליחידת המיסוי ולגאבילה
על בשר 120.עיקרי הנוהל היו תקפים כמה עשרות שנים ,אך לא היה בהם
116
117

118
119
120

משא חיים ,עמ' כ; רוח חיים ב ,חושן משפט ,סימן קסג ,דף צז
ע"ב.
בשבת תשובה ,ג' בתשרי תר"ב ( 18בספטמבר  )1841נשא
ר' רפאל פינחס די שיגורה דרשה בבית הכנסת שלו ,קהילת
שלום ,שניצל מהשרפה אם כי נפגע חלקית .ראו :אות היא
לישועה ,דף כד ע"א–ע"ב ,כו ע"א–ע"ב .ביתו הפרטי היה
למאכולת אש .ראו :שם ,דף ל ע"ב .ראו עוד :משא חיים ,עמ'
ו.
היה אפשר לגבות בסיוע גובים אלימים או לאסור את מי
שעיכבו תשלומים.
משא חיים ,עמ' טז; זכור לאברהם אביגדור ,סימן נז ,דף מד
ע"ב; רוזן ,ליטרת הבשר ,עמ' .115
בהסכם של שנת  1842הסכימו לקבוע שומה אישית על פי
אומדן ולא לפי נוהל העריכה .ראו :משא חיים ,עמ' לט–מ.
על נוהל העריכה ,היינו הערכה של קבוצת מעריכים באשר
להיקף רכושו והכנסותיו של כל ראש משפחה ,ראו :גרינהויז,
המיסוי ,עמ'  .49–39ועל ביטול העריכה באיסתנבול ראו :זכור
פעמים ( 116תשס"ח)
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כדי לשים קץ למחלוקות ולסכסוכים .בין היתר הצליחו בני השכבות הנמוכות
לשכנע שלושה משוחטי העיר לשחוט עבור כ– 2,000מאנשיהם ולמכור להם
121
בשר ללא גאבילה.
הממסד הרבני חשש לאבד את השליטה ,וצעדיו הכעיסו את אנשי השכבות
הנמוכות .אלה התכנסו בקיץ תר"ו ( )1846באחד מבתי הכנסת ונשבעו לייסד
קהילה עצמאית .הסכם הושג ככל הנראה בקיץ תר"ז ( ,)1847בסיועה של
הנהלת ארגון ביקור חולים 122.במאי  1849שוב קראו הרבנים לחזור לנוהל
המיסוי המקורי ,ובסוף אותה שנה ,בי"ב בטבת תר"י ( 27בדצמבר  ,)1849חזרו
123
ואישרו הסכם שהבטיח לאנשי הגילדות ייצוג בהנהגת הקהילה.
השקט חזר לפרק זמן לא ארוך ,ובשנות השישים של המאה חזר והתלהט
המאבק בין בעלי הממון ,הממסד הרבני והשכבות הנמוכות .השליטה במיסוי
על הבשר נועדה להבטיח את הונם ולצמצם את הוצאותיהם של בעלי היכולת
ולכן עמדה במוקד החיכוכים .עם תומכיהם של בעלי הממון שמינו עצמם
כגאבילרוס נמנו אנשי כי"ח' ,כל ישראל חברים' ,שנאבקו במיוחד ברב פלאג'י,
בשל התנגדותו להכנסת שינויים בתכנית הלימודים ולהקמת בית ספר של כי"ח
באיזמיר 124.הרב פלאג'י עמד על דעותיו ונלחם על שמירת הנוהל והמוסר עד
פטירתו ,בי"ז בשבט תרכ"ח ( 10בפברואר  125.)1868מיסוי הבשר הכשר המשיך
לעמוד במוקד מריבות פנימיות בקהילה עד ביטולו הסופי ,בשנת  ,1935ואז
126
הוטל במקומו מס אחר ,שנקרא היטל הקהילה.

121
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לאברהם אביגדור ,סימן נו ,דף סד ע"א .ראו עוד :רוזן ,ליטרת
הבשר ,עמ' .110
השלושה היו ר' דוד חזן ,ר' נסים הכהן אריאס ור' חיים הלוי.
ראו :שוועת עניים ,עמ' .2
בשנת  1877שיבח ר' אברהם פלאג'י את ראשי הארגון הזה,
ששלושים שנה קודם לכן ,בשנת  ,1847עשו רבות לפתרון
בעיית הבשר .ראו :אברהם את ידו ,דף יא ע"א .ראו עוד :ברכת
מועדיך לחיים ,ב ,דף י ע"א .על העלאת הגאבילה על גבינה
ועל גרעיני דלעת ותורמוס בניסיון לממן תמיכה בנזקקים
ותשלום משכורות ראו :חוקות החיים ,חושן משפט ,סימן צג,
דף קמה ע"ב ,קסה ע"ב.
משא חיים ,עמ' רכז.
דומונט ,עמ'  ;219הלבנון ,ז' בניסן תרכ"ז ( 12באפריל ,)1867
עמ'  ;124–123ראש חודש מנחם אב תרכ"ז ( 2באוגוסט ,)1867
עמ' .223–222
הלבנון 25 ,במרס  ,1868עמ' .208–206
גלנטי ,איזמיר ,עמ' .32
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

רב מאיזמיר ,צילום :אוסמן חמדי ביי ומרי דה לוניי ,איזמיר,
 .1873באדיבות סילביו עובדיה ,איסתנבול
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סיכום
במהלך המאה השבע עשרה והשמונה עשרה התפתחה קהילת איזמיר מבחינת
מספר תושביה ופעילותם הכלכלית ,על אף רעידות אדמה ,שרפות ,מגפות,
מצוקת דיור ומצוקה כלכלית שפקדו אותה 127.בשנת תקס"ג ( )1803הגדירו
חכמי איזמיר את הקהילה  -כרך ,אך כבר בסוף המאה השמונה עשרה ובמיוחד
במאה התשע עשרה הורע מצבה הכלכלי ,בעקבות מלחמות ומרידות שרוששו
את אוצר המדינה ,פיחות גדול של המטבע ,אינפלציה גואה ועלייה חדה במחירי
המזון .כלכלתה של הקהילה נפגעה במיוחד לאחר השרפות הקשות שפרצו
בשנים תר"א ( )1841ותר"ה ( ,)1845והקהילה נאלצה לדאוג למאות משפחות
128
שנותרו ללא קורת גג ,ולכ– 1,000ילדים שנותרו יתומים ורעבו ללחם.
הקהילה נזקקה תמיד לכסף זמין כדי להעביר תשלומי מס לשלטון וכדי
לממן צרכים קהילתיים .הכסף היה בידי הגבירים ,כך שמהם נבחרה מועצת
הקהילה ומשורותיהם באו חוכרי הגאבילה .שיטת המיסוי קבעה מלכתחילה
תקרת מס כדי שהעשירים לא ישלמו על כל רכושם ורווחיהם ,וההסבר שכך
נקבע כדי שכולם יישאו בעול ,לא שינה את העיוות .במאה השבע עשרה
והשמונה עשרה היה שיעור הגאבילה קטן ,הייתה שכבת ביניים רחבה יחסית,
והמנהיגות הצליחה לאזן את התקציב .השינוי הגדול חל במאה התשע עשרה,
כשמספרם של בני המעמדות הנמוכים גדל ,ומספרם של מי שהשתייכו לשכבה
העליונה קטן .העשירים חשו שבתור בעלי המאה הם בעלי הדעה ,נלחמו כדי
לשמור על מעמדם ועל הונם ,ולמעשה ניהלו את הקהילה 129.המצב הכלכלי
הלך והחמיר ,בעלי יכולת התעלמו מהנהלים ,לחצו על הרבנים ,הפסיקו
להעביר את תשלומי המסים שלהם ושל קרוביהם והתאכזרו לאחיהם הדלים.
העלאת תקרת המס בשנת תקס"ט ( )1809והתאמת יחידת המיסוי לאינפלציה
לא הועילו ,שכן הגבירים ,שנתמכו על ידי אנשי כי"ח ,נתנו לקהילה לשקוע
בחובות עתק ,לא החזירו חובות לאנשי הקהילה שהלוו כספים להנהלת הקהילה
(תמורת רווח על פי היתר עסקה) ,והעלו שוב ושוב את הגאבילה .הרוחות
החדשות הביאו עמן זלזול ברבנים ,בערכי מסורת ובמנהג ,הממסד הרבני היה
130
חלש ,ומצב הקהילה  -בדומה לקהילות אחרות  -הלך והתדרדר.
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128
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130
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עבודת משא ,סימן סה ,דף נז ע"א; ויען אברהם ,חושן משפט,
סימן ו ,דף עד ע"א; בשן ,שרפות ,עמ'  ;25–15חקרי לב ,ה:
חושן משפט ,א ,סימן קיח ,דף קפב ע"א.
גרינהויז ,שיטה ,עמ' .54–50
שם ,עמ'  ;402–345גרינהויז ,המאה התשע עשרה.
רוזן ,ליטרת הבשר ,עמ' .124–109
נחמה גרינהויז  /נוהל מעשי ובסיס הלכתי

מאיר פרנקו (איזמיר -1954תל־אביב  ,)2002ללא כותרת ,גרפיט על נייר.1999 ,
באדיבות המשפחה
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