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        מדינת הרווחה היהודיתמדינת הרווחה היהודיתמדינת הרווחה היהודיתמדינת הרווחה היהודית    מקורותמקורותמקורותמקורות      ....אאאא

  .עקרונות לעיצוב מדינת רווחה בעלת גוו� ייחודינית� למצוא במקורות היהודיי�  .1

פוליטי ניהלה מערכת רווחה שממנה נית� להסיק לגבי מדינה בהתאמות גו� הקהילה היהודית כ .2

 .הנדרשות

 1.תקנות הקהל ומנהגי�, ל"תקנות חז, הלכה: המקורות כוללי� .3

         יסוד יסוד יסוד יסודעקרונותעקרונותעקרונותעקרונות  ....בבבב

 3.שית ואי2מצוקה כלכליתסייע למי שסובלי� מישנה חובה הלכתית ל .4

 4.ההלכה מגנה על הקניי� הפרטי .5

 5הסיוע ינת� במסגרת היכולת של הנותני� .6

,  להיפ'.6לא נית� להגיע למצב בו אי� מצוקה, אול�, כאמור ישנה חובה לפעול לצמצו� המצוקה .7

 7.המצוקה נועדה כדי להביא את האד� המסייע לפעולה מוסרית

                                                           
  :עקרונות הציטוט במסמ' זה 1

  .הובאו הפניות למקורות התומכי� בטענות .1

 .  ציטוט אחד שמבטא את הטענה באופ� קצר ובהירהובא .2
   ):קל, ש�; קכד(מצות עשה קכ, ש�: וראו עוד (� מצות עשה קצה" ספר המצוות לרמב2

  ...שצוונו לעשות צדקה ולחזק החלשי� ולהרחיב עליה�  

  ):ריד(לא תעשה רי, ש�: וראו עוד(� מצות לא תעשה רלב "ספר המצוות לרמב

 וזה אזהרה ...דקה והרחבה מהאביוני� מאחינו אחר שנדע חולשת ענינ� ויכלתנו להחזיק בה�שהזהירנו שלא למנוע צ  

  . מלקנות מדת הכילות והאכזריות שתמנע מעשות הראוי

   :סוטה ד� יד עמוד אמקורו ב;  ח� מצות עשה"ספר המצוות לרמב 3

 א� אתה בקר ...ה ביקר חולי�"הקב; מי�א� אתה הלבש ערו.. מה הוא מלביש ערומי�, ה"אלא להל' אחר מדותיו של הקב  

  . א� אתה קבור מתי�...ה קבר מתי�"הקב;  א� אתה נח� אבלי�...ה ניח� אבלי�"הקב; חולי�

  :הלכה ח, � הלכות מלכי� פרק ג"רמב (ראו למשל . האיסור להזיק, גניבה, איסור גזל: הלכות רבות מגנות על הקניי� הפרטי 4

  . אבל לא יפקיר ממו� וא� הפקיר הרי זה גזל...' רשות להרגוכל המורד במל' ישראל יש למל  

  :משנה י, משנה מסכת אבות פרק ה: ראו עוד

ע�  – שלי של' ושל' שלי ;זו מדה בינונית ויש אומרי� זו מדת סדו� –ארבע מדות באד� האומר שלי שלי ושל' של'   

  .רשע – שלי שלי ושל' שלי ;חסיד – שלי של' ושל' של' ;האר�

  :יג, � ערכי� ח"ברמ 5

ולא כל אשר " מכל אשר לו"והעושה כ� עובר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר , לעול� לא יקדיש אד� ולא יחרי� כל נכסיו   

  ... ואי� מרחמי� עליו, ואי� זו חסידות אלא שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטר' לבריות, לו כמו שבארו חכמי�

  :א, ד רמט"א יו"רמ

 .שלא יצטר' לבריות, )לצדקה (=אד� יותר מחומשואל יבזבז   
  יא ,  דברי� פרק טו6

  .כי לא יחדל אביו� מקרב האר� על כ� אנכי מצו' לאמר פתח תפתח את יד' לאחי' לעני' ולאבינ' בארצ'  

   :א,  בבא בתרא י7

כדי : אמר לו? ו מפרנס�מפני מה אינ, להיכ� אוהב עניי� הוא(א� א: וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא  

  .שניצול אנו בה� מדינה של גיהינו�
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         הרווחה הרווחה הרווחה הרווחהמדינתמדינתמדינתמדינת  ....גגגג

 וכ� סיוע וולונטארי על בסיס 8,רווחה ציבורית ובכפייהמדינת הרווחה היהודית כוללת מערכת  .8

  9.משפחתי וקהילתי, אישי

  10.לספק לנזקקי� אמצעי� בסיסיי� לקיו�הציבורית מטרת מערכת הרווחה  .9

 11.הסיוע הוולונטארי נות� מענה לצרכי� סובייקטיביי� .10

 ולמי שאינ� 12, ללא אפליה בי� יהודי� ונכרי�הסיוע יינת� לכל אזרחי המדינה באופ� שווה .11

  13.אזרחי� על בסיס החלטת ההנהגה

 14.תחושה של חובה ורצו� טובהסיוע לנזקקי� צרי' להיעשות מתו'  .12

        חובותיה של מדינת הרווחהחובותיה של מדינת הרווחהחובותיה של מדינת הרווחהחובותיה של מדינת הרווחה  ....דדדד

 16. ולהביא את הנזקקי� לעצמאות כלכלית15מדינת הרווחה היהודית מחויבת לצמצ� את המצוקה .13

                                                           
  :  א,� הלכות מתנות עניי� ט" רמב8

כל עיר שיש בה ישראל חייבי� להעמיד מה� גבאי צדקה אנשי� ידועי� ונאמני� שיהיו מחזירי� על הע� מערב שבת לערב   

 מחלקי� המעות מערב שבת לערב שבת ונותני� לכל וה�, שבת ולוקחי� מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי לית� ודבר הקצוב עליו

  .וזו היא הנקרא קופה, עני ועני מזונות המספיקי� לשבעה ימי�

  : ג, ד רנא"א יו" רמ9

וה� קודמי� לשאר , וה� קודמי� לאחיו, ואחר כ' בניו. וה� קודמי� לפרנסת בניו, א� ה� עניי�, יקדי� פרנסת אביו ואמו...  

  .ואנשי עירו לעיר אחרת, ושכיניו לאנשי עירו, � לשכיניווהקרובי� קודמי, קרובי�

  : קמד, ד א"ת אגרות משה יו"שו

 מאלו שרשאי� ליקח צדקה א� שאחד יותר צרי' וא� יכול לית� לכל מי שירצהיכול לית� לכל מי שירצהיכול לית� לכל מי שירצהיכול לית� לכל מי שירצה אההנבת בצדקה סת� שלו שיש לו בה� טו  

בת  לו בה� וג� לא להנותני� זכות טואבל גבאי על כיס של צדקה שאי�. למי שחסר לו כסות א� שיש עני שצרי' למזונות

כ אסור לה� לית� לעני " עלייהו נאמר דיני� להקדי� לית� מתחלה להנחו� יותר ושלאכילה קוד� לכסות וכדומה וכ...אההנ

 ולכ� א� באי� שוי� יכול לית� למי שירצה וכשאחד קרוב יש עליו ממילא לית� לקרוב ...אחד יותר מחברו כשהצור' הוא שוה

 ...ה נאמר דוקא על היחיד בצדקה שלושדי� ז
 .8ראו הערה  10
  :סעי� א, שולח� ערו' יורה דעה סימ� רנ; ח, דברי� טו 11

ונה לו ק, אי� לו כלי בית. יכסוהו, היה צרי' לכסות. יאכילוהו, א� היה רעב, כיצד. די מחסורו אשר יחסר לו, כמה נותני� לעני  

. וכ� לכל אחד ואחד. קונה לו סוס ועבד, והעני, ועבד לרו� לפניו כשהיה עשיר, ואפילו א� היה דרכו לרכוב על סוס. כלי בית

  .לפי מה שצרי'

  :  תלמוד ירושלמי מסכת דמאי פרק ד הלכה ג12

ועניי גוי� ומבקרי� חולי ישראל תני עיר שיש בה גוי� וישראל הגביי� גובי� משל ישראל ומשל גוי� ומפרנסי� עניי ישראל   

וחולי גוי� וקוברי� מתי ישראל ומתי גוי� ומנחמי� אבילי ישראל ואבילי גוי� ומכניסי� כלי גוי� וכלי ישראל מפני דרכי 

 .שלו�
  : ו(א, � הלכות מתנות עניי� פרק ט" רמב13

,  לפי שעהשמתנדבירות או מעות ממי וכ� מעמידי� גבאי� שלוקחי� בכל יו� ויו� מכל חצר וחצר פת ומיני מאכל או פ  

  ...וזהו הנקרא תמחוי, ומחלקי� את הגבוי לערב בי� העניי� ונותני� לכל עני ממנו פרנסת יומו

 .והקופה לעניי אותה העיר בלבד, והתמחוי לעניי עול�, והקופה מערב שבת לערב שבת, התמחוי נגבה בכל יו�  
  : ג, ד רמט"ע יו" שו14

הפסיד , א� נתנה בפני� זועפות ורעות... ומתאונ� ע� העני בצערו, בשמחה ובטוב לבב, בר פני� יפותצרי' לית� הצדקה בס  

  .זכותו

  : א, ד רמח"ע יו"שו

  .עני המתפרנס מ� הצדקה חייב לית� ממה שיתנו לו, אפילו, כל אד� חייב לית� צדקה  

  .13, 8ראו הערות  15
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 תו' 18,רשאית לעשות א' 17,רי�לצמצו� הפעאינה מחוייבת לפעול מדינת הרווחה היהודית  .14

  .שמירה על קיומו של קניי� פרטי

  19.מדינת הרווחה היהודית מחויבת להעניק סיוע סלקטיבי למי שמצוי במצוקה .15

מנסה להתמודד בכוחות אלא חובתה של המדינה קיימת ג� כאשר הנזקק אינו פונה לקבלת סיוע  .16

 20.עצמו

 הנזקקכדי למנוע מאו  21,נוע סבל מהנזקקלהעדי� סיוע אוניברסאלי כדי למההנהגה רשאית  .17

  23. או כדי למנוע אד� מלהפו' לנזקק22,בושה

     זכאות לסיועזכאות לסיועזכאות לסיועזכאות לסיוע  ....הההה

 לקיו� י� שמספיק25הכנסה חודשית קבועה או 24הו� נזילאד� זכאי לסיוע ממשלתי כאשר אי� לו  .18

 28.וא� מעבר לכ' 27,ובכלל זה צרכי הקיו� הבסיסיי� 26, בהתא� למקובלבסיסי

                                                                                                                                                                                     
  : ז, � מתנות עניי� י"רמב 16

מ' ונות� לו מתנה או מעלה גדולה שאי� למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל ש, שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו  

והחזקת 'ועל זה נאמר , הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטר' לבריות לשאול

 .כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטר'', בו גר ותושב וחי עמ'
  : ג, � מתנות עניי� ז" רמב17

 .ומצווה אתה להשלי� חסרונו ואי� אתה מצווה לעשרו  
  . ג, א חוש� משפט קסג"וכ� פסק הרמ, "דרוב ענייני מסי� תלויי� במנהג: "תרומת הדש� סימ� שמב 18

   : ת צי� אליעזר חלק ב סימ� כב"שו

י חכמי� ואי� לו ראיה מ� התורה " אי לא הוקבע עפלוואיזה מנהג שהוא אפי, שמסי� תלי טפי במנהג ממאי דתלי בדת תורה  

 שא� אחד מה� מעכב ... אכ� אבל בקביעת מנהג כזה צריכי� הסכמת כל העיר...הג את ההלכהעוקר המנ, ובלבד שיהא קבוע

י כל אנשי העיר לש� כ' שיוכלו לעשות ולתק� כפי אשר יראה "או כשראשי הקהל נבררו מתחילה ע... אי� לה� רשות

  ... בעיניה�

  : קצה, � מצות עשה" ספר המצוות לרמב19

   .שי� ולהרחיב עליה� לעשות צדקה ולחזק החלשצוונושצוונושצוונושצוונו        

  : וכ' נפסק בשולח� ערו' יורה דעה סימ� רנג סעי� ט, � הלכות מתנות עניי� פרק ז הלכה ט" רמב20

 .עני שאינו רוצה ליקח צדקה מערימי� עליו ונותני� לו לש� מתנה או לש� הלואה  
  : סעי� י, ע יורה דעה סימ� רנא"וכ' נפסק בשו, הלכה ו, � מתנות עניי� פרק ז" רמב21

היה ערו� ואמר , אי� בודקי� אחריו שמא רמאי הוא אלא מפרנסי� אותו מיד, עני שאי� מכירי� אותו ואמר רעב אני האכילוני  

  .כסוני בודקי� אחריו שמא רמאי הוא

  : י מינ� סימ� ז"ת מהר" שו22

ורח יקח הפתק מ� הקלפי ויש מה� אומרי� שהא. על דבר הכנסת אורחי� על פי פתקי� הנחלקי� מ� הקלפי כפי ההזדמנות  

אבל ' הכנסת אורחי�'והמתנגדי� אומרי� שכל דבר שכזה איננו נקרא . ולא הפרנס כדי שיתבייש העני ולא יוסי� לבא עוד

ואי� לשנות המנהג ולא ) אורחי�(=אלא המנהג שהפרנס מוציא הפתקי� נות� אות� לארחי ופרחי . 'הוצאת אורחי�'נקרא 

   .לילה וחס לתק� תקנה לבייש העני ולזלזלוח:] תשובה[ .לבייש העניי�

  : בראשית פרק מה) לקח טוב(פסיקתא זוטרתא 

  .שלא עשאה כהוג�, פי שהוא עושה טוב יביא למשפט(על( א�, העושה מצוה לחבירו ולא עשאה בצנעא והעני מתבייש  

  : הלכות מתנות עניי� פרק י הלכה ז, משנה תורה, �" רמב23

 או מתנהמתנהמתנהמתנהמעלה גדולה שאי� למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמ' ונות� לו ,  למעלה מזושמונה מעלות יש בצדקה זו  

  .הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטר' לבריות לשאול

  : רנג, טור יורה דעה 24

 .לא יטול מהצדקה כלל... יש לו מאתי� זוז  
  : ב, ערו' השולח� יורה דעה רמח 25
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  29.הנזקק לנסות ולהתמודד בכוחות עצמוחובתו המוסרית של  .19

אינו זכאי  –או לצמצ� אותה ואינו עושה זאת  להיחל� ממצוקה 30אד� שיש לו יכולת ממשית .20

  32.יש לסייע לילדיו,  אול�31,לסיוע

 33.אסור לאד� לנהוג באופ� שיביא אותו למצב נזקקות .21

                                                                                                                                                                                     
  ...דא� יש לו פרנסה פשיטא שאסור לו לקבל צדקה א� כשאי� לו מאתי� זוז  

  :  קכה,ת שבט הלוי חלק ב"שו

 .מי שיש לו משכורת קבוע שמתפרנס ממנה ברווח פשיטא דלא יטול מ� הצדקה  
  : יד,  אור זרוע א26

  ...ו ופרנסת ביתוומה שאמרו מי שיש לו מאתי� זוז א� יכול ליטול צדקה אומר אני הכל לפי פרנסת  

  : יב, � מתנות עניי� ט"רמב ( קבורהקבורהקבורהקבורה, , , , ביגודביגודביגודביגוד, , , , מזו�מזו�מזו�מזו� 27

ישב ש� שלשה חדשי� כופי� אותו לית� ,  ע� בני המדינהלקופהלקופהלקופהלקופהמי שישב במדינה שלשי� יו� כופי� אותו לית� צדקה   

י� כופי� אותו ישב ש� תשעה חדש,  שמכסי� בה עניי העירבכסותבכסותבכסותבכסותישב ש� ששה חדשי� כופי� אותו לית� צדקה , התמחויהתמחויהתמחויהתמחוי

  . שקוברי� בה את העניי� ועושי� לה� כל צרכי קבורהלקבורהלקבורהלקבורהלקבורהלית� צדקה 

  : מד, ד"יו, ת משפטי עוזיאל ב"שו ( דיורדיורדיורדיור

הא למדת שנתינת מקו� דירה לעני . ועניי� מרודי� תביא בית: כי ההתישבות באר� היא צדקה גדולה לעניי� כמו שנאמר  

  .הוא כמו פרנסת עניי� בלח� וכסות

  ): ק סימ� קכח"ת מהרי"שופ "ע(טז , ד רמט"ע יו"שו ( תורניתורניתורניתורני חינו'חינו'חינו'חינו', , , , יאותיאותיאותיאותברברברבר

עדי� ממצות , ומצות צדקה לנערי� ללמוד תורה או לחולי� עניי�, יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה        

  .בית הכנסת

  :טו, רמט, ערו' השולח� יורה דעה – חינו' מקצועיחינו' מקצועיחינו' מקצועיחינו' מקצועי

 וחיגיש ורק .מאוד עד ואה ולדג ודבר ,מלאכות יעללב ישראל עניי נערי שנותני� חברות שי ערי� בהרבה הז מנינובזו...  

  .ולבריות לשמי� אמונה בעלי ויהיו יו� בכל לופלוית 'ד ר'דב שילכו עליה�

  : ק קכח"ת מהרי" שו28

מכל מקו� ברבות , דגבי עניי� א� על גב שיש לה� ספק לגלגל בחיי צער קצת או אפילו יהיה לה� די הספק בדר' ממוצע  

 .הטובה לה� תחת ליטרא ירק לפע� יוכלו לקנות ליטרא דגי� או ליטרא בשר להבריא גופ�
  : וכ' נפסק ג� בספר שולח� ערו' יורה דעה סימ� רנה סעי� א, הלכות מתנות עניי� פרק י הלכה יח, משנה תורה, �" רמב29

עשה שבת' ': וכ� צוו חכמי� ואמרו, אל ישלי' עצמו על הצבורלעול� ידחוק אד� עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטר' לבריות ו  

 .ואפילו היה חכ� ומכובד והעני יעסוק באומנות ואפילו באומנות מנוולת ולא יצטר' לבריות', חול ואל תצטר' לבריות
  : ד סימ� קסו"� חלק יו"ת מהרשד" שו30

ו מעות בעי� ויכול להתפרנס ממקו� אחר ממלאכה או  שאי� חלוק בי� מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס למי שאי� לאופשיט  

 כר שא� יעלה בדעת שכל מי שאי� לו מאתי� זוז בעי� ויכול להרויח מזונותיו במלאכה או בעני� אחר כנז.אומנות או סחורה

 רחאבר  אי� ספק שהיה זה מ� הנמנע שרבו מאד האנשי� שאי� לה� מעות בעי� וה� בעלי מלאכה או ד,יתפרנס מ� הצדקה

  . את האריע ולא היה הקומ� משבי�שיתפרנסו מ� העשירי

 על זה אמרה ,גלו ולימודו ואפשר יסתכ�רהרי ודאי דלא מיירי אלא במי שהורגל ואי� לו יכולת עתה בשו� צד למצוא ה...  

א רוצה  לא על מי שאבותיו ואחיו ואר� מולדתו רגילי� להתפרנס מטרח� ועמל� ויגיע כפיה� והו.'אשר יחסר לו'תורה 

 . כי הוא מחסר את עצמו'יחסר לו' מעונג בלתי עמל דאי� זה נקרא גלהתנה
, ת חת� סופר יורה דעה"וכ� כתבו שו, האחרוני� המובאי� כא� סבורי� שה� אינ� זכאי� לסיוע, סוגיה זו שנויה במחלוקת 31

כתב שאי� לשלול סיוע ממי , ימ� סס, ת משיב דבר חלק ב"בשו, לעומת זאת.  סימ� אל� לה,)מרגליות(ספר חסידי� ; רכט

  .  למעלה הובאה דעת הרוב. שאינו רוצה לעבוד

  : ה, כלי יקר שמות כג

ומכא� תשובה על מקצת עניי� בני עמינו המטילי� את עצמ� על הצבור ואינ� רוצי� לעשות בשו� מלאכה א� א� ביד�   

וקוראי� תגר א� אי� נותני� לה� די , בו� בית�לעשות באיזו מלאכה או איזו דבר אחר אשר בו יכולי� להביא שבר רע

כי העני יעשה כל אשר ימצא בכחו לעשות וא� בכל , עמועמועמועמו הק� תקי� עמועמועמועמוכי א� עזוב תעזוב '  כי דבר זה לא צוה ה.מחסור�

  .'די מחסורו אשר יחסר לו'אז חייב כל איש מישראל לסעדו ולחזקו ולית� לו , זה לא תשיג ידו

 . אשמי�שהרי ה� אינ�, מסברה 32



 6

 34.אד� שנמצא במצוקה בעקבות מעשי� שעשה בעבר זכאי לסיוע .22

 35.לנזקקות נית� לשלול את הסיועל התנהגות שמביאה בר בתופעה שיטתית שכאשר מדו .23

או  37 מבחינה כלכליתתלותית ,)צריכת סמי�, כגו� (36כאשר הסיוע מחזק התנהגות סיכונית .24

  .  אי� חובה לסייע38שלילית מאד מבחינה מוסרית

  

  

                                                                                                                                                                                     
  :  יג,� ערכי� וחרמי� ח"רמב 33

והעושה כ� עובר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו , לעול� לא יקדיש אד� ולא יחרי� כל נכסיו  

 ...ואי� מרחמי� עליו, ואי� זו חסידות אלא שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטר' לבריות, כמו שבארו חכמי�
  : ב, וסוכה ולולב ח� שופר " רמב34

  ... של דמאי כשר שאפשר שיפקיר נכסיו ויהיה עני שמותר לו לאכול דמאי...אתרוג  

  . סא,)מרגליות(ספר חסידי� : ראו עוד.  פרשה ה,ספרא בהר: מקור הדברי� 35

  :  קעז,)מ"חו(ת חת� סופר חלק ה "שו

אחרי נמכר ' לפדותו כדכתיב � ומ� התורה מחויבי פעמי� ושלוש והטיל עצמו על הציבור לפדותו�אלא שמכר עצמו לנכרי  

 רק יש כח ביד חכמי� לעקור דבר מ� התורה בשב ואל תעשה שלא לפדותו . ולא לידח אב� אחר הנופל', לוהגאולה תהי

  ... לא גזרוה דידיפשניקוח הואיל והטיל עצמו על הציבור ובמקו� פ

  : 6ובהערה , כו' עמ, ה"תשס, ירושלי�, מעשה הצדקה, הרב אלחנ� פר� 36

  .  אי� בזה צדקה(המבקש צדקה עבור צורכי גופו והדברי� שצרי' מזיקי� לו   

שמא אי� בזה איסור כל כ' לתת לה� דבר ... א� כי הסתפקתי... כגו� סמי� ואולי ג� סיגריות אי� בנתינות אלו משו� צדקה  

  .  מועט

  : לה , ר הירש ויקרא כה" רש37

 בעצמאות של פעילות (' עמ', 'תלמוד לומר? ה של עצלות מחמת התמיכות החוזרות ונשנותיכול אתה מפסידו לתרבות רע  

 ...מפרנסת
  : ה יכול "ד, ש משאנ� ספרא ש�"פירוש הר 38

יכול אפילו מוטה ידו בשביל עבירות וזנות וקוביא , פירוש אחר, יכול אפילו עובר עבירה שהוא נפסד מדר' החיי�, כלומר  

  ?תהא מצוה להחזיק בו


