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 בישראל ומנסה לענות והגתהמאמר סוקר סוגיות מרכזיות במדיניות הרווחה הנ
סוגיות הליבה אלה  .�" שורשי� במשנתו של הרמב� להיש על השאלה א�

וע בעת סי; מער� המיסוי;  הסיוע לנזקקי�המנחה אתהתפיסה : הנסקרות במאמר
 . מהגרי עבודה ומהות הסיוע הסוציאלי; עידוד השיבה לעבודה; אבטלה

 לבי� עקרונות הרווחה העולי� ממשנתו של הדיו� השוואתי בי� סוגיות אל
מאות בשני� מהווי� ג� כיו� אבני יסוד לפני דברי� אשר נכתבו ש מלמד� "הרמב

מדיניות הרווחה  תורמות לעיצוב הנות אלחהב. בעיצובה של מדיניות הרווחה
ישמש את מקבלי שת להוות מודל וויכול, גיבושהלהבנתה ול,  באר�והגתהנ

 להבניית גישה טיפולית מתאימה בעבודה ע� תורמות ג� אלההבחנות . ההחלטות
 .אוכלוסיות רווחה דתיות

 

 àåáî 

 הממשיכה ומתגבשת ג� בשני� , בישראלוהגתע� עיצובה של מדיניות הרווחה הנ
שיח מעי� . ולות השאלות בדבר אופייה היהודי וא� הוא משתק� במדיניות זוע, האחרונות

במה בניסיו� לבחו� במה הוא דומה למשפט העברי ו,  אודות המשפט האזרחי כולונסבזה 
דעה הרווחת ה. שונה ממנו וא� נית� לאמ� את המשפט העברי אל תו� המשפט האזרחי

 וכי רבי� ה� הפערי� בי� רופפת מדית הזיקה בי� המשפט העברי לחקיקה הישראליש היא
שאלה דומה נשאלת ). 2004, אברה� ( ישראל הנהוגי� כיו� במדינתהמשפטי התורה לאל

_____________ 

המרכז האוניברסיטאי אריאל , בית הספר לעבודה סוציאלית; איל��אוניברסיטת בר, בית הספר לעבודה סוציאלית  1
 .המכללה האקדמית אשקלו�, בית הספר לעבודה סוציאלית; בשומרו�
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עקרונות היהדות משתקפי� שהא� נית� לומר :  כיו� באר�והגתאודות מדיניות הרווחה הנ
 ?ה התחוקתיי�יבמדיניות הרווחה על ביטוי

המשגה ? כיצד מוגדרת מדיניות רווחה: מקדימהאלה  שלהציג יש , על שאלה זוכדי לענות
מובילה אותנו לתיאוריות מרכזיות של צדק " מדיניות רווחה"תיאורטית של המושג 

:  זו תיבח� שאלההעל רקע תיאוריות אל.  המדגישות את חשיבות הסיוע לנזקקי�,חברתי
ה ממשנתו של יות הליבה של מדיניות הרווחה מוכרעות כיו� כפי שמשתק� ועולהא� סוג

 ? �"הרמב

� כמקור לעיו� ולהשוואה של סוגיות הרווחה נבעה מכ� שאי� שני לו "בחירת הרמב
פני הקורא את כל ל המביאה , של הגמרא למשנה סדורהותבקיבו� פסיקותיה ההלכתי

�≈‰ ˙Â¯‰ בחיבורו המונומנטלי, פסקי היהדות בצורה מקיפה ומלאה ¿LƒÓ . ייחודיותו של
במקומותיה� (חיבור זה היא בכ� שער� את כל הפסקי� לפי נושאי� � בעריכת "הרמב

וכ� חידד את טעמי הפסקי� , )אסוציאטיבית, פי לוגיקה שונה המקוריי� ה� מופיעי� על
באופ� , פי שורשיה� הפילוסופיי� והמוסריי� פי תפיסת עולמו ועל והשלכותיה� על

 ולהתאימ� לסוגיות הליבה מאפשר להעמיק בתפיסות המנחות את הפסיקות ההלכתיותה
 ).1992, טברסקי; 1994, גרוסמ�(המקבילות לה� 

מאמרי� רבי� עוסקי� בהצגת עקרונות הרווחה הסוציאלית הבאי� לידי ביטוי בכתבי 
 ;Bartram, 2003; Dalin; 1997; 2010, שרלו; 2004, הלינגר; 2007, איל�*בר(היהדות 

Dorff, 1995; Jacobs, 2008 .(יותר� כמקור ספציפי"ייחסי� לרמבבחלק� ה� מת   

)Brick, 1989; Doron, 1978; Leighninger, 2008; Macarov, 1993( , ככל �א
ה בינ� השוואלא נערכה לא נבדקו שורשיה� ההלכתיי� של סוגיות הרווחה ו, הידוע לנו

. ובכ� חידושו של חיבור זה,  כפי שה� מוכרעות כיו� במדינת ישראל,סוגיות הרווחהבי� ל
תרומתו של חיבור זה תהיה בהעמקת חקר מדיניות הרווחה וביטוייה בחקיקה לאור� של 

 .�"כתבי הרמב

ראה בית המשפט שאלה משפטית : " כ�משפט האזרחי נפסקהכרעה ב �בה� אישמקרי� ב
, בהלכה פסוקה או בדר� של היקש, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, הטעונה הכרעה

חוק יסודות " (של מורשת ישראל, היושר והשלו�, הצדק, חירותיכריע בה לאור עקרונות ה
ביכולתו של ניתוח השוואתי זה להציע מודל של , לאור הנחיה זו). 1980*�"תשההמשפט 

 לה�טר� נית� ש מענה לסוגיות שונות ג� לתת אשר מתוכו יתאפשר ,מדיניות רווחה
 מודל זה יוכל להוות כלי .המענה ואשר נית� לשוב ולשאוב אותו מהל� רוחה של היהדות

 הזה תור� מאמר זה את תרומתו היבטב. עזר בידי המחוקק ולהנחות את מקבלי ההחלטות
 .גיבושהלהבנתה ול,  באר�נוהגתלעיצוב מדיניות הרווחה ה

מטפלי� ל במאמר יכולי� לתרו� ידע באי�הממצאי� והתובנות המו, היבט אחרב
 על ותהמתדפק, אקונומי נמו�* סוציוממעמד ותאוכלוסי �ביניה, באוכלוסיות רווחה שונות
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בעבודה עמו נדרשת רגישות תרבותית רבה ש המגזר החרדי �בולט בתוכ. דלתות הרווחה
 באר� והגתמדיניות הרווחה הנששורשי א� יתברר . דתיה*והתחברות למקומו האישי

את ות ביתר קל המטפלי� לרתו� יוכלו, )והיהדות בכללותה(� "במשנתו של הרמבנטועי� 
 ג� יתקבלו, לצד הצגת הזכויות שבסיוע. לקוחותיה� לתהלי� הטיפולי ולסיוע הסוציאלי

 . כפי שיתואר בהרחבה במאמרנו זה, החובות הכרוכות בו

מער� ,  במחקר זה ה� חשיבות הסיוע לנזקקי�� בה�דושנסוגיות הליבה של מדיניות הרווחה 
 ה� בי� הסוגיות הסוגיות אל. יוע הסוציאלימועסקי� ואופיו של הס היחס כלפי בלתי, המיסוי

 מלבד�. עצב את פניה של מדינת הרווחהי יישוב� ו,המרכזיות השבות ועולות בשיח הציבורי
 . וטר� הגיעה להכרעהה אשר נידונה רבות בימי� אל,סוגיית מהגרי העבודהג� תיבח� 

 

 ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜Ú 

באחריותה לרווחת אזרחיה ולהבטחת איכות החיי� מדינת רווחה היא זו אשר מכירה 
*אספינג). Walker, 1991; 2000, קט�(שלה� ואשר מממשת אחריות זו הלכה למעשה 

:  של מדינת רווחההציע שלוש גישות מאפיינות) Esping-Andersen, 1990(אנדרס� 
 .ליברלית ושמרנית, דמוקרטית*סוציאל

ח איכות חיי� יהבטלות מדינת הרווחה דמוקרטית רואה את מחויב*הגישה הסוציאל
גישה זו תופסת עוני ומצוקות חברתיות . הולמת לאזרחי� בתחומי הכלכלה והחברה

. הכ� היא רואה זאת כאחריותה לספק לה� מענ  ועל,מבניי�* של גורמי� חברתיי�לדהכתו
ו� חינ, שירותי בריאות ציבוריי�, הבטחת הכנסה:  כולל קשת רחבה של שירותי�זה המענ

 .ממשלתי ודיור הול�

ה� הצרכי� המרכזיי� של ה  לקבוע מיכולהאי� המדינה שהגישה הליברלית גורסת 
מעורבותה של המדינה בנושאי� חברתיי� כרוכה בייזו� . תפקידהאי� זה וא� , תושביה

 המאלצי� אזרחי� להעביר לה באמצעות מערכת המיסוי ,ובהפעלה של חוקי� שוני�
, מנקודת המבט הליברלית, חוקי� אלה פוגעי�. לו תמורת עבודת� כספיי� שקיבתגמולי�

מוטיבציה שלה� להשתלב בעול� העבודה ולקד� את בכמו ג� , חירות� של האזרחי�ב
יצירת  על ידי  שירותי רווחהגורסת שיש לספקהגישה הליברלית . מצב� בכוחות עצמ�

א� באמצעות , רחי�רכיה� של האזו יינת� מענה לצכ�. כלכלה קפטיליסטית דינמית
 .מספקי� ורוכשי�, שה� עצמ� בוחרי�שירותי� 

אי� זה תפקידה של המדינה לספק שירותי רווחה אשר שהגישה השמרנית גורסת א� היא 
 � שלא� היא מדגישה את אחריות המשפחה להבטחת רווחת, יעלו במחיר חירות אזרחיה

, פרט במסגרת המשפחתית המענה למצוקותיו של היש לתת אתגישה זו על פי . חבריה
ועל כ� יש לפעול לחיזוקה של מסגרת זו ולהעמקת תחושת האחריות והסיוע בתו� התא 

 .המשפחתי
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בהיבט של ,  מדינות הרווחה בעול� כולו תמורות משמעותיות עברולאור� ההיסטוריה
 השלט, 19*החלה לקראת סו� המאה הש, ראשונההתקופה ב. הגישות שסוקרו לעיל

 אצל רוב�גברה , ע� תו� מלחמת העול� השנייה. תליברליוחה הגישה הבמדינות הרו
התחושה היתה שעל רקע חורבות המלחמה יש . דמוקרטית*השפעת הגישה הסוציאל

ואול� ככל . המוסר והדאגה למצוקות הפרט, להקי� עול� חדש על כני הצדק החברתי
מהעריסה עד "חה הסיוע של מדינת הרווהלכה וגברה הביקורת על כ� ש, שחל� הזמ�

. ה פסיבית ואדישה של מקבלי שירותי� המפתחי� תלות במדינהייוצר אוכלוסי" לקבר
כ� במהל�  .ליברליז�*הניאו,  הליברליז� החדשאת 90*במהל� שנות הביקורת זו הולידה 

 מדינה הורגשו תמורות משמעותיות במדיניות הרווחה ובשירותי� שה2000*שנות ה
בתנאי הזכאויות ובשירותי� הניתני� , משקפת צמצו� בחקיקההמגמה המתהווה . מספקת

 ,Harvey, 2005; Holland; 2000, קט�; 2005, דורו�; 2003, דורו�(לאוכלוסיות הרווחה 
2001; Ong, 2006(. 

על רקע התמורות הגלובליות שתוארו ? כיצד מאופיינת מדיניות הרווחה של מדינת ישראל
 במספר תחומי שירותי� להתפתח ממשיכה שכ� היא ,המדינת ישראל נחשבת כחריג, לעיל

ליברליי� * לצד המאפייני� הניאו:כלומר. בחקיקה ובהקצאת משאבי�, חברתיי� מרכזיי�
 ,דמוקרטיי�*ממשיכה מדינת ישראל ומשלבת במשנתה הפוליטית עקרונות סוציאל

 ;2005, �דורו; 2003, דורו�(המשתקפי� במעורבות ממשלתית משמעותית בתחומי הרווחה 
 ).2000, קט�

 לאוכלוסיות � הניתה בישראל והמענוהגתמאמר זה יבח� אפוא א� מדיניות הרווחה הנ
. �"תואמי� את העקרונות העולי� ממשנתו של הרמב מצוקה חברתיתבהשרויות בעוני ו

 כפי שעולה מ� ,מענה על שאלה זו יינת� באמצעות השוואה בי� הכרעה בסוגיות רווחה
זאת א� שכתביו של (� " ההכרעה העולה מ1ְַתביו של הרמבלבי�,  באר�תגהוהמדיניות הנ

 מוקד .הגותיי�* ה� תורניי�, בשונה מכתבי התיאורטיקני� שיובאו להל�,�"הרמב
הסקירה שנעשתה הקיפה את כל שיש לציי� ). ההשוואה יהיה אפוא בתוכנ� של הדברי�

רו המקורות התואמי� את  נבחכ�מתו. �"חברתיי� של הרמבה*מקורותיו ההלכתיי�
. לאחר שלא נמצאו מקורות אחרי� הסותרי� אות�, סוגיות הליבה של מדיניות הרווחה

ומתו� משנתו , � על רקע תוארו ופועלו"ראשית נביא את משנתו הכללית של הרמב
 .נתמקד בסוגיות הליבה של מדיניות הרווחה

 

·Ó¯‰" Â˙�˘ÓÂ Ì 

ונחשב , 1204*1138חי בשני� ) Maimonides (�" הרמב, בקיצור,רבי משה ב� מימו� או
, מדע�, איש אשכולות, מחשובי הפילוסופי� בימי הביניי�, מגדולי הפוסקי� בכל הדורות

� נולד בעיר "הרמב. אחד האישי� החשובי� והנערצי� ביותר ביהדות, חוקר ומנהיג, רופא
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צות דרו�  באר1158*1128ממנה נדד ע� משפחתו במש� השני� ו, קורדובה שבספרד
� עצמו עבר לאחר "הרמב.  בעיר פס שבמרוקוו לבסו� עד שהתיישב,ספרד וצפו� אפריקה

 ).1992, טברסקי; 1994, גרוסמ�( עד יו� מותו  בהחיו ,לקהיר העתיקה) 1168(מכ� 

�≈‰ ˙Â¯‰� "חיבורו של הרמב, כאמור ¿LƒÓהספרותית  הוא גולת הכותרת של יצירתו . ‰�˘Ó
‰¯Â˙ , הנקרא ג� „È‰‰˜ÊÁ‰ספר פסיקה ייחודי ורב היק� הוא, ד הכרכי� שבו"ש� י* על :

שהצטבר מתקופת  אוס� של הלכות מחייבות המבוסס על החומר ההלכתי המרובה
חילוקי  � במתכוו� מאזכור"בכתיבת הספר נמנע הרמב. �"המשנה ועד ימיו של הרמב

 � בחר להציג את"הרמב. וא� לא ציי� את מראי המקו� של מקורותיו, דעות ומחלוקות
 ".כדי שיהא קל לרוב בני האד� ",דבריו בניסוח פסקני ואחיד ובצורה תמציתית ובהירה

�≈‰ ˙Â¯‰� קרא ליצירתו זו "הרמב ¿LƒÓ ,משו� שראה בו ספר שני בחשיבותו אחרי התורה, 
, כולל בקיצור ובבהירות את כל ההלכות והפסיקות הנוגעות לאורח החיי� היהודיהספר 

שלא יהא , כללו של דבר: "על היבטיו הפילוסופיי� והמוסריי�, של הכללהפרט ו של
"  כדי ללמוד ממנו שו� דבר ממה שצרי� בכל התורה,התורה בספר אחר זולתו צור� אחרי

נחשב לפסגת היצירה היהודית  Â˙ ‰�˘Ó¯‰). ב' עמ, הקדמה לספר המצוות, �"רמב(
תו או להוסי� ילהתווכח א, אותו ש לפרת�מטרשמאות ספרי� עליו נכתבו . בתחו� ההלכה

המהווה ספר , �ÌÈÎÂ·� ‰¯ÂÓ ה� ספרו " מפורסמי� של הרמבאחרי�חיבורי� . עליו
 Â˙ ‰�˘Ó¯‰. ששלח לבני שיח שוני�גרות י� וא"פירוש המשניות לרמב, פילוסופי חשוב

בעוד האחרי� , הוא היחיד שנכתב בעבריתש משו� ג� ,ייחודי אל מול יתר החיבורי�
 ).1992, טברסקי; 1994, גרוסמ�(בערבית נכתבו 

 

éúàååùä ïåéã :áîøä ìù åúðùîá ïäéùøåùå äçååø úåéâåñ" í 

·Ó¯‰ ˙�˘Ó· ÌÈ˜˜Ê�Ï ÚÂÈÒ‰ ˙Â·È˘Á" Ì 

ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰המובאות ב ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò ,חיבורו של הרמב �, Â˙ ‰�˘Ó¯‰, �"בתו
בו המקורות ש, במאמר זה ינחו אותנו האל. כוללות התייחסויות מקיפות לעניי� ולנזקקי�

 � דיברכל פסיקה בפתח . עליה� לקוחי� רוב� ככול� מתו� ההלכות הללושנסתמ
Ó˘�‰ � ב"יש לציי� כי דרכו של הרמב.  חשיבות הסיוע לנזקקי�על  בהרחבה�"הרמב
 ‰¯Â˙היא לכתוב את לשו� המקורות מ� התנ"�ואילו ,  בדבריוהמשנה והגמרא וכ� לקצר, 

ל רבי� הדני� בחשיבות "ד והביא מדרשי חזו� מא"קקי� הארי� הרמבבעניי� התמיכה בנז
חייבי� אנו " ):הלכה א, פרק י, ]ע"מת' להל� הל[ ‰ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ(המצווה וא� כתב 

 ".ת עשהות צדקה יותר מכל מצווזהר במצוילה
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, �"רמב(� שלא כהרגלו וכתב "ג� בהלכות מגילה בעניי� שמחת פורי� הארי� הרמב
 ): הלכה טז, פרק ב, גילה וחנוכההלכות מ

מוטב לאד� להרבות במתנות אביוני� ... וחייב לחלק לעניי� ביו� הפורי�
 אלא ,לוח מנות לרעיו שאי� ש� שמחה גדולה ומפוארהימלהרבות בסעודתו ובש

מללי� האלו דומה ו שהמשמח לב הא.לשמח לב עניי� ויתומי� ואלמנות וגרי�
 ."החיות רוח שפלי� ולהחיות לב נדכאי�ל") ישעיהו נז(לשכינה שנאמר 

הוא א� הביא מדרשי . � הדגיש כי זוהי מצווה המיוחדת לישראל ומאפיינת אות�"הרמב
, פרק י, ע"מת' הל(ל המבטאי� את ייחודיותו של ע� ישראל בעניי� הסיוע לנזקקי� "חז

 ):ב*הלכות א

דקה סימ�  שהצ,ות עשהות צדקה יותר מכל מצוחייבי� אנו להיזהר במצו) א
ה את בניו לעשות וכי ידעתיו למע� אשר יצו" שנאמר , זרע אברה� אבינוילצדיק
:  שנאמר,סא ישראל מתכונ� ודת האמת עומדת אלא בצדקהיואי� כ, "צדקה

פדה יציו� במשפט ת": שנאמר, ואי� ישראל נגאלי� אלא בצדקה, "בצדקה תכונני"
 ".ושביה בצדקה

,  ואי� דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקהלעול� אי� אד� מעני מ� הצדקה) ב
ונת� ל� ":  שנאמר, כל המרח� מרחמי� עליו".והיה מעשה הצדקה שלו�": שנאמר

� וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרח� יש לחוש ליחסו שאי� ."רחמי� ורחמ� והרב
 וכל ישראל ."אכזרי המה ולא ירחמו": שנאמר, �"האכזריות מצויה אלא בעכו

 וא� לא ירח� ."היכ�ואל' בני� את� לה":  שנאמר,� כאחי� ה�ה עליהווהנלו
� ששונאי� "הלעכו? ולמי עניי ישראל נושאי� עיניה�? האח על האח מי ירח� עליו

 .הא אי� עיניה� תלויות אלא לאחיה�? אותו ורודפי� אחריה�

שהאד� ,  התייחסותאי, העלמת עי�, ל אדישותעל "� את דברי חז"בהמש� הביא הרמב
כל המעלי� עיניו מ� הצדקה הרי " ):הלכה ג, פרק י, ע"מת' הל(את הדי� עליה� ל לתת עלו

וקרא עלי� אל ':  שנאמר,ונקרא חוטא... � בליעל"כמו שנקרא עובד עכו, זה נקרא בליעל
 "' .והיה ב� חטא' ה

שיש לה� מעמד הקוד� לכל אד� , � א� הביא את ההתייחסות הבסיסית לעניי�"הרמב
עת עניי� אתה ושו': שנאמר, עת עניי�וה קרוב לשו"והקב" ):הלכה ד, פרק י, ע"מת' הל(

והיה כי יצעק ':  שנאמר, שהרי ברית כרותה לה�,זהר בצעקת�י לפיכ� צרי� לה'.תשמע
 "' .אלי ושמעתי כי חנו� אני

העושה שימוש ) �"ולאור� כתביו של הרמב(מטבע הלשו� המקראי שכא� המקו� להסביר 
 חותר במשמעותו לגוו� של צדק) כא� ובמקורות שיופיעו בהמש�(בפעולת הצדקה 

. במקרא חד ה� –ק צדקה וצד –ה על א� השונות המיוחסת לשני מושגי� אל. חברתי
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. דתית החותרת לשוויו� בי� הבריות*השימוש המקראי במלה צדקה מבטא חובה משפטית
לתו מתו� רגשות אשר מקורו בבחירתו של האד� להיטיב ע� זו, זאת בשונה מ� החסד

, שרלו; 2004, הלינגר(א� ללא עיגו� משפטי לכ� , חמלה ורצו� להביא לחברה תקינה
2010.( 

� בדבר הסיוע לעניי� הוא בכ� שהיא מדגישה את " של משנתו של הרמבהייחוד, לסיכו�
החמלה את  ו של צו זה המוסריההיבט את ,הצו האלוקי לעמוד לצד� של הנזקקי�

תיאוריות מודרניות מרכזיות של צדק חברתי מדגישות א� . חוש לה�מצופה מאיתנו לרש
תה של מדינת הרווחה לדאוג לאזרחיה מתו� חובה מוסרית ערכית ודאגה וביחומה� את 

 שזו האחרונה נכתבה א�, �" היהדות ומשנתו של הרמבותמציגש הלזולת באופ� דומה לז
 ;Barry, 2005; Miller, 2000; 2004, הלינגר(במציאות חברתית ופוליטית שונה 

Raphael, 2001 .(גישת אחת מה� היא Ì„‡‰ „Â·Î) Nussbaum, 2006 .( גישה זו
זמינות המשאבי� הראשוניי� המבדילי� בי� את אי  שוויו� ההזדמנויות ואימדגישה את 

 איאת יש לתק� , גישה זועל פי . את זכותו של כל אד� לכבוד בסיסיכמו ג� , הפרטי�
 .עות סיוע המרעי� משאבי� על האוכלוסיות הנזקקות לוהשוויו� באמצ

גישה זו מתייחסת לחלוקה של ). Î¯ÂÓ‰ ÔÂÈÂÂ˘‰) Walzer, 1994· היא גישת אחרתגישה 
פי צרכיה ואמות המידה   ועשויה להשתנות מקהילה לקהילה על,טובי� לתושבי הקהילה

 מרבי בהנאת� זכאי� לשוויו�, מעצ� שייכות� לקהילה, ההנחה היא שפרטי�. שלה
 ).Walzer, 1983( נועדה להג� על הנזקקי� ביותר הגישה .ממוסדות הקהילה ושירותיה

 ÔÂ¯˜Ú  הדנה בחשיבות יישומה של מדיניות הרווחה היא תיאורייתהתיאוריה שונה מאל
 ה שלביסוסשב תיאוריה זו מדגישה את הכדאיות). Rawls, 1971, 2001(של רולס ‰ˆ„˜ 

רווחה לדאוג לרווחת� של החלשי� והעניי� ה תיאוריה זו על מדינת לפי. מדיניות רווחה
זאת . טחו� שתעזור לה� לחיות בצורה ראויה ולשפר את מצב�ירשת ביותר ולספק לה� 

', כס� מעמד וכדו, משו� שאילו היינו כולנו משילי� מעלינו רמות גבוהות של השכלה
רולס כינה זאת . תמכי� ביותרהיינו ודאי שואפי� להבטיח את מצב� של הנזקקי� והנ

˙Â¯Ú·‰ ÍÒÓ ÈÂÒÈ�, הדאגה לחלש להיות בראש סדרי על באמצעותו נית� להמחיש מדוע ש
למעשה הרעיו� המנחה תפיסה זו הוא דאגה עתידית של . העדיפויות של מדינת הרווחה

בכ� היא שונה ). Rawls, 1971, 2001(שמא ייקלע בעתיד למצב דומה , הפרט לעצמו
 ואשר קרובות , מוסריי� וחברתיי�ערכי� המדגישות ,הוצגו לעילשות הקודמות מהתיאורי

 .�"יותר להשקפתו של הרמב

יחס , מער� המיסוי: ותמרכזי קטגוריותפי מספר  להל� נציג את סוגיות הרווחה השונות על
 סיוע של הואופיומהגרי עבודה , )מבח� תעסוקה, גמלת אבטלה(מועסקי�  כלפי בלתי

 .הסוציאלי
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 כיו� מבטאת והגתהמדיניות הנ. סוגיה מרכזית של מדיניות הרווחה נוגעת למער� המיסוי
. הנחה זו באה לידי ביטוי במער� מיסוי פרוגרסיבי. על החזק לתמו� בחלששאת ההנחה 

 המסי� דר�העשירי� מגיע מנתח גדול מהכנסותיה של המדינה מער� זה מתאפיי� בכ� ש
בעוד שהעניי� אינ� משלמי� מסי� כלל ונהני� מתמיכה כספית באמצעות , משלמי�שה� 

. סוגיה זו נמצאת בליבת המחלוקת על פניה של מדינת הרווחה. גמלאות וקצבאות שונות
ראשו� במעלה להבטחת את הכלי ההמצדדי� במדינת הרווחה רואי� במער� המיסוי 

על כ� אי� זה תפקידה של למצבו ואחראי  החלשגורסי� ש ההמתנגדי� לואילו , קיומה
חלוקתי הצדק שה אופ�שנוי במחלוקת ג� בשל ההמיסוי מער� .  חסותלפרוס עליוהחברה 
במדינות סוציאליות המחילות בצורה גורפת את עקרו� הוא מגיע עד קיצוניות .  בומתבטא

אר� איננו מער� המיסוי הנהוג ב. החלוקה מחדש וחותרות לשוויו� כלכלי בי� אזרחיה�
� ,העשירי� מממני� חלק נכבד מהכנסותיה של המדינהש העובדה,  כאמור, א�,חותר לכ

 עמדה ברורה של חתירה לסולידריות משקפת, המיועד בי� היתר לתשלומי העברה
 ). 2000, קט�; 2007, דהא�(חברתית ודאגת העשירי� לעניי� 

יוע חברתי מקי� מתו� � בעניי� מבטאת א� היא את הציפייה לס"פסיקתו של הרמב
ועל ,  הממחישה את עקרו� המיסוי,"קופה של צדקה"דבר על הוא מ .אחריות חברתית

פרק , ע"מת' הל(הגבאי� אשר גובי� את הצדקה מ� העשירי� ודואגי� להעניקה לנצרכי� 
 ):ג*הלכה א, י

אנשי� ידועי� ,  חייבי� להעמיד מה� גבאי צדקה,כל עיר שיש בה ישראל) א(
 ולוקחי� מכל אחד ואחד ,שיהיו מחזירי� על הע� מערב שבת לערב שבת, ונאמני�

וה� מחלקי� המעות מערב שבת לערב שבת , מה שהוא ראוי לית� ודבר הקצוב עליו
 . וזו היא הנקרא קופה,ונותני� לכל עני ועני מזונות המספיקי� לשבעה ימי�

ר פת ומיני מאכל או וכ� מעמידי� גבאי� שלוקחי� בכל יו� ויו� מכל חצר וחצ) ב(
ומחלקי� את הגבוי לערב בי� העניי� , פירות או מעות ממי שמתנדב לפי שעה

 .ונותני� לכל עני ממנו פרנסת יומו וזהו הנקרא תמחוי

אבל , מעול� לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאי� לה� קופה של צדקה) ג(
נהג הפשוט היו� והמ, תמחוי יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו

 .שיהיו גבאי הקופה מחזירי� בכל יו� ומחלקי� מערב שבת לערב שבת

ית� מעט ימי שאינו רוצה לית� צדקה או ש" ): משנה י, פרק ז,ע"מת' הל(וכ� הוא פוסק 
נית� לראות  ".ת� מה שאמדוהו לית�ידי� כופי� אותו ומכי� אותו עד שי בית, ממה שראוי לו

מכל אחד "ואול� יש הוראה לקחת , � אי� הכוונה לצדק חלוקתי"כי ג� בדבריו של הרמב
 .ומתו� כ� לחלק לעניי� את מזונותיה�, "ואחד מה שהוא ראוי לית�
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. העולה מתו� מדיניות הרווחה היא אופייה של גמלת האבטלה אחרתסוגיה מרכזית 
קדמה לעזיבתו ש את רמת החיי� על המדינה לספק לאד�שהעיקרו� המנחה גמלה זו הוא 

 גובה דמי האבטלה :כלומר. מבח� אמצעי�בללא תלות במבח� הכנסה או , את העבודה
 של רמת שמירתהובכ� מבטיח את , נהנה ממנו קוד� לכ�ש יחסי לשכר מקבל הוא שהאד�

גמלה זו שונה באופייה מקצבאות אוניברסליות הניתנות באופ� אחיד . החיי� הקודמת
בבסיסה של מדיניות זו עומדת . ת בנזקקות מוכחתי מותנ� ואשר זכאות�אי� להלכלל הזכ

עוג� שכמו ג� ההנחה ,  בההועסקש מכוח התקופה ההאד� זכאי לתנאי� אלשההנחה 
כלכלי זה יקל עליו לשוב למעגל העבודה וממילא ג� לא להיות בהמש� לנטל על הציבור 

בדומה לעיקרו� המנחה ). Paz-Fuchs, 2008; 2006, דורו�; 2004, גל; 2004, צורי*בר(
" להשלי� חסרונו"� בהלכות מתנות עניי� את החובה "מציג הרמב, את גמלת האבטלה
אפילו א� מדובר , שמר רמת החיי� הקודמת שלויולדאוג לכ� שת, של היורד מנכסיו

 'הל(� "וכ� פסק הרמב...". סוס לרכב עליו ועבד לרו� לפניו"בה היה לו שברמת חיי� 
 ):הלכה ג,  פרק ז,ע"מת

 א� אי� לו . מכסי� אותו,א� אי� לו כסות. לפי מה שחסר העני אתה מצווה לית� לו
 משיאי� אותה ,שהי וא� היתה א. משיאי� אותו,שהי א� אי� לו א. קוני� לו,כלי בית

אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על הסוס ועבד ר� לפניו והעני וירד . לאיש
די מחסורו אשר יחסר "שנאמר ,  לו סוס לרכוב עליו ועבד לרו� לפניוקוני�, מנכסיו

 . ואי� אתה מצווה לעשרו,ומצווה אתה להשלי� חסרונו, "לו

העזרה לחלש ש האומרת, ) ב,ד� סז(� מסתמכת על הגמרא בכתובות "פסיקתו של הרמב
 :ואנו מצווי� לעזור לכל אד� לפי צרכי.  אלא תלויה בסגנו� חייו,איננה קבועה

; אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו" די מחסורו: "תנו רבנ�
אמרו עליו על הלל . אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרו� לפניו": אשר יחסר לו"

פע� אחת לא . הזק� שלקח לעני ב� טובי� אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרו� לפניו
 .מצא עבד לרו� לפניו ור� לפניו שלשה מילי�

מטרת הלכה זו . � לעודד אנשי� ליפול לנטל על הציבור"כי כוונת הרמבונחשוב ל נטעה ב
אל האד� עצמו מופנית . היא לאפשר לאד� להשתק� ולחזור במהירות האפשרית למצבו

 המעודדת אותו לקחת אחריות על מצבו ולא ,בהמש� הדברי� הכוונה שונה בתכלית
המשבחי� את העצמאות , ל"נת על דברי חזג� הוראה זו נשע. ליפול לנטל על הציבור

� ריכז כמה מדבריה� והארי� בכ� "הרמב. הכלכלית של האד� ואת ההנאה מיגיע כפיו
א� על האד� להשתדל ,  כי אמנ� מצווה גדולה לתת צדקה,בהלכות מתנות עניי� באמרו

 ): פרק י הלכה יח,ע"מת' הל(מאוד לצאת ממצב שבו הוא תלוי בצדקה 
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אד� עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטר� לבריות ואל ישלי� עצמו על לעול� ידחוק 
ואפילו " .עשה שבת� חול ואל תצטר� לבריות ":וו חכמי� ואמרויוכ� צ. בוריהצ

 יעסוק באומנות ואפילו באומנות מנוולת ולא יצטר� .ניֱעהיה חכ� ומכובד וֶה
, כה� אני, אניחכ� גדול : "מוטב לפשוט עור בהמות נבלות ולא יאמר לע�. לבריות
גדולי החכמי� היו מה� חוטבי עצי� ונושאי הקורות . וו חכמי�יובכ� צ" .פרנסוני

בור ולא קיבלו מה� יולא שאלו מ� הצ, נות ועושי הברזל והפחמי�יושואבי מי� לג
וכל מי שצרי� ליטול וציער ודחק את השעה וחיה חיי צער כדי ... כשנתנו לה�

ועליו ועל כל , מ� הזקנה עד שיפרנס אחרי� משלובור אינו מת ישלא יטריח על הצ
 ".'ברו� הגבר אשר יבטח בה": כיוצא בזה נאמר

.  ממצב כלכלי קשהלהיחל�כיצד לסייע לאד� ג� לכלל יש הדרכה ,  הדרכה זו לפרטלצד
  ובראשו,� מדרג של אופני סיוע"מכלל אמצעי הסיוע האפשריי� לנזקקי� יצר הרמב

: להיחל� ממצבו על הצד הטוב ביותר ולטווח הארו�עשוי  בו העניש את האופ� העמיד
 ):יד* הלכות ז, פרק י,ע"מת' הל(שיבה למעגל העבודה 

מעלה גדולה שאי� למעלה ממנה זה . שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו
או , או עושה עמו שותפות, המחזיק ביד ישראל שמ� ונות� לו מתנה או הלוואה

: ועל זה נאמר, ק את ידו עד שלא יצטר� לבריות לשאולממציא לו מלאכה כדי לחז
"�ג� . [ החזק בו עד שלא יפול ויצטר�: כלומר."והחזקת בו גר ותושב וחי עמ

מטרת� להשיב , המצאת המלאכה או חבירה לשותפות כמו, המתנה או ההלוואה
 ] ז"ל; לאד� תעסוקה בהקד� ולא כצדקה רגילה

 .דע למי נת� ולא ידע העני ממי לקחפחות מזה הנות� צדקה לעניי� ולא י

 .ת� ולא ידע העני ממי לקחיפחות מזה שידע הנות� למי י

 .פחות מזה שידע העני ממי נטל ולא ידע הנות�

 . ת� לו בידו קוד� שישאליפחות מזה שי

 .ת� לו אחר שישאליפחות מזה שי

 . ית� לו פחות מ� הראוי בסבר פני� יפותיפחות מזה ש

 .ו בעצבת� ליפחות מזה שי

 להסתמ� על עולות בקנה אחד ע� העידוד הגור� לשוב למעגל העבודה ולא ההנחיות אל
 במדיניות הרווחה אחרת בסוגיה מופיעעידוד זה .  לאור� זמ�תמיכתה של מדינת הרווחה

 המוענקות למחוסרי ,הנוגעת להתניית קבלת גמלת האבטלה או קצבת הבטחת ההכנסה
קצבה /על מקבלי הגמלה,  כיו�והגתי המדיניות הנפ על. במבח� תעסוקה, העבודה

עשויה ש לקבל כל עבודה דר� הסכמת�להוכיח את נכונות� לשוב למעגל העבודה 
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. קצבה באופ� זמני או א� קבוע/ מה� הגמלהנשללת, ה� מסכימי�אי� א� . להתאי� לה�
י קורס, )המסובסדת בחלקה( הכשרה מקצועית אחרי� של עידוד התעסוקה ה�ערוצי� 

יזמות עסקית ומער� ליווי אישי מקי� שמטרתו להשיב את האד� למעגל העבודה בהקד� 
 ערוצי� ).2001, שביב; 2006, דורו�; 2004, גל; 2004, צורי*בר; 2005, בייניש(האפשרי 

 והלשכות לשירותי�  תחת אחריות� וסמכויותיה� של לשכות התעסוקהאלה מצויי�
 .חברתיי�

 

 ‰„Â·Ú È¯‚‰Ó 

המכוני� , היא היחס למהגרי העבודה המועסקי� בישראל בה נדו�ש באההסוגיה ה
 נוגעת למציאות משו� שהיא והיא מורכבת בעיקר ,סוגיה טעונהזוהי ". עובדי� זרי�"

 מס� כל כוח 10%* מהגרי העבודה מהווי� כ2.קיימת ולא רק לשאלות עתידיות בנושא
 בראש המדינות המובילות  מציבי� את מדינת ישראלהמספרי� אל. העבודה בישראל

הקולות המצדדי� בהסתמכות על העובדי� .  וזאת בזמ� קצר יחסית,בקליטת מהגרי עבודה
בה נית� לקיי� ענפי� במשק בעלויות נמוכות בד בבד ע� שהזרי� מציגי� מציאות 

 התנגדויות יש, מנגד. נמנעת ברובה מענפי� אלהת העובדי� המקומית יהעובדה שאוכלוסי
 ג� א� משמעות הדבר היא ,ת העובדי� המקומיתיקת הפרנסה מידי אוכלוסיעזות לדחי

 העובדי� הזרי� בעובדי� ישראליי� תו� י� אתויש קריאה גורפת להחל, ייקור המשרות
�יה המקומית ילטובת קדימות הסיוע לאוכלוס, ספיגת המשמעויות הכלכליות שבכ

 ;Bartram, 1998; 2004 ,רייכמ� וקמפ; 1999, ינאי ובורובסקי(ולמשק המקומי 
Raijman & Semyonov,2004; Raijman, Semyonov, & Schmidt, 2003 .( קולות

ויהיו "� למשנה במסכת אבות " האחרוני� עולי� בקנה אחד ע� פירושו של הרמבהאל
�על משנה זו .  המובא א� הוא בהלכות מתנות עניי�,)משנה ה, פרק א" (עניי� בני בית

 ): הלכה יז,פרק י, ע"מת' הל(נה לנתינת תעסוקה לעניי� � שהכוו"מפרש הרמב

מוטב לו .  חכמי� שיהיו בני ביתו של אד� עניי� ויתומי� במקו� העבדי�ציוו
, יהנו בה� זרע ח�י ולא , יצחק ויעקב מנכסיו,הנו בני אברה�י וי,להשתמש באלו

יי� בני  וא� יהיו ענ.� בעול�ושכל המרבה עבדי� בכל יו� ויו� מוסי� חטא ועו
 .יות ומצוותכו בכל שעה ושעה מוסי� ז,ביתו

את כוח , מתו� אחריות כללית לפרנסת� של העניי�, ההדרכה העולה מכ� היא להעדי�
.  הנוכרי�א� היתרונות הגלומי� בהעסקת  על,פני כוח עבודה נוכרי העבודה המקומי על

המאפייני� את  ההיבטי�� התייחסות נרחבת למכלול "רמבאצל הלא מצאנו , ע� זאת

_____________ 

 .אי� מאמר זה עוסק בסוגיית גירוש משפחות העובדי� הזרי� הנידונה בימי� אלה, ע� זאת  2
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אלא נגזרת כלכלית שלה בהתייחס לפרנסתה של , )מדיניי� וחברתיי�, כלכליי�(הסוגיה 
 .ה המקומיתיהאוכלוסי

 

 ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÚÂÈÒ 

. מקומה של העבודה הסוציאלית במער� שירותי הרווחהבחינת  בהחתו� סוגיות אלנ
. סוציאליתבעשורי� האחרוני� חלה תפנית משמעותית בהגדרת ייעודה של העבודה ה

 ללשכות רווחה ה� הפכו, ביטא מת� סיוע כלכלי ונפשי כאחדשמ� הקוד� ש, לשכות סעדמ
 התמקדות במת� סיוע המשק�ש� , ובשלב מאוחר יותר למחלקות לשירותי� חברתיי�

בעוד הסיוע הכלכלי מופקד בידי הביטוח הלאומי , )שהסיוע החומרי משני לו(נפשי 
קה זו מאפשרת לכל גו� לתת בצורה מלאה את השירות חלו). 2006, נבו וברק*קרומר(

למקומה של . לחצי�מהשפעות ומ משוחררללא ניגוד אינטרסי� ו,  בוהוא מתמחהש
� התייחסות משמעותית במכלול "העזרה הנפשית במער� הסיוע הסוציאלי הקדיש הרמב

 ):הלכה ה, פרק י, ע"מת' הל(הלכות מתנות עניי� 

פייסהו בדברי� ואסור לגעור בעני או , לו� לית� לושאל העני ממ� ואי� ביד� כ
לב נשבר :  והרי הוא אומר,מפני שלבו נשבר ונדכא, עקהזקול עליו בהלהגביה 

ואוי , "להחיות רוח שפלי� ולהחיות לב נדכאי�": ואומר, ונדכה אלהי� לא תבזה
 ,אלא יהיה לו כאב בי� ברחמי� בי� בדברי�, אוי לו. למי שהכלי� את העני

 ".כי לאביוני�ואב אנ": אמרשנ

 כל הנות� פרוטה :ואמר רבי יצחק" ):ב, בבא בתרא ט(  מתבססי� על הגמראהדברי� אל
  ."א ברכות" והמפייסו בדברי� מתבר� בי,לעני מתבר� בשש ברכות

רצו� * באיה� הרחיב בעניי� התמיכה הנפשית וא� כתב שא� נתינת הממו� מלוו"הרמב
ידי השתתפות כנה בצער וניסיונות   הדר� לתת צדקה היא על;ית� כללי עדי� שלא ,מופג�

 ):הלכה ד, ע"מת' הל (� את המקבללנח

אפילו נת� לו אל� , כל הנות� צדקה לעני בסבר פני� רעות ופניו כבושות בקרקע
אלא נות� לו בסבר פני� יפות ובשמחה ומתאונ� ... אבד זכותו והפסידה, זהובי�

 ומדבר לו ." בכיתי לקשה יו� עגמה נפשי לאביו�א� לא": שנאמר, עמו על צרתו
 ".ולב אלמנה ארני�":  שנאמר,חומי�ידברי תחנוני� ונ

סיוע מקי� לאוכלוסיית הרווחה כולל את הסיוע ש� עולה ההכרה "מדבריו של הרמב
חשיבות הדגשה זו עולה מתו� השקפת� . נפרד מ� הסיוע החומרי הנפשי כחלק בלתי

כמו ג� מדבריה� של הפוני� למחלקות לשירותי� , סוציאליי�המקצועית של העובדי� ה
המעלי� כי מת� התמיכה והסיוע הרגשי בד בבד ע� הסיוע האינסטרומנטלי , חברתיי�

 השילוב� של שני אל". טיפול כושל"ולא " טיפול מיטיב" למה שה� מכני� י�חיוני
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*קרומר ( בהמצויהוא שיבטיח את הצלחת הטיפול ואת היחלצותו של הפונה מהנזקקות 
 ).2006, נבו וברק

משנתו ל מציג לסיכו� את נקודות ההשוואה שסקרנו בי� מדיניות הרווחה בישראל 1לוח 
 .�"של הרמב

 1לוח 

·Ó¯‰ Ï˘ Â˙
˘ÓÂ Ï‡¯˘È· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÈ
È„Ó"Ì –‰‡ÂÂ˘‰Ï ˙Â„Â˜
  

·Ó¯‰ Ï˘ Â˙
˘Ó"Ì Ï‡¯˘È· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÈ
È„Ó 

 ˙ÂÈ
È„Ó ˙·ÈÏ· ˙ÂÈ‚ÂÒ
‰ÁÂÂ¯‰ 

. אחריות מוסרית, צו אלוקי
ÔÂÈÓ„ ˙ÂÒÈÙ˙Ï :כבוד האד� ,

צדק , שייכות לקהילה ושוויו�
 חברתי

Â˘ֹ˙e
 מ� התיאוריות של צדק 
 תועלתני

, תפיסות שונות בדבר אחריות החברה
מטעמי שוויו� וצדק חברתי , כבוד האד�

 מוסריות ותועלתנות הפרט

 ÚÂÈÒ‰ È¯ÂÁ‡Ó ‰ÒÈÙ˙‰
ÌÈ˜˜Ê
Ï 

מתוכה ". קופה של צדקה"
. מחלקי� לעניי� את מזונותיה�

כל אחד נות� כפי יכולתו 
 )אלמנט פרוגרסיבי(הכלכלית 

מסי העשירי� מממני� , מס פרוגרסיבי
נתח נכבד מהוצאותיה של המדינה 

  ג� לקצבאות לעניי�ותהמיועד

ÈÂÒÈÓ‰ Í¯ÚÓ 

החובה להשיב לאד� המובטל 
 את רמת החיי� הקודמת

גמלת אבטלה מדורגת לפי הכנסתו 
 מת של האד�הקוד

 ˙Ú· ÚÂÈÒ
‰ÏË·‡ 

החובה על כל אד� לקבל 
עבודה שתאפשר לו עצמאות 

/ ג� א� איננה לפי מעמדו (
ולא להפיל עצמו על ) כישוריו
עידוד לעצמאות . הבריות
 כלכלית

מבח� תעסוקה המגל� את החובה לקבל 
כל עבודה מתאימה בעת ההסתייעות 

 )י להוכתנא(בגמלת האבטלה 

 „Â„ÈÚ
 ‰·È˘‰
‰„Â·ÚÏ 

 ÈÙÏÎ ÒÁÈ‰
 È˙Ï·

ÌÈ˜ÒÚÂÓ 

הנחיה גורפת להעדי" עבודה 
ה יעברית שתפרנס את האוכלוסי

המקומית ולא להעסיק עובדי� 
 ישראל מחו# לע�

‰È‚ÂÒ‰ ‰Ú¯ÎÂ‰ Ì¯Ë : יש גיסאמחד 
המצדדי� בשימוש במהגרי עבודה 

מאיד$ . לצור$ הוזלת העלויות למשק
 יש השוללי� זאת משו� הצור$ גיסא

ה המקומית ילאוכלוסיבקדימות הסיוע 
 ולמשק המקומי

‰„Â·Ú È¯‚‰Ó 

דברי פיוס , תמיכה נפשית
 הכלה, ותנחומי�


ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÚÂÈÒ) ‰ÂÂÏ  סיוע מתו$ תמיכה נפשית ורגשית‰
È¯ÓÂÁ‰ ÚÂÈÒÏ( 
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לבשו   אשר מאות בשני� לאחר מכ�,פנינו מספר סוגיותל� חוש� "עיו� במשנתו של הרמב

 וביטוייה של מדינת ישראליה� מושתתת מדיניות הרווחה עלש עקרונות מנחי� שלפני� 

 הנוהגתפתחנו מאמר זה בשאלה א� אכ� נית� למצוא סימוכי� למדיניות הרווחה . בחקיקה

פסיקותיו של . כיו� בהנחיות היהדות המופיעות לאור� כתבי התורה והגמרא ומפרשיה
שמשות עד היו� אשר מסתמכות על כל הספרות התורנית אשר קדמה לו ומ, �"הרמב

ותומכות , מכריעות שאלה זו בצורה חיובית וגורפת, כפסיקות מרכזיות בכל מגזרי היהדות

 כיו� יש התייחסות רווחתבטענה כי לסוגיות הליבה המרכזיות של מדיניות הרווחה ה

בה� ש, בניגוד לתחומי� אחרי� טעוני� יותר. הלכתית תואמת ומקיפה במקורות היהדות

בתחו� המדיניות ש מתחוור לנו,  המשפט העברי למשפט האזרחי התנגשות בי�יש

הסוציאלית יש הלימה רבה בי� מדיניות הרווחה בישראל וביטוייה בחקיקה לבי� פסיקותיו 

 . � המייצגות את פסיקות היהדות בכללותה"של הרמב

 חמלה ואחריות, מתו� כ� אנו מוצאי� דמיו� בי� חשיבות הסיוע לנזקקי� מתו� צו אלוקי

 מוסר וערבות ,שוויו�, לבי� תיאוריות שונות של צדק חברתי, �"כגרסת הרמב, הדדית

 כ� בשל והזאת לצד תיאוריות אחרות של תועלתנות העומדות בסתירה לכל אל. הדדית

 . אינ� מאפיינות את הדעה השלטת במדיניות הרווחה בארצנו

. תחו� מער� המיסוי� עולה מ"בי� סוגיות הרווחה לפסיקותיו של הרמבאחרת זיקה 
 ובכלל� הוצאות ,את הוצאותיה של המדינה) באופ� מדורג(הרעיו� שמסי העשירי� יממנו 

הנאספת מ� העשירי� כפי כוח� " קופה של צדקה"� כ"מופיע אצל הרמב, הרווחה

  גיסאמחד. מועסקי� יחס כלפי בלתיב עוד זיקה מתבטאת. רכי העניי�וומשמשת את צ

  לזו אשר קדמה להפסקת העבודהדומהנה לספק לה� רמת חיי� עולה אחריותה של המדי

 יש  גיסאמאיד�; אליההורגל שהאד�  יש לשמור על רמת החיי� ,�"כפי שפוסק הרמב, או

המעוג� במבח� תעסוקה , עידוד שאינו משתמע לשתי פני� לשוב במהרה למעגל העבודה

ולא למאוס בשו� " ותלא ליפול על הברי ",�" הרמבבניסוחו של, אובמדינת הרווחה 

 .עבודה שיכולה לאפשר לו עצמאות כלכלית

� לסיוע הנית� במדינת הרווחה "משנתו של הרמבבבו נית� למצוא תימוכי� ש אחרתחו� 

, כמו ג� ייעודה של העבודה הסוציאלית, �"הוראתו של הרמב. הוא אופי הסיוע הסוציאלי

 .הכלה ותמיכה, ית הכולל עזרה נפשית ורגש,א מת� סיוע רחב לנזקקי�יה

א� נית� להוסי� ולמצוא מענה ג� לשאלות חדשות שנראה , האלה נקודות הדמיו� מלבד
הא� לאפשר זאת או שמא לעודד עבודה (כדוגמת סוגיית העובדי� הזרי� , השבות ועולות

� והקודמי� "א� לה� קדמו התייחסויות בכתביו של הרמבשולגלות , )?עברית בכל מחיר

רה חיובית ומשמעותית למדינה אשר סוגיות נרחבות של מדיניותה עוד� יש בכ� בשו. לו
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. כי תשובות לשאלות רבות מצויות במקורות היהדותהיא משמעות הדבר . בהתהוות

דברי� אשר נכתבו מאות בשני� קוד� לקיומה של המדינה ואשר הנחו את דורותיה 

כמו ג� לקרב לפתחיה� , �בכוח� לשוב ולהדריכה כיצד לסלול את דרכה ג� כיו, הקודמי�

 .את עקרונות מדינת הרווחהא� פי עקרונות היהדות  של האוכלוסיות הטוות את דרכ� על
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