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  חוות דעת

  בעיין

  2020מחודש יולי  התכית הכלכלית של ראש הממשלה

  

  מכון משפטי ארץ –הרב אורי סדן 

  רקע

עור אבטלה גבוה יבש ,, בין השארהמתבטאמגפת הקורוה גרמה למשבר כלכלי עמוק בארץ ובעולם, משבר 

בהכסות של בעלי העסקים , ומירידה חדה בפרט בתחומי התיירות, ההסעדה והפאיבמגזר הפרטי,  מאד

שוה ממשברים אחרים אותם עבר המשק הישראלי בעבר, . משבר זה הקטים והביויים בתחומים אלו

ים בביתם, מרצום הסתגרות האשסגירת השמים ויקטיביות של יבהיותו משבר ריאלי הובע מסיבות אוב

ה במחלה. האבטלה והירידה מע מהידבקות ומהדבקיאשר ועדה לההסתגרות  .או בהוראת הממשלה

עשירוים המוכים בהם שעור ההוצאות מכלל קרב הבהכסות הובילו למצוקה כלכלית קשה בעיקר ב

ההוצאות גבוה גם מכלל הקשיחות כגון שכר דירה או משכתא ההכסות גבוה במיוחד, ושעור ההוצאות 

  . 1כן

בתאריך כ"ג תמוז תש"ף על מת לתת מעה למשבר הכלכלי ולמצוקה שבאה בעטיו הציע ראש הממשלה 

משפחתם אך ללא קשר למצבם לכל אזרחי המדיה לפי גודל ₪ ליארד ימ 6לחלק סכום של ) 15.07.20(

את ות אשר מטרתן היתה לזה ,הכלכלי. תוכית זו שוה באופן משמעותי מכל התוכיות שהוצגו לפיה

היא זכתה לביקורת בשל היותה מתעלמת כביכול ממצוקת  ך,לפיכ .הפגעים מהמשבר ולסייע להם

  העיים. 

אמם מדובר בשאלה שאיה הלכתית, כיוון שזכותו של השלטון לפעול על פי שיקול דעתו בתחומים אלה. 

  ת את רוחה התורה., בחן האם אכן התוכית תואמ2ובכל זאת, שלטון יהודי אמור לפעול ברוח התורה

  

  תשלומי העברה ומדייות פיסקאלית לאור ההלכה

בהעברת כסף או רק  יתעל פי ההלכה מצות הצדקה איה מתמצ. 3ת צדקהווהתורה מצווה אותו על מצ

במתן סיוע אפקטיבי אשר יעזור לעי לעמוד על רגליו ולכלכל את גם אוכל לעי בהם יחיה את פשו, אלא 

בראש ובראשוה במציאת עבודה ממה יוכל העי להתפרס מבלי להזדקק למתת  המתבטא . סיועעצמו

  .4סיוע זה חשב אף הוא לצדקה ומעלתו אף גבוהה יותר חים.

ה האישית ו.  יתר על כן, ביגוד למצו5על פי ההלכה צדקה איה רק מצוה אישית אלא גם מצוה ציבורית

כגון יה יהציבורית ושאת אופי של חובה ומצדיקה שימוש בכפוה והמצ ,טריואופי וולבעיקרה הושאת 

אשר החזיקו  תקיימה בגלות בכל קהילות ישראלהה הציבורית ו. המצו6בהטלת מיסים לשם מימושה
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3
  ח-דברים פרק טו, ז 
4
  ז, רמב"ם הלכות מתות עיים י 
5
 א, טשם רמב"ם  ;ב, בבא בתרא ח 

  ב, רמחשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה ; י ,זשם רמב"ם ; בבא בתרא שם 6



2 

 

מתקיימת על ידי מדית ישראל היא ועם גאולת עם ישראל, חזרתו לארצו והקמת מדיתו  ,7קופות צדקה

  חובתה את הדאגה לעיים ולסיפוק צרכיהם הבסיסיים.שהיה מדית רווחה הרואה כחלק מ

תשלומי העברה באמצעות הביטוח הלאומי המשמש עזרת את הסיוע הישיר לעיים עושה מדית ישראל ב

, באמצעותו פורשת המדיה לאזרחיה רשת בטחון 8סטוריה של עם ישראליכקופת הצדקה הגדולה בה

עושה  ,העזרה לעי בהשגת פרסה ועצמאות כלכליתרי ק ,יותרצדקה מן המעלה הגדולה כלכלית. את ה

חת המשק, באמצעותם דואגת המדיה לצמי ,ומויטרייםמגוון של כלים פיסקליים על ידי מדית ישראל 

  לשגשוגו ולמיעת אבטלה.

  וכלכליים בכלים הלכתייםיתוח התוכית 

 להחזיר את המשק אשר אמורה היא העלאה של הצריכה הפרטיתראש הממשלה מטרתה של תכית 

, שבו המדיה מזרימה כסף לשוק כדי לגרום 9זאת, על פי המודל הקייסיאילצמיחה ולתעסוקה מלאה. 

שום מיידי, ללא צורך בהגדרת תבחיים יהיתרון בהצעה זו הוא שהיא יתת לילהגברת הפעילות במשק, 

מקסם לציאלית לפי גודל המשפחה מטרתה ובבדיקת זכאות מקבלי הסיוע. יש להיח כי החלוקה הדיפר

כך היא תצרוך אחוז גבוה  ,מתוך החה שככל שהמשפחה גדולה יותרמתוך המעק, את שעור הצריכה 

  יותר מהתשלום אותו היא תקבל. 

סיון לפתור את ישכן היא מהווה  ,ח"והתעלמות ממצוקת העיים בתכית אין להאשים את האי לכך 

התוכית  ,הסיוע הישיר לעיים תיקבלו גם העיים, אלא שתחת הגדלהמעק את  האבטלה. –שורש הבעיה 

, וחושב מכך ימעו שקיעה מבקשת לייצר מקומות עבודה אשר יסייעו לעיים באופן יעיל יותר ומכובד יותר

במילים אחרות יתן לומר כי התוכית מעדיפה להשיג את המעלה העליוה של  .לעוי של מעמד הבייים

דקה, יצירת מקומות עבודה, על פי מעלה מוכה יותר של צדקה בדמות סיוע ישיר לעיים שפגעו הצ

  בעקבות המשבר הכלכלי שיצרה המחלה.

למצב הוכחי. המודל אי ימודל הקיייסההבדל בין האולם תוכית זו לוקה בחסר שכן היא מתעלמת מ

קשה. ביגוד אבטלה סובל מועם זאת  ,להיצעעוסק במשק המצא בשיווי משקל בין ביקוש הקייסיאי 

שכן ישם כון לעכשיו חסמים זמיים  ,, המשק הישראלי לא מצא בשיווי משקל במובן המלאלכך

עוד אלפי אשים יבקשו לטוס לחו"ל הם הרי גם אם . פתור אותםאוביקטיביים שהגדלת הביקושים לא ת

אם עוד אלפי אשים יבקשו לסעוד ן וכ .יישאר במקומו המשבר בעף התעופהו ,יוכלו לעשות זאתלא 

עפים אלו, שפגעו כתוצאה מן ממילא,  .יעזו לעשות זאת לאור תוי התחלואה הגובריםלא במסעדות הם 

  המשבר לא יוכלו לקלוט עובדים בטווח הזמן המיידי. 

(בדומה למשבר שפקד את עף הטקסטיל בראשית בעפים אלה קבוע משבר יש לציין כי לא מדובר ב

יה שעם מציאת יאלא במצב זמי בו קיימת ציפ ,יה שהעובדים יתיידו לעף אחריציפוממילא אין המאה) 

לא הוכחית עפים אלו ישובו ויפעלו כסדרם. אי לכך צפוי כי התוכית  ,חיסון והיעלמותה של המגפה

  .בעפים שפגעו ם למקומות עבודתםהחזרת העובדי –תצליח להשיג את יעדיה 

הכסף שישמש לצריכה באמצעות הגדלת שיעור זאת ועוד, למרות שהתוכית מבקשת למקסם את 

שכן ככל שמצבם הכלכלי  ,התשלום ביחס ישר לגודל המשפחה, היא איה עושה זאת באופן יעיל מספיק

כך שהמטרה שמש לחסכון, קטן ממו ילך לצריכה והיתר י , שיעורשל מקבלי התשלום טוב יותר

  . לא תושג המבוקשת

                                                           
7
  ג, טשם רמב"ם  
8
  וזאת בהתעלם מהמרכיב הביטוחי הקיים גם כן בתשלומי ההעברה. 
9

, ממו כחות השוק בלבד לא הצליחו שות העשרים של המאה שעברהסוף בתקופת המשבר הכלכלי הגדול שפקד את ארה"ב ב 
את התיאוריה שלו עליה מתבססת תורת המקרו כלכלה. על פי התיאוריה משק  ג'ון מייארד קייסלהיחלץ, פיתח הכלכלן 

התאוריה הכללית של תעסוקה,  ג'ון מייארד קייס, ראוהמצא באבטלה יוכל להיחלץ ממו באמצעות התערבות ממשלתית. 
  .2006מוסד ביאליק וידיעות אחרוות,  ת מאגס, , הוצארבית וכסף
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מתמקדת  ,מציאת עבודה ואמתן סיוע ישיר ומיידי לזקקים,  :של הצדקה מסלוליםיתר על כן, מבין שי ה

תוך התעלמות כמעט , . זאתבאמצעות העלאת ביקושים, מציאת עבודה סלול השי בלבדמהתוכית ב

ע מיידי, ועל כך היא סופגת ביקורת, במידה רבה של צורך במימוש המטרה השיה, מתן סיומוחלטת מה

  צדק. 

  ברוח ההלכה הצעות אפשריות

תוכית המתאימה יותר לרוחה של ההלכה היה תוכית בה מצליחים להשיג את המטרה זו של צמיחה 

ע למי ילסיהוספת. קרי, באופן בו הכסף המועבר ישמש במקביל גם למימוש המטרה  ,וצמצום האבטלה

ואפילו אם הוא זקוק לכסף לשם  ,כלכלית מהמשבר וזקוק לכסף לשם סיפוק צרכיו הבסיסייםשפגע 

. במסגרת סיוע זה יש להקפיד על כך שהסיוע לא יגרום ליצירתה של 10שמירה על רמת החיים לה היה רגיל

כה שכן על פי ההל כדי לקבל את הסיוע. שאר מחוץ למעגל התעסוקהימלכודת עוי אשר תעודד אשים לה

  .11ולא להפיל עצמו על הציבורת יכולתו חובתו של העי לעבוד על מת לפרס עצמו במיד

יש במקום לחלק כסף לכולם הצעה ברוח זו שמעה היום מפיו של גיד בק ישראל פרופ' אמיר ירון. לדעתו 

קיהם את דמי האבטלה. העברת הכסף למובטלים, לעצמאים שעס 12פעמי ורטרואקטיבי להגדיל באופן חד

שכן היא תוצל על ידם לצריכה לשם שמירה על רמת  ,פגעו ולאשים שיצאו לחל"ת תהיה יעילה יותר

החיים לה התרגלו קודם המשבר. צריכה זו תיע את המשק ותגרום בע"ה ליצירתם של מקומות עבודה 

באופן טוב העברת הכסף לאשים שפגעו מהמשבר הכלכלי תממש  ,צמיחה יצירת מועחדשים. במקביל ל

אשר חלקם בקרב האוכלוסיה שיצאה  ,סיוע ישיר לעיים –של מצות צדקה  וספתיותר גם את מטרתה ה

  ה הכללית. ילחל"ת, פוטרה או שעסקיה סגרו גדול הרבה יותר מחלקם באוכלוסי

  

  סיכום

ת לפתור את המצוקה הכלכלית שיצר משבר הקורוה שהתכית הכלכלית של רה"מ מבק .1

 באמצעות עידוד צריכה אשר תסייע לעצמאים ותצמצם את האבטלה. 

היא איה לוקחת בחשבון את שכן  ,אך איה מספקת .מטרה זו רצויה וראויה על פי ההלכה .2

 המוטלת על המדיה לסייע באופן ישיר למי שפגע מהמשבר וקלע לעוי.  מצווהה

זאת הצעה ברוח הצעתו של גיד בק ישראל למתן מעק חד פעמי וסף למובטלים ולמי  לעומת .3

וסיוע ישיר  ,שעסקיהם פגעו עוה באופן ראוי יותר לשתי מטרות אלו: צמצום האבטלה מחד

 לפגעי המשבר הכלכלי מאידך.
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 וברמ"א שם א, שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה ר  
11
 גדרישה אבן העזר עא,  
12
  תאים אלו דרשים על מת שלא לייצר למובטלים תמריץ להשאר מובטלים, וללכוד אותם בכך במלכודת עוי. 


