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 נייר עמדה בנושא

 2013–התשע"ג הודעה לחייל משוחרר) ,144הביטוח הלאומי (תיקון מס' הצעת חוק 

 

 מבוא
 לחייב את המוסדה בא" 2013–, התשע"גהודעה לחייל משוחרר), 144הביטוח הלאומי (תיקון מס' הצעת חוק "

 שיחולו החובות ועל להן זכאי אהיש הזכויות על שחרורו למועד סמוך משוחרר חיילכל ל לביטוח לאומי להודיע
ולמנוע מצב עליה  ידיעה איזכות בגלל  חייל משוחררשיפסיד שתחרר. מגמת הצעה זו היא למנוע משעה שי עליו

 להן. שלא היה מודע חובות  רויצבש

 .זו חוקביחס להצעת  תהמבט היהודינקודת לברר את מטרת נייר עמדה זה 

 

 המבט היהודי

 השיקולים הבאים: סמך חוק מנקודת מבט יהודית על התומכים בהצעת  "צהר"רבני 

לפעול  לא דיחוי, אלא גםב זולתחובה לא רק לסייע ל ת,מבט יהודינקודת מ .זכויות דברהנגשת מידע ב .1

  .מגיעה לוהזכות  דברב המידעאת לו  מציאאקטיבי ולה-באופן פרו

 בקצהחייב כל בעל שדה להניח  זו,ה מצוולפי  1.מצוות פאהממתנות עניים,  תאחהוא  דברביטוי קלסי ל

 כדיקבוע בשדה " םומקב את המתנהלהניח  אדםהת את חייבמעניים. התורה לחלק מפרי אדמתו ו שדה

על מיקום התבואה המידע  ,כלומר ., ב, יב)מתנות עניים(רמב"ם,  "לו אוושיב מקום יודעין עניים שיהיו

  .ול נזקקיםש מינגיש בקלות רבה ל ותהיחייב להחינמית 

להקל עליו להגיע כדי הבורח לעיר מקלט רוצח בשגגה להדריך  טולילהציב שבהקשר אחר, מחייבת ההלכה 

מחייבת את הרשויות להנגיש מידע ההלכה  שובו 2.וד גואל הדם הרודף אחריימלהינצל במהירות ו יהלא

 שצריכים אותו. מיהעניק סיוע ללשמטרתו 

מחייבת כך  חברו, תאבדאת אדם להשיב את המחייבת  ישראלכשם שתורת  .הזולתן החובה למנוע נזק מ .2

מחייבת התורנית כמו כן, מצוות הצדקה  3.עלולים לקרות לוה נזקים עתידייםהציל אותו גם מלההלכה 

 4ממנו. להיחלץד ומאעליו יקשה שיקלע למצב כלכלי ילסייע לאדם בטרם 

לא היו בחובות שהם עלולים לשקוע שמצב  תיילים משוחררים ביחס לחובותיהם מונעהנגשת מידע לח

  .נזק כלכלי עתידימסייעת במניעת ו להם מודעים

  על קיומן של זכויות וחובות.כל אזרח חובתה המוסרית של מדינה יהודית ליידע מלכן 
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 .כב) ,(ויקרא כג" ֱא�ֵהיֶכם ה'ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני  ...ְּפַאת ָׂשְד� ְּבֻקְצֶר� ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם �א ְתַכֶּלה" 1
 .מכות י ע"ב) ,(תלמוד בבלי" מקלט היה כתוב על פרשת דרכים, כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם" 2

 - )כב ג ,דברים( 'לכל אבדת אחיך' :אמרשנ ,פניהם ולמנעםהרואה מים שוטפין ובאין להשחית בנין חבירו או להשחית שדהו חייב לגדור ב" 3

 .)יא, כ זלה ואבדהג ,רמב"ם( "לרבות אבדת קרקעו
 .למשאוי שעל החמור ?אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. למה זה דומה - 'והחזקת בו' : "רש"י 4

 .)ויקרא כה, לה( "ל לארץ, חמשה אין מעמידין אותונפ .אחד תופס בו ומעמידו ,עודהו על החמור
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