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 נייר עמדה בנושא

 2013–התשע"ג ,זכויות התורמים למדינההצעת חוק 

  מבוא

עדיפות למי שתרמו למדינה מתן ה לתת עניינבאחה"כ יריב לוין  להגישש "התורמים למדינהזכויות הצעת חוק "

 . בקבלה לעבודהו ,במסגרת שירותם הצבאי בעיקר בקבלת מקום מגורים במעונות סטודנטים, בהקצאת קרקעות

 סוגיה זו. ב "צהר"ת רבני טרת נייר עמדה זה להציג את עמדמ

  תהמבט היהודינקודת 

 השיקולים הבאים:ן מוזאת  תהמבט היהודינקודת בהצעת החוק על פי מבקשים להביע את תמיכתם  "צהר"רבני 

ם של בני גד ובני ראובן הותנתה ביציאת ןםכי נחלת רואיםעולהמקרא במן ה :.העדפה במכרזים לקרקעות .1

 ןםנוחלי ןםאינ ,מלחמהלעורכין יוצאים  ןםבני לוי שאינכי ש קבעאמרנשני,  ךדאיצ. מכב)-(במדבר לב, כ לקרב

 ,לקרב על הארץ התאיציל עודד את העם במדבר ר שא ,ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה  גם . , יג, יב)שמיטה ויובל(רמב"ם,  בארץ

באדמות  זכה ָּכֵלב ,כגמול על מעשיו זכה, .,(במדבר יג, ל)כֹול נּוַכל ָלּה" מרו "ָע�ה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי יָ ובא

-: "ַעל ֵּכן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה' אֱ , שנאמרחברון

 . יד, ד) ,(יהושע �ֵהי ִיְׂשָרֵאל"

ערך חשוב  ווהיאהמ "הכרת הטוב" ,על פי היהדות  :ציבור.טובת הל שתרמו אלומיכלפי הכרת הטוב  .2

של  םעולם הערכיהכל להבסיסית ביותר. רבנו בחיי אבן פקודה כותב שמידת הכרת הטוב היא התשתית 

אזרח או להכיר טובה לכל אנו מחויבים  ,. כחברההים, פתיחה)ל-, חלק עבודת האחובות הלבבות( היהודי

 בה תרומה זו אינה מובנת מאליה. שראל, בפרט בתקופה שתרם משנותיו היפות לעם יש חייל

בנשיאת הנטל  שותףנוטל חלקבמצב הקיים, מי שאינו  מכך: .עידוד גיוס ומניעת רווח למשתמטים .3

זה יוצר מציאות מקוממת מצב . "יציאה לחיים"מקבל יתרון של שלוש שנים ב ,הביטחוני או האזרחי

 תהואזמציאות  ,.ו"יצא חוטא נשכר" ,(ברכות ז ע"א) שבה "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" ,מבחינה מוסרית

מצב  ,בראייה ארוכת טווחר, ההגינות שבדב חוסראי למעבר נוסף ע .1.היהדות לדורותיה משתדלת לעקור

"נמצאת מכשילן לעתיד  :, ובלשון חכמינוה של צעירים להתגייסיעלול להביא לשחיקה במוטיבצי זה

גמול להעניק להם לא לבה מעריכה את תרומתם, ומנצלת אותם נמתוך תחושה שהמדינה אינ ,2,לבוא"

על המוטיבצייה לשרת בצבא או לשמור  כךזהבעקבות , וזהה מצבאת הלתקן שואפת חוק ההצעת  ראוי.

 .לשרת מוטיבציהה תוואף להגביר אבשירות ציבורי אחר 

מערכת ההשכלה מקדמת את מי ששירת ל ואתזהחוק ההצעת  :.קידום וטיפוח מנהיגות עתידית ראויה .4

שפיע על הנעשה במדינה. כיום, מי נהיג ולההכרחית לכל מי שרוצה לה מהווה נקודת מעברהש ,הגבוהה

אקדמית, מבחינה נמצא בנקודת פתיחה נחותה מבחינת יכולתו להתקדם  ,דינה בשירות צבאישתורם למ

הוא מתחיל את לימודיו בגיל מבוגר יותר, עם פחות חסכונות, ועם חובה  .:שירותן הלעומת מי שהשתמט מ

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4071490,00.html
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שדאגו  םינשת ממצב זה מקדם לעמדות המפתח א ,בטווח הארוך .לשרת במילואים תוך כדי הלימודים

המעניקה יתרון בזמן  ,ראוי לתמוך בהצעת החוק ,משום כך. כולנוציבורל ומי שדאגלעצמם במקום ל

 בור..ם יו לצרמותמי שהלימודים האקדמיים ל
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