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  מתודולוגיה –המדד הערכי 
המדד הערכי בוחן את אופן ההצבעה של חברי הכנסת בנושאי מדיניות ציבורית בהתאם לסט 

הכנסת צוות האנליסטים של בצדק! במהלך מושב  ערכים המייצגים לטעמנו את ערכי היהדות.
עוקב אחרי הצעות החוק העולות להצבעה בכנסת ומנתח את הצעות החוק הן ברמה המקצועית 
והן ברמה הערכית. נייר העמדה עובר בדיקה של ראש הצוות ולאחר מכן מועלה לדיון ואישור סופי 

לאחר אישורה מוזנת  יה.בוועדה מקצועית הכוללת רבנים וחוקרים ממדעי החברה, משפט ופילוסופ
  עמדת המדד ביחס לחוק לאתר כנסת פתוחה. 

דרוג חברי הכנסת ביחס להתאמת מאפייני הצבעתם  - בסוף המושב מתקבלות תוצאות המדד 
  לערכי המדד.

נציין כי אי השתתפות בהצבעה פוגעת בדירוגו של חבר הכנסת. כך עלול להיווצר מצב שבו חבר 
במלואם ימצא עצמו בתחתית הרשימה אך יש בכך אמירה ערכית כנסת המזדהה עם ערכי המדד 

  חשובה, חבר כנסת שאינו נוכח בהצבעות אינו ממלא את תפקידו ומרוויח ביושר את הדירוג הנמוך.
  

  ערכים ומקורות –המדד הערכי 
 הערכים היהודיים הבסיסיים

  חירות
ביהדות, ערך זה עולה מתוך חירות משעבוד של אדם לאדם היא אחד מהערכים הבסיסיים הבולטים 

עשרות מקורות, ובכלל זה החובה לשחרר בשנת היובל את העבדים ולהחזיר את הקרקעות 
  לבעליהן:

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם 
  תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו. (ויקרא כה, י)ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ 

דוגמא תלמודית נוספת היא זו המאפשרת לעובד להתפטר מעבודתו ולהפר את חוזה העבודה 
  עבדי הם, ולא עבדים לעבדים" (בבא מציעא י, א). - בנימוק: "כי לי בני ישראל עבדים 

ולא זכות, לפיכך, אדם אינו יכול לוותר על  חשוב לציין שבמקרים רבים ביהדות חירות היא חובה
  חירותו גם אם ירצה.
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  אחריות אישית 
ערך חשוב נוסף הוא האחריות האישית המוטלת על כל אדם לדאוג לעצמו ולקבל החלטות 

  מוסריות ורציונאליות. וכך כתב הרמב"ם: 
, ואם רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו

  רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. (רמב"ם תשובה ה, א)
אחת התוצאות של עקרון זה היא שאדם שאינו מממש את אחריותו האישית אינו יכול להטיל את 

  עצמו על הציבור, כפי הוסיף וכתב הרמב"ם: 
הכתוב שהרי הוא לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו, והעושה כן עובר על דעת 

אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו כמו שבארו חכמים, ואין זו חסידות אלא שטות שהרי 
  הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות, ואין מרחמין עליו. (רמב"ם ערכין וחרמין ח, יג)

  ערבות הדדית
 ערך מרכזי ביותר, המשלים ומאזן את שני הערכים הקודמים, הוא ערך הערבות ההדדית.
ערך זה מטיל אחריות על כל אדם לסייע לנזקק מבחינה כלכלית ונפשית. בתורה הוזכרה 
החובה לסייע לנזקקים פעמים רבות, תוך הדגשה שמצוקה ומחסור (ובלבד שאינם ניתנים 

  לשינוי ע"י הנזקק) הם מצב נתון המחייב כל אדם לסייע באופן קבוע:
א ְתַאֵּמץ ֶאת  ִּכי ִיְהֶיה ְב ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחי ֶהי נֵֹתן ָל  ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ְּבַאְרְצ ֲאֶׁשר ה' ֱא

א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצ  א ִתְקּפֹץ ֶאת  ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון... ִּכי  ְּו ְלָבְב ְו
  יא).-  ַלֲעִנֶּי ּוְלֶאְביְֹנ ְּבַאְרֶצ (דברים טו, זֵלאמֹר ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד ְלָאִחי

  לגבי חשיבותה של החובה לסייע לנזקקים כתב הרמב"ם כך:
חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם 

מתכונן  אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה, ואין כסא ישראל
ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה תכונני, ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה 

  שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. (רמב"ם מתנות עניים י, א)
מעבר לחובה האישית לסייע לנזקק, מזה כאלפיים שנה ישנה גם חובה לקיים מערכת סיוע 

קצבאות או מזון, והיא מכונה במשנה (פאה ח,  ציבורית, המבוססת על גביית מיסים וחלוקת
ז) "קופה". על כך כתב הרמב"ם: "מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן 

  קופה של צדקה" (רמב"ם מתנות עניים ט, ג).
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  נו קיים. חשוב לציין שבמקורות היהודיים ערך השוויון הכלכלי כמעט ואינ
  יישומים מרכזיים
העוסקים בסוגיות כלכליות מרכזיות. מקורות אלה ממחישים חלק מהגישה  להלן מעט מקורות
  הכלכלית היהודית:

  הקניין הפרטי
ביטוי להגנה על הקניין הפרטי מפני השלטון ישנה בהלכה המאפשרת למלך להרוג מי שמורד בו 

  (ואין זה המקום לדון ביישום בימינו), אולם, אין היתר להפקיע את ממונו:
ך ישראל יש למלך רשות להרגו... אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי זה כל המורד במל

  גזל. (רמב"ם מלכים ג, ח)
  שוק חופשי

שוק חופשי הוא המצב הבסיסי, כפי שעולה מהמקורות שאינם מאפשרים התנגדות לכניסת 
  שחקנים חדשים לשוק:

שם מרחץ או חנות או רחיים היה שם במבוי אחד מבני מבוי [=רחוב] אומן ולא מיחו בו, או שהיתה 
  ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו, אינו יכול למונעו ולומר לו: אתה פוסק חיי. (שו"ע חו"מ קנו, ה)

אמנם, הציבור יכול לתקן תקנות שמגבילות את השוק החופשי במידה שיש בכך תועלת לכלל 
  הציבור. 

  הגדרת עוני
קיום בסיסיים, כפי שנאמר במשנה: " מי שיש לו  עוני מוגדר במקורות היהודיים כמחסור באמצעי

מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני (משנה פאה ח, ח). והסביר הר"ש משאנץ (שם): 
"שיערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונות ובמלבושיו לשנה... לו ולאשתו...". בהמשך השנים 

  בלת. נעשה עדכון של רשימת הצרכים לפי רמת החיים המקו
  חינוך ציבורי

אחת התקנות היהודיות הקדומות ביותר, עוד מימי בית המקדש השני, עוסקת בהקמת מערכת 
  חינוך ציבורית, וכך נאמר בתלמוד: 

דאמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא 
לא היה  -תורה, מי שאין לו אב מלמדו  - נשתכח תורה מישראל.. שבתחלה, מי שיש לו אב 
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למד תורה... עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה 
  ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע... (בבא בתרא כא, א)

  מניעת ניצול עובדים
היהודיים, כך למשל נאמר  ההגנה על עובדים מפני ניצול תוספת אף היא מקום של כבוד במקורות

  כבר בתורה בנוגע להלנת שכר:
. ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְו א ָתבֹוא ָעָליו א ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחי אֹו ִמֵּגְר ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצ ִּבְׁשָעֶרי

  טו)- א ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא. (דברים כד, ידַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו וְ 
  בריאות ציבורית

נושא זה נדון במקורות מאוחרים יותר, ושם נאמר שסיוע לחולים נזקקים נמצא בסדר עדיפות גבוה 
  ביותר:

יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה, ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או 
  ם עניים, עדיף ממצות בית הכנסת. (שו"ע יו"ד רמט, טז)לחולי

  דהיינו, סיוע לחולים עניים קודם לבניית בית כנסת ולצדקה רגילה.
  


