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שמיטת חובות כללית, 

לכל רוחב המשק, אחת 

לשבע שנים – היתה נהוגה 

בעם יׂשראל במשך מאות 

שנים בימי בית שני. מנהג 

זה, שלא היה מבייש גם את 

המתקדמות שבׂשמאל-

דמוקרטיות המודרניות, 

כתוב במפורש בתורה 

)דברים טו א-יא(, ויש לו 

עדויות רבות במקורות 

עתיקים המספרים על 

התקופה.

המציאות הכלכלית, עם 

זאת, השתנתה מן הקצה אל 

הקצה. אם בימיו של הלל 

הזקן לא הצליחו עניי-יׂשראל 

לקבל הלוואה, הרי שהיום 

אפשר לשקוע בחובות בקלי-

קלות, כמעט בהיסח הדעת.

מה ענין שמיטה?
לקראת בנקאות יהודית בעידן המודרני

אורי אמיתי

החלום

נסו לדמיין את התרחיש הבא: במוצאי כ"ט 
אלול ה'תשס"ח ילבשו בני יׂשראל ובנותיו לבן. 
משפחות משפחות יתיישבו לשולחן החג, בבגדים 
לבנים, כדי לחגוג שנה חדשה וחיים חדשים. לא 
רק ׂשמחת החג שורה באויר, אלא גם הׂשמחה 
הגדולה על שמיטת החובות. החל ממוצאי כ"ט 
אלול )למעׂשה לאחר מוצאי החג, כשיפתחו 
שוב הבנקים(, יתבטלו כל המשכנתאות, וכל 
החשבונות הנתונים במשיכת-יתר יתאפסו. 
החובות יהיו כלא היו. עם של עבדים יצא לחופשי. 
נשמע כמו פסח, אבל קורה דוקא בראש השנה. 

שמיטת החובות: ההיית, או חלמתי חלום?

ושברו

כמו במקרים רבים אחרים בחיים, התשובה היא "גם 
וגם". מנהג מבורך זה - שמיטת חובות כללית, לכל 
רוחב המשק, אחת לשבע שנים - היה נהוג בעם יׂשראל 
במשך מאות שנים בימי בית שני. מנהג זה, שלא היה 
מבייש גם את המתקדמות שבׂשמאל-דמוקרטיות 
המודרניות, כתוב במפורש בתורה )דברים טו א-יא(, 
ויש לו עדויות רבות במקורות עתיקים המספרים על 
התקופה. המנהג בוטל בשלהי ימי בית-שני על-ידי 
הלל הזקן, אחד מגדולי התורה של אותם הימים. הלל 
הוא אביה של תקנת ה"פרוזבול", תרגיל ביורוקרטי 
ביוונית שמטרתו לעקוף את הצו המקראי. משמעותו 
בקצרה - ההתקשרות החוזית המבטאת את החוב 
מועברת מידי הנושה לידי בית-דין ממונה, שלו יש 
זכות לגבות את החוב גם אחרי פקיעתו בשלהי שנת 
השמיטה. כבר בימים הרחוקים ההם הׂשכילו היהודים 
למצוא קומבינות לעקיפת החוק. אלא שתקנה זו של 
הלל לא נעדרה הגיון חברתי-כלכלי. חשוב לזכור 
שבימי בית שני )ולמעׂשה עד שלהי ימי-הביניים( 
נמנעו יהודים מגביית ריבית על הלוואות ליהודים 
אחרים, גם זאת על-פי דין תורה )שמות כב כד, 
ויקרא כה לו(. במוׂשגים של ימינו, הלוואה ללא ריבית 
היא בגדר מעׂשה חסד ממש. קל וחומר, כאשר פעם 

בשבע השנים ההלוואות שעדיין לא הוחזרו בטלות 
מאליהן. גם התורה הכירה בבעייתיות המובנית של 
המערכת, וצירפה לחוק השמיטה אזהרה ברורה: 
הִָּׁשמֶר לך פן יהיה דבר עם לבבך בְלִּיַעַל לֵאמֹר: 
"קרבה שנת-השבע, שנת הְַּׁשמִּטָה", ורעה עינך 

באחיך האביון, ולא תתן לו )דברים טו ט(. 
אבל אזהרות לחוד ומציאות לחוד. בימיו של הלל 
ׂשררו תנאים כלכליים קשים, ובעלי-האמצעים נמנעו 
מלהלוות לאביונים ערב שנת השמיטה. הלל, שראה 
את דחקם של עניי העם, תיקן את תקנת הפרוזבול, 
והביא בכך ל"הגמשה" של שוק ההלוואות. היום, 

אלפיים שנה מאוחר יותר, עומדת תקנתו בעינה. 
המציאות הכלכלית, עם זאת, השתנתה מן הקצה 
אל הקצה. אם בימיו של הלל הזקן לא הצליחו 
עניי-יׂשראל לקבל הלוואה, הרי שהיום אפשר 
לשקוע בחובות בקלי-קלות, כמעט בהיסח הדעת. 
מכל עבר קורצות לנו פרסומות, הקוראות לנו 
להכנס לחובות כדי לקנות מכונית חדשה, לטוס 
לחוץ-לארץ, ואפילו כדי לׂשכור את שירותיה של 
שמרטפית. קניית דירה או בית מלווה באופן טבעי 
בשיעבוד הנכס )וחיי הקונים( למשך עׂשרות שנים. 
אפילו הממשלה מניחה כמובן מאליו שהגיוני להציע 
לסטודנטים לשקוע בחובות למשך עׂשור שלם, כדי 
לשלם את ׂשכר הלימוד המופקע אותו היא מעוניינת 
לגבות. במצב בו אנו חיים, חוברים "כוחות השוק" 
והמדינה על מנת להפוך את ציבור האזרחים מבני-
חורין לבעלי-חוב משועבדים. הגיע הזמן לחשוב 

על כל העניין מחדש.

כיצד ייראה המשק היׂשראלי בתנאים של שמיטה 

כהלכה?

ראשית, על המדינה לדאוג לפריסת רשת של 
מוסדות, אשר יציעו לציבור שירותים בנקאיים 
מלאים )הפקדות והעברות, המחאות, כרטיסי 
פלסטיק(, עבור דמי-שימוש חודשיים קבועים. 
המוסדות הללו יציעו גם הלוואות לפי דין תורה, 
בכפוף לעקרון השמיטה וללא ריבית. מוסדות אלה 
יסייעו למשועבדים שכבר שקעו בחובות )כ-70% 
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שמיטת חובות תשדר את 

המסר לפיו המדינה חפצה 

בשלומם וברווחתם של 

אזרחיה, לפיו היא מעדיפה 

ציבור של בני חורין על פני 

עבדים שקועים בחובות, לפיו 

היא מחויבת לחברה שיוויונית 

וצודקת יותר.

כיום לא רק ששוק הבנקאות 

נעדר תחרות של ממש, הוא 

מתנהל כקרטל לכל דבר...

בעקבות פתיחת הבנקים 

התורניים מחד, וכניסת 

בנקים זרים מאידך, יווצר 

מצב של תחרות אמיתית, 

ממנו נרויח אנחנו, הציבור.

מבתי-האב ביׂשראל, לפי החכמה המקובלת( להשיב 
לעצמם את חירותם. במקביל, הם גם יעניקו הלוואות 
למי שרוצה להקים עסק, וזקוק לשם כך לגיוס הון 
בסיסי. שוק ההלוואות התורניות יתנהל באופן שונה 
בתכלית משוק ההלוואות של ימינו. במצב דהיום, 
אין למלווה שום עניין במטרה לשמּה נזקק הלֹווה 
לכסף. מבחינת הפקיד בבנק, קח את הכסף וׂשרוף 
אותו. ככל שתׂשרוף מהר יותר, כן ייטב לבנק - אתה 
תשאר בלא כלום, ותבוא לקחת הלואה נוספת. בנק 
תורני, מאידך, לא ילווה לך אגורה, בטרם תסביר 
בדיוק לשם מה אתה זקוק לכסף, כיצד תחזיר אותו, 
ומתי. מי שיבקש הלוואה כדי לכסות משיכת יתר 
יידרש לארגן מחדש את כל ההתנהלות הכספית 
של משפחתו, כך שיׂשכיל לא לשקוע בחוב פעם 
שנייה. כל מוסד כזה יתנהל - על פי חוק! - באופן 
שקוף לחלוטין, כאשר כל דכפין יכול לעיין בספרי 
החשבונות ולראות מי לווה כמה כסף, ולאיזו מטרה. 
המוסדות כולם יהיו כפופים למבקר המדינה, או למערך 
בקרה ציבורי ייעודי. במקביל, יּפתח שוק הבנקאות 
היׂשראלי בפני בנקים זרים. על אלה לא יחולו חוק 
השמיטה ואיסור הריבית, שכן הם אינם בבעלות 
יׂשראלית. בין יׂשראל לאומות העולם - עסקים 
כרגיל. מי שרוצה לקחת הלואה בריבית, יקח. מי 
שרוצה לשקוע במשיכת-יתר, ישקע. הפנקס פתוח 

והיד רושמת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה. 
אם כן, נשאלת השאלה: אם נאפשר הלוואות 
בריבית וללא שמיטה בבנקים זרים, מה התועלת 
בכל המהלך? התשובה לכך כפולה. ראשית, כניסת 
בנקים זרים לשוק תפתח אותו לתחרות אמיתית. כיום 
לא רק ששוק הבנקאות נעדר תחרות של ממש, הוא 
מתנהל כקרטל לכל דבר. מספר מצומצם של בעלים 
מחליטים ביניהם מה יהיה גובה העמלות ועד כמה 
ניתן לרדות בציבור, ולנו לא נותר אלא להשלים 
ולשלם. בעקבות פתיחת הבנקים התורניים מחד, 
וכניסת בנקים זרים מאידך, יווצר מצב של תחרות 
אמיתית, ממנו נרויח אנחנו, הציבור. אם אין בכך די, 
הרי שהתועלת הגדולה באמת תצמח מן השמיטה 
הראשונה. שמיטת חובות כללית עׂשויה לאזן, אפילו 
להפוך, את המגמה המסוכנת לפיה ההון מתרכז 
והולך בקרב שכבה מצומצמת ביותר, מעמד הביניים 
נשחק, ופלחים גדלים והולכים של האוכלוסייה 
שוקעים בעוני. שמיטת חובות כללית - פקיעת כל 
המשכנתאות ואיפוס כל משיכות-היתר - תחזק מאד 
את מעמד הביניים הרעוע, ותעניק הזדמנות למעמד 
התחתון לפרוץ קדימה. יתר על כן, צעד כזה ימריץ 
באופן משמעותי את הפעילות במשק. בכל פעם בה 
מחליטים לגבות פחות מסים מן העשירים, מספרים 
לנו איך הכסף יטפטף כלפי מטה לעבר כלל המשק, 
וימריץ אותו לפעילות מוגברת ממנה נרויח כולנו. 
אם הדבר נכון לגבי העשירים - מדוע לא לגבי כלל 

הציבור? במקום טפטוף מוטל בספק, מדוע לא זרם 
איתן שאין עליו עוררין? כשכלל הציבור ישתחרר 
באחת מחובותיו, הוא יוכל להפנות יותר משאבים 
להשקעות, לעסקים, לצריכה ולבילויים. המשק כולו 

יתעורר וכולם ירויחו. 
חשוב מכל הוא הערך הסמלי. הרעה החולה הגדולה 
של ימינו היא התפרקות המדינה מאחריותה לאזרח, 
הבאה לידי ביטוי בהפרטת שירותים חיוניים, החל 
בחינוך ובריאות וכלה באבטחה וכליאה. שמיטת 
חובות תשדר את המסר ההפוך, לפיו המדינה חפצה 
בשלומם וברווחתם של אזרחיה; לפיו היא מעדיפה 
ציבור של בני-חורין על פני עבדים שקועים בחובות; 
לפיו היא מחויבת לחברה שוויונית וצודקת יותר. 

מכך ודאי שנצא כולנו נׂשכרים.

ומי ישלם עבור החגיגה?

בראש ובראשונה, הנושים, הלא הם הבנקים. לפני 
שנות דור )תשמ"ד/1983( גרמו תאוות הבצע 
והמוסר הירוד של מנהלי הבנקים לפשיטת רגל 
כוללת. במה שזכור כ"משבר מניות הבנקים" 
הפסידו רבבות אזרחים את חסכונותיהם. בסופו 
של דבר נאלצה המדינה לפדות את חובות הבנקים 
ולהציל אותם מקריסה מוחלטת. את החשבון 
שילם הציבור - פעמיים. פעם אחת, כשהפסיד 
את חסכונותיו. בפעם השניה, כאשר כספי המיסים 
ששילם שמשו לכיסוי הגרעונות. אמנם, בינתיים 
נמכרו הבנקים לאנשים פרטיים, והמדינה קיבלה 
עבורם כסף. האם ניתן לדרוש מהבעלים הנוכחיים 
לשלם על חטאי העבר? לדעתי כן. ראשית, משום 
שהבנקים מעולם לא נתנו דין וחשבון על ההונאה 
שנקטו בזמן משבר המניות. מי שקנה אותם מן 
המדינה קיבל לידיו את קהל הלקוחות השבוי, אבל 
גם את המחוייבות המוסרית. שנית, ההתנהלות 
הקרטליסטית הנהוגה כיום על ידי הבנקים פסולה 
הן מוסרית והן חוקית. הגיע הזמן לתת את הדין 

ולשלם את החשבון. 
במקום השני תיׂשא בעלות המדינה עצמה. למדינת 
יׂשראל יש יתרות כסף מזומן המגיעות לעׂשרות 
מיליארדי שקלים. כיום אלו משמשות לייצוב 
השקל )מהמטבעות החזקים בעולם כרגע( ולריצוי 
חברות דירוג האשראי. אלו אינן מטרות קדושות. 
יש בהחלט מקום לטענה שאת ההון העצום שנצבר 
- שמקורו בכספי המסים של כולנו - צריך להשקיע 
בחזרה בציבור. חלק גדול מהכסף שתשקיע המדינה 
יזרום חזרה לאוצר בזכות גביית המסים המוגברת, 
שתגיע בעקבות הפעילות הכלכלית הנמרצת. את 
הרווחים ארוכי הטווח תקצור המדינה מעצם קיומו 
של ציבור אזרחים איתן יותר, חופשי יותר, מאושר 

יותר. ובבניין ציון ננוחם...

ד"ר אֹורי אמיתי מהחוג 
להסטוריה כללית 

באוניברסיטת חיפה. 
חובש כיפה שקופה. 
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