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הנקודה הכי חשובה בספר 

היא הניסיון האמיתי להפוך 

את היהדות למה שיכוון את 

תפישות עולמינו החברתיות 

והכלכליות, ולא רק מערכת 

תפישות ה"הדוחקות את 

ההלכה לפינת בית הכנסת 

ומגבילות אותה לתחומי חיי 

המשפחה והקהילה בלבד"

מאמר זה נכתב לפני מספר חודשים לבקשתו 
של יואב רובין ז"ל ונערך על–ידו.

בתחילת חודש אייר הגעתי לבקרו בבית 
החולים. מכל הדברים שבהם היה יכול לדון 
עמי בפגישתנו האחרונה, הוא בחר לציין כי 
המאמר שלי יראה אור לא בגיליון שיצא 
עוד מעט אלא בבא אחריו. גם לקראת ימיו 
האחרונים הוא המשיך ללא הפסקה לעסוק 
במה שהיה כל כך חיוני בעיניו, לימוד עיון ודיון, 
על מנת להביא לתיקון חברתי. אבל בתוך 
כל המילים הגדולות הוא הקדיש תשומת לב 
לפרט, לחבר שלו שתוהה מתי יצא המאמר 
שכתב (כאילו שזה עניין אותי באותם רגעים). 
מותו הותיר בי חלל גדול. אבד לנו חבר שותף 

ומורה. יהי זכרו ברוך. 

אני רוצה להקדיש את המאמר לעילוי 
נשמתו.

אני שייך לזן נכחד. "דתי" ציוני סוציאליסט. 
פעם היו הרבה כאלה. עם הכחדת האמונה 
בסוציאליזם והכחדת הישגיו האדירים נכחדו 
גם הדתיים שבין המאמינים. אחד מהנושאים 
הקריטיים לי ולחברי לדרך, הוא הקשר שבין 

הכלכלה ליהדות. 
מימין ומשמאל מבקרים אותנו. "היהודים 
הם ממציאי הקפיטליזם ונושאי דיגלו מאז 
ומעולם" היא טענה שמשותפת לסוציאליסטים 
ולקפיטליסטים. מובן שיהודים קשורים 
לקפיטליזם, כמו גם לפילוסופיה, לפוליטיקה, 
ולשאר תחומי החיים, אך בכללם של אלה 
יהודים היו מעורבים לעומק גם במרקסיזם 
ובסוציאליזם. חשוב להבחין כי היהדות 
מחולקת לשני חלקים � ל"יהדות", ול"יהודים". 

היהדות היא דבר קשה להגדרה והיהודים 
מתווכחים על ההגדרה הזו מאז ומעולם. 
אפילו משה רבנו היה חייב להבהיר מהי יהדות 
ומה לא. מיד לאחר שניתנה תורה וכביכול 
הכל היה ברור, היו מי שניסו למתוח את 
הגבולות ולבדוק למה הכוונה ב"לא תעשה 
לך פסל", תגובת משה הבהירה להם ולכולם, 
שזו איננה יהדות. מצד שני היהדות היא דבר 
שמחייב הגדרה, כי היא שמעצבת את חיי 
רבים מאיתנו לטוב ולמוטב, והיא לטעמי, 
תפיסת העולם ואורח החיים הכי מתאימים 
כדי לצלוח בשלום את העולם הזה. היהודים 
לעומת זו, סובלים כבר שנים מחוסר יכולת 
לממש את היהדות. (מה שנכון, להבדיל, 
גם לגבי סוציאליזם וסוציאליסטים, כמו 
שהראה מאמרו של אדם רז בגיליון 38, גם 
שם יש מקדמי מדיניות שאיננה עולה בקנה 
אחד עם האידיאולוגיה). מורי ורבי ישראל 
פרידמן בן–שלום אומר שמה שמדהים ביהדות 
הוא, שהיא עדיין לא התממשה. כמעט כל 
התנ"ך הוא מסכת של האשמות של נביאי 
ישראל כנגד היהודים והשלטון היהודי על 
אי מימוש "עיר הצדק קריה נאמנה", שהיא 
אחת המטרות המובהקות של היהדות: יצירת 
חברת מופת מבחינת התנהלותה המוסרית. 
זו אינה מתממשת אין זכות  ואם מטרה 

לישראל לריבונות בארץ ישראל.
מהצד השני, דתיים שאני מעז להגיד להם 
את דעתי אומרים: "מה אתה שמאלני?" 
נכון, הרבה  ו"הסוציאליזם הוא כפירה!". 
מהסוציאליסטים היו כופרים, אך גם 
הקפיטליזם הוא אמונה שקרית, בלשון עדינה, 
ובלשון בוטה � עבודת אלילים, שיתוף 
(עבודת אלוהים ביחד עם אלילים שונים) 
ופשע מעוגן בחוק. הדתיים הקפיטליסטים 

"על הכלכלה ועל המחיה" 
אסופת מאמרים בנושא יהדות, חברה וכלכלה בעריכת 

איתמר בר נר ואהרון אריאל לביא (בית ראובן מס, תשס"ט)

ביקורת ספר
>>> דביר אלכסנדר



29  

התורה מעודדת את היוזמה 

החופשית של ההון, אך 

במקביל היא מצמצמת 

את הפערים בחברה על ידי 

איסור לנצל את החלש לשם 

התעשרות קלה של בעל 

ההון.

במקרה זה, לביא חף מכל 

רומנטיקה, ומתנגד לגישה כי 

רק חינוך או שינוי גישה יעזרו 

ללא שינוי המבנה החברתי 

כלכלי. הוא מדבר על שינוי 

בשטח, אך בצורה שמגבשת 

את מטרותיה לפי סטנדרטים 

יהודיים אמוניים ולא מטרות 

חומריות בלבד.

האמיתיים מתחלקים לכאלה שמתנהלים על 
פי הקודים החברתיים שהאליטה מכתיבה, 
ולכאלה שטועים ומטעים, אשר טוענים כי 
הקפיטליזם הוא המבנה החברתי כלכלי הכי 

מתאים לעקרונות היהדות. 

על הספר

איתמר ברנר ואהרון אריאל לביא ערכו והוציאו 
אסופת מאמרים ששמה "על הכלכלה ועל 
המחיה � יהדות, חברה וכלכלה". הספר עוסק 
בכמה תחומים שקשורים לחברה וכלכלה, 
יחסים בין בני אדם, סוגיות רוחניות הקשורות 
לעולמו הפנימי של האדם ביחס לתחומי 
החברה והכלכלה, במהות הקניין, בתיאוריה 
הכלכלית, בעולם העסקים, במיקרו ובמאקרו 
כלכלה, במדיניות רווחה ומיסוי ואקולוגיה. כל 
זאת בהתבסס על המקורות היהודיים, מקרא, 
משנה, גמרא, פוסקים, הגות ימי ביניים, קבלה 
וחסידות, והגות העת החדשה. המאמרים 
מרתקים! חלקם מאתגרים את מי שלא אמון 
על השיח התלמודי הלכתי, וחלקם מאתגרים 
את מי שלא אמון על רזי הכלכלה, במיוחד 
המיקרו כלכלה, אך המאמץ משתלם. הנקודה 
הכי חשובה בספר היא הניסיון האמיתי להפוך 
את היהדות למה שיכוון את תפישות עולמנו 
החברתיות והכלכליות, ולא רק מערכת תפישות 
ה"הדוחקות את ההלכה לפינת בית הכנסת 
ומגבילות אותה לתחומי חיי המשפחה והקהילה 
בלבד", כפי שכותב הרב יואל בן נון. העיסוק 
המאתגר בניסיון להפוך מצוות כאיסור ריבית, 
שמיטת חובות ועוד, לדבר רלוונטי אשר צריך 
לעצב את חיינו החומריים ולא רק הרוחניים, 
הוא מאבק איתנים ברוב אדיש ועקשן שמאמין 
שאי אפשר לשנות, וגם אם היה מאמין שאפשר, 

לא היה יודע את מה. 
בספר אוסף מרתק של כותבים מכל מיני 
קצוות פוליטיים. כשאחזתי בספר והתחלתי 
לעיין בו, סיקרן אותי מאוד לראות כיצד 
ריאקציונרים ימניים על גבול הפאשיזם 
יסכימו עם אנרכיסטים שמאלנים יפי נפש 
ומחבקי עצים, ואכן הם אינם מסכימים, 
מה שהם הסכימו לו הוא להיות יחד באותה 
אכסניה. אחת מהמחלוקות המעניינות שבין 
הכותבים מתבטאת במאמרים על התיאוריה 
הכלכלית לאור סוגיות תלמודיות, (במיוחד 
המאמרים של פרופ' ישראל אומן והרב ידידיה 
סינקלייר), ובמאמרים על משא ומתן באמונה 
(בעיקר הרב גינזבורג) בהם ישנה הצמדות 
מצערת להנחות היסוד הקפיטליסטיות, 

העומדים אל מול המאמרים בשער "פרט 
וכלל � מקרו כלכלה ומדיניות רווחה בראי 
היהדות", בהם אנו מוצאים מחשבה מקורית 
וניסיון אמיתי לתרגם את העקרונות הנעלים 
שבבסיס חלוקת אמצעי היצור על פי היהדות 

ולא על פי היהודים.

בהתייחסות למאמרים עצמם עלי לסייג ולומר 
עד כמה קשה ואף שנואה עלי מלאכת הביקורת, 
בייחוד כאשר כל הכותבים מכוונים ליצירת 
חברה טובה וצודקת יותר לשיטתם. אך בנושאים 
מהותיים וקריטיים אלו אין לי אלא לדייק 
בדברים ולהציגם כפי שקיבלתי מרבותי וכפי 
שתופס אותם אני. ועוד, מחובתי לציין כי כל 
המאמרים מעניינים ואין זה ראוי להתייחס רק 
לחלקם ובקצרה מכיוון שלכל אחד מהם יש 
עומק מחשבתי רוחני ואידיאולוגי שיש לשבחו 
או לשפוך עליו קיתונות של רותחין בצורה 
רצינית ומעמיקה. אך כמובן שקצרה היריעה 

ואין ביכולתי לעשות כן.

המאמרים 

מאמרו של הרב יעקב אריאל, שלא נחשד 
בשמאלניות כל שהיא, מצייר בצורה מרתקת 
את קווי היסוד של המדיניות הכלכלית של 
התורה ומתיאורו יוצא כי המדיניות החברתית 
כלכלית של המדינה היהודית צריכה להיות 
סוציאל–דמוקרטית (אני לא בטוח שהוא יסכים 
להגדרה). ולא נותר לי אלא לצטט: "התורה 
מעודדת את היוזמה החופשית של ההון, אך 
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הדגש העיקרי הוא אחריות 

הקהילה ובתרגום לימינו: 

אחריות המדינה לרווחת 

אזרחיה לצד אי ביטול 

האחריות האישית של כל 

אחד ואחד מהאזרחים על 

סביבתו האנושית. צדק, 

וצדקה. אל תאמר אינני נותן 

צדקה כי אני חושב מדינת 

רווחה, אלא אחוז בזה וגם 

בזה.

במקביל היא מצמצמת את הפערים בחברה 
על ידי איסור לנצל את החלש לשם התעשרות 
קלה של בעל ההון. כמו כן יוצרת התורה תחנות 
יציאה שונות בהן מתאפשר לחלשים להכנס 
מחדש למעגל התחרות היצרנית. היא מחייבת 
את העשיר להפריש אחוז ניכר מיבולו למען 
שיקום הנזקקים..." אם לא הייתי יודע, הייתי 
חושב שהרצל חזר בתשובה, וקיינס התגייר. הרב 
אריאל אפילו נמצא ב"צד הנכון" של הסוציאל–
דמוקרטיה, הוא טוען כי מטרת איסור הריבית 
היא לרסן את ההון, אך "הוא לא נועד לבלום 

חלילה את התפתחות המשק".
הרב דוב ברקוביץ במאמרו "המביאים אל הגורן", 
שולה בצורה נהדרת את תפיסות היסוד של 
היהדות על הקניין ומראה שעל פי מסכת פאה 
הקניין הוא דבר מוגבל מאוד. הוא מתאר את 
היווצרות יחסי הקניין כלקיחה מתוך הבריאה 
ששייכת לכל והפיכת חומר הגלם לתוצר, כאשר 
הדגש החשוב הוא הזמניות וחוסר המוחלטות של 
הקניין. הוא משווה את הגישה היהודית לגישתו 
של ג'ון לוק וטוען כי הגישה היהודית לקניין 
היא אקולוגית הרבה יותר. לצערי מסקנותיו 
נוגעות רק למישור האקולוגי, ואין בפיו בשורה 
לגבי מימוש צורת הקניין המוסרי הנ"ל בחברה 
המודרנית, הישראלית או העולמית במישור 

הצדק החלוקתי. 
אריאל לביא, מעורכי הספר, כתב מאמר מרתק 
שנקרא "פנים בפנים". במאמר הוא מנתח בצורה 
מבריקה את התיאוריה הכלכלית הקלאסית, וגם 
את המרקסיזם, ומבקר אותם על המוקד החומרי 
שבהם. לשיטתו, לפי מקורות קבליים וחסידיים, 
העיקר הוא מערכות היחסים שבין האנשים ועל 
כן הניכור ביניהם הוא הבעיה החמורה יותר. 
חשוב לציין שטענה זו נשמעת הרבה, אך במקרה 
זה, לביא חף מכל רומנטיקה, ומתנגד לגישה כי 
רק חינוך או שינוי גישה יעזרו ללא שינוי המבנה 

החברתי כלכלי. הוא מדבר על שינוי בשטח, אך 
בצורה שמגבשת את מטרותיה לפי סטנדרטים 
יהודיים אמוניים ולא מטרות חומריות בלבד. 
הוא סומך את טענותיו על ניתוחים של מקורות 
ההגות הכלכלית והפוליטית וגם של הקבלה 
וחסידות. זהו אחד מן המאמרים המרתקים 

שקראתי בנושא.
ברצוני לציין לשבח את מאמרו של יואב ז"ל, 
"שמיטה יובל ומס ירושה", אשר לדעתי עושה 
את המעשה הנדרש ביותר לתחום היהדות 
והחברה. הוא מוצא את הכלי המודרני לביצוע 
מדיניות שנובעת מהמוסר העקרוני של היהדות 
בענייני חברה כלכלה. יואב אומר כי הרעיונות 
העומדים בבסיס מצוות היובל והשמיטה הנם 
חלוקה כל פעם מחדש של אמצעי היצור ומניעת 
העברה מתמדת של אמצעי היצור מדור לדור 
בקרב העשירים, שכנגדה הורשה מתמשכת 
של העוני על ידי העניים. בהמשך המאמר 
הוא ניגש למלאכת התרגום והאקטואליזציה 
באומרו כי הדרך המודרנית לקיום עקרונות 
אלו היא מס הירושה. אמצעי היצור העיקרי 
בחיינו המודרניים הוא ההון, ולכן יש לקיים 
את מנגנוני החלוקה מחדש על ידי מיסוי 
הירושות שמאפשרות לבעלי ההון לרכז את 

אמצעי היצור בידיהם. 
הרב יצחק גינזבורג כתב מאמר ששמו "התאגיד 
הדינאמי". המאמר הוא למעשה יעוץ ארגוני 
על פי ה"קבלה" או ה"יהדות". ניסיון מעניין 
אלא שלעניות דעתי הכיוון שלו הוא מאוד 
בעיתי. המאמר מתאר את התאגיד האידיאלי 
כאשר על פי שיטתו של הרב "על הפירמה 
העסקית לשאוף להתקיים כ'מחנה אלוהים'" 
(המרכאות במקור). אמירה יפה, שאני הייתי 
חותם עליה לולא הייתי קורא את ההמשך. 
בהמשך הרב מתאר את מערכת היחסים בתוך 
התאגיד האידיאלי כמערכת יחסים משפחתית. 
המעסיק צריך לראות את עצמו כראש משפחה 
חזק ואילו על העובדים לראות את עצמם "הן 
כ'עבד' והן כ'בן'" ועל ידי התחושה החמימה 
והאוהבת שהמשפחה המורחבת נותנת לעובד 
תהיה לו יותר מוטיבציה לעבוד בצורה 
יעילה, ליזום ולהיות יצירתי. הכיוון הכללי 
הוא 'הניהול המאפשר', שנותן מרחב ליוזמה 
של העובדים. הקושי העיקרי שבמאמר הוא 
שאין שום התייחסות לאופן חלוקת ההכנסות 
בפירמה, כלומר, כנראה שהרב מקבל את 
השיטה הקפיטליסטית ואיננו מעריך שעל 

פי היהדות צריך להיות צדק חלוקתי. 
בענין האקולוגיה, ישנו מאמר של ידידיה 
(ג'וליאן) סינקלייר, ממייסדי היוזמה היהודית 

למנויי 'חברה' � ניתן להשיג 

את הספר בהנחה ישירות דרך 

העורך, 60 ש"ח במקום 88 ש"ח 

(50 לסטודנטים\ות ותלמידי\ות 

ישיבות, מכינות ומדרשות).

משלוח.  דמי  כולל  לא 

לפרטים: אהרן אריאל לביא,

 ,arilavi@gmail.com
077�7570282
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לשינוי האקלים. במאמר ששמו "הכסף לא 
יענה את הכל" הוא מנתח את תפישת הנזיקין 
של ההלכה בקשר לדברים שלא ניתן להעריך 
בכסף את גודל הנזק שלהם, ומחיל את התפישה 
הזו על הנזקים האקולוגיים. המאמר מעניין, אך 
נחמץ ליבי כאשר ראיתי כי הוא מצדד בסחר 
בפחמן. הוא טוען שבניגוד לאחיו הבכור מס 
הפחמן, הסחר בפחמן ימנע מראש את הנזק 

ולא יהיה פיצוי לאחר שהנזק נעשה. 
לעניות דעתי, הרעיון של סחר במכסות הפחמן 
הוא אסון לקידמה, למודרניזציה ולעולם 
השלישי. ראשית, זהו רעיון ניאו–ליברלי 
שמקבל את הנחות היסוד "הכל סחיר", ו"השוק 
עושה הכל יותר טוב". אם קבענו מכסות למה 
לסחור בהם? למה שלא ישתמשו במס כדי 
לעזור לפירמות ומדינות לבנות ייצור יותר 
נקי? בנוסף, הוא יגרום למדינות עניות למכור 
את המכסות שלהם למדינות חזקות ובכך 
יעצור את התיעוש וההתקדמות המודרנית 
של מדינות העולם השלישי, וישאיר אותן 
מפגרות, חקלאיות, ואסון לזכויות האדם שחי 
בהן. לבסוף, אני מהגורסים שהדגשת השפעת 
האדם על התחממות כדור הארץ הינה מניפולציה 
של אינטרס אנטי פיתוחי, בעוד למעשה ישנה 
מחלוקת חוקרים רצינית אם ההתחממות היא 
מעשה ידי אדם או חלק ממחזוריות טבעית. 
לתפיסתי, המודרניזציה והדמוקרטיזציה של 
כל אומות העולם הן חלק מהאינטרס היהודי, 
שהוא התיקון המוסרי והחברתי של האנושות, 

ופגיעה בהם איננה הכוון הנכון.

לסיכום

לקוראי 'חברה' הייתי ממליץ בעיקר על השער 
הרביעי: "פרט וכלל, מאקרו כלכלה בראי 
היהדות". בשער זה ישנם ארבעה מאמרים 
מצוינים, שעוסקים במדיניות מיסוי ומדיניות 
סיוע ורווחה על פי היהדות. יש שם רעיונות 
טובים מאוד שמדגישים את המדיניות הנכונה 
במיסוי וברווחה. הדגש העיקרי הוא אחריות 
הקהילה ובתרגום לימינו: אחריות המדינה 
לרווחת אזרחיה לצד אי ביטול האחריות 
האישית של כל אחד ואחד מהאזרחים על 
סביבתו האנושית. צדק, וצדקה. אל תאמר 
אינני נותן צדקה כי אני חושב מדינת רווחה, 

אלא אחוז בזה וגם בזה. 
הספר מומלץ בחום למעיינים בתחומי היהדות, 
אותם עלי להזהיר כי לאחר שיקראו לא יוכלו 
לומר "לא ידענו שכך היא ההלכה". עוד הספר 
מומלץ למעיינים בתחום הכלכלה, ובמיוחד 
לסוציאליסטים שבינינו, שכאשר הם שומעים 
'יהדות' הם רואים לנגד עיניהם את הברון 
רוטשילד, במקום את גישות העומק שבחוקים 
החברתיים שבתורת ישראל. אולי יותר משהספר 
מומלץ לקוראי 'חברה' הוא מומלץ לקוראי 
'תכלת' של מכון שלם, שרואים בקפיטליזם את 

מימוש ערכי היהדות בחברה המודרנית.
הספר הזה ממלא אותי תקווה שמדינה, יהודית, 
ודמוקרטית בהחלט יהיו אפשריות כאן יום אחד, 
וכי הפלוטוקרטיה הפסוודו–יהודית שבה אנו 

חיים תתקדם לקראת גאולה אמיתית! 

כמה מפרטי תקציב 2010�2009 חמקו כמעט לגמרי מתשומת לבו של הציבור. אחד 
מהם הוא השינוי במס הבריאות שעליו דווח באמצעי התקשורת. על פי מה שתוכנן מי 

שמשתכר עד 2,775 שקל לחודש, ומשלם היום 3.1% משכרו לביטוח הבריאות, היה אמור לשלם מעתה 
והלאה 90 שקל לחודש. זו הכבדה ניכרת על תקציב משקי בית כאלה � בעיקר קשישים ובעלי מוגבלויות 
שונות. היא קשה יותר מתוספת ההוצאה הנובעת מהטלת מע"מ על ירקות ופירות, שעלותה במשקי בית 
עניים מוערכת בכ�40 עד 50 שקל לחודש. שכן תשלום מס הבריאות הוא הוצאה לגמרי קשיחה שאי 
אפשר לחמוק ממנה, ואת תוספת ההוצאה על ירקות ופירות ניתן לצמצם בעזרת אלתורים שונים. למרות 
זאת הטלת המע"מ על ירקות ופירות מילאה כותרות ענק עד שבוטלה, ואת מס הבריאות בקושי הזכירו. 
גם לאחר שמס הבריאות הוצא מחוק ההסדרים (7.7.09) על פי דרישת יו"ר וועדת הכספים, משה גפני, 

העניין דווח בעיתונות באותיות קטנות ובעמודים הפנימיים.
ייתכן שהשתיקה בנושא מס הבריאות נובעת מהסתרתו במסמכי האוצר. אני, לפחות, בזבזתי שעתיים בניסיון כושל 
למצוא אותו. גם אם מישהו מצליח לאתרו, לא בקלות ינתח את השלכותיו. לשם כך זקוקים לנתונים מפורטים על 
התפלגות השכר שמתחת ל–2,775 שקל, ולידע איך לחשב מתוכם את מספר האנשים שבהם התוספת הזו תפגע.
הסיפור הזה ממחיש עד כמה הפרטים הם חשובים, אך איש אינו עוסק בהם. לעתים מתקבל הרושם 
שכל פרשת מע"מ הירקות והפירות היא סוג של עז שהוכנסה לתקציב כדי למשוך אליה את תשומת 
הלב, כך שהחלטות חשובות אחרות יחמקו ללא כל התייחסות. ולא שהטלת המע"מ שנגנזה היא צודקת 
או נכונה מבחינה מקצועית, אך מעשים ומחדלים רבים בתקציב 2010�2009 ומסביבו אינם פחות 

בעייתיים ממנה.
(תמר בן יוסף, כלכלנית)
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