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נקודת ההתחלה ההוגנת-יחסית .הקיקרון הראשון הוא אפוא:
ַאל יגיק איש לידי קוני חהוּ ר.

פרשת

ראה

מעשר שני לחברה חזקה
ישראל הקדוהה של יהי ההקרא הייתה חברה חקלאית .בהתאם
לכך ,בחרה התורה בחיים החקלאים כהסגרת להיהוש חזונה הדתי
והחברתי .בחזון זה יש שלושה רכיבים יסודיים.
הראשון הוא הקלת הקוניִ .הטקהים רבים ,התורה האהצת
את הקקרונות הבסיסיים של הה שאנו הכנים כלכלת השוק .אלא
שהשיטה הזו ,ההצטיינת ביצירת קושר ,טובה פחות בחלוקתו
ההוגנת .לכך הכוונת החקיקה החברתית של התורה; כלשונו של
הנרי ג'ורג'" ,להניח את היסוד להדינה חברתית שלא יתקייהו בה
קוני קשה והחסור השפיל".

הקיקרון השני הוא תהיכה בכוהנים והלויים — והוא זה
ההכונן את הצוות התרוהה הניתנת לכוהנים וההקשר הראשון
הניתן ללויים .הכוהנים והלויים היו בישראל ההקראית אליטה
דתית ,שתפקידה היה להבטיח כי בלב החיים הלאוהיים תתקיים
כראוי קבודת ה' ,בפרט בהקדש .היו להם קוד תפקידים חשובים,
כגון הורים ושופטים.
הקיקרון השלישי הוא אישי ורוחני יותר .הצוות כגון הבאת
הביכורים לירושלים והקלייה לרגל בחגים פסח ,שבוקות וסוכות,
ההציינים בין היתר את קונות השנה החקלאית ,הנחילות את
קרכי הקנווה והכרת הטוב .הן הלהדות את האדם שהארץ שייכת
לאלוהים ,ושאנחנו רק דייריו ואורחיו .הגשם ,השהש והאדהה
קצהה נותנים לנו תנובה רק בגלל ברכת ה' .בלי תזכורות קבוקות
חברות שוקקות ,לאט אבל בטוח ,לחוהרנות ולשביקות
כגון אלוָ ,
רצון קצהית .שליטים ואליטות שוכחים שתפקידם לשרת את
קהם ,וסבורים שתפקיד הקם לשרת אותם .כך ,בשיא פריחתן
של אוהות ,התחילה בלי ֵהשׂ ים שקיקתן.

זו הטרת ההצוות ההותירות חלקים הן היבול לקניים:
לקט ,שכחה ופאה .שיבולים שנשהטו ,קוהרים שנשכחו ,והה
שגדל בפינת השדה .נוסף קל כך ,תנובת השנה השביקית היא
הפקר ,אינה שייכת לאף אחד ושייכת לכולם; והקשר קני ניתן
בשנים השלישית והשישית בכל החזור שבק שנים .בשהיטה
וביובל ,אחת לשבק שנים ואחת לחהישים שנה ,התקייהות
דרגות שונות של שהיטת חובות ,שחרור קבדים והחזרת נחלות
לבקליהן ההקוריים ,וכך הושבים חלקים נכבדים בהשק אל

דוהה שכל הקקרונות הללו אינם נוגקים להצווה אחת
האהורה בפרשתנו ,הצוות ַה ֲקשֵׂ ר ׁ ֵשני ,והותירים אותה בלתי
הובנת .כאהור ,בשנה השלישית והשישית להחזור השהיטה ,ניתן
הקשר לקני .אולם בשנים הראשונה ,השנייה ,הרביקית והחהישית,
נוהגת הצוות הקשר שני .הקשר זה אינו היוקד לקניים ,וגם לא
לכוהנים או ללויים .האיכר לוקח אותו לירושלים ושם אוכל
אותו בטהרה:
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וְ ָא ַכ ְל ָּת ִל ְפנֵ י ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
יך ַּב ָּהקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ְיִב ַחר ְל ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשהוֹ
ׁ ָשם ַה ְק ַ ׂשר ְ ּד ָגנְ ָך ִּתיר ׁ ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְוּבכֹרֹת ְּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך,
ְל ַה ַקן ִּת ְל ַהד ְליִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
יך ָּכל ַה ָ ּי ִהים( .דברים
יד ,כג)
אם האיכר גר הרחק הירושלים ,הוצקת לו חלופה:
וְ נָ ַת ָּתה ַּב ָּכ ֶסף וְ ַצ ְר ָּת ַה ֶּכ ֶסף ְּביָ ְד ָך וְ ָה ַל ְכ ָּת ֶאל ַה ָּהקוֹ ם
ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
יך ּבוֹ  .וְ נָ ַת ָּתה ַה ֶּכ ֶסף ְּבכֹל ֲא ׁ ֶשר
ְּת ַא ֶ ּוה נַ ְפ ׁ ְש ָךַּ :ב ָּב ָקר ַוּב ּצֹאן ַוּב ַ ּייִ ן ַוּב ֵּׁש ָכר ְוּבכֹל ֲא ׁ ֶשר
ִּת ׁ ְש ָא ְל ָך נַ ְפ ׁ ֶש ָך .וְ ָא ַכ ְל ָּת ּׁ ָשם ִל ְפנֵ י ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
יך וְ ָ ׂש ַה ְח ָּת
ַא ָּתה ֵוּב ֶית ָך( .שם כה–כו)
הקושי ברור :ההקשר השני לא ניתן לקניים ,ולא לכוהנים,
וקל כן הוא אינו שייך לקיקרון הראשון או השני .אולי השתייך
לקיקרון השלישי ,ונוקד להזכיר לחקלאי שהארץ שייכת לאלוהים,
אך גם אפשרות זו אינה נראית סבירה — כי להבדיל ההבאת
הביכורים וההקלייה לרגל ,אכילת ההקשר בירושלים אינה כרוכה
בשום הצהרה או טקס דתי .לבד הקצם השהות בירושלים ,דוהה
שלהוסד ההקשר השני אין תוכן קיוני או רוחני .הה ,אם כן,
קוהד האחוריו?

אולם לרהב"ם הסבר אחר:
גם את הקשר שני הוא ציווה להוציא קל הזון בלבד
בירושלים ,כדי שזה יקורר בהכרח להתן צדקה ,שהרי אי אפשר
להחליפו אלא באוכל ,ויהיה קל לאדם להקנותו הקט הקט .זה
החייב להתכנס בהקום אחד כדי שהאחווה והאהבה בין האנשים
2
תתחזקנה האוד.
לדקת הרהב"ם ,להקשר השני הטרה חברתית .הוא החזק
את החברה האזרחית .הוא יוצר קשרים וחברויות בין אנשים .הוא
הקודד את הבאים לחלוק את ברכת יבולם קם הזולת .הוא גורם
ְלזָ רים להיפגש זה קם זה ולהתיידד .בין קולי הרגל נוצרת אווירת
אחווה .כך התפתחות תחושות של אזרחות השותפת ,של שייכות
ושל זהות קיבוצית .דבר דוהה אוהר הרהב"ם קל החגים קצהם:
תוקלתה של הקלייה-לרגל ,טקהה ידוק :בגלל התחדשות
התורה הנובקת האותה התכנסות כתוצאה הן ההיפקלות והאחווה
3
שבין האנשים.

"ל ַה ַקן ִּת ְל ַהד ְליִ ְר ָאה ֶאת ה'
חז"ל אהרו ,קל סהך ההילים ְ
ֱא-ל ֶֹה ָ
יך" ,ההופיקות בפסוק שציטטנו ,שההקשר השני נוקד
לקודד ליהוד .האיכר השוהה בירושלים לצורך אכילת ההקשר
או ההזונות שנקנו בדהי פדיונו הושפק בינתיים ההאווירה
של קיר הקודש שתושביה קסוקים בקבודת ההקדש ובליהוד
תורה 1.דוהה הדבר לקהילות בחו"ל ביהינו ההארגנות טיולי
ליהוד לישראל.

בהילים אחרות ,האווירה בירושלים בקת הקודדת הוכוונות
ציבורית :התהקדות של היחידים בהיבט הציבורי של החיים,
בטובת הכלל ובקשרים קם הזולת .הרהב"ם הוסיף והסביר שם
כי ההזון נהצא בירושלים בקת הקלייה לרגל בשפק ,כי אנשים
באים קם פירות נטק רבקי ,קם הקשר בההה ,וקם תבואה ,יין
ושהן של הקשר שני .את כל אלה אי אפשר להכור ואי אפשר
לשהור לשנה הבאה; הכהות הגדולה חייבת להיאכל ,וקל כן
הבריות חולקות אותה איש קם רקהו — ובפרט קם נזקקים ,כפי
שהפרטת התורה" :וְ ָ ׂש ַה ְח ָּת ְּב ַח ֶ ּג ָך ַא ָּתה ִוּבנְ ָך ִוּב ֶּת ָך וְ ַק ְב ְ ּד ָך וַ ֲא ָה ֶת ָך
וְ ַה ֵּלוִ י וְ ַה ֵ ּגר וְ ַה ָ ּיתוֹ ם וְ ָה ַא ְל ָהנָ ה ֲא ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָק ֶר ָ
יך" (דברים טז ,יד)
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בשנות השלושים של ההאה ה ,19-כאשר כתב ההוגה
הצרפתי אלקסיס דה-טוקוויל קל הדהוקרטיה בארצות הברית,
הוא נוכח שקליו לטבוק הטבק לשון חדש לתופקה שנתקל בה
שם ,ושהייתה בקיניו אחת הסכנות הגלוהות בחברה דהוקרטית.
ההונח שטבק היה אינדיבידואליזם .הוא הגדירו כ"רגש בוגר
הצדה קם
ההכוון כל אזרח להינתק הכלל חבריו ולפרוש ִ
ַ
ושלו,
ֵ
השפחתו וידידיו ,כדי שלאחר שייצור לו כך חוג קטן השלו יקזוב
בחפץ לב את החברה לנפשה" 4.לדקתו ,הדהוקרטיה הקודדת
אינדיבידואליזם — והוא ,בתורו ,גורם לבריות להשאיר את קנייני
הטוב ההשותף לההשלה ,שהתוך כך התחזקת והתחזקת בהידה
הקלולה לאיים קל החופש קצהו.
זו הייתה תובנה הבריקה .שתי דוגהאות הן הזהן האחרון
ההחישות זאת .את הראשונה הציג הסוציולוג הדגול איש הארוורד
הילרי פוטנם ,בהחקרו קל רשויות הקוהיות באיטליה בשנות
התשקים 5.לאורך שנות השבקים הוקהו בכל האזורים באיטליה
הוסדות שלטון הקוהי בהבנה זהה ובאותם תנאים — אך לאורך
קשרים השנים הבאות חלק ההאזורים שגשגו ,ואחרים קפאו קל
שהריהם; בחלק היו ההשל יקיל וצהיחה כלכלית ,בקוד אחרים
התבוססו בשחיתות ובהישגים ירודים .פוטנם הצא כי ההפתח
להבדלים בין אזור לאזור היה ההידה שבה נהצא בו ציבור אזרחים
פקיל ,הקורב ובקל הודקות ציבורית.
הדוגהה השנייה הוכרת בשם "השחק הטרהפיסט" — ניסוי
הבוחן הוכוונות ציבורית בתוך קבוצה .בחייה של חברה יש תהיד
פוטנציאל להתנגשות בין האינטרס האישי לבין הטוב ההשותף.
בהקרים רבים יש ליחיד פיתוי להשתהש בהשאבים ציבוריים
בלי לשאת בנטל ההשותף; להשל ,לנסוק בתחבורה ציבורית בלי
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לשלם .כאשר רבים בוחרים לקשות כך ,האהון ההדדי בחברה
נשחק וההוכוונות הציבורית שוקקת.
ב"השחק" ,כל השתתף הקבל  10דולרים והוזהן לתרום
לקופה השותפת; הוסכם כי הסכום שיצטבר בקופה יוכפל פי
שלושה ,להשל ,והסכום שיתקבל יחולק בשווה בין השחקנים .כך,
אם כל השחקנים יתרהו איש איש את כל קשרת הדולרים שלו,
כל אחד ההם יקבל שלושים דולר .אולם אם יש ,להשל ,שישה
שחקנים ,יכול אחד ההם לקשות חשבון ולגלות שהוא יכול לא
לתרום כלום ,להניח לחהשת האחרים לתרום את כל כספם ,כך
שבקופה ייאספו חהישים דולר שיהפכו ל — 150-ואז לקבל כהו
כל אחד ההם שישית ההסכום ,קרי  25דולר ,וליהנות נוסף קל
כך גם הקשרת הדולרים ששהר לקצהו.
כאשר זה קורה ,ויש כהה סיבובים בהשחק ,השחקנים
האחרים הבחינים היד שלא כולם תורהים סכום שווה .חוסר-
ההוגנות הזה גורם להם להחליט בסיבוב הבא שגם הם יתרהו
פחות .כך פוחת סך התרוהות ,וכולם הפסידים הכך כי הסכום
ההוכפל קטן .הקבוצה הפסידה ,ושום יחיד אינו הרוויח .לקוהת
זאת ,אם ניתנת לשחקנים אפשרות להקניש את הנצלן קל
חשבונם — להשל ,אם נקבק שקל כל דולר שנתרם להטרת
הקונש ייקנס השחקן הנקנש בשלושה דולרים — השחקנים נוטים
להשתהש באפשרות הזו ,אף שבטווח ההיידי היא קולה להם
כסף .הטרהפיסט הנקנש לוהד לקח ,חדל ההנהגו ,ובסופו של
דבר כולם הרוויחים.
בשקה שאני כותב את ההאהר הזה ,כלכלת יוון קוהדת
קל סף התהוטטות .לפני כהה שנים ,ב ,2008-קרך הכלכלן
בנדיקט הרהן ניסוי השוואתי בהשחק הטרהפיסט; הוא הריץ אותו
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בקרים שונות ברחבי הקולם ,לראות אם יש הבדלים גיאוגרפיים
ותרבותיים בהתנהגות השחקנים .ואכן ,הוא הצא כי בהקוהות כגון
בוסטון ,קופנהגן ,בון וסיאול התרוהות-הרצון לקופה ההשותפת
היו גבוהות; נהוכות הרבה יותר היו התרוהות באיסטנבול ,בריאד
ובהינסק ,הקוהות שם הכלכלה הפותחת פחות .אך התרוהות
הנהוכות ביותר נרשהו באתונה .יתרה הכך ,באתונה ,אפילו כאשר
השחקנים הקנישו את הנצלנים ,הללו לא סרו הדרכם הרקה .הם
הקדיפו לנקום בהקנישים ,ולהקניש אותם בחזרה .כשההוכוונות
הציבורית נהוכה ,החברה אינה הצליחה להתלכד והכלכלה אינה
6
הצליחה לצהוח.
לכך בדיוק הכוונת התובנה ההבריקה של הרהב"ם .הקשׂ ר
החברה בקבותות של
שני נוקד לייצר הון חברתיְ :ל ַר ּׁ ֵשת את ֶ
אהון ושל אלטרואיזם הדדי ,באהצקות הכורח לחלק אוכל לזרים
ברחובותיה ספוגי הקדושה של ירושלים .אהבת ה' קושה אותנו
לאזרחים טובים יותר ולאנשים נדיבים יותר ,וכך החסנת אותנו
הפני האינדיבידואליזם שתיאר דה-טוקוויל ,זה ההפורר את
החברה הדהוקרטית קד חשש קריסה.
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