
 .הפסיכולוגיה לשרות הכלכלה                    .בס"ד

 בראשית מ"א, מ"ו()"ויעבר בכל ארץ מצרים"
 המשבר הכלכלי העולמי

 
 מלווים בפרשתנו למנוחת אנו

יוסף המשביר, עולם את יוסף, 

השר היהודי הראשון בעולם 

 .לתכנון כלכלי
 הוא מת בגיל מאה ועשר,  

שבע ימים והרפתקאות 
בהותירו לנו  כ"ו( )בראשית ג'

 סיפור חיים גדול ועצוב.
 ממסכת חייו רבת התהפוכות

שהעניקה לו את התואר צדיק, 
 .נשלוף הפעם את הפרק הכלכלי שבפעילותו

בפעלו של האיש בתחום זה. מי יודע, אולי נוכל להפיק תועלת  -נתמקד 
שהנהיג במצרים של  -הנכונה באמת -כלשהי מסודות הכלכלה הנכונה

 ם.אתם ימי
המלך הכל רה הרמה הגיע אחרי שפתר נכונה את חלומות פרעה. שאל המ

יכול, הטיל עליו את התפקיד להגשים את תכנית המלחמה ברעב הקרב ובא. אף 

 שק כל העם.ישל ממש, ועל פיו י העניק לו סמכויות דיקטטוריות
וירת שפע ולא היה זה בדיוק הזמן המתאים לתכניות כלכליות חריגות. א

ברחוב המצרי. אולם. הוא התייצב מול החברה,  כלכליות שררווגאות 
חר תענוגות והנאות של עכשיו שטבלה בשפע, שרדפה, מטבע הדברים, א

וכאן, בלא שום חשבון של עתיד. יוסף, בכוח סמכותו, ובעיקר בעוצמת 
 אישיותו, תבע מן העם עוז לתמורה בטרם פורענות.

את הצלחתו לכפות על העם את  אם נעקוב אחר פעילותו מראשיתה, נבין
לעינינו מתגלה דמותו של רצונו. 

מושל מופת,שאינו שוכח בעת 

התכנון הכלכלי את הפן המוסרי, 

ואינו מתעלם מחובותיו, גם בעמדו 

 בפסגה השלטונית.
 יתה:יתחילת פעילותו ה

יוסף מלפני פרעה ויעבר  "ויצא
 בכל ארץ מצרים" 
 )בראשית מ"א מ"ו(

שולחנו  כלומר, לא מאחורי
 במשרד החל לנהל את

 המאבק על הכלכלה  



כצעד ראשון יצא אל השטח. להכיר את העם מקרוב, היכרות בלתי אמצעית. 

מסע אישי ברחבי המדינה. כך, יחוש בצרכי העם. המושל החדש לא  הוא ערך

 רוקרטיה.ונתן, כנראה, אמון מלא בבי
 ארגן בשלב הבא

 :מבצע אגירה בהיקף ארצי 
אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל "ויקבץ את כל 

 בערים...ויצבר יוסף בר כחול הים"
 ן:"הרמב וכפירוש

"שקיבץ את הכל תחת ידו, 
והוא נתן להם ממנו בכל 
שנה כדי פרנסתם, שלא 

וה... שקיבצו כל זיבזב
הנאכל לאדם, אפילו 

 צימוקים וכיוצא בהם."
 ,כלומר

אגירה ממלכתית  

הפרטית  מניעת האגירהודווקא.

 . במודע
יוסף שילב, , מצמיחה את הספסרות, ומולידה את האנוכיות. זו האחרונה

 אפוא, כבר בתחילת דרכו את המוסר וחינוך ההמונים במשנתו הכלכלית.
יות תאגירה ממלכתית זו, וקיצוב המזון גם בשנות השובע הצמיחו תועל

יה יהעללחברה המצרית. היא בלמה את צריכת היתר, מיתנה את  רבות
ברמת החיים, עצרה את 

אחר המותרות,  הנהירה
 והשיבה את הפשטות

 -וההסתפקות במועט לחיי הים 
 יום.

חלוקה שווה של מצרכי  זאת ועוד.

היסוד צמצמה גם את הפערים 

באוכלוסיה, אף חינכה אותם 

 לעמוד בקשיי שנות הרעב.
חשוב לציין, שיוסף לא הלאים 

 בשרירות לב
 :את יבול הארץ השופעת

אחר כך,  "הוא קנה את אוכל שדה כל עיר, ושמר אותו כרכוש המדינה.
בעת מצוקה, חזר ומכר אותו לבני העיר. בדרך זו השיג קימוץ נבון. אדם 

 נוהג חסכון במה שקנה בכספו, אך הוא מזלזל במה שקיבל במתנה"
 )רש"י הירש.(

 כך, גויסה על ידי יוסף גם

 . הכלכלה הפסיכולוגיה לשרות 



חוקים,  במיוחד בולטת גישתו המיוחדת באופי החוקים שחוקק. אולם,

שבאו למנוע את נגע הספסרות, את התהוותו של שוק שחור ואת עליית 

 המחירים.
 וכה יספר המדרש: 

 "שלא יכנס אדם בשני חמורים. .א

זקנו"    שמו ושם אביו ושם  שלא יכנס אדם, עד שלא יכתוב  .ב
 )מדרש רבה בראשית צ"א,ד'(

 מטרתן היו חידוש ומהפכה בהוויה המצרית הוראות אלו         .ג
 תה למנוע כל אפשרות של ביצוע העבירות שנמנו לעיל.יהי

 
שלא יכנס אדם בשני הנה, "     

המצרכים  חמורים". קיצוב
. שלט בחיי החברה המצרית

 אדם, המגיע אל מחסני החירום
מלווה בשני חמורים, מתכנן 

 מסחר במזון.
במשא חמור  לצורכי ביתו די לו

אחד. יוסף חשב על כך מראש, 
מרוכזות וגדולות  ואסר קניות

 יותר.
 :הגזירה השניה

" שלא יוליכו חמורים  תבואה ממקום למקום" משלימה היטב את 
שהאגירה  נאסר המזון בשנות השובע. מצאנו בכתוב, והאופן, שב

 התבצעה על בסיס עירוני ולא ארצי.
 ל"ה( )בראשית מ"א "אכל בערים ושמרו"

אסמי המזון הגדולים הוקמו ליד כל עיר ולא במקום מרכזי אחד. כלומר,

לעיר  למרחקים. כל אוכלוסיה פנתה םזאת, כדי למנוע את טלטול האזרחי

 המרכזית שבאזורה,  שם קנתה במחסני הממשלה את כל צורכי הקיום שלה.
אך, כדי לתת תוקף למלחמה על טוהר המידות אסר יוסף את העברת 

על  אופציות להערים האה ממקום למקום. בכך סגר עוד כמהתבו
 השלטונות.

 כל אדם יכול היה לקנות את מזונו כאמור רק במקום מגוריו.
  החוק השלישיגם 

שלא יכנס אדם עד שלא נחקק כדי לשפר וליעל את הפיקוח. גזירת "
  בתואר שליכתוב שמו ושם אביו ושם זקנו", מזכה את יוסף 

 זהות.העודת ממציא הדרכון ות
זו תמנע הונאה. לעולם לא יוכל אדם להערים  שוב, שיטת רישום

 ולטעון:"עוד לא קיבלתי את מנתי, המגיעה לי".
 זהו יוסף, ואלו שיטותיו הכלכליות.

 יוסף הפגין גם רוחב לב אנושי ויושר אישי קיצוני.



 כנאמר: בשנות הרעב הגדול סיפק גם את צורכי המדינות השכנות, 
 באו מצרימה לשבר אל יוסף  רץ"וכל הא

 כי חוק הרעב בכל הארץ"

 האחווה האנושית
לות, ובאה כאן לידי ביטוי. אין גב  

כשאפשר להרגיש עזרה לסובלים. עד 
עמים ומדינות, שעיקרון  ימינו ישנם

 זה איננו ברור להם די צורכו.
 אכן, רגישות זו לסבל הסובבים אותו

העפילה בלבו לפסגות אנושיות 
כאשר ירדו יעקב  ת ביותר.נשגבו

ואחיו מצרימה, נפלה עליו מעמסת 
 כלכלתם. מדווח לנו הכתוב:

 "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו 
 לחם לפי הטף"

 בלי שום העדפה או פרוטקציה
 לאותה מנת מזון כמו המצרים מן השורה: גם משפחתו זכתה  

במידה מספקת,  תן להםנ -"אף על פי שהיה בידו להרבות להם מזון
 כאמרם ז"ל )מסכת תענית דף י"א א'(:

שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה  בזמן שהציבור
 ושלום עליך נפשי")ספורנו(

העם. מנהיג, שאינו חי במגדל שן של טובות הנאה מנהיג המשתתף בצער 

 שמספק לו השלטון. ייחודו של יוסף.
 , הוא המשביר לכל עם הארץ""ויוסף הוא השליט על הארץ

 הוא המשביר, אישית ולא באמצעות פקידיו:
עוול לאיש וכדי לשמש דוגמא לבני אדם, עד כמה "כדי שלא ייעשה 

 צריכים לטרוח ולעמול במידת הרחמנות")שפתי כהן(
 חושת אחריות, שהביאה אותו, לדעת המדרש:תרחמנות ו

 ריום, עד לאח"לא, לטעום לחם במשך כל תקופת הרעב עד רדת ה
 עלילות( שהלוקח האחרון קיבל את שלו..")תוכן

מה לסיום, עוד קו של שלימות לאישיות זו, הפסוק אינו שוכח לציין,
 עשה יוסף בכסף הרב, שצבר במכירת התבואה למצרים ולעמים:

 " וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים.. 
 ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה"

מובהק בין תופשי השלטון בעולם. אך לפרעה. חריג  את כל הכסף מסר

  משום כך, הוא היה הסמל היהודי והדוגמא למלה צדיק.
 )"פרשה ופשרה." פרשת מקץ(


