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Encouraging Honesty - Discouraging Fraud: 
Matters for Discussion 

 
Words may be used to encourage people to act honestly and for 
the purpose of reproof. Penalties may be used to discourage 
dishonest behaviour, for example fraud. The approach 
presented here is primarily to encourage honesty and give 
reproof, and is long term in nature. Let us try to appeal to the 
hearts of people to act honestly and not just deter them with 
penalties. 
 
Theft in Jewish ethical values is a very serious offence. Its 
prohibition "thou shalt not steal" is given prominence in the Ten 
Commandments. In the book of Proverbs we read "so are the 
ways of every one greedy of gain; it taketh away the life of the 
owners thereof". In Baba Kama we read "he who steals from his 
fellow man the value of a Peruta, it is as if he has taken his soul 
from him". In short, there is a realization in Jewish thought that 
theft is equated in a certain sense to taking away part of one's 
fellow mans life. Let us therefore express the damage caused by 
theft, fraud etc. in human terms. This is done by expressing the 
value of money in terms of time. 
 
Expressing the value of money in human terms, 
in terms of time 
 
Any sum of money can be expressed in terms of time, by dividing 
the sum of money by an average wage. For example, if your 
bank balance on a certain date is 1800 shekel and the average 
wage on that date is 1200 shekel a month, then the balance can 
be expressed as 1800/1200=1.5 average monthly wage, that is 
the value of 1.5 months of average labour. 
 
We assert that balances and monies expressed in terms of an 
average wage gives a clear meaning of the value of these 
amounts in terms of what it means in time to an average man. 
Thus we contend that for every average monthly wage stolen, 
the thief is likely to have "damaged" or "destroyed" one month of 
life of his fellow man. It seems appropriate therefore that for 
every average monthly wage stolen, the thief, in the most severe 
case, should be penalized for a period of one month, for example 
one month of community service. 
 
In today's society, prison is prescribed as a penalty for theft. The 
above approach could be used for determining the length of the 
prison sentence in a meaningful way. 
 
However, the Torah does not prescribe prison as a penalty for 
theft (or for that matter for any crime). The Torah requires instead 
the thief return what he has stolen and pay a fine. If the thief is 
unwilling or unable to do so, he is made to work off the debt. In 
view of this we suggest that a monthly fine or a higher rate of tax 
be applied for the time period defined above. If we add the 
restriction that this penalty ceases the moment the thief pays 
back what is required, this might make this approach 
Halachically acceptable. 
 
While making this suggestion it must be made clear that it is not 
the author's intention that more people should be fined or spend 
extended periods in prison, but rather to find a framework to 

 :האנוה תעתרה - רשוי דודיע
 ןוידל םיניינע

 
 ,רשויב גוהנל םישנא דדועל ידכ םילימב שמתשהל ןתינ
 שמתשהל ןתינ .רשויב םיגהונ םניאש םישנא חיכוהל ידכו

 הז רוביח .האנוה המגודל ,רשוי-יא תעתרהל םישנועב
 דדועל איה תירקיעה התרטמש ,ךוראה חווטל השיג גיצמ
 םישנא לש תובבלל תונפל הסננ הבה .החכות תתלו רשוי
 .םישנוע םע םתוא עיתרהל קר אלו רשויב גהנתהל
 
 .דאמ הרומח הריבע לאכ הבינגל םיסחייתמ תודהיה יכרע
 אוהש ךכב תדחוימ תובישח לבקמ "ֹבנגת אל" רוסיאה
 תוחרא ןכ" :רמאנ ילשמ רפסב .תורבדה תרשע ןיב עיפומ
 אמק אבב תכסמבו ,"חקי וילעב שפנ תא עצב עצוב לכ
 ותמשנ לטונ וליאכ הטורפ הוש וריבח תא לזוגה לכ" רמאנ
 הלושמ הבינגש תסרוג תודהיה תבשחמ ,רמולכ ."ונממ
 םרגנה קזנה תא אטבנ הבה ןכל .שפנ תליטנל המ תדימב
 יוטיב י"ע השענ הז .שונא יגשומב 'וכו תואנוה ,תובינג י"ע
 .ןמזה יפל ףסכה לש וכרעל
 

 ןמזה יפל ,שונא יגשומ יפל ףסכה לש וכרעל יוטיב
 
 םוכס קוליח י"ע ןמז יפל אוהשלכ ףסכ םוכס אטבל ןתינ
 ךיראתב קנבב ךתרתי םא ,המגודל .עצוממ רכשב ףסכה
 עצוממה רכשה אוהה ךיראתבו ח"ש 1800 הנה םייוסמ
 הנה קנבב הרתיה "ןמז" יפל יזא ,ח"ש 1200 ונה ישדוחה

 רמולכ ,ישדוחה עצוממה רכשה יפל 1.5=1800/1200
 .תעצוממ הדובע ישדוח 1.5 לש ךרע הרתיל שי

 
 רכש יגשומב םיעבקנה םיפסכו תורתיש םינעוט ונחנא
 הלא םימוכס לש םכרעל הרורב תועמשמ םינתונ עצוממ
 ןעטנ ןכל .עצוממה םדאה יבגל ןמזב תועמשמה יפלכ
 בנגהש תויהל לולע לזגנש עצוממ ישדוח רכש לכ דגנכש
 רבדה הארנ ןכל .וריבח ייחמ שדוח "דימשה" וא "קיזה"
 ,ןלזגה שנעי ,לזגנש עצוממ ישדוח רכש לכ רובעש קדוצכ
 המגודל ,םימי שדוח ךשמב ,רתויב םירומחה םירקמב
 .יתליהק תוריש
 
 תריבע רובע שנועכ רסאמה לבוקמ וננמז תב הרבחב
 ידכ ליעל תרכזומה השיגב שמתשהל רשפאו ,הבינג
 ןתינה ןפואב רסאמה תפוקת לש הכרוא תא עובקל
 .הנבהל
 

 הבינגל שנועכ רסאמה תא תעבוק הניא הרותהש אלא
 הרותה תשרוד ךדיאמ .)תוריבעה ראשל אל ףא השעמל(
 וניא בנגה םא .סנק םלשלו הבינגה תא ריזחהל בנגהמ
 .ובוחב דובעל שרדנ אוה ,ןכ תושעל לוכי וניא וא הצור
 לש רתוי הובג רועיש וא ישדוח סנק םיעיצמ ונא תאז רואל
 ףיסונ םא .ליעל תרדגומה ןמזה תפוקת ךשמל תשויש סמ
 םלשמ וב עגר ותואב ומויסל עיגי הז סנקש הלבגהה תא
 הלוכי השיגהו ןכתי ,הכלהה יפ לע שרדנה תא בנגה
 .הכלהה םע םיאתהל
 
 ןיאש ריהבהל וננוצרב הזב תשגומה העצהה םע דחי

 וא םיסנקנה לגעמ תא ביחרהל רבחמה לש ותנווכב
 עיתרהל תרגסמ אוצמל אלא ,רסאמ תופוקת םיצרמה
 ףסכה לש וכרעל ןתינה יוטיבה .האנוהמו הבינגמ םישנא
 תווהל ונתעדל יושע םימוד םיגשומב ותבינג רובע שנועהו

 .תיתועמשמ העתרה
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deter theft and fraud. Expressing the value of money and the 
penalty for its theft in like terms, would in our opinion be a 
significant deterrent. 
 
NOTE: The value of money can be expressed in terms of an 
average national hourly or daily or weekly or monthly or yearly 
wage, etc. It can also be expressed in terms of an average 
national lifetime income. For small sums, an "hour" can be used. 
For large sums, an average lifetime income can be used, etc. 
(Furthermore, if an average wage of an individual is known, for 
example over a period of several months or a year, then we 
could use this average to convert the value of money into the 
time of that individual.) 
 
Theft of average lifetime's income 
 
Another possibility which could be considered is to define an 
offence in law called "theft of average lifetime's income". This of 
course requires that average lifetime income be carefully and 
expertly estimated. (A very approximate guess is about 60 years 
average income or 720 average monthly wages). We oppose 
imposing a more severe penalty for such a theft than what we 
suggested above. Rather, the purpose of making such a 
definition is to make clear and emphasize in human terms the 
damage caused by large thefts. Perhaps the lives of (unknown) 
persons have been be shortened, in a way similar to 
manslaughter caused by theft. 
 
The United Kingdom has passed an act in 2007, concerning 
corporate manslaughter and homicide, see 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/notes 
 
Under this act, only the company or organisation can be 
prosecuted and fined, and not people in the company or 
organisation. This act deals with cases when it is not known (with 
certainty) who is responsible for the death. "Theft of average 
lifetime's income" deals with cases where it is not known (with 
certainty) whose life has been shortened. 
 
Possible penalties for "theft of average lifetime's income" 
 
Perhaps the penalty should be similar to that of theft but this 
would be a separate offence and viewed as more serious than 
other thefts. Perhaps a person who commits such an offence 
should be barred for life from holding public office. 
 
I do not think that the penalty should be similar to that of 
manslaughter or homicide. 
 
In raising these possibilities, I wish to emphasize that a theft of 
this magnitude can cause a fatality. 
 
The use of oaths and declarations 
 
The author further believes it is not enough to deter theft and 
fraud but it is of the utmost importance to encourage honesty, 
integrity and impartiality when handling the monies of others. We 
therefore also suggest that a solemn promise or declaration be 
made by those responsible for looking after the monies of others 

 לש םיגשומב ףסכה לש וכרע תא אטבל רשפא :הרעה
 ,שדוחל ,עובשל ,םויל ,העשל הנידמה לש עצוממ רכש
 הסנכה לש םיגשומב ותוא אטבל םג רשפא .'וכו הנשל
 ,םינטק םימוכס רובע .םייחה לכל הנידמב תעצוממ
 רובע ;העשל עצוממ רכשב שמתשהל רתוי םיאתמ
 הסנכהב שמתשהל רתוי םיאתמ ,םילודג םימוכס
 לש עצוממ רכש םא ,ףסונב( .'דכו ;םייחה לכל תעצוממ
 לש וא םידחא םישדוח לש הפוקתל עודי םייוסמ םדא ןב
 ףסכה ךרע תא רימהל הז עצוממב שמתשהל ןתינ ,הנש
 ).םדא ןב ותוא לש ןמזל
 
 
 םייחה לכל תעצוממ הסנכה תבינג
 

 קוחב רידגהל איה ןובשחב איבהל ןתינש תפסונ תורשפא
 ."םייחה לכל תעצוממ הסנכה לש הבינג" םשב הריבע
 לש החמומ דיבו הריהז הכרעה ,ןבומכ ,שרוד הז רבד
 לש אוה דאמ סג שוחינ( םייחה לכל תעצוממ הסנכה
 תורוכשמ 720 וא הנש 60 ךשמב תעצוממ הסנכה
 דבכ שנוע לטויש ךכל םידגנתמ ונא .)תועצוממ תוישדוח
 הנווכה .וז ןיעמ הבינג רובע ליעל ונעצהש הממ רתוי

 שיגדהלו ריהבהל איה וז הרדגה ירוחאמ תרתתסמה
 ילוא .תולודג תובינגמ םרגנה קזנה תא םיישונא םיחנומב
 המוד ןפואב ,)םיעודי יתלב( םישנא לש םהייח ורצקתה
 .הבינג ידי-לע תמרגנה הגירהל
 
 הינטירב( תדחואמה הכלממב לבקתה 2007 תנשב
 האר ,םידיגאת ידי-לע חצרלו הגירהל עגונה קוח )הלודגה

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/no
tes. 

 
 ,ןוגראה וא הרבחה תא קר סונקלו עובתל רשפאמ הז קוח
 םירקמב קסוע קוחה .ןוגראב וא הרבחב םישנאה תא אלו

 ונתעצה .תוומל יארחא ימ )תואדווב( עודי אל םהבש
 תקסוע ,םייחה לכל תעצוממ הסנכה תבינג ןיינעב
 םישנאה םה ימ )תואדווב( עודי אל םהבש םירקמב
 .ורצקתה םהייחש
 
 לכל תעצוממ הסנכה תבינג" לע םיירשפא םישנוע
 "םייחה
 
 םויכ קוחב עובקה שנועל המוד תויהל ךירצ שנועה ילוא
 ידכ ,תדרפנ הריבעכ בשחיהל ןיידע ךא ,הבינג לע
 .הליגר הבינגמ רתוי הרומח הריבעב רבודמש שיגדהל
 לכל רוסיא ,קוחב עובקה שנועה לע ףיסוהל שי ילוא
 .ירוביצ דיקפתב הקזחה לע םייחה
 

 הגירה לע שנועל המוד תויהל ךירצ שנועהש בשוח ינניא
 .חצר לע וא
 
 הבינגש שיגדהל איה ,הלא תויורשפא תאלעה תרטמ
 .תוומל איבהל הלולע הזכ לדוג רדסב
 
 

 תורהצהבו תועובשב שומישה
 
 תובינג עיתרהל קיפסמ הז ןיאש רבחמה ןימאמ ןכ ומכ
 תוניגה ,רשוי דדועל הנוילע תובישח שיש אלא ,האנוהו
 ונא ןכל .םירחא לש ןוממב םיקסועש תעב םינפ אושמ יאו
 לש םנוממ לע םידקפומה הלאמ שורדל שיש םיעיצמ םג
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and that they are reminded of their promise from time to time. 
Here is an example of such a promise. 
 
Solemn Promise of Honesty Integrity and Impartiality 
 
I the undersigned have responsibility for handling and/or 
deciding on the monies of others and will strive to do so with 
honesty, integrity and impartiality. 
 
I am aware that if I misuse this responsibility that this will prevent 
or delay those to whom these monies justly belong from 
receiving what is due to them. This may cause them hardship, 
cause them to leave the country, or indeed shorten their lives as 
the monies involved can be very large and may even exceed the 
average lifetime income of the people. 
 
I am aware, G-d forbid, for each average monthly wage stolen or 
defrauded, I may be "damaging" or "destroying" one month of life 
of my fellow man. 
 
I am also aware that the maximum penalty for theft and fraud 
is........... 
 
I therefore will strive to be upright when handling these monies. 
 
The widespread use of oaths 
 
Something wider in scope should be considered. Oaths or 
solemn undertakings are taken by leaders of nations, judges, 
doctors, soldiers and perhaps others too. Perhaps the same is 
needed in all professions. Perhaps university graduates should 
undertake not to misuse their knowledge to harm others etc. 
Perhaps this should be done when completing school. The 
younger the person is when making such an undertaking, the 
more likely it will be meaningful to him. I do not know that this will 
completely solve the problem but it should make an 
improvement. 
 
All in all we should try to encourage ourselves to behave 
honestly with penalties being the unpleasant last alternative. 
 
Encouraging honesty is preferable to the use of penalties 
 
"Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are 
peace." This is the advice of "wisdom" (or "understanding") in 
chapter 3 of the book of Proverbs. So let us with pleasantness, 
encourage ourselves to walk in the ways of honesty. Let us aim 
to educate and correct and not to penalize and punish. Here are 
some things we can try, without changing existing laws. 
 
• School and public property should be marked with its value 

expressed in terms of time. In the event of damage to such 
property, the "time" which has been damaged or destroyed 
should be pointed out. Hopefully, this will help the young 
understand the value of property in human terms. This 
suggestion is educational or corrective only; no penalty or 
punishment is being suggested. 

 

 ,תבייחמ הרהצה וא תבייחמ החטבה תתל םירחא
 הדיקפמ םתרהצה וא םתחטבה רבדב םריכזהלו
 .וזכ החטבה לש המגוד ןלהל .הדיקפל
 

 םינפ אושמ יאו תונכ רשוי רבדב תבייחמ החטבה
 

 טילחהל וא/ו לפטל תוירחאב אשונ הטמ םותחה ינא
 ,רשויב תאז תושעל לדתשאו םירחא לש םיפסכ רבדב
 .םינפ אושמ אלבו תוניגהב
 

 לולע ,הב אשונ ינאש תוירחאב לעמא םאש ךכל עדומ ינא
 תא לבקל םייקוחה ףסכה ילעב לש םתלכיב עוגפל רבדה
 ,םיישקל םהל םורגל לולע הז .ןמזב ולבקל וא םהל עיגמה
 תא רצקל וליפא ילואו ,ץראה ןמ תדרל םתוא עינהל לולע
 תויהל םייושע ךכב םיברועמה םיפסכהש םושמ ,םהייח
 םייחה לכל תעצוממ הסנכה לע תולעל םייושעו דאמ םיבר
 .םעה לש
 

 תעצוממ תישדוח תרוכשמ לכ לומש ךכל עדומ ינא
 וא "קיזהל" לולע ינא ,הלילח ,המרמב אצות וא לזגיתש
 .םדא ייחמ דחא שדוח "דימשהל"
 

 וא הבינג השעמ לע יברימה שנועהש ךכל עדומ םג ינא
 ....אוה האנוה
 .הלא םיפסכב ילופיטב רשיו ןמאנ תויהל לדתשא ןכל
 

 םינומא תועובשב בחרנ שומיש
 
 ,םויכ .םיפסונ םימוחתל ןויערה תא ביחרהל לוקשל יאדכ
 םיעבשנ םהב םיקסועהש ,םימייוסמ תועוצקמ םנשי

 ינפל תיניצר תובייחתה םיבייחתמ וא םינומא תעובש
 ,םיאפור ,םיטפוש ,תונידמ יגיהנמ :ןוגכ ,דיקפתל םתסינכ
 הז גוסמ תובייחתה גיהנהל ךירצ ילוא .דוע ילואו ,םילייח
 םיכירצ תואטיסרבינוא ירגוב ילוא .תועוצקמה לכב
 תנמ-לע םהלש עדיב הערל שמתשהל אלש בייחתהל
 לככ .רפס יתב ירגוב ףא ילוא ,םירחאל קזנ םורגל
 ךכ ,וז תובייחתה עיבמ אוה רשאכ רתוי ריעצ םדאהש
 חוטב ינניא .ורובע תיתועמשמ היהת איהש רתוי ריבס
 איה ךא ,ןיטולחל היעבה תא רותפת וז תובייחתהש
 .בצמה תא רפשת יאדווב
 
 ,רשויב גוהנל ונמצע תא דדועל תוסנל ונילע ,יללכ ןפואב
 .הנורחאה הפולחכ השינעה תא ריאשהלו

 
 שינעהל רשאמ רשוי דדועל ףידע
 
 לש התצע יהוז ".םֹולָׁש ָהיֶתֹוביְִתנ-לְָכו ;םַֹענ-יֵכְרַד ָהיֶכָרְּד "
 אצמנ הבה .ילשמ רפסב ג קרפב )הנובת וא( המכח
 .תוניגהו רשויב גוהנל ונמצע תא דדועל תומיענ םיכרד
 המכ הנה .סונקלו שינעהל אלו ,ןקתלו ךנחל לדתשנ הבה
 :םימייק םיקוח תונשל ילב ,תוסנל םילוכי ונאש םיכרד
 
 תא ,רפסה יתבבו תובוחרב ,ירוביצ שוכר לכ לע ןייצל •

 שוכרל קזנ םרגנשכ .ןמז לש םיגשומב שוכרה לש וכרע
 הזש תווקל שי .סרהנ וא קוזינ "ןמז" המכ ןייצל שי ,הז
 םיגשומב שוכרה לש וכרע תא ןיבהל םיריעצל רוזעי

 ;דבלב תנקתמו תיכוניח איה העצהה .םדא ייח לש
 .השינע וא סנק םיעיצמ ונניא

 



ה"ב   
 

 4 
 

• The value of money should be expressed in terms of time, so 
as to make clear the value of these monies in human terms. 
For example:  
a) Company balance sheets, bank balances, financial 

information for managers, etc., should be expressed in 
terms of time in addition to the usual currency values.  

b) The value of a theft expressed in terms of time should be 
presented in court. Regarding theft of average lifetime's 
income, it should be pointed out that the lives of unknown 
persons may have been shortened.  

c) Similarly regarding damages, the value of the damages 
should be expressed in terms of time.  

 
• The specific oath above and the widespread use of oaths 

should be considered.  
 
How should an average wage be calculated for such 
purposes? 
 
The published average monthly wage means the average 
national gross wage per employee post of those employed. 
Should a nett wage be used? Should those unemployed be 
included in this average with an income of zero or perhaps other 
income such as unemployment benefit be taken into account? Is 
it more correct to use an average hourly wage calculated using 
the formula: total gross salary paid nationally divided by total 
hours worked nationally? Is it more correct to use an average 
hourly wage calculated using the formula: total nett salary 
received nationally divided by total hours worked nationally? 
Should average monthly income be used? Should average 
annual income be used? Should average taxable income be 
used? Etc. 
 
As there are various possibilities for calculating an average 
wage, further study and discussion is needed if penalties are 
going to be applied using this approach. The following two cases 
illustrate that matters are not clear cut. 
(1) If money is stolen from a person, then it is likely that part of 
his nett wage has been stolen. It therefore seems preferable to 
use an average national nett wage in such a case when deciding 
on a penalty. 
(2) If part of the wage budget is embezzled, then gross wages 
have been embezzled. It therefore seems preferable to use an 
average national gross wage when deciding on a penalty. 
 
However, for the purpose of correction and reproof, accuracy is 
not critical since no one is to be penalized. Thus for this purpose, 
let us use the published average gross wage or an approximate 
nett wage estimated from it to express the value of money in 
terms of time. (A very approximate guess is that an average 
monthly nett wage is about 70% of the published average 
monthly gross wage. This percentage should be carefully 
estimated by experts.) Correction and reproof should not be 
given publicly. 
 
Returning to case (1) above, let us suppose for example that an 
average nett wage of the victim is known over a period of several 
months or a year. Then for the purpose of correction and rebuke, 
it may be preferable to use this average to convert the value of 
money into time. 

 תא ריהבהל ידכ ,ןמז לש םיגשומב םייפסכ םיכרע ןייצל •
  :המגודל .םדא ייח לש םיגשומב םכרע
 ,תויאקנב תורתי ,תוירחסמ תורבח לש ןזאמ יפדב )א

 םימוכסה תא אטבל שי ,'וכו םילהנמל יסנניפ עדימ
 .לבוקמה עבטמב םכרעל ףסונב ,ןמז לש םיגשומב

 אטבל שי ,הבינג לש תוריבע לע םייטפשמ םינוידב )ב
 לש הרקמב .ןמז לש םיגשומב בנגנה םוכסה תא
 ילואש ןייצל יואר ,םייחה לכל תעצוממ הסנכה תבינג
 .םיעודי יתלב םישנא לש םהייח ורצקתה

 םיקזנה הבוג תא אטבל שי ,םיקזנ ןיינעב ןכ ומכ )ג
 .ןמז לש םיגשומב

 
 תיפיצפסה םינומאה תעובשב שמתשהל לוקשל •

 רתוי תבחרנ םינומא תעובשב ןכו ,הלעמל הגצוהש
 .תועוצקמה לכל

 
 ?ולא תורטמל עצוממ רכש בשחל דציכ
 

 רכשה ושוריפ םסרפתמה עצוממה ישדוחה רכשה
 .הנידמב םיקסעומה ןיבמ קסעומ תרשימל וטורב עצוממה
 תא םג לולכל םאה ?וטנה רכשב שמתשהל םאה
 ךירצ ילוא וא ספא הסנכה םהיבגל ןייצלו םילטבומה
 םאה ?הלטבא תבצק ןוגכ תורחא תוסנכה ןובשחב תחקל
 ,העשל עצוממה רכשב שמתשהל רתוי היהי ןוכנ

 םלושמה וטורב ללוכה רכשה :החסונב םיטקונ ובושיחלש
 ?קשמב הדובעה תועש רפסמב קלוחמ אוהשכ קשמב
 ,העשל עצוממה רכשב שמתשהל רתוי היהי ןוכנ םאה
 לבקתנש וטנ ללוכה רכשה :החסונב םיטקונ ובושיחלש
 ?קשמב הדובעה תועש רפסמב קלוחמ אוהשכ קשמב
 ?תעצוממה תישדוחה הסנכהב שומיש תושעל שי םאה
 ?תעצוממה תיתנשה הסנכהב שומיש תושעל שי םאה
 תבייחה הסנכהה לש עצוממב שומיש תושעל שי םאה
 .'וכו ?סמב
 

 ךרוצ שי ,עצוממ רכש בושיחל תונוש תויורשפא שיש ינפמ
 ינש .וז השיג יפל עבקית השינע םא םיפסונ ןוידלו ןויעל
 .םירורב םניא םיניינעהש םיארמ םיאבה םירקמה
 ורכשמ קלחש חינהל ריבס ,םדא ןבמ ףסכ בנגיי םא )1(
 שמתשהל םיאתמ הארנ הזכ הרקמב ןכלו בנגנ וטנה
 .שנוע תעיבקב הנידמה לש וטנ עצוממ רכשב
 .לזגנ וטורב רכש יזא ,לזגנ רכש ביצקת לש קלח םא )2(
 עצוממ רכשב שמתשהל םיאתמ הארנ הזכ הרקמב ןכל
 .שנוע תעיבקב הנידמה לש וטורב
 

 יכ יחרכה הניא קוידה ,החכותו ןוקית לש תורטמל ,םלוא
 רכשב שמתשנ הבה ,וז הרטמל ןכל .שנעיי אל דחא ףא
 עצוממ רכש לש ןדמוא וא םסרפתמה וטורבה עצוממה
 יפל ףסכה לש וכרע תא אטבל ידכ ,ונממ ךרועמש וטנ
 -כ דמוע וטנ עצוממ רכשש אוה דאמ סג שוחינ( .ןמזה

 הזה זוחאה .םסרפתמה וטורבה עצוממה רכשמ 70%
  אל החכותו ןוקית ).םיחמומ י"ע הריהז הכרעה ךירצ
 .היסהרפב ןתניהל םיכירצ
 
 לש עצוממ רכשש המגודל חיננ ,ליעל )1( הרקמל הרזחב
 זא .הנש לש וא םידחא םישדוח לש הפוקתל עודי קזינה
 שמתשהל ףידעש ןכתיי ,החכותו ןוקית לש תורטמל
 .ןמזל ףסכה ךרע תא רימהל ידכ הז עצוממב
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Tentative conclusions 
 
Let us try out the ways of pleasantness for an extended period 
of time (e.g. two or three generations or 50 to 100 years). 
Hopefully there will be fewer and smaller thefts. Time is needed 
to effect a change, so let us be patient and see what can be 
achieved by encouraging ourselves to act honestly.  Only if this 
approach is not successful, should we then consider the use of 
the penalties suggested above. 
 
Regarding penalties, it seems appropriate to use a national 
average wage when converting the value of money into time. An 
average national gross or nett wage may be used as appropriate. 
Initially, the more lenient of the existing penalties and of the 
penalties described here may be applied. This is a safeguard 
against excessive penalties. Only in the light of experience and 
after further careful scrutiny, should a decision be made whether 
or not the penalties described here should replace existing 
penalties. 
 
I do not think that harsh and hopefully quick acting measures will 
have a long-lasting effect. Are current measures sufficiently 
effective in deterring large thefts and frauds? We need to appeal 
to the hearts of people to act honestly and not just deter them 
with penalties. 
 
 

This article presented one aspect of the notion of expressing 
the value of money in terms of time. Another aspect of this 

notion is linkage to an average wage. 
See http://homedir.jct.ac.il/~rafi/wls.pdf 

 
Translated to Hebrew with the help of Erel Segal. 

 
Raphael. B. Yehezkael (formerly Haskell) 

rafi@jct.ac.il        http://homedir.jct.ac.il/~rafi 
c/o Computer Sciences Department, 
Jerusalem College of Technology. 

Revised February 2014 – ד"עשת 'א רדא . 
Minor changes October 2018 - ט"עשת ירשת . 

 
 
 תויפוס אל תונקסמ
 

 תכשוממ ןמז תפוקתל םעונה יכרד תא הסננ הבה
 שי .)הנש 100 דע 50 ,תורוד השולש וא םיינש ,לשמל(
 תתל ךירצ .תובינגה יכרעו ירועישב הדירי היהתש תווקל
 המ הארנו תונלבסב רזאתנ ןכל .יוניש ללוחל ןמז קיפסמ
 .רשויב גהנתהל ונימצע תא דדוענ רשאכ גישהל רשפא
 שמתשהל לוקשנ זא ,חילצת אל תאזה השיגה םא קר
 .ליעל ועצוהש םישנועב
 
 לש עצוממ רכשב שמתשהל םיאתמ הארנ ,םישנוע ןיינעב
 ןתינ .ןמזל ףסכה לש ךרעה םיריממשכ הנידמה
 .הרקמל םאתהב וטנ וא וטורב עצוממ רכשב שמתשהל
 םישנועה ןיבמ לקה שנועה תא םשייל ןתינ ,הלחתה רותב
 השינע ינפמ גייסכ ,ןאכ וראותש םישנועהו םימייקה
 רשפאתי ,הריהז הקידב רחאו ןויסינה רואל קר .הריתי
 ףילחהל םילוכי ןאכ וראותש םישנועה אל וא םאה טילחהל
 .םימייקה םישנועה תא
 

 ,תידיימו החושק היהת םא םג ,השינעש בשוח ינניא
 םיידיימה השינעה יעצמא םאה .ןמז ךרואל עיפשת
 ?תולודג תואנוהו תובינג ינפמ העתרהב םיליעי קיפסמ
 לועפל םתוא ענכשלו ,םדאה ינב לש םביל לא תונפל ונילע
 .םישנוע םע םתוא עיתרהל קר אלו ,תוניגהו רשויב
 
 

 לש וכרעל יוטיב לש גשומה לש דחא ןפ גצוה רוביחב
 הדמצהה אוה הז גשומ לש ףסונ ןפ .ןמזה יפל ףסכה

 .עצוממ רכשל
 http://homedir.jct.ac.il/~rafi/wls.pdf האר
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