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 גודל פונט

 סוף לשטרות הכסף: דעה
כל הכסף יימצא בצורת רישומים . לשים קץ לשטרות ולמטבעות: רעיון

 "החשב המרכזי"המחשב של  -בקודש קודשים חדש 

 
האיומים הקיומיים וחניון קרתא , זה התירוץ לכך שבמקום לכתוב על עוולות העולם :חם

. אני בוהה ברעיון הזוי
  

. כבר עכשיו רובו של הכסף אינו שוכן על גבי ניירות ומתכות אלא ברישומים דיגיטליים
לשים קץ לשטרות: רעיון. אבל יש עדיין עסקאות רבות בהן מועבר מיד ליד כסף של נייר

המחשב של  –כל הכסף יימצא בצורת רישומים בקודש קודשים חדש . ולמטבעות
". החשב המרכזי"
  

כשיגדל יקבל כרטיס ביומטרי . חשבון" חשב המרכזי"ייפתח לו ב, כשאדם מישראל נולד
מכולת או חברה , לכל ועד בית. או איזו מדבקת פלא שתומצא עד אז לזיהויו של אדם

לתיירים יהיה כרטיס אורח שיפקע . ציבורית יהיה חשבון אותו יפעילו מורשי החתימה
מכשיר שיזהה את הצדדים לעסקה  –" רשומון"כל עסק יחזיק ב. עם אשרת השהייה

הוא ימשיך להתקיים כאמצעי . זה לא שהכסף יתבטל. ויאפשר לבצע העברות כספיות
, כמו שבעלות על קרקע טעונה רישום בטאבו. חליפין אלא שלא ישב על עצמים גשמיים

. הטאבו של הכסף, כך הבעלות על הכסף תעשה אך ורק על ידי רישום בחשב המרכזי
  

לא יהיה מקום לעמלת שורה ולא לעמלה בגין . הבנקים לא יהיו מרוצים: היתרונות
לשלם , אזרחים המשתמשים עתה בבנק כדי לקבל משכורת. הוצאת כסף מכספומט

, לא נורא. יעשו זאת בחינם באמצעות החשב המרכזי, חשבונות ולשמור על כספם
הן משמשות כבר : חברות האשראי. ללוות ולהלוות -הבנקים יתפנו לייעודם האמיתי

מתן אשראי ... תפקיד זה יופקע מהן והן תצטרכנה להסתפק ב. היום כחשבים מרכזיים
. יקר לצרכנים מהופנטים

  
סוף לפריצת . ביטול השטרות ינחית על הפשע מכה קשה יותר מהמשטרות העירוניות

ימים נוראים לסוחרי סמים ולארגוני . כי לא יהיו מזומנים, דירות לשם גניבת מזומנים
כמו משאבים אחרים . הגנבים החדשים יהיו מומחי מחשבים. פשע שזה החמצן שלהם

לא מהפכה . גם הפריבילגיה לגנוב תעבור מהעשירונים התחתונים לעשירון העליון
כבר עכשיו מאדוף אחד מאחורי פלזמה גונב הרבה יותר מאלפי עברייני רכוש , גדולה

. המאכלסים את בתי הכלא
  

הוא הזדמנות , כשחברות היי טק פנויות לאתגרים, המשבר הכלכלי. התזמון מושלם
. טובה לייזום פרויקטים לאומיים בסדר גודל יקומי

  
מכל . מקור לפרנסה להרבה חברות אבטחת מידע, כן? המחשב עלול ליפול: בעיות
. התקפה כללית על כל מערכות המחשב עלולה להיות קטסטרופלית גם עכשיו, מקום

  
הבעיה תיפתר מאליה , לא נורא. צריך יהיה למנוע שימוש בדולרים במקום בשקלים

החזקת , בשלב המעבר. אחרי שמדינות אחרות ילכו בעקבותינו ויבטלו את השטרות
ח שברשותו בחשב המרכזי "כל אזרח יוכל להפקיד את המט: מטבע חוץ תהיה אסורה

. ולקבל את השטרות באשנב בשדה התעופה
  

אינני יודע אם יש . מפחיד שהאח הגדול ידע עלינו אפילו יותר ממה שהוא יודע עכשיו
. טעם לחיסיון מידע בארץ שבה פקיד בנק יודע עליך יותר ממה שאתה יודע על עצמך

ואולי תהיה זו בכל זאת הזדמנות לטפל בעודף המידע המרצד כבר עכשיו על צגי 

אריאל רובינשטיין 
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 .הבנקים וקופות החולים ונאגר במצלמות האבטחה בכל פינת רחוב
  

אבל הנה עוד רעיון סרק להסיח את הדעת , האמת היא שאני בכלל לא בטוח שאני בעד
. אז שהתפל יהיה בכיף, אם כבר לא להתעסק בעיקר. מהבעיות הקשות

  
 שראה אור השנה" אגדות הכלכלה"מחבר הספר , הכותב הוא פרופסור לכלכלה
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