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הוקמה  המדינה  עצמאות.  שנות   60 ישראל  חוגגת  השנה 
והוכרה על בסיס החלטת האו"ם מ־1947, לחלק את השטח 

שבין הירדן לים בין שתי מדינות, אחת ערבית ואחת יהודית. 
ב־1947, ההנהגה הציונית הסכימה לחלוקה. ההנהגה הפלסטינית, 
שייצגה אז את רוב האוכלוסייה וראתה עצמה כטוענת הלגיטימית 
הבלעדית לכל הארץ, התנגדה - וביחד עם ארצות ערב שכנות 

תקפה את היישוב היהודי, ללא הצלחה. 
ב־1967, ישראל השיגה ניצחון צבאי גדול והשתלטה על כל השטח 
שבין הירדן לים, ובתוך כך על חלק נכבד של העם הפלסטיני. עתה 
היה בידי ישראל לממש את המלצת האו"ם ולחלק את הארץ בינה 
ובין הפלסטינים. רבים וטובים חשבו שזה הצעד הנכון, ובראשם דוד 
בן גוריון, מייסד המדינה. אלא שהניצחון הוליד יוהרה ורצון לשלוט 

בכל הארץ. 
מאז, ב־40 מתוך 60 שנות העצמאות של ישראל, ישראל מונעת 

עצמאות מן העם השכן.
ב־1987 התקוממו הפלסטינים. בעקבות זאת הסכימו שני הצדדים, 
באוסלו, על הכרה הדדית ועל הקמת רשות פלסטינית ברצועת עזה 

ובגדה המערבית. בשני הצדדים היו מתנגדים להסכם, ההתנגשויות 
התרחבו.  לקטון,  במקום  וההתנחלויות,  פסקו  לא   האלימות 
ב־2000 פרצה האינתיפאדה השנייה וישראל שבה והשתלטה על 

כל השטח. 
הסכסוך הממושך פוגע קשות בשני הצדדים. בעיקר בפלסטינים: 
ולקדם פיתוח כלכלי;  יציבים  הם אינם מצליחים לכונן מוסדות 
קיומם היום־יומי תלוי בטוב לבם של תורמים; הם חשופים למוות 
אלים, פציעה, מאסר וגירוש, כמו גם להפקעת קרקעות ולפגיעה 
ברכוש; רבים מהם מנועים מלימודים; הם סובלים מאבטלה גבוהה, 
בבתיהם,  יום־יומית  והשפלה  תזונתי  ביטחון  חוסר  נרחב,  עוני 

ברחובותיהם ובמחסומים. 
באשר לישראל, כיוון שהיא הצד השליט וגם החזק יותר מבחינה 
מוסדית, צבאית וכלכלית, הרושם הכללי הוא שלא זו בלבד שהיא 

אינה מפסידה, היא גם מפיקה תועלת מן המצב . 
האמת היא שהסכסוך עם הפלסטינים הוא כאבן ריחיים על צווארה 
על  מכביד  הכלכלית,  צמיחתה  את  מערער  הוא  ישראל:  של 
תקציבה, מגביל את התפתחותה החברתית, מכתים את חזונה, מעיק 

נטל הסכסוך



על מצפונה, פוגע במעמדה הבינלאומי, מתיש את צבאה, מפלג את 
זירתה הפוליטית, מאיים על עתיד קיומה כמדינת לאום יהודית. 
הוא גם הורג ופוצע אלפי ישראלים. ישראל משלמת מחיר כבד 
על התמשכות הסכסוך ועל התמהמהות ביצועה של חלוקה הוגנת 

ומוסכמת. 
הצבאי  הכלכלי,  החברתי,  המחיר  את  להציג  מבקש  זה  מסמך 

והפוליטי שישראל משלמת. 
ישראלים רבים בוודאי יתקשו לחשוב במונחים של מחיר, ובמלים 
אחרות, במונחים של מדיניות שיש לה חלופות. מרבית הישראלים 
נולדו או הגיעו לארץ לאחר 1967, הם אינם מכירים את הקו הירוק 
והורגלו לראות את ההתנגדות הפלסטינית כביטוי של עויינות 
חסרת־פשר, ולאו דווקא כביטוי של רצון בסיום הכיבוש ובקיום 

מדיני עצמאי. 
יתרה מזאת, ישראלים רבים, לא זו בלבד שבאופן אישי הם אינם 
משלמים מחיר כלשהו, אלא שהם אפילו נהנים מרווח, אף שלא 
תמיד באופן ישיר ומודע: למשל, רוכשי דירות ביישובים ושכונות 
מפעלים  של  ועובדים  בעלים  פלסטיניות;  אדמות  על  שנבנו 

המייצאים תוצרתם לשטחים ללא מכס ובלא הוצאות הובלה; בעלי 
ואחרים המעסיקים פועלים  בניין  מטעים, בעלי מוסכים, קבלני 

פלסטיניים בעלות נמוכה; וכיו"ב. 
ועוד: גם כאשר ברור שיש מחיר, לא תמיד קל להבחין בכך, בעיקר 
במקרים שבהם המחיר הוא לא אישי אלא מקרו־כלכלי או מקרו־

חברתי. 
בעת כתיבת שורות אלה שרויה ישראל בשנה חמישית רצופה של 
ולחשוב שהצמיחה  צמיחה כלכלית. בעת שכזאת קל להתפתות 
הוליד  ספורות  שנים  לפני  רק  כי  לשכוח  וקל  סוף  ללא  תימשך 
הסכסוך הלאומי את המיתון הממושך ביותר בתולדות המדינה. 
בעת שכזאת קל גם להתעלם מן העובדה שהצמיחה מתרחשת רק 

בצד הישראלי של הקו הירוק. 
אלא שדווקא בעת הזאת ראוי לזכור כי ללא הסדר מדיני שיאפשר 
ישראל  הפלסטיני,  בצד  גם  כלכלי  ופיתוח  בכבוד  עצמאי  קיום 
עלולה לשוב ולשלם את המחיר ששילמה באינתיפאדה הראשונה 

ובאינתיפאדה השנייה. 
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מאז 1967, הכלכלה הישראלית צמחה מאוד. אולם אלמלא 
הסכסוך המתמשך, ייתכן מאוד שהכלכלה היתה צומחת יותר 

משצמחה בפועל.
הקפיצה הגדולה ביותר נעשתה בחמש השנים שלאחר המלחמה, 

1972-1968: באותן חמש שנים גדל התוצר בשיעור של 75%. 
תקדים  חסר  גידול  נרשם  ב־1973  הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר 
בתקציב הביטחון. גידול זה, יחד עם משבר הנפט העולמי, חולל 
את מה שהכלכלנים מכנים בשם "העשור האבוד" - 1984-1973 - 
שנים ארוכות של אינפלציה גבוהה ושיעורי צמיחה נמוכים, בדרך 

כלל. 
ב־1985 החלה הכלכלה להתאושש, אך האינתיפאדה הראשונה, 
שפרצה ב־1987, שבה וצימצמה את הפעילות הכלכלית. גל ההגירה 
הגדול ממדינות חבר העמים, שהחל ב־1989, הרחיב אותה, וישראל 
ידעה 7 שנים טובות, 1996-1990. אלא שהצמיחה בשבע שנים אלה 
- 58% - לא השתוותה לזו של חמש השנים שלאחר מלחמת ששת 

הימים - 75%. 
לשלוש  הובילה   ,2000 בסוף  שפרצה  השנייה,   האינתיפאדה 
האינתיפאדה  דעיכת  מאז  נמוכה.  או  שלילית  צמיחה  של   שנים 
בחמש  הגידול  שיעור  אך  לצמוח,  שב  הישראלי  המשק  ב־2003 
השנים 2007-2003 - 25% - קטן באופן משמעותי מזה שנרשם 

בחמש השנים שלאחר מלחמת ששת הימים - 75%.  
העליות והמורדות המאפיינות את הפעילות הכלכלית בישראל, 
מאז  ובראשן,  ביטחוניות  תהפוכות  של  השאר,  בין  תולדה,  שהן 

1987, ההתקוממויות הפלסטיניות - יוצרות פער בין ישראל ובין 
ארצות אחרות, להן שואפת ישראל להידמות. 

ניתן לעמוד מנתונים השוואתיים עבור השנים  גודל הפערים  על 
2006-1997: זוהי תקופה שבמהלכה ידעה ישראל שנים של צמיחה 
אך גם שנים של   - וב־2005  5.2% ב־2004  9% ב־2000,   - נאה 

אינתיפאדה וצמיחה שלילית - 0.4%- ב־2001 ו־0.6%- ב־2002. 
ב־43%,  צמחה  ישראל  שכלכלת  בעת  אלה,  שנים  בעשר  ובכן, 
כלכלת העולם צמחה ב־67%, ארצות הברית - ב־68%, מדינות 
מערב אירופה החברות באיחוד האירופי - ב־68%, הודו - ב־139%, 
מדינות מזרח אירופה החברות באיחוד האירופי - ב־167%, מדינות 

המפרץ - ב־174% וסין - ב־193%.  

צמיחה
שיעורי צמיחה 

ישראל ואזורים נבחרים בעולם  2006-1997
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כניסות תיירים 
לישראל ולשכנותיה  1995 ו־2005  במיליונים  בסדר יורד ב־2005 

2005 1995
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ענף התיירות הוא דוגמא בולטת למגבלות שמטיל הסכסוך על 
הפיתוח הכלכלי: ישראל והרשות הפלסטינית מבורכות בשכיות 
אולם  משכנותינו,  רבות  של  מאלה  בערכן  פחותות  לא  תיירות 
תיירים נרתעים מלנסוע לאזורי עימות. כך יוצא שמספר התיירים 
שהגיעו לישראל ב־2005 - 1.9 מיליון - נמוך באופן משמעותי 

ממספר התיירים שביקרו באותה שנה במצרים, סעודיה,  תוניס, 
איחוד האמירויות ואפילו בירדן. תורכיה נהנתה ממספר תיירים 

גבוה במיוחד.  
בכל הנוגע לתיירות, דינה של ישראל כדינן של לבנון ואלג'יר, 

הסובלות מעימותים פנימיים מתמשכים.     

תורכיה ערב 
הסעודית

מצרים תוניס איחוד 
האמירויות

מרוקו ירדן ישראל אלג'יר לבנון
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מיום שהפלסטינים צברו די יכולת קולקטיבית כדי להתקומם 
נגד השליטה הישראלית, הם מצליחים לערער את היציבות 

הכלכלית בישראל. 
בשנים הראשונה  הפלסטיניות,  ההתקוממויות  משתי  אחת   כל 

להצטמקות  גרמו   ,2003-2000 בשנים  והשנייה   1993-1987
הפעילות הכלכלית בישראל: ירידה בתיירות, צמצום ההשקעות, 

גידול באבטלה, הקטנת כוח הקנייה של הציבור. 
ב־1987, השנה שבסופה פרצה האינתיפאדה הראשונה, עמד שיעור 
הצמיחה על 6.1% - שיעור נאה ביותר. ואולם בשנה שלאחר מכן, 
 השנה המלאה הראשונה של האינתיפאדה, ירד שיעור הצמיחה 
ל־3.6%, וב־1989 - ל־1.4%. למזלו של המשק הישראלי, ב־1989 
החל גל ההגירה הגדול ממדינות חבר העמים, שעורר התרחבות 

של הפעילות הכלכלית. 
הסכמי אוסלו )1995-1993( והסכם השלום עם ירדן )1994( היו 
טובים למשק הישראלי, משום שהם פתחו בפניו שווקים חדשים 
רבים. בצד הפלסטיני, השיפור היה פחות משמעותי. ועוד: הטבח 
שביצע ברוך גולדשטיין במתפללים מוסלמים במערת המכפלה, 

במחאה על הסכם אוסלו, הצית שרשרת של פיגועים פלסטיניים 
פגיעות  וגררו  הציבורי  הביטחון  את  שערערו  ישראל,  בתוך 

בפעילות הכלכלית.
האינתיפאדה השנייה פרצה לקראת סופה של שנת 2000, שהיתה 
שנה של צמיחה יוצאת דופן - 8.9% - הודות למספר גדול של 
מכירות של חברות הזנק )סטארט־אפ( בתחום ההיי טק. בשלוש 
השנים הבאות השתרר בארץ מיתון כבד, שבנק ישראל הגדירו 
כממושך ביותר בתולדות ישראל. רק במחצית השנייה של 2003 

התחיל המשק לצמוח שוב. 
מאז, המשק הישראלי מצוי בגל מתמשך של צמיחה.  אלא שצמיחה 
זו מתרחשת רק בצד הישראלי של הקו הירוק. בצד הפלסטיני של 
הקו, הנתון ללחץ צבאי ישראלי כבד, לא זו בלבד שאין צמיחה אלא 
שיש נסיגה מתמשכת בפעילות הכלכלית, וכתוצאה מכך אבטלה 
כבדה ועוני רב. הניסיון של שני העשורים האחרונים מלמד, כי 
היציבות הכלכלית בישראל תלויה במידה רבה במה שמתרחש 

בצד הפלסטיני של הקו הירוק. 

יציבות כלכלית



כאשר מחלקים את התמ"ג באוכלוסיית המדינה, מקבלים 
את התמ"ג לנפש. התמ"ג לנפש משמש כמדד של רמת חיים, 
והוא מאפשר להשוות בין ארץ לארץ כמו גם בין תקופות שונות 

באותה ארץ. 
הפעילות  הצטמקה  שבמהלכן  האינתיפאדות,  משתי  אחת  כל 

הכלכלית בישראל, גרמה לירידה בתמ"ג לנפש.
ב־1987, שבסופה פרצה האינתיפאדה הראשונה, נרשם שיעור גידול 
נאה של התמ"ג לנפש: 4.4%. ב־1988, השנה המלאה הראשונה של 
האינתיפאדה, התמ"ג לנפש גדל רק ב־1.9%, ובשנה שלאחריה, 1989, 

הוא לא גדל כלל ואף הצטמק.
במחצית הראשונה של שנות ה־1990 הגיעו לישראל מאות אלפי 
גידול   - גם כאשר היתה צמיחה  מהגרים ממדינות חבר העמים. 

בתמ"ג - הצמיחה לא תמיד הדביקה את קצב הגידול באוכלוסייה. 

שנת 2000 היתה שנה של גידול יוצא דופן בתמ"ג לנפש. על רקע 
שנה יוצאת דופן זו בולטת עוד יותר הירידה בתמ"ג לנפש שהתחוללה 
עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, בסוף 2000. בשנתיים הבאות, התמ"ג 
לנפש, לא זו בלבד שהוא לא גדל, הוא אף הצטמק )ב־2.7% ב־2001 
וב־2.6% ב־2002(. ב־2003 הסתכם הגידול בתמ"ג לנפש בשיעור 

מזערי - 0.4%. 
מאז 2004, התמ"ג לנפש גדל בשיעור נאה ביותר, של 3.4%-3.5%. 

עוד  כל  לנפש:  התמ"ג  לגבי  גם  יפה  התמ"ג  לגבי  שאמרנו  מה 
הרגיעה והצמיחה מתרחשים רק בצד הישראלי של הקו הירוק, בעוד 
שהפעילות הצבאית בשטחים הפלסטיניים נמשכת ובעוד הכלכלה 
הפלסטינית הולכת מדחי אל דחי, אין כל ביטחון בגידול מתמשך 

בתמ"ג לנפש בתוך הקו הירוק. 

רמת חיים

הצמיחה בישראל
2007-1987  שיעורי שינוי שנתיים בתוצר 

המקומי הגולמי )תמ"ג(  באחוזים
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האו"ם  של  הפיתוח  סוכנות  של  האנושי  הפיתוח  מדד  פי   על 
)Human Development Index(, ישראל מצויה במקום ה־23 מתוך 
177 מדינות בעולם, מקום מכובד לכל הדעות. מדד הפיתוח האנושי של האו"ם 
מחושב על פי מספר קריטריונים ובהם תוחלת חיים בלידה, שיעור האוריינות 
בקרב מבוגרים, תמ"ג, תמ"ג לנפש ושיעורי למידה בדרגות השונות של מערכת 
ההשכלה. מערכת הבריאות הציבורית ושיעורי הלמידה הגבוהים ביסודי ובתיכון 

מסייעים לישראל להגיע למיקום גבוה זה. 
לעומת זאת, על פי דירוג האשראי, המחושב על ידי שלוש החברות הבינלאומיות 

הגדולות לדירוג אשראי, ישראל נמצאת במקום ה־37 מכלל ארצות תבל.
דירוג האשראי נועד לבחון את היציבות והאמינות הכלכלית של הארצות השונות. 
הדירוג משקף, מצד אחד, את העוצמה הכלכלית שלהן, ומצד שני, את היציבות 
הפוליטית והביטחונית שלהן. יש לומר כי רבים מטילים ספק במהימנות ובתוקף 
של דירוג האשראי, אולם למרות זאת הוא משמש לקבלת החלטות כלכליות רבות 

משמעות, כדוגמת גובה הריבית שכל מדינה נדרשת לשלם על גיוס הון.
דירוג האשראי של ישראל נמוך באופן משמעותי מזה של 22 המדינות המצויות 
מעליה על פי מדד הפיתוח האנושי של האו"ם: מרבית הארצות הללו נהנות 
מדירוג האשראי הגבוה ביותר - AAA, בעוד שהדירוג של ישראל עמד ב־2007 

על A מינוס. 
ב־2008 העלו כל שלוש חברות דירוג האשראי הגדולות את הדירוג של ישראל 
ל־A, אך גם דירוג משופר זה מותיר את דירוג האשראי של ישראל רחוק מזה של 

מרבית חברותיה לדירוג הגבוה של פיתוח אנושי. 
הסיבה העיקרית לדירוג האשראי הנמוך, יחסית, של ישראל, הוא המצב הביטחוני, 

ובמלים אחרות, בעיקר הסכסוך הישראלי־פלסטיני.
דירוג אשראי נמוך פירושו תשלום ריבית גבוהה יותר על הלוואות שהממשלה 

נוטלת וגם על הלוואות שאנשי עסקים ישראלים נוטלים. 
ב־2003, בתקופת האינתיפאדה השנייה, כאשר המדינה נזקקה לגיוס הון, ישראל 
איפשרו  הערבויות  דולר.  מיליארד   9 בסך  ערבויות  הברית  מארצות  ביקשה 
לישראל לגייס הון בריבית דומה לזו שמשלמת ממשלת ארצות הברית, שהיא 
בעלת דירוג האשראי הגבוה ביותר, במקום לשלם את הריבית הגבוהה הנגזרת 

מדירוג האשראי הנמוך, יחסית, של ישראל.
בגלל הסכסוך המתמשך, ישראל רגישה מאוד לכל התפתחות העלולה להשפיע 
על דירוג האשראי שלה. במהלך האינתיפאדה השנייה, שרי האוצר שלנו השתדלו 
אצל חברות דירוג האשראי בניו יורק ובלונדון שלא יורידו את דירוג האשראי 
נמנעה הממשלה מלהכריז  השנייה  לבנון  במהלך מלחמת  ועוד:  ישראל.  של 
על מצב חירום - הכרזה שהיתה מסייעת למשפחות ולעסקים שנפגעו בעורף 

הישראלי - מחשש שמא ישפיע הדבר לרעה על דירוג האשראי של ישראל. 

דירוג האשראי 
של ארצות בעלות מדד פיתוח 

אנושי גבוה  לפי סדר יורד של 
דירוג האשראי

ארצות בעלות 
 מדד פיתוח 

אנושי גבוה, �200 

דירוג אשראי 
2008 ,)Fitch(

AAAנורבגיה

AAAאירלנד

AAAבריטניה

AAAשוודיה

AAAגרמניה

AAAקנדה

AAAארצות הברית

AAAשוויץ

AAAהולנד

AAAפינלנד

AAAלוקסמבורג

AAAאוסטריה

AAAדנמרק

AAAצרפת

AAAספרד

AA+אוסטרליה

AA+בלגיה

AA+ניו זילנד

AAיפן

AAהונג קונג

AA־איטליה

A+איסלנד

Aישראל 

מעמד כלכלי בינלאומי



השקעות הן החמצן של הצמיחה. ממשלות ישראל עושות את 
כל שביכולתן כדי לקדם השקעות, של בעלי הון ישראליים 
העסקי,  למגזר  הנגיש  האשראי  את  מרחיבות  הן  כאחד:  וזרים 

מפחיתות את מס החברות ונותנות תמריצים שונים נוספים.
ואכן, מאז שוך האינתיפאדה השנייה יש גידול בהשקעות במשק 

הישראלי, הן של ישראלים והן של זרים.
אלא שבו בזמן יש גם גידול בהשקעות של ישראלים בארצות 
אחרות, ובעיקר בהשקעות ישירות. עד כדי כך שבכל מהלך גל 
הצמיחה הנוכחי, ההשקעות של ישראלים בחו"ל היו גדולות יותר 

מן ההשקעות של זרים בישראל. 
יתרה מזאת, ב־2006, ההשקעות של ישראלים בחו"ל היו גדולות 

יותר מסך כל ההשקעה הגולמית המקומית במשק הישראלי.
כלכלנים מייחסים את המגמה החדשה לגלובליזציה, דהיינו, פתיחת 

שערי ישראל בפני מעבר של זרמי הון, פנימה וגם החוצה. 
ועם זאת, סביר להניח כי אחד הגורמים העומדים מאחורי המגמה 
החדשה הוא הרצון של בעלי ההון הישראליים "לפזר סיכונים", 
עקב  זעזועים  שוב  יעבור  הישראלי  שהמשק  האפשרות  לנוכח 

הסכסוך המתמשך. 

השקעות

השקעה מקומית גולמית
השקעות של ישראלים בחו"ל והשקעות של זרים בישראל  2007-2001  במיליארדי דולרים
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למעצמה  ישראל  את  הפך  ב־1967  הגדול  הצבאי  הניצחון 
ישראל  על  הטיל  זה  אלא שמעמד  באזור.  החזקה  הצבאית 

מעמסה כלכלית־ביטחונית כבדה. 
שלא כמו אחרי מלחמות קודמות, אחרי 1967 תקציב הביטחון לא 
זו בלבד שלא קטן, הוא אף גדל. ובעקבות מלחמת יום הכיפורים 
ב־1973 גדל התקציב הביטחוני עוד, עד שהיווה כשליש מתקציב 
שנות  אמצע  של  הכלכלי  המשבר  את  עמו  שגרר  מה   המדינה, 

ה־1980. 
בתחילה, הסכסוך עם הפלסטינים לא היה הגורם המרכזי במעמסה 
השטחים  אחזקת  של  התקציבית  העלות  הכלכלית־ביטחונית. 
הפלסטיניים היתה נמוכה - הן משום שמדינת ישראל לא השקיעה 
בפיתוח כלכלי של השטחים והן משום שההתנגדות הפלסטינית, 
שהתרכזה באותן שנים בחדירות מעבר לגבול ובפעילות בחו"ל, לא 
הצריכה הקצאה של כוחות צבא גדולים. רוב הפעילות של צה"ל 

נעשתה בידי מספר קטן של יחידות עילית. 
את מרכז הבמה תפס באותן שנים העימות עם סוריה ועם מצרים. 
הכיפורים(,  יום  ומלחמת  ההתשה  )מלחמת  מצרים  עם  העימות 
את  לצמצם  לישראל  שאיפשר  ב־1979,  שלום  בהסכם  הסתיים 

תקציב הביטחון. 
אלא שזמן לא רב לאחר החתימה על ההסכם הישראלי־מצרי, שהוציא 
את מצרים מזירת העימות הצבאי, החל הסכסוך הפלסטיני־ישראלי 
הישיר לתפוס את מרכז הבמה. ב־1982 פלש צה"ל ללבנון, בין השאר 
כדי להכות את הארגונים הצבאיים הפלסטיניים, שסולקו מירדן 
ללבנון ב־1970 )"ספטמבר השחור"(. שהות צה"ל בלבנון התמשכה 
עד שנת 2000. אותה מלחמה, מצדה, הולידה את ארגון החיזבאללה 

- ובסופו של דבר גם את מלחמת לבנון השנייה, ב־2006. 
ב־1987, חמש שנים לאחר פלישת צה"ל ללבנון, פתחו הפלסטינים 
שבשטחים הכבושים באינתיפאדה הראשונה. אינתיפאדה זו העלתה 
באחת ובאורח קבע את המחיר הכלכלי־ביטחוני שמשלמת ישראל 
על שליטתה הצבאית בשטחים. צה"ל הקים מסגרות פיקוד ייחודיות 
לשטחים הפלסטיניים - אוגדת עזה ואוגדת יו"ש. צה"ל גם הקים 
יחידות מיוחדות לצורך ההתמודדות עם המתקוממים הפלסטיניים, 
ובהן דובדבן ושמשון. לא זו בלבד אלא שמרבית יחידות השדה של 
מערך  לבסוף,  בשטחים.  משרתות  עצמן  מצאו  המילואים  מערך 

הביטחון של ההתנחלויות עובה מאוד. 
החתימה על הסכמי אוסלו לא הובילה לצמצום כוחות צה"ל בשטחים 
הפלסטיניים. ראשית, החלוקה של השטחים לשלוש קטיגוריות - 
שטחי A שבאחריות פלסטינית מלאה, שטחי C שבאחריות ישראלית 
מלאה ושטחי B שבאחריות משותפת, הובילה להצבה קבועה של 
כוחות צה"ל בשטחי C ובמחסומים רבים בנקודות המפגש בין שטחי 
האחריות. בנוסף, גל הפיגועים שבא בתגובה לטבח שביצע ברוך 
גודלשטיין במתפללים מוסלמים במערת המכפלה הוביל לפעילות 

מוגברת של צה"ל ושל השב"כ בשטחים. 
בלתי  אזרחית  התקוממות  היתה  הראשונה  בעוד שהאינתיפאדה 
במלוא  הגיב  צה"ל  חמושה.  היתה  השנייה  האיתיפאדה  חמושה, 
כוחו: חלק גדול מן הצבא הסדיר וממערך המילואים הועסק בדיכוי 
ההתקוממות. במהלך העימות השתלט צה"ל מחדש על כל השטחים 
אך  צה"ל,  נוכחות  צומצמה  האינתיפאדה  תום  עם  הפלסטיניים. 
כוחות רבים מבעבר מצויים עדיין בכל רחבי הגדה המערבית וסביב 

לרצועת עזה. 

המעמסה הכלכלית־ביטחונית



התוספות לתקציב הביטחון בגין 
ההתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית

השליטה  של  המלאה  התקציבית  העלות  מהי  לדעת  דרך  אין 
הצבאית של ישראל בשטחים הפלסטיניים - העלות של המפקדות 
המיוחדות, היחידות הייעודיות, שירות המילואים וכיו"ב. זאת, בין 

השאר משום שספרי תקציב הביטחון הם חסויים, ברובם. 
הצצה אל סדרי הגודל של ההוצאה התקציבית הצבאית מתאפשרת 

מתוך נתון אחד המתפרסם אחת לשנה: התוספות לתקציב הביטחון 
הנובעות מן הפעילות המוגברת של צה"ל בשטחים הפלסטיניים. 
בין 1989 ל־2008 קיבל משרד הביטחון תוספות בסכום כולל של 

36.6 מיליארד ₪ )במחירי 2007(.

 כדי להעריך את גודלו של סכום זה, די אם נציין כי הוא 
גבוה יותר מן ההוצאה התקציבית השנתית הכוללת על 

מערכת החינוך ועל מערכת ההשכלה הגבוהה בשנת 2008. 

תקציב הביטחון וההתקוממות הפלסטינית
 תוספות לתקציב משרד הביטחון שצויינו במפורש כנובעות מן הפעילות המוגברת 

של צה"ל בשטחים הפלסטיניים  2008-1989  במיליארדי ₪  במחירי 2007 
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התנתקות וחומת הפרדה
רק  לא  כוללות  הביטחון  התוספות לתקציב השוטף של מערכת 
הוצאות על פעילות צה"ל נגד הפלסטינים, אלא גם שתי הוצאות 
תקציביות כבדות נוספות: על ההתנתקות מרצועת עזה ועל בניית 

חומת ההפרדה.
ב־2005 פינתה ישראל את רצועת עזה מן ההתנחלויות וממחנות 
צה"ל. ההתנתקות עלתה ועדיין עולה כספים רבים: לפי אומדנים 

עכשוויים, עלות ההתנתקות נאמדת בכ־9 מיליארד ₪.

 כדי להעריך את גודלו של סכום זה, די אם נציין כי הוא גבוה 
יותר מן ההוצאה התקציבית השנתית הכוללת של המשרדים 

הממשלתיים העוסקים בכלכלה ומשק: משרד החקלאות, המשרד 
לתשתיות לאומיות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד 

התיירות, משרד התקשורת, משרד התחבורה ועוד. 

עם  הסכם  ללא  חד־צדדי,  באופן  נעשתה  מעזה  ההתנתקות 
הפלסטינים. יתרה מזאת, ישראל )בתיאום עם ארצות הברית ועם 
הרשות הפלסטינית( סרבה להכיר בנצחון החמאס בבחירות לרשות 
פנים־פלסטיני  עימות  לכדי  התגלגלה  זו  מדיניות  הפלסטינית. 
ישראליים  יישובים  והפגזת  עזה  והשתלטות החמאס על רצועת 
הסמוכים לרצועה. הרצועה ממשיכה להעסיק כוחות רבים של צה"ל, 
הסוגרים עליה מהיבשה, מהים ומהאוויר. יתרה מזאת, השימוש של 
הפלסטינים בטילים ובמרגמות מחייב את הממשלה לממן מיגון של 

בתים ומוסדות במסגרת מה שקרוי "עוטף עזה". 
אל ההוצאות על ההתנתקות יש להוסיף את ההוצאה התקציבית 

על חומת ההפרדה.
ב־2003, בעקבות האינתיפאדה השנייה, החלה ישראל בבנייה של 
חומת הפרדה סביב השטחים הפלסטיניים ביהודה ובשומרון. גם כאן 
מדובר בפעולה חד צדדית ללא תיאום או הסכם עם הצד הפלסטיני. 
מכל מקום, התוואי החוקי להקמת החומה הוא הגבול המוכר על ידי 
הגופים הבינלאומיים העיקריים - הקו הירוק. אילו הוקמה החומה 
לאורך הקו הירוק היה אורכה מגיע לכ־313 ק"מ. אלא שהחומה 
מוקמת כך שהתנחלויות רבות נותרות בצדה המערבי, הישראלי, 
וכך גם שטחים פלסטיניים נוספים, המועברים לצד הישראלי של 
החומה במסגרת מה שקרוי "קו התפר". כיוון שכך, אורך החומה 

יגיע לכ־790 ק"מ. 
העלות המשוערת של החומה נאמדה על ידי ועדת ברודט בכ־13 

מיליארד ₪. 

 כדי להעריך את גודלו של סכום זה, די אם נציין כי הוא 
קרוב לתקציב השנתי של משרד הבריאות בשנת 2008.

המעמסה הכלכלית־ביטחונית 
- מבט אל העתיד

עם  מתמשך  עימות  של  התקציבית  העלות  מדיני,  הסדר  ללא 
הפלסטינים תהיה גבוהה גם בעתיד. 

תקציב  לבחינת  הוועדה  של  ההמלצות  מן  ללמוד  ניתן  כך  על 
הביטחון, בראשותו של דוד ברודט, שהוגשו במאי 2007: 

"... החזית הפלשתינאית דורשת משאבים גדולים אשר מרתקים 
חלק ניכר מהתשומות השוטפות בבט"ש כמו גם של אמ"ן...

 "נראה כי לא הדרג המדיני ולא הדרג הצבאי הפנימו את העלות 
משאבים  של  פרמננטית  הסטה  של  הגבוהה  האלטרנטיבית 
לטובת זירה זו... תפיסת הביטחון המעודכנת מלמדת כי זירה זו 
תמשיך להיות מרכזית ובעלת משקל רב יותר בעתיד... וצה"ל 

ימשיך להשקיע משאבים רבים בזירה זו גם בשנים הבאות. 
"יתרה מזאת, נראה כי מתרחש תהליך סטיכי של גידול בעלויות 
אלו, כיוון שגורמי הטרור נחושים להמשיך במעין מרוץ חימוש 
המתאבדים  טרור  לדוגמא,  כך  א־סימטרי.  אימה(  מאזן   )או 
בלמעלה  נאמדת  עלותה  אשר  הביטחון  גדר  הקמת  הצריך 
ובוודאי יחסית  זה סכום עתק כשלעצמו  מ־13 מיליארד ₪. 
לזירה הפלשתינאית. הגדר מוכיחה את עצמה, אך בעזה גורמי 
הטרור מנטרלים במידה מסוימת את האפקטיביות של גדר 
המערכת על ידי שימוש בירי תלול מסלול ומנהרות. מערכת 
הביטחון מפתחת מענים לאיומים אלה, אך העלות של אמצעים 
הגנתיים והתקפיים מאוד גבוהה. באשר לאופציות התקפיות 
קרקעיות, גם אלה הולכות ומתייקרות לאור הזמינות של נשק 
נ"ט מתקדם לארגוני הטרור. הנקודה החשובה היא שהעימות 
מבחינת  בעיקר  יותר,  הרבה  'יקר'  נעשר  הפלשתינאים  עם 
הסטת משאבים צבאיים מוגבלים, כגון כוח אדם ותשומת לב 
פיקודית, זאת באופן מתמשך ללא סיכוי משמעותי באופק. זו 
אחת ההתפתחויות החשובות ביותר שחלו... התפתחות זו לא 
הופנמה כראוי, בין היתר כיוון שחלק ניכר מהעלויות לא באו 

לידי ביטוי מלא ומפורש בתקציב הביטחון עצמו..."



גודלן של  הכיבוש מעיק על תקציב המדינה לא רק בגלל 
הוצאות הביטחון.

בתקופת האינתיפאדה השנייה נקלע המשק למיתון כבד )שבחלקו 
הפעילות   .)2000 בשנת  טק  ההיי  בועת  התפוגגות  בשל  נגרם 
הכלכלית הצטמקה ובעקבות זאת קטנו הכנסות המדינה ממסים. 
בעומדה מול ירידה בהכנסות ובו זמנית מול התביעה להגדיל את 
תקציב הביטחון, בחרה הממשלה לקצץ את תקציב המדינה, לבד 
מתקציב הביטחון. בתוך ארבע השנים 2001־2005 קוצץ תקציב 
המדינה בסכום כולל של כ־65 מיליארד ₪ - הקיצוץ התקציבי 

הגדול ביותר אי פעם.

  כדי להעריך את גודלו של סכום זה נציין, כי ב־2005 הוא 
היווה כשליש מן התקציב השנתי הרגיל של הממשלה.

היו שהצדיקו את הקיצוץ בנימוק השכיח בפי דוברי הימין הכלכלי, 
ולהעמיד משאבים רבים  והוא, שיש לצמצם את תקציב המדינה 
האינתיפאדה  שללא  אלא  העסקי.  המגזר  לרשות  האפשר  ככל 

היה  כך  כל  גדול  קיצוץ  אם  יצרה, ספק  ותחושת המשבר שהיא 
מקבל את אישור הכנסת. לא לחינם כינה שר האוצר דאז, סילבן 
שלום, את הקיצוצים בשם "חומת מגן כלכלית", על משקל שמו של 
המבצע הצבאי "חומת מגן", שבמסגרתו נכבשו מחדש ערי הגדה 

המערבית.
הקיצוץ פגע בכל תקציבי השירותים החברתיים בישראל - בריאות, 
רווחה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, ומעל לכל בקצבאות המוסד 

לביטוח לאומי. 
השביתות  מאחורי  שעמדה  היא  היום:  עד  ניכרת  הפגיעה 
הממושכות של עובדי הרשויות המקומיות, של המורות בחינוך 
המרצים  ושל  התיכון  בחינוך  והמורים  המורות  של  היסודי, 
במוסדות להשכלה גבוהה. היא גם זאת שעמדה מאחורי ההפגנות 
הוריות  חד  אמהות  ידי  על  הקיצוצים  בתקופת  עוד  שנערכו 
הגידול בתשלומים  והיא שעומדת מאחורי  כנפו  ויקי  ובראשן 
נמוך,  במחיר  או  בחינם  ניתנו  עבור שירותים שבעבר  פרטיים 

כדוגמת בריאות וחינוך. 

תקציב

הוצאה חברתית לנפש
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על  הישראלית  השליטה  של  הפנימי  החברתי  המחיר 
הפלסטינים היה ועודנו כבד. 

משה דיין, שר הביטחון במלחמת ששת הימים ובשנים הראשונות 
לאחריה, קבע בעת מלחמת ההתשה עם מצרים כי ישראל אינה 
מסוגלת להניף בעת ובעונה אחת שני דגלים,  את דגל הביטחון 

ואת הדגל החברתי. 
ישראל של 2007 היא חברה שונה מזו של 1967 ועם זאת, דומה 
כי תוקף קביעתו של משה דיין עדיין לא פג. קבוצות חברתיות 
שלא הצליחו להתבסס לפני מלחמת ששת הימים התקשו לעשות 
זאת לאחריה - למשל, תושבי עיירות הפיתוח והיישובים הערביים. 
הפער בין פריפריה למרכז הלך והתקבע. כוח המיקוח של העובדים 
והעובדות קטן. כיום, מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה מותירות 
את מרבית הנוער מחוץ לגרעין הצמיחה הכלכלית. אחת מתוך 
כל חמש משפחות ישראליות חיה מתחת לקו העוני, בניגוד לאחת 

מתוך כל עשר בשנות ה־1970.
החברה הישראלית, על מוסדותיה, צופה בכל אלה ואינה מוצאת 
בתוכה את הכוחות לשינוי המצב. הכוחות, תרתי משמע, מוקדשים 

לסכסוך. 
חלק גדול מן ההתפתחויות הללו נובע מתפיסות כלכליות ניאו־

ליברליות, המשפיעות על המדיניות החברתית והכלכלית לפחות 
מאז אמצע שנות ה־1980. חלק מן ההתפתחויות עשוי היה להתרחש 
גם ללא הסכסוך והמעמסה הכלכלית־ביטחונית המתלווה אליו. עם 

זאת, בכמה מקרים השפעת הסכסוך היא ישירה: 
ראשית, חלק מן הפערים נוצר כתוצאה מהשינוי במדיניות הפיתוח 

הכלכלי, כאשר ישראל שלאחר 1967 השקיעה בהרחבת התעשייה 
הביטחונית במקום בהמשך פיתוח ושדרוג של התעשיות שהוקמו 
קודם למלחמה, בין השאר בעיירות הפיתוח. התעשיות החדשות 
הוקמו במרכז הארץ, התבססו על כוח אדם משכיל ועל שכר גבוה. 
כאשר  עוד  גדל  המעמדי־עדתי־גיאוגרפי  הפער  יותר,  מאוחר 

התעשיות הביטחוניות הצמיחו מתוכן את תעשיות ההיי טק. 
נחלש  הישראליים  והעובדות  העובדים  של  המיקוח  כוח  שנית, 
כתוצאה מהכנסתם לשוק העבודה הישראלי של עובדים פלסטיניים 
או של ההסתדרות.  הגנה מקצועית של המדינה  שהועסקו ללא 
מאוחר יותר, כאשר ישראל הטילה סגרים על השטחים הפלסטיניים, 
יובאו לישראל מאות אלפי מהגרי עבודה מרחבי העולם, שהחלישו 

עוד את כוח המיקוח של העובדים הישראליים.
שלישית, ההשקעה הממלכתית הגדולה בהתנחלויות דחקה מראש 
סדר העדיפויות את עיירות הפיתוח והיתה גדולה לאין ערוך מן 

ההשקעה בפרויקט שיקום שכונות.
הפלסטינית  הלאומית  התנועה  עם  המתמשך  הסכסוך  רביעית, 
מקשה מאוד על תהליך המיזוג האזרחי בין יהודים וערבים בצד 
הישראלי של הקו הירוק, כמו גם על קידומם הכלכלי והחברתי של 

הערבים אזרחי ישראל.
הישראלית  החברה  על  מקשה  הכלכלית־ביטחונית  המעמסה 
הצומח  החלק  אל  רחבים  אוכלוסייה  מגזרי  בצירוף  להשקיע 
רחבת־היקף  השקעה  באמצעות  למשל,  המשק.  של  והמתעשר 

בפיתוח, בחינוך ובהשכלה גבוהה.  

המחיר החברתי 



במגמת  מצוי  בישראל  האי־שוויון  ה־1970,  שנות  מאז 
 עלייה. התרשים שלעיל מציג את מדד ג'יני עבור השנים

 .2006-1979
מדד ג'יני מודד את האי־שוויון בחברה: כאשר המדד עומד על 0, 
משמע שיש שוויון מוחלט בחברה - לכל אחד ואחת יש הכנסה 
מוחלט  אי־שוויון  שיש  משמע   ,1 על  עומד  המדד  כאשר  שווה; 

בחברה - כל ההכנסה מרוכזת בידיים של אדם אחד. 
הקו העליון בתרשים שלעיל מציג את האי שוויון בקרב משפחות 
בכל הנוגע להכנסות מעבודה. אפשר לראות כי האי שוויון בשוק 

העבודה הוא חריף, וכי הוא גדל עם השנים. 
הקו התחתון מציג את האי שוויון לאחר תשלומי העברה )קצבאות 
המוסד לביטוח לאומי( ולאחר ניכוי המסים. ניתן לראות שכאן האי 
שוויון מצטמק: הקצבאות מגדילות את הכנסותיהן של משפחות 
את  מקטינים  שהמסים  בעוד  נמוכות  מעבודה  שהכנסותיהן 
הכנסותיהן של משפחות שהכנסותיהן מעבודה גבוהות. ועם זאת, 

גם הקו התחתון מציג תמונה של גידול ארוך־טווח באי שוויון.

האי־שוויון איננו תוצר בלעדי של הכיבוש והסכסוך הישראלי־
פלסטיני, כמובן. הוא נובע מן הגידול בכוחם הכלכלי והפוליטי של 
בעלי ההון ומהיחלשות כוח המיקוח של העובדים והעובדות; והוא 
משקף את הריכוז הגובר של העושר בידיהן של משפחות וקבוצות 
הון מעטות וגם את הגידול חסר התקדים בשכר ובהטבות הניתנות 

על ידי בעלי ההון למנהלי המפעלים והעסקים שלהם. 
הסולידריות  שחיקת  היא,  שוויון  האי  של  העיקרית  משמעותו 
כסימן  השאר  מן  התרחקותם  את  מפרשים  העשירים  החברתית: 
להיותם ראויים לעושרם: הם מפסיקים להאמין באפשרות שכולם 
יכולים ו/או ראויים להתקדם ובמקום להשקיע בשיפור מצב הכלל 
הם מעדיפים להתמקד בשיפור מצבם־הם. ואילו אלה שהכנסתם 
נמוכה תולים תקוותיהם לשיפור במוסדות קולקטיביים - איגודים 
נחלשה  ההסתדרות  שראינו,  כפי  בישראל,  והמדינה.  מקצועיים 

מאוד, ועל כן הפניות מופנות בעיקר אל המדינה. 
אלא שהמדינה, כאמרתו של משה דיין, מניפה רוב הזמן רק דגל 

אחד, הדגל הביטחוני. 

אי שוויון  

1979  1984   1991  1996  2001  2006

לפני תשלומי העברה ומיסים ישירים
לאחר תשלומי העברה ומיסים ישירים

0.3662

0.3181

0.3979

0.3267

0.3771

0.3272

0.3868

0.3285

0.4312

0.3822

מדד ג'יני לאי־שוויון התחלקות ההכנסות בקרב משפחות
לפני ואחרי תשלומי העברה ומסים ישירים  2006-1979 

0.4196

0.3567
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רשת הביטחון הסוציאלי, שעיקרה קצבאות המוסד לביטוח 
מסייעת  היא  העבודה:  שוק  את  להשלים  נועדה  לאומי, 
לאנשים שאינם מצליחים להתקיים מהכנסה מעבודה )למשל בעלי 
מוגבלויות(, לאלה המנועים באופן זמני מהשתתפות בכוח העבודה 
)למשל מובטלים ונשים יולדות(, או לאלה שפרשו משוק העבודה 

)זקנים(. 
החל  פני שנים,  על  נבנתה  הישראלית  הסוציאלי  הביטחון  רשת 
הזקנה  והונהגה קצבת  לאומי  לביטוח  המוסד  הוקם  ב־1954, עת 
והשאירים. באותה תקופה הונהגו גם ביטוח תאונות עבודה, דמי 

לידה וקצבת ילדים. 
רשת הביטחון הסוציאלי המשיכה להתפתח גם לאחר 1967: קצבת 
נכות ודמי אבטלה אושרו ב־1970 ואילו גמלת סיעוד וקצבת הבטחת 

הכנסה אושרו ב־1980. 
רשת הביטחון הסוציאלי הישראלית דומה במידה רבה לזאת הנהוגה 
באירופה, אך בהבדל אחד חשוב, והוא - הרמה הכספית הנמוכה, 

יחסית, של מרבית הקצבאות. 
גם כך, רשת זו ממלאת תפקיד חשוב בצמצום האי שוויון המיוצר 
בשוק העבודה. היא גם מילאה תפקיד חשוב בקליטתם של מאות 
רובם  ומאתיופיה:  העמים  חבר  ממדינות  שהגיעו  העולים  אלפי 
צברו  שלא  למרות  העיקריות  לקצבאות  כזכאים  הוגדרו  ככולם 
תקופת זכאות מספקת. קצבאות הביטוח הלאומי איפשרו לרבים 

מהם תקופת מעבר נוחה, יחסית, עד לקליטתם בשוק העבודה. 
קיצוצים  ערכה  הממשלה  כאשר  השנייה,  האינתיפאדה  בתקופת 
המוסד  קצבאות   ,₪ מיליארד  כ־65  של  כולל  בסכום  תקציביים 
קוצצו   2005-2001 השנים  בחמש  קשות.  נפגעו  לאומי  לביטוח 
וגמלת  התשלומים לקצבת ילדים בכ־45%, דמי אבטלה בכ־47% 

הבטחת הכנסה בכ־25%. 

ביטחון סוציאלי 

יתרה מזאת, בשנת 2003 הונהג משטר של קיצוץ מתמשך בקצבאות, 
לאחר שהוחלט כי הן יעודכנו לפי השינויים במדד המחירים לצרכן, 
אז, לפי השינויים בשכר הממוצע במשק:  נהוג עד  ולא כפי שהיה 
כידוע, על פני תקופות ארוכות השכר הממוצע עולה יותר ממדד 

המחירים לצרכן, ועל כן צפוי כי הקצבאות תישחקנה עוד בעתיד. 
הקצבאות  את  מאוד  הקטין  הביטחון  בהוצאות  הגידול  כי  יוצא 
של  והמשפחתי  האישי  הכלכלי,  הביטחון  את  להגביר  האמורות 

הישראלים. 

 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07
אומדן

50.1 49.3
46.5

44.5 44.5
46.0 47.3

תשלומי גמלאות המוסד לביטוח לאומי
2007-2001  במיליארדי ₪  במחירי 2007



רוב הנוער הישראלי - ב־2006, 54% - עדיין אינו משיג 
תעודת בגרות, שהיא תנאי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה. 
בשעה שהצמיחה הכלכלית מתרכזת בענפים עתירי־ידע, שכבות 
רחבות של הנוער בישראל צופות אל עתיד של חיים בשולי המשק. 
האינתיפאדה  בתקופת  שנעשו  הגדולים  התקציביים  הקיצוצים 
 2001 בין  שנים,   6 בתוך  החינוך.  בתקציב  מאוד  פגעו   השנייה 
ל־2006, ירד תקציב שעות התקן )המממן את ההוראה(, בחישוב 

לתלמיד, ב־15%. 
על מנת להעלות את שיעור הזכאות לתעודת בגרות, יש להשקיע 
מבוססים,  ביישובים  בארץ:  שונים  באזורים  הספר  בתי  בשדרוג 
אך   ,66.3% על  ב־2006  עמד  בגרות  לתעודת  הזכאות  שיעור 
בעיירות פיתוח הוא עמד על 50.0%, ביישובים ערבים על 35.7% 

ובקרב הבדואים בנגב על 27.9%. 
כאשר התקציב הממשלתי לחינוך אינו מספיק, בתי ספר מגייסים 
כספים ממקורות אחרים, ובראשם ההורים. הורים מבוססים מוסיפים 
כיום, מכיסם, סכומים גבוהים על מנת שבתי הספר לא יקצצו שעות 
הוראה ויקיימו תכנית לימודים עשירה. רוב ההורים בישראל אינם 

יכולים לעשות זאת.
והתיכון  היסודי  החינוך  במערכת  האחרונה  הגדולה  הרפורמה 

נערכה לפני ארבעים שנה, ב־1968 - שנה לאחר המלחמה ב־1967. 
אותה רפורמה הקימה את חטיבות הביניים על מנת להעניק 6 שנות 
הכנה ללימודים אקדמיים, באמצעות מורים אקדמאים )בחטיבת 
הביניים ובחטיבה העליונה(. הקמת חטיבות ביניים חייבה בניית 
בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. במקביל לרפורמה, הורחבה רשת 
בתי הספר המקצועיים בארץ. בוגרי תלמידי חטיבות הביניים הופנו 

לאחד משני מסלולים: מסלול עיוני ומסלול מקצועי. 
החינוך  של  לאוניברסליזציה  במהרה  הובילו  אלה  צעדים  שני 
התיכוני. הצעד הנדרש הבא היה אוניברסליזציה של תעודת בגרות, 
שכן במשך שנים, ועד היום, שיעור הזכאות לתעודת בגרות נמוך 
יותר בחינוך המקצועי. באופן שכזה ניתן היה לגשת להגשמת הצעד 
הנדרש הבא - אוניברסליזציה של ההשכלה הגבוהה. יש ארצות 

המקדימות מאוד את ישראל בשני תחומים אלה.
אלא שישראל עדיין רחוקה מאוניברסליזציה של תעודת בגרות. 
בין השאר משום שהיא משקיעה הרבה פחות מארצות אחרות: בין 
השנים 1995 ו־2003, ההוצאה הלאומית לחינוך לתלמיד בארצות 
גדלה  היא  שבישראל  בעוד  ב־33%,  בממוצע,  גדלה,   OECDה־ 

ב־2% בלבד. 

חינוך 

אומדן
 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

אומדן

8,920
8,373

7,954
8,182

7,619 7,553 7,525
7,994

תקציב שעות התקן לתלמיד
2008-2001  בש"ח  במחירי 2007
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רוב הנוער המתחנך בישראל - ב־2006, 70% - אינו מגיע 
ללימודים אקדמיים: רק 30% ממסיימי תיכון ב־1998 הגיעו 

עד ל־2006 לאוניברסיטה או למכללה אקדמית. 
בשעה שהמחסום הגבוה ביותר בפני השגת שכר סביר הוא היעדר 
השכלה אקדמית, רוב בני הנוער מוצאים עצמם מחוץ לשערי 

המוסדות להשכלה גבוהה. 
הקיצוצים התקציביים הגדולים שנעשו בתקופת האינתיפאדה 
השנייה פגעו מאוד בתקציב ההשכלה הגבוהה. בתוך שש שנים, 

בין 2000 ל־2005, נשחק התקציב הממשלתי לסטודנט ב־19%.
לבחינת  הוועדה  של  המלצותיה  לממשלה  הוגשו   2007 ביולי 
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בראשות בייגה שוחט. הוועדה 
המליצה שלא להגדיל את התקציב הממשלתי להשכלה, בחישוב 
לתלמיד, אלא להחזירו עד שנת 2013 לרמתו ב־2001 )התקציב  
תרומות(.  ומגיוס  הלימוד  שכר  מהעלאת  בעיקר  לגדול  אמור 
הוועדה גם המליצה שלא להרחיב את מערכת ההשכלה הגבוהה.

במידה ולא ייעשה שינוי של ממש, הפער ההשכלתי בין ישראל 
ארגון  של  נתונים  פי  על  לגדול:  עלול  המערב  ארצות   לבין 
ה־OECD, מספר שנות הלימוד הממוצע הצפוי לילדים ישראליים 
15.7 שנים - בהשוואה  שהיו ב־2004 בני פחות מ־5 עמד על 

 .OECDלממוצע צפוי של 17.4 שנות לימוד בארצות ה־

השכלה גבוהה 
מספר שנות הלימוד הצפוי לילדים 

 שהיו בשנת 2004 בני פחות מ־5  ישראל 
OECDומדינות ה־

בריטניה

אוסטרליה
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הקיצוצים בתקציבי החינוך וההשכלה הגבוהה הם ללא ספק 
תוצר של המשבר הכלכלי של תקופת האינתיפאדה השנייה. 
יחד עם זאת הם גם משקפים מדיניות כללית של צמצום תקציבי, 
שנועדה לעודד את הצמיחה באמצעות הגדלת האשראי העומד 

לרשות בעלי ההון.
לכאורה, כאשר הממשלה מחליטה על מדיניות כללית של צמצום 
תקציבי, המדיניות אמורה לחול על כל ההוצאות, כולל הוצאות 

הביטחון. 
אלא שהסכסוך המתמשך מטיל את צלו הארוך גם כאן: הוועדה 
לבחינת תקציב הביטחון, בראשותו של דוד ברודט, המליצה )במאי 
2007( להגדיל את תקציב הביטחון בסכום של 46 מיליארד ₪ על 
גידול צפוי בסיוע  )לא כולל   2017 10 השנים הקרובות, עד  פני 
הצבאי האמריקני(. בממוצע, תקציב הביטחון יגדל בכל אחת מעשר 

השנים הבאות בסכום של 4.6 מיליארד ₪.

כאשר מציבים אלה מול אלה את ההמלצות של ועדת שוחט לבחינת 
מערכת ההשכלה הגבוהה ואת ההמלצות של ועדת ברודט לבחינת 

תקציב הביטחון מצטיירת התמונה הבאה:
בעוד שוועדת שוחט המליצה שלא להגדיל את התקציב הממשלתי 
)אלא להחזירו, עד 2013, לגובהו ב־2001,  של ההשכלה הגבוהה 
תקציב  את  להגדיל  המליצה  ברודט  ועדת  לסטודנט(,  בחישוב 

הביטחון בסכום שנתי ממוצע של 4.6 מיליארד ₪.
על  ב־2007  עמד  גבוהה  להשכלה  הכולל  הממשלתי   התקציב 

כ־6 מיליארד ₪. 
במילים אחרות, בכל אחת מהשנים הבאות יגדל תקציב הביטחון 

בסכום שנתי הקרוב לתקציב הכולל של ההשכלה הגבוהה.
ביסודם של  כי הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים, העומד  יוצא 
סכסוכים אזוריים אחרים בהם מעורבת ישראל, אילץ את הממשלה 

לבחור בין אקדמאים לתותחים. הממשלה בחרה בתותחים.

אקדמאים או תותחים?
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11.4%

14.3%

16.8%

17.6%
20.0%

תחולת העוני
בקרב כלל המשפחות בישראל  אחרי תשלומי ההעברה והמיסים הישירים  2006-1985

מאז שנות ה־1980, העוני בישראל מצוי בגידול מתמיד: 
  בשנות ה־1980, שיעור המשפחות העניות עמד, בממוצע, 

על כ־13.5%; 
  בשנות ה־1990 שיעור המשפחות העניות עלה ל־16.7%, 

בממוצע; 
 בשנת 2006 שיעור המשפחות העניות עמד על 20.0%. 

בעוני  הגידול  הסכסוך.  של  בלעדי  תוצר  איננו  בעוני  הגידול 
מהגרים  אלפי  מאות  של  הגעתם  של  תוצר  השאר,  בין  הוא, 
מאבטלה  ומאתיופיה, שסובלים  העמים  חבר  ממדינות   יהודים 
ו/או מתעסוקה בשכר נמוך; הוא גם תוצר של שוק עבודה המדיר 
מתוכו ישראלים רבים; של שוק עבודה הסובל מאבטלה גבוהה 
בחלק מן השנים; של מדיניות החותרת להוזיל את עלות העבודה 
העסקת  ובאמצעות  המקצועיים  האיגודים  החלשת  באמצעות 

עובדים ועובדות באמצעות חברות כוח אדם. 
אבל הגידול בעוני הוא גם תוצר של העומס התקציבי שמטילה 
השליטה המתמשכת בשטחים הפלסטיניים: בתקופת האינתיפאדה 

השנייה הממשלה הגדילה את תקציב הביטחון במידה רבה על 
חשבון קיצוץ בקצבאות המוסד לביטוח לאומי. והקיצוץ העמוק 

בקצבאות גרר עמו גידול מיידי בתחולת העוני.
ויותר להתמודד עם העוני  יותר  כתוצאה מכך, המדינה מתקשה 
הנרחב: היא אינה משקיעה די בפיתוח כלכלי באזורי פריפריה, או 
בשדרוג מקצועי של כוח העבודה, או בהרחבת רשת מעונות היום 

כדי להרחיב את התעסוקה בקרב אמהות. 
המדינה גם מתקשה לבלום את הגידול בעוני באמצעות קצבאות 

המוסד לביטוח לאומי: 
  בשנות ה־1980, הקצבאות הצליחו לצמצם את תחולת העוני 

בכ־60%, בממוצע; 
  בשנות ה־1990, הקצבאות הצליחו לצמצם את תחולת העוני 

בכ־56%, בממוצע;
העוני  תחולת  את  לצמצם  הצליחו  הקצבאות  ה־2000    בשנות 

בכ־53%, בממוצע.

עוני 
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הצבא משלם מחיר כבד על העובדה שמזה שנים, תפקידו 
המבצעי העיקרי הוא כפיית השליטה הישראלית בשטחים 

הפלסטיניים.

מחיר אחד הוא הצורך להסיט כוחות לצורך ההתמודדות עם 
זו  הארגונים הלוחמים הפלסטיניים. על ההשלכות של הסטה 
אירועי  לבדיקת  )הוועדה  וינוגרד  ועדת  עמדה  לבנון  בגזרת 

המערכה בלבנון 2006(. לדבריה, הסטה זו גרמה: 
ולאוגדה,  צפון  לפיקוד  שהוקצה  הכוחות  סדר  "לצמצום 
מוצב  זה  )ובכלל  הגבול  לאורך  נוספים  מוצבים  לסגירת 
שחלש על המקום בו התרחשה החטיפה ביום 12 ביולי 2006( 
ולהורדת איכות הכוחות שהוקצו לאוגדה. בעבר, הכלל היה כי 
פעילות בט"ש )ביטחון שוטף( לאורך הגדר בצפון נעשתה על 
ידי חיילים סדירים. עם הזמן החלו הכוחות הסדירים להיות 
מופנים לתעסוקה בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה ובמקומם 

הובאו גדודי מילואים, פחות מאומנים ומקצועיים".

)ועדת  ברודט  דוד  הוועדה לבחינת תקציב הביטחון בראשות 
הפלסטינית  ההתקוממות  עם  ההתמודדות  כי  קבעה  ברודט( 

הביאה לפגיעה בכשירות המבצעית של צה"ל: 
הזירה הפלסטינית הפכה להיות כה  2000, עת  "מאז שנת 
דומיננטית, לא היתה במערכת הביטחון התארגנות כוללת 
מספיקה, ליצירת האיזון הנכון בין כשירות צבא המערכה 
ראות  קוצר  הוא  זה  ליקוי  בט"ש.  במסגרת  הלחימה  לבין 
אסטרטגי, אשר תרם לכך שהבט"ש הוריד את רמת ההיערכות 
והכשירות להכנת צבא המערכה. אי התמחות בהקצאת כוח 
אדם פגעה בהיערכות הכוללת והביאה הן לאי התמקצעות 
מספקת בנושאי הבט"ש והן לפגיעה ברמת המיומנות, ברמת 
האימונים ובהכשרות הנדרשות לקיום צבא מערכה באיכות 

שהאיומים מחייבים...".

פגיעה בכשירות המבצעית
מחיר נוסף שהצבא משלם הוא, הפיכתו בעל כורחו לשחקן 
פוליטי. כיוון שהסכסוך הישראלי־פלסטיני בכלל, והשליטה 
בפוליטיקה  המרכזי  הנושא  הם  בפרט,  בשטחים  הישראלית 
הישראלית, הצבא, שהוא הזרוע המבצעת העיקרית של המדינה 
בעניינים אלה, מוצא עצמו בעל כורחו ושלא בטובתו הופך גורם 

בזירה הפוליטית. 

פוליטיזציה: 
האינתיפאדה  בעקבות  ב־1990,  עוד  טען  ליסק  משה  הסוציולוג 
הראשונה, כי שלא כמו במצב של מלחמה, שבו יודע צה"ל לפעול 
על פי שיקולים צבאיים, בבואו להתמודד עם האינתיפאדה הוא 
ואידיאולוגיים.  פוליטיים  יכול לנתק את עצמו משיקולים  אינו 
פוליטיים מרכזיים  אישים  בעימותים עם  מוצא את עצמו  צה"ל 
מצד אחד, ועם מתנחלים מצד שני. עקב כך, הזהיר ליסק, יש סכנה 
של כרסום בבסיסי התמיכה הציבורית בפיקוד העליון של צה"ל, 
הן מימין והן משמאל. מעבר לכך, ציין ליסק, המצב החדש שנוצר 
עם האינתיפאדה טומן בחובו סכנה של דה־לגיטימציה של השירות 

הצבאי.

ערעור האמון בצדקת הלחימה:
איש מדעי המדינה יורם פרי הצביע על ההשלכות המבצעיות של 
ההתמודדות עם התקוממות לאומית: אי־ודאות חוקית בכל הנוגע 
והמערכת  צה"ל  בין  מתח  חמושים;  בלתי  אזרחים  נגד  למלחמה 
המשפטית, כתוצאה מהקושי בהגדרת כללי ההתנהגות המותרים; 

פוליטיזציה של צה"ל



פגיעה במשטר הדיווח של צה"ל; ותחושת נבגדות אצל קצינים 
בשל  אילוצים חוקיים שהוטלו על אופן ניהול המלחמה וריבוי 
משפטים על פעילות בלתי חוקית. פרי הוסיף כי האינתיפאדה 
בעבר  אם  הביטחון:  בתפיסת  שבר  לראשונה  יצרה  הראשונה 
היתה תמימות דעים באשר להיותן של מלחמות ישראל מלחמות 
של  צודק  מאבק  באינתיפאדה  שראו  מי  היו  הפעם  צודקות, 

הפלסטינים להגדרה עצמית.

צה"ל וההתנחלויות:
ההתנחלויות מצויות במוקדו של ויכוח פוליטי חריף בין ימין 
לשמאל. לא זו בלבד, אלא שרבים מן המתנחלים פועלים באופן 
צה"ל,  הימין.  עם  המזוהה  דבר,  לכל  פוליטי  כמחנה  מאורגן 
בין  עמדה  מנקיטת  להימנע  אמור  ממלכתי,  מנגנון  בהיותו 
אמור  שהוא  ובוודאי  בישראל,  הגדולים  הפוליטיים  המחנות 
להימנע מפעילות המוכתבת על ידי סדר היום של מחנה פוליטי 
נערך בשטח שבו  או אחר. אלא שהעימות עם הפלסטינים  זה 
מצויות התנחלויות והללו מהוות מטרה מרכזית של הלוחמים 
בין  נמנעת  בלתי  קרבה  נוצרת  זה  רקע  על  הפלסטיניים. 
החיילים ובין המתנחלים, והצבא מוצא עצמו מתפקד כשומר על 

ההתנחלויות.
הפוליטיזציה סביב סוגיית ההתנחלויות באה לידי ביטוי בלחץ 
מחבל  ההתנתקות  בעת  צה"ל  על  מתנחלים  שהפעילו  הכבד 
בפינוי  חלק  ליטול  לסרב  לחיילים  רבנים  ובקריאות של  עזה 

ההתנחלויות. 

מרגע שתפקידו המבצעי העיקרי של צה"ל הפך להיות כפיית 
ניכרים  החלו  הפלסטיניים,  בשטחים  הישראלית  השליטה 
הקמתו.  מאז  צה"ל  נהנה  שממנה  הרחבה  בלגיטימציה  בקיעים 
ישראלים רבים החלו להקשות על מידת המוסריות של השימוש 
בצבא לשם כפיית השלטון הישראלי על הפלסטינים, במקום לשם 

הגנה על המדינה ועל אזרחיה.
כבר אחרי המלחמה ב־1967 נשמעו קולות שהזהירו בפני ההשלכות 
של השליטה הצבאית בפלסטינים. הידועים שבהם הם קולותיהם 
של פרופ' ישעיהו ליבוביץ, יצחק בן אהרן ופנחס לבון. הקדים את 
כולם שמעון צבר, שיחד עם עוד אחד עשר אנשים פירסם - שלושה 
חודשים לאחר המלחמה - בעיתון "הארץ" מודעה שהתריעה בפני 

ההשלכות החמורות של הפיכתו של צה"ל למכשיר של כיבוש: 

עם חלוף הזמן מצא עצמו צה"ל שוב ושוב מול תופעה של חיילים, 
בעיקר חיילי מילואים, המסרבים להתגייס למשימה שהוטלה על 
זה קרה בעת שיחות השלום עם מצרים, כאשר הממשלה  צה"ל. 
במהלך  התרחב  הסירוב  התנחלויות;  מפינוי  להתחמק  ביקשה 
מלחמת לבנון הראשונה, שנועדה בתחילה להילחם במערך המוסדי 
מירדן;   לכן  קודם  שגורשו  הפלסטיניים  הארגונים  שם  שהקימו 

והגיע לממדים נרחבים במיוחד במהלך שתי האינתיפאדות.
לצורכי  בצה"ל  השימוש  על  במיוחד  משמעותית  התגר  קריאת 
ביותר  והיציבה  הגדולה  נשים. התנועה  כיבוש באה מכיוונן של 
היתה ועודנה "נשים בשחור". תנועה שהצליחה להשפיע ישירות על 
המדיניות היא "ארבע אמהות", שתרמה להחלטת ממשלת ישראל 

לצאת מלבנון לאחר שהייה של 18 שנה שם. 

ערעור הלגיטימציה המוסרית

 "זכותנו להתגונן מפני השמדה 
אינה מקנה לנו את הזכות לדכא אחרים;

כיבוש גורר אחריו שלטון זר;

שלטון זר גורר אחריו התנגדות; 

התנגדות גוררת אחריה דיכוי; 

דיכוי גורר אחריו טרור וטרור נגדי..." 

מודעה,  22.9.1967 
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את  מציב  הפלסטיניים  השטחים  של  המתמשך  הכיבוש 
ואף עימות מתמיד עם חלקים  חיכוך  ישראל בעמדה של 

ניכרים של הקהילה הבינלאומית. 
הסכסוך הישראלי־פלסטיני בכלל, והכיבוש בפרט, מחלישים את 
מעמדה הבינלאומי של ישראל, מטילים ספק בחוקיות פעולותיה 
דמוקרטית  כמדינה  העולמית  הקהל  בדעת  במעמדה  ופוגעים 

המחויבת לשמירה על זכויות האדם. 
.1

במשך שנים ארוכות לאחר 1967, ישראל היתה מנודה על ידי רבות 
מארצות העולם. הדבר פגע קשה, בין השאר, בסחר הישראלי.

בעקבות הסכמי אוסלו והסכמי השלום עם מצרים וירדן, ישראל 
יצאה מבידודה, אולם היא עדיין מנותקת מארצות רבות במזרח 

התיכון, באפריקה ובדרום מזרח אסיה.
עקב הבידוד הדיפלומטי הממושך, ישראל נסמכה יותר ויותר על 
תמיכתה של ארצות הברית, ולמעשה הפכה בת־חסות שלה. ארצות 
הברית היא המעצמה החזקה בעולם, ועל כן יש לחסותה יתרונות 
רבים; אלא שבצדם יש גם חסרונות: למשל, מגבלות חמורות שמטילה 

ארצות הברית על התפתחות התעשייה הביטחונית של ישראל. 
יחסיה של ישראל עם האיחוד האירופי, לעומת זאת, מתאפיינים 
הסחר  שותף  הוא  האירופי  האיחוד  ונשנים.  חוזרים  בחיכוכים 
השני בגודלו של ישראל. האיחוד האירופי כבר השתמש בכוחו 
מול ישראל, כאשר הוציא מוצרים המיוצרים בהתנחלויות מכלל 

הטבות המס שהוא מעניק לכלל הייצוא מישראל. 
.2

מכירה  אינה  הברית,  ארצות  כולל  העולם,  ממדינות  אחת  אף 
בשליטת ישראל בשטחים הפלסטיניים;

מכירה  אינה  הברית,  ארצות  כולל  העולם,  ממדינות  אחת  אף 
בסיפוח ירושלים המזרחית;

מכירה  אינה  הברית,  ארצות  כולל  העולם,  ממדינות  אחת  אף 
בהתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים;

מכירה  אינה  הברית,  ארצות  כולל  העולם,  ממדינות  אחת  אף 
בתוואי של חומת ההפרדה שבונה ישראל. בית המשפט הבינלאומי 
בהאג פסק, בחוות דעת מייעצת, כי בניית החומה בשטחי הגדה 
המערבית וירושלים אינה חוקית וכי על ישראל לפרק את החומה 

ולפצות את הפלסטינים שנפגעו מבנייתה.
.�

מעמדה של ישראל בדעת הקהל הבינלאומית, שהיה איתן מאוד 
לאחר הקמת המדינה ובשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת 

הימים, נחלש מאוד ככל שהכיבוש התמשך;
סקרי דעת קהל בעולם מעלים שוב ושוב כי כיום, תדמיתה של 

ישראל שלילית מאוד;
חוגים שונים במערב, בעיקר אינטלקטואליים, מנסים שוב ושוב 
להטיל חרם על מוצרים ישראליים ואף על אוניברסיטאות ועל 

חוקרים ישראליים.

מדינות שעמן אין לישראל יחסים דיפלומטיים 

מעמד בינלאומי 
בצל הסכסוך



שפרצה  מאז  ובוודאי   ,1967 שמאז  השנים  במרבית 
האינתיפאדה הראשונה, הסכסוך הישראלי־פלסטיני הפך 
דחיקה  כדי  עד  הישראלית,  הפוליטית  בזירה  המרכזי  לנושא 
לשוליים של נושאים אשר בארצות אחרות מצויים במוקד הדיון 

הציבורי, כדוגמת המדיניות החברתית־כלכלית.
בעוד שבארצות אחרות, נושאים חברתיים־כלכליים הם המבחינים 
בין המחנות הפוליטיים העיקריים - שמאל וימין, הרי שבישראל, 

הקו המבחין הוא המדיניות בנושא הפלסטיני. 
התוצאה העיקרית של מצב זה היא דלות הדיון הציבורי בעניינים 
הקובעים את רמת החיים ואת איכות החיים של הישראלים בהווה 
ובעתיד: פיתוח כלכלי, שכר, חינוך, השכלה גבוהה, בריאות, רשת 
הביטחון הסוציאלי וכיו"ב. מזה שנים, ממשלות בישראל קמות או 
נופלות על יחסן לסוגייה הפלסטינית ולא על הנושאים הנ"ל; כיוון 
שכך, המפלגות אינן טורחות לפתח סדר יום חברתי־כלכלי של 

ממש. 
במרבית השנים שמאז 1967, ובוודאי מאז שפרצה האינתיאפדה 
הראשונה, הסכסוך הישראלי־פלסטיני הוא גם העיסוק המרכזי 
של ההנהגה הפוליטית בישראל. ראשי ממשלה שקועים בעיקר 

עם  התמודדות  בהם,  לחימה  הפלסטינים,  עם  מו"מ  בסכסוך: 
הקואליציה  שלמות  על  שמירה  בנושא,  בינלאומיים  לחצים 
וכיו"ב. ההנהגה  נוכח התפתחויות בזירה הישראלית־פלסטינית 
הפוליטית מתקשה להתפנות לפיתוח של מדיניות ארוכת טווח 

בנושאים אחרים.
הסכסוך  הקודמת,  המאה  של  השמונים  שנות  מאז  לפחות 
הקואליציה  היציבות של  מידת  על  הישראלי־פלסטיני משפיע 
השלטת. למשל, ההסכם שחתם ראש הממשלה בנימין נתניהו בוואי 
פלנטיישן הביא לקיצור ימיה של ממשלתו; כשלון שיחות קמפ 
דייויד עם הפלסטינים הביא לנפילת ממשלתו של אהוד ברק; אחת 
הקואליציות של אריאל שרון התפרקה על רקע תוכנית ההתנתקות 
מרצועת עזה; מעמד הקואליציה של ראש הממשלה אהוד אולמרט 
עלול להתערער אם יתברר כי המו"מ עם הפלסטינים כולל גם את 

עתיד ירושלים.
הסכסוך הישראלי־פלסטיני הוליד את המקרה הראשון בישראל 
של רצח ראש ממשלה: יצחק רבין נרצח בגלל שחתם על הסכם 

אוסלו עם הפלסטינים. 

פוליטיקה 
בצל הסכסוך



����

עמוד 8, צמיחה:
עיבוד של מרכז אדוה מתוך:

 United Nations, Human Development Report,
various years.

 World Bank, World Development Indicators,
.various years

עמוד �, כניסת תיירים לישראל ולשכנותיה:
הערה: ב-2007 נכנסו לישראל 2.3 מיליון תיירים.
 World Bank, 2007 World Development :מקור

Indicators, לוח 6.15
הנתון עבור ישראל לקוח מתוך הלמ"ס, שנתון 

סטטיסטי לישראל 2007, לוח 23.1. 

עמוד 11, הצמיחה בישראל:
הערות:

1. התמ"ג בשנת 2007 עמד על 664.8 מיליארד ₪ 
)במחירים שוטפים(. 

2. שיעורי השינוי לשנים 1995-1968 חושבו על בסיס 
סדרה ישנה של הלמ"ס )SNA 1968(; שיעורי השינוי 

לשנים 1996 – 2007 חושבו על בסיס סידרה חדשה 
.)1993 SNA( של הלמ"ס

מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון 
סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הלמ"ס, הודעה 
לעיתונות, "החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 

 .17.3.2008 ,"2007

עמוד 11, השינוי בתוצר המקומי הגולמי לנפש:
התמ"ג לנפש בשנת 2007 עמד על 92,592 ₪ 

)במחירים שוטפים(. 
הערה: שיעורי השינוי לשנים 1968–1995 חושבו על 
בסיס סדרה ישנה של הלמ"ס )1968SNA(; שיעורי 
השינוי לשנים 1996–2007 חושבו על בסיס סידרה 

.)1993SNA( חדשה של הלמ"ס
מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון 

סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הלמ"ס, הודעה 
לעיתונות, "החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 

 .17.3.2008 ,"2007

עמוד 12, מעמד כלכלי בינלאומי:
.Fitch מקורות: אתר האינטרנט של חברת

 United Nations, Human Development Report,
.various years

עמוד �1, השקעות:
הערה: נתוני ההשקעה המקומית הגולמית בישראל 
הומרו לדולרים על בסיס שער החליפין הממוצע של 

אותה שנה. 
מקורות: 

עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון סטטיסטי 
לישראל, שנים שונות.

הלמ"ס, הודעה לעיתונות, "החשבונות הלאומיים 
לישראל לשנת 2007", 17.3.2008. 

אתר האינטרנט של בנק ישראל.

עמוד �1, התוספות לתקציב הביטחון: 
הערה: נתוני תקציב הביטחון מתייחסים לתקציב 

נטו והם לקוחים מהצעת התקציב הרלוונטית לאותה 
שנה. 

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר, 
תקציב המדינה, הצעת התקציב, עיקרי התקציב, 

שנים שונות. 

עמוד 18, ההתנתקות וחומת ההפרדה:
מקור: שאול אריאלי ומיכאל ספרד, חומה ומחדל, תל 

אביב, ספרי עליית הגג, עמ' 129.

עמוד �1, הוצאה חברתית לנפש: 
הערות: 

1. ההוצאה החברתית מורכבת מן המשרדים הבאים: 
חינוך )כולל פיתוח(, מדע, ספורט ותרבות, בריאות 

)כולל פיתוח(, השכלה גבוהה, גמלאות המוסד 
לביטוח לאומי )שבמימון האוצר(  ורווחה )הנתונים 

לשנים 2004-2001 הם של משרד הרווחה אולם ללא 
הסעיפים של רזרבה ותחום פעולה(. 

2. בכדי לחשב את הגידול באוכלוסייה בשנים 2007 
ו-2008 התבססנו על תחזיות החלופה הבינונית של 

הלמ"ס. 
3. נתוני התקציב עבור השנים 2006-2001 הם נתוני 

ביצוע של החשב הכללי במשרד האוצר. הנתונים עבור 
2007 ו-2008 הם נתוני הצעת התקציב. 

מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר-
החשב הכללי, דין וחשבון כספי, שנים שונות; משרד 

האוצר, הוראות תקציב משרד החינוך לשנת 2007, 
ינואר 2007; משרד האוצר, הוראות תקציב משרד 
הבריאות לשנת 2007, ינואר 2007; משרד האוצר, 

הוראות תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת 2007, ינואר 
2007; משרד האוצר, הוראות תקציב משרד הרווחה 

לשנת 2007, ינואר 2007; משרד האוצר, הוראות 
תקציב משרד המדע, התרבות והספורט לשנת 2007, 

ינואר 2007; משרד האוצר, תקציב המדינה, הצעה 
לשנת 2008, עיקרי התקציב, ירושלים, אוקטובר 2007; 

הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2007, מס' 58, לוח 
2.26; הלמ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 

2025, דצמבר 2004. 

עמוד �2, מדד ג'יני:
הערה: הנתונים בתרשים מתחילים ב-1979 ולא לפני 
כן, שכן הנתונים עבור השנים הקודמות חושבו באופן 

שונה.
מקורות: המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית 2005, 

לוח 22; סקירה שנתית 2006, לוח 21.

עמוד �2, ביטחון סוציאלי:
מקור: נתוני הקיצוצים בקצבאות המוסד לביטוח 

לאומי הם מתוך לאה אחדות, מירי אנדבלד, צבי זוסמן 
ורפאלה כהן, היבטים חברתיים של תקציב המדינה: 

2006-2001, יוני 2006, עמ' 7.

עמוד �2, תשלומי גמלאות של המוסד לביטוח 
לאומי:

מקור: מרכז אדוה, יש צמיחה, הכנסות המדינה 
גדלות-אבל ההוצאה הממשלתית קטנה, מצגת 

בכנסת 13.11.2007.

עמוד �2, תקציב שעות התקן לתלמיד:
מקור: מרכז אדוה, יש צמיחה, הכנסות המדינה 
גדלות-אבל ההוצאה הממשלתית קטנה, מצגת 

בכנסת 13.11.2007. 

עמוד �2, שיעור השינוי בהוצאה הלאומית לחינוך 
לתלמיד:

הערה: כולל את מוסדות החינוך היסודי, תיכון )כולל 
חטיבות הביניים( ומכינות קדם אקדמיות. 

מקור: הלמ"ס, ההוצאה הלאומית לחינוך, 1962 
– 2004, מרץ 2007.

עמוד �2, מספר שנות הלימוד הצפוי לילדים שהיו 
בשנת �200 בני פחות מ-�:

 OECD, Education at a Glance 2006, Tables, table
 .C1.1

עמוד �2, אקדמאים או תותחים:
מקורות: 

דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, בראשות דוד 
ברודט, מאי 2007.

דוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה 
בישראל, בראשות אברהם בייגה שוחט, יולי 2007.

עמוד 28, תחולת העוני:
מקורות: המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית 2005, 

לוח 22; סקירה שנתית 2006, לוח 20.

עמוד �0, פגיעה בכשירות המבצעית:
דוח הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, 

בראשות יעקב וינוגרד, אפריל 2007, עמ' 47. 
דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, בראשות דוד 

ברודט, מאי 2007, עמ' 24. 

עמוד �0, פוליטיזציה של צה"ל: 
מקורות:

משה ליסק, "האינתיפאדה והחברה הישראלית: 
פרספקטיבה היסטורית וסוציולוגית". בתוך ראובן גל 
)עורך(. המלחמה השביעית: השפעות האינתיפאדה 

על החברה בישראל, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 
1990, עמ' 25-24.

יורם פרי, "השפעת האינתיפאדה על צה"ל", בתוך 
גל, ראובן )עורך(, המלחמה השביעית: השפעות 

האינתיפאדה על החברה בישראל, תל אביב, הקיבוץ 
המאוחד, 1990, עמ' 127-123.

עקיבא אלדר ועדית זרטל. 2004. אדוני הארץ: 
המתנחלים ומדינת ישראל 2004-1967. תל אביב: 

כנרת, זמורה-ביתן, דביר.

עמוד �2, מפת היחסים הדיפלומטיים של ישראל:
מקור: אתר האינטרנט של משרד החוץ.

הערות ומקורות 
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