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 1.  האי־שוויון לא יקטן כל עוד סדר היום 
 הלאומי נשלט על ידי שני מאונים עליונים: 

פיננסי ומתנחלי

בשנים האחרונות הולכת ונחשפת העובדה שגם לישראל יש מאון עליון כלכלי משל עצמה, 

מאון המנהל את עסקיו ברבי־קומות יוקרתיים בתל אביב. אלא שבשונה מארצות הברית, בישראל 

שמקום  "אידיאולוגיים",  הקרויים  המתנחלים  אלה  פוליטי:  שהוא  נוסף,  עליון  מאון  גם  יש 

מושבם בהרי השומרון ויהודה. הנהגתם של מתנחלים אלה משמשת כקבוצה רבת עוצמה פוליטית 

פלסטינית  מדינה  הכולל  הסדר  כל  נגד  ובעצם  ישראלי  פינוי  כל  כנגד  וטו  להטיל  שביכולתה 

והכלכלה  החברה  על  השליליות  השלכותיו  על  הסכסוך  להתמשכות  התורם  דבר   – עצמאית 

בישראל. 

הבנה מלאה של האי שוויון בישראל מחייבת התייחסות לשני המאונים. התשובה לשאלה מדוע 

המאונים  שני  ביכולתם של  טמונה  הישראלים  לשאר  הסטארט־אפ"  "אומת  בין  הפער  גדול  כה 

העליונים, הכלכלי והפוליטי, לעצב את סדר היום הציבורי ולמנוע מהלכים שיש בהם כדי לצמצם 

את האי שוויון ולהכיל את כלל אוכלוסיית ישראל באותה "אומה". האחד מוצא בהתקוממויות 

הפלסטיניות אישור לטענתו כי אין עם מי לדבר; השני נהנה מכך שהממשלה בוחרת להתמודד 

עם המשברים הכלכליים שיוצרות ההתקוממויות בכלים הלקוחים מספר המתכונים של הניאו־

ליברליזם.

כוח  זול,  אשראי  באמצעות  מטפחת  היא  האחד  את  השניים.  של  ביקרם  חפצה  מצדה,  המדינה, 

עבודה זול, מיסוי נמוך ורגולציה רופפת; את השני היא מטפחת באמצעות הגנה מקיפה ויום־יומית 

של הצבא החזק במזרח התיכון; את האחד היא מהללת כנושא דגל הצמיחה, את השני היא מחבקת 

אל חיקה כהתגלמות הנוכחית של החלוציות הציונית. 
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2.  תחזוקת הכיבוש היא "עסק" יקר ביותר 
הפוגע בצמיחה וברמת החיים

ישראלים רבים מתייחסים לכיבוש ולהתנגדות הפלסטינית כאל סיפור ביטחוני או מדיני שהוא 

חיצוני לסיפור הכלכלי־חברתי. זוהי טעות: "תחזוקת הכיבוש" היא עסק יקר ביותר, הפוגע בצמיחה 

הכלכלית, ביכולותיה של המדינה להשקיע בפיתוח הפריפריה וברמת החיים של כלל הישראלים: 

הכיבוש פגע ופוגע ביציבות הכלכלית של המשק ויוצר תוואי צמיחה שהוא לעתים קופצני 

"צוק  ומבצע  האינתיפאדות  שתי  כדוגמת  ממושכים  אלימים  עימותים  בעתות  בעיקר  ביותר, 

הרים.  רכבת  של  מסלול  מזכיר  ישראל  של  הצמיחה  תוואי  התוצאה:  את  מציג  התרשים  איתן". 

בעוד שהצמיחה של ארצות אחרות מושפעת ממשברים בינלאומיים כדוגמת זה של 2008, תוואי 

הצמיחה של ישראל מושפע גם ממשברים עולמיים וגם מן העימותים עם הפלסטינים. 

האינתיפאדה והמשבר הכלכלי שהתלווה אליה נראים כיום אירוע רחוק. אבל ללא הסדר מדיני, 

אירוע שכזה יכול להישנות. נזכיר כי מאז האינתיפאדה נרשמו התנגשויות אלימות רחבות היקף 

נוספות ובהן "עמוד ענן" ו"צוק איתן" שכל אחת מהן לוותה בפגיעה במשק.
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ר י ח מ ה ת  א לם  ש מי מ  : ש ו יב כ ה  |  4

הפגיעה הישירה ביותר, היא המחיר הצבאי: התוספות הרבות לתקציב הביטחון בגין כל פעילות 

מבצעית. בשנים 1988–2015 עמדו התוספות הללו על כ–55.6 מיליארד ש"ח. היבט אחר של הגידול 

בהוצאה הביטחונית הוא הפניית חלק ניכר ממשאבי המשרד לביטחון פנים לתחזוקת הכיבוש. 

הענף הכלכלי הרגיש ביותר לסכסוך הוא התיירות. לישראל פוטנציאל תיירותי עצום, אולם כל 

אירוע בטחוני גדול מביא לירידה חדה בכניסות התיירים לישראל. 

הכיבוש פוגע בדירוג האשראי של ישראל, שהוא נמוך יחסית לכלכלות מפותחות בשל האיום 

הביטחוני על יציבותה הכלכלית של ישראל. דירוג אשראי נמוך פירושו תשלומי ריבית גבוהים. 

בעימותים כדוגמת "צוק איתן" נמנעה ממשלת ישראל מלהכריז על מצב מלחמה מחשש שהדבר 

ישפיע לרעה על דירוג האשראי של ישראל. 

3. מי משלם את המחיר?

האי שוויון בישראל גדל מאוד בשלושת העשורים האחרונים והוא כיום מן הגבוהים בעולם 

המערבי. מדיניות ניאו־ליברלית אומצה כבר ב–1985, אך צעדים קיצוניים במיוחד ננקטו בתקופת 

האינתיפאדה השנייה, שלוותה במשבר כלכלי מן הממושכים בתולדות המדינה. העיקריים שבהם: 

על  וההוצאה  בכלל  הציבורית  ההוצאה  לצמצום  שהביאה  תקציבי  צנע  של  מדיניות  א. 

סדרה  ישראל  ערכה ממשלת   2004 וספטמבר   2001 ספטמבר  בין  בפרט.  חברתיים  שירותים 

כ–73   ,2016 )ובמחירי  ש"ח  מיליארד  כ–60  כולל של  בסכום  תקציביים  קיצוצים  של שמונה 

מיליארד ש"ח(. הקיצוצים הושתו בראש ובראשונה על רשת הביטחון הסוציאלי ועל שירותי 

החינוך, הבריאות, הרווחה והשיכון. 

הצנע  מדיניות  תמ"ג.   35% על  עמד  הוא  ב–2016  תמ"ג;   44% על  המדינה  תקציב  עמד  ב–2001 

אף  על  עסקים  עמה  לעשות  שניתן  ואחראית  יציבה  מדינה  של  תדמית  לשדר  נועדה  התקציבי 

חוסר היציבות הכלכלית והמדינית הנובעת מן הכיבוש. התוצאות: ההוצאה החברתית של ממשלת 

כיום אחת  היא  יעדים חברתיים,  בידי המדינה למימוש  ישראל, הכלי הכלכלי העיקרי המשמש 

.OECD16.1% תוצר בישראל לעומת 21.0% תוצר בממוצע ב־ — OECDהנמוכות בארצות ה־
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ב. קיצוצים מרחיקי לכת בקצבאות הביטוח הלאומי שהגדילו את שיעור העניים ופגעו 

גם במעמד הביניים: 

גמלת הבטחת הכנסה קוצצה בין השנים 2001–2004 בכ–700 ש"ח ונותרה ברמה נמוכה זו 	 

עד היום, מספר מקבלי הגמלה הצטמצם ועלותה התקציבית ירדה במחצית; 

קצבת הילדים הועמדה בשנת 2003 על סכום של 144 ש"ח לילד ללא קשר למספר הילדים 	 

וההוצאה השנתית על הקצבה ירדה בחצי במהלך 4 שנים; 

דמי האבטלה: בין 2002 ל–2008 ירד מספר המקבלים מכ–277,418 לכ–156,450. במקביל, 	 

ההוצאה השנתית הממוצעת על דמי אבטלה ירדה מ–4.4 מיליארד ש"ח ל–2.1 מיליארד ש"ח 

ומספר מקבלי הקצבה ירד בהתאם.

הגדולים  בתאגידים  גם  אלא  הכנסה  בישראלים מעוטי  רק  לא  פוגעת  הכלכלית  יציבות  האי 

ככל  העושות  ישראל,  ממשלות  של  נדיבה  מהגנה  נהנים  שאלה  אלא  גבוהות.  הכנסות  ובבעלי 

יכולתן לסוכך עליהם, באמצעות מיסוי אישי ותאגידי נמוך, באמצעות הוזלה של עלות האשראי 

ובאמצעות מדיניות עקבית של הוזלת עלות העבודה. על כך יש להוסיף כי השכבה המבוססת 

הקיצוצים  על  לפצות  יכולה  שהיא  משום  וזאת  החברתיים  השירותים  מצמצום  נפגעה  לא  גם 

התקציביים באמצעות תשלומים פרטיים. 

ועל  יחידים  על  המיסים  מהפחתות  העיקרית  הנהנית  היתה  בישראל  המבוססת  השכבה 

חברות. בעלי שכר של 25,000 ש"ח ומעלה לחודש קיבלו תוספת נטו שנעה בין 2,000 ש"ח עד 

העובדה  מן  התעלמות  מתוך  כמו  האינתיפאדה,  של  בעיצומה  ננקט  הצעד  לחודש.  ש"ח   5,000

שהאינתיפאדה היא־היא הגורם העיקרי לירידה בפעילות הכלכלית. בתנאים שכאלה, המשמעות 

הצורך לשאת  מן  בישראל  המבוססת  הייתה שחרורה של השכבה  המיסים  הורדת  המעשית של 

בנטל של מימון תוצאות הכיבוש. לא זו בלבד ששכבה זו לא נדרשה לשאת בנטל, היא אף קיבלה 

מתנה שהמתיקה עבורה, ועבורה בלבד, את הגלולה המרה של שנות האינתיפאדה.

השילוב בין הפגיעה בבעלי הכנסות נמוכות ובין ההטבה לבעלי הכנסות גבוהות העמיק את העוני 

בישראל: ב–2002 תרמו הקצבאות והמיסים לצמצום של 46.6% בתחולת העוני; בשנת 2015 עמד 

הצמצום על 34.6% בלבד. 

סביר להניח כי ללא תחושת החירום שיצרה אותה אינתיפאדה לא היו צעדים קיצוניים כל כך 

ננקטים כלל, או שהיו ננקטים באופן מרוכך והדרגתי יותר. זו הדוגמא המובהקת ביותר לקשר בין 

ניאו־ליברליזם בתוך גבולות הקו הירוק ובין שליטה צבאית מתמשכת בעבר השני של הקו.
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4. גם רשויות מקומיות מעוטות הכנסה נפגעות

השפעתו של המאון הפוליטי מתבטאת בהטיית חלק ניכר ממאמצי הפיתוח המדינתיים והתקציבים 

המיועדים לכך להתנחלויות. השפעה זו באה לידי ביטוי ברור למדי במדיניות המימון הממשלתי 

של התקציבים המוניציפליים. 

בהשוואה לעיירות הפיתוח וליישובים הערביים, ההתנחלויות נהנו לאורך כל התקופה הנסקרת 

כאן מהמימון המוניציפאלי הגבוה ביותר, בכל התחומים. מידע מעניין מתברר כאשר מפרידים בין 

התנחלויות חרדיות, שתושביהן מהווים כיום כרבע מכלל המתנחלים — לבין שאר ההתנחלויות: 

עולה כי המימון של ההתנחלויות הלא־חרדיות הוא עדיין גבוה משמעותית מזה של שאר קבוצות 

היישובים – בהכנסה מיועדת, במענקי איזון ובהוצאה על פיתוח. 

מאחורי  שמשתרכים  המדינה,  של  הערבים  באזרחיה  במיוחד  פוגע  המתמשך  הסכסוך 

הסכסוך מקשה על פיזור עננת  ורמת חיים.  האוכלוסייה היהודית בכל היבט של פיתוח כלכלי 

ה"נאמנות" למדינה ועל אימוץ מדיניות קרקעות נדיבה יותר. ללא מדיניות קרקעות נדיבה קשה 

לקדם פיתוח כלכלי של ממש — למשל, באמצעות הקמת אזורי תעשייה כדוגמת אלה הקיימים 

בעיירות הפיתוח ובהתנחלויות. 

יישובים 
ערבים

 עיירות 
פיתוח

התנחלויות 
חרדיות

 פורום 
ה-15

התנחלויות 
לא חרדיות

908

1,432
1,7041,736

2,432
הוצאה מוניציפאלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל, 2015

בש"ח, במחירי 2016
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5. ביום שאחרי

התשובה לשאלה מדוע כה גדול הפער בין "אומת הסטארט־אפ" לשאר ישראל טמונה ביכולתם 

של שני המאונים — הכלכלי והפוליטי — לעצב את סדר היום הציבורי ולמנוע מהלכים שיש בהם 

כדי לצמצם את אי השוויון ולהכיל את כלל אוכלוסיית ישראל ולפחות את מרביתה בגבולותיה 

של "אומת הסטארט־אפ". 

איוולת היא לחשוב שניתן לשלוט בכוח על מיליוני פלסטינים מבלי שהדבר ישפיע על הנעשה 

מבקש  זה  מסמך  ודמוקרטיה.  מוסר  של  בסוגיות  מתמקד  בסכסוך  הציבורי  הדיון  ישראל.  בתוך 

להעלות לסדר היום את העובדה שהסכסוך המתמשך פוגע ברמת החיים של כולנו ותורם להעמקת 

האי שוויון בינינו. 

ביום שאחרי, רבים ישאלו: איך עשינו את זה לעצמנו.
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