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צוק איתן
מבצע "צוק איתן" הוא פרק עקוב מדם נוסף בהיסטוריה בת למעלה
מ 130-שנים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
• 64חיילי צה"ל נהרגו בקרבות;  3אזרחים נהרגו מטילי החמאס;  1,620חיילים ו 684-אזרחים
נפגעו;
• 1,865פלסטינים נהרגו 9,536 ,נפגעו;
•אלפי ישראלים תושבי יישובי עוטף עזה שהו במשך שבועות אצל קרובים או קיבוצים מארחים
במרכז ובצפון הארץ;
•מאות אלפי ישראלים תושבי דרום הארץ ומרכזה נאלצו להיות צמודים במשך שבועות למרחבים
מוגנים;
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• 485,000פלסטינים נעקרו מבתיהם 30,920 ,בתי מגורים נפגעו.
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מחיר הסכסוך — הצד הפלסטיני
יש לקוות כי המשא ומתן שיתקיים בעקבות "צוק איתן" יהווה פתח
לחידוש המו"מ הישראלי-פלסטיני ויוביל להסדר מדיני כולל.
ללא הסדר מדיני ,לא זו בלבד שייתכנו פרקים עקובים מדם חדשים ,אלא ששני העמים ימשיכו
לשלם מחיר חברתי וכלכלי כבד.
את המחיר הגבוה ביותר ימשיכו לשלם הפלסטינים :הם נתונים לשליטה צבאית ישראלית
החודרת לכל מוסד ולכל בית; הם מפוצלים בין "מדינת החמאס" ובין "מדינת הפת"ח";
הם מתקשים לכונן מוסדות פוליטיים יציבים הנהנים מלגיטימיות כלל-פלסטינית; הם
מתקשים לקדם פיתוח כלכלי; קיומם היום-יומי תלוי בטוב לבם של תורמים; ברמה
האישית והמשפחתית הם חשופים להפקעת קרקעות ,לפגיעה ברכוש ,לאלימות ,מאסר
וגירוש ולהשפלה בבתיהם ,ברחובותיהם ובמחסומים; רבים מהם מנועים מלימודים;
הם סובלים משיעורי עוני גבוהים ,אבטלה נרחבת וחוסר ביטחון תזונתי.
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מחיר הסכסוך — הצד הישראלי
אלא שגם ישראל ,שהיא עשירה ומבוססת לאין שיעור מן הרשות
הפלסטינית ובוודאי מ"מדינת חמאס" שברצועת עזה ,משלמת
מחיר כבד על התמשכות הסכסוך ועל היעדר הסדר מדיני.
הסכסוך הישראלי-פלסטיני מונח על צווארה של ישראל כאבן ריחים :הוא מערער את יציבותה
הכלכלית ,פוגע בצמיחתה ,מקשה על שיפור רמת החיים של אוכלוסייתה ,מכביד על תקציבה
ומגביל את האפשרויות לנהל מאמץ ארוך-טווח לצמצם פערים בחברה הישראלית.
לא רק זאת ,כמובן :הסכסוך המתמשך גם מכתים את חזונה של ישראל ,פוגע במעמדה הבינלאומי,
שוחק את צבאה ,מפלג את זירתה הפוליטית ומאיים על עתיד קיומה כמדינת לאום יהודית.
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המחיר הכלכלי-חברתי — נושא שולי?
המחיר הכלכלי-חברתי של הסכסוך אינו נושא מרכזי בדיון הציבורי בישראל.
בימים של רגיעה אוהבים הקברניטים להדגיש עד כמה ישראל היא ארץ מערבית "נורמאלית" והדיון
מתרכז בצמיחה ,על המרוויחים והמפסידים ממנה .ומרגע שהתותחים מתחילים לרעום ,הדגש הוא
על הקיום ,ואז בוודאי שאין דנים במחיר.
במידה וסוגיית המחיר עולה ,ממהרים קברניטי המשק להדגיש כי מדובר בעלויות קטנות יחסית
ובהשפעה שלילית קצרת-טווח בלבד על המשק.
כך ,לדוגמא ,ציטטה מירב ארלוזורוב בכירים באוצר שאמרו כי "צוק איתן לא יגרום נזק כלכלי
ממשי ".לדברי הבכירים" ,עד גירעון של  — 3%אין לנו בעיה ,והרזרבות בתקציב גדולות מספיק כדי
2
לספוג עלויות לחימה של כמה מיליארדי שקלים".
יצוין כי במהלך "צוק איתן" ,אולי לראשונה ,שלושת העיתונים הכלכליים הגדולים — דה מרקר,
גלובס וכלכליסט סיקרו בהרחבה את העלויות הכלכליות של המבצע.
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משרד האוצר :ההשפעה תהיה שולית בלבד
מספר ימים מאוחר יותר צוטטה יעל אנדורן ,מנכ"לית משרד האוצר ,כאומרת שהתקציב יכול להכיל
את מבצע צוק איתן:

"אנחנו לא צופים שינוי בתחזית הצמיחה לשנת
 2015בעקבות המבצע .אם תהיה השפעה היא
תורגש ב 2016-והיא תהיה שולית בלבד".
יעל אנדורן התייחסה גם להשפעה על תקציב  2014ואמרה כי "כל תקציב מביא בחשבון עלויות בלתי
3
צפויות .כרגע התקציב יכול להכיל את העלויות ואנחנו כמובן נסכם את ההשפעה בסוף הלחימה".
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גם בנק ישראל
עמדה דומה ביטא גם בנק ישראל :בהודעה שפירסם במהלך הלחימה בעזה ,הוא טען כי:

"שלושת העימותים הצבאיים הקודמים — מלחמת
לבנון השנייה ,מבצע עופרת יצוקה ומבצע עמוד
ענן — אכן השפיעו לרעה על הצמיחה במשק
ברבעון שבו התרחש העימות .עם זאת ,כבר
ברבעונים שלאחר תום הקרבות חזר המשק
לצמיחה מהירה ובעצם פיצה את עצמו על אובדן
4
התוצר שנגרם בימי הלחימה".
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הבעיה היא הצטברות העימותים
במישור העובדתי הצר ,דברי משרד האוצר ובנק ישראל נכונים :אף אחד
משלושת העימותים המוזכרים — מלחמת לבנון השנייה ,מבצע עופרת
יצוקה ומבצע עמוד ענן — לא הוריד את המשק הישראלי מן הפסים.
אלא שזוהי הסתכלות צרה ביותר:
ראשית ,עימות ישראלי-פלסטיני קודם ,האינתיפאדה השנייה ,כן גרם לזעזוע גדול :התמ"ג התכווץ
אז במשך שנתיים רצופות והתמ"ג לנפש התכווץ במשך שלוש שנים רצופות;
שנית ,כאשר בוחנים כל אחד מן העימותים בנפרד ,הנזק הוא אולי קטן ,יחסית; הבעיה היא
שהשלכות העימותים הולכות ומצטברות .העימותים אינם אירועים נפרדים אלא חלק מרצף שאינו
נקטע ,היכול לבוא אל סיומו רק בהסדר מדיני.
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מבצעי עזה
המצג המועדף על קברניטי המשק ,שלפיו ישראל היא מדינה נורמאלית,
אינו מדויק :הסכסוך עם הפלסטינים מייצר עימותים תכופים.
העשור הקודם התחיל עם האינתיפאדה השנייה .משנסתיימה זו השתררה רגיעה בשטחי יהודה
ושומרון ,אך רצועת עזה לא ידעה רגיעה .תחילה היו אלה העימותים סביב ההתנחלויות בפתחת
רפיח וסביב ציר פילדלפי .ההתנתקות של ישראל מרצועת עזה ב 2005-חילצה אמנם מן הרצועה
גורם חיכוך בדמותן של ההתנחלויות ובסיסי צה"ל ,אך היא לא הובילה לרגיעה משום שהשליטה
הצבאית והכלכלית נותרה בידי ישראל ובידי מצרים ,שכיתרו את הרצועה מכל צדדיה.
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שישה סבבים בפחות מעשור
בעשר השנים האחרונות נרשמו  6סבבי עימות בין ישראל לעזה ,חלקם גדולים
וזכורים לכל ,חלקם מצומצמים וידועים פחות ,חלקם עלותם ידועה חלקם לא:
"גשם ראשון" — ספטמבר ( 2005עלות לא ידועה)
"גשמי קיץ" — יוני ( 2006עלות לא ידועה)
"חורף חם" — פברואר ( 2008עלות לא ידועה)
"עופרת יצוקה" -דצמבר ( 2008עלות למשק — כ 5-מיליארד ש"ח)
"עמוד ענן" — נובמבר ( ;2012עלות למשק — כ 2-מיליארד ש"ח)
"צוק איתן" — יולי ( 2014עלות למשק — כ 12-10-מיליארד ש"ח).
העלות המצטברת של שלושת העימותים האחרונים היא כ 20-מיליארד ש"ח .על כך יש להוסיף
עלויות נוספות :מיגון יישובי "עוטף עזה" — שעלה כמיליארד ש"ח; ועלות פיתוח "כיפת ברזל"
(כ 3.5-מיליארד ש"ח) ותיחזוקה (ב 2014-בלבד ,כ 1-מיליארד ש"ח).
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מטרד שהמשק מסוגל להתמודד עמו?
עמדתם של משרד האוצר ובנק ישראל ,שהמחיר הכלכלי-חברתי של העימותים
אינו גדול ,תורמת להשתרשות התחושה בקרב ההנהגה הפוליטית ובאמצעי
התקשורת שהסכסוך ניתן ל"ניהול" ואינו מחייב חתירה להסדר מדיני.
תחושה זו באה לידי ביטוי תכוף בהכרזות ולפיהן "אין פרטנר".
האמירה "אין פרטנר" ,מצידה ,מעניקה צידוק לדחייה חוזרת ונשנית של משא ומתן האמור להוביל
לפתרון של שתי מדינות.
השורה התחתונה היא שדחיקתה של סוגיית המחיר הכלכלי-חברתי מייצרת תמונת מציאות שלפיה
הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מטרד שאינו מאיים על תפקודו ארוך הטווח של המשק הישראלי
ועל כן אינו מצריך טיפול יסודי.
השר נפתלי בנט נתן לכך ביטוי יהיר המשקף את עמדת ההנהגה בישראל :הבעיה הפלסטינית דומה
5
לרסיס בישבן שאין חובה לעוקרו שכן אפשר לחיות עמו.
להלן נציג היבטים מרכזיים של המחיר המצטבר של הסכסוך.
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צמיחה כרכבת הרים
בהיעדר הסדר מדיני ,כלכלת ישראל חשופה לפגיעה ולחוסר יציבות.
העימותים פוגעים בפלסטינים הרבה יותר מאשר בישראל ,בעיקר משום שהם מתרחשים בשטחיהם
ומלווים בהרס תשתיות ומבני מגורים ,תעשייה ומסחר.
אך גם המשק הישראלי נפגע — בהשקעות ,בצמיחה ,במסחר ,בתיירות ,בימי עבודה .נפגעת גם
תדמיתה של ישראל כמשק יציב ,אמין ובטוח להשקעה.
התרשים שלהלן מציג את העליות והמורדות בקו הצמיחה הכלכלית של ישראל .הוא מבליט את
שלוש ה"נפילות" הגדולות :באינתיפאדה הראשונה ( )1989-1987השנייה ( ,)2003-2001ובמשבר
הפיננסי העולמי (.)2008
אל אלה יש לצרף את השלכות "צוק איתן" :משרד האוצר מעריך את הפגיעה בתמ"ג בשיעור של
 ,0.5%שמשמעותו כ 4.5-מיליארד ש"ח .אך דורון כהן ,מנכ"ל האוצר לשעבר ,העריך כי בעקבות
6
המבצע צפוי התמ"ג להצטמק ב 2014-בכ — 1.5%-כ 15-מיליארד ש"ח.
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הצמיחה בישראל 2013-1988 ,ותחזית לשנת 2014
שיעורי שינוי שנתיים בתמ"ג ובתמ"ג לנפש ,באחוזים
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הערות:
 .1תחזית הצמיחה מתייחסת לתמ"ג ולא לתמ"ג לנפש.
 .2עד שנת  1995הגדרת התוצר היתה שונה והיא לא כללה מסים נטו על יבוא.
 .3נתוני התמ"ג והתמ"ג לנפש משנת  2006ואילך מבוססים על סדרה חדשה של מערכת החשבונות הלאומיים .SNA2008
מקורות :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,מאגר הנתונים המרכזי ;17.7.2014 ,בנק ישראל,
תחזית מקרו כלכלית של חטיבת המחקר ,יוני .2014
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פגיעה ארוכת טווח ברמת החיים
המשברים הכלכליים התכופים ,שרובם פרי הסכסוך ומיעוטם פרי משברים
כלל-עולמיים ,יוצרים פער בין כלכלת ישראל וכלכלות ארצות מפותחות
אחרות ,הפוגע ביכולתה של ישראל להגיע לרמת החיים של ארצות המערב .כדי
להצליח בכך עליה לצמוח בשיעורים גבוהים; בפועל ,בגלל העליות והמורדות
התכופות ,היא צומחת ,בממוצע רב-שנתי ,בשיעורים נמוכים ,יחסית.
אמנם ,התמ"ג לנפש בישראל גדל בעשור האחרון בשיעורים דומים לאלה של גרמניה וארצות
הברית ( 0.7%ו ,1.2%-בהתאמה) .אלא שדמיון זה אין בו כדי לנחם ,שכן התמ"ג לנפש בארצות
אלה גבוה משמעותית מזה של ישראל.
על מנת שישראל תוכל להשתוות ברמת החיים לארצות המערב ,עליה לצמוח במשך תקופה
ממושכת בשיעור גבוה משלהן.
הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים מקשה על כך מאוד.
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תמ"ג לנפש2012 ,
ארצות נבחרות החברות ב ,OECD-במחירים שוטפים ,בדולרים
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מקור:

IMF, World Economic Outlook, April 2014
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תיירות — תעשייה מקרטעת
הענף הכלכלי הרגיש ביותר לסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא התיירות.
ישראל והרשות הפלסטינית מבורכות בשכיות תיירות שאינן פחותות בערכן מאלה של רבות
משכנותינו .למרות זאת ,מספר התיירים שנכנסו לישראל ב 2.9 — 2012-מיליון (לא כולל מבקרי
יום) — היה נמוך משמעותית מזה של התיירים שביקרו באותה שנה בתורכיה ,מרוקו וערב
הסעודית .הוא היה נמוך אפילו ממספר התיירים שביקרו באותה שנה במצרים ותוניסיה ,ארצות
שחוו פגיעה בתיירות עקב "האביב הערבי" .בכל הנוגע לתיירות ,דינה של ישראל כדינן של לבנון
ואלג'יריה ,ארצות הסובלות מעימותים פנימיים מתמשכים.
"צוק איתן" גרם לביטול סיטוני של ביקורי תיירים ,ככל הנראה עד לסוף השנה .הנפגעים הם חברות
תעופה ,חברות תחבורה מקומיות ,בתי מלון ,מסעדות ,ספקי מזון ,חנויות לתיירים ,אתרי תיור
ועוד.
ענף התיירות (כולל תיירות פנים) מייצר כ 2%-מהתמ"ג הישראלי (ב ,2014-כ 20-מיליארד ש"ח)
7
ומעסיק כ 3%-מכוח העבודה בישראל (כ 110,000-איש ואישה).
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כניסות תיירים לישראל ולשכנותיה2012 ,
במיליונים

35.7

14.3

11.2
6.0

4.2
1.4
ערב
הסעודית

לבנון

9.4

2.9
ישראל

2.6
ירדן

מצרים

תוניסיה

מרוקו

אלג'יריה

תורכיה

הערה :לא כולל מבקרי יום.
מקורות :הלמ"ס ,שנתון סטטיסטי לישראל .The World Bank, World Development Indicators 2012 ;2013
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רגישותו של דירוג האשראי הבינלאומי של ישראל
חברות דירוג האשראי הבינלאומיות הגדולות רואות בסיכונים הגיאו-פוליטיים
מגבלה על הדירוג של ישראל .גורמי הסיכון העיקריים של ישראל ,בעיניהן,
הם הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,המלחמה בסוריה ואי היציבות בסיני.
החברות מציינות כי יוכלו לשקול העלאת דירוג של ישראל אם יחול שיפור מהותי במצב הביטחוני.
לעומת זאת ,הידרדרות במצב הביטחוני היא אחד הגורמים העלול ליצור לחץ שלילי על הדירוג של
8
ישראל.
בעת כתיבת מסמך זה ,חברות דירוג האשראי טרם הודיעו מה תהיה השפעת מבצע "צוק איתן"
על דירוג האשראי של ישראל .נזכיר כי דירוג האשראי של מדינה משפיע במידה רבה על המחיר
(הריבית) שהמדינה נדרשת לשלם עבור הלוואות שהיא נוטלת בחו"ל .דירוג האשראי משפיע גם על
תאגידים השוקלים להשקיע במדינה.
יצויין כי הממשלה התעקשה על סיווג "צוק איתן" כמבצע ולא כמלחמה — דבר שעלול היה לפגוע
בדירוג האשראי של ישראל.
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תקציב הביטחון מול התקציבים החברתיים
ראינו כי העימותים פוגעים בצמיחה וביציבות הכלכלית של ישראל .בנוסף על כך
הם פוגעים ביכולתה של המדינה לספק את השירותים החברתיים שהיא אמונה
עליהם .זאת ,מכיוון שהעימותים מחייבים בדרך כלל להגדיל מעבר למתוכנן
את תקציב הביטחון — לעתים קרובות על חשבון התקציבים החברתיים.
במהלך האינתיפאדה השנייה הוגדל מאוד תקציב הביטחון בעוד שהתקציבים החברתיים קוצצו.
מאז תום האינתיפאדה השנייה ,תקציב הביטחון היה בדרך כלל בקו ירידה בעוד שהתקציבים
החברתיים היו בקו עלייה .סביר להניח כי מבצע "צוק איתן" ישנה את המגמה ולו באופן זמני.
מערכת הביטחון הודיעה עוד לפני מבצע "צוק איתן" שהיא תזדקק לתוספת של כ 5-מיליארד ש"ח
9
בתקציב  2014ולתוספת דומה גם בשנת .2015
ב 10.8.2014-נמסר כי מנכ"ל משרד הביטחון דורש תוספת של  7מיליארד ש"ח ב 2014-ותוספת
10
של  11מיליארד ש"ח בתקציב .2015
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ההוצאה החברתית היתה דווקא בקו עלייה
הוצאה חברתית וביטחונית לנפש2013-2001 ,
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הערות:
	.1ההוצאה 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  2004-2001הם של משרד הרווחה אולם ללא הסעיפים של רזרבה ותחום פעולה).
 .2הנתונים שלעיל הינם נתוני ביצוע התקציב.
מקורות:עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר ,החשב הכללי ,דין וחשבון כספי ,שנים שונות; הלמ"ס ,שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות; הלמ"ס ,ירחון סטטיסטי לישראל ,לוח ב ,1/יולי .2014
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מה שהיה לא יהיה
לפני "צוק איתן" ,הדיון בתקציב  2015התמקד בשאלה כיצד לממן התחייבויות ממשלתיות בהיקף
של מיליארדי ש"ח ,כלהלן:
ניצולי שואה —  1מיליארד ש"ח.
פיצויים לעובדי תע"ש —  1מיליארד ש"ח.
פיצויים לעובדי רשות השידור —  1מיליארד ש"ח.
פתיחת רשות השידור מחדש —  0.5מיליארד ש"ח.
מענק מיוחד לבית החולים הדסה —  1מיליארד ש"ח.
יישום המלצות ועדת גרמן — כ 1-מיליארד ש"ח.
11
יישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני —  6.9-6.2מיליארד ש"ח בשנה.
הסכם שכר במגזר הציבורי — כ 1-מיליארד ש"ח.
ויתור על הכנסות ממע"מ על דירה חדשה מקבלן —  3מיליארד ש"ח.
בא "צוק איתן" ושינה את התמונה :כל אלה יצטרכו עתה
להתחרות בתוספת הצפויה לתקציב הביטחון.
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תכנית יאיר לפיד להוזלת הדיור תצטרך לחכות
הדרישה הבולטת ביותר של תנועת המחאה של קיץ  2011היתה הוזלת הדיור.
מפלגת יש עתיד ניזונה במידה רבה מתנועת המחאה .מנהיג המפלגה ,יאיר לפיד ,שמונה לשר
האוצר ,התחייב להוזיל את הדיור.
בתחילת  2014הציג לפיד את תכניתו — ביטול המע"מ על דירה ראשונה.
התכנית עוררה ביקורות רבות ,בין השאר של הקואליציה לדיור בר השגה ,שבה שותף מרכז
אדוה .אך בלי קשר לביקורות ,סיכויי היישום של התכנית פחתו מאוד בעקבות מבצע "צוק איתן".
האפשרות שהממשלה תאשר את הצעתו של לפיד ,שעלותה השנתית נאמדת באובדן הכנסות
ממסים בסך כ 3-מיליארד שקל בשנה ,היא קלושה.
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המלחמה בעוני תידחה
לפני "צוק איתן" ,אחד הנושאים שעמדו במרכז הדיון הציבורי
היה המלצותיה של ועדת אלאלוף למלחמה בעוני.
נזכיר כי קרוב ל 20%-מהמשפחות בישראל מצויות מתחת לקו העוני.
כשבועיים לאחר תחילת "צוק איתן" נמסר ,כי "הדיונים שנקבעו עם שר האוצר על תקצוב הדו"ח,
12
שיישומו דורש  6.9-6.4מיליארד שקל לפחות בכל שנה החל ב — 2015-בוטלו בעקבות המצב".
ספק אם לאחר המבצע יימצאו הכספים הדרושים למימוש המלצות ועדת אלאלוף ,בשעה שהכול
מסכימים על הצורך להגדיל את תקציב הביטחון ,גם אם הדבר יצריך קיצוצים בתקציבי כלל
המשרדים האזרחיים ובפרט בתקציבי המשרדים החברתיים.
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גם המלצות ועדת גרמן נדחקו לשוליים
לכאורה ,המצב שונה בכל הנוגע להמלצותיה של ועדת גרמן לחיזוק מערכת הרפואה הציבורית .כפי
13
שנמסר" ,למרות המצב ,במשרד הבריאות החליטו שלא לעכב את הטיפול במסקנות ועדת גרמן".

אלא שהדיונים על יישום המלצות ועדת גרמן
יצטרכו ככל הנראה לחכות להחלטה על גודל
התוספת לתקציב הביטחון ב 2014-וב.2015-
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הורדת ריבית משברית
"צוק איתן" פגע במצג של "הכל נורמאלי" בעוד דרך אחת :מחיר האשראי במשק.
ביום  28.7.2014הודיע בנק ישראל על הורדת הריבית במשק ל — 0.5%-השיעור הנמוך בתולדות
המדינה .הורדה שכזאת מסמנת מצב משברי :רק בפעם אחת קודמת נקבע שיעור כה נמוך —
באוגוסט  ,2009בעת המשבר הכלכלי העולמי.
האם יש קשר בין מבצע "צוק איתן" להורדת הריבית? העיתונאי הכלכלי הוותיק מוטי בסוק כתב:
14
"התשובה החד-משמעית היא כן .צוק איתן [ ]...השפיע באופן משמעותי על ההחלטה".
הורדת הריבית נועדה להוזיל את האשראי ולהקל על בעלי עסקים הזקוקים להלוואות .מבחינה זאת
זהו צעד מבורך .אך יש לזכור כי " ...בהורדת הריבית יש סכנות ,ובראשן חיזוק בועת הנדל"ן —
15
המשך ואולי אף האצה בעלייה במחירי הדירות ובהיקף נטילת המשכנתאות"...
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הדיונים על תקציב  2015נדחו
בימים כתיקונם ,הממשלה דנה בהצעת התקציב לשנה הבאה בחודשים יוני ויולי .מדובר בשלוש
ישיבות שבמהלכן האוצר מציג את ההצעה שגיבש לראש הממשלה ולאחר מכן לממשלה כולה.
משרד האוצר סיים לגבש את הצעתו ערב היציאה למבצע "צוק איתן".
הצעה זו נותרה במגירות האוצר — אלא שכבר עתה עמלים על תיקונה ,על מנת לקחת בחשבון את
עלותו התקציבית של המבצע :הגדלת תקציב הביטחון ,הקצאה לפיצוי בעלי עסקים ובעלי דירות
שנפגעו ,לשיקום תשתיות שנפגעו וכיו"ב.
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להתעורר מאשליית "הכול נורמאלי"

שר האוצר לשעבר בייגה שוחט
נהג לומר כי התכנית הכלכלית הטובה
ביותר לישראל היא הסדר מדיני.
ישראל היא המחזיקה כיום ברוב הקלפים ועל כן נוטים קברניטיה לעתים לשגות באשליה שאין צורך
בהסדר מדיני שכן "הכול נורמאלי" ו"הסכסוך הוא בסך הכל רסיס בישבן".
זוהי אשליה .הגיע הזמן להתעורר ממנה.

27

הערות
1.1עמוס הראל" ,נסיגה בדרך להסדרה" ,הארץ.6.8.2014 ,
2.2מירב ארלוזורוב" ,צוק איתן לא יגרום נזק כלכלי ממשי" ,דה מרקר.24.7.2014 ,
3.3אביטל להב" ,מנכ"לית משרד האוצר :התקציב יכול להכיל את המבצע ,לא צופים שינוי בתחזית האוצר" ,דה מרקר.30.7.2014 ,
4.4אמנון אטד" ,בנק ישראל :המשק יתאושש מצוק איתן ,למעט בתיירות" ,כלכליסט.22.7.2014 ,
5.5וואלה.17.6.2013 ,
6.6מוטי בסוק" :המדינה הפסידה בצוק איתן כ 15-מיליארד שקל ".דה מרקר ;3.8.2014 ,צבי זרחיה" ,עלות המבצע עשויה לגדול" ,דה מרקר.6.8.2014 ,
7.7הלמ"ס ,תיירות ושירותי הארחה.2012-2000 ,
8.8משרד האוצר ,אגף החשב הכללי ,דו"ח החוב הממשלתי  ,2013עמ' .49
9.9מוטי בסוק" ,עלות  12ימי הלחימה תפחה ל 2-מיליארד שקל .הנזק האזרחי :כ 1.2-מיליארד שקל ".דה מרקר.20.7.2014 ,
1010מוטי בסוק" ,מערכת הביטחון דורשת :תוספת של  11מיליארד שקל לתקציבה ב ,2015-דה מרקר.10.8.2014 ,
1111ליאור דטל ,הוגש דו"ח הוועדה למלחמה בעוני" :איש לא יכול לטעון שהוא לא מודע לחומרת המצב" .דה מרקר.23.6.2014 ,
1212ליאור דטל" :מהמלחמה בעזה למלחמה בעוני"; דה מרקר.29.7.2014 ,
1313רוני לינדר-גנץ" :יישום המלצותיה של ועדת גרמן לא יעוכב" .דה מרקר.29.7.2014 ,
1414מוטי בסוק" :על רקע האטה בצמיחה ומבצע צוק איתן :בנק ישראל הוריד את הריבית ל ;"0.5-דה מרקר.29.7.2014 ,
1515שם :שם.
סטודיו נעם תמרי
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