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45 שנה למלחמה שבמהלכה השתלטה  ימלאו   2012 ביוני 
ישראל על כל שטחה של ארץ ישראל/פלסטין המנדטורית. 
בידי ישראל —  נתון  היה  גורל השטח  במהלך כל השנים הללו, 
והסדר מדיני אין. אמנם, ישראל אינה יכולה לחולל הסדר מדיני 
בעצמה — אך היא הצד המחזיק בידיו את מרבית הקלפים ובראשם: 
השליטה הצבאית בשטח; השליטה על כל הכניסות והיציאות מן 
השטחים הפלסטיניים; וההתנחלויות ומחנות הצבא, החולשים על 
חלק גדול מן השטח הפלסטיני. מבחינה זאת ניתן לומר כי במידה 
וישראל משלמת מחיר גבוה על התמשכות הסכסוך, היא משלמת 

במידה רבה על מעשיה־היא. 
מזה שנים חצויה ישראל בין השאיפה להסדר מדיני ובין השאיפה 
ושליטה  שלטון  של  האפשר  ככל  גדולה  מידה  בידיה  להותיר 
ובמקביל, לצמצם ככל האפשר את המרחב העצמאי שיוליד הסדר 
שכזה עבור הפלסטינים — המרחב הפיזי, מרחב הריבונות, מרחב 

הפיתוח הכלכלי, מרחב הביטחון, מרחב ההגירה, מרחב התנועה, 
מרחב הסחר ועוד. 

שני  השנים,  ממאה  למעלה  בן  לסכסוך  מדיני  פתרון  בהיעדר 
הצדדים משלמים מחיר יקר.

את המחיר הגבוה ביותר משלמים הפלסטינים: הם נתונים לשליטה 
מפוצלים  הם  בית;  ולכל  מוסד  לכל  החודרת  ישראלית  צבאית 
"מדינת הפת"ח"; הם מתקשים לכונן  ובין  "מדינת החמאס"  בין 
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 
ולהשפלה  וגירוש  מאסר  לאלימות,  ברכוש,  לפגיעה  קרקעות, 
בבתיהם, ברחובותיהם ובמחסומים; רבים מהם מנועים מלימודים; 
הם סובלים משיעורי עוני גבוהים, אבטלה נרחבת וחוסר ביטחון 

תזונתי. 

נטל הסכסוך



ישראל, מצדה, מצליחה לקיים — רוב הזמן ובמרבית שטחה — אורח 
חיים "רגיל", הודות למסך עבה של בידול המתבסס על הפרדה 
פיזית — כיום בדמותה של חומה — ועל מעטפת צבאית עבה. מסך 
הבידול יעיל עד כדי כך שמרבית הישראלים חשים כי הם חיים 
בארץ "נורמלית" המרוחקת אלפי מילין מן השטחים הפלסטיניים. 
על  מונח  הסכסוך  "נורמלית".  ארץ  איננה  היא שישראל  האמת 
צווארה כאבן ריחיים: הוא מערער את צמיחתה הכלכלית, מכביד 
על תקציבה, מגביל את התפתחותה החברתית, מכתים את חזונה, 
זירתה  את  מפלג  צבאה,  את  מתיש  הבינלאומי,  במעמדה  פוגע 
הפוליטית ומאיים על עתיד קיומה כמדינת לאום יהודית. ישראל 
משלמת מחיר כבד על התמשכות הסכסוך ועל התמהמהות ביצועה 

של חלוקה הוגנת ומוסכמת של השטח בין שני הלאומים. 

הצבאי  החברתי,  הכלכלי,  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 
דווקא  ולאו   — ביטחונם  על  לאיים  תכליתה  שכל  חסרת־פשר 

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 
קל  תמיד  לא  כי  להוסיף  יש  כך  על  ומודע.  ישיר  באופן  תמיד 
להבחין במחיר, בעיקר במקרים שבהם המחיר אינו אישי אלא מקרו־

כלכלי או מקרו־חברתי. 
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 צמיחה 
בלתי יציבה 

בצל הסכסוך
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הממשלה,  ראש  נתניהו,  בנימין  ובראשם  רבים  ישראלים 
סבורים שאין בהכרח קשר בין ביצועי המשק הישראלי ובין 

הסכסוך הישראלי־פלסטיני.1 

פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל ומבכירי הכלכלנים בעולם, 
סבור אחרת: 

"יש הטוענים ששיעורי הצמיחה הנאים של הכלכלה הישראלית 
בשנים שלפני המשבר ]הפיננסי שפרץ בסוף 2008; ש.ס.[ מעידים 
על כך שאין קשר בין המצב הגיאופוליטי לצמיחה הכלכלית. אני 
משוכנע שבתנאי שלום תוכל כלכלת ישראל לצמוח בשיעורים 

גבוהים יותר מאשר במצב של סכסוך בלתי פתור עם שכנינו".2 
"אני משוכנע שבתנאי שלום תוכל  ופירט:  פישר המשיך  פרופ' 
כלכלת ישראל לצמוח בשיעורים של 5%־6%, יותר מאשר במצב 

של סכסוך בלתי פתור עם שכנינו".3 

פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, סבור גם 
הוא שהסכסוך מצמצם את פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי: 
הגיאו־פוליטית  היציבות  שיפור  המביא  שלום  "הסכם  לדעתו, 
והורדת איומים מדינתיים יכול לתרום בזמן הקצר )למשך מספר 
שנים( שיעור צמיחה נוסף של בין 0.25 ל־0.75 נקודות אחוז לשנה.4 

פרופ' מנואל טרכטנברג, מי שעמד בראש הוועדה הממשלתית 
2011, טוען  לבחינת דרישות תנועת המחאה החברתית של קיץ 
כי ללא התמודדות עם הסוגייה הפלסטינית לא ייתכן שום שינוי 

משמעותי בתחומי הדיור, החינוך והבריאות.5 

 צמיחה כלכלית בישראל: 
הפוטנציאל הבלתי מנוצל 

בשל הסכסוך



צמיחה בצל עימות מתמשך
ישראל  כלכלת  הכיבוש,  ובהתמשך  מדיני  הסדר  בהיעדר 

חשופה לפגיעה ולחוסר יציבות.
העימותים האלימים פוגעים בפלסטינים יותר מאשר בישראל, בראש 
הפלסטיניים  בשטחים  ברובם  מתרחשים  שהם  משום  ובראשונה 
ומלווים בהרס מבני מגורים, מבני תעשייה ומסחר ותשתיות. אך אין 
בעובדה זו כדי להוריד מן הפגיעה במשק הישראלי — בהשקעות, 
במסחר, בתיירות, בימי עבודה — ובאופן כללי, פגיעה בתדמיתה של 

ישראל כמשק יציב, אמין ובטוח. 
שההתנגדות  מרגע  כי  מעלה,  האחרונים  העשורים  אל  מבט 
הפלסטינית עברה מן החוץ — חטיפות המטוסים, רצח הספורטאים 
הישראליים באולימפיאדת מינכן ועוד — אל השטחים הפלסטיניים 
ואל תוככי ישראל, היא מהווה איום מתמיד על היציבות הכלכלית 

של ישראל. 
ב־1987, השנה שבסופה פרצה האינתיפאדה הראשונה, עמד שיעור 
הצמיחה על 6.1% — שיעור נאה ביותר. שנה לאחר 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, שגרם להתרחבות 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 בתוך ישראל, שערערו 

את הביטחון הציבורי וגררו פגיעות בפעילות הכלכלית.
שבה   ,2000 שנת  של  סופה  לקראת  פרצה  השנייה  האינתיפאדה 
נרשמה צמיחה יוצאת דופן — 9.2%, בין השאר הודות למספר גדול 
של מכירות של חברות הזנק )סטארט־אפ( בתחום ההיי טק. בשלוש 
השנים הבאות השתרר בארץ מיתון כבד, תחילה בשל התפוגגות 
בועת ההיי טק בעולם ומאוחר יותר בשל האינתיפאדה. בנק ישראל 
הגדיר את אותו מיתון כממושך ביותר בתולדות ישראל. רק במחצית 

השנייה של 2003 התחיל המשק לצמוח שוב. 
גל הצמיחה נמשך עד סוף 2008, עת פרץ המשבר הפיננסי והכלכלי 
העולמי. ההשפעה השלילית של המשבר העולמי הצטרפה לפגיעה 
שנגרמה כתוצאה ממבצע "עופרת יצוקה" בדצמבר 2008-ינואר 2009.

האירועים הנ"ל ממחישים את העובדה שכל עוד אין הסדר מדיני, 
הסיכון של משבר  סיכונים:  לשני  חשופה  להיות  ישראל תמשיך 
עקב  משבר  של  והסיכון  סוחרת  ישראל  שאיתן  בארצות  כלכלי 

הסכסוך הישראל־פלסטיני. 
מאז סוף 2008, המשבר הפיננסי והכלכלי העולמי הוא התופס את 
מרכז זירת הדיון הכלכלי. סוגיית ההתחמשות הגרעינית האירנית 
דחקה גם היא את הסכסוך הישראלי־פלסטיני ממרכז הבמה. אך נסיון 
העבר מלמד שסכסוך זה לעולם אינו מצוי רחוק מדי ממרכז הבמה. 

הצמיחה בישראל, 2011-1987 ותחזית לשנים 2013-2012
שיעורי שינוי שנתיים בתמ"ג ובתמ"ג לנפש • באחוזים

הערה: תחזית הצמיחה מתייחסת רק לתמ"ג ולא לתמ"ג לנפש.
מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הלמ"ס, הודעה לעיתונות, החשבונות הלאומיים 

לישראל לשנת 2011, 16 במרץ 2012; בנק ישראל, הודעה לעיתונות, תחזית מקרו כלכלית לשנים 2012 ו־2013, 26.3.2012. 
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צמיחה בישראל ואצל שותפות הסחר שלה

תוצר מקומי גולמי
מדינות וקבוצות מדינות נבחרות, 2011-2001 • שיעורי שינוי ממוצעים לפי 

תקופה • במחירים קבועים במונחי מטבע מקומי • לפי סדר יורד

1.31.6

3.3

7.5

10.4

השילוב של משברים כלכליים כלל־עולמיים ומשברים שהם  
פרי העימות המקומי, יוצר פער בין צמיחת המשק הישראלי 
ובין זו של ארצות אחרות, פער הפוגע ביכולתה של ישראל להגיע 
לרמת הייצור ורמת החיים של ארצות המערב. כדי להצליח בכך 
עליה לצמוח בשיעורים דומים לאלה של ארצות כדוגמת סין והודו, 
צומחת,  היא  התכופים,  והמורדות  העליות  בגלל  אלא שבפועל, 

בממוצע רב־שנתי, בשיעורים נמוכים בהרבה. 
בתמ"ג  הגידול  שיעורי  בדיקת  באמצעות  כך  על  לעמוד  אפשר 
לנפש.6 בסין, הודו ופולין, התמ"ג לנפש גדל בשיעור שנתי ממוצע 

גבוה משל ישראל בשנים 2011־2001. הסיבה העיקרית — באף אחת 
זו שנרשמה  מהן לא היתה בשנים אלה נפילה בתמ"ג לנפש כמו 
בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה. בגרמניה ובארצות הברית, 
שיעורי הגידול היו קרובים לזה של ישראל: 0.7%, 1.2%, בהתאמה, 
זה אין בו כדי לנחם, שכן התמ"ג לנפש בארצות אלה  אך דמיון 
גבוה משמעותית מזה של ישראל ואם ברצונה של ישראל להשתוות 
אליהן עליה לצמוח בשיעור גבוה משלהן במשך תקופה ממושכת. 

הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים מקשה על כך מאוד. 

G7סיןהודוישראלהאיחוד האירופימדינות ה־

2003-20011.51.80.25.19.1

2008-20041.92.55.08.511.6

2011-20090.1-0.23.58.19.6

20111.41.64.87.29.2

2011-20011.31.63.37.510.4
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תמ"ג לנפש
מדינות נבחרות, 2011-2001

 שיעורי שינוי ממוצעים לפי תקופה •  
מבוסס על נתוני תמ"ג לנפש • במחירים קבועים • 

באחוזים • במונחי מטבע מקומי • לפי סדר יורד

תמ"ג לנפש
 ארצות נבחרות החברות 

ב־OECD • 2011 • במחירים 
שוטפים, בדולרים

הערה: הנתונים של ישראל עובדו מתוך הלמ"ס. 
מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך אתר האינטרנט של קרו המטבע העולמית, מאי 2012. 

97,255 נורווגיה

81,161 שוויץ

65,477 אוסטרליה

59,928 דנמרק

56,956 שבדיה

50,436 קנדה

50,355 הולנד

49,809 אוסטריה

49,350 פינלנד

49,271 סינגפור

48,387 ארצות הברית

46,878 בלגיה

45,920 יפן

44,008 צרפת

43,742 גרמניה

38,592 בריטניה

36,648 ניו־זילנד

36,267 איטליה

32,360 ספרד

31,986 ישראל

www.IMF.org :מקור

סיןהודופוליןברזילישראלגרמניהארה"ב

2003-20010.80.3-1.70.22.23.48.4

2008-20041.22.03.03.65.46.911.0

2011-2009-0.40.61.22.43.56.79.1

20111.03.02.51.85.15.88.7

2011-20010.71.21.22.34.05.99.8
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ענף התיירות פגיע במיוחד לחוסר יציבות מדינית ופוליטית, 
הסכסוך  והתנגשויות.  לעימותים  וכמה  כמה  אחת  על 
ואת הרשות  הישראלי־פלסטיני המתמשך מגדיר את ישראל — 
והרשות  שישראל  היא  התוצאה  עימות.  כאזור   — הפלסטינית 
הפלסטינית, המבורכות בשכיות תיירות לא פחותות בערכן מאלה 
יחסית  תיירים,  של  קטן  מספר  מושכות  משכנותינו,  רבות  של 

לארצות האזור. 
מספר התיירים שנכנסו לישראל ב־2011 — 2.8 מיליון — היה נמוך 

באופן משמעותי ממספר התיירים שביקרו באותה שנה בתורכיה, 
התיירים  ממספר  אפילו  נמוך  היה  הוא  הסעודית.  וערב  מרוקו 
שביקרו באותה שנה במצרים ותוניסיה, למרות ששתי ארצות אלה 
חוו ירידה דרסטית במספר התיירים עקב אירועי "האביב הערבי". 

אפילו ירדן מארחת יותר תיירים מישראל.
בכל הנוגע לתיירות, דינה של ישראל כדינן של לבנון ואלג'יר, 

הסובלות מעימותים פנימיים מתמשכים. 

כניסות תיירים

תורכיה ערב 
הסעודית

מצרים מרוקו ירדןטוניסיה ישראל לבנוןאלג'יריה

כניסות תיירים לישראל ולשכנותיהכניסות תיירים לישראל ולשכנותיה
שנה קודמתלפי סדר יורד בשנה האחרונה )2011/2010( • במיליונים

שנה אחרונה

הערה: לא כולל מבקרי יום. 
מקורות:.The World Bank, 2011 World Development Indicators הלמ"ס, ירחון סטטיסטי לישראל, אתר האינטרנט של הלשכה. 

20
09

20
10

20
09

20
10

20
10

20
11

20
09

20
10

20
10

20
11

20
09

20
10

20
10

20
11

20
10

20
11

20
08

20
09

27.0

10.9
9.39.8

4.0 3.1 2.8 2.2 1.9

25.5

10.9

8.3

4.6
6.9

2.8
1.8 1.8

14.1



מעמד כלכלי בינלאומי בצל הסכסוך
הסכסוך המתמשך משפיע לרעה על מעמדה הכלכלי הבינלאומי של ישראל. 
המחשה ברורה לכך ניתן למצוא בפער שבין הדירוג הגבוה של ישראל במדדים 

חברתיים־כלכליים ובין דירוג האשראי הנמוך, יחסית, שלה.
על פי מדד הפיתוח האנושי )Human Development Index( של סוכנות הפיתוח 
של האו"ם, הכולל מדדים חברתיים לצד מדדים כלכליים, ישראל מדורגת )ב־2011( 

במקום ה־17 מתוך 187 ארצות — מקום מכובד לכל הדעות.7 
לעומת זאת, דירוג האשראי של ישראל נמוך משמעותית: חברת סטנדרד אנד פור'ס 
)Standard and Poor's( מדרגת את ישראל )מאי 2012( במקום ה־32 בסולם דירוג 
האשראי, יחד עם צ'ילה וסלובניה. עד 2010 היתה ישראל ממוקמת נמוך עוד יותר 
— אלא שהמשבר הפוקד כיום את אירופה פגע בדירוג האשראי של ארצות שנהנו 

במשך שנים מדירוג גבוה מזה של ישראל ובהן איטליה, ספרד ואירלנד.
נועד לשמש משקיעים המבקשים לבחון את מידת האמינות של  דירוג האשראי 
מדינה )או תאגיד( בכל הנוגע להתחייבויותיה הכספיות; אמינות זו מושפעת בתורה 
מן היציבות הפוליטית והביטחונית שלה. יש לומר כי סוגיית דירוג האשראי מעוררת 
וכי רבים אף סולדים מן העוצמה הצבורה בידי חברות דירוג  חילוקי דעות עזים 
האשראי הבינלאומיות. עם זאת, אין ספק בכך שכיום נודעת לדירוגים שלהן השפעה 
של ממש, בעיקר על גובה הריבית שכל מדינה נדרשת לשלם על גיוס הון למימון 

הצרכים שלה.
הסיבה העיקרית לדירוג האשראי הנמוך, יחסית, של ישראל, הוא חוסר היציבות 
באזור בכלל והסכסוך הישראלי־פלסטיני בפרט. דירוג אשראי נמוך פירושו תשלום 
ריבית גבוהה יותר על הלוואות שהממשלה נוטלת בחו"ל וגם על הלוואות שאנשי 
נוטלים בחו"ל. ב־2003, בתקופת האינתיפאדה השנייה, כאשר  עסקים ישראלים 
המדינה נזקקה לגיוס הון, ישראל ביקשה מארצות הברית ערבויות בסך 9 מיליארד 
דולר. ערבויות אלה איפשרו לישראל לגייס הון בריבית דומה לזו שמשלמת ממשלת 
ארצות הברית, שהיתה אז בעלת דירוג האשראי הגבוה ביותר. לולא סיוע זה היתה 
ישראל משלמת מחיר יקר על האי־יציבות המדינית, שבחלקה הגדול נגרמת בשל 

הסכסוך הישראלי־פלסטיני 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 של ישראל. ועוד: במהלך מלחמת 
לבנון השנייה נמנעה הממשלה מלהכריז על מצב חירום — הכרזה שהיתה מסייעת 
מאוד למשפחות ולעסקים שנפגעו בעורף הישראלי — מחשש שהדבר ישפיע לרעה 

על דירוג האשראי של ישראל. 
סביר להניח שללא הסדר מדיני יציב עם הפלסטינים, יקשה על ישראל לשכנע את 

חברות דירוג האשראי להעלות את הדירוג שלה. 

דירוג האשראי של מדינות
 Standard and Poor's על פי חברת

9 במאי 2012 • לפי סדר 
יורד של דרוג אשראי

דירוג אשראי  ארצות 
 AAA נורווגיה
AAA אוסטרליה
AAA הולנד
AAA קנדה
AAA דנמרק
AAA פינלנד
AAA גרמניה
AAA שוודיה
AAA הונג קונג
AAA ליכטנשטיין
AAA לוקסמבורג
AAA סינגפור
AAA בריטניה
 AAA שוויץ
AA+ ארצות הברית
AA+ אוסטריה
AA+ צרפת
AA+ גרנזי
AA+ האי מאן
AA בלגיה
AA אבו דאבי
AA כוויית 
AA ניו זילנד
AA קאטר
AA־ ברמודה
AA־ סין
AA־ צ'כיה
AA־ אסטוניה
AA־ יפן
AA־ ערב הסעודית
AA־ טייואן
A+ ישראל

hstandardandpoors.com/ratings/sovereign :מקור
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למעצמה  ישראל  את  הפך  ב־1967  הגדול  הצבאי  הניצחון 
ישראל  הטיל על  זה, מצדו,  באזור. מעמד  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 הוא גדל עוד, עד שהיווה 
כשליש מתקציב המדינה. זו היתה אחת הסיבות העיקריות למשבר 

הכלכלי של אמצע שנות ה־1980. 
בתחילה, הכיבוש של השטחים הפלסטיניים לא היה הגורם המרכזי 
במעמסה הכלכלית־ביטחונית. העלות התקציבית של הכיבוש היתה 
נמוכה: ישראל לא השקיעה בפיתוח כלכלי של השטחים הכבושים 
בחדירות  באותן שנים  ואילו ההתנגדות הפלסטינית, שהתרכזה 
מעבר לגבול ובפעילות בחו"ל, לא הצריכה הקצאה של כוחות צבא 
גדולים. צה"ל הפעיל בעיקר מספר קטן של יחידות עלית. באותן 
שנים, הנטל הכלכלי העיקרי נבע מן העימות עם מצרים )מלחמת 
ההתשה ומלחמת יום הכיפורים(, שהסתיים בהסכם שלום ב־1979, 
לצמצם  לישראל  איפשר  מצרים  עם  השלום  הסכם  סוריה.  ועם 

משמעותית את תקציב הביטחון. 
הסכסוך  החל  הישראלי־מצרי  ההסכם  לאחר  רב  לא  שזמן  אלא 
הפלסטיני־ישראלי 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. 
 — הפלסטיניים  לשטחים  ייחודיות  פיקוד  מסגרות  הקים  צה"ל 
אוגדת עזה ואוגדת יו"ש, וכן יחידות מיוחדות לצורך ההתמודדות 
עם המתקוממים הפלסטיניים, ובהן דובדבן ושמשון. בנוסף, מרבית 
יחידות השדה של מערך המילואים מצאו עצמן משרתות בשטחים. 

על כל אלה יש להוסיף את מערך האבטחה שהקימה המדינה עבור 
ההתנחלויות ואשר עובה עתה מאוד. 

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

בשטחים. 
אזרחית,  התקוממות  היתה  הראשונה  שהאינתיפאדה  בעוד 
האינתיפאדה השנייה היתה חמושה. צה"ל הגיב במלוא כוחו תוך 
בדיכוי  המילואים  וממערך  הסדיר  מן הצבא  גדול  שימוש בחלק 
ההתקוממות. במהלך העימות השתלט צה"ל מחדש על כל השטחים 
חוללה  השנייה  האינתיפאדה  לעיל,  שצויין  כפי  הפלסטיניים. 
ישראל.  בתולדות  ביותר  והממושך  הכבד  הכלכלי  המיתון  את 
 בנוסף לכך היא גרמה לתוספות גדולות לתקציב הביטחון בשנים 

.2004-2001
בבנייה  ישראל  החלה  השנייה,  האינתיפאדה  בעקבות  ב־2003, 
של חומת הפרדה סביב השטחים הפלסטיניים ביהודה ובשומרון. 
התוואי החוקי להקמת החומה הוא הגבול המוכר על ידי הגופים 
הבינלאומיים העיקריים — הקו הירוק; אילו הוקמה החומה לאורך 
כך  מוקמת  ק"מ. אלא שהחומה  לכ־313  מגיע  אורכה  היה  זה  קו 
גם  וכך  הישראלי,  המערבי,  בצדה  נותרות  רבות  שהתנחלויות 
שטחים פלסטיניים נוספים, שאותם מעבירה החומה לצד הישראלי 
של החומה במסגרת מה שקרוי "קו התפר". כיוון שכך, אורך החומה 
יגיע לכ־790 ק"מ. עלות החומה נאמדה על ידי ועדת ברודט בכ־13 

מיליארד ש"ח. 
רצועת עזה הפכה למוקד העימות הבא: ב־2005 החליטה ישראל 
על הוצאת ההתנחלויות ומחנות הצבא הישראליים מרצועת עזה, 

המעמסה הכלכלית־ביטחונית



במסגרת מהלך שנקרא "התנתקות". מחיר ההעברה והבנייה של 
ש"ח.  מיליארד  בכ־9  נאמד  חדשים  ויישובים  צבאיים  מתקנים 
תושבי  על  שסגר  צה"ל,  פעילות  את  צימצמה  לא  ההתנתקות 
רצועת עזה ביבשה, בים ובאוויר. בינואר 2006 זכתה תנועת החמאס 
בבחירות לפרלמנט הפלסטיני. ישראל לא הכירה בתוצאה. שנה 
לאחר מכן השתלט החמאס על רצועת עזה ובתגובה, ישראל הידקה 
גלעד  החייל  חטיפת  לאחר  עוד  הודק  הסגר  עזה.  על  הסגר  את 
שליט. הפלסטינים ברצועה, מצדם, פתחו בירי טילים ומרגמות על 
ישראל, שהוליד השקעת כספים רבים במיגון יישובים. בקיץ־סתיו 
2006 יצא צה"ל במבצע "גשמי קיץ", בעקבות שבייתו של גלעד 

שליט. מחירו של המבצע לא פורסם.
בינואר 2009 תקפה ישראל את הרצועה במבצע "עופרת יצוקה": 
המבצע עלה 4.8 מיליארד ש"ח, ועל כך יש להוסיף עוד 1 מיליארד 

ש"ח למיגון מה שקרוי "יישובי עוטף עזה" )משרד האוצר, הצעת 
התקציב לשנים 2010-2009, עיקרי התקציב: משרד הביטחון(.

נוספים.  מהלומות  "סבבי"  מספר  נרשמו  יצוקה"  "עופרת  מאז 
ממוקד"  "סיכול  בעקבות   ,2012 במרץ  התרחש  שבהם  האחרון 
של מפקד בארגון "ועדות ההתנגדות העממית". בתגובה שילחו 
אנשי ארגון זה וארגון הג'יהאד האיסלמי מאות טילים על שטחים 
ואילו ישראל הגיבה בהפצצות  ישראליים סמוכים לרצועת עזה 
משלה. מאות אלפי ישראלים בילו מספר ימים במקלטים והלימודים 
בכל בתי הספר באזור הושבתו גם הם למספר ימים. בתקשורת דווח 
על "ירידה של עד 50% במסחר ביישובי הדרום".8 במהלך עימות 
זה הפעיל צה"ל לראשונה את מערכת הטילים־נגד־טילים "כיפת 
ברזל", שחלקה של ישראל בפיתוחה וייצורה עמד על 1 מיליארד 

דולר — כ־3.5 מיליארד ש"ח. 

 עלויות של הסכסוך הישראלי־פלסטיני 
מאז האינתיפאדה הראשונה

סעיפים נבחרים • במיליארדי ש"ח • במחירים שוטפים

13.0 חומת ההפרדה

9.0התנתקות מרצועת עזה

4.8 "עופרת יצוקה"

3.5פיתוח וייצור של "כיפת ברזל"9

1.0מיגון יישובי "עוטף עזה"
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תקציב הביטחון וההתקוממות הפלסטינית

 הערות:  1. לא כולל תקציבים שנוספו בעקבות מלחמת לבנון השנייה. 
2. בספרי התקציב לשנת 2011 ו־2012 לא נמצאו סעיפים יעודיים הקשורים להתמודדות עם אירועים בשטחים הפלסטיניים.

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר, תקציב המדינה, עיקרי התקציב, שנים שונות.

השליטה  של  המלאה  התקציבית  העלות  מהי  לדעת  אין 
של  העלות   — הפלסטיניים  בשטחים  ישראל  של  הצבאית 
המפקדות המיוחדות, היחידות הייעודיות, שירות המילואים וכיו"ב. 
זאת, בין השאר משום שהסעיפים הצבאיים בתקציב הביטחון הם 

חסויים. 
הצצה אל סדרי הגודל של ההוצאה התקציבית הצבאית מתאפשרת 
מתוך נתון אחד שהתפרסם אחת לשנה: התוספות לתקציב הביטחון 

הנובעות מפעילות צה"ל בשטחים הפלסטיניים. בין 1989 ל־2010 
קיבל משרד הביטחון תוספות בסכום כולל של כ־48 מיליארד ש"ח 
לערך )במחירי 2011(. סכום זה כולל כמה מן הסעיפים שהוזכרו 
בעמוד הקודם: בניית חומת ההפרדה, ההתנתקות מרצועת עזה, 
מבצע "עופרת יצוקה" ומיגון יישובי "עוטף עזה". לעומת זאת הוא 

אינו כולל את פיתוח "כיפת ברזל". 

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

של צה"ל בשטחים הפלסטיניים • 2010-1989 • במיליארדי ש"ח • במחירי 2011
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במהלך העשור האחרון עמדה הממשלה פעמים רבות בפני 
הבחירה בין הגדלת ההוצאה החברתית ובין הגדלת תקציב 

הביטחון. 
בתקופת האינתיפאדה השנייה קיצצה הממשלה את תקציב המדינה 
בסכום מצטבר של כ־65 מיליארד ש"ח — הקיצוץ התקציבי הגדול 
כ־15  בסך של  הוגדל  הביטחון  במקביל, תקציב  פעם;  אי  ביותר 
מיליארד ש"ח. הממשלה יכולה היתה לנהוג אחרת — למשל, לממן 
את הגדלת תקציב הביטחון )ולמנוע קיצוצים דרסטיים בשירותים 
בעל  על  מסים  ובמיוחד  מסים  העלאת  באמצעות  החברתיים( 
הכנסות גבוהות. הבחירה של הממשלה שיקפה סדר יום פוליטי־
כלכלי ניאו־ליברלי, שהעלה על נס מדיניות של צמצום תקציבי 
חברתיים  בשירותים  המדינה  של  השתתפותה  והקטנת  בכלל 

ובביטוח סוציאלי בפרט. 
דיכוי  בעקבות  שבאו   )2008-2004( הצמיחה  שנות  חמש 
האינתיפאדה השנייה לא הניבו פיצוי מלא על התקציבים שקוצצו 

וגם לא חזרה לרמת ההוצאה החברתית של 2001. 
בעקבות המחאה החברתית של קיץ 2011 הקימה הממשלה את ועדת 
טרכטנברג, שהמליצה להנהיג חינוך חינם מגיל 3 על חשבון קיצוץ 
בתקציב הביטחון בסך של 2.5 מיליארד ש"ח. הממשלה אימצה את 
המלצות הוועדה, אך כאשר באו הדברים לכדי ביצוע היא ביטלה 
את הקיצוץ בתקציב הביטחון ובמקום זאת ביצעה "קיצוץ רוחבי" 
במשרדים האזרחיים, שרובם משרדים חברתיים. תקציב הביטחון, 

לא זו בלבד שהוא לא קוצץ, הוא אף הוגדל. 
התרשים שלהלן מראה כי במהלך רוב העשור הקודם, קצב הגידול 
של תקציב הביטחון, בחישוב לנפש, היה גדול מזה של התקציבים 
דומה  ב־2009 עמדו שניהם על רמה  החברתיים, בחישוב לנפש. 
)יחסית ל־2001( וב־2010 גדלו התקציבים החברתיים יותר מתקציב 
הביטחון. נתוני הביצוע של תקציב 2011 עדיין לא הועמדו לרשות 

הציבור. 

 תקציב בצל הסכסוך: המחאה החברתית 
לא הצליחה לשנות את סדרי העדיפויות

הוצאה חברתית וביטחונית לנפש
2010-2001 • מדד 2001=100

הערות:
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(. 
הנתונים שלעיל הינם נתוני ביצוע התקציב. 

נתוני האוכלוסייה למן שנת 2008 ואילך מעודכנים על בסיס מפקד 2008 של הלמ"ס. 
 מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר־החשב הכללי, דין וחשבון כספי, שנים שונות; משרד האוצר, הצעת תקציב ודברי הסבר לשנים

2012-2011 משרד החינוך, אוקטובר 2010 ; משרד האוצר, הצעת תקציב ודברי הסבר לשנים 2012-2011, משרד הבריאות, אוקטובר ;2010 משרד האוצר, 
הצעת תקציב ודברי הסבר לשנים 2012-2011, השכלה גבוהה, אוקטובר ;2010 משרד האוצר, הצעת תקציב ודברי הסבר לשנים 2012-2011, משרד הרווחה, 

אוקטובר ;2010 משרד האוצר, הצעת תקציב ודברי הסבר לשנים 2012-2011, משרד המדע, התרבות והספורט, אוקטובר ;2010 משרד האוצר, עיקרי 
 התקציב, שנים שונות; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הלמ"ס, אוכלוסייה, לפי קבוצות אוכלוסייה, ירחון סטטיסטי לישראל מס' 4/2012, 

לוח ב/1, מאי 2012.
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השליטה  של  הביטחונית  העלות  את  סקרנו  כאן  עד 
הישראלית המתמשכת בשטחים הפלסטיניים. אבל לשליטה 
זו יש גם עלות נוספת, אזרחית — עלות הקמתן של ההתנחלויות, 

אחזקתן ואבטחתן. 
שתושביהן  בחשבון  להביא  יש  ההתנחלויות  עלות  חישוב  בעת 
היו נזקקים לדיור גם אילו בחרו לרכוש דירה בתחומי הקו הירוק. 
אלא שמדיניות ההתנחלויות כרוכה בעלויות נוספות משמעותיות. 
בחרנו להציג להלן שלושה סעיפי הוצאה, שיש בהם כדי להמחיש 

את העלויות העודפות הללו: 

א. השתתפות ממשלתית במימון 
התקציב המוניציפלי

של  המוניציפלי  התקציב  במימון  הממשלתית  ההשתתפות 
של  התקציב  במימון  מהשתתפותה  יותר  גבוהה  ההתנחלויות 
הרשויות המקומיות בתוך הקו הירוק. מימון עודף זה עשוי לשקף 
העדפה פוליטית גרידא, אבל גם צרכים מיוחדים, כדוגמת צרכי 
אבטחה או הצורך באחזקת שירותי חינוך ובריאות גם ביישובים 

קטנים ומרוחקים זה מזה. 
הממשלה, באמצעות תקציב המדינה, משתתפת בתקציבי הרשויות 

המקומיות בישראל בשלושה אופנים: 

מענקי איזון )"המענק הכללי"( המחולקים בין הרשויות לפי  )א( 
מפתח מסוים )כגון כושר כלכלי של הרשות( או ניתנים כמענקים 

מיוחדים להקטנת הגירעון המצטבר של הרשות. 
ביותר,  הגבוה  האיזון  ממענק  נהנו  ההתנחלויות  ב־2009, 
בחישוב לנפש: 951 ש"ח — בהשוואה ל־303 ש"ח בישראל )ללא 
יו"ש והגולן(, 776 ש"ח ביישובים הערביים ו־616 ש"ח בעיירות 

הפיתוח )במחירי 2010(. 

)ב( השתתפות מיועדת, המשמשת למימון של שירותים ממלכתיים 
או  חינוך  כגון שירותי  המקומיות,  הרשויות  הניתנים באמצעות 

שירותי רווחה.
ב־2009, ההשתתפות המיועדת עמדה בהתנחלויות על 2,264 
בעיירות  ש"ח,   1,859 על  הערביים  ביישובים  לנפש,  ש"ח 
הפיתוח על 1,719 ש"ח וביישובי "פורום ה־15" )15 הרשויות 

המבוססות ביותר( על 1,378 ש"ח )במחירי 2010(. 
ההתנחלויות  של  היתרון  ה־2000,  שנות  תחילת  עד  כי  יצויין 
בחישוב לנפש היה גדול עוד יותר. אולם בעשור זה גדלה אוכלוסיית 
בעוד  ל־2009,   2000 בין  במיוחד:  מהיר  בקצב  ההתנחלויות 
שאוכלוסיית ישראל )ללא יש"ע והגולן( גדלה ב־18%, אוכלוסיית 

ההתנחלויות גדלה ב־47%. 

למימון  המיועדים  רגילים,  בלתי  בתקציבים  השתתפות  )ג( 
כבישים  סלילת  ציבור,  מבני  בניית  כגון  ופיתוח  בנייה  הוצאות 
של  המימון  וכיו"ב.  קרקע  מכונות,  ציוד,  של  רכישות  ומימון 
הרשויות  של  עצמיים  ממקורות  בא  רגילים  הבלתי  התקציבים 
המקומיות, מהשתתפות בעלים וממלוות שהרשויות מגייסות — וגם 

מהשתתפות ממשלתית. 
הממשלתית  ההשתתפות  שיעור   ,2010-2001 השנים  בעשר 
במימון התקציבים הבלתי רגילים בהתנחלויות עמד, בממוצע, 
ברשויות   29% של  ממוצע  לשיעור  בהשוואה   —  60% על 
בעיירות  המקביל  השיעור  הירוק.  הקו  המקומיות שבתחומי 
וביישובים הערביים — 47%. פירוש הדבר  הפיתוח היה 39% 
שההתנחלויות נזקקו פחות מכל השאר לגיוס מלוות, שהיוו 
רק 10% מן התקציבים הבלתי רגילים שלהן, בהשוואה לשיעור 

ממוצע של 25% ברשויות המקומיות שבתוך הקו הירוק. 

עלות ההתנחלויות



ב. בנייה למגורים
היקף ההשתתפות הממשלתית בייזום בנייה למגורים )קביעת 
המיקום, הסטנדרט והשטח( ובהשקעה בבנייה למגורים גבוה 

יותר באופן משמעותי בהתנחלויות. 
בשנים 2009-2000 הוחל בבנייתן ביש"ע של 20,933 דירות 
ביש"ע, בהשקעה כוללת של כ־14.4 מיליארד ש"ח )במחירי 
מסך  לכ־50%  בממוצע,  אחראית,  היתה  המדינה   .)2005
התחלות הבנייה ול־35% מההשקעה הכוללת בבנייה למגורים. 
זאת, בשעה שבתוך הקו הירוק, המדינה היתה אחראית רק 
הכוללת  מההשקעה  ול־10%  הבנייה  מהתחלות  לכ־18% 

בבנייה למגורים. 

ג. תוספות החבויות בתקציבי 
המשרדים הממשלתיים השונים

ההתנחלויות נהנות גם מתוספות החבויות בתקציבי המשרדים 
הממשלתיים. במקרים רבים מדובר בתוספות שאינן ייחודיות 
להתנחלויות וניתנות גם ליישובים המצויים בתוך הקו הירוק. 
ניתן למצוא בספרי הצעת התקציב של משרד  דוגמא לכך 
של  לבנייה  זה  משרד  שמקצה  בתוספות  המדובר  החינוך. 
הכוללים  הרריים,  ובאזורים  עימות  באזורי  חינוך  מבני 
יישובים בקרבת הגבולות או באזורים הרריים. כמובן שלא 
כל היישובים המקבלים תוספות שכאלה הם התנחלויות, אבל 
כל ההתנחלויות מקבלות את התוספות הללו, אם משום שהן 
ממוקמות בשטחים פלסטיניים וזקוקות לאבטחה מתמדת של 
צה"ל והן משום שהן ממוקמות בגבעות ובהרים של יהודה 
ושומרון. העלות של מבנה לצרכי חינוך ביישובים הרריים 
או ביישובים הנתונים לסיכון ביטחוני עשויה להגיע עד 37% 
ואינו  הררי  בשטח  ממוקם  שאינו  מבנה  של  מעלותו  יותר 

מוגדר כאזור עימות.10 
סביר להניח שתוספות אלה נדרשות גם עבור הקמת מבני 
ציבור אחרים, כדוגמת שירותים רפואיים ושירותי דת ועבור 

פיתוח תשתיות — מים, חשמל, ביוב, כבישים.

המעמסה הכלכלית־
ביטחונית — מבט אל העתיד

תהיה  הסכסוך  של  התקציבית  העלות  מדיני,  הסדר  ללא 
גבוהה גם בעתיד. 

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

עצמו..." )ברודט, 15-14(. 
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העימותים התכופים פוגעים מאוד בשתי החברות השכנות. 
הרשות  יו"ר  העיקרית:  הנפגעת  היא  הפלסטינית  החברה 
הפלסטינית, מחמוד עבאס, שיקף זאת כאשר אמר על האינתיפאדה 
השנייה כי היא "היתה אחת מטעויות חיינו" )הארץ, 26.5.2010(. 
יותר  הרבה  כיום  ועשירה  מפותחת  והיא  פחות  נפגעת  ישראל 
לחשוב  רבים  ישראלים  מטעים  אלה  הבדלים  ב־1967.  משהיתה 
שהסכסוך המתמשך אינו נוגע להם ואינו פוגע בהם. אלא שלא כך 

הדברים. 
משה דיין, שר הביטחון במלחמת ששת הימים ובשנים הראשונות 
לאחריה, קבע בעת מלחמת ההתשה עם מצרים כי ישראל אינה 
ובעונה אחת שני דגלים, את דגל הביטחון  מסוגלת להניף בעת 
עם  השלום  הסכם  על  החתימה  עם  אמנם,  החברתי.  הדגל  ואת 
והקיצוץ הגדול בתקציבי הביטחון שבא בעקבותיו דומה  מצרים 
היה כי ניטל העוקץ מתוקפה של אמירתו של דיין, אך אז באו שתי 
האינתיפאדות הפלסטיניות, ובמיוחד זו השנייה, והעניקו משמעות 

מחודשת לאמירה. 
אפס:  סכום  במשחק  שמדובר  כמובן,  מניחה,  דיין  של  אמירתו 
החברתית,  ההוצאה  בקיצוץ  כרוכה  הביטחון  תקציב  של  הגדלה 
והגדלה של ההוצאה החברתית כרוכה בקיצוץ ההוצאה הביטחונית. 
בפועל, זוהי הצגה מעוותת של הדברים, שהרי הגדלה של תקציב 
הביטחון יכולה להיעשות לא רק על ידי קיצוץ ההוצאה החברתית 

אלא על ידי פנייה למקורות מימון אחרים ובראשם מיסוי מוגבר 
של תאגידים ופרטים. אם ממשלות ישראל בחרו בקיצוץ ההוצאה 
החברתית במקום בהגברת המיסוי, ובמיוחד מיסוי בעלי ההכנסות 
הגבוהות, הרי זה משום שלפחות מאז תכנית החירום לייצוב המשק 
ב־1985, הן דבקות במדיניות כלכלית ניאו־ליברלית. ואכן, הקיצוץ 
התקציבי הגדול בסך של 65 מיליארד ש"ח בשנות האינתיפאדה 
השנייה לווה בהתבטאויות ממשלתיות רבות בגנות מדינת הרווחה.

יחד עם זאת, ההחלטה הממשלתית לקצץ בתקציבים החברתיים 
במקום להעלות את המיסוי עשוייה לשקף אסטרטגיה חברתית־

כלכלית השואפת לשמר בישראל את השכבה העסקית, היזמית 
והניהולית, גם בתנאים ביטחוניים קשים, באמצעות מדיניות מיסוי 
זו בלבד שהמסים הישירים לא הועלו בתקופת  ואכן, לא  מקלה. 
האינתיפאדה השנייה, הם אף הורדו, במסגרת הפחתת מסים רב 

שנתית שהתמשכה בין 2003 ל־2010. 
מכל מקום, ברור הוא שללא הסכסוך המתמשך וללא האינתיפאדות 
הנ"ל,  לצעדים  נזקקות  היו  לא  ישראל  ממשלות  הפלסטיניות, 

ובוודאי שלא בצורתם הקיצונית.
תהליכים  על  המתמשך  הסכסוך  של  ההשפעה  רבים,  במקרים 
פנימיים בתוך החברה הישראלית הם ישירים למדי. למשל, הגידול 

בתחולת העוני.

חברה בצל הסכסוך
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מאז שנות ה־1980, העוני בישראל מצוי בגידול מתמיד: 
 ;11.4% על  עמד  העניות  המשפחות  שיעור   ,1985   בשנת 
ל־16.8%;  עלה  העניות  המשפחות  שיעור   1995  בשנת 
בשנת 2010 שיעור המשפחות העניות עמד על 19.8%, לאחר 

שכבר הגיע ליותר מ־20%. 
הגידול בעוני הוא תוצר, בין השאר, של מדיניות החותרת להוזיל 
המקצועיים  האיגודים  החלשת  באמצעות  העבודה  עלות  את 
ובאמצעות העסקת עובדים ועובדות דרך חברות כוח אדם; של שוק 
עבודה הסובל מאבטלה גבוהה בחלק מן השנים; של שוק עבודה 
המדיר מתוכו ישראלים רבים; של הגעתם של מאות אלפי מהגרים 
ממדינות חבר העמים ומאתיופיה, שסבלו מאבטלה ו/או מתעסוקה 

בשכר נמוך. 
העומס  של  ישיר  תוצר  גם  רבה  במידה  הוא  בעוני  הגידול  אבל 
הפלסטיניים:  בשטחים  המתמשכת  השליטה  שמטילה  התקציבי 
את  הגדילה  הממשלה  השנייה  האינתיפאדה  בתקופת  כי  ראינו, 
תקציב הביטחון במידה רבה על חשבון קיצוץ בקצבאות המוסד 
התשלומים  ירדו   2006-2002 השנים  בארבע  לאומי:  לביטוח 
ולגמלאות  בכ־47%  אבטלה  לדמי  בכ־45%,  ילדים  לקצבאות 
להבטחת הכנסה בכ־11.25% קיצוצים אלה גררו עמם גידול מיידי 

בתחולת העוני, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן. משרד האוצר 
הודה כי הקיצוצים נועדו לממן הגדלה של תקציב הביטחון.12

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;
בשנות ה־2000 הקצבאות הצליחו לצמצם את תחולת העוני 	 

בכ־53%, בממוצע.
לכך  בגורמים  מעמיק  "דיון  כך:  על  אמר  דהן  מומי  הכלכלן 
שבישראל יש יותר עניים מאשר בכל מדינה מפותחת אחרת אינו 
יכול לפסוח על הנתון שלפיו ישראל מוציאה 7% מהתוצר שלה על 

ביטחון, לעומת 1.5% בממוצע למדינות מפותחות אחרות".13

ההוצאה על ביטחון פוגעת ביכולת להתמודד עם הגידול בעוני 

מקור: המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית, שנים שונות.

תחולת העוני
בקרב כלל המשפחות בישראל • אחרי תשלומי העברה ומיסים ישירים • 2010-1985
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הקיצוצים של תקופת האינתיפאדה פגעו, בין השאר, במערכת 
ההשכלה הגבוהה. האוניברסיטאות איבדו אז מאות תקנים 
של מרצים. ב־2006 הוקמה ועדה ממשלתית בראשות שר האוצר 
לשעבר בייגה שוחט לבחון את מדיניות הממשלה בתחום התיקצוב 
של ההשכלה הגבוהה. הוועדה המליצה שלא להגדיל את התיקצוב 
הממשלתי של ההשכלה הגבוהה )אלא להחזירו בהדרגה, עד 2013, 
לגובהו ב־2001, בחישוב לסטודנט(. במקום זאת המליצה הוועדה 
למוסדות האקדמיים להשלים את החסר באמצעות העלאת שכר 

הלימוד וגיוס עוד תרומות.
באותה שנה עצמה, 2006, הקימה הממשלה )בעקבות מלחמת לבנון 
השנייה( ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, דוד ברודט, 
לבחינת תקציב הביטחון. זאת, זמן לא רב לאחר שוועדה קודמת, 
בראשותו של השר דן מרידור, המליצה שלא להגדיל ריאלית את 
תקציב הביטחון, כך שבתנאים של צמיחה כלכלית ירד משקלו של 
תקציב זה יחסית לתמ"ג. ההמלצה של ועדת ברודט היתה הפוכה: 

מיליארד  כ־100  של  כולל  בסכום  הביטחון  תקציב  את  להגדיל 
ש"ח על פני 10 שנים, כאשר חלק מהסכום — 46 מיליארד ש"ח 
 30 המדינה,  מתקציב  יבוא  בשנה(  ש"ח  מיליארד   4.6 )בממוצע, 
מיליארד נוספים מהגדלת הסיוע הצבאי האמריקני והסכום הנותר 

מהתייעלות פנימית של מערכת הביטחון. 
סיפורן של שתי ועדות אלה, ועדת שוחט וועדת ברודט, ממחיש 
בעקבות  המדינה  ראשי  בפני  תדיר  הניצבת  הדילמה  את  היטב 
הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים: האם להשקיע בהשכלה גבוהה 

ובשאר השירותים החברתיים, או בביטחון. 
התקציב  הוועדות,  שתי  המלצות  הוגשו  בה  השנה  ב־2007, 
הממשלתי הכולל להשכלה גבוהה עמד על כ־5.5 מיליארד ש"ח. 
יוצא, כי בשנים הבאות יגדל תקציב הביטחון בסכום שנתי הקרוב 
לתקציב הכולל של הממשלה להשכלה הגבוהה — בעוד שתקציב 
בחישוב  ב־2001,  לגובהו  )מעבר  לגדול  יוכל  הגבוהה  ההשכלה 

לנפש( בעיקר מגיוס תרומות ומהעלאת שכר הלימוד.
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הכיבוש המתמשך הוא פרי מדיניות הנקבעת על ידי ראשי 
מדובר  כיוון שאין  צה"ל.  בידי  הוא  הביצוע  אבל  המדינה, 
בסוגייה שאותה ניתן להכריע במהלך צבאי אלא במדיניות הנמצאת 
בלב הדיון הפוליטי הישראלי, הצבא מוצא עצמו בעל כורחו ושלא 
בטובתו הופך לגורם בזירה הפוליטית. על הביטויים של מעורבות 
זו ועל השלכותיה כתבו במהלך השנים סוציולוגים ואנשי מדעי 

המדינה.

צה"ל והפוליטיקה הישראלית 
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 אינו 
ואידיאולוגיים. צה"ל  יכול לנתק את עצמו משיקולים פוליטיים 
מוצא את עצמו בעימותים עם אישים פוליטיים מרכזיים 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.14 

צה"ל והאמון בצדקת הלחימה
חוקר מדעי המדינה יורם פרי הצביע על ההשלכות המבצעיות של 
ההתמודדות עם התקוממות לאומית: אי־ודאות חוקית בכל הנוגע 
והמערכת  צה"ל  בין  חמושים; מתח  בלתי  אזרחים  נגד  למלחמה 
המשפטית, כתוצאה מהקושי בהגדרת כללי ההתנהגות המותרים; 
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 הראשונה 
יצרה לראשונה שבר בתפיסת הביטחון: אם בעבר היתה תמימות 

דעים באשר להיותן של מלחמות ישראל מלחמות צודקות, הפעם 
היו מי שראו באינתיפאדה מאבק צודק של הפלסטינים להגדרה 

עצמית.15 

צה"ל וההתנחלויות
ימין  בין  חריף  פוליטי  ויכוח  של  במוקדו  מצויות  ההתנחלויות 
לשמאל. לא זו בלבד, רבים מן המתנחלים פועלים באופן מאורגן 
כמחנה פוליטי לכל דבר, המזוהה עם הימין. צה"ל, בהיותו מנגנון 
הפוליטיים  המחנות  בין  מנקיטת עמדה  להימנע  אמור  ממלכתי, 
הגדולים בישראל, ובוודאי שהוא אמור להימנע מפעילות המוכתבת 
על ידי סדר היום של מחנה פוליטי זה או אחר. אלא שהעימות עם 
הפלסטינים נערך בשטח שבו מצויות ההתנחלויות, והללו מהוות 
מטרה מרכזית של הלוחמים הפלסטיניים. על רקע זה נוצרת קרבה 
עצמו  מוצא  והצבא  המתנחלים,  ובין  החיילים  בין  נמנעת  בלתי 
מתפקד כשומר של ההתנחלויות.16 מנגד, כאשר צה"ל בא לבצע 
מדיניות ממשלתית שאינה תואמת את האינטרסים של המתנחלים 
— למשל, פינוי מאחזים — הוא מוצא עצמו לעתים קרובות מותקף 

על ידם. 

צה"ל ככלי מדיניות 
פעמים רבות, בהיעדר תזוזה במישור המדיני, צה"ל מוצא עצמו 
מגלם הוא עצמו מדיניות. החלטת ממשלת ישראל שלא להכיר 
זכה  שבהן  ב־2006,  הפלסטיני  לפרלמנט  הבחירות  בתוצאות 
החמאס, החרמתה את שלטון החמאס ברצועת עזה והסגר ההדוק 
שהיא הטילה על הרצועה, הובילו לחילופי אש תדירים. בדצמבר 
2008 שלחה ממשלת ישראל את צה"ל למבצע "עופרת יצוקה", 
שבו נהרגו כ־1,400 פלסטינים, רובם אזרחים. צה"ל מצא עצמו על 
שולחן הנאשמים של ועדת גולדסטון. פעולה צה"לית היתה גם 

המחיר הצבאי: הפוליטיזציה של צה"ל



הפתרון בו בחרה ממשלת ישראל נוכח משט הסיוע מתורכיה לעזה 
במאי 2010: צה"ל מצא עצמו בלבה של מפולת מדינית ישראלית. 

צה"ל וההטייה ההתנחלותית 
הסוציולוג יגיל לוי מתמקד ביחסים שבין צה"ל ובין אחד ממקורות 
גיוס כוח האדם שלו, ישיבות "ההסדר". ישיבות אלה קרויות כך בגין 
הסדר משנת 1965 לפיו בוגרי הישיבות יגוייסו ליחידות לוחמות 
בתמורה לשירות מקוצר, שמירה על אורח חיים דתי וליווי של רבני 
הישיבות. כיום פועלות יותר מ־50 ישיבות שכאלה והן מאוגדות 
במסגרת "איגוד ישיבות ההסדר". הרבנים והתלמידים של ישיבות 
אלה מזוהים מאוד עם מפעל ההתנחלות בשטחים הכבושים, כאשר 
רבים מהם הם עצמם מתנחלים. עם השנים גברה התלות של צה"ל 
במגוייסים אלה, על רקע העובדה שצעירים מן המעמד הבינוני 
החילוני, שבעבר איישו תפקידי פיקוד ביחידות לוחמות, מעדיפים 

היום מסלולי שירות צבאי אחרים. 
ישיבות  ראשי  כאשר  זה,  הסדר  של  הבעייתיות  על  מצביע  לוי 
ההסדר אינם מסתירים את עמדתם, "שתלמידיהם מגיעים לצבא 
כדי להגן על מפעל ההתנחלויות ושנוכחותם המוגברת ביחידות 
הלוחמות ובשדרת הפיקוד תגביל את יכולתו של הצבא לשגר את 
היחידות למשימות פינוי עתידיות".17 לוי ממשיך וטוען כי "הצבא 
הפך לצד בחוזה פוליטי, שבמסגרתו ממירים הצעירים את נכונותם 
ההתנחלויות,  מפעל  נגד  יפעל  לא  שהצבא  בציפייה  להקריב 
שנעשה לסמל הזהות המרכזי של חלקים רחבים בציונות הדתית. 
בתמצית, ישיבות ההסדר מפקחות על מדיניות הגיוס, על ההסדרים 

התרבותיים בצבא ואף על משימותיו".18 
בשטחים  בפועל  כשליט  ממעמדו  צה"ל  איבד  זה  רקע  על 
הפלסטיניים, מתוקף היותו צבא כובש. "הצבא נעשה לווסאל של 
המתנחלים וחדל להיות מי שמנהל, מכוח כללי הכיבוש הצבאי, 
את אוכלוסיית הגדה". למעשה, "...הפיקוד הצבאי מאבד חלק ניכר 

מהשליטה על כוחותיו בגדה".19 
ניהול הצבא לאג'נדה המדינית של  הביטוי העיקרי של הכפפת 
המתנחלים הוא החשש שבבוא הוראה מטעם ההנהגה המדיניות 
לפנות התנחלויות, במסגרת של הסדר מדיני, צה"ל לא יוכל לבצע 
יכולת ממשית לבצע את  "אין  לוי,  "לצבא", כותב  את ההוראה. 
הפינוי בלי להיתקל בסרבנות מסיבית של המגויסים ]מקרב ציבור 
המתנחלים ובוגרי ישיבות ההסדר; ש.ס.[, שבהם — לשיטת הצבא 
— הוא תלוי לאיוש מאגרי כוח האדם האיכותיים שלו למלחמה 
עתידית. ספק אם בעתיד ניתן יהיה ליישם הסכם, שיחייב פינוי 
יישובים בהתאם למודל 'האלגנטי' של פינוי עזה". לדברי לוי, הדרג 
המדיני, בהיותו מודע למגבלות אלה, עלול להימנע ממתן הוראה 
שכזאת: "... השאלה היא אלו הוראות יימנע הדרג המדיני מלהורות 
לצבא לאור מגבלות אלה חשובה מהשאלה כיצד ימלא הצבא את 

ההוראות."20 

משבר המוטיבציה לשירות קרבי 
בקרב השכבות המבוססות 

תוצאה נוספת של הכיבוש המתמשך היא מה שהסוציולוג יגיל לוי 
כינה בשם משבר מוטיבציה בקרב המעמד הבינוני המערבי־חילוני. 
ירידה איטית אך מתמדת ברצון הכללי  ביטוייה הם, בין השאר, 
להתגייס לצבא, ברצון להתגייס לחילות קרביים וברצון להתנדב 
היו  לקורסי פיקוד. משבר המוטיבציה החל בסוף שנות ה־1980. 
לו אמנם סיבות שונות, ובהן הירידה היחסית בערכו של השירות 
הצבאי כמקדם מעמדי והעלייה במקביל של מסלול קידום אחרים, 
ובהם עיסוקים כלכליים. אך סביר להניח כי האינתיפאדה הראשונה, 
שלוותה בתחושה רווחת בקרב השכבות החברתיות עליהן מדבר 
יגיל לוי, כי התפקיד שממלא צה"ל אינו תואם את הערכים ואת 
ביצירת  מילאו תפקיד חשוב  ישראל,  המדיניים של  האינטרסים 

משבר המוטיבציה.21



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

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, פנחס לבון ולובה אליאב. 
הקדים את כולם שמעון צבר, שיחד עם עוד אחד עשר אנשים פירסם 
ב־22.9.1967 — שלושה חודשים לאחר המלחמה — בעיתון "הארץ" 
צה"ל  הפיכת  של  החמורות  ההשלכות  בפני  שהתריעה  מודעה 

למכשיר של כיבוש: 

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

זר; ן  גורר אחריו שלטו כיבוש 
גורר אחריו התנגדות;  זר  ן  שלטו

גוררת אחריה דיכוי;  התנגדות 
 . . נגדי. וטרור  גורר אחריו טרור  דיכוי 

מודעה,  22.9.1967 

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. 
זה התרחב במהלך מלחמת  ביקשה להתחמק מפינוי התנחלויות; 
המוסדי שהקימו שם  במערך  להילחם  הראשונה, שנועדה  לבנון 

הארגונים הפלסטיניים שגורשו קודם לכן מירדן; וזה הגיע לממדים 
נרחבים במיוחד במהלך שתי האינתיפאדות.

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

לצאת מלבנון לאחר שהייה שם של 18 שנה. 
העובדה שההתנגדות הפלסטינית נושאת בהכרח אופי של לחימה 
מתוך אוכלוסייה אזרחית מסבכת את צה"ל שוב ושוב בפעולות 
המעוררות ביקורת מוסרית בארץ ובעולם. צה"ל מוצא עצמו שוב 
ושוב מוכתם בשל האילוץ להפעיל אמצעים צבאיים במצב שבו 
האמצעים הנדרשים הם מדיניים. אחת התוצאות היא האיום המרחף 
מעל קציני צה"ל בכירים כי יועמדו לדין בפני בתי דין בינלאומיים.

בעשור האחרון נרשמו לפחות ארבעה אירועים בולטים של הרג של 
אזרחים בידי צה"ל שגררו ביקורת בינלאומית חזקה: 

על  פלסטיניים,  פעילים  של  חיסול  השנייה,  באינתיפאדה 
ובלתי  מאויישים  מטוסים  באמצעות  ושכניהם,  משפחותיהם 
מאויישים, כדוגמת חיסולו ב־2002 של סאלח שחאדה ברצועת עזה, 

שגרם להרג של 15 אזרחים ובהם ילדים;
הפלסטינים,  עם  העולם  מן  שלום  פעילי  של  הזדהות  בהפגנות 
פציעה והרג בידי חיילי צה"ל, כדוגמת הריגתה של רייצ'ל קורי 

האמריקנית בעזה ב־2003;
אזרחים  מאות  של  הרג   ,2009 בינואר  יצוקה"  "עופרת  במבצע 

פלסטיניים;
בפרשת המשט של ספינות הסיוע הטורקיות במאי 2010, הרג של 

9 אזרחים זרים.
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במרבית השנים שמאז 1967, ובוודאי מאז שפרצה האינתיפאדה 	 
הראשונה, הסכסוך הישראלי־פלסטיני היה הנושא המרכזי 
בזירה הפוליטיקה הישראלית, עד כדי דחיקה לשוליים של 
נושאים אשר בארצות אחרות מצויים במוקד הדיון הציבורי, 
אחרות,  בארצות  החברתית־כלכלית.  המדיניות  ובראשם 
נושאים אלה הם המבחינים בין המחנות הפוליטיים העיקריים. 
ואילו בישראל, הקו המבחין הוא המדיניות בנושא הפלסטיני. 
יחסן  על  נופלות  או  קמות  בישראל  ממשלות  שנים,  מזה 
לסוגייה הפלסטינית; כיוון שכך, המפלגות אינן טורחות לפתח 

סדר יום חברתי־כלכלי של ממש. 
בשנה־שנתיים האחרונות, הסכסוך הישראלי־פלסטיני נדחק 
הצידה ואת מקומו תפס הדיון בסכנת ההתחמשות הגרעינית 
של אירן. אם בראשית כהונתו של נשיא ארצות הברית, ברק 
אובמה, דומה היה כי החתירה להסדר מדיני בין ישראל לרשות 
הפלסטינית תמקד את הפעילות הבינלאומית, הרי שבתוך זמן 
לא רב נזנחה מחוייבות זו. "האביב הערבי", שהעסיק את הזירה 
הבינלאומית בכלל ואת זו הערבית בפרט, תרם לכך גם הוא, 
מה עוד שהוא הפיל את נשיא מצרים חוסני מובארק, השותף 
שהעניק  הישראלי־פלסטיני,  ומתן  למשא  הבכיר  הערבי 

לגיטימציה כלל־ערבית לצעדיה של הרשות הפלסטינית. 

עם כל זאת, הנושא הפלסטיני לעולם לא רחוק מדי ממרכז 	 
הבמה. כמו בכל השנים שמאז 1967, גם היום הוא המעצב את 
קווי המתאר של הזירה הפוליטית הפנימית. הגישה לפתרון 
הסכסוך היא המסמנת את הקו החוצה בין המחנות הפוליטיים 
הגדולים בישראל. המכנה המשותף העיקרי של הקואליציה 
בסוגייה  "ניצית"  עמדה  הוא   )2011 )מאי  כיום  השלטת 

הפלסטינית. 

הסכסוך הישראלי־פלסטיני השפיע במידה רבה גם על סדר 	 
2011, שהיתה  קיץ  החברתית של  תנועת המחאה  היום של 
כי היא מצליחה  היה  חסרת תקדים בהיקפה. לרגעים דומה 
במרכז,  ולהציב  בישראל  הציבורי  הדיון  זירת  את  לשנות 
לראשונה מזה עשרות שנים, את הנושא החברתיים־כלכליים. 
אלא שעל מנת להשיג זאת נזהרו מנהיגות/י התנועה מכל 
נגיעה בנושא הסכסוך, וליתר דיוק — המחיר החברתי־כלכלי 
של  המפצלת  לעוצמתו  מודעות  מתוך  זאת,  הכיבוש.  של 
הזירה הפוליטית כה מפוצלת,  זאת. כאשר  הדיון בסוגיייה 
נקיטת עמדה ביקורתית כלפי הכיבוש, ולו מנקודת ראות של 
השלכותיו החברתיות־כלכליות בלבד, היתה מאפשרת תיוג 

קל של התנועה כ"שמאלנית". 

פוליטיקה בצל הסכסוך



מאז 1967 ועד הסכמי אוסלו, החלופות העיקריות שנדונו היו 
סיפוח השטחים הפלסטיניים, אוטונומיה פלסטינית בחסות 
ישראל או החזרת שטחי הגדה המערבית לממלכת ירדן ורצועת 
קבע  הסדר  על  ומתן  משא  יש  אוסלו  הסכמי  מאז  למצרים.  עזה 
בין הרשות הפלסטינית, המבקשת מעמד של מדינה, ובין מדינת 
ישראל. משא ומתן זה ידע עליות ומורדות אינסופיים. בעת כתיבתו 
של מסמך זה, המו"מ תקוע. תוך כדי כך, ישראל ממשיכה לבנות 
בהתנחלויות ומנגד, נציגי הרשות הפלסטינית חותרים להשיג הכרה 

בינלאומית במדינה פלסטינית. 
בהיעדר התקדמות מדינית של ממש מועלות הצעות המבטאות 
התייאשות מרעיון חלוקת הארץ, שראשיתו בהמלצת ועדת פיל 

משנת 1936 ובהחלטת האומות המאוחדות משנת 1947. 
הצעה אחת, עליה מדווחים מעת לעת אמצעי התקשורת בישראל 
הרשות  ראש  של  זו  היא  בלבד,  איום  בבחינת  בינתיים  והיא 
גם  לאחרונה  הצטרף  שאליה   — עבאס  מחמוד  מר  הפלסטינית 
המאיים   — ז'נבה22  ויוזמת  אוסלו  הסכמי  ממובילי  ביילין,  יוסי 
"לסגור" את הרשות ו"למסור את המפתחות חזרה" לישראל, הצעה 
שפירושה חזרה למצב ששרר עד להסכמי אוסלו. ההצעה מיועדת 
להפעיל לחץ כבד על ישראל, אם משום שישראל תצטרך לשוב 
שיחייב  דבר  הפלסטינית,  האוכלוסייה  למצב  אחראית  ולהיות 
אותה להוצאות גדולות )הגם שלפני אוסלו, העלות התקציבית של 
הכיבוש היתה נמוכה ביותר( , ואם משום שהצעד יציב את ישראל 

במצב של כובש ושליט ישיר, עוד יותר מאשר היום. 
ישראל/פלסטין,  אחת,  למדינה  הקוראת  זו  היא  שנייה  הצעה 
שבה הפלסטינים יקבלו אזרחות מלאה. הרקע לכך הוא מדיניות 
ישראלית מתמשכת של "קביעת עובדות בשטח" — בנייה, סלילה, 

השתלטות על קרקעות — ההופכת את החלוקה למסובכת ביותר. 
פלסטינים  אקדמיה,  אנשי  ידי  על  בעיקר  מושמעת  זאת  הצעה 
וישראלים כאחד. זו הצעה שטומנת בחובה ויתור של כל אחד משני 
כן היא נראית כיום  ועל  הצדדים על השאיפות הלאומיות שלו, 

כבלתי מעשית. 
השטחים  כל  לסיפוח  קריאות  כך  כדי  תוך  יש  הישראלי  בימין 
הפלסטיניים או את רובם.23 כך, למשל, נפתלי בנט, מנכ"ל לשעבר 
מן  כ־60%  המהווים   ,C שטחי  לסיפוח  קורא  יש"ע,  מועצת  של 
בשליטה  אוסלו,  הסכמי  פי  על  ומצויים,  הפלסטיניים  השטחים 
דו־ למדינה  ישראל  את  יהפוך  לא  זה  סיפוח  מלאה.  ישראלית 

לאומית, שכן הוא יחייב איזרוח של כ־50 אלף פלסטינים. בנט ציין 
כי "העולם לא יכיר בריבונותנו שם, כפי שאינו מכיר בריבונותנו 
ברמת  וגם  שבירושלים  וגילה  רמות  בשכונות  המערבי,  בכותל 
הגולן. לא נורא. הוא יתרגל עם השנים". מי שלא יתרגל לכך, כמובן, 
הם הפלסטינים, שב־1947 אמורים היו לקבל כמחצית משטח הארץ 
ואשר על פי מרבית המתווים שנדונו בשני העשורים האחרונים 
ושל  הירדנית  המערבית  הגדה  של  השטח  כל  את  לקבל  נועדו 

רצועת עזה המצרית עד מלחמת 1967. 
יש להזכיר כי מתווה הסכמי אוסלו )על גרסותיו השונות, כולל 
ו"יוזמת  האמריקנית  הדרכים"  "מפת  הערבית",  השלום  "יוזמת 
ז'נבה" הישראלית־פלסטינית — הוא עדיין המתווה היחיד המקובל 
רשמית על שני הצדדים, והוא עדיין זה המונח על השולחן. עם זאת, 
בהיעדר מחוייבות מעשית נחושה של ההנהגה הישראלית להתקדם 
על פי מתווה זה, מועלים הרעיונות מרעיונות שונים, כדוגמת אלה 

המוצגים לעיל. 

מדינה אחת, שתי מדינות



היא,  אחר  עם  המשעבד  עם  נחשף  אליהן  הסכנות  אחת 
ששיטות שכוחות הביטחון שלו מפתחים לצורך שליטה בעם 

הכבוש יחלחלו אל תוך גבולותיו הוא. 
ממשלת ישראל השתמשה על פני השנים באמצעים שונים כדי 
צבאיים,  אמצעים  לכיבוש:  הפלסטינית  ההתנגדות  את  לדכא 

אמצעים כלכליים ומסחריים, אמצעים משפטיים ועוד. 
לכיבוש  המתנגדים  רבים  ישראליים  ארגונים  פועלים  בישראל 
חוקי  באופן  בישראל  הפועלים  בארגונים  מדובר  ולהתמשכותו. 
דמוקרטית.  אזרחית  פעילות  של  עשיר  ממארג  כחלק  לחלוטין, 
ארגונים אלה ידעו פעמים רבות יחס שלילי מצד השלטונות ומצד 
חלק של התקשורת: זכורה אמירתו של ראש הממשלה המנוח יצחק 
רבין, בעקבות החתימה על הסכמי אוסלו, כי המשטרה הפלסטינית 
נגד  אמהות  ובלי  בצלם  בלי  בג"צ,  "בלי  בחמאס  להילחם  תדע 
שתיקה" — אמירה שהבליעה ביקורת על ארגונים אשר "הפריעו" 
כביכול לפעילות גופי הביטחון הישראליים בשטחים הפלסטיניים. 
בשנה האחרונה נרשם מספר רב של נסיונות פרלמנטריים להצר 
נסיונות  את פעילות הארגונים הישראליים המתנגדים לכיבוש. 
אלה מזכירים ברוחם את הצעדים — החמורים הרבה יותר — בהם 
הפלסטיניים.  בשטחים  הישראליים  הביטחון  כוחות  משתמשים 
באופן שכזה חודרות שיטות פעולה ישראליות כנגד הפלסטינים 
ומעצבות שיטות פעולה נגד ישראלים המתנגדים לשליטה בעם 

הפלסטיני. הכיבוש פוגע בדמוקרטיה.

בין השאר אישרה הכנסת את החוקים הבאים:
חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות אזרחיות נגד מי שקורא 	 

להחרים את ישראל; 
גוף 	  כל  על  כי  הקובע  זרות,  ממדינות  תמיכות  גילוי  חוק 

רשם  אצל  להירשם  זרה  ממדינה  תמיכה  המקבל  אדם  או 
העמותות, לדווח באופן מיידי על כל תמיכה, לסמן כל מסמך 
ולהצהיר בתחילת כל דבר שנאמר על ידו כי הוא נתמך ע"י 

מדינה זרה.
גופים 	  לקנוס  האוצר  לשר  מתיר  בכנסת  שאושר  נוסף  חוק 

ציבוריים המאפשרים את ציון יום הנכבה.

בנוסף על החוקים הנ"ל, שכבר אושרו, מונחות על שולחן הכנסת 
גם הצעות חוק שנועדו לפגוע בחופש הביטוי ובחופש ההתארגנות 

של גופים המתנגדים להתמשכות הכיבוש: 
הצעת תיקון לחוק איסור לשון הרע, שנועדה לאפשר תביעות 	 

ואף העמדה לדין של ארגונים שמוסרים מידע על הפרות של 
זכויות אדם ושל דיני המלחמה על ידי הצבא; 

הצעת תיקון לפקודת מס הכנסה, המבקשת לשלול מארגונים 	 
זרה"  מדינית  מ"ישות  כספים  המקבלים  רווח  מטרות  ללא 
כי  ולקבוע  הכנסה;  ממס  לפטור  להם  הניתנת  הזכות  את 

הכנסותיהם ימוסו בשיעור של 45%; 
לקבל 	  יורשו  עמותות  לפיה  העמותות,  לחוק  תיקון  הצעת 

תרומות מ"ישות מדינית זרה" בסכום שלא יעלה על 20,000 
ש"ח לשנה; 

הצעת תיקון לחוק מרשם האוכלוסין, לפיה כל מתאזרח יהא 	 
חייב להצהיר נאמנות לישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית 

וציונית, ולשרת שירות צבאי או לאומי; 
הצעת תיקון לחוק העונשין, שתאפשר מאסר של מי שיפרסם 	 

קריאה השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית.

עם המשעבד עם אחר, מחשל את כבליו שלו־עצמו24
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1
הכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים מציב את ישראל 
בעמדה של חיכוך ואף עימות מתמיד עם חלקים ניכרים של 

הקהילה הבינלאומית: 
מכירה  אינה  הברית,  ארצות  כולל  העולם,  ממדינות  אחת  אף 

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

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

בהתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים;
אף אחת ממדינות העולם, כולל ארצות הברית, אינה מכירה 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.
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;
ללא הסדר מדיני ישראלי/פלסטיני, סביר להניח שישראל תמשיך 
להיות מבודדת בסביבה הגיאו־פוליטית הקרובה ותמשיך להיות 

נסמכת על כמה מארצות אירופה וצפון אמריקה. 

2
במשך שנים ארוכות לאחר 1967, ישראל היתה מנודה על 
ידי רבות מארצות העולם. הדבר פגע קשה, בין השאר, בסחר 

הישראלי.
וירדן, ישראל  והסכם השלום עם מצרים  בעקבות הסכמי אוסלו 
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: דוגמא אחת העולה מעת לעת 
התפתחות  על  הברית  ארצות  החמורות שמטילה  המגבלות  היא 

התעשייה הביטחונית של ישראל. 
אחידה  עוד  אינה  הברית  בארצות  הציבורית  התמיכה  גם  אבל 
כפי שהיתה בעבר. ביטוי בולט לכך ניתן למצוא בטור של תומס 
פרידמן, העיתונאי הידוע של הניו יורק טיימס: פעם המשיל את 
ממשלת ישראל לנהג שיכור שאיבד קשר עם המציאות והסבור כי 
הוא יכול להביך את בעל הברית האמיתי היחיד שלו מבלי להיפגע 
מכך )NYT, 14.3.2010(; פעם נוספת הוא המשיל את ישראל לילד 
ופעם שלישית   )20.10.2010  ,NYT( הברית  ארצות  המפונק של 
 ,NYT( ביקר את ישראל על שאינה עושה דבר לקידום השלום 

 .)11.12.2010
יחסיה  הברית,  ארצות  עם  ישראל  של  הטובים  ליחסיה  בניגוד 
עם האיחוד האירופי מתאפיינים בחיכוכים חוזרים ונשנים סביב 
השני  הסחר  שותף  הוא  האירופי  האיחוד  הפלסטינית.  הסוגייה 
הוציא  כאשר  בכוחו  השתמש  כבר  האיחוד  ישראל.  של  בגודלו 
מוצרים המיוצרים בהתנחלויות מכלל הטבות המס שהוא מעניק 

לייצוא מישראל. 

מעמד בינלאומי בצל הסכסוך



3
הקהילות  של  התמיכה  על  גם  מאיים  המתמשך  הכיבוש 
היהודיות ברחבי העולם, שבמשך שנים ארוכות היתה מובנת 
ולביסוס  זו סייעה לביסוס היישוב היהודי בארץ  מאליה. תמיכה 
המדינה בשנותיה הראשונות. ההזדהות והתמיכה גברו עוד בעקבות 

מלחמת ששת הימים. 
הסכסוך הישראלי־פלסטיני ערער בהדרגה את ההזדהות הכמעט־
התחזק  זה  ערעור  ישראל.  מדיניות  עם  יהודים  של  אוטומטית 

בעקבות תקיפת רצועת עזה במבצע "עופרת יצוקה".
לראשונה קמו בארצות הברית ובאירופה המערבית ארגונים יהודיים 
ציוניים חדשים, המתייצבים כאופוזיציה לתמיכה האוטומטית של 
בארצות  ישראל.  במדיניות  המסורתיות  הקהילתיות  ההנהגות 
הברית הוקם ב־2008 ארגון ג'יי סטריט )J Street( ובאירופה הוקם 
ב־2010 ארגון ג'יי קול )J Call(. שני הארגונים קוראים לממשלת 
ישראל להקים מדינה פלסטינית ריבונית ובת־קיימא לצד ישראל. 

תופעה האמורה להדאיג את ישראל עוד יותר היא ההתרחקות של 
הדור הצעיר החילוני בקהילה היהודית האמריקנית מהתעניינות 

בישראל ומהזדהות עמה )נטשה מוזגוביה, הארץ, 30.5.2010(. 
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