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מחיר הסכסוך - שני צדי המטבע

הסכסוך המתמשך בין ישראל לפלסטינים גובה מדי שנה בשנה מחיר יקר 
מאוד. ללא הסדר מדיני, שני הצדדים לסכסוך ימשיכו לשלם מחיר כבד. 

את המחיר הגבוה ביותר משלמים 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 ולהציע לצעיריהם אופק של תקווה; קיומם היום־יומי תלוי בטוב לבן של ממשלות מערביות 

ושל ארגוני סיוע; 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 של המטבע

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 ריחיים: 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. 

הסכסוך המתמשך גם מכתים את חזונה של ישראל, פוגע במעמדה הבינלאומי, שוחק 
את צבאה, מפלג את זירתה הפוליטית, מונע שיתוף פעולה כלכלי אזורי ומאיים על 

עתיד קיומה כמדינת לאום יהודית. 
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המחיר הכלכלי־חברתי: נושא שולי?

מצגת זו מתמקדת במחיר הכלכלי־חברתי של הסכסוך. 

בישראל, המחיר הכלכלי־חברתי של הסכסוך אינו זוכה לתשומת לב רבה. הדיון 
הציבורי בסכסוך מתמקד בדרך כלל במחיר בנפש ובמחיר המדיני. 

במידה וסוגיית המחיר עולה, ממהרים קברניטי המשק להדגיש כי מדובר בעלויות 
קטנות יחסית שיש להן השפעה שלילית קצרת־טווח בלבד על המשק.
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 "אנחנו מסוגלים לקדם ולפתח 
את הכלכלה שלנו עם או ללא שלום"

 כך התבטא ד"ר יובל שטייניץ, ששימש בעבר כשר האוצר 
וכשר לנושאים אסטרטגיים ולענייני מודיעין. 

"אני חושב שכולנו רוצים שלום, אך הטענה שקיימת תלות בין צמיחה 
כלכלית לבין המצב המדיני אינה נתמכת בעובדות. ב–2010, ללא מו"מ 
לשלום, צמחנו ב–5% בשנה. אנחנו מסוגלים לקדם ולפתח את הכלכלה 

שלנו עם או ללא שלום. שלום או היעדרו אינו הסבר למצב הכלכלי ואיננו 
תירוץ למיתון. חובתנו לפתח את הכלכלה גם ללא שלום. כולם אומרים 

שאם יהיה שלום, הכלכלה תמריא לשחקים, אינני סבור שזה נכון".1
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"צוק איתן לא יגרום נזק כלכלי ממשי"

גם פקידי משרד האוצר נוטים בדרך כלל להמעיט בגובה המחיר הכלכלי־חברתי של 
הסכסוך. ביטוי לכך ניתן במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014, כאשר בכירים באוצר 

אמרו כי "צוק איתן לא יגרום נזק כלכלי ממשי." לדבריהם, "עד גירעון של 3% — 
אין לנו בעיה, והרזרבות בתקציב גדולות מספיק כדי לספוג עלויות לחימה של כמה 

מיליארדי שקלים". 

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 2015 בעקבות המבצע. אם תהיה השפעה היא תורגש ב–2016 והיא תהיה 
שולית בלבד". 

יעל אנדורן התייחסה גם להשפעה על תקציב 2014 ואמרה כי "כל תקציב מביא 
בחשבון עלויות בלתי צפויות. כרגע התקציב יכול להכיל את העלויות ואנחנו כמובן 

נסכם את ההשפעה בסוף הלחימה".2
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"כבר ברבעונים שלאחר תום הקרבות 
חזר המשק לצמיחה מהירה"

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 התוצר שנגרם בימי הלחימה.3 
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הבעיה היא הצטברות העימותים 

 במישור העובדתי הצר, דברי קברניטי המשק נכונים: אף אחד מן העימותים 
 המוזכרים — מלחמת לבנון השנייה, מבצע עופרת יצוקה, מבצע עמוד ענן ומבצע 

צוק איתן — לא הוריד את המשק הישראלי מן הפסים. 

אלא שזוהי הסתכלות צרה ביותר:

ראשית, בעבר הלא רחוק ידענו עימותים ישראליים־פלסטיניים שכן גרמו לזעזוע גדול. 
בראשם האינתיפאדה השנייה, שגרמה לכך שהתמ"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 בדידים 

ונפרדים זה מזה אלא חלק מרצף שאינו נקטע. 
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עזה: שישה סבבים בתוך פחות מעשור

כך, למשל, בזירת רצועת עזה לבדה נרשמו בעשר השנים האחרונות 6 סבבי עימות בין ישראל 
לחמאס, חלקם גדולים וזכורים לכל, חלקם מצומצמים וידועים פחות, חלקם עלותם ידועה חלקם 

לא:

"גשם ראשון" — ספטמבר 2005 )עלות לא ידועה(	 

"גשמי קיץ" — יוני 2006 )עלות לא ידועה(	 

"חורף חם" — פברואר 2008 )עלות לא ידועה(	 

"עופרת יצוקה"- דצמבר 2008 )עלות למשק — כ–5 מיליארד ש"ח(	 

"עמוד ענן" — נובמבר 2012;)עלות למשק — כ–2 מיליארד ש"ח(	 

"צוק איתן" — יולי 2014 )עלות למשק — כ–10–12 מיליארד ש"ח(	 

העלות המשקית המצטברת של שלושת העימותים האחרונים היא כ–20 מיליארד ש"ח. והיו גם 
 עלויות נוספות: מיגון יישובי "עוטף עזה" )כ–1 מיליארד ש"ח(; עלות פיתוח "כיפת ברזל" 

)כ–3.5 מיליארד ש"ח( ותיחזוקה )ב–2014 בלבד, כ–1 מיליארד ש"ח(.4
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מחיר הסכסוך אינו גבוה? סימן שאין 
דחיפות בהשגת הסדר מדיני

העמדה ולפיה המחיר הכלכלי־חברתי של הסכסוך אינו גדול, תורמת להשתרשות 
התחושה בקרב ההנהגה הפוליטית ובאמצעי התקשורת שהסכסוך ניתן ל"ניהול" ואינו 

מחייב חתירה להסדר מדיני.

דחיקתה 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 אך מייצג: הבעיה הפלסטינית דומה ל"רסיס 
בישבן" שאין חובה לעקרו שכן אפשר לחיות עמו.5
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פגיעה ארוכת־טווח ברמת החיים 

המשברים הכלכליים התכופים, שרובם פרי הסכסוך ומיעוטם כלל־עולמיים, פוגעים ביכולתה של 
ישראל להגיע לרמת החיים של ארצות המערב. 

התמ"ג לנפש הוא המדד המקובל להשוואה בין־ארצית של רמת החיים. בישראל, התמ"ג לנפש 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.6 

על מנת שישראל תוכל להשתוות ברמת החיים לארצות המערב, עליה לצמוח במשך תקופה 
ממושכת בשיעור גבוה משלהן. 

העימותים התכופים עם הפלסטינים מקשים על כך מאוד. 

התרשים שלהלן מבליט את העובדה שכלכלת ישראל פגיעה לשני סוגים של משברים:

האחד, משברים כלכליים "רגילים" שכלל מדינות תבל חשופים להן, כדוגמת משבר ההיי טק בשנת 
2000 והמשבר הפיננסי העולמי משנת 2008;

השני, משברים כלכליים שהם תוצר של הסכסוך הישראלי־פלסטיני, כדוגמת האינתיפאדה 
הראשונה )1987–1989( והאינתיפאדה השנייה )2001–2003(.
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שיעור הצמיחה לנפש, 2000–2014 | באחוזים7
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תיירות - תעשייה המתקשה להתרומם

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–2013 — 2.96 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'יר, ארצות הסובלות 
מעימותים פנימיים מתמשכים. 

נוסיף כי גם סוריה שלפני המשבר רשמה מספר כניסות גבוה מזה של ישראל ודומה 
לזה של ירדן.8 
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הפגיעה בתיירות - במיוחד בעובדים שמשתכרים 
שכר נמוך ואין להם חלופות תעסוקה רבות 

בנק ישראל מתאר בפרוטרוט את הפגיעה בתיירות על רקע מבצע "צוק איתן": 

"...ענף התיירות הוא זה שניזוק באופן החמור ביותר מעימותים צבאיים. כל העימותים 
פגעו בו באופן ברור, והפגיעה התבטאה בשלל מדדים, לרבות מספרן של כניסות 

התיירים והמבקרים, מספרן של לינות התיירים במלונות, הפדיון בענף שירותי האירוח 
והאוכל, והכנסותיהן של חברות התעופה הישראליות. הפגיעה נובעת מתיירות החוץ, 

היות שתיירים מהעולם מגיבים במהירות ובחדות להרעה במצב הביטחוני, בשעה 
שהישראלים רגישים לכך הרבה פחות. הנזק ליצוא שירותי התיירות אינו נגרם רק 
במהלך ימי הלחימה עצמם, אלא גם ובעיקר מכיוון שהפגיעה נמשכת מעבר להם. 

הפעילות אינה מתאוששת באופן מיידי, והיא שבה לרמתה בתקופה שקדמה ללחימה 
רק לאחר כשנה...".9
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הפגיעה בתיירות - במיוחד בעובדים שמשתכרים 
שכר נמוך ואין להם חלופות תעסוקה רבות 

 יצוין כי ענף התיירות )כולל תיירות פנים( מייצר כ–2.5% מהתמ"ג הישראלי 
 )ב–2014, כ–20 מיליארד ש"ח( ומעסיק כ–3.5% מכוח העבודה בישראל 

)כ–110,000 איש ואישה(. לפי אומדנים, ההפסד שספג יצוא שירותי התיירות בשל 
"צוק איתן" הגיע ב–2014 לכ–2 מיליארד ש"ח, שהם כ–0.2% מהתוצר השנתי. 

 אולם לענף התיירות חשיבות גדולה מחלקו בתוצר, שכן משקלו בכוח העבודה 
גדול יותר והוא מעסיק בעיקר עובדים שמשתכרים שכר נמוך ואין להם חלופות 

תעסוקה רבות.10
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כניסת תיירים לישראל ושכנותיה, 2013 | במיליונים 11
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דירוג אשראי בינלאומי נמוך יחסית, א'

הסכסוך הישראלי־פלסטיני מקשה על שיפור דירוג האשראי של ישראל. 

על פי מדד הפיתוח האנושי )Human Development Index( של האו"ם, הכולל מדדים חברתיים לצד מדדים כלכליים, 
ישראל מדורגת )ב–2013( במקום ה–19 מתוך 187 ארצות — מקום מכובד לכל הדעות. לעומת זאת, דירוג האשראי 
של ישראל נמוך משמעותית: בחברת סטנדרד אנד פור'ס )Standard and Poor’s( דירגה את ישראל ב–2015 במקום 

ה–30 בסולם דירוג האשראי. 

דירוג האשראי משמש משקיעים המבקשים לבחון את מידת האמינות של מדינה )או תאגיד( בכל הנוגע 
להתחייבויותיה הכספיות; אמינות זו מושפעת בתורה מן היציבות הפוליטית והביטחונית 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 הון שהממשלה ותאגידים ישראליים מגייסים בחו"ל וגם על 
הלוואות שאנשי עסקים ישראלים נוטלים בחו"ל.  

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 כמו גם במהלך מבצע "צוק איתן" נמנעה הממשלה מלהכריז על מצב חירום — הכרזה 

שהיתה מסייעת מאוד למשפחות ולעסקים שנפגעו בעורף הישראלי — מחשש שהדבר ישפיע לרעה על דירוג האשראי 

של ישראל. 12 
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דירוג אשראי בינלאומי נמוך יחסית, ב'

חברות דירוג האשראי הבינלאומיות הגדולות מציינות כי יוכלו לשקול העלאת הדירוג 
של ישראל אם יחול שיפור מהותי במצב הביטחוני. 

בעת כתיבת מסמך זה, חברת דירוג האשראי פיץ' אישררה את דירוג האשראי של 
ישראל: A עם תחזית "יציבה". היא ציינה כי מה שמכביד על דירוג האשראי של ישראל 

הוא הסיכונים הגיאופוליטיים ובראשם הסכסוך הישראלי־פלסטיני: 

"חברת הדירוג צופה התקדמות מועטה בתהליך השלום תחת הממשלה החדשה. 
הצטרפותה של הרשות הפלסטינית לבית הדין הפלילי הבינלאומי בחודש מרץ גוררת 
סיכונים חדשים. חלק מהמדינות השכנות לישראל אינן מכירות בקיומה באופן רשמי 

וכן מתרחשים מעת לעת עימותים צבאיים מול קבוצות מיליטריסטיות השוכנות 
במדינות ובשוחים המקיפים את ישראל". 13 
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דירוג האשראי על פי חברת Standard and Poor’s | מאי 2015 14
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תנועת חרם בינלאומית, א'

מחיר נוסף שישראל משלמת הוא האיום הטמון בתנועות ציבוריות בארצות המערב הקוראות 
להחרים את ישראל כולה, את ההתנחלויות או תאגידים ישראליים.

ביולי 2005 יצאו מספר ארגונים פלסטיניים בקמפיין שקרא למדינות, ארגונים ויחידים ברחבי 
 ,Boycott, Disinvestment, Sanctions( העולם להחרים, למשוך השקעות ולהפעיל סנקציות על ישראל 

או בראשי תיבות: BDS(. פעילות ה־BDS נועדה לאלץ את ישראל "לסיים את הכיבוש של האדמות שנכבשו 

ביוני 1967, לפרק את החומה, להכיר בזכות לשוויון של הערבים־הפלסטינים אזרחי ישראל ולכבד, 
להכיר ולקדם את זכויות הפליטים הפלסטינים לשוב לביתם בהתאם להחלטה 194 של האו"ם".

חרמות מצד ארגונים בעולם המערבי החלו להופיע עוד קודם: ב–2002 החליטה רשת מרכולים 
נורבגית להחרים תוצרת חקלאית ישראלית. ב–2003, כאשר נחתם הסכם הסחר בין ישראל 

והאיחוד האירופי, נאלץ אהוד אולמרט, שר התמ"ת דאז, להסכים לדרישת האירופאים שלא לכלול 
מוצרים המיוצרים בהתנחלויות ברשימת המוצרים שיזכו לפטור ממכס באירופה. בהסכם הסחר 

נקבע כי רשויות המכס באירופה יאתרו את מקום הייצור בהתאם לכתובת היצרן, ויטילו מכס על 
מוצרים המיוצרים מעבר לקו הירוק. בתקציב 2007 העמידה הממשלה פיצוי על סך 26 מיליון ש"ח 

עבור חקלאים ותעשיינים הפועלים בשטחים שנפגעו מאי הכללתם בהסכם הסחר. 15 
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תנועת חרם בינלאומית, ב'

ראשי המדינה נוטים בדרך כלל להמעיט בסכנות הטמונות בתנועות החרם. ההתבטאות 
המשמעותית ביותר עד כה של פוליטיקאי ישראלי באשר להשלכות השליליות האפשריות הייתה 
של שר האוצר יאיר לפיד בינואר 2014. הדברים נאמרו במסגרת דיון מיוחד שכינס בנושא ראש 

הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבות אזהרותיהם של משרד החוץ והמועצה לביטחון לאומי שעמדו על 
הסכנות בהמשך פעולות החרם. בדבריו הזהיר שר האוצר כי: 

"אם המשא ומתן עם הפלשתינים יתקע או יתפוצץ ונכנס למציאות של חרם אירופאי, אפילו חלקי 
מאוד, הכלכלה הישראלית תיסוג אחורה, כל אזרח ישראלי יפגע ישירות בכיסו, יוקר המחיה יעלה, 
תקציבי החינוך, הבריאות הרווחה והביטחון יקוצצו ושווקים בינלאומיים רבים יסגרו בפנינו". דבריו 
אלו הגיעו בעקבות מחקר שערך הכלכלן הראשי של משרד האוצר שהראה כי בתסריט "סביר", שבו 
20% מהייצוא נפגע וייפסקו ההשקעות הזרות הישירות מהאיחוד האירופי, ייפגע הייצוא הישראלי 

בכ–20 מיליארד ש"ח בשנה, הפגיעה בתוצר תהיה כ–1.1% ויפוטרו קרוב ל–10,000 עובדים. באשר 
לטענות המבקשות להמעיט בחשיבות החרם, הוסיף לפיד כי: "מדובר בתהליך אמיתי, שיש לו 

אפקט כלכלי אמיתי. הכיוון ברור, אבל יש לנו עדיין אפשרות לעצור את זה". 16

במאי 2015 קיבל איום החרם הכרה ממשלתית רשמית כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיל 
על השר גלעד ארדן את האחריות להתמודדות עם תנועת החרם. 17
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העלות התקציבית של הסכסוך, א'

 העימותים המתמשכים 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 במגמת ירידה בעוד 
שהתקציבים החברתיים היו במגמת עלייה. 

"צוק איתן" שינה את המגמה: מערכת הביטחון הודיעה עוד לפני מבצע "צוק איתן" 
 שהיא תזדקק לתוספת של כ–5 מיליארד ש"ח בתקציב 2014 ולתוספת דומה גם 

בשנת 2015.

ב–10.8.2014 נמסר כי מנכ"ל משרד הביטחון דורש תוספת של 7 מיליארד ש"ח 
ב–2014 ותוספת של 11 מיליארד ש"ח בתקציב 2015. 18 
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 תקציב משרד הביטחון, 2000–2014: התקציב המאושר בכנסת מול הביצוע בפועל
במיליארדי ש"ח, במחירי 2014 19 

הצעת תקציב שנה
משרד הביטחון

דו"ח החשב הכללי 
על ביצוע בפועל

הפרש

200052.948.14.7

200148.755.77.0

200251.659.57.9

200350.855.74.9

200452.056.34.4

200551.658.77.2

200650.561.411.0

200756.763.26.5

הצעת תקציב שנה
משרד הביטחון

דו"ח החשב הכללי 
על ביצוע בפועל

הפרש

200854.860.35.5

200950.760.79.9

201052.560.48.0

201151.059.08.1

201251.461.29.8

201352.662.29.7

א.נ.א.נ.201450.9
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העלות התקציבית של הסכסוך, ב'

על התוצאה התקציבית המעודכנת ביותר אפשר ללמוד מן הדו"ח השנתי האחרון של 
בנק ישראל:

"הרכבן של הוצאות הממשלה ב–2014 הושפע מ"צוק איתן"... בשעה שסך ההוצאה 
הציבורית )הנומינלית( גדל בשנה זו בקצב אטי מהקצב בשנים האחרונות )3.2%(, 
ההוצאה הביטחונית התרחבה ב–6.9% — הקצב המהיר ביותר שנרשם מאז 2006 

]מלחמת לבנון השנייה[. הממשלה מימנה את כל הוצאות הביטחון שנבעו מהלחימה 
)7 מיליארד ש"ח( כבר ב–2014, באמצעות שימוש בעתודות תקציביות ובעודפי תקציב 
שנוצרו עקב ירידה בתשלומי הריבית ובאינפלציה. נוסף על כך הממשלה דחקה הוצאות 
אזרחיות מתוכננות כדי להפנות משאבים למימון הלחימה; דברים אלה תקפים במיוחד 

לגבי ההוצאה לתשתיות תחבורה...". 20 
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העלות התקציבית של הסכסוך, ג'

כאשר מדברים על המחיר הביטחוני של הסכסוך הישראלי־פלסטיני, תשומת הלב מופנית בדרך כלל 
לתקציב הביטחון. אלא שגם המשרד לביטחון פנים מקדיש חלק ניכר מתקציבו ומכוח האדם שלו 

לטיפול בסכסוך. זהו המשרד היחיד שתקציבו הוכפל, כמעט, מאז האינתיפאדה השנייה. משרד זה, 
שבעבר נקרא משרד המשטרה, כולל בין היתר את:

משטרת ישראל, שמגדירה כראשונה מבין שלוש משימותיה את ביטחון הפנים, כאשר 
שמונה מבין תשע משימות ביטחון הפנים נוגעות לסכסוך: מניעה וסיכול פיגועים 

ביטחוניים, בדיקת חפצים חשודים, אבטחת מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית, אבטחת 
עוטף ירושלים ועוד.

משמר הגבול, אשר מעבר לכך שרוב משימותיו קשורות ממילא לסכסוך, 19% 
ממשרתי הקבע ו–45% ממשרתי החובה בקרבו משרתים תחת פיקוד צה"ל ומבצעים 

משימות צה"ליות, שסביר להניח כי רובן מתבצעות בשטחים הפלסטיניים.

השב"ס, האחראי לכליאתם של אלפי אסירים ביטחוניים. 



26

תקציב המשרד לביטחון פנים 2000–2013 ואומדן לשנת 2014 | במחירי 2014, במיליארדי ש"ח 21
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המעמסה הכלכלית־ביטחונית - מבט אל העתיד

ללא הסדר מדיני, העלות התקציבית של הסכסוך תהיה גבוהה גם בעתיד. מן הראוי לצטט בהקשר זה קביעות כמו 
נבואיות של הוועדה לבחינת תקציב הביטחון בראשותו של דוד ברודט, מחודש מאי 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 האלטרנטיבית הגבוהה של הסטה פרמננטית 

של משאבים 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 )או מאזן אימה( א־סימטרי. כך לדוגמא, טרור 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 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 עם הפלשתינאים נעשה 'יקר' הרבה יותר, בעיקר מבחינת 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...". 22  
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העימותים התכופים מחרבים סדר יום חברתי 

מחיר כבד נוסף שאנו משלמים על התמשכות הסכסוך הוא ההשתלטות של העימותים התכופים 
על סדר היום הציבורי. לדוגמא: לפני "צוק איתן", הדיון התקציבי התמקד בשאלה כיצד לממן 

התחייבויות ממשלתיות בהיקף של מיליארדי ש"ח, כלהלן:

ניצולי שואה — 1 מיליארד ש"ח 	 

פיצויים לעובדי תע"ש — 1 מיליארד ש"ח 	 

פיצויים לעובדי רשות השידור — 1 מיליארד ש"ח	 

פתיחת רשות השידור מחדש — 0.5 מיליארד ש"ח	 

מענק מיוחד לבית החולים הדסה — 1 מיליארד ש"ח	 

יישום המלצות ועדת גרמן — כ–1 מיליארד ש"ח	 

יישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני — 6.2–6.9 מיליארד ש"ח בשנה 	 

הסכם שכר במגזר הציבורי — כ–1 מיליארד ש"ח	 

ויתור על הכנסות ממע"מ על דירה חדשה מקבלן — 3 מיליארד ש"ח. 	 
בא "צוק איתן" ושינה את התמונה; באו הבחירות לכנסת ושינו את התמונה עוד. 23
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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, שיישומו דורש 6.4–6.9 מיליארד ש"ח לפחות בכל שנה החל 

ב–2015 — בוטלו בעקבות המצב." מאוחר יותר נמסר כי "המלצות של ועדת העוני 
שהיו מיועדות לתקציב 2015 — צפויות להידחות". 

בהסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת "כולנו" לבין סיעת "הליכוד" באפריל 2015, 
 קיימת התייחסות למסקנות ועדת אלאלוף. ההסכם קובע כי: 

"על מנת לצמצם את מימדי העוני תמומשנה מסקנות הוועדה על פני 10 שנים". 24 
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 "צוק איתן" דחה את הדיונים על תקציב 
2015 - מאוחר יותר נדחו הדיונים עקב הבחירות

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. 

כידוע, הדיונים על תקציב המדינה נדחו מאוחר יותר עקב ההכרזה על פיזור הכנסת 
ועל בחירות חדשות. 
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שינוי חברתי מול כיבוש ומול ניאו ליברליזם 

החברה הישראלית זקוקה לתיקון מן היסוד. עלינו להתמודד עם אי שוויון, עם צמיחה 
המתרכזת בעיקר במרכז הארץ, עם חלחול של פירות הצמיחה כלפי מעלה במקום כלפי 

מטה, עם הפרטת מערכות החינוך, הבריאות והרווחה, עם דיור ההופך קשה להשגה, 
ועוד ועוד.

הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים מקשה על התמודדות זו, הן בגלל מחיריו הכלכליים 
והן בגלל השתלטותו על סדר היום הפוליטי.

אך אין לשגות באשליה כי הסדר מדיני הוא כל אשר נדרש כדי להתמודד עם כל הבעיות 
הנ"ל. דרושה גם התמודדות פנימית עם האידיאולוגיה הניאו־ליברלית שהשתלטה על 

הדיון הכלכלי־חברתי בשלושת העשורים האחרונים, ועם המדיניות הניאו־ליברלית 
שאחראית לחלק גדול מן הבעיות הנ"ל. 

נזכיר כי כיום, הדיון במדיניות הניאו־ליברלית נדחקת לשוליים בגלל השתלטותו של 
סדר היום הכיבושי על הדיון הציבורי. 
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מדיניות ניאו־ליברלית ובלבה חומה, א'

נזכיר גם כי המדיניות הניאו־ליברלית יושמה באופן שונה משני צדי הקו הירוק. 

בתוך ישראל, ממשלות ישראל מפעילות מאז 1985 מדיניות ניאו־ליברלית עקבית של צמצום משקל 
הממשלה במשק ושל ריסון תקציבי. מדיניות זו באה לידי ביטוי באופנים רבים, ביניהם הפרטה של 

שירותים חברתיים וקיצוץ בתקציבים הממשלתיים המופנים לשירותים החברתיים.

אלא שהמדיניות הניאו־ליברלית עוצרת בקו הירוק. במהלך כל שנות השליטה הישראלית בשטחים 
הפלסטיניים הייתה המדינה שחקן דומיננטי בהובלת תהליכי הפיתוח והבינוי ביישובים היהודיים 

בשטחים. בכל הנוגע להתנחלויות, היו ממשלות ישראל מעורבות באופן פעיל ביותר, החל מתהליכי 
הקצאת הקרקע ובניית יחידות הדיור, דרך הספקת תשתיות וכבישים והקמת אזורי תעשייה ועד 

מימון עודף של שירותים חברתיים שיבטיחו רמת חיים גבוהה. 

מדיניות זו זכתה לכינוי 'מדינת הרווחה בשטחים'. דהיינו מעבר לחומת ההפרדה, המדיניות 
התקציבית הנדיבה בהתנחלויות עומדת בניגוד למדינה הניאו־ליברלית קפוצת היד שפועלת בצדה 

הישראלי של חומת ההפרדה.
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מדיניות ניאו־ליברלית ובלבה חומה, ב'

דוגמא מובהקת להתנהלות הממשלתית השונה משני צדי חומת ההפרדה היא גובה ההשתתפות 
הממשלתית בתקציבי הרשויות המקומיות. 

כידוע, הממשלה משתתפת בתקציבי הרשויות המקומיות בישראל בשתי צורות: 

)א(  השתתפות מיועדת, המשמשת למימון השירותים הממלכתיים הניתנים לתושבים באמצעות 
הרשויות המקומיות ובראשם שירותי חינוך ושירותי רווחה; 

)ב(  מענקי איזון )"המענק הכללי"(, המשמשים להקטנת הגירעון המצטבר של רשויות מעוטות 
משאבים. יישובי "פורום ה–15", שהם המבוססים ביישובי ישראל, אינם מקבלים מענקי איזון. 

בשני העשורים שבין 1991 ל–2012, ההשתתפות הממשלתית המיועדת הגבוהה ביותר, בחישוב 
לנפש, נרשמה בהתנחלויות. בשנת 2012 היא עמדה שם על 2,695 ש"ח לתושב, בממוצע, 

בהשוואה ל–2,277 ש"ח ביישובים הערביים, 1,892 ש"ח בעיירות הפיתוח ו–1,684 ש"ח ביישובי 
"פורום ה–15". 

 בשנת 2012, מענק האיזון, בחשבון לנפש, עמד בהתנחלויות על 1,015 ש"ח, בהשוואה 
ל–886 ש"ח ביישובים הערביים שבתוך הקו הירוק ול–671 ש"ח בעיירות הפיתוח. 25
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מדיניות ניאו־ליברלית ובלבה חומה, ג'

דוגמא נוספת לכך שהאידיאולוגיה הכלכלית הניאו־ליברלית נבלמת בקו הירוק היא 
הבנייה ביוזמה ציבורית.

מזה לפחות שני עשורים משילות ממשלות ישראל מעל עצמן את האחריות לדיור. 
אם בעבר יזמו הממשלות בנייה של דירות, שכונות וערים, כיום תקציב משרד הבינוי 

והשיכון מקוצץ ללא הכר והממשלה העבירה את סמכויותיה לידי המגזר העסקי. 
דוגמא לכך היא הבנייה ביוזמה ציבורית — בנייה של דירות על אדמות מדינה, הנעשית 

ביוזמה, בתכנון ובפיקוח של משרד הבינוי ומבוצעת בידי קבלנים פרטיים.

בעשורים האחרונים נמצא היקף התחלות הבנייה ביוזמה ציבורית בירידה מתמדת. אם 
בשנת 1995 עמד שיעור הבנייה ביוזמה ציבורית מכלל הבנייה על 38%, הרי שבשנים 

2008–2010 ירד השיעור לשפל של 12%. לאחר 2011 החלה עלייה מתונה בשיעור 
הבנייה ביוזמה ציבורית, שהגיעה בשנת 2014 לשיעור של 22% מכלל התחלות הבנייה. 26  
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מדיניות ניאו־ליברלית ובלבה חומה, ג'

דברים אלה נכונים בעיקר לישראל שבתוך הקו הירוק. מעבר לו ממשיכה המדינה 
להיות מעורבת בצורה פעילה, כפי שהדבר מתבטא בשיעור הדירות הנבנות שם ביוזמה 

ציבורית. במחוז יהודה ושומרון )שכלל עד שנת 2005 גם את חבל עזה(, עומד שיעור 
הבנייה ביוזמה ציבורית על אחוזים גבוהים בהרבה, כאשר במהלך שנות ה–90 עמד 
שיעור הבנייה ביוזמה ציבורית על למעלה מ–50%. בשנות ה–2000 הסתמנה ירידה 

בשיעור הבנייה ביוזמה ציבורית, אך משקלה בהתנחלויות היה עדיין גבוה יותר מאשר 
בתוך הקו הירוק. גם כיום, למעט השנים הספציפיות שבהן החליטה ממשלת ישראל 

על הקפאת בנייה בהתנחלויות כחלק מהתחייבויותיה לממשלת ארה"ב, נותרה הבנייה 
ביוזמה ציבורית דומיננטית למדי. 
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בנייה ביוזמה ציבורית כאחוז מכלל התחלות הבנייה
לפי מחוז | 1995–2014 | באחוזים מתוך כל מחוז בשנה הרלוונטית 27

יו"שהדרוםתל אביבהמרכזחיפההצפוןירושליםסך הכלשנה
1995384730164245669
19963365321719115659
1997304632102714547
199823132191933947
19992631211614124459
2000335125172915260
200123427424-4749
2002243017102264164
20032425231424-3362
20041942382212653
2005182615916-3944
2006152816115-2738
2007142415711-2441
2008122212311-2434
200912131669-1731
20101210161112-1716
2011162013913-418
2012153221813-2711
2013211920182113943
20142233203418-3133



37

להתעורר מאשליית "הכל נורמאלי"

פתחנו מצגת זו בציטוטים מבכירי הממשלה, האוצר ובנק ישראל, המבטיחים לציבור 
הישראלי כי עלותו החברתית־כלכלית של הסכסוך היא זניחה וכי כלכלת ישראל היא 

כלכלה "נורמאלית" הסובלת מדי פעם מהפרעות קלות.

זוהי תמונה מטעה. "הנורמאליות" היא מצג שווא. בפועל, ישראל מתנהלת מ"סבב" 
אחד למשנהו. 

בפועל, ישראל משלמת מחיר כבד על התמשכות הסכסוך והכיבוש. כל "סבב" מסתיים 
בהגשת חשבון של של מיליארדים רבים. אבטחת ההתנחלויות מחייבת הוצאה 

תקציבית גדולה והעסקה של כוחות צבא גדולים. גם השירותים החברתיים שהממשלה 
מעניקה בהתנחלויות כרוכים בהוצאה תקציבית גדולה. 

הסכסוך כבש את סדר היום הפוליטי בישראל, והיחס אליו מגדיר את העמדה 
הפוליטית של פרטים ושל מפלגות יותר מאשר היחס לסוגיות חברתיות וכלכליות. 

הגיע הזמן להתעורר מאשליית "הכל נורמאלי". 
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