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  צוות ההיגוי

  ר"יו, ר יוסי ביילין"ד  :מדיניים בנושאים 221               דף מידע מספר 
  מר הרמן בונץ

  כ יצחק הרצוג"ח  
  כ  אתי לבני"ח

  כ גדעון סער "ח                                
  חברי צוות ההיגוי בעבר   היבטים כלכליים–    גדר ההפרדה           
  ,ר ראשון"יו

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז  
  , ר שני"יו

  ל"צדוק ז. מר חיים י  
  ר יהודה לנקרי"ד

הקמתה של גדר ההפרדה בגדה המערבית זוכה לתמיכה של מרבית הציבור 

, םמשום שהיא נתפסת כמענה היעיל ביותר למתקפת טרור המתאבדי, הישראלי

כי הגדר אינה רק , באחרונה נשמעת גם הטענה. המתחוללת בתוככי מדינת ישראל

, שכן היא יוצרת ממילא גם הפרדה כלכלית, צורך בטחוני חיוני אלא גם כלכלי

לדעת כותבי מסמך . תנאי הכרחי לחידוש הצמיחה בישראל, על פי גישה זו, המהווה

ספק רב אם , מבחינה כלכליתכי ,  ודעתם היא בחסרזה הביסוס לטענה זו לוקה

  .    עולה על נזקיה, ובתוואי בו היא מוקמת בפרט, תועלתה של הגדר בכלל

  כ מיכאל איתן"ח
  ד יוסי כץ"וע
  ר וינפריד וייט"ד
  
  

  : בחסות
   קרן פרידריך אברט

  משה קורניק              
 
Steering Committee 
Dr. Yossi Beilin, Chair 
Mr. Hermann Bünz   Mr. Isaac Herzog, MK 
Ms. Eti Livni, MK  האם הפחתה ניכרת ברמת הפיגועים היא תנאי מספיק לחידוש הצמיחה

  ?בישראל
Mr. Gideon Saar, MK 
 
Former members of the    
steering committee

המשק הישראלי עודנו שרוי בימים אלה במיתון הכלכלי העמוק והממושך ביותר 

, ההאטה הכלכלית העולמית: לושה מקורות שוניםמשבר זה נובע מש. בתולדותיו

ובמיוחד מתקפת הטרור המתמשכת (דה אהמדיניות המאקרו כלכלית והאינתיפ

קיימים חילוקי דעות בין כלכלנים על התרומה היחסית ). בתוך גבולות הקו הירוק

אך למרות זאת כיום מעטים החולקים על , של כל אחד מהגורמים הללו למשבר

המחמירים בהערכת השפעתו .  של המצב הגיאופוליטי במשוואה זומקומו המרכזי

שאין די בהפחתה משמעותית של , סבורים) עליהם נמנים כותבי מסמך זה(

, הפיגועים בלב ישראל כדי להחזיר את היציבות והאמון של העולם העסקי

גידול מתמשך ויציב על פני זמן (הדרושים למשק לצורך חידוש תהליך הצמיחה שלו 

לדעת גישה זו על הצרכנים בארץ והמשקיעים והיצרנים ). הכנסה הלאומית לנפשב

כי הסכסוך הישראלי פלשתיני שוב נמצא במסלול , בארץ ובעולם להשתכנע ראשית

, בניגוד לעשור הקודם, וכי הפעם, של התקדמות לקראת פתרון מדיני בדרכי שלום

, כל שתהיה מבחינה צבאיתכ" יעילה", הקמת גדר. מדובר אכן בתהליך בלתי הפיך

  . לא יהיה בה כדי להבטיח תנאי זה, בהעדר חידוש התהליך המדיני
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Mr. Michael Eitan, MK
Adv. Yossi Katz 
Dr. Winfried Veit 
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דה סבורים כי ניתן להבחין בין ההשפעה הכוללת של העדר הסכם מדיני המלווה אהמקלים בהערכת משקלה של האינתיפ

. בין השפעת פיגועי התאבדות בלב ישראלל) דוגמת העשור הקודם(ם או בלי תהליך מדיני ע, ברמה כזו או אחרת של פיגועים

גורם הסילוקו של בדי , "סבירים"אך כדי לחדשה בשיעורים , העדר תהליך מדיני אכן ימנע את מיצוי מלוא פוטנציאל הצמיחה

עוצמה של הפיגועים תשיב יציבות ביטחונית וכלכלית ותשקם את בהפחתה ניכרת בתדירות ו). אותו אמורה להשיג הגדר(השני 

  .  של מדינת ישראל הכלכליהשהוא מפתח חיוני ומרכזי לעתיד, ד המשק בזירה העולמיתמעמ

  

   ?האם הפרדה ביטחונית והפרדה כלכלית הם מושגים חופפים

  

, משמעותה של הפרדה כלכלית היא מניעת תנועה חופשית של עובדים וסחורות בין המשקים וניתובם של אלה דרך מעברי גבול

משמשת ממילא גם ) ובוודאי זו ההולכת ומוקמת עתה(גדר הפרדה ביטחונית , אומנם. הרשויותשהם בשליטה מלאה של 

צורך זה אינו מחייב דווקא גדר . אך היא חורגת בהרבה מהנדרש לצורך הכלכלי, במובן זה" יעילה"מערכת הפרדה כלכלית 

פייניה הפיסיים אינם חייבים להיות כה מא, וגם אם מוקמת גדר לצרכים אלה, לאו דווקא גדר רציפה, מכל מקום, פיסית

הפרדה כלכלית אינה מצריכה חומות בטון גבוהות ומערכת מכשולים ברוחב של עשרות . נוקשים וחמורים כשל גדר ביטחונית

ובוודאי , שאינו חופף דווקא לתוואי הביטחוני, מעל לכל התוואי ההולם למטרה זו הוא קו הגבול הכלכלי בין המשקים. מטרים

  . לתוואי עליו נבנית כיום הגדרלא 

  

   ?האם הפחתת נפח הפיגועים היא תנאי מספיק לחידוש הצמיחה

  

כי הקמת של הגדר תפתור אחת ולתמיד את תופעת טרור המתאבדים בתוככי ישראל ספק רב אם הביטחון האישי , גם אם נניח

ישובו לרמה ,  על ידי המיגזר העסקי העולמיובמיוחד היציבות הביטחונית בארץ כפי שהיא נתפסת, והעסקי של הישראלים

המחצית השנייה של שנות התשעים לא הייתה חפה מאירועי טרור ואף מפיגועי התאבדות . דהאששררה לפני פרוץ האינתיפ

יש לזכור כי באותה עת היה גם תהליך מדיני , ואולם. ולמרות זאת היה המשק בתנופה תוך ביסוס מעמדו בכלכלה העולמית

בדרך להסכם , סביב מגמת התפתחות חיובית) חמורות ככל שיהיו(אירועי הטרור נתפסו אז במידה רבה כתנודות . בעיצומו

אך בהעדר תהליך כזה ייתפס , ספק רב אם צמצום נפח בפיגועים לרמה של אותם ימים. מדיני שישנה את פני המזרח התיכון

כי אפילו אם יתחדש במקביל תהליך מדיני , ניתן להעריך, תר על כןי. כשינוי פרמננטי ברמת הסיכונים ויחזיר את האמון במשק

מי שנכווה ברותחין נזהר "משל , כי הפעם התהליך הוא אכן בלתי הפיך, יידרש זמן רב עד אשר ישתכנע העולם העסקי, רציני

  ". בצוננין

            

  ? האם הגדר מבטיחה יציבות ביטחונית

  

ועל כן , "המקלה"קביעה שכזו היא הנחת היסוד עליה מבוססת הגישה , ואולם, יתוח כלכליאינה עניין לנ, לכאורה, שאלה זו

תלוי , ₪ מיליארד 10בסביבות (הגדר המוקמת כיום כרוכה בעלות ניכרת למשק , יתרה מכך. שומה עלינו להקשות עליה

  .  דרך מבוססת לכמת אותהגם אם אין, ולפיכך יש לבחון את התועלת אל מול העלות, ובנטל תקציבי כבד) בתוואי

  

אבל גם אנשי הצבא אינם יכולים להתחייב שהיא תהווה , כי הגדר תקשה מאד על מעבר מפגעים לתחומי ישראל, אין ספק •

רמת הרצחנות  הפיגועים או מספראינה רק עניין של ) מבחינת השפעתה הכלכלית(החזרת יציבות ביטחונית . מחסום הרמטי

כל עוד , להערכתנו.  בעולם–ויותר מכך , אלא בראש ובראשונה כיצד המצב נתפס בעיני המגזרים הכלכליים בארץ, שלהם

  . ספק אם תחזור תחושת הביטחון הפרמננטי למערכת הכלכלית, גם אם בתדירות נמוכה בהרבה, ימשיכו פיגועים להתרחש

כפי שהיה לפיגוע התופת ברחוב , ד יכולה להיות השפעה מכרעתלעתים גם לאירוע בוד. צמצום הפיגועים כשלעצמו אין בו די •

במכונית שעברה בדיקות , שהייתה מוקפת גדר, בו יצא המפגע המתאבד מרצועת עזה, 1996דיזנגוף בתל אביב בחודש מרס 

  . ל"במחסום צה



 -תלויה בשני גורמים , ןכך טוענת תמיד מערכת הביטחו, סכנת הפיגועים. אין גם ביטחון שאכן יפחתו פיגועי ההתאבדות •

במיוחד בהינתן ההשלכות , אך האם אין היא עלולה להגביר את הרצון, גדר עשויה בהחלט לפגוע ביכולת. ביכולת וברצון

  ? הקשות של התוואי הנוכחי שלה על חיי הפלשתינים

ק תלול מסלול כגון טילי קסם גדר כגון נש" עוקפי"בנייתה של גדר עלולה להמריץ את ארגוני הטרור למצוא שיטות ואמצעים  •

 . 'לה וכואלירי טילים על ידי חיזב, ל"מפגעים שיגיעו מחו, משופרים שיגיעו לגדה המערבית

. פיגוע מסוג שהגדר לא תוכל למנוע-שבלי כל קשר לבניית הגדר שוקדים ארגונים אלה גם כיום על רעיונות למגה, סביר •

 . ין בכוחו של מודיעין לצפות אירועים והתפתחויות דרמטיים מסוגים כאלההניסיון הישראלי והבינלאומי כאחד מלמד כי א
  

  ההשלכות המדיניות של הגדר ומשמעותן הכלכלית

  

. הוא התקדמות משמעותית לקראת פתרון מדיני" מקלה"גם על פי הגישה ה, התנאי למיצוי מלוא פוטנציאל הצמיחה, כאמור

שנים , עיכוב תהליך זה פירושו. עלולה להקשות על חידוש התהליך המדיני, נןבמיוחד בתוואי המתוכ, הקמתה של גדר ההפרדה

שהערך , איפוא, כלל לא ברור. רבות יותר של צמיחה בשיעור נמוך מזה האפשרי ודחיית המעבר לשלב של מיצוי הפוטנציאל

  . יהנוכחי של תוספת ההכנסה הלאומית הנובע ממהלך כזה בהשוואה לחלופות אסטרטגיות הוא חיוב

וערעור נוסף מעמדה צפוי עם פתיחת הדיונים , במיוחד בתוואי הנוכחי מקשה מאד על ישראל במישור המדיני, בנייתה של הגדר

גם אם הגדר תביא לצמצום ניכר " סבירה"בכך יהיה כדי להקשות על מימוש המעבר לצמיחה . בבית הדין הבינלאומי בהאג

ויותר ) לאורך הקו הירוק, למשל,  גדר בתוואי פחות בעייתי–בכלל זה (גדר " פחות"ש,  אם כך, מאד ייתכן. בממדי הטרור

כי בהתחדש , כמובן, ניתן לטעון. יקדמו בסופו של דבר מעבר מהיר יותר לתוואי צמיחה מואץ יותר ובן קיימא" מאמץ מדיני"

  .  ויקר מאדאיטי, כי מהלך כזה הוא כבד, ברור לכל, ואולם, את הגדר" להזיז"תהליך מדיני ניתן 

  

  ? האם הגדר משיגה הפחתת פיגועים בעלות המינימלית

  

או במלים , כמובן באורכה, העלות התקציבית הכוללת תלויה. מ"לק ₪ ן מיליו10 -בלמעלה מעלות הקמת הגדר מוערכת 

. כה חמוריםבמיוחד בעידן של מיתון ואילוצים תקציביים , אלה סכומים כבדי משקל.  בתוואי עליו היא מוקמת–אחרות 

לצורך בחינה כלכלית נכונה של . מיליוני שקלים מהתקציביכולה לחסוך , הקמתה של גדר הפרדה ביטחונית לאורך הקו הירוק

  . שיוצעהתוואי הנוכחי מול תוואי חלופי : מיקום הגדר יש להשוות את התועלת לעלות של תוואים חלופיים

  

יש להעריך את תוספת התרומה לכלכלה הנובעת , ר בחלופת התוואי הנוכחיבהנחה שאכן היקף הפיגועים ועוצמתם קטנים יות

ובוודאי כזו , ספק רב אם השוואה כזו הייתה מצביעה על תשואה משמעותית. מכך ולהשוותה מול תוספת התקציב הנדרשת

  :  ייתכן כי לחלופת הקו הירוק יש תרומה כלכלית חיובית, יתר על כן. המצדיקה הפרשי עלות כה ניכרים

שכן פגיעתה ) בהשוואה לתוואי הנוכחי(עשויה דווקא להחליש את סכנת הפיגועים  לדוגמא גדר בתוואי הקו הירוק •

  .בפלשתינים תהיה פחות חמורה ועל כן היא עשויה למנוע את התעצמות הרצון לפגע

ולשפר את , ומי של המשקובכך להקל את שיקום מעמדו הבינלא, הסטה כזו עלולה למנוע החמרה במצבה המדיני של ישראל •

  ".  המקלה"עליו מדברת הגישה " סביר"הסיכוי לממש את קצב הצמיחה ה

הסטה כזו עלולה להקל על חידוש התהליך המדיני ולפיכך לקרב את המועד של מעבר לתוואי צמיחה הממצה את פוטנציאל  •

  . מאד ייתכן שחלופה זו עדיפה, איפוא, במונחים של ערך נוכחי. המשק

שאם וכאשר יתקדם התהליך המדיני יהיה , מכאן. גדר בתוואי המתוכנן אינה עקבית עם פתרון מדיני, ותבי מסמך זהלדעת כ •

אומדן העלות הנוכחי הוא , לפיכך). תוואי הגבול המדיני ביניהם, מן הסתם(צורך להסיטה לתוואי שיהיה מקובל על הצדדים 

 .  ובנייתה מחדש בתוואי מוסכםויש להוסיף אליו את העלות הצפויה של פירוקה, חסר
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