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 צדדי-חד סיפוח מהלך של הכלכליות ההשלכות :הנדון

 

 צפויה  צדדי,-חד  סיפוח   מהלך  בעקבות  ביטחונית   והידרדרות  מדינית  פגיעהמ  החשש  לצד

 מנשוא. קשה תהיה הקורונה, משבר רקע על אשר הישראלית בכלכלה חמורה פגיעה

  .זה שאבנו בממשלה מקצועית והערכה מטה עבודת ונעש טרם הבנתנו, למיטב

 מנכ"לי שלושה )בהם במשק הכלכלנים מבכירי חמישה ע"י שבוצע יסודי מחקר פי על

 תנועת  ערכהש  הסיפוח  משמעויות  מחקר  של  הכלכלי  הפרק  את  מהווה  אשר  בעבר(,  אוצר

 היא כיום הנדונות צדדי-החד הסיפוח חלופות משלוש אחת כל של העלות המפקדים,

 כלהלן:

 לשלוט, נוכל  לא  בה אירועים שרשרת יתניע אשר צדדי-חד סיפוח של מהלך •

 הפלסטינים ןמיליו 2.6 על ושומרון יהודה שטחי כל של מלא בסיפוח שתסתיים

 כל - בשנה ₪ מיליארד 52  של בהיקף כליכל עול ישראל על  טילי בהם םהמתגוררי

 .שנה

 C  ישטח  סיפוח  של  השוטפת התקציבית  העלות  כוללת,  הידרדרות  תהיה  לא  אם  גם •

 שנה. כל - לשנה ₪ מיליארד 8.5-כ על תעמוד

  .שנה כל - לשנה ₪ מיליארד 4-כ  תהיה C משטחי חלק סיפוח בעקבות ההוצאה •

 

 הצפויים הביטחון מאתגרי הנגזרת פעמית-חד עלות להוסיף יש אלו תשוטפו עלויות על

 ₪. מיליארד 4.6-כ של בהיקף הסיפוח בעקבות שמיד ובחודשים בשבועות
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 עלול מהלךה ,ואחרים מקומיים תקדימים השפעת  על ובהסתמך הנ"ל, הישירה לעלות מעבר

 .בתמ״ג ₪ מיליארד 77-ל 40 בין של לירידה להוביל

 כמה עד אלה, גודל בסדרי כלכלי נזק עם הממשלה תתמודד כיצד לקבוע םמתיימרי איננו

 הנזק  יהיה  מה  או  שתידרש  המיסים  העלאת היקף  מה  שיידרש,  הרוחבי  הקיצוץ  יהיה  עמוק

 בישראל. משפחה ולכל הבריאות, מערכת לשיקום התרופות, לסל

 מקצועית והערכה ת,משרדי בין מטה עבודת לקיים מהממשלה לדרוש לך קוראים אנו אך

 בטרם הכל עמו, להתמודד והדרכים צדדי-חד סיפוח של הכלכליות להשלכות באשר כוללת

 ורווחת  ביטחונה  ישראל,  לכלכלת  תקדים  חסרות  כמעט  משמעויות  בעל  בנושא  החלטה  קבלת

 .תושביה

 .הסיפוח השלכות מחקר מתוך הכלכלי הפרק לעיונך מצ״ב *

 בברכה,

 

 וילנאי מתן )במיל׳( אלוף

 יו״ר

 ישראל ביטחון למען מפקדים

 


