
 

 

 11.08.2020 ,שלישייום 
 העם נגד הסיפוח

 )להרשמה(  .1E שיחת זום בהובלת שלום עכשיו ועיר עמים בנושא תוכנית הבנייה באזור – 20:00 -מחר ב  •

 אירועים ודיווחים 
 ( 11.08)וויינט, שריפות בעוטף עזה.  30ערה מהרצועה. בעקבות הפרחת בלוני תב  מעבר כרם שלום נסגר  –היום  •

 ישראל  -תגובות מרכזיות  
כרגע הנשיא : "היה ברור מלכתחילה שהחלת הריבונות תיעשה בהסכמה אמריקאית )...( 20לערוץ   רה"מ נתניהו •

 ( 10.08, 20)ערוץ  .זה לא בראש מעייניו. אני מקווה שנוכל לקדם גם את ההכרה בריבונות"טראמפ עסוק, 
אבל לפי ההסכם , דיונים במערכת הביטחון]הסיפוח[ קיימתי בנושא לוועדת חוץ וביטחון: " גנץ  בני שר הביטחון •

דיון כזה לא התקיים עד  הקואליציוני, שאנו עומדים בו, לא אנו צריכים להביא את זה לדיון בקבינט ובממשלה. 
, ולא כפי שיש תוכנית מצוינת העונה לדרישות המציאות כפי שהיאתוכניתו של הנשיא טראמפ היא )...(  .כה

צריכה להיות גבולנו המזרחי, גושי ההתיישבות   בקעת הירדן כאלה שהיו רוצים לראות. עמדתי ידועה כי 
 ( News1, 10.08) ". וירושלים יישארו בשליטתנו

 ת ופרשנותודע
רז מהאגודה לצדק סביבתי: יש למנוע את קידום תוכניות הפיתוח הישראליות בגדה המערבית  כרמית לובנוב ומוסי •

 )(Jerusalem Post, 10.08. הרוויח מהןושוללות מהפלסטינים את ההזדמנות ל והן מסוכנות סביבתיתמאחר 
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 צדדי -טיעונים מרכזיים נגד סיפוח חד

וסכנה לדמוקרטיה הישראלית.   יהודית הסיפוח מציג אתגר  מאז הקמתה מתמודדת ישראל עם המתח המובנה בהגדרתה כמדינה 
מאות אלפי פלסטינים לישראל  ודמוקרטית, ומצליחה לקיים בתוכו מארג חיים מורכב בין שבטים ומגזרים שונים. סיפוח של עשרות עד  

  ד מיליון פלסטינים במקרה של סיפוח מלא, יציב את ישראל בפני משבר דמוקרטי דרמטי ויעמי   2.6במסגרת סיפוח חלקי, או סיפוחם של  
בפניה החלטה האם היא מעניקה אזרחות לפלסטינים בשטחה ומסכנת בכך את זהותה היהודית של המדינה, או קובעת כי הפלסטינים  

  סופחו יזכו למעמד ולזכויות פחותים, ופוגעת בכך ביסודותיה הדמוקרטיים.שי

הסיבה שישראל נמנעה עד כה מסיפוח היא הרצון לשמר גמישות הסיפוח סוגר את הדלת לאפשרות להגיע להסכם קבע בעתיד.  
ן וסיום הסכסוך. סיפוח עומד בניגוד מדינית ולשמור על אופציית המו"מ והסכם הקבע, במסגרתו יקבעו הגבול הסופי, סידורי הביטחו 

לאסטרטגיה הישראלית המבקשת לייצר לישראל מרחב אפשרויות גדול ככל האפשר וכובל אותה לשטחים שיסופחו. הסיפוח מהווה  
  הכרעה סופית כי ישראל אינה מעוניינת בחתירה להסכם וכי ישראלים ופלסטינים לא יחיו בשלום ובביטחון אלה לצד אלה.

ובייחוד שטחים הנמצאים בעומק   -סיפוח שטחים ללא הסכם    עומד בניגוד לכל אינטרס אסטרטגי ובטחוני של ישראל.הסיפוח  
יביא בסבירות גבוה להתלקחות בזירה   -השטח הפלסטיני ומהווים "מובלעות" המחוברות לישראל בצירים החותכים בשטח הפלסטיני  

גית לשטחים שיסופחו, סיפוחם יביא בהכרח להפסקת התיאום עם מנגנוני הביטחון  הפלסטינית. בעוד שאין תועלת ביטחונית או אסטרט
הפלסטיניים; להחלשה עד כדי קריסתה של הרשות הפלסטינית; לחיזוק ועליית ארגוני הטרור; ולעלייה חדה באיומים הביטחוניים על 

, ישראל תיאלץ להשתלט על כל השטח הפלסטיני ישראלים ביו"ש ובישראל. עם הפגיעה בשלטון הרש"פ ובהיעדר גורם שלטוני בשטח 
והאוכלוסייה הפלסטינית בדומה למציאות של האינתיפאדה   2.6הכולל   יחזרו לשלוט במרכזי הערים  וחיילי צה"ל  מיליון פלסטינים, 

ביו  המשמעותיים  הייחוס  כאיומי  הצפונית  והזירה  האיראנית  הזירה  את  מגדירה  ישראל  ועוד,  זאת  והשנייה.  היא הראשונה  עמה  תר 
מתמודדת כיום. סיפוח עומד בניגוד מוחלט לתפיסה זו, ומייצר בפועל איום ביטחוני ראשי שההתמודדות עמו תבוא בהכרח על חשבון  

  הזירות האחרות.

דמוקרטים   -למעט ממשל טראמפ, מאז ומתמיד התנגדו הממשלים האמריקאים    הסיפוח מציב איום אזורי ובינלאומי על ישראל.
לסיפוח חד צדדי ותמכו בתהליך מדיני להסכם קבע. במקרה של סיפוח, עם חילופי הממשל בארה"ב יפגעו יחסיה   -קאים כאחד  ורפובלי

של ישראל עם בת הברית החשובה ביותר שלה. תקציב הביטחון הישראלי שנשען בחלקו הגדול על הסיוע האמריקאי עלול לספוג פגיעה  
עור היחסים המדיניים והביטחוניים עם ירדן ומצרים עד כדי ביטול הסכמי השלום עימן ויפגע משמעותית. בנוסף, סיפוח יביא גם לער

ביחסיה של ישראל עם מדינות ערב נוספות, שהיו במגמת התחממות בשנים האחרונות. גם מנהיגים אירופאים רבים כבר התבטאו בגלוי  
 יא לפגיעה במעמדה של ישראל ואף לסנקציות. נגד כוונות הסיפוח הישראליות, וחלקם אף ציינו כי מהלך כזה יב

בעוד שסיפוח "קטן" לא יביא לשינוי בחייהם, מעמדם או זכויותיהם של הישראלים תושבי השטח סיפוח "קטן" מסוכן כסיפוח "גדול". 
שהוא   סיפוח  כל  כגדול    -המסופח,  המקובלים    -קטן  המדיניים  המשחק  וכללי  הבינלאומי  החוק  של  בוטה  הפרה  הקהילה  יהווה  על 

הבינלאומית; הוא צעד מתריס שמשמעותו שישראל אינה מעוניינת בתהליך מדיני; פוגע בלגיטימציה השלטונית של הרש"פ ומחזק את  
ורחבות יותר,    -הגורמים הקיצוניים בזירה הפלסטינית; וחשוב מכך   מהווה תקדים היסטורי שפותח את הדלת ליוזמות סיפוח נוספות 

  ביתר שאת.שכבר היום מקודמות 

שפורסם על ידי   מחקר  לסיפוח ישנן עלויות ישירות ועלויות עקיפות.לסיפוח השלכות כלכליות כבדות ביותר על הציבור הישראלי.  
מיליארד ש"ח בשנה )בסיפוח מלא( וזאת    52תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל מעריך שלסיפוח הוצאות ישירות העשויות להגיע עד  

לצד עלות עקיפה שתושת על ישראל בדמות פגיעה בהשקעות הזרות, פגיעה בדירוג האשראי של ישראל וסנקציות כלכליות אפשריות 
ירופה. כמו כן, בתרחיש של הסלמה מעריכים במחקר  א  - ביחסים עם שותפת הסחר החשובה ביותר של ישראל    פגיעה אפשרית  בדגש על

ל להגיע  עלולה  מהסלמה  כתוצאה  הישראלי  במשק  פגיעה  בשטחים   40-77-כי  השקעה  כל  כי  לזכור  יש  בשנה.  שקלים  מיליארד 
  המסופחים באה בהכרח על חשבון השקעה ביישובים הקיימים היום בישראל.

סקרי דעת קהל שנערכו לאחרונה, כמו גם סקרי עבר, מראים כי רוב הישראלים לא הסיפוח עומד בניגוד לעמדת הציבור הישראלי.   
אחוזים מהציבור הישראלי רואה בסיפוח נושא שחשוב שישראל תקדם, בעוד    4-תומכים בסיפוח ולא רואים תועלת בקידומו. פחות מ

ת הטיפול במשבר הכלכלי; היערכות לגל נוסף של קורונה; ביטחון ומאבק בטרור; ומאבק בשחיתות. רוב הציבור מציב בעדיפות עליונה א
 .מ עם הפלסטינים ומעדיף את פתרון שתי המדינות על פני סיפוח ופתרונות אחרים"מעבר לכך, רוב הציבור תומך בפתיחת מו 
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