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 ."מחויבות לשלום וצדק חברתי"ר משותף "יו, אוניברסיטת בן גוריון, פרופ לכלכלה  *

 .נבה'נות גבמחותמי ה
 

אך יש . נבה מגדירות היטב את מסגרת פתרון הקבע האפשרי בין ישראל ופלסטין'הבנות ג
כדאי לדון ר שא יתישראלדמותה של החברה ה לסביחדווקא ת מרחיקת לכת יולהן משמעו

דיון כזה מניח כי ההבנות ימומשו על ידי שתי ממשלות אחראיות , כמובן.  כבר עכשיוןבה
הבהיר כמה נסות ול לכדאיבכל זאת אך  ,אילו עדיין אינן נראות באופק. ורציניות

 .נבה'גהבנות  של יישום מההשלכות הצפויות
 

? איזו חברה אנו רוצים לכונן כאן. יסודיפנימי לבדק בית ה תתפנשתחזור לעצמה ישראל 
 ,ציבורייםשירותים הכיצד נארגן את אספקת ה ?אי השוויון ההולך וגדלמה נעשה ביחס ל

מה ראויה להיות מסגרת ? מה נשנה ברשת הביטחון החברתית? ובפרט החינוך והבריאות
  בדמותה הרצויה של החברה סוף לדון-נתפנה סוף, בקצרה? יחסי העובדים והמעבידים

 .ישתקו תמיד דיון זה" מדיניות"ללא ששאלות 
 

לא רק . לתוך החברה השסועה, עיצוב גבולות הקבע של ישראל יאפשר להתבונן פנימה
של דמותה .  ומשאבים יופנו לטיפול במצוקותיהןמעמדן של קבוצות מוחלשות יבחן מחדש

לאחר הסדר בין . בשינוי יסודייבים חיהאזרחים הערביים המדינה וישראל ובפרט יחסי 
סוף להגיע לטיפול בשאלות -חייבים סוף, מדינת ישראל והעם הפלסטיני שמחוצה לה

אמנה . הקשות הנוגעות לזכויותיהם הפרטיות והקולקטיביות של אזרחי ישראל הפלסטינים
 . דרך להשלמה פנימיתולעשויה לסל, אשר תוסכם על דעת הרוב והמיעוט, אזרחית

 
ושלוש השנים האחרונות , יוםכ. חלץ מפינה ללא מוצאימדיניות הכלכלית נעיצוב הב

האבטלה , התוצר לנפש יורד. אנו לכודים במעגל של שקיעה והתכווצות כלכלית, יוכיחו
במדיניות לגידול הגרעון הממשלה מגיבה . ותמסים יורדהכנסות הממשלה מ, עולה

הביקושים במשק . טחון החברתיתי הבבחינוך וברשת, ומקצצת בבריאות" מצמצמת"
 עוד מחריף -בשפת המעריכים " סיכון מדינה"–  בו נמצאת ישראל הפוליטיסיכוןהיורדים ו

 .לעת עתה הקסם לא עובד.  לקשייםנתניהו חשב שיש לו פתרון קסמים. את המשבר
 

 לטיפול , בעיניים גם אם לא מספיק,יםהכרחים שהם תנאינבה יצור 'יישום הבנות ג
לטיפול בפערים הפנימיים ההולכים וצרו תנאים יותר נוחים ובנוסף יי .שקיעה הכלכליתב

 .השקעות בתשתיות פיסיותב ,במערכות החינוך והבריאות המשוועות לתיקון, וגדלים
יות ואם נרצה בכך גם לקראת ירופלקראת רמות חיים איצעידו את ישראל חדשות יוזמות 
 לא נצליח במאמץ לשנות את האופק המדיני אנו מת זאת לעו אם.ות רווחה אירופיותימדינ

 . התפוררות הסולידריות הפנימיתעימה יודעים שתימשך הנסיגה ברמת החיים ו
 

ייתן הזדמנות  והכלכליים וםהפוליטיייעצב מחדש את גבולותינו נבה 'על פי הבנות גהסכם 
על כך יתחולל כמובן . ים והמשטר בו נחיה כלכלייםלשנות גם את סדר העדיפויות החברתי



נבה ימצאו עצמם בצד אחד של המתרס וחלק 'ויכוח נוקב בו סביר שחלק מתומכי הבנות ג
 . בצידו השני

 
אלה שהצדק החברתי , הגורמים החברתיים למיניהם. מי שמבין זאת חייב להסיק מסקנות

לו הם ינה, נכון. הם השותפים הראשונים לתמיכה בהבנות, בראש סדר העדיפויות שלהם
 ויכוחים , שתומכים בכלכלת השוק ולאו במדינת רווחהאלה, נבה'עם חלק מתומכי הבנות ג

מסמלת את ו  מרמזת על העתידדווקא עובדה זו. על הדרך הישראלית העתידיתנוקבים 
המחלוקת על הנושאים החברתיים :  יביאו לכשיתממשונבה'בנות גהנורמליזציה שה

 שנים 36 מחלוקת בת יותר מולא הבישראל ציבורי במוקד הדיון האז והכלכליים תעמוד 
 . הגיע הזמן.על גבולות ופשרה

 
 


