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מרצה במחלקה אמי מיעארי מאסימליאנו קאליי הינו עמית מחקר במכון לפיתוח חוץ וכלכלן בבנק העולמי. ס
 .תל אביב תבאוניברסיט עבודה ללימודי

 
העמדות המוצגות בנייר הן של המחברים, ולא בהכרח מייצגות את העמדות  של המכון לפיתוח חוץ, הבנק 

 העולמי, ואף לא של מי מהמדינות החברות. 
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 למה המחקר הזה?

נמשך עד ימינו אלה, הכיבוש השטחים הפלסטינים במלחמת ששת הימים יצר קונפליקט 
וכללה  ,עוצמת הקונפליקט צורות שונותהשנים קיבלה עם באופק.  נו נראהפתרושבלי 

באינתיפאדה הראשונה  במחזות שהיינו עדים להםהתפרצויות של אלימות קשה, כמו 
על אש  אשר נשמרה יה. בנוסף לכך היו תקופות ארוכות של שקט יחסי ואלימותיוהשנ

קיים שפע של ניתוחים והסברים פוליטיים ודתיים וסוציולוגיים של הקונפליקט, אבל  קטנה. 
היות  ,מעט מאוד ידוע יחסית על אודות הפרספקטיבה הכלכלית. מדובר במגרעה קריטית

ומחקרי קונפליקט רבים מכירים בחשיבות המרכזית של הפקטורים הכלכליים 
תשומת יותר ויותר ש בגלל גם כלית חשובההפרספקטיבה הכל   1בקונפליקטים המודרניים.

ולהשפעות של הכיבוש  ,סוגיית התמיכה החיצונית בכלכלה הפלסטיניתלב מופנית ל
 האם קיימת השפעה כלשהי לפעולות האלה על הקונפליקט?  2הישראלי על כלכלה זו.

מחקרים אמפיריים מעטים מתייחסים להסברים כלכליים של הקונפליקט הישראלי  
של הקונפליקט, הלא הם  (אם כי חשובה ) אלה מתמקדים בעיקר בזווית צרהו, פלסטיני

האלימות בוצעה בשטחים רוב יצוין למרות זאת שפיגועי ההתאבדות בתוככי ישראל. 
ותקיפות ומעצרים. האלימות  ,פציעותוהתבטאה בפגיעות בנפש,  הפלסטינים הכבושים,

 .לאורך זמן את עוצמת הקונפליקט היא זו שקבעה

 1995פתחנו בניתוח גורמי האלימות הזאת על פני המרחב ולאורך הזמן ) בתקופה בין 
ולא )על מנת לשפוך אור על התפקיד ששיחקו גורמים כלכליים  ,והשנים האחרונות(

מדיניות ההתנחלות  שלבקונפליקט. השלמנו את התמונה עם ניתוח ההשפעה  (כלכליים
ונפליקט. הבנה זו יכולה לעזור לצדדים הישראלית על עמדות הפלסטינים כלפי הק

המעורבים ולקהילה הבינלאומית לעשות בחירות מושכלות באשר לגורמים שיש לתמוך 
 .ואשר יקדמו את תהליך השלום ,בהם

ביותר על אודות האלימות  על מנת לעשות זאת , קיבצנו את הנתונים המקיפים והעדכניים
שני  בתקופה שלשובים והמחוזות הפלסטינים הי בוהעמדות כלפי הקונפליקט בקר והדיכוי

חיברנו את הנתונים האלה עם נתונים שונים על אודות שווקי  לאחר מכן  3עשורים.
 בנוסףוההתנחלויות הישראליות. המסחר, אקונומיים,  -מאפיינים סוציוה ,העבודה

ונתונים , ובאמצעות שימוש בשיטות המחקר הזהחותר  פלסטיני,  -לקונטקסט הישראלי
אודות הגורמים המרכזיים  על לתרום לשדה מחקר מקיף יותר אמפיריים חדשים

 .בקונפליקט

 

 

 

 
 

 ;   563Oxford Economic Papers :(4) 56 ,-96,חמדנות ותלונות במלחמות אזרחיםלדוגמה, ראו 1 

 American Political Science Review 97 (1), 75–90; and אתניות ומרידה ומלחמת אזרחים, 
Blattman, C. and E. Miguel (2010). Civil War. Journal of Economic Literature, 48: 3–57. 

 
 שינגטון די.סי, הבנק העולמי ו. וועתיד הכלכלה הפלסטינית Cאזור (, 2013ראו  לדוגמא, הבנק העולמי )2 

 
ההורגים הפלסטינים שנפגעו ע"י ישראל, ופיגועי ההתאבדות של פלסטינים מספר האלימות נמדדת ע"י 3 

והעמדות כלפי הקונפליקט נמדדות באמצעות סקרי דעת קהל ודפוסי  ,הדיכוי נמדד ע"י המעצרים ;בתוך ישראל
מה גורם לאיבה בין הקבוצות? עדויות   בקישור הבא:  של מקורות/נתונים  האפשר למצוא רשימה מלא הצבעה.

  מההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטינים 
 

http://www.odi.org/publications/9410-causes-animosity-between-groups-evidence-israeli-settlements-palestinian-territory
http://www.odi.org/publications/9410-causes-animosity-between-groups-evidence-israeli-settlements-palestinian-territory
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 ממצאים

הניב  קבוצה עשירה של וסדרה של שלושה ניירות מחקר  באמצעותהניתוח בוצע 
הספציפיים מחקר הונכוון את הקורא לניירות  שבהם, את העיקריים להלן נציג  4ממצאים.

  אשר כוללים ממצאים מפורטים וסוגיות מתודולוגיות: 
 
 

ו מניעים חשובים וזעזועים כלכליים שליליים בשוק התעסוקה הפלסטיני הי .1
צמצום התעסוקה בסקטור הפרטי ביישובים אשר אלימות באינתיפאדה השנייה. ל

 ממסחר פלסטיני נמוך עם ישראל במחצית השינה של שנות התשעים, והושפע
בנוסף לכך הגביר צמצום  5נקשר עם רמה גבוהה של אלימות באינתיפאדה השנייה.

התלקחות האלימות ביישובים ל את הסבירותלישראל  היצוא הסקטוריאלי
בסקטור המסוים. אפקט זה דומה לאפקט אשר  תהפלסטינים שהיו תלויים יחסי

 האינתיפאדהקושר את המגבלות שהוטלו על תעסוקה פלסטינית בישראל בתחילת 
  בשני המקרים הגבירה הנסיגה בהכנסות  6.כההשנייה עם אלימות גוברת במהל

את רצונם של יחדים ליטול חלק בקונפליקט ) במילים אחרות, היא הפחיתה את " 
 מעורבות בפעילות הקונפליקט. של ה העלות האלטרנטיבית" 

 
ות, ורק במהלך האינתיפאדה השנייה, התעסוקה שימשה מעצור חלש לאלימ .2

נראה שהתעסוקה במגזר הפרטי נתיפאדה השנייה במהלך האיבסקטור הפרטי. 
רק  הט, ועל כן הפחיתהעלתה את " העלות האלטרנטיבית" של מעורבות בקונפליק

זה לא התקיים בתעסוקה בסקטור  כללמעט את השתתפות הפלסטינים באלימות. 
המועסקים שם באיבוד עבודתם אם היו לא הסתכנו  באותה תקופה הציבורי כי

הפעילות פוליטית. הלכה למעשה, הייתה מעורבות אינטנסיבית של  נוטלים חלק
. החלק נכבד מעובדי הסקור הציבורי בקונפליקט במהלך האינתיפאדה השניי

השנייה, כאשר לא התקיים קשר  האינתיפאדההקשר החיובי לא נמשך אחרי סיום 
 ורי והקונפליקט.  בין התעסוקה במגזר הציב

  
שיחקו ראה שהתנאים הכלכליים לא נבתקופות של אלימות אינטנסיבית,  .3

ממצא זה מאשש מחקרים בקביעת פיגועי ההתאבדות בתוך ישראל.  תפקיד
אחרות ) ולא כלכליות( אשר כנראה  עוולותקודמים ומצביע על החשיבות של 

 משפיעים בסוגיה זו.
 

אלימות המתמשכת במהלך התקופה השפעה מזערית של התעסוקה על ה .4
לאחר סיום   .מתאפיינת באינטנסיביות נמוכה של הקונפליקטאשר הנוכחית 

 קשר חזק בין התעסוקה במגזר הפרטי והציבורי התקייםהאינתיפאדה השנייה לא 
אין . האינטנסיביות הנמוכה של האלימות נקשרה עם גורמים אחרים. והקונפליקט

את האפשרות שנפילה חדה בתעסוקה יכולה לגרום לגל חדש  במה שנאמר לשלול
   של מהומות, כמו שהממצא הראשון מציע.

 

המקור העיקרי של האלימות  הינהבניית גדר ההפרדה בגדה המערבית  .5
 ,בניית הגדר יצרה מובלעות של הפגנות ואלימותבתקופה לאחר האינתיפאדה. 

 
 

 האם טבלאות השכר משפיעות על הקונפליקט? עדויות מפלסטין, שלושת המאמרים הם :  4 
Calì, M., S. Miaari and B. Fallah (2015) ;  " :עסוקה וקונפליקט: מסחר, ת“ מסחר, תעסוקה וקונפליקט

מה גורם לאיבה בין    ; Calì, M., H. Mansour and S. Miaari (2015) ,עדויות מהאינתיפאדה השנייה 
 Calì, M. and S. Miaari , ויות מההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטינים הקבוצות? עד

(2015) 
 

את הרוב המכריע של הסחר  הלכה למעשהממצא זה חל רק על המסחר עם ישראל, אשר מהווה  5 

מדינות אחרות מסווג כסחר עם ישראל, בגלל  םראוי לציין שחלק גדול מהמסחר עלמרות זאת הפלסטיני. 
שהוא מתבצע דרך מתווכים ישראלים. דבר זה גורם כנראה להפחתת החשיבות של הסחר עם מדינות אחרות 

 .בריסון האלימות
 

 -" מגבלות על התעסוקה ואלימות פוליטית בקונפליקט הישראליממצא זה מבוסס על הניתוח במאמר  6
 Miaari, S., A. Zussman and N. Zussman (2014) ,Journal of Economic Behavior and", פלסטיני

Organization, Vol. 101: 24-44 

http://www.odi.org/publications/9409-trade-employment-conflict-evidence-second-intifada
http://www.odi.org/publications/9409-trade-employment-conflict-evidence-second-intifada
http://www.odi.org/publications/9409-trade-employment-conflict-evidence-second-intifada
http://www.odi.org/publications/9410-causes-animosity-between-groups-evidence-israeli-settlements-palestinian-territory
http://www.odi.org/publications/9410-causes-animosity-between-groups-evidence-israeli-settlements-palestinian-territory
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של הקונפליקט. בנוסף לכך יצרה  תדלקה את ההתנגדות לפתרון מדיני היא ועל כן
עוולות חדשות שהתבטאו בהפקעת אדמות פלסטיניות והטלת מגבלות על  הבנייה

  כניסת חקלאים פלסטינים לאדמותיהם שנשארו ממערב לגדר.
 

 
בקרב הפלסטינים בעשור  התמרמרותמדיניות ההתנחלות הישראלית יצרה  .6

לבניית ההתנחלויות והרחבת אלה הקיימות הייתה וחצי האחרונים לפחות. 
השפעה רבה על הקצנת עמדות הפלסטינים כלפי הקונפליקט. בפרט, צמצמו 

וחיזקו את תמיכתם  ,פלגים היותר מתוניםלההתנחלויות את הצבעת הפלסטינים 
בשימוש באלימות נגד האוכלוסייה האזרחית הישראלית) ובכלל זה המתנחלים(. 

אלימות המתנחלים נגד בכנראה בהפקעת האדמות הפלסטיניות ו הקצנה זו מקורה
 הפלסטינים. 

 
 

התעסוקה את ההתמרמרות שלהם.  הפחיתה תעסוקת הפלסטינים בישראל .7
נקשרה בהשתתפות נמוכה באלימות של הפלסטינים במהלך האינתיפאדה בישראל 
ות מראנתוני סקרי דעת קהל אשר מ ומאידך קיימות ראיות סבירות  מחד, השנייה

רה עמדות סימפטית יותר כלפי ישראל. בייחוד נראה שהיא צמצמה צשתעסוקה זו י
את התמיכה באלימות נגד מטרות ישראליות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית 

 .המקומית


