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נתן זך • מסתננים

גם
אני
ַ ּגם ֲאנִ י ִמ ְס ַּת ֵּנן
ִּב ְל ִּתי ֻ ִח ּקיֶ ׁ ,ש ִה ַ ּג ְע ִּתי
ְלכָ אן לֹא ִּב ְרצוֹ נִ י
ַה ָח ְפ ׁ ִשי וְ לֹא ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶשהוֹ ַרי ָק ְרא ּו ֶאת
ִס ְפרוׁ ׁ ֶשל ֵּתאוֹ דוֹ ר,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶשֹּאל ָּכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר
זוֹ כֶ ה ְּב ָא ָדם ְּכמוֹ תוַֹ .אף ה ּוא,
ִא ּול נוֹ ָתר ְּבמוֹ ַל ְדתוֹ ,סוֹ פוֹ
ׁ ֶש ָהיָ ה ְל ָפ ִליט ִמ ּס ּו ָדן אוֹ ִמ ִ ּוינָ ה,
ִמ ְס ַּת ֵּנן ָמצוּי ְּב ֶא ֶרץ
ׁ ֶש ָּב ּה לֹא ָהיָ ה ָרצוּי
ְּב ֵעינֵ י ַה ֵּס ֶפר ַה ָּל ָבן
אוֹ ַה ׁ ָּשחֹר
ׁ ֶש ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר√ .

שעשועי כאילו
קנת' רוגוף הוא פרופסור לכלכלה מ־ 2008ומשחקים בהם .למשל ,שכיר שהשתכר אז 1,000
מאוניברסיטת הארוורד ונמנה עם מי שבמ־ שקל יירשם כמי שהשתכר ב־ 2011סכום של  1,070שקל.
צעד הפזמונים מכנים "העשירייה הפותחת" האם אכן שכרו עלה ב־ 70שקלים? אולי כן ,אולי לא ,אולי
של הכלכלנים בעולם .לפני כשנה פירסם הוא פוטר ,אולי הוא עצמאי ,אולי הוא מת בכלל ,אולי.
מניחים שהוא חי וקיים ,נשאר בגיל שהיה ב־ 2008ומשת־
מאמר עם הכלכלנית פרופ' כרמן ריינהרט,
ובו קבעו כי מדינות שלהן חוב ציבורי גדול כר כמו אז בתוספת עליית השכר הממוצע .על ההנחה הזאת
צומחות בשיעור קטן יותר ממדינות בעלות חוב ציבורי קטן .מפעילים את חוקי המס של  2012ומקבלים את המצב הח־
המחקר עורר סערה בביצה הכלכלית כי נתפס כתמיכה במ־ דש .באוצר הגדילו עשות .הם הוסיפו לו ,לנעבעך מ־,2008
דיניות של קיצוצים ומיתון .רוגוף וריינהרט אוששו את את התחזית(!) שלהם על גידול השכר הריאלי הממוצע הש־
נה ,הפעילו על התוצאה את חוקי המס החדשים ,והופ ,מצאו
מסקנתם בשורה של ממצאים עובדתיים.
את הממצאים האלה בדקו בקפדנות כלכלנים אחרים ,כמה מסים ישלם המאיון העליון בשנה הקרובה.
שפירסמו מאמר ובו הראו שרוגוף ועמיתתו שיחקו עם
הנתונים כדי שיתאימו למסקנה שאליה ביקשו להגיע .כש־
להניח שמה שהיה הוא
מבטלים את המשחק מתברר שמדינות שלהן חוב גדול צמחו
בשיעור שאינו חריג לרעה.
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2011־2012
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סים בשנים
סרכזות כמו ב־2008
ב־ 2011היו  49.7%מהיחידים מתחת לסף המס .ב־2012
עלה שיעור היחידים מתחת לסף המס ל־.52.3%
ב־2011ריכז העשירון העליון ,שהשתכר בממוצע  38אלף
מה יש לומר ,אם לרוגוף מותר לשחק בנתונים ,למשרד
שקל לחודש 40% ,מכלל ההכנסה ,ושילם  64%מכלל המ־
אוצר — שכלל אינו פרופסור — מותר בריבוע .והוא עו־
סים הישירים.
שה זאת באלימות סטטיסטית עם מסקנות מאוד מעניינות.
והיו עוד "עובדות" מהסוג הזה.
כמובן שהכל הבל .להניח שמה שהיה הוא שיהיה זה כמו
ולמה "עובדות" ולא עובדות?
להניח שיש היום באיראן אותו מספר של סרכזות כמו
כי מי שטורח וקורא את האותיות הקטנות בדו"ח מוצא
שמשרד האוצר לא יודע בכלל כמה מס שילמו בשנת  .2011ב־ .2008חבל רק שלא מניחים כי שר האוצר היום הוא שר
וכמובן שלא יודע כמה מס שילמו ב־ . 2012הוא ,תתפלאו האוצר שהיה ב־ .2008להניח מותר.
אז מה התוצאות של משחק המספרים באשר להתחלקות
לשמוע ,אפילו לא יודע כמה מס שילמו ב־ .2009האוצר גם
ההכנסות? "לפי מדד קוואני עלתה פרוגרסיביות מערכת
מודה בכך ,מה שלא מפריע למשרד המנהל את הכלכלה לה־
המס הישיר בכ־ 24%מ־ 2002ועד  ." 2012נשמע טוב? אז
נפיק דו"ח עב כרס על המסים בשנים האחרונות.
מה האוצר כן יודע? הוא יודע מה שהיה ב־ 2. 008יפה ,לא? יש גם משחק אחר" :לפי מדד ריינולד־סמולנסקי מאז שנת
אבל מי שיכתוב היום על  2008ייראה כמי שעוסק באר־ 2002ירדה פרוגרסיביות מערכת המס" .זה כבר פחות טוב.
והאמת? נו ,זה כבר פחות חשוב .העיקר המשחק√ .
כיונאות ולא בכלכלה .אז מה עושים? לוקחים את המספרים

עלי זחלקה • מועמדים להחלפה

לא להיפרד לשלום
בימים אלה אנו למדים מהתקשורת על
שיח המתנהל במסגרת המשא ומתן עם
הרשות הפלסטינית סביב האפשרות של
העברת אום אל־פחם והמשולש לריבו־
נות פלסטינית ,כחלק מחילופי שטחים
בהסכם עתידי .את מידת אמיתות הד־
ברים ורצינותם אין אנו יודעים ,אך מן המפורסמות הוא
שאין עשן בלי אש.
זו אינה הפעם הראשונה שהרעיון הזה עולה לסדר היום
הציבורי ושוב ,לא ברור אם הדברים הם יציר מוחו הקו־
דח של הכותב או הנואם ,או שהם נייר לקמוס לבדיקת
תגובתו של הציבור הערבי ומסתתרת מאחוריהם כוונה
אמיתית.
השאלה הנשאלת — ואם לא ,אזי יש לשאלה — היא
כיצד מרגיש אותו אזרח ערבי תושב אום אל־פחם ,יליד

במסגרת היותו "גשר
לשלום" כולם דורכים עליו
— אך הציבור הערבי במדינת
ישראל מעולם לא עירער
על ריבונותה
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מדינת ישראל ,אזרח מדינת ישראל ,שכמו רוב הציבור
הערבי ,לא עירער מעולם על ריבונותה של המדינה.
יתרה מכך :הוא מעולם לא חשב ולו לרגע לוותר על
אזרחותו הישראלית או על השתייכותו למדינת ישראל
הריבונית.
כן ,האזרח הערבי יכול להתווכח ,לכעוס ,לדרוש ,לה־
פגין ולערער על החלטות שונות במציאות פוליטית כזו
או אחרת — שהרי במסגרת היותו "גשר לשלום" כו־
לם דורכים עליו — אך הציבור הערבי במדינת ישראל
מעולם לא עירער על ריבונות המדינה .גם בסיטואציות
המורכבות ביותר הדברים נשארו פחות או יותר בפרופו־
רציות ,כיוון שבתוך־תוכו ציבור זה האמין בחוק ובצדק
של מדינת ישראל .הוא האמין כי במוקדם או במאוחר,
בחלוף עננת הסכסוך ,נגיע כולנו לחוף המבטחים במ־
דינת ישראל הריבונית הדמוקרטית השוויונית לכל
אזרחיה.
הנזק שעלול להיגרם מהעלאת נושא חילופי השט־
חים והעברת אוכלוסייה ערבית לריבונות פלסטינית הוא
גדול ,ומחזיר את כולנו  60שנה אחורה ,לימים שאיש
מאיתנו אינו מתגעגע להיזכר בהם.
קברניטי המדינה צריכים להגיב לדברים הללו ,ואי־
האמירה גם היא אמירה .עליהם לשוב ולהכיל את כולנו,
אוכלוסיית המדינה על כל גווניה ,ולהובילנו לעתיד
בטוח ומבטיח√ .

דניאל פרידמן
האופציה הירדנית

דרך המלך
במלחמת ששת הימים כבשה ישראל את
רצועת עזה ,ואת הגדה המערבית שהייתה
קודם לכן בשליטתה של ממלכת ירדן (נוסף
לרמת הגולן וחצי האי סיני) .ראש הממשלה
דאז ,לוי אשכול ,הבין היטב את הבעיות הכ־
רוכות בכיבוש הגדה וביקש להימנע מכך.
הגדה נכבשה רק אחרי שירדן לא שעתה לאזהרתה של יש־
ראל שלא להתערב בלחימה .מיד לאחר הניצחון הורה שר
הביטחון משה דיין על פתיחת הגבולות בין רצועת עזה ,יש־
ראל והגדה המערבית .התוצאה הייתה שמיליוני פלסטינים,
שהיו עד אז נתונים לריבונות נפרדת (ברצועת עזה — מצרים;
בגדה המערבית — ירדן) מצאו עצמם תחת שלטונה של יש־
ראל .במקביל נוצר גם קשר בינם לבין ערביי ישראל .היה זה
צעד מרכזי לגיבוש תחושה לאומית פלסטינית ,ביוזמת יש־
ראל ובתרומתה.
עם זאת אימצה ישראל באותם ימים מדיניות חד־משמעית
שעיקריה היו לא למדינה פלסטינית ,ולא לחזרה לגבולות
שלפני מלחמת ששת הימים .ומכיוון שהיה ברור שישראל לא
תוכל להחזיק בשטחים שבהם מתגוררים מיליוני פלסטינים,
הייתה המסקנה שיש להגיע להסדר עם ירדן.
יתרונו של הסדר כזה על פני הקמת מדינה פלסטינית הוא
ברור :ירדן לא הייתה דורשת את ירושלים כבירתה .יש לה
עיר בירה משלה .ירדן הייתה מסכימה ללא קושי לפירוז מו־
חלט של הגדה המערבית ,המהווה חלק קטן משטחה ,כשם
שמצרים הסכימה לפירוז סיני (לעומת זאת ,פירוז מבחינתה
של מדינה פלסטינית משמעותו פירוז כל המדינה ,עניין שלא
קל למדינה להסכים לו) .ירדן לא הייתה דורשת מישראל את
מימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים ,ולא חזרה לג־
בולות החלוקה .להערכתי ,ירדן גם לא הייתה מאיימת השכם
והערב בפנייה לאו"ם ולבית הדין הבינלאומי נגד ישראל.

רק לאחרונה השמיעה ירדן
התנגדות לכך שישראל
תספח את הבקעה בטענה
שהדבר סותר את הסכם
השלום .זה מלמד שירדן לא
איבדה עניין בגדה
אף שהיה ברור כי חיוני להגיע להסכם עם ירדן ביחס לג־
דה המערבית ,לא היה בישראל ראש ממשלה שהיה נחוש דיו
(או בכלל מעוניין) לעשות זאת ,ובינתיים נמשכה ההתנחלות
בגדה במלוא עוזה .עניין ההסכם עם ירדן ירד מהפרק לאחר
שהסכם לונדון ,שהושג בשנת  1987בין שר החוץ דאז שמ־
עון פרס לבין המלך חוסיין ,טורפד על ידי יצחק שמיר ,שהיה
ראש הממשלה מטעם הליכוד.
ברור שכל הסכם שייחתם כעת עם הפלסטינים יהיה גרוע
לאין ערוך מהסכם שניתן היה להשיג באותם ימים עם ירדן.
ועם זאת ,אם לא יושג הסכם עם הפלסטינים ונמשיך לשלוט
בחלקים נרחבים בגדה המערבית ,נמצא את עצמנו בעוד זמן
לא רב במצב גרוע הרבה יותר מזה שהיה נוצר אילו הושג הס־
דר כלשהו איתם .וכשם שיש סיבה טובה להצטער על החמצת
ההזדמנות עם ירדן ,תהיה אז סיבה טובה להצטער על ההח־
מצה הנוספת של ההזדמנות ,הפחות טובה אמנם ,של הסדר
עם הפלסטינים.
אך למרות החמצות העבר ,כדאי לשוב ולבדוק אם ניתן
לשתף את ירדן בדרך כלשהי בהסדר .רק לאחרונה השמיעה
ירדן התנגדות לכך שישראל תספח את בקעת הירדן בטענה
שהדבר סותר כביכול את הסכם השלום עימה .הסיפוח הוא
ממילא רעיון עוועים ,שאיננו בא בחשבון ,אך דווקא הטיעון
הירדני ,אפילו אין בו ממש ,מלמד שהיא לא איבדה לחלוטין
עניין בגדה המערבית .כדאי שנראה את הדברים באור זה .כל
שיתוף של הירדנים בהסדר לגבי הגדה — שיתוף שכיום הינו
קשה ומסובך הרבה יותר מבעבר — רק יהיה לטובה√ .
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