סיפוח חד צדדי מסוכן לבטחונם הכלכלי של אזרחי מדינת ישראל
אנחנו כותבים וחותמים על מכתב זה מתוך חובה אזרחית עמוקה.
מדינת ישראל והעולם כולו חווים טלטלה כלכלית אדירה .תוך שבועות ספורים בלבד  -מגיפת הקורונה
קטעה את מטה לחמם של מעל מיליון אזרחים .מאות אלפים נזקקים לדמי אבטלה ועצמאים ובעלי עסקים
רבים עדיין לא יודעים מתי ישובו להתפרנס ,אם בכלל .עולמות התרבות והפנאי ,התיירות ,שוק הנדל"ן,
המגזר השלישי וסקטורים נוספים נמצאים תחת איום והמשק כולו במשבר עמוק שעוד צפוי להחריף .אם
יש דבר אחד ברור כרגע  -הרי זו אי הוודאות החברתית והכלכלית המאיימת על אזרחי ישראל .לכן ,סיפוח
חד צדדי הוא הימור מסוכן על העתיד הכלכלי והחברתי של כולנו.
העתיד שלנו מעורפל מתמיד :תחזיות ה OECDצופות ירידה דרסטית של לפחות  6.2%בתמ"ג הישראלי.
פעילות הממשלה הסתכמה בחודש מאי בגירעון של  17.9מיליארד  ₪לעומת גירעון של  1מיליארד ₪
במאי  2019ומשרד האוצר ובנק ישראל מעריכים שהגירעון יגיע ליותר מ  10%מהתוצר .לצד זאת ,ובנוסף
לאבטלה הגואה  -גם דירוג האשראי של ישראל נמצא תחת איום בשל משבר הקורונה והחשש מפני פגיעה
בסחר החוץ מול מדינות אירופאיות שמתנגדות נחרצות למהלך הסיפוח מוסיף מרכיב דומיננטי של אי
וודאות .מהלך של סיפוח חד צדדי עלול גם למוטט את הכלכלה הפלסטינית ,ובכך יחמיר עוד יותר את
הפגיעה בכלכלה הישראלית .אמנם ,את ההשלכות הכלכליות המלאות של מהלך סיפוח חד צדדי לא ניתן
לאמוד עדיין אך כבר כעת ברור שזוהי אינה רק סוגיה מדינית  -זוהי סוגיה של אחריות ושל סדרי עדיפויות
ממשלתיים.
לצד ההיבטים הביטחונייהערכ ,םיים והמשפטיים שהנושא מעלה  -הרי שההיבט הכלכלי ,בוודאי בעת זו,
חייב להוות מרכיב דרמטי במכלול השיקולים .אם הגל השני של מגיפת קורונה ילך ויגבר  -הרי שהתחזיות
הקשות שלפנינו אף יחמירו ויפגעו בכל אחד ואחת מאזרחי ישראל .בתקופה כל כך קשה ומורכבת למשק
 ובזמן שמאות אלפי משפחות מתקשות לגמור את החודש  -אסור להגביר את אי הוודאות ולקחת הימורנוסף.
אנחנו  -אנשי ונשות הקהילה העסקית חשים חובה אזרחית-ישראלית להרים בעת הזו קול מחאה וקוראים
לכם  -ראש הממשלה ,ראש הממשלה החליפי ושרי ממשלת ישראל  -גלו אחריות .מהלך של סיפוח חד
צדדי הוא הפניית גב למשק כולו :לקהילה למע ,תיקסעהסיקל ,םייזמים ,לעובדים ולמשפמ .תוחהלך כזה-
יסמל ניתוק אדיר בין ממשלת ישראל לצרכי אזרחיה בעת הזו.
זה הזמן לגלות אחריות .אל תתנתקו מהציבור ומצרכיו .אל תוליכו את אזרחי ישראל לתהום חברתית
וכלכלית .אל תשרתו אינטרסים צרים.
אנחנו קוראים לכם בקול רם וברור – התנגדו לסיפוח חד צדדי שיסכן את העתיד של כולנו.
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גיגי לוי וייס

יעל מרגולין

ערן זמורה

אבנר שחם

גיורא ענבר

יעל פורת

צביקה גיור

אברהים נסאסרה

גיל אגמון

יצחק אנג'ל

צביקה לימון

אברהם ביגר

גיל וייזר

יריב פילוסוף

צפרא פרלמוטר

אהרון מנקובסקי

דב ירקוני

ישי גרין

אודי אילן

דב מורן

ליאת קליגר

אודי דגני

דברה פל

ליגד רוטלוי
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אורי הדומי

דוד וייסברג

ליעמי ויסמן

רגינה אונגר

אורלי תורי

דודו וידן

מאיר שני

רוז'ט חינאווי

טרובוביץ

דיוויד ברנר

מודי אשכנזי

רון וייסברג

אורני פטרושקה

דיתה ברוניצקי

מולי אדן

רוניה רובינשטיין

אייל אוריון

דליה מגידו

מורי ארקין

רונן וולפמן

איימן סיף

דליה פרשקר

מיה ליקוורניק

רים יונס

איימן סמארה

דני אורן

מיכל זימלר

רמי דר

איל וולדמן

דני שמעוני

מיכל רפאלי כדורי

רענן אריזון

אילן שילוח

דרור צרניק

מיכל שחר

רפי גדרון

אילת קרסו

ויוי זיו

מיקי קני

רפי גרבר

אילת רוזן

זיאד עומרי

מיקי שטיינר

רפי קסטן

איציק דנציגר

חיים דנון

מקס הרצברג

שאול שניידר

איציק צאיג

חיים כצמן

נועם בנד

שולה רקנאטי

אלה אלקלעי

חנה רדו

נילי צור

שוקי ארליך

אלה מטלון

חנן רייכמן

ניר טרילובסקי

שלום זידלר

אלון בר שני

טארק עוואד

סוזנה נחום

שלמה טיסר

אלון פילץ

טל ברנח

זילברברג

שמואל טופז

אמיתי ברעם

טל קאופמן

סילביה קצ'לסקי

שמעון אקהויז

אמנון אלבי

יגאל רותם

עארף באשיר

תמי גניגר

אמנון יעקבי

ידין קאופמן

עדו קוק

תמר יסעור

אפי רוזנהויז

יהודה ברוניצקי

עודד שי

תמר רז

אפרת גילת

יהודה מנדלסון

עופר לוסטיג

ארז שחר

יהושע לוינברג

עימאד תלחמי

ארז הרפז

יואב אבידור

עינת יוזנט רביד

ארנה מינץ דב

יואל חשין

עיסאם ראשד

ברק חכמוב

יואל קרסו

עמי אראל

ג'ונתן פנקין

יודי יובל רקנאטי

עמיחי שטימברג

גאדא זועבי

יוסי אקרמן

עמית משיח

גבי פרל

יוסי בן שלום

ענבר אבנר

גדעון תדמור

יוסי פייט

ענת רייטר

