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כ־ 20מיליארד
מהחברות בישראל
גורמים מדיניים מנמיכיםלהבותוטוענים:
״בעיית החרם היאשולית ,חרם אמיתי יקרה רק אם ישראל
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$DN2$לדבריהם $DN2$נקודות מימיןומשמאל.
בריהם
לעניינימודיעין,יובל שטייניץ,
השר
אייכנר ,גד ליאור
אייכנר
איתמר
בימים אלה תוכנית בתקציב של כ־ 100מיליון
אותה
מבינים
ולא
״מפריזים
לעומק.
זומר
נוית
ונוית
בתופעה
קואליציית ארגונים
$TS1$ההתנגדות $TS1$שקלים ,שמטרתה הקמה של
אין הקלת ראש ,אר הבעיה האמיתית היא ההתנג־
משרדי רואי חשבוןועורכידין.
ליוזמות
לבנייה
דות
rrir׳> סוגיית החרם נגד ישראל מוזכרת יותר
מפעלים יש־
$TS1$ישראליים$TS1$
פגיעה קשה במיוחד צפויהלכ־ 70
בהתנחלויות והקריאות לחרם הן פרו־ישראליים שתפקידה יהיה מתן מענה
$DN2$ההתנגדות $DN2$העזה
במשרד החוץ טוענים בתוקף:
^^ ויותר ,אך
הפועלים ביו״ש,ולחקלאי בקעת הירדן.
$TS1$מהפעילות $TS1$ראליים
$DN2$ישראליים$DN2$
חרם וקידום יוזמות חקיקה נגד חרמות.״חלק מהפ־
לוואי״ ,אומרים גורמים מדיניים.לדבריהם
תופעת
ממוסדת
לא מדובר
הת־
$TS1$התרחישים$TS1$
אהד
וזהו
היא
מחרם
הדאגה
גור־
$TS1$גורמים$TS1$
היקף.
ורחבת
עשרות רשתות מזון אירופיות כברחדלולהזמין
גלויוחלק יהיהחסוי״ ,אומר שטייניץ.
$DN2$מהפעילות $DN2$יהיה
בתופעה
עתידית,
בעיקר
עילות
שחמו״מ בין
$גורמים $DN2$מדיניים מזהירים כי במידה
מים
פירות ,ירקות ומוצרי מזון שמקורם בבקעת הירדן.
רגילה .הסברה היא
״זאת לא מערכהדיפלומטית
לכישלון במו״מ
$DN2$התרחישים $DN2$למקרה שבו ישראל תגיב
רחישים
ייכשל ,הרם נרחב הוא תרחיש
לפלסטינים
ישראל
מיליוןדולר.
והפגיעה מוערכת כבר כעת בב־ 40
בהתנחלויות .״החרם כיום
באמצעות בנייה מסיבית
מודיעיני,
רק הלק קטן מזה .יש גם צורר במידע
שהחרם מתרחב
גם חירות ממשלתיותגדולותעלולותלהינזק
כי מי שעומד מאחורי תופעות החרם הםלעיתים
הוא תופעהשולית .מי שטוענים
אפשרי שתוצאותיו יהיי נזקכלכלי עצום.
ראש
אמר
בפתח ישיבת הממשלה אתמול
מדינות אויב וארגוני טרור״ .גורמים במשרד החוץ
ובוללים גם ארגונישוליים או חר־
$TS1$חרמות$TS1$
עושים ערבוב
מהחרם ,ובראשן מקורות וחברת החשמל .הערכת
הממשלהבנימין נתניהו כי
$DN2$חרמות $DN2$אקדמיים שלא התרוממו ואף יצרו תופעה נג־
$TS1$נגדית$TS1$
מות
׳׳הניסיונותלהטיל הרם
האוצר היא שהנזק עשוילהגיע לכ־ 20מיליארד
טענו מנגד כי מדובר בתוכנית בזבזנית ומיותרת.
על מדינת ישראל אינם מוסריים ואינם מוצדקים״
000,01
ולפיטורי קרובל־
$TS1$הכלכליים $TS1$,דולרים
על פי הערכתכלכלנים במשרדי הממשלה הכ־
בישראל״ ,אומרים במשרד
גילויי תמיכה
$DN2$נגדית $DN2$של
דית
עובדים.
התאחדותהתעשיינים ,אמר
צביקה אורן ,נשיא
יוטל ,על גופים
$DN2$הכלכליים $DN2$,חרפ אמיתי רחב היקף ,אם
החוץ .סגן שר החוץ זאבאלקין אמר כי יש תופעה לכליים,
למטה).
(ראהידיעה
גורמים בכירים במשרד החוץ טוענים כי ישנה
וולנטרי של אנשים ומוסרות
כי ״החשש הוא מחרם
שפועלים בשטחים,עלוללג־
$TS1$לגרום$TS1$
של חרם ,אבל היא לא בממדיםעצומים ,כפי שיש כלכלייםישראלים
הגזמה משמעותית באיומי החרם נגד ישראל וכי
שייכנעוללחצים ויחרימו סחורות .אני לא מאמין
מהגופים והח־
$TS1$והחברות$TS1$
$DN2$לגרום $DN2$להטלת חרם על קרוב ל־
רום
לתיאורים אין חי־
$TS1$חיבור$TS1$
מי שמנסה לתאר אותה.״בניגוד
%03
היא פחות
גם אם אין להקל ראש בסוגיית החרם
שהאיחור האירופי כמנגנון מוסדי יחרימו את כל
$DN2$חיבור $DN2$בין החרםלבין תהליךהשלום ,כי זה התחיל
בור
הפועליםבישראל.בעניין זה אף חובר דו״ח
ברות
$DN2$והחברות$DN2$
שהיא מוצגת
חמורה מכפי
שעיקריו נמסרו בימים האחרונים לשרים אחדים,
דווקא בחודשים האחרונים שבהםתהליר השלום
בתקשורת ,ובעיקר
הסחורותמישראל .במקוםלנקוט במדיניות ענישה
פוליטיקאים שמנסיםלהרוויח לד־
בנאומים של
ישלנקוט במדיניות של תמריציםלשיתוף
בהם שר האוצר.
$TS1$לדבריהם $TS1$בעיצומו.כשהתחלנו לדברהתחילו
פעולה״.
הבעיות״.
מגבש

הגדולים
פועלים בשטחים כל הבנקים
בין השאר
בישראל ,חברות הביטוח ,הלק מבתי ההשקעות וכן

