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מערכות 450

תגובה
תגובה

לא שקיעה -
אלא שינוי
צבא המילואים אינו שוקע אלא עובר שינויים הכרחיים כתוצאה
מהשינויים במרחב ומהשינויים הטכנולוגיים.
תגובה למאמרו של אל“ם איציק רונן “האם צבא המילואים שוקע?“,
מערכות  ,449יוני 2013
מניין התחושה שמערך המילואים
שוקע?
צבא המילואים אינו יכול לשקוע שכן הוא חלק
בלתי נפרד מצה“ל ולא צבא שעומד בפני עצמו.
אם צבא המילואים שוקע ,הרי שכל צה“ל
שוקע יחד איתו.
תחושת השקיעה אולי נובעת מכך שבאחרונה
נאלץ צה“ל לעשות קיצוצים של ממש
בתקציבו .הקיצוצים האלה נובעים הן
מהשינויים המהותיים שמתחוללים במזרח
התיכון בכלל ובצבאות האויב בפרט והן
מהקשיים הכלכליים שבהם נתונה ישראל
בשנים האחרונות ומהרצון להקצות משאבים
רבים יותר לנושאי חברה ורווחה.
למרות הקיצוצים האלה  -שפגעו גם במערך
המילואים  -הוא לא איבד ,לדעתי ,ממעמדו.
ברור שהיה עדיף לאמן את מערך המילואים כל
הזמן ולהגיע לרף מוכנות גבוה מאוד ,אך תמיד
זה יהיה על חשבון משהו אחר  -בתוך הצבא
ומחוצה לו.
הסיכון שצה“ל ייאלץ להילחם פעם נוספת
במלחמה בעצימות גבוהה כמו מלחמת יום
הכיפורים הוא כעת נמוך מאוד בשל הפגיעה
הקשה שספגו צבאות ערב במהלך “האביב
הערבי“ .מהסיבה הזאת יש מערכים שונים
בצה“ל שיכולים לעמוד בקיצוצים מסוימים
בלי שייגרם נזק של ממש לביטחון המדינה.
שתי החזיתות העיקריות שבהן צה“ל עדיין
נלחם ברציפות וצפוי להילחם גם בעתיד הן
טרור הטילים ובט“ש .הלוחמה נגד הטילים
מצויה בחזית הטכנולוגיה הצבאית ,ומחייבת
אימונים בלתי פוסקים וכוננות מתמדת ,ולכן

הסיכון שצה"ל ייאלץ להילחם פעם
נוספת במלחמה בעצימות גבוהה כמו
מלחמת יום הכיפורים הוא כעת נמוך
מאוד בשל הפגיעה הקשה שספגו
צבאות ערב במהלך "האביב הערבי"
רק אנשי מילואים מעטים משתלבים בה.
אשר לחזית הבט“ש  -מערך המילואים שותף
בה באופן מלא ,ואין לי ספק שאם יהיה צורך
במבצעים רחבי היקף נגד הטרור  -למשל
ברצועת עזה  -חיילי המילואים יתייצבו
בהמוניהם ,כבעבר ,כדי למלא את חובתם.
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חמש הנקודות שיש לזכור בנוגע
למערך המילואים
 .1אין מקום לדבר על “צבא המילואים“ ,שכן
לא מדובר בגוף שעומד בפני עצמו אלא
מדובר במערך שהוא חלק מארגון גדול
יותר .כוחות הסדיר ,הקבע והמילואים -
חד הם .המכנה המשותף הוא צה“ל ושאר
זרועות הביטחון .רק מהסיבה הזאת צבא
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סא“ל (מיל’) אייל אינגבר
לשעבר מג“ד חי“ר במילואים
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המילואים אינו יכול לשקוע שכן משמעות
הדבר היא שקיעתו של צה“ל כולו.
מערך המילואים כפוף לקיצוצים כמו
הצבא כולו בגלל השינויים הגדולים
שמתחוללים במרחב ,בגלל אילוצים
כלכליים ובגלל שינויים טכנולוגיים.
השינויים האלה כופים חשיבה מתמדת
היכן להשקיע את מעט המשאבים
שבנמצא.
עם זאת“ ,הרוצה בשלום  -ייכון למלחמה“.
צה“ל אינו יכול לוותר על מערך המילואים
וצריך להמשיך לאמנו שכן לעולם אין
לדעת מה יילד יום .מגמות שנראות כעת
רחוקות ובלתי סבירות יכולות לצוץ
מחדש .אנשי המילואים ישתלבו בכל
מאמץ שיידרש מהם ויתייצבו בשיעורים
גבוהים  -כפי שהיה בכל המבצעים
האחרונים .בשבילם הגנה על הבית אינה
רק סיסמה אלא דרך חיים.
יש להעניק הטבות לאנשי המילואים
לא רק כדי להביע את הוקרת העם
למאמציהם אלא גם כדי לפצות אותם
במקצת על הקורבן הכלכלי שהם
מקריבים בשירות המילואים .לא נכון
שצה“ל יפעל לבדו בתחום הזה ,אלא
זהו תפקידן ואחריותן של הממשלה,
של הכנסת ושל כל הרשויות האחרות
במדינה.
כדאי שהמפקדים במילואים יעשו כמיטב
יכולתם במסגרת ימי השירות המעטים
שמוקצים ליחידותיהם ויימנעו מדיבורים
על שקיעתו של המערך.

