בנייןכוחהמילואים
בעידן הצבא
הפוסט-מודרג**

כוחותהמילואים מתאימיםבמיוחדלעידן הפוסט-מודרני ,הסולד מהפעלת כוח ומהשקעה
גדולה בצבאות .הסיבה :באמצעותם אפשר להחזיק כוח מגן גדול במחיר זול ,ידזסית.
יתר על כן ,כוחות המילואים ממתנים מגמות מיליטריסטיות בכך שהם מופעלים רק
כאשר הצורך בהם הואחיוני ומוחשי

"" מבוא

השינוייםבמבנההכוחהצבאימשקפיםתהליכיםויחסי
גומליןבין המוסד הצבאי לחברה האזרחית ברמה

הלאומית והגלובלית.י כוחות המילואים ממוקמים
בממשקשבין הצבאלחברההאזרחית,ובכךהםהופכים
להיות רגישים ,חשופים ופגיעיםלפני שארמרכיבי
הצבא ויותר מהם .הצבאות במדינות הדמוקרטיות
המערביות עוברים תהליך של מעבר מארגון צבאי
מודרני לארגון צבאי פוסט-מודרני .שלוש מגמות
מובילות לדגם הצבא הפוסט-מודרני 2:זהות
הציוויליזציה שאליה הוא משתייך; 3הסירוב להסתכן
באבדותבלחימה4והצירוףשלשתיהמגמותהראשונות
שהואאי-הלגיטימיות של השימושבכוחצבאיכמענה
לפתרוןבעיותמדיניות.
הארגון הצבאי המודרני מאופיין בתבנית כוח
בסיסית של דרגים נמוכים בשירות חובה ומילואים,
המגובה בסגלמתנדבומקצועי,בעלמוכוונות מובהקת
ללחימה,גברי בהרכבו ובאתוס שלו ונבדל מהחברה
האזרחית במבנה ובתרבות .הארגון הצבאי הפוסט-
מודרני,לעומתו,עוברתהליך שלהתרופפות הקשרעם
מדינת הלאוםוהוא מופעליותרויותרעל-ידיארגונים
בין-לאומיים או קואליציה .הצבא ,המורכב בעיקר
ממתנדבים הרואים בו מקצוע ,הוא רב-תכליתי
במשימותיו ,דו-מיני בהרכבו ופתוח יותר לחברה

פ

האזרחית.
השאלות העיקריות הנידונות במאמר זההן :מהו
מקומו של כוח המילואים בצה"לבעידן של הצבא
הפוסט-מודרני? האםעליולהמשיךלהתקיים? אםכן,
מהיהיוייעודו,תפקידיו ,משימותיו ,מבנהו והרכבו?
האםהשירותבויהיההתנדבותיאו שמאימשיךלהיות
חובה?
עם זאת בעצם הצגת השאלותאין משום קביעת
הנחה שצה"ל נמצא אויימצאבעתידבעידןהמאפיין
צבאותפוסט-מודרניים .אולםהתהייהוהבירוריועילו
בשניכיווניםעיקריים :האחד,כוחהמילואים ,הרגיש
יותר לתמורות בחברה האזרחית,יכול לשמש מבשר
וסימן מעיד להתמצאות באיזהעידן אנחנו נמצאים;
האחרהוא ההבנהוהכרת האפשרותלקיומה שלשיטה
אחרת לארגון צבאי ,כך שנוכל לכוון את צעדינו
לקראתהמתוךמודעות,בקרהושליטהולא מתוךכורח
וכניעהלמציאות שנוצרה בשטח.
לבירור טענהזו אנסה בתחילה לאבחן את מקומו
שלצה"לבחלוקהלשלושתטיפוסיהארגוניםהצבאיים
המזוהיםהיום:צבאמודרני,מודרנימאוחריצבאפוסט-
מודרני .אבחנהזותסייע לבחינת כוח המילואים של
צה"ל -האםהואמצוי במסגרת של צבאפוסט-מודרני
אובמגמהלהגיעאליו?פריזמתהסתכלותנוספתתהיה
הגדרתהסגולותהייחודיות שלכוחהמילואים בהקשר

ב.

,

" מפקד פו"מ
"" תא"ליעקבזיגדון"
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למגמות שהביטוי שלהן הוא הצבא הפוסט-מודרני.
הגדרות אלהיסייעו בהמשךלהתווייתכיווניםלבניין
כוחהמילואיםבצה"ל,שיכללו אתייעודו ,אתתפקידיו
ושיטתמבנה אפשריתלארגוןהכוח.

"" האבחנהביןטיפוסי הצבאות

מוסקוס,ויליאמסוסגליהגדירושלושהטיפוסיצבאות,
המאפייניםבעיקר את הצבאהאמריקני ,ששימש להם
מודל להתייחסות :מודרני; מודרני מאוחר ,ופוסט-
מודרני .הצבאהמודרניהיהקיים,לדבריהם ,מתחילת
המאה ה 20-ועדלסיומה של מלחמת העולםהשנייה.
הצבאהמודרני המאוחרהתקיים עד תחילת שנותה-
,90ומשךקיומוחופףבעיקרו את המלחמההקרה.הצבא
הפוסט-מודרנינולד לאחר המלחמה הקרה.
את הצבא הפוסט-מודרני אפשרלאפיין על-פי

"))באיזהעידן נמצא צה"ל?
המשתנההעיקרי הוא האיום הנתפס ,ולאבכדי הוא
מופיע ראשון ברשימה .המענה הצבאיניתן בראש
ובראשונה אלמולאיום ,לפחותכפי שהוא נתפסעל-
ידיהצד החשמאוים.כל שארהמשתנים הםפועליוצא
של המשתנה הראשוןוהעיקרי.שינוי בתפיסת האיום
יגרוראחריובהכרח אתהמשתניםהבאים.למשל,סכנת
פלישהוהצורךלהגןעלהמולדתיאפילועלכל משתנה
אחר0.י

מדינתישראלרואה אתעצמהחשופהלשלושתסוגי
האיומים שצוינו בטבלה ,אםכי גודלו של כל אחד
מהאיומיםהאלההשתנהבמהלךהשנים.סכנתהפלישה
לשטח ישראל אומנם הצטמצמה בשנים האחרונות,
אולםאיום הטרורהחריף ,ובמקביל עלה הפוטנציאל
למלחמה גרעינית .התפיסה שישראל ניצבת בפני
ארבעהשינוייםארגונייםבולטים :הטשטושהגוברבין שלושתהאיומים בעתובעונה אחת משפיעהעל שאר
התחוםהצבאילאזרחי;'שינוי משימות הצבאמניהול המשתניםומחייבתלבנות את הצבאכךשיכלולבתוכו
מלחמות למבצעים שאינם בהכרח מלחמה; 8כוחות את שלושתטיפוסי הצבאות שהוזכרולעיל :מודרני,
הצבא מופעלים למשימות מחוץלמדינותיהםעל-ידי מודרני מאוחרופוסט-מודרני.
צה"להואצבאהמונים,המבוססעלחייליחובהועל
גורמיםבינלאומיים; הקמתם שלכוחותרב-לאומיים".
הטבלהההשוואתיתהמובאתכאןלקוחה מהמחקר חיילימילואים המגוביםעל-ידי סגל התנדבותי קבוע
הנ"ל6וממצה אתההבדליםביןטיפוסי הצבאותלפי  11ומקצועי .המשימההעיקריתוהבלעדית של הכוחהיא
להגןעלהמולדת.אולםהסכסוךהאליםעםהפלסטינים
משתנים (ראה טבלה .)1

טבלהו :השוואהבין צבאמודרני,מודרני מאוחרופוסט-מודרני
 VIDtUd///הצבא

משתני

מודרני

הנוח'//ץ/ן

מודרני מאוחר ן פוסט-מודרני

ן

תת-לאומי,כגון:

האיום הנתפס

פלישת אויב

מלחמהגרעינית

מבנה הכזח

צבא המונים ,שירות חובה

צבא מקצועי גדול

הגדרת המשימה

הגנת המולדת

תמיכה בבעלות-ברית

איש המקצוע
הבולט בצבא

המפקד הקרבי

מנהל או טכנאי

חייל-מדינאיו

יחסהציבור
כלפי הצבא
יחסים עם התקשורת
אזרחיםעובדי צבא

תומך

דו-ערכי

אדיש

יישות אחת

מתומרנת

מחוזרת

מרכיב שול'
חיל נפרד או לא נכללווז כלל
חלק בלתי נפרד

מרכיבבינוני
שילוב חלקי

מרכיב עיקרי
שילוב מלא

מעורבות חלקית
מפוטרים

מנותקת

העיקרית

ן
ן

אלימות אתנית ,טרורן
צבא מקצועי קטן

משימות חדשות
,כגו
ן שמירה על
השלום ומשימות

הומניטריות,

תפקידיהנשים

בתהזוג והצבא
הומוסקסואלים בצבא
סרבנותמצפונית

נענשים
מוגבלת או אסורה

מותרת כשגרה

חייל-מלומד

מקובלים
נכללת בשירות אזרחי
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הפוטנציאלי,מעידהעל מגמתהינתקותמטיפוס הצבא
המודרנילכיוון הצבא המודרני המאוחר והפוסט-
מודרני5.י

מעלה את הצורך למלא משימות מגוונות יותר ,כגון
משימות הומניטריות המשולבות בלחימה בפועל.
מבחינתהמשתנים האלהצה"להואבאופןמובהק צבא
מודרני עם"פזילה"לכיווןהפוסט-מודרני.
,
)
"
סגולותכוחהמילואים בצבא
איש המקצוע הבולט בצה"ל הואעדיין המפקד
הקרבי ,שלו מוקדשתעיקר תשומת הלב .אולםפיתוח
י
נ
ר
ד
ו
מ
ט
ס
ו
פ
ה
מערכות הכשרהדוגמתהעתודההאקדמית;"תלפיות" ,כוחהמילואיםניחןבכמהסגולותהמייחדותאותובצבא
"עתידים"ו"מוקדיידע"מעידעלטיפוחמכווןשלאנשי הפוסט-מודרני .מצד אחד הואיכוללהגביר את קצב
צבא שהםמדעניםוחייליםמלומדים.יי ההסברלתופעה ההשתנות ,ומצד אחר הואיכול לבלום אותו.יתרעל
הזאת הוא ההכרה במורכבותם של שדה הלחימה ושל כן ,כוח המילואים ,בעצםקיומו,יכולליישב מתחים
הכלים הנדרשים על מנת להתמודד בו .יתר על כן ,הנוצרים כתוצאהמהשינויים ,שהתוצאה שלהםהיא
הסכסוך עם הפלסטינים חידד את הצורך גםבחייל צבאפוסט-מודרני.
תפיסתאיום,המשפיעהעלההיקףשלסדרהכוחות
המדינאי,שזכה גםלכינוי "הרב"טהאסטרטגי".
לאניתןלומרשהציבורהישראליאדישכלפיהצבא .הזמיןיכולה להתמתןבאמצעותכוחמילואים.הסיבה:
האזרחים-אולכלהפחות משפחותהמשרתיםבפועל כוחמילואיםעשויליישב אתהסתירהשביןאי-הנכונות
מעורביםבתיי הצבא,ובשלכךגם הצבאאינומנותק להשקיע בביטחון צבאיבעידן הפוסט-מודרנילביןמהאזרחים .אולם ,מעשית ,בקיעים וסדקים כבר
מסתמניםבחזית הבצורה ,בעצם העובדה שחלקניכר
מהחייביםבגיוסחובהאינםמתגייסים,ומתוךאלהשכן
מתגייסים ,חלק לא מבוטלאינומסיים תקופתשירות
מבחינתהאיומים ,צה"ל משת"ד
מלאה2.י בכוחהמילואים התופעה בולטתיותר בעצם
לשלושת
הצבאות.
העובדה שרק שיעור נמוך מאנשי המילואים משרת
שירותמילואיםמשמעותי3.ילבקיעמשמעותינוסףגרם
מבנה הכוח ,הוא
"חוק טל" ,שהתיר למגזר ,שמגדיר את עצמו כמי
המסורתי ,אבל
ש"תורתו-אומנותו" ,שלא לבצע שירות חובה בצבא.
הסלקטיביים ,בעיקר של
מכלהבחינותהאלהניתןלומרשצה"למשתייךבמוצהר
לטיפוס הצבא המודרני ,ולמעשה לטיפוס הצבא
המילואים,
על מגמת
המודרניהמאוחר,אולםבשוםפניםואופןאיןהוא צבא
ס
ו
פ
י
ט
מ
ת
ו
ק
ת
נ
י
ה
הצבא
המודרני
פוסט-מודרני.
לכיוון הצבא המודרני המאוורר
ביחסי צה"ל עם התקשורתניתן לומר שהיא חשה
את עצמהלעיתים מתומרנת ,אולם התופעה הבולטת
והפוסט-מודרני
ביותר היא העובדה שצה"ל מודעיותר למקומה של
התקשורתולחשיבותה.תופעהזו,כמןחלקמהתופעות
האחרות,מתחדדתבעיקרעלרקעהעימותהמוגבל,שבו
צה"ל מחזר לא פעםאחרי התקשורתלצורכי הסברה ,הצורךהריאליבמתןמענהצבאי.מגמות,השוללות את
ובמיוחדאחרי התקשורתהזרה.
הלגיטימיות של הפעלת כוח צבאי,עשויות להתמתן
באשר לשאר הקריטריונים ,אפשרלציין שצה"ל באמצעות כוח מילואים ,משום שהוא נותן מעין
משלב במסגרתו באופן חלקי את הנשים; המעורבות "חותמת כשרות"להפעלתכוח מעצםהיותוגוףאזרחי
שלבני הזוג של המשרתים בצבא נעהבין חלקית מגויס.
למלאה; האזרחיםעובדי הצבאאינם חלקהארי מכלל
הסגולות הבולטות של כוחמילואים במסגרת כל
המשרתים; צה"ל מתייחס להומוסקסואלים באופן כוחצבאי שהואהן המסהשלו,עלותוהזולה-יחסית
ענייני;4יועדייןאיןבמדינתישראלשירותאזרחיחלופי לחלופות אחרות; היותו גורם הממתן מגמות
למישמכריזיםכי הםסרבנימצפון.
מיליטריסטיותבחברהאזרחיתפוסט-מודרנית;המענה
מבחינת האיומים ,צה"ל משתייך לשלושתסוגי האפשרי שהוא נותן לצמצומו שלגיוס החובה או אף
הצבאות .מבחינת מבנה הכוח ,הואשייך לטיפוס לביטולו.
המסורתי ,אבלנתוניהגיוס הסלקטיביים,בעיקר של
חייליהמילואים,מעידיםעל מגמהשונה.כלומר,צה"ל ""13ויה
אינו "מתנהג"כפי שהואבנוי:עיקרכוחוהכמותיבנוי המסה המסופקתעל-ידי כוח המילואים לזמן קצוב
עלמילואים ,ומהבחינה הזאת הוא צבאמודרני ,אבל אפשר שתופעלבשניאופנים :האחד הוא מסה גדולה
הסלקטיביותבגיוס,דהיינואי-מיצויו של מלוא הכוח לפרק זמן קצר ,יחסית; האחר הוא מתן תחלופה

",י

מבחינת
סוגי
שייך לטיפוס
נתוני הגיוס
חיילי
מעידים

""
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מתמשכתלכוחותהסדיריםכדילספקלהםאורךנשימה ""פיצהלשירות חובה
בלחימה.כאשרמתעוררהצורךהמיידיבמסהשלכוחות ,כוחמילואיםיכול לפצותעלצמצומואו אףעלביטולו
הפתרון שלגיוסהמילואים הוא הנוחביותרמהיבטי

ומאפשרת להקטין את הצבא6.י לעומת זאת ,עלות
יחידתלחימה~י הופכתלהיותיקרה הרבהיותר8.יכוח
המילואיםיכול לצמצם באופן משמעותי את עלות
הרכיב האנושי בהוצאה ,בכך שהואאינוחייבלהיות
מופעל באופן קבוע ,ובתנאי שישמור על כשירות
מתאימהעדלהפעלתוהמבצעית.שמירתהכשירותשל
אנשי המילואיםאינה בחינם ,אךהיא זולה מאחזקת
צבא קבע.

של שירות החובה  -שהם מסממניווממאפייניו של
הצבאהפוסט-מודרני.
סבירלהניח שאםשירותהחובהיתבטל-כתוצאהמאי-
הצורך בו ובעקבות דילוג מעל משוכת המסורת -
תתבטלגם חובתהשירותבמילואים.אולם האפשרות
הסבירה יותר בעידן הפוסט-מודרני  -בהתאמתו
למדינת ישראל  -היא צמצום מספריהם שלמגויסי
החובה והפיכת הגיוס לסלקטיבי יותר במוצהר או
בפועל.
כוחהמילואים,שיגויסרקלצורכי מלחמה,יכוללהיות
ההשלמהלסדרהכוחותהנחוץ.סגולתהמתינותתעמוד
לזכותו בעתהדיוןעלהצורךבהפעלתו .החברה תקבל
יותר הפעלת נוח שעברה דרך מסננת הביקורת
האזרחית שלמערךהמילואים.

Ifftעלות

""כיעניםבבנייןכוחהמילואים בצה"ל

עלות.

""יובא קטן ,חכם...1יקד
הארגוןהצבאיהפוסט-מודרנימאופייןבהיותומקצועי
וקטן .הטכנולוגיה המתקדמת מחייבת התמקצעות

כוחמילואים הוא המענה הצבאי הזולביותרלבעיה
בעידן
סט-מודרני
ו
פ
ה
ביטחוניתבהשוואהלכלשיטותהגיוסהאחרות.המגמה ''" 11עוד הסח
של צמצום הנכונות להשקיעבביטחוןבעידן הפוסט-
סגולותיוהייחודיות במסגרת

מודרניאינה מתיישבת עם עלות האחזקה הכבדה של
צבאקבוע.גודל הצבאהפעילהואפונקציה של האופן
שבותופסתהמדינה אתמידתהאיוםהביטחוניהנשקף
לה.כוחהמילואיםיכוללשמשכ"כדורהרגעה"לתחושת
האיום-בעיקר אםמדוברבאיוםפלישההמחייבמענה
באמצעות מסותגדולות-ואיןזה משנהלענייננו ,אם
מדובר באיוםריאלי או מדומה.יחד עם זאת ,אחד
ממאפייני החברה האזרחית הפוסט-מודרנית הוא
החשש שלה מפנימיליטנטיות-יתר של הכוח הצבאי
שלה.כוחהמילואיםיכוללמתן מגמהזו.

נוח המילואים -בשל
הצבא הפוסט-מודרני -ייועדלהיות "גלולת הרגעה"
בשל המסהשישלו ,ושאותהניתןלהציבמולאיום-
מוחשיאומדומה-שלפלישהבמסגרתמלחמהכוללת.
בעימות מוגבליהיה כוח המילואיםהגיבוי ,העתודה
והתחלופה שלהכוחותהסדירים.אולםבכלצורתעימות
יהיו המגמה והשאיפה שהשגת ההכרעה הנדרשת לא
תותנה רק בכוחותהמילואים.

),).תפקידוכוח המשואים

בעידןהפוסט-מודרני אפשריהיהלגייסכוחותמילואים
למלחמה רק נונחאיוםמוחשי .החברה האזרחית לא
""13תינןת
תשליםעםהפעלתכוחצבאי-אזרחישלאעלרקעאיום
עצםקיומם שלאזרחיםבכוחהצבאיממתן אתהפעלת מוחשי,מיידיוברור.הפעלתהכוחלתפקידיםאזרחיים
הכוח ומאפשראותורקלצרכיםהכרחיים.זוהייתהגם לא תתקבלבהבנה ובהסכמה.
גישתו שלגנרל אברהמס,בונה הכוחהאמריקני לאור
המשימותהאופייניותלעידן הפוסט-מודרני,כגון
לקחיוייטנאם,שגרסכיהצבאלאיילחםשוב במלחמה אכיפתשלום,סיועהומניטרי והשתתפותבקואליציות
יזומה שלא תזכה לאמון ולמעורבות מצד העם מחוץלגבולותהמדינה-סבירלהניחשכמעטלאיוטלו
האמריקני.
עלכוחותמילואים.
את המטרה הזאת הואניסהלהשיג באמצעותבניית
"הכוח הטוטאלי" ,שבמסגרתויפעלויחידות סדירות ",,שיטת הגבס
ויחידותמילואים בצוותא ,כך שלאניתןיהיהבעתיד השאלה אםהגיוסלמילואיםיהיה חובה אושייעשה
להכריע את המלחמה ללאתגבור שלאנשימילואים9.י בהתנדבותתוכרעעל-פיתוצאותהדיוןעלהכוחהסדיר.
ובמיליםשלפרופ'אליוטכהן...":המטרהלאהייתהרק אםיימשךשירות החובה,יימשךגםשירותהמילואים
יעילות ,אלאגיבושזיקה לעם האמריקניוקיומה .לא -בין אםהואיהיהחובהובין אםהואיהיהבהתנדבות.
עוד מלחמות בדם קר .לא עוד מלחמותבליגיוס של ביטולושלשירות החובההסדיריביא,קרובלוודאי,גם
תמיכה עממית"20.
לביטולושלשירותהחובהבמילואים.כוחותהמילואים
בישראלישהטועניםכיהעובדהשברצועתהביטחון לאיחויבו למלא משימות שלהעידן הפוסט-מודרני,
בלבנון לא שירתו יחידות מילואים "תרמה רבות שאינן קשורות להגנה על המדינה .אםירצו -יוכלו
לשהותההמיותרת שלישראל שם במשךשנים".ת
להתנדבאליהן.
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'שזמ"גותווכשירותו שלכוחהמילואים

דורשים הכשרה ממושכת והשקעהגדולהבשמירהעל
הכשירות,אךאיןצורךלאיישםברציפות.המודלהקיים
היוםבחילהאווירביחסלטייסים מתאים למבנההזה.
אפשר להרחיב אותו לתפקידים נוספים הדורשים
מומחיות ,בעיקרמפעילים של אמצעי לחימהעתירי

המידהשבהאנורוציםשכוחהמילואיםיהיהזמיןוכשיר
תקבע את הרכבו ואת התמהיל שליחידותיו.הזמינות
הנדרשת שלכוחהמילואים תשתנהביחסישירלאופן
שבו נתפסהאיוםעלהמדינהותיקבעלפימידתקיומן
של תשובות אחרותלאיום.אין צורךלהעמיד את כל טכנולוגיה.

סדרהכוחותבאותה רמתזמינות.אפשרלחלק אתהכוח
לזמינותמיידית,שלימים,שלשבועותואףשלחודשים.
בהתאם לכך אפשר לסווג את הכוחעל-פיכשירויות
שלדרג ראשון ושלדרגשני22.
סיווגכללי נוסף שלכשירותיכוללהיותלסוג של
לחימה -למלחמהכוללתולעימותמוגבל.בצבאפוסט-
מודרני אפשר בהחלטלקבועשיחידתמילואיםכשירה
רק לסוג עימות אחד .המכפלה של הזמינות ושל
הכשירות הנדרשת תקבע אתהיקף ההשקעה בכוחות

המילואים.

""13בנהכיורהמויואום

את נוח המילואים בצבא הפוסט-מודרניניתן לבנות
במגוון רחב שלמבנים:
יחידות תחלופה .במבנה כזה משמשים כוחות
המילואים כמאגרכללי לעתודות כוח אדם,בלי שהם
משובציםביחידותמסוימות.עתודהזואמורהלהשלים
פעריםביחידות הלוחמות בעתהצורך .מעתודה כזאת
נדרשת רמת הכשרה נמוכה,יחסית,ולכן ההשקעה בה

אינה גדולה23.

יחידות עצמאיות .במבנה כזה הופכות יחידות
המילואיםלכוחותעצמאיים,כפישמקובלכיוםבצה"ל.
בעידן הצבא הפוסט-מודרני יקטן ,מן הסתם ,היקף
הכוחותהבנוייםבשיטה זאת.
יחידות מילואים עם סגל סדיר .מדובר בשיטה

המאפשרת להבטיח את ההתמקצעות הרבה הנדרשת
בעידןהצבאהפוסט-מודרני,תוךשמירהעלסדרכוחות
קטן,יחסית ,בעתרגיעה.התפקידיםשיאוישועל-ידי
הסגל הסדיריהיו בעיקר תפקידי קצונה ומקצועות
הדורשים הכשרהיקרה וממושכת.
יחידותמילואיםמשולבותביחידותסדירות.במבנה
מסוגזהייכללויחידותהמילואיםבמסגרתסדירהגדולה
יותר,דוגמתגדודימילואיםבחטיבהסדירהאוחטיבות
מילואים באוגדה סדירה .שיטהזו תשלב את סגולת
המתינות בהפעלת הכוחיחד עם שמירה עלעדכניות
הכוח המשולב.
עיבוייחידות .שיטה זו תאפשר להחזיק כוחות
סדיריםבשיעוריאיושנמוכים-כתוצאהמאילוץ,בגלל
רצוןאובגללהעדרצורך-ולהשלימםבכוחותמילואים
כאשריהיהבכךצורך24 .גםשיטהזו משלבת אתסגולת
המתינותעם מגמתאי-הנכונותלהשקיעמשאביםרבים
מדיבכוחהסדיר.
השלמתמומחים.במבנהזהישובצוחיילימילואים
בתפקידימומחים.תפקידים אלהמאופייניםבכך שהם

""סיכום

מדינתישראל,כיוםהיא דוגמאקיצוניתלמדינה ,שבה
חלקניכר מכוח האדםהזמיןמגויסלצורכי מלחמה -
בעיקרבמסגרתכוחותהמילואים .מאמרזהניסהלצייר
קוויםלדמותו שלכוחהמילואיםבעידן הצבאהפוסט-
מודרני ,אךבלי לברר ולקבוע האם זה נכון ומתאים
לצה"ללהימצאבעידןזה .נקודת המוצאלדיוןהיא מה
עשויאועלוללקרותלכוחהמילואיםשלצה"לבמסגרת
צבאפוסט-מודרני.כוחהמילואיםנבחרלבירורגםמפני
שהוא משמשמעיןחישן הקולט את התייחסותה של

"" הסגולות הייחודיות של כוחות
המילואים הן ,בין היתר ,המסה
הגדולה שלהם ,עלותם הנמוכה
ומתינותם .סגולות אלה הופכות את
כוחותהמילואים למשקולת המאזנת
את המגמות בחברה האזרחית
הפוסט-מודרנית,שהביטוישלהןהוא
הצבא הפוסט-מודרני""
החברהלכוחההצבאי.
לכאורהנראהשכוחותהמילואיםאינםתואמים את
הארגון הצבאי הפוסט-מודרני .ההתמקצעות הנובעת
מטכנולוגייתהעילית; צמצוםגודלושל הצבא כתוצאה
מאי-הלגיטימיות של השימוש בכוח (מה שמשפיעעל
היקף ההוצאה לכוח אדם ולמשאבים) והמעבר
ממשימותצבאיותקלאסיות שלניהולמלחמותלניהול
מבצעיםאחריםשאינםמלחמה-כלאלהאינםתורמים
לחיזוקהחיוניותשלכוחותהמילואיםבמסגרתהכוחות
המזוינים.
אולם בירור הסגולות הייחודיות של כוחות
המילואים מצביע דווקא על התרומה המשמעותית
שלהם בעידן של צבאות פוסט-מודרניים .הסגולות
האלה הן,בין היתר ,המסה הגדולה שלהם ,עלותם
הנמוכה ומתינותם .סגולות אלה הופכות את כוחות
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המילואים למשקולת המאזנת את המגמות בחברה הספציפיות.
כוחהמילואים שלצה"ל לאיהיה נטלבעידן הצבא
האזרחית הפוסט-מודרנית,שהביטוי שלהן הוא הצבא
הפוסט-מודרני.
הפוסט-מודרני ,אלאיהיה משקולת מאזנתאפקטיבית
כוח המילואים הוא המנגנון המאזןבין הצורך של המגמות המסתמנות ,שלהאילוצים הנובעים מהן
(שעשוילהיותריאלי או מדומה) במסה צבאיתלבין ושלהצרכיםהאמיתייםוהמסורתיים של צה"ל.
הרצוןלנהלבמדינהחייםתקינים.בגללעלותוהנמוכה
יחסיתלחלופות האחרות-גם מפצהכוחהמילואים  ),,,ןןו3ר~תו .ישנם מחקריםמקיפיםרביםעל נושאזה .למשל). :ע Cohen
על המגמההעכשווית שלאי-נכונותלהשקיעכוח אדם
iofMilitary
r a e mie Cdit
enseand
oh Sl
mizl
iT D
ומשאבים חומרייםביצירת מענה צבאי .לבסוף ,כוח
"
1
1
0
1
,
Service,CornellUniversityPress, London. 1985טענתו
המילואים ממתן מגמות מיליטריסטיות בכך שהוא

מופעל רק כאשר הצורך הוא חיוני ומוחשי .כוח
המילואים מבטאהיטב אתאי-הלגיטימיותשלהפעלת
כוחצבאילפתרוןבעיותמדיניות,ובכךהואמהווהגורם
ממתןלהפעלתו.
מכאןשייעודו של כוח המילואים בצה"לבעידן
הצבא הפוסט-מודרני הוא להיות עתודהוגיבוי לצבא
הסדירבעימות מוגבלולהיות "גלולת הרגעה" למקרה
של מלחמה כוללת .כוחמילואים יופעל רק לתפקידי
לחימהמובהקים.תמהילהכוח,זמינותוומידתכשירותו
יקבעו אתהיקף ההשקעה הנדרשתוהאפשרית.שיטות
שונות לבניין הכוח יאפשרו להתאימו לנסיבות

ן
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המרכזית של ספר זההיאכי משתנים כגוןגיאופוליטיקה,
אידיאולוגיה ומלחמות עברמסבירים את השונותבין מבנה
צבא אחדלמשנהו.דוגמא אחרתהיאJames]. Payne,~Why :
 York, 1989י0א 14811085 Arm, Basil Blackwell Ltd,

המסביר אתההבדליםבמבנה של צבאותשוניםהןבגורמים
רציונליים ,כמוצורכי הביטחון,והן בגורמים לארציונליים
כגון תרבות ,אידיאולוגיה ודת .צ'רלס מוסקוס קובע
ש"השינוייםבארגון הצבא משקפיםשינוייםנרחבים בחברה
הכלליתיותרולעיתיםאףמשפיעיםעליהם".ג'וןאלןויליאמס
טועןש"אין מוסד חברתי המושפעמגורמיםלאומייםובין-
לאומייםיותרמהצבא".ראו405105 )[. Charles,Williams:ן

04תtavid, "11]1
e, Sח14110תא0נ~ r
eegal1).D
0]0"5 a t Coldק h f
1, OxfordUniversityז:The Postmodern 518118חן War",

I

 14, 265קק  Press, 2000.המחקר המפורטביותר בתחוםזה
הוא שלהסוציולוגהאנגלי-פולניסטניסלאבאנדרסקי,שקבע
כיכלשיטהשלארגוןצבאי מבטאת את הסדרהחברתישממנו
היא צמחהAndresky Stansilav, Military:lN" .

~Kegan Paulש Organization and Society, Routledge
LTD, London, 1968
 .2האבחנה ,הקריטריונים וההגדרות לצבא פוסט-מודרני
מתבססיםעל מחקרם שלמוסקוס,ויליאמסוסגל(ראוהערה

.3

.4

ו) .במחקרם הם השוובין  12מדינות מערביות -בריטניה,
צרפת,גרמניה,הולנד,דנמרק,איטליה,קנדה,אוסטרליה,ניו-
זילנד,שווייץ,ישראלודרום-אפריקה-בניסיוןלקבועבאיזו
מידה תואמים צבאותיהםלמודל של צבאפוסט-מודרני,כפי
שהםהגדירואותו במחקרם.
בכך עוסקת התיאוריה המקיפה של סמואל הנטינגטון,
התנגשותהציוויליזציות
 ,הוצאת שלם,ירושלים2003 ,
הסבר מקיף ומפורט לתופעה ,המכונה "התקופה הפוסט-
הרואית"ראו אצל אדוארדלוטוואק,אסטרטגיהשלמלחמה
ושלום ,מערכות ,משרדהביטחון -ההוצאה לאור,תל-אביב,
,2002עמ' .110-97התפתחותהחימושהמונחהמדויקמרחוק
רקהאיצהוחיזקה אתהתהליךהחברתישהתקייםממילא.

 .5ראו הערה .1
.15 .6ק Moskos, Williams, Segal, Ibid,Table 2.1.
.7

.8

את ההשפעה ההדדיתבין גורמיםאזרחייםלצבאיים אפשר
לראות בצבא ובמשרד ההגנה של ארה"ב .חוק "גולדווטר-
ניקולס" משנת 1986מגדירהיטב את השליטה האזרחיתעל
משרד ההגנה  -מפיתוחה של מדיניות ההגנה והתכנון

האסטרטגיועדלשליטהולפיקוחעלמבצעיםצבאיים.
מדובר בתופעה שזכתהלניסוחמושגיConflict other then :
 ,Warובהקשר הצבאיהספציפיMilitary Operation other :

 .9דוגמא לכוח רב-לאומי כזההיאהדיוויזיה הרב-לאומית של
נאט"ו ,שבהישנןחטיבותממדינותשונות תחתפיקוד אחד.
.10ישלכךדוגמאותרבות.כך,למשל ,הצבאהבריטיהתנגדבאופן
מסורתילגיוסחובהמטעמיםערכיים ,אךחרגממנהגובשתי
מלחמות העולם .כך גם קרה לצבא האמריקני במלחמת
האזרחים ,בשתי מלחמות העולם ובמלחמת וייטנאם .צה"ל
לאחר מלחמתיוםהכיפוריםהנמיך אתהקריטריוניםלגיוס
על מנת למלא את השורות .מכאן שאפשר להניחכיאיום
מוחשייאפילעלכל מסורת אונוהג.
וו .החייל-המדעןבאלידיביטויבפרויקטיםשצוינולעיל.תכליתם
היא לטפח ולעודד מצוינות מדעית לצורכי הצבא.החייל
המלומד מתבטאבעיקר בהשקעה האדירה של צה"ל,באופן
יחסי לתקציבו ,בלימודים אקדמיים בקרב קציניוונגדיו.
סימפטום בולט של תופעהזו הוא ,למשל ,העובדה שתנאי
הכניסהלקורסלפיקודולמטה הוא תוארראשוןלפחות.פו"מ
"ברק"מעניקהיום תוארשני בתחום של צבאוביטחון.מכאן
שבתוךשניםספורות תתפתחהתופעהשרובמפקדיהגדודים
ובוגרי תוארשני בתחום של צבאוביטחון(.מגמה
בצה"ליהי
דומהקיימת גם בקרבמפקדיהגדודיםבמילואים).

 78%מהצעירים

 .12על-פי נתוני אכ"א לשנים
ומהצעירות משנתון הגיוסהתגייסו לצה"ל .רק  57%מכלל
השנתוןסיימו את מלוא תקופתהשירות שלהם.
 .13על-פינתוני אכ"א לשנים  ,2001-2000רק שלישמחיילי
המילואיםהרשומיםביצעושירותמילואיםשנתי שלשלושה
יהמילואיםשירתו במשך 26
ימיםויותר .רק  5%מקרבחייל
ימיםויותר בשנתעבודה.
,2001-2000

 .14בעיתוןחיילי צה"ל" ,במחנה" ,התפרסמה באחרונה כתבה
שתיארה אתהמרוץ שלסרןבחילהלוגיסטיקה לתחרותגבר
השנהשמארגןהמגזין"הזמןהוורוד".כתבהמעיןזולאיכולה
הייתה להתפרסם בצה"ל בעבר הלא רחוק.איתי סגל" ,גבר
גבר",במחנה23 ,בינואר ,2004עמ' 33-31
 .15מסקנה זאת נשענת רק עלמאפייני הצבא ולא על אופי
המשימות המוטלותעליו .צה"לאינו ממלא משימותבין-
לאומיות במסגרתכוחותרב-לאומיים.
 .16דוגמא לכך מביא עופר שלח בספרו המגש והכסף (הוצאת
כינרת ,תל-אביב .)2003 ,בעמוד  42הוא מספר על חוקר
אמריקני שנדרש לחשב כמה זמןהיה נדרשכדי לשתק את
התעשייההגרמנית של מלחמת העולםהשנייהבאמצעים של
היום .מסקנתוהייתה :אם בשנות ה 40-של המאה הקודמת
נדרשולביצוע המשימה  6,000מטוסים ושלוש שנים,הרי
שכעתניתןהיה לעשות זאת באמצעותשתיטייסות "חמקן"
(48מטוסים) במשךשישה שבועות.
 .17יחידתלחימהלענייננוהיאשילוב שלאמצעילחימה,שלצוות
ההפעלההישיר ושל המעטפת המבצעית והטכנית ,התומכת
בו,מכשירה אתאנשיו ושומרתעלהכשירות שלהם.
 .18על-פיאלוויןוהיידי טופלר ,מלחמהואנטי מלחמה,מעריב,
.1994בעמוד  92הםכותבים":במלחמתהעולםהשנייהעלולים
היוטייסיםצעיריםלמצוא אתעצמם בשדה הקרבלאחרשעות
אימון ספורות בתאהטייס.כיום מושקע בכלטייס 'אף'15-
אימוןבעלות שלמיליונידולרים".
 .19רוברטסקיילס,ניצחוןודאיבמדבר,צה"ל ,מחלקתהיסטוריה,
,1997עמ' 30
 .20אליוטכהן,הפיקודהעליון ,משרד הביטחון ,ההוצאה לאור,
 ,2003עמ' .170-169ראוילצייןכי ב ,7990-כשהגיעה שעת
המבחןלמימושהשלהתפיסה,בעתמלחמת המפרץהראשונה,
נרתעו כוחות היבשה מלגייס את חטיבות המילואים
המשלימות שלהם.
 .21עופר שלח ,שם,עמ' 13
 .22מעניין להשוות זאתלחזונו שלריצ'רדסימפקין שניבא את
עליית משקלםשלהכוחותהמיוחדיםאלמולירידת קרנם של
כוחותרגילים ,שאותםהואמגדירכמיליציה.סימפקיןמייחד
אתתפקידםהעיקרישלאנשיהמילואיםל"הגנתהבית",ובהם
הוא רואה את הגוףהעיקרי של הכוח הלוחם .על כך ראו:
ריצ'רדסימפקין,מרוץ אלהעתיד ,מערכות,תל-אביב,1999 ,
עמ' 356-351

 .23כך ,למשל ,נהגו הגרמנים בתחילת המאה ה 20-בעקבות
תפיסתם את "האומה החמושה" .הצרפתיםלפני מלחמת
העולםהראשונהלאשיבצוחיילימילואיםביחידות,אלאריכזו
אותםבמאגריםעורפייםלמילוי אבדות בשלב מאוחריותר.
 .24כך נהגו הפרוסים בסוף המאה ה .19-הם החזיקו יחידות
סדירותבמחציתהמצבהשלהם,וכאשרהתעוררהצורךבגיוס,
הם הכפילו את המצבות באמצעות אנשי מילואים .הצבא
הצרפתישלאחרהרפורמהשל 1870עשה מעשהדומה כשקלט
ביחידותיוהסדירותאנשימילואיםובכךהכפיל אתכוח האדם
שלהן .ראו :עזר גת ,מקורות המחשבה הצבאית המודרנית,
מערכות,תל-אביב,2000 ,עמ' 320

'אני מודה לסא"ל(מיל')צביעופר ,חוקרבמכון לחקר הסביבה
הטקטית בפו"מ ,עלהסיוע ,על ההכוונה ועל ההערות בכתיבת
מאמרזה.
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