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135Fאורן ברק

∗ 

בין פיקוח על ? מי שולט על הצבא, יגיל לוי

 הצבא לשליטה בצבאיות

האוניברסיטה העברית , מכון אשכול, ספריית אשכול: ירושלים

 .א"תשע, ל מאגנס"ש י"בירושלים והוצאת ספרים ע

 

 תלבחון את התהליכים המבניים המעצבים את שליט שם לו מטרהספר זה 

, הקיים סקפרדוההיא  של הספרנקודת המוצא  .החברה הישראלית בצבאה

לבין התחום הביטחוני בין  םיחסיב העוסקתבספרות המחקר  ,לטענת המחבר

כי הצבא זוכה לעוצמת יתר יש הגורסים חד צד אמ :האזרחי בישראלהתחום 

צבא שיש לו "למעשה בהלכה וכי מדובר  למוסדות המדינה האחריםבהשוואה 

ת ּוכפיפ" דווקא ברים כי בעשורים האחרונים קיימתוסה יש אחרמצד ". מדינה

בחדירה הולכת וגוברת של  תהמתבטא תופעה ,לדרג האזרחי הצבא של "יתר

אל  ובתי משפט תקשורתאמצעי , קבוצות חברה אזרחית שונים כמושחקנים 

של  מרותו הבלעדיתנחשבו נתונים ל שקודם לכןתחומים וכה של שורה אר

 .הצבא

ל לעשות בין הפיקוח ע שישבהבחנה , לדברי המחבר ,זה טמוןס קהפתרון לפרדו

 ובעשורים האחרונים בכלל הולך ומתחזקו פיקוח אשר לדעת, כמוסדהצבא 

ת כתרבו ,)להלן אור" (מיליטריזם"או ה" תּוצבאי"בין הפיקוח על הל, בפרט

–ישראל מאז מלחמתייחוד ב, הולך ונחלשאשר בעיני המחבר  פיקוח, פוליטית

סביר תהליכים אלו המהגורם העיקרי  המחבר טוען כי, זאת ועוד. 1967-ערב ב

ראש וב, הוא השינויים שחלו בהרכבו החברתי של הצבא בעשורים האחרונים

חילוני ועליית חלקם -יבני המעמד הבינונשל  היחסי שיעורםירידת  ובראשונה

עולים חדשים ותושבי , לאומיים-דתיים עיקרוב, בחברהשל מגזרים אחרים 

 .הפריפריה

                                                 
 .האוניברסיטה העברית בירושלים, בינלאומייםהמחלקה למדע המדינה והמחלקה ליחסים , אורן ברק  ∗
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 מעניין, תאורטי עשיר ומגוון והוא כתוב היטב כלים ארגזהספר עושה שימוש ב

נוקבות  שאלות מעוררת בו המוצגתתזה העיקרית העם זאת . ומעורר מחשבה

 .להלן אציג שאותן

הוא הפך מקובל בספרות , עמום למדי" מיליטריזם"המונח  אף כי, ראשית

 היא, צורכו די ברור שאינו, "תּוצבאי", החלפתו במונח חדש פיכךל. המחקר

 לביןהתחום הביטחוני  בין םיחסיב העוסקתבספרות הכללית , שנית. בעייתית

שליטה אזרחית "במדובר בדרך כלל ) civil-military relations(האזרחי  התחום

 פירושה controlכאשר המילה , )civilian control of the military" (בצבא

 במונחים" בעייתיים"ה םאת שני המונחי נמיר אם". פיקוח"ולא " שליטה"

לכונן שליטה אזרחית בצבא  קושידן ב הספרכי  ומרל יהיה אפשר, המקובלים

אשר ו, "מיליטריזציה" לש ךתונה לתהלינהייתה  דרכהשמתחילת  מדינהב

 מאז רבה במידהם התחזקה יהאזרחי המנהיגי יפנ לם עיעליונות מנהיגיה הצבאי

 בנושאבמובן זה שהחשיבה הצבאית " מיליטריסטית"חברה זו ל הפכה כך. 1967

החשיבה האזרחית בנושא זה נותרה דלה  אילוו, דומיננטית פכההביטחון ה

 . השפעה ומעוטת

פיקוח " מכנה שהמחבר מהד של עד מאו הנרחבת יריעההערה שנייה נוגעת ל

דרים לא פורמליים שונים בין ְס למשל אם הֶ  תהותניתן ל". חוץ מוסדי על הצבא

כמו המתנחלים בשטחים , בחברה מסוימיםבין מגזרים ל, מצד אחד, הצבא

פיקוח חוץ מוסדי " מבטאיםאכן , אחרמצד , הכבושים ותומכיהם בתוך הקו הירוק

, לפחות אלהחלק מן ההסדרים הש העובדה לנוכח מתחזקת זו תהייה". על הצבא

 את יםמערער, )90' מע(בשטחים " מיליציות חמושות מקומיות"כמו הקמת 

, הפעלת האלימות הלגיטימית על למונופולשל הצבא ושל המדינה  תביעהה

 .עצמה דינהעל מהות המ כלומר

מאז , כידוע. הישראלילצבא : כלומר, המחקר עצמו מושאהערה שלישית נוגעת ל

צבא ) א: (בזה זה הדוקות הקשורים" צבאות"שלושה מל "מורכב צה, הקמתו

, צבא המילואים) ב(; בו חלים השינויים העיקריים שמתאר הספרש, החובה

צבא ) ג(; אך באופן מוגבל יותר, בספר מתואריםהוא מן השינויים ה אףמושפע ה

מבין שלוש שעליו משפיעים התהליכים האלה באופן המועט ביותר , הקבע

צבא המילואים  כינכון . הבכירות הדרגות בבעלי מדוברכאשר  בייחוד, הקבוצות

 שניהםולכן , ככוח אדם עתידי הן  דיםּווצבא הקבע זקוקים לחיילי החובה הן כפק

 ןבעת אין להתעלם מ בהאך . החובה צבאתלויים בתהליכים המתחוללים ב

ההשתלבות  מןובייחוד , את שני הצבאות האלה הפוקדיםם יייחודיהתהליכים ה

גם בכירים  ותהאחרונ שניםוב(גוברת של קציני צבא בכירים בפנסיה ו הולכתה

, חברה בישראלבכלכלה וב, במערכת הפוליטית) אחריםלשעבר בשירותי ביטחון 
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רק  מתבטאתאינה ש, חדירה זו. אלה" אישי ביטחון"בין  הקיימיםהקשרים  ומן

 policy" (תּורשתות מדיני" של ובכינונןשל שחקנים  פעילותגם ב רעיונות אלאב
networks( , את, האזרחי התחוםהביטחוני ו םההבחנה בין התחו אתמקשה 

השליטה  אתוממילא גם , ")דרג אזרחי("וממשלה ") דרג צבאי("ההפרדה בין צבא 

 .האזרחית בצבא

 

 מצביע עליוס שקנוגעת לגורם המרכזי לפרדו, במספר רביעית, נוספתהערה 

הספר מסתמך על נתונים לגבי חללי . השינויים בהרכב הצבא: כלומר, המחבר

 ישאך בכך אין די ו. שינויים הללוהעל  המלמדים נתונים, ואילך 1982-ל מ"צה

התייחסות  זאת ובכלל(להביא נתונים נוספים על קבוצות רחבות יותר בצבא 

. שמחקר כזה יכול לזמן הקשיים למרות, )קודםארו וכפי שת, לרכיביו השונים

 החברתיות, הכלכליות, הפוליטיותהעמדות  מהןבתוך כך  לבחון גם כדאי

 ניחולא לה, בצבא המשרתים בחברהשל בני המגזרים השונים  והתרבותיות

 . בה אחר או כזה למגזר משייכותםשעמדותיהם נגזרות בהכרח 

 מצביע עליהרית שנוגעת להסברים חלופיים לתופעה העיק החמישית ההערה

התחזקות השליטה המוסדית בצבא והיחלשות השליטה  כלומר, המחבר

ניתן לטעון למשל כי התרופפות ). אם אפשר לכנות זאת כך(התרבותית בו 

החדירה לפרטי הפרטים של ו, אחד מצדבצבא  הפוליטית מנהיגותהשליטה של ה

, אחר מצד, תקשורת ובתי המשפטה, התנהלותו מצד קבוצות חברה אזרחית

 עם. שינוי בהרכב החברתי של הצבא עצמול פרטמגורמים נוספים  ותנובע

הניכרת של המערכת הפוליטית הישראלית  תהחולש: נמניםהגורמים האלה 

וניתן להוסיף (פיצול קבוצות החברה האזרחית והתקשורת ; בעשורים האחרונים

 role" (התרחבות תפקיד"; )של הציבור והתחרות הנטושה ביניהן על תשומת לב
expansion (ץ"ובראש ובראשונה בג, של בתי המשפט בארץ. 

ואילך  1973-משל הצבא " לגיטימציההמשבר "נוגעת לטענה בדבר  שישיתהערה 

, הבכירים קציניווכמה מ, התגברה הביקורת כלפי הצבא" מחדל"בעקבות ה, אכן

חרף ביקורת זו המשיך הצבא , אולםו. תפטרוה, ל דוד אלעזר"הרמטכ םובראש

, מדינה האחריםהלמוסדות  בהשוואהגבוהה יותר  ציבוריתליהנות מתמיכה 

 את המציב זו עובדה. והכנסת הממשלה –הפוליטיים  למוסדות בהשוואה ייחודוב

בסוגיות הנתפסות  בייחודו, םיהאזרחי המנהיגיםהצבא בעמדת מיקוח טובה מול 

 מחקרים  מסדרת שעולה כפי, זאת ועוד. ל הצבאש וכמצויות בתחום התמחות

ושל רשתות (של הצבא " התרחבות תפקיד"ניתן להבחין ב 1973 אזמ, חדשים

בתחום מדיניות החוץ ) מדיניות הכוללות אנשי צבא בשירות פעיל ובפנסיה
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ואפילו במישור ; דרום לבנון; השטחים הכבושים: והביטחון בשלושה אזורים

136F".קהאפרי-היחסים עם דרום

1 

לגבי השינויים שחלו בישראל מתחילת שנות  גםטענה דומה ניתן להעלות 

מדרום לבנון  הישראליתתהליך השלום עם הפלסטינים והנסיגה , אכן. תשעיםה

אך בשני . היו פרי יוזמה של קבוצות חברה אזרחית ולא של הצבא 2000-ב

 השהתבטא העובד, את הסוגיות כשל בסופו של דבר" אזרח"המקרים הניסיון ל

במשא ומתן עם ) אישי ביטחון אחרים מצדו(הצבא  מצדבמעורבות ניכרת 

גם חלק מן ההתפתחויות . הפלסטינים ובניהול היחסים עם לבנון בעקבות הנסיגה

הצמיחה הניכרת של ענף ו, ואילך בכלל תשעיםישראל משנות ה תשחלו בכלכל

גם על כך יש . להפך .זר הביטחונילא התרחשו במנותק מן המג, בפרטטק -ההיי

 137F2.ספרות הולכת ומתרחבת

האם ישראל : הבסיסיתלשאלה , דבר של בסופו, ליכותמו ללוה הערותה כל

 חלקומתואר ב הואכפי ש, מתאימה למודל המערבי של תהליך היווצרות המדינה

 לביןז שלו הוא היחס הדיאלקטי בין בניין מדינה ּוואשר הל, ספרה של הראשון

-ב החל בעיקר, ן לטעון כי תהליך היווצרות המדינה בישראלנית? מלחמה ניהול

 מגווןההבחנה בין : האלה ניםמערב במובה ממדינות תמהותי נבדל, 1967

; מטושטשתהאזרחי  התחוםהתחום הביטחוני ו בין עיקרוב, התחומים במדינה

, מוכפף אףולעתים , נתון למיקוח" הגיון המדינה"ו; מיםּועמגבולות המדינה 

 . שונים שחקנים בידי מוצג שהוא כפי" הגיון הקהילה"ל

התחום  בין םיחסיב העוסקיםהמכריע של החיבורים  םכמו רוב, ספרו של לוי

המודל המערבי ועל בסיסו  אתמקבל , להאזרחי בישראוהתחום  לביןהביטחוני 

כותב  בקרבאך . בפרט בצבא האזרחית ההשליט סוגייתבו בכלל זה נושאב דן

תקפותו של מודל זה לגבי ל באשרספקות הולכים וגדלים  מתעורריםשורות אלה 

                                                 
: ניצחון המבוכה, ראו בעיקר ראובן פדהצור, 1967-בשטחים מ" הרשת הביטחונית"על תפקיד הצבא ו  1

: 1967, תום שגב; 1996, יד טבנקין וביתן: תל אביב, ישראל והשטחים לאחר מלחמת ששת הימים
 :Gershom Gorenberg, The Accidental Empire; 2005, כתר: ירושלים, והארץ שינתה פניה

Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977, New York: Times Books, 2006 . על
מלחמת לבנון "מבט רחב על : מעמימּות לעימות" ,אורן ברקתפקיד השחקנים האלה בדרום לבנון ראו 

 Avraham Sela, “Civil Society, the Military, and;35–13): 2007( 17פוליטיקה  ,"השנייה
National Security: The Case of Israel’s Security Zone in South Lebanon,” Israel Studies 

-Sasha Polakowעל תפקידם במישור היחסים עם דרום אפריקה ראו . 78–53 :(2007) 1 ,13
Suransky, The Unspoken Alliance: Israel’s Secret Relationship with Apartheid South 

Africa, New York: Pantheon Books, 2010 
 Stacy Perman, Spies, Inc.: Business Innovation from Israel’s Masters ofראו בעיקר  2

Espionage, Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2005; Dan Senor and Shaul 
Singer, Start-Up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, New York: Twelve, 

2009 
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, זה מקרה שלהבסיסיים  מאפייניו בענייןעל כל המשתמע מכך , ישראל

 .ְמַזּמֵן הואש וההשוואותהעיקריים הפוקדים אותו  התהליכים


