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תיטסירטילימ הרגתנ לארשי לש סותימהו 'גותטבה סותאה 

קסיל השמ 

הנידמה לש תונושארה היתונשבו בושייה תפוקתב ינוחטבה סותאה לש ויתורוקמ 

הנידמ לכמ רתוי תובר תומחלמב היינשה םלועה-תמחלמ םויס ןמל התסנתה לארשיב הרבחה 

ללוכ ,םיקסופ-יתלב הביא ישעמ ושחרתה תומחלמה ןיבש תופוקתב םג ,ןכ-לע רתי .תרחא 

לש ילמרופה המויס ןמל ןונבלב הלהנתהש השתהה-תמחלמ .לומגת-תולועפו םיעוגיפ 

לש הירוגיטקה ןיב לפונה המחלמ לש גוס ןיעמ השעמל הכלה התיה ,1985-ב ,המחלמה 

ןוחטיבה תייגוסש ךכל ומרג הלא לכ .תוילנויצנוונוק הלירגו רורט תולועפ ןיבל תינללוכ המחלמ 

תוסיפתהו םיסותאה לע ןה ,הבר התעפשה .תילארשיה הרבחב תיזכרמ היגוסל הכפהנ ימואלה 

דואמ הליבגמ ןוחטיב לש םיסותאב תידעלב תודקמתה ,תאז םע .םוימויה ייח לע ןהו תויכרעה 

םייפרגומד :םיפסונ םיבר םיטביהב ךורכ הז ןיעמ ןויד ןכש ,ימואלה ןוחטיבה תייגוסב ןוידה תא 

לש םתללכה ידעלב .םירחאו םיילכלכ ,םייטפשמ םיטביה ןכו תרושקתה לש היפוא ,םייפרגואיג 

םחייתהל השק ןבומכ היהי .תנזואמו תללוכ הנומת לבקל השק היהי םירחאו הלא םינתשמ 

ןכש ,םשו הפ העיריה תא ביחרהל חרכהה ןמ הז היהי ,תאז םע .דחא רמאמ תרגסמב הלא לכל 

.םינווגמ םייתרבח םיכילהתמ םינוזינ םיסותימו םיסותא 

לחה ינוחטבה סותאה ,תירוטסיה הניחבמ .בושייה תפוקתב םה סותאה לש ויתורוקמ 

םע רתוי תקהבומ הרוצבו ,1907 תנשב 1,"ארויג-רב" ןושארה הרימשה ןוגרא דוס" םע שבגתמ 

Armed) "תויטרקומדה תורבחהו םינ"וזמה תוחוכה" סנכב האשינש האצרה לע םסובמ הז רמאמ 

 Forces and Democratic Societies), םייגטרטסא םידומילל תאדאס-ויגב זכרמב םייקתהש,

.1998 ינוי ,ןליא רב תטיסרבינוא 

תירשפאה העפשהל תוסחייתה ןאכ ןיא ןכל .א"סשת הנשה שאר 'עוריא ץורפ ינפל בתכנ רמאמה 

.ינוחטבה סותאה לש שדחמ הייחת לע םיעוריאה לש 

.הנושארה היילעה ןמל לארשי-ץראב תידוהיה הליהקב דסונש ןושארה תימצעה הנגהה ןוגרא ,"ארויגרב" 
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קסיל השמ 

תינדפק התיה םהיתורושל םירבח תלבקו ,יאשחב ולעפ הלא םינוגרא 2."רמושה" ןוגרא תמקה 

ירכיא לש שוכרה לע הנגהב ,דחא דצמ ,וקסע "רמושה" ןוגראו "ארויג-רב" ןוגרא .רתויב 

תויטנ תולעב תויטילופ תועונת לש םיניערג םג ויה םה רחא דצמ םלוא ,תובשומה 

לע דואמ תלבגומ העפשה התיה ,יאשח ןוגרא ותויה םצעמ ,"רמושה" ןוגראל .תויטסילאיצוס 

הייסולכואה םע םיכשמתמה םימילאה םיכוכיחה ,תאז םע .הנודינה הפוקתב ירוביצה חישה 

ויבלשב אשנ הז סותא .יבוש"-ללכ ינוחטב סותא לש ותושבגתהל תודוסיה תא וחינה תיברעה 

יפואה .תידוהיה הייסולכואה 'יח לעו שוכרה לע הנגה ,רומאל ,קהבומ יתנגה יפוא םיינושארה 

תא ףילחה "הנגה"ה ןוגרא רשאכ ,םירשעה תונש תישארב םג יטננימוד תויהל ךישמה יתנגהה 

."רמושה" ןוגרא 

.רתוי רחואמ בלשב קר וחתפתה 'נוחטבה סותאה לש םייפקתהה םיביכרמה 

תיתסיפת הכפהמ ןיעמ םישולשה תונשב הרבע ,הלוככ הבור תוחפל ,תידוהיה הייסולכואה 

תוחפל ,התחינזב הדוסיב האסבתה הכפהמה .יברעה-ידוה'ה ךוסכסב המלסהה ןמ האצותכ 

ץומיאבו - האלמ הינומגהב םלועמ התכז אל ,רומאכש ,תיתנגהה הסיפתה לש ,יקלח ןפואב 

השיטנ ךות ,הריהמ הכפהמ אלו ,ידמל יתגרדה ךילהת השעמל הז היה 3.רתוי תיפקתה הסיפת 

תועונת ויהו ,הז דצב הז ויח םיסותאה ינש .םדוקה סותאה לש ת'עמשמ-דחו תטלחומ 

היה יפקתהה 'נוחטבה סותאב תצרמנ הכימת 4.רחאב וכמת תורחאו דחאב וכמתש תויטילופ 

יטילופה ונורטפב ,קויד רתיל וא 5,ל"הצו "הנגה"ה לש תיל'עה-תדיח' ,ח"מלפב אוצמל רשפא 

בושח םלוא .יפקתהה ינוחטבה סותאה לגד תא האשנ וז העונת 6.דחואמה ץוביקה תעונת 

תרייטצמה וזמ רתוי תידממ-ברו תבכרומ העפות ויה ,"ח"מלפה חור" וא ,ח"מלפהש ןייצל 

.1918-ב קרפתהו 1909-ב דסונ ,רתויב םסרופמה תימצע הנגהל ןוגראה ,"רמושה" ןוגרא 2 

.7-3 םיקרפ ,ב"נשת דבוע םע ,ביבא-לת ,1948-1881 חוכהו תונויצה ,הנויה ברח ,אריפש הטינא 3 

.(ם"פמ)"תדחואמה םילעופה תגלפמ"ו 'ריעצה לעופה" תגלפמ ןה תויסופיט תומגוד 4 

לש תיללכה תורדתסהה לש החוקיפל םירשעה תונשב ןותנ היה ןוגראה .1920-ב דסונ "הנגה"ה ןוגרא 5 

.ימואלה דעווהו "תידוהיה תונכוסה" לש םחוקיפל רבע אוה 1930-ב .םידבועה 

הקיז התיה וידקפממ םיברל .ותישארב ל"הצ לש ןכמ-רחאלו ,"הנגה"ה לש תיליעה-תדיח' :ח"מלפה 6 

דחואמה ץוביקל התיה םירשעה תונשב .1927-ב המקוהש ,"דחואמה ץוביקה" םיצוביקה תעונתל הקזח 

ץוביקה היה ,'"אפמ תמקה םע ,1930-ב לחה ."הדובעה תודחא" תגלפמל תקהבומ תיגולואידיא הקיז 

הרדשה-דומעל ,"יצראה ץוביקה" םע דחי ,ךפהנ אוה הנידמה תמקה םע .וז הגלפמ םע ההוזמ דחואמה 

העונת"ל תיגולואידיא הקיז "דחואמה ץוביקה" ירבח בורל התיה ם"פמב גוליפה רחאלו ,ם"פמ לש 

.1944-ב הדסונש ,"הדובעה תודחאל 
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תיטסירטילימ הרבחכ לארשי לש סותימהו ינוחטבה סותאה 

ךפה ,"םייתרוקיבה םיגולויצוסה" םע םינמנה םירקוחה יפ-לע 7.םינוש םירקוח לש םהיתודובעב 

תא רשיב ךכבו ,היגולואדיאל יפקתה ינוחטב סותאמ תעבונה תיביטרפואה השיגה תא ח"מלפה 

תועטה רוקמ .וזמ הלודג תועט ןיא .בושייה תפוקתב רבכ תיטסירטילימ הסיפת לש התוחתפתה 

םיסחיה תכרעמב עגונה לכב יפקתהה ינוחטבה סותאה יוהיזב םינומט ח"מלפה יפוא לש תוויעהו 

אלו ,ח"מלפל אקווד וז הנוכת םוח" ,ןכ-לע רתי ."םזירטילימ" גשומה םע םיברעהו םיטירבה םע 

יוהיזל המוד 8,"ל"צא"ה ינמיה יאבצה ןוגראה ןוגכ ,ידוהיה בושייב ולעפש םירחא םייאבצ םינוגראל 

םלעתהל ןיא ,ךכל רבעמ .המצע הנומתה תועצמאב אלו ,םוליצ לש לילשתה תועצמאב שונא תומד 

לש םייחרזא םירזגמ ןיבל םיניוזמ תוחוכ ןיב ןילמוג-יטחיל ידוחיי רפס-תיב שמיש ח"מלפהש ךכמ 

הררשש תיללכה הריוואב ןיבו םידוקפל םידקפמ ןיב םיסחיו םייח ןונגס לש םימוחתב ןיב ,הנידמה 

עגונה לכב םלוא ,ל"הצ לש תיליע-תודיחי המכב טעמל ,םינשה ךלהמב התחפו הכלה ותעפשה .וב 

.הכורא הפוקת ךשמב דואמ תשגרומ ותעפשה התיה הנידמב םירחא םירזגמ םע ל"הצ יסחיב 

ןו'רוג-ןב לש ותמחלממ קר אל העבנ היצפסנוקב תויח"מלפהו ח"מלפה לש םתעיקש 

בושח ,ןכו ,ל"הצ לש שדחמ ונוגראל ,ותובישח תדיריו ח"מלפה הטמ לש קוריפל ליבקמב .םהב 

,םישימחה תונש לש הנושארה תיצחמב ,ןוטלשה תוכרעממ ם"פמ לש התורדעיה תא ,שיגדהל 

.תורקובמ-יתלב ןקלחו תומוזי ןקלח ,תכל-תוקיחרמ תורומת רובעל תילארשיה הרבחה הלחה 

רבעמל הרושק הז רקובמו םוזי יונישב תטלובה המגודה .הבר הדימב הנתשה ימואלה םויה-רדט 

ןוירוג-ןב דוד שקיב ,"תויתכלממ" לש היצפסנוקה תרגסמב ."תויתכלממ"ל "תויתעונת"מ 

הסרג התיה וז 9."רטשוממ םזירטנולוו" תונכל ןתינש המב "תויתעונת"ה תא ףילחהל השעמל 

."תויתעונת"ב לגדש םרזה תא הנייפאש תיטסיביטקלוקה היצטניירואה לש ןיטולחל תרחא 

רומא היה ל"הצ .םייתכלממ חוקיפו הרקב לש הבר הדימ ןהב שיש תורגסמ תמקהב רבודמ 

.םישדחה םלועה לש תורביחהו ךוניחה םוחתב דחוימב ,הלא תורגסמב יזכרמ דיקפת אלמל 

,"יתוברת םזירטילימ" לש םימיוסמ םינימסתב הב ןיחבהל ןתינ היהש הפוקת התיה םא ,ןכא 

ץיק) 49 םינמז "תונושארה היתונשב לארשי :המחלמו 'םידמב המוא"' ,רזעילא-ןב 'רוא ,לשמל ,האר 

לת .1956-1936 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה :תנווכה ךרד ,רזעילא-ןב 'רוא ;65-51 (1994 

.3 קרפ, 1995,ריבד,ביבא 

לכב תידוהיה תונכוסה תוכמס תא לביק אל ל"צאה .1931 תנשב דסונ (ל"צא)ימואלה יאבצה ןוגראה 

.םיטירבהו םיברעה דגנ ולש תיאבצה תוליעפב עגונה 

המלש) םילעופה תעונת גיהנמ לש ותומד :ןוירוג-ןב דוד "ןוירוג-ןב תסיפתב תודסומ ןינב" קסיל השמ 

.117-108 (1986 ,דבוע-םע ,ביבא-לת ,ךרוע 'רניבא 
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קסיל השמ 

תיתוברתה-תיכוניחה תוליעפה .תפל/ח/תינמז העפות וז התיה םלוא ,0.תאזה הפוקתה וז התיה 

איה םלוא ,םישימחה תונשל ינייפוא היהש המל ילמרופ ןוימד הב שי .םויה דע תכשמנ ל"הצ לש 

.הז 0הל התווילש היגולואידיאה תאו ןוירוג-ןבל היהש ירנויסימ סהל ותוא תא ןיסולהל הרסח 

ימואלה ןוחטיבה תרותו □,יביטקייבואה םיכרצה :□ישימחה תונשב םיסותימהו □'סותאה 

קשנ-תתיבש ימכסה לש הרדסב המייתסה ,לארשי לש התונוביר תא הססיבש ,תואמצעה תמחלמ 

הוותמ בוציעל תופיחדב הקקזנ ובש בצמל לארשי העלקנ ךכ .םולש ימכסהמ םיקוחר ויהש 

.ךשמתמ טקילפנוק םע דדומתהל הל רשפאיש ימואלה ןוחטיבה תייגוסב ידסומו ילאוטפסנוק 

םייאבצ םיטביה ןה הללכ ,הפ-לעבש הרותכ םהה םימיב הבצועש ,ימואלה ןוחטיבה תרות 

הנירטקוד חותיפ ללכ ןושארה טביהה .יחרזא יפוא ילעב םיידסומ םיטביה ןהו םייגטרטסא 

ינשה טביהה .אבצה לש ןוגראה תוברתו המיחלה יעצמא גוס ,תוחוכה רדס לש הרדגהו תיאבצ 

הז טביה ללכ ןכ-ומכ .ל"הצ תולועפ יוביגל םירחא םיבאשמו םדאה-חוכ סויגל םיללכו םילכ ללכ 

.םייחרזא םירזגמ ןיבל ל"הצ ןיב ןילמוג-יסח' לש םיסופד חותיפ 

הבר הדימב םישימחה תונשב ונוזינ ימואלה ןוחטיבה תרות ביבס םיסותימהו םיסותאה 

ןויסינ .םיניתשלפל םידוהי ןיב יתליהקניבה קבאמה ךלהמב בושייה תפוקתב רבטצהש ןויסינהמ 

.ח"שת תמחלמ ירחא רצונש שדחה 'טילופואיגהו יגטרטסאה בצמה תובקעב רבטצה ףסונ 

,תישאר ,תססובמ התיה וז המחלמ רחאל השבגתהש הבותכ-יתלבה ימואלה ןוחטיבה תרות 

םכסהל עיגהל ןתינ אל יכו ,לארשי-תנידמ לש המויק םע ומילשה אל םיברעהש תוכרעהה לע 

הגהנהה הקיסה תיביטרפוא הניחבמ .הנוחטבל לארשי יניעב רתויב םיינויחה םיאנתב םולש 

בצמ רצונ הכו הכ ןיב ."ינש בוביס"ל ןנוכתהל שיש ,קדצב-אלש וא קדצב ,תיאבצהו תיטילופה 

11.המחלמ-אלו םולש-אל לש 

םירשפאמו םיצורפ ברע תונידמ םע קשנה-תתיבש תולובגש התיה היינשה החנהה 

יכרוצל םיננתסמ לש ןהו םהירפכל רוזחל םישקבמה םיניתשלפ םיטילפ לש ןה תויוננתסה 

תמיסח :הנושארה תיזחה .תותיזח שולשב לועפל השעמל ץלאנ ל"הצ .םיעוגיפ וא/ו ןיעידומ 

תולועפו םיננתסמה דגנ תיטסרד הלועפ הללכ וז תוליעפ .תויוננתסה עונמל תנמ-לע תולובג 

עצבמ דע תרבוגו תכלוה המלסה הלח הז םוחתב .ם"נדריו םיירצמ םיזועמ דגנ תושק לומגת 

 Baruch Kimmerling, "Patterns of Militarism in Israel," European Journal of Sociology 10

 .(Vol.34,1993) 199-202

 Dan Horowitz, "The Israeli Concept of National Security," National Security and 11

 Democracy in Israel (Avner Yaniv ed., Boulder and London, Lynne Rienner

 .Publishers, 1993) 11-19
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םיננתסמ ינפמ קר אל ,םינפה-ןוחסב תרימש התיה היינשה תיזחה 12.(1956 רבוסקוא)"שדק" 

תיזחה .דואמ השקונ יאבצ רסשמ םהילע לטוה ךכ םשל ,לארשי "ברע ברקב םג אלא ,ץוחבמ 

אוה ךכל תקהבומה המגודה .הנידמה תולובגמ קחרה ל"הצ לש ותלעפה תא הללכ תישילשה 

."שדק" עצבמ 

ףסושה ןוחטיבה לש םתובישח תא תידוהיה הייסולכואה יניעב וקזיחו ורמיש הלא לכ 

ויה תוילארשיה הרבחהו הנידמה 'כ שיגדהל יוארה ןמ תאז םע .דחאכ יסיסבה ןוחטיבהו 

םיבאשמ שידקהל םיטינרבקה תא בייח רבדה .הלודגה היילעה תטילקב םג תע התואב תוקוסע 

.ןוחטיבה אשונ ןובשח-לע םג םימעפל ,םיפוחד םירבשמב לפטלו םירידא 

,תינללוכ ןוחטיב תרות לש החותיפ ידיל ואיבה םידבכה םייחרזאהו םיינוחטבה םירגתאה 

םיטביהל ףסונש ךכל איה הנווכה "תינללוכ ןוחטיב תרות" גשומב .ירקיעה החסנמ היה ןוירוג-ןבש 

,יחרזאהו יאבצה ,םיביכרה ינש .םיקהבומ םייחרזא םידממ םג הב םייוצמ ,םייטקטהו םייגטרטסאה 

בצקב התטילקו היילע ,ןוירוג-ןב לש ותנשמ יפל ,ויה םייחרזאה םיביכרה .הז תא הז ןיזהל םירומא 

תבחר תיתובשייתה תושרפתה ;ךוניחהו םייחה תוכיא לש רושימבו ילכלכה רושימב דחוימב ריהמ 

.ץוחבמ םייסיסב םירצומב תולת-יא לש בצמל עיגהל ץמאמו ;םישדחה תולובגה ךרואל םידממ 

עויס ןתמו (ל"חנה) תובשייתהה ,תוברתהו ךוניחה םוחתל ל"הצ לש תידיקפתה תוטשפתהה 

ל"הצ רזח אל םלועמ .םישימחה תונשב ל"הצ לש ןייפאמה וקה התיה ,ילוכו תורבעמל ירמוח 

םע דדומתהל תנמ-לע 13.םישימחה תונשבכ וזכ תימוחת-ברו תינמז-□ תוליעפ ףקיהל 

וב ולחש םייונישה תורמל םויכ םג ןיידע ותוא םיריכמ ונאש יפכ ל"הצ הנבנ הלא תומישמ 

הבוחה-טויג דחוימבו - 'בלש-תלתה הנבמה .םיאולימו עבק-אבצ ,הבוח-אבצ :םינשה ךשמב 

דומע תא השעמל הוויהש - םיאולימה תוביטחו (םיברעו םידרח טעמל) טעמכ 'לסרווינואה 

תורישל תכל-תקיחרמ תיביטמרונו תיתרבח תועמשמ קינעה ,םחולה ךרעמה לש הרדשה 

.תילארשיה תיחרזאה הרבחל ידעלב טעמכ הס'נכ-סיטרכל תוריהמב ךפהנ וב תורישה .ל"הצב 

תוכייתשהה ,רומאל 14;תרחא וא וז הדימב המוגפ התיה םתוחרזא ,ותריש אלש הלא לכ 

 Benny Moris, Israel's Border Wars, 1948-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation and

 .the Countdown to the Suez War(Oxford, Clarendon Press, 1996) Chs. 12-13

;260-259 (1990 דבוע-םע ,ביבא-לת)רתי סמועב הרבח :היפוטואב תוקוצמ קסיל השמו ץיבורוה ןד 

 Stuart A. Cohen, "The Israeli Defense Forces (IDF): From a 'People' Army to a

 'Professional Military' - Causes and Implications," Armed Forces and Society (Vol.

 .21, No. 2, Winter 1995) 237-254

 Dan Horowitz and Baruch Kimmerling, "Some Social Implications of Military Service

 and the Reserve System in Israel" European Journal of Sociology (Vol. 15, 1974)
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םייטפשמ םיאנתב תלבגומ וא המוסח התיה המוגפה תוחרזאה לעב לש ימואלה ביטקלוקל 

."םידמב המוא"ל תוכ"תשה-יא ידיל םדאה תא ואיבהש תוביסנל םאתהב לכה ,םייתרבחו 

םירזגמל יאבצה רזגמה ןיב ם"למרופ-יתלבו םיילמרופ שגפמ יבצמ לש תפעוסמ תכרעמ 

תורישה םצעל קר הניא הנווכה .ביטקלוקל תוכייתשהה תשוחת תא דואמ הריבגה םייחרזאה 

תותשר לש דואמ תפעוסמ תכרעמב תופתתשהל םג אלא ,םיאולימב םיחרזא לש יביסמה 

.הרושה ןמ םיחרזא לש המרב ןהו תוטילאה לש המרב ןה הז לכ ;(social networks) תויתרבח 

תונשב ודדוע םידסוממ-יתלבהו םידסוממה םירדסההו "םידמב המוא''ל תוכייתשהה תשוחת 

תועט וז היהת תאז םע .ימואלה ןוחטיבה סותא ביבס תוירדילוס לש המויק תא םישימחה 

וליפאו ביטקלוקהמ קלח םמצע וארש הלא ברקב וליפא ףיקמו םלש היה סוזנסנוקהש חינהל 

,לומגתה-תולועפ לש ןתילכת לע תרוקיב החתמנ םישימחה תונשב רבכ .ולש הטילאהמ קלח 

דצמ 15.תיברעה הייסולכואה לע לטוהש יאבצה לשממה לש ותילכת לע רתוי הפירח הרוצבו 

ףירחה יאבצה םויאה .םלוכ לע לבוקמ היה תיאבצה תושרה לש תונוילעה ןורקע ,רחא 

ןורקיע וחפיט 16םיפטונ םימרוג םג ןכו ,תידוהיה וז דחוימבו ,תימלועה להקה-תעדל תושיגרהו 

".הלשממ שארכ תרש השמ לש ותנוהכ תפוקתב טעמל ,םיגירח טעמכ ולגתה אל .הז 

1967 דחאל םיסותימבו □'סותאב םייונישה 

ובש ןדיעה רוכזכ התיה םירופיכה-םוי תמחלמ ןיבל םימיה-תשש תמחלמ לש המויס ןיבש הפוקתה 

חפוטש יטננימודה 'נוחטבה סותאה .תינוציק הירופוא לש חור-ךלהל תילארשיה הרבחה הפחסנ 

םילרנגה .ריבש-יתלבכ םוזנםנוקהו ,רוערעל לוכיבכ ןתינ-יתלב הארנ םישימחה תונש ןמל 

רוזחלמ ואלנ אל םימיה-תשש תמחלמ לש םיסותימה ירבחמו ,תויח תודגאל וכפהנ םיחצנמה 

לש רוזיחה .ןוחצינ ימובלאבו םירפסב ,תרושקתה-ילכב - תירשפא הרוצ לכב םהילע רפסלו 

 262-275; Edna Lomsky-Feder, "Youth in the Shadow of War- War in the Light of Youth:

 Life Stories of Israeli Veterans" Adolescence, Careers and Cultures (Wim Meens et al.

 .eds., Berlin and New York, 1992) 405-407

Benny Moris, Israel's Border Wars, supra note 12 Chs. 12-13 15; ץיבורוה ןדו ןוסנורהא המלש, 

א"לשת ץיק) 1 'סמ ,א ךרכ ,לשממו הנידמ ",תילארשיה המגודה - רקובמ לומגת לש היגסרמסא", 

 1971) 99-77.

 16 Avner Yaniv, "A Question of Survival: The Military and Politics Under Siege," National

 92- 91 (,.Security and Democracy (Avner Yaniv ed.

 17 10 .Benny Moris, Israel's Border Wars, supra note 12 Ch; חישמ-ימנא ,ןובל ,יפכפכ ליא

.21 קרפ (1998 ,דבוע-סע ,ביבא-לת) 

 192

This content downloaded from 194.153.101.242 on Mon, 12 Sep 2016 14:38:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



תיטסירטילימ הרבחכ לארשי לש סותימהו ינוחטבה סותאה 

ידקפמ ירחא תיתוברתה המילאה ברקמ םישנא וליפאו םיילכלכ םיטקיורפ ילהנמ ,םיאקיטילופ 

.םיכיבמ םידממל םיתיעל עיגה המחלמה 

עיגה ימואלה ןוחטיבה תרות ביבס סוזנסנוקהש תעב אקווד ,תילסקודרפ הרוצב םלוא 

ולדגו וכלה םה םלוא ,םירופיכה-םוי תמחלמ ינפל דוע ץבצבל ולחה םיקדסה .הנפמה לחה ,ואישל 

לבא ,רוביצה ברקבו תסנכב הבחר המכסהב םנמוא הכז םירצמ םע םולשה םכסה .הירחא דחוימב 

לארשי תא ררחש תיברעמה הדגה שוביכ .הזע-לבחו תיברעמה הדגה תלאש תא ןורתפ אלל ריתוה 

,ךכמ האצותכ .תינוביר תימואל תושיכ הנוחטבל רתויב ישממה יטילופואיגהו יגטרטסאה םויאהמ 

הרזח בייחיש רדסה לש הייחד לע ססבתה" תילארשיה ןוחטיבה תליהקב חוורש סוזנסנוקה 

לע לבוקמ היה 18."לארשי לש יחרזמה הלובג ךרואל עוערה יאבצהו ינידמה הסכא ווק סוטטסל 

לש ןורקיעה םע דחא הנקב הלוע הניא ןדרי ידימ ושבכנש םיחטשהמ האלמ הגיסנש םלוכ 

שוג - 'השלכ הגיסנל ודגנתהש הלאכ ןבומכ ויה .המצע לע ןגהל לארשי לש הרשוכ תחטבה 

לש םיילמסה םייוטיבה םגש הז רשקהב שיגדהל יוארה ןמ .1977-ב ןוטלשל עיגהש ןימיה 

םייתד םיקומינב יביסנטניאה שומישה ללוכ ,שדח דממ ולביק 'תליהקניבה טקילפנוקה 

.ם"פרגוירוטסיהו םייגולואית 

םע" ,"לארשי-ץרא" ,"תובא-תלחנ" ןוגכ ,םייתד םיגשומבו םילמסב שומישה דצל 

םייצולחה םילמסה תוכרעמב ,םילחנתמה דחוימב ,ושמתשהו חזח ,"לארשי-תרות"ו "לארשי 

תיטילופהו תיתרבחה םתוהז ןיטולחל טעמכ התנתשה וישכעש אלא .בושייה תפוקתב ןרוקמש 

תא וספת תיתדה תונויצה ברקמ םהיכמותו "םינומא-שוג" ישנא .הלא םיגשומב םיקבדה לש 

הרזחהמ והשמ הב היהש ,תוחא העפות .תירוטסיהה םילעופה תעונת ישנא לש םמוקמ 

הלע אל הז רשאכ קוחה-ןוטלש יפלכ תינריתמה השיגה התיה ,תיבושייה הרבחה לש תומרונל 

החתפתה הז תובקעב .המלשה לארשי-ץרא ילבחב תובשייתהה ןויער םע דחא הנקב 

תואיצמ ,לארשי-תנידמ לש התונובירב התיה אל לבא ,ל"הצ תטילשב הנותנ התיהש הירוטירטב 

.קוחה-ןוטלש תחת הריתחב הנומט התנכסש ,תומרונ לפכ לש 

"הרירב-ןיא-תמחלמ" ןיב הנחבהה רשקהב הלח הז חוכיו לש תפסונ תופעתסה 

.(1985-1982) ןונבל תמחלמ תעב רעוסה חוכיווה זכרמב דמע הז אשונ ."הרירב-תמחלמ"ל 

לש יותיעבו הדימב תועגונה תוירסומ תולאש וא תויאבצ-תויגטרטסא תויגוס קר אל םלוא 

,הדוהיב הטילשה ךשמהש הדבועה היה ףסונ בושח םרוג .סוזנסנוקב ועגפ יאבצ חוכב שומישה 

לש םג אלא ,םיילכלכ םיבאשמ לש קר אל הלדגו תכלוה העקשה בייח הזע-לבחו ןורמוש 

 Dan Horowitz, Constant and Changeable Principles in the Israeli National Security 18

 Concept (Jerusalem, The Leonard Davis Institute for International Relations,

 .February 1986) 26

ו 93 
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ךפהנ הז אשונ .תיאבצה תכרעמה לע שוביכה ךשמה לש הקיזמה העפשהה תא לרטנל םיצמאמ 

.הדפיתניאה ץורפ םע תקולחמ לש יזכרמ אשונל 

'נפ-לע ךשמתמה שוביכ ינפל תודמועה תונכס שולש לע עיבצמ ,וז היגוסב ןדש ,ירפ םרוי 

הנומא איהש תיטילופה תוילרטינה תא דבאל היושע תיעוצקמה הנוצקה ,תישאר 19.תוכורא םינש 

ימצעה יומידב ףירח תוהז רבשמ חתפתהל לולע ךשמתמה שוביכה בצממ האצותכ ,תינש .הילע 

לכ .קזניהל םייושע יחרזאה רזגמה ןיבל אבצה ןיב םיסחיה ,תישילש .הנוצקה לש תימצעה תוהזבו 

יבגל תוקפס תאלעה ,רומאל ,היצמיטיגל לש רבשמ ידיל איבהל םילולע ,חרכהב טעמכ ,הלא 

חתפי אבצהש לככ רבגיו ךלי היצמיטיגלה רבשמ .תוטלחהה 'לבקמ םיאקיטילופה לש םתנובת 

הנירטקודל ,רתוי תינוציק ללכךרדב ,הפולח הווהתש ,ולשמ תיאבצ-תיטילופ הנירטקוד 

תלעב תיטילופ ץחל-תצובקל הלא תוביסנב ךפהנ אבצה .תיטילופה הטילאה לע תלבוקמה 

סחיבו יחרזאה רוביצה ברקב םג אלא ,שוביכה ירוזאב קר אל ,םייטילופ םיטוסכתל הייטנ 

.ולש ותלשממל 

הלא ?הלא םיילוח ינפב ןסוחמ ראשנ אוה םאה ?ל"הצב םג הלא תונוכת וקבד םאה 

ןותנ היה ןכא ל''הצש איה תינורקעה הבושתה .רוביצה תאו רקוחה תא תודירטמה תולאשה 

.תוטעמ-אל תוקלצ םע יכ םא ,םולשב אצי ללכ-ךרדב לבא ,תישחומ הנכסב 

קלחש ךכמ העבנ איה .הנטק-אל התיה תימצעה תוהזבו ימצעה יומידב העיגפל הנכסה 

רשקהש םידיקפת לש םוצע ןווגמב ,םיחטשב דחוימב ,םיקסוע עבקה-אבצ יניצקמ לטובמ-אל 

תרגסמב) םיקסוע םיניצק ,לשמל ,ךכ .ןיטולחל 'רקמ ונ'ה ולביקש תיאבצה הרשכהה ןיבל םניב 

תולועפ םג .המודכו החוור 'תוריש ,בויב ,תואירב יאשונב (הזע-לבחבו הדגב יחרזאה לשממה 

םע דחא הנקב תולוע ןניא ,תיחרזאה הרטשמה 'די-לע ללכךרדב תועצובמה ,תובחרנה רוטישה 

.אבצה לש תיתרגשה תוליעפה 

תויוכזב ועגפש ןוויכ ,וררוע וללה תויחרזאה תולועפהמ קלח תוחפל ,ןכ-לע רתי 

הרבחב םייגולואידיאו םייטילופ םימרז דצמ תרבוגו תכלוה תודגנתה ,םיניתשלפה לש תויחרזאה 

תונברס לע וזירכהש םישנאה וברו ,תושדח "תוינוי" תוצובק וחמצ הז עקר לע .תילארשיה 

,ןימיה 'גוח ןיב םיכוכיחה ובר וז תוחתפתה דצל 20.םייגולואידיא םימעטמ םיחטשב תוריש 

קר אל תודבכ תומשאה וחיטה הלא םיגוח .םיחטשב ל"הצ יגיצנ ןיבל ,םילחנתמה דחוימבו 

 Yoram Peri, "The Impact of Occupation on the Military: The Case of the IDF, 1967- 19

 1987," The Emergence of a Binational State: The Second Republic in the Making (Nan

 .Peleg and Ofra Seliktareds., Boulder, Westview Press, 1989) 143-168

."הקיתש דגנ תוהמיא" תעונת וא "לובג שי" תעונת ,לשמל 20 
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הדפיתניאה ץורפ דע םא 21.זכרמה דוקיפ שארב ודמעש םיפולאבו ל''כטמרב םג אלא ,הלשממב 

םירבשמה ורבגו וכלה ,הדפיתניאה הרבגש לככ ירה ,רתוי וא תוחפ םייומס וללה םירבשמה לכ ויה 

22.(לאמשמו ןימימ)תיחרזאה הרבחב םינוש םיגוח ןיבל ל"הצ ןיב םיכוכיחהו 

אלש םתעד תא םעפ ידמ ועיבהו ורזח םיריכב םיניצקש ךכמ םג ועבנ םייומסה םיכוכיחה 

קחצי רשאכ תויבמופב התכז ףא וז העד .דבלב םייאבצ םיעצמאב הדפיתניאה תא לסחל ןתינ 

ףיקמ לחהש ,שדחה חורהךלה 23.יבמופב הנממ גייתסה ,הלשממ שארכ זא ןהיכש ,רימש 

תינחוכ הרוצב רותפל אבצה לש ותלוכיב קפסה תא אטיב ,רתויו רתוי םיבחר םיגוח 

הספת" וז הריווא 24.םירצמ םע םולשה ימכסה ויה הז חורךלהל יוביג .םיימואלניב םיטקילפנוק 

דחי .ולסוא ימכסהו הדפיתניאה תפוקתב אישל העיגהו ,ןונבל תמחלמ תעב ףסונ "םוטנמומ 

םג ,םינוש םירקס יפל .בחרה רוביצה לש ונומא תא דביא ל"הצש ךכמ קיסהל ןיא ,תאז םע 

תידסממ תכרעמ לכב רשאמ רתוי לודג ל''הצב ןומאה היה הירחאו ןונבל תמחלמ לש המוציעב 

הנומאב קובדל וכישמהש םיבחר םיגוח ואצמנ וז הפוקתב םגש ףיסוהל שי ךכ לע 25.תרחא 

לש ומויסל דיחיה ןורתפה השעמל הזש ורבס הלא םיגוח .יאבצ חוכב שומישל תולבגמ ןיאש 

קפס וליטה ינוציקה לאמשה יגוחב םג .ויד יטסרד חוכב שומיש השעיי ןכא םא ,ךוסכסה 

ןומא-יא :ןיטולחל תורחא תוביסמ ,ןבומכ לבא ,חוכב שומישה לש "תולבגמה ת'ירואית"ב 

26.םיינוציק םייטילופו םיילאירוטירט םירותיו רתוול הלשממה לש הנוצרבו התלוכיב 

רבדל ןתינ ,םיעבשה תונשב לחהש איה הז יטמיכס רואיתמ וליפא תרייטצמה הנומתה 

תא דואמ הריבגה וז העפות .הזל הז םידגונמ ףאו ןוחטיב לש םינווגמ םיסותא לש םתחימצ לע 

.1993 טסוגואב 23 ,תכרעמ רמאמ ,ץראה 

 Yoram Peri, "The Impact of Occupation," supra note 19, at pp. 146-165; Yoram Peri,

 "Israel's Conscientious Objection in a Democracy Under Siege," The New

 Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance (Charles C. Moskos

 and John Whiterclay-Chambers II eds., New York and Oxford, Oxford University

 .Press, 1993) 150-154

,"ל"הצ תא □ימישאמ דוכילה ירש" ;ו 988 טסוגואב 11 ,ץראה ,"םינפבמ - ל"הצל תפסונ תיזח" ףיש באז 

.1982 ינויב 28 ,תכרעמ רמאמ ,ץראה 

 Efraim Inbar, "Attitudes Toward War in the Israeli Political Elite," Middle East Journal

 .(Vol. 44, No. 3, Summer 1990) 435-437

 Yoram Peri, "Israel's Conscientious Objection in a Democracy Under Siege," supra

 Note 22, at pp. 152-157; Asher Arian et al., National Security and Public Opinion in

 .Israel (Boulder, Colorado, Westview, 1988) 37-39

 .Efraim Inbar, "Attitudes Toward War," supra note 24, at p. 437
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עסשה .םינושה םיסותימב וקבדש תוצובק ןיב 'תובותה-יגולואידיאהו 'םילופה קבאמה 

םזירס'ל'מ לש תודחא תונוכת תוצמאמ ןימי תוצובק ,דחא דצמ .ףירחהו ךלה יגולואידיאה 

.וז העפותמ ןיטולחל גייתסמ לאמשהו זכרמהמ לדגו ךלוה קלח וליאו ,יתד ךפונ תפסותב יתוברת 

השתהה-תמחלמ ךלהמב רוביצה תעדותל םילחלחמ ולחה םייפולחה םיסותאה 

התיה םישדחה םיסותאה בוציעב הצולחה .םיוופ'כה-םו' תמחלמ תובקעב האבש תכשוממה 

םינומשה תונש לש הנושארה תיצחמל דעו םיעבשה תונש עצמא ןמל 27."וישכע םולש" תעונת 

400 תרצע" התיה ןלוכמ העודיה .םידהוא תובבר תוינומה תורצעב סנכל וז העונת החילצה 

הרבס םיטילפה תונחמב תוירצונ תויצילימ וכרעש חבטה תובקעב ביבא-לתב הכרענש ,"ףלאה 

,ןיגב םחנמ תושארב ,לארשי תלשממ הננוכ וז םינומה תרצע תובקעב .תורייב דילש הליתשו 

ל"הצ לש הרישיה וא הפיקעה תוירחאה תדימ תא קודבל השקבתהש תיתכלממ הריקח-תדעו 

דה "וישכע םולש" תעונת לש הירסמ ולביק הבש הנושארה םעפה וז התיה .הלא םיעוריאל 

םולש"מ ןהידממב רתוי תונטק ,תופסונ תועונת ומק ןונבל תמחלמ ךלהמב .בחר ירוביצ 

וז העונת 28."לובג שי" תעונת איה ןהיניבש העודיה .רתוי םיילקידר םירסמ תולעב לבא ,"וישכע 

,ןונבלב ותרישש םילייח לש םייגולואידיא םימעטמ תונברס ,החלצה לש תמיוסמ הדימב ,הדדוע 

ואבוהש ןופצמה-ינברס לש םרפסמ .הדפיתניאה תפוקתב הזע-לבחו ןורמוש ,הדוהיב דחוימבו 

םע ונמנ אל הלא םינברס .ילוש היה אל וטקפ-הד םינברסה רפסמ םלוא ,םועז היה טפשמל 

שובלל ינורקע בוריסו תיטסיפיצפ םלוע-תסיפת לש םימעטמ ,רמולכ ,ם"סלקה ןופצמה-ינברס 

הגיסנ ועבת הב םינימאמהש תיטילופו תיגולואידיא תונברס וז התיה ;קשנ תאשלו םידמ 

.הזע-לבחמו ןורמושמ ,הדוהימ ,ןונבלמ 

תרסח אל 'כ םא ,רומאכ ,תלבגומ התיה םייפולחה םיסותאה לש תללוכה העפשהה 

ינפמ ראשה ןיב ,ם"נומגהה "םיימשרה" םיסותאב ומסרכ םהש קפס ןיא לבא .תובישח 

יטנאה תועונתה 'די-לע הספתנש ,"הרירב-תמחלמ" ןיב הנחבהה תא ודדיח םהב םינימאמהש 

םתעש תא וגצ" 1993 תנשב ולסוא ימכסה ."הרירב-ןיא-תמחלמ" ןיבל ,היואר-יתלבכ תוידסממ 

הכפהמ וז התיה ,הלא םישנא לש םתואר-תדוקנמ .םייפולחה םיסותאב םילגודה לש הלודגה 

,'ביטמרונה-ילאוטפסנוקה םוחתב אלא ,'נידמה-'טילופה םוחתב ךכ-לכ אל ,תירוטסיה 

םיחקלו תונקסמ :תילארשיה הרבחה לש היצזירסילימה רבדב םותימה 

ונדש םירקוח הקיסעהש היגוסל ,הרצק ולו ,תוסחייתה לולכת אל םא המלש-יתלב היהת וז הריקס 

.םירצמ םע םולשה תוחישב ןואפיקה עקר לע המק איה .1978 תנשב הדסונ "וישכע םולש" תעונת 27 

(1985-1982) ןונבל תמחלמ תפוקתב דואמ הליעפ התיה ,תילקידר תינוי הצובק ,"לובג שי" תעונת 28 

.ןונבלב תוריש-תונברס הדדועו 
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תוטלחה תלבק יכילהת ןוגכ םיאשונל הנווכה .לארשיב הרבח-אבצ 'םחי לש םינוש םיםביהב 

ןיב חוכיווה .םיינידמ וא םייאבצ םיכלהמ לע תויגולואידיא תובוגת וא ימואל ןוחטיב יאשונב 

תנעט ."תיטסירטילימ הנידמ" לארשי תא תונכל ןתינ םא הלאשב דקמתה וז היגוסב םירקוחה 

ןהו םיינוחטבה םיסותאה לש המרב ןה ,םידחא םינווחמ רתאל ןתינש איה הז ראותב םידדצמה 

יאבצה רזגמה ןיב ןילמוגה-יסחי לש רשקהב ןכו ,תונוש תופוקתב ןוחטיבה תוינידמ לש המרב 

,ךכ .םייטסירטילימ םינימסת לש םמויק לע שרופמ ןפואב םיעיבצמה ,םייחרזא םירזגמ ןיבל 

,רומאל ,תינחוכ דימת התיה תילארשיה ןוחטיבה תוינידמש םינעוט םינוש םירקוח ,לשמל 

םירחא םינווחמ .םיינידמ םיכוסכס רותפל לגוסמ יאבצ חוכב שומישהש הנומאה לע הנעשנ 

לש הבר הדימ ןכו ,תינחוכה הדמעב ךמותה 'תד-ימואל סותא ץמאל הייטנה ,לשמל ,םה 

תדימ תא ןוחבל תנמ-לע 29.תויחרזאה תוכרעמה ןיבל תיאבצה תכרעמה ןיב הזויבמיס 

הרבח" גשומה תועמשמ יהמ בוש לואשלו רוזחל שי ,הלא םינועיט לש תונימאה 

תינורקעה המרב ןה ,הרבח לש היצזירטילימ לש ךילהת לש ותועמשמ המ וא ,"תיטסירטילימ 

.ילארשיה רשקהב ןהו 

רמול הט" רמאמה תישארב וגצוהש םיקיפםמהו םייחרכהה םיאנתה תמישרב ןייעמה 

לארשיב םימייק ןכא :תומדקומ תויגולואידיא תוחנהמ ררחושמ אוה םא םג ,ןושאר טבמב ,ומצעל 

,הלא תועפותמ םלעתהל ןיא םא םגש ןועטל םישקבמ ונא .תיטסירטילימ הרבח לש םינימסת 

תויטפוא תויועטב בוטה הרקמב רבודמש ,םירקמה בורב ,םינימסתה לש תינדפק הקידב הלגת 

םיקבאממ קהבומ קלח ןה וללה תונעטה רומחה הרקמבו ,תקיודמ-יתלב תונשרפבו 

.תילארשיה הימדקאל םג הנורחאל ורדחש םיירוביצ-םייגולואידיא 

ןיינב" ןיבל ל"הצ ןיבש רשקה איה ןהיניבש הבושחה ילוא ,תויטפואה תויועטל רשאב 

םא ,חתפמדיקפת ולש תויביטמרופה םינשב אלימ ל"הצש רמול לבוקמ ."תילארשיה המואה 

הריעצה תילארשיה הרבחה לש הלושיחבו ןאכמ לארשי לש ינוחטבה סותאה ןיינבב ,עירכמ אל 

תויחרזא תעוליעפב ,רומאכ ,קוסעל הברה ןכא ל"הצ .ןאכמ "םידמב המוא"לו "םחול םע"ל 

וז היהת 30.דועו תיממע תוברת חופיט ,רודיב ,םישדח םילועל עויס ,הלכשה ,ךוניח - תוקהבומ 

תא ךופהל שקיב ןכא ןוירוג-ןב ,ןכ-לע רתי .ןתובישחב טיעמהלו הלא תויוליעפמ םלעתהל תועט 

.7 הרעה ואר 29 

 Moshe Lissak, "The Civilian Components of Israel's Security Doctrine: The Evolution of 30

 Civil-Military Relations in the First Decade" Israel: The First Decade of Independence,

 (Man S. Troen and Noah Lucas eds., Albany, State University of New York Press, 1995)

 .575-592
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תאז םע .םישדחה םילועל דחוימב לבא ,רעונה ללכל 'זכרמה ךוניחה-ןכוםל (ע"נדגה ללוכ)ל"הצ 

.הלופכ תימפוא תועטב ןאכ רבודמ 

דצהמ תיעמשמ-דח הרוצב העבנ תאזה םידיקפתה תוברתה לכל המזויה ,תישאר 

הריתוהו ,םיחנמה תונורקעה תא רתוי וא תוחפ העבק תיטילופה-תינידמה הטילאה .יחרזאה 

ויתונויטנ ,תינש .ןעוציב ןפוא ללוכ ,היתויחנה שומימב הימונוטוא לש תמיוסמ הדימ ל"כטמרל 

ךוניחה דחוימב ,ךוניחה םוחתב תויחרזאה תוכרעמל ףילחתל ל"הצ תא ךופהל ןוירוג-ןב לש 

,התיה ךכל הביסה .יקלח ןפואב קר וחילצה ,תויתכלממ לש תויגולואידיאה יפ-לע יביטמרונה 

הליג אל ל"הצ םג 31.לאמשמו ןימימ םייחרזא םייטילופ םיגוח לש הזע תודגנתה ,ראשה ןיב 

בר ןמז הז לבא ,וללה םימוחתב לועפל ךישממ ןכא אוה .ןוירוג-ןב לש ותוינידממ רת'-תובהלתה 

תויכוניח תוכרעמ םע ,דמעמ תוחנ דצכ םג ילואו ,םיווש םע הוושכ תורחתהל ץלאנ אוהש 

.םינשה םע תרבוגו תכלוה וז המגמ .תויחרזא תויתורביח 

,ל"הצב םילדחמ לע תועידיה יוביר םג .םירופיכה-םו' תמחלמ התיה הנפמה-תדוקנ 

םרג הז רבד .תיכוניח תרגסמכ ל"הצב ןומאה-יא תא ריבגה ,םידוקפו םידקפמ יסחיב דחוימב 

תוברועמ ,לשמל) שונאה-יסח' םוחתב ל"הצב השענה לכב םיחרזא לש םתוברועמ תרבגהל 

היצז'רט'לימ אלו ,ל"הצ "חורזא" לש תקהבומ המגוד ונינפל .(תונוריטה בלשב דחוימב ,םירוהה 

יסחיב עגונה לכב תוננוגתה לש הדמעב השעמל אצמנ ל"הצ תונורחאה םינשב 32.הרבחה לש 

יגולואיד'אה-יטילופה עסשב הרושקו רתוי ףא הבחר ל"הצ לע תרוקיבה .וכותב םיררושה שונאה 

ךוסכסהו ללכב 'ברעה-ילארשיה ךוסכסה ןורתפל סחיב תילארשיה הרבחה תא ןייפאמה קומעה 

- לוכי אוה ןיא ,הצרי םא םגו - הצור ל"הצ ןיא הלא םיאנתב .טרפב יניתשלפה-ילארשיה 

.ינוחטבה סותאה תא תידדצ-דח הרוצב ןיזהל שקבמה ם"חה-תוחרוא לש ןוילע רוטלוגו שמשל 

לש התויהל רתויב קהבומה ןימסתה תא וב םיאורה שיו םדוקל רושקה ,רחא ןימסת 

ךכ לע קלוח ןיא .ןוחטיבה אשונ לש ותויזכרמ הנוכמש המ אוה ,תיטסירטילימ הרבח לארשי 

,םוריח-יבצמ םע דדומתהל םעפ ידמ תצלאנה הרבח ,ךשוממ טקילפנוקב תאצמנה הרבחבש 

ךפהנ ,"יסיסב"הו "ףטושה" ןוחטיבה ,יביטקלוקהו ישיאה ןוחטיבה אשונ ,תומחלמו םיעוגיפ 

תועפשהב אלא ,אדירג חישב קר אל רבודמ ,ןכ-לע רתי .יטרפהו ירוביצה חישב יזכרמ אשונל 

סויג) ביטקלוקה לע ןהו (ילוכו תויוכנ ,םיגורה ,םיאולימ תוריש) טרפה ייח לע ןה תוישחומ 

.117-108 ימעב ,9 הרעה ליעל ,"ןוירוג-ןב תסיפתב תודסומ ןינב" ,קסיל השמ 31 

 Dan Horowitz, "The Israeli Defense Forces: A Civilianized Military in a Partially 32

 Militarized Society," Soldiers, Peasants and Civil-Military Relations in Communist

 and Modernizing Societies' Bureaucracy (Roman Kolkowicz and Andrzej Korbonski

 .eds., London, Allen and Unwin, 1981) 77-106
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,תורחא םילימב .(םיילכלכה חותיפבו החימצב ינוניבהו וצקה חווטב םיעגופה םיילכלכ םיבאשמ 

הנזה התיה .םלועמ םימוטא ויה אל תויחרזאה תוכרעמה ןיבל תיאבצה תכרעמה ןיב תולובגה 

.דבלב תיקלח הניה םהיניב תולתהש םינוש םילולסמב הענ תוכרעמהמ תחא לכ םלוא ,תידדה 

הרבח" םלועמ לארשיב תמייק התיה אל םצעבש הנקסמ ללכל םירקוח האיבה ,בגא ,וז הדבוע 

וז הסיפתל יוביג 33.תויברעמ תויטרקומד תורבחב תלבוקמה תועמשמב אל תוחפל ,"תיחרזא 

.הנידמל תד ןיב הדרפה םויק-יא ןוגכ ,תורחא תועפותב םג םירקוחה ואצמ 

הרבח לש המויק-יא וא המויק רבדב יניינעו ילאוטפסנוק ןוידל סנכיהל םוקמה ןאכ אל 

אוה ןוחטיבה םא ,תישאר :םייתש השעמל ןה וננוידל תויטנוולרה תולאשה .לארשיב תיחרזא 

,ביצי בצמב רבודמ םאה ,תינש ?םיילאירפירפה םיאשונה םהמ וא הירפירפה אופא יהמ ,זכרמה 

לש "תוילאיופיופ"ב וא ןוחטיבה לש "ותויזכומ"ב תודיריו תוילע שי אמש וא ,הנתשמ-יתלב 

?םירחא םימרוג 

בושח 34.ותישארב קר ן"דע אצמנ תללוכ ה"או-תיווזמ ןוחטיבה לש ותויזכרמ רקח 

האוושהב תילארשיה הרבחה לע ןוחטיבה םרוג לש ותעפשה תא דודמל ,לשמל ,דואמ 

םניאש ילכלכ ןותימ וא החימצ לש םתעפשה תא ,ןיפולחל וא ,תוילעה ילג לש םתעפשהל 

בכרהלש רמול יתדבוע םיסב תרסח הועשה וז היהת אל .ינוחטבה בצמל דימת םירושק 

התיה םיעשתהו םיעבשה תונשב "תויסורה" תוילעה לשו םישימחה תונשב היילעה לש 'תובחה 

יתרבחה ,יטילופה םוחתב תידסומה תוליעפה לש םינוש םיטביה לע תוחפ-אל הבושח העפשה 

קר הניא לארשי-תנידמ לשו ידוהיה בושייה לש הירוטסיהה .ןוחטיבה םוחתל רשאמ יתוברתהו 

הדיחיה הניא ם"תמחלמו םימילא םיעוריא יפ-לע תופוקתל הקולחה .תומחלמ לש רופיס 

הניאש הרישע תיתוברתו תיתרבח הירוטסיה םג שי לארשיל ,תעדה לע תולעהל רשפאש 

.תופוקתל תוחא הקולח הכירצמ איה ןכלו ,תינוחטבהו תיטילופה הירוטסיהה תא דימת תפפוח 

חותינב םירקוחה וקפתסה ,1ז הייאו-תיווזמ ףיקמ רקחמב קוסעל ןוצר רדעיהב 

םיאנת תניחבב םה םא עובקל ילבמ לבא ,םינוש םינווחמ רחא שופיח תועצמאב היצזירטילימה 

םיפשוחה םינוש להק-תעד ירקס ,לשמל ,םה הלאכ םינווחמל תומגוד .םיקיפסמ וא םייחרכה 

תועפשה 35;יברעה-ידוהיה ךוסכסה תסיפת ללוכ ,"יביטינגוק םזירטילימ" לש תונוש תודימ 

 Rebecca L. Schiff, "Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of Concordance,"

 .Armed Forces and Society (Vol. 22, No. 1, Fall 1995) 18-22

 AvnerYaniv, "A Question of Survival," supra note 16, at pp. 91-92; Dan Horowitz, "The

 Israeli Concept of National Security," supra note 11, at pp. 17-19; Moshe Lissak,

 ."Civilian Components," Supra note 30, at pp. 55-80

 See, for example, Asher Arian et al. National Security and Public Opinion, supra

 199

This content downloaded from 194.153.101.242 on Mon, 12 Sep 2016 14:38:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



קסיל השמ 

הלכלכ לש המויק ;לארשי לש תיטרקומדה תכרעמה לע הנידמ-אבצ 'םחי לש תוילילש 

רתויב תועיפשמה תוכרעמה תחא תיל"הצה תכרעמה לש התויה תדבועו 36;תיתמחלמ 

.ילארשיה רעונה ברקב תימצעה תוהזה שוביג לש תיביםמרופה הפוקתב 

ם"םם'רם'לימ חור-יכלה לש םינימסת וללה תומגודה לכב אוצמל ןתינש יפ-לע-ףא 

ידכ םהב ןיא ,ךשמתמ ךוסכסב תויוצמ ןניאש תויטרקומד תורבחב ךכ-לכ םיחיכש םניאש 

ןה ,םעפ ידמ תונתשמ םתובישחו םתמצועש םג המ ,םיקיפסמ םיאנת הרקמ םושב תווהל 

רתי .תילארשיה הרבחה לש התומד תא ובציעש םירחא םימרוגל האוושהב ןהו טלחומ ןפואב 

לש םתמצועלו םמויק םצעל םחייתהל ילבמ הנימאו האלמ הנומת לבקל ןתינ אל ,ןכ-לע 

.הז גוסמ תוקיזמ תועפשה לרטנל םילגוסמה "םינדגונ" 

ם"טילופה-ם"גולואידיאה םיעסשה ,ילסקודרפ ןפואב ילוא ,אוה הלעמב ןושארה ןדגונה 

םג ותומכ םיטעמש םזילרולפב רבודמ .הימי תישארמ תילארשיה תיבושייה הרבחה תא םינייפאמה 

אוה םגש ,יברעה רזגמה תא ךכל ףיסונ םא המכו המכ תחא לעו ,דבלב ידוהיה רזגמב רבודמ רשאכ 

לש ותוחתפתהל םינדגונ חרכהב םיווהמ םניא םמצעלשכ םייגולואידיא םיעסש .דואמ לצופמ 

שי ךכל רבעמ םלוא .םיקולח םה המ לעו תקולחמל םידדצה םה 'מ ןיבהל בושח .םזירטילימ 

ילעב תונחמ ינש ןיב ,יבטוק ,ימוטוכיד עסשב רבודמ םאה .(םי)ע0שה הנבמ תא תעדל תובישח 

תיתוברת ,תיגולוכיספ טעמכ ירשפא וניא ןהיניב רבעמהש ,ןיטולחל תונוש תויטילופ תויוברת 

רדסב הטילש ןדבואלו תומילא ישעמל שולגל יושעה ,בר ץפנ-רמוח ןועט הזכ בצמ ?תיתרבחו 

,תאז תורמל .ידמל הריבס תורשפא איה הלא םירקמב םיניוזמ תוחוכ לש םתוברועמ 37.ירוביצה 

םייוליג שי רשאכ םג ידמל הכומנ אבצה תוברועמל תוריבסה ,יבטוק וא 'מוטוכיד וניא עסשה רשאכ 

ושוריפ 'בטוק-אל עסש ,תינבמ הניחבמ .תיסיפ תומילא וליפאו הפירח תילולימ תומילא לש 

תיגולואידיאה-תיטילופה הפמב םייוצמ ,לאמשבו ןימיב םיינוציק תונחמ לש םמויק תורמלש 

םייגולואידיאה םיקחרמה ,תורחא םילימב 38.תיקלח הפיפח םהניב תמייקש םידחא ם"ניב-ינוג 

תמייק הז הרקמב .םילודג םניא תוילקידרה תוצובקה ןיב םיאצמנה תונחמה ןיב םייטילופה 

 note 25, at Ch. 1; Asher Arian, "Vox Populi, Public Opinion and National Security,"

 .National Security and Democarcy (Avner Yaniv ed.), 129-152

 Alex Mintz, "Military-Industrial Linkages in Israel," Armed Forces and Society (Vol. 12, 36

 No. 1, Fall 1985) 9-28; Alex Mintz and Michael D. Ward, "The Political Economy of

 Military Spending in Israel," American Political Science Review (Vol. 83, No. 2,1989)

 .521-533

.35-33 ימעב ,13 הרעה ליעל ,היפומואב תוקוצמ ,קסיל השמו ץיבורוה ןד 37 

.םש 38 
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רשאכ וניה הז בצמ לש ותווהתהל בר עויס .םימכסומ קחשמ יללכב תוקבדו חיש לש תורשפא 

ךפהמה ןמל תוחפל לארשיב ררושה בצמה הז .הייסולכואה בור תא םג םיווהמ ם"ניבה-תונחמ 

ןכש ,ת1חפ תיתועמשמ 'טילופה-יגולואידיאה עסשה תייגוס התיה ןכל-מדוק .1977 תנש לש 

תגלפמ השמיש וז הגלפמ .י"אפמ - הלודג תחא הגלפמ לש תיסילופ הינומגה תמייק התיה 

הדובעה תגלפמ לש הבוש רחאל 39.תיפולח הלשממ ביכרהל ןתינ היה אל הידעלבש ,ריצ 

,ולסוא ימכסה ביבס דקמתהש ,יסילופה-יגולואידיאה עסשהש הארנ ,1992 תנשב ,ןוסלשל 

םרגש ,ןיבר קחצי חצר תובקעב הארנכ ,הרק אל רבדה .ימוטוכיד עסש לש םינימסת חתפי 

יאנת אופא ורצונ אל .תיסיפו תילולימ תומילאב עגונה לכב תיטילופה הייליהקה תותשעתהל 

ןיידע הכישממ תילארשיה הרבחה .הפירחה תירוביצה תקולחמה ךות לא אבצה תרירגל דוסיה 

ןיב תויקלח תופיפח םע ,תנווגמ תיטילופ הפמ ,רומאל ,תמדוקה תנוכתמה יפ-לע לועפל 

תא םגו ,רבעב ,תולשממה לכ תא ץליא םיילרוטקלאה תוחוכה ןזאמ ,ןכ-לע רתי .תונחמה 

ןודינה אשונה תניחבמ 40.תינויצילאוק הלשממ םיקהל ,1996 תוריחב רחאל הרחבנש הלשממה 

יניינעב קודה סוזנסנוק ,1967 ןמל תוחפל ,תילארשיה הרבחב םייק היה אלש רבד לש ושוריפ ,ןאכ 

ירוביצה חישב םהב שומישה תרוצו ם"נוחטבה םיסותאהו תויצפסנוקה רפסמ .ימואלה ןוחטיבה 

.םייגולואידיאה םימרזהו תוגלפמה רפסמכ טעמכ אוה 

ל"הצ ךותב םזילרולפה אוה ,ונממ תלפונ הניא ותובישח ןכלו ,ןושארל רושקה ףסונ ןדגונ 

אוה .םישישהו םישימחה תונשב םייק היה אל הז ןיעמ בצמ .ההובגה הנוצקה ברקבדחוימבו ,ומצע 

תילאוטפסנוקה תוינגורטהה תמגממ הקיסנ תמייקש הארנ אלו ,רתוי תורחואמ םינשב חתפתה 

ברקב תוינגורטההש םנמוא ןוכנ .'ברעה-ידוהיה ךוסכסה לש ןורתפה יכרד תייגוסב תיל"הצ-םינפה 

איה םלוא ,יחרזאה רוביצה ברקב תוינגורטהה לש קיודמ ףיקשת הווהמ הניא הריכבה הנוצקה 

ףאב טעמכ הדיחא הדמע ושביג אל הריכבה הנוצקהו ל"הצ לש ל"כטמהש ךכ ידכ דע הבחר 

םיניצקהש הדבועה תא ריכזנ םא 'ד 41.תובר ךכל תומגודה .דחא 'תוהמ יגטרטסא-יאבצ אשונ 

םילימב 42.תיטילופה תשקה ינוג לכב טעמכ םייוצמ תיטילופ הריירקב ורחבו ל"הצמ ושרפש 

.218-213 ימעב ,םש 

.םש 

 Yoram Peri, Between Battles and Ballots: Israeli Military in Politics (Cambridge,

 .Cambridge University Press, 1983) Ch. 5

לאמש תוגלפמ םעסמ תסנכ ירבח ויהש ,ליעפ ריאמ ('לימ) מ"לאו דלפ והיתתמ ('לימ) ףולא ,לשמל 

תיטילופה הפמה לש ינמיה ףגאב ;הדובעה תגלפמל ףרטצה ורורחש םעש ,קרבדוהא ףולא-בר ;תוינוציק 

.יבאז םעבחר ('לימ)ףולא תא ריכזהל ןתינ 
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תכרעמ ןיא ומצע ול יכ ,לארשיב "תונומאה תכרעמ" לש ןוילעה רוסלותל ךפהנ אל אבצה ,תורחא 

43.ומצע לשמ תשבוגמ תונומא 

יבצמ לש םמויק :תרחא העפותב הרושק הלא תומגמ לש ןתוחתפתה-יאש דואמ ןכת" 

םה לבא ,תורבחה לכב םימייק הלא ןיעמ שגפמ-יבצמ .תויחרזא תוכרעמ ןיבל ל"הצ ןיב םיבר שגפמ 

;דואמ םיבר ,לכל תישאר ,םה וללה שגפמה-יבצמ .הל ם"דוח" םה םקלחבו ,לארשיב דואמ םיטלוב 

םיריכבה םיגרדב םג םתוא אוצמל ןתינ ,תישילשו ;םידסוממ-יתלב םקלחו םידסוממ םקלח ,תינש 

םירקוחש יפכ ,דיעמ וניא הז בצמ ,ונניינע תניחבמ 44.תיחרזאהו תיאבצה - תויכרריהה יתש לש 

,הדיחא תינוחסב הסיפת תלעב תיטילופ הטילא ןיבל ל"הצ ןיב הזויבמיס לע ,םירובס םימיוסמ 

םיתיעל ,חיש םייקתמ שגפמה-יבצמב :רתוי בכרומו הנוש בצמב רבודמ .תיטנטילימ ,רומאל 

לכב טעמכ םירתפנה םיפירח תועד-יקוליח וב םירכינ ידמל תופוכת םיתיעל לבא ,ינומרה 

45.הלשממהו הלשממה שאר לש םנוצר יפ-לע םירקמה 

אבצ י0חי תא םינייפאמה םיידעלבה םיבצמה םניא יטילופה רושימב שגפמה-יבצמ 

היה וליא םג 46.'ביסינגוקה-יכרעה-יתוברתה םוחתב שגפמ-יבצמ םימייק .לארשיב הנידמ-הרבח 

לש הנטק אל הדימב לארשי לש תיתוברתה-תיתרבחה הירוטסיהב םעפ ידמ ןיחבהל ןתינ 

ירה ,(םייאבצ תונוחצנ רחאלש הירופואה תופוקתב דחוימב) ןוחטיבה תסיפתב תוהזו תודיחא 

תופוקת תא ןייפאש הממ הנטק-אל הדימב הנוש רתויו רתוי תנמתסמ הלחהש המגמהש 

ןה ,םיילאוטקילפנוק שגפמ-יבצמ ובר ,הינומרה םוקמבש ךכב יוטיב ידיל אב רבדה .הירופואה 

םדא-חוכב לופיט וא שונא-יטחי לש םיאשונב ןהו (47ל"הצ דגנ םילחנתמ) םיינידמ םיאשונב 

 Bengt Abrahamsson, Military Professionalization and Political:43 ואר תיאבצ היגולואידיא לע

 .Powers (Beverly Hills and London, Sage Publications, 1972) Part 2

 Daniel Maman and Moshe Lissak, "The Impact of Social Networks:44 ואו ,רתוי טרופמ חותינל

 on the Occupational Patterns of Retired Officers: The Case of Israel," Military-Related

 Social Research: An International Review, Forum International (Vol. 4, Jürgen

 .Kuhlman ed., München SOWI, 1990) 279-308

ןב דוד 'די-לע ךמתנש ,ןייד השמ ל"כטמרהו תרש השמ הלשממה שאר ןיב תושקה תוקולחמה ,לשמל 45 

.תרש השמ לש ויתוארוהמ הבו הדימב השעמל םלעתה ןייד .ןוירוג 

 Baruch Kimmerling, "Patterns of Militarism in Israel," European Journal of Sociology 46

 .(Vol.34,1993) 199-202

17 ,ץראה "ל"הצ דגנכ םילחנתמ" ךיש באז ,לשמל ,ואר ,אבצה תונוטלשל םילחנתמ ןיב טקילפנוקה לע 47 

.1987 ינויב 18 ,ץראה "תויאמצע תויצילימ" ףיש באז ;1987 ינויב 
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הז רשקהב ותויב םיקהבומה םייוטיבה דחא ילוא .(48ל"הצ לש תיטפשמה תכרעמה דגנ םירוה) 

.ל"הצב תרשל רעונה לש (היצוויטומ)העינהה תמרב םימיוסמ םייונישל רושק 

םינימסת לרטנל םיעייסמה םינדגונה תמישר תא תוצממ ןניא ליעל ואבוהש תומגודה 

תוקמטצהה אוה םהמ דחא .ץרמנ רוציקב םהמ המכ דוע ריכזנ .היצזיוטילימ לש םימיוסמ 

ךפהנ הז םקומ .םיעבשה תונשב ץראב םקוהש 'ת"שעתה-יאבצה םקרמה לש הלדגו תכלוהה 

49םדאה-חוכ ףקיה תניחבמ ילארשיה קשמב רתויב דבכה לקשמה ילעב םימרוגה דחאל 

5י.וב ושענש תודבכה תועקשהה תניחבמ ןבומכו 50,אוציל ותמורת תניחבמ ,ודי-לע קסעוהש 

העפשה הארנכ ןהל התיהש תוינוחטב-תוילכלכ ץחל-תוצובק םג רצי הז ןיעמ לודג םקרמ 

לש יטסירטילימה היפוא לע עיבצהל שקבמה 52.ןוחטיבה תוינידמ לש הבוציע לע םג תמיוסמ 

ואיש ימיב םגש איה הדבוע ,תאז םע .הז ןימטתב תולתיהל הלקנ לע לוכי תילארשיה הרבחה 

המצועה תא םגרתל ,יבמופב אל יאדווב ,וריצמ יניצר ןויסינ לכ השענ אל הז םקומ לש 

לש לאיצנטופה ,רתוי בושחש המ לבא .שממ לש תוילרוטקלא תויטילופ תורטמל תילכלכה 

תוקמטצה בקע רתויב שלחנ וחא וא הז גוסמ םיםוםכת תושעל 'ת"שעתה-יאבצה םקרמה 

53.תימואלה הלכלכה לש הז רזגמל םידעוימה םיביצקתה 

תכרעמ איה זמרב קר ןאכ םהילע דומעל ןתינש םינדגונ לש ןיטולחל תרחא המגוד 

תוחתפתה הלח ןאכ םג .תירבה-תוצראב דחוימב ,תידוהיה הצופתה ןיבל לארשי ןיב םיסחיה 

ףגאהמ קלח טעמל ,תירבה-תוצואב תידוהיה הליהקה .ךופה ןוויכב ילוא 'כ םא ,תניינעמ 

.1996 ילויב 9 ,תונורחא תועידי ,תיאבצה תוטילקרפה ןיבל םילוכש םירוה ןיב חוכיווה ,לשמל ,ואר 

םירומ םש לע לארשיב ילכלכ רקחמל ןוכמה ,םילשורי)יביטקפסורטר טבמב ןוחטבה תולע ,'אקרב םייח 

.(1980 ,קלאפ 

 Eitan Berglas, Defense and the Economy. The Israeli Experience (The Maurice Falk

 .Institute for Economic Research, Discussion Paper 83.01,1983) 31-36

.1 קרפב ,49 הרעה ליעל ,ןוחטבה ריחמ ,'אקרב םייח 

חרזמב םולשל ימואלניבה זכרמה ,ביבא-לת) לארשיב 'ת"שעת-יאבצה םקרימה -ןביט ןונמאו ירפ םרוי 

Alex Mintz, "The Military-Industrial Complex: The Israeli Case ;42-38 (1984 ילוי ,ןוכיתה 

 Study," Israeli Society and Its Defense Establishment (Moshe Lissak ed., London,

 106-109 (1983 ,.Frank Cass

הטמהו ןוחטבה דרשמ" ,גרבנירג קחצי ;1971 רבוטקואב 7 ,ץראה "ןוחטבה ביצקת לע קבאמה" ףיש באז 

(ג"נשת ץיק) 30 'םמ ,םיימואלניב םיסחיו לשממ הנידמ ,"ןוהטבה ביצקת תלאשב סומלופה :יללכה 

 76-49.
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54.תיאקירמאה תיטילופה הפמה לש רתויב ימרקומדה-ילרבילה ףגאה םע התנמנ ,הלש ידרחה 

:םיבר םישרוש יאדו וב ויה המיע התוהדזהלו הדסוויה ןמל לארשיב וז הליהק לש התכימתל 

תוברתה םגש קפס ןיא ,תאז םע .דועו הפוריא תודהי ןברוח ,םייתוברת ,םיינתא ,םייתד 

וליאש חינהל שי .תוהדזהו הוואגל רוקמ התיה לארשיב החתפתהש תיטרקומדה תיטילופה 

הרבחכ לארשי תא (תיברעמה הפוריאב וא) תירבה-תוצראב תידוהיה הליהקה התאר 

םיידוהי םינוגרא ישאר ןכו הלש תילאוטקלטניאה הטילאהמ רכינ קלח ויה ,תיטסירטילימ 

םיקתנמ יאדווב ויה םה םקלחב .לארשי םע םהיסחיב עגונה לכב לכסתמו ךיבמ בצמל םיעלקנ 

תולעהל השק היה םינומשהו םיעבשה תונשב .ילארשיה יטילופה דסממה םע םהיסחי תא לילכ 

תוצרא ידוהי לש יתדה ףגאב םימיוסמ םיגוח טעמל ,םייאקירמאה םידוהיה בורש תעדה לע 

הרבחל לארשי לש התכיפה ךילהת תא שפנ-ןויוושב ולבקי ,(אנהכ ברה ידיסח ,לשמל) תירבה 

לארשי ןיב םיינויחה ןילמוגה-יסח' תא םייקל ךישמהל םישקבמה ,םוקמ לכמ .תיטרקומד-אל 

הלועפ לכ יבגל תוידוהיה תוליהקה תדמע תא ןובשחב איבהל םיבייח תוידוהיה תוצופתה ןיבל 

ריעהל ףוסבל ןתינ .תילארשיה הרבחב םייטרקומד םיכילהתמ הרומח הייטס םורגל היושעה 

תויטרקומד תונידמ ןיבל לארשי ןיב םיסחיה תכרעמ יבגל םג הפקת וז ןיעמ םילוקיש תכרעמש 

.םלועב 

תיתמחלמ-ותבה הפוקתב 'נוחטבה סותאה דיתע 

יופצ המ .יברעה םלועה םע םימילא םיכוסכס לש ןדיעב וחמצ לארשי לש ם"נוחטבה םיסותאה 

וליא ?םהמ דורשי המ ?'תמחלמ-רתבה ןדיעב םביבס וחתפתהש םיסותימלו וללה םיסותאל 

הנידמ-הרבח-אבצ יסחי לע הלא לכל היהת העפשה וזיא ?םמוקמב ואובי םיסותימו םיסותא 

םירבדה תנווכ .וז היגוסב קסועה רקוחה תא תונרקסמה תולאשהמ המכ ןה הלא ?לארשיב 

ומייקתי םא תירשפא תוחתפתה לש םינוויכ לע עיבצהל אלא ,תויזחתב קוסעל הניא םיאבה 

ןהו יטילופה-'גולואידיאה םילקאב ןה םייתועמשמ םייוניש ולוחי םא וא םימיוסמ םיאנת 

.'תמחלמ-רתבה ןדיעה תארקל ל"הצ תוכרעיהו םדאה-חוכ תוינידמב 

הכורכ םולשה ןדיעל הסינכהש איה וז היגוסב ינושאר ןוידל הנושארה אצומה-תדוקנ 

.ץבר קחצי חצרב ןבומכ יוטיב 'דיל אב ינוציקהו םילאה ויפוא .ףירח 'טילופ-יגולואידיא קבאמב 

יכילהת לש םתמלשה תא ונייפאיש םיירשפא םישיחרת ינש גיצהל ןתינ תיטמיכס הרוצב 

תונכל ןתינ רחאה תא .רתוי ימיספה אוה ישארה שיחרתה .םירוסהו םיניתשלפה םע םולשה 

.ימיטפואה שיחרתה 

 Jack Westheimer, A People Divided: Judaism in Contemporary America (New York, 54

 .Basic Books, 1993) 18-42
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םירוסהו םיניתשלפה םע עבקה ירדסה תארקל םיכלהמה םא שממתי ימיספה שיחרתה 

ןכרמכ ןלוגה-תמרבו הזע-תעוצרב ,הדגב תויולחנתה לש (יביטקלס)ינרחב יוניפב םיכורכ ויהי 

תורבתסהה ,הז הרקמב .םילשורי לש הדמעמ יבגל רחא וא הז גוסמ תורשפל רושק רבדה 

יתדה ףגאהמ דחוימב ,ינוציקה ןימיה לש תוילקידר תוצובק דצמ תומילא ישעמל 

םג ,תיטילופה הגהנהה ןמ םישיאב תפסונ העיגפל תונויסנ ללוכ ,ההובג הניה ,יטסילטנמדנופה 

אל הנומט ךכב הכורכה הנכסה .1996-ב ןוטלשל התלעש השדחה הגהנהה םע םינמנ םה םא 

הרבחב וריתוי םהש תושקה תוקלצב אלא ,תומילא ישעמ לש םתושחרתה םצעב קר 

,שחרתי רבדהש דע .רתויב הכורא הפוקת ךשמב ,ללכב םא ,ודילגי הלא תוקלצ .תילארשיה 

.בחרתיו קימעי םייטילופה תונחמה ןיב עסשהו ,רתויב הרוכע תיטילופה הריוואה היהת 

תלאשל ריבס ןורתפ עבקה ירדסה תרגסמב אצמיי םא שממתי רתוי ימיטפואה שיחרתה 

תויחל לכויו םהב ריכי רוביצהמ לודג קלחש ,ןוחטיבה ירדסהו עבקה תולובג תעיבק ,תויולחנתהה 

בצמב ןומטה ינסרהה לאיצנטופה תא הנטק-אל הדימב רקעל םילוכי הלא ןיעמ םירדסה .םמיע 

ויהי םולשה ירדסה וריתויש תוקלצהו ,תחפת םייטרקומדה קחשמה יללכל הנכסה .יחכונה 

.תיסחי הרצק ןמז תפוקת רחאל יופירל תונתינ ףאו ,תוקומע תוחפ 

ןדיעב הרבח-אבצ 'םחיו ם"נוחטבה םיסותאה תייגוסב ןוידל היינשה אצומה-תדוקנ 

הצואת ולבקיש ,ומצע ל"הצב וישכע רבכ םיללוחתמו םיכלוהה םייונישה איה יתמחלמ-רתבה 

רבכ םישחרתמה םייתרבחו םיילכלכ םיכילהתל םג םירושק הלא םייוניש .בורקה דיתעב תפסונ 

,תישאר .םימוחת המכב יוטיב ידיל התע רבכ םיאב ל''הצב םייונישה .וניניע דגנל וישכע 

לש תילאיר הנטקה תובקעב הלש םדאה-חוכו ןוחטיבה תכרעמ לש תיתומכה תוקמטצהה 

תוינוחטבה-תוילכלכה תוחולשהו ,ןטקו ךלוה (כ'ד0) ל"הצ לש תוחוכה-רדס .ןוחטיבה יביצקת 

םדא-חוכב היוור ןוגכ םירחא םימרוגו ,הלא לכ .תוקמטצמו תוכלוה ולש (תיאבצה היישעתה) 

אבצ ןיב םייתומכה םיסחיב דחוימב ,םיינבמ םייונישל תוינכות שומימ ובייחי ,םימיוסמ םיגוסמ 

ףקיהב םייתועמשמ םייוניש ןכו ,םיאולימה תוביטחו רידסה אבצה ןיבל יעוצקמה עבקה 

.ל"הצ לש "םייחרזאה" םידיקפתה 

וגרחש םימוחתל םידיקפת תוטשפתהב היה ל"הצ לש ודוח" ,ליעל רכזוהש יפכו ,עודיכ 

תא הז רשקהב ריכזהל יד .תיאבצה היספחפה םוחתב םייוצמה םידיקפת לש תיסלקה הרדגהה ןמ 

לכ ךרואל שמיש ל"הצ 55.דואמ םינווגמ םימוחתב ישאר ךוניח ןיצק תדקפמ לש תבחרנה תוליעפה 

 Moshe Lissak, "The Israeli Defense Forces as an Agent of Socialization and Education: 55

 A Research in Role Expansion in a Democratic Society," The Perceived Role of the

 Military (M.R. Van Gils ed., Rotterdam, Rotterdam University Press, 1972) 325-340;

 Victor Azaria, "The Israeli Armed Forces," The Political Education of Soldiers
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.תילארשיה הרבחה לש םיבושחה ךוניחה-ינכוסמ דחא ,תתחופו תכלוה הדימב 'כ םא ,הפוקתה 

תויחרזאה ךוניחה-תויונכוםש ם'יתוברתה-ם"כוניחה םירעפה 'נפ-לע רשגל התיה ותכאלמ רקיע 

ללגב ראשה ןיב ,קממצמו ךלוה תורחאהו הלאה תויוליעפה ףקיה .םתיא דדומתהל וליכשה אל 

.םיביצקת םוצמצ 

םידיקפתה םוצמצלו רתוי יתירב רידס אבצבו עבק-אבצב תרבוגו תכלוהה תודקמתהל 

תכרעמה ןיבל ל"הצ ןיב תולובגה יפוא לע תויתועמשמ תוכלשה תויהל תויושע םייחרזאה 

ויהי ,וז תוחתפתה לש הרואל .תיתוברתה-תילובמיםה המרב ןהו תידסומה המרב ןה ,תיחרזאה 

.תושק תומליד המכ םע דדומתהל תובייח לארשי תולשממ 

עוגפל היושע וזכ תוחתפתה ?רתוי יטםיטילאו יתירב רידסה אבצל סויגה היהי המכ דע .א 

לש תובחר תובכשל תויונמדזה ןתמ - ל"הצל סויגה לש םיימואלהם"תרבחה םידעיב 

הסינכ-סיסרכ רומאכ הווהמ תאזה היווחה .יאבצה תורישה תייווח תא תווחל הייסולכואה 

יוניש תונשל ךרוצ היהי ,הז ןיעמ הסינכ-סיסרכ רדעיהב .תיחרזאה הרבחל רתויב דבוכמ 

56.תיחרזאה הרבחל הסינכה "יאנת" תא יביטמרונ 

,םייברק םיניצקו םילייח לש תורחבנ תוצובק לע רקיעב לופ" םיאולימב תורישה לוע םא .ב 

תוטמתשהב תונכתסה ןיבל הז לועב האישנ תרומת םימלוה םייוציפ ןתמ ןיב הערכהב ךרוצ היהי 

.םיאולימה ךרעממ תרבוגו תכלוה 

רדס לע הרימשל םיעצמא לש תופולח המכ ןיב עירכהל ךרוצ היהי עבקה-אבצ יבגל .ג 

לע םייחרזאה םיקוושה םע השקה תורחתה חכונל עבק-ישנא לש םיאתמה (כ"ד0) תוחוכה 

.הז יתוכיא םדא-חוכ 

םוצמצ ךות ,המינפ תולפקתהל תידיקפת תוטשפתהמ ,ירוטסיהה ךלהמה תוקזחתה 

לע תעצבתמה וז ןוגכ ,ל"הצ לש תיכוניחה תוליעפב דחוימב עוגפל היושע ,םייחרזאה םידיקפתה 

תובישי ,ל"חנה ,ע"נדגה תוליעפ ,("לופר ירענ" טקיורפ) ם"קמ לש תוליעפה ,תול"ח-תורומ ידי 

המכש ךכמ םלעתהל ןיא ,תאז םע .םישדח םילוע תטילקל םידעוימה םיטקיורפהו ,רדסהה 

תימדקאה הדותעה תורגסמ ,לשמל ,ךכ .אקווד קזחתהל םייושע ם"חרזא-ןיעמ םידיקפת 

םישנא ךושמל תנמ-לע בחרתהל תויושע ("תויפלת" טקיורפ) תיאטיסרבינואה הלכשההו 

קושה םע השק תורחת ידכ ךות הנוצקה תוכיא לע רומשל ךכבו ,עבקה-אבצב ראשיהל 

ימואל תוריש םיקהל המגמה רבגת םדאה-חוכ תניחבמ רתוי הכומנה המרבש םג ןכת" .יחרזאה 

,ושקביש לארשי יחרזא םיברע םג לולכל היושע וז תרגסמ .ל"הצב תורישמ רוטפ ולבקיש הלאל 

 (Morris Jariowitz and Stephen D. Wesbrook eds., Beverly Hills, Sage Publications,

 .1983) 83-128

 .Stuart A. Cohen, "The Israeli Defense", supra note 13, at pp. 237-254 56
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רתוי תוחנ םא םג ,הילא הםינכ-םיסרכ תשיכר 'די-לע תילארשיה הרבחב בלתשהל ,תונוש תוביסמ 

.ל''הצב תוריש תועצמאב הסינכה-סיסרכמ ותוכיאב 

ךשמהב עייסל יושע יססיטילאהו יתרבה ל"הצ לש ודיצל ימואל תוריש לש ומויק 

םיכרעב םתפלחה לש הפירחה המגמה חכונל םייססיביטקלוק םיכרע לש םחופיט 

,וענמי אל תונושה תומלידב תונומטה תויורשפאה ןיב הערכה לכ ,הרקמ לכב .םיילאודיווידניא 

לש ןסויגמ תוענמיה - וטקפ-הד וישכע רבכ תטקננה תחנידמה לש הבוציי תא ,הארנכ 

םירשונו הקוצמ-תובכשמ תויסולכוא ,רומאל ,ל"הצ לש ותניחבמ "תויתייעב" תויסולכוא 

ל"הצש תועיבתב דומעל םילגוסמ םה ןיא ,םקלחב תוחפל יכ חיכומ ןויסינהש ,ךוניחה תכרעממ 

םירחא תורגבתה-יסקטו תורגסמ שפחל ךישמי הז רעונ .ינחורהו יסיפה רושימב וילייחמ עבות 

.תונורחאה םינשה םיעבראב ל"הצ קינעהש הלאמ דואמ יאדווב םינוש ויהיש 

רבד ,םימלענו תויצפוא לש בר הכ רפסמב רבודמ רשאכ תויזחתב קוסעל ללכב ןתינ םא 

תאש ,םייתוהמ םייוניש וללוחי ,ושממתי םא ,וללה םיילאיצנטופה םיכילהתה לכ :רורב רחא 

ןכא המ ןיידע רורב אל .לארשי-תנידמ לש ןוחטיבה סותאב ,םויכ רבכ םישח ונא םתליחת 

קר .ינאירוטרפ-יטסירטילימה ןוויכב היהת אל המגמהש רורב םלוא ,רבד לש ופוסב שבגתי 

תא קזחלו תויחהל היושע םולשה ימכסהמ האצותכ ימואלה ןוחטיבה יאנתב הרומח היסרגר 

.יטסירטילימה ןוויכה 

תונקסמ 

יסחי לש םתמאתה היה ימואלה ןוחטיבה אשונב לארשי ינפל ודמעש םילודגה םירגתאה דחא 

.הז רגתאל םינפ ינש .ךשמתמ ךוםכם לש תוביסנל םייחרזאה םירזגמה ןיבל ל"הצ ןיב ןילמוגה 

ןוחטיבה קוזיחל םירחאה םיבאשמהו םדאה-חוכ לש ילמיטפואה לוצינה אוה דחאה ןפה 

חוקיפ ןונגנמ לש ומויק תא חיטבהל דעונש יטרקומדה רטשמה רומיש אוה רחאה ןפה .ימואלה 

ןוחטיבה לש םייגטרטסאה םיטביהה ןיב רשקה .ךשמתמ טקילפנוקב אצמנה אבצה לע יחרזא 

בורב חתמל דימתמ רוקמ הווהמ הז םוחת לש םייטילופהו םייתרבחה םיטביהה ןיבל ימואלה 

ם"נידמו םייתרבח םיכרצל םירושק תויהל םייושע הלא םיטביה ןכש ,תויטרקומדה תונידמה 

דחוימב ,םיינוציח םיב"וא ינפמ ןוחטיב חיטבהל ךרוצה ,דחאה דצהמ .הלא תא הלא םידגונה 

םייק רחאה דצהמ וליאו ;ימויק ךרוצכ ספתנ ,םייטוקא םייאבצ םימויאל תונותנה תונידמב 

םיילמיטפואה םיאנתה תא חיטבהל תנמ-לע תיטרקומדה תכרעמה לש םלוה דוקפתב ךרוצה 

תידסומה המרה ,תיכרעה המרה :תומר שולשב יוטיב ידיל אב הז חתמ 57.תיתרבח החוורל 

.הנידמב תוטילאה לש תוליעפה תמרו 

Gwyn :ואר ,תוינרדומ תורבחב תיתרבחה החוורה יכרוצ ןיבל ימואלה ןוחטיבה יכרוצ ןיב חתמה לע 57 
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םיסח1 לש תילאוטקילפנוק הסיפת ,דחא דצמ .לופכ חתמ םייק תיכרעה המרב 

םיימואלניב םיסחי לש הסיפת רחא דצמ וליאו ;םויא לש תדמתמ השוחת תרציימה םיימואלניב 

םויאה תעדות תא תמצמצמ היינשה השיגה .תונידמ ןיב הלועפ-ףותיש לש ןויער הדוסיבש 

.םיימואלניבה םיסחיה לש םיילכלכהו םייטמולפידה םידממה תא השיגדמו דימתמה 

תיטרקומד הסיפת ןיבל ת'כרריה-תיביטטירוטוא הסיפת ןיב אוה ינשה חתמה גוס 

תטלחומ תופיפכ ןיב חתמ םייקתמ תירסומה המרב .חרזאה תויוכז םודיקו לשממ לש תינויווש 

ןיבל םייחרזאה םייטילופה תודסומל ,םיניוזמה תוחוכה לש דחוימבו ,ינוחטבה דסממה לש 

.תיברמ הימונוטואל ףאוש 'נוחטבה דסממה ובש בצמ תוחתפתה לש תורשפאה 

תיאבצה הטילאה ןיב חתמ םייקתהל יושע תוטילאה ןיב ןילמוגה-יסח' לש רושימב 

תא םצמצל תושקבמה תויטילופה תוטילאה ןיבל "המואה ןגמ" לש תוחילש תעדות תלעב 

אלמלמ ותוא עונמלו ,ןוחטיבה תוינידמ לש לעופל האצוהה םוחתל רקיעב אבצה ידיקפת 

58.וז תוינידמ לש הבוציעב ידעלב דיקפת 

םיכרע ןיבל תויטרקומד תורבחב םימייקתמה "םייחרזא" םיכרע ןיב חתמה 

תויטרקומד תורבח .השעמל ענמנ-יתלב אוה 'כרריה-יביטטירוטוא יפוא ילעב "ם"טסירטילימ" 

הז רשקהב תופולחה תא חתנל ןתינ .תונוש םיכרדב הז 'טתהניא חתמ םע תודדומתמ 

יאבצה רזגמה ןיב (divergence) תוקחרתהו (convergence) "תומדתה" םיגשומה תועצמאב 

תולובג" וא (permeable) "םירידח תולובג" םיגשומה תועצמאב וא ,יחרזאה רזגמה ןיבל 

ןיב תידסומה תוריגסה תדימ ןיב רשק םייק ,השעמל 59.םירזגמה ינש ןיב (integral)"םימוטא 

 Harris-Jenkins (ed.), Armed Forces and the Welfare Societies. The Challenge of 1980s

 .(London, Macmillan, 1982)

 Morris Janowitz, "Military Elites and the:58 ואו ,יטילופה תדה ויבל תויאבצ תוטילא ןיב רשקה לע

 Study of War," Journal of Conflict Resolution (Vol. 1, March 1957) 9-18; Morris

 Janowitz, Military Institutions and Coercion in Developing Nations (Chicago and

 London, The University of Chicago Press, 1977) 183-210; Moshe Lissak, Military

 Roles in Modernization: Civil-Military Relations in Thailand and Burma (Beverly Hills

 .and London, Sage Publications, 1967) Ch. 1

 Moshe Lissak,:ואר ,הז רשקהב "divergence"-! "convergence" 59 םיגשומה לש תועמשמה לע

 "Convergence and Structural Linkages Between Armed Forces and Society," The

 Military, Militarism and Polity: Essays in Honor of Morris Janowitz (Michael L. Martin

and Ellen Stern-MacCrate eds., The Free Press, 1984) 50-62. ןיב תולובג לש היגולופיט לע 

 A.R. Luckham, "A Comparative Typology of Civil- :ואר ,יחרזאה רזגמל יאבצה רזגמה

 .Military Relations," Government and Opposition (Vol. 6, No. 1, Winter 1977) 5-25
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יכילהתל םירושק םימוטא תולובג .ןהיניב תולובגה יפוא ןיבל (תיחרזאהו תיאבצה) תוטילאה 

םייכרעה םילדבההש ילוא םידיעמ םירידח תולובג דועב ,תוטילאה יתש ןיב תוקחרתה 

תומלוגמה תומגמ יתש ןיב ןיחבהל ךכ םא םילוכי ונא .םיטעמתמ תוטילאה ןיב םייתרבחהו 

המואה"ו "הרוגסה תיאבצה הטטקה" - "םיילאידיא םיסופיט" ינש םיגציימה םילדומ ינשב 

רזגמה ןיב םילדבההש החנהה לע ססבתמ תיאבצה הטסקה לש ילאידיאה סופיטה ."םידמב 

הז בצמ .רושיגל טעמכ םינתינ םניא ,תויטרקומד תורבחב דחוימב ,יחרזאה רזגמה ןיבל יאבצה 

עיפשהל הסנמ אוה ןיא דוע לכ תוחפל ולש ויכרע תא חפטלו ומצע תא דדובל אבצל רשפאמ 

הז ןיעמ אבצ .הבוח-סויג אלל ,יעוצקמ אבצ לע ללכךרדב ססבתמ הז לדומ .הלוכ הרבחה לע 

אבצה דוע לכו ינוציח םויא הפוצ הניא הרבחה דוע לכ תיטילופה תכרעמה לע םויא הווהמ וניא 

.ם"נוחטבה וידיקפת תא אלמל תנמ-לע םיבאשמ לש הריבס המר לבקמ 

םייכרעה םירעפה תא םצמצל ןוצרה לע תתשומ - "םידמב המוא" - יפולחה לדומה 

רשפאמה רבד ,םהיניב םירידח תולובג לש םמויק לע יונב הז לדומ .םירזגמה ינש ןיב םייתרבחהו 

םייעוצקמ םילייח לש ןיערגמ בכרומה אבצ אוה הז לדומל ינייפוא 60.תירטס-ח העפשה 

םיאנתה דחא .םיאולימ ישנא לש הבחר תכרעמו הבוח-ילייח תפסותב עבק-תוריש םיתרשמה 

תקולחב םג ךורכה רבד ,הנידמל ימויק םויא רבדב סוזנסנוק אוה הז ןיעמ לדומ לש ותחימצל 

תוטלחהה תלבק יכילהתב ,תלבגומ תוחפל ,תופתוש ןכו ,ןוחטיבה תכרעמל םיבאשמ 

םייוצמ םניאש ,םיינוציק םיילאידיא םיסופיט רומאכ םיווהמ וללה םילדומה ינש .תויטילופה 

ןיב ףצרה ינפ-לע םש-יא תויוצמ תויטרקומדה תונידמה לכ .תויטרקומד תונידמב ללכ-ךרדב 

תויטרקומד תונידממ ,תיסחי ,רתוי הבורק הילגנא ,לשמל ,ךכ .וללה םיינוציקה םיבטקה ינש 

הרבח לכמ רתוי הבורק לארשי וליאו ,תיאבצה הטסקה תא גציימה ףצרה הצקל תורחא 

תורמה תא לבקמ אבצה םילדומה ינשב 6'."םידמב המוא" לש לדומל תרחא תיטרקומד 

םוחית-יווק םייוצמ יאטסקה אבצה לש לדומב .תונוש תורוצב יוטיב ידיל אב רבדה .תיחרזאה 

"םידמב המוא" לש לדומב .ול ףופכה יאבצה רזגמה ןיבל יחרזאה רזגמה ןיב םירורב 

םוקמ שי םהבש םימוחתה תא םיעבוק הלא םיללכ .ידמל םישימג קחשמ יללכ םימייקתמ 

יללכ ,דחא דצמ .יטילופו ינידמ יפוא תולעב תוטלחה תלבק יכילהתב אבצה תוברעתהל 

 Moshe Lissak, "Convergence and Structural Linkages Between Armed Forces and 60

 .Society", ibid, at pp. 50-62

 David Rapoport, "A Comparative Theory of Military and Political Types," Changing 61

 Patterns of Military Politics (Samuel P. Huntington ed., New York, The Free Press,

 .1962) 79-101
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םימוחת םייוצמ ,רחא דצמ .אבצה תוברועמל םוקמ לכ םהב ןיאש םימוחתה תא םירידגמ קחשמה 

ןיב םיסחיב וא םייכוניח םיאשונב ןוגכ ,אבצב השענב םיחרזא לש תוברועמל בחרנ םוקמ םהב שיש 

,ןכילע רתי .םירזגמה ינש ןיב םינווגמ םיעגמ לש םמויק אופא חינמ הז לדומ .םידוקפל םידקפמ 

םימיוסמ םייחרזא םירזגמ ןיבל ןוחטיבה תכרעמ ןיב עגמה םהבש םידסוממ שגפמ-יבצמ םייוצמ 

תוחפל וא ,ןוחטיבה תכרעמל תופופכה תויאבצה תוישעתה ןה ךכל המגוד .דואמ בחרנ וניה 

62.וידי-לע תוכרדומ 

תוארה-תודוקנ ןיב 'טנרהניאה חתמה תא רותפל לגוסמ וללה םילדומהמ דחא אל ףא 

הטונ אוה ןכ ,תיחרזאה הרבחהמ לדבתמ יאבצה רזגמהש לככ םלוא .םירזגמה ינש לש תונושה 

זוחאל הנוצקה ברקב תויטנ דילוהל הלולע 1ז העפות םיינוציק םירקמב .אוה ויכרע תא חפטל 

םיעגמב ןייפואמה ,"םידמב המוא" לש לדומב םג ,תאז םע .תויקוח-יתלב םיכרדב ןוטלשה ןסרב 

הטילאה יפלכ םיםוםכת לש תוטעמ-אל תויונמדזה רצוויהל תולולע ,םירזגמה ןיב םיפעוסמ 

הגהנ אל איה ,ךשמתמ טקילפנוקב היוצמ לארשי-תנידמש יפ-לע-ףא .ךפיהלו ,תיטילופה 

תנייפאמה תוילטנממ דואמ קוחר ללכךרדב היה הלש יטרקומדה לשממה .רוצמב הנידמכ 

יד'-לע תטלשנה תינרדומ הטרפס ןיעמ ,"ןיטקרסק תנידמ"ל הכפהנ אל לארשי .רוצמב הנידמ 

הז רשקהב .םיינוציח םימויא םע דדומתהל ךרוצל דבעושמ םניינע לכש ,"תומילאל םיחמומ" 

,לארשיל הרשפא ימואל ןוחטיב יאשונב אבצה לש תוברועמהש ,'לטקודרפ ןפואב ,ןועטל ןתינ 

ינש לש הייטנה .םייחרזאה הייח יסופדו יטרקומדה הרטשמ רומיש תא ,הנטק-אל הדימב 

תויוליעפ לש תיקלח "היצזירטילימ" ידי-לע הזל הז ןוימד לש תמיוסמ הדימ חתפל םירזגמה 

תרכונמו תלדבנ תיאבצ הטטקל ךפהילמ אבצה תא הענמ אבצה לש יקלח "חורזא"ו תויחרזא 

הכיפה לש תורשפאה תא דואמ הקיחרהש ,וז הנוכת אקווד ,תאז םע .תיחרזאה הרבחהמ 

יפלכ םיטוטכת לש תמיוסמ הדימ תיטילופה הטילאל הרשפא םגש איה ,לארשיב תיאבצ 

,אבצה לע חקפל םידעוימה םימזינכמה לש תומימעה .הנממ םיקלח וא ןוחטיבה תכרעמ 

תושימג ול רשפאל אבצה ןוצר ןיבל אבצה תולועפ לע חוקיפה תא קדהל העיבתה ןיב תוריתסה 

עיפשהל תנמ-לע לצנל םייושע ןוחטיבה תכרעמו אבצה ידקפמש םיאנת םירצוי ,תיביטרפוא 

תירשפאה האצותה .תיטילופה הטילאה לש תוטלחהה תלבק יכילהת לע תלטובמ-אל העפשה 

םידעיה שוביש קר אל איה ,ןונבל תמחלמב ןויסינה חיכומש יפכ ,הלא ןיעמ םיטוטכת לש 

המלסה תנמתסמ רשאכ תוחפל ,ימואלה סוזנסנוקב םוסרכ םג אלא ,הלשממה לש םיינידמה 

.וללה םיסוסכתהמ האצותכ 

Alex Mintz, "The Military-Industrial Complex,":ואר ,הז רשקהב תיריוואה היישעתה דיקפת לע 62 

 103-127 52 supra note.
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תיטסירטילימ הרבחכ לארשי לש סותימהו ינוחטבה סותאה 

הבורקל לארשי תא וכפה םינשה ךשמב וחתפתהש קחשמה יללכו תומרונה ,תאז םע 

הנש םישימח רבכ דמעמ תוקיזחמ הלא תומרונ .המרפס לש לדומל רשאמ הנותא לש לדומל רתוי 

םינש ךרואל ךכב דומעל תיטרקומדה לארשי לש התלוכי .ימואלה ןוחטיבה יכרוצ לש סמועה תחת 

םע םולשה ירדסה רמג ידיל ואובי אל םא הז לועב תאשל ךישמהל התונוכנב הבר הדימב היולת 

.םיניתשלפהו הירוט 
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