
-צבאיתאקדמיה
המובהקההיכרס*מנ

מקצועילצבא
לאלהבדומהוביטחון,צבאבלימודיהמתמחהישראל,במדינתצבאיתאקדמיהלהקיםהעתהגיעה

הבכירים,הפיקודקורסיכלאתאחתגגקורתתחתתאחדהאקדמיהבעולם.רבותבמדינותהקיימות

יששבהםבנושאיםמקצועייםידעמוקדיותיצורצה"לשלהלחימהלתורתתיאורטיתתשתיתתספק

מיוחדענייןלצבא

רביבאמירהסא"ל/זיוודוןיעקבתא"ל

הגבוההההשכלהשלחשיבותהעל-מבוא
הצבאמקצועיותבפיתוח
במסגרתרבהחשיבותכיוםישפורמליתאקדמיתלהשכלה
באמצעותהעולם.צבאותברובהמקצועיתהצבאיתההכשרה
ודפוסיהתפיסותהערכים,הידע,לקצונהמונחליםזוהכשרה
הינהזהבתחוםגבוהההשכלההצבאי.המקצועשלהחשיבה

שלהמורכביםמצרכיההנובעכורח
ומהתפתחותוהצבאיתהמערכת
המדעי-צבאי,המחקרשלהמואצת

אינטרדיסציפלינריאופיהנושא
זהבהקשרהיסודהנחתבמהותו.

עמוקיםלמידהתהליכיכיהיא
הצבאיהמקצועשלושיטתיים

והןהארגון,עםעתידוהקושרלפרט,הןתמורהמניבים
הצבאית.למערכת

צבאיתאקדמיהכיעולהמודרנייםצבאותעלמהתבוננות
ההיכרמסימניחלקהםבתחוםראוייםמחקרייםופרסומים
שורשיהצבאי.הארגוןשללמקצועיותווהבולטיםהמובהקים

במאההצבאיותהאקדמיות
בית-שלהיווסדםעםה-18,

הצרפתיהמלכותיהספר
שלהצבאיתהאקדמיהושל

ב-האוסטריתהאימפריה

האקדמיההקמת1752,
ב-1765,הפרוסיתהצבאית

הצבאיתהמכללה
ב-הבריטיתהמלכותית

פוינטוסטומכללת1799
י.2081-בהאמריקנית

האלהמהמוסדותאחדים
אקדמייםתאריםגםהקנו

שוניםמסוגיםקשריםבאמצעותהצבאיהמקצועבתחומי
אוניברסיטאות.עם

עלהתבססואלהבאקדמיותהצבאייםהלימודים
שילובשהואבמקצועמדוברשלפיההדיאלקטיתהתפיסה

דגשמתןבאמצעותללמדוניתןוכימדע,ושלאמנותשל
גורמיםביןשילובתוךהאנליטי,זהבצדהאינטואיטיביליסוד

לגורמיםולחישובלכימותשניתנים
ורוחניים.מופשטיםשהם

שלהקמתןעםבבדבד
גםשיגשגההצבאיותהאקדמיות

כתבי--הצבאייםהפרסומיםתופעת

הגותוספריצבאייםביטאוניםעת,
כימההבנהכתוצאה-צבאיתנ

בתחוםמחקריתפעילותביטוילידימביאמקצועיפרסום
מעברצבאקציניביןפומביולשיחלתקשורתאמצעיומהווה

פועלים.הםשבההמתוחמתלמסגרת
אתלראשונההקיםעת1951,מ-צה"לעברארוכהדרך

קאדריםלהכין"הייתה:שמטרתוולמטה,לפיקודבית-הספר
לתוךקציניםהזרמתעל-ידיצה"לשלהגבוההפיקודילסגל

מטהבעבודתשנים3-1שלניסיוןלאחראשר...צה"לשורות
עללפקדאואלוף-משנהדרגתעדמטהתפקידילמלאיוכלו

הדיחי/דודג..."3
והמקצועיותהשליחותרעיוןאתהמשלבכצבאצה"ל,

תוכניותבפיתוחהאחרונותבשניםרבותהשקיעיחד,גם
במכללהברק,בפו"םלקציניו:והאקדמיותהכלליותהלימוד
בפו"םאפק,בפו"םלאומי,לביטחוןבמכללהטקטי,לפיקוד
וכמובןהקרביתלקצונהאחריםאקדמייםבלימודיםרקיע,

המטה.לקצונתהנדרשיםמקצועייםבלימודים
עלהצבאיותהמכללותנשענושניםבמשך

גםהיווהאוניברסיטאותבמדינה,מוכרותאוניברסיטאות
המכללותלבוגריהאקדמייםהתאריםאתשהעניקהגורם

ושיטתייםעמוקיםלמידהתהליכי

תמורהמניביםהצבאיהמקצועשל
הארגון,עםעתידוהקושרלפרט,הן

הצבאיתלמערכתוהן



הצבאיהידעתחוםהתפתחהשניםעםאולםהצבאיות.
החללמשל,כך,כשלעצמו.אקדמיתלהכרהוזכהבצה"ל

קורסיםלשללאקדמיקרדיטמתןשלמקיףתהליךבמכללות

כמקובלבכירים,קציניםעל-ידיהמודרכיםצבאיים,
מחקריםשלביצועםתוךבעולם,צבאיותבאוניברסיטאות

צבאיות.בסוגיותמעמיקים

שללכיווןנוסףצעדלהתקדםהתנאיםבשלולטעמנו,

צה"ל.שלהבכירההכשרהלמוסדאקדמיתעצמאותמתן

אקדמיהלהקיםהעתהגיעהמדועויסבירינמקזהמאמר

וביטחון,צבאבלימודיהמתמחהישראל,במדינתצבאית

ייראהכיצדבעולם,רבותבמדינותהקיימותלאלהבדומה

לפיתוחותרומתוהעיקריותתפוקותיויהיוומהזה,מוסד

הצבאיים.והתורההידע

הצבאיתהאקדמיהשלמאפייניה
גוףזהובולטים:מאפייניםכמהטיפוסיאקדמילארגון
להיותחייבעוסקהואשבווהידעובמחקר,בהוראההעוסק
ניתןפתוח,שיטתי,עדכני,

מחוברולבחינה,לבדיקה
המדעית,לקהילה

והתרבותית.החברתית
מגווןיהיהשהארגוןרצוי

שלו,הליבהבעיסוקי
בתוכניותהידע,בתחומי
ובטכנולוגיותהלימוד
במאפייניםוכןההוראה

לנהלעליותלמידיו.של
בעם,מוסדותעםקשרים

במערכתבחברה,
המקומיתהציבורית
דו-לנהלוכמובןוהעולמית

הלומדיםביןקבועשיח
הסגל.לבין

בארץמצטברמניסיון
שלתמהילכיעולהובעולם

צבאייםלימודים
לבנותמסייעואקדמיים

ביןמפגישושיטתית,סקרניתחקרנית,חשיבהשלדפוסים
-אזרחייםומרציםמפקדים-שונותמלמדיםאוכלוסיות

תיאורטיתלתפיסהמעשייישוםביןפורהלמפגשמביא

הסיבההמוסד.שלהכוללתהלמידהרמתאתומעלהרחבה

שלעיבודושתהליךבכךנעוצההכוללתהרמהלהעלאת
עיבודםעלמקריןאקדמיתלמתכונתהצבאיהחומר

הצבאיים.הנושאיםשארשלוהוראתם

הצבאיהמוסדביןהמיטביהשילובמודלמהואולם

האלה?היתרונותאתלהשיגהמאפשרהאקדמי,למוסד
הצבאיתהמכללהברור:הקייםהשילובמודלשליתרונו

וקיים,מוכראקדמימוסדשלומהיוקרהמהמוניטיןנהנית

שלקיימתמערכתעומדיםולרשותהבפז,יסולאלאשערכם
תמיכהומעטפתקורסיםשלרחבמגווןאיכותי,אקדמיסגל

אקדמית.

ניכרחלקמשמעותיות:מגרעותגםישהזהלמודלאולם
שמצריךדבר-קמפוס-האםשלבמתחםמתנהלמהלימודים

לימודשכרלשלםיש-ובכסף)בזמן(ויקרותמרובותנסיעות

לומדיםולרובמאוד,ארוכיםהלימודימיהאקדמי,למוסד
רגיליםלסטודנטיםובהשוואהמבודדותבכיתותהקצינים

וממתקניה.האוניברסיטהמיתרונותפחותנהניםהם

לכתמרחיקיתקציבייםקיצוציםשלבעתלטעמנו,לכן,
בבנייןמרכזייםתהליכיםעלמחדשלהתבונןהצבאנדרש

העתבשלהכיוייתכןהגבוהה,ההשכלהעלזהובכללהכוח,
עיקרומקצועיתפיזיתתתנהלשבוצבאי,אקדמיגוףלהקים
קציניו.שלהאקדמיתהלמידה

המסדרהרעיון
המכללות.בסיסעללאומיתצבאיתאקדמיהיקיםצה"ל

ואתהמפקדאתולהסמיךלהכשירתהיההאקדמיהתכלית
בסיסעלהקבעבצבאמקצועילשירותהכלליהמטהקצין

תפקידיו.שלמוצלחלמילויהחיונייםידעושלערכיםשל

שלמהמערכתותקייםתיצורהלאומיתהצבאיתהאקדמיה
הלאומיוהביטחוןהצבאבתחומיצבאי-אקדמיידעשל

יכולתפיתוחהוראה,סגלשלראויהתשתיתבאמצעות
פרסומווהנרכש,הקייםהידעתיעודייחודית,מחקרית
והפצתו.

הצבאיתבאקדמיההתלמידים
שלהקבועהגרעיןאתיכללוהצבאיתהאקדמיהתלמידי
מלאה,וכלליתצבאיתהשכלהלרכושכיוםהחייביםקצינים
מתוךהלומדיםוכאלהצה"למטעםהלומדיםונגדיםקצינים

יוזמנוכךעלנוסףבמילואים.ומפקדיםעתודאיםתפקידם,

אחריםביטחונייםבארגוניםשמשרתיםמיגםבמוסדללמוד
ישולבויותרמאוחרבשלבהשונים.הממשלובגופי

י9ןזריםמצבאותקציניםוגםרגיליםאזרחיםשהםסטודנטים



במכללה:השונותהלימודמתכונותשלפירוטלהלן
קטיגוריהומתקדמים.ראשוניםלתאריםמלאיםלימודים*

האקדמיהשלהקבועיםוהבסיסהגרעיןהיאזאת
הצבאקציניכלייכללוזאתבקטיגוריההצבאית.
חניכיובהםמלאה,כלליתצבאיתלהשכלההנדרשים
ומב"ל.פו"מחניכיטקטי,לפיקודהמכללה

הקציניםכלייכללוזאתבקטיגוריהחלקיים.לימודים*
שכראתחלקיאומלאבאופןלהםמממןשצה"לוהנגדים
ונגדיםקציניםאחרים.אוניברסיטאייםבמוסדותהלימוד

שלהםהרשותלימודיבמסגרתלבחוריחויבואלה
חטיבתלאומי,וביטחוןצבאבתחומיבודדיםקורסים
יחזקכזהלימודישילובדווקאבתחום.מלאחוגאולימוד
המקצועיתזהותהואתזוקצונהשלהמוסדישיוכהאת

רחב.מארגוןכחלק

שלתפקידיהםיותר).בכירותברמותכיאם(אליהם
במידהבזמןקצוביםיהיואלהקצינים-מדריכים

יהיואלהקציניםיכולותיהם.אתלמצותלהםשתאפשר
אלהקציניםשליתרונםמוכחת.אקדמיתיכולתבעלי
מביאיםהםשאותווהעדכניהמעשיבידעבעיקרהוא

שלהםוהשיטתיתהתדירההתחלופההעשייה.מעולם
ובאי-רלוונטיות.בקיבעוןלשקועלאקדמיהתאפשרלא

יכולתםאתשמיצובקציניםמדובראקדמאים.צבאקציני*
הקריירהואתעניינםאתוהפנוביצועייםבתפקידים

קבלות""בעלילהיותהקציניםעלהאקדמי.לכיווןשלהם
לכלאושלישיתוארבעלימוכחות,ומחקריותאקדמיות
על-שאושרצבאי-ביטחוני,בנושאדוקטורנטיםהפחות

עתידואתיראהזהקציןבצבא.המתאימותהרשויותידי
לטווחהקבועהגרעיןאתויהווהבאקדמיההמקצועי

ביפןהצבאיתבאקדמיהסיוםטקס

שעריהאתתפתחהצבאיתהאקדמיהנוספים.תלמידים*
בגופיםלמשרתים-לצה"למחוץלתלמידיםגם

לקציניםהשונות,הממשלבזרועותאחרים,ביטחוניים
בכך.המעונייניםלאזרחיםגםובהמשךםירז4מצבאות

המלאים.האקדמייםבקורסיםמגבלותללאזאתכל
לגופו.מקרהכליידוןהצבאייםבתכנים

ההוראהלג8
וחוזריםמהשטחהבאיםצבאקצינייכללובאקדמיההמרצים

שהםאקדמיהואנשיאקדמאיםשהםצבאקציניאליו,
אחתבכלהטמוןהיתרוןמיצויאתיבטיחזהתמהילאזרחים.
ביןחיוניתהדדיתהפריהויניבהאלההאוכלוסיותמשלוש

8
ועאנשי המוסד:סגלאתשירכיבובסגלק4ךף

50
ויחזרוביצועייםמתפקידיםיבואואלהצבא.קצינ,*ן

שלהמקצועיקידומוהצבאית.האקדמיהשלהארוך
-המקובלתהאקדמיתלנורמהבדומה-ייקבעהקצין
המחקריים.פרסומיועל-פי

במדינה,הראשונהמהשורהיהיואלהאקדמיה.אנשי*
העיקרי.עבודתםמקוםתהיההצבאיתוהאקדמיה
הבכיריםהאקדמי:בעולםכמקובלתהיההעסקתם

קביעות.חסרייהיויותרוהזוטריםמקביעות,ייהנושבהם
למקובלבהתאםיהיוהאקדמיותהדרגותגם

המניין.מןלפרופסורועדהוראהמעוזרבאוניברסיטאות:

הלימודוכיווניתכנים
שלהמרכזייםהדעתתחומיבהוראתיתמקדהמדוברהמוסד
הביטחוןלרמתועדהטקטיתמהרמה-הצבאיהמקצוע
פתוחהליבהלקתדרותהאלההתחומיםחלוקתהלאומי.

היבטיםתכלולשהיאספקאיןאולםלדיון,עדיין



המדע,תחומימכלהמקצועשלאינטרדיסציפלינריים
הניהולהמשפט,ההיסטוריה,החברה,הטכנולוגיה,
והפילוסופיה.
קבוצותלפיאינדיווידואליבאופןייקבעוהלימודתמהילי

פיקוד(ליבהלימודיויכללוהלומדיםשלתפקידיהםולפיהגיל
תומךצבאיידעשללימודיםמודיעין),לחימה,ושליטה,
חוקצבאית,הגותאסטרטגיה,צבאית,אתיקהדוגמת(
דוגמת(כללייםולימודיםצבאית)היסטוריהומשפט,

מחקר).ושיטותאיסלאםהציונית,התנועהשלההיסטוריה

אחזורושמירתו,הידע,מיתוחהמחקר,
המצתוו

הלאומיתהצבאיתהאקדמיהגםאקדמי,מוסדכלכמו

כתוצאהומצטברקייםידעבשימורבמחקר,תעסוק
האקדמילגוףאולםולהפיצו.לאחזרוביכולתמהמחקרים,

לכך:מעברמוסףערךיהיההעצמאיהצבאי

אחדמוסדכותליתחתייחודיותהתמחויותירכזהוא*

ביניהם.קשרללאבמדינההפזוריםידעכ"איי"ולא

וחיבורקישורליצוריאפשרהוא*

הדעתתחומישליותרטובים
אשרבסיסבנייתתוךהצבאיים

התוכניות.לכלליקרין

יתבססהאקדמיהצבאיהמחקר

ועלהתלמידיםעלההוראה,סגלעל
המחקרמזדמנים.חוקרים

ביוזמתלהיותיכולהתיאורטי

שוניםגופיםבהזמנתאוהחוקר
בנורמהיעמודהמחקרבצה"ל.

יהיהלאוהואברורה,אקדמית

אלאהרשמיים,התורהלגופיתחליף

כמצעאותםישמשהיותרלכל
בתחוםלאומיידעבסיסלהיותהואהמחקריהאתגרוכבסיס.

קציןלדוגמא,להיות,יכולמזדמןחוקרוביטחון.צבאשל

כמעבדתגםלשמשיכולההאקדמיהתפקידים.שניבין
שינוימבצעית,תפיסהאופרטיביות,תוכניותלבחינתחשיבה

ועוד.משמעותיארגוני
שהאקדמיהלכךהודותיתאפשרוואחזורוהידעשמירת

העיקרייםהמידעמאגריואתהספריותאתתכילהצבאית

פיזישילובלמשל,הביטחון.ובמערכתבצה"להיוםהקיימים

בתספרייהייצורומל"םמטכ"למב"ל,פו"מ,ספריותשל

מתאיםקישורעותקים.אלףו-800כותריםאלף120

העובדתיתהתשתיתאתיספקצה"ללארכיוןוממוחשב

אתישמרוהאקדמיהשלהמידעמאגרימתאימים.למחקרים
רלוונטיידעעלנוסףהשניםבמהלךבמקוםהמצטברהידע

מערכתבאמצעותזאתכלזרים.ובצבאותבשטחשנוצר

הידעאתולשלוףלאחזרהיודעתריכוזית,ממוחשבת

למשתמש.הרלוונטי

שללאורההוצאהאחראיתתהיהולהפצהלפרסום
אובספריםהמחקריםאתשתפרסםהצבאית,האקדמיה

השתלמויותהאקדמיהתקייםכןכמושלה.בכתב-העת

איכותעל-פיייקבעההוראהסגלקידוםמקצועיים.וכנסים

וכמותם.המקצועייםהפרסומים

ומשאביםארגונירציונל
ענייניהאתלנהלעצמאיתהאקדמיהתהיהאקדמימוסדנכל

וקבלתהוראהמחקר,תוכניותלרבותוהמנהליים,האקדמיים
תלמידים.
מוסדשללזהדומהיהיההאקדמיהשלהארגוניהמבנה

לאקדמיהייחודייםמאפייניםגםיכלולאךאוניברסיטאי,
כעתבנויותשלפיוהארגונישהרציונלייתכןצבאית.

שינוי.לעבוריצטרך-הקורסיםמסגרותסביב-המכללות
והמזכירותהתלמידיםלמידה,מסלולייהיההעיקריהרציונל

הניסיוןעליתבססהתפעוליהרציונלכולם.ביןשתשלב

דסומה.5בהפרטתהבריטיתהצבאיתהאקדמיהשלהמצטבר

מועצהאקדמי,ודיקןצבאימפקדיעמדוהאקדמיהבראש
קתדרותראשילימוד,תוכניותראשיהוראה,ועדתאקדמית,
התלמידים.ומזכירותמקצועיות

יכולהצבאיתהאקדמיהראשהצבאית.האקדמיהראשות*
בעולםמקובלשיהיהובתנאיאזרח,אוצבאקציןלהיות

שנייהיולידוכבר-סמכא.האקדמי
אקדמי.'ודיקןצבאימפקדעוזרים:

עלאחראייהיההצבאיהמפקד
ובכללהאקדמיה,שלהצבאיהניהול

הלימודתוכניעלמופקדיהיהזה
שלוהכשרתםהצבתםעלהצבאיים,
עםהקשרועלהצבאייםהמדריכים

יהיההאקדמיהדיקןצה"ל.כלל
הלימודיםתוכניתעלאחראי

קידומובחירתו,מיונו,עלהאקדמית,

ועלהאקדמיהסגלשלוהכשרתו
בכלהאקדמיותהנורמותשמירת

התחומים.

והבקרהההנחיההוראה.וועדתאקדמיתמועצה8
בתהתנדבותיתמועצהבאמצעותיתבצעוהאקדמיים

גבוהה.להשכלההמועצהעל-ידישיאושרוחברים,12
אתותאשרמדיניותתתווהההתנדבותיתהמועצה
הקבועהההוראהועדתכללי.באופןהלימודיםתוכניות
לימודיםלתוכניותהכלליתהמדיניותאתתתרגם

מפורטות.
על-ינוהלוהלימודיםתוכניותוקתדרות.תוכניותראשי8

התוכנית,להרכבאחראיםשיהיותוכניות,ראשיידי
המלא.ולביצועהההוראהלאיכותשלה,לתכנים

קתדרהכלבראשמתמחות.לקתדרותתחולקהאקדמיה
ורצויצה"לברמתלפחות-שםבעלתוכןמומחהיעמוד

בתחומובר-סמכאיהיההקתדרהראשמכך.יותראף
הלאומית.ברמהאףמסוימיםובמקריםהצבא,לכלל

לטקטיקה,קתדרהאפשריות:לקתדרותדוגמאות
צבאיתלמנהיגותלאומי,לביטחוןהמערכה,ללימודי

להיסטוריהושליטה,לפיקודצבאי,לניהולולאומית,
לאתיקה,צבאי,כוחלבנייןצבאית,לגיאוגרפיהצבאית,

אוויריתלאסטרטגיהצבאית,לאסטרטגיהצבאי,למשפט
ופיזיולוגיה,קרבילכושרזרים,לצבאותוימית,

יתאפשרוואחזורוהידעשמירת

הצבאיתשהאקדמיהלכךהודות
מאגריואתהספריותאתתכיל
היוםהקיימיםהעיקרייםהמידע
למשל,הביטחון.ובמערכתבצה"ל
מבייל,ם"ו0,ספריותשלסיזישילוב
120בתספרייהייצורומל"םמטכ"ל
עותקיםאלףו-800כותריםאלף



צבאית.ולטכנולוגיהצבאיתלפסיכולוגיה
תלמידכללמעשהתחברהמזכירותתלמידים.מזכירות*

לושיקבעאולעצמויקבעשהואהלימודיםלתוכנית
ועדתשלקביעותיהאתבכךתיישםהמזכירותהצבא.

כלשלהחובותולמילויהקבלהלתנאיביחסההוראה
תואר.קבלתלשםתלמיד

עלבעיקרהלהתבססצריכהזותוכניתמשאבים.8
כלליתלהשכלהמקרהבכלמקצהשצה"למשאבים
עלותהם:האפשרייםהמקורותאקדמיים.וללימודים

מאותשלאחזקתםעלותהמכללות,שלהנוכחיתהקיום
הלימודשכרעלותמלאים,אקדמייםבלימודיםקצינים
תפקידיהם,מילויכדיתוךשלומדיםוקציניםנגדיםלאלפי
לימודשכרוגבייתהנוכחיההשתלמויותתקציב

צה"לשהוציאהתקציבמכלללצה"ל.מחוץמתלמידים

אינהצבאיתאקדמיהלהקיםההצעהאולםוהכרחית.
הכללית,האקדמיתההשכלהאתלחלוטיןלשלולבאה
הארגון,צורכימולאותהולאזןלצמצמהרקאלא

הואבצבאששירותהרעיוןהפנמתוהמקצוע.התפקיד
ולנגדיםלקציניםתסייעחייםלשנותוקריירהמקצוע
הזה.הטיעוןאתלהבין

כמוהומוגנישבפורוםרצויסינרגטי.מטהשלחשיבותו8
עלשוניםאקדמייםידעמתחומיגורמיםיישבוצה"ל
התבוננותהמעודדתחשיבתית,סינרגיהליצורמנת

עלולההצבאיתהאקדמיהמורכבת.מציאותעלמגוונת
בצה"ל.החשיבתיתההומוגניותאתיותרעודלהחריף

הכוונהאיןכאמור,אךבעיקרה,נכונההזאתהטענה
לצמצםרקאלאהכללית,ההשכלהאתלחלוטיןלבטל
שלכלתבטיחהצבאיתהאקדמיהזאתלעומתהיקפה.את

מ-10%פחותכלליתהשכלהעל2003העבודהבשנת

וקציניםנגדיםאלפיתיאבצ.7השכלהלרכישתיועדו
דווקאלאושונים,אקדמייםבמוסדותהשכלהרכשו

ולמקצועותיהםלתפקידיהםברוריםובזיקהבהקשר
הצבאיתהאקדמיההפעלתלצורךהמשאביםםייאבצה.8

שביןביחסומהותימשמעותימשינוילבואצריכים
צבאית-אקדמית.להשכלהכלליתבהשכלהההשקעה

צבאית?אקדמיהלהקיםאיןמדוע
צבאית,אקדמיהשלהקמתהנגדהאפשרייםהטיעוניםמהם
הטיעוניםכול,קודםלהלן,אלה?טיעוניםלהפריךניתןוהאם

כזה:מהלךנגדהאפשריים
הולךהביטחוןתקציבשבהןבשניםמשאבים.מצוקת8

נכונהזוטענהנוספות.להשקעותמקוםאיןומצטמק
השוטף.לתפעולהביחסלאאךהאקדמיה,הקמתלגבי

מהמשאביםלממןניתןהשוטףהתפעולאתלהערכתנו,
הואלעשותשצריךמהכללהשכלה.המוקציםהנוכחיים

כללית-אקדמיתהשכלהעלההוצאהביןאחריחסלקבוע

יינגשנוךעך~יטצ'בבה.:יב:ית-נ'*א
ן52

רצוןלביןאותוהמענייניםבתחומיםחופשית"השכלה
אחידהמקצועית,השכלהלאנשיהלהקנותהמערכתן1

מינימליתידעתשתיתתהיהמסוימתמדרגהמשרת
והמקצועי.הצבאיבתחום

מאמרושגרתית.שמרניתטענהזוהקיים?במצברעמה
אתאבלשליחות,הואבצבאשהשירותטועןאומנםזה

ההכשרהמקצועית.בצורהלמלאישהזאתהשליחות
אתלבחוןדידיה.מקצועיתאינהכיוםהכלליתהצבאית
קציןשלהצבאיתבהכשרתוהנוכחיתהמזעריתההשקעה

בכך.להיווכחמנתעללדוגמא,מטה,
דנהומקדמתטבעיבאופןסולדהלוחםטבעית.רתיעה
הטענהגםמוכרתכן,עליתרעיוני-תיאורטי.עיסוקמכל

מהניסיון,רקללומדהשאפשראמנותהיאשהמלחמה
רקהכלליתוההשכלהשההכשרהשטענומיהיוואף

מבהירההפילוסופיה"הצבא:איששלבסגולותיופוגמות
יותר,טוביםאנושליצוריאותנווהופכתמחשבתנואת
היאזולטענההתשובהרתוי."9גרועיםלחייליםאבל

השכלהחסריצבאייםגאוניםבהיסטוריההיושאומנם
צבאיתפקידלמלאאפשרותשוםאיןכיוםאךפורמלית,
השכלהללא-בכירותפיקודברמותבוודאי-משמעותי

ומעמיקה.רחבה
תוארמעדיפיםשהתלמידיםמובןהתואר.אטרקטיביות

שלתוארפניעליוקרתיתאוניברסיטהשלאקדמי
באמצעותלפתורניתןהזאתהבעיהאתצבאית.אקדמיה



עדלפחות-קייםאוניברסיטאימוסדעלהישענות
י0.המצעלשכיוקרהדיתצבורהצבאיתשהאקדמיה

עלולבארץהאקדמיהממסדאקדמית.וריבונותעצמאות*
תלויהובלתיעצמאיתלהיותצריכהשאקדמיהלטעון

לצה"להכפופהאקדמיההקמתשלטוני.בגורםבתכניה

אקדמיתמועצההקמתזה.עיקרוןלסתורעלולה
גבוההלהשכלההמועצהעל-ידיומאושרתמתאימה
מסגרתשלמשותפתקביעהלאחרזו.טענהתיישב

אףשמקובלכפי-בתוכןהצבאיתערבלאהלימודים
היום.

להקיםזאתבכלישמדועאו-סיכום
צבאית?אקדמיה

תשתיתתספקהצבאיתהאקדמיהתיאורטי.בסיס*
צה"ל.שלהלהימהלתורתורלוונטיתהכרחיתתיאורטית

והעכשוויההיסטוריהידעמרבאתתמצהזותשתית
ובעולם.בארץזהבתחוםהקיים

מוקדיתיצורלעילשפורטההקתדרותשיטתהתמחות.*
ענייןלצבאיששבהםבנושאיםומתמחיםמקצועייםידע

בר-סמכאלהיותשיידרשבכךיאותגרהידעמוקדמיוחד.

ברמהאףמסוימיםובמקריםצה"ללכללבתחומו
הלאומית.

מהאיחודשתיווצרבסינרגיהדיהקיים.שלסינרגיה8
בצה"להשוניםוהידעהמחקרמוקדישלוהפיזיהארגוני

גוףכלהצבאית.האקדמיההקמתאתלהצדיקמנתעל
יתכנסכלליתהכשרהו/אומחקרהואשעניינובצה"ל
הואאקדמיתלמרותנתוןבהיותוהאקדמיה.כנפיתחת
ולפרסם.לחקורלהורות,יחויב

צה"ללכללידעקהילתתהיההאקדמיהידע.קהילת*
שישהבנהמרחוק,למידהשלשיטותהפעלתולבוגריה.
ביןועניינירצוףקשרושמירתאליהלפנותכתובת

המקצועי.השיחאתיפתחוהבוגרים
יכשירהאקדמיהבאמצעותומלאה.מתאימההכשרה*

בלילארגוןביותרהמתאיםבאופןקציניואתצה"ל
זהדברובקצין.בנגדהנוכחיתההשקעהאתלהגדיל
הכלליתההכשרהביןמתאיםאיזוןעל-ידיייעשה

לגביצה"לשלברורהעמדהנקיטתעםהצבאיתלהכשרה
הצבאי.המקצועשלעדיפותו

וחזקהרחבהארגוניתתשתיתיצירתההכשרה.הרחבת8
למשל-צה"ללכללהלימודמסגרותאתלהרחיבתאפשר

במילואים.גדודיםלמפקדיגם
תאפשרהרחבההתשתיתוגמישות.אישיתחליפה*

תלמידלכלהלימודיםתוכניתשלאישיתכמעטהתאמה
לצרכיוובהתאםשלוקודמתלהשכלהבהתאם

באפשרותהחלביטוילידיתבואהגמישותהעתידיים.
וכלההתפקידביצועכדיתוךבודדקורסללמוד

לימודיםשנתלמשךאישיתלימודיםתוכניתב"תפירת"
מלאה.

האקדמיותהנורמותאימוץהאקדמית.הנורמה*
ובקרהתכניםוראוי,מתאיםסגללצד-המקובלות

וההכשרה.ההוראהרמתאתישדרג.-מתמדת
קצונהשלובסיסיתכלליתהכשרההצה"לית.הנורמה*

הצבאיתהאקדמיהאחרת.אוכזאתזרוענחלתאינה
הנורמותואתערכיואתהצבאי,הארגוןרוחאתתנחיל
להשפיעיוכלוהזרועותהצבא.לכללאחידבאופןשלו
הייחודייםבתחומיםההכשרהאתולהשליםהתכניםעל

להן.
יתרוןלצה"לישהצבאיבתחוםמקצועי.יחסייתרון*

נעוצהלכךהסיבהאחר.אקדמימוסדכלעלמוחלט
המגיעיםתלמידיםשלכזהריכוזבתלמידים.בעיקרה
התיאורטיתהמסננתדרךאליווחוזריםהמעשהמעולם

תדעהצבאיתהאקדמיהמצטבר.ידעשלבלוםאוצרהוא
צה"ל.לצורכיאותוולמקסםזהיתרוןלמצות

אקדמיהשהקמתאיפואהיאהמתבקשתהמסקנה
משוםבמיוחד-למדינההשעהצורךהיאלאומיתצבאית
בקיומההצבאיוהרכיבחרבה,עלחיהעדייןשהיא

הואהצבאיהרכיבשלחוסנוהדומיננטי.הואובביטחונה
בסיסית,הכשרהוהמפקדים.הקציניםובראשםבאנשים,

לאיכותם.תנאיהיאומעמיקהאופקיםרחבת

הערות
58עמ'2000,מערכות,הצבאית",המחשבהמקורות"גת,עזר1.
בשלהיבגרמניהלאורלצאתהחלוהראשוניםהצבאייםכתבי-העת2.

ה-18.המאהשלה-70שנות

מ-24ולמטהלפיקודבית-הספרלהקמתאג"ם/מה"דהצעתמתוך3.

מחלקתראשזורע,מ'סא"לעל-ידיהחתוםבמסמך1951בדצמבר
באג"ס/מבצעים.מבצעיםענףראשרבינוביץ,א'וסא"לההדרכה,
פו"מ).שלהראשוןומפקדומקימויריב,אהרוןאלוףלימים(

המגבלותתכופות.לעיתיםעולהזריםמצבאותקציניםשלהנושא4.
העברית.והשפהשדהביטחוןהןשילובם,אתהמונעותהעיקריות,

אתמתאימים.באמצעיתלהסיראפשרהשדהביטחוןמגבלתאת
עברית.ללמודאותםשיחייבוכךעל-ידילנטרלישהשפהמגבלת
נדרשיםלמשל,הטורקית,הצבאיתבאקדמיההלומדיםזריםקצינים
טורקית.ללמוד

TheDefence,ofMinistryנ0ןחCommandServices1חט8"5818.
General,AuditorandComptrDllerthebyReport0011656,

February,2002קק.17-25
סא"לראו:בארה"ב.פוינטוסטשללמבנהבמהותודומהזהמבנה6.

6עמ'2002,מאיפוינט,בווסטביקורדו"חשרב,גדעון
כ-10%הופנו2003העבודהבשנתבצה"ל:התכנוןאגףנתוניעל-פי7.

ורקיע,ברקפו"ם(אקדמיתאףהיאשבחלקהצבאית,להשכלה
אומלאיםתאריםהיוםמעניקיםומב"לטקטילפיקודהמכללה
להשכלההופנוו-72%והנדסיטכנילכיווןהופנו18%חלקיים).

בתקציבהקיצוץבעקבותהקצין.רצוןעל-פיאקדמיתכללית
משמעותי.באופןזוהוצאהירדההביטחון

העבודהבשנתלמדוהסגלבמחלקתאקדמאיםענףנתוניעל-פי8.
נגדים,היומתוכם20%שירותם.כדיתוךוקציניםנגדיםאלפי2002

ראשון,לתואר27%למדוהקציניםמקבוצתקצינים.-והיתרה
מתוךכאמור,זאת,כלשלישי!לתוארו-1.9%שנילתואר71.1%
למקצועותיהם.מחייבקשרוללאתפקיד

1780.בשנתפרדוקסים""אתשפירסםדעותהוגהפון-ברנקהופף,9.
מערכות,המודרנית",הצבאיתהמחשבהמקורות"גת,עזרמתוך:
6061-עמ'2000,

אזרחיות:אוניברסיטאותעםגומליןקשרישלדגמיםכמהקיימים10.
בארה"בכגוןתארים,המקנהעצמאיתצבאיתאקדמיהשלדגם

צבאי,תואררוכשיםשבהאזרחית,באוניברסיטהלימודיםובגרמניה,
שלעצמאייםלימודיםבגרמניה,בפרייבורגההיסטוריהמכוןלמשל

ולימודיםהצבאילמוסדהגיעםטרםבאוניברסיטאותחניכים
זהותוכניות.תיאוםיחדהמבצעיםובאוניברסיטה,צבאיתבמכללה
ובישראל.באיטליהבאירלנד,הקייםהמודל
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