
שלשיחבעייתמילואים:
צבא'אנשיושלכלכלנים

ופחותפחותנזקקשצה"למשוםהןלכתמרחיקשינוילעבורחייבהמילואיםצבאשלהנוכחיהמודל
אנשישמעטהואהרצויהפתרוןוקטנה.הולכתבמילואיםלשרתשהנכונותמשוםוהןמילואים,לאנשי

מערכתשלהתקציביתהמצוקהמשמעותי.ולתגמולנאותליחםיזכוצה"לנזקקשלהםהמילואים
בצה"ל,האדםכוחאתכלכליבאופןלתמחרמחייבותוהאסטרטגיותהטכנולוגיותוהתמורותהביטחון

במילואיםהמשרתיםאתזהובכלל

ברונפלדשאול

מבוא
מוסדשלההיסטוריהמחוללהיוכלכלייםשיקולים
המשאביםמרבאתלגייסהרצוןובישראל.בעולםהמילואים
גודלאתלמזערוהרצוןאחד,מצדמלחמה,בעתהלאומיים

ההיגיוןהםשני,מצדמלחמות,שביןבימיםהסדירהצבא
צבאותשללהקמתםשהביא

המילואים.
האלההרצונותשניביןהמתח

הקיימתכלכלית,בעיההוא
היקףשבהםנוספים,רביםבתחומים
אקראייםלשינוייםנתוןהפעילות

עםלהתמודדהחשמלחברותנאלצותלמשל,כך,ומחזוריים.
בביקוש.שיאבתקופותהחשמלהספקתאתלהבטיחהצורך

גבוהההיאכוחתחנותבהקמתהכרוכההקבועהההוצאה
שבהןבתקופותכלכליבזבוזהיאהדברומשמעותמאוד,

נמוך.הואלחשמלהביקוש
בעיקרהםזולבעיההחשמלחברותשלהפתרונות

ושפל,גיאותלשעותשוניםתעריפיםהכלכלי-הנדסי:בתחום
ביקוששלבתקופותרקהמופעלותגזבטורבינותשימוש

זרםלהולכתובין-מדינתיותאזוריות
בחשמל).למסחרבורסותואפילו(

הכלכליהצורךזאת,לעומת
המילואיםצבאשלליצירתושהביא
בעזרתרקלהיפתריכולאינו

שכן,והנדסיים,כלכלייםרעיונות
לפתרונותלהלן,שנראהכפי

לצרכיםהאפשרייםהכלכליים
חברתיותהשלכותגםישהמבצעיים

מאוד.שונותואידיאולוגיות
בעתהראשוןהיההפרוסיהצבא
בכוחותשימוששעשההחדשה

ביינההתבוסהלאחרמילואים.
לשלושחובהגיוסהנהיגהוא)1806(

לחילשנתייםלמשךמועברחיילכלהיהשלאחריהןשנים,
חשובביטויהייתההמילואיםצבאשלהקמתוהמילואים.

השנייהבמחציתשהתרחשההמונים",ל"צבאותהמעברשל
עלפרוסיהשלהניצחונותאחריבעיקר(ה-19המאהשל

וחברתיותצבאיותהשלכותלוושהיוצרפת),ועלאוסטריה
תכל.2מרחיקות
העצוםהמתחשלמפורטתיאור

היכולתלביןהביטחוןצורכיבין
מלחמתתוםלאחרהכלכלית
יצחקשלבספרומופיעהעצמאות
עלמצביעהמחברגרינברג.

1948-בשניםבן-גוריוןדודשקיבלהחשובותההחלטות

ושמאפייניוהמילואים,שירותשלהמבנהאתשמיסדו1949,
הזה.3היוםעצםעדאיתנומצוייםהעיקריים

בדיוניםשעלוהמרכזיים,השיקוליםאתמבליטגרינברג
ביטוילידיושבאושנים,באותןוהמטכ"להממשלהשקיימו
הלאומי:הביטחוןבתורת

וישמוגבלים,הםלביטחוןלהקדיששניתןהמשאבים*
האזרחיים.הצרכיםלביןבינםהולםאיזוןלמצואהכרח
כוחועלקטןסדירכוחעלצה"לאתלבססישלכן

גדול.מילואים
להביאחייבותמבצעיותותוכניותהלחימהתורת8

הלוחם.הכוחעיקרהןהמילואיםעוצבותכיבחשבון
שירותכךואחרהחובהשירות-צבא"העםכל"

הן-העםשלגדוליםחלקיםלהקיףחייביםהמילואים
חשיבותבגללוהןהנטלשלשוויוניתחלוקהשלמטעמים
הלאומית.התודעהולגיבושהפרטלחינוךהשירות

מאזצה"לשלדמותואתשעיצבוהשיקולים,מכלולאת
הבא.בעמודבתרשיםלהציגניתןה-50,שנות

קודקודישלושתביןהמתחאתלבטאאמורהתרשים
השלכותישמסויםלכיווןמשיכה""לכלשכןהמשולש,

הכוח,גודלעלגםובכךהאחרים,הקודקודיםשניעלכבדות
הכוח.מבנהועלהלחימהתורתעל

המחוללהיוכלכלייםשיקולים
המילואיםמוסדשלההיסטורי

ובישראלבעולם

ברשתותוהקמתיתר

42



התפוקותאתלייצראמורצה"לכיעולההתרשיםמתוך
ועל-והצבאיהמדיניבמצבבהתחשבהנדרשותהביטחוניות,

הלאומי.הביטחוןתורתפי
תורתהכוח,גודלמאפייניםהצבאיתהמערכתאת
הצבאאנשימספרוהאמל"ח,הזרועות(הכוחומבנההלחימה
גיוסם).ואופן

אילוצים:קבוצותמשתיהושפעצה"לשלעיצובו

והאידיאולוגייםהחברתייםהאילוצים1.
המייסדים,האבותאתהנחומרכזייםשיקוליםשני
במילואים:לשרתהאדםמכוחמהותיחלקנדרשובגללם

בנטל.לשוויוןשאיפה*
ולגיבושהפרטלחינוךהצבאיהשירותתרומת*

הלאומית.התודעה

הכלכלייםהאילוצים2.
ובראשונהבראשמתבטאיםהמקרו-כלכלייםהאילוצים

המערכתשלהעיקריותהתשומותשתישלהזמינותבמידת
שללמחיריםאמל"ח.לרכישתוכספיםאדםכוחהצבאית:

קבעאנשיחובה,מגויסי-השונותהתשומות
חשיבותיש-המקומיותוהקניותחוץמטבעומילואימניקים,

בהמשך.שנראהכפיהמיקרו-כלכלה),ברמת(רבה
הצבאייםהשיקוליםשביןהגומליןבקשרייעסוקהמאמר

ההתפתחויותרקעעלוהחברתייםהכלכלייםהשיקוליםלבין

מצויהנוכחיהמילואיםמודלנתוןשבוהמתחשלמעמיק
מהדובריםגםשהואנייגר,אריהמיל')(אל"משלבמאמרו
םיאולימה.6קצינישלהבולטים

שהפיקמרב-שיחלקבלניתןהמצבשלמעמיקההבנה
הישראליולמכוןלצה"להמשותףצבא-חברה",פרויקט"

ראשיהשתתפוב-2002,שהתקייםברב-שיח,לדמוקרטיה.
ואנשיעיתונאיםובעבר)בהווה(האוצרמשרדבכיריצה"ל,
שירותשלהרבותהפניםונידונועלוובמהלכומשק,

חשובפחותלאלהלן,שנראהכפי7.21ה-במאההמילואים
ושעוסקהפרויקטבמסגרתשנערךנוסף,רב-שיחהוא

לענייןמאודרלוונטיהואגםשכןהחובה,בשירות
םיאולימה.8
שנוצרהמתחאתוהסבירוהציגוברב-שיחרביםדוברים

ה-בשנותהונחושיסודותיוהקלאסי,המילואיםמודלבין

שחלפה,המאהחציבמהלךשהשתנתההמציאותלבין50,
בהדרגההשתנההשניםבמהלךהו-90.ה-80בשנותובעיקר
שקורהוכפילמעשה,מופעלשהואכפיהמילואים,מודל
נאלצוהצבאיוהדרגהמדיניהדרגהציבוריים,בחייםרבות

בשטח.ההתפתחויותאחרילהיגרר
ככלבנטל,אי-השוויוןשלהתחדדותוהואהמרכזיהשינוי

הצבא?",העםכל"לשאלהלמילואימניקים.נוגעשהדבר

בא'לאברורה:תשובהניתנהלרב-שיח,ככותרתשהוצבה

המטרה:
ביטחוניותתפוקותייצור

הלאומיהביטחוןתורת*

1:אילוץ
המשאביםמגבלת

אדםכוחמאגרי*
אמל"חלרכישתכספייםמשאבים*

2:אילוץ
ואידיאולוגייםחברתייםשיקולים

בנטלשוויון-צבא"העםכל"*
השירותשלהחברתיתהתרומה*

הכלכלייםההיבטיםעליושםמיוחדדגשהאחרונה.בתקופה
הרמההמילואימניק,רמתהשונות:ברמותהמילואיםשל

הצה"לית.והרמההלאומית
בעיראקהמלחמהלאחרבצה"להצפוייםהשינויים

בדיקהמחייביםהמדינהבתקציבהגירעוןאתלהקטיןוהרצון
שימושוהנבמ.4ושלהכוחגודלשל-כלכליתגם-חדשה

בצה"להאדםכוחשלהמרכיביםשלושתשלנכוןבתמחור

רקהנמצאתלמהפכה,לסייעיכול-וקבעמילואיםחובה,-
בתחילתה.

מצבתמונת-ה-21במאההמילואיםשירות
השנייה,האינתיפאדההחלהמאזובעיקרהאחרונות,בשנים
התקשורתםיאולימב.5העוסקהציבוריהשיחעוצמתעולה

הביטחוניהממסדמילואימניקים,שלתסכולםעלמדווחת
ביטויבנושא.דיוניםלבמתהפכההכנסתוגםלטענות,מגיב

אמורשבוהזמן,פרקלפניהרבהמתחילאי-השוויוןרבתי.
כאשרכברמתחילהואהמילואים;למערךלהצטרףאזרח

הכוונהואיןהביטחון.לשירותמועמד"בחזקתהואהאזרח
ממציםשאיןלכךגםאלאישיבות,בחורישללאי-גיוסםרק

הגיוס.מחזורישלהפוטנציאלמלואאת
שאללכךגרמוהאחרוניםבעשוריםההתפתחויות

כחיונייםברב-שיחשהוזכרוםיקינמיאולימה,9אלפיעשרות

במקביל,מתנדבים.כאללמעשהלהתייחסישצה"ל,להפעלת

למשימותבמילואימניקיםהשימושלמזעורלהיערךצה"לעל

אוצה"לעובדיאזרחיםתובה,חיילילבצעיכוליםשאותן
חיצוניים.ספקים

-במילואיםהשירותבהיקףלירידההעיקרייםהגורמים
ברוכים:ברובםהם-בנטלבאי-השוויוןלגידולולפיכך

השלוםהסכמיבעקבותבאיזורהאסטרטגיהמצבשיפור*
הסורי.הצבאוהיחלשותירדןועםמצריםעםשנחתמו
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בכווייתהאמריקניוהניצחוןברית-המועצותקריסת
האסטרטגיים.האיומיםלהקטנתהםאףתרמו

משמעותייםסכומיםלהשקיעצה"להמשיךבמקביל*
לשירותוהכניסחדשותצבאיותטכנולוגיותביצירת
תפוקות""בעליויקריםמתקדמיםלחימהאמצעי

חשובביטויאדם.בכוחהצורךאתהמקטיניםמדהימות,
המחייביםהתחומיםבמספרהגידולהואזולהתפתחות
לאיישםניתןושלאיותר,רבההתמקצעות

במילואימניקים.

בשיעורלגידולשהביאהאוכלוסייה,שלהמהירהגידול*
ה-10.80לשנותבהשוואההגיוסבמחזורי50%של

מילואים.בימילחסוךהתקציביהלחץ*
מבורכים:פחותשהםנוספים,גורמיםשנילהזכירהראוימן
הערכים,והתרופפוהמוטיווציה,ירדההתקופהבמהלך8

לטובתלפעולהרצוןנחלשלשרת.לאבושהזואיןושוב
לביתם".לעשות"האנשיםשלהנטייהוגדלההכלל,

שבידיהטק"קויכולותהכיפוריםיוםהפתעתשללקחיה*
תו"ל,שביישוםהבעייתיותעלהצביעועוינותמדינות

יזכרמ.11כהתפקידהמילואיםלעוצבותיששבה

רמתעללשמורכיוםמאפשרותהאלהההתפתחויותכל
חלקיםגיוסתוךהדרושההביטחון
-למילואיםמהעםוקטניםהולכים

חובה.לשירותוגם
לשירותהמילואיםהפיכת
בעלתהיאדה-פקטוהתנדבותי
ובראשונהבראשרבות.משמעויות

השוויוןחוסראתמבליטההיא
קטנהמאודקבוצהרקשכןבנטל,
הכרוךוהאחרהכלכליבנטלנושאת
מחדשלחשובצה"לאתמחייבתגםהיאבמילואים.בשירות

המוטיווציהאתלהגבירבמטרההמילואיםבאנשיהטיפולעל
לשרת.ולהמשיךלהתנדב

לענייןהשירותהפיכתכיייאמרמוסגרבמאמר
20%שכןהחובה,בשירותגםבהתמדהמתפתחתהתנדבותי
ו-כלל,מתגייסיםאינםהחילוניהנוערשלהגיוסממחזורי

השירות.ליבמהלךנפלטיםנוספים20%

מדגישיםהחרדי,הנועראתכולליםשאינםאלה,נתונים
אתשעיצבווהאידיאולוגיים,החברתייםהשיקוליםכי

רלוונטייםאינםשובה-50,שנותמאזהמילואיםתפיסת
לחלוקתאמצעיאינושובהמילואיםגיוסה-2000:בשנות
לנושאשפתייםמסשמשלמיםמיעדייןישכיאףהנטל,
כך,עלנוסףי3.(3991-משפירועדתדו"חאתלמשל,ראו,(
תודעהלגיבושאמצעיבמילואיםרואהאינוכבראיש

הפרט.ולחינוךלאומית
שלהקלאסיהמודלעללהישעןיהיהניתןזמןלאורךלא

המאגרבכלצורךאיןאחד,מצדכאשר,המילואים,
למעשהכילהודותחששעדייןישאחרומצדהפוטנציאלי,

התנדבותי.בשירותמדובר
האמריקנישהניצחוןבעת2003,במאינכתבזהמאמר
הביטחוןתורתלגביחדשהחשיבהלהאיץהחלבעיראק

כיעולהאסטרטגייםמומחיםשלמהתבטאויותהישראלית.

כךהרכבו,אתולשנותהיקפואתלצמצםצה"לעליהיה
ואתאחד,מצדהתקציביות,האפשרויותאתשיהלום

שהוכחוהחדשות,הטכנולוגיותואתהחדשההמציאות
בשניאחרות,במיליםאחר.מצדעיראק,נגדבמלחמה
השיחאתהכלכלייםהאילוציםהובילוהאחרוניםהעשורים

הביטחוןתורתכיצפויהקרובותבשניםואילוהמילואים,על
המתחים,אתלהקטיןיאפשרוהמבצעייםוהצרכים
צה"לאםהקלאסי.המילואיםמודלאתלקרועשמאיימים

-האוצרמשרדשלכדרישתו-יקטןאכןהבאותהשניםשל
בנטלאי-השוויוןיחריףגםאךבמילואימניקים,הצורךיקטן

לשרת.יצטרכושעדייןמימבחינת
לסייעיכולכלכלייםבכליםשימושלהלן,שיוסברכפי
הקרובות.בשניםהצפויבצה"ל,המבנהשינוילביצוע

לשירותחדשמודללהנהיגצה"ליצטרךהקרובותבשנים
אחת,אפשרותהואנייגראריהשהציעהמודלהמילואים.

נוספות.אפשרויותייתכנואך
אפשרהחדש.המודללפרטילהיכנסטעםאיןהזהבשלב
לראותשישתהיהשלוהיסודשהנחתבעובדהלהסתפק

לשרתשלהםושהמוטיווציהמתנדבים,במילואימניקים
לכם.שיוענקובתגמולוהןביחסהןתלויהתהיה

הערכתכאןבאמורלראותאין
המהפכהאתלבצעהקושישלחסר

נהוגובארה"בבבריטניההדרושה.
מקדמתהתנדבותימילואיםשירות
עוברותבמערבאחרותומדינותדנה,
ממתנדבים,רקהמורכבסדירלצבא
מהפכהכילהסיקאיןמכאןאך

וקל.פשוטענייןתהיהבישראל
מהשמרנותנובעהעיקריהקושי

מהפכותלבצעמתקשיםהםולכןצבאות,המאפיינת
להקליכולההיבשהזרועשלהסד"כהקטנתבהתנדבות"."

המלאהפתרוןדי.איןבכךאךהמילואימניקים,בעייתעל
ו"קבעחובהבחייליקרבייםלאמילואימניקיםהחלפתמחייב
שונים.שירותיםאזרוח""וכןקצר"

כלכלייםאספקטים
מערכתביןלמדיאליםבשיחהתאפיינוהאחרונותהשנים

למצואמהצדלמשקיףוקשההאוצר,משרדלביןהביטחון
הצדדיםששניגםמה(ביניהםבוויכוחיםרגליוואתידיואת

לךתעשהבתחבולות"העיקרוןאתרבהבשקידהמיישמים
שירותשלהכלכלייםהאספקטיםאיפואמהםמלחמה").
המתנדבים?מודל-החדשהמודלושלהנוכחיהמילואים

המילואימניקרמת
ופוגםמדינמוךעדייןהואהמילואיםשירותעבורהפיצוי

אומנםחלההאחרונותבשניםהמשרתים.שלבמוטיווציה
ההפסדביןמשמעותיפערקייםעדייןאךבנושא,התקדמות

מהביטוחהתקבוליםלביןולמעבידולמילואימניקהנגרם
שירתושבהבתקופהחמורהפחותהייתהזאתבעיההלאומי.

זהאיןמעט,במתיכשמדוברכעת,אולםבמילואים,רבים
כן,עליתרהכלכלית.מהבחינהגםיסבלושהמשרתיםצודק

התנדבותילשירותהמילואיםהפיכת
השוויוןחוסראתמבליטהדה-פקטו

קטנהמאודקבוצהרקשכןבנטל,
הכרוךוהאחרהכלכליבנטלנושאת

במילואיםבשירות



העלותהאוכלוסייה,בכללהמשרתיםשלמשקלםשקטןככל
היא.גםופוחתתהולכתהוגןפיצוישל

ולענייננוחשוב,פחותהואהתגמולשילבשהטכניהאופן
ה"נשיונלשלנייגר,אריהשלהמודלייבחראםמשנהזהאין

הבריטי.ארמי"ה"טריטוריאלשלאוהאמריקניגארד"
בלבדזושלאהואהתגמולשיטתאתלהנחותשצריךהעיקרון

בגיןכלכליהפסדייגרםלאולמעסיקושלמילואימניק
התמריץתמריץ.בבחינתיהיהאףשהתגמולאלאהשירות,

ואחריםסטודנטים-צעיריםלמילואימניקיםבמיוחדחשוב
נמוכות.והכנסותיהםהאזרחית,דרכםבראשיתהנמצאים-

לביןהאוצרמשרדביןדעיםתמימותאיןהזהבעניין

התגמולאתלהצמידהציערזמוסיקח"כהמערכות.שאר
שקל)כ)-7,000במשקהממוצעלשכרהמילואימניקיםשל

בתוצרהביטחוןשללחלקונוגעהאזרחיותהמערכות
תותחים"(מקורותהקצאתעללגיטימיויכוחזהוהמקומי.

אםדיהזה.העמוקליםלצלולהמקוםזהואיןגרביים"),או
מדידתלגביהמילואיםשירותתמחורשלהרלוונטיותתוצג

י4.רצותבהביטחוןשלחלקו

המחירמדידתכיהכלכלניםטענורבותשניםבמשך
ולפיכךמטה,כלפימוטיתבצה"להאדםכוחשלהכלכלי

המשתקףמזהיותרגבוההואבתוצרהביטחוןמשקל
ובראשונהבראשנטענוהדבריםהרשמיות.בסטטיסטיקות

נכונההייתההטענהאךהחובה,משרתישללעלותםביחס
עודכלכיהכלכלניםטענועודהמילואימניקים.לגביגם

הלאומיהביטוחמתקציבבאיםלמילואימניקיםהתשלומים

בחסכנותלנהוגתמריץלצה"לאיןהביטחון,מתקציבולא
למילואים.בקריאה

ב-אירעזהבתחוםחשובמהפך

החלועתב-1995,כךואחר1984
לביטוחהמוסדבתשלומילראות
מתקציבחלקלמילואימניקיםלאומי

בסעיףשנאמרכפיאולם,הביטחון.

הלאומיהביטוחתשלומיהקודם,
העלותמלואאתמכסיםאינםעדיין
כולליםאינםהםשכןהמילואים,של

שמשלםהסוציאלייםהתשלומיםאת
ל-25%מגיעששיעורם(המעביד

והםבתקרה,מוגבליםהםמהשכר),
קצרות.קריאותבגיןמשולמיםאינם

זהבהקשרחשובההתפתחות
דו"חפרסוםעםב-1995אירעה

הביטחוןעלותלאומדןהוועדה

ועדתדו"חלהלן(הישראלילמשק
כלכלניםהשתתפובוועדהמרידור).'י

האוצרממשרדהביטחון,ממערכת
לסטטיסטיקה,המרכזיתומהלשכה

מחלקתמנהלתאזמרידור,ליאורהד"רעמדהובראשה
היוהוועדהשלהעיקרייםהממצאיםישראל.בבנקהמחקר

מגויסישללעלותקשורהביותרהחמורההחסרהערכתכי

לפיולאהחזקתם""שלהעלותלפימחושבתזו-החובה

למעגלבכניסתםהאיחורעקבלמשקהנגרםהתוצרהפסד
מטהכלפימוטההמילואימניקיםעלותגםהתעסוקה.
כ-25%.רק""הואההטיהשיעוראךלעיל,שתוארומהסיבות

-וקבעמילואיםחובה,-האדםכוחעלותלסיכום,

עלויותשלנכוןתמחורולכןהביטחון,מתקציבכ-40%מהווה

תוצאה-בתוצרהביטחוןמשקלאתיגדילהאדםכוח
מקוםישאוהבת.לאמאודהביטחוןשמערכתסטטיסטית

הזההיוםעצםשעדלכךהעיקריתהסיבהשזולחשוב
מדידהעקרונותלפישלאהאדםכוחעלויותמתומחרות
כוחבהחזקתהכרוכההתקציביתההוצאהלפיאלאכלכליים,
החובה,מגויסילגבימאודגדולההיאבתמחורההטיההאדם.

אנשילגביוקטנההמילואימניקיםלגבימשמעותיתהיא

הקבע.
לאתמחורבגללהצה"ליתברמההנגרמיםהעיוותים

ה-50בשנותמילואימניקים

שתיביןוהפערשקל),כ)-4,000המינימוםלשכרבמקום
מיליונימאותשלבגובהשנתיתלהוצאהמגיעהשיטות
שקלים.

שלהמוטיווציהטיפוחכיגורסיםהאוצרבמשרד
יותרשהןאחרות,בדרכיםלהיעשותיכולהמילואימניקים

שיפוריתרחשאםדיזוגישהעל-פייקרות.ופחותיעילות
מגורים,תנאישלהם:השירותובתנאילמילואימניקיםביחס

והקטנתזמןמבזבוזהימנעותאוכל,חדריציוד,מקלחות,
האוצר,גישתלפיאחרות,במיליםהקבע.אנשימצדהניכור
עליווחזקהצה"ל,שלמומחיותוהיאמוטיווציהיצירת
החומרי.בצדלולסייעישאךכהלכה,המלאכהאתשיעשה
צריךשעל-פיההאוצר,גישתאתלהצדיקקשהלדעתי,

במקביללכןמהשירות.כלכליתלסבולגםהמילואימניק
להקטנתכגורםהכלכליהמכשולאתלהסירישהיחסלשיפור

המוטיווציה.

הלאומיתהרמה
45לביןהביטחוןמערכתביןהכבדיםהמחלוקתמסלעיאחד

ן



הבא.בסעיףנידוניםכלכלי

הצה"ליתהרמה
כלכלניםשאינםבני-שיחלשכנעמתקשיםכלכלנים
ניכנסלאולכןייצור,גורמישלהנכוןהתמחורבחשיבות
לידיובאותרבותלקושיהדוגמאותי6.ןיינעהשללשורשו
לגבותשישהראויהמחירעל-תמושלא-בוויכוחיםביטוי

שיעורעלסולר,עבורומהתעשייניםמיםעבורמהחקלאים
גובהעלזרים,עובדיםהעסקתעללהטילשישהמיסוי
שיעורעלהפנסיה,קרנותשללכספיהןלהעניקשישהריבית
ועוד.ועודלרכבחילוףחלקיעללהטילשישהמיסוי

צה"לתחשיבימוטיםמרידור,ועדתדו"חעל-פי
בעלות25%בשיעורמטהכלפיהטיההבאים:בשיעורים

מגויסישלבעלותםיותרעודגדולהוהטיההמילואימניקים
הביטחון.עלההוצאהנתוניאתמייפותאלההטיותהחובה.
גורמותלמעשהאבלבלבד,קוסמטיבענייןמדוברלכאורה

י7.םיאולימהימישליותריעילניצול

הדרכיםעללהצביעמהצדלמשקיףמאודקשה
אתהכוח,מבנהאתפגוםתמחורמעוותשבהןהספציפיות

נכוןשתמחורבעובדהדיזאתעםהלחימה.תורתואתגודלו
כדיהו-90ה-80בשנותהמילואיםימיבמספרלירידההביא

יכולנכוןשתמחורמכאןהגדולה.חשיבותועללהצביע
חשיבותו.ובכךנתון,בתקציבביטחוןליותרלהביא
ובטכנולוגיותהאסטרטגיבמצבהתמורותכן,עליתר

הביטחוןבתורתגדוליםשינוייםמחייבותממילאהצבאיות
רבותלסייעיכולנכוןבתמחורושימושצה"ל,שלובמבנה
הנדרשים.השינוייםלביצוע

נכוןתמחורשלהברוכותלהשפעותדוגמאותכמהלהלן
האדם:כוחעלויותשל
העסקי,בסקטורכלכלייםארגוניםכמושצה"ל,מתברר*

ואזרוחהפרטה(החוץמיקוריתרונותאתלגלותהחל

שלקצר"ל"קבעבגיוסהוחל*
צלפיםושלחובשיםשלנהגים,

משמרשלהפלוגותמספרובהגדלת
הגבול.

אנשישלהשירותמודלנבחן*
יחידותעםנמניםשאינםהקבע
השדה.

מהסוגעדייןאינןאלהדוגמאות
צה"ל,שלאופיואתהמשנהובהיקף

כילמעשההלכהממחישותהןאך
בדפוסילשינוימביאנכוןתמחור

תקציבהחוסךשינוי-העבודה
ביטחוןיותרלהפיקומאפשר
נתון.מתקציב

סוכום
ככורחנוצרהמילואיםמוסד

האחרונותהשניםב-50אךכלכלי,
הבסיסייםהגורמיםמאודהשתנו
האוכלוסייה,גודלצה"ל:אתשעיצבו

והערכיםהאסטרטגיתהסביבההצבאיות,הטכנולוגיות
החברתיים.
שלאלטרנטיבותהיולאה-50בשנותששררובתנאים

הלאומייםהצרכיםאתהיטבשירתוהואשנקבע,למודלממש
מאודהשתנוהו-90ה-80בשנותהו-70.ה-60בשנות

שלהקלאסילמודלאלטרנטיבותועלוהבסיסיים,הגורמים
בשניםבאהחדשהלחשיבהגדולהדחיפההמילואים.
בכווייתהאמריקנייםהניצחונותבעקבותהאחרונות
רצינידיוןהאינתיפאדה.שלהשלכותיהובעקבותובעיראק
-מתנדביםשללמודלמעברבעיקרה-חלופייםבמודלים
שלמשיקוליםובעיקרכלכלייםמבצעיים,מטעמיםמתחייב

חברתי.צדק
צה"לאתמחייביםהבסיסייםבגורמיםהשינויים

בתמחורלהסתייעיכולהשינויותהליךבהתמדה,להשתנות
לסוגיהן.הצבאיותהתשומותשלנכון

שירותעלהבסיסייםהגורמיםשלהשתנותםהשפעת

פעילויות).

גודלועלהכוח,מבנהעלשגויותהחלטותלקבלתאלההטיות
הלחימה.תורתועל

שלולתקצובםלתמחורםהשיטהשיפורואכן,
במספרדרמטיתלירידההביא1985מאזהמילואימניקים

ה-שנותשבמהלךכךעלמצביעבן-צבימוליהמילואים.ימי

מ-10דרמטי:באופןהמילואיםימימספרירדהו-8090
הירידהאתמייחסהואבלבד.מיליוןל-4בשנהמיליון

ההוצאהרישוםראשית,התמחור:בשיטתשחלולשינויים
ליוםמציאותיתיותרעלותקביעתשנית,הביטחון;בתקציב
מילואים.
אךכלכלן,כללשמחהאמוריםמדהימים,נתוניםאלה
שהתייחסוהדוברים,מרביתמדיי".יפההכלה"לדעתי

שששש
נוספיםגורמיםשלבתרומתםהמעיטוברב-שיח,לתופעה

ובעיקר-המילואיםימילצמצוםהנידונהבתקופהשפעליאנשא

ן46ן
עםהגיוס.במחזוריוהגידולהמדיני-צבאיבמצבהשינויים

עלמהותיבאופןהשפיעבתמחורשהשינויספקאיןזאת



באנשיהצורךלהקטנתהביאוהםמורכבת:הייתההמילואים
אךשני.מצדלשרת,הנכונותולהקטנתאחד,מצדמילואים,

אלפיעשרותכמהשלבשירותםחיוניצורךנותרעדיין
הגרעיןאתלעודדאיךכפולה:היאצה"לשלהבעיהלוחמים.
בעיית(לשרתלהמשיךבמילואיםהלוחמיםשלהחיוני

המילואיםאנשישלגיוסםאתלצמצםואיךהמוטיווציה),
ההתייעלות).בעיית(בלעדיהםולהסתדרלוחמיםשאינם

להשגתלסייעיכולהמילואיםעלותשלונכוןמלאתמחור
המטרות.שתי

שישכךעלמצביעיםמהשטחהעוליםהעזיםהקולות
אותםולפצותמתנדביםכאלהמילואיםלאנשילהתייחס

ביציאההכרוכותהעלויותמלואעלמעבידיהםואת
השירותלאורךבהתאם-תמריציםלהוסיףואףלמילואים

אתהמגורים,תנאיאתלשפרהכרחישכןכמושבו.ולקושי
נדרשאשרוכלהמילואימניקיםשלהציודאתהמקלחות,

גבוהה.מוטיווציהעללשמורמנתעל
שיפורבאמצעותרקלאיושגהמוטיווציהשיפור
שינויבאמצעותגםאלאהשירותשלהחומרייםההיבטים
שתוחלשכךהמילואים,אנשיכלפיהקבעאנשישלהגישה

המילואימניקים).(ו"אנחנו"הקבע)אנשי(הם""שלהתחושה

תהיההמילואיםאנשישליחסית,הקטן,ההיקףבגלל

וניתןיחסי,באופןנמוכהלעילהנזכריםהשיפוריםשלהעלות
שלהנכוןהתמחורבעקבותשיושגמהחיסכוןלקזזהיהיה

הצה"ליות.התשומות

השימושלמדיניותהדוקבאופןקשורלעילהאמור
עדיין,אמור,העם"צבא"הערךשלגביהםהחובה,במגויסי
הכוונהואין(הגיוסמחזורישליותריעילניצולבתוקף.להיות
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