
התקציבכםהמשאביםאלוני
ההתעצמותותהליכי

ומשמעותןהבאבעשורהמגמותהערכת

זוממןפנחספרופי

עלצבאיתעצמהשלההתפתחותתוואי
מערכתידיעלנקבעהזמןפני

תקופתבמהלךששררוהאילוצים
מספרלאבחןניתןעתבכלואכן,ההתעצמות.

כוחפוטנציאלאפקטיביים:אילוציםשלניכר
שלזמינותןהאפשרי,גיוסוושיעורהאדם

רכש,למקורותהגישהמבחינתנשקמערכות
במערכתוצווארי-בקבוקטכנולוגיותמגבלות
נודעתהתקציבייםלאילוציםוכיו"ב.הייצור
קודמות,בתקופותגםספקוללאבזמננו,
גםהעצמה.בנייתבתהליךמרכזיתחשיבות
עצמהלבנותניתןארםכוחשלקשותבמגבלות

מצוייםהתקציבייםהמשאביםאםניכרת,
למידתוהרכבה,ההצטיידותלהיקףשכןבשפע,

האימוניםולאינטנסיביותתשתיתשלפיתוחה
תרומהכבדה)בהוצאההיאאףהכרוכה(
יוכלהקוראהעצמה.לבנייתלכתמרחיקת
אםזו,טענהשלבתוקפהעל-נקלהלהיווכח
הלכתמרחיקיהשיפוריםאתלעצמוודמיין
לוהמוכרצבאיתחוםבכלכמעטלהשיגשניתן

ביותר,החדישבציודהצטיידותידיעל
שלהמרביפיתוחהידיעלהקיים,לזהבהשוואה
אינטנסיביותהגברתידיועלהתשתית
האימונים.
הגורמיםעללעמודננסהזהמאמרבמהלך
המשאביםשלהיקפםאתהקובעיםהעיקריים

הביטחוןמערכתלרשותהעומדיםהתקציביים,
בעתיד,זמינותםאתלהעריךהישראלית,

הנובעותהמשמעויותעיקריעלולעמוד
הכוח.בנייןלתהליךאלהמהערכות

מערכתשלרשותהתקציבייםהמקורות
בישראלהביטחון

משניניזונההישראליתהביטחוןמערכת

והסיועהעצמייםהמקורותתקציביים:מקורות
מעמיקיםשאנוטרםהאמריקני.הביטחוני

הדיןמןובהערכתםאלהמקורותבניתוח
כולואינומארה"בהנדיבהסיועכישנזכור,
אמנםהניתןהאשראי,הואחציושכןמענק,

זודברשלבסופואךיחסית,נוחיםבתנאים
לגייסהיהניתןבעיקרוןלפרעה.שישהלוואה
כיאםמסחריים,ממקורותגםחיצוניאשראי
התנאיםאתנתרגםאםפחות.נוחיםבתנאים
נמצא,מענק"ערךל"שווהשבאשראיהנוחים
מבשנילמעשהמורכבמקבליםשאנושהסיוע

ושלישמענק")ערךשווה"או(ממשמענקשליש

לשוןמסחרית.להלוואהערךשווההמהווה
אנודולר,מיליארדשלסיועבקבלנואחר:

בעתיר,לתשלומיםהתחייבותעצמנועלנוטלים
היינובהרומהלהתחייבותערךשוותשהיא

בתנאיםדולרמיליוןכ-333לווינואילונושאים
הדיןמןצרופהכלכליתבראייהמסחריים.

להלוואהערךשווהשהואהשלישאתלראות
העצמיים.במשאבינומקורוכאילומסחרית

פורעתכיוםכברכינזכיר,הספקןלקורא
מיליוןכ-300שלסךוקרןריביתבהחזריישראל

שנתקבלביטחוניאשראיבגיןלשנה,דולר
בהמשךנתייחסלעיל,האמורלמרותבעבר.
בנפרדבשלמותוהאמריקניהסיועאלזהמאמר

העצמיים.ממקורותינוהנובעמהתקציב

העצמייםהתקציבייםהמקורות

כוללים,העצמייםהתקציבייםהמקורות
שנועדהביטחוןתקציבחלקאתבעיקרם,
מקומי,רכששכר,תשלומי(בארץלהוצאה

ההוצאהכלואתוכיו"ב),שיקוםתגמולים,בינוי,
האמריקניהסיועבמסגרתשאינהבדולרים

פרטבחו"ל,הרכשלמימוןבעיקרה,ושנועדה,
לארה"ב.

המקורותהיקףאתהקובעיםהגורמיםמהם
הביטחון?לרשותמעמידשהמשקהעצמיים

שבהםהעיקרייםהגורמיםאתתחילהנציין
נפרט.כךואחרבהבללה

תל"ג).(הגולמיהלאומיהתוצרהיקף*

בחו"ל.מקורותשלהגיוסאפשרויות*

מהציבור.משאביםלגייסהממשלהיכולת*
במשאבילשימושהלאומיהעדיפויותסדר*

האומה.
הגורםהואהתל"גשלהיקפוארוךלטווח
המקורותסךבקביעתוהמכריעהמרכזי

ידיעלנקבעהתל"גשלגודלוהמשק.שלרשות
עלתעסוקתו,ושיעורהעבודהכוחשלהיקפו

הרמהידיועלהמשקשלרשותההוןמלאיירי
כילצייןישהייצור.תהליכישלהטכנולוגית

לפניאםהצמיחה.קצבביותרהואט1974מאז
הצמיחהשיעורהגיעהכיפוריםיוםמלחמת
הנהלשנה,אחוזיםכל-9-8הרב-שנתיהממוצע

2-1שלשיעורלכדיהצמיחהצומצמה1974מאז
עדיםאנוהאחרונהבשנהרקבלבד.אחוזים

אחוזים5לכדיהצמיחהשללהתחדשותה

אינפלציהשלמכאיבבמחירזאתואףלשנה,
הצמיחהשיעורהתשלומים.במאזןגדלוגרעון

והקידוםההשקעותהיקףידיעלבעיקרונקבע
ארגו-"כשבמושג(במשקוה"ארגוני"הטכנולוגי

הנוהגיםההסדריםכלאתגםכוללהריניני"

הפרטיבסקטורהשונות,המשקיותבמערכות
מההרגשהלהשתחררוקשהכאחד),והציבורי
הטכנולוגי,בתחוםקדימהצועדיםאנושבעוד

בשניםלפחותקיימת,ה"ארגוני"בתחוםהנח

בהתמדה.המחריפהעקביתנסיגההאחרונות,
גילתהבחו"למשאביםלגיוסהנוגעבכל
קיומה,שנותכלבמשךישראל,מדינת

צדדיותחדלהעברותזכינורבה.וירטואוזיות

בהיקףלהחזירם)צורךשאיןתקבוליםכלומר(

ביןורעאחלהםשאיןבממדיםולווינועצום,

החובפרעוןעלהקפדתנובזכותהעולם.אומות
העםשלהנאמנהתמיכתוובזכותבמועדו,
אחתוזואיתן,הואכבעלי-חובמעמדנוהיהודי
אולם,המשאבים.בגיוסלהצלחתנוהסיבות

במהירותמתקרביםאנוזהבנושאכידומה
שלהחוץחובותיתרתהאפשרויות.גבוללקצה

מיליארד14שלהסכוםאתכברעברהישראל
ניתןשלאגבולקייםכלשהיובנקודהל"י,

החובאתלשרתיכולתנומבחינתגםלעברו,
וגםוהקרן)הריביתבתשלומילעמודכלומר(
להדגיש,חשובהמלווים.שלנכונותםמבחינת

ככלהתל"ג.שלבהיקפותלויזהגבולכי
להרשותהמדינהיכולהיותרגדולשהתל"ג
-בחינתיותר,גדולחוץחובותנטללעצמה

ללוותיכולהואכןיותר,עשירשהאדםככל
משאביםולגייסלהוסיףיכולתנולפיכך,יותר.

האמריקניהביטחונילסיועפרט(מחו"לניכרים
שיעורשלבקיומוהיאאףתלויהבנפרד)נדוןבו

מספיק.צמיחה
מעוגתחלקהםביטחוןשתקציבימאחר
שלביכולתותלוייםשהםהריהציבורי,התקציב
כללמתוךאמצעיםלגייסהציבוריהסקטור

להגדילניתןהאםהמשק.שלרשותהמשאבים
גיוסשיעוראתמשמעותי,באופןבישראל,

לשאלהשהתשובהדומהמהציבור?המשאבים
גבוהיםכברהמיסוישיעורישלילית.היאזו

שלהתקיןבתיפקודולפגיעהוגורמיםלמדי,
והתדרדרותמסולהעלמותגיסא,מחדהמשק
גיסא.מאידךהציבוריבמוסר
שלהנתחלהגרלתלצפותלנומותרהאם



107ס-ה8בשנותישראלביטחון*מיוחדגיליון
הממשלה?תקציביבכללהביטחוןתקציב

משאביחלוקתמורכבת.זולשאלההתשובה
מדיני.בתהליךמושגתהציבוריהסקטור
השקפותבתהליךהמעורביםשוניםלגורמים

יעדינושלהיחסיתחשיבותםלגבישונות
מדיניותהכלכלה,החברה,בתחוםהלאומיים

התקציבהרכבוכיו"ב.הלאומיהביטחוןהחוץ,
המאבקתוצאתהואדברשלבסופוהמתקבל

יחסיאתרבהבמידהומשקףאלה,גורמיםבין
שניתןבמידההשונים.הגורמיםביןהכוח

ההתנה-עלובהווהבעברמההתנהגותלהקיש

תקציבשלבחלקוגידוללחזותקשהבעתיד,גות
ניכרתהחמרהרקהתקציב.בכללהביטחון
לגרוםעשויההצבאיהאיוםשלומופגנת
מאידךהביטחון.תקציבשלחלקולהגדלת

הרגעהשלתחושההיוצריםתהליכיםגיסא,
נתחלהקטנתיביאוהאיוםוהחלשתביטחונית
בשניםכיאציין,לביטחון.המופנההתקציב

ויחסיתמוחלטתריאלית,ירידהחלההאחרונות
במידההעצמיים.מהמקורותהביטחוןבתקציבי
ניכרתהחמרהכוללאינוהעתידשתסריט
לצפותסבירזהיהיהלאהאיום,שלומופגנת
הביטחון.תקציבשלהיחסיחלקולהגדלת

כימוסגר,במאמרלצייןברצוניזובהזדמנות
הגורמתהצבאית,בטכנולוגיההתפתחות
גורמתאינההנשק,מערכותלהתייקרות
הגםהביטחון,בתקציבילגידולכשלעצמה

לתביעהכהצדקהלעתיםמועלהכזהשטיעון
שלהדינמיקההביטחון.תקציביאתלהגדיל
הגורמיםידיעלמוכתבתחימושמירוצי

אינוהנשקמערכותמחירכאשרלעיל,שציינתי
נשמעשהדבראףשהוצג.מהדגםחלק

בטכנולוגיההשיפוריםדווקאהנהכפרדוכס,
תקציבלהגדלתהמביאיםהםהםהאזרחית
התוצר.להגדלתמביאיםהםשכןהביטחון,

הצבאיתבטכנולוגיהשהתפתחויותכמובן
במשולב.כלל,בררךמופיעות,והאזרחית

נטלביןומעניינתמסוימתתחלופהקיימת
שלהצמיחהשיעורלביןהביטחוןהוצאות
במשקהביטחוןהוצאותשתקטנהככלהתוצר.

לפחותיעברו,אשרמקורותישתחררוכן
ההלוואותולהקטנתבמשקלהשקעותחלקית,
מואצתצמיחהתאפשרכזאתהתפתחותמחו"ל.
גידולגםתאפשרדברשלבסופואשריותר,

השאלה:איפואמתבקשתהביטחון.בהוצאות
שיקוליםמתוךמהתבונה,זהיהיהלאהאם

שלחלקםאתעתהכברלצמצםטווח,ארוכי
מואצת,צמיחהלהשיגבמגמההביטחון,תקציבי

ביטחוןלתקציביהארוךבטווחתביאאשר
יותר?גדולים

לפיהבא:הניתוחאתנציגהבעיהלהמחשת

להשיגהקיימים,בנתוניםניתן,לאגסההערכה
אםלשנה.אחוזיםמ-4-3יותרשליציבהצמיחה
בתל"גהביטחוןתקציבחלקבהדרגהיוקטן

מקורות(אחוזיםכ-23שלהנוכחיתמרמתו
אחוזים,17נאמר,של,לרמהבלבד),עצמיים

להשקעותשישתחררוהמשאביםיועברוואם
כ-7-6שליציבהצמיחהלקייםנוכלבמשק,

ההתפתחותתוואייהיומהלשנה.אחוזים
אחתבכלהביטחוןתקציבישלהצפויים

נוכחיים,בתנאיםדהיינושצוינו,מהאפשרויות

חלקבהדרגהמוקטןבובמצבלחילופין,או
התל"ג?שלאחוזיםל-17הביטחוןתקציב

בציורסכמתיתמוצגתזולשאלההתשובה
דלהלן.
חלקוהתפתחותאתמתארבציורהשלםהקו

העצמייםמהמקורותהביטחוןתקציבשל
1988בשנתהקיימים.התנאיםהמשךשלבהנחה

מהתקציבאחוזיםב-34גדולזהתקציביהיה
התקציביתהאסטרטגיהתינקטאם7978.בשנת

יגדל-עלייהלצורךירידהשל-השנייה
בשנתמהתקציבאחוזיםב-56ב-1988התקציב
ניכרתירידהשלבמחירזאתאךהבסיס,
תוואיזהוהעשור.רובבמשךבתקציב

המרוסקהקוידיעלהמתוארההתפתחות
ישראלביטחוןבבעיותהמתמצאכלבציור.
קסמהאףעלזו,שאסטרטגיהכךעלמידיעמוד

לצפותאנורשאיםהאםאךהנומינלי,
הכלכלייםהקשייםרקעשעלדומהלהגדלתו?
הרוחבהלכיובהתחשבגופא,בארה"ב

להוצאותביחסזובארץהשורריםהשליליים
דרושהבפרט,החוץולסיועבכלל,הממשלה

שבנוסףגםמהכזו,לציפייהיתרהאופטימיות
בהיקףארה"במסייעתהרגיל,הביטחונילסיוע
מצרים.עםהשלוםהסדריבמסגרתניכר

יביאאםלעשותאפואייטיבהזהירהמתכנן
הביטחוניהסיועבהיקףריאליתירידהבחשבון

אחוזים7-5שלבשיעורהרגיל)(האמריקני
לפחות.לשנה

המשאביםסךשלהצפויהההתפתחות
העצמהבנייתלתהליךומשמעותה

הקרובבעשורלצפותישלעיל,האמורלאור

אפשרייםהתפתחותלתוואידוגמה
כ-ו9ז1988-8הביטחוןתקציבשל
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בנטילתכרוכההארוך,הטווחמבחינתהרב
והבינוני.הקצרבטווחקביליםבלתיסיכונים
השלםהקוידיעלהמתוארההתפתחותתוואי
ותכנוןלחיזוימתאיםיותרכבסיסלכן,נראה,

הביטחוןתקציבלגתחהנוגעבכלריאליסטיים
העצמיים.מהמקורותהבא

האטריקניהביטחוניהסיוע

הביטחוניבסיוערקאדוןזדבמסגרת
לסיועמהתייחסותואמנעהרגיל,האמריקני
השלום.בהסדריהקשורהמיוחדהאמריקני

בהיקףמתמדתירידהחלההיסטוריבאופן
בהיקףמסיועהחלהריאלי.האמריקניהסיוע
יוםמלחמתבעקבותדולרמיליארד2.2שלשיא

דולרלמיליארדהאמריקניהסיועירדהכיפורים
ראויהאחרונות.מהשניםאחתבכללשנה

נומינליים,בערכיםהואהמדוברכילהדגיש

נמצאהרולרשלהקנייהשכוחבעתוזאת
השניםבמהלךמתמיד.שחיקהבתהליך

12-6שללאינפלציהעדיםאנוהאחרונות
כילהניחוישהאמריקני,במשקלשנהאחוזים
הבאות.בשניםגםיימשךכזהאינפלציהשיעור

איןישראל-ארה"בביחסימשבריםיחולולאאם
הסיועבהיקףירידהבעתידשתחוללהניח

הביטחוןתקציבשלבחלקואיטיריאלילגידול
ריאליתולירידההעצמיים,מהמקורותהניזון
שיעורישיקלולהאמריקני.הסיועבהיקף

שנישלבמשקלםהחזוייםהסגולייםהצמיחה
ממקורותשלישכשני(הביטחוןתקציבמרכיבי
כימלמד,אמריקני)מסיועושלישעצמיים
ביותרנמוךצמיחהשיעורצפויהקרובבעשור
הערכותהןאלהכיאציין,התקציב.בכלל

בשניםכיייתכן,ובהחלטשנתיותרבלמגמות
בשניםואילויותר,תלולהעלייהתחולמסוימות

אלההערכותאיןכאמור,ירידה.תחולאחרות
בקשרהמיוחדיםהתקציביםאתכוללות
השלום.להסדרי

רבהמשמעותנודעתשהוצגולתחזיות
הדיוןהמשךאתאסייגאךהקשרים,במספר
הקשורותלמשמעויותובמיוחדבלבד,לחלקם

כמובן,רחוק,הדיוןההתעצמות.בתהליכי
ממצה.מלהיות

לדינמי-מתייחסתביותרהחשובההמשמעות

הואהבסיסיהדגםהכוח.בנייןתהליךשלקה
לכמותיחסיהואההתעצמותהיקףמאוד.פשוט

האמצעיםואילובה,המושקעיםהמשאבים
אלההינםבהתעצמותלהשקעההפנויים
אתהתקציבמכללשמורידיםלאחרהנותרים
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לשמירתהכוח,שללקיומוהדרושותההוצאות

תשלומיםולביצועהנדרשת,הכוננותרמת
והוצאותהתגמוליםדוגמת(אחריםשוטפים
שני,מצדשכולות).ומשפחותנכיםשלהשיקום
וכאןהכוח.שלבגודלוהשוטפתההוצאהתלויה

קבועהביטחוןתקציבאם-הבעיהשלשורשה
תקופהבמשךההתעצמותתביאנתונה,ברמה

לגידולהכוחוגידולהכוח,לגידולממושכת

תיפסקשבהלנקודהעדהשוטפות,בהוצאות

ידיעלייבלעכולווהתקציבההתעצמות,

שלהיחסיגידולהשיעורהשוטפת.ההוצאה
הגידוללשיעורהארוךבטווחשווההעצמה
תהליכיכמובן,קיימים,הביטחון.בתקציב

בתקציביציבותשלתקופהלאחראםמעבר.

כלתחילהיופנומהירה,עלייהבוחלה
ההתעצ-וקצבלהתעצמותהנוספיםהמשאבים

הגידולקצבמאשריותרמהיריהיהמות
הגידול.שיעורישניישתווהזמןעםאךבתקציב,

הביטחוןתקציבשלבגידולוהאטהזאת,לעומת
יותרחריפהלהקטנההראשוןבשלבמביאה

הארוךבטווח-ושובההתעצמות,בקצב
אתלהמחישכדיהגידול.שיעוריישתוו

בשניםכיאציין,זהרגםשלהמשמעויות

קפיצהחלההכיפוריםיוםמלחמתשלאחר
הביאהאשרהביטחון,תקציבישלבהיקפם
החלאולםביותר.גבוהיםהתעצמותלשיעורי

שלבתהליךאלהתקציביםנמצאו1975משנת
רקצפויהקרובבעשורואילוריאלית,ירידה
בכלליציבותאףואולייחסית,איטיגידול

-מאליהןמתבקשותהמשמעויותהתקציב.
והאטההשוטפותההוצאותשלחלקןעליית
מסוימיםבגבולותכייצוין,ההתעצמות.בקצב
ידיעלהשליליותהתוצאותאתלצמצםניתן

השוט-ההוצאותלהקטנתהמיועדותפעילויות

אכןנהוכימלמד,לעילשהוצגהניתוחפות.

*
למערכותשנה40י1979אוק'270-1,מערכות
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נזקםאתלפיכך,מחמיר,נמוךהתעצמותשיעור
הכוח.מבנהבתכנוןטעויותשל

האיכותיבהרכבההואאףקשורהשניהממד

נמצאיםנתוןרגעבכלהצבאית.העצמהשל
החלשונים,גיליםבנילחימהאמצעיבסד"כ

וכלהה"פרישה"סףעלמיושניםמאמצעים
האיכותיתהעצמךביותר.חדישיםבאמצעים
שלהגיליםבהתפלגותתלויהצבאשלהטכנית

שנתיהרבההתעצמותששיעורככלהאמצעים.

האמצעיםשלמשקלםגדלכןיותר,גבוה
;המיושניםהאמצעיםשלחלקםופוחתהחדשים
כןיותראיטיההתעצמותשקצבככל-ולהפך
במקרההמיושנים.האמצעיםשלחלקםיגדל

במשךכלילנעצרתההתעצמותכאשרקיצוני,
אמצעיםהסד"כיכלולממושכת,תקופה

גדלההתופעהשלחומרתהבלבד.מיושנים
בטכנולוגיהההתפתחותזירוזעםבמיוחד

ההתקדמותשיעורכאשרבתקופתנו,הצבאית.
וצורותבשיאו,הינונשקבמערכותהטכנולוגית

בתדירותמופיעותנשקמערנותשלחדשות

הינהההתעצמותבשיעורחריפההאטהגבוהה,
זמןתוךלגרום,עשויהוהיאמאחרסכנות,הרת
אתלמנועכדיחמור.טכנולוגילפיגוררב,לא

יציבים,ביטחוןתקציבישלבתנאיםהתופעה

ממש,כורחהינההשוטפותההוצאותהקטנת
לרבותהאפשריות,הדרכיםבכללהשיגהויש

הכוח.שלהכמותיהיקפוהקפאת
הןברורות.מניתוחנוהעולותהמסקנות

ההתפתחו-שלאשליותנעדרתראייהמחייבות

לאלתר.מתאימיםצעדיםונקיטתהחזויותיות
באילוטהשיהיהככלארוך,לטווחקפדניתכנון

האפשרככללהימנעוישכורח:הואודאות,
והוצאותהשקעותהמחייבותהחלטותמקבלת
הכוללותהמשמעויותאתלבחוןמבליגדולות
החזויים.התקציבאילוציבמסגרתשלהן

י"

(

יעי-1
כולה.הביטחוןמערכתבפניהניצבמרכזיעתגר
עלהדיבוראתלהרחיבכמובן,צורך,אין

התעצמותקצבשלהשליליותהמשמעויות
חשוביםממדיםבשנילדוןברצוניזאתעםנמוך.

ביןלקשרמתייחסהראשוןהממדהבעיה.של
כאשרההתעצמות.שיעורלביןהתכנוןאיכות
הרכבואתלשנותגםניתןבמהירותנבנההכוח

בצורההכוחנבנהכלשהימסיבהאםבמהירות.
התעצמותשלבתנאיםניתןמאוזנת,בלתי

יחסית.קצרבזמןהאיזוןחוסראתלתקןמהירה
איטית,היאההתעצמותכאשרזאת,לעומת
יחסית.ממושכתתקופההאיזוןחוסרמתקיים


