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 האבולוציה של שירות החובה בישראל:
מבניין המיליציה לעמוד התווך של העליונות 

הצבאית־הטכנולוגית
אביתר מתניה
אוניברסיטת תל אביב

מאמר זה יורד לשורשי הגישה הייחודית של מדינת ישראל ושל צה״ל לבניין עליונות צבאית־טכנולוגית 
תוך הישענות על גיוס העילית המדעית־טכנולוגית של המדינה במסגרת מודל גיוס החובה. המאמר טוען 
ומראה שלצד ההיגיון המכונן המיליציוני־כמותי של מודל גיוס החובה, היגיון שבעטיו נולד המודל, הוא 
שימש גם כבר מראשיתו לגיוס עילית הנוער המדעית־טכנולוגית שהוסללה לבניין הכוח הטכנולוגי־מבצעי 
של צה״ל. עם השנים, המחקר והפיתוח הביטחוני והרחבת מסלולי הגיוס המיוחדים של עילית זו התקדמו 
בד בבד, ואוכלוסייה עילית זו הפכה לעמוד התווך של בניין הכוח הטכנולוגי־מבצעי של צה״ל ומערכת 
הביטחון כולה — תהליך שהולך ומתעצם. המאמר מצביע על שינוי במרכז הכובד של ההיגיון המחולל של 
מודל גיוס החובה — מדגש על היגיון כמותי לדגש על הצורך בגיוס אוכלוסיית האיכות ובראשה העילית 
המדעית־טכנולוגית, באמצעות גיוס החובה של כלל האוכלוסייה. בשל כך, ומשום שכפי שהמאמר מנתח 
אין תחליף מעשי לגיוס אוכלוסייה עילית זו ללא גיוס החובה, כל שינוי מוצע במודל הגיוס חייב להביא 
בחשבון באופן משמעותי את החשיבות של גיוס עילית זו. המאמר מסתיים בהצבעה על הסיכונים הכרוכים 

בהמשך הצלחתו של גיוס אוכלוסייה זו בתרחישים של קיצור שירות החובה או הפיכתו לדיפרנציאלי.

מילות מפתח: צה״ל, שירות החובה, מודל השירות בצה״ל, מודל הגיוס, עליונות טכנולוגית, מו״פ צבאי, עילית טכנולוגית, 
איכות, כמות.
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מבוא
)ר ״ל(  לירראל   ויל רירות  נוב  ברבא  בנ  
נולי  תול  אר ו  רו רל  לנ ת   ר אות ייורנ 
  ריאות  אסטרטבית ראפיינ  את   זרנ  תייוו — 
נוסר סי טרי   רוו  ביו ירראל לרינותי    רביות 
ול יינות  רב   וינות אות ו באוילוסיי , ברטנ, 
ב ראבים וב י יר  ו ק אסטרטבי. נוסר סי טרי  
ז    י בבסיס תפיסת  ביטנוו  לאו י יפי רניסנ 
בושבוריוו,  יוי  ירראל  רארוו  אות  ראר   רלת 
ובבסיס  רורל לרירות  נוב   ארול ינסית ולאנריו 
רירות  ילואים, ר יוו  ויל רלם לירירת רבא  יליריוני 
ל נר .   רוק  ב קרר לבויל  אוילוסיי   יית  
יפול  — רארית אוילוסיי  קטנ  רקר  ל  ל   יי 
רבא  קרו י איתו בבויל פרופורריוני לבבולותי   ארויים 
רל ירראל  ם  יינות  וינות, ורנית ינס  אוילוסיו 
 ול רינותי    רביות ר י  בלתי נתפס — אוילוסיית 
ירראל  י ויית  נת  בש1948 יש650 אלף נפר — ינס 
רל 20ו1  ול   יינות  בובלות ב , וש50ו1  ול ילל 
 יינות  רב, ריילו ל   יי רבאות ביולים פי י   

וי   )בושירראל, 2013,   ׳ 29-28(.

תוליותיו  פור ליות רל רירות  נוב  בירראל 
ר תקבל  רירות  ביטנוו,  נוק  בנקיקת  נ ורות 
1949 )נוק רירות בטנוו, תר״ט-1949(  בספט בר 
ינלק   יבט רנב רל ילל  רירות בר ״ל רז   ת  
נולי.  נוק  ונלף בנוק  תקים יותר בש1959 ורוב 
בש1986, ו בר  אז רינויים ו ייונים בילל  נוראים 
 קרורים בו )נוק רירות ביטנוו,  תר ״ו-1986(.  ל 
פי  נוק  נויבים אזרני ירראל )ראינם  רבים(1 בביוס 
לר ״ל או ברירות לאו י. ייום אורל רירות  נוב  
לבברים  וא 32 נוירים ולנרים 24 נוירים, יארר 
ב יררות ובתפקייים  סוי ים  נויבות  נרים באותו 
אורל רירות נוב  י ו בברים )״ייו איר  יייו בבר״(.2
ל  ט רינויים באורל  רירות,3 באופו  קליט  
ובביר  ל תבייסים ורינויים  ינוריים נוספים, אפרר לו ר 
ר קרונות  ויל  ביוס ורירות  נוב  לא  רתנו באופו 
 ר  ותי ב  לל  רנים, ו םו )1( יילל, אזרני   יינ  
ראינם  רתיייים ללאום   רבי  נויבים ברירות נוב  
בר ״ל;4 )2( ליבת  יונ רל  רבא  בוססת  ל בר יו רל 
קרינים ונביים ר ם  ררתי קב  ולריים ניילי  נוב , 

 ;)Global Fire Power, 2022( יני יש175 אלף איר
)3( רבא   ילואים, רבוילו ואופיו נבזרים  רירות  נוב  
רל  לונ ים ו אי ונים ותנזוק  רוטפת,   וו  את 
 יקר יונו  לונם רל ר ״ל ב ת  לנ  ,  בר  או 
 רבר ) ם  בילים  סוי ים ב ויל   ילואים רל  יונ 
 קרק י  לונם ל ו ת לונ י אוויר או ים(, ב יקף רל 
י    אות אלפי קרינים וניילים; )4(   ריים  קרו יים 
וטינולוביים נר נים )ברבר  ובלני  (  ל קרונ  
טינולובית וב לי  קרו , ר רירות רל ם בירל ילל 

ארול  רל ראר ניילי  נוב .
 א ר ז  נירר לסוביית  ויל רירות  נוב  ב קרר 
 טינולובישרבאי, או ב ילים אנרות — ב קרר רל 
 ניבור   יוק ביו  ויל ביוס  נוב  לבנייתו רל ר ״ל 
ירבא ר טינולובי   יא   וי תוול בייולתו ל ריב 
את י ייו ל בנת  יינת ירראל  פני  איו ים  רונים 
ב  לל רנות קיו   וב תיי  נרא  ל יו. בבסיס   א ר 
 ו ית אפוא  ראל   בא ו     קו ו רל  ויל רירות 
 נוב  ב רבת   ליונות  רבאיתשטינולובית רל ר ״ל 
בראיי   יסטורית ו ירווית, ו י י    ויל ז  ניוני 

לרי ור  ליונות זו ב תיי?
 ט נ   רארונ   יא ר ויל רירות  נוב   קיים 
נורר ביוונת  יווו ובר וי לבניית  אקוסיסטם  ביטנוניש
טינולובי בירראל, ו וא  ו י ביסויו רל אקוסיסטם 
ז , ר וא  רייב ניוני בייולתו רל ר ״ל ל לא את 
יי ויו ב בנת  יינת ירראל.  סיב  ליל  יא תפיס  
 קרונית רל קברניטי   יינ  ו  רית  ביטנוו ברארית 
 ירל, ביבר נריבותם רל  י  וטינולובי  לרם  רבת 
 ליונות רבאית, ברילוב  ם תפיסת ביטנוו ר יביר  
אייות י  נ  לַאשסי טרי   נריפ  ביו ירראל לאויבי  
ו נסור נ ור ביונ אים  י ישטינולובי  יו ו ב  רית 
 ביטנוו ובר ״ל, ביינוי ברארית ירים. סיבות אלו 
  יו ביסוי  רי ור ב ויל ביוס  נוב  לא רק י  נ  
לפ ר  י ותי רל ירראל  ול אויבי  אלא בם יתרוב  
לרורל  אייותי, ו ובילו את   ילית   י יתשטינולובית 
רל  נו ר   תבייס ל סלולים   נתבים אות  ל וות 
את   וי  תוול בבניית    רית  רל    ביטנוניתש

טינולובית רל ירראל.
 ט נ   רניי   יא ר ם  רנים  לל ו ת רם 
 ת ליל   רולב רל  רק   ב רייב  טינולובי בר ״ל 
בי בבי  ם  בברת   סלל  רל   ילית   י יתש
טינולובית י קור ליונ  אים  נירר לבניית  רייב 
ז . יורות רל קברניטי   רית  ביטנוו   רייו בקו 
ז , ר וביל את ר ״ל ל ליונות טינולובית  ל סביבתו. 
ב ילים אנרות,  ט נ   יא רביוס  נוב  רנולי לאור 
 יביוו  יונו י ותי  פל ברבות  רנים,  קב רור  רל 
 תפתנויות ו נלטות, לאבו בנייו  ריזית רל   ליונות 

תולדותיו הפורמליות של שירות החובה בישראל נעוצות 
בחקיקת חוק שירות הביטחון, שהתקבל בספטמבר 1949 

כחלק מהיבט רחב של כלל השירות בצה״ל שזה עתה נולד.



5 עדכן אסטרטגי  |  כרך 25  |  גיליון 2  |  יולי 2022 

 רבאיתש טינולובית רל ר ״ל ורל   רית  ביטנוו 
יול , ורתפקייו ביל רק  ולל ונ ר  ניוני יותר.

 ט נ   רלירית ב א ר ז   יא ר יברים אינם 
 סתי ים ביל. ב בט ל תיי נריבותו רל   רייב 
 טינולובישרבאי רק בוברת, וזאת  קב רני ת לייים 
 ריזיים.  רארוו —  ליית  רקל  רל  טינולובי  
בילל  רייבי  ניים וב  ר   רבאי בפרט, וביינוי 
פתרונות ו  ריות  ניררים לנירנות  נוררת   בנ  
רל  רי   בר י ורל  רי  טינולובי ינייו;  רני —  בווו 
 איו ים  רבים ר י ם רריי  ירראל ל ת ויי בקרב 
 רתנות ו ייייות יוראי יופו ב  רית  בינלאו ית, 
לרי אילורים ר ורתים  לי   קב  רב   ביאופוליטי 
י יינ  ראינ    ר   בלובלית ו אוי ת  ל ייי  יינות 
וארבונים ר פבינים ריסוו  ו ט ינסית,    ר פנ  
אות  ל יתים ללוליינות  בר ית  בוססת טינולובי .
ורירות  ל ויל  ביוס  ראיו   ט נ   בא   יא 
 נוב  תנליף בתפקייו י נולל  רארי רל   ליונות 
 טינולובית רל ר ״ל. ברל יל,  ט נ   נ ירית 
ו אנרונ   יא רביל בנינ  רל  תיי  ויל ביוס  נוב  
יר לתת  רקל   ותי ל תא ת   ויל ל  רל ביוס  
 רנב רל   ילית   י יתשטינולובית רל בני  נו ר. 
ב קרר ז    א ר  רבי   ל יל רנלק  ארי    וילים 
  ור ים רל קירור  רירות או  פייתו לייפרנריאלי 
 ם ב ייתיים  אוי, בלרוו    ט , ו לולים ל ביא 
ליריי   ר  ותית ב ספר   תבייסים  קרב   ילית 
 טינולובית ל סלולי  רירות  טינוש בר יים  נרובים. 
יריי  יזו  לול  לברום לפבי   אנור  בייולתו רל ר ״ל 
לר ור  ל  ליונותו  טינולובית ולרניק   ת רית 

ייל רינלוף  ז ו.
ב א ר רני נלקיםו  נלק  רארוו  וסק ברתי 
 ט נות  רארונות —  קורות  תפיס  ר וביל  
רבאי  ל רבת   נ   ב  י  טינולובי  לבניר  
לאיו ים  ל ירראל, ו בניר  ב ויל רל ביוס  ילית 
 נו ר   י יתשטינולובית ו סללת  ל סלולים טינוש
 בר יים לרורל  י ור תפיס  ביטנונית זו. ב  רל 
 ורבת  ת ר ותו רל תפיסות אלו וירייתו זו בזו  ם 
 רנים לייי תפיס   רולבת אנת. לנלק ז   בנ  
 תויולובי  יורב   ריב את   תפתנות  אבולוריונית 
  קביל  ו רזור  רל רני ייוונים אלו ז  לרי ז  יארר 
ר י רויף ר י, וזאת ב תבסס  ל  תית נו רים 
רארוניים ו א רים ניתוניים לייי תבנית רל   ניר .
ביבר  בט נ   רלירית   נלק  רני  וסק 
  ת ר ות  קיי ת ו  תייית רל   רייב  טינולוביש
 בר י בר ״ל  תנילת   ילניום, ו  רל  אבולורי  
רל  רייב ז  ו רייב   וו  אנורי  טינולוביש בר י 
לירירת  רייב ניוני בייולות ר ״ל. בנלק ז   יבר  וא 

ב רב    ל  רינוי ר ביא   י  סייבר ל ולם  רבאי 
ו ל רתי טינולוביות  יקריות נוספות, רינוללו רינוי 
  פיני בלובלי ברי   לני  . י ו יו  ובא  סבר  ל 
 רליותי ו  ספריפיות  ל ר ״ל ירבא   ת ויי  ם 
איו ים ואתברים  בוונים ביותר ב ייייות רב  ובקרב 

רינוי בבו .
לבסוף, ב סברת  ייוו ו ניתונ ב א ר  נותנת 
תופ ת   יר נות רל   רית  ביטנוו  טינולובית 
 ל ביוס   ילית   י יתשטינולובית   יבטים  בוונים, 
ביוס  נוב   יווקא  ל   ורבות  סיבות ל יר נות 
ול י יר תנליף ראוי לו ו  ר  ויות רל יל אלו לבבי 
 ר ות רונות לרינוי ב ויל.  סייום  ריב בקרר  את 

 תז    רולבת   ול  ב א ר.

 חלק ראשון:
האבולוציה המשולבת של בניין העוצמה 

הטכנולוגית־הצבאית ושל גיוס החובה 
המוסלל של העילית המדעית־טכנולוגית — 

חמישים השנים הראשונות

העשורים הראשונים — יסודות התפיסה הישראלית 
של עוצמה טכנולוגית־צבאית

 תפיס  רל   י  ו טינולובי  י רייבים נרובים 
בייולת ל ריב  ירבים רבאיים  לוו  את ירראל  וי 
 רארית . יוי בושבוריוו, ראר    רל   רארוו רל 
 יינת ירראל ו י רני ב אות   בנינ  אסטרטבית 
ביל  ריית   וי טרם  ק ת  ולאורל יותר   רור 
לאנר  יו, רא  ב י  את  בסיס ל תפתנות  אנורית 
  תיייתו ״אנו ניים ביור רל   פיות  י יות ]...[״ 
)בראל, 2009(, וייווו אותו בראר וברארונ  ל   ררא  
יבסיס  קיום רל  יינת ירראל — ביטנוו   יינ .

ב קרר ז   יית  לרי ור   ואץ ב י  ובטינולובי  
ב לנ ת   ולם  רניי   רפ   רב   אוי  ל בוש
בוריוו )בראל, 2009(.  וא ברס ראייות יוראת יופו 
רל  ייולות  רבאיות רל ר ״ל  יא    נ   רארי 
לנוסר  סי טרי    רוו  ביו ירראל לרינותי    וינות 
אות  — באוילוסיי , ברטנ, ב ראבים וב י יר 
 ו ק אסטרטבי.   י  ו טינולובי , לריטתו, לרי 
בור ים נוספים י ו  וסר וייולות  לונ ים ובפרט טיב 
  פקיים,  יו ביו   רייבים  בולטים בבניית אייות 
 יר ת זו לרורל איזוו נוסר  סי טרי   י ותית, ו  יו 
בבסיס תפיסת  ביטנוו  לאו י ראות  ניסנ )בושירראל, 

2013,   ׳ 58-51(.
 יביוו  יונו נוסף ר  י ל ול  יניו רל בושבוריוו, 
  בר לרורל ב רבת אייות לר  ,  י   ררוו ל ריב 
 ר אות טינולובית.  נרר  א ברבו  ל ירראל,  סיבות 
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ו אינטרסים ביאופוליטיים  בוונים,  וביל אותו ל בנ  
ראיו ל סת ל בל יית  ל ריר א ר י לני    בנוץ או 
ל סתפק ביירור רל ם בירראל, ויי יר לראוף ל  ר ת 
 ייולת   ר ית ל נקר ופיתונ ) ו״פ( טינולובישרבאי. 
ייולת  ר ית זו תרנרר את  תלות  בל יית באספקת 
נרק ותאפרר ל  ר יתרונות ינסיים ברי   קרב 
 ר ו, ובם  ר אות רב  יותר ב נלטות  ביטנוניות 

ו  ייניות ) ריור, 1981,   ׳ 81(.
ב תאם ליל, יבר בספט בר 1947,  ם   וי   
רל  בריטים  ל יוונתם לסיים את   ניט,  איץ בוש
בוריוו את ת לייי  ריר ו יירור רל א ר י לני  , ו ייי 
לאנר  יו בם  קים  ניר את   נלק    י ית — בוף 
 ט  רפ ל  וי קוים ליו בנסות ׳  בנ ׳. בתנילת 
1948  ונלט  ל  ק תו רל ניל   י  )נ ״י( יזרו  
 בירו ית ל ו״פ רל בוף  ט  ז  )בירל, 2015,   ׳ 39; 
בראל, 2009(.  טרת  ק תו רל נ ״י  יית  לפתנ 
באופו  ר י את    רנירר לרבא  ר יר. ביל  י  ר ״ל 
 רבא  ינייי באות  תקופ  ר פקיי את נורא   י  
ו טינולובי  בייי ניל נפרי  ראר  זרו ות ו נילות. 
ברבות  רנים  פל נ ״י לאבף ב ררי  ביטנוו ולאנר 
 יו לררות פיתונ א ר י לני   )רפא״ל(, רק   

ברנת 1958 ) ריור, 1981,   ׳ 67(.
ב  לל  רנים  תפתנ  רפא״ל ל׳בית   ריות׳ רל 
  רית  ביטנוו, ניבל ניוני ב נקר ו פיתונ  רבאיים 
רל ירראל, ונינס  לתנו ים טינולוביים רבאיים רבים. 
לריי   תפתנו  וי רתי ת ריות ביטנוניות   רלתיות 
נרובות —  ת ריי   רבאית ו ת ריי   אווירית. 
רארית  רל  ת ריי   רבאית  וי בבתי  לאי  
ררי רו את ארבוו ׳  בנ ׳, ו  רי  בבתי  לאי  
לילי נרק  תקי ים ולתנ ורת.  ת ריי   אווירית 
 נל  את ירי  ברנות  ש50 יבית  לאי  לריפוץ 
 טוסים, ו פי  ב  לל רנ רל  ררות רנים לאוסף 
רל  פ לים ב לי יי  וטינולוביות  בוונים וליררנית 
רל   ריות נרק רבות. בא ר  רנות  ש60 ק   בם 
אלביט ית ריי  ביטנונית פרטית, ר ם  רנים  פי  
לאנת  רלור  ת ריות  ביטנוניות  ביולות בירראל 

) ברוו, 1980; רוביו, 2018(.
  א ץ לבניית אייות  בוססת טינולובי   תקיים 
לא רק בת ריות  ביטנוניות אלא בם בתול  רבא  ר ו, 
ביבר  ל   ריים  תלויים ב יוני באייות זו.  רארוו 
 י  ניל  אוויר, ניל  פו ל  ליתניל  בתוול  יורר 
ייולת טינולובית ניירת ל רם  פ ול  בו.  תפיס  
ר  י   אנורי   רק    ביול  ינסית בניל  אוויר 
)י נרית  תקריב  ביטנוו(  יית  רבאוויר אפרר 
לבנות ייולת רתביא את ירראל ליונ אר רב ול ליונות 
 ל יריבותי  בזיות   טי   טינולובית רל  תנום, 

ב תבסס  ל יונ אים  יו ו ואייותי  נירר ב ספרים 
סבירים אפילו ב תיינס לבויל  רל ירראל )בושירראל, 

2013,   ׳ 57-56(.
  ויי יו ובפרט  ויי יו  אותות  י   תנום  רני 
רבו נ ר   א ץ טינולובי.  יית  זו תקופ  רל  ליית 
   י  טינולובי ב ויי יו בילל וב ויי יו  יבוי 
 אותות בפרט, ברבאות   ולם ובר ״ל, ותקריב יניית 
 ויי יו  אותות,  ייו    יום ייניי  8200, ביל ביותר 
 פי ריר  בתול רנים ספורות )סי נטוב ו ררקוביץ, 

2013,   ׳ 189-184(.
 וי  א ץ אייר   יים  נל בם  וא ברנות  ש50, 
 ם   נלט  ל קים יורים בר יניים ייי לרלוט ב י  
ובטינולובי  רל  בר יו.  א ץ לאו י ז   י   א ץ 
 י י וטינולובי יורא יופו ב ייו רבו   טים  יו   י נים 
ו  יינות ב ולם ר  זו ל יינס ל א ץ יז .  וא נירר, 
ביו  ראר, ל יררת אנרים ר ירים רבים ול ינסתם 

לתנום נירני ז .

תחילת הסללתו של הדור הצעיר לעיסוק 
טכנו־צבאי

 ק ת ייולות טינולוביותשלאו יות ב יקף אייר ינסית 
לבויל  רל ירראל ב רורים  רארונים ולייולותי  
  י יותשטינולוביות באות   ת, ברנים רל  נסור 
ילילי ורנ , רל  וראות  רו ות  ל קליטת  ליי  
ר יפיל )!( תול רנים ספורות את אוילוסיית   יינ , 
רנים רל ר רום  רבא רלאנר  לנ ת  רנרור ) י 
ייי  תפטרות  ר טי״ל יבאל יייו בש1952(,  יית  אם 
יו  אור  לא טריוויאלי ילל וילל.  וא  רריל בראר 
וברארונ   וו אנורי אייותי  תאים ר י  בו  נסור, 
ונירר  י  ל רוא אותו, ליוונו ול ירירו ל טרות אלו.
 י ר זיו את  ייולות  ללו, לרי  י נים ו  ניסים 
  רור   רארונ  ר רטרפו ל א ץ  תול  וסיות 
  נקר  קיי ים,  יו אקי אים ר ירים ר ויררו 
באות   ת באוניברסיטאות   תפתנות רל ירראל. 
ואיו,  תפיס  רל  וו אנורי ר יר ירייב  פתנ בבניית 
 ייולות רל  פיתונ  רבאישטינולובי נורר  באותם 
י ים, יפי רקב  בושבוריווו ״רריל רטובי  נו ר רלנו, 
אנרי    ל   בנינ   וסריתשנלורית, וב לי  יורר 
 אינטלקטואלי  בבו  ביותר, יקיירו יל ז נם, ייררונם 
וניי ם לתפקייי  ביטנוו רל   יינ ״ ) ררי  ביטנוו, 
ל״ת(. לא רק קב  אלא בם יירם. יבר בתנילת 1948, 
 וי לפני  ירזת   יינ  ופלירת רבאות  רב לירראל, 
 ור  ליוי ראלתיאל,  פקי  נוז ירורלים, לרנרר 
ר אוניברסיט    ברית  רא   אלו  את   רירות 
ביטנונית  טינולובי   רל  לתפקייי   ו״פ   ניוניים 

)בראל, 2009(.
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במהלך העשורים שלאחר מלחמת יום הכיפורים הוביל 
הצבא מהלכים לפיתוחים טכנולוגיים בשילוב הבנה 

מבצעית, כדי להפוך את הטכנולוגיה לפלטפורמה שעליה 
הוא יבנה את עליונותו על צבאות ערב.

ר י ז  אולי נרא  קטו ביי בי, אל  וא  י  נרוב 
באות   ת רל  סת יות  ל  י נים ר ירים, ובפני 
 ר ו  יוו  איתות ברור לתפקיי   י נים ברירות 
 ביטנוו רל   יינ , רבראייתו רל בושבוריוו אינו נופל 
בנריבותו  תפקיי  לונ ים. איו ל   יט בנריבותו רל 
איתות יז . קיים  תנ  ת יי ביו ביוס יולל לתפקייי 
לני   רל ילל  אוילוסיי    סובלת ליל, ינלק  אתוס 
רל רבא לונם ר אייר )ובריק( את תפקיי  לני   
ברטנ, לביו נירול   י יל רל  ילית  י יתשטינולובית 
יבר  ם   תבייסות לרורות  רבא.  תנ יז  ייול ל יות 
 ויר  לרני  ייוונים, ו יו רבאות אנרים ר ירי ו 

לייווו   פול.
בש1951 יבר ק     תוי   אקי ית יריט . 
ב סברת זו  תאפרר לבוברי תייוו לינות את רירותם 
ב סברת  אקי יים  לי ויים  לל וי  ייי  בר ״ל 
תום  לאנר  ול תבייס   אוניברסיטאות  אזרניות 
לי ויי ם לרירות בתנום  קרו ם.   תוי  ק    ל 
רק   נסור יבי באנרי  קרו  ברבא — אקי אים ולאש
אקי אים יאני )נא ני, 2021(. נלק ביול   לו יים 
 ופנו לתנו ים  י ייםשטינולוביים, ו ם  יו לאנר  יו 
בם   וי תוול  ריזי בבניית ינייות  ס ל רל   רית 
 ביטנוו י ו רפא״ל, ולא רק רל  רבא.  ם  רנים 
 פי    תוי   אקי ית ל רייב  ריזי ב יר נותו 
רל ר ״ל  ל  יתרוו  טינולובי, ובר   ליל רנלק ביול 

 קריני  קב  רלו  ם   ניסים.

מלחמת יום הכיפורים והתעצמות הממד הטכנולוגי
 ייולות  טינולוביותשרבאיות לא נבנו ביום אני. אותם 
ר יים רארוניים רנ רו ברני   רורים  רארונים 
ל ר אות   יינ   יו  ר  ותיים ביותר בבניית  אתוס, 
 יוונ ,  ריט  ובם  בסיס רי פול את ר ״ל בבוא  יום 
לרבא ר טינולובי  בו  יא  רייב יסוי, אל  ם  יייו  יו 
רנוקים   ק ת ייולות בנזית  יי  רל  נקר ופיתונ 
רבאיים ) ריור, 1981,   ׳ 75(. ב תאם ליל, ר ״ל 
בתנילת יריו לא  י  רבא רנר ו  ל טינולובי  רונ  
  ותית  זו רל אויביו, ולא  יית  לו  ליונות טינולובית 
 לי ם. אפילו  ררים ונ ר רנים לאנר קום   יינ , 
ב לנ ת יום  ייפורים, ר ״ל  יייו  י  רבא ראייותו 
נר נ  ב יקר  ל אייות לונ יו ואייות  פיקוי רלו, 
ולא  ל  ליונות טינולובית   ותית )פינקל, 2020(. בם 
אם  יו לר ״ל א ר ים טובים  רל  יריב ) טוסים(, 
 יו תנו ים רב ם ר ״ל  י  בנניתות טינולובית  ול 

אויביו )נרק אנטישטנקי, רובים(.
 לנ ת יום  ייפורים בש1973  איר  ת לייים רל 
 רק   ב ו״פ טינולובישרבאי. לרי פ ילות  יינית 
) סירי ביניים בסיני בש1975, ולאנר  יו  סים רלום  ם 

 ררים בסוף רנות  ש70 בנסות אררות  ברית ל וראת 
 ררים    בל  לני   לטוונ  קררשבינוני, ו ייוק 
 קרר   יינישביטנוני  ם אררות  ברית( ולרי בייול 
י ותי ברבא,  י   ייווו  טינולובי  סלול רארי לבניית 
רבא  ויו לנירנוו ב לנ ות   תיייות.   רק ות 
ב ו״פ ביטנוני בילו.  ו״פ ז   תבסס  ל  תבברותו 
רל  ת ריות  ביטנוניות  ירראליות, ראנרי י ררים 
רנ  ויותר רל  בוית פיתונ ויירור נ ראו יבר בנזית 
 יי    ול י בתנו ים רבים.   ו״פ ר נל  וי לפני 
  לנ   ו ת ר ותו לאנרי   תניל לראת פירות 
ב  לל רנות  ש70 ובתנילת רנות  ש80.  ת ריי  
 ביטנונית  תפרס   ל יותר ויותר תנו ים טינולוביים, 
ו נל  רנות  ש80 בנת  ל ר   טבי ת רבל בלובלית 

)רוביו, 2018(.

אל אלי  וקוץ ב . יווקא   תפרסות  ל תנו ים רבים 
ו תוני ים יותר ויותר  ם יניסת   נרב יפלטפור   
 יקרית ב  ריות בר   ליל ר  רית  ביטנוו לא ייל  
 וי ל  ו לבי  את  פיתונ ו  רטיייות.  ת ריי  
נירר  אפוא ל רוא לקונות  נוץ לירראל  ל  נת 
ל  ריל את ת ליל  בייול ו  ת ר ות רל . אנרי 
 ררים רנ   יא  יית  ברל  ליל.  יא  תניל  ל יור 
ל יינות אנרות סל  וררים  בווו יותר ויותר ב יקפים 
 וליים ובילים,    ראפרר ל  ל תקיים ילילית 
ולאנר  יו לביול, וב קביל ל  ריל לפתנ פתרונות 
טינולוביים  בור ר ״ל. ב וי  ספר   ו סקים בת ריי  
 ביטנונית בא ר  רנות  ש60  י  יש14 אלף ו ירוא 
רל   סתים ביש15  יליוו יולר בלבי,  רי בא ר  
רנות  ש80   סיק   ת ריי   ביטנונית יש63 אלף 
איר לפיתונ וליירור  בוונים וִיירא  בי יליארי יולר 
)ליפריץ, 2011(.  ת ריי   ביטנונית  פי  לילי 
 יקרי  בור ר ״ל לפיתונ ול רטיייות בא ר י לני   
נירניים ויי וייים לרוריי  רבא ונ רת  ב לת רם 
ו   י ב ולם, יארר  רי אני  רי ור רל ר ״ל 
ב וררי    נף את ייולותי  ל יור אותם ב ולם, ו רי 
רני  יירותי  ב ולם  אפררות ל  ל תקיים  בנינ  
ילילית ול  ריל לפתנ לר ״ל את  א ר ים  ירורים 
לו ובם ל פול לת ריי  נרוב  ליליל   ירראלית בילל.
אל לא רק  ת ריי   ביטנונית נטל  נלק ב ס  
ל ליונות טינולובית. נלק  ר  ותי בור  בר ״ל  ר ו. 
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ב  לל   רורים רלאנר  לנ ת יום  ייפורים  וביל 
 רבא   ליים לפיתונים טינולוביים ברילוב  בנ  
 בר ית, ייי ל פול את  טינולובי  לפלטפור   ר לי  
 וא יבנ  את  ליונותו  ל רבאות  רב. יוב   לנריב  
יזו  יא   ת וייות  ם טילי קרק שאוויר, רפב ו 
בייולתו רל ניל  אוויר ל ריב  ליונות אווירית ב לנ ת 
יום  ייפורים.  בוית פיתונ טינולוביתש בר ית רל 
אנרי ניל  אוויר בריתוף  ת ריי   ביטנונית אפרר  
ב לנ ת לבנוו  רארונ  בש1982  רבת  ליונות אווירית 
בא ר ות  ר ית טילי  קרק שאוויר  סוריים ללא יל 

פבי   ב טוסי ניל  אוויר.
 רלנ  זו  יית  או נם נקויתית ולא רויפל  
באות   ת ל  יי לני   אנרים באותו  יקף )פינקל 
ופריי ו, 2016(, אל  יא  ס לת אולי יותר  יול את 
נקוית   פנ  רל   יר נות   ולית ו ת ר ת רל 
ר ״ל  ל טינולובי  רבאית  בוססת פיתונ  ר י 
י רייב בולט ב רבת יתרוו  ל אויבים, ב יקר  ול 

רבאות סיירים.

הגברת ההסללה הטכנולוגית־מבצעית — הקמת 
תוכנית תלפיות

בנתיב  טינולובי  בבי  ם   רק    בוברת  בי 
רירב    רית  ביטנוו את תפיסת  לבבי   וו  אנורי 
 טינולובישרבאי  ם  ק ת  רל תוינית תלפיות בש1979. 
תוינית תלפיות  יא ללא ספק תוינית  יבל רל פיר יית 
יונ  אים  טינולובי רל   רית  ביטנוו, וב יי  
 סוי ת בם תוינית  יבל רל   יינ  יול  ל ירר  
רל  ילית   נ יבות   י יתשטינולובית רל ירראל. 
תוינית תלפיות  אתרת,  סננת,   יינת ו יריר  את 
 אלפיוו   י ישטינולובי   ליוו רל ירראל ו רברת אותו 
בתום   ירר  ב תא   אירית — ״תפירת נליפ ״ 
— לליבת   ריי   נקר ו פיתונ רל ר ״ל. ב  לל 
ארב ים רנותי   יריר   תוינית   ט יותר  ש1,000 
בוברים בסל  יול.  רפ ת  בוברים בילל   ריות 
  ו״פ  ביטנוני נורבת  רב    בר ל ספרם, ו ביקור 

ל ם רק  ולל ו ול .
 תוינית  וק   בש1979 יאנת  תובנות   לנ ת 
יום  ייפורים, בי בבי  ם  ארת  ייווו  טינולובי. 
 י ר רי ו אות  לר ״ל  יו רני פרופסורים לפיזיק  
  אוניברסיט    ברית בירורלים, פליקס יותו וראול 
יריב, י  נ  לרורל לפתנ  ליונות טינולובית לר ״ל. 
״ ר   ל ק ת  יוו לפיתונ נרק ניר״ — יל  ם 
קראו ל ס ל ר בירו בנוב בר 1974 ל  רית  ביטנוו 
ובו יתבו את    ר וביל אותם ל ר   זוו ״  ב ות 
 רבאיות,   ייניות, לטוונ קרר ורנוק נראות קוירות. 
נראלת  ראל ו    אפרר ל רות ייי לפ ול נבי 

  ב ות אל , ואיל אפרר לנזק ב רב  את יונו רל 
ר ״ל ]...[ אנננו  רי ים  א ץ  רויז וריטתי ל  רא  
ופיתונ נרק ניר ]...[ יארר ניר  וביר ינרק ראינו 
ברי ור רבאות אנרים״. ב  רל  רי ו את    ר פל 
לתוינית תלפיותו ״תנאי  ירני ל רלנת תינית יזו 
 וא  יווררות רל רוות אנרים יוררים, ארר ׳ ולייים׳ 
את  ר יונות ואנר יל  תרב ים אותם ]...[״ )יותו 

ויריב, 1974(.
 ל נריבותו רל נורא  ילית יונ  אים  טינולובי 
לר ״ל  רבי  בם  פורום רנינ בייוו לקייום  ק ת 
 תוינית, ר תקיים בש10 ביולי 1975 ארל פרופ׳ יובל 
נא ו, אז   י ו  רארי רל   רית  ביטנוו, ונינו בו 
ביירי  אקי י  בירראל, ביירי  רבא וביירי   רית 
 ביטנוו. לא רק   י נים ינפו את  נורא אלא בם 
אנרי  רבא, וברארם אלוףש רנ  א רוו ביתש לנ י, 
ר י  אז ראר   ו״פ בניל  אוויר ולאנר  יו ראר 
  ו״פ רל ר ״ל ול רל תקופ  קרר  בם  ני״ל  ררי 
 ביטנוו, ארר רינ  את ראר   ט   יללי יאז רבש
אלוף רפאל איתו ל קים את  תוינית.  תוינית ק  , 
אם יו,  תול  בנ ,  סי   ויניפ  רל בור ים רבים 
ר בינו, ייברי נא ו, את נריבות ״נירול   י יל יותר 
רל ריב   סוי ת רל ב לי ייולת בבו  ״ ) ררי 

 ביטנוו, 1975(.
  ר  ,  ייונים ו  נלט   ל  ק ת  רל  תוינית 
 יבירים  ספר נקויות נרובותו  רארונ  —  רייב 
נרוב ביותר בייולתו רל ר ״ל ל ת ויי  ם  איו ים 
 וא   רייב  טינולובי, ולרם יל נירר יונ אים  ילי 
ר יר, ילו ר   רל  יבר  ל   רייב  טינולובי 
ו ניבור בינו לביו אוילוסיית   תבייסים;  רניי  — יר 
לפתנ א ר י לני    יוניים ראיו לאנרים, ילו ר 
 רב    ל  ייווו ר  רית   ו״פ  ירראלית איו 
אי ר   אונר יותר, רל יבר  ל יתרונות טינולוביים 
ינסיים  יוניים. נורא ז  בם  י  ביסוי  פרויקטים 
 רבים רל  ו״פ רבאי רניזו ו לאנר בניזת  תוינית 
לפיתונ  טוס  לביא לקראת סוף רנות  ש80 ו רק   
בטינולוביות ובפתרונות יינוייים ב קו  ;  רלירית 
—  יבר  ל   ילית   י יתשטינולובית ו סללת  
 י יל  )״נירול״( ל ו״פ טינולובי; ולבסוף —  ייווו 
 ניר ר בליט את  רורל בזו ניר וב ירר  ניר  רל 
טינולוביםשרבאיים רונ    יררות  י יותשטינולוביות 
אנרות וברארו   תוי   אקי ית — זו ררבלו  אנת 
ב י  ובטינולובי  ו רניי    וק ברבא. ילו רו יבר 
 ל  בנ   רולבת רל  רנב  ב י  ו רנב  פתרוו 
יאני, בא ר ות  ירר  ארוי  ו   יק  ב בנת 
 רבא וררייו  יאו וייולות טינולוביות  רם, ל ברל  

רל ראיי    ריתית רל   ולם  טינוש בר י.
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 יטיב לתאר את  תוינית, את  ור ת  ואת יינוי  
י רלבת אקי י  ורבא ראר   רלת ירראל בני יו 
נתני ו, בבריתו לריוו רלורים רנ  לתוינית תלפיותו 
״בנזית   ריי   ביטנונית ו טינולובית ]...[ נירבים 
 ז  30 רנ  אתם, בוברות ובוברי תלפיות, נבנרתם 
בקפיי  לתוינית יינויית,    וו  את ספינת  יבל 
רל   ריי   נקר ו פיתונ ב  רית  ביטנוו. ביל 
רותפים אתם לתרו    יר ת לביטנוו ירראל — תול 
ראתם  רלבים  ריי  נקר אקי יים  ם תיליתיות 

ביטנונית ורבאית״ )נתני ו, 2009(.

לקראת סוף המילניום — הגעה לעליונות 
טכנולוגית־מבצעית

ראת  ביתר  ל ת רם    רייב  טינולובי   ריל 
בזיות רילובם רל רלור  ת לייים ב רור  אנרוו 
רל   א   ש20 ובתנילת   ילניום  נירו  רארוו — 
 ברל  בלובלית רל  ולם   נרב,  ז ורו ורי ור בו 
בפלטפור ות  בר יות;  רני — אותו  רק ות בילות 
ו וליות בטינולובי  רבאית לאנר  לנ ת יום  ייפורים 
נראו פירות ברלל א ר ים יינוייים נירים ב  יי 
 לני    רונים;  רלירי — בניזתו רל פרויקט  לביא 
בסוף רנות  ש80 ו רק   נליפית רל תקריבים ורל 
יונ אים טינולובי  יו ו בתנו ים טינולוביים נירניים 

ו תוני ים  בוססי  נרב.
יל אלו נברו ינייו ב רור  אנרוו רל   ילניום 
 קוים ואפררו לירראל לפתנ את  קבילת    פי  
ב ניינים רבאיים )RMA( רפותנ  באררות  ברית, 
וביסוי  יוקטרינ   בר ית רל רי ור בטינולוביית 
 נרבים לסביר    יר  רל   בלי  ויי יושרליט שאר. 
 ת ר ות טינולובית  ר אית זו רל ירראל  ניב  ל  
רלל טינולוביות וייולות נירות י ו  ולם ילי  טיס 
 בלתי  אוירים ורי ור ב ם לתיליות  בוונות,  ב   
לנזית  יי  בתנום  טילאות ביבר , בים ובאוויר, פיתונ 
ייולות  י״ם  רוינות,  תקי ות רל  ולם  לונ   

 אלקטרונית ו וי.
ר ״ל  זו  תקים  טינולובית  בזיות  ת ר ות 
ב  ירות ל ליונות טינולוביתש בר ית קונוונריונלית 
 קיפ   ל רבאות  רב, לרארונ  לא באופו נקויתי, 
ב תאם ל״תורת  ינסות רל בנייו  יונ״ ר ריב ירנק 
בושירראל.  וא ברס ריר ל  רים את  יתרוו  טינולובי 
 ינסי רל ירראל  ל יריבי  וליווו ייל  אפרר את 
  י ות יל ריתבסס  ל טינולובי  ולא  ל ריבוי יונ 
אים )בושירראל, 1997(. בושירראל לא רק יתב אלא בם 
יירם תפיס  זו לאורל רנים בתפקיייו  ביירים ב  רית 
 ביטנוו  ירראלית,5  י רזו  תקב   יתפיס  יוללת 
  בור ת ברטנ ולא רק יתפיס  תאורטית  קרונית.

הרחבת פירמידת כוח האדם הטכנולוגי
בש1999 נוספ  תוינית ל ארב תויניות פיתונ יונ 
 אים  טינולובי רל ר ״ל  תול ביוס  נוב  — תוינית 
פסבות.  יא נוסי  ב קבות  ביקור   ולל ובובר בר ״ל 
ל  ניסי  ילית  ם רק   נקרי  בוסס, ו ל רק   קורי 
רל  תויניות  קיי ות וברארו תוינית תלפיות ל נות 
 ל  ביקור ב לואו. תוינית פסבות  וק   יתוינית 
 רטיינים רל   תוי   אקי ית ל יררת   ניסי 
 ילית בוברי תואר יפול, בפיזיק  וב ניסת אלקטרוניק .
בא ר ות תוינית פסבות  תניל  פיר יית יונ 
 אים  טינולובי רל ר ״ל ל ת לאו בבסיס    תוי  
 אקי ית, ב  רי  תוינית   רוינות רל   תוי  
— תוינית פסבות, ובראר  פיר יי  תוינית תלפיות. 
יני  ו בוברו לייי   נ  רלם לרוריי   ו״פ  טינולובי 

רל ר ״ל.
באות    ת  וק   בם תוינית  תייים, רבא  
לברר  ל רני פ רים ב רבת יונ  אים  טינולובי 
רל ר ״לו  רארוו —  נסור  ולל וביל ב  ניסים בם 
בבסיס  פיר יי  רל יונ  אים  טינולובי )  תוי  
 אקי ית( ולא רק ב רו י ;  רני —  בברת  ביוס 
ל סלולי   תוי   אקי ית בקרב נו ר בפריפרי  
 ביאוברפית ו נברתית רל ירראל, ינלק    א ץ 
לרינוי  ריבוי  נברתי ו  נקת רוויוו  זי נויות לנו ר 
בפריפרי . תוינית  תייים אינ  נלופית ל תוי  
 אקי ית אלא ר ר יניס  יי ויי ל בברת נלק  רל 
 פריפרי  ב . יז ו אות  אנרי רבא ו יא קיבל  את 
  סי   ו ביבוי רל  פיקוי   ליוו רל ר ״ל וברארו 
ראר   ט   יללי רבשאלוף ראול  ופז.  תוינית  פי  
לספקית  ר  ותית רל   תוי   אקי ית  י ייי יל 

ר ררות אנוזים    תויאים  בי ים ירי .

 חלק שני:
מתחילת המילניום ובמבט צופה פני עתיד

מהפכת הסייבר
בש1990  פל  אינטרנט ל ורר ריבורי ו  ט אנריו נורר 
 רנב  סייבר, אותו   י וירטואלי יריר אים ר אינטרנט 
בליבתו ובו ילל ררתות  תקרורת ו  נרבים   נוברים 
ינייו ו  יי  ו לוביק  רב ם.   י ז   רנ  ב  ירות 
את פני  אנורות יול . פ ילויות אנור רבות  וברות 
ל תבר  בו ב קביל לפ ילות ב  יים  פיזיים   וירים 
ואף יותר  יל — פ ולות רקוים לא  תקיי ו ילל, י ו 
ררתות נברתיות או  טב ות ייביטליים, תופסות  קום 

 ולל וביל בפ ילות  אנורית בו.
 ר י  בא  י   פייתו רל   י  סייבר ל רנב 
לני   ו יותו רל   י ז  טינולוביש בר י ב  ותו, 
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ניצולו של ממד הסייבר כממד לחימה צבאי משליך גם על 
סוג ה״לוחמים״ וה״מהנדסים״ הנדרשים בו. הלוחם הוא 

טכנולוג רשתי ונדרשת לו הבנה טכנולוגית גבוהה של הכלים 
שאותם הוא מפעיל.

 רב  יותר  ארר   יי  לני    אנרים ) פיזיים(. 
 יבר   יית    רנב  טב י  רארוו רבו ב קביל 
לפ ילות  אנורית  תפתנ  בם לונ   ללא תלות 
בקפירת  ירב  טינולובית, ואנרי   ים, רנייב קפיר  
טינולובית רל ריט בים. רק בתנילת   א   ש20 
 תפתנ   ייולת  אנורית ל רת ר ב  י  אווירי 
לפ ילות אנורית, ו ייי לאנר  יו בם ל רת ר בו י  י 
לני   רב  ותו  וא טינולובי יותר  קוי יו, ר רי 
 טב ו רל    י  אווירי בני אים אינם ייולים ל תנ ל 
בו באופו נופרי ללא טינולובי   וריבת.   י  סייבר 
ובפרט  לונ   בו  וריבים  וי יותרו    י  וא יולו 
  ר  ייי אים,  פ ילות בו  יא טינולובית ו בוססת 
 ל ריבות פיזיות ולוביות רבות, ויל בם  לונ   בו  יא 
 וטת טינולובי   וי יותר  ארר ב  יים  פיזיים.

יר ל יביר ר  י  סייבר  וינו רנוק   ירויו י  י 
לני  . ל בייל   רלב  רארוו רל   פית  סייבר 
ר ת קי ברינוי יר טי רל  ויי יו  אותות, יארר 
 ויי יו סייבר  פל את ינייות  ויי יו  אותות  ינייות 
פסיביות ב  ותו לאקטיביות — לא  וי אנטנות פרוסות 
   תינות ל יי  רי בור יריו אלא ניפור אקטיבי 
אנר  יי   ויי יני ב נרבי  רי  רני ו ב   לי ויות 
 יי  בסירי בויל יותר     ר ירנו — רלב רל  ירוי 
 ררים בילל ינייות  ויי יו  אותות ב ולם,  רלב 
 רני רל לני   ב  י ז   וא רק ברארית יריו. ז  
 רלב רבו  ופיים בופי  ויי יו  אותות ב ולם לא 
רק לספקים רל  ויי יו אלא לאופרטורים  פו לים 
ב רנב  סייבר ינלק   רלם  אופרטיבי רל רבאו 
לא רק  באת  יי  וניתונו אלא פ ול  בתול    י 
ו רפ   יריו אל  נור  לו —  ל   ריות פיזיקליות 
ב  יים  פיזיקליים  רבילים ) תני  ורפפורט, 2021, 

  ׳ 53-40(.

הסללת כוח אדם טכנולוגי לתחום הסייבר
יפי ר  י  סייבר רונ  וטינולובי יותר  קוי יו, יל בם 
 י ר  ורב בלני   בו. ביבר  נזקק  רבא לניילים 
ב לי יורר וסיבולת ללית  רנק רב  ם ריוי יבי ולתקוף 
באו ץ את  אויב תול סייוו ניי ם, ול פקיים   סובלים 
ל ני  את יונותי ם באופו  תונים ייי לירור  ס  
קריטית ביל זירת לני   ול וריא את  אויב  ריווי 

 רקלו. לריים ניררים   ניסים בת ריות יי וייות 
ר פתנים  בורם את א ר י  לני  ,  רוב   קרת 
ירל  תותנ ו י  טנק ו  ריות  טילים. יל בם באוויר 

ובים  ם   בילים  רלוונטיים.
נירולו רל   י  סייבר י  י לני   רבאי  רליל 
בם  ל סוב  ״לונ ים״ ו ״  ניסים״  ניררים בו. 
 לונם ב  י  סייבר אינו נירר לסיבולת לבשריא , בם 
לא ל  ייות ב נלת ים או לייולות  ניררות ל טיס 
 טוס.  לונם  וא טינולוב ררתי,  י רני בררת יפי 
רנייל ני ברטנ, וניררת לו  בנ  טינולובית בבו   רל 
 ילים ראותם  וא  פ יל.    ניס  נוקר ו  פתנ 
אינו רק איר  י י   נרב   רונק   רי   בר י. 
 ל  נת לפתנ ילי סייבר  וא נירר ל ביו את  פ ילות 
 אנורית ב  י. ב ילים אנרות,   רנק ביו  לונם 
ו   ניס  ולל ו רט רם ו ם  וביים יתף אל יתף 
בבניית ייולת טינולוביתש בר ית  רותפת, יארר  י 
ר וביל את  ת ליל יולו  ם אלו ררבלם  אנת נטו   
  וק ב נקר  טינולובי רל ררתות   נרוב ורבלם 
 רניי  ב בר ים ררתיים —  ילית טינולוביתש בר ית.
 לייתו    יר  רל   י  סייבר י  י  ויי יו 
 סוב ניר וי  י פוטנריאלי בם ללני   נייב  את 
  ריי יונ  אים  טינולובי ל ביב ב  ירות לרם 
ניתוב יונ אים טינולובי נוסף  ל ז   קיים, י  נ  
ליריר    ולית ובוברת רל תנום  סייבר וביבר  ל 

  ולם   רולב רל  נקר, פיתונ ו פ ל .
תוינית פסבותשתוינ   וק   בש2007 ייי לתת   נ  
לרורל ב  ניסי  ילית לפיתונ ייולות טינולוביות נירות 
ב ולם  טינוש בר י רסביב   ריות  נרב, ובפרט 
לסייבר.  תוינית  יריר  את  רתתפי  לתואר רארוו 
ורני בררף ב ניסת תוינ , ולרי   יררות  אקי יות 
 קיי ת בם  ירר  יי ויית בתנו י סייבר  בר יים. 
ביל  קב  תוינית זו אנר    ריבר  פל לריט  — 
 ם  לייתו רל רורל   ותי ב ולם  טינולובישרבאי, 
ב קר  ז   סייבר, נבנית תוינית  ירר  אקי ית 
יי ויית רנותנת   נ  לרורל  בובר באוילוסיית  ילית 
לפיתונ  תנום. ב קר   ספריפי  יובר לא רק ב ירר  
טינולובית אלא בם ב יררות יי וייות רל  בנת  ולם 
 ב י    בר י ולא רק רל  ולם  פתרוו  טינולובי.

אל ב קביל לתוינית פסבותשתוינ , באופו נירני 
ויינויי ב ובלת אבף   ויי יו,  קים ר ״ל בם  בווו 
תויניות  ירר  לאשאקי יות ב ולם  סייבר,  תול 
  בנ  רז ו תנום רבו נירר סוב ניר רל טינולובש
 בר י, ו רום רתנום  סייבר נר ו  ל סובי ייולות 
רבנלקו לאו יווקא  ררייות  ירר  אקי ית.  ל רק  
ז   תניל ר ״ל ברני   רורים  רארונים רל רנות 
 ש2000 לבנות תויניות  ירר  יי וייות ב סברת ביוס 
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 נוב  לפיתונ יונ אים  יו ו לתפקייים ב  י  סייבר, 
ראיו ל רוא י ותו ב קו ות אנרים  נוץ לרבא.

טכנולוגיות ליבה שישנו את פני הלחימה בעשורים 
הקרובים

  יזוב   ולל ונבנ  רל תפקייי  לונם ו   ניס 
 ויבר ב  י  סייבר יותר  ארר ביל   י לני   
 י  יום, אל  וא  תיי ל יות  ר  ותי  אוי בם בראר 
   יים, בם אם באופו רונ    ט,  ם  תפתנותו רל 
רתי טינולוביות  ריזיות ר ו יות לרנות ב יי  ניירת 

את פני  לני  .
 רארונ   ביו  רתיים  יא ת ליל טינולובי  תבלבל 
רל תלות  ולית ונבנית רל ילל   יי  לני   באיסוף 
ובניתונ נתוני  תק בא ר ות טינולוביות רל בינ  
 לאיותית ו  ברתם   יייית ליל יורר — א ר י 
לני   וניילים יאני, לרוריי  בנ  נקויתית, תקיפ  
 יויקת,  ר ית  אויב, פיקוי ורליט  וני ול יולל רל 
  רי . איו  יוונ  רק ל   ר תניל ב  פי  ב ניינים 
רבאיים רל סבירת   בלי  ויי יושרליט שתקיפ  אלא 
ל רב  יותר  יל — לייולת ל ביא לרי   קרב ביל 
   יים י ויות  רו ות רל ניירנים; לייולת ל בי 
את   יי  רל ם ולנלקו באופו אוטו טי ואינטליבנטי 
ללא  ב  יי אים ליל יורר; לייולת רל פלטפור ות 
לתקרר זו  ם זו וב  יי לני   רונים ו ם ילל  נתונים, 
או ב ילים אנרותו  ייולת לירור תובנות רלא נ ראות 
אף לא באנת  נקויות  קר  או בפלטפור    סוי ת, 

ל תיל אותו לייי  יי  ניר ולבזר אותו.
יוב   ליל  יא רי ור באלפי ניירנים באוויר 
וביבר  ל״אניזת״ רטנ באופו ריל תנו   בו  תבל . 
אל  יות ראיו לתנו    סוי ת יל  ר  ות בפני  ר   
אלא רק אם  יא קרור  לתנו ות אנרות, לאנרים או 
לילים  סוי ים ולסיטוארי   בר ית  סוי ת, ניררת 
אלבורית יק   תוני ת לרם בניית תובנות  בר יות 
 נתוני   תק  נאספים. ב בר לא  תאפרר לאסוף 
י ויות י  ביולות רל  יי  ובם לא לנתנו באופו  ו יל. 
 רי ור באלבורית ים  תקי ים רל בינ   לאיותית 

 אפרר לאסוף, לנתנ ולירור תובנות יאלו.6
 טינולובי   רניי  רנ ראת ברארית   יא   בר 
רל פלטפור ות וא ר י לני   ב יקף  רום ל  ריות 
אוטונו יות ) רובות בינ   לאיותית( בילל    יים. 
ייולות   ז ור,   נרוב ו תקרורת  אפררות יבר 
ייום בניית פלטפור ות ביל בויל,   סובלות לתפקי 
באופו  לא ברי   קרב ול נליף את  פלטפור ות 
  אוירות בייי אים, ייום ב יקר ב ולם ילי  טיס 
 בלתי  אוירים, אל ב  רל בם ביל    יים ובבילים 
רונים —  רובוטים ורנפנים בבויל זבוב ו י פלטפור ות 

 נק. ברי   קרב ייראו אלפי פלטפור ות לא  אוירות 
ואף יותר נ ות זו לרי זו,  תקררות זו  ם זו,  וביות 
לבי ובל ק , נפריות ו ת זבות, יארר רילובו רל 
פלטפור ות אלו זו בזו, ילו ר ייולתו לתקרר יני ולירור 
אינטליבנרי   בוזרת ביני ו, תאפרר ל ו ל לא  רי ות 

לני   באופו רקר  לנלום  ליו ייום.

ההיבט הישראלי הייחודי
 אתברים רר ״ל  ו י  ולם  ם  בוונים יותר, א יתיים 
יותר ו ייייים יותר  אל  רל יל רבא ב ולם י  ט. ר ״ל 
נירר לתת   נ  לטרור טקטי; ל ת ויי  ם ארבונים 
 יבריייים — נרי  יינ  נרי טרור )ולנסי, 2015(, ילו ר 
ריר ל ם ייולות י ו רל רבאות קטנים ו יו נים, אל 
רבירותם לפבי ות ב יינ  רב   ם  תארנים נ וי  
 ר  ותית  זו רל רבאות רבילים, וארר  רת רים 
ל יתים יווקא בטינולוביות פרי יטיביות י  נ  ל ליונות 
 טינולובית רל ר ״ל, יאלו ראינו  איי ות  ל  ליונותו 
אל  אתברות את    נ  רלו ל בנ   ל ניי אזרנים ו ל 
 רל ות  טריטוריאלית רל   יינ  ) תני  וסרישלוי, 
2021(; לפ ול ב יינות יורלות )Failed States( ראינו 
רולטות  יטב ביל   תרנר בתויו )ולנסי ו ייאל, 2021(; 
ל תיונו ל לנ   קונוונריונלית א יתית  ול רבאות 
רבילים; ולי ת לקיים   רי  רבאית  ול איו ים רנוקים.
יל זאת יארר  רי אני ירראל אינ    ר   
בלובלית, לא  בנינ  פוליטית ולא  בנינ  רבאית, 
יארר יר סייבים רבים לייולת  ל רת ר ביונ — 
ירראל לא ייול  ובם לא   וניינת ל פריץ את אויבי  
באופו נסר   רורים.  רי רני —   רת   ילפי נלק 
ביול   אויבים  יא  ובבלת — אם יוילו ל פ יל יונ 
 ם י רו זאתו  י רנפר  נ ר  ירת ר ב ;  י ראבר 
רקטות ייר  אותו;  י רריר רנפנים יטיס אותם; ואם יר 
ביייו טילי ריוט  וא ירת ר ב ם; ולבסוף —  איו ים 

 ת ק ים יאו ו יריו ולא רק ב תיי רנוק.
 יבט יינויי ז  ראליו נירר ר ״ל, ברונ   רוב 
רבאות   ולם, ב בווו  איו ים, ב תרנרותם  תייר , 
ב ייייות רל ם וב בבלות   רת   ילפי ם,  נייב 
ייולות  בר יות  ורתתות טינולובי   אותו לפתנ 
ראנרים פרוט לא ניררים ל ו, בוויאי לא בקרב 
 רתנות בבו  י ו ז  רבאזור רלנו. ייפת ברזל י  נ  
יי ויי ויינויי לירי רקטות לא  בוקר  ל   ורף  ירראלי, 
או ייולות טינולוביות יוראות יופו ורארוניות ב ולם 
לבילוי  נ רות נוירות לרטנ ירראל לרוריי פיבו ים 
ו ירבים  קו יים ב לנ    ו יוב אות ליל.  ו פותנו 
 קב איום  ל ירראל  וי לפני ראנרים ב ולם נוו אותו, 
וזאת תול רילוב ייולות טינולוביותש בר יות רל קרינים 

בר ״ל  ם  בוי  רל  ת ריות  ביטנוניות.
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ואולם ב יבט  ירראלי  יינויי ט ונ  בם  זי נות 
ביול . זאת  ייווו ר רינויים  טינולוביים  בלובליים — 
 ליית  רקלו רל   י  סייבר י  י לני  , יניסת  
רל  בינ    לאיותית ו תקי ות  רו   ב  ריות 
אוטונו יות — ו רפ תם  ל  טינולובי   רבאית ו ל 
רי   קרב  רויים לאפרר לרבא טינולוביש בר י י ו 
ר ״ל ל  ר את  יתרונות  ט ונים ב ם ייי ל ת ויי 
 יטב  ם רלל  איו ים  ל ירראל ו אתברים  ירויים 
ב ם, ול  רים את  תבססותו  ל  ליונות טינולובית.

שפע של תוכניות צופות פני עתיד
  וו  אנורי  נירר לפיתונו  נירני רל טינולוביות 
ולרתי תו   בר ית  ל יל   וו ש תיי   תוארות 
  יויקת לתרנירים  רלוונטיים לזיר    קו ית, 
לאי ורו בא ר ות יוקטרינות  פ ל  יי וייות ונירות, 
ל ט  תו ברי ור תייר ול פ לתו   יו נת בתול 
ר ״ל לרורל  רבת  ליונות רבאית  וא  וו אנורי 
טינולוביש בר י ביל  ר ות ו טוונים רל פיר יית 
יונ  אים  טינולובי. ר ״ל אינו  סתפק בתויניות 
 קיי ות ו  ריל ל רניב פיר יי  זו יל רתתאים 
ליברים  טינולוביים  נירים. ב תאם ליל פותנו 
ברנים  אנרונות ב סברת   תוי   אקי ית תויניות 
יי וייות נירות ל יררת  ילית  י ית בתנו ים 
 בוונים, וביינוי ב י י  נתונים ו בינ    לאיותית. 
 ררות  תבייסים נירים  רטרפים ליל תוינית יזו 
 יי רנ , וברנים  באות  ם י וו את  ליב  רתאפרר 
לר ״ל לבנות את ייולותיו בתנו ים אלו, ויתורא  
 יל את  ליונותו  טינולובית באזור. קרב   ק   רל 
 תויניות  וא   יר,   יי  רירום ו  נייו ב ו  רו ים 
ו ו  תנילות ל וות נתיב  ריזי ב  רית  ביוס רל 

ר ״ל בם  בנינ  י ותית.

דיון וניתוח משמעויות

תופעה ייחודית
 נבנוו רירות  נוב  רנולי   יביוו י ותי ייי ל ת ויי 
 ם אשסי טרי  י ותית נריפ  רל ירראל  ול אויבי  
בניי   בת ליל  ביוונת  יווו,  ברבות  י ים,   פל 
ספירלי ובא ר ות  סלל   ולית ובוברת רל  ילית 

 י יתשטינולובית לייווו רל  ו״פ רבאי, ל נבנוו   ו י 
ביסוי  רייב   ור    טינולובי רל ר ״ל ורל   רית 
 ביטנוו יול , ולפרייב   רל   רל בניית  אקוסיסטם 
 רבאישטינולובי רל   רית  ביטנוו. ת ליל ז  רק 
ו  יר נות  בפני   לנ     ת רם  ם  רינויים 
 בוברת ו ולית רל ר ״ל ו  רית  ביטנוו יול   ל 

   י  טינולוביש בר י.
״ל ו  ק ת רבא   בנ  לירראל  י   רילוב רביו 
פיתונ א ר י   נקר ו טינולובי  ל  ר ת   ראב 
 אנורי אני   קורות  יונ  נרובים ביונו ובנוסנו 
רל ר ״ל״, יתב ראר   ט   יללי רבשאלוף בבי ארינזי 
בברי  לרבל רלורים רנ  לתוינית תלפיות )ארינזי, 
2009(, ב יבירו את  קרר   יוק ביו  ו״פ ו  ראב 
 אנורי; ״...בא ר ות  ילית אנורית ר יר  ו ויררת 
—   רויית ב נרב   קורית, בנוי ת   ר , בי יוו 
ירירתי וביורר   רא  ופיתונ ]...[״,  יביר רר  ביטנוו 
א וי ברק באותו  קרר את  נריבות רל   וו  אנורי 
 ר יר ב ל  קוריות   נרב  )ברק, 2009(; או ייבריו 
 ירירים רל תתשאלוף ) יל׳( ר ואל קרו ריי ו יראר 
 ו״פ וי נ ל ת ״ר, ולאנר  יו יראר  פא״ת ביו 
 רנים 2002-2010ו ״ללא   ילית   י יתשטינולובית 
 זו רל ירראל,  תוי  ותלפיות, לא  יית  נבנית   רית 
טינולובית י   תקי ת בר ״ל וב  רית  ביטנוו 

בילל״ )ר׳ קרו, ראיוו אירי, 14 ב אי 2019(.
 רי ור בביוס  נוב  י אפרר סינוו ו יוו רוב 
אוילוסיית  ר ירים בוברי תייוו לרוריי איתור   ילית 
ונירול  לבניית   ריי   ו״פ    י יתשטינולובית 
 טינולובישרבאי  וא תופ   יינויית. רארית —  בנינת 
 אתוס  רבאישטינולובי רנבנ  ביוונת  יווו יבר 
 תנילת  ירל ואינו טב י בירל ילל לרבא, אתוס 
ר תבסס  ל תפיסת   ריל  ו ל ינות  י ויית 
ו וט   ל ייי  אבות   ייסיים רל   יינ  לייווו 
 י י ולייווו ביטנונישטינולובי. ליו,  ל אף  נריבות 
ו  נסור בלונ ים בתקופות  סוי ות  ויי ר ״ל יבר 
בתנילת יריו את יל  י ר סובלים ליל, בם אם  ם ב לי 
ירירות קרבית, ל תבייס ל תוי   אקי ית וייום לרלל 
 תויניות רל ,  רבילות ותויניות   רטיינים יאנת, 
לא יל ריו לתוינית תלפיות, ר  יוו אלי  קוים ליל 
 יוו אנר בר ״ל. זו י א יר  נרוב   אוי  בנינ  

ביטנונית ונברתית יאנת לרבא לונם.
לתופ ת   סלל   יינויית  זו יר בם  ר  ויות 
יליליות.  רירות רל  ילית זו בר ״ל ב סברת רירות 
נוב  וקב  זוטר זול לאיו  רול ב רווא  לתרניר רבו 
 י   רבא  נס  לבייס טינולוביש ל יאלו באזרנות, 
אם בילל  י   רלינ. ניסיונם רל  בופים  אזרניים 
רל   רית  ביטנוו  ויינ ריר קורי  רום בביוס  ילית 

מנגנון שירות החובה הפך ברבות הימים למנגנון העומד 
ביסוד מרכיב העוצמה הטכנולוגי של צה״ל ושל מערכת 

הביטחון כולה, ולפרדיגמה שלמה של בניית האקוסיסטם 
הצבאי־טכנולוגי של מערכת הביטחון.



13 עדכן אסטרטגי  |  כרך 25  |  גיליון 2  |  יולי 2022 

זו, ראף יי בייולתם ל רי  ל  תנאי  בוי  וריר טובים 
ב רווא  לר ״ל,  ם אינם  סובלים ל תנרות ב בזר 
  יישטק  אזרני, ובם  ם נאלרים ל יר ו בליבת   ו״פ 
רל ם  ל ביוס  נוב  רל ר ״ל. לא בייי אנרי   ילית 
 ללו נתפסים י ראב לאו י ר רבא נולק  ם ראר 

בופי   רית  ביטנוו  ניררים ל ם.
בם  בנינ   ו יונית ב ינ    תופ    רתקת 
נברתית. ייל רנלק ביול יותר  אוילוסיית   ילית 
בלבי,  ברנ   אנרים  ) אות    י יתשטינולובית 
ל בייל     רל  טינולובי יולו בזרו ות  רונות( 
 וסלל לייוונים ר רבא נירר ל ם,  רבא  רפי  
 ל  בניית  בניר    י יתשטינולובית רל  פרט, 
ויו  ל  ז ו ו אופו רבו ת ביר  ילית זו את תנילת 

ירי    קרו ית.

השימוש הייחודי דווקא במודל גיוס החובה
   ר ננ  את   רית  ביטנוו  וי  י י רארית 
  יינ , וביתר ראת ב רורים  אנרונים, לנרל יווקא 
את רירות  נוב  לבניית   ור    טינולוביתשרבאית 
ולא ל סת ל  ל יונ אים  בובר ו נוס  יותר  י  
לפ ר  סיבות. רארית —   נ   רילוב רל  ספר 
בא ר ות יורנ ביוס  נוב .   נסור  יבי בתנילת 
 ירל באנרי  י  וטינולובי  בירראל בילל וב  רית 
 רבאית בפרט  וביל את  קברניטים ל רת ר ביורנ 
ביוס  נוב  י קור  רארי רל  וו אנורי אייותי,  רום 
ר י  נביר ו י  נייב ל לא אנר ירירות  רבא בתוקף 

ביוס  נוב .
סיב  רניי  — אייות  ילית.  ויל ביוס  נוב  
 אפרר ביר  י  ט לילל  אוילוסיי  ב יינ , ו יאו 
את  אפררות ל ייו ולאתר את   ילית   י יתש
טינולובית רל   יינ  יול . ברל יל  רלינ    רית 
 ביטנוו ל נינ את ייי   ל  טובים ו  תאי ים ביותר 
ב יינת ירראל, ל ביא את  אנרים  אייותיים ביותר 
ב יינ  ול סלילם ל ו״פ רבאי בנלק  רארוו רל 

 קרייר    קרו ית רל ם.
 סיב   רלירית — ב ירות   סלל .  יות רבביל 
 ביוס רוב אנרי   ילית   י יתשטינולובית טרם בנרו 
ב קרו  אקי י  ו יף, אפרר ל סלילם לאותם 
 קרו ות  י יים וטינולוביים  ניררים לרבא, לא ייורנ 
אבל בא ר ות  סבר  ויברים  תאי ים. אוילוסיית 
תלפיות, ל רל, ר יוונת לל וי ב סברת  תוינית 
פיזיק ש ת טיק ש י ו  יווקא  קרו ות  י יים 
 נרבים ולא  קרו ות  ניסיים, לא  יית  בונרת 
ב ירנ ב קרו ות אלו לאנר רירות רביל. יר לר ר 

רלפנות נלק נייר  י  בונר אולי ב קרו ות  ניסיים 
או בתנו ים רנוקים  טינולובי .

נקוי  נוספת  יא ייולת תינוו יריב  בזיות  זרי   
 קבו   רל יונ אים ר יר   רלים את   יררות 
 יי רנ . נקוי  זו  ול  רוב ורוב  תול  ינייות 
 טינולוביות. בא ר ות   ר    קבו   רל בוברי 
  סלולים  רונים  רלינות  ינייות לתינו לאורל ז ו 
את  רבת יונ  אים רל ו ול רקי  ב יררות ארויות 
ויסוייות,   ו ילות בם ל ו ובם לטינולובים  ר ם. י ו 
יו, ליברי רוו ר יר,  ינייות  טינולוביות  סובלות 
ל בוי ב  ירות ובי ילות בבו   ״בם  ל פרויקטים 
ותויניות ארויות טוונ בזיות   קור  קבו  רל יונ אים 
 ביוס  נוב ״ )ר׳ ר יר, ראיוו אירי, 14 ב אי 2019(.
 ינייות  טינולוביות   לות  וי נקוי  ר פי  
לרלוונטית  אוי יווקא ב רורים  אנרונים רב ם 
 תפתנ  אוי   יישטק  ירראלי, ו יא נוסר  ייולת 
ל תנרות בתנאים ר רי   בזר פורנ ז  ל  ניסים 
בר ות  ריר, בתנאים  נלווים ול יתים בם ב נייו 
  קרו יו ״ טובים ביותר לאו יווקא יבנרו בביטנוו״ 
)ר׳ קרו, ראיוו אירי, 14 ב אי 2019(. ליל  וסיפים נלק 
 ביירי    רית  טינולוביתשביטנונית בם את  רם 
  ובי  רירראל, באופו יורא יופו לבבי  יינות קטנות, 
 קיי ת   רית  ו״פ ביטנוני ב יקפים ביולים, ללא 
יל פרופוררי  לבויל אוילוסיית    י יתשטינולובית. 
ליו  רורל   רום ב ילית טינולובית באייות בבו   
 ני ביסא ו תנרות  ם  ת ריי   תירת  טינולובי  
 אייל ביסא  יו  ראירים את   רית   ו״פ  ביטנוני 
ללא  אייות   ירנית לקיו  , לולא נר נ   ל ביוס 
 נוב  )ר׳ ר יר, ראיוו אירי, 14 ב אי 2019(.  ר ינ  
 ניובית  אוי רל   יישטק  אזרני בירראל יבר 
נותנת את אותותי  בת ריות  ביטנוניות  וותיקות, 
י ו   רית  נוב   ביוס  ל יר ו  ל  ייולות  ראינו 
  ו״פ  ביטנוני  רבאית, ו תקרות יותר ויותר לבייס 
לרורותי ו  ילית טינולובית. אנרי  ילית זו, בם אל  
ר רתנררו  רירות טינוש בר י בר ״ל ובינייות 
  רית  ביטנוו,   ייפים בירל ילל את אתברי   ייש

טק  אזרני ואת תנאיו.
לבסוף —  ירירתיות,  נירנות,    ז ,  ניוניות 
ור ות   בוי  רל יונ אים ר יר י ס    יקרית 
רל  אנרים  טינולוביםש בר יים  יא קטר ירירתיות 
טינולובית בפני  ר  . ״ ים  ניר״  זורם  יי רנ  
לינייות  טינולוביות  ביא נוסר  נויבות לפרויקטים 
ולטינולוביות ירנות, ניבור לטינולוביות   וירניות 
ביותר, ייולת   יר  ל  ר ול ט י  את  טינולובי  
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 ניר  ביותר בתול    רית ובם את  ייולת לפתור 
ב יות ולירור נירנות טינולובית.

השיח על שינוי המודל
לרי    רייות ו אינררי   ינסית רל  ויל ביוס  נוב , 
אנו  יים ב  לל רני   רורים  אנרונים ל תבברות 
 רינ ו ווייונים לבביו,  נוב ים ב יקר  רינויים בנבר  
 ירראלית, ביליל   ירראלית, וב יי   סוי ת בם 
 קב  רינוי באופי  איו ים ו   נ   נירר ל ם. רינ 
ז   תנ ל בנלקו ב ייום  תקרורתי, בנלקו בקרב 
 ק יל   אקי ית ו יוני   נקר, ויו בקרב רארי 

  רית  ביטנוו ו אורר ובם בינסת.
 ראלות ב קרר ל ויל ו ביקורת  ליו  בי ות 
 ייוונים רוניםו     ר  ותו רל ״רבא   ם״ בי ים 
רב ם נלקים נרנבים   נו אינם  תבייסים;  יבטים 
רל פריפרי   ול  ריז בנלוק  ברירות ובם איזוו ביו 
יתיים לנילונים ברי ורי  ביוס ו  תנים  נברתיים 
 נבזרים   ם )ראו ל רל  ראל, 2013,   ׳ 100-85(; 
 רפ ת רירות  נוב   ל  ריבוי  נברתי ב קרר רל 
תפיסת  ריייות לנבר   ירראלית וב קרר ל ביר 
)ראו ל רל י ו ובבנו, 2001(;  ראל    קרונית אם 
ירראל  וינ  ניררת ל ויל  יליריוני ל נר  בם לאנר 
רביל  ו תפתנ , או רניוו ל בור לרבא  קרו י )ראו 
ל רל רלנ, 2015,   ׳ 202-189(; טי ונים יליליים 
לבבי תקפותו רל  ויל  ביוס  קיים —  פבי   רל 
 ויל  רירות ביליל   ירראלית  קב אוביו רנות 
 בוי , נלקו תול קיו   רל אבטל  ס וי  בר ״ל, ובם 
 ב   ללי ויים אקי יים בביל  אונר ינסית ל יינות 
   רב. יל אל   רלייים בם  ל אופי  לי ויים ובם  ל 
 פנתת  ספר רנות   בוי  יאקי אים, ר ו רנים 
קריטיות  בנינ  ילילית )לאו ית ואירית(;  פסיים 

 קב רירות   ילואים ו וי.
אל לרי  ביקורת,  רינ  יללי תו ל ברובו ב רארת 
ביוס  נוב   סיבות  בוונות, ב יקרו  יינת ירראל 
רריי   יייו רבא יי ביול ינסית לבויל , ו יר נות 
 ל רבא  תניבותי בלבי  לול  לא לאפרר ל  לבנות 
את   ס    יקרית רל רבא ז , רייום  בוססת  ל 
 ויל רירות  נוב  ורירות   ילואים רבא אנריו; 
״ר יית ביטנוו״ לרריים ביטנוניים  רתנים, ויאלו 
 תרנרים באזור רלנו ב  ירות רלא תאפרר לתקו 
בז ו  נלט  אסטרטבית רל ביטול  ויל ביוס  נוב ; 
אייות יונ אים רברבא  קרו י רל  יינ  קטנ  
 לול  ל יות נ וי  ביותר,  רום ראוילוסיי   רייל  
ואייותית לא ת י   נויבת בביוס וליו נלק   ינסי 
ברבא  לול לקטוו ב יי   ר  ותית;  פיית  רבא 
לרבא  ״פריפרי ״ ו  רירונים  נ ויים,    ריבביר 

את  קיטוב  נברתי, רבם ייום  אוים  קב  בילים 
באופי  רירות רל אוילוסיות   בזרים רונים, אל  יייו 
לא באופו קירוני; נרר ב קר  יז  לקריס  רל רבא 
  ילואים, רנריבותו בנירום בבו   )בל ו ישטל, 2014; 

רלנ 2015,   ׳ 202-189(.
ו יות ר וק ו ב  לל  רנים לבנינת   ויל, י ו 
בם אנרי ביטנוו ונוקרים רבים )אל בפירור לא יולם(, 
בורסות רברלב ז  יר או נם לר ר את נוק ביוס נוב , 
אל לרנות את   ויל.  יקר  רינוי  נירר  וא ר רום 
 רל רירות  נוב   י ירנתיים ואף פנות  יל; רירות 
ייפרנריאלי באוריו ובתב ול ב תאם לרוריי ר ״ל; 
 בילת  ספר   ררתים ברירות קב  קרר ברל יתרונם 
  קרו י, ו וי )אלרו ו  יתיו, 2021;  ראל 2013,   ׳ 

100-85; רלנ 2015,   ׳ 202-189(.

מיקוד הדיון בשירות החובה באספקלריית הגיוס 
של העילית המדעית־טכנולוגית

בם אם  רינ  קיים  יביר את  רורל בביוס נוב   ט  י 
אייות  רבא ו זייר ביו  ראר את  נורא  טינולובי )ראו 
ל רל  ראל, 2013,   ׳ 100-85; רלנ, 2015,   ׳ 198(, 
רובו רל  רינ אינו יורי לרורר  רינוי    וק ר בר 
ר ״ל  אז  ק ת   יינ ו  פייתו לרבא ר ליונותו 
 אזורית נר נת באופו  ונלט  ל  ליונות טינולובית, 
רבתור  נר נת  ל ביוס לרירות נוב  ארול רל  ילית 
 י יתשטינולובית רל  תבייסים —  אות אניות 
ברנ , יפי ר ורב ב א ר ז . יתר   יל,   יר נות 
 ל   רייב  טינולובי ו ל  קורות   זנ  רלו  רירות 
 נוב  רק יליו ויבילו  ם  טינולוביות  נירות ו רריים 

 יינוייים רל ר ״ל.
 ט נ   נ ירית  יא, אם יו, ר רורל  אקוטי 
ב ילית   י יתשטינולובית   בויסת לרי ור  ליונות 
זו  וא   ותי, וליו  ליו ל יות  רתנ  נרוב בייוו  ל 
  רל  ויל רירות  נוב  ואופיו. ילו ר, קיים רריונל 
קריטי לרורל ל  ריל ליבוק ב רם קיו ו ב תיונת 
יו   לנוינית, ובאופו פריוקסלי   ט  וא נוב   סיבות 
רונות ואף  פויות י  ט לאלו רב טייו  וא נורר. 
 וו  או רו יר רורל בקיו ו רל  ויל ביוס נוב  לילל 
 אוילוסיי  — לא  ל פי   יביוו   נולל רל  רורל 
ביול  לירירת  ילירי  ביול , אלא ייי רב סברת 
ביוס  נוב  יתבייסו לר ״ל בם אותם י    אות אנרי 
  ילית  טינולוביתש בר ית, ר ם אבו  בנייו   יקרית 

רל ר ״ל לרי ור  ליונותו  טינולובית.
 יבטים ריר ל ביא בנרבוו נוב ים ל רם קיו ו רל 
רירות  נוב , לאוריו ולייפרנריאליות אפררית רלוו

אנרי 	  רוב  החובהו  שירות  של  קיומו  עצם   
  ילית   י יתשטינולובית ניים בקרב ק לים 
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רב ם  נור    רלטת  יא ביוס לר ״ל, ואפילו 
ביוס לרירות  ר  ותי.  תבייסותם ל סלולים 
טינולובייםש בר יים  ולית אפוא יי ביי  ם 
נור ות אלו. יל  וי קיים רירות נוב  ו וא ננרב 
לנור   רנב  ינסית, אוילוסיות אלו ברובו לא 
ייירו  ר ו   נבר  רב   ם בילים,   נויבת 
לרירות רבאי. אם רירות  נוב  יתבטל ו נור   
 רלטת רל אוילוסיות  ילית יבר לא ת י  
רירות ברבא, י ו רקור  ב יינות רב ו  ביוס 
 תניבותי — אוילוסיות אלו ייירו את רבלי ו 

 ר ״ל ב  ירות.
אורך השירותו  רירות  ארול ינסית   רפ  	 

לאנרי   ילית   י יתשטינולובית, רל ינ רש
רר רנים לאנר  לי ויים )נוב  וקב (, בתוספת 
לי ויים לפני  ביוס רל ירלורשארב  רנים )ל  ט 
ב סברת תוינית תלפיות, רב   לי ויים  ם נלק 
בלתי נפרי    ירר   רבאית ונ רים תול ייי 
רירות  נוב (,  ביאים את  רל   סלול יני 
 ם  לי ויים לר ונ   י  רר רנים. נברי ם 
ונרי או    ררתים יניילים ב רל ירנתיים 
יקרינים ב סלולים רל  י ארב  ונרי רנים, 
ולאנר  יו לו יים באוניברסיט  לאנר פסק ז ו 
 סוים ביו  רירות  רבאי ללי ויים רל נוירים 
אניים  י רנ  ויותר,  בי ים בם  ם ל סלול רל 
ירר רנים ליל  פנות )רירות  יני לי ורלור 
רנות לי ויים,  ם    ברים ביני ם(, יר ונ  
רנים ב  ור  וי רור ב קר   ארול יותר )קרונ  
, פסק ז ו, לי ויי  ניס  ו  ברים ביני ם(.

ואולם  אקי אים  טינולוביםש בר יים  בי ים   
לנקוית  רנרור, ביו   לרבים  נברי ם,  ם 
תנורת סיפוק  ל רירות  ר  ותי תורם ירו 
 נבר   ירראלית רב   ם ניים, ולרייו בם ניסיוו 
ב בוי   קרו ית, בירל ילל באינטנסיביות 
ובר   בבו  . נקוית  זינוק רל ם ל  רל 
 קרייר  טוב   רל נברי ם ררירתו ברירות 
ראינו טינולובי. אבל ייל ררירות  נוב  יקורר, 
ל רל לרנ   י רנתיים, יבי ו   בויסים  רבילים 
לאנר י רור לנקוי  יו   או אפילו טוב  יותר 
— ירנ  )או רנתיים( רל רירות תקיו ו וי רלור 
רנות לי ויים ונ רשרר רנות  בוי   קרו ית. 
אותם  בויסים  תול   ילית   י יתשטינולובית 
ריבנרו ברירות רבאי ב סלול רביל ולא ב סלול 
טינולובי י ראו את  ר ם באותו נ ר רנים  נוץ 
לרבא  ם תנאים  רוינים  יל בנינ  — ריר, 
תנאי  בוי , נופר בניר , ול יתים קרובות בם 

 נייו  קרו י.

ב ילים אנרותו  תנרות רל  סלולי   ילית   
 טינוש בר יים בר ״ל  ול  סלול  קביל,  נסר 
נלק   ור ת  נווי   רבאית  תור ת אל יר 
בו נוויות ותנאים  רוינים, נופר  יסוק ול יתים 
בם  יררות טובות יותר, ת י  קר  יותר ויותר. 
זאת ב יקר אם  לביטי רי  ל סלול  קביל 
יז  ראינו רבאישטינולובי תבבר ייל ר רירות 
יקורר, או ר רירות ייתפס פנות ופנות יתרו   
ניונית רל אוילוסיות   ילית, ואילו  בוי  ב ייש
טק תיתפס יותר ויותר בם  יא יתרו    סוי ת 

)וא יתית( ל יינ  ירל ילילת .
   בילים רל י   נוירים באורל  רירות ליאו 
או ליאו  רויים ל יראות רוליים, יל רליאור  לא 
ברור  יו   וקיר ל ם יאו נלק י  ארול. אל 
 פרספקטיב  רב  יר לבנוו את אורל  רירות 
  תקרר  יא  ול בסיס  תיינסות רל רלור 
רנות רירות נוב . זאת  רום רלי ויים אקי יים 
נ ריים רלור )ל יתים ארב ( רנים, ו  בויסים 
ל סלולי   ילית  אקי יים בוננים אותם ב קרר 
ז .  אם ב  לל לי ויי ם נברי ם  ררתים 
ברבא, או ריבר סיי ו רירות וטיילו ו תנילו לל וי 
בם  ם ינלק  ניי ם  אזרניים? ייל ר ביל 
ז  אולי נר   רולי,  וא נתפס י ר  ותי  אוי 
בפרספקטיב  רל ביל 20 בנבר    וירנית.

ו   לבבי שירות דיפרנציאלי ב תיונת יזו או 	 
אנרת?

קיבו  אורל רירות נוב   רתנ  לקבורות רונות   
 ל פי  יסוקו  סיו את רוויוניות  ביוס רל ריבת 
 אוילוסיי    בי    אותם  קו ות. רוב, ייל 
רנלופ   סוי ת קרר  ת פול ללביטי ית יותר, 
יל   סלול   קביל רל רירות קרר ולאנריו 
ניים אזרניים  לאים ת פול לאטרקטיבית יותר. 
תרלום  רתנ  יז  או אנר רק יר  את   רב 
רל אות  אוילוסיית  ילית, רבם אם  רבא ינס  
ל בייל את ריר ,  תנאים ר וא ייול לספק 
אינם  תקרבים ל   רייול  בזר   יישטק ל רי . 
נ פול  וא — ברב  ר יברים יי ייו ביסף י י  
לביטי י לא לררת ילל, או לבנור ברירות קרר.
לסייום, ל יתים נרא  יאילו קירור  ו ט רל אורל 
 רירות או רינוי  סוים בתנאיו וברוויוניותו  ם לא בא ת 
 ר  ותיים ל סברת  יוללת רל רירות  נוב  רל 
קרונ   ילית. אל בנורא י  אסטרטבי וקריטי יר רב  
ראליו רריל ל יז ר  אוי לא ל תקרב.  יוונ  לאורל 
 רירות או ל ייי  ול ירוב לא  יויק רלו, ר לולים 
ל וטט בבת אנת את   ויל ול פנית את אנוזי  ביוס 
 קיי ים ייום לייי לביטי רי  נברתית רל  סתפקות 
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ברירות ״קרר״ ואיבוי בורף רל אוילוסיית   ילית, 
ינרא  לבלי רוב.

 ו  ראוי ל זייר רנורא   קרו   טינולובי  נריר 
ברבא, ביו   ל קרו ות נוספים רנרירים וריר ל ם 
רי ור לאנר  רנרור, י ו טייס/ת, רופא/  רבאי/ת או 
 יריל/ת סי ולטור, איו יוררים אישרוויוו   ותי וברור 
בת סוק  לאנר  רירות  רבאי, אלא ר יובר בנורא 
 נורב   יקף  א ר ז  ו נייב ייוו נרוב ונפרי  ל 
רוויוניות ברירות ב קררים רבים, ראני   ם  וא 
  קרו   נריר. נורא ז   וא   בר לייוו  ספריפי 
רל  א ר ז ,  יו ברורל ב תי    ט,  אות ברנ  — 
  ילית   י יתשטינולובית, ר ם  ליב   קריטית רל 

  ליונות  טינולוביתש בר ית.

סיכום
יבר  ם  ק ת   יינ  ייוונו קברניטי  וברארם ראר 
  רלת   רארוו יוי בושבוריוו לבניית ר ״ל ירבא 
ר אייות רלו  יא   וי תוול בייולותיו לתת   נ  
לאיו ים  רונים  ל  יינת ירראל, וביינוי  ל רק  
 אשסי טרי   י ותית  נריפ  ביו ירראל ל ולם   ויו 
 סובב אות  — ברטנ, באוילוסיי  וב ו ק אסטרטבי. 
 ם  רנים, ביי  יווו ויתורא  רל  בוי  ו רק ות 
רבות,  פל   רייב  טינולובי רל רייב  אייות לאבו 

בנייו  ריזית רל ר ״ל ב רבת  ליונות  ל אויביו.

   ר  י  תנילת  ירל ביסוי  ייולת רל ר ״ל 
ו  רית  ביטנוו ל  ר את  רורל ו ררוו ב רבת 
ל ילית   י יתש טינולובית  וא  ביר    ליונות 
טינולובית רל ירראל בא ר ות  ויל ביוס  נוב .  ויל 
ז  נולי או נם יאני    נים   ריזיים ל ת וייות 
 ם  אשסי טרי  באוילוסיי   תול  יביוו י ותי, אל 
לרי  יביוו ז   וא רי ר יבר  ראריתו ביוונת  יווו 
לביוס  ילית  נו ר   י יתשטינולובית, ר וסלל  לבנייו 

יונו  טינולוביש בר י רל ר ״ל.
 ם  רנים  תקי ו   ו״פ  רבאי ו סלולי  ביוס רל 
 ילית זו בי בבי. ר ״ל  פל לאנר  ררות רנים לרבא 
ר ליונות ייולותיו  טינולוביות  ו ית בבסיס ייולתו 
ל לא את  רי ותיו, בת ליל ררק  ולל ו ת רם  קב 
יניסת טינולוביות נירניות   רנות את אופי    רי  
ואת רי   קרב באופו   ותי, ו קב  איו ים  רבים 

ראיתם  וא  ת ויי בקרב  ולל ובובר. ב קביל ו ל 
 נת לאפרר את ירירת  רל  ליונות זו  רניב ר ״ל את 
פיר יית  סלולי  ביוס ו  ירר  רל טינולובים   ולים 
בוברי תייוו בא ר ות תויניות יינוייות טינוש בר יות 
 בוונות. בבסיס  רל  פיר יי   יררות טינושרבאיות 
לא אקי יות יינוייות ל תבייסים ב לי פוטנריאל  רויו 
בתנו ים טינולוביים  נרוביים בילל וררתיים בפרט; 
לאנר  יו  סלול   תוי   אקי ית  רביל , ר י  
ראר ורארוו לילל  תויניות;   ליו תויניות   רטיינים 
רל   תוי   אקי ית  ל רלל  ייוונים   יוניים 
רל ו ו תא תו   יויקת לרריים  רתנים ויינוייים 
רל ר ״ל; ובקויקוי תוינית תלפיות, זו ר יריר  את 
 נ יבות   ו״פ  ביטנוני  ם רבליים  נטו ות  יטב 

ב רנב  פתרוו וב רנב  ב י  יאני.
  א ר  רבי   ל יל רב רם  ת ר ותו רל 
  רייב  טינולובי בת ליל אבולוריוני  ת רל ו רפ תו 
 ל רינוי אופי  לני   נורר רינוי ב ריז  יובי רל 
  יביוו   נולל רל  ויל ביוס  נוב ,    יביוו  י ותי 
 רארוני ריווו לביוס  רל רוב  אוילוסיי  ל  ריים 
 רונים ברבא ל יביוו רל ביוס ילל  אוילוסיי  ייי 
ל רלינ ל  ריל בביוס אוילוסיית  אייות רל   יינ , 
ובראר    ילית   י יתשטינולובית, וב סללת  לבנייו 
 יונ  טינולוביש בר י רל ר ״ל. בפני אנרי ליב  זו, 
יפי ר ראינו, ובפרט ב יינת ירראל, ר  בזר  אקי י 
ו בזר   יישטק ב   פותנים ביותר,  ו יות נלופות 
 בוי  ו נקר   ולות  בנינת   נייו רב ו ו תנאים 
רל ו, וקר  לראות יירי יבי ו לר ״ל רלא ירל ביוס 

לרירות  נוב .
ב תאם ליל  ור  ב א ר ר ל ר ״ל לרים יבר 
רב ביל  תאר ביוס נוב   תייי  ל רי ור ייולתו לבייס 
את אוילוסיית   ילית   י יתשטינולובית, רב   וא 
תלוי באופו  ונלט ל  רל קייו ו ירבא  ורתת 
 ליונות טינולובית, ולרם ייולתו ל  ר את   זי נויות 
רב  י  טינולובי, וזאת בא ר ות ביוס  נוב  ו סללת 
אוילוסיי   ילית זו ב סלולים   תניבותיים   בוונים 
לרירות טינוש בר י.  י  יום, ביל רינ בנורא, בם 
יר יית   תיינסות ל ירנ רל רי ור  רייב  אייות 
ו  רייב  טינולובי רל ר ״ל ול רליתם  ל ביוס  נוב , 
לא  ורם יבר  ספיק  ל   יבטים   ובאים ב א ר 
ז  — ביוס  רל   ילית   י יתשטינולובית לליבת 
  ריי   ו״פ  טינוש בר יים. לקונ  תפיסתית זו 
 וביל  ל ר ות יבוו זו רל קירור יללי רל  רירות או 
ל ויל רירות ייפרנריאלי באורל ובתב ול, ארר א ור 
יבייול ל נות  ל  רורל ברי ור אייות יונ  אים 
רל ר ״ל.  ר ות  סוב ז   רויות אולי לתת   נ  
לאייות יונ  אים ב  ריי  לני   וב  ריים נוספים 

על צה״ל לשים דגש רב בכל מתאר גיוס חובה עתידי על 
שימור יכולתו לגייס את אוכלוסיית העילית המדעית־

טכנולוגית, שבה הוא תלוי באופן מוחלט להמשך קידומו 
כצבא מושתת עליונות טכנולוגית.
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  נייבים  ירר  רל ירנ , אל  ל פי  ניתונ ר רבנו 
יר לברת לרוויזיות אלו ברום ריל ותול  בנת  ב י  
ו אוילוסיי , ייי רלא לפבו  ב יקף ובאייות  ביוס 
ל סלולי   ילית  טינולובית — פבי   רתקר   ל 
ר ״ל ל  ריל לקים את  ליונותו  טינולובית ותביא 

ל יירירות ניירת בייולותיו.

*
  נבר  בקר ל ויות ל וזר   נקר ארז סרישלוי, 

ר זר בביבור נלק   ר יונות ב א ר ז .

אביתר  תני   וא פרופסור בבית  ספר ל י    יינ , 
  רל וינסים בינלאו יים באוניברסיטת תל אביב.  וא 
 י ו רם יראר  תוינית לתואר רני בלי ויי ביטנוו וראר 
 תוינית לתואר רני בלי ויי פוליטיק , סייבר ו  רל, ויו 
יראר   ריז לנקר  ייניות ואסטרטביית אוויר ונלל. ביו 
 רנים 2018-2012  קים את   רל  סייבר  לאו י ו  י 

eviatarm@tauex.tau.ac.il .ברארו
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 ביוס וב יונים נוספים, נרים אינו  נויבות ברירות ילונ ות, 
ו בורו רירות יז   וא  תניבותי בלבי. נוסף  ל יל, יניית 
ביוס לרם לי ויי ב רא ביריבות בבו ות, רבביל  סוים  ופית 
לרנרור  לא  נובת  ביוס,  ותר   וי ברארית י יו רל ר ״ל 
ב סי   ביו בושבוריוו לביו  ובילי   ולם  נריי ייי לאפרר 
את   רל קיו ם רל לי ויי ית ונוי   י וייים לאנר   רס 

 נוראי ב  לל  רוא .
3  רל רירות  נוב  נקב  ב קורו  ל רנתיים לבברים ורנ  אנת 
לנרים. ב  לל  רנים  וא  וארל  י רבש1968 נקב   ל רלור 
רנים לבברים ורנתיים לנרים, נו ב רנ רל  י רנינס יתיקוו רר י 
לנוק ב סברת  וראת ר   )נוק רירות ביטנוו —  וראת ר   
1995(. זו  וארי   יי רנתיים  י  תיקוו ברנת 2014, רקב  ל ת 
 ת  32 נוירים לבברים וש28 נוירים לנרים )ל  ט ״ייו איר  
יייו בבר״ ב ספר תפקייים(.   לל קירור ז   וא נלק    לל 

יולל לקירור רירות  נוב  לבברים )ל  ט בתפקייים  יוניים( 
 י 30 נוירים, וזאת ברלבים ב רל  ספר רנים — ת ליל 
ר יייו יר וייונ סביבו וברלב ז   וא נ רר )אלרו ו  יתיו, 2021(.
ל  ט נרים יתיות, נרואות או אי  ות, פטורים  נ ת  רב רפואי,    4
 נ ת ביל  ליי  לארץ או יניי  ר ופית לפטור  סיבות י ו 
״תורתו — או נותו״ )ילו ר אורנ ניים נריי רל לי וי ביריב  

וייו  (.
פרופ׳ ירנק בושירראל יי ו יראר  יניי  ל ו״פ ולאנר  יו   5
בררף יראר  פא״ת, רני ם תפקייי  פתנ בראר   רית 
  ו״פ  ביטנוני, ב  לל יותר   רור  סוף 1991 ו י א ר  

.2002
ל רנב   ל  קו   רל בינ   לאיותית בלני   אפרר לקרוא    6
.)Morgan et al., 2020, pp. 8-23( RAND ל רל ביונ רל  יוו
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