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 דם ודמים — על חשיבה צבאית 

וחשיבה כלכלית

שאול ברונפלד

לזכרו של סרן (מיל') אבנר בן אליעזר, כלכלן מבריק במחלקת המחקר של 
בנק ישראל, שנפל בהגנת מעוז "בודפסט" במלחמת יום הכיפורים כסמ"פ 

מ', גדוד 141, חטיבה 204.

המחבר טוען שאין כמעט שוני בין חשיבה צבאית לחשיבה כלכלית, 

אם מפעילים חשיבה כלכלית אמיתית, להבדיל מחשיבה חשבונאית־

תקציבית. מרבית הוויכוחים הענייניים בין מפקדים וכלכלנים נובעת 

מקשיים אוביקטיביים לחזות את העתיד ולכמת רכיבים חשובים של 

סיכון, עלויות ותועלות. לצידם יש גם וויכוחים פחות ענייניים הנובעים 

משיקולים אירגוניים־אינטרסנטיים ומבעיות אגו. עוד עוסק המאמר 

באופן הבעייתי שבו נקבע תקציב הביטחון — העדר הנחיות ברורות 

בדבר סדרי עדיפויות והיעדר גופי מטה משמעותיים מחוץ למערכת 

הביטחון. בנושא זה אפשר ללמוד רבות מהרפורמות שהונהגו בארצות 

הברית בעת כהונתו של רוברט מקנמרה כשר ההגנה ובעקבות חוק 

גולדווטר־ניקולס, ב־1986. ועדת ברודט ניסתה לשנות את אופן קביעת 

תקציב הביטחון בשנת 2007, אך לא הצליחה, וחבל.

מילות מפתח: כלכלת ביטחון, תקציב הביטחון, סיכונים, עלות־תועלת, רוברט 

מקנמרה, פנחס (סיקו) זוסמן, ועדת ברודט.

המחבר כיהן כמנכ"ל ויו"ר הבורסה לניירות ערך בשנים 2013-1991. הוא מוסמך בלימודי 

בטחון (2005, בהצטיינות יתרה) מטעם אוניברסיטת תל אביב ומרצה מן החוץ בפקולטה 

לניהול באוניברסיטת תל אביב. המחבר מבקש להודות לד"ר גבי סיבוני, לד"ר עודד ערן 

ולאמרי טוב על הערותיהם והצעותיהם הבונות שתרמו רבות למאמר.
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רקע

משקיף המתבונן בטקס המתנהל בעת הדיון השנתי בתקציב הביטחון עלול להגיע 
למסקנה כי החשיבה הכלכלית והצבאית הן שתי דיסציפלינות מקבילות שלעולם 
אינן נפגשות. מהמערכת הצבאית נשמעות קריאות כמו "הכלכלנים יודעים את 
המחיר של כל דבר ואינם יודעים את הערך של שום דבר", וכן "איראן היא היריב, 

האויב הוא משרד האוצר". 
בוויכוח הנצחי בין אנשי צבא לכלכלנים, יכולים אנשי הצבא להסתייע בהאשמה 
של פרופ' אדוארד לוטוואק, מגדולי הוגי הדעות הצבאיים: "בתחום האסטרטגי יש 
[...] התנגשות בין עקרונות הכלכלה לבין הדרישות להשגת אפקטיביות במלחמה". 
לדבריו, "האסטרטגיה עומדת בניגוד לכלכלה" ולא פועלת בשיתוף פעולה איתה.21 
הכלכלנים אינם טומנים ידם בצלחת ומשיבים ש"הצבא מוכן להרוס את הכלכלה 
והחברה בכדי לשמר את הסד"כ" וכי "קיצוץ בתקציב הביטחון רק ימנע בזבוזים 

ולא יפגע בביטחון".3 
הוויכוח בין מפקדים לכלכלנים אינו סמנטי והוא נערך לא רק לשם שמיים. 
בשוני  שמקורו  לאומיים,  עדיפות  וסדרי  משאבים  הקצאת  על  בוויכוח  מדובר 
בהערכת סיכונים אסטרטגיים, השקפות עולם, אינטרסים זרועיים וחיליים וגם 

נושאי אגו. 
מאמר זה מנסה להציג את החשיבה הכלכלית באור נכון. הוא מצביע על כך 
שכאשר מפעילים חשיבה אמיתית, להבדיל מחשיבה חשבונאית־תקציבית בלבד, 
אין כמעט שוני בין שתי הדיסציפלינות — הכלכלית והצבאית. עוד יראה המאמר 
כי חלק לא מבוטל מהוויכוח הענייני בין מפקדים ובין כלכלנים נובע מהקשיים 
האובייקטיביים לחזות את העתיד ולַכֵמת רכיבים חשובים של עלויות ותועלת. 
לבסוף יטען המאמר כי המקור העיקרי "לרעמים וברקים" המלווים את הדיונים 
על תקציב הביטחון הוא התהליך הבעייתי של קביעת התקציב — היעדר דיונים 
מסודרים והנחיות ברורות בדבר מדיניות הביטחון הלאומי, היעדים, הסיכונים וסדרי 
העדיפות, והיעדר גופי מטה המסייעים לממשלה ולכנסת בקביעת התקציב. בנושא 
זה אפשר ללמוד רבות מהרפורמות שהוכנסו בארצות הברית בשנות השישים של 
המאה הקודמת, בעת כהונתו של רוברט מקנמרה כשר ההגנה, ומאז שנת 1986 — 
בעקבות חקיקת חוק גולדווטר־ניקולס.4 ועדת ברודט ניסתה לשנות את התהליך 

בישראל בשנת 2007, אך לא הצליחה בכך, וחבל.

הדמיון בין מאפייני היסוד של הדיסציפלינות הצבאית 

והכלכלית

לכאורה, לא אמור להיות שוני בין החשיבה הצבאית ("המַפקד") ובין החשיבה 
הכלכלית ("הכלכלן"). הדרג הממונה הצבאי מציג למפקד את ההישגים הנדרשים 
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ומצייד אותו במשאבים מוגבלים לשם ביצוע המשימה. הציפייה מהמפקד היא 
פעולה  תוכנית  יפיקו  שאלה  כדי  ("אלגוריתם")  מחשבתיים  תהליכים  שיפעיל 
של  במונחים  כלל  בדרך  מנוסח  ממפקד  הנדרש  ההישג  הנדרש.  להישג  שתביא 
והמשאבים  זמנים,  ולוחות  אויב  כוחות  השמדת  ליעד,  הגעה  שטח,  תפיסת 
המועמדים לרשותו הן יחידות צבאיות בגדלים וסוגים שונים. דוגמה טובה לכך 
היא הכנתה, במחצית הראשונה של שנות השישים, של תוכנית "מוקד" לתקיפת 
שדות התעופה של מצרים, שבמסגרתה חיסל למעשה חיל האוויר של ישראל ב־5 
ביוני 1967 את חיל האוויר המצרי, ובכך חרץ את גורלה של מלחמת ששת הימים. 
התוכנית הייתה מופת של חשיבה צבאית — "אלגוריתם" משוכלל שהביא, בעזרת 

מספר מוגבל של מטוסים, להישגים גדולים, אף מעבר למצופה. 
הציפייה מהכלכלן היא שיפעיל אלגוריתם שיפיק תוכנית עסקית, שמִצדה תביא 
לרווחיות גבוהה. המשקיעים ("בעלי המניות") מעמידים לרשות הכלכלן תקציב 
להקמת מפעל חדש או לפיתוח מוצר חדש, ומצפים שיפעל להשגת רווחיות נאותה 
"החברה  העמידה  למשל,  כך,  מראש.  המוגדרת  זמן  תקופת  תוך  ההשקעה,  על 
לישראל" מאות מיליוני דולרים לרשות מנהל חברת "ֶּבטר פלייס" בתקווה שיצליח 

למכור מכוניות חשמליות רבות המתבססות על מערכת תדלוק חדשנית.
בשני המקרים שהוזכרו לעיל מדובר באלגוריתמים, אותם מפעיל המפקד או 
הכלכלן, שמתווים דרך להשגה מיטבית של יעדים — יהיו אלה יעדים צבאיים או 
יעדי רווחיות. האלגוריתם המופעל בשתי הדיסציפלינות הוא היתוך של תורה עם 

הקשר לבעיה שעל הפרק ועם האישיות של המפקד והכלכלן. 
לעניינינו חשוב להצביע על הדמיון בסביבות בהן פועלים המפקד והכלכלן. 
מאז  פועל  הצבא  עוינת.  סביבה  מול  פועלים  שניהם   — מכל  והחשוב  ראשית, 
ומתמיד מול יריב המנסה למנוע את מימוש תוכניותיו (ובהזדמנות זו גם להרוג 
את המפקד ואנשיו). בנוסף לכך, אין למפקד אף פעם כל המודיעין הדרוש לו. גם 
הם  שלפעמים  המתחרים,  של  ובראשונה  בראש  עוינת:  בסביבה  פועל  הכלכלן 
 .(Cut-Throat Competition הביטוי באנגלית לתחרות חריפה הוא) אכזריים מאד
ככל שהכלכלן מצליח יותר, כך גם גדל התמריץ של מתחריו לפגוע בו. הוא צריך 
לחזות את תגובתם, מה גם שאת חלקם הוא לא מכיר כלל. יתר על כן, רווחיות 
גבוהה חושפת את הכלכלן לפעילות מסכלת גם מצד ארגוני עובדים, רשויות המס, 

רגולטורים אחרים וארגונים חברתיים וכן לתביעות ייצוגיות. 
שנית, המפקד והכלכלן פועלים באי־ודאות ונדרשים לחזות ללא הרף מה יעשו 
היריב והסביבה. כך, מפקד צריך להעריך, ללא מידע מלא, את היריב, ובכלל זה את 
יכולתו ודרכי פעולתו, ואפילו משתנים כמו מזג אוויר. הערכת כוונות היריב ורציונל 
פעולותיו אינה עניין פשוט, כפי שמלמדת ההיסטוריה של מלחמת יום הכיפורים: 
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אי־הבנת הרציונל האסטרטגי של הנשיא סאדאת עלתה למדינת ישראל במחיר 
עצום, למרות שהיה לה מודיעין טוב לגבי יכולות הצבא המצרי.

בין  חזק  ִמתאם  יוצר  אי־ודאות  בתנאי  עוינת  סביבה  עם  להתמודד  הצורך 
ההישג הצבאי הנדרש — וגם בין התשואה הנדרשת על ההון — לבין הסיכון הכרוך 
בהשגתם. קשר זה מתבטא באופן ציורי בִאמרה "מי שרוצה לאכול טוב ישקיע 

במניות, מי שרוצה לישון טוב ישקיע באגרות חוב". 
בין הישג לסיכון:  דוגמה מובהקת לקשר  הנחתת כוחות בעורף האויב היא 
צליחת תעלת סואץ על ידי צה"ל באוקטובר 1973 הייתה ההישג המערכתי החשוב 
ביותר במלחמת יום הכיפורים, אף שהחלה תוך נטילת סיכון גדול שהכוח הצולח 
ינותק ויכותר (הפיקוד העליון של צה"ל העריך שהסיכון הכרוך בניסיון צליחה לפני 
14 באוקטובר, טרם מעבר דיוויזיות השריון המצריות לסיני, היה גבוה מדי, ודחה 
את ההצעות לצליחה במועד מוקדם יותר). למותר להזכיר גם את מבצע אנטבה 
לחילוץ חטופי מטוס "אייר פראנס" לאוגנדה ב־1976, שהיה עתיר סיכונים אך 
הסתיים בהישג שלא היה כמותו (בניגוד למבצע Eagle Claw הכושל של ארצות 

הברית לחילוץ אזרחיה מהשגרירות בטהראן ב־1980).
וידועות.  רבות  הן  סיכון לתשואה  בין  לִמתאם החזק  הדוגמאות הכלכליות 
השקעות בחיפושי נפט, בהיי־טק ובחדירה לשווקים זרים כרוכות בסיכון גדול, 
אבל כשהן מצליחות הן מניבות רווחים גדולים. אלא שמול כל חברה כמו "צ'ק 
פוינט", שהפכה למובילה עולמית בהבטחת מחשבים, יש חברות רבות כמו "ֶּבטר 

פלייס", ש"שרפה" מאות מיליוני דולרים ולבסוף פשטה רגל.
בשתי  יוצר,  לסיכון  ההישג  בין  ההדוק  הקשר  כי  ייאמר  מוסגר  במאמר 
הדיסציפלינות, הצלחות מסחררות לצד כישלונות מהדהדים. בשתיהן גם נוצרת 
תופעה (שלילית) של ריבוי "חכמים בדיעבד". בצבא, "החכמים בדיעבד" יודעים 
איזה מסקנות היה צריך להסיק ממידע מודיעיני גולמי, וגם מתי בדיוק היריב גילה 
סימני שבירה ראשונים ומתי היה הרגע האופטימלי לצאת במתקפת נגד. הם אף 
פעם לא מופתעים בדיעבד. בכלכלה, "החכמים בדיעבד" יודעים מתי היה צריך 
להיכנס לבורסה ומתי היה המועד האופטימלי לצאת ממנה. הם תמיד מורווחים 

בדיעבד.

העשייה הצבאית והעשייה הכלכלית הן פעולות אנושיות תבוניות, ובשתיהן 
האוֶפרטֹורים מתמודדים עם מגבלת המשאבים ומפעילים אלגוריתמים השוקלים 
את העלות והתועלת של דרכי פעולה אפשריות ובוחרים בטובה ביותר. המפקד 
בוחר בדרך מסוימת ומקווה שתהיה אופטימלית לכיבוש יעד או לבלימת מתקפה, 
והכלכלן בוחר בחלופה שלדעתו תשפר את היחס בין התועלת לעלות. לכן, ניתן 

למצוא כלים דומים בארגז הכלים של המפקד והכלכלן.
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הדמיון בארגז הכלים של שתי הדיסציפלינות

לאור הדמיון שתואר לעיל, אין פלא שארגז הכלים של מפקד דומה לזה של הכלכלן. 
להלן מספר דוגמאות בולטות לכך.

הקרב המשולב ותיק השקעות מפוזר

הרעיון הצבאי בדבר שילוב של זרועות וחילות בשדה הקרב הוא, כמובן, עתיק יומין, 
כמו הרעיון הכלכלי "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". פיזור השקעות והקרב 
המשולב זכו להמשגה משוכללת במאה העשרים, אך הם היו חלק מהפרקטיקה מאז 
ומעולם: "לעולם ישליש אדם את מעותיו [רכושו]: שליש בקרקע [נדל"ן] ושליש 
בפרקמטיא [סחורות] ושליש תחת ידו [אמצעים נזילים]", כך אמר האמוראי רבי 
יצחק. מאות שנים קודם לכן כבר שילבו הצבאות את חיל הרגלים עם הפרשים 
היבשה  וכוחות  האבן,  ועם  הרומח  עם  החרב,  עם  הֶקשת  ואת  המרכבות,  ועם 

שולבו לעתים עם ספינות. 
מגוון כלי הנשק גדל במהלך ההיסטוריה, וכך גדל גם מגוון מכשירי ההשקעה, 
כמו  בצבא,  דומה: השילוב  נשאר  הדיסציפלינות  העיקרון המנחה את שתי  אך 
פיזור ההשקעות, הופך את השלם לגדול יותר מסכום כל מרכיביו. הקרב המשולב 
נשק אחת למכת מחץ של  מול מערכת  היטב  הנערך  יריב  נועד לחשוף  לסוגיו 
מערכת שנייה. לדוגמה, מערכת הגנה אווירית משולבת מודרנית הופיעה לראשונה 
מכ"מים  וכללה  אצלנו),  ההתשה  במלחמת  כך  אחר  (ומיד  וייטנאם  במלחמת 
מסוגים שונים, טילי קרקע־אוויר, תותחי נ"מ ומטוסי קרב. מטוסים אמריקאיים 
שניסו לתקוף מטרות בצפון וייטנאם ִמגֹובה רב התקשו להתמודד עם הטילים, 
ואילו ניסיונותיהם לתקוף ִמגובה נמוך נתקלו באש נ"מ קטלנית. במקביל, מטוסי 
הקרב של היריב יירטו את מטוסי התקיפה והכריחו אותם לפלוט את הפצצות. 
הפעולה המשולבת של כל אמצעי ההגנה האווירית של צפון וייטנאם גרמה לכך 
שהתועלת של התקיפות האוויריות עליה הייתה נמוכה, ואילו העלויות, במונחים 

של אובדן צוותי אוויר ומטוסים אמריקאיים, היו גבוהות מאד.
תיק השקעות, שמשולבים בו נכסים עם פרופילים שונים של תשואה וסיכון 
המקזזים זה את זה, מונע צניחה בשוויו בעת שפל כלכלי מצד אחד, וזינוק בשוויו 
זהה  אינו  גאות מצד שני. אף שמקור ההיגיון המכונן של הקרב המשולב  בזמן 
לזה של פיזור השקעות, התוצאה דומה: בשתי הדיסציפלינות, השילוב או הפיזור 
משפרים את היכולות להתמודד עם המורכבות ואי־הוודאות הכרוכות בהתמודדות 

עם סביבה עוינת.
לא  מבנה  התחומים:  בשני  רבות  דוגמאות  מספקת  הישראלית  ההיסטוריה 
מאוזן של הכוח היבשתי במלחמת יום הכיפורים גרם לאבידות כבדות בטנקים 
בחזית התעלה. לעומת זאת, כיבוש המערך המצרי באום כתף במלחמת ששת 
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הימים הוא מופת לקרב משולב של חי"ר עם שריון, עם ארטילריה ועם כוח מוסק. 
בתחום הכלכלי לא חסרות דוגמאות של תיקי השקעות לא מאוזנים שהמיטו מכה 
קשה על בעליהם. כך קרה במשבר המניות הבנקאיות "המווסתות" בסוף 1983, 
במשבר מניות ההיי־טק בשנת 2000 ובמשבר מניות הנדל"ן בשנת 2008. לעומת 
זאת, משקיע שהחזיק בִאגרות חוב ממשלתיות יכול תמיד, גם בשיאו של משבר, 

לממן את צרכיו על ידי מכירתן ללא הפסד. 

ניהול סיכונים

בדור האחרון פותחו מתודולוגיות כמותניות מתקדמות לניהול סיכונים, העושות 
רק  יעילות  אלו  מתודולוגיות  לצערנו,  משוכללים.  סטטיסטיים  בכלים  שימוש 
ניהול  יש תצפיות בשפע. החשיבות הרבה של  באותם תחומים מעטים שבהם 
הסיכונים גורמת לכך שבמקרים רבים הוא נעשה, בלית ברירה, תוך שימוש גם בכלי 
עזר איכותניים, אף שהם לא עונים על ההגדרה הצרה של התחום. ניהול סיכונים 
לא כמותני לובש בצבא צורות שונות: חשיבה במונחי תרחישים, ניתוחי רגישות, 
הקמת "צוות אדום", יצירת פונקצית איפכא מסתברא, "מקרים ותגובות", ועוד. 
בנושאים רבים, במיוחד בתחום האסטרטגי, ניהול הסיכונים הוא איכותני, שכן 
לא ניתן לכמת את ההסתברויות של התרחישים ואת הנזקים שנוצרים בהתממש 

תרחישים שליליים. 
המצב בכלכלה לא טוב בהרבה, אף כי יש מספר תחומים שבהם ניתן לעשות 
ניהול סיכונים כמותני (עולם הביטוח וגידור סיכונים פיננסיים מסוימים, בעזרת 
אופציות וחוזים עתידיים). חשוב להדגיש שבשתי הדיסציפלינות, ניהול הסיכונים 
משלב, מצד אחד, הערכת הסתברויות לתרחישים שונים ותוצאות אפשריות בכל 
(דהיינו, מידת הנכונות  ומצד שני — את מה שקרוי "התיאבון לסיכון"  תרחיש, 
להסתכן כדי להגיע להישג). ניתן לראות את הערכת ההסתברויות כשלב מקצועי 
המתבצע על ידי המטה (או ההנהלה), ואת מידת "התיאבון לסיכון" — כהחלטת 
הדרג המדיני המנחה את המפקד או כהחלטת בעלי המניות המנחה את הכלכלן. 
במתאם  בהתחשב  להימצא  רוצים  שבה  הנקודה  את  קובע  לסיכון"  "התיאבון 

ההדוק בין תשואה לסיכון.
דוגמה לכך בתחום הצבאי היא החלטת הדרג המדיני, ב־1976, לצאת למבצע 
לחילוץ בני הערובה החטופים באנטבה על אף הסיכון הרב הכרוך בפעולה כה 
מסובכת. דוגמה הפוכה היא החלטת ממשלת ישראל לא להגיב על הפרת הסכם 
הפסקת האש בתעלת סואץ באוגוסט 1970, שָּכללה הזזת סוללות טילי קרקע־אוויר 
מצריות לעבר התעלה. נראה כי שלוש שנות מלחמת התשה גרמו לכך ש"התיאבון 

לסיכון" של מדינת ישראל היה נמוך מאד. 
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"התיאבון לסיכון" בתחום הכלכלי יכול להתבטא, למשל, במידת הנכונות של 
חברת נדל"ן לממן את פעולותיה על ידי הלוואות ("דרגת המינוף"). ככל שמינוף 
האשראי גדול יותר, כך הרווחיות הצפויה מהשקעות בנדל"ן גדולה יותר. אבל, כפי 

שראינו במשבר 2008, הגדלת המינוף הביאה חברות רבות לפשיטת רגל.

עקרונות המלחמה והכלכלה

הדמיון המושגי בין שתי הדיסציפלינות וארגז הכלים המשותף לשתיהן מוצאים 
ביטוי בעקרונות דומים המנחים מפקדים וכלכלנים, השונים רק בניסוחם. להלן 

מספר דוגמאות:
והזריזות, . 1 היוזמה  Time to market — עיקרון כלכלי המדגיש את חשיבות 

המביאות מוצר חדש לשוק גם אם פיתוחו עדיין לא הושלם. התועלת להיות 
ראשון היא עצומה, שכן היא נותנת יתרון על פני המתחרים, ולכן גם כדאי 
להסתכן למענה בביקורת על כך שהמוצר שנכנס ראשון לשוק עדיין אינו בשל 
דיו. העיקרון הצבאי המקביל הוא "ַנֵצל ערפל קרב ופרוץ במהירות, אפילו עם 
פלוגה אחת, וקבע הישג שאפילו חטיבה תתקשה להשיגו אם תנהל, מאוחר 
יותר, קרב סדור". גם כאן קיים סיכון — שהכוח הפורץ, אם הוא קטן מדי, יושמד. 

חוק התפוקה השולית הפוחתת — "חוק" כלכלי לפיו הגדלת התשומות לא . 2

זוכרים את  תמיד מגדילה את התפוקה בשיעור דומה. כל תלמידי הכלכלה 
מגדילה  שלא  מסוים,  שדה  המעבדים  הפועלים  מספר  הגדלת  של  הדוגמה 
באותו שיעור את היבול (ולפעמים אף עלולה להביא להקטנתו — "תפוקה 
שולית שלילית"). עיקרון צבאי דומה עוצר מפקד מלהשתמש בעתודות שלו 
כדי לתגבר קרב ש"נתקע" מסיבה כזו או אחרת, וקורא לו לשקול את הפעלת 

העתודות באופן מועיל יותר ְּבמקום, בשיטה או בזמן אחרים.
שכר ועונש — יוזמה ושקילה נכונות של סיכונים מתוגמלות בכלכלה על ידי . 3

רווחים גדולים ובונוסים, ובצבא — על ידי צל"ש וקידום. לעומת זאת, כישלון 
צל"ש"  במקום  ל"טר"ש  מביא  בצבא  וכישלון  רגל,  לפשיטת  מביא  כלכלי 

(ולפעמים גם למוות בקרב).
חוק היתרון היחסי — "חוק" כלכלי נוסף, הממליץ על התמחות בסוגי פעילות . 4

בהם יש יתרון ל"כוחותינו", יחסית למתחרים. הדוגמה הקלאסית לכך הייתה 
להתרכז  צריכה  שישראל  נכונה)  פחות  כבר  היא  (כיום  רבות  שנים  במשך 
בגידול תפוזים ובתיירות ולהתרחק מתעשיות עתירות אנרגיה. היישום הצבאי 
דוקטרינה  ישראל, שהכתיבה  הביטחון של  ביטוי בתפיסת  מוצא  של החוק 
המתבססת על מלחמת תמרון מהירה וקראה שלא להסתבך במלחמת התשה, 
שבה יש לערבים יתרון. חוק זה הפך למושג חשוב בתכנון בניין הכוח. יעיד 
ישראל, המתאר את המתח  בן  יצחק  (מיל')  פרופ' אלוף  כך מאמרו של  על 
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לבין הצורך לתת מענה למבנה הכוח  בין הרצון למצות את היתרון היחסי 
ולדוקטרינה של האויב.5

Timing and location are everything — ההתלבטויות של מפקד המנהל קרב . 5

הגנה דומות לאלו של מנהל השקעות בעת משבר בבורסה. מנהל ההשקעות 
צריך להחליט מתי להיכנס לבורסה ואיך לנצל את המזומנים שברשותו לרכישת 
אותן מניות שמחיריהן צנחו מעבר לסביר. התלבטויות של מפקד בדבר העיתוי 
בנוסף,  ההשקעות.  מנהל  של  לאלו  מאד  דומות  ומיקומה  נגד  מתקפת  של 
מפקד מתלבט האם לתגבר את הכוח שיתקוף בעתודות מגזרות אחרות, ובכך 
לחשוף אותן למתקפה. כך גם מנהל ההשקעות. הוא מתלבט האם להשתמש 
רק במזומנים שברשותו, או אולי לקחת הלוואה ("מינוף") כדי לרכוש מניות 
יכול להביא לרווחים גדולים, אם  הנראות באותה עת כזולות מאד. המינוף 
ההחלטות בדבר עיתוי הכניסה לבורסה ובחירת המניות יתבררו כנכונות; אם 

לא, המינוף עלול להביא להפסדי ענק.

השוני בין הדיסציפלינות — "טוב למות בעד ארצנו"

מפקדים רבים טוענים שהנכונות למות למען המדינה והחברים לנשק מבדילה 
ומייחדת את החשיבה הצבאית. זאת, משום שהחשיבה הכלכלית מניחה שהפעולה 
האנושית מונחית על ידי רצון להישגים כלכליים (כמובן, תוך שמירה על החוק 
וערכים חברתיים מקובלים), ומשום שבעולם הכלכלי אין מצב שבו מקריבים חיים 
לטובת הארגון שאליו משתייכים. לפי טענה זו, המצב בצבא שונה: חלק מהותי 
מהכשרת הלוחמים נועד להטמיע בהם את הדבקות במשימה הקרבית עד כדי 

הקרבת חיים. 
התרבות  ובין  הצבאית  התרבות  בין  מאד  מהותי  בשוני  שמדובר  ספק  אין 
הכלכלית. אולם, שוני זה משמעותי בעיקר ברמה הטקטית. מעשי גבורה והקרבה 
של יחידים משנים את התוצאות של היתקלות או של קרב, אך לעיתים רחוקות 
הם יכולים לשנות מערכה, והשפעותיהם על תוצאות מלחמה הן נמוכות אפילו 
יותר. כך, למשל, במלחמת העולם השנייה היה הצבא היפני מופת לנכונות להקרבה 
ולנחישות, אבל אלו לא הביאו לו ניצחון אלא רק הגדילו את אבידות האמריקאים 
(ובסופו של דבר הניעו את הנשיא טרומן להטיל פצצות אטום על יפן). הנכונות 

להקריב חיים היא נושא מורכב מדי ואין זה המקום המתאים להעמיק בו. 

מה אמורים כלכלנים לעשות (חוץ מלקצץ בהוצאות)?

הדימוי הנפוץ ביותר של כלכלנים הוא של "מומחים" לקיצוץ בהוצאות, שאינם 
מתחשבים בפגיעה באפקטיביות המבצעית שנגרמת על ידי הקיצוצים. כך, למשל, 
מפקד חי"ר בכיר טוען כי ביטול הכשרת לוחמים במסגרות החטיבתיות והעדפת 
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מסגרות הכשרה חיליות (כמו זו של גיסות השריון) אמנם יחסכו כסף, אך יפגעו 
קשות בגיבוש החטיבתי וברוח הקרב של לוחמי החי"ר. דוגמה נוספת מביא פרופ' 
המשימה  כוחות  את  המלווה  התדלוק  שספינת  מעדיפים  הכלכלנים  לוטוואק: 
הימיים של הצי האמריקאי תהיה גדולה ככל האפשר, משום שספינה גדולה אחת 
מוזילה את עלות נשיאת הדלק בהשוואה לשתי ספינות תדלוק קטנות. לדברי 
לוטוואק, גישה צרה זו מתעלמת מתוצאה אפשרית מסוכנת של הסתמכות על 

ספינה גדולה אחת: אם היא נפגעת, חייב כוח המשימה לחזור לבסיס.6
שתי הדוגמאות שהובאו לעיל טֹופלות אשמת שווא על הכלכלנים, כאילו הם 
לא מבינים את הפגיעה באפקטיביות המבצעית הנובעת מהרצון להתייעל ולחסוך 
על  המתבססת  באופטימיזציה  עוסקים  כלכלנים  דבר,  של  בעיקרו  בהוצאות. 
חישובי עלות־תועלת, וניתוח כלכלי אמור להגדיר את מלוא העלויות של החלופות 
ולבחור באופטימלית  ביניהן  כך להשוות  ואחר  ואת מלוא התועלות,  הנבחנות 
ובעלויות  גם בתועלות  ניתוח כלכלי חייב להתחשב  די:  ואולם בכך אין  שבהן. 
שאינן מדידות, וגם בסיכונים. יש נטייה, שהיא מובנת, לבקר את הכלכלנים על 
אופן טיפולם במשתנים שאינם מדידים, אבל במקביל אין הערכה מספקת לתרומת 
הכלכלנים להגדרה ולמדידה של התועלות, העלויות והחלופות בתחומים המדידים. 
הגדרה ומדידה של עלויות ותועלות אלו היא, במקרים רבים, משימה קשה, עתירת 

כשלים לוגיים ואמפיריים מסוגים שונים, כפי שיפורט בסעיפים הבאים.

קשיי חיזוי 

לפעמים  עתידיות,  ותועלות  עלויות  הערכת  מחייבות  העתיד  לגבי  החלטות 
ההיסטוריה  למשל,  כך,  העתיד.  את  לחזות  קשה  רבות.  שנים  של  לתקופות 
האמריקאית של פיתוח ורכש מטוסים, טילים וכלי שיט עתירי טכנולוגיה היא 
סיפור רצוף של חריגות ענק בתקציבים ובלוחות זמנים. בישראל לא נהוג לחשוף 
מידע על עלויות הפיתוח של מערכות נשק, ורק פרשת מטוס ה"לביא" הובאה 
לידיעת הציבור. התמונה שהצטיירה מדוח מבקר המדינה בנושא זה הייתה דומה 

לזו שבארצות הברית.

עלות כלכלית לעומת עלות תקציבית 

עד שנת 1995 חושבו עלויות כוח האדם בצה"ל באופן שגוי: עלות אנשי שירות 
שיטת  וכדומה).  ביגוד  (מזון,  החזקתם  ועלות  משכורתם  לפי  חושבה  החובה 
חישוב זו העריכה בחסר את עלויות כוח האדם, שכן העלות התקציבית הייתה 
נמוכה בהרבה מהעלות הכלכלית, המוגדרת כהפסד התפוקה של המגזר האזרחי 
כתוצאה מהגיוס לצבא. בעיה דומה, אך חמורה פחות, הייתה בחישוב עלות שירות 
המילואים. עלות זו חושבה על פי הסכומים שקיבלו אנשי המילואים מהביטוח 
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הלאומי, שבמקרים רבים היו נמוכים מהסכומים שהם השתכרו וביטאו את שֹווי 
תפוקתם ("העלות הכלכלית").7 

באופן דומה, במשך שנים רבות, עד שנות התשעים של המאה הקודמת, עסקו 
הכלכלנים גם בעלות הכלכלית של מטבע החוץ, להבדיל משער החליפין הרשמי. 
כך, למשל, כל אימת שנבחנה כדאיות הייצור המקומי של אמצעי לחימה, היה 
צורך לבטא את העובדה שהשער האפקטיבי של הדולר היה גבוה באופן משמעותי 

משער החליפין הרשמי. דבר זה הגדיל את כדאיות הייצור המקומי.
ברזל".  "כיפת  על עתיד מערכת  ויכוח  לבנון השנייה התנהל  אחרי מלחמת 
המתנגדים, רובם מפקדים בחיל האוויר, טענו כי לא כדאי לפגוע ברקטה שעולה 
כמאה דולר בעזרת מיירט שעולה חמישים אלף דולר (וזאת בנוסף לעלות הגבוהה 
של הסוללות עצמן). הכלכלנים ראו את הסוגיה מזווית אחרת; לדעתם, השאלה 
הרלוונטית הייתה לא כמה עולה לייצר רקטה, אלא מהם הנזקים לרכוש ולחיים 
ומהו אובדן התוצר שנגרמים כאשר רקטות פוגעות בשטח בנוי. הנתונים שנאספו 
במלחמת לבנון השנייה הראו כי הפעלת "כיפת ברזל" יכולה לחסוך הוצאות ונזקים 

בשיעור העולה פי כמה על עלות הסוללות והמיירטים. 

עלות הכוללת גם את הוצאות התפעול והתחזוקה 

השוואת העלויות של מערכות נשק צריכה לקחת בחשבון לא רק את עלות הכלי 
גם  (הכוללת  גם את עלות מחזור החיים שלו  וכדומה), אלא  (מטוס, טנק, טיל 
פיתוח, תחזוקה ובלאי), ולפרוס אותן לאורך כל תקופת שירותו. ככל שהכלים 
מתקדמים יותר, גם הוצאות התחזוקה ִמתרבות, ולכן חשוב מאד שעלויות כוח 
האדם והחלפים יתומחרו נכון (הוצאות תחזוקה גבוהות משתקפות גם במוכנות 
נמוכה של הכלים — תופעה המחייבת להגדיל את מספרם ומהווה הוצאה נוספת).

התועלת המבצעית 

מאז שנות השבעים של המאה הקודמת התפתחה בארצות הברית ספרות ענפה 
שעסקה בנושא התועלת המבצעית, תוך ביקורת על ההתייקרות הבלתי פוסקת של 
מטוסי קרב ואמל"ח מתקדם אחר. "התנועה לרפורמה צבאית" שקמה באותה עת 
(שפרופ' לוטוואק היה דוברה הרהוט ביותר) הטיפה לרפורמה כוללת בדוקטרינה, 
במבנה הכוח ובשיטת ההצטיידות. סיסמתה הייתה More Bang for Bucks, דהיינו, 

דרישה למצות את האפקטיביות המבצעית של כל דולר בתקציב ההגנה.8 
חישובי עלות־תועלת מסוג זה, שאינם קלים, צריכים להיעשות בעזרת כלכלנים 
וחוקרי ביצועים, למרות שבתחומים רבים קשה מאד לכמת את התועלת המבצעית. 
כך, למשל, קשה לכמת את התועלת של מסגרות הכשרה חטיבתיות, בהשוואה 
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לבסיס אימון חילי. אבל, כאמור לעיל, הכלכלנים חייבים לקחת בחשבון גם את 
התועלת המבצעית, אף שקשה למדוד אותה.

יתרונות (או חסרונות) חיצוניים 

תורת הכלכלה ִהמשיגה את הצורך בהתייחסות לכלל התוצאות של בחירה בחלופה 
מסוימת, ובלקיחה בחשבון של השפעותיהן על "צדדים שלישיים". הְמשגה זאת 

קרויה יתרונות (או תועלות) חיצוניים וחסרונות (או עלויות) חיצוניים. 
הדוגמאות המובהקות לחסרונות חיצוניים מצויות במדעי הסביבה. כך, העלות 
הכלכלית המלאה של שימוש במנועי בעירה פנימית אינה רק עלות הדלק; יש 
להוסיף לה את הנזקים כתוצאה מזיהום אוויר, פקקי תנועה, תאונות וכדומה. 
דוגמה נוספת היא העלות הכלכלית של עישון, שאינה רק עלות ייצור הסיגריות; 
יש להוסיף לה את הנזקים לבריאות המעשנים (הפעילים והסבילים), שגורמים 

להפסד ימי עבודה ולהגדלת תקציב הבריאות. 
דוגמה טובה ליתרונות חיצוניים בתחום הכלכלי־צבאי ניתן לראות בפיתוח 
המזל"טים, שנתן לצה"ל מערכת נשק מקורית וחדשנית אשר הקפיצה וקידמה 
בנוסף,  העשרים.  המאה  של  השבעים  שנות  סוף  מאז  רבות  מבצעיות  יכולות 
המזל"טים הפכו לענף יצוא מרכזי. לצד המזל"טים ניתן להזכיר כדוגמה נוספת 
את ההצלחה הרבה בייצוא חימוש מדויק וטילים מסוגים שונים, מערכות שליטה, 
מערכות לוחמה אלקטרונית, סוגי פגזים מתקדמים, השבחות מטוסים ורק"ם ועוד. 
המשמעות של דוגמאות אלו ורבות אחרות היא שיש הגזמה באומדן "נטל 
הביטחון". עלויות המו"פ הצבאי מופיעות כחלק מתקציב הביטחון, ואילו התועלות 
המשקיות הרבות בתחום התעסוקה והייצוא לא מוצאות ביטוי בנתונים המשמשים 
את הדיונים על תקציב זה. בנוסף, ההוצאות הרבות להכשרת מפקדים, לוחמים 
ובעלי מקצועות רבים משביחות את כוח האדם הישראלי. גם זו השקעה שהתשואה 

עליה רבה וגם היא לא מוצאת ביטוי בחישובי הנטל.9
פצצות חכמות הן, כמובן, יקרות בהרבה מפצצות "טיפשות", אך הן מאפשרות 
לחסוך בפלטפורמות ובחימוש. לפצצות החכמות יש יתרון חשוב נוסף: הן מקטינות 
בהרבה את הפגיעה בבלתי מעורבים ("צדדים שלישיים" או חפים מפשע). ישראל 
עמדה בפני בעיה זאת מאז החלה בהתמודדות עם ארגוני המחבלים, אך התודעה 
נצרבה באירוע הירי הארטילרי הקטלני של צה"ל בכפר קנא ובעקבות דוח גולדסטון 
שחקר את התנהגות צה"ל במבצע עופרת יצוקה. היכולת לפגוע במטרת נקודה 
היא  שכן  כוח,  למכפיל  האחרונות  בשנים  הפכה  מעורבים  בבלתי  לפגוע  מבלי 
על  מקשה  שמִצדה  בדה־לגיטימציה,  להסתבך  מבלי  במטרות  לפגוע  מאפשרת 

הפעלת מלוא היכולות של צה"ל.
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כימות הסיכון 

איך לבטא את הסיכון הכרוך בשתי חלופות? איך לכמת את ההסתברות לתרחישים 
שליליים? ואיך לכמת את הנזקים האפשריים מהם? אלה הם הנושאים הקשים 
ביותר שבודק כלכלן. מהאמור בסעיפים הקודמים עולה, כי כלכלן חייב להתייחס 

לסיכון גם כשאי אפשר לכמת אותו. 
בתחום העסקי אכן מופעלים "כללי אצבע" פשוטים ולאו דווקא מדויקים כדי 
לבטא את הסיכונים. כך, למשל, הריבית שגובים בנקים על הלוואות היא פונקציה 
של מספר משתנים כלכליים המאפיינים את המטרה שלשמה נלקחות הלוואות 
הוא  שבו  הענף  הלווה,  שמייצר  המוצר  ההלוואות:  במתן  הכרוך  הסיכון  ואת 
פועל, העבר הכלכלי שלו, הוותק שלו וכדומה. דוגמה נוספת היא השימוש הנפוץ 
בתרחישי קיצון להערכת הלימות ההון של מוסדות פיננסיים (מזכיר את "מקרה 
הכל" — תרחיש תכנון חשוב שנערך בשנים שלפני מלחמת ששת הימים, שדמיין 
את תקיפת ישראל, באופן מתואם, על ידי כל צבאות ערב). אמנם, בדור האחרון 
פותחו כלים מימוניים־מתמטיים לניהול סיכונים, אבל עדיין מדובר בתחום צר 
של הכלכלה, ולכן ההישגים התכליתיים בהמשגה ובכימות הסיכונים העסקיים 

הם לפי שעה צנועים. 
ניתן, אפוא, לומר שכלכלן, כמו מפקד, אמור לחשוב גם במונחי סיכון. התועלות, 
ההישגים והעלויות המחושבים צריכים לבטא גם את הסיכונים הכרוכים בחלופות 
השונות. קשה מאד לכמת את הסיכונים, אבל צריך להתייחס אליהם ואסור לטאטא 

אותם מתחת לשטיח.
לסיכום, החשיבה הכלכלית מתרכזת לא רק בקיצוץ בהוצאות; היא אמורה 
להתחשב בהשפעות החיסכון על האפקטיביות המבצעית ולבטא אותן בחישובי 
העלות והתועלת. האם הכלכלנים פועלים כך תמיד? לאו דווקא. כלכלנים עשויים 
לשגות בגלל שימוש בנתונים לא טובים ובגלל כשלים רבים אחרים המאפיינים את 
העשייה האנושית. במילים אחרות, לא כל הכלכלנים הם גאונים, אך גם לא כל 
המפקדים הם גאונים. גם הכלכלנים וגם המפקדים צריכים להפעיל שיקול דעת, 
ניסיון ותחושות בכל אותם המקרים שבהם לא ניתן להשיג נתונים או שהנתונים 

הם חלקיים וכוללים "רעשים" רבים. 

מה עשו כלכלנים בפועל — ארצות הברית וישראל

נהוג לראות את כהונת שר ההגנה האמריקאי רוברט מקנמרה (1968-1961) כתור 
הזהב של כלכלני הביטחון. מקנמרה ו"נערי הפלא" שלו הביאו רוח רעננה לחשיבה 
הצבאית־כלכלית, שֻכוונה למנוע כפילויות ובזבוזים, להכניס רציונליזציה לתהליכי 
הפיתוח והרכש ולהפיק "יותר ביטחון מכל דולר שהוקצה לתקציב ההגנה". אחת 
הדוגמאות המפורסמות לעשיית מקנמרה ו"נעריו" היא ביטול פרויקט המפציץ 
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העל־קולי B-70 — מטוס יקר מאד שפיקוד האוויר האסטרטגי רצה, למרות שהצורך 
בו פחת משמעותית בעקבות המעבר לטילים בליסטיים בין־יבשתיים. הכלכלנים 
של מקנמרה גם הכריחו את פיקוד האוויר הטקטי להצטייד במטוסי תקיפה של 
הצי מסוג A-7, ובמטוסי "פנטום" שפותחו במקור עבור הצי עוד בשנות החמישים 
והתגלו כמטוסים מעולים (צה"ל המשיך להשתמש בהם עד שנת 2005). אותם 
כלכלנים גם תרמו לפיתוח המפציץ הקל F-111, שהיה שנוי במחלוקת אך עמד 

במבחן הזמן.01 
ביסוד דוגמאות אלו ואחרות עמדה התפיסה הבסיסית של מקנמרה בעניין 
כלכלת הביטחון: "לא ניתן לבחון ערכה של מערכת נשק חדשה ותרומתה לביטחון 
הלאומי כשהיא לעצמה [...] יש לבחון מגוון רחב של נושאים — התפקידים שעל 
כוחותינו להיות מוכנים למלא, השפעת המערך המוצע של כלי נשק על יציבות 
המצב הצבאי בעולם, והאלטרנטיבות הפתוחות לביצוע המשימות". בנוסף לכך, 
"לא נוכל לקבל החלטות רק לאור התשובה לשאלה האם משהו רצוי. עלינו להחליט 
בכמה להסתפק. אני מדגיש שהמדובר בהחלטה המבוססת על שיפוט, מאחר שאי 
אפשר להיות בטוחים, ובוודאי לא להוכיח, כי ההחלטה נכונה, עד להוצאה של 
הדולר האחרון או אפילו הביליון האחרון. אך יש לקבל החלטות". מקנמרה הצביע 
על ההבדל הניכר בין הדרך שבה מתקבלות החלטות באותם נושאים בימיו לבין 
הדרך שבה הן התקבלו בעבר: "בעבר נקבעה תקרת תקציב להגנה, והתקציב חּולק 
בין הזרועות. כיום אנו בוחנים את צרכינו הצבאיים ומחליטים באיזו נקודה הולם 
כוחנו הצבאי את צרכי מדיניות החוץ". זאת ועוד: "קיימים כמובן חילוקי דעות 
לגבי המקום בו יש להוציא את הדולרים השוליים של תקציב ההגנה, וזוהי אחריותו 
של שר ההגנה לקבוע את ההוצאות, הן מבחינת תפקידו הרשמי והן מבחינתה של 
כל גישה הגיונית. החלטות אלו חייבות להתקבל מנקודת ראותה של כלל מערכת 
הביטחון ולא מנקודת ראותה של הזרוע הבודדת. ההחלטות הגדולות ביותר — 
אילו סוגי כוחות דרושים והתנאים בהם נפעילם — חייבות להתקבל בדרג הבכיר 
ביותר: הן מתייחסות למדיניות הביטחון הלאומית עצמה, המהווה תחום עיסוק 
משותף למשרד ההגנה, למשרד החוץ וליתר גורמי הממשלה, ומחייבות החלטה 

בדרג הנשיאות [...]".11
התפטרות מקנמרה והיחלשות מעמדו של משרד ההגנה בעקבות כשלי מלחמת 
וייטנאם, כמו גם ההתנגדות של הממסד הצבאי והתעשייתי לניהול הריכוזי של 
משרד ההגנה, הביאו לירידת משקלם של הכלכלנים בקבלת החלטות ביטחוניות 
בארצות הברית. עם זאת, הכלים שהנהיג מקנמרה להכנת תקציב ההגנה מופעלים 
עד עצם היום הזה — מערכת רב־שנתית לתכנון, תכנות ותקצוב (PPBS), וניתוח 

מערכות. 
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חשוב לציין כי לגישה הכמותנית שהנהיגו מקנמרה ו"נעריו" היו גם היבטים 
שליליים. משרד ההגנה הכתיב במקרים רבים מדדים סטטיסטיים חסרי משמעות 
מבצעית, שהביאו לבזבוז משאבים ולניכור, שהלך וגבר, בין וושינגטון לבין הכוחות 

האמריקאיים בווייטנאם. 
הביטחון,  למשרד  כלכלי  לייעוץ  יחידה  הוקמה  ב־1963  כבר  בישראל?  ומה 
בראשות ד"ר איתן ברגלס, שפעלה בנפרד מיחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל. ברגלס 
פרש ב־1966 ורק ב־1969 החליף אותו פרופ' פנחס (סיקו) זוסמן. היועץ הכלכלי 
ניסה לפעול באופן דומה לזה של "נערי מקנמרה" בוושינגטון, אך השפעתו הייתה 
קטנה בהרבה משלהם. אחת העבודות החשובות שנעשו בתקופת זוסמן הצביעה 
 M-60 על הכדאיות שבפיתוח וייצור טנק ה"מרכבה", בהשוואה לרכישת הטנק
האמריקאי. הדוח של זוסמן בנושא זה הוכן ב־1970, לאחר שבריטניה נסוגה בה 
מהסכמתה לספק לישראל טנקים מודרניים מסוג "צ'יפטיין", וצה"ל התלבט לגבי 
הטנק העתידי שאמור היה להחליף את ה"צנטוריונים" וה"פאטונים".21 לעומת 
זוסמן, היועץ הכלכלי של משרד הביטחון באמצע שנות השמונים, צבי טרופ, לא 
מילא תפקיד של ממש בוויכוחים הסוערים שליוו את ההחלטות על פיתוח מטוס 

ה"לביא", ואחר כך על הפסקת הפרויקט.
הכלכלנים בישראל חלמו על שר ביטחון דוגמת מקנמרה האמריקאי, הנעזר 
בכלכלנים ומנתחי מערכות לקביעת מדיניות. הדבר לא קרה. למעשה, מי שממלאים 
עצם  עד  הביטחון  מערכת  של  הכלכליות  בבדיקות  המרכזיים  התפקידים  את 
היום הזה, הם היועץ הכספי לרמטכ"ל ואגף התכנון במטכ"ל, וכן מפא"ת במשרד 
הביטחון, אך לא גורמים כלכליים־מקצועיים במשרד ראש הממשלה או במשרד 

הביטחון.

מסקנות

ובין החשיבה הכלכלית והראה כי  מאמר זה ניסה לגשר בין החשיבה הצבאית 
שתי הדיסציפלינות דומות בבסיסן המושגי וכי מפקדים וכלכלנים פועלים באורח 
דומה. איך ניתן, אפוא, להסביר את "הברקים והרעמים" המתעוררים מידי שנה 
בעת הדיונים על תקציב הביטחון? ההסבר העיקרי נעוץ ברצון המפקדים לזכות 
מרביות,  ביטחוניות  תפוקות  לישראל  לספק  ובשאיפתם  ומשוכלל  גדול  בסד"כ 
תוך מזעור הסיכונים. מולם עומדים הכלכלנים, המבטאים צורך לחסוך בהוצאות 
— לצמצם כפילויות, לבטל פעילויות מיותרות ו"סתם" להתייעל. צורך כזה קיים 
בכל ארגון, ובוודאי במערכת ביטחון גדולה כמו זו שלנו. בנוסף לו קיים הצורך 
להיענות לצרכים נוספים של המדינה — כאלה התורמים ישירות לחוסן הלאומי 

וגם כאלה החשובים לאיכות החיים.
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אף ששני הצדדים בוויכוח יוצאים, בדרך כלל, מנקודת מוצא חיובית, יש קושי 
באופן  ולהעריך  לחזות  היכולת  חוסר  בגלל  ביניהם  ולהסכמות  להבנות  להגיע 
כמותי את התועלות והעלויות המלאות (כולל הסיכונים) של החלופות השונות 
של מדיניות הביטחון הלאומי ושל התקציבים הנגזרים מהן. אין מחלוקת על כך 
שהמדינה חשופה לאיומים במספר מעגלים וכי צרכי הביטחון הם כבדים ויקרים. 
המחלוקות התקציביות המתעוררות מדי שנה נולדות, בראש ובראשונה, מהיעדר 
הנחיות ביטחוניות ברורות בדבר יעדי הביטחון הלאומי, דירוג האיומים ורמות 

הסיכון מצד אחד, והצרכים של החברה האזרחית מצד שני.
ניסיונות  על  רב  דיו  נשפך  בדור האחרון  הרבה.  אינו מחדש  דלעיל  התיאור 
האחרונה  הפעימה  ארוכה.  הדרך  ועדיין  הביטחון,  תקציב  קביעת  את  להסדיר 
בניסיונות אלה הייתה של דוח ועדת ברודט ממאי 2007, שרובו מוקדש להצעות 
לרפורמה בהיבטים תהליכיים וניהוליים של התקציב. בעיקרו של דבר, הוועדה 
האפשרויות  לבין  מפקדות  של  התקציביות  הדרישות  בין  הגישור  כי  המליצה 
ידי קביעת סדר עדיפויות  הכלכליות "חייב להתבצע בדרג המדיני־ביטחוני, על 
באילוץ  האפשרי  הכשיר  הסד"כ  לגודל  בהתאמה  המשימות,  של  ובהיר  מובחן 
התקציב, לרבות לקיחת אחריות מלאה על הסיכונים הנלקחים באי־מתן מענה, 
או תשובה חלקית בלבד, לאיום המנותח והתרחיש שאומץ".31 כדי שהדרג המדיני־

ביטחוני יוכל לפעול כמוצע על ידי הוועדה, הוא זקוק לגופים מקצועיים, שאינם 
חלק מצה"ל או ממערכת הביטחון, שיבצעו את עבודת המטה. ועדת ברודט גם 
המליצה שהמועצה לביטחון לאומי תהיה הגוף העיקרי שירכז את עבודת המטה 
וועדת  המדינה  מבקר  של  דומות  המלצות  על  וחזרה  הביטחון,  תקציב  בנושא 
ובאופן  הביטחון  בתפיסת  הנדרשים  בשינויים  שעסקה   ,(2006 (משנת  מרידור 

קביעת תקציב הביטחון.41 
סביר להניח כי ביצוע המלצותיה של ועדת ברודט היה מצמצם באופן משמעותי 
את הוויכוחים בין מפקדים לכלכלנים, הן לגבי סדרי העדיפויות והן לגבי כימות 
המשתנים המזינים את אלגוריתם הביטחון והחוסן של מדינת ישראל. למרבה 
הצער, המלצות הוועדה שנגעו לליבת התהליכים לקביעת תקציב הביטחון לא 

בוצעו, ולא נראה שיש כוונה לבצען.
ובין  הצבאית  החשיבה  בין  מושגיים  פערים  אין  כי  הראה  המאמר  לסיכום, 
החשיבה הכלכלית, אף כי יתכנו חילוקי דעות מקצועיים בהתמודדות עם סוגיות 
ספציפיות עקב הקושי לכמת עלויות ותועלות, בעיקר בהיבט של ניהול הסיכונים. 
השיח הקולני והצורם המלווה את הדיונים השנתיים על תקציב הביטחון, בעיקרו 
אינו תוצאה של פער בין שתי הדיסציפלינות; ניתן לייחס אותו, בראש ובראשונה, 
לניהול לא מסודר של התהליך מצד הדרג המדיני־ביטחוני ולהיעדר עבודת מטה 
עצמאית — כזו שיכולה לסייע לממשלה ולכנסת ולא באה ממערכת הביטחון. 
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חבל שדוח ועדת ברודט, שהיה הניסיון האחרון למהפכה בנושא כה חשוב, לא 
הצליח לשנות את המצב.
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