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  סאדאת (בס"א) למחקרי� אסטרטגיי�
מרכז בגי�
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 סאדאת (בס"א) למחקרי� אסטרטגיי� נוסד על
 מרכז בגי�
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באמצעות מחקרי� מכווני מדיניות בנושאי ביטחו� לאומי במזרח התיכו�. המרכז פועל 

  איל�.
ליד החוג למדעי המדינה שבאוניברסיטת בר
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  1יעקב ליפשי(

  

בדברי ימי המלחמות שולטת מגמה ברורה של גידול בעתירות ההו�. בעבר 

הרחוק היו האד�, כוחו ורוחו, גור� עיקרי בלחימה. אול� בהדרגה, בעקבות 

עשייתי והחידושי� הטכנולוגיי�, הלכה וגברה חשיבות� הצבאית הפיתוח הת

של מערכות הנשק וציוד העזר, עד שהמלחמה הפכה להתמודדות בחומר, 

והחומר הפ# לגור� מרכזי בקביעת תוצאותיה� של מלחמות. בתו# כ#, 

לחימה 
המוציאה לפועל של הפיתוח והייצור של אמצעי –התעשייה הביטחונית 

לתי נפרד מהמער# הביטחוני של מדינות, במיוחד במדינות נעשתה חלק ב –

מפותחות מבחינה כלכלית ובעלות תעשייה מתקדמת. ההיערכות של מדינות 

מול איומי� על ביטחונ� כללה, בצד הקמה והכשרה של צבאות חזקי�, ג� 

השקעות גדולות במחקר ופיתוח ובכושר ייצור של נשק ומוצרי� צבאיי� 

לאומי) לא יכול 
רני, דיו� בסוגיות של ביטחו� לאומי (ובי�אחרי�. בעיד� המוד

להיות של� בלי התייחסות לתעשייה הביטחונית: למצבה, להישגיה 

וחולשותיה, לגורמי� שהשפיעו ומשפיעי� על התפתחותה בהווה ולכיווני� 

לתפקידי� שתידרש ותוכל  –שבה� היא עשויה להתפתח בעתיד, ומתו# כל אלה 

  למלא.

התפתחות התעשייה הביטחונית הייתה רצופת תהפוכות וניגודי�. בישראל, 

בעשורי�  ול�היא קמה על מנת לענות על צרכי� ביטחוניי� מקומיי�, א

לה, התפקיד יהאחרוני� מרבית פעילותה איננה קשורה באספקות לצה"ל. בתח

שהועידו לתעשייה הביטחונית נגזר מהגבלות על רכש של מערכות נשק וציוד 

ו"ל, ואילו בהמש#, בעקבות נכונות אמריקנית לספק לישראל את צבאי בח

צרכיה הביטחוניי� ולהעמיד מענקי� כספיי� למימו� הרכישות, השתנה 

התפקיד והשתנו כיווני ההתפתחות. היצוא הביטחוני החל כפעילות משנית 

שנועדה לאז� תנודות בביקוש המקומי ולהוזיל עלויות פיתוח וייצור בעבור 

ע� הזמ� הוא צמח לממדי� שממקמי� את ישראל בי� יצואניות  צה"ל, א#

הנשק הגדולות בעול�. עד שנות השמוני� של המאה העשרי�, לתעשייה 

הכלכלית של ישראל  ההביטחונית הייתה השפעה ישירה חשובה על התפתחות

ועל מבנה המשק, ואילו מאז, משקלה היחסי בתוצר ובתעסוקה פחת והיא 

כשלעצמה, מגזר בעל השפעה כלכלית מיוחדת. ע� זאת, איננה מהווה כבר, 

                                                 
ליפשי(, לשעבר היוע( הכלכלי למערכת הביטחו� במשרד הביטחו� ומנכ"ל  יעקב ד"ר 1

ומרצה לכלכלת ביטחו� ומחבר� של ספרי� ומאמרי� בנושאי�  משרד האוצר, חוקר
 .הקשורי� לתחו� זה
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דופ� של תעשיית היי
התעשייה הביטחונית ממשיכה לתרו� לפריחה היוצאת

  טק אזרחית מצליחה בישראל. 

חיבור זה מבקש לברר מה� התפקידי� שהתעשייה הביטחונית של ישראל 

 צריכה ויכולה למלא בשני� הבאות בהקשר האסטרטגי, כמענה לאיומי�

שמופני� כלפי המדינה ולצורכי ההצטיידות של צה"ל, ובהקשר הכלכלי. לש� 

כ# נבחנו מגמות עיקריות בהתפתחות התעשייה הביטחונית בישראל, ובמיוחד 

שינויי� שחלו בתפקיד האסטרטגי ובתפקיד הכלכלי שהיא מילאה לאור# 

 השני� (חלק א'). כמו כ�, נסקרו תמורות שהתרחשו בתעשייה הביטחונית

בעול� בעיד� שאחרי המלחמה הקרה שעשויות להיות בעלות משמעות 

בהתוואת דרכה של התעשייה הביטחונית של ישראל (חלק ב'). על רקע זה נער# 

דיו� בשאלה לאיזה תעשייה ביטחונית זקוקה ישראל בשני� הבאות (חלק ג'), 

ומוצגי� שיקולי� שצריכי� להנחות את מדיניות הממשלה בסוגיות מפתח 

  התעשייתי בעתיד (חלק ד'). 
קשורות להתפתחות הבסיס הביטחוניש

מוביל לכמה מסקנות עיקריות. האחת, חומרת� היחסית של זה ניתוח 

האיומי� המופני� כלפי ישראל והתרומות שעשויות להיות לתעשייה 

הביטחונית המקומית בהתמודדות ע� איומי� אלה, מגדירי� קדימויות 

ל התעשייה למלא בשני� הבאות. בפרט, התעשייה ברורות בתו# המשימות שע

הביטחונית המקומית צריכה להתמקד במענה לדרישות שנגזרות מאיומי� 

התעשייתית של הממשלה צריכה לייחס 
מרחוק. השנייה, מדיניותה הביטחונית

לשיקולי� שנוגעי� ליכולתה של התעשייה למלא את תפקידיה האסטרטגיי� 

ולי� של "תרומה לכלכלה". השלישית, האיזו� בי� משקל גדול יותר מאשר לשיק

היתרונות ובי� החולשות שנובעות מתלות� הגדולה של החברות הביטחוניות 

הולכת ומתרחבת בחו"ל הופר, ויש הכרח לקבוע ההישראליות ביצוא ובפעילות 

נקודת איזו� חדשה. לבסו�, הממשלה לא יכולה להסתפק בהפרטת החברות 

ה, ועליה לנקוט מדיניות פעילה שתעודד ותתמו# הביטחוניות שבבעלות

בשינויי� מבניי� רחבי� יותר שעולי� בקנה אחד ע� תפיסת התפקידי� 

  המעודכנת של התעשייה הביטחונית. 
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  התפתחות התעשייה הביטחונית בישראל א.

  

  אבני דר& עיקריות

יסודות לייצור נשק ותחמושת באר( ישראל הונחו בשנות העשרי� של המאה 

לתת בידי היישוב היהודי אמצעי� להתגונ� ולהדו� את גלי על מנת  1עשרי�,ה

הוקמה תעש, ובתו# עשור וחצי היא כבר  1933הפרעות שיזמו הערבי�. בשנת 

יחסית של מוצרי� במכוני� ובבתי מלאכה קטני�, מוסווי� 
ייצרה מגוו� רחב

ה"ל היטב ומפוזרי� במקומות שוני�. במלחמת העצמאות סיפקה תעש לצ

מקלעי�, פצצות מסוגי� שוני�, רימוני יד, כדורי� 
מרגמות ופגזי מרגמה, תת

  לנשק קל ועוד, ולייצור המקומי הייתה תרומה חשובה למאבק הצבאי.

בתו� המלחמה, במהל# שנות החמישי� של המאה העשרי�, נמשכה 

ההתרחבות של תעש, ובמקביל הוקמו גופי� חדשי�, רוב� במסגרת 

לאג� מחקר ותיכו�  1952המדע (חמ"ד) של צה"ל הפ# בשנת ממשלתית: חיל 

 –ליחידת סמ# של המשרד  1958(אמ"ת) אזרחי במשרד הביטחו�, ובשנת 

 2שהייתה לגו� הפיתוח המרכזי; –"הרשות לפיתוח אמצעי לחימה" (רפא"ל) 

הוק� ה"בדק" על מנת לשפ( ולתחזק מטוסי� ומנועי�, וממנו  1953בשנת 

יה האווירית; בצה"ל הוקמו מרכזי שיקו� ואחזקה צמחה לימי� התעשי

בשיפו( ובהשבחת טנקי�  –(מש"אות) שתחילה עסקו באחזקת רכב, ובהמש# 

 –הוקמה חברת "סולת�"  1950ישני�. מחו( למסגרת הממשלתית, בשנת 

לראשונה, שותפות בי� חברה מקומית ("כור") ובי� חברה מחו"ל ("תמפלה" 

ופגזי מרגמה על בסיס ידע וטכנולוגיה מתקדמי�  שייצרה מרגמות –מפינלנד) 

שסיפקה השותפה הזרה, ובסו� העשור נוספה חברת "תדירא�", בבעלות 

"תדיר" שעסק  –הממשלה ו"כור", בעקבות מיזוג בי� שני מפעלי� קטני� 

והיא הקימה במימו� משרד הביטחו�  –בייצור נורות ו"רא�" שייצר סוללות 

וני� של מצברי� יבשי� בעבור מכשירי קשר מפעל חדש לייצור סוגי� ש

  צבאיי�.

מאמצע שנות החמישי� של המאה העשרי� ועד מלחמת ששת הימי� בשנת 

התקיימו יחסי אספקה סדירי� של נשק וציוד צבאי ע� צרפת, והייצור  1967

המקומי לביטחו� התנהל במסגרת מצומצמת יחסית של יעדי�. ע� זאת, 

רחבה בהתמדה, ובצד ייצור של נשק קל, היכולת התעשייתית הלכה והת

ביצוע עבודות אחזקה, התפתח כושר מרשי� בתחו� כ� של ו ,תחמושת וחלפי�

של שיפוצי�, הסבות והשבחות. תחילה שיפצו והשמישו מערכות נשק שנרכשו 

מעודפי�, חלק� כגרוטאות ממש, ומאוחר יותר תכננו ויישמו שינויי� והתאמות 

  3ג� בציוד חדש.
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שת הימי�, והאמברגו שהטילה צרפת על אספקת נשק לישראל, מלחמת ש

מסמני� תפנית. ישראל נותקה מספק הנשק המרכזי והכמעט בלעדי שלה, 

התעשייה הביטחונית המקומית נקראה לספק לצה"ל ג� מערכות נשק 

עיקריות, והתחילו בפיתוח ובייצור מטוסי קרב ("נשר", "כפיר"), טנק מערכה 

טילי� וסוגי� שוני� של טילי�. היעדי� החדשי� חייבו  ("מרכבה"), ספינות

התעשייתי, ונפתח עיד� של צמיחה מואצת 
להרחיב את הבסיס הביטחוני

 1966שנמש# ברציפות על פני שני עשורי�, עד אמצע שנות השמוני�. בשנת 

, 4.5אל�, והוא גדל פי  14
אמדו את מספר המועסקי� בתעשיות הביטחוניות ב

   1985.4נת אל� בש 63
 לכ

הצמיחה המהירה ניזונה תחילה מגידול חד בביקוש הביטחוני המקומי, ומשזה 

ואיל#, היא המשיכה הודות להתרחבות המכירות ליצוא.  1976התייצב, משנת 

, וכללה מטוסי 1954עסקה ראשונה של ייצוא ביטחוני נחתמה ע� בורמה בשנת 

רובי�.  50,000דק", וכ� "ספיטפייר" ישני�, לאחר שעברו שיפו( במוסכי ה"ב

העסקות הבאות היו תערובת של מערכות נשק משופצות ונשק קל ותחמושת 

ע� זאת, הער# הכספי  5מייצור מקומי, וה� התאפיינו בפריסה גאוגרפית רחבה.

של העסקות ושל היצוא הביטחוני השנתי בכללו לא חרג ממיליוני דולרי� 

15
רי� הסתכ� בכבודדי�, ובאמצע שנות השישי� של המאה העש
מיליוני  12

כבר הגיע הייצוא  1975דולר לשנה. גידול מוא( החל בשנות השבעי�; בשנת 

בו  6נחצה הגבול של מיליארד דולר. 1985מיליו� דולר, ובשנת  170
 הביטחוני ל

בזמ�, השתנה ג� "סל" המוצרי�, ורובו ככולו הורכב מציוד מתוחכ� פרי 

  פיתוח וייצור עצמי. 

רצופה נעצרה באמצע שנות השמוני� של המאה העשרי�. היצוא הצמיחה ה

הביטחוני המשי# אמנ� לגדול, א# קיצוצי� בתקציב משרד הביטחו�, והצור# 

להפנות נתחי� הולכי� וגדלי� מתוכו לסעיפי הוצאה אחרי�, הביאו לירידה 

הקיצוצי� בתקציב היו חלק ממדיניות כלכלית  7בהיק� המכירות המקומיות.

שננקטה כדי לבלו� אינפלציה מהירה (במחצית הראשונה של שנות מרסנת 

השמוני� עלו המחירי� בשיעור של מאות אחוזי� לשנה), אבל הבחירה 

בצמצו� הרכישות מהתעשייה המקומית הייתה ג� פועל יוצא משינויי� בגישה 

ומתפיסה חדשה לגבי התפקיד האסטרטגי שנועד לפיתוח עצמי וייצור ביטחוני 

ראו להל�). בינתיי�, הצירו� של ירידה במכירות מקומיות וגידול נמש# מקומי (

ביצוא הגדיל את רכיב היצוא בס# הפעילות של התעשיות הביטחוניות במידה 

  ניכרת, וה� הפכו להיות תלויות במכירות לחו"ל. 

כשלעצמו, הגידול ביצוא עזר לאז� תנודות בביקושי� המקומיי�, ובכ# חס# 

רות של כוח אד� ושל מערכות ייצור. אול� בתחילת שנות עלויות התאמה יק

התשעי� של המאה העשרי�, בעקבות סיומה של המלחמה הקרה, כאשר ג� 
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שוק הנשק העולמי הפ# ל"שוק  –הגידול ביצוא הביטחוני נפסק, ויתרה מזאת 

של קוני�" מובהק ורווחיות היצרני� נשחקה, נקלעו החברות הביטחוניות, 

שבבעלות ממשלתית, למשבר חרי�. בתעשייה האווירית, במיוחד החברות 

בתעש וברפא"ל הצטברו הפסדי� וגירעונות גדולי� בתזרימי המזומני�, היה 

הכרח לנקוט צעדי הבראה מרחיקי לכת שכללו סגירת מפעלי� ופיטורי עובדי�, 

   8והממשלה נאלצה להעמיד לרשות התעשיות סיוע כספי בהיק� יוצא דופ�.

מש# והחרי�, בי� נתו של המשבר הייתה ירידה בביקושי�, והוא הסיבה לתחיל

השפיעה על התרבות זו בעלות  9השאר, בשל הבעלות הממשלתית על החברות.

הארגונית של החברות ועל סגנו� הניהול. לאור# השני�, הנהלות העריכו, לא 

הבעלי� תבוא לעזרת החברות א� וכאשר ייקלעו 
בלי יסוד, כי הממשלה

ה� כספיי�, ואמצו גישה שהעדיפה צמיחה והתרחבות על פני רווחיות, לקשיי� 

הציבו במקו� ראשו� את האתגרי� הטכניי� והטכנולוגיי�, ולא החשיבו 

והמצב העסקי  מספיק את ההיבטי� העסקיי�. לכ�, כאשר ירד הביקוש

) משמעותי downsizingממדי� (
הידרדר, לא מיהרו להגיב ונרתעו מצמצו�

ויות לתנאי� החדשי�. הממשלה מצדה, כבעלי� של החברות, ומהתאמת על

הציבוריות של הטיפול במשבר, 
גילתה רגישות גבוהה להשלכות הפוליטיות

לתגובות העובדי�. בתעשיות הביטחוניות הממשלתיות צמחו ארגוני  –ובפרט 

עובדי� חזקי�, בעלי עוצמה אלקטורלית והשפעה פוליטית, והצור# להגיע את� 

נתפס כתנאי מוקד� הכרחי ליישומ� של תכניות הבראה. שיקולי�  להסכמות

פוליטיי� וציבוריי� התערבו אפוא בהחלטות ניהוליות, דחו צעדי� של הבנייה 

), והעיכובי� או ביצוע חלקי ובהיק� לא מספיק הגדילו restructuringמחדש (

  את ההפסדי� והעמיקו את המשבר. 

מ� התאוששות, ובתחילת העשור לקראת סו� שנות התשעי� החלה להסת

התייצבו המכירות של שלושת החברות הביטחוניות  21
 הראשו� של המאה ה

 2005בשנת  10מיליארד דולר לשנה.שלושה הממשלתיות ברמה של יותר מ

התחדשה צמיחה מואצת, ובתו# ארבע שני� גדלו המכירות של שלושת החברות 

5.8
 לכ 2004רד דולר בשנת מיליא 3.3
אחוזי�, מכ 76
בשיעור מצטבר של כ 

אכ�, בעקבות המשבר העסקי ותכניות ההבראה,  2008.11מיליארד דולר בשנת 

יכולת� להתחרות השתפרה, וה� השכילו  12החברות נעשו "רזות" ויעילות יותר,

לנצל את הגידול בביקוש העולמי למוצרי� ביטחוניי� ולהשיג שיעורי צמיחה 

רות השתנתה, וההנהלות החלו לייחס גבוהי�. ג� התרבות העסקית של החב

חשיבות גדולה מבעבר לרווחיות ולשיקולי� של תזרי� מזומני�. עקב כ#, הל# 

ואפשר בתורו התרחבות לתחומי פעולה חדשי� וגיוו�  13והשתפר המצב הפיננסי,

  של "סל" המוצרי�.
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בעת שהתעשיות הביטחוניות הממשלתיות סללו את דרכ� בחזרה לצמיחה 


 ות הבנייה מחדש והתייעלות פנימית, במגזר התעשייתימואצת באמצע

ממשלתי התרחשה קונסולידציה חסרת תקדי�. אלביט מערכות 
 הביטחוני הלא

 1999הובילה את התהלי#, ולאחר שמיזגה לתוכה בהצלחה את סאיקלו� בשנת 

, הוסיפה ורכשה את תדירא� קשר, אלישרא, מפעל 2000אופ בשנת 
ואת אל

, אזימוט, סולת� ועוד. בתו# עשור לער# BVRינטיקס, התעופה של תעש, ק

 14ביותר ממיליארד דולר, –מרבית� באר(  –הסתכמו הרכישות של חברות 

מיליארד דולר  2.8
ל 1999מיליו� דולר בשנת  436
 מכירות הקבוצה גדלו מ

והיא טיפסה למקו� השני במדרג החברות הביטחוניות בישראל.  2009,15בשנת 

דר#  –� היו מנו� לצמיחה והרחבת עסקי�, ולא פחות חשוב רכישות ומיזוגי

  יעילה וקצרה לגיוו� יכולות טכנולוגיות.

בשני� האחרונות בלטו שתי התפתחויות נוספות. האחת נוגעת לריבוי של 

בנות בחו"ל ו/או מיזמי� משותפי� ע� חברות זרות. בשנות השישי� 
חברות

המקומיות שהבעלות עליה�  והשבעי� של המאה העשרי� גדל מספר החברות

ע� השני�, המשקיעי� הזרי�  16הייתה משותפת לישראלי� ולמשקיעי� זרי�.

יצאו, כל אחד מסיבותיו, ובשנות התשעי� לא הייתה כמעט נוכחות של בעלי� 

זרי� בתעשייה הביטחונית בישראל. לעומת זאת, החלה להתפתח מגמה הפוכה, 

ות בנות בחו"ל או התקשרו במיזמי� וחברות ביטחוניות ישראליות הקימו חבר

משותפי� ע� חברות ביטחוניות זרות. בדר# כלל, המניע היה שיווקי; ממשלות 

וקי יעד מקדמת את ומעדיפות לרכוש ציוד צבאי מחברות מקומיות, ונוכחות בש

סיכויי המכירה. בחלק מ� המקרי� מדובר בנוכחות קבועה ובשותפויות לטווח 

זמי� משותפי� אד הוק לביצוע תכניות ספציפיות. במי –ארו#, ובחלק אחר 

אירופה ג� מדינות 
הפריסה הגאוגרפית כוללת בצד ארה"ב ומדינות במערב

  אמריקה. 
אירופה, באסיה ובדרו�
במזרח ובמרכז

ההתפתחות השנייה, בהשפעת המלחמות באפגניסט� ובעיראק, הייתה צמיחה 

דופ� נרשמה בחברת 
יוצאת מהירה של מספר חברות ביטחוניות קטנות. צמיחה

-Mפלס� סאסא. החברה מספקת לצבא ארה"ב ערכות מיגו� לכלי רכב מסוג 

ATV )Mine-Resistant Ambush-Protected All Terrain Vehicle כקבל� (

, ומכירותיה גדלו משישה מיליו� דולר Oshkoshמשנה של החברה האמריקנית 

בהשפעת המלחמות חל  2009.17מיליו� דולר בשנת  800
לכ 2000בלבד בשנת 

גידול חד ג� במכירות של חברות קינטיקס וספקטרוניקס, שא� ה� קשורות 

  למיגו� כלי רכב, ובמכירות מפעל התחמושת הקלה של תעש.

בד בבד ע� צמיחת התעשייה הביטחונית והשינויי� שחלו ביעדי המכירות 

י שהיא הפעילויות, התרחשו תמורות בתפקיד האסטרטגי והכלכל וב"סל"
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מילאה לאור# השני�. בחינה מעמיקה של תמורות אלה מניחה בסיס לדיו� 

  בתפקידי� שהתעשייה הביטחונית צריכה ויכולה למלא בשני� הבאות.

  

  התפקיד האסטרטגי

נשק וציוד צבאי  תשילרכ יהשל ישראל, נתקלו ניסיונות בשנותיה הראשונות

צת הביטחו� של האו"� הטילה מוע 1947בחו"ל במחסומי� פוליטיי�. בשנת 

באה במקומה "ההצהרה  1950אמברגו על משלוחי נשק למזרח התיכו�, ובשנת 

לפיה גזרו על עצמ�  –ארה"ב, בריטניה וצרפת  –המשולשת" של המעצמות 

להימנע מאספקות נשק משמעותיות למדינות היריבות באזור. על רקע זה 

לאב� יסוד במדיניות  התגבשה גישה דואלית לרכש, והיא הפכה בשני� הבאות

הביטחו� של ישראל: לא נחסכו מאמצי� למצות הזדמנויות של רכש בחו"ל, ובו 

בזמ� השקיעו משאבי� גדולי� בהקמת תעשייה ביטחונית מקומית שתוכל 

לספק נשק וציוד צבאי לצה"ל. פיתוח עצמי וייצור מקומי נועדו אפוא, קוד� 

ת אספקה זרי� של אמצעי כול, לשחרר את ישראל מתלות מוחלטת במקורו

  לחימה. 

במסגרת הגישה הדואלית התקיי� יחס הפו# בי� הזמינות של רכש בחו"ל ובי� 

תלות, וממילא ג� לפיתוח תעשייה ביטחונית מקומית 
החשיבות שייחסו לאי

ולמשימות שנקראה למלא: כל עוד נמשכו יחסי אספקה סדירי� ע� צרפת, 

שר צרפת הטילה אמברגו על אספקת יחסית; כא
המשימות נותרו מצומצמות

נשק לישראל ולא נמצאו מקורות רכש חלופיי�, המשימות התרחבו באופ� 

תלות 
משמעותי וחשיבותה של התעשייה הביטחונית המקומית בהבטחת אי

גדלה; וכאשר נפתחו בפני ישראל אפשרויות לרכוש נשק וציוד צבאי בארה"ב, 

ת והשתנו הקדימויות בתפקידיה תלו
חזרה ופחתה בהדרגה חשיבותה של האי

  האסטרטגיי� של התעשייה הביטחונית המקומית.

אפשרויות הרכש בחו"ל היו גור� חשוב, אולי החשוב ביותר, א# היו שיקולי� 

נוספי� שעיצבו את תפקידה האסטרטגי של התעשייה הביטחונית המקומית. 

י� שתי עוד קוד� להתנסות הטראומתית באמברגו הצרפתי, התנהל ויכוח ב

דעה אחת גרסה שאי� זה מעשי לצפות שישראל תוכל לייצר את מלוא  18דעות.

המגוו� של אמצעי לחימה לצה"ל, ועל כ� תמיד יהיה הכרח לייבא את מערכות 

הנשק העיקריות מבחו(. לפיכ#, התעשייה המקומית צריכה להיבנות כ# 

 שתהיה מסוגלת לתרו� לביטחו� באמצעות הכנסת שיפורי� במערכות

ידי התאמת� לדרישות המבצעיות ולצרכי� המיוחדי� הנגזרי� 
מיובאות, ועל

מתנאי הזירה, מיחסי הכוחות ומתורת הלחימה של צה"ל. השקפה זו נבעה, מ� 

הסת�, ג� מספקנות לגבי היכולות הטכנולוגיות של התעשייה המקומית, 
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מקרב  ומהכרה במגבלות הכלכליות של משק קט�. זאת ועוד; דובריה, מרבית�

ראשי הצבא, היו מוטרדי� מפגיעה בהתעצמותו של צה"ל ומוכנותו למלחמה 

בטווח הקצר. בניית תעשייה ביטחונית מקומית תבעה השקעות גדולות 

שפרותיה� מבשילי� לאט, וה� ראו בהשקעות אלו מתחרה על המשאבי� 

ה� המוגבלי� שנית� וצרי# להקצות במישרי� ובאופ� שוט� לבניי� הכוח הצבאי. 

ג� חששו כי הסתמכות על פיתוח וייצור מקומי תכפה על צה"ל הצטיידות 

באמצעי� שמפגרי� מבחינה טכנולוגית אחרי הציוד הצבאי החדיש הקיי� 

  בעול�. 

הדעה השנייה סברה שיש לשאו� לפיתוח ולייצור של חלק גדול ככל האפשר 

דעה זו לא  מאמצעי הלחימה והציוד הדרושי� לצה"ל בתעשייה המקומית. בעלי

שללו את הרכש מחו"ל כאשר הוא היה אפשרי. להפ#, דווקא ה�, מרבית� 

מקרב ההנהגה האזרחית של מערכת הביטחו�, היו פעילי� ביותר בפיתוח יחסי 

הרכש ע� צרפת ובחיפוש מתמיד אחר מקורות רכש נוספי�. אולי משו� כ#, ה� 

להנחה כי נית� לרכוש  העריכו כי ג� בתרחישי� פוליטיי� אופטימיי� אי� מקו�

את כל הדרוש ממקורות זרי�, וראו בהקטנת התלות בספקי� בחו"ל שיקול 

מכריע. ה� ג� האמינו ביכולתה של התעשייה המקומית להציע חידושי� 

טכנולוגיי� שיאזנו את הנחיתות הכמותית הכרונית של צה"ל, וטענו שפיתוח 

מהווה מנו� יעיל לקידו� תעשייה ביטחונית עתירת ידע וטכנולוגיה מתקדמת 

  יעדיה הכלכליי� הכלליי� של המדינה. 

הויכוח בי� שתי הדעות לא הוכרע רשמית. בפועל, בשנות השישי� של המאה 

 1966העשרי� הרחיבו את הייצור המקומי מעבר להתאמות ולשיפורי�, ובשנת 

טווח לייצור מקומי של מטוס, טנק 
א� התוו במשרד הביטחו� תכנית ארוכת

ני� לאחר מלחמת ששת הימי� הפכה את ההכרעה ייהשתלשלות הענ 19גמ"ש.ונ

 �הפורמאלית למיותרת. האמברגו הצרפתי ומכשולי� נוספי� הוסיפו תוק

תלות, והיא הפכה לדוקטרינה שלטת במש# עשור ויותר. אמנ� ג� 
 לטענת האי

תלות מוחלטת, וכי אי� הצדקה אסטרטגית 
אז היה מוב� כי לא מדובר באי

כלית לאוטרקיה גמורה בייצור אמצעי לחימה. הייצור המקומי, חשוב ככל וכל

שיהיה, לא נתפס כמקור בלעדי המאפשר לוותר על יבוא של מערכות נשק 

  מתקדמות מחו"ל.

במחצית הראשונה של שנות השמוני� של המאה העשרי� שוב עמדה דוקטרינת 

הרכש מארה"ב תלות לבחינה מחדש. לכאורה, העילה הייתה אפשרויות 
האי

וההקצבות של מענקי� כספיי� למימונו. אול� באות� שני� (ולמעשה ג� 

מאוחר יותר) לא נעל� לחלוטי� החשש שאספקת נשק תהפו# לבת ערובה בידי 

מדיניות החו( האמריקנית, ובנסיבות מסוימות תשמש אמצעי לח( על ישראל. 

לגבי סוגי� כמו כ�, לא תמיד ששה ארה"ב להיענות לבקשותיו של צה"ל 
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מסוימי� של ציוד צבאי, ומשנעתרה, היה זה לעתי� רק לאחר שהשתכנעה כי 

בידי ישראל יש יכולת לייצר בעצמה תחליפי� ראויי�. הנימוקי� העקרוניי� 

תלות נותרו אפוא בתוק� ג� נוכח היפתחות המקור 
שהנחו את גישת האי

משקל 
 בדותהאמריקני. לכל היותר, ה� אבדו משהו מחריפות�. סיבות כ

התעשייתית: 
אחרות חברו יחד והביאו לבחינה מחדש של המדיניות הביטחונית

אילוצי� כלכליי�, תפיסה חדשה בקשר לתפקיד שטכנולוגיות מתקדמות 

עשויות למלא בשדה הקרב ותמורות בשוק הנשק העולמי שהפ# ביסודו ל"שוק 

ח בינתיי� התעשייתי המגוו� שצמ
של קוני�". מ� הסת�, הבסיס הביטחוני

באר( והיכולות הטכנולוגיות המתקדמות שהפגינו חברות ביטחוניות מקומיות 

  א� ה� השפיעו במידה לא מבוטלת.

לאחר מלחמת יו� הכיפורי� הואט קצב הצמיחה הכלכלית של ישראל במידה 

ניכרת, התפתחה אינפלציה מהירה והתרחב הגירעו� במאז� התשלומי�. 

� הייתה קשורה, בי� השאר, לגידול החד ההידרדרות בביצועי� הכלכליי

בהוצאות הביטחו�, וחידדה את הצור# להתחשב באילוצי� כלכליי� בהחלטות 

על בניית סדר הכוחות. בו בזמ�, המרו( המהיר אחר ביצועי� משופרי� 

והעלויות הכרוכות בו ייקרו את הפיתוח והייצור של אמצעי לחימה חדישי� 

ק ממשי א� נית� לעמוד במחיר הכלכלי של בשיעור ניכר. התעורר אפוא ספ


מדיניות ייצור ביטחוני החותרת לאי �תלות. כמו כ�, במשק קט� היק

המשאבי� הגדול שיש לרתק בתכניות פיתוח וייצור של מערכות נשק עיקריות 

כלכלי. זאת ועוד; במבט 
 גור� לכ# שכל פרויקט בודד עלול להוות סיכו� מקרו

תלות, למרות המשאבי� שהושקעו 
מדיניות האילאחור, מאז� ההישגי� של 

למשל,  –במש# השני�, הצביע על תוצאות מוגבלות. אמנ�, בכמה תחומי� 

במערכות סודיות מסוימות ובמוצרי� מתכלי� (פריטי חימוש שוני�, חלפי� 

הייצור המקומי  –חיוניי� למערכות נשק עיקריות) הנצרכי� בכמויות גדולות 

פי אומד� לאמצע 
יחסית, אבל בחישוב כולל, על
גבוההתלות 
 הקנה לישראל אי

שנות השמוני� של המאה העשרי�, הרכיב הישראלי במלאי ההו� הצבאי, 

30
לרבות ער# השיפורי� במערכות זרות, היה כ
לבסו�,  20אחוזי� בלבד. 25

התברר שאפילו א� התלות באספקת מוצרי� סופיי� פחתה, תלותה של 

ביבוא רכיבי� קריטיי� ובנגישות לטכנולוגיות התעשייה הביטחונית עצמה 

  מתקדמות שפותחו בחו"ל הלכה וגדלה. 

לאור# השני�, נושאי הפיתוח והייצור המקומי עקבו אחרי הצרכי� המבצעיי� 

האקטואליי� של צה"ל, ומרכזי הכובד של הפעילות התעשייתית השתנו ע� 

ת הטנקי� האיומי� ובהתא� ללקחי� שהופקו ממלחמות. למשל, היפגעו

במלחמת יו� הכיפורי� ריתקה משאבי� לתכניות שונות שנועדו לשפר את 

המיגו�, ועוד. בתו# כ#, עשו שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובפיתוח מקומי 
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מקורי, ואול� התפקיד שהועידו לטכנולוגיה, בעיקר בעשורי� הראשוני�, נותר 

בפתרונות טכנולוגיי� ככלל ברמה הטקטית. ביסודו של דבר, ראו בטכנולוגיה ו

מקוריי� דר# להשיג ביצועי� משופרי� של אמצעי הלחימה, שעולי� או לפחות 

משתווי� לביצועי� של אמצעי הלחימה שבידי האויב. בשנות השבעי� של 

המאה העשרי� החלה להסתמ� גישה חדשה שהעניקה לאופציות טכנולוגיות 

תורת הלחימה וצורת  דהיינו השפעה על 21תפקיד חשוב ג� ברמה המערכתית,

על מבנה הכוחות וציוד� ועל מרחב  –ההפעלה של כוחות, וכפועל יוצא מאלה 

היעדי� המבצעיי� שביכולת� למלא. הדוגמה הראשונה שייכת לחיל הי�: 

י� "גבריאל") ומערכות 
הסטי"ל, המשלב חימוש מונחה מדויק ימי (טיל י�

דש ששינה את תורת הקרב לוחמה אלקטרונית שונות, היה פיתוח טכנולוגי ח

של חיל הי� מ� היסוד, והרחיב את היעדי� המבצעיי� של החיל. בזכות אלה, 

בהמש#,  22במלחמת יו� הכיפורי� השיגה ישראל עליונות צבאית בזירה הימית.

בעקבות לקחי� שהופקו ממלחמת יו� הכיפורי�, בעיקר בנוגע להשגת עליונות 

� בחיל האוויר, וא� היא נשענה על אווירית, פיתחו תפיסת הפעלה חדשה ג

פיתוחי� טכנולוגיי� חדשניי� שכללו חימוש מונחה מדויק, לוחמה אלקטרונית 

ומערכות שליטה ובקרה. לצירו� מורכב של אמצעי� אלה הייתה תרומה 

אוויר סוריות במלחמת שלו� הגליל. 
 מכרעת להריסת הסוללות של טילי קרקע

וגיה נית� לא רק לשפר אמצעי לחימה מאז, גמלה ההכרה שבאמצעות טכנול

במסגרת תורת לחימה קיימת, אלא לשנות את תורת הלחימה עצמה ולפצות על 

חולשות מסורתיות. יתרה מזאת, בצה"ל נוצרה הבנה כי במקרי� רבי� הדר# 

  מחייבת, פיתוח טכנולוגי חדשני. למימוש שינויי� דוקטרינריי� עוברת, ובעצ�

יסה מעודכנת של יעדי� למדיניות הייצור המקומי בהדרגה, הלכה והבשילה תפ

להפסיק  1987לביטחו�. נקודת המפנה הייתה ההחלטה שהתקבלה באוגוסט 

להקצות  –ובצדה החלטה נוספת  23את הפיתוח והייצור של מטוס "הלביא",

חלק מהמשאבי� שהתפנו למקב( של תכניות שכונו "חלופות הלביא". הגישה 

במיוחד כשמדובר בפלטפורמות  –למעמד משני תלות 
החדשה דחקה את האי

והציבה במקומה את המחשבה שעל התעשייה  –למערכות נשק עיקריות 

הביטחונית להעניק לצה"ל מגוו� של "מכפילי כוח" באמצעות פתרונות 


 טכנולוגיי� מקוריי� וייחודיי�. פקפוק ביכולת להשיג מידה גדולה יותר של אי

הכרה בתפקיד שטכנולוגיות מתקדמות ופיתוח תלות בשל אילוצי� כלכליי�, ו

מקומי מקורי עשויי� למלא בשדה הקרב, שינו אפוא את סדר הקדימויות של 

  היעדי� שהוצבו בפני התעשייה המקומית.

תעשייתית שהתגבשה ג� שיקפה ראייה מפוכחת של 
המדיניות הביטחונית

י�, בשנות השישי� של המאה העשר 24ההתפתחויות בשוק הנשק העולמי.

מכירות נשק היו מעיקר� מאבק על השפעה פוליטית, ואילו בשנות השבעי� 
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והשמוני� ה� הפכו חלק מהתמודדות כלכלית, ובמיוחד אמצעי להבטיח את 

תעשייתי מקומי. עקב כ#, גברה הנכונות של 
קיומו הכלכלי של בסיס ביטחוני

גיות יצרניות נשק להציע מערכות חדישות, והתרחבה התפוצה של טכנולו

שאינו מוצע  –צבאיות מתקדמות. בנסיבות שנוצרו, רק פיתוח עצמי ייחודי 

מסוגל  –למכירה בשוק העולמי, ונית� להסתירו עד לשימוש בשדה הקרב 

להעניק יכולת הפתעה טקטית, והפתעות טקטיות עשויות להצטבר ליתרו� 

  אסטרטגי. 

הביא בטווח השינוי בתפיסת תפקידה האסטרטגי של התעשייה הביטחונית 

הקצר, כפי שכבר הוזכר, לירידה בביקוש המקומי למוצריה. ההשלכות לטווח 

תלות אינה מטרה 
ארו# יותר היו לא פחות משמעותיות. ראשית, א� אי

עיקרית, הייצור המקומי איננו תחלי� לרכש מחו"ל אלא משלי� שלו. נית� 

עי� מקוריי� לרכוש פלטפורמות יקרות מחו"ל, להשלי� ולהוסי� עליה� אמצ

תלות 
ומפתיעי� פרי פיתוח עצמי וייצור מקומי. שנית, הויתור על אי

בפלטפורמות למערכות נשק עיקריות מאפשר לצמצ� מפעלי ייצור והרכבה מצד 

אחד, בעוד שמת� קדימות למגוו� של מכפילי כוח טכנולוגיי� דורש להרחיב 

צד אחר. במיוחד, מפעלי� שמתמחי� בפיתוח ובייצור מערכות עזר מתקדמות מ

נוצרה הצדקה לקיומ� במקביל של כמה מוקדי ידע מתחרי� בתחומי� 

הטכנולוגיי� המרכזיי�; התחרות ביניה� עשויה לעודד מקוריות ולהניב 

חדשנות יותר מכל אמצעי אחר. שלישית, הצבת הפיתוח והייצור של מכפילי 

טחוני ועל כוח טכנולוגיי� במקו� הראשו� מוסיפה סייגי� על היצוא הבי

לאומיי� מחשש לדליפת סודות. למעשה, היא 
שיתופי פעולה תעשייתיי� בי�

הגבילה את היצוא לדגמי� נחותי� של ציוד, ובכ# פגעה בסיכויי� למכור בחו"ל 

מוצרי� שהתבססו על היתרו� היחסי המובהק של התעשייה המקומית, דהיינו 

  על חדשנות טכנולוגית. 

  

  התפקיד הכלכלי

השנייה של שנות השישי� של המאה העשרי� היה משקלה היחסי  עד למחצית


של התעשייה הביטחונית במשק נמו# יחסית, ולכ� ג� ההשלכות המקרו

כלכליות של פעילותה לא היו משמעותיות. הדברי� השתנו לאחר מלחמת ששת 

הימי�; הייצור הביטחוני המקומי התרחב במהירות, ובשני העשורי� הבאי� 


ה הביטחונית לגור� משפיע חשוב על ההתפתחויות המקרוהייתה התעשיי

השפעות החיוביות כלכליות ועל תהליכי� מבניי�. בתמצית, נית� להצביע על ה

  העיקריות הבאות:
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הגידול בביקוש הביטחוני לאחר מלחמת ששת הימי� והצמיחה המואצת של 

� התעשיות הביטחוניות שהוא חולל, מילאו תפקיד מרכזי ביציאה מהמיתו

הכלכלי ששרר במשק באמצע שנות השישי� של המאה העשרי�. במיוחד, 

נוצרו הזדמנויות תעסוקה לכוח העבודה המובטל במשק ולמדעני� ומהנדסי� 

  25.שהגיעו בגל העלייה של אותו זמ�, רובו ממדינות רווחה

הביקוש הביטחוני התרכז בענפי� עתירי טכנולוגיה, והיה גור� מוביל בשינוי 

לשנות השמוני� הראשונות עלה  1968ייה בישראל. בי� שנת מבנה התעש

ענפי� שנחשבי� כתעשיות של טכנולוגיה מתקדמת 
חלק� היחסי של תת

(אלקטרוניקה, ייצור מטוסי� וייצור ציוד אופטי ומכשירי� מדויקי�) בתוצר 

   26אחוזי�. 24
התעשייתי משישה אחוזי� ל

וניות הגדולות מפעלי� בתקופת הצמיחה המהירה הקימו התעשיות הביטח

חדשי� באזורי פיתוח, ובצד� קמו או הורחבו מפעלי� שפעלו כקבלני משנה. 

  27התרחבות הייצור הביטחוני תרמה אפוא לפיזור גאוגרפי של התעשייה.

הפיתוח התעשייתי המוא( היה לא רק כמותי, אלא ג� איכותי. הייצור 

השקיע בציוד ייצור הביטחוני דרש סטנדרטי� גבוהי� של איכות, וחייב ל

חדיש ומתוחכ�, להנהיג שיטות מתקדמות של בקרה ועוד. הקידו� הטכנולוגי 

והשיפורי� באיכות גלשו מהתעשיות הביטחוניות לקבלני משנה ולמפעלי� 

  נוספי� בשרשרת האספקה.

היצוא הביטחוני היה שישה אחוזי� מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומי�) 

אחוזי�  25
 ול 1975אחוזי� בשנת  17
י עלה ל, ומשקלו היחס1967בשנת 

. בשני� הנדונות הוא הפ# אפוא למרכיב משמעותי במאז� 1985בשנת 

חו( למשק. היצוא הביטחוני היה כדאי 
התשלומי� ולמקור חשוב של מטבע

לחברות הביטחוניות ולמשק בכללותו: בשל אופי המוצרי� הער# המוס� בו 

בשוק הנשק העולמי רווחיותו הייתה גבוהה היה ככלל גבוה, ובתנאי� ששררו 

מהממוצע ביצוא התעשייתי האזרחי. במקרי� רבי�, היצוא הביטחוני חדר 

לל את הדר# ג� לשווקי� שהיו בלתי מוכרי� לתעשייה הישראלית, וס

  למוצרי� אזרחיי�.

יחסית 
תעשייתי ומשקלו הגבוה
ע� זאת, הצמיחה המהירה של מגזר ביטחוני

פי 
ביקורת וחששות. ראשית, טענו כי התעשייה הביטחונית, עלבמשק עוררו ג� 

טבעה, היא פעילות כלכלית בלתי יציבה, סובלת מתנודות בצד הביקוש וחשופה 

יציבות על 
 לסיכוני� טכנולוגיי� ואחרי� בצד ההיצע, ובשל גודלה מקרינה אי

שלא פעילות� של ענפי תעשייה שלמי�, ואפילו על המשק כולו. במיוחד, טענו 

רצוי לבסס מדיניות של צמיחה על יצוא ביטחוני שמושפע משיקולי� פוליטיי� 

בפועל, החשש מהשפעות  28משתני� של קוני� פוטנציאליי� ופגיעותו גבוהה.
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יציבות התבדה. למעשה, לא היה במשק הישראלי עוד מגזר זולת 
מערערות

פית יציבה התעשיות הביטחוניות שנהנה מצמיחה רצופה, או שמר על רמה מצר

של פעילות, לאור# תקופה ארוכה כל כ#. בשנות התשעי� של המאה העשרי�, 

כאשר התעשיות הביטחוניות נקלעו למשבר והיק� פעילות� ירד, משקל� במשק 

  כלכליות היו מוגבלות. 
כבר היה נמו# יחסית, וההשלכות המקרו

את  כביכול) שעיכבו crowding-out effectsהצביעו על השפעות דחיקה ( שנית

התעשייתי 
פי הביקורת, המגזר הביטחוני
 צמיחת� של מגזרי משק אחרי�. על

ריתק אליו כוח אד� טכנולוגי ומשאבי מו"פ, והתחרות על כמות מוגבלת של 

מדעני� ומהנדסי� הביאה לעליות שכר חדות שפגעו בהתפתחות של תעשיות 

ייתה נכונה, ככל אזרחיות המוכרות את תוצרת� בשווקי� תחרותיי�. הטענה ה

 �הנראה, בשנות השבעי� וברוב שנות השמוני� של המאה העשרי�, אבל בסו


 אותו עשור, ובמיוחד בשנות התשעי�, החלה צמיחה מואצת של תעשיות היי

טק אזרחיות שספק א� יכלה להתרחש אלמלא התשתית שהניחה בעבור� 

  התעשייה הביטחונית (ראו בהמש#). 

כלכלי במהותו, קשור 
 עשייה הביטחונית, מיקרותפקיד כלכלי נוס� של הת

לכדאיות הייצור: הא� הייצור הביטחוני המקומי מוזיל את עלויות הרכש 

לצה"ל? א� הייצור המקומי יעיל, ועלות� של פריטי� המיוצרי� באר( נמו# 

ממחירי פריטי� דומי� מיבוא, נית� לרכוש בתקציב נתו� יותר ביטחו�. אלא 

כלית של הייצור הביטחוני המקומי מורכב יותר, ואיננו שמבח� הכדאיות הכל


 ללא חישוב פרטני בכל מקרה ומקרה אי 29מסתפק בהשוואת מחירי� פשוטה.

אפשר לקבוע א� הייצור המקומי כדאי יותר מרכש בחו"ל, ולכל היותר נית� 

להציע שיקולי� כלליי� ונסיבתיי�. בצד החובה, הספקות העיקריי� לגבי 

ית של הייצור הביטחוני המקומי התייחסו לסדרות הייצור כדאיותו הכלכל

הקטנות שאינ� מאפשרות לממש יתרונות לגודל. אול� בפועל, סדרות הייצור 

בישראל של לא מעט פריטי� צבאיי�, כאשר מצרפי� צריכה מקומית ויצוא, 

דומות בהיקפ� למקובל אצל יצרניות נשק מערביות בינוניות. בצד הזכות ציינו, 

השאר, את עלותו הנמוכה יחסית של כוח אד� מדעי, הנדסי וטכני בישראל, בי� 

ואת החיסכו� בתשומות מחקר ופיתוח וקיצור תהליכי� כללי שהתאפשרו 

כתוצאה של ניסיו� מבצעי עשיר ומקשרי� קרובי� והדוקי� בי� משתמשי� ובי� 

 מפתחי� ויצרני�. הצלחת היצוא הביטחוני יכולה א� היא להיחשב כראיה

ליעילותו היחסית של הייצור המקומי; חלק לא מבוטל ממנו נמכר בתנאי 

תחרות, לשווקי� שבה� מחיר מהווה שיקול מרכזי. מאז� השיקולי� נוטה 

כנראה לכ� הזכות: הייצור הביטחוני המקומי כדאי מבחינה כלכלית, 

ובהשוואה למקורות חלופיי�, א� ה� קיימי�, מוזיל ככלל את עלויות 

  ת והרכש של צה"ל. ההצטיידו
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בשנות התשעי� של המאה העשרי�, צמיחתה של התעשייה הביטחונית נעצרה 

והיק� פעילותה ירד, בעוד שבמשק בכללותו הייתה צמיחה מהירה יחסית, 

דופ�. כמו כ�, השתפר מאז� התשלומי�, 
בשיעורי� יוצאי –בחלק מ� השני� 

משק לווה" ל"משק ישראל הפכה מ" 21
ובמהל# העשור הראשו� של המאה ה

חו(. עקב כ#, המשקל היחסי של המגזר 
מלווה" וצברה יתרות גדולות של מטבע


 אפשר לייחס לו תפקיד מקרו
התעשייתי במשק הל# ופחת, ושוב אי
 הביטחוני

כלכלי בעל משמעות דומה לזו שמילא בשני� קודמות. יתר על כ�, בעשור 

יטחוניות, הוא התרחש האחרו�, משהתחדש הגידול במכירות של החברות הב

בחלקו בחברות בנות בחו"ל, וההשפעה של תוספת זו על הפעילות המקומית ועל 

מאז� התשלומי� של המשק היא מטבע הדברי� מוגבלת. על סמ# נתוני� 

תרומת התעשייה  21
חלקיי� נראה כי בסו� העשור הראשו� של המאה ה

ועסקי� בייצור שלושה אחוזי�, המ
הביטחונית לתמ"ג עומדת על כשניי�

עשרה אחוזי� מכלל המועסקי� בתעשייה, 
ביטחוני מקומי מהווי� כשמונה

13
וחלק� של מוצרי� צבאיי� ביצוא הסחורות של ישראל הוא כ
אחוזי�.  12

שיעורי� אלה ה� מחצית לער# מהשיעורי� המקבילי� ששיקפו את משקלה 

� של המאה היחסי של התעשייה הביטחונית במשק בשנות השבעי� והשמוני

  העשרי�. 

בו בזמ� שמשקלה היחסי של התעשייה הביטחונית במשק הל# ופחת וההשלכות 

כלכליות הישירות של פעילותה הצטמצמו, התבלטו השפעותיה על 
המקרו

כיווני ההתפתחות של ענ� התעשייה. בשנות התשעי� של המאה העשרי� החלה 

תפוקתה גדלה פי  2009
 ל 1997טק, ובי� השני� 
צמיחה מואצת של תעשיית היי

 30אחוזי�. 37
(במחירי� קבועי�) בעוד שתפוקת התעשייה כולה גדלה ב 2.3

תר� לצמיחתה של תעשיית  –צה"ל והתעשיות הביטחוניות  –המגזר הביטחוני 

טק אזרחית מצליחה בשלושה מישורי�. ראשית, המגזר הביטחוני מהווה 
היי

טק אזרחיות רבות קמו על 
ת היימקור חשוב של ידע טכנולוגי חדשני, וחברו

, שנית  31בסיס יישומי� שפותחו על ידי הסבת פירותיו של המו"פ הביטחוני.


המגזר הביטחוני מהווה מקור חשוב של הו� אנושי מנוסה בעבור תעשיות ההיי

טק האזרחיות. בפרט, במקרי� רבי� העברה של טכנולוגיות צבאיות והסבת� 

עות יחידי� שעברו מהצבא ומתעשיות למיזמי� אזרחיי� התרחשה באמצ

ביטחוניות למגזר האזרחי, ויישמו ש� הכשרה וידע שרכשו בעיסוקיה� 

במוב� כללי יותר, הביקוש הביטחוני לטכנולוגיות מתקדמות עודד  32הקודמי�.

לימודי� גבוהי� במדעי� מדויקי� ומקצועות הנדסה, השפיע על כיווני 

והמחקר בישראל, וע� הזמ� נוצר ההתפתחות של מוסדות ההשכלה הגבוהה 

טק 
מאגר גדול של מדעני� ומהנדסי� שבלעדיו לא יכלה לצמוח תעשיית היי

 אוריינטאציהאזרחית משגשגת. שלישית, יזמות תעשייתית ש'חושבת בגדול', 

מערכתית, גישה של פתרו� בעיות וניהול פרויקטי� מורכבי� תו# מחויבות 
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טק בישראל ומסבירי� את 
 ת ההיילאיכות גבוהה, שמאפייני� את חברו

הצלחת�, ה� במידה רבה מורשת של תרבות וגישות שהתפתחו במו"פ ובייצור 

  הביטחוני.

  

  תמונת מצב

200
נכללות יותר מ 2009במדרי# היצוא הביטחוני של משרד הביטחו� לשנת  

ע� זאת, חלק הארי של הפעילות מתרכז במספר קט� של חברות.  33חברות.


 מתייחסת ל 2008וע( הכלכלי למערכת הביטחו� לסיכו� שנת סקירה שער# הי

הסתכמו המכירות של החברות שנכללו  2008על פי הסקירה, בשנת  34חברות. 14

מיליארד דולר  6.3
ו 2007מיליארד דולר בשנת  8.1מיליארד דולר, לעומת  9.8
ב

 – 2008אחוזי�, ובשנת  28
המכירות גדלו אפוא ב 2007. בשנת 2006בשנת 

בעשרי� אחוזי� נוספי�. עוד עולה מהסקירה שחלק� של החברות הממשלתיות 

 63, לעומת 2008אחוזי� מס# המכירות בשנת  58מס# המכירות ירד: ה� היו 

. א� על פי כ�, הריכוזיות 2006אחוזי� בשנת  67
ו 2007אחוזי� בשנת 

 2008בשנת  :בפעילותה של התעשייה הביטחונית בישראל נותרה גבוהה ביותר

  אחוזי� מס# המכירות.  93תרמו חמשת החברות שבראש המדרג ביחד 


 מיליארד דולר, כ 7.4
בכ 2008על פי הסקירה, המכירות בחו"ל הסתכמו בשנת 

אחוזי� מס# המכירות, מזה כשישה מיליארד דולר מכירות של מוצרי�  75

 חלק� של המכירות בחו"ל מס# המכירות של רפאל ותעש היה קט� 35צבאיי�.

משישי� אחוזי�, ואילו אצל אלביט מערכות, התעשייה האווירית ו"שאר" 

החברות (בממוצע) הוא היה גדול משמוני� אחוזי�. א� כ�, התעשייה 

  הביטחונית הישראלית ממשיכה להיות תלויה במידה רבה במכירות בחו"ל.
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  התעשייה הביטחונית בעול� בעיד� שאחרי המלחמה הקרה ב.

  

לחמה הקרה וקריסת ברה"מ מתרכז הייצור הביטחוני העולמי בעיד� שאחרי המ

נכללו ברשימת מאה החברות  2008אירופה. בשנת 
בארה"ב ובמדינות מערב

 44 36לאומי לחקר השלו� בסטוקהול�
הגדולות בעול� שמפרס� המכו� הבי�


 חברות ממערב 34
מיליארד דולר ו 230חברות אמריקניות ע� מכירות של 

מיליארד דולר. ביחד, חלקה של התעשייה  122ת של אירופה ע� מכירו

מאה אחוזי� מס# המכירות הביטחוניות של " 91.5הביטחונית המערבית היה 

הגדולות". הרחק מאחריה� מדורגת התעשייה הביטחונית הרוסית, היורשת של 

 37התעשייתי הסובייטי: לאחר משבר עמוק
 מרבית נכסי הקומפלקס הצבאי

יא מיוצגת על ידי שבע חברות, כול� בתחו� התעופה והתאוששות מסוימת, ה

אחוזי� מס# המכירות  2.8מיליארד דולר, רק  11
והחלל, ע� מכירות של כ

חברות משש מדינות  15הגדולות". עוד נכללות ברשימה  מאההביטחוניות של "

קוריאה, 
 לפי סדר יורד של מכירות ביטחוניות: ישראל, יפ�, הודו, דרו� –

אחוזי�. תעשיות  5.7הגדולות"  מאהוה� תרמו למכירות של " –דה סינגפור וקנ

ביטחוניות שצמחו במהירות במדינות רבות אחרות, במיוחד בשנות השבעי� 

תלות 
והשמוני� של המאה העשרי�, לא מימשו את התקוות להשיג אי

באספקה או להתחרות בהצלחה בשוק הנשק העולמי, וה� נותרו ברוב� בשולי 

  התעשייתית העולמית. 
טחוניתהפעילות הבי

בעבור התעשייה הביטחונית המערבית, סיו� המלחמה הקרה בישר מפנה. 

האיו� העיקרי שהניע את מרו( הפיתוח, הייצור וההצטיידות במוצרי� צבאיי� 

פני יותר מארבעה עשורי� נעל�, וחלה ירידה תלולה בהוצאות הביטחו� 
על

עד מהרה הצטבר בחברות עוד� כושר ובביקוש למוצרי התעשיות הביטחוניות. 

וודאות: מצד אחד, התעוררו ספקות 
ייצור גדול, מלווה בדרגה גבוהה של אי

פי דרישות מבצעיות של 
 לגבי נחיצות� של תכניות פיתוח והצטיידות שעוצבו על

ייחוס חדשי� ולא גובשו 
 , לא הוגדרו עדיי� איומישניהמלחמה הקרה, ומצד 

והמשימות של הכוחות המזויני� בעיד� שאחרי תפיסות לגבי התפקידי� 

המלחמה הקרה. תחזיות מקובלות העריכו כי בשונה מירידות מחזוריות בעבר, 

יחסית, הפע� השפל בפעילות ואי הוודאות עלולי� להימש# 
שנמשכו זמ� קצר

תקופה ארוכה. החברות הביטחוניות הגיבו בשלוש אסטרטגיות עיקריות: 

טוש את העסקי� הביטחוניי�, ומכרו חברות בנות או חברות מסוימות בחרו לנ

חטיבות שהתמחו בפיתוח וייצור מוצרי� צבאיי�; חברות אחרות הקטינו את 

ידי רכישת 
תלות� בשוק הביטחוני והרחיבו פעילויות אזרחיות, בעיקר על

עסקי� חדשי�, וקבוצה שלישית של חברות החליטה להעמיק את אחיזתה 

הוספת פעילויות ביטחוניות,  –( באחת משתי דרכי� בשוק הביטחוני המתכוו
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רוב בדר# של רכישת חברות או חטיבות מתמחות ממתחרי�, כדי להציע 
 פי
על

סל מגוו� יותר של מוצרי� ושירותי�, או להפ#, צמצו� מגוו� הפעילויות 

הביטחוניות, והתמקדות בתחומי ליבה שנית� להשיג בה� יתרו� תחרותי. 

רה האסטרטגית כרוכה בהתלבטויות ממושכות ובתנועות לעתי� הייתה הבחי

זיגזג, ולא מעט חברות שהודיעו בעקיבות על כוונה להתמיד בעסקי� ביטחוניי� 

  שינו עמדות באופ� "פתאומי", ובסופו של דבר נבלעו בתו# חברות אחרות. 

אירופה, נדרשו לגבש מדיניות 
 הממשלות, מצד�, ה� בארה"ב וה� במערב

שייתית חדשה. היה עליה� למצוא דרכי� שיאזנו בי� הרצו� תע
ביטחונית

למקס� את "דיווידנד השלו�" על ידי קיצו( בהוצאות רכש ובי� הצור# לשמר 


יכולות תעשייתיות וטכנולוגיות שיאפשרו להתמודד ע� איומי�, ידועי� ובלתי

יס ידועי�, שעלולי� להופיע בעתיד. באירופה, טיעוני� שוני� בעד קיומו של בס

בי� השאר, החשש שהאספקה מבעלות ברית בזמ�  –תעשייתי מקומי 
ביטחוני

אפשר היה להצדיק תמיכה 
אבדו הרבה ממשקל�, ושוב אי –מלחמה תיפסק 

  ממשלתית בתעשייה הביטחונית ברמות ובדרכי� שהיו מקובלות בעבר.

שני העשורי� שחלפו מאז נחלקו לשלוש תקופות: עד אמצע שנות התשעי� של 

ה העשרי� נמשכה הירידה בהוצאות הביטחו� ובביקוש למוצרי� המא

ברמת הפעילות של התעשיות הביטחוניות  –ושירותי� ביטחוניי�, ועקב כ# 

המערביות; בשני� הבאות, עד תחילת שנות האלפיי�, הייתה יציבות; ואילו 

התעשייתית חזרו 
 , ההוצאות, הביקושי� והפעילות הביטחונית2002משנת 

יעורי� משמעותיי�, במיוחד בארה"ב. בתו# כ# התרחשו תהליכי� לגדול בש

ששינו את מבנה התעשייה והיבטי� שוני� של פעילותה. חלק מהתהליכי� 

המשיכו מגמות שהחלו בתקופות קודמות, ואחרי� היו פועל יוצא מנסיבות 

  שנוצרו בעיד� שאחרי המלחמה הקרה. 
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  תהליכי שינוי

  קונסולידציה

לגל חסר תקדי� של רכישות ומיזוגי� בי� חברות, לעתי�  תהלי# אחד קשור

קרובות בעידוד הממשלות. הוא התרחש, ברובו, במחצית הראשונה של 


התקופה הנדונה, והביא לקונסולידציה מרחיקת �לכת בענ�. בארה"ב, בסו

 Lockheed –שנות התשעי� של המאה העשרי�, שש הקבוצות הגדולות ביותר 

Martin ,Boeing ,Raytheon ,Northrop Grumman, General Dynamics ו


Litton –  כללו לא פחות מחמישי� חברות ביטחוניות שהיו עצמאיות בתחילת

אירופה, הקונסולידציה התרחשה תחילה בעיקר בתו# 
במערב 38העשור.

") שריכזו את national championsמדינות, והוקמו חברות מובילות ("

בשלב הבא התרחבה היוזמה  39תית במגזר מסוי�.התעשיי
הפעילות הביטחונית

התקבצו מרבית  21
 גבולות, ובפתח המאה ה
ג� לרכישות ומיזוגי� חוצי

החברות הגדולות בתחומי התעופה, החלל והאלקטרוניקה הצבאית סביב 

 BAE Systems ,European Aeronauticשלושה עמודי תוו# תעשייתיי�: 

Defense and Space (EADS) ו
Thales.40  במגזרי� אחרי� של התעשייה

 –במיוחד בתחו� החימוש ובתחו� הימי  –אירופה 
הביטחונית במערב

רכישות והמיזוגי� דע# בארה"ב 
הקונסולידציה התקדמה לאט יותר. גל המגה

 Northropובי�  Lockheed Martinבעקבות סירובו של הממשל לאשר מיזוג בי� 

Grumman  קט� יותר, בפרט בי� . ע� זאת, רכישות 1998בשנת �ומיזוגי� בהיק

יצרני� שנמנו על רבדי� נמוכי� יותר של התעשייה, נמשכו בשני צדי האוקיינוס 

האטלנטי ג� בשנות האלפיי�. בשני� המאוחרות, בניגוד למהלכי 

הקונסולידציה המוקדמי� שנבעו מהצור# לשרוד בשוק יורד, המניע העיקרי 

   41היה רכישת טכנולוגיות משלימות.

  ולידציה היו כמה השלכות חשובות:לתהלי# הקונס

פני התעשייה הביטחונית השתנו. בתו# עשור, מבי� "מאה הגדולות" של שנת 

 42חברות. 36פרשו מעסקי ביטחו� או נמכרו והתמזגו בחברות אחרות  1990

, א� חברה לא שמרה על מתכונתה 1990מבי� "עשר הגדולות" של שנת 

במבנה חדש או כיחידה בתו#  1999מדרג של שנת המקורית, והיא הופיעה ב

  חברה אחרת. 

אחוזי� מס#  22הריכוזיות הענפית גדלה. המכירות של "חמש הגדולות" היוו 

, ובעקבות 1995אחוזי� בשנת  28, 1990המכירות של "מאה הגדולות" בשנת 

. מאז, היות שגל 2002אחוזי� בשנת  45 –הקונסולידציה האינטנסיבית 

מה. בשנת 
והמיזוגי� דע#, ג� הריכוזיות הענפית פחתה במידתהרכישות 

אחוזי� מס# המכירות של "מאה  36היוו המכירות של "חמש הגדולות"  2008
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אול� התפלגות המכירות לפי חברות איננה מציגה תמונה שלמה  43הגדולות".

של הריכוזיות, ובפועל היא גדולה יותר כאשר מתחשבי� בהתרבות של 

 –ח וייצור משותפות למספר מדינות, וכפועל יוצא מה� תכניות פיתו

היווצרות� של בריתות אסטרטגיות, מיזמי� משותפי� והסדרי� אחרי� של 

הסדרי� מגווני� של שיתו�  44שיתו� פעולה בי� חברות, במיוחד באירופה.

אירופה כדי לאז� בי� 
 פעולה היו מתכונת מעודפת בעיני הממשלות במערב

בהחלטות אסטרטגיות ורצו� להבטיח אספקה בזמ�  שאיפה לאוטונומיה

עימות, לשמור על מקומות תעסוקה ולקד� יכולות טכנולוגיות ובי� הצור# 

לחסו# עלויות ולהתחלק בסיכוני� שנלווי� לתכניות גדולות. למעשה, שיתופי 

לאומית של 
גבולות יכולי� להיחשב כהרחבה טרנס
פעולה חוצי

  45ות הביטחוניות הלאומיות.הקונסולידציה שהתרחשה בתעשי

התחרותיות בשוק הביטחוני פחתה. תהלי# הקונסולידציה, הופעת� של 

קבוצות ענק ביטחוניות והגידול בריכוזיות הענפית מסמני� הכרעה כביכול 


 לוויה קבועה של המדיניות הביטחונית
בדילמה מרכזית שהייתה בת

ות ומגמות התעשייתית: ממשלות העדיפו גודל והשלימו ע� ריכוזי

אול� תחרותיות מוגבלת מהווה  46מונופוליסטיות שצמצמו את התחרותיות.

תמרי( שלילי להתייעלות ולחיסכו� בעלויות שעלול לקזז את יתרונות הגודל. 

, משרד ההגנה עודד מיזוגי� 1993
1998לדוגמה, בארה"ב, בעיקר בשני� 

חדש של ורכישות, לרבות באמצעות החזר עלויות שנלוו להתארגנות מ

החברות, מתו# הערכה שיתרונות לגודל הגלומי� בשינויי� המבניי� יניבו 

חסכונות משמעותיי� בחוזי� עתידיי�. בפועל, צמצו� התחרות והתחזקות 

הכוח המונופוליסטי אפשרו להמשי# ולקיי� מפעלי� וקווי ייצור בניצולת 

כונות נמוכה ולגלגל עלויות על תכניות שמומנו מתקציב הביטחו�. החס

הצפויי� לא התממשו אפוא, או שהיו נמוכי� בהרבה מהתחשיבי� 

   47המוקדמי�.

אירופה, שינויי� מבניי� היו מאי( חשוב להפרטת הבעלות על חברות 
 במערב

ביטחוניות. בתחילת שנות השמוני� של המאה העשרי�, כשבעי� אחוזי� 

תית אירופה התנהלו במפעלי� בבעלות ממשל
מהייצור הביטחוני במערב

רוב בחברות ביטחוניות על ידי 
מלאה, ואילו בסו� שנות התשעי�, אחזקות

ממשלות נעשו נדירות והוגבלו בעיקר לסקטורי� ספציפיי�, כגו� מספנות 

הפרטה נתפסה כצעד מקדי� שיקל על חברות להוציא לפועל  48ונשק גרעיני.

  שינויי� מבניי�, ובמיוחד מיזוגי� ע� חברות זרות.

בי� ממשלות ובי� ספקי� מקומיי� הושפעו בשני מובני�  יחסי הגומלי�

חשובי� נוספי�. ראשית, בשני צדי האוקיינוס האטלנטי היה לסקטור 

הפיננסי תפקיד חשוב בתהלי# הקונסולידציה, תלות� של החברות 
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התעשייתית והחלטות 
 הביטחוניות בשוק ההו� גדלה, והמדיניות הביטחונית

חשב, יותר מבעבר, בשיקולי משקיעי� הרכשה של ממשלות נדרשו להת

ומלווי� וביחסה של הקהילה הפיננסית לתעשיות הביטחוניות. שנית, 

החברות החדשות היו גדולות יותר לא רק בהשוואה לחברות מקבילות בעבר, 

אלא ג� יחסית לתקציבי הרכש הממשלתיי�. בנסיבות אלו, מבלי לוותר על 

קי חו( גדלה, ויבות� של שועדיפות בקבלת הזמנות מממשלותיה�, חש

 –ולהוציא בארה"ב, חברות דרגו לקוחות יצוא כחשובי� לא פחות, ולפעמי� 

כחשובי� יותר מלקוחות לאומיי�. ממשלות, מצד�, נאלצו להשלי� ע� ירידה 

  התעשייתי בארצותיה�.
מסוימת בהשפעה על התנהלות הבסיס הביטחוני

  

  בנאו�

) של התעשייה הביטחונית internationalization( תהלי# שני קשור לבנאו�

המערבית. באופ� מסורתי, תעשיות ביטחוניות הוקמו ופעלו במסגרות לאומיות. 


בעיד� שאחרי המלחמה הקרה, הגבולות הלאומיי� של הבסיס הביטחוני

לאומית יותר 
התעשייתי הלכו והיטשטשו, והתעשייה הביטחונית הפכה לבי�

גובה להתכווצות השווקי� המקומיי� של באופייה. בחלקו, הבנאו� היה ת

מוצרי� צבאיי�, ובחלקו נבע מהכורח להתמודד ע� עלויות הולכות וגדלות. 

הוא בא לביטוי בגידול המכירות ליצוא, ברכישת אחזקות ו/או הקמת חברות 

בנות בחו"ל, בגלובליזציה של שרשרת האספקה, במיזמי� משותפי� 

שיתו� פעולה בי� חברות ממדינות שונות.  ובמתכונות "רופפות" יותר של הסכמי

אירופה מאשר בארה"ב, ויתרה מזאת, בארה"ב, 
כל אלה בלטו יותר במערב

, הסתמנה אפילו נסיגה, והממשל הסתייג 2001לאחר התקפת הטרור בספטמבר 

   49משיתופי פעולה בי� יצרני� אמריקניי� ובי� חברות ביטחוניות זרות.

צומצ� ועוד� כושר ייצור הגבירו את מאמצי חברות שסבלו מביקוש מקומי מ

תעשייתי 
היצוא, וממשלות שביקשו להבטיח את קיומו של בסיס ביטחוני

לאומי תמכו במאמציה� וסייעו לה�. בארה"ב, למשל, באמצע שנות התשעי� של 

המאה העשרי� החלו להתחשב במפורש, לראשונה, בשיקולי� כלכליי� 

יטלו היטלי� שוני� שנגבו עד אז ממכירות ותעשייתיי� במת� היתרי יצוא, וב

-Fובכלל זה מטוסי הקרב  –לעתי�, מערכות נשק עיקריות מסוימות  50לחו"ל.


 ו 15F-16  וטנק המערכהM-1A1 –  .יוצרו בעבור לקוחות זרי� בלבד

אחוזי� מהמכירות של חברות  75
באירופה, בתחילת שנות האלפיי�, כ


 הצרפתית ו Thalesית, הבריט BAE Systemsכגו�  –מובילות Finmeccanica 

המאמצי� של חברות וממשלות להגדיל את  51הופנו לשוקי חו(. –האיטלקית 
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הייצוא הפכו את שוק הנשק העולמי ל"שוק של קוני�", והוא נעשה תחרותי 

  יותר. 

התחרות בי� ספקי� התנהלה באמצעות הצעת תמריצי� שוני� לקוני�, כאלו 

העברת טכנולוגיות ומת� רישיונות ייצור, הסכמי  –שהיו מקובלי� ג� בעבר 

ואחרי� שנעשו נפוצי� בעיקר בעיד� שאחרי המלחמה הקרה.  –) offsetsקיזוז (

במיוחד, התרבו השקעות בחברות ביטחוניות מקומיות ו/או הקמה של חברות 

לקוחות נותנות 
בת בשוקי יעד. חברות מייצאות הכירו בעדיפות שממשלות

ת, וכדי לשפר את סיכויי המכירה פיתחו אסטרטגיה של לקניות מקומיו

) multi-domestic industrial presenceמקומית" (
"נוכחות תעשייתית רב

באמצעות בעלות על חברות מקומיות. לעתי�, רכישת בעלות נבעה ג� מרצו� 

ככלל, חברות אירופיות נטו  52לקיי� פיקוח על השימוש בטכנולוגיות רגישות.

ת אמריקניות לרכוש בעלות על חברות מחו( לארצותיה�, ולא רק יותר מחברו


אירופה, אלא ג� בארה"ב וביבשות נוספות. מבחינת� של ממשלות
 במערב

מארחות מערביות, נכונות לקבל בעלות זרה על חברות ומתקני ייצור ביטחוני 

ולדלל את האופי הלאומי המסורתי של התעשייה הביטחונית היא בגדר חידוש. 

לאומית נבעה, בי� השאר, משאיפה 
 אירופה, ההסכמה לבעלות רב
 רבבמע

להשיג "מסה קריטית" שתאפשר להתחרות ביעילות בענקי� האמריקני� (ראו 

בהמש#). הממשל האמריקני היה מסויג יותר, ובכל זאת לא התעלמו מיתרונות 

 –שעשויי� להיות לקשרי בעלות ע� ספקי� זרי� יעילי� ותחרותיי�, ובעיקר 

בעלי יכולות טכנולוגיות חדשניות. מהלכי� אלו העמיקו את מגמת הבנאו� 

  53בתעשייה הביטחונית המערבית.

בנאו� התעשייה הביטחונית בא לביטוי ג� בגלובליזציה של שרשרת האספקה. 

חברות ביטחוניות מערביות הרחיבו בהתמדה את מעגל הספקי� על ידי חיפוש 

תמודד ע� עלויות גבוהות וסדרות ייצור גלובלי של יצרני� מתאימי� כדי לה

קטנות, וממשלות עודדו מהלכי� אלו מאות� סיבות. מבחינת היצרני� 

הראשיי�, בנאו� הול# וגדל של שרשרת האספקה הכתיב שינויי� בארגו� 

הייצור ופיתוח מיומנויות של ניהול ספקי� רחוקי�, בעלי תרבות עסקית שונה. 

�ספקי� זרי� לשרשרת האספקה משקפת,  מבחינת הממשלות, תמיכה בצירו


 שוב, סטייה משמעותית מהמדיניות המסורתית של קיו� בסיס ביטחוני

  תעשייתי לאומי אוטונומי.

אירופה 
כאמור, בנאו� לצורותיו אפיי� את התעשייה הביטחונית של מערב

יותר מאשר את זו של ארה"ב. בעבור יצרני� אמריקני�, השוק המקומי הוא 

כתשעי� אחוזי� מחוזי הרכש של הפנטגו� נקשרי�  –"שוק שבוי" במידה רבה 

כמו ג� הקלות היחסית והרווחיות  54וממדיו הגדולי�, –ע� חברות אמריקניות 

של עשיית עסקי� ע� משרד ההגנה, הגבילו את הנטייה לפעול על בסיס גלובלי. 
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אירופה, לעומת זאת, מצב הדברי� שונה. הרקע לבנאו� התעשייה 
 במערב

אירופה נעו( בשנות המלחמה הקרה. לאור# שני� שמרו 
ביטחונית של מערבה

על האופי הלאומי של הבסיס  –לעתי� בקנאות  –אירופה 
ממשלות מערב

, שהניחה את היסוד לשוק 1957התעשייתי. "אמנת רומא" משנת 
 הביטחוני

האירופי המשות�, כללה סעי� מיוחד שאפשר למדינות להגביל את נגישות� של 

צרני� זרי� לשוק הביטחוני המקומי, והתפתחה גישה פרוטקציוניסטית י

שבודדה את החברות הביטחוניות המקומיות מתחרות חיצונית. עקב כ# 

אירופה עודפי כושר ייצור גדולי�, 
הצטברו בתעשייה הביטחונית של מערב

והיא פעלה, ככלל, ביעילות כלכלית נמוכה. במרוצת הזמ� עוד לפני שהסתיימה 

מלחמה הקרה, גברה הביקורת על הפיצול לפי קווי� לאומיי�, והלכה וחדרה ה

תעשייתי אירופי יש 
ההכרה שכדי להבטיח את המש# קיומו של בסיס ביטחוני

גבולות. בשנות התשעי� של המאה העשרי� 
פעולה חוצי
הכרח לפתח שיתופי

חברו יחד ארבעה גורמי�: ההתקדמות ל"שוק אירופי אחד" בשאר ענפי 

התעשייתי; גיבוש 
הכלכלה שהבליטה את חריגותו של המגזר הביטחוני

מדיניות חו( וביטחו� מתואמת לאיחוד האירופי, ובמיוחד חתירה לזהות 

הירידה החדה בתקציבי הביטחו� ששוב לא יכלו לתמו#  55ביטחונית אירופית;

מבוטלת ג� המיזוגי� 
בתכניות ביטחוניות לאומיות גדולות, ובמידה לא

ייה הביטחונית בארה"ב שאיימו להקנות לענקי� האמריקניי� שליטה בתעש

ללא עוררי� בשוק הביטחוני העולמי. כל אלה העניקו תנופה לקידו� שילובי� 

גבולות, והפיתוח והייצור הביטחוני של הדור הבא 
תעשייתיי� חוצי
 ביטחוניי�

רי, של מערכות צבאיות מתקדמות נעשו במידה הולכת וגדלה על בסיס אזו

, עשרי� אחוזי� לער# מהרכש הביטחוני 2007במקו� על בסיס לאומי. בשנת 

 56אירופיי�.
של מדינות האיחוד האירופי התבצעו במסגרת שיתופי פעולה פ�

 European Aeronautic Defense and Spaceע� זאת, להוציא חברת

(EADS)  חברה רב – 200057שהוקמה בשנת 
לאומית אִמ ִתית בבעלות צרפת, 

השילובי� הוגבלו ככלל למיזמי� משותפי� במתכונות שונות,  –רמניה וספרד ג

) בי� השותפי�, juste retourתו# עמידה על חלוקת עבודה צודקת ( –וג� אז 

  ללא התחשבות בהתמחות וביתרונות יחסיי� של מדינות וחברות.

בתהלי# הבנאו� של התעשייה הביטחונית המערבית תפסה מקו� חשוב סוגיית 

אטלנטיי�. חברות ביטחוניות 
התעשייתיי� הטרנס
יחסי� הצבאיי�ה

אירופה. 
 אמריקניות לא גילו עניי� רב ברכישת בעלות על יצרני� במערב

בעיניה�, השוק הקט� יחסית, המפוצל לפי קווי� לאומיי�, לא הצדיק את 

המאמצי� שנדרשו כדי להתגבר על מכשולי� בירוקראטיי� ולגשר על הבדלי� 

מדינות  –לעומת זאת, רוב היצרני� האירופי� הגדולי�  58העסקית. בתרבות

להוטי� לבנות גשרי� לתעשייה הביטחונית בארה"ב כאמצעי חדירה  –וחברות 

לשוק הצבאי הגדול בעול�. הניסיונות לפעול בשוק הביטחוני האמריקני נתקלו 
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פית לעתי� קרובות בקשיי� פוליטיי� ורגולטורי�, וע� זאת הנוכחות האירו

בארה"ב הולכת ומתרחבת. הצלחה יחסית נחלו חברות בריטיות, הודות 

ליחסי� המיוחדי� שקיימי� בי� המדינות בתחו� הפוליטי והצבאי (חברת 

BAE Systems לבדה רכשה בעשור האחרו� בעלות ב
חברות ביטחוניות  12

אירופה משתפות 
 אמריקניות). חברות ביטחוניות ממדינות אחרות במערב

ע� יצרני� אמריקני� בעיקר בתכניות ספציפיות. הרשימה כוללת את  פעולה

Finmeccanica  ,האיטלקיתSaab  ,השבדיתThales  ,הצרפתיתNavantia 

רכשה לראשונה בעלות על יצר� מכשירי�  EADSהספרדית ועוד. חברת 

אמריקני כשלוש שני� לאחר ייסודה, ומאז הקימה בארה"ב מפעל לייצור 

שמר הגבול האמריקני ומפעל לייצור מטוס תובלה בעבור מסוקי� בעבור מ

   59משמר החופי� האמריקני.

בעיד� שאחרי המלחמה הקרה, התעשייה הביטחונית המערבית, במיוחד 

באירופה, התרחקה אפוא ממתכונת לאומית מובהקת. מבחינת� של החברות 

ספק  הביטחוניות, בנאו� טומ� בחובו סיכויי� וסיכוני�. חברות שבעבר היו

דומיננטי בארצותיה� שוב אינ� מוגנות מתחרות חיצונית, א� שג� בעבור אלו 

לאומית ענפה השוק הביתי וקשרי� הדוקי� ע� 
 מביניה� שפיתחו פעילות בי�

הממשלה נותרו חשובי� ביותר. מבחינת� של ממשלות, בנאו� עלול להגביל את 

חשיב שיקולי� של התעשייתי. כול� ממשיכות לה
 השפעת� על הבסיס הביטחוני

להעדי� תעשיות  –ביטחו� באספקה ויתרונות כלכליי� וטכנולוגיי�, ולכ� 

מקומיות, וההשלמה ע� מגמות של בנאו� נתפסת בעיני רוב� ככורח המציאות. 

בשל השניות, התעשייה הביטחונית איבדה מאופייה הלאומי, אבל לא הפכה 

  לגלובלית באותה מידה שמאפיינת ענפי� אחרי�.

  

  

  התקרבות בי� התעשייה הביטחונית ובי� תעשיות אזרחיות

תהלי# שלישי בא לביטוי בהסרת מחיצות ובהתקרבות בי� התעשייה 

19
הביטחונית ובי� תעשיות אזרחיות. ייצור המוני של נשק התחיל במאה ה ,

תעשייתי שהיה מבודל 
בעקבות המהפכה התעשייתית, והתפתח מגזר צבאי

זרחיות. ההפרדה התקיימה למעלה ממאה שני�, והיא מפעילויות תעשייתיות א

החלה להיטשטש בשלהי המלחמה הקרה. בעשורי� האחרוני� מסתמ# הייצור 

תכליתיות שפותחו במגזר האזרחי ועל 
הביטחוני יותר ויותר על טכנולוגיות דו

ג� לא בעיני  –רכיבי� מסחריי� מהמד�, וחברות שאינ� ביטחוניות מובהקות 

התעשייתי של 
ס הביטחוניחלק משרשרת האספקה ומהבסינעשו  –עצמ� 

  מדינות.
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תכליתיות ורכיבי� מסחריי� 
 להסתמכות ההולכת וגדלה על טכנולוגיות דו

מהמד� בייצור הביטחוני חברו שלוש סיבות עיקריות: (א) שינוי כיוו� ביחסי 

# הגומלי� בי� טכנולוגיות אזרחיות ובי� טכנולוגיות צבאיות; (ב) גידול נמש

(ג) שימור תשתיות 
יחידה של מערכות נשק ומוצרי� צבאיי� אחרי�, ו
בעלויות

  של ייצור ביטחוני בשוק יורד.

בעיד� המלחמה הקרה, עד שנות השמוני� של המאה העשרי�, ההתפתחויות 

בטכנולוגיה הצבאית הקדימו את ההתפתחויות הטכנולוגיות במגזר האזרחי. 

יי� במגזר האזרחי הוא(, ובתחומי� ע� הזמ�, קצב החידושי� הטכנולוג

המגזר  –במיוחד באלקטרוניקה, תקשורת וטכנולוגיות מידע  –מסוימי� 

האזרחי חזר להוביל את הקידו� הטכנולוגי. הטכנולוגיה הצבאית פגרה אחרי 

הטכנולוגיה האזרחית, ולעתי� הפכה למיושנת לפני שנעשה בה שימוש. 

תכליתיות 
לכת וגדלה לטכנולוגיות דוהייצור הביטחוני נדרש אפוא במידה הו

), spin-insשפותחו במגזר האזרחי, והחברות התמקדו ב"גלישות פנימה" (

כלומר באפשרויות הניצול של טכנולוגיות אזרחיות לשימושי� צבאיי�, 

) מהתעשייה הביטחונית לתעשייה spin-offsבמקו� ב"גלישות החוצה" (

העשרי�, משרד ההגנה  האזרחית. בתחילת שנות התשעי� של המאה

האמריקני חולל מהפ# כאשר קבע שפרויקטי� צבאיי� ישתמשו ברכיבי� 

אזרחיי�, וההקשחה לעמידה בתנאי סביבה תבוצע לא ברמת הרכיב הבודד, 

אלא ברמת המערכת. על ידי כ# נפתחה הדר# להסתמכות מירבית על ההיצע 

  של השוק האזרחי.

נות צבאיי� באמצעות עליונות הצדדי� למלחמה הקרה חתרו להשיג יתרו

טכנולוגית, והתפתח מרו( מהיר של ביצועי� שהיה מלווה בגידול חד בעלויות 

יחידה של דורות עוקבי� של 
הפיתוח והייצור. לפי חישובי� שוני�, עלות

סיו� המלחמה הקרה  60מערכות נשק עיקריות הוכפלה מדי שבע שני� לער#.

ת, ויתרה מזאת, בגלל הירידה לא הפסיק את מרו( הביצועי� והעלויו

בתקציבי הרכש והקטנת הכמויות המיוצרות נוספו מאיצי� חדשי�. סדרות 

ייצור קטנות הגבילו את האפשרות לחסו# עלויות על ידי ניצול יתרונות לגודל 

ולמידה, ובו בזמ� הגדילו את מרכיב עלויות המו"פ הקבועות שהתחלקו עכשיו 

� צמצו� התחרות והתחזקות הכוח ג 61בי� מספר יחידות קט� יותר.

המונופוליסטי של יצרני� בעקבות הקונסולידציה בענ� תרמו להאצת הגידול 

יחידה. בנסיבות אלו, על רקע של תקציבי� יורדי�, ההתמודדות ע� 
בעלויות

יחידה הייתה למשימה מרכזית של רשויות הרכש ולמבח� 
 הגידול בעלויות

ויות באמצעות שילוב טכנולוגיות חשוב של התעשייה עצמה, והפחתת על

אזרחיות ורכיבי� מסחריי� מהמד� בייצור הביטחוני נתפסה ככיוו� מבטיח. 

בדר# זו, הניחו, יוכל הלקוח הצבאי לחסו# עלויות פיתוח, ולמנ� לצרכיו 
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השקעות שנעשו כדי לקד� שימושי� מסחריי�. כמו כ�, הסתמכות על 

זמ� פיתוח, ושימוש בפריטי ציוד  טכנולוגיות אזרחיות מוכחות עשויה לקצר

סחרי עשוי להוזיל וברכיבי� שעמדו במבחני איכות ומחיר של השוק המ

  עלויות ייצור.

הצמצו� בתקציבי הרכש הביא, כאמור, להיווצרות עודפי כושר ייצור גדולי� 

תכליתיות ורכיבי� 
בחברות הביטחוניות, והסתמכות על טכנולוגיות דו

לייצר מוצרי� צבאיי� ואזרחיי� באותו מפעל,  משותפי� פותחת הזדמנות

וכ# לנצל כושר ייצור מובטל. בדר# זו, קיוו, נית� להמשי# ולשמר תשתיות 

הנדסה וייצור יקרות שניבנו במש# שני�, ובעת הצור# לחזור ולהפנות אות� 

לייצור ביטחוני. יתרה מזאת, שילוב בי� פעילויות תעשייתיות צבאיות 

ות אתגר לכישרונות טכניי� מעולי�, למנוע בריחת ואזרחיות עשוי להו

עובדי� ולסייע בגיוס עובדי� חדשי� שיעמדו לרשות הפיתוח והייצור 

  הביטחוני בעתיד. 

הידוק הקשר בי� טכנולוגיות ופעילויות תעשייתיות ביטחוניות ואזרחיות 

התעשייתי, ועושה אותו 
מרחיב את מעגל הספקי� שנמני� על הבסיס הביטחוני

מגוו� יותר. קבוצה חדשה של "שחקני�" תעשייתיי� מצטרפת, בפועל, למגזר ל

הביטחוני, ביניה� כאלה שלא מודעי� לייעוד הסופי של תוצרת� ואינ� רואי� 

עצמ� כחלק מהתעשייה הביטחונית. הימשכות המגמה ועליית המשקל היחסי 

 בתו# שרשרת האספקה של חברות מסחריות, שהייצור לשימושי� צבאיי�

משקל: הא� יש עדיי� 
מהווה נתח לא גדול בפעילות�, מעוררי� שאלות כבדות

משמעות להתמחות בייצור ביטחוני? הא� חברות שנחשבות באופ� מסורתי 

ל"ביטחוניות" ממשיכות לשמר תכונות ייחודיות? ובעצ�, מהי ההגדרה 

  תעשייתי לאומי?
המעודכנת של בסיס ביטחוני

טחונית לא נתפסת עוד כבית יוצר מוביל של כמו כ�, היות שהתעשייה הבי

 –חידושי� טכנולוגיי�, נחלש הטיעו� לגבי "גלישות החוצה" של טכנולוגיות 

טיעו� שממשלות נאחזו בו כל השני� להצדקת התמיכה בקיומו של בסיס 

ומכיוו� שהתעשייה הביטחונית איננה עוד מקור  –תעשייתי מקומי 
ביטחוני

קדמות לשימושי� צבאיי�, מתרופפי� היחסי� בלעדי של טכנולוגיות מת

הסימביוטיי� המיוחדי� ששררו בעבר בי� הלקוח הצבאי ובי� חברות 

ביטחוניות. בשנות המלחמה הקרה, לא זו בלבד שהלקוח הצבאי יז�, קבע 

יעדי� ופקח על ההתקדמות של תכניות מו"פ, הוא היה ג� המממ� הראשי 

ות ובי� חברות ביטחוניות שאי� לה שלה�, והתפתחה תלות הדדית בי� ממשל

מקבילה במגזרי משק אחרי�. מצד אחד, הפיתוח של יכולות טכנולוגיות 

חדשניות בחברות ביטחוניות היה מותנה בקבלת מימו� מתקציב הביטחו�, 

ומצד אחר, ממשלות נעשו שבויות של המיומנויות הטכניות שניבנו באות� 
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תכליתיות שפותחו במגזר 
 ולוגיות דוחברות. ההסתמכות ההולכת וגדלה על טכנ

האזרחי מאפשרת להגביל את המו"פ הביטחוני במימו� ממשלתי למספר קט� 

למשל,  –בתחומי� אחרי�  62יחסית של טכנולוגיות ליבה צבאיות קריטיות.

בטכנולוגיות מידע ותקשורת, ולא כל שכ� בתחומי� חדשניי� יותר 

ע במגזר האזרחי, ביוזמת החברות רוב המחקר והפיתוח מתבצ –כביוטכנולוגיה 

ובמימו� עצמי שלה�, וג� כשמדובר בטכנולוגיות רלוונטיות לשימושי� צבאיי�, 

משרדי הביטחו� חדלו להיות לקוח יחיד או עיקרי. מודל המימו� של תהליכי 

חדשנות טכנולוגית שאפיי� כלכלות מערביות במש# עשרות שני� השתנה אפוא, 

ופ� בי� ממשלות ובי� חברות ביטחוניות הצטמצמה ד
והתלות ההדדית היוצאת

  במידה רבה.

ההתקרבות בי� התעשייה הביטחונית ובי� התעשייה האזרחית יכולה להיחשב 

טק האזרחית 
בדר# כלל כמגמה מבורכת. בצד החובה, ע� זאת, תעשיית ההיי

היא חסרת גבולות, והיעדר אבחנה ברורה בי� טכנולוגיות צבאיות ובי� 

ות אזרחיות עושה את הפיקוח על מעבר טכנולוגיות רגישות בי� מדינות טכנולוגי

מעשית. זליגה של טכנולוגיות רגישות עלולה 
בלתי –למשימה קשה, ולעתי� 

מבוקרת של נשק 
לגרו� לאובד� של יתרונות צבאיי� מצד אחד, ולהפצה בלתי

  בעול� מצד אחר.

  

  מיקור חו(

אי� של מיקור חו( ורכישת שירותי� תהלי# רביעי קשור להרחבת ההיק� והנוש

ידי משרדי 
על )private military companies(מחברות צבאיות פרטיות 

לוויה קבועה של 
 היא בת )"make or buy"(ביטחו�. הסוגיה של "עשה או קנה" 

ניהול הביטחו�, ולאור# השני� צבאות מערביי� התרחקו מאספקה עצמית, 

צריכי� לעסוק רק במה שלא נית� לרכוש  ואמצו תפיסה לפיה חיילי� במדי�

בחו(. בעיד� שאחרי המלחמה הקרה בולט גידול מהיר בהתקשרויות לרכישה 

בחו( של שירותי� שוני� שעד אז התבצעו על ידי יחידות צבאיות. לדוגמה, 

אחוזי�  12
בארה"ב, החלק היחסי של חוזי שירותי� מס# הרכישות גדל מ

בתו# כ#,  2006.64אחוזי� בשנת  38
ול 199963אחוזי� בשנת  29
ל 1988בשנת 

מגוו� השירותי� הנרכשי� התרחב, ונוספו אפילו שירותי� שנלווי� ללחימה 

ממש ומסופקי� באזורי עימות. חברות פרטיות מספקות שירותי תמיכה 

לוגיסטיי�, תחזוקה ותיקוני�, ניהול בסיסי� ומתקני�, שמירה ואבטחה, 

רכה ואימוני�, ייעו( בנושאי תכנו� ומודיעי� שירותי� של מערכות מידע, הד

הובילו את התהלי#, ומדינות מערביות נוספות  67וארה"ב 66בריטניה 65ועוד.
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אמדו את ההוצאה על מיקור חו( בכשבעה אחוזי�  2006הולכות בדרכ�. בשנת 

  68מס# הוצאות הביטחו� של מדינות האיחוד האירופי.

צבאיי� על ידי חברות פרטיות מצד ההיצע, התרחבות האספקה של שירותי� 

בשני� שאחרי המלחמה הקרה מיוחסת לגידול בהיצע של כוח אד� מיומ� 

שהשתחרר משירות צבאי בשל הקיצוצי� בתקציבי הביטחו�. מצד הביקוש, 

הפנייה למיקור חו( משקפת הערכה כי בדר# זו נית� לפנות משאבי� תקציביי�, 

זמ� (למעשה, הפיכת עלויות  בי� א� באמצעות פריסה של הוצאות על פני

קבועות לעלויות משתנות) ובי� א� על ידי חסכו� בעלויות כתוצאה של היעילות 

  הגדולה יותר של חברות עסקיות. 

ערבית באו לביטוי בכמה ההשלכות של מיקור חו( על התעשייה הביטחונית המ

  מישורי�:

ומתמיד ספקי השירותי� הצבאיי� כוללי� יצרני ציוד מסורתיי�, שמאז 

סיפקו שירותי תחזוקה לציוד שמכרו, ועכשיו זיהו הזדמנויות עסקיות חדשות 

והתפשטו לתחומי שירות נוספי�. בצד�, הל# וגדל מספר "השחקני�" 

החדשי�, והופיעו חברות מתמחות באספקת שירותי� צבאיי� שקוד� לכ� 

יתי התעשי
 לא השתייכו למעגל הספקי� של משרדי ביטחו�. הבסיס הביטחוני

  התרחב אפוא, ונעשה מגוו� יותר. 

במקרי� רבי�, הדרישה לפתרונות כוללי� שאופיינית להתקשרויות של 

מיקור חו( הביאה להיווצרות קבוצות אד הוק של חברות מתחומי התמחות 

יצרני ציוד, משרדי תכנו�, ספקי� של שירותי אחזקה ולוגיסטיקה,  –שוני� 

כדומה. צירופי� מעי� אלה ה� חידוש בנו� של הרכשה ארגוני הדרכה ו

  ביטחונית.

מדובר באופי חדש של יחסי גומלי� בי� הממשלה ובי� חברות, ה� בשל טווחי 

לעתי�, יותר מעשרי� שנה  –הזמ� הארוכי� באופ� מיוחד של ההתקשרויות 

יומי ההדוק. כמו כ�, מדובר במודל מימו� 
וה� בשל שיתו� הפעולה היו� –

נה: בעוד שבחוזי רכש מקובל שממשלות משלמות מקדמות ותשלומי שו

התקדמות שמממני� את תזרי� המזומני� של הספקי�, בהתקשרויות של 

מיקור חו( נדרשות החברות להשקיע בהתחלה סכומי� גדולי� ממקורותיה�, 

  והתקבולי� נפרסי� על פני תקופה ארוכה בצמוד לאספקת השירותי�. 

ש במימו� עצמי מגבילה את ההשתתפות בעסקי� ההשקעה הגדולה מרא

החדשי� לחברות איתנות מבחינה פיננסית. היא מגדילה את הסיכוני� 

שחברות נוטלות על עצמ� מצד אחד, א# ג� הרווחיות עשויה להיות גדולה 

  יותר מהמקובל בחוזי רכש ממשלתיי� מצד אחר. 
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  חדשי�לאומית והופעת איומי� 
 ההשפעה של תמורות במערכת הבי�

  

מטבע הדברי�, התעשייה הביטחונית המערבית הושפעה במידה לא מבוטלת ג� 

לאומית, מהופעת איומי� חדשי� ומאסטרטגיות 
מתמורות במערכת הבי�

ודוקטרינות צבאיות שהתפתחו בתגובה ועל בסיס לקחי� שהופקו מעימותי� 

  שהתרחשו לאור# השני�. 

לאומית 
י של המערכת הבי�קוטב
סו� המלחמה הקרה ביטל את המבנה הדו

שהשתק� ג� בשוק הנשק העולמי. בעבר, השוק נחלק בבירור לאזורי השפעה 

מערביי� וסובייטיי�, והחלוקה באה לביטוי לא רק במכירות ואספקות, אלא 

ג� בתקני� שוני� של מערכות נשק וחימוש. עתה, משברה"מ קרסה והגבולות 

המערבית שווקי� שקוד� לכ�  היטשטשו, נפתחו בפני התעשייה הביטחונית

היו בשליטה סובייטית (במידה מוגבלת היו ג� חדירות מוצלחות של 

התעשייה הביטחונית הרוסית לשווקי� מערביי� מסורתיי�). בו בזמ�, נוצרה 

נטייה להאחדת תקני� על פי המקובל בנאט"ו, במיוחד אצל מדינות במרכז 

אטלנטית, 
 ית הצפו�אירופה שהצטרפו או עמדו להצטר� לבר
ובמזרח

וליצרני� המערביי� נוצר, יש מאי�, פלח שוק חדש של השבחות והסבת 

  מערכות נשק.

במהל# שנות התשעי� של המאה העשרי� התרחשו יותר מעשרי� עימותי� 

טימור, בצ'צ'ניה ועוד. 
מזויני� במפר( הפרסי, בבלק�, באפריקה, במזרח

דינות האיחוד האירופי, ִשטח� אמנ� לא הופנו איומי� ישירי� נגד ארה"ב ומ

או אוכלוסיית�, וא� על פי כ� התפתחה אצל� תפיסה שקיבלה אחריות לסדר 

העולמי, ונגזרה ממנה נכונות למלא תפקיד פעיל של ניהול משברי�, אכיפת 

שלו� ושמירתו, לרבות באמצעות התערבות של כוחות צבאיי� במקומות 

באיומי� מעורפלי�, בתרחישי� רחוקי�. מבחינת הכוחות המזויני� מדובר 

אפשריי� רבי� ובתנאי טבע וסביבות טקטיות מסובכות, ומבחינת התעשייה 

בתפריט עשיר של דרישות חדשות. מכיוו� שחלק גדול ממלאי  –הביטחונית 

אמצעי הלחימה שנצבר בשנות המלחמה הקרה לא התאי� למשימות 

�, מבוססי� על המעודכנות, נוצר ביקוש לפיתוח וייצור מוצרי� חדשי

. היו השלכות 69מסורתיי�
טכנולוגיות מתקדמות ומותאמי� לשימושי� לא

נוספות על התעשייה: ראשית, יכולות שהעניקו בעבר יתרונות לחברות 


 מוחשיי� ובלתי –מובילות התגלו לעתי� כלא רלוונטיות, ונכסי� יקרי� 

י�, ולא הפכו לחסרי ער#; שנית, כאשר האיומי� אינ� מוגדר –מוחשיי� 

ברור ע� מי ואי# צרי# להילח�, גדלה החשיבות של מערכי פיתוח וייצור 

גמישי�, ובמקו� חברות ביטחוניות מסורתיות שמאורגנות על פי העיקרו� של 
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אינטגרציה אנכית נוצרה עדיפות ליצרני� "רזי�" שמסתמכי� במידה רבה על 

אמצעי� שיענו  משנה; ושלישית, בנסיבות של עימות, פיתוח
ספקי� וקבלני

לדרישות מבצעיות משתנות לא יכול להתנהל על פי לוחות זמני� שהתאימו 

לעיד� המלחמה הקרה, וכדי לקצר את מש# הזמ� מרעיו� ועד הצבה בסדר 

הכוחות נדרשו שינויי� בתהליכי הפיתוח (למשל, "פיתוח ספיראלי" שמאפשר 

ה בעת להמשי# להצטייד בגרסה הזמינה הטובה ביותר של מערכת חדשה, וב

ולפתח אותה) ומתכונת חדשה של שיתו� פעולה בי� המשתמשי�, גורמי 

  הרכש, מפתחי� ויצרני�.

סימנו קו פרשת מי� בהתפתחות  2001התקפות הטרור על ארה"ב בספטמבר 

הוצאות הביטחו�, במיוחד בארה"ב, והשפיעו ג� על הרכב ההוצאות ועל סדר 

ר ויוזמות להגברת ביטחו� הפני� היו� של המו"פ וההרכשה. המאבק בטרו

הרחיבו את הביקוש לטכנולוגיות שזיקת� לשימושי� צבאיי� הייתה עד אז 

יחסית (למשל, טכנולוגיות של מדעי החיי�, פרמצבטיקה וכדומה), 
 מצומצמת

ולפיכ# לא היו מצויות ברשות חברות ביטחוניות ותיקות. כמו כ�, גדל 

וכדומה שבניגוד למערכות נשק  הביקוש למערכות בידוק, אמצעי אבטחה

מסורתיות ניתני� לרכישה מיצרני� קטני� ובתנאי תחרות. בתו# זמ� קצר 

התווספו אפוא למעגל הספקי� של משרדי ביטחו� חברות חדשות, רוב� 

  מסורתיי�.
 חברות קטנות שהציעו יכולות של חדשנות בתחומי התמחות לא

יראק, הביקוש הביטחוני בהמש# העשור, בהשפעת המלחמות באפגניסט� ובע

גדל וחברות ביטחוניות נהנו מצמיחה אורגנית מואצת. בתו# כ#, בלטו שלוש 

התפתחויות: גידול מהיר במכירות של יצרני רק"�, במיוחד כלי רכב ממוגני� 

 Mine-Resistant Ambush-Protected – MRAP;(70מפני מוקשי� (

לביצוע על ידי חברות התרחבות של מיקור חו( והעברת פעילויות נוספות 

צבאיות פרטיות, והפניית תקציבי� לרכישת מוצרי� ושירותי� קיימי� על 

  חשבו� פיתוח חדש. 

בשני העשורי� מאז סיו� המלחמה הקרה הושפעה התעשייה הביטחונית 

 Revolution in"(המערבית ג� ממה שמכונה "המהפכה בענייני� הצבאיי�" 

Military Affairs"( . ,בתמצית, שילוב של טכנולוגיות מתקדמות לפי הטענה

בלחימה מכתיב שינויי� בארגו� ובדוקטרינות הצבאיות, וביחד ה� מצטברי� 

לכדי מהפכה בניהול מלחמות עד שתבנית המלחמה הקונבנציונאלית שנשלטה 

על ידי מטוסי� מאוישי�, טנקי� וכדומה עתידה להיעל�. הערכה זו התגבשה 

י� סובייטיי� בשנות השמוני� של המאה העשרי� תחילה אצל הוגי דעות צבאי

בהתייחס להתפתחויות שהתרחשו במערב, ומומחי� אמריקני� נעשו שותפי� 

. הגרסה האמריקנית מדברת 1991לה בעקבות מלחמת המפר( הראשונה בשנת 

באמצעות  )Network Centric Warfare – NCW(על לוחמה מבוססת רשת 
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שמשלבות טכנולוגיות  )Systems of systems("מערכות של מערכות" 

מתקדמות, ובעיקר כושר פגיעה מדויק בטווחי� ארוכי�, תקשורת וחיישני�. 

מבחינת התעשייה הביטחונית, יישו� התפיסה שביסוד "המהפכה בענייני� 

צבאיי�" מבשר את סופ� של תכניות פיתוח וייצור של דורות חדשי� למערכות 

ל קיומ� של חברות ביטחוניות מהשורה נשק מסורתיות, ועקב כ# מאיי� ע

הראשונה. יצרני� ותיקי�, שלא מוכני� לוותר על מעמד שנבנה במש# עשרות 

שני�, כבר פועלי� להשלי� יכולות חסרות, ומגיבי� ברכישות אסטרטגיות 

וביצירת מתכונות שונות של שיתו� פעולה ע� מצטרפי� חדשי� לבסיס 

שניות קטנות או חטיבות מתמחות של התעשייתי, חלק� חברות חד
 הביטחוני

חברות מסחריות. ע� זאת, הדרישה ל"מערכות של מערכות" כרוכה בניהול 

אינטגרטורי� מסורתיי� יכולי�  מורכבות ברמה הגבוהה ביותר, יש ספק א�

למלא את התפקיד, ולא מ� הנמנע כי במרוצת הזמ� תופענה חברות מטיפוס 

ל לריבוד חדש בתעשייה הביטחונית חדש. התפתחות כזו, לכשתתרחש, תובי

   71ולהפרדה בי� מתכנני מערכות, אינטגרטורי� ויצרני�.

  

  תכונות אופייניות שהשתמרו

התהליכי� שתוארו וההשפעות של איומי� חדשי� ואסטרטגיות תגובה 

מעודכנות יוצרי� לכאורה רוש� שמדובר בתעשייה שונה מזו שפיתחה וייצרה 

יי� בעיד� המלחמה הקרה. בתעשייה הביטחונית מערכות נשק ומוצרי� ביטחונ

המערבית התרחשו שינויי�, חלק� משמעותיי� ביותר, אבל ג� נשתמרו תכונות 

יש מקו� להדגיש  התעשייתי היש�. במיוחד,
אופייניות של הבסיס הביטחוני

  ארבעה ענייני�:

ההשפעה הגדולה של ממשלות. ממשלות ממשיכות לשלוט בביקוש למוצרי 

על  –א� לא לקבוע ממש  –הביטחונית ולהשפיע במידה רבה  התעשייה

התעשייתי בארצותיה�. ה� מחליטות מה, 
המבנה ואופי הבסיס הביטחוני

איפה ואי# לרכוש, מפקחות על הייצוא הביטחוני, מאשרות או דוחות עסקות 

  של רכישה ומיזוגי� בי� חברות ועוד. 

וקרטיזציה של ההרכשה קיומ� של חסמי כניסה ויציאה מכבידי�. הביור

הביטחונית מכתיבה דר# עשיית עסקי� ייחודית, האופ� שבו נבנות 

התקשרויות רכש נות� עדיפות לספקי� ותיקי�, וביחד ע� השקעות הוניות 

שנתיי� ה� מגבילי� את הכניסה והיציאה של 
 גדולות וחוזי אספקה רב

התמודד ע� חברות מהענ�. חברות שחסרות את המיומנויות הדרושות כדי ל

הנהלי� המפורטי� של ההרכשה הביטחונית מתקשות להצטר� למעגל 

הספקי� של משרדי ביטחו�, ואילו חברות שהתמחו במכירה למשרדי ביטחו� 
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מתקשות להסב מערכי ייצור ספציפיי� יקרי� ולהסתגל לתנאי התחרות 

  בשווקי� מסחריי�. 

השתנה, והוא ממשי# יחידה. אופי התחרות הצבאית לא 
גידול נמש# בעלויות

עלויות של מחקר ופיתוח. למרות  –להניע את ההסלמה בעלויות, במיוחד 

השימוש ההול# ומתרחב ברכיבי� מסחריי� מהמד� והחיפוש הגלובלי אחר 

ספקי� יעילי�, המחירי� של מערכות נשק חדשות ממשיכי� לעלות 

   72בשיעורי� חדי�.

יס הביתי ותלויות בשוק חברות ביטחוניות ממשיכות להיות נאמנות לבס

לאומית 
 המקומי. חברות ביטחוניות רבות אמצו אמנ� אוריינטציה בי�

במונחי� של שוקי יעד ושרשרת אספקה, וא� על פי כ� בעבור רוב� השוק 

  הביתי ותמיכה ממשלתית נותרו חיוניי�.

  

  התעשיות הביטחוניות ב"שאר העול�"

שייה הביטחונית והמסחר בגלל משקל� המכריע וההשפעות שהקרינו על התע

בנשק בעול� כולו, הדיו� התמקד עד כא� בהתפתחויות שאפיינו את התעשיות 

אירופה. התמורות בתעשייה הביטחונית 
הביטחוניות של ארה"ב ומדינות מערב

של "שאר העול�" היו לא פחות משמעותיות. בשנות השבעי� והשמוני� של 

של תעשיות ביטחוניות במדינות המאה העשרי� הייתה, כאמור, צמיחה מהירה 

לא מערביות רבות, ומעיד על כ#, בעקיפי�, הגידול במספר המדינות המתפתחות 

מדינות בשנות השמוני� של  37
שייצאו נשק: מתשע מדינות בשנות החמישי� ל

ובכלל  –צבאיי�, פוליטיי� וכלכליי�  –המניעי� היו מגווני�  73המאה העשרי�.


לאומית של מאבק בי�
הפוליטית הבי�
הצבאית זה הייתה חשיבות לסביבה

גושי. ע� סיו� המלחמה הקרה דעכה, ככלל, הנכונות לשאת בנטל ביטחוני 

גבוה, ובעקבותיה פחתה ג� הנטייה להשקיע בפיתוח יכולות תעשייתיות של 

ייצור נשק. בו בזמ�, היו סיבות נוספות לתפנית. בפרט, בשל הגידול הנמש# 

יתוח וייצור מערכות צבאיות שלמות חורג לעתי� קרובות בעלויות התברר כי פ

מ� האפשרויות הכלכליות, והניסיו� המצטבר הראה כי תרומת הייצור 

הביטחוני לקידו� הכלכלה המקומית (במונחי� של תיעוש עתיר טכנולוגיה 

חו( וכדומה) הייתה ברוב המקרי� מוגבלת, א� 
 מתקדמת, הכנסות במטבע

ספר יצואניות הנשק מבי� המדינות המתפתחות מעידה בכלל. שוב, הירידה במ

מדינות בשנות  27
 מדינות בשנות השמוני� ל 37
בעקיפי� על השינוי במגמה: מ

מדינות בלבד באמצע העשור הראשו� של  21
 התשעי� של המאה העשרי� ול


 המאה ה 21.74   
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בהכללה רחבה, נית� לתאר את התפנית בגישת� של מדינות ב"שאר העול�" 

עשייה הביטחונית כהמרה של יכולת מקומית לייצור עצמי של מערכות לת

שלמות במנו� שיבטיח אספקה של צרכיה� הצבאיי� בדרכי� אחרות. רוב� לא 

ויתרו על השאיפה לאספקה עצמית רק כדי למלא תפקיד משני בחלוקת עבודה 

גלובלית, אלא חותרות להשתלב בשרשרת האספקה של יצרני� ראשיי� במערב 

מצעות הסדרי� שיוצרי� תלות גומלי�, ועקב כ# מהווי� מעי� ערובה למילוי בא


 דרישותיה� הביטחוניות. לצור# זה ה� ממשיכות לפתח את הבסיס הביטחוני

מערכות או בחיפוש 
התעשייתי המקומי כדי להתמחות בייצור רכיבי� ותת

יזוז אחר נישות שוק ייחודיות, ומתנות רכישות מיצרני� ראשיי� בעסקות ק

)offsets העברת ,�) שכוללות ייצור מקומי ברישיו�, תכניות של ייצור משות

טכנולוגיות מתקדמות, השקעות זרות שתחזקנה חברות ביטחוניות מקומיות 

ועוד. אכ�, מאז סיו� המלחמה הקרה התרחשה פריחה חסרת תקדי� של 

ולמי עסקות קיזוז מורכבות, עד שה� הפכו לתכונה סטנדרטית של המסחר הע

לגבי חלק מהמדינות המתפתחות, השתלבות בשרשרת אספקה טרנס  75בנשק.

לאומית היא מטרה בת השגה ואסטרטגיה שתואמת את האפשרויות הכלכליות. 

התעשייתית החדשה ב"שאר העול�" ג� עולה בקנה אחד 
המדיניות הביטחונית

ומשלימה את מגמת הבנאו� שמאפיינת את התעשייה הביטחונית המערבית 

  בעיד� שאחרי המלחמה הקרה.
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  ג. לאיזה תעשייה ביטחונית זקוקה ישראל?

  

  מגבלות והזדמנויות

ההתפתחויות שהתרחשו בתעשייה הביטחונית בעול� והמאפייני� שהולכי� 

ומתגבשי� לפעילותה בשני� הבאות, מתווי� 'גבולות מגרש' ומגדירי� אופציות 

פי טבע� של שינויי�, ה�  אסטרטגיות לתעשייה הביטחונית של ישראל. על

  מגלמי� בתוכ� מגבלות, אבל ג� מציעי� הזדמנויות. 

  

  מגבלות

בצד המגבלות, מתבלטות השלכות הקונסולידציה בתעשייה הביטחונית 

המערבית: הופעת חברות ענק, הגידול בריכוזיות והעדפת הגודל על פני 

טחוניות תחרותיות שה� משקפי�, מצמצמי� את מרחב הפעולה של חברות בי

בינוניות וקטנות. מרחב הפעולה מצטמצ� ג� בשל הדרישות המיוחדות 

שנגזרות מ"המהפכה בענייני� צבאיי�". אמנ� השפעת� העיקרית נוגעת כנראה 

לפעילויות בתחו� האינטגרציה של מערכות מורכבות, שחברות ישראליות ככלל 

ת מעמידי� לא עוסקות בה�, אבל חשיבות� האסטרטגית ושיקולי� של סודיו

מערכות שפותחו 
בספק את הנכונות לכלול ב"מערכות של מערכות" תת

  ומיוצרות על ידי זרי�. 

וקי יצוא בעבור יצרניות ומגבלה ישירה יותר נובעת מעליית חשיבות� של ש

הנשק הגדולות, במיוחד באירופה. לא זו בלבד שהתגברות התחרות שוחקת את 

ות בעסקות מותנה בהצעות נלוות, וחברות הרווחיות, במקרי� רבי� הסיכוי לזכ

ידי ממשלותיה�, עשויות להציע עסקות 
גדולות, שנתמכות לעתי� קרובות על

  מפתות יותר. 

מגבלה מסוג אחר קשורה לגידול הנמש# בעלויות יחידה של מוצרי� ביטחוניי�. 

מגמה זו מדגישה את האילוצי� הכלכליי� שבתוכ� פועלת התעשייה 

שראל, וקובעת גבולות לתחומי הפעולה שבאי� בחשבו� הביטחונית של י

  בעבורה. 

לבסו�, ההפרטה של חברות ביטחוניות באירופה ובארצות אחרות מבליטה את 

חריגות� של תעשיות ביטחוניות בבעלות ממשלתית. החברות הביטחוניות 

הגדולות של ישראל, שנותרו בבעלות ממשלתית, עלולות להיתקל בהסתייגויות, 

מבעבר, במיוחד כשמדובר ביצירת שותפויות או בהסדרי� אחרי� של יותר 

  שיתופי פעולה.
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  הזדמנויות


התרחקות מבסיס ביטחוני –בצד ההזדמנויות, בנאו� התעשייה הביטחונית 

תעשייתי לאומי מובהק ונכונות של ממשלות במערב לקבל בעלות זרה על 

ות להרחיב ולהעמיק מאפשר לחברות ישראלי –חברות ומתקני ייצור ביטחוני 

את נוכחות� בשווקי יעד, וכ# לשפר את סיכויי המכירה. גלובליזציה של שרשרת 

האספקה, א� היא מסימני הבנאו� של התעשייה הביטחונית, עשויה להציע 

הזדמנויות פיתוח וייצור חדשות לחברות הרובד הראשו�, ובה במידה ג� 

או  76,הנמני� על הרובד השניליצרני� וספקי שירותי� בעלי יכולות מיוחדות 

  התעשייתי של ישראל. 
אפילו לכאלו שאינ� נחשבי� כחלק מהבסיס הביטחוני

טק הדינאמית 
הזדמנויות עסקיות מגוונות עשויות להיפתח בפני תעשיית ההיי

ג�  –ובכלל זה מיזמי� שעיסוק� בנושאי� אזרחיי� מובהקי�  –של ישראל 

ביטחונית ובי� התעשייה האזרחית, כתוצאה של ההתקרבות בי� התעשייה ה

תחומיות ההולכת וגדלה של מעגל הספקי� 
החיפוש אחר גלישות פנימה והרב

למשרדי ביטחו�. חברות קטנות שעוסקות בטכנולוגיות חדשניות יכולות לבצע 

עבודות מחקר ופיתוח למשרד הביטחו� באופ� עצמאי, להשתלב במיזמי� 

ת הביטחוניות הוותיקות, לספק לה� משותפי�, או להירכש ולהתמזג בחברו

   77יכולות חסרות חשובות ולהוות מנו� יעיל להרחבת עסקי�.

המגמה המתרחבת של פנייה למיקור חו( א� היא מציעה שפע של הזדמנויות 

ל"שחקני�" וותיקי� וחדשי�. היות שמיקור חו( מבוסס על התקשרויות 

הלקוחות הצבאיי� ובי�  טווח ועל יחסי גומלי� הדוקי� ורצופי� בי�
ארוכות

ספקי השירותי�, הפוטנציאל העיקרי טמו� כנראה בעסקות מקומיות. ע� זאת, 

הדרישה לפתרונות כוללי� שאופיינית להתקשרויות מעי� אלה מביאה, כאמור, 

להתארגנות קבוצות של חברות מתחומי התמחות שוני�, ושותפויות מוצלחות 

  ת המתחייבות) ג� בחו"ל.יכולות להוות בסיס לפעילויות (בהתאמו

לחברות ישראליות עשוי להיות יתרו� יחסי בפלח השוק שצומח במהירות 

בעקבות התרבות העימותי� המזויני� של לחימה בעצימות נמוכה והתרחבות 

המלחמה בטרור. הניסיו� שרכשה ישראל בתחומי� אלה מצד אחד, ויכולת 

כסי� רבי ער# שכבר זכו התגובה המהירה של מפתחי� ויצרני� מצד אחר, ה� נ

לביקוש נרחב בעול�, ומ� הסת� ימשיכו להיות מבוקשי� ג� בשני� הבאות. 

  בתחו� זה, ככלל, חסרונות הגודל של החברות הישראליות אינ� משמעותיי�.

לבסו�, התפנית בגישת� של ארצות שאינ� נמנות על יצרניות הנשק המערביות 

מית, והחיפוש אחר הסדרי� הויתור על השאיפה לאספקה עצ –הגדולות 

מתגלה א� היא כפוטנציאל  –חלופיי� שיבטיחו מענה לצורכי הביטחו� שלה� 

עסקי משמעותי. ג� בעבר, במקרי� לא מעטי� מדינות ב"שאר העול�" העדיפו 
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 �את התעשייה הישראלית ואת ההידברות ע� מומחי� ישראליי� על פני שיתו

ל נחשבת כבעלת ניסיו� צבאי מעודכ� פעולה ע� מדינות מתועשות במערב. ישרא

ומוכח וכמקור של טכנולוגיה מתקדמת וידע עשיר בהשבחת מערכות נשק, ובה 

בעת כמי שמאמצת פתיחות פרגמטית בהיענות לדרישות של לקוחות זרי� 

ובנכונות לשת� פעולה ע� תעשיות ביטחוניות בחו"ל. היכולת למצות את 

איננה פטורה ממכשולי� פוליטיי�,  הפוטנציאל העסקי הגלו� בשווקי� אלה

  ומושפעת לעתי� קרובות מגורמי� שאינ� בשליטת החברות הביטחוניות.

  

  תרומות פוטנציאליות להתמודדות ע� איומי� ביטחוניי�

זמנית: איומי 
ישראל נאלצת להתמודד מול שלושה סוגי איומי� ביטחוניי� בו

איומי� של עימותי� טרור בבית ונגד יעדי� המזוהי� ע� ישראל בחו"ל; 

שכני�, ואיומי� מרחוק, מצד אויב ללא גבול 
קונבנציונאליי� ע� אויבי�

משות�, העלולי� לכלול שימוש בנשק לא קונבנציונאלי. מת� מענה לאיומי� 

דורש מאמ( משולב בהשתתפות גורמי� שוני�, והתעשייה הביטחונית 

טחונית יכולה המקומית תופסת מקו� חשוב ביניה�. בפרט, התעשייה הבי

למלא שלושה תפקידי�: להבטיח לצבא עליונות טכנולוגית באמצעות פיתוח 

תלות ורציפות 
טכנולוגיה מתקדמת; לקד� אי
וייצור "מכפילי כוח" מבוססי

באספקה ודרגות חופש בשימוש במערכות צבאיות, ולהעצי� את כושר 

ההרתעה. שלושת התפקידי� חשובי�, אבל תרומת� הפוטנציאלית 

התמודדות מול כל אחד מסוגי האיומי� איננה שווה. כמו כ�, שלושת האיומי� ל

חמורי� ואי� מנוס מהתמודדות ע� כול�, א# היות שהמשאבי� מוגבלי� יש 

הכרח לקבוע סדר עדיפויות על מנת שהמענה הכולל יהיה יעיל. מכא� 

הרצויות התכונות  –שהקדימויות בי� פעילויות פיתוח וייצור, וכפועל יוצא מה� 

של התעשייה הביטחונית, צריכי� להיגזר ממכפלה של שיקולי�: סדר 

העדיפויות בהתמודדות ע� איומי�, מצד אחד, והתרומה הפוטנציאלית במת� 

  מענה לאיומי�, מצד אחר.

) של relative effectivenessהתרומה הפוטנציאלית תלויה ביעילותו היחסית (

י� השוני�. למשל, הא� ובאיזו מידה כל אחד מהתפקידי� במת� מענה לאיומ

עליונות טכנולוגית יעילה בהפחתת איומי טרור? או באיזו מידה "עוצמה 

תעשייתית" יעילה בהרתעת איומי� מרחוק? כמו כ�, התרומה 
 טכנולוגית

הפוטנציאלית תלויה ביכולות טכנולוגיות ותעשייתיות קיימות או כאלו שנית� 

 –י�. הדיו� להל� מציג שיקולי�, ובעקבות� לפתח בעלויות ובפרקי זמ� סביר

  הערכות ל"יעילות" ול"יכולות" של כל תפקיד מול האיומי� השוני�.
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  עליונות טכנולוגית

בתנאי� המיוחדי� של ישראל, המענה לאיומי� לא יכול להתבסס על תפיסה 

של יחסי כוחות ו"סגירת פערי�" כמותיי�, אלא על איכות שנובעת בי� השאר 

ות טכנולוגית. על מנת להבטיח עליונות טכנולוגית נדרשי� שליטה מעליונ

בטכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות להשיג ביצועי� צבאיי� עדיפי�, יכולת 

לפתח אמצעי� מותאמי� לתנאי הזירה ולתורת הלחימה של הצבא, ושמירה על 

סודיות עד ההפעלה בשדה הקרב כדי להשיג יתרו� של הפתעה. צירו� כזה יכול 

להתקבל רק באמצעות תעשייה ביטחונית מקומית. ג� א� ארה"ב תמשי# 

לגלות נכונות לספק את צרכיה הביטחוניי� של ישראל, מערכות נשק 

אמריקניות מתוכננות על פי דוקטרינות צבאיות אמריקניות, ותמיד יוותרו 

תחומי� בה� לא תימצא תשובה הולמת לצרכי� ספציפיי� קריטיי� של 

ל כ�, ברכש מחו"ל לא נית� להבטיח בלעדיות, סודיות והפתעה, ישראל. יתר ע

ואספקה אמריקנית ג� עלולה להיות מלווה בהגבלות על השימוש (ראו 

אפשר להבטיח עליונות טכנולוגית בכל התחומי�, 
בהמש#). מטבע הדברי�, אי

במידה שווה. פערי הידע והיכולות בנושאי� טכנולוגיי� שוני�  –ולא כל שכ� 

אחידי�, ועשויי� להיות הבדלי� גדולי� בעלויות ובפרקי הזמ� הנדרשי�  אינ�

  כדי להשלימ�.

מהיבט של יעילות, עליונות טכנולוגית עשויה להיות יעילה במיוחד בהתמודדות 

מול איומי� מרחוק ואיומי� של עימותי� קונבנציונאליי�, בעוד שבהתמודדות 

יעילותה  –לא מתוחכמי� שעושה שימוש במתאבדי� ובאמצעי�  –ע� טרור 

ככל הנראה מוגבלת. מהיבט של יכולות, הרמה הטכנולוגית והכישורי� 

התעשייתיי� הקיימי� יכולי� להציע פתרונות שיגבילו איומי טרור מוכרי� 

לממדי� נסבלי�. כמו כ�, התעשייה המקומית הגיעה להישגי� מרשימי�, 

של עימותי� בעלויות ובפרקי זמ� סבירי�, במת� מענה לאיומי� 

קונבנציונאליי�. אמנ� טרור הוא חמקמק ומפתיע, ועלולות להופיע צורות 

במיוחד  –טרור חדשות, לא מוכרות. כמו כ�, הזירה הקונבנציונאלית משתנה 

ומתעוררות בעיות שדורשות מענה. אול�,  –בכמויות, וכמות הופכת לאיכות 

עליה� על ידי  אלה ה� אתגרי� שנית� להתגבר 78לפי הערכות מקובלות,

מדיניות סלקטיבית וממוקדת שתשמר ותטפח יתרונות טכנולוגיי� ויכולות 

כושר תגובה מהיר. המצב שונה כשמדובר  –תעשייתיות מסוימי�, ובמיוחד 

בהגנה מפני טילי�, לוויינות  –באיומי� מרחוק. למרות התקדמות לא מבוטלת 

וכות בקידו� פיתרונות פערי הידע הטכנולוגי גדולי�, העלויות הכר –ועוד 

עצומות ופרקי הזמ� הנדרשי� לכ# ארוכי�. היכולת המוגבלת בולטת במיוחד 

אסטרטגיי� של ישראל רק פיתרונות מקוריי�, 
היות שבתנאי� הגיאו

  ספציפיי� וייחודיי� עשויי� לתת מענה יעיל לאיומי� מרחוק. 
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  תלות
אי

יו� תוכ� שונה מבעבר תלות באמצעות פיתוח וייצור מקומי יש כ
לקידו� אי

בשל יציבות� של קשרי האספקה בי� ארה"ב ובי� ישראל בארבעת העשורי� 

בגלל התנאי� בשוק הנשק העולמי, ובפרט לנוכח הפתיחות  –האחרוני�, וכ� 

לאומי במוצרי� צבאיי�. אמברגו 
והתחרותיות שמאפייני� את המסחר הבי�

וקה, בעוד שהגבלות וניתוק מוחלט ממקורות אספקה נראי� כאפשרות רח

פוליטיות על השימוש בנשק מיובא בעימותי� קונבנציונאליי� מוגבלי�, ולא כל 

שכ� נגד איומי� מרחוק שנתפסי� בעיני ישראל כקיומיי�, עלולות להיות 

אקטואליות ומכבידות. לעומת זאת, לא סביר שתהיינה הגבלות משמעותיות על 

תלות באמצעות 
� מסוימי� אישימוש באמצעי� נגד טרור. בנוס�, בנושאי

פיתוח וייצור מקומי עשויה להיות תנאי הכרחי לסודיות ויכולת הפתעה, וג� 

  אלו חשובי� יותר בהתמודדות ע� איומי� מרחוק ובעימותי� קונבנציונאליי�. 

תלות באספקה ובשימוש 
מהשיקולי� שפורטו למעלה, היעילות של קידו� אי

ביטחונית מקומית עשויה להיות גבוהה  במערכות צבאיות באמצעות תעשייה

במיוחד בהתמודדות מול איומי� מרחוק, פחותה בהקשר לעימותי� 

במאבק נגד טרור. מהיבט של יכולות טכנולוגיות  –קונבנציונאליי�, ועוד פחות 

תלות 
 ותעשייתיות, התעשייה המקומית מסוגלת להבטיח רמה גבוהה של אי

את, מול איומי� אחרי� היכולות באספקת אמצעי� נגד טרור. לעומת ז

הקיימות מוגבלות, ה� בשל החלטות קודמות, נכונות כשלעצמ�, להימנע 

מפיתוח וייצור מקומי של פלטפורמות מרכזיות, וה� בשל פערי ידע בטכנולוגיות 

צבאיות שה� "מגרש המשחקי�" של מעצמות, והשלמת�, א� היא בכלל 

  זמ� ארוכי�. אפשרית, כרוכה בעלויות גדולות ובפרקי 

  

  הרתעה

 79לבסו�, עוצמה טכנולוגית ותעשייתית נחשבת כמרכיב ביצירת דימוי מרתיע.

מהיבט של יכולות, תרומת התעשייה הביטחונית המקומית להרתעה היא פועל 

תלות, ולכ� 
יוצא מאות� כישורי� שמבטיחי� עליונות טכנולוגית וקידו� אי

י� וטרור ופחותה מול איומי� היא גבוהה בהקשר לעימותי� קונבנציונאלי

מרחוק. יעילות ההרתעה, לעומת זאת, נמוכה מול טרוריסטי� קנאי�, ועשויה 

  להיות גדולה יותר מול מדינות.

מציג מטריצה של איומי� ותפקידי�  1כמסגרת למחשבה וניתוח, לוח 

שהתעשייה הביטחונית יכולה למלא בהתמודדות מול�. האיומי� מרחוק ה� 

), איומי� של עימותי� 3יומי, ודורגו בציו� חומרה גבוה (ג=בעלי אופי ק

בציו� חומרה  –), ואיומי טרור 2קונבנציונאליי� דורגו בציו� חומרה בינוני (ב=
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) 1/נ=2/ב=3). בתו# תאי המטריצה דורגו על פי אותו סול� (ג=1נמו# (נ=

התרומות הפוטנציאליות של כל תפקיד מול האיומי� השוני�. בהערכת 

ומות נית� ציו� נפרד ליעילות היחסית וליכולות טכנולוגיות ותעשייתיות התר

ליכולות) על בסיס  –(הציו� הראשו� בכל תא מתייחס ליעילות, והציו� השני 

השיקולי� שנדונו למעלה. בשלב הבא חושב ההפרש בי� הציוני�; כאשר 

פרש היעילות הפוטנציאלית גדולה מהיכולות מתקבל הפרש חיובי, ולהפ#. ה

חיובי מעיד לכאורה על צור# (או הצדקה) ב"השלמת פערי�", בעוד שהפרש 

  שלילי או שוויו� מצביעי� על יכולות "מספיקות".

  

  1לוח 

  איומי� ותרומות פוטנציאליות של התעשייה הביטחונית להתמודדות מול�

  

    

  טרור

  1נ=

עימותי� 

  קונבנציונאליי�

  2ב=

  

  איומי� מרחוק

  3ג=

עליונות 

  יתטכנולוג

2;3  

1
  

3;3  

0  

3;1  

2+  

  3;1  תלות
אי

2
  

2;2  

0  

3;2  

1+  

  3;1  הרתעה

2
  

2;3  

1
  

2;2  

0  

  

  

מציג מכפלות של חומרת האיומי� בתרומות הפוטנציאליות של כל  2לוח 

תפקיד כפי שה� מתבטאות בהפרש שבי� היעילות הפוטנציאלית ובי� היכולות, 

ל התעשייה הביטחונית ובדר# זו מתווה קדימויות בי� פעילויות רצויות ש

+) עומדות פעילויות פיתוח וייצור 6המקומית. בראש סול� העדיפויות (ציו� 

שעשויות להבטיח עליונות טכנולוגית בהתמודדות ע� איומי� מרחוק, ובמקו� 

תלות באספקה ודרגות חופש בשימוש 
פעילויות שמקדמות אי –+) 3השני (ציו� 
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רתעת טרור ואיומי� של עימותי� במערכות צבאיות מול אות� איומי�. ה

תעשייתית ופעילויות שמקדמות 
קונבנציונאליי� באמצעות עוצמה טכנולוגית

). בתוו# 
 2תלות באמצעי� נגד טרור ה� בעלות עדיפות נמוכה (ציו� 
אי

ממוקמי� הרתעת איומי� מרחוק ופעילויות להבטחת עליונות טכנולוגית 

) 0י� קונבנציונאליי� (בציו� תלות מול איומי� של עימות
ולקידו� אי


1ופעילויות להבטחת עליונות טכנולוגית בהתמודדות ע� איומי טרור (בציו�  .(

הציוני�, יש להדגיש, מצביעי� על סדר בלבד, ואי� לייחס לה� משמעות 

  כמותית.

  

  2לוח 

  קדימויות בי� פעילויות רצויות של התעשייה הביטחונית

  

    

  טרור

עימותי� 

  �קונבנציונאליי

  

  איומי� מרחוק

עליונות 

  טכנולוגית

1
  0  6+  


2  תלות
אי  3  0+  


2  הרתעה  2
  0  

  

  

א� כ�, חומרת האיומי� והערכות לגבי התרומות שעשויות להיות לתעשייה 

הביטחונית המקומית בהתמודדות ע� איומי� אלה, מצביעי� על קדימויות 

פרט, התעשייה ברורות בתו# המשימות שעל התעשייה למלא בשני� הבאות. ב

הביטחונית המקומית צריכה להתמקד במענה לדרישות שנגזרות מאיומי� 


מרחוק. על רקע מסקנה זו עולות שאלות נוקבות: הא� המער# הביטחוני

התעשייתי הקיי� מותא� לקדימויות המעודכנות, או שהוא ממשי#, מכוח 

ו מדרישות האינרציה, להתבסס ולהרחיב יכולות טכנולוגיות וייצוריות שנגזר

קודמות, במיוחד כאלה שנועדו לתת מענה לעימותי� קונבנציונאליי�? וא� כ# 

הא� די בהתאמות שוליות והדרגתיות, או שיש צור# ב"הסבה" ממש? כמו  –

כ�, הא� לא קיימת סתירה בי� תלות עסקית גדולה של החברות הביטחונית 

בראש סול� במכירות לייצוא ובי� יכולת� להתמקד במשימות שעומדות 
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העדיפויות בשני� הבאות? הא� העברת פעילויות פיתוח וייצור לחו"ל, מגמה 

שהולכת ומתרחבת כדי לשפר את סיכויי הזכייה בהזמנות של ממשלות זרות, 

לא חותרת תחת החובה לקיי� באר( יכולות ייחודיות וסודיות? סוגיות מדיניות 

  אלה נדונות בחלק� בהמש#. 

  

  משמעויות לכלכלה

מור (ראו בחלק א'), משקלה היחסי של התעשייה הביטחונית במשק כא

הוא מחצית לער# מזה שהיה  21
ובתעשייה בסו� העשור הראשו� של המאה ה

לה בשנות השבעי� והשמוני� של המאה הקודמת. אמנ� מדובר במגזר כלכלי 

כלכלי 
חשוב, ובכל זאת ספק א� הוא עשוי למלא בשני� הבאות תפקיד מקרו

י. לשו� אחר, בהנחות כלכליות סבירות, לא צפוי שצמיחת המשק, מצב משמעות

התעסוקה או איתנותו של מאז� התשלומי� יושפעו במידה משמעותית, לטוב 


או לרע, מהתפתחויות בתעשייה הביטחונית. מתו# כ#, מדיניותה הביטחונית

כלכליי�, או 
 התעשייתית של הממשלה יכולה להיות פטורה משיקולי� מקרו

  פחות לא לייחס לה� משקל מכריע. ל

התעשייה הביטחונית תרמה, וממשיכה לתרו�, לצמיחתה והתבססותה של 

טק אזרחית בישראל. ע� זאת, בשני� האחרונות, התפוקה של 
תעשיית היי

תעשיות טכנולוגיה עילית אזרחיות כבר גדולה פי שתיי� ויותר מזו של 

ומי� צבאיי� ספציפיי�, הול# כמו כ�, להוציא ייש 80התעשיות הביטחוניות.

וגדל חלקו היחסי של המגזר האזרחי בחידושי� טכנולוגיי�, ובדומה למדינות 

מפותחות אחרות (ראו בחלק ב'), סביר להניח שפוטנציאל ה"גלישות פנימה" 

יגדל בהדרגה ויעלה על פוטנציאל ה"גלישות החוצה". בעת שהתעשייה 

ייה, תוצרי הלוואי הכלכליי�, הביטחונית קידמה את צמיחת המשק והתעש

חיוביי� ככל שהיו, לא הצדיקו כשלעצמ� הגדלה של הוצאות הביטחו� והרחבת 

תעשייתי. שיקולי� מעי� אלה לא צריכי� 
ההשקעות בפיתוח בסיס ביטחוני

להתוות את כיווני ההתפתחות של התעשייה הביטחונית ג� בעתיד. במקו� 

ב העוצמה הטכנולוגית האזרחית זאת, יש לבחו� ביסודיות דרכי� לשילו

  שהולכת ונבנית במת� מענה לצורכי הביטחו� של ישראל.


 בדר# כלל, הדיו� המקובל לא מקדיש תשומת לב מספיקה לתפקיד המיקרו

כלכלי שהתעשייה הביטחונית המקומית עשויה למלא, כלומר לתרומתה 

" יותר לסייע למערכת הביטחו� "לייצר –האפשרית לחיסכו� בעלויות, וכ# 

ביטחו� בכל רמה נתונה של הוצאות ביטחו�. בהקשר זה, החיסכו� שאפשר 

להשיג על ידי החלפה של רכש בחו"ל בייצור מקומי איננו כנראה גדול. לעומת 
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 –חו(, או במינוח אחר 
זאת, נית� לחסו# בעלויות על ידי הרחבה של מיקור

  "איזרוח" של פעולות שהצבא מבצע בבית. 

של החלפת רכש בחו"ל בייצור מקומי איננו גדול לא משו� החיסכו� בדר# 

שמחירי יבוא של פריטי� זהי� או דומי� תמיד נמוכי� יותר. הבעיה נעוצה 

בזמינות� של מענקי סיוע אמריקאיי� שמקשי� להוציא לפועל הרכשה 

 �אופטימאלית. לאמתו של דבר, במש# עשרות שני� חותר משרד הביטחו� למנ

ני באמצעות "סידורי�" שוני� כדי להרחיב את הרכישות את הסיוע האמריק

המקומיות, בהצלחה לא מבוטלת. בכלל זה, המירו מענקי סיוע בהיק� מוסכ� 

למימו� הוצאות באר(, רכשו תשומות מוכרות לצורכי הייצור המקומי, והעבירו 

נתחי� של ייצור והרכבה מהאר( לארה"ב, במסגרת מיזמי� משותפי� ע� 

ניות, באופ� שמזכה את המוצרי� הסופיי� במימו� מכספי חברות אמריק

הסיוע. א� על פי כ�, יש יסוד להנחה שבמרוצת השני� הצטברו הוצאות רכש 

מיותרות בהיק� משמעותי. מ� הסת�, זהו "המחיר" שישראל משלמת בעבור 

יחסי האספקה המיוחדי� בינה ובי� ארה"ב, וספק א� נית� להפחיתו מעבר 

  תיי�. לחסכונות נקוד

פנייה למיקור חו( היא, כאמור, מגמה שהולכת ומתרחבת בצבאות של מדינות 

מערביות מפותחות. המטרה היא לשחרר את הצבא למשימות ייעודיות, ובתו# 

כ# לחסו# בעלויות על ידי העברת פעילויות שאינ� בליבת העשייה הצבאית 

ההנחה, מיעילות�  לחברות עסקיות מתמחות. בנוס� לחיסכו� ישיר שנובע, על פי

הגדולה יותר של חברות עסקיות מתמחות, עשוי להיות ג� חיסכו� עקי� מעצ� 

  הצבתו של "מבח� שוק" לפעילויות שמתבצעות ביחידות של הצבא.

הוצעו כללי� להקצאת פעילויות בי� ביצוע עצמי ובי� רכש  1994בישראל, בשנת 

ו כהוראה של משרד וה� פורסמ 81בנושאי ייצור, השבחה, תחזוקה ושיקו�,

יישו� ההמלצות נתקל בקשיי� מסוגי� שוני�: קושי  1997.82הביטחו� בשנת 

להשוות מחירי� בגלל חשבונאות תקציבית שאיננה משקפת את מלוא העלויות; 

ויכוחי� לגבי ההגדרה של עיסוקי ליבה שאינ� מועמדי� לאיזרוח; הסדרי 

טחו�; נטל תקציבי של שיפוי לא מספקי� בי� משרד האוצר ובי� משרד הבי

במהל# השני� הנהיגו אמנ�  83תשלו� פיצויי פיטורי� לכוח אד� שמתפנה, ועוד.

על מנת  84חו( בשורה של נושאי�, אבל בעיקר בתחומי שירותי� שוני�.
מיקור

להרחיב את מיקור החו( לפעילויות בעלות אופי תעשייתי נדרשי� לא רק 

צבא) והסדרי� שיתגברו על בעיות חשיבה אחרת "בבית" (כלומר, אצל גורמי ה

חשבונאיות ותקציביות, אלא ג� היערכות מתאימה "בחו(". מיקור חו( מבוסס 


 ושיתו� פעולה יו� –עשרי� שני� 
לעתי�, עשר –על התקשרויות ארוכות טווח 

על גישה של  –יומי הדוק, שחברות תעשייתיות לא מורגלות בה�, ויתרה מזאת 

ת מיומנויות שחלק� חסר בדר# כלל בחברות "פיתרונות כוללי�" שדורש
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ביטחוניות מסורתיות. במדינות אחרות, התרחבות מיקור החו( בתחו� 

הביטחו� לממדי� גדולי� הניעה יצרני� להשלי� מיומנויות חסרות על ידי 

רכישת חברות מתאימות, או הביאה להתארגנות קבוצות שכוללות חברות ע� 


זו משנה את אופיו של הבסיס הביטחוני כישורי� משלימי�. היערכות מעי�

התעשייתי ומרחיבה אותו, היות שהיא מצרפת "שחקני�" חדשי� שעיסוק� 

העיקרי איננו ביטחוני מובהק. התקשרויות ארוכות טווח של מיקור חו( 

מחייבות ג� היערכות פיננסית אחרת. חברות נדרשות לממ� ממקורותיה� 

רי� לאור# תקופת ההתקשרות, ומראש השקעות שתמורת� מתקבלת לשיעו

ולש� כ# ה� זקוקות להו� עצמי גדול. החברות הביטחוניות הישראליות 

הגדולות, במיוחד החברות שבבעלות הממשלה, מאופיינות בשיעורי הו� עצמי 

נמוכי� יחסית, ועקב כ# ה� עלולות להתקשות במימו� חוזי� של מיקור חו( 

  בהיק� גדול.
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  התעשייתית של הממשלה
ניות הביטחוניתשיקולי� מנחי� למדי ד.

  

התעשייה הביטחונית של ישראל צריכה ויכולה למלא תפקידי� אסטרטגיי� 

וכלכליי� חשובי�. הדיו� למעלה ביקש להבהיר כי שיקולי� שנוגעי� ליכולתה 

של התעשייה הביטחונית המקומית למלא את תפקידיה האסטרטגיי� גוברי� 

ה". לעתי�, על פי התבטאויות של קובעי על שיקולי� של "תרומה לכלכל

של ראשי התעשייה הביטחונית עצמ�, נראה שסדר  –מדיניות, ובמיוחד 

יש להדגיש כי מסקנה זו איננה מעניקה היתר  85חשיבות זה איננו ברור די צורכו.

להתנהלות לא כלכלית של החברות הביטחוניות. להפ#, על מנת שתוכלנה 

כות להיות איתנות ויציבות מבחינה כלכלית. לתרו� לביטחו�, החברות צרי

הפירוש המעשי של העיקרו� נוגע להכרעות בסוגיות מדיניות מרכזיות, כמוסבר 

  בהמש#, ויש להודות שאיננו פטור מדילמות קשות.

דוגמה מובהקת להתנגשות בי� שיקולי� אסטרטגיי� וכלכליי� היא סוגיית 

וני" של יצוא ביטחוני היה היצוא הביטחוני. בהתחלה, הרציונאל "הביטח

מימוש יתרונות לגודל שיאפשר להוזיל עלויות במכירות למשרד הביטחו� באר(, 

ואילו בהמש# נוספו שיקולי� זרי� לביטחו� עצמו, ובה� שיקולי� של מדיניות 

חו( (לרבות, יצירת קשרי� ע� מדינות שלא קיימו יחסי� דיפלומטיי� ע� 

ועוד. כאשר הגידול בביקוש המקומי נפסק כלכליי� 
 ישראל), שיקולי� מקרו

והחלה ירידה, ראו ביצוא פתרו� "נוח" להבטיח את המש# קיומו של בסיס 

תעשייתי מקומי, ורווחי היצוא א� אפשרו לחברות לממ� 
ביטחוני

ממקורותיה� מחקר ופיתוח שֵפרותיו עמדו לרשות צה"ל. היות שבאותה עת 

הייתה מרוכזת בחברות וביחידות התעשייתית 
מרבית הפעילות הביטחונית

סמ# ממשלתיות, לפתרו� "הנוח" היו ג� יתרונות תקציביי� ברורי�. ע� הזמ�, 

  התעשיות הביטחוניות הפכו להיות תלויות במכירות ליצוא.

מוחלטת) במכירות ליצוא משליכה על יכולת� של  –תלות גבוהה (שלא לומר 

� האסטרטגי בכמה התעשיות הביטחוניות המקומיות למלא את תפקיד

מישורי�. ראשית, המרו( המתמיד לבניית צבר הזמנות יוצר לחצי� קבועי� 

להגמיש את מדיניות ההיתרי� ולאפשר ייצוא של מערכות מהדור המתקד� 

תו# חשיפת יכולות סודיות ואובד� יתרו� ההפתעה. שנית,  –ביותר, לעתי� 

קומיות על משאבי� נמנע מול הזמנות מ
 הזמנות יצוא מתחרות באופ� בלתי

על הו� אנושי, משאבי מחקר ופיתוח, תשתיות ייצור, משאבי�  –מוגבלי� 

 �כספיי� ותשומת לב ניהולית. בלא מעט מקרי�, הזמנות של לקוחות זרי� א

זוכות לעדיפות מחשש שייפנו בעתיד למקורות חלופיי�, בעוד שהלקוח המקומי 

חרות על משאבי� מוגבלי� כ"מתחשב יותר". ת –נתפס כ"שבוי", או לפחות 
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לפגוע באיכות  –עלולה להביא להתארכות של לוחות זמני�, וחמור יותר 

הפיתרונות והמוצרי�. שלישית, צרכי� של לקוחות בחו"ל, שנבדלי� לעתי� 

קרובות מאלו של צה"ל, עלולי� להסיט את כיווני הפיתוח הטכנולוגי מתחומי� 

וני�, כדי לשפר את סיכויי הזכייה שחשובי� לישראל. רביעית, בעשורי� האחר

בהזמנות יצוא, חברות העבירו פעילויות פיתוח וייצור לחו"ל, ובמקרי� 

מבלי לשמר יכולות ייחודיות באר(. העברת פעילויות לחו"ל  –מסוימי� 

צורכת  –מסתכנת ג� בזליגת מידע סודי, והיות שמוטת השליטה מתרחבת 

  תשומות ניהוליות יקרות. 

מערכ� של הישגי היצוא הביטחוני, אסור להתעל� מ"מחירי�"  מבלי להפחית

תלות 
שכרוכי� בו. ישראל הקימה תעשייה ביטחונית מצליחה כדי להשיג אי

באספקה מחו"ל. באופ� פרדוקסאלי, הדינאמיקה שהתפתחה הפכה את קיו� 

התעשייה הביטחונית עצמה לתלויה בחו"ל. מתגנב חשש שהאיזו� בי� היתרונות 

לשות שנובעות מתלות גדולה ביצוא ובפעילות הולכת ומתרחבת בחו"ל ובי� חו

הכרח לקבוע נקודת איזו� חדשה. ההכרח ליזו� תפנית במדיניות יש הופר, ו

היצוא הביטחוני מתחזק לנוכח התמורות באיומי� שישראל נאלצת להתמודד 

ינה מול�, ומסיבה זו הצור# בשינוי הוא דחו�. לקביעת נקודת איזו� חדשה תהי

מ� הסת� השלכות תקציביות: על גודל תקציב הביטחו� וייתכ� שג� על הרכבו. 

זהו חלק ממחיר הביטחו� הלאומי שיש להכיר בו, שאיננו שונה במהותו מרכיבי 

  מחיר אחרי� שביטחו� לאומי תובע.

סוגיית מדיניות מרכזית אחרת נוגעת למבנה הרצוי של התעשייה הביטחונית 

תי לגבי הצור# בהפרטת הבעלות על חברות ביטחוניות אִמ ויכוח  בישראל. אי�

ממשלתיות, כש� שקיימת הסכמה כללית בנוגע להכרח ללוות שינויי� בבעלות 

בסידורי� שיבטיחו לממשלה שליטה במוקדי ידע וייצור בעלי חשיבות 

אסטרטגית ייחודית. לפיכ#, בסוגיית הבעלות נעיר רק שכדי להבטיח שליטה 

ת של הפרטה, אי� להוציא מכלל חשבו� ארגו� מחדש של ממשלתית בנסיבו

מוקדי ידע וייצור בעלי חשיבות אסטרטגית ייחודית במסגרת יחידות סמ# של 

משרד הביטחו�. בלאו הכי, אי� לה� קיו� עסקי עצמאי, ובגרסה זו או אחרת 

ה� ממומני� בדר# של החזר עלויות מלא מתקציב הביטחו� (או לעתי�, על ידי 

  צולב בי� פעילויות שמ� הסת� לא יוכל להמשי# בבעלות פרטית). סבסוד 

שאלה מבנית שאי� לגביה דעה אחת קשורה למיזוג בי� החברות הביטחוניות 

שלוש חברות 
הגדולות. יש הסבורי� שישראל זקוקה ללא יותר משתיי�

לכת. לסוגיה זו יש 
ויש המציעי� שינויי� פחות מרחיקי 86ביטחוניות גדולות,

היבטי�: מהו גודלה האופטימאלי של חברה ביטחונית בכלל, ושל חברה כמה 

ביטחונית ישראלית בפרט, מבחינת האפשרויות לממש יתרונות לגודל בפיתוח, 

ייצור ושיווק ויתרונות סינרגטיי� אחרי�? הא� נית� לחסו# עלויות על ידי 
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ני ביטול תשתיות כפולות בי� חברות? כיצד תושפע התחרות בשוק הביטחו

המקומי, ואיזה השפעה תהיה לכ# על חדשנות מצד אחד, ועל עלויות מצד אחר? 

היות שהשאלה אינה מוגבלת לחברות ממשלתיות בלבד, מהו התפקיד שעל 

  הממשלה למלא בעניי� זה ובאיזה "כובע", לפני הפרטה או בעקבותיה?

ומצ� לגבי החיסכו� בעלויות הטמו� כביכול בביטול כפילויות, נראה שהוא מצ

בהרבה מכפי שנוטי� לחשוב, והמשקל שמייחסי� לשיקול זה מוגז�. בבדיקה 

שער# משרד הביטחו� לגבי תשתיות בתעש וברפאל, נמצא שהכפילות היא 

בשיעור של עשרי� אחוזי�, איחוד התשתיות כרו# בעלויות גדולות, וההחזר על 

התשתיות  כמו כ�, בחלק מ� המקרי�, 87שני�. 15
20ההשקעה צפוי רק לאחר 

הכפולות מהוות גיבוי בעל ער# אסטרטגי, שספק א� נכו� לוותר עליו ג� א� 

  נית� לחסו# עלויות מסוימות. 

מיזוגי� וצמצו� מספר "השחקני�" בכל תחו� מקטיני� את התחרות. הניסיו� 

בארצות אחרות, במיוחד בארה"ב, הראה שצמצו� התחרות הביא לחוסר 

בחלק ב'). הדברי� נכוני� בשווקי� גדולי�, ולא  יעילות ולגידול בעלויות (ראו

יחסית של ישראל. יש הוכחות רבות 
כל שכ� בשוק הביטחוני המקומי הקט�

להשפעה החיובית של התחרות על התייעלות החברות הביטחוניות באר(, ולא 

עדויות ליתרונות שמשרד הביטחו� הפיק מהתחרות המקומית  –פחות מכ# 

הביאה לא רק להתייעלות, לחיסכו� בעלויות  במרוצת השני�. התחרות

ולהורדת מחירי�; היא ג� עודדה התמודדות מפרה בי� קבוצות מפתחי� 

שהניבה יצירתיות, חדשנות והישגי� טכנולוגיי� ומבצעיי� חשובי�. שינויי� 

מבניי�, בכל מתכונת שתהיה, צריכי� להביא בחשבו� השלכות על התחרות, 

טרטגי שעל התעשייה הביטחונית למלא ותרומתה במיוחד לנוכח התפקיד האס

  של תחרות למצוינות טכנולוגית ולחדשנות.

נותרה שאלת הגודל האופטימאלי של חברה ביטחונית ישראלית. סוגיה זו 

נבחנת לרוב במונחי� של יעילות כלכלית ומיצוב בשוק הנשק העולמי, ללא 

אסטרטגי שמוטל על תשומת לב מספקת לקשר בי� גודל החברות ובי� התפקיד ה

התעשייה הביטחונית הישראלית. א� ִמבחנה הראשי של התעשייה הביטחונית 

של ישראל הוא ביכולתה ליזו� ולפתח פיתרונות טכנולוגיי� חדשניי� ולהגיב 

במהירות לצרכי� משתני�, אלה, על פי הניסיו�, לא זקוקי� לחברות גדולות. 

קבות תהלי# הקונסולידציה בארצות אחרות, החברות הגדולות שנוצרו בע

מתלבטות ומשקיעות מאמצי� רבי� כדי ליצור אווירה מעודדת חדשנות ולשמר 

את היזמות והגמישות שעלולי� ללכת לאיבוד במסגרות גדולות. כמו כ�, בעשור 


, הצטרפו לבסיס הביטחוני11/9
האחרו�, במיוחד לאחר התקפות הטרור ב

ת, היות שדווקא ה� התגלו כבית יוצר התעשייתי חברות קטנות ובינוניות רבו
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לרעיונות חדשניי�, כבעלות יכולות טכנולוגיות ייחודיות וכושר תגובה מהיר. 

  בתעשייה הביטחונית יש מקו� לחברות גדולות, בינוניות וקטנות.

אי� כוונה לטעו� שלא דרושי� שינויי� מבניי� בתעשייה הביטחונית של ישראל, 

זוגי� בי� החברות הביטחוניות. הביקורת או שאי� מקו� לרכישות ומי

מתייחסת לשיקולי� שמנחי� את החשיבה לגבי הכיווני� הרצויי�, שאינ� 

משקפי� את סדר העדיפויות בי� המשימות שעל התעשייה הביטחונית למלא 

בשני� הבאות, ובחלק� א� סותרי� ועלולי� לפגוע ביכולת לממש אות� 

חונית צרי# להיות מונחה בראש ארגו� של התעשייה הביט
 בהצלחה. רה

ובראשונה על ידי עיקרו� של "השלמת יכולות" בפיתוח ובייצור. נית� להשלי� 

בי� חטיבות בחברות קיימות, רכישת חברות  רכישות ומיזוגי�יכולות בדר# של 

טק אזרחיות, או הסדרי� אחרי�, רופפי� יותר של שיתופי פעולה. בו בזמ�, 
היי

התמקדות ביכולות ליבה". צמיחת� של החברות יש לאמ( עיקרו� של "

הביטחוניות הגדולות התאפיינה בהתפשטות לתחומי� שוני�, שלא תמיד יש 

ביניה� זיקה ברורה, ובמקביל להשלמת יכולות ליבה יהיה מועיל להשתחרר 

  88מתחומי פעילות שגורמי� לפיצול מאמצי� מיותר.

ת פנימה", או יצירת קשרי בתו# כ#, יש מקו� לבחו� דרכי� שיעודדו "גלישו

טק האזרחי המצליח 
 גומלי� מועילי� בי� התעשייה הביטחונית ובי� מגזר ההיי

שצמח בישראל. כאמור, בעשורי� האחרוני� מסתמ# הייצור הביטחוני יותר 

תכליתיות שפותחו במגזר האזרחי ועל רכיבי� 
ויותר על טכנולוגיות דו

ת מובהקות נעשו חלק משרשרת מסחריי� מהמד�, וחברות שאינ� ביטחוניו

התעשייתי של מדינות (ראו בחלק ב'). בישראל, 
האספקה ומהבסיס הביטחוני

טק אזרחיות ניזונו מידע וניסיו� שנרכש במגזר הביטחוני, 
היות שחברות היי

  מתקיימי� תנאי� טובי� במיוחד לשיתו� פעולה פורה בי� שני המגזרי�. 

ממשלה בעיצוב מבנה התעשייה לבסו�, יש להגדיר את תפקידה של ה

התעשייתי היא גדולה 
הביטחונית. מעורבות� של ממשלות בבסיס הביטחוני

ועמוקה ג� במדינות שדוגלות בכלכלה של שווקי� חופשיי� ותחרותיי�. 

בישראל, לעתי� נדמה שעניינה של הממשלה בשינויי� מבניי� בתעשייה 

ה על חברות ביטחוניות, הביטחונית מתמצה ברצו� להיפטר מבעלותה המכביד

וכל דר# שתקד� הפרטה טובה בעיניה. כבר נאמר שאי� חולק על היתרונות 

שבהפרטת חברות ביטחוניות ממשלתיות, וע� זאת הפרטה לא עומדת בפני 

עצמה ואיננה מנותקת מסוגיות רחבות יותר בנוגע למבנה הרצוי של התעשייה 

להיגזר מתפיסה מגובשת של  הביטחונית. החלטות על מתכונת ההפרטה צריכות

תפקידי התעשייה הביטחונית בשני� הבאות והמבנה שעשוי לשרת אות� 

בצורה הטובה ביותר. יתרה מזאת, תפיסה מגובשת כאמור צריכה להנחות את 

הממשלה לא רק לגבי הפרטה, ולא רק לגבי החברות שבבעלותה, אלא ג� ביחס 
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על הממשלה לנקוט מדיניות התעשייתי. 
ליתר רכיביו של הבסיס הביטחוני

 –פעילה שתעודד ותתמו# בשינויי� מבניי� בכיווני� הרצויי�, ובמידת הצור# 

לא תהסס להגביל מהלכי� שאינ� מתיישבי� ע� סדר העדיפויות בתפקידיה 

  של התעשייה הביטחונית.

  

לסיכו�, התעשייה הביטחונית נדרשת ויכולה למלא תפקיד חשוב במת� מענה 

) יש לגבש מדיניות ייצוא �1 הלאומי של ישראל. לש� כ# (לצרכי הביטחו

ביטחוני שתגדיר נקודת איזו� חדשה בי� היתרונות ובי� חולשות שנובעות 

) על הממשלה 2(
מתלות גדולה ביצוא ובפעילות הולכת ומתרחבת בחו"ל; ו

לנקוט מדיניות פעילה שתעודד ותתמו# בשינויי� מבניי� ובהיערכות שעולי� 

ע� סדר העדיפויות בתפקידיה של התעשייה הביטחונית בשני�  בקנה אחד

  הבאות.
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