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  רקע

כתוצאה ממלחמת יום הכיפורים המליצה ועדת אגרנט על הקמת המועצה 

 קבלת תהליך חיזוק כי האמינו הוועדה חברי. 1974 בשנת לביטחון לאומי

 ייעוץ גוף באמצעות, וביטחוניים מדיניים בתחומים בממשלה ההחלטות

, ברם. יישנו כזה גודל בסדר שמחדלים ההסתברות את יצמצם, מקצועי

, הנוכחית במתכונתה, לאומי לביטחון המועצה את להקים ההחלטה

, דאז הממשלה ראש י"ע, 1999 ינוארב, יותר מאוחר שנים 25 התקבלה

  . נתניהו בנימין

 אגרנט ועדת המלצות את לממש כדי זמן רב שנדרש מקרה זה אין

 הלאומי האינטרס. פעם אחר פעם נדחתה המועצה את להקים וההחלטה

 ממשל גופי מבחינת אך, מקצועי ייעוץ גוף הקמת מחייב ישראל מדינת של

  במידת, ביוקרתם לנגוס שעלול גוף הקמת, אלה בסוגיות העוסקים אחרים

 איום בגדר היא בתקציביהם אף ואולי סמכויותיהם בהיקף, השפעתם

 הביטחון משרד ובראשם ממשלה משרדי, מכך כתוצאה. למנעו שיש

 ובכך המועצה של פעולתה תחום את מתוכן לרוקן פעלו, החוץ ומשרד

  . ינטוהקב הממשלה החלטות על ממשית להשפעה האפשרות את לצמצם
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  ?הלאומי הביטחון כולל מה

 ובאזרחיה במדינה לפגוע העשויים, ומחוץ מבית אויבים מצד לאיומים מתייחסים מדינה של הלאומי הביטחון תחומי

 כלכליים מנושאים מתעלמת זו מצומצמת הגדרה. צבאיים- הביטחוניים לתחומים בעיקרה היא האוריינטציה כאשר

 למגוון השקול מונח לאומי בביטחון שרואה, הרחבה התפיסה. הלאומי הביטחון על יכרתנ השפעה שלהם, וחברתיים

  . לאומי לביטחון המועצה ידי על שאומצה זו היא, הישראלית הלאומית העוצמה את שמרכיבים האינטרסים

- ל לאומיה הביטחון מצב הערכת "ח"דו את הממשלה לראש לאומי לביטחון המועצה הגישה, למשל, זו תפיסה פי- על

  .המדינה על" האמיתי האיום "בהיותו, הכלכלי- החברתי המשבר לפתרון ועדיפות משאבים להקצות הקורא, "2003

  ?לאומי לביטחון במועצה צורך יש מדוע

 כמובנת הלאומי הביטחון בתחום ההחלטות קבלת בתהליכי הצבא של הדומיננטיות נתפסה כיפור יום למלחמת עד

, אחרת תפיסה התפתחה השנים במהלך. המדינה של להישרדותה הביטחוניים האתגרים של מרכזיותם בשל, מאליה

 במובן הלאומי הביטחון את ובהכרח תמיד משרתת איננה ביטחונית/הצבאית המבט שנקודת הגורסת, יותר ביקורתית

 טובת בין ינטרסיםא ניגוד של מצב שייווצר הנמנע מן זה אין. הצר הצבאי האינטרס את משקפת היא לעתים אלא, הרחב

 היא שנה מדי הבולטות הדוגמאות אחת. הצבאי הממסד לבין) והממשלה הכנסת באמצעות ביטוי לקבל שאמורה (הציבור

 דוגמה? לביטחון יותר או ובריאות רווחה, לחינוך יותר האם: בתקציב הלאומיים המשאבים הקצאת בסוגיית המחלוקת

 ואינה, המיידי בטווח המדינה לאזרחי ביטחון לספק אחריותו את בטאתהמ מדיניות בסוגיות הצבא עמדת היא נוספת

  .ארוך לטווח שיקולים בחשבון תמיד  לוקחת

 של אקסקלוסיבי אימוץ, ראשית. כפולה היא ההחלטות קבלת בתהליכי הצבאי השיקול של בדומיננטיות הטמונה הסכנה

. יותר מגוונות פעולה אפשרויות לפתח היכולת את להמגבי הלאומית ברמה החלטות קבלת בתהליכי צבאית חשיבה דפוסי

 וצרכים העולמית הקהל דעת, הומניטאריים היבטים כגון, נוספים שיקולים קיימים, הצבאי השיקול לצד, שנית

: רבות דוגמאות יש הלאומיות ההחלטות קבלת בתהליכי הביטחוניות המערכות של שבדומיננטיות לסכנה. דיפלומטיים

   .ההפרדה לגדר ועד סין עם הפלקון עסקת דרך, בלבנון" הביטחון רצועת"ב ל"צה של מושכתהמ מהשהות החל

 שלהן מדיניות בסוגיות להכריע או, לאומיות מטרות להגדיר הצבא של מתפקידו זה אין, במשטרים דמוקרטיים מערביים

 קבלת בתהליכי דומיננטי כה שהצבא קרה איך השאלה נשאלת  .הנבחר הדרג של תפקידו זהו: החברה כלל על השפעות

  ? בממשלה ההחלטות

 מוכשרים אנשים יש לצבא כי יטענו, ישראל של הלאומיים ההחלטות קבלת בתהליכי הצבאית בדומיננטיות המצדדים

 של יוצא פועל. ביותר הקצר בזמן, נושא בכל כמעט, עמדה ניירות בייצור זה בכלל, חשיבה בתהליכי ניסיון עתיר ומנגנון

 ניירות על המקרים בכל כמעט מסתמכים לאומי בטחון בנושאי ובקבינט בממשלה וההחלטות שהדיונים הוא זה מצב

 בחירה היעדר של במצב. ידו על המועדפת החלופה מתקבלת לרוב, חלופות מציג הצבא בהם במקרים גם. הצבא של עבודה

 להציע חייבת לאומי לביטחון המועצה. ומייםהלא והאינטרסים הישראלי הציבור שהוא הלקוח נפגע, חלופות בין אמיתית

 מגוונות, כוללות יותר עולם תפיסות המשלבת מטה עבודת באמצעות, הצבאית המונוליטית לחשיבה אלטרנטיבית חשיבה

  . טווח וארוכות

, דעהמי שמירת על מונופול הביטחון ולגופי לצבא יש אלו בתחומים הסוגיות מן רבות האופפת הסודיות בשל, מכך יתרה

   . בסוגיה עצמאיות עמדות ולגבש רלבנטי בחומר מלעיין אזרחיים גופים שמדיר מה

 אינטגרטיבית ובהצגה השקפות במגוון, הנידונה בסוגיה הרלוונטי הידע כל על מבוסס להיותחייב  ההחלטות קבלת תהליך

 יגבש צר אינטרס/משרד מייצג נושאינ שגוף צורך יש כך לשם .אחר או זה משרד מוטה באופן מייצגת שאינה, דברים של

  .הדיון סדר את ויציע הדיונים לקראת הניירות את

  



 תאום חוסר: נוסף מובנה כשל בממשלה ההחלטות קבלת בתהליך קיים, הביטחון מערכת של היתר לדומיננטיות בנוסף

 משרד גם, הביטחון דומשר ל"צה מלבד, בהם, הלאומי הביטחון בסוגיות העוסקים הגופים בין מספקים פעולה ושיתוף

 גורמת, הגופים בין הנמוכה התאום רמת. הנושא פי על, נוספים ממשלה ומשרדי כ"השב, המוסד, מ"רוה משרד, החוץ

  .  מדינית מבחינה מביכים מצבים יוצרת אף היא אחת ולא משאבים לבזבוז, שגויות החלטות לקבלת

 בתחום כי אם, בחסר לוקה ישראל מדינת -טווח ארוך תכנוןל הקשורות בסוגיות גם, אחרות דמוקרטיות למדינות בדומה

 המנהלים של והקדנציות שנתי בסיס על הוא התקציב, מזומנות לעיתים מתחלפות ממשלות: יותר קשה מצבה זה

 ובגופי טווח ארוכות בתוכניות מחסור היא זה מצב של התוצאות אחת. ומתקצרות הולכות הציבורי במגזר הבכירים

  ומייםבינתח חשיבה

 לאומיים נושאים לבין מתחלפים ממשלים של הטווח קצרות המטרות בין הגשר להיות אמורה, לאומי לביטחון המועצה

 הטיפול רצף על לשמור לסייע אמורה המקצועית ההמשכיות. אחר או כזה מפלגתי יום מסדר במנותק, טווח ארוכי

 ידע לספק תוכל שהיא כך, רגיש מדיני מידע על ולשמור תעדל צריכה המועצה, כך בתוך. שלטון חילופי בעת אלו בסוגיות

  . להעלימו פוליטיים ניסיונות עקב במידע מחסור ולמנוע רלוונטי

  המועצה להצלחת הכרחיים תנאים

 להיות עליו. הממשלה ראש של המלא מאמונו ליהנות חייב , לאומי לביטחון הממשלה ראש יועץ גם שהוא המועצה ראש

 ובעל, אחר או העסקי המדיני בתחום ניסיונו צבר אם בין, האסטרטגית החשיבה בתחום מוכחים םכישורי בעל אזרח

 מוגבלות לתקופות המושאלים בכירים עובדים להיות צריכים המועצה עובדי. ודיסקרטיות אמינות, גבוהה יושרה

 חשוב. אסטרטגית וחשיבה לאומית מדיניות בתכנון וניסיון כישורים בעלי ואזרחים, רלוונטיים וגופים ממשלה ממשרדי

  . דומיננטי יהיה לא במועצה בדימוס הצבא אנשי של שמספרם להקפיד

 למועצה, שונים משיקולים שיקולים עקב המועצה את יחלישו אחרים ממשל גורמי או הנבחר הדרג שבו מצב למנוע כדי

 בהירה בצורה להגדיר חייב זה חוק". ומילא לביטחון המועצה חוק "פי על מוגדרים ותפקידים סמכויות להיות צריכים

, זאת עם יחד. אחרים ממשל לגופי חופפים בתחומים זה בכלל, המועצה של והאחריות הסמכות תחומי את שניתן ככל

 המועצה מעיסוקי יותר קטן חלק. ותכליתה ייעודה בסיס על, יוזמתה פרי בנושאים לטפל למועצה לאפשר צריך החוק

 שפעילותה חשוב, מקצועית מאוטונומיה ליהנות תוכל שהמועצה כדי. ם"רוה משרד יוזמת פרי משתנים לנושאים יוקדש

  .מ"רוה במשרד הפועלות היחידות מיתר בנפרד תתוקצב השוטפת

 לא, גיסא מחד: טווח ארוכי בנושאים טיפול לבין שוטפים בנושאים טיפול בין הראוי האיזון את למצוא המועצה על

 בנושאים גם לטפל להקפיד, גיסא ומאידך מהם להתעלם מעדיפים המשרדים ששאר הטווח וכיאר הנושאים את להזניח

  .שוטף באופן והקבינט הממשלה את שמעסיקים

 שיקולים משרבוב שניתן ככל להימנע המועצה על, הנבחר הדרג של לאמונו יזכו המועצה של העמדה שניירות כדי, לבסוף

 מפלגתית פוליטיקה של סוג מכל להתנזר שעליה להדגיש למותר לא. ההמלצות וגיבוש המדיניות עיצוב בתהליכי זרים

 היא, זאת לעשות תשכיל לא והיא במידה. סודיות של מלאה שמירה ועל מקצועית יושרה על יתרה הקפדה ולהקפיד

 אלישר מדינת של ההיסטוריה. ההחלטות קבלת למעגלי מחוץ עצמה תמצא היא ובמהרה פוליטיים בשיקולים תואשם

  . אסון הרה להיות עלול שהדבר מלמדת

  

  

  

  


