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  בניי� הכוח  .1
  

עת פעלה במחתרת הזרוע שלימי$ ,  בישראל כימיה של המדינה וא% קוד$ לכ�תימיה של התעשייה הביטחוני

וזו התפתחה לאחר מכ� לתעשייה בעלת מוניטי� , יסיח בס"הפכה להיות התעשייה הצבאית ועסקה בייצור אמל

ל הניחו את היסודות לתעשייה שהתפתחה "ניצני$ אלו וכ� חיל המדע שהוק$ בראשית ימיו של צה. עולמי

 של ישראל נועדה בראש ובראשונה תתעשייה זו שברבות הימי$ נודעה כתעשייה הביטחוני. בשני$ הבאות

  . והפוליטיתתגזרו מ� המציאות הביטחונילענות על צרכי בניי� הכוח כפי שנ

  

  . ב"תו# איומי אמברגו ממדינות אירופה וארה, נרכשו אמצעי לחימה מכל הבא ליד, בתקופת ראשית הדר#

  .המסקנה הייתה אפוא שיש לבנות יכולת מקומית שתקהה את מידת התלות בגורמי$ החיצוניי$

  : גוריו��דוד ב�, ר דבריובי� ית,   אמר15.05.49 –בסיו$ מחזור קורס קציני$ 

לא היינו יכולי$ לעמוד כאשר  ,  תשמש העצמה האינדוסטריאלית והטכנית שלנו�גור$ חשוב במערכת הביטחו"

יתרוננו הטכני היה .  אלמלא העזרה הטכנית והאינדוסטריאלית והציוד שקיבל הצבא מהתעשייה שלנו, עמדנו

  ".ר יתרו� זה השנה ועלינו לטפח ולהגביוגור$ חשוב בניצחוננ

  

  :  נאמר בי� היתר2.1.1951 �גוריו� ב�י דוד ב�"בהצעת החוק על ההתגוננות האזרחית שהוצגה בכנסת ע

  ,  החרשתי במדינה שבמרכזה עומדת המשימה העליונה של קיבו- גלויותו כושרנ–התנאי השלישי לביטחוננו "

בלי תעשייה :  ואני אומר�הביטחובפרשת אול$ הפע$ אנו עוסקי$ , אי� ערו#  לתעשייה כגור$ קליטת עליה

אול$ חשיבות יתרה נועדת , �לכל תעשייה יש ער# רב במערכת הביטחו. ענפה ובלי כושר טכני גבוה לא נעמוד

 מחייב את המדינה ליוזמה ממלכתית �אול$ הביטחו.... שאנו מטפלי$ בהקמת� ובהרחבת�..... לתעשיות יסוד 

 �כי אי אפשר לביטחו..... יתוח תעשיות היסוד ע$ או בלי הו� פרטי הממשלה חייבת בפ. בתעשיות היסוד

  ".בלעדיה� והכוונה איננה לתעשיות צבאיות בלבד

  

 והתפתחות הרשות 1953התרחבות התעשייה המקומית שהתרחשה ע$ יסודה של התעשייה האווירית בשנת 

ק לייצור נשק ותחמושת אלא א% יצרה הזדמנויות להעמיק את הייצור המקומי לא ר, לפיתוח אמצעי לחימה

  .למערכות מתקדמות יותר

והגיעה לשיאה לאחר האמברגו הצרפתי שהוטל בעקבות , 60 �התפתחות זו קיבלה תאוצה בראשית שנות ה

 .מלחמת ששת הימי$

  

 ל"מענה מקומי לצורכי צה היו מבוססי$ על היכולת לתת תהשיקולי$ העיקריי$ בבניי� התעשייה הביטחוני

נשענה על , או פיתוח אמצעי לחימה, הכניסה לפיתוח טכנולוגיה נדרשת, על כ�.  המתחייבות מעת לעתבנסיבות

מת� מענה ספציפי , כאשר הכוונה הייתה ליצור אי תלות באספקות רכיבי$ חיוניי$, שיקולי$ אלה בעיקר

כות מזרחיות יצירת פער איכותי בי� המערכות המופעלות על ידינו מול מער, לדרישה מבצעית מוגדרת

  .נשק הפתעה ונשק הרתעה, ומערביות העומדות נגדנו

  

 נחות למעמד האסטרטגית התלות�אי ניותימד את שדחקה חדשה תפיסה והבשילה הלכה השמוני$ בשנות

 פתרונות באמצעות חכו�מכפילי ל"לצה לספק תהביטחוניו התעשיות על כי שקבעה הגרסה לעומת יותר

 לטובת המשאבי$ להקצאת הקדימויות סדר את ששינה חדש עיד� מעשהל נפתח. מקוריי$ טכנולוגיי$

 של הנכרת וההתרחבות העתידי הקרב בשדה הטכנולוגיה עתירות עקב וזאת חכו כמכפילי טכנולוגיי$ פתרונות

  . חדישות צבאיות לטכנולוגיות וגדל הול# �צימאו נכר בה�, בעול$ הנשק וקיוש
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 בישראל מחויבת בראש וראשונה לספק פתרונות מקוריי$ וייחודיי$ תלסיכו$ יאמר כי התעשייה הביטחוני

וליצור אמצעי הפתעה , להבטיח את הפער האיכותי לעומת אמצעי לחימה של האויב, לבניי� כוחו של צהל

  .והרתעה בשדה הקרב העתידי
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  ההיבט הכלכלי  .2
  

תי ומידת אי תלות מסוימת  היו יצירת הפער האיכותחר% העובדה שהתמרי- לבניית התעשייה הביטחוני

  .תפס ההיבט הכלכלי חשיבות הולכת וגוברת במרוצת הזמ�, בגורמי חו-

 מכ# וכתוצאה כולו המשק של מזה יותר מהיר בקצב תביטחוני תעשייה של לצמיחתה הזמ� גרמו תהפוכות

  .שראליהי במשק ומבניי" כלכליי"�מאקרו תהליכי" על  ג$משפיע לגור$ הפכה והיא היחסי משקלה עלה

ההיבט . מהוות מרכיב חשוב בכלכלה הלאומית,  במדינות המייצרות מערכות נשקתהתעשיות הביטחוניו

כמו כ� נבח� , )ללא שקולי כספי סיוע( ל"הכלכלי נבח� בישראל ג$ בעת בחינת הכדאיות כנגד רכישות מחו

 התעשייה תפקידי עלו התבטא בשעתו ניותימד  קובעי.ההיבט הכלכלי כאמצעי למינו המשק והטכנולוגיה

  :תהביטחוני

  

 . )1966 בשנת קשתי" (בפרט והתעשייה המשק לפיתוח אמצעי הוא המקומי יהביטחונ היצור" �

 . )1966 רבי�. י" (המשק של והטכנולוגי הכלכלי לקידומו מנו% להוות צרי# �הביטחו בתקציב השימוש" �

 הוא בזה הכרו# וכל התעשייתי אלהפוטנצי הגדלת, במדינה הכלכלי שהמצב מכ# להתעל$ אפשר אי" �

 .)1963 שרו� אריאל (ראשונה ממדרגה בטחוני מרכיב

 הביאה לעליית משקל� במשק ובעיקר מרכיב היצוא מה שהפ# אות� ג$ תהתפתחות התעשיות הביטחוניו

 מכלל 20% �כ מעסיקות וה� כולו בענ% מהמכירות שליש כמעט היוו שלה� המקומיות המכירות. למעסיק גדול

 את ופיתחו שיסדו ליזמי$ היתו# כור היו תהביטחוניו שהתעשיות כ# על חולק אי�. כולה בתעשייה מועסקי$ה

  .בישראל טק� ההיי תיתעשי

  

 יהביטחונ הייצור. הכלכלי מהמיתו� המשק לחילו- הגור$ היה הששי$ בשנות המקומי בטחוני הייצור הרחבת

 ומדעני$ ולמהנדסי$ מובטל עבודה חלכו ביקוש ויצר $החמישי בשנות שהוקמו הייצוריות התשתיות את ניצל

 השני$ בי� תהביטחוני בתעשייה נקלטו חדשי$ עובדי$ אל% 30 �מ למעלה ,עת באותה יהיהעל בגל שהגיעו

  .1975 �ל 1966

 הודות לצמוח תהביטחוני התעשייה המשיכה כולו המשק בצמיחת קיפאו� השתרר כאשר השמוני$ בשנות

בעשור האחרו� גדל מרכיב הייצוא באופ�  .לשנה דולרי$ ליוניימ מאותב יהביטחונ אביצו המהיר לגידול

 .ת מס# התפוקה של התעשייה הביטחוני70% � מליארד דולר לשנה המהווי$ כ3 �משמעותי והוא מסתכ$ בכ

 חו- למטבע ביותר חשוב למקור הפ# שהוא בכ# היא יהביטחונ הייצוא של תרומתו, התשלומי$ מאז� מבחינת

 יהביטחונ בייצוא המוס% הער# שמרכיב לכ# גור$ הטכנולוגית ותרומת$ המיוצאי$ המוצרי$ אופי. למשק

 תהביטחוניו בתעשיות $ 1 של השקעה האחרונות השני$ במהל# כי מצביעה נתוני$ בדיקת .יחסית גבוה

 היא תביטחוניה התעשייה כי מוכיחי$ בעליל האחרונות בשני$ הייצוא יהיקפ. ייצוא $ 3 �  4 �ל הביאה

. האזרחי התעשייתי ביצוא מהממוצע גבוהי$ בשיעורי$ היה הייצוא של רווחיותו ג$. ייצוא מוטת תעשייה

את  יהביטחונ היצוא סלל רבי$ במקרי$. האזרחי היצוא על ישירה השפעה יהביטחונ ליצוא כי, לציי� חשוב

  .לקוחותיה$ חוג ולהרחבת ל"בחו אזרחיי$ מפעלי$ של למכירותהדר# 

  :ייצוא מוטת � בהיותההביטחו מערכת עבורחשיבות רבה  תהביטחוני לתעשייה

 .ל"לצה הייצור עלויות הוזילו מכ# וכתוצאה הייצור סדרות את הגדיל הייצוא �

 ושרוא מכ# וכתוצאה צהל עבור חדשות מערכות של הפיתוח תחשיבי על השפיעו ייצוא הזמנות קבלת �

 .ידו על שנתמכו פרויקטי$

 .בביקושי$ תנודות לאז� רעז הייצוא �
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 לתעשייה שאפשרו מזומני$ תזרימי יצרו מלקוחות שנתקבלו והמקדמות יצואימ שנצברו הרווחי$ �

 תקציב של השוט% הניהול על משמעותית הקלה זוהי. צהל עבור פיתוח ממקורותיה לממ� תהביטחוני

 .�הביטחו

. היחסיי$ יתרונותיה על מעידה אומיי$הבינל בשווקי$ בהצלחה להתחרות תהביטחוני התעשייה של יכולתה

 הוכחה הוא מרכזי שיקול מהווה המחיר שבה$ מערביי$ לשווקי$ האחרונות בשני$ הייצוא יבהיקפ הגידול

  .הכלכלית הכדאיות במבחני ועמד ביעילות התנהל �לביטחו המקומי שהייצור נוספת

 

עול מושכל של המערכות יצר הערכה בשוק השילוב של טכנולוגיה מתקדמת וצבא מיומ� ומקצועי האמו� על תפ

על א% התחרות החריפה השוררת כיו$ בשווקי$ .  הישראליי$ והעלה את  הביקושי$$למוצרי$ הביטחוניי

  .'הערכה זו נשמרת ויוצרת הזדמנויות ג$ כנגד לחצי$ הפוכי$ הנובעי$ מעמדות פוליטיות וכו

  

ושי$ קיימי$ והשוק א% א$ מצטמצ$ בתקופות   אומנ$ תנודתי אבל בטווח ארו# הביקיהשוק הביטחונ

לכל היותר יש שינויי מגמה הנובעי$ מהתפתחויות טכנולוגיות או ממצבי$ גיאו . מסוימות אינו נעל$

  . פוליטיי$

  .קיימת יציבות בביקושי$)  שני10$(במדידה בפרקי זמ� ארוכי$ , שעל א% התנודות מעת לעת, לאמור
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  ההיבט הטכנולוגי  .3
  

 בישראל נשענה מבראשית ימיה על יתרו� בפיתוח ובשימוש של טכנולוגיות מתקדמות תהביטחוניהתעשייה 

  .ובישומ� במערכות נשק מתקדמות

יוצרת דח% פרמננטי לשלוט בחידושי$ , השאיפה המתמדת של כל גור$ צבאי להשיג יתרו� איכותי על אויביו

, יד תעשיות אלו בפני אתגר מתמש# לשפרצור# זה מעמ. טכנולוגיי$ ולהביא$ לידי ביטוי בשדה הקרב

,  ג$ בעול$ וג$ בישראל ה� תעשיות בעלות טכנולוגיה מתקדמת�על כ� תעשיות הביטחו. ולהפתיע, להמציא

 השפעה מדרבנת על תעשייה תלתעשייה הביטחוני. טק�היי� בתחומי$ רבי$ שנית� להגדיר$ כמשיקי$ ל

וה� הסטנדרטי$ הנדרשי$ ברמת , קושי$ טכנולוגיי$ה� בהיבט של יצירת בי, מתקדמת בתחומי$ שוני$

  . הניהול והארגו�, האיכות

  

 זאת ולמרות אחרות במדינות המקבילי$ לעומת יחסית צעיר ענ% היא  הישראליתתהביטחוני התעשייה

. ויתרו� קדימות לה המקני$ יותר גבוהי$ וא% שווי$ טכנולוגיי$ להישגי$ להגיע מסוימי$ בתחומי$ הצליחה

 מכפילי ל"צה לרשות להעמיד מאפשרי$ בה הטמו� והפוטנציאל תהביטחוני התעשייה של הנוכחיי$ ריהכישו

 בשוק מתקדמות טכנולוגיות לנישות חדירה יכולת תהביטחוני לתעשייה .תחרותיי$ במחירי$ טכנולוגיי$ חכו

  .גבוהה והרווחיות מוגבלת התחרות שבה� העולמי

  

 תבעשור האחרו� את התעשיות הביטחוניו, שיות האזרחיות עד כי עברוהטכנולוגיות הצבאיות דחפו את התע

בקצב הצמיחה ושיפרו את הסטנדרטי$ לרמה כזו שכיו$ מוצרי$ אזרחיי$ מ� המד% משמשי$ במערכות 

אול$ ראוי לזכור כי לפחות כמה ממנועי הצמיחה החזקי$ של ענ% הטכנולוגיה נבעו . צבאיות מתקדמות ביותר

על כ� מוקד$ עדיי� להסיק כי המגמה התהפכה ועתה השוק . ישה מבצעית כזו או אחרתבראשית הדר# מדר

  .הצבאי ישאב את רעיונותיו מ� הפיתוח האזרחי

  

  .ג$ בעתיד הפתרונות שיתבקשו לצרכי$ צבאיי$ יחייבו מחשבה מקורית ופיתוח טכנולוגי רב תעוזה

 אשר תרומת� באה לידי �די תעשיות הביטחופריחת ההיטק התבססה על התשתית שנוצרה על י, באשר לישראל

  .ובתחו$ הטכנולוגי) ארגו�, מנהלי$, מהנדסי$(ביטוי בתחו$ האנושי 
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  ההיבט התעסוקתי  .4
  

  . התעסוקה בתחו$ מרכזי תפקידמלאה  תהביטחוני התעשייה

 .המשק של ההתפתחות כיווני על השפיעה תהביטחוניו התעשיות של המואצת הצמיחה שיצרה הביקושי$

 ובתעשייה בכלל המשק במבנה חיובית תפנית חלה כ# ועקב טכנולוגיה עתירי בענפי$ התרכזו האלה הביקושי$

. ובקרה איכות של גבוהי$ סטנדרטי$ נקבעו, מתוחכ$ ציוד והופעל עלתה בתעשייה המיכו� רמת. בפרט

  .הטכנולוגיות עתירת הלצמיח, המודרניזציה לעיד� כולה התעשייה את שמש# הקטר היו תהביטחוניו התעשיות

 בהקמת התבטאה התרומה. התעשייה של גיאוגרפי לפיזור במישרי� תרמה תהביטחוני התעשייה כי לציי� חשוב

 גורמי$ בעידוד אלה באזורי$ שקמו פרטיי$ למפעלי$ הזמנות והזרמת פיתוח באזורי חדשי$ מפעלי$

  .נוספי$ ממשלתיי$

  

 איש וג$ היו$ 50,000 �במישרי� כ) מחצית שנות השמוני$(בשיאו העסיק ,  כמעסיק גדולתהתעשיות הביטחוניו

  . עובדי$ במישרי�30,0000 �לאחר צמצומי$ ברמה העולמית והמקומית מעסיק כ

קבלני משנה וספקי ,  בעקיפי� עוד כמספר הזהתמעסיקה התעשייה הביטחוני, בצד המועסקי$ הישירי$

 .שירותי$ במשק

  

  :$ראוי להתייחס לפרופיל המועסקי

 .בעלי השכלה גבוהה �

 .בוגרי בתי ספר טכניי$ �

 .אנשי מקצוע מיומני$ �
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  סיכו$ �
  

 כמענה איכותי וטכנולוגי לבי� היבטי$ כלכליי$ בעלי משקל � מחברת בי� צרכי הביטחותהתעשייה הביטחוני

  .חשוב ביצוא ובמשק

 ומהווה מרכיב כלכלי  לבניי� כוחו של צהל$ מספק פתרונות ייחודייתהמש# הצמיחה של התעשייה הביטחוני

  .חשוב במשק הישראלי

  .נדרש איפה להגדיר את הסקטור הזה כתשתית לאומית ולשמר את יכולותיו ג$ בעתות משבר ושינויי$

  

  


