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כנרתכנם
שלהשני
חוקריאגודת

צבא-חברה

בישראל
למערךמחוץמתעדכנים

כהתחדשותוהשאיפהממד"הערכיברוח

מבקשיםאנוזהבמדורמקצועית,ועדכניות

רשמיהםאתכהציגהמערךכאנשיכאפשר

-מקצועייםומכנסיםממאמריםמספרים,
במחוזותרלוונטיתעשייהעלככמוךבמטרה

ממפגשיםשכרכשבידעוכשתףאחרים

פרקטיקותמוזנים,עככהמליץגםכמואנו,

זהבגיליוןכמקצוע.בנוגעחדשותותפיסות

כרמיתאע"צשכותובנותחוויותסיכוםמוצג

צבא·חוקריאגודתבככסמהשתתפותהפזן

 . 20ן 3בדצמברהתקייםהכנסחברה.
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דברפתח

חב-בוארגוןחינהבישראלצבא-חברהחוקריאגורת
וממוסרותשונותמריסציפלינותישראליםחוקריםוים

הצבאביןהיחסיםבחקרהעוסקיםומחקרייםאקדמיים

 ,קידוםהיתר)(ביןכולליםהאגורהיערי .בישראללחברה
לקשריהקשורבכלהבין-תחומיהמחקרוניתוחהצגה

ליחסיםלצבאי,האזרחיהרוגביןלממשקצבא-חברה,
החברתייםולהיבטיםאחריםביטחוןלגופיהצבאשבין

הצבא.שלוהארגוניים

דו-שנתיכנספעילויותיה,שארביןמקיימת,האגודה
המחקרבתחומיהקייםהידעאתולהעשירלהרחיבבמטרה

אגו-ידיעלמאורגןהכנסשביניהם.ומהחברהצבא,של
יו"רגל,דאונןד"דשל(בראשותוצבא-חברהחוקרידת

ביט·חברה,קשרילמחקר"כנדת"ומכוןהאגודה)ומייסד
בדצמ--12העד-11בשומרון).דןרא"ל(ע"שושלוםחון

צבא·חוקריאגודתשלהשניכנדתכנסהתקיים 2013בר
 .בישראלחברה

מושביםמליאה,ישיבותכללהזובשנההכנסתוכנית
ספ-הסוקריםומושביםשיחרבינושא,ממוקדימקבילים

אורחלהרצאתזכינוזומעיןתוכניתלצדמקצועית.רות
(עללכלכלהנוכלפרסחתןכחכמן,דניאלפרופ'של

הרצאתוכותרת . 2002לשנתטכרסקי)עמוסעםמחקריו
כשירותיהאישיותבחוויותיישלמרתימה"עלהייתה:
היום",וערמאזבמחקריויישמתי soה-בשנותבצה"ל

הצבאי'.בשירותומר"הכקציןשימשכחכמןפרופ'שכן

פרסישניהוענקוהכנסשלהראשוןביומו ,ועודזאת
כבכבישתייצחקשלהאחדמצטיינים:מאמריםעלאגודה

 • 2מינקההדסשלוהאחרלוריאוגיל

שפורסםהקוראלקולשהוגשומאמריםמאהמבין
במס-שהוצגומאמרים,כשמוניםנבחרוהכנסלקראת

מוש-(כעשרהמרשימהנציגותמושבים.כעשריםגרת

ביותרחלקימדגםממד"ה.ויועצילחוקרינרשמהבים)
פעילותהבאים:הנושאיםאתכללבכנסהמושביםשל

בשדהואידיאולוגיהפוליטיקהאזרחית;בסביבהצבאית
צבא·יחסישלדיאלוגייםהיבטיםלו;ומחוצההקרב
בצה"ל;החברתיתהפריפריהקבוצותשלמקומןחברה;

הח-המלחמותמאפיינישלחברתיים-יישומייםהיבטים
סוגיותלנגב;צה"למעברהחינוך;בזירתצה"לדשות;
 .ועודהאזרחיהעורףבנושא

 3הכנסבמסגרתשנדונוסוגיות

אזרחיתבסביבהצבאיתבפעילותשדנומושביםבשני
זהבנושאהדןבספרהכלוליםהנושאיםמןחלקהוצגו

לחשובמהרלחשובהחרשכספרומוזכרותאףאלהחוויותיו . 1
 2013כשנתכנרתהוצאתוכשיתוףמטרכהוצאתלאורשיצאלאט

כר·הלל).מיהעורכת:נכו,ועיריתשפירו·סלעיעל(תרגום:

 .המאמרכסוףמפורטיםהמאמריםשמות . 2

לכד.נכחתישכהסהמושכיםאתלהזכיראוכלזהכחלק . 3
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במוש· . 4ממד"השלהידעחממתעבודתאתוהמסכם
המנחיםהפעולההגיונותריבוילדוגמה,נדונו,אלהבים
אלהפעולההגיונותאזרחי.בתווךבפעילותוהצבאאת

הקו·ממידתונגזריםבצה"להיווניבאופןמאורגנים
העומדהאתגרהצבא.שלהליבהמשימת-ללחימהבה

הגיונותביןבמעבריםטמוןומפקדיוצה"לשללפתחו
שלושהבחשבוןלקחתישובמסגרתוהשונים,הפעולה
הנוחבהפעלתמעבריםורגשי.קוגניטיביפיזי,מימדים:
גוזריםולכןבהקשר,המשימה,באופישינוימייצגים
הבחנהלערוךישאלהמעיןבמעברים .מנטאלימעבו

המנ·ההכנהמנטאלית.לנכונותמקצועיתמוכנותבין
 • Sךהתנסךתידעאבחון,מרכיבים:שלושהכוללתטאלית

מתאפיינותאינן 21ה·במאההחדשותהמלחמות
שלבקיומםגםאםניבלבד,אזרחיבתווךבלחימה
החשיבהשמיו,איתןפיעלמדינתיים.שאינםיריבים

בהפעלתהישראליההיגיוןבבסיסהעומדתהישראלית
יכולהאיננהשישראלהיאאלהמעיןיריביםמולהנוח

העיתויעלאםניארגונים,שלמוטיבציהעללהשפיע
חשיבהמהלךכתוצאה .זומעיןמוטיבציההפעלתשל
חינוךהללו,הארגוניםעםמתמידבחינוךמצויצה"לזה,

שקטשלתקופותוקונההגדולה""הפעולהאתהמקדים
המלח·לאורהעונית·מוסויתהזוויתבבחינתבגבולות.

בתפיסתמעוגנתצה"למוסריותנינטעןהחדשות,מות
לחי·אירועישלקיומםכךישראל.עלהביטחוניהאיום

אתהמחזקיםגורמיםהםמוחשיביטחוניאיוםאומה

מוסרי.צבאצה"לשלהיותועלהציבורתפיסת
חן·ניווניםשבחןווסמןאלישבעד"ושלבמושב

האופןניטענההוצגהצבא·חבוה,יחסיעלבמחקושים
כאו·בכללמעובייםוצבאותצה"לאתלבחוןיששבו
מסוגבמעברמדובולאתוספתי"."מודלשלהיאגון,
ניומונוליטי),חד·ניווניליניאוי,(מעבולמשנהואחד
למא·הנוספיםמודרניפוסטצבאשלבמאפייניםאם

בקיומםביטוילידיבאיםאלה .מודרניצבאשלפיינים
ובהרחבתובהתפתחותובאוגדות,משפטייםיועציםשל
חמודי·שלוגובותהולנתבמשמעותהעורף,פיקודשל
ארגוניםועוד.הלחימהבמעוךתקשובגורמיושלעין

הנובעיםמבנייםתוךמתחיםשלבסדמצוייםאלהמעין
לשתיולכןפוופוסיונליותזהויותלשתימהשתייכותם

כפופיםמשפטייםיועציםלדוגמה,פעולה.הגיונות
 .יחדגםהמשפטיולהיגיוןהצבאילהיגיון
שה·מושביםמספושלבקיומםבלטבננסהשניהיום
חייליםבצה"ל:ייחודיותבקבוצותודנובמקבילתנהלו

מקא"ם;וחיילותחייליםהדתית;הציונותובנותבני
בצה"לחודיםשירותאתיופיה;יוצאיוחיילותחיילים

קיומםשאלת .האזרחיהשירותשאלתלכךובהקשר

 •ופסיכולסוציולוגייםהיבטים .) 2013 (עורכתמיטל,עידן·יונה . 4
 .צה"לממד"ה, .אזרחינתווךהצבאפעולתשלגיים

 . 4מס'שולייםהעדתדאו . 5

 .כרמלהוצאתהפריפריות.לצבאהעםמצבא .) 2007 (לוייגיל . 6

 107 1פרקשם

בצה"לושונותרבותקבוצותובנותבנישלושילובם
משאביםמצריכהשונות,מיוןפרקטיקותהפעלתגוזרת
והאחידות.השוויוןבעיקרוןפוגעתבבדבדאךובים,

הטרוגניותולאוררבותקבוצותשלקיומןלאורזאת,עם
ניתןהאםהשונה?מיהוהשאלה,נשאלתזומעיןובה
ההגמוניה"?"הקבוצהשהיאקבוצהוהיוםבצה"ללסמן
השדרהחוטהחילוני,הבינוניהמעמדשלמקומואתשנן

נשך·היולכןשקודםקבוצותתפסוהצבא,שלההיסטורי
פריפריה,תושבימזרחייםמהגרים,דתיים·לאומיים,ליו:

מעמדשלהאחיזהבלומר,נשים.-ובהדרגהדרוזים
שורותאתמאפיינתאיננהנברוהגמוניבינוני·חילוני

שלנוכחותעלוהולךגובובאופןנשעןוהואהצבא
אף . 6והגיאוגופיותהחברתיותהתרבותיות,הפריפריות

דווקאהגמוני.למעמדזובהאיננהאלהמקבוצותאחת
שהואמשוםהעם","צבאיותרובהבמידההואזהמוקם

יותרנאמןבאופןבישראלהחברהשלהמבנהאתמייצג
 .ד oרה· 6oה·בשנותקייםשהיהמזה

הננסבמסגרתשהוצגוהמעוןאנשישדמאמרים

 .הישראליכקולנועהצה"ליהלוחםדמותייצוג .ככזימןיוכל

כיחידותאיפוקשלארגוניאקליםלודיא.גילננננישתי,יצחק
 .שיטורכמשימותהעוסקותצבאיות

הישדא·נחכרההנרטיביםהשוואתאוד.טיאדג'אןדוניוולדמן,ענת
 .הניצחוןתפישתעלהשפעתםואופןהפלסטינאיתונחכרהלית

לאודוערכיםמוסדמשה.ורינתעידן·יונהמיטלטיאדג'אן·אוד,דוני
החדשות.המלחמות

הנט"שמפקדשלהדנ·מימדיהאתגרהתכונה:נשכחי .אמיתייותם
נאיו"ש.

אתגרים-הלחימהמצביניןמנטאלייםמעבדים .מינקה·נדנדהדס
התמודדות.ודרכי

תפישותלנפגעים:הרגישותעלנן·הדוד.בתיהעידן·יונה,מיטל
החכרה.תפישותמולמפקדים

שונהיחסלתתהצורךכשונות:מיוןנדקוניץ.'אילתפישר,שדון
לצבא.המתגייסותמיעוטלקבוצות

הכיפה"ניןלינל:ותמידגלדאונןשלספדםעלשלום.כןעוזי
האדם?נעלםלאןהעתידי:הקרבשדההמושב:וכמסגרתלכומתה'.'

ניניהם.והממשקאדםטכנולוגיה,פומדנץ·זודין.לימוד

המילואים.למשרתיוהתגמולהפיצויכסוגייתהתכוננותספיר.לירז

למוביליות.מגששיםנצה"ל:הבדואיםשידות .כדוקרגיא

אנושמשאניכניהוליסודדילמותלנגב:צה"למעבדאסנת.דרור
צה"לית.כללכדאייה

ארגוניותמתפישותלדרום:צה"ליחידותמעבד .ספדאימוטי
המטכ"ל.נדמתאנושמשאנילמדיניות

לתהליךלאומימהלךנין-ההדרכהקרייתהקמתודוק.מידנ
והמענים.האתגריםארגוני:
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