
היחסים הביטחוניים בין הודו לישראל – 
פוטנציאל לא ממומש

על ישראל להגדיר מחדש את האינטרסים האסטרטגיים שלה מול הודו, ולנסות לחשב מחדש את 
המסלול. חשוב לשמור על פרופיל גבוה ביחסים ולתעדף את הודו בתחומים שקשורים למכירה 
ופיתוח. מנגד חשוב שההודים ימשיכו להגדיר באופן ברור את המטרות המדיניות והביטחונית שלהם 

באוקיינוס ההודי ולבחון כיצד ישראל יכולה להקנות להם יתרון בכל הקשור להיבט הימי 

בינואר 1992, כמעט ארבעה עשורים לאחר הכרזת עצמאותן, 
כוננו ישראל והודו יחסים באופן רשמי. היחסים בין המדינות 
מעט  לא  חולקות  שתיהן  רבה.  באמביוולנטיות  מאופיינים 
בריטי,  קולוניאלי  משלטון  שחרור  כמו  משותפים  מאפיינים 
ושתיהן  דמוקרטי  לא  באזור  דמוקרטיות1  מדינות  שתיהן 
אסלאמית  עוינות   – דומים  די  אתגרים  עם  מתמודדות 
מבחוץ ושסע אתני מבפנים. היחסים בין שתי המדינות באו 
מים,  חקלאות,  כמו  שונים  בנושאים  בהסכמים  ביטוי  לידי 

טכנולוגיה וביטחון. 
ב־2014 עלה נרנדרה מודי לשלטון בהודו. בבחירות אלה זכתה 
שותפותיה  עם  ויחד  בפרלמנט,  מושבים  ב־282   BJP מפלגתו 
544 מושבים  336 מתוך  הקואליציוניות הגיעה לרוב נרחב של 
בפרלמנט – הישג חסר תקדים בפוליטיקה ההודית. מודי שואף 

זאת  לעשות  וכדי  חשובה,  עולמית  כמעצמה  הודו  את  למקם 
הוא הגיע עם תוכנית של קידום כלכלה וביטחון של הודו בשם 
כי היחסים עם ישראל מעניקים  זיהה  Make in India. מודי 
לקודמיו  ובניגוד  ההודיים,  האינטרסים  לקידום  ברור  יתרון 
מאמר  הבמה.  בקדמת  אותם  ושם  היחסים  על  מתנצל  אינו 
הודו  בין  הביטחוניים  ביחסים  השינויים  את  לבחון  מבקש  זה 
תוכנית  השפעת  את  וכן  מודי  של  מדיניותו  בעקבות  לישראל 

Make in India על היחסים הביטחוניים בין הודו לישראל. 

כוכב עולה משנה מדיניות
עבור  גדולות  סימנה  הממשלה  לראשות  מודי  של  בחירתו 
ההודים. מודי הוא לאומן הינדי, חבר ב־RSS – גוף אידיאולוגי 
הקמפיין  במהלך  ההינדוטבה.2  על  שנשען  דתי  ימני  הינדי 

מודי )מימין(, ראש ממשלת הודו, נפגש עם שר הביטחון גנץ, יוני 2022. הסכמי אברהם, יחד עם היחסים שיש להודו עם איחוד האמירויות 
הערביות וישראל, יצרו קרקע פורה לחיזוק מעמדה של הודו באזור כה נפיץ ולשיתופי פעולה בנושאים כמו צבא וכלכלה. צילום: משרד ראש 

הממשלה ההודי
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 – הפדרציה  של  העיקרית  המשימה  הערביות.  האמירויות 
עם  יחד  אברהם,  הסכמי  והשקעות.8  מסחר  חדשנות,  לטפח 
וישראל,  היחסים שיש להודו עם איחוד האמירויות הערביות 
נפיץ  כה  באזור  הודו  של  מעמדה  לחיזוק  פורה  קרקע  יצרו 

ולשיתופי פעולה בנושאים כמו צבא וכלכלה.9
למסחר  ביחס  מאוד  נמוך  לישראל  הודו  בין  המסחר  כיום 
מיליארד   59 על  )העומד  האמירויות  לאיחוד  הודו  שבין 
הסחר  את  להקפיץ  היא  השאיפה  כי  הצהירו  ובהודו  דולר(, 
בין המדינות ל־115 מיליארד דולר בחמש שנים. גם בישראל 
ורוצים  המדינות,  שתי  בין  המסחר  פוטנציאל  את  מבינים 
לעלות את קרנם. השאיפה היא לחזק שיתוף פעולה בתחומים 

כמו סייבר, כימיקלים וציוד רפואי. 
 QUADהמשימה החשובה העומדת על הפרק היא ביסוס ה־
המערבי בהשתתפות ארצות־הברית, הודו, איחוד האמירויות 
– לקידום האינטרסים של המדינות באזור. במהלך  וישראל 
התקיימה  ב־2021,  בישראל  ההודי  החוץ  שר  של  הביקור 
על  חתמו  המדינות  ושלוש  הצדדים,  בין  היברידית  פגישה 
ניקוי  של  טכנולוגיות  ייצור  שכלל  פעם,  אי  הראשון  ההסכם 
פרויקט  עבור  בהודו  ישראלית  חברה  על־ידי  רובוטי  סולרי 

באיחוד האמירויות. 

השפעת התוכנית ההודית על התעשיות 
הביטחוניות הישראליות מתבטאת בקושי 
הודיות.  תעשיות  מול  להתחרות  אמיתי 
התעשיות  של  המובהק  היתרון  בעבר 
התעשייה  על  הישראליות  הביטחוניות 
של  האקוטי  הצורך  עם  יחד  ההודית, 
רצינית,  למודרניזציה  ההודים  הצבאות 
מוצרי  להודו  לספק  לישראל  אפשרו 
הטילים,  בתחומי  בעיקר  רבים,  ביטחון 

תחומי האוויר והיבשה

ישראל היא אחת מספקיות הנשק הגדולות להודו: 40% מייצוא 
ישראל הוא להודו. מ־1992 עד היום סופקו להודו  הנשק של 
חימוש ותת־מערכות ישראליות בשווי של כ־40 מיליארד דולר. 
המעבר של הודו להסתמכות עצמית מ־2014 הביא להקמתם 

של מיזמי הגנה שונים. 

Make in India
 .Make in India ב־2014 יצאה לדרך תוכנית ממשלתית בשם
התוכנית היא יוזמה של ממשלת הודו לעודד חברות מקומיות 
לפתח, לייצר ולהרכיב מוצרים, כאשר מטרת העל היא להפוך 

לורן דגן עמוס, דוקטורנטית במחלקה למדע 
המדינה באוניברסיטת בר אילן וחוקרת במרכז 

למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה

סא“ל אורן חזן, מפק“ץ בפו“ם אפק ולשעבר 
נציג צה“ל בהודו

מחדש  והחיבור  תמיכה,  לגייס  כדי  זהויותיו  את  הדגיש 
דאג  הוא  שנשכחו.  רגשות  ההמון  בקרב  עורר  להינדואיזם 
להביע  הפסיק  ולא  דתיים  טקסים  עריכת  בעת  להצטלם 
נתן  הוא  כך  ההינדואית־דתית.  למורשת  ואהבה  נאמנות 
לאומנים  עבור  שהודחקו  דתיים  רגשות  לאותם  לגיטימציה 
השנייה,  כהונתו  במהלך  שאת  וביתר  שנבחר,  מיום  הינדיים.3 
ביטל  הוא  המדינה.  של  בדמותה  מהותיים  שינויים  מודי  ערך 
את האוטונומיה בחבל קשמיר, שרוב תושביו מוסלמים, חוקק 
חוק אזרחות חדש שיצר בידול ברור בין המוסלמים למיעוטים 
אחרים המבקשים מעמד של פליט ובעיקר ניסה ככל האפשר 
לדחוק את מורשתו של מהטמה גנדהי. ההינדואיזם של הימין 
ואף  לאומי  יותר,  מאוחד  מודי  של  בהנהגתו   BJP שמייצגת 

אלים. בהינדואיזם שכזה הפטריוטיות היא חלק חשוב. 
את  זנחה  מודי  של  ממשלתו  הפנים,  למדיניות  הנוגע  בכל 
להידברות  לב  תשומת  מקדישה  ואינה  הרב־תרבותיות  רעיון 
חוסר  מגלה  השלטון  כן  כמו  בדלניים.  גורמים  מול  ופשרנות 
סבלנות למסתננים לא חוקיים. מודי הציב לו כאידיאל להפוך 
החוץ  ומדיניות  הבין־לאומית,  בזירה  מרכזי  למקום  הודו  את 
ביטחון  דיאלוג,  הוגנות,  כבוד,  כמו:  עקרונות  לפי  פועלת  שלו 
גלובלי ושגשוג אזורי.4 מדיניות זו מניחה כי הודו כבר נמצאת 

במעמד של מעצמה גלובלית. 
את  שם  הוא  ממשלה,  כראש  כיהן  מודי  שבהן  בשנים 
מדיניות החוץ ההודית במוקד. אם עד כה ראשי הממשלות 
אי־הזדהות  של  בסיסית  מדיניות  על  לשמור  השתדלו 
הבין־ במערכת  הודו  לקידום  מוגבל  באופן  רק  ופעלו 
סדר  בראש  החוץ  מדיניות  העמדת  מודי  בעידן   – לאומית 
הפן  והדגשת  הממשלה  פעולות  אינטנסיביות  העדיפויות, 

הכלכלי מסמנות שינוי של ממש.5
למודי ראייה ריאליסטית ולפיה הודו חייבת להשתפר מבחינה 
הוא  היבחרו  עם  קפיטליסטיים.  תהליכים  ולהאיץ  כלכלית 
שדרג את התשתיות והפחית את הבירוקרטיה כדי להקל את 
הדרך של הודו לשגשוג. המטרה – להפוך את הודו למרכז ייצור, 
Make in India, וכך למשוך השקעות מבחוץ ולעודד מקומות 
עבודה.6 במקביל למעבר של הודו מאי־הזדהות ליצירת ריבוי 
קשרים במערכת האזורית, מתרחש שינוי בנושא שהיה בסיסי 
את  הבין  מודי  לקודמיו,  בניגוד  ישראל.  עם  הודו  של  ליחסים 
הבילטרלי  הסחר  ולכן  ליחסים,  שיש  האדירה  המשמעות 
שהחל ב־1992 הגיע ב־2014 לשיא של 6.6 מיליארד דולר. הודו 
רכשה מישראל נשק בשווי 662 מיליון דולר, עסקאות נוספות 
עמדו בפתח, והתיאום ביטחוני צמח בהדרגה. כל אלה הידקו 

את הקשרים והביאו לשינוי כיוון במדיניות.7
נעשה  אברהם“,  “הסכמי  חתימת  עם   ,2020 בספטמבר  ב־15 
הפדרציה  והוקמה  המדינות,  בין  היחסים  לחימום  נוסף  צעד 
באיחוד  ההודו־ישראליות  המסחר  לשכות  של  הבין־לאומית 
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בפן  עולמי.10  ייצוא  למרכז  הודו  את 
גיבשה  הממשלה  זו,  בתוכנית  הביטחוני 
להגדיל  כדי  הייבוא הביטחוני  על  הגבלות 
את הייצור המקומי, ומתוך כוונה שבעתיד 
התוכנית  של  היעד  נשק.  תייצא  אף  הודו 
מיליארד  חמישה  בהיקף  נשק  ייצוא  הוא 
למדינות  בעיקר  המיועד  ב־2025,  דולר 
הודו  שם  ובאפריקה,  ההודי  באוקיינוס 

רוצה להרחיב את השפעתה.11
התעשיות  על  ההודית  התוכנית  השפעת 
הביטחוניות הישראליות מתבטאת בקושי 
הודיות.  תעשיות  מול  להתחרות  אמיתי 
התעשיות  של  המובהק  היתרון  בעבר 
התעשייה  על  הישראליות  הביטחוניות 
של  האקוטי  הצורך  עם  יחד  ההודית, 
רצינית,  למודרניזציה  ההודים  הצבאות 
מוצרי  להודו  לספק  לישראל  אפשרו 
הטילים  בתחומי  בעיקר  רבים,  ביטחון 
)בעיקר  האוויר  תחומי   ,)8 ברק  )לדוגמה 
והיבשה  שונות(  לפלטפורמות  שדרוגים 
שלמים(.  מוצרים  של  ומכירה  )שדרוגים 
והתמיכה  ההודי־ישראלי  החיבור  כן,  כמו 
באירועי  ישראל  של  מתפשרת  הבלתי 
וההסכמה  פקיסטאן,  מול  הודים  לחימה 
הידע  עם  יחד  מוצרים  למכור  הישראלית 
ארצות־הברית(  )בעיקר  למעצמות  בניגוד 

הוסיפו יתרון רב לשוק הישראלי.
קפיצת המדרגה בתעשייה הביטחונית של 
הודו, שהתאפשרה בעקבות השקעות מצד 
)כמו  להודו  ייצור  והעברת  וצרפת  רוסיה 
הסוחוי 30 והצוללות הצרפתיות(, הוכיחה 
להודים שכדאי להעדיף את הייצור המקומי 
ייבוא מחו״ל, למרות היתרונות  על חשבון 

הרבים של המוצרים הישראליים.

שינוי בתפיסה הביטחונית
את השינוי הגדול בתפיסה הביטחונית של 
פקיסטאן– באירועי  לראות  אפשר  הודו 
בפברואר  ב־14   .2019 בפברואר  הודו 

כוחות  של  בשיירה  תופת  רכב  עם  מתאבד  מחבל  התנגש 
 49 והרג  ההודי  קשמיר  בחבל  בפולוואמה  פארמילטריים12 
הפיגוע.  על  אחריות  קיבל  מוחמד  ג׳יש  בשם  ארגון  חיילים. 
ארבעה ימים לאחר מכן פשטו כוחות משטרה וצבא הודיים על 
ולפי הפרסומים בהודו הרגו שני מחבלים  מבנים של הארגון, 
מהארגון ושני סייענים. מהכוח הפושט נהרג קצין הודי ונפצעו 
 12 תקפו  בוקר  לפנות  בפברואר  ב־26  נוספים.  שניים  לפחות 
2000 את מתחם האימונים של הארגון  מטוסים מסוג מיראז׳ 
בבאלאקוט, תוך חדירה לשטח האווירי של פקיסטאן. בתקיפה 

נהרגו ככל הנראה עשרות פעילי טרור. 
במלחמת  הייתה  זהה  באופן  תקפה  שהודו  הקודמת  הפעם 
הודו–פקיסטאן ב־1971. באותה עת הפילו כוחות נ“מ הודיים 

מל“ט פקיסטאני מעל השטח ההודי.
באירועים  הישראלי  הקשר  את  הבליטו  ההודית  בתקשורת 

במערכת  בכירים  ישראליות.  במערכות  השימוש  ואת  אלה 
הודו למהלכים של  בין המהלכים של  הביטחון ההודית השוו 
האיומים  מול  תקיפה  עומדת  שישראל  כפי  לדבריהם  צה“ל. 
בגבול עם סוריה, כך גם התוקפנות של הודו בגבול פקיסטאן 
דוגמה  להראות  כדי  נעשית  לישראל  ההשוואה  מוצדקת. 
שעיקרו  טרור,  נגד  להיות  שצריכה  נחרצת  ותגובה  למנהיגות 
הטילים  את  לשגר  יכלו  ההודים  כן,  כמו  מפקיסטאן.  מגיע 
 – פקיסטאן  מאדמת  אותם  לשגר  העדיפו  אבל  מאדמתם, 

סממן להפגנת “עוצמה קשה“. 
שותפויות  מקימות  ישראליות  שתעשיות  עשור  כמעט  כבר 
איתן  ומשתפות  הודיות  מקומיות  חברות  עם  אסטרטגיות 
טכנולוגיות וידע רב כדי לאפשר ייצור מקומי. בעבר ההנחה כי 
חוזי ענק התאימה למדיניות  על  יאפשר לחתום  הידע  שיתוף 
בשל  אך  הצטיידות.  לטובת  מקומי  ייצור  תעדוף  של  ההודית 

טנקים תוצרת רוסיה T-90 Bhishma של הצבא ההודי משתתפים בתרגיל אימון צבאי 
flickr-cell105 :במדבר ת'אר, רג'סטאן. לטנקים שני מערכי שריון בצריח שונים. צילום
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עם  הפעולה  שיתופי  ההודי,  הייצוא  ותעדוף  המדיניות  שינוי 
התעשיות הישראליות אינם מצליחים כבעבר, וכיום עסקאות 

גדולות, דוגמת עסקת טילי הגיל, אינן יוצאות אל הפועל.
למשבר  הביא  הודי  שם  תחת  ישראלית  טכנולוגיה  של  ייצוא 
מחשש  עיקריים:  טעמים  משני  הישראליות  השותפויות  עם 
)לדוגמה דרך קשרי הודו– אויב  שהטכנולוגיה תגיע למדינות 
איראן( ומפגיעה ביכולת להתחרות במכרזים בין־לאומיים. כדי 
להתגבר על משבר זה הגיע שר הביטחון הישראלי בני גנץ להודו 
בביקור,  בהגנה.  פעולה  לשיתוף  הודו–ישראל  חזון  על  וחתם 
שנערך ביוני 2022, הוחלט כי שתי המדינות ירחיבו את שיתוף 
הפעולה הביטחוני ביניהן. זהו עוד סימן להידוק הקשרים בין 
שכאלה.  ביחסים  רואות  שהן  ההדדי  ולפוטנציאל  המדינות 
בעקבות הביקור התעשייה האווירית מערכות ורפאל מערכות 
רבות  ישראליות  חברות  כן,  כמו  משותפים.13  מיזמים  הקימו 
זיהו את הפוטנציאל שיש לחברות ההודיות המקומיות, וביחד 
וטכנולוגיים.  צבאיים  פעולה  ושיתופי  פרויקטים  מניעות  הן 
לאפשרות  בנוגע  מתקדם  ומתן  משא  יש  כי  פורסם  לאחרונה 
ידע  זה כולל העברת  לייצר טילי קרקע–קרקע “לורה“ בהודו 
טכנלוגי ישראלי להודו.14 לאחר חתימת הסכמי אברהם החלו 
ישראל, איחוד האמירויות, הודו וארצות־הברית לשתף פעולה. 
יוזמות  והנעת  ידידותיות  ייצור משותף עם מדינות  באמצעות 
ביטחוניות, הודו רוצה לגוון במקורות הייבוא הביטחוני שלה, 
שכיום 60% ממנו מסתמך על רוסיה. תלות זו אינה תואמת את 
ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.החזון ההודי להיות מעצמה אזורית וגלובלית, בייחוד על רקע 

חולשתה  את  חושפת  אשר  באוקראינה  המתנהלת  המלחמה 
של רוסיה.15

סיכום והמלצות
עלייתו של מודי לשלטון ב־2014 הייתה נקודת מפנה בעיצוב 
מדיניות החוץ והביטחון של הודו. עם הגיעו לשלטון ביקש מודי 
למצב את הודו כשחקנית מובילה במערכת הבין־לאומית, וכדי 
עבור  הודו  של  האטרקטיביות  על  דגש  שם  הוא  זאת  לעשות 
מאותה  כחלק  הבין־לאומית.  במערכת  המובילות  השחקניות 
מדיניות הוא יזם את תוכנית Make in India, שנועדה להקל 
על השקעות ולטפח את הייצוא ההודי. יש חשש כי המדיניות 
כבר  אפשר  וכיום  לישראל,  הודו  בין  ביחסים  תפגע  החדשה 
מנגד,  להודו.  הישראליות  המכירות  היקף  נפגע  כיצד  לראות 
כי  העובדה  בשל  בעיקר  לשינויים,  להסתגל  היכולת  לישראל 
הצורך להמשיך להיות גורם חשוב עבור ההודים יביא לגמישות 

מצד התעשייה הביטחונית בישראל. 
על ישראל להגדיר מחדש את האינטרסים האסטרטגיים שלה 
מול הודו, ולנסות לחשב מחדש את המסלול. חשוב לשמור על 
שקשורים  בתחומים  הודו  את  ולתעדף  ביחסים  גבוה  פרופיל 
למכירה ופיתוח. מנגד חשוב שההודים ימשיכו להגדיר באופן 
באוקיינוס  שלהם  והביטחונית  המדיניות  המטרות  את  ברור 
בכל  יתרון  להם  להקנות  יכולה  ישראל  כיצד  ולבחון  ההודי 

הקשור להיבט הימי.

הרמס 900, כטמ"ם מתוצרת אלביט מערכות. ישראל היא אחת מספקיות הנשק הגדולות להודו: 40% מייצוא הנשק של ישראל הוא להודו. 
צילום: טל ענבר, ויקיפדיה

55מערכות 464 מערכות 495


