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הנגד בצה"ל: בחינה רטרוספקטיבית של יישום 
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בצוות היו חברים קצינים ונגדים בצה"ל שדנו באתגרי הפיקוד של הנגד ומיפו את התכנים   2
שעליו ללמוד לשם התמודדות יעילה עם אתגרים אלה

הכשרת פו"ם לנגדי צה"ל – רב זרועי (2017, 12 בפברואר). המכללה הבין־זרועית לפיקוד   3
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כ־2,000 בוגרים מתוך כ־20,000 נגדים המשרתים בצה"ל  4
בוגרים  מ־200  למעלה   .2021 העבודה  שנת  בשלהי  הקורסים  בוגרי  שמילאו  שטח  משובי   5

מילאו את המשובים
מינוי לתקן רנ"ג, החל מדרגת רס"ר ובוותק של עשר שנות שירות בקבע לפחות  6

סדנת תפיסת תפקיד מועברת על ידי מפקד הצוות בליווי צמוד של יועץ בית הספר למנהיגות  7
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היחסים הביטחוניים בין הודו לישראל – פוטנציאל 
לא ממומש )עמ' 52(

יש להבחין בין דמוקרטיה לדמוקרטיה ליברלית שרגילים להתייחס אליה במונחים המערביים.   1
בשנים האחרונות מוריד הארגון האמריקני פרידום האוס את הודו בדירוג הדמוקרטיות לנוכח 

פגיעה בתקשורת וזכויות מיעוטים, אולם השיטה הדמוקרטית בהודו לא נפגעה 
בבסיס  ההודיים.  הערכים  ראשוניות  את  ומתאר  סווארקאר  דמודאר  וינאיאק  שקבע  מונח   2
האמונה, הלאומנים רואים עצמם כמייסדי האומה, ואיחוד החברה ההינדית היא מבחינתם 

המטרה הנעלה
הודו  את  להפוך  היא  הארגון  של  העיקרית  המטרה   –  Rashtriya Swayamsevak Sangh  3
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Peace
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Review, 22(3), 396-422
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מערכות, 493
שם  8
שם  9

מדינה נוספת שניסתה לעבוד כך היא טורקיה. בסוף שנות ה־90 של המאה ה־20 ביקשה   10
טורקיה לקדם פיתוח תעשייה מקומית כדי לבסס את עצמאותה. בישראל היה רצון להעביר 
טכנולוגיות ולפתח מיזמים עם חברות טורקיות, אך בשל היחסים בין המדינות שידעו לא מעט 
מורדות בתחילת שנות ה־2000 היה קושי להמשיך שיתופי פעולה ביטחוניים בין המדינות. 
להסתגל  הביטחונית  המערכות  של  והיכולת  בטורקיה  לייצר  ישראל  של  הנכונות  זאת  עם 

למצבים שכאלה דומים למקרה הנדון עם הודו
 Tremblay, C. R. & Kapur, A. (2018). A New Interpretative Framework of  11

Foreign Policy: A Paradigm Shift. In Modi׳s Foreign Policy (pp. 21-60)
כוחות ביטחון סמי־צבאיים, לדוגמה BSF ועוד כ־9 ארגונים שונים השומרים על גבולות הודו   12

 Israel׳s Gantz meets Modi and Rajnath , defence ties to deepen. (2022, June).  13
The Indian Express, 1-11

״לורה״  טק״ק  לייצור  להודו  ישראל  בין  מגעים  באוקטובר).   25  ,2022) ע׳  דומבה,  רוחקס   14
IsraelDefense .בהודו

 Singh, M. (2022). India-Israel Defence Relations : From Longstanding to  15
 Robust India-Israel Defence Relations : From Longstanding to Robust.

CLAWS Journal, 15(1)

פרידמן, י׳ (2019, 3 במרס). תוספת לקוד האתי של צה“ל: סעיף “ממלכתיות“. מקור ראשון  1
שם  2

ערך היסוד ממלכתיות יתווסף ל׳רוח צה“ל׳ (2022, 12 ביולי). אתר צה“ל  3
שם  4

המפנה  השני,  במקור  מוטמע  כבר  הרביעי  המקור  של  שתוכנו  לומר  אפשר  “לכאורה   5
מעוגן  האדם  כבוד  ערך  ישראל  מדינת  של  ולמוסדותיה  לחוקיה  הדמוקרטיים,  לעקרונותיה 
בחוק יסוד: כבוד האדם, שהתקבל בישראל בשנת 1994 ,קודם לניסוחו של הקוד. ועקרונותיה 
הדמוקרטיים של המדינה עולים בקנה אחד עם ערכי מוסר אוניברסליים. אפשר שהוספת 
היהודי  העם  ‘מסורת  המקור  של  אפשרית  פרשנות  מול  אל  לעמוד  נועדה  הרביעי  המקור 
לדורותיו׳ כמסורת המעגנת ערכי מוסר פרטיקולריסטיים בעלי משמעות דתית או הלכתית. 
נראה אפוא כי שלושת המקורות ראשונים, שנכללו בנוסח המקורי, הציגו תפיסה מאוזנת של 
שני קטביה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לצד מורשת לחימה פרטיקולרית 
שצה“ל  להדגיש  וביקשה  הזה  האיזון  את  מעט  שינתה  הרביעי  המקור  והוספת  לצבא, 
האחידות  המוסר  לאמות  אחרת  או  זו  במידה  כפוף   — העולם  אומות  לצבאות  בדומה   —

המשתקפות בדיני הלחימה הבינלאומיים“.
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יחסית סוגי ספינות רבים, לעומת האמריקנים שנמנעו מלהתקין משגרי טורפדו על סיירות 
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 Modelski G. & Thompson W. R. (1988). Seapower in global ההתעצמות. 
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נושאות מטוסים חדשות לצד 7 ספינות מערכה, 33 סיירות, 115 משחתות ו־43 צוללות 
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– כל השאר נבנו בארצות־הברית. ניוון התעשייה הבריטית, אזרחית וצבאית, בשנות ה־20 
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