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  ארגון וכללי

 

 

  יניות בחברות הזנק אמריקניותמשרד ההגנה מודאג מהשקעות ס .1

, DEFENSE NEWS  24  2017במארס   

DoD Concerned with Chinese Investments in US High-Tech Startups 

www.defensenews.com/articles/dod-concerned-with-chinese-investments-in-us-high-

tech-startups  

CFIUS – Committee on Foreign Investment in the United States 

לרכוש חברות הזנק אמריקניות, דו"ח שהופץ ע"י משרד ההגנה מצביע על עידוד חברות סיניות 

  וגיות קצה שלהן שימושים צבאיים פוטנציאליים.הממשל הסיני; במיוחד כאלו עם טכנול  ע"י

תפקוד של גופי הממשל האחראים על בקרת טכנולוגיות -מציינים אי מדליפי הדו"ח לניו יורק טיימס

מנועים רקטיים לחלליות, חיישנים לספינות אוטונומיות, מדפסות לצגים גמישים (עם שימוש  –קריטיות 

כותית. מה שמדאיג הוא, כיצד להתמודד עם מתחרה צבאי אפשרי במטוסי קרב), ואינטליגנציה מלא

), סטאטוס הפיתוח IPהנמצא בזירה החדשנית ביותר. משקיעים עלולים לקבל מידע על קניין רוחני (

הטכנולוגי, וכן: מידע, מתקנים וכוח אדם של חברות הזנק. אומנם הדו"ח היה ביוזמה של שר ההגנה של 

. CFIUSבממשל טרמפ הביעו עניין בהרחבת הסמכות של הועדה  אובמה (אשטון קרטר) אבל בכירים

  משרד ההגנה לא משתף פעולה בהתייחסות להדלפה.

משנה קודמת. פרטי ההסכמים  4פי  -מיליארד דולר בחברות הזנק  9.9חברות סיניות השקיעו  2015- ב

 CFIUSהעומס על לא ברורים היות ואין כל חובה לחברות לחשוף אותם. עם הגידול בהשקעות זרות, 

- ב 39מסין לעומת  68בשלוש השנים שקדמו (מתוכם  318לעומת  2014-2012-עסקאות ב 358 -גדל 

גדל היות ועסקאות סיניות נבדקות בהיקף  CFIUSהשנים שקדמו). חלקה של סין בעומס העבודה על  3

  רחב יותר. 

תית שהדגימה כטב"ם העוסקת באינטליגנציה מלאכו NEURALAבכתבה מוזכרת דוגמה של חברת 

העוקב אחרי אדם (ההדגמה בוצעה על שרת חייל האוויר). חא"א כמובן התעניין בטכנולוגיה ואף רצה 

לשלבה בכל כטב"ם. בחברה זו השקיעה קרן סינית הנתמכת בידי הממשל הסיני. החברה טוענת שהם 

  נקטו אמצעי זהירות שימנעו זליגת הטכנולוגיה למשקיעים הסיניים.

. קיימת הסכמה Lockheedשל  F-35-ל J-31מומחים הצביעו על דמיון בין החמקן הסיני  2014- ב

בקהילה הביטחונית שפצחנים סיניים חדרו לתוכניות לוקהיד לגבי המטוס וכן לתוכניות מכ"מים ארוכי 

העוסקת בחישני אור למכוניות אוטונומיות,  Quanergyחברות נוספות שקיבלו השקעה סינית:  טווח.

Kateeva  ,העוסקת בצגים גמישיםXCOR Aerospace  העוסקת בטיסות חלל מסחריות ועובדת עם

NASA. .נראה שהסינים משקיעים בכל טכנולוגיה אפשרית�  
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 איך לעצור את האיום הגובר של תקיפת טילים בליסטיים? .2

,REALCLEARE DEFENSE 4  2017באפריל   

www.realcleardefense.com/articles/2017/04/04/stopping_the_unstoppable 

בעוד בכירים במהב"ט האמריקנית סבורים שהטכנולוגיות המשמשות כעת במערך ההגנה נגד טילים 

בליסטיים יגיעו בקרוב ליכולת אסימפטוטית, כלומר לגבול העליון, הרי כנגד זאת היכולת של הטילים 

  הבליסטיים של אויבים פוטנציאליים, רק גוברת ומואצת.

 - הטוענים כי לא כדאי עוד להמשיך ולהשקיע במערכות ההתגוננות מהסוג הקיים (כמקובל בישנם 

BMD אלא שארה"ב חייבת להמשיך ולהשקיע במרץ רב בפעילות של מו"פ, כדי לפתח טכנולוגיות ,(

מהפכניות חדשניות בתחום זה. שאם לא כן, יתערער המאזן בין יכולת ההתגוננות, מול יכולת התקיפה, 

  תח מצב לא סימטרי.ויתפ

 ם בליסטיים וטילי שיוטבכיר במערכת הביטחון העיד כי רבות ממערכות התקיפה הזרות מסוג טילי

מצטיידות באמצעי נגד מתקדמים, אשר עלולים לגבור על מערכות ההתגוננות הקיימות. הכוונה ליכולת 

  תמרון של גופי החדירה, אמצעי הטעייה כמו מוץ, שבשים ומיגון תרמי. 

קוליים. גם - סונית, הגדולה בעולם, כדי לבצע ניסויים בגופי חדירה שגא- בסין נבנתה מנהרת רוח היפר

מאך, פי שניים  10, גוף שינוע במהירות של 2020ברוסיה פועלים להגיע לניסוי של גוף כזה עד שנת 

  מהמהירות של רוב אמצעי ההגנה נגד טילים.

  ) לגשר על הפער שנוצר?MDAכיצד מתכננת הסוכנות להגנה מטילים (

מסילה אלקטרומגנטיים -הם עושים זאת ע"י פיתוח שלושה מענים עיקריים: נשק אנרגיה מוכוונת, תותחי

  ואמצעים נוספים.

נשק אנרגיה כולל לייזרים ומיקרוגל רבי עוצמה. לכל אחד מאלה יש מגבלות שונות, לכן פועלים בכיוון 

ה רב ושהייה ארוכה. זה יאפשר טיפול באיומים עוד לפני של התקנת האמצעים הללו על מל"טים לגוב

שיוכלו להגיע ליכולות המרביות שלהם, במהירות ובאמצעי נגד. זה נותן פוטנציאל למהפכה בכושר 

ההתגוננות. גם תותחי מסילה עשויים לסייע בסגירת הפער של מהירות התנועה ולטפל במטרות 

  מהירות מאוד.

הסייבר, למשל. אולם יש הסבורים שגם עם יכולת סייבר מפותחת, עדיין האמצעים הנוספים הם בתחום 

  לא בא בחשבון לוותר על יכולת של שיגור אמצעי הגנה "קשים".

המאמר, כל הנ"ל אינו אומר שיושם קץ לאיום, אולם זה יסייע לצמצום הפער בין יכולת כותב לדעת 

גנה" על אזורים שכעת הם מחוץ לתחום התקיפה ליכולת ההגנה, ויביא שיפור מסוים ל"מטריית הה

  � המוגן.

  

  KW 60הצבא האמריקני קיבל לייזר סיב בעל ההספק הגבוה ביותר,  .3

US Army Gets World Record-Setting 60 kW Laser 

www.defensenews.com/articles/us-army-gets-world-record-setting-60kw-laser 

מרטין סיימה את הדגמת יכולות הלייזר ומסרה אותו לצבא ארה"ב. במהלך הניסויים שנערכו - לוקהיד

וואט , הספק המהווה שיא עולמי -קילו 58החודש בהנטסוויל, אלבמה, השיג הלייזר הספק אלומה של 

 Radiance Technologies עכשיו, כשהלייזר נמסר לידי הצבא, תוכל חברת לייזר סיב מסוג זה. של

על המערכת הניידת שבנתה חברת בואינג,  2012לבצע עליו בדיקות מעבדה. החברה עובדת מאז 

High Energy Laser Mobile Demonstrator-HELTD וואט. - קילו 10, שכללה לייזר סיב מסחרי

 Army Heavy Expanded Mobility Tactical Truckת הכבדה ברגע שהלייזר החדש ישולב במשאי

(HEMTT) זה הופך אותה למערכת הלייזר הניידת הנקראת ,High Energy Laser Mobile Test 
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Truck ,עם השלמת שלב זה .Radiance    .תתאם את כל ניסויי הלייזר נגד מטרותHEMTT  היא

  ב.המשאית הגדולה ביותר הנמצאת בשימוש בצבא ארה"

 RELIשנקראה ( DARPAהלייזר החדש מבוסס על תכנון שפותח במהלך התוכנית של 

(Robust Electric Laser Initiativeמרטין.- משאבים של הצבא ושל לוקהיד . בנוסף הושקעו בפיתוח  

הפנטגון נתן עדיפות לנשק מכוון אנרגיה, מאחר שבכירים בצבא מאמינים שבסיכומו של דבר שימוש 

, רקטות, פגזים ארטילריים ופצמר"ים עותית את עלות הירי. חימוש טיליםקטין בצורה משמבלייזרים י

יעלו יותר מאשר ירי של לייזר. עם מקור אנרגיה מתאים לנשק לייזר (חשמל), לעולם לא תגמר לו 

מסירת הלייזר הזה, בהספק כה גבוה, לצבא, מסמנת עוד אבן דרך חשובה בפיתוח נשק  ה"תחמושת".

  אנרגיה אשר ישמש על מגוון פלטפורמות.מכוון 

ושמש  HEL- TDוואט, היה מותקן על מערכת - קילו 10לייזר סיב מסחרי שנועד לריתוך, בהספק 

. 2014-2012במהלך  .White Sands, NMלניסויים שנערכו באתר ניסויי לייזרים רבי עוצמה בשדה 

, גם HEL-TDמ"מ. מערכת ניסוי זו,  60"ים וכן פצמר (class 2)כטבמי"ם קטנים  2בניסויים אלה יורטו 

. Fort Sill, Oklahoma-השתתפה בניסויי ירי ותמרון משולבים במהלך האביב בשנה שעברה ב

והשמידה דמי של מחשבי בקרה  (class 1)קטן   Quadcopterבמהלכם יירטה המערכת כטב"ם 

  במוצב פיקוד, וכן פגעה בריכוזי תחמושת.

מטר עם מערכת  1700מרטין פגיעה במשאית מטווח של - ת לוקהידהדגימה חבר 2015במהלך 

ATHENA  וואט. החברה מכינה עכשיו למשלוח את הלייזר סיב של -קילו 30הכוללת לייזר סיב בהספק

  פיקוד ההגנה לחלל וטילים בהנטסוויל. ,SMDCוואט ל - קילו 60

פיקים ביחד אלומת לייזר בהספק הלייזר החדש משלב כמות גדולה מאוד של לייזרי סיב בודדים אשר מ

גבוה. החברה מציינת שניתן להגדיל את עוצמת הלייזר על ידי הוספת יחידות לייזר סיב. 

Robert Afzal בכיר ביחידת ,Laser and Sensor Systems שלייזר רב הספק הוא  בחברה, מציין

י למטרות הגנה ביבשה, כך שניתן להתקינו על רכב טקט ,דיו, בעל נפח נמוך ואמין מספיק כבר קל

 43%-מ  באוויר ובים. הלייזר הוכיח יעילות גבוהה במהלך הניסויים, בהם הושגה המרה של למעלה

  � מהאנרגיה החשמלית להספק אלומת הלייזר.

  

הקונספט העתידי של התמרון צובר תאוצה בדגש על כלי רכב  .4

  קרביים קלים יותר

WWW.ARMY.MIL ,21  2017במארס  

Future Maneuver Concept Gains Traction, with Emphasis on Lighter Combat 

Vehicles 

www.army.mil/article/184597/future_maneuver_concept_gains_traction_with_emphasis

on_lighter_combat_vehicles 

צבא ארצות הברית מעדכן את התחזית כיצד ינועו חיילים באזורי לחימה עתידיים, בשעה שתוכנית 

הרכב הקרקעי הקרבי הבא נמצאת בעבודה. הצבא מוכן להציג בקיץ את האסטרטגיה שלו בדבר 

ציה של הכוח המתמרן, לאחר שתאושר. אם זה יתממש תידרש התעשייה וכלל העוסקים בכך המודרניז

), Maj. Gen. Eric Wesleyלהבין את הרעיון לפיו אנו בונים את הכוח העתידי, כך ציין גנרל אריק וסלי (

  למצוינות של התמרון בצבא.- מפקד המרכז

, מתארת כיצד חיילים TRADOCללת של זמנית עם תפיסת ההפעלה הכו-תפיסת התמרון, שפותחה בו

. הרעיון המרכזי הוא שהחיילים יידרשו למגוון כישורים 2040-2020יילחמו באיומים הצפויים בתקופה 

ביבשה, באוויר, בים, בסייבר ובחלל, בשעה של תמרון בסביבה מעורערת. הקונספט שואב רעיונות גם 

שבדק כיצד הצבא הרוסי נלחם  על הדור החדש של התמרון הרוסי, TRADOCממחקר של 
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באוקראינה, תוך שימוש ביכולות כגון לוחמה אלקטרונית, ארטילריה ארוכת טווח ומערכות אוויריות 

לשדה קרב מורכב יותר, שחוזים המתכננים, יידרשו גם כלי רכב חדשים, שלהם יש  בלתי מאוישות.

א הביצוע של התוכנית לכך. ומתבצעת כיום. מה שנעשה כעת הו 2015אסטרטגיה שהוגדרה בשנת 

במילים אחרות: נקודות החלטה, מרחב ההחלטה, הקריטריונים, משמשים מנוף כדי לקבל תקציב 

  לקטגוריות הנכונות. 

  ראשי הצבא מציינים שתי תוכניות של כלי רכב: 

היא קבוצה של כלי רכב קלים לחי"ר עם ניידות וכוח אש מוגברים, הכוללת את רכב הניידות  האחת

) וכלי רכב light reconnaissance vehicle), הרכב הקל לסיור (ground mobility vehicleקרקעית (ה

  ). mobile protected firepower vehicleממוגן עם עוצמת אש (

-היא הרכב הקרבי של הדור הבא, אשר נחשב כפרויקט לטווח ארוך, עם קבוצה של תפיסה רב השנייה

אולם ללא רק"ם חדש הנמצא כיום בפיתוח, ימשיכו "סוסי העבודה", תחומית הלומדת זאת השנה. ו

קיום, אם רוצים -, וזה לא בר2050הטנק אברמס והרק"ם ברדלי, לשרת עוד כמה עשורים, עד שנת 

  מערכת נשק דומיננטית.

אחת הדרישות לרכב לחימה עתידי, על פי תפיסת התמרון, היא לצמצם את הלוגיסטיקה הנדרשת, כי 

 עשויות לבצע משימות באופן עצמאי למחצה ובסביבות מעורערות, למשך עד שבוע.יחידות 

אחת הדוגמאות להפחתת העומס הלוגיסטי היא להבטיח טווח פעולה גדול יותר בין תדלוקים. כדי 

להשיג זאת, משקל כלי רכב עתידיים צריך לרדת עד מחצית ממשקלם כיום. הם יהיו בנויים מחומרים 

ות חדשות ועם מערכות מיגון חדשניות במשקל נמוך מהשריון של היום. נושא הפחתת קלים יותר, בשיט

  הדרישות צריך להיבדק בצורה כוללנית יותר, שכן יש כמה תחומים שבהם ניתן להשיג זאת.

מערכות אוטונומיות עשויות להקטין את משקל הפלטפורמות ואת העומס על החייל הבודד, בעוד 

  תאפשר לכלי רכב טווחי תנועה גדולים יותר. שיעילות אנרגטית משופרת

קצת יותר חייבים לשמור על מרחב מחשבות ורעיונות  "איננו יכולים להגביל את החשיבה שלנו, ואנחנו

רחב", צוין בדברים. כמו כן יש לחזק את השותפות עם גורמים נוספים כדי למנוע פעילות מיותרת, וכדי 

ם בעתיד יהיו מודעים לטכנולוגיה הזמינה כיום ולאן היא שאלה המטפלים בנושא כיצד הצבא יילח

  � מתפתחת. צריך להיות מוכנים לשתף פעולה לא רק עם התעשייה והאקדמיה, אלא גם בתוך הצבא.

  

  

התמודדות עם הפגיע�ת הקיברנטית של מערכות הנשק  .5

 האמריקניות

DEFENSE NEWS, 29  2017במארס 

  

Dealing with Cyber Vulnerabilities of US Weapons Systems [Commentary] 

www.defensenews.com/articles/dealing-with-cyber-vulnerabilities-of-us-weapons-

systems 

  פרוש ראשי התיבות בכתבה:

DSB – Defense Science Board 

PPP – Program Protection Plan 

ASIC - Application-Specific Integrated Circuits 

THAAD - Terminal High Altitude Area Defense 

PPP- Project Protection Plan  

פה או דו"ח ועדת הפנטגון למדע מעלה תהיות על יכולת מערכות הנשק האמריקניות לעמוד במתק

חדירת סייבר. ממשל טראמפ מקצה סכומים גדולים להחלפת מערכות נשק מיושנות, אולם, לא ניתנה 
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תשומת לב מספקת לאיום הקיברנטי. הדו"ח קובע שאין תוכנית הגנת סייבר לרוב מערכות הנשק 

המבצעיות, והדרישה להגנת סייבר לא נכללה בדרישות. לאחרונה החל משרד ההגנה לבקש תוכנית 

), אולם, בקשה זו תקפה לשלב הפיתוח בלבד ולא לתפקוד המבצעי בשדה, PPPהגנה לכל פרויקט (

קיים חוסר בניתוח כמו חסרות אמות מידה ברורות ליישום. הן והתוכניות לא תוכננו בצורה אחידה, 

PPP  אם בכלל.מבצוע, יעברו שנים עד שיבוצעו תיקונים, כלומר, לאחר  -התומך בתהליך הרכש  

לגנוב מידע מוצפן. הבאג הוכנס  פשריא OpenSSLבספריית התוכנה החופשית  Heartbleedג כמו  בא

ידעו עליו  Google .NSAע"י חברת סייבר פינית ולאחר מכן ע"י  2014-אולם התגלה רק ב 2012- ב

קודם, אולם, לא דיווחו עליו ככל הנראה, בגלל שהשתמשו בו. השימוש בפרוטוקולי אינטרנט הולך 

מדינות לאום, ארגוני טרור או כנופיות  –מתרחב במערכות הצבאיות, ולכן הן חשופות לניצול של יריבים ו

היא  DoD. הבעיה הקריטית העומדת בפני איות נוקו כולן מבאג זהפשע. זה לא סביר שהמערכות הצב

שליטה  DoD-שרבות מהחומרות והתוכנות שלו מגיעות או נובעות ממוצרי מדף מסחריים. כיוון של

מוגבלת על השוק האזרחי, קיימת חולשה מובנית במימוש המגבלות הביטחוניות על מוצרים אזרחיים: 

, והשימוש של החברות בחבילות תוכנה פתוחות המהנדסים המפתחים ומייצרים אותם חוסר בבקרה על

תוחכמת, לא הגיע מקוד חופשי. אם קיימת פגיעות מ heartbleedחיסכון בזמן ועלות. הבאג משיקולי 

  ובין אם לא). PPPסביר שמשרד ההגנה יגלה אותה (בין אם יש למערכת 

חיפוש וניצול מידע על מערכות נשק אמריקניות מבוצע באופן אינטנסיבי, במיוחד אם סופקו לחו"ל או 

יוצרו במשותף מחוץ לגבולות ארה"ב. מערכות מתוחכמות למעקב ותקיפה (כמו כטב"מים תוקפים) 

לאיראן המהווה  RQ-170-שימוש באפגניסטן ועיראק נוצלו ללמידה. ראוי לציין את אובדן השנעשה בהן 

הוא כטב"ם חמקן, נשלט  RQ-170פרדיגמה לכל מה שלא טוב בביטחון מערכות הנשק של הפנטגון. 

רגל, ויכול לשאת ציוד מעקב מתוחכם.  50000, מיועד לגובה של מעל Lockheedמרחוק, שפותח ע"י 

מתקדם שאינו רגיש למזג  SARמכיל מכ"ם ), וSIGINTק תמונת זמן אמת ומודיעין אותות (הוא מספ

אוויר. הוא מאוד מסווג ומתקדם. למרות זאת, בעת משימה מעל איראן למעקב אחרי תוכניתה 

הגרעינית, הצליחו האיראנים להשתלט עליו ולהנחיתו כמעט שלם בבסיס אווירי איראני. לאיראן היה ידע 

ן התפעול שלו, יכולת לעקוף את אותות הבקרה שלו, ויכולת להטיס אותו. מערכת בקרת הטיסה על אופ

  ככל הנראה, כתוצאה מהתבססותה על חומרה ותקשורת אזרחית זמינה.  -שלו הייתה פתוחה לפשרות 

(שבהם יש  ASICח המשימה המיוחד מתמקד בפגיעות של מעגלים משולבים, מעבדים, ורכיבי וכ

ב במערכות משרד ההגנה). בעוד שהם מותאמים ליישום ייעודי, הם מבוססים על ספריות שימוש נרח

קיימות המתוחזקות בחברות הרכיבים והתכנון, במטרה לחסוך עלויות וזמן. השימוש במערכות פתוחות 

אלו חושף את המערכות הצבאיות לאיום של ניצול היות ולמערכות גם אורך חיים גדול מאוד. בנוסף, 

  ים אלקטרוניים קריטיים מסופקים ע"י ספקים גלובאליים.רכיב

כוונת ממשל טראמפ להתמודד עם הפלטפורמות המיושנות אומנם חיובית, אבל לא נראה שמושקעים 

משאבים להתמודדות עם האיום הקיברנטי. אולי לטאליבן ולדאעש  אין את היכולת לנצל חולשות אלו, 

  יאה יש.אבל לרוסיה, לסין, ואפילו לצפון קור

אינן פועלות  THAADהכותב קורא להשקיע כספים בתחום זה לפני שיתגלה שמערכות קריטיות כמו 

  � כשיזדקקו להן.
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מתגלגל של בוסטון דיינמיקס מרשים עוד יותר - הרובוט המדלג .6

  ממה ששיערנו

NEW ATLAS ,28  2017בפברואר  

There's No Escaping Boston Dynamics' Wheeled Jumping Robot 

http://newatlas.com/boston-dynamics-handle-robot/48151/ 

בעקבות הפרסום הלא רשמי, שהובא בלקט מו"פ הקודם, חברת בוסטון דיינמיקס חשפה באופן רשמי 

מרשימים אף יותר מאשר בחשיפה המוקדמת.  . מתברר שביצועיוHandleאת הרובוט החדש שלה, 

לרובוט זה ניידות גבוהה בזכות שני גלגלים על "רגליו" והוא מפגין יציבות ומהירות בתנועה בתוך 

מבנים, במורד מדרגות ואף בשטח חיצוני משופע  ומושלג. הוא אף מסוגל לדלג מעל מכשולים בגובה 

טעינת סוללה אחת.  ק"מ ב 24התנועה שלו הוא  קמ"ש וטווח 14.5מטר. מהירותו המרבית  1.2של 

  מטר. 2-גובהו המרבי כ

ק"ג ולנוע  45הרובוט נמצא עדיין בשלבי מחקר ופיתוח אך הוא מפגין יכולת להניף משאות שמשקלם 

איתם באופן יציב. התנועה על גלגלים מאפשרת מערכת מפרקים המורכבת פחות מאלה של הדגמים 

  ע וברובוט זה יש רק עשרה מפרקים נעים.המהלכים על שניים ועל ארב

חברת בוסטון דיינמיקס נמצאת בבעלות חברת אלפאבית, חברת האם של גוגל, אך שמועות עקשניות 

על השקעה של  2016טוענות כי היא עומדת להימכר למכון המחקר של טויוטה שהכריזה בתחילת 

  מיליארד דולר בפיתוח רובוטיקה.

  המרשימות של הרובוט אפשר לראות בקישור:סרטון המציג את יכולותיו 

https://youtu.be/-7xvqQeoA8c 

  � בתמונה הראשונה הרובוט מזנק מעל מכשול ובשנייה יורד במדרגות.
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  י ב ש ה

 

 עוד ארוכה הדרך... –ה"פרד הרובוטי" של צבא ארה"ב  .7

NATIONAL DEFENSE2017ארס , מ  

Army Revamps Strategy to Acquire Robotic Mules 

  ."SMET"*צבא ארה"ב ממשיך בתוכניות להצטיידות ברובוט משא, "פרד", לשימוש של כוחות לוחמים 

  ההגדרות החדשות שגובשו לאחרונה:

  ק"ג) 450- פאונד (כ 1000נשיאה של משא במשקל   *

  ות.שע 72ק"מ) תוך  95-מייל (כ 60תנועה של   *

  קוו"ט בתנועה 1קוו"ט בעמידה או  3הפקת אנרגיה חשמלית של   *

  אלף דולר. 100מחיר מטרה   *

שתי תצורות: האחת רובוטית מלאה והשנייה עם אופציה מאוישת להפעלה ע"י חייל מתכוונים לבנות 

מוביל (עם מושב, היגוי וכו'). הגרסה המאוישת מיועדת לתנועה מנהלתית ארוכה כגון ממנחת המטוס ה

  עד לאזור המבצעי (מחסור ברכב לוגיסטי לגרירה).

  יבדקו גם אם הגרסה הרובוטית תופעל ע"י כבל, הפעלה מרחוק, והאפשרות ליציבות בגרירה מנהלתית.

. אחרי RFI-" בו ישתתפו דגמים של יצרנים שונים שענו לSMETיקיימו "רודיאו תחרותי  2017באוגוסט 

  כלים ליחידה מבצעית לניסויים במשך שנה. 20ם. מאלה יוזמנו דגמים מועדפי 2האירוע יבחרו 

  אפשרויות של החלטה בתום שנת הניסויים: 4הכתבה מציינת, בשם הצבא, 

 החלטה על אחד היצרני לייצור סדרתי ראשוני. )1

 אם שני הדגמים לא מספיק טובים, תהליך של שיפורים ותחרות לבחירת האחד. )2

 הליך פיתוח בצבא.אם שני הדגמים גרועים, חזרה לת )3

 טה שהכלים מסוג זה אינם נחוצים לצבא.החל )4

*SMET = Squad Multi-purpose Equipment Transport � 

 

  

  משאיות ללא נהג עומדות להצטרף לפעילות בצבא האמריקני .8

NATIONAL DEFENSE MAGAZINE 2017, מארס  

 
Driverless Trucks Poised to Join Military Operations 

www.nationaldefensemagazine.org/archive/2017/March/Pages/DriverlessTrucksPoised

toJoinMilitaryOperations.aspx 

ר, הצבא האמריקני עומד לשלב כלי רכב טקטיים אוטונומיים ואוטונומיים לאחר פיתוח של יותר מעשו

(הרשות לפיתוח טנקים  TARDEC-למחצה בצי הרכב שלו. בפברואר האחרון התקיימה פגישה ב

 של ומערכות אוטומוטיביות) כדי להחליט האם להמשיך בהכנסה לשימוש של שני סוגי ערכות והפיכה

השגת אישור לכך תועבר הטכנולוגיה לקהילת הרכש, שתבקש מימון הנושא לתוכנית הצטיידות. עם 

ותתחיל ביישום בכלי רכב שאינם קרביים, מכל הגדלים. זהו צעד חשוב בחזון של הצבא להרחיב את 

השימוש של כלי רכב אוטונומיים בשדה הקרב, שעשוי בעתיד לכלול גם טנקים וארטילריה ניידת. 

נעשה  TARDEC- בכיר בלדברי עה של עשרות אלפי קילומטרים. היכולת של כלים אלה הוכחה בנסי
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עליהן  ,עם זאת ".שושלת יוחסין"במדבר, ביער, בגשם ובשלג ויש להם כבר ע"י חיילים בהם שימוש 

  למעלה מעשר שנות פיתוח. אחריבשימוש בקרב, תנסות עוד לה

ה בתחילת מלחמת עיראק, הרעיון להסב משאיות ששימשו להובלת ציוד, דלק ומים לאוטונומיות, על

כאשר המורדים תקפו שיירות הספקה עם מטעני צד ונשק קל. כשהתרבו הפצועים מקרב חיילי הצבא 

), follower concept-leaderהאמריקני, הועלה הרעיון של רכב מוביל שאחרים נוסעים על עקבותיו (

שליש מכלי הרכב של שיפחית את מספר הפצועים החשופים למארבים. בה בעת קבע הקונגרס כי 

אצל הגורמים קיימת יעד בלתי ניתן להשגה. שאיפה זו עדיין  –הצבא יהיו רובוטיים עד סוף העשור 

צורך בכמות עוד . אף שהפעולות בעיראק ובאפגניסטן למעשה פסקו ואין TARDECהרשמיים של 

  שיירות ההספקה לבסיסים קדמיים, האיום עדיין קיים.

. "מה שאנחנו הבאיםלקונספטים  ראשונים םת רכב לאוטונומי נחשבות לצעדי(קיטים) להסב הֲעָרכ ת

באמת עושים הוא בניית בסיס לכל התוכניות העתידיות", נאמר. זה יכלול רעיונות כמו כנפיים רובוטיות 

להיות  תעומד וללוחמים, ומסגרות של רכב פיקוד ושליטה מאויש המנחה כלי רכב קרבי בלתי מאויש. ז

יה הבסיסית ליישום בכלי רכב, ועדיין נותר לעשות פיתוח רב עד שכלי הרכב יוכלו לפעות עם הטכנולוג

  ערכות מורכבות אלה.

ציין כי בסולם של  TARDECבינתיים משאיות לוגיסטיקה צבאיות בשלות להמשיך בטכנולוגיה. נציג 

גיה של רכב מסחרי היא דרגת הבשלות הגבוהה ביותר, הטכנולו 9-, כש9עד  1- בשלות טכנולוגית מ

  .9ללא נהג הגיעה לדרגה 

) wire) kit-byשני סוגי ערכות מציעים דרגות שונות של אוטונומיות. ערכה המבוססת על חיבור חוטי 

מציעה כישורים הקיימים כיום במכוניות יוקרה רבות. יש בה בקרה אלקטרונית של פונקציות הנהיגה 

ובקרת מהירות מותאמת. היא מאפשרת לקיים בטיחות  הבסיסיות כמו היגוי, בילום, משנק וממסרת

אקטיבית ופסיבית. המערכת הקודמת התריעה באמצעות אורות וצלילים מפני סכנה קרובה. המערכת 

האחרונה (עם החיבור החוטי) נוטלת את השליטה על הרכב כדי לבצע משימות כמו תיקון נתיב או 

  בלימה במקרה שהרכב עומד להתנגש במשהו.

האוטונומיות עושה כל זאת בתוספת תחליף נהג עם פונקציות קוגניטיביות ברמה גבוהה יותר: ערכת 

"לאן אני נוסע? כיצד אני מגיע לשם? כיצד למנוע התרחשות? יש בזה שילוב של חיישנים ומצלמות 

מתקדמות וכמה אלגוריתמים שמפרשים מה קורה סביב הרכב. ערכת האוטונומיות מאפשרת שליטה 

). הרכב follower convoys-leaderניווט לפי נקודות והובלת שיירות בשיטת מוביל ועוקב (מרחוק, 

במושב הנהג או בעמדת ההפעלה מרחוק. כל  אדםהמוביל יכול להיות במודע ללא נהג, אך כרגע יש 

  הטכנולוגיות המרכיבות את הערכות נגזרות ממרכיבים הקיימים על המדף.

קמ"ש   70וי בשיירה שכללה שמונה כלי רכב שנסעו במהירות של ניס TARDECבשנה שעברה ביצע 

 נבחנו בובמדינת ג'ורג'יה, והנתיב תוכנת מראש. בניסוי אחר השתתפו ארבעה גוררים במדינת מישיגן. 

  יישום ערכות האוטונומיות ומערכות הקשר האלחוטי קצר הטווח.

ו כמעט בכל כלי רכב, כך שהם יוכלו משרד התחבורה מתקדם לקראת יום שבו מכשירי רדיו אלה יימצא

לתקשר באופן אוטומטי אחד עם השני ועם מתקני התשתית כדי למנוע תאונות, להזהיר רכבי חירום 

מתקרבים או כלי רכב לא כשירים. כיוון שכלי רכב צבאיים נוסעים לעתים קרובות בכבישים המהירים 

  בארצות הברית, מכשירי רדיו כאלה יהוו דרישה מוגדרת.

אלף דולר  30אחד הגורמים המונע יישום נרחב של המערכת הוא המחיר. מחיר היעד המקורי היה 

היו רחוקים ממחיר זה, וצוין כי יש סיכוי קטן שהצבא יוכל לממש זאת במחיר  TARDECלרכב. נתוני 

 אלף דולר. גם אם מצרפים לצבא את המרינס לא יהיה בכך יתרון לגודל עבור יצרני 200העולה על 

יחידות בשנה כדי להשיג הפחתה  100,000הרכב המסחרי. הזמנות צריכות להיות בהיקף של 

  משמעותית במחיר.
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, לא יזדקק )כדוגמת ציוד בנייה( מהם כלי רכב טקטיים אופניים, וחלק 300,000- לצבא יש קצת יותר מ

אותם בקבוצות שנתיות  לערכות אוטונומיות. כיוון שהצבא נוהג ברכב במשך שנים רבות, הוא אינו מזמין

שנים, אך  5-3את לוחות המעגלים האלקטרוניים והחיישנים יצטרכו להחליף כל  כמו יצרנים מסחריים.

 TARDEC- שנה. ב 20- ל 10מערכות אחרות, כגון פקדים אלקטרוניים, יוכלו להערכת הצבא לשמש בין 

יוכלו לרכוש מכ"ם לצורך ערכות בשנה ואף פעם לא  100,000-מעריכים כי לא יוכלו להצטייד ב

  אוטומוטיבי בכמה מאות דולר ליחידה.

אמר כי בעוד שיצרני הרכב והמשאיות עשויים להקדים את הצבא  Endeavour Roboticsמנכ"ל חברת 

בכבישים  רק בנהיגה ללא נהג, לצבא יש אתגרים קשים יותר. כלי רכב רובוטיים אזרחיים צריכים לנווט

פרדים רובוטיים ולכלי רכב טקטיים הנוסעים שלא על דרך יש אתגרים אחרים. סלולים וברחובות ואילו ל

זה לא קיים במקומות שבהם הלוחמים יורדים מהרכב, ולכן גילוי מכשולים ומניעת היתקלות במכשולים 

נעשים חשובים מאוד. להיות בטוח בסביבת אנשים זה קריטי לחלוטין להצלחה של תוכניות אלה. עוד 

כי מחיר החיישנים הדרוש להנחות פלטפורמות כאלה ירד באופן דרמטי בעשור האחרון. ציין המנכ"ל 

יחידות יביאו לחיסכון מסוים, אך בתוכנה אין  4000עד  2,000עבור רובוטים קטנים יותר, רכישות של 

חיסכון עם הגודל. אחד המניעים למחירים נמוכים בתעשיית הרובוטיקה היא פרסום תקני תוכנה. 

  כבר לא צריך להשקיע כסף רב בפיתוח תוכנה קניינית. Endeavour Roboticsכמו בחברה 

 Society ofדבק בתקנים של TARDECאמר כי  TARDEC- ) מBernard Theisenברנרד תיסן (

Automotive Engineers . לפתח תקנים חדשים, כדי שמערכות רובוטיות  מעונייניםהצבא והתעשייה

 וטיות.יוכלו לדבר עם מערכות רוב

 את הטכנולוגיה של נהיגה ללא נהג, וכיום ההובלהרפא אהצבא בסיוע ד הוביל לפני למעלה מעשור

סקטור הפרטי. הצבא חדל מכך מסיבות שונות. המשימות של שיירות וההתקפות של מטעני צד ל עברה

  היו המניעים של טכנולוגיה זו, עד שחלפה שעת החירום.

מיוחס להיעדר כוח הרכישה, אלא לאופן שבו הצבא רוכש  ונייות אהמחיר הגבוה של ערכות האוטונומ

טכנולוגיה מקבלנים בתחום הביטחוני. אם הצבא לא מתקדם עם טכנולוגיה ללא נהג, הוא עלול לחוות 

מחדש את מה שהוא עשה עם מכשירים ניידים. הלוחמים יתהו מדוע הטכנולוגיה קיימת אבל ברגע 

חוזרים בזמן עשור לאחור. ככל שנראה יותר ויותר מכוניות רובוטיות  שהם עוברים את שער הבסיס, הם

וכלי רכב אוטונומיים בכבישים, כך זה יקדם את הרעיון בצבא. גורם מקדם אחר עשויה להיות מנהיגות 

  חדשה בפנטגון.

טכנולוגיות כדי  קידוםשר ההגנה הגנרל בדימוס ג'יימס מאטיס כתב במהלך הקריירה שלו בהרחבה על 

הגן על הכוחות על הקרקע. הוא תהה מדוע לא משקיעים באותה רמה כמו בטייסים של מטוסי קרב. ל

הקרקע היא המקום שבו סובלים רוב הנפגעים. ציוד כוחות החי"ר באמצעים טובים יותר מתיישב עם 

  � החזון שלו.

  

  

  צבא ארה"ב בודק "זרוע שלישית" שתסייע לחייל בנשיאת הנשק .9

U.S. Army Testing "Third Arm" to Hold Your Weapon, Boost Lethality 

www.defensenews.com/us-army-testing-tird-arm-to-hold-your-weapon-boost-lethality 

זרוע שלישית". נחמד אילו יכלו להיעזר בנשיאה ב"מטען כבד. היה זה  לוחמים בשטח נדרשים לשאת

פיתחו התקן המיועד לאחוז בנשק ולהעביר את  ARLחוקרים ומהנדסים במעבדת המחקר של הצבא 

  העומס מהיד אל הגוף.

של  (lethality)הזרוע השלישית הוא מבנה קל לנשיאת הנשק של החייל ומטרתו להגדיל את הקטלניות 

  .ARL- ל, בעודו מפחית את הנטל עליו, זאת לדבריו של מהנדס מהמנהל לחקר חומרים בהחיי



13 

  

 Association of the U.S. Armyהוצגה בכנס  ,ק"ג ובנויה מסיבי פחמן 1.8שוקלת  ה ,המערכת

Global Force Symposium לגב החייל דרך האפוד  )כפי שמוצג בצילום המצורף(. הזרוע מתחברת

נתן להתקנה י. ההתקן מאפשר הפעלה בשתי הידיים ויPicatinnyנשק דרך מחבר הטקטי ומתקשרת ל

, אבל לדברי מנהל הפרויקט, M4במהלך ההדגמה נעשה שימוש ברובה  בצד ימין או שמאל של הגוף.

Dan Baechle  ק"ג. הוא ציין במיוחד את הנשק  9- לתמוך בנשק כבד יותר עד למעלה מהזרוע מסוגלת

יין שאין כאפשרות לכך. הזרוע גם יכולה לשאת משור פריצה או מגן. חשוב לצ האוטומטי של הכיתה

בזרועותיו צריך לייצב לכוון ולבצע את הירי, אבל הזרוע השלישית מורידה  החייל .הזרוע מבצעת ירי

  מהעומס שנושא החייל בזרועותיו.

אשוניים עם שישה חיילים פיתוחו נמשך כשנה. החוקרים כבר החלו בניסויים רואב הטיפוס חדש לגמרי, 

שצורפו למעבדה. הניסויים כוללים תרגילי אש חיה כדי למדוד דיוקי פגיעה במטרה וכן את פעילות 

השרירים. בדיקות בעתיד יכללו: ירי אל מטרות נעות, ירי תוך כדי תנועה, תנוחות ירי לא שגרתיות 

ים לפני שההתקן יאושר לשימוש הצבא חייב עדיין להתגבר על מכשולים רב ושיכוך רתע של הרובה.

לבחון דגם מוקשח תוך שנה.  מבצעי. למרות זאת הצוות ההנדסי מתקדם במהירות. הם מקווים

  חיילים מתגוללים בחול ועל ההתקן לעבוד גם בתנאים אלה. ,Baechle לדברי

  

  
  

  

  

  

  

  
����  

 

  

  משקל-ב מכניס לשירות קסדות חדשות קלותצבא ארה״ .10

MILITARY.COM, 30 2017 במארס  

Army Shows Off Its Lightest Combat Helmet Ever  

www.military.com/daily-news/2017/03/30/army-shows-off-its-lightest-combat-helmet-

ever.html   

 מיגון וברמת יותר קל שני, טכנולוגי דור הינה לשירות שתיכנס II) Gen (ACH החדשה החי״ר קסדת

   שנים. 15 לפני לשירות שהוכנס (ACH) הראשון הטכנולוגי לדור בהשוואה זהה

 לייצור בחוזה לאחרונה וזכתה החדשה הקסדות סדרת את לייצר נבחרה Military Revision חברת

 גבוהה צפיפות בעל מפוליאתילן עשויה החדשה הקסדה קסדות. 293,870 יצורלי מ״ד 98 בסך

polyethylene high )density( פחות %21- ו ג׳, מידה מקסדות פחות %24- כ גרם; 1,134 ושוקלת 

 ממאמץ חלק והינה מאחר מיוחדת חשיבות במשקל להפחתה הקודם. מהדור א׳- ו ב׳ מידה מקסדות

 בפעילות הנישא הציוד עומס הפחתת ע״י חי״ר יחידות של בצעיתהמ היעילות את להגדיל כולל

 משמעותית הקלה תחושת יוצר הקודמת, לקסדה בהשוואה החדשה, בקסדה שימוש כי דווח מבצעית.
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 שעות. 12-18 של זמן למשכי קסדה חבישת הדורשות אופייניות משימות ביצוע במהלך חי״ר חיילי אצל

 רסיסים כנגד הקיימת לקסדה זהה מיגון רמת מספקת ההחדש הקסדה במשקל, ההפחתה למרות

 מוגבר מיגון עם קסדות של מזורז בנוהל לשירות להכנסה פועל ארה"ב צבא במקביל, מ״מ. 9 וקליעי

)ECH( החל לשירות להכניס מתכנן ארה"ב צבא גבוה. בסיכון משימות לטובת ורסיסים קליעים כנגד 

 למשימה בהתאם מודולארי מיגון המאפשרות )IHPS( משולבות ראש מיגון מערכות 2020 משנ״ע

  . �תחתונה לסת ומיגון פנים, מיגון הבסיסי, למיגון מעבר מוגבר מיגון מכלולי וכוללות

  

  

  למניעת נזק מוחי ייעודיותקסדות  .11

NEW ATLAS, 29  2017במארס    

Team Wendy to Target Blast Waves and Rotational Injuries in Next-Gen Military 

Helmets 

http://newatlas.com/team-wendy-military-helmets/48552/ 

לפי נתונים רשמיים של משרד ההגנה האמריקני אלפי חיילים בשנה סובלים מפגיעות מוח קשות 

)Traumatic Brain Injuries-TBIה מפעילות קרבית, אימונים או תאונות דרכים.  חברות רבות ) כתוצא

. Team Wendyעוסקות בפיתוח אמצעים למנוע או למזער נזקים אלה ואחת המיוחדות בהן נקראת 

סקי. היא סבלה מפגיעת ראש  תעל ידי אב שכול שבתו נפגעה בתאונ 1997חברה זו נוסדה בשנת 

איש, פיתחה בתחילה קסדות סקי  120- המונה כיום כ פטרה. החברה שייסד,קשה, ובסופו של דבר נ

)  והיא מספקת אותן לצבאות ארה"ב 2004-משופרות ולאחר מכן פנתה לפיתוח קסדות צבאיות (כבר ב

  ואוסטרליה.

פטרון, קסדות נועדו במקור למנוע חדירת רסיסים ושברים -לדברי מנהל החברה ומייסדה חוזה ריזו

נועדה אך ורק להתאמה לראש ללא תרומה למניעה של פגיעה גולגולת. הרתמה בתוך הקסדה ל

כתוצאה מהדף או הלם. פגיעות אלו הפכו לנפוצות מאד עקב האיום הדרמטי של מטעני צד בעיראק 

ובאפגניסטן. כדי להתמודד עם בעיה זו פיתחה החברה סדרה של כריות ריפוד הגנה ספוגיות העשויות 

או לצמצם נזק מוחי ארוך טווח. הכריות מתוכננות כדי לקבל מחומרים מיוחדים ואשר נועדו למנוע 

פרופיל תגובה ספציפי לדחיסה ולדחוף חזרה בפרופיל כוח מסוים. על כל כרית לעמוד בדרישות 

מחמירות כיוון שיתכן שבתרחיש מסוים, במהלך האירוע הטראומטי עצמו, הראש יהיה במגע עם כרית 

של כריות ריכוך לקסדות אחרות והיום היא מספקת קסדה אחת בלבד. בעבר החברה סיפקה ערכות 

  בליסטית שלמה. 

לדברי החברה יש עדיין מקום להרבה מחקר בתחום פגיעות הראש ולהגדרת תקנים לבחינת קסדות 

  כאלה.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

�  
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 פיתוח של פצצות מרגמה "חכמות" .12

,JANE'S DEFENCE WEEKLY 15  12, עמ' 2017במארס   

US Army Aims for Precision – Guided Mortar Contest Next Year 

מ"מ מדור חדש, עם הנחייה ודיוק גבוה מאוד  120צבא ארה"ב הודיע על תחרות לפיתוח של פצמ"ר 

)HEGM תחמושת זו אמורה להחליף בעתיד את הסוג הקיים כיום בסד"כ והיה בשימוש באפגניסטן .(*

)APMI.(**  

מוש בכל סוגי המרגמות ומערכות בקרת האש הקיימות כיום הפצמ"ר החדשים חייבים להתאים לשי

  במערך של צבא ארה"ב ובכל תנאי מזג האוויר/סביבה.

  .GPSאקטיבי וגם על - ההנחיה מצריכה להתבסס על לייזר חצי

  ).10m(בדור הקודם הדיוק הוא  1mשל  CEPהדיוק שרוצים להשיג הוא 

  .2018ולבצע ניסויים בשנת  2017צת במרומתכננים לחתום על מספר חוזי פיתוח במקביל 

  פצמ"ר. 14,000בכמות של  2021-המגמה היא התחלת הצטיידות ב

* HEGM = High Explosive Guided Mortar 

** APMI = Accelerated Precision Mortar Initiative 

 

  

 צבא ארה"ב פועל להארכת טווחי הארטילריה הקנית .13

  
1) JANES DEFENCE WEEKLY   8 March, 2017 

Picatinny Advances M777 Extended Range Howitzers    

  
2) POPULAR MECHANICS 1 March, 2017 

The US Army is about to More Than Double the Range of Howitzer    

  
מ"מ).  155להאריך משמעותית את טווחי הארטילריה ( צבא ארה"ב החל בפעילות פיתוח שמטרתה

  ק"מ.  70של הפרסומים הרוסיים אודות תומ"ת "קואליציה" בעל טווח ייתכן שזו תוצאה 

ק"מ  23- , בעלי טווח של כM777בשלב ראשון מטפלים בהגדלת הטווח של התותחים הנגררים 

  .M777ER (Extended Range)-ק"מ). השיפורים בתותח ישנו את שמו ל 30- מה"ר כ  (עם

  הפתרון כולל:

  ק"ג למשקל, ובעיית יציבות. 450ות: תוספת של מטר (!) המשמע 2.4-הארכת הקנה ב •

  .XM113פגזים חדשים עם הנעה רקטית (מה"ר)  •

  .XM654שימוש בהודף חדש אנרגטי יותר  •

  בנוסף לשיפורים אלה יתקינו מטען אוטומטי וישביחו את מערכת בקרת האש.

ק"מ, אבל  70ד אולי ע –השינויים הנ"ל יגדילו משמעותית את הטווח (מהירות לוע גבוהה בהרבה) 

  כרוכים כמובן במספר בעיות כגון:

  בעיות יציבות בתנועה ובירי. –הגדלת משקל התותח ובעיקר הזזת מרכז הכובד  •

יובילו לבלאי גדול ובעיות התעייפות של הקנים   –לחץ וטמפרטורה בקנה  –הגדלת האנרגיה  •

  ובכך אורך חיים קצר של הקנים.
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. אם 2018ובמשך הפיתוח הניסויים צפויים להימשך עד אמצע  2016הניסויים הראשונים החלו בסוף 

יצליחו, מתכוונים ליישם פתרונות אלה גם בתומ"תים כמו  M777-המאמצים להגדלת הטווח ב

    ERCA = Extended Range Canon Artillery.�"פאלאדין", במסגרת תוכנית 

  

  

  ACVמסרה למארינס דגם ראשון של רק"ם  SAICחב'  .14

,JANE’S DEFENCE WEEKLY 1  2017במארס  

SAIC Rolls and **ACV Prototype for USMC 

* : ACV 1.1כידוע הזמינו הנחתים של ארה"ב פיתוח במקביל, ע"י שתי חברות, של הרק"ם האמפיבי 

סופק  BAEדגמים. הדגם הראשון של  16. כל חברה מספקת לניסויי הנחתים SAIC-ו BAEהחברות 

  .SAICבירחון שלנו) ובסוף פברואר ש"ז סופק הדגם הראשון של  לפני שבועות מספר (דווח

SAIC ) פיתחה את הרק"ם בשיתוף עם התעשייה בסינגפורSTKעל בסיס ה (-Terrex .  

  לוחמים. 11- תותחן ונהג) ו ,(מפקד 3לצוות של  8x8מדובר ברק"ם גלגלי 

", תצפית והתמצאות 3 כ"ס, מתלה נפרד, אפשרות לפעולה מבצעית עד "ים 600ההנעה ע"י מנוע 

  .V, מושבים מוגנים לצוות, תובה במבנה 3600

, הנעה Ivecoבשיתוף עם המפעל האיטלקי  BAEהכתבה מציגה גם פרטים על הרק"ם המתחרה של 

  .Vלוחמים, תובה  13כ"ס,  700

דגמים  4. החברה הזוכה תבנה תחילה 2018ההחלטה על הרק"ם שייבחר לייצור סדרתי תיפול במאי 

  כלים. 204סויי ירי חי. בהמשך מדובר בסדרה של לני

*  ACV = Amphibious Combat Vehicle 

  � זה הרק"ם האמפיבי העיקרי של הנחתים ומיועד להעברת הכוחות מהנחתת לחוף.

  

  

 T72למעשה השבחה של טנקי  -איראן מציגה טנק "חדש"  .15

,JANE’S DEFENCE WEEKLY 22  19, עמ' 2017במארס  

Iran Reveals Karrar Upgrade for T72 Tank 

פותח עצמאית  , אשר לדבריהםKarrarבטקס חגיגי של משרד ההגנה האיראני הוצג טנק "חדש" בשם 

  ונכנס כבר לייצור.*

וצריח חדש שבנוי מלוחות שריון עם ערכת  T72לפי התמונות שפורסמו מדובר כנראה בתובה של טנק 

התחמושת אינה מאוחסנת בכיס הצריח אלא על סל  הצריח.מיגון ורשת נגד מטענים חלולים סביב כיס 

(תחמושת הוצאה מהכיס, כנראה למניעת פיצוצים שאירעו  T72- הצריח ויש כנראה מטען אוטומטי כמו ב

). למפקד יש מקלע כבד T72- מ"מ כמו ב 125לפי הפרסום התותח יורה גם טילים (כנראה  ).T72- ב

נית עם חישנים מטאורולוגיים על עמוד בגג הצריח וכן יש מערכת בקרת אש מודר מופעל מבפנים.

(למעט מיגון ע"י פלטות  T72- כמו ב –חטיבת הכוח והמתלה  מערכת התרעה מפני לייזר, מערכת ניווט.

. בכתבה משערים שאם בכלל, ייצרו Lorestan, מחוז Dorud** -הייצור יבוצע במפעל הטנקים  בזוקה).

  מגבלות תקצוב שרובו מוקדש לטילים בליסטיים והגנה אווירית.מספר קטן של טנקים כאלה, בגלל 

  
, אותו רצו לרכוש מרוסיה, אך המו"מ T-90MSהאיראנים טוענים שהטנק החדש עולה בביצועיו על  *

  נכשל.

  � ממכללים שנרכשו מרוסיה. T72במפעל זה הרכיבו בעבר טנקי ** 
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 הדגם של הטנק הטורקי החדש סיים בהצלחה את הניסויים .16

,DEFENSE NEWS  29  2017במארס  

Turk Tank Prototype Passes Tests Moves to Serial Production 

, שפיתחה את הטנק, הדגם / אב טיפוס סיים בהצלחה את כל סדרת Otokarלפי הודעה של חברת 

היקף של היה ב 2008הניסויים: ניידות בתנאים השונים, ניסויי ירי וניסויי שרידות. חוזה הפיתוח משנת 

טנקים (סדרה ראשונה של  1000- באשר לייצור סדרתי של כ .Altayדגמים של  4מיליון דולר וכלל  500

כלים), לחברת אוטוקאר הובטח (בחוזה הפיתוח) שאם הצעתם לייצור תהיה "אטרקטיבית",  יזכו  250

  גם בחוזה הייצור. אם לאו, המשרד יצא למכרז.

, אבל טרם ברור האם יהיה או לאו 2016ושיפרו אותה באוגוסט  2016אוטוקאר הגישו הצעה בינואר 

 Nurolושותפות בין  BMC ,FNSSהמתחרים הנוספים על הייצור הסדרתי הם: חברת  מכרז בנדון.

  .BAE-הטורקית ל

). החברה נכנסה למיזם 50%היא בבעלותם של חבר של הנשיא ארדואן ושל קאטאר (  BMCחברת 

 BMC-ית וחברה ממאלזיה ליצור משותף של רק"ם גלגלי וזחלי. נראה שמשותף עם ריינמטאל הגרמנ

  .OTOKARהיא המתחרה העיקרית של 

  בכל מקרה התעשייה הטורקית תשותף כקבלני משנה בייצור הטנקים: 

 – Roketsan-התותח והתחמושת ו – MKEKבכל מערכות האלקטרוניקה והבק"ש,  – ASELSANחב' 

והחברה האוסטרית בוטל  Tumosanכפי שדווח, שיתוף הפעולה בין  בעניין חטיבת הכוח, המיגון.

מסיבות פוליטיות של האוסטרים, ולכן חטיבת הכוח תהיה כנראה כמו הפיתוח, מתוצרת גרמנית, אלא 

  � אם גם כאן יהיו בעיות דומות.

  

 הטנק ההודי העתידי יצויד בטילי "להט" של תע"א .17

,INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW   8, עמ' 2017מארס  

*DRDO Outlines Future MBT Requirements 

**, FRCV –משרד ההגנה ההודי פרסם את הדרישות לפיהן יפותח הטנק העתידי של צבא הודו 

  .2020-שאמור להיכנס לסד"כ החל מ

  אלה הדברים המרכזיים שפורסמו:

  מ"מ לירי פגזים וטילי נ"ט 125תותח   *

  ריסוק אוויר ו"חץ".-ה האווירית, פגזים נפיץהתחמושת: טילי "להט" של התעשיי  *

  צריח בלתי מאויש.  *

  צוות של שלושה: מפקד, תותחן ונהג בתובה על מושבים תלויים (נגד מיקוש).  *

  )Arjun )MTU-Renkשתחליף את אלה המותקנות בטנקי  Bharatחטיבת כוח תוצרת   *

  כשולים.מתלה עם מתאם מתח דינמי להבטחת אחיזה בקרקע גם במעבר מ  *

  צלסיוס. - 200ק"מ לטמפרטורות עד  4-תנאי סביבה: פעולה תקינה בגבהים עד כ  *

  תקשורת בפס רחב.  *

  מיגון כולל הגנה אקטיבית קשה.  *

  קמ"ש. 60ק"מ תוך נסיעה במהירות  2בקרת אש עם יכולת לנעול על מטרות נעות במרחק של   *

* DRDO – Defence Research and Development Organization  

** FRCV – Future Ready Combat Vehicle � 
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 *)NGAFVבסינגפור מפתחים דור חדש של רק"ם ( .18

,INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW   12, עמ' 2017מארס  

ST Kinetics Lifts Lid on New AFV 

ל את התכנון של דור חדש של רק"ם שיוכ STKבכנס הבינלאומי בלונדון הציגה התעשייה הסינגפורית 

לשמש לסוגי יעוד שונים (נגמ"ש חי"ר, גישור, מרגמה, הנדסה, חילוץ, משגר טילים). ייתכן שאחד 

  מ"מ. 120הדגמים יצויד בתותח נ"ט 

  התכונות העיקריות:

  טון 36עד  –משקל   *

  כ"ס, ממסרת אוטומטית. 800עד  711מנוע  –הנעה   *

  אומטיפנ-הידרו –מתלה   *

  רותכיםלוחות מ –פלדת שריון  –מבנה   *

ערכות מיגון ברמות שונות להתקנה על הדפנות, אפשרות  להגנה אקטיבית,  –מיגון/שרידות   *

  מושבים קורסים, מערכת אב"כ.

  אפשרויות שונות (ביעוד כנגמ"ש). –צריחון עם נשק מופעל מבפנים   *

  חיילים בתא הלחימה (ביעוד כנגמ"ש) 8- צוות: מפקד, תותחן, נהג ו  *

  צגים למפקד תותחן ונהג, וכן לצוות הלוחם. – 3600יום/לילה לתצפית תצפית: מצלמות   *

* NG AFV – New Generation Armoured Fighting Vehicle 

  � טרם נקבע "כינוי" למשפחת הרק"ם.

  

  

  

  

  אוויר והגנ"א
  

  

 BAE SYSTEMSמטוסי העתיד על פי חברת רעיונות ל .19

BAESYSTEMS.COM ,1  2017במארס  

Aircraft Technologies of the Future 

www.baesystems.com/en/feature/aircraft-technologies-of-the-future 

 בשירות ומהנדסים מדענים שהעלו רעיונות אודות לעיתונות ידיעה פרסמה Systems BAE חברת

 צבאיים טייס בכלי שימוש למצוא עשויים אלו רעיונות כי טוענת החברה התעופה. לעתיד בנוגע ברההח

 להבין כדי הללו הרעיונות את לבחון ראוי הרחוק, האופק אף על יותר. מוקדם או 2040 עד ואזרחיים

 מנסה היא כיוונים ולאלו – העתיד את בעולם הגדולות הטכנולוגיות הביטחון מחברות אחת רואה כיצד

  הצבאיות. הטכנולוגיות את לקדם

  החברה: מדעני שהתוו הכיוונים בין

  בתעופה ממד-תלת מדפסת

 מזל"טים לפיו ולייצר מרוחק, בקרה מחדר מידע לקבל יוכלו המטוס סיפון על ממד- תלת מדפסות

 או תובביםמס רוטורים בעלי להיות שיוכלו כך הצורך, לפי יודפסו המזל"טים מצב. בכל לשימוש שיתאימו

 המעגלים של עצמית התכה באמצעות מעצמם להתפרק יוכלו השימוש, לאחר קבועות. כנפיים
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 ולהשתמש אותם לאסוף יהיה ניתן ממנו באזור בבטחה לנחות יוכלו – לחילופין או שלהם, החשמליים

  בשנית. בהם

 האירוע לזירת להגיע שיוכל אחד גדול טייס כלי באמצעות גמיש, התקפה כוח ליצור תוכל זו טכנולוגיה

  מזל"טים. של מהיר ייצור באמצעות למתרחש עצמו את ולהתאים

  

  הרובוטריק

 באופן לטוס כדי ביחד שמתחברים קטנים סילון מטוסי ממספר המורכב גמיש טייס כלי הוא הרובוטריק

 משל,ל ארוכים, מסעות של במקרה תרחיש. לכל עצמם להתאים כדי להיפרד גם מסוגלים אך יותר, יעיל

 הודות בדלק ולחסוך  הטווח את להגדיל וכך המסע, במהלך ביחד להתחבר יכולים הקטנים הטייס כלי

 ניטור פעולות לבצע יכול אחד – להיפרד יכולים הטייס כלי למטרתם, שיגיעו ברגע הגרר. כוח למזעור

  קרקע.ל משלוחים להצניח יכול והשלישי התקפיות פעולות לבצע יכול שני מודיעין, ואיסוף

  

  מוכוונת אנרגיה מערכות

 על להגן כדי משתמשים בהן מוכוונת, אנרגיה במערכות שימוש הקרב בשדות למצוא ניתן היום כבר

 כך טייס, בכלי לשימוש אלו מערכות להתאים יהיה ניתן בעתיד, לכיוונם. המתקרבים מטילים החיילים

  גבוהה. אנרגטית וביעילות במדויק באוויר, בעודן מטרות להשמיד יוכלו מהירים סילון שמטוסי

  

  השורד

 צינוריות,- ננו המכיל דביק נוזל שחרור באמצעות לו הנגרמים נזקים לתקן יוכל 'השורד' מסוג טייס כלי

 מטוס יפיק אלו מתקדמים בחומרים השימוש המטוס. בגוף להתפשט מסדקים וימנע במהירות שיתקשה

   �ביותר. םהמסוכני במצבים גם גבוהה הישרדות יכולת בעל

  

  

20. 35-F  ומגוון עשיר של כלי טייס חדשים אחרים בתערוכת תעופה

  באוסטרליה

NEW ATLAS ,3  2017במארס  

In pictures: 2017 Australian International Air Show, Featuring F-35 Joint Strike 

Fighter Debut 

http://newatlas.com/2017-avalon-air-show-australian-f35/48155/ 

נחתו לראשונה באוסטרליה לכבוד תערוכת האוויר וההגנה. אוסטרליה הצטרפה  F-35שני מטוסי 

- (כמיליארד דולר אוסטרלי  17שנה והיא עתידה להוציא  15לתוכנית של פיתוח מטוס זה לפני 

. מטוסים אלה נמצאים במוקד 2020- מטוסים שהראשון בהם יהיה מבצעי ב 72דולר) על מיליארד   13

להב במגוון אדיר -העניין של הציבור בתערוכה, אך היא כוללת מוצגים רבים נוספים ובהם רחפנים רבי

  של צורות וגדלים.

רי לוויינים תמונות מהתערוכה הכוללות בין השאר  דגמי משג 150בקישור לידיעה יש אוסף של מעל 

) וגם מטוסים F-35-וה  F-22-כולל ה(חוק, טיסות ראווה של מטוסי קרב סיניים, כלי טייס נשלטים מר

  � היסטוריים.
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  בואינג חשפה מחליף אפשרי למסוק "היואי" .21

NEW ATLAS ,4  2017במארס  

Boeing Unveils MH-139 Helicopter to Replace Huey 

http://newatlas.com/boeing-mh-139-huey/48241/ 

) של UH-1Nחברת בואינג הציגה את מתחרה שלה למכרז שנועד לבחור את המחליף למסוק היואי ( 

, הוצג בכנס של אגודת חיל האוויר שנערך באורלנדו, MH-139חיל האוויר האמריקני. המסוק, הקרוי 

מסוקים מדגם זה  AW139 .900 - . מסוק זה מבוסס על המסוק האירופאי של חברת "לאונרדו" פלורידה

.  PT6מסוג  Pratt & Whitney Canadaלקוחות. הוא  מונע בשני מנועי  250-יוצרו ומשמשים כ 

 306- קשר (כ 165מסוק להגיע למהירות של למנועים אלה בקרה ספרתית מלאה והם מאפשרים ל

צירי - יס הוא "תא זכוכית" עם אוויוניקה מתקדמת הכוללת טייס אוטומטי ספרתי ארבעקמ"ש). תא הטי

  עם יכולת ריחוף אוטונומית.

לדברי החברה מדובר במסוק חסכוני יותר ממתחריו והוא יאפשר לחיל האוויר לחסוך יותר ממיליארד 

  � שנות שרות. 30דולר במהלך 

  

  

  בים משני צורהמסוק קונספט חדשני, עם הנעה היברידית ולה .22

NEW ATLAS ,9  2017במארס  

Bell Flies into the Future with First Concept Helicopter 

http://newatlas.com/bell-fcx-100-concept-helicopter/48324/ 

וק קונספט המייצג תפיסה חדשנית של מסוק עתידי. הקונספט חברת בל מציגה בפעם הראשונה מס

שנערכה בדאלאס, טקסס. הקונספט  Heli-Expo 2017הוצג לראשונה בתערוכת  FCX-001הקרוי 

מהווה תוצאת עבודתו של צוות שהוקם בחברה כדי לבחון טכנולוגיות חדשות ורעיונות יצירתיים והוא 

וק אמור לכלול מערכת הנעה היברידית, "טייס משנה" המס מוצג כקונספט עתידי למסוק אזרחי.

המבוסס על אינטליגנציה מלאכותית ולהבי רוטור המשנים צורה כדי להתאים למגוון תנאי טיסה.  זנב 

המסוק איננו כולל רוטור זנב אלא מערכת לביטול מומנט המשפרת את הבטיחות והביצועים ומקטינה  

ללת מנועי דלק המניעים את הרוטור הראשי ומזינים חשמל את הרעש. מערכת ההנעה ההיברידית כו

קיימא - גוף המסוק נבנה מחומרים בני למנועים חשמליים האחראים על מערכת ביטול המומנט.

שמאפשרים שינוי תצורה מהיר וראות טובה מתוך התא. החברה אומרת שבגוף המסוק תוטמע מערכת 

  ובדת לרעידות ורעש חזרה למערכות המסוק.לקצירה ואגירה של אנרגיה אשר תזין אנרגיה הא

).  מחשב אינטליגנציה מלאכותית ישמש ARלמסוק יהיה טייס יחיד שייעזר במערכות מציאות רבודה (

  כטייס משנה שבמקרים מסוים יוכל לבצע הטסה מלאה של המסוק כשהטייס האנושי משמש כמשגיח.

    

  

  

  

  

  

  

����
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  נבדקה בתרגיל מערכת לייזר נגד כטב"ם של לוקהיד מרטין .23

NEW ATLAS ,21  2017במארס  

US Army Arms Combat Vehicle with Laser Weapon to Take on Drones 

http://newatlas.com/us-army-stryker-laser-weapon/48498/ 

מרטין אך הוא גם מתקין לייזרים - רכת לייזר רב עוצמה מלוקהידהצבא האמריקני  עתיד לקבל מע

צנועים יותר (מפיתוח עצמי) על רק"ם כחלק מבחינת קונספטים להתמודדות עם כטב"ם. מערכת לייזר 

קילוואט הותקנה על רק"ם מסוג סטרייקר כחלק מתרגיל אתגר של הארגון המאוחד  5בהספק של 

, אתגר Joint Improvised-Threat Defeat Organization (JIDO)ללוחמה נגד איומים מאולתרים, 

מכסיקו. מערכת - . התרגיל התקיים בשדה הניסוי וייט סנדס בניוUAS Hard-Kill Challengeהקרוי 

והיא שדרוג של מערכת  Mobile Expeditionary High Energy Laser (MEHEL) 2.0הלייזר קרויה 

רק"ם כלל גם לוואט. מקור הלייזר שולב על מרכב עקיבה והקי 2הדור הראשון שהייתה בהספק של 

במהלך התרגיל נבחנה המערכת בהפלה של כטב"ם, בבודדים ובקבוצות,  מכ"ם לגילוי הכטב"ם.

מטר ובמהירות של עד  360-ק"ג) שטסו בגובה של מעל ל 9כלומר במשקל של עד ( 1מקבוצת משקל 

בועה. לדברי נציגי הצבא הוכח השילוב המערכתי קמ"ש. הכטב"ם כללו רבי להב ודגמי כנף ק 185

והוכח גם שלייזר בעוצמה כזו יכול להתמודד עם מטרות מהסוג הנ"ל. נלמדו גם לקחים ביחס לשיפור 

  מקור הלייזר והשילוב המערכתי הכולל בהמשך.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
����  

  

  

 של רייתיאון 69A(V)-ALRהוספת יכולת איכון למערכת  .24

       2017בפברואר  28

www.janes.com/article/68336/raytheon-adds-geo-location-capability-to-alr-69a-v 

Raytheon Adds Geo-Location Capability to ALR-69A(V) 

        ב ההוכחה בניסויי טיסה של יכולת איתור איומים ע"י מערכת חברת רייתיאון משלימה את של

ALR-69A(V)  אשר מוטסת על כלי טייס אחד. מערכות קודמות נתנו רק נתוני כיוון, ונדרשו שני כלי

  טייס לקביעת המיקום.

 המערכת ניתנת להתקנה על כל כלי טייס, ומגדילה את יכולת התמרון והערכת המצב של הצוות. כושר

  מקלטי מכ"ם ומחשב לניתוח מהיר של האותות הנקלטים. 4, ומתקבל ע"י 360°הכיסוי הוא 

. היכולת הנוספת צפויה להגביר את המכירות. צפוי שדרוג 50מערכות ורכש עוד  100חא"א כבר קיבל 

  � למערכות הקיימות. השדרוג כולל עדכון תוכנה בלבד.
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 מטוס קרב איראני חמקן לקראת ניסויי טיסה .25

DEFENSEWORLD.NET ,6  2017במארס  

   

www.defenseworld.net/news/18618/Iran_s__Radar_Evading__Qaher_313_Fighter_Jet

_Enters_Final_Production_Stage#.WL5zltR97Gg 

Iran's 'Radar Evading' Qaher 313 Fighter Jet Enters Final Production Stage 

, המסוגל להתחמק 'Qaher 313'איראן הגיעה לשלב הסופי של ייצור מטוס קרב מתוצרת עצמית בשם 

  .2018המטוס מוכן לניסויים, וניסויי טיסה יתחילו במרץ  ממכ"ם.

  .2013-המטוס נחשף לראשונה ב

לטענת מומחה ישראלי, המטוס שהוצג הוא דגם בלבד. לדברי מומחה אחר, התצורה האווירודינמית 

  מתאימה לכושר תמרון גבוה ותיכון לחמקנות. לא נראית יכולת הפצצה, אלא התאמה למשימות יירוט.

אשר נרכשה מרוסיה. כמו כן צפויים  S-300הטלביזיה האיראנית הודיעה גם על מבצעיות מערכת טק"א 

מערכת מפיתוח עצמי הדומה ל Bavar 373במאי השנה ניסויים מבצעיים אחרונים של מערכת טק"א  

  .S-300טק"א 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  Iran unveils new indigenous stealth fighter “Qaher 313”  

  

�  

רמות פיקוד הגנת טילים וחלל של ארה"ב בוחן יעילות פלטפו .26

  סולאריות לשהייה ארוכה בגובה רב

JANES.COM ,15  2017במארס  

www.janes.com/article/68750/us-army-eyes-new-high-altitude-airships-or-solar-

powered-sensor-platforms 

US Army eyes new 'high-altitude' airships or solar-powered sensor platforms 

בודק בשת"פ עם זרועות אחרות יכולות חיישנים בגובה  SMDCפיקוד הגנת טילים וחלל בצבא ארה"ב 

  רב, כולל על ספינות אוויר וכלי טייס מונעים באנרגיית שמש.
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ושהייה ארוכה למגוון  ,מאפשרות כיסוי תצפית לטווח גדולרגל,  60,000וטסות בגובה מערכות מ

  משימות.

נבדקות ספינות אוויר ומטוסים עם תיכון מיוחד לשהייה ארוכה של שבועות או חודשים. ההדגמות יבוצעו 

האפשר, ומטעדים צבאיים נוספים. היעד הוא לבצע הדגמות עם טכנולוגיות בשלות ככל  SARעם מכ"ם 

  � ולהעריך את מידת בשלותן והתאמתן למשימות הצבא.

  

  

 ניסוי מוצלח של טיל בליסטי ימי איראני .27

DEFENSEWORLD.NET ,10  2017במארס 

   

www.defenseworld.net/news/18663/Iran_Tests____Hormuz_2____Ballistic_Missile#.W

NBMIdR97Gg 

Iran Tests ‘Hormuz-2’ Ballistic Missile 

  .Hormuz-2איראן ביצעה ניסוי מוצלח של טיל בליסטי ימי מפיתוח עצמי בשם 

ט בים בטווח ק"מ. הטיל מיועד לפגיעה מדויקת במטרות כלי שיי 250הטיל פגע במטרה צפה במרחק 

  ק"מ. 300

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� 2’ Ballistic Missile-Iran Tests ‘Hormuz  

 

  מנועים סיניים  למטוסי קרב עמידים בטמפרטורות קיצוניות  .28

DEFENSEWORLD.NET ,21  2017במארס  

  
www.defenseworld.net/news/18795/China_J_20_s_Engines_to_Incorporate_Powder_

Metallurgy_Superalloys#.WNVWxNR97Gg 

China J-20's Engines to Incorporate Powder Metallurgy Superalloys 

י טורבינה מנועים מפיתוח עצמי, הכוללים חלק J-20ים סין מתכננת להכליל במטוסי הקרב החמקנ

 Saturnעל. בשלב זה המטוסים מבוססים על מנועים רוסיים -ה של אבקות של נתכימיוצרים במטלורגי

AL-31F.  

הטכנולוגיה החדישה תאפשר למנוע הסיני תפעול בטמפרטורות קיצוניות. סיום פיתוח המנוע צפוי 

  טוען שהפיתוח מתקדם היטב. AECCמנועים . חוקר מחברת ה2018-19 שניםב
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החלו להיכנס לשירות ח"א הסיני, אך בעיות איכות מעכבות את הייצור  J-20מטוסי הקרב החמקנים 

  מיכלי דלק חיצוניים.  4הסדרתי. למטוס נוספה תצורה להגדלת טווח ושהייה עם התקנת 

 

 

� 20 fighter jet-China J  

  

  

  ש מונחה מדויק של טקסטרוןניסויים מוצלחים בחימוש גול .29

PRNEWSWIRE.COM ,14  2017בפברואר  

www.prnewswire.com/news-releases/textron-systems-successfully-tests-g-claw-

against-moving-targets-300406839.html 

Textron Systems Successfully Tests G-CLAW against Moving Targets 

  

חימוש גולש מונחה מדויק נגד מטרות  – G-CLAWהודיעה על ניסויים מוצלחים של  Textronחברת 

. הביות בוצע ע"י מערכת CEPמטר  1הניסויים הדגימו פגיעה במטרות נייחות ונעות בדיוק של  נעות.

ק"מ. החימוש שוגר  2 –אקטיבי. הטווח שהודגם בניסוי -וביות סופי ע"י חיישן לייזר חצי GPS/INSניווט 

סוגי מרעומים ליעילות הפגיעה במגוון רחב של מטרות. מתוכנן עם  3החימוש כולל  ממטוס ססנה.

ייה, חיישנים ורש"קים. ניתן להתאמה לשינויים מודולריות להכללת טכנולוגיות מתפתחות בתחומי הנח

חימוש זה ניתן להכללה למגוון מטוסים, כולל מטוסי קרב קלים, וכולל אפשרות שיגור  בדרישות משימה.

  � .CLT –מזביל סטנדרטי 

 

  

חא"א מחפש טכנולוגיות זולות להפחתת צריכת דלק במטוסי  .30

  תובלה ותדלוק

AVIATION WEEK ,19-6  39-38עמ'  ,2017בפברואר 

Life Extenders 

חא"א מחפש דרכים להפחתת צריכת הדלק של צי מטוסי התובלה והתדלוק, עקב הכמות הענקית 

  הנצרכת. מבוקשות טכנולוגיות לא יקרות אשר יישומן יחזיר את ההשקעה בטווח קצר.

חזוקתית אחת האופציות היא ציפוי מיוחד למשטחים החיצוניים, אשר ניתן לבצעו במהלך ביקורת ת

רגילה וללא שינוי יקר במטוס. נבדקים מספר ציפויים מבחינת פשטות היישום ומבחינת התועלת 

  .C-17, C-130, C-5מיועד בעיקר למטוסים  להקטנת הגרר.

  � מבוצעים מחקרים בחברת לוקהיד מרטין ומכוני מחקר באוניברסיטאות.
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האם הסינים מתכוונים לפתח מטוס התרעה שימריא מנושאת  .31

  טוסים בעזרת קטפולטה?מ

AVIATION WEEK ,20  '45-44, עמ' 2017במארס  5 - בפבר 

Signaling Intent 

בסין נחשפה תמונה של דגם מטוס התרעה מוקדמת, הנמצא כנראה בפיתוח עבור הצי הסיני. התמונה 

  .E-2D Hawkeyeלא ברורה אך ניתן להבחין בדמיון התצורה והמידות למטוס האמריקני 

ידרוש התקנת קטפולטה להמראה, אשר אינה קיימת כיום בשתי נושאות המטוסים הסיניות. מטוס זה 

משערים שתותקן בספינות הבאות שבייצור. צורת צלחת של הראדום מעידה על הכללת מכ"ם עם 

לא ברור אם הותנע פיתוח מלא למטוס זה. כמו כן לא ברור אם הוחלט על ייצור נושאות  אנטנה סובבת.

  ניות נוספות.מטוסים סי

  

 

  

  

  

  

  

  

  

�  

  

  מחקר חדש על הנעה היברידית למסוקים .32

AVIATION WEEK ,20  62עמ'  ,2017במארס  5בפברואר עד  

חברת סאפראן התניעה מחקר להכללת הנעה היברידית במסוקים לצורך חסכון בדלק. הערכות החברה 

שרות תפעול עם מנוע אחד תכנון המסוקים דורש מנוע כפול ואפ .15-10%טוענות לחסכון צפוי של 

כאשר השני תקול. דרישות אלו גורמות להכללת מנועים שאינם אופטימליים לגודל המסוק. מערכת 

הנעה היברידית תאפשר הכללת מנוע סילון יעיל בגודל מתאים יותר וגיבוי ע"י המנוע החשמלי בעת 

יעילים עקב -הוכחו כלא בעבר בוצעו ניסויים של הטסת מסוקים עם מנוע חשמלי בלבד, אך תקלה.

   מגבלות משקל הסוללות.

  � המחקר מתבסס על ניסיון רב שנרכש בתפעול מערכות הנעה היברידית בתחום הרכב.

  

  שחקן חדש בזירה  .33

NEW-TECHONLINE.COM ,2  2017במארס  

 לא בכל יום רואים בכיר בממשל הרוסי לועג בצורה כל כך בוטה לאמריקנים. זה קרה בסוף חודש ינואר

  החדש, מטוס הדגל של התעשייה הרוסית.  35האחרון במהלך טקס הגלילה של מטוס המיג 

  מתוכנן להיות חוט השדרה העיקרי של חיל האוויר הרוסי בשלושה העשורים הקרובים.  35המיג 

סגן ראש ממשלת רוסיה, דימטירי רוגוזין, שהיה הדמות הבכירה בטקס אמר במסיבת העיתונאים, 

להתהדר במטוס דור חמישי שעולה כמו כל מערך מטוסי קרב של מדינה. אבל, העתיד לא  אנחנו יכולים“
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מיליון דולר  30ברוסיה גאים מאד במחיר המטוס: ”. 35שייך למטוסים כאלה, אלא למטוסים כמו המיג 

  .F-35מיליון דולר, מחירו הממוצע של  90- מול כ

ת של כמה חילות אוויר בעולם כמו הודו, שנמצא בשירו S29הוא למעשה שדרוג של המיג  35המיג 

הונגריה, בולגריה, גרמניה (עוד מימיה כמזרח גרמניה), מלזיה, סרביה וסוריה. מומחים מדברים על 

יכולת התמרון הגבוהה שלו, הנחשבת לטובה בעולם. בנוסף, המטוס החדש הוא בעל יכולות מגוונות 

, 4.5מוגדר כדור  35עולה נגד מטרות ימיות. המיג של קרבות אוויר, תקיפת מטרות קרקעיות ויכולת פ

ם פסיבי. המטוס כולל מערכת מידע חדישה, תאימות למערכות נשק ”בשל יכולתו לחסום איתור מכ

רוסיות ומערביות (כדי לפנות לכמה שיותר לקוחות), ומגוון מערכות הגנה עצמית משולבות. בכתבה 

הרוסים שחררו מידע ראשוני על המטוס, נכתב:  נרחבת שפורסמה באתר מאקו במארס השנה, כאשר

המסוגלת לזהות מטרות שונות באוויר ועל פני ,”OLS“ גולת הכותרת של המטוס הזה היא מערכת“

הקרקע, בין היתר, על ידי זיהוי חתימת החום של המטרות, כאשר את הנתונים היא משדרת ישירות 

, ולפחות כפי שפורסם על ידי הרוסים, היא לקסדה של הטייס. הטווח האפקטיבי של המערכת מרשים

מ, כאשר טווח הזיהוי של המטרה עומד על          ”ק 45-מסוגלת לאתר מטרות אוויריות ממרחק של כ

על ידי אמצעים פאסיביים, מה שמהווה יתרון  35מ. הרוסים טוענים שלא ניתן לאתר את המיג ”ק  10-כ

 .”משמעותי

ס הזה בעיקר בשל העובדה שחיל האוויר המצרי רכש טייסת אחת גורמים בישראל עוקבים אחר המטו

יש כאן בהחלט קפיצת מדרגה ביכולות . “2019שלו, כאשר תאריך האספקה הוא כנראה לקראת סוף 

הוא לא מטוס “אומר ראש המרכז לחקר תעופה וחלל במכון פישר. ”, ם וביצועי המטוס”בכל הקשור למכ

. זו  F-35אל באזור, במיוחד עכשיו, כאשר ישראל קלטה את מטוסישמסכן את יתרונה האיכותי של ישר

פלטפורמה לא חדשה ומוכרת שעברה שדרוג ברמת האוויוניקה שלה. כולם מבינים שיש גבול ליכולות 

שניתן להכניס למטוס מדור רביעי. בוודאי לא ניתן להשוות את המטוס הזה למטוס הדור החמישי 

אם מנתחים את זה בהיבט היכולות הצבאיות של  . אבל  T-50וחוישהרוסים מפתחים בימים אלה, הס

” ראפאל“חילות אוויר באזור ובמיוחד מצרים, צריך לזכור שחיל האוויר המצרי רכש טייסת של מטוסי 

  .”מטוסים מתקדמים מאד , שהם לכשעצמםצרפתיים

ה היה דו מושבי והוטס מגיע בשתי תצורות הפעלה: חד מושבי ודו מושבי. הדגם שהוצג בגליל 35המיג 

מ, מהירותו המקסימאלית ”ק 2000-טווח הטיסה שלו עומד על כ .על ידי טייס הניסוי הראשי של החברה

אלף רגל. יש לו שמונה נקודות תלייה מתחת לכנפיים, והוא יכול  57מאך וגובה הטיסה המרבי שלו,  2.4

מתקדמות. בנוסף, המיג החדש מסוגל א ”אוויר, פצצות מונחות לייזר ומערכות ל- לשאת טילי אוויר

לפעול בתנאי אוויר קיצוניים. על פי הפרסומים הרוסיים, המטוס מצויד במערכת לוחמה אלקטרונית 

  מתקדמת המספקת לו מענה למגוון גדול מאד של איומים.

מטוסים בשלב הראשון, כשתאריך תחילת האספקה מתוכנן לשנה הבאה.  37חיל האוויר הרוסי הזמין 

ד חיל האוויר הרוסי סיפר לעיתונאים בטקס כי הכוונה היא להחליף בעתיד הקרוב את כל צי מטוסי מפק

החדש. על פי פרסומים המתבססים על נאטו מפעיל חיל האוויר הרוסי  35המתיישנים במיג  29המיג 

בהודו  מטוסים מהדגם הזה ולכן ברוסיה רואים 66. חיל האוויר של הודו, מפעיל -29Sמטוסי מיג  258

כלקוח הפוטנציאלי הגדול ביותר. ההערכה היא כי ההודים לא יצטרכו לשנות הרבה במערך האחזקה 

חילות אוויר בעולם יותר  24כיום מפעילים  .35של חיל האוויר שלהם, אם יחליטו לרכוש את המיג 

ית מענה כל זה לא עוצר את הרוסים מהפרויקט הגדול האחר שלהם לבני .29מחמש מאות מטוסי מיג 

, הודיע סגן ראש ממשלת רוסיה כי 35האמריקניים. במעמד הגלילה של המיג  F-22-ו F-35-חמקן ל

החמקן נמשך, והוא עומד בלוחות הזמנים שהוקצבו לו. אמירה עמומה יחסית   T-50הפיתוח של הסוחוי

  .שומר את הקלפים תמיד קרוב לחזה , שכרגילשמתאימה מאד לממשל הרוסי
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  RUSSIAN AIRCRAFT CORPORATION  -  35 מיג

�  
  

 

 טיסות מבחן לנשיאת טילי בריימסטון על מטוסי טייפון .34

BAE SYSTEMS ,13  2017במארס  

Successful Brimstone Weapon Integration Flight Trials Continue for Typhoon 

http://tinyurl.com/leket11w  

קרקע בריימסטון על גבי - מערכות מדווחת על טיסות מבחן לאינטגרציה של טיל אוויר BAEחברת 

מטוסי טייפון. הטיסות מהוות חלק מעבודת הפיתוח על השלב השלישי בחבילת השיפורים בטיל, 

של חיל  CENTURIONהכוללת שדרוגים לחיישן ולמערכות המשימה של הטיל. מדובר בחלק מפרויקט 

  האוויר המלכותי הבריטי למעבר של יכולות ממטוסי הטורנדו למטוסי הטייפון שברשותו.

במספר, בוצעו ע"י טייסי ניסוי של חיל האוויר המלכותי. במהלך חלק מטיסות  40- טיסות המבחן, כ

, Paveway IV, זוג פצצות מונחות ASRAAM, זוג טילי AMRAAMהניסוי נשא הטייפון ארבעה טילי 

  ושני משגרי בריימסטון המכילים שלושה טילים כ"א.

  

  

  
  

  

  

  

 

� 
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  כטב"ם
  

  

  סקירה: נחילים אוטונומיים  .35

 הסקירה נכתבה ע"י רויטל בודסקו, מהנדסת מערכת בתעשייה הביטחונית

  רקע

אחד האיומים החדשים בסביבה הצבאית הוא התקפה של להקות אוטונומיות, או בשם השגור היום 

ם רובוטיים. כשמנתחים את האיום של הנחילים מסתבר שהם עמידים למדי בפני מערכות בעולם: נחילי

הגנה רבות: גילוי אלקטרומגנטי (חתימת מכ"ם זעירה), גילוי אלקטרואופטי (ממדים קטנים), גילוי 

אקוסטי (פרטים שקטים למדי), חסימת תקשורת (הפרטים יכולים לפעול גם באופן פאסיבי, עצמאי). 

ה. סקירה מיד גם בפני שיטות יירוט רבות:  טילים לסוגיהם, שיטות אנרגיה למיניהן וכדומהנחיל ע

  .בנושא ניתנת בהמשך

הפרטים בנחיל הם בעלי יתרונות מבחינת עלות וצורך בתשתית מפני שהם מבוססים על פריטים 

  מתכלה. פעמית-פשוטים, זמינים, אמינים וזולים. אין בעיה להתייחס אליהם כאל פלטפורמה חד

האפליקציה ליישום ברמת הנחיל זמינה מתוך ספרות ענפה של תוצאות עבודות מחקר, וגם מיישומים 

מסמך זה מציג סקירה תמציתית של הנושא להסב אותם לביצוע משימות צבאיות. אזרחיים שלא קשה 

פר מטרת המסמך היא להבהיר מסוהתשתית המחקרית והיישומית שלו.  בדגש על ההיבט הצבאי

, להציג מספר דוגמאות )על שלב פיתוח האלגוריתמיםמושגים בסיסיים בנושא נחילים (תוך דילוג 

לפיתוחים והדגמות שבוצעו בנושא נחילים צבאיים ולקנח בפתרונות אפשריים להתמודדות נגד איום 

  הנחילים.

  הגדרות

Swarm Intelligence  

המושג מקביל למושגים . Wikipedia, the free encyclopediaהגדרת הערך בתרגום חופשי מתוך: 

  . Swarming  Swarm Theory ,שגורים אחרים כגון

נחילי רובוטים עוסק בתכן פיזיקאלי והקניית ההתנהגות המתאימה, המושאלת בעיקר (אך על מחקר ה

לא לגמרי) מאלגוריתמים המבוססים על התבוננות בעולם חיי החברה של החרקים (ובעלי חיים אחרים) 

  וי ההתנהגות המכונה "אינטליגנציה של נחיל". להלן הגדרה של נחיל:ומיצ

  הפריט בנחיל הוא פשוט � 

  בין הפריטים קיימת סוג של תקשורת פשוטה � 

נחיל הוא קבוצה גדולה של פריטים מאותו סוג, שקיימת ביניהם תקשורת והם מסוגלים לייצר  � 

  מגוון רחב של התנהגויות מורכבות ומשתנות עם הזמן

תח בקיום הנחיל הוא התקשורת בין חברי הלהקה שבונה מערכת של משוב רציף. התנהגות נושא מפ

  הנחיל היא שינוי מתמיד לאורך הזמן.

 ישנם עוד נושאי מחקר בשמות דומים שדנים פחות או יותר באותם נושאים:  

 multi-robot exploration  ;multi-robot coverage  

) נחיל רובוטים שם דגש על  distributed robotic systemsזרות (בשונה מתחום מערכות רובוטיות מבו

דיל אותו על ידי הוספת עוד נחיל. זאת על ידי שימוש  מספר גדול של רובוטים, שניתן אפילו להג

בתקשורת מקומית בלבד. התקשורת המקומית יכולה להיות  במערכות תקשורת אלחוטית כגון גלי רדיו 
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  בצילומים הבאים ניתן לראות דוגמאות להתנהגות נחילים מעולם הדגה, חרקים ובעלי כנף.

 



ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: f‘~

STACK:


