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  ארגון וכללי

 

  סקירה: אתגרים ומגמות חדשות בצבא היבשה האמריקני .1

  הסקירה נכתבה ע"י דני זאבי

, AUSAבחודש מארס השנה התקיים כנס החורף המסורתי של עמותת צבא היבשה של ארה"ב 

  .Global Force Symposium & Expositionשהוגדר בכותרת 

הכנס היה בהאנטסוויל, אלבמה, ונמשך שלושה ימים. הסקירה שלהלן מביאה את עיקרי המידע שהוצג 

  בכנס ובתערוכה, כפי שהובן ונותח ע"י כותב הסקירה.

  

  תובנות עיקריות: 

 Multi-Domain  הכנס עמד בסימן של הכרזה אמריקנית על תפיסה, או תורה חדשה, שעניינה  �

Battle   ובקיצורMDBגום חופשי: קרב במימדים משולבים. הרעיון המרכזי הוא יצירת יכולת . בתר

וסינרגיה בו זמנית, במגוון מרכיבי הלחימה: יבשה, ים, אוויר, סייבר, חלל, רובוטיקה והספקטרום 

חיל הים ובעיקר המארינס  - AMC.ו TRADOC האלקטרומגנטי. הפעילות בנושא מובלת ע"י 

 לשילוב חיל האוויר.משולבים בתהליך, ומתבצע מאמץ 

 Madהוקם והופעל צוות לחשיבה עתידית שכינויו "המדען המשוגע" (    TRADOCביוזמה של �

Scientistבעת לזהות את המגמות - ). הצוות אמור לסייע בהבנת שדה הקרב העתידי וצרכיו, ובה

שניות הטכנולוגיות. חיבור מרכיבים אלה אמור להנביט רעיונות למערכות לחימה עתידיות וחד

 בקצב גדול משמעותית מהנוכחי. השותפים: גורמי הצבא, התעשייה והאקדמיה.

נוצר רושם  לפיו יש עלייה משמעותית במודעות האמריקנית בדבר נחיתותם מול הרוסים, כמותית  �

ואיכותית. זאת, בין היתר בהסתמך על מסמך שפורסם אשתקד, אשר עוסק בהתפתחויות ברוסיה 

גם מסקנות של צוות אמריקני, שאסף באוקראינה נתונים אודות המלחמה - ובאמל"ח וביישומו, כמ

 בחצי האי קרים.

ניתן ביטוי רשמי ועקבי לגורמים הנתפסים כאויבים פוטנציאלים ובהם, בראש ובראשונה, הרוסים.  �

 אחריהם: סין, קוריאה הצפונית, איראן וגורמי הטרור.

איש, דבר שיגדיל את  30,000 -סד"כ יגדל בלאור זאת הצבא צפוי לקבל תקציבים נוספים וה  �

בעת, הצבא מחויב, אל מול הקונגרס, להוכיח כוונה ויכולת מימוש -איש. בה 185,000 - היקפו ל

-Multiשל שינוי ארגוני כדי להתאים את מבנהו, ציודו ותפקודו לשדה הקרב המודרני ובמרכזו  

Domain Battle .  

ה מזוהה צורך מהותי לשנות את תורת הלחימה ולהקנות לאור לקחי הלחימה באוקראינה ובסורי �

תחומיים למפקדים וללוחמים, כך שירכשו מיומנות גם בלחימה בעצימות - כלים מקצועיים רב

 גבוהה במאפייני שטח אירופאים או כדוגמתם, ולמשך זמן ארוך. 

ולות יותר, מדינתי למעין מדינתי. בין המשמעויות: מסגרות לחימה גד-הטרור משנה אופיו מתת �

הימצאות מגוון סוגי אמל"ח כטילים בליסטיים, נ"ט ונ"מ, ופלטפורמות בלתי מאוישות (רחפנים 

  (לפחות חל"כ).  וכטב"מים) כשחלקן חמוש. זאת לצד נשק להשמדה המונית

אחוזים. קיימות הערכות וציפיות לתגבור  30- )  בT&Sירד תקציב המו"פ ( 2012מאז שנת  �

 "פ בממשל החדש.משמעותי של תקציב המו

 7-שנים ל 9 - קיימת שאיפה, ואף ניסיון בפועל, להקטין את משך סבבי הפיתוח של אמל"ח מ �

 שנים, בזכות שינוי ההתנהלות, ההגדרות, אופן הבחינות והניסויים ועוד. 
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נבחנים צעדים משפטיים ע"מ לבטל את תהליך הפרוטסט (מהלך משפטי להקפאת ההתקשרות  �

עד לבדיקת והוכחת הצדקת הבחירה), שכן תהליך זה יצר פיגורים עם ספק זוכה במכרז, 

 משמעותיים בלוחות זמנים וחריגה מהותית בעלויות הפרויקטים, וממילא בהצטיידות. 

הצוות האמריקני ששהה באוקראינה וחקר את תוצאות הלחימה מצביע במסקנותיו, בין היתר, על  �

יים היו הפעלה מאסיבית של האמצעים רוס-כך שהסיבות העיקריות להצלחת הכוחות הפרו

 הבאים:

כטב"מים למודיעין ובעיקר לסגירת מעגלי אש ארטילרית. בהקשר זה הוזכר שימוש בכלים    �

בסיס ידע שנרכש -מתוצרת רוסיה ולצדם מזל"טים שנרכשו מישראל, או שמיוצרים על

 מחברות ישראליות.   

 ים.יכולות ל"א משמעותיות שהופעלו ע"י הכוחות הרוסי �

  ארטילריה רקטית וקנית, שעם התמשכות הקרבות הצטמצמה לירי פצמ"רים.  �

תרגול פריסת הכוחות שבוצע באירופה המחיש שהמוכנות של צבא ארה"ב להתפרס, בלו"ז סביר,  �

יום.  14לגרמניה נמשכה   BCTבאירופה או ביבשת אחרת, היא מאוד מוגבלת. העברת חטיבת 

סימטרית) וכן בעיות - המפקדים (המוכשרים ללחימה א במהלכה התגלו בעיות של  הכשרת

כשירות, לוגיסטיקה, הכרת השטח, אילוצי תחבורה בצירי התנועה ומסילות הברזל וסוגיות 

 אחרות.

פריסת כוחות אל מחוץ לארה"ב תהיה, ככל הנראה, כרוכה גם בלחימה בתווך האווירי והימי  עד  �

 טח.ליעד, ובכל שלבי הנחיתה והחדירה לעומק הש

לפיכך קיימת אפשרות לאובדן סד"כים חטיבתיים ומרכיבים קריטיים בסד"כ הכוחות, בשל טביעת  �

כלי שייט במהלך ניוד ימי. אין בשלב זה ביטחון ביכולת להתארגנות חלופית ופתרון המחסור 

 שייווצר.

רמות מלאי התחמושת של הצבא, בעיקר מחוץ לארה"ב, אמורות לאפשר המשך פעילות מבצעית  �

 במתכונת הקיימת. אם יידרשו פעילויות חריגות, או שתיפתח חזית חדשה, הצבא יסבול ממחסור.

יש הכרח בהגברת שרידות הפלטפורמות והצוותים ובכלל זה גם שילוב הגנה אקטיבית לרק"ם  �

  וחליפות הגנה לכלי טייס. השאלה איננה קיום הצורך אלה עיתוי השילוב ואיכותו.

ת ליכולת התמרון והגמישות בתנועה הקרקעית. זאת בד בבד עם מוקדשת תשומת לב מוגבר �

 יכולת משופרת להובלה מוטסת של ציוד וכוחות, לרבות באמצעות פלטפורמות בלתי מאוישות.

במסגרת הארגון מחדש וקליטת ציוד מודרני ייפלטו וייגרטו סוגי אמל"ח רבים ובכמויות  �

וניסיון לשמור על תקציב סביר. לפחות חלק  משמעותיות. זאת, גם במסגרת מיקוד הוצאות הצבא

 מהציוד יוצא למכירה לצבאות ידידותיים.

כאמור לעיל, קיימת הכרה אמריקנית בנחיתות כמותית ומבצעית מול רוסיה, המתבטאת   �

בתחומים רבים כגון בתחום הארטילרי, הרקטי ובעיקר הקני, בהגנ"א, בל"א ועוד. בהקשר זה 

  העסקת מטרות ע"י זרוע היבשה, בעיקר באמצעות יכולת רקטית. מתבצע מהלך להארכת טווח 

, תופס מקום מרכזי במכלול האיומים עימהם UAS-C -נושא כלים בלתי מאוישים והלוחמה נגדם �

. ISISעל צבא ארה"ב להתמודד. כרקע לדחיפות הטיפול בנושא הוזכרו המלחמה בקרים ופעילות 

). הוצגו JIEDOית, בזמנו, מול איום מטעני הצד (הטיפול בנושא מזכיר את ההערכות האמריקנ

מערכות ומרכיבים בודדים שאמורים להשתלב במענה הכולל, שמקיף: גילוי מוקדם, מניעת 

הפעלה "מנגד", גילוי הפעילות בעת התרחשותה ונטרול הכלים באמצעות אמצעי  ל"א או פגיעה 

  פיזית, לרבות באמצעות לייזר.   

המאפיינים  דומים  .RAM-Cמסלול - התמודדות עם איומים תלולינמשכת הפעילות בנושא ה �

למוזכר בסעיף הקודם ובפועל, רבים מהעקרונות, הטכנולוגיות ואמצעי הנגד בהקשר זה, 

  . UAS-Cמאומצים לטובת 



6 

  

כאמור, הגנה אקטיבית למסוקים מוזכרת לצד ההגנה האקטיבית לרק"ם.  ניתן ביטוי נרחב  �

ושם או נטרולם באמצעות צריחים אלקטרואופטיים ממשפחת  למערכות גילוי טילים ושיב

DIRCM הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת התמודדות טובה עם חסמי העבר בתחום: משקל .

ירידה באטרקטיביות של אמצעים מתכלים כמוץ  -ונפח, עלויות וצריכת מתח. משמעות אפשרית 

 או נורים.

-ז הטכני שלו, מוביל פרויקט לפיתוח ננו), באמצעות המרכUSASMDפיקוד החלל והטילים ( �

, אשר ינועו בשכבת החלל הנמוכה וישמשו לתקשורת נתונים וקול, לצד ניווט. כל SNaPלוויינים 

 זאת כשהמערכת מוצפנת וברמת חסינות גבוהה לשיבוש. 

 סדר העדיפויות בתהליך המודרניזציה של הצבא, ע"פ הנחיית הרמטכ"ל: �

 יםהגנה נגד מטוסים ונגד טיל �

 העסקת מטרות בטווחים ארוכים �

 טיפול בדלדול מאגרי התחמושת �

 לסוגיהן BCTניידות, קטלניות, מיגון ושרידות חטיבות   �

 הגנה אקטיבית לרק"ם ולכלי טייס �

 שימור יכולות התמצאות וניווט �

 לוחמה אלקטרונית �

 סייבר, שימור יכולות העברת תקשורת קולית ונתונים �

  נכיניוד כוחות ואמצעים במימד הא �

 חיל הנחתים מתמודד עם אתגרים ואילוצים דומים מאוד לאלה של הצבא. �

מ"מ הינו הפרויקט היחידי אותו הצליח הצבא לממש  9עובדה מעציבה: אקדח אישי בקוטר  �

בתקופה האחרונה. זה מצביע על נחיתות משמעותית בהשוואה להיקף הפרויקטים שמימשו חייל 

 האוויר והצי.

כנס  מספר פעמים כשותפה צבאית וכמקור ללימוד לקחי לחימה. על הערה: ישראל הוזכרה ב �

 רקע זה פורסם וחולק בכנס מסמך, בהוצאת המוסד לחקר קרב היבשה, אשר כותרתו:

The Uncertain Role of the Tank in Modern War-Lessons from the Israeli Experience in 

Hybrid Warfare 

  

 : ת הצבא האמריקניאיומים, אתגרים ומענים בראיי

באירופה. הסבב מנוצל לתרגול ) ABCTהצבא ממשיך לתרגל פריסה של חטיבות משוריינות ( �

ובחינת כשירות מערך ההיסעים הימי, כמו גם המוכנות להעמסה, פריקה, פיזור הכוחות וריכוזם. 

מיים. בתרגילים שמתוכננים להיערך באירופה, ישולבו הכוחות האמריקניים עם כוחות צבא מקו

 התרגול, עד כה, מלמד על מוכנות בלתי מספקת של הצבא לפריסת כוחות. 

מפקדי הצבא מתארים את המוכנות והמקצועיות של הצבא כבלתי מספקות, וטוענים כי מגבלות  �

יגיע  2020-פי הערכה רק ב- התקציב אינן מאפשרות לאמן את היחידות בהיקף הנדרש. על

לימו שני סבבי אימונים, שמהווים רף מינימאלי להכרזה על הצבא למצב בו מרבית יחידותיו הש

מוכנות מבצעית. מצבם של כוחות המילואים בהיבט זה קשה עוד יותר וניכרים פערי רמה 

 משמעותיים כשנדרשת פעילות משולבת של יחידות סדירות ויחידות מילואים.

וכה דרך עצימות הצבא נדרש להיערך אל מול תרחישי לחימה מורכבים, החל בעצימות נמ �

 בינונית וגבוהה וכל מה שביניהן.

במסגרת סל האיומים המתפתחים הוזכרו: טילים בליסטיים, ארטילריה רקטית וקנית, מרגמות,   �

  טייס בלתי מאוישים.-ראשי חדירה שגא קוליים וכלי
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,  ירי טילים בליסטיים נתפס כאיום אסטרטגי, ההולך ומתגבר, כאשר סדר האיומים היורד: רוסיה �

ואל קעידה).  ISISקוריאה הצפונית, איראן, סין וארגוני טרור שנפלו בידיהם יכולות אסטרטגיות (

שטחה של ארה"ב עצמה נתפס כנתון לאיום גדול מבעבר. זאת, הן מטילים ארוכי טווח והן 

  מדינתי ואף של בודדים.-מטרור תת

י, או כמעט בלעדיו. לכן הציב הצבא צופה שבעתיד יאלץ להתמודד במצבי לחימה ללא סיוע אוויר �

. זאת, LRPF – Long Range Precision Firesבתכניותיו יעד חדש, בדרגת עדיפות גבוהה:  

לצד הרחבת היכולת והעצמאות של דרגי השדה, בכל הקשור בהגנה אווירית, ל"א, לוחמת סייבר 

ת מובילות והעסקת מטרות ימיות שמסכנות את כוחותיו. במסגרת זו הוטל על מספר חברו

 בארה"ב להשלים השנה עבודות ניתוח של כיווני פעולה והצגת חלופות של אמל"ח בהקשר זה.

 Potential to be Out-Gunned, Out"הסביבה המבצעית החדשה יוצרת אפשרות למצב של  �

Protected, Outdated, Out of Position and Out of Balance".  

ברת הפעילות של הפיקוד האמריקני האזורי שמונה אסיה מביאה להג-המתיחות בדרום מזרח �

כמאה אלף איש. החשש מסין ומקוריאה הצפונית הביא לגידול בהיקף התרגילים המשותפים 

 לצבא ארה"ב ולצבאות מקומיים באזור.

אפריקה: הצבא מייחס לנוכחותו באפריקה במסגרת פיקוד עצמאי (בראשות  גנרל שני כוכבים)  �

(בסבב) ועוד  101-מהמוטסת ה IBCT,ית. הסד"כ מורכב מחטיבת חי"ר חשיבות פוליטית ומבצע

גורמי פיקוד, שליטה וכוחות מתחומי המודיעין, תקשורת, הנדסה, רפואה מנהל ורכש וכוחות 

  שמגיעים לסבבי תעסוקה.

לאור ניצני אגרסיביות של רוסיה באזור הארקטי, הצבא נדרש להפנות תשומת לב גם לאזור זה  �

  היערכותו.ולהתאים את 

של חברת  MCERWSשמוצבת באירופה, לצריחי נשק  STRYKERהחל תהליך הסבת חטיבת  �

. הנ"ל במסגרת טיפול בנחיתות האמריקנית בעוצמת ATKמ"מ של  30קונגסברג, עם תותח 

קטלניות האש של הנגמ"שים. הסבת חטיבה נוספת, לפחות בעיתוי זה, אינה מתוקצבת 

החלפת הממשל)   . תקציב הצבא הנוכחי (טרם2018סוף  - בשנתיים הקרובות. גמר ההסבה

) אחת כל שלוש שנים. בקצב הזה המהלך IBCT )STRYKERמאפשר שדרוג של חטיבת 

 שנה! 30-יימשך כ

בוטל, מאחר שנמצא שהוא איננו נותן מענה לשדה  – GCV -פרויקט רק"ם הלחימה העתידי  �

 - NGCVוכרז על פרויקט רק"ם חדש שכינויו הקרב המודרני, לצד עלויות כבדות מאוד. במקומו ה

.Next Generation Combat Vehicle  :לטובת מימוש 2035-2030לוח הזמנים המדובר .

הפרויקט וכדי שלא לחזור על טעויות עבר, יוקמו צוותי עבודה משותפים של המשתמשים, מומחי 

בייצוריות. הדגמת טכנולוגיות טכנולוגיות והתעשיות הביטחוניות, שיעסקו הן בהיבטי הפיתוח והן 

ע"י שני כלים שיממשו מגוון טכנולוגיות. לאחר בחינת הכלים תתקבל החלטה  2022- צפויה ב

האם להמשיך בקידום הפעילות ולעבור לפיתוח מלא ולהצטיידות. לחילופין, להפנות משאבים 

 וטכנולוגיות שנוצרו, לטובת השבחות מערכי הרק"ם הקיימים.

הנה נשק הסיפון/צריח המועדף. העמדות מותקנות על טנקי מערכה  עמדת נשק נשלטת �

וכלי צמ"ה. פותחו עמדות שכוללות למעלה מנשק  )PIM PALADINולאחרונה אף תומ"תים (

  אחד וכן משגרי טילים נ"ט/נ"מ ו/או משגרי עשן מיידי.

ת כלקח מהמלחמות בעיראק ובעיקר באפגניסטן, ניתנת תשומת לב רבה לשיפור הקטלניו �

  והשרידות ברמת הכיתה.

, שבסד"כ למעלה משני עשורים, בטיל בקוטר ATACMSמקודמת פעילות להחלפת הטיל  �

ק"מ, עם מגוון רש"קים. כמו כן מתבצעת פעילות במגמה לאפשר  500- אינץ' לטווח של כ  16
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ת אחוד. לצד פעילו- קרקע ועוד) ממשגר בסיסי-שיגור סוגים שונים של טילים (נ"מ, טנט"ל, קרקע

  GMLRS.זו מתכנן ומתקצב הצבא פעילות להארכת טווח ושילוב רב"ת ברקטות  

מ"מ  120מ"מ ועד  40-חימוש רסיק אוויר נדרש, ומיושם בהדרגה, בכל הקטרים אשר מ �

  מ"מ. 155(טנקים). הוזכרה גם אפשרות יישום בתחמושת ארטילרית 

ביטוי גם בתפיסת הפעלה  השימוש בכטב"מים  למשימות מודיעין ותקיפה מתרחב ובא לידי �

 – MANNED-UNMANNED TEAMINGמשותפת עם כלי טייס מאוישים. התפיסה מכונה  

MUM-T השת"פ מתאפשר הודות ליצירת אחידות במערכות הווידיאו ותקשורת נתונים. היישום .

הנ"ל מאפשר זמינות משופרת של יכולת אנושית, בחינת נתונים בעייתיים שמחייבים "אדם בחוג" 

 עוד. מוערך כי תפיסה דומה תיושם בשדה הקרב היבשתי בהקשר של כרב"מים.ו

באשר לכטב"מים מתבצעת פעילות בכל חמשת הקטגוריות של הכטב"ם, המוגדרות ע"י  �

האמריקנים. בתחום הכלים הגדולים מסתמנת נטייה להתבסס על כלים בעלי יכולת הטיית כיוון 

המטען המועיל (מודיעין, סיור, ל"א, ממסר, חימוש  ), לצד מודולאריותV-22המדחפים (כדוגמת 

ניתן דגש להארכת משך המשימה, קידוד התקשורת  SUAVקרקע ועוד). בכלים מקטגורית -אוויר

 ושיפור מטעדי המודיעין.

לצד פעילות זו מתבצעת פעילות בהקשר של גילוי ויירוט כטב"מים,  זאת מתוך ראיית הכטב"ם  �

(מודיעינית ופיזית), ולפיכך מחייב מענה מתאים. בין המענים  כאמל"ח שמסכן את כוחותינו

 עוצמה ול"א.- מ"מ עם חימוש מדויק, לייזר רב 50האפשריים: מיני טיל, תותחי 

מזוהה מגמה ברורה של הרחבת השימוש בכטב"מים ע"י   ISIS,במסגרת הלחימה בכוחות  �

תקיפה ע"י כטב"מים מתאבדים הטרוריסטים, בעיקר למטרות מודיעין, אך באחרונה גם למטרות 

  או משגרי חימוש. אומנם זהו אמצעי  בסיסי, אולם קטלני ובעל אפקט מוראלי מזיק.

בתחום הכרב"מים התפיסה האמריקנית, לפחות עד כה, שונה מהרוסית. בעוד הרוסים משקיעים  �

יסטי ומקדמים בעיקר את הכלים הלוחמים, האמריקנים ממוקדים בכיוון של "סבלים", רכב לוג

קרקע, אבטחת מתקנים - עוקב, אמצעים ליחידות יחס"פ, מודיעין וסיור כולל בלוחמה עירונית ותת

ולחימה ברמת שילוב מקלע ואולי אף מטול כתף. אפשר שמסתמן שינוי מסוים, בגישה 

 האמריקנית.

) שומר על מרכזיותו בצרכי הלחימה  האסימטרית. Force Protectionנושא אבטחת הכוחות ( �

גרת זו נעשה, בין היתר, שימוש במכלול גלאים ועמדות נשק נשלטות מרחוק. היישום במס

בהגנת מתקני קבע ובפריסות, כאשר בחלק מהמקרים  ההתקנה על מגדלים קבועים/נשלפים 

 וגם כרב"מים. מזוהה גידול בהיצע של מערכות ופתרונות להגנת מתקנים וכוחות בפריסה.

לול נמצאת במגמת גידול. הפתרונות מגוונים (קניים וטיליים). מס- ההתמודדות עם איומים תלולי �

. ניתנת תשומת לב גם לנושא המקלוט TRL6או   5TRLמרביתם ברמת בשלות טכנולוגית של 

  הנייד והמיגון הזמני.

הצבא מגביר ההצטיידות ב"חליפות הגנה" על כלי טייס ובפרט איטיים ומסוקים, ומשקיע בפיתוח  �

 RPGם בתחום. במסגרת זו ניתנת תשומת לב לצורך בגילוי איומים כמו טכנולוגיות ומוצרי

  ותחמושת קנית מנק"ל ועד טנקים. 

והמידע בדבר השימוש האינטנסיבי שעשו הרוסים בל"א   GPSזמינות האמצעים בעולם לשיבוש  �

הן בקרים ובסוריה, מביאים להאצת הפעילות לפיתוח ויישום חלופות ניווט והתמצאות הן לכוחות ו

לאמל"ח. פעילות זו מתבצעת בחלקה ביוזמת ומימון הצבא ובחלקה ביוזמת ומימון עצמי של 

 התעשיות.

. זאת, בין היתר ע"מ להגיע 2017-ניסויי טיסה ראשונים של המסוק העתידי מתוכננים לביצוע ב �

). החברות המתמודדות EMDהפיתוח המלא (  לבשלות טכנולוגית שתאפשר התקשרות לשלב

הקבוצה   BELL HELICOPTERS + LOCKHEED.מול   SIKORSKY + BOEINGהן
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הראשונה מתבססת על הנעה באמצעות מדחף כפול, והשנייה על מדחפי קצה כנף מסתובבים 

 . V-22-כדוגמת  ה

עובר חבלי לידה קשים. זוהו  VR –REALITY VIRTUALשימוש הצבא לאימונים בטכנולוגיות  �

  שתי סיבות לקשיים ביישום השיטה:

  חלון זמן קטן לאימונים. במקרה זה מעדיפים המפקדים אימון בתנאי שדה ואש חיה.   ) 1

חסרה הכרות מוקדמת והתנסות מפקדים בשיטת אימון זאת. התוצאה היא ניצול חסר של   ) 2

 השקעות גדולות.

-ו HIGH POWERED MICROWAVE – HPMהצבא בוחן יישום אפשרי של טכנולוגיות  �

POWERED RADIO FREQUENCY - HIGH -HPRF  זאת הן לצורך נטרול ושיבוש .

הרג ( נפ"ק). הטכנולוגיה מוזכרת גם הקשר -מערכות לחימה (הגנה אקטיבית), והן במשימות אל

  .UAS-Cשל  

אילוצי התקציב בחמש השנים האחרונות הביאו לירידה משמעותית במלאי התחמושת של הצבא  �

ם פער שלילי במספר מערכות לחימה, למשל בתחום בעיקר בהצבות מראש שברחבי העולם. קיי

וגם טילי הלפייר ופגזי ארטילריה מדויקים מסוג  THAAD- ו PATRIOT -ההגנ"א 

EXCALIBUR מיליארד דולר, כדי להשלים  1.5יש דרישה לתוספת, בהיקף של  2018. בתקציב

 �ולרענן מלאים בפיקודים השונים ברחבי העולם.

  

  

 ONERA "פ הצרפתיארגון מחדש של גוף המו .2

DEFENSENEWS, 26   2017באפריל  

Massive Restructuring at French Aerospace Research Center Onera 

www.defensenews.com/articles/massive-restructuring-at-french-aerospace-

research-center-onera  

, המתמחה בנושאי איירוספייס וביטחון, הודיע על תוכנית ONERA אחד מגופי המו"פ הגדולים בצרפת,

האגפים של הארגון. המטרה היא לשפר ולקדם  17של ארגון מחדש. במסגרת זו יבוטלו שבעה מתוך 

מהנדסים ולחדד את המיקוד של ההנהלה על תוכניות בתחומי ביטחון, את הקשרים הפנימיים בין ה

אווירונאוטיקה, וחלל. בכך תתחזק היכולת של הארגון לעבוד באופן אופקי, ע"י קישור של מספר 

איוש מחדש של -איש), ע"י אי 100דיסציפלינות מדעיות לעבודה משותפת. גם היקף כ"א יצמצם מעט (

 1,300עובדים, מתוכם  1,985בארגון מועסקים  ובדים לגמלאות.משרות שותפות ע"י פרישת ע

  מהנדסים.

ONERA   הוא גוף הנתמך ע"י המדינה, אך תמיכה זו הצטמצמה, ולכן המגמה היא להשיג יותר עבודה

מחברות מסחריות וסוכנויות בינלאומיות. ואכן בזמן האחרון היו מספר הצלחות בהתקשרויות עם 

, סוכנות מחקר החלל ביפן, וכן לקוחות ברוסיה Airbus Safran ,NASA  לקוחות משמעותיים, למשל

  ובסינגפור.

מזרימה הזמנות ומשרד ההגנה משקיע בחברה כסף לשיפוץ   DGA כמובן שגם סוכנות הרכש הצרפתית

  ושיפור התשתיות, למשל מנהרות הרוח, שהן בחזקת "תשתית אסטרטגית".

אירו, כמחציתו ממקורות של המדינה. הרווח השנתי היה  מיליון 235היה  2016התקציב הכולל בשנת 

  �מיליון אירו. 4.8
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   יסודית בדיקה של בתהליכים נמצא האמריקני הצבאי המודיעין .3

NEWS DEFENSE, 19 2017 באפריל  

 

US Army Intelligence ‘Bottom-Up Review’ Underway 

 הקיצורים: פירוש

TRADOC - TRAining and DOctrine Command            

FCE - Fires Center of Excellence 

MCCE - Mission Command Center of Excellence 

ISR – Intelligence, Surveillance, & Reconnaissance 

SWAP – Size, Weight, & Power 

PED - Processing, Exploitation and Dissemination 

 

 הפיקודים ומול רמה בכל צרכיו המודיעין, מערך של מעמיקה בבדיקה כעת שקוע הצבאי המודיעין מפקד

 2017 קיץ בסוף ותסתיים המודיעין, של המצוינות ומרכז TRADOC  ע"י מבוצעת הבדיקה המבצעיים.

    ).Milley Mark Gen. Staff of Chief Army( הצבא לרמטכ"ל הנתונים בהצגת

 רוצים הם היכן – לעתיד ובראייה טוב; ספיקמ לא המענה בהן הקיימות, המשימות בחינת היא המטרה

 ממקורות מודיעין לעתיד, הצבא מפקד הגדרות הבאים: לנושאים צוותים 12 הוקמו .2025- ב להיות

 אווירי מודיעין המודיעין, איסוף ניהול נגדי, מודיעין תגבור אנליסטים, של אישור תהליכי חקירה, פתוחים,

 השונות, ברמות מגוונות דרישות תומכות, סוכנויות עם יחסים קרקע, מודיעין ומעקב, סיור עתידי,

    וסיגינט. אלקטרונית, לוחמה סייבר, של אינטגרציה

 וכן למחקר, תגובות 3,800 התקבלו המודיעין. לכוחות החשובים שונים אספקטים בודקים הצוותים

 תעשייה יום יתקיים הצבאי המידע איסוף סיום לאחר בצבא. בכירים מפקדים יזום באופן מראיינים

  החקר. ממצאי להצגת )29/06/17-ל (מתוכנן

 לתת צריך הוא תפקידו במסגרת ומניעתו. בטרור בלחימה בעיקר עסק הצבא האחרונות השנים 15- ב

 – המבצעי ביישומה והן בטכנולוגיה הן בקדמה, ולהיות דומה, טכנולוגית ברמה ליריבים גם מענה

  בצבא: לטיפול נושאים 6 גדרווה וכשירות. אימון לרבות,

 לשלב הדרך את למצוא צריך הצבא -  וסייבר סיגינט אלקטרונית, לוחמה של אינטגרציה )1

 לאיסוף סנסורים הן – יותר ומסובך מתוחכם נהיה התחום וסייבר. סיגינט אלקטרונית, לוחמה

 להיות צריך מצבית מודעות לצורך הזה, האיסוף של ביצוע אויב. סנסורי של השיבוש והן המידע

 אחרות ויחידות סוכנויות בשילוב להיות צריכה לעיל, הנזכרת האינטגרציה מטרות. למודיעין קשור

 אחרות. זרועות גם כמו ;MCCE-ו FCE כמו הצבא של

 היום. טוב מספיק מענה נותנים אינם ISR שביצעו קבוע כנף מטוסי – אווירי וסיור מעקב מודיעין )2

 סין ים כמו במקומות בסיסיות שרידות מערכות כמה עם בטיסה להתנסות ירצה לא אחד אף

 של האווירי ISR-ה את  להגדיר RAND  תאגיד על הטיל הצבא אירופה. מזרח או הדרומית

 חסומים ושטחים בתרחישים לפעול שיצטרכו מאוישים ושאינם מאוישים מטוסים – הבא הדור

)anti-access/area denial.( 

 ע"י מחישנים הנאספת העצומה המידע כמות עם יעילה התמודדות – המנטלי העומס הקלת )3

 המתרגם]. החלטות. קבלת על המקל לניתוח [הכוונה מהניתוח חלק של אוטומטיזציה

 מבוזרים. במבצעים גם סיגינט יכולת קבלת שיאפשרו אחידות ארכיטקטורות – סיגינט )4
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 הפלטפורמות אתלש צריכים שאותם )SWAP( והספק משקל גודל,  - חישנים מרובי מטע"דים )5

 גם צריך זה לצורך בזבזניות. בודד חישן עם משימות למשימה. יחד והיבשתיות האוויריות

 בשידור סרט רוחב לחסוך כדי בפלטפורמה, יבוצעו השונים, מהחישנים המידע והיתוך שצבירת

 מאחור. לאנליזה

 חומר על אנושי במעבר התלות להקטנת שיטות פיתוח – )PED( מידע והפצת ניצול עיבוד )6

  �המתרגם]. לידע. והפיכתו המידע לניתוח [הכוונה ועוד. וידאו לתיוג אלגוריתמים כמו שנאסף

  

  

 זהו שם המשחק –תאימות בין מערכות רובוטיות  .4

iHLS ,19  2017באפריל  

בלתי יות הקרקעיות הרובוטצבא ארה"ב מכריז על מספר תחרויות להגדרת הצי העתידי של המערכות ה

 באה.ים הקרקעיים בשנה הרובוטות שלו, בצעד שעשוי לשנות את פני התעשייה בתחום המאויש

 בלתי מאוישיםבמהלך המלחמות בעיראק ואפגניסטאן, הצבא האמריקני נזעק לרכוש כלי רכב קרקעיים 

 (כרב"מים) שיספקו לחיילים הגנה מפני הסכנות בשדה הקרב, בעיקר מפני מטעני נפץ מאולתרים.

ים רובוטכרב"מים, יש כיום ברשות הצבא מגוון רחב של  7,000-כש המזורז של ככתוצאה מהר

מתקני תחזוקה לכרב"מים  10ועוד. ישנם  Talon, PacBot, Dragon Runnersקרקעיים, ביניהם: 

  בשטח ארה"ב ועוד שניים בבסיסים קדמיים.

ים השונים שברשות הצבא מבצעים מגוון משימות החל מאיתור רובוט, הdefensenews.comי לפ

חומרי נפץ או איומים כימיים, ביולוגיים, רדיולוגיים וגרעיניים ועד לפינוי מוקשים ואספקת מודעות מצב. 

ים המשמשים את רובוטים המשמשים למשימות פירוק פצצות, שני רובוטסוגים של המגוון כולל כתשעה 

בלתי קונבנציונליים ושלושה  יחידות ההנדסה בפינוי דרכים, שניים משמשים למשימות איתור איומים

  משמשים כוחות משלוח ותגובה גלובלית.

כיוון שלא כל המערכות מתקשרות זו עם זו, מתכנן הצבא שהמערכות העתידיות יהיו בעלות יכולת 

תאימות ופתוחות לקלוט חיישנים ויכולות חדשות ביתר קלות, כך אמר מנהל המוצר בתחום הכרב"מים 

  רב ובמערכות קרב.בתוכנית הצבא לתמיכה בק

, ומשימתו תהיה לספק יכולות זיהוי וניטרול IIסימן  MTRS-בגודל בינוני הבא של הצבא יהיה ה רובוטה

חומרי נפץ מרחוק. המערכת תהיה בעלת שילדה משותפת עם יכולת לחבר מגוון מטע"דים למשימות 

  הווה ובעתיד. ב

כרב"מים כאלה לטובת יחידות ההנדסה, לוחמה בלתי קונבנציונלית ופירוק  1,210הצבא מתכנן לרכוש 

ימשיך להשתנות ולהשתכלל לאורך  רובוטפצצות. בשעה שעדיין יש לבחור את השילדה המשותפת, ה

  ילות שלו, והצבא משקיע במטע"דים שניתן להחליף בקלות. שנות הפע

יהיה הראשון שיכלול בפרופיל דרישות לגבי מטע"דים כמו סיבים אופטיים,  MTRS-החוזה לגבי ה

 – Common Robotic System –ומכשור רדיו. לגבי הכרב"מים הקטנים העתידיים  רובוטזרועות 

ק"ג, בעל ניידות  11- שניתן לנשיאה על ידי אדם, שמשקלו פחות מ רובוטהצבא האמריקני מעוניין ב

עילי גבוהה, מצויד בחיישנים מתקדמים ומודולים מבצעיים עבור כוחות החי"ר. התכנון יאפשר למפ

  הכלים לבצע מחדש קונפיגורציה בשטח על פי המשימות המשתנות.

גם בתחום זה, הצבא מעוניין בשלדה משותפת עם מטע"דים שיגשרו על הפערים המבצעיים, כולל 

עני נפץ ופינוי מודיעין, מעקב וסיור, איתור מרחוק של חומרים לא קונבנציונאלים, מבצעי פירוק מט

יחבר בין כל המרכיבים הוא אמצעי הבקרה האוניברסאלי, שיספק לא רק הגורם שאזורים מסוכנים. 

נתונים מהמערכת בה שולט החייל, אלא גם ממערכות אחרות באוויר או על הקרקע, בין אם בשידור 

  . רובוטאקטיבי או פסיבי. החיילים יוכלו גם לשלוט ביותר ממערכת אחת בו זמנית וביותר מסוג אחד של 
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, מערכת שניתן להעבירה CRS Hית משותפת כבדה רובוטהצבא יתמקד גם ברכישת מערכת 

הדורשים  ק"ג. מטרת המערכת לבצע "תהליכי מניפולציה  455-227באמצעות כלי רכב, ומשקלה 

מומחיות גבוהה" לפירוק ממרחק בטוח של מטעני נפץ ומטענים מאולתרים המורכבים בכלי רכב. תכנון 

  המערכת יבטיח אפשרות קלה לקונפיגורציה מחדש עם מגוון מטע"דים ומודולים.

יות שפורסמה לאחרונה, אנשי הצבא רובוטבהתאם לאסטרטגיית הצבא בתחום מערכות אוטונומיות ו

עוקב, כאשר אחרי משאית מאוישת מובילה ייסעו בשיירה שלושה כלי רכב - יעבדו על טכנולוגיית מוביל

  �.בלתי מאוישים

  

  

  ם הרובוטיקה לעשורים הקרוביםאסטרטגיית צבא ארה"ב לתחו .5

 2017מארס 

The U.S. Army Robotics and Autonomous Systems Strategy 

www.tradoc.army.mil/FrontPageContent/Docs/RAS_Strategy.pdf 

דש ע"י צבא ארה"ב מפרט את האסטרטגיה שגובשה לתחום הרובוטיקה עד נייר עמדה שפורסם לפני חו

, תוך שמחבריו מציעים כיווני מו"פ שונים להגשמתה. הנייר מתייחס לרובוטיקה קרקעית 2040לשנת 

  ואווירית, תחומי העיסוק של זרוע הצבא האמריקני. 

הצפויים לו בעשורים הקרובים: הנייר מציין כי הרובוטיקה צריכה לסייע לצבא להתמודד עם האתגרים 

יכולת היריב לפעול במהירות ומטווח מנגד גדול יותר, שימוש גובר ברובוטיקה בידי היריב, ו"הצפיפות" 

  של פעולות במתארים אורבאניים שבה התקשורת יכולה להיות בעייתית. 

  המסמך מציע חמישה כיווני פעולה שונים על מנת להתמודד עם אתגרים אלה:

ברת המודעות המצבית של כוחות לוחמים, בעיקר ברמת החטיבה ומתחתיה. זה מתבטא הג  ) 1(

באחיזת שטח באזורי פעילות, במקומות בהם מערכות מאוישות לא יכולות לפעול ובכך מאפשרת 

  פעילות מנגד, הגדלת השרידות, ושיפור זמן התגובה של מפקדים; 

עומס פיזי רב על חיילים אשר צריכים לשאת  הקטנת העומס הפיזי והנפשי מלוחמים. כיום יש  )2(

ציוד רב וכבד, בנוסף לכמויות מידע עצומות איתן חייבים החיילים להתמודד. מערכות רובוטיות 

יאפשרו איסוף, ארגון ותעדוף המידע ובכך יסייעו לקבלת החלטות ושיפור התמרון, וך כדי הורדת 

  לוחם; החתימות האלקטרוניות, סייבר והפיסיות של הכוח ה

שיפור יכולת האספקה והיעילות של המשאבים. חיילים וצוותים הופכים לפגיעים בהיותם בקצה   ) 3(

שרשרת הלוגיסטיקה. לכן רובוטיקה קרקעית ואווירית יכולה לסייע להעביר משאבים עד לקו 

  הלחימה כפי שלא נעשה עד היום; 

משאבים היכן שיידרשו ביתר קלות מאשר  שיפור יכולת התנועה והתמרון. רובוטיקה תסייע לרכז  ) 4(

כוחות מאוישים, ותניע אותם לפי הנדרש בצורה יעילה. ניתן יהיה לייצר עליונות משאבים היכן 

  שיידרשו, להתגבר על מכשולים ביתר קלות, ולהגיב לפעולות אויב בצורה אפקטיבית הרבה יותר; 

ליותר איומים מאשר בעבר. הרובוטיקה הגנה על כוחות. שדה הקרב הצפוף חושף את הכוחות   ) 5(

תאפשר פעילות כוחות מטווחים מנגד גדולים יותר ואף תחליף כוחות מאוישים, ובכך תעמיד 

  אותם בסכנה נמוכה יותר. 
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) הדגש יהיה על הגברת המודעות המצבית והקטנת העומס הפיזי 2020בטווח הזמן הקרוב (עד שנת 

) הדגש יהיה על שיפור יכולת האספקה והיעילות של 2020-2030והנפשי מהלוחמים. בטווח הבינוני (

) הדגש יהיה על הגנת 2030-2040המשאבים ושיפור יכולת התנועה והתמרון. בטווח הארוך (

  �הכוחות.

  

 צי ארה"ב בוחן מגוון רחב של כלים רובוטיים חדשניים .6

DAILY MAIL ,28  2017באפריל  

The Future of War? US Marines Test Robots with Machine Guns and 

'HyperSubs' to Storm Beaches 

 www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4454636/US-Marines-use-robots-lead-beach-

invasions.html  

הכתבה מתארת מספר כלים רובוטיים שהצי האמריקני שוקל שימוש בהם בעתיד, והיא כוללת מספר 

רובוטים ככלי נשק פוטנציאליים. אחד הכלים הוא כלי רכב יבשתי  50- סרטונים. בימים אלה נבדקים כ

לישה , המיועד למשימות של פMUTT  - Multi-Utility Tactical Transportרובוטי זחלילי הידוע בשם 

. הוא יכול להיות חמוש בסוגי מקלעים שונים, במשקל 8X8- ו 6X6ימית. יש לו גם שתי גרסאות גלגליות, 

: סירה מהירה אשר יכולה להפוך לצוללת Fathomק"ג. הצי בוחן גם כלי כלאיים מעניין הנקרא  270עד 

 480הספק של  עם Yanmar 6LY3-ETPצוללת זאת מצוידת בשני מנועי דיזל מסוג - חמקנית. סירה

  ק"ג.  13,600קמ"ש ולפתח כוח עילוי של  61כ"ס, המאפשרים לה להגיע למהירות שיוט של 

 
Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) 

 
The Fathom (pictured), a speedboat that can transform into a submarine 

  �. עו לכוחות הנוחתים בחוףשיסיי  ,כמו כן נבחן מגוון של רחפנים המצוידים בנשק
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פרויקטים  ה לצבא שלצופה העבר הפנטגוןגוף החדשנות של  .7

  טכנולוגיה אזרחית עלמבוססים הראשונים 

DEFENSENEWS.COM ,25  2017באפריל  

DIUx Expects to Transition Programs in Next Two Months 

www.defensenews.com/articles/diux-expects-to-transition-programs-in-next-two-

months 

DIUx – Defense Innovation Unit Experimental 

JITDO - Joint Improvised-Threat Defeat Organization 

טחוני, צופה העברת שני פרויקטים יבעמק הסיליקון, העוסקת בחדשנות בתחום הב DIUxיחידת 

ראשוניים לגורמי הצבא, בעוד כחודשיים. זהו אירוע חשוב לגוף שעתידו לוט בערפל. אלה שני פרויקטים 

מביניהם מגיעים מתעשיות לא  DIUx .22המנוהלים כיום ע"י  $48.4Mפרויקטים בהיקף  25מתוך 

מדינות בארה"ב התחרו על מימון  36-חברות מ 356מסורתיות (בעבודה עם משרד ההגנה האמריקני). 

  .DIUxשל 

  בין הפרויקטים:

 .JITDO-המיועד לנחתים ו Sensofusionנשק נגד כטב"מים של חברת  �

. מיועדת לפיקוד האווירי של Shield AIתוכנת מיפוי למערכת לא מאוישות של הצי, של חברת  �

 הצי.

  .DoD-, המיועד לOrbital insightשל חברת  SARעיבוד מתקדם של מידע  �

 DIUx, לאחר שמימון DIUxבחברות שעובדות עם  $1.5Bראוי לציון שחברות טכנולוגיות השקיעו 

איפשר להן לבצע ניסויים להוכחת הטכנולוגיה שלהן. המשמעות היא  שהמימון למעשה גדול 

  נהנה מההשקעה. DoD-ך שהיכלה לתת, כ DIUx-משמעותית ממה ש

DIUx  הוקמה בהתחלה כחלק ממערכת הרכש הקיימת. לאחר התחלה איטית, היא הותנעה מחדש

בהנחיה וכפיפות ישירה למזכיר ההגנה הקודם. מבנה זה עלול להיות בעייתי, עם חילופי הממשל 

ממשיכה  DIUxושר ההגנה החדש,  DIUx(והאינטרסים). אבל נכון להיום, נראה שלאחר פגישת ראש 

  �באותו כיוון ובכל הכוח.

  

  

 זליגת טכנולוגיות אמריקניות לסין .8

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,5  8, עמ' 2017באפריל  

Chinese Weapon Designs Boosted by US Experience, Ted Start-Up Companies 

יה אמריקניים ע"י אמצעי תקשורת בארה"ב ובסין מתייחסים לאחרונה בהרחבה לשימוש בידע וטכנולוג

  מערכת הביטחון והתעשייה הסיניים.

כך למשל, אזרחים סינים, שעבדו בנאסא ובמוסדות מחקר אחרים בארה"ב, חזרו לסין והשתמשו בידע 

  שספגו לפיתוח של דור חדש של מערכות נשק.

מזה  גורמים בקהילות המו"פ בסין ציינו, שהתופעה של חזרת מדענים ומהנדסים מארה"ב לסין נמשכת

  .2008זמן רב, אך גלים גדולים של מומחים כאלה חזרו אחרי המשבר הכלכלי של 

המדענים שחזרו מארה"ב זכו לעידוד מיוחד של ממשלת סין: מעמד יוקרתי ומועדף, מימון נדיב של 

  פרויקטים, יציבות תעסוקתית ותגמול גבוה יחסית לאחרים.



15 

  

טק ע"י הסינים. - "חממות" בתחום ההיי –ות קטנות דרך אחרת לזליגת הידע מארה"ב לסין: רכישת חבר

בכך קיבלו נגישות לחידושים, המצאות וטכנולוגיות. אנשי התקשורת שמעו מחברות כאלה ש"הסינים 

 �מוקירים את יכולותיהם המיוחדות, בניגוד לממשלת ארה"ב".

  

 

 קשיים לתעשייה הפרטית בהודו להשתלב בתחום הביטחוני .9

DEFENSE NEWS ,13 6, עמ' 2017רס במא  

The Domestic Challenge of "Make in India" 

ממשלת הודו הכריזה על התוכנית השאפתנית לפיתוח וייצור עצמי של מערכות צבאיות, תוך צמצום עד 

 התלות בגורמי חו"ל. של ביטול

ף של שנים, חוזי פיתוח/ייצור בהיק 15במרוצת  ,הסקטור הפרטי שואף להשתלב בתוכנית ומגמתו לקבל

מיליארד דולר. מדברים על פרויקטים ענקיים כגון: מטוסי קרב, מסוקים, מזל"טים, לוחמה  50

  אלקטרונית, טילים ופלטפורמות נוספות.

 לדעת בכיר במשרד ההגנה ההודי השאיפה של התעשיות הפרטיות איננה ריאלית מהסיבות הבאות:

אלה טכנולוגיות קריטיות לפיתוח ואפילו התלות ביצרנים מחו"ל והיכולת המצומצמת להשיג מ      *

  לייצור.

היכולות הטכניות של התעשייה הפרטית מוגבלות כיום לתכנון ברמה של רכיבים, או לכל היותר       *

  מכלולים.

התחרות החריפה בין התעשיות על השגת "חוזים ביטחוניים". במקום ניסיונות להקמת מיזמים       *

ים למשרד ההגנה הצעות במחירים לא מציאותיים ומפסידים. זה משותפים, תוך סינרגיה, מגיש

  "מלחמות הודים בהודים".

על מוכנות להעביר ידע וטכנולוגיה מלאים  "Inzpire"למרות האמור לעיל, מבשרת חברה בריטית 

  לתעשייה ההודית, כפי שמובא בכתבה נוספת באותו עיתון ובאותו עמוד:

UK's Inzpire offers full tech Transfer under "Make in India". � 

  

  

 טכנולוגיות ייחודיות שדרושות לכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב .10

NATIONAL DEFENSE ,19  2017באפריל   

*SOCOM Looking to Fill Niche Technology Gaps 

 למשימות הייחודיות של הכוחות המיוחדים נדרשים כלים וטכנולוגיות שאינם משמשים בדרך כלל את

 זרועות הצבא (יבשה, אוויר, ים ונחתים).

  הכתבה מפרטת מספר תחומים ודוגמאות בנושא זה:

 זיהוי ביומטרי:  .א

, סריקה של אישונים, טביעות אצבעות, זיהוי DNAדגימות  של מחפשים אמצעים "ידניים" לאיסוף

תן. של קול. האתגר הוא לאשר זיהוי של אדם (חי או מת) תוך דקות וממרחק גדול ככל הני

העיבוד של הנתונים הנאספים מהשטח צריך להיעשות במהירות רבה ובאמינות גבוהה לפני 

  שמפיצים את הממצאים לגופי המודיעין והמבצעים.

  מזמינים את התעשיות וגורמים אחרים להציע פתרונות "מאתגרים".
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 (להלן "חומרים מסוכנים"): התגוננות מפני נשק להשמדה  .ב

מ"הפיקוד האסטרטגי"   מריקני העביר את האחריות לנושא זהמשרד ההגנה הא 2016בשנת 

  .SOCOM –למפקדת הכוחות המיוחדים 

 דרושים כלים לאיתור, סימון, שמירה ותיעוד של "החומרים המסוכנים".

SOCOM  פרסמוRFI  לקבלת מידע/הצעות על שיטות/אמצעים שיאפשרו ללוחמים כניסה

שנים למיניהם על ימסוכנים והתרעה ע"י חי בטוחה לאתרים בהם עלולים להימצא חומרים

 מטר לפחות. 1.2סיכונים מסוג זה, תוך דקה אחת וממרחק של 

דרושים אמצעים לאיסוף של דגימות והעברתן למעבדות  עם איתור של חומרים מסוכנים

  בבטיחות וביטחון.

עדכון של  בין הדרישות הנוספות: האמצעים יופעלו עם מינימום של הדרכה ואימונים, יאפשרו

בסיס הנתונים לגבי חומרים חדשים שמתגלים וכן גילוי בשני מצבי צבירה לפחות (גאז, נוזל, 

  מוצק).

  :MISO)**"לוחמה פסיכולוגית" (  .ג

המטרה, כמו תמיד, לשכנע את היריבים או האוכלוסייה בסביבה להימנע מלחימה/התנגדות מול 

יבשתי של הודעות, כרזות, שימוש הכוחות המיוחדים. אם בעבר השתמשו בפיזור אווירי/

  ברמקולים וכו', הרי בדור הנוכחי הכל מבוסס על רשתות, תוכנות, "ביג דאטה" וכיו"ב.

האלמנט החשוב ביותר איננו ה"חומרה", אלא הבנת התרבות של האוכלוסייה ואופן התגובה 

  שלהם.הצפוי מבחינה פסיכולוגית. חשוב להבין כיצד המסרים נקלטים ומה האפקטיביות 

SOCOM .מבקשים מהתעשייה כלים אנליטיים להערכת התמונה הכוללת כנ"ל 

  הדומיננטיות של יחידות קטנות:  .ד

לוחמים,  16-12גם ביחידות של הצבא "הרגיל", מבצעים לעתים משימות שונות ע"י קבוצות של 

וכדומה, אבל הפעילות של הכוחות המיוחדים, המאופיינת ע"י סביבה עוינת, תחת כיסוי, הפתעה 

  מכתיבה צמצום בגודל הקבוצה המבצעית לכל משימה.

שנים לאיתור האויבים, הסוואה/הסתרה, מיגון אישי ונשק יזה מחייב מספר טכנולוגיות כגון: חי

 מיוחד.

 1000- מפתחים אמצעים לגילוי איומים מ בה "Squad X"עובדת על תכנית   DARPAסוכנות 

ל, קטן וצורך מעט אנרגיה. כמו כן עובדים על לוחמה שהיה ק –מטר ותקיפתם ע"י נשק קטלני 

 אלקטרונית, שיבוש תקשורת ועוד.

חיצוני" מתמקדים בנושאי התוכנה להפעלת "שלד  – "Iron Man Suit"אחד הפרויקטים מכונה 

(exoskeleton)2018-, האנרגיה והתקשורת. הדגם צפוי להגיע לניסויים ב.  

ל רובה צלפים עם ערכה לשימוש בסוגי תחמושת שונים, עובדים במקביל על "נשק גמיש", כול

  ק"ג מקסימום). 7וערכת כלים (במשקל    קול, פנס, משקף- משתיק

ס"מ. יוכל לפעול  66שאורכו  M4A1רוס"ר  –כמו כן מתכננים נשק ש"מתקפל" בתנאי שטח 

  ס"מ בלבד. ההסבה תתבצע ע"י החייל בשטח. 43במצב "מקופל" של 

  סימון ומעקב:  .ה

ם שיטות/אמצעים לסימון של אדם או רכב באופן מוסתר, בטכנולוגיה פאסיבית כגון: צבע מחפשי

בלתי נראה לעין, שניתן לזיהוי ע"י חישנים. הסימון מאפשר מעקב אחר התנועה של 

  האדם/הרכב, כדי להגיע כך, למשל, לתא של טרוריסטים.

, אבל השאיפה היא GPSהמעקב אחר "נושא הסימון" מתבצע בדרך כלל תוך הסתמכות על 

  חלשים או אינם כלל.  GPSלביצועו בתנאים בהם שידורי 
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צריך להבטיח אספקת אנרגיה ברמה  ,מעבר לדרישות שהאמצעים לסימון ומעקב יהיו קלים וקטנים

 גבוהה.

*       SOCOM = Special Operations Command 

**      MISO = Military Information Support Operations � 

 

  

  

 

  י ב ש ה
  

  חידושים בנשק קל ללוחמי חי"ר .11

ARMADA ,26  2017באפריל 

Under the Gun 

המאמר דן במגמות בתחום הנשק הקל ללוחמי חי"ר הפועלים רגלית, הן לצורכי סער והן לצרכי צליפה. 

הדגש ניתן לבחינת עיצוב הנשק שיותאם ללחימה בשטח בנוי בטווחי לחימה קצרים כולל אזורים 

בים, מבנים, ופעולה במנהרות. נראה שקיצור אורכו של הרובה והפחתת משקלו זוכים לחשיבות מורכ

מ"מ נמצא כקליבר מספיק קטלני, אך עדיין  5.45- מ"מ ו 5.56רבה. קוטר הקליע המועדף הוא עדיין 

 2.5נדרש לשפר את הדיוק וכן להוריד את משקל הרובה. חברות שונות הציגו רובה סער במשקלים של 

  .  ,cal. 338-cal-308מ"מ   7.62ק"ג. בהקשר לרובה צליפה הקליבר המועדף הוא סביב   3 –

עדיין יש דרישה לרובה עם בריח לצלפים, אך מוצעים גם רובים עם מערכת טעינה חצי אוטומטית.      

ל אחד החידושים המעניינים הוצג כיכולת להחליף את קוטר הקליע בהתאם למשימה. הפיתוח הצביע ע

האפשרות להחליף קנה, בריח ומחסנית, ברמה של הלוחם. בצורה זו ניתן יהיה גם לחסוך תחמושת 

באימונים וגם להתאים למשימה הקרקעית על פי אופי הלחימה. דגש מיוחד ניתן לשלל אמצעי הראייה 

וב ומערכות ההכוונה, המבוססים על אמצעי ראיית לילה, מט"ל למדידת טווחים ומחשב בליסטי לחיש

  �מסלול הקליע.

  

  

  שריון פולימרי שקוף, יעיל ובר תיקון בשטח .12

DEFENSE-UPDATE.COM ,14  2017במארס  

 

Warfighters Will Be Able to Press and Repair their Armor 

http://defense-update.com/20170314_thermoplastic_transparent_armor.html 

 (NRL - Naval Researchהשריון הפולימרי השקוף שפותח במעבדת המחקר של הצי האמריקני 

Laboratory מורכב משכבות של אלסטומר פולימרי וחומר מצע קשה יותר. חלקיקים גבישיים קטנים (

ולימר את השקיפות. כימאים חוקרים במעבדת המחקר מאוד, המקנים לחומר גם קשיחות, מקנים לפ

של הצי פיתחו ורשמו פטנט על מיגון שריון שקוף על בסיס אלסטומר תרמופלסטי, שיהיה קל יותר 

  ועמיד יותר. מיגון זה אפשר לתקן בשטח באמצעות כלי הדומה למגהץ.

א עבה וכבד, עבור רמה רצויה שריון שקוף רגיל מורכב משכבות רבות של זכוכית ופוליאתילן ועקב כך הו

של מיגון. השימוש בחומר רך בזכוכית משוריינת פוגע, במשך הזמן, במידת השקיפות ונוסף על כך, 
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כאשר קליעים פוגעים במיגון זה פני השטח מתנפצים ונגרם נזק משמעותי המגביל את השקיפות ואת 

  כושר הספיגה של פגיעות נוספות.

ום בשריון שקוף דק יותר ועקב כך קל יותר, ועם זאת עמיד יותר. החומר החדש שפותח מאפשר ייש

אלסטומרים תרמופלסטיים הם פולימרים מאמינים שציפוי המגן יאפשר למכלול לספוג יותר אנרגיה. 

רכים וגמישים, המומרים למוצק באמצעים פיזיים ולא בתהליך כימי. עקב כך ההתמצקות הפיכה 

 ח.ומאפשרת תיקון משטחי שריון בשט

מעלות צלזיוס, ממיס את הגבישים הקטנים ומאפשר  100"חימום החומר מעל לנקודת הריכוך, סביב 

 Mikeלמשטחי השבר להתמזג יחד ולבצע רפורמה באמצעות דיפוזיה", אמר ד"ר מייק רולנד (

Rolandמדען בכיר ב ,(- NRL Soft Matter Physics ,זה יכול להיעשות עם לוח חם, דומה למגהץ" .

  עצב את פני השטח החדשים ליחידה שטוחה וחלקה עם השפעה זניחה על אחדותה."המ

המדענים של מעבדת הצי בדקו עד כה את השימוש בחומרים פולימריים, כציפוי, כדי להשיג עמידות 

משפר את ביצועי  polyisobutylene - ו polyuriaמשופרת לפגיעה של מצעים קשים. יישום של שכבות 

  וכן מקנה יעילות בליסטית גבוהה יותר ועמידה משופרת בגלי הדף. השריון והקסדות

באמצעות שימוש במגוון אלסטומרים תרמופלסטיים, יכולים המדענים במעבדות הצי ליצור מחדש את 

, עם היתרון של היות החומר polyisobutylene -ו polyuriaהתכונות הבליסטיות המעולות של ציפוי 

  תיקון. - וכית משוריינת, וברשקוף, קל ועמיד יותר מזכ

"עקב התכונה של פיזור חום של האלסטומר, הנזק של פגיעת קליע הוא מקומי באזור הפגיעה. פירושו 

  �שההשפעה על השקיפות לתצפית זניחה, ומאפשרת עמידה בריבוי פגיעות", אמר ד"ר רולנד.

  

 

  , עם כוונת חכמה ושיפורים נוספיםRPG-7משגר חדש מבוסס על  .13

JANES.COM ,10  2017באפריל  

Ovod-R Brings Precision Engagement to RPG-7 

www.janes.com/article/69437/ovod-r-brings-precision-engagement-to-rpg-7 

תחה משגר חדש המבוסס על ימבלרוס פ Scientific Research and Production Centerחברת 

RPG-7 .מחליפה כוונת חכמה החדש תכנון בPD-7   את הכוונת האופטיתPGO-7V3  יחד עם מד,

  .NV/A-1טווח לייזר ואופציה ליחידת ראיית לילה, 

, מד טווח היא כוללת ערוץ אופטי .לוי מטרה ופגיעה מדויקתיתוכננה לאפשר ג PD-7הכוונת החדשה 

לייזר משולב, מחשב בליסטי ואפשרות לשינוי נקודת המכוון. המחשב הבליסטי יכול לספק נתונים עבור 

(מט"ל) פועל  . מד טווח לייזר3מעלות ויכולת הגדלה פי  17ה של ישדה ראי מספקסוגי חימוש,  6

  מטר.  1500עד  50בטווחים 

שעות. הכוונת  8המאפשרות הפעלה למשך  AAק"ג ומופעלת על ידי שתי סוללות  2היחידה שוקלת 

ומספקת ליורה נקודת מכוון  ,החדשה משלבת רמה גבוהה של אוטומציה בשלבי רכישת המטרה

לוקח בחשבון את סוג החימוש, טווח  , המחשב הבליסטיהנראית בכוונת. על ידי יצירת נקודת המכוון

  רוח.הירי, טמפרטורה, לחץ אטמוספרי, מהירות המטרה ומהירות ה

עם יחידת שחרור  NV/A-1לכוונת יש מערכת הספק מתקדמת וניתן לשלב בה מערכת ראית לילה 

מאפשרת פעילות במהלך מזג אוויר גרוע או תנאי היא דה זו אין השפעה על ביצועי הכוונת וימהיר. ליח

  ראות נחותים.

NV/A-1  :יכול להשתמש בדורות הבאים של שפופרות הגברGen 2+, Gen 3, Gen 3+ ליחידה יש .

בודדת.  AAק"ג ומופעלת על ידי סוללת  0.55מעלות. יחידה זו שוקלת  16.5ה של לפחות ישדה ראי

   .X1יכולת הגדלה  לה מעלות. יש  55מעלות ועד  40- מהיחידה מתוכננת לעבוד בתחום הטמפרטורות 
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 6ר מסוגל לשגר עד ק"ג. המשג 6.3מ"מ ומשקלו ללא הכוונת  כ  950הוא  Ovod-Rאורכו של המשגר 

מעלות ולחות יחסית שאינה  65מעלות ועד  40-מויכול לפעול בתחום הטמפרטורות  ,חימושים לדקה

  �מעלות. 25ב  95%גבוהה מ 

  

  

  האם רוסיה מפתחת פגז גרעיני לטנקים? .14

POPULAR MECHANICS ,18  2017באפריל  

Will Russia's Next Tank Fire Radioactive Nuclear Shells? 

www.popularmechanics.com/military/weapons/a26123/russian-tank-nuclear-shells/ 

רוסיה  ), המצטט מקורות מדיה רוסיים, טנקי הדור הבא שלThe Diplomat( "הדיפלומט"לפי מגזין 

טנקים מושלם, ויהיה מסוגל להשמיד עשרות -עשויים לשגר פגזים גרעיניים. פגז שכזה יהיה טיל נגד

  טנקים בפגיעה אחת.

), מתכננת לשפר את T-14 Armata) ,Uralvagonzavodלפי המאמר, החברה המפתחת טנקים מסוג 

ת גם לפתח פגז טקטי מילימטרים. החברה מתכננ 152בקוטר  2A83תותח הטנק ולהחליפו בתותח 

גרעיני עבור התותח. שיפור התותח היה מטרה מוצהרת וגלויה מזה שנים, אך פיתוח פגז גרעיני לא 

  הוזכר מעולם עד כה.

לא ברור מה יהיה פוטנציאל ההרס של הפגז החדש, אך הוא יצטרך להיות קטן מספיק על מנת שלא 

נהנה  –מילימטרים  125בקוטר  2A82 –טה אארמלאיים על כוחות ידידותיים. התותח הנוכחי של טנקי 

אולי שמונה  –קילומטרים. לתותח החדש יהיה כנראה טווח ארוך יותר  6.9מטווח אפקטיבי מרבי של 

  קילומטרים. 

-על מנת להיות שימושי מבלי שיפגע בכוחות ידידותיים, ראש הנפץ הגרעיני יצטרך להיות מסוג "תת

(לשם השוואה, הפצצה שהופלה על הירושימה הייתה  TNTאלף טון קילוטון", או שווה ערך לפחות מ

  אלף טון). 18 -ל 15בעוצמה של בין 

מטרים ויפגע בטנקים וברכבים  120טון ייצור כדור אש בקוטר  500אפילו פגז גרעיני בעוצמה של 

ויות דרגה מטרים נוספים מכל הכיוונים. חיילים שייחשפו לפיצוץ יסבלו מכו 335משוריינים בטווח של 

מטרים ממוקד  730מטרים. מתוך החיילים שיעמדו עד למרחק של  400שלישית במרחק של עד 

  הפיצוץ, בין חמישים לתשעים אחוזים יספגו מנות קטלניות של קרינה.

נשק טקטיים גרעיניים, ולא נראה סביר כלי קשה לדעת האם הדיווחים אמינים. לרוסיה יש שפע של 

אולם כפי . עם זאת, לא קיימים מכשולים טכניים לפיתוח פגז טנק גרעיני. שהיא תטרח לפתח חדשים

  זה פשוט רעיון רע." , "זה לא רעיון בלתי אפשרי,Popular Mechanicsשהגדיר קייל מיזוקאמי במגזין 

  

  

 מ"מ מדויקת מאוד 120צבא ארה"ב מתכנן מעבר לפצמ"ר  .15

JANES DEFENCE WEEKLY ,15  12, עמ' 2017במארס 

US Army Aims for Precision – Guided Mortar Contest Next Year 

מ"מ מונחה מדויק אשר יחליף את הפצמ"ר  120צבא ארה"ב מקדם את התוכנית של פצמ"ר נפיץ 

 המונחה הקיים.

לאחרונה קיבל הצבא, לפי דרישתו, מספר הצעות של תכנון תחמושת כזו. הכוונה היא להעניק, עוד 

  לקבלת פצמ"רים לניסויים ראשוניים. השנה, הזמנות בנושא,
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לשם בחירת הפתרון המועדף. הכוונה היא שהייצור המלא  2018תחרות מלאה ורשמית תתנהל בשנת 

של מטר אחד.  CEP. הפצמ"רים העתידיים נדרשים להיות יותר מדויקים, עד כדי 2021יתחיל בשנת 

. כמובן נדרש שהפצמ"ר GPSל הנחיית אקטיבי, עם יכולת נוספת ש-זאת ע"י ראש ביות של לייזר חצי

 �מ"מ שבשירות וכן למערכות הבק"ש הקיימות. 120יהיה תואם לכל סוגי המרגמות 

  

  

  

 רק"ם הנדסי חדש מפותח בקוריאה הדרומית .16

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 6, עמ' 2017, אפריל  

Hyundai Rotem Details New CEV* 

ות השיריון וחהמיועד לתמיכה מבצעית בכ ,הנדסי מודרני הקוריאנית מפתחת רק"ם Hyundaiחברת 

  ורק"ם אחר). K1 ,K2טנקי של צבא קוריאה (

** ARVזאת בהמשך לשני כלי רק"ם יעודיים אחרים שפותחו בעבר ומיוצרים סדרתית: רק"ם חילוץ 

ות ירי ***. הרק"ם ההנדסי החדש ישמש במגוון משימות: פינוי מכשולים, הכנת עמדAVLBורק"ם גישור 

  לכלי שריון וארטילריה, מבצעי פריצה/הבקעה וכו'.

  המתקנים בהם מצויד הרק"ם ההנדסי:

זרוע הידראולית בצד ימין עם אמצעים שונים: מקדח, כף, "גריפר" או מנוף להרמת משקל עד  �

  טון 2.5

  ס"מ. 30לפינוי מוקשים עד לעומק  –מחרשת מוקשים ("נוכרי" בצה"ל)  �

   4xMSD –מוקשים  מדמה חתימה מגנטית של �

  פיזור של מוטות סימון לאורך מסלול שפונה ממוקשים – 5xOMSערכה לסימון מסלול  �

  שלושת המתקנים האחרונים הם מתוצרת פירסון.  

, משגר רימונים,  "0.5. מצויד במקלע 4כ"ס, עם צוות של  1,200טון, מונע ע"י מנועי  62הרק"ם ישקול 

  מערכת מיזוג אוויר וספק כוח.

  דגמים נמסרו לניסויים של הצבא ומצפים לאישור לייצור סדרתי. שני

* CEV = Combat Engineer Vehicle 

** ARV = Armoured Recovery Vehicle 

*** AVLB = Armoured Vehicle-Launched Bridge 
4x MSD = Magnetic Signature Duplicator 
5x OMS = Obstacle Marking System� 

 

 שימושי- הגרמנית מפתחת כרב"ם רב חברת ריינמטאל .17

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 25, עמ' 2017, אפריל  

Rheinmetall Develops Multipurpose UGV 

לשימוש  ל הציגה בתערוכה כלי רכב בלתי מאויש שמהווה פלטפורמה אמפיביתאריינמטחברת 

שעבר "הקשחה". קיימת גם , 8x8הכלי מבוסס על שלדה של רכב קיים במשימות וביעודים שונים. 

  אופציה להנעה זחלית.
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  מספר אפשרויות לבקרת הכלי:

, ליווי ע"י חייל, בשיטת "עקוב אחרי" GPSבקו ראייה, תקשורת לוויינים, תכנות מראש לפי  –בגלי רדיו 

  הכלי זוכר את המסלול שתורגל. –וגם "למד וחזור" 

תחקור אחרי ם אפשרות להקלטה, ע (3600) ות: סיור/תצפית ע"י מצלמה על עמודיהתצורות המבצע

וגם גרסה חמושה עם צריחון  ,הובלה; פינוי נפגעים; גילוי אב"כ; תקשורת-ביצוע המשימה; סיוע לוגיסטי

  נשק מופעל מרחוק.

  אין פרטים על מערכת ההנעה, המשקל והממדים.

דרטיים, לקוחים מהרכב מקווים לתהליך אישור מהיר, כי המכללים סטנ .2017ניסויים יימשכו עד סוף 

הבסיסי הנ"ל (אין פירוט). בכלי שהוצג בתערוכה הותקנה מערכת הנחתת חתימות מולטי 

  �ספקטראלית.

  

  

 כרב"ם חמוש במקלע וטילים מפיתוח התעשייה האוקראינית .18

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 27, עמ' 2017, אפריל  

Fantom Emerges with New Weapons Systems 

  , שפותח ע"י התעשייה האוקראינית."Fantom"דאבי הוצג כלי רכב בלתי מאויש - ה באבובתערוכ

מ"מ  12.7מ', עליה הורכב מקלע מיוצב  1 מ', גובה 3שממדיה: אורך  6x6מדובר בפלטפורמה גלגלית 

  טילי נ"ט מונחי לייזר (ירי מעמדה מוסתרת). 4ועמוד טלסקופי עם משגר של 

  שעות. הטענה ע"י מנוע דיזל. 10מצבר המנוע החשמלי יכול לפעול ההנעה היברידית.  בעזרת ה

  ק"ג. 350 –קמ"ש, משקל העמסה  38מהירות 

  ק"מ 5למרחק של  –הבקרה ע"י גלי רדיו מאובטחים או סיב אופטי 

  ניתן לשלב מערכות בקרה שונות, כולל הפעלה ע"י כטב"ם.

  �יה.הכרב"ם נבחן בתנאי שטח שונים: שלג, חול, שדה עם צמחי

  

  

 מפיתוח של רוסיה (8x8)רק"ם גלגלי חדש  .19

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW ,15 15, עמ' 2017 סראבמ  

More Details of Russia's Boomerang Emerges  

שכינוייה "בומרנג". בטווח הרחוק תחליף את משפחת  8x8הרוסים פרסמו את משפחת הרק"ם הגלגלי 

BTR-80(8X8) – .אמפיבית  

הנמצאים בשלבי  K-17ורק"ם לחימה לחי"ר  K-16ים העיקריים במשפחה זו הם הנגמ"ש שני הדגמ

  הניסויים.

  התכונות העיקריות:

  טון. 25משקל כולל  –תובה מרותכת עם חבילות מיגון פאסיביות  �

  התובה מתאימה לשני הסוגים. –פירסון" - אומטי או "מקכ"ס, מתלה הידרופנ 750מנוע  �

  ) בתא לחימה אחורי עם רמפה הידראולית.3של לוחמים (בנוסף לצוות  8 �

  מושבים קורסים עם חגורות ביטחון. �

זהה לזה שברק"ם הזחלי  –מ"מ מופעל מבפנים  30צריחון עם תותח  – K-17ברק"ם הלחימה  �

טילי קורנט מונחי לייזר. לטילים אלה שני סוגי  2- . בשני צדי הצריחון משגרים לT-15החדש 

  נ"ט טנדם. רש"קים: תרמובארי ונפיץ
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  ).Armata(כמו בטנק  "Afganit"אפשרות להתקין מיגון אקטיבי מדגם  �

יתוכנן למשימות שונות כרק"ם יעודי: פיקוד, פינוי, חילוץ, לוחמה אלקטרונית,   K-16הרק"ם השני  �

 �סיור, נ"מ ועוד.

  

 

 מערכת הטילים הטקטיים של צבא ארה"ב עוברת השבחה וניסויים .20

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 20, עמ' 2017, אפריל  

TACMS* Undergoes Further Testing 

*, שפותחה ויוצרה ע"י לוקהיד מרטין לפני שנים רבות, עוברת TACMSמערכת הטילים הטקטיים 

  סדרה של הסבות ושינויים שמטרתם:

להחליף את הרש"קים המכילים פצצונות לראשי קרב אחודים, כדי לעמוד בהתחייבויות של   .א

 ).2018לגבי הוצאת מצררים מהסד"כ (עד  ארה"ב

 להסב את מערכות ההפעלה והאלקטרוניקה המיושנות לטכנולוגיה עדכנית.  .ב

 לאשר את התחמושת להמשך אחסון ושימוש, משמע הארכת אורך החיים והתוקף.  .ג

ק"מ לאחר  200**, הצליחו לפגוע במטרה בטווח HIMARSבניסויי ירי, שנערכו ממשגרי 

  ניסויי הירי שנערכו הסתיימו בהצלחה. 4ק"מ. כל  71עו במטרה במרחק פג 2016 שבדצמבר

החברה מצפה שלאור הערכת תוצאות הניסויים ע"י צבא ארה"ב יוחלט על השבחה סדרתית של הטילים 

  כמובן מקווים לקבל עסקאות ייצוא. .(Blocks 1, 1A)שבמערך 

* TACMS – Tactical Missile Systems 

** HIMMARS – High Mobility Artillery Rocket System � 

  

  

  

  

  אוויר והגנ"א
  

  עדיין יש ספקות –מטוס חמקן איראני מפיתוח עצמי  .21

UPI.COM ,21  2017באפריל  
  

Iran Demonstrates Domestically Produced Stealth Fighter 

www.upi.com/Defense-News/2017/04/17/Iran-shows-off-homemade-stealth-fighter-

jet/9881492441036/ 

. המטוס ביצע הסעות על Qaher F-313איראן חשפה את אבטיפוס מטוס הקרב החמקן מפיתוח עצמי 

התאמות בולטות בתצורת הדגם - אל מתיחה, עקב איבעבר התייחסו מומחים למטוס זה כ המסלול.

  . התצורה החדשה נראית כעת ריאליסטית יותר, אך עדיין קיימים ספיקות.2013שהוצג בשנת 

  נשיא איראן שיבח את פיתוח המטוס, ואמר שאיראן עצמאית בפיתוח מערכות נשק.

- ל שיוט נגד ספינות וטיל אוויר, כטב"ם טקטי, טיKowsarמטוס אימון סילוני  –מערכות נוספות שנחשפו 

  � www.youtube.com/watch?v=x95JmBfQgj0 בידיעה נכלל סרטון: אוויר.
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מדגים צפוי בשנה  –ספינת אוויר אוטונומית למשימות צבאיות  .22

 הבאה

JANES.COM ,7  2017במארס  

 Stratobus Demonstrator Set for 2018 Launch 

www.janes.com/article/68513/stratobus-demonstrator-set-for-2018-launch 

. מדגים Stratobusקיבלה חוזי מחקר ממספר לקוחות צבאיים לפרויקט ספינת אוויר  Thalesחברת 

ק"מ, טווח  20מדובר בספינת אוויר אוטונומית סטראטוספרית, בגובה טיסה  מערכת צפוי בשנה הבאה.

 –מ'. משך שהייה באוויר  33מ', קוטר  100ק"ג. מידות: אורך  250ק"מ, ומטען מועיל של  200סיור 

מ'  34מדגים יהיה באורך ה הספינה תותאם למגוון מטע"דים, כולל אופטיים, מכ"ם, ותקשורת. שנה.

   .2020מ'. טיסה ראשונה של אבטיפוס מלא צפויה בשנת  10וקוטר 

  לקוחות פוטנציאליים. 20-יש לחברה כבר כ

  

(Thales)  

�  

  

  כריות אוויר לנחיתה רכה של כלי הטייס הגדול בעולם .23

NEW ATLAS ,5  2017באפריל  

Airlander 10 Airship Gets Outfitted for Cushier Landings 

 http://newatlas.com/airlander-10-auxiliary-landing-system/48813/ 

 Hybridשל החברה הבריטית  Airlander 10 כלי הטייס הגדול בעולם הוא ספינת האוויר ההיברידית

Air Vehicles  באוגוסט האחרון, סיפון ההטסה של הכלי, הממוקם בקדמת תחתית הכלי, ניזוק עקב .

"נחיתה כבדה" בסוף טיסת הניסוי השנייה. כדי למנוע תקלות דומות בעתיד הותקנו עתה כריות אוויר. 

 .התקנה זו תאפשר גישה לנחיתה בטווח רחב של זוויות

והיא כוללת שתי “ ,Auxiliary Landing System (ALS) , מערכת ההגנה נקראת "מערכת עזר לנחיתה

כריות אוויר שניתן לנפח על פי החלטת הטייס. הכריות ממוקמות משני צדי סיפון ההטסה. כאשר הן 

שניות בלבד. האורך המרבי במילוי  20מ"ק של הליום כל אחת, וזאת תוך  15-מופעלות הן מתמלאות ב

 .מטר 3מלא הוא 

גוף העיקרי של הספינה תוך שימוש במערכת הזרמה קיימת. כמות הגז המועברת גז ההליום נשאב מה

 .בלבד מהנפח של הספינה, כך שאין פגיעה בציפה או ביציבות 0.1%מהווה 
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מערכת העזר תשמש בהמשך תוכנית טיסות הניסוי שתתחדש בסוף החודש הנוכחי. ספינת האוויר 

מתקן  -תקנות החדשות באמצעות תורן עגינה נייד תוצא מההאנגר בו היא משלימה את התיקונים והה

  .חדש על משאית שישמש לניוד ספינת האוויר בשדה התעופה

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

  

  

  ניסוי בדגם מוקטן של מטוס חשמלי הממריא אנכית .24

NEW ATLAS ,5  2017באפריל  

DARPA’s sub-scale VTOL X-Plane Prototype Completes Flight Testing 

 http://newatlas.com/darpa-xplane-vtol-successful-flight-test/48823/ 

אחרי מספר שנות פיתוח ביצעה דארפא טיסת ניסוי של דגם מוקטן של אחד מכלי הטייס המוזרים 

טוס הניסיוני החשמלי להמראה ונחיתה אנכיות המפותח על ידי חברת אורורה. המ -שפיתחה אי פעם 

מדחפים חשמליים  24. כלי הטייס כולל 2016החברה החלה בשלב השני של תוכנית הפיתוח בתחילת 

על כנפי קאנארד קדמיות. שתי מערכות הכנפיים יכולות  6על הכנפיים העיקריות ועוד  18מחופים, 

 .מעלה לצורך המראה ונחיתה ולעבור למצב אופקי לשם טיסה רגילהלהיות מוטות כלפי 

בטיסת הניסוי של הדגם המוקטן נבחנו מספר תכונות חדשניות שכללו מעוף אחורה והצידה, נבחנו 

מנגנוני הטיית הכנפיים ונבחנו יכולת העמידה בריחוף ממושך. בדגם נבחנו טכנולוגיות נוספות שדארפא 

רודינמיים מפלסטיק שהודפסו במדפסת תלת מימד. לפי מנהל התוכנית טיסת מפתחת ובהן חלקים אווי

בעקבות הצלחה זו תעבור  .הניסוי הייתה מוצלחת והדגימה מעבר בין ריחוף לטיסה ללא איבוד גובה

. בדגם המלא ישולבו  XV-24Aדארפא לפיתוח כלי הטייס בקנה מידה מלא שיקבל את הסימון הרשמי

צירי היברידי שיניע את המחוללים המספקים חשמל למנועי המדחפים. -ע טורבועוד חידושים ובהם מנו
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- בדגם המוקטן מותקנים מצברים לצורך זה. הדרישות מכלי הטייס כוללות מהירות מרבית של מעל ל 

 .ק"ג 5400ממשקל כולל של  40%- קמ"ש), תוך נשיאת מטען המהווה כ  556קשר (  300

 https://youtu.be/egQjtm1ToB0מספר נקודות מבט: סרטון המציג את טיסת הניסוי מ

  
�  

  

  

, נגד F-35הקרב  ניסוי ראשון של שיגור פצצה מונחית ממטוס .25

 מטרה נעה

JANES.COM ,21  2017באפריל 

  

 F-35 Drops PGM on a Moving Target Using Block 3F Software 

www.janes.com/article/69744/f-35-drops-pgm-on-a-moving-target-using-block-3f-

software 

נגד מטרה  GBU-12 Paveway IIביצע ניסוי ראשון של שיגור פצצה מונחית  JSF F-35מטוס הקרב 

. תוכנה זו מקלה על עומס הטייס ע"י הערכת מהירות וכיוון תנועת 3Fנעה, תוך שימוש בתוכנה בלוק 

  .המטרה, בהסתמך על גובה ומהירות המטוס

  עד כה הוטל חימוש זה מכל דגמי המטוס, אך עם גרסאות קודמות של התוכנה ונגד מטרות נייחות.

  המאמר מפרט את כל סוגי החימוש שהותאמו עד כה למטוס זה.      

             

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Lockheed Martin)  
�  
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  F-35הענקת יכולת פגיעה במטרות נעות למטוסי  .26

AVIATION WEEK ,6-19 33-34, עמ' 2017מארס ב 

 
Moving Target 

המתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית וכושר חמקנות, יש לו חיסרון גדול:  F-35למרות היות מטוס הקרב 

חוסר יכולת פגיעה במטרות נעות. מערכת ההנחיה הקיימת לא מאפשרת זאת. בתרגילים האחרונים 

  הוכחה יכולת פגיעה במטרות נייחות.

, אשר לה יכולת GBU-49 (EP-2)צים לבצע בהקדם אינטגרציה של מערכת נשק לכן הזרועות לוח

נגד  CBU-103עצמאית בתוכנה לתיקון כיוון ומהירות מטרות. בתכנון המקורי נכלל חימוש מצרר 

מטרות נעות, אך הוחלט לא להכליל חימוש מצרר כי נותרים נפלים בשטח. כמו כן מזרזים הכללת 

  �.GBU-53B (SDB II)חימוש 

  

 

 פיתוח מטוס קרבבנבדק שת"פ אפשרי של יפן ובריטניה  .27

AVIATION WEEK ,16-3  41-  40, עמ' 2017באפריל  

Anglo-Japanese Fighter  

בריטניה ויפן בודקות אפשרות לשיתוף פעולה בפיתוח מטוס קרב, המיועד לכניסה לשירות בשנות 

  ריטניה שכבר החל במחקרים טכנולוגיים.. זה יוצר בעיה מול שת"פ עקרוני קיים בין צרפת לב2030

  במקביל יפן בודקת גם אפשרות שת"פ עם מדינות אחרות, כולל ארה"ב.

אחד ההבדלים העקרוניים בין התכנונים הראשוניים של בריטניה ויפן הוא האם זה יהיה מטוס מאויש או 

  ות.מקנלא. דגש חזק בתוכניות שתי המדינות ניתן לנושא הח

הסכם לתמיכה טכנולוגית בלבד של חברות בריטיות בפיתוח עצמאי ביפן, או הסכם  קיימת אפשרות של

  �לפיתוח משותף עם חלוקת מימון ועבודה בין חברות בשתי המדינות.

  

  

קרקע -וירוללא טייס משתתף בהדגמה של תקיפה א F-16מטוס  .28

  יחד עם מטוסים מאוישים

NEW ATLAS ,12  2017באפריל  

Unmanned F-16 Demos Combat Mission Capabilities Alongside Manned Aircraft 

http://newatlas.com/unmanned-f-16-demo-manned-team/48944/ 

ויריות במקום וזאת כדי שישמשו מטרות או 2013הוסבו לראשונה לגרסה ללא טייס בשנת  F-16מטוסי 

מטוסי הפנטום הוותיקים שהלכו והתכלו. הסבה זו בוצעה על ידי חברת בואינג.  עתה עושה לוקהיד 

מרטין צעד נוסף ומדגימה מטוסים כאלה כחלק ממבנה, יחד עם מטוסים מאוישים, במשימות תקיפה 

ר האמריקני, בית קרקע. השותפים ללוקהיד מרטין בתוכנית זו הם מעבדת המחקר של חיל האווי-אוויר

  .Calspan Corporationהספר לטייסי ניסוי של חיל האוויר וחברת 

מטרת ההדגמה היא להוכיח יכולת של המטוס הלא מאויש לקבל ולתעדף משימות, לקחת בחשבון את 

החימוש הזמין, להגיב לאיומים ולהתגבר על תקלות ועל בעיות תקשורת. הדגמה ראשונה בוצעה כבר 

. באותו תרגיל הודגמה יכולת הטיסה האוטונומית, כולל Have Raider Iשנקרא  בתרגיל קודם,
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הימנעות אוטומטית מהתנגשויות, באמצעות טיסה במבנה אחרי מוביל, היפרדות לשם ביצוע תקיפה 

  ואח"כ הצטרפות חזרה למוביל.

ייסי ניסוי , ארך כשבועיים והתקיים בבית הספר לטHave Raider IIתרגיל נוסף שנערך לאחרונה, 

בבסיס אדווארדס שבקליפורניה. בתרגיל זה נבחן המטוס הלא מאויש בתרחישים מורכבים יותר, אך 

אלה עדיין לא פורטו. מטרת התוכנית היא בסופו של דבר לפתח מטוס אוטונומי העוקב אחר הנחיות 

י ולהשלים את הטייסים האנושיים במבנה, אך מסוגל להתמודד עם איומים ועם תקלות באופן אוטונומ

  �המשימה המוגדרת לו.

  

  

  

  בואינג למסוקי הסער והתקיפה של הדור הבא- הצעת סיקורסקי .29

NEW ATLAS ,13  2017באפריל  

Lockheed Martin Details Sikorsky-Boeing Future Vertical Lift Concept 

http://newatlas.com/lockheed-martin-boeing-sikorsky-future-vertical-lift/48988/ 

חברת לוקהיד מרטין פרסמה סרטון שבו מוצג הקונספט המוצע על ידי סיקורסקי (חברת בת של 

. Future Vertical Liftלוקהיד) ובואינג למסוקי הדור הבא של צבא ארה"ב בתוכנית הידועה בשם 

שקבע שיא  X2למסוק המוצע שתי תצורות, אחת לסער ואחת לתקיפה, והוא מבוסס על המדגים 

  .2010מהירות לא רשמי בשנת 

המאפיין העיקרי של המסוק המוצע הוא רוטור כפול על אותו ציר, כאשר שני הרוטורים מסתובבים 

עים על ידי מנועי טורבינה מתקדמים. לדברי בכיוונים מנוגדים. בנוסף יש מדחף אחורי דוחף, וכולם מונ

קמ"ש)  והוא יהיה מסוגל לרחף ביעילות בתנאי גובה  464קשר ( 250לוקהיד מהירות השיוט תהיה 

מעלות). כמוכן יהיו לו טווח וכושר נשיאה גבוהים ממסוקים אחרים  33-רגל ו 6000וטמפרטורה גבוהים (

  באותה דרגת משקל.

חומרים מרוכבים, ניתנים לקיפול כדי לאפשר הובלה במטוסים. הם גורמים להבי הרוטור, העשויים מ

למשב רוח קטן יותר כאשר פורקים או מעמיסים ציוד ולוחמים. המדחף האחורי ומשטחי היגוי פעילים 

במכלול הזנב משפרים את יכולת הריחוף ואת כושר התמרון במהירויות נמוכות. יכולת נוספת שמקנה 

  הירה (או האטה) בטיסה אופקית, דבר שיש לו משמעות רבה להגדלת השרידות.המדחף היא האצה מ

  מאפיינים נוספים כוללים:

המסוק יהיה מצויד בבקרת רעידות אקטיבית, דבר שישפר את נוחות הטיסה ויקטין משמעותית  �

 את החתימה האקוסטית. 

 רחב.  ניתן יהיה להפעיל את חימוש המסוק בכל אופני הטיסה בתחום זוויות מאד �

 במשימות ארוכות טווח ניתן יהיה לבצע תדלוק אווירי �

לוחמים בציוד מלא. בתצורת  12- אנשי צוות ו  4גוף המטוס עשוי גם הוא מחומרים מרוכבים. הוא יישא 

אלונקות.  לשתי התצורות, סער ותקיפה, יש מספר רב של מערכות  8פינוי רפאי הוא יוכל לשאת 

  את עלויות ההצטיידות, ההפעלה והתחזוקה של צי מסוקים עתידי.משותפות, דבר שאמור להוריד 

 https://youtu.be/yuStvGT1aFAסרטון: 

  



28 
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 שדרוג מטוסי תדלוק ישנים להארכת חייהם המבצעיים .30

AVIATION WEEK ,20  40, עמ' 2017באפריל  2במארס עד 

Fifth-Gen Stratotanker 
, בכמות הנדרשת. לכן נבדקת במקביל KC-46לחא"א קשיי תקציב לממן רכש מטוסי תדלוק חדישים 

  שנה. 40להארכת חיים לעוד  KC-135אפשרות שדרוג המטוסים הישנים 

. השדרוג כולל חידוש KC-135מטוסי  300, וצפוי שדרוג KC-46מטוסי  179כעת נמצאים ברכש 

וכנה, שדרוגי תקשורת, ומערכות הגנה מתקדמות של הגנה מחסימה, מכשירים בתא הטייס, שדרוגי ת

  �הגנה עצמית, והקטנת חתימות.

  

  

 חא"א שואף להעניק חמקנות למטוסי תדלוק .31

POPULARMECHANICS.COM ,6  2017באפריל  

 

The Air Force Wants a "Cloaking Device" for its Tankers 

www.popularmechanics.com/military/aviation/a25962/the-air-force-wants-a-cloaking-

device-for-its-tankers/ 

לוי מטוסים גדולים אלו ע"י " כדי לא לאפשר גיעלמהמפקד צי מטוסי התדלוק של חא"א רוצה "אמצעי ה

האויבים כמו רוסיה וסין. כמעט כל מבצעי הטיסה מתבססים על תדלוק אווירי, כדי לאפשר למטוסי 

ללא תדלוק הוא פחות  F-35A JSFהסיור והקרב לטוס למרחקים. לדוגמא רדיוס הפעולה של המטוס 

  ק"מ). 960מייל ( 600-מ

יר של רוסיה וסין מתאמנים ומבצעי משמעותי. חילות האואפשרות פגיעה במטוסי התדלוק היא חסרון  

  כדי לפגוע בהם. Novator K-100אויר ארוך טווח - לצוד מטוסים אלו. רוסיה פיתחה במיוחד טיל אויר

אין תכנון תצורה לחמקנות, כי היה מגדיל משמעותית  KC-46גם בתוכנית החדשה של מטוסי התדלוק 

  את עלויות התוכנית. 

בודק אמצעים אלקטרוניים להגדלת החמקנות. כנראה יתבססו על מערכות חסימה והטעייה על כן חא"א 

  �של מכ"ם שפותחו למטוסי קרב.
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  החל תכנון מטוס הקרב הבינוני של הודו .32

AVIATION WEEK ,19-6  39, עמ' 2017במארס 

Indian Stealth 

תחיל בחודש מארס השנה. יעדי , ותיכון ראשוני הAMCAהוקפאה תצורת מטוס הקרב הבינוני של הודו 

. כעת ממתינים לאישור תקצוב 2030וכניסה לשירות בשנת  2024טיסה ראשונה בשנת  –התוכנית 

  .GEמתוצרת  F414הפיתוח המלא. המנועים שייבחרו יהיו כנראה גרסה משודרגת של 

ערים , אך משTejasסיון שנרכש בפיתוח מטוס הקרב הקל ימתבססת על הנ ADAסוכנות הפיתוח 

משימתי, וכולל תיכון תצורה -המטוס מתוכנן להיות רב שלוחות הזמנים יתארכו מעבר לצפוי.

אווירודינמית לחמקנות. כמו כן תוכננה גם גרסה לא חמקנית. הוא מיועד להחליף את מטוסי התקיפה 

. המפותח בשת"פ בין הודו ורוסיה T-50התצורה שונה ממטוס  ויגואר בח"א ההודי. 2000מיראז' 

  תוכנית זו סובלת עדיין מעיכובים ונעצרה לאחרונה לבדיקה מחודשת.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

  

  

הוצג אבטיפוס של רחפן ממריא אנכית, להטסת נוסע אחד, אולי  .33

  ון טייסיללא צורך בריש

MONEY.CNN.COM ,24  2017באפריל  

Google Cofounder's 'Flying Car' Makes its Debut 

http://money.cnn.com/2017/04/24/technology/larry-page-flying-car/ 

הטיפוס -ידי אחד ממייסדי גוגל, חשפה לראשונה את אב-שנתמכת על ,)Kitty Hawkחברת קיטי הוק (

אנכית. בסרטון שהופץ באפריל, הודגם הרחפן של  שלה לכלי טייס מאויש קל במיוחד שיכול להמריא

 קיטי הוק כשהוא נע מעל אגם בעזרת פרופלורים קטנים. 

היושב על גבי פלטפורמה החשופה לסביבה. משקל  –את הטייס  –הרחפן יכול לשאת רק אדם אחד 

ות. לפי הכלי עומד על מאה קילוגרמים בדיוק, והוא מונע בכוחם של שמונה מדחפים המחוברים לסולל
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רוץ. הטייס שולט בכלי בערך כגובה הרעש שמייצרת סירת מ –הדיווחים, המדחפים רועשים מאד 

באמצעות שני ג'ויסטיקים. טיסת המבחן האחרונה נערכה בגובה של חמישה מטרים מעל פני המים, 

  ונמשכה חמש דקות. 

רים שאינם מיושבים לית להטיס את הכלי באזואהחברה מוסרת שקיבלה היתר מרשות התעופה הפדר

  �בצפיפות. לדבריה, הלקוחות לא יזדקקו לרישיון טייס כדי להשתמש בו.  

  

  

  

  כטב"ם
  

 מנוע סילון לכטב"ם, עם אמינות גבוהה ושיפורים נוספים .34

AVIATION WEEK  ,3  - 16   30 – 28, עמ' 2017באפריל   

  

Turning Point  

 UAVספיק בהתאם לדרישות המשתמשים. חברת מערכות ההנעה הנוכחיות בכטב"מים אינן אמינות מ

Turbines  בארה"ב פיתחה מנוע סילוני קטןUTP50R  כ"ס עבור כטב"ם טקטי  40בהספק שלRQ-

7BV2 Shadow .של צבא ארה"ב. צפי לטיסה ראשונה בסוף השנה  

 Future Tacticalהחברה מתכננת בהמשך לפתח גרסה של מנוע זה עבור תוכנית כטב"ם טקטי עתידי 

Unmanned Aircraft System – FTUAV עדיפויות הצבא בתוכנית מערכת ההנעה הן תפעול בדלק .

כבד, הגדלת אמינות, הגדלת יחס הספק למשקל, הקטנת צריכת דלק, הקטנת רעש, הקטנת עלויות 

  ייצור ותחזוקה.

שעות של  250-), וזאת בהשוואה לTBOשעות בין שיפוצים ( 2,000צפי אמינות של  UTP50Rלמנוע 

הקיים. המנוע כולל תמסורת הפחתה וציר יציאה להתקנת מדחף. כמו כן הוא כולל פילטר  AR741מנוע 

, לניצול אנרגיה מגזי הפליטה. recuperatorלסינון האוויר בכונס. להגדלת הנצילות נכלל מחליף חום 

  הגדלה נוספת של הנצילות מבוצעת ע"י מערכת הידראולית לשינוי פסיעת המדחף.

. במקביל להכנות לניסויי TRL6הפיתוח נמשך זמן רב ולהערכת החברה הגיעו לרמת מוכנות טכנולוגית 

  �טיסה מתחילים להיערך לייצור סדרתי.

  

  

  כטמ"ם קל וזול מתוכנן לשהייה ארוכה .35

NEW ATLAS ,27  2017באפריל  

Flight Tests of Lockheed's Fury Drone Heat Up Ahead of Production 

http://newatlas.com/lockheed-martin-fury-drone-uas/49263/ 

לוקהיד מרטין ביצעה בשנה האחרונה סדרה של ניסויי טיסה בכטמ"ם (כלי טייס מאויש מרחוק) החדש 

שעות.  12-כיח יכולת להשלים באופן הדיר משימות שאורכן יותר מ. הכטמ"ם הוFuryשפיתחה והקרוי 

הוא תוכנן למשימות סיגינט, צילום מודיעיני וממסור תקשורת. ניסויי הטיסה של הכטמ"ם, המוגדר 

  ,  הוגברו לאחרונה לקראת תחילת יצור בקצב נמוך.3כשייך לקבוצה 

מטרים. הכטמ"ם, שתוכנן  5.2של לכטמ"ם מדחף דוחף שקט ותצורת כנף מעופפת במוטה כוללת 

ק"ג.  הוא משוגר באמצעות  91להיות בעל חתימה ויזואלית נמוכה, יכול לשאת מטען מועיל שמשקלו 

  מעוט נייד שנגרר ע"י רכב. בנחיתה הוא נלכד ע"י רשת גדולה. 
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ל, זול שעות. כלי ק 15-שעות והוא מתוכנן להגיע ל  12-כאמור הכטמ"ם הוכיח יכולת שהייה של מעל ל

כמו   4ונייד זה יוכל לבצע משימות שבשלב זה מבוצעות על ידי כלים כבדים בהרבה מקבוצה 

  ה"פרדטור", שנזקק למסלול ארוך כדי להמריא. 

  https://youtu.be/q_bLMvhHXpgסרטון של טיסת ניסוי:  

  

  :צות הכטמ"ם לפי הדרוג של משרד ההגנה האמריקניכתזכורת להלן טבלה המפרטת את קבו

  משקל המראה מרבי  גודל  קבוצה

  (ק"ג)

  גובה פעולה אופייני

  (רגל)

  מהירות (קשר)

  100>  מעפ"ש 1200>  0-9  קטן  1

  250>  מעפ"ש 3500>  9-25  בינוני  2

  250>  > מעפ"י18000  >600  גדול  3

  כל מהירות  > מעפ"י18000  <600  גדול יותר  4

  כל מהירות  < מעפ"י18000  <600 ביותר הגדול  5

  
  מעל פני השטח –מעפ"ש 

  מעל פני הים –מעפ"י 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

  

 צי ארה"ב בוחן גלשן מתכלה זול מאוד לאספקת מטענים .36

IEEE SPECTRUM ,17  2017באפריל 

U.S. Marines Testing Disposable Delivery Drones 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/marines-testing-disposable-gliding-

delivery-drones  

תיבות של (ראשי  TACADצי ארה"ב בוחן אבטיפוס של גלשן חדש המיועד לאספקת מטענים הנקרא 

TACtical Air Delivery320-). הוא מיועד לשימוש חד פעמי. הוא נטול מנוע ואמור לספק מטען של כ 

  ק"מ וברמת דיוק גבוהה. (בתמונה מוצג דגם מוקטן).  112ק"ג למרחקים של עד 

גוף הגלשן יהיה בנוי מחומרים כמו עץ לבוד ומחברים מתכתיים פשוטים שאפשר לרכוש בחנויות ציוד 

של חובבים ומערכת ניהוג אוטומטית עם כמה מנועי סרוו.  GPSרגילות. האלקטרוניקה תכלול מכשיר 

כנפי הגלשן מתקפלות וכך אפשר להכניס מספר גלשנים כאלה לתוך מגוון רחב של מטוסים צבאיים. 

אמור נשקל רעיון של רחפן גדול שיתפקד כ"ספינת אם" אשר יישא עימו כמה גלשני מטען כאלה. הגלשן 
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אספקת   -להיות מתכלה, לשימוש חד פעמי, כלומר הוא יכול להתרסק או להינטש עם מילוי תפקידו 

דולר  3000-דולר ל 1500המטען ליעד: מזון, מים, סוללות, דלק, וכו'. הודות לכך מחירו אמור להיות בין 

   .2018בלבד. טיסות ניסוי של גלשנים בקנה מידה מלא צפויות בשנת 

 

 
Photo: Evan Ackerman/IEEE Spectrum 

�  

  

  לקראת קרבות אוויר בין נחילי כטב"מים .37

TECHXPLORE.COM ,24  2017באפריל  

Swarms of Autonomous Aerial Vehicles Test New Dogfighting Skills 

https://techxplore.com/news/2017-04-swarms-autonomous-aerial-vehicles-

dogfighting.html  

 

 
Georgia Tech Research Institute researchers prepare Zephyr aircraft for flight during a live 

demonstration involving teams from the Georgia Tech Research Institute and the Naval 
Postgraduate School. Credit: U.S. Navy photo by Javier Chagoya 

בית הספר לתארים מתקדמים של צי ארה"ב הציבו בחודש חוקרים ממכון המחקר הטכנולוגי בג'ורג'יה ו

שני נחילי מטוסים אוטונומיים אחד נגד השני מעל מתקן ניסויים צבאי. בעוד שעימות  2017פברואר 

הידידותי לא היה יכול להיחשב כקרב אוויר "מסורתי",  הוא סיפק דוגמה ראשונה לעימות בין שני נחילי 

  .ת להפגין טקטיקות לחימה שונות בטיסהכטב"מים, ואיפשר לשתי הקבוצו
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מדובר על תחום מחקר קריטי עבור יישומים צבאיים, סבור דון דייוויס, ראש אגף רובוטיקה ומערכות 

אוטונומיות של מכון המחקר. לדבריו, הניסוי הוכיח את ההתקדמות שנעשתה באוטונומיה שיתופית ואת 

ות מורכבות, ויסייע למאמצים העתידיים בפיתוח יכולות יכולתו של צוות כלים בלתי מאוישים לבצע משימ

  אוטונומיות.  

), אבל מכיוון שבשניים היו תקלות היתה זאת Zephyrכל צוות שיגר עשרה כטב"מים קטנים מסוג זפיר (

. למרות שהכטב"מים היו זהים מבחינה פיזית, המחשבים שלהם השתמשו 8מול  10בעצם תחרות של  

איפשר לכל כלי לדעת  GPS שונה, ובגישות שונות לשיתוף פעולה ותקשורת. מעקבבלוגיקת אוטונומיה 

לצרכי  .את המיקום של אחרים. בעתיד, מידע זה יסופק על ידי מצלמות, מכ"מים, וחיישנים נוספים

ההדגמה כל כטב"ם השתמש במחשב משימה בעל לוח יחיד וטייס אוטומטי של קוד פתוח. למטוס היו 

  שאיפשרו להם לתקשר עם מטוסים אחרים ועם תחנת קרקע. Wi-Fiגם מערכות 

ירי של ממש לא היה יכול להתבצע בהדגמה הנוכחית, ולכן מחשב קרקע קבע מצי כלי מסוים היה במצב 

  שבו הוא היה מסוגל לתקוף כלי אחר. היו שלוש גיחות שונות כדי להשוות אלגוריתמים שונים. 

היכולת של כלי רכב  -נושאים הקשורים לאוטונומיה שיתופית  על 2015שני המוסדות עובדים יחד מאז 

  אוטונומיים לעבוד יחד כדי לבצע משימה מסוימת. 

הדגמות כאלה הן הצעד השלישי בתהליך בו משתמש הצוות מהמכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה כדי לבחון 

מהר יותר מאשר בזמן  30מערכות אוטונומיות. כצעד ראשון, הבחנות טקטיקות על סימולטור שפועל פי 

אמת. לאחר מכן, גישות מבטיחות נבדקות על חבילת תוכנה מלאה הכוללת סימולציה ברזולוציה 

החוקרים נעזרים בלמידת מכונה כדי לעזור למערכת האוטונומית לייעל את הביצועים וללמוד  .גבוהה

  .באילו נסיבות טקטיקה מסוימת עשויה להיות יתרון

) יש התקדמות דרמטית מאז מלחמת העולם הראשונה, אבל Dogfightingוויר (בטקטיקות של קרבות א

הופעתם של נחילי כטב"מים מציגה אתגרים מסוג חדש. לדעת החוקרים, טכניקות אוטונומיות 

  � המשתמשות בלמידת מכונה יכולות להוביל  לטקטיקות חדשות שאדם לעולם לא היה חושב עליהן.

  

  

  

 לבן-נומי לחלוטין, כחולרישיון ראשון לרחפן אוטו .38

DAILY MAIL ,27  2017במארס   
        

Drone that Flies WITHOUT a Human Pilot has been Given Permission to Hit the 

Skies of Israel in a World First 

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4352732/Drone-without-pilot-set-hit-skies-

Israel.html?ito=whatsapp_share_mobile-masthead 

טומטי לחלוטין ללא חברת אירובוטיקס בישראל היא הראשונה בעולם שקיבלה אישור להטסת רחפן או

דקות, כולל המראה ונחיתה  30יכול לטוס אוטונומית במשך  Optimusבקרת מטיס אנושי. הרחפן 

ויוניקה בסטנדרט צבאי ומתוכנת מראש לביצוע משימה בדיוק רב. הוא כולל והרחפן כולל א אוטומטית.

טעינה בין משימות. מצויד גם זרוע רובוטית עם יכולת להחלפת סוללות, ולכן לא נדרש מפעיל אנושי ל

   במצלמת וידאו ותקשורת לשידור המידע בזמן אמיתי.

סריקה אווירית של שטחים עבור חברות כריה, סיור באזורי אסון ללא סיכון  –שימושים אפשריים 

  אנשים, ועוד.
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�  

  

  מסל"ט עם יכולות אוטונומיות לפינוי פצועים  .39

UASVISION.COM ,3  2017באפריל  
 

 US Army Tests Dual-Rotor UAS for Casualty Evacuation 

www.uasvision.com/2017/04/03/us-army-tests-dual-rotor-uas-for-casualty-evacuation/ 

יוכל להשתתף בעתיד במאמץ של צבא   Dragonfly Picturesברת מתוצרת ח DP14 Hawkמסל"ט 

  ארה"ב לפינוי פצועים ע"י כטב"ם. 

שעות. מידת תא המטען  2.4במשך  ק"ג 195מסל"ט זה בתצורה דומה למסוק צ'ינוק, ויכול לשאת 

קמ"ש). יכולת טיסה  131מייל לשעה ( 82ס"מ). מהירות טיסה בשיוט  183x51אינץ' ( x 20רגל   6

  קמ"ש). 73מייל בשעה ( 46רוחות צולבות עד ב

מימדי, ואלגוריתמים מתקדמים לניווט עצמי -מערכת הניווט כוללת מכ"ם לידאר או סורק לייזר תלת

, ללא קשר עין, וטיסה עוקבת בסביבה מוגבלת ומורכבת. היא מאפשרת לו ביצוע משימות אוטונומיות

א כוללת מחקרים לשימוש בכטב"ם לאספקה תוכנית הפיתוח משותפת לצבא ולנחתים. הישטח. 

  רפואית ופינוי פצועים בשדה הקרב.

  

  

  

Defensetech Source:  

�  
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 רחפן מתנפח לשימושי ימי ויבשתי .40

UASVISION.COM ,5  2017באפריל  

French Start-Up Unveils Inflatable UAVs           

www.uasvision.com/2017/04/05/french-start-up-unveils-inflatable-uavs/ 

, מבוססים על מבנה DIODONבצרפת הציגה משפחה של כטב"מים חדישים בשם  Airvadaחברת 

  קל משקל ויותר רובוסטי יחסית לכלים הקיימים.  –מתנפח. היתרונות 

זרועות מתנפחות עם מנועים ורוטורים. במצב מקופל ניתן לנשיאה  4-6המבנה כולל גוף קשיח ועליו 

 CO2שניות ע"י ניפוח מבלון  30ט ואינו דורש מיגון מיוחד. הכנה לטיסה מבוצעת תוך בתרמיל גב פשו

ם שניות. תכונות הרובוסטיות נובעות מגמישות החלקים המתנפחים. הרחפן כולו אטו 60והקיפול אורך 

הקונספט המקורי פותח עבור תרבות הפנאי, ורק אח"כ עלו למים ומאפשר שימוש ימי ויבשתי. 

  של השימושים הצבאיים. הרחפן מעורר עניין בפיקוד הכוחות המיוחדים בצבא צרפת. אפשרויות 

  להלן מספר גרסאות של הרחפן:

  דקות. 30ק"ג למשך  1.5נושא  HP150דגם  �

  דקות. 20ק"ג למשך  0.4נושא  MP40דגם  �

  דקות. 20ק"ג למשך  0.2נושא  SP20דגם  �

  בשלב זה החברה משווקת רק ללקוחות בצרפת.

  

 

Shephard Source:  

�  

  

ית, אחרי  ניסויי לקראת יכולת מבצע 8C Fire Scout-MQהמסל"ט  .41

  המראה/נחיתה מספינה

UASVISION.COM ,14  2017באפריל  
  

MQ-8C Fire Scout Successful 1st Flight from LCS 

www.uasvision.com/2017/04/14/mq-8c-fire-scout-successful-1st-flight-from-lcs/ 
. LCS-8מתוצרת חברת נורתרופ גראמן המריא בפעם הראשונה מספינה  MQ-8C Fire Scoutמסל"ט 

זאת במסגרת סדרת ניסויי טיסה לבחינת ממשקים דינמיים. בניסויים הודגמה בהצלחה יציבות ובטיחות 
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נו הפרעות אלקטרומגנטיות ומגבלות רוחות המסל"ט בתפעול מהסיפון, בביצוע המראות ונחיתות. נבח

  טיסות במשך שבועיים. 37בתמרונים שונים. בוצעו בהצלחה 

, ואחריה יכולת מבצעית IOT&Eהמסל"ט מתקרב לסיום שלב ניסויים מבצעיים ראשוניים ואבלואציה 

  נמצאים בשירות מבצעי בים הסיני הדרומי. MQ-8Bמלאה. דגמים קודמים 

  
Source: Press Releases  

  

�  

 

  הרחפן של אמזון מבצע את המשלוח הראשון שלו בארה"ב .42

GEEKTIME.CO.IL ,29  2017במארס  

   
www.geektime.co.il/amazon-drone-first-demo-delivery-in-us/ 

בפעם הראשונה בארצות הברית, הדגימה אמזון את שירות המשלוחים בעזרת רחפן שלה; המטרה: 

  דקות לאחר ההזמנה. 30המשלוח יגיע אליכם 

ת לקבל את , שירות המשלוחים של אמזון, שיאפשר ללקוחו Amazon Prime Airרבות דובר כבר על

לפני כארבעה חודשים ביצעה החברה את המשלוח הראשון שלה  .החבילה כחצי שעה מרגע ההזמנה

גימה אמזון שנבחרה בגלל הרגולציה המקלה יחסית שלה בנושא, ועתה בפעם הראשונה מד ,בבריטניה

  את השירות החדשני בארצות הברית.

מחוץ לאזורי האחסון  –באמזון מדגישים כי מדובר בפעם הראשונה שבה טס הרחפן בשטחים ציבוריים 

רשות התעופה  ,FAA-והבדיקה של אמזון. עוד מוסיפים בחברה כי המשלוח בוצע באישור ה

 .של קרם הגנהלשאלתכם, המשלוח היה מורכב ממספר אריזות  .האמריקאית

   https://youtu.be/TVqC5NWe0F4סרטון:   

�  

  

 האיחוד האירופי מאיץ  רגולציה של רחפנים אזרחיים .43

AVIATION WEEK  ,20 2017במארס  5 – וארבפבר 

Drone Union – Europe's Lawmakers Try to Speed up Passage of Unified UAV 

Regulations 

נציבות האיחוד האירופי מנסה להאיץ תוכנית לגיבוש הרגולציה של הטסת רחפנים אזרחיים, כך שיהיה 

ק"ג. הרגולציה  150-. הדיונים מתמקדים ברחפנים אשר משקלם נמוך מ2019ניתן לממשה עד שנת 

ת ביטחון. הרגולציה איננה כוללת את הרחפנים הצבאיים או כאלה הקשורים להפעלה מבצעית ע"י כוחו
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 -תעסוק בהטסה אוטומטית של רחפנים, ע"י גופים אזרחיים (חברות או אנשים פרטיים) בגובה נמוך מ

  ניים מיושבים. אמ' מעל אזורים אורב 150

מיליון יורו לצורך ניסויים והדגמות כפי שיסוכמו בתוכנית הרגולציה. הבעיה  40בכוונת האיחוד להקצות  

ה להתמודד איתה היא להיות מספיק קשיחה כדי למנוע אסון של פגיעת כלי טייס הקשה שעל הרגולצי

במקרה של יציאה משליטה, אך מנגד להיות מספיק גמישה כדי לאפשר את ניהול טיסת כלי הטייס 

בבקרה אווירית ראויה. כלומר, בקרה שלא "תחנוק" את צי הרחפנים שנמצא בהתפתחות מואצת 

  של הגופים האזרחיים באירופה ובעולם. התורמת לכלכלה והתעסוקה 

יצרני כלי טייס  114מפעילי כלי טייס נשלטים מרחוק,  2495-דיווח כי כיום יש למעלה מ EASAארגון 

מדינות חברות. שוק הרחפנים מסדר גודל  32- ק"ג ב 150רים כלים במשקל של עד (רחפנים) המייצ

  �ולר. מיליון ד 127- ובר, ליישומים אזרחיים, מוערך בהמד

 

 

 

 

 

  י ם

  

44. SAAB תפתח את הטיל הימי הבא של שוודיה  

JANES.COM ,31  2017במארס  

Saab to Develop Sweden's Next-Generation Anti-Ship Missile 

www.janes.com/article/69200/saab-to-develop-sweden-s-next-generation-anti-

ship-missile    

מיליון דולר לפיתוח וייצור של טיל  358.5מנהלת הרכש הביטחוני של שוודיה חתמה על הסכם בשווי 

' 20 -נגד ספינות מדור חדש, בעל טווח ארוך, שאמור להיכנס לשירות בצי השוודי בתחילת שנות ה

, עם RBS15 Mk 3תפתח את הטיל החדש בהתבסס על הטיל הקיים מדגם  SAABחברת  רובות.הק

  שיפורים במבנה, במערכות הניווט, במחשבי העיבוד ובמכ"ם. 

פעולה עם חברת  SAABים. בפיתוח הטיל תשתף - ים ושל אויר- הטיל החדש ייוצר בגרסאות של ים

Diehl Defenceמכלולים לטיל ה- , שמספקת כיום תת- RBS15  וגם מהווה קבלן משנה להרכבת הטיל

  �וביצוע אינטגרציה. 

  

  

  צוללות לשירות נשיםאת ה מתאיםצי ארה"ב  .45

NAVY TIMES ,19  2017באפריל 

Women in the Military: US Navy Redesigning its Submarines 

www.navytimes.com/articles/women-in-the-military-us-navy-redesigning-its-submarines  

לאורך השנים תכנן צי ארה"ב את הצוללות שלו במחשבה שיתאימו לגובה, אורך הידיים והחוזק של 

ם צגים. חשיבה זו עומדת להשתנות. מלחים ממין זכר, החל בשסתומי לחץ ועד לזווית שבה נמצאי

מתכננת כעת את הדור הבא של הצוללות האמריקניות כך שיתאימו גם  Electric Boatמספנת הצוללות 

  לשירות של מלחיות. 
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כמו הוספת דלתות נוספות לחדרי שירותים ומגורים  –המעצבים מתחילים בהתאמות המובנות מאליהן 

ם נדרשים לשינויים נוספים, שלא עמדו על סדר היום של אלו כדי לאפשר פרטיות נפרדת, אבל הם ג

שהחליטו על כניסת נשים לצי. שינוי כזה הוא, למשל, הנמכת שסתומים עיליים והפיכתם לקלים יותר 

  לפתיחה וסגירה, והוספת מדרגות ליד דרגשים המסודרים בשלוש קומות. 

 USS New, תחת השם 2021ת צוללת ראשונה עם העיצוב החדש צפויה להיכנס לשירות בשנ

Jersey כיום הצי פועל כבר להתאמת צי הצוללות הקיים לשירות נשים, עם הוספה של דלתות, חדרי .

  �שירותים ומגורים ייעודיים לנשים. 

  

  צי ארה"ב מבקש לפתח נשק לייזר חדש .46

DEFENSE SYSTEMS ,13  2017באפריל 

Navy Requests Proposals for New High Power Surface Laser 

https://defensesystems.com/articles/2017/04/13/surfacelaser.aspx?s=ds_170417  

 Surface Navyצי ארה"ב פנה לתעשייה האמריקנית בבקשה להצעות לפיתוח נשק לייזר שטח חדש, 

Laser Weapon  )SNLW שהיה ידוע עד לאחרונה בכינוי ,(Sea Saber אמור להיות מותקן על ו

ולהיות מסוגל  65kW. ה"תותח" החדש אמור להיות בעל הספק של Arleigh Burkeהמשחתות מדגם 

, הותקנה בשנה שעברה. 30kWלסנוור מכשירי תצפית. מערכת קודמת של תותח לייזר, בהספק של 

רכת החדשה אמורה להיות בעלת עוצמה רבה יותר, אם כי גם לצרוך אנרגיה רבה יותר. תותח של המע

65kW  צורך הספק של כמעטkW200 .  

), energy magazineמערכות של תותחי לייזר מתבססות על מה שמכונה "מחסנית אנרגיה" (

כמו קבלים, מסננים  המיועדת לאפשר יותר כוח חשמלי זמין באמצעות ויתור על מרכיבי ביניים

של זרם ישר. על פי דרישת הצי, לתותח  1200Vוטרנזיסטורים. המערכת הזמינה כיום מסוגלת לספק 

החדש תידרש יכולת סנוור של אמצעי תצפית אופטיים, כלומר יכולת ליצור באופן זמני עומס יתר 

  �שינטרל את יכולת התצפית. 

  

  

 וי מסלול הטיסהמפתחת טיל עם יכולת לשינהדרומית קוריאה  .47

DEFENSENEWS.COM ,21  2017באפריל  

  

South Korea Develops Missile with Flight-Path Changing Capability 

www.defensenews.com/articles/south-korea-develops-missile-with-flight-path-

changing-capability 

על רקע המתיחות הגדלה לגבי תכניות פיתוח הטילים והנשק הגרעיני של  קוריאה הצפונית, הכריזה 

קוריאה הדרומית על סיום פיתוח טיל ימי חדש, טיל ארוך טווח לתקיפת מטרות קרקעיות. הטיל ייכנס 

  .2019סדרתי ויוכנס לשירות ב  השנה לייצור

ובמדיה המקומית הכינוי שלו הוא  Tactical Surface Launch Missile (TSLM)הטיל נקרא 

Haeseong IIחימוש נגד מטרת שטח, שגודלה כמו שני - . הוא יכול לשאת כמות שלא הוגדרה של תתי

רכב לא ממוגנים כמו רכב הנושא  מגרשי כדורגל. הטיל יכול לפעול נגד מתקנים וכן נגד רק"ם קל או כלי

 Defense Acquisitionבאפריל על ידי  18 - משגרי טילים או רכב סיוע. זאת לפי ידיעה שפורסמה ב

Program Administration (DAPA).  
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תכונה נוספת של הטיל היא היכולת ליצור במהירות ובזמן אמת מסלול טיסה חדש. זה מעלה את 

ציינה גם    DAPAשות במקרה שמתגלה מטרה חדשה חשובה יותר. האפשרות לפעול נגד מטרות חד

  שהטיל מצויד במערכת משופרת למניעת היתקלות בעצמים.

 South Korea Agency for Defenseעל ידי   2011הטיל החדש, אשר נמצא בפיתוח משנת 

Development  בהנחיה ופיקוח שלNational Defense Science Instituteל הטיל , הוא פיתוח ש

SSM-700K Heseoeong (Sea Star)טות א, טיל נגד אוניות, אשר מצוידות בו כבר משחתות ופריג

  .קוריאה הדרומיתשל צי 

ניתן לשגר את הטיל החדש ממכלי שיגור הנטויים בזווית או ממערכת שיגור אנכי, אשר  DAPAלדברי 

ית. סרט ווידיאו שהופץ על ידי מותקנים כבר על מספר משחתות או פריגטות של צי  קוריאה הדרומ

DAPA  מראה שיגור מספר טילים באירועים שונים שבוצעו מפריגטות מדגםIncheon  ומשחתת מדגם

Gang Gamchan לא נמסרו פרטים על טווח הטיל, אבל בהודעות קודמות נמסר שהטיל מסוגל .

  ק"מ. 500לתקוף מטרות עד טווח של  

וייצור עצמי של טילי שיוט וטילים לתקיפת מטרות קרקעיות  לפיתוח קוריאה הדרומיתהתוכנית של 

נובעת מאי יכולתה לרכוש טילים ארוכי טווח עם יכולת נשיאה משמעותית, עקב היותה חתומה על 

. למרות שהעולם מתמקד  בתוכנית הטילים Missile Technology Control Regime (MTCR)אמנת 

, הרי האיום העיקרי על הדרום מצד שכנתה בצפון הוא  מאגר לטווח בינוני וארוך של קוריאה הצפונית

  הטילים הנייד של טילים בליסטיים קצרי טווח וטילים אחרים בשדה הקרב.

לצפון קוריאה, שמבחינה טכנית עדיין נמצאת במצב מלחמה עם הדרום, יש  מערך ארטילרי ומערך 

עיקריים של קוריאה הדרומית להגנה משגרי רקטות היכולים לפגוע בסיאול הבירה. אחד האמצעים ה

מפניהם הם הטילים לתקיפת מטרות קרקעיות. זאת עוד לפני שעוברים לתגובה מסיבית במקרה של 

  �עימות.

  

  

  BrahMosהצי ההודי ביצע ניסוי בגרסת תקיפת חוף של הטיל  .48

THE DIPLOMAT ,24  2017באפריל 

A First: India Successfully Tests BrahMos Supersonic Land-Attack Cruise 

Missile 

http://thediplomat.com/2017/04/a-first-india-successfully-tests-brahmos-supersonic-

land-attack-cruise-missile/  

קולי -חוף של הטיל העלב התקיפההצי ההודי הודיע כי ביצע שיגור אימונים ראשון של גרסת 

BrahMosטה א.  הניסוי בוצע מהפריגTeg מדגם ,Talwar  ובסרטון שהצי פרסם ניתן לראות את

ישים כי השיגור ממשגר אנכי, כולל הצתה של המנוע הכיווני, האצה ומעבר למסלול אופקי. ההודים מדג

הטיל מעניק להם יכולת תקיפת חוף מנגד, הקיימת במספר קטן של ציים. הפרסומים מציינים שהטווח 

הארוך של הטיל מאפשר תקיפה של מטרות בעומק היבשת, אולם לא מזכירים מטרות או יריבים 

  אפשריים. 

, 2007מאז  נאמר שהטיל בגרסת תקיפת החוף נמצא בשירות הצי ההודי כבר ***הערה: בפרסום אחר

  אולם שיגור אימונים ראשון בוצע רק לאחרונה.

                                                           
***

 Navaltoday.com, 21/4/17 
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�  

  

 חליפת מגן חדשה לצוותי צוללות .49

PHYS.ORG ,11  2017באפריל  

Taking the Heat: Navy Tests New Submarine Steam Suits 

https://phys.org/news/2017-04-navy-submarine-steam.html  

כאשר מתבקעת צנרת אדי לחץ בצוללת, פורץ קיטור בטמפרטורות גבוהות מאוד העלול לגרום  לפציעה 

חמורה או מוות. כדי לבצע תיקוני חירום או להציל נפגעים, אנשי הצוות חייבים ללבוש חליפות מגן 

על ידי על ידי  ONRגרעיניות פותחה בתמיכת  מתאימות. חליפת מגן חדשה לאנשי צוות של צוללות

העוסק במחקרי ביגוד. החליפה  NCTRFבשיתוף עם מתקן   (NAVSEA)פיקוד המערכות הימיות 

החליפה החדשה קלה בהרבה מקודמותיה ועשויה כמקשה אחת.  .נבדקת כעת ע"י צוות הצוללת טולדו

ארזי ג'ל קפוא לצורך צינון, וכפפות מיוחדות כמו כן הוכנסו שיפורים שונים כמו גישה משופרת לחמצן, מ

   עם תפסניות דמויות צבתות סרטן.

 
Credit: U.S. Navy photo by John F. Williams 

  
  � https://youtu.be/IzBC5LUHIvEסרטון:  
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  לוויינות וחלל
 

  שאיפותיה הגדולות של סין בחלל .50

China's Growing Ambitions in Space 

www.spaceone.com/threats/2017/01/chinas-growing-ambitions-space/ 

בנאום ההשבעה שלו, הכריז הנשיא דונלד טראמפ שארה"ב מוכנה לפענח את מסתרי החלל, אבל עדיין 

ויתכן שיעברו עוד חודשים עד שיתבררו כוונותיו. בינתיים, סין מתקדמת  NASAלא פיתח מדיניות לגבי 

המתוכננות. סין הכריזה שתבצע בתעוזה במאמציה בחקר החלל ויש מעט אי בהירות לגבי המשימות 

שיגורים  21בוצעו בהצלחה  2016-עבור סין. ב רים. אם אכן יבוצעו, מדובר בשיאשיגו 30השנה 

. כמות זו מעמידה את סין במקום שני וקרוב אחרי ארה"ב אשר ביצעה 2015- שיגורים ב 19- למסלול ו

  .16שיגורים ורוסיה שביצעה  22

, זאת לפי תוכנית החומש שפרסמה לאחרונה סוכנות החלל הסינית סין נערכת לפעילות נרחבת בחלל

China National Space Administration (CNSA) המסמך שפורסם בסוף החודש שעבר, ציין כי .

CNSA חללית מטען לעבר מעבדת החלל של סין ששוגרה לפני שנה לחלל.  2017- תשגר לראשונה ב

הצד הרחוק של הירח, משימה שעד היום לא בוצעה על  להנחית רכב על   CNSAנערכת  2018בשנת 

מתוכנן להנחית כלי רכב על מאדים, משימה שנוסתה כבר על ידי רוסיה ומדינות  2020-ידי אף אחד. ב

באירופה ורק ארה"ב הצליחה בה עד היום. לדברי סגן מנהל הסוכנות, המטרה הכללית של סין היא 

החלל המובילות בעולם. למרות שלא מצוין זאת במסמך, סין היא תהיה בין מעצמות   2030שבסביבות 

  אדם על הירח.  2030נערכת להנחית במחצית 

המסמך מדגים את הגידול ביכולות של תוכנית החלל המתפתחת, עובדה שמתעלמים ממנה מדינות 

אחרות העוסקות בתחום. תוכנית החלל הסינית המנוהלת על ידי הצבא, החלה לרקום צורה באמצע 

, בתחילת המרוץ לחלל בין ארה"ב וברית המועצות. המאמצים האלה הופרעו במהלך השנים 50-נות הש

 10-ע"י חוסר השקט הפוליטי במדינה. מומחים טוענים שתוכנית החלל הסינית נמצאת בפיגור של כ

היא המדינה  –שנים אחרי המדינות המובילות בתחום נסיעה בחלל, אבל סין אינה חסרת ניסיון 

ישית ששלחה אדם לחלל. בעוד שארה"ב משגרת אסטרונאוטים לחלל עם טילים רוסיים,  הרי כיום השל

  רק רוסיה וסין הן בעלות יכולת שיגור אדם לחלל. 

, טייס קרב לשעבר, שנע סביב כדור Yang Liwei, 2003-סין שיגרה לראשונה אסטרונאוט לחלל ב

. מנקודה זו הואץ חקר Long Marchידי טיל ששוגרה על  Shenzhouשעות בחללית  21הארץ במשך 

חודש סביב  15,חללית ללא צוות למסע של  Chang'e-1את   Long Marchשיגר טיל  2007- החלל. ב

, הרכיב הראשון של  אב Tiagong-1שגרה את  CNSA, 2011 -הירח, לביצוע מדידות וצילומים. ב

עם  Shenzhou. שנה לאחר מכן, חללית לאומית- טיפוס מעבדת חלל, משהו הדומה לתחנת החלל הבין

     , התחבר בהצלחה עם Liu Yangצוות של שלושה אסטרונאוטים שכלל לראשונה גם אישה, 

Tiagong-1איבדה  2016- כאשר הנחיתה עליו לראשונה גשושית.  ב 2013- . סין שבה לירח בCNSA  

גרה זמן קצר לאחר מכן. , שוTiangong-2שליטה על תחנת החלל הראשונה, אבל המחליפה שלה, 

יום, זו הייתה המשימה הארוכה ביותר של צוות סיני בחלל  30אסטרונאוטים למשך  2בנובמבר שהו בה 

). האמריקנים והרוסים הקדישו שנים (microgravityכדי לבחון כיצד לחיות ולפעול בתנאי חוסר משקל 

נאים אלו, אבל בעבור הסינים זהו לאומית כדי ללמוד איך לשרוד בת-של מחקרים בתחנת החלל הבין

  תחום חדש.
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ומייסד המכון  George Washingtonמאוניברסיטת  John Logsdonלדברי  פרופסור אמריטוס, 

, "פעילות החלל של סין מייצגת מטרות שכול מדינה עם שאיפות בחלל 1987 -למדיניות חלל בה ב

מעותית אחרי אלה של ארה"ב ורוסיה, תרצה לשקוד עליהן". למרות שיכולות סין בחלל מפגרות מש

         במיוחד בתחום חקר החלל העמוק, מציינים מומחים שסין נמצאת במצב די זהה לזה של אירופה. 

(כאמור, כיום לסין ולרוסיה ישנה היכולת לשגר אדם לחלל בעוד שלארה"ב אין יכולת זאת עד ש 

SpaceX, Boeing  יבחנו בהצלחה את  תכניותCommercial Crew   עבורNASA לדברי .(Logsdon 

  אין מרוץ חלל, למרות הכותרות העולות כול פעם שסין משגרת משהו.

חקר החלל היה תמיד מטרה להישגים גיאופוליטיים כמו גם לגילויים מדעיים. האמריקנים והרוסים שיגרו 

ווה הלאומית. ללא הפסקה במהלך אמצע המאה הקודמת, בעיקר למטרות מחקר אבל כמובן למען הגא

תכניות החלל האזרחיות והצבאיות של סין ומטרותיהן משולבות  בדרך שלא ניתן להפריד ביניהן. חלק  

מהאנליסטים טוענים שניתן  בקלות להפריז  בהשפעת הצבא על פעילות החלל בסין. הם מצביעים על 

אבל בסין לא קיימת . NASAכך שהמדענים והמהנדסים בתחום האזרחי הם כמו מדענים ומהנדסים של 

  . 60-בשנות ה Vostok, ,Apolloהפרדה בין השניים. תכניות סין בחלל הן אסטרטגיות כמו תכניות  

Dean Cheng חוקר בכיר ב-Heritage Foundation  גוף חשיבה שמרן בוושינגטון והוא אחד

ר כמדינה אתה מהאנליסטים הבודדים הדוברים סינית ומתמקד בתוכנית החלל הסינית. לדבריו, כאש

הראשון בעולם המנחית חללית על הצד האפל של הירח, זה אומר משהו על יכולותיך בתחום המחקר 

והטכנולוגיה, זה גם אומר משהו על יכולת התעשייה שלך וגם למה אתה מסוגל להגיע. יש לזה גם 

בניית איים השלכות  איך מדינות בוחנות את סין כאשר מדובר בסכסוכים, כמו סכסוכי גבול, או 

  מלאכותיים בים הסיני הדרומי, או מה יקרה עם טאיוואן בעתיד.

כך גם מדובר על דו תכליתיות של חקר החלל. הטיל יכול לשאת חללית לירח אבל גם פצצה לכיוון 

,אם אתה יכול למדוד את המליחות באוקיינוס, אתה גם יכול ללמוד מכך על  Chengהאויב. לדבריו של 

, יכול להבחין SARגם יכול ללמוד על התנאים באוקיינוס שיעזרו באיתור צוללות. מכ"ם שינויי אקלים ו

  בכול מיני עצמים בתנאי עננות, כולל תוואי קרקע או גדוד טנקים מוסווה.

, החלל בין כדור cislunar-ור הכדי להדגים את יכולותיה הטכניות  בחלל, השקיעה סין מאמצים באז

יינים וטלסקופים חלליים נמצאים. סין מפעילה כיום יותר לוויינים מאשר רוסיה, הארץ והירח, אזור בו לוו

,  על שמה של אלת הירח, הוכיחה סין את יכולותיה Chang'eאבל ארה"ב עדין מובילה. בתוכנית  

בתמרון חללית סביב הירח וגשושיות על קרקע הירח. הישגים כאלה לא מרשימים במיוחד צופים 

, מדען במכון לחקר ירחים והכוכבים Paul Spudisלול  להטעות, זאת לדברי בארה"ב, אבל זה ע

, אבל הוא היה 2018 -מתכננת שיגור חללית לא מאוישת למסלול סביב הירח ב NASAביוסטון, טקסס. 

  רוצה שארה"ב תתמקד ותשקיע יותר במשימות לירח, מעבר למה שנעשה כיום.

, אלא כדי Apolloלחזור לירח אינה כדי לשוב על תוכנית , הסיבה שהוא רואה חשיבות Spudisלדברי 

  ללמוד איך חיים ועובדים בצורה פרודוקטיבית בעולם אחר.

הפעילות הסינית באזור שבין כדור הארץ והירח, במיוחד המשימות המאוישות, מטרתה לבסס את 

 Union of Concernedאנליסט בארגון  Gregory Kulackiמעמדה כשחקן חשוב בחלל. לדברי 

Scientists ,מדענים בכול העולם מודעים לכך שטיסות מאוישות בחלל  הן יקרות מאוד ומניבות פחות ,

מדעית, על ההשקעה האנושית והכספית אשר ממשלות משקיעות בפעילות זו בחלל. הוא גם מציין 

נקיות. שההישגים המדעיים של טיסות חלל מאוישות הם קטנים אבל ההשלכות הגיאופוליטיות הן ע

לשגר אנשים לחלל , לא למטרות מחקר , אלא כדי לא  NASA-ה זו חברי קונגרס בארה"ב דחקו במסיב

מציין שמדענים סיניים דווחו לנציגי הממשל  Kulackiלהיות תלויים ברוסיה בשביל הטכנולוגיה. 

כמו צילומים שמשימות רובוטיות בחלל העמוק מציעות יותר הזדמנויות למחקר ועולות פחות, אבל אין 

  של אסטרונאוטים הצועדים על פני הירח.
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בכוונה תחילה   סין שיגרה, 2007- ל פעילות החלל בתחום שבין כדור הארץ לירח היא אזרחית. בלא כ

פקד. הפגיעה גרמה לפיזור של אלפי חלקים במסלול סביב ילוויין מזג אוויר שכבר לא תבפגע ש טיל

גרה ארה"ב טיל אל אחד י, אז ש1985ינים היה הראשון מאז כדור הארץ. הניסוי של נשק נגד לווי

את הניסוי, עד שהחלו עליו דווחים במערב. סין ננזפה על ידי  שקיימה שרהימהלוויינים שלה. סין לא א

ביקשה סין מארה"ב  2014-הקהילה הבין לאומית, אבל טענה שאינה מעוניינת להכניס חימוש לחלל. ב

על ידי קהילת הביטחון ויות התנגשות בין לוויינים, צעד שהתקבל בברכה לחלוק איתה נתונים על אפשר

לדברי בכירים במשרד ההגנה האמריקני ממשיכה סין בניסוי נשק נגד לוויינים. ניסויים אלה  האמריקנית.

  לא גרמו לפיזור רב של שברים בחלל, אבל בכירים במערכת ואנליסטים מוטרדים.

להעצים את הגאווה הלאומית. נתונים על דעת הקהל בסין  תמשמשפעילות החלל הצבאית והאזרחית 

, אם סוקרים היו שואלים את הסינים על העדפותיהם, סביר Chengכמעט ולא ניתנים להשגה. לדברי 

להניח שלא היו מתחילים עם שאלות על הירח. יצרנים בסין מזכירים את תוכנית החלל בפרסומות 

המוצר שלהם. מדובר בתרגיל במדינה שקיימת בה בעיה בתחום במגמה להבטיח לצרכנים את איכות 

מציין שפעם שתה בקבוק מים שעליו תווית של אסטרונאוט סיני ולידו  Chengאבטחת טיב המוצר. 

. (יצרני בארה"ב עשו כך באמצע שנות  Shenzhou"בחללית  בהם האמירה "אלה הם מים שהשתמשו 

עלו לאחר שהתחילו להזכיר בפרסומות  Tangה של חברת , המכירות של מיץ אשר מכינים מאבק60-ה

  שתו ממנו). Geminiשהאסטרונאוטים על חללית 

, ברור שהממשל בסין מנסה להשתמש בפעילות בחלל כחלק מהטיעונים על הלגיטימציה Chengלדברי 

ל השיגורים ום המדעים מופיעים בצילומים של כשלו. לכן גם אין זה מקרה שבכירים בממשל בתח

  המשמעותיים של משימות חלל.

 - להערכת מומחים, אם קיים מרוץ לחלל הרי הוא באסיה. הודו שיגרה חללית למסלול סביב מאדים ב

 ויפן נערכת לשיגור חללית ראשונה שתנחת 2019- נערכת לניסוי שיגור טיל ב קוריאה הדרומית. 2014

  .2019- על הירח ב

פן חריף בין מדענים והמנהיגות הפוליטית של יתכן שהתחושה של מרוץ חלל הורגשה תמיד באו

דונג, -, החליט שליט סין , מאו זה1957- המדינות. בזמן שברה"מ שגרה את הלוויין הראשון "ספוטניק" ב

, עשור להקמת  הרפובליקה הסינית בהנהגתו. המטרה הייתה גם 1959-שסין תשגר לוויין לחלל ב

לה קדימה", התוכנית השאפתנית של מאו להגיע להשלים הרבה פרויקטים במסגרת "הקפיצה הגדו

לתיעוש מהיר של סין שנחלה כישלון חרוץ. מדענים ידעו אז שזו משימה בלתי אפשרית עם הטכנולוגיה 

. עקב 1970- שעמדה לרשותם ומועד שיגור לוויין סיני נדחה כול הזמן. סין שגרה את הלוויין הראשון ב

ר על הישגים מדעיים. הלוויין הראשון תוכנן לכלול מכשור לחץ של הפוליטיקאים זכתה הקדימות לשג

מתוחכם לאיסוף נתונים בחלל. אבל ההנחיות מבכירי המדענים היו "לשגר, לעקוב ולוודא שרואים 

. בסיכומו 2009-ב Kulackiשכתב  History of China's Space Activitiesושומעים אותו", זאת לפי 

שהוא  "East Is Red"יב כדור הארץ, רק השמיע כמה תווים מתוך של דבר הלוויין, בזמן תנועתו סב

  � שיר הלל למאו והמהפכה התרבותית.

 

  שיגור למסלול ברקטה בעלת שלב אחד בלבד .51

NEW ATLAS ,31  2017במארס  

From Earth to Orbit Using a Single-Stage Rocket 

http://newatlas.com/single-stage-rocket/48710/ 

מקסיקו, הודיעה על פיתוח -, שבסיסה במדינת ניוARCA Space Corporationהחברה האמריקנית 

.  משגר זה יעלה לוויינים קטנים ואת Single Stage to Orbit (SSTO) -משגר לוויינים בעל שלב יחיד 
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. המשגר  †††Haas 2CAשל מיליון דולר לשיגור.  המשגר קרוי  עצמו למסלול נמוך בעלות צפויה

  במקום בתצורה דמוית פעמון. aerospikeהמתוכנן עושה שימוש במנוע לינארי בתצורת 

העלאת לוויין לחלל מחייבת הגעה למהירות גבוהה מאד, כמובן, ונעשית באמצעות שריפת כמות גדולה 

גור הרב שלבית שבה המשגר "משיר" שלבים של דלק רקטי. במשך השנים התפתחה שיטת השי

שבהם התכלה הדלק הרקטי כדי לא להמשיך לסחוב את המשקל ה"מת". כל אחד ממנועי השלבים 

מתוכנן לעבוד במשטר אטמוספרי שונה. השלב הראשון מתוכנן לעבוד בגובה פני הים ובגבהי ביניים 

  באטמוספירה והשלבים הבאים בגובה רב או בחלל החיצון. 

יותר מהמנועים היום. הרעיון עצמו  30%-כן החדש מבוסס על מנוע, אשר לפי החברה יהיה יעיל בהת

והוא מבוסס על חיתוך מפלט המנוע דמוי הפעמון לשניים, "מתיחתם" לתצורה  60-נולד כבר בשנות ה

לינארית, והצמדתם גב לגב כך שנוצרת תצורה מחודדת. מהות הרעיון היא שזרימת האוויר משמשת 

כמחצית החסרה של הפעמון והיא מעצבת את זרימת הגזים החמים ביציאה מתא הבעירה. ככל 

שהרקטה גבוהה יותר האוויר החיצוני דליל יותר ושובל הגזים מתפשט. בכך מתבצעת התאמה 

  אוטומטית של זרימת השובל.

ים, כלומר לפי החברה המשגר החדש יוכל ליצר מתקף (אימפולס) ספציפי גבוה יותר ממנועים דומ

תאי בעירה נפרדים והשליטה על  16להעניק שינוי תנע גבוה יותר לכל יחידת מסה. בנוסף יהיו במשגר 

  כל אחד מהם תאפשר בקרה של הרקטה ללא מערכת גימבלים מסובכת.

ק"ג ומשקל  550מטר. יהיה לו משקל ריק של  1.5מטר וקוטרו  16כאשר המשגר יושלם גובהו יהיה 

ק"ג. המשקל הריק הנמוך מאד הוא בזכות השימוש בחומרים מרוכבים  16290מלא בדלק של 

, צורה מזוקקת מאד RP-1הייחודיים לחברה. הדלק איננו קריאוגני אלא מבוסס על מימן פראוקסיד ועל 

אלף ליברות בגובה פני הים. ניתן יהיה להרים מטען של  50של קרוסין. המשגר יוכל לספק דחף של 

שעות בלבד, וזאת בעלות של עשרת אלפים דולר לק"ג. זמן  24מוך בהתראה של ק"ג למסלול נ 100

  פחות מחמש דקות. –ההגעה למסלול יהיה קצר מאוד 

  . 2018פיתוח המשגר נעשה בשיתוף עם מספר מרכזי מחקר של נאס"א והשיגור הראשון מתכונן לשנת 

שון המגיע בשלמותו למסלול. לפי כאמור, אם הפיתוח יסתיים בהצלחה זה יהיה משגר הלוויינים הרא

דברי החברה ניתן יהיה בעיקרון לתדלקו במסלול ולהשתמש בו להנעת חלליות מחקר במערכת השמש. 

בנוסף, ניתן יהיה להפעילו מבסיסים בפנים היבשה כיוון שלא יהיה שלבים שנופלים לים. למשגר יהיו 

  וך יותר.פחות חלקים ולכן אמינותו צפויה להיות גבוהה ומחירו נמ

   https://youtu.be/30LBEyFdWmE –סרטון המציג את הקונספט 
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†††
היה מחלוצי השימוש ברקטות באירופה ואף ש 16 –על שמו של קונרד האס, מהנדס צבאי אוסטרי בן המאה ה  

  שת.ית ורקטה מאויתכנן רקטה רב שלב
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  לוקהיד מרטין משתמשת בחלקים מודפסים בלוויינים צבאיים .52

NEWATLAS.COM ,5  2017באפריל  

Lockheed Martin using 3D-Printed Parts in Military Satellites 

http://newatlas.com/lockheed-martin-3d-printed-military-satellite/48776/  

ה תלת חלק שיוצר בהדפס AEHF-6חברת לוקהיד מרטין התקינה לראשונה בלוויין תקשורת צבאי 

 Laserממדית: תיבת אלומיניום המכילה את האוויוניקה. היא נבנתה בטכניקת הדפסה הנקראת  

Powder Bed Fusion בשיטה זאת מניחים בזאת אחר זאת שכבות של אבקת אלומיניום המותכת .

  דיגיטלי. CADבעזרת לייזר המבוקר ע"י קובץ 

ליף מכלול הבנוי מחלקים רבים, בחלק לדברי לוקהיד, השימוש בהדפסה תלת ממדית איפשר להח

חודשים. כמו כן  6מודפס אחד. כך נחסכו שלבי תכן וייצור, ואב טיפוס היה מוכן תוך חודש וחצי במקום 

  שעות.  3-שעות ל 12-זמן הייצור קוצר מ

הלוויין, שנבנה במשותף עם נורתרופ גראמן, הינו חלק ממערכת תקשורת לוויינים צבאית האמורה 

שורת גלובלית חסינה בכל הזירות, לארה"ב ולבעלות בריתה. לדברי לוקהיד, יכולת התקשורת לספק תק

. 2003- ו 1994של לוויין אחד כזה שקולה לכל חמשת לווייני "מילסטאר" הישנים אשר שוגרו בין השנים 

חברת לוקהיד מעוניינת שהחלק שהודפס יתפקד כמודל לתכניות אחרות, לרבות הדפסת מכלי דלק 

  וויינים חדשים.לל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Artist's concept of the Lockheed Martin AEHF-6 satellite   (Credit: Lockheed Martin) � 

 

 

כלי חלל דק כנייר אמור לעטוף פסולת חלל ולגרור אותה לשריפה  .53

  באטמוספירה

NEW ATLAS ,11  2017באפריל  

Paper-Thin Membrane would Scoop Up Orbital space junk 

http://newatlas.com/brane-craft-space-junk/48952/ 

כמות פסולת החלל המרחפת סביב לכדור הארץ הולכת ועולה דבר המהווה מקור לדאגה רבה. 

ים מרחפים להם במסלול וכאשר הם טון של  חלקי לוויינים ומשגרים שינ  7000- ההערכה כי יותר מ

פוגעים בלוויין אחר הם כמובן מגבירים את הבעיה. בנאס"א, ובמקומות אחרים, בוחנים פתרונות לבעיה 

שחלקם יצירתיים. הוצע לוויין לאיסוף אשפה המשגר רשת האוספת פסולת חלל, וקבוצה יפנית הציעה 

  רה ולהישרף בה.מערכת לייזר מסלולית הגורמת לשברים ליפול לאטמוספי
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 NASA's Innovative Advanced Conceptsעתה תוכנית הקונספטים החדשניים של נאסא, 

(NIAC) משקיעה בבחינת קונספט חדשני במיוחד. הקונספט קרוי ,Brane Craft  )Brane  כקיצור של

Membraneהכוונה היא לכלי חלל העשוי מיריעה דקה מאד (עובי קטן מקוטרה של שערת אדם .( (

גרם (!). עדיין במדובר פה בכלי חלל כיוון  85מטר. משקלו הכולל של הכלי הוא  0.9על  0.9ושגודלו 

שהוא אמור לכלול תאי שמש אינטגרליים, מערכת הספק, תקשורת, שליטה ובקרה, קביעת מצב זוויתי 

  ובקרת צורה. 

עי הנעה שיורידו אותם כלי זה מיועד להתקרב לשבר חלל (קטן כמובן), לעטוף אותו ולהפעיל אמצ

מימון  2016לאטמוספירה שם ישרפו. הקונספט, אשר הוצע על ידי ד"ר זיגפריד ג'ונסון, קיבל בשנת 

אלף דולר לבחינה מעמיקה  500אלף דולר לבדיקה ראשונית ועתה זכה למימון נוסף של  100בסך 

אורטי הוא יכול להגיע ייותר. ההצעה מתבססת על מנוע נוזל יוני שפותח במקור בנאסא ובאופן ת

  למרחקים ארוכים. לדברי המציע הוא אף יוכל להגיע לחגורת האסטרואידים ולירחי מאדים.

השלב הנוכחי של הבדיקה אמור להסתיים בהדגמות מעבדתיות של מערכות אלקטרוניות המשולבות 

  בקרום דק. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

  

  

  

 על הירח כלי נחיתה אוטונומי לאספקת מטענים לבסיס עתידי .54

AVIATION WEEK ,20 25-24, עמ' 2017באפריל  2- במארס  

Special Delivery 
ק"ג)  4,545לב' ( 10,000מפתחת כלי נחיתה אוטומטי לאספקת מטענים של  Blue Originחברת 

  .2020לבסיס עתידי על הירח. טיסה ראשונה צפויה ביולי 

גי. הכלי והמנועים הם של החברה, הקונספט הוצג לנאסא, עם המלצה לשיתוף פעולה טכנולו

  וטכנולוגיות נחיתה מדויקת הן של נאסא.

מערכת זו עשויה לקדם את הקמת בסיס המחקר על הירח, אשר מדענים רוצים כבר זמן רב. אנרגיה 

לבסיס תסופק באופן סולארי, ומערכות רובוטיות יכרו קרח ויהפכו אותו למימן וחמצן עבור הנעה 

  � זה אין עדיין תכנון של נאסא להקמת בסיס קבוע על הירח. ומערכות חיים. בשלב
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  מערכת להשמדה עצמית בחלל .55

AVIATION WEEK ,20 38-37, עמ' 2017באפריל  2- במארס   

   
Safe Destruction  

הטסת משגר רקטי עם  –השיגה אבן דרך נוספת בפיתוח מערכות חלל אוטונומיות  SpaceXחברת 

 Autonomous Flightסטייה מהמסלול. המערכת נקראת  מערכת השמדה עצמית אם מתבצעת

Safety System – AFSS מפותחת בשיתוף עם חא"א, נאסא וסוכנות היא וFAA .  

היא צפויה להגדיל את בטיחות הטיסות לחלל, ולהקטין את כמות כוח האדם הדרוש לתמיכה בשיגורים 

רכת דומה נמצאת כבר בשימוש מע ובנחיתות. לא נמסרו פרטים תקציביים של החיסכון הצפוי.

  �במערכות רוסיות.

  

 םנייר עמדה: הכללים לגבי תחום הלוויינים בארה"ב כבר אינ .56

  , הגיע הזמן לחזון חדשיםממוקד

SPACENEWS.COM ,5  2017באפריל  

Op-Ed: US Satellite Rules Out of Focus: Time for New Vision 

http://spacenews.com/op-ed-u-s-satellite-rules-out-of-focus-time-for-new-vision/ 

הוועדה של בית המחוקקים -מטקסס, יו"ר תת Brian Babinנכתב על ידי חבר הקונגרס של ארה"ב 

  למדע, חלל וטכנולוגיה.

ה מחדש על חישה מרחוק מהחלל בתחום המסחרי. הסוכנויות השונות ממשיכות הגיע הזמן לחשיב

לחשוב על חישה מרחוק כטכנולוגיית חלל כמו במהלך המלחמה הקרה, בעוד שלמעשה מדובר בתחום 

  , הדורש פילוסופיה שונה בתחום הרגולציה.ITשהוא יותר ויותר טכנולוגיית מידע, 

תחום התצפית המסחרית מהחלל, פעילות שתומכת בנושאים  למעלה משני עשורים הובילה ארה"ב את

אזרחיים, מסחריים והביטחון הלאומי. במהלך השנתיים האחרונות, החדשנות האמריקאית בתחום 

חישה מרחוק מהחלל נהנתה מתקופה של גידול משמעותי. חברות אמריקאיות משקיעות ומפתחות 

ם. אלה כוללים מערכות בחלל של שידורי ווידיאו, מכלול של טכנולוגיות חדשניות, שירותים ושימושי

  לית, חישה מרחוק בין מערכות בחלל וסיגינט מסחרי.אספקטר-הדמיה מולטי

בעוד שטכנולוגיות אלה מתרחבות, עלינו לשאול: מדוע? מה? כיצד עלינו להסדיר את הפעילויות של 

והחוק נקרא  1992ה בשנת חישה מרחוק בחלל? בפעם האחרונה שהקונגרס העביר חקיקה בנושא הי

1992 Land Remote Sensing Act אבל אז עוד לא הומצאו הלוויינים הקטנים בצורת קובייה .

(cubesat)  ולא נקבע עבורם סטנדרט. מחשבים, חיישנים וטכנולוגיות מפתח נוספות היו הרבה יותר

אלה ובאינפורמציה המגיעה אלינו יקרות ועם יכולות פחותות מהקיים היום. כיום אנו תלויים בטכנולוגיות 

כל אלה מספקים לציבור כמות  –מהחלל. לוויינים, כלים לא מאוישים, וכן מערכות איסוף נתונים אחרות 

התפתחויות אלה מחייבות רפורמה. במהלך השנים האחרונות חל גידול עצום  אינפורמציה אדירה.

לת רישיונות לחישה מרחוק. פניות רבות , (הרשות לנושאי הימים והאטמוספירה) לקבNOAA-בפניות ל

. בחלק מהמקרים לוקח 1992מהוות תקדים ומאתגרות את המשמעויות המשפטיות של החוק שנחקק ב

יום כנדרש בחוק. חברות המגישות בקשה ממתינות  120חודשים ואף שנים להגיב, לעומת  NOAA-ל

מנים מדווחים על אי וודאות משמעותית כול כך הרבה זמן להגיב. נא NOAAואינן מבינות מדוע לוקח ל 

לגבי תהליך קבלת הרישיון, כולל שינויים בתנאי רישיון ההפעלה ללא הודעה מראש או תהליך מסודר. 

חברות הזנק בתחום החישה מרחוק מעוניינות להישאר בארה"ב, אבל הן נערכות לפעילות מחוץ 

הזמן לעדכן את החוק, אחרת ארה"ב  לארה"ב לאור חוסר הבהירות בתהליך קבלת האישורים. הגיע



48 

  

תסתכן באיבוד ההובלה בחישה מרחוק בתחום המסחרי. אובדן זה יפגע בביטחון הלאומי וביכולות 

  התחרות המסחרית.

, כאשר מספר  חברות אמריקאיות אשר רצו לספק שירותים 1990-מקרה כזה של נטישה כבר ארע ב

דאות רגולטורי ותפקוד לקוי של האגף האחראי על בחלל, אבל עקב חוסר וו SARהמבוססים על מכ"ם 

תהליך הפקת הרישיונות, ההשקעות נדדו מעבר לים. במקרה זה קנדה וגרמניה יצאו נשכרות. בכל 

, אשר עד היום שולט בשוק האזרחי בתחומו. SARאחת מארצות אלה קם שוק פרטי לשירותי מכ"ם 

   אסור לארה"ב לחזור על טעות זו.

השונות ממשיכות לחשוב על חישה מרחוק כמו על טכנולוגיית חלל מתקופת המלחמה סוכנויות הממשל 

הקרה, בעוד שבפועל מדובר יותר על טכנולוגיית מידע, הדורשת פילוסופיה רגולטורית שונה. יש להכיר 

  בכך שארה"ב אינה המדינה היחידה עם תעשייה בתחום זה. ללקוחות היום יש מגוון אפשרויות בעולם.

חישה מרחוק היא טכנולוגית מידע גלובלית. יש להקל על הדמוקרטיזציה של המידע. חלל אינה למעשה 

הדרך היחידה לאיסוף מידע. מטוסים, מערכות מטוסים לא מאוישות, מצלמות הטלפונים הניידים ואוסף 

רב של חיישנים מציעים מידע דומה. בעוד שחיישנים  הנמצאים בחלל מהווים משהו ייחודי עם 

  מנויות ואתגרים, יש לבחון תחום זה בתמונה הרחבה של מדיניות מדע וטכנולוגיה.הזד

יש לספק אווירה יותר בטוחה ויותר מתירנית אשר מקדמת חדשנות. יש לדאוג שארה"ב תוביל את 

תעשיית החישה מרחוק בעולם, שתמשוך אליה משקיעים מכול העולם, כול זאת כדי להבטיח 

ור אל מעבר לים. עם יתרון תחרותי בעולם, גם האוהדים וגם המתנגדים שהתעשייה המקומית לא תעב

יסתמכו על השירותים והשימושים שיספק השוק הפרטי, אשר גם יניב לארה"ב רווחים משמעותיים 

הקונגרס והממשל יכולים וחייבים לעבוד יחד על שינוי שמעודד  בתחום הכלכלי והביטחון הלאומי.

בצורה התואמת את האינטרסים של הביטחון הלאומי. יתכן וזה הזמן  חדשנות בתעשייה האמריקאית

להעביר את האחריות על הגנת הביטחון הלאומי מתהליך של הענקת רישיונות, חזרה לממשל. לא ייתכן 

מצב שהשוק הפרטי נמצא בתחרות עם הביטחון הלאומי. כמו בכל תחום אחר, לממשל יש מחויבות 

ת הסקטור הפרטי על הביטחון הלאומי, לפני שהממשל מנסה למנוע את לצמצם את הסיכון שיש לפעילו

הפעילות. רק לאחר שנעשה כל מאמץ סביר על ידי הממשל להגן על הביטחון הלאומי ומוצו כול הדרכים 

  �האחרות , רק אז יש מקום לבחון הגבלת תחרות הפרט.

  

  

  

  

  תקשוב, מודיעין וסייבר
 

 סייבר מתמשכים מתקדמים" מחקר חדש על התגוננות בפני "איומי .57

EUREKALERT.ORG ,8  2017באפריל  

UW-Led Research Team Wins $7.5 Million MURI Grant to Defend Against Advanced 

Cyberattacks 

www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/uow-urt040816.php  

מיליון דולר בתכנית המחקר  7.5צוות מחקר בראשות אוניברסיטת וושינגטון זכה במענק של 

מטעם משרד ההגנה של ארה"ב, על מנת לפתח אמצעי  (MURI) תחומית- האוניברסיטאית הרב

רי החוקרים, לדב" התגוננות מפני התקפות סייבר מתוחכמות המכונות "איומים מתמשכים מתקדמים.
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בניגוד לווירוסי מחשב קונבנציונליים, איומים אלה מנצלים פגיעויות, מתמידים לאורך זמן רב, קשה מאוד 

  לאתר אותם וקשה להתגונן בפניהם.  

הצוות יפתח מסגרת מדעית חדשה ומקיפה על מנת להבין טוב יותר את האיומים המתמשכים ולייצג 

יימות. באמצעות מודלים סטטיסטיים, תיאוריית משחקים באופן מתמטי אינטראקציות סייבר מא

אדפטיבית, למידת מכונה ותורת הבקרה והמערכות, הם שואפים להדגים את האינטראקציות 

  .האסטרטגיות בין התקפות זדוניות חשאיות אלה לבין מנגנוני הגנת סייבר

מאוסף של סוגים  אחד המאפיינים המאתגרים של איומים מתמשכים מתקדמים הוא שהם מורכבים

פתח לאורך הזמן שונים של התקפות לאורך זמן, מה שאומר שגם אסטרטגיות ההגנה צריכות להת

הצוות יחקור ויפתח שיטות שתאפשרנה לקבוע באיזו מהירות משתנה הסביבה הקיברנטית, בהתאם. 

יקבעו איזה צד ואם הגנה מסוימת יכולה להיות יעילה בקצב שינוי מסוים. במילים אחרות, הם ינתחו ו

"מעצים" או "מאבד" את שליטת הסייבר בכל זמן נתון. הדבר יסייע למערכת לדעת מתי להמשיך 

 בפריסת הגנה מסוימת או האם לעבור למשהו אחר, ויאפשר גם להעריך את סיכויי ההצלחה.

ך וכ - השימוש בתורת המשחקים הוא לאור העובדה שהיריב והמערכת ינסו תמיד להערים זה על זה 

האינטראקציות הן למעשה "משחק" בין המערכת ליריב. אבל לדברי החוקרים מודלים של תורת 

המשחקים הכלכלית אינם מתאימים לנושא זה, ויש צורך לפתח מסגרת חדשה של תורת המשחקים 

  שתשפר משמעותית את התוצאות. 

 � radha@ee.washington.eduלמידע נוסף אפשר לפנות אל החוקר הראשי: 

  

  

לקראת שדרוג משמעותי של יכולת מודיעין בזמן אמת, הודות  .58

  לשילוב מערכות חישה ובינה מלאכותית

C4ISRNET.COM ,26  2017באפריל 

Navy Invests in AI, Human Operator Linkup 

www.c4isrnet.com/articles/navy-invests-in-ai-human-operator-linkup  

צי ארה״ב ואוניברסיטת אינדיאנה עובדים על תוכנית מו״פ לתכלול מערכות חישה המותקנות על ספינות 

ות למידה ממוכנת ממשק משתמש יעיל המסתייע ביכול עםלית אחת אספקטר- למערכת חישה היפר

ובינה מלאכותית. תוכנית זו תשדרג את יכולות צוותי הספינות להגיב באופן מהיר, מודע, יעיל, ומתואם 

למתארי רוויה המאתגרים צוותי קרב במספר גדול של איומים שונים המתרחשים בו זמנית בגזרות 

  שונות. 

שונים על ידי ניתוח מקבילי של  הוי עצמיםיהשלב הראשון של התוכנית יתמקד באימון המערכת לז

שטפי המידע המגיעים ממערכות החישה השונות המותקנות על הספינה. בשלבים הבאים מתוכננת 

ווג התנהגויות מתואמות יהוי וסיהעמקת היכולת המערכתית לניתוח ופירוש התנהגות עצמים שזוהו, ז

כולל חיזוי עתידים אפשריים  . זהמיםשל עצמים במרחב העניין, ולבסוף ניתוח ואפיון מרחבי לחימה של

תיאור מצב נוכחי ודרכי  , לרבותלספק מודיעין ישים בזמן אמתיכולת ברמות הטקטיות והמערכתיות ו

  פעולה אפשריות, סבירות, ומסוכנות. 

המוגבל כיום ביכולתו לעכל את כמויות המידע העצומות  ,לחולל מהפיכה ביכולות המודיעין עשוי הפיתוח

 על ידי מערכות החישה הקיימות ולייצר תמונת מצב ותחזיות בזמן אמת. המיוצרות
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בפיקוח והרשאת מפעילים  - מעבר לפן המודיעיני, שילוב מערכות נשק, חישה, ובינה מלאכותית 

יאפשר הפעלה מבצעית מהירה, מתואמת, ויעילה של צוותי קרב ברמת כלי השייט הבודדים  -אנושיים 

  � מימיים.- ומי רוויה אוויריים, ימיים, ותתשפר את יכולת התמודדתם עם איוי ,וברמת יחידות השייט

  

  

 מערכת רובוטית מרובת עיניים תעקוב תוך כדי תנועה .59

PHYS.ORG ,11  2017באפריל  

Researchers Link Robots to Surveillance Teams 

https://phys.org/news/2017-04-link-robots-surveillance-teams.html  

אם הייתם רואים בצילומי מצלמת אבטחה מישהו המניח תרמיל ומסתלק, הדבר היה כנראה מושך את 

יתה לכם התראה שיש לעקוב אחר האדם המסוים הזה. לדברי חוקרים יבמיוחד אם ה - תשומת לבכם 

לעשות זאת טוב יותר מאשר בני אדם, תוך שימוש בתקשורת  יםת קורנל, רובוטים יכולבאוניברסיט

החוקרים מפתחים מערכת המאפשרת לצוותי רובוטים לשתף מידע תוך כדי  .מהירה ושיתוף תמונות

מה שיאפשר להם לנהל מעקב  – תנועה, ואם יש צורך בכך, לקבל עזרה כדי לפרש מה שהם רואים

בה עיניים. מעבר למעקב, הטכנולוגיה החדשה תוכל לעזור לצוותי רובוטים להקל שות אחת עם הריכי

סקר בעריכת פעולות ניקוי תאונה בכור גרעיני, או בעל בני אדם במטלות מסוכנות כמו סילוק מוקשים, 

  נזקים לאחר שיטפון. 

. (ONR)ה"ב ארצי מחקר של למיליון דולר ממשרד  1.7שנתי בסך - המחקר נתמך על ידי מענק  ארבע

החוקרים יתבססו על הניסיון הרב שצברו בראייה ממוחשבת כדי להתאים ולשלב תמונות של אותו אזור 

ממספר מצלמות, לזהות אובייקטים ולעקוב אחר אובייקטים ואנשים ממקום למקום. לדברי החוקרים 

ת מתוך נדרשת פריצת דרך במחקר זה, כי רוב העבודה הקודמת בתחום התמקדה בניתוח תמונו

מצלמה אחת בלבד, נייחת או נעה. המערכת החדשה תמזג מידע ממצלמות קבועות, צופים ניידים 

הצופים הניידים עשויים לכלול מטוסים אוטונומיים וכלי רכב קרקעיים ואולי רובוטים  .ומקורות חיצוניים

ה נגישות לפי אדם המסתובבים בקהל. הם ישדרו תמונות ליחידת בקרה מרכזית, אשר תהיה ל- דמויי

הצורך גם למצלמות אחרות המסתכלות על האזור, כמו גם גישה לאינטרנט כדי להסתייע בתיוג של 

  הדברים הנצפים. 

המערכת עשויה למשל להבחין בפרצוף חשוד, ולאחר מכן לעקוב אחריו בתוך קהל. בהכרת הקונטקסט 

ודים ופעילויות חשודות, שבדרך כלל של זירת אירוע מסוימת, צופים רובוטיים עשויים לזהות אנשים חש

  עלולים שלא להבחין בהם. 

טכנולוגיית הליבה של המערכת היא שילוב של "למידה עמוקה" המאפשרת למחשב לפרש תמונות, עם 

"מידול בייסיאני", המאפשר לה לעדכן באופן רציף את מודל העולם שלה עם כניסת נתונים חדשים. 

ון" כדי להבין כיצד להשיג נתונים נוספים הנחוצים כדי להתגבר על אי התוכנה כוללת גם "פונקציית תכנ

  ודאות. הצי האמריקני עשוי לפרוס בעתיד מערכות ע"י רחפנים או כלים אוטונומיים אחרים. 



51 

  

Seeing many possible views of the same area from fixed and mobile cameras could be 

confusing to a human, but a computer can combine it all, track people and objects and 

notice significant events. Credit: Engineering Communications 

� 

 

  סייבר הוא רק חלק קטן מלוחמת מידע .60

C4ISRNET.COM ,25  2017באפריל  

Cyber Only a Small Component of Information Operations, Official Says  

www.c4isrnet.com/articles/cyber-only-a-small-component-of-information-operations-

official-says 

מת , גורמים רשמיים מציינים שהסייבר הוא רק חלק קטן מלוחבארה"ב 2016בהמשך למעללי בחירות 

משיגים מידע. אופן השימוש במידע אינו קשור  באמצעותואמצעי שמידע ומבצעי מידע. סייבר הוא 

פני שהסייבר [או יותר נכון התלות הגוברת במערכות לסייבר. לוחמת מידע הייתה קיימת מאות שנים ל

  מידע ושליטה ממוחשבים. המתרגם] האיץ ולעתים מאפשר לוחמה כזו.

  קעידה.-דוגמא לכך היא חוסר היעילות של חסימת הודעות והודעות נגדיות שהופעלו נגד דעאש ואל

ל"חדשות ייחסות מדרון חלקלק לצנזורה. הת –מלהפוך את החדשות והמידע לנשק  יש להיזהר

) אינה קשורה רק לביטחון סייבר, למרות שיש כאלו הרואים זאת כך ומגדירים fake news( מזויפות"

. בכל מקרה, נדרשת המפיצים אותוואתרים "מומצא" את אבטחת הסייבר כיכולת לדחות ולהוריד מידע 

להגיע למצב בו הממשל . אסור "מידע מומצא"מדיניות בנושא אולם לא ברורה יכולת הממשל להגדיר 

  חדשות. מופץ בתור פוסק מה היא האמת. יש פה אחריות משמעותית לחברות פרטיות לוודא מה 

בעיה זו נדרש להפריד בין ריגול, ב טיפול(מזכיר הגנת העורף השני), ב Michael Chertoffלהבנת 

שינוי הוא רק בשימוש התקפות סייבר, ומבצעי לוחמת מידע המאוגדים כיום יחד. ריגול תמיד היה וה

 ,בטכנולוגיה. בסופו של דבר יש להגן על הסודות שלנו. נושא זה עורר מחלוקת בקונגרס בו חושבים

-, שהסינים יצאו ללא פגע מהפריצה והשגת מידע על כ"א מסווג ממשרדי כ"א והניהול של ההלדוגמ

DoD . נוע ביחסים בין מדינות) לבין יש להבדיל בין איסוף מידע "פאסיבי" (שאותו קשה מאוד למלדעתו

  .בארה"בשימוש פורה במידע למטרות פוליטיות כפי שאולי נעשה ע"י הרוסים בבחירות 
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גם התקפות סייבר הרסניות צריכות להיבחן בשונה ממבצעי לוחמת מידע שתמיד היו. התקפות כמו נגד 

SONYאמת התקפות אלימות ב ן, נגד רשת החשמל האוקראינית ונגד הפיקוד והשליטה הגאורגית, ה

  והתגובה אליהן צריכה להיות דומה להתקפות בעולם הפיזי.

איום מרכזי בעיני  –יש להבדיל בין מניפולציה של מידע המבוצעת באמצעי סייבר  Chertoffלדעת 

לבין פעולות על תוכן תחת הכותרת של מבצעי לוחמת מידע. תוכנות זדוניות   – ת המודיעיןיקהילי

)malwareלשנות את התנהגותם וזו , למשלמערכות בקרה של מכוניותגם למות למחשבים (כמו ) גור (

למעשה מניפולציה של מידע. בעיניו, אין זו לוחמת מידע שהיא תקיפת אמינות המידע. הוא מגדיר מידע 

  �כתוכן הניתן לקליטה והבנה אנושית.

  

  

  

 דגימת קול של דקה אחת תספיק כדי לחקות את קולו של אדם אחר .61

  בהקלטה מזויפת

THENEXTWEB.COM ,24  2017באפריל  

Eerie Tech Promises to Copy Anyone’s Voice from Just 1 Minute of Audio 

https://thenextweb.com/apps/2017/04/24/eerie-tech-promises-promises-to-copy-

anyones-voice-from-just-1-minute-of-audio 

) תשיק בקרוב שירות חדש שיאפשר למשתמשים להפיק הקלטות של דיבור Lyrebirdחברת ליירבירד (

יוכלו המשתמשים להקליט את בקולות שונים, בהסתמך על דגימת קול של דקה אחת בלבד. כך, למשל, 

  בקולו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. –עצמם מכריזים מלחמה על איראן 

זקוק  – Adobe’s Project VoCo –קיימים כבר שירותים דומים בשוק, אך המתקדם ביותר ביניהם 

רות החדש עדיין לעשרים דקות של דגימות קול כדי לייצר הקלטה חדשה. ולא זאת בלבד, אלא שהשי

של ליירבירד אינו מחייב שהדובר בדגימת הקול יהגה את אותן מילים שבהקלטה החדשה. הבינה 

המלאכותית לומדת מדגימות קול שאינן קשורות כלל להקלטה החדשה, ואפילו מסוגלת להוסיף 

ברור שמדובר בטכנולוגיה שעלולה לשבש את הדרך בה מערכות החוק,  להקלטה ביטוי של  רגשות.

  שפט והמודיעין מתייחסות להקלטות. המ

"הקלטות קוליות נחשבות כיום כראיות חזקות : דתה בכך בהודעה לעיתונות, כדלקמןהחברה עצמה הו

בחברות שלנו, ובמיוחד באזורי השיפוט של מדינות רבות. הטכנולוגיה שלנו מעלה סימני שאלה בנוגע 

בקלות הקלטות קוליות. דבר זה עלול להביא  לאמינות של ראיות שכאלו, מכיוון שהיא מאפשרת לתפעל

להשלכות מסוכנות כגון הטעיית דיפלומטים, רמאות, ובאופן כללי יותר כל בעיה אחרת הנגרמת מגניבת 

הזהות של אדם אחר... אנו מקווים שכולם יהיו מודעים בקרוב שטכנולוגיה כזאת קיימת, ושאפשר 

חדול ך תשומת לב לכך שהקלטות קוליות עשויות ללהעתיק את קולו של אדם אחר. אנו רוצים למשו

ליירבירד רוצה שכולם ידעו שניתן יהיה לרמות באמצעות הקלטות  מלהוות ראיות בעתיד הקרוב."

קוליות. החברה מסרה כי היא משחררת את הטכנולוגיה לציבור הרחב ופותחת אותה לשימוש כללי, כדי 

  � להביא את הידע לרשות הציבור.
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  רוסית על רחפן, עם נסיון מבצעי בסוריה מערכת ל"א .62

UASVISION.COM ,4  2017באפריל  

Russia’s New Drone-Based Electronic-Warfare System 

www.uasvision.com/2017/04/04/russias-new-drone-based-electronic-warfare-

system  /  

המשלבת חוסמים לרשתות   Leer-3 RB-341Vהוצגה מערכת לוחמה אלקטרונית רוסית חדשה 

. בנוסף לחסימות, למערכת יש גם יכולת לשלוח הודעות כוזבות Orlan-10תקשורת סלולרית על כטב"ם 

  שת.למשתמשי הרשת, ע"י מתחזה לאחד מעמודי התקשורת של הר

למערכת זו יש כבר ניסיון מבצעי בלחימה במורדים בסוריה. חסימות רשתות עוינות מתבצעות באופן 

שלא משפיע על רשתות ידידותיות. המערכת גם אוספת מספרי טלפון ניידים מהרשת וגם חוסמת 

. בכטב"ם KamAZ-5350כטב"מים ותחנת בקרה מותקנת על משאית  3כוללת  Leer-3מערכת  אותם.

  גם חוסמים מותקנים וגם חוסמים מתכלים המוטלים לקרקע.יש 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: National Interest �  
  
  

  חברת נורתרופ החלה בניסויי טיסה בפוד איסוף על מל"ט .63

DEFENSENEWS.COM ,28  ,2017במארס 

Northrop Starts Flight Testing Advanced Imaging Sensor on Global Hawk 

www.defensenews.com/articles/northrop-starts-flight-testing-advanced-imaging-sensor-

on-global-hawk 

 Globalספקטראלי חדש על גבי מל"ט- ף מולטיגרומן החלה בניסויי טיסה של פוד איסו- חברת נורתרופ

Hawk בכך תביא החברה את ביצועי המל"ט לדומים לאלה של מטוס הביון המאויש מדגם .U-2 וייתכן ,

  שבכך היא תזרז את הוצאת המטוס הזה משירות מבצעי. 

ם כל פיתוח הדיון על נחיצות צי המל"טים האסטרטגיים מול צי מטוסי הביון נמשך זה כמה שנים, ובינתיי

זוכה גם לטוס על גבי המל"ט. הפוד המדובר הוא פוד  U-2של מערכת איסוף אשר עולה על מטוס 

. הוא מכיל חיישנים בתחום United Technologiesמתוצרת חברת  MS-177איסוף מידע חזותי מדגם 

  ). MWIRאדום בינוני (-) ובתתSWIRאדום קרוב (-הנראה, בתת

, ולפי הידוע יש לו Syers-2Cאשר נמצא בשימוש שני כלי הטייס הללו, פוד  זהו דגם מתקדם יותר לפוד

מקודמו ויכולת צידוד והגבהה משופרים יותר, המאפשרים לצלם נקודות שונות  6יכולת כיסוי שטח פי 

  �מבלי לשנות את נתיב טיסת כלי הטייס.
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  טכנולוגיות
  

  

  זרוע רובוטית מסייעת לעובדים עם כלים כבדים .64

NEW ATLAS ,20  2017באפריל  

Lockheed Martin's Fortis Tool Arm Takes the Load to Cut Fatigue 

http://newatlas.com/lockheed-martin-fortis-tool-arm/49137/ 

) לשימוש במשימות תחזוקה ויצור. המערכת, Exoskeletonמרטין פיתחה שלד חיצוני (- חברת לוקהיד

תעשייתית אך היא פותחה בראש ובראשונה למשימות תחזוקה - , מוגדרת כמסחריתFORTISהקרויה 

של הצי האמריקני. עתה מציעה החברה נגזרת של המערכת הכוללת זרוע עזר לא ממונעת שנועדה 

  להקל על החזקת כלים כבדים לאורך זמן. 

,  מותקנת על מסבך הנשען על הקרקע באמצעות מוטות מתכת ובכך Fortis Tool Armה הזרוע, הקרוי

  מעביר את עיקר המשקל מזרועות האדם אל הקרקע. 

על פי החברה הזרוע גם מסייעת בהקטנת אפקטי עייפות הנובעים מרעידות ומומנטים, ועובדים שניסו 

  את הזרוע דיווחו על ירידה של שני שליש בעייפות.

  

  

  

ונגזרותיה:  FORTIS -סרטון המציג את מערכת ה

https://www.youtube.com/watch?v=eQeLVY22PMk   

  

�  

 רובוט רך השוחה כמו דג, מהיר יותר מקודמיו .65

TECHXPLORE.COM ,6  2017באפריל  

A Flexible Faster Swimming Manta Ray Like Robot 

https://techxplore.com/news/2017-04-flexible-faster-manta-ray-robot.html  

סוגו. חוקרים סינים יצרו רובוט קטן, בעל גוף רך, מסוגל לשחות במהירות כפולה מזו של אחרים מ

מדענים רבים הגיעו למסקנה בשנים האחרונות כי הדרך הטובה ביותר להניע רובוט מתחת למים היא 

כלומר גוף רך, סנפירים רכים וכו'. כדי לבנות רובוטים כאלה, מהנדסים השתמשו  - לחקות את הטבע 
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יפוף. בפיתוח הניתנים לכיפוף עבור הגוף, אבל עד כה התקשו ליצור גם מקור כוח הניתן לכ בחומרים

 .החדש עקפו החוקרים בעיה זו על ידי ביטול הצורך במנוע ושימוש במים בתור אלקטרודה "קרקעית"

הגוף נבנה מסיליקון רך עם כיס עבור סוללה, כמות קטנה של אלקטרוניקה לצורך שליטה אלחוטית, 

שמלי, הגורם ל שמגיב לזרם ח'ואלקטרודה המשולבת בסנפיר. המרכיבים עשויים סוג של הידרוג

ל להתכווץ ולהתפשט כמו שריר. התוצאה היא נפנוף הסנפיר, מה שיוצר כוח דחף המניע את 'להידרוג

סנטימטר  9.3התוצאה היא רובוט בגודל אלקטרומגנט.  הרובוט במים. כמו כן  הוסיפו זנב המונע ע"י

ד שהסוללה הדומה לתריסנית, שיכול לשחות שלושה סנטימטרים לשנייה למשך כשלוש שעות ע

 .מתרוקנת. הוא מהיר פי שניים מכל רובוט אחר מסוגו, וחזק מספיק כדי לשאת מצלמת וידאו קטנה

  �בכתבה המקורית כלולים כמה סרטוני וידאו. 

  מאמר מדעי:

 Tiefeng Li et al. Fast-moving soft electronic fish, Science Advances (2017). DOI: 

10.1126/sciadv.1602045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Something’s fishy about this manta-ray-like robot. Perhaps it’s the fact that it uses water as a 
conductor for dangerously high-voltage electrical energy? This system safely bent the robot’s 

flexible layer and helped it flap its fins. Credit: Li et al. 2017;3:e1602045 
 

�  

  

  רובוט רוסי בשליחות קטלנית? .66

WARFARE TODAY ,15  2017באפריל  

FEDOR Android Demonstrates Firepower 

www.warfare.today/2017/04/15/russian-terminator-practices-target-shooting/  

טחון הרוסית רובוט הומנואידי (דמוי ימפתחת עבור מערכת הב Android Technicsהחברה הרוסית 

). Final Experimental Demonstration Object Research(ראשי תיבות של  FEDORאדם) בשם 

ל החלטות במהירות, ולירות במטרות לדברי החברה, רובוט זה יהיה בעל יכולת לזהות מטרות, לקב

  בשתי ידיו. 

לדברי הרוסים, עד כה הודגמה כבר יכולתו לבצע מגוון מטלות, ויש לו יכולת למידה עצמית. הוא מסוגל 

 –ממדית של סביבתו, לנווט בה, לזהות אובייקט או מכשול, ולבצע פעולה נדרשת - לבנות מפה תלת

  למשל לקחת מפתח ולפתוח דלת נעולה. 

 . 2021ובוט כזה אמור "לאייש" את החללית הרוסית "פדרציה" האמורה להיות משוגרת לחלל בשנת ר

 



56 
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 מחשבים זעירים עם רשתות נוירונים .67

IEEE SPECTRUM 11-13, ע"מ 2017, אפריל 

Speck-Size Computers: Now with Deep Learning 

ה"ב הציגו לאחרונה פיתוחים של מחשבים בגודל של מילימטר שני חוקרים מאוניברסיטת מישיגן באר

) ויש להם יכולת למידה באמצעות IoTמעוקב, המיועדים להיות אבני בסיס ל"אינטרנט של דברים" (

  רשתות נוירונים. 

מטרת הפיתוח היא הקניית יכולת חישוב לאותם חיישנים שיותקנו במכשירים ביתיים על מנת לחסוך את 

את המידע שהם קולטים לענן מידע או לשרתים, וזאת בשל העובדה שכמות המידע תהיה הצורך לשדר 

עצומה ולא תהיה יכולת לשדר מידע זה. אותם מחשבים זעירים יעבדו את המידע בעצמם ויספקו 

  תמצית של מצב המכשיר או ניתוח של המידע אותו אסף החיישן. 

חשובים: זיכרון של  ויש להם כמה מאפיינים מטיוואן TSMCהמחשבים הזעירים יוצרו בידי חברת 

ואט ורשתות נוירונים מובנות. דוגמה ליתרון של יכולת - מיקרו 300בייט, צריכת הספק ברמה של -מגה  1

החישוב במחשבים הזעירים מגיעה מתחום האבטחה. החוקרים מציינים כי אם מצלמת אבטחה אינה 

ם בעץ, היא תשדר מידע לא מעניין למוקד באופן תמידי יודעת להבדיל בין תנועת גנבים לבין תנועת עלי

ובכך תבזבז הספק ותעלה את קצב התרעות השווא. דוגמה אחרת היא שאם מצלמה חכמה המחוברת 

  �למערכת מיזוג רואה אנשים אשר לובשים מעילים, היא תכבה את המזגן בחדר. 

  

 

 מצלמת פיקסל בודד .68

MIT NEWS ,29  ,2017מארס 

A Faster Single-Pixel Camera 

http://news.mit.edu/2017/faster-single-pixel-camera-lensless-imaging-0330 

דד, אשר ) דיווחו על פיתוח מצלמה חדשה של פיקסל בוMITחוקרים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (

  יכולה לרכוש תמונות כמו מצלמות מרובות פיקסלים. 

) נמצא כבר כמה שנים במחקר compressed sensingתחום זה של המחקר, המכונה "חישה דחוסה" (

באוניברסיטאות שונות, ומעורר עניין בשל העובדה כי מצלמות פיקסל בודד אינן זקוקות לעדשות אלא 

ה חשוב בצילומים בתנאים קשים או בערוצים ספקטראליים מחוץ מצלמות ישירות לחיישן. יתרון ז
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לתחום הנראה. הבעיה עם גישה זו היא העובדה כי בצילום שכזה נדרשות אלפי חשיפות על מנת לייצר 

  ממדית ברורה. - תמונה דו

פחות  50מושך תשומת לב בשל העובדה כי המצלמה שפיתחו דורשת פי  MIT-הפרסום של חוקרי ה

יעילותה הרבה, ובמקום אלפי חשיפות נדרשות רק עשרות. השיטה משתמשת באור ל דותהוחשיפות 

וע מראש, דומה ללוח מובנה אשר מאיר את המטרה (אור מובנה מטיל על המטרה דפוס מסוים יד

אם היא נדגמת מספיק פעמים, שינויי ש ךכ ,החיישן מעבד את האור המוחזר מהמטרהשחמט, למשל). 

 –מתורגמים לתמונה של המטרה (או העולם). המדידה נעשית ע"י הפרדה בזמן דפוס האור המוחזר 

) שנייה, והוא מעובד באותה מהירות. כל מדידה 10-12האור מוטל על המטרה בהפרש של טריליונית (

  ). time of flightמתייחסת לטווח אחר של עצמים בשדה הראייה (על בסיס הפרדה בזמן, או 

העובדה כי יעילות מדגישים את ו ,של העיבוד שביצעו יתוח ותוצאותבמאמר מראים החוקרים נ

  האלגוריתם שלהם מאפשרת צילום מהיר ממחקרים עד כה.

  �  N5s-https://youtu.be/hhBXFlT: זהניתן לצפות במצגת המאמר בקישור 
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THE VERGE ,20   2017באפריל   

Watch this All-Electric ‘Flying Car’ Take its First Test Flight in Germany 

www.theverge.com/2017/4/20/15369850/lilium-jet-flying-car-first-flight-vtol-aviation-

munich 

 רכב" של הראשונה המבחן טיסת את להשלים הצליחה הגרמנית )Aviation Lilium( ליליום חברת

  ).VTOL( אנכית ונחיתה המראה עם מושבים, שני בעל חשמלי "מעופף

 מכן ולאחר למסוק, בדומה אנכית לאוויר ריאממ הטייס כלי את לראות ניתן החברה, שהפיצה בסרטון

 נפרדים סילון מנועי 36 - ב ניחן הטייס כלי שמאחוריהן. הסילון ומנועי כנפיו שתי עם קדימה מאיץ

 אנכי. דחף לכלי לספק כדי מטה כלפי מכוונים המדפים ההמראה בזמן מדפים. תריסר על המורכבים

  קדימה. דחף לספק מנת על אופקי למנח נעים המדפים הרצוי, לגובה הגיע שהכלי מהרגע

 תתרחש הראשונה המאוישת שהטיסה מוסרת החברה אך מרחוק, הכלי נשלט הניסוי טיסות במהלך

 סיטי- מכלי אנרגיה פחות אחוזים 90 בערך "צורכת שלה החשמלית שהסוללה טוענת ליליום בקרוב.

 של מרבית ובמהירות טריםקילומ 300 של בטווח ניחן החדש הטייס שכלי כך רחפנים", בסגנון

  קמ"ש.  300

 ליליום. של השותף-המייסד נאתן, פטריק אמר טסלה," מכונית בכל למצוא יכול שאתה סוללה אותה "זו

 שהופך מה במהירות, באוויר מתקדמים שאנו ברגע הכנפיים בזכות עילוי מספקים שאנחנו הוא "הרעיון

  ביותר." נמוכה אנרגיה צריכת לנו יש ת,אחרו לטיסות בהשוואה מאוד. ליעיל שלנו המטוס את

 על להסתמך מתכוונת היא בינתיים אך המעופף, הרכב עבור אוטומטי טייס ליצירת כיום פועלת החברה

 שתמנע טיסה", להגנת מעטפת ו"מערכת הנוסעים, לכל מצנחים לכלול אמור הרכב אנושיים. טייסים

  הטייס. כלי עבור שהוגדרו הבטוחה טיסהה מגבולות לחרוג או מסוכנים תמרונים לבצע מהטייס

 בסביבות נוסעים חמישה לשנע שיוכל טייס כלי דבר של בסופו ליצור הוא ליליום של המלא החזון

   נמוך. ובמחיר ביעילות צפופות עירוניות

 גם מאד רלוונטיות להיות יכולות זה מסוג רכבים בפיתוח הכרוכות הטכנולוגיות המערכת: הערת

  �.בו לפעול המתחילות ותחבר אחרו התחום אחר לעקוב להמשיך מומלץ ולכן יים,מבצע לשימושים
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 למחצה-אוטונומיים

FUTURISM.COM ,24  2017באפריל  

Truck Drivers Can Now Control a Fleet of Vehicles From Over 3000 Miles Away 

https://futurism.com/truck-drivers-can-now-control-a-fleet-of-vehicles-from-over-3000-

miles-away/ 

של חברת קאטרפילר  למחצה-ונומיתהודגמו טכנולוגיות נהיגה אוט 2017בטקס פרסי אדיסון 

)Caterpillar .המאפשרות לנהג בודד לשלוט מרחוק בצי שלם של כלי רכב (  

החברה התמקדה בעיקר ברכבים המעורבים בתהליך כריית מחצבים. תהליך זה מסוכן מטבעו, מאחר 

חרים ולציוד והנהגים נאלצים לנסוע במעלה ובמורד גבעות תלולות ולתמרן מסביב לכלי רכב גדולים א

כרייה יקר. כל התמרונים הללו מסוכנים ויכולים לעלות בחיי אדם, ומסיבה זו פיתחה קאטרפילר מערכות 

בינה מלאכותית המשתלבות ברכבים, ולצידן מערכות חישה מתוחכמות שיסייעו לרכבים לעבוד בביטחה 

  אדם ולציוד. -מסביב לבני

 –לו מאפשרות למפעילים לשלוט ברכבים מהמשרד אוטונומיות הל-לפי החברה, הטכנולוגיות הסמי

וטכנולוגיות החישה המותקנות על הציוד מונעות מהרכבים  –לעתים גם אם זה נמצא ביבשת אחרת 

עדיין לא ברור מה העלות המדויקת של הוספת  לפגוע במכונות אחרות או בפועלים שבמקום.

את  מפחיתרווחי לאורך זמן, מאחר והוא הטכנולוגיות הללו לרכבים, אך ייתכן מאד שהשיפור יהיה 

  רכב שונים. כלי האדם, ומאפשר למפעילים מיומנים לשלוט במספר -הסכנה לבני

כדי  למשל –טכנולוגיות מסוג זה יכולות להיות רלוונטיות במיוחד לצרכים מבצעיים הערת המערכת: 

פשר למפעילים מיומנים לשלוט מרחוק בדחפורים שאמורים לבצע פעולות תחת אש, וגם כאמצעי שיא

  �.זמנית-בואוטונומיים -לשלוט בכמה רכבים סמי
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