
 2016דצמבר -לקט נובמבר -לאומיים -: חדשות שריון בתקופונים בין2016בדצמבר  29
של ידיעות בנושאי שריון וטכנולוגיה שהתפרסמו  2016להלן לקט החודשים נובמבר ודצמבר 

לאומיים. החומר מובא באדיבות לקט מו"פ היוצא לאור מטעם משרד -לאחרונה בתקופונים בין
 ל"ם )במיל'( יעקב צור. השלים והוסיף פרטים אל"ם )במיל'( שאול נגרהביטחון/מפא"ת, בעריכת א

 
 נושאי הסקירה

 משפחת הרק"ם הבריטית העדכנית 
  שלב ראשון יוצא לדרך –הבריטיים  2השבחת טנקי צ'לנג'ר 
 ( הרוסים ישביחו טנקים ישנים במקביל לייצור החדשיםARMATA) 
 הרוסי ארמטה יצוייד בכטב"ם הטנק 
  חדשנית לרק"ם, ממתכת גמישה, תהיה עמידה לפיצוצים של מטענים ומוקשיםמערכת מתלים 
  חברתOTOKAR בדרך לייצור הטנק הטורקי החדש 
 לידאר -מכ"מים זולים, מבוססי( אור- LIDARישפרו היכולת האוטונומית של כלי רכב ורובוטים ,) 
 רכב בלתי מאוישים מצוידים בחימוש רציני-ברוסיה פותחו כלי 
 וסי החדש "קואליציה" מציג חידושים טכנולוגיים מרשימיםהתומ"ת הר 
 תוכניות הרק"ם בצבא ארצות הברית 
  חברתBAE הציגה "יורש" לברדלי הוותיק 
  מחשבות לקראת גיבוש איפיון –טנק עתידי לצבא ארצות הברית 
  הייצור של הנגמ"ש הכבדPUMA מואץ לקצב מוגבר 
 םמלזי בנושאי רק"-שיתוף פעולה טורקי גרמני 
  מיועד בעיקר לייצוא –רק"ם סיני חדש לסיור ופיקוד 
  פיתוח בדרום אפריקה –מ"מ להתקנה על רק"ם  20מקלע רימונים 
 רפואה קרבית עתידית: אבקת דם, ספריי של עור 
 

 משפחת הרק"ם הבריטית העדכנית

JANES360.COM 2016, נובמבר 
Ajax Uncovered: Detailing the British Army's Latest Combat Vehicle Family 
http://www.janes360.com/images/assets/503/65503/Ajax_uncovered_Detailing_the_Briti
sh_Armys_latest_combat_vehicle_family.pdf 

 ראו גם:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Scout_SV) 

)בשמו  Ajaxבניסויי ירי מאויש של יחידת הרק"ם החדש  2017הצבא בריטי עומד להתחיל בתחילת 
. הצבא הבריטי קרוב 2019צע (, לפני הקמת היחידה הראשונה של רק"ם זה באמScout SVהקודם 

מייצגת את  Ajax. משפחת כלי הרק"ם 80-לממש במלואה את הדרישה ששורשיה בראשית שנות ה
התוספת החדשה והמתקדמת ביותר למצבת הרק"ם הבריטי, ואשר תהווה אבן הפינה לשתי חטיבות 

 .2015-חדשות שעליהן הוכרז ב
 

http://www.janes360.com/images/assets/503/65503/Ajax_uncovered_Detailing_the_British_Armys_latest_combat_vehicle_family.pdf
http://www.janes360.com/images/assets/503/65503/Ajax_uncovered_Detailing_the_British_Armys_latest_combat_vehicle_family.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Scout_SV)


 
 Ajaxדגם של הרק"ם 

 
( תוכנן לרכוש שני סוגי רק"ם: Future Rapid Effects System) FRESת בתוכנית הבריטית הקודמ

( שיחליף כמה כלים FRES UV) ורק"ם אופני CVR(T)( שיחליף את FRES SV) רק"ם סיור זחלי
-לא היה נקי מבעיות. ב FRSS. כמו קודמיו, הרק"ם Saxon-ו FV432מסורתיים, ובהם הנגמ"שים 

, יספיקו Mastiff-ו Ridgebackחירום לפעילות באפגניסטן, כמו הוערך כי מה שנרכש בהליך  2009
על בסיס פלטפורמה אחידה  FRES. לאור זאת הוחלט לממש את תוכנית FRESלצרכים עד הופעת 

(CBP - common based platform.) 
שכבר נרכשה, עם  Ajaxהייתה גדולה בהיקפה במידה ניכרת מאשר משפחת  FRES SVגרסה זו של 

סוגים. בתוך כך הושמטו מהתוכנית שכבת הגנה ממיקוש, רק"ם  16כלי רכב, הכוללים  1,200 -1,300
מ"מ. אף  120נושא טיל נ"ט מונחה, רק"ם מעקב קרקעי עם מכ"ם, רק"ם אמבולנס ורק"ם נושא תותח 

שחלק מהכישורים שהושמטו עומדים להירכש באמצעות תוכניות אחרות )כולל אמבולנס ממוגן, רק"ם 
 ורק"ם סיוע(, לכמה מהם, כמו רק"ם טילי נ"ט ורק"ם חמוש בתותח, אין תוכנית חלופית. גישור

הייתה בתהליך, ארצות הברית  FRESיכול היה להיות גרוע בהרבה. בעת שתוכנית  Ajaxעם זאת 
שטופלה בשנים  FCS( באמצעות כמה תוכניות שכשלו. תוכנית AFVחיפשה משפחת רק"ם חדשה )

מאמץ נועז לחדש את מצבת הרק"ם, באמצעות פלטפורמות מאוישות ובלתי הייתה  2009-2003
 (.RSVמאוישות, לרבות רק"ם סיור ומעקב )

. מרכיב הרק"ם המאויש המשיך במסווה של 2009-אורגנה מחדש ובוטלה למעשה ב FCSמשפחת 
GCVבא , פלטפורמה שעליה הכריז צבא ארצות הברית כי תהיה "רלוונטית בכל הספקטרום של הצ

כשלה גם היא, ואף ששני קבלנים קיבלו  GCVותשלב לקחים מהלחימה בעיראק ובאפגניסטן". משפחת 
 .2015התוכנית בוטלה בשנת  –מיליוני דולרים בחוזים לפיתוח טכנולוגי  889.6הזמנות בהיקף 

 



 
 Ajaxסכמת צריח לאחד מדגמי 

 
טונות ולגודל פיזי  80למשקל של מעבר לסיבות מחיר עלו גם חששות נוספים. הפלטפורמות צמחו 

כי אף  GCV( כתבו בדוח על תוכנית CBO. במשרד התקציב של הקונגרס )M1העולה על הטנק אברמס 
 פומהשלא נמצאה תוכנית שתענה במלואה על הדרישות המיוחדות של התוכנית, הרי באפשרויות של 

 GCV. יורשיו של GCVית הישראלי יש כמה חוזקות המצביעות על סדקים בתוכנ נמרהגרמני וה
פיתוח שהוענקו, -(, רואים חוזי קדםFuture Fighting Vehicle) FFVהאמריקאי, רכב הקרב העתידי 

 במקרה הטוב. 2035אבל כרגע אין לוח זמנים מוגדר לרכישת יכולת זו, ורכש לא צפוי לפני 
מיליארד דולר( בספטמבר  4.3מיליארד לי"ש ) 3.5בעקבות החוזה לג'נרל דיינמיקס של בריטניה, בסך 

מיליון  130, בשש גרסאות, בא גל של הזמנות בקבלנות משנה. זה כלל Ajaxכלים  589, עבור 2014
 Tthalesמיליון לי"ש לחברת  125לייצור שלדי צריח ומקבעי הנשק;  Rheinmetallלי"ש לחברת 

בית, כוונות תותחן, כונת , מצלמות מודעות מצORIONלמערכות תצפית וציוד עזר כולל כוונת ראשית 
למערכות שינוע תחמושת; ויותר  Meggittמיליון לי"ש לחברת  DNGS-T3 ;27יום/לילה מיוצבת מסוג 

 מיליון לי"ש בחוזים אחרים לספקים. 200-מ
השלימו לאחרונה ניסויים ראשוניים, כולל אמפיביים, ירי חי, ופרק אוטומוטיבי.  Aresוגרסת  Ajaxגרסת 

בעקבות ניסויי הירי המאוישים נכנסו לניסויים ראשוניים ויעברו תוכנית ניסויים דחוסה.  Ajaxשאר דגמי 
יעברו ניסויים אוטומוטיביים נוספים וניסויים בטמפרטורות נמוכות,  Ajaxבשנה הבאה, בכל הגרסאות של 

ISTAR (uisition, information, surveillance, target acqניסויי חטיבת הכוח, והערכה של מערכות 
and reconnaissance.כלומר מערכות השו"ב ,) 

כלי הרכב הראשונים במתקני ג'נרל דיינמיקס שב סנט ברברה בספרד.  100עם תחילת הייצור יורכבו 
כלי הרכב הנותרים יורכבו במפעלי ג'נרל דיינמיקס בבריטניה. הייצור במפעלים אלה יימשך עד שנת  489

2024. 
 



 
 Ajaxתותח של תחמושת טלסקופית ל

 
 עד כאן סקירה חלקית של הכתבה הארוכה. מומלץ לעיין במקור בקישור למעלה.

 

 שלב ראשון יוצא לדרך –הבריטיים  2השבחת טנקי צ'לנג'ר 

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,23  18, עמ' 2016בנובמבר 
BAE Systems, Rheinmetall Both Down Selected for Challenger 2 LEP* 

של תוכנית  –** APהערכה  –נה הבריטי בחר שני צוותי תעשייה לביצוע השלב הראשון משרד ההג
כצוות תעשייתי בריטי, וחברת  GDLS-UK-ו BAE UKההשבחה של הטנקים הנ"ל: החברות 

Rheinmetall  250טנקים, בתקציב של  227הגרמנית. מדובר בתוכנית השבחה מצומצמת למדי של 
 מיליון ליש"ט.

ל: אמצעי תצפית/כינון מיוצבים למפקד ולתותחן, כולל ידיות בקרה, מערכות צידוד ההשבחה תכלו
 אנשי הצריח. 3-והגבהה, מחשב לבקרת אש, צגים ל

מ"מ ותחמושת  120תותח עם קנה מחורק  –הטנקים נשארים עם עוצמת אש נחותה  הערת המתרגם:
 מיושנת. גם המערכת האוטומוטיבית טעונה שיפור רציני.

לפי התוכנית יימשך שנתיים ואז יבחרו באחד המתחרים לביצוע פיתוח סופי, ייצור  "AP"אשון השלב הר
 !2035עד  –ושימוש כסמכות תכנונית/טכנית למשך חיי הטנקים המושבחים 

בכתבה מצוין שבריטניה תהיה בעלת צי השריון הקטן ביותר באירופה בזמן שמדינות נאט"ו אחרות 
 מגבירות את כוח השריון.

 תחרות על הפרויקט השתתפו חברות מבלגיה, גרמניה, בריטניה ושווייץ.ב
* LEP = Life Extension Programme 
** AP = Assessment Phase 

 



 
 2הטנק הבריטי צ'לנג'ר 

 

 (ARMATAהרוסים ישביחו טנקים ישנים במקביל לייצור החדשים )

JANE'S DEFEENCE WEEKLY ,23  14, עמ' 2016בנובמבר 
Russia May Upgrade T-80 BV Tanks and Return them to Service 

 T-80לפי המידע שהגיע לכותבי הכתבה, קיימת תוכנית להשבחה של הטנקים הישנים שבסד"כ מדגם 
BV וזו תחל אולי בשנה הבאה. השיפורים העיקריים שישולבו: מערכת בקרת האש )התקנות גם ב-T90 

 ולוחות של שריון ריאקטיבי מתקדם.(, גנראטור ומתנע חדשים T92-B3-ו
 מספר השערות לגבי התוכנית וסיבותיה:

 סגירת הפערים בסד"כ של טנקים איכותיים, לאור הפיגור בהצטיידות בטנקים החדשים )ארמטה(. .א
הצטיידות מוגדלת בטנקים החדשים בגלל בעיות של תקציב ועדיפויות להחלטה על ההשבחה  .ב

 הכולל.כפתרון זול יותר, בהיבט הסד"כ 
 ההשבחה תספק עבודה למפעלי הייצור )בעיר אומסק(. .ג

הערת המתרגם: קשה להניח שתהליך ההשבחה של טנקים מהדור הישן יחסית, תצומצם לנושאים הנ"ל 
 בלבד.

 



 
 T-80 BVהטנק הרוסי 
 

 הטנק הרוסי ארמטה יצויד בכטב"ם

https://sputniknews.com/ ,18  2016בנובמבר 
Russia's Armata Combat Vehicles to Be Equipped With Surveillance Drones 

drones/-armata-russia-https://sputniknews.com/russia/201611181047572583 
( עומד להצטייד במזל"ט למעקב, אשר יסקןר את שדה הקרב עשרות ARMATAטנק הרוסי ארמטה )ה

על פי העיתון איזבסטיה  קילומטרים סביב, כדי להבהיר את תמונת הקרב ולהנחות ירי למטרות.
(Izvestia המזל"ט בשם ) 1דינוזאור( שפותחו במכון תעופה במוסקבה ,MAI יחוברו הרכב באמצעות ,)

גרר, ויהיו מסוגלים לפעול כל עוד הרכב פועל. למזל"ט, המצויד במכ"ם ובמכשיר תצפית תרמי, כבל נ
 מטרים. 100יהיה טווח טיסה של עד 

"כרגע אנחנו בביצוע עבודות מחקר ופיתוח, ונמסור את המכשיר לבדיקות למשרד הביטחון בעוד שנה," 
ערכות רובוטיות תעופתיות. המזל"ט צפוי של מ MAI, עמית מחקר במחלקה של Polianskyמציין ויטלי 

לנוע באותה מהירות של הרק"ם ויוכל להמריא מהתובה. הכבל המחובר למזל"ט יוכל לספק הגנה מלאה 
 על הנתונים המועברים.

 

https://sputniknews.com/
https://sputniknews.com/russia/201611181047572583-russia-armata-drones/
https://sputniknews.com/russia/201611181047572583-russia-armata-drones/


 
 ARMATAהטנק הרוסי החדש ארמטה 

 

 מערכת מתלים חדשנית לרק"ם, ממתכת גמישה, תהיה עמידה לפיצוצים של מטענים ומוקשים

NEW ATLAS ,22  2016בנובמבר 
BAE Systems takes a cue from ironclad beetle to build self-repairing military 
suspensions 
http://newatlas.com/bae-titanium-memory-metal-suspension/46539/ 

בוחנת שיטות מתקדמות להקטנת האפקט של מטעני צד ומוקשים על רק"ם. בין השאר ניסו  BAEחברת 
החיפושית "עטוית הברזל"  -החוקרים לקבל השראה מאחד החרקים העמידים ביותר 

ironclad beetle) ,על בסיס המחקר הזה מפותחת מערכת מתלים העשויה מסגסוגת טיטניום גמישה .)
ת של מתכת "זוכרת" כלומר מסוגלת לחזור לצורתה המקורית אחרי עיוות משמעותי המגלה תכונו

 שנגרם מפיצוץ.
רק"ם מתקדם מצויד בשריון שמאפשר ליושביו לשרוד אחרי פיצוץ של מטעני צד ומוקשים, שבעבר 
הובילו להרס מוחלט של הרכב ולהרג יושביו. כיום הלוחמים ניצלים לעיתים קרובות אך הרכב הופך 

 בלתי שמיש, בדרך כלל בגלל פגיעה בלתי הפיכה במערכת המתלים.ל
החיפושית עטוית הברזל נפוצה בדרום אמריקה וצפונה עד טקסס. יש לה את אחד מהשלדים החיצוניים 

 BAEהחזקים בעולם החרקים, כולל האזור התחתון והרגליים, כך שהיא עמידה לדריכה של אדם. חברת 
צעות סגסוגת טיטניום שהיא גם קשה וגם בעל תכונות זיכרון. סגסוגת זו מחקה את תכונות השריון באמ

. באופן מקרי גילו אז החוקרים כי כאשר 60-פותחה על ידי מעבדת המחקר של הצי האמריקני בשנות ה
 מחממים פיסה מקומטת של המתכת היא חוזרת בבת אחת לצורתה המקורית.

 

http://newatlas.com/bae-titanium-memory-metal-suspension/46539/


 
 חיפושית "הברזל"

 
, בעבור רק"ם לא DSTLתחה לתחרות של המעבדה הלאומית  הבריטית, מערכת המתלים החדשה פו

. לדברי החברה זו הפעם הראשונה שסגסוגת כזו Highly Robust Ground Platformמאויש הקרוי 
 Wishboneשימשה לבניית מערכת מתלים מלאה. משמעות הדבר שאפשר לבנות מתלים בתצורת 

היות כה גמישים, שאפשר להימנע מקפיצים לחלוטין ולהשיג שיכולים לחזור לצורתם אחרי פיצוץ וגם ל
 תכן פשוט יותר.

דגם בקנה מידה מוקטן כבר נוסה בהצלחה בחמישה  ניסויי פיצוץ, בעוצמה הולכת וגוברת. עתה שואפים 
 בחברה לפתח דגם לרק"ם בקנה מידה מלא.

 

 
 

 בדרך לייצור הטנק הטורקי החדש OTOKARחברת 



INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 4, עמ' 2016, נובמבר 
Otokar Enters Final Bid for Altay Program 

*( לייצור הסדרה הראשונה של BAFOחברת אוטוקאר הגישה למשרד ההגנה הטורקי הצעה משופרת )
חליט אם הוא מקבל את **. משרד ההגנה אמור להILSכולל התמיכה הלוגיסטית  Altayטנקי  250

 ההצעה ומעניק את החוזה לאוטוקאר, או פותח אותו לתחרות.
הדגמים הראשונים )פלטפורמה אוטומוטיבית, פלטפורמה  4יצויין כי לחברת אוטוקאר יש ניסיון בבניית 

 של "עוצמת אש" ושני אבי טיפוס מלאים(.
 ק"ם זחלי כבד:לחברות אחרות שעוסקות ברק"ם ויכלו להתחרות, אין ניסיון בר

BMC עוסקת ברכב/רק"ם גלגלי 
FNSS .בעלת ניסיון לרק"ם זחלי קל/בינוני בלבד 

-MTUפרויקט נוסף שמבוצע בטורקיה בהקשר לטנק הנ"ל: פיתוח של חטיבת כוח כתחליף לזו של 
Renk  המותקנת בדגמים ובסדרה הראשונה הנ"ל. חברתTumosan  30מבצעת את הפיתוח במשך 

 .2018-מו בחודשים שיסתיי
* BAFO = Best And Final Offer 
** ILS = Integrated Logistic Support 

 

 
 Altayטיפוס ראשון של הטנק הטורקי -אב

 

 תוכנית הרובוטים של צבא ארצות הברית יוצאת לדרך

National Defense 2016, דצמבר 
Ground Robot Programs Finally Getting Underway (updated)   
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2016/december/Pages/GroundRobotP
rogramsFinallyGettingUnderway.aspx 

און, שוק הרובוטים הקרקעיים הצבאיים של ארצות הברית צפוי לגדול, לאחר שכמה לאחר שנים של קיפ
תכליתיים חדשים, בדיוק כפי -תוכניות מגיעות לשלבי סיום הפיתוח. הצבא רוכש שני רובוטים חדשים רב

שהצי מתקדם עם תוכניתו שהתעכבה בנושא מערכת לסילוק פצצות. בצבא דובר רבות על רכב רובוטי, 
 לשאת מטען כבד לחיילים, בתוכנית רכש מואצת. המתוכנן

מערכות מסחרית שנרכשו מאז תחילת המלחמה  7,000-הגל החדש של רובוטי קרקע נועד להחליף כ
 בעיראק, נאמר בסקירת תוכנית שנתית בארלינגטון, וירג'יניה.

https://sputniknews.com/
https://sputniknews.com/
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2016/december/Pages/GroundRobotProgramsFinallyGettingUnderway.aspx
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2016/december/Pages/GroundRobotProgramsFinallyGettingUnderway.aspx


יילים, היעדים של הצבא בטווח הקרוב הם להשתמש במערכות כאלה כדי להקטין את העומס של הח
(. החלו שתי situational awarenessלהגדיל את המרחק מהאיומים ולשפר את המודעות המצבית )

(, והשנייה מערכת רובוטית נישאת אדם *CRSIתוכניות, האחת מערכת רובוטית נפוצה לפרט )
(MTRS** משקל מערכת .)CRSI  ק"ג והיא נועדה לתת לחיילים היורדים מהרכב ולצוותי  13-11יהיה

סילוק פצצות כלי שיתצפת על מקומות מסוכנים מבלי שהחיילים ייחשפו. בקשה להצעת מחיר תפורסם 
 .2018והזמנה צפויה ברבעון הראשון של  2017ברבעון השני של שנת התקציב 

השנים  15-נועדה להחליף את אלפי הרובוטים במידה בינונית שנרכשו כמוצר מדף ב MTRSמערכת 
( מתוכנן לשלב מגוון ***EODק"ג. יחד עם היישומים של סילוק פצצות ) 75-60האחרונות במשקל של 

משימות כמו חיישנים לגילוי איומים כימיים וביולוגיים. עוד עובדים על בקר משותף שינחה שני סוגים של 
 Puma and) רייבןו פומהרובוטים אלה, כמו גם את שני המזל"טים הטקטיים העיקריים של הצבא ה

Ravenרו לעצמכם כמה אפשר לחסוך בתחום הלוגיסטי לבדו אילו היה בקר אחד משותף לכל (. תא
 הפלטפורמות הללו.

( יש בשלוש קבוצות: רובוט קטן ****AEODRSבאשר לצי, מערכת רובוטית מתקדמת לסילוק פצצות )
ל לטפל ק"ג, היכו 340ק"ג, בינוני היכול להינשא ברכב, וגדול נגרר במשקל  15-נישא גב במשקל של כ

 במטענים גדולים לפינוי צירי תנועה. הצי הוא הסוכן הבכיר לטכנולוגיות סילוק פצצות.
* CRSI - Common robotic system-individual 

** MTRS - Man transportable robotic system 
Explosive Ordnance Disposal -*** EOD  

**** AEODRS - Advanced explosive ordnance disposal robotic system 
 

 
 אחד הרובוטים הקיימים

 
התכנית נבנתה במודולריות כדי שחברות יוכלו להתחרות על חמישה עד תשעה מודולים בכל מערכת, 
כגון השלדה, יחידת ההפעלה )מניפולטור(, חיישנים, יחידת כוח, ועוד. הם חייבים להיות מסוגלים לשלב 

ההפעלה הרגילה שלה. התפיסה היא של מערכות חבר את המודולים שלהם בקלות לתוך מערכת 
" שניתן לשדרג לפי הצורך, או כאשר יופיעו טכנולוגיות חדשות. לדוגמה, הצי plug-and-playוהפעל "

רוצה לעבור מיחידת ההפעלה היחידה שלו, לשתי יחידות בעלות מיומנות גבוהה כמו של ידיים אנושיות. 
זריזים ביותר שאתה יכול לעשות היום", נאמר. בתוכנית מפותח "זה קצת רחוק, אבל יש כמה דברים 

קשר אלחוטי מאובטח סייבר, כדי להבטיח שגורם זר לא יוכל להשתלט על הרובוט. עוד מצופה 
 מהתעשייה לפתח חיישנים כימיים שיוכלו לגלות חתימות של פצצות הקבורות באדמה.



רציה, ולכן היא לא תוכל להתחרות על פיתוח גרומן נבחרה לשמש קבלן ראשי לאינטג-חברת נורתרופ
 מודולים.

- - - 
להקל את ( הוא מרכב זחלי או אופני שנועד Squad Multipurpose Equipment Transport) SMETהרובוט 

העומס של חיילים היורדים מכלי רכב באמצעות נשיאת תרמילי הגב שלהם, מים או תחמושת. זה היה 
(. רובוט דומה נבחן באפגניסטן, והצבא הודיע Future Combat Systems) FCSפעם חלק מתוכנית 

קטן,  –בעבר על כוונתו לרכוש עוד מערכות כחלק מתוכניתו. תוכנית קודמת לפתח כלי רכב רובוטיים 
 פאונד(. 1000ק"ג ) 450בוטלו. עכשיו יתמקדו ברובוט יחיד שיוכל לשאת  –בינוני וגדול 

כישת המערכת יהיה להזמין תעשייה לתהליך כתיבת המפרטים. אחת השיטות החדשות כדי לזרז ר
חודשים. כרגע הצבא מכין בעצמו את המפרטים, אחר כך מפיץ להערות, זה  9-6בעבר התהליך נמשך 

המציינים מה לדעתם סביר. הצבא  –חוות הדעת של כמה קבלנים  –נמשך כחודש לפני קבלת משוב 
 שוב לחזרה על התהליך. לאחר מכן כותב מחדש את המפרטים ומפיץ

- - - 
 

 (, ישפרו היכולת האוטונומית של כלי רכב ורובוטיםLIDAR -אור )לידאר -מכ"מים זולים, מבוססי

IEEE SPECTRUM 14, ע"מ 2016, אוקטובר 
LIDAR that will Make Self-Driving Cars Affordable 

הימנע מהתנגשויות ולתמרן על הכבישים אחת הטכנולוגיות אשר מיועדות לסייע לכלי רכב אוטונומיים ל
-(. טכנולוגיה זו מאפשרת לבנות תמונה תלתLIDARאור )-בבטיחות גבוהה יותר, היא מכ"ם מבוסס

ממדית של העולם הסובב את החישן, בדיוק גבוה מאוד, ובכך משלימה את המודעות המצבית של 
טכנולוגיה זו יקרה מדי לעולם כלי הפלטפורמה עליו ממוקם החישן, כלומר כלי הרכב. עד כה הייתה 

דולר. חברת  100הרכב, אך יותר ויותר חברות שוקדות על פיתוח חיישנים זולים שיעלו בסביבות של 
Velodyne מקליפורניה, ארצות הברית, הכריזה כי היא עומדת להוציא את חיישן ה-VLP-32A לידאר ,

מטר. הבעיה עם חיישן זה הוא שמחירו יהיה  200גרם ויספק תמונת עומק לטווח של עד  600 במשקל
חיישן שיעלה  2017, אף היא מקליפורניה, תוציא בשנת Quanergyדולר בייצור המוני. חברת  500-כ

, 2018דולר בשנת  100מישראל הכריזה כי תשווק חיישן במחיר סדרתי של  Innovizדולר. חברת  250
מהולנד הכריזה אף היא על חיישן במחיר דומה שיהיה מבוסס  Innoluceבוסס לייזר מצב מוצק. חברת מ

שתזיז את הלייזר ותספק, לטענתה, מידע מדויק ולטווח ארוך יותר ממה שמציעות  MEMSעל מראת 
ל מנת המתחרות. ההתפתחויות הללו יסייעו לא רק לכלי רכב אוטונומיים, אלא גם לטלפונים ניידים )ע

מכונה(, רובוטים )על מנת להתייחס לגופים בסביבתם בדיוק -לחוש תנועות ידיים שיסייעו לממשק אדם
 רב יותר( ורחפנים )על מנת להימנע ממכשולים(.

 

 
 LIDAR -המחשה חזותית של טכנולוגיית מכ"ם מבוסס אור 

 

 רכב בלתי מאוישים מצוידים בחימוש רציני-ברוסיה פותחו כלי



INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW,  30, עמ' 2016אוקטובר 
New Russian Combat UGV Breaks Cover, Uran-9 Readies for Service 

העסקת  –המיועדים לתפקידי לחימה  (*UCGV)סוגים של רכב נשלט מרחוק  2ברוסיה נחשפו לאחרונה 
 מטרות על ידי ירי, סיור/מודיעין וכדומה.

 )אמפיבי( BMP3מבוסס על תובת  – Vikhr .א
 7.62מ"מ, מקלע  30טונות(; מצויד בתותח מיוצב  4טונות )עם משקל מועיל של  14.5הכלי שוקל 

 טילי קורנט מוכנים לשיגור. 6-מ"מ ו
מ"מ וטילי נ"מ כגון "איגלה", או להביור,  23קני נ"מ -מ"מ, תותח דו 30יש אפשרות להתקין במקום 

אופטיים, כולל תרמי, עוקב אוטומטי אחרי מטרות, מד ועוד. מערכת של חיישנים מתקדמים אלקטרו
 טווח לייזר, מחשב בליסטי וכיו"ב. כמו כן ניתן להתקין עליו מזל"טים קטנים.

 ק"מ. 10ניתן להפעילו ממרחק עד 
טונות,  10מתוכנן כנראה על בסיס של מכללים רוסיים מכלים אחרים )אין פירוט(. משקלו  – Uran-9 .ב

טילי נ"מ איגלה,  Ataka ,4טילי  4מ"מ,  30קמ"ש מצויד בתותח  35תו עד זחלי, אמפיבי. מהירו
ק"מ.  3מ"מ. ניתן להחליף טילי נ"ט הנ"ל בלהביור שמל. בקרה ושליטה ממרחק של  7.62ומקלע 

 .2016-דגמים נמצאים בניסויי הצבא. כמות ראשונית תיכנס לסד"כ מ
 אין פרטים נוספים.

* UCGV = Unmanned Combat Ground Vehicle 
 

 
 Uran-9הרק"ם 

 

 התומ"ת הרוסי החדש "קואליציה" מציג חידושים טכנולוגיים מרשימים

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW,  35-34, עמ' 2016אוקטובר 
Artillery Overmatch: Koalistia Brings Step Change in Russian Capabilities 

(, אשר מציג רמה טכנולוגית ויכולת מבצעית 2S35)דגם הרוסים הציגו תומ"ת חדיש בשם "קואליציה" 
 מרשימות מאד.

 להלן התכונות הבולטות של התומ"ת: .א
 )ולא "ארמטה" החדש(. T90בנוי על תובה של טנק  -
 קליברים(. 52 –מ"מ )ארוך קנה  152/52טונות, קנה  48משקל  -
 כ"ס(. 1000בחזית התומ"ת, הצריח במרכז, חטיבת הכוח מאחור ) 3צוות של  -
מעלות, נטען על ידי  70עד פלוס  7התותח )עם בלם לוע ומפנה גזים( ניתן להגבהה ממינוס  -

 פגזים! 70מערכת טעינה אוטומטית של פגזים ומטענים מודולאריים. בטן התחמושת 



 הצריח והתותח מופעלים מרחוק על ידי הצוות שבחזית הרק"ם. -
העסקה "אוטונומית" של מטרות ופגיעה  מערכת בקרת אש משוכללת מאוד המאפשרת -

(. מערכת ניווט רוסית מבוססת על תקשורת לוויינים MRSIסימולטנית של פגזים רבים במטרה )
 (.GPS)כמו 

מ"מ קשורות עם מגלי  81מ"מ )על הגג(, מדוכות רימונים  12.7להגנה עצמית משמש מקלע  -
 לייזר, מערכת אב"כ )יש גם מיזוג אוויר(.

צויד בכף דחפור קדמית לפינוי מכשולים והכנת עמדות ירי, וספק כוח חיצוני לפעולה הרק"ם מ -
 שקטה כשהמנוע הראשי מדומם.

 תחמושת: .ב
ק"מ,  40התומ"ת בנוי לירות את כל סוגי התחמושת שבארסנל הרוסי. הסוג הסטנדרטי לטווח  

יוחדים בדומה למקובל ק"מ, ערכות לשיפור דיוק )מרעומים מ 70פגזים מונחי לייזר לטווחים של 
 במערב(.

 :סוגי רק"ם נוספים במערך .ג
 דקות. 15ממלא את בטן התומ"ת תוך  –רק"ם מוביל תחמושת לתומ"ת  -
, בנוי על משאית כבדה, עם תא נהיגה ופיקוד מוגן וצריח מאחוריו 2S35-1 8x8תומ"ת גלגלי  -

 וליים.שמופעל מרחוק על ידי הצוות. לקראת הירי מורידים מייצבים הידרא
 200בנוי על רכב פרקי. הגוף הקדמי כולל תא פיקוד וצריח ובחלק האחורי  –תומ"ת "פרקי"  -

 פגזים ומטענים.
 הסטטוס של תומ"ת קואליציה: .ד

כלים נוספים כ"טרום ייצור" להמשך  10דגמים שנמצאים בניסויים בצבא הרוסי. נבנים  2נבנו 
 הניסויים. 

 ומחירי הצטיידות.אין פרטים על לוח זמנים, כמויות 
לסיכום: תומ"ת "קואליציה" דומה )ואולי אף עולה( בתכונותיו הבסיסיות לכלים המערביים המתקדמים 

 )פיתוח גרמני( שמצוי במדיניות נאט"ו ואחרות. PzH 2000ביותר, למשל 
 

 לסרט הדגמה ראו כאן:
152mm-sv-koalitsiya-2s35-http://www.russiadefence.net/t1734p325 

 

 
 (Коалицияהתומ"ת "קואליציה" )

 

http://www.russiadefence.net/t1734p325-2s35-koalitsiya-sv-152mm
http://www.russiadefence.net/t1734p325-2s35-koalitsiya-sv-152mm


 תוכניות הרק"ם בצבא ארצות הברית

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW,  43-40, עמ' 2016אוקטובר 
US Armour: Rolling Forward with Incremental Advances 

סוקרת את התוכניות והפעילות בנושאי רק"ם, תוך אזכור הפרויקטים הגדולים שתוכננו ובוטלו, הכתבה 
 לאחר השקעות ענק.

מדגישים את העדיפות הניתנת לרק"ם בעבור החי"ר וגם את העובדה שבגלל מלחמות עיראק ואפגניסטן 
 יות. ניתנה תשומת לב גדולה מדי לנושא השרידות והמיגון על חשבון ניידות וקטלנ

 להלן תמצית בכל אחד מסוגי הרק"ם:
 טנקי אברמס: .א

ובה: מיגון נוסף,  (ECP1A)יעבור סדרת שיפורים  M1A2 SEPv3הדגם המתקדם ביותר 
דיאגנוסטיקה, מעבר מאחזקה על ידי החלפת חלקים והחלפת מודולים, שיפור הארכיטקטורה 

ית נגד מטענים ומערכת חשמל הדיגיטלית כדי להתאים למערכת "גיגבייט אתרנט", הגנה אקטיב
 וואט )גנראטור(. 7,840תוספת  –משופרת 

: תוספת של אמצעים תרמיים )פליר דור (ECP1B)במקביל מפתחים חבילה נוספת של השבחה 
, צריחון AMPמ"מ  120שימושית חדשה -שלישי( והתאמת מערכת בקרת אש לירי של תחמושת רב

 ."CROWS"לנשק עם הפעלה מבפנים על ידי המפקד 
הצבא מקבל תקציבים למחקר, פיתוח והשבחה של טנקי אברמס בין היתר הודות ללחץ חברי 

 .LIMA-הקונגרס להבטחת הקיום של המפעל ב
 

 
 M1A2 SEPv3הטנק המתקדם אברמס 

 
 MPF *(1)רק"ם  .ב

הצבא מעבד דרישות לרק"ם קל וזריז בעבור כוחות החי"ר, שיוכל להתמודד עם עמדות ורק"ם של 
 על ידי תמרון ועוצמת אש. האויב

כמחליף של הטנק הקל  BAEשהוצג בשעתו על ידי חברת  AGS(2)הקונספט דומה לרק"ם 
 .4551 שרידן

יערכו בדיקות ואנליזות של קונספטים, כמו גם הערכות של התאמת פלטפורמות קיימות.  217בשנת 
 .2019-ההחלטה על תחילת פיתוח צפויה ב

 :(Bradley)ברדלי  .ג



בעיקר לשיפור המיגון )על ידי  M2/M3בוצעו מספר השבחות לדגמים  1995-תו לסד"כ במאז כניס
שריון פסיבי וריאקטיבי( כלקחי עיראק/אפגניסטן. תוספת המשקל גרמה לירידת ביצועים וביטול 
התכונה האמפיבית. לאחר שהתוכניות לפיתוח של רק"ם מדור חדש, שיחליף את הנ"ל, בוטלו, דנים 

 30ים בדור הקיים בתחום הניידות ובעיקר בעוצמת האש. במסגרת זו הותקן צריח )עתה על שיפור
 הפעלה מבפנים. –מ"מ( של חברת קונסברג 

 )צריח: כזה מותקן גם על הרק"ם הגלגלי סטרייקר(.
 :AMPV (3)תוכנית  .ד

 (.60-)משנות ה M113מדובר בפיתוח של רק"ם חדש שיחליף את הצי המיושן של 
דגמים לניסויים ובהמשך ייצור ראשוני  29( חוזה לפיתוח וייצור של 2014בסוף קיבלה ) BAEחברת 

 52, פינוי רפואי וכו', החוזה למשך 120כלים, בתצורות השונות של פיקוד, מרגמה  289של 
 חודשים!

כך שהפיתוח הינו   M3/M2הרק"ם החדש מבוסס למעשה על תובה מושבחת של רק"ם ברדלי 
 בסיכון נמוך יחסית.

 :M109מ"ת ממשפחת תו .ה
וצריח  M109שבנוי מתובה מושבחת של  Paladin – M109A6הדגם האחרון שנכנס לסד"כ הוא 

שהיו  NLOS-ו Crusaderקליברים! גם כאן התוכניות הגדולות של  39 – 155חדש עם תותח "קצר" 
 בוטלו בשעתם. –אמורים להכניס דור חדש של תומ"תים 

מבוסס על תובה חדשה, אשר בנויה ממערכות  M109A7 – PIM(4)הפיתוח האחרון הוא 
 .155/39אוטומוטיביות של רק"ם ברדלי וצריח כמו של פלדין עם תותח 

קליברים. רק לאחרונה הוחל  52כידוע רוב מדינות נאט"ו משתמשות בתותחים בעלי קנה ארוך, 
גררת על התצורה הנ 155/52בצבא ארצות הברית בבדיקת הנושא על ידי התקנת תותחים 

(M777A2 ועל תומ"ת )M109A7 – PIM. 
 :M88A2רק"ם חילוץ  .ו

( שמשקלם ומשקל חטיבות הכוח M1עם כניסת טנקי אברמס ) M88A1דגם זה פותח כמחליף של 
 .M88A1גדול בהשוואה לצי הקודם. חלק מהרק"ם מייצור חדש וחלקו הסבה של 

 כמובן. BAEהיצרן והאינטגרטור של ההסבה הוא חברת 
 יבי )מרינס(:רק"ם אמפ .ז

מיליארד דולר( ושנים של דיונים הוחלט לאמץ את  3)שהושקעו בה  EFV(5)-לאחר ביטול תוכנית ה
 .ACV 1.1, "הצנוע" יותר. הדור הראשון ACV(6)הקונספט של 

לפיתוח מקביל על ידי שני צוותים תעשייתיים בהובלה של חברות  חוזים. 2הוענקו  2015בשנת 
BAE ו-SAICאיטלקי וסינגפורי  –פתח את הרק"ם בשיתוף ועל בסיס של רק"ם מחו"ל . כל צוות מ

 בהתאמה.
ייצר דגמים  2019דגמים מכל מפתח יעברו ניסויים השוואתיים והצוות שייבחר בתחילת  16-13

 .2030מיליון דולר ותחילת הצטיידות  1.2-לניסויים סופיים וסדרה ראשונה. מחיר הרק"ם מוערך ב
 2025שנים מאוחר יותר. בשנת  3שייכנס לסד"כ  ACV1.2מתקדם יותר  במקביל יפתחו רק"ם

או לשיפור הקיים  EFV-בערך יחליטו אם להיכנס לפיתוח של רק"ם חדש לגמרי עם ביצועים דומים ל
 .ACV1.3-ל

לסיכום: נראה שלאחר כישלונות של תוכניות הפיתוח הענקיות בשנים קודמות, הגישה של צבא ארצות 
בעיקר על שיפורים והשבחות של צי הרק"ם הקיים, וגם כשמפתחים סוג חדש, הבסיס  הברית מתבססת

 הוא פלטפורמה ויצרן מחו"ל או בנייה חדשה עם מערכות קיימות.
1. MPF = Mobile Protected Fire-Power 
2. AGS = Armoured Gun Systems 
3. AMPV = Armoured Multi-Purpose Vehicle 
4. PIM = Paladin Integrated Management 
5. ACV = Amphibious Combat Vehicle 
 

 הציגה "יורש" לברדלי הוותיק BAEחברת 

NEW ATLAS ,6  2016באוקטובר 
BAE shows off Next-Generation Bradley Fighting Vehicle prototype 
http://newatlas.com/bae-bradley-prototype/45768/ 

)אגודת הצבא האמריקני( בוושינגטון יורש אפשרי לרק"ם  AUSAהציגה בכינוס השנתי של  BAEחברת 
. עם 50-אך הוא מבוסס על תכן שהחל בשנות ה 1982הברדלי הוותיק. הברדלי נכנס לשירות בשנת 

http://newatlas.com/bae-bradley-prototype/45768/


לשיפורים רבים, אך גם לעליה במשקל השנים, שינויים בצרכים המבצעיים ושינוי בתמהיל האיומים הביא 
 טונות. 30טונות עד מעל  8מהיעד המקורי של 

הפנטגון שקל מספר חלופות להחלפת הברדלי כולל פיתוח חדש לחלוטין, אך קיצוצים בתקציב מובילים 
מקווה שהחלופה החדשה שהיא מציגה תישקל ברצינות כיוון שלדבריה  BAEלחשיבה מחדש. חברת 

ור מהותי ביכולות, בעלות נמוכה. לרכב המוצע שילדה משופרת עם שריון גחון משופר היא כוללת שיפ
להתגוננות בפני מטעני צד. השלדה כוללת גם תאים ממוגנים לדלק ותחמושת לשיפור הבטיחות ומערכת 
חשמלית משופרת שתוכל לקלוט מערכות חדשות. מערכת המתלים שופרה כדי שלרכב תהייה ניידות 

ון מתקדם. הצריח המשופר כולל חיישני עקיבה מתקדמים ומערכת תקשורת מתקדמת התואמת לשרי
 AMPVתאפשר חיבוריות רשתית. כדי להוריד עלויות יקבל הרכב החדש רכיבים מכלי רק"ם אחרים כמו 

(Armored Multi-Purpose Vehicle )-  שריון, מכלי דלק ופתח לנהג; מההוביצרM109A7  יקבל
 וולט, ועוד. 600ל מערכת חשמל במתח ש

 מסרה כי אב הטיפוס ישמש לפיתוח והדגמת טכנולוגיות מתקדמות. BAEחברת 
 

 
 הרק"ם ברדלי המכיל טכנולוגיות קיימות להוזלת עלויות

 

 מחשבות לקראת גיבוש איפיון –טנק עתידי לצבא ארצות הברית 

JANE'S DEFENSE WEEKLY, 12  8, עמ' 2016באוקטובר 
US Army New Tank Programme Takes Shape 

*. MPF, באוקטובר, הוצגו מחשבות ראשוניות על הטנק האמריקני העתידי, המכונה AUSAבכנס 
 לקראת גיבוש האופיון והדרישות מבקשים מהתעשיות להציע רעיונות תכנוניים.

 להלן התמצית:
צר מספיק לתנועה טונות )אפשרות הנחתה במטוסי תובלה(, קטן ממדים,  32טנק קל במשקל מרבי של 

 באזורים אורבניים על גשרים וכו'.
 הנעה על זחלים, להבטחת עבירות "בכל מקום שחי"ר הולך".

מ"מ מינימום, אך בגלל האילוץ לא להיכנס למשפחה חדשה של תחמושת, נראה  50תותח בקליבר 
 מ"מ. 120מ"מ או  105-שייבחרו ב

 ה זאת.פיתוח תחרותי על ידי שתי תעשיות, אם התקציב ירש
 2019-החלטה על כניסה לפיתוח ב

 .2023-כניסה לסד"כ החל מ
 ראו בכתבה נוספת בגיליון זה. –פרטים נוספים על רק"ם זה ותוכניות רק"ם בכלל בצבא ארצות הברית 

אחרי הכישלונות של צבא ארצות הברית ביישום של תוכניות ענק בתחום הרק"ם, נעקוב ונראה אם סוף 
 ו, אחרי שהמציאו לה שם חדש.סוף תתממש תוכנית ז

*  MPF = Mobile Protected Fire-Power 



 

 
 AUSAשהוצג באוקטובר האחרון בתערוכת  GDLSמדגים טכנולוגי של חברת 

 

 מואץ לקצב מוגבר PUMAהייצור של הנגמ"ש הכבד 

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW,  4, עמ' 2016אוקטובר 
German Puma AIFV Production Vamps Up 

 מדובר ברק"ם חדיש, שפותח בגרמניה לכוחות חיל רגלים.
 66-ל 37-כלים והוחלט להגביר את קצב הייצור בשנים הקרובות מ 78עד עתה סופקו לצבא גרמניה 

 נגמ"שים. 200-100-כלים, אך יש דיבורים על הגדלתה ב 350כלים בשנה. התוכנית כוללת 
 התכונות העיקריות:

 41במצב ערוך לקרב. עם המיגון הבסיסי  A400נות ליבילות אוויר על ידי מטוס טו 31.45 – משקל עצמי
 טונות. 43טונות ועם מיגון נוסף 

 .7.62ובעתיד  5.56מ"מ של מאוזר, מקלע  30תותח  – עוצמת האש
 מ'. 400)רפאל(, משגר רימונים לטווחים עד   Eurospikeמשגר לשני טילי נ"ט  – בפיתוח

עקיבה )גם בתנועה(, כוונת פנורמית  –מודרניות": יום/לילה, מטרות נייחות ונעות ותצפית " – בקרת אש
 למפקד, מדי טווח לייזר וכו'.

שריון פאסיבי וריאקטיבי, הגנה מפני מיקוש ומטענים, מכלי דלק מחוץ לתובה, הגנה  – מיגון/שרידות
 .(Soft Kill)אקטיבית רכה 

 .MTUמנוע  – הנעה
ם שיפורים ושינויים לפי לקחי הניסויים והניסיון בשימוש של הכלים הראשונים תוך כדי הייצור מכניסי

 מהייצור הסדרתי.
 



 
 PUMAהנגמ"ש הגרמני הכבד 

 

 מלזי בנושאי רק"ם-שיתוף פעולה טורקי גרמני

DEFENSE NEWS, 8  '4באוגוסט, עמ  
Turkish, German, Malaysian Firms Form Armor Venture 

מלזיה, הודיעו על הקמת  – Etika-Strategie-גרמניה ו – Rheinmetall Alיה, טורק – BMCחברות 
שיתוף פעולה בתחום של רק"ם זחלי וגלגלי, כאשר מדינות היעד מיזם חדש שבסיסו בטורקיה ומטרתו 

 )לשיווק( הן: טורקיה, מדינות המפרץ, מליזיה וארצות אחרות במזרח אסיה.
-מדובר ב – "Altay", שהינו אחד המתחרים על ייצור טנקי BMC-המיזם יאפשר חיבור בין ריינמטל ל

פותח על ידי חברת  Altayכלים. הטנק הטורקי העתידי  250טנקים, כאשר הסדרה הראשונה בת  1000
Otokar  דגמים נמצאים עכשיו בניסויי הצבא הטורקי. 4מיליון דולר.  500בחוזה בהיקף של 
 –מזרח טורקיה* כדי להעביר לשם את המפעל מאיזמיר דונם( ב 1000-קיבלה שטח )כ BMCחברת 

 אולי רמז לזכייה בייצור הסדרתי הנ"ל.
 

 מיועד בעיקר לייצוא –רק"ם סיני חדש לסיור ופיקוד 

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW,  11, עמ' 2016ספטמבר 
NORINCO Rolls Out CT3 Vehicle 

 א הסיני.משמש כנגמ"ש סטנדרטי בצב 8x8 VNIהרק"ם הגלגלי 
חברת נורינקו פיתחה על בסיס זה רק"ם יעודי לסיור ולפיקוד, אשר מיועד בעיקר לייצוא. המבנה הבסיסי 

הגבהת הגג, כדי ליצור נפח מספיק למכשור הנדרש לייעודו.  –של הנגמ"ש שונה רק בחלקו האחורי 
ם: תצפית תרמית )גילוי המערכת העיקרית היא עמוד החיישנים המותקן על הגג ומכיל חליפה של חיישני

ק"מ(. מד טווח לייזר שיכול לשמש גם  7ק"מ זיהוי  12)גילוי  HDק"מ(, מצלמת וידיאו  3.5ק"מ זיהוי  8
 ק"מ(. 12-0.2לציון מטרות, מכ"ם )גילוי 

 .GPSומקלט  INSכמו כן מערכת לניווט אינרציאלי 
כ"ס וספק כוח  342ר. מנוע דיזל קש 4.3טונות, אמפיבי עם הנעת מדחפים במהירות  21הרק"ם שוקל 

 גנראטור לפעולות ללא מנוע ראשי.-דיזל
 מ"מ בעמדת המפקד. לחילופין ניתן להתקין צריחון להפעלה מבפנים. 12.7הנשק 

 



 
 CT3הרק"ם הסיני 

 

 פיתוח בדרום אפריקה –מ"מ להתקנה על רק"ם  20מקלע רימונים 

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW, 24  21, עמ' 2016באוגוסט 
Denel Integrates New Strike with SDROW* 

שמותקן על "צריחון" בגג  –נפיצה וחודרת שריון קל  –מ"מ  42x20מקלע רימונים אוטומטי לתחמושת 
 מ"מ. 40x52כמתחרה למקלע הרימונים הנפוץ  Denelאפריקנית -הרק"ם, מוצע על ידי התעשייה הדרום

 התכונות העיקריות:
 מ'. 1000-800מ', למטרת שטח  600ודה טווח למטרת נק 
  לדקה )מוזן בשרשרת(. 400-350קצב אש 
  שטח הריגה של רימוןHE – 2.'מ 

 הצריחון:
  מ"מ. 7.62, או 5.56מופעל מפנים הרק"ם, עם מקלע מקביל 
  מעלות. 70הגבהה 
  כוונת תרמית יום/לילה, מצלמה לתנאי יום, מד טווח לייזר, מחשב וצגLCD .למפעיל 
 ת לציון מטרות.אפשרו 

פרטים על הסטאטוס ועל לקוחות, אך לטענת החברה מערכת זו מתחרה "חזק" במקלעי רימונים אין 
 הנפוצים במערב.

*  SDROW = Self Defence Remotely Operated Weapon Station 
 

 רפואה קרבית עתידית: אבקת דם, ספריי של עור

KITUP ,25  2016בנובמבר 
 Future of Combat Medicine: Powdered Blood, Spray Bottle Skin 
http://kitup.military.com/2016/11/future-combat-medicine-powdered-blood-spray-bottle-
skin.html 

http://kitup.military.com/2016/11/future-combat-medicine-powdered-blood-spray-bottle-skin.html
http://kitup.military.com/2016/11/future-combat-medicine-powdered-blood-spray-bottle-skin.html


( מחפשים BROOKE ARMY MEDICAL CENTERחוקרים ורופאים במרכז הרפואי הצבאי ברוק  )
ל פציעות דרך חדשה ויעילה יותר לספק מנות דם ללוחמים פצועים בשדה הקרב, ובעיקר למקרים ש

טראומטיות. הדרך המקובלת היא לספק מנות דם שמקורן בתרומת דם. דרך זו איננה יעילה מכיוון שהיא 
דורשת שמירה על הדם בתנאים מוגדרים ולמשך זמן מוגבל, וחובה לוודא שהדם תקין לפני שהרופא 

 נותן את העירוי לפצוע.
. הרעיון הוא לשמר את תאי הדם בצורת הכיוון החדש שהחוקרים בוחנים הוא יצירה של "אבקת דם"

אבקה יבשה ולהחזיר אותם למצב נוזלי בשטח, בלי לאבד מהתכונות הנדרשות. בכך ניתן לצמצם את 
 המאמץ הנדרש לשמור של דם טרי ותקין, במקומות מרוחקים או בשדה הקרב.

קרים מנסים לפתח פיתוח נוסף המתנהל במכון ברוק נועד לשיפור הטיפול בנפגעי כוויות קשות. החו
אפשרות לתת לפצוע "עור מלאכותי", או עור שמקורו בפיסת עור אנושית, אשר שוכפלה והוגדלה. 
הכוונה היא להגיע למצב שהעור המלאכותי הזה יהיה נתון כנוזל בתוך מיכל "ספריי", והרופא יוכל להתיז 

 אותו על האזור הפגוע ולרפא אותו.
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