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  ארגון וכללי
  

רה: תרומת מדעי החברה וההתנהגות להתמודדות עם סוגיות סקי .1

  אתגר האמינות –טחוניות יב

  הסקירה נכתבה ע"י ד"ר אהרון האופטמן

  
בחר אשר זאת הייתה הכותרת המבודחת  – "דארפא רוצה לבנות גלאי בולשיט עבור המדע"

ה דארפא ביוני ) שפרסמRFIלכתבה שהופיעה בו בעקבות קול קורא לקבלת מידע (  WIREDהעיתון

 Groundאנתרופולוג העומד בראש התכנית .  הכותרת הזאת אכן שיעשעה את ד"ר אדם ראסל, 2017

Truth (פרטים בהמשך) אבל גם דארפא וגם הוא אישית מתייחסים לנושא ברצינות של דארפא ,

ומייחסים לו חשיבות רבה. חשיבות זאת מתעצמת במיוחדת בימים אלה, בתקופה של "חדשות 

זויפות", מניפולציה המופעלת על ידי גורמים רבי עוצמה על משתתפי הרשתות החברתיות, ההשפעה מ

מקושר שבו כל -השנויה במחלוקת של פרסומת מסחרית, קיטוב חברתי והקצנת דעות, והעולם ההיפר

 מידע, נכון או שגוי, מתפשט האופן ויראלי במהירות חסרת תקדים שהחברה האנושית לא הייתה רגילה

  לה רק לפני שנים לא רבות. 

אז במה עוסק אותו קול קורא? הכותרת הרשמית שלו הייתה "רמות אמינות עבור מדעי החברה 

.  לפי הקול Confidence Levels for the Social and Behavioral Sciences  –וההתנהגות" 

גת יכולות הקורא, מה שמעניין במיוחד את דארפא הם רעיונות חדשים וגישות חדשות להש

("אוטומטיות או אוטומטיות למחצה", בלשון דארפא) להערכה של רמת המהימנות של מחקרים 

ספציפיים ושל מודלים, תיאוריות, מסקנות והשערות, שאותם אפשר למצוא במחקרים בתחומי מדעי 

 החברה וההתנהגות. השאיפה של דארפא, לפי הקול הקורא, היא שהגישות החדשות שיפותחו יאפשרו
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לא רק למומחים אלא גם למי שאינם מומחים, להבין ולכמת את רמת המהימנות שהם יוכלו לייחס 

 לממצאים של מחקר כזה או אחר.  

במבוא לקול הקורא נאמר שלאור המורכבות החברתית והטכנית המואצת של העולם של היום, עולם 

ניין גובר בניצול תובנות של מחקרים שהוא מקושר יותר ויותר אבל עדיין אינו מובן במידה מספקת, יש ע

במדעי החברה וההתנהגות שעשוית לסייע בטיפול בשאלות מורכבות הקשורות לביטחון הלאומי, לרבות 

סוגיות כמו יציבות, הרתעה, אמון, והקצנה. הבעיה היא שדווקא בזמן שיש יותר צורך בתובנות אלה, 

בות של מחקרים בתחומי מדעי החברה גוברים החששות והספקות לגבי האמינות של תוצאות ר

  וההתנהגות, ובאשר ליכולת לשחזר ולתקף תוצאות אלה. 

וודאות והטלת ספק הן אבני יסוד של המדע, אבל למרבה הצער אנשים רבים שאינם מודעים למהות -אי

השיטה המדעית טועים לחשוב שזאת סיבה טובה להתייחס בחוסר אמון מוחלט לאנשי מדע ולמדע 

"לדעת מה הם הדברים שהמדע ) שדארפא מעוניינת WIRED"ר ראסל אומר (בראיון לעיתון בכלל. ד

  בטוח לגביהם, איך הוא יודע זאת, ואיך הוא יודע שהוא יודע זאת". 

ה"ידיעה" הזאת חמקמקה במיוחד בתחום מדעי החברה, הרבה יותר מאשר בפיזיקה למשל, שם 

  סקנות קלה וברורה יותר, כמובן. האפשרות לחזור על ניסויים ולתקף תוצאות ומ

אפשר להבין למה אנשי דארפא ומערכת הביטחון מעוניינים לחזק את היסודות של מדעי החברה 

וההתנהגות ואת יכולות החיזוי וההבנה של תופעות חברתיות.  הם מעוניינים להשיג יכולת להבין למשל 

קבוצות בני אדם מסוימות (או אפילו אומות כיצד פועלת זהות קולקטיבית של קבוצות בני אדם, או מדוע 

מסוימות) שומרות על יציבותן בעוד שאחרות מתערערות ומתפרקות.  מה הסיבה לכך שבמקרים 

  מסוימים אנשים משתפים פעולה ביניהם ובמקרים אחרים הם דווקא מתחרים אלה באלה? 

ת ההקצנה בקרב קבוצות ברור שאחת השאלות החשובות בהקשר ללוחמה בטרור היא איך בדיוק פועל

של אנשים, ובמיוחד ברשתות המקוונות.  ובעידן של שימוש גובר בטכנולוגיות מתקדמות בשדה הקרב, 

עידן שבו המכונות נעשות חכמות יותר ויותר, ברור שהצבא מעוניין להבין יותר טוב איך בני אדם פועלים 

  בצוותא עם המכונות הללו. 

הוא שהן בעלות חשיבות עליונה לביטחון הלאומי, ושאין להן עדיין  המכנה המשותף לכל השאלות הללו

לדעת מומחי דארפא כמו ד"ר ראסל, למדעי החברה יש תפקיד חשוב בסיוע תשובות משביעות רצון.  

למתכנני פעילות צבאית ולמקבלי החלטות אשר לצורך פעילותם מנסים להבין התנהגויות חברתיות 

  כזאת יש פוטנציאל רב להקל על ביצוע מגוון רחב של משימות. מורכבות. ההנחה היא שלהבנה 

הגישות הקיימות כיום במדעי החברה למחקר על התנהגות של בני אדם מושתתות על מגוון של שיטות 

) איכותניות וכמותניות, שמטרתן לאפשר הסקת מסקנות בנוגע לסיבות של תופעות modelingמידול (

ת בעולם הממשי. הבעיה היא שעדיין אין ידע מספיק באשר לרמת חברתיות, על סמך תצפיות הנעשו

הדיוק של השיטות והמודלים הללו, ובאשר לשאלה האם הקשרים והתחזיות העולים מהתצפיות 

משקפים באמת סיבות ותוצאות, או שמדובר בקורלציות גרידא. (יש לזכור שאם מתגלה בתצפיות קשר 

רוע א' יאין זה אומר בוודאות שהקשר הזה הוא סיבתי, כלומר שא רוע ב', עדייןירוע א' לאיכלשהו בין א

   .רוע ב' או להיפך)יגרם לא

אולי יש מי שסבור שהבינה המלאכותית תוכל לסייע בזיהוי והבנה של הקשרים הסיבתיים בין תופעות 

 שונות. ככל שיכולות הבינה המלאכותית הולכות ומשתכללות, אולי יש מי שמצפים שזה מה שיקרה.

אבל יש הבדל בין זיהוי קורלציות לבין הבנה אמיתית של הסיבתיות, וכאן ככל הנראה קשה לצפות 

שהישועה תבוא מהבינה המלאכותית, לפחות לא בעתיד הקרוב. אם מישהו תולה תקוות כאלה בבינה 

מלאכותית, כדאי שיקשיב למה שיש לומר ליהודה פרל, אחד החלוצים בתחום למידת מכונה ובגישות 

הוענק לו פרס  2011הסתברותיות לבינה מלאכותית. פרל עוסק גם בפילוסופיה של המדע, ובשנת 

טיורינג (על שם חלוץ המחשוב אלן טיורינג), "על תרומה יסודית לחקר בינה מלאכותית באמצעות פיתוח 

ו תחשיב להסקה סיבתית והסתברותית." על אף תרומתו המשמעותית לקידום הבינה המלאכותית, דעת
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על התחום כפי שהוא היום היא ביקורתית מאוד. לאחרונה פרסם פרל ספר בשם "ספר הלמה: המדע 

), ובו The Book of Why: The New Science of Cause and Effectהחדש של סיבה ותוצאה" (

הוא טוען שהמכשלה של תחום הבינה המלאכותית היא הבנה בלתי מספקת של מה זה באמת "בינה". 

שנה האתגר הגדול של המחקר בבינה מלאכותית היה למחשב את השיוך בין סיבה  30לפני 

פוטנציאלית לבין סט של מצבים נצפים. פרל הצליח לעשות זאת בגישה הסתברותית בעזרת מה 

). הודות לכלי הסתברותי זה התאפשר להשיג Bayesian networksשנקרא "רשתות בייסיאניות" (

, שאם אדם שחזר מאפריקה עם חום וכאבים, קרוב לוודאי שהסיבה היא יכולת של מחשב לקבוע, למשל

  שהוא חלה במלריה. פרס טיורינג הוענק לפרל במידה רבה בזכות הישג זה. 

אבל כיום פרל סבור שתחום הבינה המלאכותית שקע יותר מדי בבוץ של קשרים הסתברותיים. עם כל 

ם, ויכולת המחשב לנהוג במכונית או לגבור על ההצלחות המרשימות בלמידת מכונה, רשתות נוירוני

האדם במשחקי חשיבה, פרל אינו מתרשם. לדעתו אלה פשוט גרסאות משופרות של מה שמחשבים 

יכלו לעשות כבר לפני דור: לגלות סדר חבוי באוסף גדול של נתונים. בספרו החדש מציג פרל את החזון 

נטיות. המפתח לכך הוא, לדעתו, להחליף את שלו איך צריכות לחשוב מכונות שהן באמת אינטליג

 causalהסקת המסקנות המבוססת על שיוכים או קשרים, בהסקת מסקנות המבוססת על סיבתיות (

reasoning במקום היכולת הפשוטה לעשות קורלציה בין חום למלריה, למכונה האינטליגנטית צריכה .(

ה של מסגרת סיבתית ייושם במחשבים, אזי להיות יכולת להבין שמלריה גורמת לחום. כאשר סוג כז

יוכלו המחשבים לשאול שאלות המתייחסות לנסיבות השונות מאלה שכבר ידועות, כלומר לחקור איך 

דבר שבעיני פרל הוא אבן יסוד של חשיבה  –הקשרים הסיבתיים משתנים עקב התערבות כלשהי 

ת על סיבתיות. הוא מצפה לכך מדעית. אגב כך הוא מאשים את אנשי המדע עצמם בזניחת השאלו

שחשיבה סיבתית כזאת תוכל להעניק למכונות רמת אינטליגנציה הדומה לרמה האנושית. עד שזה 

מדעי החברה ביקרה, יהיה ככל הנראה קשה לצפות שהפתרון הגואל לבעיית האמינות של מחקרים 

  יבוא מכיוון הבינה המלאכותית.

, בשאיפה לשפר את Ground Truth (GT)א את התוכנית לאור מצב הידע הבלתי מספק, יזמה דארפ 

של המודלים במדעי החברה. המטרה העיקרית בתוכנית זאת היא  –והמגבלות  –הידע על היכולות 

לעשות שימוש בסימולציות ממוחשבות של מערכות חברתיות, עם חוקי סיבתיות מובנים, בתור מעין 

טות מידול שונות. הרעיון הוא שחוקי הסיבתיות הללו יהיו "מתקן ניסוי" לבדיקה ותיקוף של הדיוק של שי

ידועים לחוקרים היוצרים את הסימולציה, אך לא יהיו ידועים לחוקרים היוצרים את המודל.  מטרה 

כדי לחקור  – Ground Truth challenges –נוספת של התוכנית היא להשתמש בסדרה של אתגרים 

- מקווים אנשי דארפא, להגיע ליכולות מידול חברתי "מוכוונות תחומיות חדשות שיאפשרו, כך-גישות רב

  חדשות ומהירות.  ”) solution-oriented(“פתרון" 

קשורה לתוכנית רחבה יותר של דארפא הנקראת "הדור הבא של  Ground Truthלמעשה התוכנית 

 2016 . תוכנית זאת הותנעה בשנתNext Generation Social Science (NGS2)מדעי החברה"  

והיא מתמקדת במנגנונים סיבתיים אשר יכולים להסביר ולחזות היווצרות של "זהות קולקטיבית", וזאת 

של העולם המקושר של היום. הדגש הוא על תוך הסתייעות בטכנולוגיות מתקדמות וניצול האפשרויות 

יה, כדי להבין טוב באופן משולב בידע מתחומים כמו כלכלה, אנתרופולוגיה וסוציולוגהניסיון להשתמש 

  יותר תופעות חברתיות שונות, לרבות טרור והפצת תעמולה ברשת. 

הרקע לכל הפעילויות הללו הוא מצד אחד ההכרה בחשיבות המחקרים במדעי החברה וההתנהגות 

לצרכי מערכת הביטחון, ומצד שני ההכרה בבעיית האמינות של תוצאות מחקרים אלה. בשנים 

) הפוקד תחומי מחקר reproducibility crisisעל "משבר יכולת השחזור" (האחרונות דובר לא מעט 

שונים, ובמיוחד את תחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, ואשר מתבטא בכך שממצאי מחקר רבים אינם 

  עומדים במבחן התיקוף, הדורש שחוקרים אחרים יוכלו לחזור על אותו ניסוי ולקבל תוצאות דומות. 
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תחומי מחקר אחרים, במיוחד ברפואה, יש בעיות של שיחזור ואמינות, לא רק למדעי למען האמת, גם ל

החברה וההתנהגות. כבר לפני שבע שנים טען פרופ' ג'ון יואנידיס מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת 

סטנפורד, במאמר שפרסם בכתב העת "סיינטיפיק אמריקן", שתוצאות שגויות, מוטות או מוגזמות 

ורסמו בכתבי עת מדעיים הגיעו "לממדי מגיפה". לדבריו, ה"מגיפה" הזאת קיימת אפילו במחקרים שפ

רפואה, -במדעים המדויקים, אך היא משתוללת במיוחד בכלכלה ובמדעי החברה, ועוד יותר בתחום הביו

שבו כידוע הופרכו מחקרים רבים שהתיימרו להראות את התועלת הרפואית של תרופות או טיפולים 

. במקרים רבים גם אם התועלת של טיפול מסוים לא הופרכה, התברר שהיא הרבה יותר קטנה מסוימים

ממה שנטען בפרסום המקורי. הבעיה, לדעתו של יואנידיס, נובעת בין היתר מהציפיות המוגזמות של 

הציבור. החוקרים הם בני אדם, עם חולשות וחסרונות, וחלקם מתפתים להראות שהם יודעים יותר ממה 

ם באמת יודעים. כמות המחקרים, הניסויים והפרסומים מתרבה בקצב אימתני, התחרות רצחנית, שה

אין בנמצא אמצעי  - המרוץ אחר פרסומים הופך לחזות הכל, וקשה לראות את התמונה הכוללת. והעיקר 

וחן הגנה הולמים נגד הטיות במחקר. יואנידיס לא היסס להזכיר במפורש גם ניגודי עניינים והשפעת כ

של חברות מסחריות.  ברור שכל זה לא צריך לערער את האמון בעצם השיטה המדעית, כתב יואנידיס. 

יכולת ההפרכה, היכולת להראות שממצא מסוים הוא שגוי, ימשיכו להיות אבן יסוד של המדע. אבל יש 

  צורך בשיפור שיטות המחקר, כלי התיקוף, והאופן שבו החוקרים מפיצים את הראיות.  

ם נחזור למדעי החברה וההתנהגות, לדעת מומחים נראה שבתחום זה יש בעיה אפיסטמולוגית א

ייחודית. אבן הנגף העיקרית שתעמוד כאן בפני דארפא עשויה להיות לאו דווקא התשובות של מדעי 

החברה, אלא השאלות. השאלה "למה קורה משהו" קשה הרבה יותר מהשאלה "מה קורה". שאלות 

) עשויות להיות מועילות לצרכים של מערכת הביטחון, אבל הן קשות לכימות, descriptiveתיאוריות (

והבעיה חורגת מעבר לעניין של מובהקות סטטיסטית. כלומר, אפשר ואולי אף רצוי לפתח כלים חדשים 

  להערכת אמינות אשר יכללו מרכיבים שהמשמעות שלהם היא מעבר לסטטיסטיקה ויכולת שיחזור. 

 ”Open Science Collaboration“אחדות החליטה קבוצת חוקרים שקראה לעצמה בשם  לפני שנים

מחקרים שונים בתחום  100לבחון את העניין לעומק, בפרויקט מיוחד שיזמו במטרה לשחזר 

והוא נמשך שלוש שנים.   Reproducibility Projectהפסיכולוגיה ולתקף את ממצאיהם. הפרויקט נקרא 

ה הקבוצה מאמר שדיווח על תוצאות הפרויקט. התוצאות היו מאכזבות למדי: פרסמ 2015באוגוסט 

תה מתקבלת על הדעת אילו יאחוז מהמקרים. תוצאה כזאת לא הי 40- השחזור והתיקוף הצליחו רק בכ

היה מדובר על ניסויים בפיזיקה, למשל. להסיר ספק, החוקרים שניסו לשחזר את התוצאות היו 

), פסיכולוג מאוניברסיטת Brian Nosekהקבוצה עמד ד"ר בריאן נוסק (פסיכולוגים בעצמם. בראש 

  וירג'יניה, שעוד נחזור אליו בהמשך ונזכיר את הרעיונות שהציע במענה לקול הקורא של דארפא.

כמובן לא עבר בשקט, וזכה לביקורת תקיפה  ”Open Science Collaboration“הפרסום של קבוצת 

ד מהם, פרופ' דן גילברט, פסיכולוג מוביל מאוניברסיטת הארווארד, טען בקרב קהילת הפסיכולוגים. אח

שהמסקנות שפורסמו שגויות לחלוטין ושהחוקרים טעו בהבנה או בפרשנות של ממצאי המחקרים 

  המקוריים. אבל סימן השאלה בנוגע לאמינות המחקרים בתחומי המדע "הלא מדויק" נותר בעינו. 

המחמירות עם הזמן, הנפוצות גם בשטחי מחקר אחרים, על כך שעקב וישנן גם הטענות המוכרות אך 

התחרות החריפה בין החוקרים והמרדף שלהם אחר פרסומים ומענקי מחקר, חלקם נוטים "לעגל פינות" 

  ומתוך תוצאות הניסויים שלהם לבחור את אלה שניתן להציגן כבעלות מובהקות סטטיסטית. 

ן מחקרים שונים בסוציולוגיה ומדעי ההתנהגות הוא מה שנקרא בנוסף לכך, מה שמקשה על השוואה בי

בעיית חוסר הקוהרנטיות בין שיטות המחקר, צורות הניתוח והפרשנות של התוצאות. לדברי דנקן וואטס 

)Duncan Watts סוציולוג המועסק ע"י חברת מייקרוסופט, אם תשאלו כמה סוציולוגים כיצד פועלים ,(

שרים תשובות שונות. וואטס כתב על כך באחרונה ביקורת קטלנית בכתב ארגונים, למשל, תקבלו ע

  . Nature Human Behaviorהעת היוקרתי 

  



8 

  

במאמרו טען וואטס שכדי לקדם ולבסס את הידע במדעי החברה, החוקרים בתחום זה צריכים לאמץ 

שון במחקר צריך ). הוא מתכוון לכך שבשלב ראsolution-oriented approachפתרונות (- גישה מוכוונת

להתחיל עם בעיה מעשית מסוימת, ואז לשאול באילו תיאוריות ושיטות צריך להיעזר כדי לפתור את 

הבעיה. הוא מדגיש שהוא אינו טוען שפתרון בעיות הוא האופן הפרודוקטיבי היחיד במחקר במדעי 

מעשיות. אבל  החברה, וגם לא שהחוקרים בתחום זה נוטים להימנע מלקחת על עצמם לפתור בעיות

", תועיל use-inspired research הוא כן טוען ששימת דגש חזק יותר על מחקר מעשי, או בלשונו "

מאוד למדעי החברה, וזאת בשני היבטים: ראשית, הדבר יאלץ את החוקרים להתמודד עם בעיית חוסר 

רתי. שנית, הקוהרנטיות שהוזכרה קודם, וכך לקדם את ההבנה המדעית הבסיסית של העולם החב

גישה כזאת תסייע לנראות של הפן המעשי של מדעי החברה בקרב הציבור, ולהגברת העניין בתחום 

  בקרב סטודנטים פוטנציאליים. 

לדברי ד"ר ראסל מדארפא, כאשר בתחום חדש מתחילים להתפתח סטנדרטים, הדבר מעיד על כך 

טים כאלה במדעי החברה, והאתגר של שמשהו חשוב קורה שם. אבל, הוא אומר, עדיין אין לנו סטנדר

דארפא כעת הוא לבנות אותם. זהו למעשה המניע שמאחורי הקול הקורא לבקשת מידע בנושא 

“Confidence Levels for the Social and Behavioral Sciences .”  

) reproducibilityהקול הקורא הינו רחב יריעה, והוא אינו עוסק רק בעניין יכולת השחזור של מחקרים (

אנליזה, -אלא גם במכלול מרכיבים הקשורים לתהליכי המחקר המדעי, כגון שיטות סטטיסטיות, מטא

), וגם גישות מודרניות יותר כמו פקטורי אימפקט, רשתות ציטטות peer reviewבקרת עמיתים (

)citation webs) "ו"שווקי חיזוי מומחים ,(expert prediction marketsקול הקורא ). הנה ציטוט מה

  שעשוי ללמד על הציפיות של דארפא: 

למחצה לקביעת רמות אמינות - "עשויות להיות דרכים חדשות ליצירת יכולות אוטומטיות או אוטומטיות

)Confidence Levels לתוצאות או טענות ספציפיות במדעי החברה וההתנהגות". השאיפה היא לסייע (

בן המדעי מהמוץ המוטעה, תוך שימוש ב"קריאה למומחים ולמי שאינם מומחים להפריד את הת

אנליזות אוטומטיות, אלגוריתמים לבדיקות של סטטיסטיקה, - ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, מטא

), crowdsourcingהמונים (- ), כלים של מיקורsentiment analyticsאנליטיקה של סנטימנטים (

  של רשתות, וכדומה".  פלטפורמות לשיתוף נתונים ולבניית ארכיונים, אנליטיקה

, התוצאה הסופית אמורה להיות "גלאי שטויות" WIREDכאמור, בתיאור הציורי או הפשטני של העיתון 

או "גלאי בולשיט": אתה מכניס לו מאמר מעיתון מדעי, ואז נדלקת נורית אדומה או ירוקה. לא בטוח 

  בדיוק תיראה התוצאה. שזאת אכן תהיה התוצאה. האמת היא, שאף אחד אינו יודע היום איך

אחד החוקרים שנענו לקול הקורא היה בריאן נוסק, אותו חוקר שהוזכר קודם כמי שעמד בראש הקבוצה 

שחשפה לפני שנים אחדות את הבעיה של יכולת השחזור והתיקוף של ממצאי מחקרים במדעי החברה 

  וההתנהגות.   

 Path to Iterativeשל רמת אמינות" (הכותרת שהוא בחר להצעתו היא "נתיב להערכה איטרטיבית 

Confidence Level Evaluation נוסק מציע שדארפא תכריז על תחרות פתוחה, בדומה לתחרויות .(

"אתגרי דארפא" שנערכו בעבר, שבה אנשים יגישו מודלים שונים של הערכת אמינות אשר ייבחנו מול 

ריו, "ליצור את המדדים המתאימים ביותר תוצרים שונים, כגון מחקרים משוחזרים. האתגר יהיה, לדב

להערכת האמינות של ראיות במחקרים". תחרות כזאת תאפשר להשוות את האיכויות של שיטות 

קיימות להערכת אמינות וגם להציף רעיונות חדשים ושיטות חדשות. נוסק מעריך שתחרות כזאת גם 

גיות אלה, וסביר שהניח שמתוכה תוביל ליצירת קהילה הולכת וגדלה של חוקרים המתעניינים בסו

תצמח קבוצה מצטיינת שתתרום לתכניות עתידיות של דארפא. על פי הצעתו, משתתפי התחרות 

), Open Science Frameworkיתחייבו לרשום מראש את השיטה שלהם במסגרת של "מדע פתוח" (

כלוסיות" של ולשתף את התוצרים והשיטה עם כולם בתום התחרות. דארפא תספק למשתתפים "או
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חוקרים, מאמרי מחקר או ממצאים שמהם יהיה אפשר לבנות דגימות לצורך ההערכה. (כל הפרטים 

  מופיעים בהצעה של נוסק ומעניין לעיין בהם).  

 (nomologicalבעקבות התחרות, לפי הצעתו, יהיה אפשר לבנות  מה שהוא מכנה "רשת נומולוגית"  

networkנים זה עם זה. לדברי נוסק, "הדרך היחידה לפתח אמון בראיות ) שבה יעומתו הרעיונות השו

היא להתבונן בבעיות בהרבה מאוד אופנים שונים ולראות איפה מתחילים לקבל התכנסות". במילים 

אמינות", - אחרות, הוא מדבר על בניית "מסגרת לקביעת האמינות של קביעת אמינות". סוג של "מטא

  ככל שיהיה.  יהיה מושג כזה מבלבל או מעורפל

לבריאן נוסק יש רעיונות רבים בנושא האמינות. בין היתר הוא מציע להעניק "תגים" מיוחדים למאמרי 

מחקר אשר יפרסמו מראש תוכנית מחקר מפורטות ומסודרת ויאפשרו גישה לכל הנתונים וגם לתוכנה 

צים" ובלוגים עשוי להיות בה נעשה שימוש לצורך ניתוח הנתונים. גם לרשתות חברתיות רלוונטיות, "ציו

תפקיד מועיל: הכוונה לאפשרות לא רק למדוד כמה אנשים קראו מחקר מסוים או ציטטו אותו, אלא גם 

  איך התייחסו אליו ומה אמרו עליו.  

האם אפשר לצפות לפריצות דרך בנושא זה בשנים הקרובות? דארפא גאה במסורת שלה לעסוק 

רים שבתחילת הדרך לא ברור אם אפשר להתגבר עליהם ולמה ב"בעיות בלתי אפשריות", כלומר אתג

סיון לעשות זאת. מסורת זאת הביאה לעולם את האינטרנט, למשל. ייתכן שגם העניין החברתי ייוביל הנ

הוא "בעיה בלתי אפשרית" כזאת, וייתכן שהעיסוק בה יוביל אף הוא לתוצאות בלתי צפויות, שקרוב 

  לוודאי נופתע מהן.   
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 הרכש של שר הצבא האמריקניהפיתוח ומדיניות  - מהפיכה אבולוציונית .2

BREAKINGDEFENSE.COM  ,16  2018במאי  

Evolutionary Revolution: Esper’s Army Modernization Philosophy  

https://breakingdefense.com/2018/05/evolutionary-revolution-sec-espers-army-

modernization-philosophy/ 

הצבא שר ) מעוניין בכלי נשק מהפכניים חדשים, Gen. Mark Milley( ארה"ב צבאבעוד שרמטכ"ל 

)Mark Esperת. הפתרון לסתירה הזו הוא פיתוח מערכות ) מעוניין ברכש מהיר של טכנולוגיות זמינו

מהפיכה חדשות בטכנולוגיה זמינה אך בארכיטקטורה שתאפשר עדכון עתידי. מזכיר הצבא כינה זאת "

 פיקוד". שניהם מסכימים על שש תוכניות המודרניזציה שבעדיפות וכן על הצורך בהקמת אבולוציונית

רות זאת, קיימים הבדלים בדגשים של שני האישים כדי לייעל את מנגנון הרכש הצבאי. למ צבא העתיד

מהפכנות לעומת התפתחות, הנובעים גם מתפקידיהם השונים. מתח זה יכול להשפיע על מדיניות  –

  ותקציב.

Esper  מעדיף יעדים ריאליים הניתנים להשגה בתקציב נתון ובזמן, וכך להגיע לשדה הקרב מהר יותר

טכנולוגיות ומוצרים חדשים לגמרי.  בהקשר הזה יש לראות מה קיים ובעלות נמוכה יותר, על פני פיתוח 

בשוק המסחרי והצבאי, במיוחד בכל הקשור לרשתות תקשורת (שכמובן מתקדמות יותר בעולם האזרחי 

מאשר בעולם הצבאי). גם בתחומים מסורתיים יותר כמו כלי רכב משוריינים, מזכיר הצבא אינו פוסל 

  . Strykerדף גם ממקורות זרים כמו שאירע עם רכש מוצרים קיימים על המ

אולם אין זה מחייב פיתוח  ,הצבא אינו יכול להמשיך ולשדרג את הצי המתיישן שלו. יש צורך ברכש חדש

ח ההנעה שלו ויכולת ייצור החשמל אינם מאפשרים ושעתודות כ Bradley M2מחדש. דוגמה טובה היא 

) כתחליף NGCV )Next Generation Combat Vehicle-מתאר את ה Esperשדרוגים נוספים. 

לא מעוניין  Esperלברדלי. זאת בניגוד לצבא, שבוחן בתוכנית גם רובוטים ותחליפי טנק אברהמס. 

בחזרה על תהליך הפיתוח היקר והשנוי במחלוקת של הברדלי (שבין השאר תואר בסרט סאטירי 

מתרגם]).  יש להתרכז במה שניתן להשגה . הPentagon Wars, Burton JG, 1993 –[ובספר מצויין 

שלוש ולא להתחיל תוכניות ארוכות. העדיפות הראשונה בתקציב הצבא היא מוכנות - בתוך שנתיים

  התקציב יעבור לכיוון מודרניזציה. 2022- למשברים בטווח הקרוב. לאחר שזו תושג ב

  

 

Stryker vehicle armed with anti-aircraft missiles (Boeing prototype) 

  

דוגמה להתפתחות מהפכנית היא הצורך המידי בהגנה אווירית נגד איומים שונים: כטב"מים של דאעש, 

תהיה סוללה מורכבת על בסיס סטרייקר מצויד  2020מטוסים רוסיים וטילים בליסטיים סיניים. בתחילת 

ת בעתיד (ומושקע בה ) תגיע לבשלוLASERבטילים ואולי בתותח. כשטכנולוגית נשק מוכוון אנרגיה (

ייקח זמן רב להגיע באמת  – NGCVלא מעט), עלינו להבטיח שהרכב יוכל לשאת אותה. כך גם עם 
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לרכבים אוטונומיים ובינתיים ניתן לקדם רכבים יותר קונבנציונליים. יישום טכנולוגיית "עקיבה אחרי 

יתוחה התקדם מאוד ) במשאיות באמצעות ערכת נהיגה עצמית (שפleader followerהמוביל" (

לאחרונה) מאפשר כבר את הקטנת התלות בנהגים אנושיים בשיירות אספקה. המרחק משם לתמרון 

אוטונומי בשדה הקרב עדיין גדול אבל בהחלט ניתן לשדרוג. לכן, צריך לדאוג ברכבים הללו ליתירות 

  בנפח, מחשוב, הספק, שאפשרו את השדרוג העתידי.

Esper ותי בין ההתקדמות ברכבים אוטונומיים בשוק האזרחי הנעים בכבישים ציין שקיים פער משמע

סדורים לעומת אוטונומיות בשדה קרב נטול כבישים ומשופע באיומים. למרות זאת, הראשון שישיג 

) ורובוטיקה ברמה הנדרשת, ישלוט בשדה הקרב. לכן, יש להצטייד ברכבים AIאינטליגנציה מלאכותית (

ית חלקית (כמו נסיעה בשיירות או פינוי מוקשים) ויתירות לתוספת חיישנים וכח היום עם יכולת אוטונומ

  מחשוב שיאפשרו אוטונומיה עתידית.

גישת רכש ותכנון כזה סבירה כהנחיה אך קשה למימוש. למשל לייזרים דורשים הספק חשמלי ופינוי 

אינם בשימוש. קשה גם חום משמעותיים. הכנה בכלים יוצרת יתירות גבוהה ועלות נגזרת שבשלב זה 

  לחזות אלו טכנולוגיות יבשילו להצטיידות ומה יידרש בפלטפורמות. 

שמשרת כבר  B52כמה מהכלים המוצלחים יותר בצבא ארה"ב היו דווקא אלו בעלי יתירות מובנית, כמו 

שפותחו  Apache AH-64-וה Abrams M1-, הBradley M2שנים ועבר אינספור שדרוגים. גם  66

  שודרגו באופן רציף (במיגון ומערכות בקרת אש) ומשרתים כבר שנים רבות. 80- בשנות ה

Esper .סיכם שיש להצטייד בפלטפורמות שניתן לסמוך עליהן ולשדרג אותן לאורך שנים רבות  

  

  

  כיצד צבא ארה"ב ינצח את רוסיה בעימות עתידי .3

AEROSPACE DAILY & DEFENSE REPORT ,26  2018באפריל  

How the U.S. Army Will Defeat Russia in A Future Conflict 

http://aviationweek.com/defense/how-us-army-will-defeat-russia-future-conflict?  

טרית להתמקדות בלוחמה בעצימות גבוהה, מול יריבים סימ- ארה"ב משנה כיוון מעיסוק בלוחמה א

מדינתיים.  בהתאם לכך מתפתחת דוקטרינה שתאפשר לכוח המשולב (כל זרועות משרד ההגנה) לנצח 

 (Multi-Domainבעימות מול אויב מתוחכם, כמו רוסיה וסין. עיקרון הפעולה מכונה "קרב רב ממדי" 

Battle - MDB נגד יריבים היכולים  , את המבצעים העתידיים 2040-2025) ויאפיין, בתקופת השנים

ים, יבשה, אוויר, חלל, סייבר, ול"א (בכל הספקטרום  –לאתגר את ארה"ב בכל ממדי הלחימה 

  האלקטרומגנטי). 

האחראי על בניית הקונספט, מסביר שכדי לנצח  TRADOC-מ Mark Odomבראיון ארוך, תא"ל 

גוניים ועקרונות פעולה מסורתיים, החוצים זרועות והירארכיות איומים כאלו נדרש לשנות מבנים אר

  פיקודיות. הוא התייחס למספר הנחות:

יבשה, ים, אויר, חלל, סייבר. לכוח הלוחם תהיה עליונות  – ארה"ב תאותגר בכל ממדי הלחימה .1

שבכל  80- וה 70-זמנית בלבד בממד נקודתי. זה שונה לגמרי מההנחה הרווחת מאז שנות ה

 תהיה לארה"ב עליונות בכל התחומים, דבר שהביא למבנה הכוח הנוכחי. עימות

אינפורמציה, סייבר וחלל, שאינם מוגדרים כיום  – התפשטות רוסיה וסין לממדי לוחמה חדשים .2

כמלחמה. זה מאפשר להן הפעלת אמצעים שנחשבו אסטרטגיים (סייבר, טילים, לוחמה 

א חייל אמריקני שלוחם בעיראק נגד דאעש, אלקטרונית), למטרות טקטיות. דוגמה לכך הי

שמשפחתו, הגרה בוושינגטון, מזוהה ע"י האויב וכך ניתן להשפיע עליו באופן מדויק ובממד אחר 

 לחלוטין.
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שלבים של תחרות, עימות צבאי וחזרה לתחרות  –קיום רצף של "לוחמה"  – אסטרטגיית היריב .3

)ompetitioncompetition, armed conflict and return to c בזמן של תחרות רוסיה .(

מנסה לשבור את המערב ע"י גרימת פיצול פוליטי במדינות ובבריתות. הם מפעילים אמצעי 

מודיעין מאירופה ועד ארה"ב, מממשים לוחמה לא קונבנציונלית, המייצרת אירועים אמיתיים 

ר. זה איפשר בשדה הקרב, כדי לחזק לוחמת מידע המתאפשרת באמצעות ממדי החלל והסייב

את התנאים למתקפה על חצי האי קרים ומזרח אוקראינה. האתגר הוא הקושי להביס פעילות רב 

ממדית כזו, כשהיא גולשת בזמן קצר מאוד ללוחמה קונבנציונלית. זמן ארוך להתארגנות, כמו 

 מבצע "סופה במדבר", לא יתקיים בעתיד. 

המערב במרחב ובזמן בעזרת מערכות ניסיון לפלג את  – אסטרטגיית היריב בזמן עימות .4

בתחומי החלל, סייבר והמידע, ובעזרת מבחר כלי נשק קונבנציונליים שהולך וגדל. כל זה מתחדד 

לאור הנוכחות האמריקנית המוקטנת באירופה ובאזורים אחרים. ייקח זמן להגיע לשם בעת 

וצרים מעין עליונות אווירית עימות.  לאחר ההגעה, הכוחות ייתקלו בניסיון לבודד אותם. הרוסים י

) אווירית אמריקנית ISRע"י אמצעי נ"מ מאסיביים מהקרקע וימנעו בכך פעילות מודיעינית (

במרחב הלחימה. גם סיוע האש האווירי הקרוב לא ישרוד בתנאים אלו (אם לא ידוכא מערך הנ"מ 

יותר, ולסיוע שלהם להשגת דיוק גבוה  ISR-הזה). התנאים בשטח יאפשרו לרוסים שימוש ב

האווירי שלהם לתקוף כוחות קרקעיים אמריקניים שאינם מוגנים נ"מ. בנוסף, קיימת היכולת 

 הרוסית באמצעי ל"א, לחימה מנגד בחלל ולחימה נגד מערכות ניווט לווייניות. 

  

 נושאים שיאפשרו לכוח המשולב לנצח בעימות:

יונלית. יש להרתיע את היריב הבסת לוחמת המידע והלוחמה הלא קונבנצ – בזמן התחרות .1

 מלהפעיל את יכולתו הקונבנציונלית. 

יש להפוך במהירות שטח כבוש לשטח מאותגר  ולבצע  - יכולות הרתעה ולחימה בזמן עימות .2

תמרון מעומקים אסטרטגיים ואופרטיביים לתוך עומק שטח האויב, היכן שהמערכות שבהן צריך 

האופן בו חא"א והצי יוכלו לבצע תמרונים ותקיפות  לפגוע נמצאות. צריך לחשוב, לדוגמה, על

עומק מרחוק. יש לנצח בקרב הטקטי ולהשיג הישגים. יש לחשוב כיצד חוזרים לשלב התחרות 

במהירות [הערת המתרגם: יש לציין שאין פה אסטרטגיה של הכרעה, אולי בגלל היכולות 

 הגרעיניות, אלא לכל היותר השגת תקופות תחרות "שקטות"].

עיקרון הלוחמה הרב ממדית מחייב הצבת כוחות קדמיים שנוכחותם מאפשרת את  -וח קדמי כ .3

 חלון ההזדמנות להבאת כוחות נוספים הנדרשים להשגת עליונות באותו ממד.

היות ואין אזור בטוח ואזור מאוים; הכל מאוים. הכוח צריך להיות  מבנה הכוח צריך להיות גמיש  .4

 עי הגנה בממדי לחימה שונים.עצמאי ככל שניתן ולהכיל אמצ

השינוי הנדרש במבנה הכוח המשולב הוא היכולת לרכז במקום ובזמן יכולות השייכות  –ריכוז  .5

לארגונים שונים, לדרגי פיקוד שונים (הרשאות הפעלה שונות), ולממדים שונים, כדי לאפשר 

יא משימה כזו. תמרון. נדרשת הגדרת משימה אינטגרטיבית, אך כיום אין מי שבסמכותו להוצ

 מימוש כוח כזה משנה את יחסי הפיקוד והשליטה באופן משמעותי.

צבא היבשה עובד יחד עם חא"א על אופן מימוש מערכות וארגון שיתמכו בריכוז כזה.  – מימוש .6

הגמישות הנדרשת תושג עם פיקוד ושליטה מבוזרים (בכל מקרה לא ניתן לפקד באופן מרוכז על 

  ת מאובטחת).כוחות ללא מערכת תקשור

ת הביטחון הלאומי של שר ההגנה יקונספט הלוחמה הרב ממדית אומנם הקדים את אסטרטגי

)James Mattis :אך הוא תואם אותה ומנסה לממש אותה ,(  

 רוסיה וסין –מענה לאיום המרכזי  -
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 של שדה הקרב ממדי- מענה לאתגר רב -

 ארגון מחדש של הכוח (ללא "מקומות קדושים" שלא נוגעים בהם) -

 שלב התחרות והמענה אליו -

 גמישות וקטלניות הכוח המשולב -

 

בהתרעה קצרה, כדי להקשות על  מרוניםצבא ארה"ב יודיע על ביצוע ת .4

  יריביו

DEFENSENEWS ,14  2018באפריל  

Army Shifting to Larger-Scale Exercises on Short Notice to Be Less Predictable 

www.defensenews.com/digital-show-dailies/global-force-symposium/2018/04/04/army-

shifting-to-larger-scale-exercises-on-short-notice-to-be-less-predictable  

צבא ארה"ב הודיע שהתמרונים הגדולים שלו יתקיימו בעתיד בהתרעה קצרה יותר, כדי להפוך אותם 

לפחות צפויים מראש אצל יריביה של ארה"ב. מפקד הצבא, גנרל רוברט אברמס 

Gen. Robert Abrams)ההגנה  ה של) הודיע שבמסגרת הפרדיגמה, המהווה חלק מהאסטרטגי

ילים שיתחילו בהתרעה קצרה, לא רק בפיקוד האירופי של הצבא, אלא הלאומית, יהיו יותר ויותר תרג

) מנחה את הכוחות המזוינים להיות צפויים, NDSגם בפיקודים אחרים. אסטרטגיית ההגנה החדשה (

בהיבט האסטרטגי, עבור בעלי בריתה של ארה"ב אך בלתי צפויים לעומת יריביה הפוטנציאליים, 

דיניות החדשה נדרשים לקיים מה שמכונה "נוכחות כוחות דינמית", במיוחד רוסיה וסין. במסגרת המ

שבה יופחתו הסבבים שאינם תורמים לבניית הכוח ושמירת הכוננות, כדי לאפשר ליחידות להתאמן 

  ולהיות מוכנות. 

  הכוונה שהיחידות יהיו בסטטוס של "המתנה דרוכה", מוכנות להטסה לרחבי העולם, על פי הצורך. 

  

המלאכותית עלולה להגדיל את הסיכון של מלחמה האם הבינה  .5

  גרעינית?

RAND.ORG ,24  2018באפריל  

How Artificial Intelligence Could Increase the Risk of Nuclear War  
April 24,  
www.rand.org/blog/articles/2018/04/how-artificial-intelligence-could-increase-the-

risk.html 

המאמר מבטא חשש שההתקדמות בשימוש בבינה מלאכותית עלולה להקל על מדינות בעלות נשק 

  גרעיני לאיים זו על הכוח הגרעיני של זו, ובכך לגרום להסלמה. 

ולים, אם בטעות ואם עקב התערבות זדונית, לדרדר את האנושות אל סף מלחמה החשש שמחשבים על

גרעינית אינו חדש, והוא מוכר עוד מימיה הראשונים של המלחמה הקרה. כעת הוא מתעורר מחדש 

חקרו את הנושא במסגרת פרויקט  RANDלאור ההתקדמות בבינה מלאכותית. אנשי תאגיד המחקר 

   העוסק באיומים עתידיים.  Security 2040הנקרא  

ההנחה המקובלת על רוב החוקרים היא שבימי המלחמה הקרה, ובעצם עד היום, מה שמנע הידרדרות 

ודאית של עימותים למלחמה גרעינית היה בעיקר הרתעה הדדית, כלומר הביטחון שתהיה מכת נגד ו

  בתגובה לכל מכה, דבר ששום צד לא רצה להסתכן בו.  

  כעת, אומרים החוקרים, נכנס היבט חדש שעלול לשנות את התמונה, והוא השימוש בבינה מלאכותית. 
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מחשבים כבר יכולים לסרוק אלפי תמונות מודיעין, ולחפש תבניות שעין אדם לא תוכל לגלות. לא צריך 

יד הלא רחוק למערכות מתקדמות עוד יותר, אשר יעשו שימוש במידע דמיון מפותח כדי לצפות בעת

כדי לבנות תמונה  –מצילומים מרחפנים ומלוויינים ועד טקסטים ברשתות החברתיות  –ממגוון מקורת 

שלמה של מערכות הנשק וההגנה של היריב. לדעת החוקרים, מערכת שיכולה להיות בכל מקום ולראות 

ריב שהיא פגיעה למכה מקדימה, ולפתות אותו לפעול נגדה. זהו מצב "הכל" עלולה לשכנע את הי

שמערער את היציבות. לדברי אחד החוקרים, מערכות אוטונומיות אינן צריכות דווקא להרוג בני אדם כדי 

חדשות עלולות לגרום לאנשים לחשוב  AIלערער את היציבות ולהגדיל את הסבירות למלחמה. יכולות 

אם יהססו. זאת הנקודה שבה הבינה המלאכותית עלולה דווקא להגדיל את שהם הולכים להפסיד 

  הסתברות של מלחמה. 

הפוטנציאל הצבאי של מערכות אוטונומיות חכמות אינו נשאר ברמה התיאורטית. ארה"ב ערכה כבר 

ניסויים עם ספינות אוטונומיות שיכולות לעקוב אחר צוללות של האויב למרחקים של אלפי ק"מ. סין 

גימה אלגוריתמים של "בינת נחיל" המאפשרים לכלי טייס לא מאוישים לתפקד ו"לצוד" כנחילים. הד

רוסיה חשפה לאחרונה תוכנית של "כצב"ם יום הדין" שיוכל לשאת ראש נפץ גרעיני ולנוע למרחקים 

במעמקי הים, עם יכולת להשמיד עיר שלמה. נשיא רוסיה פוטין אמר לא מזמן שמי שינצח במרוץ 

את עליונות בבינה מלאכותית "יהפוך לשליט העולם". ואילון מאסק, מייסד חברת טסלה, הזהיר לקר

  שהמרוץ הזה עלול להפוך לסיבה הסבירה ביותר לפרוץ מלחמת העולם השלישית.

המסקנה של החוקרים היא שלדור הבא של בינה מלאכותית יהיה פוטנציאל משמעותי לערער את 

י, ועל כן זה הזמן ליזום דיאלוג בינלאומי. כדי לשמור על השלום הגרעיני היסודות של הביטחון הגרעינ

במציאות החדשה הזאת יהיה צורך בשיתוף פעולה של כל המעצמות הגרעיניות.  יהיה צורך בהסכמים 

מצד שני, אולי טכנולוגיים ודיפלומטיים חדשים.  ובמוסדות גלובליים חדשים, ובאמצעי ביטחון צבאיים, 

רכת בינה מלאכותית של העתיד תהיה אמינה ורציונלית עד כדי כך שהיא תוכל להחזיר יתברר שמע

לאחור את מחוגי "שעון יום הדין". אחרי הכל, לטעות זאת תכונה אנושית, לא של מכונה. מכונה שאינה 

טועה, שאינה חשה בשום לחת ואין לה שום הטיות רגשיות אישיות, תוכל אולי לספק רמת יציבות 

עידן האטום לא הכיר מעולם. החוקרים סבורים שזה עשוי להתממש, אך בעתיד הרחוק, חדשה ש

והתקופה עד אז תהיה מסוכנת במיוחד.  מצב שבו יהיו מדינות גרעיניות נוספות, והסתמכות גוברת על 

קלקולציות הרות -בינה מלאכותית במיוחד לפני שהיא מבשילה מבחינה טכנולוגית, עלול להוביל למיס

  . אסון

ואסטרטגיה גרעינית כדי לנסות לדמיין את  AIקיימו סידרת סדנאות חשיבה עם מומחי  RANDחוקרי 

ולבדוק אופנים שבהם הבינה המלאכותית תוכל להיות כוח מייצב או מערער יציבות.  2040המצב בשנת 

  יתה שלושה תרחישים אפשריים המפורטים בדוח המחקר.  יהתוצאה ה

  

  

 תקדם מו״פ בינ״ל הפנטגוןחונית הניסיונית של יחידת החדשנות הביט  .6

DEFENSE NEWS ,24  2018במאי    

Now is the Time to Take DIUx Global 

www.defensenews.com/opinion/commentary/2018/05/23/now-is-the-time-to-take-diux-

global  

יחידת החדשנות הניסיונית של משרד ההגנה בממשל האמריקני, המשמשת כחוד החנית של הפנטגון 

אפ טכנולוגיות, מתכננת להרחיב את אופקי הפעילות לזירה -במאמציו לשתף פעולה עם חברות סטארט

צוע שת״פ מו״פ ביטחוני בין ארה״ב לבעלות בריתה הבינ״ל וייתכן שתהפוך לפלטפורמה המרכזית לבי

  ושותפותיה. הרחבת גזרת הפעילות טעונה אישורים בפנטגון ובקונגרס. 
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בעמק הסיליקון על מנת לזהות טכנולוגיות מבטיחות עם פוטנציאל ביטחוני  2015 -היחידה הוקמה ב

החלה היחידה  2016ראת סוף ולהאיץ את פיתוחן ויישומן תוך שימוש בכלים חוזיים לרכש מהיר. לק

, משרד 2017לפעול גם בבוסטון, מסצ׳וסטס, ובאוסטין, טקסס. למרות המעבר בין ממשלים בתחילת 

ההגנה נותר מחויב לפעילות, וכאמור מתכנן להרחיבה לזירה הבינ״ל. שם צופים פוטנציאל לשת״פ עם 

קל את העומס התקציבי ויאפשר בעלות ברית ושותפות המעוניינות במימון מו״פ ביטחוני משותף שי

  השקעות במו״פ ארוך טווח בעידן בו השקעות אלו אינן מובטחות כלל וכלל. 

כדוגמה לשותפות מו״פ פוטנציאליות צוינו בריטניה, שהעמידה קצין קישור ביחידה, הודו, המתכננת 

ב״ם. בנוסף, לעשות כן, וישראל, שצוינה כשותפת מו״פ פוטנציאלית מובילה בתחום הלוחמה נגד כט

מזהה משרד החוץ האמריקני את שת״פ המו״פ כאמצעי להאצת קצב התאמת אמל״ח לאיומים 

. על מנת והתאימות המבצעית עם בעלות ברית ושותפים מתפתחים, וכן לחיזוק הקשרים הביטחוניים

ם לקדם את פעילותה הבינ״ל עשויה היחידה לערוך כנסים במדינות מפתח שישמשו כבמות להצגת צרכי

  ויכולות נדרשות וכבסיס ליצירת קשרים בין מפתחים וצרכני פיתוח. 

דרך פעולה שנייה הנשקלת בימים אלו היא הקמת משרדי קישור במדינות יעד, בגדלים שינועו בין 

יחידות סמך של השגרירויות המקומיות לבין מוסדות בילטרליים שיאוישו וימומנו במשותף, על מנת 

בלתי אמצעי בין מפתחים וצרכני פיתוח, דבר שיסייע אף הוא להאצת להקל על הקשר התכוף וה

ה לשת״פים קיימים נגד איומי גרעין יהתאמת האמל״ח לאיומים מתפתחים. פעילות זו, הדומה באופי

אזוריות, כמו למשל מערכי איסוף המודיעין,   וטרור, תסייע בהקלת העומס התקציבי בפעילויות בט״ש

פאסיפיים שיוכלו להתקיים בעלות תקציבית נמוכה יותר על ידי - ינדוההימיים ה הניטור, והסיור בשטחים

   שותפות עם אוסטרליה.

    

   

  ממדית-האיומים הנשקפים מהדפסה תלת .7

PHYS.ORG ,8  2018במאי  

3-D Printing of Weapons Threatens Security on Global, National and Personal 

Level 

https://phys.org/news/2018-05-d-weapons-threatens-global-national.html  

מצביע על איומים הקשורים בשימוש הגובר בטכנולוגיה של הדפסה תלת ממדית:  RANDדוח חדש של 

פושעים, וחבלה ע"י הכנסת פקודות זדוניות בתוכנת המדפסות, ייצור עצמי של כלי נשק ע"י טרוריסטים ו

  במיוחד בייצור חלקים קריטיים כמו חלקים תעופתיים. 

הדוח מצביע גם על האפשרות שמדינות מנודות כמו קוריאה הצפונית ינצלו טכנולוגיה זאת לייצור 

  רכיבים מורכבים תוך עקיפת הסנקציות הבינלאומיות. 

השלכות אפשריות נוספות של טכנולוגיות ההדפסה. למשל, היכולת לייצר מוצרים כמו כן עוסק הדוח ב

באופן מקומי ובלי תלות בשרשרות אספקה בינלאומיות, עשויה להוביל לתהפוכות בשווקי העבודה, 

  להאצת אבטלה, ולקונפליקטים חברתיים. 

רגולציה שתצמצם את  בין השאר ממליץ הדוח על היערכות של קובעי מדיניות לאיומי החדשים ועל

האספקה של חומרי גלם נדירים או מסוכנים וכך תקטין את הסיכון של ייצור עצמי של כלי נשק קטלניים 

  במיוחד (למשל פצצות "מלוכלכות"). 

  :RANDהדוח המלא של 

Additive Manufacturing in 2040: Powerful Enabler, Disruptive Threat 

www.rand.org/pubs/perspectives/PE283.html  
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  י ב ש ה
  

נות יצוידו במערכות הגנה מפקד צבא ארה"ב: כל החטיבות המשוריי .8

  אקטיבית

BREAKINGDEFENSE.COM ,15  2018במאי  

All-Armored-Brigades-to-Get-Active-Protection-Systems 

https://breakingdefense.com/2018/05/all-armored-brigades-to-get-active-protection-

systems-gen-milley/  

לאחרונה בסנאט כי בכוונתו לצייד את כל צי  רמטכ"ל צבא היבשה האמריקני, גנרל מארק מילי, הודיע

, במערכות הגנה אקטיבית  M2), נגמ"שי ברדלי   M1הרק"ם של הצבא (טנקי המערכה אברמס 

  יש לזכור כי עד כה רק בצה"ל ובחלק מהרק"ם הרוסי יש מערכות הג"א מוכחות.   .(הג"א)

מסוג "מעיל רוח" (רפא"ל) על טנקי  האמריקנים מתכוונים להתקין כבר השנה מערכות ישראליות –ואכן 

) ובמקביל לבחון התקנת מערכת "חץ 2019 -נוספות ב 3,  2018אברמס (חטיבה ראשונה בשנת 

  דורבן" (של תעש מערכות) על נגמ"שי ברדלי.

בתשובה לשאלה ענה גנרל מילי כי לוח הזמנים להתקנת המערכות ה"קלות" מסוג חץ דורבן על נגמ"שי 

ים הקרובות, זאת לאחר שתעבורנה התאמות לרק"ם ובחינות בטיחות שונות, בטרם ברדלי הוא בשנתי

  מבצוען.

 

 

 טנק אברמס עם מערכת "מעיל רוח"

  

החטיבות המתוכננות ל"תגובה מידית"  4בתשובה לשאלה נוספת ציין הרמטכ"ל כי בשלב זה יצוידו רק 

 , יצוידו בהמשך.נוספות), כולל יחידות המשמר הלאומי 5-6ואילו יתר החטיבות (

מדינות מייצרות  3"מה סיבת העיכובים?" הקשה אחד הסנטורים על הרמטכ"ל.  זה ענה כי כיום רק 

אך  –מערכות הג"א: הישראלים, הרוסים (מהם ודאי לא נרכוש) וכן יש מערכות מייצור מקומי בארה"ב 

 אלה האחרונות עדיין לא בשלות.

 , אך הנושא טרם טופל.ע' הג"א למסוקי קרבניין בבחינת מלדברי גנרל מילי יש גם ע
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  סיונית אמריקנית על גבי סטרייקר.ינ Iron Curtainמערכת 

  

אשר עשויה להיות רלוונטית היא של חברת י ההגנה האקטיבית היחידה מפיתוח אמריקנרכת מע

ARTIS  קרויה)– Iron Curtain (קר.ונבחנת בימים אלה על רכב הסטריי . היא מיועדת לרק"ם קל  

כפולת דופן במקום הגחון   Vכמו כן ציין גנרל מילי כי יש כוונה לבצע הסבת גחון הסטרייקר לתצורת 

ממיקוש בין היתר החשש הוא  נגד מטעני גחון ומוקשים. לדבריו, השטוח  כיום, על מנת לשפר עמידות

  ).2nd cavalryרוסי אשר בו עלולים כוחות צבא ארה"ב להיתקל במתארים אירופיים (אוגדת 

  

  

 ם קרובה למימושיהשבחת טנקי צ'לנג'ר הבריטי .9

INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW 5, עמ' 2018, אפריל 

Challenger 2 *MBT LEP** Selection Draws Closer 

חודשים של בדיקות והערכות לבחירת החברה שתזכה  24תסתיים תקופה של  2018בסוף שנת 

 .2ריים של הצבא הבריטי, צ'לנג'ר בביצוע ההשבחה של טנקי המערכה העיק

והחברה הגרמנית ריינמטאל. שתי החברות קיבלו  GDLS UK***עם  BAEהמתחרים הם צוות של 

  אחד מהם משמש להתקנה ניסיונית של מערכות וישמש כמדגים. –לצרכי בדיקות שני טנקים כל אחת 

יוצבות למפקד ולתותחן, ההשבחה תכלול בעיקר שיפורים במערכת בקרת האש והתצפית: כוונות מ

  בקרה, אמצעים לבקרת התותח צגים לאנשי הצוות ועוד. 

  אין אזכור לשיפורים אוטומוטיביים שכנראה ישולבו גם הם.

ואילו ריינמטאל  Ajaxעומד להציע אלמנטים שונים שפותחו לרק"ם הסיור החדש  GDLS+BAEהצוות 

  .LEO 2יציגו מערכות שפיתוח לדור החדש של טנקי 

  .2018יפורסם המכרז וההצעות של המתחרים יוגשו עד דצמבר  2018גוסט באו

מקווים  2023-22-וב 2019החוזה למדגים, ייצור ותחזוקה של הצ'לנג'ר המושבח ייחתם בתחילת 

  לראות את הכלים הראשונים בסד"כ.

ול סל 120הכתבה מזכירה את הפרויקט הקודם שתוכנן בשעתו וכלל בהשבחה גם את החלפת התותח 

הקנה המיושן בתותח חלק הקנה התקני בנאט"ו. זה בוטל בשל מגבלות תקציב (לדעת עורך הידיעה 

  בעברית, טעות חמורה של הבריטים).

* MBT = Main Battle Tank 

** LEP = Life Extension Programme 

*** GDLS = General Dynamics Land System – United Kingdom UK 
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  BMCכולל המנוע יבוצע ע"י  "ALTAY"הטנק הטורקי הייצור הסדרתי של  .10

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,2  14, עמ' 2018במאי  

Turkey Selects BMC for Altay MBT and Engine Production 

 ה הטורקית חברהתיוצר ע"י  Altayטנקי  250משרד ההגנה הטורקי החליט שהסדרה הראשונה של 

BMCהפיתוח שם. בכמות הראשונה של השלמת צור מנועי הטנק אחרי . חברה זו תהיה אחראית גם ליי

  .MTU) יותקנו המנועים הגרמניים של 250הטנקים (

האינדונזית לקונסורציום  Etika-הגרמנית ו Rheinmetallעם  החבר BMCפרויקט הסדרתי צורך הל

RBSS.*  

  מיליארד דולר). 30-25(כל "מנה" תעלה  250טנקים במנות של  1,000בסה"כ מתוכנן סד"כ של 

) את החוזה הסדרתי של FNSSשהפסידה (כמו גם  Otokarבוצע ע"י חברת  Altayכזכור, הפיתוח של 

  ייצור הטנקים.

  בחוגים שונים בטורקיה יש ביקורת על ההחלטה:

-  BMC מחוברים פוליטית לממשל ויש תלונות על חוסר שקיפות  

  לגרמניהמהייצור תחים משמעותיים חוששים שהחיבור עם הגרמנים יגרום לזליגה של נ  -

יש גם שמזהירים מפני המשמעויות הפוליטיות, כגון הטלת אמברגו גרמני על ייצוא ביטחוני   -

  לטורקיה בשלב מסוים (למרות היותה כיום חברת נאט"ו).

* RBSS = Rheinmetall, BMC, Savunma Sanayi  

 

 

  IORWARRהתקדמות לקראת השבחה סדרתית של הרק"ם הבריטי  .11

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW , 8, עמ' 2018אפריל  

UK Warrior *WCSP Trial Under Way 

מיליון דולר) לפיתוח  280חוזה ( Lockheed Martin UKהוענק לחברה הבריטית  2011בשנת 

 2035. זה אמור לאפשר לו להישאר בשימוש הצבא הבריטי עד Warriorההשבחה של הרק"ם המיושן 

 7חודשים.  18דגמים מושבחים לסדרת ניסויים ושיפורים שתימשך  12לאחרונה סופקו  (לפחות).

  ), והיתר רק"ם ייעודי: פיקוד, חילוץ וכו'.IFVמתוכם מדגם ללחימה של כיתת חי"ר (

מ"מ המיושן מורכבת  30השיפור המרכזי של תהליך ההשבחה הוא בעוצמת האש: במקום תותח 

בריטי. התותח מותקן - **, שפותחה בשיתוף פעולה צרפתיCTASמ"מ "טלסקופית"  40מערכת נשק 

. הצריח עם התותח אושר כבר להפעלה AJAXבצריח חדש, שישמש גם את הרק"ם הבריטי החדש 

פגזים). גם מערכת בקרת אש ותצפית חדשות המותקנות  2,500- מאוישת בניסויים (לאחר ירי של כ

  וך כדי תנועה לטווחים רחוקים.בצריח יאפשרו העסקת מטרות, כולל נעות, גם ת

  תובת הרק"ם תעבור שיקום עמוק והשבחה ומשם תסופק ללוקהיד מרטין לאינטגרציה עם הצריח.

עליו ניתן להתקין חבילות מיגון ברמות שונות בהתאם  –מבחינת מיגון: הרק"ם מתוכנן עם שריון בסיסי 

  למשימה.

כמיליארד לירות  –כלים (העלות  380 התוכנית של משרד ההגנה הבריטי מדברת על השבחה של

  סטרלינג).

*WCSP = Warrior Capability Sustainment Programme 

**CTAS = Case Telescoped Armament System 
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צבא ארה"ב מגבש תפיסה של שילוב רק"ם מאויש עם רק"ם רובוטי  .12

  באותה יחידה

THEMAVEN.NET ,25  2018במאי  

  
Army Builds Robot Attack Tanks and Ground War Drones  

www.themaven.net/warriormaven/land/army-builds-robot-attack-tanks-and-ground-war-

drones-KqnAqR_xHU6R6bPrJBtOsg/  

אוטונומי, שיפעלו  –הצבא האמריקני מגבש תפיסת הפעלה משולבת של רכב קרבי מאויש ובלתי מאויש 

כיחידה לוחמת בעלת יכולות מבצעיות גבוהות יותר, תוך הקטנת הסיכון ללוחמים הפועלים באזורי סיכון 

באופן גבוה. לצורך כך פיתחו ערכת שליטה המשתלבת בכלי לחימה קיים ללא שינויים מהותיים, 

שהרכב יכול לבצע פעולות אוטונומיות, עם שליטה מינימאלית מרכב האם, שהוא הרכב המאויש. 

בערכה הבנויה מחומרה ותוכנה ייעודית, משולבים אמצעי שליטה לרכב וגם חיישנים לגילוי מקורות ירי 

ק לצרכי עוינים. קיימת מערכת תקשורת להתרעה והעברת מידע לאחור ויכולת הפעלה של הכלי מרחו

, GPSסיור, מודיעין ואף פתיחה באש סלקטיבית. משולבים בכלי יכולות נוספות, כמו ניווט גם בהיעדר 

  למקרה של שיבוש ע"י האויב.

נגמ"שים, רכבים ממוגנים, ועד לרק"ם כבד כמו טנק, באופן  –הערכה יכולה להשתלב בכלים קטנים 

ספות הן העברת אמצעים, ציוד ופינוי מאזורים שמערכות הנשק יופעלו בשליטה מרחוק. היכולות הנו

מוכי אש שיש בהם סיכון לכוחות. כמו כן לשמש רכב מטרה  כפיתיון לגילוי מקורות אש אויב ללא סיכון 

לוחמים, ואפשרות לרכז אש של היחידה כדי לפגוע ביעילות ובמהירות במינימום סיכון. הצורה הטקטית 

אוטונומיים, הנמצאים בתא שטח קדמי לפני הרכבים  של ההפעלה מבוססת על מספר כלי רכב

המאוישים, ואלה מקנים מעין עמדה קדמית ניידת המבוססת על חיישנים, מערכות נשק, ומערכות 

  מודיעין קדמיות. 

בלתי מאוישת". - " או "יחידת לחימה מאוישתmanned-unmanned teamingהיחידה החדשה מכונה "

זאת, הטכנולוגיה והשילוב מאפשרים יכולות טקטיות טובות יותר. להערכת מעצבי היחידה הלוחמת ה

הניסיון שיצטבר בהתנסות עם הרכבים האוטונומיים יעודד את מפתחי מערכות הנשק בעתיד לשלב 

יכולות אוטונומיות מובנות לפלטפורמות שיונגשו ללוחמים במידת הצורך ועל פי משימות מוגדרות. 

כולים להיות עם יכולת למידה בהקשר למשימתם ואף ליצור יחדיו לדוגמה, הרכבים האוטונומיים י

תמונת שטח אויב מלאה, המתיכה את כלל המידע ומעבירה תמונה מלאה ומאורגנת של הנתונים לצורך 

החלטת מפקדם האנושי לגבי אופן התפעול. זאת בניגוד לקיים כיום, כשמקבלים מסנסורים קדמיים 

  ה מתגבשת רק אחרי זמן רב של איסוף בדרג המודיעיני. מידע חלקי מקומי והתמונה המלא

 

התעשייה מקדמת כלי רכב קטנים וקלים כמענה לצרכים המבצעיים  .13

  במזרח התיכון

WWW.DEFENSENEWS.COM ,15  2018במאי  

Industry Pushes Lighter, Smaller Vehicles as Critical for Mideast Combat 

www.defensenews.com/digital-show-dailies/sofex/2018/05/15/industry-pushes-lighter-

smaller-vehicles-as-critical-for-mideast-combat  

, הייתה נוכחות גדולה של 2018בתערוכת הכוחות למבצעים מיוחדים, שהתקיימה בירדן בתחילת מאי 

לאומיים המיועדים לתמיכה בלחימה של כוחות מיוחדים בגל האיומים - מוצרים טקטיים מקומיים ובין

  האזוריים.
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לדרישה של "האיומים מהסוג החדש, שבהם נתקלים כיום, מצריכים שימוש בכלי רכב קלים כמענה 

סימטרית, שבה מתארגנות קבוצות טרור יותר ויותר -המדינות המתמודדות עם טרור בסביבה א

 KADDBסלמן, מנהל שיווק ותקשורת בקבוצת ההשקעות -באזורים אורבניים", כך אמר עבדאללה אל

  הירדנית.

 36,000- מיותר  2024לאומית של האנליסטים צופה כי שוק הרכב הגלגלי ייצר עד - התחזית הבין

  מיליארד דולר, למרות הקשיים הכלכליים המתמשכים בעולם. 30.9יחידות, בשווי של לפחות 

"כדי להתמודד עם סוג חדש זה של איומים, דרושים בהחלט כלי רכב קטנים וקלי משקל, ובעלי כושר 

קוחות כפתרון לל Al-Washaqוכן  Al-Mahaעבדה על פיתוח הכלים  KIGתמרון גבוה. לדוגמה, חברת 

הזקוקים לכלי רכב קטנים יותר, כדי לתמרן בשכונות וברחובות צרים". הכלים הללו פותחו לאחר 

סלמאן, שציין כי כלי -לאומיים שלה, על פי אל-קיבלה משוב מהלקוחות המקומיים והבין KIGשחברת 

יומים. נחשבים לפעמים גדולים מכדי שיוכלו להתמודד ביעילות עם סוג חדש של א Al-Jawadהרכב 

, אשר Al-Jawad-אנשים בסך הכול (שישה ועוד שניים) בהשוואה ל 8"שני כלי הרכב מסוגלים לשאת 

  אנשי צוות. אבל מה שמשותף להם היא רמת המיגון הגבוהה".  10יכול לשאת 

שהוא מדור רביעי, משמש כרכב ביטחון פנימי ומספק סטנדרטים גבוהים של הגנה  ,Al-Jawadהרכב 

  . זה המשך להצלחה של שלושת הדורות הקודמים של הרכב.CEN B6של ברמת מיגון 

בעל הנעה  Al-Maredמסוג  KIGהוצג לראשונה הרכב המשוריין החדש של חברת  SOFEXבתערוכת 

 Stanag L3. שניהם ברמת מיגון לפי תקן Al-Farisמסוג  6x6הרכב המשוריין כן ו ,8x8גלגלית -רב

  .Stanag L4שאפשר לשדרגו לרמה 

מותאם לכול סוג קרקע, לאחר ה S-ATVהציגה רכב מדגים טכנולוגי בשם  Oshkosh Defenseחברת 

. רכב זה קל וזריז ונטען כי הוא מסוגל לענות 2014שנבחן במדינה לא מזוהה במזרח התיכון בשנת 

  למגוון דרישות עבור הכוחות של צבא ארצות הברית וכוחות במזרח התיכון, ובשאר האזורים בעולם.

"תמיד יש שקלול ברמות המשקל, וכאשר מקבלים רכב קל יותר מקבלים רמת מיגון נמוכה יותר", 

 Oshkoshלמית במוצרילאומיות ותמיכה עו-, סגן נשיא בכיר של תוכניות ביןMike Ivyהסביר 

Defense.  הרכב שהלקוחות רוצים מוגדר על ידי הסביבה המבצעית בזמן נתון. במקרים מסוימים הם"

ים ליותר מהירות, לטווח גדול ופחות הגנה; ובמקרים אחרים הם זקוקים להגנה רבה יותר, פחות זקוק

  מהירות וכושר ניידות.  אנחנו ממוקמים בעמדה ייחודית להציע כלי רכב למגוון של משימות".

  

  

  הציגה משגר רקטות חדש, לא ליישומי נ"מ, Arnold Defenseחברת 
  בירדן SOFEX 2018תערוכת , בS-ATVעל רכב אושקוש מדגם 
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  סיןבק"מ הוצג   290לטווח  ממשגר ניידטיל טקטי חדש לשיגור  .14

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,25  11, עמ' 2018באפריל  

China's Norinco Reveals Fire Dragon 280A Tactical Missile 

  ."280A – Fire Dragon"הסינית חשפה טיל טקטי חדש, שכינויו  NORINCOחברת 

- מ"מ, שניתן לשיגור ממשגר הרקטות הרב 750 גדול בהרבה מכל קודמיו,  קוטרעל דובר בחימוש במ

  שיגור ברק"ם המשגר). צינורות(שני  AR-3שימושי 

  הנתונים שפורסמו:

ק"מ והדיוק: בטווח  290ק"ג, טווח מרבי  480מ', הרש"ק כולל חנ"ם עם ריסוס מבוקר  7.38אורך הטיל 

  . GPSמערכת הנחייה אינרציאלית בשילוב עם  .CEPמ'  30המקסימלי משיגים  

. אין פירוט נוסף. מוזכר בהודעה שהתאמת המשגר לטילים 2017הסטטוס: סיימו ניסויי פיתוח בשנת 

  גם נגד ספינות. – TL7Bהנ"ל מאפשרת גם שיגור יבשתי של טילי שיוט 

  

 

  דים"שלד חיצוני" וחליפת קרב חדשה מפותחים לחיילי הכוחות המיוח .15

DEFENSE NEWS ,25  2018במאי  

Iron Man: USSOCOM One Year from Putting Someone into Powered Exoskeleton 

www.defensenews.com/land/2018/05/24/iron-man-ussocom-1-year-from-putting-

operator-into-powered-exoskeleton/  

בפיתוח חליפה ללוחם קרבי, שתעניק  שנים רבות של מחקר השקיעו הכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב

לפני  לו עוצמה וכוח מעבר ליכולת של לוחם רגיל. גורמי הפיתוח ציינו לאחרונה כי הם נמצאים כשנה

השגת אבן דרך עיקרית הקשורה להוכחת היכולת. המפתחים סבורים כי בעוד כשנה המערכת תיבחן 

עם לוחם אמיתי בניסויים ראשוניים וניתן יהיה להעריך את הביצועיים הצפויים ואם היעדים של המערכת 

הוא עטוף  אפשריים להשגה. המערכת מבוססת על מבנה מכאני של "שלד חיצון" לתוכו נכנס הלוחם.

ביריעות מיגון המקנות הגנה מהראש ועד כף הרגל, כולל קסדה מיוחדת. השלד מופעל חשמלית ומגביר 

את כוח זרועותיו ושריריו של הלוחם וכן מכיל סנסורים לזיהוי מצבי לחימה וכן סטטוס הלוחם, פיזיולוגי 

  וביולוגי. 

קירור הזורם בצינורות דקים סביב  למערכת יש יכולת לווסת את טמפרטורת גוף הלוחם ע"י נוזל

החליפה. ללוחם יש תקשורת מובנית עם לוחמים ומפקדים לצרכי שידור סטטוס ומצב לחימה. בנושאים 

אופטיים השיגו מספר פריצות דרך כמו שילוב צג בתוך הקסדה, אך התצוגה מופיעה על לוח הממוקם 

האינפורמציה המתייחסת לסביבתו.  מתחת לעיניו של הלוחם באופן שמבט חטוף מטה מציג את כל

מיגון בליסטי דק וקל כדי להקטין את הממדים של החליפה. של פיתוח נמשך בנושא מיגון החליפה עדיין 

בחליפה שולבה מערכת אנרגיה מבוססת על סוללות ליתיום. היא פותחה כחלק מהפרויקט ולה צפיפות 

רים כמו רכבים וכלים שמשות פרויקטים אחמתקדמות מאוד וכבר מאנרגיה גבוהה. טכנולוגיות אלו 

החליפה תעבור מספר בחינות וככל שהלוחמים ידגישו את החיוניות שלה ללחימה כך אוטונומיים. 

  יקדימו להיכנס לנושא הייצור וההצטיידות.
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The design is simply to show what a suit could look like at the end of the road, but is 
not intended to look like what will ultimately be built.  

(Photo by Jen Judson/Defense News staff) 
 

 

  לוקהיד מרטין מפתחת "שלד חיצוני" לרגליים בלבד .16

BREAKING DEFENSE ,24  2018במאי  

Lockheed, Army to Test Exoskeleton in December 

וח "שלד חיצוני" מלא להקלת העומס על החייל הרגלי, כגון בניגוד למאמץ הגדול המושקע בארה"ב לפית

  ."ONYX", חברת לוקהיד מרטין עובדת על פתרון מצומצם יותר: Iron Man" ,("TALOS")"הפרויקטים 

כאן מדובר על חיזוק חיצוני של האזור התחתון של הגוף בלבד (מהמותניים ומטה). המפעילים 

(actuators) מחוברים סביב אזור הברכיים ומגבירים את כושר הנשיאה עם הם חשמליים,  החיצוניים

  כל תנועת רגליים.

לדעת המפתחים, פתרון חלקי זה יהווה שלב בפיתוח של השלד החיצוני המלא שנתקל בקשיים 

  טכנולוגיים שונים.

* ותתחיל ניסויי שדה בדצמבר השנה. TRL-6של בשלות טכנולוגית  6עברה שלב  ONYXמערכת 

  .2020ושה מחזורים של ניסויים לקבלת משוב מהחיילים, ביצוע שיפורים בהתאם, עד מתכננים של

, HULCמרטין לפיתוח של שלד חיצוני מלא (-הכתבה מתארת ניסיונות קודמים, שבוצעו ע"י לוקהיד

FORTIS.'אלה נכשלו בגלל מגבלות של תנועה, משקל, סיבוכים טכניים וכו .(  

*TRL 6 = Technological Readiness Level 6 
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  צבא ארצות הברית מחפש ביגוד חמקן למכ"ם .17

WWW.ARMYTIMES.COM/NEWS ,16  2018במאי  

Forget ‘Pinks and Greens’: The Army is Looking to Make Radar-Stopping Stealth 

Cammies 

www.armytimes.com/news/your-army/2018/05/16/forget-pinks-and-greens-the-army-is-

looking-to-make-radar-stopping-stealth-cammies/  

 

  

 )Markus Rauchenberger/U.S. Army(צילום: 

  

", וכן pink and greenבעוד צבא ארצות הברית מתכנן הוצאה מהשירות של המדים הידועים בשם "

להציל את ההסוואה הישנה יותר באמצעות צביעה המותאמת לצרכים החדשים, למפקדי הצבא יש דעה 

לכך  הקרב המורכב. זו הסיבהעל הלחימה בעתיד וכיצד גם המדים שלובשים החיילים יתאימו לשדה 

שהצבא פרסם לאחרונה "בקשת מחקר" לתעשיות בשאלה כיצד להסתיר חיילים ממכ"ם קרקעי המסוגל 

  לנטר שטח גדול.

הטכנולוגיה שהצבא מחפש היא בעצם "לספוג" את חתימת המכ"ם או לחפות עליה כדי שלא תגיע 

חשוף לאיתור. בעוד שבעבר מכשירי  למפעילי המכ"ם. מכשירי המכ"ם עד כה גורמים לכך שהחייל

  המכ"ם היו יקרים ומגושמים, ההתקדמות הביאה למכשירים ניידים וזולים הזמינים לכול יריב.

הטכנולוגיה המבוקשת היא חלק ממאמץ נרחב של כל הזרועות להילחם בתחום האלקטרומגנטי, הכולל 

של היריב. חלק מהטכנולוגיה שידור חזק יותר לצורכי תקשורת, הכוונת מטרות ושיבוש אותות 

המבוקשת מיועד להסתרה של עצמים גדולים כמו אוהלים ומשאיות. הפרסום של בקשת המחקר מכוון 

  לבגד שהלוחמים יעטו על עצמם.

 RAM – radarלפי בקשת המחקר קיים אמנם מגוון רחב של חומרים מרוכבים סופגי קרינת מכ"ם (

absorbing materialי רכב, אך אין כרגע לב"ש יעיל וקל משקל כדי להקטין חתימת ) עבור מקלטים וכל

  מכ"ם של חיילים היוצאים מהרק"ם.

טיפוס לבדיקות מעבדה וניסויי -ותכל חברה שתציג פתרונות לצבא היבשה, חייבת תחילה לספק אב

כן . לאחר משריון אישי, קסדות או תרמילי גבשדה. אלה יוכלו להיות מיושמים על ציוד כמו מדים, 

  קילומטרים. 12החומר ייבדק לספיגת קרינת מכ"ם עד למרחק של 

ובתנאיי לחות גבוהה,  מעלות צלזיוס 51עד פלוס  35החומר חייב לפעול בתחום טמפרטורות של מינוס 

  גשם ותנאי מזג אוויר מאתגרים אחרים.
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קיימים בשימוש המוצר הסופי, אם יעבור בהצלחה את הבדיקות, יוכל להחליף לחלוטין את האריגים ה

או להשתלב בחומרים קיימים שכבר מצויים בלבוש של החיילים. סביר להניח שאריגים אלה ישובצו 

  ביחידות לוחמות קרקעיות וגם בגופים אחרים.

  

  

  סוללות חסינות לכדורים עשויות לשמש למיגון גוף של חיילים .18

NEW SCIENTIST ,24  ,2018מאי  

Bulletproof Batteries Could Make Body Armour for Combat  

www.newscientist.com/article/2169975-bulletproof-batteries-could-make-body-armour-

for-combat/ 

לכדורים יוכלו לשמש בקרוב כשריון לחיילים. סוללות מהוות כיום עד רבע מסך  סוללות חשמליות חסינות

כל המשקל שחיילים נאלצים לשאת על גופם. אך אם הסוללות יתפקדו גם כשריון גוף, ניתן יהיה להקל 

  מאוד על החיילים.

ללות "החייל הממוצע נושא כיום בערך תשעה קילוגרמים של שריון גוף ושמונה קילוגרמים של סו

) בטנסי. Oak Ridge National Laboratoryבשדה," אמר חוקר מהמעבדה הלאומית של אוק רידג' (

  "אם נוכל לאחד את השניים, נוכל להפחית את המשקל הכולל שהחייל נושא."

חלקיקי סיליקה -לכדורים, באמצעות שילוב ננו- עד עתה הצליחו לפתח סוללות קטנות חסינות

ה. התוספת גורמת לאלקטרוליטים להתקשות בעת פגיעה. באופן רגיל, הכוח באלקטרוליטים של הסולל

הדוחה החלש שבין החלקיקים באלקטרוליט מאפשר להם לזרום אחד לצד השני, אך פגיעה מכדור 

מתגברת על הדחייה שבין החלקיקים, והם מתגבשים ביחד ומתנהגים כחומר מוצק שאמור להיות חזק 

לקיקי הסיליקה מוסיפים רק שלושה אחוזים בערך למשקל הכולל של מספיק לעצור פגיעת כדור. ח

  הסוללה.

הצבא עושה כבר היום שימוש באריזות של סוללות לבישות, אך אלו אינן מספקות הגנה מכדורים, 

ועלולות לסכן את החייל אם הן עולות באש, מתפוצצות, או פולטות גזים רעילים. חייל האוויר של ארצות 

בסוללות לבישות שיוכלו לעצור כדורי אקדח, ומתכוון להגיע לתכן יעיל בשנה הבאה,  הברית מעוניין

הטיפוס הראשונים. הטכנולוגיה תאפשר גם לרכב חשמלי להתמודד טוב -ובעקבותיו לייצר את אבות

  יותר עם פגיעות.

  

  

  בביגוד "חכם" של החייל העתידי ישולבו אמצעים אלקטרוניים מגוונים .19

MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS , 2018מאי   

Military Wearable Computing Hits the Main Stream 

השנים האחרונות: מחשבים, טלפונים  50-בחלק הראשון של הכתבה נסקרת האבולוציה הטכנולוגית ב

חכמים וכו'. תהליך זה התבטא כמובן גם בציוד ובלבוש של החיילים, אך ההתפתחויות האחרונות 

  ינויים מהותיים בתחום זה בעתיד:מובילות לש

 סוללות:  .א

אלה מהוות עד היום מגבלה בתחומים רבים כמו תקשורת, מחשוב, מעקב אחר איומי אב"כ,   

בעיות רפואיות של החיילים וכו'. זאת במיוחד כשמדובר במשימות לאורך זמן רב. לאחרונה 

רון אפשרי, בהיותן פעמיות (שאינן ניתנות לטעינה) כפת- חושבים על סוללות ליתיום חד

  קומפקטיות וקלות עם משך פעולה ארוך יחסית.
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 תקשורת:  .ב

היא חוסר של אמצעים לתקשורת  (wearable)אחת הבעיות בטכנולוגיית המחשוב הלביש   

בטוחה נגד זיופים, שיבושים וכו'. במדי הקרב העתידיים ישולבו התקני מחשוב רבים של יישומי 

  ."Nett Warrior"ביל משרד ההגנה אמריקני בתכניות כמו ), שמוIoT( ""אינטרנט של דברים

 לבוש חכם:  .ג

בדור הראשון נכללו בתוך מדי הקרב חיישנים להערכת המצב הבריאותי של החייל, כולל תגובות   

שבפיתוח מכונה "מחשב לביש". זה עשוי מבד גמיש שניתן  יזיות למצבים שונים. הדור השלישיפ

  שנים שונים, חיווט של תקשורת, מיקרו מחשב וכו'.יחי 3D"להדפיס" בתוכו ע"י מדפסת 

האמצעים הנ"ל, הבנויים מרכיבים גמישים ומיניאטוריים, מאפשרים איסוף של מידע רב וגם   

לימוד פאסיבי של תחושות. למשל, במקרים של  למצבים שונים. אחת התכונות תהיה התאמה

  תגובה מתאימה.אותו החלק של הגוף "יחוש"  –תנועה מוטעית של החייל 

  המכשור המובנה בלבוש החכם יעניק מידע רפואי פיזי וגם כמובן מידע המסייע להתמצאות בסביבה.

 תצוגה גרפית של התמצאות בסביבה:  .ד

*, שמשפרת את ההתמצאות ע"י אותות ותיאורים SVITמפתחים טכנולוגיה של ממשקי חוזי   

ע"י לחיצים  –סדה. השליטה על המכשור גרפיים. החייל יכול לראות זאת על צג שקוף שקשור לק

או פקודות קול. המכשור הנ"ל מאפשר רכישה מהירה של מטרות מבלי להסיט את המבט 

 מרכזיה" המותקנת באפוד."מהמטרה. המערכת האלקטרונית הכוללת מפוקדת מ

 מעקב חיילים בעזרת טלפונים חכמים:  .ה

הרפואיים המשולבים במדי בודקים כיצד להשתמש בחיישנים  DARPAבתכנית חדשה של   

הקרב למעקב אישי אחר לוחמים בודדים ולהעברת נתונים אלה לגורמי רפואה צבאיים ולגורמי 

פיקוד. כאן נכנסים לתמונה הטלפונים החכמים המשמשים את הלוחמים, לעיבוד הנתונים 

  המתקבלים מהחיישנים והעברתם לגורמים הנ"ל. 

 חיישנים שונים ותגובות:  .ו

שנים מתקדמים, שניתן לשלב במדי הקרב, כולל כאלה שנצמדים יגים שונים של חימציינים סו  

שן שמושתל מתחת לעור, רמת י, רמת סוכר, או כימיה ע"י חיEKGלבדיקת  , כגוןלעור כמדבקות

חמצון, הזעה, מצב אלקטרוליטים וכיו"ב. יש גם כוונה לבדוק אפשרויות של תגובה רפואית 

  .לקרישת דם בפצע פתוח)למשל אוטומטי או הזרקה של תרופות (במקרים מסוימים, ע"י מתן 

*   SVIT = Soldier Visual Interface Technology 
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  אוויר והגנ"א
  

  מפציץ חמקן לטווח ארוך מפותח בסין .20

DEFENSEWORLD.NET 10  2018במאי  

 China May Have Developed Long Range Bomber 

www.defenseworld.net/news/22496/China_May_Have_Developed_Long_Range_Bom

ber#.WvXEBoiFNPY 

 בסין פרסמה סרטון וידאו החושף לראשונה פיתוח מפציץ חמקן לטווח ארוך. כנראה שזה AVICחברת 

  של ארה"ב.  B-2שדומה בתצורה למפציץ החמקן  H-20דגם חדש הנקרא 

קשה לראות את התצורה כי בסרטון המטוס צולם עם כיסוי, אך המומחים סוברים כי הוא מתוכנן לטווח 

  טון. תכנון התצורה מותאם לחמקנות ממכ"ם. 20ק"מ עם מטען מועיל של  12,000

  לשאת נשק גרעיני או רגיל.לפי פרסום אחר של הצבא, המטוס מתוכנן 

  

 

  

  

 

  מטוס הקרב הסיני מצויד בערכות ל"א  .21

JANES.COM ,3  2018במאי  

             Images Show J-15 Fighter Fitted with Wingtip EW Pods   

www.janes.com/article/79784/images-show-j-15-fighter-fitted-with-wingtip-ew-pods 

 SACתוצרת  J-15מושבי -תמונות שפורסמו לאחרונה באינטרנט מראות את מטוס הקרב הסיני הדו

  מצויד עם מכלי ל"א בקצות הכנפיים. נראה שגרסה זו נמצאת בסיום הפיתוח.

הוא המטוס העיקרי על נושאת המטוסים הסינית הראשונה  J-15S מושבי-מטוס הקרב הסיני החד

Liaoning .וכנראה יוכלל גם בשנייה  

מושבי ישמש לאימון. גרסת ל"א כוללת את מכלי הקצה וכנראה עוד מכשור בגוף -משערים שהמטוס הדו

  המטוס. איש הצוות השני יפעיל את מערכות הל"א כדי להקטין את עומס העבודה של הטייס.
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Source: Via CJDBY.net  

  

   

  

  SDB IIהושלמו ניסויי הפיתוח בפצצה  .22

  2018באפריל  19רייתיאון, 

Developmental Testing Completed on Small Diameter Bomb II 

https://tinyurl.com/leket13d 

. בשנה שעברה החברה SDB IIקוטר - יתוח בפצצה קטנתחברת רייתיאון מדווחת על השלמת ניסויי הפ

של הייצור. השלבים הבאים הם ניסויים ממשלתיים, שיהוו שלב מקדים  1השלימה מסירה של אצווה 

  לקראת ניסויים מבצעיים.

ובחנו אותן בכל מצבי הפעולה. בין  F-15Eפצצות ממטוסי  44במהלך סדרת הניסויים טייסים הטילו 

ימו השמדה של מטרות מתמרנות בתנאי מזג אוויר קשים. כמו כן, הודגמה יכולת השאר הפצצות הדג

מידע. הפצצה הדגימה יכולת לבחור במטרה הנכונה - של צד שלישי לשלוט על הפצצה באמצעות ערוץ

  מבין אמצעי הטעיה.

  סופר הורנט. F/A-18E/F -ו F-35עבודת אינטגרציה ראשונית החלה גם ע"ג מטוסי 

  

 

 ים על ידי מערכות של אנרגיה רבת עוצמההשמדת רחפנ .23

NATIONAL DEFENSE MAGAZINE 2018, אפריל  

Raytheon Demonstrates Directed Energy Weapons at Army Exercise 

(בפורט סיל) הדגימה חברת רייתיאון את הטכנולוגיה  2017בתרגיל שנערך ע"י צבא ארה"ב בדצמבר 

 "י מערכות של לייזר ומיקרוגל רבי עוצמה.רחפנים, ע 45המתקדמת שלה בהשמדת 

רחפנים ומערכת המיקרוגל הופעלה נגד נחיל של רחפנים  12זיהה, ננעל והשמיד   (HEL)נשק הלייזר 

  שלושה בכל פעם.-שניים –רחפנים בסך הכל  33והצליחה להפיל 

  נציג רייתיאון הדגיש:

  קרן מרוכזת. הלייזר מאפשר פגיעה מדויקת ברחפנים רחוקים (בודדים) ע"י -

המיקרוגל מייצר קרן רחבה שמסוגלת לפגוע במספר רחפנים שטסים ביחד במבנה. פעולתו  -

  מבוססת על שריפה/התכה של האלמנטים האלקטרוניים ברחפנים.

  השילוב של שתי המערכות מהווה פתרון יעיל וזול יחסית בלחימה נגד רחפנים. -
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ן. עובדים על צמצום הממדים והמשקל טו 8.5- מערכת המיקרוגל הותקנה במכולה ומשקלה כ -

  להקלת הניידות.

נשק הלייזר הותקן על רכב קל (פולאריס), אבל ללא כל המערכת של אספקת אנרגיה, השתמשו  -

הפעלות בלבד. גם כאן עובדים על פתרונות אחרים כגון  40-20יון שאפשרו - במצברי ליתיום

  **.Strykerהתקנה על רק"ם גדול כמו סטרייקר 

  

  נוסף אפשר למצוא בפרסומים הבאים:חומר 

1) BREAKING DEFENSE – March 2018 

 "Raytheon Lasers, Microwaves Target Counter drone Market worth Billions" 

2) New ATLAS – 21 March 2018 

 "Microwave/Laser Weapon Takes Out Multiple Drone Swarms" 

3) DEFENSE NEWS – 26 March 2018 

 "US Army Laser Weapon on Stryker Combat Vehicle" 

 

 

  מאמץ הנדסי לפתרון הייצוב של מערכת לייזר על מטוס .24

JANES.COM ,20  2018במארס  

US Air Force still Struggling with Stabilising Airborne Lasers 

www.janes.com/article/78688/us-air-force-still-struggling-with-stabilising-airborne-lasers 

  חא"א ממשיך במאמצים למצוא פתרון לייצוב מערכות לייזר המותקנות על מטוסים.

מוטסת הן אתגר רציני לביצועי השפעות אופטיות של זרימת האוויר סביב הצריח של מערכת לייזר 

המערכת. מתנהלים מאמצים הנדסיים להקטנת השפעות אלו, במקביל להקטנת המערכות, שיפורן 

. בתהליך התנעה נמצא השילוב של מערכת LANCEומערכת  SHIELDוביגורן. נמשך פיתוח מערכת 

SHIELD  50בהספק KW  על מטוסF-15 וניסויי טיסה באמצע  2018. ניסויים קרקעיים צפויים באמצע

2019.  

  

  

  קרקע חדש מפותח למסק"ר טייגר- טיל אוויר .25

JANES.COM ,8  2018במאי  

                       
MBDA Discloses European Modular Missile Development   

www.janes.com/article/79890/mbda-discloses-european-modular-missile-development 

גרמניה עבור - קרקע בשת"פ צרפת-הודיעה על חידוש תוכנית פיתוח של טיל אוויר MBDAחברת 

  .European Modular Missile (EMM)מסק"ר טייגר, תוצרת איירבס. הטיל נקרא 

ן ונגד מבנים. לצרפת וגרמניה יש דרישות מבצעיות דומות להחלפת הטילים הטיל מיועד נגד שריו

  הקיימים בסד"כ, כולל דרישה לשידור תמונת הרב"ת (יום ולילה) לצוות המסוק עד לפגיעה במטרה.

הטיל החדש מתבסס על טכנולוגיות מוכחות של טילים קיימים, כולל רב"ת, רש"ק, תקשורת חסינה 

NLOSמ"מ, עם שתי מערכות הגאים  140ק"ג וקוטר  35ותח מחדש. משקל צפוי , ועוד. המנוע יפ

  מתקפלים. 

, ומתוכנן לאיומים עתידיים. כמו כן יותאם גם למסק"רים אחרים 3הטיל יותקן בכל שדרוגי מסק"ר טייגר 

  ולכטב"מים.
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ניסויים מוצלחים במערכת הנעה חדשה לטיל היירוט נגד טילים  .26

  בליסטיים

ARMY-TECHNOLOGY.COM ,8  2018במאי  

 
Aerojet Completes Hot Fire Altitude Testing for MDA’s RKV 

www.army-technology.com/news/aerojet-completes-hot-fire-altitude-testing-mdas-rkv/ 

השלימה בהצלחה סדרת ניסויי פיתוח בהם בוצעה התנעה בגובה רב למערכת ההנעה  Aerojetחברת 

אשר מפותח עבור סוכנות ההגנה מפני  Redesigned Kill Vehicle (RKV)החדשה של טיל יירוט  

  . החברה מפתחת את המנוע עבור הטיל שנמצא בפיתוח בחברת בואינג.MDAטילים 

יב עיקרי במערכת יירוט טילים בליסטיים באמצע המסלול, אשר מיועדת נגד טילים טיל זה הוא מרכ

  יבשתיים ובינוניים.- בליסטיים בין

  

  

  קולי שחלקו הודפס במדפסת תלת ממד- ניסוי ברש"ק לחימוש שגא .27

DEFENSENEWS ,9  2018באפריל  

Orbital ATK Tests Partially 3D Printed Warhead for Hypersonic Weapons 

www.defensenews.com/land/2018/04/09/orbital-atk-tests-partially-3d-printed-warhead-

for-hypersonic-weapons  

 5מבין  3סס ביצעה ניסוי ראשון ברש"ק המיועד לחימוש שגא קולי, אשר מטק Orbital ATKחברת 

המרכיבים שלו יוצרו בטכנולוגיית הדפסה תלת ממדית. טכנולוגיית הרש"קים של החברה, המכונה 

Lethality Enhanced Ordnance (LEO) .מפותחת במקביל לפיתוחי הנעה שגא קולית של החברה ,

ח עמידה במהירות ובטמפרטורה הגבוהה של החימוש הזה. מהלך התיכון של הרש"ק נועד להבטי

  יום, מגיבוש התפיסה ועד לייצור אבטיפוס ראשון לניסוי.  60הפיתוח של הרש"ק לקח 

  

  

 ק"ג 3חברה אוקראינית פיתחה חימוש משוטט עם רש"ק במשקל  .28

  JANES.COM ,16  2081באפריל  

                  
Ukrspecsystems Unveils RAM UAV Loitering Munition 

www.janes.com/article/79289/ukrspecsystems-unveils-ram-uav-loitering-munition 

 (Rolling Airframe Missile)באוקראינה חשפה בתערוכה חימוש משוטט  Ukrspecsystemsחברת 

RAM   .מפיתוח עצמי  

קמ"ש ומהירות  100דקות במהירות שיוט  40ק"ג, משך שהייה  3ק"ג, משקל רש"ק  8משקלו הכולל 

  קמ"ש, בצלילה למטרה. ההנעה חשמלית.  150מרבית 

עקב צפית כולל אלגוריתם לממטר. מטע"ד הת 2.3מטר ומוטת כנף  1.78ק"מ. אורך  30טווח תקשורת 

  מטרות. 

  אוטונומית, לפי נ"צ המתקבל מיחידת השליטה.-לכלי משוטט זה יש יכולת טיסה חצי

  בוצעו כבר ניסויי טיסה לאבטיפוס.
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 KILL-HARDמבוקשת: מערכת הגנה עצמית למטוסים בטכנולוגיה של  .29

JANES.COM ,9  2018במאי  

                       

USN Seeks Hard-Kill Aircraft Self-Protection Systems 

www.janes.com/article/79927/usn-seeks-hard-kill-aircraft-self-protection-systems 

), hard-killות על פגיעה ישירה (צי ארה"ב החל במחקרים לפיתוח מערכות הגנה עצמית המבוסס

  כתוספת או כחלופה למערכות הגנה ל"א או הטעייה.

הצי ביקש מהתעשיות הצעות לקונספטים להגנה על מטוסי תובלה ועל כטב"מים. הבקשה ממליצה 

אוויר זעירים. התעשיות מתבקשות להציע ארכיטקטורה של הפתרונות הטכניים, פרוט - לבדוק טילי אוויר

-10ואופן שילובם במטוס. המערכת צריכה לכלול גילוי, עקיבה והשמדה של האיום. נדרשות  המרכיבים,

  השמדות בטוחות. 4

ק"ג.  1,313-385ק"ג בהתקנה פנימית, והשני  1,043אחד מוגבל עד  –הוגדרו שני גדלים למערכת 

  בהתקנה במיכל חיצוני.

, ולהציע תוכנית פיתוח לרמה של )TRLנדרש לתת מידע על מידת בשלות טכנולוגיות המרכיבים (

TRL6.  

  

  

  בהודו: הסבת רקטה חופשית למונחית .30

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,18  8, עמ' 2018באפריל  

DRDO* Show Case Guided Variant of Pinaka Mk II 

לרקטה  Pinaka Mk II**, הציג פיתוח שבו הסבו רקטה ARDEמשרד ההגנה ההודי, באמצעות 

  הוספה של מודול הנחייה בקטע הקדמי ("החרטום"), שנבנה מראש ריק.מונחית ע"י 

מבחינת הממדים והמשקל אין שינוי ברקטה המוסבת. כך גם מבחינת הסוגים של ראשי הקרב (נפיץ עם 

  ריסוק מבוקר, מצית, אימונים) וסנפירי הייצוב המתקפלים.
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כנפונים (קאנארד)  4צעים ע"י מבו – INS+GPS –תיקוני המסלול לפי פקודות ממערכת ההנחיה 

  ק"מ. 65המופעלים ע"י אקטואטורים. המערכת נמצאת ב"ניסויי מפתח". בירי הראשון הגיעו לטווח של 

  .2019הניסויים המבצעיים ע"י הצבא צפויים בתחילת 

* DRDO = Defence Research and Development Organization 

**ARDE = Armament R&D Establishment 

  

  

  במדפסות תלת ממד F-35במארינס מדפיסים חלקי חילוף למטוסי  .31

DEFENSENEWS ,25  2018באפריל  

Marines 3-D Print Replacement Parts for F-35, Unmanned Ground Vehicle 

www.defensenews.com/industry/techwatch/2018/04/25/marines-3-d-print-replacement-

parts-for-f-35-unmanned-ground-vehicle 

שהותקן בו חלק של כן נחיתה שהודפס  F-35טייס של חייל הנחתים האמריקני הטיס לאחרונה מטוס 

. אם לא היה מודפס החלק המבוקש, היה צורך להחליף את כל המכלול התקול, במדפסת תלת ממד

  בתהליך שהיה יקר יותר וממושך יותר. 

מפקד הטייסת ציין שהזמן הוא משאב יקר מאד והיכולת לייצר חלקים בשטח מהווה יתרון גדול ומקצרת 

  לוחות זמנים, למרות היעילות של מערכת האספקה הרגילה. 

הדפסת החלקים בשטח ובעקבות הצלחת הדפסת החלק של כן הנחיתה של המטוס, כחלק מיכולות 

יכלו הטכנאים ביחידה אפילו להדפיס חלק משופר עבור כרב"ם שהיחידה מפעילה, חלק שלא היה קיים 

  כלל במלאי באותו הזמן. 

  

  

צבא ארה"ב זקוק בדחיפות לאמצעים נגד כטב"מים "קטנים, איטיים  .32

  ונמוכים"

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW , 27, עמ' 2018אפריל  

US Army Requests Expeditionary and Mobile Systems to Counter Low, Slow and 

Small Unmanned Aircraft Systems 

צבא היבשה של ארה"ב מעוניין להכניס לשירות בהקדם שתי מערכות חדשות שנועדו להגן על הכוחות 

  ים ונמוכים".מפני כטב"מים "קטנים, איטי

  ) על פיתוח מהיר, הטמעה ותחזוקה של מערכות ניידות לצורך הנ"ל.RFIפורסמו שתי בקשות למידע (

נגד, אל מול האיומים של כטב"מים חמושים ומודיעיניים, - שתי הבקשות מזהות צורך בפיתוח אמצעי

  הפועלים במהירויות ובגבהים שונים, בתרחישי לחימה מגוונים.

  היא לפיתוח, ייצור, אינטגרציה, הפעלה ותחזוקה. כאמור, הדרישה 

  לא נחשפו פרטים טכניים כלשהם, אבל צוין כי המסמך פורסם במסגרת הגדרה של "טילים מונחים".

מזכירים כי לפני כחודשיים וחצי הצבא הודיע כי מחפשים מענה של הגנת נ"מ לטווח קצר ונגד כטב"ם, 

כת אמורה לנטרל כטב"ם באמצעים קינטיים וגם לא קינטיים. שניתן להתקין על הרק"ם סטרייקר. המער

  ).3, 2) בינוניים וגדולים (קבוצות 1מטרות הוגדרו כטב"מים קטנים (קבוצה כ
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                                          ק"מ 480לטווח  S-500ניסוי ירי מוצלח במערכת נ"מ   .33

DEFENSEWORLD.NET ,24  2018במאי  

Russia's S-500 Air Defense System Reportedly Hits Target Nearly 300 Miles Away 

www.thedrive.com/the-war-zone/21080/russias-s-500-air-defense-system-reportedly-

hits-target-nearly-300-miles-away  

ק"מ), שזה הטווח הגדול  480מייל ( 300-לטווח כ S-500רוסיה ביצעה ניסוי ירי של מערכת טק"א 

  .S-400ק"מ), של מערכת  400מייל ( 250מייל מהשיא הקודם,  50-ביותר שנבדק עד כה. הוא גדול ב

וידועים מעט מאד פרטים טכניים עליה. בעבר דווח שבסיום  2009ת המערכת נמצאת בפיתוח משנ

  ק"מ). 592מייל ( 370הפיתוח היא צפויה להגיע לטווח 

מערכת זו מתוכננת להגנה מפני מטוסים, כטב"ם, טילי שיוט, וטילים בליסטיים. עקב ניידותה, היא 

  .S-400את מערכת , וכן A-135צפויה להשלים את יכולות מערכת ההגנה הקבועה הקיימת 

  סבורים שתפותח גם גירסה ימית להתקנה על ספינות.

  

  

  

  

  חא"א מפתח תחליף לפצצות מצרר .34

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW , 22, עמ' 2018אפריל  

USAF Seeks Next-Generation Area-Attack Weapon to Replace Cluster Munition 

דור הבא של חימוש לתקיפת שטח, שמיועד להחליף ) לפיתוח של הRFIחא"א פרסם בקשה למידע (

  את חימוש המצרר, שאמור לצאת מהשירות.

התעשיות נדרשות להגדיר את היכולת הטכנית והאפיון של הרש"ק שיוכלל בפצצות, לצרכי צבא ארה"ב 

) מפותחת באופן שתתאים  II(דור BLV-136/Bהפצצה, הנקראת  .FMSועם אופציה לייצוא במסגרת 

ת של משרד ההגנה בנושא הנפלים (חימוש שלא התפוצץ), המדיניות שמכתיבה ביטול השימוש למדיניו

  . אולם זה לא ימומש בפועל עד שהתחליף הנ"ל יהיה מבצעי.2019במצררים עד שנת 

ליברות.  2000לחימוש של  (fragmentation packs)הפרסום של חא"א מתייחס ל"מארזי רסיסים" 

"מקלחת" של רסיסי מתכת על פני שטח נרחב, לפגיעה ביחידות גדולות של  ה"מארזים" אמורים ליצור

  האויב, בשטח פתוח.
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  מערכות לא מאוישות
  

  

  צבא ארה"ב בונה על "חיילים רובוטים" .35

BLOOMBERG.COM ,18  2018במאי  

The U.S. Army is turning to Robot Soldiers 

www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-18/the-u-s-army-is-turning-to-robot-

soldiers 

השנים הבאות, כמיליארד דולר ברובוטים שיסייעו ללוחמים. מעבר  5הפנטגון נערך להשקיע,  במהלך 

 Bryanצות הם יבצעו משימות מורכבות, תצפית ונשיאת ציוד. להערכת למשימות סיור וסילוק פצ

McVeigh  החודשים  18רובוטים במהלך  800, מנהל פרויקט הגנת כוחות של הצבא, מעבר לפריסת

  ושיבוץ רובוטים בצבא.  אינטנסיבי האחרונים מדובר בתוכניות של פיתוח

מיליון  429נונית וכבדה.  באפריל הקצה הפנטגון הפנטגון חילק את הפעילות לשלוש קטגוריות: קלה, בי

לפיתוח  Endeavor Robotics of Chelmsford , QinetiQ North Americaחברות הדולר לשתי 

מיליון דולר  34סך בלה מהנחתים חוזה בקי Endeavorק"ג. חברת  11.5 - רובוט שמשקלו קטן מ

 158.5חוזה על סך  Endeavor - ק הצבא ללפיתוח רובוט קטן ובינוני. באוקטובר שנה שעברה העני

 Man-Transportableק"ג ונקראים  75רובוטים בינוניים, השוקלים כל אחד  1,200מיליון דולר לייצור 

Robotic System(MTRS) ,הם מיועדים לגילוי חומרי נפץ, וכן איומים ביולוגיים, כימיים וגרעיניים .

עתיד להחליט  השנה לגבי דרישותיו לרובוטים כבדים . הצבא 2019ואמורים להיכנס לשימוש בשנת 

  וגדולים יותר. 

 ,, ברור שרובוטים קרקעיים מסוגלים ליותר ויש יכולות רבות שצריך לבחוןEndeavorלדברי מנכ"ל 

  במיוחד לגבי מטלות חיילי החי"ר  "המסוכנות, המשעממות והמלוכלכות".

רובוטים, אשר רובם תוכננו  7,500כש  הפנטגון במהלך  הפעילות המבצעית בעיראק ואפגניסטאן, ר

לנטרל מטעני צד. מפקדי הצבא ניסו לפתור בעזרתם במהירות בעיה שגרמה לקורבנות רבים. התוצאה 

". המשמעות מחמדקרא להם "אוסף חיות   Defense Newsהייתה אוסף מגוון של רובוטים אשר 

  מה אחת."  כזו הייתה דגם בודד למשימחמדהייתה שכל  "חיית 

הגישה הנוכחית של הצבא היא להוציא לשטח רובוטים המתקשרים עם גורמים אחרים ואשר בנויים על 

שלדה משותפת  שניתן להתקין עליה חיישנים ומטעדים שונים, זאת בשילוב עם בקרים סטנדרטיים 

החלפת עבור פלטפורמות שונות. גישה זו גם נועדה להבטיח עלות נמוכה יותר של מערכות כאלה. 

המטעד זולה יותר מהחלפת כל המערכת. בעוד הצבא נערך לשימוש ברובוטים חדשים, הוא עדיין  

  רובוטים קטנים ובינוניים אשר נרכשו בעבר. 2,500ישמר 

לרובוטים יכולות רבות, אבל אלה המתוכננים כיום עבור הצבא לא כוללים רובוט חמוש. רובוטים 

ה מפעילה כלים כאלה באזור החיץ בין הצפון והדרום. מדינות דרום קוריא .חמושים אינם דבר חדש

, התקנת נשק על Endeavorרבות מפעילות כטבמי"ם חמושים בסוגי חימוש שונים. לדברי מנכ"ל  

בהכרח הרבה לכוחות קרקעיים. הוא  ציין שיש מפעם לפעם התעניינות בחימוש  אינה תורמת רובוט

משמעותית. בדיונים אלה מדובר תמיד באדם בחוג ולא בשימוש רובוטים, אבל לא מדובר בהתעניינות 

אוטונומי בנשק. מערכות נשק חדשות אלה תהיינה חמושות ומסוגלות לבחון את שדה הקרב מהר יותר 

וכן בעלות יכולת להגיב מהר יותר. מה שיקרה בהמשך הוא  ,וביסודיות רבה יותר מאשר בן אנוש

  אתית.- וון הבעיה המוסריתישהנושא יסטה לכ
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, Center New American Security-, מנהל תוכנית לטכנולוגיה וביטחון לאומי בPaul Scharreלדברי 

אנו נמצאים בנקודה בה הטכנולוגיה מובילה אותנו  למצב שבו מדינות יצטרכו להחליט האם לאשר 

  למכונה קבלת החלטות אוטונומית להרוג.

 דורשיםינה מלאכותית שלחו מכתב לאו"ם בו הם מהמייסדים של רובוטיקה וב 116בשנה שעברה 

לאסור את השימוש בנשק אוטונומי. לדבריהם פיתוח מערכות כאלה יביא לפתיחת ב"תיבת פנדורה". 

אם יפותחו כלי הרג אוטונומיים, הם יאפשרו עימותים בהיקפים גדולים יותר ובקצב שבני אנוש לא 

קבוצת ריאה לאסור שימוש בנשק אוטונומי, זאת לדברי מדינות לק 26מסוגלים לקלוט. עד היום הצטרפו 

. מי שחסר ברשימה הן מדינות עם  תעשייה צבאית Campaign to Stop Killer Robotsהמאבק 

מפותחת, עם פעילות מחקר בתחום בינה מלאכותית ורובוטיקה, מדינות כמו ארה"ב, רוסיה, ישראל, 

  צרפת, גרמניה, קוריאה הדרומית ובריטניה. 

שנים על ידי פעילים אשר הזדעזעו מהאפשרות  5עילות לעצור פיתוח רובוטים הורגים החלה לפני הפ

המנכ"ל של החטיבה לנשק של  ,Steve Gooseשמכונות יחליטו מי יחיה ומי ימות בשדה הקרב. לדברי 

Human Rights Watch ," אם אתה מקבל את הרעיון שמדובר בנושא מוסרי והומניטרי שבו מכונות

קבלות החלטות של חיים ומוות בשדה הקרב אז יש לנו בעיה פשוטה. אבל לאנשים יש תחושה של מ

  ."בחילה בקשר לזה

עד לפני זמן לא רב, תוכנה עתידנית המאפשרת הפעלת מערכות כאלה נראתה בלתי אפשרית, או בת 

מה לקריאה  גר זאתעובדה  .שנה. אבל קצב המחקר הוא כזה, שאין זה המצב  30- השגה רק בעוד כ

לאסור את השימוש במערכות אלה. כל שנה הערכת הזמן מצטמצמת ומערכות אוטונומיות קטלניות הן 

ם בהישג יד תוך שנים ולא עשרות שנים. רוב הדיונים בנושא מתמקדים לאחרונה על הגדרת התנאי

ה ירות בג. נשאלות גם שאלות לגבי המהונמצאת הבקרה האנושית בקבלת ההחלטה להרואיפה 

  מדינות סוררות או ארגונים חוץ מדינתיים.מערכות כאלה יגיעו לידי 

א לשכנע את המדינות שעדיף שלשום מדינה יהיה נשק ימטרת המאבק נגד מערכות נשק אוטונומיות ה

מסוג זה. מצד שני יש טענה שאין סיכוי שהאו"ם יסכים לאמנה האוסרת שימוש במערכות נשק 

  על הסכם מחוץ לאו"ם.ישקדו ות אוטונומיות. יתכן שמדינות רב

  

  

  כטב"ם טורקי נושא מטעד מודיעין אלקטרוני .36

 JANES.COM ,27  2018במארס  

Turkey’s Anka UAV Gains SIGINT Capabilities 

http://www.janes.com/article/78883/turkey-s-anka-uav-gains-sigint-capabilities 

מתוצרת טורקיה, בדגם הנושא מטעד מודיעין אלקטרוני  Ankaבוצעו ניסויי טיסה של הכטב"ם 

  ותקשורת (אלינט וסיגינט). 

  ים. , חימוש ומטעדי תצפית אופטיים. לא נמסרו פרטים נוספSARבעבר כטב"ם זה נשא מטעדי מכ"ם 

  הלקוח הוא סוכנות המודיעין הלאומית בטורקיה.
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  חימוש זעיר חכם לכטב"ם פותח ומיוצר בטורקיה .37

LAND.DFNS.NET ,9  2018באפריל  

Roketsan Produces MAM-C Smart Micro Ammunition 

https://land.dfns.net/2018/04/09/roketsan-produces-mam-c-smart-micro-ammunition/ 

המיועד  לכטב"מים MAM-C בטורקיה החלה בייצור סדרתי של חימוש זעיר מדויק  Roketsanחברת 

  טורקיים. כמו כן הוא ניתן להתקנה גם במטוסי קרב קלים.

רש"ק רסיסים. הוא מיועד נגד מטרות רכות, נעות וקבועות, כמו בניינים חימוש זה כולל רב"ת לייזר ו

טר מנקודת הפגיעה. הטווח המרבי מ 25קלים, כלי רכב, אנטנות מכ"ם, וחיילים הנמצאים ברדיוס 

  ק"מ, מותנה בגובה השיגור.  8

  

  

  

  

  

  זרוע מתקפלת מאפשרת לרחפן לתפוס ולהרים חפצים .38

THEVERGE.COM ,14  2018במארס  

This Drone has an Origami Arm that Unfolds to Pick up Objects 

www.theverge.com/2018/3/14/17115466/drone-origami-robotic-foldable-arm 

ת לצורך הרמת חפצים ע"י רחפנים. המערכת טלסקופית, מדענים פיתחו מערכת רובוטית מתקפל

ס"מ. בקצה הזרוע יש תפסן דמוי אצבעות,  70זרועות ריבועיות ומפעילים, ונפתחת עד אורך  7כוללת 

אשר מסוגל להרים חפץ, גם מתוך תעלה. המערכת מגדילה את אפשרויות השימוש של הרחפן 

  ס"מ בלבד. 4פלת לאורך של גרם והיא מתק 260- במקומות צרים מאד. משקלה כ

רובוטים מתקפלים נעשים פופולריים לשימושים שונים. הם נקראים "רובוט אוריגמי" ועשויים מחומרים 

שונים. בשלב זה הזרוע נפתחת לכיוון אחד בלבד, אך בהמשך המחקר יוסיפו גם פרקים נעים, כדי 

  ממדית.- לקבל תנועה תלת

  או בידיעה המקורית.וידומומלץ לראות את סרטוני ה -הערה 
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Video: Kim et al., Sci. Robot. 3, eaar2915 (2018)  

  

 

הורנט בשליטה מרחוק ע"ג נושאת -הצי האמריקני מנחית מטוס סופר .39

  מטוסים

FLIGHT GLOBAL ,30  2018במארס  

US Navy Remotely Lands F/A-18 Super Hornet on Carrier Deck 

www.flightglobal.com/news/articles/us-navy-remotely-lands-fa-18-super-hornet-

on-carrie-447225/ 

ת המטוסים אנשי הצי האמריקני הדגימו לראשונה נחיתה, בשליטה מרחוק, של מטוס קרב על נושא

לשליטה מרחוק בגישה הסופית, שבעזרתה  ATARIאברהם לינקולן. הניסוי נערך באמצעות מערכת 

  הצליחו אנשי הצוות להנחית את המטוס.

ע"ג מטוס לירג'ט בנחיתה קרקעית, ומספר בלתי ידוע של מערכות  2016המערכת נבחנה בשנת 

  הורנט.-סופר F/A-18הותקנו בשנה שעברה ע"ג מטוסי 

י מתכוון להשתמש במערכת להשבת מטוסים בלתי מאוישים. למרות שאין כוונה להשתמש במערכת הצ

  ככלי העיקרי לנחיתות מטוסים מאוישים, היא יכולה להוות גיבוי זול יחסית גם בתרחיש כזה.

  

  

  כטב"מים טקטיים חדשים ברוסיה  .40

_ JANES.COM ,14  2018במאי  

New UAVs Completing Russian State Testing  

www.janes.com/article/80072/new-uavs-completing-russian-state-testing 

טקטיים חדשים הוצגו במצעד יום הניצחון ברוסיה. הם נמצאים בסיום הניסויים,  כטב"מיםשני סוגי 

  לקראת הצטיידות בקרוב.

 Atakaשעות. נושא טילי  10ק"מ ושהייה  160ק"ג טווח  200קורסאר במשקל  הראשון הוא הכטב"ם

9M120. השני הוא Inokhodets . שעות. 30 של  שהייהבעל ק"ג ו 450נושא מטען של  

ראשון תקיפה כבד  כטב"םאת ניסויי הטיסה של  2018כמו כן נמסר שרוסיה מתכננת לסיים בשנת 

  טון. 2טון ומטען מועיל  5משקל כולל  (ראה תמונה). Altiusהנקרא  
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Source: Russian MoDA     Altius.  

  

  

 דארפא מפתחת איסוף אווירי של כלים לא מאוישים .41

DARPAtv, 11  2018במאי   

Gremlins: Airborne Launch & Recovery of Unmanned Aerial Systems 

www.youtube.com/watch?v=Bvf9v4EHovY&t=75s 

שמטרתה להדגים  Gremlinsהפיתוח  סקר הסטטוס של תכניתנ DARPAבסרטון שפורסם על ידי 

אספו באוויר, ואשר יפעלו בסביבה המוגנת על ידי ילהקה של כלים בלתי מאוישים אשר  ישוגרו וי

  הגנה אווירית עוינות מתקדמות.  מערכות

) והתוכנית נמצאת כבר בשלב השלישי Dyneticsהחברה המובילה את הפיתוח היא חברת דיינטיקס ( 

מטרת התוכנית היא להדגים להקה אשר הכלים בה יהיו אוטונומיים במידה רבה,  יקיימו   שלה.

היתוך מידע בין כלים שונים, ראיה מאובטחת, יישאו חיישנים מתקדמים שיאפשרו גם - תקשורת קו

ואף  ,מטוסי קרבממערכות ניווט חסינות ועוד. את הכלים הלא מאוישים ניתן יהיה לפזר ממפציצים, 

  ממטוסי תובלה במרחק בטוח מקו החזית.

אספו הכלים על ידי מטוס תובלה באמצעות מנגנון הדומה לזה המשמש ילאחר השלמת המשימה י

משך יס יחבור אליו באופן אוטומטי וייאיסוף ייגרר מאחורי המטוס וכלי הטי בתדלוק אווירי. כבל עם מטען

אספו יוחזרו לבסיס ויוכנו במהירות למשימתם הבאה. את מערכת האיסוף ניתן ילתוך המטוס. הכלים שי

  המטוס או אף מתחת לכנף ללא שינויים קבועים בפלטפורמה. ףיהיה להתקין בגו

ס וחתימה קטנה יהוא מאפשר ממדים קטנים יותר של כלי הטי: לאיסוף האווירי מספר יתרונות

המאפשרת פעולה בסביבה מאוימת תוך לקיחת סיכון מבצעי, מקטין את הצורך בקרבה לבסיס קרקעי 

  משימה.של כל ומקטין את העלות 

בוצעו על מטוס הרקולס. בסרטון מוצגים צילומים מניסויים ראשונים של הטלה וכן של מערכת האיסוף ש

כאשר לקראת סוף השנה מקווים להדגים בניסוי איסוף  2019יסויים בקנה מידה מלא יחלו בתחילת נ

  ס תוך חצי שעה.ישל ארבעה כלי טי
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  רובוט זעיר דמוי חרק מעופף בפעם ראשונה ללא חוט  .42

TECHXPLORE.COM ,15  2018במאי  

The First Wireless Flying Robotic Insect Takes Off 

https://techxplore.com/news/2018-05-wireless-robotic-insect.html  

 

 

Credit: Mark Stone/University of Washington 

  

אימות לרובוטים מעופפים זעירים דמויי חרקים יכול להיות יתרון גדול במשימות שונות שאינן מת

  לרחפנים גדולים יותר. תנועתם מבוססת על נפנוף כנפיים ולא על מדחפים מסתובבים.

סיוניים שנבנו עד כה היו תלויים באספקת כוח חשמלי בעזרת חוט, כי האלקטרוניקה הדרושה ידגמים נ

להנעה ובקרה של הכנפיים הייתה כבדה מדי ונפנוף הכנפיים צורך הספק רב. אך זה עשוי להשתנות 

חרק שלם שנקרא -הודות להצלחתם של חוקרים באוניברסיטת וושינגטון לשלב את כל המכשור ברובו

RoboFly הוא רק קצת יותר כבד מקיסם שיניים, והוא מונע ע"י קרן לייזר. יש בו תא פוטוולטאי זעיר .

מלי. שממיר את אנרגיית הלייזר לחשמל שמניע את הכנפיים ומעגל אלקטרוני שמגביר את המתח החש

  בקר השולט על תנועת הכנפיים בעזרת פולסים חשמליים.  - כמו כן יש בו גם מיקרו

לפי שעה, הרובוט יכול רק להמריא ולנחות, וכשהוא מחוץ לטווח הראייה של הלייזר האנרגיה שלו 

אוזלת והוא צריך לנחות. אבל החוקרים מקווים שבקרוב יוכלו לנווט את הלייזר כך שהרובוט יוכל גם 

חף ולעופף בקרבת מקום. ובשלב עתידי יותר הם מתכוונים לפתח גרסה שלא תהיה תלויה בלייזר לר



39 

  

אלא תשתמש בסוללות זעירות או תקצור אנרגיה מאותות רדיו. כמו כן גרסאות עתידיות יכללו מערכות 

  חישה ובקרה משוכללות יותר, וכל זאת לקראת נחילי חרקים רובוטיים למגוון משימות. 

  

  

  FBIה השתמשה בנחיל רחפנים לשיבוש פשיטה של כנופי .43

DEFENSE ONE ,3  ,2018מאי  

A Criminal Gang Used a Drone Swarm to Obstruct an FBI Hostage Raid 

www.defenseone.com/technology/2018/05/criminal-gang-used-drone-swarm-obstruct-

fbi-raid/147956/ 

הקים עמדת תצפית  FBIערובה של  -בחורף האחרון בפאתי עיר גדולה בארצות הברית, צוות חילוץ בני

ם, ואז אמת. זמן קצר לאחר מכן שמעו אנשי הצוות זמזום של רחפנים קטני-למעקב אחר המבצע בזמן

האדם במהירות גבוהה בניסיון לגרום להם - הופיעו הכטב"מים הזעירים מסביבם, כשהם עטים על בני

כלומר, הם לא היו מסוגלים  –, אנשי הצוות "התעוורו" FBI - לנטוש את העמדה. לפי דברי נציג ה

  להקדיש תשומת לב למטרה. 

רוע מראה כיצד משתמשות קבוצות יאהנציג סירב לציין היכן או מתי בדיוק התרחש האירוע, אך ה

פשיעה ברחפנים קטנים. לפי הערכת הסוכנות, החשודים נשאו את הרחפנים לאזור כהכנה להגעת 

אנשי החוק. באמצעות הרחפנים הם הצליחו להפריע למאמצי צוות ההצלה, ובנוסף אפשרו לחברי 

  דאו לחברי הכנופיה דרך יוטיוב. הכנופיה לעקוב אחר הסוכנים באופן מתמיד, תוך שהם מספקים תוכן וי

לפי הנציג הנ"ל, חברים בפשע המאורגן נעזרים ברחפנים על מנת לעקוב אחר שוטרים וסוכנים 

במערכות החוק. זוהי דרך השימוש הנפוצה ביותר ברחפנים בכנופיות. בחלק מהמקרים נעשה שימוש 

אחר תחנות המשטרה כדי לזהות ולילה -ברחפנים על מנת להפחיד עדים. אנשי הכנופיה מנטרים יום

את הבאים לבניין ולגלות משתפי פעולה. פורצים נעזרים ברחפנים גם כדי לעקוב אחר מטרות גדולות 

  ולנטר את המתרחש בבניינים, לזהות פרצות באבטחה ולהבין את דפוסי האבטחה במקום.

  

כנופיות מנטרות את באוסטרליה, פושעים החלו להשתמש ברחפנים כדרך לסייע בהברחת מוצרים. ה

חוקיים, חברי הכנופיה - פעילותם של עובדי הנמל, ואם העובדים מתקרבים למכולה עם חומרים לא

  יתקשרו כדי לדווח על שריפה, גניבה, או אירוע חירום אחר שיעצור את הבדיקה.

ם קרטלים מקסיקניים משתמשים ברחפנים באופן דומה על מנת לפטרל לאורך הגבול ולדווח למבריחי

אודות מיקומם של כוחות השיטור האמריקניים. לפי ראש הסוכנות האמריקנית להגנת הגבול והמכס, 

קרטלים מסוגלים לשנע כמויות קטנות של סמים יקרים דרך הגבול באמצעות רחפנים "מבלי שיחששו 

  כמעט או בכלל ממעצר".

  

בכירי ממשל שהשתתפו השימוש הזדוני ברחפנים צפוי להחריף לפני שהמצב ישתפר, לפי מספר 

בפאנל בנושא. לא קיים עדיין פתרון טכנולוגי פשוט או מהיר להתמודדות עם רחפנים. צבא ארצות 

הברית עשה שימוש יעיל בציוד לשיבוש התקשורת עם רחפנים בסוריה ובעיראק, אך רוב הפתרונות 

להפריע לתקשורת בין  הללו אינם מתאימים או לא נבחנו לשימוש בערים אמריקניות, בהן הם עלולים

  טייס גדולים. -הטלפונים האלחוטיים ובין כלי

בגרסה האחרונה של הצעת החוק בנושא של רשות התעופה האמריקנית ניתן למצוא שני תיקונים 

שעשויים לסייע בהתמודדות עם המצב. הראשון יאסור על שימוש ברחפנים למטרות פשיעה או לגרימת 

חפן שטס מעבר לשדה הראייה של המפעיל, לשדר את זהותו הדיגיטלית נזק. התיקון השני יחייב כל ר

  כך שרשויות החוק יוכלו לזהות ולאתר את המפעיל. 
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 הצי הבריטי קולט ספינה אוטונומית ראשונה לנטרול מוקשים .44

NEW ATLAS ,8   2018במאי   

Royal Navy's New Robotic Minesweeper to Keep Sailors Safe and Sea Lanes 

Open 

https://newatlas.com/royal-navy-robotic-minesweeping/54506/ 

הצי הבריטי קיבל סירה אוטונומית ראשונה להתמודדות עם מוקשים ימיים. הכלי הבלתי מאויש פותח 

מיליון לירות  13. עלות התוכנית הייתה Atlas Elektronik UKת במסגרת תכנית הדגמה על ידי חבר

שטרלינג. לפי פרסום של משרד ההגנה הכלי מסוגל להתמודד עם מוקשים מדגמים ותיקים וגם עם 

  דגמים ספרתיים מתקדמים וזאת ללא סיכון של ימאים.

ם כאחד. לעיתים מוקשים מוקשים ימיים מהווים איום משמעותי על תנועה של כלי שייט צבאיים ואזרחיי

שפוזרו במהלך עימות ממשיכים להוות סיכון גם אחרי שהוא מסתיים. איתור ונטרול מוקשים באמצעות 

כלים מאוישים היא פעולה מסוכנת וגם יקרה. כדי להתמודד עם שתי בעיות אלה יזם הצי בריטי את 

. אחד ממרכיבי  Mine Countermeasures and Hydrographic Capability (MHC)התוכנית 

התוכנית הינו פיתוח כלי לא מאויש שיוכל לאתר מוקשים ספרתיים מתקדמים תוך שהוא נע בים ונמנע 

מהתנגשות עם כלי שיט אחרים ומכשולים אחרים ומשתף פעולה עם כלים מאוישים ובלתי מאוישים 

  אחרים.

נות יותר הנושאות סלילי עזר סירות קט 3מטר אשר גוררת  11-הכלי כולל סירה אוטונומית שאורכה כ

ומצוידות בחיישנים ואלקטרודות שמאפשרים גילוי ופיצוץ של מוקשים מתקדמים. ניתן לפרוש את 

  המערכת מספינה או מהחוף וניתן לשלוט בה מספינה או מעמדה בחוף.

ת חודשים. הניסויים נערכו על ידי החברה המפתח 4הכלי הלא מאויש כבר עבר סדרת ניסויים שמשכה 

. עם ההעברה Maritime Autonomous Systems Trials Team (MASTT)וע"י צוות של הצי הקרוי 

  לצי יערכו ניסויים נוספים ומעמיקים יותר.
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  מערכות כרב"ם לחייל ההנדסה בצבא רוסיה .45

TASS.COM ,22  2018במאי  

  
Russia to Accept Advanced Robotic Mine-Clearing Vehicles in 2018 

http://tass.com/defense/1005519 

ל ישלוש מערכות כרב"ם רוסיות, אשר נוסו בהצלחה בלחימה בסוריה, צפויות להיכנס לשירות בחי

  .Sferaוכרב"ם  Skarabei, כרב"ם לבדיקות Uran-6כרב"ם לפינוי מוקשים  :ההנדסה הרוסי השנה

משימתית לפינוי -יכה לפתח מערכות מתקדמות להנדסה קרבית. ביניהן מערכת רובוטית רברוסיה ממש

  .IMP-3עם מערכת גילוי  TPVK-43מוקשים, המשלבת מערכת פיצוץ 

  ל ההנדסה הרוסי.ימערכות חדשות בחי 18נקלטו  2017בשנת 

  

  

Source: TASS  

 

  כרב"ם חמוש מפותח בירדן .46

SHEPHARDMEDIA.COM ,10  2018במאי  

Machine Gun Robot First Public Sighting 

www.shephardmedia.com/news/uv-online/sofex-2018-machine-gun-robot-first-public-

sighting/ 

כרב"ם חמוש. המערכת פותחה במשך בירדן הציגה בתערוכה בעמאן  KADDB סוכנות הפיתוח

מ"מ, שניהם תוצרת חברת  5.56מ"מ או רובה אוטומטי  7.62חודשים. על הכרב"ם מותקן  מקלע   4

FN.  הפיתוח לא הסתיים עדיין ונמשכים ניסויי ירי של המערכת. צבא ירדן יהיה כנראה הלקוח הראשון

  ק"מ. 3שעות וטווח תקשורת  1.5ק"ג, הוא בעל שהייה של  260וקל למערכת זו. הכרב"ם ש

  יש פרסומים נוספים באירופה ובארה"ב על פיתוח כרב"מים חמושים מתקדמים.
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 הרוסים מציגים כרב"ם חמוש אשר לדבריהם הופעל מבצעית בסוריה .47

C4ISRNET,7   2018במאי   

Russia confirms its armed robot tank was in Syria 

www.c4isrnet.com/unmanned/2018/05/07/russia-confirms-its-armed-robot-tank-was-in-

syria/ 

הוצג כרב"ם חמוש שלדברי הרוסים כבר במצעד לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית שנערך במוסקבה 

מ"מ המותקן על  30ונראה כמו טנק מיניאטורי, עם תותח   Uran-9הופעל מבצעית בסוריה. הוא נקרא 

צריח ואמצעים נוספים. לפי הפרסום באמצעי התקשורת הרוסיים, שהיה ציטוט מדבריו של שגן שר 

המיועד לפינוי מוקשים. הכלי  Uran-6סף ל ההגנה, יורי בוריסוב, כלי רכב לא מאויש זה הופעל בנו

החדש תואר ככלי רב משימתי לסיור ולסיוע אש היכול לפעול נגד לוחמים רגליים, רכב רך ועד טנקים 

הפעלת הכלי נעשית באמצעות מערך השו"ב הטקטי ושולבו בו אמצעים להגנה בפני  וביצורים קלים.

: על לא ידוע כיצד מבוצע הניהוג בפועל ,. עם זאתהפעלה לא מוסמכת ובפני אמצעי לוחמה אלקטרונית

איך נעשית בחירת לא ידוע או בניהוג שוטף. חשוב מכך,  Way Points)פי נקודות מעבר במסלול (

  או בשליטה מוחלטת מרחוק. ,באופן אוטונומי והמתנה לקבלת אישור ירי –המטרות 

מצויד הכלי  שפורסמולק מהתמונות החימוש שבו היה הכלי מצויד בסוריה. בחעל לא פורסם מידע 

  המנוהגים בניהוג רדיו על קו הראיה).  ATAKAבנוסף לתותח גם בטילי נ"ט (מסוג 

 רוסי בסוריה והאמצעים שהוא מפעיללמרות הפרסום הרוסי , מומחים העוקבים מקרוב אחרי הצבא ה

עצמם מרבים לפרסם לדבריהם אמצעי התקשורת הרוסיים . זאת מכיוון שמטילים ספק מסוים בדברים

 כליבניגוד לה ותמונות כאלה לא היו לכלי זה (תמונות מתפארות של אמצעים שונים המופעלים בסורי

Uran-6 .(למשל  
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סרטונים חדשים של "בוסטון דינמיקס" מציגים ביצועים מרשימים של  .48

 רובוטים

NEW ATLAS,10  2018במאי   

Boston Dynamics' Atlas Robot Can Now Chase You Through the Woods 

https://newatlas.com/boston-dynamics-atlas-running/54573/ 

אחת לכמה חודשים מפרסמת חברת "בוסטון דיינמיקס" סרטון המציג ביצועים חדשים ומפתיעים של 

רגלי מבצע -מפתחת. זכור הסרטון מלפני מספר חודשים שבו הרובוט "אטלס" הדו אחד הרובוטים שהיא

קפיצה עם גלגול לאחור. עתה פרסמה החברה שני סרטונים חדשים על שניים מהרובוטים שהיא 

  מיני".- מפתחת, "אטלס" ו"ספוט

)  הוא סרטון קצר (כחצי דקה) שמציג את אטלס רץ Iclc-hjhttps://youtu.be/vjSoהסרטון הראשון (

ריצה קלה בשטח פתוח. מדובר בשטח מישורי למדי מכוסה עשב אך הוא בפרוש איננו משטח ישר. 

  בסיום הסרטון רואים קפיצה מעמידה מעל גזע עץ המוטל על הקרקע.

) ארוך יותר (כשלוש וחצי דקות) והוא מציג מסע :youtu.be/Ve9kWX_KXushttps//הסרטון השני ( 

של כשש דקות (חלקו בהילוך מואץ) של הרובוט "ספוט מיני" במתקן של  החברה וסביבו, כולל עליה 

רגלי ויכולת -וירידה במדרגות. הסרטון נועד להציג את יכולות הניווט האוטונומי של הרובוט הארבע

ולים. בחלקים של הסרט רואים בחלון הנפתח בסרטון את מפת הניווט המתעדכנת ההימנעות ממכש

 בזמן אמיתי ואח"כ את התוצר התלת ממדי של אלגוריתמי ההימנעות ממכשולים.

  

  

Boston Dynamic's humanoid Atlas robot is shown taking a jog through the woods in a 
new video (Credit: Boston Dynamics) 

 

 

Boston Dynamics) (Credit:SpotMini  
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  י ם
  

  

  צוללות זעירות להובלה נוחה של צוללנים לוחמים אל יעדם .49

shephardmedia.com ,24  2018במאי  

SOFIC 2018: Dry Combat Submersible Moves to Production  

www.shephardmedia.com/news/special-operations/sofic-2018-dcs-moves-production/ 

 Dry Combatצוללות זעירות  3החליט על ייצור  USSOCOMפיקוד הכוחות המיוחדים בארה"ב 

Submersible (DCS).  

ים, ע"י הבאתם באופן חם ויבש עד קרוב לאזור כלים אלו מאפשרים גישה חדשה לתכנון משימות צוללנ

  המטרה, ובכך להגדיל את יעילותם במשימה. 

. התכנון בשלב זה מאפשר שיגור מספינות בלבד, אך צפוי תכנון 2019מועד אספקה צפוי בפבר' 

  לשילוב גם בצוללות.

  ים.צפויים תקציבים נוספים למו"פ וניסויים עבור קונספטים מתקדמ 2020בשנת התקציב 

  

  

Source: Lockheed Martin   

https://twitter.com/lockheedmartin/status/756265123061174272  

  

  

  מימית- חוקרים הדגימו הסתרה אקוסטית תת .50

EUREKALERT.ORG ,10  2018במאי  

Cloaking Devices - It's Not Just 'Star Trek' Anymore 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/asoa-cd-043018.php  

-וסטית תתחוקרים באוניברסיטה של מדינת פנסילבניה בארה"ב התקדמו בפיתוח אמצעי הסתרה אק

-חומרים הגורמים לגלי קול "לעקוף" אותם וכך "להעלים" אובייקטים תת- מימיים. הכוונה לשימוש במטא

מימיים ולמנוע את גילויים בעזרת מכשירים אקוסטיים כמו סונאר. התוצאות הוצגו בכנס השנתי של 

  האגודה האמריקנית לאקוסטיקה שהתקיים בחודש מאי. 
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ונדסים המתאפיינים בתכונות יוצאות דופן כגון צפיפות שלילית. כדי להשיג חומרים הם חומרים מה- מטא

הסתרה אקוסטית, ה"תא" הבסיסי או הרכיב הקטן ביותר של החומר צריך להיות קטן יותר מאורך הגל 

חומרים האקוסטיים תוכננו להטיית גלי קול באוויר. הפעם מדובר במים. -האקוסטי. עד כה רוב המטא

מימית מסובכת יותר, עקב הצפיפות הגבוהה והדחיסות הנמוכה של המים - ית תת"העלמה" אקוסט

  ביחס לאוויר. 

ס"מ מלוחות פלדה מחוררים ומיקמו אותה על  90-סיונות, החוקרים בנו פירמידה בגודל כילאחר מספר נ

 מימי גדול המשמש לצרכי מחקר.  בתוכו הפעילו הידרופון כמקור קול המפיק- קרקעית של מיכל תת

הרץ.  כמה הידרופונים קולטי קול (רסיברים) מוקמו סביב  12000-ל 7000גלים אקוסטיים בתדרים בין 

חומר - המכל כדי למדוד את הגלים האקוסטיים המוחזרים. הגלים שהוחזרו מהפירמידה של המטא

תאמו את המופע (פאזה) של הגל שהוחזר מפני השטח. האמפליטודה הייתה קטנה במקצת.  תוצאות 

  מימי כמו סונאר. -לה מראות שהחומר יכול להפוך אובייקט ל"בלתי נראה" עבור מכשיר תתא

 

 

Credit: Peter Kerrian 

 

 

טונומיים יכול ללמוד מנחיל דגים איך כל דג מנצל את נחיל כלים או .51

  התנועה של שכניו

TECHXPLORE.COM ,28  2018במאי  

Research Into Fish Schooling Energy Dynamics Could Boost Autonomous 

Swarming Drones 

https://techxplore.com/news/2018-05-fish-schooling-energy-dynamics-boost.html  

בשווייץ מנסים ללמוד כיצד מתנהג נחיל של דגים, כדי ליישם ידע  ETH Zurichחוקרים ממכון המחקר 

) reinforcement learningזה בתפעול נחיל של כלים רובוטיים אוטונומיים. בעזרת "למידה ע"י חיזוק" (

החוקרים למדו איך הדגים "קוצרים" אנרגיה מזרימת המים והמערבולות הנוצרות ע"י הדגים ששוחים 

  בסמוך להם. ידע זה עשוי להוביל לצמצום האנרגיה הנצרכת ע"י נחיל אוטונומי. 

reinforcement learning תחום בלמידת מכונה (- הוא תתmachine learningהשואב השראה ( 

מפסיכולוגיה התנהגותית. הוא עוסק בחקירה ואפיון של פתרונות אופטימליים לבעיות. מדובר על דרך 

  ללמד סוכני תוכנה למצוא את הפתרון הטוב ביותר, כדי להשיג "פרס" (חיזוק חיובי).  
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הבנה של הסביבה בה הדגים שוחים ומנווטים היא המפתח להבנת התנהגותם בעת יצירת נחיל. יש 

לכך שאופן השחייה מתאים את עצמו לגרדיינטים של זרימה ובמקרים מסוימים זה מאפשר  ראיות

קצירת אנרגיה מהזרימה. במילים אחרות, בנחיל יש אינטראקציות הידרודינמיות המתבטאות בכך שכל 

דג מנצל את השובל של דגים אחרים. כדי להראות זאת החוקרים בנו מודלים ממוחשבים המשלבים 

סטוקס (משוואות של דינמיקת - י חיזוק" יחד עם סימולציות נומריות של משוואות נבייה"למידה ע"

זרימה) עבור גופים אוטונומיים השוחים זה אחר זה. חישובים אנרגטיים על בסיס מודלים אלה הראו 

  הגדלה משמעותית של המהירות ויעילות השחייה הודות לאינטראקציה. 

  מאמר מדעי:

Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement 

learning. PNAS May 21, 2018. www.pnas.org/content/early/2018/05/16/1800923115  

 

 

 ה ניסויי יםהשלימ LCSמערכת מטעה נגד טורפדו עבור ספינות   .52

NAVAL-TECHNOLOGY.COM ,8  2018במאי  

Navy Gives its Littoral-Combat Ships a 'Soft-Kill' Weapon to Help them Fend Off 

Torpedoes 

www.naval-technology.com/news/us-navys-lcs-programme-completes-slq-61-lwt-

tdmm-testing/ 

 AN/SLQ-61) מסוג TDMMצי ארה"ב השלים לאחרונה ניסויי ים סופיים במערכת מטעה נגד טורפדו (

. המערכת אמורה להעניק לספינות הגנה בפני טורפדו והיא LCSבכל ספינות  המיועדת להתקנה 

כוללת מטעה אקוסטי נגרר המשדר  AN/SLQ-61גם בספינות שטח קטנות אחרות.   תתאים להתקנה

אל תוך המים במטרה למשוך אליו את סוגי הטורפדו האקוסטי, המתביית על שובל הספינה ומונחה ע"י 

  תיל. 

נגד מסוג "הגנה רכה", שהיא קלה בהרבה - מדובר במערכת מודולרית עם בקרה דיגיטלית, של אמצעי

  הקיימת ולכן מתאימה גם לכלי שייט הפועלים באזור מדף היבשת, במים רדודים.  ixieNממערכת 

  

 

  תחה תחנת טעינה תת ימית עבור כצב"מיםופ .53

MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS ,1  2018במאי  

The U.S. Navy Wants Under Sea Gas Stations for Underwater Drones 

www.militaryaerospace.com/articles/pt/2018/05/the-u-s-navy-wants-undersea-gas-

stations-for-underwater-drones.html  

אבטיפוס של במרילנד  Space-Air-Seaונה בתערוכת מקליפורניה הציגה לאחר Teledyneחברת 

-מייל. היא פועלת על בסיס של תאי 2"תחנת תדלוק חשמלית" תת ימית, אותה ניתן להתקין בעומק עד 

  קילוואט שעה.  200דלק ומסוגלת לספק עד 

הכצב"ם שלה  ,המתקן מיועד לאפשר לכצב"ם להתחבר אליו ולטעון את המצברים שלו. לדברי החברה

קילוואט שעה. מדובר  1.5שעות לאחר טעינה בודדת של  5מסוגל להמשיך ולפעול  Gaviaסוג מ

  ק"מ.  3קשר המסוגל לפעול עד לעומק ים של  4בכצב"ם בעל מהירות של עד 
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  לוויינות וחלל
  

  לוויינים רובוטיים זעירים יבצעו פעילות תחזוקה ותיקונים בחלל .54

NAVY.MIL ,14  2018במאי  

Bowman Scholar's USNA CubeSat Research Gets Help from NPS 

                    www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=105562 
הפכה בתפעול לוויינים חלליות רובוטיות זעירות ישוגרו בקיץ ע"י צי ארה"ב לניסוי שעשוי להביא למ

בחלל. רובוטים אלו מיועדים לבצע עבודות תחזוקה לתיקון תקלות בלוויינים. גודלם כגודל אשכולית, 

  והם יהיו בעלי יכולות חקירת תקלות, ביצוע תיקונים ופעולות תחזוקה תקופתיות.

  .Autonomous Mobile On-orbit Diagnostic System (AMODS)המערכת נקראת 

ה חקירת תקלות בלוויינים מתבססת רק על נתוני טלמטריה, וקשה לבצע דיאגנוזות מדויקות. כמו עד עת

כן תיקון תקלות מצריך משימת שיגור יקרה מאד. לכן תקלות רבות גורמות  להפסקת תפקוד הלוויין 

  ונטישתו.

יגור נפרד אלא דולר בלבד, ועקב ממדיו הקטנים לא יידרש ש 22,000המחיר הצפוי של כל רובוט יהיה 

  השיגור יבוצע יחד עם מטענים אחרים.

  

  אבני דרך בטכנולוגיית לווייני הקובייה –בדרך למאדים  .55

SPACE.COM ,4  2018ביוני  

Mars Cubesats Make History with Deep-Space Maneuver 

www.space.com/40780-nasa-mars-cubesats-deep-space-maneuver.html 

לוויינים אשר תופסת תאוצה בשוק החלל האזרחי ובתחומי המחקר, שוגרו - לווייני קובייה, קטגוריית ננו

עד כה אל מסלול הקפה סביב כדור הארץ, ולרוב למסלול נמוך עקב מגבלות אשר מכתיב השימוש 

התקדמה צעד נוסף בהטמעת טכנולוגיית לווייני הקובייה כאשר  NASAחלל האמריקנית בהם. סוכנות ה

זוג לווייני קובייה מחקריים אשר מיועדים לחקור את כוכב  – MarCOשיגרה החודש את צמד לווייני 

  הלכת מאדים. 

דרכם  מעבר לכך שהלוויינים הינם הראשונים אשר שוגרו למסלול אשר אינו מסלול סובב ארץ, במהלך

מסלול אשר וידא את הגעתם למאדים, -אל מאדים הפעילו צמד הלוויינים מדחפים וביצעו תמרון תיקון

  וסימנו בין הישגיהם גם את היותם לווייני הקובייה הראשונים אשר ביצעו תיקון מסלול מסוג זה. 

לאחר שיגיעו  מיליון דולר, ומהווה בעיקר הדגמת יכולות. 18.5היא בעלת תקציב של  MarCOמשימת 

על פני השטח של  InSightבנובמבר הם ינסו להוות תחנת ממסר בין משימת  26-הלוויינים למאדים ב

כוכב הלכת ובין מרכז הבקרה, אבל הצלחת משימה זו לא חיונית שכן לנאס"א לוויינים אחרים אשר 

  יכולים לבצע אותה.

  

ית והמחקרית בשנים אלו, אשר בכל העולם שיגור לוויינים אלו מדגיש את כיוון תעשיית החלל האזרח

לוויינים עקב היותם זולים יותר, פשוטים יותר ובעלי יכולות מתאימות - נוטה יותר ויותר לכיוון של ננו

  למחקרים רבים. יכולות אלה הולכות ומתרחבות ככל שהטכנולוגיה משתפרת.

  סרטון כלול בכתבה המקורית.  
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  ים צבאייםדארפא מעוניינת לפתח נחיל לוויינ .56

SPACE.COM ,2  2018ביוני  

  
DARPA to Begin New Effort to Build Military Constellations in Low-Earth Orbit 

www.space.com/40757-darpa-military-satellite-constellations.html 

דארפא פרסמה מכרז לפיתוח נחיל לוויינים צבאיים אשר יספק לצבא האמריקני כיסוי רציף למשימות 

פרויקט הידוע בכינוי "בלאקג'ק". ריגול ותקשורת הינן המטרות הברורות לנחיל  –ברחבי העולם 

. המהלך הזה הלוויינים, אבל על השולחן גם אפשרויות למשימות מורכבות כגון ניהול כוחות מהחלל

מראה את שינוי צורת החשיבה בתעשייה הצבאית האמריקנית, אשר מעוניינת לעבור מפיתוח לוויינים 

  גדולים ומעטים לפריסת נחילים של לוויינים קטנים וזולים יותר במסלול הקפה נמוך. 

יבי עוד סיבה להחלטה של הסוכנות הינה שהלוויינים הקיימים במסלול מיושנים ועולה החשש שאו

דבר אשר הם מתכננים למנוע עם החלפת  –המדינה יוכלו לפגוע בהם  בעזרת תקיפה אלקטרונית 

הלוויינים ושימוש בטכנולוגיות חדשות. בהתייחסות לזה הבחירה בנחיל אינה מפתיעה, שכן הוא 

מאפשר המשך פעולה כאשר אחד או כמה לוויינים נפגעו, דבר אשר מעלה את עמידות המערכת 

  תיקון מהיר יותר של תקלות.ומאפשר 

מיליון דולר, אשר יושקעו בהסכמים עם שמונה ספקים במהלך  117.5עלות הפרויקט הראשונית הינה 

שלושה שלבים. התכנון הוא שהחברות הנבחרות יספקו את הלוויין, ודארפא תוסיף אליו את מכשור 

איות על ידי שימוש בלוויינים המשימה הצבאי. בכך הם גם מתכננים להדגים שניתן לבצע משימות צב

  אזרחיים בעלי ציוד צבאי.

  

  

  

-לפגוע ביעילות כלי הנשק העל כדיהפנטגון שוקל שימוש בלוויינים  .57

  קוליים הרוסיים

SPACE.COM ,23  2018במאי  

 
Missile-Tracking Satellites Are Part of the Plan to Foil Russia's Hypersonic 

Weapons 

www.space.com/40679-missile-tracking-satellites-russia-hypersonic-weapons.html 

קוליות, הפנטגון החל - לאחר החשיפה הרוסית על דבר מערכות טילים מתקדמות בעלות יכולות על

האמריקני להגנה ר ושימוש של לוויינים בעלי חיישנים על מנת למלא "נקודות מתות" במערך לשקול שיגו

כמה נשיאים שקלו זאת בעבר, אך עקב ההתקדמות הרוסית נגד טילים. נושא זה אינו נושא חדש, ו

הפעם ייצא לפועל הרעיון וממשל טראמפ צפוי להתחיל בחיפוש התקציבים בשנת שוהסינית נראה 

2020 .  

קולי - בר לכך, הקונגרס רמז שהוא יתמוך ביוזמה עקב האזהרות שרוסיה מבצעת ניסויים בנשק עלמע

דבר אשר עלול להשתנות ע"י שימוש בחלל.  –אשר יהיה בלתי ניתן לגילוי לאחר שלב השיגור הראשוני 

גון צפוי הפנטאך , שכן לא החלו עוד בהמרתו לתוכניות פרקטיות או תקציבים, זה עדיין רק רעיוןכרגע 

קולי לא משאיר להם הרבה זמן להתעמק -לחשוף את המשך התוכניות בקרוב. מרוץ החימוש העל

כדי להתחיל את התוכנית בהקדם, דבר אשר  2019תקציב שנת ביידרשו שינויים שבנושא, ויכול להיות 

  גורמים צבאיים לוחצים שייעשה.
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 ניסוי מוצלח נוסף למטוס החלל של וירג'ין גלקטיק .58

NEW ATLAS,30   2018במאי   

Virgin Galactic's Spaceplane Hits New Heights in Second Powered Flight 

https://newatlas.com/virgin-galactic-vss-unity-flight-space/54828/ 

בוצע ניסוי נוסף בו הופעלו בהצלחה המנועים הרקטיים של מטוס  2018בוצע באפריל בעקבות הניסוי ש

של חברת "וירג'ין גלקטיק". כמו בניסוי הקודם המריא כלי הטייס כשהוא נישא על ידי   Unityהחלל 

בעל התצורה הייחודית, אך הפעם התצורה דימתה יותר את התצורה  WhiteKnightTwo"ספינת האם" 

כך שהותקנו מושבי נוסעים וציוד נוסף שהסיטו את מרכז הכובד אחורה. לאחר ששוחרר המבצעית ב

 114500מכלי הטייס הנושא, הופעלו בהצלחה המנועים הרקטיים ומטוס החלל הגיע הפעם לגובה של 

ק"מ) , כעשרה ק"מ יותר מאשר בניסוי הקודם.  לאחר שהמטוס הגיע למהירות על קולית כובו  35רגל ( 

  מעלות לשלב הנחיתה שבוצע בהצלחה. 60ם והכנפיים נפרשו בזווית של המנועי

  
מטוס החלל של "וירג'ין גלקטיק" מפותח, כידוע, כדי להטיס תיירים אל סף החלל. לפי חייל האוויר 

ק"מ) אך לפי התפיסה המקובלת יותר החלל  80.5אלף רגל (  264האמריקני החלל מתחיל בגובה של 

ק"מ). עדיין לא ברור לאיזה גובה מתכוונת  100אלף רגל (  330ן, כלומר בגובה קרמ-מתחיל בגבול פון

החברה להטיס את הכלי. בראיון עם בעלי החברה, המיליארדר ה"צבעוני" ריצ'רד ברנסון, הוא מסר כי 

כנראה יידרשו עוד שניים או שלושה ניסויים לפני שיוכרז כלי הטייס כמבצעי ותתחיל הפעילות 

א גם ציין כי באחת מטיסות הניסוי האלה הוא עצמו יטוס וכי הוא מתאמן לצורך בכך המסחרית. הו

  במרץ...

  https://youtu.be/AIzx6X3ub2Iסרטון המציג תקציר של טיסת  הניסוי: 

  

  

spaceplane in action Virgin Galactic's  
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  תקשוב, מודיעין וסייבר
 

  מה צופן לה העתיד? -בינה מלאכותית   .59

  13-10, עמ' 2018, אפריל פופיולר סיינס

  להלן תקציר הכתבה. הציטוטים שבכתבה הם מפי: 

 גון לרד, מדען מחשבים באונ' מישיגן -

 דייויד הנסון, מנכ"ל הנסון רובוטיקה, בהונג קונג -

 , בסן פרנסיסקוZendriveג'ונתן מאטוס, מנכ"ל  -

  כ"ל מכון אלן לבינה מלאכותית, בסיאטל.אורן עציוני, מנ -

קיימים שני סוגים של בינה מלאכותית וההבדל ביניהם חשוב. רוב הבינה המלאכותית שמפותחת 

 כיום נועדה לפתור בעיות ספציפיות.

שקיימת היום בהחלט מרשימה. היא מסוגלת להביס  (Artificial Intelligence)הבינה המלאכותית 

מורכבים כמו שח וגו ולנצח את כולם בסיבוב של "מלך הטריוויה". היא מסוגלת אלופי עולם במשחקים 

לפרש למעננו ערימות של נתונים, להנחות מכוניות ללא נהג, להגיב לפקודות קוליות ולמצוא תשובות 

  לשאילתות החיפוש שלכם באינטרנט.

תן יהיה להפקיד בידי וככל שהבינה המלאכותית תיעשה מתוחכמת יותר, כך יתמעטו העבודות שלא ני

רובוטים, אם להאמין להערכה של אילון מאסק מהזמן האחרון. לדבריו, ייתכן שנצטרך לתת חיזוק 

  מסוים למוח שלנו כדי שנוכל להישאר תחרותיים בשוק עבודה רווי בינה מלאכותית.

לבנות מוח אבל אם בינה מלאכותית אכן תגנוב לכם את העבודה, זה לא יהיה משום שהמדענים יצליחו 

טוב יותר מהמוח שלכם. לפחות לא מכל הבחינות. רוב הפיתוחים בתחום הבינה המלאכותית מתמקדים 

הזאת מצטיינת במשימות ספציפיות אך הצרה בפתרון בעיות מסוגים מאד מסוימים. הבינה המלאכותית 

  , שתדמה חשיבה של בן אדם.כלליתעדיין רחוקה הדרך לבינה מלאכותית 

קרים כיום מחדדים את המיומנויות של בינה מלאכותית במשימות מורכבות, כמו הבנת שפה ועדיין, החו

והסתגלות לתנאים משתנים. "מה שמרגש באמת זה שאלגוריתמים ממוחשבים נעשים חכמים יותר 

בדרכים יותר כלליות". מאז ומעולם היו אנשים שמתעניינים בשילוב ההיבטים השונים האלה של בינה 

  הם רוצים לדעת: "כיצד ליצור מערכות עם היכולות שאנו בדרך כלל משייכים לבני אדם?"מלאכותית. 

  אז למה עדיין אין לנו בינה מלאכותית כללית?

אין הגדרה מוסכמת אחת לבינה מלאכותית כללית. אך למעשה, "בינה כללית היא מה שאנשים עושים. 

שש או אפילו בן שלוש, כך שאנו רחוקים  אין לנו מחשב שמסוגל לתפקד עם אותן יכולות של ילד בן

  מאוד מבינה כללית".

בינה מלאכותית כזאת תוכל לצבור ידע ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות מסוגים שונים. העיקרון הכי חזק 

של בינה כללית הוא היכולת שלה להסתגל. אם אתה לומד, למשל, איך לקשור שרוכים בנעליים, תוכל 

סוגים אחרים, ביישומים אחרים. אם יש בינה שיודעת איך לנהל אתך שיחה, ליישם את זה על קשרים מ

  היא תוכל גם להבין את המשמעות של הליכה לחנות וקניית חלב".

בינה מלאכותית כללית תזדקק לרקע של ידע כללי על העולם וגם לשכל ישר והיגיון. "אם תציג בפניה 

ויש לה גם זיכרון שמאחסן את הדברים שאליהם  בעיה חדשה, היא תוכל פחות או יותר לפתור אותה,

היא נחשפה". מדענים בנו בינה מלאכותית שמסוגלת להשיב למערך של שאלות, עם פרויקטים כמו 

  .2011, אשר הביס שני אלופים לשעבר בשעשועון מלך הטריוויה, בשנת IBMשל  (Watson)ווטסון 
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לביצוע שירותים כגון אבחון של בעיות רפואיות,  כיום קיימים "ווטסונים" שונים, וכל אחד מהם מותאם

עזרה לאנשי עסקים בניהול ישיבות, וכדומה. ועדיין, "אין לה יכולת הסתגלות מלאה כמו זו שיש לבני 

  אדם, ולכן היא לא באמת משתווה ליכולות האנושיות".

רה של כל היכולות אנחנו עדיין עובדים על המתכון לבינה כללית. "אחת הבעיות שלנו היא בעצם ההגד

  האלה והעלאת השאלה: כיצד ניתן לשלב אותן יחד באופן חלק לקבלת התנהגות לכידה?".

כיום אפשר לומר שהבינה המלאכותית ניצבת בפני פרדוקס. "למדנו שדברים שלאנשים מאוד קשה 

ם שהכי הם קלים יחסית עבור המכונות. עם זאת, הדברישלעשות, כמו משחקי גו ופוקר ברמת אליפות, 

אלו ממש קשים  –למשל, להבין את מה שהוא רואה מול עיניו, או לדבר בשפת אמו  - קלים לבן אדם 

  למחשבים".

  מה עם דברים כמו סירי ואלקסה?

אחד האתגרים העצומים הוא לתכנן בינה מלאכותית שמסוגלת להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנו 

כלומר, אם  .עתים מכונה בינה מלאכותית מלאהמדברים. "היכולת להבין שפה טבעית היא מה של

 תצליחו לעשות את זה, תוכלו בוודאי לפתור את שאלת הבינה המלאכותית". במילים אחרות, המערכות

 .לא מסוגלות להשתתף באמת בשיחה. "הן לא באמת מבינות מה אתה אומר, את המשמעות הקיימות

גויה של המערכת של מה שנאמר היא ממש מצחיקה אין דיאלוג, אין באמת ידע רקע, ולכן... ההבנה הש

  הרבה פעמים".

לבינה מלאכותית קשה ביותר לחלץ את מלוא המשמעות ממשפטים לא פורמליים. כל מילה חשובה, וכך 

גם סדר המילים וההקשר שבו נאמר המשפט. "קיימים אתגרים רבים במעבר מהשפה אל ייצוג פנימי 

שתמש כדי לפתור בעיה. כדי להשתתף בדיאלוג מורכב, כדי של הבעיה, שבו המערכת תוכל אז לה

מתקשר לידע הכללי שכבר יש לך,   לשאול ולענות באופן מורכב, לא די בעבודה עם יסודות השפה. זה

  זה מתקשר ליכולת שלך להסיק מסקנות".

  האם בינה מלאכותית כללית תחשוב כמונו?

לידע שלנו על המוח האנושי "חקירה מעמיקה החוקרים מאוד התקדמו עם הבינה המלאכותית, הודות 

היא דרך טובה לעזור  –מהאספקט של הפסיכולוגיה ומדעי המוח  –של האופן שבו בני אדם מתפקדים 

  ולכוון את המחקר".

אחת הגישות המבטיחות בנושא הבינה המלאכותית, הנקראת למידה עמוקה, שואבת השראה 

אנושי. הרשתות העמוקות של תאי העצב אוספות כמויות מארכיטקטורת תאי העצב (נוירונים) במוח ה

אנושיות של נתונים, ומחפשות תבניות. כך המוח מסוגל לחזות דברים ולהבחין ביניהם, כמו למשל, - על

האם מישהו אמר "פ" או "ב", או האם בתמונה מופיע חתול או כלב. "המחשבים מצטיינים במיוחד בכל 

אנושיות לזיהוי תבניות, אך זהו רק חלק קטן מהבינה -כולות עלאלה, וסביר להניח [שהם] פיתחו י

  המלאכותית".

בסופו של דבר, החשיבה האנושית מושתתת על התחושות בגופנו, ומושפעת מגורמים כגון הורמונים 

ותחושות פיזיות. "ייקח עוד זמן רב ליצור הדמיה אפקטיבית של כל אלה", אולי יום אחד נבנה בינה 

  בת השראה מאופן החשיבה של בני האדם, אך היא לא תתפקד באותו האופן.מלאכותית ששוא

כמו רגשות, למשל. "בני האדם שולטים  –עדיין, אולי נרצה גם לשמור על מאפיינים אנושיים במיוחד 

בעולם, אז כדאי אולי לבנות בינה מלאכותית שמבינה בני אדם ומסתדרת עמם", אומר הנסון, שמנסה 

פתיים, שמגלים אכפתיות כלפי אנשים. לדעתו, הרגשות הם מרכיב בלתי נפרד לבנות רובוטים אמ

מהבינה הכללית. בנוסף, ככל שהבינה המלאכותית תהיה בנויה באופן הדומה יותר לבני אדם, יהיה קל 

יותר לדעת עד כמה היא מיטיבה לתפקד. "אם ניצור בינה זרה, השונה מאוד מבני אדם, לא נדע בדיוק 

אם זו בינה זרה, האם ניתן  –של בינה כללית לחפש. לדעתי יש חשש אפילו גדול יותר אלו סימנים 

  לבטוח בה ולסמוך עליה? האם היא תיתן אמון בנו? האם יהיו לנו יחסים טובים עמה?"
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  מתי נגיע לשם?

  אז באיזה אופן נשתמש בבינה מלאכותית כללית?

ספציפיות. אולם בינה מלאכותית כללית תוכל  כבר יש לנו בינה מלאכותית ייעודית לפתרון של בעיות

לעזור לנו לפתור את אותן בעיות מהר יותר וטוב יותר, ולהתמודד עם בעיות מורכבות, המצריכות מגוון 

אם באמת הייתה לנו  .סוגי כישורים. "המערכות שיש לנו היום הרבה פחות מתוחכמות משאפשר לדמיין

יים על ימין ועל שמאל". אנשים יוכלו גם ליהנות מבינה בינה מלאכותית כללית, היינו מצילים ח

מלאכותית כללית בחיי היום יום שלהם. היא תוכל לסייע לקשישים או לנכים, לשפר את שירות הלקוחות 

או ללמד אותנו דברים. "אם מדובר בעוזר למידה, הוא יוכל להבין את נקודות התורפה שלנו בלימוד 

לדעתי זה יעזור לאנשים  .לעזור לנו לבנות תוכנית לשיפור היכולות שלנו ולזהות את נקודות החוזק, כדי

  להגשים חלומות".

זמן רב. "אנחנו מאוד רחוקים... אפילו מרמת תבונה של ילד בן שש, שלא עוד אבל כל זה עוד ייקח 

נערך סקר בין מומחים מובילים בתחום  .לדבר על בינה אנושית כללית מלאה, ובטח שלא בינת על"

השנים הקרובות.  25-מלאכותית לא תופיע ב "על-בינת"הבינה המלאכותית, ונמצא שרובם מאמינים ש

בינה מלאכותית כללית אכן  ."רוב המדענים מסכימים שבינה ברמה אנושית אינה צפויה בעתיד הקרוב"

ני מעלה חששות מסוימים, אולם התקוממות משולחת רסן של מכונות אינה אחד מהם, ככל הנראה. "א

האמת היא שלדעתי זה די מופרך, אבל אני  '.שליחות קטלנית'לא ממש מודאג מתרחישים של בינת על ו

  בהחלט מודאג מההשפעה על מקומות עבודה והאבטלה, וזה כבר קורה עם המערכות הייעודיות".

וכמו בכל כלי, בבינה מלאכותית כללית אפשר יהיה לעשות שימוש לרעה. "לטכנולוגיות כאלה יש 

פוטנציאל עצום לערעור מערכות בידיהם של כל ממשלה, ארגון מחקר או חברה. זה בעצם אומר 

שאנחנו צריכים לנהוג בחוכמה מבחינת מדיניות התכנון והמערכות שישמרו על היציבות ויעניקו לבני 

אדם מקורות חלופיים להכנסה ולתעסוקה". אנשים חושבים על פתרונות, כגון הכנסה בסיסית 

סאלית, כדי להתמודד עם האפשרות הפוטנציאלית שבינה מלאכותית צרה תדחוק עובדים אל אוניבר

  מחוץ לשוק העבודה.

בסופו של דבר, החוקרים רוצים לתגבר את הבינה המלאכותית עם יותר כישורים כלליים, כדי שהיא 

ה באמת יהיה תוכל לשרת בני אדם טוב יותר כדי לשפר אנשים ולעזור להם. "אני מקווה שיום אחד ז

  משהו שיהפוך אותנו לאנשים טובים יותר, במקום להתחרות בנו".

  

  

שילוב בין התקני זיכרון להתקני עיבוד, ליצירת הדורות הבאים של  .60

 המעבדים

IBM RESEARCH ,17  2017באפריל  

IBM Scientists Demonstrate Mixed-Precision In-Memory Computing for the First 

Time; Hybrid Design for AI Hardware 

https://tinyurl.com/leket13c  

בימים אלה אנו נכנסים לעידן המחשוב הקוגניטיבי, המבטיח להפיק בינה וידע מנפחים עצומים של 

פן בו מחשבים נתונים. אחד האתגרים הגדולים ביותר בשימוש בנפחי נתונים עצומים אלה הוא האו

). בארכיטקטורה זו המעבד נדרש von Neumannהמכונה ארכיטקטורת פון נוימן ( –עובדים כיום 

  תהליך בלתי יעיל. –'להסיע' את הנתונים הלוך חזור לזיכרון 

ניתן יהיה להשיג התקדמות דרמטית במחשוב באמצעות פיתוח של ארכיטקטורות שאינן מסוג פון נוימן. 

שינוי רדיקאלי בהשוואה למעבדים הנוכחיים, שנולד  –ם משותף של עיבוד וזיכרון הכוונה היא לקיו

  בהשראה מאופן פעולת המוח האנושי.
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). בגישה זו in-memory computingציריך בוחנים גישה שנקראת חישוב בתוך זיכרון ( IBM-חוקרים ב

יחידות בניין שמסוגלות  –שובי עושים שימוש ברכיבי זיכרון ננומטריים המאורגנים כיחידות זיכרון חי

לבצע פעולות חישוב ופעולות זיכרון. החוקרים פרסמו לאחרונה מאמר בו תיארו את השיטה. הם הדגימו 

 phaseפאזה (-משוואות אלגברה לינארית תוך שימוש בכמיליון התקני זיכרון מסוג שינוי 5,000פתרון 

change memoryאלמנטי זיכרון. ), ובכך הדגימו את יכולות החישוב של  

  להתמודדות עימו. IBMבכתבה המלאה פרטים נוספים על האתגר וגישות שונות של 

הערת עורך הידיעה: בטכניון יש קבוצה בולטת בתחום השילוב של חישוב וזיכרון, במעבדתו של פרופ' 

  שחר קווטינסקי בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי.

  המאמר המדעי:

M. Le Gallo et al., “Mixed-precision in-memory computing”, Nat. Electronics 1, 246 

(2018) 

www.nature.com/articles/s41928-018-0054-8  

 

 

 הפנטגון מקים מרכז בינה מלאכותית .61

DEFENSE NEWS ,19  2018באפריל  

Pentagon Developing Artificial Intelligence Center 

www.defensenews.com/intel-geoint/2018/04/18/pentagon-developing-artificial-

intelligence-center/ 

) במטרה לייעל את תוכניותיו בתחום זה. AIד על תוכנית להקמת מרכז בינה מלאכותית (הפנטגון עוב

השר -) ותתJim Mattisשנולד עקב החשש מההשקעה הסינית בתחום, אומץ ע"י שר ההגנה ( ,הרעיון

  ) והוצג לוועדת הכוחות המזויינים בבית הנבחרים, התומכת בנושא.Michael Griffinלמחקר והנדסה (

מי יוביל את המרכז? היכן הוא ימוקם? באלו פרויקטים יעסוק? והחשוב  –בשלבים ראשוניים מדובר 

  של המשרד והאומה?  AI-כיצד המרכז ישולב באסטרטגיית ה –מכל 

ברמה כלשהי, אולם אין היגיון בהעברת כולם למרכז החדש. אין  AIפרויקטים המכילים  592למשרד יש 

  צאים בשלבי סיום לתוכניות נרחבות.סיבה לקשור פרויקטים קטנים הנמ

Eric Schmidt  לשעבר מראשי)Google  וכיום יו"ר מועצת החדשנות הביטחונית) מקווה שהמרכז

יעבוד בשיתוף פעולה עם אוניברסיטה אחת או יותר כדי להגדיל את כמות הקולות החדשניים שיהיו 

. למשרד ההגנה מידע רב AIאימון של  מעורבים. היתרון הגדול של מרכז כזה הוא ריכוז מידע שיאפשר

שאינו שמור, או שמור במקומות שבהם התכנתים כבר לא בחיים. ריכוז המידע הזה באופן נגיש ושימושי 

  הוא קריטי. 

קולית ואנרגיה מכוונת, מזוהים כנושאים המרכזיים לעיסוק במשרד - בינה מלאכותית, יחד עם הנעה שגא

- הזהיר שכבר ב Schmidtממשלתי ברוסיה וסין בנושאים הללו. , בשל המאמץ הGriffinההגנה ע"י 

  .AIסין תעבור את ארה"ב בנושאי  2025

  



54 

  

 

תרחיש האימים של האינטרנט התממש במציאות: מדינה שלמה נותקה  .62

  מהשירות, ולא ידועה הסיבה

BUSINESS INSIDER ,10 2018 באפריל  

The Internet's Worst-Case Scenario Finally Happened in Real Life: An Entire 

Country was Taken Offline, and No One Knows Why  

www.businessinsider.com/undersea-international-internet-cables-cut-in-africa-2018-4 

ימיים המספקים - במשך שנים חששו ממשלות שמדינה עוינת כלשהי עלולה לנתק את הכבלים התת

אינטרנט לעולם. בסוף מארס, תרחיש אימים זה התממש: מדינה שלמה, מאוריטניה, נותקה 

קילומטרים, מקשר בין  17,000ימי. הכבל, באורך -מהאינטרנט במשך יומיים בעקבות ניתוק כבל תת

מדינות, מצרפת ועד דרום אפריקה. בסוף חודש מארס נותק  22קה לאירופה. הוא מחבר בין אפרי

לגמרי הגישה לאינטרנט לתושבי סיירה לאון ומאוריטניה. - הכבל, וכתוצאה מכך נמנעה לגמרי או כמעט

שעות. הניתוק השפיע גם על השירות בחוף  48מאוריטניה איבדה לגמרי את הגישה לאינטרנט במשך 

  הב, בסנגל, בגיניאה, בליבריה, בגמביה ובמדינות נוספות. השנ

לא ברור כיצד נחתך הכבל. עם זאת, ידוע כי ממשלת סיירה לאון 'כיבתה את האינטרנט' במדינה 

בכוונה, בניסיון להשפיע על הבחירות בשטחה. לא ידוע האם אסטרטגיה זו כללה גם פגיעה בכבל 

ומי כוללות מספר שכבות של יתירות, שאמורות לאפשר ימי. מערכות התמיכה בכבל הבינלא-התת

) ואחרים Sierra Leone Cable), אורנג', סיירה לאון כייבל (Africellלספקי האינטרנט כמו אפריסל (

להמשיך לספק שירות. למרות המערכות הללו, מאוריטניה כאמור איבדה לגמרי גישה לרשת 

  האינטרנט. 

 - האינטרנט הבינלאומית לפעולת הניתוק הפשוטה (יחסית). כ מקרה זה ממחיש עד כמה חשופה רשת

מכל המידע הבינלאומי עובר בכבלים מסוג זה. בכירים בשירותי המודיעין הצבאי של בריטניה  97%

וארצות הברית התריעו כבר פעמים רבות שכמעט אין הגנה על הכבלים הללו, ושצי רוסיה מבצע כל 

  העת פעולות בקרבתם.

דיעה: חיתוך כבלים מסוג זה עשוי להשפיע גם על ישראל ומדינות אחרות במזרח התיכון. הערת עורך הי

פעולה  –ימיים - נאסרו שלושה צוללנים במצרים, לאחר שניסו לחתוך כבלי רשת תת 2013בשנת 

  שגרמה לשיבושים בתקשורת במדינה. 

 

 

-מנוע בינה מלאכותית מסייע לרשויות החוק לאתר קורבנות סחר בבני .63

  אדם

FUTURISM ,16  2018אפריל  

AI Tool Helps Law Enforcement Find Victims of Human Trafficking 

https://futurism.com/ai-tool-law-enforcement-stop-human-trafficking/ 

) פיתחה תוכנה בשם טראפיק ג'ם Marinus Analyticsסדת חברת מרינוס אנליטיקס (אמילי קנדי, מיי

)Traffic Jamאדם. התוכנה עוברת על פרסומות מיניות - ) שאמורה לאתר קורבנות של סחר בבני

אדם. מספר מפתיע מהפרסומות הללו כולל תמונות, -מקוונות, שחלקן מפרסמות קורבנות של סחר בבני

ת על מנוע זיהוי פנים של שירותי הענן של אמזון, יכולה טראפיק ג'ם לזהות ובאמצעות הסתמכו

  פרסומות המכילות את פניו של קורבן, או של אדם שעקבותיו נעלמו. 
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התוכנה מאפשרת לבלשים לחפש לפי תמונות. הם יכולים, למשל, להעלות תמונה של קורבן שצולמה 

אחרים שצולמו באותו מלון. בדרך זו, אם סוחרי  בחדר מלון מסוים, ולצפות בתמונות של קורבנות

העבדים ממשיכים לחזור לאותו מלון, או אפילו לאותו חדר, התוכנה יכולה להצביע על דפוס התנהגות 

, היא יצרה שותפות עם רשויות חוק בכל רחבי 2014 - זה. מאז שאמילי קנדי ייסדה את החברה ב

- הצלחה, והיא הובילה להצלת מאות קורבנות סחר בבניאחוזי  88ארצות הברית. לדבריה, לתוכנה יש 

אדם בארצות הברית ובקנדה. התוכנה יכולה לשמש גם למטרות נוספות, כמו מעקב אחרי סחר לא חוקי 

הערת עורך הידיעה: תוכנות אלו ואחרות מדגימות את הקלות בה ניתן כיום לבצע איסוף מידע  באמל"ח.

לי בינה מלאכותית מתקדמים הזמינים לציבור. כלים אלו יכולים מודיעיני ומעקב, באמצעות שימוש בכ

  לשמש גם טרוריסטים במאבק נגד מדינות עם חיילות מודיעין מבוססים.

  

האקרים יכולים לגרום למערכות אזעקה להשמיע התרעות שווא (או  .64

  מוזיקה רועשת)

WIRED.COM ,10  2018באפריל  

This Radio Hacker Could Hijack Citywide Emergency Sirens to Play Any Sound 

www.wired.com/story/this-radio-hacker-could-hijack-emergency-sirens-to-play-any-

sound/ 

דולר, וידע מקצועי  35הראה שבעזרת מחשב נייד, רדיו שעולה האקר וחוקר אבטחה אוסטרלי 

בתקשורת רדיו, אפשר להשתלט על מערכת צופרים של עיר שלמה ולגרום להם להשמיע אזעקות שווא. 

  זה מה שבאמת עשה האקר אלמוני בעיר דאלאס בשנה שעברה. 

זבות על התקפת יתרה מזאת, אפשר לגרום לרמקולים של מערכות האזעקה להשמיע התרעות כו

  מוזיקה רועשת.  –טילים, הודעות המעוררות פאניקה, או לחילופין 

 (Vulnerabilityשבה עובד ההאקר בתור מנהל המחקר על פגיעות  Bastilleחברת האבטחה 

Research פרסמה את הממצאים והודיעה שמדובר על ציוד צופרים הנמכר ע"י חברת ,(ATI 

Systems ייתה בציוד הצפנה בסיסית שתמנע את התעלולים הנ"ל. מבוסטון. התברר שלא ה  

מותקנות באתרים רגישים שונים כמו מרכז הסחר העולמי בניו  ATIהתברר גם שמערכות אחרות של 

יורק, בתחנת כוח גרעינית שעל שפת נהר האדסון, בבסיס ווסט פוינט, ועוד. הפוטנציאל של זריעת 

  בהלה ויצירת אנדרלמוסיה רצינית ברור. 

מאז הפרסום היו סימנים המעידים על כך שככל הנראה ננקטו צעדים מניעה ותקשורת הרדיו בחלק 

  מהמערכות הוצפנה. אבל לא בטוח אם הסיכון הופנם על ידי כל הגורמים הרלוונטיים. 

  פרטים טכניים נוספים כלולים בכתבה המקורית. 

  

  כיצד הצבא מצייד לוחמי סייבר בזמן אמת .65

FIFTHDOMAIN.COM  ,18  2018במאי  

How the Army is Equipping Cyber Warriors in (Near) Real Time 

www.fifthdomain.com/dod/army/2018/05/17/how-the-army-is-equipping-cyber-warriors-

in-near-real-time/ 

בעולם הסייבר, הזמן הוא קריטי. זו הסיבה שהצבא האמריקני רוצה ליצור מבנה ארגוני שיאפשר רכש 

מהיר ומיבצוע של יכולות סייבר הגנתיות נגד איומים מתקדמים ברשת. הצבא מעוניין להשתמש במנגנון 

ימים  30-ימים ל 500- הזמנים (הנוכחי) של למעלה מ ובכך לצמצם את לוח IT Boxרכש המכונה 
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הדגיש שללא האצה זו, המנגנון  Maj. Gen. John Morrisonבעתיד. מפקד מרכז הסייבר של הצבא 

  והרכש אינם רלוונטיים. 

  דוגמה לרכש מהיר כזה תוארה כך: 

  . 2017) מסמך דרישות אושר בדצמבר 1

  .  2018) שתי יכולות נפרדות אושרו בפברואר 2

  טיפוס ראשונים כבר פעלו בחטיבת הסייבר של הצבא. - ) אבות3

  ) ביוני תתקבל החלטה האם למבצע את הערכה הזו לכל חטיבת הסייבר.4

הימים מתכנן הצבא לשפר.  30העוסק בהגדרת יכולות סייבר, טען שגם את תהליך  TRADOCנציג 

ממלא טופס תוך הגדרת יכולת רחבה יותר  התהליך כיום: כשלצוות הגנת סייבר יש צורך מבצעי, הוא

ימים במסגרת תהליכים  10מאשר פתרון נקודתי לבעיה. כשהטופס נקלט, הוא נשלח לתעשייה בתוך 

ימים מהבקשה, ניתן יהיה לבחור פתרונות מהצעות התעשייה. בתוך חודש  20חוזיים אחרים. בתוך 

ך יכולה להגיע במתן עצמאות גבוהה יותר מבוצעת הערכה טכנית ומבצעית לאבות טיפוס. האצת התהלי

לדרגים הנמוכים בהפעלת התהליך בהתאם לשיקול הדעת של הרשות הממונה. התהליך יכול להיות 

מכוון לרכש מוצר מדף, שינויים במוצר מדף, רכש נוסף של מוצר קיים או פיתוח תוכנה ייעודית. מגבלה 

  למחזור חיים מאופשרים דרכו. $15Mעל על המנגנון היא הדרישה שרק פרויקטים בעלות של מ

לא לעצור, אלא לעסוק כל הזמן בשיפור הדרגתי  - עת מוריסון, הוא השתנות מתמדת המפתח, לד

יכולות של הצבא. אם יכולת מסוימת מתייתרת, לוותר עליה. המנגנון רלוונטי ליכולות הגנתיות ב

קטינה כמובן את אפשרויות השימוש והתקפיות גם בתוך עוצבות טקטיות. מגבלת סכום המינימום מ

ההתקפיות ויותר רלוונטית למערכות הגנתיות המשודרגות לאורך זמן. מערכות התקפיות הן בד"כ 

קצרות מועד ונועדו לנצל חולשות מזדמנות. לכן גם המנגנון הזה איטי מדי וחד הפעמיות של אירוע 

  .$15Mתקיפה מונע הגעה למגבלת המינימום של 

  

  

  ת סוכנויות מודיעין לכבוש את ליבם של ספקני עמק הסיליקוןכיצד יכולו .66

C4ISRNET.COM ,15  ,2018מאי  

How Intel Agencies Can Win Over Skeptics in Silicon Valley 

www.c4isrnet.com/intel-geoint/2018/05/15/how-intel-agencies-can-win-over-skeptics-in-

silicon-valley/  

 27טס  Reaperשעות ואילו כטב"ם מסוג  30 - נמשכת למעלה מ GlobalHawkגיחה של כטב"ם מסוג 

עזרת חיישנים ברזולוציה שעות. במשך כל זמן מעופם, רוכשים הכטב"מים מידע על אזורים נרחבים ב

הבעיה היא לעבד אותו ולהפיק ממנו  –גבוהה. אין זו בעיה להפיץ את המידע הזה לגורמים המתאימים 

תובנות אשר ישמשו את הטייסים, לוחמי החי"ר או אנשי הצי המעוניינים לקבל כל פיסת מידע החיונית 

  לביצוע משימתם. 

וכל לפענח ולנתח את המידע ועל כן פנה לשוק האזרחי משרד ההגנה האמריקני יודע כי בעצמו לא י

ובראשו לחברת גוגל. מעורבותה של חברת גוגל בפענוח מידע מכטב"מים ידועה זה מכבר, דרך פרויקט 

Maven  אשר מנצל משאבים של החברה לפיתוח כלים עבור משרד ההגנה. הבעיה היא שפרויקט זה

ריסר עובדי גוגל כמחאה על השתתפותם בפרויקט משך אליו אש בתוך החברה והחודש התפטרו כת

זה. הנהלת גוגל אמרה בתחילת הפרויקט כי השימוש בבינה מלאכותית בפרויקט נועד לסייע למפענחים 

אנושיים לקבל החלטות ע"י ניפוי ערמות המידע וציון המידע החשוב יותר למפענחים. היא גם הדגישה 

לא "ת". הפירוש אשר ניתן לאמירה זו עדיין מעורפל: האם כי השימוש במידע הוא "לא למטרות התקפיו

זה לאחוז בשטח אשר עומד להיכבש ע"י צבא ארה"ב? האם מדובר בסגירת מעגל בין חיישן  "התקפי
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לבין נשק כלשהו? ברור שהפרויקט אינו מתעדף מטרות למקבלי החלטות שכן בתוקף היותם מקבלי 

  יות. החלטות, הם אלה שקובעים את סדרי העדיפו

נשאל כשבוע לפני גל ההתפטרויות שהוזכר לעיל על הסוגיה הזו  NGAסגן ראש סוכנות המודיעין 

והשיב כי קברניטי משרד ההגנה מנסים לקיים דיאלוג פתוח עם התעשייה ולהסביר את מטרותיו 

וען כי וכבר שנים דיאלוג זה מניב תוצאות טובות. הוא ט ,ובעיותיו לאור התפתחות טכנולוגיית החישה

כאשר מסבירים לאנשי הסקטור הפרטי את צרכי הממשל, בדרך כלל צרכים אלה מתקבלים בהבנה 

  והוא מקווה שדיאלוג זה יימשך. גל ההתפטרויות מלמד כי לא כולם שוכנעו.

 

אימון כוחות לוחמים בטרור ואחרים בעזרת "משחקים רציניים" ומציאות  .67

  רבודה

PHYS.ORG ,14  2018במאי  

Counter-Terrorism Police are Now Training with Virtual Terrorists 

https://phys.org/news/2018-05-counter-terrorism-police-virtual-terrorists.html  

 

 
Credit: Josh LeCappelain/US Deparment of Defense 

 

וכן התחום של "משחקים   (Augmented Reality)אות מדומה ומציאות רבודה הטכנולוגיה של מצי

נותנים כלים חדשים לאימון כוחות ביטחון להתמודדות עם טרוריסטים או  (serious games)רציניים" 

לתפקוד במצבי חירום. הם מאפשרים לכוחות להתאמן על תרחישים שונים, ולשפר יכולות של 

  רגשית וקבלת החלטות בתנאי לחץ. התמצאות מצבית, עמידות 

 AUGGMED )Automated Serious Gameאחת הדוגמאות היא פרויקט של האיחוד האירופי בשם 

Scenario Generator for Mixed Reality Trainingפרויקט זה פיתח פלטפורמה מקוונת רבת .(-

שתמשו בפלטפורמה זאת משתתפים לאימון מגיבים ראשונים ולוחמים בטרור. בחודש מארס האחרון ה

  אנשי ביטחון ביוון לאימון מול איומי טרור פוטנציאליים. 

גם האו"ם ומספר ארגונים לא ממשלתיים התחילו להשתמש באמצעים כאלה לאימון לצורך פעילות 

  במצבים מסוכנים.  תהומניטארי

רונות השימוש ככל שמתקדמת הסטנדרטיזציה ב"משחקים רציניים" ובטכנולוגיות מציאות מדומה, ית

בהם נעשים ברורים יותר, הם עוברים משימוש בצבאות בלבד לשימוש ע"י כוחות משטרה וכוחות 

ביטחון אחרים, ובהמשך אפילו למגזרים אזרחיים כמו בנייה ובטיחות מזון. קרוב לוודאי שבעתיד יהפכו 

  כלים אלה לחלק בלתי נפרד מכל ערכת אימון. 

   AUGGMED:  project.eu-http://auggmedאתר הפרויקט האירופי 
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  טכנולוגיות
 

צי ארה"ב מפתח יכולת להדפיס מטעני נפץ לפי דרישה בעזרת מדפסות  .68

  מסחריות

ALL3DP.COM ,18  2018באפריל  

Custom-Shaped Explosives for US Navy 3D Printed on HP 3D Printers 

https://all3dp.com/custom-shaped-explosives-us-navy-3d-printed-hp-3d-

printers/?utm_source=push  

ל הדפסה תלת ממדית מטנסי, ארה"ב, מייעצת לצי ארה"ב איך להשתמש בטכנולוגיה ש E&Gחברת 

כדי לייצור בהדפסה מטעני נפץ צורתיים, וזאת תוך שימוש במדפסות מסחריות. לצורך כך קיבלה 

  ).SBIRדולר במסגרת תוכנית החדשנות בעסקים קטנים ( 150,000החברה תקציב של 

מדובר על שיטה להדפסה תלת ממדית של חומר נפץ המעוצב בצורה הנדרשת, בעזרת מדפסת 

פלסטית בשיטה הנקראת -משתמשות בדיו ואבקה תרמו HP. המדפסות של HPשל חברת מסחרית 

bed fusion המדפסת מפזרת שכבה דקה של אבקת ניילון ומדפיסה עליה עם דיו. לאחר מכן האזורים .

הכהים מותכים ע"י מנורת חימום העוברת מעליהם. חוזרים על התהליך הזה מספר פעמים עד 

לא תוכננו לבניית מטעני נפץ, כמובן,  HPאמנם המדפסות המסחריות של  שמתקבל התוצר הדרוש. 

מצאו שאפשר להתאימן לכך. בעיקרון, כל מה שצריך זה להכניס למדפסת  E&Gאבל מומחי חברת 

  ) של חומר נפץ במקום ניילון. spoolגליל (

ם פולימריים. כך בשלב זה מנסים המהנדסים אבקת ניילון, שבה הם משלבים דיו, חומר נפץ, ותוספי

  אפשר להדפיס את מטעני הנפץ.  את התוצר הם מנסים בתא פיצוץ מיוחד הנמצא באוניברסיטת מיזורי. 

היכולת להדפיס נשק לפי דרישה בשדה הקרב יכולה להיות מועילה מאוד עבור הצי, ועל כן אין זאת 

  הפעם הראשונה שהצי מתעניין ותומך בפרויקטים מסוג זה. 

  מידע נוסף:

https://blog.utc.edu/news/2018/04/tick-tick-boom-engineering-alumni-use-3d-printer-to-

make-explosives/  

 

 

   ת תצורה, מתקפלותטכנולוגיות של אנטנות מתקדמות, משנו .69

NEWS.FIU.EDU ,8  2018במאי  

 
FIU to Establish Center for Origami Antennas 

https://news.fiu.edu/2018/04/air-force-awards-fiu-4-8-million-to-establish-a-center-for-

origami-antennas/122537 

מיליון דולר לאוניברסיטת פלורידה להקמת מרכז  4.8משרד המחקר המדעי של חא"א העניק חוזה של 

  מחקר לאנטנות משנות תצורה.

דור הבא המיועדות הכוונה היא לפתח טכנולוגיות יצירתיות של אנטנות משנות תצורה, למען מערכות ה

לחא"א ולמשרד ההגנה. הן ישרתו במערכות תקשורת, מודיעין, חיישנים ואמצעי "קצירת אנרגיה", 

  נים.יבמטוסים, בכטב"מים ובלווי
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המחקרים יתבססו על אנטנות בעלות מבנים מתקפלים כמו אוריגמי (קיפולי נייר יפניים), חומרים 

ל אנטנות המשנות תצורה באופן דינמי בהתאם לצרכים מתקדמים, ושיטות תיכון ספרתיות, כדי לקב

  מבצעיים משתנים. כמו כן נדרשים לקיפול ופתיחה מהירים.

  המרכז יעבוד בשת"פ עם גורמי ממשל ועם התעשיות.

  

נבדקה בהצלחה מערכת תשאול וירטואלית לזיהוי חשודים בשדות  .70

  תעופה ובמעברי גבול

CNBC.COM ,15  2018במאי  

  

Lie-Detecting Computer Kiosks Equipped with Artificial Intelligence Look Like 

the Future of Border Security 

www.cnbc.com/2018/05/15/lie-detectors-with-artificial-intelligence-are-future-of-border-

security.html  

  

  

 
Source: San Diego State University 

  

פיתחו במימון המחלקה לביטחון המולדת בארה"ב מערכת ממוחשבת חוקרים ממספר מוסדות מחקר 

אינטראקטיבית (קיוסק וירטואלי) לתחקור נוסעים בשדות תעופה ובמעברי גבול, אשר אמורה לזהות 

סיונות הונאה ולהדליק "נורה אדומה" לגבי חשודים. המערכת נבדקה בארה"ב (בגבול עם ישקרים ונ

אחוזי הצלחה. היא מבוססת על שילוב של  80 -ל 60פי והשיגה בין מקסיקו), בקנדה ובאיחוד האירו

  בינה מלאכותית עם אמצעים ביומטריים כמו זיהוי תנועות עיניים, שינויים בקול, בתנוחה ובהבעות פנים.

 Automated Virtual Agent for Truth, ראשי תיבות של AVATARהטכנולוגיה זכתה לשם 

Assessments in Real-Timeיתוחה התחיל לפני כשש שנים. המתוחקר רואה על המסך סוכן . פ

וירטואלי ששואל אותו סידרה של שאלות. לדברי אחד המפתחים, המערכת תוכל לשמש גם בידי 

  מחלקות למשאבי אנוש כדי לראיין עובדים פוטנציאליים. 

דוק. אחרי שהיא המערכת לא נועדה להחליף לגמרי חוקרים בשר ודם אלא לייעל ולקצר את הליכי הבי

  מגלה הונאה לכאורה, מוזעקים אנשי ביטחון כדי להמשיך את התחקור. 
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 "אף מלאכותי" זעיר וזול מסוגל לאתר בני אדם לכודים בהריסות .71

NEWATLAS.COM ,17  2018במאי  

Scientists Develop the, Cheapest Electronic Nose for Search and Rescue 

https://newatlas.com/electronic-rescue-nose/54653  

פרסמו כי הצליחו לפתח אף מלאכותי המוגדר כ "אף אלקטרוני  ETH Zurichמדענים שוויצרים ממכון 

רעידות אדמה. הקטן והזול ביותר". ההתקן נועד לאתר בני אדם שנלכדו בין הריסות בניינים שקרסו ב

הוא מבוסס על מטריצת חיישנים  אלקטרוניים אשר כל אחד מהם מזהה תכונת גוף שונה. הפעולה 

המשותפת מספקת "טביעת אצבע" של האדם הלכוד ומתריעה על קיום חיים מתחת להריסות. 

ם החיישנים מושתתים על היכולת לזהות חומרים  ונוזלים כמו אצטון, אמוניה ואיזופרן, אשר כול

משתחררים מהאדם בתהליך המטבוליזם, אם דרך תהליך הנשימה או דרך הזעה של העור. נמצא 

 במספר מחקרים כי חומרים אלו ניתן לחוש בקלות ולהצביע על קיום חיים.

באף המלאכותי שולבה גם היכולת לזהות פליטת גז כמו דו תחמוצת הפחמן וכן לחות, דבר המגביר את 

ו של אדם. חיישנים כאלה, המותקנים על רובוטים קרקעיים או רחפנים, יכולים ההסתברות לזיהוי נוכחות

לחדור לאזורים מסוכנים ולהצביע על קיום חיים ומקומו של הלכוד, כך שניתן בקלות יחסית וללא סיכון 

 לבצע את האיתור הראשוני. 

לדוגמה עשוי  2CO - שילוב חיישנים מרובים לחומרים שונים נדרש ע"מ לקבל איתור מובהק כיוון ש

להיפלט מגוף אדם אך גם משריפה והוודאות להימצאות גוף חיי מיטשטשת. יש יתרון גדול לאף 

המלאכותי על פני שימוש בכלבים העוסקים בחילוץ, היות והכלבים נדרשים למנוחה והסתגלות לשטח 

 העבודה  לפני כניסה לפעילות באמינות גבוהה. 

אלף בני אדם, ואף מלאכותי יכול היה, בחלק מהמקרים,  780 - דמה כבעשור האחרון נהרגו ברעידות א

להציל חיים. ציוד החילוץ כיום מבוסס על מצלמות ומיקרופונים לזיהוי לכודים היכולים להניע אברים או 

  להשמיע קולות. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת קפיצת מדרגה בתחום החילוץ.

  

  מאמר מדעי:

Sniffing Entrapped Humans with Sensor Arrays, Anal. Chem., 2018, 90 (8), pp 4940–

4945, DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00237, March 30, 2018, 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b00237  
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  פיתוח של מדענים באיראן –ת שח"ם משטחים להפחת- מטא .72

APPLIED PHYSICS LETTERS ,15  2018במאי  

Low Cost and Thin Metasurface for Ultra Wide Band and Wide Angle Polarization 

Insensitive Radar Cross Section Reduction  

ת מוכר בפיזיקה יישומית צוות של חוקרים מאוניברסיטת טהרן למדע ולטכנולוגיה פרסם מאמר בכתב ע

  בנושא הפחתת שטח חתך מכ"ם (שח"ם).

) דק וזול על מנת להפחית שח"ם בטווח תדרים גבוה, metasurfaceמשטח (-החוקרים מציעים מטא

שהוא בעל ביצועים יציבים ביחס לקיטוב ולזוויות הפגיעה. המשטח שהמדענים מציעים מורכב משני 

  בדומה ללוח שחמט, והעובי שלהם אינו קבוע.מוליכים מגנטיים שונים המסודרים 

ג'יגהרץ, והפחתה של  13.6-45.5דציבל בטווח  10- החוקרים הדגימו הפחתת שח"ם של למעלה מ

  ג'יגהרץ. המחקר משלב ניסויים וסימולציות. 15.2-43.6דציבל בטווח  20-למעלה מ

  

  

 
E. Ameri https://doi.org/10.1063/1.5026205  

  

  מאמר מדעי:

E. Ameri et al., Appl. Phys. Lett. 112, 201601 (2018),  

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5026205  

 

 

  ממדיים-אדום באמצעות צימוד בין חומרים דו-חישת תת .73

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ,6  2018באפריל  

Interlayer Coupling Induced Infrared Response in WS2/MoS2 Heterostructures 

Enhanced by Surface Plasmon Resonance  

G. Wang et al., Adv. Fun. Mat. 28, 1800339 (2018) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201800339 

בסין, פרסם מאמר על  Huazhongצוות חוקרים, המועסק ברובו במעבדה הלאומית ובאוניברסיטה של 

 Advanced Functionalממדיים, בכתב העת המדעי - אדום באמצעות חומרים דו- חישת תת

Materials .  
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למחצה עליו מתבסס החיישן. - אדום מוגבלת בד"כ באמצעות פער האנרגיה של המוליך-חישת אור תת

ממדיים שונים, המהווים יריעה של אטומים בעובי -החוקרים שילוב בין שני חומרים דומדגימים במאמר 

ממדיים -ב בין חומרים דו). באמצעות השילו2018בגיליון הלקט מאפריל  61של אטום בודד (ראה ידיעה 

  מיקרון. 1.03שונים החוקרים הדגימו לראשונה חיישני אור באורך גל של 

). כל WS2 ,MoS2ן דיסולפייד ומוליבדנום דיסולפייד (טממדיים בהם השתמשו הם טונגס-החומרים הדו

אפשר אדום, אולם במגע ביניהם יש צימוד חזק המ- בעל תגובה לאור תת איננואחד מהחומרים האלה 

גילוי של אורכי גל ארוכים. החוקרים טוענים כי בנוסף לכך, במגע בין החומרים יש שיפור בתכונות הגילוי 

שטח. החוקרים מסכמים שההדגמה שלהם סוללת את הדרך לחיישני -כתוצאה מקיום של פלזמוני פני

  אדום בעלי יכולות מגוונות מאוד.- תת

סיניות למדע בסיסי, ובאמצעות תוכנית לאומית  המחקר מומן באמצעות מספר קרנות ממשלתיות

    ם מתקדמים. יאסטרטגית בסין לפיתוח חומרים אלקטרוני

  

  

  
  
  

  מרגלי העתיד עשויים לשאת סיסמאות כימיות על מפיות .74

FUTURISM ,27  2018אפריל  

Forget High-Tech Watches; Future Spies May Carry Chemical Passwords on 

Napkins 

https://futurism.com/future-spies-chemical-passwords/ 

חושף שיטת הצפנה כימית חדשה,  Nature Communicationsהעת - מחקר חדש שהתפרסם בכתב

ד. דגימות של המולקולות המתבססת על סינתוז מולקולות ספציפיות שישמשו כסיסמאות בטוחות במיוח

המשמשות לקידוד יוכלו להיספג במפית או בבגד, שישמשו כדרך הזדהות בטוחה. החוקרים פיתחו 

מפתחות מולקולריים שונים, אותם ניתן לשאת ממקום למקום באמצעות הספגתם  500,000ספרייה של 

  בנייר, קפה, תה, או סוכר, וניתן אפילו להמיסם בבושם או בדם. 
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לגלות את הקוד שבמולקולות, יש צורך להפריד את הדגימות המולקולריות מהחומרים הנושאים  על מנת

אותן, לזקק אותן ולקרוא את המבנה באמצעות ספקטרומטר ברזולוציה גבוהה. מבנה המולקולות חושף 

  את המפתח המתאים לפיענוח ההודעה המוצפנת.

זעום ביותר כיום, בהשוואה  –סך הכל ב 500,000 –ברור כי מספר האפשרויות השונות למפתח 

למפתחות הצפנה דיגיטליים. עם זאת, מדובר במחקר ראשוני, שתוצאותיו ישמשו בוודאי לפיתוח שיטות 

  מתקדמות יותר להצפנה כימית, עם מספר גדול יותר של מולקולות מורכבות יותר. 

  

  

  

  .Nature Communications -במקור מתרשים המתאר את דרך ההצפנה והפענוח הכימיים. 

  

  

  

  בדיקות התיישנות של חומרי נפץ בעזרת קרן לייזר .75

DEFENSE NEWS ,21  6, עמ' 2018במאי  

US Army Uses Laser to Test Explosives without the Explosion 

, פיתחה שיטה חדשנית לבדיקת התיישנות של תחמושת ARL מעבדת המחקר של צבא ארצות הברית,

  מאוחסנת.

כידוע קיימת בכל צבא שיגרה של בדיקות מחזוריות של תחמושת ורכיביה בתקופת האחסנה, כדי 

  להבטיח בטיחות ושמישות. בדיקות אלה מבוצעות בד"כ ע"י מדגמים במעבדה ובפיצוץ.

מספר  –מה על מדגם זעיר ביותר של חומרי הנפץ מפעילים לייזר רב עוצ ARLבשיטה שפותחה ע"י 

  מיליגרמים. התהליך אורך חלקי מיליארד של שנייה.

של חומר הנפץ ולהחליט לפי זה אם התחמושת  (volatility)בדרך זו ניתן להעריך את רמת הנידוף 

  עדיין שמישה ובטוחה. השיטה החדשה עשויה לחסוך זמן ומשאבים רבים.
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