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ארגון וכללי

.1

סקירה :חקר ביצועים צבאי
מאת :משה שרביט
"המפציץ תמיד יעבור" – הולדתו של החק"ב הצבאי
השימושים הראשונים של מטוסים ככלי מלחמה היו בעיקר לתצפית ולהכוונת ארטילריה .ההטלה
הראשונה של פצצה ממטוס אירעה בלוב ע"י מטוסים איטלקיים באוקטובר  .1912במהלך
מלחמת העולם הראשונה התרחב מאוד השימוש הקרבי במטוסים למשימות שונות ,רובן
לתמיכה בקרב היבשה והים .הגרמנים היו הראשונים שניסו את השימוש בכלי טייס – מטוסים
וצפלינים – להפצצה שיעדיה היו יותר מטקטיים .התקיפה של לונדון ב 1915-הייתה הראשונה
בסדרה .רעיונות כאלו עלו במהלך המלחמה גם בבריטניה והיוו את הבסיס הרעיוני להקמתו של
חייל האוויר המלכותי כזרוע נפרדת מהצבא והצי סמוך לתום המלחמה ב.1918 -
הרעיון של הכרעת מלחמה ללא צורך בהתמודדות עם הצבא היריב קסם לרבים ,ובמהלך שנות
העשרים היה עיסוק רב בתפיסה שגרסה "דילוג" על החזית ופגיעה ישירה בעורק הצוואר של
מדינת האויב עד להכרעתה .הידוע מאלה הוא הגנרל האיטלקי ג'וליו דואה שפרסם ב 1922-ספר
בשם "השליטה באוויר" .לספרו של דואה הייתה השפעה רבה על המשך התפתחות הרעיון,
שקיבל את השם "הפצצה אסטרטגית" .בהמשך להתפתחות הרעיונית פותחו דגמים מתקדמים
יותר ויותר של מטוסים שנועדו לממש את התפיסה הלכה למעשה.
התפתחות התפיסה ההתקפית הביאה באופן טבעי לתהיות לגבי אופן ההתגוננות מפני התקפה
מסוג זה .זיכרון התקיפות שחוו הבריטים במלחמת העולם היה טרי ,ובקרב קברניטי הצבא וח"א
הבריטי החלה להתגבש ההכרה שיכולתם להגן על האי הבריטי בפני תקיפה כזו היא דלה ביותר.
אמנם ,מטוסי היירוט שלהם יוכלו להתמודד עם המפציצים באוויר ,אך ללא התרעה מוקדמת
שתאפשר את המראתם בזמן והכוונתם לעבר המטוסים התוקפים לא ניתן יהיה למנוע את
ההפצצה .בימים ההם ההתרעה התבססה על חוליות של צופים שהיו פרוסות לאורך חוף התעלה
האנגלית בדרום מזרח אנגליה .אך הניסיון שנצבר בתרגילים הראה מעבר לכל ספק שבתנאי
העננות והערפל הנפוצים שם ,או בשעות החשיכה ,אין להם כל יכולת לאתר את המטוסים
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התוקפים .הנושא הגיע לדיונים בפרלמנט ובאחד הנאומים טבע באלדווין את הביטוי "המפציץ
תמיד יחדור".
עלייתם של הנאצים לשלטון בגרמניה וצעדיהם הברורים להתחמשות בכלל ולהקמת ח"א התקפי
בפרט ,הגבירו מאוד את החשש הבריטי .חוסר האונים של אנשי ח"א הבריטי הביא להקמתה
בשנת  1935של "הועדה לבחינה מדעית של סוגיית ההגנה האווירית" )The Committee For
.(the Scientific Study of Air Defence
הועדה הורכבה מאנשי מדע בכירים וכללה גם נציגים מח"א .בראשה עמד פרופסור לכימיה
מאוניברסיטת קיימברידג' בשם הנרי טיזרד .הועדה בחנה מספר טכנולוגיות רלבנטיות והמליצה
לבסוף על פיתוח מכשיר לגילוי מטוסים המבוסס על קליטת החזרים של קרינה אלקטרומגנטית –
המכ"ם .המסקנות יושמו במהירות מעוררת התפעלות ובתוך כשנתיים בלבד פעלו בדרום מזרח
המדינה שתי "תחנות מכ"ם" ותחנות נוספות היו בשלבי הקמה .אולם ,בתרגיל הגנת שמי
המדינה שהתקיים בשנת  1938התוצאות היו מאכזבות .המכ"ם אמנם גילה יפה את המטוסים
שדימו את המפציצים התוקפים אך אלו לא יורטו בזמן והצליחו להשלים את תקיפותיהם כמעט
ללא הפרעה .האחראי על פיתוח המכ"ם ,א .פ .ראו ) ,(A. P. Roweהבין שהבעיה איננה במכ"ם
עצמו אלא באופן שבו נעשה שימוש במידע המופק ממנו .הוא הטיל על כמה מאנשיו לחקור את
הסוגיה ולהציע פתרונות ,בעוד ששאר החוקרים המשיכו לפתח ולשכלל את מערכות המכ"ם.
בכדי להבחין בין שתי הקבוצות הוא כינה את קבוצת מפתחי הטכנולוגיה בשם Technical
 Researchואת אלו שניסו לשפר את המערכת ההגנה כולה בשם Operational Research
– מחקר תפעולי או מחקר מבצעי .כך בא לעולם תחום חקר הביצועים הצבאי.
חק"ב צבאי במהלך מלחמת העולם השנייה
מערכת ההגנה האווירית הוכיחה את עצמה מיד עם תחילת החדירות הגרמניות לשמי בריטניה
וזכתה להכרה כללית על תפקידה הקריטי ב"קרב על בריטניה" .ההצלחה ב"פיקוד מטוסי הקרב",
 – RAF Fighter Commandהפיקוד שהיה אחראי להגנת שמי הממלכה – הביאה להקמה של
קבוצות חק"ב נוספות בפיקודים האחרים של ח"א המלכותי .אחת הידועות שבהן היא הקבוצה
שפעלה ב"פיקוד החופים" ) (RAF Coastal Commandשהיה אחראי על הלחימה מהאוויר
בצוללות הגרמניות ששוטטו באוקיינוס האטלנטי ועשו שמות בקווי האספקה הימיים מארה"ב.
קבוצת החק"ב של הפיקוד חקרה את תהליכי החיפוש ,האיתור והתקיפה של צוללות ע"י מטוסים,
כמו גם את תהליכי האחזקה והשימוש במטוסים לצורך הגדלת מספר הגיחות המבצעיות.
לממצאי הקבוצה מיוחסת הגדלה של פי כמה של מספר הטבעות הצוללות הגרמניות ע"י הפיקוד
בשנים הקשות של הקרב על האוקיינוס האטלנטי ) .(1943-1940אחת ההמלצות היותר ידועות
של הקבוצה נבעה ממחקר שבחן את תהליך התקיפה והגיע למסקנה כי העומק האופייני של
צוללת בעת תקיפתה הוא רדוד בהרבה ממה שהונח קודם לכן .אבחנה זו הובילה לשינוי עומק
הפיצוץ של פצצות העומק ,מה שהביא לגידול של עשרות אחוזים בשיעור הצוללות המוטבעות.
הקבוצה ייעלה את תהליכי החיפוש )מעבודתה נוצר תחום מתמטי חדש הנקרא "תורת החיפוש"
  ,(Search Theoryהגדילה את מספר הגיחות המבצעיות ע"י חלוקה יעילה יותר של צוותיהאחזקה ,שיפרה את השימוש במכ"ם לאיתור צוללות בים ,הציעה דרכים לדחיית גילוי המטוסים
ע"י הצוללת הנתקפת ועוד.
מבחינה מתודולוגית ניתן לאפיין את עבודתם של חוקרי הביצועים כיישום של טכניקות מחקר
המקובלות במדעי הטבע כמו פיזיקה ,כימיה וביולוגיה לפתרון בעיות מבצעיות ,בדרך כלל ברמה
הטקטית .חידוד וזיהוי של השאלות וההקפדה על בסיס מידע אמפירי נרחב ואמין – שהמלחמה
המתמשכת סיפקה בשפע – ובחינתו הדקדקנית ללא הטיות ,הולידו מסקנות שהיו לעיתים
קרובות שונות מאוד מהחוכמה המקובלת בצבא .שיטות הניתוח היו בדרך כלל פשוטות למדי
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מבחינה מתמטית ,אך איפשרו את הפקתן של תובנות חשובות בעלות ערך מבצעי רב .רמתם
האנליטית האישית של חברי הקבוצות הללו היוותה ללא ספק גורם חשוב בהצלחתם .רבים מהם
היו מדענים בעלי שם כמו בלקט ) (Blackettשזכה אחרי המלחמה בפרס נובל בפיזיקה ,הביולוג
והגנטיקאי וודינגטון ) ,(Waddingtonסולי זקרמן ) (Zuckermanפרופסור בעל שם באנטומיה
ואחרים.
לאור ההצלחה בחייל האוויר הוקמו קבוצות חק"ב גם בזרועות האחרות בהן הצי ,כוחות היבשה
ו"חזית הבית"  -מקבילתו של פיקוד העורף הישראלי דהיום .כך למשל עסקה קבוצת החק"ב של
הצי בשאלה החשובה של גודלן של שיירות האספקה מארה"ב והראתה את יתרונן השרידותי
הברור של השיירות הגדולות על פני שיירות קטנות.
בשנת  1941נסעה משלחת בריטית לארה"ב להציג בפני בעלי הברית האמריקנים את החידושים
הטכנולוגיים הצבאיים .לצד המכ"ם ואמצעים חדשניים אחרים הוצג גם התחום החדש של חקר
הביצועים הצבאי .בעקבות המפגש החלו לקום קבוצות כאלו גם בארה"ב שהתחזקו מאוד לאחר
כניסתה של ארה"ב למלחמה בדצמבר  .1941האמריקנים כינו את התחום בשם שונה מעט –
"חקר מבצעים" ) .(Operations Researchבחייל האוויר השמיני האמריקני – שהפעיל
מפציצים משדות תעופה באנגליה – נכלל כבר גוף חקר ביצועים שעסק בנושאים כמו התאמת
חימוש למטרות ,דיוק הפצצה ,מקלענות ושימוש במכ"ם אוויר-קרקע לניווט והפצצה.
חקר הביצועים לא הצטמצם רק לשאלות טקטיות .כך לדוגמה ,נתגלע עימות בקרב ההנהגה
הצבאית של בעלות הברית סביב הצעתו של אחד מחוקרי הביצועים לאופן ביצוע האמנעה
האווירית שנועדה לתמוך במבצע הנחיתה בנורמנדי .הוויכוח הגיע עד לשולחנו של צ'רצ'יל
והוכרע לבסוף ,בעד ההצעה שנתמכה ע"י אייזנהאור ובכירי צוותו ,ע"י שר המלחמה האמריקני.
בפועל ,האמנעה האווירית האפקטיבית שעקבה למשך זמן רב את זרימת התגבורות הגרמניות
לאזור הנחיתה ,הייתה גורם חשוב בהצלחת המבצע המורכב.
המלחמה הקרה
לאחר המלחמה עבר מרכז העשייה לארה"ב .הקמתו של תאגיד המחקר ראנד ) (RANDהייתה
ללא ספק ציון דרך בהתפתחות התחום .מרכז הכובד עבר מעיסוק בבעיות שקשורות בהפעלת
כוח לעיסוק בסוגיות בניין הכוח .לצד המשך העיסוק בבעיות טכניות וטקטיות התפתח העיסוק
בבעיות מערכתיות יותר שקיבל את השם "ניתוח מערכות" .החוקרים עסקו בעיקר בשאלות
דוקטרינריות ושאלות בניין כוח הקשורות לתחום החדש של העימות הגרעיני הבין-מעצמתי.
אנשי ניתוח המערכות מילאו תפקיד מרכזי בפיתוח של דוקטרינת ההרתעה שזכתה לשם MAD
) (Mutually Assured Destructionואשר היוותה את בסיס המדיניות האמריקנית משנות
הששים ועד לסיום המלחמה הקרה עם נפילת ברית המועצות .במסגרת זו פותחו משחקי
מלחמה ונעשה שימוש בשיטות הלקוחות מתחום תורת המשחקים.
אחד המחקרים הקלאסיים שנעשו בראנד בתחילת שנות החמישים בחן את פריסת בסיסי
המפציצים האסטרטגיים .הדוקטרינה של ח"א האמריקני באותן שנים התבססה על מערך
מפציצים נושאי חימוש גרעיני שנועד לתקוף ולהשמיד את מרכזי התעשייה הסובייטיים בעת
מלחמה .לצורך זה תוכננה הקמת שרשרת בסיסים במדינות הסמוכות ככל האפשר לברית
המועצות .המחקר בראנד נועד תחילה להציע ,בראייה כלכלית ,את האתרים הכדאיים ביותר
לבסיסים אלו .אולם המחקר הבהיר שסוגיית פריסת הבסיסים ואופיים היא שאלה מבצעית
מהמדרגה הראשונה שיש לה השפעה קריטית על סיכויי ההצלחה של מבצע מסוג זה ,והביא
לשינוי התפיסה המבצעית ,הבנת תפקידם של הבסיסים ועוד .אחת התרומות העיקריות של
המחקר הייתה באופן שבו התייחס לאי הוודאות האינהרנטית לסוגיות מסוג זה ובפתרון המעדיף
רובוסטיות על פני אופטימום ביצועים בתרחיש ייחוס מסוים.
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עם בחירתו של הנשיא קנדי וכניסתו לתפקיד של שר ההגנה מקנמארה בראשית  1961הוקם
בפנטגון גוף שכונה "המשרד לניתוח מערכות" .עד לאותו זמן לזרועות ניתנה אוטונומיות כמעט
מוחלטת בבניין הכוח ,שהתנהל על פי האינטרסים הצרים של כל אחת מהן ,תוך יצירת פרויקטי
פיתוח אמל"ח כפולים ומשולשים .למשרד נודעה השפעה מרכזית על בניין הכוח האמריקני
בשנים אלה .בין הישגיו ניתן למנות את ביטול תכנית ההגנה בפני טילים בליסטיים )לכל אחת
מהזרועות היה פרויקט כזה( ,את קביעתן של הצוללות נושאות טילים בליסטיים כמרכיב המרכזי
בהרתעה הגרעינית האמריקנית ,את ביטול התוכנית לפיתוח המפציץ  B-70שנועד להחליף את
 ,B-52את חידוש ההכרה בחשיבותם של הכוחות הקונבנציונליים שהוזנחו מאוד במהלך שנות
החמישים ,את קידום פיתוח מטוס ה ,F-16-ועוד נושאים רבים וחשובים.
חקר ביצועים אזרחי
ההצלחה של חקר הביצועים הצבאי במלחמת העולם השנייה הביאה רבים לנסות וליישם את
שיטות המחקר והניתוח לתחומים אזרחיים .במסגרת זו שולבו גם מתודולוגיות שפותחו במהלך
המלחמה גם לתחומי שינוע לוגיסטי .אולי הידוע שבהם הוא פיתוח אלגוריתם הסימפלקס לפתרון
בעיות של אופטימיזציה לינארית תחת אילוצים ,שפותח במהלך המלחמה ע"י דנציג .אחד
האישים הבולטים בתחום זה היה פיליפ מורס ,פרופסור לפיזיקה ב ,MIT-שעסק במהלך
המלחמה בחקר ביצועים עבור הצי האמריקני .מורס ייסד את המסלול האקדמי הראשון בעולם
לתארים מתקדמים בחקר ביצועים .התחומים העיקריים שפותחו הם אופטימיזציה לינארית
ולא לינארית ,תורת התורים ,פתרון בעיות של סדרור ותזמון וסימולציה.
ההתפתחות המהירה של כושר החישוב האיצה מאוד את התפתחות התחום שכן היא איפשרה
פתרון של בעיות מורכבות יותר ויותר מבחינה מתמטית בזמן מחשוב מתקבל על הדעת.
התפתחות זו הביאה גם לכך שקיים עיסוק רב בהערכת הסיבוכיות של אלגוריתמים לפתרון
בעיות של אופטימיזציה .החק"ב האזרחי תומך היום בסוגיות מורכבות כמו תכנון רצפות ייצור,
תכנון שרשרות אספקה ,תכנון מלאי ,ניהול תיקי השקעות ,תכנון ואופטימיזציה של חברות תעופה
ותחבורה ,ניהול הקצאה של משאבי כ"א ,תכנון וניהול רשתות תקשורת ומחשבים ועוד יישומים
רבים ומגוונים .תחום חדש יחסית ,הנמצא בהתפתחות מהירה ,עוסק בניתוח רשתות חברתיות.
תחומים "חמים" כמו  ,Data Scienceביו-אינפורמטיקה וכדומה קרובים מאוד לחקר ביצועים
וניתן לראותם כהסתעפויות של המקצוע.
ככלל ,חקר הביצועים האזרחי פנה לכיוון של תחכום מתמטי .לצד היתרונות הברורים של גישה זו
והיכולת להתמודד עם אתגרים מתמטיים היא הגבילה את התחום לסוג מסוים של בעיות
תפעוליות .מסיבה זו מתפתח בעשורים האחרונים תחום חדש המכונה לעיתים "חקר ביצועים
רך" ,להבדיל מזה "הקשה" המתמטי יותר ,במסגרתו מתפתחות מתודולוגיות ייעודיות לטיפול
בבעיות ארגוניות ואסטרטגיות יותר ,שמטבע הדברים מתאימות פחות ל"מסגור" במודלים
מתמטיים קשיחים.
אתגרים בתחום החק"ב הצבאי
האתגרים הנוכחיים של החק"ב הצבאי נובעים בעיקר משני מקורות .האחד הוא שינוי אופי
הלחימה מעימות "סימטרי" בין צבאות לעימות "א-סימטרי" בין צבא לבין ארגון סמי-צבאי או
טרוריסטי .היעדים המערכתיים של עימותים כאלו הם פחות מדידים מבעבר והקשר בין התוצאה
הטקטית להישג המערכתי הוא מורכב יותר .התמיכה במקבלי ההחלטות בתחום הלוחמה
הבלתי סדורה או הסדורה למחצה דורשת פיתוח של כלים אנליטיים אחרים מאלו שהורגלנו
בשימוש בהם בעבר הרחוק .אתגר מיוחד בכיוון זה מוצב בתחום התמרון היבשתי ,הקשה מאוד
למידול ומדידה .המקור העיקרי השני לאתגרים המקצועיים הוא יצירתם של תווכי לחימה חדשים
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מתוך ההתפתחות הטכנולוגית .מרחב הסייבר ,הרשתות החברתיות ,החלל ,האינטליגנציה
המלאכותית ולמידת מכונה ,הכלים האוטונומיים ושימושיהם הצבאיים ,יוצרים איומים והזדמנויות
חדשים .מעבר להיותם מרחבי לחימה חדשים שבהם הניסיון המבצעי והאנליטי הוא מועט
ומנגנוני ההשפעה אינם תמיד נהירים לנו די הצורך ,קיים קושי מיוחד הנובע מכך שבחלק גדול
מהם האפקטים המבוקשים אינם פיזיקליים ועל כן ניתוחם והערכתם דורשים פיתוח של שיטות
וכלים שונים מאלו ששימשו אותנו בעבר.
סיכום
יתכן שהחידוש העיקרי של חקר הביצועים הצבאי הוא בכך שבעוד שבעבר אנשי המדע התבקשו
לספק פתרונות לצרכים מבצעיים שזוהו על ידי אנשי הצבא ,הרי שכעת חוקרי הביצועים בעלי
ההשכלה במדעים ,עוסקים בזיהוי ,הגדרה ,ניסוח וניתוח הצורך המבצעי לצד אנשי המבצעים.
הצלחתו של גוף חק"ב מותנית בקיומה של תרבות ארגונית המעודדת פתיחות ונכונות לקיים דיון
ביקורתי משוחרר ממגבלות של סמכות ודרגות .אלו תנאים שאינם מובנים מאליהם בארגונים
צבאיים .לדעתי אין זה מקרה שהחק"ב הצבאי נוצר ופרח במדינות כמו בריטניה וארה"ב ולא
במדינות טוטאליטריות כמו גרמניה הנאצית ויפן הקיסרית.
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התעשייה הביטחונית האמריקנית עלולה לאבד את יתרונה ליריבים
חדשים
 31 ,DEFENSE NEWSבמאי 2018

US Defense Firms are at Risk of Losing Their Edge to New Rivals
www.defensenews.com/industry/2018/05/31/us-defense-firms-are-at-risk-beingpassed-by-new-rivals/
למרות תקציב הביטחון האמריקני ,ההולך וגדל ,התעשיות הביטחוניות ותעשיות התעופה והחלל
המסורתיות עלולות להיות מאותגרות ע"י מתחרים חדשים ,כפי שעולה מדו"ח ) PwCחברה
לחשבונאות ,לביקורת ולייעוץ עסקי מהגדולות בעולם( .הלחץ נובע הן מיזמים חדשניים מקומיים כמו
) SpaceXשל  (Elon Muskוהן מחברות סיניות ורוסיות ,הנתמכות ע"י ממשלותיהן בפיתוח תחומים
כמו בינה מלאכותית ,או טילי אוויר-אוויר מתוחכמים עם אמצעי דימות מתקדמים.
המגזר התעשייתי הביטחוני חושש מהסיכון שבהשקעת משאביו במו"פ עצמי ,ולמרות תקציבים
משמעותיים משקיע במו"פ פחות מרוב התעשיות האחרות .אם החברות בתחום זה רוצות להישאר
תחרותיות ,הן חייבות לשנות גישה – להחליט על השקעות אסטרטגיות ,תוך נטילת סיכונים במו"פ הן
ברמה הטכנולוגית והן בפיתוח מוצרים .השקעה זו צריכה להניב ערך מוסף לטווח ארוך .צריך להתמודד
עם אי-וודאות כחלק מהסביבה העסקית ולראות בה הזדמנות ולא רק סיכון.
חלק מהחברות מנסות לגוון את מוצריהן ע"י מיזוגים ורכישות .לדוגמה ,רכישת  Gemaltoההולנדית ע"י
 Thalesב 5B$-נתנה לרוכשת דריסת רגל משמעותית בשוק של אבטחת סייבר .הדבר מאפשר לה
תזרים הכנסות מטכנולוגיה זו PwC .ממליצה לחברות לצמצם עלויות ע"י ריכוז תקציבי מו"פ וניצולם
לפי סדר עדיפויות .זאת ,במקום לחלקם ליחידות העסקיות שיחליטו כיצד לנצל את התקציב .בנוסף יש
לשנות את התרבות הארגונית – לעודד הצערה של כוח העבודה ,עם קליטת עובדים בעלי יכולות
טכנולוגיות .חברות צריכות לעדכן את תוכניות התמריצים שלהן ,המציעות בונוסים מסורתיים לעמידה
ביעדי ביצועים ותקציב .מנהלים יכולים לעמוד ביעדים אך בה בעת להרוס את החברה – למשל ,ע"י
חיסכון המושג ע"י קיצוץ תקציב המו"פ.
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.3

מאמצי מו"פ ביטחוני של סין במגמה להשיג עליונות על ארה"ב
 6 ,JANE'S DEFENCE WEEKLYביוני  ,2018עמ' 6
China Seeking to Surpass US in Military Technologies, Says Canadian Report

לפי דו"ח שפורסם לאחרונה ע"י שירותי המודיעין הקנדיים ) ,*(CSISבסין מפתחים דור חדש של
טכנולוגיות צבאיות במגמה להביא לעליונות בתחום זה ולהשיג יתרונות מבצעיים/אסטרטגיים.
החדשנות והמודרניזציה אמורים להתבסס לא רק על העתקה"/אימוץ" של טכנולוגיות מערביות ,אלא גם
על מו"פ עצמאי .מדובר בהשקעות ענק לטווח ארוך ב"מגה פרויקטים" :אינטליגנציה מלאכותית,
פלטפורמות בלתי מאוישות ,לייזר רב-עוצמה ,מחשוב על בסיס קוואנטים ,מיקרוגל רב-עוצמה וכיו"ב.
בנושא של כלים בלתי מאוישים השיגו כבר התקדמות בתחומי אוויר ,יבשה וגם תת-מימי ,ומתמקדים
עתה בטכנולוגיות "חמקניות" ,בנחילים ובהנעה סופר והיפר-סונית.
מתקדמים במערכות "אנרגיה ישירה" ) – (direct energyלייזר רב-עוצמה ומיקרוגל רב-עוצמה גם
לשימוש נגד לוויינים.
בתחום האינטליגנציה המלאכותית רואים פוטנציאל עצום ביישומים הצבאיים – מערכות בלתי מאוישות,
מיזוג מידע ,מודיעין ,משחקי מלחמה ,סימולציה ואימון ,תמיכה בקבלת החלטות של פיקוד.
בנושא של מחשוב על בסיס קוואנטים רואים את סין כמובילה במחקר ופיתוח של קריפטוגרפיה,
בתשתית תקשורת לאומית ,וכן בסייבר הגנתי והתקפי .הסינים הקימו מעבדה לאומית הנקראת
.National Laboratory for Quantum Information Science
* CSIS = Canadian Security Intelligence Service
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השקעת התעשייה הביטחונית בארה"ב במו"פ קטנה בהשוואה
לתעשייה בכלל
 6 ,DEFENSE NEWSביוני  ,2018עמ' 8

Industry: Pony Up More R&D Dollars
למרות הגידול בתקציב הביטחון בארה"ב ,תעשיות הביטחון והחלל לא משקיעות מספיק במו"פ,
ומסכנות בכך את מעמדן בתחרות עם השוק העולמי.
ההסתייגויות מהשקעה מסיבית במו"פ ביטחוני נובעות מחוסר נכונות לממן פעילות כזאת במצב של אי
וודאות לגבי הצלחה עסקית בעתיד.
בכתבה מובאת השוואה גרפית של השקעות בארה"ב ובעולם של תעשיות ביטחון/חלל לאלה של
תעשיות יצרניות ,מפעלי תוכנה/אינטרנט ,תעשיות רכב ,יצרני רפואה ומחשוב/אלקטרוניקה.
דו"ח של  PwCממליץ לתעשיות הביטחוניות:
לשנות את הגישה המסתייגת מסיכונים תוך ניתוח אסטרטגי של הסיכויים.
לצמצם עלויות מו"פ ע"י השקעה ישירה בפרויקטים קונקרטיים ולא השקעה כוללנית ביחידות
משנה של החברה העוסקות גם במו"פ.
לשנות את התרבות הארגונית בתעשיות אלה ולעודד גיוס של עובדים צעירים עם כישורים
טכניים ושאיפה לחדשנות.
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הרחבת הפעילות של  DIUxלשיתופי פעולה בינלאומיים
 6 ,DEFENSE NEWSביוני  ,2018עמ' 27
Now is the Time to Take *DIUx Global

יחידת  DIUxהוקמה במשרד ההגנה בארה"ב בשנת  ,2015כדי להגביר את החדשנות ע"י שימוש
בטכנולוגיות שפותחו בסקטור האזרחי/מסחרי וכדי לזרז את תהליכי ההתקשרות לפיתוח של
דגמים/פרויקטים.
בשלב ראשון מוסדה הפעולה בשיתוף עם "עמק הסיליקון" בקליפורניה ובהמשך עם חברות בבוסטון
ובאוסטין.
בתקופה הקרובה יוחלף מנהל היחידה והכתבה ממליצה למנהל החדש להרחיב את הפעילות של DIUx
לשיתופי פעולה בינלאומיים עם "מדינות חברות".
הכותבים מתווים מספר אפשרויות למימוש הרעיון:
ביקורים של בעלי תפקידים ואנשי צבא ביחידה להצגת פעילות היחידה והרעיונות לשיתוף
א.
פעולה ,כולל בין התעשיות שרואות בפנטגון לקוח פוטנציאלי.
הקמת שלוחות של  DIUxבמספר מדינות ידידות .אלה ישמשו כיחידות קישור לתיאום הפעילויות
ב.
והקשרים הטכנולוגיים בין היחידה בארה"ב לגורמי הביטחון ,המעבדות והתעשיות ,כולל
האזרחיות ,במדינות אלה.
הקמת קרנות ייעודיות בראשות  ,DIUxכשהמימון משותף לארה"ב "ולידידים" ,לפתרון של בעיות
ג.
משותפות .כל קרן תמוקד לפרויקט ספציפי ולתעשיות קונקרטיות שיש להן פוטנציאל לפתרון
חדשני )דוגמה :כיסוי זול של מודיעין  ISRבשטח ימי יכול לעניין את ארה"ב ,וגם את אוסטרליה
והודו(.
מציינים שהמנהל החדש יצטרך לקבל מנדט ברור משר ההגנה ,כדי לממש את רעיון "הגלובליזציה" של
.DIUx
* DIUx = Defense Innovation Unit Experimental
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צרפת וגרמניה החלו בפיתוח משותף של טנק ומטוס עתידיים
 20 ,DEFENSE NEWSביוני 2018

France, Germany Kick Off Race for ‘Quantum Leaps’ in Aircraft and Tank Tech
www.defensenews.com/global/europe/2018/06/19/france-germany-kick-off-race-forquantum-leaps-in-aircraft-and-tank-tech/
שרות ההגנה של גרמניה ) (Ursula von der Leyenושל צרפת ) (Florence Parlyחתמו על הסכמים
לפיתוח משותף של מטוס קרב וטנק חדישים .המזכר מתווה את גבולות הגזרה וההכוונה הנדרשת
להתנעת הפעילות – בחינה של מבני ניהול פוטנציאליים )אולי דרך מערכת הרכש הצבאית המשותפת
–  OCCARהכוללת את צרפת ,גרמניה ,אנגליה ,איטליה ,ספרד ובלגיה(.
בתוך הגבולות שהוגדרו ,התעשייה צריכה למלא את הפער .שני הפרויקטים צריכים להביא לקפיצה
"קוואנטית" בטכנולוגיה תוך שילוב החוזקות של התעשייה בכל מדינה .מדינות אחרות יוכלו להצטרף
לתוכניות לאחר שיבוססו ע"י המדינות המובילות.
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המטוס העתידי ,שפיתוחו מובל ע"י צרפת ,עתיד להחליף את  Eurofighter Typhoonבגרמניה ואת
 Rafaleבצרפת .המטוס אמור להיות מבצעי בשנת  .2040התכנון של המטוס יכיל מרכיב משמעותי של
מערכות לא מאוישות .התוכנית תיכנס לשלב מחקר קונספטואלי עד סוף השנה.
מערכת הנשק הקרקעית החדשה )"טנק עתידי"( תובל ע"י גרמניה ותהווה המשך של הטנקים
 Leopard 2ו .Leclerc-המבצעיות של כלי זה צריכה להיות מושגת במהלך שנות השלושים .בתערוכת
יורוסאטורי נחשף מיזם משותף של יצרניות הרק"ם  KMWהגרמנית ו NEXTER-הצרפתית ,הנקרא
 KNDSומהווה שלב ביניים בדרך למערכת הקרקעית העתידית.
לתוכניות של היבשה מצורפת גם תוכנית לשדרוג הארטילריה )Common Indirect Fire - CIFS
.(System
שתי התוכניות הנ"ל חסרות עדיין גיבוש של דרישות צבאיות סגורות  -תהליך שיהיה קשה יותר
מההצהרות הפוליטיות שנועדו להציג את צרפת וגרמניה כמנוע הצמיחה של השאיפות הצבאיות
האירופאיות.
בהסכמים נעדרה התייחסות להצהרתן של שרות ההגנה ,באפריל השנה ,על שיתוף פעולה )לצורך
הורדת עלויות( בפיתוח טיל קרקע-אוויר משותף ועדכון מסוק התקיפה  Tigerל.Mark-3-
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בסין :הורדת סיווג מפטנטים צבאיים לעידוד המעורבות של
תעשייה פרטית
 9 ,JANE'S DEFENCE WEEKLYבמאי  ,2018עמ' 20

China Declassifies Military Patents to Spur Private Sector
הסינים הודיעו על שחרור מאסיבי של  4,000פטנטים ,הקשורים בטכנולוגיה צבאית ,מסיווג ביטחוני.
הסיווג הגביל עד כה את השימוש בהם בסקטור הפרטי .מהלך זה בוצע אחרי שבשנת  2017בוטל
הסיווג של  3,000פטנטים נוספים.
המגמה המוצהרת היא שילוב של תעשייה פרטית בפיתוח וייצור ביטחוני ,דבר שיגביר את החדשנות
ואת הפוטנציאל הצבאי הכולל של סין .מציינים שהודות לעידוד ממשלתי ) (*MNDמספר הפטנטים,
שנרשמו ע"י התעשיות הממשלתיות ,גדל בעשור האחרון בקצב של  35%בשנה!
הפטנטים ששוחררו שייכים למגוון רחב של תחומים ,כגון :חומרים ,מערכות תקשורת ,מדידות ובקרה,
תכנון מטוסים ורכב ,גילוי מכ"ם ,ניווט לווייני.
למרות המגבלות בשיתוף של תעשייה פרטית בפרויקטים רגישים ,רואים בהקלות הנ"ל )בתחום
הפטנטים( שלב חשוב לשילובה – תחילה בתחומים שקשורים לטכנולוגיות "מסחריות" כגון אוויוניקה,
תקשורת ,ייצור רכיבים ועוד ,זאת בנוסף לעידוד הסקטור הפרטי ע"י הקלות ביורוקרטיות ותמריצי מימון.
להלן טבלת גידול ההשקעות בפעילות המו"פ הביטחוני בסין )מיליארדי דולר(:
2018
12.21

2017
11.11

2016
10.40

2015
9.54

2014
8.68

2013
8.06

* MND = Ministry of National Defense
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מכוני המחקר הצבאי בסין יעברו לסטטוס של חברות
 16 ,JANE'S DEFENCE WEEKLYבמאי  ,2018עמ' 21
China Looks to Corporatize Military Research Institutes

כיום יש בסין  12חברות ביטחוניות בבעלות הממשלה .אלה מפעילות כ 1,000-מכונים של מו"פ צבאי,
המהווים את חזית החדשנות בנושאים כמו נשק נגד חלליות ,כלי טייס היפר-סוניים ומערכות נשק בלתי
מאוישות .ממשלת סין באמצעות  *SASTINDאישרה כללים חדשים למעבר של מכוני המחקר למעמד
של "חברות יצרניות" .בכך יתאפשרו גם שינויי בעלות ושותפויות עם התעשייה הפרטית.
המעבר ממכון ממשלתי לסטטוס של חברה לא יחול על מכונים העוסקים בנושאים ביטחוניים רגישים.
השינוי הראשון בוצע בקבוצת התעשיות הדרומיות ) ,(**CSGCכאשר מכון  ,***ARIהעוסק במו"פ של
מערכות בלתי מאוישות ,הוכר כחברה .בהמשך מתוכננים שינויי סטטוס כאלה גם בקבוצת התעשיות
האוויריות )** (AVICוהתעשיות הצפוניות ).(**NORINCO
*
SASTIND = State Administration for Science Technology and Industry for National
Defense
** CSGC = China South Industries Group Corporation
** AVIC = Aviation Industry Corporation of China
** NORINCO = North Industries Corporation
*** ARI = Automation Research Institute
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בארה"ב :בעיות קריטיות של מחסור בחומרים מינרליים
 21 ,DEFENSE NEWSבמאי  ,2018עמ' 24

From Bad to Worse: America's Mineral Problem
בכיר בפנטגון מתריע על בעיות חמורות של מחסור ותלות בסין בחומרים מינרליים הדרושים לפיתוח
ולייצור של אמצעי לחימה ,ובמיוחד המתקדמים שבהם .עובדה זו מהווה איום ביטחוני ברמה לאומית.
הנושא הוכר כאיום ביטחוני גם במסמכים שפורסמו ע"י הבית הלבן בעניין הבסיס התעשייתי-ביטחוני
בארה"ב.
לפחות ל 20-סוגים של מינרלים כאלה סין מהווה מקור יחיד ,במיוחד "המינרלים הנדירים" .אין בארה"ב
מכרות או מפעלי עיבוד לחומרים אלה.
היצרן היחידי שהיה בארה"ב הגיע לפשיטת רגל ונמכר לשותפות עם סין ב .2015-חומרי הגלם ממכרה
זה מועברים לעיבוד בסין.
הדובר הדגיש את הדחיפות למציאת פתרון לבעיה ע"י מיקוד תהליכים של הקונגרס ,הפנטגון והזרועות:
רפורמה ברישוי של מכרות והשקעה מאסיבית בבסיס תעשייתי ,בטכנולוגיות ובתהליכים.
במסגרת התקציבים של משרד ההגנה להשקעה בתעשייה ביטחונית כל זרוע ביקשה  60מיליון דולר
בלבד )תוכניות " ("Man Techוהפנטגון דרש לשנת  2019רק  38מיליון דולר )בהשוואה ל 63-מיליון
דולר ב .(2018-סה"כ ההשקעות  0.025%מתקציב ההגנה.
הכתבה מסתיימת בקריאה לקונגרס להקצות משאבים ועדיפויות לטיפול ממלכתי מואץ לפתרון הבעיה
הקריטית.
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 .10הפנטגון :רוסיה ביצעה שני ניסויים בטיל שיוט עם מנוע גרעיני
 4 ,FREEBEACON.COMבאפריל 2018
Pentagon: Russia Tested Nuclear-Powered Cruise Missile Twice
http://freebeacon.com/national-security/pentagon-russia-tested-nuclear-poweredcruise-missile-twice
בחודשים האחרונים זיהו סוכנויות מודיעין של ארה"ב שני ניסויים שביצעו הרוסים בטיל שיוט המונע על
ידי מנוע גרעיני .התברר ששני הניסויים ,שמטרתם הייתה להדגים את השימוש החדשני בכור גרעיני
להנעת הטילים לטווח ארוך ,נכשלו .שני הניסויים בוצעו באזור הארקטי של רוסיה ,כולל אחד שנערך
בנובמבר בשנה שעברה באי נוביה זמליאה ) ,(Novaya Zemlyaאשר בו ממוקמים בסיס אווירי ואתר
ניסויים גרעיניים.
לדברי בכיר במשרד ההגנה האמריקני ,במהלך שני הניסויים נכשלה ההצתה של יחידת הכוח
הגרעינית .לדבריו הניסויים גם העלו את החששות שרוסיה גרמה לנשורת גרעינית באזור בו נפלו
הטילים ,במים סביב האי הנ"ל או באזור הארקטי בצפון רוסיה.
הרשת הנורבגית להגנה מקרינה גרעינית גילתה באוקטובר  2016כמות מזערית של החומר
הרדיואקטיבי  .Ruthenium-106מדובר בחלקיקים שאינם נמצאים בטבע וייתכן שהגיעו מניסוי בטיל
מונע על ידי מנוע גרעיני .רוסיה הכחישה שמקור חלקיקים אלה בכורי כוח אזרחיים.
במהלך אחד הניסויים ,מטוס תובלה צבאי משודרג מדגם  IL-976נראה בסביבות אזור הניסויים יחד עם
כלי רכב של  ,Rosatomשהיא הסוכנות הרוסית לאנרגיה גרעינית .הדבר מצביע על האפשרות שנעשה
שימוש בחומר גרעיני במהלך הניסוי.
מעט מאוד פרטים ידועים על הטיל החדש אשר מקורות מודיעין אזרחיים וצבאיים כבר מודעים לו
לפחות שנה וגם קיבל סימול צבאי מסווג .הנשק החדש לא הוזכר בין כלי הנשק האסטרטגיים שרוסיה
מפתחת בדו"ח האחרון של הפנטגון .Nuclear Posture Review ,דווחים בעיתונות הרוסית ציינו
שניתן יהיה לפרוס טילים אלה תוך  10שנים.
בכיר נוסף במשרד ההגנה האמריקני ציין שייתכן כי הטיל השתמש במקור אנרגיה שאינו גרעיני על מנת
להדגים את הטכנולוגיה החדשה .טיל זה הוא חלק מכלי הנשק האסטרטגיים שנחשפו לראשונה לציבור
בנאומו של פוטין ב 1-במארס  .2018כלי נשק חדשים אלה נחשפו מספר ימים לפני הבחירות שבהן
נבחר פוטין שוב לנשיא רוסיה .פוטין התרברב שמדובר באמצעי נגד אסטרטגיים עוצמתיים נגד מערך
ההגנה האמריקני נגד טילים ואיומים על רוסיה מצד ארה"ב ובנות בריתה .בדבריו ציין פוטין את הפיתוח
של מקור אנרגיה גרעיני קטן שניתן לשלבו בטיל שיוט כמו  Kh-101הרוסי הנישא על ידי מטוס או
 Tomahawkהאמריקני .לדבריו מקור אנרגיה זה מקנה לטיל השיוט טווח ללא הגבלה .פוטין אמר גם
שטיל השיוט המונע על ידי מנוע גרעיני נוסה בהצלחה בסוף  2017מבסיס ניסויים שלא צוין.
פוטין ניסה לתאר את הטיל ,שהוצג בקטע ווידיאו קצר ,כבעל טווח ללא הגבלה ויכולת תמרון מחוץ
ליכולות המכ"ם של מערך הטילים נגד טילים .גם ציין שאין לאף אחד בעולם משהו הדומה לטיל זה.
בווידיאו נראה שהטיל משוגר ממשגר יבשתי נייד וסימולציה של מסלול טיסת הטיל מראה שהשיגור
נערך מהאי .Novaya Zemlya
לפי הערכות מודיעין ראשוניות ,המבוססות על הווידיאו ,הטיל היה מונע על ידי סוג של יחידת הנעה
בטמפרטורה גבוהה שהופעלה על ידי כור גרעיני .ארה"ב פיתחה וניסתה במהלך שנות ה 50 -ותחילת
שנות ה 60 -מנוע מגח סילון המופעל על ידי כור גרעיני ,בסיכומו של דבר התכנית נסגרה .יש לציין
שלאור החום הרב שיוצר הכור ,הטיל יהיה חשוף יותר לאמצעי נגד בהשוואה לטילי שיוט רגילים.
לדברי פוטין ,במהלך הטיסה של הטיל ,הכור הגיע להספק המתוכנן וסיפק את הדחף הנדרש .לדבריו,
הניסויים ושיגור הטיל מאפשרים את המעבר לשלב הבא של יצירת נשק חדש לגמרי ,נשק גרעיני
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אסטרטגי עם טיל בעל מנוע גרעיני .לדברי בכירים במשרד ההגנה האמריקני ,דבריו של פוטין אינם
נכונים ,מאחר שבשני הניסויים הצתת הכור נכשלה.
מומחים בתחום ניסויי טילים ,מציינים שניסויי טיסה עם טיל המופעל על ידי כור גרעיני הינם מסוכנים.
לדברי , Mark Schneiderמומחה לשעבר בתחום נשק גרעיני בפנטגון ,אילו הייתה הצתה של הכור
והטיל היה נכשל ,היה נגרם אסון גדול .לדבריו מדובר בנשק מטורף אשר עלול לגרום לאסון גרעיני
במהלך ניסוי .הוא גם שואל מה יעשו עם הטיל בסיום ניסוי מוצלח? יטביעו אותו באוקיינוס? להערכתו
גם אם יצליחו להנחית את הטיל בעזרת מצנחים ,הכור יותך ,מכוון שאין לו מערכת קירור .הטיפול
בהשפעות התכת הכור יהיה קשה ביותר .כמות גדולה של קרינה תשתחרר וכיוון הרוחות יקבע אם
הקרינה תגיע למערב או למזרח אירופה .להערכת  Schneiderבגלל הטיל הזה וגם בגלל Status 6
יוטלו על רוסיה סנקציות כלכליות Status 6 .הוא פרויקט פיתוח רוסי של צוללת לא מאוישת החמושה
בראש גרעיני אדיר ,Aleksey Ramm .אנליסט רוסי בתחום הצבאי ,הכותב עבור סוכנויות ידיעות של
המדינה ברוסיה ,דיווח בחודש שעבר שטילי השיוט החדשים מפותחים על ידי החברה הרוסית OKB
 Novatorהמפתחת טילים ,כולל טילי שיוט ארוכי טווח .הוא מציין שמסמכים ששוחררו לציבור על ידי
החברה חושפים שהיא מפתחת שני טילים חדשים ,האחד  9M729שהוא טיל שיוט ארוך טווח והשני
הידוע בסימול  9M730אשר להערכת  Rammהוא הדגם המונע על ידי כור גרעיני.
 Rammמצטט מומחים רוסיים המתארים את צורת הפעולה של מנוע טיל השיוט החדש .הכור הגרעיני
מחמם אוויר בתוך המנוע לטמפרטורה של כמה אלפי מעלות ,האוויר החם מוזרק דרך פתחים וכך נוצר
הדחף המניע את הטיל .בווידיאו של הטיל החדש שהוצג בזמן נאומו של פוטין ניתן לראות  4פתחים
לצורך הדחף.

יבשה
 .11צבא ארה"ב בוחן רשתות הסוואה חדשות
 13 ,ARMYTIMES.COMביוני 2018
This New Camouflage Netting Could Protect Soldiers Better than Armor
www.armytimes.com/news/your-army/2018/06/13/this-new-camouflage-netting-couldprotect-soldiers-better-than-armor/
צבא ארה"ב בוחן רשתות הסוואה חדשות לחיילי חי"ר וציודם אשר יהיו יעילות בכל שעות היממה ויגנו
עליהם מפני מערכות תצפית שונות ביום ובלילה .במסגרת התוכנית ,אשר מנוהלת בידי מרכז המחקר
 Natickשל הצבא אשר עוסק בשיפור אמצעים השרידות של החיילים ) .(NSRDECשלושה מתחרים
שונים קיבלו מימון לפתח רשתות הסוואה חדשניות אשר דואגות להקטין את החתימה הספקטראלית
בתחומי תדר שונים ובכך לשפר את שרידות החיילים בשדה הקרב .הרשתות החדשות יהיו בשלושה
גוונים שונים :כאלה המותאמות לרקע מיוער בהיר/כהה ,רקע מושלג/אלפיניסטי ורקע מדברי/אורבאני.
במסגרת הפרויקט ,הנקרא  ,ULCANSזכו בחוזה שלוש חברות :סאאב ברקודה )מקונצרן סאאב
השבדי() HDT Expeditionary Systems ,מארה"ב( ופיברוטקס )מישראל( .הצבא האמריקני צופה כי
בתום תקופת המבחן ,שתסתיים באמצע שנת  ,2019יוענק חוזה בסך  480מיליון דולר לחברה הזוכה
לצייד את הצבא ברשתות ההסוואה ,כאשר ההצטיידות תחל בסוף שנת .2019
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 .12חברה נורבגית פיתחה פגז לטווח  100ק"מ ,המבוסס על
טכנולוגיית RAMJET
 14 ,defensenews.comביוני 2018
Nammo Rolls Out its ‘Extreme Range’ Artillery
www.defensenews.com/digital-show-dailies/eurosatory/2018/06/14/nammo-rolls-outits-extreme-range-artillery/
חברת  NAMMOהנורבגית השיקה פגז ארטילרי מבוסס על טכנולוגיית  RAMJETשנועד להשיג
טווחי ירי ארוכים במיוחד .הפגז הארטילרי  155מ"מ ,המכונה " " EXTREME RANGEיאפשר לעמוד
בדרישות של לקוחות שונים בעולם ,כולל הצבא האמריקני .החברה שילבה את ניסיונה הרב בפיתוח
תחמושת קנית ובטכנולוגיית הנעה רקטית ,ויצרה פגז שנורה מתותח הוביצר  155מ"מ קונבנציונאלי
לטווח של  100ק"מ .לדברי החברה ,יכולות אלו נדרשות בשדה הקרב מורכב בתרחישים בהם צבא
נדרש לפגוע באתר מוגן אליו אין גישה מהאוויר מהים או מהיבשה .הצבא האמריקני מעוניין ,בעדיפות
עליונה ,להאריך את יכולות הירי לטווחים ארוכים במיוחד ע"י פיתוח טכנולוגיות שיגור היפרסונית
וטכניקת .RAM JET

פגז ארטילרי  155מ"מ מבוסס טכנולוגיית RAM JET
טכנולוגיית הנעה רקטית מבוססת על הודף מוצק המכיל מחמצן אשר מאפשר את הבעירה באופן עצמי.
טכנולוגיית  RAMJETמבוססת על פגז המכיל הודף מוצק ואת המחמצן הוא מקבל מהאוויר ע"י כונס
בחרטום הפגז .בצורה זו זמן הבעירה ארוך יותר ,הדחף גדול יותר ,והטווח גדל בהתאם .פגז ארטילרי
סטנדרטי מגיע לטוח של  30-20ק"מ ולא השתנה מזה  50שנה .השיפור המשמעותי בתחמושת קיימת
היה הוספת שתת ,BASE BLEED ,בעזרתו ניתן להקטין את גרר הפגז ולהשיג עוד  10ק"מ ,אך הצעד
המשמעותי הוא טכנולוגית  RAMJETשמגדילה מהותית את הטווח ומאפשרת גמישות הפעלה של כוח
האש ע"י כיסוי שטח גדול בהרבה ,דבר שיאפשר לצמצם את מספר הקנים.

 .13התעצמות איכותית וכמותית בארטילריה של צבא רוסיה
 29 , RUSSIANDEFPOLICY.BLOGבאפריל 2018
Upgunning Artillery
http://russiandefpolicy.blog/2018/04/29/upgunning-artillery
כבר לפני שנה הודיע גנרל בכיר בצבא רוסיה כי כוח האש הארטילרית יוגדל ,עד  ,2021ב 50-עד 100
אחוז .מידע שפורסם בהמשך מצביע על כך שגדודי וחטיבות הארטילריה קיבלו חיזוק ע"י מטל"רים
חדשים ,(9K 512) Uragan-1M ,וכן מחזירים לשירות תותחים ומרגמות כבדות ,בעלי קטרים גדולים,
כדי לשפר את כוח האש ואת טווחי הירי.
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מטל"ר אוראגן מסוגל לשגר רקטות בעלות רש"קים שונים ,כולל מצררים ומנוהגים ,בקטרים  122מ"מ,
 220מ"מ 300 ,מ"מ .הטווח הוא  70ק"מ .מערכת טעינה חדישה ,הטוענת מארז שלם בבת אחת,
מאפשרת קצב אש גבוה .מערכת בק"ש אוטומטית ממוחשבת מאפשרת ירי מהיר כמעט ללא התערבות
הצוות .לאחרונה הוקמו מחדש חטיבות ארטילריות כבדות ,שמפעילות תומ"תים בקוטר  203מ"מ
 ,257 Pionבעלי טווח של  47ק"מ ,וכן מרגמות כבדות מתנייעות בקוטר  240מ"מ,2S4 Tyulpan ,
בעלות טווח של  20ק"מ .כלים כבדים אלה מסוגלים להשמיד מטרות מבוצרות שתותחים רגילים
) 152מ"מ( לא מסוגלים .כמו כן מוזכרת בכתבה הצטיידות בתותח .2S7M Malka
הארטילריה הרוסית מפעילה כטב"ם  Orlan-10באופן נרחב ונותנת עדיפות להצטיידות בכטב"ם.
מודגש כי ההשבחה של הארטילריה בצבא הרוסי איננה רק איכותית אלא גם כמותית וההתעצמות
ניכרת בכל הפיקודים הגיאוגרפיים ברחבי המדינה.

מרגמה  240מ"מTyuplan

The Uragan-1M MRL with twelve 300-mm tubes
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 .14צבא צרפת משביח את המערך הארטילרי
 , INTERNATIONAL DEFENSE REVIEWמאי  ,2018עמ' 27-26
Fire Support: French Army Plans Boost Artillery Firepower
הארטילריה של צבא צרפת תעבור תהליך השבחה משמעותי בחמש השנים הבאות .תותחים ומרגמות
כבדות יוחלפו במערכות חדישות בעלות ביצועים משופרים בדיוק ,בקצב האש ובמיגון הצוות .בשירות
חייל התותחנים עדיין נמצאים תומ"תים זחליים ,מסוג  155 ,NEXTERמ"מ 39 ,קליברים שנכנסו
לשירות בשנות השבעים של המאה שעברה ,וגם תותחים יותר חדישים מסוג  155 ,CAESARמ"מ,
 52קליברים ,המתניידים על משאיות  .6x6כמו כן ישנן מרגמות כבדות  120מ"מ נגררות בעלות קנה
מחורק .הסוללה כוללת  8כלים שניתן לפצלם לשתי פלגות של  ,4או אפילו להפעילם בזוגות .מעניין
לציין כי בגדוד ארטילרי יש גם סוללה של משגרים ניידים של טילי נ"מ מסוג .MISTRAL
התוכנית כעת היא לרכוש כמות נוספת של תומ"תים  CAESARולהוציא מהשירות את כל הכלים
המיושנים מסוג  .NEXTERהתותחים החדשים כוללים תא צוות ממוגן והרבה שיפורים חדשים ,כמו
מערכת טעינה חדשה ,אוטומטית ,המקלה על עבודת הצוות ומגדילה את קצב האש.
צבא צרפת הפעיל תותחים אלה במשימות קרביות באפגניסטן ,בעירק ,בלבנון ובמאלי ,במהלכן נורו
מעל  15,000פגזים .הניסיון הקרבי הוכיח את הביצועים הטובים של התותח ,כולל דיוק רב וטווח ארוך
)השיגו דיוק של  10מטר בפגזים ראשונים ,וטווח של  38ק"מ( .לתותח יש מגוון של סוגי פגזים ,כולל
הפגז המדויק  .BONUSעל הכלי עצמו יש  18פגזים ומטענים והוא מלווה ע"י משאית לאספקת
תחמושת .הצבא מרענן גם את מערך המרגמות הכבדות ורוכש מרגמות  120מ"מ חדשות ,המותקנות
על רק"ם גלגלי  .6x6מדובר על קנה מחורק בעל מערכת רתיעה .פצמ"רים חדשים מפותחים למערכת,
כולל פצמ"ר מדויק ,בעל הנחיית לייזר ,לטווח  15ק"מ .הפצמ"רים הקיימים היום בשימוש הם לטווח
 8.1ק"מ ,ועם מטען הודף רקטי מגיעים לטווח  13ק"מ.

 .15דארפא מדגימה  6טכנולוגיות חדשות לרכב קרבי עתידי
 26 ,NEWATLAS.COMביוני 2018
DARPA Demonstrates 6 New Technologies Behind the Agile Combat Vehicles of
Tomorrow
https://newatlas.com/darpa-gxv-t-demonstration-military-vehicle-technology/55198/
בשנת  2014הודיעה  DARPAעל השקת תוכנית טכנולוגיית הרכב הקרקעי העתידי GXV-T
) ,(Ground X-Vehicle Technologyיוזמה שנועדה לפרוץ את הפרדיגמה שהכבידה על לוחמת
היבשה  -ההתמודדות המתגברת בין טנקים לנשק נגד טנקים .מעצבי הנשק נ"ט ממשיכים לפתח
ולייצר תותחים )וגם טילים( גדולים יותר נגד טנקים ,ובתגובה מתכנני הטנקים מוסיפים עליהם עוד ועוד
שכבות של שריון ,עד לנקודה שבה הטנק האמריקני אברמס  M1A2שוקל כבר  72טונות .הטנק
המודרני והכבד מקשה על הייצור ,האחזקה והפריסה עד סוף השימוש בו .כלי הרק"ם אינם קלים
וזריזים ,ובתנועתם הם גורמים להרס כבישים וגשרים שאינם עומדים בעומס .לכן  DARPAעובדת על
הכלי הבא :קטן יותר ,קל יותר ,זריז יותר ובעל אמצעים חדישים יותר מאשר שריון מסיבי כדי לשרוד
בשדה הקרב.
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בחודש שעבר ,תוכנית  GXV-Tהפגינה כמה מן הטכנולוגיות המדהימות שעליהן היא עובדת .אף כי הם
רחוקים מלהיות גמורים ,יש שם כמה רעיונות קיצוניים למדי:

תוכנית טכנולוגיית הרכב הקרקעי  (Ground X-Vehicle Technology) GXV-Tשואפת להתרחק
מרק"ם כבד ,וחותרת לעליונות בשדה הקרב באמצעות כמה רעיונות ייחודיים .בצילום נראה רכב עם
מתלה רב-מצבי )צילום של דארפא(

גלגל ההופך לזחל – :(Reconfigurable Wheel Track) RWT
גלגלים מאפשרים נסיעה מהירה יותר בדרכים סלולות ,זחלים מאפשרים כוח גרר טוב יותר בנסיעה
בחול ,בבוץ ובדרכי עפר .צוות של המרכז הלאומי להנדסת רובוטיקה של אוניברסיטת קרנגי מלון
) (CMUסייע בעיצוב גלגל המשנה את צורתו לזחל בלחיצת כפתור .במצב גלגל ,זרועות חזקות
שבטבורו נפתחות החוצה כדי ליצור צורה מעגלית מסתובבת .במצב זחל ,ציר הגלגל נעצר ,הזרועות
יוצרות צורת משולש עם צלע אחת בקרקע .והזחל נע סביב המסגרת .המעבר נמשך רק שתי שניות.

משמאל מצב גלגל ומימין מצב זחל

מנוע חשמלי בטבור הגלגל ):(Electric In-Hub Motor
בעבודה לפי תקן של קוטר  20אינץ' לטבור הגלגל פיתחה חברת  QinetiQמנוע חשמלי טבורי המתאים
לשימוש ברק"ם .עם כל היתרונות של ההאצה ,המומנט וכוח הסחיבה של מנוע חשמלי רגיל ,המנוע של
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 QinetiQכולל בתוכו גם ממסרת גלגלי שיניים תלת-שלבית ,בעל יכולת ניהול מאזן חום פנימי ומערכת
בלמים בקירור נוזלי.

מתלה רב-מצבי ):(Multi-Mode Extreme Travel Suspension - METS
המטרה כאן היא נסיעה במהירות גבוהה על פני שטח מחוספס ולא אחיד ,ומערכת המתלה הרב-מצבי
 METSשל  Pratt & Millerמדהימה בפעולתה .נעשה שימוש בחישוק רגיל של  20אינץ' המותקן על
מערכת מתלה כפולה .מתלה קצר תנועה אנכית של  15סנטימטר מיועד לנסיעה רגילה על הכביש
המהיר ,אך כשהדרך ממש מחוספסת ,התנועה האנכית של המתלה בכל גלגל מגיעה לכ 1.8-מטרים:
 106ס"מ כלפי מעלה ו 76-ס"מ כלפי מטה מנקודת המרכז .בדרך זו המתלה יכול לשמור על תא
הנוסעים זקוף בכמה מצבים קיצוניים למדי )ראו צילום לעיל(.
מודעות משופרת של  360מעלות עם חלונות וירטואליים:
(Enhanced 360-degree Awareness) with Virtual Windows
חלונות הם נקודת תורפה של כל רכב צבאי ממוגן .חברת  Honeywellהבין-לאומית הציגה מערכת
המבטלת אותם לחלוטין .הנהג יושב בתאו ורואה את העולם החיצוני דרך משקפי מציאות מדומה )(VR
שהופכים את התא שקוף לראייה  360מעלות .בניסויים נראה שזה עובד .בדיקות רבות הראו נהגים
שהשלימו קורס נהיגה שלא על דרך בתאים סגורים ,כולל בשטח ,ללא אירועים מיוחדים .זה כמובן
מזכיר את התפיסה של "מטוס סילון שקוף" המיושמת במטוס  F-35המשתמשת במשקפי מציאות
מדומה ובמערך מצלמות ,כדי להסיר את הסתרי גוף המטוס משדה הראייה של הטייס.
פרספקטיבות וירטואליות הגדלת החוויה הטבעית ):(V-PANE
)Virtual Perspectives Augmenting Natural Experience (V-PANE
בהמשך לזווית הראייה המשופרת ,חברת  Raytheon BBN Technologiesסייעה עם מערכת ראייה
המעניקה לנהגים יכולת לראות את העולם ממגוון נקודות מבט ,כל אחת מתוך סדרה של מצלמות וידאו
וחיישני מכ"ם לייזר ) ,(LiDARמשהו כמו גרסה של תצוגה מלמעלה למטה הקיימת במכוניות מתקדמות
טכנולוגית .המערכת יוצרת מודל תלת-ממדי של סביבת המכונית ,ולאחר מכן יוצרת מבט חזותי שימושי
בתצוגה ,כדי לסייע בתמרונים טכניים מורכבים .אפשר לדמיין מודל תלת מימדי מפורט זה גם כדי לסייע
לכינון הנשק על איומים שיזוהו.
הגברת כושר התנועה שלא על דרך:
)Off-Road Crew Augmentation (ORCA
המערכת  ORCAשל המרכז הלאומי להנדסת רובוטיקה ) (NRECבאוניברסיטת קרנגי-מלון ),(CMU
משתמשת בקבוצת מצלמות וחיישנים כדי למפות את השטח שלפני הרכב ,ולתכנן את הנתיב הבטוח
והמהיר ביותר .המערכת גם מסוגלת לקבל שליטה על הנהיגה בשטח ,שלא על דרך ,שזה הישג לא
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קטן .בדיקות בשלב שני הראו כי כלי רכב עם עזרי  ORCAהתקדמו מהר יותר וכמעט ללא הפסקות,
העלולות לחשוף את הכלי לסכנה בשדה הקרב.
כל הטכנולוגיות הללו עדיין בפיתוח ,ותוכנית הרכב  GXV-Tמיועדת לזהות מה אפשר לקדם לכדי יכולת
מבצעית בטווח הזמן הבינוני.

 .16חברת  BAEזכתה בתחרות על הרק"ם האמפיבי של נחתי ארה"ב
 20 ,NEW ATLASביוני 2018
BAE Awarded US Marine Corps Next-Gen Amphibious Combat Vehicle Contract
https://newatlas.com/bae-systems-award-usmc-amphibious-vehicle/55106/
אחרי מאמצים והשקעות של עשרות שנים ,הנחתים של צבא ארה"ב יזכו לקבל דור חדש של רק"ם
אמפיבי .ACV
חברת  BAEקיבלה הזמנה ראשונה של  30כלים ) 198מיליון דולר( לאחר ש 16-דגמים שסיפקה לפני
כשנה וחצי עברו ניסויים השוואתיים בהצלחה .בחוזה הכולל מתוכננים  204כלים )בהיקף  1.2מיליארד
דולר( BAE .משתפת פעולה עם יצרן הרק"ם האיטלקי .IVECO
התכונות העיקריות:
רק"ם גלגלי  ,8x8מונע ע"י מנוע של  700כ"ס.
משקל  30.6טון וכושר נשיאה של  3.3טון.
צוות 13 :חיילי נחתים ועוד  3מפעילים :מפקד תותחן ונהג.
מיגון מפני פיצוצים ,מוקשים ואיומי גג ,מושבים תלויים ,כיבוי אש אוטומטי.
מהירות ביבשה  105קמ"ש ובמים  11קמ"ש.
טווח הפעולה עד  523ק"מ 22 :ק"מ בים ,והיתר ביבשה אחרי הנחיתה.
הייצור של הרק"ם יבוצע במפעלים רבים של  BAEבמדינות שונות בארה"ב.

 .17טנק גרמני-צרפתי הוצג בתערוכת יורוסאטורי
 11 ,DEFENSE NEWSביוני 2018
’French and German Armor Makers Test the Waters with a ‘Euro-Tank
www.defensenews.com/digital-show-dailies/eurosatory/2018/06/11/french-and-germanarmor-makers-test-the-waters-with-a-euro-tank/
שתי חברות אירופיות גדולות ,נקסטר מצרפת וקראוס-מפי ווגמן מגרמניה הציגו בתערוכת הנשק
הגדולה יורוסאטורי שילוב של שני הטנקים מתוצרתן – תובה של הטנק הגרמני לאופרד  2וצריח של
הטנק הצרפתי לקלרק .השילוב המסקרן ,הקרוי  ,European Main Battle Tank - EMBTהחל את
דרכו כמדגים בלבד וכהוכחה לך שהחברות יכולות לשתף פעולה ,וזאת לקראת התוכנית הצפויה
לפיתוח טנק משותף על ידי גרמניה וצרפת .תוכנית זו ,הקרויה ,Main Ground Combat System
נועדה להביא למבצעיות של טנק חדש באמצע שנות ה .30-הפיתוח של  EMBTבוצע ע"י מיזם משותף
של החברות הקרוי .KNDS
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עם זאת ,היצרנים סבורים שלתוצאה יש יכולות מבצעיות מעניינות ,והם מקווים שלקוחות יתעניינו בטנק
ובכך ישמרו את פעילות התעשייה למשך  15-20שנה עד לתחילת היצור של הדור הבא .לדבריהם
הטנק משלב תובה עם כושר נשיאה גבוה ) 68טון( עם צריח קל משקל שכולל מטען אוטומטי וצוות של
שניים בלבד בצריח .כתוצאה מכך הלקוחות מקבלים טנק שקל במשקלו ב 6-טון או יכולים לעשות
שימוש במרווח המשקל להתקנה של מערכות נוספות.
לדברי החברה הטנק כבר השתתף בהצלחה בניסויי עבירות וירי.
סרטון:
)Revealed: Next-generation pan-European tank by German & France (EMBT
https://youtu.be/yUplKeEVyJI

 .18חברת ריינמטאל חשפה רק"ם חדש ,מבוסס על תכן היברידי
בארכיטקטורה פתוחה
 12 ,DEFENSENEWS.COMביוני 2018
?Will this New Rheinmetall Combat Vehicle Spark US Army Interest
www.defensenews.com/digital-show-dailies/eurosatory/2018/06/12/rheinmetall-liftscurtain-on-new-next-gen-combat-vehicle-with-hopes-to-spark-us-army-interest
חברת ריינמטאל הגרמנית חשפה בתערוכת יורוסאטורי את הרכב הקרבי לחי"ר שפיתחה:
 .LYNX KF41החשיפה נועדה לקדם שיחות עם גורמים אירופיים ואמריקנים לגבי פיתוח רכב לחימה
חדש .החשיפה לוותה בשאלה האם כלי הרכב הקרביים הנוכחיים עומדים בדרישות המבצעיות בלחימה
בכל ספקטרום התרחישים .צבאות ברחבי העולם עוסקים בניתוח דרישות וצרכים קרביים נוספים.
לפיכך ,הדרישה ליכולות נוספות דחפה את החברה לקדם משפחה של כלי רק"ם שיענו טוב יותר
לצרכים קרביים עתידיים.
הצבא האמריקני הציב את פיתוח הרכב הקרבי הבאNext-Generation Combat Vehicle, NGCV ,
כאחת משש הדרישות החשובות ביותר למודרניזציה של הצבא בשנים הקרובות .משמעות כל הדרישות
החדשות הן או לפתח רק"ם במשקל של למעלה מ 50 -טון ,או לפתח כלי הרבה יותר קל שניתן
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להתאימו במהירות למשימה שיכולה להשתנות ממעורבות אזרחית "לשמירת שלום" ללחימה ונטרול
לוחמי טרור ,או לחימה נגד צבא בשדה קרב קונבנציונלי.
לדברי נציג ריינמטאל ,האויבים הצליחו ,בשנים האחרונות ,לקדם טכנולוגיות מגוונות שמנטרלות או
מחלישות את היכולות הקיימות בצבאות המערביים .לפיכך נדרשות יכולות חדשות .הרכב שפיתחה
החברה הוא מודולרי ,גמיש לשינוי ,בעל יכולות מגוונות בעוצמת אש ,בניידות ובמיגון .הטכנולוגיה
מבוססת על תכן היברידי בארכיטקטורה פתוחה )ניתן לשלב מגוון חומרות( .בתערוכה הדגימה החברה
כיצד ניתן לשנות את ייעוד הרכב בתוך מספר שעות .התכן מבוסס על רכב במשקל  18טון ,משולב עם
צריח של חברת  LANCEומקום ישיבה ל  9לוחמים .המנוע בהספק של  850קילוואט של חברת
 .Liebherr.הממסרת של חברת  .Renkלצרכי תפעול הרכב על ציודו והמכשור האלקטרוני הוקצו 20
קילוואט חשמל .התותח ) 35מ"מ( והצריח חשמליים ,וניתן להרכיב על הרכב טילים נגד טנקים מנוהגים,
ירי של תחמושת מעבר לאופק ,הפעלת רחפנים וכן הקצאה מיוחדת ללוחמה אלקטרונית .הצריח מוגן
מפני חימוש קינטי ורסיסים.

 .19ניסוי מדעי של תפקוד חייל החי"ר באמצעות ניטור ממוכשר
 14 ,ARMY TIMESביוני 2018
These Paratroopers Strap on Sensors During Field Ops to Help Scientists
Measure Performance
www.armytimes.com/news/your-army/2018/06/14/these-paratroopers-strap-onsensors-during-field-ops-to-help-scientists-measure-performance/
הדיביזיה המוטסת  82שותפה בניסוי פיזיולוגי שהתקיים באחרונה בבסיס פורט-בראג ,בצפון קרוליינה.
הניסוי נקרא ) MASTR-Eר"ת באנגלית – "ניטור והערכת היעילות והערנות המבצעית של החייל"(
והוא החל בחודש מאי .הניסוי התבצע בחטיבה השלישית של הדיביזיה המוטסת ,בהובלת חוקרים
ממכון ) NSRDECמכון מחקר של תפקוד חייל החי"ר( .הניסוי הותנע בשל רצונו של מפקד הדיביזיה
המוטסת  ,82לאמוד את יכולות התפקוד והקטלניות של חייליו בעת מאמץ ממושך.
"הניסוי ,אשר נמצא בראשיתו ,מאפשר לכוחותינו לאמוד את מגוון תפקודי חייל החי"ר בהיבטים
הקוגניטיביים ,בבחינת המאמץ הגופני והמשאבים הרגשיים בעת קרב ,וכך ללמוד על אפשרות תפקודו
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לאורך זמן" – אמר קצין בכיר .הניסוי כלל  3פלוגות ,והקיף  210מדידות שונות במשך  14יום – החל
משלב תכנון המשימה ,עבור דרך המשימה עצמה ועד לשלב הסיכומים.
החוקרים עקבו בין היתר אחר אלמנטים ביו-מכאניים ,עומסי משימה ,תזונה ,שימוש נבון בציוד ,דיווחי
פציעה ,יכולות ניווט וכמובן גם יכולות קוגניטיביות .אחת החוקרות מסרה שתוצאות הניטור יאפשרו
להעריך יכולות של חייל החי"ר בעת מאמץ ממושך ,לבחון את יכולותיו בקבלת החלטות ,וכן יכולות
עיבוד אינפורמציה ופקודות שקיבל .היא הוסיפה שיש שת"פ בין מבצעי מחקר זה לגופי מחקר אחרים
בצבא ארה"ב – כמו מרכז הניסויים  , ABERDEENגורמי חר"פ ,המרכז הרפואי של הצבא –
 ,WALTER REEDהאקדמיה ווסט-פוינט וגורמים נוספים )מפורטים בכתבה(.

 .20הצבא האמריקני מפתח "זרוע שלישית" ללוחם
 5 ,NEW ATLASביוני 2018
US Army Developing a "Third Arm" for Soldiers
https://newatlas.com/us-army-third-arm/54898/
מעבדת המחקר של הצבא האמריקני מפתחת "זרוע שלישית" עבור לוחמים .מדובר במערכת תמיכה
פסיבית אשר עוזרת לשאת כלי נשק כבדים וגם לעשות בהם שימוש ,באופן שיהיה מדויק יותר ויגרום
לפחות עייפות .המערכת איננה ממונעת .היא מחוברת ברתמה לגופו של הלוחם ומורכבת ממספר
פרקים הבנויים מחומרים מרוכבים .פרקים אלה תומכים במשקל באופן מכאני וגם מאפשרים תנועה
בתחום זוויתי רחב שיהיה אפקטיבי בשדה הקרב.
מערכת הנשיאה נבחנה גם עם מקלעי  249Mו .M240B-משקלו של האחרון ,למשל ,הוא  12.2ק"ג
והמערכת נשאה את כלי הנשק כמעט ללא מאמץ של ידי החייל .המערכת נמצאת בשלבי בחינה ואב
הטיפוס עובר שינויים מתמידים בעקבות משוב מהחיילים ,כאשר המטרה היא לאפשר נשיאה של כלי
נשק כבדים יותר ולהפעילם ביעילות.
פיתוח זה מהווה חלק מתוכנית מחקר רחבה יותר הבוחנת פתרונות שונים של "שלד חיצוני" לשיפור
יכולת נשיאת משא ,ירי ,תנועה ועוד.
סרטון המציג את המערכת והדגמות שלה אפשר לראות בקישור https://youtu.be/ueNjFzFpb_Q
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אוויר והגנ"א
 .21כלי טייס ניסיוני בעל הטיית רוטור ביצע טיסת שיוט ראשונה
 17 ,NEW ATLASבמאי 2018
Bell V-280 Goes into First Cruise Flight
https://newatlas.com/bell-v-280-cruise/54643/
כלי הטייס הניסיוני של חברת בל ,הנקרא  ,V-280 Valorביצע טיסת ניסוי ראשונה .סרטון שפורסם על
ידי החברה מראה קטע מטיסה שבוצעה ב 11-למאי ,במתקן של החברה בטקסס .בסרטון זה רואים
לראשונה את כלי הטייס עם המדחפים מוטים קדימה כשהוא מבצע טיסה ישרה ואופקית .בטיסה זו הוא
הגיע למהירות מרבית של  190קשר )  352קמ"ש( .טיסה זו מהווה אבן דרך משמעותית בתוכנית
הניסויים שהחלה בטיסת ריחוף ראשונה ב 18-לדצמבר  .2017כלי טייס זה מפותח במסגרת תוכנית
הדגמה של הצבא האמריקני לכלי טייס רב משימתי Joint Multi Role Technology Demonstrator -
 .(JMR-TD) initiativeלתוכנית הפיתוח שותפות ,יחד עם בל ,חברות רבות ובהן לוקהיד מרטין ו.GE -
מטרת התוכנית לפתח כלי קל יותר ופשוט יותר מאשר  .V-22 Ospreyבמטוס נעשה שימוש רב
בחומרים מרוכבים בתצורת חלת דבש ,דבר שאיפשר חסכון משקל של  30%במהלך הפיתוח ,למרות
שתא הצוות והלוחמים מוגן בשריון אינטגרלי.
לדברי אחד מראשי החברה היעד הבא הוא להגיע לטיסה במהירות של  280קשר )  518קמ"ש(.
את הסרטון של חברת בל אפשר לראות בקישור הבא:
Bell V-280 Valor -- First Ever Cruise Mode Flight https://youtu.be/723vkZxfqSU

 .22בואינג מתקדמת בפיתוח תצורה למטוס תובלה עתידי
 22-9 ,AVIATION WEEKבאפריל  ,2018עמ' 55-54
Boeing Refines Military and X-Plane Blended-Wing Designs
חברת בואינג ממשיכה במחקר שמטרתו להגדיר תצורה מפורטת של מטוס תובלה צבאי עתידי,
המבוסס על מחקרים קודמים של דגם ) .Blended Wing-Body (BWBהתצורה היא כנף משוכה
המתמזגת עם הגוף ,ושני מנועים עיליים בזנב .תצורה זו היא אחת משלוש שיודגמו בתוכנית X-Plane
בשנות  .2020גודל תא המטען יהיה בין הגודל של מטוס  C-130לזה של .C-17
נאסא מכינה מכרז להקטנת סיכונים והדגמות ,שיפורסם בשנת .2019
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 .23שני טילי  LRASMפגעו במטרה ימית נעה בניסוי
לוקהיד-מרטין 23 ,במאי 2018
LOCKHEED MARTIN'S Long Range Anti-Ship Missile Scores Again in U.S. Air
Force B-1B Flight
https://tinyurl.com/leket13f
לוקהיד-מרטין מדווחת על ניסוי במהלכו נורו שני טילי  LRASMנגד ספינות ממפציץ  B-1Bשל חא"א.
במהלך הניסוי מפציץ אחד שיגר את זוג הטילים .הטילים ניווטו דרך נקודות הציון המתוכננות ,עברו
למצב הנחיה של אמצע מסלול ,ובאמצעותו טסו לקראת מטרה ימית נעה ,בסיוע חיישנים שעל גבי
הטילים .בשלב זה הטילים זיהו בוודאות את המטרה ופגעו בה בהצלחה .מדובר בטילים המייצגים
חימוש מייצור סדרתי.
לדברי הידיעה ,הטילים מיועדים לזהות ספינות ספציפיות בתוך קבוצת אוניות ,באופן שמפחית את
התלות במודיעין ובתקשורת עם החימוש בזמן אמת ,אולם אין פרטים הרומזים שיכולת זו נבדקה בניסוי
הנוכחי.

עוד בנושא זה:
www.flightglobal.com/news/articles/dual-air-launched-lrasms-hit-moving-ship-forsecond-448916/

 .24חא"א הזמין פיתוח של טיל שגא-קולי
 7 ,DEFENSEWORLD.NETביוני 2018
Lockheed Martin To Develop New Hypersonic Missile For US Air Force For $928
Million
_www.defenseworld.net/news/22660/Lockheed_Martin_To_Develop_New_Hypersonic
Missile_For_US_Air_Force_For__928_Million#.WxqK60iFNPY
חא"א הזמין מחברת לוקהיד מרטין פיתוח של טיל שגא-קולי ) 5מאך( שיוכל לחדור דרך שכבות ההגנה
של האויב .החוזה הוא בהיקף  928מיליון דולר .הכוונה היא לנהל תוכנית פיתוח מהירה.
הטיל נקרא ) .Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSWהחברה עובדת עם חא"א
להקפאת דרישות המערכת ,כמשימה ראשונה בחוזה .השלבים הבאים יכללו תיכון מפורט ,ניסויי טיסה,
ייצור ראשוני והטמעת המערכת בסד"כ.
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 .25טיל נגד רקטות ,פגזים ופצמ"ר
 13 ,JANES.COMביוני 2018
Denel Dynamics Sheds Light on New C-RAM Missile
www.janes.com/article/80959/denel-dynamics-sheds-light-on-new-c-ram-missile
חברת  Denel Dynamicsפרסמה פרטים של טיל הנקרא  Mongoose 3המיועד נגד רקטות ,פגזי
ארטילריה ופצמ"ר .הטיל ביצע ניסוי טיסה ראשון במארס ויוצג בתערוכה בדרום אפריקה בספטמבר.
הטיל מיועד להגנת בסיסים בפני חימוש עוין בטווח  2,000-300מטר ,כך שהוא משלים יכולות של הטיל
) Cheetahגם כן מתוצרת  ( Denelהמיועד לטווח  10,000מטר.
שני הטילים הם בקוטר  105מ"מ ,כוללים רב"ת מכ"ם אקטיבי ,רש"ק ,מרעום ,ורכיבים משותפים
אחרים .הטילים מתוכננים לשילוב עם טווח רחב של חיישנים ומערכות בקרת ירי .הטיל Mongoose 3
הוא במשקל  13ק"ג ואורך  1.2מטר ,והוא בעל יכולת תמרון זריזה מאד.
בנוסף להגנה נגד חימוש תוקף ,יוכל טיל זה להשמיד גם כטב"מים קטנים ,אשר מערכות נשק אחרות
מתקשות לפגוע בהם .כמו כן יוכל לשמש להגנה עצמית של מסוקים.

)(Denel Dynamics

 .26הצבא האמריקני מקדם טכנולוגיות למיירטים קינטיים קטנים
לוקהיד מרטין 13 ,ביוני 2018
Lockheed Martin's Miniature Hit-To-Kill Interceptor Matures to Development
Stage
https://news.lockheedmartin.com/2018-06-13-Lockheed-Martins-Miniature-Hit-to-KillInterceptor-Matures-to-Development-Stage
במסגרת פרויקט להגנה מטילי שיוט של הצבא האמריקני ,לוקהיד-מרטין מקבלת חוזה בשווי  2.6מיליון
דולר להבשלת מיירט קינטי מיניאטורי ) .(MHTKבמסגרת החוזה החברה תעריך את יעילותו ותדגים
את מוכנות הייצור.
במסגרת חוזים קודמים עם הצבא ובתמיכת מימון פנימי של החברה ,הטיל פותח ממחקר בסיסי
להדגמת קונספט בשתי תצורות שונות .לתצורה אחת יש חיישן  RFחצי אקטיבי ולאחרת יש חיישן RF
אקטיבי .בניסוי הטיסה האחרון ,שנערך בינואר ,הודגמה הזריזות של הטיל ותוקפו ביצועי המבנה
והאלקטרוניקה – המשותפים לשתי תצורות הטיל.
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הטיל מיועד להתמודד עם רקטות ,ארטילריה ופצמ"רים באמצעות יירוט קינטי .הטיל הוא באורך של
 76ס"מ ,קוטר של  4ס"מ ומשקל שיגור של  2.2ק"ג.
הערת הכותב :פסקאות שונות בידיעה המקורית מזכירות טילי שיוט מחד ,וארטילריה מאידך.

 .27חימוש משופר מפותח למטוסי הרקולס של הכוחות המיוחדים
בארה"ב
 17 ,SHEPHARDMEDIA.COMבמאי 2018
SOFIC 2018: Orbital ATK Targets Gunship Precision
www.shephardmedia.com/news/special-operations/orbital-atk-targets-gunshipprecision/
חברת  Orbital ATKמפתחת ,במימון עצמי ,תותח מוטס  30מ"מ  GAU-23/Aאשר מיועד להחליף את
התותחים  40מ"מ  Bofors 40L/60המותקנים במטוסי הרקולס של הכוחות המיוחדים.
לתותח זה יש תחמושת חדישה עם חנ"ם מוגבר ומצית ומרעום השהייה ,אשר ביחד נותנים ביצועים
משופרים .כמו כן נמצאת בפיתוח תחמושת מונחית  30מ"מ ,על בסיס הניסיון שנרכש מתחמושת
 12.7מ"מ .החברה מפתחת גם פגז מונחה  105מ"מ .אבטיפוס צפוי להתחיל ניסויים בעוד כשנה .פגז
זה יאפשר ירי עקיף ממטוס הרקולס למגוון מטרות.

 .28נשק לייזר טקטי פותח בסין
 30 ,DEFENSEWORLD.NETבמאי 2018
China Displays Tactical Laser Weapon
www.defenseworld.net/news/22619/China_Displays_Tactical_Laser_Weapon#.WxGzx
0iFNPY
סין הציגה בתערוכה מערכת נשק לייזר טקטי אשר יכולה לשבש מערכות אלקטרוניות )כנראה
אלקטרואופטיות( של מטרות מנמיכות-טוס ,כמו רחפנים ומסוקים.
נשק זה מאופיין ביכולת חזקה של שיבוש ,דיוק גבוה ומחיר נמוך .נמסר כי יש ביקוש גדול לנשק זה
מלקוחות בתחומי המשטרה והצבא.
המערכת נקראת  .Silent Hunterלפי הפרסום היא יכולה לשמש נגד מטרות טרור או להגנה אווירית.
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 .29במארינס מקדמים מערכת נשק לייזר נגד כטב"ם
 1 ,JANES.COMביוני 2018
USMC Seeks to Advance Systems for Small C-UAS
www.janes.com/article/80566/usmc-seeks-to-advance-systems-for-small-c-uas
הצי והנחתים בארה"ב מתכננים ניסוי של מערכת נשק לייזר המיועדת למעקב ונטרול כטב"מים.
המערכת נקראת ) .Compact Laser Weapons System (CLWSהיא תגיע בקרוב לאבלואציה
מבצעית באתר לא ידוע.
המערכת כוללת לייזר בעוצמה של  2KWהמותקן על תלת-רגל .המערכת על כל מרכיביה ניתנת
לאריזה במכולה קטנה ,שמשקלה ,כולל הציוד ,הוא  2,268ק"ג .בזמן הפעולה הלייזר מותקן על גג
המכולה .מרכיבי השו"ב כוללים מחשב נייד וישל"ט ידנית .התוכנה כוללת אזהרות מפני כניסת מטוס
מאויש לאזור המטרה.
תוכנית זו אינה רשמית עדיין אך צפויה להיכנס לתוכנית האב של מערכות  C-UASנגד כטב"מים.
מערכות אחרות הנמצאות בבחינה בנושא זה הן Marine Air Defense Integrated System
).Maneuver-Short Range Air Defense (M-SHORAD) , (MADIS

)(IHS Markit/Geoff Fein

 .30טכנולוגיה חדישה למדידת שח"ם של כלי טייס פותחה בסין
 23 ,DEFENSEWORLD.NETבמאי 2018
China Develops Radar Cross Section Measurement Technology
www.defenseworld.net/news/22568/China_Develops_Radar_Cross_Section_Measure
ment_Technology
חברת  SACבסין ,אשר מייצרת מטוסי קרב חמקניים כמו  ,J-20פיתחה טכנולוגיה חדישה למדידת
שטח חתך מכ"ם )שח"ם( של מטוסים.
שח"ם הוא מידת אפשרות גילוי המטוס ע"י מכ"ם .שח"ם נמוך פירושו סיכוי נמוך לגילוי.
החברה מפתחת כעת את מטוסי הקרב  ,FC-31 ,J-20והטכנולוגיה למדידת שח"ם היא חיונית .כמו כן
ניתן יהיה לשפר גם את חמקנות המטוסים  ,J-16 ,J-11מתוצרת החברה ,שהם המרכיבים העיקריים
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של חייל האוויר הסיני כיום .שח"ם תלוי בגודל המטוס ,בתצורה ובחומרים .למטוסים ישנים לא ניתן
לשנות את התצורה אך ניתן לשפר שח"ם ע"י ציפוי.
למדינות מעטות בעולם יש יכולת למדידת שח"ם – ארה"ב ,רוסיה ,ומספר מדינות באירופה .הטכנולוגיה
יכולה לשמש גם עבור ספינות ורק"ם.

 .31פוד הגנה למסוקים מטילי
ההולנדי

IR

אושר לשימוש מבצעי בחייל האוויר

 21 ,ARMADAבמאי 2018
Terma MASE Pod Ready for NH90 Operations
https://armadainternational.com/2018/05/terma-mase-pod-ready-for-nh90-operations/
חברת  TERMAהדנית הודיעה כי מסוק  NH-90של חייל האוויר ההולנדי ,המצויד בפודי הגנה עצמית
מתוצרתה הקרויים  (Modular Aircraft Survivability Equipment) MACEהשלים תוכנית ניסויי
טיסה והוא עתה מוכן לשימוש מבצעי .הפוד מיועד להגן על המסוק בפני טילים מונחי חום והוא כולל
מערכת התרעה בפני טילים ,מפזרי מתכלים )נורים ומוץ( ושבש כיווני DIRCM - Directional
.(Infrared) Countermeasure
הפוד הוא קל משקל ובעל מבנה קשיח ועמיד ,והוא מתאים להתקנה על סוגים שונים של מסוקים וגם
על מטוסי תקיפה קלים .התקנה אופיינית כוללת שני פודים משני צדי המסוק ,המותקנים על נקודות
נשיאה קיימות במסוק .הפודים מותקנים בריחוק מסוים מהגוף ובכך מאפשרים שדה ראייה לא מופרע
לחיישנים של מערכת ההתרעה ולשבש הכיווני ,וכן בטיחות משופרת בפיזור הנורים.
את הפודים ניתן להעביר בין מסוקים שונים ,גם שאינם מאותו סוג ,ובכך הם מקנים גמישות מבצעית.
קיימות התאמות להתקנה על מסוקים שונים כמו  ) AH-64Dאפאצ'י( Mi-24 ,Mi-17 ,AW-101 ,ו –
.AS 550
כחלק מתוכנית ההתאמה למסוק  ,NH-90התמודדה החברה עם פעולה בתנאי סביבה מורכבים ,כולל
אווירת מי מלח הנובעת מפעולה ממושכת בגובה נמוך מעל לים .כמו כן היה צורך להבטיח אפשרות
להתקנה ופרוק פשוטים על סיפון ספינה גם בתנאי ים סוער.
לפני שהחלה תוכנית זו ביצעה החברה עבור חייל האוויר ההולנדי בחינה של חלופות להגנת מסוקים
והציעה פתרונות שונים .ההולנדים בחרו ,כאמור ,בפוד המשלב מערכת התרעה ,מפזרי נורים ושבש
כיווני .לא נמסר איזה שבש כיווני ישולב.
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מערכות לא מאוישות
 .32רחפן תוקף להפעלה ע"י חייל הוצג ע"י תעשייה אמריקנית
 6 , DEFENSE NEWSביוני  ,2018עמ' 30
Suicide Drone Delivers a Big Bang in a Small Badge
בתערוכה בברטיסלאבה )מאי ש"ז( הוצג לראשונה הרחפן  Predator AX-1אשר נבנה ע"י שתי
חברות* אמריקניות .מדובר ברחפן תוקף ,המהווה "חימוש מרחף" .תכונותיו העיקריות:
משקל  10ק"ג מתוך זה  2ק"ג "המטעד" שהוא רש"ק.
החימוש :ראש קרב תרמובארי נגד מטרות עם מיגון קל או ראש קרב נ"ט – מבוסס על RPG7
למטרות משוריינות.
מהירות  80עד  155מייל/שעה
משך פעולה 20 :דקות ,טווח  4ק"מ )דווח גם על  20ק"מ(
הכלי משוגר ע"י חייל מתוך משגר-צינור ומונחה בעזרת מצלמה.
היתרון של הרחפן על טיל אישי הוא במשך הרחיפה מעל למטרה תוך הצגת התמונה ותקיפה מבוקרת
ע"י היורה .לפי הכתבה חייל בודד יוכל לשאת במיכל מיוחד  3רחפנים ) 30ק"ג!(
צופים שבשדה הקרב העתידי יהיה לרחפנים תוקפים כאלה תפקיד חשוב.
* Compel Industries / Incoff Aerospace

 .33הכטב"ם הרוסי "קורסאר" עובר שדרוג יכולות
 8 ,TASS.COMבמאי 2018
Russia to Furnish Advanced Korsar Drones with Electronic Warfare Systems
http://tass.com/defense/1003325
ברוסיה משדרגים את הכטב"ם המתקדם "קורסאר" להגדלת הטווח עד  250ק"מ והכללת מטע"ד ל"א
ומערכות סיור ומודיעין מתקדמות.
הכטב"ם נחשף בזמן חזרות לקראת מצעד יום הניצחון במוסקבה .הפרויקט נמצא כעת בסטטוס של
הכנה לייצור סדרתי .אבטיפוס הקיים כיום מגיע לטווח  120ק"מ ומהירות מרבית  150קמ"ש .נתונים
נוספים :משקל כולל  200ק"ג ,מוטת כנף  6.5מטר ואורך הגוף  4.2מטר.
מיועד גם למשימות אזרחיות ,כמו בקרת מזג אוויר ,בקרת תנועה ומתקנים ,מניעת שריפות ,ומשימות
חיפוש והצלה.

© Sergei Savostianov/TASS
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 .34מסוק אוטונומי ביצע טיסת אספקה ראשונה
 19 ,NEW ATLASבמאי 2018
AACUS-Equipped Autonomous Helicopter Makes First Cargo Delivery to US
Marines
https://newatlas.com/aurora-aacus-helicopter-first-cargo-delivery/54680/
מסוק מדגם  UH-1Hהמצויד במערכת הטסה אוטונומית ביצע טיסת אספקה ראשונה מסוגה ליחידת
נחתים במסגרת תרגיל שהתקיים במתקן של החייל בקליפורניה .משקל האספקה שהועבר היה
 256ק"ג והיא כללה מים ,דלק ,ציוד תקשורת וצידנית קירור שיכולה לשאת ציוד חירום רפואי כולל מנות
דם .המסוק הוטס על ידי המערכת )Autonomous Aerial Cargo Utility System (AACUS
שפותחה על ידי חברת אורורה ) .(Aurora Flight Servicesהדגמה זו הוכיחה את היכולת לבצע
משימת אספקה מלאה – הטענה ,המראה ,טיסה לנקודת היעד ,ופריקת הציוד – עם מעורבות מינימלית
של מפעילים אנושיים.
המערכת ,אשר פותחה במסגרת פרויקט של משרד המחקר של הצי בהשקעה של  98מיליון דולר,
ניתנת להתאמה למסוקים קיימים והיא פועלת במקום טייס אנושי .המטרה היא לאפשר העברת אספקה
באזורים מאוימים תוך הקטנת סיכון לצוות אוויר.
בקשות לאספקה מנוהלות ממחשב לוח נייד ע"י לוחמים בשטח שעברו הדרכה קצרה .המערכת מנהלת
באופן אוטונומי את ההמראה ,הניווט ,הימנעות ממכשולים ונחיתה .היא יכולה גם לבחון אם אזור
הנחיתה המיועד בטוח ולבחור במידת הצורך אתר אחר.
פיתוח זה זכה בפרס "הווארד יוז" מטעם האגודה האמריקנית למסוקים על תרומה חדשנית ויסודית
לטיסה האנכית .סרטון של משרד המחקר של הצי המציג את התוכנית אפשר לראות בקישור:
https://youtu.be/vfuHNHLJzoM

 .35להבים חדישים לרוטורים של מסוקים לא מאוישים
 30 ,UASVISION.COMבמאי 2018
UAVOS Develops New Main Rotor Blades for Helicopters
www.uasvision.com/2018/05/30/uavos-develops-new-main-rotor-blades-for-helicopters/
חברת  UAVOSבארה"ב ,שמתמחה בפתרונות לכטב"מים ,יצרה להבי רוטור חדישים באורך  2.6מטר,
המתאימים למסוקים לא מאוישים במשקל  35ק"ג.
הטכנולוגיה מבוססת על חומרים מרוכבים ותצורה אווירודינמית משופרת ,ומשפיעה משמעותית על
ביצועי הטיסה של המסוק ,הגדלת אורך חיים ,הקטנת עלויות ייצור והגדלת אמינות.

Source: Press Release
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 .36מנוע סיבובי חדש ישפר ביצועי כטב"מים
 19 ,MILITARYTIMES.COMביוני 2018
Quieter Military Drones that Fly Farther? The Pentagon Thinks this Engine Could
be the Answer
www.militarytimes.com/news/2018/06/19/quieter-military-drones-that-fly-farther-thepentagon-thinks-this-engine-could-be-the-answer/
מנוע סיבובי הומצא ע"י וואנקל בשנות  ,1960אך לא נכנס לשימוש נרחב .זאת עקב יעילות נמוכה של
הדלק ,ושריפת שמן גבוהה ,למרות מהירות סיבוב גבוהה והספק גבוה יחסית למנועי בעירה פנימית
רגילים .חברת  LiquidPistonבונה כעת דגם מנוע סיבובי חדש  ,X4הצפוי להתגבר על החסרונות
הללו .הצפי הוא לשהייה גדולה יותר ,הקטנת חתימת חום ,והקטנת רעידות .אלו יתרונות משמעותיים
עבור ציוד רגיש שנועד למשימות מודיעין.
דארפא מתעניינת בנושא והעבירה חוזה של  2.5מיליון דולר להמשך פיתוח הדגם בהספק  40כ"ס )30
קילוואט( .יש כאן פוטנציאל למשפחת מנועים קלי משקל בגדלים שונים ,לשימושים רבים ביבשה ,בים
ובאוויר.
כיום יש מספר סוגים של כטב"מים המבוססים על מנוע וואנקל ,ביניהם  .RQ-7 Shadowהמנוע מרעיש
מאד בתפעול ,מתקשה בהתנעה ,גורם לתקלות רבות ודורש תחזוקה לעתים תכופות.
התכנון של דגם  X4הוא הפוך מזה של מנוע וואנקל המסורתי– במקום בוכנות משולשות הסובבות
בחלל מעגלי ,יש בוכנה אליפטית בחלל משולש .אב טיפוס קיים מתחיל סבב שני של ניסויי פיתוח
השנה ,עם יעד להגיע להספק מלא ו 45%-יעילות דלק .לאחר מכן החברה תיצור שותפות עם חברת
כטב"ם להדגמות משותפות.

A standard 35-horsepower diesel engine, left, next to LiquidPiston’s 40-horsepower
)diesel engine. (LiquidPiston
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 .37טיל אישי זעיר שהוא למעשה כטב"ם מתאבד
 25 ,ARMY TECHNOLOGYבמאי 2018
AeroVironment Wins US Army Award for Switchblade LMAMS and Support
www.army-technology.com/news/aerovironment-wins-us-army-award-switchbladelmams-support/
החברה האמריקנית  ,AeroVironmentיצרנית כלי טייס בלתי מאוישים ,זכתה לאחרונה בחוזה של
הצבא האמריקני לספק את הטיל הזעיר Switchblade lethal miniature aerial missile system
) (LMAMSהמיועד ללחימה ברמה הטקטית ומופעל ע"י לוחם רגלי ,בפריסה מהירה .החוזה כולל ייצור,
אספקה וכן תחזוקה לוגיסטית בהיקף כספי של  111מיליון דולר .מהם חומרה  67מיליון ותחזוקה
בהיקף של  43מיליון למשך שלוש שנים.
הטיל הנישא ע"י לוחם רגלי ,מופעל בפשטות ובתגובה מאד מהירה ומשוגר לטווחי ירי של עד  10ק"מ
)מעבר לאופק( .כושר הדיוק מאפשר פגיעה מדויקת ולפיכך אין אפקטים משניים ונזקי הסביבה מאד
נמוכים .ראשי הקרב יהיו במספר תצורות ,כך שניתן להתאים את הטיל למשימה ,ואף להפעילו ככלי
לאיסוף מודיעין .מהירות הטיל  85 – 55קשר .לצרכי סיור ומודיעין ,יכולת שהייה  /סיור  /שוטטות של
 10דקות.
הערת עורך הידיעה :בעצם מדובר בכלי טייס מתכלה – "מתאבד" למרות שהוא מכונה "טיל".

Credit: BusinessWire

 .38הכטב"ם קורמורן ביצע טיסת הדגמה של פינוי רפואי
 23 ,NEW ATLASבמאי 2018
Cormorant UAV Performs a Mini-Demo-Mission
https://newatlas.com/cormorant-uav-demo-mission/54740/
כותבים עלינו...
ה"קורמורן" ,כטב"ם הממריא ונוחת אנכית ,אשר פותח על ידי החברה הישראלית "טקטיקל רובוטיקס"
ביצע הדגמה ,בזעיר אנפין ,של משימת פינוי רפואי בפני קציני צה"ל .הכלי תוכנן לטוס באופן אוטונומי,
או בהטסה מרחוק ,כשהוא מוביל לוחמים ,נוסעים אזרחיים ,ציוד או נפגעים ,וזאת באזורים צפופים בהם
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קשה למסוקים לנחות .כזכור ,העילוי האנכי של הכלי מופק משני מדחפים פנימיים מחופים וההנעה
האופקית מגיעה משני מדחפים אחוריים מחופים גם הם.
טיסת ההדגמה בוצעה במנחת מגידו וכללה המראה עם מטען ,טיסה בנתיב מוגדר לנקודה מסוימת
שבה נפרק המטען ,והכלי הוטען באלונקה עם בובה שדימתה פצוע .הכלי הממריא וטס חזרה לנקודת
המוצא .תקשורת וידאו דו כיוונית אפשרה קשר בזמן אמת עם ה"פצוע" .העמסה ופריקה בוצעו כמובן
ע"י צוות אנושי אך הטיסה עצמה בוצעה כולה באופן אוטונומי.
לדברי החברה הכלי כבר קיבל הכרה מ NATO-ככלי לא מאויש יחיד שיכול לבצע הן משימות אספקה
של ציוד והן משימות פינוי רפואי.

 .39כלי טייס אוטונומי סולארי לגובה רב
 30 ,NEW ATLASבמאי 2018
High-Altitude, Autonomous, Solar-Powered Aircraft Flexes Wings to Ace Flight
Tests
https://newatlas.com/uavos-apusduo-autonomous-aircraft-test-flights/54829/
כלי טייס מגביהי טוס מאד ,הקרויים ) ,High Altitude Pseudo Satellites (HAPSזוכים לתשומת לב
רבה בעת האחרונה ,כתחליף אפשרי ללוויינים לממסור תקשורת ולניטור סביבתי .חברה נוספת נערכת
עתה לניסויי טיסה בכלי כזה .החברה נקראת  UAVOSוכלי הטייס שהיא פיתחה קרוי  .ApusDuoכלי
זה הוא כלי אוטונומי ,המבוסס על אנרגיה סולארית ,ובעל כנפיים קלות וגמישות.
כלי דומה ,Zephyr ,שבר את שיאי השהייה והגובה כבר בשנת  ,2010ועשה זאת שוב ב 2014-לאחר
שפרויקט הפיתוח עבר לחברת איירבוס .גם חברת פייסבוק עורכת ניסויים בכלי הקרוי "אקילה"
כאמצעי להבאת אינטרנט בפס-רחב למדינות מתפתחות.
כלי הטייס החדש בנוי מסיבי פחמן ויש לו שני זוגות כנפיים מקבילים המחוברים בשלושה תומכים.
האנרגיה מתקבלת ,כאמור ,מלוחות סולאריים הפרושים על הכנפיים .כלי הטייס מבוקר על ידי מחשב
המנהג באמצעות הטיית ועיוות של הכנפיים .אלגוריתמי ההטסה נועדו לאפשר טיסה בטוחה בתנאי
מז"א ורוח משתנים וגם ההמראה והנחיתה מבוצעים באופן אוטונומי .לכלים כאלה יש בדרך כלל כנפיים
ארוכות מאד וגמישות העלולות להישבר תחת עומסים אווירודינמיים .לדברי החברה המבנה של כלי
הטייס המוצע ואלגוריתמי הבקרה מאפשרים לשמור על עומסי כנף קבילים.
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לאב הטיפוס הנוכחי מוטת כנף של  14מטר ומשקלו  15ק"ג בלבד .לדברי החברה בוצעו כבר יותר מ-
 1000שעות טיסה ,אך עד לגובה של  20מטר בלבד .זהו גובה הרחוק מאד מהיעד הסופי של  15ק"מ,
אך לדברי החברה הוכיחו הניסויים כי ניהוג באמצעות עיוות הכנפיים מאפשר טיסה בטוחה גם בתנאי
טורבולנציה .לדברי המפתחים ,אופן הניהוג הזה מאפשר לכלי הטייס לטוס בקווי רוחב צפוניים יותר
מאשר היה ניתן עד כה.
סרטון המציג ניסויי טיסה )עם אב טיפוס מוקדם יותר וקטן יותר(https://youtu.be/Y2gipvbDfr0 :
סרטון המציג את הקונספט של כלי הטיסhttps://youtu.be/1YsloiRVEzs :

 .40דארפא מקדמת פתרונות לתפעול אוטונומי של נחילים אוויריים
וקרקעיים
 22-9 ,AVIATION WEEKבאפריל  ,2018עמ' 64
Darpa Sees Autonomous Drone Swarms Supporting Urban Operations
דארפא חוקרת אפשרויות לתפעול מספר רב של כלים אוטונומיים אוויריים וקרקעיים ,לביצוע משימות
מורכבות ,בעיקר בשטח בנוי .הפיתוח יכלול תפעול נחילים של מאות כלים ,הכוללים חיישנים מסוגים
שונים ומגוון מערכות נשק ,וכן מערכות שו"ב שלהם.
הדגש הוא על פשטות וגמישות בתכנון ותפעול המשימות של הנחילים .נדרשת אפשרות שינויי טקטיקה
תוך דקות ,התאמה לשינויים בכמות הכלים בנחיל )אובדנים ותוספות עד  .(50%היעד הוא להגיע
לתפעול  250כלים או יותר בו-זמנית ,למשימות אוטונומיות במשך  6שעות.
החברות נורתרופ גראמן ורייתיאון יבצעו את האינטגרציה של המערכות ואת ההדגמות .בתחילה יבוצעו
סימולציות ואחר כך הדגמות.

 .41תוכנה שמאפשרת למפעיל אחד לשלוט ברובוטים רבים
 , INTERNATIONAL DEFENSE REVIEWמאי  ,2018עמ' 23
Roboteam Launches AI-CU Advanced Software for Unmanned Systems
חברת  Roboteamפיתחה תוכנה חדשה המאפשרת למפעיל אחד לשלוט בו זמנית על כמה כלים לא
מאוישים והמטעדים שלהם.
התוכנה נקראת  Artificial Intelligence Control Unitוהיא כוללת יכולת ניווט אוטונומית ,יכולת זיהוי
פנים ויכולות נוספות שנובעות מאמצעים של בינה מלאכותית .התוכנה תואמת את הסטנדרט האמריקני
בנושא זה ,ומשפרת את השליטה והתיאום ההדדי בין פלטפורמות לא מאוישות ,אוטונומיות למחצה.
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המפעיל ישלוט בהן באמצעות פיקוד קולי ,שישולב עם טכניקות של למידת מכונה ,שמאפשרות
לפלטפורמה להיות מותאמת באופן אוטומטי לצרכי התפעול.
מציינים כי במקרה שהכלי הרובוטי נופל לידי האויב התוכנה בנויה כך שכל המידע הרגיש ניתן למחיקה
מרחוק.

 .42פיתוח טכנולוגיות לקראת רק"ם אוטונומי
 1 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSבמאי 2018
Army Wants Armored Combat Vehicle to Demonstrate Unmanned Technology
www.militaryaerospace.com/articles/print/volume-29/issue-5/unmanned-vehicles/armywants-armored-combat-vehicle-to-demonstrate-unmanned-technologies.html
צבא ארה"ב מפרסם פנייה לתעשיות להדגמת טכנולוגיות ,אשר ישמשו בסיס לפיתוח של רק"ם
אוטונומי/רובוטי.
הפנייה ,*RPP ,מתייחסת לתכנית  .**CoVerהתעשייה תתבקש להציע טכנולוגיות בסיסיות שיאפשרו
אינטגרציה של מערכות רובוטיות/אוטונומיות.
תוכנית  CoVerמהווה המשך להדגמה של רכב "האמר" ) (Humveeשהוסב לבלתי מאויש במסגרת
תכנית " "Wingmanוהופעל מרחוק בתנועה ובירי מדויק של מקלע  7.62מ"מ .ההסבה למצב בלתי
מאויש בוצעה ע"י התקנת מצלמות ,חיישנים ומכללים אלקטרוניים שונים להפעלה מרחוק.
הטכנולוגיות שיושמו בתכנית  Wingmanישמשו כבסיס לפיתוח של רק"ם גדול זחלי מופעל אוטונומית,
כולל מערכת הנשק .המטרה הסופית של פיתוח הרק"ם האוטונומי היא להקנות לחייל העתידי את
היכולת להפעלה יעילה מרחוק של האמצעים השונים תוך צמצום הסיכונים.
* RPP = Request for Prototype Proposal
**CoVer = Combat Vehicle Robotics

 .43תערוכת יורוסאטורי מצביעה על מגמות לשילוב בין כלים מאוישים
ובלתי מאוישים
 21 ,DEFENSENEWSביוני 2018
Eurosatory Expo Floor Offers Hope Yet for Teaming Robots with Manned
Vehicles
www.defensenews.com/digital-show-dailies/eurosatory/2018/06/21/concepts-forteaming-robots-with-vehicles-are-growing/
על אף העובדה שהרעיונות של שילוב יכולות אנושיות ורובוטיות בשדה הקרב כבר קיימים זמן רב,
היישום המבצעי בשטח עדיין נמצא בחיתוליו .לאחרונה חלה התקדמות ממשית בתחום זה והתעשיות
הביטחוניות בעולם כולו עוסקות בכך.
הנושא זכה להד ניכר בכנס שנערך בפריז במסגרת תערוכת יורוסאטורי שהתקיימה לא מכבר .סגן
מפקד מרכז התמרון של צבא ארה"ב ציין כי על אף העובדה שבתערוכה האחרונה הוצגו שפע של
אמצעים רובוטיים בתחום היבשה ,הרי שהוא לא התרשם שהוצג רעיון יוצא דופן ששבה את עיניו.
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לדבריו הדבר מחזק את הצורך בהגברת המאמצים למציאת שילוב בין הפלטפורמות הרובוטיות
והאנושיות ,הן במרחב היבשתי והן באווירי.
יחד עם זאת ,לדבריו אמנם ניכר שבתערוכה הנוכחית ,לעומת זו של  ,2014יש גידול משמעותי בתחום
הרובוטי )יבשה ואוויר( וזמינות פתרונות אלה גדולה )אם כי לא רק ל"טובים" אלא גם ל"רעים"( .הוא ציין
כי חלה התקדמות בהבשלת הרעיונות הללו גם בהשוואה לכנס  AUSAהאחרון שנערך בוושינגטון
באוקטובר אשתקד.
אנאליסט מחברת  AVASCENTאמר שיש עדיין פערים באינטגרציה שבין המערכות המאוישות והבלתי
מאוישות .דבר זה קיבל ביטוי בתערוכת  DSEIהאחרונה בלונדון אשתקד .חברת פאטריה הפינית היא
היחידה אשר הציגה ב DSEI -אינטגרציה בין רחפן לרכב קרקעי מאויש .לדבריו ,דלות הפתרונות
בשילוב שכזה מעידה על כך שאין עדיין קונצנזוס לגבי קונספט התפעול של הפלטפורמה היבשתית
והרובוטית וחלוקת התפקידים ביניהן .לדבריו יש מקום לתעשיות לשלב פתרונות מסחריים ומוצרי מדף
זולים על מנת לקדם מגמה זו.
ואכן ,בתערוכת יורוסאטורי האחרונה ניכר שיש התקדמות ניכרת בתחום זה ,בין היתר מכיוון שצבא
ארה"ב כמו גם צבאות אחרים מראים נכונות לשילובים כאלה בארסנל שלהן .למשל ,חברת BAE
הציגה שילוב רחפן זעיר מסוג  black hornetעל גבי רכב .CV90

שילוב אדם ומכונה :רכב מסוג  MRZRמשולב עם רחפן מודיעין )מוקד ידע תמרון של פורט בנינג(

הרחפן Black hornet
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גם חברת נקסטר הצרפתית הציגה שילוב בין רק"ם מסוג  TITUSעם יכולות נשיאה של מע' מציאות
רבודה בדמות "שליחים" אוויריים וקרקעיים )כטב"ם ,כרב"ם( וכן עמדת נשק נשלטת מרחוק  20מ"מ.

רכב  6X6מסוג טיטוס של נקסטר  ,מצויד בעמדת נשק  20מ"מ ,רחפן ו"שליחים" קרקעיים

הכרב"ם יכול להתרומם עד לגובה  50מ' ולשגר מידע מודיעיני וכן לבצע טיווח ארטילרי .הרחפן שמדוגם
על גג הרכב – משמש למשימות מודיעין ותצפית .הכרב"מים שניתנים לשיגור מהרכב ,יכולים לאתר
מטעני צד וכן איומי חל"כ .באוגוסט  2017הודגמו בפורט-בנינג ג'ורג'יה יכולות שילוב בין יחידת שריון
לבין כרב"ם וכטב"ם .לאחרונה תרגל צבא ארה"ב באירופה יכולות פריצה תוך שימוש בכלים אוטונומיים
במסגרת תרגיל משותף עם צבא גרמניה .היעד שיש לשאוף אליו הוא שלכל יחידה תהיה יכולת
אינהרנטית של כלים בלתי מאוישים על הקרקע ובאוויר ,עד לרמת המחלקה.

 .44חוקרים בצבא ארה"ב מפתחים רובוט-תמנון שניתן להדפיסו בשטח
 18 ,ARMYTIMES.COMבאפריל 2018
Army Researchers are Developing a Self-Aware Robot Squid You Can 3D Print in
the Field
www.armytimes.com/news/your-army/2018/04/18/army-researchers-are-developing-aself-aware-robot-squid-you-can-3d-print-in-the-field
חוקרים בצבא ארה"ב מפתחים רובוטים דמויי תמנון .החוקרים גם רוצים שחיילים יוכלו לייצר אותם
בשטח ,על ידי מדפסת תלת-ממדית .מעבדות המחקר של צבא ארה"ב ,ARL ,הודיעו כי בשיתוף עם
אוניברסיטת מינסוטה הם מפתחים חומרים הניתנים להדפסה תלת-ממדית ,אשר מפגינים גמישות
וזריזות של חסרי-חוליות כמו לדוגמה תמנון .לדברי חוקר מ ,ARL-חומרים רגילים הם קשיחים מדי ולכן
מגבילים תנועות מסוימות כאשר רובוט נדרש להיכנס למרחב מוגבל בממדיו .אב הטיפוס שהודפס
בתלת-ממד ,מאפשר לזרוע יכולת תנועה הגדולה פי  3ממה שנוסה בעבר .החומר שחוקרים אלה
פיתחו מתכופף לכיוונים שונים בתגובה לזרם חשמלי המועבר בו.
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לדברי פרופסור  Michael McAlpineמאוניברסיטת מינסוטה ,בתחילת הפעילות בדקו החוקרים שיטות
חדשות כדי לדמות את תנועת חסרי החוליות .זה עזר להם ללמוד איך להשתמש בתנועה הטבעית של
חסרי חוליות ,כמו התמנון לדוגמה ,כדי לייצר תנועות הכוללות כיפוף רב ללא שלד תומך.
מאחר שהחומר שפותח אינו דורש ייבוש או חימום בזמן ההרכבה ,ניתן בהדרכה מינימאלית להדפיס בו,
בתלת-ממד ,את הרובוט בשטח ולהשתמש בו לפי שנדרש.
החוקר הסביר כי ברגע שיבינו את פעולות הגומלין ,ניתן יהיה לייצר מבנה עם יכולות דינמיות ורובוטים
גמישים ,אשר יהיו גם בעלי יכולת של "מודעות עצמית" ויכולת חישה עצמית .יכולות אלה תאפשרנה
לרובוטים להתאים את המורפולוגיה והתכונות שלהם בזמן אמת ,כדי להתאים עצמם למצבים חיצוניים
ופנימיים שונים .החומר עדיין בשלבי פיתוח ,כך שאל תצפו שבזמן הקרוב יופיע רובוט בצורת תמנון
בשוחה שלידכם.

 .45רובוט הלומד ללכת ,מסתגל לשינויים ומשתפר באופן אבולוציוני
 18 ,WIRED.COMבמאי 2018
The Shape-Shifting Robot that Evolves by Falling Down
www.wired.com/story/the-shape-shifting-robot-that-evolves-by-falling-down/
באחרונה זכו לפרסום פיתוחים של רובוטים בעלי רגליים )שתיים או יותר( ,המצטיינים ביכולת תנועה
מרשימה .אבל הרובוט  ,Dyretשפותח ע"י חוקרים מאוניברסיטת אוסלו ,הוא שונה .במבט ראשון הוא
נראה מעורר רחמים ,אבל המיוחד בו היא יכולת הלמידה שלו .הוא מתאמץ ללכת יציב על ארבע רגליו,
לומד תוך כדי תנועה ,והליכתו משתפרת מרגע לרגע – וזאת תוך הסתגלות לסוגי שטח שונים ,לרבות
קרח חלק .הוא לא מתבסס על כמויות ענק של פקודות מקודדות אלא על אלגוריתמים של למידה על
סמך ניסוי וטעיה.
הגישה הזאת נקראת "רובוטיקה אבולוציונית" – כלומר התפתחות על פי חוקי הברירה הטבעית כמו
בביולוגיה .בתור התחלה ,החוקרים נותנים לרובוט " 8פתרונות הליכה" אקראיים ,לרבות שינוי האורכים
של רגליו )התארכות של עד  13ס"מ( .ה"פתרונות" ההתחלתיים האלה הם לא ממש טובים .ואז הקוד
שמפעיל את הרובוט יוצר שינויים קטנים – כמו מוטציות בביולוגיה – וכך מקבלים דור חדש .שינויים
המשפרים את יכולת ההליכה מקבלים ציון טוב .מדור לדור יכולת ההליכה משתפרת .כששמים את
הרובוט בסביבה חדשה ,למשל על קרח ,אין צורך לשנות בקוד כלום אלא לתת לרובוט ללמוד .שינוי
אורך הרגליים בהתאם לסוג השטח מאפשר לרובוט להגיע להליכה יציבה במהירות סבירה.

TØNNES NYGAARD/UNIVERSITY OF OSLO
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המערכת גם מסתגלת לשינויים במצב הסוללות שמספקות כוח למנועים המפעילים את הרגליים .למשל,
הרובוט לומד שכשההספק של הסוללות יורד הוא צריך לקצר את הרגליים .המשמעות של כל זה היא
ש Dyret-הוא מכונה שיכולה לעבור אבולוציה לא רק כדי להסתגל לסביבות חדשות ,אלא גם לשנות את
ההתנהגות והמורפולוגיה של עצמה כשמשהו פנימי משתנה – כמו התרוקנות הסוללות.
סרטון המראה איך הרובוט לומד ללכת על שלג:
DyRET Robot “Teaches” Itself to Walk https://youtu.be/wadmhajkmck

ים
 .46צי ארה"ב בחר בטיל ימי שפותח במענה לדרישה לטיל "מעבר
לאופק"
רייתיאון 1 ,ביוני 2018
US Navy Selects Naval Strike Missile as New, Over-the-Horizon Weapon
https://tinyurl.com/leket13e
ידיעה נוספת:
 1 ,DEFENSENEWS.COMביוני 2018
It’s Official: The US Navy has a New Ship Killer Missile
www.defensenews.com/naval/2018/06/01/its-official-the-us-navy-has-a-new-ship-killermissile
חברת רייתיאון מדווחת על בחירה של הצי האמריקני בטיל המכונה (NSM) Naval Strike Missile
עבור דרישת הצי לטיל 'מעבר לאופק' .הטיל פותח בשיתוף עם החברה הנורבגית Kongsberg
.Gruppen
הוא נבחר אחרי שהמתחרים העיקריים ,בואינג ולוקהיד מרטין ,פרשו מהתחרות של הצי.
מדובר בטיל לטווח של  185ק"מ ,המיועד לפגוע במטרות יבשתיות וימיות מוגנות היטב .הבחירה ב-
 NSMמסיימת מסורת ארוכה של שימוש בטיל "הרפון" בצי ארה"ב.
רייתיאון תייצר ותמסור את מערכת הנשק במסגרת חוזה בשווי  14.8מיליון דולר )ככל הנראה מדובר
בהדגמה למרות שאין התייחסות לכך בידיעה( .אם כלל האופציות בחוזה ימומשו ,שוויו הכולל יכול
להגיע לכדי כ 848-מיליון דולר .רייתיאון תייצר בארה"ב את המשגרים ,הטילים ומרכיבים נוספים.
בחברת  Kongsbergהנורבגית מרוצים כמובן מהבחירה ורואים בה דרך של החברה להגביר את
נוכחותה גם בשווקים שמחוץ לארה"ב .לדברי סמנכ"ל בחברה ,צפוי שוק טילי ים-ים לצמוח בשנים
הקרובות ,לאור העובדה שסוגי טילים רבים הנמצאים כיום בשירות הופכים יותר ויותר למיושנים ותידרש
החלפה של רבים מהם בעתיד הקרוב.
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 .47רייתיאון מפתחת אנטנה לספינות המשלבת יכולות מכ"ם ,תקשורת
ול"א
 7 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSביוני 2018
Raytheon Developing Shipboard Antennas to Handle Radar, Communications,
and EW Simultaneously
www.militaryaerospace.com/articles/2018/06/shipboard-radar-antennas.html
בצי ארה"ב מקדמים מיזם לפיתוח של אנטנת מכ"ם רב משימתית לספינות ,שתוכל גם לבצע משימות
כמו איסוף מודיעין ,תקשורת ולוחמה אלקטרונית.
ברשות הפיתוח הימי של הצי ) (ONRהודיעו כי חתמו על הסכם בהיקף  9.5מיליון דולר עם רייתיאון
לפיתוח היכולת ,המכונה  .(Flexible Distributed Array Radar FlexDarעל פי ההזמנה תצטרך
החברה להראות כיצד לשלב יכולות של עיצוב אלומות דיגיטלי ,תיאום רשתות וסנכרון מדויק שיאפשרו
ריבוי של קליטה ושידור אותות ) .(MIMOטכנולוגיית  MIMOעושה שימוש במספר אנטנות שידור
וקליטה כדי להכפיל את קיבולת השידור ,על ידי שידור וקליטה של אותות בו זמנית על אותו ערוץ רדיו.

 .48הדור הבא של הצוללות הגרעיניות של רוסיה יישא טילים שגא-
קוליים
 1 ,DEFENSENEWSביוני 2018
Russia has Plans for Its Future Nuclear Subs, and it Involves Hypersonic
Missiles
www.defensenews.com/naval/2018/06/01/russia-has-plans-for-its-future-nuclear-subsand-it-involves-hypersonic-missiles
הדור הבא של הצוללות הגרעיניות של רוסיה ,המכונה  Huskyוצפוי להיכנס לשירות בשנת  ,2027יהיה
מצויד בטילים שגא-קוליים .כך מסר מקור בלתי מזוהה לסוכנות הידיעות הרוסית "טאס" .הטיל המכונה
זירקון  Zirconיהיה החימוש העיקרי של הצוללת .הוא מיועד להחליף את הטיל הנוכחי מסוג P-700
גרניט שבו מצוידות הספינות הגדולות יותר של רוסיה כיום .כרגע אין פרטים רבים על דגם הצוללת
החדש ,אולם ידוע שמדובר בצוללת רב משימתית מהדור החמישי ,המתוכננת על ידי משרד התכנון
 Malakhitבסנט פטרסבורג .על פי הפרסומים הצוללת תהיה בעלת דפנות כפולות )(dual-hull design
ובהדחק של  12,000טון .גודל כזה דומה לזה של דגם  Akulaהוותיק ,שהצוללת החדשה אמורה
להחליף ,ושל דגם  Yasenהעומד להיכנס לשירות בשנים הקרובות.
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 .49שיטות הנעה חדשות לכלים תת מימיים ,מאוישים ובלתי מאוישים
 13 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSביוני 2018
Navy Developing Revolutionary New Propulsion for Manned and Unmanned
Undersea Vehicles
www.militaryaerospace.com/articles/2018/06/unmanned-undersea-vehiclespropulsion.html
חוקרים בצי ארה"ב מתקדמים במיזם מחקרי לפיתוח שיטות הנעה מהפכניות ושיטות להפחתת גרר
שיאפשרו לכלי שייט תת מימיים ,מאוישים ובלתי מאוישים ,לנוע מהר יותר ובצורה חסכונית יותר מאשר
כיום .בצי שוקלים לחתום על הסכם ספק יחיד עם חברת  Applied Physical Sciencesמקונטיקט
במטרה שזו תמשיך במחקר שהיא מבצעת לפיתוח שיטות הנעה ודגמים תת מימיים .מדובר במחקר
שהוא חלק מתוכנית  Blue Wolfשל דארפא.

 .50צי ארה"ב מחפש כצב"ם תקיפה שיוכל לעצור כלי שייט קטנים
 24 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSבמאי 2018
Navy Eyes Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Weapons Payloads to Stop or
Disable 160-Foot Ships at Sea
https://www.militaryaerospace.com/articles/2018/05/unmanned-underwater-vehicleuuv-weapons-payloads.html
מומחי כצב"ם בצי ארה"ב מחפשים בתעשייה כלי שיוכל לעצור בלב ים ספינות באורך של עד  160רגל,
באמצעים קטלניים או לא קטלניים ,ובוחנים דרכים להאיץ את הכצב"ם לכיוון המטרה שלו .מומחי
המרכז ללוחמה ת"מ פרסמו  RFIהשבוע לטכנולוגיות נפיצות ,או לא נפיצות ,שיאפשרו לכצב"ם לנטרל
או לעצור בלב ים סירות או ספינות .מטרת הבקשה היא לאסוף מידע על שיטות ,פתרונות טכנולוגיים
ועלויות לכצב"ם בעל יכולות כאלה .מטרת הפנייה של הצי היא לסייע למומחים שלו להבין את הזמינות
בשוק ,המאפיינים הטכנולוגיים ,עלויות ,מערכות מידע ועוד .הכל כדי לאפשר לצי לקבל יתרון א-סימטרי
בפעילות כצב"ם בסביבה מורכבת של מים רדודים וקשיי ניווט וגילוי.

לוויינות וחלל
 .51בריטניה מגבירה פעילות הגנה מול איומי חלל
 21 ,PHYS.ORGבמאי 2018
'Britain to Intensify Defence Against Space 'Threats
https://phys.org/news/2018-05-britain-defence-space-threats.html
שר ההגנה הבריטי הודיע על מספר החלטות ויוזמות בתחום החלל .חייל האוויר הבריטי יהיה אחראי
על שליטה ובקרה של פעולות צבאיות בחלל .יוגדל הסגל הביטחוני שיועסק במגזר החלל בשנים
הקרובות ,וזאת כמענה ל"איומים המתעצמים" בתחום החלל .הכוונה להגיע ליותר מ 600-מועסקים עד
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שנת  .2023השר אישר שבריטניה מחפשת מערכות חלופיות עבור ניווט לווייני ,וזאת לאור אי הוודאות
לגבי השתתפותה של בריטניה בפרויקט "גליליאו" של האיחוד האירופי בעקבות פרישת בריטניה
מהאיחוד .אסטרטגיית החלל של בריטניה תכלול תוכניות הגנה מול איומי חלל מפציעים ,לרבות שיבוש
לווייני תקשורת אזרחיים ושיבוש מערכות ניווט לווייני .כאן הכוונה לבדוק אפשרות שבריטניה תפתח
מערכת ניווט לווייני משלה שתוכל להתחרות ב GPS-ובגליליאו.

 .52ספייס-איקס זוכה בחוזה לשיגור לוויין צבאי באמצעות המשגר
FALCON HEAVY
 24 ,SPACE.COMביוני 2018
SpaceX Wins $130 Million Military Launch Contract for Falcon Heavy Rocket
www.space.com/40978-spacex-falcon-heavy-rocket-military-launch-contract.html
חברת  SpaceXזכתה בחודש שעבר בחוזה עם חייל האוויר של ארצות הברית לשיגור לוויין מסווג
באמצעות המשגר החדש והניסיוני שלה.Falcon Heavy ,
המשגר החדש שהם חשפו בשיגור בכורה ראשון מסוגו ,בו התבצעה נחיתה בו-זמנית של שני
בוסטרים ,הביס את כל מתחריו מבחינת יכולת משא ועדיין שומר על התמקדות החברה בטילים רב-
שימושיים .גורם מחייל האוויר אמר כי "זו תהיה הזדמנות נוספת לתעל את התחרות בשוק בשביל
תוכנית  ,EELVעל מנת לחסוך עלויות ובו-זמנית לשמר גישה בטוחה לחלל".
דברים אלו עומדים בקנה אחד עם הדברים שידועים לנו על תוכנית זו עד כה ,שכן זו אינה הפעם
הראשונה שהחייל בחר לנצל את התחרות בשוק .השיגור מתוכנן לשנת  2020ויהיה חלק מהשלב
הראשון של התוכנית – שלב .1A
המשגר המדובר של ספייס-איקס עבר עד כה רק טיסת ניסיון ,אשר במהלכה אחד מחלקיו לא נחת
כראוי עקב תקלה ,לכן יש המוצאים את החוזה החדש מפתיע בשלב כה מוקדם בתקופת השימוש
במשגר .סיבה ברורה לנושא ,אשר כל הגורמים הצבאיים שנשאלו בנושא הזכירו ,היא העלות הזולה
יחסית של שיגור דרך ספייס-איקס ,עלות הנובעת מהאופי הניסיוני והפחות וודאי של השיגורים בחברה
ומהעלות אשר נחסכת עקב שימוש חוזר במשגריה השונים.
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 .53דוקטרינת ההגנה העצמית של טראמפ לעידן החלל החדש
 7 ,SPACE.COMביוני 2018
The Trump Self-Defense Doctrine for the New Space Era
www.space.com/40789-trump-self-defense-doctrine-for-space.html
עידן חלל חדש בפתח וצפוי להגיע לקראת שנות העשרים .בפני האתגרים והאיומים העולים ,קיום
דוקטרינת הגנה עצמית אשר תאפשר לנטרל את האיום לפני שיבצע נזק ממשי עלול להיות הגבול בין
שלום למלחמה .בהתאם לכך ,הנשיא טראמפ חשף את אסטרטגיית החלל הלאומית הראשונה של
אמריקה ,אשר מכסה גם את האגף האזרחי של תחום החלל וגם את זרוע הביטחון הלאומי.
המסמך החשוב הזה אמנם מכיל הרבה מאוד קווים מנחים ,אבל הסתכלות מעמיקה חושפת שהרבה
מההערות והמסקנות אליהן הוא מגיע שונות בעיקר רטורית מאלו אשר הגיעו אליהם ממשל אובמה
והממשלים אשר קדמו לו .כמובן ,זה שהם דומים למסקנות עבר לא הופך את מסקנות העבר הללו
לשגויות או לא מעודכנות ,והמסמך אכן חשוב מאוד לעידן החלל החדש.
דוגמה טובה לסיבה מדוע דרושה דוקטרינת הגנה עצמית בחלל נמצא בתוכניות העתידיות של גורמים
שונים ,ביניהם סין והאיחוד האירופי .סין ,לדוגמה ,עובדת על לוויין אשר מיועד לפנות פסולת חלל
ולתדלק לוויינים ישנים במסלול .לוויין כזה יהיה בעל זרוע אשר תאפשר לו להיתפס אל הלוויינים ,כמו
גם אמצעים להתקרב אליהם מלכתחילה .לכן ,אילו הייתה סין מחליטה שהיא מעוניינת לגרום נזק
ללוויינים ביטחוניים אמריקנים – ארצות הברית כיום יכולה להגיב בשתי דרכים :דרך ראשונה הינה
לתקוף את הלוויין הסיני ,מה שעלול לגרום למלחמה ולשים את ארצות הברית במרכז קונפליקט בין-
לאומי .דרך שנייה הינה להגיב בעזרת הגנה עצמית לאחר תחילת ההתקפה )כפי שהיא מוגדרת על פי
ממשלי העבר( ,אשר לא תמנע את הריסת הלוויינים ותשאיר את ארצות הברית מאחור .לכן ,המצב כיום
גורם לאופציה של חוסר תגובה להיראות שוות ערך כמעט לאחרות.
לכן ,הדוקטרינה החדשה תאפשר לארצות הברית לפעול למען השגת אמנה לשליטה על נשק בחלל
אשר תבוסס על שני עקרונות :עקרון ראשון הוא שמדינה אשר מתחקה אחרי יותר מכמות מסוימת של
לוויינים תיחשב המדינה התוקפנית ,ועקרון שני שמתיר למדינה המאוימת לנקוט באמצעים להשמדת
האיום בהגנה עצמית עוד לפני התקיפה ,ובכך לבטל את הסכנה .מאידך גיסא ,אם לא תושג אמנה כזו
ארצות הברית צפויה לנקוט בצעדים משל עצמה על פי שני עקרונות אלו.
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 .54מנוע רקטי המאכל את מבנהו תוך כדי פעולה
 4 ,NEW ATLASביוני 2018
"Autophage" Rocket Engine Eats Itself to Save Space and Money
https://newatlas.com/autophage-rocket-engine-eats-itself/54892
צוות של חוקרים מאוניברסיטת גלזגו בסקוטלנד ומאוניברסיטה באוקראינה הפעיל בניסוי דגם מוקטן
של מנוע רקטי המאכל את מבנהו מלמטה למעלה תוך כדי פעולה .החוקרים מאמינים כי פיתוח כזה
יכול להוביל לשיגורי לוויינים קטנים שיהיו זולים ויעילים יותר ופחות בזבזניים.
במנוע החדש הדלק איננו מוכל במיכל אלא מבוסס על מבנה בצורת גליל של דלק פלסטי מוצק עם מרכז
של מחמצן בצורת אבקה .הגליל נדחף לתוך תא הבעירה ושם הוא בוער להפקת הדחף .ככל שהמוט
בוער הרקטה מתקצרת .יתרון נוסף הוא שניתן לשלוט בדחף על ידי שינוי קצב ההזנה של הדלק לתא
הבעירה.
לדברי החוקרים ,חלק מהגודל והמשקל של משגרי לוויינים נובע מהנפח והמשקל של מכלי הדלק והדבר
פוגע ביעילות המשגרים וגם גורם לפסולת חלל משמעותית .בתצורה המוצעת המנוע מאכל את מבנה
הרקטה עצמה ,כך שהשיגור יכול להיות יעיל יותר ,עם כלים קטנים יותר וללא פסולת מיותרת ובזבזנית.

 .55קונספט חדש לשיגור לוויינים מכטב"ם ,יאפשר שיגור כל  3שעות
 18 ,SPACE.COMביוני 2018
Aevum's New Rocket-Drone Airplane Duo Could Launch Satellites Every 3 Hours
www.space.com/40918-air-launched-rocket-ravn-aevum.html

Source: Space.com
חברת סטארטאפ חדשה ,Aevum ,מציעה שילוב ייחודי בין מטוסים אוטונומיים וטילים על מנת לבצע
שיגורים בפרקי זמן קצרים .בעוד המשגרים השונים אשר נמצאים בשוק מסוגלים לשגר כמה פעמים
בשנה במקרה הטוב ,החברה בטוחה בכך שמערכת השיגור החדשה שהיא תכננה ,Ravn ,אשר
מתוכננת להמריא כל  180דקות ,תשנה את המצב" .זמן הטיסה הטיפוסי ,מנחיתה להמראה ,של מטוס
מסחרי נע בין  30ל 80-דקות Ravn .תתופעל ממש כמו טיסה מסחרית".
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השלב הראשון של השיגור יכלול מטוס אוטונומי ,בעל מהירות של עד  2.85מאך ,אשר תוכנן על מנת
לשאת את רקטת השיגור ולאפשר ניתוק נוח .המטוס יישא את הרקטה לגובה מתאים ,שם היא
תתנתק ,תופעל ותמשיך את תהליך השיגור בעצמה.
החברה ,כיאה לגודל המשגר ,מסתכלת בעיקר אל שוק הלוויינים הזעירים ולהקי לווייני קובייה ,ומתגאה
ביכולת השיגור של כמה לוויינים בו זמנית על אף אמצעי השיגור הלא-שגרתי .המפתח לקצב השיגורים
המתוכנן הוא האופי האוטונומי של המערכת ,מה שמקל על תפעול מהקרקע .יחד עם זאת ,בניגוד
למתקני שיגור רגילים המטוס האוטונומי ידרוש מסלול נחיתה סטנדרטי לגמרי להמראה ולנחיתה –
בהתחשב בדברים אלו ,דרושים רק שישה אנשים על מנת לבצע שיגורים.
חשוב להדגיש ,זו אינה החברה הראשונה אשר שואפת לבצע שיגורים לחלל על בסיס כלים אוויריים.
ישנן כמה חברות אשר מבצעות זאת כיום .אך השילוב הייחודי של מטוס לא מאויש בביצוע השיגור
מבדיל חברה זו מהשאר ומהווה צעד לשילוב כלים אוטונומיים בתעשיית השיגורים.
הקונספט נהגה בעקבות הצורך לשגר בעלות נמוכה כמויות גדולות של לוויינים ,כדי לקבל כיסוי
תקשורתי טוב באזורי לחימה כמו אפגניסטן .ניסויי טיסה צפויים להתחיל בשנת  .2019בסוף 2019
צפויים  3שיגורים ראשונים עבור לקוחות.

 .56ברוסיה :תכנית לפיתוח לייזר רב עוצמה לניקוי פסולת חלל
 10 ,SPUTNIKNEWS.COMביוני 2018
High-Tech Firepower: Russia Develops New Space Laser Cannon
https://sputniknews.com/science/201806101065288031-laser-cannon-space-debris/
חברה רוסית ) ,(NPK SPPהמקושרת עם סוכנות החלל הרוסית ,מפתחת טכנולוגיה ללייזר קרקעי
חדש בעל יכולת של "אידוי" מטרות בחלל ,וזאת "לטובת כלל האנושות" .היעד הוא להשמיד פסולת חלל
מזיקה ומסוכנת ע"י קרן לייזר ממוקדת .כך נמסר בדו"ח שהוגש לאקדמיה הרוסית למדעים.
המערכת תכלול גילוי אופטי ,לייזר מצב מוצק ,ומערכת אופטית מסתגלת לשידור וקליטה .המדענים
מתכננים להתבסס על טלסקופ ענק שנבנה כעת במרכז  ,Altayולהסב אותו לתותח לייזר .לא נבחר
עדיין דגם הלייזר.
לאחרונה דווח על  13,000פריטי פסולת חלל המקיפים את כדור הארץ .המדענים ברוסיה סוברים כי
אם לא יהיה טיפול בבעיה זו ,היא צפויה להחמיר ואף לחסום את החלל לשיגורים בעוד כמאתיים שנה.

תקשוב ,מודיעין וסייבר
 .57חוק לאיסור של רכש ציוד אלקטרוני מיצרנים סיניים
 29 ,SECURITYINFOWATCHבמאי 2018
Hikvision, Dahua and Hytera Target of Government Technology Ban
www.securityinfowatch.com/article/12414622/hikvision-dahua-and-hytera-target-ofgovernment-technology-ban
במסגרת הצעת חוק תקציב ההגנה האמריקני לשנת  ,2019אשר אושרה ע"י בית הנבחרים ועומדת
עתה להצבעה בסנאט האמריקני ,יוטל איסור על רכש של ציוד מעקב חזותי ) (video surveillanceוכן
ציוד תקשורת המיוצר בסין .הסיבה להצעת החוק היא החששות לדליפת מידע ממערכות אלה ,ובעיקר
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העברת המידע לסין .האיסור יחול לא רק על מערכות המיוצרות בידי החברות הסיניות ,אלא גם על
יצרניות אחרות אשר בהן יש רכיבים של היצרניות הסיניות.
פרטנית ,החברות הבאות הוזכרו בהצעת החוק Hikvision, Dahua, Hytera, Huawei :ו.ZTE-
על הזרועות השונות של משרד ההגנה האמריקני גם לדווח כיצד יוציאו מהשימוש מערכות של יצרניות
אלה שכבר הותקנו ,או לחילופין ימצאו דרך אשר תראה כיצד הן מתמודדות עם סיכוני הסייבר הכרוכים
בשימוש במערכות שכאלה.

 .58הפנטגון ישקיע
המיקרואלקטרוניקה

שני

מיליארד

דולר

בחדשנות

בתחום

 ,NATIONAL DEFENSEיוני 2018
Pentagon to Boost Investment in Microelectronics to Compete with China
http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2018/6/14/official-pentagon-investingbillions-into-microelectronics
משרד ההגנה האמריקני מודאג מההתקדמות המרשימה של סין במיקרואלקטרוניקה – שם משקיעים
 50מיליון דולר ,יוצרים שותפויות תעשייתיות בתוך סין ועם גורמים מחוץ לסין ועלולים לשלב אפליקציות
או קודים זדוניים במערכות הצבאיות של ארה"ב .גם מדינות אחרות משקיעות יותר ויותר
במיקרואלקטרוניקה ,דבר שמסכן את העליונות האמריקנית.
לפיכך הוחלט בפנטגון להגדיל משמעותית את התקציב וההשקעות בחדשנות טכנולוגית בתחום זה –
תכנית  *MINSECבתקציב של  2מיליארד דולר בשנים .2023-2019
תוכנית זו תתמקד ב 4-נושאים:
פיתוח הדור הבא של טכנולוגיית מיקרואלקטרוניקה ע"י DARPA
השקעה במערכות ייחודיות ,כאלה שהסקטור המסחרי איננו רואה בעדיפות – כגון הקשחה של
רכיבי מיקרואלקטרוניקה נגד קרינה.
מיקוד על תכנון של מערכות כאלה.
מודרניזציה של המערכות ע"י מיקרואלקטרוניקה מתקדמת בלי להתבסס על מה שקיים ומתיישן.
אחת המגמות היא ייצור של שבבים אלקטרוניים ייחודיים למערכות רגישות וכן פיתוח של טכניקות
לזיהוי של רכיבים אלקטרוניים בטוחים ואמינים .ציינו שפיגור אפשרי במיקרואלקטרוניקה פוגע
בטכנולוגיות קריטיות כמו מחשוב קוואנטים ,אינטליגנציה מלאכותית ,חלל ,ביוטכנולוגיה וכו'.
*
MINSEC = Microelectronics Innovation for National Security and Economic
Competitiveness

 .59משדר ייחודי מאפשר הגנה על מידע מפני תוקפים
 11 ,MIT NEWSביוני 2018
Novel Transmitter Protects Wireless Data from Hackers
http://news.mit.edu/2018/novel-transmitter-protects-wireless-data-hackers-0611
יש כיום למעלה מ 8-מיליארד מכשירים המחוברים ל"ענני מידע" שונים ומבצעים פעולות ליישומים
מגוונים כגון מכשירים רפואיים ,מחשוב לביש ,כלי רכב ,בתים חכמים וערים חכמות .עד שנת 2020
צופים כי יהיו למעלה מ 20 -מיליארד מכשירים ,כאשר כולם ישדרו מידע וישתפו אותו בצורה מקוונת.
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הבעיה היא שכל המכשירים פגיעים להתקפות של האקרים אשר יכולים לאכן ,ליירט ,לשכתב או לשבש
את האותות ובכך ליצור תוהו ובוהו .אחת הדרכים למנוע זאת היא דילוג תדרים ,אשר בצורה מסודרת
מעביר חבילות מידע ) (packetsהמכילות אלפי ביטים כל אחת ,כל פעם בתדר אחר .אבל שידור חבילת
מידע כזו איטי מספיק כדי שהאקרים יוכלו לתקוף את ערוץ השידור ולשבשו .כיום משדרים חבילת מידע
על רוחב פס של  1מגה-הרץ על פני  80ערוצים שונים ,שברוב המערכות מיתרגם ל 612 -מיקרו-שניות
למשדרי בלוטות' ) ,(Bluetooth Low Energyאך תוקפים יכולים לאתר את הערוץ בתוך מילי-שנייה.
עתה ,מדענים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITפיתחו משדר ייחודי אשר מדלג בכל ביט לתדר
אחר ,כל מיקרו-שנייה ,שזה קצב מהיר מספיק כדי להתגונן מפני תוקפים ,אפילו אם הם מהירים.
המשדר מנצל מהודים אלקטרוניים זריזים הנקראים  (BAW) Bulk Acoustic Waveאשר יכולים לדלג
במהירות בין תדרי רדיו ,כאשר בכל רגע הם משדרים ביט אחד בלבד .בנוסף פיתחו החוקרים פרוטוקול
תקשורת המאפשר את דילוג התדרים המהיר הזה .החוקרים החליפו את הגביש אשר קבע את מהירות
הדילוג במהוד מיוחד אשר מחלק תדרים בצורה המאפשרת שימוש ב 80-תדרים שונים .לאחר מכן
נעשה שימוש במחולל זוגות של תדרים כל מילי-שנייה באמצעות מפתח אשר ידוע למשדר ולמקלט
בלבד ,כאשר תדר אחד משדר  1והשני משדר  .0אמנם שני התדרים משדרים בו זמנית ,אך רק זה עם
האנרגיה הגבוהה יותר הוא התדר האמיתי )עם הביט האמיתי( .לבסוף ,מכיל המשדר שני ערוצי שידור,
כאשר כל ערוץ משדר לסירוגין ודואג לכך שבזמן שערוץ אחד בשימוש ,השני מתכונן לשידור בתום מילי-
השנייה של השידור בערוץ הפעיל.

 .60דארפא בודקת אם בינה מלאכותית יכולה לסייע לזהות זיופי וידיאו
שנוצרו בעזרת בינה מלאכותית
 23 ,TECHNOLOGYREVIEW.COMבמאי 2018
The US Military is Funding an Effort to Catch Deepfakes and Other AI Trickery
www.technologyreview.com/s/611146/the-us-military-is-funding-an-effort-to-catchdeepfakes-and-other-ai-trickery/
דארפא התניעה פרויקט מיוחד שמטרתו לבדוק האם בינה מלאכותית תוכל לקבוע האם הקלטת אודיו
או סרט וידאו הם אמיתיים או מזויפים .זאת לאור הדגמות היכולת של בינה מלאכותית ליצור זיופים
ברמה כזאת שאדם לא יכול להבחין בזיוף .האם יכול להיות שגם בינה מלאכותית לא תוכל?
במסגרת הפרויקט מתכוונת דארפא לערוך תחרות בין מומחים ,שיתחרו ביצירת זיופים משכנעים
בעזרת בינה מלאכותית ,וגם ינסו לפתח כלים לזיהוי אוטומטי של הזיופים .התחרות תכלול מה שנקרא
“ ,"deepfakesכלומר סרטוני וידאו שבהם פנים של אדם מסוים "הולבשו" על גוף של אדם אחר .שלא
במפתיע ,תופעה זאת נפוצה בסרטי פורנו ,אך הטכנולוגיה יכולה לשמש כמובן גם ליצירת סרט של
פוליטיקאי שבו הוא ייראה ויישמע אומר דברים שהוא לא באמת אמר ,כפי שהודגם בסרטונים שאפשר
למצוא ברשת .למשל ראו סרטון מזויף של הנשיא לשעבר אובמה:
.https://youtu.be/cQ54GDm1eL0
דארפא מודאגת במיוחד מטכניקת בינה מלאכותית חדשה יחסית שעשויה להפוך זיופים שהופקו בעזרת
בינה מלאכותית לכמעט בלתי ניתנים לגילוי .זאת באמצעות מה שמכונה generative - GAN
.adversarial networks
אביב עובדיה ,טכנולוג ראשי במרכז לאחריות ברשתות חברתיות שהוקם באוניברסיטת מישיגן ,חושש
שטכנולוגיות חדשות מסוג זה עלולות לשמש לפגיעה במוניטין של אנשי ציבור ,להשפיע על בחירות,
ואף גרוע מזה.
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 .61חמש דרכים להילחם באיומי סייבר בינלאומיים
 1 ,FIFTHDOMAIN.COMביוני 2018
5 Ways to Combat International Cyber Threats
www.fifthdomain.com/international/2018/06/01/5-goals-for-combating-internationalcyber-threats/
משרד החוץ האמריקני פרסם ב 31 -במאי דו"ח ובו המלצות גורפות להיערכות דיפלומטית על מנת
לשפר את ההגנה על מערכת הביטחון האמריקנית מפני התקפות סייבר עולמיות .הדו"ח תומך בשמירה
על אינטרנט פתוח וחופשי ,תוך ציון העובדה שישנן מדינות המנסות להגביל את החופש בו ,ובנוסף
מציע דרכים לחוקק חוקים בינלאומיים אשר ייאכפו נגד תוקפים ממדינות שונות בעולם הסייבר .לפי
הדו"ח ,ישנם חמישה נושאים אותם יש לחדד ולאכוף על מנת להגביר את הביטחון של עולם הסייבר
הבינלאומי (1) :הגדלת היציבות בעולם הסייבר ע"י הקטנת הסיכונים הצפויים להגיע ממנו ,וזאת ע"י
חתימת הסכמים עם בעלות ברית בהם יוגדר מהי התנהגות נכונה וכיצד ניתן להרתיע גורמים עוינים;
) (2שיפור יכולת העמידה של מערכות מחשוב בפני התקפות סייבר וזאת ע"י הגברת השת"פ בין
ארה"ב לבעלות בריתה בתחום העברת מידע בין גופים צבאיים ,מודיעין וגורמי אכיפת החוק; )(3
שמירה על אינטרנט חופשי הדוגל בשמירה על זכויות אדם ומעבר חופשי של מידע ,וזאת ע"י תמיכה
במדינות הדוגלות בגישה זו ושמירה על פתיחות וחופש במדינות אשר מאתגרות את החופש; )(4
שימוש בגופים לא-ממשלתיים לניהול מרחב הסייבר ,וזאת על מנת למנוע ניהול יתר בידי ממשלות
והעברת סמכויות רבות לידי התעשייה אשר תקבע תקנים לניהול תקין של מרחב הסייבר; ) (5קידום
חקיקה המאפשרת חופש במרחב הסייבר תוך מתן אפשרות לחברות אמריקניות לעשות עסקים בסייבר
עם שמירה על נכסיהן האינטלקטואליים.
כל זה קורה למרות העובדה שבמשרד החוץ האמריקני אין סמכות בכירה העוסקת בסייבר ,שכן לאחר
פרישתו של הממונה על התחום )ברמת שגריר( ,הורד התקן לרמה נמוכה יותר.

 .62פורסמו תוצאות מבחן נוסף לעמידות משרד ההגנה האמריקני בפני
תקיפות סייבר
 30 ,BUSSINESSWIRE.COMבמאי 2018
U.S. Department of Defense Secures the DTS with Help from Hackers on
HackerOne
www.businesswire.com/news/home/20180530005149/en/U.S.-Department-DefenseSecures-DTS-Hackers-HackerOne
המבחן החמישי שערך משרד ההגנה האמריקני כדי לאמוד את מידת העמידות של מערכותיו בפני
תקיפות סייבר הסתיים לאחרונה ,ותוצאותיו פורסמו ע"י החברה שערכה את המבחן.HackerOne ,
הפעם הייתה מטרת המבחן מערכת הנסיעות של משרד ההגנה ) Defense Travel Systemאו
 ,(DTSמערכת הדואגת להטסת אנשי המשרד ברחבי העולם .זוהי מערכת הפרוסה ברחבי העולם
ומשמשת את נציגי המשרד לנוע בין מדינות במסגרת עבודתם .במסגרת המבחן ערכו  19האקרים
בדיקות על המערכת במשך חודש אחד וגילו  100פרצות אבטחה שונות ,אשר זיכו אותם בפרסים
כספיים של  80אלף דולר.
מאז החל משרד ההגנה לנצל את חוכמת ההמונים למצוא פרצות אבטחה בשנת  3,000 ,2016פרצות
שונות נתגלו במערכות מחשבים של הצבא ,חייל האוויר ומשרד ההגנה האמריקנים.
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 .63לדברי  SYMANTECבוצעה חדירה מסין למחשבי מפעילי לוויינים
וקבלנים של משרד ההגנה האמריקני
 19 ,REUTERS.COMביוני 2018
China-Based Campaign Breached Satellite' Defense Companies: Symantec
www.reuters.com/article/us-china-usa-cyber/china-based-campaign-breached-satellitedefense-companies-symantec-idUSKBN1JF2X0
לדברי חוקרים של חברת  ,Symantecפעילות מתוחכמת של חדירה עמוקה לתוך מערכות של מפעילי
לוויינים ,קבלנים של משרד ההגנה האמריקני וחברות תקשורת בארה"ב ודרום מזרח אסיה ,בוצעה
ממחשבים הנמצאים בסין .לדברי החברה נראה שמאמץ החדירה נועד למטרות ריגול לאומיות כמו
יירוט של תקשורת אזרחית וצבאית .יכולות יירוט כאלה הן נדירות אבל קיימות .החוקרים של החברה
לא יכלו לציין אלו תקשורות ,אם בכלל ,נחשפו .גרוע מזה ,הפורצים זיהמו ) (infectedמחשבים
המבקרים את הלוויינים ,כך שהיה ביכולתם לשנות את מיקום הלוויינים ולשבש את התקשורת וזרימת
הנתונים.
לדברי מנכ"ל החברה ,שיבוש תפקוד הלוויינים יכול להוביל לשיבושים חמורים למתקנים בתחום האזרחי
וגם בתחום הצבאי ,שאנו תלויים באופן קיצוני בפעילותם התקינה .הלוויינים הם קריטיים לתקשורת
הטלפונית ,לאינטרנט ,וגם למיפוי ונתוני מיקום.
 Symantecתיארה את ממצאיה באופן בלעדי לסוכנות הידיעות רויטרס לפני הוצאתם לציבור .החברה
הודיעה שהפורצים הורחקו מהמערכות אליהן חדרו .החברה גם הודיעה שחלקה את הממצאים
הטכניים של הפריצה עם  FBIוגם עם המשרד לביטחון פנים .בנוסף גם חלקו נתונים אלה עם גופי
ההגנה המתאימים באסיה FBI .סרבו להגיב על הדברים .החברה זיהתה בינואר את השימוש לרעה
בתוכנה רגילה במתקני הלקוח וגילתה את הפריצה הזדונית .מאמץ הפריצה מיוחס לקבוצה שהחברה
קוראת  Thripואשר יתכן שקיבלה שמות אחרים על ידי חברות אחרות Thrip .הייתה פעילה משנת
 ,2013ואז נעלמה מהמסך למשך כשנה עד לתחילת פעילות התקיפה החדשה שהחלה לפני כשנה.
במהלך התקופה הזו פיתחה כלים חדשים והחלה להשתמש בצורה נרחבת בתוכנות אדמיניסטרטיביות
וזדוניות.
אנליסטים אחרים מתחום האבטחה שייכו לאחרונה תקיפות מתוחכמות לקבוצות סיניות אשר לזמן מה
לא היו פעילות וייתכן שיש כאו חפיפה .חברת  FireEye Inc.ציינה שקבוצה בשם Temp.Periscope
הופיעה מחדש בקיץ שעבר ותקפה חברות בתחום הביטחון וחברות משלוחים .ל FireEye -לא הייתה
תגובה לגבי האירועים האחרונים.
לא ברור כיצד הצליחה  Thripלחדור לאחרונה למערכות .בעבר השיטה התבססה על דוא"ל מטעה
אשר כלל קבצים מצורפים נגועים או שהוביל את מקבלי הדוא"ל לקישורים זדוניים .הפעם הם לא פגעו
במחשבי המשתמשים ,אלה חדרו לשרתים דבר אשר הקשה מאוד על גילוי הפריצה .כהרגלה ,החברה
לא האשימה את ממשלת סין בפריצה .היא ציינה רק שהפורצים ניהלו את הפריצה משלושה מחשבים
על יבשת סין .בעיקרון הפריצות יכלו להתבצע על ידי מישהו אחר.
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 .64חוקר טוען שאפשר לפרוץ למערכות תקשורת לוויינית של מטוסים
וספינות – וגם לבצע התקפה פיזית
 5 ,DARKREADING.COMביוני 2018
Researcher Successfully Hacked In-Flight Airplanes - From the Ground
www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/researcher-succesfully-hacked-in-flightairplanes---from-the-ground/d/d-id/1331961
החוקר רובן סנטמרטה ) (Ruben Santamartaמחברת  IOActiveטלטל לפני  4שנים את עולם
האבטחה כשהצביע על בעיות אבטחה במכשור לוויינים ,ועל איום פוטנציאלי של שיבוש או השתלטות
על תקשורת עם מטוסים ,ספינות ,מתקני תעשייה וכן תקשורת מבצעית צבאית .למעשה הוא התריע על
הפיכת מכשור לווייני לסוג של נשק ).(Weaponization
כעת הוא טוען שהוא אכן הצליח לפרוץ )מהקרקע( למערכות תקשורת הפועלות במטוסים במהלך
הטיסה – רשתות ויי-פיי ותקשורת לוויינים .הוא מתכוון להדגים זאת בהרצאתו בכנס  Black Hatהקרוב
בחודש אוגוסט .הוא טוען גם שהטכניקה שלו אפשרה לו לאתר את מיקומם של מתקנים צבאיים של
נאטו באזורי עימות ,וכן לפרוץ למערכות תקשורת של ספינות .זאת תוך ניצול פרצות שונות האופייניות
לעולם של "אינטרנט של דברים" ,כמו פרוטוקולים בלתי מאובטחים" ,דלתות אחוריות" ),(backdoors
 ,buffer overflowsועוד .יתרה מזאת ,לדבריו אפשר לנצל את הליקויים הללו כדי לבצע התקפות
סייבר-פיזיות.

 .65בפנטגון מפותחת תוכנית סודית של בינה מלאכותית לגילוי טילים
גרעיניים מוסתרים
 5 ,REUTERSביוני 2018
Deep in the Pentagon, a Secret AI Program to Find Hidden Nuclear Missiles
www.reuters.com/article/us-usa-pentagon-missiles-ai-insight/deep-in-the-pentagon-asecret-ai-program-to-find-hidden-nuclear-missiles-idUSKCN1J114J
צבא ארצות הברית מגדיל את התקציב למחקר סודי שבמסגרתו מפותחת בינה מלאכותית שתסייע
לחזות מראש שיגורים של טילים בעלי יכולות גרעיניות ,כמו גם לעקוב אחר משגרים ניידים בצפון
קוריאה ובשאר העולם.
מאמצי הפיתוח כמעט שלא זכו לדיווח מצד העיתונות ,והפרטים המעטים הזמינים לציבור נקברו תחת
מעטה של ז'רגון כמעט בלתי-מובן בדו"ח התקציבי האחרון של הפנטגון .למרות זאת ,בכירים בארצות
הברית ,המכירים את המחקר ,סיפרו לרויטרס שקיימות תכניות מסווגות רבות החוקרות כיצד לפתח
מערכות בינה מלאכותית שיגנו על ארצות הברית טוב יותר מתקיפת טילים גרעיניים אפשרית.
אם המחקר יצליח ,מערכות ממוחשבות אלו יוכלו 'לחשוב' בעצמן ,ולעבור על כמויות מידע עצומות )כולל
תמונות מלוויינים( במהירות ובדיוק המתעלים על אלו של בני-האדם.
לפי מספר מקורות ,הכוללים בכירים בממשל ,המערכות הממוחשבות יעשו כל זאת על מנת לזהות
סימנים המעידים על הכנה לשיגור טילים .ממשל טראמפ הציע להגדיל את התקציב ביותר מפי שלושה
בשנה הבאה ,ל 83 -מיליון דולרים ,עבור תכנית בינה מלאכותית אחת בלבד למעקב אחר טילים .על אף
שסכום זה קטן ביחס לפרויקטים רבים אחרים ,מדובר בסימן נוסף לחשיבותו הגוברת של המחקר
בבינה מלאכותית למטרות צבאיות.
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אחד מהמקורות המכירים את התוכנית ציין שהיא כוללת פרויקט פיילוט הממוקד בצפון קוריאה ,כנראה
מכיוון שוושינגטון מודאגת מפיתוחם של טילים גרעיניים ניידים הניתנים להסתרה במנהרות ,יערות
ומערות.

 .66אמזון מספקת למדינות שירותי זיהוי פנים
 22 ,FUTURISMבמאי 2018
!Police Surveillance Is Getting a Helping Hand from…Amazon
https://futurism.com/police-surveillance-gets-terrifying-boost-from-amazons-ai-facialrecognition/
חברת אמזון משווקת תוכנה לזיהוי פנים בשם רקוגנישן ) (Rekognitionלשימושים משטרתיים
ומדינתיים .לפי מסמכים שנפלו לידי האיגוד האמריקני לחירויות אזרחיות ,אמזון מסייעת לממשלות
ולמחלקות משטרתיות לפתח מערכות ניטור משוכללות במספר מדינות בארצות הברית ומחוצה לה.
כדוגמה לאחד השימושים לפי אמזון ,גופי שיטור באורגון עשו שימוש במערכת רקוגנישן על מנת לסרוק
אחר חשודים בשנה וחצי האחרונות .עם זאת ,המסמכים שנחשפו מתארים תוכניות מתקדמות בהרבה
לניטור המוני .תוכניות אלו כוללות את אפשרות השימוש בכל המצלמות הקיימות בעיר על מנת לעקוב
אחר פעילותו של חשוד מסוים .הן יכולות אפילו לשלב את תוכנת רקוגנישן במצלמות הגוף שנושאים
השוטרים.
תוכנת רקוגנישן מסוגלת לסרוק במהירות קטעי סרטונים ותמונות עם מאה פנים אנושיות לכל היותר.
התוכנה מסוגלת למצוא ,לזהות ולעקוב אחר אנשים בזמן-אמת ,ולאחרונה נעשה בה שימוש לזיהוי
פניהם של המוזמנים לחתונה המלכותית באנגליה.
חלק מהמסמכים שנחשפו מדגימים את ממשק המשתמש של תוכנת זיהוי הפנים .שוטרים יכולים
להעלות כל תמונת פנים ,ולקבל במהירות את ההתאמות הסבירות ביותר לצד מידע ביוגרפי הכולל את
שמו של האדם ,מוצאו ,תאריך לידה ומידע אודות היסטוריית הפשיעה שלו.
אמזון מפרטת כי מסד הנתונים של רקוגנישן כולל עשרות מיליוני פרצופים ,גם אם לא ברור מאין הגיע
המידע .עם זאת ,ברור כי התוכנה מקנה לגופי שיטור ולגופים צבאיים יכולת ניטור מרשימה בערים.

דוגמה לממשק המשתמש של תכנת רקוגנישן של אמזון .במקור מ.ACLU -

53

טכנולוגיות

 .67כתבה נרחבת :ביצועים טובים למצלמות

sCMOS

 ,LASERFOCUSWORLD.COMמאי  ,2018עמ' 33-38
sCMOS Cameras Reach New Levels of Capability
מאז יצאה טכנולוגיית  sCMOSלשוק ,מצלמות אשר מכילות את שבבי טכנולוגיה זו הגיעו לביצועים
מספיק טובים לשימושים הדורשים הרכשת תמונות באיכות גבוהה גם בתנאי תאורה קשים ובמחיר
נמוך .יצרניות רבות ,שהסתמכו בעבר על טכנולוגיית  EMCCDלצילומים בתנאי תאורה נמוכים ,פיתחו
קווי ייצור מקבילים למצלמות מבוססות  .sCMOSלכל טכנולוגיה היתרונות שלה .היתרון המשמעותי של
 EMCCDהוא בתנאי תאורה מאוד נמוכים )ברמה של  20פוטונים לפיקסל( ,בעוד שטכנולוגיית
 sCMOSיעילה ברמות תאורה גבוהות יותר .מצלמות  sCMOSסבלו בעבר מתחום דינאמי נמוך,
כלומר כאשר היו בסצנה רמות תאורה גבוהות ,לא ניתן היה לראות פרטים באזורים בהם רמת התאורה
הייתה נמוכה .הדבר נפתר במרבית המצלמות ,ויש להן תחום דינאמי של למעלה מ .80dB -בנוסף
מראה הסקירה כי המצלמות רגישות לתחומים ספקטראליים רחבים במיוחד וחלקן מכסות את אורכי גל
בין  350-1100ננו-מטר .גודל המטריצות בשימוש עבר זה מזמן את  1280x1024פיקסלים וישנן
מטריצות בגודל  5056x2968פיקסלים .שימושים למצלמות אלה קיימים ברפואה )ניתוחים
אנדוסקופיים( ,בבקרת איכות בתעשייה ,ובמכשירי ראיית לילה ודימות חללי .הסקירה מזכירה את
היצרניות הראשיות של מצלמות מבוססות  :sCMOSחברת  Andorמאירלנד Photonis ,מצרפת,
 Ximeaמגרמניה והחברות האמריקניות  Princeton Instrumentsממסצ'וסטסPhotometrics ,
מנבדה ו Tholabs-מניו-ג'רזי.

 .68פותח חומר מרוכב שמרפא את עצמו אחר נזק .מתאים לרובוטים
"רכים" ,מחשוב לביש ועוד
 21 ,CMU NEWSבמאי 2018
This Autonomously Self-Healing Material is a Breakthrough for Soft-Matter
Electronics.
https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2018/05/21-self-healing-material.html
חוקרים באוניברסיטת קרנגי מלון ) (CMUפיתחו חומר מרוכב רך ש"מרפא את עצמו" באופן ספונטני
לאחר נזק מכאני קיצוני .החומר מורכב מטיפות זעירות של מתכת בתוך אלסטומר רך .בתגובה לנזק
המכאני ,הטיפות הזעירות נקרעות ונוצרים קשרים חדשים עם טיפות סמוכות .כך שאם החומר צריך
להעביר זרם חשמלי ,הזרם עובר ללא הפרעה .כלומר רכיב אלקטרוני העשוי מחומר כזה יוכל להמשיך
ולתפקד גם אחרי קריעת חלק ממנו ,ניקוב ,או נזק אחר.
לדברי החוקרים ,תכונות אלה מאפשרות להתקנים ומכשירים "רכים" להפגין עמידות גבוהה ויכולת ריפוי
עצמי בדומה לרקמות ביולוגיות .היישומים כוללים רובוטיקה בהשראת ביולוגיה ,מחשוב לביש
ואינטראקציית אדם-מכונה .מכיוון שהחומר מצטיין גם במוליכות חשמלית גבוהה שאינה משתנה
כשמותחים אותו ,הוא אידיאלי לשימוש בתמסורת הספק ונתונים.
מאמר מדעי:
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“An Autonomously Electrically Self-Healing, Liquid Metal-Elastomer Composite for
Robust Soft-Matter Robotics and Electronics,” Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563018-0084-7.

Source: Carnegie Mellon University College of Engineering

 .69חישת טרה-הרץ וגמ"מ בטמפ' החדר בעזרת מבודדים טופולוגיים
 22 ,ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALSבמאי 2018
Ultrasensitive Room‐‐Temperature Terahertz Direct Detection Based on a
Bismuth Selenide Topological Insulator
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adfm.201801786
צוות חוקרים המבוסס ברובו באקדמיה הסינית למדעים ,פרסם לאחרונה מאמר בכתב העת המדעי
המוערך  Advanced Functional Materialsבנושא חישת טרה-הרץ וגמ"מ באמצעות מבודדים
טופולוגיים .מבודדים טופולוגיים הם חומרים בעלי תכונה בלתי שגרתית של מוליכות חשמלית על פני
השטח ללא מוליכות בגוף החומר .עובדה זו מקנה לחומרים הללו תכונות חשמליות ,מגנטיות ואופטיות
מעניינות ומורכבות ,המהוות מוקד עניין משמעותי במחקר בפיזיקה בשנים האחרונות .לאחרונה דיווחנו
בלקט זה על שני מאמרים מהטכניון שפירטו את התיאוריה והפרקטיקה של יצירת סוג חדש של לייזר
המתבסס על תכונות אלו )ראו ידיעה  72בגיליון של מארס .(2018
לאור התכונות המיוחדות של המבודדים הטופולוגיים ,חומרים אלה משכו עניין לפיתוח גלאים ,אולם
ניסיונות לפתח גלאים כאלה נתקלו בקשיים בגלל זרמי חושך גבוהים .במאמר החדש החוקרים יצרו
מערך של מבודד טופולוגי עם שתי מתכות ,ויצרו באמצעות מבנים כאלה חיישנים רגישים .החיישנים
הראו רגישות גבוהה במצב פעולה ללא מתח חיצוני ,והן תחת מתח חיצוני – ואפילו בפעולה בטמפ'
החדר .התגובה המרבית שהושגה היא  75אמפר לוואט ,בזמן תגובה של  60מילישניות במצב פעולה
ללא מתח חיצוני .תחת מתח חיצוני התגובה משתפרת בכמה סדרי גודל .לדברי החוקרים ,פרמטרי
החישה שהם מדגימים פותחים פתח ליישום של מבודדים טופולוגיים לדימות בזמן אמת בגלים ארוכים.
המחקר מומן באמצעות מספר קרנות ממשלתיות סיניות למדע בסיסי וקרן למדע התעופה.
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 .70חידוש טכנולוגי לגלאי תת-אדום בתחום הרחוק )(LWIR
 12 ,APPLIED PHYSICS LETTERSביוני 2018
Demonstration of Long Wavelength Infrared Type-II InAs/InAs1-xSbx Superlattices
Photodiodes on GaSb Substrate Grown by Metalorganic Chemical Vapor
Deposition
צוות חוקרים מהמרכז להתקנים קוואנטיים באוניברסיטת נורתווסטרן מדווח במאמר חדש על פיתוח
בתחום גלאי תת-אדום באורכי גל ארוכים ) .(LWIRמודבר על פוטודיודות העשויות מערכי Type-II
מחזוריים של מוליכים למחצה ).(T2SL
החוקרים מתארים את הגידול של המערכים בשיטת  ,MOCVDשבאמצעותה הם יוצרים מערכי סריגי-
על ) (superlatticeמהמוליכים למחצה אינדיום ארסניד ) (InAsואינדיום ארסניד-אנטימוניד )InAs1-
 .(xSbxאורך גל הקטעון של ההתקנים הינו  8מיקרון .בטמפ' של חנקן נוזלי ) 77קלווין( החיישנים
מציגים תגובה מרבית של  1.26אמפר לוואט ,המפורשים בתור יעילות קוונטית של ) 21%ראה איור(.

המאמר המדעי:
)D.H. Wu, A. Dehzangi, Y.Y. Zhang, M. Razeghi, Appl. Phys. Lett. 112, 241103 (2018
https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5035308

 .71שיטה מבוססת בינה מלאכותית מאיצה פיתוח חלקיקים ננומטריים
 1 ,MIT NEWSביוני 2018
AI-Based Method Could Speed Development of Specialized Nanoparticles
http://news.mit.edu/2018/ai-based-method-could-speed-development-specializednanoparticles-0601
פיזיקאים מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITפיתחו שיטה המבוססת על רשתות נוירונים
המאפשרת להאיץ את פיתוחם של חלקיקים ננומטריים בעלי תכונות מיוחדות לפי דרישה .היישומים
עליהם חושבים החוקרים הם לצגים ,להסוואה או למכשור רפואי .השיטה מבוססת על כך שהרשתות
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לומדות מאלפי דוגמאות כיצד תכונות של חלקיקים משנות את הצורה בה הם מחזירים אור .בכך נמנע
הצורך בהרצת סימולציות ארוכות ,שלעתים אורכות שבועות וחודשים ,אשר מטרתן מציאת קשרי
הגומלין בין תכונות החלקיקים להחזר האור .כדוגמה הם בחרו חלקיקים הדומים במבנה שלהם לבצל,
להם יש שכבות שונות של חומר ,כאשר לכל שכבה יש החזר של אורך גל שונה ,אך ההחזר הכולל הוא
פונקציה של עובי השכבה .רשתות הנוירונים ביצעו חישוב מקורב מספיק של החזר החלקיקים אשר
נבחן במעבדה .לאחר מכן בוצע התהליך ההפוך – החוקרים רצו לקבל חלקיק עם החזר מסוים ,ועל כן
הריצו את הרשתות בכיוון ההפוך כדי לקבל את מודל החלקיק הנגזר מהתכונה שהתבקשה .התוצאות
הראו כי מודל החלקיקים היה דומה למה שהתבקש והם אכן החזירו אור באורכי גל שביקשו ליצור
החוקרים .בסופו של דבר ,שואפים החוקרים לבנות כלי עבודה שיאפשר לאנשים מן השורה ,לא מומחים
בשטח הפוטוניקה ,לייצר חלקיקים כאלה בצורה קלה.

 .72בארה"ב מפתחים נשק אנרגיה לא-קטלני שיעצור כלי רכב
 3 ,NEXTBIGFUTUREבמאי 2018
US Making Nonlethal Ray Gun to Stop Vehicles
www.nextbigfuture.com/2018/05/us-making-nonlethal-ray-gun-to-stop-vehicles.html
בתוכנית הנשק הלא-קטלני של משרד ההגנה האמריקני מפתחים נשק אנרגיה מכוונת ,שעושה שימוש
בגלי מיקרו בעוצמה גבוהה לצורך עצירת רכב ,אך בלי לפגוע בנהג ,ברכב ,או בסובבים.
הנשק מתמקד ביחידת הבקרה של מנוע הרכב ,וגורם לה לאתחל את עצמה פעם אחר פעם ,כך
שהמנוע מפסיק לעבוד .לפי דיוויד לאו שמוביל את מאמצי הפיתוח" ,גלי המיקרו רבי-העוצמה האלו
יעצרו כל דבר שיש בו רכיבים אלקטרוניים .כל עוד המשדר פועל ,הוא שומר על הרכב כבוי".
צוותו של לאו עובד על שתי גרסאות .הקטנה יותר מזכירה פונוגרף עתיק ,ויכולה לשבת בחלקו האחורי
של רכב גדול .היא מיועדת למרדפים והינה בעלת טווח של חמישים מטרים .כאשר הנהג ירצה
להשתמש בה ,הוא יצטרך למקם עצמו מול התוקף ולהפעיל את המכשיר .במקרים בהם מעוניינים
הצבא או גופי השיטור לעצור מתקפות רכבים אקראיות ,יהיה צורך בגרסה השנייה :נייחת וגדולה פי
שלושה מהראשונה .נשק זה יהיה בעל טווח של כמה מאות מטרים ,ואם ניתן יהיה לחזות מראש את
המטרות הסבירות ביותר למתקפת טרור מבוססת-רכבים ,הוא יוכל לשמש לעצירת הרכבים במקום.
הערת עורך הידיעה :צבא ארצות הברית מפתח את הנשק להגנה על חיילים ובסיסים ,אך ברור שיש לו
גם יישומים משטרתיים .במידה ונשקים מסוג זה ימוקמו באופן אסטרטגי בערים מרכזיות ,ייתכן שהם
יוכלו למנוע מתקפות דריסה כגון אלו שאירעו לאחרונה באירופה ,ארצות הברית ,קנדה וישראל.
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תמונה של הנשק בולם-הרכבים ,מאת פטריק טאקר בDefense One -
סרטון:
Vehicle Vessel Stopping RF HPM 480p https://youtu.be/H-tNhWSLufA

 .73עצבים מלאכותיים יעניקו תחושת מגע אמיתית – לבני אדם
ולרובוטים
 5 ,SINGULARITYHUB.COMביוני 2018
Robots Will Be Able to Feel Touch with This Artificial Nerve
https://singularityhub.com/2018/06/05/robots-will-be-able-to-feel-touch-with-thisartificial-nerve
צוות מחקר בינלאומי מנסה לפתח "עצב מלאכותי" הפועל בדומה לעצב ביולוגי ,ליישומים באברים
תותבים או ברובוטיקה .עצב כזה יוכל להעניק תחושה של מישוש או מגע ,וגם תחושה של טמפרטורה,
לחץ ותנועה – כל דבר שמסייע לנו להתנועע בסביבה .העצב המלאכותי מעבד מידע באופן השונה
מהותית ממחשבים .במקום לטפל במידע במודד בסדרות של  0ו ,1-העצב "יורה" בדומה לעצב ביולוגי.
מכיוון שהוא משתמש באותה שפה כמו עצב ביולוגי ,ההתקן יכול לתקשר ישירות עם הגוף ,למשל עם
שאריות של עצבים הנמצאים בגדם של יד קטועה .ההתקן יוכל ככל הנראה גם להיות משולב עם "מוח"
מלאכותי – למשל שבב מחשב נוירומורפי ) (neuromorphicאשר מעבד מידע באופן הדומה במישה
מסוימת למוח האנושי – כדי לפרש את אותות הפלט שלו .התוצאה הסופית עשויה להיות מערכת
עצבים מלאכותית רב-חושית ,לתפעול דורות חדשים של ביו-רובוטים.
בשלב זה בנו החוקרים התקן עם שלושה חלקים ראשיים :החלק הראשון כולל סידרה של חיישני מגע
רגישים מאוד ,החשים כל שינוי זעיר בלחץ .שינוי כזה מחולל מתח חשמלי ,הנקלט ע"י החלק השני –
"מתנד טבעת" ) ,(ring oscillatorשהוא מעגל חשמלי הממיר מתח לפולסים חשמליים ,בדומה לנוירון
ביולוגי .הפולסים הללו מועברים למרכיב השלישי :טרנזיסטור סינפטי ,המבצע אינטגרציה של האותות.
אם הקלט מספיק חזק ,הטרנזיסטור "יורה" שרשרת של פולסים בעוצמות שונות ותדרים שונים ,שוב
בדומה לאלה המופקים ע"י נוירונים ביולוגיים .במילים אחרות ,הפלט הוא תבניות חשמליות שאותן הגוף
יכול להבין – "הקוד העצבי".
המחקר עדיין בחיתוליו ,אבל החוקרים מקווים שהודות למידות הקטנות והעלות הנמוכה של רכיבי
אלקטרוניקה אורגנית כאלה ,יהיה אפשר לארוז הרבה יותר חיישנים בנפח קטן וכך לאפשר מערכת של
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עצבים מלאכותיים מרובים שתעניק תחושה אמיתית .מדובר לא רק על אנשים הנזקקים לאברים
תותבים ,אלא גם על רובוטים )שיפור אינטראקציה עם הסביבה( ,לרבות רובוטים רפואיים.
מאמר מדעי:
“A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve”, Science, 01 Jun 2018: Vol.
360, Issue 6392, pp. 998-1003, DOI: 10.1126/science.aao0098
http://science.sciencemag.org/content/360/6392/998

)איור מתוך המאמר המדעי :השוואה בין עצב מלאכותי לביולוגי(

 .74תהליך סינתור מיוחד מוביל לקראמיקה גמישה שאינה נסדקת
בקלות תחת עומס
 4 ,LIVESCIENCE.COMביוני 2018
Scientists Figured Out How to Make Ceramics That Bend and Mush Instead of
Shattering
www.livescience.com/62729-ceramics-bend-electric-field-flash-sintering.html
חוקרים באוניברסיטת פרדיו ) (Purdueבארה"ב פיתחו שיטה ליצירת חומר קראמי שאינו פריך,
ובתגובה ללחץ אינו מתנפץ אלא מתכופף או נמעך מעט )אם כי כשהלחץ גדול דיו הוא יכול להיסדק(.
השיטה מבוססת על תהליך סינתור מיוחד .בסינתור רגיל אפשר לקבל קרמיקה נוקשה מאוד ועמידה
בשחיקה ,אבל פריכה .בפיתוח החדש נעשה סינתור תוך כדי הפעלת שדה חשמלי .התהליך הזה גורם
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ליצירה של פגמים מכוונים בתוך החומר ,אשר מאפשרים למולקולות להחליק זו על זו תחת עמיסה ,בלי
שהחומר נסדק .כך נמנעת הפריכות האופיינית לחומרים קראמיים.

Applying an electric field to a ceramic while it forms can help it resist shattering
under pressure. Credit: Purdue University
התהליך הופעל על החומר הקראמי  .yttria-stabilized zirconiaהפיתוח עשוי לתרום לשימוש בטוח
יותר בחומרים קראמיים עמידים בטמפרטורות גבוהות ונושאי עומסים ,לרבות חלקי מנועים לכלי טייס.
מאמר מדעי:
High temperature deformability of ductile flash-sintered ceramics via in-situ
)compression, Nature Communications, volume 9, Article number: 2063 (2018
www.nature.com/articles/s41467-018-04333-2

 .75צליל מכוון :לשמוע את האור
מכון דוידסון  -הזרוע החינוכית של מכון ויצמן 28 ,במאי 2018
צליל-מכוון-לשמוע-את-האורhttps://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/
בעולם המתפתח של הננו-טכנולוגיה ,מדענים מחפשים ללא הרף אחרי חומרים חדשים ,בעלי תכונות
שימושיות לבניית רכיבים זעירים .שיטה הנדסית חדשה מאפשרת לשנות ולהתאים את תכונותיהם של
חומרים קיימים .איך בדיוק? השיטה המוכרת לשינוי התכונות של חומרים היא באמצעות תגובה כימית
שבסופה מתקבל חומר בעל תכונות שונות מאלה של החומרים המקוריים .השיטה החדשה פועלת
אחרת .לא נדרשת בה תגובה כימית ,ושינוי התכונות נעשה באופן מכני ,באמצעות הפעלת עומס )למשל
מתיחה( על הגוף ,שגורמת לו לשנות את צורתו .אם נסתכל מה קורה בתוך החומר ,ברמה האטומית,
נגלה ששינוי הצורה מתבטא במרחקים בין האטומים .כל עוד החומר גמיש )אלסטי( ,הפעלת העומס
אינה גורמת נזק ,מכיוון שמדובר בשינוי הפיך :אם נסיר את העומס ,הגוף יכול לחזור לצורתו המקורית.
השליטה המבוקרת על התכונות של החומר פותחת בפנינו עולם שלם של אפשרויות .במעבדה של
טוביאס קיפנברג ) (Kippenbergבמכון הטכנולוגי של לוזאן בשוויץ השתמשו בשיטה הזו כדי לפתח
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מיתר זעיר בעל תכונות יוצאות דופן .המתיחה שלו שינתה את צורתו ולכן את תכונותיו .המיתר ,שעוביו
 10ננומטר )עשר מיליוניות המילימטר( בלבד ,נמתח לאורך של סנטימטר שלם ,דבר שמשול למצב שבו
נמתח את גשר שער הזהב בסן-פרנסיסקו על פני האוקיינוס השקט כולו .כאן הזמן לחשוב מה קורה
כשאנחנו מותחים מיתר של גיטרה? הצליל שנשמע כשנפרוט עליו יהיה שונה מאשר לפני המתיחה ,וגם
משך הזמן שהצליל יישמע בו יהיה שונה .הצליל מייצג את התדירות של תנודות המיתר ומשך הזמן שבו
הצליל נשמע – את מספר התנודות שנוצרו .כשפורטים על המיתר הזעיר הזה הוא ממשיך לרטוט
במשך עשרות דקות .ההישג הזה שווה ערך למיתר גיטרה שהיה ממשיך להשמיע צליל במשך חודש
שלם .המיתר הזעיר יוכל לשמש לבניית חיישן כוח רגיש מאוד ,שיהיה מסוגל לזהות הפעלת כוח זעירה
של  10-18ניוטונים בלבד .לשם השוואה ,הכוח שאנו מפעילים על מיתר הגיטרה כשאנחנו פורטים עליו
עומד על כמה ניוטונים .חיישנים רגישים כל כך נדרשים בתחומים רבים בתעשייה ,למשל בפיתוח דור
העתיד של סורקי ) MRIהדמיה באמצעות תהודה מגנטית( .יישום אפשרי מעניין נוסף הוא "מיקרופון"
רגיש במיוחד ,שיאפשר לנו לשמוע את הצליל של הפוטונים )חלקיקי אור( באלומת לייזר .כשהחלקיקים
יפגעו במיתר הם יפעילו עליו כוח זעיר ,וכך יפרטו עליו ויגרמו לו לרטוט ,ממש כמו בנגינה בגיטרה .כך
נוכל לשמוע את הצליל שמשמיע האור.
)הכתבה נכתבה ע"י יוליה ברונשטיין במסגרת השתלמות של תלמידי קורס "התנסות בתקשורת
המדע" של פרופ' אילת ברעם-צברי בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון(
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