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 ארגון וכללי

  ברוסיה, חלק שניתובנות מתערוכות ביטחוניות סקירה:  .1
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 חברה מאסטוניה הדגימה כרב"ם זחלי חמוש משוריין .13
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 חיל האוויר האמריקני מבקש רעיונות חדשים בתחום הלוחמה האלקטרונית .56
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  ארגון וכללי
  

  ברוסיה, חלק שניתובנות מתערוכות ביטחוניות סקירה:  .1

  דני זאבי הסקירה נכתבה ע"י

 להלן החלק השני של הסקירה. החלק הראשון פורסם בגיליון ינואר.

  

  כללי    )1

השתתפות בשתי תערוכות ביטחוניות גובשו בעקבות תובנות ש פתמשק להלןש סקירהה

  2017MAKS - שהתקיימו ברוסיה במהלך החודשים יולי ואוגוסט השנה: הסלון האווירי 

 . ARMY 2017 –ותערוכת הצבא 

  

 כנף קבועה וסובבת ,טייס-כלי )2

ל האוויר הרוסי קיבל החלטה אסטרטגית שנותנת עדיפות למטוסי קרב "כבדים" יחי ∗

יש . לכך MIGפני מטוסי הקרב "הקלים" מתוצרת - על SUKHOI 35/34/30ממשפחת 

 . 2016 -ביטוי מובהק בנתוני התקצוב וההצטיידות, ובמרכזם ההזמנות מ

המדיניות את אינה סותרת  2015/16בשנים  SMT29-MIGמטוסי   16 - ההזמנה ל ∗

שמכירותיה במשבר.  MIGהחדשה. יתרה מכך, הממשל ימשיך במאמצים לתמוך בחברת 

)  וסיוע 2019ב  MIG-35מטוסי  40החדש. הביצוע: רכש מוגבל ( MIG-35זאת בדגש על 

ראווה מופעי  3 כןהקרקעית ו 35 של מיגמיקוד לתצוגה  -  מאסיבי בשיווק. בסלון האווירי

 ביום.
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מצה מדיניות עסקית חדשה: המטוס מוצע  בצמוד לחבילת אחזקה ואחריות יהיצרנית א ∗

בהשוואה למטוסים  25%שנה, חבילה שזולה, לדברי נציגי החברה, ב  40למשך 

 המתחרים.

, חלק מהזמנה 100מספר  SU-34יל האוויר הרוסי מטוס ינמסר לח 2016בשלהי דצמבר  ∗

. בסה"כ צפוי 2020, שאמורה להתממש עד 2012ברואר של משרד ההגנה הרוסי מפ

 .200-150 - סד"כ המטוסים מדגם זה להסתכם ב

ממטוסי קרב  2020טייס משנת - מסתמנת כוונה להעתיק העדיפות בהצטיידות כלי ∗

 - . במטוסי קרב2M160 -TUמסוג  TUPOLEVגם המפציץ האסטרטגי של -לתובלה, כמו

 עבור הצי.  MS30-SU - ל האוויר וילטובת חי SU-34/ 35הצטיידות מוגבלת במטוסי 

∗ 2M160-TU ,BLACKJACKבתהליך של תכנון מחדש לקראת הצטיידות אפשרית ב ,-

. KAZAN. הביצוע ע"י 80-מטוסים שיוצרו בתחילת שנות ה 27מטוסים, כשבסד"כ  50

. 2021מטוסים לשנה, משנת  3-4וייצור סדרתי,  2018טיסת ניסוי ראשונה מתוכננת ל 

סגרת השיפורים: יוחלפו המנועים, חלקי הגוף יומרו לטיטניום, ויותקנו מערכות במ

 תקשורת וניווט  מתקדמות.

האוקראינית, מפותח   ANTONOVעל רקע משבר קרים וניתוק הקשרים עם חברת  ∗

צפויה הזמנה של  .ILYUSHINע"י חברת    V112-IL - בניסויים מטוס תובלה קל נמצא ו

כלים לשנה  8היקף הייצור מוערך ב . לבחינות וניסויים 2עוד מטוסים סדרתיים ו 48

 .2019 -וכניסה לסד"כ מ

, SUKHOIשל  T- 50 - קיימת אפשרות לעיכוב נוסף בפיתוח מטוס הדור החמישי  ∗

טיפוס. צפי כניסה לסד"כ, לא -ותאב 9עד  6ימים ישמתאפיין בתצורה ובחומרי חמקן. ק

 40ו  SU-30, 34, 35: 4טיידות במטוסי דור ++. לפיכך, מוערך כי תמשך ההצ2020לפני 

 . MIG-35מטוסי 

אפשרות להאצת פיתוח מפציץ אסטרטגי בטכנולוגיות חמקן, גם הוא ע"י חברת  ∗

,TUPOLEV  מפציץ שסימונוDA-PAK במקביל, בחברת .ILYUSHIN תכנון מפציץ ,

 .VTA -PAKאו   IL-106אסטרטגי 

למצרים, עבור נושאות מסוקים מדגם  KA-52 םהרוסים ניצלו את עסקת מכירת מסק"רי ∗

מיסטרל  הצרפתית, ע"מ להשלים ניסויים, פתיחת מעטפות וכו' לצרכיהם. זאת, לאור 

 ספינות כנ"ל, מהמצרים.  או יותר האפשרות של רכישת אחת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שמופעל גם בסוריה Mi -35מסק"ר                                          
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 אוויר-שטח ואוויר- ווירחימוש א )3

אוויר,  -שטח ואוויר-חימוש מדויק אווירסוגי סוגים שונים של  10-מתבצע פיתוח של כ ∗

.בהקשר T- 50 –כשמרביתם אמורים להתאים להפעלה מתא החימוש הפנימי של החמקן 

 .DREL ,K-SPBEאו  U500-PBKזה מוזכרת פצצה חכמה שסימונה 

 םמיועד בעיקר נגד מטרות שהשח"  2014- בצעי ב, שהוכרז מBD-RVVאוויר - טיל האוויר ∗

הטיל יכולת נעילה על מטרות כנ"ל,  םמ"ר ובכלל זה טילי שיוט. למכ" 5 - שלהן אינו קטן מ

 ק"מ.  200 - ק"מ, כשהטווח הכולל של הטיל גדול מ 40בטווח של 

מסוג  ARMבמהלך הלחימה באוקראינה הופעלו בהצלחה ובכמויות משמעותיות, טילי  ∗

P31-Kh  ופצצותGPS /GLONAS  מסוגS500-KAB. 

-GEFEST )24במטוסי הקרב נמשך שילובה של מערכת כינון חימוש מתקדמת בשם  ∗

SVP ק"מ, מושג  5). בהטלה פצצת ש"כ מגובה של עדCEP  מ'. 20-25של 

השם  במסגרתהפעילות המתקדמת ביותר בתחום מתבצעת  :קוליים-טילים שגא ∗

ZIRCON ק"מ, שיותאם  400מאך וטווחו כ  5-6ינות שמהירותו . המדובר בטיל נגד ספ

ומספינות שטח (מוזכרת סיירת  Tu)-M3M22לשיגור אווירי (כנראה מהמפציץ האסטרטגי 

 ). 2020 - , שאפשר ותצויד בטיל כבר ב1144, פרויקט  ORLANכבדה בשם 

 -י מ. טיל זה מיועד לשיגור אווירKh-32נו יקוליים ה- שגאטילים טיל נוסף ממשפחת ה

M3M22- Tu מאך. ככל הידוע, הטיל  4-5 - ק"מ. מהירותו מוערכת ב 1,000לטווח של

 בשלבי ניסויים אחרונים.

ק"ג,  50ו  25, 15במשקלים של  ,קרקע מדויקים, קטני מידות-הוצגו דגמי חימוש אוויר ∗

החימוש סוגי  רלבנטיות. םשמפותחים ע"י חברה פרטית שפועלת בשיתוף  תעשיות כטב"

במונחי    6- 7יישומים נוספים הוגדרו ברמת בשלות  טכנולוגית לדים לכטב"מים ושמיוע

TRL250במשקל  הוא קרקע הרוסי- . יצוין כי קיים פער בתחום, שכן מרבית החימוש אוויר 

 ק"ג ומעלה.

  

 ורחפנים כטב"מים, מסל"טים )4

 הפעילות בתחום הכלים הבלתי מאוישים ובפרט כטב"מים, מתרחבת וכוללת חברות ∗

- ו MALEממשלתיות לצד פרטיות. מקודמים מספר פרויקטים של כטב"מים מקבוצות 

HALE  מצטטים הנחיה מפורשת של שר  הדובריםלצד יצירת יכולות תקיפה. זאת כאשר

 שבמרכזה השאיפה לעצמאות מלאה בתחום כלי טייס בלתי מאוישים. ,ההגנה

דגמים של כלים בלתי  מגווןיש מסנט פטרבורג,    KT - Kronstat Groupלחברת   ∗

. הכלי ממחיש יכולות תכנון, פיתוח וייצור E-ORIONבשם  MALEמאוישים ובמרכזם 

טווח של  ק"ג, 250 -  200טון, מטען מועיל של   1עצמאי של כטב"מים גדולים. משקלו 

זיוודו מטעד אלקטרואופטי   ,שעות. ייעודו סיור ומודיעין 24של  שהייה ק"מ וזמן 250

משכו השנה. לאחרונה בוצע יבניסויים מתקדמים, שינמצא הכלי ם. ברה) ומכ"(מפיתוח הח

כתם על של מטרה קרקעית, באמצעות חימוש מתביית  םבהצלחה ניסוי תקיפה מהכטב"

טון  7עד  5במשקל של  HALEים מקבוצת מלייזר. במקביל, מתבצע פיתוח של כטב"

 ק"מ. 8 – 7.5ולגובה של 

,  שהנה חברת בת של תאגיד ZALA Aero Groupת  גם לחבר-, כמוENICSלתאגיד  ∗

KALASHNIKOV , לצד  ,וכטב"מים טקטיים מגוון כטב"מים מקבוצת מיני כטב"מיםיש

 80ק"ג ומשכי שהייה שבין  30ל   2.5במשקלים שבין הם  סדרה של רחפנים. הכטב"מים

 דקות לשבע שעות.
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 ים/ רחפנים.פעילות פיתוח אמצעים לנטרול כטב"מנעשית בעידוד הממשל  ∗

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  

 RUSSIAN HELLICOPTERSמסל"ט שבפיתוח 

  

 הגנ"א )5

 VERBAטילנמשכת הצטיידות הכוחות המוטסים וכוחות מיוחדים אחרים, ב ∗

)MANPADSטילים 4שנושא ג'יפ   - ). הטיל הוצג גם בתצורה מתנייעת –GIBKA . 

∗ ME-PANTSIR 1נגזרת של מערכת  -תותחים) (נ"מ משולב טילים וS-PANTSIR 

היישום הימי נדרשו  צורךלKB. ליישום ימי על מגוון כלי שייט, שפותחה ע"י חברת 

ת ירי שמתחשבות במאפייני הים כמו טלטול אופקי ואורכי והתאמה לתנאי הסביבה ומשווא

 4סקת טון +, יכולת הע 300שייט מדחי של -הימיים. התכונות העיקריות: התאמה לכלי

 300ק"מ. התותחים:  15מ' ועד  200 - ק"מ וגובה מ 20עד  1.5זמנית, טווח: -מטרות בו

 ק"מ, בהתאמה. 3ק"מ ומאפס עד  4מ' עד 

 לכאורה, בשל העדר אישור מכירה. לא הוצגה בשתי התערוכות. 3M-BUKמערכת  ∗

בהצטיידות ראשונית של נמצא 2M-TORהדגם האחרון מהמשפחה  – TORמשפחת  ∗

וסי. בתערוכה הוצגה גרסה שהותאמה לאזור הארקטי (על תובה כפולה של צבא הר

. לכלי יכולת לשגר ולפגוע, בתנועה יבשתית או  DT2M-TOR"חתול שלג") שסימונה 

 . 2016 -  2015קשר), שהוכחה בניסויים, במהלך השנים  8קמ"ש או  45ימית (עד 

 -ו E96M9י סוגי טילים: בפיתוח מתקדם. למערכת שנ –) S )VITAZ-350מערכת טק"א  ∗

100M9ל האוויר. יש י(המסתער) והן למערך ההגנ"א של חי ס. וייעודה למערך הנפר

הערכה מבוססת, בקרב נציגי היצרן, כי המערכת תירכש ע"י משרד ההגנה הרוסי ותשלים 

 30 -לנגזרותיהן. צפי הצטיידות S-300 -ו S-400את מעטפת ההגנה האווירית לצד 

(גילוי, עקיבה  םטילים, רכב מכ" 12כולל  משגר ועליו  VITAZ. מכלול 2020מערכות עד 

 ונעילה) ורכב פיקוד ושליטה.

∗ 400-S  מזווד בשילוב של טילים לטווח הארוך וטיליE350-S נגזרת  ,קצר-לטווח הבינוני

או  2E96M9 - של טילים לטווח הארוך והבינוני שילובמזווד עם  S-400חדשה של משגר 

E96M9. 

ניסויי יירוט בגובה רב מאוד. ביצוע , בשלבי פיתוח אחרונים, במקביל לS-500ת מערכ ∗

. הביצועים הצפויים: טווח 2020גדודים) תתחיל בשנת  10מוערך כי הצטיידות (בסה"כ 

ק"מ.  200ק"מ למטוסים. גובה יירוט של   400 - ק"מ לטילים בליסטיים ו 600יירוט של 

  זמנית.-מטרות, בו 10יכולת העסקת 
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S-300VM או  ANTEY-2500 – מערכת טק"א חבירה לכוחות המתמרנים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  1S-PANTSIRמערכת הגנ"א משולבת 
  טילי נ"מ) 12מ"מ ו  30תותחי 2( 

  

 טייס- מיגון ושרידות כלי )6

בהיבטים של  וזאת טייס- שרידות כליבנעשית פעילות רחבת היקף בכל הקשור בהגנה ו ∗

הגנה "רכה" באמצעות שבשים ומתכלים לצד ובליסטי, ל"א אקטיבי ופאסיבי,  -ימיגון פיז

 ).DIRCMהגנה קשה באמצעות צריחי נטרול בטכנולוגית לייזר (

המיגון הבליסטי דומיננטי במסוקים ונטען כי נגזר מלקחי ההפעלה בסוריה. למרבית  ∗

לחומרים  תבשבכלים המתקדמים מוס ,(פלדה של מיגון מסוקי הסער שתי "לחיים"

מרוכבים) בחרטום, מחוץ לחלונות התצפית התחתונים של הטייסים. בנוסף, ממוגנים 

 מושבי הטייסים ואזורים קריטיים של המנוע, הממסרות והצנרת.

אמצעים מנועים למותקנים  ,גם במסע"רים של הכוחות המיוחדים במסוקי התקיפה, כמו ∗

של המסוק  אל מול איום   IR-ימת הפליטת גאזים. מרכיב זה מקטין את חת םמנחיתיה

 ).MANPADSטילי הנ"מ האישיים (

), שכינויה DAS  - Defense Aids Systemהרוסים מציעים חליפת מיגון ( ∗

PRESIDENT-S  ואשר כוללת מגוון פתרונות אל מול איומים בתחומיRF ו-IR חלק .

 ה.חלקים ממנבהטייס הרוסיים מצוידים בחבילת פתרונות כוללת או  מכלי
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 ם שלרוסי, פודי IR ,DIRCM), שבשי IR-וב UV - , לזירה וטילים (בםבמכלול: גלאי מכ" ∗

 ומפזרי נורים ומוץ במגוון קטרים.ים וקינמטיים נגרר RFל"א, מטעי 

 TALD/ MALD - מטוס  כמ םמשוגרי, הלא אותר קיומם של מטעי ל"א  מנגד ∗

  

 :התעשיות הביטחוניות הרוסיות )7

נתפסת כ"קטר" טכנולוגי וכלכלי, שאמור למשוך אחריו את  ככלל התעשייה הביטחונית ∗

 כלל הכלכלה הרוסית, בפרט באזורים בהם קיימת תשתית תעשייתית ביטחונית. 

הסנקציות השפיעו לרעה, ולו רק זמנית, גם על היכולת הרוסית לממש פעילות עסקית  ∗

 בגלל אי(בתחום שוק האמל"ח. ההשפעה מורגשת, בין היתר, בדחיית מועדי אספקה 

קבלת רכיבים מהמערב) ובעמידה במחירים. אפשר שהרוסים מצאו דרך לעקוף את 

בלרוס, שמעמידה תחליפים ברמה של הבעיה ולו חלקית, באמצעות התעשייה הביטחונית 

וקזחסטאן, שבשטחה הוקמו תשתיות אמל"ח ומיזמים תעשייתיים  ,טכנולוגית גבוהה מאוד

 ים. ישל חברות ויצרנים אירופ

משך מאמץ מאוד משמעותי ליצור חלופות לרכיבים וטכנולוגיות שיובאו לטובת פרויקטים נ ∗

בהשקעות בבניית תשתיות, שילוב יש להצטיידות מקומית ומכירות אמל"ח. ביטוי לכך 

 טכנולוגיות ייצור מתקדמות והכשרת וטיפוח כ"א מקצועי ומחקרי. 

מוסדות מחקר אוניברסיטאיים יש הסתייעות של התעשיות הביטחוניות ו/או הממשל ב ∗

לקידום מחקרים ויצירת תשתיות מחקר וייצור בתחום הטכנולוגי. יחד עם זאת, הממשל 

מתנה מימון מרכזי, בחלק מהמקרים, בהוכחת היתכנות/ קיום דגמים/ ניסויים חלקיים 

 ועוד.  

ם חוזי 23בחודשים האחרונים חתם משרד ההגנה המקומי מול התעשיות הביטחוניות על  ∗

. על אף האמור צפוי צמצום דולרמיליארד  3- בהיקף של כ ,לפיתוח/ שדרוג/ הצטיידות

 .2018החל מסוף  ייראו מהתל"ג), שהשלכותיו 3%במקום  2.7%משמעותי של התקציב (

החברות הביטחוניות המובילות בעולם  100 יןתאגידים/ חברות רוסיים מדורגים ב 11 ∗

נמצא   High-Precision Weapons Holding ), כאשר תאגידSIPRIפי "סולם" -(על

 .עשיריבמקום ה

∗ ROSTEC – על לתעשיות הביטחוניות, הוקם לפני כעשור במגמה לארגן ולנהל את -ארגון

כפוף ישירות למשרד  אהו .הפיתוח, הייצור והשיווק של מוצרים בטכנולוגיות מתקדמות

חברות  14ן בכפיפות אליו. בארגו ROSOBORONEXPORTכאשר ולנשיא  ההגנה

עובדים. הארגון מקיף ארבעה  450,000- ארגונים מדעיים וכ 200על), –אחזקה (תאגידי 

 -Russian Helicopters  ,KRET ,UEC, שכולל אתתעופהתחומי פעילות עיקריים: 

United Engine Corporation ו -Technodinamika .שמורכב מאלקטרוניקה-רדיו ,-

Ruselectronics ,Shvabe ו-Avtomatika .בו כלולים נשק, תחמושת ומוצרי כימיה ,

Techmash ,High Precision Systems ,Kalashnikov Concern  ו-NPO Splav 

יצרני רכב, מטלורגיה, ציוד רפואי ותרופות. ככזה, הארגון  –" מהכלל "היוצאות וקבוצת

 12.7 -ו בהסתכמ 2015 -כשמכירותיו ב ,נחשב לשני בגודלו בעולם  בתחום יצוא אמל"ח

 ).3%(גידול של מיליארד 13.1- ב 2016-וב דולרמיליארד 

תאגידי הענק מבני תצוגת קבע עצמאיים בסמוך  מעןלטובת מהלכי שיווק ומכירה, הוקמו ל ∗

בו מוצגות תערוכות ש. המבנים כוללים אולם תצוגה רחב מידות ARMY-לאתר תערוכת ה

במבנים: . גות חיצוניות משתנותקבע ומצגות מתקדמות. בנוסף, קיימת אפשרות לתצו

חדרי דיונים, אירוח וכל הנדרש למו"מ עם לקוחות. לצד יכולות אלה, ניתן בתוך דקות 
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כשכל זה במרחק של  ,בודדות להביא את הלקוחות לשטח שמותאם להדגמות תנועה ואש

 דקות  טיסת מסוק, ממוסקבה. הכחמש עשר

מבנה תוך המהתעשיות המובילות  ב ותהפעם רבהוצגו  ,עברשנערכו בבניגוד לתערוכות  ∗

היה . במציגים נכללו: תאגיד החימוש המדויק ( על אף שלתאגיד ROSTECהייעודי של  

, SPLAV ,KBM ,KBPמבנה עצמאי, דומה, בסמיכות). יצרן הרקטות הארטילריות 

KRET ,SHWABE ,BAZALT ,TECHMASH .ועוד 

ה אי שביעות רצון מהמצב החדש, בוטא ROSTECבקרב נציגי החברות שחסו בצילה של  ∗

ישיר בין החברות ללקוחות הקצה, הגדלת המרכיב הקשר הצמצום/ביטול בגלל 

אפשרות לגידול משמעותי בעלויות ללקוח ורוקראטי והסרבול בביצוע עסקאות והבי

 �בשל היווצרות "פירמידת" מקבלי החלטות (="גוזרי  קופון"). ,רווח לחברותהקטנת הו

  

  

  

 נולוגיים הם המפתח להתמודדות בסיכוני הפיתוחמדגימים טכ .2

,DEFENSE NEWS  11  2018בינואר   

Tech Demonstrations Key to Mitigating Project Risks, Says Dassault Aviation 

Boss 

www.defensenews.com/industry/2018/01/11/tech-demonstrations-key-to-mitigating-

project-risks-says-dassault-aviation-boss/  

  
גורם בכיר במערך התעשיות הביטחוניות של צרפת הדגיש את החשיבות הרבה שהוא מייחס למדגימים 

הן סיכונים לתעשייה והן  –ים, שבעיניו הם חיוניים כדי לצמצם את הסיכונים בתהליכי הפיתוח טכנולוגי

   לממשלה.

המדגימים נותנים הזדמנות לנסות ולבדוק את התכנון העקרוני לפני שמתניעים תוכניות יקרות. לדוגמה, 

יכון רב במעבר הוא מסביר כי יש ס התוכנית לפיתוח מטוס קרב עתידי בשת"פ של צרפת וגרמניה.

מ"תכנון על נייר" לתוכנית ביצוע בחומרה, שעלולה לגלוש לבעיות וקשיים. זה מה שקרה למטוס 

   .A400Mהתובלה הצבאי 

, נקטו בדרך של מחקר, פיתוח וייצור של מדגים. Neuronלעומת זאת בתוכנית הפיתוח של המקל"ט 

המעורבים בתוכנית לנסות את הטכנולוגיה  מיליון אירו, אבל איפשר לכל 400שנים ועלה  8-6זה נמשך 

החשיבות היא בהורדת  לפני שנכנסו לתוכנית פיתוח ממש, שדורשת כמובן השקעות גדולות נוספות.

הסיכונים של הפרויקט ובאפשרות לפעול, תוך הזמן הנדרש, להבשלת הטכנולוגיה. אחרת גם התעשייה 

ביטחון - ון הגבוהה של הפרויקט, היוצרת איוגם הממשלה צריכים לקחת בחשבון מראש את רמת הסיכ

שכל המטרות שלו יושגו. אמנם אפשר להשתמש במחקרי סימולציה דיגיטלית, אבל מדגים ממשי מסייע 

להיות מוכנים יותר טוב לעתידה של התוכנית, שבמקרים כמו מטוס קרב עתידי אמורה לעלות בסופו של 

  � דבר הרבה מיליארדים של אירו.
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  את הדיכוי של  רעיונות חדשים? כיצד להפסיק .3

DEFENSE NEWS ,21  2017בדצמבר  

Here’s How to Stop Squelching New Ideas, Eric Schmidt’s Advisory Board 

Tells DoD 

DefenseOne, 17/01/18 

www.defenseone.com/technology/2018/01/heres-how-stop-squelching-new-ideas-eric-

schmidts-advisory-board-tells-dod/145240/  

  
) בראשות אריק שמידט DSB – Defense Innovation Boardהמלצות הוועדה לחדשנות ביטחונית (

, חברת האם של גוגל), פורסמו טרם אישורן ומסירתן לשר ההגנה. הטענה Alphabetיו"ר שהיה מי (

. במשרד אימוץ החדשנותהמרכזית בדו"ח היא שלמשרד ההגנה אין בעיה של חדשנות אלא בעיית 

שינויים  לעומתקיימת אמנם סביבת חדשנות לכאורה, אך היא מעודדת שינויים קוסמטיים קטנים, 

. למעשה המשרד מדכא רעיונות חדשים באמצעות מנגנונים בירוקרטיים מיושנים ותרבות משמעותיים

  קלוקלת. המלצות הוועדה:

אימוץ שיטת העבודה של  –יצירת מסלול מהיר [רכש ופיתוח] ליוזמות טכנולוגיות חדשות  .1

) המקדם טכנולוגיה ואמצעים REO- Rapid Equipment Officeהמשרד להצטיידות מהירה (

לגבי  ,נורמהבתור רון צרכים מיידיים בשדה הקרב. על משרד ההגנה לאמץ התנהלות זו לפת

) 1טכנולוגיות חדשות. המשרד צריך לפתח תהליך (ולאו דווקא ליצור משרד נוסף) שתפקידו: 

גוניים, מתחומים ח אדם רב) לרכז צוותי כו2לזהות צרכים מבצעיים קריטיים ולתעדף אותם; 

 גים על גבולות ארגוניים, כדי לפתח פתרונות מהירים.מדעיים שונים, המדל

בעולם חברות ההזנק, חממות טכנולוגיות עוזרות להפוך רעיונות . חממות טכנולוגיותבניית   .2

לעסקים באמצעות סיוע בניהול, משאבים, סביבה פיזית וניסיון. הוועדה ממליצה שמשרד ההגנה 

). המשרד Big Data Analysis( נתוני עתק יתוחניקים חממות כאלו לגבי בעיות ספציפיות, כמו 

צריך לפתח גישה המעצימה אנשים כישרוניים, מאפשרת ליזמים לפתח את רעיונותיהם ולדלג 

 על המשוכות הרגילות במשרד.

 – STEMמדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה ( יחד עם חדשנות המשלביצירת מסלול קריירה  .3

Science, Technology, Engineering & Mathematicsבדומה למסלולי הסייבר שהוקמו  (. 

. המסלול יהיה רלוונטי STEM-המסלול יכסה חדשנות, פיתוח ורכש מהירים, טכנולוגית מידע ו

 לצוותים קטנים בכל הצבא.

להפעיל מעין "מחנה אימונים" שבו ילמדו בכירים   -אימון מפקדים בכירים בחדשנות וטכנולוגיה  .4

(או לפחות להימנע מלדכא אותם, גם שלא במתכוון).  להם פיםוכפהחן בקרב לזהות יוזמות ולטפ

בניהול הבכיר של משרד ההגנה. כתוצאה  כיום יזמ�ת המקובלת בעולם האזרחי אינה קבילה

מכך, המשרד אינו שומר על יתרונו הטכנולוגי על פני יריביה של ארה"ב. קבוצת בכירים ביצעה 

תוכנית שפותחה ע"י סטיב . זאת ICorps )(Innovation Corpsלאחרונה השתלמות כזו של 

. המטרה רן המדע הלאומי ובקהילת המודיעיןאוניברסיטאות בארה"ב, בק 80- בלנק וקיימת ב

 היא להרחיב את כמות המשתתפים בסדנאות כאלו ולחנכם כיצד לעודד רעיונות טובים.

שבוחנים התנהלות טקטית קרבית לדעת בלנק, צריך גם שינוי מבני. הצבא משתנה מהר מאוד כ  

עדר יכולת חשיבה יהבעיה אינה בהכאמור, (למשל, התמודדות עם נחילי כטב"מים של דעאש). 

רוקרטים. לדעתו יש להקים משרד חדש לחדשנות או לפחות ווחדשנות, אלא בדיכוי שלה ע"י הבי

שיפעל ולקצין קרבי, מו התייחסות אליו תהיה כמעט כשלמנות קצין בעל סמכות ותקציב אמיתיים, 

  � שהוזכר כמבנה פעילות קבוע ולא רק בזמן עימות. REO-בדומה ל
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  ממשל טראמפ מעכב ביצוע סקר תעשיות ביטחוניות שתוכנן .4

DEFENSE NEWS ,21  2017בדצמבר  

Trump Administration Shelves Plans to Survey US Defense Firms 

www.defensenews.com/global/the-americas/2017/12/21/trump-administration-shelves-

plans-to-survey-us-defense-firms/ 

 

תעשיות של הכנן סקר יי, ממשל טראמפ תטחוניב-במסגרת מאמצים לחיזוק המסד התעשייתי

מתבסס על מידע קנייני וזרועות הממשל את נקודות תורפה. המאמץ חוצה הות זכדי ל הביטחוניות

  . מידע נוסףשכבר קיים ברשות הממשלה ולא יעמיס את החברות בבקשות ל

הגן על מידע קנייני הסקר עצמו נדחה למועד לא ידוע בשל הרצון לנסח שאלון פחות פולשני (כדי לביצוע 

) Office of Management and Budgetאישור משרד הניהול והתקציב ( לקבל וכדישל החברות) 

 (Paperworkלי מטיל על חברות פרטיות אבמסגרת החוק להפחתת העומס שהממשל הפדר

Education Act .(  

ד ההגנה, משרד , הוקמו קבוצות עבודה הכוללות נציגים ממשר2017החלטת הנשיא מתחילת  לפי

טחוני יב- עדות בוחנות את הבסיס התעשייתיו. הונוספים טחון המולדת וגופיםיהמסחר, המשרד לב

במטרה להמליץ על תיקון פערים וחולשות. עד אמצע אפריל אמור שר ההגנה להגיש לנשיא  ,בארה"ב

  דו"ח מסכם. 

להביא להתעצמות  שיאהנהתומכת הן בדרישה הצבאית והן בהעדפה העסקית, מקווה זו, בגישה 

חוק הבקרה התקציבית  – יםהפוליטיקה האמריקנית משמרת את האויב הגדול ביותר לשינוי .צבאית

)Budget Control Act’s( -  העוסק באופן ההוצאה התקציבית והבקרה עליה. טראמפ הנחה לבצע

ולת ייצור, ניהול חומרי גלם, קיב –מחקר מעמיק לגבי מצב רשת הספקים העצומה של מערכת הביטחון 

  המידע שייאסף יאפשר את השינוי אליו הוא שואף.שאנרגיה ויכולות התלויות בנקודת כשל בודדת. יתכן 

דרה של מבחני לחץ מדומים ("משחקי מלחמה") לבחינת עמידות הבסיס יהשלב הבא בתהליך יהיה ס

משרד  –ידע קיים התעשייתי בתרחישים שונים. המידע הנדרש כקלט למודלים הללו יתבסס על מ

התעשייה, מחקרי אבטחה, משרד העבודה, הערכות משרד ההגנה; ופערים שיושלמו בדיונים משותפים 

  עם התעשיות.

 Ericהסקירה מובלת ע"י המשרד למדיניות ייצור ובסיס תעשייתי שבראשות סגן עוזר שר ההגנה 

Chewning. מידע הל יודע. ולתקן פערים במה שהממש אתרלהיא לשיטתם,  ,מטרת המחקר

עצמיות של משרד ההגנה. ההערכות הטוב מיותר באשר לאתגרים אותם היא חווה,  ,הימהתעשי

היא התנדבותית הזו שביצע סקר מחייב לכל המגזרים התעשייתיים, הסקירה  ,להבדיל מממשל אובמה

  ה מאתגר.יין שת"פ עם התעשייומצומצמת יותר ועד

) תומך במחקר בעזרת AIA- Aerospace Industries Associationאיגוד תעשיות האוויר והחלל (

מעבר גם התעשייה ( לקבוצת עבודה המורכבת מחברות בארגון. מטרתם לתת לממשל תמונה של כל

מתוך  170ים והמהו 4- ו 3כולל קבלני משנה ברמה  . זהשאותם הממשל מכיר) ,לקבלנים הראשיים

  � החברות בארגון. 348
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טק -ות אסטרטגיות: הצטיידות במערכות הייהפנטגון מגדיר בעדיפוי .5

 ורפורמה בתהליכי הרכש 

, NATIONAL DEFENSE  19  2018בינואר   

  

משרד ההגנה האמריקני הגיש לקונגרס מסמך מקיף ומסווג שמפרט את האסטרטגיה שתיושם בקביעת 

של התוכנית  עדיפויות לציוד הייטק ולרפורמה בתהליכי הרכש. הכתבה מתייחסת לסקירה בלתי מסווגת

  האסטרטגית, לפי הרצאתו של שר ההגנה. אלה עיקרי הדברים:

מדיניות הביטחון תתמקד ב"תחרות עם הכוחות הגדולים" (רוסיה, סין, קוריאה הצפונית), אך   .א

 בלי להזניח את הלחימה בטרור.

החזרת היתרון האיכותי של ארה"ב, שנשחק בתחומים שונים. זאת בשלושה קווי פעולה   .ב

 :עיקריים

ע"י השקעה בחלל, סייבר, הרתעה גרעינית, הגנה מפני טילים,  –העצמת הקטלניות  )1

מימיות, טכנולוגיות - מערכות אוטונומיות מתקדמות, לוגיסטיקה זריזה, יכולות תת

 חסינות בפני לוחמה אלקטרונית. העדפת האיכות על גודל הכוחות.

זציה של כוחותיהם וליכולתם חיזוק שיתוף הפעולה עם "פרטנרים" בחו"ל, סיוע למודרני )2

לשילוב עם כוחות ארה"ב. על הפרטנרים להגדיל את השקעותיהם בצבאם, כחברים 

 בנאטו.

עדיפות למהירות באספקת הציוד ולביצוע השבחות  –שיפור מהותי בתהליכי הרכש  )3

תכופות. שינויים בסמכויות להענקת פטורים ואימוץ של שיטות רכז/חוזים הנהוגים 

 בתעשייה.

 שים נוספים לגבי תהליכי הפיתוח והרכש:דג  .ג

 בניית אבות טיפוס/דגמים וביצוע ניסויים לפני, או בתהליך גיבוש של דרישות. )1

 בתכנון של פלטפורמות להבטיח אפשרויות להחלפת/הסבת האלקטרוניקה והתוכנה. )2

 נהלים חדשים שיבטיחו איזון בתהליך גיבוש הדרישות. )3

דיעין בתהליך ההרכשה ושימוש בספקים "בלתי הרחבת השיתוף של לוחמים ואנשי מו )4

 מסורתיים".

 הרחבת שיתוף הפעולה עם התעשייה והסקטור המסחרי:  .ד

 להשגת חדשנות ויתרונות טכנולוגיים. )1

 שימוש בטכנולוגיות מסחריות/אזרחיות בפיתוח של ציוד צבאי. )2

גן מתן מידע מוקדם והכוונה לתעשייה לגבי המגמות המתגבשות, כדי שישכילו להתאר )3

 ולהשקיע בהתאם.

 שילוב של ספקים חדשים/קטנים במאמץ הכולל של המודרניזציה. )4

 צמצום התשתית של משרד ההגנה (סגירת בסיסים וכו'). )5

 הכתבה מציינת מספר הבדלים בגישה האסטרטגית של הממשל הנוכחי בהשוואה לקודם:  .ה

 כיום רואים יותר דחיפות בפעילות להשגת עדיפות צבאית. )1

 הגדלת תקציב הביטחון. –ת יידרשו השקעו )2

 רואים את סין, ולא את רוסיה, כגורם צבאי עיקרי לטווח הארוך. )3

שר ההגנה הביע ביקורת כלפי הקונגרס גם לגבי החלטות על תקציב ופיגורים בקבלת   .ו

 � החלטות (נזק למוכנות הצבא ובזבוז כספי הציבור).
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גד קוריאה נשק המבוסס על טכנולוגיה עילית שארה"ב עשויה להפעיל נ .6

  הצפונית

SEEKER.COM ,22  2018בדצמבר  

These Are the High-Tech Weapons the US Might Use Against North Korea 

www.seeker.com/tech/the-high-tech-weapons-the-us-might-use-against-north-korea 

  )2018בלקט ינואר  59(ראו גם ידיעה מס'  

 
טילים  23מאז פברואר האחרון שיגרה   - קוריאה הצפונית  האיצה לאחרונה את תוכנית הטילים שלה 

מערכות טילים חדשות. בשש שנות שלטונו של קים־ז'ונג־און שוגרו יותר טילים  6ניסויים וחשפה  16- ב

  אשר בתקופת שני קודמיו לאורך השנים הארוכות שלהם בשלטון.מ

כל זה מעורר הרגשה של דחיפות בקרב המתכננים הצבאיים האמריקניים המחפשים דרכי יירוט חדשות 

נגד טילים גרעיניים העלולים להיות משוגרים לארה"ב ובנות בריתה, כמו קרן מיקרוגל ממוקדת, לייזרים 

וכניות הגנה מפני טילים ונשק סייבר. לשניים האחרונים ביקש הממשל, הנישאים ע"י כטב"מים, ת

מיליארד דולר. למרות החדשנות והתקציב, אין הבטחת הצלחה לטכנולוגיה בודדת, אולם  4בדחיפות, 

  הפנטגון ממשיך לנסות. 
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) HPMך, נושא נשק מיקרוגל (אחת מהטכנולוגיות הזוכות לתשומת לב היא טיל הטס בגובה נמו

שיהרוס את האלקטרוניקה במטרה (למשל באתר שיגור או במרכז בקרה), בעזרת פיצוץ שייצור קרינה 

 (CHAMP Counter-electronics High Powerרבת עוצמה בתחום המיקרוגל. הטיל מכונה 

Microwave Advanced Missile Project הוא נורה ממטוס ,(B-52ה שלו כנראה כ, וטווח הפעול -

ק"מ בגובה נמוך. הוא פולט פולסי מיקרוגל שתאורטית אינם קטלניים אך מנטרלים את  1,100

האלקטרוניקה במתקן המטרה. היתרון שלו הוא נזק סביבתי מועט. בכך הוא מאפשר גישה פחות 

של  תוקפנית בפגיעה באויב מאשר הפצצה קונבנציונלית, וכך קטן הסיכוי לתגובת נגד משמעותית

-קוריאה הצפונית נגד שכנתה בדרום. מנגד, הדרישה לקירבה בין הפיצוץ (שיוצר את הפולס האלקטרו

פעולה שיכולות להיות לה  –מגנטי) למטרה, מאלצת טיסה בגובה נמוך, עמוק לתוך שטח האויב 

ם נראה רעיון מוצלח, אולם אם ידוע היכן נמצא משגר טיל המטרה ושה CHAMPתוצאות לא צפויות. 

  עומדים לשגר, פשוט יותר לשלוח פצצה רגילה.

גישה אחרת היא שימוש בלייזרים רבי עוצמה המותקנים על כטב"מים באזור המשגר במטרה לפגוע 

). מהירות האור של נשק זה פותרת את BPI – Boost Phase Interceptionבטיל בשלב ההאצה שלו (

ק"מ בשנייה). הצי  7-ות הגבוהה שלהם (כהמהיר –אחת הבעיות הקשות בהגנה מטילים מתקרבים 

 Boeingהודגם לייזר בעוצמה גבוהה על מטוס  2010- פיתח נשק לייזר להגנת ספינות מכטב"מים. ב

), המשמיד בהצלחה טיל מטרה בכמה 2012- שנים ומיליארדי דולרים. בוטל ב ABL – 16(פרויקט  747

 הצאה מכך. למרות שנשק לייזר עובד בתיאורישניות ע"י יצירת שבר מאמץ בגוף הטיל והתפרקותו כתו

ואף הודגם למעשה, קיים קושי במימוש בגודל סביר ובעוצמה מספקת כך שיוכלו להיות מותקנים על 

  כטב"מים. בשלב זה לא ברור אם המשימה ניתנת להשגה בעשור הקרוב.

, זה תאניים. תיאורטיכיוון אחר העטוי בסודיות הוא השתלטות באמצעי סייבר על מרכזי השליטה הקורי

אף יכול למנוע את השיגורים. הבעיה היא שנעשה במקרה זה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת כנגד אויב 

אויב שאינו נמצא בקדמת הטכנולוגיה ולכן פחות חשוף למתקפת סייבר. הוא יכול לעבוד עם  - נחות  

החומרה שלו כלל לא , לעבור להודעות כתובות וטלפונים וחלק מ20-מערכות שו"ב של המאה ה

  מקושרת לעולם המידע המאפשר גישה למתקפות סייבר.

) GMD )Ground-based Midcourse Defenseטכנולוגית ההגנה מטילים שארה"ב כבר פיתחה היא 

המערכת מבוססת על רשת חיישנים עולמית לרבות בחלל ובים המדווחים למרכז בקולורדו על איומים  –

יום, ניתן לירות טילי יירוט מאתרי שיגור יבשתיים (מאלסקה ועד קרבים. אם הטיל מזוהה כא

קליפורניה). טילי היירוט אינם מתפוצצים אלא פוגעים בטיל האיום. בשל מהירות ההתנגשות הגבוהה, 

שני העצמים "מתאדים".  ככל שכמות האיומים בו זמנית גדלה, נדרשים יותר טילי יירוט להבטיח הגנה 

  התוכניות של קוריאה הצפונית לארה"ב יש מספיק טילי יירוט.  ולא ברור שעם האצת 

צפויה כל הזמן  הבנובמבר ניסתה קוריאה הצפונית טיל היכול לסכן את כל שטח ארה"ב. הסכנה היית

  אבל לאחרונה ההצלחה הכמותית והאיכותית של התוכנית נעשית מדאיגה.

  
האמריקני בחתימת הסכם הגרעין עם הערת עורך הידיעה: קשה להבין את הנאיביות של הממשל 

  והנאום הפייסני של הנשיא ביל קלינטון: 21/10/94-קוריאה הצפונית ב

"…This is a good deal for the United States … North Korea will freeze and then 

dismantle its nuclear program. South Korea and our other allies will be better protected. 

The entire world will be safer as we slow the spread of nuclear weapons…." 

www.weeklystandard.com/when-bill-clinton-praised-the-virtues-of-the-nuclear-deal-

with-north-korea/article/909030] 

� 
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  המוח היצירתי: כיצד נראית הקישוריות במוחם של חדשנים? .7

NEW ATLAS ,18  2018בינואר  

The Neuroscience of Creativity: How the Brains of Innovators are Wired 

Differently 

https://newatlas.com/creative-throught-brain-activity-networks/53025/  

המוח הוא מורכב יותר מהגישה הבינארית המקובלת: צד שמאל לחשיבה לוגית וצד ימין לחשיבה 

יצירתית ככזו המשתפת באופן יעיל יותר  חשיבהיצירתית וחדשנית. גישה מחקרית חדשה מתארת 

  ל בנפרד.אזורי מוח שונים, העובדים בדרך כל

) מאפשרת למדענים fMRI )functional Magnetic Resonance Imaging  הדימות התפתחות יכולת

רזולוציה מרחבית וזמנית נמוכה יחסית. כמו שמדובר על גישה בלתי אמצעית לתוככי המוח. [יש לציין 

חה שיש כן, בבסיס הטכנולוגיה, המזהה בסופו של דבר צריכת חמצן ברקמות שונות, קיימת ההנ

  התאמה בין צריכת חמצן לפעילות מוחית]. 

שירה וציור. הבנה ההולכת  כתיבתפעילות יצירתית כמו  fMRIמחקרים שונים בדקו באמצעות 

לא בדרך כלל חדשנית יוצרת פעילות מוח ייחודית המערבת אזורים שונים ש חשיבהומתחזקת היא ש

  נוטים לפעול יחד. 

 תוך כדי הצגת חפץ יומיומי ובקשה למצוא בו שימוש יצירתי fMRI- משתתפים ב 163מחקר חדש בדק 

מסביר שיצירתיות  Beatyשניות. התשובות דורגו לפי רמת היצירתיות והחדשנות. החוקר  12תוך 

מחשבה סטנדרטית על גרב היא שזה אמצעי לחימום לדוגמה, מוגדרת כיכולת ליצור רעיון חדש ומועיל. 

מוש בגרב כמערכת טיהור מים. התגלה ששלוש מערכות במוח, הרגל. חשיבה יצירתית תהיה שי

הנמצאות באונה הקדמית והקודקודית, אחראיות למחשבות היצירתיות ביותר:  רשת ברירת המחדל 

(רשת הפעילה בזמן מנוחה והעדר משימה מוכוונת), רשת הניהול (הפנית תשומת לב וריכוז) והמערכת 

שלוש מערכות אלו נראה חשוב ליצירתיות. המחקר הציע מודל  המזהה מידע חושי בולט. הסנכרון בין

  . fMRI- נראה בזה חיזוי לרמת היצירתיות על סמך מידת הקישוריות בין אזורים אלו כפי ש

יהיה לבדוק האם קישוריות זו ניתנת לשינוי או שיפור. האם אימון מוח כלשהו במחקר השלב הבא 

  ות יביא לגידול ביכולת היצירתית.משפר את הקישוריות והאם הגידול בקישורי

  מאמר מדעי המדווח על ממצאי המחקר:

“Robust Prediction of Individual Creative Ability from Brain Functional Connectivity”,  

Proceedings of the National Academy of Sciences 115(5), January 2018,   

www.pnas.org/content/early/2018/01/09/1713532115  � 
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 צבא ארה"ב: עדיפות לפיתוח מהיר של הרק"ם העתידי .8

,ARMY.MIL  24  2018בינואר   

Army Secretary Directs New Team to Speed up Next-Gen Combat Vehicle 

Program 

www.army.mil/article/199432/army_secretary_directs_new_team_to_speed_up_next_g

en_combat_vehicle_program 

  

רה"ב קבע כי המודרניזציה של הצבא וציודו היא כעת בעדיפות המזכיר החדש של צבא היבשה בא

עליונה. הוקמו שמונה צוותים משולבים שתפקידם לקדם ולזרז תהליכים שיביאו יכולות חדשות ליחידות 

הלוחמות. כל צוות כולל נציגים של "המשתמש הסופי", מומחים של מדע וטכנולוגיה, מומחים בקביעת 

, רכש ותקציבים. הכוונה היא לקצר את הלו"ז לפיתוח, רכש, והטמעה של דרישות מבצעיות, ניסויים

  היכולת החדשה.

אחד הצוותים מיועד לטפל בנושא של הדור הבא של הרק"ם. אחת המשימות היא להגדיר את אופי 

הלחימה הצפויה בעתיד, שעשויה לכלול גם מערכות אוטונומיות אשר יפעלו יחד ובתיאום עם הרק"ם 

  ן טכנולוגיות חדשניות נוספות, אשר יקנו לרק"ם עליונות בקרב.המאויש, וכ

, כדי להעריך TRADOC-עבודה בת שבוע ב-אנשים, שכבר קיימו סדנת 20בצוות הזה פועל גרעין של 

אילו טכנולוגיות עשויות להביא לקפיצת מדרגה בשדה הקרב. בהמשך, הצוות יתווה את מסלול הפיתוח 

  בניית המדגימים הניסיוניים הם יימסרו ישר לידי החיילים בשטח. והניסויים, כך שכאשר תושלם

, לצבא ברור כי צי הרק"ם הקיים הולך ומזדקן וחייבים לחדש אותו NGCVבעניין הצורך ברק"ם העתידי 

  כדי לעמוד באתגרים ובאיומים החדשים שבעין.

. 2022הדגמה, עד שנת טיפוס ל- מיליון דולר, כדי לייצר שני אבות 237הצבא כבר חתם חוזה בסך 

. המטרה היא להגיע להצטיידות 2020-2019נעשה מאמץ להקדים את מסירתם לניסויים כבר בתחום 

  .2035מלאה בשנת 

 (Mission Enablingטכנולוגיות אשר מבוסס על רק"ם בראדלי משופר -בינתיים כבר מכינים מדגים

Technologies Demonstratorש, מכ"ם לגילוי מטרות, יכולת לנהיגה ). הכלי יצויד בצריח לא מאוי

  אוטונומית, וכן צגים פנימיים לצורך התמצאות מצבית.

תכננו את  TARDEC- פותחה תובה חדשנית בשת"פ של הצבא והתעשייה. מהנדסים ב NGCVלמען 

התובה בסיוע כלי תכנון מתקדמים לעמידות בפני מטעני גחון, ואופטימיזציה של רמת הביצועים בכלל. 

ר התובה בוצע בתעשייה. השת"פ הזה הניב תוצאות מצוינות. הנציג בצוות, של גוף התמיכה ייצו

טכנולוגית, ציין כי הם עובדים על יכולות מתקדמות מבחינת הארכיטקטורה של רק"ם הלחימה, - המדעית

לתכנון כולל אוטונומיה, מקורות הספק, אלקטרוניקה, מיגון, קטלניות והצורה החיצונית. התוצאות יוזנו 

  הרק"ם העתידי.

הארכיטקטורה בנויה בצורה גמישה, כך שניתן יהיה לקלוט חידושים שיופיעו בהמשך הזמן. גם בהמשך 

התוכנית הכוונה של גורמי הצבא היא להיות מעורבים באופן פעיל בפיתוח הכלי, גם כאשר הפרויקט 

ין הלקוח והתעשייה, לאורך כל יימסר לביצוע בתעשייה. זה מודל עסקי חדש של עבודה, בשת"פ מלא ב

  � התהליך, תוך ניצול מרבי של המוחות הטובים ביותר הן בתעשייה והן בממשל ובצבא.
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  משופרה CV90 רק"ם הלחימה  :מציגה BAEחברת  .9

update.com-defense ,24  2018בינואר  

BAE Systems Introduces Future-Proofed CV90 

http://defense-update.com/20180124_cv90mk4.html 

 

  

 CV90הנגמ"ש המשופר 

  

בגרסת חי"ר, המכיל  CV90 הלחימה  הציגה את הדור החמישי של נגמ"ש BAE Systemsחברת 

פיתוח המשפחה של רק"ם זה. הרק"ם כולל חטיבת כוח שדרוגים ושינויים רבים שהצטברו במהלך 

ומרכיבי הנעה חזקים יותר, זחלים מצופי גומי ומזקו"ם עם משככים אקטיביים, צריח מודולרי 

וארכיטקטורה אלקטרונית המכינה אותו לקליטת מערכות בעתיד ולביצוע משימות עתידיות. החברה 

  שהתקיים לאחרונה בלונדון. ,י בנושא רכב משורייןלאומ-החדש במהלך כנס שנתי בין ק"םהציגה את הר

מייצג את הדור החמישי של משפחת הרק"ם המוכח  ,CV90 MkIVהנקרא  ,הרק"ם בגרסה העדכנית

במידה משמעותית במערכת ההנעה וכושר ספיגת  משופרתגרסה החדשה יכולת לבקרב של החברה. 

גמים קודמים). המשככים האקטיביים מסייעים זעזועי תנועה כסטנדרט (יכולת זו הייתה אופציונלית בד

את עייפות הצוות. הרכב החדש כולל גם את  יםלשפר את מהירות התנועה בקרב ומפחית

 GVA )NATO-evolved Ground Vehicleהארכיטקטורה האחרונה של נאט"ו של כלי רכב קרקעיים 

Architecture וליישום מערכות אוטונומיות.), כדי לעמוד בדרישות הלקוח לאינטגרציה של חיישנים 

כוחות סוס, התואם את  1,000בהספק של  Scaniaמנוע חדש של  מותקן CV90 MkIVברק"ם החדש 

. ההספק המוגבר פירושו מומנט גבוה יותר בסל"ד נמוך, זריזות טובה יותר X300הממסרת המשודרגת 

גידול זה יאפשר למשתמשים טונות.  37- ל 35- שהמשקל המרבי עלה מ אףושמירה על ניידות גבוהה, 

 Tommyטונות לפחות מבלי לפגוע בזריזות הרכב וברמת המיגון שלו. לדברי  2להוסיף מטען מועיל של 

Gustafsson-Rask  סגן הנשיא ומנכ"ל)BAE Systems Hägglunds מערכת השיכוך האקטיבית (

ים, בהשוואה לדגמים אחוז 40- החדשה יכולה להגדיל את המהירות המעשית של הרכב בקרקע קשה ב

  .פלטפורמה יציבה יותר עבור חיישנים ונשקקודמים. היא גם מספקת 

תותח חימוש עיקרי של , שיכול לשאת מגוון של מערכות נשק, כולל Dהרכב מצויד בצריח מודולרי מסוג 

אפשר להתקין  לקוחות שונים.של קטלניות הדרישות ל ההתאמבמ"מ,  50, 40, 35, 30, 25 בקוטר

  טיפוס שלו הותקן ונבדק ברק"ם.-מ"מ קל משקל, אשר אב 120גם תותח  ברכב
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מותאמים וטילים מונחים  כחימוש מקביל לחימוש הראשיאופטרוניקה, כלי נשק מערכות מבחר של יש 

עזרי הגנה ומערכות הגנה אקטיביות ומרחוק  בשליטהנשק  למנשאי צד של הצריח, וכן עמדות

' Iron Fistכת ההגנה האקטיבית המשולבת בצבא הולנד היא 'מער צריח המודולרי.ל המותאמות

מתכוונת  BAE Systemsדורבן') של התעשייה הצבאית. חברת - הישראלית (הידועה בארץ בשם 'חץ

של צי ה להחלפתהרכב המשוריין, של בתחרות המתמשכת  ,לצ'כיה CV90 MkIVרק"ם להציע את ה

אותם יוכלו לשדרג  הקיימים CV90ות בדגמי שמדינות המשתמ. הצבא הצ'כישל  BMP-IIהנגמ"ש 

  לגרסה החדשה.

באמצעות המערכות האופטרוניות המשולבות של הרכב והארכיטקטורה האלקטרונית, הרכב החדש 

  (NGVA) בהתאם לתקנים החדשים של נאטו )data bus( נתונים בַמְחֵ"ריהיה מצויד במעבד ו

אינטליגנציה מלאכותית ולמידה ממוחשבת  יישוםפשר כדי לא *Teraflop קיבולת נתונים שלהתואמים 

הנבונה  לחימהאת תפיסת הגם כאופציה ציעה מ BAE Systemsחברת בעתיד.  להבשילצפויות ה

 situational( מודעות מצבית מערכת שלמתן עם . )iFighting - intelligent fightingת שלה (עתידניה

awareness(  ,עתידניהנבונה ה לחימהתפיסת המשופרת במידה משמעותית לצוות) תiFighting היא (

קסדה  כחלק מתפיסה זו, המערכת משתמשת בתצוגתהחזון של החברה לשדה הקרב המורכב בעתיד. 

 augmented( באמצעות ְמִציא�ת ְרב�ָדה, BAE(ראו במסגרת להלן) של חברת  Q-Sightמסוג 

reality.(  

  

 *Teraflop במערכות מחשב:   פעולההוא מונח המתייחס למהירות ה  

1012
 floating-point operations per second 

    

  

  

, על BattleView 360, שאליה מועברת תצוגת הנוף החיצוני ממערכת BAE של Q-Sightקסדה מסוג 
. תמונת הנוף החיצוני משתנה לפי כיוון הקסדה, וכל איש הצוות בסיס חיישנים חיצוניים סביב הרק"ם
  קבל תמונת מצב כאילו הוא צופה מחוץ לרק"ם.שבתוך הרק"ם מ

 

 CV90של יהיה זמין גם למשתמשים  MkIV שדגם אמר Gustafsson-Raskמר  BAEסגן נשיא 

בשימוש בדנמרק, אסטוניה, פינלנד, נורבגיה,  כיוםנמצא  CV90 הרק"םעתידיים. גם להנוכחיים ו

 15- כלי רכב ב 1,280 .ויים ומוכח בלחימהמותאם לשינמודרני,  ק"םהוא ר CV90הולנד. ושבדיה, שוויץ 

 משלוח עבור הצבא הנורבגי.בנמצא  ,CV90 MkIIIbשנמכרו לשבע מדינות. הדור האחרון,  תצורות



20 

  

במקור נבחר על ידי נורבגיה ש CV90 MkI מייצג את השדרוג השני של CV90 MkIIIbהדגם הנורווגי 

. השדרוג האחרון 2009ניסטן בשנת לות באפגיפעם לקראת . השדרוג הראשון הושל1998בשנת 

. MkIVבדגם  המשמש גם(ראו מסגרת להלן),  Soucyשל חברת גומי זחל הציג  2015יושם בשנת ש

הנורבגים היו גם  .הצריח המופעל מרחוק נכלל גם הוא, ומאפשר לצוות לטפל בשתי מטרות בו זמנית

ת ההסמכה להפעיל ), ואGVAכב (ו לכלי רשל נאט ה האלקטרוניתארכיטקטורהאת  שיישמוהראשונים 

מאפשרת שיתוף מטרות באמצעות מערכות ניהול הקרב של כלי . זאת והתקשורת הסודית של נאטאת 

ים, הצגת תמונות כטב"מילוב של פעילות שו (BMS - battle management systems) הרכב

 דה באמצעותיחילגורמים אחרים בתצוגת הצוות או את העברתם ב ישירותים מכטב"משהתקבלו 

  מערכת ניהול הקרב.

  Soucyזחל גומי של חברת 

, מחוזק בסיבי קבלר וכבלי פלדה רצופים. הזחל קל משקל ובלתי 5הזחל עשוי מגומי טהור מדרגה 

דליק, כולל גם הגנה נגד טמפרטורה גבוהה בתנאים קיצוניים, וכן עושה שימוש בטכנולוגיה של ננו 

  פול מזחל פלדה.צינורות פחמן, לקבלת אורך חיים כ

  

  
�  

 

  

ריינמטאל פיתחה מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם, בטיחותית יותר  .10

  לסביבה

BRAKINGDEFENSE.COM  ,22  2018בינואר  

Rheinmetall Rolls Out ‘Safer’ Active Protection for Tanks 

https://breakingdefense.com/2018/01/rheinmetall-rolls-out-safer-active-protection-for-

tanks/ 

  הערה: התרגום מבוסס על פרסום ב"ישראל דיפנס".

), שלדברי החברה APS(  משיקה מערכת הגנה חדשה על רק"ם  Rheinmetall יצרנית הנשק הגרמנית

  יסויים ועומדת בכל דרישות הבטיחות. נ  עברה

 צבא גרמניה מעוניין לצייד במהירות את כלי הרק"ם שלו, טנקים ונגמ"שים, במערכות הגנה אקטיביות.

לעבר איומי נ"ט, יפגע בכוחות  מהמערכת המשוגר החימוש,בצבא מביעים חששות מפני סכנה שאולם 

  יפגעו אזרחים בלתי מעורבים. יש חי"ר ידידותיים הנמצאים ליד הרק"ם בשדה הקרב, או

מדינה היחידה במערב המשתמשת מבצעית במערכת הדובר חברת ריינמטאל מסביר כי ישראל היא 

"אנו במערב רגישים מאוד לעניין הכוחות הידידותיים ואזרחים המצויים   הגנה אקטיבית על רק"ם:

שנותן את הפקודה לשגר את טיל אך מי  ,באזורים עירוניים. מערכות ההגנה על רק"ם נחוצות מאוד

  ההגנה חייב לנהוג בזהירות וברמת בטיחות גבוהה".
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משוגרים  ההגנה שבה, לדברי דובר החברה, טילי  ADS-GEN3 הנקראתריינמטאל פיתחה מערכת 

ציין מהרק"ם המוגן ממש ברגע האחרון, תוך שמירה על כללי בטיחות מיוחדים המובנים במערכת. הוא 

  ('מעיל רוח') נמצאת עתה בניסויים בטנקי 'אברמס' בארה"ב. TROPHYאלית כי המערכת הישר

מערכת הישראלית מאתרת את האיום, ומשגרת אמצעי נגד שמפוצץ את האיום במרחק קצר ה

מהרק"ם, "וזה המקום שבו נמצאים כוחות חי"ר ידידותיים. לעומת זה, המערכת הגרמנית החדשה של 

ת חימושים קטנים סביב ומפזר ,האמריקנית Artis LLCשל   IRON CURTAINריינמטאל, וכן מערכת 

ה לפני שהאיום מופעל ומתפוצץ. נכון שנוצר יהרק"ם המוגן, ורק אחד מהם מפוצץ את האיום שבריר שני

גדול ורב עוצמה נגד טנקים, וכך קטן הסיכון לכוחות חי"ר  ש"קפיצוץ, אולם מתפוצץ מטען קטן, ולא ר

  אזרחים".לבשטח ו

 IRON, מערכות M1גרמניה מודע לכך שצבא ארה"ב מתקין מערכות של רפאל בטנקי 'אברמס' צבא 

FIST   דלי' אה הצבאית הישראלית על נגמ"שי 'ברי('חץ דורבן') של התעשיM2ואת המערכת ,  

  . STRYKERעל נגמ"שי   Artis LLCשל  IRON CURTAINהאמריקנית 

  https://youtu.be/Hg9cbi7aEfYסרטון: 

  

  
A German Leopard II tank fitted with Rheinmetall’s Active Defense System and a soft 

cover to reduce radar and infrared signature  
�  

  

  

  

 צמצום דרסטי של תעשיית הרק"ם בארה"ב .11

,NATIONAL DEFENSE  22  2018בינואר   

Spending Downturn has Devastated Military Land Vehicle Industrial Base 

דו"ח מפורט על  2018*, פרסם בינואר CSISהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בארה"ב, 

המצב העגום של תעשיית הרק"ם האמריקנית. הדו"ח התייחס לכל התחום של התעשייה הביטחונית 

  ית ביותר בתחום הרק"ם ("קטסטרופלית").בארה"ב, אך הבליט את הירידה הדרסט

 53%- למוצרים ב 76%-נעלמו כשליש מהספקים בתחום זה, היקף החוזים ירד ב 2008משנת 

היצרנים המרכזיים של רק"ם ירדו  5-(!) של חוזי המו"פ. חוזים אלה (מו"פ) ל 93%- לשירותים וב

  מיליון דולר. 100- מיליארד דולר ל 2.4-בהיקפם מ
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*** והעדפה בתקצוב של "מבנה FCS ,**GCVן את הסיבות: ביטול תוכניות ענק כמו מזכירים כמוב

  הכוח", "המוכנות" וכיו"ב על פני מודרניזציה של צי הרק"ם.

פי הנחייתו של ממשל ביטחוני ל-הדו"ח הנ"ל פורסם בהקשר לביצוע הסקר של הבסיס התעשייתי

דון ע"י גורמים רבים יייה הביטחונית בכלל ימניחים שהדו"ח על תעשיית הרק"ם והתעשהנשיא טראמפ. 

  ויופקו לקחים בהתאם. 2018בארה"ב במרוצת 

* CSIS = Center for Strategic and International Studies 

** FCS = Future Combat Systems 

*** Ground Combat Vehicle � 

 

 

 

 הטנק הקל העתידי של צבא ארה"ב יתבסס על פלטפורמה קיימת  .12

,INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   9, עמ'  2018ינואר  

US Army Mobile Protected Firepower Tank to Skip Development Phase 

) המיועד ליחידות MPFלגבי טנק קל ( (RFP)פרסם צבא ארה"ב "בקשה להצעות"  2017בנובמבר 

-35ברק"ם במשקל של  חי"ר. זאת במסגרת העדיפות שנקבעה ב"אסטרטגיה לרק"ם העתידי". מדובר

  מ"מ. 105טון שיצויד בתותח  25

מיליון דולר. היקף  6.4. תג המחיר שנקבע: C-17הדרישה הבסיסית: יבילות אוויר של שני כלים במטוס 

. כדי לקצר לוח זמנים להצטיידות ולחסוך בהשקעות פיתוח, הצבא 2025-כלים, החל מ 500ההצטיידות 

  ם משני ספקים מתחרים ולהחליט בתום הניסויים על הפתרון הנבחר.דגמים מתאימי 12מעוניין לרכוש 

. מציינים ,CMI ,BAE GD-(סינגפור) ו STבשיתוף  SAICמעריכים שהמתחרים החשובים יהיו 

  אישור דגם. 1995-), שעבר בAGSיש דגם ( BAEשלחברת 

יעניקו חוזים  2019דגמים קיימים לבדיקה ראשונית ועד  2018לפי התוכנית יקבל הצבא במרוצת 

*). אח"כ יסופקו הדגמים הנ"ל, יבצעו ניסויים, יחליטו על הספק הנבחר וייכנסו EMDלתכנון ההתאמות (

  .2025לייצור (תחילה בקצב נמוך). תחילת הצטיידות צפויה בשנת 

*EMD= Engineering and Manufacturing Development 

**AGS = Armored Gun System ידאן")(יועד להחליף ה"שר  � 

  

 

 חברה מאסטוניה הדגימה כרב"ם זחלי חמוש משוריין .13

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW  ,10  2018בינואר  

Milrem Demos THeMIS Autonomy, Outlines Roadmap 

www.janes.com/article/76942/milrem-demos-themis-autonomy-outlines-roadmap  

. THeMISהדגימה רכב אוטונומי בלתי מאויש (כרב"ם) הנקרא  Milrem Roboticsהחברה האסטונית  

הכלי מצויד בעמדת  .KOLGUבמטווח הירי   2017זאת במסגרת אירוע הדגמות ירי שנערך בדצמבר 

. במסגרת האירוע הופעלו שני כרב"מים,  האחד עם עמדת  FNברת של ח Defenderנשק נשלטת   

  הנשק , והשני להדגמת נסיעה אוטונומית מלאה.

מסר לכתב ג'יינס כי מערכת הנהיגה האוטונומית מבוססת על  -  Kuldar Väärsiמנכ"ל החברה 

ל יותר וכן ; כמו כן ציין שהחברה עוסקת גם בפיתוח רכב אוטונומי גדוGPS waypoint  אפליקציית

 במספר פרויקטים צבאיים נוספים ובפיתוח תורת לחימה לכלים האוטונומיים. 
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עוד ציין מנכ"ל החברה כי בכוונתם לממש יכולות סיור והגנת מסגרת באמצעות הכרב"ם וכן להדגים 

 LIDAR 3Dיכולות "עקוב אחרי" כחלק מתרגיל צבא אסטוניה באביב הקרוב. הכרב"ם יצויד בחיישני 

אוסקופיות. החברה מתכוונת לכלול יכולת של בינה מלאכותית לשיפור ימות היקפיות סטרומצל

  , שייקרא צמי. הוא אמר שהכרב"ם הגדול יותרההתמצאות המרחבית של הכלי, כל זאת במו"פ ע

THeMIS Type 4 ,הוא מפותח כחלק מהדמ"צ של צבא ארה"ב במסגרת  .ארוך יותר מהגרסה הנוכחית

וכן על בסיס ניסיון שנרכש מניסויים  Squad Multipurpose Equipment Transport (SMET)תוכנית 

  .UAE –אמירויות איחוד השבוצעו בשנה שעברה ב

  

 

The Type 4 THeMIS is 30 cm longer than previous variants. Source: Milrem Robotics  

� 

  פיתוח של ציוד חדיש ליחידות הכלבנים .14

Military Times News ,11  2018בינואר  

Army Rangers Look to Kit Up their Specially Trained Canines with Cameras, 

Sensors 

www.militarytimes.com/news/2018/01/11/army-rangers-look-to-kit-up-their-specially-

trained-canines-with-cameras-sensors/   

של צבא ארה"ב החליטה לשפר את הציוד של יחידת הכלבנים  USASOCמפקדת הכוחות המיוחדים 

ר מערכות: מצלמות,  . ישופרו במיוחד מספ 75th  Ranger Regiment  – 75 של רג'ימנט הריינג'רים 

מכרז לפיתוח אמצעים לכלבים, כך שיוכלו  רסמה היחידהאפוד מיגון לכלב וכן כמה חיישנים. לצורך כך פ

התמחות לשמש למשימות מגוונות. כיום הכלבים והכלבנים מיועדים למשימות ספציפיות עם יכולת 

 תכליתית- , נדרשת יכולת רבאך היות ויחידות הכלבנים נדרשות לעבוד במגוון אזורים. בתחום אחד

מהלוחמים ובמיוחד בהכשרת הכלבים. הדרישות לציוד ייחודי לכלבים מדגישות את הצורך בשיפור 

במשקל  ,) אפוד קרב לכלב1: (הדרישותין היכולות, בלי לפגוע בכושר הניידות והקטלניות של הכלבים. ב

) מצלמת וידאו שתותקן על 2(  .כלבהשל גוף הק"ג,  עם יכולת התאמה למבנה  1.4 - ל 0.7של בין  

מותקנת על זרוע מיוחדת ובזמן אמיתי לכלבן. המצלמה תהיה אטומה למים, תמונת וידאו הכלב ותעביר 

ערכת חיישנים, מקור אור ירוק ואור א"א, ) 3בוב נשלט כך שהכלבן יוכל לסובב את התמונה. (יעם ציר ס

) יכולות אימון גמישות של הכלב והכלבן 4בודה. (שעות ע 36סוללה של  ,קולי , אמצעי לפיקודגלאי

  במסגרת ההכשרה שתבוצע בבסיס פורט בנינג בג'ורג'יה. 

. החברה הזוכה תקבל שנים בתחום הכלבנות 10של לפחות  המכרז פתוח לחברות שיש להן ניסיון

  �שנים.  5 -חוזה לפחות ל
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  לקול אינטגרלי לנק"-משתיק .15

ARMYTIMES ,23  2018בינואר 

Why Making the Perfect Suppressor for Troops is Harder than it Sounds 

www.armytimes.com/off-duty/gearscout/shot-show/2018/01/23/these-experts-explain-

why-making-the-perfect-suppressor-for-troops-is-harder-than-it-sounds/ 

זה זמן רב מנסים בצבא ארה"ב ובמארינס לפתח משתיק קול שיהיה חלק אינטגרלי של קנה הרובה ולא 

פיתחו התקן המשתלב כחלק   Gemtech-ו   Heckler & Kochאלמנט המתחבר אל הלוע. חברות כמו 

 בשמיעה מקנה הנשק ובכך מאפשר להקטין בעיות של רעש ושל תקשורת בין הלוחמים, מונע פגיעה

ס"מ מאורכו של  17.5עד  12.5. המערכת האינטגרטיבית חוסכת לחימה הקרקעיתרם לאיכות הותו

הקנה ומקילה על תנועה טקטית מהירה ללא הפרעות בכניסה ויציאה מהרכב לפעולה קרקעית. כך גם 

לכניסה ויציאה מחלון בית בעת חדירה. כמו כן נחסך משקל מיותר של אלמנט נוסף המחייב חיבור 

ובמיוחד יוצר בעיות בתחזוקת הכלי, עת מצטברים עליו  ,חיבור זה מונע קירור יעיל של ההתקןמיוחד. 

אלף כדורים לפני  50 - שאריות תוצרי בעירה. משתיק אינטגרלי יהיה יותר זול, יותר קל ויאפשר ירי של כ

  החלפתו.

  

  
�  

  

  כוחות המיוחדים חדש ללוחמי ה ביגוד קרביפיתוח  .16

GOV.FBO ,21 2017 בדצמבר  

Tactical Assault Light Operator Suit 

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=dba7fa09e67a18020c09786

285fabe71&tab=core&_cview=0  

חדשה ללוחם  ת ביגוד) פרסם קול קורא לפיתוח חליפSOCOMפיקוד הכוחות המיוחדים האמריקני (

)TALOS .שתוכל לסייע ללוחם רגלי בכוחות המיוחדים להתמודד עם מגוון אתגרים בשדה הקרב (

המסמך מפרט היבטים טכנולוגיים שונים הנדרשים להיכלל בפתרונות המוצעים ובשורות הבאות יפורט 

  ם מהם. אחדי

בתחום השרידות, נדרש שהחליפה תכלול קסדה עם משקף עמיד בפני כדורים, תגן על גוף הלוחם מפני 

  קליעים ופיצוצים ובמקביל תקטין את חתימתו החזותית באורכי גל שונים. 

) עם exoskeletonבתחום התמרון, החליפה צריכה לסייע לחייל לשאת משאות בעזרת שלד חיצוני (

  ו בלעדיהם וכל זאת לחיילים בגבהים שונים. מנועי עזר א
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בתחום המודעות המצבית, נדרש כי החליפה תספק לחייל את מיקומו המדויק, תרכוש מידע חוזי 

ספקטראלי ותסייע בהרכשת מטרות. - מעלות באזימוט ובגובה, תציג מידע מולטי 360 -ואקוסטי ב

 , וכןdB 60 - ר לכמה שעות ברעש הקטן מואט של זרם ישי-בתחום האנרגיה, תספק החליפה כמה קילו

  תקטין את החתימה התרמית של החייל. 

), RF, תקשורת שאינה בתדרי רדיו (UWBבתחום התקשוב, תאפשר החליפה תקשורת בתדרים של 

  תקשורת מעבר לקו הראייה, יכולת מחשוב לבישה והיתוך מידע ממקורות שונים. 

שיוכלו לשדר לאחור את מצבו הפיזיולוגי של החייל,  בתחום הנדסת אנוש, החליפה תכלול רכיבים

ויכולת לדמות ביצועיו של החייל בתנאי עומס ומצבים  ייע לטיפול במצבו הרפואי,אביזרים שיוכלו לס

  שונים.

  � .fbo.com באתרלמבקשים להעמיק בדרישות המפורטות, ניתן להוריד את המסמך המקורי 

  

  

 ם בינונייםתחמושת חכמה מפותחת לכלים בקליברי .17

, INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   14, עמ' 2017דצמבר   

Orbital ATK Progresses New Medium-Calibre Munition Development 

אשר בשעתו פיתחה עבור צבא ארה"ב (בחוזה של דארפא), קליעים מונחים  ATKמדובר בחברת 

גדיל משמעותית את טווחי הצליפה *. המטרה הייתה להEXACTO, במסגרת פרויקט 0.50בקליבר "

 40- ו 30ע"י תחמושת חכמה המתבייתת על כתם לייזר. עתה מפתחת החברה פגזים מונחים בקליבר 

ננעלים על מטרה בעזרת מכ"ם, כאשר מערכת בקרת  30x173מ"מ, כולל רסיק אוויר, קירבה. פגזים 

 2018אחורי של הפגז. במרוצת האש מעבירה פקודות לתיקון המסלול לחיישן ההנחיה המותקן בצד ה

יבוצעו ניסויים נרחבים בתחמושת זו. בנוסף החברה מפתחת ומנסה על חשבונה פגזים אלה עם ריסוק 

. סיפקו תחמושת זו לניסויים של הצבא עם צריח MK44יחד עם תותחים  (PABM)אוויר מבוקר 

  קונגסברג שהותקן ברק"ם סטרייקר.

) וגם תכונת "רסיק M230LF Chain Gunה (לירי מתותחי מפתחים מרעום קירב 30x113לפגזים 

אוויר" ושילוב של ירי קינטי נגד כטב"מים. מתכוונים להכליל בפיתוח את הטכנולוגיות של מרעום קירבה 

  מ"מ. 40והנחייה באותו פגז. כמו כן יאמצו פתרונות אלה בפגזים בקליבר 

*EXACTO = Extreme Accuracy Tasked Ordnance 

**PABM = Programmable Air Bursting Munition � 

 

  

 בצבא ארה"ב מפתחים מרגמות קלות משקל לשימוש בחי"ר .18

,INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   6עמ'   2018ינואר  

US Army Pursues Lighter Mortars 

ה מ"מ. כל אל 120מ"מ,  81מ"מ,  60סוגים של מרגמות סטנדרטיות:  3החי"ר של צבא ארה"ב מפעיל 

עם קנים חלקים. כל מרגמה כוללת: קנה, בסיס, דורגל ומערכת כינון. כדי להקל על חיילי החי"ר 

  מפתחים מרגמות קלות יותר וגם תחמושת קלה יותר.

(חומרים מרוכבים במקום מתכת) וגם קנה מחומרים  40%- לגבי המרגמות: מפתחים בסיס קל ב

  מרוכבים, עמידים לטמפרטורה גבוהה, במקום פלדה.

מ') עם גוף פלדה בעל ריסוק מוגבר וחנ"ם בלתי  5,500מ"מ מפתחים פצצה חדשה (טווח  81למרגמה 

  שימושי (קירבה, השהיה, הקשה).- רגיש. ניתן להתקין בה מרעום רב
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-ק"מ ועם השלמת הפיתוח יגיע ל 9טווח רגיל  -* FERAמ"מ מפתחים תחמושת.  120למרגמות 

ק"מ (!) כמו כן מפתחים לקליבר זה מרעום לפיצוץ בגובה  30יע עד ק"מ. עם הנעה רקטית וגלישה יג  15

  .GPSערוצי של  4מ"מ). כאן משולבים גם טלמטריה, מקלט  155מבוקר (בדומה לזה של פגז ארטילרי 

מ"מ ניתן יהיה ליישם אותה טכנולוגיה גם לקליברים  120מעריכים שעד השלמת הפיתוח לקליבר 

  קטנים יותר.

* FERA = Family of Extended Range � 

 

  

 טכנולוגיות חדשות ליצירה, אגירה וניהול האנרגיה הדרושה לחייל .19

,INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   15, עמ' 2018ינואר  

CERDEC Seeks New Methods for Powering Soldier C4 ISR Systems 

, גובר הצורך באספקת עם התרחבות השימוש באמצעים האלקטרוניים השונים ע"י "החייל העתידי"

אנרגיה להפעלה של כל אלה, תוך שילוב של שתי דרישות: משך פעולה ארוך וחיסכון במשקל הנישא 

  *, עוסק במחקר ופיתוח של אמצעים שונים:CERDECע"י החייל. הצבא האמריקני, באמצעות יחידת 

ריכה מייצרת דכל (למשל ע"י מכשור המותקן בתוך הנעליים  – אנרגיה ע"י תנועות החיילייצור   .א

הטלטולים מפיקים אנרגיה. מפתחים רכיבים שונים להפקה מרבית  –, או בתרמיל הגב )אנרגיה

 של אנרגיה ע"י החייל בפעולתו הרגלית.

גבוהה (וואט/ק"ג) עם טעינה מהירה ומשך  הספקבעלות צפיפות   פיתוח של סוללות מתקדמות  .ב

במחקר בסיסי/מדעי בנושא זה. מתמקדים  **, שעוסקיםARLפעולה מרבי. משתפים פעולה עם 

יון) שאמורות לספק צפיפות אנרגיה - גופרית (במקום ליתיום-בפיתוח של סוללות על בסיס ליתיום

 גבוהה יותר.

טורים . מדובר בגנר***EIO –, קרונות פיקוד וכו' שיפור אנרגטי/חיסכון בדלק ברמה של יחידות  .ג

גנטי" של חלוקת האנרגיה והבטחת תחזוקה וזמינות שמותאמים לייעוד הספציפי, ניהול "אינטלי

 של ספקי האנרגיה.

* CERDEC = Communications-Electronics Research, Development and Engineering 

Center 

** ARL = US-Army Research Laboratory 

*** EIO = Energy Informed Operations� 

 

  

  גבול לסיכול חדירות  חומתשל  םדגמיכוחות קומנדו אמריקניים בוחנים  .20

DEFENSENEWS.COM ,19  2018בינואר 

Border Wall Models Thwart US Commandos in Tests 

www.defensenews.com/acquisition/2018/01/19/border-wall-models-thwart-us-

commandos-in-tests  

דרך הגבול בן אלפי הקילומטרים בין ארצות הברית למקסיקו נעשית הגירה בלתי חוקית והברחת סמים. 

ורך הגבול. בימים אלה ההגנה עליו אינה פשוטה. בממשלו של הנשיא טראמפ הוחלט לבנות קיר מגן לא

  כבר נבחנים דגמים של קירות לצורך זה.

שנדרשים קירות גבוהים  . מסתברטיפוס של הקיר המוצע ותאבמספר  בחנו לאחרונהצוותים טקטיים 

יחידות יחד עם  ,בפלורידה ןשבסיס . יחידות מיוחדות של הצבא,הגבולמבריחי לעצור את  למדי כדי

לפרוץ את שמונה  נותבילו שלושה שבועות בניסיו ,הגבולותנת מיוחדות של שלטונות המכס והג
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 מבערים, מסורים, וכן לטפס עליהם. הם הפעילו פטישי אוויר סן דייגושל הקירות  שהוקמו ליד המודלים 

  טיפוס. מכשיריגם ו ,וכלים אחרים

  

  

  ).2017 שבמקסיקו (אוקטובר Tijuana סמוך לגבול עם ,חומהצוותים בודקים דגמים של קירות 
  גבוללחסימת הבניית שמונה אבות טיפוס  מסיימות בלניותחברות ק

  

  

אחד של כל  חולשהמזהה נקודות חוזק ושנעשו, המכס והגנת הגבולות על המבחנים של רשות ח "דו

פתרון של הוא מצביע על  ולםמדרג אותם, אואינו זוכה ה מציין אתאינו  מהדגמים השונים שנבדקו. הוא

  בבטון כתכנון הכללי הטוב ביותר. ופיםמצפלדה  לוחות

של מוצר לעיצוב  זאתשטח. השוו ל, בהתאם הפתרונות השוניםשל  מרכיביםח ממליץ לשלב "הדו

  מחלקי לגו שונים.

. הוא עדיין בשלבי הערכה הן גבולות, אמר כי התוצאות ת, דובר המכס והגנ)Carlos Diaz( קרלוס דיאז

עולה בקנה וזה  אחד, זוכהפתרון  על בחירת ,טיפוס שונים ותבאמ מרכיביםשילוב של כי עדיף אמר 

גובה מינימלי הגדירה בקווי היסוד . הוא ציין כי הסוכנות גורמים רשמייםאחד עם הצהרות קודמות של 

  יהיה מאפיין מפתח.וזה  יםמטר 5.4של 

וס נבנו בסתיו טיפהעבור כל אב טיפוס. אבות דולר  500,000-לדולר  300,000קבלנים הוענקו בין ל

זמן ב טראמפשעליהם התחייב  המיזמים הגדוליםבנייה העתידית של אחד ל שמש כהנחיההאחרון כדי ל

  בטון וארבעה מחומרים אחרים.עשויים היו מהדגמים . ארבעה מרוץ לנשיאותה

התרשם במיוחד מדגמים כי הוא  , סגן הממונה של הסוכנות, אמר)Ronald Vitiello( רונלד ויטיאלו

גבוהים יותר הם  קירות), שהם גבוהים בהרבה מהמחסומים הקיימים. רגל 30ים (מטר 9של  ובהבג

 לדיון. נושאיהיה זה  ,מוצדקתלכך אם העלות האבל לדעתו, יותר,  יםללא ספק יעיל

ללא ככזה שאפשר לעבור אותו מטרים  6.1עד  4.9דרגו את הגובה שבין הבוחנים המאומנים ביותר 

ירידה לגבי  יבטיחותבהיבט ההביעו חששות גם  םה כדי לעבור גובה רב יותר.לעזרה סיוע, אך נזקקו 

  מטרים. 9מגובה של 

הקצה העליון על שהותקנו על הקיר ללא עזרה. צינורות  טיפוס- וו להנחיתרק פעם אחת הבוחן הצליח 

שם כי השטח  באזורים הרריים יותר,לא יצלחו  הםאבל  ,התקני טיפוס מנעו אחיזה שלכמה דגמים  של

  הוא משונן מדי.

 כי סוכנים יכולים לראות מה קורה בצד השני בגובה הסמוך לקרקע,פלדה בדו"ח יש העדפה לשימוש ב

כדי להחליף לוחות גדולים  בקיר העשוי בטון יידרשו לסתום אותם.בקלות וכי אפשר  ע"י יצירת פתחים,

 במניעת טיפוס. יםשטחי בטון חלקים מסייעציפוי פלדה עם מקטע מחורר, וזה יחייב יותר זמן וכסף. 
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של מחסומים  קילומטרים  120-כ מיליארד דולר כדי לבנות או להחליף 1.6הממשלה ביקשה השנה 

 ותהמכס והגנת הגבול של שלטונותהצעה ה מיליארד דולר בשנה הבאה. 1.6ומתכננת לבקש עוד 

  . הגבולמאורך ט חצי שנים כדי לכסות כמע 10מיליארד דולר במשך  18 תקצבקוראת ל

תשומת לב נרחבת,  משכו טיפוסות האב .ם מאודמימשתל ועבודה בקנה מידה זה יהי לביצועחוזים 

 ולהביא למסקנה ,להימשך עד חודשיים עשויהאמר כי הבדיקה  כולל ממבקרי אדריכלות. רונלד ויטיאלו

מעלה את זה  ים.רות יעילכדי ליצור קייחד  משולביםלהיות  כיםשל כמה עיצובים צרי מרכיביםכי 

  � שלא יהיה זוכה יחיד בביצוע המיזם.האפשרות 

  

  

 

 

  אוויר והגנ"א
  

  

, כנראה לטווח ZOLFAGHAR איראן חשפה תמונות של הטיל הבליסטי .21

 ק"מ 700

JANES.COM ,20  2017בדצמבר  

www.janes.com/article/76552/iran-displays-zolfaghar-missile 

Iran Displays Zolfaghar Missile 

, הנגזרת האחרונה של משפחת טילי Zolfagharמשמר המהפכה באיראן חשף תמונות של טיל בליסטי 

Fateh-110 .  

בתמונות ניתן למצוא הסבר אפשרי לשיפור המשמעותי בטווח של טיל זה. גוף הטיל נראה מחורץ, וזה 

מצביע על אפשרות שהוא מיוצר מחומרים מרוכבים, ולכן המשקל נמוך בהרבה מהדגם הקודם המיוצר 

  ממתכת.

 500, יש טווח Fateh-110 ,Fateh-313ק"מ. לדגמים קודמים  700בעבר נמסר כי טווח טיל זה הוא 

  ק"מ. לטיל זה יש רש"ק, אשר נפרד מהחלק המניע, וממשיך לביות על המטרה.

  

  

(Fars News Agency) � 
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  Hrim-2 ,צבא אוקראינה חשף מידע נוסף על טיל בליסטי לטווח קצר .22

DEFENSE-AEROSPACE.COM ,4  2018בינואר  

Ukraine Releases More Data on Hrim-2 SRBM 

www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/189623/ukraine-releases-more-

data-on-hrim_2-srbm.html 

. המערכת הזו Hrim-2מערכת טיל בליסטי לטווח קצר הנקרא  צבא אוקראינה פרסם מידע נוסף על

  . Iskanderמתחרה במערכת רוסית דומה הנקראת  

טילים. מימון הפרויקט מגיע  2ק"מ. בכל משגר יש  280-50ויש לו טווח  6X6הטיל משוגר ממשאית 

  מערב הסעודית.

  .2017חצית השנייה של . ניסוי שיגור ראשון בוצע במ2018ייצור סדרתי צפוי להתחיל בשנת 

  

 

  

photo)                       Mil.in.ua(  המשגר במבט מלמעלה �  

  

  

  

קרקע -תבצע ניסויי ביות וירי חי עם חימוש אוויר ORBITAL ATKחברת  .23

HATCHET   
_ JANES.COM ,10  2018בינואר 

www.janes.com/article/76965/surface-navy-2018-orbital-atk-plans-to-test-6-lb-air-

dropped-hatchet-munition-in-2018 

Surface Navy 2018: Orbital ATK Plans to Test 6 lb Air-Dropped Hatchet Munition 

in 2018 

. חימוש זה, Hatchetקרקע -מתכננת לבצע ניסויי ביות וירי חי עם חימוש אוויר Orbital ATKחברת 

ק"ג), פותח במימון עצמי. החברה טוענת כי למרות משקלו קטן של הרש"ק,  2.72לב' ( 6במשקל 

ק"ג . רש"ק זה נבחן כבר במערכות של  225האפקט המתקבל עקב הרסיסים דומה לזה של פצצה של 

  גמות ורקטות. הרסיסים עשויים טונגסטן, ולכן אינם משאירים נפלים מסוכנים בשטח.מר
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משטחי היגוי אחוריים. ניתן יהיה לשגרו בכמויות גדולות ממטוס קרב או  3- כנפיים ו 3לחימוש יש 

  מכטב"ם.

  

  

(Orbital ATK) 

�  

  

  

 טכנולוגיה אלחוטית ליישום בארכיטקטורה של טילים .24

, INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   18, עמ' 2018ינואר   

MBDA Explores Wire-Free Missile Architectures 

עורכת מחקר  MBDAבמסגרת שתוף פעולה צרפתי/בריטי בתחום חדשנות בנושאי טילים, חברת 

  שמטרתו להבשיל ארכיטקטורה וטכנולוגיה אלחוטית שתיושם בטילים מונחים מהדור הבא.

בים, כמו מחברים למיניהם, כבלים, חוטים, מובילים וכיו"ב לחיבור בין כיום משתמשים ברכיבים ר

הפלטפורמה והטיל. הדבר גורם לתוספת מיותרת של משקל, נפח ובעיות טכניות. המחקר אמור להביא 

לביטול החסרונות הללו, לצמצום המורכבות של המערכות ולהקניית גמישות ואפשרויות לשימוש חוזר. 

ושאים כמו טופולוגיה בהעברת אנרגיה, בטיחות, צווארי בקבוק קיימים והאפשרות בשלב ראשון חקרו נ

  לסטנדרטיזציה.

משימה לפיתוח של מדגים להעברת אנרגיה  Drayson Technologiesהטילו על חברת  2016בשנת 

מפלטפורמה לחימוש (הם פיתחו בעבר שיטה כזאת למכוניות ספורט "פורמולה"). הדרישות שהוצגו: 

ומרחק בין הסליל המשדר  80%-, עם נצילות גבוהה מ44או  VDC 28ויציאה של  VDC 270ה של כניס

  מ"מ. 10-5לסליל המקבל: 

MBDA  מערכות בטיל שמוגנות ע"י ספק מתח בלי מווסת - תת 4בנתה גם מדגים לסימולציה של(Wild) 

  � בממשקים סטנדרטיים. –
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  "ב ולקוחות בינ"לחוזה רכש למיירטי פטריוט מתקדמים עבור ארה .25

  2017בדצמבר  21לוקהיד מרטין, 

Lockheed Martin Receives $944 Million Contract for PAC-3 Missiles 

http://news.lockheedmartin.com/2017-12-21-Lockheed-Martin-Receives-944-Million-

Contract-for-PAC-3-Missiles 

מיליון דולר לייצור מיירטי פטריוט עבור הצבא  944לוקהיד מרטין מדווחת על קבלת חוזה בשווי 

, PAC3-MSE -ו PAC-3האמריקני, רומניה ולקוחות בין לאומיים נוספים. מדובר בגרסאות החדשות 

  החוזה כולל מיירטים, משגרים, וערכות שדרוג. ו

הוא טיל שהותאם במיוחד ליירוט טילים בליסטיים, והוא פועל  PAC-3בניגוד לדורות קודמים, המיירט 

  ברזל בברזל.  –בשיטת יירוט קשיח 

שלבי המיועד להגדלת הגובה והטווח, וזאת על מנת להתמודד -כוללת מנוע רקטי מוצק דו MSEגרסת 

  �איומים המתפתחים".עם "ה

  

   AEGIS ASHOREמערכת  את הדור הבא שללוקהיד מרטין הדגימה  .26

LOCKHEEDMARTIN.COM ,11  2018בינואר  

      

https://news.lockheedmartin.com/2018-01-11-Lockheed-Martin-Demonstrates-Next-

Generation-Aegis-Ashore-Solution 

Lockheed Martin Demos Next Generation Aegis Ashore Solution 

הגדלת ביצועים מבצעיים, יעילות ואמינות, ע"י חיבור מרכיבים של חברת לוקהיד מרטין הדגימה יכולת 

  .LRDR*קרקעית עם מכ"ם לטווח ארוך  Aegis Ashoreמערכת  טכנולוגיים של

המשתמש המבצעי מקבל מודיעין מוקדם והגדלת טווח להערכת מצב, אפשרות התמודדות עם יותר 

  זמנית, ביצועים משופרים בסביבה מורכבת, והפרעה מינימלית למערכות תקשורת צבאיות.-מטרות בו

וצפוי להתקנה מבצעית באלסקה בשנת  2017בשנת  CDRהשלים סקר תיכון קריטי  LRDRמכ"ם 

2020. Aegis Ashore  היא גרסה קרקעית של מערכתAegis   ימית המותקנת בספינות. גרסה זו כבר

  הותקנה ברומניה וצפויה בקרוב בפולין ויפן.

  .Aegisניסויי הפיתוח מוכיחים את הפוטנציאל המבצעי בגרסאות הבאות של מערכות 

 

  

Lockheed Martin 

 

*LRDR – Long Range Discrimination Radar � 
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ה את הדרישות למטוס קרב של הדור חשפ התעשייה האווירית הטורקית .27

  TFXהבא 

DEFENSEWORLD.NET ,18  2017בדצמבר 

        
www.defenseworld.net/news/21531/Turkey_Details_Official_Specifications_of_Next_g

en_Fighter_TFX  

Turkey Details Official Specifications of Next-gen Fighter TFX 

 TFXחשפה לפרסום את הדרישות למטוס הקרב של הדור הבא  TAIשייה האווירית הטורקית התע

מנועי, מדור חמישי, המיועד לעליונות אווירית בכל מזג אוויר. -המפותח בטורקיה. מדובר במטוס דו

  .BAE Systemsהמטוס מפותח בשת"פ עם חברת 

 19מאך, אורך  2ק"ג), מהירות  27,215לב' ( 60,000- נדרש ליותר מ MTOWמשקל כולל בהמראה 

  מטר.  12מטר ומוטת כנף 

. 2030בח"א הטורקי, שייצאו מהשירות החל משנת  F-16מטוסים אלו מיועדים להחליף את מטוסי 

  . 2023. התחלת אספקה צפויה בשנת 2070השירות הצפוי שלהם עד שנות 

  לייצוא.רויס. המטוס מיועד גם - בשת"פ עם רולס Kaleהמנוע מפותח בחברת 

  

  

Image: TAI � 

  

  

  קולי-לוקהיד מרטין מפתחת מטוס ביון שגאחברת  .28

BLOOMBERG.COM ,16  2018בינואר  

  

America’s Fastest Spy Plane May Be Back—and Hypersonic 

www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/america-s-fastest-spy-plane-may-be-

back-and-hypersonic 

, SR-71חברת לוקהיד מרטין מפתחת במשך מספר שנים את המטוס המחליף למטוס הביון המהיר 

, אך קיימת שמועה 2030נת צפוי לטוס בש SR-72שנה. המטוס החדיש  30- אשר הפסיק לטוס לפני כ

טס  SR-71מאך.  5) מעל ותקוליות (היפרסוני- המטוס צפוי לטוס במהירויות שגא שאבטיפוס כבר קיים.

  רגל. 85,000קמ"ש) בגובה  3,200מאך (מעל  3.2במהירות 



33 

  

הנדרש  scramjetהחברה הודיעה כי טכנולוגיות ספרתיות חדישות אפשרו תיכון מנוע חדיש מסוג 

  ת טיסה כאלו. לא נמסרו פרטים על התקדמות תיכון המטוס.למהירויו

בשנים האחרונות בוצעו מספר ניסויי פיתוח בדגמי ניסוי של מנועים מהירים מסוג זה, אך עדיין קיימים 

מהירויות טיסה כאלו עשויות לתת יתרון מבצעי אסטרטגי למפציצים לחדירה  אתגרים הנדסיים גדולים.

  אפשרות של תגובה עוינת.ויציאה לשטח האויב ללא 

  

  

Source: Lockheed Martin Corp �  

  

  

  משופצים 24מטוסי סוחוי  מחזיר לשירותחייל האוויר האיראני  .29

DEFENSEWORLD.NET ,15  2018בינואר 

 
Iran’s Air Force Receives Overhauled Su-24 Aircraft 

www.defenseworld.net/news/21757#.WmIfKdSF7Gg 

לאחר שנים של קרקוע. בעבודת השיפוץ  24-איראן החזירה לשירות את אחד ממטוסי הקרב סוחוי

  שעות אדם. 35,000הושקעו מעל 

  המטוס עבר מבחני טיסה וצורף לצי המבצעי של ח"א האיראני.

. רובם קורקעו אחר כך בגלל בעיות טכניות. חלקם 1990התקבלו באיראן בשנת  24- מטוסי סוחוי 20

  .2014שופצו בשנת 

�  
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 המטוס האמפיבי הגדול בעולם המריא לטיסת הבכורה בסין .30

NEW ATLAS ,27  2017דצמבר 

 

World's largest amphibious plane makes maiden flight in China 

https://newatlas.com/largest-amphibious-plane-ag600-maiden-flight/52739/ 

 ,אחרי פיתוח שנמשך כשמונה שנים המריא בסין המטוס האמפיבי הגדול בעולם לטיסת בכורה. המטוס

מטרים במשך כשעה לפני שנחת. ההמראה  3000, שהה בגובה Kunlongמכונה , והAG600שסימונו 

 והנחיתה היו במסלול קרקעי.

מטרים.  39.6מטרים ואורך גוף של  38.8עם מוטת כנף של  ,737ממדיו של המטוס הם כשל בואינג 

נתונים הוא נועד גם למשימות אזרחיות של הצלה וכיבוי שריפות וגם למשימות צבאיות סביב האיים ה

טחה בים עם גלים יבמחלוקת בים סין הדרומי. לדברי מפתחי המטוס הוא יוכל לנחות ולהמריא בב

 מטרים. 2בגובה של עד 

מרכיבי המטוס יוצרו מקומית והדבר נחשב להצלחה גדולה של התעשייה  98%-לפי הפרסומים כ

 האווירית הסינית. 

 

  כאן:סרטון קצר על טיסת הבכורה אפשר לראות 

 www.cctvplus.com/news/20171225/8069439.shtml � 

 

  

  טכנולוגיות לשינוי צורת כנף בעזרת סגסוגת עם זיכרון צורה .31

NEW ATLAS ,21  2018ינואר  

NASA Turns to Memory Alloys for Folding Wings 

https://newatlas.com/nasa-wings-memory-alloy/53053/ 

אשר תביא למטוסים קלים  עתידיתנאס"א רואה בכנפיים המשנות צורה טכנולוגיה מרכזית בתעופה 

ת היא באמצעות יותר ויעילים יותר המתאימים עצמם למצבי טיסה שונים.  אחת הדרכים ליישם זא

סגסוגות קלות משקל בעלות זיכרון צורה. סגסוגות חדשה כזו פותחה במיוחד עבור תוכנית המחקר 

והיא מאפשרת לכנפיים ולמשטחי ההיגוי לשנות צורה ללא   Spanwise Adaptive Wingהקרויה 

  .80%-התקנים הידראוליים כבדים אלא באמצעות מפעילים הקלים ב

ובמסגרתה פותח ,  Area-Iחברת בואינג וחברת  ,ם מספר מרכזים של נאס"אלתוכנית המחקר שותפי

 Prototype Technology-Evaluation Researchס לא מאויש בעל הנעה סילונית הקרוי יכלי טי

Aircraft (PTERA)מעלות  70מעלות (אופקית) לבין  0כנפיים שקצותיהן יכולות לנוע בין  . לכלי זה יש

ס בנוי בעיקר מחומרים מרוכבים על בסיס סיבי יהלך הטיסה. גופו של כלי הטיכלפי מעלה ומטה במ

ל האוויר אדוארדס יבסדרת טיסות ניסוי בבסיס חי 2017ס זה הוטס בחודש דצמבר יפחמן. כלי טי

  שבקליפורניה. במהלך הטיסות נבחנה הסטת הכנפיים בכל התחום הזוויתי האפשרי. 

נה סגסוגת מתכתית מיוחדת אשר ניתן לעוות אותה ובעקבות חימום סגסוגת תרמית בעל זיכרון צורה הי

שולבו מעין צינורות עשויים מסגסוגת כזו אשר   PETRA-היא חוזרת למצבה המקורי. בכנפיים של ה

המפעילים  ,חימומם גרם לפיתול שהביא להסטת קצות הכנף. לדברי החוקרים בבואינג ובנאס"א

 2018כו בשנת ימשו ביצועים טובים והדירים. ניסויי טיסה יהמבוססים על הסגסוגת החדשה הוכיח

  מאויש. F-18ואח"כ תתמקד התוכנית בהתאמת הטכנולוגיה למטוס 

  � https://youtu.be/9y1kkG2_QpEס ניתן לראות בקישור יסרטון המציג טיסת ניסוי של כלי הטי
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  2018סקירת התפתחויות בשוק התעופה בעולם לשנת מומלץ לעיון:  .32

 AVIATION WEEK ,25  2018בינואר  14 – 2017בדצמבר 

Aerospace & Defense 2018 � 

  

  

  

  

 

  כטב"ם
 

 להב- רבירחפנים שבירת שיא זמן הטיסה ל .33

NEW ATLAS ,28  2017דצמבר 

Record-Breaking Hybrid Drone Stays Aloft for Over Four Hours 

https://newatlas.com/quaternium-record-endurance-drone-flight/52758/ 

רב הוא מקורות  מאמץואחד התחומים בהם מושקע  ,טכנולוגיית רבי הלהב הולכת ומשתפרת בהדרגה

מדווחת על שבירת שיא זמן הטיסה   Quaterniumעוף ארוך. יצרנית רבי הלהב אנרגיה שיאפשרו זמן מ

  מפיתוחה השלים טיסה של ארבע שעות וארבעים דקות.  HYBRiX.20 הכלילהב כאשר - לרב

רב להב זה עושה שימוש בהנעה היברידית של דלק וחשמל. יש לזכור כי רוב רבי הלהב המסחריים 

 .בלבד דקות 30עד  25של   המוצעים היום מאפשרים זמן טיסה

זמן שנמדד על ידי נציג מטעמה.  - השיא המוכר על ידי גינס הוא עדיין שעתיים, שש דקות ושבע שניות 

והחברה מוכיחה את טענתה על ידי סרטון המתעד את מעוף רב  ,נציג כזה לא נכח בטיסה האחרונה

ספר חודשים על ידי יצרן אחר, הלהב יחד עם שעון המודד את הזמן. סרטון דומה פורסם לפני מ

Skyfront.שהדגים טיסה למשך קצת יותר מארבע שעות , 

מוצע ליישומים צבאיים ואזרחיים הכוללים איסוף מודיעין, מיפוי, ניטור גידולים  HYBRiX.20הלהב -רב

 חקלאיים ובדיקת תשתיות.

  � https://youtu.be/VNYcjFF4OwE: סרטון (מקוצר) של ההדגמה 
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  אוטונומי  גדול לנשיאת מטען רחפןבואינג מפתחת  .34

NEW ATLAS ,10  2018בינואר  

Boeing Builds an Unmanned Quarter-Ton Copter 

https://newatlas.com/boeing-evtol-cargo-air-vehicle/52915/ 

חברת בואינג חשפה כי היא מפתחת רב להב אוטונומי גדול המיועד לנשיאת מטען. אב הטיפוס של כלי 

זוגות  4ק"ג.  הכלי מצויד בשמונה להבים (  227ס, המונע חשמלית, יכול לשאת מטען של עד יהטי

 1.2מטרים וגובהו  5.5מטרים, רוחבו  4.6אורכו  .יוונים מנוגדים על ציר משותף)כהמסתובבים ב

מטרים. הוא תוכנן ונבנה תוך פחות משלושה חודשים על ידי צוות השייך למרכז החדשנות החדש של 

  ).17( מרכז זה נוסד באפריל  HorizonXהחברה 

מדינת ס כבר השלים בהצלחה מספר טיסות ניסוי במעבדה למערכות אוטונומיות של בואינג ביכלי הטי

. הוא נשלט מרחוק בשלב זה, אך הכוונה לעשות בו שימוש לפיתוח יכולות אוטונומיות בארה"ב וריזמי

והנעה חשמלית משופרת. אספקת החשמל נעשית מסוללות שפותחו בבואינג. לפי הפרסום של 

פיתוח זה הוא חלק מקו אסטרטגי משמעותי של פיתוח יכולות המראה ונחיתה אנכיות , החברה

  ) eVTOLחשמליות (

  dNUPvI-https://youtu.be/uluR -סרטון 

  

 
�  
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צבא קוריאה הדרומית מקים יחידה קרבית של רחפנים חמושים נגד  .35

  האיומים מצפון

YONHAPNEWS.CO.KR ,5  2017בדצמבר  

http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/12/05/0301000000AEN2017120501060

0315.html 

S. Korean Army to Form Weaponized Drone Unit Next Year 

כמו כן יוקם ארגון צבא קוריאה הדרומית מקים יחידה קרבית של רחפנים חמושים כנגד האיומים מצפון. 

מיוחד להובלת הפיתוח של מערכות אלו. הקמת היחידה צפויה בשנה הבאה, ומעריכים שתהיה לה 

  .dronebotהשפעה משמעותית בשדה הקרב. הכלים נקראים 

הצפונית, כמו אתרי טילים  קוריאהלצרכי סיור ומודיעין במטרות איכות של  ההיחידה תפעיל כלים אל

  � מצב של עימות, יופעלו נחילי כלים לתקיפת המטרות.ואתרים גרעיניים. ב

  

  

 מטוס קרבמם מודיעין אלקטרוני שיוטל ”כטבתח ומפ .36

WAR is BORING, 12   2017בדצמבר 

Sneaky Drones for U.S. Navy Jamming Planes 

http://warisboring.com/sneaky-drones-for-u-s-navy-jamming-planes/ 

ם אשר ניתן להטילו ”מן מפתחת, במימון משרד המחקר של הצי האמריקני, כטבאגר-חברת נורתורפ

 . הואמטרים 3.7- ואורכו כ Dash Xם קרוי ”ממטוס קרב לשם ביצוע משימות איסוף אלקטרוני. הכטב

-EAחימושים טקטי. מפזר זה יוטל ממטוס הלוחמה האלקטרונית של הצי יינשא, מקופל, בתוך מפזר 

18Gס זה פותח על ידי חברת י. כלי טיVX Aerospace  והוא מבוסס על מבנה וכנפיים מחומרים

 מרוכבים.

ומתחיל לטוס בכוחות  ,ם משתחרר, פורש כנפיים”לאחר ההטלה מואט המנשא על ידי מצנח והכטב

ס יישא מספר חיישנים שיאפשרו לגלות מקורות יקמ"ש. כלי הטי 110-כעצמו במהירות מרבית של 

ולאכן אותם במדויק. הכלים הלא מאוישים ישתפו את המידע הנאסף עם  ,מערכות מכ"ם גוןקרינה א"מ כ

כיוון  ,גודלו הקטן ומהירותו הנמוכה משפרים את שרידותו ,המטוסים המאוישים. לדברי המפתחים

  גו אותו כאיום.שמערכות המכ"ם לא יסוו

אלה טסו כאשר הם נשלטים כס יבמסגרת תוכנית הפיתוח בוצע בחודש אוקטובר ניסוי שבו שני כלי טי

ם) שדימה את מטוס הקרב. בניסוי איתרו שני ”(זהו כנראה גם מקור השם של הכטב  Dash 8ממטוס 

  ור את מיקומו. ס משדר, ניתחו את האותות ואיכנו אותו במדויק תוך שהם משדרים לאחיכלי הטי

שילוב זה של כלים לא מאוישים ומטוסי תקיפה אלקטרוניים יאפשר לכלים המאוישים להישאר מחוץ 

 הפעלה יעילה ומדויקת יותר של טילים נגד מכ"ם.כן לטווח האיום ו

שותפים למאמצי הפיתוח האוניברסיטאות של צפון ודרום קרוליינה. לדברי מנהל  ,לפי מקורות נוספים

 � .B -52ניתן יהיה להטיל את הכלי ממטוסים נוספים, אפילו ממפציץ  התוכנית
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 מערכת להנצלת רחפנים בעזרת מצנח, נבדק גם שילוב כרית אוויר .37

 UASVISION.COM ,5  2018בינואר 

www.uasvision.com/2018/01/05/drone-ballistic-recovery-system/ 

Drone Ballistic Recovery System 

להנצלת רחפנים ע"י מצנח, עבור אפשרות  Nexusמקווה להתחיל בשיווק מערכת  Indemnisחברת 

  דולר. 1,700-2,500הוא צפוי המחיר ה. FAAהטסה מעל אנשים ובאזורים עירוניים, בהתאם לחוקי 

. הפעלתה תתבצע אוטומטית ק"ג מאותק"ג עד  3.6המערכת ניתנת להגדלה עבור כטב"ם ממשקל  

  מטר) של תנועה אנכית. 1.8רגל ( 6שניות מגילוי תקלה ברחפן, או - מילי 30תוך 

חפנים. הנהלים בכתיבת נהלי הרישוי לר FAAועובדת עם  2014בשנת  הפעילותאת החברה החלה 

. הביקוש גובר מאד בין 2018בתחילת  התפרסםלהטסה מעל אנשים ובאזורים עירוניים צפויים ל

המפעילים לאפשרויות הטסה, ולכן גם למערכות בטיחות. תגובה אנושית של מטיס ידני לתקלה אורכת 

ויר מתנפחת החברה בודקת גם שילוב כרית או מטר). 30רגל ( 100פשרת נפילה של שניות ומא 2-4

תדרוש הפעלה בתנאי סביבה מוגבלים, ואחזקה תקופתית כל חצי שנה  Nexusמערכת  בנוסף למצנח.

  בחברה. החברה תאפשר החלפת מערכות שפג תוקפן תמורת תשלום.

  

  

AIN Source: � 

  

 250 בןכנית לפיתוח יכולות תפעול אוטומטי של נחיל ודארפא מקדמת ת .38

  רחפנים בשטח בנוי

 ARMYTIMES.COM ,8  2018בינואר 

www.armytimes.com/news/your-army/2018/01/08/drone-swarm-tactics-get-tryout-for-

infantry-to-use-in-urban-battlespace/ 

Drone Swarm Tactics Get Tryout for Infantry to Use in Urban Battlespace 

. כעת היעד הוא 2016הפעלה של נחילי רחפנים כבר בשנת  של ארה"ב ניסה בהצלחהמשרד ההגנה 

  רחפנים, ע"י חיילים בשטח בנוי ובמשימות מורכבות.  250תפעול אוטומטי של נחיל, שבו לפחות 

מספר חברות משתתפות, במספר שלבים, בתוכנית של דארפא לפיתוח טכנולוגיות וטקטיקות להשגת 

מן. החברות מפתחות אאון ונורתרופ גריה של רייתבהובל מתבצעשלב ראשון בתוכנית  יעד זה.

ארכיטקטורה פתוחה לטכנולוגיות נחילים, גם בסימולציות וגם במציאות. בהמשך מתחרים אחרים 

טקטיקות של נחילים, אוטונומיות של נחילים, שילוב  –תחומים  5- ישתמשו בארכיטקטורה זו למיקוד ב

  � אדם ונחיל, סימולציות וניסויי פיתוח.
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רות של הפנטגון לפיתוח כטב"ם אוטונומי דמוי עטלף, עם שרידות תח .39

  גבוהה ושהייה ארוכה

 UASVISION.COM ,9  2018בינואר  

  
www.uasvision.com/2018/01/09/pentagon-seeks-laser-powered-bat-drones/ 

Pentagon Seeks Laser-Powered Bat Drones 

בפנטגון הודיע על תחרות לפיתוח כטב"ם  Defense Enterprise Science Initiative (DESIמשרד (

אוטונומי חדיש, עם כושר תמרון גבוה ואלגוריתמים מתקדמים לבקרת טיסה וקבלת החלטות. התצורה 

  יה תהיה ע"י קרני לייזר.המבוקשת דומה לעטלף ואספקת האנרג

חא"א מאמין כי שילוב חיישנים זעירים עם טכנולוגיות וחומרים המועתקים מהטבע, יביאו לפיתוח 

  יותר מכל אלה הקיימים. ות גבוהה וחמקןשרידבעל כטב"ם מתמרן, 

החיסרון העיקרי של הכלים הקטנים הקיימים הוא שהייה קצרה מאד באוויר. האתגר שמציב חא"א הוא 

ארכת השהייה באמצעות אספקת אנרגיה ע"י קרני לייזר. דרישת השרידות והתמרון תקבל מענה ע"י ה

  מתכתיים, עם יכולות חישה והעברת מידע.-שימוש בחומרים חדשים לא

  

  

Photo: The Soon-Jo Chung BATBOT 2 

CALTECH Center for autonomous systems 

�  

  

  כותית לניהול צי כטב"מים פיתוח כלי בינה מלאיוזם צבא ארה"ב  .40

 DEFENSEWORLD.NET ,5  2018בינואר  

 
US Army Selects Scorpion's ScenGen Artificial Intelligence Tech to Manage UAS 

Fleet 

www.defenseworld.net/news/21703#.WmIr3tSF7Gg 

קיבלה חוזה מצבא ארה"ב לאספקת טכנולוגיה של בינה מלאכותית,  Stryke Industries LLCחברת 

פותחה ע"י חברת בת  ScenGenאשר תשמש לניהול צי הכטב"ם של הצבא. התוכנה הנקראת 

Scorpion Computer Services .  

 Universal Ground Control Stationהתוכנה תשולב בתחנות הבקרה הקרקעיות האוניברסליות

(UGCS)  ובמערכות כטב"ם אחרות של הצבא. התוכנה מייצרת תרחישי בדיקה לכל מערכות התוכנה

  � כיסוי לכל הבדיקות. 100%בתחנה ומאפשרת 
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  י ם
  

 רובוט תת מימי המחקה את דג המנטה .41

C4ISSRNET ,4   2018בינואר   

MantaDroid Could be the Wet, Electric, Flapping Robotic Sea Scout of the Future 

www.c4isrnet.com/unmanned/2018/01/03/mantadroid-could-be-the-wet-electric-

flapping-robotic-sea-scout-of-the-future/ 

חוקרים באוניברסיטה הלאומית של סינגפור פיתוח כלי תת מימי רובוטי המחקה את צורתו של דג 

עצמו במים על ידי  נפנוף בשתי כנפיים גמישות בדומה את , מניע MantaDroidהמנטה. הכלי, הקרוי 

הכלי יעיל מאד מבחינה  .חידליצור הימי שעליו הוא מבוסס. כל כנף מונעת על ידי מנוע חשמלי י

 למדי: הכנפיים על בסיס שיקולים הידרודינמיים. אב הטיפוס שפותח הוא קטןהודות לתכנון  ,אנרגטית

קמ"ש  2.6- גרם בלבד. מהירותו היא כ 600- משקלו כוס"מ  60- ס"מ ומוטת ה"כנף" שלו כ 35- אורכו כ

  שעות.  10בלבד אך הוא יכול לפעול במשך 

לפי הפרסום של האוניברסיטה צורת ההנעה  מימי.- ק מתוכנית לפתח כלי סיור תתכלי זה פותח כחל

שאומצה עשויה להוות חלופה מבטיחה ביחס להנעה המקובלת מבוססת מדחף (וכנראה גם שקטה 

יותר). מבנה הגוף השטוח והרחב יוכל להכיל מספר חיישנים. היישומים שעליהם דובר הם מחקר 

  ברורים.די אך היישומים הצבאיים   – וגרפיות וחיפוש והצלהביולוגי ימי, מדידות הידר

הצעד הבא הוא לנסות אותו בים בעומקים הולכים וגדלים  .הכלי נוסה עד כה רק בבריכות סגורות

  מימיים. - ובנוכחות זרמים תת

סרטון המציג את תנועתו החיננית של הכלי וכן את העובדה שחלקם רבים ממנו יוצרו במדפסת תלת 

   https://youtu.be/XzO_XAQ2_xw ממד:

  
�  

  

  לכצב"מים של צי ארה"ב magnet-permanent מסוגפיתוח מנועים  .42

NAVALTODAY.COM ,21  2017בדצמבר  

GA-EMS to Develop Permanent-Magnet Propulsion Motor for US Navy LDUUV 

https://navaltoday.com/2017/12/21/ga-ems-to-develop-permanent-magnet-propulsion-

motor-for-us-navy-lduuv/?uid=5710  

זכתה בחוזה של צי ארה"ב לתכנון וייצור של   General Atomics Electromagnetic Systemsחברת 

  . permanent-magnet propulsion motorמערכות הנעה ימיות בשיטת 
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החודשים  20עד 18). בתקופה של  LDUUVהמערכת מיועדת להניע את הכצב"ם הגדול של הצי (

מכן היא תספק הבאים החברה תפתח, תבנה ותבדוק מערכות הנעה מתקדמות מסוג זה. לאחר 

  ).ONRמערכת פועלת אחת לרשות הפיתוח של הצי (

 LDUUV   .הוא כצב"ם גדול של צי ארה"ב, בעל יכולת שהייה ארוכה בים, ויכולת לשאת מטעד כבד

הכלי מתוכנן לבצע משימות של איסוף מודיעין, סיור ולוחמה נגד מוקשים והוא אמור להיות מבוסס על 

לפתח ערכות עבור משימות חדשות של הכלי. הכצב"ם יוכל להיות שיטה מודולרית שתאפשר לצי 

  משוגר מכלי שייט שונים שבשירות הצי.

  

The office of Naval Research Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle - 
Innovative Naval Prototype. Photo: US Navy 

� 

 

  ריבוי תקלות עקבהצי הגרמני החזיר למספנה פריגטה חדשה  .43

NAVALTODAY.COM ,22  2017בדצמבר  

Germany Returns Lead F125 Frigate to Builder, Report 

https://navaltoday.com/2017/12/22/germany-returns-lead-f125-frigate-to-builder-report 

בפעם הראשונה בתולדות משרד ההגנה הגרמני, החזיר השבוע הצי הגרמני ספינה חדשה למספנה 

  שייצרה אותה, עקב ריבוי תקלות. 

-FGS Badenאת הפריגטה  Blohm+Vossמנהל הרכש הפדראלי הגרמני החזיר למספנת 

Württemberg הראשונה בסדרת ,F125 לתקן את כל הליקויים שהתגלו בספינה , וביקש מהמספנה

בזמן ניסויי הים שלה. בין השאר התגלו בספינה תקלות של תוכנה וחומרה, והדבר עיכב את הכנסתה 

  לשירות, שתוכננה לקיץ האחרון. 

התקלות העיקריות התגלו במי"ק של הספינה והדבר עורר דאגה מיוחדת, הואיל והספינה תוכננה להיות 

. בנוסף Bremenות הקטן כדי מחצית מזה שדרוש לתפעול הפריגטות הקיימות מדגם מופעלת על ידי צו

יוצרו עד  F125על ציר האורך שלה. בדגם  1.3°) של listלבעיות המחשבים סובלת הספינה מהטיה (

  �מבורג בחודש מאי האחרון. אבה ThyssenKruppספינות, והרביעית ביניהן הושקה במספנת  4כה 
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 לרוסים יש צוללת לא מאוישת עם יכולת גרעינית :מאשר הפנטגון .44

C4ISSRNET ,13   2018בינואר   

Russia’s Nuclear Underwater Drone is Real and in the Nuclear Posture Review 

www.c4isrnet.com/space/2018/01/12/russias-nuclear-underwater-drone-is-real-and-in-

the-nuclear-posture-review/ 

טיוטת דו"ח של משרד ההגנה האמריקני העוסק במאזן הכוחות הגרעיני, אשר הודלפה לתקשורת, 

עלת יכולת גרעינית. הדו"ח עוסק בהרחבה בפיתוח מאשרת כי הרוסים מפתחים צוללת לא מאוישת ב

היכולת הגרעינית הרוסית ומדגיש כי קיימת השקעה רבה בפיתוח ראשי קרב ופלטפורמות. בין השאר 

קולי וכאמור כלי אוטונומי תת -צוין כי הרוסים מפתחים לפחות שני טילים בין יבשתיים, כלי גולש שגא

  . Ocean Multipurpose System Status-6מימי הקרוי 

, כך שהוא נוסה 2016כבר בנובמבר  SAROVהמודיעין האמריקני זיהה שיגור של הכלי מצוללת מסוג 

מגטון. כלי תת  100לפחות פעם אחת.  לפי מקורות רוסיים ניתן לצייד את הכלי ברש"ק בעוצמה של 

  וללות ברוסיה. מימי זה פותח על ידי משרד התכנון רובין, שהוא הגדול מבין שלושת יצרני הצ

קמ"ש (לפי  100לפי פרסום בטלוויזיה הרוסית יש לו טווח של עשרת אלפים ק"מ, מהירות מרבית של 

מאוד לא סביר אלא אם כן מדובר במערכת  –קמ"ש  185הפרסום הרוסי בהמשך מדובר במהירות של 

ים. הוא ניתן וויטציה) והוא יכול לרדת לעומק של ק"מ מתחת לפני האק-שתתבסס על אפקט הסופר

שיכולה לשאת ארבעה כלים  OSCAR -לשיגור משני סוגים, לפחות, של צוללות גרעיניות, כולל ה

לפי הדו"ח, פיתוח זה מהווה חלק מהמאמץ הרוסי להרחיב את הארסנל הגרעיני ללא הפרה  כאלה.

צע . בנוסף מצוין כי למאמץ זה, יחד עם התפיסה הרוסית שביכולתה לבSTARTבוטה של אמנת 

  תקיפה גרעינית מוגבלת בתנאים שייטיבו איתה, עלולות להיות תוצאות מסוכנות.

  :Huffington Post –הערה: את הדו"ח המלא ניתן לקרוא באתר של ה 

https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nuclear-posture-review-

2018_us_5a4d4773e4b06d1621bce4c5?q4 

 

�  
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ישנים ברחבי ידארפא משיקה תוכנית לפיזור רשת של אלפי ח .45

  האוקיאנוסים 

C4ISRNET.COM ,9  2018בינואר  

DARPA Launches Sensors Program to Monitor Key Ocean Spots 

www.c4isrnet.com/news/your-navy/2018/01/09/darpa-launches-sensors-program-to-

monitor-key-ocean-spots  

דארפא מתכוונת לבקש הצעות לפיזור רשת של אלפי חיישנים צפים זולים ברחבי האוקיאנוסים בעולם, 

. התוכנית אמורה להיות בעלת משמעויות שהן מעבר Ocean of Thingsבמסגרת התוכנית המכונה 

דארפא צפויה להפוך סוגים מסוימים של חיישנים לפתוחים לשימושים אזרחיים.  .לשדה הקרב

שנים הללו יוכלו לבצע מעקב מיקום מדויק וכן לספק מידע על טמפרטורת הים ומצב הים. ארה"ב החיי

עושה מזה זמן שימוש בחיישנים ימיים ניידים, בעיקר לאיסוף מידע כמו טמפרטורה, זרמים והרכב המים 

  �וכל זאת לצרכים מדעיים. 

  

  

  הצי ארה"ב יבחן מדמה צוללת לאימוני נצ"ל מתוצרת  שבדי .46

JANE’S 360 ,11  2008בינואר  

Surface Navy 2018: USN to Test Saab’s ASW Training System in 2018 

www.janes.com/article/76986/surface-navy-2018-usn-to-test-saab-s-asw-training-

system-in-2018  

חודשים לבדיקת מדמה הצוללת לאימוני נצ"ל של חברת  3צי ארה"ב צפוי להתחיל בתקופת בחינה של 

SAAB מדובר במדמה הצוללת . AUV62-AT המסוגל לדמות צוללת מבחינה אקוסטית, הן אקטיבית

וניתן לתכנת אותו, למשל, לשדר רעש  Mk 26והן פסיבית. המדמה נבנה על בסיס הטורפדו השבדי 

הדומה לזה שפולטות צוללות מסוגים ידועים. לדוגמה, ניתן לתכנת את המדמה לשדר אותות הדומים 

. בנוסף יכול המדמה לפעול כמשיב, הקולט שידורי סונאר Akulaלאלו שפולטת צוללת רוסית מדגם 

יכולת תיעוד גם מצוללת אמיתית. הכלי כולל  אקטיבי מספינת שטח ומחזיר אות הדומה לזה שהיה חוזר

של אמצעי הגילוי שהופעלו נגדו והוא מסוגל להציג תמונת תנועה של אותם כלים שהופעלו נגדו, בין אם 

  �הם כלי שטח, אוויר או תת מימי. 

  

  

  ישודרג עם חליפת סונאר סורק צד  TEXTRONשל  CUSVהכשב"ם  .47

AUVSI.ORG ,12  2018בינואר  

Production CUSV Gain New Sonars begin Testing and Demonstration 

www.auvsi.org/industry-news/production-cusv-gain-new-sonars-begin-testing-and-

demonstration  

 Common Unmanned Surface Vehicleצפויה לבנות השנה שני כשב"מים מדגם  Textronחברת 

וכיום הוא נמצא בדור הרביעי של  2008מיוצר מאז  CUSV - ותשולב בהם חליפת סונאר סורק צד. ה

הכלים. במשך השנים השתתף הכלי בתרגילים של צי ארה"ב וזכה בתחרות שערך הצי לכלי שייט בלתי 

ה של שני כלים מהדור ילבני Textronאויש לפינוי מוקשים. בשנה שעברה חתם הצי על הסכם עם מ

אינטגרציה של סונאר סורק צד לגילוי וזיהוי של מוקשים ימים שקועים. כיום הכלים  לרבותהרביעי, 
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יים צפויים להתק 2019ה ובקיץ צפוי להתחיל תהליך השילוב של הסונאר. בשנת הכספים ינמצאים בבני

  �ניסויים והדגמות של יכולות הכלי עם הסונאר. 

  

  

  להגנת ספינות HPMהצעה למערכת  .48

THE DRIVE – WAR ZONE,18 2018ינואר ב  

Are High-Powered Microwave Close-In Weapon Systems Destined For US Navy 

Ships? 

www.thedrive.com/the-war-zone/17796/bae-systems-wants-its-new-microwave-close-

in-weapon-system-concept-on-us-navy-ships 

 
 (High Powerל רבת עוצמה  הציגה בכינוס של אגודת הצי האמריקני מערכת מיקרוג BAEחברת 

Microwave – HPM ,אותה היא מציעה לצי האמריקני כמערכת הגנה לטווח קרוב. לדברי החברה (

עוצמת השידור גבוהה מספיק כדי להשבית את המכלולים האלקטרוניים בטילים ובאיומים אחרים 

  הקרבים לספינה. 

אמריקני, אך במקום תותח מותקן הנמצאת בשימוש בצי ה Mk38המערכת מבוססת על עמדת הנשק 

עליה מערך אנטנות (יחד עם מטעד אלקטרואופטי). מתחת לסיפון מותקן מחולל מיקרוגל עם מערך 

  הזנה ומיתוג מהיר המעביר פולסי מיקרוגל רבי עוצמה למערך הקורן. 

שמערכת לדברי החברה, המערכת נבחנה מול מטרות שונות, אך עדיין לא בסביבה ימית. כמו כן ציינו 

  המיקרוגל פחות רגישה לתנאים סביבתיים ממערכות לייזר רבות עוצמה. 

זוכה להתעניינות בין השאר גם כתוצאה מידיעות על התקדמות  BAEבכתבה נמסר כי ההצעה של 

potential-plas-https://thediplomat.com/2017/03/the-סינית משמעותית בתחום ( 

weapons-microwave-power-high-in-breakthrough/ (  

אפשר  –HPM - בתערוכה ובינם גם את הקונספט של מערכת ה BAEסרטון המציג מספר מוצרים של 

  https://youtu.be/YWZ6xZHsQMo - לראות בקישור 

  

  

  

�  
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  לוויינות וחלל
  

 

  0.9מאך במהירות של חללית גלישה  .49

NEWATLAS.COM ,14  2018בינואר  

Virgin Galactic Completes Transonic Glide Test 

https://newatlas.com/virgin-galactic-transonic-test/52959  

 טיסת הגלישה הבלתי ממונעת, השלימה את Virgin Galactic ,VSS Unity חברת של חללית

באמצעות סדרה של  הכלי מעל מדבר מוהאבי שבקליפורניה,את  גוניה שני טייסי הניסויהשביעית שלה. 

 - שעה) קילומטרים ב 1100- כ( 0.9מאך  רות הקול,קרובה למהיהמהירות ל ובמהלכם הגיעשתמרונים 

  מנוע. ללא האפשריתביותר  ההגבוהזו כמעט 

-אבה שהיא, VSS Unityיתה האחרונה בסדרה של טיסות ריצה יבשות עבור יבינואר ה 11הטיסה של 

 VSS Unityהחללית  .2014בשנת  הבתאונ שהלכה לאיבוד VSS Enterpriseטיפוס החלופי של 

מסלול בבגובה רב כדי לחזור לכדור הארץ  ששוחררהלפני  VMS Eveדי ספינת האם שאה על יני

  גלישה.

  

  
  חום חדשבמגן  ). הגחון מצוידVSS Unity )VSS - Virgin Spaceship החללית

 : וירג'ין גלקטיק)צילום(
  

  
  Virgin Galacticשל חברת  החלליתמבט מהצד על 
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את  יםמדמה, יםגבוהבהשפעת כוחות תאוצה ועומס לבחון את ספינת החלל יתה ימטרת הטיסה ה

תכנון שנעשו בשינויים  לכמהזה היה גם מבחן הממונעת סמוך למעטפת הביצועים שלה. י הטיסה יתנא

 .2018בינואר  11קרקע עד הטיסה של על עברו חודשים של בדיקות ו

ת הדלק של המנוע נשאה מים בעומס שווה ערך למלוא כמוהחללית  Virgin Galacticלדברי חברת 

הרקטי, שיניע את הספינה בחלל במסלול שמתחת למסלול היקפי של כדור הארץ. כמו בטיסות קודמות 

אלף רגל כדי לדמות את המשקל של הספינה החוזרת מהחלל. זה  22המים שוחרר בגובה  מטען

 מאפשר לתוכנית הניסוי לבדוק לא רק את תנאי ההמראה אלא גם את אלה של הנחיתה.

 TPS )Thermal Protectionלראשונה גם את מערכת המיגון התרמי  חלליתיסה זו כללה הבט

System החיכוך באוויר  המתפתח עקב) שהותקנה בה. מערכת המיגון התרמי תוכננה להגן מהחום

  � קולית.- במהלך הטיסה במהירות על

  

  ישרת צרכים צבאייםמסחרי בריטי  לוויין .50

C4ISRNET.COM ,12 2018ינואר ב  

Carbonite-2 Satellite Enters Orbit to Test British Intel-Gathering Capability 

www.c4isrnet.com/c2-comms/satellites/2018/01/12/carbonite-2-satellite-enters-orbit-to-

test-british-intel-gathering-capability/  

 ע"ימשרד ההגנה הבריטי נכנס למסלול לאחר ששוגר בין השאר בידי היה בשימוש יאשר לוויין מסחרי 

-Carbonite), נקרא Airbus(חברה בבעלות קונצרן  SSTLבידי חברת  ה, אשר נבנלווייןמשגר הודי. ה

  מסחרי.  לווייןשימוש צבאי לאיסוף מודיעין חוזי באמצעות יכולת של היא להראות  וומטרת 2

שוגר במסגרת  לוויין, הוא פרסם כי "ההלוויין רב לאשר את מטרותילמרות שמשרד ההגנה הבריטי ס

מטרת המשרד היא  הסכם שנחתם בין המשרד לבין החברה על מנת להדגים יכולות". הוא הוסיף כי

עם מגוון רחב של חיישנים. החיישנים  ים(קונסטלציה) מסחרי לוויינים מערךלבחון יכולת עתידית לפרוס 

מאפשרים רכישת וידאו ותמונות בדידות בצבע של כלי רכב, מטוסים וספינות ברזולוציה גבוהה. משקל 

ס"מ על מנת  25קופ מסחרי של ס"מ. הוא משתמש בטלס x 65 x 72 65הם  וק"ג וממדי 100 לווייןה

  ק"מ.  5מטר בגזרה שרוחבה  1ק"מ ברזולוציה של  500לספק מידע חוזי מגובה 

למרות העניין הרב שיש למשרד ההגנה בלוויין זה, הסיבה העיקרית לשיגורו היא ההסכם שנחתם בין 

מידע שיאפשר  Earth-iספק לחברת י לוויין. הEarth-i) לבין חברת הדמאה החללית SSTLהיצרנית (

חמישה לה לבחון יכולות פיקוד, הורדת מידע ועיבוד תמונה של הפלטפורמה, כהקדמה לשיגור של 

. החברה הודיעה כי עם השיגורים הללו, היא 2019אשר ישוגרו החל מתחילת  Carboniteמסוג  לוויינים

 תהיה לחברה הראשונה בעלת קונסטלציה של לווייני תצפית באירופה. 
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  הירחנחיתה על בטיחה סין מ .51

IEEE SPECTRUM ,26-29, ע"מ 2018, ינואר 

China Promises the Moon 

http://read.nxtbook.com/ieee/spectrum_int/spectrum_january_2018/index.html#china_p

romises_the_moon 

בחודש יולי האחרון, כאשר שוגר טיל סיני משדה השיגורים החדש של סין באי היינאן, המטרה הרשמית 

הייתה שיגור לוויין תקשורת חדש לחלל. אולם המטרה המשנית והחשובה של השיגור הייתה לבחון את 

: שיגור חללית 2017ית של סין שתוכננה לסוף שנת מבצעיות הטיל המשגר לעמוד במשימה שאפתנ

  מאוישת לירח אשר תנחת עליו, תאסוף דגימות מהקרקע ותחזור לכדור הארץ. - בלתי

הבעיה הייתה שהשיגור ביולי לא צלח ולוויין התקשורת לא נכנס למסלול המתוכנן שלו. כתוצאה מכך, 

סין החלה את סדרת הניסויים לקראת , כנראה. 2019נדחתה משימת הנחיתה והשיבה מהירח לשנת 

היא הנחיתה  2013, עת שיגרה חללית שהקיפה את הירח. בשנת 2007הטיסה לירח כבר בשנת 

חללית על הירח והפכה למדינה השלישית בעולם שהצליחה לבצע משימה זו, אחרי ארה"ב וברית 

תעתדת לשגר השנה המועצות (לשעבר). למרות הכישלון, סין ממשיכה בתוכנית המקורית והיא מ

חללית אשר תנחת על הצד הנסתר של הירח, דבר שלא בוצע עד היום. בנוסף, יש תכניות להטיס 

  � חללית מאוישת לירח, אך לא פורסמו פרטים נוספים על תכנית זו.

  

  

ומעוררים חששות  –הסינים מפתחים לייזר לסילוק פסולת בחלל  .52

  נייםיתקיפת לווישישמש ל

PHYS.ORG ,17 2018ר בינוא  

China has a Plan to Clean Up Space Junk with Lasers 

https://phys.org/news/2018-01-china-space-junk-lasers.html  

 

 

Artist's impression of a laser removing orbital debris, based on NASA pictures. 

Credit: Fulvio314/NASA/Wikipedia Commons  
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שנות פעילות בחלל, מחריפה הבעיה של "פסולת חלל" ככל שגדלה כמות האובייקטים מעשי  60אחרי 

). הם מסכנים לוויינים פעילים ואת תחנת LEOידי אדם המצטופפים במסלול נמוך סביב כדור הארץ (

 החלל הבינלאומית. 

שוקלת לפתח לייזרי חלל גדולים שיוכלו להשמיד את פסולת  על כן סין, שנוכחותה בחלל הולכת וגדלה,

. Optikהחלל. אחת ההצעות בתחום זה הוצגה במסגרת מחקר שפורסם באחרונה בכתב העת המדעי 

המחקר בוצע ע"י אוניברסיטת ההנדסה של חייל האוויר הסיני, בסיוע מכון של החברה הסינית 

ביצעו סימולציות נומריות כדי לבדוק אם לייזר פולסים למערכות הנדסה של ציוד אלקטרוני. החוקרים 

הספק שיוצב במסלול בחלל יוכל לפגוע בפסולת חלל, בהתחשב במהירות ובמסלול של חלקי -רב

) RAAN )right ascension of ascending nodeיתה שלייזר מסלולי עם אותו יהפסולת. מסקנתם ה

  לוק הפסולת.  כמו של הפסולת עצמה, יוכל להיות אפקטיבי לסי

זאת לא הפעם הראשונה שנשקל שימוש באנרגיה מוכוונת לצורך סילוק הפסולת החללית. אבל העובדה 

שסין עוסקת בכך מלמדת על נוכחותה הגוברת בחלל. כמו כן, סין נחשבת לאחת ה"יצרניות" הגדולות 

 3000נו נוצרו מעל היא ערכה ניסוי של טיל נגד לוויינים שכתוצאה ממ 2007של פסולת זאת. בשנת 

  .  2013פיסות פסולת מסוכנת, אשר אפילו גרמה לנזק ניכר ללוויין רוסי בשנת 

מטבע הדברים, הצבת לייזרים במסלול נמוך בחלל גורמת לחששות מפני מיליטריזציה גוברת של 

ן אמר גנרל ג'ו 2017החלל, וזאת בניגוד לאמנה בינלאומית האמורה למנוע הצבת נשק בחלל. במארס 

שהסינים בונים ומנסים מערכות נשק חלליות, לרבות לייזרים, ועל ארה"ב למנוע  CNN-הייטן בראיון ל

  זאת. 

חששות אלה מייצגים במידה מסוימת אבן הנגף בנוגע לשימוש באנרגיה מכוונת בחלל. אמנם לייזרים 

סולת חלל, החשש במסלול חללי יהיו מוגנים מהפרעות אטמוספריות, ועל כן יעילים לצורך סילוק פ

  �הגדול הוא שאפשר יהיה להשתמש בהם לתקיפת לוויינים או תחנות חלל, בעת מלחמה. 

  

  

  

יעילים ליישומים צמתים -תאים סולאריים רבימפתחים  AFRLבמעבדת  .53

  בחלל

AF.MIL ,4  2018בינואר  

 

www.af.mil/News/Article-Display/Article/1408275/afrls-advanced-multi-junction-solar-

cells-deliver-high-efficiency-reduced-costs/ 

AFRL's Advanced Multi-Junction Solar Cells Deliver High Efficiency, Reduced 

Costs for Space 

, בשת"פ עם התעשיות, ממשיכים במחקרים העוסקים בצרכי האנרגיה AFRLחוקרים במעבדת חא"א 

) multi-junctionצמתים (- של מערכות צבאיות בחלל. אחד המחקרים עוסק בתאים סולאריים רבי

  אספקת האנרגיה מהשמש.של יעילות הלהגדלת 

יחסית לכל התאים החדישים הקיימים כיום. כך ניתן להקטין  15%ראות שיפור של התוצאות עד כה מ

  את כמות התאים הנדרשים ובכך לאפשר יותר משקל ונפח למערכות אחרות.

שמפיק תאים סולאריים  IMM - Inverted Metamorphic Multi-Junctionפותח תהליך ייצור הנקרא 

  � משקל ויותר יעילים.-קלי
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54. "GPS "המבוסס על קרינת  חלליX מפולסרים  

NEW ATLAS ,15  2018ינואר  

NASA Tests X-Ray-Based "Space-GPS" Navigation System 

https://newatlas.com/nasa-tests-space-gps-pulsars-sextant/52961 

לל עלול להוות בעיה משמעותית ובעבר הוצע להשתמש בכוכבי פולסר לצורך זה. עתה הצליח ניווט בח

על אותות  המבוססלהדגים את ישימות הפתרון. בניסוי שנערך נעשה שימוש בהתקן  NASAצוות של 

  המגיעים בזמנים הידועים במדויק. Xשל קרני 

צב סיבוב מהיר, אשר פולטים קרינה ק וקכוכבי פולסר הם כוכבי נייטרונים בעלי שדה מגנטי חז

ואז  ,אלקטרומגנטית חזקה מהקטבים המגנטיים שלהם. ציר הסיבוב איננו מקביל לעיתים לציר השדה

. כיוון שקצב הסיבוב קבוע Xכאשר אלומת הקרינה חולפת על פני כדור הארץ נקלט פולס של קרינת 

  ים רבות קדימה ובדיוק של מיקרושניות. נשהאותות מהפולסרים ניתנים לחיזוי בדיוק מדהים  ,וידוע

רט כיצד ניתן לנצל את אותות הפולסרים ירופית מחקר שפיפרסמה סוכנות החלל הא 2016בשנת 

 Station Explorer for X-rayלממש את הקונספט הניסוי הקרוי  NASAלניווט בחלל. עתה הצליחה 

Timing and Navigation Technology (SEXTANT) .  

 Neutron-star Interior Composition Explorer (NICER)שימוש בהתקן הקרוי  ה נעשהבניסוי ז

 52אשר מותקן על תחנת החלל הבינלאומית ואשר נועד לחקור כוכבי נייטרונים. התקן זה כולל 

מדידות זמן  78וערך  י עקב אחרי ארבעה פולסרים, הניסו 2017. בנובמבר Xטלסקופים לקרני 

תם עיבד את המדידות כדי להסיק את מיקום התחנה ותוצאה זו הושוותה למדידת מדויקות. אלגורי

GPS.  אלף קמ"ש נדרשו שמונה שעות כדי להגיע לשגיאת  28למרות שתחנת החלל נעה במהירות של

ק"מ. תוצאה זו הושגה תוך יומיים  5-ק"מ. לאחר מדידות נוספות צומצם רדיוס השגיאה ל  16מיקום של 

  המקורי היה לניסוי שימשך שבועיים.  בלבד כשהתכנון

במובנים של לדברי החוקרים אך  ,גדולה מאד ביחס למה שאנו רגילים על כדור הארץית שגיאה זו נרא

. הם צופים שבעתיד תצומצם השגיאה למספר ט חללי וכמערכת הדגמה התוצאות טובות מאדניוו

  � ערך במהלך השנה.יניסוי נוסף י עשרות מטרים.

  

  

 

  מודיעין וסייבר תקשוב,
  

  חידושים טכנולוגיים של אינטל בתחום המחשוב .55

NEW ATLAS ,10  2018ינואר  

Intel's Quirky New Chips are Made for Quantum Computing and Machine 

Learning 

https://newatlas.com/intel-quantum-computer-chip-neuromorphic/52897/ 

) הציגה חברת אינטל גם מספר https://youtu.be/zxymra0Dppkמלבד תצוגת רחפנים מרהיבה (

ם יהלי בינ. הקונבנציונCES 2018חידושים טכנולוגיים בתערוכת האלקטרוניקה הגדולה בלאס וגאס 

נטי הקרוי א) המובנה בתוך מעבד. העתידי והמסקרן יותר הוא התקן למחשוב קווCPUהוא מעבד גרפי (

Tangle Lake 49. ההתקן כולל Qbits  .(ביטים קוואנטיים)  
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 Qbitנטי. האופי הקוונטי של א...) נמצאות במרוץ לפיתוח מחשוב קווIBMחברות רבות (אינטל, גוגל, 

, יוכל Qbit 49ביטים רגילים. ההתקן של אינטל, הכולל כאמור  32-ה כאלה שקולים למוביל לכך שחמיש

לכאורה להתמודד עם מחשבי העל החזקים ביותר היום אילו סיים את הפיתוח, אך נראה שהדרך לשם 

 7עד  5י צפוי רק בעוד המעבר ליישום מסחר ,עדיין ארוכה. לדברי ראש מעבדת המחקר של אינטל

  והוצג בנובמבר שעבר. Qbits 50הוא כולל  .IBMהתקן השאפתני ביותר הוא של , השנים. אגב

, Loihiהקרוי  ,חידוש נוסף הוא שבב "ניורומורפי" המתבסס על האופן בו פועל המוח האנושי. השבב

דומה לרשת נוירונים ומחקה את האופן בו המוח האנושי מעבד ואוגר מידע. במקום לעבד את המידע 

, שתי הפעולות מבוצעות באותו מקום. לשבב יש גם ) ולאחסן אותו באחר (זיכרון)CPUבחלק אחד (

יכולת למידה המאיצה את יכולת העיבוד שלו. שבב זה יועבר לבחינה במוסדות מחקר שונים במהלך 

  אותגר מול מאגרי נתונים גדולים.יהשנה ו

  � https://youtu.be/gXNCz26UhyY -אופן הפעולה של שבב זה מוצג בסרטון של מעבדות אינטל 

  

  

ל האוויר האמריקני מבקש רעיונות חדשים בתחום הלוחמה ייח .56

 האלקטרונית

C4ISSRNET ,21   2018בינואר   

3 Futuristic Ways the Air Force Could Improve Electronic Warfare 

www.c4isrnet.com/home/2018/01/19/3-futuristic-ways-the-air-force-could-improve-

electronic-warfare/ 

יד הלחימה. ל האוויר של ארצות הברית מאמץ את הלוחמה האלקטרונית כחזית חיונית בעתיחי

 Enterprise Capability Collaborationצוות שיתוף פעולה ארגוני ( קיםכי י החיילבנובמבר הודיע 

Team - ECCT ראש בלוחמה אלקטרונית, משום שכמו שסגן  לשפר את השימוש) כדי ללמוד כיצד

  בספקטרום". השולט המנצח הוא זהניסח זאת בנובמבר, " החיילשל  המטה

אפשרי" לגבי טכנולוגיות לוחמה הבקשה רשמית לקבלת מידע על "אמנות בעשייה תפנה לצוות ה

ל האוויר, הוא מחפש הערכות של יכולות קיימות ויכולות לטווח הקרוב, יאלקטרונית. על פי בקשת חי

מתעקש שהבקשה למידע היא למטרות  שהחייל. בעוד 2025-ל  2018בין השנים  אותו הוא מגדיר

  :ציעה כמה תובנות לגבי היכולות הפוטנציאליות של חיל האווירתכנון בלבד, היא מ

גונית ללוחמה, ולכן אין זה מפתיע -מזה זמן רב משרד ההגנה מתמקד בגישה רב -סייבר התקפי 

נשלטות כיום  ההתקפיותהיכולות הקיברנטיות  מקדיש תשומת לב רבה לסייבר התקפי.שהפנטגון 

ל האוויר בפיקוד הסייבר יהוא הרכיב של חי 24-ה  הקהלמרמות גבוהות מאוד בממשלת ארה"ב. 

בתחום . עם יכולות מתקדמות יותר התקפיותיל האוויר מבצע פעולות סייבר יהאמריקני שבאמצעותו ח

  רב תחומיות מורכבות.התקפות ביריבים  "להפציץ"ל האוויר יכול י, חיזה

נה מלאכותית כדי להסתגל מבקשת להשתמש בבי זאתלוחמה  -  לוחמה אלקטרונית קוגניטיבית

כי האחרון במאי  האמרבעבר  DARPA לסביבה אלקטרומגנטית המשתנה במהירות בתחום. ראש 

ספקטרום בזמן אמת ה"לסרוק את  ות קוגניטיבית כבר יכול מערכות ל"א המבוססות על למידה חישובית

ים יגן על מטוס אשרחסימה פרופיל  לייצר באופן מידיכדי לקבוע מה המכ"ם של היריב עושה ולאחר מכן 

ל האוויר רוצה ללמוד עוד על י". חיסביבם משתנה תמונת הקרבגם כאשר , בזמן אמת במרחב הקרב

  בתחום הלחימה האלקטרונית. תהמלאכותי בבינה שימושים נוספיםטכנולוגיה חדשנית זו, והוא שוקל 

וחמה אלקטרונית "אשר יכולות רוצה לזהות יכולות לל האוויר יחי - בחלל ומהחלל  לוחמה אלקטרונית

 מיםתקדי אין כמעטחלל". מהחלל או בלוחמה אלקטרונית מערכות להיות מיושמות במשימות נגד 
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מתוחכם יותר נראה לתחום פעולה צפוף וללוחמה אלקטרונית מבוססת חלל, אולם כאשר החלל הופך 

  ל האוויר מתכונן לקרב.יכי חי

דעים זאת. אנחנו חייבים לארגן ולאמן כוחות כדי לנצח בכל "ארצות הברית תלויה בחלל ויריבינו יו

ל האוויר ייוני. חיחודש יל האוויר הת'ר וילסון ביח תמזכיר ה", אמרהחלל אל לגלושסכסוך עתידי שיכול 

וניווט , אשר יכולים לשמש למעקב, תקשורת היכולות של לווייני היריבמעוניין כנראה ביכולת לשבש את 

  שלו.היכולות  תוך שהוא שומר על

  

 של האגודה הישראלית ללוחמה אלקטרונית. 13-הכנס ה

  באודיטוריום של חברת אלתא באשדוד.  8/5/18     הכנס בסיווג סודי יערך ביום ג',

  www.iaoc.org.ilלפרטים : 

  

�  

  

  

  פון חכםאזהרה: פצחנים עלולים לפוצץ מפעלים בעזרת יישומון בטל .57

TECHNOLOGYREVIEW.COM ,11  2018בינואר  

Hackers Could Blow Up Factories Using Smartphone Apps 

www.technologyreview.com/s/609946/hackers-could-blow-up-factories-using-

smartphone-apps/  

תעשיות רבות מאפשרות לעובדיהן לנטר ולנהל מכונות שונות, ולפעמים אפילו תהליכים תעשייתיים 

שלמים, באמצעות יישומונים (אפליקציות) בטלפונים חכמים. הדבר מהווה מטרה חדשה להתקפות 

  מפעלים שלמים.  סייבר, שבמקרים מסוימים עלולות להרוס מכונות או

אפליקציות של חברות שונות, ביניהן סימנס ושניידר  34סייבר בדקו - שני חוקרים בתחום בטחון

פרצות אבטחה.  חלקן  147אלקטריק, שנבחרו באקראי בחנות האפליקציות "גוגל פליי". הם גילו 

ליך. אחרות מאפשרות לפצחנים לשבש את הנתונים הזורמים בין האפליקציה לבין המכונה או התה

מאפשרות בעיקרון לשתול קוד זדוני במכשיר הנייד, אשר ישלח פקודות כוזבות לשרתים השולטים על 

מכונות רבות. לא קשה לדמיין שיבוש קווי ייצור או גרימת פיצוצים במתקן לזיקוק נפט. לדברי החוקרים, 

יל מאוד מסוכן", אף כי רמת השילוב בין אפליקציות ניידות לבין מערכות בקרה תעשייתית הוא "קוקטי

הסיכון משתנה מאוד בין החברות, בתלות במערכות האבטחה שלהן. זה מטריד לאור העובדה 

  שמערכות רבות, כמו מערכות תחבורה ותחנות חשמל, מחוברות לאינטרנט. 

  מאמר טכני: 

SCADA and Mobile Security in the IoT Era, http://blog.ioactive.com/2018/01/scada-

and-mobile-security-in-iot-era.html � 

  

  דו"ח בריטי: מערכות נשק גרעיני פגיעות למתקפת סייבר .58

NEW ATLAS ,11  2018ינואר  

Cyberattacks Could Lead to Use of Nuclear Weapons 

https://newatlas.com/cyberattack-launch-nuclear-weapons/52924/ 

, טוען כי נשק Chatham Houseדו"ח מטריד של המכון המלכותי הבריטי לחקר יחסים בינלאומיים, 

סייבר הרבה יותר ממה שסברו עד כה, ושתקיפת סייבר עלולה  גרעיני עלול להיות חשוף למתקפת
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להביא לשיגור שגוי של טיל גרעיני. לדברי מחברי הדו"ח דווקא העובדה שמערכות הנשק הגרעיני 

  פותחו בחלקן הגדול לפני העידן הספרתי, הובילה לכך שהן אינן מוגנות היטב מפריצת סייבר עוינת.

ונים רבים למניעת שימוש לא מוסמך בנשק הגרעיני. האמריקנים, במהלך המלחמה הקרה פותחו מנגנ

למשל, פיתוח מנגנוני נעילה אלקטרומכניים מורכבים, הבריטים הפקידו מפתחות אצל קצינים 

שנאמנותם אינה מוטלת בספק, ואילו הסובייטים עשו שימוש במערכת אוטומטית שלגביה, עדיין, רב 

  הנסתר על הנגלה.

מערכות הפיקוד והשליטה של הכוחות הגרעיניים במדינות השונות מערכות מחשב עם הזמן, שולבו ב

מתקדמות, אך אלה, ברוב המקרים, תרמו לריבוי פרצות אבטחה. דוגמא מרכזית המובאת בדו"ח 

עוסקת בצוללות הנושאיות טילים בליסטיים גרעיניים. לדברי המחברים, הסברה כי צוללת כזו הינה 

הרשת ולעיתים מתקשורת בכלל, אינה נכונה. זאת מכיוון שניתן להתקיפה חסינה בגלל ניתוקה מ

באמצעות רכיבים המותקנים במערכותיה בזמן הפיתוח או טיפולי תחזוקה בנמל. הכותבים מביאים 

כדוגמה ליכולת לתקוף מערכות מבודדות את ה"סטקסנט" וגם מצטטים מחקרים בישראל על הדלפת 

  של המחשב.מידע דרך אפנון של המאוורר 

לדברי המחברים, הפגיעות למתקפות סייבר תהפוך את המערכות הגרעיניות לבלתי אמינות בעיני 

מקבלי ההחלטות (מבחינת היכולת להפעילן, או לכוונן למטרות הרצויות). הדבר עלול להוביל לפגיעה 

  משמעותית ביכולת לקבל החלטות נכונות בעת חרום.

לכל המדינות המחזיקות בנשק גרעיני וכי על כל הממשלות לפעול בדו"ח נכתב כי בעיה זו משותפת 

  לפיתוח מערכות הגנה טובות ככל האפשר.

  את הדו"ח עצמו (אשר היה חסום לפרסום על לאחרונה) אפשר למצוא בקישור:

https://drive.google.com/file/d/1gN5aGSMKMDueb8vb9x_LwSYKue2y-mrF/view � 

 

  

האם התקפות סייבר שקולות להתקפה בנשק? האמנם "מלחמת סייבר"  .59

  היא איום אסטרטגי?

PHYS.ORG ,18  2018בינואר  

Why Cyberattacks Don't Work as Weapons 

https://phys.org/news/2018-01-cyberattacks-dont-weapons.html  

-בחינת ההיבטים הטכניים והפוליטיים של מבצעי סייבר היא אטרקטיבית הן למדינות והן לשחקנים לא

לנצלן,  מדינתיים, ככל שהעלויות נמוכות יחסית ובלתי ישירות. למטרות יש נקודות תורפה טכניות שניתן

ואמצעי אבטחה לקויים, והקורבן בדרך כלל מתקשה לזהות את התוקף, לייחס לו את ההתקפה באופן 

  ברור, ולהענישו. לכן אנחנו עדים ליותר ויותר התקפות סייבר, ויותר התקפות מרשימות.  

בו בזמן, גובר המאמץ לפתח כללי התנהגות כדי לצמצם את סכנת ההסלמה. מתגבש קונצנזוס 

לאומי שרק התקפות סייבר הגורמות לרמת הרס גבוהה, הדומה לזאת של התקפה קינטית, יוכלו בינ

להיחשב כעילה למלחמה. אנחנו רואים גם שארה"ב מנסה להסדיר את פעולות הסייבר של מדינות כמו 

רוסיה (התערבות בבחירות) או סין (ריגול תעשייתי) תוך שימוש באמצעים קלאסיים כמו מו"מ 

  צדדיים וסנקציות. -י, הסכמים דודיפלומט

כמו כן, יש כיום מודעות לכך שלהתקפות סייבר יש שימוש מוגבל כנשק. עד לא מזמן נחשבה "מלחמת 

סייבר" אסטרטגית לאיום מרכזי: התקפה וירטואלית של גורם אלמוני, למשל נגד תשתיות אנרגיה, 

השגת תוצאות אלימות ע"י התקפות שתכניע מדינה. כיום המציאות נראית שונה: משמעות הקושי ב

סייבר היא שהתקפות כאלה מתאימות בראש ובראשונה לפעולות הסתה למיניהן, ליצירת בלבול 
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ולהשפעה על עמדות הציבור. הן גם מתאימות היטב לריגול, או (עם יותר מאמץ) לפעולות חבלה 

  ורתית". מקומיות, או (וזה נדיר יותר) כאמצעי הכנה לקראת פעילות מבצעית "מס

לכן, לדעת הכותב, אין יסוד לחרדה ממלחמת סייבר עם תוצאות כמו של מלחמה גרעינית. עם זאת, 

שחקנים רבים עושים כבר שימוש בסייבר כדי להשיג יעדים אסטרטגיים. ברור שיש לשמור טוב יותר על 

טרות כל מרחב דיגיטלי בפני התערבות מבחוץ. ככל שיותר דברים מקשורים, כך יש יותר מ

פוטנציאליות. בעתיד יהיה צורך בהבנה טובה עוד יותר של מניעיהם של שחקנים פוליטיים. יהיה צורך 

לנתח איך ועל סמך מה הם מקבלים החלטות, ומה התפקיד של הדיגיטיזציה. כך נוכל לנצל פתרונות 

אמון טכניים כדי להשפיע על תמריצים פוליטיים תוך שימוש בסטנדרטים בינלאומיים, כך שה

  �בהזדמנויות טכניות יתאפשר למרות הניצול האסטרטגי של מרחב הסייבר.    

  

  

לקראת רשת תקשורת חסינה לחלוטין בפני פריצות, עם התקנים  .60

  קוואנטיים

PHYS.ORG ,11  2018בינואר  

Developing a Secure, Un-Hackable Net 

https://phys.org/news/2018-01-un-hackable-net.html  

מדענים מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, בשיתוף עם חוקרים בריטיים, פיתחו שיטה לתקשורת 

מאובטחת בין התקנים קוואנטיים מרובים. הדבר עשוי להיות צעד לקראת רשת תקשורת קוואנטית 

  החסינה בפני חדירה. 

מתנהל מרוץ בין חוקרים לפיתוח הרשת הגדולה הראשונה שתהיה חסינה באמת, ותקשר בין ערים  כיום

ותוכל לפעול עם כל סוגי ההתקנים הקוואנטיים. האיחוד האירופי הקצה מיליארד דולר במו"פ בתחום 

  מיליון לירות שטרלינג.  270זה, ובריטניה משקיעה 

ץ חימוש טכנולוגי" בשטח זה. במחקר שפורסם בכתב העת לדברי אחד החוקרים, אנו בעיצומו של "מרו

מדווחים החוקרים על שיטה חדשה של תקשורת בטוחה בין  Physical Review Lettersהמדעי 

שלושה או יותר התקנים קוואנטיים מסוגים שונים, בלי תלות בסוג ההתקן ובמי שבנה אותו, כלומר 

  או הרשת כדי להבטיח את סודיות התקשורת.  הרשת פועלת ללא צורך לתת אמון ביצרן ההתקן 

גישה זאת מגשרת על הפער בין ההבטחה התיאורטית של אבטחה מושלמת שאמורה להיות מושגת 

בעזרת פיזיקת הקוואנטים לבין יישום מעשי ברשתות גדולות. הדבר נעשה ע"י בחינת האבטחה של 

דיקה האם הקורלציות בין ההתקנים הינן ההתקנים הקוואנטיים לפני חיבורם לרשת השלמה, וזאת ע"י ב

באמת קוואנטיות במהותן ולא יכלו להיווצר בדרך אחרת.  הקורלציות הללו משמשות לקביעת מפתחות 

סודיים שבעזרתם אפשר להצפין את התקשורת. הסודיות מובטחת ע"י כך שקורלציות קוואנטיות יכולות 

  להיות משותפות רק לאום התקנים שיצרו אותן. 

לפתח את המבחן למערכת התקשורת החסינה מפריצות השתמשו החוקרים בשתי שיטות: למידת  כדי

). בגישה זאת מפיצים מפתחות סודיים באופן שאינו ניתן causal inferenceמכונה והסקה סיבתית (

ליירוט. לדברי החוקרים, אפשר לתאר את הפיתוח שלהם כיצירת התוכנה שתרוץ על החומרה הנבנית 

  די לממש את הפוטנציאל של תקשורת קוואנטית. כיום כ

  מאמר מדעי:

Ciarán M. Lee et al, Towards Device-Independent Information Processing on General 

Quantum Networks, Physical Review Letters (2018). DOI:  

10.1103/PhysRevLett.120.020504� 
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ניסוי בעזרת לוויין סיני: לקראת רשת אינטרנט קוואנטית עם אבטחת מידע  .61

  מושלמת

NEWATLAS.COM ,24  2018בינואר  

Global Quantum Internet Dawns, Thanks to China's Micius satellite 

https://newatlas.com/micius-quantum-internet-encryption/53102/ ictures 

האינטרנט מאפשר גישה לכמויות עצומות של מידע. עם זאת, מידע רגיש חשוף להאזנה או לגניבה. 

יכולה למנוע זאת כמעט לחלוטין. בהדגמה חדשה הוצגה רמה גבוהה של אבטחה. הצפנה קוואנטית 

קוואנטית מסין לאוסטריה. ייתכן -כדי לשלוח מידע מוצפן Miciusמדענים השתמשו בלוויין הסיני 

במיוחד כדי לבצע  2016שהניסוי מהווה עוד צעד לקראת אינטרנט קוואנטי. הלוויין הסיני שוגר באוגוסט 

) quantum-entangledתקשורת קוואנטית. הוא עושה שימוש בפוטונים "שזורים קוואנטית" (ניסויים ב

כדי לבצע "טלפורטציה" אפקטיבית של מידע. המשמעות של שזירה קוואנטית היא שיש קישור מובנה 

בין הפוטונים, כלומר אם יודעים את מצבו של אחד מהם אפשר להסיק מכך על מצבו של השני, ולא 

  כמה הם רחוקים זה מזה.  משנה עד

אשר  נפרדיםפוטונים כ,הודעה נשלחת  quantum key distribution(QKD)מפתח קוואנטי הפצת ב

כלומר מייצגים בו זמנית אפס ואחד. ההודעה מקודדת  –במצב של סופרפוזיציה קוואנטית נמצאים 

 –"קורס" למצב הנדרש ומפוענחת ע"י התקנים הנמצאים בצד השולח והמקבל, כך שכל פוטון שמגיע 

אפס או אחד. אם גורם בלתי מורשה ינסה ליירט את ההודעה בדרכה מצד אחד לשני, עצם פעולתו של 

המצותת (או "הצופה") תגרום לסופרפוזיציה של כל פוטון לקרוס למצב אקראי. המשמעות היא שיבוש 

  ההודעה והתרעה על פריצה.  

  

 

The Micius satellite has sent quantum-encrypted data between China and Austria, 
bringing the world closer to a global quantum internet (Credit: University of Science and 

Technology of China) 
 

בין אוסטריה  QKD-כדי לשדר מידע מוצפן ב Miciusן בניסוי ההדגמה האחרון השתמשו במדענים בלוויי

, אחת הלוויין מפתח מאובטח בינו לבין תחנה קרקעית יוצר תחילההבק"מ.  7600לסין, מרחק של 

בין שתי תחנות אלה.  מידעמעביר את ההוא ואז  ,יוצר מפתח עם תחנה קרקעית נוספתהוא לאחר מכן 

 80של  QKDשימוש במפתחות  שהועברו תוך, KB5ל של בגוד, ההודעות היו תמונות האחרוןבניסוי 

kbit פיענוח חד פעמי.ל  
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של  GB 2כמו כן, ניהלו המדענים שיחת וועידה בווידיאו בין האקדמיות למדעים של סין ואוסטריה.  

של המפתח הקוונאטי. שיחת  kbit-560דקות, לרבות  75נתונים שודרו  במהלך השיחה שארכה 

, אשר מרענן Advanced Encryption Standard AES-128ל ידי שימוש בתקן הוועידה גם הוצפנה ע

  .bit-128כל שנייה את המפתח הראשוני של 

הניסויים הללו מבשרים את תחילתן של רשתות תקשורת קוואנטיות בהיקף גלובלי. מערכות קרקעיות 

המסוגלות להעביר  של רשתות קוואנטיות כבר קיימות במקומות מסוימים בסין, עם מערכות סיבים

, ייתכן שאפשר לראות באופק רשת Miciusק"מ. עם לוויינים קוואנטיים כמו  100נתונים לטווח של 

  אינטרנט קוואנטית גלובלית מאובטחת לחלוטין.

  מאמר מדעי:

Sheng-Kai Liao et al., Satellite-Relayed Intercontinental Quantum Network, Phys. Rev. 

Lett. 120, 030501, Published 19 January 2018 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.030501   � 

 

 

  "רדיו קוואנטי" ישפר יכולות תקשורת .62

PHYSICSWORLD.COM ,12  ,2018ינואר 

‘Quantum Radio’ Could Improve Communications in Difficult Environments 

http://physicsworld.com/cws/article/news/2018/jan/12/quantum-radio-could-improve-

communications-in-difficult-environments 

מפותחת ע"י  GPSבאזורים בהם אין קליטה של  אשר יכולה להיות חלופה לניווט 'רדיו קוואנטי'מערכת 

. המערכת מנצלת את התכונות הקוואנטיות של NISTמדענים ממכון התקנים והטכנולוגיה האמריקני 

חיישנים ייעודיים של שדה מגנטי בשידור וקליטה של אותות. שדות מגנטיים, הנוצרים מזרם חילופין, 

. אבל האותות בדרך כלל מונחתים GPSחוטיות כגון נמצאים בשימוש בין השאר במערכות תקשורת אל

בשל חומרים כגון בטון, ברזל, אדמה ומים, תופעה הגורמת לקשיי תקשורת במקומות בנויים או מתחת 

  למים. 

כדי להתגבר על ההנחתה, משתמשים בתדרים נמוכים יותר (לתקשורת) במחיר של ירידה ברוחב הפס 

דע יכול לעבור בתקשורת. החוקר הראשי העובד על פרויקט זה ורגישות, אשר גורמים לכך שפחות מי

אומר כי הרגישות הטובה ביותר לשדה מגנטי היא באמצעות חיישנים קוואנטיים, ובכך מושג טווח 

תקשורת גדול יותר. הוא טוען כי ניתן לקבל רוחב פס גבוה יותר, שווה ערך לזה של טלפונים 

מך על מגנומטרים אטומיים, אותם חיישנים אשר נועדו למדוד סלולאריים. הרדיו הקוואנטי שנבנה נס

טבעיים, כאלה הנוצרים משידורי רדיו -שדות מגנטיים טבעיים. החוקרים מצליחים למדוד שדות לא

בוחן בעזרת אור מקוטב את שינויי הסחרור של אטומי  NISTדיגיטליים. מגנומטר הזרם הישיר של 

ות של שדות מגנטיים. רגישות המדידה מאפשרת לסנן את השדה ), אשר מושפעים מתנודRbרובידיום (

  �. Hz 1 -ולחלץ ממנו את אותות התקשורת, גם בתדרים הנמוכים מ

  

  דרושה: בינה מלאכותית שיכולה לרגל .63

IEEE SPECTRUM 11-10, ע"מ 2017, דצמבר  

Wanted: AI That Can Spy 

בייט של תמונות של כדור הארץ. - יום עשרות טרהלווייני ריגול, כמו גם אחיהם המסחריים, משדרים מדי 

החשש הגדול של סוכנויות המודיעין אשר צורכות את המידע הזה הוא "לפספס משהו", שכן מפענחים 

אנושיים מוגבלים ביכולותיהם לגלות למשל מתקן חדש להעשרת אורניום או משלוח טילים אשר מגיע 
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נתה אל הבינה המלאכותית והכריזה על אתגר למציאת לנקודה מסוימת. זו הסיבה שקהילת המודיעין פ

  ממידע החוזי בידי מחשבים.  75%פתרון שיאפשר פענוח אוטומטי של 

) הכריזה בחודש יולי על תחרות בה נמסרו מיליון IARPAסוכנות המחקר של המודיעין בארה"ב (

מון רשתות הנוירונים תמונות לוויין לחברות שונות. התמונות תויגו מראש ושימשו את החברות לאי

החברות עם התוצאות הטובות ביותר יתחרו אל מול סט של תמונות אשר לא נמסרו,  10שלהם. 

דולר. האתגר של תמונות לוויין קשה יותר מתמונות של פנים  100,000והחברה הזוכה תזכה בפרס של 

התאורה. תוצאות  או כלי רכב. זוויות הצילום משתנות, הרזולוציה אף היא משתנה כמו גם תנאי

ראשוניות מצביעות על כך שדיוק האלגוריתמים מתקרב לדיוק פענוח אנושי, ואילו זמן החישוב מתקצר 

אוויר -קמ"ר לחיפוש אחר טילי קרקע 90,000בצורה דרסטית; לדוגמה, משימה של סריקת שטח של 

  � שעות! 60דקות למחשב בעוד שלמפענח אנושי היא ארכה  42ארכה 

  

  

  משפט-נה מלאכותית מזהה "הולכת שולל" בסרטי ביתמערכת בי .64

MOTHERBOARD ,19  2017בדצמבר  

AI System Detects ‘Deception’ in Courtroom Videos 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/zmqv7x/ai-system-detects-deception-in-

courtroom-videos 

מכונה המזהה ניסיונות של -, מתאר מערכת למידתarVixמחקר שהתפרסם לאחרונה במגזין המקוון 

משפט מדומים. המערכת מסתמכת על ראייה ממוחשבת - שקר בסרטונים שצולמו בבתי-מתן עדות

ת פנים זעירות, לצד ניתוח של תדירויות קול, על מנת לזהות את התבניות הקוליות לזיהוי ואפיון הבעו

-סרטונים מבוימים של מתן עדות בבתי 104המסגירות ניסיון להטעיה. כאשר עברה המערכת על 

משפט, בהם הודרכו שחקנים מקצועיים לומר את האמת או לשקר, היא הראתה דיוק של כמעט תשעים 

  האדם שהתחרו בה. - רים, וניצחה בקלות את בניאחוזים בזיהוי השק

הבעות כגון "שפתיים משורבבות" או "כיווץ גבות". אלה - התוואים שהמכונות אומנו לזהות כוללים מיקרו

היו התוואים השימושיים והחשובים ביותר במודל, אך הוא הכיל גם ניתוח קול וניתוח טקסטואלי של 

וליים וטקסטואליים לא תרמו רבות לדיוק הסופי של המודל. תמלילי בית המשפט. עם זאת, תוואים ק

הבעות הספיקו לרוב כדי לזהות שקר. נקודת התורפה של המחקר טמונה בכך שהמערכת אומנה -מיקרו

ידי חוקרים באוניברסיטת מישיגן - על אוסף נתונים שנועד לזיהוי הטעיה, וגובש לפני מספר שנים על

נתונים מורכב מסרטונים בהם התבקשו המשתתפים לומר אמת או ואוניברסיטת דרום טקסס. בסיס ה

  שקר במצבים שונים. המשמעות היא שהמערכת לא אומנה על מידע המגיע "מהעולם האמיתי".

הערת המערכת: מערכת כזאת יכולה להיות בעלת חשיבות לחוקרי מודיעין במצבים בהם יש צורך 

  חות טלפון או וידאו.לתחקר אנשים, או לזיהוי ניסיונות להטעיה בשי

  מאמר מדעי: 

Deception Detection in Videos, https://arxiv.org/abs/1712.04415 � 
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  מומלץ לעיון: מיחשוב קוואנטי המבוסס על טכנולוגיות סיליקון .65

NATURE.COM ,10  2018בינואר  

Silicon Gains Ground in Quantum-Computing Race 

The manufacturing techniques behind classical computing are making their way into 

quantum devices. 

www.nature.com/articles/d41586-018-00213-3� 

  

  

  

 

  טכנולוגיות
  

  

כיהלום בתגובה לאימפקט, עשוי  מתקשהסס על גראפן חומר המבו .66

  לשמש לאפודי מגן קלים 

PHYS.ORG ,18  2017בדצמבר  

Process to Transition Two-Layer Graphene into Diamond-Hard Material on 

Impact Discovered 

https://phys.org/news/2017-12-transition-two-layer-graphene-diamond-hard-

material.html  

Graphene-Based Armor Could Stop Bullets by Becoming Harder than Diamonds 

https://newatlas.com/diamene-graphene-diamond-armor/52683/  

 

 
By applying pressure at the nanoscale with an indenter to two layers of graphene, each 

one-atom thick, CUNY researchers transformed the honeycombed graphene into a 
diamond-like material at room temperature.  Credit: Ella Maru Studio 
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) הראו ששכבות של The City University of New Yorkחוקרים באוניברסיטת העיר בניו יורק (

יע לקושי הדומה לזה של יהלום, בטמפרטורת החומר גראפן יכולות להתקשות עקב אימפקט ולהג

יה אטום אחד. ישכבה אחת של גראפן עשויה מאטומי פחמן המסודרים בצורת משושים, ועוב  החדר.

, והוא עשוי משתי שכבות של גראפן על diamene –החומר החדש שפיתחו החוקרים זכה לשם דיאמן 

רדיד דק, אבל בתגובה למאמץ מכאני פתאומי  פני מצע של קרביד הסיליקון. במצב רגיל הוא גמיש כמו

  הוא נעשה (זמנית) קשה יותר מיהלום. 

החוקר שהגה את הרעיון פיתח בהתחלה מודל ממוחשב שהראה שחומר כזה אכן אמור לעבוד, בתנאי 

ששתי שכבות הגראפן יהיו מסודרות כראוי. אחר כך בוצעו ניסויים על דגימות: החוקרים השתמשו 

ח אטומי כדי להפעיל לחץ מקומי על החומר ומצאו התאמה מושלמת לחישובים כלומר במיקרוסקופ כו

  איששו את  המודל המתמטי.  

לא יותר ולא פחות. עם  –מעניין שתופעת ההתקשות מושגת רק כשמשתמשים בשתי שכבות של גראפן 

ם" כדורי-זאת, יש לציין שחוקרים באוניברסיטת רייס הצליחו לספוג אימפקט של "מיקרו

)"microbullets"שכבות של גראפן. החוקרים גילו גם שברגע שבו החומר מתקשה  300- ) תוך שימוש ב

יש הפחתה פתאומית של זרם חשמלי, דבר שמצביע על כך שלדיאמין עשויות להיות תכונות 

  אלקטרוניות וספינטרוניות מעניינות. 

ל מאוד בפני קליעים וכן ציפויים העמידים סביר להניח שלממצאים החדשים יהיו יישומים בפיתוח מיגון ק

מאוד בשחיקה. לדברי החוקרים, מדובר על שכבת חומר הדקה ביותר שיוצרה אי פעם והמצטיינת 

 בקשיחות וקשיות כשל יהלום. המחקר פותח גם אפשרויות לחקירת מעבר הפאזה מגראפיט ליהלום.   

  :Nature Nanotechnologyמאמר מדעי בנושא פורסם בכתב העת 

Y. Gao et al, Ultrahard carbon film from epitaxial two-layer graphene, Nature 

Nanotechnology (2017).  DOI: 10.1038/s41565-017-0023-9 � 

 

 

 

 

  משקל- ם לשמש למיגון קלסיבים חדשים משלבים חוזק ונוקשות, עשויי- ננו .67

NEWATLAS.COM ,5  2018בינואר  

Move Over Kevlar? New Nanofibers Combine Extreme Strength and Toughness 

https://newatlas.com/gel-electrospun-nanofibers/52841/  

סיבים חזקים ונוקשים מפוליאתילן, העשויים להתחרות בחומרים כמו קבלאר - פיתחו ננו MIT-חוקרים ב

 gelמשקל. הסיבים יוצרו בטכניקה הנקראת - או דיינימה, ולשמש בין השאר למיגון גוף קל

electrospinning  ובה מופעל שדה חשמלי על הג'ל שממנו נטווים הסיבים. קוטר הסיבים הוא כמה

ם. השילוב של נוקשות וחוזק אינו שכיח בחומרים. בדרך כלל ככל שהחוזק עולה החומר מאות ננומטרי

נעשה פריך יותר, אין לו מנגנון של ספיגת אנרגיה והוא נוטה להישבר. על כן פיתוח חומר שהוא חזק 

  מאוד וגם בעל נוקשות גבוהה נחשב הישג גדול.

חוזק דומה אך נוקשות הרבה יותר גבוהה.  בהשוואה לסיבי פחמן ולסיבים קראמיים, לסיב החדש יש

ומכיוון שצפיפותם קטנה יותר, יש להם יתרון על חומרים אחרים בהיבט של תכונות מכאניות ליחידת 

  �משקל. עם זאת, מודול האלסטיות שלהם פחות טוב, אבל יתרונם הנוסף הוא ייצור קל וזול יחסית. 
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  וי עצמיעם יכולת ריפ –פיתוח שרירים לרובוטים רכים  .68

GIZMODO.COM ,5  2018בינואר  

This Soft, Self-Healing Robot Mimics How Human Muscles Move 

https://gizmodo.com/this-soft-self-healing-robot-mimics-how-human-muscles-

1821817272  

 

 

Image: Keplinger Research Group 

 

 

ותיים לרובוטים "רכים", השתמשו חוקרים באוניברסיטת במסגרת המאמצים לפתח שרירים מלאכ

קולורדו בחומרים גמישים ובנוזלים המשנים את צורתם בתגובה מהירה ומבוקרת למתח חשמלי. 

  השריר המלאכותי שהם בנו עשוי לאפשר לרובוטים לאחוז ולטפל בעצמים שבירים ועדינים. 

בצורך כעך, העשויה מחומר דמוי גומי , הם מתארים מעטפת Scienceבמאמר שפורסם בכתב העת 

וממולאת בנוזל צמיג. בתגובה למתח חשמלי צמיגות הנוזל משתנה ועקב כך משתנה צורת המעטפת. 

לדברי החוקרים, אפשר גם להעניק להתקן הזה יכולת של "ריפוי עצמי" תוך שימוש בנוזלים מבודדים. 

 Hydraulically Amplified Self-Healing Electrostatic :החוקרים מכנים את ההתקן בשם

(HASEL) Actuator.  

   https://youtu.be/M4qcvTeN8k0סרטון: 

  מאמר מדעי: 

Hydraulically amplified self-healing electrostatic actuators with muscle-like performance 

Science, 05 Jan 2018:Vol. 359, Issue 6371, pp. 61-65,  DOI: 10.1126/science.aao6139 

http://science.sciencemag.org/content/359/6371/61 � 
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  בעזרת אלסטומרים ניתן לבנות רובוטים וצמיגים שמרפאים את עצמם .69

SINGULARITYHUB.COM ,29  2017בדצמבר  

Want Self-Healing Robots and Tires? Elastomers May Hold the Key 

https://singularityhub.com/2017/12/29/want-self-healing-robots-and-tires-elastomers-

may-hold-the-key  

 

Image Credit: Vrije Universiteit Brussel / Prof. Dr. ir. Bram Vanderborght 

 

ם יכולת תיקון עצמי, גובר העניין באלסטומרים. חומרים אלה מצטיינים במסגרת השאיפה לפתח כלים ע

ביכולתם לחזור לצורתם המקורית גם אחרי עיוות משמעותי, לעתים פשוט ע"י חימום. תכונה זאת 

 –מעוררת עניין במיוחד בקרב מפתחי רובוטים, המחפשים דרך לתקן במהירות ובזול כל מיני "פצעים" 

ב"אברים" רובוטיים מבוססי אלסטומר. חוקרים בלגים בנו יד רובוטית עם  חתכים, קרעים ונקבים

אצבעות העשויות מסוג של אלסטומר, והראו שבעזרת חימום אכן אפשר להשיג "ריפוי עצמי" של 

חתכים ונקבים. עבודה דומה נעשתה ע"י חוקרים סינים, שחקרו סוג אחר של אלסטומר המזכיר שריר 

עצמי. ואילו חוקרים באוניברסיטת הרווארד בארה"ב פיתחו אלסטומר שיוכל ומפגין יכולת של ריפוי 

לשמש ליצירת צמיגים עם יכולת תיקון עצמי של תקרים. במקרה זה, התיקון אינו כרוך בחימום אלא 

  בתופעה פיזיקלית הקשורה במבנה הייחודי של האלסטומר. 

  � tps://youtu.be/RH9NR7FLWkshtסרטון:  

  

לומדים מסרטנים איך לפתח מבנים מרוכבים בעלי תכונות  :מחקר .70

  ייחודיות

COSMOSMAGAZINE.COM ,17  2018בינואר  

Mantis Shrimp Floats Like a Butterfly, Hits Like a Heavyweight. 

US military research discovers why a predatory shrimp doesn’t destroy itself 

every time it pounces.  

https://cosmosmagazine.com/biology/mantis-shrimp-floats-like-a-butterfly-hits-like-a-

heavyweight  

מנטיס (סוג של סרטן) ידוע כטורף זריז שמרסק את טרפו בעוצמה רבה ובמהירות ע"י גפיים חסילון 

דמויות אלה המצטיינות בחוזק יוצא דופן. חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בריברסייד חקרו את המבנה 

 הייחודי העוטף את הגפיים, וזאת כדי לפתח מבנים מרוכבים חדשים בעלי חוזק רב מאוד ליישומים

  , המשרד למחקר מדעי של חא"א. AFOSRבתעופה וחלל ובציוד ספורט. המחקר מומן ע"י 
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מטר  23-החוקרים חקרו את החבטה של "אלת" החסילון, שמהירותה מתחת לפני המים מגיעה ל

לשנייה, ואת הצורה ההידרודינמית שלה, הדומה לצורת טיפה וכך מפחיתה את כוח הגרר. התברר 

ד יוצרת תופעה של בועות קאוויטציה מתפוצצות פנימה, דבר שיוצר אימפקט שהתנועה המהירה מאו

נוסף על הטרף. עיצובים בהשראת החסילון כבר יושמו בעבר בקסדות אופנוענים ובאלות גולף. במחקר 

המצוי בקונכיות חומר קרני , כיטיןקודם גילו החוקרים שהאלה של הסרטן היא מבנה מרוכב העשוי מ

אבל אצל חסילון המנטיס הוא ערוך במבנים ייחודיים. בחלק החיצוני יש ציפוי נוקשה ובחרקים שונים, 

במיוחד העמיד בסדקים. החלק הפנימי כולל סדרות של סיבים במבנה המותאם לספיגת אנרגיה 

  � ושכבות נוספות, והכל יחד תורם לחוזק בלתי רגיל ועמידות באימפקט.

  

  

  מגביר את היעילות תכנון חדש של תא דלק המבוסס על אצות .71

NEW ATLAS ,11  ,2018ינואר  

New Algae Fuel Cell Design Ramps up the Efficiency 

https://newatlas.com/algae-fuel-cell-design-efficiency/52921/ 

דסים לחקות את יכולות קצירת אנרגיית השמש שמפגינים צמחים ואצות. בשנים האחרונות ניסו מהנ

עתה, קבוצת חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' פיתחה תכנון חדש לתא דלק המקבל אנרגיה מאצות, 

  שאמור להיות יעיל פי חמישה מהמכשירים הקיימים, וזול בהרבה לייצור ולשימוש.

ות פוטוסינתזה. חלק מהאלקטרונים עוברים אל מחוץ לתא, אצות מפיקות אלקטרונים בתאיהן כשהן עוש

שם ניתן לכוון את מסלולם ולנצל את האנרגיה שלהם. תאי דלק המבוססים על עקרון זה  מכונים לרוב 

), והם קוצרים אנרגיה באמצעות שני תהליכים עיקריים: טעינה, שקוצרת אור BPVsוולטאיים (- פוטו- ביו

ברוב תאי  רת האנרגיה, במהלכה עוברים האלקטרונים למעגל חשמלי.שמש להפקת אלקטרונים, והעב

מברידג' הבינו שהם יכולים ייהאצות, שתי המערכות נמצאות בתא אחד. החוקרים מק-הדלק מבוססי

  לשפר את היעילות באמצעות הפרדת התהליכים.

דוגמה, יחידת "לטעינה ולהעברת האנרגיה יש לרוב דרישות מנוגדות," אמר כותב המחקר הראשי. "ל

הטעינה צריכה להיחשף לאור שמש כדי לאפשר טעינה יעילה, בעוד שהחלק של העברת האנרגיה אינו 

  צריך להיחשף לאור, אך עליו להיות יעיל בהמרת אלקטרונים לזרם עם אובדן אנרגיה מינימלי."

ככל האפשר.  החוקרים הרכיבו התקן עם שני תאים. כל חלק תוכנן כך שייעל את התהליך המתרחש בו

מאפיין שיכול להיות שימושי לתאורה בעת  –ההתקן מאפשר גם לאגור אנרגיה לשימוש מאוחר יותר 

ת "באמצעות ההפרדה בין הטעינה והעברת האנרגיה, הצלחנו לשפר את ביצועי יחידת העבר לילה.

 ים מתנהגיםשותף של המחקר. "בסדרי גודל מיניאטוריים, נוזל- כותב ידי מזעור," אמר- האנרגיה על

ד שונה, מה שאיפשר לנו לתכנן תאים יעילים יותר, עם פחות התנגדות פנימית ופחות אובדן ומא באופן

יעילות מהמכשיר באמצעות אצות שהונדסו גנטית על  לשפר עוד יותר אתהחוקרים הצליחו  חשמל."

לצפיפות אנרגיה  התכנון החדש הגיעיבדו במהלך פוטוסינתזה. מנת להקטין את מספר האלקטרונים שא

רמה זו של צפיפות  גבוהה פי חמישה מההתקן הקודם שתכננה הקבוצה. –וואט למטר רבוע  0.5של 

ולטאיים אחרים, אך תא דלק מבוסס אצות אמור להיות -אנרגיה עדיין נמוכה בהשוואה להתקנים פוטו

יש סיכוי טוב יותר לראות אלטרנטיבה ירוקה יותר. ייצור תא הדלק אמור להיות גם קל וזול יותר, ולכן 

  אותם בשימוש בסופו של דבר במדינות מתפתחות.

אלטרנטיבית צריכה להיות בעלת עניין למערכת הערת המערכת: כל התפתחות בתחום מקורות אנרגיה 

פוליטיות הדרמטיות שיכולות להיות לכל פיתוח מוצלח חדש בתחום. - הביטחון, בשל ההשלכות הגיאו

ללא חיבור למקורות  שוניםלהנעת פרויקטים  אנשים/ארגוניםג זה עשויים לשמש כמו כן, פיתוחים מסו

  � כוח בפיקוח ממשלתי.
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 טכנולוגיה חדשה תאפשר קבלת הסברים ממערכות אוטונומיות .72

, INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW   25, עמ' 2018ינואר  

DARPA XAI* Seeks Explanations from Autonomous Systems 

פתחת טכנולוגיה שתאפשר למערכות אוטונומיות "להסביר" את הפעולות שמתבצעות. דארפא מ

המשתמש יוכל לקבל הסבר מהמערכת ולהבין מדוע, למשל, המערכת האוטונומית מגישה מידע או 

  תמונה מסוימים, או על איזה תכונות להתמקד כשאירעה שגיאה.

) החלו לעבוד במאי XAI )Explainable Artificial Intelligenceצוותי פיתוח במסגרת תוכנית  11

על שני נושאים: האחד, ללמד מכונה חדשה או מוסבת תהליכים ליצירת מודל מוסבר יותר. השני,  2017

לפתח ממשק מתאים בין המכונה והמפעיל, שיאפשר לו הבנה של ההסבר המתקבל (ע"י חוזי, שפה 

  וכו') מהמערכת האוטונומית.

פתח אבות טיפוס של מערכות אוטונומיות, אבל ברור שאם המערכת משוגרת הצבא החל רק לאחרונה ל

  מהו ההסבר לכך. –למשימה, המפעיל ירצה להבין מדוע בוצעה, או לא בוצעה, פעולה מסוימת 

יערכו הדגמה עם "משתמשים" שיפעילו מערכות כאלה ויראו כיצד עניין "ההסברים"  2018בספטמבר 

  � ויתקדמו ליותר מורכבות.עובד. יתחילו במשימות קלות 

 

  

  "אינטרנט של דברים"לתאורת רחוב חכמה תשפר בטיחות ותקושר  .73

IEEE SPECTRUM 30-31, ע"מ 2018, ינואר 

San Diego's Streetlights Get Smart 

http://read.nxtbook.com/ieee/spectrum_int/spectrum_january_2018/index.html#san_die

go_s_streetlights_get_ 

בסן דייגו לא שמו לב לאחרונה כי מנורות הרחוב בשכונתם הפכו  East Villageמרבית מתושבי שכונת  

כית שקופה שעוטפת אותן. גם אלה ששמו לב, לא היו לעבות יותר במרכז וכי לכמה מנורות יש זכו

מודעים לעובדה שאותן מנורות "הסתכלו" על סביבתן ו"הקשיבו" לה, בעודן מודדות טמפרטורה ולחות 

  ומאפיינים שונים של האוויר. 

מנורות חישה  3,200מנורות עם חיישנים נוספים הפך לפרויקט של  50מה שהיה בהתחלה ניסוי של 

מטר בעזרת מצלמות, חיישנים אקוסטיים  36x54שכל אחת מהן תנטר אזור בגודל של מרושתות, 

שמטרתו מציאת מקומות חנייה  General Electricוחיישנים נוספים. זהו פרויקט בניהול חברת בת של 

פנויים לנהגים, דיווח על חנייה לא חוקית לפקחים, ויותר מאוחר ביצוע מטלות אחרות אשר יפותחו ע"י 

חי תוכנה. אנשי תפעול מעיריית סן דייגו מסרו כי יש בכוונתם להשתמש במידע החוזי על מנת מפת

  לנטר צמתים עמוסים, סיכונים לתאונות בכבישים, ולהגביר את בטיחותם של הולכי רגל. 

) יבחינו ויתריעו אם נורו יריות בסביבה, ShotSpotterבנוסף, החיישנים האקוסטיים (מתוצרת חברת 

  זכוכית או קרתה תאונה. נשברה 

) ישמשו לאיסוף מידע נוסף; לדוגמה, סיוע IoTוזאת רק ההתחלה. חיישני "אינטרנט של דברים" (

להולכי רגל למצוא את הדרכים השקטות ביותר, מציאת מקומות חנייה למשאיות למכירת אוכל רחוב 

בישים. יישומים כאלה ואחרים באזורים בהם ישנה תנועה ערה של הולכי רגל, וסיוע לעיוורים לחצות כ

  �מפותחים בידי אנשים פרטיים ונציגי חברות שונות המשתתפים באירועי האקתון המוקדשים לכך. 
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  כיצד תשפיע למידת מכונה על שוק העבודה?  .74

SCIENCE ,22  ,2017דצמבר  

What Can Machine Learning Do? Workforce Implications 

http://science.sciencemag.org/content/358/6370/1530.full  

אנשים רבים עוסקים ביכולות אשר מעניקה הבינה המלאכותית, ולא מעט חוככים בדעתם כיצד היא 

אמריקנים פרסמו  תשפיע על שוק העבודה והאם מכונות יוכלו להחליף בני אדם וכיצד. שני חוקרים

מאמר אשר עוסק בסוגיית ההשפעה של טכנולוגיה זו על שוק העבודה, בעיקר מההיבט של למידת 

), ובחנו את המשימות שלדעתם יכולות מכונות לבצע בקלות לעומת כאלה machine learningמכונה (

  שלא. 

רחוק היום לביצוע מספק  החוקרים מנו מספר פעולות אשר מכונות חכמות יוכלו לבצע וטוענים כי עוד

  של משימות אחרות. בשורות הבאות נמנה כמה פעולות אשר החוקרים רואים כברות ביצוע כבר היום: 

בראש ובראשונה מדובר על ביצוע מטלה אשר בה הקלט והפלט מוגדרים היטב. משימה נוספת היא זו 

התייצבות הביצועים בצורה לימוד ממוכן אינו סובל מ –הדורשת מעבר על מספר עצום של דוגמאות 

  אסימפטוטית עם הגידול בדוגמאות, אלא ממשיך להשתפר ככל שמספר הדוגמאות גדל. 

מטלות בהן יש היזון חוזר ומדדים ברורים על ביצוע גם הן ניתנות לביצוע ממוכן, וזאת בשל מנגנון 

היזון חוזר מתאים. נכונה ומקבלת -הרקורסיה המאפשר שיפור ביצועים אם תשובה מסוימת מתגלה כלא

מטלות אשר אינן דורשות תהליך לוגי מסובך על מנת לסיימן גם הן נחשבות לכאלה שמכונה יכולה 

 –לבצע בקלות יחסית. גם מטלות שאינן דורשות הסבר לצורת חישוב התוצאה נחשבות פשוטות 

  בהינתן קלט מסוים מצפים לפלט מסוים. 

מאפשרות למכונה לתת מרווח מסוים של תשובה שאינה  מטלות אשר יכולות לסבול משגיאה "סבירה"

. משימות אשר אינן משתנות במהירות על פני הזמן מאפשרות למכונה ללמוד תוך כדי 0או  1בהכרח 

  תנועה ולשפר הביצועים. 

לבסוף, מטלות שאינן דורשות ביצוע פעולות מכאניות עדינות הן בהישג יד וזאת בשל המגבלות (שעדיין 

  � מכאניקה של רובוטים.קיימות) ל



64 

  

  


