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 ארגון וכללי

 

 הממשל האמריקני שוקל להרחיב הסיוע לתעשייה הביטחונית .1

DEFENSE NEWS ,03  0303באפריל  

Only 20 Defense Firms Sought $17 Billion in COVID Loans. Now the Trump 

Administration is Weighing a Fix. 

-billion-17-sought-firms-defense-20-www.defensenews.com/congress/2020/04/30/only

fix/-a-weighing-is-administration-trump-the-now-nsloa-covid-in 

מיליארד דולר  17חברות בתעשייה הביטחונית האמריקנית פנו לבקש הלוואות בסך  21-פחות מ

מהממשל, במסגרת קרן סיוע פדרלית מיוחדת לספקים קריטיים של משרד ההגנה שנפגעו עקב מגפת 

 ת המקנות זכות לבקש הלוואה כזו.הקורונה. עתה שוקל הממשל כיצד להקל  בדרישו

לדברי תת מזכיר ההגנה להרכשה ואחזקה, אלן לורד, הדרישות, אשר נקבעו על ידי משרד האוצר 

מקשות על חברות להגיש בקשות כאלו. אחת הבעיות היא דרישת הממשל שבתמורה להלוואה תעביר 

ר ועוד. כמו כן, קרן ההלוואות החברה חלק מהבעלות לממשל. בנוסף יש מגבלות על חלוקת רווחים, שכ

נועדה לחברות המפעילות מתקנים בסיווג סודי ביותר ואשר הוגדרו על ידי משרד ההגנה כחיוניים ביותר 

העדיפות  – DXלביטחון הלאומי. אלה חברות אשר נחתמים איתן חוזים המוגדרים כבעלי עדיפות 

ות זקוקות יותר לסיוע, וכי משרד ההגנה דן הביטחונית הגבוהה ביותר. לורד ציין כי יתכן שחברות אחר

עם משרד האוצר על הרחבת הסיוע לחברות נוספות. אחת החלופות היא רשימת חברות שתיקבע על 

למאי, אך כאמור במהלך  1-ידי משרד ההגנה. התאריך הסופי להגשת בקשות לקרן המיוחדת היה ה 

הקרן נועדה במקור לעזור במיוחד השבוע הראשון של מאי תיבחן הרחבת הסיוע. הסברה היא ש

 לבואינג שמראש נכנסה למשבר במצב רעוע. 

 

 עם כל חשיבות הטכנולוגיה, העתיד בלוחמה ימשיך להיות האדם  .0

WARONTHEROCKS.COM ,10  0303במאי 

THE Future of Warfare will Continue to be Human 

https://warontherocks.com/2020/05/the-future-of-warfare-will-continue-to-be-human/  

באיים זהו מאמר דעה שעוסק בשאלה מה תהיה התרומה האמיתית של בינה מלאכותית בעימותים צ

עתידיים. מומלץ לקרוא את המאמר במלואו. המחבר, מייג'ור פיטר היקמן, הוא בעל תואר דוקטור 

 Master of Militaryביחסים בינלאומיים ובעל תואר שני בתחום המבצעים הצבאיים בלחימה משולבת )

Operational Art and Science in Joint Warfareם של (. הוא חבר בוועדת השירותים הצבאיי

 הקונגרס האמריקני. בעבר שירת במפקדת חא"א. 

העימותים בעתיד יתרחשו במרחב לחימה שיעוצב ע"י בינה מלאכותית וטכנולוגיות חדשות אחרות. יש 

הסבורים שהשינוי יהיה מהפכני, מי שיוביל בבינה מלאכותית ישלוט בעולם, וייתכן שבקרוב אנשים 

 יתר על בינה מלאכותית עלולה-בכלל לא ייקחו חלק במלחמה. הכותב כופר בכך. לדעתו התמקדות

וטכנולוגיות אחרות,  AIליצור "נקודות מתות" או "כתמי עיוורון" שינוצלו ע"י יריבים. למרות החשיבות של 

הניצחונות יושגו ע"י טיפוח של אנשים שיצטיינו בחדשנות בתחום הטקטי, האסטרטגי והמבצעי, אשר 

ה ינצחו ימנפו את תנאי מרחב הלחימה כדי לנצח, בלי קשר למאזן הטכנולוגי. במלחמה הבא

האינטליגנציה והיצירתיות האנושית, לא הטכנולוגיה. צריך לנצל כיום את סביבות האימון הווירטואליות 

כדי לפתח את פוטנציאל החדשנות שיביא את הניצחון בעתיד. גוברת ההסכמה בין המומחים שבינה 

(, אבל לא character of warfareמלאכותית וטכנולוגיות מפציעות אחרות משנים את אופי הלחימה )

http://www.defensenews.com/congress/2020/04/30/only-20-defense-firms-sought-17-billion-in-covid-loans-now-the-trump-administration-is-weighing-a-fix/
http://www.defensenews.com/congress/2020/04/30/only-20-defense-firms-sought-17-billion-in-covid-loans-now-the-trump-administration-is-weighing-a-fix/
https://warontherocks.com/2020/05/the-future-of-warfare-will-continue-to-be-human/
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(. הבינה המלאכותית תהיה כלי רב עוצמה,  אבל לא סביר שהעולם יישלט natureאת טבע הלחימה )

השנים האחרונות  41-. בAIע"י מי שיפתחו את מערכות הנשק המתקדמות ביותר שיתבססו על 

ים מראים אנליסטים צבאיים שגו בתחזיותיהם על שינוי מהפכני שנמצא ממש "מעבר לפינה". ומחקר

שעליונות טכנולוגית לא מעלה במידה משמעותית את הסיכוי של ניצחון צבאי. הכותב מספר שהוא 

שנה, והשנים האלה אופיינו בעיקר ע"י אבולוציה איטית ולא  15הצטרף לחייל האוויר האמריקני לפני 

חדשים של אנשי שינוי מהפכני. פרויקטים של מערכות של "הדור הבא" לא התקדמו או בוטלו. דורות 

שנה. מערכות לניהול קרב ושו"ב עדיין  61חייל האוויר מתאמנים על מערכות מכ"ם שפותחו לפני 

 15מאשר את המכשירים שיש לנו בכיס היום. אם  91-מזכירות יותר מחשבים אישיים של שנות ה

ית, השנים הבאות, אזי נמשיך לראות התקדמות הדרגת 15השנים האחרונות מלמדות משהו על 

של עידן המידע בלוחמה. הכותב מצטט  51-, ולשנה ה2135אינקרמנטלית, ביכולות עד שנגיע לשנת 

שתיאר את העלייה בקטלניות בשדה הקרב כעלייה מעריכית )אסקפוננציאלית(,  Biddleחוקר בשם 

ם מאז שחר העידן התעשייתי, כשבכל התקופה הזאת טענו אנליסטים צבאיים שבזמנם המהפכה בענייני

מישהו היה צופה בעליית הקטלניות המעריכית הוא היה יכול  51-צבאיים מתקרבת לשיא. אם בשנות ה

. הרי הגרף המעריכי נראה אותו דבר בכל 2121, או 2111לחזות בקלות ששינוי מהפכני יתחולל בשנת 

ל נקודת זמן קנה מידה. המסקנה היא שהשינויים הם יותר אבולוציוניים ולא רבולוציוניים, למרות שבכ

זה נראה כאילו אנחנו על סף מהפיכה. המסקנה המפתיעה מאבחנה זאת היא שלאורך מאה השנים 

האחרונות היכולת של עליונות טכנולוגית לנבא ניצחון במלחמה אינה עולה על זאת של הטלת מטבע.  

Biddle  ל העליונות ניצח הצד בע 8-, רק ב1992-ל 1956מלחמות שהתנהלו בין  16בדק ומצא שמבין

הטכנולוגית. הוא איבחן גם שהיתרון העיקרי היה לגורמים שפיתחו טקטיקות לצמצום החשיפה לכוחות 

ידידותיים ולנשק קטלני. נראה שהחדשנות בטקטיקה חשובה יותר מטכנולוגיה מתקדמת. מכך נובע, 

המבצעים"  לדעת הכותב, שצריך להשקיע יותר ביכולות של אימון וירטואלי, ולהפחית את "קצב

(operations tempos כדי לאפשר יותר התמקדות על מוכנות ללחימה עתידית. באופן ספציפי )

לארה"ב טענת הכותב היא שצריך לצמצם משמעותית את המחויבויות הצבאיות במזרח התיכון כדי 

 שיהיה אפשר להתמקד באימונים לקראת העימותים הבאים מול כוחות משמעותיים כמו סין ורוסיה.

הצבא צריך להשקיע בתשתית רובסטית של אימון וירטואלי שבה יהיה אפשר לעמת לוחמים מכל 

הזרועות )כולל חלל( עם דילמות טקטיות משותפות שיאתגרו אותם בסבירות גבוהה בעתיד. בתחום זה 

)פרטים במאמר המקורי(. בסיכום המאמר הכותב חוזר  AI-באמת יכולה להיות תרומה חשובה ל

למרות שצריך לחתור לחזית הטכנולוגיה, שימת דגש מוגזם על הטכנולוגיה עלולה לחולל ומדגיש ש

 "כתמי עיוורון" שלבטח ינוצלו ע"י יריבים עתידיים.  

 

 אנליסטים מגלים שייצור נשק ברוסיה הואט בעקבות נגיף הקורונה .0

DEFENSE ONE ,1  0303במאי 

Russian Arms Production Slowed by Coronavirus, Analysts Find  

-slowed-production-arms-www.defenseone.com/technology/2020/05/russian

find/165071-analysts-coronavirus 

חושף שמפעלי ייצור נשק רבים ברוסיה מאיטים את קצב  Orbital Insightsדו"ח חדש מחברת הניתוח 

הייצור כתוצאה ממגיפת הקורונה. החשיפה מקעקעת )עוד יותר( את ניסיונותיה של מוסקבה לטעון 

 שהממשלה מתפקדת היטב ומונעת מהמגיפה להשפיע על רוסיה.

  :בין החברות המושפעות נמנות

http://www.defenseone.com/technology/2020/05/russian-arms-production-slowed-coronavirus-analysts-find/165071
http://www.defenseone.com/technology/2020/05/russian-arms-production-slowed-coronavirus-analysts-find/165071
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-Chengdu Jהרוסיים וכן  Su-27(, אשר מייצרת חלקים עבור מטוסי הסילון מסוג Salyutסאליוט ) -

עובדי מפעיל, כפי שניתן להסיק ממעקב  2,111חסר של -הסיניים. החברה סובלת מנוכחות 10

 אחר טלפונים אלחוטיים.

-T( מסוג Armataהמייצרת חלקים עבור טנקי ארמטה )(, Uralvagonzavodיוראלוואגונזאבוד ) -

 פחות פועלים מהרגיל. 3,511, ונאלצת לפעול עם T14 -ו 90

(, המייצרת חלקים לציוד נחיתה, הידראוליקה וצילינדרים עבור מטוסי Hydromashהידרומאש ) -

Su-30MK ו- Su-34 פחות פועלים. 2,111, ונאלצת לעשות זאת עם 

ושפעה באופן ברור. חברת האנליזה לא מצאה, למשל, הוכחה לירידה לא כל חברה רוסית ה

( המייצר חלקים עבור מפציצים Kazan Aircraft Plantבפרודוקטיביות של מפעל המטוסים קזאן )

אסטרטגיים. האנליסטים יישמו שיטות למידת מכונה וניתוח מידע על מנת לאבחן מידע אנונימי שמגוון 

מידה -ברוסיה. המידע איפשר לחוקרים לעקוב אחר תנועת אנשים בקנה של שותפים אספו מטלפונים

מדיניות בנוגע להשפעותיה של -נרחב כמעט בזמן אמת. בדרך זו הופק הדו"ח, שנועד ליידע קובעי

 הגבלת תנועה מסוימת.

החוקרים השתמשו קודם במידע על מנת לבסס את אופן הפעילות בזמני שגרה, ואחר כך סרקו אחר 

, מכון מחקר וניתוח בארלינגון CNA-ושינויים בפעילות. לפי מייקל קופמן, מדען מחקר בכיר בהפרעות 

שבווירג'יניה, הדו"ח מספק פרטים אודות פגיעה בתהליכי הייצור מעבר לאלו שהתקשורת הרוסית 

חשפה עד כה. קופמן אמר שהופתע מיכולתה של חברת הניתוח לאסוף מידע מטלפונים אלחוטיים 

מכיוון שהמידע אמור לפי חוק להיות מאוחסן על שרתים ברוסיה עצמה. קופמן הוסיף כי הוא  ברוסיה,

מצפה לראות "ירידה משמעותית ביכולת הייצור של תעשיית ההגנה הרוסית למשך חודשיים לפחות 

 , אך ההשפעה תהיה שונה מאד בכל איזור ומפעל ייצור או מספנה."COVID-19 -כתוצאה מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגרפים מהדו"ח המתארים את הפגיעה בפעילות הייצור של תעשיית ההגנה הרוסית
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 שיתוף פעולה עם ישראל יבטיח עליונות טכנולוגית לארה"ב .4

DEFENSENEWS.COM ,00  0303במאי 

Securing Technological Superiority Requires a Joint US-Israel Effort 

www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/22/securing-technological-

superiority-requires-a-joint-us-israel-effort/ 

ארה"ב נמצאת בתחרות טכנולוגית עם סין ובניגוד לעבר העליונות האמריקנית אינה מובנת מאליה. מי 

שניהל את צוות ועדת השירותים המזויינים בסנט טוען שבעשור האחרון ארה"ב מפסידה באופן קבוע 

 במשחקי מלחמה מול סין. 

בניצחון בעימות אפשרי( הוא בשיתוף  המפתח להצלחה אמריקנית בתחרות הזו )הן בהיבט הרתעתי והן

פעולה עם דמוקרטיות בעלות יכולת טכנולוגית, ובמיוחד עם מדינת ישראל. ישראל היא בת הברית 

 start-upהקרובה ביותר והמתקדמת ביותר של ארה"ב. ישראל ייחודית כמדינה חדשנית ויצירתית )

nation ה בתחומים רבים שחשובים למשרד ההגנה בה היא מוביל –( בכלל, ובטכנולוגיה הצבאית בפרט

של ארה"ב. תחת איומים קטלניים ומיידיים, ישראל מפתחת בעצמה פתרונות טכנולוגיים במהירות, ללא 

השתתפות גורמים אמריקניים. שני הצדדים מפסידים ממצב זה: ארה"ב מפסידה מהעדר השיתוף 

ר והדחיפות שמאפיינת את ישראל במבצוע בשלב מוקדם, יכולת השפעה, ניצול הפיתוח הטכנולוגי המהי

הפתרונות הללו. ישראל מפסידה מימון וכלכלת "כמות" שיכולה להוריד את מחיר ההתעצמות. דוגמה 

כמענה לאיום נ"ט על רק"ם, בעוד  2111-שמוזכרת במאמר היא הצטיידות ישראל ב"מעיל רוח" ב

יילים אמריקניים נחשפו לאיום מיותר . בכך ח2119-שהאמריקנים החלו בהצטיידות במערכת זו רק ב

 לאורך זמן ארוך.

( יזמו Gary Peters & Tom Cottonשני סנטורים )משתי המפלגות( בוועדת הכוחות המזוינים )

לאחרונה חוק להעמקת השת"פ הטכנולוגי עם ישראל*. החוק מחייב הקמת קבוצת עבודה משותפת 

תגובה לטענה שיש שיתוף פעולה רחב עם ישראל גם ישראלית לקידום פעילות טכנולוגית. ב-אמריקנית

ללא קבוצת עבודה זו, החוק מציין שהפערים ביכולת האמריקנית הולכים ונערמים, בעוד שקיום שיתוף 

פעולה מוסדר וממוסד במו"פ עם ישראל, בשלבים מוקדמים, היה מונע את חלקם. יוזמי החוק מזהים 

נתיב הקריטי לפתרון הבעיה. הביורוקרטיה בשלב זה את הקושי בשת"פ במו"פ בשלבים מוקדמים כ

בפנטגון בהשגת אישור ותקציב למו"פ המוקדם אינה מאפשרת שת"פ יעיל. שר ההגנה התייחס להצעה 

 ואמר שככל שיורחבו שיתופי הפעולה של ארה"ב עם בנות בריתה במציאת פתרונות משותפים, כן ייטב.

ן הצבאות דרישות מבוססות על מודיעין, במטרה לזהות החוק מייצר קבוצת עבודה קבועה שתשתף בי

יכולות נדרשות לשני הצדדים. הקבוצה תיצור מנגנונים שיאפשרו לספקים אמריקניים וישראלים לקבל 

במהירות אישור הממשל לביצוע מחקר מדעי, פיתוח טכנולוגיה, מו"פ, ניסויים, וייצור משותפים. לאחר 

תקל על מימוש התוכניות הללו. החוק מחייב תגובה מהירה של  השגת אישור הממשל קבוצת העבודה

 הוועדה לבקשות ספקים אמריקניים וישראלים. 

 חשיבות השת"פ תגדל גם בשל ההשפעות התקציביות של מגפת הקורונה על המו"פ הצבאי.  

*United States-Israel Military Capability Act of 2020 

  

http://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/22/securing-technological-superiority-requires-a-joint-us-israel-effort/
http://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/22/securing-technological-superiority-requires-a-joint-us-israel-effort/
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 אזרחית, לצרכי הממשל והביטחוןבחירה נכונה של טכנולוגיה  .5

DEFENSENEWS.COM ,01  0303במאי 

Choosing the Right Commercial Tech for Government 

www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/14/choosing-the-right-

commercial-tech-for-government/ 

בעולם מוכה משבר הקורונה, נראה שמנהיגים מכירים בחשיבותה של התמיכה בחדשנות ובפתרונות 

, המיקוד יקניהאמר המגיעים מהשוק הפרטי, לצרכים ביטחוניים ואחרים של המדינה. למשרד ההגנה

של הבעיות והרפורמה במדיניות הם קריטיים ליישום מוצלח של טכנולוגיה אזרחית. העידוד שנותן 

משרד ההגנה לחברות הזנק לשנות את המודל העסקי שלהן ולהיכנס לשוק הביטחוני בשלבים 

ית מוקדמים, משפיע בין השאר על הביטחון הלאומי בכך שהוא מאפשר שימוש בטכנולוגיה החדשנ

 יצירת הזדמנויות לטכנולוגיה אזרחית היא רק ההתחלה.  ביותר.

 יש צורך לטפל בנושאים נוספים:

מדיניות היציאה ממשבר הקורונה נועדה לשפר ולהאיץ את יכולת ההתקשרות של משרד ההגנה.  .1

מיליון דולר ויותר. לכן רוב הפרויקטים הרלוונטיים  111המדיניות הזו מיועדת לחוזים בערך 

 לחברות ההזנק לא נמצאים בתחום מדיניות זו.

( נועדה SBIR - Small Business Innovation Researchמדיניות התמיכה בעסקים קטנים ) .2

שלהן בבעלות קרנות הון סיכון.  51%-ליצור גמישות בהתקשרויות עם חברות שלמעלה מ

מספיק ערוץ זה המדיניות והקריטריונים לא פורסמו די הצורך והמשרד עדיין לא מנצל 

 סיכון.-להתקשרות עם חברות המבוססות על הון

עילית. ויתור על בחינה מדוקדקת חמור לא פחות -אופן הבחירה של טכנולוגיות וחברות טכנולוגיה .3

מהתעלמות משוק הטכנולוגיה האזרחית. מציאת טכנולוגיות מעניינות )אפילו אם כבר מוכחות 

ר להעריך את היכולת של חברת הזנק כזו להתמודד בשוק האזרחי( היא החלק הקל. קשה יות

עם דרישות השוק הביטחוני. הפנטגון צריך לפתח יכולת הערכה כזו שלא מבוססת רק על מידע 

כמותי, אלא על מידע איכותי ועל ההתאמה לצרכיו. מחבר המאמר ממליץ על שיתוף פעולה עם 

הם יודעים לבצע הערכה קפדנית כזו. סיכון ומאיצים(  ה-גורמים במגזר הפרטי )כמו קרנות הון

לגייס שותפים המבינים את הצרכים של המשרד, יודעים כיצד לעבוד איתו ומצד שני יודעים איך 

בדיקה של תכונות  –מכירים את השוק הטכנולוגי. הערכת חיוניות טכנולוגית דורשת ניסיון 

ל חברות ההזנק להבין לא איכותיות הייחודיות לתחום, לא רק בחינה סטנדרטית של המשרד. ע

רק את תהליך השגת החוזה אלא גם כיצד לגייס כ"א, לשנות את תהליכי העבודה, ועוד שינויים 

 שיאפשרו להן לצלוח את תנאי העבודה עם משרד ההגנה.

פעם בעבר. יש לוודא שלא טועים בבחירה -החשיבות של ניצול הטכנולוגיה האזרחית ברורה יותר מאי

הטכנולוגיות ואת החברות שמסוגלות לעמוד בדרישות משרד ההגנה. שותפים מהשוק ומזהים נכון את 

 הפרטי הם המפתח לכך.

  

http://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/14/choosing-the-right-commercial-tech-for-government/
http://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/14/choosing-the-right-commercial-tech-for-government/
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-פיקוד המבצעים המיוחדים בארה"ב מקדם תפיסה של הקניית יכולות .6

 על למפעיל

NATIONALDEFENSEMAGAZINE.ORG  ,10  0303במאי 

VSOFIC NEWS: SOCOM Moving Forward with Hyper-Enabled Operator Concept 

www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/5/12/socom-moving-forward-with-

hyper-enabled-operator-concept 

על למפעיל. -ציינו שיש התקדמות בקונספט של יכולות SOCOMבכירים בפיקוד הכוחות המיוחדים 

, הפעילות אשר הפיקוד מקיים כבר כשנתיים, נועדה לתת SOCOMלדברי בכיר במערך הרכש של 

מתוגברות בשדה הקרב. דבריו נאמרו במהלך הכנס השנתי   (cognitive)למפעיל יכולות קוגניטיביות 

National Defense Industrial Association Special Operations Forces Industry 

Conference   שנערך ווירטואלית בגלל נגיף הקורונה. הוא ציין שמדובר בפיתוח שנותן יתרון ליחידה

 קטנה, או למפעיל הבודד, הפועלים באזור נידח בסביבה חסרת אמצעים.

עד לתת ללוחמי הכוחות המיוחדים גישה טובה יותר לאינטרנט של על למפעיל נו-הרעיון של יכולות

( ויכולות ניתוח אנליטיות בשדה הקרב, כך שניתן לקבל החלטות חשובות מהר יותר.  רוב IOTדברים )

רוצה לצייד בהן את המפעיל, כמו מערכת זיהוי פנים, כבר קיימות בתחום  SOCOMהטכנולוגיות אשר 

וחנים שילוב של מערכות אזרחיות מהמדף ומערכות מדף שפותחו על ידי האזרחי, כך שלמעשה  הם ב

הממשל, כפתרון משולב. הם בודקים כיצד לשלב חיישנים והתקני תקשורת על המפעיל כאשר הם 

אוספים נתונים בסביבתו המבצעית. המערכת תהיה מסוגלת לבצע ניתוח נתונים בשיטות אנליטיות 

ן אמת, כאשר נתוני הניתוח מועברים למפעיל. מדובר בשיפור מתקדמות בזמן אמת, או קרוב לזמ

 משמעותי לעומת השיטות הקיימות שמשך עיבוד המידע שלהן יכול להימשך שעות, ימים או שבועות.

מסבירה שהכוונה היא לאפשר למפעילים  גישה  SOCOM -מנהלת יחידת מחקר וטכנולוגיות ב

על למפעיל  הם -עות העבודה. היא מציינת שביכולותלאינפורמציה כפי שהם רגילים לעשות אחרי ש

מתמקדים בהנגשת יכולות הקיימות בסביבת הפעילות האישית הפרטית שלנו,  אל הסביבה הטקטית,  

עם יכולת התאמה לסביבה משתנה. אם מפעיל עובר ממדינה אחת לאזור אחר בעולם, מערכת זו 

  SOCOM. היא גם מציינת שפעילות זו של  חייבת להמשיך ולפעול בסביבה שהיא מאיימת ועמוסה

מתמקדת כרגע בסביבה קרקעית של יחידות קטנות, אבל האינפורמציה שהמערכת אוספת יכולה 

לשמש מרחבים שונים כמו אוויר או ים. זה חלק מיכולת ההסתגלות דרוש ליחידות המיוחדות. הגוף 

כדי לקבל היזון חוזר לגבי תפקוד  האחראי על פיתוח המערכת משלב בתהליך הפיתוח גם מפעילים,

 המערכת.

לבצע ניסוי בו  SOCOM-למרות המגבלות הדורשות שמירת מרחק  עקב נגיף הקורונה, הצליחו ב

בפלורידה כאשר השידור  Tampaהועברו נתונים מעבר  לטווח  תקשורת קו ראייה. הניסוי נעשה באזור 

כדי להעריך איך מתקדמת התוכנית. תבוצע  נעשה מעבר למפרץ. בשנה הבאה מתכוונים לבצע בדיקה

הערכה האם דברים אשר הצוות עובד עליהם מוכנים לעבור לשלב הבא והאם יש מקום לדברים 

חדשים. התוכנית אינה פרויקט לחמש שנים, אלא הפיקוד נוקט בגישה של שימוש במקטעים. בזמן  

 כדי לבצע הערכה בשטח.שהמערכת מדגימה יכולות ויעילות, היא תשולב ביחידה מבצעית 

  

http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/5/12/socom-moving-forward-with-hyper-enabled-operator-concept
http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/5/12/socom-moving-forward-with-hyper-enabled-operator-concept
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הודו מעודדת השקעות חוץ בתעשייה הביטחונית, מונעת יבוא אמל״ח  .7

 שניתן לרכוש מייצור מקומי

DEFENSENEWS.COM 11  0303במאי 

India Ups Foreign Investment, But will Stop Importing Weapons that Can be 

Made Locally 

www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/05/18/india-ups-foreign-investment-

but-will-stop-importing-weapons-that-can-be-made-locally 

משרד האוצר ההודי הודיע בחודש מאי השנה, כי יזמין חברות בינ״ל להגביר את השקעתן במרכזי ייצור 

לטכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות בהודו. המדיניות החדשה תאפשר לחברות זרות להעמיק את בעלותן 

ללא צורך באישור ממשלתי. צעד זה מיועד  74% -ל 49% -ומיות מבשותפויות עם חברות ביטחוניות מק

וגם  –שנפגעה כתוצאה ממגפת הקורונה  –לעודד צמיחה מחודשת של התעשייה הביטחונית המקומית 

להעביר טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות אל המדינה. במקביל, הודיע משרד האוצר כי יאסור על יבוא 

איפשר השקעה זרה בשותפויות  2116 -ודו. מהלך דומה שבוצע באמל״ח שניתן יהיה לייצרו בה

מקומיות לייצור טנקים, כלי טייס צבאיים, מערכות חלליות, כטב״ם, טילים צבאיים וספינות קרב, ברמת 

 מיליון דולר. 244, ובכך הביא השקעות זרות בהיקף של 49%בעלות של עד 

ה ביבוא מערכות נשק מברה״מ לשעבר, אך עם בתקופת המלחמה הקרה הייתה הודו תלויה במידה רב

סיומה החלה הודו לרכוש גם אמל״ח מערבי. ארה״ב והודו חתמו בפברואר שנה זו על הסכם בהיקף של  

 מיליארד דולר לרכישת אמל״ח מתקדם הכולל, בין היתר, גם מסוקים. 3

  

http://defensenews.com/
http://defensenews.com/
http://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/05/18/india-ups-foreign-investment-but-will-stop-importing-weapons-that-can-be-made-locally
http://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/05/18/india-ups-foreign-investment-but-will-stop-importing-weapons-that-can-be-made-locally
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 הטנק העתידי של רוסיה עובר ניסויים מבצעיים בסוריה .1

defense-update.com ,03  0303באפריל 

ARMATA Tank Field Tested in Syria 

https://defense-update.com/20200420_t14_syria.html  

עדיין נמצא בשלבי פיתוח.  T-14 Armataשר המסחר והתעשייה של רוסיה אישר שהטנק המתקדם 

כחלק מהתהליך סופקו מספר טנקים ליחידה המשרתת בסוריה כחלק מהניסויים המבצעיים. מציינים 

בכתבה שסוריה, החל מתחילת המלחמות הפנימיות שם, שימשה כאזור לניסויים מבצעיים של רבים 

רת שיפורים שונים במהלך מסוגי האמל"ח הרוסי. הלקחים מהניסויים, ביניהם בסוריה, ייושמו במסג

 השלמת הפיתוח.

בניגוד להודעת השר, יש ידיעות  .2121-הטנקים הראשונים יכנסו לשירות באחת היחידות החל מ

השר  (.T72Mשטרם נפלה החלטה על ייצור סדרתי בגלל המחיר הגבוה )ראה כתבה אחרת כאן על 

ו טיוטות חוזים; אבל העסקאות מותנות ציין שיש כבר לקוחות זרים שמתעניינים ברכישת הטנקים ואפיל

 באישורי ייצוא ממשלתי.

 

 

 מיועד גם לייצוא –תותח מתנייע חדש של הארטילריה הסינית  .9

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW ,11  0303במאי 

More Details Emerge About the *PLAGF's New 155mm SPH 

במקום הכלים המיושנים והנגררים  PLC-181הארטילריה הסינית החלה להצטייד בתומ"תים חדשים 

מ"מ,  155, עם תותח NORINCOמ"מ בהתאמה(. התומ"תים מיוצרים ע"י חברת  131-מ"מ, ו 152)

 . SPH-15 -.  מיוצר גם בתצורה לייצוא  6x6קליברים, המותקן על רכב גלגלי  52קנה 

 תכונות:

  תובלה סיני(במטוס  2טון בלבד. מתאים ליבילות אווירית ) 25משקל 

 בקרת אש וכינון התותח הם אוטומטיים 

 טעינה חצי אוטומטית 

  ממוקם בתא משוריין 6צוות של 

  דקות 3תוך  –פגזים והסתלקות מהעמדה  6כניסה לירי: ממצב חניה עד לירי של 

  פגזים לדקה 6-4קצב אש 

* PLAGF – People's Liberation Army Ground Forces 

  

https://defense-update.com/20200420_t14_syria.html
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בעלי ביצועים  LEKALOמ"מ  105הצבא הרוסי מצטייד בפגזי ח"ש  .13

 משופרים 

ARMYRECOGNITION ,03  0303בינואר 

Russia to Procure Armor-Piercing Sub-Caliber Shells in 2020 

www.armyrecognition.com/january_2020_global_defense_security_army_news_industr

y/russia_to_procure_armor-piercing_sub-caliber_shells_in_2020.html 

מ"מ  125היומון הרוסי איזבסטיה מדווח כי משרד ההגנה הרוסי החל לרכוש פגזי ח"ש )חודרי שריון( 

. הרכישה תיפרס על פני מספר שנים והמשרד מתכנן לרכוש בה כמה Lekalo 3BM44מסוג חדש, 

מתוכם עד סוף אוגוסט  2,111חסנה. הכוחות הרוסיים יקבלו אלפי פגזים לטנקים חדשים ולמלאי א

 אלף דולר(. 711 –מיליון רובל )כ  51.5השנה, בעסקה ששוויה 

ק"מ )לעומת פגז  2מ"מ פלדת שריון ממרחק  651ע"פ הפרסום, כושר החדירה של הפגז החדש הינו 

ן בכתבה כי כושר חדירה מ"מ פלדת שריון(. נטע 521שחודר  Mangoהח"ש הרוסי הוותיק מדור שני 

בגרסתו החדשה. השיפור בכושר החדירה בפגז החדש מושג  M1A2זה מספיק לחדור טנק אברמס 

בזכות העמידות הגבוהה של החודרן, העשוי סגסוגת משופרת של טונגסטן בעלת חוזק גבוה, יחס טוב 

 לשיפור מהירות הלוע. 4Zh63יותר של אורך לקוטר, ומטען אבק שריפה )חנ"ה( מוארך וחזק יותר מסוג 

לסוגיו,  T-72, המותקנים בכלל הטנקים הרוסיים שבשירות: D-81מיועד לקנים ממשפחת  Lekaloפגז  

T-80 ו- T-90 צוין כי תחמושת זו נחוצה להגדלת עוצמת האש בצי הטנקים הראשי ברוסיה, בעוד .

דרי שריון עוצמתיים אף יותר( )כולל פגזים חו Armataמשפחת התחמושת שפותחה לטנקים החדשים  

 אינה מתאימה לצי הנוכחי בשל הבדלים במידות הפגזים.

 

 ק"מ 133סילון לטווח של מעל -מפתחות פגז מונע מגח TNO-ריית'יאון ו .11

NEW ATLAS ,14  0303במאי  

New Artillery Round Uses Ramjet for Extra Range 

https://newatlas.com/military/ramjet-artillery-round-extra-range/ 

חברת ריית'יאון הודיעה כי היא מפתחת  פגז תותח המונע במנוע מגח אשר יכפיל את טווח הארטילריה 

מ"מ טקטיים והוא מכונה  155ותח עבור הצבא האמריקני עבור תותחי ק"מ. הפגז מפ 111למעל 

XM1155 Extended-Range Artillery Projectile לפגז תהיה גם ערכת הנחיה ותיקון מסלול .

 שיאפשרו פגיעה מדויקת במטרות. 

הפגז אין פרטים רבים לגבי התכן של הפגז אך בהתבסס על עקרון הפעולה של מנוע מגח ניתן להניח כי 

רת הצתה ופעולה של מנוע פשנורה מתותח עם הודף רגיל והמהירות הגבוהה שהוא מגיע אליה מא

 המגח השומרת על המהירות הגבוהה לפרק זמן משמעותי ומאריכה את הטווח.

. המעבדה ההולנדית TNOפגז זה מפותח על ידי ריית'יאון בשיתוף עם המעבדה הלאומית ההולנדית 

האמריקנית אחראית למעטפת האווירודינמית, חיישן הביות,  הואילו החבר אחראית לפיתוח המנוע

הרש"ק ורכיבים נוספים. לפי  הפרסום הפגז מתאים לפעולה בכל תנאי שטח ומזג אוויר, ניתן לירות 

הצפויים בשירות נאט"ו. נמסר כי הוא  אואותו מכלים יבשתיים וימיים והוא תואם לכל התותחים הקיימים 

וביות לייזר להשגת  GPSהפגזים המדויקים "אקסקליבר" המתבססים על הנחיית  תשפחמבוסס על מ

 ק"מ.  51פגיעה מדויקת בטווח של 

 

 

http://www.armyrecognition.com/january_2020_global_defense_security_army_news_industry/russia_to_procure_armor-piercing_sub-caliber_shells_in_2020.html
http://www.armyrecognition.com/january_2020_global_defense_security_army_news_industry/russia_to_procure_armor-piercing_sub-caliber_shells_in_2020.html
https://newatlas.com/military/ramjet-artillery-round-extra-range/
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 מעופפים -חא"א מעודד פיתוח של כלי רכב קרקעיים .10

AIRFORCEMAG.COM ,14  0303באפריל 

USAF to Launch Search for Flying Cars This Month 

month/-this-cars-flying-for-search-launch-to-www.airforcemag.com/usaf 

חייל האוויר האמריקני מתניע החודש )אפריל(, פעילות הקשורה לפיתוח כלי רכב מעופפים, וינסה לבחון 

 Agilityהעניין באמצעות מפגשים, מצגות והדגמות של התעשיות עם גורמי הממשל. המיזם מכונה את 

Prime   תרגום חופשי "זריזות משופרת"(, הוא נועד לתמוך בתעשיות פרטיות המקדמות את(

היצירתיות הטכנולוגית של דורות שינוע מתקדמים. השאיפה היא  להגיע ל"רכב מתקדם לשינוע אווירי". 

המשימות המיועדות לרכב זה הן חילוץ פצועים, התערבות של כוחות ביטחוניים וכן פינוי אנשים באזור 

וכה אסון. המוסדות מבקשים לקדם את טכנולוגיית הרכבים המעופפים כך שבבוא היום, עת תהיה מ

תפוצה רחבה של הכלי, המשתמשים יזכו להורדה של מחיר הרכבים והם יהיו נגישים לחברה האזרחית 

 וכן לצבאית. 

לוחמים.  8 – 3בשלב מקדמי הגדיר חייל האוויר את דרישותיו מהרכב, כך שתהיה לו היכולת לשאת 

מייל, וזמן  111קמ"ש בקירוב(, טווח פעולה  161מייל לשעה ) 111 -גדולה מצריכה להיות מהירותו 

פעולה שעה אחת. על המשתתפים בתחרות להציג את היכולת הנ"ל בהדגמה מלאה )אחד לאחד( עד 

האוויר ירכוש , כדי שיוכלו להמשיך  לשלב הבא של הפיתוח, שבסיומו המוצלח חייל 2121בדצמבר  17

המפגש בין קהילות התעשיות, הממציאים וגורמי ממשל,  מספר דגמים לצרכי הדגמות ובחינת יכולות.

נושאים כמן סטנדרט לבטיחות וביטחון.  –יאפשר לפתח יחדיו את הרגולציה של כלים / רכבי תעופה 

כות הנעה לא כי סביר שרכבים אלו יידרשו למער ,לכך תהיה חשיבות רבה כבר בתחילת הפיתוח

מסורתיות, והאצת הזמן ליישום יכולה להתממש גם כאשר הטכנולוגיות שיפותחו יקודמו לקווים 

 התעשייתיים.  

 

מ"מ חצי  103מרגמה -צריח – NEMOצבא ארה"ב בוחן את מערכת  .10

 אוטומטית 

DEFENSE-UPDATE.COM ,19  0303במאי 

U.S. Army to Test 120mm Semi-Automatic Mortars from Finland 

https://defense-update.com/20200519_nemo.html 

מרגמה -הפינית וצבא ארה"ב חתמו על הסכם לבדיקת היתכנות של שילוב מערכת צריח Patriaחברת 

יקנים. הבדיקה תכלול את האינטגרציה מ"מ בעלת מנגנון טעינה אחורית, בנגמ"שי מרגמה אמר 121

מ"מ  121של מערכת הנשק בנגמ"ש ומערכת בקרת האש וכן את השימוש בתחמושת מרגמה 

 האמריקנית הנוכחית במערכת טעינה אחורית.

לחיפוש מקורות לפיתוח וייצור הצריח  2118ההסכם נעשה בעקבות מחקר של צבא ארה"ב מסוף 

(. mm Mortar Future Indirect Fire Turret - FIFT 120עקיף ) מ"מ בירי 121העתידי לירי מרגמה 

 .Nemoענתה לסקר השוק בהתבסס על מערכת צריח המרגמה  Patriaחברת 

בנגמ"שי צבא ארה"ב הינה חלק מתהליך של צבא ארה"ב לשיפור  Nemoהאבלואציה של צריחי 

אש בירי ישיר או עקיף בצורה  היכולות של צוותי הקרב בחטיבות השריון והסטרייקר, כולל יכולות

מהירה ומדויקת. בנוסף, הצריח מאפשר הגנה טובה יותר לצוות ומפחית את העומס הפיזי בהעמסת 

 הפצצות.

הרעיון של צריח מרגמה לירי ישיר ועקיף אינו חדש. הצבא הרוסי משתמש בצריחים כאלו כבר עשרות 

שנים, אולם עד כה הרעיון טרם הצליח בצבאות מערביים. צבא ארה"ב משתמש כיום במערכת "קרדום" 

http://www.airforcemag.com/usaf-to-launch-search-for-flying-cars-this-month/
http://www.airforcemag.com/usaf-to-launch-search-for-flying-cars-this-month/
https://defense-update.com/20200519_nemo.html
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 ( ונטענותAMPV)או  M-113 –תוצרת אלביט מערכות. המערכות מותקנות על כלי הרק"ם סטרייקר ו

מ"מ ומחפש  121ידנית. חייל הנחתים האמריקני הוציא לאחרונה מכלל שימוש את פצצות המרגמה 

 אלטרנטיבות שיעניקו את עוצמת האש של פצמ"ר, אבל עם אפקט מוגבר.

מ"מ חלקת קנה, נשלטת מרחוק, בעלת יכולת אש  121מרגמה -היא מערכת צריח Nemoמערכת 

 –הנמצאת בשימוש הצבא הפיני מ Patriaשל  Amosל מערכת ישירה ועקיפה. זוהי גרסה קלה יותר ש

מסוגלת לבצע ירי מהיר באמצעות טעינה חשמלית חצי  Nemo, גם מערכת Amos –. בדומה ל2113

פצצות בדקה בירי  6 -פצצות בדקה בקצב אש מקסימלי ו 11אוטומטית, המאפשרת ירי של עד 

 פצצות נוספות. 2שניות לירי  15 שניות לירי פצצה ראשונה ועוד 31מתמשך. לוקח רק 

פצמ"רים באותה מטרה )מטח(, ע"י שינוי  6לפגיעה סימולטנית של עד  Nemoניתן לתכנת את מערכת 

 הכינון. יכולת כזו דורשת אש מתואמת מאוד של גדוד שלם.

Nemo ק"ג(  1,911 –פנאומטית לריכוך עומסי הירי. משקלה הכולל )כ-כוללת מערכת רתיעה הידרו

 ומפקטיות שלה מאפשרים התקנה בכלי רק"ם קלים )בעלי זחלים או גלגלים( או בכלי שייט.והק

 

 

 Patria. צילום: Patriaשל  AMVמותקן ע"ג רק"ם  Nemoמ"מ  121מרגמה -צריח

 

נתקל בקשיי שילוב עם מערכות הגנה  A1הדגם החדש של סטרייקר  .14

 אוויריות

JANES.COM ,03  0303במאי 

Weapon integration hurdles challenge US Army's IM-SHORAD effort 

www.janes.com/defence-news/news-detail/2020/05/20/642a7653-5ccb-4864-8e58-

8aba3db064b5 

http://www.janes.com/defence-news/news-detail/2020/05/20/642a7653-5ccb-4864-8e58-8aba3db064b5
http://www.janes.com/defence-news/news-detail/2020/05/20/642a7653-5ccb-4864-8e58-8aba3db064b5
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 מ"מ, במשגר טילי סטינגר בימין הצריח 03חמוש בתותח  A1דגם של הנגמ"ש סטרייקר 

 ובמשגר טילי הלפייר בשמאל הצריח

 

 :A1סרטון קצר על סטרייקר 

www.youtube.com/watch?v=7PnCJkAczHw 

 

, אשר מצויד A1גורמי צבא רשמיים בארה"ב נמצאים במרוץ להכניס את הנגמ"ש הגלגלי סטרייקר דגם 

בכלי נשק ליירוט איומים אוויריים רוסיים, לשימוש בזירה האירופית. עם זאת נודע כי אפשרות זו עשויה 

מ"מ  31להיתקל בכמה קשיים טכנולוגיים הקשורים לשילוב של חבילת השינויים, הכוללת תותח 

טיפוס של -ומערכת טילי סטינגר וטילי הלפייר. נכון להיום הצבא קיבל חמישה מתוך תשעה אבות

 IM-SHORAD (Interim Maneuverמערכות הגנה אווירית כפתרונות ביניים לטווח קצר, הנקראות 

Short-Range Air Defenseן (, אשר נבדקות באתרים שונים בארה"ב. לפי שעה הצבא קבע כי עליה

 מכשולים באינטגרציה כדי להפעיל ביעילות את הפלטפורמות.להתגבר על כמה 

יה המואץ של התוכנית, שנועד להקנות את היכולות הקריטיות ללוחם, מציב בפנינו אתגרים י"אופ

. "אתגר טכני ספציפי M-SHORADמנהל המוצר  ,Beau Barkerייחודיים למימושה", ציין סגן אלוף 

מ"מ.  31, מערכת טילי סטינגר ותותח M299הוא שילוב מערכות נשק בוגרות כמו משגר טילי הלפייר 

 למרות שכל רכיב בוגר בפני עצמו, הם צריכים להיות משולבים כדי לעבוד כמערכת."

ית הייתה על ציר זמן ציין כי הוא רואה "אתגרי שילוב תוכנה טיפוסיים", אך מכיוון שהתוכנ Barkerסא"ל 

מואץ, הם צצו בקצב מהיר יותר מאשר בתוכנית "מסורתית". כדי לפתור חלק מהבעיות הללו, צוותי 

 ההנדסה והבדיקה פועלים להשגת "יעילות מקסימלית" הקשורה לתוכנית הבדיקה ולוח הזמנים.

 

 עם מכלול נשק הנ"מ בצריח A1מבט על הדגם של סטרייקר 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7PnCJkAczHw
http://www.youtube.com/watch?v=7PnCJkAczHw


16 

 

 על מ"מ מבוסס 03של המארינס יצויד בצריחון הנגמ"ש האמפיבי  .15

 סטרייקר

MARINECORPSTIMES.COM  ,15  0303במאי 

ACV to Get Stryker Variant of 30mm Cannon 

www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2020/05/15/acv-to-get-stryker-

variant-of-30-mm-cannon/ 

יצויד בצריחון  -amphibious combat vehicle) (ACV הרק"ם האמפיבי החדש של המארינס  

מ"מ מסוג  31. הוא מבוסס על תותח MCT-30משופר קל משקל של חברת קונגסברג מדגם 

Mk44  שהינה מערכת נשק קומונלית במארינס. זאת בניגוד  גרומן(-)בושמאסטר של נורתרופ

 ICVשל אותו יצרן )ברכבי  XM813  לגרסה הקרקעית של הסטרייקר המבוססת על תותח 

Dragoon.) 

. הצעת קונגסברג ACVיצרנית  BAEדובר המארינס מסר כי החלטה זו התקבלה על ידי חברת 

מיטבית מבין חמש מתמודדות לכלי זה )בהיבטי ביצועים, אינטגרציה,  נבחרה בשל היותה

עמדות נשק מסוג זה במסגרת  151סה"כ מתוכננות להימסר עד בלסביבה ימית ולו"ז(.  ייחודיות

הדובר הוסיף שעמדת נשק זו מקנה קטלניות משופרת לרכבים  תוכנית הצטיידות הדרגתית.

וח לצוות ע"י שליטה על הצריחון הלא מאויש מתוך גלגליים או זחליים ומאפשרת תפעול בט

 הכלי.

 31)סטרייקר( בתותחי  ICVהחלטה בצבא ארה"ב  לצייד את רכבי  2119-כזכור, התקבלה ב

זאת  .מ"מ, כאחד הלקחים של רג'ימנט הפרשים השני של צבא ארה"ב בעת פעילות בגרמניה

 .1מ"מ 31אף הם מצוידים בקליבר , אשר BMP-97כחלק משיפורי הקטלניות מול איומי נגמ"שי 

: רכב פיקוד, כלי חילוץ ואחזקה ACVבכוונת מפקדת המארינס להצטייד בשלושה ווריאנטים של  

מקונגסברג נמסר שדגם עבודה ראשון לניסוי של עמדת  מ"מ. 31וכן גרסת כלי לוחם עם תותח 

שהצפי לערכות סדרתיות הוא לשנת  BAEכמו כן נמסר ע"י . 2121נשק זו צפוי להימסר בתחילת 

2123 . 

 

 

             MCT30  של המארינס , אביו מולידו של MPCT צריחון של קונגסברג מותקן על מדגים 

 קונגסברג()צילום: 

 

 

                                                           
 2119בגיליון דצמבר  17ראה ידיעה מס'  1

https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2020/05/15/acv-to-get-stryker-variant-of-30-mm-cannon/
https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2020/05/15/acv-to-get-stryker-variant-of-30-mm-cannon/


17 

 

 הנעה חשמלית לרכב צבאי .16

MILITARY.COM ,00  0303באפריל 

Army Officials Working on Proposal that Could Lead to Electric *JLTVs 

www.military.com/daily-news/2020/04/22/army-officials-working-proposal-could-lead-

electric-jltvs.html 

 רכים דיונים לגבי האפשרות להניע כלי רכב צבאיים בעתיד ע"י מנועים חשמליים.בצבא ארה"ב נע

מאפשרת הנעה חשמלית של רכב בגודל של  Tesla** הטכנולוגיה שפותחה ע"י FCCלדעת מפקד 

JLTV .  הוא רואה את היתרונות של מנועים חשמליים: צמצום השיירות המובילות דלק שפוגעות

נמצאת במעבר  רכבה תהקלת הלוגיסטיקה, רכב קל יותר ועוד. תעשיי –בלחימה, הרבה פחות חלקים 

מתמיד לחשמול הרכב. לעומת זאת: המעבר להנעה חשמלית מחייב התארגנות מסובכת לטעינת 

ביא מקורות אנרגיה לקרבת שדה הלחימה(; אין עדיין פתרון מעשי להנעה של המצברים, )דרוש לה

 רק"ם כבד כמו טנקים.

מעריכים שבעשור הקרוב יחליטו על מעבר להנעה חשמלית, לפחות לגבי חלק מצי הרכב הגלגלי. הדבר 

ם הכתבה מציינת את האמצעים האחרים שנעשי יחייב גיבוש של אסטרטגיה מפורטת ותהליך הדרגתי.

 .הנעה גרעיניתוכן ע"י הפנטגון למציאת אלטרנטיבות להנעת רכב: סוגי דלק שונים, 

: חסרה כאן התייחסות להנעה היברידית, שעשויה לתת מענה לבעיית הטעינה של עורך הידיעההערת 

 .המצברים

* JLTV – Joint Light Tactical Vehicle 

** FCC – Futures and Concept Center (Army Futures Command) 

 

 בטורקיה: רובוט רך קטן שמטפס ביעילות על מכשולים .17

TECHXPLORE.COM ,04  0303באפריל 

SQuad: A Miniature Robot that Can Walk and Climb Obstacles 

https://techxplore.com/news/2020-04-squad-miniature-robot-climb-obstacles.html  

 

 

SQuad, the miniature robot developed by the researchers. Credit: Kalin et al. 

 

http://www.military.com/daily-news/2020/04/22/army-officials-working-proposal-could-lead-electric-jltvs.html
http://www.military.com/daily-news/2020/04/22/army-officials-working-proposal-could-lead-electric-jltvs.html
https://techxplore.com/news/2020-04-squad-miniature-robot-climb-obstacles.html
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SQuad climbing an object. Credit: Kalin et al. 

 

רגליים, ועשוי  4( בעל SQuadבטורקיה בנו רובוט קטן )המכונה בפיהם  Bilkentחוקרים מאוניברסיטת 

מחומרים מבניים רכים. גודלו כגודל כף יד, והוא מצטיין בטיפוס ובעקיפת מכשולים. הוא בנוי ברובו 

רגליים רכות שבתוכן משולבים מנועי  4. יש לו polydimethylsiloxane (PDMS)מחומרים רכים כגון  

ברי החוקרים, רוב הרובוטים הרכים פועלים בעזרת מפעילים )אקטואטורים( פנאומטיים זרם ישר.  לד

נעזר במפעילים SQuad התלויים במקור אוויר דחוס, דבר שמסרבל ומקשה על התפעול. הרובוט 

רגילים כמו מנועי זרם ישר, ואינו נזקק לאספקת אוויר דרך צינוריות וכו'. בניסויים הפגין הרובוט ביצועים 

 1.44כמו טיפוס על מכשולים, העולים על אלה של רובוטים קשים, כולל התגברות על מכשול הגבוה פי 

מגובה הרובוט.  לדברי החוקרים, הרובוט יכול להיות שימושי למטלות של אינספקציה )כשהוא מצויד 

נוע באזור קשה או לאיתור ניצולים בהריסות, תוך ניצול היכולת לזחול דרך חרכים קטנים או ל  במצלמה(

 לתנועה. 

בשלב הבא מתכוונים החוקרים לשפר עוד את הביצועים וכושר התנועה. כמו כן, בכוונתם  לפתח 

פולימרים עם תכונות משופרות שיתאימו לרובוטים מיניאטוריים עתידיים, לרבות פיתוח חיישנים רכים 

 שישולבו בגוף הרובוט. 

 מאמר מדעי: 

Design, fabrication, and locomotion analysis of an untethered miniature soft 

quadruped, SQuad. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9043717 

 

 

 ים חדשיםיצבא אוקראינה מצטייד ברקטות ורימוני יד תרמובאר .11

JANES.COM ,11  0303במארס 

Ukraine Evolves Thermobaric Rockets, Grenades 

www.janes.com/defence-news/news-detail/2020/05/15/307d6fbc-bf61-4a6e-b73c-

f47ac5b7ef3d 

משרד ההגנה האוקראיני מחפש אחר רקטות תרמובאריות חדשות והציג רימוני יד תרמובארים חדשים. 

 על הלקחים מהלחימה באזור דונבאס במזרח אוקראינה, אזור הגובל עם רוסיה.זאת, בהתבסס 

UkrOboronProm (UOP .)בקונצרן הנשק  2116 –פיתוח מקומי של רקטות תרמובאריות החל ב

 2119ובאוקטובר  RPV-16הודיע הקונצרן על ייצור סדרתי של רקטה תרמובארית מסוג  2118בשנת 

ות האוקראינים. ע"פ הדיווחים המערכת מבוקשת מאוד באזור לכוח RPV-16רקטות  411סיפק 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9043717
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הלחימה בדונבאס, מכיוון ששיטת הלחימה הקיימת כנגד עמדות הינה שימוש בטילי נ"ט מונחים מהעידן 

 הסובייטי, שנמצאו פחות מדויקים בשל זמני אחסון ארוכים.

RPV-16 ר פשוטה ומנגנון בטיחות הוא משגר רקטה תרמובארית הנורית מהכתף, בעלת כוונת דיופט

 311ק"מ )בפרסום אחר נטען שהטווח האפקטיבי הינו  1שמוסר לפני הירי. הרקטה בעלת טווח של עד 

בעלת  RPO-A Shmelמטר. כמו כן, נטען שהרקטה דומה בביצועיה לרקטה הסובייטית התרמובארית 

 מ"מ(. 93קליבר של 

ק"ג )כאשר בפרסום  4מהרש"ק, שמשקלו  מנוע ההאצה של הרקטה מתנתק במהלך המעוף UOPע"פ 

ק"ג(. בפגיעה, החומר התרמובארי יוצר ענן בקוטר  2.1אחר נטען שמשקל החומר התרמובארי ברש"ק 

מטר מעוקב )מ"ק( וטמפ' מקסימלית של  121מטר, מה שמוביל לפיצוץ בנפח כולל של  8 –ל 7של בין 

 מעלות צלזיוס.  2,511

 –ו RGO-27Cרימוני יד תרמובארים חדשים:  2האוקראינים קיבלו  , הכוחותRPV-16בנוסף לרקטות 

RGO-27C2גרם  311גרם, כולל תערובת תרמובארית במשקל  611 –. כל אחד מהם שוקל פחות מ

 מ"ר. 13ויכול ליצור פיצוץ תרמובארי בשטח העולה על 

 

 

 Janes. צילום: אתר RGO-27C2 –)מימין( ו  RGO-27Cרימוני יד תרמובארים 

 

: לקראת שלד חיצון "מעבר לחלומות הפרועים של TALOSפרויקט  .19

 מהנדסים"

EXPRESS.CO.UK ,5  0303במאי 

World War 3: US Army’s Terminator Suit ‘Beyond Wildest Dreams of Engineers’ 

Exposed 

www.express.co.uk/news/world/1278050/world-war-3-us-army-terminator-iron-man-

suit-exoskeleton-darpa-dod-talos-spt  
דארפא שואפת לפתח סוג של שלד חיצוני ללוחמים, שלדבריה יהיה "מעבר לחלומות הפרועים ביותר 

 Tactical Assault Light Operator, ראשי תיבות של TALOSשל מהנדסים". מדובר על פרויקט 

Suit ואז נאמר שהכוונה לשלד חיצוני הבנוי משכבות של חומרים חכמים 2113. הוא הוצע עוד בשנת ,

ם חיישנים משולבים, עמיד בפני קליעים, ואמור להעניק ללוחמים חוזק משודרג, אמצעי ניטור ע

במסגרת סידרת הסרטים "עולם המחר" של  2118פרמטרים רפואיים, ועוד. הפרויקט תואר בשנת 

, ושהתכנון העתידני מזכיר את MIT"אמזון פריים". שם נאמר שהפרויקט מתנהל בסודיות במעבדות 

http://www.express.co.uk/news/world/1278050/world-war-3-us-army-terminator-iron-man-suit-exoskeleton-darpa-dod-talos-spt
http://www.express.co.uk/news/world/1278050/world-war-3-us-army-terminator-iron-man-suit-exoskeleton-darpa-dod-talos-spt
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על "איש הברזל" והוא "מעבר לחלומות הפרועים ביותר של מהנדסים". עוד נאמר שם גיבור ה

שהחוקרים מפתחים גם סוג מהפכני של "שריון נוזלי" ש"הופך למוצק בלתי חדיר" ברגע שקליע פוגע בו, 

 ושלא יגביל את תנועות הלוחמים. הוזכרה גם פעילות מו"פ דומה המתנהלת בצרפת.  

 

 

YOUTUBE) (Image: 2050 in available be could suit full The 

שנים, כשהיעד היה ניסוי גרסה  4-מיליון דולר ל 81בין השאר נאמר אז שלפרויקט הוקצב תקציב של 

שמדובר במשימה  SOCOMהודיע פיקוד המבצעים המיוחדים  2118. אבל בשנת 2118ראשונה בקיץ 

מערכות שפותחו במסגרת -תת 11זיהה  SOCOM 2119אדירה, ותאריך היעד יידחה. עם זאת, בשנת 

 , שלהערכתם ניתן יהיה לעשות בהן שימוש מהיר עוד לפני שהפרויקט כולו יושלם. TALOSפרויקט 

 US Army’s Combat Capabilities Development, ההערכה של 2119-לפי דוח שפורסם ב

Command  הדוח סיכם עבודת 2151היא שפיתוח של "לוחמי סייבורג" יגיע לרמה מבצעית עד שנת .

 Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and theהערכה שנמשכה שנה, וכותרתו הייתה 

Implications for the Future of the DoD באותו דוח נכתב בין השאר שהטכנולוגיה תאפשר .

למוח. -בין אנשים למכונות, ובין אנשים לבני עצמם תוך שימוש באינטראקציה מוחתקשורת 

"אינטראקציות כאלה יאפשרו ללוחמים תקשורת ישירה עם מערכות מאוישות ובלתי מאוישות, כמו גם 

שליטה ובקרה". )סרטון וידאו קצר כלול בכתבה  עם אנשים אחרים, כדי להשיג אופטימיזציה של פעולות

  .המקורית(

 

 

רובוט רוסי חדש יכול לטפס במדרגות ולפוצץ מטענים. ייתכן שכבר נכנס  .03

 לשימוש בסוריה 

FORBES.COM ,14  0303במאי 

New Russian Robot Can Climb Stairs And Blow Up Bombs 

www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/05/14/new-russian-robot-can-climb-stairs-

and-blow-up-bombs  

 

 

http://www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/05/14/new-russian-robot-can-climb-stairs-and-blow-up-bombs
http://www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/05/14/new-russian-robot-can-climb-stairs-and-blow-up-bombs
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The Scorpio Robot, an improved iteration of the Scarab uncrewed ground vehicle. 

 
 Scorpionהנשלט מרחוק, והיא מכונה  Scarabהרוסים פיתחו גרסה חדשה של הרובוט הקרקעי 

)עקרב(. יש לו יכולת לטפס על מדרגות והוא מתוכנן למשימות שונות, לרבות איתור חומרי נפץ. יש לו 

 גלגלים ובנוסף להם מעין גפיים שמאפשרות לו טיפוס על מדרגות.  4

לדברי המפתחים, יושמו בו לקחים משדה הקרב בסוריה. הוא משתמש בתקשורת מאובטחת יותר 

ק"ג, והוא יכול לשאת מטען )מיכשור  21ס"מ, משקלו  15מקודמו. גובהו )לא כולל הגפיים לטיפוס( 

 "ג. ק 25לטיפול במטעני הנפץ( במשקל 

ק"מ מהמפעיל,  3-שעות והוא יכול לפעול במרחק של עד כ 4הסוללה שלו מאפשרת פעולה במשך עד 

, וייתכן שדגמים ראשונים כבר הוכנסו 2119ולשדר למפעיל צילומי וידאו.  הוא נבחן בניסויים ביולי 

 לשימוש בסוריה. 

 

 תולעת לחפירת מנהרות מהירה-מפתחת עבור דארפא רובוט GEחברת  .01

DIGITALTRENDS.COM ,01  0303במאי 

Forget Light Bulbs. GE’s Latest Creation is a Giant, Tunneling Robotic Worm 

www.digitaltrends.com/news/ge-robot-worm/ 

-מיליון דולר מדארפא להמשך הפיתוח של "רובוט 2.5( זכתה במענק של  GEחברת ג'נרל אלקטריק )

, הפיתוח נעשה GE-, מוביל הפרויקט בDeepak Trivediתולעת" ענקי לחפירת מנהרות. לדברי 

בהשראת שני דברים בטבע: תולעי אדמה ושורשי עצים. החוקרים מנסים לחקות את התנועה הקצבית 

ור את המנהרות במהירות, ביעילות ובתצורה הנדרשת. מצד שני, המהירה של תולעי אדמה כדי לחפ

הם מנסים לחקות את היכולת של שורשי עצים להפעיל כוחות גדולים תוך כדי צמיחתם בתוך הקרקע. 

הייחוד של הפרויקט הוא שילוב שתי היכולות הללו שקיימות בטבע. הפיתוח מתבצע במסגרת תוכנית 

שמטרתה לפתח טכנולוגיה המסוגלת "לבנות במהירות רשתות , Underminerשל דארפא הנקראת 

 מנהרות טקטיות". 

הרובוט החופר עשוי מסדרה של מקטעים רכים וגמישים, הפועלים בדומה ל"שלד הידרוסטטי" ממולא 

בנוזל, האופייני ליצורים חסרי חוליות בטבע. השרירים המלאכותיים של הרובוט נעים בדומה לתולעת 

את הרובוט קדימה, ועיצוב המקטעים מאפשר חופש תנועה ויכולת תמרון במקומות  אדמה כדי לדחוף

, השאיפה היא להגיע בסוף הפרויקט להדגמה של רובוט שיכול לנוע GEשהגישה אליהם קשה. לדברי 

ס"מ. בנוסף  11מטר ובקוטר של לפחות  511ס"מ בשנייה ולחפור מנהרה באורך  11במהירות של 

צופה שימוש בטכנולוגיה לפריסת כבלי חשמל או סיבים אופטיים, או למטלות של  GEליישומים צבאיים, 

http://www.digitaltrends.com/news/ge-robot-worm/
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אינספקציה תעשייתית וביצוע תיקונים במכונות גדולות ומורכבות כמו טורבינות להפקת חשמל או מנועי 

 סילון. 

 סרטון: 

GE's Bio-inspired Giant Earthworm-like Tunneling Robot  

https://youtu.be/WlcQij-SsXg 

  www.darpa.mil/program/underminerשל דארפא:  Underminerאתר פרויקט 

 

 צבא ארה"ב מחפש אמצעי זע"ט אישי משופר .00

MILITARY.COM ,10  0303במאי 

Army Wants Uniform Accessory That Can ID Friendlies But Stay Invisible to the 

Enemy 

-id-can-accessory-uniform-wants-/05/13/armynews/2020-www.military.com/daily

enemy.html-invisible-stay-friendlies  

עמית על הלוחמים, שיאפשר לכוחות ידידותיים -הצבא האמריקני מבקש לבחון שילוב של אמצעי זיהוי

לזהות זה את זה, אך יימנע גילוי שלהם ע"י אמצעי ראיית לילה של כוחות האויב. כיום יש מספר 

נולוגיות לזיהוי כוחותינו החל ממשיב א"א קטן הנישא על בגדי הלוחם ועד מערכות מתוחכמות טכ

המבוססות על סמארטפון, המאפשרות למפקד הכוח לזהות את מיקום כוחותיו. הדרישה שעולה 

מהלוחמים הפועלים רגלית בשטח היא לערכה אישית שתהיה חלק מהמדים או הנשק של הלוחמים 

 להם ממרחק גדול. ותאפשר זיהוי ש

הצבא יצא בקול קורא להתאמה / לפיתוח אמצעי שיעבוד לאורך היממה ובעיקר בשעות החשכה. ניתן 

יהיה להתקינו בדרך פשוטה על הלוחם או על ציודו. דרישה  נוספת היא שהמערכת תהיה קטנה ודלת 

 271ס"מ(, כיסוי מינימלי של  X 8 8אינץ' מרובע ) 9אנרגיה. גודל מקסימלי של המערכת על הלוחם 

מטר. הצבא לא  311מעלות. טווח הפעולה של מקור הזיהוי לעבר הלוחמים הרגליים יהיה לפחות 

הכתיב את הטכנולוגיה, אך הדגיש את החשיבות הרבה של היכולת לסנן את הלוחמים הידידותיים 

 מכלל הכוחות בזירה באופן שיקל גם לאתר את לוחמי האויב. 

  

https://youtu.be/WlcQij-SsXg
http://www.darpa.mil/program/underminer
http://www.military.com/daily-news/2020/05/13/army-wants-uniform-accessory-can-id-friendlies-stay-invisible-enemy.html
http://www.military.com/daily-news/2020/05/13/army-wants-uniform-accessory-can-id-friendlies-stay-invisible-enemy.html
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 אוויר והגנ"א
 

 מגח-קולי מונע בעל-בוחן פיתוח טיל שיוט שגא חא"א .00

DEFENSE NEWS ,03  0303באפריל  

The US Air Force Wants to Develop a Hypersonic Cruise Missile 

-develop-to-wants-force-air-www.defensenews.com/industry/techwatch/2020/04/30/the

missile-cruise-hypersonic-a/ 

קולי מתוך כוונה -ריקני פנה בבקשה לקבלת מידע מהתעשייה על פיתוח טיל שיוט שגאל האוויר האמיחי

והיא מבקשת לקבל מידע על יכולות  27/4-להתחיל בתוכנית פיתוח בעתיד הקרוב.  הפניה פורסמה ב

שניתן לשגרו ממטוסי קרב ומפציצים. לדברי וויל רופר,  ,פיתוח של טיל נושם אוויר קונבנציונלי שגא קולי

מגח עשויה לאפשר -ל האוויר, ההתקדמות בטכנולוגיית מנועי עליבכיר במערך הפיתוח וההרכשה של חי

 התקדמות מהירה בפיתוח טיל כזה. 

ולבחון את התייחסויות החברות.  2121ל האוויר מתכוון לערוך סקר תיכון ברבע האחרון של שנת יחי

מגח או שילוב דואלי. יש לציין כי כל החימושים -המידע שמועבר צריך לכלול התייחסות להנעת מגח, על

 .(Boost-Glide)גלישה -קוליים הנמצאים בפיתוח בשלב זה במשרד ההגנה מבוססים על האצה-השגא

גלישה נעים דרך האטמוספירה -לדברי רופר, יש יתרונות רבים לגישת טיל השיוט. לדבריו טילי האצה

העליונה, ממש מתחת לסף החלל, בניגוד לטילי השיוט שיטוסו בשכבות נמוכות יותר ויוכלו להעסיק 

ותר על שום ערוץ מטרות שהחימוש הגולש לא יוכל. בנוסף הוא ציין שבעולם טכנולוגי תחרותי לא ניתן לו

 פיתוח וכן יש לאפשר לחברות נוספות להשתתף.

 DARPA-ם תצא בסופו של דבר לפועל, תסתמך על תוכניות שכבר מבוצעות באהתוכנית החדשה, 

של  Hypersonic Air-breathing Weapon Conceptל האוויר. בין השאר, מדובר בתוכנית  יובחי

DARPAלוקהיד מרטיןמו גיסא-מן מחדאנורתרופ גר-ת'יאון, שבמסגרתה צוותים מתחרים של ריי-

מההתקדמות מאוד קולי המונע בעל מגח. רופר ציין כי התרשם -בונים כלי שגא ,ארוג'ט רוקטדיין מאידך

מגח וכי עתה, בניגוד לעבר, הוא סבור כי ניתן להתניע שני ערוצי פיתוח -בטכנולוגיות יצור של מנועי על

מן על הדפסת חלקים אהודיעה נורתרופ גר 2119וויר בפריס בשנת במקביל )נזכיר כי בסלון הא

 מגח שהיא מפתחת(.-משמעותיים ממנוע על

ל האוויר באה חודשים סבורים אחרי ביטול אחת משתי תוכניות הפיתוח של חימוש ייוזמה זו של חי

הופסק  HSCWאו  Hypersonic Conventional Strike Weapon שלקולי שניהל. פיתוח -שגא

( כיוון שמדובר ARRW)  Air-Launched Rapid Response Weapon-בפברואר לטובת התמקדות ב

. שתי התוכניות הנ"ל היו F-15 -ו B-52בחימוש זול יותר שניתן לשיגור בכמויות גדולות יותר ממטוסי 

 מרטין.-גלישה ושתיהן היו בהובלה של לוקהיד-אצההשל חימושי 

 

 תשנה את כללי המשחק S-500מערכת הנ"מ הרוסית  .04

SPACEWAR.COM ,14  0303באפריל 

Russia Positions S-500 as Game Changer for Missile Defense 

www.spacewar.com/reports/Russia_positions_S_500_as_game_changer_for_missile_

defense_999.html 

כי היא סיימה בהצלחה  S-511בחודש מארס הודיעה החברה הרוסית המייצרת את מערכת הגנת הנ"מ 

י עומד מערכת של אמצעי הנ"מ החדיש והמורכב של הדור הבא, וכי הצבא הרוס-סדרת בדיקות של תתי

 להיכנס לניסויים כבר במהלך השנה הזו. 

http://www.defensenews.com/industry/techwatch/2020/04/30/the-air-force-wants-to-develop-a-hypersonic-cruise-missile/
http://www.defensenews.com/industry/techwatch/2020/04/30/the-air-force-wants-to-develop-a-hypersonic-cruise-missile/
http://www.spacewar.com/reports/Russia_positions_S_500_as_game_changer_for_missile_defense_999.html
http://www.spacewar.com/reports/Russia_positions_S_500_as_game_changer_for_missile_defense_999.html
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מוכיחות  S-511קצין רוסי בכיר, שהיה בעבר מפקד כוחות הנ"מ, ציין כי היכולות החדשות של מערכת 

כי זו איננה מערכת נ"מ רגילה, אלא הרחבה ניכרת של מעטפת הביצועים. כיום המערכת מסוגלת לתת 

מענה הגנתי לא רק באוויר אלא גם בחלל. לדברי הבכיר, מעבר ליכולת יירוט של מטוסים וטילי שיוט 

ול היורד של הטיל הנעים במהירות היפרסונית, המערכת יכולה ליירט טילים בליסטיים, ולא רק במסל

)בדרך לפגיעה( אלא גם בחלקים האחרים של מסלול המעוף הבליסטי. זאת תודות למהירויות טיל הנ"מ 

ק"מ וכן ברום  611מספר ק"מ בשנייה. יכולת זו מאפשרת יירוט מטרות בטווחים של  –ה"קוסמיות" 

משולבת היא יכולה ליירט ק"מ. המערכת בעצם נותנת יכולות גם בחלל הקרוב, ובעבודה  211טיסה של 

ק"מ ובו בזמן גם לתת מענה הגנתי נגד איומים בליסטיים בגובה המרבי.  31מטרות בגבהים של 

כמו משגר, מכ"ם איכון, מכ"ם הבקרה ועמדת ההפעלה, הניסויים החלו  S-511במספר רכיבים של 

שבסיום הניסויים יתחילו  . מעריכים2121רכיבים הנוספים יחלו במהלך עם ונמצאים בעיצומם. ניסויים 

. המערכות הראשונות יועברו תחילה לצבא הרוסי, ולאחר מכן יוצעו 2125 שנתההשבחות והצטיידות ב

 ליצוא.

 

 MSE-PAC 3ענק של מיירטי פטריוט -מרטין מקבלת הזמנת-לוקהיד .05

 0303באפריל  03מרטין, -לוקהיד

U.S. Army Awards $6.07 Billion Contract To Lockheed Martin For PAC-3 MSE 

Production, Associated Equipment  

https://news.lockheedmartin.com/2020-04-30-U-S-Army-Awards-6-07-Billion-Contract-

to-Lockheed-Martin-for-PAC-3-MSE-Production-Associated-Equipment 

מיליארד דולר מהצבא האמריקני, לייצור של  6.17מרטין מדווחת על קבלת חוזה בשווי -חברת לוקהיד

 וציוד נלווה. האספקה צפויה להתבצע בשנתיים הקרובות.  PAC-3 MSEמיירטי 

החוזה כולל מיירטים, ערכות לשדרוג המשגרים וציוד נלווה. הוא מיועד עבור ארה"ב ועבור לקוחות 

 בינ"ל )המיירט נמצא בשימוש של תשע לקוחות בינ"ל(. 

 מ"ר. 8,111לביצוע החוזה החברה מרחיבה את אחד ממפעליה בארקנסו בכמעט 
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 ניטריד-המצוידים בטכנולוגית גאליום םהצבא האמריקני קולט מכ"מי .06

 0303באפריל  03לוקהיד מרטין, 

First Q-53 Radar Equipped With Gallium Nitride Delivered To U.S. Army 

https://news.lockheedmartin.com/first-q-53-radar-equipped-with-gallium-nitride-

delivered-us-army 

ראשונים לצבא האמריקני, ומדגישה  AN/TPQ-53מרטין מדווחת על מסירה של מכ"מי -חברת לוקהיד

ניטריד. בהודעה מציינים כי -כי זה המכ"ם הראשון והיחיד בשימוש הצבא המבוסס על טכנולוגיות גאליום

יקנו למכ"ם הספק נוסף ואמינות משופרת, שיביאו לפוטנציאל להרחבת היכולות בתחום  GaNמודולי 

 הטווח וביכולות נוספות.

 91-מסלול, המיועד לפעולה ב-יועד לגילוי, סיווג, עקיבה וזיהוי המקור של נשק תלולמדובר במכ"ם המ

 .2111מעלות, הנמצא בשימוש מבצעי משנת  361-מעלות או ב

 

 לייזר למניעת התקרחות מטוסים .07

OPTICS.ORG ,5  0303במארס 

Novel Laser-Based Method Effectively De-Ices Aircraft 

https://optics.org/news/11/1/97 

תהליך ההתקרחות )הצטברות מעטה של קרח( על מטוסים מביא עמו סכנות רבות: אובדן עילוי, הגדלת 

שבגרמניה, בחברת  Fraunhoferהגרר, צריכת דלק גבוהה ואווירודינמיקה לא תקינה. חוקרים במכון 

בס ובאוניברסיטת דרזדן בגרמניה הראו דרך בה ניתן להשתמש בלייזר כדי ליצור משטח מחורץ על אייר

פני הכנפיים שאינו מאפשר לקרח או שלג להיצמד אליו ובכך מונעים את תהליך ההתקרחות. כיום 

משתמשות חברות תעופה בכלי רכב המפזרים חומרים כימיים אשר ממיסים את הקרח והשלג על 

 לפני המראת מטוסים. הכנפיים 

והוא בונה מבנים בגודל ננומטרי או  Direct Laser Interference Patterning (DLIP)התהליך נקרא 

מיקרומטרי, מותאמים ליישומים שונים, על פני המשטח המדובר. הטכניקה יושמה על פרופיל כנף אשר 

מעלות.  11מטר לשנייה וטמפרטורות של עד מינוס   121נבחנה במנהרת רוח במהירויות של עד 

, אלא שלוקח פחות זמן להמיס את איירבס הראתה כי לא רק שפחות קרח או שלג מצטבר על הכנף

שניות לחימום הכנף להסרת הקרח, אזי  71הקרח אשר נשאר עליה. אם ללא טיפול במשטח נדרשו 

שניות של חום להסרת הקרח. בימים אלה בוחנת חברת איירבס את  5לכנף שטופלה בלייזר נדרשו רק 

ס. החוקרים מציינים כי התהליך כדי להבין את השפעתה על ביצועי המטו A350הטכנולוגיה על מטוס 

ניתן ליישום בתחומים שונים כגון חיבורים חשמליים או שתלים שמותאמים לגופים ביולוגיים. תמונה 

 מוגדלת של משטח הכנף מובאת כאן להמחשה:

https://news.lockheedmartin.com/first-q-53-radar-equipped-with-gallium-nitride-delivered-us-army
https://news.lockheedmartin.com/first-q-53-radar-equipped-with-gallium-nitride-delivered-us-army
https://optics.org/news/11/1/97
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 לרחפניםאקסיאלית -של הנעה קוזהירות מפטנט  .01

UASVISION.COM , 3 0303באפריל 

Using the Coaxial Propulsion Concept? You May Be Infringing on a Patent 

www.uasvision.com/2020/04/03/using-the-coaxial-propulsion-concept-you-may-be-

infringing-on-a-patent/ 
מאז תחילת תכנוני רחפנים הופיעו קונספטים שונים להנעה שלהם. מתברר כעת כי הקונספט של שני 

של חברה גרמנית  2117אקסיאלית( מוגן בפטנט משנת -מנועים ורוטורים על כל זרוע )הנעה קו

AirRobot GmbH  חו כטב"ם בתצורות שונות, כולל בין הראשונות שפית הייתה. חברה זוMikado 

 הנמצא בשירות הצבא הגרמני.

לטענת החברה יש חברות רבות בעולם המתכננות רחפנים והנמצאות בקשר איתה להסדרת הזכויות 

 הנובעות מהפטנט, ויש חברות שלא עשו זאת ומסתכנות בתביעות משפטיות.

 ה"ב, והאיחוד האירופי.הידיעה כוללת קישורים לפטנטים הרשומים בגרמניה, אר

 

 

AR1                        

 

 אנרגיה מאשר כלי רכב 13רחפני אספקה משתמשים בפי  .09

NEWATLAS ,01  0303באפריל 

Delivery Drones will Use 10 Times More Energy than Vans Around Town 

https://newatlas.com/drones/drone-delivery-efficiency-vs-trucks/ 

לותר שבגרמניה מראה כי בהרבה מקרים, השימוש ברחפני -מחקר שבוצע בידי אוניברסיטת מרטין

שימוש בכלי רכב. זה זמן רב שחברות המספקות סחורות כגון אנרגיה מאשר  11אספקה יצרוך פי 

מפתחות רחפנים ועסוקות בהשגת אישורים מהממשל האמריקני למסירת  UPS -ו  DHLאמזון, 

חבילות באמצעות רחפנים, הן בשטח עירוני והן בשטחים כפריים. המחקר שנערך בגרמניה מראה כי 

רחפנים יכולה להיות גרועה יותר מזו של משאיות במקרים רבים, ההשפעה הסביבתית של השימוש ב

המונעות בדיזל, קל וחומר כאלה שתהייה להן הנעה חשמלית. בשל העובדה שלרחפנים אין כנפיים, 

עצם ריחופם באוויר דורש אנרגיה לא מעטה. אם נוסיף לכך את משקל המשלוח אותו יש למסור ללקוח, 

ם ניקח בחשבון שלעתים ישנן רוחות עמן הרחפנים צריכים ויש לזכור כי המדובר בחבילה אחת בלבד, וא

להתמודד, אזי האנרגיה הנדרשת להעברת המטען אינה דבר שניתן להתעלם ממנו. החוקרים הגרמניים 

בחנו מתארים שונים של משלוחים בעזרת הדמיות של משלוחים באזור ברלין. הם מצאו כי במתארים 

ממשאיות  11ממשאיות חשמליות, ואילו רחפנים צורכים פי  5עירוניים, משאיות דיזל צורכות פי 

ק"ג וכי משאית שילוח  2.5חשמליות. ההדמיות הסתמכו על ההשערה כי משקל חבילה ממוצעת הוא 

http://www.uasvision.com/2020/04/03/using-the-coaxial-propulsion-concept-you-may-be-infringing-on-a-patent/
http://www.uasvision.com/2020/04/03/using-the-coaxial-propulsion-concept-you-may-be-infringing-on-a-patent/
https://newatlas.com/drones/drone-delivery-efficiency-vs-trucks/
https://www.uasvision.com/wp-content/uploads/2020/04/AR150-16747e18.jpg
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חבילות בתא המטען שלה. הם גם ציינו כי נתיב השילוחים מתוכנן בצורה אופטימלית  111לוקחת 

ים לאורך נתיב בצורה יעילה החוסכת אנרגיה. במתארים בסביבה עירונית, כך שכלי רכב מבצע משלוח

כפריים יתרונם של כלי הרכב מצטמק ונעלם. החישוב של החוקרים הראה כי כאשר טווח הלקוח גדול 

ק"מ ממרכז השילוח ומשטר הרוחות הוא יציב, אזי שילוח בעזרת רחפן מתברר כיעיל יותר כאשר  8 -מ

וקרים מציינים כי המחקר בחן אך ורק היבטים סביבתיים; הם מדובר בשילוח של חבילות בודדות. הח

מדגישים כי לשימוש בכלי רכב  יש תקורות כגון משכורות של נהגים, תחזוקה וטעינת סוללות )במקרה 

 של משאיות חשמליות(.

 

צי ארה"ב פיתח התקן לייזר שיוצר פיתיונות פלאזמה להטעיית טילים  .03

 נגד מטוסים

NEWSCIENTIST.COM ,00  0303באפריל 

The US Navy Patented a Device to Make Laser ‘Ghost Planes’ in Mid-Air 

www.newscientist.com/article/2241333-the-us-navy-patented-a-device-to-make-laser-

ghost-planes-in-mid-air/  

מדענים בצי ארה"ב פיתחו אמצעי המבוסס על לייזר, להטעיית טילים המתבייתים על מקור חום, 

מיונן הידוע בשם "פלאזמה  כתחליף מתקדם לנורים המסורתיים.  לייזר יכול ליצור באוויר אזור של גז

. החוקרים מנצלים תופעה זאת כדי ליצור מערכים של laser-induced plasma (LIP)  -לייזר" -מושרית

"עמודי פלאזמה" באוויר. התוצאה היא "דמות רפאים" של מטוס, שיכולה להטעות טילים. החוקרים 

טטוס של הפיתוח ועד כמה הוא , אך הצי לא מסר פרטים על הס2118רשמו פטנט על האמצעי בשנת 

 קרוב ליישום מבצעי. 

באופן עקרוני, ע"י כיול הפלאזמה במכשיר כזה אפשר להפיק כל אורך גל רצוי, החל מגלי רדיו ועד 

קרינת גאמה, כך שיהיה אפשר לשטות בכל חיישן עתידי. האתגר הוא להפיק פלאזמה יציבה עם פליטה 

אזמה חזקה של קרינת א"א. חוקר בריטי אמר בתגובה לפיתוח של הצי שלדעתו פיתיון המבוסס על פל

אפשרי תיאורטית, אבל הלייזרים רבי העוצמה הקיימים פועלים בדרך כלל באורכי גל קצרים יותר, ולכן 

 . mid-infraredאינם מתאימים. יש צורך בלייזר רב עוצמה בתחום 

למרות שמערכות לייזר יקרות יותר ומורכבות יותר מנורים רגילים, יהיו להן יתרונות משמעותיים. נור 

משך שניות אחדות, וכמות הנורים במטוס מוגבלת. לייזר יכול להמשיך ולהפיק פיתיונות כל פועל רק ב

-עוד יש לו מספיק אנרגיה. יתר על כן, לייזר יוכל ליצור "דמות רפאים" של מטוס תוך פחות ממיקרו

 שנייה, ולמקם אותה במרחק של כמה קילומטרים מהמטוס שנושא את ההתקן. 

פקולטיבית, שאולי חלק מדיווחי טייסים על עב"מים, ואשר נקלטו ע"י הכתבה מעלה גם השערה ס

 חיישני א"א, היו בעצם ניסויים של "דמויות רפאים" כאלה.  

 

 פיתוח חומרים ייחודיים עבור מטוסי העתיד .01

UASVISION.COM , 9 0303אפריל  ב 

NASA Develops Unique Materials for Next Generation of Aircraft 

www.uasvision.com/2020/04/09/nasa-develops-unique-materials-for-next-generation-

of-aircraft/ 

חודיים עבור יה. בין השאר פיתוח חומרים יחוקרת טכנולוגיות מהפכניות עבור תעשיות התעופ נאס"א

 חלקי מנועים. למטוסי העתיד, אשר ישמשו לחלקי מבנה ו/או 

  :קרביד-קרביד במטריצה קרמית על בסיס סיליקון-אחד מהם הוא חומר מרוכב הכולל סיבי סיליקון

http://www.newscientist.com/article/2241333-the-us-navy-patented-a-device-to-make-laser-ghost-planes-in-mid-air/
http://www.newscientist.com/article/2241333-the-us-navy-patented-a-device-to-make-laser-ghost-planes-in-mid-air/
http://www.uasvision.com/2020/04/09/nasa-develops-unique-materials-for-next-generation-of-aircraft/
http://www.uasvision.com/2020/04/09/nasa-develops-unique-materials-for-next-generation-of-aircraft/
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Silicon Carbide (SiC) Fiber-Reinforced SiC Ceramic Matrix Composites (SiC/SiC 

CMCs) 

חומר זה מתאים לחלקי מנועים הנמצאים באופן ממושך בתנאים קשים של מאמצים וטמפ' גבוהות. 

 בתהליך חדיש, מאפשר ייצור חלקים בתצורות שונות בהתאם לדרישות. ,שילוב הסיבים במטריצה

מאפשרת לתעשיות שימוש מורשה בתוכנית העברת  נאס"אלאחר תהליך ארוך של פיתוח וניסויים, 

במנועי  –צפויים שימושים רבים נוספים לחומר זה  (.Technology Transfer programטכנולוגיות )

 סילון קרקעיים, מערכות כבשנים, מערכות הגנה מחום גבוה, נחירי רקטות, וכורים גרעיניים.

 צרו מחומר זה.ושר יכולל חלקים א Jetopteraתוצרת חברת  J-55כטב"ם 

 

 

Source: Press Release 

 

 נמשכת תחרות כטב"ם טקטי לצבא ארה"ב .00

UASVISION.COM ,15 0303אפריל  ב 

First Candidate for US Army’s Future Tactical Drone gets First Soldier-Operated 

Flight  

www.uasvision.com/2020/04/15/first-candidate-for-us-armys-future-tactical-drone-gets-

first-soldier-operated-flight/ 

, נמשכת בשלב הדגמות RQ-7 Shadowות כטב"ם טקטי לצבא ארה"ב, אשר יחליף את הקיים תחר

חברות לשלב זה של התחרות, והראשונה החלה להדגים החודש  4תפעול ע"י הצבא. הצבא בחר 

,  V-Bat ,Aerosonde HQ  ,Arcturus –המועמדים הם  הקורונה. מגיפתלמרות צפי לדחייה עקב 

FVR-90. 

, ואז הצבא צפוי להחליט על התקדמות התוכנית. הכטב"ם הטקטי החדש 2121שלב זה יימשך עד סוף 

 הנקראת עתידיהכטב"ם הצפוי לא רק להחליף את הקיים ולשפר ביצועים, אלא גם להשתלב בתוכנית 

future tactical unmanned aircraft system (FTUAS) נמצאת בשלב גיבוש הדרישות. , אשר

 החברות השנה ישמשו גם לגיבוש הדרישות. 4ת של ההדגמו

 

http://www.uasvision.com/2020/04/15/first-candidate-for-us-armys-future-tactical-drone-gets-first-soldier-operated-flight/
http://www.uasvision.com/2020/04/15/first-candidate-for-us-armys-future-tactical-drone-gets-first-soldier-operated-flight/
https://www.uasvision.com/wp-content/uploads/2020/04/Jetoptera.jpg
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 צבא איראן רכש כטב"ם נושא חימוש .00

UASVISION.COM ,20 0303אפריל  ב 

Iranian Army Gets Combat Drones with 930-Mile Range  

www.uasvision.com/2020/04/20/iranian-army-gets-combat-drones-with-930-mile-range/ 
הודיע כי זוהי  ק"מ. שר ההגנה 1,511סוגי כטב"ם נושאי חימוש בעלי טווח של  3צבא איראן רכש 

  תוספת יכולת משמעותית לח"א ולהגנה נגד מטוסים.

מול הגנות האויב. ניתן להכליל  הטעיהאלו יוכלו לשמש גם לאימון כמטוסי מטרות וגם למבצעי  מיםכטב"

, ושלישי סילוני, שלא נמסר Karrar ,Ababil-3הם  מיםהכטב" פצצות וטילים. –בהם סוגי חימוש שונים 

 שמו.

 

 

 הזמנות חדשות 9של נחילי רחפנים:  ו"פמבממשיכה  דארפא .04

C4ISRNET ,20  0303באפריל  

DARPA Awards Nine New Contracts to Foster Drone Swarm Technology 

-tech-swarm-drone-urban-foster-to-www.c4isrnet.com/unmanned/2020/04/20/darpa

contracts-new-nine-with/ 

-OFFSET (Offensive Swarmעל תשע הזמנות חדשות במסגרת התוכנית  13/4-דארפא הודיעה ב 

Enabled Tactics מטרת התוכנית היא לפתח טכנולוגיות ואלגוריתמים שיאפשרו לנחילים של כלים .)

קרקעיים ואוויריים לפעול בשיתוף פעולה כדי לסייע לכוחות הלוחמים ביבשה. מספר הכלים המיועד 

. בתוכנית יש חמישה תחומי פעולה עיקריים: טקטיקה של נחילים, אוטונומיה של 251דגמה הוא לה

 נחילים, שיתוף פעולה של אנשים ונחילים, סביבה וירטואלית לפיתוח וסביבה פיסיקלית לניסויים.

( החמישי בתוכנית, המתמקד בטקטיקה של נחילים sprintההזמנות החדשות נעשות במסגרת המאוץ )

 ניסויים בסביבה אורבנית המאופיינת במבנים גבוהים, מרחבים צפופים וקווי ראיה מוגבלים. וב

ארבע מהחברות יעסקו בתחום הטקטי ויתמודדו עם משימות כמו הפרעה לתהליך קבלת ההחלטות של 

היריב, ערפול המשימה של הנחיל, עדכון מפות של סביבה דינמית, ושמירה על ערוצי תקשורת בתוך 

 Michigan Technological University/Michigan Techם. הצוותים הזוכים בתחום זה הם: מבני

Research Institute ,Charles River Analytics, Inc  ,Soar Technology, Inc ,Northwestern 

University. 

שימוש חמש החברות האחרות יעבדו על סביבת הניסויים ויפעלו בתחומים כמו קיצור זמני פרישה, 

בחיישני ניווט חדשים, שילוב כלי טייס לא מאוישים בעלי כנף קבועה ושיפור עבירות של רכב רובוטי 

 Michigan Technologicalגלגלי בסביבה עירונית. הצוותים הזוכים בתחום זה הם: 

University/Michigan Tech Research Institute ,Johns Hopkins University Applied Physics 

Laboratory,HDT Expeditionary Systems, Inc ,Sentien Robotics ,Texas A&M University. 

התוצאות של תשעת המחקרים ישולבו בארכיטקטורה המערכתית המפותחת בתוכנית ויודגמו בניסויי 

 .2121שדה המתוכננים  לדצמבר 

http://www.uasvision.com/2020/04/20/iranian-army-gets-combat-drones-with-930-mile-range/
http://www.c4isrnet.com/unmanned/2020/04/20/darpa-to-foster-urban-drone-swarm-tech-with-nine-new-contracts/
http://www.c4isrnet.com/unmanned/2020/04/20/darpa-to-foster-urban-drone-swarm-tech-with-nine-new-contracts/
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 S-400דווח רשמי על ניסוי טק"א  .05

ARMYRECOGNITION.COM ,1  0303במאי 

Russian S-400 Air Defense Missile System Reaches Ballistic Target at 400 km  

www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/russian

_s-400_air_defense_missile_system_reaches_ballistic_target_at_400_km.html 

ק"מ. הניסוי כלל  411מול מטרות אימון בליסטיות בטווח  S-400משרד ההגנה הרוסי ביצע ניסוי טק"א 

 גילוי המטרה, מעקב, ירי והשמדת האיומים.

בין מטרים בודדים עד עשרות ק"מ,  ק"מ, גובה יירוט 411יכולות המערכת שפורסמו עד כה הן: טווח 

-טק"א בו 161ק"מ לשנייה, יכולת הנחייה של  4.8יכולת יירוט מטרות בליסטיות הנעות במהירות 

 מטרות. 81זמנית, יכולת העסקה של 

ק"מ. רק לארה"ב וסין יש מערכות טק"א עם  61קיימת גרסת ייצוא למערכת עם יכולת מוגבלת, עד טווח 

 דומים. יכולות בסדרי גודל

 

 

Picture source: Army Recognition 

  

http://www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/russian_s-400_air_defense_missile_system_reaches_ballistic_target_at_400_km.html
http://www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/russian_s-400_air_defense_missile_system_reaches_ballistic_target_at_400_km.html


31 

 

 

 ממשלת בלארוס אישרה למצריים לייצר ברישיון מל"טים .06

DEFENCEWEB.CO.ZA , 30 0303באפריל 

Belarus to Produce UAVs in Egypt  

www.defenceweb.co.za/aerospace/unmanned-aerial-vehicles/belarus-to-produce-uavs-

in-egypt/ 

מיליון דולר.  1-במצרים. שווי ההסכם כבלארוס ומצרים חתמו על הסכם לייצור ברישיון של מל"טים 

 בלארוס תספק ידע, תשתיות והדרכה.

ק"ג,  351במשקל  Burevestnik MBהתעשיות של בלארוס מייצרות מספר סוגים של מל"טים. ביניהם 

ק"ג. מצרים הביעה עניין גם  711במשקל  Busel MB  ,Yastrebבעל יכולת נשיאת חימוש, 

 טכנולוגיות.-תית, תובלה חשמלית, וביובטכנולוגיות של בינה מלאכו

 

 העברת פקודות לבקרת טיסה בכטב"ם ע"י תנועת שרירים בגוף .07

UASVISION.COM , 09  0303באפריל 

MIT Develops Drone Control by Muscle Gesture  

www.uasvision.com/2020/04/29/mit-develops-drone-control-by-muscle-gesture/ 

פיתחה שיטה להעברת פקודות לבקרת טיסה לכטב"ם ע"י חיישנים  MITקבוצת חוקרים באוניברסיטת 

מכונה עבור עבודה משותפת -קוראים תנועות שרירים בגוף האדם. השיטה תשפר את ממשקי אדםה

של אנשים ורובוטים. החיישנים קוראים תנועות שרירים ואותות חשמליים בשרירים. אלגוריתמים 

. המחקר בוצע עם Conduct-A-Botמתרגמים את האותות לפקודות הרצויות. המערכת נקראת 

 , אך המערכת מתאימה לכל רחפן מסחרי.Parrot Bebop 2הדגמות על רחפן 

 

 

Source: MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab 

  

http://www.defenceweb.co.za/aerospace/unmanned-aerial-vehicles/belarus-to-produce-uavs-in-egypt/
http://www.defenceweb.co.za/aerospace/unmanned-aerial-vehicles/belarus-to-produce-uavs-in-egypt/
http://www.uasvision.com/2020/04/29/mit-develops-drone-control-by-muscle-gesture/
https://www.uasvision.com/wp-content/uploads/2020/04/MIT-Sail-.jpg
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 בזמן הטיסה F-16חא"א מתכנן ביצוע עדכוני תוכנה למטוסי  .01

AVIATIONWEEK.COM ,10  0303במאי 

USAF Sets Goal For Inflight Software Updates For F-16s 

https://aviationweek.com/defense-space/aircraft-propulsion/usaf-sets-goal-inflight-

software-updates-f-16s 

שיבוצעו תוך כדי הטיסה, לפי הצורך. במטוס ניסוי  F-16חא"א מתכנן עדכוני תוכנה חדשים למטוסי 

בחודש דצמבר. תוכנה זו משמשת בדרך כלל לקבלת עדכוני  Kubernetesהותקנה חבילת תוכנה בשם 

 תוכנה בזמן פעולות אחזקה, ללא בעיות מול תוכנות קיימות.

תוחי תוכנה למטוסים. הכוונה לבצע עדכונים במנות קטנות ובזמנים זהו שינוי גישה מהפכני לנושא פי

 קצרים יחסית. בהמשך צפוי יישום גישה זו גם עבור מטוסים אחרים של חא"א.

, המבוססת על בינה מלאכותית ומאפשרת לימוד Skyborgבמקביל מבוצעים ניסויים במסגרת תוכנית 

 תמרוני טיסה חדשים תוך כדי טיסה.

 

 תוח כלי טייס אוטונומי לליווי מטוסי קרב מאוישיםתוכנית לפי .09

DEFENSE NEWS ,03  0303במאי  

More than One Company Could Get Cash to Build the Air Force’s AI-Equipped 

Skyborg Drone 

-to-cash-get-could-company-one-than-www.defensenews.com/air/2020/05/20/more

drone-orgskyb-equipped-ai-forces-air-the-build/ 

חייל האוויר האמריקני התניע תוכנית אתגרית לפיתוח משפחה של כלי טייס לא מאוישים שתיקרא 

Skyborg התוכנית מבוסס על תפיסה של שימוש בכלים אוטונומיים זולים עם יכולות בינה מלאכותית .

התאמה למשימות  מתקדמות. לפי חייל האוויר, אין מדובר בכלי טייס מסוג יחיד אלא מכמה סוגים עם

 שונות עם יכולת מודולרית של החלפת חומרה ותוכנה, אך עם ארכיטקטורת בינה מלאכותית משותפת.

מיליון דולר. תשובות  411חייל האוויר מתכוון לממן פעילות בחברה אחת או יותר, בהיקף כולל של 

ליוני כאשר הוצאת הזמנות צפויה כבר  15למאי, נדרשות להגיע עד  15-לבקשה להצעות, שפורסמה ב

 ליולי. הפעילות כוללת מחקר, פיתוח, הדגמה ואינטגרציה של כלי הטייס, המטעד ויכולות 8-ב

מערכתיות אוטונומיות. על פי פרסומים בעבר מתכוון חייל האוויר לבצע סידרה של ניסויים שיובילו 

 . 2123-למבצעיות ראשונית כבר ב

(, כלומר אובדן של כלי טייס הוא attritableחלק מהתפיסה היא שהכלים האוטונומיים יהיו בני שחיקה )

לים והם ניתנים לשימוש חוזר. השימוש בכלים אלה צפוי ונסבל למרות שכלי הטייס אינם נחשבים למתכ

 יוכל ליצור נוכחות מבצעית מסיבית אך המשמעות הלוגיסטית צריכה להיות קטנה.

כלי הטייס האוטונומיים יפעלו על פי הנחיות כלליות של טייס במטוס מאויש, אך המשימה תבוצע באופן 

סים שישמשו להפעלת הכלים . המטוLoyal Wingmanאוטונומי במסגרת התפיסה הנקראת 

. לפי בכירים בחייל האוויר הכוונה היא ליצור הפרדה בין הרואה F-15EX-ו F-35האוטונומיים יהיו 

ליורה, שנמצאים היום במטוס אחד מאויש. הכלים האוטונומיים ישמשו כרואים, יטוסו לפני המטוס 

 המאויש ויאתרו עבורו מטרות ואף ישמשו ככוונת לחימוש שלו.

כבר עובדת עם חייל האוויר על כלי הטייס  Kratosפר חברות צפויות לתת מענה להצעה. חברת מס

שהשלים בהצלחה טיסת ניסוי רביעית השנה. לפני מספר שבועות בואינג  XQ-58A Valkyrieהקרוי 

. חייל האוור  Airpower Teaming Systemהציגה את כלי הטייס שהיא פיתחה באוסטרליה, הנקרא 

 Loyal Wingmanלי כבר התחייב לקנות שלושה כלי טייס כאלה במסגרת ניסויים בתוכנית האוסטר

https://aviationweek.com/defense-space/aircraft-propulsion/usaf-sets-goal-inflight-software-updates-f-16s
https://aviationweek.com/defense-space/aircraft-propulsion/usaf-sets-goal-inflight-software-updates-f-16s
http://www.defensenews.com/air/2020/05/20/more-than-one-company-could-get-cash-to-build-the-air-forces-ai-equipped-skyborg-drone/
http://www.defensenews.com/air/2020/05/20/more-than-one-company-could-get-cash-to-build-the-air-forces-ai-equipped-skyborg-drone/


33 

 

Advanced Development Program גם חברת ג'נרל אטומיקס וחטיבת עבודות הבואש של לוקהיד .

 מרטין צפויים להציע דגמים.

 במעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקני: ושמקור המחשהבתמונה ציור 

 

 

   

 חמקן אמריקני F22סיני גילה וזיהה מטוס קרב  JY27מכ"ם   .43

DEFENSEWORLD.NET ,10  0303במאי 

Venezuelan Air Defence's Chinese-made Radar Detects US F-22 Stealth Jet 

www.defenseworld.net/news/26971/Venezuelan_Air_Defence_s_Chinese_made_Rada

r_Detects_US_F_22_Stealth_Jet  

חמקן אמריקני, בזמן  F 22גילה וזיהה מטוס קרב  סיני, השייך לח"א של ונצואלה, JY 27מכ"ם 

 שהתקרב למרחב האווירי של ונצואלה. הועברה התרעה למטוס על ביצוע יירוט אם יחדור למרחב.

ע"י מכ"ם זה היה  F 22ק"מ. אירוע קודם של גילוי מטוס קרב  511טווח ההתרעה של מכ"ם זה הוא 

 בטיסה בין קוריאה ליפן, כנראה בגלל מכלי דלק נתיקים שהיו על המטוס. 2116בפברואר 

. הוא נמכר למספר מדינות, כולל ונצואלה ופקיסטן. 2116המכ"ם נחשף לראשונה בתערוכה בסין בשנת 

המכ"ם מותקן על כלי רכב המאפשר ניידות לאחר ביצוע גילוי, למניעת הפעלת אמצעי נגד. אם גילוי זה 

 וכח, יש לו משמעות כבדה לאסטרטגיות של חא"א להפעלת מטוסים חמקניים.של ונצואלה מ

 

 

http://www.defenseworld.net/news/26971/Venezuelan_Air_Defence_s_Chinese_made_Radar_Detects_US_F_22_Stealth_Jet
http://www.defenseworld.net/news/26971/Venezuelan_Air_Defence_s_Chinese_made_Radar_Detects_US_F_22_Stealth_Jet
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 חוקרים בסין הדגימו במעבדה מנוע פלזמה הפועל באוויר .41

NEW ATLAS ,6  0303במאי  

Electric Microwave Plasma Thruster Could Rival Traditional Jet Engines 

https://newatlas.com/aircraft/microwave-air-plasma-thruster/ 

צוות חוקרים סיני הדגים במעבדה פעולה של דגם קטן מנוע המבוסס על פלזמה הנוצרת בהקרנה של 

ביעילות הדומה לזה של מנוע סילון. מנועי פלסמה כבר קיימים מיקרוגל והפועל באטמוספירה, לטענתם, 

 בלוויינים הפועלים בחלל והם מבוססים בעיקר על פלזמת קסנון. למנועים כאלה דחף זניח כמובן באוויר.

חוקרים במכון הטכנולוגי של ווהאן בסין ) העיר בה החלה מגפת הקורונה( הדגימו התקן שבו האוויר 

בטמפרטורה נמוכה. הפלזמה מוזרמת לאורך גליל ע"י מדחס ובדרכה היא מוקרנת  מיונן ליצירת פלזמה

ע"י קרינת מיקרוגל רבת עוצמה. הקרנה זו מעלה מאד את הטמפרטורה והלחץ בפלזמה ומחוללת דחף 

ג'יגהרץ .  2.45קילוואט היוצר קרינה בתדר  1משמעותי. התקן המיקרוגל כולל מגנטרון בהספק של 

)כפי שאפשר לראות באיור( וזאת כדי להגביר את  2זמה חתך מוביל הגל יורד פי באזור גליל הפל

 השדה החשמלי. 

החוקרים שמו לב כי אורכו של "לפיד הפלסמה", בתנאים של זרימת אוויר קבועה, גדל כאשר עוצמת 

הקרינה מוגברת. מדידת הלחץ הנוצר באמצעות מערכת ברומטרית היא בלתי אפשרית כיוון 

ת הסילון מגיעה לאלפי מעלות. לכן הם השתמשו בכדור פלדה חלול שמושם על גליל שטמפרטור

הפלסמה הפתוח. משקלו של הכדור ניתן לשינוי באמצעות הכנסה והוצאה של כדוריות פלדה קטנות 

לתוכו. התרוממות של הכדור אפשרה לחשב את הדחף המופק וזאת לאחר נטרול הדחף הנוצר ממדחס 

 האוויר עצמו.

קוב לשעה הפיקו דחף של  1.45וואט והזרמה של  411דות במעבדה הראו כי עוצמת הקרנה של המדי

ניוטון וכי הדחף הוא יחסי לינארית לעוצמת הקרינה. יחס ההמרה הבא לידי ביטוי בתוצאות הנ"ל  11-כ 

של אירבוס שהוא  E-Fan. יחס זה גבוה מיחס ההמרה של המנוע החשמלי של המטוס N/kW 28הוא 

.  למעשה החוקרים טוענים כי מבחינה אנרגטית הם יוכלו להגיע לביצועים של מטוס N/kW 25 –כ 

 סילון המבוסס על דלק.

בניגוד לאמירות החוקרים כתבה זו מצטטת טענות כי קשה להניח שהיחס הלינארי יישמר על פני סדרי 

בסוללות  43של דלק )פי  וכי צפיפות האנרגיה בסוללות חשמליות נמוכה משמעותית מזו ,גודל רבים

 מה מעשיים לכלי טיס. זהטובות ביותר היום( ולכן קשה להניח כי אנו קרובים למנועי פל

 .https://youtu.be/oqXyX2dUaYA -הדגמה במעבדה  תסרטון שבו מוצג

 

https://newatlas.com/aircraft/microwave-air-plasma-thruster/
https://youtu.be/oqXyX2dUaYA
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 מומלץ לעיון: .40

UASVISION.COM ,1 0303 במאי 

Germany’s Hover Jet Transport: The Do 31 Story 

story/-31-do-the-jet-hover-https://www.uasvision.com/2020/05/08/germanys 

 של פיתוח מטוס תובלה סילוני עם המראה קצרה. סרט וידאו מומלץ. היסטוריתסקירה 

 

MAY 11, 2020  EVTOL.COM 

 סרט וידיאו של נאס"א על המראה אנכית

NASA’s LA-8 eVTOL Testbed 

https://evtol.com/video/nasa-la-8-evtol-testbed/ 

 

 

  

https://www.uasvision.com/2020/05/08/germanys-hover-jet-the-do-31-story/
https://evtol.com/video/nasa-la-8-evtol-testbed/
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 איראן מתכננת לבנות צוללת עם הנעה גרעינית .40

NAVYRECOGNITION.COM ,18 0303אפריל  ב 

Iran Plans to Build Submarines Equipped with Nuclear Propulsion Systems 

-iran-2020/8292-news/2020/april-http://navyrecognition.com/index.php/news/defence

systems.html-propulsion-nuclear-with-equipped-submarines-build-to-plans 

 34מפקד הצי האיראני הודיע כי איראן מתכננת לבנות צוללת בעלות הנעה גרעינית. לאיראן יש כיום 

(, כמו צוללות דיזל שנרכשו ע"י איראן ברוסיה. Kilo-classצוללות. הצוללת תהיה בגודל של דגם קילו )

היתרון של צוללת עם  איראן כוונה זו אינה סותרת את ההסכמים לגבי פיתוח אנרגיה גרעינית.לטענת 

קיימת כוונה באיראן  2116מימית ארוכה מאד. מאז שנת -הנעה גרעינית הוא באפשרות שהייה תת

 לצייד ספינות בהנעה גרעינית.

 

 

A Russian-built, Kilo-class diesel submarine purchased by Iran.  

(Picture source: Wikimedia) 

 

 

 לאיסוף OCEAN OF THINGSצי ארה"ב הודיע על השלב השני בתוכנית  .44

 מידע מאלפי חיישנים

MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS  ,0  0303באפריל 

Analyzing Data from Thousands of Floating Sensors is Goal in Second Phase of 

DARPA Ocean of Things Project 

analytics-surveillance-www.militaryaerospace.com/computers/article/14173232/ocean 

חוקרי דארפא פנו לתעשייה הביטחונית בבקשה להגיש הצעות לניתוח ודיוק של נתונים הנאספים 

מאלפי חיישנים צפים בים, במטרה לייצר מודיעין ישים שיוכל לתמוך בהחלטות של מפקדים בים. המיזם 

ובמסגרתו נקראה התעשייה להציע פיתוח של מערכת איסוף נתונים  2117פורסם לראשונה בשנת 

 בת היקף בלב ים באמצעות מספר גדול של מצופים חכמים. רח

הפניה הנוכחית של הרשות מתמקדת בניתוח הנתונים שיאספו מאלפי החיישנים. הרשות מחפשת 

שיטות אנליטיות לזקק תובנות מהמידע שיאספו המצופים ובהמשך לייצר תוצרי מודיעין רלוונטיים. 

 מיליון דולר.  8, בהיקף כולל של הרשות צפויה לחתום על מספר חוזים בעניין

 

http://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2020/april-2020/8292-iran-plans-to-build-submarines-equipped-with-nuclear-propulsion-systems.html
http://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2020/april-2020/8292-iran-plans-to-build-submarines-equipped-with-nuclear-propulsion-systems.html
http://www.militaryaerospace.com/computers/article/14173232/ocean-surveillance-analytics
http://www.militaryaerospace.com/computers/article/14173232/ocean-surveillance-analytics
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-דלק מימן "בסדר גודל של מגה-תאי לספינות מבוססת על יחידת הנעה .45

 ואטים"

NEW ATLAS ,14  0303באפריל 

ABB Plans "Megawatt-Scale" Hydrogen Powertrains for Container Ships 

https://newatlas.com/marine/hydrogen-ships-fuel-cell-marine-abb 

 Hydrogène de France (HDF)חברה לחברה הצרפתית  ABBענקית ההנדסה השבדית/שוויצרית 

דלק מימן )המייצרים חשמל(, שתהיה מסוגלת להניע אוניית -לשם פיתוח של יחידת הנעה גדולה בתאי

מכולות באפס פליטה של זיהום. ניתן לראות שהשנה חזרה ההנעה בתאי מימן לכותרות, אחרי שמספר 

יש לזכור שנים הייתה רתיעה מסוג זה של מקור אנרגיה עקב בעיות של אחסון, שינוע ויעילות. עם זאת 

מזו של סוללת ליתיום וכן תהליך תדלוק שהוא  11ששיטה זו מציעה צפיפות אנרגיה שהיא כמעט פי 

 מהיר הרבה יותר מחיבור לנקודת טעינה. 

עד כה הצליח ענף הספנות להמשיך ולנוע בעיקר באמצעות מנועי דיזל ימיים מזהמים ולא הושפע 

אין ספק שמדובר בשיטה זולה להובלה של כמות  מרגולציה מגבילה כמו בתחום ההנעה היבשתית.

מפליטות גזי החממה בעולם.  2.5%-מטען גדולה מסביב לעולם, אולם ההנעה הימית אחראית כיום ל

מצא שפליטות של אוניית מכולות אחת בשנה עלולות להגיע  2119משנת  Guardianדו"ח של העיתון 

יות, בעיקר עקב התכולה הגבוהה של גופרית בסולר מיליון מכונ 51לכמות השווה לפליטות מזהמים של 

 ימי, לעומת הדיזל בו משתמשים בהנעת מכוניות. 

עם זאת ההתפתחות הטכנולוגית של סוללות עדיין לא מאפשרת הנעה ארוכת טווח של אוניות סוחר 

על  מדבר HDF-ו ABBרחוק. ההסכם בין -והפתרון הזמין כיום הוא תאי דלק מימן, אם גם לטווח הלא

וואטים. הוא ייעשה בשיתוף עם חברת -פיתוח של יחידת הנעה בעלת הספק בסדר גודל של מגה

Ballard Power Systems המתמחה בתאי דלק מסוג ,PEM (proton exchange membrane .) 

, הנחשבת לדגם מהנקיים Maerskשל  Triple E-classלשם ייחוס נציין שספינת מכולות מדגם 

מכולות והיא מונעת במערכת הנעה  18,111ים בעולם ספינות המכולה, יכולה לשאת והיעילים שקיימ

 גלון של דלק ביום. 21,211-וואט, תוך שהיא צורכת כ-מגה 61-בהספק של כ

 

נבחרה לייצור הפריגטה  E MARINEFINCANTIERI MARINETTחברת  .46

 FFG(X)החדשה 

THE MARITIME EXECUTIVE ,03  0303באפריל 

U.S. Navy Awards FFG(X) Frigate Contract to Fincantieri Marinette 

https://maritime-executive.com/article/u-s-navy-awards-ffg-x-frigate-contract-to-

fincantieri-usa  

של הפריגטה  11לבניית הספינה הראשונה מבין  Fincantieri Marinetteצי ארה"ב בחר במספנת 

מיליון דולר. למספנה ניתנה אופציה לבנות את כל  795. היקף החוזה FFG(X)החדשה של הצי מדגם 

 FREMMמיליארד דולר. הדגם שהמספנה הציעה מבוסס על פריגטת   5.6הסדרה הראשונה, שעלותה 

"(Fregata Europea Multi-Missione שנמצאת היום בשירות הציים של צרפת, איטליה, מצרים )"

 . 2112ומרוקו והושקה לראשונה בשנת 

הקיימות ולהבדיל מהן היא צפויה לשאת את כל  LCSהפריגטה החדשה צפויה להחליף את ספינות 

ל נ"מ, נצ"ל וכו'(. הספינה אמורה להיות היכולות המגוונות )ללא חליפות שונות הניתנות להחלפה ש

 Markומשגרים אנכיים  AEGIS, מערכת שו"ב SPY-6מצוידת במכ"ם חיפוש אווירי מתקדם ממשפחת 

 . 2126לטילי נ"מ ושטח. ספינה ראשונה מהדגם החדש אמורה להימסר לצי בשנת  41

https://newatlas.com/marine/hydrogen-ships-fuel-cell-marine-abb
https://maritime-executive.com/article/u-s-navy-awards-ffg-x-frigate-contract-to-fincantieri-usa
https://maritime-executive.com/article/u-s-navy-awards-ffg-x-frigate-contract-to-fincantieri-usa
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 (Fincantieri)צילום:  FFG(X)לפריגטה  Fincantieriהצעת 

 

 ספינה של צי ארה"ב הדגימה הפלת כלי טייס בעזרת נשק לייזר .47

CNN ,00  0303במאי 

The US Successfully Tested a Laser Weapon that Can Destroy Aircraft Mid-Flight 

https://edition.cnn.com/2020/05/22/asia/us-navy-lwsd-laser-intl-hnk-scli/index.html 

הופל כלי טייס בלתי  במאי ניסוי בו 16 -ספינה של חייל הים האמריקני, שהותקן בה נשק לייזר, ביצעה ב

מאויש בעת מעופו באוויר. התמונות וסרט הוידאו מראים בברור קרן לייזר, שלטענת הצי הינו לייזר מצב 

, פוגעת בכטב"ם וגורמת לשריפה שבעקבותיה USS Portlandמוצק שהותקן על הספינה האמפיבית 

עוצמת הלייזר בניסוי, אם כי צונח הכטב"ם לים. הניסוי נערך אי שם באוקיינוס השקט. לא פורסמה 

-קילו 151, הלייזר היה בעוצמה של 2118לטענת מומחים מהמכון ללימודים אסטרטגיים עוד משנת 

ואט. מפקד הספינה מסר כי הדגמת יכולת זו מאפשרת לצי להבין את יכולותיה של המערכת להגן על 

הדגים הצי נשק לייזר בעוצמה של  2117ספינות הצי מפני איומי כטב"מים וספינות קטנות. כבר בשנת 

, אך היא יצאה משירות מבצעי בשנת USS Ponceקילוואט שהותקן על גבי הספינה האמפיבית  31

2119. 

בידיעה אחרת שפורסמה באותו נושא )ראו קישור למטה( נאמר כי הלייזר פותח כנראה ע"י חברת 

( הייתה לפתח נשק לייזר במצב 2115גרומן. המשימה שהחברה קיבלה לפני מספר שנים )-נורתרופ

קוו"ט. כמו כן צוין שם כי בצבא היבשה מתנהל פרויקט לפיתוח נשק לייזר  151מוצק בהספק עד 

 Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser קוו"ט, שנקרא  311בהספק של עד 

(IFPC-HEL)  

www.sciencealert.com/watch-this-us-navy-ship-destroy-a-flying-drone-with-a-laser-

weapon 

 מה יצרני כשב"מים יכולים ללמוד מ"צוללות הסמים"? .41

CIMSEC.ORG ,1  0303במאי 

Taking Notes from Narcos: Semisubmersible Unmanned Ships for Great Power 

Competition 

http://cimsec.org/taking-notes-from-narcos-semisubmersible-unmanned-ships-for-

great-power-competition/43532  

 מאמר דעה

https://edition.cnn.com/2020/05/22/asia/us-navy-lwsd-laser-intl-hnk-scli/index.html
http://www.sciencealert.com/watch-this-us-navy-ship-destroy-a-flying-drone-with-a-laser-weapon
http://www.sciencealert.com/watch-this-us-navy-ship-destroy-a-flying-drone-with-a-laser-weapon
http://cimsec.org/taking-notes-from-narcos-semisubmersible-unmanned-ships-for-great-power-competition/43532
http://cimsec.org/taking-notes-from-narcos-semisubmersible-unmanned-ships-for-great-power-competition/43532
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 - (low-profile vesselבשנים האחרונות הולך וגובר השימוש של קרטלי סמים בכלי שייט חצי שקועים 

LPV)  מריקה, בעיקר לארה"ב ומערב אירופה. מדובר להובלה של מטענים גדולים של סמים מדרום א

בכלים פשוטים ואיטיים עשויים פיברגלס המיוצרים במספנות מאולתרות בג'ונגל, אך מסוגלים להפליג 

למרחקים גדולים במהירות איטית ותוך שמירה על פרופיל מכ"מי נמוך, המקשה על הגילוי מהאוויר. רוב 

ם, למרות השיפור המתמשך ביכולת הגילוי של רשויות המשלוחים, כך אפשר להעריך, אינם מתגלי

 אכיפת החוק ברחבי העולם. 

קיים קשר בין המלחמה נגד הסמים למאבק האסטרטגי בין המעצמות בים הפתוח. באזורי החיכוך של 

ארה"ב עם סין במזרח הרחוק יש לסינים יכולות סיור ואיתור משמעותיות, בדומה לאלו שמפעילה 

ת הסמים בים הקריבי ובמזרח האוקיאנוס השקט. האמריקאים מתכוונים להישען על ארה"ב נגד ספינו

למשימות של  (MUSV - Medium Unmanned Surface Vesselsכלי שטח בינוניים בלתי מאוישים )

סיור ומודיעין במערב האוקיאנוס השקט. לשם כך נדרשים הכלים הללו לשמור על תדמית חשאית, 

 סמים.  בדומה לכלים המובילים

התפיסה האחרונה של כלי שייט חצי שקוע המוביל סמים מדרום אמריקה ליד חופי ספרד הדגימה את 

יכולת ההפלגה ארוכת הטווח של כלים אלה. הכלי שנתפס הראה שחתימת מכ"ם נמוכה לא חייבת 

להתבסס על שימוש בחומרים בולעי קרינה או על מבנה בעל גיאומטריה מוזרה. גם סיפון חלק 

עם מינימום בליטות יכול לעשות את העבודה. כיום מוערכת עלות בנייה של כלי להובלת מפיברגלס 

מיליון דולר, בעבודת יד במספנה מאולתרת. מספנה מודרנית תוכל לבנות, תוך  2עד  1-סמים כזה ב

ניצול יתרון הגודל והכמות, כלי פשוט אבל משופר בהרבה, בעלות נמוכה יותר. כלי כזה יוכל להישלח 

אות יחידות למשימות ל"א ואיסוף מודיעין, והעלות של אובדן כלי תהיה נמוכה יחסית. גם כלים במ

שיתגלו יהוו אתגר בפני האויב אם ינסה להשמידם. טילים נגד ספינות מבוססי מכ"ם יתקשו להתביית 

יידרש  על כלי בעל גובה כה נמוך וגם חימוש לייזר יתקשה, בגלל ריבוי ההחזרים מפני המים. עקב כך

האויב למאמץ מרוכז ויקר של הגעה קרובה לכלי כדי לנטרלו, בעוד לעצם הנטרול של כלי בודד לא 

תהיה השפעה רבה על מאמצי האיסוף והל"א המבוזרים )כמו שיירוט של סירה אחת נושאת סמים לא 

 משפיע על כמות או מחיר הקוקאין בשוק(. 

ארה"ב לסכנה של נפילת כלי בלתי מאויש בידי האויב  כבר כיום ישנה התייחסות בניירות המטה של צי

והכלים יתוכננו כך שיהיו עמידים, עד רמה מסוימת, בפני חשיפה של מידע בזמן ביצוע משימה. כלים 

חצי שקועים יהיו קלים במיוחד להטבעה מרחוק אם אורחים לא קרואים עולים על סיפונם. קרטלי 

שמיד ראיות ולמנוע העמדה לדין במקרה של תפיסת כלי שייט הסמים הדגימו את היכולות האלה כדי לה

 שלהם. 

יכולים להוות צעד משמעותי קדימה לכיוון הפעלה  MUSVכלים חצי שקועים בקטגוריית   –לסיכום 

מבצעית של כשב"מים. כלי כזה, פשוט וזול, בעל נראות נמוכה וטווח ארוך, יוכל לבצע בדיוק את 

( עליה מדברים בצי DMO - Distributed Maritime Operationsזרת )משימות הפעילות הימית המבו

האמריקאי כשיטה להתמודדות עם סין במערב האוקיאנוס השקט והאמורה להישען כל כשב"מים 

 למשימות ל"א ואיסוף מודיעין.  
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 . 2119אנשי משמר החופים של ארה"ב בוחנים כלי חצי שקוע שנתפש ביוני 

 בשל ארה"צילום: משמר החופים 

 

 

 לתעשייה להציע תוכנית לכצב"ם בינוני קוראצי ארה"ב  .49

DEFENSE-AEROSPACE.COM ,00  0303במאי 

Navy Issues Request for Proposals for Medium Unmanned Underwater Vehicle 

www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/211418/us-navy-issues-rfp-for-

medium-unmanned-underwater-vehicle.html  

(. MUUV( לתכנון, פיתוח, ניסוי וייצור של כצב"ם בינוני )RFPצי ארה"ב פרסם קריאה למתן הצעות )

הכלי החדש יצטרך להיות מודולרי, בעל ארכיטקטורה פתוחה ורב משימתי. בין השאר מיועד הכלי 

וגם בתצורה לפעול בתצורה של שיגור מצמ"ט צוללת וביצוע משימות איסוף מידע אוקיאנוגרפי ואחר, 

 של שיגור מהשטח למשימות של לוחמה במוקשים. 

בתצורת הלוחמה במוקשים הכלי אמור להיות מסוגל להשיק מכלי שייט סטנדרטיים של הצי והנחתים 

וכן  מכלי שייט מזדמנים וממתקני חוף. בתצורת הצוללת הכלי אמור להשיק הן מצמ"ט והן מהתקן 

 חיצוני יבש המותקן בצוללת. 

 

 מן מפתחת טורפדו זעיר עבור צי ארה"ב אגר-תרופרנו .53

NEW ATLAS ,06  0303במאי 

Northrop Grumman tests Very Lightweight Torpedo for the US Navy 

https://newatlas.com/military/very-lightweight-torpedo-test-us-navy-northrop-grumman  

, Very Lightweight Torpedo (VLWT)מן השלימה ניסוים בטורפדו זעיר המכונה וגר-חברת נורת'רופ

כחלק מתוכנית  2116המבוסס על דגם שנבנה באוניברסיטת פנסילבניה והועבר לתעשייה בשנת 

Compact Rapid Attack Weapon  של הצי. הטורפדו הקטן נועד לאפשר התמודדות עם צוללות

הפועלות במים רדודים והוא אמור לבצע את אותן המשימות שמבצע טורפדו הנצ"ל הנוכחי של צי 

, הנחשב לקל משקל. פרטים רבים על הטורפדו הקטן לא פורסמו, אולם ידוע שהוא Mk-54ארה"ב, 

 monopropellant Stored Chemical Energy Propulsion Systemמנוע במערכת הנעה מסוג 

(SCEPS)  של חברתBarber-Nichols  .ושהוא בעל ראש ביות סונארי אקטיבי ופסיבי 

של אוניברסיטת פנסילבניה מתמחה  Applied Research Laboratory: מעבדת עורך הידיעההערת 

, Garfield Thomasהרת המים והיא בעלת מנ 41-בפיתוח טורפדו עבור צי ארה"ב עוד משנות ה

פרסמה המעבדה כי היא תכננה  2117הניסויים העיקרי בתחום של צי ארה"ב. בשנת  מתקןהמהווה את 

http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/211418/us-navy-issues-rfp-for-medium-unmanned-underwater-vehicle.html
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/211418/us-navy-issues-rfp-for-medium-unmanned-underwater-vehicle.html
https://newatlas.com/military/very-lightweight-torpedo-test-us-navy-northrop-grumman
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נשק נט"ר )נגד טורפדו( שהוא למעשה טורפדו קטן האמור להיות משוגר מירכתי הספינה עליה נורה 

-CAT (countermeasure antiז . האמצעי כונה א2טורפדו ולהשמיד את הטורפדו העוין בטווח בטוח

torpedo torpedo 3פורסם שמערכת הנט"ר לא עמדה בציפיות ופיתוחה הופסק 2119(. בתחילת שנת .

 , אף שחיצונית הם לא זהים. CAT -יתכן שהאמצעי החדש הוא נגזרת או פיתוח של ה

 

  

                                                           
2 https://news.psu.edu/story/477927/2017/08/22/research/fire-and-forget  
3 https://www.thedrive.com/the-war-zone/26347/the-navy-is-ripping-out-
underperforming-anti-torpedo-torpedoes-from-its-supercarriers  

https://news.psu.edu/story/477927/2017/08/22/research/fire-and-forget
https://news.psu.edu/story/477927/2017/08/22/research/fire-and-forget
https://www.thedrive.com/the-war-zone/26347/the-navy-is-ripping-out-underperforming-anti-torpedo-torpedoes-from-its-supercarriers
https://www.thedrive.com/the-war-zone/26347/the-navy-is-ripping-out-underperforming-anti-torpedo-torpedoes-from-its-supercarriers
https://www.thedrive.com/the-war-zone/26347/the-navy-is-ripping-out-underperforming-anti-torpedo-torpedoes-from-its-supercarriers
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 ?הצלחה או כישלון –העל של חייל הים האמריקני -תותח .51

IHLS.COM  ,10   0303במאי 

https://i-hls.com/he/archives/101138  

,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS 10  0303במאי 

U.S. Navy Electromagnetic Railgun Appears Dead in the Water as Researchers 

Eye Hypervelocity Projectile 

www.militaryaerospace.com/power/article/14175664/hypervelocity-electromagnetic-

railgun-deck-guns  

העל של חייל הים האמריקני עדיין תקוע -ת רבות, נראה שתותחלאחר שנים של פיתוח עם תהפוכו

 העוצמתי של חייל הים, שפותח על ידי (railgun) בשלב המחקר והפיתוח. התותח האלקטרומגנטי

BAE Systems -General Atomics  על שמסוגל לחסל -תותח –, היה אמור להיות נשק העתיד

 מאך(. 7-)למעלה מ mph 4511ק"מ עם קליע מתכת שנע במהירות עד  181מטרות במרחק עד 

הפרויקט לא ייסגר, אבל יושקעו בו הרבה פחות מאמץ וכסף. "התותח האלקטרומגנטי הצליח להתגבר 

מערכות  –וכנות למנף את היכולות והמהירות שלו על כל המכשולים הטכניים אבל המערכות פשוט לא מ

אם אין מימון, התוכנית  -כך מסר מקור מקורב לתוכנית  –בקרת הירי  והתקשורת עם מרכז הפיקוד" 

 ."לא תתקדם

פרסמו גורמים רשמיים בלשכת המחקר של חייל הים האמריקני סרטון וידאו בו נראתה  2117בשנת 

 6עים במרכז הלוחמה הימית של חייל הים, במהירויות שהגיעו עד מערכת הנשק כשהיא יורה כמה קלי

מאך ובקצב אש מהיר. זה היה הפרומו לביצועים האפשריים של תותח כזה בשדה הקרב. אבל מאז, 

נכללו עבורו רק  2121הפסיקו את הניסויים מהספינות. בבקשת התקציב של חיל הים לשנת הכספים 

מיליון  $28, ורחוק מסך 2121יון שביקשו עבורו בשנת הכספים מיל $15-מיליון, בהשוואה ל $9.5

 שביקשו שנה קודם לכן.

על לקידום תותח העל לצורך התקנה תוכנית פעולה מסודרת בשלב אין לפי הכתבה במקור השני, אף כי 

קליע שגא קולי אותו אפשר יהיה לירות מתותחים הקיימים כיום בספינות. , הצי בוחן כעת ספינות הצי

דומה לקליע שפותח לתותח האלקטרומגנטי, אולם  hypervelocity projectile (HVP)קליע, המכונה ה

מ"מ הקיימים כיום בספינות של צי ארה"ב. הקליע החדשני אמור  127הוא מותאם לשיגור מתותחי 

מאך, כמחצית ממהירות החימוש האלקטרומגנטי, אולם עדיין מדובר במהירות  3להגיע למהירות של 

 בוהה מזו של פגזים רגילים.ג

. 

 

  https://youtu.be/OSce3nEY6xk:  2117הסרטון משנת 

https://i-hls.com/he/archives/101138
http://www.militaryaerospace.com/power/article/14175664/hypervelocity-electromagnetic-railgun-deck-guns
http://www.militaryaerospace.com/power/article/14175664/hypervelocity-electromagnetic-railgun-deck-guns
https://youtu.be/OSce3nEY6xk
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 לוויינות וחלל

 

 לוויינים: מגמות בעולם-סקירה: שיגורי ננו .50

 הסקירה נכתבה ע"י סא"ל לימור, מפא"ת

 רקע:

הוביל לכך שעלויות הפיתוח של לוויינים  Cubesat5. תקן 1998החלו כבר בשנת  4לוויינים-שיגורי ננו

לוויינים וניתן להבחין -החל שינוי בקצב שיגורי ננו 2112ירדו ומגמתן הוזלת מחירים משמעותית. בשנת 

שיגורים  2511 -ם בקצת יותר מכלוויינים המשוגרים לחלל, המסת-בעלייה אקספוננציאלית במספר הננו

 )כולל(. 2119ועד לשנת  1998משנת 

 צרכים וכמויות:

לוויינים -שיגורי ננו 2111המגמות בעולם מעידות על עלייה במספר השיגורים. התחזית צופה מעל 

 בארבע השנים הקרובות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ק"ג. 1-11לווין הינו לווין אשר משקלו נע בין -ננו 

Cubesat 
  CubeSat Design Specificationהנקרא  לווין המוגדר לפי תקן לא רשמי-הוא סוג של ננו 5

(CSD)מידות ה .- cubesat  נמדדות ביחידות שלU .1U  10היא תיבה בגודל שלcmX10cmX10cm 
והגדול ביותר הוא  0.25U הקטן ביותר הוא בגודל של cubesat -ק"ג. ה 1.8-1.33ומשקלה ינוע בין 

27U. 

http://www.cubesat.org/resources/
http://www.cubesat.org/resources/
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לתחילת שנת , עולה כי המדינות המובילות במספר השיגורים עד 6לוויינים-מניתוח של כלל שיגורי הננו

(. ראו את הפריסה העולמית 22( ורוסיה )34(, גרמניה )51(, יפן )74(, סין )887הן: ארה"ב ) 2121

לוויינים למטרות שונות, החל ממחקר -מדינות רבות משגרות ננו בתמונה שבעמוד הבא.

)תקשורת, )אוניברסיטאות, מוסדות, מלכ"רים, בתי ספר, סוכנויות חלל(, דרך צרכים פרטיים/מסחריים 

 אינטרנט( ועד לצרכים ביטחוניים )צבא(.

 לצרכים ביטחונייםלוויינים לחלל )או מתכננות לשגר בשנה הקרובה( -מספר המדינות המשגרות ננו

 הוא קטן יחסית בשלב זה וכולל רק את ארה"ב, מקסיקו, קולומביה, אוסטרליה, תאילנד )טרם שיגרו(

 הולנד )טרם שיגרו(.ו

 

 

 

, בעיקר לצורך תקשורת ואינטרנט רחב, בוצעו כבר על ידי מסחריים/פרטייםשיגורים לצרכים 

ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל )מתוכנן(, קנדה, סין, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונגריה, 

 , אלביט(, איטליה, יפן, קזחסטן, ליטא, מלזיה, הולנד,SpacePharma, NSLCommהודו, ישראל )

 פולין, רוסיה, סינגפור, דרום אפריקה, ספרד, שוויץ, בריטניה, וארה"ב.

ניתן לראות כי מרבית השיגורים מבוצעים לצרכי תקשורת סלולרית, טלוויזיה ומטאורולוגיה )תחומי תדר 

UHF ו-Sתחומי תדר  ור הארץ(, תקשורת, ניווט, חקר החלל, חקר כד( ותצפיתX ,KA:) 

 

 

  

                                                           

 .2121הנתונים נכונים לינואר,  6
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 לוויינים:-לשימושים בננומגמות בעולם 

בראשותו של אילון  SpaceXהמגמה העיקרית המתפתחת בעולם היא אינטרנט מבוסס חלל. חברת 

והגישה בקשה לשיגור  ,לוויינים קטנים לצורך קישוריות פס רחב 12,111מאסק זכתה באישור לשיגור 

ריסה של אלפי לווייני מתכננות פ OneWeb -לוויינים קטנים נוספים. גם חברת אמאזון ו 31,111

 תקשורת קטנים במסלול נמוך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , כדה"אלכיסוי אינטרנט בכל  SpacXשל חברת  Starlinkהמחשת קונסטלציית לווייני 

 techcrunch.comמתוך 

 
והמעצמות החלו בשנים האחרונות במרוץ לפיתוח מערכות  ,מגמת שינוי מתפתחת גם בתחום הצבאי

נשק חדשות התופסות את החלל כממד לחימה נוסף. סין פיתחה בשנים האחרונות לוויינים המסוגלים 

ארה"ב מדווחת כי סיימה ניסוי נוסף בפיתוח מערכת  להשתלט על לוויינים אחרים ע"י היצמדות אליהם.

רכת זו מהווה חלק מהתמודדות אל מול האיומים האסטרטגיים של הגנה מפני טילים היפרסוניים. מע

קולי המפותח ברוסיה ובסין. מסתמן כי המערכת תתבסס על רשת חיישנים שיפוזרו בחלל -נשק שגא

 לצורך גילוי מוקדם של שיגורים.

מדויק רוסיה מתכוונת לשגר לוויין מסחרי המיועד לתחזוקה ותיקון של לוויינים אחרים באמצעות ניווט 

בחלל. יכולת זו מעידה גם על יכולת צבאית של פגיעה בלוויינים קיימים. צרפת דיווחה כי היא תקים 

יחידת חלל, בתוך זרוע האוויר, לצורך הגנה על הלוויינים שלה. במסגרת זו, צרפת תשגר לוויינים עם 

 מערכות נשק ולייזר.

 משגרים:

לוויינים. אם עד כה -זרחיות והצבאיות בתחום הננועולם המשגרים צפוי להשתנות בעקבות המגמות הא

עיקר הלוויינים אשר שוגרו לחלל היו לוויינים כבדים אשר אילצו שימוש במשגרים קרקעיים כבדים, 

המעבר לשיגור כמות גדולה של לוויינים זעירים זולים יחסית מביא לשינוי הן בהוזלת השיגורים והן 

יגורים של ננו לוויינים התבצעו ע"י משגרים קרקעיים כבדים, רובם עד כה, עיקר הש בתדירות השיגורים.

 )ראו בגרף הבא(.  ( או כמטען משני ללוויין ייעודי כבדPiggybacksכ"טרמפיסטים" )

מתוך החברות המספקות שירותי שיגור לוויינים, רק מספר מצומצם של חברות מבצעות שיגורים 

 New-Rocketשל חברת  Electronהללו ניתן למצוא את המשגר ייעודיים של ננו לוויינים. בין החברות 

)משגר  Virgin-Orbitשל חברת  LauncherOneק"ג(, משגר  225זילנד )משגר קרקעי למטען עד -מניו
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מארה"ב )משגר קרקעי  Astraשל חברת  Rocket 3.0ק"ג( מארה"ב ומשגר  511אווירי למטען עד 

 ק"ג(. 151למטען עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NLV (Nanosatelliteחברות נוספות כבר החלו לחפש הזדמנויות לפיתוח טכנולוגיות ומשגרי  פרמס

Launch Vehicle.) 

ק"ג( באמצעות צוללת ומטוס במחירים  441ק"ג,  161ארה"ב שיגרה שני לוויינים קטנים ) 91-בשנות ה

של עשרות מיליוני דולרים. מתחילת שנות האלפיים מרבית השיגורים בוצעו ע"י משגרים קרקעיים אשר 

רים בודדים ק"ג, ושיגו 311-111לשיגור, עבור לוויינים קטנים במשקלים של  $10M -עלותם נאמדה בכ

 מתוכננים להתבצע ע"י אמצעים שונים כגון בלון, פלטפורמה ימית ומטוסים. 

ק"ג,  $11 עבור לוויינים זעירים )משקל של 41,111 -כיום, מתוכננים שיגורים המתומחרים החל מ

$ לק"ג(. המגמה כיום 41,111 -ק"ג, כ 251 -עבור לוויינים קטנים )כ $10M -$ לק"ג(, ועד כ4,111

 לשיגורי לוויינים קטנים בארה"ב, סין, סינגפור, מלזיה וניו זילנד. $5M -כמת בהיקף של כמסת

 

 מגמות בעולם המשגרים:

)הסוכנות הצבאית לפרויקטים מחקריים מתקדמים בארה"ב( פתחה תחרות לשיגור  DARPA, 2118 -ב

 18נקודת השיגור. מתוך מהיר של לוויינים )תוך ימים(, ללא ידע מוקדם על המטען המשוגר, המסלול ו

או עזבו בגלל  DARPA)יתר החברות סוננו ע"י  Astraצוותים שנרשמו לתחרות, נותרה רק חברת 

, נכשלה החברה בשיגור עקב בעיות טכניות במשגר. 2121סיבות מסחריות וטכניות(. במהלך פברואר 

הדגישו את הצורך בגמישות וזמינות שיגורים והתחרות סייעה רבות לקידום שוק  DARPA -עם זאת, ב

 השיגורים הגמישים.

NASA ( הצהירה כי היעד ארוך הטווח שלה לעלויות שיגור למסלולים נמוכיםLEO צפוי להיות עשרות )

 דולרים לכל ק"ג. ניתן לראות בגרף הבא את המגמה והחזון של עלויות השיגור:
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, סין הוציאה רשימת הנחיות וחוקים לפיתוח משגרים לאור עליית הצורך המסחרי וכניסת 2119ביולי 

שחקנים חדשים לזירה. המסמך מגדיר כללים למחקר, פיתוח ובדיקות של משגרים, אמינות ובטיחות, 

 ממשק לאתרי שיגור ועיסוק בהודפים, תוך קישורם לחוקים ורגולציות בסין.

הקטנים הופך לתחרותי עם החברות המובילות בארה"ב וסין. לאור זאת, ברוסיה עולם שיגורי הלוויינים 

, Lin Industrial ,Sputnixקמות בזו אחר זו חברות הזנק המספקות שיגורים ללוויינים קטנים, כגון: 

SratRocket . 

 חברות משגרות בעולם צפויות להפוך למבצעיות בתקופה הקרובה.   31 -כ

 

 ים הקטנים:עתיד משגרי הלוויינ

עם הגידול האקספוננציאלי בשיגורי הלוויינים הקטנים, תעשיית משגרי הלוויינים נדרשת להתפתח כדי 

לענות על הצורך בשיגורים ייעודיים. המודל העסקי של חברות המעוניינות להיכנס לעולם זה צפוי להיות 

לוויינים קטנים בגמישות ובזמינות מותאם לדרישות ולצרכים החדשים התומכים בשיגורים ייעודיים של 

 מוגברת. ספקי שירותי שיגור יסתפקו בפיתוח של רקטות קטנות ויהוו את המגזר החדש בענף.

בעבר, ספקי לוויינים היו מזמינים שיגור לפחות שנתיים מראש ועם זמן אינטגרציה ארוך. כיום, ייצור 

הייצור, נוסף על הדרישה לשגר למסלול הלוויינים התקצר משמעותית, ועלה הצורך לשגרם עם סיום 

 ספציפי. 

ספקי שירותי שיגור אשר יעמידו אפשרויות שיגור ייעודי מהיר וגמיש ובמחיר אטרקטיבי, יהיו בעלי יתרון 

 מסחרי על פני הספקים האחרים ובכך יוכלו לשלוט בשוק המתפתח.

 



48 

 

 

  California Polytechnic Universityשל  1Uבגודל של  Cubesatתמונה שצולמה ע"י 

 nanosat.eu, מתוך 2119בפברואר 

 

 ביבליוגרפיה:

https://alen.space/ 

https://www.nanosats.eu/ 

https://www.defense.gov/ 

https://www.hayadan.org.il/ 

https://www.spacex.com/ 

https://phys.org/ 

https://www.space.com/ 

https://spacenews.com/ 

https://www.newspace.im/ 

-launcher-satellite-small-revolutionary-https://cordis.europa.eu/article/id/396069

space-to-access-lowcost-provides-technology 

03-03-events/2020-https://www.darpa.mil/news 

trends/6.htm-https://futuretimeline.net/data 

companies-space-https://www.rbth.com/business/330284 

-the-for-ready-get-2020/launchers-/februaryhttp://interactive.satellitetoday.com/via

rush/-gold-satellite-small 

 

 

 

https://alen.space/
https://alen.space/
https://www.nanosats.eu/
https://www.nanosats.eu/
https://www.defense.gov/
https://www.defense.gov/
https://www.hayadan.org.il/
https://www.hayadan.org.il/
https://www.spacex.com/
https://www.spacex.com/
https://phys.org/
https://phys.org/
https://www.space.com/
https://www.space.com/
https://spacenews.com/
https://spacenews.com/
https://www.newspace.im/
https://www.newspace.im/
https://cordis.europa.eu/article/id/396069-revolutionary-small-satellite-launcher-technology-provides-lowcost-access-to-space
https://cordis.europa.eu/article/id/396069-revolutionary-small-satellite-launcher-technology-provides-lowcost-access-to-space
https://www.darpa.mil/news-events/2020-03-03
https://www.darpa.mil/news-events/2020-03-03
https://futuretimeline.net/data-trends/6.htm
https://futuretimeline.net/data-trends/6.htm
https://www.rbth.com/business/330284-space-companies
https://www.rbth.com/business/330284-space-companies
http://interactive.satellitetoday.com/via/february-2020/launchers-get-ready-for-the-small-satellite-gold-rush/
http://interactive.satellitetoday.com/via/february-2020/launchers-get-ready-for-the-small-satellite-gold-rush/
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שיגורי לוויינים קטנים בעבר, בהווה ובעתיד  נספח:
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 GPSדאגה בצבא ארה"ב בשל הפרעה עתידית אפשרית למערכת  .50

SPACENEWS ,00  0303באפריל 

If Ligado’s Network Moves Forward, U.S. Military will Need Plan to Protect GPS 

-to-plan-need-will-military-s-u-forward-moves-network-ligados-https://spacenews.com/if

gps/-protect 

 FCC –Federal Communicationsהתקשורת הפדרלית האמריקנית )החלטה של רשות 

Commissionבאפריל מעוררת דאגה בקרב מפקדים בכירים בצבא ארה"ב, זאת  21-( שהתקבלה ב

. ההחלטה מאפשרת לחברת ליגאדו GPSבשל השלכות אפשריות על תפקודה התקין של מערכת 

(Ligadoחברת תקשורת אמריקנית הפורסת מערכות ד ,) 5) ) 5ורG להשתמש בתחום התדר ,L-

band 1-2, אשר כולל את התדרים שביןGHzתחום בשימוש מערכות ה ,- GPS מפקד חייל האוויר .

. GPSהאמריקני הביע בפומבי חשש כי אישור זה יכול לגרום להפרעות בשידורים ובקליטה של אותות 

ן של אנשים לנהל שיחה בחדר בשיחה עם כתבים לאחר פרסום ההחלטה, הוא המשיל זאת ל"ניסיו

, אך הוא GPSכאשר בחדר סמוך מושמעת מוזיקה בקולי קולות". לחא"א אין שליטה ישירה בלווייני 

לכלל צרכני הצבא האמריקני, כמו גם לכלכלה האזרחית  GPSאחראי על פיקוד החלל אשר נותן שירותי 

של  5-וצר כאשר תיפרס רשת הדור ההעולמית. הוא ציין כי טרם גובשה תוכנית להורדת הסיכון שייו

נבחנות. זאת לא רק במסגרת מערכת  GPSהחברה, אך המשמעויות של ההפרעות הצפויות למערכת 

הביטחון האמריקנית אלא גם בוועדות הכוחות המזוינים של בתי הנבחרים בארה"ב בשל "המחיר 

 ". GPSפה של ציוד במיליארדים שתעלה תוכנית כזו למשלמי המיסים ולצרכנים כשתידרש החל

 

ניסויים להנצלת השלב הראשון של משגר לוויינים באמצעות מצנח  .54

 ומסוק

NEW ATLAS ,1  0303באפריל  

Rocket Lab Uses a Helicopter to Catch its Booster in Mid-Air 

https://newatlas.com/space/rocket-lab-helicopter-catch-booster/ 

שואפת להצטרף לחברות המנצלות את המשגר )או לפחות  Rocket Labחברת המשגרים הניו זילנדית 

את השלב הראשון שלו( ומחזירות אותו לשימוש נוסף. החברה מפתחת שיטה לתפיסת השלב הראשון 

וויר באמצעות מסוק. ניסוי ראשון שנועד לבחון את השיטה נערך בא "אלקטרון"של המשגר שלה 

 בתחילת חודש מארס מעל האוקיינוס ליד חופי ניו זילנד. 

שיטת ההנצלה מבוססת על כך שהשלב הראשון יפרוש מצנח גדול שיאט את נפילתו. במהלך הניסוי 

הופל עותק אינרטי של )שנערך לפני שניו זילנד נכנסה לסגר בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה( 

השלב הראשון ממסוק בגובה רב. לאחר הנפילה נפרש המצנח ומסוק שני הגיע והצליח ללכוד אותו 

 ולהביא אותו לנחיתה בטוחה על קרקע יבשה.

ערך ניסוי אחר לבחינת שיטת הנצלה שונה שגם בה ישמש מצנח להאטת הנפילה ילקראת סוף השנה י

בחברה מקווים שהחזרת חלק מהמשגר  משם הוא ייאסף ע"י ספינה. ,ול"נחיתה" רכה במי האוקיינוס

לשימוש נוסף תוזיל עוד את עלות השיגור של לוויינים קטנים )שלדבריהם גם כך היא זולה מאד בשימוש 

 שלהם( ותגדיל את האטרקטיביות שלהם בשוק מתפתח. הייחודיבמשגר 

 https://youtu.be/N3CWGDhkmbs סרטון של הניסוי המעניין אפשר לראות בקישור

 

  

https://spacenews.com/if-ligados-network-moves-forward-u-s-military-will-need-plan-to-protect-gps/
https://spacenews.com/if-ligados-network-moves-forward-u-s-military-will-need-plan-to-protect-gps/
https://newatlas.com/space/rocket-lab-helicopter-catch-booster/
https://youtu.be/N3CWGDhkmbs
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 חייל החלל חשף את נשקו הראשון: חוסם אלקטרוני ללוויינים .55

 Futurism ,00  0303באפריל 

Space Force Unveils Its First Weapon, A Satellite Jammer 

https://futurism.com/the-byte/space-force-first-weapon-satellite-jammer 

חייל החלל האמריקני רכש לאחרונה את הנשק ההתקפי הראשון שלו: התקן המסוגל לחסום תקשורת 

תועלת. הטכנולוגיה בבסיס מערכות -הארץ לחסרי-ופך לוויינים החגים מסביב לכדורלוויינית, וכך ה

חסימה אלקטרונית הייתה קיימת כבר שנים, אך ההתקנים סופקו לצבא רק בחודש מארס האחרון.  

 ארצות הברית מסוגלת עתה לשתק באמצעותם לווייני אויב מהקרקע.

אלו אמנם חדשים וטריים עבור צבא ארצות הברית, אך הם הופיעו כבר במקומות אחרים. לפי  אמצעים

. הפרטים הטכניים אודות דרך הפעולה של 2119דומים מאז  אמצעיםהדיווחים, רוסיה התחמשה ב

(, מאז Popular Mechanicsולר מכאניקס )ילציבור הרחב, אך לפי המגזין פופ נחשפוהחוסמים לא 

 מערכות דומות מסביב לעולם. 13ן למצוא לפחות נית 2117

מערכות החסימה האלקטרונית אינן פוגעות אקטיבית בלוויינים, אך הן מהוות איום משמעותי לכוחות 

צבאיים ולרשתות תקשורת הנסמכות על לוויינים להעברת הודעות. ניתן יהיה להשתמש בהן על מנת 

הקיצוני ביותר תוכל מדינת אויב לשתק במפתיע את לנתק חיילים בשטח מרשתות התקשורת. בתרחיש 

 מערכות ההתרעה מפני טילים של יריבתה, וכך תותיר אותה חשופה למתקפה הרסנית.

 

 

 

מנוע רקטי המבוסס על פיצוץ סובב שנחשב לבלתי הודגם לראשונה  .56

 אפשרי 

NEW ATLAS ,4  0303במאי  

World-First "Impossible" Rotating Detonation Engine Fires Up 

https://newatlas.com/space/rotating-detonation-engine-ucf-hydrogen-oxygen/ 

ניסיוני של מנוע רקטי צוות חוקרים בפלורידה העובד יחד עם חייל האוויר האמריקני בנה והפעיל דגם 

(. עיקרון הפעולה הוא פיצוצים rotating detonation rocket engineהמבוסס על פיצוץ סובב )

הסובבים בתוך מוליך מעגלי כדי ליצר דחף יעיל מאד. רוב המנועים הרקטיים עושים שימוש בבעירה של 

ת והמדע והטכנולוגיה של דלק ומחמצן כדי לייצר דחף. הבעירה היא תגובה מתונה יחסית ומבוקר

 מנועים רקטיים כאלה מובנים היטב.

היא מהירה מאד וכאוטית ולכן קשה תגובה זאת אך  ,א תגובה הרבה יותר אנרגטית של הדלקופיצוץ ה

צר דחף נתון מכמות קטנה יותר ילשלוט בה בצורה מבוקרת כדי ליצר דחף רצוי ואחיד. מצד שני, ניתן לי

תכנות של מנוע רקטי מבוסס ימשקל חשוב בשיגור לחלל, מדענים חקרו את ההכל ק"ג שכיוון  .של דלק

קרון הפעולה של מנוע כזה מבוסס על גליל יע יותר משישים שנה. מזהפיצוץ, ובמיוחד מנוע רקטי סובב, 

דרה של חריצים שדרכם מוזרמת תערובת הדלק. מנגנון הצתה ים וסיהבתוך גליל, עם מרווח טבעתי בינ

 דחף. ויוצרים נדחפים החוצה יוצר גאזים ה ץ במרווח הטבעתי אשרגורם לפיצו

. גל הפיצוץ יוצר גל הלם אשר סובב סביב הטבעת במהירות הגבוהה פי חמש ממהירות הקול ,בנוסף

כול לשמש להצתת פיצוצים נוספים בתהליך בעל אופי סיבובי אשר משמר את הדחף אם הדלק י ההלם

 הנכון.מוזרם בזמן הנכון דרך החריץ 

פשוט יחסית שהוא אך למרות  ,51-הקונספט הוצג לראשונה ע"י חוקרים מאוניברסיטת מישגן בשנות ה

טוען כי  (UCF) היה קושי רב לממשו בפועל. עתה, צוות חוקרים מהאוניברסיטה של מרכז פלורידה

https://futurism.com/the-byte/space-force-first-weapon-satellite-jammer
https://newatlas.com/space/rotating-detonation-engine-ucf-hydrogen-oxygen/
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ן וחמצן. מס"מ שדרכה מוזרמים מי 7.5הצליח לבנות התקן מעבדתי כזה. מדובר בטבעת נחושת בקוטר 

 891ח )וכ-ליברות 211לדברי החוקרים הושגה פעולה רציפה של פיצוצים מתוזמנים והדחף המרבי היה 

 ניוטון( ושהדחף היה ביחס ישר לכמות הדלק המוזרמת.

מחקר זה פורסם חודשים ספורים לאחר שצוות חוקרי הנעה רקטית בארה"ב הכריז שמנוע כזה איננו 

מציג עדות ניסיונית חד משמעית שהאפקט אמנם  טוענים שהמאמר שלהם UCF-אפשרי. החוקרים ב

ל האוויר האמריקני היו שותפים לפיתוח והם תומכים יהודגם. גם אנשי מעבדת המחקר של חי

במסקנות. לדבריהם יש כבר מספר תוכניות פיתוח הבוחנות את המנוע החדש. נבחנת האפשרות 

, ודגמים 61-פותח לראשונה בשנות ה ט רוקטדיין. מנוע זהשל חברת אירוג' RL-10להחליף את מנוע 

. דגמים נוספים ממשפחה זו 4ודלתא  5ים העליונים של רקטות אטלס לבמתקדמים שלו משמשים בש

ל האוויר מתכוון לשגר רקטה המבוססת על יאיי ווולקן. חי-מפותחים עבור משגרי אקספלוריישן, אומגה

אך   ,קרים לטכנולוגיה יש יישום אפשרי גם כמנוע מאיץ עיקרי. לדברי החו2125שנת המנוע החדש ב

למנוע החדש יש גם יישומים על פני כדור הארץ. לדוגמא,  יידרש שינוי תכן וכן תערובת דלק שונה.

אחוזים  21עד  15פרסמה מעבדת המחקר של הצי דו"ח שלפיו ניתן יהיה לחסוך  2112בשנת 

פו את מנועי יליארד דולר בשנה( אם מנועי פיצוץ סובבים יחלמי 2-מתצרוכת הדלק הענקית של הצי )כ

טורבינת הגז המשמשים בעשרות רבות של ספינות גדולות. מנוע כזה עשוי לשמש גם בתעופה מהירה, 

 יצור חשמל ועוד.

 מאמר מדעי:

Experimental evidence of H2/O2 propellants powered rotating detonation waves  

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010218019305838  

 

 

University of Central Florida 

 

 ל האוויר האמריקני חוזר למסלולימטוס החלל המסתורי של חי .57

C4ISRNET ,7  0303במאי  

Here are a Few of the Experiments Hitching a Ride on the Air Force’s Secret 

Space Plane 

www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/05/07/here-are-a-few-of-the-

experiments-hitching-a-ride-on-the-air-forces-secret-space-plane/ 

, עומד לחזור לחלל והוא יישא יותר X-37Bל האוויר האמריקני, יכלי החלל הלא מאויש והסודי של חי

ניסויים מאשר בכל משימה קודמת. אחד מהניסויים הוא של מערכת אשר תקלוט קרינת שמש ותמיר 

 כדי לספק אנרגיה למערכות צבאיות.אותה לקרן מיקרוגל אשר תשודר לכדור הארץ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010218019305838
http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010218019305838
http://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/05/07/here-are-a-few-of-the-experiments-hitching-a-ride-on-the-air-forces-secret-space-plane/
http://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/05/07/here-are-a-few-of-the-experiments-hitching-a-ride-on-the-air-forces-secret-space-plane/
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 781לאחר משימה שהייתה הארוכה ביותר עד כה ונמשכה  2119החלל חזר לארץ באוקטובר מטוס 

במספר  ,ימים בחלל בשנים האחרונות 2865ימים. בסה"כ שהה הכלי, אשר נבנה ע"י חברת בואינג, 

ו עקב מגפת הקורונה, מועדו של משימות שכולן היו סודיות. למרות ששיגורים צבאיים מסוימים נדח

 שיגור זה נשאר כמתוכנן. 

 Space Solar Powerל האוויר הקרוי יהניסוי בו מדובר קשור לפיתוח של מעבדת המחקר של חי

Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR),  המבוסס על שימוש בתאים סולריים

שודר לכדור הארץ. אלומה כזו תוכל לספק אנרגיה וי RFיעילים מאד. החשמל המופק יומר לקרינת 

לבסיסים קדומניים שקשה להעביר להם אנרגיה בדרך אחרת. במסגרת תוכנית זו קיבלה חברת 

בנוסף ישחרר כלי החלל  מיליון דולר כדי לפתח מערכת לניסוי בחלל. 111מן הזמנה בסך אגר-נורתרופ

ל האוויר ויכלול חמישה ניסויים אקדמיים. ימיה של חי, אשר פותח באקדFalconSat-8לוויין קטן, הקרוי 

בפרט על  ,על הכלי עצמו יהיו עוד שני התקנים של נאס"א לבחינת השפעות של סביבת החלל וקרינה

הכלי יוכל לשאת יותר ניסויים מהעבר בזכות התקנה של מודול נוסף בחלק  מזון. מוצריזרעים של 

 האחורי של כלי הטיס.

 

 לניהול PIT BOSSות שיפתח שלב ראשון של מערכת דארפא בחרה בצו .51

 משימה אוטונומי במערך לוויינים 

DEFENSENEWS.COM ,03  0303באפריל 

SEAKR Moving Forward with DARPA’s Pit Boss Project 

www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2020/05/03/seakr-moving-forward-with-darpas-

pit-boss-project/  

תמשיך לפתח כקבלן ראשי יחיד את  SEAKR Engineeringלפי החלטת דארפא מסוף אפריל, חברת 

. זאת מערכת ניהול משימה אוטונומי שלפי תוכניות דארפא ישתמשו בה בפרויקט Pit Bossמערכת 

Blackjackמסלול תוך ניצול טכנולוגיות -, שהוא פרויקט הדגמת שימוש צבאי של מערכי לוויינים נמוכי

מדף מסחריות. לפי דארפא, מדובר על יכולות איסוף מידע מגוון מהלוויינים, עיבודו במסלול, והפצת 

 Pit Bossהמידע למשתמשים או לפלטפורמות על פני כדור הארץ, ללא התערבות אנושית. מערכת  

מורה לאפשר מספר פונקציות, כולל שיפור יכולות ניווט ומיצוב, תקשורת בין החלל לקרקע, ואספקה א

 שוטפת של נתוני עקיבה והגדרת מטרות. 

  בחרה דארפא בשלושה צוותים, בהובלת שלוש חברות:  Pit Bossכדי לפתח את המערכת 

BAE Systems, SEAKR, Scientific Systems Companyוף אפריל הוחלט שהצוות . כאמור, בס

 Microsoft, Appliedיוביל את השלב הראשון בפיתוח. צוות זה כולל את החברות  SEAKRשל 

Technology Associates, Advanced Solutions Inc, Kythera Space Solutions, 

NKryptPhase . 

 

 שירות התרעה מפני התנגשויות לוויינים בחלל .59

SPACENEWS.COM ,10  0303במאי 

LeoLabs Launches Automated Satellite Collision-Avoidance Service 

avoidance/-collision-https://spacenews.com/leolabs 

סלול. השירות מבוסס החלה לשווק שירות התרעה מפני התנגשויות לוויינים הנעים במ LeoLabsחברת 

על רשת מכ"מים קרקעיים ותוכנה בענן המידע המתריעה אוטומטית על התקרבות בין לוויינים ומבצעת 

 הערכת סיכונים. ניתן לרכוש מנוי לשירות זה.

http://www.defensenews.com/
http://www.defensenews.com/
http://www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2020/05/03/seakr-moving-forward-with-darpas-pit-boss-project/
http://www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2020/05/03/seakr-moving-forward-with-darpas-pit-boss-project/
https://spacenews.com/leolabs-collision-avoidance/
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. זו מערכת LEOמהם כבר מבצעיים. מדובר בלוויינים בחוג נמוך  3מכ"מים, כאשר  6הרשת תכלול 

טיחות תעבורה של לוויינים ובאופן אוטומטי. עד כה בוצעו תמרוני ראשונה בעולם המטפלת בב

שעות. מערכת זו נותנת פתרונות תוך  48התחמקות בעת סכנה לאחר חישובי תמרון מסובכים במשך 

 מספר שניות.

 

 

Credit: LeoLabs 
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 תקשוב, מודיעין וסייבר

 

 צמיחה מרשימה צפויה לשוק הצבאי של הבינה המלאכותית .63

I-HLS.COM  06  0303באפריל 

https://i-hls.com/he/archives/100765 

בתחזית  14.35%תחום הבינה המלאכותית בשוק הצבאי העולמי צפוי לצמוח בשיעור שנתי ממוצע של 

מגמה זו מיוחסת לעלייה ביישום  . Market Research Future, כך לפי דו"ח של2124-2119לשנים 

אנליטיקות ביג דאטה ופיתוח שבבים שתומכים בבינה מלאכותית. יחד עם זאת, היעדר נתונים מובנים 

וחוסר בפרוטוקולים ותקנים שיסדירו את השימוש בבינה מלאכותית ביישומים צבאיים, עלולים לבלום 

 .גיה, פלטפורמה, יישום ואזור גאוגרפישוק זה מפולח בדו"ח לפי היצע, טכנולו .את צמיחת השוק

והוא צפוי לרשום את העלייה הגבוהה ביותר  2118-על בסיס ההיצע, פלח התוכנה שלט בשוק ב

. תחום התוכנה מציע אינספור אפשרויות כגון נתוני 2119-2124בצמיחה השנתית הממוצעת בין 

לוגיה, בינה מלאכותית בשוק על בסיס הטכנו .בריאות בשדה הקרב, תרגום שפות ותחזוקה חזויה

הצבאי סווגה לפי מחשוב מתקדם, מערכות בינה מלאכותית, וכן למידה ואינטליגנציה. שני ההיבטים 

, אבל הפלח של מערכות בינה מלאכותית צפוי להשיג את 2118-האחרונים הם ששלטו בשוק ב

חסת לעלייה ביוזמות . צמיחה זו מיו2124-2119הצמיחה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בתקופה 

ממשלתיות במדינות כמו ארה"ב לפיתוח אמצעי לחימה מבוססים על בינה מלאכותית, שמאפשרים 

 ללוחמים יכולות מוגברות של כיוון למטרה. 

. אבל קצב הצמיחה המהיר ביותר צפוי 2118-על בסיס פלטפורמה, פלח השוק הקרקעי שלט בשוק ב

השימוש הגובר בבינה מלאכותית על ידי חייל האוויר לאימונים  להיות בפלח האווירי בתקופה שנבחנה.

  .וסימולציה הוא שמאיץ את הצמיחה בשוק זה

בתחום היישום, מחולק השוק הצבאי של הבינה המלאכותית לתחומים של לוגיסטיקה ותחבורה, זיהוי 

יטור איומים מטרה, פלטפורמת לחימה, אבטחת סייבר, בריאות בשדה הקרב, סימולציה ואימונים, נ

ומודעות מצב, עיבוד מידע ועוד. פלח עיבוד המידע צפוי להיות הגדול ביותר ובעל הצמיחה המהירה 

ביותר בתקופה החזויה. בינה מלאכותית מספקת לאנשי הצבא יכולות עיבוד מידע ומאפשרת להם לקבל 

 .ניתוח נתונים בזמן אמת, דבר שמסייע בתכנון אפקטיבי

-. אבל השוק באזור אסיה2118-צפון אמריקה הייתה פלח השוק הגדול ביותר בבפילוח לפי אזורים, 

האוקינוס השקט צפוי לרשום את העלייה הגבוהה ביותר בשיעור צמיחה שנתי ממוצע בתקופה החזויה. 

גורמי ההאצה הם, בין השאר, העלייה בהוצאות ביטחון והרחבת השימוש בבינה מלאכותית על ידי 

  .marketwatch.comידי וח צוללות מתקדמות, כך לפי הדו"ח, שמצוטט על חילות ים לצורך פית

 :השחקניות העיקריות בשוק הגלובלי של הבינה המלאכותית לצרכים צבאיים הן

Lockheed Martin Corporation (US), IBM (US), Raytheon Company (US), Northrop 

Grumman Corporation (US), Thales Group (France), BAE Systems (UK), General 

Dynamics Corporation (US), NVIDIA Corporation (US), Harris Corporation (US), 

Boeing (US), Leidos (US), SoarTech (US), SAIC (US), SparkCognition (US), Charles 

River Analytics Inc. (US 

 למתעניינים, ראו גם:

Artificial Intelligence In Military Market worth 18.82 Billion USD by 2025 

www.marketsandmarkets.com/PressReleases/artificial-intelligence-military.asp 

 

 

https://i-hls.com/he/archives/100765
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/artificial-intelligence-military.asp
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של לבצע בדיקות עמידות   GPSארה"ב: הממשל מאפשר למשתמשי  .61

 הציוד לשיבוש והטעיה

C4ISRNET.COM 9  0303באפריל 

Is Your GPS Equipment Vulnerable to Spoofing? The Government Wants to Test 

it 

-vulnerable-equipment-gps-your-tech/space/2020/04/09/is-www.c4isrnet.com/battlefield

it-test-to-wants-entgovernm-the-spoofing-to 

 Science and Technology)המינהל למדעים וטכנולוגיה במשרד לביטחון פנים בארה"ב ) 

Directorate  יקיים בקיץ זה אירוע אשר בו בעלים ומפעילים של תשתיות קריטיות, יצרנים של מקלטי

GPS  מסחריים וכאלה הפועלים בתחום התעשייה האזרחית, יוכלו לבדוק איך הציוד שלהם מתמודד עם

 .GPS (GPS spoofing)התקפת הטעיה על מקלטי 

Bill Bryan( בכיר במשרד לביטחון פנים, אומר כי "נתונים מדויקים של מיקום, ניווט וזמן ,PNT הם ,)

ל המדע והטכנולוגיה במשרד לביטחון פנים הקים תוכנית חיוניים לתשתיות הלאומיות הקריטיות". מינה

, וכדי לקדם מחקר ופיתוח וקשרים עם התעשייה. GPSזו כדי להעריך את הפגיעּות של מערכות 

 של התשתיות הקריטיות. (resilience)המטרה היא לשפר את האבטחה והחסינות 

 (GPS Equipment Testing for 2020" 2121עבור מערכות תשתית  GPSהאירוע "בדיקת ציוד 

Critical Infrastructure הוא השלישי מסוגו והמארח הוא המשרד לביטחון פנים, 2121( נקבע לקיץ .

DHS אשר יאפשר למשתתפים לבדוק את הציוד שלהם  כנגד הטעיית ,GPS  בסביבת בדיקה

אפשרויות מסוימות בתשתיות נייחות, אבל תהינה גם  GPSמציאותית. האירוע יתמקד בעיקר בשימושי 

לבדיקות של מערכות קרקעיות ניידות. השתתפות באירוע היא חופשית לכל המשתתפים ואלה 

 (.2121אפריל  24 -המעוניינים יכולים להירשם מראש )ההרשמה נסגרה ב

פותחה במקור עבור הצבא אבל כבר למעלה מעשור נעשה בה שימוש נרחב בתחום  GPSמערכת 

רת, שירותים פיננסיים, חיזוי מזג אוויר, מערכות רשת חשמל ועוד. בדו"ח של האזרחי, בחקלאות, תקשו

יום  31למשך  GPS, אשר פורסם בשנה שעברה, העריכו ששיתוק מערך RTI Internationalחברת 

 מיליארד דולר. 45-35יכול לגרום לנזק כלכלי של 

חי ופיתחו כלים כדי לשבש, בתחום הצבאי והאזר GPSאויבי ארה"ב מכירים היטב את תלותה במערך 

. במהלך החודשים האחרונים החל הממשל האמריקני להיות מוטרד GPS-למנוע ולהטעות את אותות ה

)מיקום, ניווט וזמן(, מה שעלול לחשוף את כלל התשתיות  PNTעבור נתוני  GPSמהתלות במערך 

בפברואר הנחיה  12-ב הקריטיות להתקפות ושיבושים. על מנת לתת מענה לבעיה זו, הוציא הנשיא

מצב  ייווצראם  GPS-חלופי, אשר יכול לסייע או להחליף את אותות ה PNTהקוראת לפתח מקור 

שהמערך לא יהיה אמין. במסגרת ההנחיה הנשיאותית, המשרד למדיניות מדעית וטכנולוגית בבית 

על פיתוח שירותי יהיה אחראי (White House Office of Science and Technology Policy) הנשיא 

PNT  אשר אינם תלויים במערךGPS  מערכות לווייני ניווט אחרים. בו זמנית מקודמת פעילות באו

 .PNTלהגדלת הגמישות של התשתיות הקריטיות, על ידי כך שהן ישלבו מספר מקורות שונים לנתוני 

  

http://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/04/09/is-your-gps-equipment-vulnerable-to-spoofing-the-government-wants-to-test-it
http://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/04/09/is-your-gps-equipment-vulnerable-to-spoofing-the-government-wants-to-test-it


57 

 

מיליון דולר לפיתוח מערכת של הגנת סייבר  45ארה"ב: חוזה של  .60

 הלחימהלאמצעי 

FIFTHDOMAIN.COM  ,10  0303במאי 

DIU Awards $45M Contract for Weapon Systems Cybersecurity 

www.fifthdomain.com/dod/2020/05/12/diu-awards-45m-contract-for-weapon-systems-

cybersecurity  

אפ -העניקה לחברת סטארט –  -   Defense Innovation Unitיחידת החדשנות במשרד ההגנה

ת. מיליון מדולר כדי לפתח מערכת של הגנת סייבר למערכות נשק צבאיו 45הממוקמת בסיליקון וואלי 

 5העוסקת זה מספר שנים בפיתוח הגנת סייבר, אשר פיתחה במשך  ForAllSecureמדובר בחברת 

עבור חא"א, הצי האמריקני, מערך המודיעין   MAYHEMשנים, עם משרד ההגנה, פלטפורמה בשם 

וכוחות היבשה. אחת הבעיות הקשות בפיתוח הייתה מערך הבדיקות והניסויים של הפתרונות. המערכת 

ה מספיק גמישה כדי לבצע ניסויים חוזרים על מנת לאפשר תיקוני באגים, מבלי "לסדוק" את היית

איטרציות עד  11הגרסאות הקודמות. החברה ביצעה ניסויים עם המשתמשים השונים והשלימה  

להשגת הקשיחות הנדרשת של המערכת. הבעיה העיקרית היא שהלקוח מבקש לממש בהקדם את 

ולאחר  ,פיכך היתרון בפיתוח הוא רמת הזריזות של החברה בביצוע הניסוייםהפלטפורמה שפותחה ול

תיקוני באגים ביצוע ניסויים חוזרים. ההישג הגדול של החברה היה לספק לצוות הניסויים מדריך הפעלה 

שהופעל במקביל לתהליך הפיתוח והניסויים. השילוב הזה איפשר להציף בעיות אמת של תקיפת סייבר 

 שמערכות הנשק ספגו במרוצת הזמן. 

מיליון  2לפיתוח מערכות אבטחת סייבר )הפרס:   DARPAחברה זו זכתה בתחרות של  2116בשנת 

דולר(. מאז היא בצומת מרכזית מול הממשל לפיתוח מתקדם ומתמשך של פלטפורמות ומערכות 

 לאבטחת סייבר.   

 

הטכנולוגיה שלה במשרד ת להטמע קיבלה חוזה FORALLSECUREחברת  .60

 ינההגנה האמריק

PRNEWSWIRE.COM, 11 0303מאי ב  

ForAllSecure Awarded $45 Million Contract to Deploy Mayhem Across Branches 

of U.S. Department of Defense 

www.prnewswire.com/news-releases/forallsecure-awarded-45-million-contract-to-

deploy-mayhem-across-branches-of-us-department-of-defense-301056096.html 

ובראשה  ,להטמיע את הטכנולוגיה שלה כדי ליון דולרימ 45קיבלה חוזה בסך  ForAllSecureחברת 

Mayhem, י.נבמשרד ההגנה האמריק 

 CYBERהכריזה בעבר על תחרות  DARPA .כדאי להבין את הרקע המעניין של החברה הזאת

GRAND CHALLENGE  (https://archive.darpa.mil/CyberGrandChallenge  )נערכה  הולאחרי

 24מספר  DEFCONבין קבוצות שנרשמו בכנס ההאקרים  CAPTURE THE FLAG (CTF)תחרות 

 בלאס וגאס. 2116בשנת 

מתמודדות קבוצות שונות על פתרון חידות ואתגרים הקשורים באבטחת מידע בתצורה  CTFתחרות ב

הפוקוס  .או בתחרות בה כל קבוצה יכולה לתקוף ולהגן מול קבוצות אחרות בתצורה אחרת ,אחת

 היה על אוטונומיות בפתרון החידות, ניתוח ההתקפות ועוד. CYBER GRAND CHALLENGEבתחרות 

מכונה הו FORALLSECUREליון דולר נקראה בשם ימ 2הקבוצה שניצחה וזכתה בפרס בסך 

 המייסדים שלה הגיעו מאוניברסיטת קרנגי מלון.. MAYHEMהאוטונומית שלהם בתחרות נקראה  

http://www.fifthdomain.com/dod/2020/05/12/diu-awards-45m-contract-for-weapon-systems-cybersecurity/
http://www.fifthdomain.com/dod/2020/05/12/diu-awards-45m-contract-for-weapon-systems-cybersecurity/
http://www.prnewswire.com/news-releases/forallsecure-awarded-45-million-contract-to-deploy-mayhem-across-branches-of-us-department-of-defense-301056096.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/forallsecure-awarded-45-million-contract-to-deploy-mayhem-across-branches-of-us-department-of-defense-301056096.html
https://archive.darpa.mil/CyberGrandChallenge
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 טחוניים.ילקוחות באצל ת מעשהגיעה לתחרות הפכה לחברה ולאחר מכן מוטניתן לראות איך טכנולוגיה 

 מידע רלוונטי נוסף:

 DARPA אנשי ה)שנה לפני התחרות בפועל( ב DEFCONהרצאה מעניינת אודות התחרות בכנס 

 (:DEFCON 23)כנס  CTFSמתארים את הניסיונות שלהם בפתרון 

www.youtube.com/watch?v=ejPghbtAG58 

  www.youtube.com/watch?v=SYYZjTx92KU ניתוח טכני של התחרות:

  www.youtube.com/watch?v=n0kn4mDXY6I גמר התחרות:

  www.forallsecure.com  אתר החברה:

 

ונקודות  USB-ובעיות אבטחה ב JUICE JACKINGסקירה על מתקפות  .64

 הטענה

SSRN.COM, 190303אפריל ב  

Juice Jacking - The USB Charger Scam 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3580209 

היא התקפה בה מחברים התקן כלשהו למקור מתח ואותו מקור מתח זדוני  JUICE JACKINGהתקפת 

 גורם לזליגת מידע מההתקן.

 שנתעוד ב DEFCONבכנס  היו JUICE JACKINGלמרות שלא מדובר בהתקפה חדשה )הדגמות של 

המיועדות לשמש את  USBמדובר בסקירה של התקפות ומחקרי עבר ומיפוי של יציאות  ,(2111

 הנוסעים במקומות תחבורה ציבוריים בהם המשתמשים יכולים לטעון את המכשירים הניידים שלהם.

 

 

ההגנה  תחוםיבור בין מזהים ביומטריים ודיגיטליים במחקר חדש על ח .65

 פרטיותעל 

ARXIV.ORG ,0303 אפריל  

Nowhere to Hide: Cross-Modal Identity Leakage Between Biometrics and Devices 

https://arxiv.org/pdf/2001.08211.pdf 

שערכו מדעני מחשבים מאוניברסיטת ליברפול חשף איום פרטיות חדש ממכשירים כמו מחקר 

זיהוי מכשירים ומידע  להשיגהמאפשר לתוקפי סייבר  ,סמארטפונים, פעמוני דלת חכמים ועזרי קול

 ביומטרי.

 51-יותר מדגימות ביומטריות של  31,111מעל  החוקריםוניתחו  ובמהלך תקופה של חודש, אספ

מזהי מכשירים שונים, כדי לגלות כי דליפות זהות ממכשירים שונים  111,111ומעל  משתמשים

מאפשרות לתוקפי סייבר לתאם בין מזהי מכשירים ומידע ביומטרי לפרופיל המשתמשים בעולם 

של  MACמזהי מכשירים )למשל כתובות  71% -הצליחו להשיג למעלה מ באמצעות הדגימות הדיגיטלי.

ולקטוף את המידע הביומטרי )תמונות פנים או קולות( של משתמשי מכשירים מכשירי סמארטפון( 

 .94%ברמת דיוק של 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ejPghbtAG58
http://www.youtube.com/watch?v=ejPghbtAG58
http://www.youtube.com/watch?v=SYYZjTx92KU
http://www.youtube.com/watch?v=n0kn4mDXY6I
http://www.forallsecure.com/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3580209
https://arxiv.org/pdf/2001.08211.pdf
https://arxiv.org/pdf/2001.08211.pdf
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 במסגרת תוכנית של דארפא שופרה הגנת הפרטיות ביישומי אנדרואיד .66

DARPA.MIL,  6 0303מאי ב 

Researchers on DARPA’s Brandeis Program Enhance Privacy Protections for 

Android Applications 

www.darpa.mil/news-events/2020-05-06 

https://android-privacy.org/ 

 Raytheon BBN-ו Two Six Labs, צוות חוקרים בהובלת DARPAבמסגרת תוכנית ברנדייס של 

Technologies ( "פיתחו פלטפורמה בשם "שיפורי פרטיות לאנדרואידPE for Android כדי לחקור )

מבקש ליצור מערכת  PE for Androidהגישה למידע פרטי במכשירים ניידים. את כיצד ניתן לווסת 

פרטיות הניתנת להרחבה ומאפשרת למפתחי יישומים להשתמש בטכניקות פרטיות עדכניות ומבלי 

 לדעת כיצד כל המנגנונים הטכניים עובדים.

עבור אנדרואיד מאפשרת למשתמשים במכשירים ניידים לקחת בעלות על המידע  PEחשוב מכך, 

 ינטואיטיביות יותר ואפשרויות אכיפת הרשאות.להם בקרות אשיציגו כך הפרטי שלהם על ידי 

"נייר לבן" המפרט את יכולות הפלטפורמה ואת  פרסמו PE for Androidהחוקרים שעומדים מאחורי 

 . GitHub -הפונקציונליות שלהם, ופרסמו פרסום קוד פתוח של קודו ל

 

  MDMפריצה למכשירי מובייל באמצעות תשתית  .67

CHECKPOINT.COM ,09 0303אפריל ב 

First Seen in the Wild – Malware Uses Corporate MDM as Attack Vector 

https://research.checkpoint.com/2020/mobile-as-attack-vector-using-mdm/ 

מקדות תכולל התפשטות לשאר המכשירים בארגון באמצעות ה ,לראשונה תגלהוקטור תקיפה שנ

 .Mobile Device Manager (MDM)בשרת 

 MDMנועדה לניהול מכשירים ניידים, כגון סמארטפונים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים.  MDMתשתית 

ם של מכשירים מיושם בדרך כלל באמצעות מוצר של צד שלישי הכולל תכונות ניהול עבור ספקים מסוימי

 ניידים.

 

משרד ההגנה האמריקני מממן מחקרים אוניברסיטאיים חדשים  .61

 בטכנולוגיות קוואנטיות

PURDUE.EDU ,4  0303במאי 

Purdue Quantum Research Receives Department of Defense Funding 

www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q2/purdue-quantum-research-receives-

department-of-defense-funding.html  

( מימון למחקר בתחום Purdueה"ב העניק לארבעה חוקרים מאוניברסיטת פרדיו )משרד ההגנה של אר

-הטכנולוגיות הקוואנטיות, במטרה לפתח נושאים כמו שיטות לגילוי מהיר של חומרים מסוכנים ו

תחומי. החוקרים -למחקר אוניברסיטאי רב MURI"הסוואה קוואנטית". התקציב הוא במסגרת תוכנית 

 365שייכים למכון למדע והנדסה קוואנטיים שקיים באותה אוניברסיטה. מתוך מאוניברסיטת פרדיו 

 . 26-פרויקטים שהוצעו הוחלט להתמקד ב

ריסטופר גרין, פרופסור לפיזיקה ומייסד שותף של המכון, יוביל במסגרת התוכנית פרויקט בשם "גישות כ

 New Approaches toחדשות לבקרה קוואנטית עם רגישות של מולקולות אינדיבידואליות" )

http://www.darpa.mil/news-events/2020-05-06
https://android-privacy.org/
https://research.checkpoint.com/2020/mobile-as-attack-vector-using-mdm/
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q2/purdue-quantum-research-receives-department-of-defense-funding.html
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q2/purdue-quantum-research-receives-department-of-defense-funding.html
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Quantum Control with Individual Molecule Sensitivity לדבריו, מדובר על בקרה של אטומים .)

כדי לנצל באופן מלא אפקטים קוואנטיים, דבר שיוכל להוביל לגלאים משופרים של חומרי נפץ וחומרים 

כנון חומרים מתקדמים. פרויקט זה כימיים וביולוגיים, וכן לבקרה קוואנטית מדויקת שעשויה להוביל לת

הוא בהובלת אוניברסיטת הרווארד, ומשתתפות בו גם אוניברסיטת קליפורניה, אוניברסיטת קולורדו, 

 ואוניברסיטת מרילנד.                                                  

 Novel Light-Matter Interactions in Topologically Non-Trivialפרויקט שני בתוכנית זאת נקרא "

Weyl Semimetal Structures and Systems ,הוא מובל ע"י חוקר מאוניברסיטת דרום קליפורניה ".

פרופסורים מאוניברסיטת  פרדיו. צוות זה יתמקד בחיפוש חומרים חדשים עם תכונות  3בשיתוף 

 ומר. אלקטרוניות אקזוטיות אשר מייצגים פאזה חדשה של ח-אלקטרוניות ואופטו

 

 "מכ"ם קוואנטי" מגלה מטרות על ידי  שימוש בפוטונים שזורים  .69

NEWATLAS.COM  ,11  0303במאי 

"Quantum" Radar Uses Entangled Photons to Detect Objects 

https://newatlas.com/physics/quantum-radar-entangled-photons 

לאחרונה רותמים את העולם המוזר של פיזיקת הקוואנטים לשימושים מרשימים. בדוגמה שמביאים 

טיפוס של  "מכ"ם קוואנטי" המשתמש בתופעה של שזירה קוואנטית -במאמר זה, הדגימו פיזיקאים אב

(quantum entanglement) לוי עצמים. זו מערכת אשר יתכן שתהיה, במקרים מסוימים, בעלת לגי

 ביצועים טובים יותר ממכ"ם רגיל.

"שזירה קוואנטית" מתארת מצב מוזר בו שני חלקיקים יכולים להיות מקושרים כך שנראה שהם 

מתקשרים ביניהם מיידית, ללא תלות במרחק ביניהם. מדידה של מצב אחד החלקיקים משנה מיידית 

מצבו של החלקיק השני, מבחינה היפותטית אפילו אם אחד מהם נמצא בצידו השני של העולם. את 

מכאן ניתן להניח שהאינפורמציה עוברת במהירות הגבוהה ממהירות האור, דבר הנחשב  לבלתי 

אפשרי, אבל ברור שזה קורה. התופעה הזאת, שהפתיעה גם את אלברט איינשטיין, תוארה על ידו 

 .(spooky action at a distance)ה ממרחק" "פעולה מפחיד

למרות שעדיין לא ברור לחלוטין למה וכיצד זה פועל, אין זה מונע ממדענים לחפש דרכים שתאפשרנה 

להשתמש בתופעה כדי לנצל אותה כיתרון. ישנה התקדמות לקראת יצירת מחשבים קוואנטיים 

היה כמעט בלתי אפשרי לפרוץ אותם. מחקרים ואינטרנט קוואנטי, אשר יפעלו במהירות גבוהה ביותר וי

 Institute of Science and Technologyחדשים של פיזיקאים ממספר אוניברסיטאות בעולם 

Austria, MIT , University of York.מרחיבים את חקר התופעה ושימושיה למכ"ם , 

שר הם מוחזרים מגוף בו מכ"ם פועל על העיקרון של שיגור קרינת מיקרוגל וקליטת הגלים במקלט כא

פגעו וכך מזהים שיש גוף בסביבה. אב הטיפוס החדש פועל על אותו עיקרון בסיסי, אבל הוא משגר 

והפוטון  (signal)אחד מהפוטונים השזורים נקרא "האות"  "פוטונים שזורים" במקום קרינת מיקרוגל.

העצם שמעניין אותנו בעוד הפוטונים וון יכל. הפוטונים של "האות" נשלחים (idler)השני נקרא "סרק" 

של ה"סרק" נמצאים בבידוד כדי למנוע התאבכות. כאשר יש אותות החזרה מהפוטונים שפגעו בעצם, 

זה משנה מיידית את מצב הפוטונים של ה"סרק". ההתקן יכול אז לבדוק את הפוטונים של ה"סרק" 

 ולזהות האם עצם מטרה קיים או אינו קיים בשטח שנבדק.

אה מההחזרה מהעצם הנבדק,  מאבדים שני סוגי הפוטונים את השזירה הקוואנטית ביניהם, אבל כתוצ

בעוד שהתהליך הוא  נשמרת מספיק אינפורמציה כדי ליצור חתימה היכולה לתת קריאה על קיום העצם.

שברירי ובשלבי ניסוי, מציין צוות המחקר שמכ"ם קוואנטי עדיף במצבים מסוימים על מכ"ם רגיל. 

דוגמה, השיטה החדשה יעילה יותר באיתור מטרות מתוך רעשי רקע מאשר מכ"ם רגיל הפועל ל

 בעוצמה נמוכה.

https://newatlas.com/physics/quantum-radar-entangled-photons
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, מוביל המחקר, הקבוצה הוכיחה היתכנות למכ"ם מיקרוגל קוואנטי. על ידי Shabir Barzanjehלדברי 

ליחו מעלות צלזיוס, הצ -273.14שימוש בשזירה שנוצרה בטמפרטורה הקרובה לאפס המוחלט , 

במחקר לגלות עצמים בעלי החזרה נמוכה כשהם נמצאים בטמפרטורת החדר. להערכת הצוות, מעבר 

שהטכנולוגיה החדשה תמצא שימוש במערכות סריקה  צפוילאפשרות של שיפור מערכות מכ"ם, 

 המשמשות לאבטחה וגם להדמיה רפואית של רקמות.

 :Journal of Science Advancesפורסם בכתב העת המדעי המאמר 

Microwave quantum illumination using a digital receiver, Science Advances, 8 May 

2020, https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eabb0451  

 

 בעזרת טלפון חכםממדיים של פני אדם -בניית מודלים תלת .73

NEWS.CMU ,15  0303באפריל 

Smartphone Videos Produce Highly Realistic 3D Face Reconstructions 

www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/april/smartphone-videos-create-3d-

reconstructions.html 

ממדי של פני אדם, נדרש בדרך כלל ציוד יקר וידע מקצועי. הציוד כולל סורקי -כדי ליצור מודל תלת

יחדיו. חוקר לייזר, אור מובנה ושילוב של כמה מצלמות ותהליכי עיבוד המשלבים את המידע הזה 

( פרסם דרך בה ניתן לבצע את המשימה בעזרת CMU) מלון-מהמכון לרובוטיקה באוניברסיטת קרנגי

טלפון נייד. הוא עשה זאת בכך שצילם פנים של אדם בסרט וידאו שצולם תוך כדי צילום מלפנים ומשני 

 slowאו בקצב איטי )צדי פניו של האדם. הוא הדגים זאת בכנס מדעי בעזרת מכשיר אייפון שצילם ויד

motionממדי בוצע בשני שלבים. בשלב ראשון מבוצע תהליך חישובי -(. תהליך בניית המודל התלת

( אשר משערך את המיקום העצמי של simultaneous localization and mapping) SLAMבשם 

תהליך זה זמנית מתוך תמונות הטלפון שבתנועה. -ממדי של הסביבה בו-המצלמה ומבצע מיפוי תלת

בונה את הגיאומטריה הבסיסית של הפנים, אך מידע חסר משאיר פערים במודל. השלב השני משלים 

את הפערים ע"י שימוש בלמידה עמוקה ובשיטות "מסורתיות" של ראייה ממוחשבת. הלמידה העמוקה 

טות של ראייה מאפשרת לזהות נקודות עיגון כגון אוזניים, עיניים ואף ושאר הפרטים מושלמים באותן שי

 דקות, אך מבוצע על הטלפון הנייד עצמו. 41-31הוא אורך  –ממוחשבת. התהליך אינו מהיר 

 

 

 למעגלים החשמליים שובו של המתג המכאני .71

NEWS.CMU ,4  0303במאי 

A Big Comeback for a Little Switch  

www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/may/big-comeback-little-switch.html 

, בגודל מלון בארה"ב בוחנים את השימוש במתגים מכאניים זעירים-חוקרים מאוניברסיטת קרנגי

למעגלים חשמליים כחלופה למתגים האלקטרוניים אשר בשימוש היום. הסיבה לכך היא  ננומטרי,

העובדה שמתגים חשמליים, שהם בעצם טרנזיסטורים, הגיעו כנראה לקצה יכולת המזעור שלהם. יתרה 

מזאת, למרות אמינותם הגבוהה, ישנם עדיין מקרים בהם זולג מטען חשמלי במתג ובמקום שיראה מצב 

(; לפיכך ישנו אובדן מזערי של יעילות אנרגטית של מתגים 1למשל( הוא מראה את ההפוך ) 1סוים )מ

שכאלו. זאת הסיבה שהחוקרים "חוזרים אל המקורות" ובוחנים מתגים מכאניים, בהם נוצר מרווח פיסי 

פי  בין הקטבים ובכך נמנעת זליגת אנרגיה. הבעיה היא שעד כה, היו המתגים המכאניים גדולים

מהמתגים האלקטרוניים ואמינותם לא הייתה גבוהה. המחקר שלהם ישפר את גודלם של  11,111

 המתגים המכאניים עד לסדר גודל של ננומטרים ובמקביל ישפר את אמינותם בצורה דרמטית.

https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eabb0451
http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/april/smartphone-videos-create-3d-reconstructions.html
http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/april/smartphone-videos-create-3d-reconstructions.html
http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/may/big-comeback-little-switch.html
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 טכנולוגיות

 

פותחה שיטה לשליטה מרחוק בשינויי צורה ותנועה של רובוטים רכים,  .70

 בעזרת שדה מגנטי

PHYS.ORG ,17  0303באפריל 

Advance Could Enable Remote Control of Soft Robots 

https://phys.org/news/2020-04-advance-enable-remote-soft-robots.html  

 

 

An applied magnetic field (in blue) can cause magnetized particles embedded in a soft 
material to rearrange themselves into new patterns. By harnessing this phenomenon, 

researchers can fine-tune the soft material’s properties. Credit: Xin Zou, Grainger 
Institute for Engineering 

 

ובוטים רכים )העשויים מחומרים רכים( יש יתרונות במשימות ספציפיות, כמו משימות חיפוש והצלה לר

שבהן רובוטים כאלה יכולים להידחק ולעבור דרך פתחים צרים. יש להם חשיבות גם בתחום הרפואי, 

לל לצורך תנועה בתוך גוף האדם. כדי להניע רובוטים כאלה או לשנות את צורתם, משתמשים בדרך כ

במפעילים )אקטואטורים( שצריכים להיות מחוברים פיזית לרובוט, דבר שמגביל את השימושיות שלו. 

למשל מיכל אוויר דחוס שמחובר לרובוט ע"י כבל.  –המפעילים הללו לפעמים גדולים מהרובוט עצמו 

נטיים כעת פיתחו חוקרים באוניברסיטת ויסקונסין דרך להתגבר על הבעיה.  הם השתמשו בשדות מג

כדי לגרום, בשליטה מרחוק, לחומרים מרוכבים רכים לשנות את המבנה הפנימי שלהם ואת תצורתם 

החוקרים הדגימו  AFRLבהתאם לצורך. תוך שיתוף פעולה עם אנשי מעבדת חייל האוויר האמריקני 

קים וניתחו את הביצועים של השיטה ע"י שימוש בחומר אלסטומרי. הם שיבצו בתוך החומר הרך חלקי

קטנים של חומר קשיח הניתן למגנוט. בהשפעת שדות מגנטיים חלקיקים אלה משנים את אופן הסידור 

שלהם ויוצרים כוחות ומאמצים בתוך החומר הרך. השיטה מאפשרת לכייל את השדה המגנטי כך 

 שיהיה אפשר לשלוט בתכונות ובצורה של הרובוט הרך. 

 מאמר מדעי: 

Instability-Induced Pattern Formations in Soft Magnetoactive Composites, Physical 

Review Letters, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.158002  

 

https://phys.org/news/2020-04-advance-enable-remote-soft-robots.html
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.158002
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ברשות צבא ארה"ב אבטיפוס של מדפסת תלת ממד המייצרת חלקי  .70

 פלדה גדולים עם חוזק יוצא דופן

NEWSCIENTIST.COM ,16  0303באפריל 

The US Army has a 3D Printer for Ultra-Strong Steel Gear and Weapons 

www.newscientist.com/article/2240724-the-us-army-has-a-3d-printer-for-ultra-strong-

steel-gear-and-weapons/  

 

 

Steel parts made from powder and a laser in a high-speed 3D printer  

Credit: U.S. Army photo by David McNally 

 

ממד ענקית ומהירה התחיל כבר לייצר באופן ניסיוני חלקי פלדה גדולים -טיפוס של מדפסת תלת-אב

 3Dוחזקים מאוד וכן חלקים של מערכות נשק, עבור צבא ארה"ב. המדפסת פותחה ע"י חברת 

Systems  1.6מיליון דולר. היא יכולה לייצר חלקי פלדה בגודל עד מטר על מטר על  15בעלות של 

דברי החברה, זאת המדפסת הגדולה, המהירה, והמדויקת ביותר בעולם להדפסת חלקי פלדה. מטר. ל

 היא יכולה להדפיס חלקים שלמים לרכב צבאי. 

צבא ארה"ב פיתח גם סוג חדש של "דיו" )חומר גלם( להדפסה תלת ממדית, שמתאים להדפסת חלקים 

אשר פותחה במקור עבור , AF96ת  בעלי חוזק גבוה. לשם כך השתמשו בפלדת סגסוגת ניקל הנקרא

פצצות חודרות בונקרים. היא הותאמה להדפסה שבה מניחים שכבות של אבקת מתכת ואלה מותכות 

מאותה פלדה כשהיא מיוצרת  51%-וממוזגות בעזרת לייזר. התברר שחוזק הפלדה המודפסת גדול ב

מקווים  ARLשי מעבדת הצבא מבנה המיוחד שמושג בהדפסה. אנ-בשיטות רגילות, וזאת הודות למיקרו

-שהאבטיפוס של המדפסת יהפוך למבצעי בקיץ הקרוב, ושחלקי פלדה יודפסו באופן שגרתי בשנתיים

 שלוש הקרובות. בין השאר יהיה אפשר לייצר באופן מיידי חלפים קרוב לקו החזית. 

 

 צוות חוקרים מהונג קונג וארה"ב פיתח "פלדת על" .74

NEW ATLAS ,10  0303במאי  

"Super Steel" Breakthrough Makes for Stronger and Tougher Alloy 

https://newatlas.com/materials/super-steel-stronger-tougher/ 

לעיתים קרובות, כאשר מנסים לשפר את אחת מהתכונות הבסיסיות של מתכת כמו פלדה, מקלקלים 

קונג ומהמעבדה האמריקנית הלאומית -תכונה חשובה אחרת. עתה טוענים חוקרים מאוניברסיטת הונג

http://www.newscientist.com/article/2240724-the-us-army-has-a-3d-printer-for-ultra-strong-steel-gear-and-weapons/
http://www.newscientist.com/article/2240724-the-us-army-has-a-3d-printer-for-ultra-strong-steel-gear-and-weapons/
https://newatlas.com/materials/super-steel-stronger-tougher/
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כי הצליח לפתח "פלדת על" שהיא גם  ) Lawrence Berkeley National Labs) LBNLלורנס ברקלי 

 יותר וגם עמידה בסדקים.חזקה 

במתכות כמו פלדה חשוב האיזון בין שלוש תכונות מרכזיות: חוזק  )מידת העמידות בלחץ הנמדד 

בפסקל וההתנגדות לקריסה(, קשיחות )רמת האנרגיה הנדרשת ליצירת סדק( ומשיכות או רקיעות 

את החוזק של המתכת )היכולת לעבד את המתכת לעוביים דקים ולצורות שונות(. ניסיונות להגדיל 

 הובילו לעיתים קרובות לפגיעה בקשיחות שלה.

כי הצליח לפתח פלדה שלה ביצועים משופרים בכל  SCIENCE-צוות החוקרים הנ"ל מדווח במאמר ב

(. לפי המדידות Super steelשלושת התכונות הנ"ל. הם קוראים לה, אולי בנועזות יתר, "פלדת על" )

 MPa-m½1 02פסקל ,קשיחות בפני סדקים של -ג'יגה 2זק של שבוצעו, לפלדה החדשה יש חו

. נתונים אלה הופכים את הפלדה החדשה לחזקה יותר וקשיחה יותר 19%והתארכות אחידה של 

המשמשת בתעשיית התעופה. עם זאת, לפי דברי החוקרים עלות היצור שלה היא  311מפלדה מסוג 

 deformed and partitioned method (D&P) חמישית בלבד. פלדת העל מיוצרת בטכניקה הקרויה

והעמידות הגבוהה שלה בסדקים מבוססת על העובדה שכאשר נוצר סדק על פני השטח נוצרים גם 

סדקים קטנים רבים מתחתיו. הסדקים הקטנים סופגים את האנרגיה מהכוחות החיצוניים ומונעים -מיקרו

 מהסדק הראשי להתפשט. 

יישומים אפשריים רבים הכוללים כבלים לגשרים, אפודי מגן בפני לדברי החוקרים לפלדה החדשה 

 כדורים, חלקים קלים לכלי רכב ולכלי טייס אזרחיים וצבאיים, ועוד.

 t/early/2020/05/06/science.aba9413https://science.sciencemag.org/contenמאמר מדעי: 

 

 

יצירת התנהגות קבוצתית שיתופית של צוותי רובוטים גדולים, בעזרת  .75

 אלגוריתמים בהשראת ביולוגיה

TECHXPLORE.COM ,00  0303באפריל 

Bio-Inspired Algorithms to Produce Collaborative Behaviors for Robot Teams 

https://techxplore.com/news/2020-04-bio-inspired-algorithms-collaborative-behaviors-

robot.html  

 

 

Image showing the kilobots surrounding a target. Credit: Shirazi & Jin. 

 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.aba9413
https://techxplore.com/news/2020-04-bio-inspired-algorithms-collaborative-behaviors-robot.html
https://techxplore.com/news/2020-04-bio-inspired-algorithms-collaborative-behaviors-robot.html
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( בבריטניה פיתחו אלגוריתמים בהשראת University of Surreyחוקרים באוניברסיטת סארי )

רובוטים לפעול בדרך של ארגון עצמי, בדומה ליצורים -הביולוגיה, אשר מאפשרים לצוותים מרובי

 האירופי. תאים. המחקר נתמך חלקית ע"י תוכנית המחקר של האיחוד -ביולוגיים מרובי

תאים לבין -לדברי החוקרים, הרעיון העיקרי היה "לבנות מטאפורה בין תאים באורגניזמים מרובי

קונפיגורציה". היתרון בשימוש בעקרונות -רובוטים, כולל מודולים עבור רובוטים מודולריים הניתנים לרה

ים הוא בכך שעקרונות מורפולוגיים כפי שהם נצפים בטבע כדי ליצור התנהגות קולקטיבית של רובוט

אלה מאפשרים לרובוטים "לארגן את עצמם" באופן שניתן להנחיה ובקרה. עם זאת, יש לגישה הזאת 

גם חסרונות. למשל, יש קושי להגדיר חוקי אינטראקציה מקומיים להשגת התנהגות קבוצתית רצויה. 

יסיים שאין להם יכולת של החוקרים ניסו להתגבר על מגבלות אלה ע"י שימוש ברובוטים "פשטניים" בס

עצמי. יישום של עקרונות מורפולוגיים לרובוטים "מינימליסטיים" כאלה מאפשרת התנהגויות -מיקום

 קבוצתיות אפקטיביות, כמו הקפת מטרה או יצירת מבנה של צוות. 

. בניסויים שבוצעו biological morphogenesisהחוקרים שאבו השראה מהטבע, מתהליך שנקרא 

של החוקרים הייתה שהרובוטים יכולים לחוש באובייקטים )כמו מטרות או רובוטים אחרים( רק ההנחה 

(, kilobotsבטווח החישה המוגבל שלהם. הרובוטים שבהם השתמשו בניסויים נקראים "קילובוטים" )

 ואין להם יכולות של אוריינטציה עצמית וארגון עצמי. 

דיינט )שינויי ריכוז( של אם הנצפים בטבע, ע"י שימוש בגרהחוקרים שיחזרו את העקרונות המורפוגנטיי

"מורפוגנים" מלאכותיים, כדי להנחות את תנועות הרובוטים כך שתושג התנהגות קבוצתית רצויה. 

לדעת החוקרים, יהיה אפשר ליישם את הגישה לשליטה על התנהגות קבוצתית של מאות או אלפי 

וללא מידע מוקדם על רובוטים בביצוע מטלות שונות, כגון הקפת מטרה, וזאת ללא בקרה ריכוזית 

המטרה. בעתיד יהיה אפשר להרחיב את היכולות למטלות מורכבות יותר. החוקרים מתכוונים לבחון את 

הפוטנציאל של השיטה להתמודדות עם בעיות קונקרטיות כגון גילוי זיהומים באוקיאנוס, עקיבה אחר 

ומים פוטנציאליים הקרובים יותר דליפות של גזים מסוכנים, זיהוי שריפות ביערות גדולים, וכו'. ייש

 לתחום הביטחוני כוללים יצירת מבנים קבוצתיים של לווייניים זעירים, או של נחילי כטב"מים. 

 מאמר מדעי:

Regulated Morphogen Gradients for Target Surrounding and Adaptive Shape 

Formation, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (2020), 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9050630  

 

צבא ארה"ב פיתח חומר פולימרי חדש שיאפשר ייצור חלפים איכותיים  .76

 במדפסות תלת ממד פשוטות וזולות 

TECHXPLORE.COM ,00  0303באפריל 

New Army Tech May Turn Low-Cost Printers into High-Tech Producers 

https://techxplore.com/news/2020-04-army-tech-low-cost-printers-high-tech.html 

 צבא ארה"ב פיתח חוט העשוי משילוב של כמה פולימרים, אשר יוכל להוות חומר גלם למדפסות תלת

ממד שולחניות פשוטות, וכך לאפשר הדפסה מהירה של חלקים קריטיים לפי הצורך, באיכות גבוהה 

ובעלויות נמוכות. עד כה המוצרים המודפסים במדפסות פשוטות סובלים מבעיות כמו חוזק ונוקשות 

 נמוכים, ולכן מדפסות כאלה לא התאימו לייצור של חלפים צבאיים לפי דרישה. החומר החדש מתגבר

 על ליקויים אלה. 

, זאת פריצת דרך חשובה לקראת היכולת של ייצור מהיר של ARLלדברי המפתחים ממעבדת הצבא 

חלפים ברמת איכות נאותה, גם בתנאי שדה: "הצבא מעוניין ביכולת להדפיס חלקים בשדה וכך לפשט 

חוקרים הדגימו שיטה את הלוגיסטיקה ע"י נשיאה של קבצי חלקים דיגיטליים במקום חלקים פיזיים."  ה

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9050630
https://techxplore.com/news/2020-04-army-tech-low-cost-printers-high-tech.html
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( יחד עם acrylonitrile butadiene styrene) ABSחדשנית לייצור חוט פולימרי המשלב את החומר 

(. החוט משמש כחומר גלם במדפסת polycarbonateליבה בצורת כוכב העשויה מהחומר פוליקרבונט )

 FFF (fused filament fabrication .)קונבנציונלית המבוססת על שיטת הדפסה נפוצה הנקראת 

 

Credit: The Army Research Laboratory 

 

הפיתוח נמשך בימים אלה והחוקרים מנסים לשפר את אופן ההדפסה כדי להבטיח תכונות מכאניות 

פולימרי, כדי לספק -משופרות וקיצור משמעותי של זמן הייצור. מופעל קו ייצור ראשוני של החוט הרב

ל כמויות גדולות בחודשים הקרובים. הצבא מחפש שותפים מסחריים לצורך האצת הפיתוח והיישום ש

 הטכנולוגיה. 

 מאמר מדעי:

Additively Manufactured Structures Fabricated with Dual‐Thermoplastic Filaments, 

Advanced Engineering Materials, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adem.201901184  

 

אפשרויות אריגה שונות של הבדים ובחנו אבי טיפוס של חולצות העשויות מסוג של פוליאסטר, הבד 

שנבחר לבחינת הטכנולוגיה. החולצות ניתנו, כחלק מבחינת הטכנולוגיה, למתאמנים בחדר כושר. 

דע לטלפון חכם שהיה בקרבת המתאמנים. לאחר הניסוי כובסו החולצות החיישנים שידרו את המי

ושימוש חוזר בהן הוכיח כי החיישנים לא ניזוקו במהלך הכביסה. החוקרים מציינים כי שימושי 

 (.tele-medicineרפואה )-הטכנולוגיה מתאימים לטלה

 

 צבא ארה"ב מחפש מכשיר בטכנולוגיה לבישה לגילוי נגיף הקורונה .77

POPULARMECHANICS.COM ,12  0303במאי 

The U.S. Army Wants Wearable Tech That Detects the Coronavirus 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adem.201901184
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www.popularmechanics.com/military/research/a32440353/coronavirus-wearable-

detection/ 

 בנגיף הקורונה.צבא ארה"ב מחפש מכשיר אלקטרוני המיועד להתריע בפני מי שלובש אותו שהוא נדבק 

המכשיר נדרש לנטר באופן לא פולשני את המדדים החיוניים של האדם ולבדוק אם יש סימפטומים 

מאפיינים של נגיף הקורונה, במטרה לשמור על בריאות כוחות הצבא ומוכנות מבצעית בעיצומה של 

 מגיפה.

תעשייה ואקדמיה, הכולל אנשי ( MTEC)הפרויקט מתנהל בהובלת תאגיד הטכנולוגיות הרפואיות 

-אחרות בתחום הביו DoDוסוכנויות  (USAMRDC)בשיתוף הפיקוד למחקר ופיתוח רפואי בצבא ארה"ב 

 רפואי.

MTEC ( פרסמה לאחרונה לתעשייה בקשה לקבלת הצעותRFP עבור מכשיר לגילוי השלבים )

חודשים לפיתוח  9ולזוכה יוקצבו  1.6.21המוקדמים של תחלואה בנגיף. הצעות ניתן היה להגיש עד 

 מיליון דולר להמשך פיתוח הרעיון. 25המכשיר. התאגיד יקציב לחברה הזוכה 

 

מסביר כי יש צורך דחוף בפיתוח מכשיר דיאגנוסטיקה מהיר, מדויק ולביש, לזיהוי ובידוד מקרי  RFP -ה

ומטים ולעקוב/למנוע את התפשטות הנגיף. המכשיר צריך להיות נוח ללבישה רציפה כמו טסימפ-טרום

ינטר סימנים מוקדמים לסימפטומים של הנגיף )עלייה בטמפרטורה/חום, יצמיד כושר. הוצע שהמכשיר 

 מולקולריים המעידים על חשיפה לנגיף.-קשיי נשימה/שיעול וכו'(, נוגדנים נגד הנגיף וסמנים ביו

להתרעה שיקבל החייל הלובש את המכשיר, תשודר ההתרעה לשרשרת הפיקוד ובכך תאפשר  בנוסף

 לבודד את החייל, לבצע מעקב יעיל ולמנוע את התפשטות המחלה.

 

 

 בדים חכמים יסייעו לנטר מידע פיזיולוגי .71

NEWS.MIT ,1  0303במאי 

3 Questions: The Rapidly Unfolding Future of Smart Fabrics 

http://news.mit.edu/2020/smart-fabrics-future-0508 

( פרסמו לאחרונה מאמר בו הם חוזים את השימוש בבדים MITחוקרים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )

ובגדים חכמים לניטור נתונים פיזיולוגיים של הלובשים אותם, וכן עיבוד המידע ומתן אזהרות או הצעות 

 לטיפול מיידי לאותם אנשים. 

ה החוקרים מציינים כי שימוש בטכנולוגיה זו יכול היה לסייע במיגור מגפת הקורונה בכך שהיא היית

מאפשרת לנטר נתונים כגון חום גופם של אנשים על מנת לספק סימן ראשוני לתסמין אשר יכול היה 

 להצביע על הידבקות בנגיף. המאמר מעלה ארבעה עקרונות ל"מחשב הלביש" החדש הזה. 

העיקרון הראשון הוא היכולת של סיב בודד להתפתח עם הזמן ולצבור יכולות חישוביות עם התפתחות 

 וגיה. הטכנול

עיקרון נוסף הוא היכולת לטוות את הסיבים בצורות שונות אשר מאפשרות ניטור אזורים שונים בגוף. 

עיקרון שלישי הוא פיתוח יכולות בינה מלאכותית בתוך השבבים הזעירים אשר נטווים בסיבים. העיקרון 

לאוכלוסייה גדולה. החוקרים האחרון הוא העובדה שבדים שכאלה הופכים להיות שירות בעל ערך מוסף 

גם טוענים כי בדומה לעולם השבבים האלקטרוניים, גם לבדים החכמים ניתן יהיה לנסח מעין "חוק מור" 

(Moore's Law שחזה הכפלה של יכולת העיבוד בשבבים כל )חודש. לצורך זה בדים יורכבו  18

ת יאפשרו שיפורים בביצועים בקצב מחומרים חדשים ומכיוון שהתחום צעיר יחסית, ההתפתחויות הצפויו

 הדומה לחוק מור. 

 

http://news.mit.edu/2020/smart-fabrics-future-0508
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 מידע טכני נוסף ופרטים על ניסוי שבוצע בפועל:

Sensors Woven into a Shirt Can Monitor Vital Signs 

http://news.mit.edu/2020/sensors-monitor-vital-signs-0423 

 

 דרך לטעון מכוניות חשמליות בעודן בתנועה .79

NEWS.STANFORD ,4  0303במאי 

Stanford Researchers One Step Closer Toward Enabling Electric Cars to 

Recharge Themselves Wirelessly as They Drive 

https://news.stanford.edu/2020/05/04/wirelessly-charging-electric-cars-drive/ 

חשמליות חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד בארה"ב פרסמו כי גילו דרך שבה ניתן יהיה לטעון מכוניות 

תוך כדי תנועתן על הכביש. למרות שמשטחי הטענה לטלפונים סלולאריים קיימים כיום, נדרש שיהיה 

מגע בין הטלפון למשטח בכדי שהטלפון ייטען. מכוניות חשמליות נטענות כיום כאשר הן חונות 

גברים ומתחברות לרשת החשמל. החוקרים הראו כי ניתן לבנות מטענים אלחוטיים אשר משתמשים במ

ובנגדים להיזון חוזר, המאפשרים לשנות את זרם ההטענה בהתאם למרחק בין המטען לגוף הנע. 

יעילה. החוקרים -, דבר שהפך את השיטה ללא11%הבעיה עד כה הייתה שיעילות המגברים הייתה רק 

בכך שהשתמשו במגבר ממותג, כזה שמחשב במדויק את שינוי  92% -שיפרו את יעילות המגבר ל

הראו במעבדה כי ניתן ו בנו מעגל חשמלי המיישם את הטכניקה. הם חק בין המטען לגוף הנטעןהמר

טוענים כי הגדלת ההספק לעשרות או  . החוקריםס"מ 91ואט של אנרגיה למרחקים של עד  11להעביר 

 111שניות לטעון גוף אשר נע במהירות של -מאות ואטים אינה בעיה, מה גם שיידרשו מספר מילי

. אומנם ייקח מספר שנים ליישם זאת בכבישים ברחבי ארה"ב, אך הם מציעים את השיטה, קמ"ש

 בינתיים, לטעינת רובוטים הפועלים במחסנים או לרחפנים המבצעים משלוחים.

 

  

http://news.mit.edu/2020/sensors-monitor-vital-signs-0423
https://news.stanford.edu/2020/05/04/wirelessly-charging-electric-cars-drive/
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