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סקירה :ביולוגיה סינתטית בשירות הביטחון ,חלק א'
מאת :רס"ן איתי ,מוקד ידע ביולוגיה ,מפא"ת

בעקבות קפיצות מדרגה נחשוניות שחלו בעשור האחרון ,טכנולוגיות בתחום מדעי החיים בכלל
והביולוגיה הסינתטית בפרט מציפות אפשרויות מרתקות לפתרון בעיות רבות שנים בתחומי
הרפואה ,המזון ועוד .האם לקפיצות המדרגה הללו יש פוטנציאל ליצור הזדמנויות חדשות עבור
מערכת הביטחון? בגלל היקפה הגדול של הסקירה היא תוגש לקוראים בשני חלקים .בחלקה
הראשון (המובא בגיליון זה) ,יפורטו בקצרה קפיצות המדרגה המרכזיות ודוגמאות להשפעות
היישומיות שלהן בעולם האזרחי .בחלקה השני (שיופיע בגיליון של ינואר  ,)0201יפורטו המגמות
בעולמות הביטחון ,לרבות דוגמאות מתוך העשייה האינטנסיבית של מספר ארגוני ביטחון בעולם
המערבי .בסיום יסוכמו התובנות העיקריות ויוצפו שאלות למחשבה עתידית.
תחום הביולוגיה (ביו=חיים ,לוגיה=תורה) מאגד תחתיו את כלל ענפי המחקר העוסקים ביצורים החיים
– מחיידק ועד אדם – ביחסי הגומלין ביניהם ,בהרכבם ובאופן פעולתם .אך בטרם ניגש למבוא ביולוגי
שיעניק את הרקע המדעי הנדרש להמשך הסקירה ,אציין את היתרונות המרכזיים של תחום הביולוגיה,
אשר הופכים אותו לכל כך מעניין למערכת הביטחון בעת הזו:
חישה ומודיעין :אחד הצרכים המרכזיים של מערכות ביטחון מאז ומעולם הינו חישה מתמדת של
הסביבה ותגובה לשינויים בה .השינויים יכולים להיות מובהקים כגון חשיפה לאור במקום שאמור
להיות סגור ,או שינוי בטמפרטורה במקום שצריך לשמור על טמפרטורה יציבה ,אך גם יכולים
להיות מופשטים כגון נוכחות של אדם במקום בו הוא לא אמור להימצא ,או הופעת חומר מסוג
מסוים בסביבה בה הוא לא נמצא קודם ,או שאינו אמור להימצא בה .בכל מקרה בו יש שינוי
שעובר סף מסוים ,תידרש נקיטת פעולה כדי להתמודד עם השינוי/איום בהתאם לתו"ל .למרבה
המזל ,יצורים חיים שונים יכולים לחוש בשינויים סביבתיים ולהגיב עליהם באופן ממוקד .הם עשו
זאת במשך מיליוני שנים כדי לשרוד .כעת ,בזכות ההתפתחויות שיפורטו בהמשך ,ניתן לרתום
יכולות אלה גם לצרכי מערכת הביטחון.
גישה לאתר מבלי להיות בו  :לצורך איסוף מודיעין לא מספיקה היכולת לקלוט אותות ולהגיב
-

-

אליהם .נדרשת גם הצבה פיזית של החיישן שיאסוף אותם במרחק מספק ,ונדרשת יכולת לשמור
עליו פעיל במשך המשימה ,לעתים ללא כל מקור חיצוני שיספק את הצרכים הבסיסיים ביותר.
מערכות ביולוגיות (כדוגמת חיידקים ,צמחים ועוד) יכולות לגדול ולשרוד בתנאי סביבה שונים
באופן טבעי ,ללא צורך במקור אנרגיה חיצוני או בהשגחה כלשהי .למעשה ,רשת החיישנים כבר
נמצאת ,בכל אתר .אין מקום על פני כדור הארץ שאין בו חיים ולכן ניתן לרתום אותם כמערכות
זעירות השוהות בשטח ומתקיימות עצמאית או להציבן באופן חד פעמי ולקיים מעקב בהמשך.
שבירה של תקרות זכוכית והפתעה טכנולוגית :לאורך השנים ,רבות מפריצות הדרך
הטכנולוגיות בביטחון התאפשרו בזכות חומרים מתקדמים שהקנו יכולות חדשות ומפתיעות.
כשם שהמערכות הביולוגיות מצטיינות בתהליכי ייצור יעילים ומדויקים לצרכיהן ,כך ניתן
תיאורטית לרתום את יכולותיהן לייצור חומרים ותרכובות בעלות חשיבות ביטחונית ,בדגש על
חומרים אותם קשה או לא ניתן לייצר בסינתזה כימית סטנדרטית .לחילופין ,ניתן להוסיף
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-

-

באמצעים ביולוגיים תכונות חדשות לחומרים ותרכובות קיימות ,כגון יכולות ריפוי עצמי במקרה
של פגיעה ,שיאפשרו שיקום מפגיעות והתמודדות עם בלאי ועייפות החומר.
טיפול באדם והעצמתו :האדם נמצא מאז ומעולם במוקד הצרכים הביטחוניים .גם בנושא זה
ניתן לראות פוטנציאל גבוה מאוד לסיוע באמצעות כלים ביו-סינתטיים .לדוגמה ,כמחצית
מהתאים החיים בגופנו אינם תאי אדם ,אלא תאים של מיקרואורגניזמים המאכלסים אותו
(במערכת העיכול ,בחלל הפה ,על העור ועוד) .מיקרואורגניזמים אלה ניתנים להנדסה גנטית כך
שיוכלו לייצר חומרים שונים ,לווסת את ריכוזם ולתרום למלחמה במחלות או למצבו הפיזיולוגי של
האדם .לאנשי הצבא הלוחמים ישנם לעתים צרכים ייחודיים בהקשרים אלה ,המבדילים אותם
מהצרכים האזרחיים הסטנדרטיים.
חיבוריות רשתית  :על כל אלה ניתן להוסיף את יכולתנו ההולכת וגוברת לצמד בין מערכת
ביולוגית לבין מערכת אלקטרונית .באמצעות צימוד זה ניתן לחבר את היתרונות הביולוגיים
ליתרונות היחסיים של טכנולוגיות נוספות ,ולקבל מכפיל כוח משמעותי ברבדים בהם אנו נתקלים
בקשיים בהסתמך על טכנולוגיות אחרות.
ניתן לומר אם כן ,שמערכות ביולוגיות ניתנות לרתימה לצרכים בסיסיים שונים של המערכת
האזרחית וגם של מערכת הביטחון ,בהם איסוף מידע וניטור של הסביבה ,לצד ייצור חומרים
ומערכות עם ביצועים אולטרה-גבוהים .כעת ,נמשיך לסקירה על קפיצות המדרגה הטכנולוגיות
הרלוונטיות למהפכה המתרחשת:

קפיצת מדרגה  – 1קריאת ( DNAריצוף):
 DNAהוא מולקולה ארוכה הנמצאת בכל אחד מתאי גופנו (וגם בתאים של כל יצור חי אחר) ,בה מוצפן
בקוד פשוט של ארבע אותיות ( )G/C/T/Aהגנום שלנו .הגנום הוא מעין ספר מתכונים ,ובו הוראות הכנה
למגוון עצום של חלבונים ,שהם מכונות ביולוגיות בגודל ננומטרי המסוגלות לבצע כל פעולה הנדרשת
לקיומו של אדם או יצור חי (להלן :אורגניזם) אחר .הוראות ההכנה לכל חלבון נקראות גן ,כאשר סדר
האותיות אחראי לקבוע איזה חלבון מיוצר בכל פעם ,ומתי לייצר אותו .ניתן לומר שיכולות החישה,
קבלת ההחלטות וחילוף החומרים (להלן :מטבוליזם) כתובות על גבי ה DNA-הגנומי של כל יצור חי.
בשנת  1993הותנע מאמץ בינלאומי חסר תקדים שמטרתו מיפוי מלא של כלל
הגנים היוצרים בן אדם חי ומתפקד ,אשר יחד נקראים "הגנום האנושי".
הפרויקט השאפתני יועד להימשך  12שנים תוך מעורבות של עשרות מעבדות
ברחבי העולם ממגוון דיסציפלינות רחב כפי שניתן לראות בלוגו הפרויקט
המצורף .בפועל ,בשל קפיצות מדרגה טכנולוגיות שקרו במהלך הפרויקט ,הוא
הסתיים כבר בשנת  .2333פרופ' פרנסיס קולינס ,ראש המכונים הלאומיים
לבריאות של ארה"ב (ה ,)NIH-אמר לקראת השלמת הפרויקט:
"זהו ספר היסטוריה ,נרטיב של המסע של המין שלנו לאורך הזמן .זוהי חנות מדריכים עם הוראות
מפורטות להפליא לבניית כל תא אנושי .זהו ספר לימוד מהפכני ומכונן לרפואה ,עם תובנות שיעניקו
לנותני השירות הרפואיים כוחות עצומים לטיפול ,מניעה וריפוי של מחלות."1
כל תחזיותיו של פרופ' קולינס התממשו .מאז פרויקט הגנום האנושי הגיע המין האנושי להבנה חסרת
תקדים של אינספור מחלות ,פותחו טיפולים ,חיסונים ,ומגנוני מניעה שונים .יתר על כן ,מאז מופו
הגנומים של מינים רבים נוספים ,והשתפרה גם הבנתנו לגבי מחוללי מחלות (פתוגנים) שונים כגון
וירוסים וחיידקים לצד יונקים כגון כלבים ופרות .ההצלחה הקולוסאלית של מיזם שאפתני זה הציבה את
האנושות והמדע במקום חדש ומעניין ,ובעקבותיה הגיעו הצלחות נוספות" .חוק מור" ידוע לחובבי
https://www.genome.gov/human-genome-project/What
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הטרנזיסטורים והמחשבים בתור כלל אצבע מרשים לקצב ההתפתחות האדיר של הטכנולוגיות .בשני
העשורים האחרונים ,טכנולוגיות הריצוף של ה DNA-התקדמו בקצב ששובר אף את חוק מור כפי שניתן
לראות בגרף להלן.2
בזכות ההתקדמות המטאורית בטכנולוגיות ריצוף  ,DNAכיום ניתן לקרוא גנום אנושי שלם בסכום של
מאות דולרים בודדים .יתרה מזאת ,גם ניתן לקבל את התוצאה מהר מאי פעם .למשל ,במקרה של גנום
אנושי אפשר כיום לקבל את הרצף המלא בתוך פחות מ 24-שעות (זכרו את פרויקט הגנום האנושי
שארך כ 13-שנים) .הקפיצה הזו מביאה אותנו לעידן שבו מרוצפות מדי יום כמויות אדירות של מקטעי
 DNAשל אורגניזמים שונים ,ונצבר מידע עתק ששנים רבות התקיים מתחת לאפנו וכעת הוא נחשף
בנקל.

קפיצת מדרגה  – 0ביו-אינפורמטיקה ,ביולוגיה חישובית והנדסת חלבונים:
בהמשך ישיר לקפיצת המדרגה הקודמת ,נולדה דיסציפלינה חדשה בשם ביו-אינפורמטיקה .במסגרת
דיסציפלינה זו מתחברים תחומי הביולוגיה המולקולרית ,האבולוציה ,הגנטיקה ויתר תחומי מדעי החיים,
לתחומי מדעי המחשב ,מדעי הנתונים ( ,)data scienceסטטיסטיקה ,מתמטיקה ועוד ,על מנת לנתח
בכלים מתקדמים מידע ביולוגי ,באופן המאפשר מיצוי הולך ומשתפר של המידע הגנטי הרב שנצבר לצד
סוגי מידע נוספים (למשל ביטוי חלבונים בתאים) ,והסקת מסקנות לגבי מנגנונים גנטיים חדשים,
תהליכים אבולוציוניים ,התפתחות מחלות וכיו"ב.
הכלים הביו-אינפורמטיים מאפשרים השוואות מורכבות בין מספרים עצומים של עותקי מטען גנטי
שלעתים מגיעים מתאים שונים של אותו אורגניזם ,לעתים מתוך מגוון רחב של אורגניזמים החולקים את
אותה הסביבה (לדוגמה ,חיידקי המעי שלנו) ולעתים מאוכלוסיות שונות של אותו מין במקומות שונים
בעולם או תקופות שונות בהיסטוריה .השוואות אלה מאפשרות למשל את ההפללה של פושעים
באמצעות דגימת  ,DNAאחד הכלים המרכזיים בפורנזיקה ,שהשתכלל לרמות מדהימות בשנים
האחרונות בזכות הביו-אינפורמטיקה .אם בעבר על מנת לאתר חשוד על סמך דגימת ה DNA-מהזירה
היינו חייבים להחזיק בדגימת  DNAשל החשוד במאגרי רשויות החוק ,כיום כבר אין צורך בכך .מספיק

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data
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שתהיה באחד מהמאגרים הרבים דגימה של קרוב משפחה רחוק (עד כדי דרגה שלישית ולפעמים יותר)
– והמשטרה כבר תוכל לסגור את המעגל על ידי חישוב המרחק הגנטי בין הדגימה מהזירה לדגימה
מהמאגר ,ואיתור החשוד האמיתי מבין הקרובים .כך פוענחו בשנים האחרונות עשרות מקרי רצח שחיכו
עשרות שנים לפיצוח.3
בתחילת החודש פורסם על קפיצת מדרגה משמעותית נוספת שהתאפשרה בזכות עושר המידע וכלי
החישוב החדשים – פענוח של מבנה החלבונים באמצעות בינה מלאכותית .במסגרת תחרות דו-שנתית
לפענוח מבני חלבון הצליחה הבינה המלאכותית  DeepMindשל גוגל לחזות מבנים של חלבונים ע"פ
הרצף הגנטי שלהם בדיוק הגבוה ביותר שנחזה אי פעם .4הציונים בתחרות נעים בדרך כלל סביב הערך
של  , 43אך תוכנת החיזוי של גוגל הגיעה השנה לציון המרשים של  ,82הגבוה בהיסטוריה ,בהפרש
עצום .לפריצה זו חשיבות אדירה בהבנת אופן הפעולה של הננו-מכונות המתקדמות בעולם :בזכות
הפריצות בתחום הריצוף הגנטי אנחנו מכירים היום את הרצפים הגנטיים שאחראים לייצור של מיליארדי
חלבונים בכל מערכות החיים ,מתוכם כמה עשרות אלפים אצל בני אדם ,אבל מדענים הצליחו לפענח
את המבנים רק של כ 173-אלף מהם .חלבונים כאמור הם המכונות העומדות מאחורי הרוב המכריע של
התהליכים הביולוגיים ,מהפשוטים ביותר ועד למורכבים :הפיכה של אור ,מים ואוויר לסוכר? חלבונים
עושים זאת בתהליך הפוטוסינתזה .פיתוח "מיירטים" ספציפיים לכל גורם זר שפולש לגוף? הנוגדנים
הם ח לבונים .מטבוליזם של מזון לאנרגיה זמינה להפעלת כל מכונות הגוף? חלבונים אחראיים על
תהליכי הפירוק וההמרה לאנרגיה ביולוגית זמינה .הודות להתפתחויות בהבנת מבנה החלבונים ,נוכל
בהמשך ליצור מכונות חדשות שיבצעו פעולות ויפתרו בעיות רלוונטיות ,גם לתחומי הביטחון.
קפיצת מדרגה  – 3עריכת :DNA
מרגע שגילינו את ההשפעות מרחיקות הלכת של ארבעת הבסיסים (האותיות) של הקוד הגנטי – החלו
מדענים בניסיונות לשינוי רצף ה DNA-באמצעים סינתטיים המוכרים לרוב בתור הנדסה גנטית.
כשמבצעים שינוי ברצף האותיות של ה ,DNA-משנים למעשה את הוראות ההפעלה של התא החי
באופן הדומה לשינוי קוד ממוחשב .כך ניתן להשפיע על פעילות התא ולהתאים אותה לרצון החוקר או
לצרכי השוק .תחילה ,הניסיונות היו קשים ומאתגרים .העריכה הייתה נכשלת פעמים רבות .לעתים אכן
היה נגרם שינוי גנטי אך לא השינוי אליו שאפו החוקרים .גם כשהיה נגרם השינוי הרצוי ,התהליך היה
מורכב ביותר ,ארך זמן רב ובניצולת נמוכה .לאחר תהליך שיפור הדרגתי של טכנולוגיות ההנדסה
הגנטית שארך שנים רבות ,הגיעה בשנת  2312פריצת הדרך האחרונה הידועה בשם CRISPR-CAS
(להלן :קריספר) .היכולת נשענת על פיתוח ביוטכנולוגי פורץ דרך שהסתמך על מערכת חיסון של
חיידקים מפני בקטריופאג'ים (וירוסים התוקפים חיידקים) ,וזיכה השנה את פרופ' עמנואל שרפנטייה
מצרפת ופרופ' ג'ניפר דאודנה מארצות הברית בפרס נובל לכימיה .5באמצעות טכנולוגיה זו ,ניתן לבצע
עריכה גנטית מדויקת ,פשוטה (יחסית) ליישום ובמחיר שווה לכל נפש.
עוד לפני פיתוח טכנולוגיית קריספר בוצעו באמצעות הנדסה גנטית מחקרים פורצי דרך ששילבו תכונות
וחומרים מיוחדים ממספר אורגניזמים שונים לתוך אורגניזם יחיד .אין זה נדיר במחקר ביולוגי לבחון את
ביטויו של גן אנושי תחת בקרה גנטית של חי ידק ,או לגרום לו לייצר חלבון שהשתייך במקור למדוזות.
כעת ,עם המידע הרב שרק הולך ומצטבר בנוגע למגוון הגנטי העשיר של עולם הטבע ולתכונות
המיוחדות לכל אחד מהאורגניזמים הנחקרים ,נותר רק לדמיין מה ניתן יהיה להשיג משילוב היתרונות
שלהם יחד .בהמשך אביא מספר דוגמאות מההווה על מנת להמחיש את גודל הבשורה.
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https://www.verdict.co.uk/golden-state-killer
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4
5
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/popular-information
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קפיצת מדרגה  – 4ביולוגיה סינתטית:
ביולוגיה סינתטית היא דיסציפלינה חדשה
יחסית ,הנשענת במידה רבה על הישגי שלושת
קפיצות המדרגה שצוינו קודם לכן .ע"פ הNIH-
מדובר ב"תחום מדעי בו מעצבים מחדש
אורגניזמים למטרות מועילות על ידי הנדסה של
תכונות חדשות עבורם" .יש המרחיבים הגדרה
זו גם לתת-מרכיביהם של האורגניזמים:
חלבונים ,תאים סינתטיים ,מעגלים לוגיים
גנטיים ועוד .ברמה המולקולרית ,העושר
הפונקציונלי ,המגוון והמורכבות של אבני הבניין
הביולוגיות מגיעים לביצועים מתוחכמים העולים בהרבה על הטכנולוגיות ההנדסיות הקיימות .חוקרים
וחברות ביולוגיה סינתטית ברחבי העולם רותמים את הכוח של הטבע לפתרון בעיות ברפואה ,בייצור
ובחקלאות.
7
קהילת החדשנות המרכזית בתחום  - synbiobeta -מגדירה" :בפשטות ,הביולוגיה הסינתטית היא
גישה הנדסית לביולוגיה .המטרה היא ליצור ולהשתמש בכלים המאפשרים לנו לתכנן ולבנות פונקציות
בתוך תאים .זה פשוט מאוד ,אך יש כוח אדיר ברעיון הזה .מדוע? ראשית ,אם ניתן לתאים את תערובת
המזון הנכונה ,הם יתחלקו שוב ושוב .דמיינו שתוכלו לתכנן תא שמייצר תוצר מסוים ,כגון מרכיב במזון.
תא אחד קטן לא יכול לייצר הרבה ממנו ,אך אם המפעל הקטן שלנו יתחלק וימלא פרמנטור (מתקן
תסיסה) בגודל של בית ,התאים שבנינו הולכים לייצר כמויות גדולות מאוד .שנית ,תאים הם כמו
מחשבים זעירים .הם חשים גורמים רבים בסביבתם ,מבצעים להם אינטגרציה ומחשבים את התגובה
המתאימה ביותר למצב .ביולוגים סינתטיים יכולים להשתמש ביכולת הזו על מנת לתכנת תאים חכמים.
לדוגמה ,אפשר ללמד תאים של מערכת החיסון להתחבר לתאי סרטן ,לקרוא לתאי חיסון נוספים ואולי
אפילו לשחרר תרופה כנגד הסרטן ישירות לתוך התא הסרטני".
פריצות דרך אלו ונוספות אכן מאפשרות לדמיון להרחיק לכת במגוון רחב של יישומים אזרחיים
וביטחוניים .על מנת להמחיש את העיתוי בו נכתבות מילים אלה ,יפורטו מספר דוגמאות מהשוק
האזרחי בהווה ולאחריהן ,בגיליון הבא ,התייחסות לחיבור המתבקש לעולם הביטחון.
6

השוק האזרחי
חוקרי האקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב קבעו בדו"ח שלהם בינואר  2323כי השוק הביולוגי הינו
אינטרס לאומי בעדיפות עליונה ,והעריכו אותו בכ 1-טריליון (אלף פעמים מיליארד) דולר כיום ,עם
פוטנציאל לצמוח ל 1.4-טריליון בהתבסס על החלק בתעשייה שיכול לעבור טרנספורמציה ביולוגית על
ידי טכנולוגיות קיימות.8
בדו"ח של חברת הייעוץ מקינזי מחודש מאי  ,92323מופו כ 433-יישומים ביולוגיים להם צפויה השפעה
גלובלית של כ 4-טריליון דולרים במהלך  13-23השנים הקרובות .ע"פ מגזין פורבס מדובר בהשפעה
כלכלית גדולה משל האינטרנט .מקינזי חילקו את התחומים באופן גס לארבעה כפי שניתן לראות באיור
שלהלן.
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https://www.genome.gov/about-genomics/policy-issues/Synthetic-Biology
https://synbiobeta.com
8
https://www.nap.edu/resource/25525/interactive/
9
https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/the-biorevolution-innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives
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בכ ל אחד מארבעת תחומי האב ישנה מעורבות חזקה של טכנולוגיות הביולוגיה הסינתטית .ייצור
מולקולות ביולוגיות נשען על היכולת לגרום לתאים שונים לייצר חומרים על פי הגדרה המוטמעת בהם
באמצעות הנדסה גנטית ,ותהליכי האופטימיזציה של הייצור נהנים אף הם מפריצות הדרך האחרונות
בתחום .כך גם טכנולוגיות תאי הגזע המשמשות ליישומים רבים מייצור בשר מתורבת ועד להדפסת
איברים ,החזונות העתידיים של חיבור מערכות היברידיות המשלבות יצור חי ומכונה ,והשימוש בתאים
ומערכות ביולוגיות לתחומי המחשוב ואחסון המידע.
במגזין פורבס פורסם לאחרונה כי על אף ההאטה הכלכלית המשמעותית של הסטרטאפים בחציון
הראשון של  ,2323הכלכלה הביולוגית המשיכה לדהור קדימה 26 .חברות בתחום הביולוגיה הסינתטית
גייסו מעל  3מיליארד דולר של השקעות בתקופה הזו ,במגוון תחומים כפי שניתן ללמוד מהטבלה
שמשמאל.10
חברת  Sana Biotechnologyעוסקת בתיקון תאים פגועים בגוף והנדסה גנטית .בכוונתם לרפא מגוון
של מחלות על ידי שימוש בטכנולוגיות ההנדסה הגנטית של תאי אדם .לפני עשור ,לא ניתן היה להעלות
על הדעת יישומים כאלה על בני אדם ,שכן הסיכון לטעות ב DNA-היה גבוה מדי.
כעת ,בזכות טכנולוגיות הריצוף המתקדמות והנגישות אשר מאפשרות טיפול מדויק ומותאם אישית,
לצד היכולת לבצע עריכה גנטית באופן חזרתי ובטוח – ניתן לפתח טיפולים חדשניים רבים.

10

https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/09/09/synthetic-biology-startups-raised-30-billion-inthe-first-half-of-2020/?sh=54040b811265
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חברת  Impossible foodsמייצרת המבורגרים מבוססי צמח להם טעם ומרקם דומה מאוד לבשר
הטבעי ,לצד היתרונות הגדולים (כלכלית ואתית) בגידול של צמח במקום בעל חיים למטרות מאכל.

התוצאה מושגת על ידי הנדסה גנטית של תאי הצמח לייצר מולקולות ספציפיות המקנות להם את
הטעם והמרקם הרצויים .חברת  Modernaמוכרת היטב לאחרונה בזכות החיסון למחלת הקורונה ,בו
מוכנס באופן בטוח מקטע גנטי קצר המכיל מידע לגבי חלבון הספייק של וירוס הקורונה לתוך תאי
השריר של המתחסן ,באופן הגורם לתאי המתחסן לייצר את החלבון הויראלי ולהפעיל את מערכת
החיסון כנגדו כך שתזכור אותו בעתיד אם יידבק בווירוס האמיתי .חברת  Apeel Sciencesמפתחת
משפחה של ציפויים מבוססי צמח שהותאמו גנטית במיוחד לאחסון ,שינוע ושימור של מזון טרי כך
שיישמר פי  2עד פי  3יותר זמן .בכך יתאפשרו תהליכי שינוע ,אספקה ושיווק טובים וזולים יותר ויקטן
משמעותית בזבוז המזון שמתקלקל בדרך .חברת  Memphis Meatsמייצרת בשר ישירות מתרבית
תאים ,ללא הצורך לגדל ולשחוט את בעל החיים עצמו .לחברה זו יש גם מתחרות בישראל כדוגמת
 MeaTech ,Future Meat ,SuperMeatועוד.
בפרסום צוינו גם חברות ותיקות שנחלו הצלחה בתקופה הזו .בולטות חברת הביוטכנולוגיה Dyadic
 internationalאשר הודיעה זה מכבר על שיתוף פעולה עם המכון הביולוגי בנס ציונה בתחומי הייצור
של תרופות וחיסונים 11שעלתה ב ,84%-וחברת טכנולוגיות ה Twist Bioscience DNA-שעלתה ב-
 .77%גם כאן יש קשר ישראלי בעקבות רכישת  genome-complierהישראלית ב.2316-
קבוצת העבודה של ( EBRCקונסורציום לחקר ההנדסה הביולוגית המורכב מחוקרים מובילים בארה"ב
והעולם) שירטטה ב 2319-מפת דרכים לתחומי ההנדסה הביולוגית .היא חילקה את התחומים הטכניים
לארבעה (בירוק) ,ואת תחומי היישום לחמישה (בכחול) ,כמתואר בתרשים הבא .בעבודתם ,שאבו
צרכים מחמשת תחומי היישום ובנו מפת דרכים טכנולוגית לטווחי זמן של שנתיים ,חמש ,עשר ועשרים
שנים.12

https://apnews.com/press-release/pr-accesswire/4e3931bb97391362be6cd5da36e8ef28
https://roadmap.ebrc.org/wp-content/uploads/2020/06/Roadmap-FINAL-18June2019-_Corrected.pdf
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בשונה מהעבודה של מקינזי ,התייחסו חוקרי  EBRCגם לעולמות הצורך ,אשר כל אחד מהם מביא
עימו דרישות ייחודיות ואילוצים שונים .ההתייחסות המסתכלת על הצורך וגוזרת ממנו מפת דרכים
טכנולוגית ,מובילה אותנו לפרק הבא בסקירה והוא פרק הביטחון.

אין ספק כי השווקים המרכזיים בהם יפעלו טכנולוגיות הביולוגיה הסינתטית הם הרפואה והחקלאות ,אך
למערכת הביטחון ישנם צרכים ייחודיים משלה שהטכנולוגיות הביולוגיות החדשות יכולות לספק להם
מענה ,ואין סיבה שארגוני הביטחון לא ימנפו את הפריצות האזרחיות לטובתם ,או לחילופין ,לא ייזהרו
מהאיומים המתלווים לכל פיתוח של טכנולוגיה חדשה.
חלקה השני של הסקירה ,העוסק בהיבטים הביטחוניים של הביולוגיה הסינתטית ,יופיע בגיליון
הבא.

.0

הרחבת השימוש הביטחוני בטכנולוגיה ותעשייה "אזרחית-מסחרית"
 1 ,REAL CLEAR DEFENSEבאוקטובר 0202
Making the Case for Commercially Successful Tech

המאמר מציין שמערכת הביטחון האמריקנית איננה מנצלת ברמה מספקת את הפוטנציאל הטמון
בטכנולוגיה ובתעשייה האזרחית-מסחרית.
לפי דו"ח מ 2319-הממשל בזבז  342מיליארד דולר ב 22-השנים שחלפו במאמצים לרתימת
הטכנולוגיות האזרחיות .דו"ח אחר ( )Goviniמראה ש 29%-מתקציבי מו"פ של משרד ההגנה הושקעו
ב 13-חברות "מסורתיות" בלבד .תלונות נוספות מושמעות על אי שיתוף מספיק של עסקים קטנים,
למרות תקנות שונות ,שחייבו להשקיע בתוכנית  *SBIRלעידוד היוזמות והחדשנות .מסתבר שכ23%-
מהחוזים לעסקים קטנים הוענקו לחברות שזכו יותר מ 23-פעמים בהתקשרויות ממשלתיות.
המאמר ממליץ על שלוש דרכים לשיפור המצב:
רפורמה בתוכנית  SBIRתוך הגברת השקעות ,גמישות לגבי עסקים בהם הון הסיכון גדול מ-
א.
 ,23%הרחבת רשת הספקים הקטנים.
שינויים בתהליכי הרכש לפישוט וזירוז של התקשרויות – גם ע"י יישום של השיטות החריגות כמו
ב.
 ,**OTAשהונהגו לגבי גורמים שונים (כמו ***)DIU
על משרד ההגנה לאתר "מיזמי האצה" פדרליים וגם אלה של הסקטור הפרטי – הון סיכון –
ג.
לעידוד של השקעות ביישום טכנולוגיה אזרחית מסחרית לביטחון.
*SBIR = Small Business Innovation Research
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**OTA = Other Transaction Authority
***DIU Defense Innovation Unit
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אוניברסיטת טקסס משתפת פעולה עם פיקוד העתידים של צבא ארה"ב
ומשיקה מעבדת רובוטיקה חדשה
 5 ,EDSCOOP.COMבאוקטובר 0202
UT Austin Unveils Robotics Lab with U.S. Army Futures Command

https://edscoop.com/university-texas-austin-army-futures-command-robotics-lab/
באוניברסיטת טקסס נפתחה מעבדת רובוטיקה חדשה בתמיכת פיקוד העתידים של צבא ארה"ב .היא
תמקד במיוחד בטכנולוגיות רובוטיות לשיפור מערכות ניווט בארטילריה ארוכת-טווח ,ברשתות תקשורת
ניידות ,ובכלי טייס ממריאים אנכית.
המתקן החדש הינו חלק משותפות רחבה יותר בין האוניברסיטה לפיקוד העתידים ,אשר הותנעה בשנת
 .2319מחקרי רובוטיקה באוניברסיטת טקסס החלו לפני יותר מ 13-שנים ,וכיום יש שם  13מעבדות
העוסקות בתחום .בנוסף להקמת המעבדה החדשה ,האוניברסיטה שואפת לחזק את יכולות המחקר
שלה בתחומים שיש בהם עניין מיוחד לצבא ארה"ב ,ולתת לאנשי הסגל ולסטודנטים הזדמנות לשתף
פעולה עם אנשי סגל בצבא ולסייע לצבא בפתרון בעיות שאיתן הוא מתמודד .לדברי האוניברסיטה,
שיתוף הפעולה מיועד גם לתת לסטודנטים את ההתנסות שהם זקוקים לה לצורך קידום קריירה
בתעשייה ,באקדמיה או בצבא.

.4

צבא ארה"ב מתכנן את שדה הקרב של  0235ומתמקד בבינה
מלאכותית וביולוגיה סינתטית
 15 ,C4ISRNET.COMבאוקטובר 0202
How ‘Team Lgnite’ Works to Deliver Concepts for the 2035 Battlefield
www.c4isrnet.com/show-reporter/ausa/2020/10/15/how-team-ignite-works-to-deliverconcepts-for-the-2035-battlefield/
 02 ,NATIONALDEFENSEMAGAZINE.ORGבנובמבר 0202
Army’s ‘Team Ignite’ Focusing on AI, Synthetic Biology

www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/11/20/armys-team-ignite-focusing--onai-synthetic-biology
פיקוד פיתוח היכולות של הצבא .Combat Capabilities Development Command( CCDC
לשעבר  )RDECOMשתחת פיקוד העתידים ( )Futures Commandהקים ב 2319-צוות חשיבה
 Team Igniteהמנסה לגשר בין הקהילה המבצעית לקהילה המדעית/טכנולוגית .המעבר של CCDC
לפיקוד העתידים היה חלק מאסטרטגיה של ריכוז הון אנושי אינטלקטואלי להתמקדות בעתיד .מטרת
הצוות שהוקם היא להוביל עיצוב קונספטים ויכולות לחימה תוך שיתוף פעולה עם מרכז העתיד
והקונספטים ( )Futures and Concepts Centerשהוא ארגון האחות האג"מי שתחת פיקוד העתידים.
לשם כך ,הצוות מזהה טכנולוגיות שיאפשרו יתרון תחרותי ללוחם האמריקני בשדה הקרב של .2332
הצוות ערך  17סדנאות חשיבה בנוכחות גורמים מבצעיים וטכנולוגיים מגופים צבאיים ומהתעשייה ,על
מגוון טכנולוגיות חדשות .בסדנאות הללו נדונות הטכנולוגיות הללו ,מצבן הנוכחי וצפי התפתחותן בטווח
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הבינוני והארוך .בנוסף נבחן מצב יישום הטכנולוגיה בצבא ובתעשייה .הסדנאות מאפשרות טיוב
הדרישות והקונספטים המבצעיים העתידיים כך שיתועדפו נכון ע"י הצבא ,ומכוונות טוב יותר היכן כדאי
לה שקיע והיכן רק לעקוב אחר ההתפתחות במטרה לאמץ בשלב מאוחר יותר .הכוונה היא שהצוותים
הללו יהיו הדרך בה הצבא פועל – שיתוף הפעולה המוגבר עם הגורמים הנכונים והסדנאות הנכונות.
שילוב התעשייה חשוב ומתבצע דרך הסכמי שת"פ במו"פ טכנולוגי שסוכנויות הממשל יכולות ליצור
בתנאי שאינן דורשות מימון פדרלי.
טכנולוגיות שעסקו בהן השנה כללו ביולוגיה סינתטית (ראה סקירה בגיליון זה) ,מחשוב קוואנטי,
מקורות אנרגיה חלופיים וגם כאלו שעל גבול המדע הבדיוני :הסוואה לחיילים וציוד המבוססת על צמחים
ומיקרואורגניזמים המסננים חלק מהספקטרום האופטי באופן טבעי ,הסתרת תנועת כוחות ע"י יצורים
שיבנו נתיבים ואחרים שיאכלו אותם ויחזירו את הטבע לקדמותו .כרגע עובד הצוות על חציית מכשולי
מים בעזרת רובוטים וכטב"מים ,עבודה שנעשית בשיתוף החטיבה המוטסת ה .131-התוצר יהיה
רשימת טכנולוגיות פוטנציאליות ודרישות להמשך מו"פ .הצוות עובד גם על שינוי כל ההנעה של כלים
צבאיים לכזו שלא תהיה מבוססת על דלקים מאובנים (בניגוד לעבר בו הכוונה הייתה רק להפחית את
צריכתם) .נושא חם נוסף הוא הטעיית רשת כדי להגן על אלגוריתמים של בינה מלאכותית המעבדים
מידע של חיישני היריב .ע"פ הנחיית מפקד פיקוד העתידים ,בשנה הקרובה יתמקד הצוות בשילוב בינה
מלאכותית ,רובוטיקה ,אוטונומיות וביולוגיה סינתטית לרשת הלחימה העתידית .אלו טכנולוגיות
שעתידות לשנות באופן יסודי את סביבת הלחימה בעתיד.
אחת התוצאות של הסדנאות היא הבנה עמוקה יותר של הקשר בין מדע וטכנולוגיה לכלים יישומיים
שיגיעו בסוף ללוחם .הבנה זו מכונה "עצי גילוי" ("" .)"Discovery Treesעצי גילוי" מאפשרים לפיקוד
הבכיר להבין את הקשרים וההתפתחות מרעיונות ומחקר מדעי תאורטי ,בהמשך  -מחקר יישומי ,ובסופו
של דבר ,אספקת יכולות חדשות לצבא.

.5

חייל האוויר וצבא ארה"ב מאחדים יכולות פיקוד ושליטה
 0 ,AF.MILבאוקטובר 0202

Army, Air Force form Partnership, Lay Foundation for CJADC2 Interoperability
www.af.mil/News/Article-Display/Article/2369626/army-air-force-form-partnership-layfoundation-for-cjadc2-interoperability/
בכדי להתמודד טוב יותר עם האתגרים הטכנולוגיים העומדים בפני זרועות הצבא וחייל האוויר
האמריקני ,החליטו מפקדי הזרועות הללו לאחד כוחות בכל הקשור למערכות פיקוד ושליטה בשנתיים
הקרובות .הם חתמו על הסכם שיתוף פעולה בפיתוח מערכת פיקוד ושליטה רב-ממדית משולבת
( ) CJADC2אשר תאגד את יכולות שתי הזרועות בכל הנדרש ,מאיסוף (מידע) ועד לתקיפה (של
מטרות) .הפיתוח יכלול דרישות ומימוש של תקנים זהים לשיתוף מידע בין מערכות הזרועות הללו
וממשקים ממערכת  CJADC2לכל אחד מהמערכות אשר בשימוש כל זרוע .המימוש של הפרויקט הוטל
על פיקוד העתידים של הצבא ( )Army Futures Commandועל המשרד לאסטרטגיה ואינטגרציה של
חייל האוויר ( .)A-5המטרה היא לחבר ברשת אחת אוספים ,תוקפים ופיקוד מכל יחידת קצה בשתי
הזרועות לכל יחידה אחרת ברשת .לטענת מפקדי הזרועות ,אתגרי הלחימה העתידיים יהיו מהירות
וסדרי גודל ולכן חיבור רשתי זה יאפשר גישה מבוזרת לאוספים ותוקפים מכל זרוע .יוזמה זו תאגד
פרטנית בין שני פרויקטים אשר מבוצעים במקביל בשתי הזרועות :פרויקט "התכנסות"
( )Convergenceשל הצבא אשר סיים זה עתה  2שבועות של אימונים בשילוב טכנולוגיות בינה
מלאכותית במערכות איסוף ותקיפה עם פרויקט חייל האוויר בשם Advanced Battle ( ABMS
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 )Management Systemשנועד לאסוף מידע ,לנתחו ולהפיצו למשתמשי חא"א במהירות גבוהה.
פרויקט זה מכונה בחא"א "האינטרנט של דברים בצבא" ( )IoT.milוהוא יאפשר מודעות מצבית ליחידות
קצה המחוברות אליו.
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מתוכננים ניסויים והדגמות של מערכות נשק לטווחים ארוכים
 01 ,BREAKING DEFENSEבאוקטובר 0202

LRPF: Army Missiles, Cannon Face Big Tests in 21
https://breakingdefense.com/2020/10/lrpf-army-missiles-cannon-face-big-tests-in-21/
התוכנית המקיפה של צבא ארה"ב ) LRPF (Long Range Precision Firesכוללת מערכות נשק
רבות ומגוונות ,שנמצאות בשלבים שונים של פיתוח .בשנה הבאה צפויים ניסויים והדגמות של כל
"הקשת".
)1
הנשק ההיפרסוני LRHW
א.
נשק בטכנולוגיה חדשה לטווחים של אלפי ק"מ .בנוסף לפיתוח המערכת חייבים להכין גם
תשתית ייצורית .הפיתוח של גוף הטיל מבוצע במעבדות ממשלתיות  Sandiaוהקבלן הראשי

ב.

ג.

ד.

ה.

לייצור  Dyneticsבשיתוף עם  ,Lockheed M.שיחברו בין גוף הטיל למנוע הרקטי .ניסויים
חלקיים יבוצעו בשנים  2021/2022ואבות טיפוס של הטילים ימסרו ליחידות ב.2323-
)2
נשק לטווח בינוני MRC
מערכת לטווח של כ 1833-ק"מ .פורסם אודותיה לאחרונה ,אבל בלי פרטים האם טיל שיוט
בליסטי או היפרסוני .גם כאן מדברים על אבות-טיפוס שייכנסו לשירות ב ,2323-מניחים שיהיו
נגזרות מטילים קיימים בארה"ב או במדינות חברות .ידוע ש DARPA-מפתחת במקביל טיל
היפרסוני חדש לטווח כנ"ל בתוכנית .OP Fires
)3
טיל תקיפה מדויק PrSM
זה תחליף לטילי  ATACMSהמתיישנים .הטווח  233ק"מ .טיל זה נמצא בפיתוח ומיועד לשיגור
ממשגרים של  .MLRSהשנה נערכו  3ניסויי ירי וב 2321-יבוצעו ניסויים לטווח המלא.
הסדרה הראשונה שתיכנס לסד"כ תוכל לתקוף בהצלחה מטרות יבשה סטטיות בלבד .במקביל
מפתחים ערכת חיישנים ללחימה במטרות נעות (גם בים) .אלה ישולבו בהשבחה שתבוצע בשנת
.2322
)4
תותחים לטווח ארוך ERCA
מפתחים תומ"ת חדש עם תותח בעל קנה ארוך מאד ,שמתוכנן להיכנס לסד"כ בשנת .2323
במקביל מפתחים הודף חדיש שיאפשר הגדלה נוספת של טווח ,אבל בשלב זה יש עדיין בעיות
טכניות (בלאי מוגבר של הקנה והטבעת המובילה של הפגז) .בשנת  2321יבצעו ניסויי ירי ,כולל
עם תחמושת "אקסקאליבור" .השילוב של הקנה הארוך ,ההודף החדש והפגזים עם מה"ר יכפיל
בעתיד את הטווח היעיל של הארטילריה הקנית הקיימת כיום .עד שנת  2322מקווים לסיים
הפיתוח של המטען האוטומטי.
)2
תותח "אסטרטגי" לטווח ארוך SLRC
מדובר בפרויקט מחקרי .הרעיון הוא לבנות תותח גדול ממדים שיורה טילים לטווחים של
 1,633ק"מ – דרך יעילה כביכול לשגר את הטיל ע"י הודף כמו של פגזים במקום ע"י רקטה.
הטיל עדיין מונע ע"י הרקטה אבל זו יכולה להיות הרבה יותר קטנה .בית הנבחרים ביקש חוות
דעת על הקונספט ע"י גורם ניטראלי .בינתיים הצבא בודק ירי של קליעי-דמי בגדלים שונים
והודפים מסוגים שונים .הצבא מתכנן לבנות דגם של נשק כזה בשנת  ,2321לבצע ניסויים
ראשוניים החל מ 2322-ולהגיע לניסוי ירי לטווח מלא בשנת .2323
)1
LRHW = Long Range Hypersonic Weapon
)2
MRC = Mid Range Capability
)3
PRSM = Precision Strike Missile
)4
ERCA = Extended Range Cannon Artillery
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SLRC = Strategic Long Range Cannon

.7

)2

פיתוח של מערכת נשק לייזר רב-עוצמה בארה"ב
 03 ,NEW ATLASבאוקטובר 0202

General Atomics and Boeing Team Up on High-Energy Laser Weapon
https://newatlas.com/military/general-atomics-boeing-high-energy-laser-weapon/
צוות של שתי תעשיות  *GA-EMSו Boeing-מפתח מערכת נשק על בסיס של לייזר רב-עוצמה – HEL
( )High Energy Laserלהגנה בפני מטוסים וטילים .מדובר בלייזר בעוצמה בין  Kw100ל.Kw250-
אחת הבעיות הגדולות בפיתוח כזה היא :איך לקרר את גנרטור הלייזר ,או להיפטר מאנרגיות חום
בשיעור של  50-30אחוז .במסגרת הצוות ,חברת General Atomics Electromagnetic ( GA-EMS
 ) Systemsתפתח את טכנולוגיית הלייזר ,מערכת אגירת אנרגיה ובקרה תרמית .חברת בואינג תפתח
את התוכנה של מכוון קרן הלייזר ,רכישת המטר ,עקיבה וכינון.
המטרה בפיתוח :להגיע למערכת נשק שעונה על הדרישות המבצעיות וניתנת ליישום על פלטפורמות
שונות ביבשה ,בים ובאוויר.

.8

שחררו את הרובוטים לפעול או שתפסידו בקרב
 11 ,BREAKINGDEFENSE.COMבנובמבר 0202

Let Your Robots Off The Leash – Or Lose: AI Experts
https://breakingdefense.com/2020/11/let-your-robots-off-the-leash-or-lose-ai-experts/
מוסכם על מומחים רבים שבינה מלאכותית [ב"מ] חיונית לניצחון במלחמות העתיד .מאידך גיסא,
מערכות רובוטיות ,אשר מפותחות ומוטמעות היום ,נשלטות מרחוק באופן צמוד ע"י מפעילים עם
מינימום של אוטונומיות .במשחקי מלחמה וירטואליים ,לעומת זאת ,הגישה שונה ובני אנוש משחקים
מול ב"מ ורובוטים אוטונומיים – ככל שבני אדם מאפשרים להם.

מערכת השליטה הקרקעית
בכטב"ם  .Predatorשני אנשי
צוות נדרשים :טייס ומומחה
לחיישנים/מערכת נשק

מפעיל של חא"א שולט ברובוט

רכב רובוטי קל  RCV-Lשל

"כלב" של Ghost Robotics

Qinetiq

 )System-of-systems Enhanced Small Unit( SESUהוא פרויקט משותף של  DARPAוהצבא
האמריקני ,העוסק במבנה יחידה עתידית בגודל של פלוגה המכילה  233-333חיילים שמתוגברים
במגוון גדול של מערכות אוטונומיות – כטב"מים וכלים קרקעיים .הפרויקט הוצג במסגרת ועידה שאירגן
פיקוד העתידים של הצבא .העיקרון המנחה של התוכנית הוא שנחילי המערכות האוטונומיות יפעלו
בתצורת "שגר ושכח" – בהינתן משימה ,הם יתארגנו בעצמם ,יבינו את הסביבה ,יזהו מטרות ויטפלו
בהן .ב"מ עדין אינה יכולה לנהל זאת בעולם האמיתי וגם מדיניות הפנטגון הנוכחית אוסרת פעילות
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אוטונומית של נשק .בעולם וירטואלי זה פשוט יותר :ב"מ כבר מסוגלת לפעול ולכן  DARAPAוהצבא
יכולים לבחון בסביבה סימולטיבית טקטיקות חדשות.
אחד הדברים שעולה בניסויים של נחילים אוטונומיים נשלטי ב"מ ,הוא שבני אנוש רוצים להתערב כל
הזמן בפעילותם .ההשלכה המיידית של נטייה זו היא כמובן האטה של פעילות הנחיל האוטונומי בדיוק
כמו שבקרה צמודה מדי על חייל וחוסר עצמאותו מאטה את תפקודו ומונעת יוזמה .הבעיה חמורה יותר
במערכות ב"מ המהירות יותר וצופות רחוק יותר מהמוח האנושי .מערכת ב"מ שדורשת אישור מפעיל
אנושי לביצוע ירי תנוצח בידי מערכת ב"מ הפטורה מכך ,ולו בשל אפקט הזמן הארוך ,במונחי ב"מ,
שדרוש כדי לשלוח את תמונת החיישנים למפעיל האנושי ולחכות להחלטה ואישור.
מעבר להאטה ,הדרישה לבקרה אנושית מחייבת גם רשת תקשורת אמינה כל הזמן .זמינות הרשת
קובעת למעשה מה יוכלו הכלים ה"אוטונומיים" לבצע .הקישוריות ורוחב הסרט הנדרשים גדולים כיון
שגם המידע הדרוש למקבל ההחלטה האנושי צריך לעבור – תמונות ,חוזי וכו' ,ולא רק בקשת אישור
ומתן אישור .קשה מאוד לשמר מערכת תקשורת אלחוטית יציבה שצריכה לתמוך בכך אפילו בתוכנת
 ZOOMבבית ,שלא לדבר על תנאי קרב – שיבוש מכוון ,השתלטות עוינת על הרשת ,פגיעה פיזית בכל
משדר ועוד.
הבעיה המהותית ביותר בניהול אנושי צמוד היא שהמערכות יבצעו רק מה שבני אדם יכולים לחשוב
עליו .בסימולציות ממוחשבות ,משחמט ועד  ,Starcraftב"מ מפתיעה יריבים אנושיים בטקטיקות שלא
חשבו עליהן .ברוב המקרים הטקטיקה "המשוגעת" לא עובדת אולם בעזרת למידה מחזקת
( )reinforcement learningומיליוני משחקים ,הרבה מעבר ליכולת האנושית ,תימצאנה טקטיקות
מבריקות .זו בעצם המהות של ב"מ שבסופו של דבר טיפשה מהאדם אך מהירה הרבה יותר ממנו .היא
מנסה כל כך הרבה רעיונות טיפשיים ועדיין מוצאת כמה מפתיעים ומוצלחים .זהו אחד הלקחים
הברורים ממאות אלפי משחקי סימולציה שביצעו החוקרים – איננו רוצים שהמערכות יתפקדו כמו בני-
אדם.

ב"מ המבצעת למידת מכונה מודרנית מבוססת על ההנחה שבכל מערכת גדולה של נתונים קיימים
מקבצי נתונים התואמים לדברים בעולם האמיתי
 DARPAוקהיליית המודיעין עובדים קשה מאוד על ב"מ הניתנת להבנה .לא מספיקה יכולת העיבוד
הפנומנלית של מידע כדי להגיע למסקנה .הם רוצים שמערכת הב"מ תוכל להסביר את המסקנה באופן
הניתן להבנה אנושית [זו דרישה שנובעת לאו דווקא ממניעים טכניים או אמינותיים (שבני אדם ילמדו
לס מוך על מערכות כאלו או יוכלו לבקר אותן) אלא ממניעים משפטיים ,אתיים ,חוקיים ועוד .המתרגם].
לרוע המזל ,בקרה ידנית של מערכת ב"מ ,קשה מאוד אפילו למדעני הב"מ שכתבו את המשוואות
הבסיסיות שמאחורי המערכת .דרישה למערכות ב"מ ניתנות להבנה דומה לדרישה לכלב משטרתי
לעקוב רק אחרי ריחות שבני אדם יכולים לאתר בעצמם .לכן הדרישה להבנה מהווה מגבלה מהותית על
פיתוח ב"מ .הבעיה היא בניית אמון במערכת ללא הבנה שלה ,וזה לא ניתן למימוש כמו בשנות ה73-
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שם בדקו ביד תוצאות של מחשבוני יד לוודא שהם תקינים .זה כמובן לא ישים לכמות החישובים של
מ ערכות ב"מ .מצד שני אנו רגילים בחיי היומיום להפעיל מערכות מורכבות שאיננו מבינים ,כמו
 smartphoneאו אפילו מערכת הזרקת הדלק הממוחשבת ברכב שלנו ,אם כי בד"כ אלו אינן קטלניות.
לדעת חלק מהמדענים בוועידה ,בסופו של דבר ניאלץ ללמוד לסמוך על מערכות ב"מ ללא הבנה שלהן.
גם מקבלי ההחלטות ייאלצו בסופו של דבר לשחרר את הב"מ לדרכה החופשית .אם מומחי הב"מ חוזים
נכון ,נצטרך להיפרד מהאינסטינקט האנושי ולסמוך על המחשבים.

.1

הפנטגון מסתכן ב"שיתוק עצמי" עקב שינויים תכופים בהעדפות
טכנולוגיות
 01 ,DEFENSEONE.COMבנובמבר 0202
Pentagon Risks "Paralyzing Ourselves" as Tech Priorities Keep Shifting
www.defenseone.com/technology/2020/11/pentagon-risks-paralyzing-itself-techpriorities-keep-shifting/170160

הדברים שלהלן נאמרו על ידי חבר קונגרס בכיר בוועדת הקונגרס לכוחות המזויינים ( ,)HASCואין
הוא היחיד המחזיק בדעה זו.
 ,Mac Thornberryחבר הקונגרס האמריקני ,מכיר את המצב בו יש רעיונות טכניים טובים שסוכלו על
ידי הפוליטיקה הציבורית .ב ,2311 -כחבר קונגרס רפובליקני ולבקשת ג'ון בונר ,דובר המפלגה
הרפובליקנית בקונגרס באותה תקופה ,הציע  Thornberryיחד עם עוד כמה מעמיתיו רשימה של
המלצות בתחום הגנת סייבר .לדבריו ,בדיוק כאשר עמדו לפרסם את המלצותיהם ,הגיעו ההדלפות של
 Snowdenוההדלפות של  Wikileaksוכל אחד בציבור חשב שהממשל קורא את המיילים של כולם .לאור
כך ,מבחינה פוליטית ,לא ניתן היה במשך שנים לנסות ולהעביר בקונגרס חקיקה כלשהי הקשורה
לסייבר.
 Thornberryהוא חבר קונגרס רפובליקני בכיר ,הפורש בקרוב ,והיה חבר בוועדת הכוחות המזוינים
 .(House Armed Services Committee) HASCהוא סבור שהחשש מתגובת נגד של הציבור יפגע
במאמצי הפנטגון לפתח טכנולוגיות צבאיות חדשות ושונות .לדבריו ,לאויבי ארה"ב אין בעיות בתחום
האתי ,אבל ארה"ב יכולה להביא על עצמה שיתוק כתוצאה מאינפורמציה לא נכונה או חוסר הבנה
בתחומים כמו בינה מלאכותית ,רובוטיקה ,הגברת יכולות אנושיות ועוד נושאים רבים .לדעתו חשוב
שיהיה קצת חיסיון במהלך שימוע בקונגרס ,בסמינרים של מרכזי חשיבה ובפרסומים על אודות
הטכנולוגיות ומה המשמעויות שלהן .זאת כדי למנוע סוג זה של קיפאון בעתיד.
דוגמה מאוד דרמטית הוא פרויקט  Mavenאשר הושק ב .2317-מטרתו הייתה לפתח תוכנית למידת
מכונה אשר תסייע לאנליסטים של משרד ההגנה האמריקני ( (DoDלברור בכמויות העצומות של וידיאו
בתחום המודיעין ,מעקב וסיור .כאשר אתר  Gizmodoחשף כי  Googleמשתתפת בפרויקט ,הרבה
עובדים הסתייגו וחלקם גם התפטרו .החברה החליטה לא להאריך את החוזה ,אבל מאז ציינה שהיא
מוכנה לעבוד עם  DoDבפרויקטים אחרים.
האתגר של הפנטגון באימוץ טכנולוגיות חדשות קשור פחות ברתיעה מלדבר על כך בפומבי ויותר בקושי
ביצירת גישה מגובשת .העדפות טכנולוגיות יכולות להשתנות בצורה קיצונית משנה לשנה כתוצאה מכך
שבכירים רודפים אחרי מילים מפוצצות ) (buzzwordsורעיונות נוצצים ,כך הסיקו אנליסטים של *,CNAS
כפי שפורסם בדו"ח חדש.
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ב ,2314-מזכיר ההגנה  Chuck Hagelהשיק את היוזמה לחדשנות של משרד ההגנה כדי לפתח
אסטרטגיה ) (Third Offset Strategyאשר תשנה את כללי המשחק .סגנו ,Robert Work ,הכריז על
בינה מלאכותית ואוטונומיה כ"רוטב טכנולוגי" אשר יעצים את האסטרטגיה החדשה .הגעתו של
 ,Michael Griffinתת מזכיר ההגנה למחקר והנדסה ב 2318 -אמורה הייתה לעזור לקבוע עדיפויות
ברורות בתחום הטכנולוגיה ,והוא אכן קבע את העדיפויות .אבל תוך זמן קצר החלו השינויים .עדיפויות
אלה השתנו במספר ומיקום ברשימה ,הן נעו בין  13עד  13עדיפויות שכללו :בינה מלאכותית ,שגא-
קוליות ) ,(hypersonicsחידוש המערך הגרעיני ,וטכנולוגיות אחרות ששינו את מיקומן בחשיבותן ,זאת
לדברי מחברי הדו"ח .כיום משרדו של תת-מזכיר ההגנה הכין את הרשימה הבאה :בינה מלאכותית,
שגא -קוליות ,חלל ,קוואנטום ,מדעים ,פיקוד ובקרה משולב לכול המרחבים ,מיקרואלקטרוניקה ,סייבר
וביוטכנולוגיה.
כאשר  Mark Esperהופיע ביולי  2319בפני וועדת הסנאט במהלך הדיונים כדי לאשר את המינוי שלו
למזכיר ההגנה ,הוא הוסיף עדיפות נוספת הגבוהה מהאחרות .לדבריו אנשים שונים מעדיפים דברים
שונים במקום הראשון .עבורו ,הוא ציין ,זו בינה מלאכותית ,מי שישלוט בתחום זה ישלוט בשדה הקרב
במשך הרבה מא וד שנים .מדובר ביכולת המאפשרת לחשוב מהר יותר וכיצד יכולים לפעול בצורה חצי-
אוטונומית .לדבריו מדובר ביכולות המשנות את כללי המשחק.
בינואר  ,2323במסגרת  ,FY 2021 Defense Wide Reviewהוסיפו את המודרניזציה של המערך
הגרעיני לרשימת העדיפויות ,במטרה להגן על אחד התחומים הפגיעים בתחום השקעות הביטחוניות
בגלל בקורת של חברי קונגרס .באפריל העדיפות הראשונה שונתה למיקרו-אלקטרוניקה .באוגוסט,
לאחר ש Grifin -עזב ומונה ממלא מקום חסר ניסיון בשם  Michael Kratsiosהוא הדגיש מיקרו-
אלקטרוניקה ,2G ,שגא-קוליות ,בינה מלאכותית .הוא גם הזכיר מחשוב קוואנטי וכן תעשיות עתידיות.
בדו"ח של

( GAOגוף בקרה של הממשל) מספטמבר השנה ,משתמע שייתכן שהשינויים האלה

בעדיפויות נובעים בחלקם מכך שלפנטגון אין דרך טובה לעקוב בדיוק אחרי ההשקעות העצמיות של
החברות הפועלות בתחומים אלה.
 ,Tara Murphy Doughertyמנכ"לית של חברת  Goviniהפועלת בתחום של ניתוח בינה מלאכותית,
מציינת שמשרד ההגנה השקיע הרבה כסף בפיתוח יכולות מתקדמות בתחומים כמו בינה מלאכותית,
נתונים ) ,(dataשגא-קוליות .סייבר ועוד .בדיקות שנעשו על ידי החברה ביוני מראות שתקציב הפנטגון
למחקר ,פיתוח ,הנדסה וניסויים גדל ב 2323-ל 83-מיליארד דולר ,עליה של יותר מ 23 -מיליארד דולר
לעומת  .2316במיוחד ,מימון אבות-טיפוס הוכפל מ 14.3 -מיליארד דולר ב 2316 -ל 28.2-מיליארד
דולר ב .2321-לדבריה ,השאלה החשובה מתוך זה היא האם ( DoDמשרד ההגנה) יודע מה הוא מקבל
תמורת השקעות אלה .ככל שמשקיעים יותר באבות-טיפוס ,מדובר בכסף שאינו מוזרם לפיתוח
מערכות ,פעילות ותחזוקה אשר יכולים לשפר מוכנות .בלי מערכת מדעית לקבלת החלטות ובחינת
חלופות משרד ההגנה יתקשה להעריך את תועלת ההשקעות ואת ההשקעות במחקר ,פיתוח ,הנדסה
וניסויים .מצב זה רק יחמיר עם הצורך הגדל ביכולות מתקדמות בעוד שתקציב ההגנה אינו גדל.
לדברי מחברי הדו"ח ,לעיתים קרובות מדי השקעות מתבצעות לפי ראות עיניהם של בכירים במשרד
ההגנה .מדובר בגישה שאינה מספקת .במקרה הטוב משרד ההגנה עובר מעדיפות אחת לשנייה בלי
לקיים השקעות מתמידות הנדרשות כדי להגיע לבשלות בתחום מסוים .הם מציעים שמשרד ההגנה
יאמץ מסגרת שקופה שתאפשר זיהוי עדיפויות בטכנולוגיה ואשר תספק בהירות ויציבות לעדיפויות של
משרד ההגנה .יש להתמקד במיוחד בתחומים של טכנולוגיות מידע ( )ITאשר מגיעות

במהירות

לבשלות .העדיפות העליונה בתחום הטכנולוגיה עבור משרד ההגנה הוא טכנולוגיות הדיגיטל אשר
גדלות בצורה אקספוננציאלית .טכנולוגיות אלה מבשילות במהירות ללא תלות במשרד ההגנה .כמות
הכסף השנתית המושקעת בתחום  ITשווה לכמות הכסף שכל מדינות העולם יחד משקיעות בתחום
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ההגנה .משמעות הדבר היא מעורבות טובה יותר עם חברות ואקדמיה הפועלים בתחום טכנולוגיה
הפונה לצרכנים .מבחינה היסטורית זה אינו תחום חזק עבור הצבא ,אבל זהו תחום שכל בכירי משרד
ההגנה מדגישים שהוא נמצא בעדיפות גבוהה עבורם.
לדברי חבר הקונגרס הפורש ,Thornberry ,המחוקקים יכולים לעזור בזה שהם ישקיעו פחות מזמנם
לדאוג לדרישות עבור תוכניות צבאיות מסוימות ויספקו גמישות מימון .לדבריו ,הקונגרס ובמיוחד
הוועדות המתקצבות ,צריכות להיות נינוחות יותר עם הקצאת כספים למטרה מסוימת ואז לדאוג
לש קיפות מלאה איך כספים אלה מנוצלים .גמישות היא המפתח למשוך יותר ספקים לעשות עסקים עם
משרד ההגנה ,כדי שביחד יוכלו לעבור את "עמק המוות" הידוע לשמצה ויתאפשרו יותר ניסויים ובניית
אבות-טיפוס כדי להביא ביתר מהירות את הטכנולוגיה לשימוש בשדה .לדבריו חלה התקדמות והוא
מקווה להתקדמות נוספת בתקציב  2321שעכשיו מתנהל עליו משא ומתן שגם כולל עידוד לספקים לא
מסורתיים להתחיל לעשות עסקים עם משרד ההגנה ועזרה לחברות קטנות ובינוניות להביא את
החדשנות שלהן לשולחן.
גוף בין מפלגתי המפתח נושאים בתחום
מדיניות הביטחון בארה"ב

* CNAS-Center for a New American Security -

 .12מאמצי סין לגיוס של מדענים מובילים מארצות הברית
 32 ,DEFENSE ONEבנובמבר 0202
Beijing's High Profile "Thousand Talents Program" is a Tiny Piece of a Broad
National Strategy to Build Military and Economic Advantage
www.defenseone.com/ideas/2020/11/mapping-chinas-sprawling-efforts-recruitscientists/170373/
הכתבה מציינת את המיזם הסיני בתוכנית "אלף הכישרונות" כאחד מהמאמצים הרבים של סין לגיוס של
חוקרים ומדענים מארצות הברית .זאת במסגרת התוכנית האסטרטגית הרחבה להשגת עדיפות צבאית
וכלכלית על ארה"ב .מעריכים שיש יותר מ 223-מיזמים דומים ,שחלקם אינם ידועים.
בוועדת הביטחון של הסנאט גינו את הפעילות הסינית שמדלדלת את מאגר הכישרונות ואת הקניין
הרוחני של ארצות הברית ,דבר המסכן את הביטחון הלאומי .לפי אחד המחקרים בארה"ב (מ,)2318-
גניבת הקניין הרוחני ע"י הסינים עולה לארה"ב  633-282מיליארד דולר בשנה.
באוניברסיטת ג'ורג'טאון – המרכז לביטחון וטכנולוגיות חדשות * - CSETעובדים על פרויקט שמתמקד
במעקב אחר הפעילות הסינית בתחום הנדון .מבחינים בין שלוש קבוצות של מעורבים ביוזמות הסיניות:
אזרחי סין שגרים בסין ,אזרחי סין ב"גלות" (בארה"ב ומדינות המערב) וזרים (שאינם אזרחי סין) .בחלק
מהמקרים מדובר באנשים שרכשו ידע בארה"ב וחוזרים לסין ,ובמקרים אחרים ממשלת סין מעודדת את
המדענים הסיניים להישאר בעבודתם בארה"ב ,כל עוד הם רוכשים ומעבירים ידע.
כותב המאמר העוסק בפרויקט המעקב קורא לכל הגורמים בארה"ב להירתם למאבק נגד הפעילות
הסינית של גיוס כישרונות וגניבת קניין רוחני.
*CSET = Center for Security and Emerging Technologies
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יבשה
 .11גרמניה וצרפת ישקיעו  022מיליון יורו בפיתוח טנק מערכה מדור חדש
 16 ,DEFENCE-BLOG.COMבאוקטובר 0202
Germany, France to Spend €200 Million on Next-Gen Main Battle Tank
https://defence-blog.com/news/army/germany-france-to-spend-e200-million-onnext-gen-main-battle-tank.html

משרדי ההגנה של גרמניה וצרפת מתכננים להוסיף תקצוב של כ 233-מיליון יורו לתוכנית  MGCSשלהם
( .)Main Ground Combat Systemהתקציב הנוסף מתוכנן עבור מימון פיתוח מדגים של טנק המערכה
שייוצר ע"י שלושת החברות שמובילות את התוכנית (ריימטאל ו KMW-מהצד הגרמני ,נקסטר מהצד
הצרפתי) .תוכנית  MGCSהיא תוכנית-ענק עבור צבאות צרפת וגרמניה .היא מכוונת לפתח מגוון כלים
מאוישים ובלתי מאוישים ,וטנקי מערכה שיחליפו את הליאופרד (בגרמניה) והלקרק (בצרפת) .כמו כן,
היא תכלול כלים בלתי מאוישים שיסייעו לכלי הרק"ם במגוון משימות .תוכנית זו מזכירה את תוכנית
 ARMATAהרוסית ,שכבר הוציאה לייצור שני כלים מתקדמים (הערה – הייצור הסדרתי מתעכב,
משיקולי תקציב כנראה) .כרגע התכנון הוא לספק מדגימים ראשונים של הקונספט עד  ,2322אב טיפוס
בשנת  2328וכניסה מלאה לשירות באזור  .2332התוכנית יצאה לדרך בשנת  ,2312ומושקעים בה
בסה"כ  1.2מיליארד יורו.

 .10אבות טיפוס של טנק אמריקני קל חדיש ייבחנו ע"י המשתמשים עצמם
 15 ,DEFENSE NEWSבאוקטובר 0202
Soldiers to Evaluate New Light Tank Prototypes
www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2020/10/15/soldiers-to-evaluate-newlight-tank-prototypes/
בהודעה שפורסמה בוושינגטון ( )AUSAנאמר שצבא ארה"ב מתכונן לניסוי של שני אבות טיפוס של
הטנק הקל החדיש ,אשר יבוצע במשך כחצי שנה על ידי המשתמשים עצמם 13בינואר  2321בפורט
13

זוהי גישה מעניינת – לתת לחיילים עצמם את קביעת הדגם המועדף מזכירה את הגישה הצה"לית ; ראו גם
www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/15/soldiers-to-get-a-say-in-light-tankcompetition/
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בראג .הדגמים אשר נבחרו בדצמבר  2318הינם פרי פיתוח של החברות  GDLSו ,BAE-במסגרת
 ,mobile protected firepower14 MPFאשר הותנעה ב 2312 -ע"י מפקדת
תכנית
החדשנות של הצבא .מטרתה להוסיף ממד של כוח ליחידות חייל הרגלים .במסגרת התוכנית שתי
החברות נדרשות להגיש  12כלים לאבלואציה.
הדגם של ג'נרל דיינמיקס מבוסס על תובת האג'קס הבריטית המשודכת לצריח המבוסס על טנק
אברמס ,ואילו הדגם של  BAEמבוסס על מכללים של .M8 Buford15

הדגם של  DGLSכפי שנחשף לאחרונה ))source: Flickr account of Ryan D. McCarthy

הדגם של (BAE Systems) BAE

לדברי גנרל בריאן קמינגס ,16תוכנית  MPFהינה קריטית עבור יחידות החי"ר ,ותאפשר ליחידת BCT17
יכולות אורגניות של קטלניות מול איומים אשר קודם לכן לא ניתן היה להתמודד עימן  .הצבא אמור
להכריז על הזוכה במהלך  2322כאשר הכלים הראשונים אמורים להימסר ליחידות הרלוונטיות בשנת
 .2322הכוונה להצטייד ב 26 -כלים עם אופציה ל 28-נוספים וכן לבצע שדרוג של  8דגמים .גורמים של
 DGLSמסרו לאחרונה ,במסגרת כנס  , AUSAשהם מסרו כבר  3כלים לצבא ארה"ב אשר נמצאים
בשלבים שונים של ניסויים (באברדין מרילנד ושדה הניסויים ב-יומה אריזונה) .שאר הכלים נמצאים
בשלבי הכללה סופיים ויימסרו עוד השנה .נציג חברת  BAEג'ים מילר מסר כי הם צופים בכיליון עיניים
לניסוי המשתמשים בשל ההבדל המהותי בין הפתרונות של שתי החברות -כאשר הכלי שלהם קומפקטי

14

ראו גם
www.defensenews.com/news/your-army/2018/12/18/army-picks-two-companies-to-build-prototypes-fora-whole-new-cannon-toting-vehicle-to-back-up-infantry/
15
M8- Armored Gun System
16
Maj. Gen. Brian Cummings, the Army’s program executive officer for ground combat systems
17
BCT- Brigade Combat Team
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יותר בהשוואה למתחרה של  .GDLSהדגם של  BAEהינו יביל אוויר ע"י  3( C-130כלים ב)C-17 -
וכי למרות היותו קטן יחסית  ,הרי שיש לו שרידות טובה כמו ל AMV18 -שלהם( .דרישת הצבא –
יבילות הכלי הבודד במטוס תובלה .)C-17
ידיעה נוספת באותו נושא:
 11 ,BREAKING DEFENSEבאוקטובר 0202
MPF :Light Tank Competitors BAE & GD Head for Soldier Tests
https://breakingdefense.com/2020/10/mpf-light-tank-competitors-bae-gd-head-forsoldier-tests/
בהיסטוריה האמריקנית זוכרים שלושה סוגים של טנקים קלים M22 LOCUSTS :ממלחמת העולם
השנייה M41 Walker ,מאותה תקופה ו M551 SHERIDAN-ממלחמת וייטנאם ופנמה .האחרון היה
יביל אוויר ,אבל עם בעיות טכניות רבות .הדור החדש  MPFמתחיל בניסויים שיערכו בדגמים של שני
המתחרים  GDLSו .BAE-כל אחת מהתעשיות בנתה לפי חוזה של צבא ארה"ב  12דגמים .הניסויים
ההשוואתיים שיבוצעו ע"י חיילים לוחמים ,יתחילו בהכשרתם ואימונם של הצוותים במשך שלושה
חודשים ובהמשך חמישה חודשים של תמרון בשטח ואש חיה .טנקי  MPFמיועדים ליחידות חי"ר קלות
ומוטסות ,שאינן בנויות ללוחמת שריון .לכן מתכננים את הכלי כך שהתחזוקה תהיה קלה יחסית מבחינה
לוגיסטית.
הדגמים של  GDLSמצוידים בתותח טנקים  132מ"מ וכל מערכות הבקרה בצריח והאלקטרוניקה זהות
לאלה של טנק אברמס המתקדם ביותר  .M1 SEPV3התכנון מתבסס על המדגים  Griffinשלהם ,עם
מכללים אוטומוטיביים ומנוע  233כ"ס .
הדגמים של  BAEמתבססים על תכנון הרק"ם  AGS 8Mפרויקט שבוטל במסגרת כל תוכנית .FCS
אבל עם מנוע חדש ומערכות אלקטרוניות מעודכנות .אחד התכונות שמדגישים :קלות הפירוק וההרכבה
של המנוע (ללא טנק חלוץ) שהוא בעל  223כ"ס.
מדגישים שהבחירה של המתחרה הזוכה תושפע מאד מחוות דעתם של החיילים הרבים המשתתפים
בניסויים .מעריכים שהעלות הכוללת של תוכנית  MPFמשלב הפיתוח והייצור והצטיידות עד ליציאתם
מהסד"כ –  16מיליארד דולר.

 .13הצלחה בניסויי מנוע מגח סילון דלק מוצק המיועד לפגזים ארטילריים
 30 ,ARMYRECOGNITION.COMבנובמבר 0202
Northrop Grumman completes testing on solid fuel ramjet concept for the US
Army
www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/northro
p_grumman_completes_testing_on_solid_fuel_ramjet_concept_for_the_us_army.html
חברת  Northrop Grummanהודיעה ב 33.11.23-שהיא סיימה בהצלחה את הבדיקות על המנוע
הטקטי מסוג מגח סילון ( )Ramjetבדלק מוצק ( .)SFRJטכנולוגיה זו תאפשר יכולת ירי ארטילרי מדויק
לטווחים גדולים ,אחת מהעדיפויות המרכזיות של צבא ארה"ב.

Armored Multipurpose Vehicle
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הבדיקות ,שנערכו במסגרת שלב א' של תוכנית צבא ארה"ב XM1155 Extended-Range Artillery
) ,Projectile (ERAPאימתו תחזיות ביצועים ושרידות של מנוע  SFRJוהראו את הפוטנציאל להארכת
טווח הירי עד ליותר מ  133 -ק"מ ,שיפור משמעותי ביחס לטווחי הארטילריה הנוכחיים .תוכנית
 XM1155 ERAPתספק יכולת ירי ארטילרי מונחה ולטווח גדול של פגזי  122מ"מ לפגיעה במטרות
נייחות וניידות בכל תנאי שטח ומז"א.
מנוע מגח סילון הוא מנוע כלאיים בין מנוע סילון למנוע רקטי .המנוע אינו עושה שימוש בטורבינה
לדחיסת תערובת האוויר והדלק אלא דחיסת תערובת הדלק והאוויר מתבצעת במנוע זה על ידי תנועתו
באוויר .כאשר מהירות האוויר קרבה למהירות הקול ,נוצרת תופעת המגח ,שהיא דחיסה עצמית

של פרודות האוויר ,כלומר ,דחיסה ללא כוח חיצוני.

בדיקת מנוע  .SFRJהראתה פוטנציאל להגדלת טווח הירי ליותר מ 133-ק"מ .מקורNorthrop Grumman :

 .14ערכת מיגון מפני תקיפת סייבר לרק"ם אמריקני שכבר נפגע בעבר
 17 ,THEDRIVE.COMבנובמבר 0202
Army Hires Company To Develop Cyber Defenses For Its Strykers After They
Were Hacked
www.thedrive.com/the-war-zone/37684/army-hires-company-to-develop-cyberdefenses-for-its-strykers-after-they-were-hacked
צבא ארה"ב שכר חברה פרטית לפתח ערכה להגנה מפני התקפות סייבר שתגן על פלטפורמות הרק"ם
מסוג סטרייקר .הפרויקט הושק אחרי כמעט שנה מאירוע תקיפה על הסטרייקר ע"י גורם בלתי מזוהה.
החברה שקיבלה את הפרויקט מומחית בהגנת סייבר ,והיקף הפרויקט  2.6מיליון דולר .הגורם המזמין
הוא  ,RCCTOהמשרד לקידום טכנולוגיות קריטיות בצבא .לדברי החברה הם פיתחו מערכות להגנת
סייבר עבור גורמים אזרחיים כמו ענף התעופה וחברת הרכבות .את ניסיונם בתחום זה בכוונתם לממש
עבור הפרויקט הצבאי ברכבי הסטרייקר .החברה ציינה כי ערכת המיגון תעבור את שלבי הפיתוח
הניסויים וההוכחה וכן הטמעה בפלטפורמות .הערכה תאפשר הגנת סייבר לכל תקופת חיי הרכב .מזה
שנתיים סובלים הרכבים הקרביים מתקיפות סייבר .נמצא כי הם פגיעים והמערכות יוצאות מכלל פעולה
או שתפקודן מופחת .יחד עם זאת לא נמצא מיהו אותו גורם זר בלתי מזוהה ,שתקף את הפלטפורמות.
יש סברה כי הגורם הוא גוף צבאי הפועל כ"ביום אויב" ,אשר מנסה לתרגל את הכוחות בתנאי קיצון
הצפויים להיות בשדה הקרב .תקיפות הסייבר הן מגוונות ,כאשר חלקן נועד להטעות את הסנסורים כמו
מכ"מים אשר יזהו את האויב בכיוו נים שגויים ויציגו את מיקומו על המפה בצורה שגויה לחלוטין.
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החדירה של תקיפת הסייבר יכולה להיות במגוון דרכים החל מרכש חלפים "מזוהם" ,כניסת אות רדיו
שנקלט ע"י האנטנות ואפילו אמצעי הדיאגנוסטיקה שמשמשים את טכנאי התחזוקה.

 .15בתכנון :רימון רובה בעל ביצועים משופרים מאוד
 11 ,TASKANDPURPOSE.COMבאוקטובר 0202
The Army Wants a New High-Powered Grenade Launcher to Wreck Armored
Targets and Drones
https://taskandpurpose.com/military-tech/army-grenade-launcher-precision-grenadiersystem
הצבא האמריקני מתכוון להצטייד במערכת משופרת לשיגור רימונים ,עם ביצועים מוגברים בהשוואה
למטולים הישנים  M 233ו .M 323-הצבא פרסם הודעה על כוונתו לשפר את יכולות המשגרים הישנים
הן בדיוק והן בקטלניות ,בהשוואה לרימונים  43מ"מ המשוגרים מהמטול .היכולת הנדרשת היא
השמדת מטרות אדם בשטחי לחימה עירוניים ובשטחים פתוחים בקטלניות ובדיוק רב .טווחי העסקה
הנדרשים  233 – 333מטר .ממדי הרימון המשוגר יגדלו בכמעט פי שלושה :מאורך של  33ס"מ
במשקל  2.22ק"ג ,לכדי מקסימום של  82ס"מ במשקל  6.2ק"ג .המערכת תוכל להתמודד גם עם
מטרות הנמצאות תחת מחסה קל ,וכן תוכל ליירט כלי טייס המרחפים מעל הכוחות .יפותח רימון נגד
שריון קל אשר ישמיד רכב לחימה קל (שריונית) בטווח מינימאלי של  233מטר עם כושר חדירה של 2.2
–  2ס"מ פלדת שריון .כמו כן רימון נגד כטב"ם המיועד ליירט את המטרה בטווח  333מ' .ההשקעה
בפיתוח הדור הישן  M 323הסתכמה ב 273 -מיליון דולר ,וההצטיידות הייתה בהיקף של  42אלף
מערכות .בשלב זה אין הערכות ללוח הזמנים של הפרויקט החדש ,אך מניסיון קודם הכנסה של מערכת
כזו לשימוש עשויה לקחת כעשור.

 .16סדנה להערכת הפוטנציאל של תחמושת אלקטרומגנטית בעוצמה
גבוהה
 01 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
European Experts Assess Potential of High-Power Electromagnetic Munitions
www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/europe
an_experts_assess_potential_of_high-power_electromagnetic_munitions.html
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סוכנות ההגנה האירופאית ( )EDAערכה בתחילת החודש סדנת אונליין עם עשרות מומחים לדון
ולהעריך את המשמעויות הטכנולוגיות והתפעוליות של תחמושת אלקטרומגנטית בעוצמה גבוהה
(.)HPEM
הסדנה נערכה כחלק מעבודה מתמשכת של הסוכנות בתחום זה שמטרתה לגבש אוסף מקיף של
קונספטים ,עקרונות ורכיבי מפתח לתחמושת כזו .התחמושת תאפשר שיבוש או נטרול ציוד צבאי בשדה
הקרב ע"י שיתוק רכיבים אלקטרוניים במערכות לחימה קריטיות (כגון :מערכות תקשורת ,מכ"ם ,כרב"ם,
רשת החשמל ,מחשבים ,סנסורים וכד') .כתלות בתרחיש הלחימה ,רש"ק פולס אלקטרומגנטי או רש"ק
ל"א יורכב על גבי טילים ,חימושים ותת-חימושים או אפילו על גבי כטב"ם/רחפן.
לביצוע העבודה נחתם חוזה עם מכון המחקר היישומי הגרמני  .Fraunhofer-Gesellschaftמשך
הפרויקט נקבע ל 18-חודשים ,מאפריל  2323ועד אוקטובר  .2321הסדנה הראשונה נערכה ב – 1
באוקטובר  2323וגובשו בה קונספטים ותרחישים במסגרת דיונים וסיעורי מוחות .הסדנה הבאה
מתוכננת להתקיים באביב  2321והיא תתרכז בדיון ,תיקוף והשלמת הקונספטים והתרחישים עבור
.HPEM
אחד התוצרים של הסדנה הראשונה הייתה הקמת רשת אירופית של מומחי  HPEMהעומדת לרשות
משרדי הביטחון במדינות השונות וה EDA -לצורך פעילויות המשך פוטנציאליות.

תאור סכמטי של חימוש  HPEMלפגיעה במערכות אלקטרוניות הפועלות בשדה הקרב .מקורEDA :

 .17משפחה חדשה של חימוש משוטט
 0 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
AeroVironment’s Range of Loitering Missile Systems
www.uasvision.com/2020/10/02/aerovironments-range-of-loitering-missile-systems/
חברת  AeroVironmentפרסמה משפחה חדשה של חימוש משוטט  Switchblade 600המתבססת
על דגם  333אשר הוכח מבצעית ,אך עם יכולות מוגברות.
צבא ארה"ב הצטייד במערכות  Switchblade 300במסגרת תוכנית Lethal Miniature Aerial
) .Missile System (LMAMSהמערכת החדשה  633תוכננה בארכיטקטורה דומה של שיגור מזביל,
כנף מתקפלת ,והנעה חשמלית .היא מאפשרת יכולות מוגברות של תקיפת מטרות גדולות וקשיחות
יותר בטווחים גדולים יותר.
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החברה מפתחת כבר  13שנים נגזרות מוגדלות של דגם  333לבקשת לקוחות רבים .היתרונות
המבצעיים של חימושים משוטטים אלו הם קלות התפעול ,ותקיפה יעילה של מטרות ללא קו ראייה ועם
נזק סביבתי קטן.
משקל דגם  333הוא  2.2לב' ( 2.2ק"ג) ושהייה  12דקות.
משקל דגם  633הוא  23לב' ( 22.7ק"ג) ושהייה  43דקות .הטווח המבצעי  23מייל ( 83ק"מ).
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 .18הצבא הבריטי בוחן חליפת ריחוף לצורך תחזוקה מהירה בשדה הקרב
 11 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
British Army Tests Jet Suit Backpack to Trial Concept of Rapid Support on the
Battlefield
www.armyrecognition.com/defense_news_october_2020_global_security_army_indust
ry/britsh_army_test_jet_suit_backpack_to_trial_concept_of_rapid_support_on_the_batt
lefield.html
הצבא הבריטי ביצע ניסוי ביחידת ארטילריה שבו נעשה שימוש בחליפת סילון תוצרת חברת Gravity
 Industriesלצורך בחינת הרעיון של חייל מרחף ,המגיע במהירות לביצוע תחזוקה בשדה הקרב.
במסגרת הניסוי הודגמה יכולת של חייל לרחף מעל שדה הקרב ולנחות על הגג של תותח הוביצר 122
מ"מ מסוג  ,AS90לצורך ביצוע תחזוקה מהירה או העברת מידע .חליפת  Gravity Jet Suitבעלת
הספק של יותר מ .1000 bhp -החליפה כוללת  2מנועי סילון מיניאטוריים ,כל אחד מספק תמיכה של
 22ק"ג .שני מנועים מותקנים על כל יד והמנוע החמישי מותקן על הגב .החליפה מאפשרת המראה
אנכית ושליטה בכיוון ומהירות בעזרת הידיים .החליפה מגיעה עם קסדה המציגה את מצב הדלק,
אינדיקטורים לחירום וחיבור  Wi-Fiליחידת בקרה קרקעית .ניתן לרחף בעזרת החליפה במהירות של
עד  23קמ"ש ולשאת דלק שיספיק לטיסה של  2עד  13דקות .ניתן להגיע לגובה פוטנציאלי מקסימלי
של  3,623מ' .החליפה שוקלת  27ק"ג ללא דלק.

חליפת ריחוף לתחזוקה מהירה בשדה הקרב .מקורGravity Industries :

 .11משקפי גוגל מציאות רבודה ( )ARלהנחיית כלבי משימה
 13 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
Augmented Reality Dog Goggles Could Help Protect U.S. Soldiers
www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/augme
nted_reality_dog_goggles_could_help_protect_u.s._soldiers.html
הצבא האמריקני הציג משקפיים עם מציאות רבודה לכלבי משימה ,המתוכננים למתן פקודות לכלב
ממרחק .כיום כלבי משימה מונחים לרוב ע"י סימני ידיים ,מה שמחייב את המפעיל להיות בקשר עין עם
הכלב ,או בעזרת ציין לייזר ,מה שמחייב את המפעיל להיות קרוב לכלב ולייצר נקודת אור ,דבר שיכול
להיות סוגיה בטיחותית .תקשורת אודיו ,תוך שימוש במצלמה וווקי-טוקי המותקן על הכלב גם היא
בשימוש ומאפשרת למפעיל מתן הנחיות מרחוק ,אולם פקודות קוליות עשויות לבלבל את הכלב,
לדוגמה לנוע מסביב למדרגות במקום לטפס עליהן.
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הטכנולוגיה ל AR -ע"ג כלבי משימה פותחה ע"י חברה אמריקנית קטנה  Command Sightשזיהתה
צורך בייעול התקשורת בין המפעיל לכלבו .משקפי  ARמתוכננים במיוחד לכל כלב והם כוללים
אינדיקטור חזותי שמנחה את הכלב לאן להגיע ולהגיב לסימנים החזותיים במופיעים במשקפיים.
המפעיל יכול לראות את כל מה שהכלב רואה ולתת את הפקודות דרך המשקפיים .מציאות רבודה שונה
בין כלבים לבני אדם .עבור כלבים  ARישמש למתן פקודות וסימנים חזותיים ולא ליצירת אינטראקציה.
אב הטיפוס הראשוני שיוצר הוא חוטי והוא יהפוך לאלחוטי בשלב הבא .לדברי המפתחים ,עד כה
התוצאות נראות מבטיחות והכלבים מגיבים טוב יותר מאמצעי אימון אחרים .מוקד המחקר של
טכנולוגיה זו היא הבנת ראיית הכלבים והקוגניציה (הכרה) שלהם בשימוש בכלי  .ARניתן יהיה לבחון
את תפיסתם והתנהגותם של הכלבים בצורה שונה בעזרת כלי זה.
כיום נעשה שימוש במשקפיים לכלבי משימה להגנה בתנאי מזג אוויר קשים או ביישומים אוויריים ,דבר
זה יקל על אימוץ טכנולוגיית  ARהן עבור הכלבים והן עבור המפעילים.
בכוונת החו קרים להגיע תוך שנתיים למוצר אלחוטי הניתן לייצור סדרתי .טכנולוגיה זו תאפשר להפעיל
את כלבי המשימה בצורה יעילה יותר וממקום בטוח הרחוק מאזור הסכנה וכן תאפשר יתרונות טקטיים
בסיטואציות שונות בשדה הקרב.

משקפי גוגל מציאות רבודה ( )ARלכלבי משימה .מקורCommand Sight :

 .02ארה"ב :הצבא מדגים מערכת בינה מלאכותית לאיתור והעסקת מטרות
 29 ,BREAKING DEFENSEבאוקטובר 0202
BD Checks Out Army’s Robotic Gun: ATLAS
https://breakingdefense.com/2020/10/bd-checks-out-armys-robotic-gun-atlas/
הצבא האמריקני איפשר לכתבי ביטחון להתנסות במערכת בינה מלאכותית אשר מאתרת מטרות בשדה
הקרב היבשתי ומכווינה אליהן תותח  23מ"מ .הפתיחה באש ממש עדיין דורשת אישור אנושי.
המערכת קרויה  .(Advanced Targeting & Lethality Automated System) ATLASהיא תשמש
כאיש צוות וירטואלי ובעתיד תוכל להקטין את מספר אנשי הצוות הנדרשים ברק"ם.
הבינה המלאכותית מנתחת תמונות מחיישן תת-אדום וממליצה על מטרות הנחשדות כמטרות אויב.
איש צוות אנושי בוחן את ההמלצות ובלחיצה על מסך מגע יכול לאשר פתיחה באש .אישור זה מפנה
את התותח באופן אוטומטי ,מבוצעת נעילה על המטרה ואח"כ ירי .הממשק הזה בין אדם למחשב הוא
המוקד של הניסויים שנערכים מאז אוגוסט ובהם התנסו כבר  44חיילים .ירי בפועל יקרה רק בעוד
מספר חודשים.
מערכת ההדגמה המשמשת בתהליך הבחינה מורכבת מתוצרים של מספר תוכניות פיתוח:
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 ,ATLASמערכת הבינה המלאכותית ,מפותחת ע"י פיקוד הפיתוח של הצבא ()DEVCOM
ובמיוחד מרכזי ה –  C5ISRוהחימוש שלו .כאמור ,היום עושה המערכת שימוש בחיישני תת-

אדום ,אך בעתיד ישולבו חיישנים נוספים.
מערכת בקרת אש מתקדמת הקרויה Advanced Lethality & Accuracy ( ALAS-MC
 ) System for Medium Caliberהמפותחת גם היא ע"י הצבא .גם במערכת זו יש מרכיב של
בינה מלאכותית המאפשר לתעדף מטרות על פי מידת האיום שלהן ולבחור את החימוש
האופטימלי להשמדתן.
התותח עצמו הוא תותח שרשרת ניסיוני ,XM913 ,שמפותח על ידי חברת נורתרופ-גרומן.
בתוכנית ההדגמה הזו הוא משולב בצריח לא מאויש המורכב על תובה של הרכב המשוריין
"גריפין" שפותח על ידי חברת ג'נרל דיינמיקס .התותח יורה פגזי  23מ"מ שמגיעים לטווח כפול
מפגזי  22מ"מ ויכולים לשאת רש"ק חודר שריון או נפיץ אוויר.
הכתב מציין כי ברגע שנבחרה מטרת רגלים להעסקה (לאחר שהומלצה ע"י המערכת) התותח הופנה
לשם אוטומטית וגם נבחרה אוטומטית התחמושת האופטימלית .המערכת גם חישבה את מספר
החימושים הנדרש ( במקרה זה חימוש נפיץ אוויר) ,את תוכנית הירי וזמני הפיצוץ .בחירה במטרת
רק"ם ,לעומת זאת ,הביאה לבחירת פגז ח"ש .סוגים אחרים של מטרות כוללים מבנים (עם פיצוץ
החימוש אחרי חדירת הקיר) ומסוקים (שבהם מופעל חימוש נפיץ אוויר אך עם מרעום שונה) .תהליך
אוטומטי זה יכול לחסוך שניות יקרות של עבודת צוות אנושי .המוטו של הפרויקט הוא "זמן הוא נשק".
כאמור ,הצבא לא מאפשר למערכת לקבל החלטה לפתוח באש ונדרש אישורו של מפעיל אנושי .אך
שיתופו של מרכיב וירטואלי בצוות יאפשר ברק"ם עתידי מיזוג של תפקידי התותחן והמפקד .איש הצוות
הנוסף יהיה הנהג שיקבל גם הוא סיוע מבינה מלאכותית.

The AI-assisted 50mm gun, installed on the Army’s ALAS-MC turret

 .01רובוט שזורקים והוא נוחת תמיד על ארבעה גלגלים
 02 ,NEWATLAS.COMבאוקטובר 0202
Cat-Like Robot Lands on All Fours When Thrown
https://newatlas.com/robotics/agro-robot-lands-four-wheels/
במצבי חירום ,למשל כשיש צורך לבדוק במהירות אתר מסוכן בעזרת רובוט ,יש יתרון אם אפשר פשוט
לזרוק את הרובוט במהירות אל המקום בו הוא דרוש .זה מה שהנחה חברי צוות של האקדמיה הצבאית
של ארה"ב בווסט פוינט ,אשר פיתחו אבטיפוס של רובוט אשר בדומה לחתול נוחת תמיד על ארבעת
רגליו – יותר נכון ,ארבעת גלגליו .הרובוט נקרא  ,AGROראשי תיבות של  .Agile Ground RObotכל
אחד מגלגליו סובב על צירו באופן בלתי תלוי באחרים ,וגם מונע ע"י מנוע חשמלי משלו.
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EW 1 IMAGES

The AGRO robot, hung in the air to demonstrate its wheel-spinning/wheel-pivoting
action; US Military Academy at West Point
) מגלהinertial measurement unit - IMU(  יחידת מדידה אינרציאלית,כאשר זורקים את הרובוט
 אשר מכתיב את,)proportional-derivative( PD  הדבר מתניע בקר.מייד שהוא שרוי בנפילה חופשית
מהירויות הסיבוב וזוויות הסיבוב השונות של הגלגלים כדי להבטיח שהרובוט ינחת בביטחה על ארבעת
 יש כוונה. כך שהסיכוי לנזק הוא מינימלי, האימפקט בנחיתה מתפזר באופן אחיד, יתרה מזאת.גלגליו
 כך שספיגת האימפקט, רגליים עם גלגלים בקצותיהן4  שבה יהיו,AGRO2 ,לפתח גרסה עתידית
.תשופר עוד יותר והרובוט יוכל לטפס על מכשולים ומדרגות
https://youtu.be/4medyMCeYYw :סרטון
:כתבה נוספת בכתב העת ספקטרום
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/throwable-robot-caralways-lands-on-four-wheels
:איור מהכתבה באתר ספקטרום

AGRO 2 will include a new hybrid wheel-leg and non-pneumatic tire design that will allow it to hop
upstairs and curbs. Image: Robotics Research Center/West Point
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 .00תוכנית לפיתוח יכולת לרכב אוטונומי ,בסביבה אורבנית ,להבדיל בין
אדם המהווה איום לבין כזה שאינו מאיים
 01 ,SOCIABLE.COבאוקטובר 0202
Pentagon Wants Autonomous Surveillance Vehicles that Can Distinguish Friend
from Foe in Urban Areas
https://sociable.co/military-technology/pentagon-wants-autonomous-surveillancevehicles-that-can-distinguish-friend-from-foe-in-urban-areas/
דארפא מעוניינת לצייד רכבים אוטונומיים במערכות שיאפשרו להבדיל בין עמית לאויב ,במיוחד בסביבה
אורבנית .זאת בעזרת טכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת .זהו הנושא של
תוכנית "חממה" של דארפא ,הנקראת  ,NEEDראשי תיבות של Non-Escalatory Engagement to
 . reduce Dimensionalityבניסוח של דארפא ,השאיפה היא לפתח "כלים שיבחינו במדויק בין איומים
ללא-איומים ,בהתבסס רק על התנהגויות הנצפות באופן פסיבי".
במילים פשוטות יותר ,הכוונה היא לטכנולוגיה שתבחין בין מישהו שסתם ממתין לאוטובוס לבין מישהו
שמהווה איום .לדברי ד"ר ברטלט ראסל ,מנהלת התוכנית בדארפא ,הכוונה בחממה זאת היא "למצוא
גישות חדשות לטיפול במורכבות ובאי-בהירות של התנהגות אנושית במרחב אורבני".
פרטים נוספים בכתבה המקורית ובמסמך התוכנית של דארפא:
)Non-Escalatory Engagement to reduce Dimensionality (NEED
https://bit.ly/2IVKUeU

 .03צבא ארה"ב בוחן מערכות לחימה חדשות ,בתהליך מואץ
 11 ,AERODEFENSETECH.COMבנובמבר 0202
Army Tests Next-Generation Fighting System
www.aerodefensetech.com/component/content/article/adt/stories/insider/38089
צוות מפתחים בהובלת צבא ארה"ב ,שיצר את המערכת Integrated Visual Augmentation
) System (IVASסיכם לאחרונה את ניסוי השדה השלישי הגדול שנעשה ע"י חיילים ונחתים במספר
תרגילים בשטח IVAS .נועדה לשפר את הקטלניות והשרידות של לוחמים באמצעות שילוב של
טכנולוגיות ויכולות של מציאות רבודה המשולבות בתצוגת קסדה ,בדומה למערכת  HoloLensשל
חברת מיקרוסופט ,השותפה לפיתוח וייצור המערכת.
 IVASהיא אחד מ 31-מאמצי המודרניזציה של הצבא .זו פלטפורמה אחת המאפשרת לחייל להילחם
ולהתאמן ,על ידי כך שהיא ממנפת שיתוף מידע ברשת וטכנולוגיות מציאות רבודה ומציאות מעורבת
(.)mixed and augmented reality
אירוע הניסויים האחרון היה השלישי בסדרה של ארבעה תרגילי ניסוי רחבי היקף ,הידועים רשמית
בשם  ,(STP) Soldier Touch Pointsבמסגרת תוכנית שאורכה  28חודשים .מטרתה להפגיש בין
בעלי עניין מכל יוזמת המודרניזציה של הצבא עם שותפים בתעשייה ,כדי להעריך טכנולוגיות רלוונטיות.
הפעם ,משתתפי הדיוויזיה המוטסת ה 82-ונציגי חייל הנחתים ערכו אימונים רחבי היקף תוך שימוש
באב-טיפוס הצבאי הראשון של מערכת  .IVASהאירועים כללו ניווט ביבשה ,אש חיה ,תכנון משימה,
רכישת מטרות מהירה ,פינוי תעלות ,תיחקור פעולות אחרי ביצוע תוך שימוש במציאות רבודה ,ועוד.
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הצוות משתמש במתודולוגיה של "תכנון הממוקד על חיילים" ( ,)Soldier Centered Designכלומר
שיתוף של חיילים בכל שלב בתהליך ,מתכנון ועד לפיתוח .כך ניתן לקצר את משך זמן הרכש המסורתי
מ 13-שנים לכ 28-חודשים ולהוריד לאפס את הסיכון השכיח של הכנסה לשימוש של מערכת שתידחה
על ידי החיילים .תכנון הממוקד על חיילים פירושו ש IVAS -תוכננה ונבנתה למעשה על ידי החיילים
עצמם ,על ידי כך שהם מעניקים למפתחים משוב גלוי-לב ומועיל המסייע לשיפור ושידרוג מתמיד של
המערכות וליצירת אבות-טיפוס חדשים.
התוכנית ,שאמורה לספק את תוצר  IVASהראשון ברבעון הרביעי של שנת התקציב  ,2321ממומנת
באמצעות  )OTA( Other Transaction Authoritiesועל ידי Middle Tier Acquisition Rapid
 .Prototyping authoritiesהשאיפה היא להאיץ את תהליך הפיתוח משמעותית בהשוואה ל"תהליך
 "2333של משרד ההגנה האמריקני.

 .04פיתוח מערכת משלוח מוצנחת עבור רכבי קרקע אוטונומיים
 05 ,DEFENSE UPDATEבנובמבר 0202
IrvinGQ Develops a Parachute Delivery System for Autonomous Ground Vehicles
https://defense-update.com/20201125_atax.html
חברת המשלוחים האוויריים והמוצנחים  IrvinGQהתאימה את פלטפורמת  ATAXשלה על מנת לתמוך
במשלוח אווירי אוטונומי של רכבי קרקע לא-מאוישים .המערכת מאפשרת להצניח את הרכבים
במקומות מרוחקים ,מאחורי קווי ההגנה של האויב ,בלי לסכן חיי אדם .המשמעות היא שרכבי קרקע
אוטונומיים או כלי-רכב רובוטיים אחרים יוכלו 'לזנק' בעצמם מתא המטען ,ולהתחיל בביצוע המשימה
דקות ספורות לאחר נחיתתם .חברות  IrvinGQו Milrem -מצפות להדגים אב-טיפוס מתפקד בקיץ
.2321
מודול סטנדרטי של  ATAXמגיע לאורך של  2.2מטרים ולרוחב  43מטרים .ניתן לחבר עד ארבעה
מודולים כאלו ליצירת פלטפורמה באורך עשרה מטרים ,המסוגלת להחזיק משקלים מ1,142 -
קילוגרמים ועד  19,321קילוגרמים ,ולהצניחם על האדמה .הפלטפורמה משולבת עם מערכת מצנחי
 DRAGONFLYלמשלוח אווירי מדויק ,המאפשרים להנחות את הרכב המוצנח באוויר ,כך שכלי-הטייס
יכול להישאר במרחק ניכר מהמטרה .מערכת זו יכולה לתמוך במשקל מירבי של עד  4.2טונות,
המקבילים למשקלם של שני רכבי קרקע לא-מאוישים.
מטוס משא טיפוסי מסוג הרקולס  C130יוכל לשגר שתי מערכות  ATAXכפולות ,או שתי פלטפורמות
 ATAXהמורכבות משלושה מודולים כל אחת ,אם ייעשה שימוש במצנחים מסוג  G11במקום מצנחי
 .DRAGONFLYפלטפורמת  ATAXמתאימה גם למטוסים מסוג .KC390
צבא ארצות הברית בחן את פלטפורמת  ATAXבחודשים האחרונים .הצנחת המבחן השלישית
הושלמה בהצלחה בנובמבר  ,2323ומבחן נוסף מתוכנן לתחילת  .2321המערכת עשויה להיות מצורפת
לתוכנית  ,Rapid Rigging Derigging Airdrop Systemשאמורה להדגים משלוח של רכבי קרקע לא-
מאוישים עד  .2322בשלב הבא תתמוך המערכת בשתי מערכות רובוטיות היברידיות מודולריות,
הנושאות תחנות נשק מסוג  .Protectorהרובוטים יישאו גם נשק אוטומטי וטיל נשלט מרחוק.
פלטפורמת  ATAXתוכל לשאת נשי רובוטים מסוג זה ,שיוצנחו מאחורי קווי האויב ויוכלו לפעול בכוחות
עצמם ,כשהם נשלטים מרחוק ,או כשהם מצוותים עם אנשי הכוחות המיוחדים שהוצנחו באזור לפני כן.

34
מערכת  ATAXמבוססת על כריות אוויר כדרך לרסן את הזעזועים בעת הנחיתה .חברת IrvinGQ
מפתחת גם מערכת רתמה ייחודית עם מנגנון שחרור אוטומטי ,שיוכל לאפשר לרכבי הקרקע הלא-
מאוישים לעזוב את הפלטפורמה ולהתחיל במשימה בכוחות עצמם.

מערכת מצנחי  ATAXתוכל להצניח במהירות כלי-רכב אוטונומיים בשטח

 .05חברת טקסטרון הציגה אבטיפוס של רובה חי"ר עתידי
 0 ,DEFENCE BLOGבנובמבר 0202
Textron Systems Shows Off Army’s Newest Infantry Rifles
https://defence-blog.com/news/army/textron-systems-shows-off-armys-newest-infantryrifles.html
חברת טקסטרון הציגה שתי גרסאות של הנשק הקל שהיא מפתחת במסגרת תוכנית הנשק הקל
העתידי של הצבא האמריקני ( .)NGSW- Next Generation Squad Weaponsתוכנית זו נמצאת
בשלב התחרותי שלה .שלוש חברות מפתחות אבות טיפוס של הנשק והתחמושת :זיג זאואר ,ג'נרל
דיינמיקס וטקסטרון .שתי חברות מפתחות אבות טיפוס של כוונות לנשק Vortex Optics ,ו.L3Harris -
הזוכה בתחרות תחליף את הרובים המתיישנים מסוג  M249ו  M4A1-היורים קליעי  2.26מ"מ .אבות
הטיפוס הוצגו בביקור של בכירי ממשל באחד ממפעלי החברה.
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שתי הגרסאות שהוצגו ,הן רובה חיילי הרגלים והן הרובה האוטומטי עושות שימוש בתחמושת  6.8מ"מ
טלסקופית (ש בה הקליע עטוף בתרמיל ובהודף) .לפי דברי החברה השילוב של הנשק והתחמושת
ישפרו את הביצועים באופן משמעותי ביחס לנשק הנוכחי .בין השאר מושגים דיוק משופר ומהירות לוע
גבוהה יותר ,אשר מובילה כמובן להגדלת הטווח .בנוסף ,משקלם של הרובה והתחמושת יהיה נמוך
יותר .בנשק משולב משתק משופר שיקטין את חתימת הירי וישפר את יכולת השליטה בעת הירי.
גם הכוונות ,המפותחות בנפרד ,כוללות שיפורים טכנולוגיים משמעותיים כמו חישוב בליסטי ,רכישה
ועקיבה חכמה אחרי מטרות ,תקשורת אלחוטית ,ועוד יכולות המבוססות על שימוש בחיישן
אלקטרואופטי .לפי הפרסומים האחרונים של הצבא כלי הנשק החדשים מיועדים למיבצוע ב 2321-או
.2322

Photo courtesy of Textron Systems
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אוויר והגנ"א
 .06ניסוי הפעלת מנוע למטוס קרב לא מאויש שבואינג מפתחת באוסטרליה
 14 ,NEW ATLASבספטמבר 0202
Loyal Wingman Combat Drone Powers Up Engine for the First Time
https://newatlas.com/military/boeing-loyal-wingman-combat-drone-first-engine-run/
חברת בואינג אוסטרליה הודיעה כי המטוס  Loyal wingmanהלא מאויש שהיא מפתחת עבר ניסוי
ראשון של הפעלת מנועים .לכלי הטייס מנוע טורבו-מניפה מסחרי וההפעלה הקרקעית הקשורה בוצעה
לקראת ניסוי טיסה הצפוי בקרוב .הכלי מפותח עבור חייל האוויר האוסטרלי .שלושה אבות טיפוס
יימסרו כחלק מתוכנית לפיתוח ובחינת כלי טייס אוטונומיים ( )Airpower Teaming Systemשיוכלו
לשתף פעולה עם מטוסי קרב מאוישים באמצעות אלגוריתמים של בינה מלאכותית מתקדמים .בתוכנית
זו שותפות  16חברות אוסטרליות.
כלי הטייס מפותח באמצעות טכנולוגיות ספרתיות מתקדמות והוא נבנה מחומרים מרוכבים .אורכו 11.7
מטרים והוא יוכל לטוס לטווח של  3,733ק"מ בביצועים הדומים לזה של מטוס קרב .טרם נקבע החימוש
של כלי טייס זה ,אך ידוע שהוא יישא מערכת לוחמה אלקטרונית ומערכת חיישנים לאיסוף מודיעין.
סרטון המתאר את ניסוי הפעלת המנועיםhttps://youtu.be/mEWU5wIlo6U :

 .07הפחתה דרסטית של הגרר האווירודינמי בכלי טייס היפרסוניים ,בעזרת
אנרגיה מוכוונת
 04 ,THEDRIVE.COMבספטמבר 0202
Blasting The Air In Front Of Hypersonic Vehicles With Lasers Could Unlock
Unprecedented Speeds
www.thedrive.com/the-war-zone/33859/blasting-the-air-in-front-of-hypersonic-vehicleswith-lasers-could-unlock-unprecedented-speeds
המאמר סוקר בהרחבה את ההתפתחויות בתחום כלי הטייס ההיפרסוניים ,בדגש על הורדה רדיקלית
של הגרר האווירודינמי על ידי "ציפוי" הכלי בפלאזמה הנוצרת ע"י אנרגיה מוכוונת (לייזר או מיקרוגלים).
אם פיתוח טכנולוגיה זאת יוכתר בהצלחה ,הדבר עשוי להוביל לצורות חדשות לגמרי של בקרה
אווירודינמית ותכנון מטוסים.
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משרד ההגנה של ארה"ב משקיע סכומי עתק במו"פ בתחום ההיפרסוני בשנים האחרונות .לדוגמה,
חא"א בשיתוף עם לוקהיד מרטין עובדים על כלי האצה-גלישה היפרסוני  AGM-183Aהאמור להגיע
למהירות של מאך  .23זהו נשק תגובה מהירה - ARRW
 .Weaponהצפי הוא שיגיע למבצעיות בשנת .2322
במקביל ,צבא ארה"ב ,הצי והסוכנות להגנה מטילים  MDAהגיעו כבר לשלבי ניסויים של הכלי הנקרא
 .Common Hypersonic Glide Body vehicle – C-HGBויש יוזמות נוספות ,כולל תכנונים של טילי
שיוט היפרסוניים נושמי אוויר כמו  ,HAWCכמו גם פרויקטים מסווגים רבים.

Air-launched Rapid Response

)A Lockheed Martin-built AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon
hypersonic missile during a captive flight test aboard a USAF B-52.
כוח הגרר והמאמצים התרמיים שהוא גורם הם שניים מהקשיים הגדולים ביותר מולם ניצבים כלי טייס
היפרסוניים ,גם אחרי שפותחו גיאומטריות מתקדמות המפחיתות את כוחות הגרר .אחת הדרכים
להקטין את ההתחממות הוא הוספת מיגון תרמי ,אבל המשמעות היא הגדלת משקל ולפיכך הקטנת
הטווח וכושר התמרון .לכן הושקע מאמץ רב וכספים רבים במערכות של אנרגיה מוכוונת .מדובר על
קונספט הנקרא "שיקוע אנרגיה" ( ,)energy depositionאשר נחקר עוד משנות ה 83-של המאה
הקודמת כאמצעי להפחתת הגרר .הכוונה היא להקרנת אנרגיה בצורות שונות – קרני לייזר ,קשתות
חשמליות ,או קרינת מיקרוגל – לאורך שפות ההתקפה של כלי הטייס או לפני כלי הטייס ,כדי לשנות
את האוויר כך שיופחת כוח הגרר .בין הרעיונות שנבדקו בתחום זה היה גם שימוש בלייזר כדי לפוצץ
את האוויר שלפני כלי הטייס .הקונספט הזה נקרא  .laser-supported detonationרעיון זה ודומים לו
נסקרים במאמר ,ומצורפים גם תרשימים מפיתוחים קודמים.
בשני העשורים האחרונים ,חוקרים בברזיל ובמכון הפוליטכני רנסליר ( Rensselaer Polytechnic
 ) Instituteבארה"ב התבססו על המחקרים הקודמים ותכננו ניסויים לבחינת הקונספט של "שיקוע
אנרגיה" במנהרות רוח שגא-קוליות .הקונספט זכה לשם Laser-Supported Directed Energy Air
 ,Spikeאו בקיצור  ,DEASוהוא מתואר באופן סכמטי באיור הבא.

Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

38
הקונספט נבחן במנהרת רוח היפרסונית בשנת  2332ואכן הושגה הפחתה ניכרת בכוח הגרר
האווירודימי ,עד כדי  .43%מאז פורסמו עוד מחקרים רבים בתחום זה ,גם במדינות נוספות כמו צרפת
ורוסיה (מוזכרים במאמר המקורי) .יצרנים מובילים כמו בואינג ולוקהיד מרטין אף רשמו פטנטים על
מערכות דומות .גם חא"א רשם מספר פטנטים הקשורים לאווירודנמיקת פלאזמה ( plasma
 .)aerodynamicsבדוח של מעבדת חא"א  AFRLמשנת  2334נאמר שיהיה צורך לפתור בעיות
יסודיות לפני שיושגו יישומים מעשיים ,ומשרד ההגנה אכן השקיע רבות כדי לפתור בעיות אלה .במחקר
של  AFRLמשנת  2339תוארו הישגים משמעותיים של שימוש בפעימות לייזר ליצירת נתיבים מיוננים
באוויר שאופף את כלי הטייס ,כשלאחר מכן מזרימים זרם חשמלי באותם נתיבים כך שלמעשה נוצר
מעין ברק קטן לפני כלי הטייס .באותו מאמר נטען שע"י שליטה בזוויות של אותם נתיבים אפשר לבצע
בקרה אווירודינמית של כלי הטייס ,וכך להיפטר לגמרי ממשטחי הבקרה המקובלים.
ב 2312-פורסם מחקר דומה של מעבדת הצי  .NRLהנושא נבדק גם ע"י נאסא ,שאף היא פרסמה
תוצאות מחקר בשנת  ,2317ובמקביל בחן משרד האנרגיה של ארה"ב את האפשרות להשתמש
בקונספט דומה כדי לשפר ביצועים של טורבינות רוח .כמו כן התנהלו במהלך השנים פרויקטים רבים
במסגרת תוכנית ( SBIRלעסקים קטנים) ,שהתמקדו בחומרים מתקדמים ,לייזרים של פעימה קצרה
ויישומים אחרים של אנרגיה מוכוונת .במחקרים מסוימים נטען שאפשר להשיג הפחתה של מעל 93%
של הגרר האווירודינמי ,במהירויות על-קוליות או שגא-קוליות (מידע מפורט כלול במאמר המקורי).
ברור שאחד האתגרים הוא איך לספק את האנרגיה הנדרשת ,בלי להוסיף משקל רב מדי לכלי הטייס –
דבר שעלול לנטרל את היתרון של הפחתת הגרר .ככל שמושגת התקדמות במזעור המערכות של
אנרגיה מוכוונת ,הרעיון של הפחתת הגרר בכלים היפרסוניים נראה יותר קרוב למימוש מעשי .אין ספק
שמאמץ רב בתחום זה מושקע בימים אחה במחקרים מסווגים.

 .08קונסורציום אקדמי בארה"ב להאצת הפעילות בתחום הנשק ההיפרסוני
 06 ,DEFENCE ONEבאוקטובר 0202
DOD Funds an Academic Consortium of Hypersonic Researchers to Outdo
China :The Fields is So New that it Needs Experts From Many Fields to Learn to
Work Together
www.defenseone.com/technology/2020/10/dod-launches-hypersonics-researchuniversity-push-catch-china/169569/
משרד ההגנה האמריקני באמצעות  *JHTOיסד קונסורציום אקדמי בראשות Texas A&M
 Universityבמימון של  23מיליון דולר לשנה בתוך חמש שנים ,להאצת הפעילות בתחום הנשק
ההיפרסוני.
ברקע נמצאת ההתקדמות שמתרחשת בסין בתחום החימוש ההיפרסוני שכוללת גם תוכניות
מולטידיסציפלינריות באוניברסיטאות ,פיתוח של חומרה – גופים טסים ,ניסויים במנהרות רוח ועוד.
הקונסורציום החדש יעניק לסטודנטים ניסיון וידע בתחומים שונים ,מעבר לנושאי ההתמחות העיקריים.
משרד ההגנה קבע לקונסורציום החדש מספר נושאי מחקר בעדיפות גבוהה:
חומרים ,ניווט ,הנחייה ובקרה ,הנעה ,הסביבה (באזור המעוף של הטיל) ,אווירודינמיקה מתקדמת
והנדסת מערכות ,אנרגטיקה וקטלניות (רש"קים).
בכוונתם להודיע על  26פרויקטים שיקדמו את ההבנה והציפיות בכל אחד מהנושאים המועדפים.
* JHTO = Joint Hypersonic Transition Office
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 .01הדגמת טיסה אוטונומית של רחפן מטען במרחב האזרחי
 0 ,FORBES.COMבאוקטובר 0202
Bell Learned That its APT 70 Cargo Drone Can Integrate With Manned Traffic
?During a Demo Flight. What Did It Learn About Avoidance and 5G
www.forbes.com/sites/erictegler/2020/10/02/bell-learned-that-its-apt-70-cargo-dronecan-integrate-with-manned-traffic-during-a-demo-flight-what-did-it-learn-aboutavoidance-and-5g
חברת בל ,בשיתוף עם נאסא ,הדגימה בהצלחה טיסה אוטונומית של רחפן מטען במרחב האזרחי
בדאלאס טקסס .הרחפן  Autonomous Pod Transport (APT) 70ביצע סימולציה של משימת
אספקה של ציוד רפואי קריטי .זוהי אבן דרך בתוכנית נאסא לקידום שימושים מסחריים של רחפנים.
בהדגמה זו נבחנו בהצלחה מערכות הניווט המדויק ,אמינות מערכות התקשורת והבקרה ,ומערכת
מניעת התנגשויות במכשולים.
בין לקחי ההדגמה – נדרשים שיפורים במערכת מניעת התנגשויות להתאמתה מול גופים טסים במרחב,
ונדרשת חשיבה לגבי תדירויות התקשורת הסלולרית .נבחנו מספר מערכות תקשורת בתדירויות שונות,
כדי לגבות מקרים של אובדן תקשורת.
הרחפן  APT 70הוא חלק ממשפחת רחפני מטען המפותחים בחברת בל .משקל מירבי  323לב' (142
ק"ג) ומשקל מטען  73לב' ( 32ק"ג) .טווח  32מייל ( 26ק"מ) ומהירות מרבית  112מייל לשעה (184
קמ"ש) .היכולת לשינוי כיוון טיסה לאחר המראה מאפשרת הגדלה משמעותית של מהירות וטווח.
הודגש כי עקרונות הבטיחות ברחפן זה מבוססים על יתירות מערכות ,ואין בו מצנח הנצלה.

BELL FLIGHT :Source
ראו גם -
www.uasvision.com/2020/10/02/nasa-and-bell-simulate-urgent-medical-transport/

 .32רחפן מהיר לתגובה ראשונית
 28 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
Sonin Hybrid’s 140mph+ Drone for First Responders
www.uasvision.com/2020/09/28/sonin-hybrids-140mph-drone-for-first-responders/
חברת  Sonin Hybridבארה"ב חשפה רחפן מהיר  Recruitהמיועד לתגובה ראשונית ,בעל מהירות
טיסה מעל  143מייל בשעה ( 224קמ"ש) .הרחפן מתוכנן לשהייה של  3שעות ומהירותו פי שלוש מכל
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רחפן אחר .מערכת הנעה היברידית מאפשרת ביצועים משופרים אלו .כמו כן הוא מצויד במצלמת יום
ולילה ,רמקול ,פנס ,וחיישנים נוספים.
החברה התניעה תוכניות ניסוי עם שירותי משטרה וכבאות במספר מקומות ,כדי להגדיר סופית את
היכולות הנדרשות לשרותי הצלה למשימות תגובה ראשונית.

Source: Press Release

 .31הוקמה טייסת כטב"ם תדלוק על נושאת מטוסים
 6 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
US Navy Establishes First Carrier-Based MQ-25 Stingray Squadron
https://www.uasvision.com/2020/10/06/us-navy-establishes-first-carrier-based-mq-25stingray-squadron/
טייסת כטב"מי תדלוק הוקמה לראשונה על נושאת מטוסים של צי ארה"ב .הכטב"ם MQ-25 Stingray
צפוי להתחיל ניסויי טיסה מהספינות רק בסוף השנה הבאה .בשלב זה יבוצעו אימונים ממסלולים
קרקעיים ותחזוקה שוטפת של הכטב"ם בהתאם לקצב האספקות מהחברה .הטייסת כפופה לכנף בקרה
ולוגיסטיקה המתפעלת מטוסי .C-2 Greyhound ,E-2 Hawkeye
בהמשך צפויה הצבת הכטב"מים על שתי נושאות מטוסים ,ואנשי הטייסת יהיו אחראים למבצעים,
אימונים ותחזוקה .יעד הצי הוא הצטיידות ב 72-כטב"ם  , MQ-25ולהגיע ליכולת מבצעית ראשונית
בשנת  .2324יבצעו משימות תדלוק אווירי במקום מטוסי  .F/A-18E/F Super Hornetייתכן
שבהמשך יבצעו גם משימות סיור מודיעיני.

Source: The Drive
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 .30פורסם מכרז למטוס הקרב היפני החדש
 6 ,FLIGHTGLOBAL.COMבנובמבר 0202
BAE, Boeing, Lockheed Respond to New Japanese F-X RFI
www.flightglobal.com/defence/bae-boeing-lockheed-respond-to-new-japanese-f-xrfi/140995.article
פורסמה בקשת מידע ( )RFIלמטוס הקרב היפני החדש  .F-Xהתעניינו שבע חברות ,אך רק שלוש
מסרו מענה במועד הסגירה.BAE, Boeing, Lockheed :
חברת  )MHI( Mitsubishi Heavy Industriesתבצע תיכון קונספטואלי עבור הדרישות .משרד ההגנה
יבדוק את תשובות התעשיות ויבחר איזו מהן תסייע לחברת  MHIשתהיה קבלן ראשי בתוכנית הפיתוח.
לכל אחת מחברות אלו יש ניסיון רב של עשרות שנים בפיתוח וייצור מטוסי קרב ,וכן ניסיון בשיתוף
פעולה עם התעשייה ביפן .מטוס הקרב  F-Xצפוי להחליף את המטוסים הקיימים  F-2בשנות .2333

Source: Japanese Ministry of Defense
Conceptual image of Japan’s Future Fighter

 .33בוטל מכרז מסוק מטען בגרמניה
 01 ,FLIGHTGLOBAL.COMבספטמבר 0202
Budget Fears End German Heavy Transport Helicopter Contest
www.flightglobal.com/helicopters/budget-fears-end-german-heavy-transport-helicoptercontest/140367.article
גרמניה ביטלה מכרז להצטיידות במסוק מטען כבד ,וזאת מסיבות תקציביות .התחרות הייתה בין שני
מסוקים הנמצאים בייצור סדרתי  CH-47 Chinook -תוצרת בואינג CH-53K King Stallion ,תוצרת
סיקורסקי.
משרד ההגנה הגרמני הודיע כי לאור הערכות של ההצעות שהתקבלו התקציב שהוקצה לפרויקט אינו
עונה לכל הדרישות .הדרישה במכרז היא לכמות  63-43מסוקים .כנראה שיפורסם מכרז חדש עם
דרישות מופחתות.
המסוקים הקיימים  CH-53GA/GSצפויים לסיום השירות המבצעי בשנת .2333

42

 .34צבא ארה"ב :פוד ל"א להתקנה על כטב"ם ,להפעלה ברמת חטיבה
 14 ,C4ISRnetבאוקטובר 0202
US Army Tests Jamming Pod on Gray Eagle Drone
www.c4isrnet.com/show-reporter/ausa/2020/10/14/us-army-tests-jamming-pod-ongray-eagle-drone/
הצבא האמריקני בחן לראשונה פוד לוחמה אלקטרונית אווירי המיועד להפעלה ברמת החטיבה .הפוד
( )MQ-1C Gray Eagle Extended Rangeקרוי
אשר הותקן על כטב"ם "נשר אפור"
 .Multifunctional Electronic Warfare (MFEW) Air Largeמיועד למיבצוע בשנת  2322ובמהלך
ספטמבר השנה השתתף בהדגמה של הצבא .חברת לוקהיד מרטין מפתחת את המערכת עבור הצבא
ובינואר השנה קיבלה הזמנה על סך  72מיליון דולר לשלב השני של התוכנית.
בחלק מהתרגיל הפוד הופעל קרקעית מול מערכות תקשורת וגם מערכות אחרות שלא פורטו .במסגרת
ההדגמה שולב הפוד על הכטב"ם עצמו ובוצעו ניסויי תאימות אלקטרומגנטית ובדיקות של טכניקות
לוחמה אלקטרונית כמו גם יכולות איסוף אלקטרוני.
המערכת המותקנת על כטב"ם תאפשר לגלות איומים אלקטרוניים מטווחים רחוקים יותר ולפעול נגדם,
אך לפי הפרסום טרם הודגמה פעולתה בטיסה.
הצבא מתכנן גרסאות אחרות של הפוד להתקנה על פלטפורמות כנף סובבת ,כולל מערכות קטנות
לרבי-להב.

 .35פיתוח הנצלה אווירית לכטב"ם
 8 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
US Army Catches ‘Air-Launched Effect’ Drones in Mid-Air
www.uasvision.com/2020/10/08/us-army-catches-air-launched-effect-drones-in-mid-air/
צבא ארה"ב ביצע לראשונה הנצלה אווירית של כטב"ם ע"י רחפן .כטב"ם  Altius-600הוא בעל כנף
קבועה ומשוגר מכלי טייס גדולים יותר ,לצורך הארכת הטווח לביצוע משימות סיור מודיעיני .הטווח שלו
 238מייל ימי ( 443ק"מ) .עד כה ביצע הנצלות ע"י נחיתת גחון ונגרמו לו נזקים רבים.
בניסוי זה נבדקה מערכת הנצלה חדשה ) .Flying Air Recovery System (FLARESהמערכת כוללת
כבלים תלויים מרחפן שאליהם נתפס הכטב"ם ע"י ווים המותקנים בכנפיים .לאחר התפיסה הכלי מחליק
על הכבלים לקרקע וכך מוקטן הנזק הפוטנציאלי.
בשלב זה זהו ניסוי לבדיקת היתכנות .בניסויים השיגורים בוצעו קרקעית ממשאית ,ממסוקי , ,UH-60
 MH-60וכן מכטב"ם .MQ-1C Gray Eagle
במסגרת פיתוח מסוק הסיור העתידי ) ,Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARAהצבא
מתכנן לשלב שיגור נחילי כטב"מים למשימות סיור באזורים מאוימים.
כמו כן ישמשו למשימות תקיפה ול"א .כמו כן מבוצע תכנון לשיגור נחילים מכטב"ם MQ-1C Gray
 ,Eagleוכן מ.MQ-9A Reaper -

43

 .36רחפן סיני חמוש חדש
 5 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
China Shows New Drone with Two Grenade Launchers
www.uasvision.com/2020/10/05/china-shows-new-drone-with-two-grenade-launchers/
סין חשפה רחפן צבאי חדש הנושא שני רומי רימונים .הנשק נחשף בתרגיל צבאי .לרחפן זה יש גם
יכולת שיגור חימוש מונחה מדויק ויכולת ביצוע משימות סיור מודיעיני.
הרחפן ’ ‘Zhanfu H16-V12הוא מתוצרת חברת  Harwarהמתמחה בפיתוח וייצור רחפנים עם "ציוד
מיוחד" .גובה טיסה עד  2,834מטר וכושר נשיאת מטען של  22ק"ג .הכלי הוצג בתערוכה בסין לפני
חודש.
הידיעה כוללת סרטון וידאוhttps://youtu.be/SJnPYaT8ZEI :

Source: Daily Mail

 .37הדגמת מל"ט סולארי

SUNGLIDER

 10 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
AeroVironment Successfully Completes Sunglider Solar HAPS Stratospheric
Test Flight
www.uasvision.com/2020/10/12/aerovironment-successfully-completes-sunglider-solarhaps-stratospheric-test-flight/
חברת  AeroVironmentהשלימה בהצלחה אבן דרך חשובה בפיתוח מל"ט סולארי  .Sungliderמל"ט
זה מיועד לטוס בגובה סטראטוספרי ,מעל  63,333רגל ,לשהייה ארוכה של מספר חודשים ,ולביצוע
משימות של לוויינים.
בטיסה זו הודגמה טיסה בגובה  62,233רגל וגם מערכת תקשורת רחבת סרט .הודגמו תפעול מערכות
ההנעה ,ההספק ,בקרת טיסה ,ניווט ,תקשורת נתונים ,וכן חוזק המבנה בכניסה ויציאה לאזורי רוחות.
משך הטיסה כ 23-שעות .מערכת תקשורת רחבת סרט הופעלה לקישור שיחות וידאו מרובות של
טלפונים סלולריים בין יפן וארה"ב.
מל"ט זה מיועד למטען מועיל של  123לב' ( 68ק"ג).
סרטוןhttps://youtu.be/9G_h_fDyYAk :
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 .38מסק"רים רוסיים ישגרו נחילי כטב"מים מתאבדים
 14 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
Russia’s Combat Helicopters to Get Suicide Drones
www.uasvision.com/2020/10/14/russias-combat-helicopters-to-get-suicide-drones/
במכון המחקר  Zaslonברוסיה פותחה מערכת  B8V10-UVלשיגור נחילי כטב"מים מתאבדים ממסוקי
קרב רוסיים  .Mi-28NMבמערכת זו ניתן לשנות את כמות צינורות השיגור בהתאם למשימה ,וכן ניתן
לתכנת את החימושים למשימה .ניתן לשגר בה מספר סוגים של טילים וחימושים משוטטים.
בהמשך תותאם המערכת גם למסק"רים  . Mi-28, Ka-52, Mi-8קוטר צינורות השיגור הוא  83מ"מ.

Photo: Gavriil Grigorov/TASS

 .31טכנולוגיית הנעה יונית עבור כטב"מים
 22 ,NEWATLAS.COMבנובמבר 0202
?Will the Physics Add Up for Near-Silent, Ion-Propelled Cargo Drones
https://newatlas.com/drones/ion-propelled-drone-undefined-technologies

חברת  Undefined Technologiesבפלורידה טוענת שהגיעה לשיפור משמעותי מאוד ביכולות דחף
של טכנולוגיית הנעה יונית  ,Air Tantrumאשר תאפשר הטסת כטב"ם חרישי ,ללא חלקים נעים.
התהליך מתבסס על שדה חשמלי במתח גבוה אשר מיינן מולקולות של חמצן וחנקן באוויר ע"י שחרור
אלקטרונים .מולקולות אלו נמשכות לאלקטרודה שלילית ויוצרות רוח יונית באוויר .בעבר בוצעו מחקרים
מדעיים בטכנולוגיה זו אך לא הגיעו למוצר.
החברה בנתה אבטיפוס להדגמה ופרסמה סרטון של טיסת ניסוי קצרה .הגודל המוערך הוא 2X4X4
רגל ( 63X123X123ס"מ) .החברה מדגישה את יתרונות הטיסה השקטה עבור משימות אזרחיות
בשטח עירוני .המאמר מדגיש את סיכוני הפיתוח הקיימים – נדרש תיכון מבנים קלי משקל לפיצוי על
כמות הסוללות .הגודל והתצורה צפויים להשפעת רוחות .נדרשת יעילות הספק גבוהה של המערכת .לא
ברור מנגנון בקרת הטיסה.

45
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 .42נחשף טיל בליסטי על מפציץ סיני

H-6N

 19 ,FLIGHTGLOBAL.COMבאוקטובר 0202
Chinese H-6N Appears with Mysterious Ballistic Missile
www.flightglobal.com/defence/chinese-h-6n-appears-with-mysterious-ballisticmissile/140671.article
בסרטון קצר שהופיע באינטרנט הסיני נחשף טיל בליסטי לא מזוהה נישא על מפציץ סיני .H-6N
בתמונות קודמות של מפציץ מתקדם זה אובחן חלל ריק בבטן המטוס במקום תא הפצצות ,והתפרסמו
השערות לגבי ייעודו.
המפציץ  H-6Nשייך למשפחת המפציצים  .H-6עד כה לא היו פרסומים רשמיים לגבי יכולות החימוש
של דגם זה .יש השערות למספר חלופות – טיל בליסטי נגד ספינות  ,DF-21טיל  ,DF-17או טיל שגא-
קולי אחר .לא ניתן לזהות את פרטי הטיל מהסרטון הקצר .כמו כן יש השערות בשאלה האם הוא כולל
רש"ק גרעיני .למפציץ זה יש יכולת תדלוק אווירי ,ולכן טווח האיום גדול משמעותית ממפציצים קודמים
של משפחה זו .משערים שהייצור הסדרתי עד כה בוצע רק בכמויות קטנות ,ונדרשות עוד מספר שנים
להבשלת היכולת לשיגור אווירי של טילי שיוט.

global flight:Source
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 .41הוגדרו הדרישות לטיל א"ק מדור חמישי
 02 ,AIRFORCEMAG.COMבאוקטובר 0202
GPAW Will be Next Mass-Produced, Fifth-Gen Ground Attack Munition
www.airforcemag.com/gpaw-will-be-next-mass-produced-fifth-gen-ground-attackmunition
חא"א התניע תוכנית הצטיידות לחימוש אוויר-קרקע חדיש עבור מטוסי הקרב שלו .החימוש נקרא
) ,Global Precision Attack Weapon (GPAWויתוכנן למקבץ שאפתני של דרישות – קטן ,קל-
משקל ,עלות נמוכה ,יכולות חדירת מטרות קשות ומוטמנות עמוק ,עם חיישנים מתקדמים ובאופן
אוטונומי .החימוש יתוכנן לנשיאה פנימית במטוסים החדישים – מטוס הקרב  F-35והמפציץ ,B-21
ושאר המטוסים בסד"כ.
לא פורסם לו"ז מבוקש ,אך התעשיות מתבקשות להגיב תוך שנה .התוכנית תבוצע בשלושה שלבים:
איפיון מגבלות עלויות ומידות ,דרישות ארכיטקטורה ,ותוכנית פיתוח.
.1
ביצוע פיתוח לתכנון הנבחר והכנה לייצור א"ט.
.2
תחרות לייצור סדרתי.
.3

 .40מומלץ לעיון :מהפכה בשדה הקרב בארמניה – יתרון המקל"ט על
השריון
 28 ,GLENNROCESS.MEDIUM.COMבאוקטובר 0202
The World Has Just Witnessed A “Pearl Harbor Moment” In Armenia
https://glennrocess.medium.com/the-world-has-just-witnessed-a-pearl-harbor-momentin-armenia-953f0ad3f31d
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 .43משמר החופים של ארה"ב הזמין כשב"ם אוטונומי להתנסות לקראת
שינוי בתקנות הניווט הימי
 01 ,THE MARITIME EXECUTIVEבספטמבר 0202
U.S. Coast Guard Orders Autonomous Boat for Testing
www.maritime-executive.com/article/u-s-coast-guard-orders-autonomous-boat-fortesting
בחודש שעבר פרסם משמר החופים של ארה"ב פנייה לציבור להגיב על הצעה לשינוי רגולטורי שיאפשר
הפעלה של מערכות ימיות לא מאוישות ואוטונומיות .הציבור והשוק נקראו להציע לארגון רעיונות לגבי
השינויים הדרושים בתקנות הימיות הנוכחיות לאור המעבר לכלים אוטונומיים בלתי מאוישים.
כעת פורסם שמרכז המחקר והפיתוח של הארגון,Research and Development Center (RDC) ,
הזמין כשב"ם אוטונומי מחברת  Metal Sharkבלואיזיאנה ,ומערכת ניהוג אוטונומי מחברת Sea
 Machinesממסצ'וסטס .מדובר בכלי אלומיניום של  29רגל (כ 9-מ') המבוסס על הסירה  RBS-IIשל
החברה שעברה התאמה להתקנה של מערכת השליטה מרחוק והניהוג האוטונומי .הכוונה של הארגון
להתנסות בהפעלת כלים אוטונומיים בזמן שהוא מנסח את הכללים החדשים והשינויים הדרושים
להפעלה של כלים אוטונומיים בתחום האזרחי.

 .44פיתוח אסדת שירות אוטונומית
 7 ,FLIGHTGLOBAL.COMבאוקטובר 0202
Pentagon Funds Autonomous Sea Barge for Rotorcraft to Land, Refuel and
Rearm
www.flightglobal.com/helicopters/pentagon-funds-autonomous-sea-barge-for-rotorcraftto-land-refuel-and-rearm/140512.article
חברת  Sea Machines Roboticsקיבלה חוזה ממשרד ההגנה בארה"ב לפיתוח אסדת שירות
אוטונומית בלתי מאוישת ,אשר תשמש משטח נחיתה צף לתדלוק וחימוש מסוקים.
הדגמה קונספטואלית צפויה בסוף השנה .בהמשך תיבדק מערכת השליטה והבקרה  SM300של
החברה ,המיועדת להתקנה על מגוון ספינות .ביניהן אסדות מסחריות המתאימות לשיוט באוקיינוסים.
באסדות יותקנו מערכת השו"ב ,מערכת תדלוק ומערכות חיישנים ותקשורת .ארכיטקטורת הפרויקט
תתבסס על תיכון וייצור זוודים להתקנה על ספינות.
הקונספט קרוי ) ,Forward Arming and Refueling Point (FARPוצפוי לסייע במשימות מבצעיות
של הצבא ,הצי והנחתים.
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Source: Sea Machines

 .45צי ארה"ב ערך סדנה וירטואלית למידול ( )PROTOTYPINGלמציאת
פתרונות ללוחמים
 03 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבספטמבר 0202
NSWC Crane Leads First Virtual Rapid-Prototyping Event to Provide Solutions to
Warfighters
www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213471/virtual-rapid_prototypingaims-to-provide-fast-solutions.html
חטיבת  Craneשל מנהלת לוחמת השטח של צי ארה"ב ( )NSWCהשלימה באוגוסט האחרון אירוע
וירטואלי מונחה לוחמים ) Warfighter Driven Challenge (WDCראשון מסוגו ,שנועד לאפשר
מידול מהיר למציאת פתרונות עבור מלחי ולוחמי הצי .האירוע תוכנן להתקיים בצורת סדנה רגילה ,אולם
בנסיבות מגפת הקורונה הוא שונה והוסב לאירוע וירטואלי.
מוביל הנושא בחטיבה הסביר שסדנת  WDCרגילה מחברת באירוע אחד מומחי תוכן מכלל גופי
הממשל עם לוחמים מיחידות מבצעיות לשם קבלת משוב בזמן אמת ותמיכה במהלך תהליכי הרעיונאות
( )ideationוהמידול.
האירוע נפתח בשיחת וידאו שבה המומחים הטכניים ממרכזי הלחימה השונים ולוחמים מחייל הנחתים
דנו באתגרים הנוכחיים .הלוחמים הציגו את הבעיות שהם מבקשים לפתור באמצעות פתרון שגם יהיה
זול וגם יאפשר מיבצוע בלוח זמנים קצר .לאחר זיהוי האתגרים והגדרת סדר העדיפות לטיפול בהם
הציעו מומחי התוכן פתרונות שיענו בצורה המיטבית על האתגרים במגבלות הטכנולוגיות הקיימות.
הכנס השנה התמקד בשלושה תחומים עיקריים – לוחמה מעבר לים ,ביצוע משימות אסטרטגיות
ולוחמה אלקטרונית.

 .46האם הסינים בונים חיקוי לכשב"ם האמריקני ?SEA HUNTER
 05 ,USNI NEWSבספטמבר 0202
Chinese Navy Crafts Unmanned Sea Hunter Knock-off
https://news.usni.org/2020/09/25/chinese-navy-crafts-unmanned-sea-hunter-knock-off
תמונה שפורסמה ברשת חברתית חושפת מיזם חדש של סין לפיתוח כשב"ם הדומה לטרימרן Sea
 Hunterשל צי ארה"ב .לא פורסמו נתונים על גודל הכלי הסיני ,אולם ניתוח של התמונות מצביע על
ממדים הדומים לאלה של הכלי האמריקני .המשימה של  Sea Hunterהיא לחימה בצוללות דיזל-חשמל
שקטות והוא אמור לגלות את הצוללת ולהפליג בעקבותיה .ההנחה היא שהכלי הסיני יהיה מסוגל לבצע
מגוון של משימות ,אולם משערים שהוא יוקצה למשימה דומה לזו של הכלי האמריקני .אף שהצוללות
הגרעיניות של ארה"ב אמורות להיות מסוגלות להתחמק מכלי שטח הודות למהירותן הגבוהה ,לסין יש
שכנות נוספות הנמצאות באזורי העניין שלה ,בעיקר יפן ,הודו ואוסטרליה ולהן יש בעיקר צוללות דיזל-
חשמל.
נראה שהכלי נבנה על ידי מספנת  Jiang Tongfang New Shipbuilding Co., Ltd.בעיר Jiujiang
 Cityבחבל  Jiangxiוככל הנראה הוא הושק לפני אוגוסט  .2319המספנה נמצאת על גדות נהר היאנג-
צה 763 ,ק"מ מן הים והיא ידועה כקבלנית של ממשלת סין ,אם כי לא של הצי הסיני ( .)PLANלא ברור
האם מדובר במיזם ממשלתי או פרטי.
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עד כה תועדה הפלגה של אבטיפוס אחד של הכלי.

 .47פותח תמנון מלאכותי הנע באמצעות סילוני מים בדומה לאמיתי
 7 ,NEW ATLASבאוקטובר 0212
"Squidbot" Propels Itself with Jets of Water Just Like the Real Thing
https://newatlas.com/robotics/squidbot-robot-jets-water
מדענים המפתחים מערכות לא מאוישות מרבים לפנות לעולם הטבע בחיפוש אחרי פתרונות הנעה.
בתחום הימי ישנם מקורות רבים להשראה .מדענים באוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו ( )UCSDפיתחו
לאחרונה תמנון רובוטי המונע באמצעות שילוב של חומרים רכים וחומרים קשים ,בדומה לחיה
האמיתית .הכלי מעוצב בדומה למנורת שולחן מנייר והוא בנוי לאחסן אנרגיה גמישה בתוך הדפנות שלו
ובמערכת צלעות ,בעת שהוא שואב מים לתוכו .הכיווץ של הצלעות יוצר סילון הנפלט מירכתי הדגם,
בדומה לצורה שבה תמנון מניע את עצמו .לדברי המפתחים מדובר בדגם ראשון המסוגל לייצר סילוני
מים בעצמו ,ללא חיבור למקור אנרגיה חיצוני והשינוי בצורת הגוף שלו משפר את יעילות תנועתו.
הכלי החדש מיועד לשמש ,בין השאר ,לחקר של סביבות ימיות רגישות שעלולות להיפגע מכלי רובוטי
בעל שלדה נוקשה יותר.

תצלום :אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו
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 .48ארה"ב :נבחנות תוכניות לבנייה של צי ספינות נחיתה קלות
 8 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבאוקטובר 0202
Navy Light Amphibious Warship (LAW) Program: Background and Issues for
Congress
https://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213495/crs-reports-onnavy-light-amphibious-warship-%28law%29-program.html
התוכנית של צי ארה"ב לפיתוח כלי נחיתה קלים (  )LAW - Light Amphibious Warshipמדברת על
רכש של  28עד  33כלי שייט אמפיביים עבור חייל הנחתים ,בעיקר למימוש התפישה המכונה פעילות
משלוח מתקדמת ( .)EABOבהצעת התקציב של הצי לשנת הכספים  2321הוא מבקש סכום של 33
מיליון דולר למימון של מחקר ופיתוח לתכנון ראשוני של הכלי החדש .אם תאושר התוכנית הצי מתכוון
לרכוש את הכלים בקצב מואץ ,כך שעד  2326יבנו  28כלים.
תפישת ההפעלה המכונה  EABOנבנתה בעיקר מול האיום של עימות עם סין בזירה המערבית של
האוקיאנוס השקט .במסגרת תפישה זו רואים בחייל הנחתים תרחיש בו כוחות בסדר גודל מחלקה
מתוגברת מתמרנים בזירה בתנועה מאי לאי ,תוך ירי של טילים נגד ספינות וביצוע משימות נוספות,
לצד כוחות אחרים של הצי וזרועות אחרות של הכוחות המזוינים של ארה"ב.
הכלי המכונה  LAWאמור לממש את החזון הזה של הצי .בהתאם ,הכלי אמור להיות קטן וזול הרבה
יותר מספינות ההסתערות הנוכחיות של הצי .הכוונה שהכלי יהיה באורך שבין  123 - 63מטר ובעל
עלות של עשרות מיליוני דולרים ולא מאות מיליוני דולרים .תוכנית  LAWטעונה עדיין אישור של
הקונגרס ,כולל בחינת תוכנית  EABOבכללותה ,הדרך שבה הכלי החדש משתלב בתוכנית ההתעצמות
של הצי ועוד.
קישור למסמך ( 22עמודים) המפרט את התוכנית:
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46374

 .41המספנות בארה"ב נערכות לעידן הכלים הבלתי מאוישים
 12 ,THE MARITIME EXECUTIVEבאוקטובר 0202
As U.S. Navy Plans for Unmanned Ships, Its Biggest Shipbuilder Adapts
www.maritime-executive.com/article/as-u-s-navy-plans-for-unmanned-ships-its-biggestshipbuilder-adapts
ענף המספנות הצבאיות האמריקני נערך לעידן הכלים הבלתי מאוישים ,כשהצי צופה יותר ויותר כלים
כאלה בשירותו ,על חשבון כלי השטח הגדולים .מספנת ) Huntington Ingalls Industries (HIIהודיעה
לאחרונה כי היא מקימה מרכז מחקר ,פיתוח וייצור לכלים אוטונומיים באזור Hampton Roads
במדינת וירג'יניה ,בקרבת בסיסי הצי הגדולים.
מדובר בשטח של  23אקר (כ 81,333-מ"ר) שבו יתבצעו העבודות על הכצב"ם הגדול  ,Orcaהמפותח
בשיתוף עם חברת בואינג מזה מספר שנים ,במסגרת חוזה בהיקף של  272מיליון דולר.
ההכרזה של  HIIבאה בעיתוי לא מקרי .בשבוע שבעבר פרסם שר הצי האמריקני את חזון "צי בן 233
הספינות" שלו ,בעוד כיום מספר הספינות בצי קרוב יותר למחצית ממספר זה .על פי החזון יהוו כלים
בלתי מאוישים כמחצית מצי העתיד ,וכלים צוללים הוגדרו כבעלי עדיפות ראשונה לרכש.

52
מספנת  HIIהיא המספנה הצבאית הגדולה בעולם ובעיני מנהליה המעבר לכלים בלתי מאוישים הוא
המשך טבעי של דרך הפעולה של המספנה מזה שנים .כיום מתחרה המספנה גם על הזכות לייצר את
כלי השטח הבלתי מאויש העתידי של הצי מדגם  LUSVוההשקעה שלה בטכנולוגיה של כלים בלתי
מאוישים אמורה גם לתת לה סיכוי טוב יותר לזכות במכרזים של הצי.

 .52הצי הצרפתי מתכנן התקנה של תותח מהיר לטווח קצר להתמודדות עם
נחילים
 07 ,DEFENSE NEWSבאוקטובר 0202
French Warships to Get New Drone Swarm-Killing Gun Derived from Land
Weapons
www.defensenews.com/smr/euronaval/2020/10/27/french-warships-to-get-new-droneswarm-killing-gun-derived-from-land-weapons/
רשות הרכש הביטחוני של צרפת  DGAהודיעה כי קונסורציום של חברות הטכנולוגיה הביטחונית
 Thalesו Nexter -יספק גרסה ימית של תותח מהיר לטווח קצר עבור ספינות העתיד של הצי
הצרפתי .התותח מיועד להדיפה של תקיפות נחיל המאיימות להרוות את מערכות ההגנה של הספינות.
התותח מבוסס על דגם יבשתי של תותח  ,RAPIDFireשפותח על ידי חברת  ,CTAIשהיא מיזם
משותף של  Thalesו .Nexter -הוא מיועד להתמודדות עם איומים הנעים לאט ,נמוך ובמהירות לא
גבוהה ולהעניק הגנה בטווחים שעד  4ק"מ .לתותח צריח לא מאויש המופעל מרחוק באמצעות מערכת
זיהוי האיומים של הספינה ותוך אפשרות להכוונה אופטית אנושית .יש אפשרות לבחור מבין  2סוגי
תחמושת בהתאם לסוג האיום.
המערכת ,המיועדת לשימוש יבשתי וימי כאחד ,נמצאת עדיין בשלבי הפיתוח ,אולם רשות DGA
הצרפתית כבר בחרה בו ,לאחר שבחנה ניסויי ירי שבוצעו .מסירה של מערכת ראשונה לצי צפויה בשנת
.2322

צילוםNexter-Thales :

 .51ספינת קרב איראנית נושאת טילים ,מסוק ,כטב"ם וכשב"ם
 03 ,UASVISION.COMבנובמבר 0202
Iran’s New Sea Base Warship Carries Drones
www.uasvision.com/2020/11/23/irans-new-sea-base-warship-carries-drones/
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איראן חשפה ספינת קרב חדישה רב-משימתית  Roudakiאשר כוללת מערכות רבות – טילי שיוט נגד
ספינות ,טילים נגד מטוסים  ,Khordadמסוק סער  ,Bell 412כטב"ם  Ababil-2וכשב"ם לתקיפה.
הספינה באורך  492רגל ( 147.6מטר) ודחק  4,333טון.
המערכות הרבות הנראות בתמונות מצביעות על משימות רבות וטווחים ארוכים .התקשורת מדווחת גם
על קיום מערכות מכ"ם מתקדמות ,מערכות תקשורת ול"א.
כטב"ם  Ababil-2משמש למשימות תצפית ואפשרות תקיפה ע"י התאבדות עם רש"ק .בתמונה אחרת
נראו על הסיפון גם רחפנים ומזל"טי סיור קטנים.

Sources: Twitter; The Drive

 .50כלי להובלת כוח פשיטה עם יכולות הפלגה מהירה על השטח ובצלילה
 6 ,NEW ATLASבנובמבר 0202
Stealthy Diver Delivery Boat Transforms into a Submarine
https://newatlas.com/marine/subsea-craft-victa-diver-delivery-boat-submarine
חברת  SubSea Craftהבריטית מפתחת בימים אלה את  ,VICTAכלי ימי להובלת כוח פשיטה באורך
 12מ' ,המסוגל לשאת שישה לוחמים בנוסף לנהג ונווט .הכלי ייבנה מחומר מרוכב עם ציפוי קצף ,מה
שאמור להפחית את שטח חתך המכ"ם שלו .לכלי החדש יהיו מספר צורות הפלגה ,בהתאם לפרופיל
המשימה .בשייט על השטח הוא ינוע באמצעות מנוע דיזל המספק  722כ"ס ויאפשר תנועה במהירות
של עד  43קשר ,או מהירות שיוט של  33קשר וטווח של  223מייל.
במעבר למצב חשאי מסוגל הכלי להציף את תא המשימה שלו בתוך  2דקות והיושבים בו יקבלו אספקת
אוויר ממערכת מרכזית ,כדי לא לצרוך אוויר מהמערכות האישיות שלהם .למערכת המרכזית אפשרות
לספק אוויר לכל  8הלוחמים במשך עד  4שעות .במצב צלילה מסוגל הכלי לרדת לעומק של עד  33מ'
ולנוע שם באמצעות שישה מנועים של סילוני מים המופעלים באמצעות סוללות ליתיום-יון ,במהירות של
עד  6קשר לטווח של עד  22מייל .פיתוח הכלי נמצא בשלב בניית אבטיפוס ,וניסויי ים צפויים להתקיים
בשנה הקרובה.
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ציור המחשה של ( VICTAחברת )Subsea Craft

לוויינות וחלל
 .53קונספט חדש למנוע רקטי-גרעיני להאצת התנועה בחלל
 05 ,NEWATLAS.COMבאוקטובר 0202
New Nuclear Engine Concept Could Help Realize 3-Month Trip to Mars
https://newatlas.com/space/nuclear-thermal-propulsion-ntp-nasa-unsc-tech-deepspace-travel
חברת  (USNC-Tech) Ultra Safe Nuclear technologiesמסיאטל ,במדינת וושינגטון ,פיתחה
קונספט חדש עבור מנוע בעל הנעה תרמית-גרעינית )(Nuclear Thermal Propulsion engine-NTP
אשר כבר נמסר ל .NASA -לטענת החברה הוא אמור להיות בטיחותי ואמין יותר מתכנונים קודמים.
בנוסף אמור להיות בעל יעילות גבוהה יותר ממנוע רקטי המבוסס על הנעה כימית .יתכן והקונספט
יאפשר מהפך במסע לחלל העמוק ויקצר את זמן המסע מכדור הארץ למאדים ל 3 -חודשים.
מאחר שטילים מונעים בחומרים כימיים כבר הגיעו לגבול הביצועים התאורטי והינע חשמלי בחלל מוגבל
בדחף נמוך ,ממשיכים מהנדסי טילים לחפש דרכים לבנות מנועים יעילים ועוצמתיים יותר על ידי שימוש
בגרסה כלשהי של אנרגיה גרעינית .עם תכנון נכון ,רקטות גרעיניות כאלה תפעלנה ביעילות הגבוהה פי
כמה מהנעה רקטית רגילה .הבעיה היא איך לתכנן כור גרעיני שיהיה קל מספיק ובטוח לשימוש בחלל,
במיוחד אם מדובר במערכת המובילה צוות אנושי.
לדברי  ,Dr. Michael Eadesמהנדס בכיר ב ,USNC-Tech -הקונספט של המנוע החדש אמין יותר
מתכנונים קודמים ויכול לייצר תקיפה סגולית ) )specific impulseכפולה ממנוע רקטי מונע בדלקים
כימיים .הדבר מהווה אמת מידה של יעילות המנוע הרקטי.
החברה השתמשה בקונספט של דלק גרעיני הנקרא Fully Ceramic Micro-encapsulated fuel
עבור הכור של המנוע הרקטי .הדלק מבוסס על אורניום בדרגת העשרה נמוכה שהופק ממוטות דלק
של כורי כוח ממוחזרים .רמת ההעשרה היא  2%עד  ,23%אשר גבוהה יותר מרמת העשרה בכורי כוח
גרעיניים ,אבל פחותה מההעשרה של אורניום המשמש כורים ימיים (בצוללות ונושאות מטוסים) .הדלק
הגרעיני הוא בצורת חלקיקים זעירים העטופים כל אחד בקרביד זירקוניום ) .(ZrCהחברה טוענת
שהדלק הגרעיני בצורה זו קשיח ועמיד יותר ממוטות דלק רגילים ויכול לפעול בטמפרטורות גבוהות
יותר .זה מאפשר תכנון כור בטוח יותר וגם יצירת דחף ו Specific impulse -גבוהים יותר ,אשר בעבר
ניתן היה להשיג אותם רק עם אורניום בדרגת העשרה גבוהה ביותר .בנוסף ניתן לייצר את הדלק
הגרעיני המוצע כאן בעזרת מערכות אספקה ומפעלי ייצור קיימים.
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מקווים שקונספט זה יוביל למנועים גרעיניים אשר יצמצמו בצורה משמעותית ביותר את משך המסע של
משימות לחלל הרחוק ,כאשר טיסה מאוישת למאדים תימשך רק  3חודשים .מעבר לזה ,הקונספט
מיועד לגם שוק המסחרי כמו גם ל NASA -ומשרד ההגנה האמריקני וגם יאפשר משימות שאפתניות
בשוק הפרטי .לדברי  , Dr. Paolo Venneriמנכ"ל החברה ,המפתח לתכנון של החברה היא החפיפה
בין הטכנולוגיות של מערכות כורים קרקעיים וכורים המיועדים לפעילות בחלל .זה מאפשר לחברה למנף
את ההתקדמות בטכנולוגיות הגרעין והתשתיות של מערכות קרקעיות ולהשתמש בהן בתכנון הכורים
המיועדים לחלל.
הפרויקט מהווה חלק מבדיקה המנוהלת על ידי ) Analytical Mechanics Associates(AMAעבור
סוכנות החלל לבחינת טיסות המבוססות על הנעה גרעינית .החברה מציינת שהקונספט תוכנן כדי
לאפשר בקרוב הדגמת מערכת וכדי לצמצם פערים לתפעול מלא .אבל הם חוששים שטיסת הלוך וחזור
למאדים ב 6 -חודשים ,היא עדיין חלום רחוק.

)The concept engine is twice as efficient as chemical rockets (USNC-Tech

 .54בואינג וחייל החלל מפתחים דור חדש של לווייני תקשורת צבאיים
 11 ,NEWATLAS.COMבאוקטובר 0202
Boeing and US Space Force Developing Advanced Communication Satellites
https://newatlas.com/military/boeing-space-force-wgs11-communication-satellite
חברת בואינג וחייל החלל של ארה"ב השלימו תכן ראשוני של דור חדש של לווייני תקשורת צבאיים.
הדבר נעשה בשיתוף פעולה עם משרדי ההגנה של ארה"ב ,קנדה ואוסטרליה.
הלוויין החדש נקרא ( .Wideband Global SATCOM (WGS-11+כעת מתחיל השלב הסופי של
תכנון המערכת ,ותחילת ייצור ע"י בואינג מתוכננת ל .2324-הלוויין  WGSהחדש מהווה את אחת
הדוגמאות לאופן שבו החלל הופך במובנים רבים לשדה הקרב העתידי .לאו דווקא ככלי נשק שיורה
ומפוצץ ,אלא בכך שצבאות נעשים תלויים יותר ויותר בטכנולוגיות חלל לתקשורת ,מודיעין והרבה יותר.
לווייני  WGSשוגרו לראשונה ב ,2337-והמערך שלהם הולך וצומח הן בכמות והן בתחכום .כעת יש
במערך זה  13לוויינים ,המהווים עמוד תווך במערכת התקשורת הצבאית הגלובלית של ארה"ב ,כמו גם
באלו של אוסטרליה ,קנדה ,דנמרק ,לוקסמבורג ,ניו זילנד ,הולנד ,צ'כיה ונורבגיה .לדברי בואינג ,ללוויין
 WGS-11+יהיו יכולות כפולות מאלה של קודמיו ,והוא יספק תקשורת חזקה ואמינה יותר בכל מקום
שבו הדבר יידרש.

 .55ארה"ב :תוכנית שאפתנית לבניית "שיכבת חיישני חלל" להתמודדות
באיום של טילים היפרסוניים מתמרנים
 0 ,FORBES.COMבאוקטובר 0202
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Raytheon Defines First Principles For Building A Space Sensor Layer
www.forbes.com/sites/lorenthompson/2020/10/02/raytheon-defines-first-principles-forbuilding-a-space-sensor-layer
משרד ההגנה של ארה"ב מקדם בניית מערך לוויינים מיוחד כדי להתמודד עם איום הנשק השגא-קולי.
המערך זכה לשם "שיכבת חיישני חלל" –  .Space Sensor Layerזאת אמורה להיות "מערכת של
מערכות" שתכלול עשרות או מאות לוויינים במסלול נמוך ,בשילוב עם לוויינים אחרים במסלולים גבוהים
יותר ועם חיישנים מבוזרים על פני כדור הארץ ,כגון מערכת  Aegisשל צי ארה"ב.
הכוח המניע להקמת המערכת נובע מההכרה בכך שכרגע אין לארה"ב הגנה של ממש בפני טילים
היפרסוניים ארוכי טווח שיכולים לתמרן באופן בלתי חזוי ,ושאי אפשר לדעת מה היעד הסופי שלהם.
מספר חברות מתחרות על תפקיד ההובלה של צוות התעשיות שיבנה את המערך וישלב אותו עם
מערכות חישה קיימות .ב"שיכבת חיישני החלל" אמורים להיות כל כך הרבה מרכיבים עד שנראה
שלעשרות חברות עשוי להיות תפקיד בפרויקט השאפתני .אבל רק צוות אחד יזכה בחוזה לתכנן את
הארכיטקטורה הכוללת ,ואחת המתחרות הבולטות היא יחידת החלל והמודיעין של חברת רייתיאון.
החברה גיבשה ארבעה עקרונות עיקריים לצורך התכנון :כיסוי ,דיוק ,מהירות ,וחסינות (כולל עמידות
בפני התקפות קינטיות והתקפות סייבר) .על כל אחד מארבעת העקרונות הללו יש פרטים בכתבה
המקורית.
בנוסף לכל הנ"ל ,משרד ההגנה רוצה שהמערכת כולה תהיה לא יקרה ושאפשר יהיה להביאה במהירות
לתפעול מבצעי .כאן יכולה לסייע תוכנית  Blackjackשל דארפא ,האמורה להתאים פרקטיקות עסקיות
של תחום החלל המסחרי למשימות הביטחוניות .זאת מכיוון שכלי חלל מסחריים עולים בדרך כלל פחות
מהצבאי ים ואפשר לפרוס אותם הרבה יותר מהר .לחברת רייתיאון יש רעיונות איך אפשר להוזיל את
העלויות של עשרות או מאות לווייני חישה ,ועם זאת היא מביאה בחשבון גם את הדחיפות בהבאת
המערכת ליכולת מבצעית מוקדם ככל הניתן .החברה סבורה שזה בר ביצוע ,והיא בוחנת חלופות שונות
לחיי שנים ,קונפיגורציות של מערכי הלוויינים ,תפקודיות האלגוריתמים וכו'.

 .56נבחרו החברות שיבנו את לווייני המעקב אחר טילים שגא-קוליים
 5 ,SDA.MILבאוקטובר 0202
SDA Awards Contracts for the First Generation of the Tracking Layer
www.sda.mil/sda-awards-contracts-for-the-first-generation-of-the-tracking-layer/
סוכנות הפיתוח של פיקוד החלל האמריקני ( )SDAהכריזה על שתי חברות אשר יבנו ,כל אחת ,ארבעה
לווייני מעקב אחר טילים שגא-קוליים .החברות שנבחרו הן  SpaceXו L3 Harris -וגודל החוזה הוא
 123מיליון דולר ו 193 -מיליון בהתאמה .שמונת הלוויינים שייבנו הם חלק ממערך גדול יותר שסוכנות
ההגנה מטילים האמריקנית ( )MDAמתכננת לפרוס בעתיד .הלוויינים יהיו בעלי שדה ראייה רחב,
ישייטו במסלולים נמוכים ( ) LEOויבצעו אחיזת שטח של פני כדור הארץ וגילוי ראשוני של איומים
בליסטיים או שגא-קוליים .החיישנים יהיו בתחום התת-אדום ( .)IRמידע הגילוי יועבר דרך רשת
תקשורת חללית הבנויה מ 23-לוויני תקשורת ייעודיים התומכים בתקשורת אופטית אשר נבנית במיוחד
לקשר בין כל לווייני הגילוי שיהיו במערך שמקימה .MDA
ידיעה נוספת באותו נושא:
 5 ,SPACENEWSבאוקטובר 0202
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SpaceX, L3Harris Win Space Development Agency Contracts to Build MissileWarning Satellites
https://spacenews.com/spacex-l3harris-win-space-development-agency-contracts-to/build-missile-warning-satellites
הסוכנות לפיתוח החלל ( )Space Development Agencyשל משרד ההגנה האמריקני בחרה
בחברות  SpaceXו L3Harris-לפיתוח  4מדגימים (כל אחת מהחברות) ללווייני התראה מוקדמת מפני
טילים בליסטיים ,ושיגורם עד ספטמבר  2322למסלול נמוך .על כל לוויין תוצב מצלמת  IRבעלת שדה
רחב שתאפשר זיהוי ומעקב אחר שיגורים והעברת המידע ללווייני התקשורת בהתבסס על מערכות
קיימות .הלוויינים של שתי החברות יתבססו על מרכיבים קיימים במטרה להוזיל עלויות ולקצר את זמני
הפיתוח SpaceX .תתבסס על המרכב של לווייני  Starlinkאשר מאות מהם כבר שוגרו.
לאחר השלמת השלב הראשון במכרז ,ישוגרו  28לוויינים למסלול נמוך ובהם מצלמות  IRעם שדה רחב
לאיתור ומעקב אחר שיגורים ,ועוד שני לוויינים עם מצלמה בעלת שדה יותר צר כדי לאפשר עקיבה
מדויקת יותר אחר שיגורים.

 .57ארה"ב :פיקוד התובלה הזמין מחקר על שינוע מטענים דרך החלל
 7 ,C4ISRNET.COMבאוקטובר 0202
Pentagon wants SpaceX delivering cargo around the globe — and a live test could
come next year
www.c4isrnet.com/space/2020/10/07/the-pentagon-wants-spacex-delivering-cargoaround-the-globe-and-a-live-test-could-come-next-year/
מקור נוסף:
 8 ,AF.MILבאוקטובר 0202
TRANSCOM Announces Next frontier for Logistics – Space
www.expeditionarycenter.af.mil/News/Article-Display/Article/2376322/ustranscomannounces-the-next-frontier-for-logistics-space/
עוד ב SpaceX ,2317-הציגה תוכנית לשימוש בחלליות  Starshipכמוניות שיוכלו לשאת אנשים לכל
מקום על כדור הארץ תוך פחות משעה – החלליות יבצעו טיסות בליסטיות וינחתו ביעד המבוקש .בשנת
 ,2318מנכ"לית  ,SpaceXאמרה כי מתקיימות שיחות בנושא עם צבא היבשה האמריקני ,אך לא
הרחיבה.
עתה נודע כי פיקוד התובלה האמריקני הזמין מחקר היתכנות בנושא במטרה לבדוק כיצד ניתן לעשות
שימוש ביכולת  SpaceXלהעברת מטענים דרך החלל לכל נקודה בעולם בתוך שעה .מדובר במטענים
לוגיסטיים דחופים כגון סיוע לכוחות הנלחמים בעימותים נקודתיים או שינוע של אספקה דחופה לאסונות
טבע .שינוע כזה עשוי לעזור במצבי לחימה מעבר לים ,במיוחד בעת מחסור בציוד לחימה או ציוד תומך
לחימה אחר.
בימים אלו ,יתחיל מחקר ההתכנות בהתאם למספר תרחישים שנבחרו ע"י פיקוד התובלה האמריקני.
נחתם הסכם בין משרד ההגנה האמריקני לחברות  SpaceXו XArc -האמריקניות ובמסגרתו תיבחן
היתכנות הטסת מטען שווה ערך לזה הנישא בתוך מטוס התובלה ( C-17מטוס התובלה העיקרי
בשימוש זרוע התובלה) בתוך שעה לכל נקודה בעולם.

58
אנשי זרוע התובלה אמרו כי "ב 72-שנה האחרונות היינו מוגבלים לגובה של  43,333רגל ומהירות של
 933קמ"ש" .ההסכם יבחן לא רק את ההיתכנות הפיזית ,אלא גם את הכדאיות הכלכלית והמסחרית
לרעיון זה מתוך כוונה להראות היתכנות כבר בשנת .2321
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 .58רשת סטארלינק בטא חושפת מהירויות שיא להעברת מידע
 32 ,EXTREMETECHבאוקטובר 0202
Starlink Beta Speed Tests Put Traditional Satellite Internet to Shame
www.extremetech.com/extreme/316819-starlink-beta-speed-tests-put-traditionalsatellite-internet-to-shame
חברת ספייס X-שיגרה מקבצים של לווייני האינטרנט סטארלינק ( )Starlinkעל בסיס חודשי מאז מאי
 .2319כיום חגים כמעט תשע מאות לוויינים מסוג זה מסביב לכדור-הארץ ומספקים כיסוי אינטרנט רחב
מספיק כדי להריץ מבחני בטא .לפי מידע שהגיע מ Ookla Speedtest -ונבחן על-ידי  ,PCMagסטארלינק
מגשימה את כל מה שהבטיחה .החיבור לרשת סטארלינק אמנם אינו זול – הוא מחייב ציוד בעלות של
 233דולרים ,ותשלום חודשי של מאה דולרים – אך הוא מוצלח בהרבה מספקי האינטרנט הלווייני
האחרים .חברת ספייס X-הבטיחה מהירויות הנעות בין חמישים ל 123 -מגה-בייט לשנייה ,והיא אכן
סיפקה את הסחורה .בהשקת גרסת הבטא ,אפשר היה לראות מהירות ממוצעת של  33-43מגה-בייט
לשנייה ,שהגיעה עד ל 79.2 -מגה-בייט לשנייה במקרי קיצון .ספקי אינטרנט לווייני אחרים אינם
מתקרבים למהירויות אלו .שירות  HughesNetמגיע למהירות הורדה של  19.84מגה-בייט לשנייה
בלבד ,ו Viasat -מגיעה ל 24.72 -מגה-בייט לשנייה .ההבדל במהירויות ההעלאה ברור עוד יותר:
סטארלינק מספקת מהירות העלאה של  13.8מגה-בייט לשנייה ,בעוד שמתחרותיה מגיעות ל3.22 -
לכל היותר .מהירויות העלאה חשובות בעיקר לשיחות וידאו ולהעברת מידע במהירות מהשטח לדרג
הפיקודי.
מה לגבי ה'לאטנסי' – השיהוי בהעברת הנתונים? גם כאן ,סטארלינק מתעלה על רשתות הלוויינים
האחרות ,עם 'לאטנסי' ממוצע של  42מילי-שניות ,לעומת  HughesNetעם עיכוב של  728מילי-שניות.
חברת ספייס X-טוענת שתצליח להפחית את ה'לאטנסי' לעשרים מילי-שניות או פחות עד הקיץ הבא.
לשם השוואה ,באינטרנט ביתי רגיל נהוג לחוות שיהוי של  2עד  43מילי-שניות בהעברת המידע.
סטארלינק מצליחה להגיע לביצועים מרשימים אלו בזכות מספר הלוויינים הגדול שהיא מתפעלת מסביב
לכדור-הארץ ,ובזכות העובדה שחלקם ממוקמים במסלולים נמוכים יותר מלווייני האינטרנט המסורתיים.
החי בור לגרסת הבטא זמין כרגע רק למשתמשים שנבחרו בקפידה בצפון ארצות הברית ,ובקרוב גם
בקנדה .בסופו של דבר ,להק הלוויינים של סטארלינק אמור לכלול לפחות  12,333לוויינים שיספקו כיסוי
אינטרנט לרוב העולם.

61

61

 .51צוות החללית  DRAGONהגיע לתחנת החלל הבינלאומית
 16 ,EDITION.CNN.COMבנובמבר 0202
SpaceX-NASA mission: Four astronauts arrive at International Space Station
https://edition.cnn.com/2020/11/16/tech/spacex-nasa-iss-docking-scn/index.html
צוות החללית  Dragonהגיע לתחנת החלל הבינלאומית  ISSוביצע חיבור מוצלח לאחר טיסה של 33
שעות .חיבור זה מהווה אבן דרך משמעותית של שיתוף פעולה ,במשך עשר שנים ,בין סוכנות נאסא
וחברת  ,SpaceXלהחזרת יכולות של ארה"ב לטיסות מאוישות לחלל ולהבטחת איוש רציף של התחנה.
הצוות כלל הפעם ארבעה אסטרונאוטים – שלושה מארה"ב ואחד מיפן ,שהצטרפו לשלושה שנמצאים
בתחנה .כמות אסטרונאוטים מרבית הייתה בתחנה בשנת  13 – 2339אסטרונאוטים .אך במשך
השנים ירדה לעתים עד שלושה ,מה שמקשה על ביצוע הניסויים המדעיים ותחזוקת התחנה.
הצוות הזה צפוי לשהייה של  6חודשים בתחנת החלל .באביב צפוי שיגור צוות נוסף.

 .62תחרות חדשנות טכנולוגית הבינ״ל בנושאי חלל
 17 ,C4ISRNET.COMבנובמבר 0202
10 Winners Chosen in International Space Pitch Day
www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/11/17/10-winners-chosen-ininternational-space-pitch-day/
עשרה זוכים נבחרו בתחרות הבינלאומית הראשונה לחדשנות בנושאי חלל  -מיזם משותף לחייל האוויר
האמריקני ,המעבדה הבריטית למדעים וטכנולוגיות ביטחונית ,וחייל האוויר המלכותי הבריטי .המיזם
מבוסס על דגם שהתפתח בהצלחה בחא"א .זו תחרות בין חברות טכנולוגיה קטנות ,המציגות במהלך
יום אחד פתרונות מקוריים שלהן לצרכים מבצעיים שונים .בסיומו של היום החברות המצטיינות זוכות
בחוזים מיידיים לביצוע הפרויקטים שהציעו .המיזם מאפשר לחברות שאינן משתתפות בדרך כלל
בתחרות על חוזים ממשלתיים ,להתמודד על פרויקטים שבאופן מסורתי היו ניתנים לחברות הביטחוניות
הגדולות .זה מגדיל את ההיצע הטכנולוגי בתחומים בהם התחרות קטנה והחדשנות דועכת .בנוסף
לגופים המארגנים ,השתתפו באירוע גם נציגים של חייל החלל האמריקני ,הפיקוד האסטרטגי הבריטי,
ונאטו.
לאירוע הוזמנו  12חברות .מתוכן זכו ,בסוף היום 13 ,חברות ( 2אמריקניות 3 ,בריטיות 1 ,אוסטרלית,
 1הודית) בחוזי פיתוח קטנים ,של  66,333דולר כל אחת.
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תקשוב ,מודיעין וסייבר
 .61משרד ההגנה אמריקני פרסם מסמך אסטרטגיה לעליונות בספקטרום
 29 ,C4ISRNETבאוקטובר 0202
DoD Unveils Electromagnetic Spectrum Superiority Strategy
www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2020/10/29/dod-unveils-electromagneticspectrum-superiority-strategy/
משרד ההגנה האמריקני פרסם את האסטרטגיה החדשה שלו על עליונות בספקטרום האלקטרומגנטי.
מסמך זה ,אשר ציפו לפרסומו זמן רב ,נועד להכווין את פיתוח היכולות בכל מערכת הביטחון
האמריקנית .אסטרטגיה זו נועדה להתמודד עם מצב שבו מעצמות אחרות פיתחו יכולות המאיימות איום
של ממש על חופש השימוש בספקטרום ,חופש שהכוחות האמריקניים נסמכים עליו .מדובר על יכולות
לוחמה אלקטרונית לשיבוש תקשורת ,מערכות מכ"ם וחיישנים של חימושים .לפי המסמך היכולות
המתקדמות של היריב מאיימות על יכולות החישה ,הפיקוד והשליטה ,התקשורת ,הניסויים ,האימונים,
ההגנה והתקיפה .ללא חידוש של השליטה בספקטרום ()EMS – Electromagnetic Spectrum
הביטחון הלאומי והכלכלי יהיה נתון בסיכון רב .במסמך חמישה קווים מנחים:


פתוח יכולות ספקטרום מתקדמות



אימוץ תשתית ספקטרום גמישה ( )agileומשולבת



מוכנות מתמדת של הכוחות בספקטרום



הבטחת שיתופי פעולה שיקנו יתרון



ניהול מרכזי אפקטיבי של הספקטרום

לדברי נציגים של משרד ההגנה המסמך ישפיע על תהליכים וקבלת החלטות בכל הזרועות ויבסס
מושגים מתחום הספקטרום כבסיס לתפיסה של לוחמה רב ממדית ( .)Multi domainבין השאר
מאומצת גישה כוללת לניהול הספקטרום ללוחמה אלקטרונית שבעבר נתפסו כנושאים משיקים אך
נפרדים .תפיסה זו כבר באה לידי ביטוי בחודש מאי כאשר פיקוד הכוחות המשולבים פרסם מסמך
דוקטרינה על .)electromagnetic spectrum operations( EMSO
הטכנולוגיות שמשרד ההגנה מתעניין בהם כוללות :יכולות לשיתוף דינמי של משאבי ספקטרום
המתבססות על חישה ,גישה ,שיתוף ,גמישות בתדר ,גיוון בתדר ועוד .בנוסף מעוניינים בכלים להקטנת
החתימה הספקטרלית ,הקטנת הפגיעות והגדלת החסינות.
הפתרונות הטכנולוגיים צריכים להתבסס על גישה של ארכיטקטורה פתוחה ,מערכות מבוססות תוכנה
ללא תלות בפלטפורמה מסוימת ובעלת יכולות משולבות ( .)Multi-functionבעקבות פרסום מסמך זה
יש לפיקוד הכוחות המשולבים  183יום להציע תוכנית יישום מפורטת ומפת דרכים לפעולה של צוות
הקרוי  .Electromagnetic Spectrum Operations Cross-Functional Teamתוכניות אלה צפויות
להיות מוכנות במרץ .2321
את מסמך האסטרטגיה ניתן למצוא בקישור הבא:
https://media.defense.gov/2020/Oct/29/2002525927/-1/1/0/ELECTROMAGNETIC_SPECTRUM_SUPERIORITY_STRATEGY.PDF
מסמך הדוקטרינה שהוזכר לעיל:
www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_85.pdf?ver=2020-04-09-140128347
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 .60ועידת  G7פרסמה הצהרה על הסכנות של מתקפות כופרה על המערכת
הפיננסית
( HOME.TREASURY.GOVאתר משרד האוצר האמריקני) 13 ,באוקטובר 0202
Ransomware Annex to G7 Statement
https://home.treasury.gov/system/files/136/G7-Ransomware-Annex10132020_Final.pdf
במהלך חודש אוקטובר פרסמו שרי הכלכלה ונציגי בנקים מרכזיים ממדינות  G7הצהרה העוסקת
בנושא תשלומים דיגיטליים ( )https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1152ובה
נספח המתמקד בסכנות ממתקפות כופרה (.)Ransomware
בשנים האחרונות יש עלייה אקספוננציאלית במתקפות מסוג זה ,שכן זאת אחת הדרכים היעילות ביותר
לתוקפים להשיג כסף .זאת בדגש על המגזר הפיננסי ,שכן ארגונים חייבים שיעמוד לרשותם המידע
שהוצפן במהלך ההתקפה ,לצורך המשך הפעילות העסקית שלהם.
לאחרונה גם דיווחו במגזר הפיננסי על עלייה ברמת התחכום של מתקפות אלו .התקפות על מגזר זה הן
סכנה כלכלית למדינות וגם עלולות לשמש מקור למימון פעולות טרור.
בנספח הם קוראים לאימוץ סטנדרטים שנקבעו על ידי גוף בשם financial Action Task Force
)(www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate
וזאת על מנת לצמצם את הסיכון שיש לארגונים וחברות במגזר הפיננסי.

 .63פינלנד פירסמה את תפיסתה בנושא יישום הדין הבינלאומי במרחב
הסייבר
 15 ,VALTIONEUVOSTO.FIבאוקטובר 0202
Finland Published its Positions on Public International Law in Cyberspace
https://valtioneuvosto.fi/en/-/finland-published-its-positions-on-public-international-lawin-cyberspace
פינלנד פירסמה לאחרונה את עמדתה בנוגע ליישום הדין הבינלאומי במרחב הסייבר.
פינלנד היא המדינה העשירית שהחליטה לפרסם בפומבי את מדיניותה ,בנוסף לארה"ב ,אוסטרליה,
איראן ,אסטוניה ,אוסטריה ,בריטניה ,הולנד ,צ'כיה וצרפת.
המסמך כולל התייחסות לנושאים כמו ריבונות המדינה במרחב הסייבר ,אחריותה של המדינה כתוצאה
מפעולות אסורות ,שימוש בכוח והתקפות באמצעות כלי נשק דיגיטליים ,פרטיות ושמירה על זכויות אדם
במרחב הסייבר ועוד.
ראו גם:
www.justsecurity.org/73061/finland-sets-out-key-positions-on-international-cyber-law
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 .64מומחי נאטו מזהירים מחשיפה גוברת להתקפות סייבר עקב ריבוי
העבודה מרחוק בתקופת הקורונה
 14 ,TECHXPLORE.COMבאוקטובר 0202
Cyber Warriors Sound Warning on Working from Home
https://techxplore.com/news/2020-10-cyber-warriors-home.html
מומחי סייבר בנאטו מזהירים שריבוי האנשים העובדים מהבית עקב מגיפת הקורונה מהווה סיכון גובר
של התקפות סייבר" .שימוש נרחב בעבודה מרחוק מושך מרגלים ופושעים" ,אומר ראש מרכז המצוינות
בהגנת סייבר של נאטו (.)CCDCOE - Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
הכמות הגדלה של מידע העובר בין שרתים מוסדיים לבין רשתות ביתיות יוצרת אתגרים חדשים עבור
מעסיקים .ההתמודדות עם אתגרים אלה היא מסובכת ומחייבת משאבים רבים ושינויי גישה.
החששות האלה זוכים לתשומת לב במתקן  Cyber Range CR14של נאטו ,הממוקם בטאלין ,בירת
אסטוניה ,ומנוהל על ידי צבא אסטוניה תחת אבטחה כבדה .המתקן הוקם בזמנו אחרי סידרת התקפות
סייבר על אתרי אינטרנט אסטוניים בשנת  ,2337שיוחסו לגורמים ברוסיה .חדרי השרתים שבמתקן זה
משמשים כפלטפורמה לתרגול ואימון של נאטו בתחום הגנת סייבר .המרכז מעביר גם קורסים מקוונים
בנוש א ביטחון סייבר ,שזוכים לעניין רב :נכון לתחילת ספטמבר היו  6411סטודנטים רשומים ,וצפוי
שהמספר יגיע ל 13,333-בסוף .2323

 .65אתר חדש חוזה סבירות גבוהה של התקפות סייבר מדינתיות
 14 ,TECHXPLORE.COMבאוקטובר 0202
New Website Predicts Likelihood of Cyber Attacks Between Nations
https://techxplore.com/news/2020-10-website-likelihood-cyber-nations.html
מדעני מחשב באוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארה"ב בנו אתר אינטרנט עם מאגר מידע מקוון אשר אמור
לחזות באילו מדינות תתרחש התקפת סייבר בעתיד הקרוב ,בסבירות גבוהה .כרגע התחזית היא שיש
סבירות גבוהה מאוד להתקפת סייבר של רוסיה על אוקראינה .השנייה בסולם הסבירות היא מתקפת
סייבר של ארה"ב נגד איראן.
החוקרים פיתחו מדד הנקרא  ,CAPIראשי תיבות של  .Cyber Attack Predictive Indexלדברי
החוקרים ,החיזוי נעשה על סמך נתונים קיימים מהתקפות קודמות ,והוא מהווה "קירוב טוב מאוד למה
'חם' ומה לא" .החוקרים פיתחו מתודולוגיה של דירוג מדינות על סמך חמישה אלמנטים אופייניים שזוהו
בכל מתקפות הסייבר המדינתיות ב 12-השנים האחרונות .בסקלה של  1עד  ,2האלמנטים הללו הם:
העוצמה והתחכום של כוח הסייבר של התוקף (סקאלה של  1עד  ,2החל מ"לא קיים" ועד
.1
"מתקדם ביותר").
חומרת תחושת קיפוח היוצרת את המוטיבציה של התוקף (החל מ"לא קיימת" ועד "תחושת
.2
קיפוח קיצונית")
מידת הפחד של התוקף מפני השלכות חמורות (החל מ"פחד קיצוני" ועד "היעדר פחד")
.3
עד כמה ההתקפה עקבית עם מדיניות הביטחון הלאומית של התוקף (החל מ"אין מדיניות" ועד
.4
"עקבית לגמרי")
רמת הפגיעויות הטכנולוגיות ( )technological vulnerabilitiesאצל הנתקף (החל מאפס ועד
.2
"הרבה מאוד")
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ככל שהמדד הכולל גבוה יותר ,כך הסבירות להתקפה גבוהה יותר .באתר יש כעת  12תרחישי התקפות
מדינתיות המדורגים לפי הסבירות .שתי ההתקפות עם הסבירות הגבוהה ביותר הוזכרו בתחילת
הכתבה .הבאות בתור הן :סין נגד ארה"ב ,ישראל נגד איראן ,רוסיה נגד ארה"ב ,וארה"ב נגד רוסיה.
החוקרים הקימו קבוצת מומחים מייעצת ל ,CAPI-אשר נפגשת באופן סדיר כדי לדון על "נקודות חמות"
בעולם שיש להן השלכות על עימותי סייבר אפשריים ,ולעדכן את המדדים .האתר מציג גם מספר חקרי
אירוע ( ) case studiesשבהם נעשה שימוש כדי לבנות את שיטת הדירוג .האירועים בעלי הדירוג
הגבוה ביותר היו מתקפת הסייבר של רוסיה על גיאורגיה שהתרחשה ב 2338-במקביל לפלישה של
רוסיה לשם ,וכן ההתקפה של ישראל על מתקן הגרעין האיראני בעזרת התוכנה הזדונית .STUXNET
אתר הפרויקטhttps://cyberheatmap.isi.jhu.edu :

 .66דימות בטומוגרפיה משפר אבטחה ביומטרית
 6 ,OPTICS.ORGבאוקטובר 0202
Photoacoustic Tomography Enhances Biometric Security
https://optics.org/news/11/9/59
חוקרים באוניברסיטת ניו-יורק בעיר באפלו ( )SUNY Buffaloהראו כיצד ניתן להשתמש בטומוגרפיה
פוטו-אקוסטית ( )PAT - Photoacoustic Tomographyכדי לשפר זיהוי אדם ע"י דימות תלת-ממדי
של הוורידים אשר נמצאים בתוך אצבעותיו .זה מכבר ידוע כי אין לגיל או לבליה השפעה על צורת
הוורידים אשר באצבעות אדם ,בניגוד לטביעת האצבעות עצמן .החוקרים מתבססים על העובדה כי
המבנה התלת-ממדי של וורידי אדם בתוך האצבעות שונה מאדם לאדם .הם הראו כי בניית מודל תלת-
ממדי של הוורידים מאפשר לזהות אדם מסוים בצורה בטוחה יותר מאשר טביעות אצבע ,אותן ניתן
להעתיק או לזייף בהינתן טכנולוגיה ואמצעים מתאימים .טכנולוגיית  PATמאפשרת חימום של המטרה
באמצעות פולסי לייזר ובמקרה של הוורידים ,הם מגיבים בפולסים של אולטרה-סאונד אשר נקלטים על
חיישן רגיש והאותות מעובדים באמצעות אלגוריתמים למודל תלת-ממדי .הפרויקט נבחן על 36
מתנדבים ונמצא כי אחוז השגיאה של הטכנולוגיה הזו נמוך מזה של טכנולוגיה דו-ממדית הנהוגה כיום.
החוקרים טוענים כי השלב הבא של הפרויקט יהיה למזער את המערכת ע"י שימוש במקור אור שאינו
לייזר כגון  LEDבהספק גבוה המשדר בתדירות גבוהה .בשל העובדה שחיישני אולטרה-סאונד מוצאים
דרכם לטלפונים ניידים ,חושבים החוקרים כי ניתן יהיה ליישם את הטכנולוגיה למכשירים ניידים על מנת
לשמש כאמצעי זיהוי לטלפון.

 .67עתיד מבטיח לנתונים סינתטיים
 16 ,MIT NEWSבאוקטובר 0202
The Real Promise of Synthetic Data
https://news.mit.edu/2020/real-promise-synthetic-data-1016
מערכות בינה מלאכותית בכלל ,וכאלה המשתמשות בלמידה עמוקה בפרט ,זקוקות לנתונים רבים כקלט
לימוד לרשתות הנוירונים הנבנות ליישומים שונים .אחת הבעיות עם הנתונים היא אובדן הפרטיות
בשימוש במידע .למשל ,ליישומים רפואיים נדרשים נתונים רפואיים על חולים והשימוש במידע שכזה
יכול להוות בעיה של חדירה לפרטיות החולים .לפיכך ,לעתים נעשה שימוש בנתונים סינתטיים אשר
מדמים נתוני אמת על חולים בלי לחשוף פרטים עליהם .את הנתונים הסינתטיים משווים לעתים למשקה
דיאטטי – הוא צר יך להיות בטעם ,נראות ומוגז ממש כמו המשקה המקורי .עד כה ,השימוש במחוללי
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הנתונים הסינתטיים לא תמיד היה מבוקר ולא תמיד שימר את אמינותם הסטטיסטית של הנתונים.
קבוצת חוקרים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( )MITפיתחה כלים בקוד פתוח ונגיש לכל ,המציעים
גישה לערב רב של נתונים סינתטיים מתחומים שונים ומשמרים את אמינות הנתונים מבחינה
סטטיסטית למקור בלי לפגוע בפרטיות בעליהם המקוריים של הנתונים .הם מכנים את מסד הנתונים
שבנו בשם "כספת הנתונים הסינתטיים" ( )Synthetic Data Vaultוהיא מכילה מידע מתחומים שונים
של החיים :רפואה ,בנקאות ומסחר .יתרה מזאת ,לכל תחום ותחום נקבעו חוקים מסוימים המשמרים
את אמינות הנתונים .דוגמה פשוטה ,למשל ,היא נתונים של אורחי מלון " -אדם לא יכול לצאת מהמלון
אם לא ביצע כניסה לפני כן" .בשל הרצון לאפשר לחברות וארגונים שונים לטייב ולמלא את ה"כספת"
בעוד נתונים ,נכתבה התוכנה המנהלת את מסד הנתונים בקוד פתוח אשר נגיש לכול ,ובכך תאפשר
להם להוסיף נתונים רבים לכספת שנבנתה.

 .68בינה מלאכותית מסייעת לגלות זיופי וידאו
 13 ,HAI.STANFORD.EDUבאוקטובר 0202
Using AI to Detect Seemingly Perfect Deep-Fake Videos
https://hai.stanford.edu/blog/using-ai-detect-seemingly-perfect-deep-fake-videos
בעידן "הבינה המלאכותית שעושה הכול" ,גם זיופי וידאו "עמוקים" ( )deep fakeהם תוצר לוואי של
יכולת זו ,תוצר אשר גורם להרבה בעיות של חוסר אמון ומגיע מעת לעת לעיתונות או לבתי משפט.
מפתחי אלגוריתמים מתקדמים בתחום זיופי הווידאו החליטו שכמו שהטכנולוגיה שלהם באה לידי
שימוש בידי גורמים בעלי כוונות לא טובות ,כך ניתן לפתח אלגוריתמים אשר יזהו את אותם קטעי וידאו
אשר "טופלו" בידי מערכות מחשב .חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד ( )Stanfordבארה"ב פיתחו
אלגוריתם אשר מוצא אי-התאמות בין תנועות שפתיים לקול אשר משומע ברקע ,בעיקר כאשר
משתמשים באותיות כגון "ב"" ,מ" ו" -פ" ,הדורשות סגירה של השפתיים .הם בחנו את האלגוריתם על
זיופים שנעשו על קטעי וידאו המכילים את נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה וגילו  93%מהשגיאות.
כאשר בחנו זאת על קטעים של אנשים אחרים ,ירד אחוז ההצלחה של האלגוריתם ל .81% -החוקרים
טוענים כי לאתגר הזה אין סוף וזהו משחק של "חתול ועכבר" שכן ככל שתפותח טכנולוגיה לגילוי
זיופים ,כך יפותחו אלגוריתמים מתוחכמים יותר ליצירת זיופים .יתרה מזאת ,הם מציינים כי קשה יותר
למצוא קטעי וידאו המכילים מידע מטעה ( )misinformation or disinformationמאשר לגלות באם
תנועות שפתיים טופלו.

 .61מעבד חדש של  NVIDIAעשוי להיות מסוגל לפצח סיסמאות קשות
 15 ,EXTREMETECHבאוקטובר 0202
The Nvidia RTX 3090 GPU Can Probably Crack Your Passwords
www.extremetech.com/extreme/316266-the-nvidia-rtx-3090-gpu-can-probably-crackyour-passwords
המעבד הגרפי  GeForce RTX 3090החדש מתוצרת  Nvidiaמיועד בעיקר לגיימרים רציניים ,אך הוא
אמור להיות מסוגל גם לפצח סיסמאות באמצעות הרצת מספר עצום של ניסיונות בזמן קצר .כך לפי
יוצריה של אפליקציה פופולרית לשחזור סיסמאות .המעבד החדש הוא מוצר הדגל המתקדם ביותר של
 ,Nvidiaעם מעבד גרפי מסוג  GA102המתהדר ב 13,496 -ליבות ו 24 -ג'יגה-בייט של זיכרון מסוג
 . GDDR6Xהוא נחשב לעוצמתי במיוחד אפילו בעיני הגיימרים בני ימינו ,ומחירו גבוה בהתאם – 1,233
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דולרים ליחידה .בזכות המספר הרב של ליבות עיבוד ,מסוגל המוצר החדש להריץ חישובים רבים
במקביל – ולפיכך הוא מוצלח במיוחד גם בפריצת סיסמאות.
יוצריה של האפליקציה  Passcoveryעדכנו אותה לאחרונה כך שתוכל לתמוך בכרטיסי  RTXכמו המעבד
החדש .בדרך זו הם הגדילו דרמטית את המהירות בה יכול המעבד לנסות אפשרויות שונות לסיסמאות.
בעבר ,לא היה פרקטי לנחש כל סיסמה אפשרית עד שהגעת לנכונה – המחשבים פשוט לא היו מהירים
מספיק .אך המעבד הנוכחי יכול לעשות זאת מספיק מהר כדי לגלות את הסיסמה הנכונה במצבים
מסוימים .בגרסה החדשה של  ,Passcoveryמעבד  1363 GTXצנוע יכול להמריא מ 3.4 -מיליון ניחושים
בשנייה ,ל 669 -מיליון ניחושים בשנייה .המעבד החדש אמור להיות מסוגל להיות מהיר יותר – פי
שבעה מהמעבד מסוג .1363
האפליקציה נבדקה על קובץ  ZIPהנהנה מהצפנה קלאסית ,אך פריצת סיסמאות באמצעות ניסיונות
חוזרים יכולה להצליח על כל קובץ ,בהינתן הזמן וכוח המחשוב .סיסמה שהייתה נחשבת ל'חזקה" לפני
מספר שנים בלבד ,יכולה לקרוס תחת מתקפת המעבד החדש תוך זמן קצר .ועל אף שהמעבד החדש
יקר מאד כרגע ,המחירים צפויים לרדת ,כך שכל אדם יוכל ליהנות מאותן יכולות של פריצת סיסמאות
ממחשבו הפרטי .ממליצים לאבטח מחשבים וקבצים באמצעות סיסמה חזקה במיוחד – מהסוג שרק
מייצר סיסמאות אוטומטי יכול לספק ,עם מחרוזת אקראית של תווים .וכמובן ,ההמלצה היא תמיד
לשמור את הקבצים המוצפנים מעבר לטווח ידיהם של הפצחנים.

 .72מפתחים אלגוריתם שיאפשר ממשק בין מוח האדם למכונה לומדת
 17 ,DEFENSE ONEבנובמבר 0202
US Army-Funded Algorithm Decodes Brain Signals: The Algorithm is Part of an
Effort to Eventually Establish a Machine-Brain Interface
www.defenseone.com/technology/2020/11/us-army-funded-algorithm-decodes-brainsignals/170102/
באוניברסיטת דרום קליפורניה* מפתחים אלגוריתם של "מכונה לומדת" שיכולה לקבוע איזו פעילות –
כמו נשימה ,הליכה – שייכת לאיזה אות ספציפי שנשלח מהמוח .אנשים מבצעים המון פעילויות
מורכבות והאותות השונים הנשלחים מהמוח מתלכדים לרשת מסובכת שקשה להפרדה ולתרגום.
המדענים הצליחו לפענח את הקודים של האותות ולהפריד בין אותות שרלבנטיים להתנהגות מסוימת
לבין כאלה שאינם רלבנטיים .האלגוריתם החדש יכול למדוד את עומס היתר שאיתו מתמודד החייל
והמכונה הלומדת תוכל לתת לו התרעה עוד לפני שירגיש בכך.
היבט אחר של הממשק בין המוח והמכונה – אפשרות לשלוח למוח בחזרה אותות שיסייעו לחייל לבצע
פעולות אוטומטיות לתיקון המצב אליו נקלע .עם קצת דמיון אפשר לראות שהטכנולוגיה שמפתחים
תאפשר תקשורת בין חיילים בלי הצורך להשתמש בדיבור .במצבי לחימה ,בהם אין אפשרות להשמיע
קולות ,חייל "ידבר" דרך אותות המוח למכונה ,זו תתקשר עם מכונה אחרת שתעביר את המסר לחייל
השני ,שוב דרך אותות למוחו.
*המחקר מנוהל ע"י  Prof. Mynam Shanechiמאוניברסיטת דרום קליפורניה וממומן ע"י צבא ארה"ב
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 .71תקשורת סלולרית סטראטוספרית
 27 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
Cellular Communications from the Stratosphere
www.uasvision.com/2020/10/27/cellular-communications-from-the-stratosphere/
חברת  Deutsche Telekomבשיתוף עם חברת  Stratospheric Platformsהשלימו בהצלחה הדגמת
מערכת תקשורת סלולרית  LTE/4Gמוטסת בגובה רב .הודגמו העברת מידע ושיחות וידאו ושמע,
באינטגרציה מלאה עם רשת מסחרית קרקעית.
ההדגמה בוצעה על כטב"ם  H3Grob 520בטיסה בגובה  42,333רגל (כ 14-ק"מ) .התקשורת הייתה
בתדירות  ,GHz 2.1רוחב פס  ,MHz 13קצב שידור עולה  Mbps23ויורד . Mbps73
חברת  Stratospheric Platformsמפתחת כטב"ם סטראטוספרי לשהייה ארוכה מאד ,אשר יאפשר
כיסוי רחב ותקשורת איכותית  4G/5Gיעילה יותר מאשר באמצעות אנטנות קרקעיות .המערכת תותאם
לכלל רשתות התקשורת המסחריות הקיימות.

Source: Press Releases

 .70ארכיטקטורת שו"ב רב-לאומית ,רב-זרועית ,וכלל-ממדית ()CJADC3
 02 ,C4ISRNET.COMבנובמבר 0202
Is the Pentagon’s ‘Fragile’ Network Ready to Handle a Slew of Connected
?Weapon Systems
www.c4isrnet.com/it-networks/2020/11/20/is-the-pentagons-fragile-network-ready-tohandle-a-slew-of-connected-weapon-systems/
משרד ההגנה האמריקני יבסס את התפיסה של הפעלת הכוח במתארי לחימה עתידיים על
Combined Joint All-Domain Command and
ארכיטקטורת שליטה ובקרה כלל-ממדית –
( Control )CJADC3שתשלב את מערכות החישה והאש של כל הזרועות המשולבות של הצבא יחד
עם בעלות הברית של ארה״ב .מימוש ארכיטקטורה זו תלוי בקיומה ,שרידותה וחסינותה של רשת
תקשורת יעילה ואמינה ,שבניגוד לקודמותיה מתוכננת כעת מראש לכלול באופן אינטגרלי את כלל
רשתות התקשורת של בעלות הברית .שלבי הפיתוח הראשונים כוללים בניית אסטרטגיה וביצוע ניתוח
פערים בין הדרישה המבצעית לבין מצב הרשת הקיים .האסטרטגיה תכלול נושאים שונים כגון
סטנדרטים למבני מידע ,שילוב בינה מלאכותית ,מחשוב בענן ,ופתרונות המשלבים פעילות בין ממדי
הלחימה השונים.
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 .73מפתחים אמצעים שיזהו אוטומטית פעילות השפעה שלילית ברשת
 3 ,C4ISR.NETבנובמבר 0202
Pentagon Research Office Wants Innovative Tools to Spot Influence Campaigns
www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2020/11/03/pentagon-research-office-wantsinnovative-tools-to-spot-influence-campaigns/
 DARPAמקיימת פעילות ,עם התעשייה ,לפיתוח טכנולוגיה שתוכל לזהות בצורה אוטומטית פעילות
בעייתית שמטרתה השפעה על הציבור ברשתות החברתיות .המיזם מכונה INfluence Campaign
).Awareness and Sensemaking (INCAS
הקול הקורא שפורסם (בשיטת  )BAAמגדיר את הטכנולוגיה ככזאת שתוכל לזהות בצורה ישירה
ואוטומטית סימנים של פעילות גיאו-פוליטית ,חתרנית או פלילית ,במגוון שפות במערכות מסרים
באינטרנט .זה כולל את זיהוי האג'נדה של המחבר ,הדאגות שלו והרגשות שלו .הכוונה לאפשר
לארה"ב לבנות יכולת התגוננות מפני קמפיינים של השפעה כזו מצד גורמים זרים ,במיוחד בהקשר של
קמפיינים פוליטיים ,שבהם נעשים מאמצים חיצוניים לזרוע פירוד בקרב האמריקנים באמצעות מסרים
מפלגים.
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טכנולוגיות
 .74הדפסת תלת-ממד של חומרים עם קשיחות וצורה משתנים ,לרובוטים,
שרירים מלאכותיים ועוד
 05 ,NANOTECH-NOW.COMבספטמבר 0202
Materials Scientists Learn How to Make Liquid Crystal Shape-Shift
www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56356

Researchers also 3D-printed structures made of two layers of LCE with different
properties and showed that this gave the material even more degrees of freedom to
University of California San Diego:actuate. CREDIT

שיטה חדשה של הדפסה תלת-ממדית תאפשר ייצור ובקרה קלים יותר של רובוטים רכים משני צורה,
שרירים מלאכותיים ,והתקנים לבישים למיניהם .חוקרים באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו הראו שע"י
בקרת טמפרטורת ההדפסה של אלסטומר גביש נוזלי ( )LCE– liquid crystal elastomerאפשר
לשלוט על רמת הקשיחות של החומר ויכולתו להתכווץ .יתרה מזאת ,אפשר לשנות את הקשיחות
באזורים שונים של אותו חומר (כלומר להקנות לו רמות שונות של הפעלה – אקטואציה) ,ע"י חשיפה
לחום.
ביצירת החומר שאבו החוקרים השראה מהטבע – מיצורים כמו דיונון ,שבהם יש איברים שקשיחותם
משתנה .לצורך ההדפסה הם השתמשו בחוטי  LCEהעשויים מליבה וסביבה קליפה .אחרי ההדפסה,
כשהחומר מתקרר ,הקליפה מתקררת ומתקשה מהר יותר ,בעוד הליבה נשארת רכה יותר וניתנת
לעיצוב .אפשר לכוונן את התכונות המכאניות של החומר ע"י שינוי כמה פרמטרים ,ובמיוחד
הטמפרטורה ,תוך כדי ההדפסה .לדוגמה ,החוקרים הדפיסו דיסק  LCEב 43-מעלות צלזיוס ,וכאשר
חיממו אותו ל 93-מעלות הוא התעוות לצורה של קונוס .לעומת זאת ,כאשר הדיסק הכיל אזורים
שהודפסו בטמפרטורות שונות ,בעת החימום הוא התעוות לצורה שונה לגמרי .במסגרת הוכחת
הקונספט החוקרים הדפיסו גם צינור  LCEוכיווננו את תכונותיו כך שבעת חימום הוא נצמד ללוח זכוכית
קשיח .הדבר יכול להועיל לבניית רגליים רובוטיות ותופסנים רובוטיים משופרים.
סרטוןhttps://youtu.be/6haZaT6yEUI :
מידע נוסףhttps://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/shapeshifting_liquidcrystal :
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 .75פארמדיקים בוחנים חליפת סילון למבצעי חילוץ והצלה בשטח הררי
 01 ,FUTURISMבספטמבר 0202
Paramedics Test Jetpack For Daring Mountain Rescues
https://futurism.com/the-byte/paramedics-test-jetpack-daring-rescues
שירות האמבולנסים האוויריים הבריטי  Great North Air Ambulance Serviceהוא עמותה רשומה
המקדישה עצמה למתן שירותי מסוקים במצבי חירום .העמותה בוחנת בימים אלו חליפת סילון מתוצרת
 ,Gravity Industriesשאמורה לאפשר לפארמדיקים לטוס במעלה הר על מנת לספק עזרה ראשונה.
חליפת הסילון אמורה לאפשר להם להגיע לראש ההר בתוך תשעים שניות – במקום לעשות דרך ארוכה
ומפרכת שהייתה אמורה לקחת שלושים דקות במקור.
 Gravity Industriesזכתה לסיקור חדשותי אוהד בשנים האחרונות בעקבות הצלחתה בביצוע מספר
טיסות עם חליפה בסגנון 'איירון מן' ,ואפילו קבעה שיא מהירות חדש לחליפות סילון .מייסד החברה,
ריצ'רד בראונינג ,ביצע הטסת הדגמה מוצלחת בבריטניה כחלק משיתוף הפעולה בין העמותה לחברה.
מנהל המבצעים של העמותה הביע התלהבות משילוב חליפות הסילון בכוחות ההצלה והחילוץ ,ואמר כי
"אם הרעיון יאומץ ,הפארמדיק המעופף יצויד בערכה רפואית ,עם תכשירים חזקים לשיכוך כאבים עבור
תיירים שעשויים לסבול משברים ,ובדפיברילטור עבור אלו הסובלים מהתקף לב".

תמונה מתוך כתבה של ה,BBC-
שבה כלול גם סרטוןwww.bbc.com/news/uk-england-54331994 :

 .76הפקת מים מאוויר בעזרת אנרגיה סולארית
 14 ,MIT NEWSבאוקטובר 0202
Solar-Powered System Extracts Drinkable Water from “Dry” Air
https://news.mit.edu/2020/solar-extracts-drinkable-water-1014
חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( )MITפיתחו דרך יעילה להפקת מים מן האוויר תוך שימוש
באנרגיה מהשמש (סולארית) .הם לקחו רעיון שאותו פיתחו כבר בשנת  2317אשר במסגרתו השתמשו
בחומר סופג אשר קלט אדי מים מן האוויר בלילה ועיבה אותם במשך היום בעזרת הבדלי הטמפרטורות
שנוצרו בין המשטח החיצוני למשטח הפנימי של החומר .הבעיה הייתה שהחומר בו השתמשו היה
מסגרות מתכת-אורגני גבישית ( ,)MOF - Metal Organic Frameworksחומר יקר ונדיר יחסית ,מה
גם שתפוקת המים הייתה מעטה מכדי שתהיה כדאית מסחרית .החידוש עתה הוא השימוש בחומר
אחר ,זאוליט .זאוליטים הם קבוצה של מינרלים אלּומֹו־סיליקטיים במבנה תלת-ממדי הקרוי
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טקטוסיליקט (סיליקט במבנה מרחבי) .זאוליטים הם בקבוצת המוצקים בעלי הנקבוביות הזערוריות
המכונים "מסננות מולקולריות" .בזאוליטים נעשה שימוש נרחב במצעים מחליפי יונים במערכות ריכוך
או טיהור מים ביתיים ומסחריים .התהליך הדו-שלבי שפותח משתמש בצורה מושכלת בשינוי
הטמפרטורה הנוצר עקב שינוי מצב הצבירה של המים .חום השמש נקלט בידי השכבה החיצונית
ומחמם את הזאוליט ,ומפזר תוך כדי כך את הלחות שנקלטה בלילה על גבי החומר .אותה לחות
מתעבה על פלטת איסוף ,תהליך בו שוב נפלט חום .פלטת האיסוף עשויה נחושת והיא במגע עם שכבה
נוספת של זאוליט ,בה חום העיבוי גם הוא משמש לשחרור אדים מאותה שכבה שניה .טיפות המים
המעובות נאספות משתי השכבות לתוך מיכל איסוף למים .תפוקת המים של המערכת היא כפולה
מהמערכת הקודמת .רעיון דומה מיושם במערכות התפלה ,אך הוא מעולם לא נבחן על הפקת מים מן
האוויר .המערכת עובדת באזורים בהן יש לפחות  23אחוזי לחות באוויר .יכולת ההפקה כיום היא של
 3.8ליטר מים למטר רבוע ליום .החוקרים עוסקים כעת במציאת זאוליטים יעילים פי  2מאלה שבשימוש
המערכת שלהם.
סרטוןhttps://youtu.be/hoXj-j0VSTA :

 .77דרכים חדשות למציאת הצפון המגנטי
 14 ,C4ISRNET.COMבאוקטובר 0202
This Intelligence Agency has Found New Ways to Find Magnetic North
www.c4isrnet.com/intel-geoint/2020/10/14/this-intelligence-agency-has-found-newways-to-find-magnetic-north/
גוף המודיעין האמריקני  (NGA) The National Geospatial-Intelligence Agencyהכריז על רשימת
הזוכים בתחרות למציאת דרכים טובות יותר למדידת השדה המגנטי של כדור הארץ ועל הפרסים
הכספיים שחולקו לזוכים.
איסוף נתונים על הקטבים המגנטיים של כדור הארץ מהווה אתגר ,מאחר שהקטבים המגנטיים לא
מתאחדים עם הקטבים הגיאוגרפיים המסומנים במפות .בנוסף ,הקטבים המגנטיים נמצאים בתנועה
מתמדת .מיקום הקטבים המגנטיים ביחס לקטבים הגיאוגרפיים הינו חשוב ביותר כדי לאפשר ניווט
מדויק .זוהי הסיבה ש NGA -ו Defense Geographic Centre -של בריטניה מקיימים את המפה
המגנטית של העולם  (WMM) World Magnetic Mapהעוברת מפעם לפעם עדכון ומאפשרת
למשתמשים מכל העולם להיעזר בה ולקבל את הנתונים העדכניים ביותר על הקטבים .מודל ייחוס זה
מותקן באלפי מערכות צבאיות ,כולל צוללות ,לוויינים ומטוסים ,ומאפשר להם לנווט במדויק בכל מקום
בעולם על ידי שימוש בשדה המגנטי של כדור הארץ.
יחידת מודיעין זו ,האחראית למיפוי העולם ,השיקה במארס  2319את  ,MagQuestתוכנית שמטרתה
למצוא דרכים חדשות לאיסוף נתונים עבור המפה המגנטית העולמית (  .)WMMלדברי בכיר ב-
 (GEONT) Geospatial-intelligenceחשיבות המפה והמודל של השדה המגנטי של כדור הארץ
גדולה ביותר וקריטית לפעילות השוטפת של מערכות הניווט .לדבריו תוכנית  MagQuestקידמה
חדשנות מדעית וטכנית שתוכל להוות מפתח באיסוף נתונים גיאומגנטיים .מדובר במיוחד בגישות
המאפשרות קיימות ) (sustainableוהרחבה ).(scalable
Iota Technology's Satellite
הזוכה בפרס הראשון בסך  333,333דולר היא חברת
 Instrumentationעבור פיתוח ) .Geomagnetic Analysis (SIGMAהחברה פעלה עם צוותים מ-
 Oxford Space Systemsו ,AAA Clyde Space -כאשר הפתרון מבוסס על שימוש בננו-לוויינים 3U
 CubeSatמצוידים במוט נשלף ומגנטומטרים דיגיטליים לאיסוף הנתונים.
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בנוסף לפרס הראשון ,היו עוד שני זוכים שזכו כל אחד ב 23,333 -דולר .הפרסים הכספיים משכו
לתחרות משתתפים גם מהאקדמיה וגם מהתעשייה .המשתתפים הציעו גישות לפתרון הבעיה
המבוססות על שימוש בחלל ,באוויר ,בים וגם ביבשה.
בהודעה שהוציאה  NGAהיא ציינה שהתוצאות של  MagQuestימסרו בעתיד איך היחידה ( (NGAאוספת
נתונים גיאומגנטיים ,עם צפי לרכש שיאפשר יכולת תפעולית ב  .2327בהודעה צוין שהם נרגשים
מהחדשנות הפתוחה שאפשרה להם להביא רעיונות חדשניים .התחרות לא הביאה רק גישות חדשות
לאיסוף נתונים אלקטרומגנטיים ,אלא גם הראתה איך חדשנות פתוחה יכולה לתמוך בעתיד בתשתיות
מדעיות קריטיות.

 .78בניין בסין "הולך" באמצעות רגליים רובוטיות
 31 ,FUTURE TIMELINEבאוקטובר 0202
Building in China "walks" using robotic legs
www.futuretimeline.net/blog/2020/10/31-walking-building-china.htm
בניין בית ספר שנבנה ב 1932 -עמד להיהרס על מנת לפנות את הדרך לבניין משרדים מסחרי .חברה
בשם  Shanghai Evolution Shiftנשכרה על מנת להציל את פיסת המורשת המסוימת הזו –
באמצעות טכנולוגיה רובוטית חדשה שנועדה לשמר מבנים עתיקים .הפתרון מאפשר לבניין 'ללכת'
ממקום למקום .המהנדסים ציידו את בית-הספר ב 198 -מכשירים רובוטיים שתפקדו כ' -רגליים' והוצבו
בתחתית הבניין .בדרך זו ניתן היה להזיז את המבנה – ששוקל  7,633טונות – באיטיות ובזהירות
למיקומו החדש .צורת ה T -הייחודית של בית הספר הקשתה על המהנדסים ,מכיוון ששיטות מסורתיות
של משיכת או החלקת המבנה הגדול לא היו מתאימות כדי להתמודד עם הכוחות השונים שהיו
מופעלים עליו באזורים שונים .ואם זה לא מספיק ,הרי שהבניין היה צריך לנוע בעיר במסלול עקמומי
במקצת ,ולא במסלול ישר .לאורך  18ימים ארוכים ,צוות המהנדסים סובב את בית-הספר ב 21-מעלות
והזיז אותו  62מטרים למיקומו החדש .לבניין שלום ,ונראה שהטכנולוגיה הוכיחה את עצמה ככלי
שימושי להנעת מבנים כבדים.
סרטוןhttps://youtu.be/oxx-WrSpkTA :
הערת עורך הידיעה :טכנולוגיה רובוטית מסוג זה יכולה להיות שימושית גם בשינוע מבנים כבדים
לצרכים מבצעיים.

 .71פותח תהליך חדשני לייצור חומרים מרוכבים קראמיים משופרים
 08 ,AERODEFENSETECH.COMבאוקטובר 0202
Hybrid Nanomaterials Hold promise for Improved Ceramic Composites
www.aerodefensetech.com/component/content/article/adt/supplements/amm/stories/in
sider/37959
חוקרים בבסיס חא"א רייט-פטרסון פיתחו תהליך חדשני לייצור סוג של ננו-חלקיקים המכונים "ננו-
חלקיקים שעירים" ( ”.)HNP - “hairy nanoparticles
השם הטכני של ננו-חלקיקים אלה הוא  .preceramic polymer-grafted nanoparticlesזהו חומר
היברידי המורכב ממעטפת פולימר ובה ליבה שהיא ננו-חלקיק מוצק .הפולימר (שרשרת של מולקולות
החוזרות על עצמן) יוצר מעין "שערות" סביב הננו-חלקיק שגודלו כגודל ווירוס קטן.
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אמנם חלקיקי  HNPמוכרים כבר שנים רבות ,אבל החידוש הפעם הוא בכך שזהו פולימר קדם-קראמי
( .) pre-ceramicזהו סוג מיוחד של פולימר אנאורגני המכיל סיליקון ,ומשמש ליצירת סיבים קראמיים
וחומרים מרוכבים קראמיים ,המצטיינים בביצועים גבוהים .הכימיה המיוחדת של הפולימר ,הכולל
סיליקון ופחמן ,מאפשרת לו להפוך לקרמיקת קרביד הסיליקון ( )silicon carbideעקב חימום
לטמפרטורות גבוהות .חלקיקי ה HNP-הנוצרים באופן כזה יכולים לשמש בתהליך הייצור של חלקי
מטוסים העשויים מחומר מרוכב קראמי ,לרבות חלקי מנועי סילון ורכיבים של כלים שגא-קוליים.
התהליך המיוחד מוביל לתכונות מכאניות טובות יותר מאלו של חומר מרוכב קראמי רגיל (פרטים
בכתבה המקורית).
מידע נוסף באתר של בסיס חא"א רייט-פטרסון:
www.wpafb.af.mil/News/Article-Display/Article/2334170/hybrid-nanomaterials-holdpromise-for-improved-ceramic-composites/

 .82טכנולוגיה זולה יחסית המאפשרת למצלמות ללכוד גוונים בלתי נראים
לעין או למצלמות רגילות
 5 ,PHYS.ORGבנובמבר 0202
New Technology Allows Cameras to Capture Colors Invisible to the Human Eye
https://phys.org/news/2020-11-technology-cameras-capture-invisible-human.html
חוקרים במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה באוניברסיטת תל-אביב פיתחו טכנולוגיה המאפשרת
למצלמות לזהות גוונים שהינם מחוץ ליכולת הקליטה של עיניים או של מצלמות רגילות .בטכנולוגיה
זאת מתאפשר דימות של גזים וחומרים כמו מימן ,פחמן וסידן ,שלכל אחד מהם יש גוון ייחודי בתחום
התת-אדום של הספקטרום .כך גם ניתן לצלם חומרים ביולוגיים שהינם "בלתי נראים" לעין אנושית או
למצלמות רגילות .היישומים הפוטנציאליים בם בתחומי הביטחון ,כמו גם ברפואה (למשל גילוי תאים
סרטניים) ,באסטרונומיה ובמשחקי מחשב.
טכנולוגיות חישה שקיימות כיום בתחום התת-א דום הינן יקרות ,ולרוב אין ביכולתן להפיק תמונה של
הגוונים שעליהם מדובר .לכן נדרשת המרה לאור נראה בעזרת מצלמות מתוחכמות מאוד ויקרות.
במחקר החדש הצליחו החוקרים לפתח טכנולוגיה זולה ויעילה שאפשר לשלבה במצלמה רגילה ,כך
שבפעם הראשונה מתאפשרת המרה של פוטונים מהתחום התת-אדום אל התחום הנראה ,בתדרים
שהם מחוץ ליכולת הקליטה של עין אדם או מצלמה רגילה .החוקרים כבר נפגשו עם מספר חברות
בארץ ובחו"ל המגלות עניין בטכנולוגיה.
מאמר מדעי:
Michael Mrejen et al, Multicolor Time‐Resolved Upconversion Imaging by Adiabatic
Sum Frequency Conversion, Laser & Photonics Reviews (2020).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202000040

 .81מטא-חומרים מכאניים :לקראת רובוטים העשויים מרובוטים ,או נחיל
רובוטים ההופך לגשר
 11 ,TECHXPLORE.COMבנובמבר 0202
Researchers Explore Materials for Transforming Robots Made of Robots
https://techxplore.com/news/2020-11-explore-materials-robots.html
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מדענים מצבא ארה"ב ו"המרכז לביטים ואטומים" ב MIT-פיתחו שיטה לשילוב חומרים בעלי תכונות
מכאניות ייחודיות ,והדבר פותח אפשרויות לבניית רובוטים צבאיים עתידיים העשויים מרובוטים.

Army and MIT's way of linking metamaterials makes building a supermileage vehicles,
like this one from collaborators Toyota Automotive Society, possible. Supermileage
vehicles aim to get the most mileage out of a single tank of high-octane gasoline.
)Credit: (Kohshi Katoh, Toyota Automotive Society
השיטה מאחדת את הבנייה של סוגים שונים של מטא-חומרים מכאניים ( mechanical
 )metamaterialsתוך שימוש במעין סריג דמוי אבני-לגו .הדבר מאפשר תכנון חומרים מודולאריים עם
תכונות התפורות ליישום .אבני בניין כאלה ,והחומרים המתקבלים מהן ,עשויים להוביל למבנים
דינאמיים עם יכולת של רה-קונפיגורציה עצמית .כך ,לדוגמה ,נחיל רובוטים יוכל ליצור יחד מבנה כגון
גשר שיאפשר ללוחמים לעבור מעל נהר .יישום פוטנציאלי אחר עשוי להיות מבנה עם יכולת גבוהה
לספוג פיצוץ או אימפקט.
לדברי החוקרים ,יכולת כזאת תוכל לשדרג את כושר התמרון והשרידות של לוחמים ושל ציוד .ממצאי
המחקר הן דוגמה למאמצי מו"פ עתיר סיכון ביוזמת מעבדת צבא ארה"ב  .ARLהמחקר הוא חלק
מקידום של שורת מטרות להשקעות הקשורות לשדה הקרב היבשתי .אחת מהן היא פיתוח מערכות עם
יכולת של טרנספורמציה ארבע-ממדית ,כלומר יכולת לשנות את הצורה ,התיפקוד והאופנּות
( )modalityשל המערכת .למשל ,הדוגמה שהוזכרה קודם :נחיל של כלים לא מאוישים שיכול לנוע
לעבר מכשול כגון נהר ,ואז ליצור גשר .למעשה זה היה הרעיון הראשון שעליו עבדו החוקרים ,אבל מאז
התפתחה הפעילות לכיוון של רובוטים ניידים העשויים מרובוטים .החומרים שפותחו הפגינו מגוון של
תכונות מפתיעות ושימושיות ,לרבות קשיחות קיצונית ,נוקשות ,וצימוד ייחודי בין תזוזה וסיבוב.
המערכת ,המבוססת על עיצוב הזרקה ( )injection moldingוחיבורי סריג מיוחדים ,מאפשרת הרכבה
מהירה של מבני מאקרו אשר יכולים לשלב מאפיינים של סוגים חומרים שונים ותכונות שונות.
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A system created by Army and MIT researchers relies on mass-produced, modular
parts that are discretely assembled to form larger, functional mechanical metamaterials
with novel properties.
Credit: Benjamin Jenett, MIT Center for Bits & Atoms
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בשלבים הבאים של המחקר יש כוונה לחקור את מרחב התכנון האפשרי עבור יישומים מגוונים כגון
רובוטים רכים ,מבנים סופגי אימפקט ,והקמה מהירה של מבנים לפי דרישה .כמו כן ,החוקרים מעוניינים
לבדוק איך ניתן לשלב במערכת מטא-חומרים המיוצרים בתהליך ייצור בהוספה (כלומר הדפסה תלת
ממדית) ,כדי ליצור מטא-חומרים הירארכיים בקנה מידה גדול.
מאמר מדעי:
Benjamin Jenett et al. Discretely assembled mechanical metamaterials, Science Advances
(2020), https://advances.sciencemag.org/content/6/47/eabc9943

 .80פריצת דרך במחקר עשויה להוביל ללייזרים עם הספק גבוה יותר
 02 ,ARMYTIMES.COMבנובמבר 0202
New Army Research Breakthrough Could Lead to More Powerful Lasers
www.armytimes.com/news/your-army/2020/11/20/new-army-research-breakthroughcould-lead-to-more-powerful-lasers
חוקרים בצבא ארה"ב גילו דרך חדשה לייצור גבישים בעלי מבנה מעוין ).(diamond-structured
מדובר על דרך שתאפשר בניית לייזרים בעלי הספק גבוה יותר לשימוש במערכות כינון חימוש ומערכות
הגנה נגד טילים .השיטה המקובלת ליצירת הגבישים המשמשים בלייזרים היא " "string likeאו close
 .packed cubic colloidal crystalsמבנים גבישיים אלה לא מהווים את הבסיס להשגת אורכי גל
מסוימים בלייזרים.
המבנה הגבישי המעוין החדש אשר הצליחו לייצר יכול לשחק תפקיד מרכזי במערכות לייזר יעילות יותר
וקלות יותר ,במערכות מיחשוב קוואנטי מבוסס אור ,בשעונים אטומיים ובמערכות ג'ירוסקופ ,המהוות
את המפתח לניווט מדויק ובסיסי זמן אשר מהווים את עמוד השדרה במערכות כינון חימוש חדשות
ומורכבות .המחקרים בתחום " "Photonic Techniqueנערכו על ידי חוקרים במספר אוניברסיטאות
במימון הצבא בתחום טכנולוגיות לייזר.
לדברי פרופסור  David Pineמאוניברסיטת ניו-יורק ( ,)NYUיש שאיפה של מהנדסים לייצור מבנה
גבישי מעוין .הפרופסור לכימיה והנדסה ביו-מולקולרית הוא אחד מהחוקרים שמחקרם בתחום זה
פורסם לאחרונה בעיתון המדעי המוביל  .Natureלדבריו ,רוב החוקרים הרימו ידיים בנושא זה
ולהערכתו הקבוצה שלו ב NYU -היא כנראה היחידה הפעילה בתחום .הוא גם העריך שפרסום
ההישגים של הקבוצה שלו יבוא כהפתעה לעוסקים בתחום.
 ,Evan Runnerstromמנהל תוכנית מחקר זו עבור  ,Army Research Officeדיבר עם Army
 Timesעל הגילויים החדשים .לטענתו ידוע שמבני גביש מסוימים כמו מבנה מעוין מעניינים מאוד מאחר
שהם מסוגלים לבקר אור בתלת-ממד .לדבריו ,אם אתה לוכד אור או מתכנן את מבנה הגביש בצורה
מסוימת ,ניתן לכוון את האור בדרכים מסוימות .הוא מביא דוגמה שימושית בה מדובר על לייזר עם
מבנה גבישי כזה אשר יהיה בעל רגישות גבוהה יותר לגילוי טיל הנע אליו ובנוסף יצרוך פחות הספק
חשמלי .לדבריו המחקר לא יביא מיידית למערכת ,אבל הוא מעריך שהתהליך לייצור הגבישים יבחן
במהלך שלוש עד חמש השנים הבאות האם כדאי להמשיך במחקר וגם כדי לבחון האם ניתן ליצר את
הגבישים בממדים נדרשים.
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המבנה הקולואידי של הגבישים בנוי מכדורים מיקרוסקופיים אשר ניתן לארגנם בצורות שונות ,תלוי איך
הם מתחברים יחד (התהליך מתואר ביתר פירוט בידיעה המקורית) .ניתן לתכנן את המבנים למבנים
מורכבים .סביר שהחוקרים יוכלו להשלים את התהליך בממדים גדולים יותר.
לדברי  ,Runnerstromבעבר השתמשו בגישה לבעיה בשיטת  .top downגישה זו דרשה תבנית
שונה לכל שכבה ,תהליך עתיר עבודה ולא תואם ליצירת מבנים יותר מורכבים כמו לדוגמה גביש מעוין
) .(diamond latticeהוא ציין שנושא זה הציק למדענים רבים בעבר .רבים ניסו ולא הצליחו .מה
שהביא להצלחה היה הרעיון המרתק שהציע פרופסור  Pineל .Army Research Office -מדובר
ברעיון עם סיכון גבוה אבל גם עם פוטנציאל לגמול גבוה.
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