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 .1סקירה :האצת חדשנות צבאית – לקחים מסין ומישראל
הכין לגיליון :סא"ל (מיל') אילן גוטמן
הסקירה מבוססת על מאמר שפורסם בארה"ב ע"י  .National Defense Universityמחבר המאמר
הוא  ,Colonel George M. Doughertyבעל תואר ד"ר להנדסת חומרים במטה חא"א ,המשמש
כאחראי גיוס כ"א במשרד עוזר מזכיר חא"א למדע ,טכנולוגיה והנדסה .בעל השפעה רבה על תוכניות
המו"פ של חא"א*.
המקור 11 ,EURASIAREVIEW.COM :בספטמבר 0202
Accelerating Military Innovation: Lessons From China And Israel – Analysis
www.eurasiareview.com/19092020-accelerating-military-innovation-lessons-fromchina-and-israel-analysis/
הממסד הביטחוני האמריקני עסק זמן רב ,מעת סיום המלחמה הקרה ,בעיקר בלחימה נגד קבוצות
טרור בעלות יכולת טכנולוגית מוגבלת .זרועות המו"פ עסקו בשיפורים של מערכות נשק וטכניקות
לוחמה להתאמתם לצרכים המשתנים .לכן מערכות הלחימה העיקריות בצבא האמריקני הן (ברובן)
מערכות משודרגות ממלחמת המפרץ הראשונה [ .]1991כל זאת בזמן שיריביה של ארה"ב ,בעיקר סין,
שדרגו את צבאן לרמה דומה לזו האמריקנית ,וצפוי כי אף יעברו את ארה"ב עד ( 2131כפי שטען סגן
הרמטכ"ל האמריקני עוד ב ,2118-אם ארה"ב לא תתעשת) .משרד ההגנה מבצע שינויים אסטרטגיים
על מנת לעודד ולהאיץ חדשנות ,כמו הקמת המשרד של תת שר ההגנה למו"פ ,יצירת פיקוד העתידים
של הצבא ,אסטרטגיית מו"פ שאפתנית של חא"א ,ועוד .המטרה היא למצוא דרך לקדם וליישם חדשנות
פורצת דרך ,שתביא ליתרון משמעותי של היכולות של ארה"ב .ארה"ב ניצבה לפני אתגרים כאלו בעבר.
למשל היכולת התעשייתית היפנית בשנות ה 81-71-הייתה איכותית ותחרותית יותר מהתעשיות
האמריקניות המקבילות .דווקא אימוץ גישות יפניות כמו  Kaizenו TQM-איפשר תחרות ובסופו של דבר
יתרון לתעשייה האמריקנית .ארה"ב לא צריכה לאמץ את השיטה של המערכת הסינית המתוכננת
והקשיחה כמו שהיא ,למרות הצלחותיה ככלי להשגת שוויון (אך עדין לא יתרון) .ארה"ב צריכה להמציא
כיוונים חדשים וזה אתגרי יותר .למרות זאת ,הכותב מפנה לדוגמאות של סין וישראל שמהן ניתן
להבנתו ללמוד שישה לקחים רלוונטיים .קיימים כמובן הבדלים מהותיים  -ארה"ב לא מנוהלת ריכוזית
כמו סין והיא הרבה יותר גדולה מישראל .לכן יש להתאים את התפיסות הללו לארה"ב.
סין
סין השיגה הישגים מרשימים בחדשנות צבאית בתקציב נמוך כדי חצי מארה"ב .האסטרטגיה כללה
אימוץ טכנולוגיות זרות (שלא לומר גניבה) ,אך יש הרבה מעבר לכך .סין כמובן מנוהלת ריכוזית ע"י
המפלגה הקומוניסטית וזה מאפשר תכנון מסודר .אך זה גורם גם לחולשות מבניות המונעות חדשנות,
כמו גם שחיתות :מונופול של תעשיות ביטחוניות ממשלתיות ,יכולת ניהול והנדסת מערכת ואינטגרציה
חלשים ,וסביבת מו"פ וחדשנות מבוזרת ולא יעילה.
מצד שני ,לתכנון מרכזי יש יתרונות המאפשרים סנכרון בין מאמצים חוצי מגזרים שונים וכן סנכרון בין
האסטרטגיה הצבאית למאמצי המו"פ והרכש התומכים בה .מערכת המו"פ הסינית עדיין לא גילתה
יכולות חדשניות פורצות דר ך משלה ,אך למרות זאת הצליחה סין להביא למודרניזציה מהירה של צבאה
תוך יישום מהיר של טכנולוגיות חדשות במוצרים צבאיים .יש שלושה לקחים שניתן להפיק מתהליך
המודרניזציה של הצבא הסיני:
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תכנון אסטרטגי ,היררכי ,מסודר ומסונכרן – סין מפרסמת בתדירות קבועה בכל תחילת עשור
מסמך הדן באסטרטגיה לפיתוח נשק וציוד Weapon & Equipment Development ( WEDS
 )Strategyעם אופק תכנוני ל 21-שנים .המסמך מתחיל בניתוח מצב הביטחון הלאומי הסיני,
זיהוי יכולות צבאיות נדרשות לעימותים עתידיים ,ניתוח חוזקות וחולשות של הציוד הקיים,
וקביעת סדר עדיפויות למו"פ .קיימים מסמכים דומים אמריקניים אולם הם לא סדורים ,אינם
מתפרסמים בתדירות קבועה ואופק התכנון שלהם מצומצם יותר ומשתנה תדיר.
תוכנית ארוכת טווח לבניית נשק וציוד Long-Term Weapons & Equipment ( LWECP
 )Construction Planמגדירה את אסטרטגית הרכש של כל הממסד הביטחוני לתמיכה בפערים
שהוגדרו ב .WEDS-האופק התכנוני של  LWECPהוא עשור .תוכניות לטווח קצר ובינוני נגזרות
ממנה ומציגות את הקצאת המשאבים וההיבטים התוכניתיים של הפרויקטים השונים.
תוכנית המו"פ ליצירת המדע והטכנולוגיה החדשניים הנדרשים נגזרת מ WEDS-ומתוכננת
לטווח בינוני ולטווח ארוך Medium & Long-Term science & technology ( MLDP
 .)Development Planתוכנית המו"פ מפורסמת במחצית כל עשור ( 5שנים לאחר חידוש
 )WEDSעם אופק תכנוני של  15שנים .התוכנית מופקת ע"י ועדת המדע והטכנולוגיה STC
( )Science and Technology Committeeשכוללת בכירים מהצבא הסיני ( ,)PLAגורמי
תעשייה אזרחיים ,ומומחים למדע וטכנולוגיה .בוועדה חברים  12גנרלים פעילים של ,PLA
המומחים הטובים ביותר של טכנולוגיה צבאית.
ב 41-תת-הוועדות הטכניות שותפים כ 1,111-מומחים מכל זרועות המו"פ הביטחוני .בראשה
עומד בעל דרגה המקבילה לגנרל  4כוכבים אמריקני והוא כפוף היום לוועדה הצבאית המרכזית,
כך שהוא מקביל למחלקת הנשק ( )GAD General armament Departmentשבעבר היה
כפוף לה (בארה"ב זו רמה מקבילה לשר ההגנה והמטה הכללי) .בראש ה STC-עומד היום גנרל
 Liu Guozhiבעל  PhDבפיזיקה ,חבר האקדמיה למדעים של סין ובעל ניסיון רב במו"פ.
התכנון הסדור וההיררכי עם טווח תכנון ארוך מאפשר יציבות תכנונית למו"פ ללא מאבק מתמיד
על עדיפויות מול צרכי השעה .בנוסף התכנון מאפשר מעבר מסודר בין דורות של טכנולוגיות
(למשל מדור  4של מטוסי קרב לדור  – 5חמקנות ,היתוך מידע ורשתיות) המוגדרות ע"י הסינים
בכל תחום .זה מאפשר למתכננים בכל מקום לעסוק בפיתוח מול תאריכי היעד למעברים
הטכנולוגיים ,תוך הבנה שהמימון והטכנולוגיות המשלימות מכוונות לאותו יעד .תעשיית המוליכים
למחצה העולמית עובדת באופן דומה וכל הכוחות מכוונים למעברי טכנולוגיה ידועים.

.2

מתודולוגיה עוצמתית לתכנון וקבלת החלטות – תכנון אסטרטגי לטווח ארוך כרוך בידע מוגבל
ושילוב נתונים כמותיים ואיכותיים ,מה שמקשה על קבלת החלטות .אחד ממנהיגי הטכנולוגיה
הצבאית הסינית  Qian Xuesenהציע ב 1991-שיטה המכונה הסדנה להנדסה מטא-סינתטית
 )Hall for Workshop for Meta-Synthetic Engineering( HWMSEשנפוצה בממסד
הביטחוני והכלכלי הסיני והפכה למוסדית .הגישה הלכה והתפתחה ומאפשרת רמות סיבוכיות
הולכות וגדלות כשכבות על ארכיטקטורת הבסיס .כלי תוכנה פותחו למימוש מערכת המחשוב
התומכת .בעיקרון מדובר בסדנה בה מעורבים מומחים מתחומים שונים ,המאוגדים באמצעות
מודל תוכנה ,בסיסי מידע כמותיים ,ומנוע סימולציה המשלב מידע כמותי ושיפוט מומחים ליצירת
תוצר מפורט חזוי .הם מפורטים בתרשים הבא.
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.3

בארה"ב לעתים המורכבות כה גדולה וגם אין מנגנון מובנה כמו  HWMSEכך שיש קושי בקבלת
החלטות .לדוגמה ,מוזכר דו"ח  Missile Defense Reviewמ 2119-שלאחר עבודה של שנתיים
לא הצליחו העוסקים בו להתכנס להמלצות ב 11-נושאים מרכזיים.
שימוש בפלטפורמות בקנ"ם מלא לבנית אבות-טיפוס וניסויים – המו"פ בסין מייחס חשיבות
גבוהה לניסויים באבות טיפוס כחלק מתהליך הפיתוח הטכנולוגי .הם מגדירים לפחות שלוש
רמות של אבות טיפוס מערכתיים בשלבי פיתוח הטכנולוגיה:
 אב טיפוס תאורטי המקביל ל)yuanli yangji( TRL-4-
 אב טיפוס להדגמה המקביל ל)yanshi yangji( TRL-5-
 אבטיפוס הנדסי מערכתי המקביל ל)gongcheng yangji( TRL-6-7-
בתחום הימי ,לדוגמה ,מדובר על פלטפורמות שלמות להדגמה וניסויים של טכנולוגיות שונות
(חיישנים ,מערכות נשק) :ספינה בהדחק  ,6,000 tonצוללת בהדחק  ,3,800 tonונחתת בהדחק
 .7,000 tonכמו כן ,נעשה שימוש בפלטפורמות בערוב ימיהן לפני גריטה .גם בתחום היבשתי
והאווירי קיימות פלטפורמות ניסוי כמו  Shenyang J-31/FC-31שכבר ב 2112-הופיע לראשונה
כאב טיפוס מלא טס של המטוס החמקן שבפיתוח.
גם ארה"ב מייצרת אבות טיפוס כחלק מתהליך המו"פ ,אך המימון שלהם והשימוש בהם אינו כה
קשיח .נעשה לעתים שימוש בפלטפורמות מבצעיות אולם אלו לא תמיד זמינות וההתקנות
קדימה ואחורה יכולות להיות יקרות מאוד (למשל ,חליפת חישה חדשה שמחירה  375k$הותקנה
לניסוי והוסרה בעלות של  15M$ממשחתת  .)Arleigh Burke typeבעבר ארה"ב נטתה יותר
להחזיק כוחות ופלטפורמות לניסויים בקנ"ם מלא.

ישראל [ההשתקפות שלנו בעיניים זרות]
ישראל היא דוגמה קיצונית ליכולת להשיג מידה רבה של חדשנות צבאית בתקציבים מוגבלים  -פחות מ-
 1331מהתקציב האמריקני .למרות המגבלות והאיום המתמיד הצליחה ישראל להעמיד מערכות נשק
חדשניות כמו "כיפת ברזל"" ,מעיל רוח" ועוד .ישראל היא גם דמוקרטיה חופשית בה תשתית החדשנות
הביטחונית נמצאת בשוק הפרטי (כמעט שאין מעבדות בתוך משרד הביטחון) וגם קיימת מחויבות
לעליונות טכנולוגית.
שלושה לקחים מהמקרה הישראלי:
בניית מנהיגות לחדשנות צבאית – תוכנית "תלפיות" הוקמה ב 1979-כלקחים ממלחמת יום
.1
הכיפורים במסגרת של מפא"ת .התוכנית בוחרת  61-31תלמידים בכל שנה ,הטובים ביותר
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במדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה ( )STEMמבין בוגרי התיכונים ,ונותנת להם הכשרה
אקדמית במקביל להכשרה צבאית בכל זרועות הפעילות של צה"ל .בנוסף הם ממוינים ע"פ

.2

קריטריונים של מנהיגות ועבודת צוות .הסטודנטים עושים עבודת גמר המקדמת פתרון לאחת
הבעיות המבצעיות שהצבא מתמודד איתן .ההצבה שלהם נבחנת בקפידה להתאמה ליכולותיהם,
רצונם והצרכים של גופי המו"פ הצבאיים .לעתים ההצבה תואמת את עבודת הגמר שלהם.
בשירות הם מהווים את העלית הטכנולוגית של צה"ל ומשרתים כקצינים במשך  11שנים
(מתחילת ההכשרה) .הם משמשים כדבק בין צרכי הצבא המבצעיים לקהילות הטכנולוגיה
הצבאית .אלו מהם שנשארים בצבא זוכים בקידום מהיר ומגיעים לעמדות בכירות בארגוני המו"פ
הצבאי .התוכנית נחשבת גם כחממה לגידול יזמי טכנולוגיה עילית ומנהלים מוכשרים לעולם
האזרחי .מדובר בשילוב של תהליך מיון קפדני ,הכשרה ייחודית צבאית ואקדמית ,תהליך הצבה
מוקפד ותפיסה שהמסלול מהווה קרש קפיצה לקריירה מובחרת .למרות שבארה"ב אין גיוס
חובה עדיין יש אפשרויות אטרקטיביות לגיוס ורתימת העולם האזרחי לצרכי המו"פ הצבאי ,דבר
שאומנם נעשה ,אך כנראה שלא במידה מספקת.
שימוש במדגימים מבצעיים כחלק מתהליך המו"פ – ישראל אינה יכולה להרשות שמערכות
יפלו ב"עמק המוות" שבין הפיתוח הטכנולוגי לפיתוח היישומי .בהעדר מעבדות בתוך משהב"ט,
כל הטכנולוגיות מפותחות בשוק הפרטי עם מימון מפא"ת ,ממחקר בסיסי ועד מדגימים מבצעיים.
מדגימים כאלו של יכולות טכנולוגיות חדשות הם כלי של מפא"ת לקידום החדשנות ומימושה .זה
מאפשר לדחוף טכנולוגיות מלמטה למעלה ללא שהוגדרו אליהן הדרישות והצרכים מראש.
הניסיון המבצעי בפועל – לעתים בקרב ממש ,מאפשר משוב מבצעי על המערכת3טכנולוגיה
המוצעת כבר בשלב מוקדם ומבטיח את תמיכת הצבא ביישום הטכנולוגיה .מערכת "כיפת ברזל"
מהווה דוגמה הן לשימוש מבצעי באבות-טיפוס והן לרתימת הצבא כתוצאה מהצלחתה .כך גם
מוצגות "מעיל רוח" וכוונת נשק חכמה.
כיוון שהמדגימים מפותחים בכספי מו"פ ולא מהווים חלק מתהליך הרכש הצבאי הרגיל ,יש
גמישות גבוהה הרבה יותר בתהליכים והטכנולוגיה או המדגים יכולים להיות מקודמים במהירות.
גם הסיכונים יכולים להיות גבוהים בהתאם .זרועות הצבא השונות מעורבות במדגימים
בהתאמתם לניסויים מבצעיים אך לא במימון הטכנולוגיה עצמה .המימון הוא לא לפרויקט אלא
לתחום מסוים ומאפשר הקצאת תקציבים דינמית .כל זה מאפשר עשרות מדגימים מבצעיים
בשנה .גם בארה"ב קיימים ניסויים מבצעיים כמו Army Expeditionary Warrior Experiment
אך זו איננה שיטת הפיתוח הרגילה ורוב המערכות המגיעות לניסוי מבצעי עוברות דרך מנגנוני
הרכש הרגילים ולא במימון משלב המו"פ.

.3

הקשר בין הצבא ,המו"פ הצבאי וקהילות הטכנולוגיה האזרחיות – יש דגש רב על הקשר בין
קהילת המו"פ הצבאית למגזר האזרחי .ראש מפא"ת מקביל לגנרל  3כוכבים [זו טעות במקור]
ומדווח הן לרמטכ"ל והן למנכ"ל משהב"ט .הכפיפות הכפולה הזו עצמה מהווה גשר בין העולם
האזרחי לצבאי .למפא"ת קשר טוב לצבא וחלק מאנשיה הם קצינים במדים ,כך שצרכים מבצעיים
מוכרים ומועברים לקהילת המו"פ באופן שוטף ולא באמצעות דו"חות וכדו' .גם מנהיגים מבצעיים
די מודעים לתהליך המו"פ .תרומה נוספת לקשר נובעת מכך שחלק ניכר מקהילת המו"פ
האזרחית הם אנשי מילואים ובעלי ניסיון מבצעי והבנה של צרכים מבצעיים .הקשר בין התעשייה
לצבא מחוזק גם בשל ההזדמנות העסקית שהטכנולוגיה והפתרונות הצבאיים מאפשרים
לתעשייה ,הן לייצוא צבאי והן במעבר ליישומים אזרחיים .קצינים צעירים של מפא"ת מעורבים
בתעשייה ובחברות הזנק ומהווים גורם ראשוני להערכת טכנולוגיות רלוונטיות .אינטראקציה זו
אחראית לרכש אבות טיפוס ומדגימים מבצעיים בעזרת מערכת רכש והתקשרות גמישה -
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במיוחד מול חברות אזרחיות .בארה"ב ניתן לשפר הקשר עם התעשייה בעיקר ברמות הנמוכות
באופן דומה עם תמיכה של מנגנוני רכש מהיר וגמיש (רפורמות שכבר נעשות ברמות שונות).
הערות של מכין הסקירה:
התיאורים ,לפחות של ישראל ,אינם מדויקים לגמרי ויתכן שגם אלה של סין .אולם בהשוואה לסרבול של
מנגנון המו"פ האמריקני" ,הדשא של השכן נראה תמיד ירוק יותר" .הנושאים שאולי חשובים למערכת
שלנו ,מתוך מה שמופיע בכתבה ,הם:
תכנון מסודר לטווח ארוך המתפרסם באופן תדיר בפורמט דומה – משהו כמו  WEDSהסיני,
.1
אבל באופק תכנוני קצר יותר (נניח עשר שנים) ופרסום תדיר יותר (כל חמש שנים) .אנחנו
צריכים קצת יותר גמישות .גם אין לנו  STCאו אפילו משהו דומה לזה ,שינתח פערים ויפרסם כל
חמש שנים תוכנית מו"פ תואמת .MLDP
שיטת קבלת ההחלטות (סדנה להנדסה מטא-סינטטית) נראית נושא ראוי ללמידה ומימוש .אני
.2
לא מכיר מערכת מוסדרת כזו בארץ ,למרות שיש כלים של משחקי מלחמה שונים .אני נזכר
בניסיון שמזכיר זאת ,במסגרת משחק מלחמה של מערכות הגנה שבוצע לפני כעשור.
* Colonel George M. Dougherty, USAF, Ph.D., the Individual Mobilization Augmentee
to the Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Science, Technology, and
Engineering.
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ניסוי טכנו-מבצעי של טכנולוגיות ושיטות לחימה עתידיות של הצבא
האמריקני  -פרויקט CONVERGENCE
 10 ,DEFENSENEWS.COMבאוקטובר 0202

At Project Convergence, the US Army Experienced Success and Failure - and it’s
Happy About Both
www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2020/10/12/at-project-convergencethe-us-army-experienced-success-and-failure-and-its-happy-about-both/
 12 DEFENSENEWS.COMבאוקטובר 0202
Transforming battlefield geometry: What’s to come in Project Convergence 2021
www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2020/10/12/transforming-battlefieldgeometry-whats-to-come-in-project-convergence-2021/
 11 ,C4ISRNETבאוקטובר 0202
US Army wants coders at the tactical edge
www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2020/10/15/us-army-wants-coders-at-thetactical-edge
פרויקט ( Convergenceהתלכדות) של פיקוד העתידים של הצבא האמריקני בוחן את ההתקדמות של
קבוצות העבודה בתחומים שתועדפו למודרניזציה של הצבא [נשק מדויק לטווח ארוך ,רק"ם עתידי,
יכולת הובלה אנכית ,רשתיות ,הגנת נ"מ ונגד טילים ,וקטלניות החייל] .הפרויקט הוא בעצם סדנת
למידה המבוצעת ע"י אימונים וניסויים טכנו-מבצעיים בשטחי אימונים תוך הדגמת טכנולוגיות חדשות,
גם אם אינן בשלות ,ושילוב בינה מלאכותית [ב"מ] בתהליכי איכון מטרות ,תקשורת ,שו"ב ,קבלת
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החלטות והקצאת מערכות נשק .הניסוי גם חושף בכירים בצבא ובממשל (ואפילו כתבים ובעתיד גם
שותפים זרים) לטכנולוגיות ועקרונות התפעול העתידיים של הצבא ואופן שילובו באסטרטגיית הביטחון
הלאומי .בניסויים הבאים ישולבו גם זרועות נוספות (חא"א ,וכו') .מפקד הצבא ציין שהפרויקט הוא צעד
חשוב בהסבת הצבא לקראת ארבעים השנים הקרובות .מפקד פיקוד העתידים ציין שהפרויקט הוא
החשוב ביו תר שהצבא עושה מעבר לפעילות המבצעית .הוא חלק מתהליך של שינוי הצבא ממצב
מוכנות ללוחמה נמוכת עצימות להתמודדות עם צבאות מודרניים כמו סין ורוסיה בכל ממדי הלחימה –
יבשה ,אוויר ,חלל ,ים ,וסייבר.
הניסוי האחרון  convergence 2020התקיים בשטח הניסויים ביומה ,אריזונה ( )YPGבמשך כשישה
שבועות ובתנאי אקלים קיצוניים (טמפ' שהגיעה עד  .)49°Cבניסוי השתתפו כ 511-איש – בעיקר צוותי
איסוף נתונים .מטרת הניסוי אינה "להצליח" במובן של מערכות נשק בשלות ותרומתן ללחימה ,אלא
להבין את המגמה כולה ,ההשפעות ההדדיות ,והתרומות היחסיות של המערכות הנבחנות .לכן כל
מערכת או טכנולוגיה הקרובה לנקודת החלטה מוצגת בניסויים גם אם היא עדיין לא בשלה .בניסוי זה
עיקר המיקוד היה על קיצור מעגל האש ,מאיכון המטרה ועד הפגיעה בה ,מסדר גודל של  21דקות
לסדר גודל של  21שניות .הניסוי בוצע ברמת לחימה של מחלקה עם גורמים מסייעים והודגמו מספר
מרכיבים:
תותח לטווח ארוך ( )ERCA – Extended Range CAnnonבעל טווח מעבר ל 71-ק"מ שירה

תחמושת מונחית  . XM1113התחמושת הגיעה למטרה אך לא התפוצצה.
תוכנת שו"ב  Tactical assault kitשאיתה נוהל כל הניסוי ותנועת הכוחות.

כטב"ם  Gray Eagleזיהה מטרה וכיוון כטב"ם נוסף שהטיל פצצה גולשת (כנראה GBU-44/B

 )Viper Strikeלפגיעה בה .עקב איבוד תקשורת הפצצה החטיאה.
מרכיב ב"מ שמקצר את מעגל האש FIRE Synchronization To Optimize ( FIRESTORM

 .)Responses in Multi-domain operationsהמערכת הופכת מידע מחיישנים למידע על
מטרות ,מיקומי אויב ומיקומי כוחותינו ,מעדכנת את תמונת השו"ב ,ממליצה ומעבירה מידע
לאפקטור (מרכיב אש שביכולתו לפגוע במטרה הספציפית בזמן ,בדיוק ובכושר ההרג) הרלוונטי
ביותר .הצופים בניסוי יכלו לראות את המלצות המערכת "קופצות" למפעילים במסכים לאישור.
הצבא הכין בסיס מידע של  3.5מיליון תמונות לאימון אלגוריתמי הזיהוי .ועדיין המערכת דורשת
עוד פיתוח רב להשלמתה.
רשת תקשורת טקטית בטופולוגית אריג [ , meshבו כל צומת גם מייצרת מידע וגם מהווה ממסר

למידע שהיא קולטת] .הרשת תוכננה כרשת טקטית של חטיבה ולאו דווקא יועדה לניסוי זה
ולתמיכה ביכולת קיצור מעגלי האש – רוחב הסרט היה מוגבל יחסית .היכולת להעביר מידע היא
המפתח והנושא הקריטי ביותר בקידום סגירת מעגלי אש מהירה והפעלת מערכות הב"מ
המסייעות לניתוח והחלטות .התקשורת הקרקעית בין פלטפורמות קרקעיות עבדה היטב וכן
האווירית בין כלי הטייס .תקשורת בין הקרקע לנכסים האוויריים הייתה בעייתית .תקשורת זו
התבססה לראשונה על כטב"מים משוגרים מהאוויר  Air-Launched Effectsששימשו כממסרים
להרחבת טווח התקשורת מעבר לטווח ראייה .מגבלות מזג אוויר כמו רוח פגעו ביכולת שהוקמה.
הבעיה אינה כל כך הטווח אלא רוחב הסרט .הפיתוח נעשה בזמן קצר יחסית (פחות מ8-
חודשים משלב מצגות ה PowerPoint-למערכת בניסוי) ותוך שינויים ותיקונים בניסוי עצמו.
חיישנים המוצבים בחלל.

מרכיבים של יכולת הובלה אנכית  -הבאת אמצעים אוויריים לטווח של כ 62-ק"מ מעבר לקו

האויב.
רק"ם עתידי – מרכיבים מהתוכנית.

מערכות איכון ,ניווט ותזמון.
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קיצור זמני התגובה למרות כל המגבלות היה דרמתי והצליח מעבר לציפיות .אחד הלקחים מהניסוי
קשור למהירות התכן והיישום והצורך ביכולת תכנות בשדה ,כמעט בזמן אמת במהלך התרגיל .זה
מוביל לצורך בסוג חדש של חיילים ,שיופעלו ביחידות הקדמיות בשטח ,היכולים לתכנת ולשפר מערכות
כמעט בזמן אמת .הצורך בתכנתים כאלו בניסוי היה המפתח להצלחתו .הם כונו  Pep Boysועבדו עם
 laptopומאוורר בתנאי השדה בניסוי .יכולתם לפתור בעיות נבעה מכך שמהנדסים ,מדענים ,תכנתים
ולוחמים עבדו יחד עליהן .כך יכלו לתקן בלילה בעיות שהתגלו לאורך היום.
חיילים בעלי יכולת טכנית כזו שיבינו את הבעיות לעומק ויוכלו לתקן ולקודד תוכנה ,לא צריכים להיות
בקו המגע עצמו אך מיקומם במפקדות טקטיות של גדוד ,חטיבה או לכל הפחות אוגדה צריך להיקבע.
הם צריכים להיות חיילים במדים ולא קבלנים חיצוניים .הם צריכים לעסוק בבעיות תקשורת ,בעיות
מיחשוב ,בעיות בהכרת מטרות (למידה של אלגוריתמי ב"מ) .הבעיות הללו משתנות כל הזמן היות וגם
האויב דינמי .ללא יכולת מענה מהיר לתיקון ושיפור מערכות ,לא נוכל להתמודד עם האויב .כך
כשהאיום ,המידע או החיישן מתחלף ,ניתן לתקן ולתפור פתרון ללא התהליך הארוך בו חוזרים ליצרן 3
מפתח על כל שינוי עם כל תהליכי הרכש והבקרה הקיימים.
למימוש יכולת כזו נדרש ככל הנראה מעבר לארכיטקטורה פתוחה בו הממשל שולט במידע ובממשק
ומאפשר "קיט פיתוח" לתכנת שדה .מימוש חזון כזה דורש התמודדות עם :אבטחת מערכות המחשוב
מפני איומי סייבר למיניהם ,בקרת תצורה ,והתמודדות עם הצורך בראייה רחבה של השפעת השינויים
על המערכות ותוצריהן.
פיקוד העתידים מנסה לאתר אנשים כאלו דרך הקמת מפעל התוכנה החדש של הצבא באוסטין טקסס
ודרך השת"פ בב"מ עם אוניברסיטת  .Carnegie Mellonעידוד מהנדסי תוכנה להצבה "קרבית" כזו
למרות המשמעת הצבאית ולמרות תנאי השכר בהשוואה לתעשייה ,תגיע בגלל האתגר .הבעיות
הצבאיות מורכבות מאוד ואנשים בעלי יכולת זו נענים לאתגרים.
מה מצפה לנו ב?Convergence 2021-
בנוסף למערכות שכבר הוצגו יוצגו גם אמצעים של קבוצות עבודה ( )FCTשלא הוצגו השנה וכן היבטים
נוספים שייבחנו .כרגע יש כבר  71טכנולוגיות בקנה ,כולל כמה של  ,DARPAאך לא כולם ישתתפו
בסוף.
מערכות הגנת נ"מ וטילים.

מערכות לשיפור קטלניות החייל – מערכות תגבור ראייה (שילוב ב"מ ,תצפית יום ,תצפית

תרמית ,אמצעי ניווט ואיכון).
סביבת אימון וירטואלית.

הרחבת יכולת הנשיאה של אמצעים אוויריים יותר מ 62-ק"מ מעבר לקוי האויב .היכולת כוללת

תותח  21מ"מ המיועד לנשיאה ע"י מטוס סיור ותקיפה עתידי [מחליף של ה ,]A10-אב טיפוס של
משגר מודולרי אווירי המשלח אמצעים3כטב"מים קטלניים ואחרים .יכולת זו כבר הוצגה ב2121-
שילוב מטוסי  F-35של חא"א בארכיטקטורת התרגיל והשו"ב .בספטמבר נחתם הסכם לפיתוח

עקרונות למערכת שו"ב משותפת בין הצבא לחא"א ( JADC2 – Joint All-domain Command
 .)& Controlמטרת  JADC2היא חיבור חיישנים ליורים.
שילוב מפקדה מבצעית שלמה בתרגיל ,כח משימה רב-ממדי ,ויחידות נוספות כדי לבחון את

התפיסות בקנ"ם גדול יותר.
השתתפות בריטניה איתה נחתם הסכם שת"פ בנושא .ב 2122-תצטרף כנראה גם אוסטרליה

והמיקוד יעבור גם לכוחות קואליציה אפשריים.
חיבור הפרויקט למאמצים נוספים ,למשל בחינת יכולת פעולה בסביבה נטולת  GPSואתגרי

הניווט והסנכרון הנגזרים.
טיל קרקע-קרקע חדש  Precision Strike Missileלטווח  511ק"מ.
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תותח ארוך טווח  ERCAעם תחמושת מונחית .Excalibur
מערכות תקשורת משופרות – שילוב תצורות גל חדשות לשיפור תקשורת אוויר-קרקע ,יותר

משמעת וניהול המידע ,התעבורה ופורמט ההודעות ,שיפור הרשת מבחינת טווח ועמידות
באמצעות ממסרים אוויריים (.)ALE – Air Launched Effects
שיפור מערכת הבינה המלאכותית FIRESTORM

רובוטים אוטונומיים ופלטפורמות שניתנות לאיוש (.)OMFV

 – )Integrated air and missile defense Battle Command System( IBCSמערכת שו"ב

חדשה להגנת נ"מ וטילים .זו מערכת המבצעת בעצם את מה שהפרויקט כולו רוצה להשיג – שיפור
מהירות סגירת מעגלי אש ,אך פה זה לצרכי הגנה אקטיבית.
הפרויקט מצביע על הכיוונים אליהם הצבא צריך ללכת ,אולם יותר מכך הוא השינוי התרבותי שעליו
לעבור .מטרתם של ניסוי ים אינה תצוגת תכלית מוצלחת של מערכת בוגרת אלא חלק מתהליך פיתוח,
ויכולים להיכשל .היכולת לבחון ,ע"י לוחמים ,מערכות לא בשלות או כאלו שאינן מבצעות במדויק מה
שתוכננו לעשות ,היא קריטית כדי ללמוד ,לבגר את הטכנולוגיה ,לקבל החלטות נכונות יותר ,להבין
השפעות הדדיות ,ולהשקיע במקומות הנכונים.

.3

אסטרטגית הלחימה החדשה של הפנטגון  -שדה קרב ללא גבולות
 11 ,DEFENSENEWS.COMבאוגוסט 0202

‘No lines on the battlefield’: Pentagon’s new war-fighting concept takes shape
www.defensenews.com/pentagon/2020/08/14/no-lines-on-the-battlefield-thepentagons-new-warfighting-concept-takes-shape/
בפנטגון עסקו בשנה האחרונה בפיתוח קונספט לחימה עתידי שאמור להיות המדריך ללוחמה של
משרד ההגנה בעשורים הבאים .בניגוד לתפיסות עבר ,אמר גנרל ( John Hytenסגן יו"ר המטות
המשולבים) ,שההבדל העיקרי בקונספט החדש הוא העדר גבולות .במבנה הנוכחי כל זירת קרב
מתוחמת לאז ורים בהם כוחות שונים יכולים לפעול .למשל ,קו תיחום סיוע אש ,קו תיחום לח"א ועוד.
בלחימה עתידית כל תפיסת הקווים הללו נמוגה .באופן פרקטי המשמעות היא שבעזרת מערכת שו"ב
אחידה ,כל כוח יוכל להגן על עצמו ולתקוף לעומק ,כך שימנע מהיריב יכולת פעולה .זה נכון לכוח ימי,
אווירי או יבשתי ונכון גם לכוחות שותפים בינלאומיים .כדי שמבנה כוח כזה יצליח ,הפנטגון מייצר
מערכת שו"ב רב-ממדית אחידה שנמצאת בפיתוח .הכיוון הזה מתחיל להתגשם ולשאת פירות.
עוזר שר ההגנה לאסטרטגיה ,תכנון ויכולות  Victorino Mercadoטען שכל זרוע אמריקנית פעלה
בשיטות ייחודיות לה ומעולם לא התקיימה באמת לחימה משולבת כיחידה מסונכרנת .הכיוון החדש
מצריך סקירה של תוכניות הפיתוח וההצטיידות הקיימות וכן של מבנה הפיקודים המרחביים של הצבא
האמריקני ,כדי לבחון את הקצאת המשאבים והכוחות מחדש .הסקירה הזו מעלה בעיות כמו אופן
השליטה בכוחות ,התמיכה הלוגיסטית ועוד .לדעתו ,הקונספט המוצע עדיף וקיומו ממלא פער בארגון
הכוח הקיים .חבל רק שאיננו יכולים לפעול כבר כאילו מבנה הכוח תואם אותו.
גם  Mercadoוגם  Hytenצופים השלמת גיבוש הקונספט עד לסוף השנה .סביר שלא הכל יפורסם כדי
לא לחשוף יכולות עתידיות ליריבים כמו סין ורוסיה.

.1

משרד ההגנה האמריקני מכין הנחיות לתכנון לייזרים
 11 ,BREAKINGDEFENSE.COMבאוגוסט 0202
DoD Drafts Guidelines For Laser Design
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https://breakingdefense.com/2020/8/dod-drafts-guidelines-for-laser-design
בעוד שהחיילות בצבא ארה"ב ממהרים לפתח ולהציב מערכות נשק לייזר ונשק מיקרוגל ,אין הצבא
רוצה להגיע למצב שבו הוא קונה אוסף של מערכות שאינן תואמות ואשר לא מסוגלות לפעול יחד ,כמו
שקרה לעיתים קרובות במהלך הלחימה בעיראק ובאפגניסטאן .לאור כך מינה המשרד האחראי לנשק
של אנרגיה מוכוונת ) (directed energyאת  ,Christopher Behreאשר ניהל מגוון פרויקטים בתחום
הלייזרים עבור הצי ,להכין הנחיות טכניות לתוכניות עתידיות בתחום זה.
לדברי " ,Behreארכיטקטורת הייחוס" הנמצאת היום בהכנה ,אינה קובעת סטנדרטים טכניים מחייבים.
המטרה היא להשתלב בתחילת תהליך הפיתוח ,לפני שהחיילות השונים קונים אוסף של מערכות
מיצרנים שונים ,אשר משתמשים ברכיבים שאינם תואמים .המטרה היא לבסס גישה של מערכות
מודולריות שתשרתנה את כל התוכניות .לדבריו גישה זו תאפשר לזהות רכיבים ותת מערכות שניתן
להפכם לסטנדרט .זה יקטין עלויות בכך שתוכניות שונות תוכלנה לקנות ולהשתמש באותם רכיבים
בכמויות ,ובנוסף יאפשר שדרוגים עתידיים .זאת על ידי יצירת ממשקים המאפשרים החלפת רכיבים
ישנים עם חדשים ומשופרים ברגע שהם זמינים .זה גם יאפשר לחברות קטנות להתמודד מול חברות
הענק ,מאחר וחברות קטנות יכולות להתמקד בפיתוח וייצור רכיבים מיוחדים למערכות ,בתנאי שהן
עומדות בסטנדרטים הנדרשים.
מקור לדאגה :מומחים ממשרד ההגנה ומהתעשיות הסכימו שיש מקום להקמת מערכת מגובשת
מספיק על מנת לעודד חברות לבניית רכיבים תואמים ,אבל כזו שלא תמנע רעיונות חדשים .לדברי
 Behreלא מדובר בהגדרת סטנדרטים במסמכים ,אלא במתווה שישמש להנחות ולכוון את המפתחים.
לא מדובר בדרישות מוגדרות אשר ישתקו חדשנות כפי שמדאיג רבים .לדבריו ,עכשיו הוא הזמן
המתאים לטפל בנושא הסטנדרט יזציה ברצינות .למערכות נשק אנרגיה מוכוונת יש יתרון גדול מכיוון
שפותחו אבות טיפוס ונערכו ניסויים כדי ליצור בסיס נתונים טכניים ,אבל אף מערכת כזו עדיין לא הגיעה
לייצור סדרתי .זה מאפשר מההתחלה גישה פתוחה ומודולרית ,במקום לסווג דורות של ציוד שאינו
תואם שהגיע מ יצרנים שונים .הוא גם מציין שיישום גישה מודולרית מתחום טכנולוגי אחד בתחום אחר,
מציב אתגרים גדולים ביותר בניסיון לשנות דברים שהיו בשימוש זמן רב .בתחום האנרגיה המוכוונת יש
הזדמנות להתקדם בשיטה המודולרית ,מאחר והצטברו שנים רבות של אבות-טיפוס והדגמות שניתן
למנף .בנוסף אנו עדיין מקדימים את תוכניות ההצטיידות.
לגבי "ארכיטקטורת הייחוס" ,הטיוטה הראשונה לדבריו כבר די בשלה ומקווים לצאת בגרסה 1.5
בתחילת  .2121הוא גם מעריך שתוך  8עד  9חודשים הם יאפשרו הערות של התעשייה ומנהלי רכש.
 ,Sean Rossפיזיקאי לייזרים ממעבדות חייל האוויר ( )AFRLהתייחס לנושא והזהיר שהפנטגון יכול
להכין את ההנחיות ,אבל אם הן לא תאומצנה על ידי החיילות והתעשייה ,ככאלו שהוכנו על ידם ,זה לא
יוביל לשום מקום .הוא ציין שבמהלך השנים הרבות בפעילותו בממשל ,הוא נתקל ביוזמות רבות שלא
נראו להם טוב ואז נתנו להן מס שפתיים והן נעלמו" .הדבר דומה למקרה בו אתה מבקש מילדיך לסדר
את החדר והם דוחפים הכול מתחת למיטה".

.5

קריאה לביסוס התעשיות הביטחוניות בארה"ב על מקורות מקומיים
 11 ,DEFENSE ONEבאוגוסט 0202
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Reliance on Foreign Supplies in the Defense Industrial Base Rose - Notably in
Packaged Software and it Services - Even as Calls for Reshoring Increase,
According to a New Report
www.defenseone.com/threats/2020/08/number-foreign-companies-within-defensesupply-chain-grew-over-past-decade-report-says/167767/
חוקרים בחברת  Goviniפרסמו דו"ח של ניתוח  1,111ספקים ו 111-תעשיות שעובדים עם הצבא או
התעשייה הביטחונית והראו שהתלות בספקים מחו"ל הולכת וגדלה עם הזמן .כך למשל מספר הספקים
הסיניים גדל בעשור אחרון ב .421%-בתחום הסייבר וטכנולוגיות המידע ,חבילות התוכנה מחו"ל היוו
בשנת  2111רק  3%ואילו בשנת  .7% – 2119שני תחומים אלה הולכים ומתפתחים גם בהקשר
לעבודה מהבית בתקופת הקורונה ומחייבים נקיטת צעדים להבטחת ביטחון האספקה.
הכתבה מציינת שלמרות החלטת הקונגרס ( )2119להחרים  5חברות סיניות (גם ,)Huawei ,ZFE
הפנטגון קיבל פטור בנושא זה עד סוף ספטמבר ש"ז .במשרד ההגנה טוענים שכדי ליזום תקנות נגד
"מעורבות זרה" וגניבת זכויות דרוש שיתוף פעולה של התעשייה המקומית ,שתצביע על בעיות
קונקרטיות.
המחקר של חברת ג'וביני לא התייחס לחברות הגדולות כמו בואינג ,אלא לתעשיות וספקים מדרג שני
ושלישי .אלה מהווים פחות ממחצית האספקות הביטחוניות והחברות הסיניות משתתפות כאן ב.5%-9-
ההמלצה של החוקרים :דרוש שיתוף פעולה הדוק בין משרד ההגנה והתעשייה כדי להקטין התלות
ולהבטיח שרשרת אספקה בטוחה.

.1

הפנטגון מקים תאגיד לטיפול בבעיות "נסתרות" שיצוצו בעת חירום
 03 ,DEFENSE ONEבספטמבר 0202

The Institute for Nascent Innovation will Look to Identify and Solve Issues in
Emerging Crisis
היחידה הלאומית לחדשנות ביטחונית  *NSINבמשרד ההגנה האמריקני פועלת להקמה של תאגיד
חדש  , **I4NIאשר מרכז את הטיפול הכולל באיתור ופתרון של בעיות נסתרות שעלולות "לצוץ" בעיתות
משבר .פורסמה ביקשה לקבלת הצעות ) (RfPלהקמת התאגיד .מסמך זה מגדיר את מטרות התאגיד:
יצירת שיתוף פעולה של אוניברסיטאות ,תעשייה ,עסקים קטנים ,יזמים ,ממציאים וכו' ,בביצוע של
הפרויקטים המיוחדים הנ"ל.
התאגיד יתמקד בבעיות שנתגלו ,תוך הסתכלות מתמדת על "מה עוד עלול להתגלות" .במסמך הRfP-
מובא כדוגמה מצב החירום של מגפת הקורונה ,שהציף אתגרים טכנולוגיים ואחרים ותוך כדי פתרון של
הבעיות מתגלים נושאים חדשים ("נסתרים") שמחייבים פתרונות חדשניים .התאגיד יקבל אפשרויות
לקיצור תהליכים ביורוקרטיים כמו *** - OTAחריגים בהרכשה .הוגדרו שבעה תפקידים של מנהל
התאגיד ,שיהווה את חוליית הקשר בין הממשלה וחברי התאגיד .החוזה עם התאגיד יקבע ל 5-שנים
עם אופציה ל 5-נוספות.
* NSIN = National Security Innovation Network
**I4NI = Institute for Nascent Innovation
***OTA = Other Transaction Authority

.1

ביקורת על הפנטגון על אי ניצול התעשיות לקידום המו"פ הביטחוני
 3 ,DEFENSE ONEבספטמבר 0202
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The Pentagon Wanted to Find Ambitious Research into Future Tech
Breakthroughs But Contractors Spend Most of Their Money on Safer Bets – GAO
Has Found
www.defenseone.com/technology/2020/09/pentagon-defense-contractors-are-out-steptech-innovation-gao-finds/168237/
משרד המבקר הממשלתי  *GAOבארה"ב פירסם דו"ח חמור על מחדלים של הפנטגון בניצול
הפוטנציאל של התעשיות לקידום המו"פ הביטחוני בתחומים שהוגדרו כעדיפות לאומית .בשנת 2118
משרד ההגנה הודיע על פערים מדעיים וטכנולוגיים ועל מאמצים שיש להשקיע (מול האיומים של רוסיה
וסין) בתחומים הבאים ,להשגת עליונות בשנת  :2131אינטליגנציה מלאכותית ,אוטונומיה ,ביוטכנולוגיה,
אנרגיה מוכוונת ,חלל ,סייבר ,מיקרואלקטרוניקה ,היפרסוניקה ,שו"ב ,מדעי קוואנטום .השנה משקיעים
בנושאים אלה  7.5מיליארד דולר.
לפי הדו"ח ,התעשיות הביטחוניות השקיעו ב 4-השנים האחרונות רק  41%מתקציבי הפיתוח במימון
עצמי –  - **IR&Dוכן ש 67%-מהפרויקטים בשנים  2118-2114לא היו בנושאים של חדשנות.
מסתבר שספקי משרד ההגנה מעדיפים לממן "פירות שתלויים נמוך" – שיפורים בטכנולוגיות קיימות.
אלה קל יותר "למכור" לאנשי משרד ההגנה לקבלת חוזים.
התלונה של  :GAOמשרד ההגנה והצבא אינם עוקבים אחר הנעשה בתחום המו"פ בתעשיות
הביטחוניות ואינם בודקים את הפרויקטים הממומנים ב .IR&D-למרות שיש להם בסיס נתונים,
המאפשר מעקב צמוד בנושאים אלה ,בעלי התפקידים אינם מתייחסים לעניין ברצינות הראויה .כך יכול
לקרות וקורה שמבזבזים כסף בפיתוח של רעיונות או רכיבים ,שפותחו או מפותחים כבר ע"י התעשיות
במימון עצמי.
הדו"ח של  GAOמפרט המלצות לשיפור המצב הקיים:
לחייב את בעלי התפקידים במשרדו של סגן שר ההגנה למחקר ופיתוח שיסקרו בקביעות את
א.
הנעשה בפרויקטים  IR&Dשל התעשיות הביטחוניות.
ליעל את בסיס הנתונים בנושא זה במשרד ההגנה ע"י דרישה מהתעשיות לדווח ולמסור מידע
ב.
מפורט על הפרויקטים שבעבודת  ,IR&Dכולל הערכת עלויות ולוח זמנים.
*GAO = Government Accountability Office
**IR&D = ("Independent Research Dollars") = Internal Research and Development

.8

מגמות עתידיות בלחימה  -נשק לייזר
 0 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
Tactical Airborne Laser Weapon System

www.uasvision.com/2020/10/02/tactical-airborne-laser-weapon-system/
חברת לוקהיד מרטין פרסמה סרטון אנימציה החושף מגמות לחימה עתידיות .הסרטון כולל שימוש
במערכת נשק לייזר מותקנת על מטוס קרב  F-16אשר מיירטת טיל עוין המשוגר מספינה.
החברה עוסקת בפיתוח מערכות נשק לייזר והטכנולוגיות הקשורות בכך יותר מ 41-שנה .המערכת
המפותחת כעת מיועדת נגד טילים קטנים ,כטב"ם ,ספינות קרב קטנות ,וכלי רכב .נמצאות כעת בפיתוח
שתי גרסאות:
מערכת High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance

) (HELIOSעבור צי ארה"ב להתקנה על ספינה.
מערכת ) Indirect Fire Precision Capabilities High Energy Laser (IFPC-HELעבור

צבא ארה"ב להתקנה על רכב .הספק  311ק"ו.

15
.2125 הדגמות צפויות בשנת
https://youtu.be/rLav0zMHut8 :סרטון
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.1

מערכות נשק של אנרגיה מכוונת – השקעות ובעיות
 13 ,NATIONAL DEFENSEבאוקטובר 0202
Uptick in Spending Seen for Directed Energy Weapons

www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/10/13/uptick-in-spending-seen-fordirected-energy-weapons
לפי הכתבה ,צבאות העולם ישקיעו בעשור הקרוב סכומי עתק בתחום האנרגיה המכוונת – לייזר
ומיקרוגל – תוך כדי הבשלת הטכנולוגיות .צבא ארה"ב ,על זרועותיו ,הכפיל בשנים  2119-2117את
השקעותיו בנושאים אלה מ 535-מיליון דולר ל 1.1-מיליארד דולר .המאמץ העיקרי מכוון להגנה מפני
טילים ומטוסים .היכולות והיתרונות המבצעיים והלוגיסטיים מבטיחים שימוש רחב גם כנשק תקיפה וגם
כנשק בעל קטלניות מוגבלת (ניטרול ע"י חסימה ,טשטוש וכו').
לנ שק המבוסס על לייזר עדיפות לעומת מיקרוגל בטווחים ארוכים ודיוק בהפעלה .החסרונות :הפרעות
אטמוספריות ,מסלול הפעלה בקו ישר שאינו מאפשר העסקת מטרות מעבר לקו ראייה ,הממדים
והמשקל של המערכת ,בעיקר בגלל צריכת האנרגיה והקירור הדרוש.
למיקרוגל רב עוצמה יתרונות בטווחים קצרים להפעלה על מספר מטרות בשטח גדול.
משרד ההגנה האמריקני מתכוון לפרסם ב 2121-טיוטת מסמך-מסגרת שיגדיר את הדרישות לתכנון
מודולרי בארכיטקטורה פתוחה כבסיס לפרויקטים והתקשרות עם התעשיות בתיאום עם הצבא .מצפים
לקבל משוב .מדגישים את הצורך לפישוט והקלה של תהליכי התקשרות עם תעשיות וספקים קטנים,
שיכולים לתרום רבות בטכנולוגיה וחדשנות ברמה של מכללים ורכיבים.
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יבשה

.12

הרק"ם  LYNX KF41נבחן במסגרת תרגיל של נאטו
 01 ,DEFENCE-BLOG.COMבספטמבר 0202
Rheinmetall Releases New Video of Lynx KF41 Fighting Vehicle
https://defence-blog.com/news/army/rheinmetall-releases-new-video-of-lynx-kf41fighting-vehicle.html

יצרנית הנשק הגרמנית ריינמטאל פרסמה סרטון של הרק"ם החדש שהיא מפתחת ,LYNX KF41 ,כשהוא
משתתף בתרגיל של נאטו בהונגריה .זאת אבן דרך משמעותית עבור הרק"ם הגרמני שהוצע כבר
למספר מדינות בתצורות שונות ,ביניהן ארה"ב (במסגרת תכנית  ,)OMFVהונגריה ואוסטרליה .לעת
עתה רק הונגריה הודיעה כי תצטייד בו.
הרק"ם מסוגל להכיל  3חיילי צוות יחד עם  8נוסעים ,ונבנה בצורה גמישה על מנת לאפשר לו שדרוגים
עתידיים ועלות תפעול נמוכה יחסית .הכלי יכול להגיע למהירות  71קמ"ש.
הסרטוןhttps://youtu.be/A6uBfvgUf9s :

Rheinmetall Defence – Lynx Combat Vehicle

 .11המגמות לשדרוג של מערכות נשק בינוני
 1 ,NATIONAL DEFENCEבאוקטובר 0202
Army Upgrading Medium Caliber Cannons, Ammo
www.nationaldefensemagazine.org/articles/2020/10/9/army-upgrading-medium-calibercannons-ammo
הנשק הבינוני המותקן כיום ברק"ם של הצבא והנחתים בארה"ב מבוסס על תותחי  25מ"מ
 ,Bushmasterבצבאות אחרים בעולם מותקנים תותחים כבדים יותר –  31עד  57מ"מ .השדרוג
שהחל בצבא ארה"ב הוא התקנת צריחים עם תותח  31מ"מ ( )XM 813ברק"ם סטרייקר.
במקביל לפרויקט זה מפתחים בארה"ב ) ,(GD-OTSבנוסף לתחמושת הקינטית ,שני סוגים חדשים של
פגזים :נפיץ -רסיק-אוויר ולאימונים.
פיתוח אחר – פגזים קינטיים המכונים " "Swimmerשל חברת  Nammoשניתן לירות גם דרך מים
(יעילים גם נגד מטרות תת-ימיות) וגם נגד רק"ם.
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חברת  Northrop Grummanמפתחת שלושה סוגי תחמושת בקליברים שונים :פגזים מתוכנתים,
פגזים עם חיישני קירבה ופגזים מונחים .באשר לתותחים  31מ"מ ,נעשה ניסיון להשתמש בתותח "31
מ"מ קל' שמבוסס על התותח של מסוק  ,(M230) Apacheאולי לרק"ם בלתי מאויש.
הקפיצה בנשק בינוני מתחילה להתגבש סביב תותח (ותחמושת) בקליבר  51מ"מ שמהווה מועמד
מוביל לרק"ם החדש  .*OMFVתותח זה ) XM915(50X228מפותח ע"י  Northrop Grummanבמימון
עצמי .החברה מספקת בימים אלה  11תותחים לניסויים בצבא ארה"ב .החברה מצפה לחוזה מהצבא
לאספקת  11תותחים ( 51מ"מ) נוספים בשנת  ,2121כמו כן שתי מערכות טעינה ,ויחידת בקרה.
בניסויים ראשוניים בצבא נתגלו בעיות טכניות בתותח החדש שמחייבות שיפורים בתכנון.
גם חברת  GD-OTSעובדת על פיתוח של תחמושת  51מ"מ משלושה סוגים :קינטית ,נפיצה רסיקת-
אוויר ואימונים .החברה קיבלה חוזה תלת-שנתי לפיתוח התחמושת רסיקת האוויר .התכנון הבסיסי
והמרעום יהיו זהים לאלה שפותחו למערכת  31מ"מ של רק"ם סטרייקר.
לסיכום:
נראה שרק"ם סטרייקר ימשיך לעבור השבחה עם תותחים  31מ"מ אך הרק"ם העתידי כמו *OMFY
יצויד בתותחים ותחמושת בקליבר  51מ"מ.
(שיחליף את * OMFV = Optionally Manned Fighting Vehicle )Bradley

 .10הצבא האמריקני פועל לשיפור ולייעול תהליך הירי של הארטילריה
 11 ,DEFENSENEWS.COMבאוקטובר 0202
The US Army Wants to Smooth the Ordeal of Firing Artillery
www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2020/10/14/the-us-army-wants-tosmoothen-the-ordeal-of-firing-artillery
במסגרת שיפור הירי והיכולות המבצעיות של יחידות האש הארטילריות ,הצבא האמריקני החל לבחון
את תהליך הירי כולו ,מטעינה עד שיגור ,כדי לקצרו וליעל את קצב האש .לצורך כך הפעיל הצבא את
יחידות המחקר הפנימיות כדי לבחון כל שלב בתהליך ,מרגע אכסון התחמושת ועד לטעינה אוטומטית
וירי .במקביל גייס הצבא חברות אזרחיות "קטנות" ,שיציעו רעיונות טכניים לכל שלב על מנת לייעל,
לשפר ולהאיץ את קצב הירי הארטילרי .הפעילות מתבצעת תחת מנהל תוכנית מודרניזציה של
תחמושת קנית מדויקת וארוכת טווח .בראיון שנתן מנהל התוכנית ,בדרגת בריגדיר גנרל ,לכתבים
צבאיים הוא ציין כי הוא נבוך משיחות שהוא מקיים עם התעשיות שנרתמו לפרויקט ,כי מזה חמישים
שנה לא השתנה דבר בתהליך הירי הארטילרי .בתהליך הטיפול בתחמושת הכל נעשה באופן ידני,
"אחד – אחד" .יש לבדוק עד כמה ניתן ליעל ולחסוך משאבים או מאמצים מהיחידה הלוחמת כך שתהיה
במלוא כושרה ברגע האמת של הלחימה .בתוכנית זו המאמץ כרגע מתרכז בשלושה ערוצי פעולה
הקשורים לתהליך :הטיפול בתחמושת באחסנה ,העמסת ופריקת התחמושת וניודה ,טעינת התחמושת
בתותח.
אם ימצאו רעיונות משפרים לא מן הנמנע שישלבו אותם כבר בתוכנית פיתוח קיימת של הארכת טווח
בירי של תחמושת ארטילרית .תוכנית זו ,הצפויה להסתיים ב ,2123-מיועדת לשפר את הטווח
והקטלניות אך נוגעת גם לשיפור קצב האש .במסגרת זו בוחנים מטענים אוטומטיים שישפרו את קצב
הירי .קיימות מספר אפשרויות ובמסגרת פעילות זו יחליטו על האמצעי המועדף שיאפשר קצב אש גבוה
ויחסוך משאבים .הדגמה תבוצע כבר בשנה הקרובה .טיפול ממוקד יהיה בתותחי ההוביצר הישנים.
השאיפה היא לבחון את התהליכים של צוות התותח ולשפר את המערכות השונות (לא רק את המטען).
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החברות הקטנות עובדות על מספר פיתוחים ,כמו זרוע רובוטית לניהול התחמושת בתוך חלל התותח,
שתחסוך כוח ותשפר מהירות ,או הפעלת מערך חכם (בינה מלאכותית) כדי לשפר את התחזוקה
והבקרה וניהול התחמושת ,וכן החלפת מערך הרישום הידני למערך אוטומטי נטול עטים ונייר.

 .13התפתחות הארטילריה הרקטית ברוסיה
 03 ,DEFENCE UPDATEבאוגוסט 0202
Russian MoD, Industries Highlight Artillery Rocket Advancements
https://defense-update.com/20200823_russian-mod-industries-highlight-artilleryrockets-advancement.html
בעשור האחרון חלה התפתחות גדולה בארטילריה הרקטית של רוסיה .הדבר בלט במצעדים הצבאיים
ובתערוכות השונות .לפי הכתבה 31% ,מהשוק של רקטות ארטילריות בעולם מסופק ע"י הרוסים.
הרוסים מגדירים ארטילריה רקטית כ"מערכת של מערכות" ,שכוללת אמצעים וטכנולוגיות רבים:
רכישת מטרת (גם ע"י כטב"מים) ,בקרת אש משוכללת ,שיפורי דיוק ,כמו ע"י תיקון מסלול ,ניווט ,הנעה,
מחשבים "מוטסים" ,רש"קים עם מצרר (פצצונות3מוקשים) ,שו"ב ,תקשורת עם הדרגים השונים.
מעניין לציין שמשגרי הרקטות מבוססים על טעינה וירי של רקטות בודדות ,דבר שמשפר את הגמישות
והזריזות בירי של מספר מוגבל של רקטות מדויקות במקום מטח גדול .במשגרים מותקן מנוף שמטעין
את המשגר מרכב מוביל.
להלן הדגמים המובילים בתחום הארטילריה הרקטית הרוסית:
אTORNADO – 69AS3-G .
משגר לרקטות  122מ"מ על משאית  .6x6בהשבחה שבוצעה שיפרו את מהירות הכניסה לירי
והיציאה ,מגוון של רקטות ,כולל רקטה כבדה לטווח מצומצם של  21ק"מ.
בUragan-1M (BM-27) .

ג.

ד.

ה.
ו.

משגר רקטות  221מ"מ על רכב  .8x8הרקטות עם תיקון מסלול .יש אי בהירות לגבי הסטטוס –
המערכת עברה קוואליפיקציה ,אבל לא ברור האם נכנסה לייצור סדרתי.
)Tornado-S(9A52-4
משגר  12רקטות  311מ"מ – המתקדם במשפחת  ,SMERCHעל רכב  ,8x8תיקון מסלול ,דיוק
של  31 -11מ'  ,CEPטווח  121ק"מ.
 – TOS-2משגר שיכול לירות רקטות תרמובאריות  221מ"מ כבדות לטווח  11ק"מ.
 – TOSמשפחת משגרים שכוללת שני סוגי משגרים זחליים ( TOS 1על תובות  T72ועל )T90
ויש גם משגר גלגלי .(Tosochka – TOS-2) 6x6
 – HERMESמשגר גלגלי לרקטות מונחות לטווח  111ק"מ עם דיוק  11מ' .הרקטה במשקל 111
ק"ג בקליברים  131מ"מ ו 171-מ"מ עם רש"ק של  31ק"ג ,מהירות  1,111מ3ש.
 – ISDMרקטות לפיזור מוקשים .רכב השיגור כולל שני משגרים – בכל אחד  51רקטות  122מ"מ
שיכולות לפזר מוקשים לטווח  15-5ק"מ .אחרי פיזור המוקשים המיקום שלהם נרשם והמפות
מועברות לכוחות .המוקשים הפזירים מצוידים במנגנון השמדה עצמית.
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 .11פרסום גרמני על רק"ם מדור חדש
 1 ,EURASIAN TIMESבאוקטובר 0202
Germany Unveils New Armored Vehicle which is Fast, Furious, Hybrid & Silent
https://eurasiantimes.com/germany-unveils-new-armoured-vehicle-which-is-fastfurious-hybrid-silent/
החברה הגרמנית  *FFGהציגה רק"ם חדש ומיוחד במינו ,המכונה ""( "Genesisבראשית") .מדובר
ברק"ם גלגלי בהנעה  8x8ע"י מנוע היברידי-חשמלי.
התכונות העיקריות:
משקל  41טון ,מהירות מעל  111קמ"ש ,טווח בהנעה חשמלית  151ק"מ.
המנוע – דיזל גנרטור בהספק של  Kw 1368מספק אנרגיה .מצברים בקדמת הרק"ם.
המומנט ב 8-הגלגלים המונעים.Nm 15,622 :
בקרת הרכב ע"י מערכת **DBW
במקרה של שבר באחד מצירי ההנעה הגלגלים מועברים למצב סרק.
מדברים על קונספט מודולרי בדומה לרק"ם  Boxerועל אפשרות לאמץ הטכנולוגיה גם לרק"ם 4x4
או .6x6
הרק"ם שהוצג מצויד בצריח בלתי-מאויש של חברת קונגסברג ,עם תותח  31מ"מ וצוות של
 11לוחמים.
הכתבה מציינת שהרק"ם החדש מציג חדשנות בדומה לרק"ם  Carmelהישראלי.
FFG = Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft
DBW = Drive by Wire

*
**

 .15צבא הודו ביצע ניסויי ירי בטיל נ"ט חדש מונחה לייזר ששוגר מטנק
 02 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
India tests laser guided ATGM from Arjun MBT main battle tank
https://bit.ly/3mK4OZk
ע"פ פרסום באתר ההודי  ,The Economic Timesהצבא ההודי ביצע שני ניסויי ירי מוצלחים בטיל נ"ט
מונחה לייזר ששוגר מקנה טנק  .ARJUNע"פ הדיווח ,הטילים פגעו במטרה בדיוק רב.
טיל הנ"ט מונחה הלייזר מפיתוח וייצור מקומי כולל רש"ק טאנדם להתמודדות עם רק"ם בעל מיגון
ריאקטיבי ,בטווח בין  1.5ק"מ ל –  5ק"מ .הטיל תוכנן להיות משוגר ממספר פלטפורמות ועובר כעת
ניסויי הערכה טכניים בטנק  ARJUNבעל תותח  121מ"מ .הטיל פותח ע"י מכון הפיתוח והמחקר
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לחימוש ההודי ( )ARDEבשיתוף עם מעבדת המחקר לחומרים עתירי אנרגיה ( )HEMRLומכון הפיתוח
והמחקר למכשור אלקטרואופטי (.)IRDE

ניסוי ירי של טיל נ"ט מונחה לייזר מטנק  .ARJUNמקורThe Economic Times :

 .11צבא ארה"ב יוסיף יכולת נגד ספינות לטיל

PRECISION STRIKE MISSILE

)(PRSM
 01 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSבספטמבר 0202
U.S. Army's 300-Mile Precision Strike Missile will Have Maritime Attack Capability
to Attack Enemy Ships
www.militaryaerospace.com/sensors/article/14184307/maritime-strike-precision-strikemissile-enemy-ships
הטיל העתידי של צבא ארה"ב נמצא בתהליך פיתוח והוא אמור להעניק יכולות פגיעה במטרות בטווח
בינוני (כ 511-ק"מ) ,עם יכולות דיוק מתקדמות .כיום הטיל מתוכנן לפגיעה במטרות אויב של הגנ"א,
בסיסים קבועים וטורי רק"ם וכעת מתכננים האמריקנים להוסיף לו יכולת פגיעה בכלי שייט .במסגרת
הוספת היכולת הימית בוצע ניסוי בראש החישה שפותח עבור הטיל ,שבו הוטס ראש החישה במטוס
ובוצעו בו הרכשות של מטרות שונות.
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 .11רובוט שמשלב תנועה על רגליים ועל גלגלים
 11 ,NEWATLAS.COMבאוקטובר 0202
Walking Robot Gets a Helpful New Set of Wheels
https://newatlas.com/robotics/anymal-quadruped-robot-wheels

ETH Zurich

ר ובוט שתנועתו מבוססת על רגליים מכאניות מתאים להליכה בשטחים לא ישרים ,על שטח משופע ,או
לטפס על מדרגות .כאשר הקרקע עליה נע הרובוט היא שטוחה ומישורית ,התנועה האידיאלית היא
בעזרת גלגלים .השילוב של רגליים שבהן מותקנים גלגלים תורם לחיסכון גדול באנרגיה .מכאן שטווח
הפעולה והעצמאות האנרגטית של רובוט כזה עשויים להשתפר באופן ניכר .הרובוט  ANYMALמתפקד
מאז  2118על רגליים רגילות .שילוב גלגלים בתוכן איפשר תנועה חלקה יותר גם בשטחים מורכבים.
שילוב בגלגלים עם הרגליים נעשה ע"י חוקרים באוניברסיטה השוויצרית  .ETH Zurichמהירות
התנועה של הרובוט על הגלגלים היא  4מ3שנ' .על פי איכות הדרך מחשב המשימה של הרובוט יחליט
על אופן ההנעה ,הליכה או גלגול .בעת הגלגול הגלגלים יסתובבו קדימה או אחורה רגעית כדי למנוע
החלקות לא רצויות ותנועה חלקה של הרובוט.

 .18עם השימוש ב ,ENVG-B -כל חייל מהווה עוד צומת באינטרנט של דברים
 11 ,BREAKINGDEFENSE.COMבאוקטובר 0202
Soldiers Become Another Node In DoD's Internet Of Things: ENVG-B
https://breakingdefense.com/2020/10/soldiers-become-another-node-in-dods-internetof-things-envg-b

)A soldier tests the ENVG-B and Family of Weapon Sights (Chris Bridson / Army
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תהליך הקטנת הממדים של חיישנים ותצוגות מעלה את האפשרות שלכל רובאי תהייה רשת הפועלת
בין הכוונת של כלי הנשק והמשקפת שלו .כיום מתקן ראיית הלילה Enhanced Night Vision
) Goggles-Binocular(ENVG-Bנראה כמו משקפת קלת משקל המותקנת על הקסדה( .להבדיל,
מערכות לילה רגילות הן חד-עיניות ,אשר מגביל את תחושת העומק) .אבל  ENVG-Bכולל זוג חיישנים
מתוחכמים ,הנעזרים במצלמה ובזיכרון מותקן אשר משתלבים ומחוברים ברשת עם ציוד נוסף הנישא
על ידי החייל לקרב.
בעוד שיחידות בצבא ארה"ב מצטיידות ב  ,ENVG-Bהצבא כבר מפתח את הדור הבא הנקרא
 .augmented reality targeting gogglesמדובר בגרסה צבאית של  Microsoft HoloLenseהידועה
בשם  .IVASהצבא גם מפתח  ,Adaptive Squad Architectureארכיטקטורה הבאה להבטיח
שהטכנולוגיות השונות המגיעות לשימוש החייל אכן תואמות זו לזו.
לדברי נציגה מחברת  ,L3Harris Technologiesאשר נאמרו בכנס השנתי של ENVG-B ,AUSA
היא "מערכת של מערכות" ,המשלבות מרכיבים של מציאות מוגברת מתוך  Nett Warrior tabletכמו
גם קישוריות אלחוטית עם כוונות הנשק .טכנולוגיות מסוג זה מהוות "אינטרנט של דברים בתחום
ההגנה" ) .)defense Internet of Thingsכך לדברי סמנכ"ל של יכולות מתקדמות בחברת Northrop
 .Grummanדוגמה לכך הוצגה ב , AUSA -בו הציגו ווידיאו עם תמונה בתוך תמונה .בעוד שלחייל יש
שדה ראייה אורכי ואנכי של  41מעלות ENVG-B ,יכול לשלב בתמונת ווידיאו זו תמונה קטנה המגיעה
ממקור אחר .כל אינפורמציה הניתנת להעברה במכשיר קשר טקטי או שקיימת בNett Warrior -
ניתנת לשילוב כתמונה קטנה בתמונת הווידיאו המלאה.
השימושים המיידיים של תכונות אלה יכולים להיות וידאו זמן-אמת ממצלמות אחרות בשדה הקרב ,כולל
מצלמות הנישאות על ידי מטוסים ,כטב"מים או כלים אחרים המצוידים בחיישנים .אפשרות אחרת היא
שהחייל מוריד מודל תלת-ממדי של היעד עליו מסתערים ,אשר מגיע מבסיס הנתונים של הצבא הנקרא
 .One World Terrainבמקור תוכנן לאימונים ,כדי לתת תמונה תלת-ממדית כוללת של העולם ,תמונה
אשר ניתן להשתתף בה דרך ספרייה משותפת הניתנת להתאמה לאימונים או לדרישות שדה הקרב.
אבל הבאת מודל תלת-ממד לשדה הקרב דורשת מחשבה תחילה ,לאור המגבלה של העברת כמויות
אדירות של מידע בדרישה מיידית.
לדברי יועץ טכנולוגיות ב ,Army Futures Command -אין פתרונות קסם להעברת קבצים של מפת
תלת-ממד .לעיתים לרשת אין את הקיבולת הנדרשת ,והעברת הנתונים תהיה פיזית על ידי מסירת כונן
הנתונים במוצב קדמי והורדה של הנתונים משם .הוא גם מציין שדחיסת נתונים התקדמה מאוד וניתן
גם לשגר את המפות דרך רשת הטלפונים הניידים.
כל זמן שהחייל בשטח יהיה מסוגל לקלוט נתונים ,לא תהיה בעיה לשלב נתונים אלה לשיפור הדרך בה
נלחמים .האתגר העיקרי הוא לקיים את הקישוריות ולהבין את משמעות האינפורמציה כאשר היא
מגיעה.
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 .11חלופה לנשק אוטומטי כיתתי ולרובה
0200

M4

תימסר לכוחות ארה"ב עד

 11 ,DEFENSENEWS.COMבאוקטובר 0202
The Army’s SAW and M4 Replacement is Headed to Troops by 2022
www.defensenews.com/news/your-army/2020/10/14/the-armys-saw-and-m4replacement-is-headed-to-troops-by-2022

אחד משלושת אבות הטיפוס הללו יכול להיות המחליף של הצבא ל M4 / M16-של הלוחמים
כלי נשק חדש שיחליף גם את הנשק האוטומטי הכיתתי  M249וגם את הנשק האישי  ,M16 / M4ויוסיף
קוטר חדש ונפוץ באופן נרחב בארסנל הצבאי של ארה"ב לראשונה זה עשרות שנים – צפוי בעוד פחות
משנתיים .הנשק הכיתתי מהדור הבא סיים את בדיקת האבטיפוס הראשון בספטמבר .שלוש ההצעות
שנבחרו בעבר הגיעו מ Sig Sauer, Textron Systems-ו .General Dynamics Ordnance-תא"ל
 ,David Hodneמפקד בית הספר לחי"ר שעומד בראש צוות משימתי לעניין הקטלניות ,יחד עם תא"ל
 ,Anthony Pottsראש התוכנית ,הציגו את העדכונים לפני התערוכה השנתית .AUSA
במקביל הצבא בחר באפריל גם שתי חברות L3 Technologies ,ו ,Vortx Optics-להתמודד על בקרת
האש של מערכת הנשק .העיצוב של ( Sig Sauerראו בציור למעלה) נראה כמו רובה סער
קונבנציונאלי ,בעוד  GDמשתמשת בתכנון של ( *bullpupראו מסגרת) ,שמקצר את אורך הנשק.
טקסטרון בנתה את הנשק סביב המחסנית ,הייחודית להם ,פריט טלסקופ עם מעטפת שהקליע בתוכה
לצורך הפחתת משקל.
* נשק בסגנון  Bullpupמבוסס על מיקום המחסנית מאחורי מנגנון ההדק ,מבלי לוותר על הדיוק .הדבר
מאפשר לרובים להיות קצרים מכלי נשק מסורתיים בעלי אורך קנה זהה.

25

חיילים מגדוד חי"ר משתתפים בבדיקת מערכות הנשק מהדור הבא
המיועד להחליף את הרובה  M4ואת ה)Sgt. Cody W. Ewing/Army( M249-
באפריל השנה כל אחת מהחברות סיפקה  15רובים ו 15-רובים אוטומטיים ו 181,111-כדורים בעלי
קליע בקוטר  6.8מ"מ שפותח על ידי הממשלה .קליע  6.8מ"מ נבחר לאחר עשרות שנים של בדיקות
והערכות שהראו כי הקטלניות של  5.56מ"מ בטווחי הביניים בשדה הקרב לא הייתה מספקת ,וכי קוטר
 6.8מ"מ עולה בביצועיו על  7.62מ"מ הקיים ובכך יחסוך משקל עבור החייל .הקוטר החדש מעניק
לחייל גם רובה אישי וגם נשק אוטומטי ,ושניהם יעילים מעבר לטווח  611מטר של הנשק הקל הקיים.
לאחר הבדיקה בספטמבר ,לחברות נותרו שישה חודשים עד לבדיקה הבאה המתוכננת להתחיל בחודש
פברואר.
במהלך הוועידה השנתית ( )Maneuver Warfighter Conferenceבפורט בנינג בג'ורג'יה ,הגדיר רס"ן
 ,Wyatt Ottmarקצין פרויקט בנשק של הדור הבא ( NGSW - Next Generation Squad
 )Weaponsעבור הקטלניות של הצוות המשולב ( ,)Lethality Cross-Functional Teamכמה
מההתפתחויות האחרונות והצעדים הבאים למערכת הנשק .הוא ציין כי חברת  Sig Sauerסיפקה
כדורים עם תרמיל משולב של פלדה בתחתית וגוף פליז להפחתת משקל .חוזה צפוי להינתן לאחת
משלוש החברות בשנת התקציב הקרובה ,להשקה בצוותי לחימה של חי"ר ,סטרייקר ושריון .בסופו של
דבר הנשק יועבר לכל כוחות הלחימה ,לרבות כוחות מבצעים מיוחדים ,חי"ר ,הנדסה קרבית וסיור.
בקרת האש צפויה להופיע חצי שנה לפני הנשק .זה יאפשר ליצרן של נשק הדור הבא לשלב טוב יותר
את האופטיקה עם הנשק.

 .02צבא ארצות הברית מתחיל לבחון משקפי קרב מתקדמות
 10 ,SPACEWAR.COMבאוקטובר 0202
U.S. Army to Start Testing High-Tech Combat Goggles
www.spacewar.com/reports/US_Army_to_start_testing_hightech_combat_goggles_999.html
צבא ארצות הברית התחיל לבחון משקפיים חכמות מתקדמות באוקטובר  ,2121ומתכנן להתחיל להפיץ
אותן ל 41,111 -חיילים ב .2121 -שמן הרשמי של המשקפיים הוא Integrated Visual Augmentation
 , Systemאך מכיוון שהן אמורות לבצע מספר תפקידים שונים הן זכו לכינוי "פרנקנגוגל" .המשקפיים
נועדו בעיקר לספק ללוחמים מודעות לסביבתם ,בדומה למשקפיים שמקבלים טייסי קרב .בנוסף,
המשקפיים מתוכננות כך שינטרו אחר רמת ההידרציה ,התשישות ,הלחץ ורמות הטמפרטורה של
החיילים .המשקפיים פותחו ויוצרו במסגרת חוזה של  128מיליון דולרים עם  ,CACI Internationalלאחר
ניסיונות כושלים קודמים לשכפל את המשקפיים והקסדה מהן נהנים טייסי קרב .הן נבחנו על-ידי Army
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 Rangersוהכוחות המיוחדים ב 2119-וקיבלו ציונים נמוכים ,בעיקר מבחינת האמינות ויכולת העמידה
בתנאי שטח .אחת התלונות ,למשל ,הייתה שאינן מסוגלות לתפקד במזג אוויר גשום.
המודל שנבחן באוקטובר סיפק תוצאות טובות בהרבה מאלו שהניב המודל הקודם – הבדל "של יום
ולילה" ,כפי שהעיר לוטננט קולונל בראד ווין ממפקדת העתידים הצבאית.

 .01כרב"מים חדשים עם משגר רב קני של חימוש משוטט
 6 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
UVision Air and Milrem Robotics Present UGV- Mounted Loitering Munition MultiCanister Launcher
www.armyrecognition.com/defense_news_october_2020_global_security_army_indust
ry/uvision_air_and_milrem_robotics_present_ugv-mounted_loitering_munition_multicanister_launcher.html
www.edrmagazine.eu/a-new-step-in-man-machine-battlefield-collaboration-uvision-airand-milrem-robotics-join-forces-to-present-ugv-mounted-loitering-munition-multicanister-launcher
חברת  UVision Airהישראלית ,מובילה עולמית במערכות חימוש משוטט בגדלים שונים,
וחברת  Milrem Roboticsהאסטונית ,יצרן עולמי של פלטפורמות כרב"ם ופתרונות רובוטיים
מתקדמים ,משלבים כוחות ומציגים  2פלטפורמות חדשות של כרב"ם בעל משגר רב קני של חימוש
משוטט.
הקונספט המבצעי החדש ,המוצע ע"י שתי החברות ,תוכנן לאפשר לכוחות הקו הראשון יכולת עצמאית
חדשה לאיתור ,עקיבה ופגיעה מדויקת במטרות משוריינות כבדות ממרחק רב ובתנאי קרב מאתגרים,
ובכלל זה סביבה בה קיים שיבוש3חסימת  GPSותקשורת ,ללא צורך בסיוע מהמפקדה.
בכך מתאפשרת לכוח קל וקטן יכולת מודיעין ,מעקב וסיור ( )ISRבשילוב עוצמת אש כבדה ומדויקת
מאוד לטווח גדול ,דבר שמתאפשר כרגע רק ע"י שילוב מורכב של מספר יחידות ודרגים.
הרכב הרובוטי הראשון מבוסס על פלטפורמת  TYPE-Xשל חברת  ,Milrem Roboticsעליה מותקן
משגר רב קני של חימוש משוטט .המשגר יכול להכיל  2סוגי מערכות חימוש משוטט תוצרת UVision
 Airשכבר מובצעו ,Hero-120 :בעל רש"ק נ"ט וזמן טיסה של עד שעה ,ו ,Hero-400EC -בעל יכולת
להשמיד מטרות נ"ט ומטרות מבוצרות וזמן טיסה של עד שעתיים TYPE-X .יצויד באנטנת תקשורת
לטווח של עד  41ק"מ שתותקן ע"ג תורן טלסקופי.
הרכב הרובוטי השני מבוסס על פלטפורמת  THeMISשל חברת  ,Milrem Roboticsעליה מותקן
משגר רב קני של עד  6מערכות חימוש משוטט .פלטפורמה זו מיועדת להפעלה ע"י חייל רגלים וכוחות
מיוחדים ותאפשר להם יכולת  ISRועוצמת אש שלא הייתה להם עד כה.
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מערכות  Hero-120ו Hero-400EC -הינן מערכות חימוש משוטט ורסטיליות מדויקות ורב משימתיות
בעלות רש"ק לפגיעה במטרות קשות כגון רכב ,טנקים ,ביצורי בטון וכוחות מבוצרים ,ובמגוון זוויות
פגיעה .הן בעלות זמן טיסה ארוך (עד שעה ב Hero-120 -ועד שעתיים ב )Hero-400EC -וטווח שיטוט
של  41ק"מ ( )Hero-120ו 151-ק"מ ( ,)Hero-400ECהן בעלות חתימה אקוסטית וחתימה ויזואלית
ותרמית נמוכה ,ועקיבה מיוצבת יום-לילה.
 TYPE-Xהוא רכב רובוטי קרבי ( )RCVבעל מאפיינים טקטיים של נגמ"ש לחימה ( .)IFVמדובר בכלי
אמין עם יכולת פריסה מהירה ,מנווט ומבצע משימות בצורה אוטונומית ,תוך שמירת המפעיל בחוג
למודעות מצבית .הכלי תוכנן בארכיטקטורה פתוחה מה שמאפשר להוסיף עליו מגוון מטע"דים.
 THeMISהוא הכרב"ם ההיברידי המלא הראשון בעולם .הרכב נועד למתן סיוע לכוחות חי"ר רגליים
כרכב נושא ציוד ,עמדת נשק נשלט ,מערכת גילוי מטענים וכד' .גם רכב זה תוכנן בארכיטקטורה
פתוחה.

כרב"ם  TYPE-Xעם משגר רב קני של חימוש משוטט .מקורMilrem Robotics :

כרב"ם  THeMISעם משגר רב קני של חימוש משוטט .מקורMilrem Robotics :

 .00חברת לוקהיד מרטין פרסמה איור ראשון של משגרי נשק היפרסוני
 8 ,DEFENCE BLOGבאוקטובר 0202
Lockheed Martin Releases First Image of New hypersonic long-range missile
system
https://defence-blog.com/news/army/lockheed-martin-releases-first-image-of-newhypersonic-long-range-missile-system.html
חברת לוקהיד מרטין פרסמה איור ראשון של משגרי הנשק ההיפרסוני שהיא מפתחת עבור הצבא
האמריקני .לפי הפרסום כל סוללה של מערכת ) Long-Range Hypersonic Weapon (LRHWתכלול
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 4רכבי נשיאה ושיגור ,transporter erector launchers (TEL) ,המבוססים על נגררי M870
משודרגים שמשקל כל אחד מהם  41טון .כל נגרר נישא שני זבילים ובהם טילים .ליחידה יהיו רכבים
נושאי טילים נוספים במספר שלא פורט .באירו ניתן לראות שארבעת המשגרים מחוברים בכבלים
נפרשים לרכב פיקוד ושליטה מרכזי.
החימוש עצמו יתבסס על הפיתוח של הגוף הגולש המשותף ( )Common hypersonic glide body
ולפי התוכנית ניסויים ראשונים במערכת הנשק יחלו בשנת .2123
ב 23-בספטמבר נחנך בבולטימור מפעל ליצור זבילי השיגור של הנשק החדש הקרוי גם
) .Conventional Prompt Strike (CPSבמסגרת ההזמנה הנוכחית יבנו בשלב הראשון  19זבילים
כאלה.

Photo courtesy of Lockheed Martin Corp

 .03משאיות אוטונומיות הדגימו נסיעה לאחור עם נגרר
 7 ,DEFENCE BLOGבאוקטובר 0202
Robotic Research Demonstrates New Unique Capabilities of its Autonomous
Vehicles

https://defence-blog.com/news/army/robotic-research-demonstrates-new-uniquecapabilities-of-its-autonomous-vehicles.html
חברת  Robotic Research LLCהודיעה כי היא הוסיפה יכולת נסיעה אוטונומית לאחור
( )Retrotraverseלערכות הנהיגה האוטונומית שהיא מספקת למשאיות המטען הכבדות של הצבא
האמריקני ,הכוללות נגררים .ערכות הנהיגה מאפשרות לשיירה של משאיות אלה ( Palettized Load
 )System logistics trucksלנוע באופן אוטונומי .עתה שיירה כזו גם תוכל לנוע לאחור באופן מתואם
כדי להימנע מכניסה לאזור מאוים .לדברי החברה הערכות שהיא מספקת הוכיחו את עצמן כרובוסטיות
בתנאי קצה של מזג אוויר קשה ודרך משובשת .בשנת  2118קיבלה החברה הזמנה על סך כ 51-
מיליון דולר לספק ערכות נהיגה אוטונומיות לצבא האמריקני ומאז סיפקה כ  111-כאלה.
סרטון בו אפשר לראות הדגמה של הנסיעה לאחורhttps://youtu.be/fnhXAu3TG70 :
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 .01כותבים עלינו :מערכת רחפן טקטי מקופל בקפסולה המשוגר ידנית
 8 ,ARMYRECOGNITION.COMבאוקטובר 0202
SpearUAV Unveils Ninox 40 Handheld Encapsulated Drone System
www.armyrecognition.com/defense_news_october_2020_global_security_army_indust
ry/spearuav_unveils_ninox_40_handheld_encapsulated_drone_system.html
חברת  SpearUAVהישראלית ,המפתחת ומספקת פתרונות כטב"ם ליישומי הגנה וביטחון המולדת,
חשפה גרסה חדשה לרחפן הטקטי מתוצרתה  ,Ninox 40המשוגר ידנית – .Ninox 40 Handheld
המערכת המהפכנית החדשה של רחפן המקופל בתוך קפסולה מאפשרת שיגור מיידי ומתן יכולות
מודיעיניות מיידיות לכל כוח טקטי ,גם אם הוא לא מצויד במשגר רימונים  41מ"מ או כל ציוד מיוחד
אחר.
באמצעות מערכת השיגור הייחודית ב  ,Ninox 40 Handheld -יתאפשר כעת מתן יכולות מתקדמות
גם לכוחות אכיפת החוק כגון כוחות משטרה (חוק וסדר ,משימות ביטחון וכד') ומשמר הגבול (כגון
אבטחת תשתיות רגישות).
המערכת מורכבת ממשגר ידני של הרחפן המקופל בתוך קפסולה ומיחידת שליטה .לא נדרשת פריסה
כלשהי למערכת לצורך ההפעלה .בעת שיגור ,הרחפן נפרש מיידית ומייצב את עצמו באוויר ללא
התערבות מצד המפעיל .המערכת בעלת זמן טיסה של עד  41דקות ,יכולות ( ISTARמודיעין ,מעקב,
רכישת מטרה ,סיור) נרחבות ,מצלמת יום ולילה למודעות מצבית מרבית ,עקיבה אוטומטית ואפשרות
שיגור תוך כדי תנועה ומתחת מחסה.
המערכת תוכננה במיוחד להפעלה ע"י מפעיל אחד ושוקלת פחות מ –  251גרם ,כך שהיא קלה מספיק
להינשא בתוך אפוד לוחם.

מערכת  Ninox 40 Handheldהמשוגר ידנית .מקורSpearUAV :
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אוויר והגנ"א
 .05מטוס קל "מכוטב"ם"
 01 ,UASVISION.COMבאוג' 0202
Caravan

Pilotless

Flies

Start-Up

credentials,

SpaceX

and

Tesla

With

https://www.flightglobal.com/airframers/with-tesla-and-spacex-credentials-start-up-fliespilotless-caravan/139905.article
חברת ההזנק  Reliable Roboticsהשלימה  51טיסות ניסוי של מטוס קל "מכוטב"ם" Caravan 208B
תוצרת ססנה .הכוונה למטוס שבנוי במקור להטסה ע"י טייס ,ומוסב למטוס ללא טייס .הוא מיועד לשוק
התובלה הלוגיסטית האוטונומית ,אשר נמצא בהתפתחות משמעותית.
הפיתוח החל בדגם  ,Cessna 172ובהמשך עברו לדגם  .Caravan 208Bהמערכת כוללת אוויוניקה,
תוכנה ,מערכות מכאניות ,תקשורת ,וממשקים לבקרה מרחוק .מפעיל אנושי בתחנה קרקעית מפקח על
הטיסות .היעד הוא להשיג רישיון בהתאם לתקנות  FAA Part 23למטוסי תובלה.
חברות נוספות בעולם נמצאות בתהליכי פיתוח של כטב"ם עבור תובלה לוגיסטית אוטונומית .ביניהן –
 ,Embraer ,Boeing ,Airbusוחברות מסוקים .מומחים טוענים שפריצת דרך צפויה דווקא מחברות
הזנק.
החברה מתכוונת להציע את שיווק המערכת בצורת זיווד שדרוג ,אשר יאפשר אטומטיזציה מלאה של
המטוס .לא תהיה אוטונומיות מוחלטת אלא פיקוח ע"י מפעיל אנושי בתחנה קרקעית .חברות תובלה
רבות משתמשות במטוסים אלו לתובלת מטענים לטווחים קצרים ויחסכו בעתיד את עלויות הטייסים.
סרטוןhttps://youtu.be/Wgga_3Jyo0g :

Source: Reliable Robotics

 .01שיטת "התאום הדיגיטלי" מיושמת לפיתוח מטוס הקרב "טמפסט"
 01 ,NEW ATLASבאוגוסט 0202
BAE Systems Uses a Digital Twin in Development of Tempest Fighter Jet
https://newatlas.com/military/bae-systems-digital-twin-tempest-fighter-jet3
חברת  BAEחשפה את השיטות הספרתיות המתקדמות המשמשות בפיתוח מטוס הקרב הבריטי
מהדור השישי –טמפסט ( .)Tempestעל פי החברה ,שילוב של מודלים ממוחשבים (במתכונת הידועה
בשם "תאום דיגיטלי" –  ) digital twinודגמים פיסיים המודפסים במדפסות תלת ממד יתרמו לקיצור
משמעותי של זמן הפיתוח .הכניסה לשירות מבצעי של מטוס הקרב הזה מתוכננת ל .2135-בשלב
ראשון הוא ישלים מטוסי קרב כמו  F-35וטייפון ובשלב מאוחר יותר יחליף אותם.
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מטוס הקרב הבריטי עדיין נמצא בשלב עיצוב הקונספט ,אך בבריטניה מייעדים את המטוס החמקן הדו-
מנועי בעל כנף דלתא ,לשאת טילים היפרסוניים ולשלוט בנחילים של כלים לא מאוישים .למטוס
מתוכננים מנועים מתקדמים של רולס-רויס שיוכלו להפיק גם הספק חשמלי גבוה שיאפשר שימוש בנשק
לייזר .מערכת התקשורת של המטוס תהיה בעלת תצורה גמישה ומוקשחת-סייבר ,שתאפשר למטוס
בודד לשמש כמוצב פיקוד ושליטה מעופף .לפיתוח המטוס שותפות בשלב זה בריטניה ,שבדיה ואיטליה
(גרמניה וצרפת חברו לפיתוח מטוס אחר).
חברת  BAEמפרסמת כי המטוס מתוכנן וגם נבחן באופן וירטואלי תוך שימוש במחשבים מתקדמים
הבוחנ ים את הביצועים האווירודינמיים של תצורות שונות .טייסי ניסוי יכולים להטיס את המטוס
הווירטואלי באמצעות סימולטור קרקעי .כדי לתמוך בסימולציות האווירודינמיות החברה מדפיסה דגמים
של המטוס לשם בחינה במנהרות רוח על-קוליות .לדברי אנשי צוות הפיתוח ,השילוב מאפשר לקצר
שלבי פיתוח שארכו קודם לכן מספר חודשים לימים ספורים BAE .משתפת פעולה עם חברות נוספות
ובהן רולס-רויס ,לאונרדו ו ,MBDA-כדי לפתח חיישנים מתקדמים ומערכות המבוססות על בינה
מלאכותית.
הקונספט של "תאום דיגיטלי" מהווה גם בסיס ל"מפעל העתיד" של החברה אשר יעשה שימוש
ברובוטים ,בשרשת אספקה מבוססת נתונים ,ובמכונות יצור מבוססות על בינה מלאכותית .לדברי
החברה קווי היצור במפעל יותאמו לשינויים מהירים ללא צורך בזמני המתנה ארוכים ועלויות גבוהות.

 .01חא"א מעודד "הנדסה דיגיטלית" ,קידומת " "eלמוצר שיפותח כך
 11 ,NEWATLAS.COMבספטמבר 0202
USAF Introduces "eSeries" Designation for Digitally Engineered Hardware
https://newatlas.com/military/us-air-force-introduces-eseries-classification-digitallyengineered-craft/
חייל האוויר של ארה"ב הודיע שבמסגרת קלסיפיקציה של מערכות לחימה למיניהן ,תוצמד הקידומת
" "eלכל מטוס ,לוויין ,או מערכת נשק ,אשר הונדסו באופן דיגיטלי ונבחנו באופן וירטואלי לפני שנבנה
דגם פיזי .בניגוד לפיתוח הדורות הקודמים של מטוסים ,שהסתמך במידה רבה מאוד על מודלים
פיזיקליים ואבות טיפוס ,סידרת ה e-תעשה שימוש ב"אחים תאומים דיגיטליים" ,כלומר הנדסה מבוססת
על מודלים ממוחשבים וניסויים וירטואליים לפני בניית גרסה פיזית.
לדברי חא"א ,כך יהיה אפשר לצמצם את שעות ההרכבה ב 81%-ואת פיתוח התוכנה ב.51%-
המשמעות היא שכפי שהדבר הודגם ע"י המטוס  ,eT-7A Red Hawkפרק הזמן מתכנון ראשוני של
מטוס ועד לטיסה הראשונה עשוי להצטמצם ל 36-חודשים בלבד .כמו כן ,אלפי או מיליוני איטרציות של
מטוס ,לוויין או נשק יכולות להתבצע ולהיבחן באופן דיגיטלי לפני שהטובה ביותר תיבחר לצורך ייצור
בפועל.
לדברי מומחי חא"א ,הוספת הקידומת " "eנועדה לעודד את החברות לאמץ את האפשרויות של הנדסה
דיגיטלית.
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 .08כטב"ם מטען גדול חדש
 27 ,UASVISION.COMבאוגוסט 0202
SF Holdings Test Flies Plane-Size Cargo Drone at Inner Mongolia Airport
www.uasvision.com/2020/08/27/sf-holdings-test-flies-plane-size-cargo-drone-at-innermongolia-airport/
חברת  SF Expressבסין ביצעה ניסוי טיסה מוצלח של כטב"ם מטען גדול חדש  .FH-98הוא מבוסס
על מטוס תובלה  Yun-5-Bשמשקלו הכולל  5.25טון ,משקל המטען  1.5טון ,נפח המטען  15מ"ק,
גובה טיסה  4,511מטר ,טווח מירבי  1,211ק"מ ,מהירות טיסה בשיוט  181קמ"ש ומרחק קצר
להמראה ונחיתה 151 ,מטר.
הפוטנציאל המסחרי של כטב"מי מטען מתרחב במהירות בעולם .הצפי הוא להקטנת עלויות התפעול
באופן משמעותי יחסית למטוסי תובלה מאוישים.
החברה ביצעה בעבר גם ניסויים מוצלחים ותובלות מסחריות רבות בכטב"מים קטנים יותר.

 .01מסל"ט קטן וחכם
 11 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
Anduril’s New Drone Injects More AI Into Warfare
www.uasvision.com/2020/09/11/andurils-new-drone-injects-more-ai-into-warfare/
חברת הזנק אמריקנית  Andurilמפתחת מסל"ט בשם  ,Ghost 4אשר כולל שילוב של בינה מלאכותית
במערכות הבקרה שלו.
מסל"ט זה מיועד למשימות סיור מודיעיני וסריקת שטחים לאיתור מטרות .הוא כולל גם יכולת של
מטע"די חסימת תקשורת או מציין לייזר .כמו כן ניתן להתקין בו בעתיד מערכות חימוש.
לטענת החברה ,הצבא מעוניין במסל"ט קטן ,עם שילוב של בינה מלאכותית ,למידת מכונה ומציאות
וירטואלית ,עבור פשטות התפעול בשטח .הפיתוח מבוצע במימון עצמי כדי להציג ללקוחות הצבאיים
מערכת עובדת מהר ובזול.
אין פרטים טכניים במאמר.
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 .32האם תפותח גירסת מקל"ט למטוס הרוסי

?SU-27

 0 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
?Russia’s Su-27 Stealth Fighter: Now Remote-Controlled
www.uasvision.com/2020/09/02/russias-su-27-stealth-fighter-now-remote-controlled/
מטוס הקרב החמקן הרוסי מדור  Su-27 ,5הוא בעל יכולות דומות למטוס האמריקני  .F-22אך כעת
יכול להיות לו יתרון נוסף של תפעול בגירסת מקל"ט באזורים מאוימים.
חברת ) United Aircraft Corporation (UACאשר פיתחה את המטוס שוקלת פיתוח גירסה כזו .לא
ברור מהו מאמץ הפיתוח הכרוך בכך ,למשל האם המחשב המתקדם במטוס יתאים לכל הפעולות
הנדרשות.
מטוס רב-משימתי זה משלב יכולות של קרבות אוויר ויכולות תקיפה אוויר-קרקע ,בנוסף לחתימה
נמוכה .הוא השתתף בפעילות מבצעית בסוריה ,ושם היו שמועות על ביצועים נמוכים מהצפוי.
קצב הייצור הסדרתי נמוך מאד ,וצפוי שיחלפו מספר שנים עד להשלמת טייסת סדירה בח"א הרוסי .לכן
קיים ספק אם יוחלט על גירסת המקל"ט.

Source: The National Interest

 .31צעד ראשון לפיתוח כטב"ם משנה-תצורה
 11 ,ARMYTIMES.COMבספטמבר 0202
Shape-Shifting Do-It-All Drones? These Army Scientists Took the First Step
www.armytimes.com/news/your-army/2020/09/11/shape-shifting-do-it-all-dronesthese-army-scientists-took-the-first-step/
חוקרים במעבדת הצבא האמריקני  ARLפיתחו חומר פלסטי בעל זיכרון צורתי .הם מקווים כי זו תהיה
אבן בניין ,אשר בשילוב עם חלקים רובוטיים ובינה מלאכותית ,תאפשר פיתוח של כטב"ם בעל תצורה
משתנה.
הצבא מפעיל מבצעית סוגים רבים של כטב"ם בצורות שונות ובגדלים שונים .כטב"ם אשר מסוגל לשנות
תצורה תוך כדי ביצוע המשימה צפוי לבצע אותה ביעילות גדולה יותר .העיקרון הוצג בסרטים הבדיוניים
מסדרת "שליחות קטלנית" ( ,)Terminatorוקיים גם במספר יצורים בטבע ,אך השלמת הפיתוח עוד
רחוקה מאד ,כשלושים עד חמישים שנה.
החומר שפ ותח מאפשר מעבר בין תצורות שונות בהתאם לזיכרון שהוטמע בו ובהתאם לפקודות
בתוכנה.
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 .30מכ"ם חדיש למטוסי טייפון
 3 ,FLIGHTGLOBAL.COMבספטמבר 0202
UK Typhoons to Use ‘World’s Most Capable Fighter Radar’ from 2025
www.flightglobal.com/defence/uk-typhoons-to-use-worlds-most-capable-fighter-radarfrom-2025/140035.article
ח"א הבריטי מתכנן לצייד את מטוסי  Eurofighter Typhoonsבמכ"ם חדיש אשר יגביר את יכולות
הקרב של המטוס .המכ"ם  European Common Radar System (ECRS) Mk2פותח בחברת
 Leonardoומבוסס על אנטנה אלקטרונית  .AESAטיסות ניסוי צפויות להתחיל בשנת  2122ויכולת
מבצעית ראשונית צפויה בשנת .2125
יכולות המכ"ם כוללות מעקב מטרות רבות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע בו-זמנית ,וכן חסימות ול"א .מכ"ם
זה יאפשר למטוסי טייפון לבצע משימות עצמאיות באזורים מורכבים ,או בשילוב עם מטוסי F-35
ומקל"טים עתידיים .גם הטווח מוגדל יחסית למכ"ם הקיים .הארכיטקטורה הפתוחה של המכ"ם תאפשר
בעתיד התאמה מהירה לאיומים המתפתחים .מכ"ם זה מוצע גם למדינות אחרות להתקנה במטוסי קרב
מתקדמים כמו.F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, Rafale, Gripen E/F, F-35A :

 .33ניסויים בנחילי רחפנים בסין
 11 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
’Chinese Army Tests Drone Swarms for ‘Food Delivery
www.uasvision.com/2020/09/14/chinese-army-tests-drone-swarms-for-food-delivery/
צבא סין ביצע ניסויים של נחילי רחפנים לתובלה לוגיסטית במסגרת תרגיל .הועברו חבילות מזון ,מים
ותרופות.
עד כה נחשפו פיתוחי רחפנים בסין למשימות רבות ,כולל נשיאת חימוש ,אך לראשונה נחשף כאן תפעול
של נחיל למטרה צבאית .בעבר בוצעו ניסויים והדגמות של נחילי רחפנים קטנים בכמויות גדולות
למטרות תצוגה.
משימות צבאיות אפשריות עבור נחילי רחפנים כוללות בין השאר – חסימות ל"א ,הטעיות ,התקפות
סייבר ,תקיפה ,ועוד.
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 .31נחשף מקל"ט חמקן חדש
 16 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
General Atomics Announces New ISR/Strike UAV
www.uasvision.com/2020/09/16/general-atomics-announces-new-isr-strike-uav/
חברת ) General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASIחשפה איור קונספטואלי של
תיכון מקל"ט חמקן חדש שנועד למשימות סיור מודיעיני או תקיפה.
לא נמסרו פרטים טכניים מלבד היעוד הכללי .התיכון יתבסס על הידע והניסיון של החברה בתיכון
כטב"מים ארוכי טווח ( ) MALEלמשימות אלו ,וישלב יכולות תפעול אוטונומי ואוטומטי למשימות
מרובות .כמו כן יתבסס על תצורה אווירודינמית ייחודית להקטנת שח"ם.

Source: Janes

 .35נחיל כטב"מים משולב השתתף בתרגיל ברוסיה
 05 ,UASVISION.COMבספטמבר 0202
Russia Uses ‘Swarm Of Drones’ in Military Exercise
www.uasvision.com/2020/09/25/russia-uses-swarm-of-drones-in-military-exercise/
הצבא הרוסי הפעיל נחיל כטב"מים בתרגיל צבאי  .Kavkaz-2020בנחיל שולבו יחד מספר סוגים של
כטב"מים שונים ,ביניהם  .Forpost, Orlan-10, Eleron-3 -הכטב"מים פעלו בגבהים של  111מטר עד
 5111מטר והשתתפו במשימות סיור מודיעיני ואיתור מטרות ,וכן ל"א.
התרגיל נמשך שבוע וכלל כ 81,111-חיילים ,כולל צבאות של מדינות אחרות .כמו כן השתתפו 251
טנקים 451 ,רק"ם 211 ,מערכות תותחים ורקטות.

Orlan-10
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 .31ארה"ב :ניסויי אבלואציה במערכת רחפנים חדשנית מפיתוח
ישראלי
 8 ,JPOST.COMבספטמבר 0202
US Military to Employ Next Generation Israeli Drone Technology
www.jpost.com/jpost-tech/us-military-to-employ-next-generation-israeli-dronetechnology-641497
משרד המלחמה בטרור בצבא ארה"ב ( )CTTSOמבצע ניסויי אבלואציה במערכת רחפנים חדישה
 Skylordתוצרת חברת  .XTENDהמערכת מתבססת על שילוב של מציאות רבודה augmented -
 ,AR–realityכדי לקבל תפקוד יעיל של "אדם-מכונה" לתפעול הרחפנים בשדה הקרב ,ממרחק בטוח
מאזור הסכנה אך בתצפית ובקרה דרך מצלמת הרחפן .יכולת נוספת של המערכת כוללת יירוט של
איומים מעופפים.
צבא ארה"ב מבצע מאמצי מודרניזציה כדי להתכונן לעימותים הבאים .אבלואציה של מערכת זו היא צעד
ראשון להכללת מערכות חכמות אשר צפויות לשרת בכל זרועות הצבא .הידיעה מציינת כי הטכנולוגיה
המתקדמת של הרחפן פותחה ע"י החברה בישראל ,והניסויים הם בשת"פ עם מפא"ת.

 .31מערכת נשק לייזר של בואינג הודגמה בניסוי נגד כלי טייס
 10 ,DEFENCE BLOGבספטמבר 0202
Boeing’ Mobile Laser Gun Successfully Defended Convoy Against Drones
https://defence-blog.com/news/boeing-mobile-laser-gun-successfully-defended-aconvoy-against-drones.html
חברת בואינג הודיעה כי מערכת נשק הלייזר הקומפקטית שפיתחהCompact Laser ( CLWS ,
 ,)Weapon Systemהשתתפה בתרגיל הגדול של חייל האוויר האמריקני שנערך ב 3-בספטמבר.
בתרגיל זה נבחנה מערכת השו"ב המתקדמת )Advanced Battle Management System( ABMS
ומערכות מתקדמות נוספות.
מערכת הלייזר של בואינג הותקנה על רכב טקטי קל ונעה במסגרת שיירה אשר "הותקפה" על ידי כלי
טייס לא מאויש .מערכת הלייזר הופעלה נגד כלי הטייס והגנה על השיירה בהצלחה .במהלך כל האירוע
מערכת הלייזר שידרה וידאו לאחור גם לרכבים אחרים וגם למרכז פיקוד ושליטה ,וקיבלה הקצאה של
מטרות .לא נמסר מה היה כלי הטייס ומה הנזק שנגרם לו.
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 .38תצורה מהפכנית למטוס הנוסעים העתידי
 2 ,FLIGHTGLOBAL.COMבספטמבר 0202
‘Flying-V’ Model Embarks on First Test Flight — with Airbus Support
www.flightglobal.com/aerospace/flying-v-model-embarks-on-first-test-flight-with-airbussupport/139999.article
אוניברסיטת  TU Delftבהולנד ,בסיוע חברת איירבס ,הטיסה דגם מוקטן של מטוס הנוסעים העתידי
הנמצא בפיתוח .למטוס תהיה תצורה מהפכנית של  .Vחברת  KLMתומכת בתוכנית הפיתוח.
הדגם במשקל  22,5ק"ג ,משמש לבדיקות התצורה האווירודינמית ואתגרי בקרת הטיסה הנובעים
מתצורה זו .יבוצעו בהמשך ניסויים נוספים והמידע מהם ישמש לתכנון התצורה הסופית של המטוס.
הצפי מתצורה זו הוא  21%שיפור בתצרוכת הדלק יחסית למטוס איירבס  ,A350ויעילות אווירודינמית
משופרת של  15%יחסית למטוס בתצורה רגילה .התכנון הוא לתכולה של  314נוסעים ב 2-מחלקות.

Source: TU Delft

Source: KLM
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 .31מסוק צ'ינוק משודרג
 23 ,THEDRIVE.COMבספטמבר 0202
CH-47 Chinook With Far More Powerful T408 Engines Has Flown For The First
Time
www.thedrive.com/the-war-zone/36665/ch-47-chinook-with-far-more-powerful-t408engines-has-flown-for-the-first-time
חברת בואינג בשיתוף עם צבא ארה"ב הטיסו לראשונה מסוק צ'ינוק  CH-47משודרג עם מנועי T408
תוצרת  .GEמנועים אלו מותקנים גם במסוק הגדול  CH-53K King Stallionשל סיקורסקי .מסוק
הניסוי  NCH-47Dיבצע סדרת טיסות ניסוי להוכחת הביצועים המשופרים.
דגמים שונים של מסוק צ'ינוק  CH-47טסים כבר כ 51-שנה ועוברים שלבים שונים של התפתחות
מתמדת .שדרוג של התקנת מנועים חדשים למסוק קיים זו משימת פיתוח משמעותית מאד .עקב משקל
וגודל המנועים נדרש לתכנן בתי מנוע חדשים ולחזק התמיכות בחיבורים לגוף המסוק .כמו כן שודרגה
מערכת העברת ההספק מהמנועים .הספק המנוע החדש הוא  SHP 7,511לעומת  SHP 5,111של
המנוע הקיים  T55תוצרת האניוול .הצבא בוחן במקביל עם האניוול שדרוג המנוע הקיים  T55לדגם
מוגבר בהספק  SHP 6,111אשר דורש שינויי מבנה מעטים יחסית .הייתה לאחרונה מגמה של הצבא
לעבור למסוקים גדולים וחדשים יותר ,אך זו נעצרה ע"י הקונגרס .לכן נבדקים שדרוגים אלו ומסוקי
צ'ינוק צפויים לטוס בשירות הצבא עד שנות  .2141לא הוחלט עדיין כמה מסוקים בסד"כ יעברו שדרוג
זה.

Source: US ARMY

 .12רוסיה ביצעה שיגור של הטיל השגא-קולי "זירקון" מפריגטה בים
 1 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבאוקטובר 0202
Watch Successful Launch of Russia's Zircon Hypersonic Cruise Missile
www.defense-aerospace.com/article-view/release/213699/russia-says-zircon-missileattains-mach-8
 1 ,DEFENSENEWS.COMבאוקטובר 0202
Russia Reports Successful Test Launch of Hypersonic Missile
www.defensenews.com/global/europe/2020/10/07/russia-reports-successful-testlaunch-of-hypersonic-missile
נשיא רוסיה ולאדמיר פוטין ברך על ביצוע ניסוי מוצלח בשיגור של הטיל השגא-קולי "זירקון" מהפריגטה
 Admiral Gorshkovמסוג  .Project 22350השיגור בוצע מהספינה בלב הים בצפון רוסיה לכיוון
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מטרה שנמצאה בים ברנץ ,בטווח  451ק"מ .על פי הדיווח הרוסי הטיל פגע במטרה פגיעה ישירה,
לאחר שטס במשך  4.5דקות ,במהירות של יותר מ 8-מאך.
ניסויים בטיל החלו בשנת  2115ועד שנת  2118הוא כבר שוגר מספר רב של פעמים .בעבר נמסר כי
מהירותו  9מאך והטווח  1,111ק"מ.

Source: Russian Defense Ministry Press Service via AP

 .11הודו מפתחת מקל"ט חמקן חדיש
 16 ,UASVISION.COMבאוקטובר 0202
India’s Secretive Stealth Drone Project Uncovered
www.uasvision.com/2020/10/16/indias-secretive-stealth-drone-project-uncovered/
סוכנות הפיתוח  DRDOבהודו מפתחת מקל"ט חמקן חדיש ומסווג למשימות הפצצה בעומק .הוא נקרא
 ,Ghatakוהתצורה היא של כנף טסה.
תצורות מוקטנות (כנראה של כלי זה) הוצגו לאחרונה בהרצאה ,ונמצאות במחקר של תצורה
אווירודינמית וניסויי מנהרת רוח ,במסגרת תוכנית ) . SWiFT (Stealth Wing Flying Testbedהיעד
הוא להשתמש רק בטכנולוגיות הודיות עצמאיות ,אך כנראה שהמנוע יהיה מתוצרת רוסית באבות טיפוס
הראשונים .בהמשך ישולב מנוע  Kaveriמפיתוח הודי עצמאי עם סיוע מחברת  Safranמצרפת.
הטכנולוגיות המפותחות עבור כלי זה יסייעו גם בפיתוח  - AMCAמטוס הקרב החמקן דור חמישי של
הודו.
סרטוןhttps://youtu.be/u9du5_APun0:
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 .10פיתוח מסוק ימי ברוסיה
 26 ,FLIGHTGLOBAL.COMבאוגוסט 0202
Russia Advances Shipborne Helicopter Programme
www.flightglobal.com/helicopters/russia-advances-shipborne-helicopterprogramme/139901.article
חברת  Russian Helicoptersהחלה פיתוח מסוק ימי חדש עבור הצי הרוסי ,למשימות תובלת לוחמים,
חיפוש והצלה ,ולחימה נגד צוללות.
נחתם חוזה המתבסס על תיכון מוקדם שבוצע בחברה .הצפי להשלמת השלב הראשון בפיתוח תוך
שלוש שנים .לא נמסרו פרטים טכניים של המסוק .התכנון המפורט יבוצע בשת"פ עם מחלקות התכנון
של חברת  Kamovושל .Mil
משימות הצי הרוסי מבוצעות כיום ע"י מגוון מסוקים ימיים.

Source: Russian Helicopters

 .13כלי שייט מסחרי ראשון המונע בשלוש צורות – סוללות ,דיזל וגז טבעי
 0 ,THE MARITIME EXECUTIVEבספטמבר 0202
U.S.'s First Tri-Fuel Vessels Feature Battery, Diesel and LNG Power
www.maritime-executive.com/article/u-s-s-first-tri-fuel-vessels-feature-battery-dieseland-lng-power
בשנה שעברה הודיעה חברת  ,Harvey Gulfהמתמחה במתן שירותים לאסדות קידוח בלב ים ,על
כוונתה להוסיף מערכת הנעה חשמלית לשתי ספינות אספקה לאסדות ימיות מתוצרתה ( PSV -
 14 .)platform supply vesselחודשים לאחר מכן הודיעה החברה כי השלימה את ההסבה של אחת
הספינות ,PSV Harvey Energy ,ובקרוב תשלים את ההסבה של ספינה שניהPSV Harvey ,
 , Championלהנעה חשמלית מוגבלת בטווח .על פי הודעת החברה תשמש ההנעה החשמלית לכניסה
ויציאה מהנמל וכן לאספקת חשמל למתקני הספינה בעת העגינה בנמל .חברת  ABSשהתקינה את

43
המנועים דיווחה שמדובר בחבילת הנעה של  1,450kWשתאפשר הפחתה של פליטות ממנועי הספינה.
בסך הכל מצפה החברה גם לחסכון של  11-21%בעלויות הדלקים של הספינות.

 .11שש מספנות אמריקניות מתמודדות על חוזה לפיתוח כשב"ם גדול
 5 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבספטמבר 0202
Navy Awards Studies Contracts for Large Unmanned Surface Vessel
www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213187/us-navy-awards-studiescontracts-for-large-unmanned-surface-vessel.html
צי ארה"ב התקשר בחוזה בהיקף של  41מיליון דולר עם שש מספנות מקומיות לפיתוח הכשב"ם הגדול
הבא של הצי ( – LUSVראו ידיעה בהמשך).
המספנות שנגשו למכרז הן:
Huntington Ingalls Inc., Pascagoula, Miss.



;Lockheed Martin Corp., Baltimore



Bollinger Shipyards Lockport, LLC., Lockport, La.



Marinette Marine Corp., Marinette, Wis.



Gibbs & Cox Inc., Arlington, Va.




Austal USA, LLC, Mobile, Ala.
במסגרת החוזה עם הצי צריכות המספנות לאפיין את הכלי החדש ולבצע מחקרי מהימנות ,לפני
שיתחילו לבצע תכנון מפורט ובנייה של הכלי.

 .15צי ארה"ב הגיש לקונגרס תוכנית עבודה על כלים בלתי מאוישים גדולים
 1 ,USNI NEWSבספטמבר 0202
Report to Congress on Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles
https://news.usni.org/2020/09/09/report-to-congress-on-navy-large-unmanned-surfaceand-undersea-vehicles-4
צי ארה"ב הגיש לאחרונה לקונגרס את תוכנית ההתקדמות שלו בתחום כלי שטח וכלים תת מימיים
בלתי מאוישים גדולים לשנת  2121ואילך .על פי הדו"ח הצי מתכוון להתמקד בתחום זה בשלושה
מיזמים :כלי שטח גדול מדגם  ,LUSVכלי שטח בינוני מדגם  ,MUSVוכצב"ם גדול במיוחד מדגם
 .XLUUVהצי מתכוון להשתמש בשלושת סוגי הכלים הללו כדרך לשנות את הארכיטקטורה שלו
למבוזרת יותר וכזו שתכלול פחות כלי שטח מאוישים גדולים (כמו סיירות ומשחתות) ויותר כלי שטח
קטנים מאוישים (כמו פריגטות ו ,)LCS-ובנוסף מספר משמעותי של כלים בלתי מאוישים .בצי מבקשים
למסד אסטרטגיית רכש מואצת לרכישת הכשב"מים הגדולים הנ"ל ,כדי להביא להכנסה מהירה שלהם
לשירות .אפשר להבין מהדחיפות שהצי רואה בהכנסה לשירות של כלים אלה ביטוי לצורך שהצי רואה
בהפעלה של כשב"מים גדולים במשימות צבאיות מול אתגרים כמו אלה שמציבה סין .בקונגרס כבר
נשמעים קולות המודאגים ממדיניות הרכש המזורזת ותוהים האם הזמן הקצר יאפשר לצי לפתח
תפישת הפעלה וטכנולוגיות מפתח הדרושות להפעלה של כלים אלה ,בטרם הם יגיעו לשלב הכניסה
לשירות מבצעי.
הספינה המכונה  LUSVאמורה להיות כלי של  311-211רגל ( 91-61מ') ,בעל הדחק של 2,111-
 1,111טון .ה כלי אמור להיות זול ,בעל עמידות גבוהה בים ,עם יכולת התאמה למגוון משימות ומבוסס
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על עיצוב אזרחי קיים של כלי שייט .הכלי אמור להיות בעיקר בעל יכולות תקיפת שטח וחוף ,עם
אפשרות הפעלה מאוישת או בלתי מאוישת.
הספינה המכונה  MUSVאמורה להיות באורך של  45-191רגל ( 13-57מ') עם הדחק של כ 511-טון.
תכונותיו של הכלי הבינוני אמורות להיות דומות לאלו של הכלי הגדול ,בהתאמות רלוונטיות .המשימות
שהצי מייעד לכלים אלה הן בעיקר איסוף מודיעין ,סיור ולוחמה אלקטרונית .פיתוח הכלי מומן כבר
בתקציב  2119והצי מקווה להגיע לאבטיפוס שני בשנת  .2123חברת  L3זכתה בקייץ האחרון במכרז
של הצי לפיתוח של אבטיפוס בודד ,עם אופציה לרכש של  8ספינות נוספות.
הכצב"ם המכונה  XLUUVהחל לקבל מימון כבר בשנת הכספים  2119ואבטיפוס שלו נבנה על ידי
בואינג .הצי מבקש לרכוש כלים נוספים מהדגם הזה בקצב של  2בשנה ,החל ב.2123-

 .11צי ארה"ב החל במימוש רעיון "רכבת ימית" בלתי מאוישת
 15 ,MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICSבספטמבר 0202
Applied Physical Sciences to Enable Wave-Resistant Unmanned Ships to Move
Military Forces Across the Oceans
www.militaryaerospace.com/unmanned/article/14183309/unmanned-ships-crossoceans
הרעיון האמריקני של הובלת גייסות מעבר לאוקיאנוס בשיירה של כלים לא מאוישים (שפורסם בלקט
פברואר  )2121התקדם עוד צעד אחד לקראת מימוש ,עם חתימה של הסכם בין דארפא לחברת
 .Applied Physical Sciences Corpבמסגרת ההסכם אמורה החברה לנצל טכנולוגיה של כלים
מקושרים שעמיד ים בתנאי הים כדי לאפשר צי של כלים לא מאוישים שיפליגו ביחד .הרעיון מבוסס על
הפלגה של כלים במבנה שמקטין את האפקט של הגלים על כלי השייט .הכלים אמורים להיות מקושרים
פיזית זה לזה או להפליג בטווחים קצרים במבנה.
הרעיון של הרכבת הימית הוא חלק מהתפיסה החדשה של הצי האמריקני המתכוון לעבור משיטה של
כלים גדולים ומאוישים לצי מבוזר של כלי שייט קטנים וזולים ,יחסית שישמשו לחצייה של האוקיאנוס.
במסגרת השיטה נבחנות שלוש דרכים להפלגה :רכבת של כלים מקושרים פיזית ,רכבת של כלים לא
מקושרים פיזית והפלגה במבנה .בשיטה הראשונה יפליגו ארבעה כלים או יותר כשהם קשורים קשר
פיזי בצורה שתיצור עמידות טובה יותר בפני תנאי הים ,במקביל ליכולת להתנתק ולהתחבר מחדש ,על
פי הצרכים הטקטיים .בשיטה השנייה יפליגו הכלים בטור ,קרובים זה לזה ,ללא קשר פיזי אבל בטווח
כזה שיקטין את השפעת הים .בשיטה השלישית יפליגו הכלים במבנה מהודק שיקטין את השפעת הים.

צילום :דארפא
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 .11בארה"ב הושלמה סריקת לייזר תלת ממדית של ספינת הסתערות
 00 ,NAVALTODAY.COMבספטמבר 0202
NSWC PHD, NIWC Pacific Team Up On 1st Full Ship Scan of USS San Diego
www.navaltoday.com/2020/09/22/exploring-potentials-of-lidar-technology-nswc-phdniwc-pacific-team-up-on-1st-full-ship-scan-of-uss-san-diego
צוות של מרכז לוחמת השטח של צי ארה"ב השלים לאחרונה ,ביחד עם מרכז לוחמת המידע של הזירה
הפסיפית של הצי ,דיגום ראשון בתלת ממד בלייזר של ספינת ההסתערות USS San Diego
) ,(LPD22תוך שימוש בטכנולוגיית  .LIDARהדיגום שנעשה יכול לשמש לטובת חסכון בביצוע התקנות
עתידיות בספינה או לצרכי תחזוקה שוטפת.
כיום נעזרים צוותי התקנה בעיקר בשרטוטים של הספינות ,אולם בפועל קיימים הבדלים בין השרטוטים
לספינה המעשית כפי שנבנתה ,ועובדה זו מציבה אתגרים בזמן התקנות או תחזוקה .מנהל המיזם
הסביר שלכל ספינה מעגל חיים שונה ותצורה שונה – לכל ספינה ישנה תצורה כפי שתוכננה ,תצורה
כפי שנבנתה בפועל ,תצורה כפי שנמסרה לצי ,ותצורה נוכחית – וכל אחת מהן שונה מספינה לספינה.
במהלך חיי הספינה היא עוברת שינויים רבים ואלו מציבים אתגר גדול בפני מהנדסי הצי .המאפיינים
ה ייחודיים בכל ספינה גורמים בפועל לבעיות בביצוע מכרזים ,ניפוח של עלויות ואיחור בביצוע עבודות.
ביצוע הסריקה בספינה ,שאורכה למעלה מ 211-מ' והיא בעלת הדחק של  25,111טון ,לקח כחודשיים.

 .18כלי נשק אנרגטיים עתידיים לצי האמריקני :דו"ח לקונגרס
 15 ,CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICEבאוקטובר 0202
Navy Lasers, Railgun, and Gun-Launched Guided Projectile: Background and
Issues for Congress
https://fas.org/sgp/crs/weapons/R44175.pdf
דו"ח שהתפרסם החודש לקונגרס האמריקני מונה שלוש משפחות של כלי נשק בפיתוח עבור הצי
האמריקני אשר מתוקצבות בשנים האחרונות במטרה שיהיו מותקנות על כלי שייט של הצי בשנים
הקרובות .משפחות כלי הנשק הן )1( :לייזר מצב מוצק ,או  )2( ;SSL - Solid-State Lasersתותח
אלקטרו-מגנטי ,או  )3( ;EMRG - electromagnetic rail gunקליעים מונחים הנורים מתותחים,
או ,GLGP - gun-launched guided projectileהידועים גם בשמם - hypervelocity projectile
.HVP
בתחום הלייזרים ,הצי מפתח זה כמה שנים מערכות לייזר המיועדות לכלי שטח של הצי האמריקני.
בשנת  2114הותקנה המערכת הראשונה על גבי משחתת אמריקנית ( )Ponceשמטרתה הייתה לטפל
באיומי כטב"מים ,סירות קטנות ובסופו של דבר באיומי טילי שיוט .בימים אלה ממשיך הצי במימון פיתוח
מערכות כאלה כאשר המטרה העיקרית היא להגדיל את עוצמת הלייזר .אם כרגע עוצמתן היא באזור
 151-111קילו-וואט (למשל ,מערכת של  151קילו-וואט הותקנה בשנת  2119על גבי אוניית הצי
 ,)Portlandהרי שהצי מתכנן מערכות שעוצמתן תהיה באזור ה 311 -קילו-וואט ,שלדעת המומחים
יספקו מענה לאיומי טילי שיוט המהווים את האיום המרכזי לספינות הצי .תוכנית מרכזית בכיוון זה היא
 HELCAP - High Energy Laser Counter-ASCM Programאשר במסגרתה מפותחת יכולת גילוי
ונטרול טילי שיוט .יעד סיום התוכנית הוא שנת .2123
לגבי התותח האלקטרו-מגנטי ,שבמסגרתו יירו פגזים במהירויות של מאך  ,7-6התוכנית נקלעה לקשיי
פיתוח ולמרות פרסומים בעיתונות שהצי איבד עניין ,הוא עדיין בוחן את הטכנולוגיה אך הסיט תקציבים
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לתוכנית הקליעים המונחים .בתוכנית זו מפותחים קליעים המגיעים למהירויות של מאך  5ועדיין נורים
מקנים של תותחים המצויים על ספינות הצי 125 ,ו 155 -מ"מ .בניסוי יבשתי שנערך בספטמבר 2121
במטווח  White Sandsהודגמה יכולת יירוט של טיל שיוט בידי קליע כזה אשר נורה מתותח  155מ"מ
תקני של צבא ארה"ב.

 .11מערכת של מוקשים משוטטים נגד צוללות המבוססים על כצב"מים
 11 ,BREAKING DEFENSEבאוקטובר 0202
Navy Plans Hammerhead Mines To Box In Chinese, Russian Subs
https://breakingdefense.com/2020/10/navy-plans-hammerhead-mines-to-box-inchinese-russian-subs-bottled-up
צי ארה"ב הולך ומתקרב להשקה של מערכת מיקוש נגד צוללות שתוכל להיות משוגרת מכצב"מים
ותשוטט במשך שבועות באזורים אסטרטגיים תוך חיפוש אחרי צוללות אויב .מערכת Hammerhead
אמורה לאפשר לספינות המאוישות של צי ארה"ב לשמור מרחק מציי האויב ,הסיני והרוסי ,תוך שמירת
היכולת לשלוט בצווארי בקבוק ימיים וביצוע סגר ימי.
הצי פרסם לאחרונה  RFPלתעשייה המתבסס על תהליך שהחל ביום פתוח וירטואלי לפני שישה
חודשים ובו פורטו המאפיינים של המערכת ,כולל מרכיב עיגון של טורפדו מדגם  ,Mk 54רכיב אנרגיה,
רכיב חישה ומערכת שליטה ובקרה שתאפשר איתור איומים בצורה עצמאית.
המערכת אמורה להיפרש ברחבי הים באמצעות כלים לא מאוישים.

 .52מספנת  NAVALהצרפתית מציגה קונספט לצוללת העתיד
 03 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבאוקטובר 0202
Naval Group Reveals the SMX 31 E, its 2020 Concept Ship
www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213960/naval-group-unveils-smx31-e-future-submarine-concept.html
קבוצת  Navalהצרפתית פרסמה את קונספט  SMX31Eהעתידני שלה ,של צוללת מאוישת של הדור
הבא .מדובר בכלי בעל יכולות חמקנות המתבססת על ציפוי המחקה חומר ביולוגי ,גמישות הפעלה
וקיבולת אנרגיה ללא תקדים ,המניעה מערכת הנעה חדשנית .החברה מתכננת לכלי אורך חיים של 41-
 31שנה ומתכננת אותו בהתאם.
התרחיש על פיו פיתחה החברה את הקונספט רואה מציאות של שנת  ,2141בה האוקיאנוסים מנוטרים
בצורה קבועה והצוללת תצטרך לפעול בצורה חופשית ,תוך קיום תקשורת בטוחה ויכולת לנוע ולפעול
בצורה נמרצת .הציפוי המיוחד שיהיה לצוללת יקטין את טווח ההתגלות שלה במערכות אקוסטיות
אקטיביות .קיבולת האנר גיה הגבוהה של הכלי אמורה לאפשר לו לשהות במעמקים חודשים שלמים.
מערכת בינה מלאכותית תאפשר תקשורת חכמה עם שאר כוחות הצי באמצעות מערכת תקשורת תת
מימית מבוזרת .איסוף המידע על ידי צוות הכלי יהיה באמצעות חיישנים מרוחקים ,שיאפשרו מודעות
מצבית טקטית.
המפרט העקרוני של הכלי:
הדחק 3,211 :טון
אורך 81 :מ'
חימוש 24 :אמצעים משוגרים ,כולל טורפדו ,טילי תקיפת חוף וטילים נגד ספינות
כצב"מים :עד  6רגילים ועוד  2גדולים מאד
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צוות 15 :איש ,בתוספת  12-21נספחים.

צילוםNaval Group :
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לוויינות וחלל
 .51הסכנות האורבות ללוויינים מפסולת חלל
 08 ,NEWATLAS.COMבספטמבר 0202
Over 75% of Space Debris Detected in New Survey is Unknown Objects
https://newatlas.com/space/orbital-space-debris-threat-active-satellites
שברים של פסולת חלל המרחפים סביב כדור הארץ מאיימים באופן מתמיד על חלליות ולוויינים
הסובבים במסלולם .לוויינים גיאוסטציונאריים הממוקמים בגובה  36אלף ק"מ ,משמשים לתקשורת,
חיזוי מזג אווי ר וניווט ,עשויים להיות בסכנה עקב פגיעת רסיסים שנמצאים בגובה זה .עקב מידותיהם
הקטנות הרסיסים קשים לזיהוי ועקיבה ועשויים להיות מסוכנים במיוחד .האדם תרם לא מעט לזיהום
בחלל .מאז  ,1951מועד בו החלו בני האדם לשגר חלליות ,השברים היוו חלק מהתהליך .מקור אחד
הם תוצרי הבעירה והחלקים שנותרו בזמן התנועה בחלל והשני הן רקטות שהאיצו את החלליות
והלוויינים ,שנותרו שם ומתנגשות מעת לעת .כך גם לוויינים שסיימו את תפקידם .אחד המקרים הקשים
היה התנגשות של שתי חלליות ישנות ,האחת אירידיום  33והשנייה חללית רוסית צבאית קוסמוס
 .2251המ פגש בו שתיהן קרסו הניב כמות עצומה של רסיסים מסוכנים .הצבא האמריקני גיבש
אסטרטגיה להתמודדות עם הבעיה והחל לעקוב ולמפות רסיסים ע"י  31תחנות עקיבה קרקעיות וכן שש
חלליות .למערכות יש יכולת מרשימה של גילוי ועקיבה אחר אובייקטים בחלל שגודלם כ 1-מטר ומעלה.
דגש מיוחד ניתן למיפוי ועקיבה אחר שברים בגובה  36אלף מ' ,שזה אזור הלוויינים הגיאוסטציונריים.
היכולת לזהות את השברים מהקרקע נובעת מכך שהם מתגלגלים סביב עצמם ,ולפיכך ניתן לזהות
החזרי אור .היות והחלל נקי מאוויר הרי שאין למעוף הרסיסים גרר והם עשויים להישאר במסלול טיסה
לתקופה ארוכה ולהוות סכנה ,היות שהשברים רק מצטברים ואין מנגנון שמנקה אותם .למעלה מ91 -
אחוז מהשברים הם בגודל של פחות ממטר אחד ,דבר המקשה מאד לזהותם ולעקוב אחריהם .נראה
שאיננו יודעים על מיקומם של לפחות  75אחוז מהשברים הללו .האסטרטגיה הננקטת כיום היא
להעמיק את הידע על האיום החללי הזה ,גם אם הסיכוי להתנגשויות הוא נמוך.

 .50מזכר הבנות חדש בין חייל החלל של ארה"ב לבין נאס"א
 00 ,C4ISRNETבספטמבר 0202
Space Force and NASA Focused on Cislunar Space in New Agreement
www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/09/22/space-force-and-nasa-focusedon-cislunar-space-in-new-agreement3
חייל החלל האמריקני ונאס"א חתמו על מזכר הבנות חדש המתאר את תחומי שיתוף הפעולה בין שני
גופי החלל הגדולים בממשל האמריקני .תחומים אלה כוללים טיסה מאוישת לחלל ,מדיניות חלל,
תובלה ,תקנים ותובנות הנדסיות ,וכן מאמצים להגנת כדור הארץ .מסמך זה מחליף מזכר דומה מלפני
ארבע-עשרה שנים .המזכר שם דגש רב יותר על מרחב החלל הנקרא  ,cislunarכלומר מעבר למסלול
גיאו-סינכרוני עד וסביב לירח .שני הגופים מעוניינים לשפר את יכולות הניטור של המרחב הזה ,יכולות
שבשלב הזה אינן מספקות .חייל החלל מעוניין לעקוב אחרי פעילויות של מדינות שונות ואף גופים
מסחריים במרחב הזה ,והדבר משתלב עם התוכניות של נאס"א לחזור ולשגר אסטרונאוטים לירח
במסגרת תוכנית "ארטמיס".
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נאס"א עוסקת בהגנה על כדור הארץ והדבר כולל גילוי ,עקיבה ואפיון של כ 91-אחוז מאסטרואידים
ושביטים שעלולים להתקרב למרחק הקטן משמונה מיליון ק"מ מכדור הארץ .על פי המסמך נאס"א תוכל
לעשות שימוש במשאבים של חייל החלל כדי לתגבר את יכולותיה .אחת הדוגמאות הוא הטלסקופ
לניטור החלל של החייל ,אשר ממוקם באוסטרליה .המתקן הזה נועד לאפשר יכולת עקיבה אחרי גופים
במסלול  ,GEOאך יש לו יכולת לאתר גופים גם במרחק גדול יותר.
מנהל נאס"א הדגיש כי ההסכם נועד לשפר את היכולת לחקור את החלל לצרכי שלום ושיתוף מידע,
והטכנולוגיות ישמשו את הגופים כל אחד בתחום האחריות שלו.
את המזכר ניתן לקרוא בקישור:
www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_ussf_mou_21_sep_20.pdf

 .53הנעה גרעינית של רקטות בחלל
 32 ,NEW ATLASבספטמבר 0202
Gryphon Technologies to Develop Unclear Rocket Engine for DARPA
https://newatlas.com/space/gryphon-technologies-nuclear-rocket-engine-darpa/
דארפא העניקה חוזה בהיקף של  14מיליון דולר לחברת "גריפון טכנולוגיות" לפיתוח והדגמה של מנוע
רקטי המבוסס על אנרגיה גרעינית .המנוע מיועד לתוכנית  ,DRACOשמטרתה להדגים רקטה למבצעים
בחלל – בין כדור הארץ והירח ומעבר לכך.
הנעה בחלל נעשית כיום ע"י אנרגיה כימית ,שמתקרבת לגבול התיאורטי של יעילות מבחינת הדחף ,או
ע"י אנרגיה חשמלית שמייצרת דחף קטן יחסית כשמדובר בזמנים ארוכים .ב 1945-התחילו לחשוב על
הנעת רקטות באנרגיה אטומית ,אבל לא ראו פתרון מעשי מבחינת ההשקעה והתוצאות במונחי הדחף.
הרעיון ,לפי העובדים בפרויקט הנוכחי ,הוא ריאקטור גרעיני שיחמם דלק כמו מימן לטמפרטורות
קיצוניות .מצפים לדחף גדול פי  11,111בהשוואה להנעה חשמלית ופי  5בהשוואה לאנרגיה כימית.
חברת גריפון תשתמש באורניום מועשר בדרגה נמוכה ( – **HALEU )21%-5דלק ממוחזר מכורים
אזרחיים – ליצירת הנעה גרעינית-תרמית .הכוונה היא להגיע לליבת ריאקטור קטנה עם אורך חיים
גדול ,מעט פסולת וכך תושג קפיצת מדרגה בהנעה רקטית בחלל.
*DARCO = Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations
**HALEU = High-Assay Low Enriched Uranium

Artist's concept of a spacecraft with nuclear thermal propulsion – NASA
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 .51המכון היפני
כאלה ב0205-

iQPS

משכלל לווייני

SAR

לקראת תפעול מערך של 31

 32 ,SPACENEWS.COMבספטמבר 0202
Japan’s iQPS to Update Technology for Future Radar Satellites
https://spacenews.com/iqps-constellation-plan/

IQPS launched its first 100-kilogram Synthetic Aperture Radar satellite, called Izanagi for a god
in Japanese mythology, in November 2019 on an Indian Polar Satellite Launch Vehicle. Izanami
captures radar imagery with a 10-kilogram, 3.6-meter-diameter parabolic antenna designed to
store compactly for launch. Credit: iQPS

למכון היפני  iQPSיש תוכניות יומרניות בתחום לווייני מכ"ם מיפתח סינתטי ( .)SARהכוונה היא
להפעיל בשנת  2125מערך של  36לוויינים כאלה ,עם רזולוציה של מטר אחד ויכולת לצפות כמעט
בכל נקודה על פני כדור הארץ תוך  11דקות .הדבר יאפשר תצפית על שטחי קרקע ובניינים וכן על
עצמים ניידים כמו בקר (בחקלאות) ,רכבים וספינות .המכון שיגר את מכ"ם  SARהראשון שלו,
במשקל  111ק"ג ,בשנת  . 2119שיגור הלוויין השני מתוכנן לדצמבר הקרוב ,באמצעות רקטת
השיגור פלקון  9של חברת  . SpaceXהטכנולוגיה העיקרית שפיתח מכון  iQPSעבור לווייני SAR
היא אנטנה פרבולית בקוטר  3.6מטר ,המקופלת בזמן השיגור ושוקלת כ 11-ק"ג .היא כלולה
ב לוויין הראשון ששוגר כאמור ב . 2119-כעת עובדים מהנדסי המכון על שכלולים ,ביניהם הגדלת
שטח הפנים של אנטנות פרבוליות ,הארכת משכי הזמן שבהם הלוויין יכול לצפות באובייקט מסוים,
הרחבת אלומת הדימות ( ) imagery swathוהאצת זרימת המידע מהלוויין אל הקרקע.
בנוסף ,יש כוונ ה לצייד את הלוויינים הבאים במערכות הנעה .המכון מנהל מגעים עם יותר מ111-
לקוחות פוטנציאליים.

 .55כיצד תיראה לוחמת חלל בעתיד הקרוב
 11 ,ARSTECHNICA.COMבאוקטובר 0202
This is What “War in Space” Probably would Look Like in the Near Future
https://arstechnica.com/science/2020/10/this-is-what-war-in-space-probably-wouldlook-like-in-the-near-future/
דו"ח חדש של  Aerospace Corporationמתאר איך עשויה להיראות לוחמת חלל באופן מעשי בעתיד
הקרוב .הדוח מפרט מספר קונספטים בסיסיים ומגבלות פיסיקליות שונות ,אשר יקבעו את אופי לוחמת
החלל בעתיד הנראה לעין ,ומסיק שלאור המגבלות הללו לוחמה בחלל תצטרך להיות מתוכננת היטב
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הרבה זמן מראש .בניגוד ללחימה על כדור הארץ ,שבה בדרך כלל הכוחות היריבים משתדלים לשלוט
על אתרים פיזיים ,לוויינים בחלל אינם קבועים במיקום יחיד .לכן שליטה בחלל אינה אומרת בהכרח
השתלטות פיזית על מקום מסוים ,אלא פגיעה ביכולות של לווייני היריב תוך שמירה על יכולת להפעיל
את האמצעים ש לך בחלל לצורך תקשורת ,ניווט ,תצפית ,וכל יתר הפעילויות הנעשות יותר ויותר תלויות
בחלל .הדו"ח מצביע על מספר היבטים שבהם לוחמת חלל נראית כמנוגדת לאינטואיציה של קובעי
מדיניות ואסטרטגים:
 לוויינים נעים במהירות ( 3עד  8ק"מ בשנייה ,תלוי בגובה) ,וזאת בהשוואה למהירות ממוצעת של
קליע רובה שהיא  1.75ק"מ לשנייה .עם זאת ,המסלולים שלהם ידועים.
 החלל גדול :נפח החלל שבין מסלול נמוך לבין מסלול גיאוסטציונארי גדול פי  191מנפח כדור הארץ.
 התזמון הוא הכל :מט וסים ,טנקים או ספינות יכולים לנוע לכל כיוון .חופש זה לא קיים בלוויינים,
שחייבים לנוע בנתיב מעגלי או אליפטי ,במצב תמידי של נפילה חופשית סביב כדור הארץ .לגרום
לשני לוויינים להימצא באותה נקודה אינו דבר אינטואיטיבי ,והדבר מחייב תכנון קפדני ותזמון
מושלם.
 הלווי ינים מתמרנים לאט :אמנם הם נעים מהר ,אבל תמרון מתוכנן התבצע לאט ,מחייב זמן רב
ושינויי מהירות רבים.
המשמעות היא שפעילויות לחימה בחלל מחייבות תכנון זמן רב מראש .כפי שנכתב בדו"ח ,כל עימות
בחלל יהיה הרבה יותר מחושב ואיטי מאשר סצינה טיפוסית של קרב בסרטי "מלחמת הכוכבים" .הוא
יחייב הרבה יותר חשיבה לטווח ארוך ומיקום אסטרטגי של נכסים.
בנוסף לטילים המשוגרים מכדור הארץ ,הדו"ח מזהה מספר דרכים שבהן ניתן לתקוף לוויינים ,כגון
אותות רדיו משבשים – דבר שהוא למעשה הרחבה של תחום הלוחמה האלקטרונית המוכרת בזירות
הלחימה הקיימות .יש מדינות ,כגון צרפת ,המדברות על פריסת מערכות נשק בחלל כדי להגן על
לוויינים .אבל לדעת מחברי הדוח לא סביר שנראה בקרוב לוויינים המשתמשים בנשק קינטי לפגיעה
בלווייני היריב ,בהתחשב באנרגיה הדרושה כדי לתמרן נשק מסלולי ולהביאו אל הנתיב המתאים .סביר
יותר שיהיו התנגשויות צדדיות בין לוויינים ,כאשר שני מסלולים חוצים זה את זה .הדוח מציין שלמדינות
יש סיבה טובה שלא להרוס לוויינים של אחרים ,לאור הסיכון ליצור פסולת חלל שעלולה לפגוע בלוויינים
של כולם – והיא מהווה סכנה מתמשכת .עם זאת ,בעת מלחמה מדינה עלולה להחליט שכדאי לה לאבד
נגישות לנקודות מסוימות במסלול הגיאוסטציונארי ,בגלל הפסולת ,כדי לנצח במלחמה קרקעית.
הדו"ח מוסיף גם שלמרות שכרגע הדבר נראה דמיוני ,מנקודת מבט גיאופוליטית אין להוציא מכלל
אפשרות שבעתיד לא יותר מדי רחוק הלחימה תגיע גם אל פני הירח.
את הדו"ח המלא ניתן למצוא כאן:
The Physics of Space War: How Orbital Dynamics Constrain Space-to-Space
Engagements
https://aerospace.org/paper/physics-space-war-how-orbital-dynamics-constrain-spacespace-engagements

 .51סוכנות החלל הרוסית חושפת תוכניות למשגר חדש הניתן לשימוש חוזר
 5 ,ROSCOSMOS.RUבאוקטובר 0202
Trouble-Free as a Kalashnikov Assault Rifle: The Amur Methane Rocket
www.roscosmos.ru/29357
סוכנות החלל הרוסית ,רוסקוסמוס ,הכריזה על פיתוח משגר תלת שלבי חדש ששמו "אמור" ולו שלב
ראשון הניתן לשימוש חוזר .למשגר יכולת שיגור מקסימלית של  12.5טון למסלול נמוך ו 11.5-טון עם
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שימוש חוזר במשגר .שיגורו הראשון מתוכנן לשנת  .2126עלות השיגור המוערכת עומדת על  22מיליון
דולר.
המשגר מזכיר את המשגר  Falcon 9של  SpaceXהאמריקנית אך קטן ממנו ובעל יכולת נשיאה קטנה פי
שתיים .בשונה מ ,Falcon 9-המשגר יעשה שימוש ב 3-שלבים כאשר יהיה ניתן לעשות שימוש חוזר
בשלב הראשון עד  11פעמים .המשגר החדש נועד להחליף את המשגר "סויוז" אשר נמצא בפעילות
מאז ראשית תוכנית החלל הסובייטית בשנות ה 51-והוא מבוסס על הטיל הבליסטי .R-7
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 .51חייל החלל האמריקני אישר ל SpaceX-לעשות שימוש במשגרים
משומשים
 05 ,ARSTECHNICA.COMבספטמבר 0202
Space Force Says it Will Fly on a Used Falcon 9 Rocket for The First Time
https://arstechnica.com/science/2020/09/space-force-says-it-will-fly-on-a-used-falcon9-rocket-for-the-first-time/
החל מ SpaceX ,2121-תוכל לשגר שלבים ראשונים שנעשה בהם שימוש בשיגורים של חייל החלל
האמריקני .שני השיגורים הראשונים באמצעות שלבים משומשים לטובת חייל החלל יהיו של לווייני GPS
( IIIשיגורים  5ו .)6-הסרת הגבלה זו חסכה למשרד ההגנה האמריקני  52מיליון דולר לשני השיגורים
הללו .אישור זה הביא לדחיית שיגור הלוויין החמישי מסדרת  GPS IIIכדי שחייל החלל האמריקני יוכל
ללמוד כיצד  SpaceXמבצעים את התהליך של שיפוץ והשמשת המשגר לאחר השיגור .כעת חייל החלל
בוחן באילו שיגורים נוספים יוכל לעשות שימוש במשגרים משומשים.

 .58ג'ו ביידן או דונלד טראמפ  -כיצד ישפיעו התוצאות על תוכניות החלל
של ארה"ב
ברגע זה ,בו נכתבת הידיעה הזו ,טרם נודעו תוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב בין ג'ו ביידן לדונלד
טראמפ .עולה השאלה האם לתוצאה תהיה השפעה על הפעילות של ארה"ב בתחום החלל? להלן ניסיון
לענות על השאלה הזו ,לאור פרסומים שונים שהופיעו לאחרונה בארה"ב (ראו רשימה חלקית בסוף
הכתבה).
תוכנית החלל האמריקנית עד ממשל טראמפ  -תמונת מצב
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בכהונתו הראשונה כנשיא ארה"ב ,ג'ורג' ווקר בוש הציג את תוכנית קונסטליישן  -תוכנית גדולה
ומפורטת לחקר חלל (באמצעים מאוישים) אשר כללה פיתוח חלליות ומשגרים חדשים .פיתוח החלליות
ארס  1וארס  5המבוססים בחלקם
אוריון ואלטאיר החל ,ובנוסף גם פיתוחם של צמד משגרים חדשים ֶ -
על המאיצים הרקטיים של תוכנית המעבורת.
עם תום כהונתו השנייה של בוש ,נבחר ברק אובמה לנשיאות ארה"ב וביטל את מרבית פעולותיו של
קודמו בתפקיד ,אך במהלך כהונתו השקיע מחשבה רבה על עיצוב תחום החלל ,כנראה יותר מכל נשיא
אחר מאז ראשית המרוץ לחלל .אובמה ביטל את תוכנית קונסטליישן אך בכל זאת השאיר את פיתוח
החללית אוריון המאוישת לחקר החלל המאויש ,ואת המשגר ארס  ,5אך בתצורה שונה  -האחרון שינה
את שמו ל Space Launch System (SLS)-והפך למשגר היחיד שיישא את החללית אוריון .במרוצת
השנים ,קיבל המשגר את הכינוי "טיל פוליטיקאים" שכן הוא נבנה כדי לשמר מקומות עבודה לבקשת
פוליטיקאים שונים ולוביסטים של חברות התעופה והחלל הגדולות בארה"ב .בנוסף ,אובמה החל
בתהליכי הפרטת תחום החלל המאויש למסלול הנמוך והעביר משימות אספקה לתחנת החלל לחברות
הפרטיות.
ממשל טראמפ  -לחלל מבסיס בירח ,בלי לעסוק בכדור הארץ
לאחר בחירתו ב , 2116-דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי הקורא להקמת חייל חלל והעביר את
משימות החלל הצבאי בארה"ב מחייל האוויר לחייל החלל .במקביל ,החל בפיתוח תוכנית חלל אזרחית
אשר מטרתה הקמת בסיס קבע סביב הירח ועליו ,וסלילת הדרך למאדים על בסיס האמצעים הקיימים -
תוכנית ארטמיס ,ע"ש אחותו של אפולו מהמיתולוגיה היוונית .כחלק מארטמיס ,הורחבו משימות
המשגר SLS-והחללית אוריון .הוכרז כי עד שנת  2124ינחתו אנשים על הירח וכי עד  2128תוקם תחנת
חלל בינלאומית אשר תקיף את הירח ושמה  .Gatewayהתוכנית לפיתוח  Gatewayכוללת שיתוף פעולה
בין לאומי (ללא סין ,כמובן) אך בשונה מתחנת החלל ,חלקה של רוסיה בפרויקט מועט ביותר ,עקב
הצהרות אנשי הממשל ובראשם טראמפ וסגן הנשיא מייק פנס ,כי על ארה"ב להיות המובילה העולמית
של תוכנית החזרה לירח (כלומר ,כל השאר רק יסייעו לתוכנית).
במקביל ,ממשל טראמפ קיצץ באופן משמעותי בתקציבי מנהל האוקיאנוסים והאטמוספרה האמריקני
( - )NOAAהגוף המספק התרעה מפני הוריקנים ומחשב את מסלולם ,ובמקביל חוקר גם את
ההתחממות הגלובלית .בשונה מ ,NOAA-תקציבי  NASAעלו באופן משמעותי ,בעיקר בתחום החלל
המאויש וההכנות למשימות מאוישות .אך במקביל קוצצו התקציבים לפרויקטים של מחקר אחרים,
דוגמת טלסקופ החלל  ,WFIRSTהטלסקופ המוטס  SOFIAוכמובן התוכניות לחקר כדור הארץ.
ג'ו ביידן והמפלגה הדמוקרטית  -תמיכה בחקר החלל ומחקר כדור הארץ
בשונה מהנשיא המכהן ,המועמד הדמוקרטי והמפלגה הדמוקרטית מאמינים כי יש לחקור ואף להרחיב
את המחקר על אודות ההתחממות הגלובלית ואף מציינים זאת במצע הבחירות שלהם " -המפלגה
הדמוקרטית תומכת בחיזוק משימות מחקר כדור הארץ של  NASAו NOAA-במטרה להבין כיצד שינויי
האקלים משפיעים על כוכב הלכת שלנו" (עמוד  21במצע הדמוקרטי) .המפלגה הדמוקרטית התייחסה
במצעה גם לתוכנית ארטמיס והמשך התמיכה בתחנת החלל הבינלאומית ,באומרה כי תתמוך בתוכניות
הללו .סביר להניח כי אם ייבחר ,ביידן ימשיך במגמה דומה לזו שהנהיג קודמו מהמפלגה הדמוקרטית,
ברק אובמה (ואף המשיך בה במידה מסוימת הנשיא המכהן כעת ,טראמפ) ,אשר תכלול הפרטה
והעברת ייצור המערכות החלליות השונות למגזר הפרטי.
מוקדם לקבוע מה עוד יקרה וכיצד ישתנו הכללים אם ביידן ייבחר ,שכן כמעט ולא נשמעו התבטאויות
של המפלגה הדמוקרטית בנושא.
אפשר לעיין באתרים הללו:
www.space.com/election-2020-space-policy-trump-biden
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www.axios.com/biden-administration-space-policy-30d2c697-3d1f-4c5e-8d847fc10cd7cffa.html
www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2020/09/04/donald-trump-vs-joe-bidenspace-issues/33630160013
https://qz.com/1904398/what-joe-biden-could-mean-for-nasa-and-the-us-space-force
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תקשוב ,מודיעין וסייבר
 .51הצבא האמריקני פועל לפתח מערכת ל"א גדולה לרמה מעל לחטיבה
 29 , BREAKING DEFENSEבספטמבר 0202
Army Wants New Mega-Jammer In 2023: TLS-EAB
https://breakingdefense.com/2020/09/army-wants-new-mega-jammer-in-2023-tls-eab3

הצבא האמריקני מנהל תוכנית פיתוח שמטרתה לסגור את הפער בתחום הלוחמה האלקטרונית מול
רוסיה לסין .התוכנית קרויה ) Terrestrial Level System (TLSובמסגרתה מפותחות מגוון מערכות
חישה וחסימה אלקטרונית למספר פלטפורמות.
בואינג ולוקהיד מרטין בונות מערכות מתחרות המיועדות להתקנה על רכבי סטרייקר  .8X8מערכות
אלה הידועות כ  )BCT- Brigade Combat Teams ( TLS-BCT -ישמשו ללוחמה אלקטרונית ולוחמת
סייבר ברמת החטיבה והם מיועדים לכניסה לשרות כבר בשנת  .2122עתה הודיע הצבא על התנעת
שלב נוסף בתוכנית הקרוי  )EAB- Echelons Above Brigade( TLS-EABהמיועד לדרג העל-
חטיבתי .מערכת זו תהיה גדולה בהרבה ותותקן על שתי משאיות מהסוג של אושקוש .FMTV
משאית אחת תישא חיישנים ,משדרים ורב להב קשור שיגדיל את טווח החישה של המערכת .המערכת
תוכל לגלות ולאכן מקורות שידור עבור תוקפים קינטיים ותוכל להפריע לשידורים ע"י שילוב של חסימה
והטעיה .הצוות יכלול שמונה אנשי צוות :ארבעה המתמחים בלוחמה אלקטרונית ולוחמת סייבר וארבעה
במודיעין אותות (. )SIGINT
המשאית השנייה מסקרנת יותר ,והיא תישא מערכת שידור רבת עוצמה שמטרתה להגן על אתרי
מפתח כמו עמדות פיקוד ברמות שונות .הצוות שלה יכלול ארבעה לוחמי ל"א ומטרתה לשבש ולהטעות
טילים וכטב"מים העושים שימוש במערכות אלקטרוניות .אף נרמז שהשידור רב העוצמה עשוי לגרום
נזק ממשי למערכות תוקפות.
רכיב ה EAB -יוכל לשתף מידע עם מרכיבים אחרים ב  TLS-כמו ה  BCT-וגם מערכות המותקנות על
כטב"מים שיוכלו לאתר שידורים עמוק בשטח היריב .הפעילות מול התעשיה תחל בינואר  2121בסדרה
של מפגשים RFP ,פורמלי מתוכנן ליולי  ,21והתקווה היא שרכבים ראשונים יתקבלו בסתיו .23
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יש לציין כי קיימת דרישה שמערכות אלה יתבססו על ארכיטקטורת תוכנה שפיתח הצבא והקרויה
 Photonועל תקני ממשקים הקרויים C4ISR/Electronic Warfare Modular Open Suite of
).Standards (CMOSS

 .12חוקרים מזהירים :מוצרים מודפסים מאיימים על פרטיות עקב היכולת
לעקוב אחריהם
 1 ,TECHXPLORE.COMבספטמבר 0202
3-D Printing Poses a Threat to People's Privacy, Experts Warn

https://techxplore.com/news/2020-09-d-poses-threat-people-privacy.html
חוקרים בריטים מזהירים מהאיום של טכנולוגיית ההדפסה התלת-ממדית על פרטיות ,מכיוון שמוצרים
מודפסים יכולים לחשוף מידע על המשתמשים .מתברר שאפשר להשתמש במצלמות או טלפונים ניידים
כדי להתחקות אחר המקור של מוצרים מודפסים ואיך השתמשו בהם .כדי להתמודד עם האיום
החוקרים ממליצים על אימוץ קוד התנהגות ורגולציה מתאימה .הם מזהירים שהתפשטות השימוש
באינטרנט של דברים ,המורכבות הגוברת של טכנולוגיות ה"( watermarking-סימן מים" דיגיטלי)
השורדות את המעבר בין קבצים בפורמטים שונים ,והיכולת של נתוני עתק ( )big dataלעקוב אחר
תכנים מודפסים – כל אלה מעצימים את היכולת לעקוב אחר אנשים פרטיים .לדברי החוקרים ,לכל מוצר
מודפס יש פוטנציאל להיות נתון לעקיבה באופן חסר תקדים .בעתיד ,כשהמוצרים המודפסים יהיו הרבה
יותר נפוצים ,תגבר מאוד האפשרות שאנשים זרים יוכלו לעקוב אחר אובייקטים וכתוצאה מכך לחשוף
מידע רב על המשתמשים .התפתחות של הדפסה ארבע-ממדית ושימוש במציאות מדומה ומציאות
רבודה ,יגדילו עוד יותר את יכולות העקיבה .כך גם הפוטנציאל להתחקות אחר מוצרים ביולוגיים
מודפסים כמו כלי דם או שתלים למיניהם.

 .11פרויקט סודי בפנטגון יקדם לוחמת סייבר אוטונומית בעזרת בינה
מלאכותית
 13 ,YAHOO NEWSבספטמבר 0202
Secretive Pentagon Research Program Looks to Replace Human Hackers with AI
https://news.yahoo.com/secretive-pentagon-research-program-looks-to-replacehuman-hackers-with-ai-090032920.html
הכתבה (הארוכה ,שכאן מתומצת רק חלק קטן ממנה) סוקרת בין השאר את פרויקט  IKEשל פיקוד
המבצעים המשותף ( )Joint Operations Centerשל הפנטגון .זהו פרויקט דגל בתחום לוחמת סייבר
והגנת סייבר .השאיפה בלוחמת סייבר היא לא רק יכולות כמו השתלטות על מטוסים וספינות של האויב,
אלא מניעת יכולת האויב לבצע פעולות צבאיות .התפישה הזאת התפתחה מאז המתקפה הישראלית-
אמריקנית על תוכנית הגרעין האיראנית בשנת  2115באמצעות התוכנה הזדונית הידועה בשם
.Stuxnet
פרויקט  ,IKEשהתחיל בשם אחר ב 2112-והושק כמבצעי ב ,2118-אמור לאפשר פעולות מהירות
בהרבה ,תוך שהוא מחליף בני אדם בבינה מלאכותית .הבעיה היא שמערכות כמו  ,IKEהמושתתות על
למידת מכונה ,הינן קשות לבדיקה והפעולות שלהן בלתי צפויות.
המידע על  IKEמסווג ,אבל ראיונות עם אנשים רלוונטיים מלמדים שמערכת הביטחון האמריקנית
מאיצה פיתוח טכנולוגיות המתוכננות לצמצום המעורבות האנושית בלוחמת סייבר .על סמך כמויות
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המידע העומדות לרשות מערכת  , IKEהיא יכולה להעריך את סיכויי ההצלחה של התקפות פוטנציאליות
על כוחות ארה"ב וכתוצאה מכך היא אמורה לאפשר פעולה ללא התערבות אנושית נוספת – תהליך
שעדיין אינו בשימוש אך הטכנולוגיות הקיימות מאפשרות אותו.
מדובר על מודל של לוחמת סייבר עתידית ,שכרגע נמצא עדיין בראשית דרכו .כל אוטומטיזציה של
לוחמה כזאת תחי יב איסוף כמויות אדירות של נתונים ,כדי לאמן את מערכות הבינה המלאכותית.
קיימים פרויקטים נוספים בתחום זה ,למשל פרויקט  ,HACCSראשי תיבות של Harnessing
 ,Autonomy for Countering Cyberadversary Systemsשמטרתם להעניק למחשבים את היכולת
להשבית איומי סייבר .כל אלה מקרבים את לוחמת הסייבר לעולם הבדיוני של הסרט "משחקי מלחמה"
משנת  ,1983שבו בינה מלאכותית ניהלה עימות גרעיני .אמנם אין סיכוי שנשק גרעיני יתווסף למאגר
הכלים שעליהם תשלוט מערכת  ,IKEאבל מדובר על הקמת תשתית שתאפשר למחשבים יותר ויותר
יכולות החלטה במסגרת לוחמת סייבר .זאת בצל חשש גובר בארה"ב מנחיתות מול סין ורוסיה אשר
מפתחות נשק סייבר עם בינה מלאכותית.
כאמור ,חלק מהמומחים מודאגים מכך שמערכות בינה מלאכותית פועלות לפעמים בצורה שאין
אפשרות לחזותה מראש ,והם חוששים שתקלות עלולות לסכן חיי אדם .יש מומחים שחוששים אפילו
ממצב שבו מערכת בינה מלאכותית תחליט שהקרבת חיים של לוחמים תעניק יתרון מסוים .ככל שעולות
היכולות של מערכות אוטונומיות ,צמרת הממשל של ארה"ב תצטרך להחליט האם לתת לבינה
מלאכותית שליטה על ארסנל הסייבר אפילו אם תהליך קבלת ההחלטות של הבינה המלאכותית אינו
מובן.
בתחילת העידן של לוחמת סייבר רוב הפעולות נעשו ידנית .דארפא התבקשה בשנת  2112לחפש
דרכים יעילות יותר .דארפא יצרה אז שיתופי פעולה עם חברות תוכנה ,במסגרת פרויקט שנקרא רשמית
 ,Foundational Cyberwarfareאבל כינוי החיבה שלו היה “ .”Plan Xגלגולו הנוכחי הוא פרויקט ,IKE
שבו יושקעו השנה  27מיליון דולר ,ובשנה הבאה  31.6מיליון דולר( .גלגולים קודמים של הפרויקט
מתוארים בכתבה המקורית).
אוטומטיזציה של ביטחון סייבר היא מסוג הבעיות המורכבות שדארפא אוהבת להתמודד איתן .אחת
מאבני הדרך בפעילות זאת הייתה התחרות "אתגר הסייבר הגדול" ()Cyber Grand Challenge
שהתקיימה לראשונה בשנת  .2113כעת עבר פרויקט  IKEמדארפא והוא פועל במסגרת הפנטגון,
תחת סיווג ביטחוני גבוה.
במקביל ממשיכה דארפא לקדם את הפרויקט  HACCSשהוזכר קודם ,בשאיפה לפתח מערכות שיוכלו
"לצוד" באופן אוטומטי סוגים מסיימים של מתקפות סייבר ,ובמיוחד  .botnetsמערכות כאלה יוכלו
להשתלב כחלק ממערכת  .IKEחוקרים המעורבים בפרויקט  HACCSאומרים שהשאלה הגדולה היא
האם פיקוד הסייבר של ארה"ב בכלל יאפשר לעשות שימוש מבצעי בתוצרים .אפילו אם תוכח היכולת
הטכנולוגית ,ללא כללים באשר לעיתוי ואופן השימוש לא ברור עדיין אם היא אכן תופעל.

 .10הסכם שת״פ במו״פ סייבר בין ארה״ב ואסטוניה
 00 ,C4ISRNET.COMבספטמבר 0202
Army Mints New Cyber Research and Development Agreement with Estonia
www.c4isrnet.com/cyber/2020/09/21/army-mints-new-cyber-research-anddevelopment-agreement-with-estonia/
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מרכז ה C5ISR -של פיקוד העתידים בצבא ארה״ב ומחלקת הסייבר ההגנתי במשרד ההגנה של
אסטוניה חתמו בספטמבר על הסכם שת״פ במו״פ המתמקד בפיתוח יכולות סייבר הגנתיות וטכנולוגיות
רלוונטיות נוספות.
לצורך ביצוע ההסכם יקימו שני הצדדים קבוצת עבודה לזיהוי טכנולוגיות חדשות הדרושות לשתי
המדינות ,ביחוד בתחום המבצעים הרב-ממדיים ,אך תוכנית העבודה המעשית נמצאת עדיין בחיתוליה.
אסטוניה נחשבת לאחת מהמדינות המובילות בעולם בתחום מיגון סייבר וניסיונה בהתמודדות מול
יכולות סייבר התקפיות רוסיות .בייחוד הניסיון שנצבר לאחר מתקפת הסייבר של  2117נחשב
כאטרקטיבי עבור צבא ארה״ב ,הנמצא בעיצומו של תהליך שינוי שנועד להתאימו להתמודדות מול
כוחות מקבילים כגון אלו של צבאות רוסיה וסין.

 .13הבעות רגשיות עשויות להשפיע על שת"פ בין לוחמים לרובוטים
 11 ,TECHXPLORE.COMבספטמבר 0202
Future Autonomous Machines May Build Trust Through Emotion
https://techxplore.com/news/2020-09-future-autonomous-machines-emotion.html

Army researchers found that the effect of emotion expressions is moderated by strategy. People
will only process and be influenced by emotion expressions if the counterpart's actions are
insufficient to reveal the counterpart's intentions. Credit: U.S. Army

צבא ארה"ב בודק אפשרויות שימוש בהבעות פנים רגשיות (לא מילוליות) כדי לשפר את התקשורת בין
בני אדם לרובוטים המשתפים פעולה במשימות .במחקר שנעשה בשיתוף עם חוקרים ביפן ,החוקרים
הראו איך הבעות רגשיות יכולות להשפיע על שיתוף הפעולה.
לדברי החוקרים ,שיתוף פעולה בין בני אדם הוא דבר פרדוקסלי .כל פרט כשלעצמו ייהנה יותר אם כולם
ישתפו פעולה ורק הוא לא ,אבל אם זה מה שכולם יחשבו אז לעולם לא יהיה שיתוף פעולה .ובכל זאת,
בני אדם משתפים פעולה לעתים קרובות .המחקר מנסה להבין את המנגנונים המקדמים שיתוף פעולה,
תוך התמקדות על ההשפעה של שני היבטים :אסטרטגיה ואיתות .אסטרטגיה מגדירה איך אנשים
פועלים באינטראקציה חד פעמית או חוזרת .למשל "מידה כנגד מידה" היא אסטרטגיה פשוטה שלפיה
הפרט אמור לפעול כמו שעמיתו פעל קודם" .איתות" מתייחס לאופן התקשורת בין פרטים – מילולית או
לא מילולית (הבעות רגשיות).
המחקר של צבא ארה"ב אמור ליישם את התובנות בפיתוח מערכות אוטונומיות אינטליגנטיות
המעודדות שיתוף פעולה עם חיילים כדי לבציע משימות .החוקרים הראו איך הבעות רגשיות מעצבות
את שיתוף הפעולה .למשל ,חיוך אחרי שיתוף פעולה מעודד יותר שיתוף פעולה .אבל חיוך אחרי ניצול
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של אחרים מונע שיתוף פעולה .לדברי החוקרים ,האפקט של הבעות רגשיות עשוי להיות ממותן ע"י
האסטרטגיה .למשל ,אם העמית פועל בצורה תחרותית מאוד ,יש נטייה להתעלם מהבעות הפנים שלו
או לא לתת בהן אמון .המחקר מספק תובנות לגבי ההשפעה המשולבת של הבעת רגשות ואסטרטגיה
על שיתוף הפעולה.
מאמר מדעי:
Celso M. de Melo et al, The interplay of emotion expressions and strategy in promoting
cooperation in the iterated prisoner's dilemma, Scientific Reports (2020).
www.nature.com/articles/s41598-020-71919-6

 .11דימות בקצב המהיר ביותר בעולם
 03 ,OPTICS.ORGבספטמבר 0202
Ultrafast Optical Imaging Hits 15 Trillion Frames Per Second
https://optics.org/news/11/9/37
מדענים מאוניברסיטת שנז'ן ( ) Shenzhenבסין דיווחו כי הצליחו לבנות מערכת דימות אשר דוגמת את
הגופים אותה היא מצלמת בקצב של  15טריליון ( )1112מסגרות בשנייה .השיטה בה השתמשו
החוקרים מכונה מגבר אופטי פרמטרי ( ,)OPA=Optical Parametric Amplifierשיטה בה משתמשים
באפקטים לא -ליניאריים על מנת לשנות את אורך הגל והתדר של הבזקי אור הבוקעים מגבישים .כאשר
מקרינים אות (ייחוס) של אור על מכשירי  OPAממקור מסוים ,ובמקביל ממשאבה המקרינה אור בתדר
גבוה יותר ,קרן האור המקורית מוגברת ויוצרת פוטונים המייצגים את ההפרש בין האות למשאבה .דבר
כזה ניתן להתבצע בעזרת קרן לייזר ,כאשר הקרן מהווה את אות הייחוס לסדרה של  OPAעוקבים
אשר מייצרים תמונות עוקבות ,אותן ניתן ל רכוש ללא צורך במצלמה מהירה מאוד .אם פולסי הלייזר הם
מהירים מאוד ,למשל ,בקצב של פמטו-שנייה ( ,)11-15התמונות העוקבות יהיו אף הן בקצב זה.
החוקרים הראו כי כאשר בנו רצף של ארבעה  OPAוהשתמשו בקרן לייזר בקצב של  51פמטו-שניות,
אזי התקבל קצב דגימה של  11טריליון מסגרות ,ובעזרת עיבוד אות מתוחכם הצליחו להגיע לקצב
אפקטיבי של  15טריליון מסגרות.

 .15תקשורת אופטית מאפשרת קשר אלחוטי מתחת למים
 00 ,OPTICS.ORGבספטמבר 0202
Optical Wi-Fi Enables Ultrafast Underwater Communication
https://optics.org/news/11/9/36
חברת הזנק שוויצרית בשם  ,Hydromeaשיצאה מהמכון הטכנולוגי של לוזאן ( ,)EPFLפיתחה מודם
אופטי אשר יכול להעביר מידע בטווח של למעלה מ 51-מטר בעומק עד  6,111מטר מתחת לפני הים.
יכולת זו תאפשר לחוקרים העובדים מתחת לפני הים לאגור מדע מחיישנים שונים אשר עד כה לא יכלו
לשדר את המידע בגלי רדיו לטווח של למעלה ממטר .שימוש בעברת אותות אקוסטיים נפוץ ליישומים
שכאלה אך הוא אינו אמין ,ואילו שימוש בקווי תמסורת חוטיים אינו מעשי בהרבה מקרים .בשל העובדה
כי קיימים שימושים רבים לחישה ושידור של מידע תת-ימי ,כמו בנייה ,תחזוקה ותיקון אסדות קידוח או
תקשורת תת-ימית ,טכנולוגיה זו מהווה קפיצת מדרגה בכל הקשור לחישה תת-ימית .החברה טוענת כי
למרות אטימות המים לגלים אלקטרו-מגנטיים ,ישנם חלונות ספקטראליים בתחום האור הכחול והירוק
דרכם ניתן להעביר מידע למרחקים ארוכים.
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 .11מידע הוא תחמושת :שימוש נכון במידע כאמצעי בתהליכי קבלת
החלטות בשדה הקרב
 8 ,MILITARY.COMבאוקטובר 0202
Data is the Ammunition: Inside the Pentagon News Strategy to Dominate Future
Battlefields
www.military.com/daily-news/2020/10/08/data-ammunition-inside-pentagons-newstrategy-dominate-future-battlefields.html
 01 ,MILITARYAEROSPACE.COMבאוקטובר 0202
Pentagon Officials Seek Strategy to Spark a Cultural Shift to Help Transform Data
into to a Warfighting Tool
www.militaryaerospace.com/trusted-computing/article/14185748/data-warfighting
משרד ההגנה האמריקני פרסם אסטרטגיה חדשה הקוראת לתפנית תרבותית בכל דרגי הצבא,
שתהפוך את המידע הרב המצטבר לאמצעי זמין ,מובן ושמיש בכל מגוון הפעילויות ובדגש על שדה
הקרב.
למטרה זו ירחיבו את "מועצת המידע" של המשרד ( )DoD's Data Councilע"י שילוב של אנשי
מפקדות ומבצעים ,לניהול מערכות המידע והפיכתן "לידידותיות לצרכנים" בכל הדרגים עד הנמוכים
ביותר.
המידע צריך להיות אמצעי "נראה" ,נגיש ,מובן ,מקושר ,אמין ובטוח.
הפרויקט האסטרטגי אמור להימשך כעשור .אין בשלב זה הערכת עלות .יגייסו למטרה זו מפתחי תוכנה
שיתרמו מיכולתם גם במפקדות של גדודים וחטיבות ע"י קודים לפעילויות שונות (כמו תיאום ירי ארוך
טווח על מטרות).

 .11האם פחמן יחליף את הסיליקון בציוד אלקטרוני?
 01 ,NEW ATLASבספטמבר 0202
Metalized Graphene Nanoribbons Make Wires for All-Carbon Electronics
https://newatlas.com/electronics/metalized-graphene-nanoribbons-wires-carbonelectronics/
סיליקון הפך במשך עשרות שנים לחומר הבסיסי בכל תעשיית האלקטרוניקה .אך לפי הכתבה ,מתקרב
לגבול של יעילות .לפי חוק  ,Mooreההתקדמות הטכנולוגית נמדדת על פי מספר הטרנזיסטורים בשבב
אחד ,שמוכפל כל שנתיים .חוקיות זו מתחילה להגיע להאטה בגלל מגבלות הסיליקון.
צוות חוקרים מאוניברסיטת ברקלי הצליח לייצר סרטי-ננו ) (nano ribbonsמהחומר גרפן )(graphene
עם תכונות מתכתיות .הסריג בעובי של אטום אחד.
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בדרך כלל סרטי-ננו מגרפן הם מוליכים-למחצה ,אך מדעני ברקלי הצליחו להפוך אותם למוליכים – בכך
רואים פריצת דרך שעשויה להוביל לשימוש נרחב של פחמן במקום סיליקון במעגלים חשמליים
לסוגיהם.
יצירת הסרטים מסגמנטים בודדים נעשתה ע"י חימום שגרם למולקולות להגיב כימית ולהתחבר .כך יצרו
סרטים שכל אחד באורך של עשרות ננומטרים ורוחב של  1.6ננומטר בלבד .בהמשך הכניסו שינוי כימי
כל  111אטומים וקיבלו הגדלת מוליכות פי .21
למרות שידוע שננו-צינורות פחמן הן מוליכים טובים ,צוות החוקרים בדעה שהמוצר שפיתחו יאפשר
שימוש נרחב והפיכת המוצרים האלקטרוניים למבוססים על פחמן –"."all carbon

 .18מדד חדש להשוואה בין זמן תגובה לדיוק עבור רובוטים
 01 ,CMU NEWSבספטמבר 0202
New Perception Metric Balances Reaction Time, Accuracy
www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/september/perception-metric.html
בשנים האחרונות מפותחים אלגוריתמים רבים שנועדו לסייע לרובוטים מסוגים שונים לבצע תנועה
אוטונומית בתקווה שהיא תהיה מהירה מחד גיסא ובטוחה מאידך .חוקרים באוניברסיטת קרנגי-מלון
( )CMUבארה"ב פיתחו מדד המאפשר מתן ציון לאלגוריתם אשר משקלל את דיוק התנועה מצד אחד,
לעומת סיבוכיות וזמן החישוב מצד שני .הסיבה לכך היא שמדענים מנסים לשפר ככל הניתן את דיוק
החישוב של האלגוריתמים ,בעוד שמהנדסים הבונים רובוטים ,למשל מכוניות או רחפנים אוטונומיים,
מחפשים את מהירות החישוב וזמן התגובה של הכלים על מנת למנוע התנגשויות שלהם.
המדד שפותח מבוסס על השוואה של פלט האלגוריתם אל מול מידע האמת ( )ground truthבכל רגע
נתון .הסיבה לכך היא ,לטענת החוקרים ,שעד שהאלגוריתם יסיים את החישוב שלו ,עשוי העולם
להשתנות והחישוב עשוי להיות לא-רלוונטי .המדד מראה כי לא תמיד נדרש להאיץ את החישוב
האלגוריתמי אלא ניתן לקחת "פסק זמן" של מסגרת או יותר ולתת לאלגוריתם לחשב את אשר צריך
בדיוק רב יותר ללא הצורך בעיבוד כל מסגרת ומסגרת .לקח נוסף שנלמד מהמדד הוא שיש לספק
לאלגוריתם יכולת חיזוי כלשהי כך שהכלי עליו מופעל האלגוריתם יחזה היכן יהיו כלים אחרים בעוד כמה
מסגרות על מנת שיוכל לתכנן את תנועתו בהתאם .הדבר משול לשחקן בייסבול אשר אינו חובט בכדור
היכן שהוא נמצא אלא היכן שהוא חוזה שיימצא בעת המגע בין המחבט לכדור .החוקרים טוענים שמתן
יכולת החיזוי אינו מאט באופן משמעותי את דיוק או מהירות החישוב הכולל של האלגוריתמים.

 .11ארגון  SRCפירסם הצעה לתוכנית עשור בתחום המוליכים למחצה
( SCR.ORGאתר (Semiconductor Research Corporation
The Decadal Plan for Semiconductors
www.src.org/about/decadal-plan/
ארגון מוביל בתחום המוליכים למחצה בשם  Semiconductor Research Corporationפרסם תוכנית
לעשור הקרוב עבור תעשיית המוליכים למחצה ובה חמישה תחומים שבהם על התעשייה והחברות
בתחום להתרכז .אחד התחומים שהוזכרו היה .Hardware Security
לטענת הארגון יש צורך בחידושים בטכנולוגיית המוליכים למחצה כדי לקדם טכנולוגיות מידע ותקשורת
( )ICTשיתמכו בצמיחה הכלכלית ובביטחון הלאומי של ארה"ב .מאחר שעתידה להיות כמות נתונים
אקספוננציאלית שתועבר ,תישמר ותחושב ,ביצועי החומרה הבסיסיים מאותגרים וטכנולוגיות החומרה
הקיימות לא יוכלו לתמוך בצרכים .לכן צריך לשנות את הפרדיגמה הקיימת.
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 .12כלים למדידת הטיה של נתונים המשמשים ללמידה עמוקה
 1 ,PRINCETON NEWSבאוקטובר 0202
Tool Helps Clear Biases from Computer Vision
https://engineering.princeton.edu/news/2020/10/01/tool-helps-clear-biases-computervision
השימוש הרחב בלמידה עמוקה כחלק מפתרונות חישוביים לבעיות שונות דורש כי אותן רשתות נוירונים
הנבנות לפתרון בעיות מסוימות חייבות למידה ממאגרי נתונים ,גדולים ככל האפשר .הבעיה עם מאגרי
הנתונים הללו היא שאם קיימת הטיה כלשהי במאגר ,תוצאות הרשתות יהיו מוטות לכיוון הנגזר מאותם
מאגרי נתונים .לאחרונה התפרסמו לא מעט ידיעות על כי אלגוריתמים לבחירת מועמדים לעבודה
"מעדיפים" אנשים ממוצא מסוים והסיבה היא כנראה הטיה מובנית של נתוני הלמידה של אותן רשתות.
חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון בארה"ב פיתחו כלים המאפשרים למצוא הטיה פוטנציאלית של מאגרי
תמונות המשמשים ללימוד רשתות נוירונים .כלי אחד ,המכונה REvealing VIsual ( REVISE
 ,) biaSEsמשתמש בשיטות סטטיסטיות לבחון שלושה היבטים של נתוני חוזי ,עצמים ,מגדר
וגיאוגרפיה.
המחקר הראה כי כאשר בתמונות ישנם אנשים עם פרחים ,בדרך כלל ישנו שילוב של גברים עם פרחים
בתמונות הקשורות לטקסים או פגישות ,ואילו נשים עם פרחים מופיעות בתמונות של אומנות או צילומים
מבוימים .במקרה אחר ,נמצא כי בצילומים בהם מופיעים מטוסים ,מיטות או פיצה ,אותם עצמים תופסים
שטח נרחב מהתמונות ,שאולי לצופה אנושי זה לא יפריע ,אך לרשתות נוירונים לומדות זה יכול להטות
את התוצאות .במקרה נוסף ,הראו הניתוחים הסטטיסטיים כי הרבה מתמונות הלימוד מכילות רקעים
של אזורים גיאוגרפיים מסוימים ,בעיקר ארה"ב ואירופה (ולכן הקישור של המילה "צלחת" לתמונות
מוטה במדינות מערביות לצלחות לוויין ,בעוד שבמזרח מוטה לצלחות אוכל) .כלי אחר אשר פותח
באותה קבוצה בחן את ההיבט המגדרי של תמונות לימוד לרשתות נוירונים .הוא מצא כי בהרבה מקרים
מייחסת רשת הנוירונים נשים לפעילות כמו בישול וגברים לפעילות כגון תכנות .זאת בשל העובדה כי
סטטיסטית ,אוסף תמונות הלימוד לרשתות היה מוטה בהתאם ולפיכך "ההסקה" של הרשת הייתה
נגזרת של הנתונים שהוזנו.

 .11חיישן חדש יאפשר פריצת דרך במיחשוב קוואנטי
 32 ,AALTO NEWSבספטמבר 0202
New Detector Breakthrough Pushes Boundaries of Quantum Computing
www.aalto.fi/en/news/new-detector-breakthrough-pushes-boundaries-of-quantumcomputing
חוקרים מאוניברסיטת אלטו ( )Aaltoבפינלנד מצאו דרך חדשה למדוד מצב קוואנטי המשמשת
למחשבים קוואנטיים .במדובר במדידת קיוביט ( ,)qbitאותה יחידה בסיסית של מחשב קוואנטי שמצבה
האנרגטי קובע את ערכה ,כמו  1ו 1 -במחשב רגיל .עד כה ,נמדד ערך היחידה באמצעות מדידת המתח
של הקיוביט .לשיטה זו שלושה חסרונות )1( :מדידת המתח דורשת הגבר משמעותי של האות ,דבר
שמקטין את יכולת הגידול של המחשב; ( )2המעגל דורש הרבה הספק חשמלי; ( )3מדידת המתח
נושאת איתה רעשים קוואנטיים אשר גורמים לאי-דיוקים במדידה .החוקרים מצאו כי ניתן למדוד את
ערך הקיוביט בעזרת מדידת הטמפרטורה המשתנה עקב מצבו הקוואנטי .הם מודדים את הטמפרטורה
בעזרת בולומטר עשוי מגראפן ,חומר שיש לו קיבול חום נמוך ולכן רגיש לכל שינוי קטן בטמפרטורה.
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יתרה מזאת ,זמן התגובה של הגראפן מהיר פי  111מחומרים אחרים ולכן מאפשר מדידה של כל שינוי.
יתרון נוסף הוא העובדה שאין בקריאת החיישן כל רעש קוואנטי ,ולכן המדידות מדויקות.
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טכנולוגיות
 .10מיזם גיוס המונים לפיתוח שלד חיצוני במשקל  1,222קילוגרמים
 01 ,FUTURISMבאוגוסט 0202
This Fully Functional 9000 Pound Mech Suit Looks Absolutely Amazing
https://futurism.com/the-byte/fully-functional-9000-pound-mech-suit
חברת ההנדסה פוריון אקסו-ביוניקס ( )Furrion Exo-Bionicsבנתה שלד חיצוני ממוכן ומסיבי בעל ארבע
רגליים המכונה  .Prosthesisלשלד משקל  4,111קילוגרמים בערך והוא ניתן לשליטה על-ידי מפעיל
אנושי מיומן .החברה גייסה לאחרונה כספים באתר קיקסטארטר ,והציעה לציבור לתמוך בהם ביצירת
"ליגת מרוצים גלובלית במסגרתה יתחרו אתלטים ברמה עולמית ראש-בראש ,במסלול מכשולים מורכב,
בעודם עוטים חליפות ממוכנות ענקיות ".התומכים יכלו לזכות במגוון תשורות ,החל מצפייה בתחרויות
ב' -לייב' ,וכלה בהשתתפות בקורס אימון אישי בהפעלת שלדים חיצוניים.
השלד החיצוני הראשון שבנתה החברה ,ניחן בארבע רגליים עצומות המאפשרות למפעיל להתקדם
במהירות ואפילו להרים מכוניות .על מנת להניע את המכונה ,המפעיל נדרש להניע את ידיו ורגליו.
התנועה מתורגמת ומוגברת על מנת להזיז את ארבע הגפיים המסיביות .השלד פותח במשך יותר
מעשור ,אך החברה החליטה שעתה הגיע הזמן לבשר על קיומו לציבור הרחב.
אתלטית "קרבות המכונה" המקצועי הראשון הייתה קאסי הווריש ,האלופה הקנדית בגלישה על הקרח,
שלמדה כיצד להפעיל ולשלוט במכונה בסדנה בת שלושה ימים.
[הערת עורך הידיעה :שלדים חיצוניים יכולים להיות בעלי חשיבות מבצעית ,ומומלץ לעקוב אחר
ההתפתחויות בתחום זה גם כשהן מגיעות מחברות המתמקדות בספורט].
סרטוןhttps://youtu.be/ccpDiwkG7MY :

 .13בהשראת נחילי ארבה פותח גלאי התנגשויות למערכות אוטונומיות
 01 ,TECHXPLORE.COMבאוגוסט 0202
Locust Swarm Could Improve Collision Avoidance
https://techxplore.com/news/2020-08-locust-swarm-collision.html
האם אפשר ללמוד מנחילי ארבה עם מיליוני חרקים המעופפים בצפיפות ואינם מתנגשים זה בזה?
חוקרים מהאוניברסיטה של מדינת פנסילבניה ,ועמיתיהם בהודו ,סבורים שכן .הם מפתחים גלאי
התנגשויות דל-הספק המחקה את מנגנון ההימנעות מהתנגשויות של ארבה ,כמטרה ליישם את
הטכנולוגיה ברובוטים ,רחפנים ,ואפילו במכוניות אוטונומיות .חיקוי מנגנוני ראייה של חרקים כבר נעשה
בפרויקטים קודמים ,אבל מתברר שהארבה זה משהו מיוחד .הארבה משתמש בנוירון אחד ייחודי לצורך
מניעת התנגשויות .הנוירון הזה נקרא  ,LGMDראשי תיבות של Lobula Giant Movement
 .Detectorהוא קולט שני סיגנלים שונים .תמונה של חרק מתקרב נקלטת ע"י העין של החרק האמור
להתחמק מהתנגשות .ככל שהחרק מתקרב ,התמונה גדלה וכך גם סיגנל העירור .הסיגנל השני הוא
שינוי המהירות הזוויתית של החרק "הפולש" ,ביחס לחרק המתחמק .מכיוון שלנוירון יש שני ענפים,
החרק מחשב את השינויים בשני הסיגנלים ,מבין שעלולה לקרות התנגשות ,ומשנה את כיוונו.
החוקרים פיתחו גלאי התנגשויות ננומטרי ,תוך שימוש בשיכבה של מוליבדן-סולפיד המשמשת כגלאי
אופטי .הם מיקמו את השיכבה על פני רכיב זיכרון בר-תכנות ( programmable floating gate
 )memoryאשר מחקה את תגובת הנוירון של הארבה ונזקק רק לכמות זעירה של אנרגיה .הארבה עף
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 התגובה המהירה וההספק. ויכול לבצע שינויי כיוון תוך מאיות שנייה, קמ"ש11  עד3 במהירות של
 הגלאים הקיימים כיום במכוניות אוטונומיות הם גדולים.הנמוך הינם אטרקטיביים לגלאי התנגשויות
. שניות2  הגלאי שפיתחו החוקרים מגיב תוך.וכבדים
 לדברי. ויש צורך בהתאמה למצבים אחרים,בשלב זה הגלאי נוסה במצבים של נתיב התנגשות ישיר
 אפשר גם.ספרתי- ולכן פותח מודל מתמטי, אין יכולת לבצע את כל סוגי המדידות ובכל מצב,החוקרים
 עד, לדברי החוקרים.לבדוק האם מספר התקנים המשולבים על אותו שבב עשויים לעבוד יחד טוב יותר
) עשויmulti-pixel collision detector array( פיקסלים- אבל מערך מרובה,כה נראה שדי בהתקן יחיד
.ממדי-להבטיח מניעת התנגשויות במרחב תלת
:מאמר מדעי
A low-power biomimetic collision detector based on an in-memory molybdenum
disulfide photodetector, Nature Electronics (2020). DOI: 10.1038/s41928-020-00466-9,
www.nature.com/articles/s41928-020-00466-9
:להלן תמונה מהמאמר המדעי

Fig. 1 | Biological and artificial collision detectors. a, Anatomical drawing of a locust’s
vision pathway elucidating the neurobiological architecture for collision avoidance.
b, The LGMD neuron performs nonlinear mathematical operations on two high
features of visual stimulus, namely, θ and θ′ of the looming object, for invoking a timely
escape response.
Excitatory response (c), inhibitory response (d) and firing rate (e) of the LGMD neuron
in response to an object approaching on a direct collision course.
f, Schematic of a biomimetic collision detector consisting of a monolayer MoS2-based
photodetector and a programmable FG non-volatile memory stack that allows dynamic
threshold voltage engineering. g, Excitatory response of the device to a looming
stimulus in the absence of any back-gate programming stimulus. h, Inhibitory response
of the device to back-gate voltage stimulus in the absence of any visual stimulus. i,
LGMD-like non-monotonic escape response when both external visual stimulus and
internal programming stimulus are simultaneously present.
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 .47איך אפשר להעלים מטוס גדול מצילומי אוויר בעזרת "טלאי" קטן
 8 ,NEWSCIENTIST.COMבספטמבר 0202
Small Sticker Could Hide a Fighter Jet From an Enemy Drone
www.newscientist.com/article/2253881-small-sticker-could-hide-a-fighter-jet-from-anenemy-drone/
האם אפשר "להעלים" מטוס קרב מצילומים הנעשים ע"י כטב"מים של האויב? חוקרים מהולנד סבורים
שאפשר לעשות זאת על ידי הדבקת "טלאי" קטן על המטוס (או ,לצורך העניין ,על כל עצם גדול) .הטלאי
הזה "יבלבל" את מערכת הבינה המלאכותית המאומנת לגלות אובייקטים בצילומים .החוקרים נעזרו
בבינה מלאכותית כדי ליצור את התצורה המתאימה שתבלבל את המערכת  – YOLOמערכת לגילוי
אובייקטים צבאיים המותקנת בכטב"מים .מעניין שה"טלאי" האפקטיבי ביותר היה קטן פי  11מהמטוס
עצמו .הוא הקטין משמעותית את הדיוק של גלאי  – YOLOמ 94%-ל .38%-לדברי החוקרים,
הטכנול וגיה ישימה גם להסוואת פנים של בני אדם כך שלא יתגלו ע"י מצלמות אבטחה .החוקרים מנסים
גם לפתח אמצעי הגנה מפני ה"טלאים" שפיתחו ,וזאת לדבריהם כחלק מהתחרות המתמדת בין גילוי
והסוואה.
מאמר מדעי:
Adversarial Patch Camouflage against Aerial Detection,
https://arxiv.org/abs/2008.13671
תמונות מהמאמר המדעי:

A camouflage net used for hiding an object (left), and a plane with patch camouflage that can
hide it from being automatically detected (right) .

 .15בסין :תהליך משופר לייצור קראמיקה שקופה איכותית עבור לייזרים
 1 ,PHYS.ORGבספטמבר 0202
Researchers Fabricate High-Quality Transparent Ceramic
https://phys.org/news/2020-09-fabricate-high-quality-transparent-ceramic.html
השימוש בלייזרים בתחום  mid-infraredנפוץ ביישומי ביטחון ,דימות ,גילוי ,דיאגנוסטיקה ,ניטור
סביבתי ,רפואה ועוד .גורם מפתח בלייזרים אלה הם חומרים קראמיים שקופים .בין החומרים
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המבטיחים ביותר נמנות הקראמיקות השקופות  ,Er3+-doped CaF2וזאת הודות לתכונות הפיסיקליות,
הכימיות והאופטיות שלהן.
הבעיה הי א הקושי להכין חומרים אלה בשיטות המסורתיות .לאחרונה הצליחו חוקרים סינים ליצור
קראמיקות אלה באמצעות תהליך הנקרא  .single crystal ceramizationפרטים טכניים בכתבה
המקורית ובמאמר המדעי.
מאמר מדעי:
Er3+-doped CaF2 polycrystalline ceramic with perfect transparency for mid‐infrared
laser,
Journal
of
the
American
Ceramic
Society
(2020).
https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jace.17308

 .11מבנה בעל חוזק סגולי יוצא דופן עשוי להיות מיושם בכלי טייס וחלל
 01 ,NEWATLAS.COMבספטמבר 0202
Sea Sponge Skeletons Inspire Stronger, Lighter Load-Bearing Structures
https://newatlas.com/materials/sea-sponge-skeletons-stronger-structures/

A look at the skeletal structure of Venus’ Flower Basket

A render depicting the natural skeletal architecture of Venus' Flower Basket sea sponge on the
left and the artificial version on the right. Harvard SEAS

מהנדסים באוניברסיטת הארווארד פיתחו מבנה בעל כושר נשיאת עומסים יוצא דופן ,בהשראת השלד
של ספוג ים .השיפור בחוזק הוא יותר מ 21%-בהשוואה למבנים דומים באותו משקל .מבנים עם סריג
אלכסוני אינם דבר חדש ,והם נפוצים בגשרים ובניינים מזה שנים רבות ,אבל מסתבר שאפשר להשיג
שיפור משמעותי ע"י למידה מתכונות השלד של אותו יצור ימי .מי שפיתחו את המבנה החדש עוסקים
במחקר על ספוגי ים מזה עשרים שנה ,והם גילו פוטנציאל חדש באחד המינים של יצור זה ,הנקרא
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 ,Venus’ Flower Basketאו בשמו המדעי  .Euplectella aspergillumהשלד של יצור זה ,הנראה
כדמוי זכוכית ,מבוסס על מסבך של מוטות אלכסוניים המחוברים לסריג מרובע ,באופן שיוצר מבנה קל,
חזק וחסין .החוקרים יצרו גרסה מלאכותית של המבנה הזה וע"י ניסויים וסימולציות בדקו את ביצועיו
בנשיאת עומסים .כאמור ,התברר שהושג שיפור של  21%בחוזק המבני .לדברי החוקרים,
הארכיטקטורה הזאת מספקת את העמידות הגבוהה ביותר בקריסה ,עבור כמות נתונה של חומר.
הדבר פותח אפשרויות מלהיבות ,כולל יישומים במבני מטוסים ומבני חלל ,שבהם יש חשיבות מיוחדת
לחוזק ביחס למשקל .ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת היוקרתי .Nature
סרטוןhttps://youtu.be/H0jb-fT6tz0 :
מאמר מדעי:
Mechanically
robust
lattices
inspired
by
deep-sea
glass
sponges,
www.nature.com/articles/s41563-020-0798-1

 .11מהנדסים ב MIT-בונים עדשת "עין דג" שטוחה לגמרי
 18 ,MIT NEWSבספטמבר 0202
Engineers Produce a Fisheye Lens that’s Completely Flat
https://news.mit.edu/2020/flat-fisheye-lens-0918

כדי לקבל תמונה פנורמית בצילום בודד ,משתמשים הצלמים לרוב בעדשה הנקראת "עין דג" .עדשות
כאלה מורכבות בד"כ ממספר חלקים של זכוכית מעוקלת ,המעוותים את האור שנכנס אליהם וכך יוצרים
את התמונה הפנורמית בצילום אחד .העיצוב הכדורי וצורת הבנייה של העדשות הללו מייקרים
משמעותית את מחירן.
חוקרים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( )MITהצליחו לייצר עדשת "עין דג" בעלת מבנה שטוח
לחלוטין .העדשה השטוחה שפותחה לראשונה בעולם מסוגלת לצלם פנורמה של  181מעלות וזאת
בעזרת "מטא-עדשות" ( ,)metalensחומר דק בעובי  1מילימטר המחורץ עם דפוסים מיקרוסקופיים,
שנחרטו בתהליך ליתוגרפי ,המאפשרים את עיבוד האור בצורה ייחודית .העדשה הראשונה שפותחה
רוכשת אור בתחום התת-אדום הבינוני ( ,)MWIRאך המדענים ציינו כי יש בידם היכולת לייצר עדשה
שכזו גם לאור הנראה .הפיתוח מבוסס על מצע של קלציום פלואוריד ( )CaF2עליו שכבה דקה של
עופרת טלוריד ( .)PbTeעל שכבת העופרת טלוריד נחרטו דפוסים שונים ,כל אחד שובר את האור
בצורה שונה ,ואוסף כל הקרניים השבורות מספק את התמונה המלאה .המחקר מומן בידי דארפא,
הסוכנות למחקר של משרד ההגנה האמריקני .פרטים טכניים נוספים בכתבה המקורית.
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סרטוןhttps://youtu.be/FqVWW2n3Hpk :

 .18דימות של עצמים מבעד לעננים ,ערפל או מכשולים אחרים
 1 ,STANFORD.NEWSבספטמבר 0202
Stanford Researchers Devise Way to See Through Clouds and Fog
https://news.stanford.edu/2020/09/09/seeing-objects-clouds-fog/
מדענים מאוניברסיטת סטנפורד בארה"ב הדגימו כיצד ניתן לספק תמונת חוזי של עצמים מבעד למחיצה
אטומה תוך שימוש באור .עד היום ניתן היה לראות עצמים מבעד למחיצות אטומות בעזרת קרינת
רנטגן .קבוצת מדענים מהמחלקה להנדסת חשמל הראתה כי ניתן להאיר מחיצת קצף אטומה ,במקרה
שלהם ,בעובי  2.5ס"מ ,ולייצר תמונה של גוף אשר מוקם מאחוריה .הניסוי שערכו החוקרים היה תוך
שימוש בקרן לייזר אשר סרקה את המחיצה ולידה גלאי פוטונים רגיש אשר קלט את הפוטונים הבודדים
אשר חזרו מהגוף המוסתר (ועברו את המחיצה פעמיים – הלוך ובחזור) .החוקרים לא הניחו דבר על
מרחק הגוף המוסתר מעבר למחיצה ,כמו גם לא השתמשו בפוטונים אשר עקפו את המחיצה מצדדיה.
החוקרים בנו את המערכת שלהם תוך שהם משתמשים בקורני לייזר מצויים ,לא כאלה שפותחו במיוחד
לניסוי ,אשר הותאמו לאלגוריתם פיענוח שפותח במיוחד לטובת הניסוי .זמן העיבוד אשר נדרש היה
לגופים שונים נע בין דקה לשעה ,כפונקציה של מידת ההחזר של הגוף המוחזר .החוקרים מציינים כי
העיבוד בוצע על מחשב נישא ולא על מחשב מיוחד .הם יבחנו עתה מחיצות עשויות מחומרים עם
מקדמי החזר שונים על מנת לחשב את מידת הדיוק של שחזור הגופים ,ולפיכך יבדקו דימות גם דרך
הסתרה בדמות ערפל או עננים.

A three-dimensional reconstruction of the reflective letter “S,” as seen through the 1)inch-thick foam. (Image credit: Stanford Computational Imaging Lab

 .11חיילים אמריקנים מנסים שעון וטבעת להתרעה על מחלה  18שעות לפני
שהיא מורגשת
 00 ,DEFENSEONE.COMבספטמבר 0202
The US Military’s Latest Wearables Can Detect Illness Two Days Before You Get
Sick
www.defenseone.com/technology/2020/09/militarys-latest-wearables-can-detectillness-two-days-you-get-sick/168664/
|
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 411חיילים אמריקניים עונדים ,החל מחודש יוני ,שעון וטבעת ניסיוניים האמורים להתריע על מחלה יום
יומיים מראש .זהו חלק ממערכת חדשה שיחידת החדשנות של משרד ההגנה Defense ( DIU
 )Innovation Unitבנתה בשיתוף פעולה עם הסוכנות לצמצום איומים Defense Threat ( DTRA
 )Reduction Agencyועם חברת  .Philips Healthcareהשעון נקרא  ,Garminוהטבעת נקראת
 , Ouraושניהם כבר היו זמינים בשוק המסחרי .הם מגלים אינדיקטורים ביומטריים כמו שינויים קלים
בטמפרטורת העור .החידוש הוא שאלגוריתם חדש אשר אומן על מאגר נתונים של רבע מיליון חולים,
יכול לנתח את הנתונים ולחזות האם החייל יחלה בקרוב במחלה מסוימת מתוך מגוון רחב של מחלות,
לרבות קוביד 19-הנגרמת ע"י נגיף הקורונה .המערכת נקראת  ,RATEראשי תיבות של Rapid
 . Analysis of Threat Exposureהיא אינה יכולה לקבוע בדיוק מהי מחלת המשתמש ,אבל היא יכולה
לקבוע את הסיכוי ,בסקאלה של  1עד  ,111שהמשתמש יחלה תוך יום-יומיים .בניסוי היו כבר אבחונים
מראש של קוביד .19-בסוף ספטמבר הניסוי הורחב לכ 5111-משתתפים בקרב גופים צבאיים שונים.
המשתמשים מקבלים התרעה ,אך הנתונים מעובדים תוך שמירה על כללי פרטיות שנקבעו ,ואינם
מועברים בהכרח למפקדים של החיילים .בשלב זה לא הייתה עדיין פנייה ל FDA-לגבי אישור השימוש
בהתקנים אלה בקרב האוכלוסייה הכללית.

Watch and ring that can detect symptoms indicating illness 48 hours in advance. DIU

 .82טכנולוגיית לייזר חדשנית עשויה להחליף את לייזר הסיב בנשק אנרגיה
 21 , IEEE SPECTRUMבאוקטובר 0202
Liquid Lasers Challenge Fiber Lasers as the Basis of Future High-Energy
Weapons
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/military/fiber-lasers-face-a-challenger-inlaser-weapons
חלק גדול מהמאמץ בשנים האחרונות לפיתוח מקורות לייזר רבי עוצמה למערכות נשק היה ממוקד
בלייזר הסיב .מקורות אלה מבוססים כידוע על סלילים של סיבים עם אילוח ע"י יסודות מסוימים
המשמשים כתווך המגביר .לייזרים אלה פותחו לראשונה בתעשייה לצורך חיתוך וריתוך ,ובשלב מסוים
החל שימוש בהם גם לצרכי מערכות נשק .לדוגמא ,כבר בשנת  2113בחן הצי האמריקני מערכת
בהספק  31קילוואט על ספינה .מאז עלה ההספק של מערכות אלה וגם שופרה איכות האלומה ,ובימים
אלה נמצאות מערכות בתחום של  51עד  111קילוואט בשלבים שונים של ניסויי שדה.
שיתוף פעולה בין חברת בואינג לחברת ג'נרל אטומיקס מציע טכנולוגיה חליפית שיכולה ,אולי ,להגיע
ראשונה להספק הנכסף של  251קילוואט .אחד האתגרים הגדולים בפיתוח מקור לייזר בממדים,
משקל ,והספק חשמלי סבירים הוא סילוק החום .התחממות של התווך בלייזר פוגעת בהספק האור
ובאיכות האלומה ולכן קירור יעיל הוא חיוני .לחברת ג'נרל אטומיקס היו כמה רעיונות יצירתיים במהלך
השנים האחרונות והיא גם זכתה למימון של  .DARPAאחד מהם היה ללייזר "נוזלי" .המירכאות הן
מכיוון ש מדובר בעצם בלייזר שבו נוזל קירור זורם דרך תעלות בתווך בלייזר שהוא עדיין מצב-מוצק.
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הפטנט הוא שנוזל הקירור הוא בעל מקדם שבירה הזהה בדיוק לזה של החומר המוצק ולכן אין תופעות
של שבירה והחזרה שעלולות להפריע לפעולת הלייזר .הוא גם נדרש לזרום בצורה חלקה לחלוטין.
היעד של תוכנית הפיתוח היה במקור למערכת של  151קילוואט שתוכל להיות מותאמת אף למטוס
קרב .משקלה של מערכת כזו היה אמור להיות  751ק"ג כלומר  5ק"ג לקילוואט .ב  2115-סופקה
מערכת בהספק של  151קילוואט ששימשה לניסויים בשדה הניסויים וייט סנדס .המערכת נקראה
 )High-Energy Liquid Laser Area Defense System( - HELLADSובפרסומים באותה תקופה
נטען שהיא מחזיקה בשיא העולמי להספק המופק מלייזר המופעל חשמלית .החברה אף טענה שמדובר
במערכת נשק מודולרית שיכולה להגיע למשק של ארבעה ק"ג בלד לכל קילוואט.
פיתוח הטכנולוגיה המשיך מ אז ולפי החברה הטכנולוגיה הקרויה "הגברת לייזר מבוזרת" נמצא בדור
השביעי שלה .ניתן לצרף מספר מודולים להשגת הספק של  251קילוואט ,איכות האלומה שופרה וניתן
להפעיל את המקור באופן רציף או בפולסים.
במסגרת שיתוף הפעולה הנוכחי בין בואינג לג'נרל אטומיקס תספק האחרונה את מקורות הלייזר וכן
מערכת קירור המשולבת יחד עם סוללות יוני ליתיום שיוכלו לאגור שלושה מיליון ג'אול .בואינג תספק
את מערכת ההכוונה האופטית ואת תוכנת המערכת שתאפשר עקיבה מדויקת אחר מטרות.
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