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 2015יוני  29ידיעון תקופתי מספר 

 .זיהוי ושיבוש הפעולה, גילוי –ם מצויה בתחומי הלוחמה האלקטרונית "הגנה כנגד כטב

פיתחה מערכת המאפשרת למפעיל לאמת ולזהות ידנית את המטרה שהתגלתה  Chess Dynamicsחברה בריטית 

 .ם ומעילה חוסם המנטרל את המטרה והופכת אותה לחסרת תועלת"ידי מכ-על

 :הודעת החברה אומרת

תוכנת מעקב  אחר , א"מצלמות א, אופטית מיוצבת-מערכת אלקטרו, ם"מים משלבת מכ"מערכת ההגנה כנגד כטב"

. מ"ק 8מים בטווח של עד "לשבש ולנטרל כטב, לסווג, לעקוב, מנת לאתר-וחוסם תקשורת רדיו על, המטרות

 "מ"ק 2מ לטווח של עד "כטב-המערכת יעילה גם כנגד מיקרו

לענות על הצורך המבצעי הדחוף של הצבא לפיתוח מערכת נגד  2014 -בנינו צוות ב: "ל החברה אומר"מנכ

המשלבות בין חיישנים שונים ומערכות איתור ) בשלבי אישור פטנט(פיתחנו מספר טכנולוגיות . מים יעילה"כטב

 ".ם עוין באופן מבוקר ונשלט"מכניות לשבש ולהוריד כל כטב-ומעקב אלקטרו

הטכנולוגיה נבחנה ביסודיות באזור המפורז בדרום קוריאה בירן שמערכות בריטיות פרוסות , פי צוות הפיתוח-על

ידי ממשלת צרפת היכן שהמערכת -הצוות בניסויים של מספר יצרנים שנערכו על 2015במרץ . כבר מספר שנים

, מיקרו –מים בעלי כנף קבועה או מסוקים בגדלים שונים "פעלה בהצלחה בזיהוי ונטרול סוגים שונים של כטב

. המערכת פעלה היטב בניסויים של ממשלת בריטניה בסקוטלנד) 2015מאי (בשבוע האחרון . קומפקטי וסטנדרטי

היא יכולה לפעול מעמדות . מים הפועלים בשטחים בנויים או בשטחים מרוחקים"המערכת בנויה לתת מענה לכטב

 :התכונות העיקריות שלה הן. קבועות או מפלטפורמות ניידות

שעות ביממה בכל מזג אוויר לאתר מטרות נעות במהירויות שונות  24ם דופלר לסריקה המאשפר פעולה "מכ •

 .מים זעירים הפועלים קרוב לפני הקרקע"כנגד כטב"נטרול רעשי קרקע "וכולל יכולת 

א ליום וללילה וטכנולוגיה חדשנית למעקב "אופטיות ומצלמות א-מצביע מדויק ומיוצב בטכנולוגיות אלקטרו •

 .ווידיאו הננעל על מטרה ומזהה אותה

השיבוש נעשה . מ"ידי הכטב-מערכת שיבוש רדיו החוסמת תדרים נבחרים של פיקוד ושליטה המופעלות על

ידי תוכנה מקנה אפשרות לעבור -והיא נשלטת על, תחומה ולא הרסנית כדי לצמצם נזק סביבתי, במערכת חכמה

המערכות הטובות ביותר -אנחנו מאמינים שבשילוב שלושת תת: "ל אמר"המנכ. למטרות חדשות כשהן מופיעות

 ".מצלמה ווידיאו למעקב ושבשים יש לנו מערכת מובילה, ם לגילוי"מכ –בתחומן 

המערכת מיועדת לשוק , מים מסחריים  הגורמים לחריגות בטחוניות קורים כמעט מדי יום"כאשר אירועי כטב

 . לממשלות ולארגונים עסקיים עם רגישות בטחונית גבוהה, הצבאי

הם יכולים לשאת . צפוי שהם ישמשו למטרות עוינות בקצב הולך וגובר, מים הרבה יישומים חיוביים"בעוד לכטב

זה :"ל הוסיף ואמר"המנכ. ריגול והברחה, חומרים רעילים וחומרי נפץ ולפעול למטרות טרור, ח"אמל, מצלמות

שלוש חברות בריטיות מתמחות עם טכנולוגיות שונות והתמחויות שונות התאחדו למתן  –שיתוף פעולה מלהיב 

מ "לסווג וכצריך גם לנטרל איום מכטב, לעקוב, הפיתוח שלנו יצר מערכת שיכולה לגלות. מענה לבעיה גלובלית

 ". בתגובה נשלטת

 

אם יש מושג שנקרא עקרונות 
מלחמה הרי לדעתי זו רשימת 

שאיפות ולא רשימת תיוג שיש 
 .למלא אחריה כדי להצליח

הרשימה שונה במדינות שונות 
ויש מדינות שרשימה כזו אינה 

 .קיימת כלל

מתוך חוברת תורת הלחימה 
בחרנו להביא  1942 –הגרמנית מ

את הפסקה העוסקת בהערכת 
כי היא מייצגת יותר מכל את , מצב

את השיקולים , החשיבה הטקטית
שמפקד צריך לשקול והפעולות 

אותן הוא צריך לנקוט כדי לבצע 
 .את משימתו בהצלחה

 80ל הזה אמנם נכתב לפני “התו
שנים  ואין בו רשימת עקרונות 

מלחמה אבל הוא בא בשיאם של 
מסעי לחימה ותמרון מוצלחים 
 .של הצבא הגרמני בטרם נבלם

בתוך כל אלה בולטים  שלושה 
עקרונות מלחמה שאינם מנוסחים 

 .תוקפנות, מהירות, פשטות ―כך

כל אלה ישימים כיום ואולי 
שדה הקרב  ―במידה רבה יותר 

מורכבות , הדיגיטלי אינו פשוט
ציוותי הכוחות והשוביניזם 

החיילי והזרועי אינם מקלים על  
והשליטה והבקרה ,  מהירות

מדרגים גבוהים על דרגים 
שיקולים  ”עם ,  טקטיים

נזק , כמו חוק ומשפט“ גלובליים
ב  אינם “לוחמת מידע וכיוצ, אגבי

ראו את  ―יוצרים מהירות 
המערכות האחרונות שניהל 

 .ל“צה

מלחמה כנגד ארוני טרור , נכון
איננה מלחמת תמרון מהירה 

אבל לכן  ―מ “במישורי ברה
, אלה עקרונות ולא תפריטים

וצריך למצוא את הדרכים להיאם 
 .לידי מימוש גם בלחימה מודרנית
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    דבר העורךדבר העורךדבר העורךדבר העורך

    מיםמיםמיםמים““““לחימה בכטבלחימה בכטבלחימה בכטבלחימה בכטב

            1942194219421942הערכת מצב הערכת מצב הערכת מצב הערכת מצב     ————ל גרמני ל גרמני ל גרמני ל גרמני ““““תותותותו

    לללל““““התעשיות הבטחוניות וצההתעשיות הבטחוניות וצההתעשיות הבטחוניות וצההתעשיות הבטחוניות וצה

    מ זעירמ זעירמ זעירמ זעיר““““כטבכטבכטבכטב

    משאיות בדנקירקמשאיות בדנקירקמשאיות בדנקירקמשאיות בדנקירק    ————מזח מאולתר מזח מאולתר מזח מאולתר מזח מאולתר 

::::בידיעון זהבידיעון זהבידיעון זהבידיעון זה     



 עקרונות מנחיםעקרונות מנחיםעקרונות מנחיםעקרונות מנחים

קרא בקפדנות את הפקודות שקבלת מהדרג שמעליך והערך את כל המידע 
 :בהערכת המצב מובילים העקרונות הבאים. שהתקבל

העקרון החשוב ביותר הוא למקסם את השימוש באמצעים העומדים  •
 .כל צמצום בהקשר הזה הוא גורם מונע בהשגת המשימה. לרשותך

רכז את מירב כוחותיך היכן שאתה מתכנן או מעריך שיהיה המאמץ  •
וחשוף את עצמך למגבלות בכל הנקודות האחרות כדי להיות בטוח , העקרי

הצלחת המאמץ העיקרי תפצה על . יותר בהצלחתך בנקודת המאמץ העיקרי
 .הפסדים קטנים

אלא באם יש יתרונות מיוחדים להשהיה חשוב מאד . אל תבזבז זמן •
באמצעות פעולה מהירה הרבה . שתבצע את תכניתך מהר ככל האפשר

, שקול כל מצב לעצמו. אמצעים של האויב אינם יעילים בשלבים הראשונים
 .הגבל את עצמך לשקול רק את החיוני

 :השאלות הבאות עשויות לעלות

האם אני חייב ? האם היא דורשת הכרעה או השהיה? מה משימתי ::::המשימההמשימההמשימההמשימה
להלחם באופן עצמאי או שאני מושפע מתנועות או פעולות של כוחות 

 ?אחרים

? איזה נתיב מוליך לאויב? מה נתוני הקרקע בין כוחותי ובין האויב ::::קרקעקרקעקרקעקרקע
כאשר אני תוקף היכן הקרקע מאפשרת לי להגיע בהסתר מעמדות האויב או 

מה ? כאשר אני מגן היכן הקרקע מאפשרת עמדות הגנה יעילות? מהאוויר
 ?הקרקע מאפשרת לי בהקשר השגת המשימה

 ::::האויבהאויבהאויבהאויב

היכן ? היכן האויב ממוקם? מה יכול האויב לעשות כדי לשבש את תכניתי
? מה הוא יכול לעשות אם ינתח נכון את פעולותיי? מרכז כוחותיו ועוצמתו

מה אני יודע על יכולותיו או אישיותו ? האם יש סימנים מעידים שהאויב טועה
? כיצד תשפיע הקרקע על פעולת האויב? של המפקד או על מצבם של כוחותיו

תן תמיד ? כיצד אני יכול להשיג את משימתי תוך גרימת נזק מרבי  לאויב
הערכה עדיפה לאויב כאשר מחשבים את המרחק אותו הוא עבר מאז המידע 

 ; הנח תמיד שהאויב יבצע את משימתו באופן הכי מזיק לך; האחרון

 כוחותינו כוחותינו כוחותינו כוחותינו 

האם נדרשים ? מתי? אילו כוחות ניתן לקבל בהמשך? מה זמין מייד? היכן הם
מה אני יכול לצפות  מכוחותי על בסיס ביצועיהם ? אמצעי שינוע מיוחדים

האם סיוע מכוחות ? מה מצב המלאים במיוחד בהקשר תחמושת? בעבר
מה מהפתרונות הנוכחיים הינו בעל הסיכויים הגדולים ? אחרים הוא אופציה

 ?ביותר להצלחה

 שינוי משימהשינוי משימהשינוי משימהשינוי משימה

כאשר (? כתוצאה מהשיקולים האלה האם השגת המשימה אינה אפשרית יותר
נוצרו תנאים שלא ניתן להמנע מהם או בשל אירועים בלתי צפויים לא ניתן 

ניתן לשנות את המשימה ואני חייב לקבל את , אז ורק אז, לבצע את המשימה 
אני חייב לבחור משימה חלופית המסייעת ביעילות . כל האחריות לשינוי

אני חייב ליידע מיד את מפקדי כאשר אני מחליט . לרעיון הכללי של התמרון
 ).שלא ניתן לבצע את המשימה שהוא הקצה לי

 השגת היוזמההשגת היוזמההשגת היוזמההשגת היוזמה

עליך לפעול להשגת . מצב מעורפל ותנאים קשים הוא המצב האופייני בלחימה
 . אל תצפה לרמזים או הצעות מהאויב בהקשר לפעולותיך. היוזמה ואחזקה בה

 ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה

ההחלטה חייבת להצביע על יעד ברור שיש להשיגו בפעולה תוקפנית מתאמת 
רצונו החזק של המפקד חייב להיות דומיננטי כל . עם כל האמצעים הזמינים

. בהתמודדות כנגד האויב לעיתים הרצון החזק יותר מכריע לנצחון. העת
לעולם אל תניח לדאגתך לשלומך האישי להפריע או להשפיע בצורה כלשהי 

, שקול ברגיעה את המצב. שהיא השמדת האויב, על המשימה האמיתית
הבטח כי עוזריך מבינים היטב . חשוב מהר אבל ללא הזנחת שום דבר חיוני

 .עצבנות מצידך משליכה במהירות על הכפופים לך. את תכניתך

תסבוכות ומבוכה הם תוצר שלה לעיתים . לעולם אל תערוך מועצת מלחמה
 . ובדרך כלל התוצר הוא החלטה בלתי שלמה, קרובות

אבל . לאחר שהתקבלה החלטה אל תשנה אלא אם יש לכך סיבה מצוינת
בהקשר זה יכול להגרם אסון כאשר נצמדים להחלטה ראשונית כשאר מוצג 

אמנות המנהיגות האמתית היא היכולת להכיר מתי . בסיס מוצק לשינוי
המפקד . נדרשות החלטות חדשות כתוצאה מהתפתחויות או שינויים במצב

 .צריך להיות נחוש אבל לא עקשן

 פקודות בשדהפקודות בשדהפקודות בשדהפקודות בשדה

. מפקדי דיוויזיות או גופים גדולים יותר מוציאים בדרך כלל פקודות בכתב
הנחיות פשוטות ופקודות משימה קצרות עשויות להינתן בעל פה או ברשת 

 . אבל אז הנוסח צריך להרשם בכתב באותה עת, בקשר

אבל . מפקדי יחידות קטנות מדיוויזיה נותנים בדרך כלל פקודות בעל פה
בעוד המפקדים ברמות גבוהות יותר . הנוסח חייב להיות רשום בכתב, שוב

מפקדי יחידות קטנות יותר נסמכים על תוואי , מתייחסים לנקודות ציון במפה
אבל , אמנם דיון בעל פה עם כפופים עשוי לייצר בהירות. קרקע הנראים לעין

החלטות ופקודות הם האחריות . אסור שהמפקד יהיה תלוי בדיונים כאלה
 .הישירה של המפקד בעצמו

 פקודת התראהפקודת התראהפקודת התראהפקודת התראה.

בטלפון או ברדיו ומופצות , פה-מועברות בדרך כלל בעל, פקודות התראה
המידע הנכלל מושפע .  לכוחות למתן מידע מוקדם על רצונותיו של המפקד

המצב ביחס לאויב , ממשך הזמן העומד לרשותנו, מהתנאים הנוכחיים
עיקרי : בדרך כלל פקודת התראה תכלול נושאים כמו. ולכוחותינו וכדומה

, יעדי התנועה, זמן ומרחב לתנועה, הנחיות לסיור ולאבטחה, תכנית המפקד
בפקודת התרעה המציגה הנחות או השערות הן . ושינויי כיוון, חניות ושהיות

ופקודת מבצע צריכה לבוא אחריה מוקדם , צריכות להיות מודגשות ככאלה
 .ככל האפשר

 פקודת מבצעפקודת מבצעפקודת מבצעפקודת מבצע

תכנית , פקודת מבצע מציגה תמונת מצב מלאה ביחס לאויב ולכוחותינו
הסדר שלה הוא . ומידע ייעודי לכל כוח, כוחות ומשימות לכל כוח, המפקד
 :כלהלן

, אבידות, מצב, פריסה, כולל עוצמות, מידע מפורט על האויב –אויב 
 .תבוסות בעבר ודרכי פעולה אפשריות שלו

לא חזרה על תכנית (תאור בהיר ותמציתי של תכנית המפקד  –כוחותינו 
על מנת להבטיח שהפקודים מבינים את התכנית ) המפקדה הממונה

, מפורטת  תכלול את פירוט המשימות לנושאים כמו סיור  תכנית. במלואה
 . ק"תקשורת והחפ, הספקה ופינוי

זמן , מי אוסף מה, השטח, חים לגבי האויב"התכנית מפרטת צי -סיור  
 . ותדירות הסיורים בהתאם לדחיפות, ומרחב לקבלת המידע

 . פירוט ציוותי כוחות צריך להופיע בבהירות מרבית, לכל יחידה -המשימה 

הגדרת התפקיד של כוחות התומכים בכוחות לוחמים  -הספקה ופינוי 
 .מוגדרים

 .ציון רשתות הקשר והנחיות מיוחדות לשימוש ברשתות הרדיו -תקשורת 

 .פריסה ודילוגים –ק "חפ

 פקודות נפרדותפקודות נפרדותפקודות נפרדותפקודות נפרדות

מוצאות כאשר התנאים מציגים חוסר תכליתיות או שאין צורך בהוצאת 
פקודה נפרדת מכילה את המידע החיוני להבטחת תאום . פקודות מלאות

בהמשך תצא פקודה מלאה שתציג את המידע שהוצג בתמצית . המאמץ
 .ושנכלל קודם בפקודות נפרדות
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לאו דווקא עם זרוע יבשה , אני אדון בשילוביות והיתוכיות בין התעשייה
. 'האם אפשר לעשות  יותר וכו, האם עושים מספיק, ל כולו"אבל עם צה

אני חושב שלא  . אבל ראשית אני רוצה קצת לבסס כמה תובנות מוסכמות
הוא צועד גם על , שצבא חוץ מזה שהוא צועד על קיבתו, אחדש כלום

י התעשיות הביטחוניות וזה מקום "טכנולוגיות שרובן ככולן סופקו לו ע
המדינה ולפני זה ועד עצם היום הזה וצבא שהתבסס על טכנולוגיות מחוץ 

מבין את החיסרון שבזה ולכן במדינת ישראל עקב בצד , למדינה שלו
ל ולידו התעשייה הביטחונית ולפי דעתי אין "צעד בצעד הוקם צה, אגודל

היכולות שהתעשייה הביטחונית סיפקה , המערכות, ספק שהטכנולוגיות
או , ל"שיפרו את מיצובו מול המתחרים של צה, ל בכל המלחמות"לצה

אין ספק שהתעשייה הביטחונית יחד עם , האויבים שלו בלשון צבאית
אין ספק שעלות פיתוח מערכת בתעשייה , ל ידעו יחד לקחת סיכונים"צה

בוודאי , ל"ביטחונית ישראלית היא משמעותית נמוכה מעלות פיתוח בחו
כך ', כל נושא המוכנות לשינויים וכו, כל נושא הגמישות, כל נושא הסודיות

גם , ל שלנו ללא תעשייה  ביטחונית היה צבא אחר"שאין ספק שצה
ל ביכולתו לספק "אין ספק  שצה, ל"התעשייה הביטחונית נהנתה מצה

לשמש , פ"לקחת סיכונים במו, יחד לפתח את המערכת, דרישות מתוחכמות
התעשייה , שני הדברים האלה גם יחד, מעבדה צבאית לתעשייה הביטחונית

לצבא , הביאה, מצד אחד והצבא מצד שני והעבודה המאוד ייחודית ביניהם
אבל הביאה גם לתעשייה יוצאת מן הכלל וההוכחה היא שבמדינה , מעולה

ואם . בעולם 4' קטנה כמו בישראל קמה תעשייה ביטחונית שהיא יצואן מס
הייתי , שואלים אותי מה ההסבר לכך שאנחנו יצואנים יותר טובים מצרפת

בין התעשייה הביטחונית , השנה 60אומר זה הקשר הסימביוזי הזה לאורך 
 . ל והקשר האינטימי"לצה

מתחבט בשאלה כמובן כיצד להמשיך , ל היום וגם בשנים שעברו"צה
ולהתעצם ולתת מענה למגוון האתגרים שעומדים בפניו או שמדינת ישראל 

, משאבים כאלה ואחרים, י מצוקות"עומדת בפניו והוא צריך להחליט עפ
כמו כל מערכת כלכלית , לאיזה איום לא לתת מענה, לאיזה איום לתת מענה

אין , הוא תמיד ימצא את אותם שני משאבים בחסר, שסגורה על עצמה
מערכת כלכלית שננתח אותה שלא נמצא בה שני משאבים בחסר שהם אלה 

שמעכבים את המערכת מלהתפתח הלאה או לשפר את היכולת שלה או 
תמיד חסר , אחד זה תקציבים, ל שלנו"לתת עוד מענה והמענים בחסר בצה

חסר לו תקציבי פיתוח , לצבא תקציבים אבל אם נרד קומה אחת למטה
תקציבים לפיתוח , לפי דעתו, ל"כל שנה חסר לצה, שכולם בשקלים

ל חסר "לצה, כל זה בשקלים ותמיד למעט במקרים בודדים, פ"מו, ח"אמל
, למעט תקציב, שקלים יותר מאשר חסר לו דולרים והמשאב השני שבחסר

ל "ל כוח אדם מקצועי וצריך להבין שבצה"חסר לצה, זה כוח אדם מקצועי
לא מאפשרת לפתח כוח אדם מקצועי , הרוטציה של כוח אדם בתפקידים

איש מקצועי בתעשייה יותר , כפי שמתפתח בתעשייה האזרחית לעולם
כי במסגרת החילופים והעלייה בדרגות , מבוגר מאיש מקצועי בצבא

ועכשיו אנחנו נגיע למצב שנהיה חסרים בכוח אדם מקצועי גם בקרב חיילי 
כלומר מה שעומד בפנינו בשנים הקרובות וכל מי שעוקב אחרי , החובה

בוודאי בין אנשי , אנחנו צופים בחוסר כוח אדם מקצועי, הסטטיסטיקות
אבל יותר מזה , הצבא הוא פחות אטרקטיבי מהתעשייה הביטחונית, הקבע

כלומר שני המשאבים , בין אנשי החובה והצבא יצטרך להתמודד עם זה
, תקציבי פיתוח וכוח אדם מקצועי, של תקציבים, משאבים בחסר, האלה

להערכתי יגבילו את התפתחות הצבא או יגבילו את יכולתו לתת מענה 
ואם רוצה למצוא . בעתיד, למרחב האירועים הגדול שאתם דיברתם על זה

הוא יצטרך בראש ובראשונה להתמודד עם אותם , דרך לתת יותר בפחות
כשאתה מטפל בנתיב קריטי כל המערכת זזה קדימה , שני משאבים אלה

, קבע, כוח אדם מקצועי חובה. 1והצבא יצטרך להתמודד יותר ויותר 

כמו בכל מערכת כלכלית , ואיך עושים את זה. משאבי פיתוח. 2-מילואים ו
מחפשים , איך מטפלים במשאב בחסר, סגורה לא שונה הצבא מכל ארגון אחר

מחפשים אם יש , מחפשים אם יש מה שנקרא מפעל זבל, אם הוא מבוזבז
, לא נורא אם יש כפילות במשאב שהוא לא חסר, במשאב היקר הזה כפילות

לא נורא אם יש , אם יש עודף במשאבים מסוימים ויש משאבים שהם בעודף
אבל אם יש משאב שאנחנו מסכימים שהוא , לא נורא אם יש כפילות, בזבוז

תקציבי , דבר ראשון צריך לדאוג האם יש כפילות במשאב הזה, משאב בחסר
 .פיתוח וכוח אדם מקצועי ועל הנושא הזה אני ארצה לדבר היום

 . ליישר אותנו במעט מספרים, קצת נתונים להכרת התעשייה הביטחונית

,  בעולם זה הפוך,  ליצוא 75%מתוך זה , בשנה$ מיליארד  5.5 –מכירות 
מתוכם שליש בפריפריה ופריפריה , מפעלים 350. ליצוא 25%-מקומי ו 75%

מהיצוא  16%, אלף בתי אב 70-תעסוקה ל, זה כרמיאל צפונה ואשדוד דרומה
טק וזה -שלא לדבר על תרומה להיי, של מדינת ישראל הוא תעשייה ביטחונית

המרכזיות של התעשייה , בניגוד מוחלט למה שקורה באירופה ואמריקה
רק , הביטחונית ותרומתה לכלכלה בישראל היא הפוכה למה שקורה באמריקה

זה , ב אם תיקח את כל התעשיות הביטחוניות גם יחד"בארה, דוגמא אחת
כלומר , כולם ביחד יותר קטנים   מוולמרט, כל התעשיות האלה, בואינג

גם , המשמעות הכלכלית של התעשייה הביטחונית בעולם היא נמוכה
אם זה חלקם ביצוא , בישראל היא גבוהה מאוד, ב"באירופה וגם בארה

מילה אחת על . ג"חלקה בתרומה לתל, חלקה במקומות תעסוקה, התעשייתי
יש , תקציב בטחון קטן, צבא קטן, מדינה קטנה, אין ספק לכולם. טנק המרכבה

אין הרבה מדינות שמסוגלות , פה טנק שבוודאות הוא מהמתקדמים בעולם
עלות פיתוח , טכנולוגיות מהמובילות בעולם, אנחנו עשינו את זה, לפתח טנק

הטנק . גמישות לשינויים, עלויות ייצור נמוכות, נמוכה ביחס לאלטרנטיבה
 40%-מפעלים בישראל  שמעסיקים עשרת אלפים עובדים ו 200הזה מעסיק 

מהמפעלים נמצאים בפריפריה  וכל זה נעשה בשקלים ואני חוזר למשאב 
אם בצבא ואם , י כוח אדם מקצועי"ע, זה אותו משאב שבחסר.  שבחסר

 .והיום היה מאוד קשה להרים פרויקט פיתוח כזה במדינת ישראל,  בתעשייה

מה מייחד תעשייה ביטחונית ישראלית מתעשייה ביטחונית בעולם או 
בישראל אנשים מצוינים , איכות העובדים בתעשייה וצריך להבין. באירופה

אנשים מצוינים שמשתחררים מהצבא , חלק  יושבים כאן, בוחרים ללכת לצבא
אנחנו התעשייה , אין בזה ספק, בוחרים ללכת לתעשייה הביטחונית

מי שילך לטלס באירופה ימצא , הביטחונית יודעים לברור את הטובים אלינו
בצרפת והטובים הולכים לתקשורת  ולאופנה  , שהטובים לא מתגייסים. א

ב "בארה, ל"ב כנ"בארה. בטח לא לתעשייה הביטחונית, ולמסעדנות
בישראל , ובאירופה האנשים הטובים לא רוצים לעבוד בתעשייה הביטחונית

זה הפוך ואין ספק שזה אחד מהמאפיינים הפוזיטיביים של התעשייה 
אנחנו , ב"הביטחונית בישראל אל מול המקבילות שלה באירופה ובארה

בישראל אטרקטיביים לאנשים טובים ומצליחים לגייס אנשים טובים 
 . ל"מהאקדמיה ומצה
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 PressePressePressePresse----Agence FranceAgence FranceAgence FranceAgence France((((((((ב ב ב ב """"צבא ארהצבא ארהצבא ארהצבא ארה    ––––מ זעיר מ זעיר מ זעיר מ זעיר """"כטבכטבכטבכטב

 .הוא נראה כמו טלפון נייד עם כנפיים –מ זעיר לכף יד שניתן להשליכו ממטוס "ב פיתחו כטב"מדעני צבא ארה

מתרבה , כשם של חרק המבלה שנים מתחת לפני הקרקע לפני שהוא מופיע בנחילים גדולים  (Cicada)מ הזעיר נקרא ציקאדה "הכטב
 .למספר שנים" מתחפרים"כאשר הביצים בוקעות הזחיל נופלים לקרקע ו, ומטיל ביצים ונופל מת לקרקע

אמר אהרון קהן " ,  נציב רבים כאלה והאויב לא יוכל אתר ולאסוף את כולם, מ באותו פרופיל התנהגות"הרעיון הוא ליצור כטב"
Aaron Kahn מהנדס טיסה במעבדות הצי. 

זול ופשוט יותר מכל אמצעי מוטס אחר מתאים לפעולה חשאית אוטונומית והוא משוגר ממטוס ועדיין , הציקדה תוכנן להיות זעיר
 .למלא משימות בשדה קרב מרוחק

 .דולר ליחידה 250אב הטיפוס עולה כמה אלפי דולרים והמחיר המיועד פוחת עד לסדר גודל של 

 .חלקים הוא דומה למטוס מנייר עם לוח בקרה 10ויש בו רק , אין לו מנוע

 .GPSמ גדול יותר  לדאיה לנקודת ציון "בלון או כטב, הוא מתוכנן להטלה ממטוס

מטר  3מ ונחת במרחק של "ק 15, או נפל, הוא דאה. מטר 17,500אריזונה הציקאדה הוטל מגובה של , במבחן לפני שלוש שנים ביומה
 .מהמטרה

 . ש והיא לחלוטין שקטה בהעדר מנוע או כל מערכת רועשת אחרת"קמ 74הציקאדה יכולה לדאות במהירות של 

 ".אבל קשה מאד לראות אותה", מהנדס חלל במעבדות הצי Daniel Edwardsאומר דניאל אדוארדס " זה נראה כמו ציפור"

 במבחן הטיסה

 .לחץ אויר ולחות, לציקאדה היו חיישנים שיכלו לשדר לאחור נתוני מזג אויר כמו טמפרטורה 

 .ומותאם למגוון חיישנים קלים למשל מיקרופונים, אבל המדענים אומרים שהוא יכול לשמש למגוון רחב של משימות

 .אומר אדוארדס" הטל אותן היכן שתרצה והם יהיו שם, הם יונים נושאות רובוטים"



 :צור קשר

 )ר“ע(לחשיבה צבאית מתקדמת " חץ"מכון 

 7610101, רחובות, פארק המדע, 5אופנהיימר ‘ רח

 08-9152678: טל

 08-9152744: פקס
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 .שלושה מזחים מאולתרים נבנו בדנקירק על בסיס משאיות וכל ציוד אחר שניתן היה לשים יד עליו

בשעת השפל כלי הרכב . פן-אחרי היום הראשון יחידות ממונעות הגיעו אל החוף בלה" – BBCמתאר ה 
חיילים היו יכולים לעלות על המזח וממנו . הגבוהים ביותר הוצבו על החוף כדי ליצור מהם מזח מאולתר

 .לספינות שעגנו לצידו

לאחר . החלק הקשה היה לארגן ולבנות את המזח תחת הפגזות ואש המקלעים של המטוסים הגרמניים
לא היה צורך יותר לדחוס .  כי העליה לסירות הייתה קלה יותר, זו הייתה הצלה חשובה לכוחות –שנבנה 

 .בכוח חיילים לתוך סירות קטנות אל ספינות הפינוי

. אף אחד מאנשי הצי לא שער בנפשו איזה מאמץ ביום ובלילה נדרש כדי לאפשר את פנוי צבא היבשה
כחות הפינוי של הצי היו רעננות ופעלו . כאשר הכוחות הגיעו לבסוף לחוף הם היו באפיסת כוחות

 . בהתלהבות רבה אבל התלהבות חיילי הצי לא הצליחה לפצות על אבדן הכוחות של חיילי היבשה

הכוחות יכלו , הפנוי השתפר מהותית בעזרתם. ולכן היינו אסירי תודה למזחים האלה וסייענו לבנות אותם
 .לעלות לספינות ללא סיוע של חיילי הצי לעתים ישירות תחת פיקוד הקצינים שלהם

 .ידי חיילי ההנדסה וחיילי משטרה צבאית סייעו בהכוונת המשאיות למקומותיהם-המזחים נבנו על

אבל  –טון לבניית מזח כנראה של סגן משנה מהצי  3לא ברור של מי היה הרעיון להשתמש במשאיות 
 .ההיסטוריה תשפוט


