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חידושים טכנולוגיים
בעולם

הכטב"ם כאלמנט
התקפי במשימות
שלד31וי נ"מ
השימוש בכטב"מים למשימה שלדיכוי נ"מ הוא דוגמה
בטכנולוגיה על מנת להרחיק את האדם מקו האש .הכטב"מים
מתאפיינים בחתימה נמונה,המגדילה אתשרידותם ואתיעילותם.
עם מגבלותיה של הפלטפורמה הבלתי מאוישת נמנים נפח אש
מוגבלוקשיי שליטה ובקרה בשדה הקרב
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ליאורקורנבלום
על אף ההתקדמות הגדולה
בפלטפורמותאוויריותובחימושמונחה
מנגד ממשיכות המשימותלדיכוי נ"מ

(SEAD -Suppression of Enemy Air--

שן

למרות האפקטיביות
פלטפורמות בעלות שטח חתך מכ"ם
(שח"ם) נמוך וחימוש מונחה מנגדהן

רונותיה של מערכת בלתי מאוישת
כמרכיבהתקפיבמשימה שלדיכוינ"מ.
לפני הדיון בפלטפורמות לא
מאוישותישלהזכיר אמצעיםנוספים עדיין דורשות נוכחותטייסים בשטח
היכולים לעמוד לרשות מי שמתכנן רווי נ"מ אובסביבתו .בסופו של דבר,
משימהלדיכוי נ"מ :הראשון הואכלי גם פלטם1רמה "חמקנית" דוגמת
-1174קהיא בעלת מגבלות בסביבה
רוויית נ"מ,כפי שהומחשביוגוסלביה,

של

 (Defenseלהיות אתגר משמעותי
למתכנני המשימות .בכל תרחיש של
עימות קונוונציונלי ניתן לראות
במשימה של דיכוי הנ"מ את אחד
כאשר מטוס מסוג זה נפל 3.כמה
השלביםהראשוניםשלביסוסהשליטה
בכלתרחיש שלעימות
מהדיווחים טענו שהוא הופל באש
האוויריתושל הבטחת מרחב הפעולה.
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מבעבר לאבדות ,במיוחד בצבאות
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עברמבצעיללארבבעדלתקריתהזאת,
המערביים ,ומשימותלדיכוי הנ"מ הן
הראשונים שלביסום
מהמסוכנות הקיימות לכוח תקיפה
כולל טבילת האש המוצלחת במבצע
סופה במדבר .אולם נפילת המטוס
אווירי .אם נקשרבין העובדה הזאת
השליטההאוויריתושל
מוכיחהכי אף שחתימה מופחתת
לבין ההתקדמות בתחום שלכליהטיס
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הבטחת
הבלתימאוישים(כטב"מים)בעשורים
מצמצמתבצורהניכרת אתהסכנהלחיי
אדם ,בסופו של דבריש לה מגבלות
האחרונים ,ובמיוחד ההתקדמות
העולמית במו"פ ובשימוש מבצעי טיס מאוישים בעלי חתימה נמוכה משלה.
בכטב"מים חמושים,ניתן להצביע על ("חמקנים") ,אולם היכולת הזאת
ה אפ שרו ת נמצאת כרגע בלעדיתבידי ארה"ב .כטב"מים חמושים
לשלב את הכ -האמצעיהשניהואחימושמונחהמנגד ",Predatorג'נרלאטומיקס",ארה"ב
סטודנט להנדסה
בתחום
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ה"פרדטור"הואדוגמהלחימושמערכת
ב מ שי מ  1ת חימוש מונחה "משוטט" ,השוהה מעל לאמאוישת המבוססתעל פלטפורמה
לדיכוינ"מ.
המטרה ) ,(Loiteringמטשטשים את לא חמושה.ב2001-בוצעניסוי ראשון
ה מ א מ ר הגבולבין
יטיל נ"ט "הלפייר" מכטב"ם
כטב"םכזלבאיתןהחייאמוהש"המאורנפחיה" .שליר
שלהלן יסקור דוגמה למערכת
"פרדטור" מדגם -1נ) ,14שהוא הגרסה
בקצרה דוג -מתוצרת התעשייההאווירית (תע"א) ,החמושה של גרסת הסיורוהמודיעין
מאות לכט -שעליה יורחב בהמשך .הגדלת הטווח  .RQ-1הדגם -1ף 14עבר טבילת אש
ב"מים חמו -שלהחימושהמונחה מאפשרתלהרחיק בנובמבר  ,2002כאשר שיגר טיל
שים בעולם אתהטייסמקוהאש,אולםלצדהעלייה "הלפייר"והשמביתדימרןכ.ב4שבונסעופעילי
וידון ביתרו -בטווחי החימוש קיימת גם עלייה "אל-קאעידה"
מדוברבכטב"ם
הנ"מ2.
הראשון שפורסםכי ביצע פעילות
נותיה ובחס -בטווחים שלטילי

;אנטר" מתוצרת תע"א רנורת'רופ-
ומף'"

חימושמונחהלאמונעמסוג BAT

תקיפה מבצעית והוא ממשיך בכך גם
בימים אלה בעיראק5.
ו,ViperStrike'-ארה"ב
MQ-9 Predator8הואגרסה חדשה  BATהוא חימושפזיר לא מונע ,בעל
ומשופרתשלהכטב"ם.הואיכול לשאת הנחיהפסיביתאקוסטית ותת-אדומה,
מטען גדול יותר ומגוון יותר לעומת המיועד לתקוף מטרות רק"ם .את
הגרסאות הקודמות ולטוס מהריותר .החימושניתן לפזר ממגוון מערכות,
שנערך ב2004-הצליח הכטב"ם ובהן מפזרי חימוש אוויריים ,טק"ק
בניסו
י במטרהנייחת באמצעות פצצה TACMSוטילישיוט.הכטב"ם"האנטר"
לפגוע
6pavewa
הוכיח בניסויים את יכולתו להטיל
מונחיתלייזר מדגם ת
חימושפזיר מסוג 7ג'.8
 Viper Strikeהוא נגזרת של .BAT
 RQ-8 Fire scoutשלנורת'רופגרומן,
לחימוש הזהיש הנחייתלייזר חצי
ארה"ב
 2005עשה המסוק הבלתי אקטיביתויכולת תקיפהעילית0.י כמו
ב25-ביולי
מאוישהיסטוריה ,כאשר הפך לראשון
בעולםששיגרחימוש7.
מסוגו
ה"הארפי"הואדוגמה
במהלך הניסוי שיגר הכטב"ם שתי
רקטותלא מונחות בקוטר 2.75אינץ' .לטשטושהבבולהמסורתי
אףשבהשוואהלכטב"מיםאחריםכושר
בין הכטב"םלביןטיל
הנשיאה של הכטב"ם הזה מוגבליהרי
השיוט .מצד אחדהופך
העובדה שמדובר בכטב"םכנף סובבת
הכטב"םבהדרגהלחמוש
(דהיינו כטב"ם בעל תצורה של מסוק)
ולאוטוממי,ומצד אחר
מקנהלותכונותייחודיות,כגוןהיכולת

להמריא אנכית ממשטחים קטנים
(למשלכלי שיט) ולתקוף מעלשיאי
כמו מסוק קרב8.

גובה -

אף שקשה להניחשייעשה שימוש
בפלטפורמה הזאתלמשימותשל

מיידינ"מ,היא מובאת כדוגמה לאחז
דיכו
י ההתפתחות האפשריים של
מכיוונ
שיכליבלתי מאויש,ואיןלהוציא
חימו
אפשרות שילוב עתידי של
מכלל
פלטפורמהבעלתיכולתלהמריאאנכיר
במשימות שלדיכוי נ"מ.

הולךומקבלטילol'wn
יכוהוגהמאפ"נתזכטב"ם

כן הוא מאפשר שילוב של אדם בתו
אובמעגל.בסלוןהאוויריהאחרוןבלה
בורז'ה הוצגה גרסה של החימוו
הכוללתהנחיית GPSלשלבהביניים ש
המסלול ,מה שמאפשר להטיג
מטווחיםארוכיםיותר.יישתיהמערכו
מותאמות להטלה מכטב"ם -5נ)

 ,Harpy Loitering Weapolתע"א,
הראל
כטב"ם ה"מתאבד" ,שעלהבאחריתה
כותרות בגלל המשבר שחוללביחסי
הראל-ארה"ב3,י הוא פיתוחישראלי
שנועדלהתמודדעםמכ"מיםשל
ניר
תיאווירית .הכטב"ם משוגר מרכב
,גנה
פועלבאופןאוטונומי ("שגר ושכח").
;כטב"ם טסעצמאיתלאזור המטרה4י
מתביית על אותות מכ"ם שמשדרים
ההגנה האווירית .לאחר
מכ"מי
מהכטב"ם מוצא מטרה ומסווג אותה,
זואצולללעברהומפעיל ראשנפץקרבי
תעלפני הקרקעכדילהגביר את אפקט
נהרס .לכטב"םיש יכולת "לשוטט"
:משך שעות מעל לאזור המטרות5.י
'.השיטוט" מעל לאזור המטרות מאלץ
את מפעילי המכ"ם לכבות את
מערכותיהם .בדרך הזאת יכול
ה"הארפי"להשביתמכ"מיםעויניםגם
בלילתקוף אותםפיזית.עצמאותה של
המערכתעלולהלהיותחיסרון,שכןהיא
עלולה להקשות על שילובה במבצע
כולל להשמדתם של מערכי הגנה
אווירית,כפישיפורט בהמשך.
ה"הארפי" הוא דוגמה לטשטוש
הגבולהמסורתיבין הכטב"םלביןטיל
השיוט .מצד אחד הופך הכטב"ם
בהדרגהלחמושולאוטונומי,ומצדאחר
הולך ומקבל טיל השיוט יכולות
המאפיינותכטב"ם,כגוןהיכולתלשהות
מעל המטרה ) .(Loiteringדוגמה
לחימוש כזה ניתן למצוא בפיתוח
ישראלינוסף,הטיל"דלילה".לטילטווח
של  250ק"מ ,הנעת סילון והנחיה

לוויינית/אינרציאלית .לטיל יכולת
ייחודיתלשהותמעלהמטרה~י-יכולת

המאפשרתלולפגועבמטרותמזדמנות
אובמטרותאיכותהמגיחותלזמןקצר.

הכטב"ם במשימהלדיכוי

מערכות נ"מ

לאחרשנסקרו כמהמערכותהתקפיות
בלתימאוישות ,נשאלת השאלהבנוגע
להיתכנותלשלבמערכתכזאתבמשימה
שלדיכוימערכותנ"מ.מאזימיוייטנאם
למדוחילותאוויררביםעל בשרם את
הסכנה הכרוכה בביצוע משימות של
דיכוי אש נ"מ .תפקידו הראשוני של
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במיוחד.
ם
י
ר
מ
ו
ח
ה
ו
שמהם
הוא
י
ל
כ
ה
עשוי המכ"מית .מנועי הכטב"ם ,שנועדו
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בעיקרלשיוט ולא לקרבותאוויר ,הם
י
לפלטפורמה המאוישת ,הוא אמצעי
שניתן להקריבו .העובדה הזאת מקנה
גמישות חסרת תקדים למתכנן
הטלת חימוש  Viper-Strikeמכטב"ם Hunter
המשימה ומאפשרתלולתכנןולהוציא
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אל הפועל משימותבסיכוןגבוהיותר
מהמקובלכיום.הכטב"ם מאפשרלבצע
משימות נועזות יותר ,בדרגת סיכון
בלתי מתקבלתעלהדעתלטייסאנושי,
במשימות שבהן ידוע מראששיהיו
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בעליחתימהנמוכה בתחוםהתת-אדום
של הספקטרום .החתימה המופחתת
מסייעת מחדגימאלשפר אתוצרידותה
של מערכת הנשק ,ומאידך גיסאהיא
מסייעת לשמור על גורם ההפתעה
בשלב הראשון של התקיפה  -מה
שמגדילבצורהניכרת אתהאפקטיביות
של המערכת .החתימה המוקטנת של
הפלטפורמה מקשה באופן ניכר על
האויב לגלות אותה ,לעקוב אחריה
ולהכוויןלעברהחימוש.
ישלזכורכימאחוריכלטייסתקרב
עומד מערך תומךגדול ,הכולל מנהלה
ולוגיסטיקה,ודורשהדרכהוהכשרהשל
לוחמים ושל צוותיםטכניים שונים.
כאשרמדוברבפלטפורמהלאמאוישת,
המערך התומך מצטמצם משמעותית.

פתרוןנוסףלמגבלתנפח
האש שלהכטב"םיכול
להיותשימושבכטב"ם
כפלטפורמהלהכוונת
החימוש,שאותו נושאת
פלטפורמה אחרת

יותר מאשר בפלטפורמות מאוישות.
הבדלי העלויות האלה נובעים,בין
השאר ,מכך שבכטב"םאין מערכות
הקשורותבטייס,כגוןמערכת להספקת
חמצן ,חופה ,כיסא מפלט ,יתירות
(וכפילות) רבה במערכות לצורכי
בטיחותועוד.
מכיווןשבניגודלמטוסקרבמאויש
יכולהכטב"םלשהותזמןרב בשטחרווי
איומים,איןהואאנוסלחמוק מהשטח
המסוכןמייד עם תוםהתקיפה.לפיכך
ניתן להשתמש בפלטפורמה החמושה
הבלתי מאוישת גם להערכת הנזק
שגרמה התקיפה )(BDAולסייע בכך
בהחלטה אםלשלוחגליתקיפהנוספים.
זוהי משימה שכטב"מים לא חמושים
מבצעיםכברהיום,אולםניתןלהכלילה
גם במשימותיה של פלטפורמה
התקפית.
לצדיתרונותיהןיש לפלטפורמות
הבלתי מאוישות גם כמה מגבלות.
המשמעותית שבהן היא נפח האש
הצנוע שביכולתן לייצר בשל כושר
הנשיאה הנמוך שלהן .למשל,

טהו"ן,פ7ר1דטור" מדגם 14יכול לשאתכחצי
ואילו ה"פרדטור" מדגם 8יכול
לשאת כ7,400-ק"ג8.יהמאפייןהזה של
הכטב"מיםמגביל אתיכולתםלהסבנזק
עודניתןלהוסיףלזכותו של הכטב"ם משמעותי למטרות נ"מ .עם זאתיש
אתהעובדה שהתחזוקה השוטפתשלו לזכורכי תרחישטיפוסי של משימה
ומחזורהחייםשלו )(LCCזולים הרבה לדיכוינ"מ נפתח בהשבתתיכולתה של

המטרה לייצר אש לפני השמדתה
בפועל.לפיכךיכול הכטב"ם ההתקפי
להשתלבבשלבהראשוןוהמסוכןביותר
של השבתת יכולת האש של סוללת
הנ"מ ,למשל באמצעותפגיעה במכ"ם
פעולה שמבצעת מערכת"הארפי"-או באמצעות פגיעה באמצעי פיקוד,
שליטה ובקרה .לשם השגת המטרה
הזאתאין צורך בנפח אשמסיבי .את
האשהמסיביתניתןלייצרמאוחריותר
באמצעותכלי טיס מאוישים ,לאחר
שהסוללה כבר הושבתה.
ראוילציין שחלק מהחימושהקיים
כיוםלכטב"מים-דוגמתטילי"הלפייר"
או  - BAT/Viper Strikeהואבעל רש"ק
צורתי,שייעודוהמקוריהואלפגועבכלי
רכבמשוריינים.לעומת זאת אםרוצים
לפגועבמטרות"רכות",כגוןהמרכיבים
השונים של סוללת נ"מ,ניתן להשיג
אפקטטוביותר באמצעות רש"ק רסס/
הדף .רש"קים כאלה אינם דורשים
תחכוםטכנימיוחד,וישנםמוצרי מדף
שניתן להתאים למטרה הזאת .דוגמה
לכךהיא גרסת  AGM-114%4שלטיל
"הלפייר"שהיאבעלתרש"קרסס/הדף9.י
פתרוןנוסף למגבלת נפח האש של
הכטב"םיכול להיות שימוש בכטב"ם
כפלטפורמהלהכוונתהחימוש,שאותו
נושאת פלטפורמה אחרת.
דוגמה לשימוש כזה בכטב"םניתן
למצוא בתוכנית " lo"[.ttle Weaselשל
חילהאווירהאמריקני.מדוברבתוכנית
המיועדת להתאים לכטב"מים מערכת
אהודה רו-תכליתית לנשיאת חימוש.
המערכת תאפשר לכטב"מים לשאת
מטעד המאתר מטרותומכווין לעברן
טילים נגד מכ"ם מסוג %4א4אי2
שישוגרוממטוסיםמאוישיםדוגמת-ע
.16)1באופןהזהיכולהכטב"םלהרחיק
את הפלטפורמה המאוישת מקו האש,
בעודהואמבצע אתהמשימההמסוכנת
יותרבעצמו.
מגבלה נוספת של הפלטפורמה
הבלתי מאוישת במשימה לדיכוי
מערכת נ"מ היא השליטה .הסוגיה
הזאת מעוררת שאלהשעולהבכלדיון
בכלסוג שלמערכתבלתימאוישת:מהי
מידת האוטונומיה הרצויה של
הפלטפורמה? מחד גיסא ,ככל
שהפלטפורמה עצמאית יותר ,כך
מחמירותבעיותשלזע"ט(זיהויעמית-
טורף) וגדלה פגיעות הפלטפורמה

לאמצעיהטעיה(שיכוליםלהיותזולים כטב"מים מסוגיםשונים ,כך שכלסוג הערות
יבצע עבודה שאליה הותאם במיוחד.
למשל,ניתן לשתף במשימה מסוימת
כלים שתפקידם הוא לגלות ולסווג
מטרות ,כלים שתפקידם הוא לעקוב
אחרי מטרות ולציין אותן וכלים
שתפקידםהוא לשאתולשגרחימושאו
שהם בעצמם חימוש (דוגמת
ה"הארפי") .באופן הזהניתןלהגדיל
בצורה משמעותית את יעילותה של
המערכתכולה ואתשרידותהולהתגבר
בכך על חלק ממגבלות הפלטפורמה
מאוישתתוך הקטנת המחיר22.
הבלתי

ופשוטים בכמה סדרי גודל מהחימוש
עצמו) .מאידך גיסא ,שליטה מרחוק
בכטב"םעלולהלהיותבעייתית מכמה
סיבות .ראשית ,משימה מהסוג הזה
מתאפיינת בכך שהיא מתבצעת לרוב
בסביבהרוויית ל"א ,ולכן גם מערכת
שאינה אוטונומית צריכה לכלול
פרוטוקולים לפעולה עצמאית במקרה
של אובדן הקשר.שנית ,תקשורת של
הכטב"םאלהמפעילעלולהלחשוף את
מיקומו של הכטב"םועלולהאףלגרום
לאובדןגורם ההפתעהבתקיפהכולה.
מתןאוטונומיה מוחלטת למערכת
בלתי מאוישת היאבעייתית מבחינת סיכום
שילוב הפלטפורמה במסגרת מבצע נימים שבהםנתקלים כמעטמדישבוע
כולללדיכוי נ"מ .במבצע כזה קיימת בידיעות עלחידושים בתחוםחימושן
חשיבותרבהלתזמוןהמרכיביםהשונים של פלטפורמותבלתימאוישות,עולה
בתקיפה,ושימוש במערכתאוטונומית באופןטבעי השאלה בנוגע להתאמת
לחלוטין בגל התקיפה הראשון מקשה מערכתחמושהבלתימאוישתלמשימת

המבמהכיום בתחום החימושהיאלייצרמערכות נשק
רב-תכליתיותולכןסבירלהניחששילובכבעב"םבמשימות
לדיכוי מערךנ"מיתבצעלאבאמצעותפלטפורמהייעודית,
אלאתוך התבססותעלפלטפורמהרב-תכליתית
על שילובה במערך תקיפהכולל.ניתן
להתגבר על בעיה כזאת ,למשל

באמצעות תכנות מוקדם של
הפלטפורמה "לשוטט" מעל המטרה
ולתקוףאותה בשעהמוגדרת מראשאו
עםקבלתו של אותרדיומסוים.
בכל מקרה ,לא ניתן להימנע
לחלוטין מהקניית עצמאות כלשהי
לפלטפורמהלאמאוישת.הפלטפורמה
זקוקה למידה מסוימת של עצמאות
למקרים שלאובדן הקשרעםהמפעיל.
אולם גם בפלטפורמות בעלות דרגה
גבוהה שלאוטונומיהיהיהכנראה קשה
להימנע מקשרכלשהועםהקרקע,אולם
ישצורך לדאוג שתקשורת מהסוג הזה
תהיה מוצפנת ובעלת חתימה נמוכה
ככל האפשר.

קבוצות כטב"מים המועלות

בשיתוף
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ניתן גםלהזכיר בקצרה את האפשרות
לעבודה משותפתשלכמהפלטפורמות
במקביל .התחוםהזה פותחמגווןגדול
ומעניין שלדרכיפעולה,ובכללן הטלת
משימה אחת על קבוצה הכוללת

שלדיכוי נ"מ.זוהי דוגמה לשימוש
בטכנולוגיהעלמנתלהרחיק את האדם
מקו האש בתרחיש לחימה שנותר
מסוכןגם אםמשתמשיםבפלטפורמות
המאוישות המתקדמות ביותר.
המערכתהבלתימאוישתישחוסכתחיי
אדם ,מאופיינת בחתימה נמוכה,
המגדילה את שרידותה ואתיעילותה,
וביכולתהלאסוףמודיעיןלפניהתקיפה
ואחריה.עםמגבלותיהשלהפלטפורמה
הבלתי מאוישתנמנים נפח אשמוגבל
וקשיישליטה ובקרה בשדה הקרב.
ישלצייןכי המגמהכיום בתחום
החימושהיאלייצר מערכות נשק רב-

תכליתיות(דוגמתמטוסהקרבהעתידי

,)75,ולכןסבירלהניחששילובכטב"ם
במשימותלדיכוימערךנ"מיתבצע לא
באמצעות פלטפורמהייעודית ,אלא
תוך התבססות על פלטפורמה רב-

תכליתית.

בסופושלדבר,מכיוון שלאקיימות

קפיצות מדרגה טכנולוגיות מרחיקות
לכת הדרושות להתאמת פלטפורמה
חמושה למשימות שלדיכוי נ"מ,ניתן
לצפות למגמותפיתוחבכיווןהזה.

 .1ניתןלהזכיר בנושאזה גם מגמה להקטנה
שח"ח בחימוש אוויר-קרקע,כפישניתן
לראות בטיל השיוט Storm Shadow
מתוצרת  ,MBDAשביצע טבילת אש

מבצעית בעיראק בשירות חיל האוויר
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