י
י
ת
ו
צ
ר
א
צבא
הב

אלתוךהמאהה
מההןההתפתחויותשנוקטצבאארצות-
ילהתמודדעםאתגריהמאהה?21-
הברית
ד
כ
כיצדהוגיםאתהשינוייםבדוקטרינהוכיצד
ןהכוח?
מיישמיםאותםבכלהקשורלבניי
כיצדמתארגנתתעשייתהתחמושתבארצות-
הבריתלשינוייםאלה.

לימודן והבנתן המשופרת של ההתפתחויות והמגמות
העתידיות בצבא אוצות-הברית מאפשרים את הגברת
המודעותהמודיעיניתואתמתןהתשובהלשתישאלות
רחבות-יריעה:מה הםהשינוייםהמתחולליםבתעשיית
התחמושת שלארצות-הברית,וכיצדנערכתתעשייהזו
לעידן החדש; מההיא כוונתן של החברות-העיסקיות
המתחרות בתחום ההיענותלשינויים בצבא ארצות-
הבריוקואיךמתבצעתההתאמההעצמיתשלהןלדרישותיו
החדשות.

המעבר לשןחדש

נוהגיםלהאשים צבאותבכך שהם"מתכוננים למלחמה
הבאהכאילוזותהיהחזרהעלהמלחמההקודמת";צבא
ארצות-הברית עושהכיום כל מאמץ אפשרילהימנע

10
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ממכשלהזו;הואנוקטכמהשיטותותפישות,שיאפשרו
לוהתמודדותעםהשינוייםהרביםהמתרחשיםבעולם
בעשורהאחרוןשלהמאההעשרים.ראשיחרלכל,מדגישים
אתהשינוייםהנחוציםבדפוסי-החשיבה.
למן שנת  ,1990צבא ארצות-הברית השתתף ב47-
מבצעים :אלה התפרסועל-פני כל קשת העימותים,
מסיועבשמירהעלהשלוםועדמלחמהבקנה-מידהמלא.
מעורבותזו  -אשר דרשהגם,ובעיקר,פריסה מחוץ
לגבולות ארצות-הברית  -סייעה לא מעט בהבנת
השינוייםהמפליגיםבתפישת-הביטחון ,אשוחלו מאז

תוםהמלחמה-הקרה והמשתמעמכך.
היותשעהמבצעיםעיקריים:
א - Urgent Fury .הפלישהלגרנאדה.
ב - JustCause .הפלישהלפנאמה.
ג - DesertShield .הגנתכוויית.
ד - Desert Storm .ההתקפהעלעיראק.
ה- Restore Hope .הסיועלכורדים.
ו - Provide Comfort .המעורבותבסומאלי.
ז18111 .וש  - Hurricanes Andrewסיועלרשויות
האזרחיות.
ח- Mid-West Floods .סיועלרשויותהאזרחיות.
ט - Able Sentry .הפלישהלהאיטי.
האסטראטגיהשלארצות-הבריתכיוםניתנתלתימצות
בשלוש מילים :הרתעה ,מניעה ,אבטחה .המשימה
הראשונה היא הרתעת אוייבים-בכוח מלבצע זממם
בחלקיםשוניםשלהעולם.המשימההעיקריתהיאמניעת
היריבמלפעולנגדהאינטרסיםשלארצות-הבוית;עלזה
יוצאים למלחמה ,כמו במקרה של עיראק .והמשימה
המישניתהיא אבטחתבעלי-בריתמפניאיומיםעליהם,
כמובדרום-קוריאהוכןבענייןהכותהרב-לאומיבסיני.
לשםהשגת המטרה הראשונה,בכוונתצבאארצות-
הבריתלקיים כוח אשריכריעבקרבות-היבשה.ביצוע
המטרה השנייה מחייב החזקת כות פריסה/תגובה,
שתנועתומהירהוהואבעליכולתלמעורבותבמקומות
שיידרשלכך.

אל"מ

בצימיכלסון

גביריי

גורמי"האהנוייםובנייןהכוח
י
א
ב
צ
ה
תרשיםא',להלן,מסכם אתהשינוייםהמגווניםבתחום
זה -תוןהשוואתהמצבכיוםלסיטואציההמשמעותית
ביותרשלהעברהקרוב.

המצבכיום

בתקופתהמלחמה הקש

איומיםמשתניםומעורפלים איוםמוגדרוקבוע
קללחיזוי
קשהלחיזוי
טכנולוגיותיקרותמאוד מודיעיןמוכוון
וקל-למיקוד
ונדירות

מעגל-השפעהלאמזוהה

במעגל-ההשפעה

הסובייטי

תהאםא'

עלכן,התחומיםשנבתרולפעולההינם:
-*-GPS .1טלפוניםסלולאריים.
 .2אופטיקהיילייזרים.
 .3נשקהשמדההמונילמטיליםבאליסטייםטאקטיים.
שדה-הקוב
השתנו
*רת-עללאירועיהלחימה,אוהמבצעיםהצבאיים,
זוהיכות
אשרהיוואתהפוטנציאלהגדולביותרלשינוי.בהשתנות
שדה-הקרבמוצאיםאנואתהדרישותהעיקריותלכוחות
התגובה/פריסההמהירהומשזג- (ForceProjection.
ואתהיעדים:
* הגברת כושר ההשמדה וההישרדות של הכוחות,
הבאיםראשונהבמגעעםאוייב.
* השגת(הרחבת)השליטהבקרבעלהשימושבחלל

החיצון.

*
*
*

תקיפה במקביל בכל עומק מרחב-הלחימה ,ובכל
הממדים,תוךאבטחתכוחותינו.
פיקודעלכוחותהנמצאיםבתנועה,והעברתמידע
אליהם,קרובלזמראמיתי.
שימוש מינהלתי חוזר-ונשנה בנכסים ,הדרושים
לתמיכהבכוחותבטועתמלחמהובמהלןמבצעים.
תרשיםב'להלן מסכם אתיעדיההשתנות

.1כניסהמוקדמתלקרב יצירתתנאיםמוקדמים
והרחבהמהירהשלהקרב
עלהחלללהבטחת
ההישרדותוהגברתכושר
ההשמדה.
 .2הקרבעלהחללהחיצוןבנייתיכולת,
אינטלקטואליתופיזית,
לתצפיתעלשדה-הקרב.
.3תקיפהלעומק
הבסתהאויבעל-ידיתקיפתו
ובמקביל
במקבילבעומקשדה-הקרב.
.4הפיקודבשדה-הקרב קבלתהחלטותוהקרנת
מנהיגותבתהליךמשתנה,
בהתאםלמיקוםהמפקד.
תיכנוןוהוצאהלפועלשל
.5סיועמינהלתי
תנועתכוחותואחזקתם.
מלואהיקףהפעילותשל
הרפואה,שרותיכוח-אדם
אספקה,תובלהואחזקה.

תרשים ב'

הבולטים בתחומים  -תורת-הלחימה ,התפישות
העתידיותויעדי ההתחדשות של צבא ארצות-הברית
משקפים אתכוונותהתפתחותובעתיד.שלושהאלהמקבליםביטויבפירסומיםהבאים:
 .1תקנורהשדה - Operations FM-100-5
הת~
העיקריתשלצבאארצות-הברית;
 .2המסמך התורתי 11-Dimensionalטע Future
;Operations, (PAM) 525-5 (Draft)TRADOC

 .3תוכנית-אב Army, Science and Technology -
 - Master Planההתחדשותשלהצבא.

יעדי

תקנורהשדה
פירסוםזה מתאר אתתפישת"ודה-הקרב הרב-ממד:'5
יחידות הצבאפועלותכחלקיםמצוותי-קרבמשולבים,
ובשיתוף-פעולה עם צבאותאחרים,בכוחות-מעורבות
קולפניכלכדור-האוץ.זוהתפישהשהחליפהאתדוקטחנת
"רב האוויר-יבשה" (-Land 88!!16ז ,)111אשר שררה
בתחלהאמריקאיתבמהלךשנותה 80-והשתקפההיטב
במהדורת 1986שלתקנוךהשדה.דוקטרינהזוהתמקדה
בעיקרבלחימה"נקייה" שלעוצבות הצבאנגד צבאות
ברית-וארשהבזירההאירופאית.
לעומתה,תקנון-השדההחדשמבשרכיהצבאישתתף
במבצעיםרביםומגווניםולארדווקאבמלחמה  -השכנת
שלוםושמירהעלהשלום,לוחמה-בטרורולוחמה-בסמים,
חילוץוהצלהבאסונותהמונייםוכדומה.

המסמךהתורתי
מתאר את הכלים ,אשר פיקוד-ההדרכה האמריקני
) (TRADOCמשתמש בהםלבחינתרעיונותותפישות
ללחימהבעתיד.זהוהספרהתורתי שלמרכזי-ההדרכה
ברחביארצות-הברית,אשרהפכו~לפיההגדרההחדשה)
למעבדותענקיות שמבצעותנסיונות בתחום הלחימה
).(BattleLab Experiments

הטקסט מתאר תפישה חדשה ומהפכנית של גורם
הפיקודבשדה-הקרב ,אשר  -בהשתמשובטכנולוגיית
העברת-המידעהמודרנית -יומריחס חדשביןשלושה
הדרגים,המסתערוהמסייעוהמתחזק.תפישהזוחוקרת,
כיצדניתןלהשיגלכידותבאמצעותמידע  -תמונת-מצב
של שדה-הקרב,הרלוואנטיתלכולם בעתובעונה אחת
 באמצעותהכליםהפיזייםהמפורטיםבטקסט.בניגודלפירסומיםדומיםבעבר,המיסמןהזה
י
"הסוהב
יא
עידכונים,תוךכדי התפתחותהתפישה  -והמגמ
להציבוככלילפיתוחתקנוני-השדהבעתיד.

תוכנית-האב
פירסום זה נזקףעל שמו של ראש המטה-הכללי של
הצבא,גנראלגורדוןר'סאליבן;הואהגדיראתיעדיהשל
תוכנית-האב,שתפקידםלמקדאתהמאמציםלהתחדשות
בתקופהשתקציביהמ"פפחתובמידהניכרת.
התוכנית מספקת מיקוד עוד יותר חד ,בעבור אלה
העוסקיםבבנייתצבאהעתיד.היאמכוונתאתפעילויות
**
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המושלייע
ץההתחדשות,ומפרטתאתהדרישותוהצרכים.
יתר-על-כן:היא מתעדת את הצורךבפיתותמהיר של
היכולותהמבצעיות ,בהתבססעלהמהירותשבתחרות
ועלההתפתחותהטכנולוגיתהמתמשכת.
ישבתוכניתחמישהיעדים
 פרוסותמוך(תחזק) אתהכוחות. אבטחאתהכוחות. נצחבמלחמתהמידע. נהלתקיפותבעומק. -שלוטבקרבהתימרון.

רקעהיספנה

אפנאיםמאז1989
א .שוחררויותרמה450אלףחייליםואזרחיםעובדרצבא
עדסוףשנת.1994
ב .מצבתהצבאהסדירירדה מ18-ל12-דיוויזיות.
ג .מצבתהמשמרהלאומיירדהמהפולשמונהדוויזיות.
ד .הושגוכוחותשוויערךליותרמ145-גדתכםמאירופה.
ה .מחסני-החרוםפחתובמספרם,מ19-לחמישה.
 .1נסגרו 62בסיסים ומתקנים של הצבא בארצות-
הברית ,ו 380-במדינות אחרות; זה יותר מאשר
מחציתהמתקניםוהבסיסיםשלמשרד-ההגנה.
ז .פונהכלהנשקהגרעינימאירופה,ומחסניוהושמדו.

"תימרונילואיזיאנה"

בשלהי שנת  1940ותחילת  1941ניהל רמטכ"ל צבא
ארצות-הבריתדאז,ג'ורג'ס'מאדבאל,שורהשלתימרונים
ברמההגבוההביותר;תימרוניםאלה,שנערכובקרוליינה
(הצפוניתוהדרומית)ובלואיזיאנה,היומיועדיםלהערכת
המוכנותלקראתהבאות -ושימשוכמעבדותלבחינתו
של התחום,הקרויכיום פיתוחבניין-הכוחוהלחימה.
תימרוני לואיזיאנה בדקו תפישות-לוחמה חדשניות
(לוחמת-שריון,מבצעיאוויר-קרקעועוד),וכךהתאפשר
להעריך את השפעתם על התרע ועלבניין-הכוח ועל

התיכנוןהמבצעי.
כיום ,לאחריותר מיובל שנים ,באמצעות תהליך
תימרוני-הצבא שללואיזיאנה ) (LAMאשרשואב את

השראתומעבודתושלמארשאל,מתמקדתהנהגתהצבא
בגורמיהשינויתוךכדישמירת הצבאמאומןובכוננות.
מגמתושלתהליךזה(שהחלבשנת)1992היאלחשובעל
ולגדל את צבאהעתיד באמצעותבניית מסגות ,אשר
תאפשר למנהיגות הבכירה להציג שאלות ולהעלות

רעיונותולהגדירנושאיםאסטראטגיים.
תהליך  LAMמוגדר כאמצעי שמטרתו לשמור את
הצבאממוקדבתמציתהלוחמהשלו,ולהתפתחאלתוך
המאהה.21-תהליךזההינוכלימשולב ,אשרתחילתו
במבצעי-אמת ובתרגילים רחבי-היקף המבוססים על
תרחישיםועלמחוייבויות-אמת.הוא משתמשבמבצעים
ותרגילים אלהלשילובשינויים,לזירוזרעיונותטובים,

לזיהוי מגרעות ולסיוע באיזון הקצאת המשאבים
המצומצמים.
תקציב*ההגנהלשנת 1995
תקציבזהכבראושרונחתם.להלןעיקריו:
א .תקציבכולללצבא-ארצות-הברית61.7 :מיליארד
דולר:

 .1מתוךזה,עיקרהקיצוצים  -בערך 331מיליון
דולר -היהבתקציבהמבצעיםובאחזקה.
 .2עיקרהגידולהיה ברכשומע"פ(תודותלשדולה
הפוליטיתשלהתעשייניםהגדולים).

ב .כמהמהקצאותהרכשהמשמעותיות:
 .1אוויריה:
א)שישהמסוקיאפאצ'ינוספים 72 -מיליון

דולר;
ב) השבחתמסוקיאפאצ'י 309 -מיליוןדולר;

ג) מסוקי-סיורקיווה )150 - (KIOWAמיליון
דולר.

 .2טילים:

170 -מיליון

א) משגרים ורקיטות
דולר ומהם 110מיליון דולר בחריגה מן
התקציבהמתוכנן);
םג'בלין(900יחידות) 214-
ב)טילינ"טאישיי
MLRS

של התשתית התעשייתית לתחמושת"
.(Industrial Base Task Forceעל אף שהתארגנותזו
הוגדרהאזכזמנית,היאמתקיימתוצוברתכוח.
מטרתו של האירגון היא לספק תקציבים ולתמוך
במדיניותאשרתקייםתשתיתתעשייתיתאחראיתובעלת
יכולתלפתח,לייצרולתחזקחימושמודרנילצרכיהןשל
)Munition

ארצות-הבריתובעלות-בריתה.
אירגוןזהמייצג אתרוביצרני התחמושתהעיקריים
בארצות-הבריתוכןיצרני משנה וספקים  -וכולל גם
חברותפרטיותוגםחברותממשלתיות.משרדיוממוקמים
בארלינגטוןשבמדינתוירג'יניה.
החברות באירגון מודעות לנסיבות ,שהן פועלות
במסגרתן:

*

התקציב שלארצות-הברית לרכש תחמושת נמצא
בקיצוץמתמידמאז .1985סרכל רכש התחמושת
עלעלימשרד-ההגנההאמריקניירדבמונחיםריאליים
ב 78-אחוז .במהלך אותה התקופה ,קוצץ סך-כל
תקציב הרכש ב - 64%-בעוד תקציב הביטחון
קוצץ ב34%-בלבד.
החברותבעמותהפיטרוכברכ80%-מעובדיהןלבערך
60אלףאיש)מאז,1988ובשנת1994פוטרוכ4,000-

עובדיםנוספים.

GPS

מיליוןדולר;

ג)טילימטמשוגרי-מסוקהלפייר(1,200יחידות)
127 -מיליוןדולר.

 .3מערכות-נשקכבדות:
א) השבחתטנקי אברמס 318 -מיליוןדולר;
יברדלי 145 -
ב) שיפוריםושינוייםבנגמ',י
מיליוןדולר;
ג) השבחתתומת*ש4-109ופלדין 216 -מיליון
דולר.
 .4רכשנוסף:
א) משפחת רכב טאקטיבינוני 323 -מיליון
דולר;
ב) מנעמי 367 - SINCGARSמיליוןדולר.
 .5מר'פ:
א) מסוק-קרבקומנצ'י 525 - RAH-66מיליון
דולר;
ב) מערכתחתיםשדה מתקדמת 329 -מיליון
דולר;
ג) פיתוחראשי-נפץ 72 - SADARMמיליון
דולר;
ד) פיתוחחימושימ
ןגאוני 9- Bוומיליון
.דולר;
ה)תוכניתהדיגיטאציהשלהצבאמדמיאטוחם
עם % - (DTMמיליוןדולר.

התארגנותתעשיית*התחמושת

ביולי  1993התארגנו  18חברות-עיסקיות אמריקניות,
העוסקותבייצורתחמושת,באירגוןהקרוינכוח-המשימה

עינית/צג

למחשב לCCD'-
-ולמשקפת

הטרמית

משקפת/כוונת

טרמית

י-4ומדטווח

מצייןלייזר

A

T

'

* רוב החברות בעמותה שוקלותברצינות נטישה
כוללת של תחום התחמושת.השילובהזה,ירידה
במכירות והיעלמות הרווחים ,משמעותו היא
שהתעשייהלאעודתוכללסבסדעסקיםשוליים.
* משרד-ההגנה השליםבינתיים את הערכת-המצב
שלו ) ,(BURאשר מסקנתההיאשתיעודהכוחות
המזוייניםצריךלהיות מסוגלות להילחם ולנצח
באופןמכריעבשתי מלחמותאזוריותבמקביל".
יעודזהחייב להתבצעעלבסיסמוכנות הכוחות
הקיימת ,בלא צורך בהכנות (מלבדזמןהשינוע)
וייצורבעבורם .משמעותם שלשניגורמים אלה
י יצרניות התחמוצות חייבות לספק את
היאכ
הכדורים והפצצות לכוחותבעימות הבא ,באופן
שיקייםשניתנאים:
א)יכולתהספקהמיידיתמקווי-ייצורבעיצומהשל

*

העבודה;
ב) שמירהרצופהעלאיכותהוכמותהשלהתחמהמת
המאוכסנתבימחים.
פיקודהחומריםשלהצבא;),AMCהאחראילתשחרת
האססרסגית)דירגלאמזמןאתתעשייתהתחמושת
בארצוחרהבריתכחלשהביותרמבין13תחומיעסקים
שנסקרו ,וקבעכיאין כלשיפור הנראה באופק.

ראשי מלקת בארצות-הצריתהודיעוכי התשתית
לייצור תחמושת לא תוכל לתמוךבשתי מלחמות
אזוריותכנדרש.מומחי העמותהטועניםכי לאחר
שנת הכספים ,1994היא לא תוכל לתמוךאפילו

במלחמה אחתבכלהנוגעלתחמושתמתקדמת.
* נכלשההזמנותמתעשייתהתחמהיתיורדות,הצבא
יהיהתלוייותרויותרבימ"חיםשלו.השאלההנשאלת
היא,כיצדניתן לשמורעלריענונםוחידושם של
מחסני-תחמושתאלה?הקיוםשלמחסניםמלאים
מעל ומעבר  -מורשת המלחמה-הקרה  -פועל
למקהיהבכיוףההפוךלשינוייםהמתבצעיםבתפישות
ובתורת-הלחימה,וסותראתהאפשרויותהטמונות
בטכנולוגיההחדשהואתהדבשההציבוחתהגוברת
למיזעור האבידות בעימותים העתידיים .מתוך
התכולההקיימת במהסני-התחמושת ,רק כ1596-
ניתניםלהגדרהכתחמושתמתקדמת.ראוילהדגיש
גיבמחסני ההצבה-מראש שמעברלים ,שהםרוב
מחסנימשרד-ההגנה,המצבעודיותרגרוע.
* הקיצוציםבתקציבהביטחוןגםהובילולכךשחלק
מהתחמושתהמאוכסנתנוצללצורכיאימונים,תון
העמדתהמלאיבמצבגרועמכפישהיהאי-פעם.
* כלהענייניםהאלה  -שסיכומםהואחוסרהתאמה
ביןהתיכנוןהרב-שנתיהחדשבארצות-הבריתלבין
היכולותשלתעשייתהתחמושת -מציביםסימך
שאלה מעל עצם היכולת לתקן את המצב בזמן,
דהיינולפניהמלחמההבאה.
בניסוח קצתיותומפורס של משמעות המצבהזה:
תעשיית-התחמושתהאמריקניתלאתוכללספקבעתיד
תחמושת לפי דרישת הצבא (מלבד תחמושת קלה
מעובות339

ופצצות-מטוסיםרגילות)בפחותמשישהחודשיםמרגע
הוצאת הזמנה; אספקת תחמושתארטילרית,רקיטות
ומוקשיםתדרושלאפחות מ12-חודשיםמיום הוצאת
הזמנה .להערכת מומחי תעשיית-התחמושת ,הגודל
המינימאליהאפשרילתעשייהזוהינושלושהמיליארד
דולר;והתקציבלשנת 1995הינו2.4מיליארדבלבד.על
כן ,הםדורשים לפחותעוד 293מיליוןדולרכדי שלא
יוצאו(ברובם)מהתחום.

הפרוייקטים

ישנמהפרוייקטים,שהרלוואנטיותשלהםחורגתמגבולות
התעשייהבארצות-הברית;הםמתנהלים(כמובן)במסגרת
תוכניתההתחדשותשלצבאארצות-הברית,ומתחלקים

לנושאיםהבאים:
 השגת ניצחון במלחמת המידע(אמצעי-מודיעין-

-

ומערכות).
שליטהבקרבבתימרון.
ניהולתקיפותבעומק.
אבטחתהכוחות.
יכולתמעורבות(פריסהמהירה)ואחזקתהכוחות
בחלקיעולםשונים.

א.צוותהקובהמשרין:

 .1השגחותטנקי 511 ABRAMS

"אברמסרהינוטנק-מערכהעיקרי,המונעבטורבינה
שמספקתלומהירותוניידות;הואבעלשחוןחדשני,
וישבומערכתבגדוע מתקדמת המקושרתלתותח
מיוצב.ייעודו:כניסה לקרבות-מגע לשם השמדת
כוחותאוייב בשדה-הקרב המשולב ,תוךשימוש

בניידותובעוצמת-אשובגורםההלם.
השיפוריםהמתוכנניםמתבטאיםבמערכת-תצפית
תרמית עצמאית למפקדה ) ,(CITVבעמדת-נשק
משופרתלמפקד,בציודניווטוהתמצאותובמערכת
העברתנתוניםדיגיטאליתביןטנקלטנק.
תוכניות השבחה נוספות לטנק זההן בתחום
האלקטרונישלמערכתהמידע,שיפורכיפת-המפקד
ומעברלמערכתראייהתרמיתמדורשניבכוונתשל
התותחן.
 .2השגחותבגנואה"ברדלף' 512/513
"ברדלףהינורכבקרבימשורייןקל;הואבעלעבירות
וניידותגבוהות,הואיכוללפתחעוצמתאש,וישלו
מיגוןבפנירסיסיארטילריהונוקל.ייעודו :לשאת

כיתת חתרומבצעיסיורמשוריין.
השיפוריםהמתוכננים:מערכת-ראייהתרמיתהדשה;
מערךעיבוד-נתונים המאפשר העברתמידעבין
טנקי"אברמסקמסוקי"אפאצ'יונגמעתי"ברדלי/
 .3משהיתהטנקים AGS
רס"מזהמיועדלהחליףאתהטנקיםמדגםושרידף
בדיוויזיותהמוצנחותויבילות-האוויר,ולספקגורם
משורייןלמרכיביםהקלים שלהעוצבותבמתארי

מלחמה מוגבלים.ניתן להצניח ולהטיל את הAGS-

ממטוסי הרקולס; הרק"ם הזה הוא בעל טווח-פעולה
של 450ק"מ,ומהירותשל 80קנותן.
שיפור .המיגון מגוסס על שלוש שכבות מיגון
מודולאריות ,הניתנות להרכבהעל-פי תנאי הלחימה
הצפויים:רמהא' -מיגוןמפנינק"לורסיסיארטילריה;
רמה ב'  -עמידותבפני מקלעים כבדיםופגזי ח-ש
בינ
וניים;רמהג'  -הגנהמולמטעניםחלוליםשלטילי
נ"ט.

ב.גורםהסיוע  -חת"מלסיועישיר

 .4תומ"ת  155מ"מ 6ג-169אPALADIN-

ישלהתומ"תהמושבח4-109ן.
"פלאדיףהינוהכינו

יעודוהואלספק אתסיוע האשהעיקרילדיוויזיות
השריוןוהחי"ר הממוכן .לתומ"ת מתלווה נושא-
תחמושת זחלי משוריין ,בעל יכולת טעינה

אוטומטית.
השבחות :מערכות מחשבים  -באליסטי,ניווט
ומדידה -כינוןאוטומטיוערוציתקשורתקרקעיים
ואוויריים .התחמושתתהיה מסוג מצררנ"א/י,ט
 או תחמושתנקודתית ,אשרתיתןלכליהבודדיכולתהשמדהעצמאיתשלמטרות.
 .5מערכת הת"ת-ידה מתקדמת ) (AFASורק"ם
הסמוקתעתיד )(FARV
 AFASוFARV-מתוננניםלהוות אתגורםסיוע-

האשהישירוהכללילכוחותהתימרוןבשדה-הקרב

העתידי.
AFASהינו תומ"ם  155מ"מ אשריספקשיפור
משמעותילחת"מהשדהבתחומיההישרדות,כושר
השמדה,ניידותויכולתמבצעית;זהייעשהעל-ידי
הכללתטכנולוגיה מתקדמתבמרכיביוהמבצעיים
ובתת-המערכותשלו.הואישגרעוצמת-אשקטלנית
בטווחמוגדל(יותר מ40-ק"מ)תוךשימושבחנ"ה

.6

נוזלי,במערבתאוטומטיתלטיפולבתחמושת(מיון
וטעינה)ובמערכתבק"שמתקדמת.
 FARVיספק את הבסיס למילוי-מחדש בדלק
ותחמושת של ה.AFAS'-תוךשימושבטכנולוגיה
מתקדמתשלרובוטיקהואוטומציהומערכות-מומחה
םזה את
אלתוךתהליךהמילוי-מחדש,יספקריש
התחמושת הנדרשתלמילוי משימות-אשצפויות
תוךהשגתאוטונומיהמבצעיתלתופרתהבודד.
הטכנולוגיותהקריטיות של המערכתהינן:זרוע-
הרמהטלסקופיתאוטומאסיוקמערכתאוטומאטית
למילוי-מחדש של תחמושת ,מערכת העברת-דלק
אוטומאטיתוניידותמשופרת.
מההמיר MLRS
זהומטופרבינלאומי ,אשרכניסתולשרותשיפרה
באופן משמעותי את עוצמת האש הארטילרית
המערכתית של עוצבות הצבא .המערכת כוללת
משגר4-220ןעםמערכתבגךששעינהעצמיתעל
רכבזחלילי .המשגרנושא  12רקטות,ויכוללירות

בודדתאומטחיםלטווחים שלמעל 30ק"מ.משגר
י .ATACAMS
זה משמשגםליריטיל
השבחת המערכת:שיפורמערכתהבקיא
ן )(IFCS
והגדלתטווחהרקיטות.)2]-MLRS),הפרוייקטהראשון(המיועדלשיפור המשגרףמכווןלהחליף
מרכיבים אלקטרוניים מיושנים ולהכשיר את
המערכתלשימושברקיטות מתקדמות מתוקנות-
מסלולובעלותיכולתפגיעה נקודתית;הפרוייקט
השני(המיועדלשיפורהרקיטות)מכווןלהגדילאת
הטוות בכ48-אחוז ולשפר אתהדיוקולמזער את
כמות הנפלים (של הפצצונות) הנשארת בשטח.
אמצעימיוחדלמדידהמדוייקתשלמהירותהרוח,
אשריותקןבמשגר,יאפשרשיפורבדיוקבטווחים
ארוכים.תתי-החימוש(הפצצונות)יצויידובמרעום
השמדהעצמית אשריקטין אתכמותהנפלים.
טק"ק ATACAMS
מערכת הטיל הטאקטי של צבא ארצות-הברית
)I(ATACAMSהיאהאמצעיהמרכזילתקיפהבעומק
יטווחארוחתוךתגובהמהירהופעולהביוםובלילה,
בכלמזג-אוויר.
ההשבחות:הגדלתטווחהטילים  -והכללתמערכת
5ע )3לשםשיפורהדיוק והשגתפגיעה במטרות
ניידות-למחצה,כגון טלקבאליסטיומטופר.
חתייחימוש
"גאוניים" ()7נ )8המשתהם
במסגרת ATACAMS
חימוש BAYnתומךבתחל האשהעמוקהשלצבא
ארצות-הברית :מטרתו להשמיד ולמנועאיומים
ואמל"ח ארון-טווח שלהאוייב מעבר לטווח של
 100ק"מ,לפנישיהיהביכולתםלהשפיעעלשדה-
הקרב.כדילהפחיתסיכונים,חימושהידגיריכלול
יכולת הרכשהאוטונומיתוהנחיהסופיתלתקיפת
מטרותאיכותמוגנותהיטבומעברלקוויהאוייב.
המערכת כוללת את תתי-החימוש המשופרים
הניתניםלתכנון מראש (31ע)  8147ואתהטילים
מדגם 2רג.2
השבחות :נשיאה של  13תתי-חימוש לטווח 124
ק"מ או 248ק"מ,תוךשימושבחישןתרמיוחישן
אקוסטי לשםתקיפתרק"םייעודיהמצויבתנועה;
שיפוריכולתכדילהשיגמטרותייחודיות  -מטרות
איכות ללאפליטה תרמית,נייחות ,רק"ם,משגרי
טקטקבליסטיים,אתרי הגראומרכזיפרועבנוסף
ו ליד84
לרכביפיקודניידים.על-פיתוכניתזויהי
חישנים חדשים ,ראגו-נפץ חדש וטכנולוגיה
המושתתתעלמיקרופרוססורים.
מסוקראפאצ'י-לאגבואו תח4ההלפייר
תוכנית האפאצ'י-לונגבואו ) (LONGBOWהינה
תוכנית פיתוח והרכשה למע"מגליםמילימטרים
אוויר
י-יקררקע .מערכתזו תוכננהלהפעיל אתטילי
ההלפ המונחיםבאמצעותלייזר,וכןאתהחדישים
יותרשפועליםעלתדירותמנ"מ(עא).טילהלפייר
המונחה-מכ"מהינוטילהנ"טהיחידבשיטתנשגר

יש
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מעונות

-

-

מערכתשליסהובקרה בך2824האמריקאי
ושכחג'המצויעלמסוקר.

מערכתהבורשהמעשיתלונגבואומאפשרתהרכשת
מטרותביוםובלילהובכלמזג-אוויר.יכולתהעיבוד
הספרתית המתקדמתשלאותותהמנ"מ מאפשרת
לקלוט את האות,למיינו ,להעדיף את המטרות
האיכותיותיותר,להציגולטייס(אולהעבירולטיל,
לטנקים,נגמ"שים,תומ"תיםאומסוקריםעמיתים).
הטייס,לאחרשהוצגולוהמטרותבצורהכזו,יכול
להעסיק16מטרותבפחות מאשרדקהאחת.
טילי"הלהייו"הינםטילינ"טמתבייתי כתםלייזר,
אשרניתןלשגרםמרכבוממסוקים(בעברשוגרורק
ממסוקים)לטווח של שמונהק"מ.סימון המטרה
באמצעותכתםלייזרניתןלביצועמהקרקע(על-ידי
יהדרגהמסתער),אוממסוקעמית,אומהמסוק
חייל
עצמו.
ב 1985-הוחל בתכנון ראגו-נפץ משופרלהלפייר
),(IHWכדילשפראתביצועיומולשריוןריאקטיבי.
תוצאות תוננית זוהינן טיל בעל מטען כפול
)(TANDEMאשרכבדב3.5-ק"גוארוךב18-ס"מ
י.1993
מהטילהרגיל.ייצורואושרביונ
במרץ1990הוחלבתכנוןטילהלפייר2-אשרמיועד
לביותחסיןמפנישבשילייזר -ויוענקולושיפורי
ראש-נפץלחדירתשריוןריאקטיבימתקדם,מרעום
אלקטרוני ,חיישן ספרתי מבוקר-מחשב וטייס

אוטומאטיאלקטרוני.

החייל"-לוחםהיבשהשלהמאהה-וא'

כיום מושםדגשמיוחדעלהחייל-הפרטכדי לשפר את
ציודו,בגדיו ,נשקוואמצעיםאחרים להגברתביצועיו
ושרידותובשדה-הקרב.
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גלוחם היבשה של המאה ה"21-מייצג את הכוחות
יבילי-האווירשלהעתיד.ציודויהווה את הקשרהאישי
שלהלוחםלמערכת-המידעהספרתיתאשרבפלטפורמת
הלחימה -ועל-ידיכךיגביר אתהשרידות,ההתמצאות
וכושרההרגשלהלוחםהבודד,הכיתהוהמחלקה.
תוכניתלוחםהמאהה21-תמקדעודיותראתמאמצי
תעשיותהמיקרואלקטרוניקה והתקשורת ,המשתדלות
לפתחמכלוליםמוקשחיםמיניאטוריים.המערכתאמורה
לספק לנושאיה(החייל הפרט ,הנחתואיש הכוחות-
המיוחדים) אפשרות להשיגשנייעדים:מיצוייכולת
הלחימה,וכינוןסינרגטיותמירביתבין הגורםהאנושי
לביןיתרונותהציודוהאמל"ח.
המערכת המכונה גלוחם המאה ה - 21-דור ב"
()1998-1994תכלול מחשבטאקטילחייל; המחשבירכז
אתגורמיהפיקוד,שליטה,תקשורת,מחשביםומודיעין
()041באופןממוזער ומוקשח.כמו-כןיהיהלוצגבעל
רזולוציה חדה ,ממותקן בקסדהלראיית צג המחשב
ותמונתהחישנים(כמומא"כותרמי);יופעלומצפןספרתי
ומטילממוזערעלרובההדישןהיורהבלחץאוויר(בפרש:ים)
קליעיםבעליאנרגיהקינטית;יינתנומידע שוטף על
מיקום ומצבהחייל ,והגנהבליסטיתבפנינק-ל; תושג
הפחתת חתימת-דמות;ותהיה מערכתמיזוגלגוף,תוך
שימושבמקורותאנרגיהמתקדמים:

,ל

כל אלה הם הכלים העיקריים ,שיאפשרו לצבא
ארצות-הברית אתמילוי משימתו :הפעלתיחידותיו
במסגרתצוותי-קרבמשולבים,בפריסהמהירהלכלמקום
בעולם,לפיתפישותטכנולגיותוניהוליותמודרניות.

