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והמאפייניםהפרמטריםבלימודמדוברהאויב.שלהנשק

מקומםמציאת(איכונםתוךלעיתיםהאלה,האותותשל
האחת,קטיגוריות:לשתינחלקזהתחוםהגיאוגרפי).

העוסקתIntelligence)Electronic-(ELINTאלינ"ט
)-COMINTקומינ"טוהאחרת,במכ"מים,בעיקר
ligence1161בתקשורתהעוסקתוחקת30((טחן180ןסח1ח
באותותהטמוןאלקטרונימידעמיצוי(השוניםלסוגיה
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תשדורות).והפקתהאזנהוכן

[Electronic-(ESMטקקסז81אלקטרוניסיוע2.
:Measures)עלממוקדטקטיאלקטרונימידעאיסוף.

לסייעכדימסויםברגעמיקומוועלהאויבפעילות

[נגדו.נשקמערכותבהפעלת

.Contermeasures)Electronic-:(ECMאמצעי-נגד3.

ולהשמידןאווירית)הגנהשלמכ"מיםכגון(.לחלוטין,למנועכדימופעליםאלה

שלהפעלתןאתלשבשאולנטרל

האויב.מערכות

אלקטרוניתלוחמהנגדאמצעים4.

(CounterElectronic)-ECC"

:Countermesuresאמצעים

שלהל"אמערכותמפנילהתגוננות
האויב.

Warfare)Computers-~CWמחשביםלוחמת5.

Waffareישמחשביםללוחמתשעו):-וח1סזזח18(0ח
עלושמירהמידעאבטחת(הגנתיהן-היבטיםשני

והןמרכיביהן)כלעלהמחשביםרשתותשלביטחונן
מידעהשגתחדירה,תורפה,נקודותאיתור(התקפי
נזק).וגרימת

שלבטכנולוגיותאנרגיהעתירותמערכותלוחמת6.
MicrowavesPowerHigh-ושלאאקאUWB

BandWide:8לשתקאלהמערכותשלמטרתןטי1ז

אחר:בחתךמיפוילבצענהוגלעיתים
התקפיול"אEVW(Defensiveהגנתיל"א
הזאתהחלוקהלפיOffensive).יע](

ההגנתי,לל"אשייכיםשלעילו-4התחומים
ואילוההתקפי,לל"אשייכים7-6התחומים
לשניהם.שייךהחמישיהתחום

לתת-תחומים,נחלקהאלוהפעילותמתחומיאחדכל

להשגתחיוניתפקידאחדולכלר,מספרבאיורשמוצגכפי
היריעהתקצרהאלקטרונית.הלוחמהשלהכוללתהמטרה

המאמרבהמשךנתמקדלכןהתחומים,בכלמלהתעמקכאן
ממערךדוגמאותמתןתוך(ECM)אמצעי-הנגדשלבתחום
האווירי.הל"א

האוויריבמערךל"אמערכותשלשוגים
מערכותאתלשבשהואאוויריותל"אמערכותשלהייעוד

בביצועלפגועהעלולותהאויב,שלוהשליטההבקרההנשק,

רוט"יירוטהקטנת
איכוןאיכוןחתימה

ניתוחניתוח
זיהויזיהוי

גליםהקרנתבאמצעותאלקטרוניותמערכות

קצריםזמןלמשכיגבוהיםבהספקיםאלקטרומגנטיים

קצרים).דפקים(מאוד

ARM-כגוןאלקטרומגנטיתקרינהמתבייתינשקכלי7.

Missilesהיאהאלההמערכותמטרתוחג:)אפט(18(0ח

האויבשלהקורנותהאלקטרוניותהמערכותעללהתביית
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שלפעולתןשיבושהאוויר.חילמטוסישלמשימותיהם
-המטרותאתהעסקתןשלביבכלנדרשהנשקמערכות
כאןנרחיבלא(טיליםושיגורעקיבהזיהוי,גילוי,חיפוש,
בתקשורת).ל"אשלבנושא

עיקריים,סוגיםלשנימתחלקותאוויריותל"אמערכות
2:מספרבאיורכמתואר

עללהגןנועדו-Defence)(Selfעצמיתהגנהמערכות
מותקנות.הןשעליההאוויריתהפלטפורמה
נחלקותאלהJamming)(supportמסייעותמערכות

סוגים:לשלושה
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מסדרון"היוצרתאלקטרוניתלוחמה
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מספרבאמצעותכללבדרךמושגת
מיסוךמסדרוןהשגתלשםפלטפורמות

הכוחותשלהפעולהאורךלכלרצוף
התוקפים.

ל"א,במערכותמדוברStand).ח](בתוך"הגנה"מערכות*

למערכותבדומהתוקפיםלכוחותהגנההמספקות
האזוריםבתוךמפלטפורמותמופעלותאךמנגד",ההגנה"
איומים).עתיריאזורים(האויבשלהמוגנים

אלהJamming).(Escortמלווה"הגנה"מערכות*
התוקףהכוחבקרבתהנמצאותפלטפורמות,עלמותקנות
הגנהמספקתמערכתכלכללבדרךל"א.הגנתלוומקנות

בקרבההנמצאיםמטוסיםלכמה
שלפעולתהלזה.זהגיאוגרפית
אותיאוםדורשתאינההמערכת

מלוותהגנהמערכותעםתזמון
אחרות.מטוסיםקבוצותשל

חערכתשלעקרונימבנה אוויריתל"א
שלושהכוללותל"אמערכות
עשוימכלולכל(עיקרייםמכלולים
קופסאות):כמהלהכיל

החישה.אמצעימכלולו.

שלליצירתןהאמצעיםמכלול2.
ולהפעלתן.החסימהטכניקות

ועיבודהבקרההעיבוד,מכלול3.
האות.

אתלדוגמא,מציג,3מס'איור
מטוסעלהמורכבתהל"אמערכת
האווירחילשלהחדשהקרב

בעולם.ביותרהמתקדמתשהיאסופה"),"(ו-קו-6הישראלי
במערכותבעיקר(אוטומטיותבמערכותמדוברככלל,

להתערבותיכולתעםמלווה)הגנהובמערכותעצמיתהגנה
מנגד).והגנהמלווההגנהבמערכותבעיקר(מפעיל

שיטתאתשתפעילהיאל"אממערכתהמרכזיתהדרישה
קצר.תגובהבזמןאיומיםנגדהמיטביתהחסימה

החישהאמצעימכלול
מאפשריםעצמית)הגנהבמערכתלמשל,(החישהאמצעי

הנשק:ממערכותשנפלטיםאותותשלשוניםסוגיםלקלוט
(RWRאלקטרומגנטייםאותותלקליטתהתרעהמערכות1.

ReceiversWarningRadar-(מכ"מיםכגוןאיומיםנגד

וכו'.אלקטרומגנטייםביותראשיבעליטיליםלסוגיהם,

כגון(גופיםשלפסיבילגילוימערכת2.
באמצעותהמטוס,לעברהמתקרביםטילים),
הו)--nfra)אינפרא-אדומהקרינהקליטת
Red)אולטרא-סגולהאוUltra-(-(uv

אלהמערכותאלה.מגופיםהנפלטתע116101,
System)WarningPassive-(PWSמגלות
SA~-7מדגםכתףטיליכגוןאיומים

טיליבקניה,ארקיע""מטוסלעברשגורוסטרלה"),"(
וטיליאחר,מטוסלעבראחדממטוסהנוריםאוויר-אוויר,
המטוס.לעברמהקרקעהנוריםקרקע-אוויר,

)-~LWSהמטוסאתהמאירלייזר,לגילוימערכות

SystemWarning.(Laserלביותמשמשהלייזראיום
אחר.נשקעבורטווחולמדידתלייזרטילי

דוגמת(גופיםלגילוימכ"םמבוססותאקטיביותמערכות
MWS-(הפלטפורמה.לעברהמתקרביםטילים)



Systemלי8ןח[חס.(Missileהאיומיםהזהבמקרהגם

קרקע-וטיליאוויר-אווירטיליכתף,טיליהםהעיקריים

אוויר.

יכולתהואהאלההחישניםשלבתכןהמרכזיותהדרישות

מקסימלילגילויהסתברותתוךהמרחבבכלהתרעהלתת

שווא.להתרעותמינימליתוהסתברות

החסימהטכניקותליצירתהאחצעיםמכתל
ולהפעלתן

כוללים:הל"אטכניקותאתהמייצריםהאמצעים
קח-(האלקטרומגנטילתחוםמשדרים1.

Frequency,(Radioאוהפלטפורמהעלהמותקנים
קרינההמשדריםDecoys),(Towedידהעלנגררים

האיום.לעבראלקטרומגנטית
לאחרוה-ח]).ה-קחבתחום(ונוריםמוץלפיזורמערכות2.

המחזיריםדקים,סיביםשלענן""המוץמהווהשחרורו
-הופךהואובכךטובה,בצורהאלקטרומגנטיתקרינה

מהמטוסיותראטרקטיביתלמטרה-נכוןתוכנןהואאם
לעברטסהטילהתוצאה:המאוים.

יעילותשיבטיחבאופןלתפעולןהאחראיםאותות,
המערכותלשארגםמקושריםאלהמחשביםמקסימלית.

לקבלמנתעלהפלטפורמהעלהמורכבותהאלקטרוניות
המערכותשלהשוטףלתפעולהנחוץהמידעאתולמסור
הל"א.מערכתושלהאלה

לוחמהמערכותבפיתוחומאפייניםאתגרים
מודרניותאלקטרוניות

אוויריות,ל"אבמערכותנתמקדהיריעהקוצרעקבכאמור,

לכן.קודםשבוצעהתחומיםבמיפויאחדנדבךרקהמהוות
אלקטרוניותלוחמהמערכותשלבפיתוחןמרכזימאפיין

ושילובניתוחהדורשממדי,רבתהליךהיותוהינומודרניות

שונים,תוכןמעולמותהבאיםומגוונים,שוניםמרכיביםשל

אחת.מערכתלכלל
הם:לפירוטהראוייםהעיקרייםהממדים
למערכותבתגובה-ו"תגובתי"מניעתי""פיתוחתהליך

ל"אנגדאמצעיםנגדנוסףופיתוחועתידיותקיימותנשק
תהליךהינואלקטרוניתלוחמהמערכתשלפיתוחהנל"א).(

שניתןמוחות",משחק"שלורצוףארוך aa,,,,,,
טיליםמשבשיםהאלההשבשיםה-ה].בתחוםשבשים3.

טכנולוגייתעלמבוססיםהםחום.עלהמתבייתים

המשבש,לייזרעלאועוצמהרבותמאופננותמנורות
הטיל.ראשאתהורסאומסנוור

עםדמהפלטפורמותפינתיים,מחזיריםדמה:אמצעי4.
אמיתיות.מטרותלדימויאמצעים

שלהנשקמערכותלשיבושהמשמשותהל"א,טכניקות
עצמה.בפניתורההןהאויב,

הן(מיוחדתבצורההמקודדיםשידוריםבעצםאלה
כךהאינפרא-אדום),בתחוםוהןאלקטרומגנטייםשידורים
ההגנהמנגנוניכלאתחודריםהםהנשקלמערכותשבהגיעם

נל"א),-ל"אנגדאמצעיםעלמתגבריםדהיינו(שלהן

הל"אטכניקותלמעשה,האיומים.אתומשבשיםמשביתים

באופןוחודריםבאווירהמשודריםוירוסים""בבחינתהן
לאיום.ממוקד

בקליטההמקריםברובמותניתל"אטכניקותשלהפעלה

בצורהלהפעילןיהיהשניתןמנתעלהאיומיםגילוילשם
והתדר.הזמןהמרחב/כיוון,במישוריעילה

האותועיבודהבקרההעיבוד,מכלול
ולמעבדיהמערכתלמחשבמחוברותהנ"לתתי-המערכותבל

במטרהנל"א)(נגד-ל"אשיטותמפתחשכנגדהצדבשימוש.

עצמועלהתהליךחוזרוכךל"א.טכניקותאותןעללהתגבר
רבות.פעמים

המצוייםפיתוחיםעלהמושתת(מורכבטכנימימוש

גביעלוהתקנתההמערכתברמתהטכנולוגיה)בחזית

זמניתבולפעולנדרשותל"אמערכותהנושאת.הפלטפורמה

ספקטרוםפניעלהפרוסיםאיומים,סוגישלרבמספרנגד

ימיתקרקעית,(גדולהמרחביתובזירהתדריםשלמאודרחב

הןשונותיכולותהל"אלמערכתלהתאיםישואווירית).
שונים,לאיומיםמענהלתתמנתעלבשידורוהןבקליטה

במערכותסופיתמשאביםכמותעקבשונות.יכולותשלהם
הסתגלותיכולתבעלותלהיותנדרשותאלהמערכותהל"א,

באופןלחלקיכולתובעלותהאיומיםלזירתמהירהדינמית
האיום.וחומרתעדיפויותעל-פימשאביהןאתדינמי

איומיםעםלהתמודדנדרשתהאלקטרוניתהלוחמה

שונים:ספקטרוםבתחומי

ביותוראשימכ"מיםולשיבושלקליטהמכ"םתדריתחום8

אלקטרומגנטיים.

א]תחום8
לגילויאולטרא-סגול)(ו-עטאינפרא-אדום)(

חום.עלהמתבייתותמערכותולשיבוש

לייזר.טווחומדילייזרמציינילגילויהלייזרתדריתחום*

להשגתמתואםבאופןלעבודנדרשותהמערכותכל
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-מכ"םמפניהתרעהמערכת
-אלקטרוניסיוע

-טיליםנגדאקטיביתהגנהמערכת

*

ש

ן=,
)יי

י*4

מרבית.יעילות

דורשתהאיומיםלשיבושהל"אמערכותשלהפעלה
יכולתתוךלשיבושהאמצעיםלהפעלתוהחלטהזיהויקליטה,

ביותר.קצריםתגובהוזמניפסרחבתהסתכלות
לשיבושהל"אמערכותעל-ידיהמופעליםהאמצעים

ונורים,מוץה-RF,בתחוםמשדריםכולליםהאיומיםולדיכוי
אחדשלהפעלהועוד.לייזריםה-הו,בתחוםשבשים

אחראמצעישלביעילותולפגועעלולההאלההאמצעים
האמצעים,בכללמרכזיתשליטהנדרשתולכןשהופעל,
יעילותלהשגתמתואםבאופןלהיעשותחייבתוהפעלתם
מיטבית.

לפעולצריכותשמולהמודרנית,נשקמערכתלכל
עבודהאופנישלוגדלהולךמספרישהל"א,מערכות

,(modes)זירהבמצבמיטביבאופןלטפלמיועדאופןוכל
על-ידיידניתבצורהנעשהלאופןמאופןהמעברמסוים.

חשההיאכאשרהמערכת,על-ידיאוטומטיבאופןמפעיל,
מפעילאופןשלשילובבאמצעותאוהעבודהבתנאישינוי
נדרשתהל"אמערכתלכןאוטומטיימ.אופניםעםידני)(
האלההעבודהבאופנישינוייםאחרשוטףמעקבלבצע

בהתאם.המענהאתולהתאים
פלטפורמות:שלשוניםבסוגיםמותקנותהל"אמערכות
קולטותמערכותבהיותןוימיות.מוטסותקרקעיות,
הפרוסיםשידורואלמנטיקליטהחישנילהןישומשדרות,

מרחביתהגנהלהןלתתמנתעלהפלטפורמותפניעל
תלוייםוהשידורהתישהאלמנטישלהביצועיםמיטבית.

במיקומםביותררבהבמידה
הפלטפורמהעלהתקנתםובאופן

הבאים:ההיבטיםמן
הראייה.לשדההסתרות8
הפלטפורמהמגוףהחזרים8

נושאת.שהיאהנשקוממערכות
קליטהאלמנטיביןבידודים*

הל"אמערכתשלשידורלאלמנטי

מערכותלביןובינהעצמה
עלאחרותאלקטרוניות
הפלטפורמה.

ל"אמערכתשלתכנוןלפיכך

הקדשתתוךלהיעשותצריך
התקנתהלאופןרבהלבתשומת

התאמת(הפלטפורמהעל
ולהקצאתלפלטפורמה)חליפה""
לחישניםהמיקוםמשאבי

מיטבי.באופןהשידורולאלמנטי
הקצאתנדרשתמידהבאותה
למכלוליוקירורחשמלנפחים,

המערכת.
חיים"שללדרישותמענהמתן

עמיתמערכותעםיחדעצמההפלטפורמהברמתבצוותא"
הרלוונטי.בספקטרוםרביםמפריעיםועם

תדרתחומיפניעלומשדרותקולטותמערכותבהיותן
מטבעןהןהאלקטרוניתהלוחמהמערכותמאוד,רחבים

ומשדרותקולטותממערכותומופרעותמפריעותמערכות
קרב,מטוסיעלהמותקנותבמערכותמודגשהדברבסביבתן.

הבידודקטןגםובהתאםקטן,האנטנותביןהמרחקשבהם
בצוותא"ל"חייםהמערכותאתלתכנןצורךקייםלכןביניהן.

אופלטפורמהאותהעלהמורכבותהמערכותיתרעם
מערכתמשטריעלהתבססותתוךהקרובהבסביבתה
טכנולוגיותועלוהמרחבהתדרהזמן,בתחוםמתקדמים
אותות.בעיבודמתקדמות
אמיתיים,איומיםשלבסביבההיאהמערכותפעולת

מאותקולטותהןהזמןבאותואךלפעול,נדרשותהןשנגדם
אזרחיים,תקשורתערוצי(מפריעיםואףרצוייםלאאותות

שמשקרינתחסימות,אזרחיים,מכ"מיםסלולריים,שידורים
ולסננםהאלההמפריעיםעםלהתמודדהמערכותעלועוד).

תיפגע.לאהאמיתייםהאיומיםנגדשיעילותןכך
סימולציותומחייבתבעייתיתהיאהל"אאמצעיבחינת
קייםהעתידי.הקרבשדהשלמלאכותיתויצירההדמיות)(

שלתפקודןיעילותשלמדויקתובמדידהבבחינהקושי
האמיתי.הקרבבשדההמבצעיתהפעלתןבזמןהל"אמערכות
גדולבהיקףסימולציותנדרשותוההערכההפיתוחבתהליך
וימייםמוטסיםקרקעיים,במתקניםהמערכותשלובדיקה
הקרב.זירתאתהמדמים



לכלפרטנייםוהדרכהאימוןאמצעיוכןתו"לפיתוח
מחייבים:מערכת

האיומים.הכרת1.
המיוצרת.המערכתשלוהמגבלותהיכולותהכרת2,
ומשתנה.דינמימבצעילצורךמענהמתן3.
לאי-דגשמתןתוךנשקממערכתכחלקהמערכתשילוב4.

שלאחרותביצועוביכולותהמשימהבביצועפגיעה
הפלטפורמה.

הכוחותבקרבתפעולהואופןהמערכתהטמעת5.
המערכתשלנכונהלהפעלהדגשמתןובפרטהלוחמים,

הלוחםשרידותאתלהגדילמנתעל
הואשבהוהפלטפורמה(עצמו

נמצא).
הדרכהבמערךהלוחםהכוחגיבוי6.

תואם.

לתעשייה.הצרכןביןהחיבור
מגווןהל"א,מערכתשלהמורכבות

רבבמספרלטפלהצורךהטכנולוגיות,
איכותםאשרמודרניים,איומיםשל

בצרכיםשינוייםומשתפרת,הולכת
פיתוחועקבהלחימהבזירתשינוייםעקבהמבצעיים

פרויקטיםשבומצביוצריםל"אוסימולציותחדשותטכניקות
שלזוהמשכיותרבות.שניםנמשךאלהמערכותלפיתוח
מהגורמיםגםהנובעיםמורכבים,מצביםיוצרתהפיתוח
דלהלן:
דורשיםהפיתוחלאורךתדיריםועדכוניםשינוייםש4

במערכת.מסוימיםחלקיםשלמחדשתכןרבותפעמים
בטכנולוגיותההתקדמותעקבבתכןעדכוניםש4

עיקריים.וברכיבים
המבצעיות.ובדרישותבאיומיםעדכונים8

למסובכתכולובעולםנחשבל"אמערכותפיתוח
בעולםוהחברותהצבאותומעטיםהפיתוח,שבמשימות
בחזיתהמצויותל"אמערכותבהצלחהלפתחהמסוגלים

ומפתחיהל"אמערכותשלשהמפתחיםמכיווןהטכנולוגיה.
שיטותלהמציאהאיומים,אתלהכירנדרשיםהל"אטכניקות
לעילהאמוראתוליישםהאיוםאתלנטרלכדיל"אוטכניקות
מומחיםלהיותעליהםשומההריל"א,מערכותבפיתוח

וזאתאותן,שפיתחואלהמאשריותרהשונותבמערכות
טילים,תקשורת,ל"א,מכ"ם,דיסציפלינות:שלבמגוון
כלוכו'.אלקטרואופטיקהורשתות,מחשביםובקרה,שליטה

ב"משחקוכשרוןיצירתיותהמצאה,יכולתהפגנתתוךזאת
האויב.מומחינגדהשחמט"

במערכותהמיושמותהעיקריותענויב8ל8נכטה
אלקטרוניתלוחמהשל

שלרחבמגווןעלמתבססותאלקטרוניתלוחמהמערכות

עבורן.במיוחדפותחשחלקןמתקדמות,טכנולוגיות
מוצק,מצבמשדריTWV,מסוגשידורשפופרותמיקרוגל:1.

ממוזערים.היברידייםמכלולים
(Phasedסורקיםמערכיםומקטבים,ראדומיםאנטנות,2.

ArrayBeamMLlltl-MBA.(Array,
Digital-DRFMקחכגון:(ספרתיאותותועיבודדגימה3.

,(Memoryעיבודל"א,מכ"ם,תקשורת,מיקרוגל,של
ועוד.אלקטרואופטיקהתמונה,

כוללאיומים,ולזיהוילגילוימתקדמיםתוכנהאלגוריתמי4.
שונים.מסנסוריםמידעהיתוך

חוםפיזורומערכותמכניקה5.
עלמבוססיםחוםמחליפי(מתקדמות

קירורחומר,שלצבירהמצבשינוי
נוזלים).באמצעות

לתחומיאופטייםומערכיםגלאים6.
אופטיים.סיביםו-~rUVלייזרקרניהזהו,

תוכנה,תקשורת,רשתותמחשבים,7.
ומידע.מחשביםולוחמתחומרה

שח"ם)(מכ"םחתךשטחהקטנת8.

ח,.חתימתוהקטנתחמקנות""להשגת
ומיקרואלקטרוניקה.מזעור9.

ביצועיםחקר10.

פינום
מלחמותכללאורךצה"לאתמלווההאלקטרוניתהלוחמה
הקרב.בשדהלהכרעהממשיתתרומהותרמהישראל

אתגריםמציבההנשקמערכותשלהטכנולוגיתההתפתחות
ושלהמערכותשלולרענונןלחידושןתמידיוצורךחדשים
הל"א.שלהלחימהתורת

שלובהכוונהבתמיכההשנים,לאורךהשכילהישראלמדינת
הידע,אתלטפחמפא"ת,ובראשםצה"ל,ושלהביטחוןמשרד
הישראליותבתעשיותהיכולותואתהתשתיותאת

המובילות.
ל"אמערכותבפיתוחבעולםהמובילההיאישראלמדינת

ללקוחותוהןצה"ללשימושהןהעיקריות,בדיסציפלינות
מערכות",תדיראן"אלישרא","אלתא","רפא"ל,בחו"ל.
אלה,מובילותמתעשיותחלקהןמערכות"ו"אלביטתע"ש
ביותר.מהמתקדמיםמוצריםסלולהן

מדיעוסקיםייצורואנשיטכנאיםמהנדסים,חוקרים,
הקייםהטכניוהידעהטכנולוגיהשילובהל"א.במלאכתיום

היםהאוויר,בחילותהקייםהמבצעיהידעעםבתעשיות
התשובהיהיוהמפותחותהמערכותכימבטיחוהיבשה
הקרב.בשדההצורךבשעתהנכונה

ש*,
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