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 טכנולוגייםחידושים
בעולם

 כאלמנטהכטב"ם
 במשימותהתקפי

 נ"מ ד31וישל
 ~wInIw דוגמה הוא נ"מ דיכוי של למשימה בכטב"מיםהשימוש

 הכטב"מים האש. מקו האדם את להרחיק מנת עלבטכנולוגיה
 יעילותם. ואת שרידותם את המגדילה נמונה, בחתימהמתאפיינים

 אש נפח נמנים מאוישת הבלתי הפלטפורמה של מגבלותיהעם
 הקרב בשדה ובקרה שליטה וקשיימוגבל

 קורנבלוםליאור

 הגדולה ההתקדמות אףעל
 מונחה ובחימוש אוויריותבפלטפורמות

 נ"מ לדיכוי המשימות ממשיכותמנגד
Air--(Enemy of Suppression - SEAD 

(Defenseמשמעותי אתגר להיות 
 של תרחיש בכל המשימות.למתכנני
 לראות ניתן קונוונציונליעימות

 אחד את הנ"מ דיכוי שלבמשימה
 השליטה ביסוס של הראשוניםהשלבים
 הפעולה. מרחב הבטחת ושלהאווירית
 גבוהה רגישות קיימת המודרניבעידן
 בצבאות במיוחד לאבדות,מבעבר

 הן הנ"מ לדיכוי ומשימותהמערביים,
 תקיפה לכוח הקיימותמהמסוכנות

 הזאת העובדה בין נקשר אםאווירי.
 הטיס כלי של בתחום ההתקדמותלבין

 בעשורים )כטב"מים( מאוישיםהבלתי
 ההתקדמות ובמיוחדהאחרונים,
 מבצעי ובשימוש במו"פהעולמית
 חמושים,בכטב"מים

 מאוישת בלתי מערכת שלרונותיה
 נ"מ. דיכוי של במשימה התקפיכמרכיב
 לא בפלטפורמות הדיוןלפני
 נוספים אמצעים להזכיר ישמאוישות
 שמתכנן מי לרשות לעמודהיכולים
 כלי הוא הראשון נ"מ: לדיכוימשימה

 עימות של תרחישבכל
 לראות ניתןקונוונציונלי
 הנ"מ דיכוי שלבמשימה
 השלבים אחדאת

 ביסום שלהראשונים
 ושל האוויריתהשליטה
 הפעולה מרחבהבטחת

 של האפקטיביותלמרות
 מכ"ם חתך שטח בעלותפלטפורמות

 הן מנגד מונחה וחימוש נמוך)שח"ם(
 בשטח טייסים נוכחות דורשותעדיין
 דבר, של בסופו בסביבתו. או נ"מרווי
 דוגמת "חמקנית" פלטם1רמהגם

 בסביבה מגבלות בעלת היא1174-ק
 ביוגוסלביה, שהומחש כפי נ"מ,רוויית
 כמה נפל.3 זה מסוג מטוסכאשר

 באש הופל שהוא טענומהדיווחים
מהקרקע.
 הזה למטוס יש סטטיסטיתמבחינה

 הזאת, לתקרית עד רבב ללא מבצעיעבר
 במבצע המוצלחת האש טבילתכולל
 המטוס נפילת אולם במדבר.סופה

 מופחתת שחתימה אף כימוכיחה
 לחיי הסכנה את ניכרת בצורהמצמצמת

 מגבלות לה יש דבר של בסופואדם,
משלה.

 חמושיםכטב"מים
,Predatorארה"ב אטומיקס", "ג'נרל 
 מערכת לחימוש דוגמה הואה"פרדטור"

 פלטפורמה על המבוססת מאוישתלא
 ראשון ניסוי בוצע 2001 ב- חמושה.לא
 מכטב"ם "הלפייר" נ"ט טיל ירישל

 הגרסה שהוא 1-נ(14, מדגם"פרדטור"
 והמודיעין הסיור גרסת שלהחמושה
.RQ-1אש טבילת עבר 1-ף14 הדגם 

 טיל שיגר כאשר 2002,בנובמבר
 פעילי נסעו שבו רכב והשמיד"הלפייר"

 בכטב"ם מדובר בתימן.4"אל-קאעידה"
 פעילות ביצע כי שפורסםהראשון

 להנדסהסטודנט

שן

 על להצביעניתן
 ת ו ר ש פ אה

 הכ- אתלשלב
 החמושטב"ם

 ת 1 מ י ש מב
 נ"מ.לדיכוי
 ר מ א מה
 יסקורשלהלן
 דוג-בקצרה
 לכט-מאות
 חמו-ב"מים
 בעולםשים
 ביתרו-וידון
 ובחס-נותיה

 נמוכה חתימה בעלי מאוישיםטיס
 הזאת היכולת אולם)"חמקנים"(,

 ארה"ב. בידי בלעדית כרגענמצאת
 מנגד מונחה חימוש הוא השניהאמצעי

 של בתחום פיתוחים(off-נת518(.י
 מעל השוהה "משוטט", מונחהחימוש
 את מטשטשים (Loitering),המטרה
 מונחה. חימוש לבין כטב"ם ביןהגבול
 ה"הארפי" היא כזאת למערכתדוגמה

 )תע"א(, האווירית התעשייהמתוצרת
 הטווח הגדלת בהמשך. יורחבשעליה
 להרחיק מאפשרת המונחה החימוששל
 העלייה לצד אולם האש, מקו הטייסאת

 עלייה גם קיימת החימושבטווחי
 הנ"מ.2 טילי שלבטווחים



 גם בכך ממשיך והוא מבצעיתתקיפה
 בעיראק.5 אלהבימים

8Predator MQ-9 חדשה גרסה הוא 
 לשאת יכול הוא הכטב"ם. שלומשופרת
 לעומת יותר ומגוון יותר גדולמטען

 יותר. מהר ולטוס הקודמותהגרסאות
 הכטב"ם הצליח ב-2004 שנערךבניסוי
 פצצה באמצעות נייחת במטרהלפגוע
 6pavewa ת מדגם לייזרמונחית

scoutFire RQ-8 גרומן, נורת'רופ של 
ארה"ב
 הבלתי המסוק עשה 2005 ביוליב-25
 לראשון הפך כאשר היסטוריה,מאויש
 חימוש.7 ששיגר בעולםמסוגו

 שתי הכטב"ם שיגר הניסויבמהלך
 אינץ'. 2.75 בקוטר מונחות לארקטות
 כושר אחרים לכטב"מים שבהשוואהאף

 הרי מוגבלי הזה הכטב"ם שלהנשיאה
 סובבת כנף בכטב"ם שמדוברהעובדה
 מסוק( של תצורה בעל כטב"ם)דהיינו
 היכולת כגון ייחודיות, תכונות לומקנה

 קטנים ממשטחים אנכיתלהמריא
 שיאי מעל ולתקוף שיט( כלי)למשל
 קרב.8 מסוק כמו -גובה

 שימוש שייעשה להניח שקשהאף

 של למשימות הזאת בפלטפורמהמיידי

 לאחז כדוגמה מובאת היא נ"מ,דיכוי

 של האפשריים ההתפתחותמכיווני

 להוציא ואין מאויש, בלתי כליחימוש
 של עתידי שילוב אפשרותמכלל

 אנכיר להמריא יכולת בעלתפלטפורמה
 נ"מ. דיכוי שלבמשימות

 BAT מסוג מונע לא מונחהחימוש
Strike'-ו,Viper ארה"ב 
BATבעל מונע, לא פזיר חימוש הוא 
 ותת-אדומה, אקוסטית פסיביתהנחיה
 את רק"ם. מטרות לתקוףהמיועד
 מערכות, ממגוון לפזר ניתןהחימוש
 טק"ק אוויריים, חימוש מפזריובהן

TACMSהאנטר" הכטב"ם שיוט. וטילי" 
 להטיל יכולתו את בניסוייםהוכיח
 7ג8.' מסוג פזירחימוש

StrikeViper של נגזרת הוא .BAT 

 חצי לייזר הנחיית יש הזהלחימוש
 כמו עילית.0י תקיפה ויכולתאקטיבית

 דוגמה הואה"הארפי"
 המסורתי הבבוללטשטוש
 טיל לבין הכטב"םבין

 הופך אחד מצדהשיוט.
 לחמוש בהדרגההכטב"ם

 אחר ומצדולאוטוממי,
 ol'wn טיל ומקבלהולך
 כטב"ם המאפ"נתזיכוהוג

 רנורת'רופ- תע"א מתוצרת;אנטר"
 "ומף'

WeapolLoitering ,Harpy ,תע"א 
הראל
 באחריתה שעלה ה"מתאבד",כטב"ם
 ביחסי שחולל המשבר בגללכותרות

 ישראלי פיתוח הואהראל-ארה"ב,3י
 של מכ"מים עם להתמודד שנועדנירתי
 מרכב משוגר הכטב"ם אווירית.,גנה
 ושכח"(. )"שגר אוטונומי באופןפועל

 המטרה4י לאזור עצמאית טס;כטב"ם
 שמשדרים מכ"ם אותות עלמתביית

 לאחר האווירית. ההגנהמכ"מי
 אותה, ומסווג מטרה מוצאמהכטב"ם

 קרבי נפץ ראש ומפעיל לעברה צוללזוא
 אפקט את להגביר כדי הקרקע פניתעל

 "לשוטט" יכולת יש לכטב"םנהרס.
 המטרות.5י לאזור מעל שעות:משך

 מאלץ המטרות לאזור מעל.'השיטוט"
 את לכבות המכ"ם מפעיליאת

 יכול הזאת בדרךמערכותיהם.
 גם עוינים מכ"מים להשביתה"הארפי"

 של עצמאותה פיזית. אותם לתקוףבלי
 היא שכן חיסרון, להיות עלולההמערכת
 במבצע שילובה על להקשותעלולה
 הגנה מערכי של להשמדתםכולל

 בהמשך. שיפורט כפיאווירית,
 לטשטוש דוגמה הואה"הארפי"

 טיל לבין הכטב"ם בין המסורתיהגבול
 הכטב"ם הופך אחד מצדהשיוט.
 אחר ומצד ולאוטונומי, לחמושבהדרגה
 יכולות השיוט טיל ומקבלהולך

 לשהות היכולת כגון כטב"ם,המאפיינות
 דוגמה (Loitering). המטרהמעל

 בפיתוח למצוא ניתן כזהלחימוש
 טווח לטיל "דלילה". הטיל נוסף,ישראלי

 והנחיה סילון הנעת ק"מ, 250של
 יכולת לטיללוויינית/אינרציאלית.

 יכולת - המטרה~י מעל לשהותייחודית
 מזדמנות במטרות לפגוע לוהמאפשרת

 קצר. לזמן המגיחות איכות במטרותאו

 לדיכוי במשימההכטב"ם
 נ"ממערכות

 התקפיות מערכות כמה שנסקרולאחר
 בנוגע השאלה נשאלת מאוישות,בלתי

 במשימה כזאת מערכת לשלבלהיתכנות
 וייטנאם ימי מאז נ"מ. מערכות דיכוישל

 את בשרם על רבים אוויר חילותלמדו
 של משימות בביצוע הכרוכההסכנה
 של הראשוני תפקידו נ"מ. אשדיכוי

 בתו אדם של שילוב מאפשר הואכן
 בלה האחרון האווירי בסלון במעגל.או

  החימוו של גרסה הוצגהבורז'ה
 ש הביניים לשלב GPS הנחייתהכוללת

 להטיג שמאפשר מההמסלול,
 המערכו שתי יותר.יי ארוכיםמטווחים

 5-נ( מכטב"ם להטלהמותאמות



 שנועדו הכטב"ם, מנועיהמכ"מית. עשוי הוא שמהם והחומריםהכליבמיוחד. החתימה להפחתת לתרוםיכולים של גודלו לפיכך מודרני. קרב מטוסשל מסוכן אש בקו מדובר הזהמהסוג קרב( מטוס נדרש שלהםלמאמצים לאלה להשתוות צריכים אינםהכטב"ם ובמשימה האש, מקו האנושיהטייס בהשוואה יותר קטניםלמאמצים של שביצועיו מהעובדה בעיקרהנובעת את להרחיק ומעולם מאז היההכטב"ם
י

 מקנה הזאת העובדה להקריבו.שניתן אמצעי הוא המאוישת,לפלטפורמה הם אוויר, לקרבות ולא לשיוטבעיקר נדרש שהוא מכך השאר, בין)הנגזרים, בניגוד הכטב"ם, כן, על יתר
_-  ולהוציא לתכנן לו ומאפשרתהמשימה Hunter מכטב"ם Viper-Strike חימושהטלת למתכנן תקדים חסרתגמישות

4בע14שלץאאף ןןין":זי4%11,ו

 יותר גבוה בסיכון משימות הפועלאל
 לבצע מאפשר הכטב"ם כיום.מהמקובל
4* סיכון בדרגת יותר, נועזותמשימות הקירקש= אנושי, לטייס הדעת על מתקבלתבלתי  %*י שיהיו מראש ידוע שבהןבמשימות --

 (*, ,.,ש,ל4.,. 'ג44,1',,) הבלת' הבלט19רמה שי אסן יך"תיען12
'; 

 ג , ,%



 התת-אדום בתחום נמוכה חתימהבעלי
 המופחתת החתימה הספקטרום.של

 וצרידותה את לשפר גימא מחדמסייעת
 היא גיסא ומאידך הנשק, מערכתשל

 ההפתעה גורם על לשמורמסייעת
 מה - התקיפה של הראשוןבשלב
 האפקטיביות את ניכרת בצורהשמגדיל

 של המוקטנת החתימה המערכת.של
 על ניכר באופן מקשההפלטפורמה

 אחריה לעקוב אותה, לגלותהאויב
 חימוש. לעברהולהכווין
 קרב טייסת כל מאחורי כי לזכוריש
 מנהלה הכולל גדול, תומך מערךעומד

 של והכשרה הדרכה ודורשולוגיסטיקה,
 שונים. טכניים צוותים ושללוחמים
 מאוישת, לא בפלטפורמה מדוברכאשר
 משמעותית. מצטמצם התומךהמערך

 מאוישות. בפלטפורמות מאשריותר
 בין נובעים, האלה העלויותהבדלי
 מערכות אין שבכטב"ם מכךהשאר,

 להספקת מערכת כגון בטייס,הקשורות
 יתירות מפלט, כיסא חופה,חמצן,

 לצורכי במערכות רבה)וכפילות(
 ועוד.בטיחות
 מאויש קרב למטוס שבניגודמכיוון

 רווי בשטח רב זמן לשהות הכטב"םיכול
 מהשטח לחמוק אנוס הוא איןאיומים,
 לפיכך התקיפה. תום עם מיידהמסוכן
 החמושה בפלטפורמה להשתמשניתן

 הנזק להערכת גם מאוישתהבלתי
 בכך ולסייע (BDA) התקיפהשגרמה
 נוספים. תקיפה גלי לשלוח אםבהחלטה
 חמושים לא שכטב"מים משימהזוהי

 להכלילה ניתן אולם היום, כברמבצעים
 פלטפורמה של במשימותיהגם

התקפית.
 לפלטפורמות יש יתרונותיהןלצד
 מגבלות. כמה גם מאוישותהבלתי

 האש נפח היא שבהןהמשמעותית
 כושר בשל לייצר שביכולתןהצנוע

 למשל, שלהן. הנמוךהנשיאה
 כחצי לשאת יכול 14 מדגםה"פרדטור"

 יכול 8 מדגם ה"פרדטור" ואילוטון,17
 של הזה המאפיין ק"ג.8י כ-7,400לשאת

 נזק להסב יכולתם את מגבילהכטב"מים
 יש זאת עם נ"מ. למטרותמשמעותי

 משימה של טיפוסי תרחיש כילזכור
 של יכולתה בהשבתת נפתח נ"מלדיכוי

 השמדתה לפני אש לייצרהמטרה
 ההתקפי הכטב"ם יכול לפיכךבפועל.
 ביותר והמסוכן הראשון בשלבלהשתלב

 סוללת של האש יכולת השבתתשל
 במכ"ם פגיעה באמצעות למשלהנ"מ,

 - "הארפי" מערכת שמבצעת פעולה-
 פיקוד, באמצעי פגיעה באמצעותאו

 המטרה השגת לשם ובקרה.שליטה
 את מסיבי. אש בנפח צורך איןהזאת
 יותר מאוחר לייצר ניתן המסיביתהאש

 לאחר מאוישים, טיס כליבאמצעות
 הושבתה. כברשהסוללה
 הקיים מהחימוש שחלק לצייןראוי
 "הלפייר" טילי דוגמת - לכטב"מיםכיום
 רש"ק בעל הוא - Strike BAT/Viperאו

 בכלי לפגוע הוא המקורי שייעודוצורתי,
 רוצים אם זאת לעומת משוריינים.רכב
 המרכיבים כגון "רכות", במטרותלפגוע
 להשיג ניתן נ"מ, סוללת שלהשונים
 רסס/ רש"ק באמצעות יותר טובאפקט
 דורשים אינם כאלה רש"קיםהדף.
 מדף מוצרי וישנם מיוחד, טכניתחכום
 דוגמה הזאת. למטרה להתאיםשניתן
 טיל של AGM-114%4 גרסת היאלכך

 רסס/הדף.9י רש"ק בעלת שהיא"הלפייר"
 של האש נפח למגבלת נוסףפתרון
 בכטב"ם שימוש להיות יכולהכטב"ם

 שאותו החימוש, להכוונתכפלטפורמה
 אחרת. פלטפורמהנושאת

 ניתן בכטב"ם כזה לשימושדוגמה
 של Weasel" lo"[.ttle בתוכניתלמצוא
 בתוכנית מדובר האמריקני. האווירחיל

 מערכת לכטב"מים להתאיםהמיועדת
 חימוש. לנשיאת רו-תכליתיתאהודה

 לשאת לכטב"מים תאפשרהמערכת
 לעברן ומכווין מטרות המאתרמטעד
 %4א4אי2 מסוג מכ"ם נגדטילים
 -ע דוגמת מאוישים ממטוסיםשישוגרו

 להרחיק הכטב"ם יכול הזה באופן .1(16
 האש, מקו המאוישת הפלטפורמהאת
 המסוכנת המשימה את מבצע הואבעוד
 בעצמו.יותר

 הפלטפורמה של נוספתמגבלה
 לדיכוי במשימה מאוישתהבלתי
 הסוגיה השליטה. היא נ"ממערכת
 דיון בכל שעולה שאלה מעוררתהזאת
 מהי מאוישת: בלתי מערכת של סוגבכל
 של הרצויה האוטונומיהמידת

 ככל גיסא, מחדהפלטפורמה?
 כך יותר, עצמאיתשהפלטפורמה

 עמית- )זיהוי זע"ט של בעיותמחמירות
 הפלטפורמה פגיעות וגדלהטורף(

 נפח למגבלת נוסףפתרון
 יכול הכטב"ם שלהאש
 בכטב"ם שימושלהיות

 להכוונתכפלטפורמה
 נושאת שאותוהחימוש,

 אחרתפלטפורמה

 הכטב"ם של לזכותו להוסיף ניתןעוד
 שלו השוטפת שהתחזוקה העובדהאת

 הרבה זולים (LCC) שלו החייםומחזור



 זולים להיות )שיכולים הטעיהלאמצעי
 מהחימוש גודל סדרי בכמהופשוטים
 מרחוק שליטה גיסא, מאידךעצמו(.
 מכמה בעייתית להיות עלולהבכטב"ם
 הזה מהסוג משימה ראשית,סיבות.

 לרוב מתבצעת שהיא בכךמתאפיינת
 מערכת גם ולכן ל"א, רווייתבסביבה
 לכלול צריכה אוטונומיתשאינה

 במקרה עצמאית לפעולהפרוטוקולים
 של תקשורת שנית, הקשר. אובדןשל

 את לחשוף עלולה המפעיל אלהכטב"ם
 לגרום אף ועלולה הכטב"ם שלמיקומו
 כולה. בתקיפה ההפתעה גורםלאובדן
 למערכת מוחלטת אוטונומיהמתן
 מבחינת בעייתית היא מאוישתבלתי
 מבצע במסגרת הפלטפורמהשילוב
 קיימת כזה במבצע נ"מ. לדיכויכולל

 השונים המרכיבים לתזמון רבהחשיבות
 אוטונומית במערכת ושימושבתקיפה,
 מקשה הראשון התקיפה בגללחלוטין

 סוג שכל כך שונים, מסוגיםכטב"מים
 במיוחד. הותאם שאליה עבודהיבצע
 מסוימת במשימה לשתף ניתןלמשל,
 ולסווג לגלות הוא שתפקידםכלים

 לעקוב הוא שתפקידם כליםמטרות,
 וכלים אותן ולציין מטרותאחרי

 או חימוש ולשגר לשאת הואשתפקידם
 )דוגמת חימוש בעצמםשהם

 להגדיל ניתן הזה באופןה"הארפי"(.
 של יעילותה את משמעותיתבצורה

 ולהתגבר שרידותה ואת כולההמערכת
 הפלטפורמה ממגבלות חלק עלבכך

 המחיר.22 הקטנת תוך מאוישתהבלתי

סיכום
 שבוע מדי כמעט נתקלים שבהםנימים
 חימושן בתחום חידושים עלבידיעות

 עולה מאוישות, בלתי פלטפורמותשל
 להתאמת בנוגע השאלה טבעיבאופן
 למשימת מאוישת בלתי חמושהמערכת

הערות
 להקטנה מגמה גם זה בנושא להזכירניתן1.

 שניתן כפי אוויר-קרקע, בחימוששח"ח
 Shadow Storm השיוט בטיללראות
 אש טבילת שביצע MBDA,מתוצרת
 האוויר חיל בשירות בעיראקמבצעית
 2003. במרסהבריטי

 שלה 5300 הרוסית הנ"מ מערכתלדוגמה:2.
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 למכשול מעל מגיח גבעה(, )למשלכלשהו
 שנמצאות מטרות לעבר וגימושומשגר
 האחר.מעברו
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Brochure
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 דק, שלו השריון שבו העליון, בחלקורק"ם
 לחדירה. יותר קל ולכןיחסית,

 Northrop Grumman, Northrop"דו.
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Technology,Airforce 
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 הוא )סמור( Weasel השם מקור כינראה20.

 כבר שניתן Weasel" 1~Wildמהכינוי
 נ"מ דיכוי למשימות וייטנאםבמלחמת
 בהן(. הקשורים הטיס)ולכלי

 Service, News Command Combat Airד2.
FaceChange~ Could Innovations~ ~'UAV 

 של ברביעייה לטיסה ראשוניםניסויים20.
 "פרדטור": MQlהכטב"ם
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 נשק מערכות לייצר היא החימוש בתחום כיוםהמבמה
 במשימות כבעב"ם ששילוב להניח סביר ולכןרב-תכליתיות

 ייעודית, פלטפורמה באמצעות לא יתבצע נ"מ מערךלדיכוי
 רב-תכליתית פלטפורמה על התבססות תוךאלא

 ניתן כולל. תקיפה במערך שילובהעל
 למשל כזאת, בעיה עללהתגבר
 של מוקדם תכנותבאמצעות
 המטרה מעל "לשוטט"הפלטפורמה

 או מראש מוגדרת בשעה אותהולתקוף
 מסוים. רדיו אות של קבלתועם

 להימנע ניתן לא מקרה,בכל
 כלשהי עצמאות מהקנייתלחלוטין

 הפלטפורמה מאוישת. לאלפלטפורמה
 עצמאות של מסוימת למידהזקוקה
 המפעיל. עם הקשר אובדן שללמקרים
 דרגה בעלות בפלטפורמות גםאולם
 קשה כנראה יהיה אוטונומיה שלגבוהה
 אולם הקרקע, עם כלשהו מקשרלהימנע
 הזה מהסוג שתקשורת לדאוג צורךיש

 נמוכה חתימה ובעלת מוצפנתתהיה
 האפשר.ככל

 המועלות כטב"מיםקבוצות
בשיתוף

 האפשרות את בקצרה להזכיר גםניתן
 פלטפורמות כמה של משותפתלעבודה
 גדול מגוון פותח הזה התחוםבמקביל.
 הטלת ובכללן פעולה, דרכי שלומעניין
 הכוללת קבוצה על אחתמשימה

 לשימוש דוגמה זוהי נ"מ. דיכוישל
 האדם את להרחיק מנת עלבטכנולוגיה

 שנותר לחימה בתרחיש האשמקו
 בפלטפורמות משתמשים אם גםמסוכן

 ביותר. המתקדמותהמאוישות
 חיי שחוסכת מאוישתי הבלתיהמערכת
 נמוכה, בחתימה מאופיינתאדם,

 יעילותה, ואת שרידותה אתהמגדילה
 התקיפה לפני מודיעין לאסוףוביכולתה
 הפלטפורמה של מגבלותיה עםואחריה.
 מוגבל אש נפח נמנים מאוישתהבלתי
 הקרב. בשדה ובקרה שליטהוקשיי
 בתחום כיום המגמה כי לצייןיש
 רב- נשק מערכות לייצר היאהחימוש
 העתידי הקרב מטוס )דוגמתתכליתיות

 כטב"ם ששילוב להניח סביר ולכן,75(,
 לא יתבצע נ"מ מערך לדיכויבמשימות
 אלא ייעודית, פלטפורמהבאמצעות

 רב- פלטפורמה על התבססותתוך
תכליתית.
 קיימות שלא מכיוון דבר, שלבסופו
 מרחיקות טכנולוגיות מדרגהקפיצות
 פלטפורמה להתאמת הדרושותלכת

 ניתן נ"מ, דיכוי של למשימותחמושה
 הזה. בכיוון פיתוח למגמותלצפות
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