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פריצות דרך–ציר זמן 

עידן מודרני

מנוע קיטור

התעשייתיתהמהפכה

(1774)

הבא

נורה חשמלית

הנורה הראשונה

(1879)

מסוקים, מטוסים

קטניםטיסוכלי

(1903)

רכבות

ומסילות ברזל

(1829)

מצלמת קולנוע

(1891)

ומכשירי צפייהטלסקופ

(1604)לחלל
כלי רכב ממונעים

(1885)

טכנולוגיה

יראש



פריצות דרך–ציר זמן 

טכנולוגיה

יראש עידן מודרני

טילים ורקטות מודרניים

(~1973)

טנקי מערכה

(~1960)
מטוסי קרב מודרניים

(~1960)
CTסורק 

(1972)

הבא

מחשבים מודרניים

(~1965)

הקודם

לוויינים

המרוץ לחלל

(1957)

טלוויזיות

(1927)



פריצות דרך–ציר זמן 

הקודם

עידן מודרני

כיפת ברזל

(2010)
MRIמכשיר 

(2003)
מדפסת תלת ממד

(2006)

טלפונים חכמים

(2007)סמארטפונים

אינטרנט ותקשורת

(1983)

אנרגיה סולארית

(~1980)

מכשירים סלולריים

סלולריתתקשורת

(1976)

טכנולוגיה

יראש



חיל אוויר טכנולוגי
מטוס

F-35

קסדת

טייס

פצצות

מונחות

טכנולוגיה

יראש



F-35מטוס 
הטכנולוגיההישגיםצורךרקע

בכלי

חיל

אוויר



רקע-F-35מטוס 
הוא מטוס הקרב המתקדםF-35-ה. תוצרת חברת לוקהיד מרטין האמריקאית, F-35מטוס הקרב החמקן 

,  מטוס לנושאות מטוסים–המטוס מיוצר בחמישה גרסאות . טכנולוגיה וביצועים, בעולם מבחינת חמקנות

מטוס קרב תקיפה עיקרי עבור חיל האוויר האמריקני וגרסה, מטוס לנחיתה והמראה אנכית, מטוס לאימונים

וייצורו מחזיק  2015-2016-המטוס נכנס לשירות מבצעי מ. Iמדגם , חמישית עבור חיל האוויר הישראלי

הזמנות יש לחמקן המתקדם ועבור כל יחידה2,000-כ. כמאה אלף משרות עבודה ברחבי ארצות הברית

.משימתי ויכול לפעול בכל שטח ובכל תנאי מזג אוויר-הוא רבF-35מטוס הקרב . נפרדים ממאה מיליון דולר

מסך ראשי

F-35



צורך-F-35מטוס 
נבע מהצורך האמריקאי להחליף מטוסים ישנים עבורF-35הצורך בפיתוח וייצור מטוס הקרב החמקן 

יועד להחליף מספר דגמים שוניםF-35-ה. חיל האוויר האמריקאי ובעלות הברית הקרובות של אמריקה

הדרישות. F-16כדוגמת מטוס –חלקם אף משרתים עוד בחיל האוויר הישראלי , של כלי טיס צבאיים

שהובילה לבזבוז כספי ענק, האמריקניות לביצועי המטוס היו רבות וחברת הייצור נתקלה בקשיים רבים

.ובעצם הפך לפרויקט היקר ביותר בהיסטוריה, מעל הציפיות והתקציב שניתן לפרויקט

,  התמודדה עם בעיות קשות במערכות הטכנולוגיות המתקדמות של המטוס, F-35-מפתחת ה, לוקהיד מרטין

,  בכל אופן. שלוו באינספור שגיאות ותקלות טכניות שאף קרקעו לתקופה קצרה את פעילות המטוסים

מי  "חמקנות ממכ, מיועד לתקיפות קרקעיות, רב משימתי–החמקן אכן עומד בציפיות ודרישות האמריקנים 

.ביון ולוחמה אלקטרונית, ריגול, משימות מודיעין, האויב

מסך ראשי

F-35



הישגים מבצעיים–F-35מטוס 
.ברובה נמצאת תחת סיווג וצנזורהF-35הפעילות המבצעית של מטוס החמקן 

החמקן השתתף במשימות מודיעין ותקיפה אמריקניות באפגניסטן  , ממה שפורסם ודווח באופן מאומת ורשמי

פועל המטוס לצרכי ריגול וביון אחר אויבים ואיסוף, כמו כן. ועיראק כלפי ארגוני טרור ומיליציות איראניות

.מטרות מודיעיניות אסטרטגיות

במהלכו השמידו , המטוס השתתף בתקיפות במהלך מבצע שומר החומות, בשירות חיל האוויר הישראלי

.מטרות של המנהרות התת קרקעיות המשויכות לחמאס100-ל כ"של צהF-35-טייסות ה

פ פרסומים זרים משתתף בתקיפות"וע, ל מפעיל את החמקן במשימות רבות ומגוונות בכל המזרח התיכון"צה

.ישראליות בסוריה על מטרות איראניות וסוריות

מסך ראשי

F-35



הטכנולוגיה-F-35מטוס 
מרושת ומצויד בהמון מערכות טכנולוגיות המאפשרות לו לבצע את משימותיו בדיוק וסיפוק רב F-35-מטוס ה

.יותר מאשר של שאר האמצעים המשמשים למשימות אלו

.ומטרות תקיפה והפצצה, המטוס בעל עשרות חיישנים מתקדמים לגילוי ואיתור מטרות באוויר ועל הקרקע

מערכת טכנולוגית נוספת המורכבת בחמקן היא היכולת ליידע על הימצאות מטרות עוינות חדשות בסביבת 

.הטיסה למטה הבסיס ללא יידוע הטייס עצמו כדי שיוכל להתמקד בביצוע המשימה המקורית

מורכב ממערכת שמאפשרת לו להתחמק מגלאי האויב ולבצע משימות מגוונותF-35–מערכת לחמקנות 

.מים של האויב"ללא חשש מתפיסה  עוינת על ידי המכ

מצויד במערכת מתקדמת מאוד המאפשרת לו לתקוף מטרות שהוצבו לטייס  F-35–מערכת לתקיפה מדויקת 

.ללא חשש לפגיעה בבלתי מעורבים או במקומות אזרחיים–במסגרת המשימה שלו בצורה מדויקת ועוצמתית 

המטוס מצויד במגוון מערכות ישראליות טכנולוגיות שחלקן הגדול , בגרסה של המטוס עבור חיל האוויר

יתרון טכנולוגי ויתרון צבאי על גבי  , מערכות אלו באמצעות הטכנולוגיה נותנות למטוס יתרון עליונות. מסווגות

.חדש וחזק, אויבי ישראל ובכך לשמור על יתרון אווירי מתקדם

מסך ראשי

F-35



הטכנולוגיהצורךרקע

בכלי

קסדת הטייס

חיל

אוויר



רקע-קסדת הטייס 
המתמחה  , קסדת הטייס של צוותי האוויר בחיל האוויר הישראלי היא תוצרת חברת אלביט הישראלית

החברה הישראלית שידרגה ושיבחה את הקסדות המתקדמות  . בפיתוח אמצעי לחימה מבוססי טכנולוגיה

קסדות. והיוותה חברה מנצחת לחיל האוויר הישראלי, ל"שלה עשרות פעמים עבור טייסי וטייסות צה

.צוותי האוויר בחיל בעלות ביצועים טכנולוגיים ברמות גבוהות ואחד מהמתקדמים והטובים בעולם

הקסדות מותאמות עם מערכות המטוס ומאפשרות לטייסים, ל"עבור מטוסי הקרב החדישים של צה

.יכולות ואופציות רחבות מכפי שלא היה בעבר

מסך ראשי

קסדת טייס



צורך-קסדת הטייס 
,הצורך של פיתוח קסדות הטייס וקידום על בסיס הטכנולוגיה נבע מהצורך הישראלי לשפר את חיל האוויר

.טכנולוגיה וקידום צבאי, לשפר את המטוסים ולהעצים אותו בכוח, לשפר את צוותי החיל

והידוע עליהן ועל היכולות, אין הרבה פירוט על קסדות אלו. פותחה הקסדה המתקדמת, עבור צוותי החיל

.שלהן מוסתרות

מסך ראשי

קסדת טייס



הטכנולוגיה-קסדת הטייס 
:קסדת הטייס מורכבת משלל אמצעים ומערכות טכנולוגיות ישראליות

כדוגמת, חיישנים לתצוגה על מסך הקסדה עבור הטייסים המאפשרים להם לראות את המצב במהלך הטיסה

.מטרות ואיומים הנשקפים למטוס ולצוות, חימושים, גובה, מהירות

המערכת מאפשרת לטייסים להתמקד במטרה שהוצבה במשימה ולהטיל את  –מערכת לתקיפה ודיוקה 

.החימושים באופן מדויק ביותר

המערכת מאפשרת לטייסים להשתמש במגוון של אמצעים –מערכת לאפשרויות תגובה במצבי קיצון 

, מ"כדוגמת קרב אוויר או ירי נ, במקרה של איומים אוויריים. המצוידים בגוף המטוס בצורה יעילה ומהירה

ונכנסות למצב של כוננות תגובה ויציאה( בנוסף למערכות המטוס)המערכת בקסדה מתריעה על המצב 

.מהאיום האווירי

אך היא מיוצרת ברמה טכנולוגית גבוהה המספקת לטייסים  אפשרויות רבות, לא מפורט הרבה על הקסדה

.והקלה רבה במהלך משימות בשטחי האויב

מסך ראשי

קסדת טייס



הטכנולוגיהצורךרקע

בכלי

חימוש מונחה

חיל

אוויר



רקע-חימוש מונחה 
חימוש מונחה הוא אמצעי לחימה בעל מערכות טכנולוגיות המאפשרות לו לעקוב אחרי מטרות ולפגוע בהן על  

חימוש מונחה מסוגל לפגוע במטרות באופן מדויק  . ללא התערבות האדם, ידי הנחיה אוטומטית וטכנולוגית

רוב החימושים המונחים החלו בייצורם. ויעיל ולצמצם נזקים סביבתיים שלא רלוונטיים למשימות צבאיות

התפשטו  , ובהמשך היכולת לפתח חימושים כאלו, ב לברית המועצות"במסגרת מרוץ החימוש בין ארה

.למרבית אזורי העולם

מסך ראשי

חימוש



צורך-חימוש מונחה 
כלי הנשק שהשתמשו בשדה הקרב בזרוע האוויר היו בעיקר מורכבים מפצצות גדולות, 70-לפני שנות ה

.רקטות שלא היו מדויקות וטילים שהיו צריכים את ניווטו המקצועי של צוות האוויר, ולא חכמות

השתמשו, ממלחמת העולם השנייה ועד מלחמת המפרץ, במלחמות גדולות שהתרחשו לאורך ההיסטוריה

הצדדים הלוחמים באמצעים לא מונחים ובכלי נשק שאין להם מערכת הנחיה והניווט היחיד שלהם להגיע

הנשקים האלו לא הגיעו כלל למטרות שלהם ופגעו קשות–במרבית המקרים . למטרות הוא הטייס

.מעורבות ונזקים עצומים לשכונות מגורים-באוכלוסיות אזרחיות רבות בלתי

,הצורך בנשקים מונחים היה לאפשר לטילים או פצצות להגיע למטרות שהוצבו במשימות בצורה מדויקת

גם להוריד עומס מצוות, כמו כן. עוצמתית וכזו שתמזער פגיעה במקומות אזרחיים או הרג בלתי מעורבים

הנשק המונחה יידע בעצמו לאן הוא צריך לסטות ולפגוע לפי. האוויר שיוכל להתמקד במשימה שלו ובהטסה

.וכאן מגיע הפלא הטכנולוגי בשימוש בחימוש מונחה–האמצעים הטכנולוגיים שהוא מצויד בהם 

מסך ראשי

חימוש



הטכנולוגיה-חימוש מונחה 
שחלקן תוצרת היצרן , או בכלל כלי נשק מונחים מצוידים ומורכבים מהמון מערכות טכנולוגיות, חימוש מונחה

פצצות מונחות אמריקאיות שודרגו לפצצות, בחיל האוויר הישראלי. וחלקן אף מושבחות על ידי המשתמש

קרקע פותחו באמצעות כלים  -אוויר וטילי אוויר-מתקדמות עוד יותר על ידי חברות ישראליות וטילי אוויר

.טכנולוגיים גם כן

אוויר, דחף, מהירות, חושך, אור, חימוש מונחה מצויד במערכת ניווט טכנולוגית המתבססת על ביותי חום

החימוש מסוגל להתביית על עצם מסוים–.. אור/ביותי חום. )ותכנות, GPS, ואף באמצעות תקשורת לוויינית

.של המטרה( 'וכו)המהירות /האור/ולעקוב אחריו ולפוצץ אותו באמצעות החום

(  אוויר-טילי קרקע)א "בפצצות מונחות ישראליות ישנה מערכת טכנולוגית אשר מסוגלת לזהות סוללות טק

.ולהתחמק מאזור ההגנה שלהן כך שתוכל להגיע למטרה ולפגוע בה בסיכויים גבוהים יותר ללא חשש מיירוט

טילים מונחים מצוידים בחיישנים רבים המאפשרים לו לתקשר עם מרכז שליטה ובקרה אנושי ולאפשר  

(.מטוסים עוינים/א"טק)לו הוראות במידה של מצבים מסוכנים " לתת"למפעיליו 

ליידע את  , מערכת טכנולוגית בטיל או פצצה מונחית היא היכולת שלו לזהות מטרות בקרבת החימוש

.המודיעין בעורף ואף לסטות ממסלולו המקורי במידה של פקודה אנושית לעבר מטרה אחרת שאיתר

חימושים מונחים ישראליים מצוידים במערכת טכנולוגית מתקדמת המאפשרת להם להתאים עצמם לתנאי 

המנוע או מקור ההנעה שלהם ובעצם לאפשר הגדלה, הגובה, מזג האוויר והסביבה וכך לשנות את המהירות

.של טווח הפעולה וטווח המעוף

מסך ראשי

חימוש



הגנה אווירית צבאית
כיפת

ברזל

קלע

דוד
פטריוט

טכנולוגיה

יראש



כיפת ברזל
הטכנולוגיההישגיםצורךרקע

בכלי

מערך

הגנה אווירי



רקע-כיפת ברזל 
מערכות -בפיתוח וייצור של חברת רפאל , תוצרת מדינת ישראל, כיפת ברזל היא מערכת הגנה אווירית

מערכת לגילוי ואיתור עצמים  , רדאר)ם "המפתחת את המכ-חברת אלתא הישראלית , לחימה מתקדמות

, לצרכי תחזוקה-של המערכת וחברות ישראליות נוספות המייצרות חלקים ישראליים של המערכת ( באוויר

.התניידות בשטח והשבחת המערכת הטכנולוגית, אבטחה

מסך ראשי

כיפת ברזל



צורך-כיפת ברזל 
אשר , לפיתוח וייצור כלי נשק, המערכת פותחה במסגרת פרויקט נרחב של מערכת הביטחון הישראלית

ל וממשלת  "יבוסס על עקרונות טכנולוגיים  שיעניקו סיפוק ומענה לדרישות הצבאיות והמדיניות של צה

פצצות מרגמה , רקטות-הצורך העיקרי שממנו נולדה כיפת ברזל הוא  התמודדות עם איומים אוויריים . ישראל

איומים אלו  סובבים את מדינת ישראל מכל גבולותיה . קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים-טילי קרקע, (רים"פצמ)

המערכת הוצבה ונפרסה באזור הדרום על מנת  , תחילה. ומוחזקים בידי ארגוני טרור ומדינות עוינות לישראל

מאז . מסלול  של רקטות ארטילריות-לספק תשובה לירי הרקטות המשוגרות מרצועת עזה באמצעות ירי תלול

היא שוכללה במשך השנים ונפרסה ברחבי הארץ כדי להצליח לספק הגנה , הצלחתה במטרת כיפת ברזל

כיפת ברזל היא אחת המערכות העיקריות .  נרחבת עבור תושבי ואזרחי ישראל ועבור הצבא והמדינה

והיא אחת ההצלחות הישראליות המשמעותיות והגדולות , שמשנות את כללי המשחק בלחימה האווירית

.בהיסטוריה

מסך ראשי

כיפת ברזל



הישגים מבצעיים–כיפת ברזל 
מערכת ההגנה האווירית היוותה כלי מנצח בסבבי , תחילת ראשית דרכה של כיפת ברזל, 2011החל משנת 

כיפת ברזל מימשה את . לבנון וסיני, סוריה, רצועת עזה: ל  בכל הגזרות "לחימה ומבצעים צבאיים של צה

,  2011-2015בין השנים . ל"החלום שנראה כבלתי אפשרי בדרג הביטחוני והיא הפלא הישראלי בכלים של צה

, רקטות ארטילריות ששוגרו לעבר שטח ישראל800-כיפת ברזל הפגינה יכולות מבצעיות כאשר יירטה יותר מ

והושבחה , כיפת ברזל שודרגה בכל שנה ושנה, 2015החל משנת . בעיקר במהלך מבצעים צבאיים בעזה

בין .  שתוכל להתמודד גם עם איומים על חיל הים וכליו, כיפת ברזל פותחה לגרסה ימית. עשרות פעמים

רובם נורו על ידי  , רקטות ופצצות מרגמה שנורו לעבר שטח ישראל1,200-יורטו על ידי המערכת כ2015-2019

במהלך מבצע שומר החומות  . ארגוני הטרור בעזה וחלק גדול נוסף גם על ידי האיראנים המתבססים בסוריה

רקטות וטילים  כיפת  4,300-נורו לעבר ישראל כ, ימי לחימה11במהלך . המערכת הייתה בשיאה, 2021-ב

מספר המוערך ברף , מהרקטות שהיוו סכנה לנפילה בשטחים מאוכלסים ובנויים95%ברזל הצליחה ליירט 

כאשר שוגרו  , ביומו השני, ההישג הגדול ביותר של כיפת ברזל היה במהלך המבצע. טילים1,400-1,500של 

רקטות בהפרש של דקות ספורות ובמטחים  400-יותר מ-מקו אשקלון ועד קו חדרה , לעבר מרכז ישראל

326המערכת יירטה , שנחשבה לחזקה ביותר שהתמודדה ישראל מאז הקמתה, במתקפה הזו. מקבילים 

,  אשדוד, לציון-ראשון, נמנעו פגיעות ברחבי תל אביב, פ ההערכות"ע, במטח הזה. רקטות מתוך סך השיגורים

.ג ויחד עם זאת נמנע הרג ופציעות של מאות אזרחים ותושבים"נתניה ונתב

מסך ראשי

כיפת ברזל



הטכנולוגיה–כיפת ברזל 
:אפ ישראליות-המערכת מצוידת בכלים טכנולוגיים שפותחו בתעשיות וחברות סטארט

כיפת ברזל לא  , בלעדיה. איתור וגילוי של עצמים במעופם באוויר, המספק קליטה-ם של המערכת "המכ

אי אפשר יהיה לשלוח טיל  -ללא גילוי ומעקב אחרי עצמים זרים באוויר . יכולה לבצע את המשימה שלה

המתמחה  , ם מפותח ומיוצר על ידי חברת אלתא"המכ. וכך המערכת לא יעילה-מיירט לעבר מטרות באוויר 

.באמצעי לחימה מתקדמים ומערכות לגילויים ואיתורים

המערכת . המספקת תזמון ושליחה פיזית של טילים מיירטים על ידי הבערת המנועים-פלטפורמת השיגור 

הזו מצוידת בחיישנים רבים ואמצעים אוטומטיים שנועדו להבעיר את מנועי המיירטים בעת פקודה אנושית  

המתמחה באמצעי לחימה  , המערכת מפותחת על ידי אלתא. להוצאת טילי נגד לעבר מטרות באוויר

.מתקדמים ומערכות לגילויים ואיתורים

הטיל בעל מערכת הנחייה מדויקת אשר מאפשרת לטיל  . אמצעי הפיזי של מטרת היירוט-ר"טמיטיל מיירט 

הטיל מורכב מאמצעים מתקדמים הנותנים לו יכולת  . אחרי המטרה שלו ולבסוף ליירט אותו" לרדוף"הטמיר 

הטיל  , כלומר. המסלול והעוצמת הפגיעה שלו לפי הנתונים של המטרה עצמה, הגובה, לשנות את המהירות

.במקום וברגע המתאימים ביותר, מתאים עצמו למטרה העוינת כדי שיוכל לבצע את המשימה בזמן

מסך ראשי

כיפת ברזל



הטכנולוגיההישגיםצורךרקע

בכלי

מערך

הגנה אווירי



רקע-קלע דוד 
בפיתוח וייצור של חברת  , תוצרת מדינת ישראל תוצרת מדינת ישראל, קלע דוד היא מערכת הגנה אווירית

-וחברות ישראליות נוספות המייצרות חלקים ישראליים  של המערכת . מערכות לחימה מתקדמות-רפאל 

.התניידות בשטח והשבחת המערכת הטכנולוגית, אבטחה, לצרכי תחזוקה

מסך ראשי

קלע דוד



צורך-קלע דוד 
המערכת פותחה במסגרת פרויקט צבאי נרחב לייצור מערכת שתוכל להתמודד עם איומים אוויריים  

,  ל הכריזו על הצורך במערכת"ממשלת ישראל וצה. מתקדמים ומפותחים יותר מאלו שכיפת ברזל יועדה

מטוסים בלתי מאוישים ומאוישים וטילים בעלי  , טווח-שתספק הגנה ויכולת להתמודד ולסכל טילים ארוכי

קלע דוד נחשבת לאחת המערכות ההגנה האווירית הטובות בעולם ולמרות שטרם  . מערכת הנחיה מתקדמת

ניסוי אחד של  . במסגרת הניסויים שלה היא הפגינה יכולות מדהימות-נבחנה בפעילות מבצעית אמיתית 

המדמים  , קרקע  לטווח ארוך-טילי קרקע24קלע דוד יירטה -ל "המערכת שהרשים את המפתחים ואת צה

, קלע דוד הצליחה ליירט שלושה כלי טיס, במקביל למטח הטילים. מתקפת טילים של חיזבאללה על גוש דן

.המדמים  מטוסי קרב של חיל האוויר הסורי

מסך ראשי

קלע דוד



הישגים מבצעיים–קלע דוד 
לא יירטה עוד מטרות במצב חירום , מלבד עשרות ניסויים ושדרוגים בהתאם לתוצאות המבחנים, קלע דוד

טילים  2טילי מיירטים של המערכת לעבר 2כאשר שוגרו , התרחש אירוע חריג מאוד, 2018בשנת . אמיתי

כתוצאה  . ם המערכת כפוטנציאל לחדור לשטח ישראל ולפגוע בשטחה"טווח שזוהו במכ-סוריים ארוכי

ירי המיירטים לעבר הטילים  . המערכת הפעילה אזעקות צבע אדום ברחבי הצפון ורמת הגולן, מהגילוי

-ברגעי השיא הדרמטיים ביותר של האירוע . כולל במדינות ערב, הסוריים תועדה והופצה ברחבי הארץ

לאחר . באזור רמת הגולן הסורית, הטילים הסוריים שינו את מסלולם ופגעו במטרות שלהם בשטח סוריה

.מיירטי קלע דוד הונחו להתפוצץ באוויר מעל שטחים פתוחים בשטח ישראל-הזיהוי של שינוי המסלול 

מסך ראשי

קלע דוד



הטכנולוגיה–קלע דוד 
:אפ ישראליות-המערכת מצוידת בכלים טכנולוגיים שפותחו בתעשיות וחברות סטארט

קלע דוד לא יכולה , בלעדיה. איתור וגילוי של עצמים במעופם באוויר, המספק קליטה-ם של המערכת "המכ

אי אפשר יהיה לשלוח טיל מיירט -ללא גילוי ומעקב אחרי עצמים זרים באוויר . לבצע את המשימה שלה

המתמחה באמצעי  , ם מפותח ומיוצר על ידי חברת אלתא"המכ. וכך המערכת לא יעילה-לעבר מטרות באוויר 

.לחימה מתקדמים ומערכות לגילויים ואיתורים

הטיל מורכב מעשרות חיישנים . כחלק מהתעשייה האווירית, הטיל מיוצר על ידי חברת רפאל –טיל המיירט 

והוא מבוסס על מעקב אחר מטרות באוויר באמצעות , שפותחו במסגרת ייצור טכנולוגי, מתקדמים

.הטכנולוגיה המתקדמת והמסווגת שבו

מקבוצת אלביט , למערכת קלע דוד יש מערכת שליטה ובקרה תוצרת אלישרא–מערכת שליטה ובקרה 

כך שתוכל  , מערכת השליטה והבקרה של קלע דוד מאפשרת לה להיות מדויקת ומוצלחת יותר. מערכות

השליטה והבקרה בקלע דוד מבצע . להעניק סיפוק הגנה מפני עשרות מטרות במקביל על פני שטח גדול מאוד

עם המשגרים והמיירטים על בסיס טכנולוגי והתקשורת הטכנולוגית של המערכת עם  " הקשר"את 

.המפעילים האנושיים היא ממוחשבת ומשדרגת

מסך ראשי

קלע דוד



הטכנולוגיההישגיםצורךרקע

בכלי

מערך

הגנה אווירי



רקע-( יהלום)פטריוט 
המתמחה בייצור כלי טיס חמקנים, און האמריקאית'תוצרת חברת ריית, פטריוט היא מערכת הגנה אווירית

מערכת הפטריוט נועדה ליירוט טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי  . מתקדמים ומערכות נשק טכנולוגיות

90-בשל היותה מבצעית משנות ה–המערכת נחשבת די ישנה מהיבט טכנולוגי . מאוישים ומאוישים

-פטריוט שודרגה על ידי חברות אמריקניות מספר פעמים והושבחה לפעילות ארוכת, עם זאת. המוקדמות

והיא משרתת  , כולל ישראל, המערכת נמכרה לכעשרה מדינות ברחבי העולם. טווח גם בעשורים הבאים

ישראל היא המדינה . לאחר מלחמת המפרץ, 1991במערך ההגנה האווירי של חיל האוויר הישראלי משנת 

היחידה שרכשה את המערכת ושידרגה אותו לגרסה ישראלית מתקדמת שתוכל לתת מענה לתרחישים  

.מתקדמים

מסך ראשי

פטריוט



צורך-( יהלום)פטריוט 
מערכת הפטריוט פותחה במסגרת פרויקט אמריקאי צבאי לפיתוח מערכת נשק שתעניק הגנה

אך בהמשך, תחילה האמריקנים פיתחו את המערכת כך שתאתר ותיירט רק כלי טיס. מפני מטוסים וכלי טיס

ארצות הברית וברית, באותה תקופה. השביחו האמריקנים אותה כך שתוכל להתמודד עם טילים בליסטיים

.המועצות היו במרוץ חימוש והיו מוכרחות לפתח ולייצר מערכות נשק מתקדמות שיוכלו לתת יתרון טכנולוגי

במהלך מלחמת  . היכן שהצבא האמריקאי שלט ונכח, פטריוט הוצבה באזורים מחוץ לגבולות ארצות הברית

סעודיה ובסיסים אמריקניים בעיראק  , האמריקאים פרסו עשרות סוללות של המערכת ברחבי ישראל, המפרץ

הצורך הלאומי האמריקאי לפתח מערכת כזו שתתמודד עם טילים בליסטיים ומטוסים הייתה חיונית. ובסוריה

מדיניות המערכת  . בעיקר במזרח התיכון, להשפעה שלה על בעלות בריתה ושינוי המציאות האווירית

בגיבוי למערכת –טילים בליסטיים , טווח-בשירותה בחיל האוויר הישראלי היא להשיב הגנה לטילים ארוכי

, הקריה למחקר גרעיני מוקפת בסוללות ומשגרים של המערכת. לא מאוישים ותובלה, קרב–החץ ומטוסים 

.הנחשבת למגינה העיקרית על הכור מפני איומים

מסך ראשי

פטריוט



הישגים מבצעיים–( יהלום)פטריוט 
או יהלום בכינויה במערך  , מערכת הפטריוט, מאז ראשית הצבתה ברחבי ישראל במהלך מלחמת המפרץ

היא אכן יירטה מספר לא . לא התמודדה כציפיות הבכירים בישראל ובצבא ארצות הברית, ההגנה האווירית

אך מרבית ניסיונות היירוטים , אשר נורו לעבר ישראל במהלך המלחמה מעיראק, גדול של טילי סקאדים

.כשלו

היה היירוט המבצעי הראשון של המערכת על אדמת ישראל  , 2014בשנת . הושבחה ושודרגה המערכת–מאז 

באותו . כאשר יירטה כלי טיס בלתי מאויש של החמאס במסגרת מבצע צוק איתן, מאז מלחמת המפרץ

.ם נוסף מעל שמי העיר אשדוד"יורט כטב–ימים ספורים לאחר היירוט הראשון , המבצע

מטוס קרב של חיל האוויר  , יירטה המערכת לראשונה בעולם ביירוט מבצעי–בגזרת סוריה , באותה השנה

.שחדר לשטח ישראל, הסורי

פטריוט התמודדה עם כלי טיס בלתי מאוישים איראניים וסוריים שחדרו לישראל  , 2016-2017בין השנים 

.ויירטה אותם בהצלחה

יירוט אחד כשל בשל תקלה  , מטוסים לא מאוישים ששוגרו מסוריה לישראל4יירטה המערכת –2018בשנת 

.מדגם די חדיש הנחשב למתקדם, פטריוט יירטה מטוס קרב סורי–באותה השנייה . טכנית והשאר צלחו

מסך ראשי

פטריוט



הטכנולוגיה–( יהלום)פטריוט 
:אפ אמריקניות וישראליות-המערכת מצוידת בכלים טכנולוגיים שפותחו בתעשיות וחברות סטארט

בשירות המערכת  . יצרנית ומפתחת הסוללה, און האמריקאית'מיוצר על ידי חברת ריית–ם המערכת "מכ

ם מאפשר גילוי ואיתור של עצמים זרים באוויר"המכ. ם מיוצר על ידי חברת אלתא הישראלית"המכ, בישראל

.באמצעות אותות וקליטות המבוססות על עקרונות טכנולוגיים

המשדרג את איכות האיתור וזיהוי מהיר וברור יותר עבור  , ם של המערכת"אחד מחלקי המכ-מערך מופע 

החלק הזה , במערכות הגנה אוויריות ישראליות. ובהתאם לכך לפעול במדיניות היירוטים, השולטים במערכת

.אינו מופיע במבנה

ם מערכות שאינן מפורטות אשר תפקידן"פטריוט מכילה בתוך פלטפורמת השיגור והמכ–אנטנות וחיישנים 

תפקיד נוסף הוא לבצע מעקב . בעת פקודה אנושית, להבעיר את מנועי הטילים ולשגרם מחוץ לזבילי המשגר

.ונוסף לכך גם לספק ביקורת ממוחשבת על ביצועי משימות של המיירטים, אחר מטרות של המערכת באוויר

הוכנסו והושתלו מערכות טכנולוגיות תוצרת ישראל שלפי דיווחים משפרים , במערכת הפטריוט של ישראל

.מהירותם ואפילו האופן בו המיירט מתנגש במטרה, את דיוק המיירטים

מסך ראשי

פטריוט



מסקנות
?אז באמת הטכנולוגיה שינתה את העולם

!ועוד איך : תשובה 

.מהשינוי באנושות ובהשפעת האדם על ההיסטוריהנפרדבלתיחלקהיא–העולםאתשינתהשהטכנולוגיהרקלא

!והיא לא תיפרד מאיתנו לעולם –הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם ולהתקיים 

כלים טכנולוגיים משובחים ומשודרגים על ידי בני האדם כדי שיוכלו להתקיים ולהציע קדמה–בכל עשור ועשור 

.שאפשר רק לחלום עליה–ורמה טכנולוגית אחרת 

.הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את הבלתי אפשרי ולחיות לצד התקדמות טכנולוגית גבוהה ומתאימה לצרכי האדם

.הטכנולוגיה היא הבסיס של החיים בעשורים האחרונים והיא תמשיך להיות הבסיס לעוד הרבה זמן

.רפואה ואסטרונומיה, תעסוקה, צבא, הטכנולוגיה היא הכוח והיתרון בהיבטי הכלכלה

!הטכנולוגיה מתפתחת יותר ויותר והיא כאן כדי להיות איתנו ולשרת אותנו 

= טכנולוגיה 

התקדמות האדם

טכנולוגיה

יראש


