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 פתוחים שמיים

 SKYGUARD  לייזר תותח פתוחים שמיים

 טילים מפני הגנה צבאיים לייזרים  

 נשק הלייזר שוב בכותרות 

 

 נשק הלייזר שוב בכותרות

  

 כותרותב שוב הלייזר נשק

 טילים מפני להגנה הלייזר במערכות החדשים הפיתוחים של סקירה

 ובעולם בישראל אחרים צבאיים ושימושים

    ד'ר יצחק נוי 

  

 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  
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 נושאים  מהשידור
 1 ........................................................................................ בכותרות שוב הלייזר נשק

 6 ......................................................................................... מ"נ | צבאית טכנולוגיה | טילים

 6 ........................................................................................................ טילים מפני הגנה

 8 ...................................... טילים מפני הגנה בינלאומי וביטחון טכנולוגיה   חדשות -  :נושא3  פרק

 8 ............................................................................................. בכותרות שוב הלייזר נשק

 9 ...................................................................................................... "נאוטילוס" פרויקט

 12 ...................................................... "על-אסטרטגיית צריכה ישראל"  חדשות -  :נושא4   פרק

 13 ............................................................. העתידיות העולם מלחמות  חדשות -  :נושא 5  קפר

 14 ........................................................... ?העתידי הלייזר תותח מהו   חדשות -  :נושא 6  פרק

 14 .................................................................................... ?העתידי הלייזר תותח מהו

 15 ........................................................... כימי לייזר   Chemical laser  חדשות -  :נושא 7  פרק

 15 ................................................................................................... כימי לייזר מבנה

 16 .................................................................................................ויישומיהם לייזרים

 16 .......................................................................... כימי לייזר של העיקריים היתרונות

 16 ...............................................................................הם כימי לייזר של העיקריים היתרונות
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 טילים מפני הגנה צבאיים לייזרים    -:נושא  1פרק  

מערכת הגנה  היא ,(Iron Beam באנגלית) קרן ברזל

פצצות ו רקטות להגנה מפני לייזר מבוססת על קרני אקטיבית

כלי טיס בלתי ו אוויר-גלשני לרבות כלי טיסבטווחים קצרים ו מרגמה

והוצגה לראשונה בחודש  ,רפאל המערכת מפותחת על ידי .מאוישים

בוססת המערכת מ .('אנ) סלון האווירי בסינגפורב2014 פברואר

בה מתקדם, זול יותר לשימוש ופחות מסוכן לסבי ,לייזר מצב מוצק על

בהספק גבוה,  (נאוטילוס שעליו מובססת מערכת לייזר כימי)בשונה מ

ק"מ( שמתחת לסף היכולת של  7ומיועדת לפעול בטווחים קצרים )עד 

היא מתבייתת על הפצמ"ר באמצעות חיישן  ."כיפת ברזל" מערכת

תרמי, ויורה קרן לייזר רבת־עוצמה שמשמידה את הפצצה באחת 

משתי דרכים: על ידי הפעלת הפצמ"ר כשהוא עדיין באוויר, או על ידי 

 [2][1].צמ"ר שמנטרלים אותההשמדת חלקים קריטיים בפ

 -המערכת תהווה שכבת הגנה חמישית בישראל והנמוכה ביותר 

של  שכבתית-מערך ההגנה הרבמתחת לארבע השכבות המבצעיות ב

נגד ) "קלע דוד" ,(ווחנגד רקטות קצרות ט) "כיפת ברזל" :ישראל

 ,(טילי שיוטו טילים בליסטיים לטווח קצר ,רקטות בטווחים בינוניים

רוט טילים ליי - "3חץ "ו "2חץ " כגיבוי לשכבות של פטריוט MIM-104ו

 .אטמוספירהבליסטיים ארוכי טווח בתוך ומחוץ ל

 באתר ,"קרן ברזל" להגנה מפני רקטות ומרגמות חדש: מערכת

"IsraelDefense" ,18  2014בינואר 

קצרים מערכת הלייזר שתיירט רקטות לטווחים  ,אמיר בוחבוט

 2014בינואר  NEWS ,19 !וואלה באתר ,במיוחד

 ,ביותר אי פעם המתקדמת -צפו: מע' נשק ישראלית חדשה 

 2014באוגוסט  25 ,גלובס באתר

 ,קרן ברזל": מערכת יירוט הפצמ"רים עדיין בגדר תכנון" ,אור הלר

 "nana10" ; במקור, מתוך אתר2014באוגוסט  24, ערוץ עשר באתר
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  ישראלב הגנה מפני טילים

 מערך ההגנה הרב-שכבתית של ישראל נגד רקטות וטילים

חץ 3 מערכת הגנה אקסו-אטמוספירית נגד טילים  ,טיל נגד טילים 
 ובפרט נגד טילים בליסטיים בין-יבשתיים בליסטיים

 

חץ 2 ארוכי-טווח ובפרט  טיל נגד טילים, מערכת הגנה נגד טילים 
 נגד טילים בליסטיים

וטילי קרקע- טיל נגד טילים, מערכת הגנה נגד רקטות קלע דוד
 וכלי טיס לטווחים בינוניים-ארוכים ונגד טילי שיוט קרקע

ונגד  משופרים נגד מטוסים פטריוט MIM-104Dמערכת טילי  יהלום
 רקטות וטילים לטווחים בינוניים

כיפת 
 ברזל

וטילים לטווחים קצרים  טיל נגד טילים, מערכת הגנה נגד רקטות
 .C-Dome התצורה הימית מכונה .ובינוניים, וכן נגד מטוסים

קרן 
 ברזל

נגד פצצות  מערכת הגנה מקומית מבוססת לייזר
 (קצרות-טווח )בפיתוח ורקטות מרגמה

 מערכות ההגנה נגד טילים לכלי רכב, כלי טיס וכלי שיט

 (Flight Guard) מגן רקיע  •  נור  •  מוץ  •  לוחמה אלקטרונית לכלי טיס

לכלי 
 שיט

תותח   •  ברק 8  •  ברק 1  •  לוחמה אלקטרונית
 (אוטומטי פלנקס )נוקמני

לכלי 
 רכב

מעגל   •  (Iron Fist) חץ דורבן  •  (Trophy APS) מעיל רוח
 איתן

 נושאים קשורים

ות מערכ
 נלוות

-EL/M ר"ז מכ"ם  •  אורן אדיר מכ"ם  •  אורן ירוק מכ"ם
 צבע אדום  •  2084

 ראו גם

תעשייה ביטחונית   •  של צה"ל מערך ההגנה האווירית 
רפאל - מערכות לחימה   •  מנהלת חומה  •  בישראל
אלתא   •  התעשייה האווירית לישראל  •  מתקדמות

 אמפרסט מערכות  •  מערכות

 

 

אזרחיים  כלי טיסל מערכת הגנה אקטיבית יאה מגן רקיע

אלביט שייכת ל) אופ-אל שפותחה על ידי ,DIRCM מסוג טילים מפני

דימות  מתקדם עם טכנולוגיית סיב-לייזר המערכת משלבת .(מערכות

 ,אורכי גל מתוצרת אלביט ומייצרת אות שיבוש חזק במספר תרמי
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לסטות ממסלולם ומהמטרה  אינפרא אדום מתבייתי טילי כתףהגורם ל

 [2][1].וגרואליה ש

במקביל מפתחת  [3].דולר מחירה של מערכת אחת הוא כמיליון

 ,C-MUSIC אלביט מערכת "מיני מיוזיק", שמבוססת על מערכת

 [4].שמיועדת להגן על מטוסי מנהלים ומסוקים מפני טילי כתף

, בהתיעצות עם 2013בשנת  משרד התחבורה בישראל החליט

להתחיל לצייד מיד את מטוסי  ,המטה ללוחמה בטרורו שב"כ אנשי

החברות הישראליות במערכת לטיסות חוץ ולטיסות 

המערכת שזוכה לביקוש רב גם בקרב חברות תעופה זרות,  [5].פנים

המערכת הוצגה שם  [6].סלון האווירי בפריזב 2013הוצגה בקיץ 

 .2011 לראשונה בשנת

ה לפתח מערכת להגנה על כלי טיס אזרחיים נתקבלה לאחר ההחלט

 ,של ארקיע 582סה טי אל עבר SA-7 מדגם טילי כתף ירי שני

ישראל  שר התחבורה הודיע 2009 בשנת [8].2002במומבסה בשנת 

תספק למשרד התחבורה מערכות  "אלביט מערכות" כי חברת ,כץ

 76-הגנה מפני טילי כתף עבור התעופה האזרחית בעלות של יותר מ

בתוך שלוש שנים יוחל בהתקנת המערכת בכל המטוסים מיליון דולר, ו

 [9].של חברות התעופה הישראליות

לאגף התקציבים  אל על במשך תקופה ארוכה הייתה מחלוקת בין

בנוגע למימון ההוצאות השוטפות של המערכת, דבר  ,משרד האוצרב

 [10].ח וההצטיידות במערכתשגרם לעיכוב בפיתו

נערך ניסוי מוצלח בהפעלת המערכת. בניסוי נורו טילים  2013 בקיץ

ים לעבר כלי טיס עליו הותקנה המערכת, והמערכת זיהתה את חי

השיגור ובאמצעות קרן לייזר הסיטה את הטיל ממסלולו. 

כי  משרד הביטחוןו אלביט מערכות הודיעו חברת 2014 בפברואר

 .[11].רכתהשלימו בהצלחה סדרת ניסויים במע

 .אל על מאז תום שלב הניסויים נמצאת המערכת בשימוש במטוסי
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 נ"מ | נולוגיה צבאיתטכ | טילים

   הגנה נגד טילים ▼

   מנהלת חומה ◄

 הגנה מפני טילים  

  AK-630 

  DIRCM 

  MIM-104 פטריוט 

  S-300 

  S-400 

  S-500 

  SBIRS 

 אורן אדיר  

 אורן ירוק  

 אנקור כחול  

 אנקור כסוף  

 אנקור שחור  

 ארנה )מערכת הגנה אקטיבית(  

 ברק )טיל(  

 8ברק   

 הגנה מרחבית בגובה רב  

 הסוכנות להגנה מפני טילים  

 העמותה הישראלית להגנה בפני טילים  
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 יוזמת ההגנה האסטרטגית    -  נושא: 2פרק  

 של מייסד וראש אסטרטגיים למחקרים סאדאת-בגין במרכז חוקר, רובין עוזי
 מטילים הגנה מדיניות על ורקטות מטילים ההגנה מינהלת

 
 

000  
 

 

 

טכנולוגיה וביטחון בינלאומי הגנה    חדשות -  נושא:   3פרק  

 מפני טילים
Technology and International Security Missile Defense 

https://www.hayadan.org.il/category/technology/militery_technology/ 

 טילים של בינלאומי וביטחון טכנולוגיה

 

 רותנשק הלייזר שוב בכות

סקירה של הפיתוחים החדשים במערכות הלייזר להגנה מפני טילים ושימושים צבאיים אחרים 

 בישראל ובעולם
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 צילום: צבא ארה"ב

לאחרונה שוב עולה נושא נשק הלייזר לכותרות ומסתבר שמשרד ההגנה האמריקני, כמו גם צבאות 

ומוסדות אחרים ממשיך לקדם את הנושא. פיתוח נשק אנרגיה מוכוונת כמו נשק לייזר, שיותקן על 

  ם גם במשרד ההגנה האמריקני.מגוון פלטפורמות, הינו בעדיפות גבוהה במערכים שונים ובה

טכנולוגיה זו הגיעה לנקודה בה לייזרים אינם שייכים רק לסרטי פעולה עתידניים, אלא מיועדים להיות 

חלק חשוב במשימות צבאיות ובלחימה באוויר בים וביבשה. נראה שתחום נשק האנרגיה, הוא תחום 

 חשוב ביותר בהקשר של שדה הקרב העתידי.

 50-כלל ובמקביל גם שימוש צבאי אפשרי בהם, תפס תאוצה מאז שנות הנושא הלייזרים ב

נבנה הלייזר הראשון, לייזר ׳אבן האודם׳ במעבדות יוז בארה"ב. בשנים שלאחר  1960-המאוחרות. ב

למחצה הראשון. מכשיר הלייזר נועד ליצור שרשרת -מכן נבנו הלייזר הגזי ואחר כך גם הלייזר המוליך

חשמליות, אופטיות, כימיות, חום, גלי רדיו, מגנטי, לחץ –בטכניקות שונות העברות של אנרגיה )

שחלקן עדין בפיתוח( שבסופה מתרחשת פליטה מאולצת, צרה,  -ואפילו לייזר שמעורר לייזר אחר 

מדויקת וארוכת טווח. התווך הפעיל ממנו משתחררת אנרגיית הלייזר יכול להיות מסוגים שונים 

 LED -ם, גביש מוצק, חומרים כימיים, ומוליכים למחצה הזהים לפעולת הובהם: גז או מספר גזי

 המודרני.

ללייזר כיום שימושים רבים הודות לריכוז אנרגיה רבה וכושר ניצול גבוה, ומשתמשים בו בתחומים 

 שונים ובהם רפואה, תקשורת, מדע, אנרגיה ושימושים צבאיים לסוגיהם.

בעבר, היה במסגרת יוזמת ההגנה האסטרטגית האמריקאית השימוש העיקרי שתוכנן לנשק הלייזר 

נשיא ארה"ב  מלחמת הכוכבים". הייתה זו יוזמתו השאפתנית של הידועה בשמה הלא רשמי: "פרויקט

טילים, במטרה לנטרל איום  , לפיתוח מטריית הגנה הרמטית מפני1983רייגן משנת 

להיות לוויינים המצוידים  אמורים היו ארה"ב. רכיבים עיקריים בתוכנית זו על סובייטי גרעיני

לייזר, שנועדו ליירט טילי אויב. המערכת כללה בנוסף למרכיב החללי, לייזרים קרקעיים  במערכות

 ומוטסים רבי עוצמה וטילים נגד טילים.

מבקריה של התוכנית טענו, כבר אז, כי המערכת יקרה מדי ובלתי ניתנת לייצור. התוכנית השאפתנית 

ונעצרה, בעיקר משום שהצורך בה הצטמצם, עם התפרקותה של בריה"מ בסוף שנות  לא מומשה,

 מיליארד דולר. 25-השמונים. התוכנית עלתה לארצות הברית לא פחות מ

צה"ל השתמש בלייזר לציון מטרות ולמדידת טווחים כבר במלחמת לבנון הראשונה. שימושים נוספים 

במדויק על מטרה. אך התוכנית העיקרית לשימוש בנשק בלייזר נועדו לאפשר לנשק מונחה להתביית 

הלייזר הייתה תוכנית "נאוטילוס" בה עסקה מערכת הביטחון בשילוב עם גורמי פיתוח וייצור בארה"ב. 

  

 פרויקט "נאוטילוס" 

ידי החיזבאללה מדרום -נועד בראשית דרכו לתת לצה"ל מענה יירוט של רקטות הקטיושה שנורו על

ובי הגליל העליון. בשלב הראשון פותח אב טיפוס של מערכת נשק לייזר רבת עוצמה. לבנון לעבר ייש

-אדומה בינונית מסוג דאוטריום-הלייזר עליו התבססה המערכת היה לייזר כימי של קרינה אינפרה

פלואוריד. השליטה והבקרה נעשו על ידי מכ"ם איכון, ומערכת עקיבה המבוססת על ציין לייזר בתחום 

  זו.הקרינה ה

במסגרת הניסויים, אלומת קרן לייזר הצליחה ליירט קטיושות ומאוחר יותר גם פגזי מרגמה בעת 

מעופם. עם סיום הפיתוח התברר כי המערכת היא נייחת, מסורבלת וגדולה מדי וקשה יהיה להפעילה 

בהתחשב בנתונים אלה. בעקבות ירי מאסיבי של טילי קסאם מרצועת עזה, התגבשה במערכת 

חון תפישה לפיה מערכת הלייזר עשויה לספק הגנה יעילה נגד הרקטות וחלה האצה של הביט
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 -, כי הפנטגון החליט להפסיק את ההקצבה לפרויקט 2006-הפיתוח. כשהתברר למשרד הביטחון ב

הוא הופסק. פיתוח מהיר של מערכת "כיפת ברזל" ושילובה המוצלח במערכת "צוק איתן" לא הביא 

 גם בישראל, בדבר יעילותו לפתרון הנושא של נשק הלייזר דוגמת ה"נאוטילוס".להפסקת הוויכוח, 

 Army Space and Missileשנערך לאחרונה ובגוף  Missile and Space Symposiumבכירים בכנס 

Defense Command הדגישו שוב עד כמה חשוב פיתוח נשק מוכוון אנרגיה לעתיד צבא ארה"ב. הם ,

זרים יפחית בצורה דרמטית את הוצאות הירי. עלות ירי טילים, רקטות, פגזי מעריכים ששימוש בליי

ארטילריה ופצצות מרגמה תהיה גבוהה יותר מאשר שימוש בלייזר. בשילוב מקורות הספק מתאימים, 

הרי שלנשק הלייזר אף פעם לא תגמר התחמושת. גם עלות ההפעלה אמורה להיות, בסופו של דבר, 

 זולה בהרבה.

חרונות, הגיע הצבא האמריקאי להישגים משמעותיים עם מדגימי נשק לייזר ויש לו תכניות בשנים הא

 לשלב בזמן הקרוב לייזרים רבי עוצמה על פלטפורמות קטנות יותר.

 High Energy Laser Joint Technology Officeנכנס צבא ארה"ב לשיתוף פעולה עם  2005בתחילת 

אים, כדי לפתח לייזרים מצב מוצק רבי עוצמה אשר יגיעו וכן עם חיל האוויר וחיל הים האמריק

  וואט. -קילו 100להספקים של 

 High Energy Laserהחל הצבא את תוכנית המדגים ללייזר טקטי רב עוצמה, הנקראת  2006בשנת 

Tactical Laser Demonstrator) HEL TD מדובר במערכת בקרת אלומת לייזר שהותקנה על המשאית )

וואט, במקביל לפתח את מערכת בקרת האלומה -קילו 100איפה הייתה לפתח לייזר של גדולה. הש

ובשלב מסוים לשלבם יחד על המשאית, אבל התברר שטכנולוגיית לייזר מצב מוצק לא הגיעה 

וואט היה גדול מדי מכדי להתקינו על המשאית. במקום זה -קילו 100לבגרות כפי שקיוו. הלייזר של 

וואט המיועד לריתוך והתקין אותו על המשאית. חברת -קילו 10ייזר סיב בהספק רכש הצבא מהמדף ל

 בואינג זכתה בחוזה לשילוב המערכות.

. במהלך הניסויים שנערכו 2016-והסתיימו ב 2010-ב HEL TDהניסויים החלו עם מערכת ההדגמה 

( ופצצות Class 2הצליחה המערכת ליירט שני כטבמ"ים קטנים ) White Sandsבשדה הניסויים 

 מ"מ. 60מרגמה 

צבא ארה"ב גם בחן את מערכת הלייזר בניסויים שנערכו באפריל השנה. בניסויים אלה השתלבה 

השמיד הלייזר מטרות   המערכת עם מערכות אחרות כדי להדגים את יעילותן במצבי לחימה. בניסויים

ניידים אמורה לייצג יכולת קטן וכן מחשבים ניידים. הפגיעה במחשבים ה Quadcopterשכללו רחפן 

  פגיעה במרכזי שליטה ובקרה.

. לייזר זה ישולב עם מערכת RELIוואט שפותח במסגרת -קילו 60צבא ארה"ב קרוב לקבלת לייזר של 

 High Energy Laser Mobile Test. המערכת החדשה תקרא HEL TDבקרת האלומה הקיימת של 

Truck HELMTT2017מרטין ברבעון השני של -חברת לוקהיד. הצבא מצפה לקבל את הלייזר מ.  

בכוונת צבא ארה"ב לקדם את הלייזר בשטח כך שיוכל לפגוע במטרות בטווחים הנותנים מענה 

 לצרכים הטקטיים.

אשר  High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstratorהצבא החל השנה בפעילות הנקראת 

משאיות טקטיות בגודל בינוני להבדיל ממשאיות הענק וואט על -קילו 100מטרתה להתקין לייזר של 

שתוכננו לשאת את המערכת עד אז. מאמץ זה הוא בתאום מלא עם הדרישה מהשטח להתקנת 

מערכת נשק לייזר על רכב בינוני אותו ניתן להניע בשדה הקרב הקרוב. הסתבר שהלוחמים מעדיפים 

 .Bradley-, והStryker -ה  שמערכת נשק הלייזר תנוייד על נגמ"שים כמו
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המערכת המפותחת אמורה לתת מענה נגד כטבמ"ים ואיומי טילי שיוט, לאחר מכן מתוכננת המערכת 

לעבור שדרוג כדי לתת מענה נגד רקטות, ארטילריה ומרגמות. כשהטכנולוגיה תבשיל, תוכל המערכת 

  המתוכננת לפגוע גם בטילים במהלך שיגורם.

.  Reaperניסויים רבים עם לייזרים שחלקם יותקנו על כטב"ם במהלך השנים הקרובות מתוכננים 

התקווה היא שתתאפשר בניית מדגים לייזר בעוצמה גבוהה יותר שיפעל בגובה רב עם יכולת אבחנה 

(discriminationוגם ישמש אב )-( טיפוס של בדיקת יכולת הגנה בשלב שיגור הטילboost-phase 

defense.)  

 

. מאמצי הפיתוח Low Power Laser Demonstratorיך בחירה של המדגים יתבצע תהל 2018במהלך 

  יופעלו במספר כיוונים, המתוכננים להביא להבשלה רעיונות ופיתוחים חדשים.

, Frank Kendallבעוד שהפנטגון ממשיך בפיתוח נשק לייזר, בכיר במשרד ההגנה מצנן את הציפיות. 

שנות פיתוח נשק לייזר הביאו אותו  30קה, אמר כי שר ההגנה לרכש, טכנולוגיות ולוגיסטי-תת

כול" ששיערו שהן יהיו. לדבריו הן יהיו שימושיות אם ניתן -למסקנה שמערכות כאלה אינן "תרופת

יהיה להגיע לעוצמות קרן לייזר הנדרשות וכן למידות ולמשקלות סבירים. אבל עדין לא הגיעו לנקודה 

 וש בלייזרים רבי עוצמה במערך הצבאי.בה ניתן להחליט איפה ואיך לעשות שימ

טיפוס של מערכות נשק לייזר המבוססות על טכנולוגיות -לדבריו רצות כיום מספר תכניות של אבי

שונות והן אמורות להסתיים בערך בעוד כשלוש שנים. בנקודה זו יוכלו לקבל החלטה עם מה לרוץ 

למזג אוויר, למעבר הקרן באטמוספרה וכן קדימה בתחום נשק לייזר. ללייזר נותרו מגבלות הקשורות 

האפשרות שהאויב יוכל לפתח יכולות הקשחה נגד הקרינה. בתחום אחד נשק הלייזר יוכל להביא 

תועלת כבר עתה וזה לפגוע במערכות כטבמי"ם )רחפנים( אזרחיים קטנים מאלה הנמצאים בשימוש 

 ה.אין צורך בהספק לייזר גבו  דעא"ש וגורמים אחרים שליירוטם

בצד הפעילות האמריקאית אין ספק כי צבאות ואולי אף מדינות רבות בעולם מקדישות כיום מאמצים 

עוצמה. פיתוחים שהוקפאו, ניסויים שבוטלו וחוזים שנדחו, -לפתח נשק חדש ויעיל, נשק לייזר רב

  במהלך העשור האחרון, זוכים כיום לעדנה מחודשת.

ים הולכים וגוברים עם השינויים בטבע המלחמה, מחייבים הטכנולוגיה שהתפתחה בינתיים, בצד צרכ

שילוב אמצעים חדישים בשדה הקרב. אלה צריכים להקנות ולהמציא פתרונות לאיומים מציקים 

סימטרית, ובהם, שיגור רקטות ירי פצצות מרגמה והפעלה של -ההולכים ומתרבים בלחימה הא

   ירות לנגד עינינו.כטמ"מים לסוגיהם ובעיקר איום הרחפנים המתפתח במה

000 
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 "על-אסטרטגיית צריכה ישראל" חדשות  -  נושא: 4 רק  פ

 

, הישראלית המדיניות על ארד עוזי' פרופ, לשעבר ל"המל ראש עם מרתק ראיון

 ישראל למדינת על-אסטרטגיית לגבש למטרה לו ששם, בהנהגתו והפורום

000 

 

 ?על-אסטרטגית מהי

 

 שונות להגדרות הרחב בעולם השנים לאורך זכה ׳על ׳אסטרטגיית המושג

 רותמת שבמסגרתו מקיף במתווה מדובר. למימושה הדרכים על ולדיונים

, הכלכליים, המדיניים, הביטחוניים – הלאומיים משאביה כלל את המדינה

 הלאומיים העל-יעדי להשגת ב"וכיו הממשלתיים, הטכנולוגיים, החברתיים

 לו ויש בעולם גובר בשימוש שנה 10-15 זה אנמצ עצמו המונח. העיקריים

 את שמדריכה הגבוהה האסטרטגיה זו, שונות אסכולות לפי שונות הגדרות

 .מעצמה של אפילו או מדינה של מהלכיה

 

 ?הפורום דיוני בעקבות ישראל של הלאומי הביטחון מצב מה

 

 להתייעל עליה, חזקה ישראל בהם,  והטכנולוגיה הצבא, הביטחון בתחומי

 של ביצועיה בהם, חברתיים-הכלכליים בתחומים לשפר יש במיוחד. ולהתקדם

, בפריון, בחינוך התורפה נקודות. מתקדמות למדינות בהשוואה בינוניים ישראל

 מעשה נדרש. להתייעלות ממוקדים מאמצים מצדיקות ובממשל השוויון באי

 על וגיהוהטכנול המדע, הכלכלה במישורי להתקדם לישראל לאפשר כדי מדיני

 .הרלבנטיות המפתח בארצות, בעולם כלפיה פתיחות ידי

 

  

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מלחמות העולם העתידיות חדשות  -  נושא: 5פרק  
 

 השלישית העולם מלחמת פחדי בין בלייזר המופעל תותח

 

Donald Trump looks to fund laser-powered bat drones amid World War 

3 fears 
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 מהו תותח הלייזר העתידי? ת  חדשו -  נושא: 6פרק  

 ?מהו תותח הלייזר העתידי

 

 

 ?הלייזר תותח יעבוד איך

 

" הכוכבים מלחמת" בסגנון לייזר קרני באמצעות ירי טכנולוגיית

 אינו כלל שהוא עתיד לקראת הברית ארצות ממשלת ידי על מפותחת

 הגנה לאמצעי שלו והפיתוח המחקר סוכנות באמצעות. בדיוני

DARPA ,לייזר תותח האמריקאי הצבא מפתח, מרטין לוקהיד וחברת 

 ובדיוק בקלות, האוייב של ויעדים טיס כלי ומשמיד ממטוסים שיופעל

 לחלוש יוכל הזה העתידני הנשק, ההווה של לטילים בניגוד. מדהים

 היא המדהימה האפשרות. היורה המטוס מסביבת מעלות 360 על

 אך למטוס שמסביב הצדדים לכל האויב של טיס כלי על לירות היכולת

 .היורה המטוס מאחורי ואפילו ומתחתיו מעליו גם

 

 העתידני הנשק על כיום שנעשים והאיירודינמיים הצבאיים המבחנים

 האווייריים הלייזר תותחי אם. ויעיל בטוח בנשק מדובר אם יוכיחו

 הטכנולוגיה גאון של חזונו בהגשמת שמדובר הרי פעיל לשירות ייכנסו

" מוות קרני" של קיומן את שנים 100 לפני כבר שחזה, טסלה ניקולה
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 בדיוק יאפשרו עוצמה רבות לייזר וקרני בואי שיום וניבא כזו ללוחמה

 .זה את

 :רקטות כנגד הללו הלייזר בתותחי אמריקאי ניסוי הנה

 

 לייזר כימי   Chemical laser  -  נושא: 7פרק  

 מבנה לייזר כימי 

 

 

 

 .בקצה חריר עם צינורות מספר באמצעות ייזרלל מכניסים הגאזים את

 

 במצבו הפלואורי המימן את היוצרת הראקציה מתרחשת בחריר

 .המעורר

 

, הלייזר של האופטי התהודה לחלל המעורר הגאז נכנס מהחרירים

 .הלייזר של האופטי הציר לכיוון ניצב הגאז של הזרימה כיוון כאשר
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, המגיבים הגאזים של טיטורבולנ ערבוב לקבל היא שהמטרה מכיוון

 תכונות תלויות, תרומודינמי משקל שיווי במצב יימצא לא שהגאז כדי

 .החרירים בתיכנון הלייזר

 לייזרים ויישומיהם

 

 היתרונות העיקריים של לייזר כימי 

 

 היתרונות העיקריים של לייזר כימי הם
 .בלוני גאז – קלות האיחסון של מקור האנרגיה שלו .1
 .שניתן לקבל ממנו ההספק הגבוה .2

 נמוכה, ולכן עברו להשתמש בלייזר HF אדום הנפלטת מלייזר-שקיפות האטמוספירה לקרינת אינפרא

DF. 

ומחיר איזוטופ )דאוטריום( המימן גבוה  ,HF נמוכה מזו של לייזר DF לותו של לייזרזאת למרות שנצי

 .יותר
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