
קטלניות הלוחם הבודד

והוא  והעולמית,  הישראלית  הטכנולוגיה  במיטב  מצויד  צה"ל 
שריונרים,  וביבשה.  באוויר  בים,   – היטב  בה  להשתמש  יודע 
או רקטית(  )ארטילרית  אש  ביחידות  ולוחמים  הנדסה  לוחמי 
מבין  האויב  המזל,  לרוע  האויב.  על  עליונות  בעמדת  נמצאים 
פלוגתי(  קרב  )צוות  הצק"פ  את  לפרק  שואף  ולכן  היטב,  זאת 
אל   – הרגלי  הלוחם   – החלשה  החוליה  את  מתוכו  ולמשוך 
השטח הבנוי הצפוף, המקום הנוח לאויב, שבו אין ללוחם הרגלי 

הישראלי עליונות.
לוחמי צה"ל, כמו לוחמי האויב, מצוידים בנשק אישי, תחמושת, 
האמצעים  בין  ההבדלים  וכדומה.  לילה  ראיית  אמצעי  מיגון, 
שבהם מצויד כל צד הם זניחים ביחס למיומנות הלוחמים. בעוד 
לוחמי האויב משרתים זמן רב יותר במודל של שירות מקצועי 
משתחררים  צה"ל  לוחמי  בלחימה,1  מיומנותם  את  ומשפרים 
תוך שנתיים מסיום ההכשרה ונכנסים למאגר כוחות המילואים, 
המתאמנים בתדירות נמוכה יחסית לשמירת כשירות בסיסית 

אימון ירי של חזבאללה במטרה עם מיגון גוף. ההבדלים בין האמצעים שבהם מצויד כל צד הם זניחים ביחס למיומנות הלוחמים

החתירה למטב את יכולות הליבה של הלוחם, חשובות ככל שיהיו, לא תצליח לייצר את 
העליונות הנדרשת. ההסתכלות צריכה להיות רחבה על יכולות הלוחם והמסגרת מול 
מגבלותיהם, ופיתוח דרכי הנגשת מידע ויכולות בצורה אינטואיטיבית תוך שילוב יכולות 

טקטיות משולבות אוטונומיה

רס"ן יואב, רמ"ד חי"ר וקומנדו

לצפייה בסרטון של חזבאללה ִסרקו את הברקוד

בלבד, ומטפחים במקביל קריירה מקצועית הרחוקה ממקצוע 
הלוחם הרגלי.

מטרת מאמר זה היא ניתוח מקצועי של הלוחם הבודד ואמצעי 
תחמושת  כוונות,  )נשק,  נושא  שהוא  הבסיסיים  הלחימה 
מהעולם  )להבדיל  "רגיל"  אורבני  לחימה  ובמתאר  ומיגון(, 
הניתוח  ייעודיות(.  יחידות  של  נחלתם  שהוא  התת־קרקעי, 
ומהמעטפת  שלו  ההכשרה  מתהליך  הלוחם  את  ינתק  במאמר 
הארגונית הצבאית המקנות לו עליונות מול האויב ומתבטלות 

בלחימה בשטח הבנוי.
הנחת עבודה בתחום המיגון האישי היא כי קיים יחס הפוך בין 
המיגון  משקל  עקב  בעיקר  שלו,  הניידות  לכושר  הלוחם  מיגון 

והסרבול שהוא עלול ליצור.
בדו־קרב המפורסם בין דוד לגוליית מתואר כיצד גוליית ממוגן 
הּוא  ׂים  ַקְשַׂקִשּ ְריוֹן  ְוִשׁ רֹאׁשוֹ  ַעל  ת  ְנחֶֹשׁ "ְוכוַֹבע  לעייפה:  וחמוש 
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6-5(. לא זאת אף זאת, יש  יז:  א,  ַרְגָליו..." )שמואל  ַעל  ת  ְנחֶֹשׁ
ה הֵֹלְך ְלָפָניו" )שם: 7(. ומולו מתואר  ּנָ א ַהּצִ לו מיגון נייד: "...ְונֹׂשֵ
ַעל  ת  ְנחֶֹשׁ קוַֹבע  ְוָנַתן  יו  ַמָדּ ִוד  ָדּ ֶאת  אּול  ָשׁ ׁש  ְלֵבּ "ַוַיּ הנער:  דוד, 
ֶאל  ַויֹּ יו  ֵמַעל ְלַמָדּ ִוד ֶאת ַחְרּבוֹ  ָדּ ר  ְחֹגּ ְריוֹן: ַוַיּ ִשׁ ׁש אֹתוֹ  ְלֵבּ ַוַיּ רֹאׁשוֹ 
י  ה ִכּ ֵאֶלּ אּול ֹלא אּוַכל ָלֶלֶכת ָבּ ִוד ֶאל ָשׁ ה  ַוֹיּאֶמר  ָדּ י ֹלא ִנָסּ ָלֶלֶכת ִכּ
ִוד ֵמָעָליו" )שם: 39-38(. דוד, שאינו מנוסה  יִתי ַוְיִסֵרם ָדּ ֹלא ִנִסּ
בשימוש במיגון, מעדיף את ההיכרות שלו עם יכולותיו ומוותר 
ַלח  ְשׁ לחלוטין על מיגון. אומנם לא כל לוחם נלחם כמו דוד: "ַוִיּ
י  ִתּ ִלְשׁ ַהְפּ ֶאת  ְך  ַוַיּ ע  ַוְיַקַלּ ֶאֶבן  ם  ִמָשּׁ ח  ַקּ ַוִיּ ִלי  ַהֶכּ ֶאל  ָידוֹ  ֶאת  ִוד  ָדּ
49(, אבל השיקול המבצעי ברור. גם בקרב  ִמְצחוֹ..." )שם:  ֶאל 
התמרון   – בהיסטוריה  אחרים  רבים  בקרבות  גם  כמו   – הזה 

והמהירות ניצחו את המיגון. 
יש מתח תמידי בין רמת המיגון לחיילּות הלוחם והאפקטיביות 
על  המקצועית  בספרות  רבים  נתונים  קיימים  זאת  עם  שלו. 
לשרידות  קליעים  חסיני  מגן  אפודי  של  הישירה  התרומה 
האישי,  המיגון  שאלמלא  פציעות,  של  הפחתה  ועל  לוחמים 
ובצבאות  בצה"ל  פגיעות  בניתוח  קטלניות.  שהיו  להניח  סביר 
ובריטניה נמצא כי מיגון מציל חיים.  זרים כמו ארצות־הברית 
מיגון החיילים רווח בכל העולם מקדמת דנא, ואמצעי המיגון 
מתפתחים בהתאם לסוג האיום על הלוחם – החל באבן, דרך 

חרב, חנית או חיצים וכלה בקליעים ורסיסים בימינו.
את המיגון אפשר למיין לפי סוג האיום )בליסטי, רעש, אש או 
מכות מכניות( או לפי אזור אנטומי. מאמר זה יתמקד במיגון 

גוף ומיגון ראש )כולל עיניים ואוזניים(.

חייל מרינס נושא מיגון ראש. העמסת הצוואר במשקל רב יותר מהמשקל המומלץ תפגע בתנועתיות הלוחם לאורך זמן

בעוד לוחמי האויב משרתים זמן 
רב יותר במודל של שירות מקצועי 

ומשפרים את מיומנותם בלחימה, 
לוחמי צה"ל משתחררים תוך שנתיים 

מסיום ההכשרה ונכנסים למאגר כוחות 
המילואים, המתאמנים בתדירות נמוכה 

יחסית לשמירת כשירות בסיסית

מיגון גוף
מיגון גוף הוא הסוגיה המורכבת ביותר בעולם המיגון האישי. 
מסתכן  הלוחם  ובלעדיו  ומסורבל,  כבד  הלוחם  גוף  מיגון  עם 

בפציעות ואף במוות.2
המשקל  ביצועיו.  על  משפיעה  הלוחם  גוף  על  משקל  הוספת 
הלוחם  וסובייקטיבי.  ביומכני  פיזיולוגי,  עומס  יוצר  הנישא 
ההליכה  תבנית  יותר,  מהר  מתעייף  יותר,  רבה  אנרגיה  מוציא 
לבצע  לו  מפריעות  כאב  ותחושת  נוחות  וחוסר  משתנה  שלו 

משימות בצורה מיטבית.
קל  דק,  יהיה  שמחד  אידיאלי  מיגון  לפתח  הוא  המו"פ  אתגר 
האיומים  עם  להתמודד  שיצליח  ומאידך  האפשר,  ככל  וגמיש 

במתארי הייחוס השונים.

לצפייה בפיתוח של החברה האמריקנית
- Advanced Accuracy Solutions
ִסרקו את הברקוד
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מיגון ראש
עולה  הטראומה  בתחום  הצבאי  הרפואי  המחקר  מנתוני 
בראשו.  חודרת  פגיעה  עם  לוחם  להציל  אפשר  אי  לרוב  כי 
קסדת לוחם מודרנית ממוגנת בעיקר נגד רסיסים וחבטות, 
ומשקלה דומה למשקל הנשיאה המרבי המומלץ על הצוואר, 
יותר  רב  במשקל  הצוואר  העמסת  בלבד.  ק"ג   1.4–1.2
זמן.  לאורך  הלוחם  בתנועתיות  תפגע  המומלץ  מהמשקל 
בצבאות המערב המודרניים יש משקל יתר על ראש הלוחם 
בגלל אמצעים כמו פנס ראש, אמר"ל, נצנץ לזיהוי כוחותינו, 

משקפי מגן, אוזניות ומיקרופון.
שיפור מיגון הראש נעשה מורכב בגלל מגבלת המשקל, ובגלל 
היעדר מודל או תקן )לפחות לא גלויים( שיודעים להעריך את 
הנזק מהדף, את הסיכון לשברים בגולגולת מחבטה או טראומה 
C1( מפגיעה  או את הסיכון לשברים במפרקת הלוחם )חוליה 

ישירה של קליע בקסדה.
מבצעי,  בשימוש  קסדה  ארצות־הברית  לצבא  כי  לציין  יש 
עדויות  כבר  ויש   ,(Enhanced Combat Helmet)  ECHה־
לקסדות עמידות לקליעים שהצילו חיים של לוחמים בצבא 

ארצות־הברית.3
פתרון שיוכל לשפר את המיגון ולהפחית את העומס על צוואר 
גוף הפיתוח של  הלוחם הוא העברת משקל מהקסדה לאפוד. 
 Army Research(  ARL ארצות־הברית  בצבא  היבשה  כוחות 

Laboratories( ניסה להעביר את משקל הקסדה לכתפיים על־
ידי מחבר קשיח,4 אך נמצא שהחיבור מגביל את תנועת הראש 

והפרויקט בוטל.
לפני  ציוד  לנשיאת  ומיועד  תנועתיות  המאפשר  נוסף  פתרון 
מקלע  או  נישא  מיגון  לוח  )כמו  ק"ג   15–10 במשקל  הלוחם 
כבד( נקרא Reaper, בשל צורתו המזכירה חרמש, ומיוצר על־ידי 

מנתוני המחקר הרפואי הצבאי בתחום 
הטראומה עולה כי לרוב אי אפשר 

להציל לוחם עם פגיעה חודרת בראשו. 
קסדת לוחם מודרנית ממוגנת בעיקר 
נגד רסיסים וחבטות, ומשקלה דומה 
למשקל הנשיאה המרבי המומלץ על 
הצוואר 1.2–1.4 ק"ג בלבד. העמסת 
הצוואר במשקל רב יותר מהמשקל 
המומלץ תפגע בתנועתיות הלוחם 

לאורך זמן

שני הצדדים הלוחמים מעדיפים להשתמש בנשק המתאים לתחמושת קלה וזמינה מאשר לפתח נשק חדש המותאם לסביבת לחימה 
עכשווית ולהטמיע אותו
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5.Advanced Accuracy Solutions החברה האמריקנית
מסילה  לאורך  ברזל  כבל  המחזיק  קפיצי  מסליל  מורכב  הוא 
הודות  מלאה.  תנועתיות  ומאפשר  חופשי  הכבל  קצה  קשיחה, 
בפשטות  להתאימו  אפשר   Reaperה־ של  הפעולה  לעקרון 
זו  מערכת  ק"ג(.  )כ־3  נמוך  למשקל  המיועדת  קטנה  למערכת 
מלאה  תנועתיות  מאפשרת  )"מגל"(,  הקסדה  למתאר  צמודה 

ומעבירה את משקל הקסדה וציוד הראש לגב הלוחם. 

מיגון עיניים 
לתפקוד  ביותר  החשוב  המיגון  הנראה  ככל  הוא  עיניים  מיגון 
עלולה  קטן,  מחלקיק  אפילו  בעיניים,  שפציעה  מפני  הלוחם 
על הצוות.  לנטל משמעותי  ולהפוך אותו  להשבית את הלוחם 
המיגון פשוט לכאורה – משקפי מגן. זרוע היבשה יישרה קו עם 
העולם בעשור האחרון, והיום מנופקים לכל לוחם משקפי מגן 
במסגרת "המענה השלם" – ציוד בסיסי שכל לוחם מקבל עם 
סיום הכשרתו. מיגון העיניים הוריד דרמטית את אחוז פצועי 
לבנון השנייה  לכל הפצועים, מ־11% במלחמת  ביחס  העיניים 
ו־9% ב"עופרת יצוקה"6 ל־6% בלבד ב"צוק איתן".7 דא עקא, 
ולצבור  להישרט  נוטים  ולכן  פוליקרבונט,  עשויים  המשקפיים 
שלוחמים  כך  כדי  עד  ללחימה  מפריעים  אלו  חסרונות  אדים. 

מוותרים על משקפי המגן.
דרישות  הגדירו  חט"ל  האחרונה  שבהצטיידות  לציין  ראוי 
מו"פ  פעילות  והובילו  אדים  כנגד  העדשות  לעמידות  חדשות 

ששיפרה בצורה ניכרת את עמידות העדשות בדגם החדש.
חברת "רפאל" ומפעל "צובה" הצליחו לסנתז את המינרל ספיֵנל 
בפני  עמידה  שקופה"  "קרמיקה  לוחית  וליצור   )MgAl2O4(
בכ־50% מפוליקרבונט תוך  וקלה  דוחה אדים, דקה  שריטות, 
שמירה על רמת מיגון דומה. הספינל בצורתו הטבעית משמש 
להכתרת  המשמשים  הכתרים  באחד  למשל  ומשובץ  חן,  כאבן 
המלוכה  ובתכשיטי  השחור"(  הנסיך  )"אודם  אנגליה  מלכי 
משמשות  כבר  הספינל  לוחיות  טימור"(.  )"אודם  האחרים 

בחלונות של רכבים ממוגנים.
האתגר הטכנולוגי הנוכחי הוא ליצור משקפי מגן בעלי קמירות 
אנכית ואופקית, ולשמור על משקל דומה למשקל משקפי המגן 

שיש היום בצה"ל, 40 גרם בלבד.

מיגון אוזניים מפני רעשים
כיום לוחמי זרוע היבשה מצוידים באטמי אוזניים סלקטיביים 
ירי  כלומר  גבוה,  מתקף  עם  רעשים  מפני  המגינים  פסיביים, 
אטמים  גם  יש  השמע.  באיכות  במעט  פוגעים  אך  ופיצוצים, 
באופן  רעש  להפחית  המאפשרים  אלקטרוניים,  אקטיביים 
משמעותי תוך שמירה על יכולת שמיעה ברמה גבוהה, אך אלו 
אטמים יקרים וגדולים, מצריכים סוללות, מנתקים את הלוחם 
הם  אטמים  העור.  עם  במגע  להזעה  וגורמים  טבעית  משמיעה 
אומנם המיגון הרווח מפני רעשים ללוחם הרגלי, ולדעתי מומלץ 

לבחון פתרון משלים מכיוון אחר – עמעם לנשק האישי.

מטול הרימונים האמריקני XM25. בעבר נעשו ניסיונות למצוא קוטר אחר, אך כיום רוב העולם מנסה לשפר את התחמושת דרך הגדלת 
יכולת השיגור
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קול הירי מורכב מפיצוץ בבית הבליעה, פליטת הגזים מהקנה 
את  לבטל  ניתן  לא  הקליע.  ממהירות  הנוצר  העל־קולי  והבום 
השניים הראשונים, ובעצם ההבדל בין "עמעם" ל"משתיק" הוא 
מהירות התחמושת המשמשת בהם – על־קולית או תת־קולית. 
שימוש בעמעמים מאפשר שמיעה מבצעית )פקודות וכדומה(, 
מפחית את הנזק לשמיעה מרעש הירי, מייצב את צליפת הקנה, 
מקטין את חתימת הירי ומבדל בין הירי שלנו לירי של האויב. 
בעמעמים,  משתמשות  כבר  בצה"ל  המיוחדות  היחידות  רוב 

וכמובן שמשתמשים בהם גם בעולם. 

נשק אישי
למרות השתנות סביבת הלחימה, עולם הנשק האישי לא השתנה 
וגם האויב  גם אנחנו  ב־1964.   M16ה־ דרמטית מאז המצאת 
וזמינה  קלה  לתחמושת  המתאים  בנשק  להשתמש  מעדיפים 
עכשווית  לחימה  לסביבת  המותאם  חדש  נשק  לפתח  מאשר 
ולהטמיע אותו. כיווני פיתוח אפשריים לנשק יתמקדו בהפחתת 

משקל, מולטי קליבר, ניתוק צימוד עין לרובה והפחתת רתע.

תחמושת קליעית
התחמושת  לשיפור  רבות  יוזמות  קיימות  העולם  בצבאות 
שצבא  הפיתוח  בעקבות  הולכים  הצבאות  רוב  אך  הקליעית, 

ארצות־הברית מכתיב – תרמיל מתכלה או קל משקל המפחית 
את המשקל הכולל של הכדור, כפי שכבר נעשה בפגזי טנקים 
צפוי לחסוך  10%–15% ממשקל הקליע  וארטילריה. הפחתת 
ניצב  שבפניהם  האתגרים  הנישאת.  מהתחמושת  ק"ג   3–2
הפיתוח הם שיפור חוזק התרמיל והחיבור לכרכוב והגברת קצב 

ייצור התחמושת.
זרועות  של  והרכש  הפיתוח  גופי  האחרונות  בשנים  כן  כמו 
 6.8( לרובאי  יותר  גדול  קליע  קוטר  בוחנים  ארצות־הברית 
הקטרים  ארצות־הברית,  צבא  לפי  מ"מ(.   6.5( ולמקלע  מ"מ( 
האלו יאפשרו מסלול בליסטי שטוח יותר, התנגדות טובה יותר 

להשפעת הרוח וחדירות משופרת.8
עם זאת כשמחברים את ביצועי הנשק והתחמושת הנתונים, 
בשדה  הלוחם  של  היכולת  מגבלות  עם  שיהיו,  ככל  טובים 
הקרב – התוצאה היא כמעט תמיד החטאה, אפילו כשמדובר 
זאת מכיוון שכדי לפגוע באויב צריך לא רק  מוות.  או  בחיים 
נשק ותחמושת טובים, אלא גם יכולת לראות את האויב, לכוון 

אליו ביעילות ולסגור עליו מעגל.

כוונות 
התורם  מהיר,  כינון  מאפשרים  לייזר  וסמני  אופטיות  כוונות 
נחוצה  מהירה  תגובה  כאשר  בנוי,  בשטח  בלחימה  בעיקר 

כוונת טלסקופית. שימוש בכוונות טלסקופיות אומנם משפר את הדיוק, אך שדה הראייה שלהן מצומצם, הן טובות לאור יום בלבד והמיקוד 
בהן מנתק את הלוחם מסביבתו
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יותר מאשר דיוק. אולם כשהאויב מקפיד להיחשף לזמן קצר 
מאוד, גם הדיוק הוא גורם משמעותי. הלוחם נמצא בתנועה 
מתמדת בשדה הקרב, התחמושת שהוא נושא ויכולת הדיוק 

שלו מוגבלות.
בעיות  יוצרות  מדויק,  בירי  הצורך  על  שעונות  קיימות  כוונות 
משפר  אומנם  טלסקופיות  בכוונות  שימוש  אחרים.  בתחומים 
לאור  טובות  הן  מצומצם,  שלהן  הראייה  שדה  אך  הדיוק,  את 
לכוונות  בהן מנתק את הלוחם מסביבתו.  והמיקוד  בלבד  יום 
תרמיות, המאפשרות חשיפה טובה יותר של אדם ביום ובלילה 
יש עלות גבוהה, קיים הבדל בין התמונה התרמית לבין התמונה 

במציאות וקשה לזהות באמצעותן את כוחותינו.
על־ידי  שפותחה  "פגיון",  הממוחשבת  האש  בקרת  מערכת 
ודיוק,  מהירות  בין  משלבת  ומפא"ת,  סמארט־שּוטר  חברת 
המערכת  בשריון.  חליפה"  ל"ירי  בחי"ר  המקבילה  מעין  והיא 
מתחשבת בתנועת הלוחם, תנועת המטרה, הבליסטיקה ותזמון 
כבר  מאוד  גבוהה  בסבירות  פגיעה  ומאפשרת  הכדור  הוצאת 
הירי,  טווח  מגבלת  הם  המערכת  חסרונות  הראשון.  בכדור 
מהירות שחרור הכדור, העלות והמשקל, אך בשל יתרונותיה 
המובהקים בלחימת "חזה מול חזה" מול האויב, פגיעה מהירה 
בכמה  להצטייד  היבשה  זרוע  החליטה  יותר,  ומדויקת  יותר 

אלפי מערכות.9
תשתית  לשמש  ויכולה  נשק"  על  "מחשב  היא  פגיון  מערכת 
ליישומים שונים, כמו כל מכשיר נייד שברשותנו כיום – זיהוי 
כוחותינו בכוונת, יירוט רחפנים, חיבור למערכת תקשורת פנים 
כוח וחיישנים שונים, הכוונה למטרות וניווט. עלויות הרכיבים 
בשל  יורדות   ,GPUו־ מצלמות  מעבדים,  קרי  האלקטרוניים, 
תשתית  על  רבות  ביכולות  הצורך  ובשל  האזרחיות  המגמות 
יהיו מבוססות מחשב ואלגוריתמיקה כדי  זו. הכוונות הבאות 

להביא ערך מוסף ללוחם.

תחמושת נפיצה וחבלה
תחמושת משוגרת

לשגר  ביכולת  התפתחות  חלה  השריפה  אבקת  פיתוח  מאז 
כשהיא  להתפוצץ  לה  לגרום  וכן  לפנים,  רב  במשקל  תחמושת 

מגיעה למטרה.
נ"ט  הארה,  גז,  רסס,  פצצות  יש  המשוגרת  התחמושת  בעולם 
מטול  פצצת  עוררין  ללא  שולטת  וביניהן  רסס,  משולב  ונ"ט 
40 מ"מ, הנורית ממטול ייעודי ובעלת אפקט עוצמתי.  בקוטר 

ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

משקל של פצצת מטול לסוגיה עומד על 200–400 גרם, מתוכם 
כ־50% הודף והשאר משקל מועיל )האפקט הנדרש(. 

הקצר,  הטווח  היא  משוגרת  תחמושת  של  המרכזית  המגבלה 
העומד על כ־400 מ' בלבד. מגבלה משנית, בשל המשקל הצנוע, 
היא אפקט הפיצוץ המצומצם ביחס לפגזי הטנק והארטילריה. 
 XM25 בעבר נעשו ניסיונות למצוא קוטר אחר )למשל פרויקט
התחמושת  את  לשפר  מנסה  העולם  רוב  כיום  אך  צלח(,  שלא 
דרך הגדלת יכולת השיגור. זאת כדי להביא יותר משקל מועיל 
בנקודה  ולפגוע  הטווח  את  להגדיל  כדי  או  הקיים  לטווח 
יכולות  בין  הפער  מ',  ל־1000   300 בין  לחי"ר,  ביותר  הכואבת 

המחלקה לגדוד.
גדול  היורה  על  האפקט  יותר,  עוצמתי  שההודף  ככל  זאת  עם 
יותר, כך שהגדלת הפצצות מוגבלת ליכולת הגופנית של הלוחם. 
פתרון אפשרי לבעיה זו הן מערכות הדיפה מופחתות רתע, כמו 
שיש במערכות שיגור אחרות – הפלטה ראשונית לטווח קצר 

ומעבר להודף רקטי.

תחמושת מוטלת ידנית – רימוני יד
לשטח  מיועדים  ידנית(  )המוטלים  המודרניים  הרסס  רימוני 
שם  בנויים,  בשטחים  היא  המודרנית  שהלחימה  בעוד  פתוח, 
שצריך  מכאן  ורכבים.  בקירות  נעצרים  מהרסיסים  גדול  חלק 
הדף  רימוני  דהיינו  אורבניים,  התקפה  ברימוני  להצטייד 
בחללים  משמעותי  אפקט  היוצרים  תרמובריים,  ורימונים 
סגורים. ראוי לציין שכפי שפיתוח מנגנון ההשהיה של הרימונים 
אבטחה  מנגנוני  פיתוח  כך  לוחם,  כל  אצל  לתפוצתם  הביא 
בקרב  מונחת  תחמושת  להטמיע  בעתיד  יאפשר  אלקטרוניים 

לוחמי חי"ר.

אנרגיה
בשל מיעוט האמצעים האלקטרוניים שנושא לוחם בצה"ל, אין 
ככל  זאת  עם  סוללות.  באמצעות  בהפעלתם  גדול  אתגר  כיום 
צבאות  כמו  יותר,  רבים  באמצעים  לוחמיו  את  יצייד  שצה"ל 
לכל  רכיב מרכזי שיספק אנרגיה  יצטרך  הוא  בעולם,10  אחרים 

האמצעים, יחד עם ניהול נכון של האנרגיה. 

סיכום
ככל  חשובות  הלוחם,  של  הליבה  יכולות  את  למטב  החתירה 
שתי  בגלל  הנדרשת  העליונות  את  לייצר  תצליח  לא  שיהיו, 
סיבות: כל מערכת מפותחת בצורה המיטבית ללא התחשבות 
המקשה  קוגניטיבי  בעומס  נמצא  הלוחם  אחרות;  במערכות 
שמפותח  המעולה  האמל"ח  של  הפוטנציאל  את  למצות  עליו 

ונרכש למענו.
והמסגרת  הלוחם  יכולות  על  רחבה  להיות  צריכה  ההסתכלות 
מידע  הנגשת  דרכי  ופיתוח  המחר"(,  )"קצה  מגבלותיהם  מול 
טקטיות  יכולות  שילוב  תוך  אינטואיטיבית  בצורה  ויכולות 

משולבות אוטונומיה )"קצה מרום"(.

אני מבקש להודות לגורמי המקצוע שהיו שותפים למאמר – 
סא"ל גיא שושן, רס"ן עודד נגר, סא"ל ל', סא"ל ד"ר אבי בנוב 
וחבר  מפקדי,  ש',  לסא"ל  מיוחדת  תודה  קטקו.  איתי  ורס"ן 

אמיתי, שדוחף אותי קדימה מקצועית ואישית.

החתירה למטב את יכולות הליבה 
של הלוחם, חשובות ככל שיהיו, לא 

תצליח לייצר את העליונות הנדרשת 
בגלל שתי סיבות: כל מערכת מפותחת 

בצורה המיטבית ללא התחשבות 
במערכות אחרות; הלוחם נמצא בעומס 

קוגניטיבי המקשה עליו למצות את 
הפוטנציאל של האמל"ח המעולה 

שמפותח ונרכש למענו
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