
שטחים  לסרוק  שיוכל  המתקדם  הרובוט  פיתוח  אחר  המרוץ 
חיישנים  שילוב  תוך  ויעילה  מהירה  בצורה  עצמאי,  באופן 
מתקדמים לחישה ובקרה הוא מרוץ ארוך ומייגע שקו הסיום 
שלו רחוק והעלויות שלו גבוהות. אך מה אם יתגלה שרובוט כזה 
כבר מזמן מוכרים  עבודה במערכת הביטחון  כלבי  קיים?  כבר 
כ"לוחמים על ארבע", הם משתתפים במלחמות ישראל ובבט"ש 

יכולת  עם  המשולבת  דופן  יוצאת  הרחה  יכולת  בעלת  חכמה,  פלטפורמה  הוא  כלב 
סריקה מהירה, אך הידע על מעטפת היכולות שלו מועט. למרות הניסיון לפתח את 
הרובוטים  שבו  היום  רחוק  הכלב,  פעילות  את  טובה  בצורה  שְידמה  העתידי  הרובוט 

יחליפו את הכלבים בשדה הקרב

סרן יובל, רמ"דית ביולוגיה ובע"ח

ואין חולק על היכולות המיוחדות שהם מביאים לשדה הקרב. 
יכולותיהם ולפתח איתם שפה  כעת כל שנותר הוא להבין את 
ועד  משותפת. המושג אמל"ח מקיף קשת רחבה, מטיל טמיר 
רובה, וכולל בתוכו גם את עולם הכלבנות הביטחונית. מחלקת 
מחקרים  בקידום  עוסקת  במפא"ת  וביולוגיה  כימיה  תשתיות 
תשתיתיים ויישומיים בתחומים של כימיה וחומרי נפץ, ביולוגיה 
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אימון כלבי הרחה לזיהוי סמים בחיל הים האמריקני. שנים של אבולוציה הפכו את הכלב בכלל ואת אפו בפרט לסנסור רגיש, בעל 
יכולת כיול מהירה ובעל יכולת סריקה אוטונומית ורגישּות לריכוזים מזעריים



וכלבנות ורפואה צבאית. שלושת הענפים במחלקה עובדים יחד 
לגילוי  כלבים  בהכשרת  מצויה  לכך  דוגמה  לזה.  זה  ותורמים 
שהוא  הכלב,  את  ביותר  הטובה  בצורה  להכשיר  כדי  מטענים; 
ביולוגי בסל הכלים של הכוח המתמרן,  כלי  ובראשונה  בראש 
יש להכיר מהי בדיוק המולקולה הכימית )או צבר המולקולות( 
שעליו לזהות.1 כך משמשות הביולוגיה והכימיה לחקר האמל"ח 
רפואיים,  במחקרים  נתמכות  והן  כלב,  שנקרא  הזה  המורכב 
של  הפיזיולוגיה  להבנת  התורמים  וטרינריים  מחקרים  למשל 

יכולות הכלב.
יש לציין כי הקושי במחקר מדעי בשדה שטרם נחקר לעומקו 
ובסביבה מבצעית הוא קושי מהותי. כאשר הניסויים מצליחים 
במעבדה, זהו הצעד הראשון בלבד, משום שהאתגר הוא ליישם 
מבצעית  בסביבה  לוחמים,  עם  יחד  בשטח  המסקנות  את 

שהריחות והרעשים שבה משתנים בכל יום ללא שליטה.
מהפעלתו  נרתעים  אך  "פלטפורמת־על",  בכלב  רואים  רבים 
לצרכים ביטחוניים בגלל האתגרים הרבים הכרוכים בכך. "הכלב 
לא בא לעבודה" היא אמירה השגורה בפיהם של מאלפים רבים, 
משמע אי אפשר להכריח את הכלב לעבוד. נוסף על כך, אין לנו 
שנמצא  המידע  את  להעביר  וקשה  כלבים,  עם  משותפת  שפה 
איתו  שמתמודדים  אתגר  זהו  הלוחם,  אל  הכלב  של  בראשו 

בימים אלו.

בראשית
פרופ'   – עם אישה אחת  הכלבנות הביטחונית בארץ התחילה 
ב־1891,  שבאוסטריה  בווינה  נולדה  מנצל  מנצל.  רודולפינה 
והקימו  לינץ  לעיר  עברו  הם  ויחד  מנצל,  לרודולף  נישאה  היא 
וגישוש,  שמירה  הגנה,  תקיפה,  כלבי  לאימון  ספר  בית  בביתם 
בין־לאומי.  במוניטין  אותם  שזיכו  זה  בתחום  מחקרים  וערכו 
מנצל הקימה בקריית מוצקין את המכון לחקר כלבים ואילופם, 
יותר  שמאוחר  ההגנה,  של   הכלבנים  יחידת  כלבי  אומנו  שם 
מוכרת  כיום  צה”ל.  של  הראשית  הכלבנים  ליחידת  הפכה 
נוסף  אך  עוקץ,  צה"ל,  של  המבצעית  הכלבנות  יחידת  במיוחד 
לו  ומחוצה  יחידות ביטחוניות בצה”ל  עליה קיימות לא מעט 
אשר עוסקות בפיתוח יכולות כלבנות – חיל האוויר, חטיבת 
ואפילו  שב”ס  ימ”מ,  ישראל,  משטרת  וההדרכה,  החילוץ 
של  ההרחה  ביכולת  משתמשות  ככולן  רובן  הכנסת.  משמר 
סמים,  דו־שימושיים,  חומרים  נפץ,  חומרי  לאיתור  הכלבים 

אנשים או אפילו טלפונים.
בפרט  אפו  ואת  בכלל  הכלב  את  הפכו  אבולוציה  של  שנים 
סריקה  יכולת  ובעל  מהירה  כיול  יכולת  בעל  רגיש,  לסנסור 
יכולת ההרחה  לריכוזים מזעריים. בנושא  ורגישּות  אוטונומית 
של הכלבים עדיין רב הנסתר על הגלוי, אבל בזכות מחקר מדעי 
בתחום, היום יודעים יותר מבעבר. לכלבים יש 200–300 מיליון 
כ־5  רק  יש  האדם  לבני  ההשוואה  לשם  באפם,  ריח  קולטני 
מיליון.2 כשכלב נושם, האוויר הנכנס מתפצל לשני מסלולים – 
מסלול נשימתי רגיל ומסלול הריח, אשר משתמש ב־12%–13% 
ריח  תאי  המכיל  השטח  נשימה.3  בכל  הנקלטת  האוויר  מכמות 
בבני האדם הוא כ־5 סמ"ר בלבד, בעוד שאזור זה בכלב נע בין 

170-150 סמ"ר.4
את  לעומק  להבין  שואפת  וביולוגיה  כימיה  תשתיות  מחלקת 
יכולות ההרחה של הכלב: מה הכלב מסוגל להריח ובאיזה מצב 
פיזיולוגי אינו מסוגל להריח. הבנה לקויה של יכולות אלו עלולה 

לעלות בחיי אדם.

נוסף ליחידת עוקץ קיימות לא מעט 
יחידות ביטחוניות בצה”ל ומחוצה לו 

אשר עוסקות בפיתוח יכולות כלבנות – 
חיל האוויר, חטיבת החילוץ וההדרכה, 
משטרת ישראל, ימ”מ, שב”ס ואפילו 

משמר הכנסת. רובן ככולן משתמשות 
ביכולת ההרחה של הכלבים לאיתור 

חומרי נפץ, חומרים דו־שימושיים, סמים, 
אנשים או אפילו טלפונים

כמה מחקרים נעשו בשיתוף המחלקה והשפיעו רבות על הבנת 
מעטפת ביצועי כלבים והפעלתם בדגש על תחום ההרחה:

שיטות הפעלה ו"הכלב האוטונומי"
שיאמרו  יש  הכלב,  ובין  )הכלבן(  הנוהג  בין  מיוחד  קשר  קיים 
שרק הנוהג של אותו הכלב יודע "לקרוא" אותו כראוי, ועל כן 
במשימות רבות הכלב נמצא בקשר עין ישיר עם הנוהג ומקבל 

ממנו משוב תמידי.
בעולם הכלבנות מקובל להפעיל את הכלב עם רצועה, כך הנוהג 
יכול  בו באופן מיטבי. הנוהג  ושולט  יחסית לכלב  נשאר צמוד 
לשלוח את הכלב גם ללא רצועה, אך בעיקר למרחקים קצרים 
ההתקדמות  לכך.  דוגמה  היא  תקיפה  כלבי  שליחת  יחסית. 
את  להגדיל  מאפשרים  במקמ"שים  והשימוש  הטכנולוגית 
מרחק השליחה של הכלב, אך עם הגדלת המרחק, הביטחון של 

הכלב מתערער והוא מחפש תמיד את "אישורו" של הנוהג.
מהנוהג  משמעותית  רחוקה  ההפעלה  סביבת  כאשר  קורה  מה 
או שאינה בטוחה? אפשר לראות דוגמה לכך בפרויקט משותף 

עם חטיבת החילוץ וההדרכה.
בפרויקט לסריקת לכודים באתר הרס נמצא שבעזרת הכשרה 
באדם  שלהם  התלות  את  להפחית  אפשר  לכלבים  מיוחדת 
ובקרבה אל המפעיל. המפעיל הוא לוחם שעבר הכשרה בסיסית 
ביותר, וכל שנדרש היא פקודת הסריקה, המעוררת את החושים 
המחודדים הטבועים בכלב, כדי לסרוק אחר הריח הייחודי של 

בני אדם בתוך אתר הרס.
תהליך  על  יותר  ברורה  תמונה  ולקבל  הכלב  עם  לתקשר  כדי 
הסריקה, משולב רחפן המספק תמונה ברורה למפקד הצוות, 
והוא מעין תחנת ממסר להעברת שמע, מידע על גזים מסוכנים 
ואף מידע על מצבו הגופני של הכלב כדי לוודא את כשירותו. 
יש לזכור כי הכלב עצמו הוא כמו סנסור רגיש לאיתור לכודים 
במהירות, בעוד שהרחפן מספק בעזרת רמקול פשוט פקודות 
אפשר  בע”ח  עולם  עם  הטכנולוגיה  של  שילוב  בעזרת  מרחוק; 
להרחיב את המשימות אליהן נשלח הכלב ולהרחיקו מהמפעיל.5

אין־ספור ריחות
לזהות  למד  הכלב  טורית:  בצורה  בעבר  הוכשרו  הרחה  כלבי 
חומר נפץ מסוג מסוים, ורק לאחר מכן הוא הוכשר לזהות סוג 
אחר. קיימים אין־ספור חומרי נפץ בשימוש האויב, וצה"ל בוחר 
מספר מוגבל של חומרי נפץ להכשרת הכלבים לפי איום ייחוס 
מסוים. ההכשרה הטורית מצריכה השקעה רבה של זמן ותקציב.
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עוקץ  ויחידת  תל־אביב  אוניברסיטת  בשיתוף  שנעשה  מחקר 
ניסה ללמד כלבי הרחה כמה ריחות במקביל, ואכן הוכיח שגם 
בשיטה זו הכלבים יכולים לזהות כל ריח בנפרד. במחקר המשך 
כאשר  המטרה  חומר  את  לזהות  יכולים  שכלבים  הוכח  אף 
אחרים.  בחומרים  מעורבב  או  שונות  בתצורות  מופיע  הוא 
על  יותר  מהירה  הכשרה  הן  זה  ממחקר  הנגזרות  המשמעויות 

חומרים רבים יותר וחיסכון בתקציב וכוח אדם.

"מעבדת קרב" לכלבים
מחקר על התנהגות כלבים הוא אתגר לא פשוט, ויש מעט מאוד 
פשוטים  סימנים  אין  לכלב  התנהגותם.  על  ודאיות  מסקנות 
המחווים על תפקודו, והסביבה שבה נבחן הכלב תמיד משתנה. 
מסיבות אלו המחלקה מימנה תשתית מחקר חדשנית בטכניון 
המכונה "מעבדת קרב" לכלבים. בזכות תשתית זו אפשר לבחון 
את מעטפת הביצועים של כל כלב בצורה פרטנית, וכך להפחית 
בתנאי  מלאה  שליטה  תוך  הקרב,  בשדה  הוודאות  חוסר  את 
והקרנת  האוויר  הרכב  שמע,  תאורה,  טמפרטורה,  הסביבה: 
כדי  מדומה.  מציאות  בטכנולוגיית  הקירות  על  וידאו  סרטי 
גופנית מאומצת על  לבחון למשל את ההשפעה של פעילות 

תוך  הליכון  על  הכלב  את  מריצים  הכלב,  של  ההרחה  יכולת 
לזהות  לו  נותנים  מכן  ולאחר  שלו  המדדים  של  מלא  ניטור 

את חומר המטרה.6

תרמורגולציה
הכלב משתמש בחושיו כדי לצמצם את האנרגיה הנדרשת מצידו 
לביצוע משימות, וכך הוא משמר אנרגיה לאורך זמן.7 בעומסי 
חום כלבים משתמשים באנרגיה רבה ומתקשים לבצע משימות 
ביטחוניות. במחקר משותף עם אוניברסיטת תל־אביב נבנתה 
באמצעות רחפן מפת חום מדויקת של שדה ניסוי כדי לבדוק 
היה  אפשר  המפה  בעזרת  חום.  בעומסי  מתנהגים  כלבים  איך 
לראות שבכל משימה שהוטלה על הכלבים, הם בחרו במסלול 
הקר ביותר, כלומר הם העדיפו את המסלול שבו צריך להשקיע 

את האנרגיה המזערית ביותר.8

החיידקים במעי וחוש הריח
את  בחן  גוריון  בן  אוניברסיטת  עם  שנעשה  תשתיתי  מחקר 
תכונות  על  במעיים  שנמצאת  החיידקים  אוכלוסיית  השפעת 
 – יונקים  אצל  החיידקים  אוכלוסיות  כלבים.  אצל  שונות 

כלב ביחידת עוקץ. בעומסי חום כלבים משתמשים באנרגיה רבה ומתקשים לבצע משימות ביטחוניות )צילום: דו"ץ(
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המיקרוביום – כבר נחקר רבות באדם ואף הוכח שהוא משפיע 
ונטייה להידבק במחלות,9 אך  על תכונות כמו נטייה להשמנה 
מתבצע  זה  במחקר  כלבים.  של  המיקרוביום  על  רב  ידע  אין 
בארץ,  ביטחון  כלבי  ממגוון  מיקרוביום  לדגימות  גנטי  ריצוף 
בתקווה  הנדגמים  הכלבים  התנהגות  את  מאפיינים  ובמקביל 
שבעתיד הקרוב יזוהו אוכלוסיות חיידקים דומיננטיות בכלבי 
אלו  באוכלוסיות  להשתמש  נוכל  ואף  הגנה,  ובכלבי  הרחה 

לטובת האדם.10

מבט לעתיד – "העצמת הכלב"
אותם  כל  החייל",  "העצמת  המונח  השתגר  האחרונות  בשנים 
אימונים, טכנולוגיות והכשרות הניתנים לחיילים כדי לשפר את 
יכולותיהם. כך גם בתחום הכלבנות, המחלקה מקדמת דרכים 

להעצמת יכולות הכלבים.
שניהם  תחרותי:  לספורטאי  ביטחון  כלב  להשוות  אפשר 
את  לספק  שיוכלו  כדי  ארוכה  תקופה  לאורך  קשה  מתאמנים 
לדאוג  צריך  לשניהם  האמת,  בשעת  ביותר  הטובה  התוצאה 
ייעודי עם סרגל מאמצים  ולמשטר אימונים  לתזונה מתאימה 
הכלב  להעצמת  אלו  דרכים  פרט.  לכל  אישית  המותאם 
את  למצות  ומנסות  שלו  הקיימות  היכולות  על  מתבססות 
המחלקה  האמיתית  המדרגה  קפיצת  את  שבו,  הפוטנציאל 

בוחנת בכמה תחומים אחרים.
תאים  ייעודיים,  לחץ  בתאי  שוהים  הרים  ומטפסי  ספורטאים 

המגבירים את ייצור תאי הדם האדומים בגוף, כך שמולקולות 
מאמץ  סף  ומתאפשר  להמוגלובין  נקשרות  יותר  רבות  חמצן 
את  בודקת  המחלקה  מאתגרות.11  בסביבות  גם  יותר  גבוה 
מידת השיפור ביכולות הכלבים לאחר ששהו בתאי לחץ במכון 

לרפואה ימית בחיפה.
פרמקולוגיה,  היא  בעולם  המתגבשת  כלבים  להעצמת  גישה 
יכולות  את  המשפרים  לשימוש  בטוחים  כימיים  תוספים 
הכלבים. הדוגמה הקלסית לשיפור יכולות בבני אדם באמצעות 
שנפוצה  קשב,  יכולות  למיצוי  ריטלין  נטילת  היא  פרמקולוגיה 
לא  המחקר,  התקדמות  עם  האחרונות.12  בשנים  ויותר  יותר 
רחוק היום שבו ייצרו תרופות לשיפור יכולות ההרחה או יכולות 

הריצה אצל כלבים.

סיכום
דופן  יוצאת  הרחה  יכולת  בעלת  חכמה,  פלטפורמה  הוא  כלב 
מעטפת  על  הידע  אך  מהירה,  סריקה  יכולת  עם  המשולבת 
היכולות שלו מועט. תפקיד מחלקת תשתיות כימיה וביולוגיה 
המכונה  את  דרך  בכל  ולבחון  לחקור  להמשיך  הוא  במפא"ת 
פי שמהנדסים מוכשרים  המופלאה שהיא  כלב הרחה. אף על 
מכל העולם מנסים לפתח את הרובוט העתידי שְידמה בצורה 
טובה את פעילות הכלב, רחוק היום שבו הרובוטים יחליפו את 

הכלבים בשדה הקרב.
ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

כלב הרחה בשירות משטרת לונדון. עם התקדמות המחקר, לא רחוק היום שבו ייצרו תרופות לשיפור יכולות ההרחה או יכולות הריצה 
אצל כלבים
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