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September 25, 2022

To:
Benny Bachar, Major
Head of the Knesset, Government and Public Section
Office of the Chief of Staff

Subject: Demand to refrain from an experiment on human beings in
Hebron using an automatic system made by "Smart Shooter"
1.

This letter is sent to you on behalf of Israeli movements and organizations
which accompany Palestinian communities in the occupied Palestinian
territories - Mothers Against Violence, Combatants for Peace, Windows Channels for Communication, Your Neighbor as Yourself, Machsom Watch
and Looking the Occupation in the Eye.

2.

According to a report by Haaretz journalist Hagar Sheizaf on September 24th
2022, the IDF has installed in Hebron a remote-controlled system for crowd
control, which includes stun grenades, teargas grenades and sponge rounds.
The system, which was installed in the previous week and is now undergoing
pilot testing, was installed on Shuhada Street, at a point called “The
Policeman Checkpoint”. The system was made by company "Smart
Shooter", that has developed a monitored shooting system which locks on to,
and follows its target using image processing. According to the company's
publications, the human operator marks a target and pulls the trigger, and the
system enables the firing of munitions when the weapon is at the right angle
to hit the marked target.1

1

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-09-24/ty-article/.premium/israeli-army-installs-remote-control-crowd-dispersalsystem-at-hebron-flashpoint/00000183-70c4-d4b1-a197-ffcfb24f0000

3.

Following the publication of Haaretz, the IDF spokesperson changed his
original account and told Haaretz that at this point the system would only be
using sponge rounds. The spokesperson added that “as part of improving
the operational preparedness towards rioters in the area, the possibility
of employing the remote-control system for using authorized means of
riot control is being tested.” (Emphasis by EM)

4.

Sponge rounds are not a game. From the perspective of moral and
international law, the IDF is prohibited from experimenting on the residents
of Hebron or permanently using a system which is supposed to assist soldiers
in the identification of targets, even if the soldier is the one to pull the trigger,
since this is expected to bring about easy finger on the trigger and lessened
personal discretion on the part of soldiers.

5.

Among other considerations, the relevant customary international law as to
law enforcement during riots and violations of public order, is based on the
UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)2 and UN Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
(1990)3. Thus, for example, according to international law, it does not suffice
to "identify targets" (as the "Smart Shooter" company has published on its
website4), and one must constantly consider a list of requirements, such as the
very need for the use of such means and the risk posed to those people against
whom, or in proximity to whom, the means are about to be used.

6.

Furthermore, even if the system assists a soldier in marking a specific person
in movement as a target, it is unclear how it can also assist the soldier in
making sure the instructions as to using sponge rounds are followed, as these
forbid targeting a person's head (what is known in the IDF as "upper-body").
That is, prima facie, it seems that the system may exacerbate the harm
inflicted by the shooting in violation of IDF and Israeli police instructions as

2

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx

3

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
https://www.smart-shooter.com/
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2

to the use of sponge rounds, as well as the instructions of international law.
See screenshots from the clip posted by "Smart Shooter" on YouTube5.

7.

Dozens of Palestinians in the village of Issawiya in East Jerusalem, who have
lost eyes or suffered damage to other body organs as a result of the use of
sponge rounds, as passers-by who were not taking part in confrontations with
Israeli Border Police themselves, are proof that the decision on whether to
use sponge rounds carries a significant weight, may determine a person's fate
in a split of a second and cannot be delegated to any algorithm.

8.

Furthermore, the IDF's admission that this is a pilot project and that the
possibility of a shift to the permanent use of the system is being examined as
part of the project, amounts to a grave violation of the procedures of the IDF

5

https://www.youtube.com/watch?v=8Yb9u5KRq3M
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itself, which we have received in response to a freedom of information
request.
9.

In a response issued on March 23rd 2016 to a freedom of information request
addressed to the IDF spokesperson on August 25th 2015 on the topic of testing
and authorizing the operational use of new security systems in the West Bank
and Gaza Strip, your response was the following (attached):
1. First, we reject out of hand the claim implied by your appeal,
as if the IDF is conducting experiments in weapons involving
residents of the Judea and Samaria area and the Gaza Strip,
as part of fulfilling the security missions it is tasked with. This
claim is bogus and it is unfounded.
2. The IDF is obliged to act in accordance with Israeli law and
the relevant instructions of international law in aspects of its
operational activity, end this also regards weapons systems
which it uses.
3. As to your request for receiving procedures which address
"testing in operational activity” of new security equipment,
and the authorization or licensing as to the introduction of
new security equipment into operational use in the IDF,
attached is permanent instruction 10/1, which deals with the
initiation, development and absorption of means and systems
within the IDF.
4. This instruction stipulates several procedures, intended to
ensure that all relevant considerations are made prior and
during all stages of the initiation, development and absorption
of means and systems within the IDF.
5. As part of this, in accordance with the instruction, prior to the
beginning of operational use of a weapons system, a legal
review is required as to whether the means and the use of these

4

means meet the binding rules of international law, as well as a
review regarding aspects of safety in using the means, carried
out by officials with the relevant professional knowledge (in
accordance with the characteristics of said means), including
a review of the potential impact on human health, to the extent
required (for example when this involves riot control means).
6. Even when an urgent operational need arises as to the use of a
weapon system which has not yet been authorized for
operational use in accordance with said instructions, the
introduction of this system into IDF use involves an orderly
procedure. This procedure is based on instruction 2/628/16
regarding “a special authorization procedure as to the limited
use of new means", which is attached hereby.
10. It follows that according to permanent instruction 10/1 of the Planning
Division which we have received (attached), the IDF is prohibited from liveoperational use of any system for the purpose of its "testing”. Furthermore,
the “special authorization procedure as to the limited use of new means"
(attached), is also irrelevant to the sponge rounds firing system, since it does
not allow for live testing of a new system, but only for its use (as opposed to
experimentation) for "urgent operational purposes", following authorization
by the Military Attorney General (or her representative), after she has
considered whether the system meets international law standards.
11. It stands to reason that the clashes in Hebron, which have taken place from
time to time, for many years, cannot be considered a state of emergency
which justifies special authorization to exceed permanent instruction 10/1,
and in particular a system for the firing of sponge rounds cannot be
considered as one that serves an "urgent military purpose" (the soldiers are
capable of firing sponge rounds without it).
12. In view of the above, the IDF must refrain from carrying our any experiments
on the Palestinian inhabitants of Hebron with the aforementioned "Smart
Shooter" system, and it must be immediately removed from the checkpoint

5

known as "The Policeman's Checkpoint" and from any other position in the
city.
13. We would be grateful for your prompt action and response.

Eitay Mack, Adv

6

איתי מק ,עו"ד
Eitay Mack, Advocate

ايتاي ِمك ،محام
רח' כ"ט בנובמבר  ,28/9ירושלים ■ טל'  ,02-5877766פקס 02-5877744
28/9 November 29 St., Jerusalem ■ Tel 02-5877766, Fax 02-5877744
eitaymack@gmail.com

יום ראשון  25בספטמבר 2022
לכבוד
בני בכר ,רס"ן
רמ"ד כנסת ,ממשל וציבור
לשכת הרמטכ"ל
שלום רב,

הנדון :דרישה להימנע מלבצע ניסוי בבני אדם בחברון באמצעות מערכת של חברת
""Smart Shooter
.1

פניה זו נשלחת אליך בשם התנועות והארגונים הישראלים המלווים את הקהילות
הפלסטיניות בשטחים הכבושים – אימהות נגד אלימות ,לוחמים לשלום ,חלונות – אפיקים
לתקשורת ,רעך כמוך ,מחסום ווטש ומסתכלים לכיבוש בעיניים.

.2

על פי הדיווח של העיתונאית הגר שיזף בהארץ ביום  ,24.9.2022צה"ל התקין בחברון מערכת
נשלטת מרחוק לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות ,הכוללים רימוני הלם וגז וכדורי ספוג.
המערכת ,שהותקנה בשבוע שעבר ונמצאת בשלבי פיילוט ,הוצבה ברחוב השוהדא בעיר על
מחסום המכונה "חסם שוטר" .המערכת שהוצבה בחברון היא של חברת ","Smart Shooter
שפיתחה מערכת לבקרת ירי שננעלת ועוקבת אחרי מטרה באמצעות עיבוד תמונה .על פי
פרסומים של החברה ,החייל מסמן מטרה ולוחץ על ההדק ,והמערכת מאפשרת שחרור של
כדור כשהנשק נמצא בזווית הנכונה כדי לפגוע במטרה שסומנה.1

.3

לאחר פרסום הכתבה ,שינה דובר צה"ל את גרסתו וטען בפני הארץ כי בשלב זה המערכת
תעשה שימוש בכדורי ספוג בלבד .דובר צה"ל הוסיף ,כי "כחלק משיפור ההיערכות המבצעית
אל מול מפרי סדר באזור ,נבדקת האפשרות להשתמש במערכת נשלטת-מרחוק לשימוש
באמצעים מאושרים לפיזור הפגנות" (הדגשה א"מ).

.4

כדור ספוג אינו משחק .מבחינת המוסר והחוק הבין-לאומי אסור לצה"ל לבצע ניסוי בתושבי
חברון או שימוש קבוע במערכת שאמורה לסייע לחייל לזהות מטרות ,אף אם החייל הוא מי
שילחץ על ההדק .דבר שצפוי להביא לאצבע קלה על ההדק ולצמצום שיקול הדעת של החייל.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-09-24/ty-article/.premium/00000183-708f-d4b1-a197-ff8fd6740000 1

.5

בין היתר ,החוק הבין-לאומי המנהגי הרלוונטי לאכיפת חוק בעימותים והפרות סדר ,מעוגן
ב 2)1979( UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials -ובUN Basic -
)1990(Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
 ;3למשל ,על פי החוק הבין-לאומי אין די ב"זיהוי מטרות" (כפי שחברת ""Smart Shooter
מפרסמת באתר שלה ,)4אלא יש צורך לשקול באופן מתמיד שורה של שיקולים ,כגון הצורך
בשימוש באמצעי והסיכון הנשקף לאנשים אשר האמצעי יופעל כנגדם או בקרבתם.
בנוסף ,אף אם המערכת מסייעת לחייל בסימון המטרה על גבי אדם ספציפי הנמצא בתנועה,
לא ברור כיצד היא גם יכולה לסייע לחייל להקפיד על הנחיות השימוש בכדורי ספוג שאוסרות
על כיוון הירי לראשו של אדם (מה שמכונה בצה"ל "פלג גוף עליון") .כלומר ,על פני הדברים,
נראה שהמערכת עלולה להחמיר את הנזקים מהירי בניגוד להנחיות צה"ל והמשטרה לשימוש
בכדורי ספוג והחוק הבין-לאומי .ראו צילום מתוך סרטון שחברת ""Smart Shooter
מפרסמת ב:5YouTube-

.7

עשרות הפלסטינים בכפר עיסאוויה במזרח ירושלים ,שאיבדו עיניים או נפגעו באיברים
אחרים מירי כדורי ספוג ,כעוברי אורח ואף שלא השתתפו בעצמם בעימותים עם חיילי מג"ב,

.6

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx 2
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx 3
/https://www.smart-shooter.com 4
https://www.youtube.com/watch?v=8Yb9u5KRq3M 5
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מוכיחים שההחלטה אם לעשות שימוש בכדור ספוג הינה החלטה כבדת משקל שבשבריר
שנייה עלולה להכריע את גורלו של אדם ,אשר לא ניתן לגלגלה לאלגוריתם כלשהו.
.8

מעבר לכך ,הודאת צה"ל שמדובר בפיילוט שבמסגרתו נבדקת האפשרות לעשות שימוש קבוע
במערכת ,הינה הפרה חמורה של נהלי צה"ל עצמו אשר קיבלנו במענה לבקשת חופש מידע.

.9

במענה מיום  23.3.2016לבקשת חופש מידע לדובר צה"ל מיום  25.8.2015בנושא ניסוי ואישור
שימוש מבצעי בציוד ביטחוני חדש בגדה המערבית ורצועת עזה ,השבתם כדלקמן (מצ"ב):
 .1ראשית ,נבקש לדחות מכל וכל את הטענה המשתמעת מפנייתך ,כאילו
צה"ל עושה ניסויים באמצעי לחימה המערבים את תושבי אזור יהודה
והשומרון (איו"ש) ורצועת עזה במסגרת ביצוע משימות הביטחון המוטלות
עליו .טענה זו מופרכת וחסרת אחיזה במציאות.
 .2צה"ל מחויב לפעול בהתאם לדין הישראלי ולכללי המשפט הבין-לאומי
הרלוונטיים בהיבטי הפעילות המבצעית שלו ,ובכלל זאת גם בכל הנוגע
לאמצעי הלחימה בהם הוא עושה שימוש.
 .3אשר לבקשותיך לקבלת נהלים העוסקים ב"ניסוי בפעילות מבצעית" של
ציוד ביטחוני חדש ,ואישור או רישוי להכנסת ציוד ביטחוני חדש לשימוש
מבצעי בצה"ל ,מצ"ב הוראת קבע  10/1של אגף התכנון ,העוסקת בתהליך
ייזום ,פיתוח הצטיידות וקליטה של אמצעים ומערכות בצה"ל.
 .4הוראה זו קובעת שורה של הליכים ,שנועדו להבטיח כי כלל השיקולים
הרלוונטיים יילקחו בחשבון בטרם ובמהלך כל אחד מן השלבים של ייזום,
פיתוח הצטיידות וקליטה של אמצעים ומערכות בצה"ל.
 .5בתוך כך ,בהתאם להוראה ,לפני תחילת השימוש המבצעי באמצעי לחימה,
נדרש לקיים בחינה משפטית אשר לעמידת האמצעי והשימוש בו בכללים
המחייבים של המשפט הבין-לאומי ,וכן לקיים בדיקות המתייחסות
להיבטי בטיחות השימוש באמצעי ,שנערכות על ידי גורמים בעלי ידע
מקצועי רלוונטי (בהתאם למאפייני האמצעי) ,לרבות בתחום ההשפעות
הבריאותיות האפשריות על בני אדם ,ככל שנדרש (למשל ,כשמדובר
באמצעים לפיזור הפגנות).
 .6גם כאשר קיים צורך מבצעי דחוף לעשות שימוש באמצעי לחימה שטרם
אושר לשימוש מבצעי בהתאם להוראה הנ"ל ,הכנסתו לשימוש כרוכה
בתהליך סדור .תהליך זה מעוגן בהוראת אמ"ץ-ח"מ  2/628/16בנושא "נוהל
אישור מיוחד לשימוש מוגבל באמצעי חדש (נוהל א"מ)" המצ"ב.

 .10הנה כי כן ,על פי הוראת קבע  10/1של אגף התכנון שנמסרה לנו (מצ"ב) ,אסור לצה"ל לעשות
שימוש מבצעי-חי במערכת כלשהי לצורך "בדיקתה" .כך גם ,נוהל "אישור מיוחד לשימוש
מוגבל באמצעי חדש" (מצ"ב) אף הוא אינו רלוונטי למערכת לירי כדורי ספוג שכן הוא אינו
מתיר ניסוי חי של מערכת חדשה אלא רק שימוש בה (להבדיל מניסוי) בשל "צורך מבצעי
דחוף" ,לאחר קבלת אישור מהפצ"ר (או מי מטעמו) שבחן את עמידתה בכללי החוק הבין-
לאומי.

3

 .11מן הסתם ,העימותים בחברון שמתרחשים מעת לעת כבר שנים ארוכות אינם יכולים להיחשב
כמצב חירום המצדיק אישור מיוחד לחרוג מהוראת קבע  ,10/1ובמיוחד מערכת לירי כדורי
ספוג אינה יכולה להיחשב לכזאת שיש בה "צורך מבצעי דחוף" (החיילים מסוגלים לירות
כדורי ספוג גם בלעדיה).
 .12לאור כל האמור לעיל ,על צה"ל להימנע מלעשות כל ניסוי במערכת הנ"ל של חברת " Smart
 "Shooterעל גבי תושבי חברון הפלסטינים ,ויש לפנותה לאלתר מהמחסום המכונה "חסם
שוטר" ומכל מקום אחר בעיר.
 .13נודה להתייחסותכם ללא דיחוי.
בכבוד רב,
איתי מק ,עו"ד
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לכבוד,
עו"ד איתי מק
הנדון :פנייתך לדובר צה"ל בנושא ניסוי ואישור שימוש מבצעי בציוד ביטחוני חדש באזור
יהודה ושומרון ורצועת עזה ,לפי חוק חופש המידע
שלום רב,

פנייתך מיום ה 25-באוגוסט  ,2015בנושא שבנדון ,התקבלה במדורנו והועברה להתייחסות
הגורמים המקצועיים.

בפתח הדברים נבקש להתנצל על העיכוב במענה ,אשר נבע מהתמשכות חלק מהבירורים
הצריכים לעניין.

להלן התייחסות מדור פניות הציבור בחטיבת דובר צה"ל לפנייתך:

 .1ראשית ,נבקש לדחות מכל וכל את הטענה המשתמעת מפנייתך ,כאילו צה"ל עושה
ניסויים באמצעי לחימה המערבים את תושבי אזור יהודה והשומרון )איו"ש( ורצועת
עזה במסגרת ביצוע משימות הביטחון המוטלות עליו .טענה זו מופרכת וחסרת אחיזה
במציאות.

 .2צה"ל מחויב לפעול בהתאם לדין הישראלי ולכללי המשפט הבין-לאומי הרלוונטיים
בהיבטי הפעילות המבצעית שלו ,ובכלל זאת גם בכל הנוגע לאמצעי הלחימה בהם הוא
עושה שימוש.

 .3אשר לבקשותיך לקבלת נהלים העוסקים ב"ניסוי בפעילות מבצעית" של ציוד ביטחוני
חדש ,ואישור או רישוי להכנסת ציוד ביטחוני חדש לשימוש מבצעי בצה"ל ,מצ"ב
הוראת קבע  10/1של אגף התכנון ,העוסקת בתהליך ייזום ,פיתוח הצטיידות וקליטה
של אמצעים ומערכות בצה"ל.

בלמ"ס

בלמ"ס
-2 .4הוראה זו קובעת שורה של הליכים ,שנועדו להבטיח כי כלל השיקולים הרלוונטיים
יילקחו בחשבון בטרם ובמהלך כל אחד מן השלבים של ייזום ,פיתוח הצטיידות
וקליטה של אמצעים ומערכות בצה"ל.

 .5בתוך כך ,בהתאם להוראה ,לפני תחילת השימוש המבצעי באמצעי לחימה ,נדרש
לקיים בחינה משפטית אשר לעמידת האמצעי והשימוש בו בכללים המחייבים של
המשפט הבין-לאומי ,וכן לקיים בדיקות המתייחסות להיבטי בטיחות השימוש
באמצעי ,שנערכות על ידי גורמים בעלי ידע מקצועי רלוונטי )בהתאם למאפייני
האמצעי( ,לרבות בתחום ההשפעות הבריאותיות האפשריות על בני אדם ,ככל שנדרש
)למשל ,כשמדובר באמצעים לפיזור הפגנות(.

 .6גם כאשר קיים צורך מבצעי דחוף לעשות שימוש באמצעי לחימה שטרם אושר
לשימוש מבצעי בהתאם להוראה הנ"ל ,הכנסתו לשימוש כרוכה בתהליך סדור .תהליך
זה מעוגן בהוראת אמ"ץ-ח"מ  2/628/16בנושא "נוהל אישור מיוחד לשימוש מוגבל
באמצעי חדש )נוהל א"מ(" המצ"ב )בכפוף להשמטת מידע שלפי סעיף )9א() (1לחוק
חופש המידע ,התשנ"ח –  ,1998אין להעבירו(.

 .7הנוהל מחייב קיום תהליכים מקצועיים שנועדו למנוע בעיות אפשריות בהיבטים
המבצעיים ,הבטיחותיים ,המשפטיים ,ההומניטאריים האסטרטגיים וכיו"ב כתוצאה
משימוש באמצעי .אף לפי נוהל זה ,נדרש לקיים בחינה משפטית אשר לעמידת אמצעי
הלחימה והשימוש בו בכללי המשפט הבין-לאומי טרם אישור השימוש בו ,לצד
בדיקות נוספות .בשלות האמצעי לשימוש מבצעי הינה שיקול הכרחי במסגרת תהליך
האישור.

 .8יובהר ,כי ההוראות הנ"ל חלות באופן גורף ביחס לשימוש באמצעים המיועדים
לשימוש בכלל גזרות הפעילות המבצעית של צה"ל ,הן בשטח מדינת ישראל והן
מחוצה לה .כלומר ,ההוראות חלות ומיושמות באופן זהה לחלוטין ,בין אם מדובר
באמצעי המיועד לשימוש בשטח ישראל ,בלבנון ,באיו"ש ,ברצועת עזה וכו'.

 .9תשומת לבך כי קיימים בצה"ל נהלים ייעודיים לאישור אמל"ח באגף מודיעין .לאור
הוראות סעיף )9א() (1לחוק ,לא נוכל להעביר לידיכם נהלים אלה.

 .10נציין ,כי בהוראה  10/1מוזכרת גם הוראת קבע אג"ם  .10/2פרטים שונים במישור
ביטחון המידע ביחס להוראה זו מצויים עדיין בבירור ,ולא ניתן לקבוע בשלב זה האם
מדובר במידע שיועבר .עם השלמת הבירור ,לא נאחר לעדכנכם.
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-3 .11אשר לבקשתך לקבלת נוהל לקביעת כללי בטיחות ושימוש של ציוד ביטחוני חדש,
נבקש להביא לידיעתך כי לא קיים נוהל גנרי כאמור המתייחס לאופן ביצוע התהליך
המדובר .לכל אמצעי נקבעים באופן פרטני כללי בטיחות ושימוש על סמך הבדיקות
המקצועיות לאותו אמצעי ,כמוזכר לעיל ,ובהתאם למאפייניו הייחודיים .כללים אלה
נקבעים על-ידי קציני החיל הרלוונטיים ,שהם הגורמים המקצועיים המנחים בצה"ל
ביחס לשימוש באמצעים השונים.

בברכה,
מדור
ענף
דובר

פניות
קשרי

הציבור
ציבור
צה"ל

לוטות
 .1הוראת קבע של אגף תכנון שמספרה .10/1
 .2הוראת אמ"ץ-ח"מ  2/628/16בנושא "נוהל אישור מיוחד לשימוש מוגבל באמצעי חדש
)נוהל א"מ(".
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-1הוראת קבע של אגף תכנון שמספרה /11/

הוראת קבע אג"ת  – 1111תהליך ייזום ,פיתוח ,הצטיידות וקליטה
של אמצעים ומערכות בצה"ל
מבנה ההוראה
פרק א' :כללי
פרק ב' :תהליך ייזום ,פיתוח ,הצטיידות וקליטה של אמצעים
סימן א' :כללי
סימן ב' :שלב הייזום
סימן ג' :שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט
סימן ד' :שלב הפיתוח
סימן ה' :שלב הייצור וההצטיידות
סימן ו' :שלב הקליטה וההטמעה
פרק ג' :קביעת הדרג מאשר הפרויקט או הדרג המאשר את רכש הדגם
פרק ד' :בקרת פרויקטים
פרק ה' :הקפאת או ביטול פרויקט
נספח א' :השלבים המינימאליים במקרים חריגים
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פורסם
מאי 2112
פרק א' :כללי
הגדרות
 .23בהוראה זו –
"אמצעים ומערכות" – שם כולל לתשומה (כגון ,אמצעי לחימה ,אמצעי סיוע ללחימה,
אמצעי הדרכה ,מערכות מידע ,מערכות שליטה ובקרה) העומדת לרשות גוף צבאי ,דרך קבע או
ארעי ,כדי למלא את משימותיו .בהוראה זו ,המונח אמצעי מתייחס גם למערכת;
"הדרג מאשר הפרויקט" – דרג הפיקוד הצה"לי שבסמכותו לאשר את היציאה לפרויקט
כמפורט בפרק ג' להוראה זו;
"הגוף האמל"חי" – הגוף הנושא באחריות הכוללת לפרויקט כמפורט בהוראה זו;
"הגוף הטכנולוגיסטי" – הגוף הנושא באחריות לביצוע הפרויקט עבור הגוף האמל"חי
כמפורט בהוראה זו;
"המשתמש" – הגוף המתוכנן להשתמש באמצעים המפותחים1המיוצרים ,והנושא
באחריות לליווי הפרויקט בכל שלביו ולהובלת שלב הקליטה וההטמעה המבצעית כמפורט
בהוראה זו;
"מוצר מדף" – אמצעי הנרכש מהיצרן כפי שהוא ,ללא צורך בתהליך פיתוח נוסף.
"מערכת מידע" – מערכת תוכנה המיועדת לאחד מהצרכים הבאים:
)1

הדרכה ואימון (למעט מדמים);

)2

סיוע בתהליכי תכנון וחישוב הנדסיים;

)2

סיוע בתהליכים לפיקוח ולניהול של הייצור;

)4

עיבוד נתונים;

)5

שליטה ,בקרה ודווח (למעט מערכות שמרכיב המחשבים או התוכנה בהן נמוך מ–
 41%מההשקעה התקציבית הכוללת);

)6

תמיכה בתהליכים לקבלת החלטות;

"פרויקט" – משימה חד-פעמית בעלת נקודות התחלה וסיום ברורות ומוגדרות,
המתבצעת במסגרת תפוקה נדרשת ,משאבים ולו"ז מוגדרים מראש ,ונמדדת בהשגת התכולה
הנדרשת בעלות ובלו"ז ביחס לתכנון .תחילת הפרויקט בשלב הייזום וסיומו בהכרזת מבצעיות
סופית ובהפקת לקחים;
"פרויקט בין-זרועי" – פרויקט הנוגע לאחריותן ולסמכותן של שתי זרועות לפחות ,ואיננו
פרויקט רב-זרועי;
"פרויקט על-זרועי (פרויקט מטכ"לי)" – פרויקט הנוגע לאחריותם ולסמכותם של אחד או
יותר מגופי המטה הכללי;
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-2"פרויקט רב-זרועי" – פרויקט הנוגע לאחריותן ולסמכותן של שתי זרועות לפחות ,ואשר
עלותו גבוהה מ 51 -מש"ח ו1או אג"ת קבע כי הוא נוגע לרמה המטכ"לית;
"קצין האמל"ח (ראש הפרויקט)" – הממונה מטעם הגוף האמל"חי על הפרויקט ,כפוף
אליו ונושא באחריות כוללת לפרויקט;
"קצין הפרויקט" – הממונה מטעם הגוף הטכנולוגיסטי ,כפוף אליו ונושא באחריות
למימוש הפיתוח ,הייצור ,ההצטיידות והקליטה הלוגיסטית;
"שלב הפיתוח" – לרבות פיתוח פנים-צה"לי.
מטרת ההוראה
 .41ההוראה מפרטת את תהליך הייזום ,הפיתוח ,ההצטיידות והקליטה של אמצעים בצה"ל ,על כל
שלביו.
תחולת ההוראה
הוראה זו קובעת את תחומי האחריות והסמכות של גורמי צה"ל הנוטלים חלק בתהליך
הייזום ,הפיתוח ,ההצטיידות והקליטה של אמצעים ,לרבות ,שיפורים באמצעים קיימים,
המשפיעים על תפעולם ,תחזוקתם או יכולתם המבצעית.
הוראה זו אינה חלה על תהליך ייזום ,פיתוח ,רכש והתאמה של אמצעים מיוחדים
באמ"ן .תהליך זה מעוגן בנפרד בהוראות אמ"ן1חמ"ן.
הוראה זו אינה חלה על תהליך ייזום ,פיתוח ,רכש והתאמה של אמצעים מיוחדים .תהליך
זה מעוגן בהוראת קבע אג"ת .1112
הוראה זו חלה גם על תהליך פיתוח וקליטת אמצעים באופן מזורז ועל תהליך רכש דגמים
של מוצר מדף (לקראת הצטיידות עתידית).
הוראה זו אינה דנה בהסדרים הנוגעים לפעילות גורמי צה"ל אל מול גורמי משרד
הביטחון במסגרת התהליך או בקשר אליו.
חריגים
סטייה מהכללים המפורטים בהוראה זו ,לרבות ויתור על אחד או יותר משלבי הפרויקט
וכן שינוי סדר השלבים ,תתאפשר במקרים חריגים (כגון ,פיתוח והצטיידות דחופה בהיקף
מצומצם של אמל"ח לבט"ש) ,ובלבד שיתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
החריגה אינה עולה על המינימום הנדרש;
אין בחריגה כדי לפגוע במהות התהליך ,ובכל מקרה ,לא יינתן אישור לחרוג מביצוע
השלבים המפורטים בנספח א' להוראה זו;
אין בחריגה כדי לפגוע או לגרוע בכללים ובהסדרים המעוגנים בדין הכללי ובפקודות
הצבא;
ניתן לחריגה אישור בכתב על-ידי הדרג מאשר הפרויקט ,כהגדרתו בפרק ג' להלן ,אשר
כולל ,בין היתר ,את השיקולים לחריגה;
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בנושא מסוים ליותר מפרויקט אחד או לסוג של פרויקטים .כל חריגה ,מכל פרויקט ,תהא טעונה
אישור פרטני.
הוראות משלימות
אין בהוראה זו כדי לשנות ,לגרוע או לפגוע בכל הסדר שנקבע בהמ"ב (הוראת משרד
הביטחון) " – 21.12פיתוח אמצעי לחימה" ,בהמ"ב " – 21.14מטה תכנית ,מנהלת תכנית –
תפקידים והפעלה" ,או בכל הוראה אחרת של משרד הביטחון ,בנוגע לפעילות גורמי צה"ל אל מול
משרד הביטחון במסגרת תהליך ייזום ,פיתוח ,הצטיידות וקליטת אמצעים בצה"ל ,או בקשר
אליו.
הזרועות ,האגפים והחילות ,יעדכנו את ההוראות המשלימות להוראה זו בהתאם
למאפייניהם הייחודיים.
בכל מגע בין גופי צה"ל לבין התעשייה במסגרת הוראה זו ,יש לפעול כמפורט בהפ"ע
" – 2.1014מגבלות על נציגי צה"ל בהתקשרויות עם ספקים".
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פרק ב' :תהליך ייזום ,פיתוח ,הצטיידות וקליטה של אמצעים בצה"ל
סימן א' :כללי
להלן תרשים המתאר את תהליך ייזום ,פיתוח ,הצטיידות וקליטה של אמצעים בצה"ל:
הגדרת צורך מבצעי
אישור הצורך המבצעי

שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט

שלב שלב
הפיתוחהייזום

גיבוש תפיסת הפעלה ראשונית
גיבוש תפיסה לוגיסטית ראשונית
בדיקת מערכת
פעילות מקדימה לאישור עקרוני של
הפרויקט
מינוי ועדת היגוי
אישור עקרוני לפרויקט
סיכום עמ"ט ופרסום משימת פרויקט

מינוי בעלי תפקידים
כתיבת אופיין טכני
כתיבת תקני בחינה
כתיבת S.O.W

תקצוב הפרויקט ופתיחת פקודת רכש
בקשה להצעה R.F.P.

בחינת ההצעות ובחירת מפתח1יצרן
ביצוע מו"מ
פעילות מקדימה לאישור סופי של הפרויקט
והפצת הוראת תכנון
אישור סופי לפרויקט
חתימת חוזה
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התארגנות לקליטה והטמעה
פיתוח אב טיפוס
ניסויי מפתח
הקפאת תצורת דגם
יציאה לרכש LLI

פיתוח וייצור דגמים הנדסיים
כתיבת תקני ניסויים
ניסויי בטיחות ובריאות
ניסויים מבצעיים וטכניים
המלצה לאישור דגם
אישור דגם

גיבוש תכנית קליטה לוגיסטית

שלב הייצור וההצטיידות

היערכות לייצור ולהקמה של קו ייצור
אישור קו הייצור
ייצור ראשי סדרה וביצוע בחינת קבלה
מורחבת (בק"ם)
ייצור סדרתי
בחינה סדרתית
הספקה

שלב הקליטה וההטמעה

גיבוש תכנית קליטה מבצעית
מימוש תכנית הקליטה הלוגיסטית
מימוש תכנית הקליטה המבצעית
הכרזת מבצעיות ראשונית
גידול אמינות
בניית תכנית שיפורים
יישום שו"שים
אישור סיום הקליטה הלוגיסטית
אישור סיום הקליטה המבצעית
הכרזת מבצעיות סופית
הפקת לקחים
סיום הפרויקט
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סימן ב' :שלב הייזום
שלב הייזום ,הנו השלב הראשון בתהליך הפיתוח ,ההצטיידות והקליטה של אמצעים.
להלן תרשים מפורט ,המתאר את שלב הייזום ואת המסמכים הישימים הנדרשים בשלבי הביניים
שבמהלכו:
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הגדרת הצורך המבצעי – כל גוף או חייל רשאי להצביע בפני המשתמש על קיומו של פער
מבצעי .המשתמש יבחן וישקול את מהות הפער המבצעי שהובא בפניו ,ויחליט אם להגדירו כצורך
מבצעי .הגוף האמל"חי ,בשיתוף עם המשתמש והגוף הטכנולוגיסטי ,יבצעו בחינה ראשונית של
הצורך המבצעי ,אשר תכלול בחינת חלופות אפשריות למתן מענה לצורך המבצעי וכן הערכת
משמעויותיהן העיקריות (כגון ,אומדן משמעויותיהן המבצעיות ,הטכנולוגיסטיות ,התקציביות,
הארגוניות ,הביטחוניות ,הבטיחותיות ,הבריאותיות והתו"ליות).
אישור הצורך המבצעי –
 )1בסיום הבחינה הראשונית ,יעביר הגוף האמל"חי את הצורך המבצעי לאישור
הגורם שהוסמך לכך בזרוע או באגף .אם אושר הצורך המבצעי ,תקבע הזרוע או
האגף את בעלי תפקידים המרכזים את הטיפול בנושא;
 )2צורך מבצעי רב-זרועי1על-זרועי יוצג לאמ"ץ אשר יעביר את המלצתו לאישור סגן
הרמטכ"ל.
 )2בפרויקט רב-זרועי יגדיר סגן הרמטכ"ל את אחד הזרועות1האגפים ,כגוף מוביל
בתהליך .הזרוע1האגף המוביל ,אחראי למימוש התהליך ,וזאת תוך התייחסות
להיבטים הרב-זרועיים של הפרויקט ,לרבות ,במסמכים הנדרשים לפי הוראה זו;
 )4בפרויקט על-זרועי יגדיר סגן הרמטכ"ל את הגוף המוביל בתהליך (שיהווה גם את
הגורם האמל"חי) ואת הגוף הטכנולוגיסטי למימוש הפרויקט .הגוף המוביל אחראי
למימוש התהליך ,וזאת תוך התייחסות להיבטי כלל הגופים המעורבים בפרויקט,
לרבות ,במסמכים הנדרשים לפי הוראה זו;
 )5עם אישור הצורך המבצעי ,יטיל הדרג מאשר הצורך (כמפורט לעיל) משימה
לבדיקת מערכת על הגוף האמל"חי.
גיבוש תפיסת הפעלה ותפיסה לוגיסטית ראשוניות –
)1

המשתמש ,בתיאום עם הגוף האמל"חי ,יגבש תפיסת הפעלה ראשונית לאמצעי.
הגוף הטכנולוגיסטי ,יגבש תפיסה לוגיסטית ראשונית ,הנגזרת מתפיסת ההפעלה
הראשונית.

)2

תפיסת ההפעלה ,הנשענת על הצורך המבצעי המאושר (להלן" :הצורך המבצעי"),
תכלול את התחומים הבאים:
א) פרופיל הפעלה מבצעי לאימונים ,לבט"ש ולמלחמה;
ב) משמעויות נגזרות מפרופיל ההפעלה (כגון ,תרגולות וטכניקות הפעלה,
הכשרת והדרכת כח-אדם ,מאמנים ,אמצעים ועוד);
ג) זמינות נדרשת של האמצעי;
ד) הגדרת מוכנות מבצעית ראשונית וסופית (ברמת המערך);
ה) הפעילויות המבצעיות ליצירת המוכנות המבצעית ושימורה;
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-3ו) בטיחות (לרבות ,בטיחות באש ,בטיחות באימונים ,בטיחות בפעילות
מבצעית ,בטיחות בשגרה ,בטיחות בדרכים ובטיחות וגהות בעבודה),
בריאות ,שרידות וחסינות.
ז) היבטי ביטחון מידע והגנת מערכות מידע.
ח) היבטי תשתית ופריסה ,לרבות היבטי רציפות תפקודית.
)2

התפיסה הלוגיסטית ,הנגזרת מתפיסת ההפעלה ,תכלול את התחומים הבאים:
א) פרופיל הפעלה לוגיסטי המותאם לפרופיל ההפעלה המבצעי ,לאימונים,
לבט"ש ולמלחמה;
ב) משמעויות נגזרות מפרופיל הפעלה (כגון ,הכשרת והדרכת כח-אדם ,ביטחון
מידע והגנת מערכות מידע ,צב"ד ,כלי-עבודה ,שינוע ועוד);
ג) אמינות ,בדיקתיות ,אחזקתיות – בהתאם לזמינות האמצעי;
ד) פעילויות לוגיסטיות לשימור המוכנות המבצעית שהוגדרה.

)4

תפיסת ההפעלה תאושר על-ידי המשתמש והתפיסה הלוגיסטית תאושר על-ידי
הגוף האמל"חי.

)5

תוצרי גיבוש תפיסת ההפעלה והתפיסה הלוגיסטית הינם:
א) אופיין מבצעי ראשוני – מסמך הנכתב על-ידי הגוף האמל"חי והמתאר את
הצורך המבצעי ,את עיקר התכונות והביצועים הנדרשים מהאמצעי ,ואת
תפיסת הפעלת האמצעי (כפי שאושרה על-ידי המשתמש);
ב) אופיין לוגיסטי ראשוני – מסמך הנכתב על-ידי הגוף הטכנולוגיסטי
והמתאר את עיקרי הצורך המבצעי ,את עיקרי תפיסת הפעלת האמצעי ואת
התפיסה הלוגיסטית הנגזרת מהם (כפי שאושרה על-ידי הגוף האמל"חי).

בדיקת מערכת – הינה בחינת החלופות האפשריות העונות על הצורך המבצעי
ומשמעויותיהן ,בהסתמך ,בין היתר ,על תפיסת ההפעלה והתפיסה הלוגיסטית הראשוניות
שגובשו .בדיקה זו נועדה לצמצם את פערי הידע לקראת קבלת החלטה על יציאה לפרויקט.
בדיקת המערכת תכלול ,על-פי הצורך ,ביצוע עבודות בחינה ומחקר ,ניסויים ובחינת משמעויות
מימוש.
תהליך הבדיקה מורכב מהשלבים הבאים:
)1

הגוף האמל"חי יכתוב מסמך משימה לבדיקת מערכת ,אשר יפרט את הנושאים
הבאים:
א) הכוונה ראשונית לאיתור החלופות הרלוונטיות ,הפרמטרים להשוואת
החלופות ומשקלם היחסי;
ב) תחומי הבדיקה (לכל אחת מהחלופות שיאותרו):
()1

היתכנות טכנולוגית והנדסית;
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אפקטיביות מבצעית;

()2

אפשרויות רכש או פיתוח;

()4

אפשרויות לפיתוח פנים-צה"לי ולפיתוח בתעשייה;

()5

עלויות פיתוח והצטיידות;

()6

ניתוח ראשוני של עלות מחזור חיים (;)LCC

()0

לוחות זמנים;

()8

הערכת סיכונים משלב הפיתוח ועד להשגת יכולת מבצעית;

()3

משמעויות מבצעיות;

()11

משמעויות בהיבטי אימונים והדרכה;

()11

משמעויות לוגיסטיות;

()12

משמעויות ארגוניות;

()12

משמעויות תשתית ופריסה ,לרבות שמירה על רציפות תפקודית;

()14

משמעויות כח-אדם (לרבות ,כ"א לפיתוח ,להצטיידות ,לתפעול
ואחזקה);

()15

משמעויות ביטחון מידע והגנת מערכות מידע ,לרבות הגנה
מסייבר;

()16

עמידת האמצעי והשימוש בו בכללי הדין הבין-לאומי;

()10

משמעויות בהיבט הלאומי;

()18

אפקטיביות על פני ציר הזמן;

()13

בחינת ההיבטים המקצועיים המשליכים על האמצעי (כגון ,חוקי
התעבורה ,תאימות אלקטרו-מגנטית (תאלמ"ג) ,קישוריות,
ארכיטקטורת התקשוב (תיאור אוסף רכיבי התקשוב ואופן
הקישור ביניהם) ,תקינה טכנולוגית (מסמך הגדרת דרישות
טכניות ממערכות תקשוב) ,תקינה גיאו-מרחבית (תקינה
טכנולוגית המגדירה תהליכי מיפוי ספרתי במערכת) ,הגנת
הסביבה (מניעת מפגע סביבתי ונקיטת מכלול הפעולות הנוגעות
לטיפול במפגע סביבתי בצה"ל או במפגע סביבתי שנגרם לסביבה
מטעמו) ,בטיחות ועוד).

()21

משמעויות הגנה מפני ( EMPפעימה אלקטרומגנטית) ,במידת
הצורך;

()21
)2

נושאים נוספים ,על-פי צורך;

הגוף האמל"חי ,בשיתוף עם הגוף הטכנולוגיסטי ,יאתרו את החלופות
הרלוונטיות ,אשר תיבחנה על-ידם ,כל אחד בתחומו ;
בלמ''ס
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הגוף הטכנולוגיסטי ,באמצעות הגוף הרוכש הרלוונטי במשהב"ט ,יפנה ,במידת
הצורך ,ליצרנים או למפתחים פוטנציאליים לקבלת מידע ( R.F.I. - REQUEST

;)FOR INFORMATION
)4

הגוף האמל"חי ,באמצעות הגוף הטכנולוגיסטי ,ירכוש ,באמצעות משהב"ט
במידת הצורך ,דגמים (מוצרי מדף) לצורכי ניסוי או הערכה (להלן" :רכש הדגם").
רכש הדגם יבוצע על-פי השלבים הבאים:
א) הגוף האמל"חי יעביר מסמך בקשה לאישור רכש הדגם אל הדרג המאשר
את רכש הדגם ,כמפורט בפרק ג' להלן .המסמך יכלול ,בין היתר ,את
הפרטים הבאים:
()1

עיקרי האופיין המבצעי הראשוני (שנכתב על-ידי הגוף האמל"חי)
והשוואתם למאפיינים המבצעיים של הדגם כפי שנמסרו על-ידי
היצרן;

()2

עיקרי המאפיינים הטכניים של הדגם כפי שנמסרו על-ידי
היצרן;

()2

אופן אחזקת האמצעי;

()4

היקף הרכש ,לרבות חלקי חילוף;

()5

עלות רכש הדגם והעלויות הכרוכות בבחינתו (כגון ,אחזקה,
הדרכה וניסויים);

()6

תקציב הרכש ומקורו;

()0

מועד הספקה צפוי לקבלת הדגם בצה"ל;

()8

תכנית הניסויים המתוכננת לדגם בצה"ל;

()3

היבטי ביטחון מידע והגנת מערכות מידע;

ב) ביצוע רכש הדגם ייעשה לאחר קבלת האישור מהדרג המאשר את רכש
הדגם ,כמפורט בפרק ג' להלן.
ג) הגוף הטכנולוגיסטי ייתן אישור בטיחותי לדגם ,המהווה תנאי הכרחי
לשימוש בדגם.
ד) הגוף האמל"חי ייתן אישור תקניות זמנית לדגם ,הכולל ,לכל הפחות,
הוראות הפעלה ובטיחות.
)5

הגוף האמל"חי ,בשיתוף עם הגוף הטכנולוגיסטי ,ישוו את החלופות וישקללו
אותן ,בהסתמך על הפרמטרים שהוגדרו ,וימליצו על החלופה המועדפת העונה על
הצורך המבצעי.

)6

הגוף האמל"חי ירכז ויסכם את המידע שנצבר במהלך בדיקת המערכת במסמך
סיכום בדיקת מערכת ,בתיאום עם כלל הגורמים שנטלו חלק בתהליך .המסמך
יופץ לגורמים אלו ויפרט את הנושאים הבאים:
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-12א) הייעוד והצורך המבצעי באמצעי ,בהתבסס על איום הייחוס ,המצב הקיים
והפערים לסוגיהם ומשמעויותיהם השונות (בהיבט המבצעי ,התו"לי,
ההדרכתי ,הארגוני ,הביטחוני ,הלוגיסטי ,התאמה למדיניות בתחומים
רלוונטיים ועוד);

ב) האופיין המבצעי של האמצעי;
ג) פירוט החלופות האפשריות כמענה לצורך המבצעי ובהתייחס לאופיין
המבצעי ,תוך פירוט יתרונות וחסרונות של כל חלופה והשוואה בהתאם
לתחומים שנבחנו בבדיקת המערכת המפורטים לעיל;
ד) הצגת השיקולים ,ההנמקות והדרך שהובילה להמלצה על החלופה
המועדפת.
ה) תיאור החלופה המומלצת ומשמעויות מימושה ,ובכלל זה כלל הנושאים
אשר פורטו במסמך המשימה לבדיקת המערכת ,כמפורט בסעיף (14ד) לעיל.
)0

הגוף האמל"חי יפיץ את מסמך סיכום בדיקת המערכת לידיעת הגופים הבאים:
אמ"ץ ,אט"ל (לרבות מקרפ"ר) ,אגף התקשוב ,היועכ"ל ,מפצ"ר-דבל"א והגופים
הרוכשים הרלוונטיים במשרד הביטחון .בנוסף ועל-פי הצורך יופץ המסמך אף
לידיעת :אמ"ן ,אכ"א ,הזרועות והפיקודים .בפרויקטים בהם הדרג מאשר
הפרויקט הנו סגן הרמטכ"ל ,הרמטכ"ל או שר הביטחון ,יופץ מסמך סיכום
בדיקת המערכת לידיעת אג"ת.

פעילות מקדימה לאישור עקרוני של הפרויקט –
)1

על קצין האמל"ח לוודא כי הפרויקט ,על כל מרכיביו ,עומד במדיניות הצה"לית
בתחומים השונים (לוגיסטיקה ,תקשוב ,ביטחון המידע ,תקינה גיאו-מרחבית
וכו').

)2

טרם הצגת הפרוייקט לדרג המאשר ,נדרש קצין האמל"ח לתאם את מרכיבי
הפרויקט עם הגורמים המטכ"ליים הרלוונטיים ,כפי שיפורט להלן:
א) קישוריות ,תאלמ"ג ,הגנת המידע ,לרבות הגנה מסייבר ,ארכיטקטורת
התקשוב ,ותקינה טכנולוגית – יוצגו בפני הועדה לאישור ולבקרת פרויקטי
תקשוב ,כמפורט בהוראת קבע אגף התקשוב " 3.111אישור ובקרת פרויקטי
תקשוב בצה"ל";
ב) תקינה גיאו-מרחבית – תוצג בפני אמ"ן-יחידת המיפוי;
ג) סוג הביטחון (בהיבט סיווג הטכנולוגיה והמידע הזורם במערכת) – יוצג בפני
אמ"ן-מחב"ם;
ד) הקצאת תדרים – יוצג בפני ועדת התדרים הצה"לית של אגף התקשוב,
בהתאם לפקודות אגף התקשוב הרלוונטיות;
ה) היבטים לוגיסטיים רלוונטיים – יוצגו בפני אט"ל – מחלקת תוא"ר;
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-12ו) תשתיות ופריסה ,לרבות שמירה על רציפות תפקודית – יוצג בפני אג"ת-
מחלקת התשתית והפריסה;
ז)  – LCCיוצג בפני אג"ת-מחלקת התכנון-ענף נסו"ם;
ח) ארגון ותקינת כ"א – יוצגו בפני אג"ת-מחלקת הארגון.
)2

בשלב זה ,פניה בכל דרך שהיא לתעשיות ,לחברות (בארץ או בחו"ל) או לגורמי
משהב"ט – אסורה (ניתן לפנות בבקשה לקבלת מידע בלבד ,תוך הבהרה שאין
בכך כדי ליצור ,באופן ישיר או עקיף ,מחויבות להתקשרות בהמשך).

מינוי ועדת היגוי –
 )1בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הינו הרמטכ"ל או שר הביטחון ,ימנה
רמ"ט הזרוע או האגף ,ועדת היגוי הכוללת נציגים של גורמי הזרוע1אגף בתחומי
התורה ,התוא"ר ,האמל"ח ,הטכנולוגיסטיקה ,ההדרכה והאימונים ויקבע את
היושב בראשה .בפרויקטים בהם הדרג המאשר הנו מפקד הזרוע1ראש האגף ,מינוי
ועדת היגוי נתון לשיקול דעתו של רמ"ט הזרוע או האגף.
 )2בפרויקטים המשותפים למס' זרועות ,ימנה מפקד הזרוע המובילה1ראש הגוף
המוביל ועדת היגוי ,אשר תכלול נציגים מיתר הזרועות1הגופים המשתתפים
בפרויקט.
 )2ועדת ההיגוי תוודא ,כי כלל המסמכים והנתונים שאושרו על ידה במסגרת
הפרויקט ,יועברו לעיון אג"ת.
אישור עקרוני לפרויקט –
)1

מונתה ועדת היגוי לפרויקט – יציג הגוף האמל"חי את הפרויקט לאישורה של
הוועדה ,טרם הצגתו לאישור הדרג מאשר הפרויקט .הצגת הפרויקט תבוצע על-פי
המתכונת להצגת פרויקטים לאישור המפורטת בסעיף קטן .)5

)2

הגוף האמל"חי יציג את הפרויקט לאישור עקרוני של הדרג מאשר הפרויקט,
כמפורט בפרק ג' להלן .בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הינו סגן
הרמטכ"ל ,הרמטכ"ל או שר הביטחון ,יוצג הפרויקט לאישור עקרוני בפני אג"ת,
אשר יעביר את המלצתו לדרג המאשר.

)2

הצגת הפרויקט כאמור ,תבוצע גם בפרויקטים המהווים חלק מפרויקטים אחרים
שאושרו (אך מנוהלים כפרויקט נפרד) ובפרויקטי המשך לפרויקטים שאושרו
בעבר (כגון הצטיידות במנה נוספת).

)4

במעמד הצגת פרויקט לאישור עקרוני ,יהיו נוכחים נציגי הגופים הבאים :אמ"ץ,
אט"ל (לרבות מקרפ"ר) ,אגף התקשוב ,היועכ"ל והגופים הרוכשים הרלוונטיים
במשרד הביטחון .בנוסף ועל-פי הצורך ,יהיו נוכחים נציגי הגופים הבאים :אמ"ן,
אכ"א ,הזרועות ,הפיקודים ומפצ"ר-דבל"א,

)5

הצגת הפרויקט לאישור עקרוני ,תכלול את המרכיבים הבאים:
א) עיקרי הצורך המבצעי;
בלמ''ס

בלמ''ס
-14ב) המענה הקיים כיום בצה"ל לצורך המבצעי המוצג (סד"כ ,תפיסת הפעלה,
הארגון ,הפריסה ,וכו');
ג) הפער המבצעי;
ד) עיקרי המסקנות וההמלצות מבדיקת המערכת (החלופות שנבחנו ,המענה
המועדף והפער הנותר);
ה) עיקרי הלקחים שהופקו בפרויקטים דומים1קודמים המיושמים בפרויקט;
ו) תכולת הפרויקט הנדרשת והמתוכננת לרבות –
()1

היקף ההצטיידות באמצעי המפותח;

()2

ביצועים עיקריים של האמצעי;

()2

בינוי ותשתיות ,לרבות שמירה על רציפות תפקודית;

()4

מרכיבי ;ILS

ז) אפשרויות מימוש הפרויקט בתוך צה"ל ובתעשייה (לרבות ,פירוט הקבלן
הראשי וקבלני המשנה) ,המלצות לאופן המימוש המוצע והשיקולים
להמלצות אלו;
ח) אפשרויות מימוש הפרויקט בארץ ובחו"ל ,המלצות לאופן המימוש המוצע
והשיקולים להמלצות אלו;
ט) הערכת לוחות הזמנים לפיתוח ,הצטיידות וקליטה לרבות ,קצב ומועדי
ההצטיידות בראיה רב-שנתית;
י) המתכונת והתנאים ההכרחיים להכרזת מבצעיות ראשונית וסופית (לרבות,
כמויות ויכולות);
יא) פירוט עלויות הפרויקט לרבות –
()1

השקעות קודמות בפרויקט;

()2

ניתוח עלויות משוערות לפיתוח ,הצטיידות וקליטה לרבות ,השקעות
נדרשות בח"ח ,צב"ד ,מדמים ,אמצעי הדרכה ,ספרות טכנית,
תשתית ,פריסה ובינוי;

()2

פילוח עלויות לפי ;1RE/NRE

פירוט העלויות יוצג בפריסה רב-שנתית לפי חתך שנתי ,בכל סוגי המטבע
ובמחירי השנה הנוכחית בארץ ובחו"ל;
יב) ניתוח מלא של עלות מחזור החיים ( )LCCשל הפרויקט (לפי המ"ב 41.164
– אומדן עלות מחזור חיים) והשלכות הפרויקט על עלויות הקיום השוטף;
יג) פירוט מרכיבי ה 2GFE -בפרויקט ומשמעותם (מבצעית ,תקציבית ועוד);
1

 – )Non Recurring Effort( NREהשקעה חד-פעמית;  – (Recurring Effort( REהשקעה קבועה.

בלמ''ס
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-15יד) מקורות תקצוב (לרבות ,פירוט השתתפות גופים אחרים בין אם סוכמה ובין
אם נדרשת) יוצגו בפריסה רב-שנתית לפי חתך שנתי ,בכל סוגי המטבע
ובמחירי השנה הנוכחית בארץ ובחו"ל ,וכן תוצג יכולת מימוש הפרויקט
בהיבט רב-שנתי;
טו) ניתוח איומים קיימים ועתידיים (כגון ,רק"ק ,טילי נ"ט ,ל"א ,סייבר ועוד)
בתרחישים השונים (בט"ש ,עימו"ג וחירום) ודרישות שרידות המערכת
מולם ,לרבות שרידות בינוי ותשתיות תומכות;
טז) הגדרת רמת החסינות הנדרשת כנגד האיומים השונים ואופן מימושה.
לעניין חסינות לשיבוש מידע – רמת החסינות הנדרשת תוצג לאחר אישור
של ועדת הגנת מערכות התקשוב הזרועית כהגדרתה בהוראות אגף התקשוב
הרלוונטיות (בפרויקט המצוי בבקרת הזרוע1האגף) או לאחר אישור ועדת
הגנת מערכות התקשוב המטכ"לית (בפרויקט המצוי בבקרת המטה הכללי);
יז) הגדרת רמת החסינות הנדרשת כנגד אירוע  EMPואופן מימושה;
יח) התייחסות להיבטי בטיחות ,גהות והגנת הסביבה הנוגעים לשימוש
באמצעי;
יט) בפרויקטים המצריכים הקצאת תחום תדר בספקטרום התדרים – הקצאת
התדרים על-ידי ועדת התדרים הצה"לית;
כ) בפרויקטים המתבססים על תשתית מידע – הצגת תשתית קיימת הולמת או
הצגת אופן סגירת פערי תשתית המידע  ,מקום שהתשתית הקיימת חסרה
או חלקית ,והכל בתיאום עם אמ"ן או הגוף הרלוונטי;
כא) קישוריות האמצעי למערכות מידע אחרות בתוך הזרוע ומחוצה לה ,לרבות
מערכות הנמצאות בתהליכי פיתוח ,ואופן מימוש קישוריות האמצעי ,לאחר
שאלו הוצגו לוועדה לאישור ולבקרת פרויקטי תקשוב ,כמפורט בהוראת
קבע אגף התקשוב ;3.111
כב) תפיסת ההפעלה והארגון;
כג) בפרויקטים בהם נעשה שימוש בתשתית גיאו-מרחבית – הצגת התשתית
הגיאו-מרחבית הקיימת ועמידתה בתקינה הגיאו-מרחבית הצה"לית;
כד) תפיסת התפעול והאחזקה;
כה) תפיסת ההדרכה והאימונים;
כו) סוג הביטחון (בהיבט סיווג הטכנולוגיה והמידע הזורם במערכת) של
הפרויקט על כל מרכיביו והדרישות הנגזרות ממנו ,משלב הפיתוח ועד
לשימוש השוטף באמצעי ,לאחר שאושרו על-ידי גורמי ביטחון המידע בזרוע
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 – )Government Furnished Equipment) GFEציוד צה"ל ומשהב"ט המונפק לתעשייה.
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-16או באגף ,בפרויקט המצוי בבקרת הזרוע1האגף ,או על-ידי אמ"ן-מחב"ם,
בפרויקט המצוי בבקרת המטה הכללי ,כמפורט בפרק ג' להלן.
כז) מדיניות חשיפת הפרויקט או הטכנולוגיה למדינות זרות;
כח) אופן ניהול הפרויקט בגוף האמל"חי ובגוף הטכנולוגיסטי ,בהתאם לחלופות
הבאות:
)1

ניהול על-בסיס מדור1ענף אורגני;

)2

מינוי קצין אמל"ח וקצין פרויקט ייעודיים;

)2

מינוי צוותים ייעודיים (צוות פרויקט וצוות פיתוח).

כט) כח-האדם הנדרש למימוש שלבי הפיתוח ההצטיידות והקליטה ,וכן לתפעול
השוטף של האמצעי ,לכל אורך חייו ,וכן מקורות לכח-אדם זה;
ל) החלטות והנחיות קיימות רלוונטיות;
לא) אילוצים ,התניות ומגבלות שיידרשו בחוזה ,לרבות נקודות יציאה
מהפרויקט וקנסות ,אופציות המתוכננות בחוזה להמשך פיתוח והצטיידות
(מהות ותכולת האופציה ,כמויות וזמני הספקה) ,משמעויותיהן
התקציביות ,מועד תקפותן ומשמעויות אי-מימושן;
לב) ניתוח סיכונים מפורט הכולל את מהות הסיכונים ,רמתם ,הסתברותם,
משמעות התממשותם והדרכים להפחתתם;
לג) התייחסויות הגורמים הרלוונטיים והשגותיהם בנוגע לעמידת הפרויקט
במדיניות הכלל-צה"לית בתחומים השונים;
לד) פוטנציאל התפתחות והרחבה עתידית של הפרויקט;
)6

החליט הדרג מאשר הפרויקט שלא לאשר את הפרויקט ,אלא לבצע פעילות
משלימה (כגון ,קדם-פיתוח ,ביצוע תכנית הדגמה ,השלמת נתונים או אף חזרה
לשלבים קודמים של התהליך) – תבוצע הפעילות המשלימה באחריות הגוף
האמל"חי ,אשר בסיומה יציג את הפרויקט בשנית לאישור עקרוני בפני ועדת
ההיגוי ,מקום בו מונתה כזו והדרג מאשר הפרויקט.

מסמך אישור עקרוני לפרויקט – עם מתן האישור העקרוני לפרויקט ,יפיץ הדרג מאשר
הפרויקט ,מסמך המסכם את עיקרי הפרויקט כפי שהוצגו לו ואת אישורו העקרוני לפרויקט,
לרבות הנחיות מיוחדות מטעמו ,אם קיימות ,לגורמים המשתתפים בפרויקט.
פרויקטים העונים לקריטריונים המפורטים בסעיף  22להלן ,יובאו לאישור ועדת משנה
של ועדת השרים לביטחון לאומי ,לאחר קבלת אישור עקרוני וטרם חתימת חוזה;
הטלת משימת פרויקט –
 )1על בסיס האישור העקרוני של הפרויקט יטיל הגוף האמל"חי ,את משימת הפרויקט
שאישר הדרג מאשר הפרויקט ,על הגוף הטכנולוגיסטי .הגוף האמל"חי ינחה את
הגוף הטכנולוגיסטי לפתוח פקודת רכש ,על-מנת להבטיח את הנעת תהליך
ההתקשרות.
בלמ''ס
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-10)2

הגוף האמל"חי יפרט את משימת הפרויקט במסמך "משימת פרויקט" ,אשר יכלול
את כלל המרכיבים אשר הוצגו במסגרת הצגת הפרויקט לאישור עקרוני ,כמפורט
סעיף .14ז .)5.נוסף על כך ,יכלול מסמך משימת הפרויקט את המרכיבים הבאים:
א) עיקרי האופיין המבצעי והאופיין הלוגיסטי;
ב) מעטפת הדרישות מהאמצעי המיועד לפיתוח ולהצטיידות ,קרי ,מעטפת
ביצועים ,תכונות נדרשות ,מאפיינים לסוגיהם והתנאים שבהם צפוי
האמצעי לפעול (מזג אוויר ,סוגי קרקעות ,גבהים ,מהירויות ,תאורה ,קצבי
ירי ,מספר שעות פעילות ,תאימות אלקטרומגנטית" ,קיום בצוותא" ועוד),
וכן את המוכנות המבצעית והזמינות הנדרשת מהאמצעי;
ג) הגורמים המעורבים במימוש הפרויקט ויחסי הגומלין ביניהם;
ד) הנחיות לוגיסטיות להערכות הגופים הרלוונטיים לפיתוח ולהצטיידות;

)2

הגוף האמל"חי אחראי לעדכונו השוטף של מסמך משימת הפרויקט;

בלמ''ס

בלמ''ס
-18להלן יפורטו הגורמים המעורבים בשלבי הביניים הראשיים מהם מורכב שלב הייזום ,כפי
שפורטו בסעיף  14לעיל:
שם הפעילות

אחריות ביצוע

סמכות אישור

גורמים לתיאום

הגדרת צורך מבצעי

כל גוף או חייל

-

המשתמש

אישור הצורך
המבצעי

הגוף האמל"חי

מפקד הזרוע1ראש האגף;
סגן הרמטכ"ל
בפרויקטים רב-
זרועיים1על-זרועיים;

גיבוש תפיסת
הפעלה ראשונית

המשתמש עם הגוף
האמל"חי

המשתמש

הגוף הטכנולוגיסטי

גיבוש תפיסה
לוגיסטית ראשונית

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

המשתמש

בדיקת מערכת

הגוף האמל"חי והגוף
הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

המשתמש

פעילות מקדימה
לאישור הפרויקט

הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

המשתמש ,הגוף
הטכנולוגיסטי
והגופים המטכ"ליים
הרלוונטיים ,כמפורט
בסעיף (/1ה)

מינוי ועדת היגוי

רמ"ט הזרוע 1האגף;
מפקד הזרוע1הגוף המוביל
בפרויקטים רב-
זרועייים1על-זרועיים;

אישור עקרוני
לפרויקט

הגוף האמל"חי

מפקד זרוע1ראש אגף1סגן
הרמטכ"ל1
הרמטכ"ל1שר הביטחון1
ועדת המשנה של ועדת
השרים לביטחון לאומי
(בהתאם למדרג הסמכויות
שבפרק ג' להלן)

אג"ת (בפרויקטים
המוצגים לאישור
המטה הכללי בלבד)

סיכום עמ"ט
ופרסום משימת
פרויקט

הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

הגוף הטכנולוגיסטי

בלמ''ס

בלמ''ס
-13-

סימן ג' :שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט
שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט ,יתבצע לאחר מתן אישור עקרוני לביצוע הפרויקט על
ידי הדרג מאשר הפרויקט.
להלן תרשים עקרוני של שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט ושל המסמכים הישימים הנדרשים
בשלבי הביניים שבמהלכו:

בלמ''ס

בלמ''ס
-21להלן יפורטו שלבי הביניים המרכיבים את שלב ההתארגנות למימוש הפרויקט:
מינוי בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע הפרויקט –
)1

עם קבלת אישור עקרוני לפרויקט ,ימונו בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע
הפרויקט ,כפי שיפורט להלן.

)2

ועדת ההיגוי או הסמכות הרלוונטית בזרוע ,מקום בו לא מונתה ועדת היגוי ,ימנו
קצין אמל"ח בגוף האמל"חי אשר ישא באחריות כוללת לפרויקט .הקמת "מטה
תכנית" במשהב"ט ,אינה גורעת מסמכותו ואחריותו של קצין האמל"ח כמפורט
בהוראה זו.

)2

ראש הגוף הטכנולוגיסטי ,ימנה את קצין הפרויקט בגוף הטכנולוגיסטי ,אשר ישא
באחריות לביצוע הפרויקט ולמימוש הפיתוח ,הייצור ,ההצטיידות והקליטה
הלוגיסטית.

)4

המשתמש ,בתיאום ועדת ההיגוי והגוף האמל"חי ,ימנה את נציג המשתמש אשר
ישא באחריות לליווי הפיתוח ולביצוע קליטה מבצעית של האמצעי והטמעתו.

)5

במידת הצורך ,ימנה הגוף האמל"חי צוות אמל"חי לניהול הפרויקט ,אשר יהיה
כפוף לקצין האמל"ח.

)6

במידת הצורך ,ימנה הגוף הטכנולוגיסטי צוות טכנולוגיסטי למימוש הפרויקט,
אשר יהיה כפוף לקצין הפרויקט.

)0

בפרויקטים בעלי סוג ביטחון סודי או סודי ביותר ,ימנה קב"מ הזרוע1האגף קב"מ
מלווה לפרויקט.

כתיבת האופיין הטכני ותקני בחינה – הגוף הטכנולוגיסטי יכתוב את האופיין הטכני של
האמצעי ,הנגזר ממשימת הפרויקט .הגוף האמל"חי והמשתמש יוודאו את התאמת האופיין
הטכני לאופיין המבצעי ולצורך המבצעי .הגוף הטכנולוגיסטי יכתוב את תקני הבחינה ויפיצן
ליצרן ,באמצעות משהב"ט .במסמך האופיין הטכני ובמסמך תקני הבחינה יביא הגוף
הטכנולוגיסטי לידי ביטוי את הנחיות ו1או מדיניות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לפרויקט
(כגון ,הנחיות ו1או מדיניות בתחומי הרכב ,ביטחון המידע ,התחמושת ,החשמל ,התאלמ"ג,
הבטיחות והבריאות)
כתיבת מסמך תכולת העבודה ( – )S.O.W. – STATEMENT OF WORKהגוף
הטכנולוגיסטי יכתוב את מסמך תכולת העבודה הנדרשת לפרויקט ,בהתאם למשימת הפרויקט.
הגוף האמל"חי יבחן ויאשר את מסמך תכולת העבודה על-פי מידת התאמתו למשימת הפרויקט,
ויעביר את אישורו לגוף הטכנולוגיסטי.
תקצוב הפרויקט – הגוף האמל"חי יפעל לתקצוב הפרויקט על כל מרכיביו (כגון ,פיתוח,
ייצור ,בינוי ,GFE ,רכב) בהתאם לאישור העקרוני שניתן לפרויקט ,ובהתאם לפריסה התקציבית
שהוצגה במעמד הצגת הפרויקט לאישור עקרוני ,כאמור בסעיף .14ז .לעיל.
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-21פתיחת פקודת רכש – כאשר לשם מימוש הפרויקט ,תידרשנה התקשרויות חוזיות עם
גורמים חיצוניים לצה"ל ,יוציא הגוף הטכנולוגיסטי פקודת רכש ,אשר משמעותה ,העברה
תקציבית למשהב"ט ,בהיקף הנדרש.
השקלול הטכני – כחלק מפעילות הוועדה לבחירת מפתחים או יצרנים (לפי המ"ב ,)21.18
יגדיר הגוף הטכנולוגיסטי ,בשיתוף עם הגוף האמל"חי ,טבלת שקלול טכני ,המפרטת את
הפרמטרים לפיהם תיבחנה בהמשך התהליך ההצעות שתתקבלנה מהתעשייה ,משקלו היחסי של
כל פרמטר ופרמטרי סף.
בקשה להצעה (– (R.F.P - REQUEST FOR PROPOSAL
 )1הגוף הרוכש הרלוונטי במשהב"ט יגבש את הבקשה להצעה ,לפי נוהלי משהב"ט
ועל-בסיס מסמך תכולת העבודה והאופיין הטכני ,ויפנה לקבלת הצעה מהתעשייה.
משהב"ט יצרף לבל"ם את טבלת השקלול הטכני ,כאמור בסעיף קטן ו' לעיל .נציג
צה"ל לשלב זה יהיה קצין הפרויקט .פניית משהב"ט לתעשיות כאמור ,מותנה
בקיום פקודת רכש .בפיתוח פנים-צה"לי ,יפנה הגוף הטכנולוגיסטי לגוף המפתח
בבקשה לקבלת הצעה.
 )2הגוף הטכנולוגיסטי ,בתיאום עם הגוף האמל"חי ,יוודא כי הבקשה להצעה תגדיר,
במידת הצורך ,את נקודות היציאה של משהב"ט מהפרויקט ,ואשר אותן יש לכלול
בהצעה.
בחינת ההצעות ובחירת יצרן1מפתח – משהב"ט ,בשיתוף קצין הפרויקט וקצין האמל"ח,
יבחנו את ההצעות (בין היתר ,על-בסיס טבלת השקלול הטכני) ויחליטו על היצרן1המפתח הנבחר.
הבחינה תכלול ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
 )1החלופות השונות של יישום הפיתוח בצה"ל ומחוצה לו ,היבטי המימוש השונים
לאורך שנות הפיתוח ,ההצטיידות והקיום השוטף;
 )2אופן ניהול הפרויקט בתעשייה ,זהות הקבלן הראשי וקבלני המשנה בפרויקט
וחלוקת העבודה ביניהם;
 )2היבטי ההתקשרות ,התניות ,הסייגים ,המגבלות ונושאים העלולים להשפיע בעתיד
על מימוש הפרויקט ועל תקפות ההצעות .בפיתוח פנים-צה"לי ,תיבחן ההצעה על-
ידי הגוף הטכנולוגיסטי והגוף האמל"חי;
ביצוע מו"מ – משהב"ט ינהל את המו"מ מול המפתח או היצרן ,בהתאם להמ"ב .21.18
קצין האמל"ח וקצין הפרויקט ילוו את ניהול המו"מ.
פעילות מקדימה לאישור סופי של הפרויקט –
)1

במידה שחל שינוי בתכולת הפרויקט ביחס למועד אישורו העקרוני ,על קצין
האמל"ח לוודא כי הפרויקט ,על כל מרכיביו ,עומד במדיניות הצה"לית בתחומים
השונים (לוגיסטיקה ,תקשוב ,ביטחון המידע ,תקינה גיאו-מרחבית וכו') .במידה
שקיימת חריגה מהמדיניות המוגדרת או חוסר בהירות לגבי המדיניות ,נדרש קצין
האמל"ח לתאם את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים.
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בפרויקטים בהם נדרשת הקצאת תחום תדר (בספקטרום התדרים) ,על הגוף
האמל"חי ,בתיאום עם הגוף הטכנולוגיסטי ,לקבל אישור של משרד התקשורת –
ועדת התדרים הלאומית (באמצעות ועדת התדרים הצה"לית) לתחום התדר
המבוקש ,טרם הצגת הפרויקט לאישור סופי .חל עיכוב במתן אישור ועדת
התדרים הלאומית ,רשאי הגוף האמל"חי להגיש לדרג מאשר הפרויקט בקשה
להצגת הפרויקט לאישור סופי טרם אישור ועדת התדרים הלאומית ,ובתנאי
שהוקצו לפרויקט התדרים על-ידי ועדת התדרים הצה"לית וניתן אישור עקרוני
של ועדת התדרים הלאומית.

)2

הגוף האמל"חי יעדכן ,במידת הצורך ,את סוג הביטחון של הפרויקט על כל
מרכיביו ואת הדרישות הנגזרות מכך .אישור סוג הביטחון והדרישות הנגזרות,
יינתן על-ידי גורמי ביטחון המידע בזרוע1באגף ,בפרויקט הנמצא בבקרת
הזרוע1אגף או על-ידי אמ"ן1מחב"ם ,בפרויקט הנמצא בבקרת המטה הכללי,
כמפורט בפרק ג' להלן.

)4

כל פעילות היוצרת מחויבות מצד גופי צה"ל לשת"פ בפרויקט מול גורמי ממשל,
צבאות בחו"ל או התעשייה ,טעונה קבלת אישור סופי מראש לשת"פ בפרויקט זה
מאת הרמטכ"ל ומשהב"ט .

כתיבת הוראת תכנון פרויקטלית – הגוף האמל"חי יכתוב הוראת תכנון פרויקטלית,
המרכזת את הפעילויות ,האירועים ואבני הדרך העיקריים בכל שלבי הפרויקט ,ומגדירה לכל אחד
מהם את הגורמים הצה"ליים המעורבים במימושם לרבות סמכותם ואחריותם ,את תזמונו על
ציר הזמן הפרויקטלי ואת המשאבים הצה"ליים הנדרשים למימושו .הגוף האמל"חי יפיץ את
הוראת התכנון לגורמים הצה"ליים האמורים ויעדכנה באופן שוטף במהלך הפרויקט .מקום בו
מונתה ועדת היגוי – תאושר הוראת התכנון על-ידה.
הצגת הפרויקט לאישור סופי –
)1

לקראת סיום המו"מ ,יציג הגוף האמל"חי את הפרויקט לאישור סופי בפני הדרג
מאשר הפרויקט ,על-פי המתכונת להעלאת פרויקטים לאישור ,כמפורט בסעיף
.14ז )5.לעיל .בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הינו הרמטכ"ל או שר
הביטחון ,יוצג הפרויקט לאישור סופי בפני אג"ת אשר יעביר את המלצתו לדרג
המאשר.

)2

במעמד הצגת פרויקט לאישור סופי ,יהיו נוכחים נציגי הגופים הבאים :אמ"ץ,
אט"ל (לרבות ,מקרפ"ר) ,אגף התקשוב ,היועכ"ל והגופים הרוכשים הרלוונטיים
במשרד הביטחון .על-פי הצורך ,יהיו נוכחים אף נציגי הגופים הבאים :אמ"ן,
אכ"א ,הזרועות ,הפיקודים ומפצ"ר-דבל"א.

)2

בנוסף על האמור בסעיף .14ז )5.לעיל ,תכלול הצגת הפרויקט לאישור סופי גם את
הנושאים הבאים:
א) שינויים בתכולת הפרויקט ,עלותו ולוחות הזמנים למימושו בהשוואה
ליעדים שהוצגו במעמד אישורו העקרוני של הפרויקט;
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-22ב) עדכון סטאטוס מטלות שהוגדרו על-ידי הדרג מאשר הפרויקט בעת הצגת
הפרויקט לאישור עקרוני.
ג) קיומה של הוראת תכנון פרויקטלית מאושרת;
ד) בפרויקטים המצריכים הקצאת תחום תדר בספקטרום התדרים – אישור
ועדת התדרים הלאומית לתחום התדר המבוקש.
)4

הדרג מאשר הפרויקט רשאי ,טרם החלטתו בדבר מתן אישור סופי ,להורות את
הגוף האמל"חי ,לבצע פעולות משלימות הדרושות לו לשם מתן החלטתו .לאחר
ביצוע פעולות אלה ,יעלה הגוף האמל"חי את הפרויקט בשנית לאישור סופי ,בפני
ועדת ההיגוי (מקום בו מונתה כזו) והדרג מאשר הפרויקט;

)5

פרויקט העומד בפני חתימת חוזה ,וחלפו שנים-עשר חודשים ומעלה מיום אישורו
הסופי או חל שינוי משמעותי בתכולת הפרויקט ,בלוחות הזמנים למימושו או
בתקציבו מאז הוצג לאישור סופי – יוצג הפרויקט לאישור סופי חוזר של הדרג
מאשר הפרויקט.

)6

לאחר אישורו הסופי של הפרויקט ,יישא הדרג מאשר הפרויקט באחריות
להעמדת המשאבים הנדרשים למימוש הפרויקט.

חתימת חוזה –
)1

עם סיום המו"מ ייחתם חוזה בין משהב"ט לבין המפתח או היצרן הנבחר.
משהב"ט יעביר עותק מהחוזה ,על-פי הוראות משהב"ט ,הן לגוף האמל"חי והן
לגוף הטכנולוגיסטי .בפיתוח פנים-צה"לי ,יערוך הגוף האמל"חי מסמך המסכם
את התקשרותו עם המפתח או היצרן ,לרבות התחייבויות שני הצדדים.

)2

בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הנו הרמטכ"ל או שר הביטחון ,יעביר
הגוף האמל"חי לרמטכ"ל ,לאג"ת וליועכ"ל ,דיווח על חתימת החוזה ,עם
חתימתו.
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-24להלן יפורטו הגורמים המעורבים בשלבי הביניים הראשיים מהם מורכב שלב
ההתארגנות למימוש הפרויקט ,כפי שפורטו בסעיף  10לעיל:

סמכות אישור

גורמים לתיאום

שם הפעילות

אחריות ביצוע

מינוי בעלי תפקידים

מינוי ראש פרויקט –
ועדת היגוי  1הגוף
האמל"חי;
מינוי קצין פרויקט –
הגוף הטכנולוגיסטי;
מינוי נציג המשתמש –
המשתמש

כתיבת אופיין טכני

הגוף הטכנולוגיסטי

כתיבת תקני בחינה

הגוף הטכנולוגיסטי

כתיבת S.O.W

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

תקצוב הפרויקט
ופתיחת פקודת רכש

תקצוב – הגוף האמל"חי
פתיחת פ.ר – .הגוף
הטכנולוגיסטי

מפקד הזרוע1ראש
האגף 1הרמטכ"ל
(בהתאם למדרג
הסמכויות לאישור
המפורט בפרק ג'
להלן)

בקשה להצעה . R.F.P.

משהב"ט

הגוף הטכנולוגיסטי
והגוף האמל"חי

בחינת ההצעות ובחירת
מפתח1יצרן

משהב"ט

הגוף הטכנולוגיסטי
והגוף האמל"חי

ראש הזרוע1ראש
האגף

הגוף האמל"חי

המשתמש

משהב"ט

ביצוע מו"מ

משהב"ט

ועדת היגוי  1הגוף
האמל"חי

הגוף הטכנולוגיסטי
והגוף האמל"חי

פעילות מקדימה לאישור
סופי של הפרויקט

הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

המשתמש והגוף
הטכנולוגיסטי

אישור סופי לפרויקט

הגוף האמל"חי

מפקד הזרוע1ראש
האגף 1הרמטכ"ל
(בהתאם למדרג
הסמכויות לאישור
המפורט בפרק ג'
להלן)

אג"ת (בפרויקטים
המוצגים לאישור
המטה הכללי
בלבד)

חתימת חוזה

משהב"ט

הגוף הטכנולוגיסטי
והגוף האמל"חי
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סימן ד' :שלב הפיתוח
להלן תרשים ,המתאר את שלב הפיתוח ואת המסמכים הישימים הנדרשים בשלבי
שבמהלכו:
הביניים

בלמ''ס

בלמ''ס
-26להלן יפורטו שלבי הביניים מהם מורכב שלב הפיתוח:
א .פיתוח אב טיפוס – לאחר חתימת החוזה ,יפתח המפתח1היצרן אבות-טיפוס לאמצעים
הנכללים במסגרת החוזה ולמוצרי התמיכה הכוללת (כגון ,צב"ד ,כ"ע ייעודיים ,ספרות
אחזקה) .קצין הפרויקט אחראי ללוות ולבקר את תהליך הפיתוח באופן שוטף ,על-מנת
לוודא כי אבות-הטיפוס מפותחים בהתאם לדרישות האופיין הטכני .לשם כך ,יבצע קצין
הפרויקט את הפעולות הבאות:
 )1טרם הפיתוח בפועל ,יוודא קצין הפרויקט כי

נכתבו על-ידי היצרן דרישות

הנדסיות מפורטות ,העונות על דרישות האופיין הטכני וה;SOW -
התכֶן המערכתי (קרי ,פירוט
 )2במהלך תיכון הפרויקט ,יוודא קצין הפרויקט כי ֶ
האמצעים על-פי מכלולים ותתי-מכלולים עיקריים) ,המוצע על-ידי היצרן ,תואם
את דרישות האופיין הטכני;
 )2במהלך תהליך פיתוח אבות-הטיפוס ,יוודא קצין הפרויקט כי התכן המפורט (קרי,
פירוט האמצעים באופן מלא ,על כלל רכיביהם) ,הראשוני והסופי ,המוצע על-ידי
היצרן ,עונה על דרישות האופיין הטכני במלואן;
 )4כחלק מבקרת הפרויקט ,יבצע קצין הפרויקט ,על-בסיס מסמך תכולת העבודה וכפי
שסוכם בחוזה עם היצרן ,סקרים ,בהתאם לצורך (כגון ,סקר דרישות מערכת
) ,(S.R.R. - System Requirements Reviewסקר תיכון ראשוני (P.D.R. -
) ,Preliminary Design Reviewסקר תיכון קריטי (C.D.R. - Critical Design
) Reviewסקר בטיחות ובריאות ועוד) .בסקרים אלו ישתתפו גם קצין האמל"ח
ונציגי המשתמש;
 )5ניהול סיכונים – הגוף האמל"חי ,בשיתוף עם הגוף הטכנולוגיסטי ,יבצע ניהול
סיכונים שוטף לפרויקט ,לתקופה שמשלב הפיתוח ועד לסיום הפרויקט .קצין
האמל"ח אחראי לכתיבת תכנית ניהול סיכונים לפרויקט ,ולעדכונה מעת לעת על-
פי הצורך והתקדמות הפרויקט;
ב .ניסויי מפתח – המפתח1היצרן יבצע ניסויי מפתח להוכחת הביצועים הנדרשים מהאמצעי,
בהנחיית קצין הפרויקט ובהתאם לתנאי החוזה .המפתח1יצרן יישם את לקחי הניסויים
באמצעי המפותח ,עד לעמידתו בביצועים הנדרשים.
ג .הקפאת תצורת דגם לניסויים – לאחר עמידת האמצעי בניסויי המפתח יכריז הגוף
הטכנולוגיסטי על הקפאת תצורת דגם האמצעי לקראת הניסויים הטכניים והמבצעיים
שיבוצעו בהמשך.
ד .יציאה לרכש "פריטי הספקה ארוכת טווח" ) – (L.L.I – LONG LEAD ITEMSלאחר
הקפאת תצורת הדגם ובמידת הצורך ,יוודא הגוף הטכנולוגיסטי ,כי המפתח1היצרן מבצע
רכש של פריטים אשר מועד הספקתם ארוך טווח ובפרט ,רכש של חלקי חילוף לאחזקת
האמצעי .במקרים חריגים ,יבוצע רכש רכיבי  L.L.Iטרם הקפאת תצורת הדגם ,ובתנאי
שהוקפאה תצורתם של רכיבים אלו.

בלמ''ס

בלמ''ס
-20ה .פיתוח וייצור של דגמים הנדסיים – המפתח1היצרן ,ייצר ,במידת הצורך ,ובהתאם לתנאי
החוזה שנחתם ,דגמים הנדסיים לשם ביצוע הניסויים המבצעיים והטכניים.
ו .כתיבת תקני ניסויים – תקני ניסויי הבטיחות ,הבריאות והגנת הסביבה ייכתבו בהתאם
להוראות ולהנחיות הגורמים המוסמכים לנושאי הבטיחות,הבריאות והגנת הסביבה .הגוף
האמל"חי והגוף הטכנולוגיסטי יכתבו ,כל אחד בתחומו ,את תקני הניסויים הטכניים
והמבצעיים ,המגדירים את הניסויים שיש לבצע על-מנת לוודא את עמידת האמצעי
בדרישות האופיין הטכני והאופיין המבצעי .והגוף הטכנולוגיסטי יעביר את תקני הניסויים
שכתב לאישור הגוף האמל"חי .עד להכרזה על אישור דגם ,השימוש באמצעי יהיה
במסגרת האמור בסעיפים קטנים ז .ו -ח .בלבד ,ובהתאם לתקני הניסויים שנכתבו.
ז .עריכת ניסויי בטיחות ,בריאות והגנת הסביבה – הגוף הטכנולוגיסטי ,אחראי לעריכת
ניסויי בטיחות ,בריאות והגנת הסביבה ,בהתאם לתקני הניסויים שנכתבו .לאחר
שהאמצעי עמד בדרישות הבטיחות ,הבריאות והגנת הסביבה ,יפרסם הגוף הטכנולוגיסטי
אישור על בטיחות,בריאות והגנת הסביבה (לאחר קבלת אישורי הגופים הרלוונטיים)
המהווה תנאי לעריכת ניסויים טכניים ומבצעיים.
ח .עריכת ניסויים טכניים ומבצעיים –
 )1לאחר פרסום האישור הבטיחותי והבריאותי ,יערכו הגוף האמל"חי והגוף
הטכנולוגיסטי את הניסויים הטכניים והניסויים המבצעיים לאמצעי על-פי תקני
הניסויים שכתבו.
 )2בפרויקטים בין-זרועיים ,ייערכו ניסויים טכניים ומבצעיים משותפים ו1או נפרדים
לזרועות השותפות בפרויקט ,בהתאם לצורך.
 )2בסיום עריכת הניסויים ,הגוף האמל"חי והגוף הטכנולוגיסטי ,כל אחד בתחומו,
יפיצו דו"חות ניסויים לדגמים ,לכל הגופים הנוגעים לפרויקט.
 )4בהתאם לדו"חות הניסויים ,יישם המפתח או היצרן את לקחי הניסויים ,בהתאם
לתנאי החוזה שנחתם ובמידת הצורך ,יבוצעו ניסויים חוזרים ,כאמור בסעיף קטן
.)1
 )5המשתמש ילווה את שלב הניסויים בפרויקט ויוודא כי דגם האמצעי שפותח עונה
על הצורך המבצעי.
ט .המלצה לאישור דגם – בהתאם לתוצאות בדיקתם ,ימליצו הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש ,כל אחד בתחומו ,לגוף האמל"חי לאשר את דגם האמצעי .ההמלצות
תתייחסנה גם למוצרי התמיכה הכוללת ולמאמנים.
י .אישור דגם – הגוף האמל"חי ,על בסיס המלצות הגוף הטכנולוגיסטי והמשתמש ,יכריז על
אישור דגם ,המהווה אישור לשימוש באמצעי .אישור הדגם יגדיר את תצורת הדגם
המאושר וכן תנאים ומגבלות להפעלת האמצעי ,לעמידתו בתנאי הסביבה ולתאימותו
האלקטרו-מגנטית ,במידת הצורך.

בלמ''ס

בלמ''ס
-28במהלך שלב הפיתוח ,ועדת הגנת מערכות התקשוב הזרועית הרלוונטית תבקר ותפקח על
יישום מדיניות הגנת מערכות בפרויקט (כפי שנקבעה בשלב האישור הסופי לפרויקט) .אישור
לחריגה מהמדיניות הצהל"ית ,יינתן על-ידי ועדת הגנת מערכות התקשוב המטכ"לית.
התארגנות לקליטה ולהטמעה –
במקביל לשלב הפיתוח יגבש המשתמש ,בתיאום עם הגוף האמל"חי ,והגוף
הטכנולוגיסטי ,תכנית ראשונית לקליטה והטמעה של האמצעי;
המשתמש יכתוב הוראת קליטה מבצעית ראשונית על-בסיס תפיסת ההפעלה שגובשה.
במסגרת זו ,יערוך המשתמש ,בשיתוף עם הגוף האמל"חי ,עבודת מטה בנושא משמעויות הקליטה
המבצעית ,ועל בסיסה ,יכתוב הוראת קליטה מבצעית ,העוסקת ,בין היתר ,בעניינים הבאים:
 )1תו"ל והוראות – הוראות חיליות או זרועיות רלוונטיות ,תפיסת הפעלה ,ארגון
ושיטות ,ספרות מבצעית ,תפעול האמצעי ,הוראות בטיחות ,הוראות הפעלה,
הוראות ביטחון מידע ,מודיעין ושליטה ובקרה;
 )2תכנון משאבים (ארגון ,תקינה ותשתיות) – ארגון ,תקינת כח-אדם ,תקינת
אמצעים ,בינוי ,פריסה והקצאת אמצעים;
 )2כח-אדם ,הדרכות ואימונים – קורסי הדרכה ,מארזי הדרכה ,מאמנים ואמצעי
הדרכה ,סיוע וחניכה ,אימונים ,תיקי תרגיל ,משאבים ושמירת כשירות.
הגוף הטכנולוגיסטי יכתוב הוראת קליטה לוגיסטית ראשונית .במסגרת זו יערוך הגוף
הטכנולוגיסטי ,עבודת מטה בנושא משמעויות הקליטה הלוגיסטית ,ועל-בסיסה יכתוב הוראת
קליטה לוגיסטית ,העוסקת ,בין היתר ,בעניינים הבאים:
 )1תורה והוראות – תפיסת אחזקה ,הוראות אחזקה חיליות או זרועיות רלוונטיות,
שגרת טיפולים ,דרגי תיקון ,הוראות שינוע ואחסנה ,הוראות בטיחות ,פריסה,
הפעלת ריתוק משקי (במידת הצורך) ,ביצוע אחזקת חוץ (במידת הצורך) .במערכת
מידע ,יש לקבוע מודל תמיכה לגיבויים ,שחרור גרסאות וכו';
 )2תכנון משאבים (ארגון ,תקינה ותשתיות)  -ארגון ,תקינת כח-אדם ,תקינת
אמצעים ,חוזה אחזקת חוץ ,טבלאות תקינה ,תשתית לוגיסטית לאחזקה בדרגים
א' ,ב' ו-ג' ,בינוי ,אמצעי שינוע ,אמצעי בטיחות ובריאות ,תשתית להחסנה יבשה,
חלקי חילוף ,כלי עבודה ,זיווד ,הנחיות לעיתוד ,אריזות ,צב"ד ,קטלוג ,הובלה ,ציוד
תכנה ותשתית;
 )2הדרכות ואימונים – הגדרת מקצועות ,הדרכה והכשרה ,ספרות טכנית לכל דרגי
האחזקה ,מארזי הדרכה ,מאמנים ,תכנית חניכה ותכנית אימונים;
הגוף הטכנולוגיסטי והמשתמש יפיצו את ההוראות (כל גוף את ההוראה שכתב)
להתייחסות הגופים הנוגעים לקליטה המבצעית והלוגיסטית ולאחר מכן יציגו אותן לאישור הגוף
האמל"חי ,אשר יציגן לאישור ועדת ההיגוי ,אם מונתה ועדת היגוי .לאחר אישורן ,יופצו תכניות
הקליטה לגופים הרלוונטיים לתהליך הקליטה וההטמעה .ההוראות יעודכנו בסיום תהליך
הפיתוח (כמפורט בסימן ה' להלן).

בלמ''ס
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בלמ''ס

בלמ''ס
-21להלן יפורטו הגורמים המעורבים בשלבי הביניים הראשיים מהם מורכב שלב הפיתוח,
כפי שפורטו בסעיפים  21-22לעיל:
שם הפעילות

אחריות ביצוע

סמכות אישור

גורמים לתיאום

פיתוח אב טיפוס

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי והמשתמש

ניסויי מפתח

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

הקפאת תצורת דגם

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

יציאה לרכש LLI

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

פיתוח וייצור דגמים
הנדסיים

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

כתיבת תקני ניסויים
טכניים

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

כתיבת תקני ניסויים
מבצעיים

הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש

ניסויי בטיחות
ובריאות

הגוף הטכנולוגיסטי
והמפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

ניסויים מבצעיים
וטכניים

הגוף הטכנולוגיסטי
והגוף האמל"חי

המלצה לאישור דגם

הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש

הגוף האמל"חי

אישור דגם

הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

התארגנות לקליטה
והטמעה

המשתמש והגוף
הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

המשתמש והמפתח1יצרן

בלמ''ס

בלמ''ס
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סימן ה' :שלב הייצור וההצטיידות
שלב הייצור וההצטיידות ,כולל את הקמת קו הייצור לייצור סדרתי של האמצעי (לאחר
אישור הדגם) על-פי החוזה ,והספקתו לצה"ל.
להלן תרשים ,המתאר את שלב הייצור וההצטיידות ואת המסמכים הישימים הנדרשים בשלבי
הביניים שבמהלכו:

בלמ''ס

בלמ''ס
-22להלן יפורטו שלבי הביניים ,המרכיבים את שלב הייצור וההצטיידות:
א .היערכות לייצור ולהקמה של קו ייצור – היצרן עמו נחתם החוזה ,ייערך לייצור סדרתי
ויקים קו ייצור.
ב .אישור קו ייצור – הגוף הטכנולוגיסטי יבחן את קו הייצור שהוקם .עמד קו הייצור
בדרישות הבחינה – יעביר הגוף הטכנולוגיסטי את אישורו לקו הייצור ליצרן ,למשהב"ט
ולגוף האמל"חי .לא עמד קו הייצור בבחינה – יעביר הגוף הטכנולוגיסטי את הסתייגויותיו
ממתן אישור ליצרן ,שיפעל להתאמת קו הייצור לדרישות ויזמן את הגוף הטכנולוגיסטי
לבחינה חוזרת.
ג .ייצור ראשי סדרה – בקו הייצור שהוקם ואושר ייוצרו ראשי סדרה המהווים את הפריטים
הראשונים המופקים מקו הייצור ,וזאת על-בסיס הדגם שתצורתו הוקפאה במסגרת
אישור הדגם.
ד .ביצוע בחינת קבלה מורחבת (בק"ם) – הגוף הטכנולוגיסטי יבצע בק"ם לראשי הסדרה
שיוצרו ,במסגרתה יבוצעו בדיקות וניסויים שמטרתם בחינת התאמת ראשי הסדרה לדגם
שיוצר ועמידתם בביצועים הנדרשים מהאמצעי .לא עמדו ראשי הסדרה בבק"ם – יבחנו
היצרן והגוף הטכנולוגיסטי את הסיבות לכך ,ויבצעו פעילות מתקנת בהתאם ,לרבות,
ביצוע בק"ם חוזרת ,חלקית או מלאה ,ו1או יתנו אישורי חריגה ,במידת הצורך.
ה .ייצור סדרתי – לאחר עמידה בבק"ם ,יעבור היצרן לייצור סדרתי בהיקפים ובלו"ז שנקבעו
בחוזה.
ו .בחינה סדרתית – הגוף הטכנולוגיסטי יבצע בחינה לאמצעים שיוצרו ,במסגרתה יבוצעו
בדיקות שמטרתן בחינת התאמת האמצעים לדגם שיוצר .לא עמדו האמצעים בבחינה –
יבחנו היצרן והגוף הטכנולוגיסטי את הסיבות לכך ,ויבצעו פעילות מתקנת בהתאם,
לרבות ,ביצוע בחינה חוזרת ,חלקית או מלאה ,ו1או יתנו אישורי חריגה ,במידת הצורך.
ז .הספקה סדרתית והספקת מוצרי תמיכה – הגוף הטכנולוגיסטי ,יקבע את כושר הספקת
האמצעים (סיווג האמצעי ,בהתאם לאיכותו וכשירותו הטכנית) ,בהתבסס על תוצאות
הבחינה הסדרתית .היצרן יספק את האמצעים שיוצרו ,לרבות ,אמצעי התמיכה הכוללת,
לצה"ל ,בהתאם לכמויות ,ללו"ז ולאופן ההספקה שנקבעו בחוזה.
להלן יפורטו הגורמים המעורבים בשלבי הביניים הראשיים מהם מורכב שלב הייצור
וההצטיידות ,כפי שפורטו בסעיף  25לעיל:
שם הפעילות

אחריות ביצוע

סמכות אישור

היערכות לייצור ולהקמת קו הייצור

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

אישור קו הייצור

הגוף הטכנולוגיסטי

ייצור ראשי סדרה וביצוע בק"ם

ייצור – המפתח1יצרן
בק"ם  -הגוף
הטכנולוגיסטי

הגוף הטכנולוגיסטי

ייצור סדרתי

המפתח1יצרן

הגוף הטכנולוגיסטי

בחינה סדרתית

הגוף הטכנולוגיסטי

בלמ''ס

גורמים לתיאום
הגוף האמל"חי

הגוף האמל"חי

בלמ''ס
-22הספקה

המפתח1יצרן

בלמ''ס

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי
והמשתמש

בלמ''ס
-24-

סימן ו'  :שלב הקליטה וההטמעה
שלב הקליטה וההטמעה ,מפרט את הפעילויות הדרושות לביצוע הקליטה וההטמעה של
האמצעי ואמצעי התמיכה הכוללת.
להלן תרשים ,המתאר את שלב הקליטה וההטמעה ואת המסמכים הישימים הנדרשים בשלבי
הביניים במהלכו:

בלמ''ס

בלמ''ס
-25להלן יפורטו שלבי הביניים ,המרכיבים את שלב הקליטה וההטמעה:
א .גיבוש תכנית קליטה לוגיסטית – בסיום שלב הפיתוח ובמקביל לשלב הייצור ,יעדכן הגוף
הטכנולוגיסטי את הוראת הקליטה הלוגיסטית הראשונית ויעבירה להתייחסות הגופים
להם נגיעה לקליטה הלוגיסטית .יודגש ,כי במסגרת הוראת הקליטה הלוגיסטית ,כל זרוע
תהיה אחראית על כלל היבטי קליטת האמל"ח בפיקוד המרחבי הרלוונטי (כגון ,חיבור
האמל"ח למקורות אנרגיה) ,לרבות נשיאה בעלויות הקליטה עד להשלמתה.
ב .גיבוש תכנית קליטה מבצעית – בסיום שלב הפיתוח ובמקביל לשלב הייצור ,יעדכן
המשתמש ,בשיתוף עם הגוף האמל"חי ,את הוראת הקליטה המבצעית הראשונית ויעבירה
להתייחסות הגופים להם נגיעה לקליטה המבצעית (לרבות ,לפי הצורך ,מפצ"ר-דבל"א,
לצורך הטמעת מחויבויות משפטיות הנוגעות לשימוש באמצעי).
ג .אישור תכניות הקליטה (הלוגיסטית והמבצעית) – תכניות הקליטה הלוגיסטית
והמבצעית ,תוצגנה לאישור הגוף האמל"חי ,אשר יציג אותן לאישור ועדת ההיגוי ,מקום
בו מונתה .לאחר אישורן ,יופצו תכניות הקליטה לגופים הרלוונטיים לתהליך הקליטה
וההטמעה.
ד .מימוש תכנית הקליטה הלוגיסטית – הגוף הטכנולוגיסטי אחראי למימוש תכנית הקליטה
הלוגיסטית שאושרה.
ה .מימוש תכנית הקליטה המבצעית – המשתמש אחראי למימוש תכנית הקליטה המבצעית
שאושרה.
ו .הכרזת יכולת מבצעית ראשונית ) – (IOC - Initial Operational Capabilityלאחר שעמד
המשתמש בדרישות שהוגדרו למוכנות המבצעית הראשונית באופיין המבצעי ,ידווח על כך
לגוף האמל"חי .לאחר מכן ,יכריז הדרג מאשר הפרויקט ,או מי שהוסמך מטעמו ,על
יכולתו המבצעית הראשונית של המערך ,ויפיץ מסמך הכרזת יכולת מבצעית ראשונית
( ,)IOCלכלל הגופים הרלוונטיים .בפרויקטים בין-זרועיים ,תבוצע הכרזת יכולת מבצעית
ראשונית בכל אחת מהזרועות השותפות בפרויקט .בפרויקטים על-זרועיים תבוצע הכרזת
יכולת מבצעית ראשונית על-ידי הגוף המוביל.
ז .גידול אמינות – כחלק משלבי ביצוע תכניות הקליטה ,המבצעית והלוגיסטית ,יבצע הגוף
הטכנולוגיסטי איסוף נתוני אמינות ,ניתוח תקלות ובניית תכנית לגידול האמינות ,וזאת
בתיאום עם הגוף האמל"חי ובסיוע היחידות הקולטות (באמצעות המשתמש).
ח .תכנית שיפורים ושינויים – המשתמש והגוף הטכנולוגיסטי ,יגבשו ,במידת הצורך ,תכנית
שיפורים ושינויים (שו"שים) ,אשר תמומש על-ידי הגוף הטכנולוגיסטי ,בכפוף לאישורו
ותקצובו של הגוף האמל"חי.
ט .אישור סיום קליטה לוגיסטית – הגוף הטכנולוגיסטי יוודא את סיום הקליטה הלוגיסטית
ויפיץ אישור סיום קליטה לוגיסטית לגוף האמל"חי.
י .אישור סיום קליטה מבצעית – המשתמש יוודא את סיום הקליטה המבצעית ויפיץ אישור
סיום קליטה מבצעית לגוף האמל"חי.

בלמ''ס

בלמ''ס
-26יא .הכרזת מבצעיות סופית ) – (FOC - Final Operational Capabilityלאחר סיום
ההצטיידות ולאחר שעמד המשתמש בדרישות שהוגדרו למוכנות המבצעית הסופית
באופיין המבצעי (לרבות ,בדיקות כשירות וכוננות) ידווח על כך לגוף האמל"חי .לאחר
מכן ,יכריז הדרג מאשר הפרויקט או מי שהוסמך מטעמו על יכולת מבצעית סופית ,ויעביר
מסמך הכרזת יכולת מבצעית סופית ( ,)FOCלכלל הגופים הנוגעים לנושא .בפרויקטים
בין-זרועיים ,תבוצע הכרזת יכולת מבצעית סופית בכל אחת מהזרועות השותפות
בפרויקט .בפרויקטים על-זרועיים תבוצע הכרזת יכולת מבצעית סופית על-ידי הגוף
המוביל.
יב .הפקת לקחים – הגוף האמל"חי ,הגוף הטכנולוגיסטי והמשתמש יבצעו הפקת לקחים ,בכל
שלבי הפרויקט ,כל אחד בתחומו .בתום הפרויקט ,יבצע הגוף האמל"חי תחקיר מלא
ומקיף לפרויקט (בהשתתפות כלל הגורמים המעורבים בו ,בצה"ל ומשהב"ט) שיופץ לכלל
השותפים לפרויקט ויוצג לדרג מאשר הפרויקט.
יג .סיום הפרויקט – עם סיום הפרויקט (הכרזת  ,)FOCיודיע ,בכתב ,הגוף האמל"חי או ועדת
ההיגוי ,מקום בו מונתה ועדה כזו ,על סיום הפרויקט לדרג מאשר הפרויקט ולגופים
הנוגעים לפרויקט .מסמך סיום הפרויקט יכלול את הנושאים הבאים:
 )1עיקרי תכולת הפרויקט ,עלותו ולוחות הזמנים בהם מומש בהשוואה ליעדים
שהוצגו במעמד אישורו הסופי של הפרויקט.
 )2הלקחים העיקריים שהופקו בסיומו.
 )2הודעה על סיום תפקידם של בעלי התפקידים והמסגרות הארגוניות שהוקמו לצורך
הפרויקט.

בלמ''ס

בלמ''ס
-20להלן יפורטו הגורמים המעורבים בשלבי הביניים הראשיים מהם מורכב שלב הקליטה
וההטמעה ,כפי שפורטו בסעיף  28לעיל:

שם הפעילות

אחריות ביצוע

סמכות אישור

גורמים לתיאום

גיבוש תכנית קליטה לוגיסטית

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי
וועדת ההיגוי

גורמים מטכ"ליים
רלוונטיים

גיבוש תכנית קליטה מבצעית

המשתמש

הגוף האמל"חי
וועדת ההיגוי

מימוש תכנית הקליטה
הלוגיסטית

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף
הטכנולוגיסטי

מימוש תכנית הקליטה
המבצעית

המשתמש

הגוף האמל"חי

הכרזת מבצעיות ראשונית

הגוף האמל"חי

מפקד הזרוע1ראש
האגף1סגן
הרמטכ"ל

גידול אמינות

הגוף הטכנולוגיסטי

תכנית שיפורים

הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש

הגוף האמל"חי

אישור סיום הקליטה
הלוגיסטית

הגוף הטכנולוגיסטי

הגוף האמל"חי

אישור סיום הקליטה המבצעית

המשתמש

הגוף האמל"חי

סיום הצטיידות והכרזת
מבצעיות סופית

הגוף האמל"חי

מפקד הזרוע1ראש
האגף1ר' אמ"ץ

הפקת לקחים

הגוף הטכנולוגיסטי,
הגוף האמל"חי
והמשתמש

סיום הפרויקט

הגוף האמל"חי1ועדת
היגוי

בלמ''ס

הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש
הגוף האמל"חי
והמשתמש

מפקד הזרוע1ראש
האגף;
מפקד הזרוע1הגוף
המוביל בפרויקטים
רב-זרועיים1על-
זרועיים

הגוף הטכנולוגיסטי
והמשתמש

בלמ''ס
-28-

פרק ג' :קביעת הדרג מאשר הפרויקט או הדרג המאשר את רכש הדגם
זהות הדרג מאשר הפרויקט או הדרג המאשר את רכש הדגם נקבעת על-פי עלות
הפרויקט ,כמפורט בטבלה שלהלן.
בטבלה זו –
א .עלות הפרויקט לצורך קביעת הדרג המאשר ,הנה עלותו הכוללת של הפרויקט (שווה ערך
במש"ח) לשלב הפיתוח וההצטיידות (לרבות ,עלויות המושתתות על-ידי מקורות חיצוניים
למערכת הביטחון) ,למעט ,עלות מחזור חיים (.)LCC
ב .בכל מקרה של ספק אם האמצעי המפותח מוגדר כמערכת מידע ,יש להציג את הפרויקט
לאישור לפי המדרג הרלוונטי למערכת מידע.
ג .הדרג מאשר הפרויקט בזרוע1באגף הינו מפקד הזרוע1ראש האגף או מי שהוסמך מטעמו.
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על אף האמור בסעיף  21לעיל ,הדרג מאשר הפרויקט בפרויקטים העונים על אחד או יותר
מהתנאים המפורטים להלן ,יהיה הרמטכ"ל ושר הביטחון:
א.

האמצעי המפותח או הנרכש הנו פלטפורמה עיקרית בצה"ל;

ב .לפרויקט עשויה להיות השפעה גם במישור המדיני או הצבאי הבין-לאומי;
ג.

אמצעי אשר רכישתו אסורה או מוגבלת על-ידי משהב"ט;

ד .הפרויקט נשען על שת"פ בפיתוח או בייצור עם צבא או עם ממסד של מדינה זרה.
בפרויקטים בהם נדרש אישור סגן רמטכ"ל ,הרמטכ"ל או שר-הביטחון ,כמפורט
בסעיפים  21-21לעיל ,יציג הגוף האמל"חי ,את הפרויקט לאג"ת אשר יגבש המלצה לדרג המאשר.
לאחר קבלת אישור עקרוני על-ידי הדרג מאשר הפרויקט וטרם חתימת החוזה ,כמפורט
לעיל ,נדרש אישור של ועדת המשנה של ועדת השרים לביטחון לאומי לפרויקטים העונים על
לפחות אחד מהתנאים הבאים :
א .פרויקטים שתקציבם השנתי הנו  211מיליון ש"ח ומעלה;
ב .פרויקטים שתקציבם הכולל הנו  511מיליון ש"ח ומעלה.

בלמ''ס

בלמ''ס
-23הגדלת תקציב בפרויקטים העונים לקריטריונים אלו בשיעור העולה על  21%מהתקציב שהוצג
במסגרת מתן אישור עקרוני לפרויקט ,מחייבת דיווח לועדת המשנה של ועדת השרים לביטחון
לאומי ואישורה.

בלמ''ס

בלמ''ס
-41-

פרק ד' :בקרת פרויקטים
לאחר מתן אישור עקרוני לפרויקט ,יחל הדרג מאשר הפרויקט או מי שהוסמך מטעמו,
לקיים בקרה ומעקב עיתיים אחר התקדמות הפרויקט.
הדרג מאשר הפרויקט ,יקיים אחת לשנה לפחות ,דיוני בקרה ומעקב ,במסגרתם יציג הגוף
האמל"חי את סטטוס הפרויקט.
בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הנו הרמטכ"ל או שר הביטחון ,יעביר הגוף
האמל"חי דיווח סטטוס בכתב ,אחת לחציון ,לדרג מאשר הפרויקט ,באמצעות אג"ת.
בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הנו הרמטכ"ל או שר הביטחון ,יקיים הדרג
מאשר הפרויקט באמצעות אג"ת ,בנוסף לדיוני הבקרה והמעקב ,דיונים נוספים ,במקרים
הבאים:
הנחיה פרטנית של המטה הכללי;
דיווח של קצין האמל"ח על קיום חריגה או שינויי מהותיים במימוש הפרויקט ביחס
לעדכון הסטאטוס האחרון של הפרויקט שהוצג לדרג המאשר ,המחייבת התייחסות ואישור הדרג
מאשר הפרויקט ,ובפרט:
 )1אי ביצוע  1הקפאה  1דחייה  1ביטול של הפרויקט;
 )2חריגה של חצי שנה ( 6חודשים) או יותר מלוחות הזמנים להגעה למבצעיות
ראשונית או סופית;
 )2חריגה של  11%ומעלה בתקציב הפרויקט או שינוי בייעוד1בהיקף של נתח התקציב
המרכזי בפרויקט (ככל שקיים);
 )4שינוי תכולת ההצטיידות בפרויקט בהיקף של  11%או יותר;
 )5שינוי תכולת הפיתוח בפרויקט המשפיע משמעותית על הביצועים העיקריים של
האמצעי המפותח.
 )6התפתחות סיכונים מהותיים חדשים בפרויקט;
בפרויקטים בהם הדרג מאשר הפרויקט הינו מפקד הזרוע או ראש האגף ,יגדיר הדרג
מאשר הפרויקט אלו חריגות או שינויים בפרויקט מחייבים דיווח מיידי של הגוף האמל"חי.
כל הצגת סטטוס פרויקט כאמור ,תתבצע על ידי הגוף האמל"חי ,בתיאום עם הגוף
הטכנולוגיסטי והמשתמש.
הצגת סטטוס פרויקט ,תכלול את המרכיבים הבאים:
א .עיקרי התכולה ,לוח הזמנים ,העלות ,הפריסה התקציבית והמקורות התקציביים
העדכניים.
ב .פערים וחריגות במימוש הפרויקט יחסית לאישור העקרוני1הסופי שניתן ,מקום שקיימים
כאלה ,הסיבות להם ,משמעויותיהם והפעילויות לצמצומם;
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-41ג .חישוב  LCCעדכני במידה שחלו שינויים בפרויקט או בהנחות היסוד המשפיעים על
הניתוח שהוצג בעבר;
ד .סטטוס הפיתוח ,הייצור ,הקליטה וההטמעה (בהתאם לשלב בו נמצא הפרויקט);
ה .סטטוס ביצוע מטלות מדיוני בקרה ומעקב קודמים;
ו .ניתוח סיכונים ודרכי ההתמודדות מולם;
ז .נושאים נוספים על-פי שיקול דעת הגוף האמל"חי.
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פרק ה' :הקפאת או ביטול פרויקט
הדרג מאשר הפרויקט כמפורט בפרק ג' לעיל ,או מי מהדרגים הפיקודיים שמעליו,
רשאים להורות על הקפאת או ביטול פרויקט ,וזאת לאחר שבחנו עם משהב"ט את ההיבטים
המשפטיים והכלכליים של ההקפאה או הביטול.
עם הקפאה או ביטול פרויקט לפי האמור לעיל ,תופסק הפעילות בפרויקט.
הגוף האמל"חי יפיץ הוראת הקפאה או ביטול פרויקט לתפוצת מכותבי משימת
הפרויקט ,אשר תכלול את הפרטים הבאים:
א .הצגת עיקרי הפרויקט;
ב .הסיבות להחלטה על ביטול או על הקפאה וניתוח משמעויותיה;
ג .האסמכתה לביטול או הקפאה;
ד .שינויי ארגון בעקבות הביטול או ההקפאה;
ה .הנחיה להחזרת תקציב ואמצעים שהוקצו לצורך הפיתוח וטרם נוצלו;
ו .כל הוראה אחרת הנגזרת מההחלטה על הקפאת או ביטול הפרויקט ,לרבות ,טיפול
בהיבטי ביטחון מידע;
ז .הקפאה או ביטול מינויי בעלי התפקידים בפרויקט בכל הגופים בצה"ל והמלצה על
הקפאה או ביטול כאמור ,במשהב"ט;
עם ביטול או הקפאת הפרויקט יבוטלו או יוקפאו מינויי בעלי התפקידים בגופי צה"ל
ומשהב"ט ומינוי מנהלת או מטה התכנית במשהב"ט ,וזאת לאחר סיום טיפולם בנושאים
המתחייבים מההחלטה על הקפאת או ביטול הפרויקט.
ביטול ההתקשרות החוזית עם הספק יבוצע באחריות ועל ידי משהב"ט.
לאחר סיום הטיפול בביטול או הקפאת הפרויקט ,יכין קצין האמל"ח ,בשיתוף הגוף
הטכנולוגיסטי והמשתמש ,דו"ח מסכם אשר יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
א .צורך מבצעי  -תיאור ואסמכתה;
ב .משימת פרויקט  -תיאור ואסמכתה;
ג .מועד התחלת הפעילות;
ד .פרוט עלויות שנתיות לאורך הפרויקט;
ה .תיאור הפעילות שבוצעה (כולל מסמכי סיכום טכניים והישגים);
ו .הסיבות לביטול הפרויקט;
ז .ניתוח והפקת לקחים בהתאם לצורך.
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נספח א' :השלבים המינימאליים במקרים חריגים
 .23כאמור בסעיף  8להוראה זו ,דרג מאשר הפרויקט רשאי לאשר סטייה מהכללים המפורטים
בהוראה זו במקרים חריגים (כגון פיתוח והצטיידות דחופה בהיקף מצומצם של אמל"ח
לבט"ש) ,לרבות ויתור על אחד או יותר משלבי הפרויקט וכן שינוי סדר השלבים ,אולם לא
תתאפשר חריגה מהתהליך המינימאלי ,כמפורט להלן:
א .הגדרת הצורך המבצעי ואישורו;
ב .גיבוש תפיסת הפעלה ראשונית והפצת אופיין מבצעי;
ג .הגדרת סיווג ביטחוני לפרויקט.
ד .אישור עקרוני לפרויקט;
ה .פרסום משימת פרויקט;
ו .הפצת אופיין טכני;
ז .ביצוע ניסויים ומתן אישור בטיחותי ובריאותי לאמצעי;
ח .ניסויים טכניים ומבצעיים הכרחיים;
ט .מתן אישור דגם במגבלות;
י .גיבוש ומימוש תכניות קליטה מבצעית ולוגיסטית;
יא .הכרזת מבצעיות בהתאם למגבלות.
 .41עם תום הנסיבות בגינן אושרה סטייה כאמור ,יש להשלים את השלבים הרלוונטיים המפורטים
בהוראה זו.
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