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 15/02/2017  

  כל המעונייןאל : 

   ותמערכ להרחבת פרויקטניהול  חברת בחוזה עם חב' זיו אב הנדסה למתן שירותיהתקשרות : הנדון
  ספק יחיד בנסיבות הענייןכשדות התעופה  תוברש HBS/BHS -ה   

  בהתאם לתקנות ונהלי רש"ת הנני להגיש חוות דעתי המקצועית להלן :

 רקע .1

ביטחוני מוביל במדינת ישראל שנעשה בשותפות מלאה עם -הוא פרויקט לאומי  HBS-פרויקט ה  .1.1
, והיה כלי מרכזי במענה של מדינת ישראל והרשות לבית המשפט הגבוה לצדק הגורם המנחה

 נגד הרשות. 2007בעניין עתירת האגודה לזכויות האזרח שהוגשה בשנת 

שלו ומזה כשלוש שנים המערכת שלב ההקמה וההפעלה הראשונית נמצא בסיום  HBSפרויקט  .1.2
מבצעית ומשרתת בצורה מלאה את הצרכים הקיימים בנתב"ג. במסגרת התוכנית האסטרטגית 

בנתב"ג והוספה של  1טרמינל וב 3טרמינל ת פעילות בשל רש"ת מתוכננת בשנים הקרובות הרחב
  אין. -דלפי צ'ק 50-כ

להגיע  2030בנתב"ג שצפויה בשנת  תוספת זו אמורה לתת מענה לגידול המתמיד בתנועת הנוסעים .1.3
  . 1ובטרמינל  3מיליון נוסעים בטרמינל  24-28-ל

אין, תידרש - על מנת לתת מענה לגידול הצפוי בתנועת הנוסעים ולשינויים הצפויים בדלפקי הצ'ק .1.4
. תהליך זה צפוי 1- ו 3) בטרמינל HBS/BHSהרחבה והתאמה של מערכות השינוע והבידוק (

 ותחילתו בעבודת מטה מקיפה למיפוי הצרכים והגדרת המתווה הנבחרלהימשך מספר שנים 
והמשכו בניהול פרויקט אינטגרטיבי בשיתוף כל חטיבות נתב"ג וגורמי הרשות. לעבודת מטה זו 

  :")הפרויקט(יחדיו: " יש ארבעה שלבים עקרוניים

ר ביצועים תכנון פרוגרמתי, ניתוח חלופות, הערכת סיכונים, סימולציות וחק - שלב תכנון .1.4.1
 .ובחירת המתווה הרצוי

אפיון, הגדרת תכולות עבודה, כתיבת מפרטים, מסמכי מכרז,  – לוגיסטי- שלב טכנו .1.4.2
 .תכנון בדיקות קבלה ויציאה למכרזים/התקשרויות

הכולל את הקמת התשתיות, הקמת מערכות השינוע, הטמעת  - שלב ההקמה .1.4.3
  הטכנולוגיות הביטחוניות, מערכות מתח נמוך ומערכות תומכות נוספות. 

הכולל את הערכות חטיבות נתב"ג לקליטת והפעלת המערכת, כולל הכנת  – שלב השינוי .1.4.4
הפעלה נהלים ותהליכי עבודה מתאימים, הדרכת העובדים וביצוע ההרצות הנדרשות ל

  חלקה.

 תכולת העבודה כוללת שני סוגים של פעילויות: .1.5

- ניהול הפרויקט, ייעוץ מקצועי בתחום חקר הביצועים וניהול סיכונים, אפיון מבצעי .1.5.1
  טכנולוגי, כתיבת מפרטים וייעוץ בנושא תהליכי ניהול השינוי.

וליות, בתחומים שונים למשל: ביצוע סימולציות תפעייעוץ הדורש מומחיות ספציפית   .1.5.2
ארגונומיה, הכנה וכתיבה של מפרטים טכניים לרכש, פתרונות לנגישות נכים, בקרה על 

למערכות שינוע, התאמה   ITבטיחות וגהות, בקרה על אבטחת מידע, ייעוץ בתחום
ב. יודגש כי בתכולה זו יהיו גם פעילויות שתוכנן אינו ידוע כלל "לתקינה בינלאומית וכיו
 ובקשר אליו. לו תוך כדי ביצוע הפרויקטבמועד פרסום המכרז ויע

בחירת לחול ממועד תקופת ההתקשרות בשל היקפי ותכולות העבודה הדינאמיות, על  .1.5.3
 הגורם הזוכה ועד לסיומו המוצלח של הפרויקט. 

 ומתכונת ההתקשרות המוצעת הצורך הגדרת .2

להציב גורם  נדרש, בפרויקטריכוז, תיאום וניהול הפעילויות שצוינו לעיל ופעילויות נוספות  לצורך .2.1
ההרחבה וההתאמה למערכות הקיימות כיום  שלאשר יעסוק בניהול ובאינטגרציה הכוללת 

מומחים מקצועיים בתחום חקר ביצועים, ניהול סיכונים, ניהול פרויקט, אפיון מבצעי  וכןבנתב"ג 
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 בעת שבוצע פיכוטכנולוגי, ניהול תהליכי שינוי ארגוניים ומומחים מקצועיים ככל שיידרש, 
   .המקורי הפרויקט ראשית

לאחר שנבחרה במכרז  2004בנתב"ג משנת  פועלת הנדסהיש לציין כי חברת זיו אב  ,זה בהקשר .2.2
של פרויקט  הוליהנ כחברתאב -נבחרה שוב זיו 2010. בשנת HBS-ה לפרויקט הניהול כחברת סגור
 החדשים והצרכים הנוסעים תנועת תהנצפ לא 2010- בכי  יודגש. נוסף סגור מכרזבהליך  HBS-ה
 להרחבת האופציהאב -חברת זיו שלולכן לא נכללה בתכולת העבודה  דהיוםהרשות  י"ע

  שלב ב' של הפרויקט כמתואר להלן.  הולילנ ההתקשרות

    

 יחיד ספק עם התקשרות - דעת גורם מקצועי  חוות .3

בפרט נוכח פרויקט והנוכח מורכבות הפרויקט והמומחיות הייחודית הנדרשת מצוות ניהול  .3.1
אנושי ולקחים, בעלי ערך מכריע עבור הפרויקט, שנצברו במשך המשכיות ושמירה על ידע נחיצות 

אב הנדסה כספק יחיד לתחום זה - אנחנו מבקשים לאשר את חברת זיושנים בקשר עם הפרויקט, 
  :הבאיםהמפורטים וזאת מהנימוקים 

   הולינחברת  האות בידי ניהול המשךנחיצות  –מצוי בהמשכו  הפרויקט .3.1.1

 3) בטרמינל HBS/BHSהתאמה של מערכות השינוע והבידוק (הרחבה והה .3.1.1.1
של  ההקמאפיון, תכנון ול הפרויקט המקורי למעשה המשך ישיר של יםמהוו

  . HBS-מערכת ה

פרויקט בהול אשר לוותה את הרשות יחברת הנאב הנדסה הייתה -זיו חברת .3.1.1.2
 . ")החברה(" HBS-ההמורכב של 

חלק בשלבי הייזום, בדיקת ההיתכנות,  ההחברה לקחבמסגרת האמור,  .3.1.1.3
הניסויים הטכניים מול החברות בחו"ל, גיבוש קונספט הפעולה, תכנון ראשוני 
ומפורט של המערכת, התקשרויות עם הספקים, תכנון וביצוע פיילוט, ביצוע 

עלה שינויים והתאמות, בניית המערכת, בדיקות קבלה, היערכות להפעלה, הפ
 מבצעית ובקרה בתקופת ההרצה ולאחריה. 

בתכנון עוסק ו 1של טרמינל  HBS/BHSפרויקט  את תמנהלהחברה  ,בימים אלו .3.1.1.4
  ). LOT 9, PAL 3( 3של טרמינל  HBS/BHS - ת הוהרחבת מערכ

א חלק וה 3טרמינל ב  HBS/BHS- ת הומערכההתאמה וההרחבה של פרויקט  .3.1.1.5
. לכן, בדומה כפי שלא ניתן בשלב המקורי  HBS- אינטגרלי ומשלים לפרויקט ה

שלב הפרויקט זה, להחליף את הספק אשר ביצע אפיון, תכנון והקמה של 
לתוצרים וידע אבסולוטי שנצבר בקשר כוללת הראשוני (מטעמים של אחריות 
 ), כךלהלן 3.1.2 כפי שיפורט בהרחבה בסעיף  – עם המערכת הספציפית בנתב"ג

הול מראשית הפרויקט יאותה חברה אשר שמשה כחברת נש קיים הכרח 
ואשר צברה ידע ולקחים משמעותיים לאורך זמן בקשר עם  ,המורכב הנ"ל

, הול בשלביו הבאים של הפרויקטיהיא אשר תמשיך לשמש חברת הנהפרויקט, 
 הוממילא תישא גם באחריות הכוללת לשירותים שהעניקה בקשר עם מערכת 

-HBS/BHS  בכללותה לרבות כל ההרחבות הכלולות בפרויקט והמצויות עמה ,
 . בממשק ישיר

הנה נגזרת מתמשכת של הפקת לקחים, שיפור ושינוי. למעשה, מהות הפרויקט  .3.1.1.6
וגדרים, יישום בפועל, להבדיל מפרויקטים אחרים להם התחלה וסיום מ

בנתב"ג הנן תוצר של ניסוי והתאמה   HBS/BHS- ת הומערכוהטמעה של 
לצרכים משתנים. לכן, בפועל לא מדובר רק בהרחבת הפרויקט אלא ביישום 

העדכניים מלא של ידע ולקחים לכדי אדפטציות של המערכת הקיימת לצרכיה 
תית, מדובר . פורמאלית מדובר בהרחבה ובהתקשרות נפרדת. מהושל הרשות

למעשה ביישום והתאמה של הפרויקט הקיים לצרכי הרשות, על בסיס הידע 
ותחת אילוצים של לוחות זמנים, עניין ות הבנסיב . לכן,שנצבר בשלבי היישום

ידע אנושי (שאינו בהכרח ידע שנצבר על הכתב) ותמורה כספית, החברה הנה 
 הספק היחיד המסוגל לבצע את המשך השירותים. 
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תחייב בנסיבות העניין, הארכה הכרחית של לוחות הזמנים כונת אחרת, כל מת .3.1.1.7
עלולה  –לביצוע הפרויקט, תחייב השקעת עלויות ומשאבים נוספים אך בעיקר 

של ליקויים/כשלים קודמים לפגוע בידע שנצבר עד כה לצורך יישום לקחים 
 )הנוסעים(לרבות, פגיעה עתידית ביכולת נתב"ג לתת מענה לגידול בתנועת 

ובהכרח יפגע באחריות הכוללת שתוטל על החברה בגין מתן השירותים עבור 
  כל המערכת.  

 

 /מתודולוגיה ייחודיתתחומי-ורבחום ידע ייחודי ת .3.1.2

בפרט הן תחומי ידע ייחודיים  HBS/BHSביטחון שדה תעופה בכלל ומערכות  .3.1.2.1
עם מעט מאוד חברות ומומחים ספציפיים לתחום זה בעולם הרחב. בישראל 

, ולכך מתווספות דרישות סיווג מים אלוקיים מעט מאד ידע טכני והנדסי בתחו
  ביטחוני ורגולציה ייחודית. 

תחומי ובעל זיקות - בנתב"ג הוא פרויקט מורכב מאוד, רב HBS/BHSפרויקט  .3.1.2.2
 . (מערכת קריטית) כות רחבות על שדה התעופה כולווהשל

ידע חיוני בתחומים רבים ושונים הכוללים: החברה  הרכשבמסגרת הפרויקט  .3.1.2.3
תהליכי עבודה (תהליך נוסע יוצא ונוסע נכנס, תהליכי כבודה ועוד), טכנולוגיות 

קודים, -ביטחון (סוגי מכונות בדיקה), מערכות שינוע ומיון (קרוסלות, בר
וכד') כולל  SITA ,CHOCS ,ODBמיון ועוד), מחשוב ומערכות מידע (-מגלשי

לאור מעורבותה העמוקה איומי סייבר, פעילות גורמי התפעול והתחזוקה ועוד. 
חברה ידע מקצועי ייחודי הדרושים היום ברשות הבפרויקט, יש  החברהשל 

  לרשות וכוללים:

הייחודי  הפנימית של מערך הבידוק והמיוןהלוגיקה הבנת  .3.1.2.3.1
 ;לנתב"ג

לחטיבות ויחידות  HBS-של מערכת ה הממשקיםהיכרות עם  .3.1.2.3.2
  ;נתב"ג

היכרות עמוקה עם מערכות בידוק משולבות שפותחו במיוחד  .3.1.2.3.3
 ;עבור הרשות

תהליכי  ייעודיות לניהול ומעקב  ITמערכותפיתוח והפעלת  .3.1.2.3.4
 ;הבידוק והמיון

   .HBS-מערכות שינוע ומיון שתוכננו לתמוך בהיכרות עמוקה  עם  .3.1.2.3.5

מתודולוגיות וכלי תוכנה עבור הרשות  ה החברהבמהלך הפרויקט פיתח ,בנוסף .3.1.2.4
ייחודיים אשר נעשה בהם שימוש בשלבים שונים בפרויקט. בשלב הניסויים 
הראשוניים בגרמניה פותחה מתודולוגיה לביצוע הבדיקות, נאגרו נתונים 

 )Mixerתוכנה (ופותחו כלי ניתוח ייחודיים. לקראת שלב הפיילוט פותח כלי 
שהפך לכלי המרכזי של נתב"ג לבקרת האיכות של המערכת ותרם לתיקון 

גם כיום כלי תוכנה  בדיקות הקבלה וההפעלה המבצעית.ולהשלמת  הליקויים
מאתרים תקלות במערכת,  עבור הרשות החברה פיתחהובקרה סטטיסטיים ש

ום וייש הפעלת, ניהולמדליקים "נורות אזהרה" ומתריעים עליהם. 
המתודולוגיה בה נעשה שימוש עד כה בפרויקט וכן הפקת הלקחים הנגזרים 

 מהתהליכים האמורים, מצויים באופן בלעדי אצל החברה. 

ידע זה, לא ניתן לצבור באמצעות ספרות מקצועית אלא במתכונת של ניסוי  .3.1.2.5
, דולוגיות וכלי עבודה מתאימים להטבתםווטעיה, הפקת לקחים וגיבוש מת

שימוש בידע ובכלים אלה, הנו מתחייב  פציפי הזה שנערך בנתב"ג.בפרויקט הס
בנסיבות העניין בפרויקט זה וממילא ניתן לערוך בו שימוש רק באמצעות 

בשלב זה של הפרויקטים תוביל לאבדן ידע מקצועי  החברה. החלפת החברה
חברה בישראל שעובדיה מחזיקים בידע ובניסיון ם ושלהערכתי, אין נרחב. 
  .החברה ובפרט בקשר עם הפרויקט הרלוונטי שנערך בנתב"גהזה למעט הנצבר 
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   לסיכום .4

לשירותי החברה הינה ספק יחיד  ,בנסיבות הענייןכי  ,לעיל עולההמצטברים הנימוקים המפורטים כל מ
שהנו בעל קט ישל הפרו /קידומובקיומוהחלפת החברה בשלב זה, תפגע . HBS-ניהול פרויקט הרחבת ה

לוחות הזמנים, וביישום כלים וידע אחריות הכוללת, וכן בובוודאי שתפגע ב תטחונייוב תלאומיחשיבות 
  . שפותח ונצבר בחברה

  

  בברכה,                

  דב ויינברג                                                                                    

    רא"ג טכנולוגיות ביטחון                                  

                                                                                                                

  

  

  

  :העתקים 

  מנהל נתב"ג - מר שמואל זכאי              

  רמ"ט מנכ"ל רש"ת-מר מאיר מלכה              
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