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 תגובה לדו"ח מבקר המדינה
 

 בתותח ההצטיידות בנושא הביטחון במערכת ההחלטות קבלת תהליכי

 חדש
 

 ראש בכובד ומתייחסבנושאים שהועלו בביקורת  חשיבות רואה ל"צה

 על מברך ל"צה .הסדרה דרושיםה הנושאים להסדרת נפעל לממצאיה.

 .מהיר באופן מסקנותיה למימוש ויפעל הביקורת
 

 המנוהל מבצעי בעל חשיבות גבוהה אירוע הוא "החדש התותח" פרויקט

, ארוך זרועי תהליך משקף הפרויקט. שנים לשמונה מעל היבשה בזרוע

)נוהל מטכ"לי לבחינת  10/1 לנוהל בהתאם ובוצע ואיכותי מפורט, יסודי

  .רכש(
 

 ומימוש לאישור שנים כמה במשך מקיפה מטה עבודת ביצעה היבשה זרוע

 לרבות הרלוונטים הכלים בכל נבחן הפרויקט. החדש התותח פרויקט

 .2016 משנת" באופק יבשה" תפיסת במסגרת
 

. שדורש חידוש מערך הוא התותחים מערך כי היא עבודת המטהמסקנת 

להחלפת  בנוגע החלטה קבליש ל תהליך הצטיידות ארוך,כיוון שמדובר ב

 כחלק גבוהבמיקום  תועדף . הנושאבהקדם חדש במערך תותחיםה מערך

 ."גדעון" בתוכנית הרב שנתית היבשה זרוע מיכולות
 

 בראייתה מהותיים נושאים בחנה היבשה זרועלנטען בדו"ח,  בניגוד

 . באופן מעמיק אליהם והתייחסה" באופק יבשה" תפיסת גיבוש במסגרת
 

 לנוהל מחויב פרויקט כל. טווח וקצר טווח ארוך פרויקט בכל כך נעשה גם

 בחינה מבוצעת הנוהל במסגרת. (10/1ייזום, פיתוח והצטיידות באמל"ח )

 . משאבים עתירי בפרויקטים לרבות, מההחלטות הנובעות המשמעויות של
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 בתותח ההצטיידות לבחינת לית"מטכ וועדה אף הקים ראש המטה הכללי

 זרוע. ביטחוני -המדיני הקבינט לאישור הפרויקט הבאת טרום ,חדש

עבודת  במסגרת אדומים צוותים שילוב של פרקטיקהגם אימצה  היבשה

 . פרויקטים לאישור מטה
 

 של עקרוני אישור בקיום הצורך את יבחן אשר בדיקה צוות יוקםכמו כן, 

, למחקר במנהל המפתחים עדתולו פניה אחרי או לפני, לפרויקט ל"צה

 במשרד הביטחון.טכנולוגית  ותשתית לחימה אמצעי פיתוח
 

(, ניתן אישור עקרוני 2017לאחר הצגת המסקנות של ועדת הבדיקה )ביולי 

על ידי ראש המטה הכללי ושר הביטחון. מסמך האישור העקרוני הופץ 

 משאבי בהיקף . חשוב לציין כי פרויקט2018כשנה לאחר מכן, בנובמבר 

 לקבלת דע להמתין צורך היה כן ועל הקבינט אישור את מחייב מסוג זה

 והופץ נכתב, המשא ומתן סיום עם ,2019 במרץ(. 2018 מרץ) אישורו

  .לפרויקט הסופי האישור
 

 טרם הפרויקט את עקרונית אישר שאגף התכנון לכך הטענה את דוחים אנו

 אישור ביצעה היבשה זרוע 2013 בשנת שכן, היבשה זרוע ידי על הצגתו

ראש המטה  מול עקרוני לאישור עלה הפרויקט 2017 בשנת ורק עקרוני

 .הביטחון ושרהכללי 
 

 שאונה כי נציין", לבן כחול עצמאות"ל דרישה קביעת לאי לטענה באשר

 להדגיש נדרש והיה ייתכן, אך המפתחים ועדת ובפני הדיונים במעלה הוצג

 .הסיכומים בשלב גם זה נושא
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 הצגת על ומקפיד, ותלהמלצ בהתאם תקינים עבודה תהליכי מקיים ל"צה

 על להגן במשימתו ימשיך, כן כמו. ההחלטות למקבלי מדויקים נתונים

 .עניינית לביקורת פתוח ולהיות להשתפר, להתייעל, ישראל מדינת תושבי

 


