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 כללי

-Life Cycle Costהוראה זו דנה בעקרונות ובתהליך ביצוע בדיקת עלות מחזור חיים של מערכת ) .1
LCC ובכללים לשקלול פרמטר ,)LCC .בבחינת הצעות מחיר במכרזים מיוחדים 

 מתייחס גם להוראה זו וחל גם עליה. 40.060פרק המבוא שבהמ"ב  .2

 10.1להוראות צה"ל )הוראת קבע אג"ם  הצורך בביצוע אומדן עלות מחזור חיים יקבע בהתאם .3
 (  ויבוצע עפ"י המתודולוגיה שבהוראה זו.20.04( ומשהב"ט )המ"ב 10.3-ו

 מטרות

 מטרות הוראה זו: .4

חיים מהווה מרכיב יסודי בתהליכי ייזום, תכנון, מימוש מחזור לקבוע נושאים בהם אומדן עלות  .א
 ותפעול, ותנאי לאישור העקרוני. 

 לאפיין עקרונות ושיטה לביצוע אומדן עלות מחזור חיים. .ב

 להסביר, ללמד ולהנחות את הטכניקה ליישום השיטה. .ג

 ם הרלבנטיים שראוי להתייחס אליהם.להפנות את תשומת ליבם של מבצעי האומדן להיבטי .ד

 מיוחדים. ו כלכליים רגיליםבבחינת הצעות מחיר במכרזים  LCCלהציג כללים לשקלול פרמטר  .ה

 אחריות 

מנה"ר, מפא"ת, אכ"ס, אהו"ב, הכלכלן הראשי במעהב"ט וצה"ל אחראים כל אחד בתחומו לביצוע  .5
 הוראה זו.

 לכלכלן הראשי במעהב"ט אחריות מטה להוראה זו.

 הגדרות

 לצורך הוראה זו תשמשנה ההגדרות הבאות: .6

)לרבות תתי  פרויקטעלות כוללת של  -( LCC - Life Cycle costעלות מחזור החיים ) .א
 TCO (Total Cost ofהעלות הכוללת של פרויקט מכונה לעיתים  לאורך כל חייה.המערכות( 

Ownership) .בעיקר בפרויקטי תקשוב 

סקר תכנון קריטי בו מתבצעת הקפאת תצורה למערכת  - CDR - Critical Design Review .ב
 שבפיתוח.

הגדרת תכולת עבודה המהווה חלק מבקשת ההצעה  - SOW - Statement Of Work .ג
 ומהזמנת המשרד.

 עץ הפעילויות בפרוייקט. מבנה – WBS - Work Breakdown Structure .ד

הערכת העלויות  - מתומחר עץ פעילויותCWBS -  - Cost Work Breakdown Structure .ה
 סיכום עלויות כל המכלולים והמרכיבים של העץ, יגדיר את עלות המערכת כולה.. לכל פעילות

 תמיכה תחזוקאית כוללת במוצר )תכ"מ(. - ILS - Integrated Logistic Support .ו
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ציוד הנמסר לתעשייה ע"י משהב"ט לצורך  - GFE - Government Furnished Equipment .ז
 שילובו בפיתוח או במוצר.

 בקשה לקבלת מידע. - RFI - Request For Information .ח

 בקשה לקבלת הצעה. - RFP - Request For Proposal .ט

 זמן ממוצע בין תקלות. - MTBF - Mean Time Between Failures .י

 .אובדןזמן ממוצע בין  - MTBL - Mean Time Between Lost .יא

 זמן ממוצע לתיקון תקלה. - MTTR - Mean Time To Repair .יב

 מרכיבי עלות עיקריים. - COST DRIVERS .יג

 עלות התמיכה לאורך חיי המערכת )ללא פיתוח והצטיידות(. - LSC - Life Support Cost .יד

 הסיכוי לביצוע המשימה לה נועד האמל"ח. -מבצעית  זמינות .טו

 המחיר להשגת התפוקה המבצעית. -תועלת עלות/ .טז

 להגיש. יםמתבקש יםההצעה האחרונה והטובה ביותר שספק -  B&F – BEST AND FINAL .יז

 לצורך עריכת אומדן עלות תובלה ושינוע חו"ל ישמשו ההגדרות הבאות: .יח
סה"כ ההוצאה התקציבית  –שיעורי העמסה בגין עלות תובלה ושינוע )למעט מכס ומס קניה( 

שינוע של טובין משערי המפעל ועד לשערי הבסיס בצה"ל, מחולק בערך היבוא לביצוע הובלה ו
 הביטחוני באותה השנה.

 ערך הטובין או הפרויקט בשערי המפעל של הספק )ערך ההזמנה אצל הספק( - EX WORKS .יט

 עלות מחזור חיים

שבו מוגדרים מאפייניהם ועד ליום שבו נשלם תהליך  משלב הייזום חיי מערכת או מוצר משתרעים .7
הוצאתם משרות וחדלות ההוצאות השוטפות לאחזקתם ולתפעולם. במערכות גדולות ומרכזיות 

 שנה ואף יותר. 25תקופה זו יכולה להשתרע על פני 

בכל משך חיי המערכת או המוצר, ישנן עלויות המשתייכות לשלבים השונים בחייהם: הסכום של כל  .8
של המערכת  LCC - Life Cycle Cost)עלויות לנקודת זמן נתונה, מגדיר את עלות מחזור החיים )ה

 או המוצר, בערכים של אותה נקודת זמן.

 בתוכו יתרונות כלהלן: מגלםצוע אומדני עלות מחזור חיים יתהליך שיטתי ועקבי של ב .9

 חלופות רלוונטיות.יצירת אפשרות להשוואות בין פרוייקטים מתחרים והשוואה בין  .א

 ראיה שלמה של משמעויות תקציביות של פרוייקט בטווח הארוך ותכנון תקציבים רב שנתיים. .ב

העלאת הסיכוי למניעת בזבוז תקציבים בשלבים מוקדמים של פרוייקט, ע"י זיהוי חוסרים בקיום  .ג
 שנתיים הנדרשים בשלבי ההמשך של חיי המערכת.-תקציבים רב

נכונה ואופטימלית לתחזוקת המערכת ולתפעולה השוטף ובחירה בין סיוע משמעותי להערכות  .ד
  .חלופות לוגיסטיות
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שנתי במערכת הביטחון, כתוצאה מראיה של -שיפור משמעותי בתהליכי התכנון התקציבי הרב .ה
 כל הפרויקטים ומשמעויותיהם התקציביות בטווח הארוך.

בכל הנוגע לרמה האופטימלית  ע"י המפתח פירושו בקרה שוטפת LCCניהול פרוייקט בראיית  .ו
 של עלות ביצוע הפרוייקט.

עדכון לאורך השלבים הבאים של ראשוני, שנערך בשלב הייזום, דורש מעקב ו LCCאומדן עלות  .10
נדרש לאורך  LCCותפעול. תדירות העדכון תלויה במאפייני המוצר או המערכת. ביצוע עדכון  ההקמ

 אך הכרחי כאשר חלים האירועים הבאים: ,כל חיי הפרויקט

 שינוי מהותי בתכולת הפרויקט.   .א

    .המפורטות בפרק א' להלן בהנחות היסוד של הפרויקטשינוי מהותי    .ב

 הייצור.קו  תגמר תכן ובמעבר להקמ   .ג

 תחילת הקליטה וההטמעה.   .ד

 של הציוד או השירות. שינוי מהותי במועדי אספקה   .ה

החלטה, יידרש המציע להכין אומדן עלות מחזור חיים בעת הגשת המענה בהתאם לצורך, ועל פי  .11
יודגש כי הכנת עלות מחזור חיים ע"י המציע כוללת  (.RFPאו לבל"מ )  RFI )לבקשה לקבלת מידע )

אך ורק את עלויות המציע ואינן כוללות עלויות שאינן באחריות המציע )עלויות בצה"ל/מעהב"ט או 
ם באותו פרויקט(. לפיכך, הניתוח המבוצע ע"י המציע אינו מייתר ניתוח עלויות של ספקים אחרי

LCC  הנתונים החסרים כאמור אשר אינם באחריות  כל את הכולל ל"צה/המשרד גופי י"ע מלא
 המציע.

 נספחים

 הנחיות הכנת מסמך תכולת עבודה לקראת ביצוע ניתוח עלות מחזור חיים. – נספח א' לפרק א'

 עריכת אומדן עלות תובלה ושינוע חו"ל. – נספח ב' לפרק ב'
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 עיקרי השיטה -פרק א' 

אומדן עלות מחזור חיים של מערכת מתבסס על צבירת כל העלויות הנובעות מביצוע הפרוייקט לכל  .1
אורך חיי המערכת. היות ואי הוודאות וחוסר הידיעה רבים בחישוב מסוג זה, יש לבסס את האומדן 

כדי עריכת ניתוחי רגישות וקביעת נוהל עבודה ובקרה לעדכון האומדנים על הנחות ברורות, תוך 
וההחלטות. האומדן על כל רכיביו ישמש לצורך קבלת החלטות והפקת לקחים לכל אורך חיי 

 הפרוייקט.

על מנת לוודא אחידות ויכולת בקרת התוצאות, יש להכין את אומדן עלות מחזור חיים על בסיס  .2
 הסעיפים שיפורטו להלן:

 קביעת הנחות יסוד .א

לצורך קביעת ערכי העלויות הנכללות באומדן עלות מחזור החיים, יש לקבוע את הנחות היסוד 
 לגבי המרכיבים העיקריים הבאים:

 .רמת הסיכון בעקבות ניתוח סיכונים (1

 מערכות מוחלפות עם מערכות אחרות. (2

 מטבע.כלכליים צפויים: התייקרויות ריאליות, שינוי שערי -שינויים מאקרו (3

 .והפעלה פרופיל השימוש (4

 .תכולת ההצטיידות (5

 .אורך חיי המערכת (6

 תפיסת האחזקה )לדוגמא: חוזה זמינות מול אחזקה עצמית(. (7

 המתומחר קביעת עץ העלויות .ב

מפורט של כל  עלויות לצורך ביצוע האומדן יש להכין פירוט של העלויות המאפשר חישוב
של הפרוייקט עץ הפעילויות יכיל את הפעילויות  WBS –פעילויות הנגזר מה המרכיבי עץ 

 בצה"ל, במשהב"ט ובתעשיות, לכל אורך חיי הפרוייקט.

 קביעת פרמטרים כלליים / מנהליים .ג

לאשר מספר פרמטרים כלליים. לצורך זה רשאי  LCCבאחריות מזמין ביצוע אומדן  (1
 המזמין לקבל את נתוני הגוף הדורש ו/או לבצע בדיקה נפרדת.

 המקובלים הנם: הפרמטרים (2

 עלויות כ"א במעהב"ט (א

 עלויות אמצעים (ב

 . MTBF /MTBLלרבות  נתוני אמינות וזמינות (ג

 עלות שעת עבודה (ד
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 שער החליפין (ה

 עלות ההון (ו

 ביצוע ניתוחי רגישות .ד

לפני קבלת החלטות המבוססות על האומדן, יש להציג את אופן השתנות ערך האומדן כתוצאה 
שהתקבלו בשלב ראשון, במטרה לבחון אם השינויים עשויים משינויים בהנחות או בהחלטות 

 להוביל לשינויים משמעותיים באומדן. לדוגמא בפרמטרים הבאים:

 פריסת המערך. (1

 אמינות וזמינות. (2

 פרופיל התפעול. (3

 שיטת האחזקה. (4

 מחירים. (5

 שינויים טכנולוגיים.  (6

 הצגת אומדן עלות מחזור חיים -תוצרים  .ה

 לכלול בסיכום עבודת אומדן עלות מחזור חיים:להלן הרכיבים העיקריים שיש 

 הצגת סה"כ עלויות הפרוייקט בחתך הפעילויות. (1

 הצגת העלויות בחתך שנתי )תוך פירוט לפעילויות(. (2

 הצגת המודלים והשיטות לפיהם נאמדו הנתונים. (3

 השפעת ניתוחי הרגישות למרכיבים עיקריים )מובילי עלות(. (4

 לאומדן העלות בשתי צורות:זרמי העלות העתידיים יסוכמו  (5

 אומדן לא מהוון שיבטא את סיכום העלות התקציבית הכוללת. (א

אומדן מהוון )לשנת הבסיס או לשנת סיום הפרוייקט( שישמש לצורך בחינת  (ב
 .עלות/תועלת של הפרוייקט כתלות בזמן

 פירוט ההנחות, מקורות הנתונים והפרמטרים שנקבעו. (6

 הערכת סבירות האומדן. (7

 ומסקנות מניתוח אומדן עלות מחזור חיים.המלצות  (8

 עלויות על פי מקור ההוצאה )ספקים חיצוניים לעומת עלויות פנים צהליות(. (9

ניתוח הסטיות בין האומדנים, בשלב בו יתקבלו נתונים יותר מהימנים )למשל לאחר קבלת  (10
  מענים מהספקים וכו'(. 

יתוח עלות מחזור חיים, ראה בנספח א' ( לצורך ביצוע נSOWהנחיות להכנת מסמך תכולת עבודה ) .3
 לפרק זה.
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 פירוט השיטה לביצוע אומדן עלות מחזור חיים -פרק ב' 

 אי הוודאות וניתוח סיכונים .1

 :LCC-אשר משפיעות על בניית ה ישנן למעשה כמה קטגוריות בסיסיות של אי ודאות .א

 אומדנים., הנובעת מתהליך הערכת הנתונים המתבססים על LCCאי ודאות למרכיבי  (1

אי ודאות טכנולוגית ועסקית הקיימת בפרויקטי פיתוח שיש בהם אלמנטים של נעלם  (2
טכנולוגי, חדשנות ומורכבות. ככל שמרכיב הפיתוח והחדשנות הטכנולוגית של הפרויקט 

 גדולה יותר יגדל מקדם הסיכון.

יסוד במשך כלכליות, לגבי שינוי עלויות ריאליות יחסיות של מרכיבי ה-אי ודאויות מאקרו (3
תכלול גם  LCCעבודה, חומרים ורכיבים, אינפלציה ויחסי מטבע. וע"כ עבודת  -הפרויקט 

 ערך עתידי של העלויות.

משך החיים של המערכת. זהו פרמטר אי ודאות מרכזי, מותנה בהתפתחויות מבצעיות  (4
 וטכנולוגיות, תפיסות לחימה ומצב פוליטי.

 חיי המערכת.מדיניות תחזוקה והיקפי פעילות לאורך  (5

 צורת "סיום החיים". (6

הנקודות הנ"ל ישנו הכרח לקבוע השערות, או להניח הנחות יסוד לגבי ערכם של  בכל .ב
פרמטרים, שאי אפשר יהיה "להוכיחם" מעצם מהותם )כמו למשל משך חיים של מערכת(. לגבי 

 .-LCCה גורמים אלה, יש להגדיר מה הן ההנחות לגביהם ולנמקן באופן מסודר כחלק מניתוח

היעדר נתונים מדויקים בשלב הייזום, כפי שקורה במקרים מסוימים, אינו מונע ביצוע אומדן  .ג
)תמצית השיטות  40.067שכן קיימות מתודולוגיות המפורטות בהמ"ב  ,עלות מחזור חיים

 .לביצוע אומדני מחיר גם בהעדר נתונים מדויקיםאשר בלפרק זה(  3סעיף במוצגות 

את אותם העלויות אשר אמורות   LCC-יש לבצע ניתוח סיכונים ולהוסיף לעלויות ה ,כמו כן .ד
 או בהתממשות הסיכונים. לטפל בהפחתת הסיכונים

 הנחות היסוד .2

צריכה לפרט באופן מדויק את כלל הנחות היסוד שלה באשר לפרמטרים השונים  LCCעבודת  .א
שנמנו לעיל. יש לאתר חילוקי דעות אפשריים בתחום זה בין הגורמים השונים )יצרן מול 
משתמש( ולהכריע בהם באופן מוסמך. חשוב גם לקיים מעקב היסטורי אחר הפערים שבין 

 שיפור מתמיד של המודלים. ההנחות ובין המציאות. וזאת כדי לאפשר

נקודה מרכזית נוספת הקשורה בנושא הנחות היסוד היא העקביות והמתאם הנדרשים בין  .ב
ההנחות הנעשות במחקרים השונים, בגופים השונים. נושא זה בולט בעיקר במה שנוגע 
להנחות היסוד הקשורות בפרמטרים הכלכליים כמו: מחירי הון )כולל קביעת תחומי אי 

, עלויות עבודה ריאליות )והתפתחותן בזמן(, השתנות שערי מט"ח עם הזמן, שבהם הודאות(
 נדרשת אחידות מוחלטת בעבודות השונות המתבצעות במקומות שונים במערכת הביטחון.

 עשויה להביא הכנסת מערכת חדשה הנתפסת כמחליפה מבחינה מבצעית של מערכות ישנות, .ג
כאשר  שהיא הופכת את המשך קיומן בצה"ל למיותרלהוצאת המערכות הישנות מהשרות או 
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מתבצע ניתוח עלות מחזור חיים של מערכת חדשה, יש לחשב את כל הוצאות הקיום השוטף 
 המערכות הישנות. הוצאתן מהשירות שלוכן את עלות  של המערכות

סוג נוסף של קיזוז תחלופה שיש לבצע קשור באפשרות שהכנסת מערכת אחת מאפשרת  .ד
. במידה שהם לאימון הכנסת סימולטוריםצאות במערך אחר. דוגמא בולטת היא חסכון בהו

חוסכים שעות מנוע, תחמושת וכיו"ב, יש לקזז חסכונות אלה מעלות הקיום השוטף הישירה של 
 . המערכת המבצעית

על מנת לבצע הערכת עלות קיום שוטף, יש להגדיר תחילה את מתאר הפעילות והכוננות האופייני  .3
החזוי למערכת. מתאר זה יציג את היקפי פעילות האימון ופעילות הבט"ש של המערכת הייעודית. 
כמו כן מתאר זה צריך להגדיר במפורש ובמונחים כמותיים את רמת הזמינות שהמערכת תידרש 

)המושג של מתאר הפעילות הנו מושג מפתח שחשיבותו רבה ביותר לקיומה של שפה  לעמוד בה
משותפת בין כל הגורמים המעורבים וליכולת לפתח הבנה משותפת וכושר לבקר את אומדני 

 .-LCC)ה

 (.67040)ראה המ"ב  סוגי מודלים לקביעת אומדני מחיר .4

לשלב בו נמצא לסוג הפרוייקט ו תנה בהתאםהשיטה להערכת עלות מחזור החיים מש .א
נה נמוכה וע"כ יהפרויקט. בשלב בדיקת ההיתכנות, בדרך כלל רמת הוודאות של הנתונים ה

. ככל -RFIהשיטה תתבסס בד"כ על הערכות פרמטריות, או אינפורמציה שהתקבלה כתגובה ל
שהפרויקט מתקדם וקיימות הצעות מפתחים ותחילת תכנון, ההערכה תתבסס בעיקר על 

 (.קיים מרכיב אותו ניתן להשוותהערכה הנדסית ובחלקה אנלוגית )לאותם מרכיבים להם 

הערכה פרמטרית, מבוססת על ההנחה כי קיים קשר מתמטי סטטיסטי מוכר מן הניסיון  (1
ומתייחסת למספר מצומצם של פרמטרים מסבירי עלות של פרוייקטים שבוצעו בעבר, 

 )משקל, נפח, הספק, וכו'(.

הערכה אנלוגית, מבוססת על ההנחה כי קיים דמיון בין המערכת הנבדקת למערכות  (2
ושינויים ברמת המחירים של מרכיבי  ת התקדמות טכנולוגיתואחרות. מכיוון שקיימ

ניסיון המומחים, והערכתם לתוספת יש ליצור נוסחאות מתקנות המבטאות את  המערכת,
 או הפחתת העלויות הנובעות משנויים טכנולוגיים או מחירי שוק.

( למרכיבים בסיסיים, אשר לגבי כל אחד מהם ניתן CWBS) המתמוחר  עץ הפעילויות (3
בתהליך הנדסי לבטא את העלויות הכרוכות בביצועו בחתך העבודה, החומרים, והוצאות 

 אחרות.

  RFI–הצעות ספקים במענה ל התבססות על  (4

עלות מחזור החיים משתנה כפונקציה של השלב בו נמצאת המערכת. גם כאשר פרופיל  .ב
 (:1-מן לפי שלושה מקטעים )ראה איור אהשימוש אינו משתנה, תשתנה עלות השימוש לאורך ז

קיימות הוצאות גבוהות יחסית בגין קצב תקלות גבוה הנובע  -בשלב הטמעת המערכת  (1
 בשלות תכנונית ומחוסר ניסיון מבצעי בתפעולה. מחוסר

המצב בו מתייצבת רמת ההוצאות, כך שבכל שנה תקציבית יהיו  -בשלב התפעול השוטף  (2
 הוצאות התפעול והתחזוקה דומות לאלו שלפניה או אחריה.
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כאשר מתחילה שחיקה של המערכת וקצב התקלות גובר ובעקבות כך גדלה  -לקראת סוף חיי המערכת  (3
 ת הקיום השוטף.עלו

 

  1 -איור א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עקב שפורים ושנויים במערכת משתנה העלות לאורך ציר הזמן. בדרך כלל יגרמו השינויים  .א
 (.2 –לעליה )מדרגה( בעלויות, אך תיתכן גם ירידה )ראה איור א 

 
  2 -איור א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדכוניו, תיקבע מהי השיטה בה תתבצע ההערכה  LCCבכל שלב בחיי המערכת בו מבוצע  .ב
 ובהתאם לכך תיגזר רמת הוודאות של התוצאות המתקבלות מהערכה זו.

 קביעת עץ העלויות

 בכל פרויקט ופרויקט ישנם מרכיבים זהים המופיעים בעץ הפעילויות  .1

((W.B.S.- Work Breakdown Structure. 

עלות 
LSC 

 זמן שוטף שחיקה הטמעה

עלות 
LSC 

 זמן
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ות, בחתך עץ הפעילויות מכיל בתוכו הן את פעילויות צה"ל ומשהב"ט והן את פעילויות התעשי .2
 (:3-אהמרכיבים הבאים )איור 

 

 קדם פתוח. .א

 פתוח וניסויים. .ב

 ייצור ואספקות ראשוניות. .ג

 .ILSבצוע תכנית  .ד

 תפעול ושימוש מבצעי )כולל בט"ש ומלחמה(. .ה

 תחזוקה שוטפת. .ו

 הנובעת מהוצאת המערכת הישנה.גריעה  .ז

 הצטיידות שוטפת. .ח

 תכנית התיישנות. .ט

 שפורים ושינויים )שו"שים(. .י

 תשתיות ומבנים. .יא

 הוצאה משרות. .יב

מרכיבי הפעילות ה' עד יב' מהווים את פעילויות התפעול והתחזוקה בחיי הפרויקט. סכום עלות 
 ( של הפרוייקט.Life Support Cost) -LSCמרכיבים אלה הנו ה
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  3 -איור א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תחזוקה שוטפת

 תפעול

ILS 

 ייצור

 קדם פיתוח

 פיתוח וניסויים

 הוצאה משרות

 תכנית התיישנות

 תשתית ומבנים

 הצטיידות למלאים

 שו"שים

 

 L.C.Cתוכנית 

 

 בצה"ל 

 

 בתעשיה
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 :לשני. לעיתים קרובות יש חפיפת זמנים בין פאזות שונות, כגוןמרכיבים אלה הנם עוקבים אחד  .3
פעולות הכנה לקליטת מערכת בצה"ל המתבצעות עוד לפני שנסתיים שלב הפיתוח והקבלה, או 

 כאשר פליטת מערכות מתבצעת לאורך זמן.

יש לערוך חלוקות מישנה נוספות, כמפורט בהמשך, שתהיינה מחייבות מבחינה  LCCבכל עבודת  .4
ודולוגית. שכן כך תובטח שיטתיות ואחידות במידה הדרושה בין כל העבודות שתבוצענה מת

במערכת. בכל פרויקט יוחלט מראש על מרכיבי העלות הישימים למערכת הספציפית, כחלק 
 מהתנעת פעילות הערכת עלות מחזור החיים.

 :נםימרכיבי הפעילות בצה"ל/משהב"ט לגביהם תתבצע הערכת העלות ה .5

 :וחקדם פית .א

כל העלויות במשרד ובצה"ל הכרוכות בבצוע בדיקת מערכת, קדם פיתוח, ניסויים ועלויות 
 מיוחסות ישירות למוצר או למערכת.אחרות, ש

 :פיתוח .ב

 ניהול התכנית במשרד הביטחון ובצה"ל. (1

 לווי הנדסי של הפיתוח. (2

 בצוע ניסויים טכניים. (3

 בצוע נסויי הערכה מבצעיים. (4

 וביחידות צה"ל.בצוע פיתוח במרכזים  (5

 .GFEמרכיבי  (6

 :ייצור ואספקות .ג

 ניהול התכנית במשרד ובצה"ל. (1

 ליווי טכני של הייצור. (2

 בחינות קבלה ראשוניות. (3

 בחינות קבלה סדרתיות. (4

 ראה נספח ב'( –אחסנה, הובלה ושנוע של הציוד המסופק. )הובלה ושינוע חו"ל  (5

 בצה"ל.ייצור ואספקות ע"י מרכזים לוגיסטיים וביחידות אחרות  (6

 .GFEמרכיבי  (7

 :ראשוני ILS –תמיכה כוללת במוצר  .ד

)כמו מדיניות אחזקה, הדרכה, ספרות, מאמנים, חלפים,  ILSאפיון דרישות לכל מרכיבי  (1
 כ"א, ציוד בדיקה ותחזוקה, אריזות ושנוע(.

 .ILSליווי הפיתוח וההצטיידות במרכיבי  (2
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 .ILSבחינות קבלה למרכיבי  (3

 אצל הגורמים הלוגיסטיים.התארגנות לקליטת המערכות  (4

 המערכות אצל הגורמים המתפעלים. והטמעת התארגנות לקליטת (5

 התארגנות להדרכה טכנית ומבצעית. (6

 המיוצרים במרכזים הלוגיסטיים בצה"ל. ILSייצור ואספקות של מרכיבי  (7

 :תפעול .ה

 פיתוח תורת הלחימה והתפעול. (1

 שימוש בהכשרה ראשונית. (2

 שימוש באמונים והדרכה שוטפת. (3

 שימוש בתרגילים. (4

 תקנים חדשים ביחידות )או גריעת תקנים(. (5

 שחיקה באמונים. (6

 שימוש בבט"ש. (7

 שימוש מבצעי )עפ"י הגדרת פרופיל החיים של המערכת(. (8

 : כל אחד ממרכיבי התפעול ינותח בחתכים הבאים:הערה

 כ"א הדרכה, כ"א מנהלה, כ"א לוחם, דלק, תחמושת, מתכלים אחרים.

בפרמטר גלובלי כמו "עלות שעת הפעלה", המכיל בתוכו מרכיבי עלות כאשר נעשה שימוש 
 רבים, לא תחושב השפעת עלות מרכיבים אלה בנפרד גם תחת ענף אחר בעץ הפעילויות.

  :תחזוקה שוטפת .ו

 בדרג א'. (1

 בדרג ב'. (2

 בדרג ג' ו/או ד'. (3

 בכל אחד מדרגי האחזקה ינותחו החתכים הבאים:

עריכת אומדן עלות  –שוטפת, הובלה ושינוע, )ראה נספח ב' מרכיב כ"א, מרכיבי צריכת חלפים 
 תובלה ושינוע חו"ל( אמצעים מתכלים אחרים.

 הדרכה שוטפת בבסיסי הדרכה. (4

 לווי הנדסי/טכני בחייל/אגף טכני. (5

 תקנים חדשים ביחידות )או גריעת תקנים(. (6

גינם נמצאות בתעשיה, יש לעדכן את במקרים בהם דרגי האחזקה אוזרחו או שהעלויות ב (7
 .העלויות בהתאם למענה הספקים
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 פריצות אבטחה )אובדן מוניטין ועלות השיחזור(, תחזוקת שבר לרבות האפשרות של  .ז

 עלויות מוכנות לאסון והתאוששות ממנו .ח

 

 :הצטיידות שוטפת למלאים .ט

שמירת רמת השלמות במוצרים או מערכות הנדרשות עקב השימוש באמל"ח, והחלטות על 
 מלאי מסוימת, המחייבות לבצע רכש עתידי בנוסף להצטיידות הראשונית.

: מרכיב זה מתייחס לעלויות של ייצור עתידי בתעשייה, אך מכיוון שבעת ביצוע הערכת הערה
העלות הכוללת ישנה חשיבות לשיוך העלויות המבוצעות בצה"ל או בתעשייה, יוחלט בהתאם 

 בעלויות המשרד/צה"ל, או כעלויות התעשייה. למקרה, אם מרכיב זה יחושב

 :תכנית התיישנות .י

 בצוע תכנית התיישנות למרכיבי מערכת עפ"י ההגדרות הטכניות.

 :ביצוע שיפורים ושינויים .יא

בהתאם לאופי המוצר או המערכת, ובהתאם לטכנולוגיה, יקבע מהם השינויים והשיפורים 
 פי.החזויים להכנסה במערכת לאורך חייה והיקפם הכס

: סעיף זה כולל הערכות גסות. לכאורה, בשלבים ראשונים של הפרוייקט, יודעים "בדיוק" הערה
ג' ומתחייבת הסבת -שנים, נדרשת מערכת דור ב' ו -15ו 10, 5מה רוצים אך בפועל, לאחר 

המערכות הקיימות באותה עת, והמוצרים החדשים שמצטיידים בהם באותה עת כוללים את 
 השיפורים הנ"ל.

)מרכיב זה של העלות יופיע בחלק צה"ל/משהב"ט למרות שבסופו של דבר תבוצענה עלויות 
 אלה בתעשייה(.

 :תשתיות ומבנים .יב

 לאחזקה בשדה. (1

 לשדה ניסויים. (2

 לתפעול והדרכה. (3

 למרכזים לוגיסטיים. (4

 ביחידות ובסיסים. (5

 בחיילות ומפקדות. (6

 :הוצאה משרות .יג

סוגי מערכות/מוצרים מחייב כפילות בסד"כ התומך הן בתפעול והן  -2שימוש במקביל ב (1
 בתחזוקה. יש שלוש דרכים עקרוניות לסיים שירותה של מערכת:

זו הדרך המאפשרת להציל השקעות ולהקטין את עלות מחזור  - מכירת ציוד (א
 החיים.
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חיסול ציוד, תחמושת וכו'. סיום השימוש במערכת כרוכה בעלות  - גריטה (ב
 לכל סוג מערכת.מיוחדת 

זו דרך יקרה של סיום שימוש והיא ננקטת לעיתים כלפי מערכות  - אפסון (ג
 שלגביהן קיימת אפשרות מכירה עתידית, או שימוש מוגבל בזמן חירום.

הדרך הישימה לכל סוג מערכת או מוצר הנה ייחודית ועל כן אין שיטה כללית הקובעת  (2
ות של כל אחת מן האפשרויות. יש את דרך הוצאתה מהשרות. כנ"ל לגבי ערכי העל

להעריך הסתברויות של כל אחת מצורות סיום השרות הללו ושל עלותן, ולהפעיל 
 תוחלת בחישוב העלות.

 :מרכיבי הפעילות בתעשייה לגביהם תתבצע הערכת העלות .6

 :קדם פיתוח .א

 עלויות שנצברו בתעשייה לצורך ביצוע קדמי פיתוח שהוזמנו ע"י המשרד.

 :וניסוייםפיתוח  .ב

 ניהול הפיתוח. (1

 הנדסת המערכת. (2

 ניהול תוכניות הנדסיות. (3

 הבטחת המוצר. (4

 ציוד לפיתוח והכללה. (5

 מחולק למרכיבים עיקריים / דיסציפלינות עיקריות. -הפיתוח ההנדסי למוצר מערכת  (6

 ייצור דגמי אב טיפוס. (7

 בצוע נסויי מפתח. (8

 בצוע נסויי הוכחת כושר. (9

 תיעוד פורמלי. (10

 , הנדסת הייצור, מכונות וכלים.הקמת קו ייצור (11

 :ייצור ואספקות .ג

 ניהול תכנית הייצור. (1

 יינתן פרוט לכל מרכיב במערכת. -ייצור מרכיבים ושילובם  (2

 בחינת קבלה מורחבת. (3

 בחינות סדרתיות. (4

 .-GFEטפול ב (5

 אריזות. (6

 עריכת אומדן עלות תובלה ושינוע חו"ל( –הובלה ושינוע. )ראה נספח ב'  (7
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 התקנות אצל הלקוח. (8

 :ILSביצוע תכנית  .ד

 .ILSניהול תכנית  (1

 בצוע נת"ת )ניתוח תמיכה תחזוקאית(. (2

 ייצור צב"ד וצת"ת. (3

 ספרות טכנית. (4

 ספרות תפעול. (5

 הדרכת צה"ל. (6

 פיתוח מאמנים. (7

 ייצור ואספקות מאמנים. (8

 אספקת חלפים ראשונית. (9

 :תחזוקה שוטפת .ה

 שירותי אחזקה דרג ד'. (1

 שרות הנדסי שוטף. (2

 הדרכה שוטפת. (3

 תוכנה.אחזקת  (4

 בקרת תצורה. (5

 עריכת אומדן עלות תובלה ושינוע חו"ל( –הובלה ושינוע. )ראה נספח ב'  (6

 חלפים וציוד בתעשייה. (7

 ועלות השיחזור, ופריצות אבטחה תחזוקת שבר לרבות האפשרות של  .ו

 מוכנות לאסון והתאוששות ממנו .ז

 :תכנית התיישנות .ח

 צוע תכנית ההתיישנות עפ"י ההגדרות הטכניות.יב

 :תשתיות ומבנים .ט

תשתיות ומבנים הנדרשים בתעשייה לצורך בצוע התכנית, שעלותם הכוללת תשויך ישירות 
 לפרוייקט הנדון.

 לפיתוח. (1

 לייצור. (2
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 פרמטרים כלליים )גלובליים(

בכל עבודת ניתוח עלות מחזור חיים נעשה שימוש בנתונים גלובליים הישימים במרכיבים רבים של  .7
ע"י מזמין העבודה/מטה התכנית, ויוגדרו למבצע  מראשעץ הפעילויות. נתונים גלובליים אלה יקבעו 

 העבודה. להלן רשימה חלקית של פרמטרים אלו:

 עלויות כוח אדם בצה"ל )קבע, חובה, אזרח(. 

 למערכת ומרכיביה. MTBF)ן ממוצע בין תקלות )זמ 

 עלות ש"ע לתעשייה הרלוונטית. 

 העמסות רווח ונתונים אחרים לתעשייה הרלוונטית. 

 מספר מרכזי אחזקה. 

 מספר יחידות מתפעלות. 

 ג'.-זמני סבב בדרג א', ב' ו 

 זמינות נדרשת ופרופיל השימוש למערכת. 

 עלות הובלה. 

 .GFEמחיר פריטי  

 רכב בצה"ל.עלות כלי  

 אורך החיים של המערכת. 

 שער מטבע. 

 שערי ריבית. 

 רשימה זו תושלם בהתאם לפרוייקט הרלוונטי ותאושר ע"י מזמין העבודה או במטה התכנית.

 קביעת מחירי הון .8

 מחירי ההון יקבעו בהתבסס על שני אלמנטים כמפורט: .א

 שערי ריבית עבור סוגי המטבע העיקריים. (1

 נבחרים בארץ ובעולם.אינפלציה חזויה למדדים  (2

 .הכלכלן הראשי למעהב"טשערי הריבית ושעורי אינפלציה חזויה יפורסמו ויעודכנו ע"י  .ב

 קביעת מחיר הפרויקט יבוצע ע"י שתי שיטות חישוב: .ג

 תקציביים לשנת עבודה מסוימת. -במחירים קבועים  (1

 בחישוב ערך נוכחי או ערך עתידי. (2

 מחזור החייםקביעת אורך חיי המערכת במודל עלות  .9
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אורך החיים של המערכת נגזר בדרך כלל מהדרישה המבצעית אך לכך יש להוסיף את משך  .א
 קדם הפיתוח, הפיתוח והייצור.

 סכום משכים אלה מגדיר את אורך חיי המערכת. .ב

בכל ניתוח עלות מחזור חיים צריכה להיקבע מפורשות ההנחה באשר למשך חייה המשוער או  .ג
שונות הנובעת   -ת שונות תהיינה בעלות תוחלת חיים שונה הצפוי של המערכת. מערכו

מנתונים אסטרטגיים וטכנולוגיים ומהדינמיקה המאפיינת את הסביבה המבצעית והטכנית 
 שבה פועלת המערכת.

בחלק מהמערכות מרכיב השימוש באמונים ו/או מרכיב האחזקה הנו עיקרי. במקרים אלו,  .ד
 תשפיע בצורה משמעותית על תוצאות הניתוח.קביעת משך הזמן עליו יתבצע הניתוח 

מספר שנות התפעול והאחזקה, ובהתאם לכך מספר השנים לפיהן תתבצע הערכת עלות  .ה
 מחזור החיים למערכת, יקבעו ע"י מזמין העבודה או מטה התכנית, כחלק מהנחות היסוד.

חיי המערכת קבע כי אורך יבמערכות בהן קיים מספר תתי מערכות בעלות אורך חיים שונה, י .ו
קבע לפי אורך חיי תת המערכת בעלת אורך החיים ילצורך ביצוע אומדן עלות מחזור חיים י

 .הארוך ביותר

 ניתוחי רגישות

לפני עיתוי קבלת החלטות אך גם בתחילת חיי הפרוייקט )קדם פיתוח, פיתוח(, מוגדרים פרמטרים  .10
צעת ההצטיידות או כאשר נעשה שונים המשפיעים על עלות מחזור החיים. אך בפועל, כאשר מתב

 שימוש במערכת, יקבלו הפרמטרים ערכים אחרים.

 costיבוצעו גם ניתוחי רגישות על אותם מרכיבי העלות העיקריים ) LCCנדרש כי בעת חישוב  .11
drivers:המשפיעים בצורה משמעותית על עלות מחזור החיים ותמצא נקודת האופטימום. לדוגמא ) 

 ינות.הקטנה או הגדלה של האמ .א

 תפיסת אחזקה באלטרנטיבות שונות. .ב

 שינויים בפרופיל תפעול )יותר או פחות שימוש באמל"ח/מערכת(. .ג

 שינויים במחירים החזויים להצטיידות. .ד

 שינוי במחיר הפיתוח. .ה

 פריסת מערך שונה. .ו

 הקטנה או הגדלה של הזמינות המבצעית. .ז

 של הציוד או השירות.  שינויים במועדי אספקה .ח

 בהנחות היסוד שינויים אחרים .ט

 תוצרים

 :תוצרי הניתוח יכללו תמיד את המרכיבים הבאים .12

 סה"כ העלות לפרוייקט ובחתך של פעילויות המוגדרות )עץ עלויות(. .א
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 פילוג עלויות לפי שנים, לפי מרכיבי הפעילויות )עץ עלויות(. .ב

 כל המודלים לפיהם חושבו הנתונים. .ג

 כל השיטות לפיהן הוערכו הנתונים. .ד

כמו: שינויי תפיסת אחזקה,  Cost drivers)רגישות לפי מרכיבים של מובילי עלות )ניתוחי  .ה
 הקטנה או הגדלת אמינות, שנוי פרופיל התפעול, שינוי במחירים הצפויים.

 הנתונים יוגשו בשני סוגי מחירים: .ו

 

 תקציביים לשנת עבודה מסוימת. -קבועים  (1

 בחישוב ערך נוכחי או ערך עתידי. (2

 הפרמטרים הגלובליים ששימשו לניתוח העלויות. רשימה וערכים של .ז

 סיכום הנחות היסוד ומקור הנתונים. .ח

 הערכה לסבירות הנתונים. .ט

 המלצות ומסקנות כתוצאה מניתוחי הרגישות, כולל ניתוח נקודת האופטימום. .י

, ונעשות השוואה בין חלופות, נדרשת הצגת נקודת האיזון LCCכאשר מתבצעת עבודת ניתוח  .13
 מחיר ההון, ניתוח סיכונים וגריעה של מערכת ישנה. כפונקציה של

במקרים בהם מבוצע ניתוח השוואתי לשתי חלופות, בעלות פתרון טכני/טכנולוגי שונה  העונות  .14
 .מה, יבוצע תמיד ניתוח עלות תועלתלצורך מבצעי דו

פות, בהתאם לסוג הפרוייקט, ובמיוחד במקרים בהם נדרש להשוות עלות מחזור חיים של שתי חלו .15
 יש להפיק תוצרים נוספים כמו: עלות כוללת לשעת מנוע, או עלות כוללת לשעת טיסה, וכד'.

בפרקים האחרים של הוראה זו משמש הניתוח ככלי ניהולי לאורך כל חיי המערכת, ע"כ קיימת  .16
חשיבות רבה לאחזקה של בסיס נתונים אמין. בכל עדכון של הניתוח, כפי שנקבע עפ"י אבני הדרך 

הפרוייקט, יוגדרו בנוסף לאמור לעיל גם השינויים בתוצאות ביחס לתוצאות הניתוח שבוצע  בחיי
באבן דרך קודמת. דיווח זה יאפשר לגורמי המטה במשרד ובצה"ל לבחון את ההשפעות התקציביות 

 המשתמעות כתוצאה מהעדכון ואת הצורך בקבלת/שינוי החלטות בהתאם.

תה לאורך שנים תיצור בנק נתונים שיאפשר להעריך את ואחזקתו הנאו -LCCשמירה על מודל ה .17
סבירות הנתונים בפרוייקטים השונים בשלבי חייהם השונים, ויהווה בסיס נתונים אמין להערכות 

 הנדסיות בפרוייקטים חדשים.
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 ( בבחינת הצעות מחיר במכרזים מיוחדים)עלות מחזור חיים LCCכללים לשקלול פרמטר  -פרק ג' 

  כללי

בקבלת ( LCC, גם שיקולי עלות מחזור חיים )יש לשקול, במקרים מתאימים 20.04על פי המ"ב  .1
 החלטות לגבי רכש מערכות.

 זו. בהוראהב'  –( מפורטים בפרקים א' ו LCCמחזור חיים )עקרונות ושיטה לביצוע אמדן עלות  .2

 בבחירת הספק הזוכה במכרז. LCCככלל, יש לעשות שימוש מאוד זהיר ומוגדר מראש בנתוני  .3

  מטרה

)או חלקם( באמות מידה לבחירת  LCCמטרת הכללים להלן לקבוע באילו מקרים יכללו מרכיבי  .4
 הספק הזוכה במכרז מיוחד.

  תחולה

על פי  –יחול על פרויקטים שמנוהלים ע"י מטות תוכנית ומינהלות תוכנית ובמקרים אחרים פרק זה  .5
 להלן. 12החלטת הגוף המתקשר, והכול בכפוף לכללים שבסעיף 

בבחירת הספק בהתאם   LCCמטה תוכנית או מינהלת תוכנית אשר יחליטו לא לשקלל פרמטר .6
בלו אישור הממונה על ר' מטה התוכנית, או להלן, ינמקו את החלטתם בכתב ויק 12לכללים בסעיף 

 את אישור ר' מינהלת  התוכנית, לפי העניין.

הכללים בפרק זה מתאימים גם להתקשרות עם ספק יחיד, כאשר קיימות מספר חלופות רכש  .7
 להשוואה אצל אותו ספק, לצורך בחירה בין החלופות השונות.

 שיטה

ם חלק מהצעת המחיר המחייבת את הספק כאמת שאינ   LCCבכל מכרז מיוחד בו יכללו מרכיבי  .8
 מידה לבחירה, יש לפעול כמפורט להלן: 

שתילקח בחשבון בקביעת הזוכה במכרז תחושב   LCCכאשר הדבר אפשרי, עלות מרכיבי  .א
 מראש, בנפרד לגבי כל מערכת מוגדרת בבל"מ, ותצוין בבל"מ.

תלוי במענה הספק לבל"מ, יצויין בבל"מ המודל שנקבע לחישוב,    LCCכאשר החישוב למרכיבי  .ב
והעלויות הרלוונטיות שאינן חלק מהצעת המחיר של הספק. לאחר קבלת המענה לבל"מ וברור 

ע"י המשרד לכל מערכת/פתרון שהוצעו  LCCכל הנתונים הנדרשים, יעשה חישוב נפרד למרכיבי 
וישוקלל במסגרת המענה   B&F –רד לפני שלב הע"י הספקים. חישוב זה יימסר לכל ספק בנפ

הכלכלי. ) במקרה זה לא יופיע בתנאים הכלליים בבל"מ המשפט : שהמשרד על פי דעתו רשאי 
לא לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם ובחירת ההצעה הטובה ביותר תעשה על סמך ההצעות 

 (. B&F –ות ב המקוריות למכרז, בלי שתינתן למציעים האפשרות להגיש הצעות נוספ

שהציעו במענה לבל"מ באסמכתאות של מקור  LCCהספקים ידרשו לתמוך את הנתונים לגבי  .9
הנתונים והנחות היסוד לביצוע התחשיב. השימוש בתחשיב ובנתונים שימסרו ע"י הספקים במסגרת 

 להלן. 12הצעתם למכרז, לצורך בחירת הזוכה, יעשה לפי הכללים שבסעיף 

 LCCמסה"כ הפרמטר הכלכלי יהיה תואם ליחס שבין האומדן למרכיבי  LCCי המשקל שינתן למרכיב .10
. ככל שרמת LCCלבין האומדן למחיר הרכש, בהתחשב ברמת אי הוודאות שיש לגבי הנתונים של 

 הודאות לגבי הנתונים נמוכה, כך ירד משקל הפרמטר.
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  LCCשיקולל הפרמטר לפרויקטי פיתוח למערכות בהם אי הודאות הטכנולוגית גבוהה, לא יבוצע .11
 בבחירת הספק במכרז.

הינו חלק מהפרמטר הכלכלי, יש לכלול בפרמטר זה רק מרכיבים שלא באו לידי  LCC –מכיוון ש  .12
 ביטוי בהצעת המחיר, על מנת שלא ליצור כפילות.  

 כאמת מידה לבחירת הספק: LCCרשימת המקרים בהם מותר להשתמש במרכיבי  .13

מהצעת מחיר המחייבת את הספק, במקרה זה אין צורך  שהם חלק   LCCלגבי מרכיבי  .א
 לעיל. 11בפרמטר נפרד. ראה סעיף 

)אחזקה , תפעול, אחריות( לתקופה מסוימת מסה"כ עלות   LCCכאשר ספק מתחייב למרכיבי  .ב
מחזור חיים, ניתן להשתמש בנתונים אלו תוך התאמתם ליתרת התקופה )עד תום השירות( 

 מת הוודאות.ולקבוע את משקלם בהתאם לר

עם גיבוי של פיצוי מוסכם מראש במקרה של  LCCכאשר הספקים המציעים מחויבים למרכיבי  .ג
הפרת המחויבות, שיש סבירות לממשה בין בכסף ובין בעין )בחלקי חילוף או עבודה(, השימוש 

 יעשה רק לגבי המרכיבים כאמור.

רסמים לכלל הלקוחות כגון: הם נתוני יצרן המפו  LCCכאשר הנתונים המשפיעים על מרכיבי  .ד
 צריכת דלק.

הם כאלה שהמשרד יכול לאשר את נכונותם באמצעות בדיקה מעשית   LCC –כאשר מרכיבי ה  .ה
 במהלך תהליך בחירת הספק בזוכה.

ה לעיל, ניתן להסתמך על  -על בסיס האמור בסעיפים א LCCבהיעדר אפשרות לקביעת מרכיבי  .ו
פנימיות  LCCהערכות מבוססות ומאושרות ע"י מטה התוכנית/מינהלת תוכנית לגבי עלויות 

בצה"ל, כגון עלויות כוח אדם ותשתיות הדרושות לציוד הנרכש, המבוססות על מערכות זהות או 
 ואחזקתן בצה"ל. דומות לציוד הנרכש, שלגביהן קיים ניסיון בתפעולן
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 נספח א' לפרק א'

 הנחיות להכנת מסמך תכולת עבודה לקראת ביצוע ניתוח עלות מחזור חיים

. LCC)לקראת ביצוע ניתוח עלות מחזור חיים ) SOW)להלן הנחיות להכנת מסמך הגדרת עבודה ) .1
יהיה על מכין מסמך העבודה לקבוע את הפרמטרים להגדרות המפורטות בהמשך. מקור הנתונים 
 בדרך כלל הדמ"צ ו/או האפיון הטכני. השיטה והתהליך לבצוע הניתוח יהיו בהתאם להוראה זו.

 :הגדרה בסיסית של אבני הבניין העיקריות הישימות לתוכנית/לפרוייקט .2

 קדם פיתוח. .א

 פיתוח וניסויים. .ב

 ייצור ראשוני. .ג

 .ILSתכנית  .ד

 שימוש ותפעול מבצעי. .ה

 תחזוקה שוטפת. .ו

 גריעת יחידות. .ז

 הצטיידות המשך. .ח

 מימוש תכנית התיישנות. .ט

 שיפורים ושינויים אפשריים. .י

 הקמת תשתיות ומבנים. .יא

 הוצאה משרות בעתיד )של האמצעי החדש(. .יב

 :הכנת עץ העלויות העיקריות בפרויקט .3

קביעת עץ הפעילויות הראשי בתעשייה )יש לציין אם נדרשת השלמה ע"י התעשייה ועד איזו  .א
 רמה נדרש הפירוט(.

 כל עץ הפעילויות בצה"ל הישימות לפרויקט/מערכת.קביעת  .ב

 :הגדרת השימוש של המערכת בצה"ל .4

 פרופיל השימוש במערכת לאורך מחזור חייה )תפעול, כוננות, לחימה, אחסנה(. .א

 מדיניות וכמות השימוש באימונים )כולל שימוש במתכלים(. .ב

 מספר יחידות בהם יהיה שימוש בציוד )ברגיעה ובלחימה(. .ג

יחידות/מסגרות הנגרעות או נוספות לסד"כ בגין הכנסת המערכת החדשה והוצאת מערכת  .ד
 ישנה, ועלות השימוש השוטף הכרוכה בהפעלת היחידות /מסגרות אלו.

 מספר המתקנים להדרכת מפעילים. .ה

 מספר קורסים בשנה/מספר חניכים בקורס. .ו
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 26מתוך  23עמוד  

 
 לחץ כאן –לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 שימוש בביטחון שוטף. .ז

 ות.במערכעי/היקף ההצטיידות הראשונית באמצ .ח

 מדיניות השלמת מלאי )תוך מתן תשומת לב גם לאמצעים מתכלים(. .ט

 -זמינות מבצעית נדרשת )אחוז המערכות השמישות מתוך סה"כ הסד"כ( ברגיעה ובלחימה  .י
 הגדרת הזמינות הנומינלית והגדרת גבול עליון וגבול תחתון.

 מדיניות הכשרה ראשונית של המערך עקב הכנסת האמצעי החדש. .יא

 נים חדשים נדרשים לתפעול המערכת.תשתיות ומב .יב

 :הגדרת האחזקה של המערכת .5

 דרגי תיקון. .א

 מרכזי אחזקה בדרג ב' )מיקום, מרחק(. .ב

 מרכזי אחזקה בדרג ד' )מיקום, מרחק(. .ג

 .MTBF)דרישות לזמן ממוצע בין תקלות ) .ד

 גבול עליון וגבול תחתון של האמינות לצורך בחינת רגישות כלכלית. .ה

 .M.T.T.R)דרישות אחזקתיות ). .ו

 זמני סבב אחזקתי לביצוע תיקוני שבר )ברגיעה ובלחימה(. .ז

 מדיניות האחזקה. .ח

 מדיניות ושיטה לקביעת רמות מלאי של חלפים. .ט

 מספר מרבי של כ"א לאחזקה. .י

 מספר מרכזי ההדרכה. .יא

 מספר קורסים בשנה / מספר חניכים בקורס. .יב

 תשתיות ומבנים הנדרשים לאחסון. .יג

 לאחזקה שוטפת.תשתיות ומבנים הנדרשים  .יד

 דרישה לאחזקה בתעשייה. .טו

 הגדרת תוכנית התיישנות. .טז

 הגדרת שיפורים עתידיים )"יכולת גידול"(. .יז

 :ILSהגדרות תכולת תוכנית  .6

 ניתוחים תחזוקתיים. .א

 צב"ד/צת"ת. .ב

 ספרות תפעול. .ג
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 26מתוך  24עמוד  

 
 לחץ כאן –לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 ספרות אחזקה. .ד

 הדרכת תפעול. .ה

 הדרכת אחזקה. .ו

 מאמנים. .ז

 אספקת חלפים ראשונית. .ח

 סיוע התעשייה. .ט

 :כלכלייםנתונים  .7

 עלויות שנתיות של כוח אדם צה"ל )קבע, חובה, אזרח(. .א

 .GFEמחירי פריטי  .ב

 עלות השימוש בכלי רכב צהליים. .ג

 עלויות הובלה. .ד

 סוגי ושערי מטבע. .ה

 שיעורי ריבית. .ו

 קביעת השיטה או שיטות בהם יתבצעו אומדני המחיר. .ז

 קביעת מדדים כלכליים אחרים לפיהם יחושבו הנתונים. .ח

  מיסוי.היבטי  .ט

 :אורך חיי המערכת .8

קביעת אורך חיי המערכת וזמן השימוש בה בצה"ל, ובהתאם לכך קביעת משך התקופה לה יבוצע 
 ניתוח עלות מחזור החיים.

 :הגדרת התפוקות הנדרשות מעבודת ניתוח עלות מחזור החיים .9

 סה"כ עלות הפרויקט ובחתך של פעילויות המוגדרות בעץ הפעילויות. .א

 שנים ולפי סוג הפעילות.פילוג העלויות לפי  .ב

 תוצאות ניתוחי רגישות למרכיבים מובילי עלות: .ג

 שנויים בתפיסת אחזקה. (1

 שנויים באמינות. (2

 שנויים בפרופיל התפעול באימונים. (3

 שנויים במחירים )פיתוח/ייצור(. (4

 שנויים בזמינות מבצעית נדרשת. (5

 :ג' לעיל בשני סוגי מחירים -הגשת הנתונים הנדרשים בסעיפים א' ב' ו .ד
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 26מתוך  25עמוד  

 
 לחץ כאן –לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 לפי מחירים קבועים. (1

 בחישוב ערך עתידי או ערך נוכחי מהוון. (2

דרישה לתפוקות מיוחדות )לדוגמא: עלות מחזור החיים במונחי עלות לשעת תפעול למערכת  .ה
 בודדת(.

 מסקנות והמלצות כתוצאה מניתוחי הרגישות, כולל ניתוח נקודת האופטימום. .ו

 בסיס הנתונים לפיו בוצע ניתוח עלות מחזור חיים: .ז

 הצגת השיטות לפיהם הוערכו הנתונים שהוזנו למודל. (1

 תאור כל המודלים לפיהם חושבו הנתונים. (2

 סיכום הנחות היסוד ומקור הנתונים. (3

 רשימת הפרמטרים הגלובליים. (4

 הערכה לגבי סבירות הנתונים. (5
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 לחץ כאן –לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 נספח ב' לפרק ב' 

 עריכת אומדן עלות תובלה ושינוע חו"ל

ושינוע של טובין הנרכשים על ידו, משערי המפעל בחו"ל ועד משהב"ט אחראי על ביצוע הובלה  .1
 שערי הבסיס של הגופים הדורשים.

בתקציב  וחילות צה"ל מתוקצבים ומחויבים עלויות תובלה ושינוע )למעט מכס ומס קניה( של זרועות .2
 המרכזי של משרד הביטחון.

 עלויות מכס ומס קניה מתוקצבים בתוך תקציבי הזרועות. .3

)ראה הגדרות( של  EX WORKSלקבוע שיעורי העמסה ממוצעים על מחירי המטרה הינה  .4
 פרוייקטים וטובין המיובאים מחו"ל עבור צה"ל.

, ומחירי התייחסות להשוואה בין LCCשיעורי העמסה ישמשו לצורך אומדני מחיר של פרוייקטים,  .5
 פרוייקטים בארץ לרכש בחו"ל.

האחריות לטיפול בנוהל שבפרק זה, לעדכון הפרמטרים שבו ולבקרה על יישומו, מוטלת על הכלכלן  .6
, כל אחד בתחום חו"ל במנה"ר מכס ותובלות ,הממונה על שינוע יח'הראשי למערכת הביטחון ועל 

 אחריותו.

הוראה זו חלה על גופים ויחידות בזרועות צה"ל ובאגפי משרד הביטחון, אשר מבצעים  .7
 , ומחירי התייחסות להשוואה בין הצעות מתחרות לפרוייקטים בארץ ובחו"ל.LCCמחיר,   דניאומ

 ביצוע האומדן

"( של טובין ומוצרים שיש בהם EX WORKSשיעור העמסה ממוצע עבור יבוא ושינוע )על מחיר " .8
 .3%מרכיב פיתוח, ספרות והדרכה, המיובאים מחו"ל עבור חילות צה"ל, יהיה בשיעור של 

שיעור העמסה ממוצע עבור יבוא ושינוע של טובין )נטו(, חומרי גלם וחלקי חילוף, אשר אינם  .9
 .7%מרכיב פיתוח, ספרות והדרכה, יהיה בשיעור של   כוללים

מחיר ההובלה עד ליעד הסופי, הביטוח, דמי אחסנה/שהיה לעלות המוצרים בחו"ל יש להוסיף את  .10
 .המלאלקבל את מחיר המוצר  ע"משל המטען בדרך, עלות טעינה ופריקה.

להשתמש בו   משקף את העלות בראיית כלל הוצאות מערכת הביטחון ויש –שיעור העמסה ממוצע  .11
בתחשיבים ובמודלים כלכליים במקרים בהם לא ניתן לערוך תחשיב ספציפי עבור: אומדני מחיר, 

LCCוהשוואה בין פרויקטים בארץ ובחו"ל. ,הובלה, מחירי התייחסות 

 המוצרים בחו"ל יש להוסיף את שיעור ההעמסה ע"מ לקבל את מחיר המוצר בארץ.לעלות  .12

מיליון $, או ציוד מיוחד בעל נפח או משקל  0.5בכל מקרה ספציפי של הובלת ציוד יקר מעל  .13
ליח' יש לפנות  כאשר חסר ידע לביצוע התחשיב, דורש טיפול ייחודי או הובלה מיוחדת  אשר

 לקבלת תחשיב מיוחד.חו"ל במנה"ר, בלות מכס ותו ,הממונה על שינוע

כאשר נערך תחשיב מיוחד של עלויות השינוע לגבי הובלה עבור ציוד ייחודי, יש להוסיף אחוז אחד  .14
 מערך הטובין בגין תקורות קבועות ודמי טיפול.

  


