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חברת דיפנסופט בע"מ מיוקנעם מודיעה כי זכתה במכרז של משרד הביטחון לניתוח שטח ותכנון
פריסת אמצעי האיסוף והתקשוב בפרויקט "שעון חול" – הקמת המכשול בגבול ישראל-מצרים.
במסגרת החוזה תספק החברה לצה"ל מערכות "מגדלור" ,תוכנה ייעודית לניתוח שטח ותכנון פריסת
אמצעי איסוף ותקשוב ,וכן שירותי תכנון ,ייעוץ וליווי הפרויקט.
היקף החוזה מוערך בכמה מיליוני שקלים.
דיפנסופט היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות תוכנה ושירותים לתכנון ואופטימיזציה
של מערכי הגנת גבולות ,מתקני נפט וגז ,נמלי תעופה וים ,בסיסי צבא וערים .החברה מוכרת
לאינטגרטורים ולקוחות ממשלתיים בישראל ,ארה"ב ומדינות נוספות .כמו-כן מספקת החברה
מערכות לתכנון משימות מיוחדות ללקוחות צבאיים וביטחוניים.
מערכת "מגדלור" ,מוצר הדגל של החברה ,הינה מערכת תוכנה גיאו-מרחבית לניתוח שטח ואיומים
ולתכנון מערכי הגנה ואבטחה בתאי שטח גדולים .לקוחות החברה משתמשים במגדלור ככלי המרכזי
בתהליכי ניתוח ,תכנון וקבלת החלטות לגבי אופן הפריסה של אמצעי גילוי ותצפית ,גדרות ,צירי
פטרול ,אמצעי תקשורת ,כוחות תגובה ותשתיות נוספות .האלגוריתמים המורכבים שפיתחה החברה
מאפשרים למשתמשים לתכנן בזמן קצר ביותר מערכי הגנה אופטימאליים העונים לדרישה המבצעית
ועומדים במסגרת תקציב הפרויקט.
בין לקוחותיה של דיפנסופט ניתן למצוא תעשיות ביטחוניות וחברות אינטגרציה בעלות מחזורי מכירות
של מיליארדי דולרים ,בין היתר מתחום אבטחת הגבולות ומתקנים אסטרטגיים .החברה מעורבת
בפרויקטי הגנת אלפי קילומטרים של גבולות בארה"ב ובאסיה ,שני שדות תעופה בין לאומיים גדולים,
והגנת עשרות מתקני נפט וגז ברחבי העולם .דיפנסופט מוכרת מערכות ושירותים למשרד הביטחון
מאז שנת  2004והייתה מעורבת בפרויקטים כגון הקמת המכשול בקו התפר ,תכנון מערך האיסוף
סביב רצועת עזה במסגרת ה"התנתקות" ,תכנון האיסוף בגבול הצפון ועוד.
דיפנסופט משווקת בארה"ב באמצעות חברת הבת  .BSEC Planning Corpבשאר העולם משווקת
דיפנסופט את מוצריה באמצעות רשת של סוכנים ובאמצעות שיתופי פעולה עסקיים.
איתי בר-יוסף ,סמנכ"ל השיווק של דיפנסופט ,מסר כי בעולם ישנה דרישה גוברת והולכת לכלי ניתוח
ותכנון מתקדמים שיאפשרו למתכננים להגיע למיצוי מיטבי של תקציבי אבטחת גבולות ומתקנים
אסטרטגיים ,קרי מקסימום מענה לדרישה המבצעית במינימום תקציב .לדבריו ,לדיפנסופט ישנם היום
הטכנולוגיה ,הידע והניסיון המבצעי הממצבים אותה כשחקן מוביל בשוק ענק זה .עוד הוסיף בר-יוסף,
"דיפנסופט מודה לצה"ל ולמשרד הביטחון על האמון הרב שהם ממשיכים לתת בחברה לאורך השנים
האחרונות .במסגרת החוזה החדש ,אנחנו מתחייבים להשקיע את כל הידע והניסיון שצברנו
בפרויקטים דומים בארץ ובעולם בכדי לסייע לצה"ל לתכנן באופן מיטבי את מערך האיסוף והתקשוב
בגבול ישראל-מצרים".
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