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 נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים

 הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר
 ר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מהזכויות מחוץ למגז

 הן בהתאם לרישוי שברשותם. זכויות השימוש של רוכשי הנוהל

 מפ"ל -ניתוח חלופות 

ד ו מ י ל ת  פ ו ל  ג

מסמך זה מתאים להשוואת חלופות כמו גם לבחינת חלופה אחת. במקרה של חלופה 

אחת יש להוריד את השוואת החלופות, לבדוק את החלופה לפי קריטריונים מוגדרים 

 ולסכם מסקנות והמלצות.

 חלופות הנה למוצר תוכנה, לתהליך עבודה, פעילות נדרשת וכו'.בדיקת ה

 

ן כ ו ם ת י נ י י נ ע  ה
 2 מנהלה - כללי. 1

 4 הבחינה תהליך. 2

 5 והמלצות סיכום. 3
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י  .1 ל ל ה -כ ל ה נ  מ

 רקע 1.1

 תיאור  מדוע מתבצעת הבדיקה, באיזה הקשר ולאיזה פרויקט0פעילות היא קשורה.

 תיאור החלופות 1.2

תיאור מילולי של החלופות. ניתן לצרף כנספח הצעות ספק עבור חבילות תוכנה, הצעות לביצוע 

 תהליכים עבור תהליכים וכל חומר נוסף אחר.

 תהליך הבדיקה 1.3

 בים הבאים:תהליך הבדיקה כולל את השל

 לו"ז לסיום אחראי תיאור שלב

    

    

 בחינהצוות ה 1.4

 Emailטלפון/ אחריות תפקיד/שיוך ארגוני שם

    

    

 בצוות יש לפרט את שמות בוחני החלופות, כולל יועצים חיצוניים ושמות מקבלי ההחלטןת.

 ערכי סף 1.5

)לא תתבצע השוואת קריטריונים ועלויות רשימת כל הקריטריונים אשר אי קיומם פוסל את החלופה 

 לחלופה שנפסלה עקב אי עמידה בערכי סף )פסילתה תצויין בסיכום ומסקנות(. 

 יחס עלות/תועלת )אופציונלי( 1.1

 תועלת0איכות: ______ עלות: ______    יחס עלות0תועלת )אם רלוונטי(:

 קריטריונים ומשקולות 1.1

 משקל קריטריון הבחינה נושא

   

   

רשימת הקריטריונים וסעיפי בטבלה זו מפרטים את הקריטריונים השונים לבדיקה. מסתייעים ב

כבסיס לקביעת הקריטריונים. ההחלטה אילו סעיפים לכלול  0החלופות כמוגדר בגלופת לימוד מס' 

 הנה של צוות הבדיקה. עבור כל קריטריון יקבע משקל שיילקח בחשבון בחישוב הערכת החלופה.
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 פירוט הציונים 1.1

 פירוט ציונים אפשריים קריטריון #

 …כאשר – 0 …קריטריון ראשון 0

 …כאשר  – 3

 …כאשר  – 5

   

 עונה בצורה מלאה ויותר – 5טוב,  – 3לא מספק,  – 0סולם ציונים: 
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 בדיקת איכות החלופות 2.1

 Xחלופה 

 הערות ציון  קריטריון #

 ללקמשו נומינלי

     

     

 ריכוז התוצאות 2.2

 קריטריון #
 לל לחלופותקציון משו

 הערות
 ג ב א

      

      

     סה"כ לחלופה:

 החלופות עלויות 2.3

 מרכיב העלות
 פירוט עלות החלופות

 ג ב א
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כ3 י ס ו.  ם  תו ו צ ל מ  ה

 סיכום עלות/תועלת )אופציונלי( 3.1

תועלת כפי שמומלץ במפ"ל )מסמך פרמטרים לבדיקה( בערכת "בקשה בסעיף זה ניתן להציג גרף עלות0

 להצעות" בכרך מחזור חיים.

 סיכום והמלצה לחלופה נבחרת 3.2

 סיכום נתוני הבדיקה והמלצה לגבי החלופה הנבחרת.

 שלבי היישום )מימוש ההמלצה( 3.3

 תיאור  המהלכים למימוש החלופה הנבחרת.

 לסיום לו"ז גורם אחראי תיאור שלב/מהלך

    

    

 משמעויות 3.4

 עלויות ותועלות. –משמעויות יישום החלופה 

 השלב הבא 3.5

 טבלת פעילויות לשלב הבא לאחר ההמלצה על החלופה.

 לו"ז לסיום גורם אחראי תיאור שלב/מהלך

    

    

 

 


