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 נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים

 הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר
 הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ

 הן בהתאם לרישוי שברשותם. י הנוהלזכויות השימוש של רוכש

 Gap Analysisניתוח פערים 

ד ו מ י ל ת  פ ו ל  ג

(. Gap analysisפערים בין הנדרש בתיק המערכת לקיים בחבילה )מסמך  מסמך זה בוחן

עבור כל דרישה במסמך האפיון יוגדר האם היא מקבלת פתרון בחבילה, האם יש לבצע 

 ההתאמות אותן יש לבצע.התאמות ומה פירוט 

 

 מסמכים נלווים/קשור לפעילות

0.  

2.  

3.  

 אישורים וחתימות

 חתימה תאריך שם

   

   

 

ן כ ו ם ת י נ י י נ ע  ה
 2 . מצב קיים1

 3 מוצע . מצב2

 4 . סיכום והמלצות3
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ם .1 י י ק ב  צ  מ

 יעדים 1.1

 מהם יעדי המערכת והבעיות במצב הקיים.

 יישום 1.2

 תיאור קצר של היישום במצב הקיים

 טכנולוגיה 1.3

 ה טכנולוגית במצב הקייםתרשים ותיאור ארכיטקטור

 מימוש 1.4

 מתי המערכת נכנסה ליצור 

 גורמים מעורבים 

 תוכנית עבודה ידועה לתקופה הקרובה 

 עלות 1.1

 עלות תחזוקה של המערכת במצב הקיים

http://www.methoda.co.il/
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ע 2 צ ו מ ב  צ מ  . 

 יעדים 2.1

 שינויים ביעדי המערכת במצב הנבדק5מוצע 

 בעיות שעשויות להיווצר עקב השינוי 

 סיכונים 

 יישום 2.2

 תיאור השינויים הנדרשים

 טכנולוגיה 2.3

 תרשים ותיאור ארכיטקטורה טכנולוגית במצב המוצע

 מימוש 2.4

 התייחסות לבדיקות השינויים 

 התייחסות לשינוי בתפעול ותחזוקת המערכת עקב השינוי המוצע 

 תוכנית עבודה אפשרית )אולי מדורגת, בשלבים( למימוש המצב המוצע 

  מעבר למעורבים במצב הקייםגורמים מעורבים נוספים 

 עלות 2.1

 עלות שינויים בפיתוח ובתחזוקה של המערכת עקב השינויים

http://www.methoda.co.il/


 2251/52102  . סיכום והמלצותGap Analysis 3ניתוח פערים 
 4מתוך  4עמוד   גלופת לימוד

© 
 -חברת מתודה מחשבים בע"מ ממשלת ישראל וכל הזכויות שמורות ל -

- www.methoda.co.il - 

כ3 י ס ו.  ם  תו ו צ ל מ  ה

 ריכוז הממצאים 3.1

 מסקנות מצב מוצע מצב קיים רכיב/סעיף

 יעדי המערכת יעדים

 בעיות במצב הקיים

שינויים ביעדי המערכת 
 במצב הנבדק5מוצע.

בעיות שעשויות 
 להיווצר עקב השינוי.

 סיכונים

 

תיאור קצר של היישום  יישום
 במצב הקיים

תיאור השינויים 
 הנדרשים

 

 עמידה בתנאי סף 3.2

 הסבר ערך תנאי סף

   

   

 עמידה בקריטריונים 3.3

 

 שלבי היישום )מימוש ההמלצה( 3.4

 לו"ז לסיום גורם אחראי תיאור שלב/מהלך

    

    

 משמעויות 3.1

 מהן המשמעות הארגונית, למשתמשים וכו'.

 השלב הבא 3.3

 לו"ז לסיום גורם אחראי תיאור שלב/מהלך
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