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  1 -נספח א' 

 מענה טכני  

 

 על המציע למלא את המענה הטכני בסעיפים הבאים : .1

 4סעיף  –מענה לדרישות  .1.1

 5סעיף  –תאור הפתרון  .1.2

 6סעיף  -ושיטות עבודה  מתודולוגיה  .1.3

 7התממשקות למערכות מכבי סעיף  .1.4

  8סעיף  - קיומו של מרכז תמיכה .1.5

 4סעיף  -לדרישות  המענ .2

 לבדוק את העמידה בדרישות מהמערכת. נועד זההמענה לדרישות בסעיף  .2.1

 .6עד  1מדדים  ,ומשמש בסיס למתן ציון איכות בקטגוריה של איכות המערכת

 )7עד 1י דרישות (הדרישות מחולקת לבלוק .2.2

 (סוגי הרשאות)  5(סטטוסים נדרשים) ובבלוק מספר  4הדרישות המופיעות בבלוק מספר   .2.2.1

 ת בכן/לא לשאלה המופיעה בתחתית הטבלההינן דרישות חובה. עבור בלוקים אלה יש לענו

 מתן תשובה שלילית בכל אחת משאלות אלה תפסול את הצעת הספק להתמודדות במכרז!.

 יש לפרט את רמת המענה באופן המוסבר בסעיף הבא.הנוספים לגבי בלוקי הדרישות  .2.2.2

 )5ובלוק  4(כל בלוקי הדרישות למעט בלוק  אופן המענה לדרישות שאינן דרישות חובה  .2.3

 הגדרות :  .2.3.1

 רמת מענה:  .2.3.1.1

רמת כיסוי הדרישה העסקית המוגדרת במפרט הטכני על ידי המערכת המוצעת 

 קיים/לא קיים) (

 קיים  .2.3.1.2

בדרישה העסקית המוגדרת במפרט הטכני ללא צורך בפתוח  מלאהקיימת תמיכה  

 הפונקציונליות הנדרשת. 

 לא קיים .2.3.1.3

המפורטות בנספח הטכני  בדרישות מלאה כל מקרה בו המערכת אינה תומכת בצורה 

 ונדרש פתוח על מנת לספק את הפונקציונליות הנדרשת. 

 י טבלאות המענה :ואופן מיל .2.3.2

בכל בלוק דרישות, מצ"ב תרשים של התהליך הרלוונטי, ומתחתיו טבלת דרישות הנוגעות להתהליך. 

 מתחת לטבלת הדרישות קיים מקום לתוספות והערות

אחת משורות  לכוזאת עבור , קיים/לא קיים האו "לא קיים" בעמוד בכל בלוק על המציע לציין "קיים"

 הדרישה בטבלה.

 במידה ולא יצויין ההתיחסות תהיה כאילו מולא הערך "לא קיים"

 בקטגורית איכות המערכת  1-6אופן מתן הציון למדדים  .2.3.3
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 טופס אמות המידה. בקטגורית איכות המערכת ב 1-6מדדים הדרישות שוייכו ל  .2.3.3.1

 ומספורם: מדדיםוט הלהלן פר   .2.3.3.2

 מידת התמיכה בניהול תהליכים, תוך דגש על יכולת שינוי התהליכים – 1

 תמיכה בניהול הפרויקט הבודד – 2

 תמיכה בניהול סביבה רב פרויקטלית -3

 יכולת הצגה גרפית ומחוללי דוחות -4

  TFSויכולת התממשקות קלה למערכות אחרות (פרוג'קט, SAPממשק מוכח ל  – 5

SOLUTION MANAGER,      ,לביא ,ARIS( 

 ממשק משתמש ותפעול נוח-6

 נקוד  .2.3.3.3

 בצד המענה מופיעה העמודה בשם "משוייך למדד שבאמות המידה"
 ענה "קיים" לדרישה יזכה בנקודה מול סעיף האיכות הרלוונטי כפי שמופיע.מ

 דרישות אשר יקבלו מענה "לא קיים" לא יקבלו ניקוד בגין אותה דרישה.

 בנקודה. מדד, מענה "קיים" יזכה כל מדדיםמול הדרישה רשומים שני  במקרה בו

סה"כ הנקודות הנצברות לסעיף יחושבו באופן יחסי ושווה אל מול פוטנציאל הנקודות הקיים על אותו 

 סעיף.

 מדדציון ה  7יהיה  נמוך מ  מדדבמקרה בו שקלול הנקודות על אותו בפרק מנהלה  6.4כאמור בסעיף 

 .0יהיה 

 מא: דוג

 מענה הטכני.דרישות ב 45, ממשק משתמש ותפעול נוח,  קיימות   6מס'  מדדל

 . 10מתוך  4.4לספק דרישות נענו "לא קיים", ציון  25-דרישות נענו "קיים" ו 20 -במידה ו

 .0בחישוב הכללי הינו   1מס'  סופי למדד, הרי שציון 7מציון   נמוך 4.4 מאחר והציון

 . 10מתוך   7.8 לספקדרישות נענו "לא קיים", ציון  10-נו "קיים" ודרישות נע 35 -במידה ו

 . 0.94 בחישוב הכללי הינו 1, הרי שציון סופי למדד מס' 7מציון   גבוה  7.8מאחר והציון 

 

 מימוש הפרויקט .3
 הדרישות הטכניות המרוכזות במסמך זה מהוות בסיס ליכולות המערכת הנדרשת במכבי שרותי בריאות. 

סס על התהליכים והדרישות הקיימים והנדרשים אותם תבקש מכבי ת הפרויקט יבוצע אפיון שיתבעם תחיל

 לממש במסגרת פרויקט יישום המערכת.

 תכולת הפרויקט בשלב ראשון תכלול:

  

תוכנית עבודה שנתית לפרויקטים, כולל הגדרת תקציבים, התהליכים הקשורים בהכנת ת"ע בניית  .א

 והגדרת עדיפויות

 . גרסאות, דרישות ופרויקטים באגף מערכות מידע לל ניהול מחזור חיים שלכו ניהול .ב

 

 הבאים:שלבים ב ימומשהפרויקט 
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 התארגנות ולימוד התהליכים בארגון •

איפיון מפורט של צורת העבודה עם המערכת, בסיס הנתונים והתהליכים, כולל הצגת האיפיון לצוות  •

 היגוי מטעם מכבי

 פים (כולל הצגת האפיון לצוות היגוי)איפיון מפורט של דוחות וגר •

 אפיון כולל וסגירת מסמך האיפיון •

 פיתוח •

 סיום בדיקות ותיקון באגים •

 הדרכות, הסבות והקמת בסיס נתונים •

 פיילוט •

 התחלת עבודה בהיקף מלא •

 
שיכלול את ביצוע ובקרת תוכנית העבודה השנתית ותכולות נוספות שיוגדרו ע"י מכבי שרותי שאר היישום 

 .2013אשר תסתיים בסוף שנת  יבוצע בשלב ב' אליו תוגדר תוכנית מפורטתת בריאו

הספק ימנה  מנהל פרויקט ייעודי לפרויקט הנדרש אשר יעבוד מול מנהל הפרויקט מטעם מכבי שירותי  •

בריאות. מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי להכנת תוכנית עבודה, ניהול סיכונים, ניהול שינויים 

ס לצוות ההיגוי של הפרויקט. על החברה להציג קורות חיים של מנהל הפרויקט המיועד והצגת סטטו

, או בוגר קורס ניהול פרויקטים. מינויו של מנהל הפרויקט PMPמטעמה. יתרון למנהל פרויקט מוסמך 

 מטעם הספק יהא אך ורק בכפוף לאישור המינוי ממכבי שירותי בריאות.

יקט במהלך ביצועו, יקבל הספק אישור מראש ממכבי למינוי מנהל הפרויקט במקרה של צורך בהחלפת מנהל פרו

 החדש. 



4 

 

 הגדרות רלוונטיות לדרישה הטכנית .3.1
 הסבר מונח 

התקופה עבורה מתבצע התכנון התקציבי. תקופות התכנון מנוהלות במכבי במרווחים  תקופת תכנון 1

 של שנתיים

 ת. לדוגמא: קידום בריאותתחום מקצועי במכבי שירותי בריאו תחום עיסוק 2

3 Work Flow 

 מודולארי

אשר משתתפים בתהליך  רכיבים\כלי מערכתי אשר יאפשר הוספת והורדת אובייקטים

 על ידי אדמיניסטרטור , ללא צורך בפיתוח

וח תשתיות. נזכר נטי לפרויקטי פיתמסמך תכנון פונקציונאלי של מבנה. המסמך רלוו פרוגרמה 4

ורך בתיוקו במערכת בצמוד לתהליכים לניהול פרויקטים מסוג במסמך בהקשר של הצ

 או טופס מעוצב WORDאו  PDF. על פי רוב זהו מסמך פיתוח (תשתיות)

אדמיניסטראטור, כולל האפשרות : הוספת והורדת שדות על ידי טופס אשר ניתן לעיצוב מעוצבטופס  5

נזכר  DB.ונים שמולאו ב כמו כן, יאפשר שמירת הנת להגדיר את סוג השדות וערכיהם.

. את הטופס יעצב מנהל , פרוגרמה וכו'בגוף הדרישה בהקשר של טפסי בקשה למשאבים

 הרלוונטיהמשאב, וימלא מגיש הבקשה. הטופס יוצמד למנגנון התומך בתהליך 

  במערכת

 הגוף הארגוני אשר מתקצב את הפעילות מקור מימון 6

 מנהל משאב 7

 )מנהל תשומה(

בקשות מנהל המשאב מאשר/דוחה ותפעולה.  תיקצובה ,תשומההול העל ניאחראי 

 אליו לאישור באמצעות מערכת ת"ע המוגשותמשאבים ל

. מנהל התכנון אחראי על תכנון גורם מקשר בין הנהלת המחוז אל מול מטה מכבי מנהל תכנון 8

תוכניות העבודה השנתיות, ועל תעדוף ואישור המשאבים ברמת היחידה הארגונית 

 אותה הוא מייצג

) לאובייקט בתיעדוף. האובייקט 1מנגנון תעדוף אשר מאפשר הצמדת מספר רץ (החל מ  תיעדוף סיראלי 9

הבא יקבלת את המספר הפנוי הבא. לא תתאפשר הצמדת מספר זהה לשני אובייקטים 

 אשר נמצאים בתהליך תעדוף

פעילויות, לו"ז, משאבים, ביה: כלי לניהול תוכנית עבודה פרויקטאלית, על כל מרכי  גאנט 10

 הינו מרכיב בסיסי בדרישה למערכת תוכניות עבודההמנגנון הנ"ל תלויות. ו

הנ"ל הקשורים זה לזה במהותם.גאנטים  וצפייה במספר עריכה מנגנון המאפשר טיפול,  מסטר גאנט 11

  מבוסס הרשאה

אחראי ממונה לכל מטרה . רגוןהא יתאסטרטגינגזרות מתוך  ניותמטרות הארגוה מטרה ארגונית 12

רציונאל שמאחוריה, ואחראי על ישומה. הוא הגוף אשר את הנושאים וה המגדיר 

 מקליד את המטרה למערכת תוכניות העבודה

הקשורות למטרות הארגוניות עיסוק ההנחיות לתכנון הינן אוסף של יעדים לתחום  הנחיה 13

עיים הארציים בשיתוף הגורמים ע"י הגורמים המקצו נקבעות הן ולצורכי התחום.

 הםאת ההנחיות של פיםתעדמו יםאשרמ פים והחטיבותאגה .המקצועיים של המחוזות

 הנחיות לתכנון לסניפים בצורה דומהבונים המחוזות ו, למחוזות

פעילות תחומה בזמן, תקציב ותכולה, אשר מטרתה לממש את ההנחיות והמטרות  פרויקט 14

 הארגוניות
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 הסבר מונח 

וג פרויקט מס 15

 סלי פעילויות

, ואשר כולל סל של פעילויות אשר מוגדרות על ידי אשר מנוהל במכבי  סוג של פרויקט

לרמת הסניפים המהווים את הגורם )  Inheritance(הנהלת התחום המקצועי ומורשות 

 המבצע של פרויקט זה

פרויקט מסוג  16

 פיתוח

כים אופייניים כגון פרויקט פיתוח של תשתיות מבנים. כולל צורך בהצמדת מסמ

 הארגוני המשמש לניהולו. work flowפרוגרמה ל

וח תשתיות. נזכר נטי לפרויקטי פיתמסמך תכנון פונקציונאלי של מבנה. המסמך רלוו פרוגרמה 17

במסמך בהקשר של הצורך בתיוקו במערכת בצמוד לתהליכים לניהול פרויקטים מסוג 

 פיתוח (תשתיות)

פרויקט מסוג  18

IT 
הנו פיתוח מערכת מידע חדשה, שילוב  ITפרויקט   .קט פיתוח מערכות מידעפרוי

מערכת תשתית / תשתית אפליקטיבית במערך המחשוב במכבי או פיתוח גרסת שינויים 
 למערכת קיימת.

פרויקט מסוג  19

 פתיחת שירות

סוג פרויקט, זהה בתהליך הקמתו אישורו ובקרתו לפרויקט רגיל. מחייב צירוף נספח 

  work flowכלי לגוף ה כל

מספר פרויקטי בנים. פרויקט אב ישמש מנהל במעטפת אשר מאפשרת צפייה ועדכון  פרויקט אב 20

וקמו מספר וצים לצפות בפירטי פעילות עבורה הפרויקט בכיר או מנהל בכיר אשר ר

פרויקט אב אינו "סוג פרויקט ארגוני" כמו פרויקט פיתוח, סל . פרויקטים במערכת

 וכו' ITת, פרויקט יופעילו

משאב  21

 (תשומה)

משאב (תשומה): תשומה המשמשת להוצאה לפועל של פעילויות במסגרת הפרויקטים 

 והפעילויות השוטפות. למשל : הדרכה, חבילת פיתוח
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 פירוט הדרישות  .4

 

תהליך אב התהליך הארגוני להקמת תוכניות עבודה:  ת פרויקטים תעדופם ובקרתם,  ותעדוף , 
המשאבים

הגדרת המטרות 
הגדרת ההנחיות 

תעדוף הנחיות 
אימוץ
\

דחית הנחיה
הקמת פרויקט 

ניהול משאבים
תוכנית עבודה

פעולה משמעויות מערכתגורם מבצע

הגדרת מטרות ארגוניות נציג ההנהלה
התחלת ה  WF 

 גדרת מאפייני המטרות  

  לגורם הבא בתהליך 

הגדרת ותעדוף ההנחיות והיעדים  

המשך ה  WF –  קבלת מקל מהגורם
הקודם בתהליך

  ייני ההנחיות והיעדים 
 

  לגורם הבא בתהליך 
לאחר סיום ההגדרה

פיזור הנחיות ויעדים לגורמים האחראים

הנהלה מקצועית

תיעדוף הנחיות חוצה ארגון מנהל התכנון
המשך ה  WF 

  ף על ידי מנהל התכנון  
האגפי מחוזי\

 
  ל לגורם הבא בתהליך 

לאחר סיום התעדוף

אימוץ או דחיית הנחיה

פיזור הנחיות שאומצו לגורמי השטח

מנהלי מחוזות ותחומים
המשך ה  WF 

 וץ או דחייה של הנחיה  
 

   מקל לגורם הבא בתהליך

הגדרת פרויקט או פעילות שוטפת וקישורו להנחיה
המשך ה  WF 

  ט תוך קישור להנחיה  
והורשת יעדיה

הגשת בקשה למשאב
 

 ל לגורם הבא בתהליך

מנהלי מחלקות סניפים ופרויקטים, 

אישור סופי של הפרויקט על ידי מנהל התכנון

הגדרת מאפייני הפרויקט פעילויות,ז"לו:  מדדי הצלחה, 

אישור או דחיית משאב

המשך ה מנהלי משאבים WF 

 יהול המשאבים במערכת 

 או דחייה בקשה למשאב

 ל לגורם הבא בתהליך

מנהל תכנון  מאשר סופית פרויקט –
המשך ה  WF 

  רויקטים על ידי מנהל 
התכנון

יכולת הגדרת גאנט 

ניהול משימות ומטלות

דיווחי ביצוע

תעדוף הפרויקט מנהל התכנון

מנהל תחום מחלקה , סניף, מחוז, 
בסניף מנהל פרויקט ורפרנטים , 

בפרויקט  מדווחים ומנהלים את  –
הפעילות

סיום

הורשת תעדוף הפרויקט לרמת המשאב

הגשת בקשות למשאבים מנהלי מחלקות סניפים ופרויקטים, 

מנהל התכנון

מנהלי מחוזות ותחומים

מנהלי מחלקות סניפים ופרויקטים, 

מנהלי משאבים
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   .1מספר  בלוק דרישותוהפצתם לדרגי השטח. הגדרת מטרות, הנחיות ויעדים , תעדופם 
 מטרות והנחיות

הגדרת המטרות 
הגדרת ההנחיות 

תעדוף הנחיות 
אימוץ
\

דחית הנחיה

משמעויות מערכתפעולהגורם מבצע

נציג ההנהלה

מנהל התכנון

סיום

המשך ה  WF –  קבלת מקל מהגורם
הקודם בתהליך

  ייני ההנחיות והיעדים 
 

  לגורם הבא בתהליך 
לאחר סיום ההגדרה

התחלת ה  WF 

 גדרת מאפייני המטרות  

  לגורם הבא בתהליך 

המשך ה  WF 

  ף על ידי מנהל התכנון  
האגפי מחוזי\

 
  ל לגורם הבא בתהליך 

לאחר סיום התעדוף מנהל התכנון

אימוץ או דחיית הנחיה

הגדרת מטרות ארגוניות

פיזור הנחיות ויעדים לגורמים האחראים

תיעדוף הנחיות חוצה ארגון

הגדרת ותעדוף ההנחיות והיעדים  

פיזור הנחיות שאומצו לגורמי השטח

מנהלי מחוזות ותחומים

הנהלה מקצועית

מנהלי מחוזות ותחומים

המשך ה  WF 

 וץ או דחייה של הנחיה  
 

   מקל לגורם הבא בתהליך
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מס.   
 קיים/ דרישה נושא  סידורי

 לא קיים

משוייך 
למדד 

שבאמות 
 המידה

1 
 

1.0 

ת  
רו

ט
מ

 

נדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג מטרה 
, ותהליכי הגדרתה וניהולה על כלל מאפייניה

חובה, חלקם רשות. ניהולם בשדות  חלקם מאפייני
בחירה מתוך רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש 

 מיפוי בטרם ישום.
 

1,3 

1.1 

תתאפשר יכולת קישור מטרה חדשה למטרה 
קיימת בזמן הקמתה ובאמצעות הצגת כלל 

המטרות הקייימות במערכת הרלוונטיות ליח' 
 3    הארגונית יוצרת המטרה.

1.2 

מטרה ישנה לתקופת תכנון חדשה  יתאפשר שיוך
(העברת מטרה מתקופה קודמת לתקופה נוכחית) . 

 3     הודעת מערכת מתאימה

1.3 

תתאפשר הורשת המטרה מטה לגופים הארגוניים 
הרלוונטיים על בסיס מאפייניה ועל בסיס העץ 

(ראה דרישה בפרק  SAPהמנוהל ב  הארגוני
 3,4    התשתיות) 

1.4 

ת
יו

ח
הנ

 

תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג הנחיה  נדרשת
, ותהליכי הגדרתה וניהולה על כלל מאפייניה

חלקם מאפייני חובה, חלקם רשות. ניהולם בשדות 
בחירה מתוך רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש 

 1,3    מיפוי בטרם ישום.

1.5 

יכולת קישור הנחיה למטרה קיימת בעת הגדרתה 
לוונטיות לכותב ההנחיה כך שיוצגו כל המטרות הר

 3    על בסיס שיוכו הארגוני.

1.6 

נדרש להציג לכותב ההנחיה את רשימת הגופים  
הארגוניים הפוטנציאליים אשר ירשו את ההנחיה 

שהוגדרה, על בסיס השיוך הארגוני של כותב 
ההנחיה: רשימת מחוזות באם ההנחיה נכתב ע"י 

אם המטה או לחילופין רשימת סניפי המחוז ב
ה ע"י המחוז. תתאפשר בחירה בההנחיה נכת

מרובה, בודדת או גורפת. הגופים הארגוניים יוצגו 
לכותב ההנחיה,  בצירוף שדה לפירוט היעדים 

 1,3    הכמותיים

1.7 

נדרשת יכולת הגדרת יעדים ברמת ההנחיה בצורה 
לכל אגריגטיבית למחוזות או כהמלצה פרטנית 

 1,3    סניף בנפרד

1.8 
המערכת תוריש ההנחיות רק לסניפים/מחוזות 

 1     עבורם הוגדר יעד כמותי

1.9 

הנחיה שאושרה על ידי המטה, תורש תחת תחום 
עיסוק רלוונטי למנהלת המחוזות. ההנחיה 

שהורשה, תכיל את היעד אשר הוגדר למחוז על ידי 
 1    המטה

1.10 

הנחיה שאושרה על ידי המחוז, תורש לסניפים 
תחום עיסוק רלוונטי.ההנחיה תכיל לכל סניף  תחת

 1    וסניף את היעד שהוגדר עבורו ע"י המנהלת

1.11 
אימוץ הנחיה על ידי המחוז יתאפשר תוך ביצוע 

 שינויים , או אימוץ מלא
 

1 

1.12 

נדרש לאפשר למחוז לאמץ הנחיות שנכתבו ע"י 
כך שהיעד המחוזי ישוכפל  ,המטה עבור המחוז

 1    וסניף במחוז לכל סניף
 1   נדרשת יכולת העתקת הנחיה מתקופה לתקופה,  1.13
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מס.   
 קיים/ דרישה נושא  סידורי

 לא קיים

משוייך 
למדד 

שבאמות 
 המידה

אך ורק במידה והמטרה אליה  משויכת ההנחיה 
הועתקה לתקופה החדשה. שליחת הודעת מערכת 

 בהתאם.

1.14 
נדרש כלי לביצוע תעדוף תחומי של הנחיות על ידי  

 1,3,6    .תעדוף סיריאלימגדיר ההנחיה (מנהל התחום) 

1.15 

נדרש כלי לביצוע תיעדוף ההנחיות ואישורן ברמת 
מחוז תוך צפיה בתעדוף התחומי (שנעשה \אגף

ויכולת הוספת אינדיקציה לקריטיות  ,קודם לכן)
 1,3,6    . תעדוף סיריאלי check boxההנחיה כ 

 

 

 הערות
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 סלי פעילויות, פרויקטי פיתוח, פרויקטי פתיחת שירותפרויקטי  פרויקטים ובקשות למשאבים:הקמת ואישור 

  .2בלוק דרישות מספר  -ו פרויקט אב  ITפרויקטי 

חדש במכבי, קישורו להנחיה, תעדופו וגיוס משאביו.  ת פרויקטתרשים התהליך המצ"ב מתאר את אופן הקמ

התרשימים הבאים, מתארים תהליכים אלו כפי שמתקיימים עבור סוגי הפרויקטים הנוספים המתוארים 

 במסמך, ומדגישים את השונות לעומת הפרויקטים הסטנדרטיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בקשות למשאבים

הגדרה ראשונית של פרויקט
הקפאה

תעדוף תחומי 
של פרויקטים

תעדוף פרויקטים מחוזי
\

אגפי
אישור משאבים בפרויקט

אישור הפרויקט

משמעויות מערכתפעולהגורם מבצע

אישור  של הפרויקט

מחלקת תכנון ותקצוב

המשך ה  WF 

יכולת ניהול דו שיח \Ping pong  בין
 המשאב למבקש המשאב

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

תעדוף פרויקטים  ברמת התחום

התחלת ה  WF 

  יני ומרכיבי הפרויקט 

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

תעדוף פרויקטים ברמת מחוז אגף\

המשך ה  WF 

  פרויקטים ברמה תחומית

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

מנהל תחום ארצי או מחוזי

מנהל הפרויקט

חסימת ומניעת יכולת הוספת פרויקטים נוספים     אדמיניסטרטור –

מנהל המשאב ברמת מחוז מטה\

מנהל התכנון המחוזי אגפי\

הקמת פרויקט חדש ומאפייניו במערכת וקישורו למטרה והנחיה, 

הקמת גאנט וביצוע דיווחים ובקרות

המשך ה  WF 

  סמת האפשרות להקמת 
פרויקט חדש ר המועד שנקבע לכך   

ולפני תחילת התעדופים

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

מנהל התכנון

המשך ה  WF 

\  פרויקטים ברמה מחוזית
אגפית

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

סיום

הורשת ערך התעדוף של הפרויקט לרמת משאביו

הורשת המדדים מההנחיה לרמת הפרויקט

אישור או דחייה של בקשה למשאב 

הקמת בקשות למשאבים מנהל הפרויקט

מערכתי

מערכתי

מנהל הפרויקט
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

וייך מש
 מדדל

שבאמות 
 המידה

2 
 

2.0 

ם
טי

ק
וי

פר
ת 

קר
וב

ל 
הו

ני
ת 

מ
ק

ה
 

 פרויקטנדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג 
, חלקם ותהליכי הגדרתה וניהולה על כלל מאפייניה

מאפייני חובה, חלקם רשות. ניהולם בשדות בחירה 
מתוך רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש מיפוי 

מיכת המערכת כמו כן נדרשת ת בטרם ישום.
 בתהליך הארגוני להקמת וניהול פרויקט

 
2 

 קם במערכת יקושר למטרהכל פרויקט המו 2.1
 

1 

2.2 

(בחירה מתוך לאחר בחירת מטרת הפרויקט 
הפרויקט כל ההנחיות  מקים, יוצגו בפני רשימה)

 הרלוונטיות עבור המטרה שנבחרה.
 

1 

2.3 
שור . קינדרשת יכולת קישור פרויקט להנחיה

 להנחיה אינו מנדאטורי. 
 

1 

2.4 

להנחיה, היעדים אשר הוגדרו קושר הפרויקט  באם
ברמת ההנחיה ירדו לפרויקט כמדדי הצלחה, עם 

 יכולת צפייה ועריכה על ידי מנהל הפרויקט.
 

1 

2.5 

נדרש מסך פרויקט אשר יציג  את מאפייני 
עדיפות  ליכולת קסטום המסך על ידי הפרויקטים. 

הצגת ואישור . מסך פרויקטים יאפשר מש המשת
לפי כל החיתוכים  ומאפייניהם, כלל הפרויקטים

מחוז, \תחום, רמת מטהארגונית,  יחידה( האפשריים
. כמו כן תעדופים, נתוני עלויות וכו')  ,סטאטוס

מיונים וסיכומים, ויכולת עדכון סטאטוס  יאפשר
על בסיס דיווח .הפרויקט  בצורה גורפת או פרטנית

נדרש מיפוי  זה, תתאפשר הפקת דו"ח פרויקטים.
 בטרם ישום

 
1,2,6 

2.6 

המסך יאפשר חיתוכים גם לפי מסך פרויקטים: 
מערכת: הצגת כלל הפרויקטים בהם נעשה פיתוח על 

 נדרש מיפוי בטרם יישום.  מערכת ספציפית.
 

2,6 

2.7 

:  עבודה תוכניתסוג נדרש שדה לניהול מאפיין 
ף. רשימת ערכים לניהול על ידי שוט או פרויקט

אדמיניסטראטור. יכולת ביצוע מיונים וסינונים על 
 בסיס מאפיין זה

 
 2 

2.8 

, קרי , לפרויקטנדרשת יכולת קישור של פעילות 
פתיחת טופס בקשה למשאב מתוך מסך הקמת 

 הפרויקט
 

 2 

2.9 

נדרשת יכולת העתקת פרויקט מתקופת תכנון ישנה 
זו תכלול גם העתקת המשאבים, לחדשה. העתקה כ

על ידי מנהלי התכנון בלבד (פניה מערכתית למנהל 
 התכנון לאחר העתקת הפרויקט ובמידת הצורך)

המערכת תאפשר קיבוץ פרטי המידע הרלוונטי עבור 
הפרויקט לאורך השנים (לדוגמא סה"כ התקציב 
שנצרך בכל התקופה) ותאפשר קישור לפרטי מידע 

ודמות (לדוגמא, המערכת של הפרויקט בשנים ק
תדע לקשור את הפרויקט לגאנט ולמסמכים שצורפו 

 לפרויקט בשנים הקודמות)

 
 

 2 

2.10 

בהעתקת פרויקט בין תקופות ישמרו כלל מאפייניו 
יתאפשר יביו (משאבים, פעילויות ומדדים),ותתי מרכ
 הוספת חדשיםעדכונם ו

 
 2 

2.11 
מסוימים לא ניהול עץ משאבים : במידה ומשאבים  

בתקופת תכנון אליה מועתק בעץ המשאבים קיימים 
 

 2,3 
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

וייך מש
 מדדל

שבאמות 
 המידה

. דרישה הפרויקט נדרשת הודעת מערכת מתאימה
 לעץ משאבים, ראה בסוף בלוק דרישות זה.

2.12 

 ,תחומי לפרויקטיםסיריאלי נדרשת יכולת תעדוף 
אופציה  ומתן ,ארגונית ותחום עיסוק יחידה ברמת

על הנ"ל ח פרויקט. לצפיה בפרויקט וכניסה לדו
 בסיס התהליך המפורט

 
 1 

2.13 

 מחוזי\סיריאלי אגפינדרשת יכולת תעדוף 
 ,ארגונית ותחום עיסוק יחידה ברמת ,לפרויקטים

אופציה לצפיה בפרויקט וכניסה לדוח פרויקט.  ומתן
 על בסיס התהליך המפורטהנ"ל 

 
 1 

2.14 

טקסט ושדות יכולת הוספת שדות מדדי הצלחה : 
להגדרת המדד ע"י מנהל הפרויקט (שנה,  חירהב

 יחידת מדידה, מקור נתונים, ערך כמותי).

 

2 

2.15 

באם היעד ויזואלי נדרש חיווי מדדי הצלחה : 
ויכולת ציון  המוגדר בפרויקט  ירד מההנחיה או לא

 סטאטוס הגעה ליעד באחוזים

 

2 

2.16 

נדרש לאפשר עבור כל פרויקט הגדרת הפעילויות 
יו, מדדי ההצלחה, נתונים לתעדוף , חתיו, משאבשת

 גאנט

 

2 

2.17 
בגין אי התראה אוטומטית  הגדרתנדרשת יכולת 

תישלח ביצוע דיווחים על סטאטוס פרויקט, אשר 
 במייל למנהל פרויקט 

 
2 

2.18 

סרטור) המערכת יאדמינ -אחת לתקופה (פרמטר 
תשלח קישור למערכת למנהלי הפרויקטים במטרה 

ווח אחוזי ביצוע של פעילויות. בכניסה למערכת, לד
עם פירוט   רשימת פעילויות לדיווח תוצג למשתמש 

. נדרש אפיון אחוזי ביצוע מאפיניהן, ויאפשר עדכון 
 .בטרם ישום

אחוז ההתקדמות יבנה מלמטה (ממשימות בנות 
 ומשימות של עובדים), ותהיה אופציה לדרוס אותו.

 

2 

2.19 
שותף פרויקט" . \ה חובה : "אחראינדרש ניהול שד

עובדים המוגדרים במערכת בשדה זה יהיו מורשים 
 לערוך שינויים בפרויקט עצמו, לדווח בקרה וכו'.

 יכולת הגדרת ריבוי "שותפים"

 
2 

2.20 

 Work Flowניהול נדרשת תמיכת המערכת ב
ניהול דו שיח שבין הגורמים  לאישור פרויקט:

ך העסקי. דו שיח זה המעורבים על בסיס התהלי
יכלול את המידעים הנדרשים לתהליך, כגון, 

סטאטוסים, תעדופים, הערות, וכו'. נדרש מיפוי 
 בטרם ישום.  

 

1 

2.21 

ם 
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 משאבנדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג 
, חלקם ותהליכי הגדרתה וניהולה על כלל מאפייניה

, חלקם רשות. ניהולם בשדות בחירה מאפייני חובה
מתוך רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש מיפוי 

כמו כן נדרשת תמיכת המערכת בתהליך בטרם ישום.
 הארגוני לבקשת משאב

 
2 

2.22 

ל"בקשת  מעוצביכולת הקמת טופס דיגיטאלי ו
גוף ארגוני משאב" עבור כל סוגי המשאבים ולכל 

בחירה הוסיף שדות . בטופס ניתן לאשר מנהל משאב
וכו'. הטופס יאפשר  , להגדיר שדות חובהאו טקסט

הגדרת ולידציות, לוגיקות, חישובים וקשרים לוגיים 
 . ראה דרישה בפרק התשתיותהשדות ובתוך בין 

 
2 
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

וייך מש
 מדדל

שבאמות 
 המידה

2.23 

השיוך הארגוני של מגיש הבקשה למשאב 
מטה), השיוך הארגוני של מנהל המשאב \(מחוז
סוג הרכש יגזרו יחדיו  מטה) וסוג המשאב/\(מחוז

 את הטופס המשאב  שיפתח למנהל הפרויקט. 
 

1 

2.24 
נדרשת יכולת הקמת בקשה למשאב שלא באמצעות 

 (חיצוני לתהליך) שוטף/פרויקט
 

1 

2.25 

מנגנון חיפוש משאבים ומחירונים , לפי שם, לפי 
מק"ט וכו, בעזרת מנוע חיפוש, בתהליך הגשת בקשה 

. החיפוש יפוש משאבים עצמאילמשאב או כתהליך ח
 SAPיתבצע על עץ המשאבים המנוהל ב 

 
1,5,6 

2.26 
בתהליך מילוי טופס בקשה למשאב, נדרשת יכולת 

 שכפול בקשות במטרה לחסוך זמן מילוי הטופס
 

1,6 

2.27 

נדרשת יכולת ניהול רשימת משאבים רלוונטית 
. בעת בעץ המשאבים לבחירת סוג פרויקט מסוים

סוג פרויקט מסוים (פיתוח למשל) תעלה בחירת 
רשימת משאבים המותאמת לפרויקטים מסוג זה 

 דוג' מיטות בלבד)-בלבד (ציוד פיתוח 
 

1,6 

2.28 

נדרש לנהל ברמת בקשה למשאב  את המאפיין: 
"מקור מימון". לכל בקשה למשאב (עבור כל סוג 

ניתן להגדיר יותר  -מימוןהמקור  רכש/תשומה) יוגדר
מימון אחד. דוגמאות למקורות מימון: ממקור 

שוטף/הנהלה/פיתוח וכו'. עבור כל מקור מימון יש 
 להגדיר טבלה עם המאפיינים הבאים:

התקציב שעומד לטובת  -"גובה תקציב מתוכנן"  .1 
גובה  -המשאב בשלב הגדרת הפרויקט ותכנונו. 

הסכום ישתל באופן אוטומטי עם הבקשה המקורית 
 למשאב. 

תקציב הנוכחי שעומד לטובת  –נוכחי"  . "תקציב2
המשאב. שדה זה יעודכן באופן ידני על סמך שינויים 

בארגון (חיצונית לתהליך תקציביים המבוצעים 
בהרשאה  –עדכון תקציב נוכחי\שינוי. הארגוני)

 בלבד. 
כמו כן, נדרשת יכולת הצגת התמונה המלאה של 

חי גובה תקציב נוכ -מקורות מימון  ברמת הפרויקט 
 וגובה תקציב מתוכנן עבור כל סוג מקור מימון.

 
1 

2.29 

נדרש להציג מקור מימון  באופן אוטו' עפ"י טבלאת 
קשר צדדית בין משאב למקור מימון .  במידה  

שדה הבחירה ויזוהו שני  מקורות מימון אזי שב
 יוצגו רק שני המקורות הרלוונטי

 
1 

2.30 

תהליך התעדוף נדרשת יכולת הוספת גורם נוסף ב
המחוז \של  המשאבים ע"י מנהל התכנון של האגף

 בפרק התשתיות) WORK FLOW(ראה דרישה ל 
 

1 

2.31 

נדרשת יכולת הורשת ערך התעדוף של הפרויקט 
לרמת המשאבים המשויכים אליו , על בסיס 

למנהל התכנון יתאפשר . כמו כן, התהליך הארגוני
וף של לתעדף את המשאב, במקביל לערך התעד

המשאב אשר הגיע מרמת הפרויקט. ערך זה יקרא 
"תעדוף מנהל התכנון" .שדה זה יהיה פרמטר נוסף 
בקבלת ההחלטה על אישור משאב, לצד ערך התעדוף 
אשר ירד מרמת הפרויקט, ויאפשר ביצוע מיונים 

 וחיתוכים. 
 

1 
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

וייך מש
 מדדל

שבאמות 
 המידה

2.32 

יכולת הוספת גורם מאשר נוסף בתהליך אישור 
בתרשים התהליך. הנ"ל  המשאבים כפי שמפורט

. רלוונטי במיוחד לרכש מסוג ציוד רפואי או פיתוח 
 מודולארי WORK FLOWראה דרישה ל 

 
1 

2.33 

המשאבים על ידי סיריאלי של נדרשת יכולת תעדוף 
מנהל המשאב בכפוף לתהליך הארגוני לאישור 

 משאבים
 

3 

2.34 

נדרשת תשתית במערכת שתאפשר ניהול מטריצת 
מקורות \ם : בשורות פירוט המשאביםתקציבי

  -תקציביים אשר יתעדכנו בעזרת ממשק למערכת ה
BW ,(ממשק)  ובעמודות הגופים הארגוניים בהם

מתבצע הניהול התקציבי הנ"ל (המחוזות, המטה, 
יח' סמך וכו'). בתוך המטריצה יוקלד התקציב 

המתוכנן ליחידה הארגונית עבור המשאב. נתון זה 
משאבים בבואם לאשר בקשה יוצג למנהלי ה

למשאב, בצד היתרה של הגוף הארגוני בגין אותו 
המשאב , לאחר אישורים שכבר בוצעו. לדוגמא : 

תקציב מתוכנן עבור מחוז המרכז , בנושא ציוד 
ש"ח (נתון מוקלד לטבלה) , אושרו  M 1מחשוב הוא 

. נדרש כי בבוא מנהל המשאב   200Kזה מכבר 
שאב, יקבל חיווי על סך לאשר את הבקשה הבאה למ

לגוף ארגוני זה.  באם  800Kהתקציב, ועל יתרה של 
 שונה משאב שאושר התעדכן מאוחר יותר לסטאטוס

"נדחה"  (למשל בשל דחיית הפרויקט) אזי יתרת 
תעדכן בהתאם. יכולת הוספת רמת תהתקציב 

 -אגפים לעמודות, ויכולת הוספת תתי משאבים 
 תקטגוריות לשורות בצורה ידני

 
3 

2.35 

נדרשת יכולת עדכון והתערבות ע"י מנהל המשאב 
מחיר,  -בפירטי הבקשה למשאב של מנהל הפרויקט 

 כמות, מקור מימון.
 

2 

2.36 

בעת בחינת בקשה לאישור משאב, נדרש לאפשר 
למנהל המשאב צפייה בשעון  שיבהיר איזה אחוז 

כבר אושרו כדי לעזור שלו משאבים \מהתקציב
 טה באם לאשר משאב או לאבקבלת החל

 
4 

2.37 

נדרש מסך לניהול משאבים על ידי מנהל המשאב : 
יכולת הצגת טבלה של כלל הבקשות למשאבים 

סינון סיכום ומיון מבוססים על  עםבמערכת 
מאפייניהם. המסך יציג את כלל הבקשות ,יאפשר 

בחירת העמודות להצגה תוך שמירת תצוגה לפי 
הבקשות על ידי המשתמש.  משתמש, ויאפשר  עריכת

מסך זה יאפשר אישור או דחייה של הבקשות, 
 ,בצורה גורפת או פרטנית, יכולת ציון אחוזי הניצול

צגת מועדי צריכת המשאבים יכולת פתיחת גאנט לה
יכולת יצוא פירטי הטבלה לאקסל. נדרש  ,הנבחרים

להציג את הפרויקט ממנו יצאה הבקשה. יכולת 
רה לצפייה ואישור על בסיס הוספת עמודה כשדה הע

 הרשאה.
 

3,6 

2.38 

המערכת תספק כלי לניהול משאבים עבור מנהל 
המשאב באופן הבא: לאחר אישור משאב  תתאפשר 
ע"י מנהל המשאב פתיחה של פרויקט לצורכי ניהול 

המשאב שאושר. הפרויקט שהוקם לצורכי ניהול 
 

3 
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

וייך מש
 מדדל

שבאמות 
 המידה

המשאב  יקושר למשאב שאושר. הפרויקט יכיל  
משימות, וכו'. פתיחת הפרויקט  תתבצע לו"ז, 

בתהליך חיצוני לתהליך הארגוני הקיים קרי  ללא 
צורך בתהליך אישורים כלשהו.  פרויקט זה שהוקם 

לצורכי ניהול המשאב  יובדל מיתר הפרויקטים 
 הקשורים לתהליך הארגוני.

2.39 
נדרשת יכולת ניהול גאנט המפרט את צריכת 

 י ביצוע מצד מנהל המשאבהמשאבים ודיווח אחוז
 

2 

2.40 

נדרש לאפשר ניהול המשאב על ידי מנהל המשאב 
ברמת ניהול יומן,  כמות, שריון, תקציב, אחוזי 

 משרה נדרשים, עלות מתוכננת עדכנית. 
 

2 

2.41 

לאחר קבלת אספקה  -  SAPהיזון חוזר מה נדרש 
,  SAPשל משאב עבורו יצאה דרישת רכש מה

ציה לגבי ניצול המשאב  ואחוז תתקבל אינדיק
נדרש אפיון בטרם הניצול במערכת תוכניות עבודה. 

 ישום
 

5 

2.42 

כאשר מדובר על משאב שאינו הזמנת רכש  (ז"א 
) נדרש SAP -משאב שהביצוע שלו לא הגיע מה

משאב (קרי מנהל הבקשה ללאפשר למקים 
הפרויקט)  לדווח אודות ניצול המשאב (כגון: רישום 

 צל/לא נוצל, הערות וכתיבת הסכום שנוצל ).באם נו
 

2 

2.43 

נדרשת יכולת הדפסת טופס בקשת משאב ותכולתו 
כפי שמולא על ידי הצדדים המעורבים בתהליך 

 הגשת הבקשה למשאב
 

6 

2.44 

 Work Flowניהול נדרשת תמיכת המערכת ב
ניהול דו שיח שבין מנהל  לאישור בקשה למשאב:
על בסיס התהליך העסקי. דו המשאב למגיש הבקשה 

שיח זה יכלול את המידעים הנדרשים לתהליך, כגון, 
סטאטוסים, טפסי בקשה (או קישור לטופס בקשה), 

 הערות, וכו'. נדרש מיפוי בטרם ישום.  

 

1 

2.45 

נדרש לנהל עץ משאבים למול העץ הארגוני המנוהל 
יכולת הוצאת מייל לרשימת . נדרשת SAPכיום ב 

קרה של משאב שאינו קיים בעץ , בבקשה תפוצה במ
 SAPלהוספת המשאב לעץ ב 

 

5 
 הערות
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פעולה משמעויות מערכתגורם מבצע

מילוי פרטי פרוגראמה בטופס מעוצב

מקים פרויקט פיתוח ואישור גורם 
ממונה

התחלת ה  WF 

 ס דינאמי עבור פרגראמה  
ושיגור לקבלת אישורים

  ממלאים כלל הגורמים 
המקצועיים הרלוונטיים כל אחד בתחומו,

 קבלת אישורים והעברת 
מקל לגורם הבא בתהליך

שיגור בקשות לאישור הפרוגראמה מגורמים ממונים

יכולת אישור או דחיית בקשה ברמת הטופס על ידי הגורמים הממונים

מילוי טפסים נדרשים במסגרת הבקשה לפרויקט פיתוח

בחירת סוג פרויקט פיתוח  יזם( עצמי\ שיפוץ\ וגזירת עלויות בהתאם) 

שיגור הבקשה לאישור ועדת פיתוח

המשך  ה  WF 

 פסים על ידי מקים הבקשה 

אישור ועדת פיתוח

המשך ה  WF

מנהל הפרויקט

אישור ועדת פיתוח  בחינת  –
לאהבקשה ברמת על

אינדיקציה על דחיית 
בקשה למגיש הבקשה

סיום תהליך

כן

שיגור הבקשה למשאבים 
אוטומאטית

ועדת פיתוח

המשך  ה  WF 

  דחייה  של ועדת פיתוח 

המשך ה  WF

התכנסות לתהליך אישור משאבים והקמת פרויקט

התייחסות הגורמים הממונים ואינדיקציה למגיש הבקשה

ועדת פיתוח מצומצמת  – 
בחינה מפורטת

סיום

גורמים מקצועיים רלוונטיים

הקמת פרויקט פיתוח ושיגור בקשות למילוי פרוגרמה מנהל הפרויקט

גורם ממונה

גורם ממונה

מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט
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 קיים/ דרישה נושא    

 לא קיים

 משוייך ל
 מדד

שבאמות 
 המידה

2 

2.46 
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נדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג 
ותהליכי  על כלל מאפייניה פרויקט פיתוח

, חלקם מאפייני חובה, חלקם הגדרתה וניהולה
רשות. ניהולם בשדות בחירה מתוך רשימה, 

וחלקם כטקסט חופשי. נדרש מיפוי בטרם 
כמו כן נדרשת תמיכת המערכת בתהליך ישום.

 גוני להקמת פרויקט פיתוחהאר
 

2 

2.47 

נדרשת יכולת הגדרת דף אישורים ברמת 
הפרוגראמה , תוך פירוט משמעויות האישור 

וצירוף אינדיקציה לאישור או דחייה, עם 
  יכולת עריכה עתידית

 
1 

2.48 

כלל למיפוי ותיעוד  מעוצביכולת הגדרת טופס 
פרוגראמה. השדות בטופס יאפשרו פירטי ה

. דרישה זו ביצוע מניפולציות חישוביות
 רלוונטית לכל סוגי הפרויקטים 

 
2,6 

2.49 

יכולת שיגור בקשות למשאבים בצורה 
אוטומאטית לאחר אישור הפרויקט על ידי 

 ועדת הפיתוח
 

3 
 

 הערות
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 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

 משוייך 
 מדדל

שבאמות 
 המידה

 
2.50 

ת
יו

לו
עי

 פ
לי

ס
ג  

סו
מ

ם 
טי

ק
וי

פר
 

נדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג 
 פייניהעל כלל מא פרויקט סל פעילויות

, חלקם מאפייני ותהליכי הגדרתה וניהולה
חובה, חלקם רשות. ניהולם בשדות בחירה 

מתוך רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש 
כמו כן נדרשת תמיכת מיפוי בטרם ישום.

המערכת בתהליך הארגוני לניהול פרויקט 
 מסוג זה

 
2 

2.51 

לאחר אישור הנהלה תתבצע הורשה 
לסניפים. ההורשה אוטומאטית של הפרויקט 

תכלול את כל מאפייני הפרויקט, כולל תבנית 
הגאנט שהוגדרה על ידי מנהל הפרויקט מקים 

סל הפעילויות, ותכלול פירוט של המשאבים 
 המוקצים לפרויקט בצורת רשימה לידיעה.

 
1 

2.52 
הסניפים אשר אליהם יורשו הפרויקטים, 

יקבלו את הפרויקט כולל תבנית הגאנט 
 

2 

סלי פעילויות

מנהל הפרויקט מקים סל 
פעילות

מנהל פרויקט מקבל סל 
הנהלהמנהל משאבפעילות

התחלה

אישורהגדרת סל פעילות דחייה\

קבלת הפרויקט 
בסטאטוס טיוטה

בקשה למשאב

הורשת הפרויקט 
לסניפים

אושר   ? כן

סיום

לא

עדכון לוחות 
הזמנים בתבנית 
הגאנט ועדכון 

סטאטוס  להגשה" "

האם מנדטורי \
בוחר להשתתף

כןלא

מחיקה 
אישור סופי להשתתפות וסיום

הסניף בפרויקט

דיווח אחוזי ביצוע במסך 
ייעודי אחת לפרק זמן מוגדר

צפייה בדיווחי ביצוע במסך 
ייעודי

סיום

בחינה נוספת של הבקשה למשאב על 
בסיס התאריכים שהזין מנהל הפרויקט 

מקבל סל הפעילויות

אושר   ? לאכן



19 

 

 
  

 קיים/ דרישה נושא  
 לא קיים

 משוייך 
 מדדל

שבאמות 
 המידה

, בסטאטוס טיוטה. כמו כן, מנהל שהוגדרה
הפרויקט מקבל סל הפעילויות, יקבל 

אינדיקציה באשר לחובת ההשתתפות, 
ואינדיקציה לגבי היות הפרויקט מסוג "סל 

 פעילות"

2.53 

תתאפשר הגדרה כמותית של לחילופין, 
פרויקטים על ידי מנהל הפרויקט מקים סל 

 הפעילויות, לבחירת הסניפים באם להשתתף
או לא. אופצית הורשה זו אינה כוללת הורשה 

מנדטורית. תשובת הסניפים באשר 
להשתתפות באמצעות עדכון סטאטוס 

הפרויקט מ"טיוטה" ל"הגשה". לאחר תשובת 
הסניפים, מנהל הפרויקט מקים סל 

הפעילויות, יבחר מתוך רשימה את הסניפים  
 -שביקשו להשתתף ואת המשתתפים בפועל 

תפות או לדחייה, תשוגר תשובה באשר להשת
 לכל סניף

 
1 

2.54 

אישור השתתפות על ידי מנהל הפרויקט 
"מקבל" סל הפעילות, ישנה את סטאטוס 

הפרויקט ל"הגשה". דחיית השתתפות על ידי 
מחיקה מרשימת הפרויקטים. לא תתאפשר 

 מחיקת פרויקט מנדטורי
 

1 

2.55 

עדכון סטאטוס הפרויקט ל"הגשה" יתאפשר 
ר עדכון לוחות זמנים בגלופה שהורשה רק לאח

לסניף , והפיכתה לתוכנית עבודה דה פקטו, על 
 ידי מנהל הפרויקט "מקבל" סל הפעילות.

 
1 

2.56 

לאחר עדכון סטאטוס ל"הגשה" על ידי מנהל 
הפרויקט "מקבל" סל הפעילות, נדרש אישור 

סופי של מנהל הפרויקט "מקים" סל הפעילות 
 ויקטלהשתתפות הסניף בפר

 
1 

2.57 

נדרש לתמוך באפשרות להגשת בקשות 
למשאבים על ידי מנהל הפרויקט "מקבל" סל 

 הפעילויות, קרי, הסניף המקבל
 

1 

2.58 

נדרש מסך הצגת דיווחי אחוז ביצוע ברמת 
מנהל הפרויקט "מקים" סל הפעילות. הטבלה 

תכלול בשורותיה את פירוט המשימות מתוך 
ותיה את פירוט גאנט הפרויקט, ובעמוד

משתתפים בסל הפעילות. בשדות הסניפים ה
 אחוז הביצוע המדווחע יופי

 
2 

 

 הערות
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     ג פתיחת שירות

הגדרה ראשונית של פרויקט
הקפאה

תעדוף תחומי של פרויקטים
תעדוף פרויקטים מחוזי
\

אגפי
אישור משאבים בפרויקט

אישור הפרויקט

פעולה משמעויות מערכתגורם מבצע

הקמת פרויקט חדש ומאפייניו במערכת כולל הגדרת בקשה למשאב,  מנהל הפרויקט

התחלת ה  WF 

  יני ומרכיבי הפרויקט 

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

הקפאת  ומניעת יכולת הוספת פרויקטים נוספים  אדמיניסטרטור –

מחלקת תכנון ותקצוב

המשך ה  WF 

  שרות להקמת פרויקט 
חדש

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

תעדוף פרויקטים תחומיים מנהל תחום ארצי או מחוזי

המשך ה  WF 

  פרויקטים ברמה תחומית

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

תעדוף פרויקטים מחוזי ואופציה לתעדוף המשאבים  בפרויקט, אגפי\ מנהל התכנון המחוזי אגפי\

המשך ה  WF 

\  פרויקטים ברמה מחוזית
אגפית

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

אישור או דחיה של בקשה למשאב על בסיס תעדוף הפרויקט 
והמשאב

מנהל המשאב ברמת מחוז מטה\

המשך ה  WF 

יכולת ניהול דו שיח \Ping pong  בין
 המשאב למבקש המשאב

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

אישור או דחייה של הפרויקט מנהל התכנון
המשך ה  WF 

כולל ,  ר או דחייה של פרויקט
דו שיח

 ום והעברת מקל לגורם 
הבא בתהליך

סיום

אישור גורם מקצועי ארצי

צירוף תחשיב כלכליגורם מאשר ארצי

מנהל משאב
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 קיים/ דרישה נושא  

 לא קיים
 מדדמשוייך ל

שבאמות 
 המידה

2 2.59 

ג 
סו

מ
ט 

ק
וי

פר
ת

רו
שי

ת 
ח

תי
 פ

 תחשיב כלכלי מסמךנדרש לחייב מילוי של 
כתנאי לעדכון סטאטוס הפרויקט 

לאחר שינוי סטאטוס ל"מאושר", ל"הגשה".
 ללא יכולת עריכההקובץ יהיה נעול 

 
1 

2.60 

מתוך לפרויקט יכולת שליחת קישורית נדרשת 
התייחסות גורם לצורך קבלת  המערכת
הגורם של  עדכון ההתייחסותיתאפשר . מקצועי

  המקצועי במערכת
 

1 
 

 

 

 הערות
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IT בקרת פרויקטי 

אב
מש

 ל
י

ר ארגונ
ו

ש
י

א
\

ט
ויק

ר
פ

ב 
 

ות
לי

א
יקט

ו
ר

ות פ
דר

הג
IT

קט
פרוי

 
הול

י
נ

פעולה משמעויות מערכתגורם מבצע

אישור פרויקט משאב \ IT ברמה הארגונית הלקוח ומנהל המשאב  ראה  –
התחלת התהליךתהליך עסקי לאישור משאבים

זיהוי רכיבי פרויקטי  IT  וקיבוצם למסך
פרויקטי " IT"

לניהול מחזור חיי פרויקט  WFהקמת  IT ועדכונו ראש צוות ב  IT

:   אפייני הפרויקט במסך 
עדכון זהות מנהל הפרויקט חלוקה , 

  של פרויקטי תחזוקה 

יכולת פיצול שורת הפרויקט למספר שורות עבור פרויקטי תחזוקה   :
שורת גרסא

עדכון סטאטוסים מאפיינים ומסמכים ב ,  WF ניהול מחזור חיי הפרויקטלניהול מחזור החיים מנהל הפרויקט

עדכון שוטף של תוכנית העבודה  גאנט( (

סיום

מנהל הפרויקט

שיבוץ דרישות לגרסת פרויקטי תחזוקה מנהל יישום

הקמת תוכנית עבודה  גאנט( (

ראש צוות ב  IT

סינון וזיהוי פרויקטי  IT – מסך פרויקטים ראש צוות ב  IT

הפקת דוחות על בסיס הגאנט וה  WF לניהול מחזור חיים

מנהל הפרויקט

ראש צוות ב  IT

ניהול גאנט

יכולת הפקת דוחות
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 קיים/ דרישה נושא    
 קייםלא 

 מדדמשוייך ל
 שבאמות המידה

2 

2.61 

י 
ט

ק
וי

פר
ג 

סו
מ

ם 
טי

ק
וי

פר
IT 

נדרשת תמיכת המערכת בניהול ישות מסוג 
על כלל מאפייניה ותהליכי  ITפרויקט 

הגדרתה וניהולה, חלקם מאפייני חובה, 
חלקם רשות. ניהולם בשדות בחירה מתוך 

רשימה, וחלקם כטקסט חופשי. נדרש מיפוי 
נדרשת תמיכת המערכת  בטרם ישום.כמו כן

 בתהליך הארגוני לניהול פרויקט מסוג זה
 

3 

2.62 

מודולארי   Work Flowנדרש ניהול 
פירטי , מסמכי  ניהולהמאפשר  ITלפרויקט 

. תתאפשר ומאפייני מחזור חיי הפרויקט
 . IT פרויקטסוג שונה על בסיס  WFהגדרת 

-תתאפשר הצגה ויזואלית של מרכיבי ה
WORK FLOWיצה על כל מרכיב . לח

תאפשר צפייה ועדכון מסמכים ומאפיינים. 
כמו כן  יתאפשר קידום הסטאטוס בלחיצת 

כפתור, על ידי מנהל הפרויקט. ביצוע 
כלי זה רלוונטי  פעולות על בסיס הרשאות.

יש לאפיין כלי זה  לכל סוגי הפרויקטים.
  בטרם ישום

 
1 

2.63 

המערכת תנהל את כלל מאפייני פרויקטי 
IT סוג פרויקט , ובכללם"IT בחירה מתוך ."

פרויקט  עם הערכים הבאים : רשימה
המשך, תחזוקה, חוזי אחזקה, שינויים 

 ושיפורים. 
 

3 

2.64 

המערכת תאפשר הקמת ממשקים למערכות 
 ,TFSהיקפיות תומכות תהליך פיתוח כגון (

chram(נדרש אפיון בטרם , שעון נוכחות .
 ישום.

 
5 

2.65 

יאפשר )  2.5(ראה סעיף  ויקטיםמסך פר
 תחזוקהעבור כל שורה של פרויקט מסוג 

המערכת תאפשר פתיחת  חלוקה לגרסאות.
יתאפשר  גרסה חדשה והגדרת מאפייניה.
 תחזוקה"פירוק" שורת הפרויקט (מסוג 

. מסגרת הגרסא תגדיר בלבד) לרמת הגרסה
את תקציבה,תקציב כלל הגרסאות יהיה 

ללא שווה לתקציב הפרויקט (
ולידציה).תתאפשר גמישות בהגדרת מספר 

 2    הגרסאות על ידי המשתמש

2.66 

לפיתוח  דרישותתהליך שיבוץ  יתאפשר
. במסגרת תהליך זה, תוקם שהוקמה לגרסא
על ידי מומחה הישום. לפיתוח  דרישהשורת 

המערכת תתמוך בדו שיח לאישור שורת 
זו בין מומחה הישום למנהל  דרישה

רות שאושרו , תשויכנה לאחת הפרויקט. שו
הגרסאות שהוקמו. תכולת הגרסא ניתנת 
לניהול : הורדת הוספת או עריכת שורות, 

עד להקפאתה. הקפאת תכולת גרסא או 
. בהרשאה בלבד -שינויים לאחר הקפאה 

בהעתקת הפרויקט לתקופת תכנון חדשה, 
יועתקו כלל מאפייניו, ובכללם שורות 

 3     הדרישה והחלוקה לגרסאות .
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 קיים/ דרישה נושא    
 קייםלא 

 מדדמשוייך ל
 שבאמות המידה

2.67 

תנוהל ישות  ITבנוסף לישות פרויקט 
"מערכת"  ניתן יהיה לשייך פרויקט 

ניהול מסך למערכת אחת או יותר.  
יאפשר בחירת מערכת פרויקטים / מערכות 

הרלוונטיים  בהם  , ופירוט כלל הפרויקטים
 .צפוי או מתבצע פיתוח על מערכת זו

. בבחירת פרויקט, תתאפשר צפייה בגאנט
 3    ש אפיון בטרם ישוםנדר

2.68 

נדרשת יכולת הפקת דו"ח אשר יפרט את 
. הדו"ח יאפשר ITכלל השיבוצים לגרסאות 

פילוח השיבוצים על בסיס סוגי הפעילות : 
. נדרש אפיון פיתוח, תחזוקה וניהול שינויים

 3,4    בטרם ישום
 

 

 הערות
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 קיים/ דרישה נושא    

 לא קיים

 משוייך
 מדדל

שבאמות 
 המידה

2 

2.69 

ב
א

ט 
ק

וי
פר

 

נדרשת יכולת הגדרת פרויקט אב, כמעטפת 
שיוך לאפשר למספר פרויקטים בנים: נדרש 
אחד, עם יכולת  פרויקטים בנים לפרויקט "גג"

צפייה אגריגטיבית בנתוני הפרויקטים בנים 
 דיווחים ודוחות).  \פעילויות \משאבים \(תקציב

 
3 

2.70 

נדרשת יכולת ניהול ישות מסוג פרויקט אב, על 
כלל מאפייניו כפי שמתוארים בדרישות מטה. יש 

להדגיש: פרויקט אב הינו מעטפת ניהולית 
זו אין תהליך  למספר פרויקטים בנים. לישות

הקמה וניהול במובנים שצוינו עבור סוגי 
(ראה  הנ"ל אינו סוג פרויקטהפרויקטים השונים. 

 3    הגדרה בטבלת המושגים)

 3    בלבד.  האב ברמת פרויקט -בקשה למשאבים  2.71

2.72 
למנהל פרויקט בן תתאפשר יכולת צפיה בנתוני 

 3    פרויקט האב, אך ללא הרשאת עריכה

2.73 

נגזרת של  -תעדוף של משאבי פרויקטים בנים 
ראה תהליך ארגוני לתעדוף  -תעדוף פרויקט האב 

 משאבים
 

3 

2.74 

הקמת קשר בין פרויקט בן לפרויקט אב מכיוון 
פרויקט הבן באמצעות שדה לבחירת "פרויקט 

אב משויך". הקישור ייעשה לאחר הקמת פרויקט 
ג זה, האב במערכת. לאחר קישור מסו

הפרויקטים שקושרו לפרויקט האב יוגדרו מסוג 
 3    ""פרויקט בן

 check box .    3,6סימון פרויקט אב על ידי  2.75

2.76 

למנהל  פרויקט האב תהינה הרשאות עריכה בכל 
מסמכי פרויקטי הבנים. פרויקט בן יקושר 

לפרויקט אב אחד ולא למס' פרויקטי אב 
 3    במקביל.

 

 הערות
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 3בלוק דרישות מספר  -תשתיות

 קיים/ דרישה נושא    
 לא קיים

מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה

3 

3.0 

ת
יו

ת
ש

ת
 

ת חסימנדרשת יכולת ביצוע הקפאה: 
הוספת מרכיבים חדשים בתהליך האפשרות ל

או שינוי מרכיבים קיימים באישור 
אי  החסימה היא אדמיניסטרטור.  משמעות

יכולת הוספת מטרה חדשה, הנחיה חדשה , 
פרויקט או משאב לפרויקט, או לחילופין אי 

עבור  חסימהיכולת עריכת קיימים. ביצוע 
 מרכיבים נבחרים, עם יכולת בחירה מרובה או

באמצעות חסימה פרטנית, ויכולת "עקיפת" ה
 הרשאה

 
3 

3.1 

יכולת פתיחת המערכת להגשת משאבי נדרשת 
בלת"מ ברמת סוג רכש (בקשות תקינה/משאבי 
מערכות מידע) ולהקלדת פרויקטי בלת"מ עבור 

יח' ארגוניות מסוימות במועדים שיבחר 
 האדמינסטרטור.

 
6 

3.2 

ת פרויקט, נדרשת תשתית לניהול גאנט ברמ
תוך פירוט המשימות, הערסלים ומאפייניהם. 

פתיחת גאנט חדש מתוך תהליך הקמת פרויקט 
 כפי שמצויין לע"יל בלבד

 
2 

3.3 

ניהול היסטוריית סטאטוסים עבור כל 
הסטאטוסים במערכת (ברמת פרויקט, הנחיה, 

 . ראה טבלת סטאטוסים מצ"במשאב וכו') 
 

2 
 המצ"ברשאות תמיכה במבנה טבלת הה 3.4

 
6 

3.5 

יכולת עבודה סימולטנית על המערכת על ידי 
מספר רב של משתמשים ללא פגיעה בביצועים, 

ידידותיות, זמני תגובה נמוכים, 
 6    אינטואיטיביות המסכים

3.6 
 DATAנדרשת יכולת ביצוע חיפוש על כל ה 

 4    במערכת , מבוסס מנוע חיפוש מתקדם

3.7 

ה ארגוני ברמת יחידות ארגוניות ניהול עץ מבנ
)SAP( הדרישה מופיעה גם בבלוק הדרישות .

 1    בנושא משאבים
 5    יכולת  יצוא לאקסל של כלל הנתונים במערכת   3.8

3.9 
להזנת  ACTIVE DIRECTORY ממשק ל

 5    שמות עובדים

3.10 

בחירה של  משאב במערכת ת"ע תתבצע  מתוך 
.  משאב שהתווסף SAP-טבלה המתממשקת ל

לקטלוג בסאפ, בחירתו תתאפשר במערכת 
תוכניות העבודה באופן מיידי (ללא צורך לבקש 

ת תוכניות כמגורם אחראי להגדירו במער
, SAPב עבודה). באם משאב מסוים לא קיים 

תתאפשר הוספתו בצורה ידנית בטבלת 
 המשאבים של מערכת תוכניות עבודה.

 
5 

3.11 

ינון  מיון וחיפוש על כל מרכיבי יכולת ביצוע ס
ותת מרכיבי התהליך (המטרות, ההנחיות, 

היעדים, הפרויקטים ותהליכי הבקרה) 
ומאפייני התהליך (זהות האחראים, תאריכי 

 ביצוע, וכו')  
 

4 
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 קיים/ דרישה נושא    
 לא קיים

מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה

3.12 

נדרשת אינדיקציה ליחידה הארגונית כותבת 
המטרה, ההנחיה, הפרויקט, השוטף, המשאב  

 ובהבעת הקמה . שדה ח
 

3 

3.13 

צורך הגדרת ל DWHנדרשת במערכת שכבת 
הפקת כל מידע מבוקש, הצגתו, ניתוח המידע, ו

 .סוג של דו"ח מבוקש על ידי המשתמשים
של נתוני  יםאפשר מעקב וחיתוך מדויקנדרש ל
בודדים ופרויקטים חוצי אגף תוך  יםפרויקט

בין והעברת מידע תקשורת אפשרות ליצור 
הנ"ל יתאפשר באמצעות . הגורמים השונים

 שתהיה חלק מהפתרון. BIשכבת 
 

4 

3.14 

נדרשת יכולת הגדרת שדות חובה בכל מסכי 
המערכת  ומילוי תתי מרכיבים במערכת 

כקריטריונים לשמירת הפרויקט (שמירת 
פרויקט באם הוגדרה בו לפחות פעילות אחת, 

 6    ומדד הצלחה).

3.15 
ות בחירה  על יכולת הוספת והורדת ערכים בשד

  6   אדמיניסטרטורידי 

3.16 

בהעתקת מרכיבי התהליך (מטרות, הנחיות, 
פרויקטים וכו') בין תקופה לתקופה  נדרשת 

שליטה של האדמינסטרטור על הגדרת השדות 
 הספציפים המורשים להעתקה

 
6 

3.17 

נדרש מסך אדמיניסטרטור המאפשר שינוי 
סטאטוס  מרכיבים שונים בתהליך 

הנחיה) באופן גורף. המסך יאפשר \משאב(
בחירת סטאטוס לעדכון, בחירת סטאטוס יעד, 

וביצוע עדכון גורף לסטאטוס הנבחר. כמו כן 
,אפשרות להוספת הערה על ידי 

האדמיניסטרטור, אשר תופיע בכל שורה בה 
 6    שונה הסטאטוס

3.18 

טבלה להגדרה של כמות מורשית \נדרש מסך
ברמת יחידה וסוגי הנחיות  של סוגי פרויקטים

 . הטבלה תאפשר סינון באופן הבא :ארגונית
בחירת סוג פרויקט או  :ראשון שדה בחירה 

 הנחיה. 
שני: בחירת שנה ספציפית או שדה בחירה 

 תקופת תכנון.
שלישי : פירוט הגופים הארגוניים, שדה בחירה 

קרי, מטה, מחוזות (פירוט המחוזות), כלל 
 הארגון. 

פירוט הסניפים או  :רביעי ה שדה בחיר
 .התחומים

תתאפשר בחירה מרובה, אגריגטיבית (שורה 
 אחת) או פרטנית עבור כלל הגופים. 

בשורות הטבלה יפורטו הסטאטוסים 
הראשון , קרי, שדה הבחירה הרלוונטיים ל

יפורטו הסטאטוסים של  -עבור פרויקטים 
הפרויקטים וכך הלאה. בעמודות הטבלה , 

) 4שדה בחירה ים הארגוניים (יפורטו הגופ
 שנבחרו. 

בגוף הטבלה, יוקלדו ידנית המספרים המהווים 
הנחיות  \חסם עליון לכמות הפרויקטים

המותרת לביצוע על ידי הגוף הארגוני 
 

3 
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 קיים/ דרישה נושא    
 לא קיים

מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה
 הרלוונטי.

ניסיון פתיחת פרויקט חדש או הנחיה חדשה , 
על ידי גוף שחרג מהכמות , ייעצר על ידי 

 משתמש.המערכת עם הודעה ברורה ל
 נדרש לאפשר בחירות מרובות בכל שדה בחירה 3.19

 
6 

3.20 

נדרשת שמירת הסטוריה של נתוני פרויקטים 
לרבות מחירי משאבים שאושרו, תשומות, סוג 

 רכש וכו'
 

6 

3.21 

נדרשת יכולת הגדרת הרשאה לצפייה או 
לכתיבה על ידי אדמיניסטרטור עבור כל מסך 

כולת חסימת הצפייה במערכת .  נדרשרת י
שוטף לכלל המשתמשים על  \לנתוני פרויקט 

בסיס הגדרות קשיחות שיקבעו ע"י 
 ראה טבלת הרשאות האדמינסטרטור.

 
6 

3.22 

נדרש זיהוי משתמש בעת כניסה למערכת 
והצגת מידע רלוונטי על בסיס ביקור אחרון ועל 

 בסיס קיסטום.
 

6 

3.23 

ם לביצוע נדרשת יכולת הגדרת לוחות זמני
התהליך הארגוני לבניית וניהול תוכניות עבודה 

 והצגת מיקומנו בתהליך בצורה גרפית
 

3 

3.24 
נדרשת יכולת צירוף מסמכים לכל מרכיב או 

 6    תת מרכיב בתהליך

3.25 
נדרש שדה הערה בכל מקום שניתן לעדכן 

 6    סטאטוס

3.26 
נדרש ספר מערכת מסודר להסבר תהליך 

 6    ה עם המערכת וכו' (בעברית)העבוד

3.27 

 מידעכל שדות המערכת יאפשרו הצגת 
". הצגת תיאור השדה תהיה בעת iלמשתמש "

 6    מיקום הסמן על השדה. 

3.28 

ניהול רשימת "מומחה יישום" או כל רשימת 
עובדי מכבי אחרת , מבוססת על רשימת 

ACTIVE DIRECTORY     5 

3.29 

 -אלי בכל שלבי התעדוף השונים תיעדוף סירי
המערכת לא תאפשר תעדוף מספרי זהה אלא 

עוקב. ניסיון שימוש במספר תעדוף קיים, 
 6    יקפיץ הודעה עם המספר הפנוי הבא.

3.30 

 -מערכת לניהול קבוצות  - CRM-ממשק ל
רישומי ביצוע של הקמת קבוצות יופיעו 

 5    במערכת ת"ע כדיווח על ביצוע למול תכנון

3.31 

בכניסה למערכת נדרש להציג תרשים זרימה 
של התהליך הארגוני עם יכולת ניווט בין 

כאשר לחיצה על אוביקט  ,אוביקטים בתרשים
תאפשר כניסה לעולם התוכן. בכניסה לאחד 

האוביקטים יוצגו תתי האוביקטים (למשל 
פרויקט >> משאבים, פעילויות וכו').כמו כן, 

המיקום בתהליך הארגוני נדרשת יכולת סימון 
אדמיניסטראטור.נדרש מיפוי בטרם על ידי 

 ישום
 

1 

3.32 

ולידציות על ידי המערכת  30 עד נדרש לספק
כחלק מתהליכי העבודה . הולידציות יוגדרו 

 1    בשלב מתקדם של הפרויקט
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 קיים/ דרישה נושא    
 לא קיים

מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה

3.33 

המערכת תדע לנהל ישות מסוג "תקופת 
תקציב תכנון". היא תייצג את תקופות תכנון ה

הנוכחית והקודמות, ותאפשר העתקת מידע 
 1  ביניהן

3.34 

במסכי דיווח  check boxנדרשת יכולת סימון  
ובקרה לשליחת  מייל הכולל את  שהוקלד 

 6  בשדות ספציפים.

3.35 

נדרשת יכולת המערכת לתמיכה בבניית וניהול 
WF  באמצעות הoutlook  עבור התהליכים

בצורה פשוטה העסקיים הנידונים, 
ואינטואיטיבית על ידי אדמיניסטטור, וללא 

 1  צורך בפיתוח. 

3.36 

המודולארי  Work Flow-נדרש לשקף את כל ה
אשר מנוהל במערכת בצורה גרפית תוך הצבעה 
על מיקומו של המשתמש/הארגון בתהליך ברגע 

 1  הצפייה/השימוש במערכת

 

3.37 

 המערכת תאפשר הקמת ממשקים למערכות
,  AS400 ,SAP ,MS CRMהבאות : 

Project Server ,Active Directory ,
charm ,TFS לביא. מיפוי הממשקים יתבצע ,

כחלק מתהליך הניתוח והיישום אשר יצא 
לפועל לאחר בחירת הספק. עבור חלק 

מהממשקים המפורטים בדרישה זו, קיימות 
דרישות נפרדות במסמך זה. מבחינה זו, יש 

ה זו כדרישה כללית וכחלק להתייחס לדריש
 5  מהדרישות לעי"ל.

 

 

 

 הערות
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וספה של ערכי סטטוס . תמיכת המערכת בטבלה המצ"ב והיכולת לגמישות בהוסים נדרשיםמצ"ב טבלת סטאט

במידת הצורך הינה תנאי חובה להתמודדות במכרז. יש לענות בתחתית הטבלה האם המערכת ושלבים בתהליך 

 4בלוק דרישות מספר  - עונה על הצורך כן/ לא.

  
שלב 

משמעות אופרטיבית מבחינת התהליך  הסבר סטאטוס בתהליך
 הארגוני

4 

4.0 

 הנחיות

ה שלב הגדרה, טרום בקש טיוטה
 לאישור

ניתן לבצע כל שינוי מבוקש בהנחיה. 
ההנחיה טרם ירדה לשטח וניתן לצפות 

 בה רק תחת שיוך ארגוני רלוונטי.

 ממתין לאישור הגשה 4.1
ניתן לבצע כל שינוי מבוקש בהנחיה. 

ההנחיה טרם ירדה לשטח וניתן לצפות 
 בה רק תחת שיוך ארגוני רלוונטי.

לב כתיבת הנחייה מוכנה לש מאושר 4.2
 תוכניות עבודה

כל  -הנחיה שנכתבה ע"י המטה 
מנהלות המחוזות תחת תחום עיסוק 

רלוונטי יכולים לצפות ולקשר את 
הנחיה שנכתבה ההנחיה לפרויקטים. 

כל סניפי המחוז תחת  -ע"י המחוז 
תחום עיסוק רלוונטי ולקשר את 

 ההנחיה לפרויקטים.

 נדחה 4.3
 

ן לצפות לא ניתן לקשר לפרויקט ונית
 בה רק תחת שיוך ארגוני רלוונטי.

4.4 

 פרויקטים

שלב הגדרה, טרום בקשה  טיוטא
 ניתן לבצע כל שינוי בפרויקט לאישור

 ניתן לבצע שינוי בפרויקט ממתין לאישור הפרויקט הגשה 4.5

4.6 
ממתין 
לאישור 
 הנהלה

הפרויקט אושר ע"י 
המחוז/האגף וכעת נמצאים 

בשלב המתנה לאישור 
 הפרויקט ע"י ההנהלה

ניתן לבצע שינוי בפרויקט. הפרויקט 
אושר ע"י האגף/המחוז וכעת ממתינים 

 לאישור הנהלה

לא ניתן לבצע שינוי במרכיבי הפרויקט  פרויקט מוכן לתחילת ישום מאושר 4.7
 פרויקט .ניתן לערוך את הגאנט

4.8 
אושר ע"י 

הנהלה 
 ראשית

הפרויקט אושר ע"י הנהלת 
מוכן לתחילת שלב הקופה ו

 הישום
לא ניתן לבצע שינוי במרכיבי הפרויקט 

 פרויקט .ניתן לערוך את הגאנט

הפרויקט נדחה ע"י  נדחה 4.9
 האגף/המחוז

פרויקט שנדחה גורר את דחיית כל 
המשאבים שהוקמו עבורו (אף אם הם 

 אושרו)

4.10 
נדחה ע"י 

הנהלה 
 ראשית

הפרויקט נדחה ע"י ההנהלה 
ר ע"י למרות שאוש

 המחוז/האגף

פרויקט שנדחה גורר את דחיית כל 
המשאבים שהוקמו עבורו (אף אם הם 

 אושרו)

4.11 
ממתין 
לאישור 
   משאבים

4.12 

 משאבים

 אור ירוק לצריכת  המשאב המשאב מאושר מאושר
 המשאב נדחה נדחה 4.13

 
כל עוד לא אושר והמערכת מאפשרת  הגשת המשאב לאישור הגשה 4.14

 ניתן למחוק את המשאב

מאושר  4.15
 נציג תחום אישר את המשאב נציג תחום

משאב עבר סינון תחומי (למעשה סינון 
שני) וכעת מונח לאישורו של מנהל 

 המשאב

4.16 
מאושר 
מומחה 

 יישום
מומחה היישום אישר את 

 המשאב
 המשאב מוגש לאישור מנהל התחום
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שלב 

משמעות אופרטיבית מבחינת התהליך  הסבר סטאטוס בתהליך
 הארגוני

 בבדיקה 4.17
 הגורם הבא בתהליך קרא
את הבקשה וכעת הנושא 

 נמצא בבדיקה
 שלב מקדים לקבלת תשובה

4.18 
נדחה 

מומחה 
 יישום

מומחה יישום דחה את 
 בהקשה לא עוברת למנהל התחום בקשת המשאב

נדחה נציג  4.19
הבקשה כלל לא תעלה לדיון של האגף  נציג תחום דחה את הבקשה תחום

 למערכות מידע
 

 

 המפורטות בטבלה? סמן  כן / לאבנושא הסטטוסים ת האם המערכת עונה על הדרישו

 

 הערות
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הינה תנאי  המצ"בתמיכת המערכת בטבלה . בהן המערכת צריכה לתמוךלדוגמא מצ"ב טבלת סוגי הרשאות 

בלוק דרישות  -  חובה להתמודדות במכרז. יש לענות בתחתית הטבלה האם המערכת עונה על הצורך כן/ לא.

 5מספר 

 ו ה ד ג ב א סוגי הרשאות    

 5.0 
הרשאת 

 כן כן כן כן כן כן אדמיניסטרטור

 
 מנהל תכנון 5.1

תתאפשר ברמת 
 כן אגף \המחוז 

תתאפשר ברמת 
 ןכ אגף  \המחוז 

תתאפשר 
ברמת 
 \המחוז 
 אגף 

תתאפשר 
ברמת 
 \המחוז 
 אגף 

 5.2 
מנהל 

 כן לא מחלקה\סניף
תתאפשר ברמת 

 לא לא כן מחלקה \סניף 

 5.3 
 \מנהל צוות 

 מדור
תתאפשר ברמת 

 כן מדור \צוות 
תתאפשר ברמת 

 לא לא כן מדור \צוות 

5 5.4 
הרשאת מנהל 

 פרויקט

תתאפשר ברמת 
מטה  \המחוז 
 \ יקטפרווברמת ה

 כן סוג רכש

תתאפשר ברמת 
מטה  \המחוז 
 פרויקטוברמת ה

 לא לא כן סוג רכש \

5.4 
הרשאה 

 לא לא כן לא כן לא סטנדרטית
 

 

 תיאור שם

 דחיית משאבים\אישור א

כתיבה/עדכון/דיווח/צפייה במסכים פעילים אשר הוזנו  על ידי המשתמש עצמו/משתמש  ב
 שהוגדר כאחראי/משתמש שהוגדר כשותף

 כתיבה/עדכון/דיווח/צפייה במסכים פעילים אשר לא הוזנו  על ידי המשתמש עצמו ג
 צפייה בכל הפרויקטים במערכת בפורמט דו"ח ד
 מחוזית \תיעדוף תוכניות עבודה ברמה אגפית  ה
 מחוזית \דחייה של תוכניות עבודה ברמה אגפית  \אישור  ו

 

 ? סמן  כן / לאבנושא הרשאותלה  האם המערכת עונה על הדרישות המפורטות בטב

 

 הערות
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 6בלוק דרישות מספר  - מצ"ב טבלת דרישות טכניות בהן המערכת צריכה לתמוך

 הדרישה    

 קיים/
 לא קיים

מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה

6 

6.0 

המערכת  תאפשר  זמני תגובה מהירים אשר לא יפגעו 
ברצף העבודה של המשתמש. שביעות הרצון מזמני 

התגובה של המערכת תוגדר בלעדית על ידי מכבי שירותי 
  6   בריאות, ובכפוף למקובל במערכות מסוג זה

6.1 
יכולת  תמיכה בשלוש מאות משתמשים אשר יעבדו בו 

 6    המערכת  זמנית ללא השפעה על ביצועי

6.2 
) ללא CITRIXעל המערכת לאפשר עבודה מול טרמינל (

 6    פגיעה בביצועים

6.3 

כלי גיבוי אוטומטי לילי ואמצעי שיחזור  למערכת יהיו
יעילים על מנת להחזיר את המערכת לעבודה במהירות  

 6    מרבית במקרה של תקלה

6.4 
ם לשימוש. ממשקי המשתמש יהיו אינטואיטיביים ונוחי

 6   יקבע בלעדית על ידי מכבי

6.5 
המערכת תכיל לוג תקלות , וכלים נוחים ופשוטים 

 6   לשליפת המידע על ידי אדמיניסטרטור

6.6 

יתרון ל  -בסיס הנתונים עבור החוקים יהיה סטנדרטי  
SQL SERVER   2008  המשמש בארגון כ Enterprise 

Database    6 
 WEB    6ממשק משתמש  6.7
 6    כלל תפריטי והודעות המערכת ינוהלו בשפה העברית 6.8

6.9 

המערכת תסופק כשהיא מלווה בתיעוד מסודר בעברית, 
כולל חוברות הפעלה למשתמשים בעברית, לכלל   מרכיבי 

 6    המערכת 
 

 

 הערות
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 7בלוק דרישות מספר  - בהן המערכת צריכה לתמוך מצ"ב טבלת דרישות כלליות נוספות

    
 קיים/ הדרישה

 לא קיים
מדד משוייך ל
שבאמות 

 המידה

7 

7.0 

שעות פנימיות  –המערכת תתמוך במגוון סוגי עלויות 

נימיים), שעות חיצוניות, (כולל תעריפים לאנשים הפ

תעריפים לעובדים חיצוניים (תעריפים לשעה, ליום, 

 לחודש), כסף

    2,1,3 

7.1 

המערכת תאפשר הצגה גרפית של מדדים בצורה של 

דשבורד מנהלים. הדשבורד יאפשר לכל מנהל לראות את 

המדדים ברמה הארגונית שלו ובלחיצת כפתור לרדת 

  לפרטים.
   4,3,1 

7.2 

מערכת תכיל דוחות ניהוליים ודוחות חריגים בחתכים ה

שונים, תוך מתן אפשרות לאדמינסטרטור המערכת 

 להגדיר מיונים וחתכים.

    4,5,6 

7.3 

המערכת תאפשר להגדיר תהליך שינוי תוכנית עבודה 

שנתית כולל סימון של פרויקטים שנכנסו לתוכנית 

 ך.במהלך השנה ופרויקטים שהוקפאו/בוטלו בשל כ
   1 

7.4 

CAPACITY PLANNING –  למערכת תהיה יכולת

להגדיר גורמים מבצעים ברמה ארגונית עפ"י שלבי 

התכנון. בשלב הכנת ת"ע שנתית, הגורם המבצע יוגדר 

ברמת מחלקה. כשיגיע שלב המימוש בפועל יוגדר 

המשאב ברמת עובד. המערכת תדע לכל הפחות להגדיר 

 לכל משאב. את כמות העבודה הפתוחה שיש 
   1,3 

7.5 
יכולת מעקב תקציבי של פרויקט בודד אפשר המערכת ת

 בשעות ובכסף (ולא רק של פרויקט אב)

   2 

 2,3     למערכת תהיה אפשרות לנהל אבני דרך בפרויקטים 7.6

 

7.7 

המערכת תנהל את היסטוריית ההתקדמות של הפרויקט 

 20%ינואר הפרויקט היה ב  שדו(כלומר תראה שבח

 וכו') 80%, במרץ 40%ביצוע, בפברואר 

 

 2 
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 במערכת יהיה מודול של ניהול סיכונים ברמת פרויקט

  2, 

 

המערכת תנהל קובץ שינויי תכולה עבור כל פרויקט.  7.8

בקובץ השינויים יוגדר לכל שינוי המשמעויות שלו 

מבחינת דחייה בלו"ז, שינוי בתקציב, הוספת סיכונים, 

 גורם מאשר ותאריך אישור. יוזם השינוי,

 

 2,3 

 
7.9 

ממשקי המשתמש יהיו אינטואיטיביים ונוחים לשימוש. 

 יקבע בלעדית על ידי מכבי

 6 
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 תאור הפתרון .5

 

    לדרישות          רון, היכן יושמה בדגש על פתרונותההצעה לפרט באופן כללי את המערכת המוצעת כפת ישגעל מ          

 במסמך זה המופיעות        
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 מתודולוגיה ושיטת עבודה .6
אנא התייחס לנקודות  .מגיש ההצעה ע"י יקטים הנהוגים וה לניהול פרלוגימתודוהו  ליםהכאת פרט יש ל

 : להלן כמובא בטבלה הבאות

 כלים מתודולוגיה הנושא

   ניהול לוחות זמנים

   ניהול פגישות וסיכומי דיון

   ניהול תכולה

   ניהול סיכונים

   ישוב מחלוקות

   תקשורת וניהול בעלי עניין

   ים נוספיםנושא

 התממשקות למערכות מכבי .7

 פרט את השיטות והכלים להקמת ממשקים למערכות מכבי

 פרוט שיטות וכלים להקמת הממשק שם המערכת

  פרוג'קט

SOLUTION MANAGER  

TFS  

  לביא

ARIS  

SAP  

 

 

 קיומו של מרכז תמיכה .8

 , שעות פעילות, רלבנטית לפתרון המוצעה פרט את נתוני מרכז התמיכה שברשותך : מספר מוקדנים והכשרתם

מס' שנות ותק ממוצע  מספר מוקדנים

 בתמיכה במערכת

 שעות פעילות

   

 


