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 נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים

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

 הן בהתאם לרישוי שברשותם. זכויות השימוש של רוכשי הנוהל

ראשי פרקים לחוזה עיצוב ובנייה 

 למערכת מידע

ת פ ו ל ד ג ו מ י  ל

לופה חוזה זו מיועדת להתקשרויות לשם פיתוח )עיצוב ובנייה( של מערכת מידע. חוזה ג

עם  לעיצוב ובנייה של מערכת מידע מסדיר את יחסי הספק )חברת מחשבים, בית תוכנה(

ר לעיצוב ובנייה )פיתוח( של מערכת מידע. והלקוח )משרד ממשלתי, חברה( בכל הקש

ח. "אפשר להיעזר בחוזה זה גם למקרים דומים שאין להם מענה במהדורה זו של מפת

ח עשויים לשקול אפשרות שימוש "רגונים שאינם מחויבים פורמלית לעבוד עם מפתא

 בראשי הפרקים של החוזה בלבד. 

 

ן כ ו םה ת י נ י י נ  ע
 2 מבוא .א
 2 הגדרות .ב
 2 נספחים .ג
 2 הספק הצהרות .ד
 2 הספק התחייבויות .ה
 2 הלקוח התחייבויות .ו
 2 מפקח/מקצועי פוסק .ז
 2 עבודה נהלי .ח
 3 זמנים לוח .ט
 3 בדיקות .י

 3 ושינויים עדכונים, תיעוד .יא
 3 החוזה סעיפי יתר
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 מבוא .א

 יאור קצר ביותר של מהות המערכתת 

 צהרה על כוונות הלקוחה 

 צהרה על יכולות הספקה 

 צהרה על כוונת התקשרות הדדיתה 

 הגדרות .ב

 גדרות כלליותה 

 גדרות מיוחדות לארגון ה 

 ויקטגדרות מיוחדות למערכת/לפרה 

 נספחים .ג

 פרט טכנימ 

 תובילות צד שלישי  והרשאח 

 צהרות סודיותה 

 ירות ותחזוקהש 

 ישורים נדרשים א 

 פקי המשנהס 

 הספק הצהרות .ד

 אה בגלופה המפורטתר

 הספק התחייבויות .ה

 אה בגלופה המפורטתר

 הלקוח התחייבויות .ו

 שלם את התמורהל 

 פעולה וכואפשר לספק לפעול כיאות ולספק לו מידע, שיתוף ל’ 

 מקצועי/מפקח פוסק .ז

 עבודה נהלי .ח

 בות היגויישי 

 עקב אחרי התקדמות הפרויקטמ 

 יפול בחריגים ובאירועים מיוחדיםט 
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 זמנים לוח .ט

 גדרה תמציתית של לוחות הזמנים: אבני דרך ראשיותה 

 בתיק המערכת 1.2פנייה לסעיף ה 

 בדיקות .י

 ושינויים עדכונים תיעוד, א.י

 דכון שוטף של תיק המערכת )תיק העיצוב(ע 

 לות התוכנהידכון שוטף של תיעוד חבע 

 קרת שינוייםב 

 החוזה סעיפי יתר

ארגונים שאינם מחויבים פורמלית לעבוד עם מפת"ח עשויים לשקול אפשרות של 

שימוש של ראשי הפרקים של החוזה בלבד. במקרים אלה מוצעים ראשי הפרקים 

 הבאים.

ימוש בראשי הפרקים בלבד מול השימוש בגלופה המלאה והימנע בדוק היטב את הש

 מהמצאת הגלגל.

 והטמעה תמיכה מידע, הדרכה, ב.י

 משולבים ומוצרים חומרים ציוד, ג.י

 אחריות ד.י

 אחריות תקופת בתום אחזקה ו.ט

 תמורה ז.ט

 ובטחונות ערבויות ז.י

 בעלות ח.י

 מידע אבטחת ט.י

 סודיות שמירת .כ

 משנה וספקי הספק עובדי ם,הצדדי יחסי א.כ

 ופיצוי שיפוי ביטוח, נזיקין, ב.כ

 החוזה תוקף ג.כ

 ותרופות החוזה הפרת/ביטול ד.כ
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 משנה לקבלני לביצוע העברה ה.כ

 דעות חילוקי ו.כ

 להסכם נוספים גורמים הצטרפות ז.כ

 לחוקים תייחסותה כללי, ח.כ


