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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. שי הנוהלזכויות השימוש של רוכ

 ראשי פרקים לחוזה העסקת יועץ לאפיון

ת פ ו ל ד ג ו מ י  ל

גלופה חוזה זו מיועדת להתקשרויות לשם העסקת גורם חוץ )יועץ( לאפיון מערכת 

ממוחשבת. תהליך בחירת יועץ לאפיון מערכת וההתקשרות עמו מתוארים במפורט 

בחלק מחזור חיים. חוזה לאפיון מערכת מסדיר את יחסי הספק  בפרק אפיון מערכת

)יועץ מחשוב, חברת מחשבים, בית תוכנה( עם הלקוח )משרד ממשלתי, חברה( בכל 

הקשור לאפיון של מערכת מידע. ארגונים שאינם מחויבים פורמלית לעבוד עם מפת"ח 

 ראשי הפרקים של החוזה בלבדבעשויים לשקול אפשרות שימוש 

 

ן כ ו ם ת י נ י י נ ע  ה
 2 מבוא .א
 2 הגדרות .ב
 2 נספחים .ג
 2 היועץ הצהרות .ד
 2 היועץ התחייבויות .ה

 2 החוזה סעיפי יתר
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 מבוא א.

 תיאור קצר ביותר של מהות העבודה הנדרשת 

 הצהרה על כוונות הלקוח 

 הצהרה על יכולות היועץ 

 הצהרה על כוונת התקשרות הדדית 

 הגדרות ב.

 הגדרות כלליות 

  הגדרות מיוחדות לארגון 

 הגדרות מיוחדות למערכת7לפרויקט 

 נספחים ג.

 וםמסמך ייז 

 ארגוןשל ה תתכנית עבודה שנתי 

 הצהרות סודיות 

 אחריות מקצועית 

  אישורים נדרשים 

 היועץ הצהרות ד.

 ידע, ניסיון ויכולת באפיון מערכות מסוג זה

 היועץ התחייבויות ה.

 באמינותולבצע את האפיון במקצועיות 

 החוזה סעיפי יתר

שקול אפשרות שימוש ארגונים שאינם מחויבים פורמלית לעבוד עם מפת"ח עשויים ל

 ראשי הפרקים של החוזה בלבד. במקרים אלה מוצעים ראשי הפרקים הבאים.ב

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

 מהמצאת הגלגל.

 הלקוח התחייבויות ו.

 מקצועי/מפקח פוסק ז.

 עבודה נהלי ח.

 זמנים לוח ט.
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.  בדיקות י

 ושינויים עדכונים תיעוד, יא.

 והטמעה תמיכה מידע, הדרכה, יב.

 משולבים ומוצרים חומרים ציוד, יג.

 אחריות יד.

 אחריות תקופת בתום אחזקה טו.

 תמורה טז.

 ובטחונות ערבויות יז.

 בעלות יח.

 מידע אבטחת יט.

 סודיות שמירת כ.

 משנה וספקי )היועץ( הספק עובדי הצדדים, יחסי כא.

 ופיצוי שיפוי ביטוח, קין,נזי כב.

 החוזה תוקף כג.

 ותרופות החוזה הפרת/ביטול כד.

 משנה לקבלני לביצוע העברה כה.

 דעות חילוקי כו.

 להסכם נוספים גורמים הצטרפות כז.

 כללי כח.

 לחוקים התייחסות


