
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם להקמת אתר אינטרנט

 

 שנערך ונחתם ב_______ ביום _____ בחודש _____ שנה______

 

 

 ______________________ ב י ן :

     ("הספק")להלן:  

 -מצד אחד  -

 

 ______________________ ל ב י ן :

     ("הלקוח")להלן:  

 -מצד שני  -

 

והספק הינה חברה המאוגדת כדין בישראל העוסקת, בין השאר, בהקמה, איחסון  הואיל

 ותפעול אתרים באינטרנט; 

 

והלקוח מעוניין להקים אתר ברשת האינטרנט, וברצונו להיעזר בשירותי הספק  והואיל

  לצורך כך;

 

 והספק מצהיר כי בידיו הידע, היכולת, הכישורים והניסיון בהספקת השירותים; והואיל

 

והלקוח בהסתמך על הצהרותיו של הספק, פנה אל הספק במטרה שזה יספק לה את  והואיל

 השירותים האמורים;

 

והספק קיבל על עצמו לספק ללקוח  את השירותים האמורים והכל בהתאם ובכפוף  והואיל

 לאמור בהסכם זה להלן;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כותרותמבוא, נספחים, 

 

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי  1.1

נפרד הימנו ומחייבים את הצדדים כאילו נאמרו בגוף ההסכם. 

  

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין  1.1

הוראת ההסכם לבין הוראה בנספח, תהא הוראת ההסכם 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד
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הוראת  עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם וברוח

 ההסכם.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש  1.1

 לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.

 

  הגדרות

 

  בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים להלן:

 

 רשת המידע הגלובלית המוכרת ברבים  "אינטרנט"

 תחת השם "אינטרנט" ו/או "רשת האינטרנט"     

   (WORLD WIDE WEB)  

 

בהסכם זה   מאגר מידע המצוי על רשת האינטרנט, כמפורט "אתר" 

 להלן.

  

  WWW._____________.CO.IL "כתובת האתר" 

 

  הצהרות והתחייבויות הספק .1

 

הספק מצהיר כי מצויים בידיו כל ההיתרים, הרשיונות, היכולת הטכנית, הידע  1.1

 וכוח האדם הדרושים לשם הקמת אתר באינטרנט.

 

זה לאחר שקיבל מנציגי הלקוח  את ההסברים וההנחיות כי הוא מתקשר בהסכם  1.1

הנחוצים לו לשם ביצוע התחייבויותיו, כי הבין באופן מלא את כל צרכיו 

ודרישותיו של הלקוח  וכי לא תהיינה לו כל טענות שהן בדבר אי גילוי מספיק של 

 נתונים, או עובדות הכרוכים במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

כי הוא בעל הניסיון, המומחיות והציוד הטכני הדרושים להקמת  הספק מצהיר 1.1

  והפעלת האתר, כמפורט בהסכם זה להלן.

הספק יפעל להקמת אתר האינטרנט עבור הלקוח, בכפוף לקיום כל התחייבויות  1.3

 הלקוח כמפורט בהסכם זה.

הספק יבצע הדרכה ראשונית לעובדי הלקוח לענין הכרת האתר החדש  1.3

  ש בו, אשר תתבצע במשרדי הלקוח.ואפשרויות השימו


