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 פברואר 2008
 
 

 אוניברסיטהם בהוראות לאתר חיצוני לאוניברסיטה המתארח על שרתי
 

על שרת הממוקם בשטח האוניברסיטה ו/או ברשת התקשורת , הקמת אתר חיצוני לאוניברסיטה
 המשויכת לאוניברסיטה  IPהמתוחזקת על ידי האוניברסיטה ו/או משתמש בכתובת 

מרקטור  ,ראשומ(, חייבת בהרשאה בכתב בהתאמה,"אוניברסיטההשרת " -" והאתר" :)להלן
 האוניברסיטה. מנכ"ל אוהאוניברסיטה 

 
 בעל האתר ו/או מפעילו מתחייב לעמוד בכל זמן בכל הדרישות הבאות:

 
מי שמתחזק את האתר יהיה מי שאושר על ידי האוניברסיטה לעניין זה וניתנה לו הרשאה  .1

 .ובמחיצה בא מתארח האתרלפעול בשרת האוניברסיטה 

האתר יעמוד בדרישות טכנולוגיות ובדרישות אבטחת מידע כפי שיקבעו מזמן לזמן על ידי  .2

 האוניברסיטה.

 האתר לא יכיל פרסומת כל שהיא. .3
 

כל עלויות רישום האתר, הפעלתו, אירוחו על שרתי האוניברסיטה וכל הוצאה אחרת בקשר  .4

 מפעילו.לאתר, יחולו על בעל האתר ו/או 

לא יהיו בעלי תוכן בלתי חוקי ו/או לא יפרו זכויות יוצרים )לרבות תוכנות(, תכני האתר  .5

ו/או סימני מסחר ולא יפרו ולא יפגעו בכל זכות אחרת של כל אדם או גוף אחר לרבות 

  האוניברסיטה.

מכל סיבה שתמצא האוניברסיטה  כל תוכן אותו תדרוש האוניברסיטה להסיר מן האתר, .6

שעות ממועד קבלת הדרישה ולא תהיה  24יוסר ממנו בתוך פרק זמן שלא יעלה על  לנכון,

, בקשר כלפי האוניברסיטה או מי מטעמה כל זכות לטענה או לתביעה לכל גוף או אדם

 להסרת התוכן מהאתר ומשרתי האוניברסיטה כאמור לעיל.

או לחסום את הגישה  זמן להסיר את האתר משרתיההאוניברסיטה תהיה רשאית בכל  .7

כלפי , מכל סיבה שתמצא לנכון ולא תהיה כל זכות לטענה או לתביעה לכל גוף או אדם אליו

או חסימת בקשר להסרת האתר משרתי האוניברסיטה האוניברסיטה או מי מטעמה, 

 כאמור לעיל.הגישה אליו 

 בדף הראשי של האתר יופיע המשפט הבא: .8
 

גוריון בנגב והוא אינו שייך לאוניברסיטה. -אוניברסיטת בןב זה מתארח על שרת "אתר
או מפעילו בלבד. /חלה על בעל האתר וובגינם האחריות הבלעדית לכל תכני האתר 

 גוריון בנגב אין ולא תהיה כל אחריות לתכני האתר."-לאוניברסיטת בן
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 ת זה.בדף הראשי של האתר המתארח יופיע קישור למסמך הוראו .9
 

האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף על נוהל זה, כפי שתמצא לנכון מזמן לזמן.  .10

בעל האתר ומפעילו מתחייבים לקיים את כל ההוראות שימסרו להם על ידי האוניברסיטה 

 בעניין זה.

מעבר לאמור לעיל, בעל האתר ומפעילו מתחייבים לקיים את כל דרישות כל דין בקשר  .11

בעל האתר ומפעילו יישאו באופן בלעדי באחריות )אזרחית ו/או  האתר ולתכניו.להפעלת 

 פלילית( בכל הקשור לתכני האתר.

מתחייבים בזה בעל  -נדרשה האוניברסיטה לשאת בהוצאה כל שהיא בקשר עם האתר  .12

 האתר ומפעילו לשפות את האוניברסיטה בגין כל הוצאה שתגרם לה בקשר עם האתר.

 
 

 ו/ או מפעילו האתראישור בעל 
ם רוח על שרתייאני הח"מ, מאשר כי קראתי מסמך זה, ברורים לי תנאי הא

 אוניברסיטה על פיו ואני מתחייב לפעול על פי הוראות מסמך זה.ב

 
 שם האתר המתארח

 או שם בעליו:
_____________________ 

 
 

 _____________________ שם שרת מארח
 
 

 _____________________ שם יחידה מארחת
 
 

 _____________________ תפקיד הח"מ:
 
 

 _____________________ שם החותם:
 
 

 _____________________ מס' ת.ז. החותם:
 
 

 _____________________ כתובת החותם:
 
 

 _____________________ חתימה:
 

 
  :תאריך

 
 לארוח האתר הנ"ל על שרת האוניברסיטה מנכ"ל האוניברסיטהאישור רקטור / 

 
       ___________                             __________________ 

 חתימה                                            תאריך
 


