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 WIXבמערכת  דף נחיתה/  בניית אתר אינטרנטעבודה להסכם 

   הרבחה לש רתאמה דרוהש ץבוק דרך_____, ________________: הסכם שנחתם ביום
 

www.ffil.co.il   כשהוא סרוק לאחר שמולא בפרטים הרלוונטיים וחתום והועבר בחזרה 
 

 sharon.drory@gmail.com : למיילן י המזמי"ע
 

 :בין 

Fast Forward 201457500. מ.ע, (" החברה": להלן) ניהול מדיה חברתית 
 

 4106151: מיקוד, ראשון לציון 165. ד.ת, 15רוטשילד  :מרחוב

 מצד אחד

 

 (:חובה למלא את כל הפרטים במלואם) :לבין

 (__________________:ז.ת/  פ”ח)_______________________ :שם הבעלים/  רתחב

 ___________________שבעיר____:מספר_____________________________:מרחוב
 

 ___________________________ (:שם מלא)איש הקשר _________________ :מיקוד
 

 (המזמין: להלן)________________________:אימייל_______________________ :נייד

 מהצד השני

 

לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין  נתמעוניי החברהו הואיל
 .מעוניין אף הוא בכך

ובניה אתרי אינטרנט המבוססים , בתכנון, בין השאר, תעוסק החברהו הואיל
 (.או פטנטים/שאינן מוגנות בזכויות יוצרים ו)על תוכנות חופשיות 

 .או פרטי ין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקיוהמזמין מעוני אילהו

 .רותי החברה לשם בניית האתר עבורווהמזמין רוצה לשכור את שיהואיל 

 .באמצעות מיילחזרה י המזמין ומועבר "והסכם זה נחתם ע הואיל

 והסכם זה נחתם לאחר שהמזמין הבין את המהות והמשמעות של כל והואיל 
 ללא הבנה שכזו מתבקש שלא לחתום ולהעביר את , שכן, ף בוסעי           
 ,ההסכם           

 

mailto:sharon.drory@gmail.com
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 :כדלקמן, הוסכם והותנה בין הצדדים

 

 חלק בלתי נפרד  מהוויםלהסכם זה  ים ככל שיהיו/המבוא והנספח .5
 טבלה בסוף ' ר, הזכם זה תקף גם לגבי דפי נחיתה, כמו כן .הימנו          
 .המסמך          

 עבודהשלבי ה
 

 :עבודת הבניה של האתר תהיה לפי השלבים הבאיםהתחלת  .0
 

 .מצד המזמין לאחר העברת התשלום במלואו – 0.5          
 

 לאחר אפיון האתר בשיחת טלפון שתגובה בכתב המסכם את  – 0.0          
 .האפיון אשר יישלח במייל                  

 
 או קטעי וידאו /או התמונות ו/הכתוב ולאחר העברת כל החומר  – 0.2          

 .בשליחה באמצעות מייל וכול מה שהמזמין מבקש שיופיע באתר                  
 

 , לעיל ובתתי הסעיפים הנלווים לו 0סיום ההליכים האמורים בסעיף ב .2
 והחומרים בהתאם לאפיון  אינטרנטה תחל החברה במלאכת בניית אתר          
 ',אשר יצורפו להסכם זה כנספח א י המזמין"ו לחברה עשהועבר          
 :באלפי לוח הזמנים התחל עבור המזמין העבודה ו "(האפיון: "להלן)          

 
 ההליכים עד שבוע ימים מיישום  הגשת סקיצה גרפית – 2.5

 .לעיל 0האמורים בסעיף         
 

 .ראשונהסבב תיקונים ראשון תוך שבוע ימים מהצגת הסקיצה ה – 2.0
 

 סבב תיקונים שני תוך שבוע מיום קבלת ההערות עבור הסבב  – 2.2
 .הראשון        

 
 תוך שבוע ימים מיום קבלת , סבב תיקונים שלישי במידת הצורך – 2.7

 .ההערות עבור הסבב השני        
 

 לאחר סיום הסבבים האמורים נוספים ויהיה צורך בתיקונים ה במיד – 2.1
 לוח . לכל סבב תיקוניםתשלום נוסף  על תיקונים אלו יחול, לעיל        
 החברה תעשה , יחד עם זאת, סיבה שהיא הזמנים לא יוקדם מכל        
 זאת מבלי להתחייב לפרק , מה שביכולתה כדי לקדם את התיקון        
 .זמן קצר יותר משבועיים ימי עסקים        

 
 תעלה לאחר סיום הליך  ת על שרת האחסון של הלקוחגרסה עובד .7

 .אתרתחזוקה ועדכון ה, שעות לשימוש 2הדרכה בת יקבע יום והבניה           
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 לאחר סיום העבודה 
 

 וכל פעולה תבוצע , המזמין יכול להשאיר את האתר בניהול החברה .1
 :שיבוצע מראש לפי תמחור פר פעולה כדלקמן בתשלום          
 

 ₪  512............ שלהן  SEOכון הפרטים תמונות ועד 1עבור העלאת  – 1.5
 

 , עמודים כפי שקיימים באתר בצורת טקסט 1עבור הזנת תכנים עד  – 1.0
 ₪   512 ........................................................סידור ועריכה באתר        

 
 , אוויד, טקסטים, תמונות, עבור הוספת עמוד באתר על כל היבטיו – 1.0

 ₪  222....................................................................'כפתורים וכו        
 

 יהיה תמחור בהתאם , אפליקציות וכו, טים'בכל פעולה של הוספת גאג .6
 .להיקף העבודה ובתיאום מראש ובכתב בין הצדדים          

 עיצוב גרפי וחומרים גרפיים
 

  יושאל ממקור אחר/קורי ולא יועתקשל האתר יהיה מהעיצוב הגרפי  .4
 וזכויות הקניין הרוחני ( PSD)קבצי המקור . י המזמין"זולת נרכש כדין ע          
 . מסירת האתר ותפעולו לידיומעמד ב על העיצוב יועברו לידי המזמין          
 . מטרה שהיא ין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכלהמזמ          

 
 מכירות והצגה  להצגת העיצוב במסגרת קידוםקיימת הזכות  ברהחל .5

 .דפוס קשיחאם באתר ואם בקטלוג , בלבדשלה  עבודותהבתיק           
 

 תכנות
 

 או  שיון קוד פתוחיאתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת ר .1
 וח פת נות שוניםשיויועל שפות תכנות שגם הן תחת ר כל רישיון אחר          
 וודא ת החברה. ם שבהםולתנאי יםהקודשיון ייהיה כפוף לר והמזמין          
 שיון ולא יעשה ייהיה תואם את הרים שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד          
 במהלך  שיון במתכוון או שלא במתכווןיהר שימוש שנוגד את תנאי          
 .תקופת הבניה של האתר          

 
 זכויות היוצרים . שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמיןבצע החברה ת .52

 והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו  המסחריות          
 שיון יולמזמין ניתן ר החברההאינטרנט הן בבעלות  במסגרת הקמת אתר          
 .לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד          
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 ישותנג
 

 על האתר להיות נגיש בהתאם להנחיות שנקבעו תקנות שוויון זכויות  .55
 ולעמוד בתקן  21סעיף  0252ג ”התשע, לאנשים עם מוגבלות          
          Accessibility Guidelines Web Content A לאומי –של גוף התקינה הבין 
         (World Wide Web Consortium (W3C .את הבדיקות  בצעת החברה 
 .תקןבתאמות השונות והה         

 

 תוכן האתר

 
 על  תאחראי האינ החברה .האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית .50

 י החברה "או מי מטעמו ואף ע/י המזמין ו"שבוצע ע הזנת תוכן כלשהו          
 .שהריי התכנים הם של המזמין ומועלים בהוראתו הבלעדית          

 
 לדאוג שהתכנים שמועלים יהיה מקוריים ולא יועתקו על המזמין  .52

 פעולת העתקה עשויה לפגוע בזכויות יוצרים ואף , ממקורות קיימים שכן          
 .לפגוע בקידום האורגני של האתר          

 
 .כנים המוזנים לאתר שייכות למזמיןזכויות היוצרים המלאות לת .57

 
 אחריות

 

 יים הנובעים מאי התאמת האתר החברה תהה אחראית לתיקון ליקו .51
 חודשים מיום העלאת  2לאפיון שנקבע בין הצדדים זאת לתקופה של           
 .האתר לאוויר          

 
  –החברה איננה אחראית על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון  .56

           WIX או במי מטעמה/או מכוח עליון שאיננו תלוי בחברה ו/ו. 
 

 מאמץ לתקן תקלה מהותית המשפיעה ומשביתה  החברה תבצע כל .54
  75או את כולו ותפעל למיצוי התיקון בטווח של /חלק מהותי באתר ו          
 .שעות לכל הפחות          

 
 , שינוי תמונות, החלפת תכנים, החברה לא תהה אחראית לביצוע שינויים .55

 או כל פעולה אחרת שביצע המזמין /שינויים בקוד ו, דאוהחלפת תכני וי          
 .וכל תיקון יחוייב בתשלום בהתאם', או מי מטעמו לרבות צד ג/ו          
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 הגבלת האחריות
 

 החברה לא תשפה את המזמין , מובהר למזמין כי מתום תקופת האחריות .51
 טת החברה אלא או כל טענה שהיא שכן האתר כבר לא בשלי/בגין נזק ו          
 , גם בדרך של הזמנת שירות הזנת תכנים. בשליטת המזמין בלבד          
 .החברה לא תהה אחראית כאמור לעיל          

 
 התמונות והאחריות לזכויות היוצרים שלהן וכל תוכן , המידע, התכנים .02

 בידיעתו , באחריותו, שיועלה לאתר יהיו בשליטה מלאה של המזמין          
 או אופן החברה לא תהיה אחראית בכל מובן . ותחת פיקוחו הבלעדי          

 או מי /י המזמין ו"או המוזן עצמאית ע/י המזמין ו"לתוכן המסופק ע          
 .מטעמו          

 
 המזמין  –כל פגיעה בזכויות יוצרים כאלו ואחרות תחול על ספק התוכן  .05

 ועלה בגין תכנים שאינם מקוריים תופנה וכל טענה שת. ועליו בלבד           
 .ישירות למזמין           

 
 להכיל חומר פוגעני כגון החברה תסרב לבנות אתרים העלולים  .00

 חומרים המהווים פגיעה ישירה באחרים ואי , פורנו, השמצות דתיות          
  ים חומרים ותכנים בעלי אופי אלים וחומרים העלול, התחשבות בזולת          
 .של הציבור ורגשותיולפגוע           

 

 נזקים

 

 גובה החבות שיש בין החברה למזמין לא יעלה על סך התמורה  .02
 .שהחברה קיבלה מהמזמין          

 
 לנזק בשום מקרה החברה לא תישא באחריות בשום מקרה ואופן  .07

 ם של המקרי, בלי יוצא מן הכלל, כולל כל)תוצאתי או נסיבתי כלשהו           
 או אבדות , אבדת מידע עסקי, הפסקת פעילות עסקית, הפסד רווחים          
 .הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט, (כספיות אחרות          

 
  החברה תהה רשאית, כלשהו לא יועבר במועדו במידה ותשלום .01

 .לדחות את לוח הזמנים אף מעבר לימי האיחור בתשלום          
 

 שפה את המזמין בסכום ת זו, עמוד בלוח הזמניםתלא  והחברהמידה ב .06
 .לכל שבוע איחור עד לגובה התשלום ששולם כבר ₪  222של           

 
 במידה ו. לבטל את ההסכם בכל עת רשאית ומוסמכת, הלוכי החברה .04

 .חזיר למזמין את התמורה ששילםתעשה כן תו          
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 ת משפט ין הנוגע להסכם זה הינו בבייהשיפוט הבלעדי לכל ענסמכות  .05
 זאת על מנת לאפשר איזון במיקום ולמנוע הטרחה , השלום שבתל אביב          
 .מיותרת של מי מהצדדים          

 תשלום
 

 שירות והיות ומדובר ב, ייחודית וזולה מאדהיות ומדובר בפלטפורמה  .01
 לפי  ות ובתשלום אחדהתשלום מבוצע ישיר, הניתן בשלט רחוק בעיקרו          
 :שתי האפשרויות שלהלן          

 
 אפשרות תשלום אחת תהה ישירות דרך מסמך זה בלחיצה על  – 01.5          

 .בסוף המסמךמיוחד המוצג  קישור                    
 

 ה תהה בהפקדה ישירות לחשבון הבנק של יאפשרות תשלום שני – 01.0          
 .החברה כמפורט בסוף המסמך –השירות  נותן                    

 
 חשבונית תנופק מיד עם קבלת התשלום במלואו ותישלח סרוקה  – 01.2         

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיום העברת . במייל                   
 חשבוניות ירוקות בפלטפורמה אינטרנטית כדי לחסוך בנייר                    

 .ולהגביר את היעילות בעתיד                   
 

 תשלום עבור תיקונים שיבוצעו לאחר תום שלושת הסבבים כאמור  .22
 .יחול אחרי ביצועם בפועללעיל ותתי הסעיפים שבו  2בסעיף           

 
 לעיל וכל תתי הסעיף שבו  1תשלום בגין כל פעולה כאמור בסעיף  .25

 .עבודהיחולו מראש וטרם התחלת ה           

 

 באו הצדדים על החתום במקום ובמועד לעיל, לראיה

 

 _________________     ____________     _________________ _______________       __: המזמין

 חתימה וחותמת העסק           תאריך.            פ.ח. / ז.שם מלא                        ת                    

      

י המזמין ואך ורק "החברה מצהירה בזאת שלהסכם זה יש תוקף רק כאשר זה נשלח סרוק וחתום ע
 :לעיל ולפי המפורט בטבלאות שלהלן רלאחר שבוצע התשלום כאמו
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  Fast Forward י"ע WIXהסכם לבניית אתר במערכת 

 הערות פעילות שוטפת מחיר הפעילות המוצר

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ניית אתר מקצועי ב .5
מותאם הן למחשבים 
נייחים והן לטלפונים 

 .ניידים
 .עד חמישה עמודי תוכן .2
דף צור קשר להודעות  .0

 .במייל
וביצוע   SEOכולל  .0

תכנון  –אופטימיזציה 
טקסט לסריקה טובה של 

  .גוגל
ם במנועי חיפוש רישו .8

 (לא כולל גוגל)מתקדמים 
 waseהטמעת כפתור של  .6

לתפעול ישיר מהאתר 
 .י תוכנת הניווטלבעל

רישום כתובת בית העסק  .0
 .והטמעתו בגוגל

הטמעת חלון קופץ  .5
שימשוך אנשים לדף 
 .הפייסובק של העסק

2877  ₪ 
 דפים  8לעד 

מחיר חד 
 פעמי

ישנה אחריות לבית 
, העסק להעביר מידע

תמונות וחומר כתוב 
עבור פרסומים גדולים 

או עבור כתיבה /ו
 .ועריכת מאמרים

 
ת תמונות של לקוחו

מוצרים חדשים , מרוצים
וכל דבר שבית העסק 
 .מבצע הם חיוניים מאד

 
כל עיכוב בהערת 
התכנים ימנע את 

התקדמות בניית האתר 
והאחריות במקרה זה 
 תחול על המזמין בלבד

 

 הוא חד פעמי המחיר
, בתשלום כל הסכום במזומן
בניית האתר והעלאתו 
תבוצע במהירות עד 

 ימים מיום התשלום ייםחודש
 

  PayPal –תשלום ב ל

  :לחץ על
לביצוע תשלום עבור "

 "בניית אתר לחצו כאן
 

הנך מצהיר כי התנאים 
מקובלים עלייך וכי ברור לך 
שברגע שהחלה העבודה 

לא יחול החזר , על האתר
 תשלום

 

 

בניית דף נחיתה עם  .9
אופטימיזציה ופתיחת 

מייל לניהול 'חשבון ג
 ייחודי

  PayPal –ב  לתשלום 877

 : לחץ על
לביצוע תשלום עבור "

בניית דף נחיתה לחצו 
 "כאן
 

הנך מצהיר כי התנאים 
מקובלים עלייך וכי ברור לך 
שברגע שהחלה העבודה 

לא יחול החזר , על האתר
 תשלום

 

רכישת מנוי חודשי לשם .57 
, הטמעת דומיין ייחודי

לשדרוג אפשרות עתידית 
בניית חנות מקוונת ו

וכלו לבצע הזמנות שאנשים י
 .ישירות מהאתר

 
 תא הריסמ וזכ השיכר

 יפדמ WIX לש תמוסרפה

 םינבנה םירתאמ וא/ו התיחנ
 .םהלש המרופטלפה לע

מינימלי  זהו תשלום חודשי 25$ -$ 25

  27GBעבור אכסון של עד 

 .טקסטים ותמונות –נתונים 
דורש כרטיס אשראי של 

 ויזה –בעל העסק 
המחיר כולל גם רכישת 

 .הדומיין הייחודי
מכיוון שהדומיין נרכש 

התשלום יהיה , ל"בחו
מראש ובמלואו עבור תקופה 

 .תייםשל שנ

 –שם מתחם  –דומיין 
URL 

התשלום הוא עבור  תשלום חד פעמי  ₪  077 רכישת הדומיין 
שנתיים שמירה של 

 סיטרכ שרדנו הדומיין
 ןימזמה לש יארשא

 

 בנק הפועלים -   104155-  234- 12 ,בהעברה בנקאית ישירות לחשבון לתשלום

https://www.ffil.co.il/paypal-5-pages
https://www.ffil.co.il/paypal-5-pages
https://www.ffil.co.il/paypal-lending-page
https://www.ffil.co.il/paypal-lending-page
https://www.ffil.co.il/paypal-lending-page

