
 

ם              י ל ש ו ר י ב ת   י ר ב ע ה ה  ט י ס ר ב י נ ו א  ה
                THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM   

  
 ת מידע ממוחשבותלמערכו המחלקה

Information Systems Dept. 
                                

 02-6586843פקס :    02-6584022טלפון :  
 קרית אדמונד ספרא 

 91904גבעת רם, ירושלים 

 

 

 2015יוני  18וועדת האינטרנט                                                                
 

 דרישות מינימום מאתרים חיצוניים לאוניברסיטה המתארחים על שרתיה
        

 
 דרישות מינימום:

 
 האתר המתארח  חייב  לעמוד בדרישות הבאות: 

 
 לא יהיו באתר פרסומות כלשהן.. 1  

 
 . מי שמתחזק את האתר יהיה מי שנמנה על סגל האוניברסיטה ויש לו הרשאה2  
 לפעול בשרת ובמחיצה בהם מתארח האתר.      

 
 . האתר יעמוד בדרישות טכנולוגיות ובדרישות של אבטחת מידע כפי שנקבעות3     

 מדי פעם ע"י האוניברסיטה.       
   
 הראשי של האתר יופיע משפט המביע תודה לאוניברסיטה על אירוחו. . בדף4  
 מוצע שהמשפט יהיה:      

 
 "אתר זה מתארח על שרתי האוניברסיטה העברית בירושלים ובאדיבותה."     

 
 ובאנגלית:     

 
        “This site is graciously hosted by The Hebrew University of Jerusalem” 

 
 שפט זה יהווה קישור לאתר הראשי של האוניברסיטה העברית.מ      

 
 . הגוף המתארח יציין בצורה ברורה באתר שהתכנים הם על אחריותו בלבד.5

 
 . הגוף המתארח יתחייב בכתב שתכני האתר לא יהיו בעלי תוכן בלתי חוקי ו/או6               

 לא יהיה בהם משום פגיעה לא יפרו זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר  וכן       
 או גוף אחר, לרבות האוניברסיטה .  באיש                               

 
 . הגוף המתארח מתחייב להסיר מהאתר כל מידע ו/או פרטים אשר 7  

 שעות מקבלת הדרישה.  24האוניברסיטה תדרוש ממנו להסיר, תוך                                
 

 הערות:
 אוניברסיטה אחריות כלשהי לתכניו של האתר והיא כולה חלה על בעליו.אין ל 

 
 באתר לא יצוינו זכויות היוצרים של האוניברסיטה )שכן הוא אינו שייך לה(.

 
 אך אין מניעה שתהיה  בנויה גם ממשהו   huji.ac.ilכתובת האתר יכולה להיות בנויה מ    
 או  www.hhh.comובלבד שלא תהיה מורכבת מכתובת מסחרית כגון   org.ilאחר כגון  
             www.jjj.co.il . 

 
 אם רישום האתר בכתובות כאלה נושא עלות כלשהי היא תהיה  כולה על חשבון בעלי  
 האתר. 
   
 יטה תהיה רשאית להוריד את האתר מהשרתים שלה בכל מקרה שהגוף האוניברס 
 המתארח הפר התחייבויותיו כנ"ל ו/או במקרה שהאוניברסיטה תהיה זקוקה לשרת              

http://www.hhh.com/
http://www.jjj.co.il/
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 לצרכיה ו/או מכל סיבה אחרת וזאת מבלי שלגוף המתארח תהיה עילת תביעה מכל סוג              
 ברסיטה.שהוא כנגד האוני             

 
 אני הח"מ, _______________, ח.פ. __________ כתובת ____________ מאשר כי  
 קראתי מסמך זה, ברורים לי תנאי האירוח ע"פ מסמך זה ואני מתחייב לפעול על פי              
 הוראותיו.             

 
 

 שם____________             
 _________תפקיד בגוף המתארח_____             
 חתימה_________             
 תאריך___________             
 שם האתר המתארח______________ 

 
 
 
 
 
 


