
פרטי לקוח - הצעת מחיר

הערותתמחוררכיב

תכנות
- התקנת מערכת ניהול אתר בקוד פתוח – וורדפרס

          
- התקנת תבנית עבודה ראשית ומשנית

- הגדרת חשבונות לניהול המערכת

₪ 500כולל הגדרת מסד הנתונים לאופטימיזציה

1000 ₪

25-50 ₪
לחודש 

עיצוב וגרפיקה ותבנית עבודה
http://www.booba.com - הטמעת עיצוב לפי אתר -

- בניית תפריט קישורים כולל לאתר הבין לאומי
- בניית תבנית לדף הבית כולל ווירפריים

- בניית תבנית לעמודים פנימיים כולל סרגל צד דינאמי

אחסון אתר + שרתי דוא“ל
-  VPS בחוות שרתים ישראלית, תמיכה 24 שעות בעברית

- שירות גיבויים שבועי + ניטור ואופטימיזציהה
  Firewall Deltaradware שירות  חומת אש ייחודי -

- ללא הגבלה של מספר דפים, תמונות, תיבות דוא"ל וכ"ו

כולל ניהול וניטור
חודשים

ראשונים חינם

 כולל רישיון
 לתבנית 

לכל החיים

3

הצעת מחיר - דיביין אתרים – הבית שלך באינטרנט 
הצעת מחיר לשירותי תמיכה/פיתוח מגשימים לך אתר

:השירות

:תאריך:טלפון: שם הלקוח

 לפניכם הצעת מחיר לשירותי בניית אתר אינטרנט - אנו ממליצים לעבור על כל הסעיפים
ולוודא שכל הסעיפים ברורים ומובנים

 חשוב לזכור שהחלק הראשוני של בניית האתר - ובעיקרו תהליך האפיון הם שיקבעו את רוב אופי האתר והעבודה ולכן.
 אנחנו ממליצים במקרים רבים להפריד ולבצע קודם תהליך אפיון מקצועי, מלא ומקיף - ורק אז להתקדם להצעת

המחיר לביצוע עצמו של הפרוייקט אחרי שהאפיון מוכן וקיימת תוכנית עבודה מסודרת

 אנו מזכירים לכם שמסמך זה מהווה הצעה בלבד ואפשרי לשנות להתאים כל אחד מרכיבי ההצעה בהתאם לצרכים
 שלכם - ובהחלט נשמח לבצע תיאום ציפיות לכל סעיף כדי לוודא שאתם מבינים מה כולל - ובמידת הצורך נשמח

לעדכן את ההצעה כדי לפרט הערות/סייגים/הרחבות להצעת המחיר

להלן רשימת 7 השלבים המומלצים שלנו לבניית אתר מוצלח:
אפיון/תכנון אתר | 2 - תוכן/קופירייטינג | 3 - עיצוב/גרפיקה | 4 - טכנולוגיה / תכנות / בנייה - 1

התאמות ובקרת איכות | 6 - קידום / שיווק | 7 - תחזוקה עדכונים ושדרוגים שוטפים - 5 | 



הערותתמחוררכיב

תאימות
₪ 500- תאימות, אופטימיזציה והתאמה לדפדפנים והסמארטפונים המקובלים

עיצוב סליידר דף הבית
₪ 1000- עיצוב ובניית סליידר עם סדרה של 4 מסרים – כולל עיצוב וקופירייטינג 

הדרכה
- שעתיים הדרכה ותמיכה בניהול דרך תוכנת סקייפ

 כל שעה
 נוספת בעלות
של 200 ש"ח

תוספים מיוחדים
- מערכת דיוור ללקוחות

(SEO) אופטימיזציה מתקדמת + קידום דינמי למנועי חיפוש -
- מערכת דפי נחיתה לפרסומים

- תוסף גלריות מתקדם
- מערכת סליקה ותשלומים

בתאום מראש

2000-4400 ₪ סה“כ

500 ₪

קידום ואופטימיזציה למנועי חיפוש
- קידום בסיסי של עד 10 עמודים באתר בהתאם למחקר מילות מפתח

- הגדרת תגיות מטה לעמודים
H1-3 הגדרת כותרות ותתי כותרות קידום לעמודים -

- ALT – טיפול בתגיות קידום וחיפוש לתמונות
- התקנת גוגל אנליטיקס (סטטיסטיקה), גוגל וובמאסטר טולס

 לא כולל רכישת
 אלמנטים ויזואלים

במידה וצריך

500 ₪

תוספים
 - בניית טופס יצירת קשר + מסד נתונים שירכז את כל הפניות

 - תוספת אבטחה + התאמה + תוסף גיבוי אוטומטי לאתר ולמסדי הנתונים
 - תוסף אופטימיזציה (רישיון כלול) - להעלאה מהירה של האתר

 - תוסף סטטיסטיקה
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כל שינוי בהצעת המחיר המקורית עשוי לגרור עלות נוספת ולכן מומלץ לברר ולתאם מראש *
עיצובים כוללים עד 3 סבבי סקיצות - במידת הצורף אפשרי לתאם תוספת *

האחריות המלאה על אספקת התכנים לאתר היא באחריות הלקוח *
המחירים אינם כוללים מע“מ *



תמיכה ותחזוקה
 אנחנו אתכם לאורך כל הדרך – ובסיום תהליך הבנייה - מתחיל הרגע החשוב

 ביותר שהוא העבודה שלכם על ועם האתר – ולנו חשוב מאוד להיות שם בשבילכם
 ולשם כך אנחנו זמינים כאן בשבילכם בכל עת בכל נושא, גם לחלקים שלא קשורים
 בבניה/פיתוח שלנו – ולשם כך, אנו מציעים קונספט (מבוסס קוד פתוח) של עבודת

 מומחים מבוססת בנק שעות. קניית חבילת בנק השעות מספקת קרדיט עתידי
לשימוש הלקוח. במסגרת החבילה, ניתן לקבל כל שירות שחברתנו מספקת

- האתר יעלה לאוויר גמור כ-14 ימי עבודה לאחר אישור העיצוב 
- תשלום סופי ואחרון יימסר כ-14 יום לאחר העמדתו של האתר באוויר  (זמין ברשת)

- אנו מאמינים בשמירה על קשר עם הלקוחות גם לאחר סיום העבודה 
 כך שבמידה ויהיו תקלות אנו לוקחים אחריות מלאה על איכות המוצר 

ונשארים זמינים לכל שאלה על המערכת, למשך 3 חודשים
 ,בחינם, בפנייה דרך המייל

אשר תענה עד כ-48 שעות אחרי
בכל תקלה ו/או בעיה חמורה/דחופה אנו זמינים 24 שעות לשירותכם 

(הכנת ואספקת התכנים באחריות הלקוח)

 - מחצית התשלום במועד חתימת החוזה • 
- העיצוב הסופי יימסר כ14 ימי עבודה לאחר התשלום הראשון

לוח זמנים

 דיביין אתרים – מגשימים לכם אתרים מתקדמים ~ במקצועיות, במסירות ובאהבה
 03-6160600 | moffice@divinesites.co.il
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זכויות היוצרים על העיצוב יהיו שייכים ללקוח
(GNU) זכויות היוצרים על הקוד הינן קוד פתוח

 אנו שומרים את הזכות להוסיף קישור בתחתית האתר בגודל של
11px "עם הכיתוב הבא: "האתר נבנה ועוצב ע"י דיביין אתרים 

*ללקוח לא ניתנת הזכות להסיר קישור זה ללא אישור מפורש בכתב

תוקף ההצעה היא ל-14 ימי עבודה

התחייבות חברת "דיביין אתרים":
 אנו, חברת "דיביין אתרים" מסכימים ומתחייבים, לפי הסכם זה, לספק את

 המוצרים הנ"ל בפרק הזמן המוסכם תוך כדי שמירה על איכות עבודה גבוהה,
מקצועית, שירות אישי, אמינות ודאגה לצרכי הלקוח

 קניית חבילת שעות מקנה ללקוח את האפשרות
 להשתמש בשירותי החברה לכל צורך, ולקבל מגוון של

 שירותים מותאמים אישית, כאשר הזמן המדויק שהושקע
 ,בפרוייקט הוא הזמן היורד מהחשבון. זאת אומרת

חמש דקות עבודה = חמש דקות חיוב

 המחיר/הנחה נקבעים בהתאם לכמות השעות שנרכשו –
 לדוגמא: עלות שעת תמיכה בודדת הוא 250 ₪ אך
₪ בקניית 10 שעות תמיכה המחיר לשעה הוא 225

צריכים 5 דקות – שלמו על 5 דקות

זכויות יוצרים

תוקף

 דיביין אתרים – מגשימים לכם אתרים מתקדמים ~ במקצועיות, במסירות ובאהבה
 03-6160600 | moffice@divinesites.co.il
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חתימת הלקוח

מוצרים נוספים שניתן לרכוש דרכנו
- קידום אתרים במנועי חיפוש– אורגני/ממומן

- בניית דפי פייסבוק וניהול ברשתות חברתיות 
- בניית מודולים מיוחדים: טפסים, פורומים, בלוגים, סקרים וכ"ו 

- כתיבה שיווקית, תוכן, מאמרים, רשתות חברתיות וכ"ו
 - עיצוב גרפי - לוגו, פלאייר, כרטיסי ביקור, חתימות דוא"ל פוסטרים ועוד

 

בברכת הצלחת הדרך

דיביין אתרים

 אני                                                   (שם פרטי) מאשר את פירטי חוזה זה, התשלום

והתחלתה עבודה על האתר

חתימה:שם:

חתימהתאריךשם מלא
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