בקשה להעברת ניהול של שם מתחם (דומיין)
 במידה ובעל הזכויות בדומיין הוא אדם פרטי  -יש לשלוח בקשה הכוללת צילום של תעודת הזהות של
מחזיק הזכויות בדומיין (.)Domain Holder
 במידה והזכויות בדומיין שייכות לחברה  -יש לשלוח בקשה עם חותמת החברה.
בקשה לא תקינה לא תבוצע ושם הדומיין לא יועבר !

על הבקשה להיות מנוסחת כדלקמן:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אני מבקש מאינטרספייס לנהל את שם המתחם (דומיין) :
______________________________________________________________________WWW.
לצורך כך אני מאשר בזה להעביר את ניהול שם המתחם לניהול הרשם המוסמך .Interspace Ltd -
שם מגיש הבקשה /איש קשר (שם מלא של אדם אחד) באנגלית בלבד:
חתימה המחזיק בדומיין ( +חותמת חברה אם מדובר בבעלות חברה):
בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר את הסכם רישום שם דומיין המופיע בכתובת :
http://www.internic.co.il/domain_agreement.htm
מספר טלפון נייח עדכני:
מספר טלפון נייד עדכני:
כתובת דוא"ל אלקטרוני עדכנית:
כתובת (מספר בית ,רחוב ,עיר ,מיקוד) באנגלית בלבד:
*** אופציונלי :שיוך לממשק הניהול של דומיין-אב קיים (שם דומיין-האב):
תאריך הגשת הבקשה:
יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד ובאותיות דפוס בלבד!
מומלץ מאוד לסרוק או לצלם את הטופס (אפשר לצלם בקלות באמצעות מצלמת טלפון חכם וכו') ,לצרף
להודעת הדוא"ל ולהשיב אלינו .לחלופין ,ניתן לשלוח בהודעה חדשה לכתובת . service@interspace.net
כמו כן ,ניתן לשלוח את הבקשה באמצעות פקס' ,למספר .703-4442227
הבקשה תוגש לאיגוד האינטרנט הישראלי תוך  27שעות מרגע קבלתה (ימים א-ה בין השעות  ,0:99-10:99לא כולל חגים וערבי חג).
לידיעתכם:
אינטרספייס הינה רשם מוסמך המגיש בקשות חידוש שמות מתחם (דומיין) לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור ,דחייה,
עיכוב ,והתוצאות הנלוות.
שינויים בהסכם:
הואיל והאינטרנט ומערכות רישום וניהול שמות דומיין מתפתחים ומש תנים בתדירות גבוהה ,רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את
הוראות הסכם זה .שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם ,שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם
בהסכמים .תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מידית ויוצגו באתר האינטרנט .www.internic.co.il
| טלפון | 703-4442222 :פקס | 703-4442227 :כתובת :יד חרוצים  91ת.ד 3043 .אזה"ת החדש ,נתניה |
www.interspace.net | www.internic.co.il | | www.intervision.co.il | www.tranzila.comng.interspace.net
© כל הזכויות שמורות לאינטרספייס בע"מ | חל איסור פרסום על מסמך זה

