
 הסכם שימוש מורשה בטכנולוגיית מידע 

 אוריינות דיגיטלית היא חלק בלתי נפרד מהשראה והכנת התלמידים לחיים בקהילת העולם המשתנה שלנו. 

כדי לאשר שקראו, הבינו  טופס הסכמה למדיניותכל התלמידים והוריהם/אפוטרופוסיהם מתבקשים לחתום על  
ויתמכו בתנאים/כללים הנוגעים לשימוש בטכנולוגיה של בית הספר/המועצה ובטכנולוגיה אישית כאשר זו 

 תומכת בלמידה.

 הסכם זה נועד להבטיח סביבת בית ספר בטוחה ותומכת וכן להבטיח את שלמות הרשת. 

 
 

מסמך זה מתייחס, אך לא מוגבל, לרשתות מחשבים, המונח טכנולוגיית בית ספר/המועצה כפי שנעשה בו שימוש ב
מחשבים עצמאיים, התקני כף יד, התקנים היקפיים, מדיה דיגיטלית והתקני אחסון זיכרון בזמן השהות בבית 

הספר, תוך שימוש ברשתות או כלים המפוקחים ע"י המועצה ו/או בזמן אינטראקציה עם תלמידים אחרים או צוות 
 המועצה.

 
 
 שימוש בטכנולוגיה 194.0מדיניות המועצה מס' ף, ראה למידע נוס 

 הסכם שימוש בטכנולוגיה עבור תלמידי בית הספר היסודי

 בעת שימוש בטכנולוגיה, התלמידים נדרשים:
 למלא אחר הוראות "בתי הספר אכפתיים ובטוחים" וקוד ההתנהגות הבית ספרי  •
 רתמיד לקבל אישור לפני השימוש בטכנולוגיה של בית הספ  •
 להתייחס לטכנולוגיה בית ספרית בכבוד.  •
 לבקר באתרי אינטרנט רק על פי הנחיות המורה או בהתייעצות עם המורה. •
 להתנהג בצורה מכבדת בעת כתיבת הודעות ושיתוף רעיונות תוך כדי שימוש בטכנולוגיה. •
 להודיע מיד לאיש צוות אם משהו לא בסדר במחשב. •
 להודיע מיד לאיש צוות אם משהו שהם רואים על מסך המחשב גורם להם לאי נוחות. •
 לשתף את המחשב בצורה הוגנת אם הם עובדים עם שותפ/ה. •
 להשתמש רק בשם המשתמש שלהם. •
ללמוד את פרטי הכניסה והסיסמה שלהם ולעולם לא לשתף את הסיסמאות שלהם עם אף אחד מלבד המורה  •

 ם שלהם.או ההורים/אפוטרופוסי

 הסכם שימוש מורשה בטכנולוגיית מידע עובר תלמידי חטיבות הביניים/תיכונים
 בעת שימוש בטכנולוגיה, התלמידים נדרשים: 

 למלא אחר הוראות "בתי הספר אכפתיים ובטוחים" וקוד ההתנהגות הבית ספרי  •
 להתייחס לטכנולוגיה בית ספרית בכבוד. •
 ושיתוף רעיונות תוך כדי שימוש בטכנולוגיה. להתנהג בצורה מכבדת בעת כתיבת הודעות •
 לכבד את הפרטיות והמידע האישי של אחרים, כולל סיסמאות. •
 לשמור את המידע האישי פרטי (למשל אי פרסום תמונות, שמות, כתובות או מספרי טלפון באינטרנט). •
 להשתמש בטכנולוגיה באחריות למטרות חינוכיות כפי שהוקצו על ידי מורה. •
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דע/מדיה שהושגו באינטרנט על ידי שילוב כל ההפניות בביבליוגרפיה, הערת שוליים או צורה אחרת לכבד מי •
 של ציטוט.

 לדווח על בעיות טכניות, בטיחותיות או ביטחוניות ידועות. •
 לדווח לאיש צוות על מצבים לא הולמים או לא נוחים הכוללים טכנולוגיה. •
 להשתמש רק בשם המשתמש שלהם. •
 לעולם לא לשתף סיסמאות עם אף אחד מלבד מורים או הורים/אפוטרופוסים. •

הצוות רשאי לגשת לחשבונות תלמידים המפוקחים ע"י המועצה ולתקשורת שלהם למטרות הערכה, כדי לשמור על 
כתוצאה מכך, תלמידים שלמות המערכת, וכדי להבטיח שהתלמידים משתמשים במערכת בצורה אחראית ובטוחה. 

 לא צריכים לצפות שהקבצים או ההודעות המאוחסנות יישמרו בפרטיות.

מדיניות המועצה מס' בתי ספר אכפתיים ובטוחים; 668.0מדיניות המועצה מס' השלכות לפעולות המנוגדות ל 
נהלים קשורים וקוד ההתנהגות של בית הספר, עשויים לנוע בין שלילת הרשאות ;שימוש בטכנולוגיה 194.0

 להשעיה מבית הספר.
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