
 

 שימוש במייל בסביבות ענן לחינוך
 

 הנחיות שימוש במייל עבור תלמידים
 

בתקופת מיטבית בצורה הלמידה את לנהל הספר לבתי לאפשר מנת            על
 הלמידה מרחוק, משרד החינוך מאפשר שימוש בסביבות ענן לחינוך.

 
שיתוף יכולת ללא סגורות לימוד כסביבות מוגדרת לחינוך הענן           סביבות

 מחוץ לארגון (אימיילים, קבצים בכונני השיתוף וכד׳).
 

תלמידים שיתופית, למידה לאפשר מנת ועל המשרד, ממדיניות          כחלק
לראות היכולת לכן המחוז, בתוך אחרים תלמידים עם לתקשר           יכולים

 משתמשים מכלל המחוז בספר הכתובות.
 

לסביבות הועלו אחרים וסיכונים הפרטיות סיכוני את להקטין מנת           על
 הענן רשימה מצומצמת מאוד של פרטים על המשתמשים:

 שם פרטי + משפחה●
 כיתה●
 בית ספר●
הזהות● מספר אינו אשר ערכי חד מזהה - מעורבל מזהה            מספר

 האמיתי (למרות שנראה דומה).
 

אפשרות שאין כך מוגדרות התלמידים של האימייל תיבות כן,           כמו
לתלמיד אפשרות אין וכן המחוזית לסביבה מחוץ דואר אליהן           לשלוח

 לשלוח לכתובות שאינן בדומיין המחוזי.
 

כדי במיילים נכון לשימוש התלמידים את מחנכים ההוראה צוותי           בנוסף,
 להכשיר אותם להתנהלות נכונה בסביבה הדיגיטלית.

 
 
 

 



 

 הנחיות לתלמידים
 

ספרית, הבית הענן סביבת של השירותים מכלל כחלק האימייל,           תיבת
 מיועדת לשימוש פנימי בלבד כחלק מהפעילות הבית ספרית.

הכללים על לשמור יש ובטוחה מוגנת הלימוד סביבת על לשמור מנת             על
 הבאים:

ובין1. ומורים תלמידים בין לתקשורת מיועדת האימייל         תיבת
 התלמידים לבין עצמם.

ועל2. מכבדת בשפה שימוש על להקפיד יש - מכבדת           שפה
המכילים מיילים לשלוח אין האימייל. בשירות נאות         שימוש

 תוכן פוגעני.
או3. קישורים לאימייל לצרף אין - בטוחים וקבצים          קישורים

לא להיות שעלולים כאלה או ידועים לא ממקורות          קבצים
 בטוחים.

האימייל4. בכתובת להשתמש אין - אימייל באמצעות         רישום
רשת, משחקי כגון: אינטרנטיים לשירותים רישום        לצורך

 רשתות חברתיות וכד׳.
הכניסה5. פרטי את למסור אין - אישית היא האימייל           תיבת

להשתמש אין כן כמו לאחרים. סיסמה) + משתמש          (שם
 בתיבת האימייל של תלמידים אחרים.

.6- ציבורי במחשב משתמשים אם - ציבורי במחשב          שימוש
 מבצעים יציאה מלאה מהחשבון בסיום השימוש.

הטלפון7. מכשיר דרך באימייל שימוש יש אם - מכשיר           נעילת
קוד, (בסיסמה, המכשיר נעילת על להקפיד יש - הטאבלט           או

 טביעת אצבע וכד').
את לזהות וניתן השולח, שם על חתום שנשלח דואר שכל לזכור             חשוב
פוגעניים בתכנים שימוש וזיהוי לניטור בדיקות יתקיימו פעם מדי           מקורו.

 בשימוש בחשבון הארגוני שניתן לתלמידים.
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