מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל לתקשוב ומערכות מידע

בקשת הרשאה לשימוש במערכת תכניות חינוכיות (יש למלא סעיפים א-ד)
לקבלת הרשאות למערכת ,יש למלא את הטופס ולשלוח לכתובת היחידהpartnership@education.gov.il :
א .פרטי המשתמש/ת (מילוי על ידי המשתמש)

מספר תעודת זהות_________________ :
שם משפחה ___________________ :שם פרטי_________________ :

תאריך לידה____________ :

מספר ארגון/חברה ______________ :שם ארגון__________________________________________ :
סוג ארגון (הקף בעיגול את התשובה הנכונה):
חברה עסקית  /חל"צ  /עוסק מורשה  /עוסק פטור  /עמותה  /קרן  /רשות מקומית  /משרד ממשלתי
תפקיד בארגון ___________________ :טלפון בעבודה ______________ :טלפון נייד______________ :
ישוב הארגון ____________________ :כתובת הארגון______________________________________ :
כתובת דוא"ל______________________________________________________________________ :
שם תכנית המופעלת במוסד חינוכי_______________________________________________________ :
ב .פרטי הגורם המאשר בארגון (מילוי על ידי המשתמש)
שם פרטי

שם משפחה:

תפקיד:

כתובת דוא"ל:

טלפון בעבודה:

טלפון נייד:

ג .הצהרה על שמירת סודיות :
הנני מצהיר בזאת כדלקמן :
אעשה שימוש באפשרות הגישה למערכת לצורכי מילוי תפקידי בלבד .
ידוע לי שסיסמת הגישה למחשב אישית וסודית ,ואמנע מכל מעשה העלול לחשוף אותה.
בעת חשש או ספק כי הסיסמה הובאה לידיעת אחרים  ,אחליף את הסיסמא מיידית ואביא זאת לידיעת קצין אבטחת המידע .
לא אאפשר למשתמשים אחרים לעשות שימוש בסיסמתי.
ידוע לי כי החומר הממוחשב מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1981וכי כל מסירה או שימוש שלא כדין מהווה עבירה לפי
חוק זה.
ידוע לי כי הפרת הכללים האמורים לעיל מהווה עבירה חמורה על נוהלי משרד החינוך וכי הנהלת משרד החינוך עשויה לנקוט אמצעים
משמעתיים נגדי בגין הפרת כללים אלה.

חתימת המשתמש – על ההצהרה _________________ :
ד .נספח בנושא פעילות העמותה (מילוי על ידי המשתמש):
הנני מורשה חתימה מטעם הארגון.

אנו מתחייבים לפעול בהתאם למטרות החינוך הממלכתי.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,לפעול על פי כל דין ,כולל לעניין העסקת עובדים ,שמירה על זכויות יוצרים ,הגנת הפרטיות ובכלל זה אבטחת
מידע.

חתימת מורשה החתימה על ההצהרה _________________ :

תפקיד__________________ :

ה .אישור האחראי על המידע (למילוי על ידי משרד החינוך – האחראי על המידע)
שם המערכת:

הגורם המאשר

תפקיד במערכת:

שם פרטי ומשפחה

תפקיד

אחראי על המידע

WWW.EDUCATION.GOV.IL

חתימה

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל לתקשוב ומערכות מידע
תאריך __________________ :

נספח הצהרה לגופים עסקיים

על פי התקנות להגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים) ,התשנ"א– ,1981סעיף  6והחוק לאיסור
פעילות מסחרית במוסדות חינוך ,התשס"ח–,2007
חל איסור על שילוב פרסומת מסחרית גלויה או סמויה במוסדות החינוך או בפעילות מטעמם בחינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי ,ובכלל זה חל איסור לחלק במוסדות חינוך כל חומר שיווקי או פרסומי.
נוהל מפורט מפורסם בחוזר מנכ"ל הוראות קבע תשע"ה(9/א) סעיף .3.7 – 84
לפיכך ,כל גוף המפעיל תכנית במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו חייב לפעול על פי החוק ,התקנות
והנוהל המפורסם בחוזר המנכ"ל מזמן לזמן ,בעניין זה.
מובהר בזה כי בעצם ההרשמה למאגר מתחייב הגוף לפעול לפי כל דין והנחיות משרד החינוך
שמתעדכנות מזמן לזמן.

אני _______________ מספר זהות _______________ מצהיר בזאת כי קראתי את הנוהל
בחוזר המנכ"ל תשע"ה(9/א) סעיף  3.7 – 84ומתחייב בזאת לפעול על פיו.

שם ושם משפחה ___________________

חתימת הצהרה __________________

עירית ליבנה
יו"ר הועדה לחסות ממשלתית
ואישור שילוב פרסומת מסחרית
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