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 שלום רב,
 

 שימוש בכלים דיגיטליים במוסדות חינוך :הנדון

פיתוח אוריינות דיגיטלית ויישום פדגוגיה דיגיטלית הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית העומדת גם לתלמידים. 

של עובדי הוראה  האישיבמערכת החינוך מחייבים שמירה על עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לאבטחת המידע 

אך היא אינה חפה  ,. לפדגוגיה המשלבת כלים דיגיטליים יש יתרונות מוכחיםולהגנה על פרטיותם ותלמידים

להפחית  עשוייםהנחיות פשוטות  כמהנשי החינוך לסיכונים אלה, התנהלות בטוחה ויישום מסיכונים. מודעות א

את גיל  פרסומות או תכנים שאינם הולמים ואף להקטין את החשיפה לנוזקות,תלמידים, פגיעה בפרטיות 

 .התלמידים
 :כלים דיגיטליים המשלבתשנועדו לצמצם את הסכנה בעת למידה  דגשים כמהלפניכם 

 ידי משרד החינוך. המאושרים על כלים ומשחקים דיגיטלייםיש לעשות שימוש בככלל  .1

, בסביבות תוכנות הניהול או (Moodle) דלּומ בכלים הנמצאים בסביבות ענן לחינוך, בסביבות ושעשו שימ .2

 שמאושרים לשימוש על ידי משרד החינוך.בסביבות תוכן 

  ך.של תלמידים לכלים שלא קיבלו את אישור משרד החינו רישוםיש לאסור  .3

משרד  על ידי אושרהאם לא  הםשלהאישי  מחשבאו ב להתקין אפליקציה בטלפון יםאין להנחות תלמיד .4

במילים אחרות, חל איסור לדרוש מתלמידים להתקין אפליקציות שלא  החינוך מחשש לפגיעה בפרטיות.

 ידי המשרד במכשירים האישיים שלהם.  אושרו על

הנחו אותם  –למכשירים האישיים שלהם  מאושרותבמצב שבו הנחיתם תלמידים להתקין אפליקציות  .5

יש הצדקה להמשך שמירתן(. כמו כן בטרם כן ת האפליקציות לאחר תום השימוש בהן )אלא אם למחוק א

 התקנה רצוי לעבור עם התלמידים על הגדרות הפרטיות של האפליקציות. ה

 ,להימנע מלחשוף מידע אישי )שלהם או של חבריהם( במסגרת שימושם בכלים אלו גם הנחו את התלמידים .6

)כגון כתובת או מספר תעודת זהות( שלכם או של תלמידיכם לכלי דיגיטלי  אישימידע ולהימנע מרישום 

 ידי המשרד. שאינו מאושר על

כלי דיגיטלי המוצע לכם בחינם עשוי לכלול נוזקות, לאסוף עליכם מידע, להציג פרסומות, לבטל את השירות  .7

המוצר הוא  – שהכלי בחינםכ" !ללא התראה, להפוך בן לילה שירות חינמי לשירות בתשלום ועוד. זכרו

  ."אתם

המוסד האחריות  יידי משרד החינוך חלה על מנהל שימוש בכלים שלא אושרו עלרצון לעשות במקרה של  .8

המשתמשים. בטרם שימוש בכלי נוי עבור ילרכוש מ מומלץ למוסד החינוכיי, ולבדיקת בטיחות השימוש בכל

ידי  הולמת לכלי זה במסגרת הכלים המאושרים עלידי המשרד יש לבחון אם קיימת חלופה  שלא אושר על

 המשרד. 

משתמש אחד, גיל המשתמשים  – נוי שנרכשילכל מ :הקפידו לעמוד בתנאי השימוש בכלי הדיגיטלי )לדוגמה .9

 ( כדי להימנע מחשיפה לתביעות משפטיות.ומההמותר, הבחנה בין שימוש פרטי ושימוש מסחרי וכד

https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
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 ילהירשם לאפליקציה שאינה תואמת את גילם מבחינת דרישת הגיל המינימללא להנחות תלמידים ! הקפידו .10

 האפליקציה הקבוע בתנאי השימוש לאפליקציה. במקרים כאלו יש לבקש את אישור הורי התלמידים להורדת

 .בהולשימוש 

ך, ידי משרד החינו הקפידו לבחון באיזו מידה הכלי הדיגיטלי שנבחר עומד בדרישות הנגישות שהוגדרו על .11

 וזאת כדי לא לקפח תלמידים הזקוקים להנגשת תכנים ללמידה בכיתתכם.

עליהם לשתף בכך גורם מטעם  –הקפידו לציין בפני התלמידים כי בכל בעיה או חשש לפגיעה בפרטיותם  .12

 המוסד החינוכי ואת הוריהם. 

 
 

 

  ,כבוד רבב                                                                          

 

 מוהנא פארס                                                                                            
 סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי                                             
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 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
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 ליועצת המשפטית סגן בכירעו"ד אביגדור דנן, לשכת משפטית, 

 , מינהל חינוך טכנולוגיוטכנולוגיות בחינוךמר קובי רפאלי, מנהל חטיבת תקשוב 
 התקשוב במחוזותוממוני מפקחי 

 


