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 סביבה מתוקשבת עם תוכן או ללא תוכן להערכת  דו"ח
 (28/01/2021 , תאריך8.5 גרסה)

 
 סביבה מתוקשבת עם תוכן או ללא תוכן  –משפטית  / ריכוז טפסים לבדיקה טכנית 

https://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tfasim_vehanhayot_bdika_mishpati

hnit_lesvivot_metukshavot_im_tohen.aspxt_te 
 

 פרטים כללים 

 תאריך מילוי הטופס  
 סביבה השם  

 הגרסה הנמסרת להערכה תאריך  /מס'  
 ספק / חברה שם  

 )אם יש(  מספר תאגיד 

 מנהל החברה   

 )דרכו תתנהל העבודה השוטפת(איש קשר בחברה  

   כתובת 

 במשרד טלפון  

 איש הקשר טלפון נייד של  

 דואר אלקטרוני   

 איש קשר לבדיקות אבטחת מידע  

 
טלפון קווי ונייד של איש הקשר לבדיקות  

 אבטחת מידע 
 איש קשר לחירום  

 טלפון נייח איש קשר לחירום 

 טלפון נייד איש קשר לחירום  

 דואר אלקטרוני איש קשר לחירום  

 כתובת לתמיכה טכנית  

 טלפון לתמיכה טכנית  
 סביבה מאפייני ה

 URL  סביבהכתובת  ה 
 ]  [ עם תוכן 
 ][ ללא תוכן  

   ג הסביבהסו
 סביבות עם תוכן דורשות אישור פדגוגי

 [ ערבית   ]  [ אנגלית    ] ][ עברית
 אחר : )יש  לפרט ( 

 ת שפו
 חובה לסמן לפחות עברית או ערבית

   סגורה )דורשת סיסמא(][ 
 ה ]  [ פתוח 

 ]  [ מעורבת 
 הזדהות משתמש – למערכתגישה 

 [ תלמיד   [ מורה  ] [ מנהל  ]   ]
 סוגי משתמשים  כל המעוניין ליצור תוכן [ אחר:  ]

 משרד החינוך למערכות בקשה להתממשקות 
 

 לא   [   ]
 תתבצע התממשקות לאחר קבלת האישור   [  ]

התממשקות למערכת  ההזדהות אחידה של  
 .(IDM) המשרד

 החינוך חובת התממשקות למערכת במכרזי משרד 

 

 לא   [   ]
 תתבצע התממשקות לאחר קבלת האישור   [  ]

התממשקות למערכת נתונים מרוכזים  
 (למוסדות )כספת

 במכרזי משרד החינוך חובת התממשקות למערכת 
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 פרטים טכניים

 אבטחת מידע 
 במסגרת בדיקת אבטחת מידע:  

 קשר לתיאום הבדיקה. תדרשו להעביר פרטים לטובת ביצוע הבדיקה בינהם: נציג חברת אקספריס יצור עמכם   .1
 ן מה  ת מידע על כל הישויות במערכת ואפשרות כניסה לכל אח -

 SSOמידע על התממשקות עם מערכות שונות ו -

 על ידי חברת אקספריס   הממצאיםדו"ח עם וישלח ליצרן יופק  תיערך בדיקה טכנית למוצר,  .2
 ונים והתאמות התוכנה על ידי היצרן תיקבהתאם לממצאי הבדיקה,   .3
 לצורך ווידוא שהליקויים תוקנו של חברת אקספריס חוזרת של מעריך טכני  ה דיקב .4

 מידע, יש לעבור בדיקות חידוש אישור אחת לשנה  תלאחר קבלת אישור אבטח 
 מהי מערכת ההפעלה של התוכנה  

 מהי סביבת הפיתוח והשפה בה מפותחת התוכנה  

משתמשים,   Database –ו   Webserverבאיזה  
 ובאילו גרסאות 

 [   כן    ]  [  לא    תלמידים ]
 [   כן    ]  [  לא   ] מורים      

שומרת פרטים אישיים על   מערכתה
 התלמידים/מורים 

 [  לא    תלמידים ]  [   כן    ]
 [  לא   מורים      ]  [   כן    ]

 מאפשרת תקשורת בין תלמידים/מורים  מערכתה

 לפרט שיטה ותדירות הגיבוי  נא ערכתגיבוי קבצי מ  

 לפרט שיטה ותדירות הגיבוי  נא גיבוי קבצי משתמש   
 עמידה בתקנים 

 היצרן מצהיר כי התוכנה עומדת בתקנים הבאים:
 הענן החינוכי  -אתר משרד החינוך תקנים מפורסמים ב ה

 תקן אבטחת מידע  ]   [   כן    ]  [  לא 

למוצרים טכנולוגיים  תקן תנאי שימוש / פרטיות  ]   [   כן    ]  [  לא 
 בחינוך 

מבוססי   תקן נגישות למוצרים חינוכיים מתוקשבים ]   [   כן    ]  [  לא 
 אינטרנט 

 תקן תאימות  ]   [   כן    ]  [  לא 

 הצהרת יצרן לעמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכנות מקוריות
 

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 

4. __________________ 

 

 

הנני מצהיר בזאת, כי אנו משתמשים בתוכנות  
 . המקוריות הבאות בלבד, לפיתוח המוצר הדיגיטלי

נא לפרט את שמות התוכנות. ניתן להוסיף שורות במידת  
 הצורך. 

 תאימות 

 )יש לציין גרסה(  תאימות מערכות הפעלה
 [   ]   Windows 7  [  ] Windows 10 

 [  לא  ]  
Windows  

 , אפליקציה להורדה ]   [   כן
 , דרך הדפדפן במכשיר]   [   כן

 [  לא  ]  
 Android 

 , אפליקציה להורדה ]   [   כן
 , דרך הדפדפן במכשיר]   [   כן

 [  לא  ]  
iOS 

 __ גרסה:______]   [   כן    
 Linux [  לא  ]  

 אחר 
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 תאימות דפדפנים  
 יש לציין גרסה( תאימות לפחות לשלושה סוגי דפדפנים מתוך הרשימה הבאה, )

 __ גרסה:______]   [   כן    
 ( בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה) IE [  לא  ]  

 __ גרסה:______]   [   כן    
 (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה) CHROME [  לא  ]  

 __ גרסה:______]   [   כן    
 (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה) FIREFOX [  לא  ]  

 __ גרסה:______]   [   כן    
 ( בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה) SAFARI [  לא  ]  

 אחר 
 תוכנה תאימות 

 וכו'(  flash, silverlight.java) תוספים נדרשים 
 . קיימיםיש לציין האם  

אין להנגיש תכנים המבוססים על תוספים המגבילים את  
 השימוש על מערכות ההפעלה

 
 )נא לפרט( תקנים וסטנדרטים  

 W3Cיש להנגיש את התוכן האינטרנטי בתאימות לתקינת  

 הנגשת תכנים טקסטואליים בטקסט חי  
 צוגה תתאימות 

 
)יש לציין רזולוציה  תאימות לתצוגת מחשב נייח/ נייח 

  מינימלית(

)טאבלטים או מכשירים  תאימות לתצוגות נוספות  
 סלולריים( 

 תנאי שימוש / פרטיות 

 העברת מידע והשימוש בו 

 מועבר ]  [       אינו מועבר]  [  
מידע הנאסף במערכת הטכנולוגית אינו מועבר לצד  

 ג' ו/או לכל גורם אחר.  

 כן נעשה שימוש ]  [      לא נעשה שימוש]  [   
לא נעשה שימוש במידע שנאסף, אלא אם כן התקבל  

 אישור פרטני רשמי בכתב ממשרד החינוך. 

 פרסום ושינוי מדיניות תנאי השימוש/פרטיות

 ]  [   כן    ]  [  לא  
כל פרסום או שינוי במדיניות תנאי השימוש ובפרט  

 בנושא פרטיות יובא לידיעת משרד החינוך.  

 ]  [   כן    ]  [  לא  
היצרן נושא באחריות לכל פריצה של ההגנות אם  

יוכח שלא עמד בהגנות הכתובות בתקן אבטחת  
 המידע של משרד החינוך. 

 על ידי משתמשים  תוכנה תכנים המועלים ל

 כן נעשה שימוש ]  [       לא נעשה שימוש]  [    
ליצרן אין אישור לעשות שימוש בתכנים המועלים  

 לתוכנה על ידי המשתמשים. 

 תוכנה הסרת חומר מה

 ]  [   כן    ]  [  לא  
בעת הסרת חומר מהתוכנה על ידי היצרן מופעל  

 שיקול דעת העומד במבחן הסבירות. 
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 :)תקציר(סביבה המתוקשבת כללי של ה רתיאו
   יש לתאר את מטרת המערכת והפונקציות העיקריות שבה. 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                  
 : שרתים, מסדי נתונים, גיבוי וכו' – תוכנהטכני של ה רתיאו

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 __________________________________ ________________________________________ 
 
 

 מודולים טכניים  רתיאו
 . יש לפרט את הפונקציות הקיימות בתוכנה. ניתן להוסיף שורות במידת הצורך

 

 רתיאו שם המודול

  

  

  

  

 
 

 
 

 ראשון   דו"ח הערכה
 :______ תאריך

 
 

 כאן מפורטים הליקויים שנמצאו בבדיקות. 
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