
  אמנת המחשב בין כל 
  המשתמשים במחשבים

  'עסקים למען הקהילה'בפרוייקט 
      מכון טכנולוגי חולון- תדיראן -   מוטי שפירא-   טרגט  -אן    'פינג

   נתניה-  האקדמיה של סיסקו -תיכון חדרה 

  י על/י בעיון את הכללים הבאים ולאות הסכמה חתמ/אנא קרא
  .המסמך בסופו

 ו excel  וקבצים אחרים כמו  word של יש לשמור קבצים. א
powerpoint ,  או באנגלית המסמכים שליאך ורק בתיקייה של :  

My documents.  
משחקים או תוכנות ) תקליטור (cd-rom –אין להתקין דרך ה . ב

  .אחרות ללא אישור אנשי המחשבים 
מחשש , פרטיים של החניכים ) דיסקטים(אין להכניס תקליטונים . ג

  .וסיםלויר
נא להקפיד על הסדר והנקיון . אין לשתות ולאכול על יד המחשבים . ד

  .של השטח
המאפשרת   , mp3מותקנת על המחשבים תוכנת , לידיעתכם. ה

). לא צרובים ולא שרוטים, רגילים. (שמיעת מוסיקה מדיסקים 
המוסיקה עולה באופן אוטומטי או ניתן להגיע אליה דרך תוכנית 

  .-winampה
כי זה , לשמור במחשב על הדיסק הקשיח את המוסיקה עצמהאסור 

  .תופס הרבה מקום במחשב
  .ה לשמור עליהם/ואני מסכימ, ת כי קראתי את הכללים /אני מאשר

  ____________________חתימה_______________    שם מלא
  _______תאריך________________    בנוכחות מדריך מסביר 

  . שיזמו את רעיון האמנה וסייעו בניסוחה, ני מיתקי ממועדון צעיריםתודה לליאור שפיגל ולסי



  לגבי מחשבים המחוברים לאינטרנט
אם קופצת תוך כדי גלישה באינטרנט הודעה שלא מכירים על  .א

  .X-יש לקרוא למדריך או לסגור באמצעות ה' התקנה וכו
 , on-lineמותר לשחק במשחקים המופיעים באתרי אינטרנט  .ב

כל תוכנה שמורידים מאיטה את .  מהם משחקיםדלא להוריאך 
מותר לשחק באתרים אינטראקטיבים כמו . קצב עבודת המחשב

 .בש אך לא להוריד שום דבר לצורך המשחק-שש
צריך למחוק , אם יש הודעה לא מוכרת ,  בתיבת דואר אישית   .ג

 .אותה בלי לפתוח כלל כי זה עלול להיות וירוס שמזיק למחשב
  :וש אליהם בביטחוןאתרים שאפשר לגל

  
WALLA.CO.lL 
NANA.CO.IL 

TAPUZ.CO.IL 
MSN.CO.IL 

YNET.CO.IL 
GAMER.CO.IL 

LAUNCH.YAHOO.COM 
GOOP.CO.IL 

I MUSIC   
  

  :אתרים שאסורים לגלישה מחשש הכנסת וירוסים למערכת
  

 )WINMX ,איימש, אימיול, קאזהכמו  (P2Pתוכנות 
  אתרי סקס 

  אתרי הכרויות 
WAREZ  
  .ע הורדות למחשב של תוכנותאסור לבצ

  
  .ה לשמור עליהם/ואני מסכימ, ת כי קראתי את הכללים /אני מאשר

  ____________________חתימה_______________    שם מלא


