
 

 

 

 

 

 לתלמידי על יסודיבין הורים  ניידבטלפון הסכם לשימוש 
 

 בין: _________________ )הורים(  לבין: ___________________ )הילד/ה(הסכם 

 

 ______________________ ביום ___________ב שנערך ונחתם 

 

 ;וברשתות חברתיות הנייד בטלפוןומעניקי הזכויות מעוניינים לאפשר למשתמש שימוש מוגן ומושכל הואיל 

 ;והגלישה הבטוחה טלפוןהשימוש בוהואיל והצדדים רוצים לפרש ולקבוע ביניהם את כל תנאי 

 על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 כללי

 שני הצדדים מסכימים בזאת:

____________ עם חתימה על חוזה : _________ שיימסר ל__מסוג __________טלפון הנייד ב .א
 .טלפוןאחרים עימם הוא יתקשר דרך ה בני אדם לא יעשה שימוש פוגעני בשום אמצעי כלפיזה 

 .זה חוזהתנאי לבהשאלה והשימוש בו כפוף  ונמצא אצלי הורישייך ל הטלפון הניידמכשיר אני מבין ש .ב

יעשה תוך הקפדה על  הנייד טלפוןשני הצדדים מסכימים כי השימוש ב שפה ודרכי תקשורת: .ג
 . יםאחרויתחשבו ב יכבדו שתמשיהערכים של הבית והמשפחה שלנו. כלומר השפה והתכנים בהם 

להשאיר את הטלפון להטענה אני מתחייב , לחדר לצורכי שינה והתארגנותבשעות הלילה, עם כניסתי  .ד
 שאסיים להתארגן בבוקר.למשך הלילה ולהתחבר אליו בחזרה רק אחרי  מחוץ לחדרי

ת "עם הראש בתוך או במסדרונות בית הספר אני מתחייב שלא ללכ , בביתכשאני הולך ברחוב .ה
 .י שמסביביהעולם האמיתהמסך" אלא להתבונן ולתקשר עם 

 לאש אני מתחייב. י, את העולם ואת חבריילצלם איתה את עצמ הנייד יש גם מצלמה. אוכל לפוןבט .ו
 בזמן אמת.  ישתדל ליהנות ממה שקורה לצילום ואצורך בלבזבז זמן של הנאה בגלל 

 אני מתחייב בזאת שלא לשלוח תמונות מביכות ו/או חושפניות שלי או של אחרים. .ז

 :ידיטלפון הנבזמנים המשפחתיים הבאים אני מתחייב שלא לעשות שימוש ב .ח

 ארוחות משפחתיות .1

 נסיעות משפחתיות .2

 אירועים משפחתיים )ימי הולדת, חתונות, וכו'( .3

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 תגובות ושיתוף ברשת:

יהיו תמיד לאחר מחשבה ולא מתוך רגשות סוערים )כעס, עצב,  שאכתוב ליםיהתגובות והשימוש במ .ט
 התרגשות, וכו'( שלפעמים גורמים לנו להגיב בצורה שנתחרט עליה אחר כך.

אנסה במידת האפשר להשהות את התגובות שלי ולא להגיב באופן מיידי למשהו שנכתב על ידי  .י
 י.משתמש אחר, גם אם ובעיקר אם ממש בוער לי לענות באופן מייד

אם מישהו פוגע בי בהודעה פרטית או בקבוצה, גם אם זה לא מאד רציני ביחס למה שקורה לאחרים,  .יא
 אני מתחייב בזאת לספר למבוגר שקרוב אליי עוד באותו היום של הפגיעה.

או חושף תכנים אישיים של מישהו ו/או צוחק ו/או "יורד" ו/כשמישהו בקבוצה שאני שותף לה פוגע  .יב
שלא לשתף פעולה, לא לצחוק, לא לשלוח אימוג'י תומך ולא להגיב )גם אחר אני מתחייב בזאת 

 "חחחחחח" היא תגובה לא לגיטימית כשפוגעים במישהו אחר(.

 

 נוכחות הורים ברשת:

אני מבין שהרשת יכולה לספק מידע רב ולאפשר קירבה לאנשים היקרים לי, אך גם מודע לסכנות  .יג
מתוך הידיעה הזאת אני מתחייב לאפשר להוריי להיות ולהתנהגות הפוגענית שאנשים חווים ברשת. 

 נוכחים על פי בקשתם בקבוצות להם אני שותף ובתכתובות שונות שיהיו לי לאורך השנים.

אני מבטיח לנסות ולשתף על דעת עצמי את הוריי בחיי החברה שלי ברשת, מתוך הבנה שמטרתם  .יד
 הינה שמירה והגנה על בטחוני וזכויותי לחיים שקטים ומוגנים גם ברשת. 

 ולכן נמצא מבחינה חוקית בתחום האחריות של הוריי. 18אני מודע לכך שאני קטין מתחת לגיל  .טו

ות חברתיות ולפעילות שלי ברשת התנהלות שלי ברשתלוקח אחריות מלאה על חוזה זה אני לתי חתימעם 
 בידיי. טלפוןומבין בזאת את האחריות הכבדה הניתנת לי מהוריי עם הפקדת ה

טלפון לקחת ממני את השומרים לעצמם את הזכות אני מבין שהורי בהתנהלות שלי ברשת עם כל שינוי 
 החוזה. ולהתנות את השימוש בו בתנאי  הנייד

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום ביום   לחודש ________,  שנת __________.

 

 שם:  ____________     שם:    _____________              שם:    ___________

 ת.ז.:   ____________              ת.ז.:   ___________        ת.ז.:  ____________

 

 _____________              חתימה:__________          ____________חתימה:   

    מעניקי זכות השימוש    המשתמש 


