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  תאריך:   8249205פקס :  –  ומערכות מידע  חשובאל: אגף מ
 

 

 טופס הוראת קבע לחיוב שכר בגין שירותי "אינטרנט מהבית"
 פרטי המבקש:   

 
       נגלית:א       שם מלא בעברית: 

 

       :ת.ז       יחידה/חוג:       1  פקולטה:
   

E-mail:         :טלפון                  
פנימי        

                            בבית
 בב  בבי        

 רק ספרות -  נייד רק ספרות - בבית 
   

                          כתובת:                      :'מעמד באוניב
 מיקוד    עיר    מספר  רחוב  סטודנט / גמלאי / אקדמי / מנהלי

 

 :שירות מבוקש

 

 סעיף תקציבי לזיכוי
 

 Hot -                        בזק       כבלים- ADSL 2508 

 .100M עדברצוני לקבל מאוניברסיטת חיפה שירותי ספק "אינטרנט מהבית" ברוחב פס של 

או אחרים( ולהזמין חבילת תשתית  הוט -כבלים, בזק - ADSLתשתית אינטרנט )ידוע לי כי באחריותי ליצור קשר עם ספק 
 ברוחב פס מתאים.

 .בזאת לחייב את משכורתי באוניברסיטת חיפה  /תאני מאשר

 התחייבות זו הינה ללא הגבלת זמן.

 
נובמבר ודצמבר. החיוב תשלומים מתוך השכר של החודשים אוקטובר,  3-יתבצע מידי שנה ב  ₪ 300החיוב השנתי על סך 

 יהיה בעבור שירות לאותה שנה אקדמית בה בוצע החיוב.
 (30/9/2017בשנת תשע"ז יתבצע החיוב באופן יחסי עד סוף השנה האקדמית )ליתרת השנה עד 

 

 ידוע לי כי עלי לדווח למוקד השירות של אגף מחשוב ומערכות מידע על כל שינוי בפרטים האישיים הרשומים למעלה, כמו
 דואר אלקטרוני, מספר טלפון קוי או נייד, מעמד באוניברסיטה, כתובת מגורים.

על כך בהודעת דואר אלקטרוני למוקד השירות של אגף מחשוב   ברצוני להפסיק את השירות עלי להודיע אםידוע לי כי 
האחרון של החודש בו התקבלה ביום . הפסקת השירות והחיוב יהיו helpdesk@univ.haifa.ac.ilומערכות מידע 

 בקשת הפסקת השירות.

( בשעות פעילות המוקד. ידוע לי 1)שלוחה מס'  04-8240609השירות ניתן באמצעות מוקד השירות בטלפון  ,במקרה תקלות
 מוקדכי לא ניתן שירות כלשהו בשעות שמעבר לשעות פעילות ה

 

  הצהרת שימוש
 בזאת להשתמש ברשת/במשאבי המחשב שהוקצו לי ע"י האוניברסיטה בהתאם לתנאים כדלקמן: /תומתחייב /ההנני מצהיר

 חשובפורסמים מזמן לזמן ע"י ראש אגף מכללים המהבהתאם להוראות האוניברסיטה ובכפוף למגבלות החוק ולעשות שימוש במשאבים  .1
 .ומערכות מידע

סודיות ביחס לכל מידע מסווג שיגיע לידיעתי תוך שימוש במשאבי המחשב של האוניברסיטה, לרבות כל מידע אישי, כהגדרתו בחוק לשמור  .2
 הגנת הפרטיות.

והסיסמה שקיבלתי מהאוניברסיטה הינם חסויים ואישיים ואשא באחריות אישית על כל שימוש שיעשה  הקוד )שם המשתמש( ידוע לי כי .3
 בהם.

 שלא לעשות שימוש בקוד שאינני מורשה להשתמש בו. /תני מתחייבכן, הנ-כמו .4
 והתשלום עבורם עשויים להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת האוניברסיטה. שירותי האינטרנטידוע לי כי הסדרי השימוש ב .5

 
 

 

 _     _: /תחתימת המבקש                                                       
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21/05/2012 
 

 באינטרנט פוגענייםתכנים אתרים ודרכים לחסימת 
 למנויי האינטרנט של אוניברסיטת חיפההודעה 

 לחוק התקשורת 49 על פי תיקון  
 

 
, חייב כל ספק אינטרנט ליידע את מנוייו בדבר קיומם ברשת 2012-( התשע"א49)בזק ושידורים()תיקון מס'  התקשורת לחוקלפי תיקון 
 ולפרט דרכים לחסימתם. ואתרים פוגענייםשל תכנים 

 
אתרים פוגעניים מוגדרים בתיקון האמור כאתרים המציגים חומר תועבה, הסתה לגזענות או לאומנות, אתרי הימורים ואתרים של 

 משחקים הכוללים מעשי אלימות. 
 

מרכז חישובים בין אוניברסיטאי כספק שירות  –ניתנים באמצעות מחב"א מנויים של אוניברסיטת חיפה, אינטרנט לשירותי הגישה ל
ואתרים פוגעניים וכי כי ברשת האינטרנט קיימים תכנים דעים בזאת לכל המנויים מיוחד. כספק שירותי גישה לאינטרנט, אנו מו

 אלו. גישה לאתרים קיימים כלים באמצעותם ניתן לחסום 
 

. קיימים גם כלים ואתרים פוגענייםלנוחותכם, אנו מצרפים להלן רשימה חלקית של כלים, שניתן להשתמש בהם כדי לחסום תכנים 
 נוספים :

 
 :מוצרים בתשלום .א
 

http://www.cyberpatrol.com/ 
http://www.netnanny.com 

http://www.softforyou.com/ 
 

 מוצרים ללא תשלום: .ב
 

http://www.safesurf.com/iesetup/ 
http://www1.k9webprotection.com/ 

 
 השוואה בין מוצרים: .ג
 

filters.net-http://www.internet 

review.toptenreviews.com-filter-http://internet/ 
 

 
 , ראה:לחוק התקשורת 49תיקון לפרטים נוספים על   .ד

law/comm_amendment49.pdf-http://law.co.il/media/computer  
        

 

 
 
 

http://computing.haifa.ac.il/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.softforyou.com/
http://www.softforyou.com/
http://www.safesurf.com/iesetup/
http://www.safesurf.com/iesetup/
http://www1.k9webprotection.com/
http://www.internet-filters.net/
http://www.internet-filters.net/
http://internet-filter-review.toptenreviews.com/
http://law.co.il/media/computer-law/comm_amendment49.pdf
http://law.co.il/media/computer-law/comm_amendment49.pdf

