הצהרת שימוש בשירות האינטרנט וציוד האינטרנט במעונות
הנני מצהיר ומתחייב בזאת להשתמש ברשת/במשאבי המחשב שהוקצו לי ע"י האוניברסיטה
בהתאם לתנאים כדלקמן:
 .1לעשות שימוש במשאבים בהתאם להוראות האוניברסיטה וכללים המפורסמים מזמן לזמן
ע"י ראש אגף מחשוב ומערכות מידע.
 .2לעשות שימוש במשאבי הרשת/המחשב ובמידע רק לצורך לימודיי.
 .3ידוע לי כי השגת מידע/חומר לא חוקי וכל הפרת זכויות יכול להביא להעמדתי לדין ואין
האוניברסיטה אחראית על התוכן ו/או הדרך בה הושגו .
 .4לשמור סודיות ביחס לכל מידע מסווג שיגיע לידיעתי תוך שימוש במשאבי המחשב של
האוניברסיטה ,לרבות כל מידע אישי ,כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 .5ידוע לי כי שם המשתמש והסיסמה שקיבלתי מהאוניברסיטה הינם חסויים ואישיים ואשא
באחריות אישית על כל שימוש שיעשה בהם .
 .6ידוע לי כי אסור להעביר את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתי מהאוניברסיטה לכל גורם
אחר.
 .7כמו-כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שימוש בקוד שאינני מורשה להשתמש בו.
 .8ידוע לי כי הסדרי השימוש בשירות והתשלום עבורו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם
להחלטת הנהלת האוניברסיטה.
 .9ידוע לי ששרות זה אינו מקנה לי אפשרות לחבר מחשב במקום אחר בקמפוס למעט
החדר שבעבורו נרכש השירות.
 .11ידוע לי שהמחשב האישי צריך להיות מוגן מפני וירוסים טרם חיבורו לרשת
האוניברסיטה וכי מחשב נגוע ינותק מיידית ללא התראה מוקדמת.
 .11ידוע לי כי ברשת הקווית רק המחשב שבעבורו נפתח השירות יכול לעבוד ברשת
המקומית ,לא יהיה ניתן לחבר מחשב אחר או עם כרטיס רשת אחר לשירות ללא התקשרות
עם מוקד התמיכה באגף המחשוב.
 .12ידוע לי שהתמיכה בשירות היא בשעות העבודה המוגדרות בנהלי אגף מחשוב ומערכות
מידע ,ולא יהיה לי טענה כלשהיא בנושא.
 .13ידוע לי שאין לנתק ציוד תקשורת בחדרים ולא לחבר כל רכיב אחר במקומם.
 .14ידוע לי כי חיבור רכיבי רשת כגון נתבים ,מתגים וכי"וב אסור.
 .15ידוע לי כי כל פגיעה שהיא במערכת התקשורת יכולה לגרום לניתוקי מהשירות ו/או קנס
ו/או ועדת משמעת.
 .16הפרה כלשהי של האמור בפרסום זה תחשב גם לעברת משמעת ,אשר תגרור העמדה
לדין משמעתי בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה ,וזאת מבלי לגרוע מן העובדה כי
הפרה כאמור עשויה להיחשב אף כעבירה על החוקים הנ"ל על כל המשתמע מכך ועלולה
לגרור מניעת שירותי מיחשוב.

