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כללי
ברוכים הבאים למערכת 'פטל' סביבה מודולרית להוראה – למידה מקוונת ,של המחלקה להוראת
המדעים במכון ויצמן למדע )"המערכת" ,ה"מחלקה" ו"המכון" ,בהתאמה( ,בכתובות – פטל פיזיקה,
פטל כימיה ,פטל ביולוגיה .או בכל כתובת אחרת או נוספת עליה יחליט המכון.
המערכת בנויה על בסיס סביבת מוודל* )מערכת הוראת למידה סביבה חופשית המופצת תחת רישיון
 (+3GPL vוהיא מופעלת על ידי המחלקה(*Moodle - Modular Object Oriented Dynamic .
)Learning Environment
המערכת כוללת תכנים וכלים שונים להוראה וללימוד מדעים בתחומי פיזיקה ,כימיה וביולוגיה.
המערכת מיועדת לשימוש מורים בתחומים האמורים לעיל וכן לתלמידיהם בחטיבות ביניים ותיכונים
בישראל )בכפוף לרישום למערכת כמפורט בהמשך(.
המערכת מותרת לשימוש למשתמשים מורשים בלבד; קרי למורים בתחומים האמורים לעיל
ולתלמידיהם בתיכונים ובחטיבות ביניים בישראל אשר נרשמו לשימוש במערכת )תנאי רישום והנחיות
לשימוש מורים במערכת ,מצורפים כנספחים לתנאי השימוש והם חלק בלתי נפרד מהם(.
הרישום ,הכניסה למערכת והשימוש בה כפופים לתנאי שימוש אלה )כולל הנספחים להם( ולמדינות
הפרטיות )"תנאי השימוש"(.
נכון להיום ,הרישום והשימוש במערכת אינם כרוכים בתשלום למכון והם ניתנים חינם .המכון יהיה
רשאי להחליט על שינוי מדיניות זו ולקבוע כי השירותים יינתנו בכפוף לתשלום כספי מסוים על ידי
המשתמש .במקרה שכזה תימסר למשתמש הודעה והמשתמש יהיה רשאי להחליט אם הוא מעוניין
להמשיך להשתמש במערכת או לחדול משימושה בהתאם להודעה כאמור.
חלקים מסוימים או פעילויות מסוימות במערכת עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים שיחולו בנוסף
לתנאי השימוש.
רישום לשימוש במערכת ,כניסה למערכת או כל שימוש אחר בה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקש שלא להירשם ,ולא להיכנס למערכת ולא לעשות בה כל
שימוש אחר.
נא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תירשם ,תיכנס למערכת או תעשה בה כל שימוש אחר.
במקרה ויבוצעו שינויים בתנאי השימוש ישלחו עדכונים לכל משתמש.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
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 .1המערכת
 .1.1המערכת מיועדת לשמש כסביבה מקוונת לצרכי הוראה – למידה .היא כוללת ,בין היתר,
תכנים )תכנים לימודיים כמוגדר בהמשך( ,כלים שונים ללימוד ולניהול הלמידה ואמצעי קשר
שונים בין מורים לתלמידים ובין מורים למורים.
 .1.2המערכת כוללת אזורים למשתמשים' :אזורים כיתתיים' – סביבת לימוד סגורות לכל כיתה
)מורה והתלמידים המשויכים אליו(; 'אזורים קבוצתיים' – אזורים סגורים לקבוצות
משתמשים )כגון מאגר משותף או סביבת עמיתים( אשר חלקם סגורים למורים בלבד,
ו'אזורים פתוחים" לכלל המשתמשים במערכת )כגון :פורום מומחים(.
האזורים הכיתתיים )כולל פורומים כיתתיים ככל ויהיו( מנוהלים על ידי המורים .המחלקה
תהיה רשאית אך לא חייבת למנות מנהלים לפורומים למורים ולמומחים.
 .1.3המערכת לרבות התכנים והכלים שבה מוצעת לשימוש כמות שהיא על תכונותיה ומגבלותיה.
הגם שהמכון נוקט מאמצים על מנת שהמערכת תהיה מועילה ותפעל באופן תקין ומאובטח,
המכון אינו מתחייב שהמערכת תהיה נקיה מליקויים או תתאים לצרכים או לדרישות
מסוימים .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו ,בקשר עם
תכונות המערכת מגבלותיה ,ליקוייה או התאמתה לצרכיך.
המערכת היא בשלבי הפיתוח .עשויים לחול בה שינויים תכופים והיא עלולה לסבול
מליקוים בכמות גדולה מזו שבמערכות הנמצאות בשימוש זמן ממושך.

 .2שימוש במערכת
 .2.1הגישה והשימוש במערכת מותרים למשתמשים מורשים בלבד ,באזורים שנועדו לשימושם
בלבד.
 .2.2לצורך גישה למערכת יוקצו לך על ידי המחלקה )או על ידי צד שלישי כפי שיקבע על ידה(
אמצעי גישה )כל עוד לא הודיע המכון אחרת אמצעי הגישה הם :שם משתמש וסיסמא(.
 .2.3אמצעי הגישה הם אישיים ונועדו עבורך בלבד .אין לגלותם או לאפשר לאחרים להשתמש
בהם .בכל מקרה בו יוצר חשש כי אמצעי הגישה שלך נחשפו לצדדים שלישים נא אפס מידית
את סיסמתך )באמצעות מנגנון איפוס הסיסמא שבפרופיל המשתמש שלך( ועדכן אותנו
מיידית )בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך( .בכל מקרה בו יוצר חשש כי אמצעי הגישה של
משתמש אחר נחשפו לצדדים שלישיים נא עדכן אותנו מיידית )בהתאם לפרטים המופיעים
בהמשך(.
 .2.4השימוש במערכת לרבות בתכנים שבה ,מותר בכפוף לתנאי השימוש ,לצרכי הוראה ולימוד
עצמי בלבד ובכפוף לכל דין .אין להשתמש במערכת לרבות בתכנים שבה לכל מטרה אחרת.
בכלל זאת אין להשתמש במערכת בחלקים ממנה או בתכנים שבה לתכלית מסחרית.
מבלי לגרוע מהאמור ,למעט השימוש המותר מפורשות כאמור ,אין להשתמש במערכת לכל
שימוש אחר ובכלל זאת אין להעתיק ,לשכפל ,לתרגם ,להפיץ בכל אמצעי ,להציג בפומבי,
לבצע ,לעבד ,לשנות ,למכור ,להשכיר או לעשות שימוש ,בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף
צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי ,במערכת )ולרבות בחלקים ממנה או בתכנים שבה( ללא קבלת
אישור המכון מראש ובכתב.
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 .2.5הינך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש במערכת ולהתייחס בכבוד למשתמשים אחרים בה ולכל
גורם אחר העלול להיפגע משימושך בה.
 .2.6גישה לאזורים סגורים למשתמשים אחרים .אין לגשת ,לנסות לגשת או לסייע לאחרים לגשת,
לאזורים הסגורים למשתמשים שאינך נמנה עליהם.
 .2.7המערכת כוללת כלים המאפשרים ליצור ולהעלות תכנים ולתקשר עם משתמשים אחרים ,על
מנת לאפשר לימוד פורה וענייני .בנוסף לאמור בסעיף  3להלן ,או בכל הוראה אחרת בתנאי
השימוש ,במקרה שתבחר להעלות תכנים למערכת
האחריות לתכנים שתפרסם תחול עליך בלבד .יש לתקשר עם משתמשים אחרים במערכת
בשפה נאותה ובאופן ענייני.
חל איסור מפורש לפרסם תכנים שהם:
 .2.7.1וירוסים ,רוגלות ,סוסים טרויאנים וכיוצ"ב.
 .2.7.2שקריים ,מטעים או מסולפים.
 .2.7.3פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.
 .2.7.4פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים.
 .2.7.5בגדר לשון הרע.
 .2.7.6פוגעים בפרטיות.
 .2.7.7גזעניים או מפלים.
 .2.7.8מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות.
 .2.7.9מסחריים או פרסומיים לרבות פרסומות סמויות.
 .2.7.10בעלי אופי מטריד ,פוגע או מאיים.
 .2.7.11קישורים לאתרים בהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור בס"ק  10 -1לעיל.
 .2.8בטרם העלאת קבצים למערכת יש לסרוק אותם בתוכנת אנטי וירוס עדכנית ובתוכנה עדכנית
נגד רוגלות.
 .2.9המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למחוק )באופן מלא או חלקי( תכנים המפרים את
תנאי השימוש.
 .2.10המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לחסום באופן זמני או קבוע ,מוגבל או מלא ,את
השימוש במערכת באופן מיידי או לאחר התראה ככל ויתגלה או יתעורר חשד שאינך עושה
שימוש במערכת בהתאם לתנאי השימוש.
 .2.11הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב
לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
ככל ואתה סבור שתוכן שמשתמש מסוים פרסם במערכת פוגע בכך אתה מוזמן לפנות
למכון )בהתאם לפרטים המפורטים בהמשך( ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.
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 .3קניין רוחני
 .3.1זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני במערכת לרבות בתכנים שבה שהועלו על ידי
המחלקה וכל מי מטעם המכון )"תכני המערכת" או ה"התכנים"( ולמעט "תכני משתמשים"
)תכנים שמעלים משתמשים רשומים שאינם מסגל המכון )"מורים" או "תלמידים"( לגביהם
יחול האמור בסעיף  ,3.2וכן השמות והסימנים המסחריים שבה ,הנם בבעלות הבלעדית של
המכון או של צדדים שלישיים ,שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין ,אלא אם צוין
אחרת במפורש.
 .3.2תכנים שמעלים משתמשים – מורים ותלמידים ,למערכת.
בהעלאת תכנים למערכת (1) :אתה מצהיר ומתחייב כי הנך רשאי וזכאי לפרסם התכנים
המתפרסמים על ידך וכי הנך בעל זכות היוצרים בהם או בעל רשות כדין לפרסמם ולהקנות
למכון רישיון כמפורט להלן; ) (2אתה מקנה למכון רישיון בלתי הדיר ,ללא תמורה ,כלל עולמי,
בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים ,להעתיקם ,להפיצם ,לפרסמם בכל מדיה שהיא )לרבות
בדפוס ,באתרים אחרים או נוספים לאתר ,במקומות נוספים באתר ,באפליקציות ,בפרסומים
של המכון וכו'( ,לשנותם וליצור מהם יצירות נגזרות ,ליתן בהם רישיונות משנה ,לצרכי הוראה
ולימוד ) (3אתה מקנה לתלמידים רשות בלתי חוזר להשתמש בתכנים להעתיקם ,ליצור בהם
יצירות נגזרות והכל לצרכי לימוד של התלמידים.
 .3.3מובהר כי העלאת תכנים למערכת על ידי מורים כפופה גם להוראות "כללים לשימוש מורים
במערכת" המסופחים לתנאי השימוש ומהווים חלק מהם.
 .3.4המונח תכנים כולל תכנים מכל מין וסוג שהוא לרבות טקסטים ,גראפים ,איורים ,קבצי קול
וידאו ,נתונים וכיוצ"ב.
אם אתה סבור שתוכן מסוים במערכת מפר את זכויותיך אנא הודע לנו על כך בהקדם
האפשרי )בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך( ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.
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 .4קישורים למערכת וקישורים מתוך המערכת
 .4.1תכני המערכת יכול שיכללו קישורים לאתרים חיצוניים .אלא אם נאמר מפורשות אחרת,
אתרים אלו אינם בשליטת המכון ,בפיקוחו או באחריותו ולמכון אין ולא תהיה כל אחריות
לגביהם.
 .4.2קישורים למערכת  -ניתן לקשר לעמוד הכניסה למערכת מאתרים שאינם אסורים ,בלבד.
"אתרים אסורים" – אתרי פורנוגרפיה ,אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא
חוקית ,אתרים גזעניים ואתרי שנאה .אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של
חסות או קשר למכון .המכון שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור
לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .4.3אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים או 'קישורים עמוקים' ,מסגור או כל פעולה דומה אחרת
)פעולה המציגה את תכני המערכת במשולב עם תכנים חיצוניים למערכת(.
 .4.4מותר למורים למסור לתלמידיהם הרשומים למערכת קישורים עמוקים לאזור הכיתתי
ולאזורים אחרים במערכת הפתוחים למשתמשים שהם תלמידים.
 .4.5נא תשומת לב שפרסום קישורים במערכת על ידי משתמשים כפוף לתנאי השימוש בכלל
ולהוראות סעיף  2לעיל בפרט.
" .5עוגיות"
 .5.1במערכת יש שימוש ב"עוגיות" ) (cookiesולעניין זה ראה את המידע מפורסם בעמוד הכניסה
למערכת.

 .6העדר אחריות ושיפוי
 .6.1המערכת על יכולותיה מגבלותיה כליה ותכניה מועמדת לשימוש כמות שהיא ,ללא אחריות
כלשהי ,מפורשת או עקיפה ,מצד המכון או כל מי מטעמו.
 .6.2המכון אינו מתחייב לזמינות או איכות המערכת ובכלל זאת כי המערכת תפעל כסדרה,
בבטחה ,וללא טעויות ,תקלות או הפרעות ,או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש בה.
 .6.3המכון אינו והוא לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא )לרבות :ישיר ,עקיף ,תוצאתי מיוחד
וכיוצ"ב( ,הפסד ,הוצאה אי נוחות או אבדן שיגרם כתוצאה מהשימוש במערכת או מחוסר
היכולת להשתמש בה בחלקים ממנה או באיזה מהכלים שבה.
 .6.4נכון ליום זה ,המערכת מועמדת לשימוש משתמשים בחינם .תנאי יסודי לשימוש במערכת הוא
הסכמתך המפורשת שהשימוש בה הוא על אחריותך בלבד וכי המכון או כל מי מטעמו לא יהיו
אחראים כפליך באחריות כלשהיא עקב השימוש ,לרבות חוסר יכולת השימוש במערכת.
 .6.5המכון אינו והוא לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה או תוכן שיועלה למערכת על ידי
משתמשים במערכת.
 .6.6הנך מתחייב לשפות את המכון או מי מטעמו )לרבות :עובדיו ,מנהליו חברי סגל ההוראה במכון
וכיוצ"ב( בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי
שימוש אלה לרבות במקרה של טענה ,דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי המכון
כתוצאה משימושך במערכת לרבות פרסום תכנים בה.
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 .7שינויים במערכת והפסקת פעילות המערכת
 .7.1המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה המערכת עיצובה הגראפי או הפונקציונלי ולרבות את
הכלים שבה ואת תכני המערכת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .המכון יהיה רשאי אך לא חייב,
לפרסם על כך הודעה מראש.
 .7.2המכון רשאי להפסיק או להגביל את השימוש במערכת או בחלקים ממנה בכל עת באופן זמני
או קבוע .במידת האפשר ,המכון יפרסם על כך הודעה מראש.
 .7.3שינויים ,הפסקות או הגבלות כאמור לעיל ,עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי נוחות .לא
תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור ,או עקב תקלות
שיתרחשו אגב ביצועם.

 .8עדכון תנאי השימוש
המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .שינוי
תנאי השימוש ייעשה במידת האפשר בהודעה מוקדמת והשינוי יחייב אותך ממועד כניסת העדכון
לתוקף .המשך שימוש על ידך במערכת מהווה הסכמתך לתנאי השימוש ,כפי שעודכנו .ככל ולא
תסכים לתנאי השימוש המעודכנים הינך מתבקש להספיק ולהשתמש במערכת.

 .9מדיניות פרטיות
נתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות
של מכון ויצמן .תקציר מדיניות הפרטיות מפורסם בעמוד הכניסה למערכת .המכון ישתמש במידע
האישי והפרטי של משתמשי המערכת להפעלת המערכת ,וכן למחקר פדגוגי ,ובנוסף לכל שימוש
הנדרש על פי חוק ומדיניות הגנת הפרטיות של המכון .בכל סתירה בין תנאים אלו לבין מדיניות
הגנת הפרטיות של המכון ,מדיניות המכון תגבר .הפניה לתקציר והתקציר עצמו נועדו לשם הנוחות
אך הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא.

 .10דיוור ישיר
בהצטרפות וברישום תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את המכון או המחלקה
לצורך משלוח הודעות ועדכונים .בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת
המכון או המחלקה .מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך
הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

 .11שונות
 .11.1מונח שהוגדר בסעיף מסוים בתנאי השימוש ,הגדרתו תחול בכל מקום אחר בו הוא נזכר.
על השימוש במערכת יחולו דיני מדינת ישראל בלבד )מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים
אחרים( .סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם המערכת לרבות תנאי שימוש אלו
יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.
פנה אלינו
בדואר אלקטרוני
בדואר :מחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רח' הרצל ,234 ,רחובות ,76100 ,ישראל
לידי צוות תמיכה פטל
בפקס972-8-9344115 :
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נספח – הנחיות לרישום למערכת
כללי
הרישום נעשה באופן דו שלבי – רישום המורה )ופתיחת 'אזור כיתתי' ' -כיתה' או 'קורס'( ורישום
תלמידי המורה )על ידי המורה או בעזרתו(.
רישום מורים
הרישום נעשה על ידי פניה ישירה למחלקה )באמצעי קשר כמפורט בהמשך(.
בפניה לרישום אתה מצהיר ומתחייב כלפי המכון:
.1
.2
.3
.4

פרטיך האישיים אותם תמסור למכון הם פרטים נכונים ומלאים .חל איסור להירשם בשם פיקטיבי
או בשם אחר.
הנך מורה מוסמך ופעיל לפיזיקה או כימיה או ביולוגיה בחטיבת בינים או בתיכון בישראל ,כי לא
ידוע לך על כוונה או אירועים שעלולים להביא לבטל את העסקתך כמורה כאמור.
כל התלמידים שירשמו על ידך או באמצעותך הינם תלמידך לפיזיקה או כימיה או ביולוגיה.
כי ידוע לך שהשימוש במערכת כפוף לתנאי השימוש.

נא תשומת לבך כי המכון יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את נכונות הצהרותיך לעיל.
רישום תלמידים
רישום תלמידים יכול שיעשה ישירות על ידך או בעזרתך ,בהתאם להנחיות שימסרו לך לאחר רישומך.
הרישום מוגבל בזמן
תוקף כל אזור כתתי הוא לשלושים ושישה חודשים )כל עוד המכון לא החליט אחרת או הפעיל זכות
מזכויותיו לפי תנאי השימוש(.
הנחיות אלו הן חלק מתנאי השימוש במערכת.

פנה אלינו
בדואר אלקטרוני
בדואר :מחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רח' הרצל ,234 ,רחובות ,76100 ,ישראל
לידי צוות תמיכה פטל
בפקס972-8-9344115 :
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נספח – כללים לשימוש מורים במערכת
מורה יקר,
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע משקיעה משאבים רבים על מנת להעמיד לרשותך
ולרשות תלמידך סביבת הוראה מקוונת עשירה בתכנים ובכלי הוראה ולימוד .אנו מקווים שתפיקו מהם
תועלת.
להלן קווים מנחים וכלליים בלבד אשר עשויים לסייע לך בשימוש במערכת.
המערכת כוללת מספר אזורים 'אזור כתתי' – אזור סגור לך ותלמידך ,אזורים למורים בלבד )כגון:
מאגר משותף או סביבת עמיתים( ואזורים לכלל המשתמשים )כגון, :פנייה למומחים'(.
האזור הכיתתי הוא אזור סגור לשימוש עבורך ועבור תלמידך בלבד.
נא הנחה את תלמידך:
•
•
•
•

להקפיד ולהשתמש במערכת באזורים שנועדו להם.
להשתמש במערכת באופן הולם ,בהתאם לתנאי השימוש ורק למטרות להן נועדה.
שלא להעלות למערכת מידע מזהה אודותיהם שאינו נדרש לרישום או לשימוש במערכת או
אודות תלמידים אחרים ,או כל מידע אחר שאינו נדרש ללימוד.
אנא דאג לקבל הסכמה של הורה התלמיד לשימוש במערכת ומסירת מידע כאמור .שימוש על
ידך במערכת ו/או מתן הרשאה לתלמידך לשימוש במערכת ,מהווה הסכמה ואישור כי אכן
ניתנה הסכמה הורית .בהיעדר הסכמה שכזו ,אנא הימנע ממתן הרשאה לתלמיד כאמור.

נא הקפד שהשיח באזור הכיתתי יהיה נאות וענייני ודאג להסיר כל תוכן שלדעתך אינו נאות כאשר נודע
לך עליו.
שמירת ושימוש במידע אודות שימושי תלמידיך במערכת
שימוש בציונים ובביצועי תלמידים במערכת – בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות של המערכת,
המחלקה או המכון אינם עוקבים אחר או משתמשים ציוני התלמידים במערכת באופן אישי והם
מיועדים לשימוש המורים והתלמידים בלבד )המכון יכול להשתמש בציונים באופן אנונימי ולא
קישורם לתלמיד מסויים ,כמפורט בהמשך(.
עליך לקבוע לפי שיקול דעתך )ובכפוף לכללים הנוהגים בבית ספרך וכללי משרד החינוך( האם
וכיצד תתחשב בציוני התלמידים או בשימושים אחרים שלהם במערכת ועליך לשקף להם את
בחירתך .מומלץ לעשות זאת בכתב ואנו נהיה רשאים לדרוש ממך לעשות כן.
בכל מקרה השימוש במידע אודות שימושי תלמידים במערכת מיועד לצרכי הוראה בלבד ובכפוף
כל דין .הוא על אחריותך .אין להשתמש בו או להעבירו לכל מטרה אחרת ,ללא קבלת הסכמה
כדין או בהתאם להוראות דין כשבכל מקרה שימוש כאמור הוא על אחריותך בלבד.
שימור נתונים שימוש על ידי תלמידך  -נא תשומת לך שבסיום תוקף הרישום של האזור הכיתתי
שלך )כמפורט בנספח הנחיות הרישום( האזור ייסגר ונתוני השימוש ישמרו לתקופה נוספת של
שלושים ושישה חודשים )אלא אם המכון יודיע אחרת על קיצור או הארכת התקופה( ,ככל
ותהיה מעוניין לשמור הנתונים במהלך התקופה או לאחר סיומה כאמור נא דאג לעשות כן ,אנו
נפרסם הנחיות כיצד לעשות כן ובכל מקרה נשמח לסייע לך בכך ככל שנוכל.

שימוש בתכני המערכת
המערכת מאפשרת למורים לאתר תכנים במאגר המשותף ,להעבירם לסביבה האישית של כל מורה בה
רשומים תלמידיו ,לעצב ולהתאים אישית את רצף ההוראה לכיתתו ולבסוף לשתף את עמיתיו המורים
ברחבי הארץ בפעילויות המוצלחות שהעביר .המאגר המשותף כולל תכנים )תכנים לימודיים של
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המחלקה ושל צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם במערכת( .הם נועדו לשימושך .המחלקה
עושה מאמצים על מנת שהם יהיו מועילים ויאפשרו לך להתמקד בהוראה.
עם זאת אתה רשאי לשנות ,לערוך או להוסיף להם תכנים משלך באזור הכיתתי .משמעות היא שאתה
רשאי להשתמש בכל התכנים שיש במערכת ,לשנות ,לעדכן אותם ולהוסיף להם וכל משתמש אחר יהיה
רשאי לעשות כן בתכנים שלך; והכל על מנת לאפשר לכל המשתמשים ליהנות מתכני המערכת ולהעשיר
אותם.
סביבת עמיתים
אחד המאפיינים הייחודיים של מערכת פט"ל הוא "סביבת עמיתים" שמאפשרת למורה לשתף עם כלל
מורי פטל תכנים שפותחו או עוצבו על ידו ותובנות מפעילויות שהופעלו בכיתתו.
בסביבת עמיתים פועלים מנגנונים הבאים:
•
•

מנגנון "מורים עוקבים ונעקבים" המאפשר למורים לקבל התראה בכל פעם שמורים שאחריהם
הם עוקבים מעלים פריט תוכן חדש למאגר המשותף.
מנגנון "מורים עמיתים" המאפשר למורים לבקש גישה לרצפי הוראה של מורים אחרים,
לראות כיצד הם בנויים ולהשתמש בהם באופן מלא או חלקי; מורה-עמית לא נחשף לפרטי
ותוצרי התלמידים מהכיתות של המורה המארח משיקולים של צנעת הפרט.

כל אלו פותחו כדי לתת חיזוק למורים וליצור קישוריות נוחה ומהירה בין המורים הפזורים ברחבי
הארץ.
בכל עת מורה רשאי להתחבר לסביבת העמיתים או להתנתק ממנה.
שימוש בתכנים של צדדים שלישיים
ככל ותבחר להשתמש בתכנים של צדדים שלישיים )קרי תכנים שאינם תכני המערכת או תכנים
מקוריים פרי יצירתך( חלה עליך האחריות והחובה לוודא שאתה רשאי לעשות כן .נא קח בחשבון שרוב
התכנים עשויים להיות תחת זכות יוצרים של צדדים שלישיים.
נא זכור שהעובדה שתוכן מסוים מתפרסם ברשת האינטרנט והוא ניתן טכנית להעתקה ולהפצה בקלות
וללא מגבלות טכניות ,אינה מלמדת שהדבר מותר.
בכל מקרה האחריות לשימוש בתכנים שלך ובתכנים של צדדים שלישיים חלה עליך בלבד והמכון לא
יהיה אחראי לשימושך בהם.
במיוחד יש להקפיד ולהיזהר בשימוש בתכנים מספרי לימוד של אחרים ובתמונות מרשת האינטרנט.
רבים טועים לחשוב שניתן להשתמש ללא רשות בתמונות ברשת האינטרנט )כולל בתמונות שמשתמשים
מעלים לפורום לרשתות חברתיות וכו'( .בעלי זכויות יוצרים רבים בתמונות נוהגים לאכוף את
זכויותיהם ושימוש בתמונות כמו בתכנים אחרים ללא רשות עלול להוות הפרת זכות יוצרים ולזכות
את בעל הזכויות בפיצויים ללא הוכחת נזק .
על כן אלא אם מותר מפורשות להשתמש בתמונה שברשת האינטרנט נא הקפד שלא להשתמש בתמונות.
קישורים לתכנים חיצוניים למערכת
יש להימנע לחלוטין מביצוע מסגור וקישורים סמויים לתכנים של צדדים שלישיים )כך שהתכנים נצפים
במחשב המשתמש ביחד עם תכנים מהמערכת כאילו הם חלק מהם( ללא קבלת רשות מפורשת מאותם
צדדים שלישיים .גם בביצוע קישורים רגילים לתכני צדדים שלישיים יש להפקיד ולקשר לאתרים
חוקיים בלבד הקשורים לתכני הלימוד במערכת ויש לוודא שתנאי השימוש באותם אתרים אינם
אוסרים על קישורים .בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות לבעל האתר ולבקש את רשותו להצבת הקישור
אליו.
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הפצת תכנים שיצרת באזורים נוספים במערכת מעבר לאזור הכיתתי
אם אתה מעוניין ,אתה מוזמן לשתף אחרים בתכנים שיצרת ,על ידי העלאתם לאזורים שמשותפים
למורים .תכנים לימודיים שמועלים למאגר המשותף מתפרסמים לאחר בדיקה מקצועית מדגמית
וראשונית של המחלקה .הבדיקה האמורה של המחלקה היא בדיקה מקצועית בלבד והיא אינה
מהווה אישור לעשות שימוש בתכנים של צדדים שלישיים שכן המחלקה אינה בודקת והיא אינה
אחראית לבדיקת תקינות שימוש בתכנים של צדדים שלישיים  -האחריות להקפדה על זכויות יוצרים
היא עליך בלבד.
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