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 חשנה"ל תשע"         

 
 הורים יקרים,

 
 עילויות באתר האינטרנט הבית ספריהנדון: הסכמת הורים להשתתפות בנם/ בתם בתכנים ובפ

 
 בית הספר נעזר באתר בית ספרי אינטרנטי לצרכים פדגוגיים ותקשורתיים. 

 תר הבית ספרי. בהתאם להנחיית משרד החינוך על ההורים לאשר השתתפות ילדם בתכנים ובפעילויות בא

 
 מטרות האתר הבית ספרי

 . חשיפה והצגת הנעשה בבית הספר 1

 . העברת מידע לתלמידים, להורים ולצוות בית הספר. 2

 . העצמת הקשר בין התלמידים, ההורים והמורים. 3

 
 הנושאים והתכנים שיוצגו באתר הבית ספרי:

 ת קבלת הורים. חוזרים כללים להורים כגון: פירוט טיולים, סל תרבות ושעו

קטים וימי ידפי מידע לתלמידים על פי כיתות כגון: לוח מבחנים, תכנונים לימודיים, חומרי למידה ועבודות, פרוי

 שיא, קישורים לאתרים שונים. 

 
 בהתאם להנחיות ולהוראות משרד החינוך, לא יכללו באתר הבית ספרי: 

מידע רגיש הנוגע לצנעת הפרט, פרטים אודות  משפחתם  כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון ו/ או כל

 ומצבם הכלכלי וכל מידע על ציונים והערכות לימודיות. 

 
 ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר:

 א. רישום השמות הפרטיים בלבד של התלמידים. 

 ב. רישום כתובות הדוא"ל של התלמידים לקבוצות למידה. 

 לליות / קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם. ג. הצגת תמונות כ

 ד. שימוש בקולות התלמידים.

 ה. שיתוף תלמידים בפורומים

 חיבורים או הבעת דעות של תלמידים. ום ו. פרס

 ז. תמונות קבוצתיות של פעילויות ואירועים בית ספריים. 

 
 כם המפורשת לכך. כדי לכלול את בנכם / בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמת

אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור  נא מלאו את הטופס הרצ"ב, חתמו עליו והעבירו אותו למחנכת הכיתה. 

 בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב ונמלא את בקשתכם. 

 
 ,בכבוד רב

 מנהלת בית הספר  לימור בר 
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 חשנה"ל תשע"

 

 תתפות בתכנים שטופס הסכמת ההורים והתלמידים לה

 ובפעילויות באתר האינטרנט הבית ספרי

 

 לכבוד 

 בית הספר "הרצוג", נתניה תמנהל

 

בתשובה למכתבך מיום ______________________ ובכפיפות לאמור בו , הנני מביע את הסכמתי לשיתוף    

 _______________________ בני / בתי _________________ הלומד בגן/ בכיתה 

 נא הקיפו בעיגול את התשובה הרצויה לגבי כל סעיף:בתכנים של אתר האינטרנט הבית ספרי  

 

 א. רישום שם בני/ בתי         כן/ לא

 ב. רישום כתובת הדואר האלקטרוני של בני/ בתי     כן/ לא 

 לאג. הצגת תמונה של בני/ בתי בתמונה כללית/ קבוצתית       כן/ 

 ד. שימוש בקול  של בני/ בתי                          כן/ לא

 ה. פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי     כן/ לא 

 

 תאריך_________________________ שם ההורה _____________ חתימת ההורה_________________

 __________שם התלמיד/ה: _____________________ חתימת התלמיד/ה __________

 

 שימו לב, אי החזרת טופס זה חתום, מהווה הסכמה להכללת בנכם/ בתכם

 באתר האינטרנט הבית ספרי.

 

 


