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 .1כללי
 .1.1מערך המחשוב הינו משאב מרכזי לפעילות אוניברסיטת אריאל בתחומי הוראה ,מחקר
ומנהל .בהיותו משאב יקר גם במונחי מידע ,רכש ותחזוקה ,ובעל פריסה רחבה ,יש
להשתמש בו באופן מיטבי ומבוקר למתן שירות זמין לכל גורמי הוראה ולימוד ,המחקר
והתפעול של אוניברסיטת אריאל .
 .1.2המשתמשים מתחייבים בזאת לעשיית שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה
ובכלל זה במחשבים ,ברשתות ,בציוד תקשורת ,בחומרה תוכנה וקבצים .נוהל זה בא
להוסיף ואינו גורע מהתחייבות המשתמשים לכך שהשימוש יעשה על ידם בהתאם לכל
דין לרבות החוקים והנהלים המוזכרים בסעיף  7בנוהל זה.
 .1.3רשת מחשבי אוניברסיטת אריאל ,היישומים ,לרבות רשת האינטרנט וכן המידע
המאוחסן בהם ,ישמשו אך ורק לצרכי לימוד ,ולא למטרות מסחריות וגורמים אחרים.
 .1.4המסמך כתוב בלשון זכר אך יש לראותו כאילו נכתב הן בלשון זכר והן בלשון נקבה.
 .2מטרה
להבטיח שימוש נאות במשאבי המחשוב ,בהתאם לאמור בנוהל זה ,תוך כדי הגדרת הכללים
המחייבים את קהל המשתמשים.
 .3תחולה
הנוהל חל על כלל הסטודנטים העושים שימוש במשאבי המחשוב ומערכות המידע
באוניברסיטת אריאל.
 .4הגדרות
 .4.1אוניברסיטת אריאל –אוניברסיטת אריאל בשומרון ו/או המרכז לעיצוב וטכנולוגיה ו/או
הגופים הקשורים (להלן :האוניברסיטה)
 .4.2משתמש -כל סטודנט המשתמש במשאבי המחשוב.
 .4.3משאבי מחשוב -כל האמצעים העומדים לרשות המשתמשים ,לרבות מחשבים ,מדפסות,
תקשורת מחשבים ,תוכנה ותשתיות אקטיביות ופסיביות ועוד.
 .4.4שימוש מורשה -שימוש ע"י מי שאושר לכך ע"י אוניברסיטת אריאל ולמטרה שלשמה
הורשה.
 .4.5שימוש אישי -במשאבי המחשוב למטרות פרטיות בלבד ולא למטרות מסחריות .
 .4.6אגף מחשוב ומערכות מידע -יחידה ארגונית מקצועית ייעודית באוניברסיטת אריאל
שמרכזת את כלל נושאי המחשוב באוניברסיטת אריאל.

 .5אחריות וסמכות
 .5.1אגף מחשוב ומערכות מידע  -אחראי לקיום ועדכון נוהל זה .
 .5.2המשתמש -אחראי לנהוג ע"פ האמור בנוהל זה.
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 .6שיטה
 .6.1הרשאה לשימוש
.6.1.1

סטודנטים יאשרו הסכמתם במסגרת ערכת ההרשמה ,על כלל נהלי
האוניברסיטה.

.6.1.2

חל איסור להשתמש בסיסמא ו/או בשם המשתמש של אדם אחר ,לצותת
לקווי תקשורת נתונים ,או להתחבר בצורה כלשהי למשאבי מחשוב של הזולת.

.6.1.3

חל איסור לשתף את פרטי ההתחברות שניתנו לכם עם אדם אחר.

.6.1.4

אין להשתמש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה לצרכים הבאים:
 צרכים ,מסחריים או פוליטיים.
 שימוש בתוכנות או בקבצים אשר הועתקו שלא כדין או
המפירות זכויות יוצרים או זכויות קניין של צד שלישי.
 צורך פעולות המהוות הפרת חוק הגנת הפרטיות ,או הפרת
איסורים פלילים כגון הסתה ,גזענות ,עידוד פעולות טרור,
הוצאת לשון הרע ,הטרדה מינית או הטרדה מאיימת,
הפצת פורנוגרפיה ועוד.
 כתיבת הודעות בעלות תוכן פוגע ,משמיץ או מטריד.
 השגת גישה בלתי מורשית למערכות התקשוב.
 ביצוע פעילות בגדר של "נקישה על דלתות" ,כגון סריקת
רשתות .איתור ו/או שימוש בפרצות על-גבי מחשבים
באוניברסיטה ומחוצה לה.
 שליחת "דואר זבל" ,דואר אשר נמענו אינו מעוניין
בקבלתו ,פרסומות ,או הפצה למספר נמענים רב (
)  Spammingאשר אין להם קשר לנכתב .
 ציתות לקווי תקשורת.
 ביצוע פעולות אשר יכולות לגרום נזק לציוד ,תוכנה או
מידע.
 הפעלת שרתים )  ( Serversהמאפשרים מתן שירות
למשתמשים אחרים על ציוד האוניברסיטה .
 חיבור קווי תקשורת לרשת האוניברסיטה .כל חיבור כזה
יבוצע במרוכז דרך האגף למחשוב ,תקשורת ומידע.

 .6.2התקנת תוכנות
 .6.2.1אין להשתמש  /להתקין  /לאחסן במחשבי אוניברסיטת אריאל בתוכנות שלא
נרכשו כחוק ע"י המשתמש או ע"י אגף מחשוב ומערכות מידע של אוניברסיטת
.6.2.2

אין להעתיק תוכנות המותקנות במחשבי אוניברסיטת אריאל אלא באשור
מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע.

.6.2.3

אין להתקין במחשבי אוניברסיטת אריאל כל תוכנה ללא אישור מראש בכתב
מאגף המחשוב ,תוכנות אלה מכילות סכנות למערכות האוניברסיטה השונות,
לרבות:
 התקנה של קוד זדוני -תוכנות אילו משמשות את המתקיפים להעברת
וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכנות ריגול ותולעים.
 חשיפה של מידע אישי או רגיש -בעת שימוש בתוכנות אילו קיימת
אפשרות של שיתוף תיקיות המכילות מידע אשר נעשה נגיש לכל.
 תביעה והעמדה לדין  -הקבצים עלולים להיות תוכנות פיראטיות או
מוגנות בחוק הגנת היוצרים דבר העלול לגרום להעמדה לדין.
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 .6.3שמירת מידע
.6.3.1

שמירת הנתונים (קבצי מידע) ע"ג מחשבי האוניברסיטה העומדים לרשות
הסטודנטים בספריה ובכיתות המחשוב מאפשרות שמירת נתונים אך לאחר
הפעלת המחשב הנתונים אינם נשמרים ונמחקים ועל כן יש לגבות את המידע
ב"ענן" או ע"ג אמצעי אלקטרוני אחר כגון זיכרון נייד  -יודגש כי האחריות על
הנתונים אשר יישארו בכונן המקומי הינה על המשתמש בלבד!

.6.3.2

כל מידע חלקי או מלא על תוכנות מחשב ,נתונים ,קבצים וכו' אשר אינם
שייכים למשתמש ו /או שלא הורשה במפורש להשתמש בהם ,ואשר יגיע אליו
תוך כדי השימוש במחשבי אוניברסיטת אריאל ,מהווה מידע חסוי .המשתמש
מתחייב לא להעתיק ו /או לשנות ו /או להשתמש במידע כזה או בחלק ממנו ו/
או להעביר מידע כנ"ל לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהגורם
שהמידע שייך לו ובפרט זאת מנהל אגף המחשוב ומערכות המידע.

.6.3.3

השימוש במידע אישי יהיה כפוף לחוק הגנת הפרטיות במאגרי מידע .חל
איסור להעביר מידע אישי (חלקי או שלם) לכל גורם שהוא ,כמוגדר בחוק

 .6.4הנחיות עבודה ואבטחה

6.7

.6.4.1

הרשת הארגונית מיועדת לצורכי מחקר והוראה ,ואינה מיועדת לצריכת תוכן
בידורי ו /או שימוש אחר ברשת .אין להשתמש ברשת לשם פריצה למערכות
אחרות ו /או לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן .שימוש לא הולם במשאבי
הרשת יגרום לחסימת המשתמש הבעייתי על ידי אגף מחשוב ומערכות מידע,
שימוש במשאבי המחשוב מפוקחים בכל עת.

.6.4.2

משתמש הנתקל בביצוע עבירה בשימוש במשאבי אוניברסיטת אריאל ,או
המגלה חריגה מכללי האתיקה ,ידווח על כך לאגף מחשוב ומערכות מידע.

.6.4.3

פגיעה בזדון בתוכנה או חומרה של מערכות המחשב ו/או שיבוש פעולתו
התקינה של המחשב ,או בתפקודה של רשת התקשורת ,דינה כדין פגיעה
ברכוש אוניברסיטת אריאל ,והינה בניגוד להוראת החוק .אוניברסיטת אריאל
תהא רשאית למנוע מהמשתמש המשך שימוש בשירותי המחשוב.

אי עמידה בנוהל /עבירות
. 6.7.1כל המפר נוהל זה יהיה אחראי לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שיגרם לאוניברסיטה או
לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה זו.
 6.7.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  6.7.1דלעיל ומהעובדה שהפרת הוראות נוהל זה
עלולה להיות עבירה על חוקי מדינת ישראל על כל המשתמע מכך הרי שהפרה כאמור
תחשב לעבירת משמעת שתגרור העמדה לדין בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה.
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