
 

 

 

 

 

 'ג-'אבין הורים לילדי כיתות  בטלפון ניידהסכם לשימוש 
 

 בין: _________________ )הורים(  לבין: ___________________ )הילד/ה(שנערך הסכם 

 

 ______________________ ביום שנערך ונחתם

 

 

מכשיר שהגעת לגיל שבו החלטנו לסמוך עליך ולתת לך  שמחים ונרגשיםאנחנו אמא ואבא שלך ואנחנו 

 לפני שאת/ה מקבל/ת אותו: טלפון הניידביש כמה דברים שחשוב שתדע/י על השימוש  .טלפון נייד

שלך אנשי הקשר רשימת המופיעים ב ולהתכתב עם אנשים , לענות לשיחותלהתקשראת/ה יכול/ה  .1
מי מבקשים שתספר לנו  אנואנשים חדשים לאנשי הקשר  מתווספיםאם  אצלך במכשיר. מזוהיםו

 .הם ולמה החלטת להוסיף אותם

 .טלפון הניידאסור לך לדבר עם אנשים שאת/ה לא מכיר ב .2

 מותר/אסור לך לגלוש באינטרנט רק במנועי החיפוש שהתקנו לך. .3

 / אינסטגרם / פייסבוק / אפטסהרשתות החברתיות שאנחנו מסכימים שתצטרף אליהן הן: וו .4
 __._______/     _________ / טוויטר אפצ'טסנ

 מותר לך להתכתב רק עם קבוצות וחברים שאנחנו אישרנו לך להתכתב איתם. .5

לפעמים ילדים כותבים דברים פוגעים ומעליבים אחד לשני. אנחנו סומכים עליך ועל מה שלימדנו  .6
 אחרים.שים אנב עשיכולים לפגודברים או תשתף פעולה עם אותך בבית שלא תכתוב 

 מבלי להתייעץ איתנו קודם. בכלללא לשלוח תמונות שאנחנו מבקשים ממך  .7

 דודה. / דוד / סבתא / כשמשהו קורה ואת/ה זקוק לעזרה, קודם כל תתקשר אלינו או לסבא .8

בערב לפני השינה בכל ערב )למעט ערבים בהם  20:00בידינו בשעה  /יתפקיד הטלפון הניידאת  .9
 להתארגן בבוקר לבית הספר. /תסיימיאותו בחזרה אחרי שתסיים /ימחוץ לבית( ותקבל /תהייתהיה

 :בטלפון הניידבזמנים המשפחתיים הבאים את/ה מתחייב/ת שלא לעשות שימוש  .10

 ארוחות משפחתיות .1

 נסיעות משפחתיות .2

 אירועים משפחתיים )ימי הולדת, חתונות, וכו'( .3

4. _______________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 אנחנו אמא ואבא שלך. התפקיד שלנו הוא לשמור עליך בעולם וללמד אותך לשמור על עצמך. ולכן:סיכום: 

 הורים שלך להיות מעורבים בחיים שלך ברשת.בתור ה החובהמוטלת עלינו  .א

 על הודעות, תמונות, מסרים ודברים שקורים לך ברשת. להסתכל יחדאנחנו נבקש ממך  .ב

ועל פי חוק אנחנו  18עדיין ילד מתחת לגיל  אתהנותן הרגשה של חופש לכולם אבל  הסלולרי הטלפון .ג
 .מחוייבים לשמור ולהגן עליך וללמד אותך לשמור על עצמך

ו/או שלא  מזיק לך מאיזושהי סיבהטלפון הנייד שהשימוש שאת/ה עושה ב ויראה לנובמידה  .ד
 .טלפוןאת הזכות לאסור את השימוש ב אנחנו שומרים לעצמנותעמוד/י בתנאי ההסכם הזה 

 

 שלך.שה שימוש חכם בטלפון הנייד אנחנו אוהבים אותך מאד ובטוחים שתע

 

 _____.____לחודש ______,  שנת _   _____ לראיה באו הצדדים על החתום ביום

 

 שם:  ____________     שם:    _____________              שם:    ___________

 

 חתימה:   _____________              חתימה:__________          ____________          

   מעניקי זכות השימוש            המשתמש       
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


