אגף מיחשוב
וטכנולוגיות מידע
אוניברסיטת תל-אביב

INFORMATION TECHNOLOGY
AND COMPUTING DIVISION
TEL-AVIV UNIVERSITY

שלום רב,
בהמשך להוראות האוניברסיטה בדבר שימוש נאות במשאבי מחשב המופצות מעת לעת ,ולקראת קבלת הרשאת שימוש
למערכת ה  ,ERPמצאנו לנכון להדגיש בפניך שהקוד שיינתן לך לצורך שימוש במערכת זו ,והמידע שהנך רשאי לגשת
אליו במערכת הינו לצורך ביצוע תפקידך ומטלותיך בלבד ואינך רשאי להעבירו למשתמש אחר לרבות ממונה או כפיף או
עמית המבצע מטלות שלך (כל עובד האמור להשתמש במערכת
ה  ERPצריך לבקש ולקבל קוד אישי נפרד).
לשם קבלת ההרשאה אבקשך למלא את פרטיך ולחתום על הצהרת השימוש כדלקמן ,ולהחתים את החוקר האחראי על
המחקר/ים ולהעבירה אלי בדוא"ל  ids@tauex.tau.ac.il :את הטופס הסרוק.
ענבל לוי
אבטחת מידע  -מערכות מנהל מרכזיות אגף מחשוב

בקשת הרשאת שימוש למערכת ה –  ERPעבור סעיפי מחקר
הצהרת שימוש:
שם משפחה______________ :
תעודת זהות:

שם פרטי ________________ :שם המשתמש האוניברסיטאי____________ :

-

אגף/פקולטה _________________ :מחלקה/חוג __________________ :מדור_______________ :
טלפון_____________ :

תפקיד/תואר___________________ :

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ,להשתמש במשאבי המחשב שהוקצו לי ע"י האוניברסיטה בהתאם לתנאים
כדלהלן:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

לעשות שימוש במשאבי המחשב לצרכי תפקידי בלבד ,ובכפוף לחוק ולתקנות אוניברסיטה ,לרבות הוראות
האוניברסיטה בדבר שימוש בשם האוניברסיטה ובסמלה ,לרבות דיני זכויות יוצרים וכללים המפורסמים
מידע.
ולטכנולוגיות
למחשוב
האגף
מנהל
ע"י
לזמן
מזמן
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אסור השימוש במשאבי המחשב לצרכים מסחריים ופוליטיים.
לשמור סוד יות ביחס לכל מידע מסווג שיגיע לידיעתי תוך שימוש במשאבי המחשב של האוניברסיטה,
לרבות כל מידע אישי ,כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
ידוע לי ,כי הקוד והסיסמה שקיבלתי מהאוניברסיטה הינם חסויים ואישיים ,ואשא באחריות אישית על כל
שימוש שייעשה בהם.
כמו כן הנני מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בקוד שאינני מורשה/ית להשתמש בו.
הנני מתיר/ה בזאת פרסום שמי ונתוני ,כפי שהם מוזנים במערכת  E-Mail Directoryברשימות התפוצה
הפומביות של אוניברסיטת תל-אביב.
במקרה של חשד לשימוש שלא עפ"י הצהרה זו ,רשאית האוניברסיטה לנקוט באמצעים ובבדיקות ,במטרה
לוודא ששימוש שנעשה בקוד ובמשאבי המחשב הינו שימוש נאות.
בהתאם למידע העומד לרשותה ,זכאית האוניברסיטה ,להפסיק לאלתר פעילותו של קוד מחשב שיש לגביו
בסיס לאפשרות שנעשה בו או באמצעותו שימוש לא נאות  /שאינו תואם את נוהלי האוניברסיטה ו/או את
חוקי מדינת ישראל ,וזאת למשך זמן הנדרש כדי להגיע לבירור הנושא ו/או להעבירו לטיפול הרשויות
המתאימות.
הגורם המאשר חסימת קוד גישה למחשב יהיה המנכ"ל ו/או מנהל האגף למחשוב ולטכנולוגיות מידע ,או
מי שיוסמך על ידם.

חתימת המבקש____________ :

תאריך:

אוניברסיטת תל -אביב ,בניין מרכז החישובים ע"ש לואיס קולדר הבן ,רמת-אביב ,תל-אביב  .6139001טל'  .03-6405059 03-6408059פקס 03-6405158
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אישור חוקר למתן הרשאות שימוש בסעיפי מחקר
אם הנך מעוניין להעביר סמכויות להזמנת רכש ובדיקת מצב תקצבי למי מהעובדים אתך,
כמו :עוזרי מחקר ,טכנאים ,ועובדי מנהל אחרים ,אבקשך למלא את הספח המצורף ולשלוח את הטופס הסרוק ל:
ids@tauex.tau.ac.il
ניתן לתת הרשאות למחקרים ספציפיים או לכל המחקרים השייכים לך.
(הדף הראשון ימולא ע"י מקבל ההרשאות שיש לו כבר קוד אוניברסיטאי והדף השני ע"י החוקר)

______________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
מספר זהות

שם החוקר  /עובד

___________________
חתימה

ברצוני לתת הרשאות גישה לסעיפי המחקר/תקציב הרשומים על שמי ,לצורך ביצוע הזמנות רכש ובדיקת מצב
תקציבי ל:

______________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
מספר זהות

שם המורשה

___________________
שם המשתמש האוניברסיטאי

כל סעיפי המחקר/תקציב הרשומים על שמי
המחקרים הבאים( :יש לציין  10תווים של המחקר/ים)
_____________

______________

_____________

____________

_____________

______________

_____________

____________

_____________

______________

_____________

____________

הרשאות כולל סעיפי שכר
מ
כ
ך
ג
ל
ח
ע

הרשאות לא כולל סעיפי שכר
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