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 לכבוד
 ד/התלמיה הורי

 
 ובדף הפייסבוק הבית ספרי באתר בית הספר התלמידים ושמות תמונות פרסוםהנדון: 

  
 www.tichonhadash.co.ilלבית הספר יש אתר אינטרנט בכתובת  .1

 דף פייסבוק ששמו "תיכון חדש הרצליה" 
 

  :המטרות העיקריות של הפרסום באתר ביה"ס ובדף הפייסבוק הבית ספרי הן .2

 למסור מידע בדבר בית הספר 

 לשקף הווי בית הספר  

 לפרסם הודעות בנוגע לתפעול בית הספר 

  לשמש פלטפורמה לפורומים שונים של קהילת בית הספר 

 .לאפשר למידה בשעת חירום לפי הצורך  

  :באיםהתכנים היכול שיכללו ובדף הפייסבוק באתר .  3

  .צילומים וסרטונים של התלמיד/ה כנושא בודד או בקבוצה , לרבות במקום העשוי להיחשב רשות היחיד 

  .קטעי טקסט , כולל כאלו המתייחסים לצילומים ולסרטונים ו/או למשתתפים בהם 

  .פרטים הרלוונטיים לתלמיד/ה בהקשר למופיע בדף הפייסבוק , כולל שם או פרטים מזהים אחרים 

 של התלמידים למידה תוצרי. 

 וקטעי טקסט בהקשר פרסומי או שיווקי של ביה"ס כמוסד חינוכי צילומים, סרטונים . 

 
 כתובותהבית ספרי הפייסבוק / בדף ביה"ס  לא ייכללו באתר, בכל מקרה בהתאם להוראות משרד החינוך .4

 ,, משפחתם ומצבם הכלכליפרטיותםצנעת , המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים
 .הערכות לימודיותאו  ציונים

 

 הסכמות, התחייבויות וויתור על טענות
 בחתימתי:

 אני מצהיר/ה כי בסמכותי לחתום על כתב זה. .1

  .בדף הפייסבוקבאתר ביה"ס ו/או אני מביע/ה את הסכמתי המלאה לפרסום מדיה הקשורה לבני/בתי  .2

מהמוטבים )משרד החינוך ו/או תיכון חדש הרצליה  קבלת תמורה כלשהיאני מסכים/מה שלא אהיה זכאי ל .3
 ו/או עיריית הרצליה או מי מטעמם( בגין יצור המדיה או פרסומה. 

יעשה באחריותי הבלעדית באופן בדף הפייסבוק הבית ספרי יסום תגובה מטעמי אני מתחייב/ת כי כל פר .4
 מאופק, מנומס ותוך שמירה על כבודו של אדם. 

אני מסכים שהמוטבים לא יישאו באחריות כלשהי כלפי ו/או כלפי בני/בתי ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין  .5
 פרסום המדיה ו/או בגין פרסום תגובה. 
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