
   בקשה לפתיחת חשבון    

 ∟∟∟∟∟∟∟∟∟ .ז.ת      ______________   _____________: שם מלא בעברית.1
  שם פרטי        שם משפחה

 
       ______________  _____________:  באנגליתשם מלא .2

         שם פרטי שם משפחה
        

   ∟∟∟∟∟∟∟∟  :)TX ,2T(בטכניון שם מבוקש במערכת במידה ולא קיים חשבון .3

  ___/___/___ תאריך תפוגת החשבון  .4

   ________________):פרט(אחר [ ]  ;מדעי המחשב[ ]   : פקולטה לת/אני שייך.5

  

 ה"סטודנט סמב[ ]  עמית מחקר   [ ]  עובד    [ ]  אורח [ ]     גבוהתואר [ ]     :בפקולטהמעמד . 6

  ______________________: פרט, אחר       [ ]      

  :פרטים אישיים.7

  ____________ _____________דואר אלקטרוני ________  סלולר  ______בטכניון ' טל  ____טאובחדר  ' מס

  

  ת/טופס הצהרה למשתמש
 : כדלקמן לתנאים בהתאם הטכניון י"ע לי שהוקצו המחשב במשאבי להשתמש בזאת ומתחייב מצהיר הריני

 כפי ,הטכניון נוהלי י"עפ וכן הפרטיות הגנת חוק ,המחשבים חוק לפי במיוחד :חוקל בהתאם המחשב במשאבי ששימו לעשות .1
  il.ac.technion.cs.www באתר המפורסמים הפקולטה נהליו ,:il.ac.technion.www: הטכניוני באתר שמפורסמים

 .למודי/בטכניון המאושרת עבודתי לצורך רק ובמידע המחשב במשאבי ששימו לעשות .2
 הגנת בחוק כהגדרתו אישי מידע לרבות ,הטכניון במחשבי ששימו תוך לידיעתי שיגיע מסווג מידע לכל ביחס סודיות לשמור .3

 . הפרטיות
 .לאחר להעבירה איןו חסויה הכניסה וסיסמת אישי הוא בטכניון מחשב חשבון כל כי לי ידוע .4
 .שלי המחשב בחשבון שיעשה שימוש כל על אישית באחריות אשא .5
 .בו להשתמש מורשה שאינני מחשב חשבון בכל שימוש לעשות שלא מתחייב הנני כן כמו .6

___/___/ ___  _____________________    _________________  
          חתימה    ת/שם המשתמש          תאריך

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   סגל בכיר בטכניוןה/ שאינות/למשתמש
  . עליך ימלא את הפרטים המופיעים בחלק זהה/הישירת /אנא דאג כי האחראי

  
  . מחשב בפקולטהלפתוח חשבון' ___________  גב/מ מבקש לאפשר למר"אני הח .1
ושימוש בניגוד ,  במסגרת אחריותי אדאג למניעת שימוש בלתי חוקי.י המשתמש"מ אחראי לשימוש שנעשה במחשב ע"אני הח .2

 .לנהלים
  

___/___/ ___  _____________________  _________________        _________________      
    login_name                 חתימה    ת/שם האחראי          תאריך

  
  

  ,5או לשים בתא הדואר שלה בקומה  5304-829טלפון , 363טאוב , אילנה עדות' את הטופס החתום יש להעביר לגב
 . כאשר הטופס הונח בתאil.ac.technion.cs@edut -ל ל"ולשלוח דוא

http://www.technion.ac.il/
http://www.cs.technion.ac.il/
mailto:edut@cs.technion.ac.il

