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הצהרה על שמירת סודיות 

אני הח"מ מאשר שקיבלתי את הסכמתה של ועדת היגוי של מכון שא"מ )מכון לחקר 

 אסירים משוחררים בקהילה( על מנת לעיין במידע המצוי בסמכותו של המכון:

 ___________________________שם : 

 ת.ז. : ___________________________

 כתובת : _________________________

 טלפון : _________________________

 מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

ידוע לי כי החומר שיועמד לרשותי הינו במסגרת מחקר ופיתוח בנושא  .1

הוא מסווג כחומר חסוי וסודי ביותר, ______________________________ ו

והריני מתחייב/ת שלא להעבירו או למסור פרטים כלשהם לכל מי שלא התקבלה 

כן הריני מתחייב שלא לעשות בו -לגביו הסכמת מכון שא"מ מראש ובכתב. כמו

 שימוש כלשהו ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מראש מכון שא"מ.

בכתובים או למסור בע"פ שמות או כל אמצעי מזהה הריני מתחייב/ת לא לכלול  .2

 אחר, או כל מידע אחר שיגיע לידי בעת איסוף החומר, לידי כל גורם שהוא.

ידוע לי כי אסור לי או לאחר מצוות/סגל החוקרים שלי, להוציא ממקומו מסמך  .3

 כלשהו ללא אישור מכון שא"מ או מי המוסמך מטעמו.

כים שהתקבלו אצלי ממכון שא"מ, מופקדים בידי הנני יודע/ת כי הנתונים והמסמ .4

לצורך ביצוע מחקר ופיתוח )להלן:"הפרויקט"( בלבד ורק למשך ביצועו. הריני 

מתחייב להחזירם בשלמותם למכון שא"מ עם תום ביצוע הפרויקט ובמקרה של 

מייד עם ביטולו. לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים  –ביטולו 

 ידי לצורך ביצוע הפרויקט.-ו עלמהמסמכים שיתקבל
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הנני מתחייב/ת לדווח למכון שא"מ מיד על כל מקרה של אבדן מסמך מהמסמכים  .5

 לעיל.  4כמפורט בסעיף 

 

הריני מתחייב/ת לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  .6

, כן הנני שתגיע אלי בקשר עם ביצוע הפרויקט תוך תקופת ההסכם, לפניה ולאחריה

ידי וכן כל מי שמידע -מתחייב/ת כי תשמר הסודיות כאמור גם ע"י המועסקים על

הכרוך בביצוע הפרויקט יובא לידיעתו, וכן לשמור על סודיות תוכניות הפרויקט, 

ידי. הנני מצהיר/ה -המסמכים הקשורים בביצוע המו"פ לרבות ההעתקים שהוכנו על

 118מור בסעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי כא
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אני מתחייב/ת שלא לפרסם, ושלא להתיר לעובדי, ו/או לכל אדם אחר הנוגע בדבר,  .7

בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לפרסם כל דבר הקשור בפרויקט לרבות תוצאותיו 

ובכתב את הסכמת ראש מכון או כל דבר הנובע ממנו, אלא אם כן קיבלתי מראש 

שא"מ. דוחות המחקר, כולם או מקצתם, וכן נתונים גולמיים ראשוניים, או כאלו 

שהם תוצאות ניתוח סטטיסטי או כל ניתוח אחר, מהווים רכוש מכון שא"מ באופן 

 שאינו משתמע לשתי פנים.

 

 

 ולראייה באנו על התחום :

 

 

__________________    ______________________ 

 חתימת החוקר        תאריך             
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