מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת המדען הראשי

כתב התחייבות בפני משרד החינוך ,בקשר לאיסוף נתונים/
לקבלת נתונים לצורכי מחקר ע"י חוקרים שמבקשים לבצע את המחקר
במוסדות חינוך או באמצעותם

הנני מתחייב כדלקמן לגבי נתונים אודות תלמידים ,בעלי תפקידים ,מסגרות
חינוכיות ו/או ישובים (להלן :הנתונים) ,שאקבל ממסגרת חינוכית ו/או שיאספו
באחריותי במסגרת הנ"ל ,או באמצעותה (להלן "נתונים שאספתי" או "נתונים
שקיבלתי") ,במהלך שנות הלימודים __________
בנושא _____________________________________
.1

לאסוף ולעבד את הנתונים אך ורק בהתאם לתכנית העבודה והכלים שהוצגו
לבדיקה ללשכת המדען הראשי ,במתכונת ובנוסח שאושרו על ידה לשימוש
ובהתאם להוראות ולתנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

.2

לשמור על חוק הגנת הפרטיות תשמ"א ( )1981ותקנותיו בכל הקשור לביצוע
הפעילות המחקרית ולפרסומה ,ולטפל בנתונים אשר יאספו או שיתקבלו
בהתאם לנהלים המפורטים בחוק הנ"ל.

.3

להימנע מלאתר או להחזיר זהויות לנתונים קיימים לא מזוהים שיימסרו לי ע"י
המסגרת החינוכית.

.4

למנוע כל אפשרות להחזרת זהויות לנתונים לא מזוהים שיאספו באחריותי.

.5

לא למסור נתונים ,גולמיים ברמת היחידה הנבדקת (תלמידים ,בעלי
תפקידים) ,בין אם בצורה אנונימית ובין אם בצורה המאפשרת זיהוי (להלן
נתונים מזוהים) ,לכל גורם שהוא ,ללא אישור מראש ובכתב של לשכת המדען
הראשי.

.6

לא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך ,כל
ידיעה שמגיעה אלי אגב או בקשר לביצוע המחקר ,ללא אישור מראש ובכתב
של לשכת המדען הראשי.

.7

לא להציג או לפרסם את המידע שבידי ,בכל סוג של הצגה או פרסום כך,
שיתאפשר זיהוי של תלמיד ,אלא אם כן אושרה הפעולה על ידי הגורם
המוסמך לכך במשרד החינוך והתקבלה הסכמה בכתב לכך של הורי
התלמיד.
לב רם רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  9510402טל02-5602957/8 -
דואר אלקטרוניmadan@education.gov.il :

פקס 02-5602955

.8

הנני מתחייב שלא להציג או לפרסם את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או
פרסום כך שיתאפשר זיהוי בעל התפקיד .זאת למעט המקרים ,שבהם בעל
התפקיד שעל אודותיו נאסף המידע ,ממלא תפקיד בלעדי או תפקיד שמסוגו
יש מעטים ,ושבשל כך לא ניתן להסתיר את זהותו בעת פרסום הממצאים,
גם אם לא צוין שמו .במקרים אלה הנני מתחייב (א) להבהיר זאת לבעל
התפקיד הנ"ל ,לפני איסוף המידע ו(-ב) לאפשר לו לסרב לפרסום הנ"ל.

.9

לא להציג או לפרסם את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או פרסום כך,
שיתאפשר זיהוי של מוסד או ישוב ,אלא אם קיבלתי אישור מראש ובכתב
מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך להצגה או לפרסום של מידע זה
באופן שיאפשר את זיהויו .במקרה זה הנני מתחייב לנהוג על פי התנאים
המפורשים שייכללו באישור.

 .10להשתמש בנתונים הלא מזוהים שאספתי או שנמסרו לי רק לצורך המחקר
עבורו נאספו הנתונים.
 .11להשמיד את זיהוי הנתונים על אודות תלמידים ,בעלי תפקידים ,הורים מיד
עם תום שלב העבודה בו הזיהוי הכרחי ,או עד התאריך בו התחייבתי
בכתובים בפני הנ"ל.
 .12לאחסן את המידע שאאסוף אך ורק בתשתית המפוקחת על ידי המוסד
האקדמי/מוסד אחר ,שבמסגרתו מבוצע המחקר וכי העברת המידע
מתשתית זו ואליה תתבצע באופן מאובטח תוך שמירה על תקנות הגנת
הפרטיות (אבטחת מידע)  ,תשע"ז ( )2017בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א
(.)1981
 .13לעמוד בכלל ההתחייבויות הנוספות לאבטחת המידע שייאסף במסגרת
המחקר המפורטות בנספח א' הנלווה לכתב התחייבות זה
 .14בקשתי לשמור את הנתונים המזוהים שאספתי על אודות התלמיד הנבדק
בהיותו קטין ,לאחר שהנבדק הפך לבגיר (לאחר שמלאו לו  18שנה) ,כפופה
לתנאים אלה:
א .ציון בפני כל הנוגעים בדבר ,לרבות אלה שלהלן ,של התאריך האחרון שבו
אשמיט לצמיתות את כל הפרטים המזהים את הנבדק מקובץ הנתונים.
ב .קיום התנאים הנוספים האלה:
ב 1.הסכמתם לבקשתי שלעיל של הורי הנבדקים ,כל עוד הנבדקים הינם
קטינים;
ב 2.הסכמתם לבקשתי שלעיל של הנבדקים עצמם ,עם הפיכתם לבגירים
(לצורך כך יש לוודא שישנם פרטי התקשרות עם הנבדקים טרם הפיכתם
לבגירים);

 .15אם הנתונים מהווים מאגר מידע בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות
תשמ"א ( ,)1981תהיה האחריות לנוהל רישומו ,החזקתו והשימוש בו
בהתאם לחוק מוטלת בלעדית על החתום/ים מטה כאחראי/ם על המחקר.
 .16אם ההיתר של לשכת המדען הראשי או הגורם המוסך לכך מטעמה יותנה
בכך ,שעלי לאפשר להורי כל תלמיד להביע את התנגדותו לשיתוף בתו/בנו
במחקר ,אזי הנני מתחייב בזה למסור להורי כל תלמיד המועמד ליטול חלק
במחקר מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר מראש ובכתב ע"י גורם המוסמך
לכך במשרד.
 .17אם קיימות זכויות יוצרים לנבדקים בנוגע לתשובות ולתוצרים האחרים
הנוצרים במסגרת המחקר ו/או הנמסרים לי במסגרתו ,אני מתחייב להסדיר
את הנושא ישירות מול ההורה או האפוטרופוסים של התלמידים הנבדקים ,או
ישירות מול הנבדקים ,אם אלה אינם קטינים ,בהתאם לכל הוראות החוק/ים
הנוגע/ים בדבר וככל שיחולו הוצאות נוספות לצורך רכישת זכויות היוצרים,
הוצאות אלו יוטלו עלי.
 .18הנני מתחייב:
א .לא להציג כלפי הציבור את עצמי או כל אדם או גוף העובד עמי או
עבורי במסגרת מחקר זה כגורם הפועל מטעם המשרד.
ב .לא להציג כל פעולה המתבצעת במסגרת המחקר כמופעלת מטעם
המשרד.
.19

הנני מתחייב להעביר שני עותקים של הדוח המסכם של ביצוע המחקר
ותוצאותיו לגורם המאשר על פי בקשתו.

 .20הנני מאשר כי ידוע לי ,שאי מילוי של סעיף מסעיפי התחייבות זו עלול להיות
עילה לביטול מידי של ההיתר שניתן לי ע"י לשכת המדען ומתחייב להחתים
את כל המועסקים על ידי ואת הגורמים המבצעים את העבודה או חלקה
עבורי ,על כתב המאשר כי תוכנו של כתב התחייבות זה ידוע להם.
 .21הנני מודע לנזק שעלול להיגרם למשרד אם לא אנהג על פי כל הסעיפים
המפורטים לעיל ,והנני מתחייב לשפות את המשרד בגין כל נזק שיגרם לו
עקב
הפרת התחייבותי זו ,ובלבד שהמשרד ימסור לי מיד ,עם היוודע דבר
התביעה ,את כתב התביעה ,ויאפשר לי לנהל את ההגנה .המשרד לא
יתפשר בכל תביעה כזו ללא עדכוני וייתן לי את הסיוע הנחוץ ,ככל שיידרש.
 .22הנני מקבל על עצמי את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו למשרד או לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם אחר ,לרבות עובדיי והמועסקים על ידי ,עקב מעשה

או מחדל שלי ,של עובדיי ,של שליחיי ,או כל מי שבא מכוחי ו/או מטעמי
לאסוף נתונים/לקבל נתונים.
 .23חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שאני אחראי לו על
פי כל דין ,אשפה את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם ,ובלבד
שיתקיימו כל התנאים שבסעיף  21שלעיל.

המוסד שבמסגרתו/שמטעמו מתבצע המחקר
שם החוקר האחראי
ת.ז.

חתימת החוקר האחראי
תאריך

שם החוקר המבצע
ת.ז.

חתימת החוקר המבצע
תאריך

נספח א' :התחייבויות נדרשות לאבטחת מידע שנאסף במסגרות חינוך

1

מניעת אובדן מידע
עורך המחקר ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת אובדן הנתונים שנאספו על ידו במסגרת
המחקר .בין היתר ,באמצעות גיבויים באופן מאובטח.
ניהול הרשאות גישה
-

הגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע בהם ישתמש עורך המחקר תהיה מבוססת על
'הצורך לדעת' ( )need to knowבלבד ולא תורשה גישה למערכות אלה מעבר לנדרש
לצורך ביצוע המחקר

-

מערכת ההזדהות המאפשרת גישה לנתוני המחקר תגביל את הגישה אליהם אך ורק למשתמשים
מורשים.

תיעוד ובקרה

 1הנחיות אלה מתווספות להנחיות הנוגעות לשימוש בנתונים הנאספים המפורטות בסעיפים  12-2בכתב ההתחייבות

על עורך המחקר לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות הגישה למאגרי
המידע ,בכל ניסיון גישה למערכת ,יירשמו כל הנתונים הבאים :זהות המשתמש ,התאריך והשעה של
ניסיון הגישה ,רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה ,סוג הגישה ,היקפה ,האם הגישה אושרה או
נדחתה.

מיפוי הנתונים שייאספו במסגרת המחקר
כחלק מיישום תקנות אבטחת הפרטיות ,על עורך המחקר למפות את הנתונים המיועדים להיאסף
במסגרת המחקר .המיפוי יכלול פרוט של אלה:
א .כלל הנבדקים במחקר (כגון ,תלמידים ,מורים ,הורים)
ב .מקור הנתונים (מידע הקיים במוסדות החינוך או מידע הנאסף על ידי עורך המחקר)
ג.

סוג מוסדות החינוך הכלולים במדגם (כגון גני ילדים ,בתי ספר)

ד .מספר מוסדות החינוך הכלולים במדגם לפי מחוז
ה .מספר הנבדקים בכל מוסד חינוך ,תוך הבחנה בין הנבדקים השונים המפורטים בסעיף א'
ו.

אופן תיעוד המידע הנאסף מהנבדקים השונים (למשל ,בכתובים ,הקלטות קול ,צילומים)

