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        / / / / בקשר לאיסו$ נתוני�בקשר לאיסו$ נתוני�בקשר לאיסו$ נתוני�בקשר לאיסו$ נתוני�, , , , כתב התחייבות בפני משרד החינו�כתב התחייבות בפני משרד החינו�כתב התחייבות בפני משרד החינו�כתב התחייבות בפני משרד החינו�

        י חוקרי� הפועלי�י חוקרי� הפועלי�י חוקרי� הפועלי�י חוקרי� הפועלי�""""לקבלת  נתוני� עלקבלת  נתוני� עלקבלת  נתוני� עלקבלת  נתוני� ע
        במסגרת גו$ אוניברסיטאיבמסגרת גו$ אוניברסיטאיבמסגרת גו$ אוניברסיטאיבמסגרת גו$ אוניברסיטאי

  
  

  
  

או /מוסדות ו, בעלי תפקידי�, ב כדלקמ� לגבי נתוני� אודות תלמידי�הנני מתחיי

או שיאספו באחריותי במהל� /שאקבל ממשרד החינו� ו, )הנתוני�: להל�(ישובי� 

   'תשסז�'תשסושנת הלימודי� 

 DCD) Developmental Coordination -תהליך ותוצר הכתיבה בקרב ילדים שאובחנו כ :בנושא

Disorder (   

  
  

לאסו$ ולעבד את הנתוני� בהתא� לתכנית העבודה והכלי� המצורפי� ובהתא�  .1
  .לתנאי� שנקבעו על ידי משרד החינו�

  
  

ותקנותיו בכל הקשור לביצוע ) 1981(א "לשמור על חוק הגנת הפרטיות תשמ .2
ולטפל בנתוני� אשר יאספו בהתא� לנהלי� המפורטי� בחוק , המחקר ולפרסומו

  .ל"הנ
  
  

י משרד "מלאתר או להחזיר זהויות לנתוני� לא מזוהי� שימסרו לי עלהמנע  .3
  .החינו�

  
  

  .למנוע כל אפשרות להחזרת זהויות לנתוני� לא מזוהי� שיאספו באחריותי .4
  
  

בעלי , תלמידי�(ברמת היחידה הנבדקת , גולמיי� או מעובדי�, לא למסור נתוני� .5
נונימית ובי� א� בצורה המאפשרת בי� א� בצורה א, )ישובי�, מוסדות, תפקידי�

ללא אישור מראש ובכתב של , לכל גור� שהוא, )להל� נתוני� מזוהי�(זיהוי 
  .לשכת המדע� הראשי

  
  
  

כל , למסור או להביא לידיעת כל אד� שאינו מוסמ� לכ�, להודיע, לא להעביר .6
 ללא אישור מראש ובכתב של, ידיעה שמגיעה אלי אגב או בקשר לביצוע המחקר

  . לשכת המדע� הראשי
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, בכל סוג של הצגה או פרסו� כ�, לא להציג או לפרס� את המידע שבידי  .7
  . שיתאפשר זיהוי של תלמיד או בעל תפקיד

  

, לא להציג או לפרס� את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או פרסו� כ� .8
 אלא א� קיבלתי אישור מראש ובכתב, שיתאפשר זיהוי של מוסד או ישוב

התרבות והספורט להצגה או לפרסו� , מלשכת המדע� הראשי של משרד החינו�
במקרה זה הנני מתחייב לנהוג על פי . של מידע זה באופ� שיאפשר את זיהויו
  .התנאי� המפורשי� שיכללו באישור

  

נתוני� מזוהי� . להשתמש בנתוני� הלא מזוהי� רק לצור� עבודתי המדעית .9
  .המחקר הנוכחי בלבדישמשו לצור� ביצועו של 

  
  

לאסו$ נתוני� מזוהי� אודות התלמיד בתנאי שלהורי התלמיד נמסר מכתב פנייה  .10
, י גור� המוסמ� לכ� במשרד החינו�"שתוכנו אושר מראש ובכתב ע, מטעמי

, ובתנאי שאחד מהוריו מסר לי את  הסכמתו בכתובי� לאיסו$ הנתוני� המזוהי�
  .'ב בנספח א"י הנוסח הרצ"עפ

  
  

שעליו _______ להשמיד את זיהוי הנתוני� אודות התלמיד עד התארי�   .11
  .התחייבתי בכתובי� בפני ההורי�

  
  

מוסדות חינו� וישובי� מיד ע� , להשמיד את זיהוי הנתוני� אודות בעלי תפקידי� .12
ובכל מקרה לא יאוחר משנה לאחר מועד , תו� שלב העבודה בו הזיהוי הכרחי

  . אלהאיסו$ נתוני� 
  
  

א� האישור שאקבל מהמשרד לביצוע המחקר יותנה בכ� שעלי לאפשר להורי כל  .13
אזי הנני מתחייב בזה , בנו במחקר/תלמיד להביע את התנגדותו לשיתו$ בתו

י "למסור להורי כל תלמיד מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר מראש ובכתב ע
כמו כ� יוסברו בו , המחקרבמכתב יצויינו כל מטרות . גור� המוסמ� לכ� במשרד

באופ� ממצה ומפורט כל הנושאי� והסוגיות אשר יבדקו במסגרתו וכ� כל 
כמו כ� יכלול המכתב . הפעולות על תוכנ� אשר בה� יתבקש התלמיד ליטול חלק

פירוט של נקודות נוספות אשר לאור רגישות� תדרוש היחידה המאשרת כי 
  .יפורטו בכתב הפנייה להורי�

  
ב שלא לשת$ במחקר ילד שאחד מהוריו הביע את התנגדותו בכתובי� הנני מתחיי

  .'ב בנספח ב"י הנוסח הרצ"עפ, לכ�
  
  

וכ� , לא לחייב השתתפות במחקר של תלמיד אשר מביע את התנגדותו לכ� .14
  .להבטיח כי לא ייגר� דבר לאותו תלמיד בעקבות סירובו
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עובד עימי או עבורי במסגרת מחקר לא להציג כלפי הציבור את עצמי או כל גו$ ה .15
כמו כ� הנני מתחייב שלא להציג כל פעולה . זה כגור� הפועל מטע� המשרד

  .המתבצעת במסגרת המחקר כמופעלת מטע� המשרד
  
  

להעביר שני עותקי� מהדווח המסכ� של ביצוע מחקר ותוצאותיו לגור� המאשר  .16
  .י בקשתו"עפ

  
של סעי$ מסעיפי  התחייבות זו עלול להיות שאי מילוי , הנני מאשר כי ידוע לי

הנני מתחייב להחתי� את כל המועסקי� על ידי ואת הגורמי� . עבירה על החוק
על כתב המאשר כי תוכנו של כתב , המבצעי� את העבודה או חלקה עבורי

  .התחייבות זה ידוע לה�
  
  

י� הנני מודע לנזק שעלול להגר� למשרד א� לא אנהג על פי כל הסעיפ .17
והנני מתחייב לשפות את המשרד בגי� כל נזק שיגר� לו עקב , המפורטי� לעיל

  .הפרת התחייבותי זו
  
  

הנני מקבל על עצמי את האחריות לכל נזק או אובד� שיגרמו למשרד או לגופו  .18
עקב מעשה או , לרבות עובדיי והמועסקי� על ידי, או לרכושו של כל אד� אחר/ו

או מטעמי לאסו$ /או כל מי שבא מכוחי ו, של שליחיי, של עובדיי, מחדל שלי
  .לקבל נתוני�/נתוני�

  
חויבה המדינה לשל� סכו� כלשהו בגי� מעשה או מחדל שאני אחראי לו על פי 

  .אשפה את המדינה באופ� מידי בגי� כל סכו� שחויבה לשל�, כל די�
  
  

  
  

        שמטעמו מתבצע המחקר  /המוסד שבמסגרתו
  

       חתימת החוקר האחראי   ____________ש� החוקר האחראי
  
  __________תארי�  ___________ . ז.ת
  

      חתימת החוקר המבצע    _________ ש� החוקר המבצע
  

 ______________תארי�    _____________________________________________________.ז.ת


