
 
 ימואלח וטיבלד סומה

 מינהל המחקר והתכנון

 

 הסכם  שימוש בחדר מחקר
 

 

 ____ לחודש ______________ ___שנערך ונחתם בירושלים ביום __

 

 

 בין

 _________________________  סמנ"כל מחקר ותכנוןל ידי ע המוסד לביטוח לאומי

 מצד אחד                    

 

 לבין

 

 ___________, ת"ז ______________ )להלן: החוקר(מר/גב'________________

  מצד שני                    

 

 

מאפשר לחוקרים ממוסדות המדינה לבצע מחקרים באמצעות חדר מחקר של  והמוסד הואיל 

שהעתק ממנו מצ"ב ומסומן בכפוף להוראות "נוהל חדר מחקר" )להלן: הנוהל(  מוסדה

 ;כנספח א'

 

לחוקרים שאינם נמנים עם  וברצון המוסד לאפשר, לפי שיקול דעת וועדת חדר המחקר, והואיל

 ;מוסדות המדינה, לבצע מחקרים באותם התנאים כאמור בהואיל הקודם

 

והחוקר הגיש בקשה לביצוע מחקר )להלן: המחקר( באמצעות חדר המחקר, שהעתק  והואיל 

 ; כנספח ב'מצ"ב ומסומן  ממנה

 

 ;  בנספח ג'( אישר את הבקשה כמפורט הסמנכ"ל)להלן:  סמנכ"ל המוסד והואיל

 

לאפשר לחוקר לעשות שימוש בחדר המחקר בכפוף להוראות הנוהל והסכם  מוכן והמוסד והואיל 

 זה; 



 :לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 המבוא .1

 

 כם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה ונספחי ההס

 

 הצהרות החוקר .2

 

החוקר מצהיר כי הוא מועסק בתפקיד _____________________                א.

 המוסד האקדמי(. - )להלן_____________________  -ב

 החוקר מצהיר כי הוא מבצע את המחקר במסגרת תפקידו כאמור במוסד. ב.

עד למטרות אקדמאיות/מחקריות בלבד, וכי לא יעשה החוקר מצהיר כי המחקר נו .ג

 בו כל שימוש אחר. 

מצ"ב הנוהל ומסומן החוקר מצהיר כי קרא את הנוהל וכי הוא מסכים לתנאיו.  .ד

 כנספח א' להסכם.

הצהרות סעיף זה הם מעיקרי הסכם זה, ומסירת הצהרה כוזבת בפרט מהותי , או  .ה

 כהפרה יסודית של ההסכם.  עמידה בהצהרה באופן מהותי, תיחשב-אי

 

 הרשאת שימוש בחדר המחקר .3

 

, הסמנכ"למרשה לחוקר לעשות שימוש בחדר המחקר בכפוף לאישור  המוסד 

 לנוהל ולהוראות הסכם זה.

 

 התחייבות לקיים הוראות נוהל חדר מחקר .4

 

 החוקר מתחייב לקיים את כל הוראות הנוהל שבתוקף בעת ביצוע המחקר.  א.

 מתחייב לוודא את קיום הוראות הנוהל על ידי עמיתי/עוזרי מחקר. החוקר  ב.

 הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיים.  ג.

 

 תנאים מוקדמים לשימוש בחדר המחקר .5

  

 השימוש בחדר המחקר מותנה בקיום כל התנאים המוקדמים המפורטים להלן:  א.

 סמנכ"ל המוסד.אישור המחקר על ידי  .1

  

 זה הן תנאים יסודיים. הוראות סעיף  ב.



 

 סודיות .6

 

 החוקר לא יעשה שימוש בחדר המחקר אלא בהתאם להוראות הנוהל  והסכם זה.  א.

החוקר לא יעשה, ולא ינסה לעשות שימוש בחדר המחקר או בתוצאות השימוש  ב.

בו, לא יטען שעשה שימוש בחדר המחקר או בתוצאות כאמור, כדי להשיג או 

לרבות עסק  -דם מזוהה כלשהו. לעניין הסכם זה, "אדם" לגלות מידע אודות א

 ותאגיד. 

( בין קבצים ”record linking“החוקר לא יעשה ולא ינסה לעשות זיווג רשומות ) ג.

 באמצעות חדר המחקר.

אם יגלה החוקר באקראי או שלא באקראי זהותו של אדם אגב השימוש בחדר  ד.

הזהות(, והוא לא ימסור לכל  -)קריהמחקר, הוא לא יעשה כל שימוש במידע זה 

גורם אחר פרטים אודות זהות האדם אשר נתגלתה. החוקר ישמור מידע זה בסוד 

 . -1981 לפי הוראות כל דין החל עליו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

החוקר לא יפרסם כל פרסום המתבסס על עבודתו בחדר המחקר אשר מכיל  ה.

 ם זיהוי של פרט אינדיבידואלי. מידע או נתונים אשר מאפשרי

השימוש בקובץ או בקבצים אשר יועמד/ו לרשות החוקר מותר באמצעות  ו.

מערכות המחשוב שבחדר המחקר בלבד; החוקר לא יוציא כל פלט מחדר המחקר 

 אלא בהתאם לנוהל. 

לשימוש  המוסדהחוקר לא יעתיק ולא ימסור כל קובץ שיועמד לרשותו על ידי  ז.

, כולו או מקצתו, לכל גורם אחר, על כל דרך שהיא, לרבות העלאת בחדר המחקר

 או אינטרנט. LAN ,WANהקובץ על רשת 

חובת שמירת הסודיות תחול על כל קובץ פרט שיועמדו לרשות החוקר בחדר  ח.

המחקר, על כל עותק ממנו, על כל קובץ שנגזר ממנו )לרבות קבצים חדשים 

פלט של נתוני פרט מן הקובץ. לעניין סעיף שנוצרו בהתבסס על הקובץ( ועל כל 

 זה, "קובץ" משמע, כולו או מקצתו.

החוקר אחראי לקיום הוראות שמירת הסודיות על פי הסכם זה על ידי עמיתי  ט.

 מחקר ועוזרים למחקר. 

 חובת שמירת הסודיות לפי סעיף זה תחול גם לאחר סיום הסכם זה. י.

 ם. הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיי .אי

 החוקר חתום על הצהרת שמירת סודיות המצורף להסכם המסומן כנספח ד'. יב.

 

 זכויות השימוש בקבצים שיועמדו לרשות החוקר .7

 

, לרבות מוסדזכויות היוצרים בכל קובץ פרט אשר יועמד לרשות החוקר על ידי ה 

 בקבצים הנגזרים ממנו, שייכות למדינת ישראל בלבד.

 

 אמצעי אבטחת הקובץ .8



 

 מוסד.בנוגע לאמצעי אבטחת המידע  המוסדהחוקר ימלא את כל הוראות  א.

 הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיים.  ב.

 

 מוסדפיקוח על ידי קצין הביטחון והממונה על אבטחת המידע של ה .9

 

מבלי לגרוע מסמכויות מנהל חדר המחקר לפקח על עבודת החוקר בחדר המחקר  א.

רשאי לוודא קיום הוראות הסכם זה באמצעות קצין  וסדמהיה היכמפורט בנוהל, 

, או מי מטעמם מוסדו/או הממונה על אבטחת המידע של ה מוסדהביטחון של ה

 להוראותיהם.ישמעו , והחוקר מוסד()להלן: נציגי ה

  לוודא קיום תנאי הסכם זה בכל עת.  מוסדהחוקר יאפשר לנציגי ה ב. 

סמכות שיורית וכוללת לגבי הפיקוח על  נכ"לסממבלי לגרוע מן האמור לעיל, ל ג..

 קיום הוראות הסכם זה. 



 מעמד החוקר  .10

 

הוראות הפיקוח שבהסכם זה באות כדי להבטיח קיום תנאי ההסכם ולא כדי  א.

מעביד -ואין בהן כדי ליצור יחס של עובד -לפקח על עבודת המחקר של החוקר

  .לבין החוקר מוסדבין ה

   בד מעביד בין המוסד לחוקר.לא יהיו יחסים עו ב.

החוקר מצהיר כי ידוע לו כי השימוש בכל קובץ שיועמד לרשותו הוא בכפוף  ג.

 . -1981להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

החוקר מצהיר בזה כי הובאו הוראות החוק הנ"ל לידיעתו, וכי ידוע לו כי הפרת  ד.

חובת שמירת הסודיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות היא עבירה פלילית הנושאת 

 שנות מאסר.  3עונש מרבי של 

 הוראות סעיף זה הן תנאים יסודיים.  ה.

 

 

 אחריות .11

 

ירת הקבצים שיועמדו לרשותו בחדר החוקר מקבל על עצמו את האחריות לבח א.

 .המוסדהמחקר על ידי 

 אחראי לכך שכל קובץ כאמור יענה לצורכי החוקר. ואינ המוסד .ב

אחראי לשימוש בכל קובץ כאמור, לתוצאות השימוש בו, או  ואינ מוסדה .ג

אחראי לנזקים מכל סוג  מוסדלתוצאות השימוש בחדר המחקר. כמו כן, אין ה

עקיפים )לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב שהוא, בין ישירים ובין 

בפעילות החוקר(, אשר ייגרמו כתוצאה מן השימוש בכל קובץ כאמור או מחדר 

 המחקר.  

 

 העדר בלעדיות .12

 

בכל קובץ שיועמד  ואת הזכות להמשיך ולהשתמש בעצמ ושומר לעצמ מוסדה א.

 בץ כאמור. לרשות החוקר ולאפשר לגורמים אחרים לעשות שימוש בקו

את הזכות להעמיד את חדר המחקר לרשות חוקרים  ושומר לעצמ דסמוה ב.

 נוספים, תוך תיאום מתאים בין החוקרים השונים. 

 

 תוקף הרשאת השימוש בחדר המחקר .13

 

באישורו  סמנכ"להרשאת השימוש בחדר המחקר תעמוד בתוקף לתקופה שקבע ה א.

לפני כן, תגיע לסיום לפני כן מסיבה )נספח ג' להסכם זה(, אלא אם כן תבוטל 

 .הסמנכ"לאחרת או תוארך על ידי 



רשאי לבטל את הרשאת השימוש בחדר המחקר, עם מתן הודעה בכתב  מוסדה ב.

לחוקר, עקב הפרה יסודית של תנאי הסכם זה; לעניין זה, יראו את הוראות 

נאים יסודיים לעיל, ואת יתר הוראות סעיף זה, כת -10ו 8, 6, , 5, 4, 2סעיפים  

 בהסכם שהפרתם תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. 

רשאי לבטל  את הרשאת השימוש בחדר המחקר, מכל סיבה אחרת, עם  מוסדה ג.

מתן הודעה בכתב לחוקר, ולאחר שניתנה לחוקר הזדמנות סבירה להשמיע 

 נגד ביטול ההרשאה.  מוסדטענותיו בפני ה

המחקר מכל סיבה שהיא, יחדלו החוקר  פג תוקפה של הרשאת השימוש בחדר ד.

וכל מי מטעמו מלעשות שימוש בכל קובץ שהועמד לרשותו לשם ביצוע המחקר 

כל תעודה ומסמך אחר אשר היה כרוך בשימוש  למוסדבחדר המחקר, ויחזירו 

 בחדר המחקר.

בתום ביצוע המחקר ימסור החוקר למנהל חדר המחקר דו"ח מסכם על ממצאיו  .ה

ביחס למוסד  סמנכ"לפח ט', או לפי מתכונת אחרת שאישר הלפי המתכונת שנס

מחקר שמטעמו ביצע החוקר את המחקר. זכויות היוצרים בדו"חות אלו יהיו של 

 ןרישיו מוסדהחוקר/ים או של מוסד המחקר שמטעמו פועל החוקר, אך יינתן ל

בלתי מוגבל בזמן להעתיק ולהפיץ כל דו"ח כאמור בשלמותו, תוך ציון שמדובר 

. מוסדבאמצעות חדר המחקר של ה מוסדמחקר שבוצע בשיתוף פעולה עם הב

להעמיד את הדו"ח לרשות הציבור  מוסדזה יכלול, בין השאר, זכות ה ןרישיו

באמצעות רשת האינטרנט וזכות הציבור להעתיק ולהפיץ את הדו"ח בשלמותו 

 לאחרים.

לא להעניק רשאי ש יהיה המוסדהופר הסכם זה הפרה יסודית על ידי החוקר  .ו

שימוש בכל קובץ  ןרישיולחוקר כל הרשאת שימוש חדשה בחדר המחקר או 

 ורשאי לפי שיקול דעת מוסדהיה הי; כמו כן, ואו מטעמ מוסדהמופץ על ידי ה

שלא לאפשר העמדת חדר המחקר או כל קובץ לרשות כל חוקר אחר מטעם 

 המוסד שבו מועסק החוקר.  

, לרבות למוסדכל סעד על פי דין המוענק אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מ .ז

 סעדים הנובעים מהפרת זכויות יוצרים.

 

 שינוי ההסכם .14

 

 שינוי ההסכם יעשה אך ורק בכתב בחתימת הצדדים. 

 

 כלליות ההסכם .15

 

הסכם זה על כל נספחיו הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים בכל הנוגע לשימוש  

ן מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולים בחדר המחקר לגבי המחקר, ואי

בהסכם זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע"פ והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו 

 לחייב עצמם בקשר להתקשרות זו.



 

 ביהמ"ש המוסמך .16

 

על ההסכם יחול החוק הישראלי, וכל הליך משפטי הנובע מן ההסכם או הקשור להסכם  

 מכותם הבלעדית של בתי המשפט בירושלים.יהיה בס

 

 המוסדנציג  .17

 

 או מי שמונה מטעמו. סמנכ"ל המוסדלעניין ביצוע הסכם זה יהיה  המוסדנציג  

 

 מס בולים .18

 

 ש"ח. 5הסכם זה יבויל כהסכם ששוויו בלתי מסוים, בסכום של  א.

 הוצאות הביול תחולנה על החוקר בלבד.  ב.

 

 כתובות הצדדים .19

 

 כתובת הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: 

 , 91909ירושלים  90009, ת.ד. סמנכ"ל מחקר ותכנון  - המוסד א.

 .danielgt@nioi.gov.ilדואר אלקטרוני 

 _______________________________________,  -החוקר ב.

 ____________________________________._________ דואר אלקטרוני

 

 הודעות .20

 

אם לא נקבע אחרת בהסכם זה, כל הודעה שיש למסור על פי הסכם זה תימסר בכתב לצד  

השני באופן אישי או בדואר רשום לכתובת הצד השני כמפורט לעיל. כל הודעה שתשלח 

שעות ממועד  72ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לנמען תוך 

 הדואר.-מסירתה בבית

 

ניתן לשלוח הודעות גם באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הצד השני כמפורט לעיל.  

הודעה אשר נשלחה בדואר אלקטרוני כאמור,  תחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען אך 

ורק בתנאי שהנמען אישר בכתב או בדואר אלקטרוני את קבלת ההודעה. מועד קבלת 

 יחשב כמועד מסירת אישור הנמען על קבלת ההודעה.   ההודעה
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

           _______________________________________________________________ 

 החוקר                                                  המוסד                  

 

 

 

 

 

  _________________                _____________________________________אישור: 

 לשכה משפטית                                                   סגן חשב                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


