
 

 (01.2023) 3719 בל/

כאחד וגברים לנשים פונה אך זכר בלשון מנוסח זה ופסט  
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 שם המחקר שם החוקר

 

 חוקר נכבד  .1

ססים על נתוני חדר המחקר הקיים בביטוח הלאומי עומד לרשותך לצורך ביצוע מחקרים מדעיים המבו  .1.1
הביטוח הלאומי, שלא מתפרסמים לקהל הרחב, כולל נתוני פרט בלתי מזוהים באופן ישיר. העבודה בחדר  
 המחקר כפופה לנוהל חדר מחקר. 

על מנת לשמור על זמינות המידע וסודיות המידע העומד לרשותך, משקיע הביטוח הלאומי משאבי אבטחה   .1.2
 ת בהקפדת הגורם האנושי על הנחיות אבטחת המידע. רבים. האפקטיביות שלהם תלויה רבו 
 הנחיות אבטחת המידע המופיעות במסמך זה יאפשרו לך לסייע בשמירת אבטחת המידע בחדר המחקר          

 
 הנחיות אבטחת מידע בחדר המחקר בביטוח הלאומי  .2

 ההגעה לחדר המחקר מותנית ביצוע  תיאום מוקדם מול אחראי חדר המחקר.  .2.1
לשהותך בביטוח הלאומי הינו, שבעת ביצוע פעילותך בחדר המחקר יהיה נוכח לפחות עובד ביטוח התנאי   .2.2

 לאומי אחד . חל איסור לשהות בתחומי המרחב בהיעדר עובד ביטוח לאומי מן המניין. 
הכניסה לחדר מחקר והצפייה במידע הנמצא במחשב המחקר מותרת לך כחוקר, לעמיתיך למחקר   .2.3

שר רשומים בתיק המחקר ועברו הדרכה ואישור של הקב"ט ושל הממונה על אבטחת ולעוזרי המחקר א 
מידע בביטוח הלאומי. להסרת ספק, חל עליך איסור מוחלט לצרף אליך לתוך חדר מחקר כל אדם שאינו  
 מורשה לכך. 

צא לצורך ביצוע המחקר שאושר לך, הוקצה עבורך מחשב ייעודי. אין לעשות שימוש בכל מחשב אחר הנמ  .2.4
 במקום, בין שהוא בתוך חדר המחקר ובין שהוא מחוצה לו.   

ההזדהות למחשב חדר המחקר הינה באמצעות שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך   .2.5
הינם אישים ואין למסור אותם לאף גורם, גם לא לעוזרי המחקר ועמיתי המחקר שאושרו לעבודה על ידי  
 הביטוח הלאומי.  

הנך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא שניתנה לך באופן כזה שימנע מאחרים לעשות בהם   .2.6
 שימוש. 

הנך מתחייב להקפיד לבצע נעילת מחשב חדר המחקר בכל פעם שהינך עוזב את עמדת המחשב, גם אם   .2.7
מדת זה לפרק זמן קצר ביותר, על מנת למנוע מגורמים שאינם מורשים , אפשרות ביצוע פעילות בע 
 המחשב שלך תחת הרשאות הגישה שלך. 

הטיפול בעמדת מחשב  חדר המחקר ייעשה אך ורק על ידי מפעיל  חדר המחקר. אין לבצע שום שינוי,   .2.8
 לרבות העתקת נתונים למחשב, התקנת חומרה או תוכנה באופן עצמאי. 

 . Disc on Keyחל איסור לחבר אמצעי מדיה נתיקה למחשב חדר המחקר  בלשכה, כגון   .2.9
 אין לחבר כל אמצעי מחשוב כגון מחשב נייד, לנקודות התקשורת הנמצאות הן בחדר המחקר והן מחוצה לו. .2.10
הוצאת מידע והכנסת מידע יתבצעו בעזרת  מפעיל חדר המחקר  לאחר אישור הגורמים המוסמכים בביטוח  .2.11
 הלאומי.  
מידע הנמצא בתוך מחשב חדר אין לצלם באף אמצעי צילום או להעתיק בשום צורה, ולאף מטרה את ה .2.12

 המחקר. 
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 : הצהרת החוקר/חוקרת .3

אני מאשר/ת בחתימתי שקראתי והבנתי את ההנחיות המופיעות לעיל ואשר הוצגו לי על ידי הממונה על אבטחת מידע 

 ביום ____________ . 

 אני מתחייבת לעבוד על פי הנחיות אבטחת מידע  אלו לחדר המחקר. 

על הנחיות אבטחת מידע אלה, הביטוח הלאומי רשאי להפסיק את המחקר ואני צפוי לעונשים  ידוע לי שבמידה ואעבור

 שנקבעו עפ"י החוק

 

 שם החוקר __________________________  תאריך ________________________

 

 חתימה וחותמת הגורם המאשר _____________________________


