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 עשרת הדיברות לחוקר והגנת מידע אישי

 
 

כל איסוף של מידע אישי, בין אם כשאתה מתכנן מחקר חדש או בשלב ביצועו תכנן מראש.  .א
הממונה  של מחקר קיים, מחייב חשיבה מוקדמת. הממונה על הגנת הפרטיות באוניברסיטה,

 על אבטחת מידע ורשות המחקר עומדים לרשותך בכל הקשור לכך.

ואל תניח להרגל להכתיב את איסופו. לעתים אפשר להשיג את הימנע מאיסוף מידע אישי  .ב
מטרת המחקר במלואה בלי לאסוף מידע כזה. אם לא תאסוף מידע אישי, לא תהיה כפוף 

מידע שאינו מזהה אדם גדולה לאין ערוך לחקיקה כלשהי שעניינה פרטיות. החירות לפעול ב
 מהחופש לעבד מידע מזהה. אבל אם הגעת למסקנה שאתה חייב לאסוף מידע אישי...

החיוני למטרת המחקר. לצורך כך, שאל עצמך ביחס  צמצם את המידע האישי למינימום .ג
האם אינך יכול לטשטש את המידע  -לאסוף אותו, ובמידה שכן  חייבלכל שדה מידע האם אתה 

מבלי לפגוע במחקר (לדוגמה: אסוף טווח גילאים ולא גיל או תאריך לידה מדויק; בדוק האם 
אתה חייב לאסוף שם וכתובת או שאתה יכול להסתפק במספר אקראי במקום שם וזיהוי 

 גאוגרפי כללי במקום כתובת).

ה שלשמה אתה זקוק למידע אישי, ואל תסטה ממנה כאשר אתה מהי המטר הגדר במדויק .ד
 אוסף את המידע ומעבד אותו.

ברגע שכבר אינך זקוק לו לצורך הגשמת מטרת המחקר, או  השמד ביזמתך מידע אישי .ה
כאשר הוא נהיה מיושן ובלתי רלוונטי. אם אתה נרתע ממחיקה כוללת של מידע, הפוך אותו 

 היה לקשרו לאדם מזוהה.לאנונימי, כך ששוב אי אפשר י

מזה שלשמו אספת אותו מלכתחילה, אלא אם כן אל תשתמש במידע אישי לצורך אחר  .ו
 וידאת שיש לכך צידוק מחקרי ובסיס משפטי.

הודע להם מהם זכויותיהם בקשר עם עיבוד המידע  ולשם כךכבד את זכויות המשתמשים  .ז
מסור להם בשפה מובנת, ואפשר להם לממש אותן. פעל בשקיפות מול משתתפי המחקר. 

תמציתית ובכתב את כל הפרטים הנוגעים לאיסוף המידע האישי אודותם, עיבודו ומטרות 
 השימוש בו כנדרש בחוק. 



המחקר תרשו         Research Authority   

 

    03-6409697': פקס; 03-6410251; 03-6408774': טל; 6139001 אביב-תל, אביב-רמת, 39040 ד"ת, האוניברסיטה קריית 

P.O.B.39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 6139001, Israel; Tel: +972-3-6408774; +972-3-6410251; Fax: +972-3-6409697          

הנאסף לצורך המחקר. שמור אותו בסביבת מיחשוב מוגנת.  אבטח את המידע האישי .ח
בדוק מי רשאי הימנע מאחסונו בצורה גלויה על גבי מחשב נייד. שקול להצפין את המידע. 

 לגשת למידע האישי וצמצם את מספר מורשי הגישה למינימום החיוני. 

אל מחוץ לתחומי המדינה, אפילו לא לחוקרים אחרים הנוטלים חלק  אל תעביר מידע אישי .ט
        במחקרך או משתפים עמך מידע אישי, אלא לאחר שוידאת שהעברת מידע כזו מותרת לפי הדין 

החל על מחקרך (לעולם יהיה זה הדין הישראלי ותיתכן תחולה גם לדינים אחרים הכוללים 
 מגבלות על העברה בינמדינתית, כדוגמת הדין האירופאי). 

ם יגם אם דיני הגנת הפרטיות ועיבוד המידע האישי מחייב Keep Calm and Carry On .י
לעסוק בנושאים שבהיקפו של המחקר ולא בליבתו, ואפילו אלה נושאים מורכבים, זכור  תךוא

שכיבוד זכויות הזולת עולה בקנה אחד עם הערכים האקדמיים הבסיסיים. שבכל מקרה של 
לאייל שכטר נא לפנות הבנה או פשוט חוסר ידע כיצד להתמודד עם דרישות החוק, -ספק, אי

 .ברשות המחקר

 

 קר של האוניברסיטה עומדים לרשותךאנו ברשות המח
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