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 הצהרה על שמירת סודיות 
 

 אני מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות, כמפורט 

 :1977 –של חוק העונשין, תשל"ז  117סעיף ב

  117.   )גילוי בהפרת חובה )תיקון: תשכ"ז, תשס"ב  
o .עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא    א

יה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולאחר שחדל ה
מאסר  -מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

 שלוש שנים.
o .עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או שעשה מעשה    ב

 מאסר שנה אחת. -סכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו שיש בו כדי ל
o .הגיעה לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה, ללא סמכות כדין,    ג

מאסר  -בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל מהיות עובד הציבור, דינו 
 שנה אחת.

o .ו הגנה טובה שהידיעה כבר פורסמה לרבים לנאשם לפי סעיף קטן )א( תהא ז   .1   ד
 על פי סמכות כדין או הועמדה לעיון הרבים על פי סמכות כדין. 

 2.      לנאשם לפי סעיף קטן )א( בשל מסירת ידיעה לאחר שחדל מהיות עובד
הציבור תהא גם זו הגנה טובה, שמסירת הידיעה היתה כעבור חמש שנים מהיום שחדל 

מסירת הידיעה לא היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו מהיות עובד הציבור ושב
 או פגיעה בזכותו של יחיד.

 3.     ( לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או ליחסי חוץ 2הוראות פסקה )
ן אישר הגורם המוסמך, קודם למסירתה, כי מסירת הידיעה לא תפגע שלה אלא אם כ

הצנזור הצבאי  - "הגורם המוסמך"בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה; לענין זה, 
הראשי או בעל תפקיד אחר, הכל כפי שתקבע הממשלה בצו, באישור ועדת החוקה חוק 

 ומשפט של הכנסת, דרך כלל או לפי סוגי ענינים;
 4.     ישר הצנזור הצבאי הראשי פרסום ידיעה כגורם המוסמך לפי הוראות א

(, יראו את האישור גם כאישור מטעמו לפרסום הידיעה לפי חלק ח' לתקנות 3פסקה )
 , אלא אם כן קבע הצנזור הצבאי הראשי אחרת.1945ההגנה )שעת חירום(, 

 117.הסתרת מידע בידי עובד ציבור )תיקון: תשס"ב( א  
שנתן לידיעה שאינה סודית, צורה של ידיעה סודית, במטרה למנוע את פרסומה, דינו  עובד הציבור

 .113כהגדרתה בסעיף  - "ידיעה סודית"מאסר שנה; לענין זה,  -
 

 וברורות  לי חובותיי מסעיף זה.

 ידוע לי שהנהלת ביה"ס רשאית להכניס שינויים לתקנון, שימסרו כנספחים.

 
 
 

 ובזאת באתי על החתום:
 
 
 

 ___________________ שם התלמיד/ה:
 

 __________________ מס' תעודת זהות:
 
 

 חתימת התלמיד: ____________________   תאריך: ________________ 


