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   2008ט "לחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים התשס) ב( 15תצהיר לפי סעיף 

  תצהיר

  ___________            'מס. ז.ת ת/בעל______________            מ"אני הח

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

  :ה בזאת וכדלקמן/מצהיר, כן

הנני ממלא תצהיר זה בתמיכה לבקשה המוגשת  על ידי לועדה המוסדית על פי חוק הסדרת  .1

  ").החוק(" 2008ט "מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים התשס

  :המוגדרת בחוק כעבירה לפי אחד מאלה" עבירת ביטחון"הנני מצהיר כי לא הורשעתי ב .2

, 144, 143וכן סעיפים  1977ז "התשל, לחוק העונשין' בפרק ז' או סימן ד' סימן ב )1(

 ;לחוק האמור 147-ו, 146

  ;1945, )שעת חירום(לתקנות ההגנה  85 –ו  84, 67, 66, 64, 62, 59, 58תקנות  )2(

 ; 1948ח "התש, לפקודת מניעת טרור 3או  2סעיפים  )3(

 ;1954ד "התשי, )עבירות ושיפוט(חוק למניעת הסתננות  )4(

 ;2005ה "התשס, לחוק איסור מימון טרור 8סעיף  )5(

 

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זה שמי .3
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