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 התחייבות לשמירת סודיות 
 

     .  ת"ז   אני הח"מ  
 

 "( אילן -בר)להלן: "    אילן -מצהיר ומתחייב/ת בזאת כלפי אוניברסיטת בר
 

לעובדים  הנוגעים  ו/או  סודיים  ופרטים  ידיעות  אלי  מגיעים  זה  ומתוקף תפקידי  באוניברסיטה  מועסק/ת  הנני 
 "(. המידע : " אחרים. )להלן

 
מתח אני  למידע  ברבנוגע  אוניברסיטת  כלפי  לנהוג  בזאת  והצהרות -ייב/ת  התחייבויות  הכללים,  עפ"י  אילן 

 המפורטות להלן:  
 

לנהוג בכל מידע, בין בכתב ובין בע"פ, בין באמצעי מגנטי ובין בכל אמצעי אחר  שהגיע ו/או   (1
ניברסיטת בר אילן, או  באותי יגיע לידיעתי מכל גורם שהוא במסגרת או בקשר עם עבוד

מכך או לצורך כך, וכן ביחס לכל פעולה ו/או מעשה שאעשה עבור האוניברסיטה  כתוצאה
במשך תקופת עבודתי בה, בדרך נאותה, למטרות האוניברסיטה ולשם ביצוע תפקידי בלבד,  

   בו. תוך שמירה על סודיות ועל ההוראות הנוגעות לאבטחת המידע ולזהירות הראויה בטיפול 
לות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לא לפרסם, לא להעביר ולא  לשמור בסודיות מוחלטת ולא לג (2

ממתן  כתוצאה  אלי  הגיע  האמור  שהמידע  בין  וזאת  ממנו,  חלק  כל  או  המידע  את  למסור 
 אילן ובין בכל אופן שהוא.  -ידי לבר-השירותים על

שכפול, העתקה, צילום,   – ידעלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במ (3
 ס וכל צורת העתקה אחרת.תדפי

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על 
 עותקיו.  

לא להשתמש במידע בשום דרך שהיא שאינה למטרות האוניברסיטה ובהתאם להוראותיה,   (4
רך ביצוע  כן הדבר חיוני ומותר לצו אם אלאולא למסור המידע לשום גורם, גם באוניברסיטה, 

 תפקידי באוניברסיטה והגורם האמור מורשה לקבל המידע. 
לא לעיין בתוכן של קבצים או מסמכים אשר הגישה אליהם מתאפשרת לי בתוקף תפקידי,    (5

 אלא אם וככל שהדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידי.  
ו/או הגעתו   (6 אובדנו  ולמנוע  אלידלשמור בהקפדה את המידע  מיד י  אובדן  ע  חר. במקרה של 

 אילן. -אודיע מיידית לממונים על העסקתי בבר
 למנוע את הגישה למידע מכל אדם ו/או גוף כלשהו.   (7
בכל מקרה שיתעוררו בלבי ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה,   (8

ידוע תוכניתי.  על  מראש  ואודיע  בכתב  עלי  לממונה  אפנה  בנאמר הי  לי  וקיומו,  אין  כי  טב 
 קה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי המנויות בכתב התחייבות זה.  בפסי

ידוע לי כי כל הזכויות במידע, לרבות כל גילוי, המצאה, ידע או פיתוח שלו בין אם היה לי חלק  (9
בין אם לאו בין אם ראוי לרישום על פי החוק או להגנה אחרת ובין אם לאו,  –בפיתוח 

ידי לבד או ביחד עם אחרים, בין אם מקורם בידע קודם ובין אם  ם ממתן השירותים על בעיהנו
אילן, הינם ויהיו של -מקורם ובין אם מקורם בידע שרכשתי בתקופה בה נתתי שירותים לבר

אילן והעברתו אלי כדי להעניק לי כל זכות או רשות או -אילן. אין בעצם גילוי מידע ע"י בר-בר
 זכויות יוצרים או זכויות אחרות.  בי פטנטים, מדגמים, לג חרתכל זכות א
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ר לי ו/או הובא לידיעתי בסודיות ורק למסגרת מתן השירותים על ידי, ואני  ידוע לי  המידע נמס
לא אנצל או אשתמש במידע או בכל חלק ממנו בכל מטרה וכל שימוש בין בעצמי ובין ע"י  

אחרים ו/או בקשר עם אחרים, למעט ניצול המידע כנדרש במסגרת מתן השירותים על ידי  
 ואשמור אותו בסודיות.  

דלעיל תחולנה עלי אישית, וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים ו/או שאהיה   התחייבויותיי (10
שותף/ה בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין  

 בעקיפין.  
התחייבות זו לא תחול על העברת מידע או על חלק ממידע אשר בוצעה במסגרת מתן  (11

 אילן.  -י אישור בר" השירותים, במהלך ביצועים ועפ
 התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן והיא תהיה תקפה אף לאחר סיום עבודתי.  (12
, וכי האוניברסיטה הינה מוסד 1981 –הובאו לידיעתי הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א   (13

ציבורי, כהגדרתו בחוק הנ"ל, ואני מתחייב/ת לכבד הוראות החוק הנ"ל ולפעול על פיהן. הריני  
למלא אחר התחייבויותיי לעיל ואחר כל הוראות דין בדבר שמירת הסודיות בכל  ת /מתחייב

הקשור למידע ולהעסקתי באוניברסיטה. ידוע לי ומוסכם עלי כי הפרת התחייבות  
מהתחייבויותיי הנ"ל תהווה עבירה פלילית, עבירת משמעת והפרת חוזה, על כל התוצאות 

גדי בהליכים משמעתיים וכן בכל אמצעי אחר כנ הנובעות מכך, ותאפשר לאוניברסיטה לנקוט
 על פי דין. 

הודע לי כי הצהרתי בדבר שמירת הסודיות כמפורט לעיל, הינה תנאי מוקדם ומותנה   (14
אילן וכי הפרת הוראות כתב התחייבות זה תהא  -להעסקתי כנותן שירותים באוניברסיטת בר

שירותים על ידי ולנקוט  תן העילה מספקת בידי הנהלת האוניברסיטה להפסיק לאלתר את מ
 בכל אמצעי עפ"י דין.  

)להלן: "החוק"(, בכל הקשור למסירת  1977הובאו לידיעתי הוראות חוק העונשין, תשל"ז  (15
ובמיוחד בתוקף תפקידו. ולעניין העסקתי כנותן שירותים    –ידיעות שהגיעו אל עובד הציבור 

 כמשמעותו בחוק מבקר המדינה. חוק ואילן, הנני עובד הציבור כמשמעותו ב-באוניברסיטת בר
הריני מתחייב/ת למלא אחר התחייבויותיי לעיל ואחר כל הוראות דין בדבר שמירת הסודיות  (16

בכל הקשור למידע ולהעסקתי באוניברסיטה. ידוע לי ומוסכם עלי כי הפרת התחייבות 
ות התוצא  מהתחייבויותיי הנ"ל תהווה עבירה פלילית, עבירת משמעת והפרת חוזה, על כל

הנובעות מכך, ותאפשר לאוניברסיטה לנקוט כנגדי בהליכים משמעתיים וכן בכל אמצעי אחר 
 על פי דין. 
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