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 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן 

 

 התחייבות לשמירה על סודיותהנדון: 

 

אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ מרחוב _________________ עיר 

 בזאת בכתב כדלקמן:____________, מתחייב ומצהיר 

 –שותפות _____________ )להלן /אני מורשה החתימה של _____________________, מס' ח.פ. .1

"( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל המציע"

 דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

או גורם מטעמו, ישמרו על סודיות כל  עובדיו, יועציו, קבלני משנה וכל אדם, המציעאני מצהיר ומתחייב כי  .3

המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש 

  לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן.

ו אני מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שיגיע אליו עקב ביצוע מכרז זה, ולהחתים את עובדיי על תצהיר זה, לפי .4

יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, כל ידיעה 

 -שתגיע אליהם אגב או בקשר, או בתוקף, או במהלך ביצוע הוראות הליך זה וההתקשרות עם המועצה, וזאת 

 תוך תקופת ביצועם, לפני תחילתם, או לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם. 

(, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )  -"מידע סודי" 

איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, אישור, היתר, חוזה, הסכם, שומות, חיובים, 

תשלומים, תחשיבים, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת למשלוח 

, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, ספרות מקצועית, דואר

הוראות ומסמכים טכניים, לומדה, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/ עסקי, נהלים, תרשימי 

זרימה, וכן כל מידע אודות המועצה ו/או אודות עובדי המועצה ו/או גמלאי המועצה ו/או 

המועצה, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, אשר יגיע לידי הקבלן נבחרי הציבור ו/או תושבי 

או למי מטעמו עקב בקשר למתן השירותים במכרז זה, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן 

ישיר ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל בקשר עם ו/או במהלך מתן השירותים, לפניו או 

לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע  לאחר מכן, או מידע שידיעתו תשמש "קיצור דרך"

אליו, לרבות בתעתיק, בתקליטור, בהתקן קשיח, במדיה נשלפת, בדוא"ל או בכל כלי 

 ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע, בין ישיר ובין עקיף. 

אני מבין ומודע כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע הסודי, בכל צורה שהיא, לכל אדם ו/או גוף  .5

מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג הרשות המוסמך מראש  כלשהם

בחוק  118ובכתב, עלול לגרום לרשות ו/או לצדדים שלישיים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 .1977 -העונשין, התשל"ז

 הקשור או הנובע ממתן השירותים. אני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי או כל .6

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור  .7

ש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימו

 לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת מתן השירות למועצה, לא לאפשר לכל  .8

 פין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, אדם או גוף ו/או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקי
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למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או 

 דבר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לצד כלשהו.

די לקיים את אני מתחייב לנקוט את כל אמצעי הזהירות הקפדניים והנדרשים בדין, ולעשות את כל הדרוש כ .9

התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירה על סודיות המידע, ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, ארגונית, לוגיסטית, נוהלית או אחרת.

כתוב או אחר  אני מצהיר ומתחייב, באופן בלתי חוזר, כי אחזיר לידי המועצה, מיד כשאתבקש לכך, כל חומר .10

או חפץ שקיבלתי מהמועצה ו/או השייך לה ו/או שהגיע לחזקתי עקב מתן השירותים, או שקיבלתי מכל אדם 

ו/או גוף עקב מתן השירותים למועצה או חומר שהכין עבור המועצה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב 

 ודי.שלא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע הס

 הנני מתחייב שלא אבצע, ישירות או בעקיפין, בעצמי או ע"י אחר, איסוף מידע בדרך או באופן המנוגדים לדין.  .11

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה  .12

, תקנות הגנת הפרטיות והוראות 1981 –, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977 -לפי חוק העונשין, התשל"ז 

 הדין.

מוסכם וידוע כי על העתקים של המידע הסודי, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .13

 התחייבות זה. 

בכל מקרה שאפר אחת מההתחייבות הנ"ל, תהא למועצה זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי וכלפי כל מי  .14

ות שלעיל. מוסכם וידוע כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או מטעמי, בגין הפרת חובת הסודי

 סמכות אחרת המוקנית למועצה על פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. 

הנני מאשר, כי הבאתי את תוכן מסמך זה לידיעת כל עובד, קבלן, שלוח, יועץ, גורם מקצועי וכל מי מטעם  .15

 ליך זה ובביצוע השירותים, והנובעים מהם. המציע המעורבים בכל דרך שהיא בה

 

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 

 

 חתימה וחותמת  תאריך

 
 

 
 


