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 טופס התחייבות לשמירת סודיות – א'נספח 

 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות .1

                         בשנת______                    בחודש                    ביום                    שנערכה ונחתמה ב 

 על ידי _____________________

 ת.ז.  _____________________

 )להלן: נותן השירותים( 

לבחירת חברה לצורך הקמה,  1/2017מס' _______ מתכוון להזמין שירותים כמפורט במכרז  מזמיןו הואיל

 :)להלן הפעלה ותחזוקה של מערך מידע מרכזי לבטיחות בדרכים ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 (.המכרז

 ז.והנני מועסק בקשר למתן השירותים כמפורט במכר והואיל

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן. והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

( ידיעה, מסמך,  תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות  דעת, Know How( ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

הקשור  ו/או  הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל פה  ו/או בכל  מסקנה, סוד מסחרי וכל דבר אחר כיו"ב, 

 צורה  או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או  אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי נותן השירותים או לידי מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין  - "סודות מקצועיים"

מישרין ובין בעקיפין, בין אם נתקבל לפני תחילת מתן השירותים, במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ב

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו של  מזמיןומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר לחברה על ידי ה

 כל אחד הנ"ל.

דם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו כל מידע או סודות לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל א .1

 מקצועיים בקשר למתן השירותים המבוקשים. 

לא לאפשר לכל אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע ו/או הסודות המקצועיים כאמור, לא לפרסם,  .2

יין להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים בכל ענ

 מהעניינים המפורטים בכתב התחייבות זה. 

לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע ו/או סודות מקצועיים  .3

 כמפורט בכתב התחייבות זה.

ברור לי שעל העותקים של המידע ו/או הסודות המקצועיים כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו  .4

 ת כתב התחייבות זה.כל הוראו

לשמור בהקפדה את המידע ו/או הסודות המקצועיים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת  .5

 אובדנם ו/או הגעתם לידי אחר/ים.

לא לעשות כל שימוש במידע ו/או בסודות המקצועיים, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר ו/או  .6
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קצועיים כאמור, לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם המידע למסור כל מידע ו/או סודות מ

 ו/או הסודות המקצועיים או חלקים מהם בדרך כלשהי.

ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע ו/או סודות מקצועיים אשר היו בידיעתי, ו/או  .7

 ייבותי על פי כתב התחייבות זה  הינה בלתי מוגבלת.יהיו בידיעתי, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התח

הנני מצהיר ומתחייב כי לצורך שמירה על סודיות לא אפתח כלפי צד ג' בהליך משפטי או מעיין משפטי  .8

 ללא תאום והודעה בכתב מראש. מזמיןהקשור ב

חומר אחר  יוחזר לכם כל מידע ו/או הסודות המקצועיים או -עם סיום קשריי עמכם או לפי דרישתכם  .9

בקשר עם המידע ו/או הסודות המקצועיים שימצא ברשותי, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

מסמכים מכל מין וסוג שהוא השייכים לכם ו/או הנוגעים ו/או מתייחסים לכם ו/או לגופים שבשליטתכם 

 ו/או לעסקיכם.

ות מקצועיים אשר היו בידיעתי, ו/או יהיו האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע ו/או סוד .10

 בידיעתי, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מהווה עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות  .11

 .1977 -רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר היה או יהפוך נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .12

סודיות, היה בידיי וברשותו קודם לקבלתו ממשנהו, יגיע לידיי בעתיד ממקור עצמאי שלא הפר עקב כך 

ם ומיחשוב שאינו התחייבות לשמירת סודיות, חובה על פי דין לגלותו, ידע מקצועי הנוגע לעיבוד נתוני

 .מזמיןושלא נצבר בעקבות עבודה ב מזמיןייחודי או ייעודי ל

 

 לראיה באתי/נו על החתום:ו

  שם החותם 

תפקיד 
 החותם

 

חתימה 
 וחותמת 
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 נספח ב' – טופס הצהרה לעניין ניגוד עניינים

 הצהרת נותן השירותים לעניין ניגוד עניינים .1

 _________________________  )להלן: נותן השירותים( אני 

 _________________________ )להלן: החברה( נציג 

 ידוע לי כי אני מוצב מטעם החברה לעניין מתן שירותי מחשוב למזמין. 

 עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד תקופת המכרז, במהלך ,לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני

 .בתחום מתן השירותים נשוא מכרז זה

במהלך תקופת המכרז,  ,מכרז זה נשוא השירותים בתחום שהוא גורם כל מטעם שלא אייצג ולא אפעל ומתחייב מצהיר הנני

 .המזמין של ובכתב מראש אישור לכך התקבל כן אם אלא ,המזמין מטעם למעט

 עם מיד ,עניינים ניגוד של במצב להימצא שבגינו אני עלול מצב או נתון כל על מיידי באופן למזמין כי אודיע מתחייב הנני

  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע

להתחייבויותיו  בניגוד ,גורם כל עם להתקשר שלי או מי מטעמי, כוונה כל על למזמין מראש כי אדווח ומתחייב מצהיר הנני

  בעניין. המזמין להוראות בהתאם וכן מתחייב לפעול ,אלו בסעיפים

 שיבטיחו אחרות הוראות וכן יהיה רשאי לתת כאמור התקשרות לאשר לא יהיה רשאי יודע לי ומוסכם עליי כי המזמין

 .אלו להוראות הספק יפעל בהתאם  כי מתחייב והנני  ,עניינים ניגוד העדר

 

 חתימה: ___________________   תאריך: ____________________
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 טופס ויתור על זכויות בתוצרי עבודה – ג'נספח 

 

 אנו הח"מ :

 ____________________  )להלן: נותן השירותים( .1

 

לבחירת חברה לצורך הקמה,  1/2017שנותנים שירותי מחשוב ל _____________ )להלן: המזמין(, מתוקף מכרז 

)להלן: השירותים(  .יםהלאומית לבטיחות בדרכהפעלה ותחזוקה של מערך מידע מרכזי לבטיחות בדרכים ברשות 

 מצהירים בזה ומתחייבים כדלקמן:

כל רכיבי ו/או תוצרי העבודה, כולם או חלקם, ובכלל זה מרכיבים, נתונים, מאגרי מידע, מצגות, מסמכים, שיטות  .1

ירותים במהלך מתן עבודה, סיכומי פגישות, רישומים פנימיים וכל חומר אחר אשר ייבנו או יופקו על ידי נותן הש

 .מזמין)להלן: תוצרי העבודה( יהיו שייכים, בלעדית, ל מזמיןהשירותים ב

לעניין זה אין נפקא מינא אם מתן השירותים הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות או בתום תקופת ההתקשרות  .2

 .מזמיןשלו עם ה

, לפי מזמיןמיד עם סיום מתן השירותים או לפי דרישת ה מזמיןאנחנו מתחייבים להעביר את תוצרי העבודה ל .3

 המוקדם מביניהם.

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי זכויות היוצרים ו/או זכויות פטנט ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או כל זכות אחרת על  .4

בין אם  – , אשר יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתידמזמיןתוצרי עבודה אלה יהיו בבעלות בלעדית של ה

 לצרכיו ובין אם לצרכים אחרים. 

ביחס לשימוש במידע ובידע שיגובש,  מזמיןאנו מוותרים בזאת על כל דרישה, טענה או תביעה עתידית נגד ה .5

 בהיותי נותן שירותים מטעם הספק בפועל, בעבור המזמין.  

ו לעשות שימוש כלשהו בתוצרי חות, לפרסם, להשכיר, לרשום, אני איננו רשאים למכור, להעביר, להידוע לי כ .6

 בכתב ומראש. מזמיןהעבודה שלא באישור ה

 

 

 ולראייה באתי על החתום היום )תאריך(_______________

 

 
 

_____________                                ____________________ 
                                         חתימה   שם מלא של נותן השירותים                                                                                 

 

 

  

 

 


