
 

 

 צור יגאל -מועצה מקומית כוכב יאיר 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

 
                 __________________ת"ז                      אני הח"מ:

 
 : ________________     כ העובד/ת

                           
לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף 
כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, צילומים, סרטונים, 

רישום, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, 
ות, תחומי פעילות וכדומה. בין בכתב מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכיר

ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י המציגים 
במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת  ה"מתחייבת" בקשר עם או 

 כתוצאה מן העבודה.
 

 כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".
 :המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן" 

ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע  א. לא להעתיק   
שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת             במידע או בחלק ממנו,     

 העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.
ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי    

 מידע יחול גם על עותקיה.
ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת    

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 ד. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.   
ה. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י    

 הוראות בלבד.
ולהכין באופן כלשהו תכנת ו. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך    

 מחשב או סקרים על בסיס או 
 

  על סמך הנתונים, המסמכים וכו' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה
 הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייבת" במהלך וכתוצאה מן העבודה.

 .ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה 

  ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל
 מסמך הנוגע למידע או לעבודה. 

  ,ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה
בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייבת" תעשה כל  עמהאו ביחד 

 ל על ידם.הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"

  ידוע ל"מתחייבת" כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לה העבודה וכי
הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים ו"המתחייבת" תחויב 

 בפיצויים.

                                                                  תאריך:______________ולראיה באנו על החתום ב
 

  _________________שם:
 

                            ________________חתימה:                            


