נספח ח  -התחייבות לשמירה על סודיות
מבוא
הואיל ונחתם בין
)להלן" :המפעיל"( לבין ממשלת ישראל בשם מדינת
ישראל המיוצגת על ידי משרד הכלכלה והתעשייה )להלן" :המשרד"( הסכם פרויקט בהמשך
למכרז מספר  16/19להקמת והפעלת מערך המעוף עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מיום
)להלן" :ההסכם"( לביצוע הפרויקט כמפורט בהסכם )להלן" :השירותים"(;
)להלן" :המוסד"( לבין המפעיל ,מתלווים
והואיל ובמסגרת שיתוף פעולה בין
סטודנטים הזכאים להשתתף בתכנית בהתאם למפורט בתקנון שירותי הסיוע ,סעיף ) 16.3להלן:
"הסטודנטים"( לחלק מיועצי המפעיל ,כדי להתרשם וללמוד מתהליך הייעוץ שמבצע המפעיל
לעסקים שונים .מוסכם בין הצדדים ,כי אותם סטודנטים או המרצים המלווים אותם אינם
מועסקים על ידי המפעיל או משמשים כקבלן המפעיל ,ואין להם כל חלק באספקת השירותים
למשרד ו/או לעסקים.
והואיל והמשרד הסכים להתקשר עם המפעיל בתנאי כי המפעיל לרבות עובדיו ,קבלני משנה וכל אדם
אחר מטעמו ,לרבות הסטודנטים והמרצים המלווים את הפעילות ,ישמרו על סודיות כל המידע
כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו ,וכן על סמך התחייבות המפעיל לעשות את כל
הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך שאתלווה לנציגי המפעיל או לכל פעילות הקשורה לשת"פ זה יתכן
כי יבוא לידיעתי מידע ) ,(Informationאו ידע ) (Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת,
חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף  91לחוק
העונשין ,תשל"ז 1977 -מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי
עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל " -קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו
יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,
נתונים ,מסמכים ודו"חות )להלן" :המידע"(;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או
גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג המשרד
המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי
סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז; 1977 -
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הכלכלה והתעשייה כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,
ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא
בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת שיתוף הפעולה בין המפעיל
לבין המוסד ולאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא

להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד
כל שהוא.
.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות
זו לרבות שמירת על סודיות המידע ,בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה
בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
חתימת הסטודנט/מרצה________________________

.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי ,ככל שישנם ,את האמור בהתחייבות זו לרבות
חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו
לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי
בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב
מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל
שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי
כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי בשיתוף הפעולה בין המפעיל לבין המוסד או
עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,לרבות
עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף
בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו ,בהון מניות ,ו/או בזכות לקבלת רווחים ,ו/או בזכות למנות
מנהל ו/או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או שותפי ,או עובד העובד עימי
או בפיקוחי ,מיצגים/מייעצים/מבקרים )להלן" :עניין אחר"(.

.10

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין שאתלווה לנציגי המפעיל
במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או
קרובי חברים בו.

.11

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא
ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת
חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכ תב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר
מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -

.12

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם ,כל שכן ביני לבין
המפעיל.

.13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר יתקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות כתב
התחייבות זה.

.14

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית

למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.
.15

מובהר ,כי האמור לעיל לא יחול במקום בו גילוי המידע נדרש על פי הוראות כל דין ,לרבות גילוי
הנדרש מהחלטה שיפוטית או הוראה מחייבת של רשות שלטונית מוסמכת ,ובלבד ) (1שאודיע
למשרד מיידית בכתב על קבלת דרישת הגילוי כאמור ,ב טרם גילוי המידע ,וזאת על מנת לאפשר
למשרד ו/או למי מטעמו להתנגד לגילוי כאמור ו/או לדרוש את צמצומו; וגם ) (2אם לא יעלה בידי
המשרד ו/או מי מטעמו להשיג צו חיסיון או סעד אחר כאמור ,אגלה אך ורק את אותו חלק מן
המידע שאהיה חייב לגלותו על פי הוראת הדין )דהיינו ,את המינימום הנדרש של המידע(.
ולראיה באתי על החתום

היום ______________ :בחודש ________ :שנת___________ :
שם פרטי ומשפחה ___________ :ת"ז__________ :
חתימת הסטודנט/המרצה_____________________ :

*המסמך מנוסח בלשון זכר ,אך מתייחס לשני המינים כאחד.

