
 2נספח ג'
 

 
 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 
אני ___________________  הח"מ, מורשה/מורשית חתימה מטעם _________________ 

"( האוניברסיטה" -"(, מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפי אוניברסיטת חיפה )להלן ספקה" -)להלן 
 כדלקמן:

לרבות כל  –האוניברסיטה )בכתב זה, האוניברסיטה ידוע לי כי שמירת סודיות ענייניה של  .1
ולכושר  ההינו תנאי מפתח להצלחתאדם ו/או תאגיד ו/או יישות משפטית הקשורים אליה( 

 שלה.  התחרות

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או לא להעביר, במישרין או בעקיפין,  ת/הנני מתחייב .2
, לרבות ומבלי האוניברסיטה הקשור בעבודת לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל מידע ו/או ידע

לגרוע מכלליות האמור כל המוצרים המוגמרים )בין אם מורכבים ובין אם מפורקים(, 
תכנית, נתונים )לרבות מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים, טכניים או טכנולוגיים(, ידע, מידע 

ר ו/או שיווק ו/או הפצה ו/או כל חלק ממנו, הנוגע ו/או קשור במחקר ו/או בפיתוח ו/או ייצו
ו/או מכירה של מוצרים ו/או פרויקטים ו/או מתן שירות למוצרים ו/או לפרויקטים, 

עוסקת ו/או תעסוק בהם מעת לעת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שהאוניברסיטה 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים, מפרטים, שרטוטים, טבלאות, דוגמאות, 

ו"חות, מסקנות, המלצות, נתוני שיווק, מידע מסחרי, מידע הנוגע ללקוחות, רישומים, ד
שווקים, מחירים, סודות מקצועיים ועסקיים, סודות מסחריים, טכנולוגיה, ממצאים, 
מידע עסקי, נתונים כספיים, פרטים על לקוחות ו/או ספקים ו/או יצרנים עימם 

נמצאת בקשרים ומוצריהם בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, שיטות שיווק, האוניברסיטה 
הפצה, פרסום, יחסי ציבור, קיום מכירות תמחור, הנחות, פרטי עסקאות, שיטות עבודה, 

, שהגיע אלי, האוניברסיטהאו כל מידע אחר אודות מצבה העסקי, כלכלי או משפטי של 
השירותים, כהגדרתם במכרז יפין, בקשר עם בין בכתב ובין בעל פה, בין במישרין ובין בעק

פה ובין בכל דרך אחסון -"( והכל בין בכתב, בין בעלהמידע הסודי"להלן: ) 42/2022 'מס
אחרת, וכן כל מידע כמפורט לעיל, קיים ו/או עתידי, שהצטבר ו/או יצטבר אצל 

או דרכי ו/או מי מטעמה במסגרת עסקיה ו/ו/או הלומדים בה ו/או עובדיה האוניברסיטה 
ושיטות היצור ו/או שיווק מכירות ו/או פיתוח המוצרים ו/או הפרויקטים ו/או במסגרת 
ייצורם ו/או שיווקם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תהליך, המצאה, מוצר 
ו/או תוצר של פיתוח ו/או ייצור אשר בגינו יקומו זכויות קניין רוחני כלשהן הקשורות 

מעת לעת, לרבות ומבלי האוניברסיטה הפרויקטים בהם עוסקת ו/או תעסוק  למוצרים ו/או
לפגוע בכלליות האמור לעיל זכויות הניתנות לרישום כזכות יוצרים ו/או פטנט ו/או מדגם 
ו/או סימן מסחרי, וכן כל זכות קניין רוחני רשומה או בלתי רשומה הקשורה למוצרים ו/או 

ו/או נמסרו לה האוניברסיטה ידי -גו ו/או פותחו עללפרויקטים וכיוצא באלה, אשר הוש
 ו/או הגיעו לידה.

לגלותו על פי דין  מידע שחובה (2)מידע שהוא נחלת הכלל;  (1)המידע הסודי לא יכלול:  .3
ובלבד שהספק יודיע לאוניברסיטה באופן מידי על הבקשה לחשיפת המידע הסודי טרם 

( מידע אשר פותח ע"י הספק, 4) ;ן השירותיםמידע שהיה בידי הספק עובר למת (3; )חשיפתו
( ידע מקצועי של הספק ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה 5ללא קשר למתן השירותים; )

 כלליים, שאינם ייחודיים לאוניברסיטה.

הנני מתחייב/ת כי לא אמסור ו/או לא אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף  .4
ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך ו/או זיכרון נייד ו/או כל מדיה  כלשהו, כל חומר ו/או מוצר

אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב המכיל את המידע 
 הסודי, כולו או מקצתו.

לא אפרסם ו/או לא אביא לידיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום  .5
רשמי, קובץ מחשב ו/או של מידע סודי שהגיע אלי עקב  שם, את תכנם של כל מסמך

, לא אעשה כל שימוש, לתועלתי ו/או לתועלת אחרים, לרבות שיכפול, ייצור, השירותים
 .מכירה, העברה, חיקוי והפצה, במידע הסודי כולו או מקצתו

לנקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או כל  ת/הנני מתחייב .6
 זה. כתבחלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי 

כי לא אחשוף, לא אייצא ולא אעביר כל מידע סודי אשר אהיה חשוף לו ו/או  ה/אני מצהיר .7
 .מתן השירותיםיגיע לרשותי ו/או לידיעתי במסגרת ו/או במהלך 



שוף ו/או על כל שאלה ו/או בקשה לחלאוניברסיטה כי אדווח באופן מידי  ת/אני מתחייב .8
 לייצא ו/או להעביר מידע סודי לכל צד ג' שאינו מורשה.

מתן השירותים לעיל יחולו עלי הן במשך תקופת  8 – 1ידוע לי כי חובותיי מכוח סעיפים  .9
 והן בכל עת לאחריה, ללא הגבלת זמן כלשהי.לאוניברסיטה 

את המידע  לאוניברסיטה, מכל סיבה שהיא, אחזיר ידי-מתן השירותים עלמיד עם סיום  .10
אשר הגיע לידי, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או הסודי 

 .בוחומר הקשור 

כי מעולם לא פעלתי מטעם או ייצגתי צד ג' בקשר עם המידע הסודי וכי לא  ה/אני מצהיר .11
י לצד ג' סיפקתי מידע סודי לצד ג' כלשהו, וכי אינני פועל מטעם, מייצג או מספק מידע סוד

 כלשהו.

הסכמתי הכלולה בהצהרה זו ניתנת ללא כל לחץ או השפעה בלתי הוגנת, תוך הבנת  .12
 .משמעותה והיקפה

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __
 מס'המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז.  ,___________________מר/גב'
וכי יהיה/תהיה  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,_____________

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 
 וחתם/ה עליה בפני. ,דלעיל

 

________________ ________________ ________________ 
 מ.ר חתימה וחותמת שם

 
 


