
  סודיות הצהרת ב' 0.3.1 נספח

 התחייבות לשמירת סודיות

 שנה __________________ בחודש ______ ביום ______________שנערכה ונחתמה ב__

לשירותי  02/2021למכרז בקשר  מתחייבאני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ 
(להלן  מערכות המחשוב של המכללהלהמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מיקור חוץ 

  ."המכרז")

(להלן  בשם תאגיד_______________, שמספרו המזהה הוא _____________ מתחייבהנני 
 . )"המציע"

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.
 

 ;ש שירות וטובין כמפורט במכרזועורך המכרז מתכוון לרכו הואיל

 ;השירותים כמפורט במכרז אספקתמועסק בקשר לעשוי להיות והנני  והואיל

נת המכללה האקדמית ת"א יפו ("המכללה") ייעליהם מעונמקצועיים חשף לסודות יוהנני עשוי לה והואיל

  .להגן

 

 כדלקמן: המכללהלפיכך הנני מתחייב כלפי 

 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 למפורט במכרז. בהתאם מתן השירות  – "השירותים"

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

ין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך בין בכתב וב שירותיםה אספקתדעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ב

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

, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים אספקתכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל -"סודות מקצועיים" 

ו/או  המכללהע"י  ריימסדע אשר או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מי שירותיםה

 .וכל גורם אחר ו/או מי מטעמ

  שמירת סודיות

ובין לאחר מכן,  וו/או על ידי במציעלא לגלות, להראות, או למסור, בין במשך תקופת העסקתי הנני מתחייב 

בכלל ולעניין  למכללהושום מידע הנוגע  המכללה, ו/או אחרים של קצועייםלשום אדם או גוף, שום סודות מ

 ם, עסקיהםבפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושעם המכללה ההתקשרות  הסכם

לא לעשות , ובמגע האו הבאים עמ במכללהוהאנשים או הגופים הקשורים  ם, ספקיהם, לקוחותיהםענייניה

, כולל ביצוע שכפולים, ההסכםכל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא 

 העתקים וכו', שלא למטרות אלה.

, עלול להסב מהמכללהכי ידוע לי שהעברת מידע כאמור לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב הנני מצהיר 

 .1977 -וק העונשין, תשל"ז על חאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה למכללה וכן כי נזקים 

שהוא בבחינת נחלת הכלל, ו/או על כל מידע שנדרש למסור אותו על פי  התחייבות זו לא תחול על כל מידע

 דין.

 

 חתימה:_________________ שם:__________________ ולראיה באתי על החתום:


	נספח 0.3.1 ב' הצהרת סודיות

