
 [להגשה]
 נספח  ה' 

 התחייבות לסודיות
 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022 מכרז מס'

 ובני משפחותיהם

אנו הח"מ _______________ ת.ז ___________, מרח' __________________. אני עובד 

), "הספק" אצל / פועל מטעם / משמש כשלוחו של ________________________ בע"מ (להלן:

"), שנכרת החוזההוא הספק בהתאם לחוזה להספקת  ________________________(להלן: "

-בין ____________________________________________ לבין המכללה האקדמית ת"א

 יפו.

ועובדיו, או שהם עלולים  הספק פו, ייחשידוע לי כי במסגרת מתן השירותים על ידי ספק .1

להיחשף, למידע סודי ו/או עסקי ו/או למידע שהוא קניינה של המכללה, ולרבות למידע שהינו 

 .חלק ממאגרי מידע מוגנים על פי חוק ו/או מידע פרטי או רגיש כלשהו

כאמור בהתחייבות זו, משמעו, בין היתר, כל המידע והידע המצויים בידי  "מידע סודי"המונח  .2

יפו ו/או בידי מי מטעמו, בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, בין שמצוין -לה האקדמית ת"אהמכל

יפו -כי הוא סודי ובין אם לאו, הקשורים או הנוגעים בדרך כלשהי המכללה האקדמית ת"א

ו/או לפעילותו, לרבות שרטוטים, גרפים, נתונים טכניים, טכנולוגיים ומסחריים הנשמרים ע"י 

יפו בסודיות, לרבות מידע על פטנטים, בקשות לפטנטים או לפטנטי -ת"אהמכללה האקדמית 

יפו ותוכניותיו, לרבות -המשך, וכן ידיעות, מסמכים וידע בקשר עם המכללה האקדמית ת"א-

בקשר עם רכושו, עסקיו, חברי הסגל ו/או הסטודנטים שלו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו, האנשים 

עבודה ותהליכים, מחירים, עלויות, תחשיבים, תנאי  והגופים עמם הוא בקשרים, שיטות

 התקשרות עם לקוחות וספקים.

למרות האמור, מידע לא ייחשב מידע סודי, וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו עליו, אם  .3

 הוא:

מידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל, או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו, ללא הפרה של  .3.1

 ט להלן.חובת הסודיות כמפור

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי פיתח אותו בעצמו, ללא הפרה של חובת הסודיות  .3.2

 כמפורט להלן.

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של חובת  .3.3

 הסודיות כמפורט להלן, של הספק ו/או של צד ג' כאמור.

 אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי .4

יפו, וכולל, בין השאר, -שהמידע הסודי הינו קניינו הבלעדי של המכללה האקדמית ת"א .4.1

 .1999 –סודות עסקיים, מקצועיים ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

שאין בעצם מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל  .4.2

שר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא, זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא בק



יפו מחויב בכל דרך שהיא להתקשר עם מקבל המידע -ואין המכללה האקדמית ת"א

 בעתיד בהסכם מכל סוג שהוא.

יפו, והוא מודע לכך -שהמידע הסודי הוא בעל ערך רב עבור המכללה האקדמית ת"א .4.3

לולה לגרום למכללה האקדמית שהפרה יסודית של התחייבויות מהתחייבויותיו לעיל ע

 יפו נזק כבד, לרבות נזק שאיננו ניתן לתיקון ו/או ששוויו הכספי איננו ניתן להערכה.-ת"א

"), וכי המכללה AS ISשכל המידע הסודי שנמסר במסגרת החוזה נמסר "כפי מצבו" (" .4.4

, במפורש או במשתמע, על דיוק, שלמות, אפשרות היתביפו אינה מתחיי-האקדמית ת"א

הפרת זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות או זכות של צד שלישי, -שימוש, נכונות, איה

 של המידע הסודי.

 התחייבות לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע .5

 אני מתחייב  כדלקמן:

יפו, לא -לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן המכללה האקדמית ת"א .5.1

להעביר אותו לשום אדם או גוף, לא להעתיק את לאפשר גישה אליו, לא לגלותו ולא 

המידע הסודי או כל חלק ממנו, ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול, 

העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של המידע הסודי, והכל בין בעצמי, בין 

בשליטתי או  באמצעות עובדי או מי מטעמי, ובין באמצעות גוף אחר לרבות, אך לא רק,

 בחזקתי.

לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה אליו, אלא  .5.2

לשם המטרה בלבד, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי לפחות כפי 

שני נוקט לשמירת סודותי המסחריים, ובכל מקרה אמצעים שלא יהיו פחותים 

 ים לשם כך.מאמצעים סבירים ומקובל

בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמו, ובין   -לא לעשות כל שימוש במידע הסודי  .5.3

באמצעות גוף אחר, לרבות, אך לא רק, גוף בשליטתי או בחזקתי, אלא ברשות המכללה 

 יפו, באמצעות מורשי החתימה שלו, מראש ובכתב.-האקדמית ת"א

עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמי על לאפשר גישה למידע הסודי אך ורק לאותם  .5.4

בסיס "צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד, ולדאוג לכך שכל אחד מהם יחתום 

על התחייבות אישית לשמירת סודיות ואי שימוש, בנוסח התחייבות זו ובשינויים 

 המתאימים, לפני וכתנאי למתן גישה למידע הסודי.

יפו, להשמיד או להחזיר -המכללה האקדמית ת"אמיד עם דרישתה הראשונה של  .5.5

יפו כל רישום (מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, ובין -למכללה האקדמית ת"א

בעותק דיגיטלי או בכל צורה אחרת), מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שקיבל לצורך 

 המטרה, או שנוצרו במהלך המטרה.

 יפו על כל מקרה של אובדן מידע סודי.-להודיע לאלתר ובכתב למכללה האקדמית ת"א .5.6

 התחייבויותי על פי התחייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן. .5.7



למרות האמור, ניתן לגלות מידע סודי, אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או ע"י  .5.8

 רשות מוסמכת בכפוף לכך שאני מתחייב.

 דרישת הגילוי, בטרם הגילוי.יפו על -להודיע לאלתר ובכתב למכללה האקדמית ת"א .5.9

יפו אם מוסר המידע יבחר לערער על דרישת -לשתף פעולה עם המכללה האקדמית ת"א .5.10

 הגילוי.

 במקרה של גילוי מידע, למסור אך ורק את המידע הסודי אשר נדרש במפורש. .5.11

 שונות .6

דלעיל או כל חלק מהן, אהיה חייב לפצות את  בכל מקרה שאפר את התחייבויותי .6.1

יפו בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לו במישרין ו/או -המכללה האקדמית ת"א

בעקיפין כתוצאה מהפרת התחייבויותי דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות 

 יפו על פי כל דין, עקב הפרת-והסעדים האחרים, העומדים למכללה האקדמית ת"א

 התחייבויותי דלעיל.

 
 

 אני הח"מ ________________________ ת.ז. _____________________
מכהן כ_________________________ בחברת _____________________ 
ח.פ.___________________, מתחייב באופן אישי לדאוג לקיום התחייבויותיה לעיל של החברה. 

 ות דלעיל כהתחייבות שלי ושל החברה ביחד ולחוד.ידוע לי כי המכללה רואה בהתחייב
 
   

_________________________  
 _____________________________ 

 חתימה       תאריך                   
 
 
 
 

 רו"ח/אישור עו"ד
_______________ מאשר כי גב' / מר___________________ נושא/ת  רו"ח/אני הח"מ, עו"ד

ת.ז. __________________/ המוכר לי אישית מורשה לחתום בשם החברה וחתימתו מחייבת 
 את החברה לכל דבר ועניין.

 
 

____________  _________________________ 
 חתימה + חותמת       תאריך
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