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 סודיותמירת שכתב התחייבות ל

 

 ____________________ שכתובתה, ______________ח.פ.  _____________הח"מ, 

, המועצה האזורית גוש עציוןה ומתחייבת בזאת כלפי מצהיר"(, מקבלת המידע" להלן:)

 , כדלקמן:("המועצהאו " "מוסרת המידע"להלן: ) 90433שכתובתה ד.נ. צפון יהודה 

 

מטרת " )להלן:מתן שירותים שונים להתקשר עם המועצה למקבלת המידע בכוונת ו הואיל

 ;(ההתקשרות""" או  ההתקשרות

 ;ולמידע, כהגדרתו להלן יםחשף מקבלת המידע למסמכית ובמסגרת ההתקשרות, והואיל

אך ורק בכפוף אמורים, יימסרו למקבלת המידע חסויים ההוהמידע ו/או המסמכים  והואיל

 המפורטות בכתב זה במלואן ובמועדן; הלהתחייבויותי

 

 :, כדלקמןמוסרת המידע בזאת כלפימקבלת המידע  תמתחייבמצהירה ולפיכך 

 המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 המנויים להלן הפירוש המפורט לצדם:בכתב זה יהיה למונחים  .2

לסוד נחשב כל מידע, הן בעל פה והן בכתב, בכל צורה ופורמט, בין ש "מידע"

או הקשור ו/או הכרוך במוסרת  מוסרת המידעשל  ,מסחרי ובין לאו

בכל  קשורהבגוף ו/או שלה ו/או בגופי הסמך שלה בתאגידים ו/או  המידע

ו/או במי  ("המועצה" :להלן )כולן המידע למוסרתצורה או דרך שהיא 

מיישובי המועצה ו/או מהאגודות השיתופיות שביישובי המועצה ו/או 

בתושבי המועצה ו/או נבחרי הציבור במועצה ו/או בעלי התפקידים 

במועצה ו/או בוועדה המיוחדת לתכנון ובניה גוש עציון ו/או במועצה 

, המועצהו/או בספקי יתוח הדתית גוש עציון ו/או בקרן גוש עציון לפ

פעולותיה  ,כניותיהכל מידע הוא הקשור ו/או כרוך לת לא רק,ולרבות אך 

ציוד, שיטות עבודה, ידע בהקשור  ו/אוהמועצה של  ועסקיהנכסיה 

טכנולוגי, עובדים, נותני שירותים, תנאי מכירה, רווח, נוסחאות, 

ות, סודות נהלים, רישומים, מסמכים, תגלימאגרי מידע, סיסמאות, 

וכל מידע נכסים  שיטות, תהליכים, חומרים,קניין רוחני, מקצועיים, 

או במהלך  מקבלת המידעאשר יגיע ו/או הגיע ל, במועצההקשור אחר 

ו/או בהתקשרות, לרבות אך לא רק, במועצה אגב ההתקשרות והקשור 

כל אינפורמציה הקשורה בהתקשרות, אופן ההתקשרות בעניינה, טיבה, 

  דרכי ביצועה ויישומה וכיוצא באלו.היקפה, 

המונח "מידע", אינו כולל מידע אשר הינו: )א( בבחינת נחלת הכלל או 

מידע שנעשה בבחינת נחלת הכלל, שלא עקב הפרת התחייבותה מקבלת 

; )ב( מידע שהיה ידוע למקבלת המידע קודם מטעמה מי אוהמידע 

ממסורת ; ולא נרכש במישרין או בעקיפין ממוסרת המידעלקבלתו 
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, מידע שגילויו נדרש על פי 3.10 או ממי מטעמה )ג( בכפוף לסעיף המידע

 המידע. דין; )ה( מידע שגילויו אושר בכתב על ידי מוסרת

 ,כולו או מקצתו ,הכולל את המידעאו אמצעי לאגירת נתונים, כל מסמך  "מסמכים"

לרבות אך לא רק ניירות, תרשימים, שרטוטים, חשבונות, מפרטים, 

ניירות תוכניות הנדסיות, היתרים, אישורים, מחשב, קבצי , תדפיסים

העתק או צילום של אלה או לרבות תעתיק, ועבודה, מאגר מידע, 

ובין על ידי צד ג' או על ידי  י מוסרת המידעמקצתם, בין שהוכנו על יד

אך  ובין בכל דרך אחרת ולרבות ם מקבלת המידע או עבורומאן דהו מטע

וכל מסמך  כנית, תרשים, מחקרה, תעזר, רשימ ףכל קטלוג, ד לא רק,

המידע ומי  מוסרת ו/או ישמשו אתמשמשים מכל מין וסוג שהוא ש

מקבלת  ו/או שהגיעו ו/או שיגיעו אלת מקבלת המידע ו/או אמטעמה 

  .המידע באמצעות מוסרת המידע או מי מטעמה ובכל דרך ואופן אחרים

 , כדלקמן:מקבלת המידע מצהירה ומתחייבת .3

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות למאן דהו את המידע והמסמכים וכל חלק  .3.1

למען הסר ספק, מתחייבת מקבלת המידע שלא בין בעקיפין. ו מהם, בין במישרין

אלא אם כן למסור לכל צד שלישי כל פרט בדבר ההתקשרות ובכל הקשור בה, 

לרבות אך לא רק, סיכומים , מראש ובכתב לכך המועצהניתן אישור של 

מבלי וכל היוצא באלו.  ת וגישות עבודה בקשר עם ההתקשרותמסחריים, שיטו

ע מכל צד שלישי את ומנל מקבלת המידע מתחייבתת האמור, לגרוע מכלליו

ם בדרגת כל פעולה הנדרשת לשמירתולעשות הנגישות אל המידע והמסמכים, 

 .זהירות גבוהה

ו/או  הלמי מעובדי דרש לגלות את המידעיתהמידע  מקבלתאם וככל שמוסכם כי  .3.2

מקבלת המידע תהא , ההתקשרות מטרתלצורך  ה, אשר יועסק על ידהלמי מטעמ

יועציה ו/או לעובדיה ו/או לכל גורם רבות ללאותו אדם )רשאית לגלות מידע 

וזאת על בסיס "צריך לדעת" ( מטעמה לצורך ביצוע ויישום מטרת ההתקשרות

(need-to-know basis)  ,לנקוט בכל הצעדים  תמתחייב המידע ומקבלתבלבד

בלי לגרוע מכלליות האמור  .הדרושים על מנת שסודיות המידע תישמר על ידם

זה  התחייבות כתבלגרום לכך כי הוראות  מתחייבת המידע מקבלתלעיל, 

ו/או מי  הו/או עובדי יועציהתקוימנה בשינויים המחויבים, גם על ידי כל אחד מ

יפה כלשהי למידע, ו/או אשר מידע כאמור אשר תהא לו גישה ו/או חש המטעמ

לגרום לכך כי כל עובד ו/או אדם כאמור יחתום  מתחייבת והיאיובא לידיעתו, 

מחויבים(, ויהיה מחויב )בשינויים ה והתחייבות זל זהה בנוסח סודיות כתבעל 

 זה. סודיות כתב נוסחבאופן אישי, בהתחייבות לשמירת סודיות ב מועצהכלפי ה

, לכך המועצהלגרוע מהאמור לעיל, מקבלת המידע תהיה האחראית כלפי  מבלי .3.3

ו/או מי מטעמה, אשר לו תגלה  ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה שכל מי מעובדיה

מקבלת המידע מידע ו/או שייחשף למידע ו/או לכל חלק ממנו, במישרין או 
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ידע לפי הוראות כתב זה, בעקיפין, יחוב ויבצע את כל התחייבויות מקבלת המ

כאילו הוא עצמו חתום על כתב סודיות זה. למען הסר ספק, אין באמור כדי 

 .לגרוע מאחריותה הכוללת של מקבלת המידע לביצוע כל התחייבויותיה כאמור

ניצול או יישום כלשהם,  ,במסמכים ובכל חלק מהם כל שימוש, לא לעשות במידע .3.4

 .מטרת ההתקשרותבאופן כלשהו, מלבד השימוש הדרוש לצורך יישום 

לא להעתיק, לא לצלם, לא לשכפל ולא ליצור בכל דרך אחרת העתקים למסמכים  .3.5

 .מטרת ההתקשרותדרוש לצורך יישום ל מעברו/או למידע או כל חלק מהם 

בכל דרך שהיא ו חלק מהםהמסמכים וכל  ,שלא להעביר את המידע זו התחייבות .3.6

צדדים שלישיים, כוללת התחייבות של מקבלת המידע שלא להעבירם וכל חלק ל

מהם לכל גוף או חברה בהם יש למקבלת המידע אינטרס כלשהו, בין ישיר ובין 

אשר תהיה כפופה , מטרת ההתקשרותלצורך יישום  עקיף, ולמעט העברה כאמור

אליו יועבר  לחתימת הצד השלישי, ומראש ובכתב מוסרת המידע אישורלקבלת 

 שמירת סודיות. זו לעל התחייבות המידע 

התחייבויות מקבלת המידע כאמור בכתב זה יחולו, במידה שווה, על עובדיה וכל  .3.7

מי הפועל מטעמה, בעלי מניותיה או מנהליה, בין במישרין ובין בעקיפין. למען 

ל מקבלת המידע לשמירת הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מאחריותה הכוללת ש

 סודיות כאמור בכתב זה. 

במישרין או , עשה כל שימוש במידע ובמסמכיםתלא היא, או מי מטעמה,  .3.8

ו/או פגיעה ובעסקיה או סיוע לתחרות  במוסרת המידעבעקיפין, לשם תחרות 

ובכל  ץ,יועף או , עצמאי, שותה, לרבות אך מבלי לגרוע, כשכירמוסרת המידעב

זאת, בין היתר, לאור הכרתה בעובדה כי  דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה.

המידע והמסמכים הינם רכושה הקנייני של מוסרת המידע בלבד. מבלי לגרוע 

חשש להעברתם או הגעתם מיד וללא דיחוי על כל  מוסרת המידעלבאמור, תודיע 

 .ד לאמור בהתחייבות זו, בניגולצד שלישי בלתי מורשהמסמכים האו המידע של 

מכל עשיית שימוש במידע לטובת ביצוע תמנע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .3.9

ניגוד עניינים עם פעולות או  במוסרת המידע תחרותפעולה אשר יש בה משום כל 

למוסרת להודיע מתחייבת  יאוה שלה כלפי מוסרת המידע, או התחייבויות

 כאמור. פוטנציאלי בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ומיד  המידע

במקרה שבו תידרש מקבלת המידע לגלות את המידע כולו ו/או כל פרט ו/או חלק  .3.10

ידי רשות מוסמכת כלשהי ו/או בהתאם לצו שיפוטי -שהוא מתוך המידע על

כלשהו, תודיע על כך מקבלת המידע למוסרת המידע באופן מידי, בכתב, על מנת 

להוצאת צו מניעה או כל להסרת הדרישה ו/או לפעול מוסרת המידע לאפשר ל

ת לשתף במקבל המידע מתחיי. שימנע את חשיפת המידע סעד מתאים אחר

הושג צו הוסרה הדרישה ולא במקרה שלא בכל הליך כאמור ו המועצהפעולה עם 

שנדרש ע"י הרשות המוסמכת ו/או ספק רק את החלק למניעה או כל סעד אחר, 

בחוות דעת בכתב  השל המידע, אשר לפי ייעוץ משפטי שקיבל ע"י הצו השיפוטי 
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עשה כל במקרה כאמור תהמשפטיים, נדרש גילויו, אם וככל שנדרש, ו המיועצי

 על המידע. מרביתתוך הגנה  יבוצעמאמץ נדרש לוודא כי הגילוי האמור 

 בלעדי שלה נהצא מן הכלל, הינם בכל עת קנייכולם ללא יו - המידע והמסמכים .3.11

 לרבות ומבלי לגרוע, זכויות יוצרים ,כל הזכויות בהם תבעל היא, ומוסרת המידע

אין  מקבלת המידעל שניתן לרשמן ובין לאו., בין וכל זכות קניין רוחני אחרת

 , עיצוב, שיפורפיתוחיצירה, כל זכות במידע או במסמכים, לרבות בכל  תהיהולא 

ההתקשרות, ולרבות כל פרי עבודה שנעשו ו/או שיעשו במסגרת וכיוצא באלו, 

 מקבלת המידע מוותרת בזאת. של מקבלת המידע בכל שלב במסגרת ההתקשרות

מוסרת המידע, שעניינם  על כל טענה, דרישה ותביעה כנגדבאופן סופי ומוחלט 

על כל טענה זכות או אינטרס במידע, במסמכים ובכל חלק מהם, לרבות ויתור 

  .בדבר הפרת זכות מוסרית

ו/או אצל  האת המידע ואת כל המסמכים אשר יהיו בידי מוסרת המידעחזיר ללה .3.12

ה ולא תשאיר ברשותה וברשות מי מטעמה כל עותק או העתק של מי מטעמ

המידע והמסמכים בכל צורה ובכל אמצעי לאחסון מידע )לרבות אך לא רק, 

 ממועד השלמתלא יאוחר והכל  ב וכיו"ב(,קבצי מחש בכתב, במדיה מגנטית,

בנוסף, תמציא  .מדרישתהיום  14או בתוך  למטרת ההתקשרותהשימוש בהם 

מקבלת המידע למוסרת המידע, לפי דרישה, אישור בכתב לפיו נמסרו למוסרת 

 המידע כל העתקי ועותקי המידע והמסמכים כאמור בסעיף זה.

מצג לפיו המידע, וכי אין במסירת המידע הסודי כאמור  As-Isהמידע נמסר לה  .3.13

שהוא ו/או כדי להטיל  בכל היבט ,כולו או חלקו, הינו שלם, מדויק, או נכון

 אחריות כלשהי על מוסרת המידע.

בכתב זה תהיינה תקפות ותחולנה הן בארץ והן מקבלת המידע  תיוהתחייבו .3.14

גם לאחר החזרת המידע והמסמכים  המלא והמוחלט בחו"ל ותשארנה בתוקפן

 ללא כל מגבלה של זמן., ההתקשרותו/או לאחר סיום 

עלולה לגרום  ,חלק מהןכל זה או  כתב התחייבותלפי  ההפרה של התחייבויותי .3.15

נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים, אשר פיצוי כספי לא יהווה  מוסרת המידעל

  .תרופה וסעד

את מוסרת המידע באופן  ותשפהפצה תכלפי מוסרת המידע, ו תאחראיתהיה  .3.16

ת הוראות רמהפ המלא ובערכים ריאליים, בגין כל נזק, הפסד או אבדן שייגרמו ל

שכ"ט עו"ד( שייגרמו הוצאות ולרבות ולרבות דמי נזק והוצאות ), כתב זה

אין . על פי דין המועצהו/או למי מטעמה וזאת מבלי לגרוע מזכויות  למועצה

 רישיון, זכות כל המידע למקבלת להעניק: )א( בכדיזה  יבותאמור בכתב התחיב

 הזכות זולת, ממנו חלק/או ו פרט בכל/או ו במידע, רישיון לקבל זכות או

; ההתקשרות בחינת לצורך זה התחייבות לכתב בהתאם ורק אך במידע להשתמש

 את; )ג( לחייב המידע למקבלתהמידע לחשוף מידע כלשהו  מוסרת)ב( לחייב את 

 .המידע תסוג שהוא עם מקבל מןמוסרת המידע להתקשר בהתקשרות מכל 
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 שונות .4

מחויבת לסודיות מוסרת המידע לכך ש תא מודעיכי המקבלת המידע מאשרת,  .4.1

וצדדים משרדי ממשלה, גופי שלטון, תושבים מכוח הסכמים שיש לה עם ספקים, 

כלפי  מוסרת המידעלמלא בנאמנות את התחייבויות  תא מתחייבישלישיים, וה

 .גופים אלו לשמירה על סודיות

זה ושל  כתב התחייבותמקבלת המידע לא תפרסם את קיומו ו/או תוכנו של  .4.2

ההתקשרות שבבסיסו, בכל דרך שהיא, אלא בהסכמת מוסרת המידע ובתנאים 

על אף האמור מקבלת המידע תוכל להעביר תוכנו של כתב  שיוסכמו על ידה.

התחייבות זה לעובדיה ו/או ליועציה ו/או למי מטעמה הקשור בהתקשרות עם 

 .מוסרת המידע

נציגות  שותפות, מעביד, יחסי שליחות,-זה אינו יוצר יחסי עובד כתב התחייבות .4.3

 בין מוסרת המידע למקבלת המידע.או סוכנות 

איזה זה ו/או להוסיף או לגרוע על  שהו בכתב התחייבותפרט כלאין לשנות  .4.4

  .מוסרת המידע ומקבלת המידעאלא באישור מוקדם ובכתב מצד  ,מתנאיו

זה כולל וממצה את המוסכם בין הצדדים בקשר עם האמור בו  כתב התחייבות .4.5

 בקשר עם האמור בו.  חליף כל הסכם אחר או הבנה אחרת בין הצדדיםומ

 שרקב ידי מוסרת המידע-על שהילכ עולהפמ מנעותיהו ו/א חהנהו כל שיהוי ו/א .4.6

מצדה על זכות כלשהי  יתורוכו ורשופיו ו/א שבוחיא לה לכתב התחייבות ז

מהזכויות הקיימות לה לפי כתב התחייבות זה ו/או לפי כל דין ולא ילמדו מכך 

 גזירה שווה לכל מקרה אחר. 

להעביר ו/או להסב לצד שלישי או להמחות ו/לא מתחייבת ש מקבלת המידע .4.7

לפי כתב  והתחייבויותי וא וזכויותיתחייבות זה ו/או איזו מאת כתב הכלשהו 

של מקבלת  ןכל ניסיו מראש ובכתב. מוסרת המידע, ללא הסכמת התחייבות זה

המידע להמחאה, העברה או הסבה של זכויותיה ו/או התחייבויותיה ללא הסכמת 

 ור, יחשב לבטל ומבוטל. מוסרת המידע מראש ובכתב כאמ

זה יהיה כפוף באופן בלעדי לחוקי מדינת ישראל ויתפרש בהתאם  כתב התחייבות .4.8

הא הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ת ירושליםבלבית המשפט המוסמך להם; 

 .זה ו/או הנובע הימנו כתב התחייבותהנוגע ל
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 שם מלא, חתימה וחותמת חברה תאריך

 


