
 נספח א'

 כתב התחייבות לשימוש ראוי ולשמירת סודיות

 

אני הח"מ___________________ נושא ת.ז. מספר___________________ 

 בזאת כלפי הטכניון )ולהלן: "הטכניון"( כדלקמן: מתחייב/ת ומצהיר/ה

 הנני עובד/ת בתפקיד ___________________)להלן: התפקיד(. .1

פ, בין באמצעי אלקטרוני ובין בכל "מידע בין בכתב ובין בעהנני מתחייב/ת לנהוג בכל  .2

אמצעי אחר )לרבות צילומים, סרטים, שרטוטים, מפות, קבצים או מסמכים( שהגיע 

ו/או יגיע לידיעתי מכל גורם שהוא במסגרת או בקשר עם התפקיד, או כתוצאה מכך 

הטכניון במשך  לצורך כך, וכן ביחס לכל פעולה ו/או מעשה שעשיתי או שאעשה עבור

תקופת מילוי התפקיד )להלן: המידע"(, בדרך נאותה, למטרות הטכניון ולשם ביצוע 

התפקיד בלבד, תוך שמירה על סודיות ועל ההוראות הנוגעות לאבטחת המידע 

 ולזהירות הראויה בטיפול בו, ובכל זאת:

ו, לא להשתמש במידע בשום דרך שהיא שאינה למטרות הטכניון ובהתאם להוראותי .3

המידע לשום גורם, גם בטכניון, אלא אם כן הדבר חיוני ומותר לצורך ולא למסור 

 ביצוע תפקידי בטכניון והגורם האמור מורשה לקבל מידע.

לא לעיין בתוכן של המידע אשר הגישה אליו מתאפשרת לי בתוקף תפקידי, אלא אם  .4

 וככל שהדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידי.

למנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. במקרה של אובדן לשמור בהקפדה על המידע ו .5

 מידע אודיע מידית על הממונה עלי בטכניון.

ככל שמדובר במידע שכולל זכויות קנייניות, ידוע לי כי כל הזכויות במידע, הנובעות  .6

מביצוע תפקידי לבד או ביחד עם אחרים, בין אם מקורן בידע קודם ובין אם מקורן 

ת ביצוע תפקידי בטכניון, הינן ויהיו של הטכניון. אין בעצם גילוי בידע שרכשתי בתקופ

מידע ע"י הטכניון והעברתו אלי כדי להעניק לי כל זכות או רשות או כל זכות אחרת 

במידע ובזכויות קניין רוחני הנובעות ממנו. ידוע לי כי המידע נמסר לי ו/ או הובא 

 סגרתו.לידיעתי בסודיות ורק לצורך ביצוע תפקידי ובמ

מבלי לגרוע מהתחייבויותיי בכל מקרה שיתעוררו בליבי ספקות כל שהן בנוגע לתוכן  .7

ההתחייבויות ומשמעותן אפנה אל הממונה עליי בטכניון בכתב, לשם ליבון השאלה 

 והודעה מספקת מראש על תוכנותיה.

התחייבויותיי דלעיל תחולנה עליי אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים ו/או  .8

שאהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות ובין בכל דרך אחרת, בין 

 במישרין ובין בעקיפין.



 התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן והיא תהייה תקפה אף לאחר סיום תפקידי. .9

 התחייבות זו לא תחול על:  .10

העברת מידע או חלק ממידע אשר בוצע במסגרת ביצוע תפקידי או במהלכו,  10.1

 טכניון ועל פי אישורו.מטרות ה

מידע שהוא נחלת הכלל בעת חתימת מסמך זה או שהפך נחלת הכלל לאחר  10.2

 חתימתו, באופן חוקי ובלי שהייתי קשור לתהליך.

גילוי המסמך נדרש ממני באופן אישי כדין על ידי רשות שיפוטית, ובלבד  10.3

 שאודיע על קבלת הדרישה, מיד עם קבלתה, לממונה עליי בטכניון.

לי כי עליי לכבד הוראות כל דין בעניין שימוש נאות במידע ושמירה על סודיות, ידוע  .11

 16. ובא לידיעתי כי סעיף 1981 -ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א

לחוק הנ"ל אוסר על העובד לגלות מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו, אלא לצורך 

פט בקשר להליך משפטי. עוד הובא ביצוע עבודתו או לביצוע חוק או על פי צו בית מש

 שנים. 5לידיעתי כי העונש הקבוע בחוק על איסור ז הינו מאסר 

הריני מתחייב/ת למלא אחר התחייבויותיי לעיל ואחר כל הוראות דין בדבר שמירת  .12

סודיות בכל הקשור למידע ולתפקידי בטכניון. ידוע לי ומוסכם עליי כי הפרת 

עלולה להוות עבירה פלילית, עבירת משמעת והפרת התחייבות מהתחייבויותיי הנ"ל 

חוזה, על כל התוצאות הנובעות מכך ותאפשר לטכניון ו/או למעסיקיי לנקוט כנגדי 

 בהליכים משמעתיים ובכל אמצעי אחר על פי דין.

 ולראיה באתי על החתום:

 תאריך     חתימה

----------------------------      ----------------------------------- 

 בנוכחות עד לחתימה:

_________   _________________     __________    _____________ 

 חתימה   תפקיד  שם          תאריך


