
 

 

  הצהרה והתחיבות על שמירת סודיות – 'ימסמך 
  

  הצהרה והתחיבות על שמירת סודיות -  3743מכרז מס' 
  

  לכבוד
  מדינת ישראל /משרד הבינוי והשיכון

  המרכז למיפוי ישראל,
  , 1רחוב לינקולן 

  תל אביב

  

  א.ג.נ.,

  _______________  חברתב /יועץ עובד   ת"ז ____________      אני _________________

  ) מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ממשלת ישראל ו/או כלפי החברה:"החברה" –(להלן 

  

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה  ובין לאחר מכן, לשום אדם או 

שלה ו/או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של ממשלת ישראל ו/או של החברה ושום מידע הנוגע לממ

 הזמנה למתן 3743 מס' מכרזהמרכז למיפוי ישראל, בקשר עם לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם 

"), בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או מכרזה" -(להלן  עדכון וטיוב הבנט"למקצועיים של  שירותים

פים הקשורים בממשלה ו/או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, עניניהן, לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגו

בחברה או הבאים עימהן במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של 

הממשלה ו/או החברה, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, 

אינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והתצלומי איר, 

  .מהעסקתי בחברה ו/או במתן שירותים לממשלה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא

  

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה  .1

 לביצוע על ידי הממשלה ו/או החברה , כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכדומה, שלא למטרות אלה.

ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי הממשלה על פי הצהרה זהו מהווה עבירה על חוק העונשין,  .2

 .1977 –"ז התשל

לעיל, למאן דהוא, ללא אישרו בכתב מהממשלה,  2או  1כי ידעו לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .3

 כלכליים משמעותיים ביותר.ביטחוניים ועלול להסב לממשלה נזקים 

(שנים עשר) חודש מיום הפסקת עבודתי בחברה או עבורה בכל סיבה כלשהי  12במשך תקופה של  .4

לא לעסוק בתחומי מדינת ישראל, בין  –רותים נשוא ההסכם לממשלה ו/או מיום סיום מתן השי

במישרין ובין בעקיפין בין כיועץ, קבלן, סוכן, עובד עצמאי או בכל אופן אחר בין בעצמי ובין 

באמצעות קרוב או חברה או גוף כלשהם, בעסק, מפעל, או משרה הנוגעים לכל נושא בשטח הקשור 

  חשפו לידיעתי בעת עבודתי בחברה בעניין ההסכם.לכל פריט ו/או מוצר אחר אשר נ

התחייבות זו לא תחול על מידע   התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור.

  שהוא בבחינת נחלת הציבור.

  _____________/יועץ  שם החברה/ספק _________________________         חתימת העובד

  ________________ ___________________           תאריךשם מורשי החתימה _________

 חתימת מורשי החתימה _________________________

  

  


