
 הצהרה לשמירה על סודיות מטעם המציע- נספח ד'
 

תאגיד יחתום על )במקרה של  יחתום על הצהרה והסכם לשמירה על סודיות המצורפים המציע

על  חתמויכי כל נותני השירות מטעמו  ,תחייבמע צימה (.ההצהרה מורשה החתימה מטעם המציע

לו נגיעה כל שהיא למתן השירות  נוסח זה. נותני השירות, לאמור, הספק וכל מי מטעמו, שיש

 לעירייה.

מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  המציע .1

שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים והן לפני או אחרי 

מילוי התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה -מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי המציעביצועם. 

  לפי דיני המדינה.

 

נספח מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשירותים על  המציע .2

לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם  "הצהרת סודיות"

יהם בקשר עם השירותים או ביצועם, הן בעת ביצוע השירותים והן כל ידיעה שתגיע אל

מילוי התחייבויות -לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה.

 
 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות

 
מות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל מידע אחר מתחייב לשמור בסודיות את ש המציע .3

שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום הסכם זה, 

לעניין זה על פי כל דין כלפי הלקוחות וכלפי  המציעוזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של 

ד בתוקפה גם לאחר . התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף זה תעמועיריית ירושלים

 יגיע לקצו. המציעלבין  עיריית ירושליםשההסכם בין 

 

 אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו. המציעהאמור בסעיף זה יחול לא רק על  .4

 

 ו/או הצוות המציע מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה לו העירייה .5

מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת  ו/או הצוות לשם מתן השירותים ולהשיבם לעירייה

 ההתקשרות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אני החתום מטה:

 
שם ומשפחה: אני החתום מטה  

 
 תפקיד: מספר זהות:

 כתובת פרטית:
 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:
 

בית 
 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה:

 משתמש חיצוני  משתמש עירוני
 שם האגף:

 
יחידת שם  שם היחידה:

 המשנה:
 שם המוסד / משרד / חברה: *

 
 

-117מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים  

  –בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  16, וכן סעיף 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  267 -ו 120

 .1981המפורט להלן 

  

 כללי 

קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות  1977 -חוק העונשין, תשל"ז  .1

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובד הציבור, לרבות מי נושא משרה או תפקיד  117-120לסעיפים  .2

הסכם, מאחר שהוא קובע הוראות בדבר איסור על פי חיקוק, בן במינוי, בן בבחירה ובן ב

מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, ועל התרשלות בשמירתן ובהחזקתן, 

 והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו. 

)א( לחוק קובע: "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף  117סעיף  .3

ידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד תפק

הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך 

 מאסר שלוש שנים".  -לקבלה דינו 

 

 שמירת ידיעה 

שהגיעה אליו בתוקף )ב( לחוק קובע: "עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה  117סעיף  .4

מאסר שנה  -תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו 

אחת". גם בסעיף זה אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל ידיעה 

שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא אושר 

 על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו.  לכך

)ג( לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה,  117סעיף  .5

ללא סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל להיות עובד 

 מאסר שנה אחת".  -הציבור, דינו 

 

 

 

 



 

 

 העירייה ללא רשות הצוות והוצאות מסמכים ממשמורת 

 לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף  .6

המוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית,  .א

 מאסר שלוש שנים.  -דינו 

עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו, המוסר אותו שלא כדין לאחר  .ב

 מאסר חמש שנים.  -מהמשמורת כאמור בסעיף קטן )א(, דינו  שהמסמך מוצא

 בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  .ג

 

 סודיות" "

קובע: "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו  1981 – התשמ"א, לחוק הגנת הפרטיות 16.   סעיף 7

בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע 

חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינו מאסר 

 חמש שנים".

 

 :מצהיר ומתחייב בזה כדלקמןאני, הח"מ,  

  

 עירייה;צוות וללהעניק שירותים להואיל ולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני  

 

 והתקנות שהותקנו לפיו חלה עלי 1981 -ות, התשמ"א והואיל וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטי

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, הכול כמפורט למתן השירותים חובה של סודיות הן באשר 

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: בחוק הגנת הפרטיות.

 

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

מתן שימסר לי לצורך  המידעהריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את  .2

 . השירותים

 אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה אחרת כלשהי. במידעהריני מתחייב בזאת להשתמש  .3

יישמרו על ידי בסוד, לא  המידעכל הנתונים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול  .4

יעברו, ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/או יפורסמו על ידי למטרה כלשהי זולת עבודתי, וישמשו 

 אך ורק לצורכי עבודתי.

ת ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי חוק הגנ .5

 .1981 –הפרטיות התשמ"א 

אני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו/ או זכויות היוצרים ולא להעבירה  .6

 לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם.

 

 

 



 

 אני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא האישור המתאים. .7

לאחר שקראתי והבנתי את  אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה .8

  תוכנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

________________     _________________ 

 תאריך        חתימה     

 

 א י ש ו ר

 

אני הח"מ עו"ד  _____________ מאשר כי ה"ה ___________ מוסמכים לחתום 

 החברה, מחייבת אותה.בשם החברה וחתימתם בצירוף חותמת 

 

_______________ 

 חתימה         

 


