
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 לכבוד,
 "העמותה"( )להלן: העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים -עמותת לביא 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות
 

X   ,____________________________נושא ת.ז/ח.פ/ע"ראני הח"מ _______________________________ 
בעמותה או לעמותה אני נחשף/ת, בין  שירותיםמצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי במסגרת עבודתי בעמותה או במסגרת מתן 

 ולפרטים אישיים של לוקחות ו/או עובדי העמותה. היתר למידע רגיש
ין אם בכוונה במסגרת י )בין אם בטעות ובמידע שיגיע לידאשר על כן אני מתחייב/ת שלא להשתמש בכל צורה שהיא ב

 העבודה ו/או השירותים כאמור( ללא הסכמתה המפורשת בכתב של העמותה ובכלל זה הנני מתחייב/ת לכל האמור להלן:
 
מידע, תכנית, חומר או   לשמירה מלאה ומוחלטת ולנקיטת כל אמצעי דרוש לשמירה מלאה ומוחלטת, של סודיות כל .1

מסמך, בין בכתב ובין בעל פה ולרבות ביחס או בקשר לכל מידע שיתקבלו בידי ו/או בידי מי מטעמי, אודות העמותה, 
עסקיו, לקוחותיו, פעילותו, המערכות הממוחשבות ו/או מערכות התקשרות שברשותו ו/או בשימושו )לרבות ומבלי 

לכל חומר שיגיע לידי בקשר לעבודתי או בהן(, התקשרויותיו וכיו"ב ובקש מוש עולן, אפשרויות הגישה והשיתפ -לגרוע
או בקשר לשירותים, גם אם אינו קשור במישרין לעבודתי או למתן  השירותיםבמסגרת עבודתי או במסגרת מתן 

, או חלק ממנו, ידעבמידע ו/או פרסום ו/או גילוי של המהשירותים לפי העניין )להלן:" המידע"( וכי אמנע מכל שימוש 
 דרך שהיא. ובין בעקיפין ובכל במישריןבין 

 
 כל נתון, בין בכתב, בעל פה, על גבי מסמכים, דיסקטים או בכל אופן ותצורה אחרים. -"מידע", לעניין זה

 ככל שההתקשרות מול העמותה הינה של החברה אזי החברה מתחייבת ליידע כל עובד ו/או מי מטעמה בדבר התחייבותה 
 התחייבות לשמירת סודיות בנוסח האמור לעיל.כל מי מעובדיה ו/או מטעמה על כתב להחתים זו ו

 
מובהר, כי אהיה אחראי/ת באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות האמורה לעיל, בין צידי ובין מצד מי  .2

, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם מטעמי ובכל מקרה אדאג לפיצוי העמותה ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא
  הפרה כאמור, הכל על פי דרישתה הראשונה בכתב ובהתאם לדרישתו זו.

 
במקרה ותופר הוראה מהוראות כתב סודיות זו, או שיהיה חשש להפרה שכזו, תהיה העמותה מבלי לגורע מזכותה לכל  .3

לנקוט כנגדי באמצעיים משמעתיים ולרבות סעד או תרופה אחרים המוקנים לה ע"פ כל דין ו/או ע"פ כתב סודיות זה, 
 בקשר להפסקת עבודתי העמותה או הפסקת השירותים לפי העניין ואף הגשת תלונה במשטרה.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב/ת להחזיר לעמותה, עם דרישתה הראשונה, כל מידע שנשמר בכתובים,  .4

 ולא להותיר בידי כל העתק הימנו. בדיסקט, בטייפ, בהקלטה ובכל אופן אחר, אם נמסר
 

       אני מצהיר/ה כי ידוע לי, שהתחייבותי זו הינה תנאי מהותי בהתקשרות, בין היתר נוכח אופי עסקיה של העמותה 
 ועובדיה. הלשמירת סודיות ביחס לענייני לקוחותי הוחובותי

 
 זמן. התחייבות זו תהא בתוקף במהלך כל תקופת התקשרות ולאחריה ללא הגבלת

 ולראיה באתי בזאת על החתום, לאחר שקראתי, הבנתי ואני מסכים/מה לאמור במסמך:
 
X ________:תאריך__                                                                   
                                                                     __שם:__________     
                                                                      __תפקיד:________     
                       עד לחתימה:__________                                                                                                      ___חתימה:_______     


