
אני הח"מ  

ת.ז. 
מצהיר/ה  ומתחייב/ת בזאת כלפי אוניברסיטת בר-אילן )להלן: בר-אילן(

מתוקף תפקידי ו/או במהלך עבודתי ו/או מחקרי ו/או לימודי בבר-אילן, מגיעים אלי פרטים וידיעות שונים השייכים או נוגעים לבר-
אילן )להלן: "המידע"(.

בנוגע למידע אני מתחייב/ת בזאת לנהוג כלפי בר-אילן עפ"י הכללים, ההתחייבויות וההצהרות המפורטים להלן:
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לא לפרסם, לא להעביר ולא למסור את המידע או חלק ממנו, . 1

וזאת בין שהמידע האמור הגיע אלי כתוצאה מעבודתי בבר-אילן ובין בכל אופן שהוא.
א. לא לעיין בתוכן של קבצים או מסמכים שאינם שייכים לי ו/או שהעיון בהם אינו נחוץ לביצוע תפקידי, ואשר הגישה אליהם . 2

מתאפשרת לי בתוקף תפקידי.
ב. לא לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא לצורך ביצוע תפקידי. על כל עותק של המידע 

יחולו הוראות התחייבות זו.
לשמור בהקפדה את המידע ולמנוע את אובדנו ו/או את הגעתו לידי אחר, למעט מסירת מידע, לצורך ביצוע תפקידי, לידי . 3

מי שמורשה על ידי בר-אילן לקבלו )להלן: מסירה מותרת(. במקרה של חשש לאובדן מידע או חשש הגעתו לידי אחר שלא 
במסגרת מסירה מותרת אודיע מידית לממונים על העסקתי בבר-אילן.

בכל מקרה, שיתעוררו בלבי ספקות כלשהם בנוגע לתוכן התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה, וקיומו, אפנה לממונה עלי בבר-. 4
אילן בכתב ואודיע מראש על תכניותיי. ידוע לי היטב כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי המנויות 

בכתב התחייבות זה.
ידוע לי כי כל הזכויות במידע - לרבות כל גילוי, המצאה, ידע או פיתוח, שלו בין אם היה לי חלק בפיתוח ובין אם לאו, בין אם . 5

ראוי לרישום על פי חוק או להגנה אחרת ובין אם לאו, הנובעים מעבודתי לבד או ביחד עם אחרים, בין אם מקורם בידע קודם 
ובין אם מקורם בידע שרכשתי בתקופה בה עבדתי או נתתי שירות בבר-אילן, הינם ויהיו של בר-אילן. אין בעצם גילוי מידע 
ע"י בר-אילן והעברתו אלי כדי להעניק לי כל זכות או רשות או כל זכות אחרת לגבי פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים או זכויות 
אחרות. ידוע לי, כי המידע נמסר לי ו/או הועבר לידיעתי בסודיות ורק לצורך עבודתי במסגרתה, ואני לא אנצל את המידע או 
אשתמש בו או בכל חלק ממנו בכל מטרה וכל שימוש, בין בעצמי ובין ע"י אחרים ו/או בקשר עם אחרים, החורגים מהמטרות 

ומהשימושים, שבמסגרתם או למענם נמסר לי המידע.
התחייבויותיי דלעיל תחולנה עלי אישית, וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים, ו/או שאהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, כבעל . 6

מניות ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין.
התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן, והיא תהיה תקפה, אף לאחר סיום עבודתי בבר-אילן.. 7
התחייבות זו לא תחול על: . 8

א. מידע שהוא נחלת הכלל בעת חתימת מסמך זה, או שהפך נחלת הכלל לאחר חתימתו, באופן חוקי ובלי שהייתי קשור/ה 
לתהליך.

ב. גילוי המסמך נדרש ממני באופן אישי כדין ע"י רשות שיפוטית, ובלבד שאודיע על קבלת הדרישה מיד עם קבלתה לממונה 
עלי בבר-אילן.

ברור לי כי שמירת הסודיות כמפורט לעיל הינה תנאי מוקדם לפעילותי או לעבודתי או לשירותי בבר-אילן, וכי הפרת הוראות . 9
כתב התחייבות זה תהא עילה מספקת בידי בר-אילן ו/או מעסיקיי לפתוח בהליכים משמעתיים נגדי ולנקוט בכל אמצעי עפ"י 

דין, לרבות הפסקת פעילות או עבודה או שירות מיידית.
הודע לי כי בבר-אילן עשויים להימצא ידיעות, פרטים ו/או נתונים השייכים למדינת ישראל ו/או לשלוחותיה ו/או מסמכים . 10

רשמיים סודיים. ידוע לי כי הפרת הוראה מכתב התחייבות זה עלולה להוות גם עבירות פליליות לפי הוראות חוק העונשין, 
תשל"ז 1977 )להלן "חוק העונשין"(, בדבר גילוי בהפרת חוזה וגילוי בהפרת אמון )סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין(. 

הובא לידיעתי כי החוק אוסר על עובד לגלות מידע, שהגיע אליו בתוקף תפקידו, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע החוק 
או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי וכי עבירה על כך הינה עבירה פלילית.

ולראיה באתי על החתום:

תאריךחתימה
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