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התחייבות לשמירת סודיות מול רכבת ישראל
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ,לפרסם ,להראות ,למסור או להעביר לאף
אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע
לידיעתי מטעם הפרויקט או מי מטעמו על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע העבודה וגם לאחר
מכן ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע העבודה ובין אם הגיע בצורה אחרת
וללא קשר עם ביצוע העבודה.

.2

"מידע" לעניין מסמך זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים ,שמות,
כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה,
רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים
של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת,
בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם הרכבת.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או
גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה נשוא ההסכם.

.4

אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל ,על תוכנה או על היקפה
לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב ,לקבל פרטים אלה ,על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל,
או מי מטעמו.

.5

אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,לא לבצע שכפולים,
העתקים וכו'  ,לא להוציא מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי הארגון ,אלא למטרת ביצוע העבודה נשוא
ההסכם.

.6

אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ,להקפיד שהמסמכים/קבצים לא יישארו ללא השגחה ולנקוט
בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את
הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע העבודה.

.7

ידוע לי כי כל מידע ,ידיעה מסמך ו/או חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במקום עבודתי,
תכניות  ,פעולות וכו' שהגיעו לידיעתי הם נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו וכן ידוע שיכול להיגרם נזק
רב לרכבת באם אפר הוראה מהורות כתב התחייבות זה.

.8

אישור העברת מידע ,לגורם אחר שלא במסגרת תפקידי ,יינתן רק בכתב וע"י אגף הביטחון או נציגו.

.9

אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע העבודה
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של אני ,כפי שפורטו לעיל.

 .10אני מתחייב שלא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לשמירת הסודיות
בנוסח הזה.
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 .11אני מתחיי ב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה
ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן
מידי על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או
אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 .12ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני מחויב לשמור על
סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור
הפלילי.
 .13אני מתחייב למסור לרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת ,יהא
מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,קובץ ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי
מדיה מגנטית ,ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או
בדיקה שיערכו על-ידי הרכבת ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי הרכבת ,וזאת בכל עת ובכל מקום
שבו אתבקש לעשות כן.
 .14התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי העבודה עם הרכבת ,מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה
עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
 .15התחייבותי זו מהווה תנאי למסירת ו/או לקבלת העבודה ו/או המידע המדוברים.
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