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מקורות חברת מים בע"מ

הנדון: כתב התחייבות לשמירת סודיות

-אני הח"מ ________________________ ת.ז./ח.פ._______________________

מתחייב/ת בזה כלפי מקורות חברת מים בע"מ כדלקמן:

לשמור בסודיות מלאה כל מידע, ו/או מסמך ו/או חומר ו/או נתונים שמגיעים ו/או יגיעו  .א
אלי במהלך מתן שירות למקורות במסגרת ביצוע הפרויקט נשוא ההסכם שנחתם בין 

.באתר אשכול" מבקריםהחידוש מרכז למכרז ש "/2021-83מכרז מס' הצדדים בעקבות 

ולא למסור לצד ג' לא במישרין ולא בעקיפין מידע אני מתחייב/בת שלא לפרסם ולא להפיץ  .ב
ו/או מסמך ו/או חומר ו/או נתונים שיגיעו לידי ו/או לידיעתי תוך מתן השירות כאמור, 

מובהר כי כתב הסודיות זה לא יחולו על מידע  אלא למי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים.
ידיעתו של הספק לפני כדלקמן שהספק יוכיח כי: )א( הינו מידע מוקדם שהיה בתחום 

קבלתו מהמזמין כמוכח בראיות בכתב; )ב( מידע שנתקבל מצד שלישי אשר לא היה חייב 
בחובת סודיות למזמין; )ג( מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק, ללא שימוש במידע 
שהגיע לידיו או שקיבל במהלך או במסגרת אספקת השירותים למקורות ואשר אינו מהווה 

רי השירותים המסופקים על ידו למקורות, הכל כמוכח בראיות בכתב; )ד( מידע חלק מתוצ
שבנחלת הכלל או שהפך להיות בנחלת הכלל שלא כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק; 
)ה( מידע הנדרש לגילוי על פי כל דין לרשות מוסמכת לרבות רשות ניירות ערך, ובלבד 

מוקדם האפשרי לצורך התגוננות מפני גילוי שתינתן לצד המוסר הודעה מוקדמת במועד ה
כאמור; יובהר, כי הסייגים לעיל, לא יחולו על כל מידע שהספק קיבל באופן כלשהו דרך 
ו/או באמצעות המערכות המותקנות במתקני מקורות. על מידע זה תחול סודיות מוחלטת 

 והסייגים דלעיל לא יחולו על מידע זה. 
ת חברת מים בע"מ הינו גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר אני מצהיר/ה שידוע לי שמקורו .ג

)נוסח משולב( ועל כן הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות לפי  1958 -המדינה תשי"ח 
 לחוק העונשין. 118מסמך זה מהווה עבירה לפי סעיף 

ידוע לי כי המידע עשוי לכלול מידע שהנו בבחינת "מידע פנים" כמשמעותו בחוק ניירות  .ד
ואני מתחייב שלא לעשות בו כל שימוש אסור על פי החוק האמור. עוד  1968-כ"טערך, תש

ואני  1981-ידוע לי, כי המידע עשוי להכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
אקיים את הוראות חוק זה לגביו. כן ידוע לי, כי המידע עשוי להכיל מידע שהינו "סוד 

ואני אקיים את הוראות חוק זה  1999-מסחריות תשנ"טמסחרי" כמשמעותו בחוק עוולות 
 לגביו.

ידוע לי כי גילוי המידע לכל אדם, תאגיד או גוף עלול להיות בניגוד לחוק ניירות ערך הנ"ל  .ה
ולהוראות הבורסה לניירות ערך בהן נסחרים ו/או מצוטטים ניירות הערך של החברה 



 

 מקורות חברת מים בע"מ
Mekorot Water Company 

Ltd. 
 

 

 

 
   

משרד ראשי רחוב לינקולן 9 תל-אביב 

ת.ד. 20128 מיקוד 6120101 
  03-6230650,FAX: 03-6230870

 www.mekorot.co.il

HEAD OFFICE: 9 LINCOLN ST. TEL-AVIV

 P .O.B. 20128  6120101  ISRAEL

 

 

 

 

"(. בנוסף, ידוע לי הדיןייקראו ביחד: ")בסעיף זה בלבד, כל הוראות הדין והכללים שלעיל 
כי המידע עשוי לכלול "מידע פנים" כמשמעותו בדין, וכי עקב חשיפתי למידע כאמור עלולות 
לחול עלי הגבלות שונות הקשורות באיסור שימוש במידע פנים ו/או תרמית או מניפולציה 

דע האמור באופן שיש בניירות ערך. אני מאשר ומתחייב כי אין בכוונתי לעשות שימוש במי
בו הפרה של הוראות הדין, ומתחייב כי לא אפעל, וכי אמנע מאיש פנים ו/או מי מטעמי 
לפעול, בדרך שעלולה להוות הפרה של הוראות הדין, לרבות ביצוע שימוש אסור במידע 
פנים ו/או תרמית או מניפולציה בניירות ערך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב 

וראות נוהלי החברה למניעת שימוש במידע פנים וקווים מנחים לביצוע עסקאות לעמוד בה
 בניירות ערך.

אני מתחייב לשמור בקפידה על המידע והמסמכים, לפי חוק הגנת הפרטיות, ולנקוט   .ו
באמצעים לאבטחת המידע וכן באותם אמצעי הזהירות הננקטים על ידי לשם שמירת מידע 

ת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר וכן להודיעכם בסמוך לאחר סודי שלי, הנדרשים לשם מניע
 כל  מקרה של אובדן מידע כלשהו.

וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או  דימאני מתחייב להודיע לחברה  .ז
 נחשף ו/או הגיע לידיהם בניגוד להוראות מסמך זה.

במישרין או בעקיפין, חשש  אני מצהיר ומתחייב בזאת שלא לעשות כל פעולה שיש בה, .ח
לניגוד עניינים בין בתקופת ההתקשרות ואף שנה לאחר מכן, וכן הנני מתחייב להודיע בכתב 
לגורמים המוסמכים בחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור מיד עם קבלת המידע 

 אודות ניגוד העניינים הנ"ל.
באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לכם לפי מסמך זה או לפי החוק הרי באם אני  לגרועמבלי  .ט

אפר מחויבות כלשהיא המוטלת עלי לפי מסמך זה, אזי תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם, 
להפסיק לאלתר את פעולתי בחברת מקורות, ואני אהיה, אחראי/ת לפצותכם בגין הנזקים 

וא שיגרמו לכם ו/או העלולים להיגרם לכם עקב הישירים ו/או ההפסדים מכל מין וסוג שה
 ההפרה הנ"ל, על פי פסק דין חלוט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מאשרים ומסכימים שפיצויים בלבד אינם תרופה הולמת  .י
להפרת כתב התחייבות זה על ידנו. דבר מהאמור בכתב התחייבות זה לא ימנע ממקורות 

לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך 
אחרת העומדים לרשותו על פי כל דין לאסור את הפרת כתב התחייבות זה או למנוע או 
לעכב פעולה כלשהי המהווה לכאורה הפרה של כתב התחייבות זה, ככל שיהיה בכך צורך 

להוכיח נזק כדי לאכוף באופן אפקטיבי את הוראות כתב התחייבות זה, וללא הכרח 
 כלשהו.

אני מתחייב/ת לפעול על פי כתב ההתחייבות לשמירת סודיות ובחתימתי עליו אני מצהיר/ה  .יא
 שכל ההוראות וכל התנאים ברורים לי.

 הצהרותיי והתחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. .יב
 ואינו גורע ממנו. כתב התחייבות זה מוסיף לחובות על פי ההסכם שבין הצדדים .יג

 

 

_______________________________ 
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