
 

 

  כתב התחייבות והצהרת סודיות

  
  :אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן

  

, ובמאגרי המידע של האוניברסיטה) תקשורת ומחשוב(לעשות שימוש במשאבי התקשוב  .1
י נוהלי "חוק הגנת הפרטיות וכן עפ, במיוחד לפי חוק המחשבים: בהתאם לחוק

 - המחשוב בי מערך"האוניברסיטה והכללים המפורסמים מעת לעת ע
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לעשות שימוש במשאבי המחשוב ובמאגרי המידע באוניברסיטה רק לצורך  .2
 .לימודי/עבודתי

או /בכל הנוגע לכל מידע המגיע לידיעתי במהלך עבודתי ו, אשמור על סודיות מוחלטת  . א .3
אייצר או , אפרסם, אגלה, ולא אמסור, או בכל דרך אחרת/עקב עבודתי באוניברסיטה ו

כל , בין בכתב ובין בעל פה או בכל דרך אחרת, אשווק בין בתמורה ובין שלא בתמורה
מבלי שאקבל הרשאה לכך ממי שהוסמך לכך , לשום גורם, מידע או מסמכים שהגיעו אלי

 .מטעם האוניברסיטה
  . שימוש במידע כאמור אלא לשם מטרות עבודתי באוניברסיטהלא אעשה  .ב
" מידע"כי המונח , מובהר בזאת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק  .ג

, ספקיה, תלמידיה, עובדיה, מידע הנוגע למנהלי האוניברסיטה, בין היתר, כולל
  .פעילותה ודרכי האוניברסיטה, לקוחותיה

כאמור , לשם שמירה קפדנית ומוחלטת של המידע, דרושיםאנקוט בכל האמצעים ה .4
 . לעיל3בסעיף 

תחול הן במשך תקופת עבודתי באוניברסיטה והן ,  לעיל3כאמור בסעיף , התחייבותי .5
 .מכל סיבה שהיא, לאחר שעבודתי תגיע לסיומה

ללא רשות , לא אכנס למאגרי המידע באוניברסיטה או מחוצה לה וכן לחשבונות מחשב .6
וכן לא אנצל את גישתי למערכת המחשוב באוניברסיטה לשם שינוי ושיבוש , או סמכות

 .נתונים שלא לצורך עבודתי או שיבוש תוכנות מחשב

כל מסירה בלתי כי , וידוע לי, ידועה ומובנת לי חשיבותה החיונית של שמירת הסודיות .7
שלא למטרות האוניברסיטה ושלא על , מוסמכת של מידע או שימוש בלתי מוסמך במידע

, יחשבו כהפרת אמון וכפגיעה חמורה בחובת הנאמנות שלי לאוניברסיטה, פי הוראותיה
 .על כל המשתמע מכך לעניין הפרות משמעת חמורות במקום העבודה

 .קב דליפות אשר יעשו על ידיידוע לי כי אשא בכל הנזקים אשר יגרמו ע .8

מחשב בניגוד להוראות חוק - אוסרת שימוש בחבילות תוכנת–ידוע לי כי האוניברסיטה  .9
 .זכויות יוצרים

או אשר /לא אשתמש במחשבי האוניברסיטה בחבילות תוכנה אשר הועתקו שלא כדין ו .10
 .הגיעו אלי בכל דרך שיש בה משום הפרת זכויות יוצרים
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