הצהרת מתנדב/ת
הואיל והמתנדב/ת _________________________________________ ,_______________ ,
כתובת
ת.ז.
שם פרטי+משפחה
מעוניין/ת לסייע בעבודה באוניברסיטה ללא כל שכר ותמורה
והואיל והאוניברסיטה מוכנה כי המתנדב/ת ת/יסייע לעבודה באוניברסיטה.
אי לכך הוסכם כי:
 .1המתנדב/ת ת/יסייע באוניברסיטה בהתנדבות וללא כל תמורה.
 .2למען הסר כל ספק מודגש כי בין המתנדב/ת ובין האוניברסיטה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד .עוד מובהר
כי המתנדב/ת לא ת/יהיה זכאי/ת לקבל תמורה כלשהי ו/או זכות כלשהי בגין עבודתו/ה באוניברסיטה
ובכלל זה לא ת/יהיה זכאי/ת לזכויות סוציאליות כלשהן מהאוניברסיטה.
 .3המתנדב/ת מסכים/ה לכך שלא ת/יהיה מבוטח/ת בביטוח לאומי או בכל ביטוח אחר
(למעט מקרים המכוסים ע"י ביטוח צד ג' שבו מבוטחת האוניברסיטה).
 .4כל צד רשאי להפסיק את ההתנדבות בכל עת.
 .5המתנדב/ת ת/יפעל בהתאם לכללי האוניברסיטה והוראותיה המתייחסות להתנהגותו/ה במהלך שהותו
באוניברסיטה וביצוע ההתנדבות.

תאריך_________________ :

חתימת המתנדב/ת_____________________ :

העתקים :מתנדב/ת-
מחלקה-

1

כתב התחייבות לשמירה על סודיות
 .1אני ,הח"מ ,מתעתד לעבוד/עובד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") במעבדה המנוהלת
בידי ________________ (להלן" :מנהל המעבדה") .ידוע לי שבמסגרת עבודתי אחשף למידע הנוגע
למחקרו/מחקריו של מנהל המעבדה.
" .2מידע" לעניין כתב התחייבות זה הוא  -הידע ,המידע ,המתודולוגיה ,שיטות ביצוע העבודה ואופני
ביצועה.
 .3ידוע לי כי המידע שיגיע לידיי במהלך עבודתי הוא קניינה הבלעדי של האוניברסיטה.
 .4לא אפרסם את המידע או אגלה אותו או אעביר אותו לידי צד שלישי ולא אעשה שימוש כלשהו במידע,
לרבות העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא לצורך ביצוע עבודתי או
באישור מראש של מנהל המעבדה או גורם מוסמך באוניברסיטה.
 .5אנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות שהמידע ,כולו או חלקו ,יצא מרשותי ויגיע לידי
מי שאינו מוסמך לקבלו.
 .6כל המסמכים אשר יגיעו לידיי במסגרת עבודתי – לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור :תכניות
עבודה ,פרוטוקולי ניסויים ,פלטי מחשב ,תמונות ,רישומים ,וקבצי נתונים אלקטרוניים מכל סוג שהוא -
הם רכוש האוניברסיטה ,ולא אטול אותם או אעביר אותם לידי גורם כלשהו מחוץ לאוניברסיטה אלא
ברשות מנהל המעבדה או האוניברסיטה מראש ובכתב.
 .7אשפה ואפצה את האוניברסיטה על כל נזק ,הפסד או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת
התחייבויותיי דלעיל.
 .8התחייבויותיי כאמור לעיל יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת עבודתי באוניברסיטה ולתקופה בלתי מוגבלת
לאחר סיומה.

_______________
שם העובד

_______________
חתימה

_______________
מספר ת.ז

_______________
תאריך
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