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  _______________תאריך                   
_________________: التاريخ                                                                                                            

    

  לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
גיםוהחטיבה לשירותים טכנול  

13ויצמן ' שד  
91909 ירושלים  
  حضرة

 مؤّسسة التأمين الوطنّي

 شعبة الخدمات التكنولوجّية

13شديروت فايتسمان   

91909القدس   

ד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגו  

التزام بالمحافظة على السرّیة ومنع تضارب المصالح   

 
לבין המוסד לביטוח לאומי ") המייצג"להלן (                                  שבין __________ ולפי התחייבות מיום   הואיל

  . מספק המוסד למייצג שירותי מידע שונים") המוסד: "להלן (
وبين مؤّسسة التأمين " ) الممّثل: " ما يلي( ____________ بين ____________ االلتزام الموّقع في تاريخ  بأّنه وفق            علما 

  .  تزّود المؤّسسة للممّثل خدمات معلوماتية مختلفة") المؤّسسة: " ما يلي( الوطني 
קבלת "להלן (ייבות האמור בקבלת שירותי המידע כאמור בהתח, בין השאר, מועסק על ידי המייצג/ואני עוסק  והואיל

  ;")השירותים 
تلقي " ما يلي (  وارد الذآرموّآل من قبل الممّثل بتلقي المعلومات آما ورد أعاله وفق االلتزام /بأّني، من بين جملة األمور، مسئولوعلما            

  "): الخدمات
ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרות בתנאי שהמייצג והבאים מטעמו , והמוסד הסכים להתקשר עם המייצג   והואיל

  ; וכן על סמך התחייבות המייצג לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע, להלן
ضافة إلى ، باإلوعلما            بأّن المؤّسسة وافقت على التعاون مع الممّثل، بشرط  محافظة الممّثل ومندوبيه على سرّية المعلومات آالمحّدد أدناه

  مّثل بالقيام بما يلزم للمحافظة على سرية المعلومات، التزام الم
או יבוא /או אקבל לחזקתי ו/או בקשר אליו  יתכן כי אעסוק ו/והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בקבלת השירותים ו  והואיל

, בין ישיר ובין עקיף, בין בעל פה ובין בכתב, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, לידיעתי מידע מסוגים שונים
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, או לפעילויותיו בכל צורה ואופן/או הנודע למוסד ו/השייך למוסד ו

  ;")המידע: "להלן(חות "מסמכים ודו, נתונים
اإلّطالع على معلومات أّو /أّو االستالم و/أّو بما يخّص ذلك، قد اضطر للتعامل و/بأّنه وّضح لي أّن خالل قيامي بتلقي المعلومات ووعلما            

أّو لنشاطاتها بأّي /أّو المتعّلقة بها و/مختلفة، غير متوّفرة للجمهور، شفوّيا أّو خطّيا، بشكل مباشر أّو غير مباشر، والتابعة للمؤّسسة و
  ")المعلومات: " ما يلي( وما شابه ذالك , تقارير  , مستندات ,معطيات , شكل آان، وقد تشمل

או לצדדים /עלול לגרום לכם ו, ידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכםוהוסבר לי ו  והואיל
  ;נזק והוא עלול להוות עבירה פלילית

أّو بهذه األطراف ضررا، آما /قد يلحق بكم و بأّنه وّضح لي إن الكشف عن المعلومات ألي شخص أّو طرف آخر بأّي طريقة آانتوعلما           
    تبر مخالفة جنائية،وقد يع
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 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 لهذا، ألتزم،  أنا الموّقع أدناه، تجاهكم بما يلي:

  .או כל הקשור והנובע מקבלת השירותים/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו  . 1
  . أّو آل ما يتعّلق وينتج عن تلقي الخدمات/المحافظة بشكل تام ومطلق على سرّية المعلومات و            

  
הנני מתחייב כי במשך קבלת השירותים  או לאחר מכן ללא הגבלת , לעיל 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   . 2

בין , או כל חפץ או דבר/ר כתוב אחר ואו כל חומ/המידע ום או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את זמן לא אגלה לכל אד
  .לצד כלשהו, ישיר ובין עקיף

ألّي شخص عن المعلومات  خالل أّو بعد تلقي الخدمات، ولفترة غير محّددة، لن أآشف يأعاله، ألتزم بأّن 1ودون المساس بما دّون في البند            
  . أّي غرض آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، ألّي طرف آخر أّو/أّو مادة مكتوبة أخرى و/أو طرف ولن أسّلم أّي معلومة و

  
נוהלית או אחרת כדי לקיים , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית  .3

  . את התחייבויותיי על פי התחיבות זו
لتنفيذ آّل ما التزمت به ضمن هذا الناحية الوقائّية، األمنّية، اإلجرائّية أّو غيرها بشكل مشّدد، والقيام بما يلزم من  ,والحذراّتخاذ الحيطة            

  .   االلتزام
  
  .או מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו  .4

  . لسرّية والعقاب الناتج عن عدم تنفيذ االلتزامالمندوب عني بالتزام المحافظة على ا/قبليإعالم الشخص الموّظف من             
  
אשר יגרמו לכם או לצד שלישי , להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג  .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד , כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו
  .חריםעם א

ما قد يلحق بكم أّو بأّي طرف ثالث نتيجة  وآّلتحمّل المسئولّية القانونية تجاهكم بشأن أّي ضرر أّو أذى أو تكلفة أّو أّي نتيجة آانت،             
  .  اإلخالل بهذا االلتزام، وذلك إن آنت أنا وحدي مسئوال عّما ذآر أعاله، أّو إن شارآني آخرون هذه المسئولية

  
כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם , חזיר לידכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכךלה  .6

שהגיע לחזקתי או לידי עקב קבלת השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב קבלת השירותים או חומר 
  .של מידע הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או, כמו כן. שהכנתי עבורכם

والذي  إّن أسّلمكم وأعيد لكم على الفور، إن طلب مني ذلك،  أّي ماّدة مكتوبة أّو غيرها، أّو أّي غرض آخر تلقيته من قبلكم أّو التابع لكم            
آما وأّني . تها من أجلكماستلمته عقب تلقي الخدمات، أّو من قبل شخص أّو طرف آخر قام بتلقي هذه الخدمات، باإلضافة إلى أّي ماّدة أعدد

  . ألتزم بعدم االحتفاظ بأّي نسخة عن أّي المواد أّو المعلومات الواردة أعاله
  
או קבלת  /שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בעבודה ו  .7

  .השירותים כאמור לעיל
   . تلقي الخدمات آالوارد أعالهتجاه  أّو /ؤدّي بي للتواجد في وضعية تضارب مصالح تجاه عملي واالنخراط بأّي عمل قد يعدم            

  
או הקשור לפעילויותיכם תהיה לכם זכות /או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו  .8

  .תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל
أّو متعلقة بنشاطاتكم، يحّق لكم حينئذ تقديم دعوى /أّو موجودة بحوزتكم و/ورد أعاله، إن قمت بالكشف عن معلومات تابعة لكم و وآما           

  . السرّية أعاله التزام تجاهي بسبب قيامي بإخالل وشخصيهمنفصلة 
  
לאחר מהווים עבירה על פי  הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך קבלת השירותים ומסירתו  .9

  .1981 –א "וחוק הגנת הפרטיות התשמ 1977 –ז "חוק העונשין התשל
وتسليمها لطرف آخر يعتبران مخالفة وفق قانون خالل تلقي الخدمات،  سأحصل عليهاأعلم أّن استخدام المعلومات التي  يها أنا أصّرح بأّن           

  .  1981صوصية للعام وقانون حماية الخ 1977العقوبات للعام 
  

  .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .10

  . إلتزامي هذا لن يعتبر إّتصاال شخصّيا أّي آان بيني وبينكم
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  :ולראיה באתי על החתום 

  : وها أنا أوّقع عّما ورد

  

  __________________________: שם המשרד המייצג

  _____________________________: مكتب الممّثلإسم ال

  ________  ____________:  ז"ת______  _________________: שם פרטי ומשפחה____    ______: תאריך 

  ______________رقم بطاقة الهوية _________________ : اإلسم الشخصّي وإسم العائلة__________ : التاريخ

  _______________: ת העובדחתימ__  ______________________________________________: כתובת

  ________________:    الموّظف توقيع________________________________________________ : العنوان

  .יש לצרף לטופס זה את צילום תעודת הזהות של המשתמש החדש להוספה

  . الهویة الشخصّية للمستخدم الجدید الراغب باالنضمامي لهذه االستمارة صورة عن بطاقة /أرفق

  


