
 
 

 
 

  מוסדות מועצות עובדי אגדועדת הבחירות 
 

 הצהרת סודיות והתחייבות
 

, ______________ בעל ת.ז. מספר _________________________ אני הח"מ .1
מאשר כי קיבלתי ביום  מועמד באזור ____________ בסקטור _________

של מועצת עובדי  ____________ מידיכם  או מידי מי מטעמכם את ספר הבוחרים
למועצה הארצית של ק לצורך הבחירות הזכאים לבחור ולהיבחר, וזאת אך ור אגד

 .27/10/2015שייערכו ביום   עובדי אגד

 
 ידוע לי כי מדובר במידע סודי על פי כל דין. .2

 
אני מתחייב לשמור על סודיות המידע ולא למסור כל חלק ממנו לגורם כלשהו, וכן  .3

לא לעשות כל שימוש בכל מידע כאמור או כל חלק ממנו אלא למטרה שלשמה נועד 
מידת הנדרש בלבד, ואעמיד כל מי שמטעמי על חובתו לשמור על סודיות המידע וב

 כאמור.
 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב:  .4
 

לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע ש .א
שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרה 

 סתדרות.שלשמה הוא נמסר מאת הה
 

לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .ב
 לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 

לא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין בעצמי ובין  .ג
באמצעות אחרים במידע שהועבר אלי שלא למטרה שלשמה הוא 

  נמסר מאת ההסתדרות.

 
לעיל אני מצהיר כי מוכרות ומובנות לי דרישות חוק  מבלי לפגוע בכלליות האמור .5

והתקנות שהותקנו מכוחו עד ליום החתימה על  1981-הגנת הפרטיות התשנ"א
מסמך זה, ואני מתחייב כי האחריות על קיום כל דרישות החוק תחול עלי ככל 

 שהדבר נוגע להתחייבויותיי במסמך זה.
 

מטעמי אשר ייחשף למידע, על נוסח אני מתחייב להחתים את כל עובדיי ו/או מי  .6
 הצהרת סודיות זה.

 
 
 



 
 

 
 

  מוסדות מועצות עובדי אגדועדת הבחירות 
 

ברור לי ואני מסכים כי התחייבותי זו חלה גם על כל מידע נוסף שאקבל למטרה  .7
שמצוינת לעיל, אף אם נמסר לי לאחר המועד המצוין לעיל. מידע בסעיף זה משמעו 

מוקלד, מקודד, מודפס או שמור באמצעי אופטי, כל מידע בעל פה או בכתב, 
אלקטרוני, מכני, או בכל אמצעי אחר, אשר נמסר לי על ידי ההסתדרות או על ידי 

 מי מטעמה למטרה המצוינת לעיל, בהתאם למסמך זה.  

 
אני מתחייב להשיב את המידע להסתדרות מיד עם סיום הבחירות, ולחלופין, וככל  .8

, להשמיד בעצמי את המידע שנמסר לי תוך זמן שאקבל את הסכמת ההסתדרות
סביר ממועד סיום הבחירות. היה וקיבלתי אישור כאמור, להשמיד את המידע, 
אמסור על כך הודעה בכתב להסתדרות, בה אפרט את הדרך והמועד בו הושמד 

 המידע, וזאת תוך שבעה ימים מהמועד בו הושמד המידע כאמור.
 

י מטעמה נזק כלשהו עקב הפרת התחייבויותיי היה וייגרם להסתדרות ו/או למ .9
 ישרים ו/או עקיפים.  –במסמך זה, הנני מתחייב לפצותה במלוא נזקיה 

 

 התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות.  .10
 

 בחתימתי שלהלן הנני מאשר כי קראתי והבנתי את כל האמור בכתב התחייבות זה. .11
 

 ים בטופס זה !שרחובה למלא את כל הפרטים הנד .21
 

 
 

  _______________   __________________ 
 טלפון נייד     שם פרטי ומשפחה              

 
 
 
 

______________________________________ 
 כתובת דואר אלקטרוני לצורך העברת ספר הבוחרים

 
 
 
 

______________    _________________ 
 מהחתי                  תאריך

 
 


