
 התחייבות העובד לשמירת סודיות ואי תחרות
 

 
 החלים על העובד על פי הדין.ואי התחרות אינו גורע מחובות הסודיות בזה האמור  

 
מובא לידיעת העובד, כי שמירת סודיות ענייניה של החברה הינו תנאי מפתח  .1

 להצלחת החברה ולכושר התחרות שלה.

 

האמור, מתחייב העובד, כי הן במהלך תקופת עבודתו אצל החברה ישמור לאור  .2
בסודיות מוחלטת כל מידע, כהגדרתו להלן, אשר יגיע לידיעתו או לרשותו, במהלך 
תקופת עבודתו בחברה, לא יעבירו לכל אדם או גוף אחרים, בין במישרין ובין 

שלא לעשות שמוש בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. כן מתחייב העובד 
כלשהו במידע כזה לתועלתו הוא ו/או לתועלת אחרים, בין שקשורים בו ובין 

 שאינם קשורים בו.

 

כל מידע, בין בעל פה ובין בכתב או בכל דרך  -לעניין חוזה זה, משמעו  "מידע", .3
רישום אחרת )כולל סרט מגנטי, רשומי מחשב על דיסק אופטי וכיוצ"ב( המתייחס 

לחברה במישרין או בעקיפין, לרבות לעסקיה, נוהלי דרכי ושיטות יצור,  או הנוגע
 מחקר, תוכניות פיתוח, שיווק מכירות;  ומבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 
פרטים על מוצרים, תכשירים, תהליכים, מערכות, תוכנה, חומרה,  .3.1

מחירים, ידע, תגליות וכיוצ"ב אשר לחברה זכות על הידע שלהם או 
ם ברשותה ואשר נמסרו לידיעתו של העובד או הגיעו לידיעתו הנמצאי

 באקראי ו/או עקב ו/או תוך כדי עבודתו בחברה.
 

פרטים על ספקים ויצרנים עמם נמצאת החברה בקשרים ועל מוצריהם,  .3.2
פרטים על לקוחות החברה בארץ ובחו"ל ועל עסקיה של החברה עמם, 

ם על ידי החברה ועל פרטים על שיטת התמחיר, מחירי המוצרי
השירותים הניתנים על ידיה, שיטות עבודה, מבנה ארגון וניהול פעולות 
החברה, דו"חות ונתונים כספיים, חשבונות החברה בבנקים ומצבה 
הפיננסי והכספי וכן היקף המכירות, ההכנסות וההוצאות של החברה, 

ש הוא פרטים על שכרו של העובד ותנאי עבודתו בחברה )אלא אם כן נדר
לכך על ידי רשות שזכותה לקבל אינפורמציה כזו על פי דין, או לצרכיו 
האישיים הלגיטימיים( וכן על שכרם ותנאי עבודתם של עובדים אחרים 

 בחברה, אשר נמסרו לו או הגיעו לידיעתו בכל דרך שהיא.
 

רה ידוע לעובד שהפרת התחייבותו לסודיות על פי סעיף זה לעיל עלולה להסב לחב .4
 נזק כבד.

 

העובד מתחייב לשמור בסודיות תנאי חוזה זה, הן בתקופת עבודתו בחברה והן  .5
 לאחר שיחדל להיות עובד החברה מסיבה כלשהי.

 
העובד מתחייב, כי הן במהלך תקופת עבודתו בחברה על פי חוזה זה והן במהלך  .6

דתו בחברה מכל חודשים לאחר מכן, שתחילתה במועד סיום עבו 12תקופה של 
סיבה שהיא, לא יעסוק בעצמו ולא יהיה שותף, בעלים, בעל מניות, מנהל, עובד, 
יועץ ו/או בעל כל תפקיד או חלק אחר, בכל עסק )בין אם במסגרת תאגיד אחר ובין 

 אם לאו( המתחרה בחברה, בפעילותה ובעסקיה או בחלק מהם.
 

קיימת במועד חתימת חוזה זה, , לעניין חוזה זה, משמעה בין אם התחרות "תחרות"
או שתהא קיימת במועד ביצוע הפעילות האסורה על ידי העובד, לרבות העמדת 

 העובד במצב של מעוניין בפעילות מתחרה.
 
 
 

   _____________    , __________םהיו
   

 חתימת העובד              


