
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות 

 

 

_, _____________מרח' _, ______________, נושא ת.ז. מספר ______אני הח"מ, _______

 "( כדלקמן:החברהבע"מ )להלן: "_ _____________מצהיר ומתחייב בזאת כלפי 

 

בלקוחותיה ו/או אני ו/או שלוחיי מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או  .א

במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו ו/או פותחו ו/או מפותחים על ידי החברה ו/או 

פותחו בטרם רישום החברה ו/או השירותים המסופקים על ידה, במישרין או בעקיפין, 

בעצמי ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאי ובין כשכיר, לרבות על ידי שותפות או החזקה 

צעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם, משך כל זמן בעצמי או באמ

 היותי בעצמי או באמצעות אחרים בעל מניות בחברה ובמשך _____ שנים לאחר מכן.

  

כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתכניותיה ו/או  .ב

יע ו/או יגיע לידיעתי ו/או לידיעת לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים, אשר הג

שלוחיי אגב היותי בעל מניות בחברה ו/או אגב מילוי תפקידי בחברה, בקשר לעבודתי בה 

או בכל דרך אחרת, הינו מידע חסוי, ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל, אלא שאם הפך 

די המידע לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות כלשהי שלי ו/או שלוחיי ו/או מי מעוב

החברה, יישאר אף אז המידע בבחינת מידע חסוי. המידע האמור יכול שיהיה, מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, מידע בעל פה או מידע בכתב, לרבות בצורת דו"חות, תרשומות, 

מסמכים, מפות, תיאור הליכי שיווק, הפצה, פיתוח ו/או אחרים ו/או בכל צורה אחרת 

 "(.המידע החסוי)להלן :"

 

ני ו/או מי משלוחיי, מתחייב שלא להעביר, במישרין או בעקיפין, מידע חסוי לכל אדם א .ג

או גוף מחוץ לחברה ולעובדים אחרים של החברה, במהלך היותי בעל מניות בחברה ו/או 

העסקתי ו/או מילוי תפקידי בחברה או לאחר מכן, אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך מילוי 

ן הוקמה החברה, וזאת לאחר קבלת אישור החברה תפקידי בחברה או המטרות לשמ

מראש ובכתב, וכן לא לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, במידע חסוי שלא 

לצורך עבודתי בחברה ו/או למטרה הנובעת מהיותי בעל מניות בחברה ולשמור על סודיות 

 בכל הקשור לעסקי החברה ולמכלול ענייניה.

 

יע לרשותי ו/או לרשות שלוחיי בקשר להיותי בעל מניות חסוי שהגיע או יגכל מידע  .ד

בחברה ו/או עבודתי ו/או מילוי תפקידי בחברה, או בכל דרך אחרת, יהיו בכל עת רכושה 

הבלעדי של החברה ויוחזרו לה עם סיום היותי בעל מניות בחברה ו/או עבודתי בחברה, 

יל לא יועתק, לא ישוכפל או אף קודם לכן, אם תדרוש זאת החברה. כל פריט כאמור לע

ולא יועבר לאחר על ידי ו/או על ידי שלוחיי, במישרין או בעקיפין, אלא אם נתקבלה לכך 

 הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 


