כתב התחייבות עובד לשמירת סודיות

הואיל ואני הח"מ ,__________ ,נושא ת.ז .מספר __________ ,מרח' __________ ,עומד
להתחיל לעבוד אצל __________ (להלן" :המעסיק") ביום _____ ,הנני מצהיר ומתחייב כלפי
המעסיק כדלקמן:

 .1לשמור בסודיות מוחלטת ,לא לגלות ,לא להעביר ,לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה
בכתב של המעסיק ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,הן במשך זמן עבודתי אצל המעסיק והן לאחר מכן ,כל מידע ,ידיעה ,מסמך ו/או
כל חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל המעסיק ו/או הקשור
בעסקיו ו/או תוכניותיו ו/או פעולותיו ו/או תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר
ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין
מקצועי אחר שיגיע לידיעתי אגב מילוי תפקידי אצל המעסיק עצמו ו/או גופים הקשורים
אליו ו/או גופים המסונפים אליו ועל כל אדם ,גוף או ישות הקשורים בו ,לרבות ספקיו
ולקוחותיו.
 .2לא להתקשר בכל קשר עסקי ו/או משפטי ו/או קשרי עבודה ו/או קשר אחר הקשור
לפעילותי אצל המעסיק ,בין בעצמי ובין בקשר עם כל גוף ו/או אדם ו/או באמצעות צדדים
שלישיים ,לרבות עובדים או מי מטעמי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,למשך תקופה של
_____ שנים לאחר גמר עבודתי אצל המעסיק ולרבות עם כל ספק ו/או לקוח ו/או כל גוף
ו/או אדם אחר הקשור עם המעסיק ,בין בישראל ובין מחוצה לה.
 .3לאחר סיום עבודתי אצל המעסיק ,מכל סיבה שהיא ,לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או
חומר שנמסרו לי או הגיעו לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מעבודתי אצל המעסיק ולהחזיר
מיד ,כל מסמך ,מכשיר ,חפץ או חומר כאמור עם סיום עבודתי אצל המעסיק ו/או
להשמיד בתיאום מראש עם המעסיק כל מידע שנאסף ו/או נשאר ברשותי ושלא הועבר
לרשות המעסיק.
 .4כל תהליך ,פיתוח עתידי ,שיטה ,שיפור ,רעיון ,מידע ,אשר הגיע אלי ו/או ליישומי ו/או
לטיפולי ו/או יובאו לידיעתי ,בין עצמאית ובין בקשר ו/או בשיתוף עם אחרים ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בתקופת עבודתי אצל המעסיק ,יהיו שייכים למעסיק ובבעלותו
המלאה והיחידה ,לרבות כל זכות ,בהווה ובעתיד ,הנובעת או קשורה או נגזרת מכל הנ"ל.
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 .5ידוע לי כי כל מידע ,ידיעה ,מסמך ו/או חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על
הנעשה במקום עבודתי אצל המעסיק ו/או הקשור במעסיק ו/או תוכניותיו ו/או פעולותיו
ו/או תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות
גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שהגיעו לידיעתי ,נמסרו
לי בהסתמך על התחייבותי זו ,וכן ידוע לי שנזק רב עלול להיגרם למעסיק באם אפר
הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.
 .6כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות.
 .7אני מאשר ומצהיר כי הנני חותם על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי ,ומאשר כי
מובנות לי כל ההגבלות וההתחייבויות שהנני נוטל על עצמי על פי כתב התחייבות זה.
בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור בכתב התחייבות זה:

תאריך__________ :
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חתימה__________ :

