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 (דומכוון לנשים ולגברים כאח לצורך הנוחות - רהניסוח בלשון זכ)

_______, _____________מספר . ז.נושא ת_________________,  __________מ "אני הח
 ,(יןהמזמלהלן )  _________________________בחברת ________ ______משמש בתפקיד 
Winפתרונות בזאת כלפי  מתחייב ומצהיר

ששמו  היועץוכלפי ( וץלהלן חברת הייע) 3
 :כדלקמן ______________

 ;(ההסכםלהלן )  ___________________מתחייב לקיים את כל תנאי ההסכם שמספרו  יאנ .1

מסווגים הכוללים חשיפה בשיטות ובאמצעים ייחודיים ו ילשתף אות יועץה בדעת יודע כי יאנ .2
 ;חברת הייעוץשל  (ליבה ,להלן)לתהליכים ולמוצרים 

לממש את המטרות  ליועץלאפשר  אך ורקנועדה  הייעוץחברת של  הליבההצגת כי  יודע יאנ .3
ניהול ולפיתוח ל קשרים עסקיים או אחרים הקשוריםעמו ללא כל כוונה לפתח  הסכםבשהוגדרו 

 ;בהצעה מפורשת בכתב אלי ואלא אם כן יבוא, חברת הייעוץ

כפי , מימוש המטרותלצורך אלא , כל שימוש אליבמידע שיועבר  אעשהכי לא  מתחייב אני .4
 . בלבד בהסכםשהוגדרו 

לא להעביר ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן , לא לגלות, לשמור בסודיות מתחייב אני .5
סודותיה , תוכניותיה, שירותיה ,העובדי, מנהליהשיטות העבודה של לכל מידע הקשור , שהוא

בכל דרך שהיא  המזמיניםמעובדי מי או לידיעת /ו נולידיעת ואו יגיע ואשר הגיע, המקצועיים
הכלל עקב הפרת התחייבות אלא שאם הפך המידע לנחלת , ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל

יישאר אף אז המידע בבחינת מידע , נואו מי מעובדי/ו נואו שלוח/ו נואו מי מטעמ/ו נוכלשהי של
מידע בעל פה או מידע , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע האמור יכול שיהיה .חסוי

, חות"לרבות בצורת דו, (Audio)או שמע ( Video)מידע מוקלט בחוזי , מידע מצולם, בכתב
או בכל צורה /או אחרים ו/ו ייצור, פיתוח, הפצה, תיאור הליכי שיווק, מפות, מסמכים, רשימות
 (.ע החסויהמיד ,להלן)אחרת 

 . יועץהינו אל ללא תלות בקיום או אי קיום הקשר שלשמו פנלעיל יהיה תקף  5סעיף  .6

או לגרום לצד שלישי כלשהו לבצע /או להרשות לצד שלישי כלשהו ו/לא להעתיק ו מתחייב אני .7
 יועץלוכל צורת העתקה אחרת ולהחזיר  הקלטה, תדפיס, צילום, העתקה, במידע החסוי שכפול

 .אליאו חומר אחר שיועבר /כל מסמך ו

לשמור בהקפדה את המידע החסוי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  מתחייב אני .8
 .או הגעתו לידי צד שלישי כלשהו/מניעת אובדנו ו

ובין באמצעות אחרים  בעצמילא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין  מתחייב אני .9
אלא אם היועץ עם  נוקשריבמהלך  שיחשף בפנינוואו / בפנייוצג או ש/ו אליבמידע החסוי שיועבר 

 .פורשת בכתבמאת הסכמתו ה בפניכן יביע 

בגין  הםבגין כל הנזקים שיגרמו ל חברת הייעוץ או את/והיועץ טרך לפצות את נצש נוידוע ל .11
 .לפי כתב התחייבות זה והתחייבויותינהפרת 

היות המידע חסוי וסודי ובטרם הפך לנחלת תוקפו של כתב התחייבות זה הינו לכל תקופת  .11
 .הכלל

 . התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות .12

 .את כל האמור בכתב התחייבות זה תיוהבנ תיאמאשר כי קר יהננ יבחתימת

   

 חתימה תאריך שם

 


