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 מידע בעל ערך מסחרי שנשמר בסוד

 

תהליך, שיטה, קוד, אלגוריתם, פורמולה; 

הזדמנויות עסקיות; 

know how; 

מחקר ופיתוח ובכלל זה מידע שלילי  ; 

 רווחשולי , ספקים, עלויות, תמחור, מכירותנתוני; 

רשימת ספקים, פוטנציאליםעל לקוחות ולקוחות מידע , רשימת לקוחות. 

 

 מהו סוד מסחרי



 :באופן הבא ,1999-ט"תשנ, לחוק עוולות מסחריות 5סוד מסחרי מוגדר בסעיף 

  

  ידי  על בנקל כדין לגילוי ניתן ושאינו הרבים נחלת שאינו ,סוג מכל ,עסקי מידע - "סוד" ,"מסחרי סוד"

 סבירים אמצעים נוקט שבעליו ובלבד ,מתחריו פני על עסקי יתרון לבעליו מקנה סודיותו אשר ,אחרים

 ;סודיותו על לשמור
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 ישראל -המסגרת המשפטית 



 :מהו גזל של סוד מסחרימגדיר לחוק עוולות מסחריות  6סעיף  

 .לא יגזול אדם סוד מסחרי של אחר (א)

 :גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה (ב)

  לענין; או שימוש בסוד על ידי הנוטל, נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים (1) 
 ;אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתוזה  

שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת   (2) 
 ;המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד, אמון 

כאשר המקבל או המשתמש יודע או , קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו (3) 
(  1)כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות , בעת הקבלה או השימוש, גלוי על פניושהדבר  
 .או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו, (2)או  

אמצעי פסול כאמור בסעיף קטן , כשלעצמו, לא ייחשב, גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת (ג)
פירוק או ניתוח של מוצר או של תהליך במטרה לפענח   -" הנדסה חוזרת", סעיף קטן זה לענין; (1()ב) 
 ."בהילוך חוזר, מסחריסוד  
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 ישראל -המסגרת המשפטית 



 מסחרילאחריות בגין גזל סוד סייגים  

 (לחוק( 1()א)7סעיף )הגלום בסוד מסחרי שהפך אצל עובד לחלק מכישוריו המקצועיים הכללים ידע; 

שרכש  רשאי עובד לעשות שימוש בכישורים ובידע האישי , כאשר הסתיימו יחסי העבודה, כלל-בדרך" 

במידע  שימוש  יעשה  ובלבד שלא , עם עבודתו כדי להפיק תועלת אישית ולהתחרות במעבידובקשר  

 "  לב-בתוםשל המעביד העולה כדי הפרת חובת אמון או הפרת החובה לנהוג  קונפידנציאלי 

 .421( 3)ד נא"פ, מ"בע כרמקס' מ נ"בע ורגוס 1142-92א "ע 

 (.לחוק( 2()א)7סעיף )תקנת הציבור בסוד מסחרי בשל מוצדק שימוש 
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 ישראל -המסגרת המשפטית 



   בנזיקיןגזל של סוד מסחרי מהווה עוולה   

בית המשפט רשאי לתת צו מניעה  ; 

פיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובע; 

 ח"ש 100,000פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על  . 
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 ישראל -המסגרת המשפטית 



 סמכות השיפוט בעילה לגזל סוד מסחרי 

 

 סמכות השיפוט לדון בעילה של גזל סוד מסחרי נתונה לבית משפט שלום ומחוזי -הכלל. 

 

 בתביעה בין עובד לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לחוק עוולות מסחריות קובע כי  22סעיף  –החריג

 (.גזל סוד מסחרי)לחוק ' לבית מעביד שעילתה הפרת הוראה מהוראות בפרק ב
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 ישראל -המסגרת המשפטית 



 ב"ארה 

 (:2016)פדרלי יחסית חדש חוק •

  Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1836 

 

 מדינתייםחוקים •

  Uniform Trade Secrets Act (UTSA) 

 אירופה 

 :מסחרייםהדירקטיבה האירופאית להגנה על סודות •

Directive (EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business 

information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure 
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 ואירופה ב"ארה –המסגרת המשפטית 



  

 (קליטה ועזיבה של עובדים)מעבר של עובדים; 

 ספקים/ יועצים/ חיצוניםקבלנים; 

 עסקיים ואוניברסיטאותשותפים; 

לקוחות; 

התקפות על ידי גורמים עוינים. 
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 מרחב הסיכון



 

 סיכונים חיצוניים

 (.מתחרים, התקפות סייבר)התקפות ופגיעה על ידי גורם לא מורשה  

 

 

   סיכונים פנימיים

 (.  לקוחות, קבלנים חיצונים, שותפים עסקיים, עובדים)פגיעה על ידי גורם בעל הרשאה למידע  

 פגיעה בזדון  •

 פגיעה בשוגג•
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 מרחב הסיכון



 

 בארגוןומיפוי של הסודות המסחריים הבנה. 

 

 מנת  על ההגנה על הסודות המסחריים בארגון צריך להיעשות על ידי צוות מגוון ממספר מחלקות בארגון

 .המסחריים בארגוןלסודות לוודא שניתנת מעטפת הגנה מלאה 

 

מעורבות של ההנהלה היא קריטית כחלק מההגנה על סודות מסחריים בארגון. 
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 הגנה על סוד מסחרי



 :חיצונייםמפני סיכונים הגנה  

 וירוסאנטי : לדוגמה. ואיכותייםהגנה עדכניים באמצעי שימוש ,multi factor authentication ,Firewall  ,

 ;מידע ושמירת לוגים באופן קבועגיבוי 

 העובדים ביחס לסיכונים הקיימיםהדרכות והגברת מודעות בקרב; 

גריסת מידע, שיתוף מידע, נהלים ברורים ביחס לאופן שמירת מידע; 

 בדיקות חדירה(penetrations tests); 

 (.מידיותופעולות , כולל דיווחים נדרשים)מגירה למקרה של אירוע תכניות 
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 סוד מסחריהגנה על 



 :פנימייםהגנה מפני סיכונים  

 העובדיםהדרכות והגברת מודעות בקרב; 

מידור; 

 מתאימההסכמים מערכת  : 

שותפים , יועצים, קבלני משנה)הסכמי סודיות עם צדדים שלישיים •
 (ספקים, עסקיים

 הסכם עם לקוחות•

 הסכם העסקה  •

 העסקה  סיום הסכם •
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 סוד מסחריהגנה על 



  וטאבלטטלפון חכם , חיפוש במחשב 

של העובד וטאבלטטלפון חכם , חתימה על סעיף שמאפשר למעביד לחפש במחשב 

מדובר בהתנהגות  כאשר רק  -אישית תכתובת ; ניתן להיכנס - מקצועית לצורכי עבודהתיבה •
 .פוגענית או פלילית של העובד ורק בהסכמתו

רק בנסיבות  -אישי + עבודה תיבה מעורבת . א: תיבה אישית שהמעביד העמיד לרשות העובד•
תיבה אישית  . ב; חריגות ולאחר שהמעביד ניסה אמצעים פחות חודרניים שהעידו על שימוש לא ראוי

 .רק בתנאים חריגים ובהסמכת העובד -

 .רק במקרים חריגים ובאישור בית הדין האזורי לעבודה - (Gmailכמו )פרטית תיבה חיצונית •

 :  ל מקצועי "העסקה שמדבר על העובדה כי מדובר בתיבת דואדוגמה לסעיף בהסכם 

,  לנטרהחברה רשאית , לצורך אבטחת המחשבים ולשם שמירה על האינטרסים הלגיטימיים שלה, לעובד והוא מסכים כיידוע 
להעביר ולבחון תוכן  , להעתיק, ולאסוף, לרבות הרגלי שימוש והעברת תוכן, לפקח ולבדוק את פעילות העובד במחשבים

העובד מסכים כי כל ממצאי  . מסמכים וקבצים אחרים, תקשורת אלקטרונית, לרבות אימיילים, המועבר או נשמר במחשבים
לא תהיה לעובד זכות , לאור התחייבויות העובד לעיל. הפיקוח והבדיקה כאמור יהיו קבילים כראיה בהליכים משפטיים, הניטור

 ".אישיות"למעט תיקיות פרטיות שיסומנו על ידו באופן בולט כ, לפרטיות בתוכן המחשבים
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 הגנה על סוד מסחרי



 :מפני סיכונים פנימייםהגנה  

  נהלים ברורים ביחס לשמירה על מידע סודי 

 ;נוהל המסדיר פתיחת הרשאות במערכות•

 ;סיום יחס עבודה/נוהל תחילת •

 .נוסח קבוע להעברת מסמכים והודעות בתוך ומחוץ לארגון•

פיקוח; 

 ואיכותייםשימוש באמצעי הגנה עדכניים; 

 אירועתכנית מגירה במקרה של. 
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 סוד מסחריהגנה על 



 

 

 שאלות
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Thank You! 
+972 3 6103100  |  meitar@meitar.com  |  www.meitar.com  


