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  יאיר אלוני, עו"ד /סוד מסחרי במקום העבודה 

מעסיקים רבים נוהגים להחתים את עובדיהם על הסכמי העסקה, בהם תניות מחמירות בכל 

הנוגע לשמירה על סודיות מידע שהתקבל אצל העובד במהלך עבודתו אצל המעסיק והטלת איסור 

ולם,  עובדים רבים מבקשים אעל העובד לעשות במידע זה שימוש גם עם תום תקופת ההעסקה.  

לעשות שימוש בכישורים, ידע וניסיון שרכשו בקשר עם עבודתם הקודמת בתפקידם החדש 

ולעיתים תוך תחרות במעסיקיהם הקודמים.  היכן עובר הגבול בין תחרות הוגנת לבין גזל סוד 

  ? והפרת אמונו מסחרי של המעסיק הקודם

לעשות שימוש בכישורים ובידע האישי  רשאיעובד  יכ ,פסקו לא אחתלענייני עבודה בתי הדין 

לאחר תקופת  להתחרות במעבידואף תועלת אישית ו מכך שרכש בקשר עם עבודתו כדי להפיק

של המעביד העולה כדי הפרת  חסויבלבד שלא יעשה שימוש במידע ו זאתכל .  אולם, העסקתו

  . לב-חובת אמון או הפרת החובה לנהוג בתום

מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים כהישראלי דר בחוק עוולות מסחריות 'סוד מסחרי' מוג

בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני ושאינו ניתן לגילוי כדין 

 .  חוק עוולות מסחריות קובעמתחרהו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמירת סודיותו

, העשויים להגיע עד שלא כדין של סוד מסחרי נטילהבמקרה של  נזקללא הוכחת ים יפיצו

עם זאת, בתי המשפט לא  .וי מניעה וסעדים נוספיםומאפשר גם קבלת צהחוק ₪.   100,000לכ

  .ללא הוכחת נזקאו לתת סעדים אחרים  גבוהים נוהגים להזדרז ולפסוק פיצויים

ת ומחירונים, רשימ, כמו, למשל, סחרימ סוד שנטל ממנו נגד עובד הלהגיש תביעיכול  מעביד

כי לא די בתיאור  ,.  בתי הדין קבעוו"סודות" דומיםן נחשף העובד לקוחות, שיטות עבודה אליה

נגיש לציבור, כמו גם מידע  שאינולהוכיח כי מדובר במידע  אלא שישכללי אודות קיומו של 'סוד' 

קוחות ובה פרטים מסחריים ביחס (למשל רשימת ל שיצירתו כרוכה בהשקעת מאמץ, זמן וממון

בתי   לכל לקוח כגון: אחוזי הנחה, תנאי תשלום ייחודיים, הסדרים מסחריים ייחודיים וכיוצ"ב).

רה להבטיח את שמירת נקט באמצעים סבירים במטהדין קבעו עוד, שעל המעסיק להראות ש

 ופי פרסם הוראה חדשה, הפרלמנט האיר2016 ,יוני 8יום ב, כי באופן כללי נציין .הסוד המסחרי

  .  לזה הקיים בישראל בנוגע להגנה על סודות מסחריים ובה קיים הסדר דומה

העובדה שרשימת אנשי הקשר לא שנקבע  עבודהלעם זאת, במקרה שנדון בבית הדין הארצי 

מחשב העסק אינה מלמדת להגיע אליה על ידי כניסה ל נשמרה בתוך "כספת" והעובד יכול היה

    ראוי להגנה.   ערך מסחרי אין לרשימהש

חשוב לציין, שהחתמת עובד על הסכמי עבודה קיצוניים שימנעו מהעובד שימוש בכל מידע או ידע 

שצבר תוך כדי עבודתו או קביעת פיצויים מוסכמים גבוהים במקרה של הפרת התחייבויות 

במסגרת הסכם  להגדיראמנם חשוב בהסכם העבודה לאו דווקא ייאכפו על ידי בתי הדין.  כך, 

לנסח את ההסכם ת נושא השמירה על סודות מסחריים אך חשוב לא פחות העבודה, ככל הניתן, א

באמצעות עורך דין הבקיא בתחום.  במקרה שקיים חשש שעובד הפר את חובת האמון ונטל 

סודות מסחריים חשוב להיוועץ בהקדם עם עורך דין הבקיא בתחום כדי לבחון את אופן 

 כון לשם צמצום הנזקים.ההתנהלות הנ
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Trade secrets in the workplace/ Yair Aloni, Adv.  

Many employers  have their employees sign employment agreements that include strict stipulations 
regarding the maintaining of the confidentiality of information received by the employee during 
employment with the employer and prohibit any use of such information after the termination of 
employment. However, many employees wish to make use of skills, knowledge and experience 
acquired in connection with the previous workplace in the new workplace, sometimes even in 
competition with the former employer. Where does one draw the line between fair competition and 
misappropriation of a trade secret and breach of fiduciary obligations to the previous employer? 

Labor courts have more than once held that an employee may use for personal benefit personal 
skills and knowledge acquired in connection with the work and even compete with the former 
employer after termination of employment. However, all provided that the employers’ confidential 
information will not be usurped by the employee and without any breach of fiduciary duty or breach 
of the duty to act in good faith. 

The Israeli Commercial Torts Law defines "Trade secret" as any business information of any kind 
that is not generally known and may not easily be legally gathered by others, the secrecy of which 
gives its owner an advantage over competitors and the owner of which takes reasonable measures to 
protect its confidentiality.  The Israeli Commercial Torts Law provides for compensations without 
proof of damage in the event of unlawful use of a trade secret, which may reach up to ILS 100,000. 
The law also provides for preventive orders and other reliefs.  However, Courts are less than hasty 
in awarding high compensation or other remedies without proof of actual damage. 

An employer may sue an employee who unlawfully used a trade secret, such as price lists, customer 
lists, know-how and other work methods and “secrets” of similar nature.  Courts have held that it is 
not sufficient to point in a general description the existence of 'secret' but one need prove that such 
information is not freely accessible to the public and consists of information gathering of which 
requires investment of effort, time and funds (e.g. a list of customers with commercial information 
in relation to each client such as discounts, special payment terms, special trade arrangements, etc.). 
The Courts held that the employer need show that reasonable measures were taken to ensure the 
confidentiality of the trade secret.  It is generally noted that on June 8, 2016 the European 
Parliament issued a new directive concerning the protection of trade secrets which comprises 
arrangements similar to those existing in Israel. 

We note, however, in a case discussed in the National Labor Court it was held that the fact that a 
contact list of customers has not been saved in a "safe" and the employee could have reached it by 
logging into a workplace computer does not constitute an indication that the customers list has no 
commercial value worthy of protection. 

It is important to note that an employment agreement with extreme limitations on use of any 
information or knowledge gathered while working or with a high liquidated damages in case of 
breach of the employment agreement will not necessarily be enforced by the Courts. Thus, although 
it is important to set protection of trade secrets in employment agreements it is important to 
formulate an enforceable agreement using a lawyer knowledgeable in the field. In case there is 
concern that an employee breached fiduciary duties it is advised to promptly consult with a lawyer 
knowledgeable in the field to examine the proper manner of action for minimizing the damage. 
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