נספח סודיות ואי תחרות
שנערך ונחתם בתל-אביב ,ביום

לחודש

שנת

 .1מובא לידיעת העובד כי שמירת סודיות ענייניה של החברה הינו תנאי מפתח
להצלחת החברה ולכושר התחרות שלה.
 .2לאור האמור ,מתחייב העובד כי הן במהלך תקופת עבודתו בחברה והן בכל עת
לאחר מכן ,ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,כהגדרתו להלן ,אשר יגיע לידיעתו או
לרשותו במכוון ו/או באקראי ,במהלך תקופת עבודתו בחברה ,לא יעבירו לכל אדם או
גוף אחרים ,בין במשרין ובין בעקיפין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,כן מתחייב
העובד שלא לעשות שימוש כלשהו במידע כזה לתועלתו הוא ו/או לתועלת אחרים,
בין שקשורים בו ובין שאינם קשורים בו.
" .3מידע" לעניין נספח זה ,משמעו – כל מידע ,בין בעל פה ובין בכתב או בכל דרך
רישום אחרת (כולל סרט מגנטי ,רשומי מחשב וכיוצ"ב) המתייחס או הנוגע לחברה
במשרין או בעקיפין ושאינו נחלת הכלל ,לרבות לעסקיה ,נוהלי דרכי ושיטות יצור,
מחקר ,פיתוח ,שיווק ,תימרוץ ,תיגמול ,אירגון ,קידום מכירות ,שמות לקוחות ,סוכנים
וספקים והתקשרויות עימם ,תוכניות פיתוח ,שיווק מכירות ,תכניות עסקיות  ,מחירים;
והכל אלא אם כן המדובר במידע שהינו נחלת הכלל או הפך להיות כזה.
"החברה" – לענין נספח זה ,לרבות חברות קשורות שלובות בה וכן חברות בנות
ונכדות וכן חברות אם וכיוצ"ב.
 .4ידוע לי כל המידע ,לרבות כל הפטנטים והמדגמים ,דגמים ,סימני מסחר ,שמות
מסחר ,סודות מסחריים ,זכויות יוצרים ,תהליכים ,המצאות ,תוכניות ,תסריטים,
תרשימים ,פיתוחים ,שרטוטים ,מפרטים ,תוצאות מחקר או ניסויים ,וכיו"ב קיימים או
עתידיים ,בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים ,בין אם פיתחתי אותם בעצמי או
השתתפתי בפיתוחם ובין אם לא ,הינם כולם רכושה של החברה או מי מטעמה אלא
אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

הריני מוותר על כל הזכויות ,שיש לי או שיהיו לי בעתיד ,לקבל תמלוגים כלשהם
בקשר למידע ,אני מסכים לשתף פעולה עם החברה ולספק לה כל מידע נוסף הדרוש
על מנת ליצור או להשיג זכויות קניין במידע או בכל דבר אחר כמפורט לעיל.
 .5הנני מסכים ומתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על חסיון
המידע וסודיותו ולהבטיח שיישאר כך ובמיוחד במשך כל תקופת העסקתי בחברה
ולאחר תום תקופה זו ללא כל הגבלה בזמן ,לא אגלה ,לא אפרסם ולא אעביר את
המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לכל אדם או גוף כלשהו בכל מקום שהוא למעט
לעובדיה האחרים של החברה הרשאים לקבל את המידע ,או כפי שיאושר לי בכתב
ע"י החברה על מנת למלא את תפקידי הקשורים בחברה.
הריני מתחייב בזאת שלא אשתמש במידע בכל דרך שהיא ,אלא במידה הדרושה
למילוי תפקידי בחברה ,וכן לא אעתיק ולא אעשה העתקים כלשהם של המידע שלא
לצורכי החברה.
 .6אני מסכים ,שבמשך כל קשרי העסקיים על החברה ,ובמשך תקופת אי תחרות
המוגדרת להלן ,לא אעסוק בכל פעולה העשויה להתחרות בחברה או לפגוע
באינטרסים או במוניטין של החברה בכל דרך שהיא  ,בין במישרין ,בין בעקיפין ,בין
בהווה ובין בעתיד.
 .7ידוע לי כי כל הפרה של התחייבויותי הנ"ל עלולה לגרום נזק ניכר ,כספי או אחר,
לחברה ,וכי לא ניתן לחזות מראש מהו טיב והיקף הנזק האמור .אני מסכים ומתחייב
לפצות את החברה על כל הנזקים שייגרמו לה כתוצאה מהפרה של התחייבויותי
הנ"ל.
 .8בנוסף ,אני מצהיר ומתחייב כי כל המצאה משלי ו/או רעיון ו/או רעיון ו/או מדגם ו/או
תוכנה ביחד ולחוד להלן :המצאה שאעשה ואפתח בקשר ו/או במהלך ו/או עקב
עבודתי בחברה ו/או בתחום הגדרת עיסוקה של החברה שייכים בלעדית לחברה,
לרבות קוד המקור של תוכנות וכל תוספת לכל תוכנה שתפותח על ידי ואין לי ולא
תהיינה לי כל זכויות שהן מכל סוג ומין בגינם.

הנני מעביר בזה לחברה מראש כל זכות שהיא אם וכאשר תהא כזו והחברה רשאית
לעשות או לא לעשות בהמצאה שימוש לפי ראות עיני החברה על פי החלטתה
הבלעדית.
הנני מצהיר כי שכר העבודה המשולם לי על ידי החברה הוא התמורה המלאה
והסופית עבור ההמצאה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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