כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות של בעל מניות בחברה

אני הח"מ ,__________ ,נושא ת.ז .מספר __________ ,מרח' __________ ,מצהיר ומתחייב
בזאת כלפי __________ בע"מ (להלן" :החברה") כדלקמן:

 .1אני ו/או שלוחיי מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או בלקוחותיה ו/או
במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו ו/או פותחו ו/או מפותחים על ידי החברה ו/או
פותחו בטרם רישום החברה ו/או השירותים המסופקים על ידה ,במישרין או בעקיפין,
בעצמי ו/או באמצעות אחרים ,בין כעצמאי ובין כשכיר ,לרבות על ידי שותפות או החזקה
בעצמי או באמצעות אחרים ,במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם ,משך כל זמן
היותי בעצמי או באמצעות אחרים בעל מניות בחברה ובמשך _____ שנים לאחר מכן.
 .2כל מידע הקשור לחברה ,לעסקיה ,לשירותיה ,למוצריה ,ללקוחותיה ,לתוכניותיה ו/או
לסודותיה המקצועיים ,העסקיים והמסחריים ,אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתי ו/או לידיעת
שלוחיי אגב היותי בעל מניות בחברה ו/או אגב מילוי תפקידי בחברה ,בקשר לעבודתי בה
או בכל דרך אחרת ,הינו מידע חסוי ,ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל ,אלא שאם הפך
המידע לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות כלשהי שלי ו/או שלוחיי ו/או מי מעובדי
החברה ,יישאר אף אז המידע בבחינת מידע חסוי .המידע האמור יכול שיהיה ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מידע בעל פה או מידע בכתב ,לרבות בצורת דו"חות ,תירשומות,
מסמכים ,מפות ,תיאור הליכי שיווק ,הפצה ,פיתוח ו/או אחרים ו/או בכל צורה אחרת
(להלן ":המידע החסוי").
 .3אני ו/או מי משלוחיי ,מתחייב שלא להעביר ,במישרין או בעקיפין ,מידע חסוי לכל אדם
או גוף מחוץ לחברה ולעובדים אחרים של החברה ,במהלך היותי בעל מניות בחברה ו/או
העסקתי ו/או מילוי תפקידי בחברה או לאחר מכן ,אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך מילוי
תפקידי בחברה או המטרות לשמן הוקמה החברה ,וזאת לאחר קבלת אישור החברה
מראש ובכתב ,וכן לא לעשות שימוש כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,במידע חסוי שלא
לצורך עבודתי בחברה ו/או למטרה הנובעת מהיותי בעל מניות בחברה ולשמור על סודיות
בכל הקשור לעסקי החברה ולמכלול ענייניה.
 .4כל מידע חסוי שהגיע או יגיע לרשותי ו/או לרשות שלוחיי בקשר להיותי בעל מניות
בחברה ו/או עבודתי ו/או מילוי תפקידי בחברה ,או בכל דרך אחרת ,יהיו בכל עת רכושה
הבלעדי של החברה ויוחזרו לה עם סיום היותי בעל מניות בחברה ו/או עבודתי בחברה ,או
אף קודם לכן ,אם תדרוש זאת החברה .כל פריט כאמור לעיל לא יועתק ,לא ישוכפל ולא
יועבר לאחר על ידי ו/או על ידי שלוחיי ,במישרין או בעקיפין ,אלא אם נתקבלה לכך
הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
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 .5כל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות זכויות יוצרים ,פטנטים ,סימני מסחר ,סודות מסחריים
ומידע חסוי ,בכל חומר שייערך על ידי במסגרת עבודתי ו/או מילוי תפקידי בחברה ו/או על
ידי החברה ו/או מי מטעמה יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה .אני מסכים שלא
אהיה רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים
ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 .6המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעולותיי במסגרת היותי בעל מניות בחברה
ו/או עבודתי ו/או מילוי תפקידי בחברה ו/או פעולותיה של החברה יהיו קנייניה הבלעדיים
והמלאים של החברה .אני מסכים שלא אהיה רשאי להשתמש במוניטין ובקשרים
העסקיים ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם
אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 .7רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או גבייה ו/או כל רשימה אחרת שתשמש
את פעולתה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה .אני מתחייב שלא
לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה ,אלא למען החברה ובהסכמה מפורשת מראש ובכתב
של החברה.
 .8כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות.
 .9אני מאשר ומצהיר כי הנני חותם על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי ולאחר שהובן לי
תוכנו וההגבלות שהנני נוטל על עצמי לפיו.

בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור לעיל בכתב התחייבות זה:

_______________
חתימה
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תאריך

