הסכם סודיות ואי תחרות
שם הלקוח נשוא ההסכם______________ :
כל הזכויות שמורות ל"אקסיגו פתרונות עסקיים בע"מ"

שנערך ונחתם ביום
בין:

לחודש

0202

אקסיגו פתרונות עסקיים בע"מ
ח.פ514144534 .
מרח' המייסדים  ,801כרכור
דוא"ל info@ktiva.co.il
(להלן" :החברה/מקבל המידע")
מצד אחד;

לבין:
ת.ז _________________
מרח' ______________________
דוא"ל ______________________
(להלן" :הלקוח/מוסר המידע")
מצד שני;
הואיל:

והואיל:
והואיל:

והואיל:

והלקוח פנה לחברה בבקשה ל ____________________________________________
(עבודת דוקטורט/תיזה בשם ,___________________________ :העוסקת ב
_________________________________________________________________)
(להלן" :השירות"),
והחברה מצהירה כי הנה בעלת הידע ,הכישורים והניסיון הדרושים לביצוע השירות
ולצורך בחינת אפשרות אספקת השירות כאמור ,הלקוח יעביר לחברה את המידע ,כהגדרתו להלן,
בקשר לשירות כדי שהחברה תוכל ללמוד את המידע ולהגיע למסקנה אם אכן יש לה עניין
בשיתוף פעולה בנושא ועל מנת להציע ללקוח הצעת מחיר לאספקת השירות;
והלקוח פנה לחברה לקבל שם של עורך  /יועץ/מתרגם פוטנציאלי לאספקת השירות (להלן:
"עורך""/יועץ"/מתרגם"),

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן-:
1

מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2

"המידע" בהסכם זה משמעו הרעיון של המחקר ,תוכן כתוב של המחקר ,נתונים ,מרשמים וטבלאות
המפורטים במחקר.

3

כנגד קבלת המידע מהצד מוסר המידע (להלן" :מוסר המידע") מתחייב הצד מקבל המידע (להלן:
"מקבל המידע") כדלהלן:
 3.8לשמור על סודיות המידע שימסר לו ע"י מוסר המידע ,עם חתימת מסמך זה ע"י הצדדים ,לא
להפיצו ,לא להעבירו ולא לגלותו לאחרים ,ללא קבלת אישור מוקדם לכך מאת מוסר המידע,
אלא לצורך האמור במסמך זה.
 3.2לא לעשות במידע או בחלקו כל שימוש פרט לעיון בו לצורך הערכתו ,כדי ללמוד את אפשרות
אספקת השירות ע"י החברה ללקוח.
 3.3לא לעשות שום העתקים מהמסמך למעט העתקים שיבוצעו באישור המזמין לצורך אספקת
השירות.
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 3.3לנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת שמירת הסודיות של המידע.
 .3ההתחייבויות של מקבל המידע הכלולות בהסכם זה לא יחולו כאשר:
 3.8המידע נמצא כבר בידיעת הציבור ,ו/או
 3.2המידע שוחרר מהגבלות אלו בהרשאה בכתב מאת מוסר המידע.
 .5כנגד קבלת פרטיו האישיים של העורך מתחייב הלקוח כדלהלן:
 5.8לשמור את פרטיו האישיים בדיסקרטיות  ,לא להעבירם ולא לגלותם לאחרים ,ללא קבלת
אישור מוקדם לכך מאת החברה ,אלא לצורך האמור במסמך זה.
 5.2לא לעשות כל התקשרות עסקית ,שלא באמצעות החברה ,עם העורך במשך שלושה חודשים
ממועד החתימה על הסכם זה.
 .6הסכם זה יהיה בתוקף במשך כל תקופת בחינת העבודה המשותפת לרבות תקופת אספקת השירות
מיום חתימתו ע"י הצדדים .ההתחייבות לשמור על סודיות המידע כמפורט בסעיף  3לעיל ועל סודיות
הפרטים האישיים של העורך כמפורט בסעיף  5שלעיל תישאר בתוקף גם לאחר תום תקופת ההסכם
עד התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיפים  3.2 ,3.8לעיל.
 .7אם הצדדים יגיעו למסקנה שיש להם ענין לשתף פעולה בנושא ,יכנסו הצדדים למו"מ ביניהם ע"מ
להגיע להסכם שבו תוסדר מערכת היחסים שביניהם בכל אשר נוגע לשימוש במידע וייקבעו זכויותיו
של כל אחד מהצדדים .ההסכם האמור יהיה "הסכם התקשרות לעריכה אקדמית" ומוסכם על
הצדדים כי הסכם הסודיות ואי-תחרות הנ"ל יהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
מכל מקום ,בכפוף לאמור בסעיף  3לעיל ,אין מקבל המידע רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר לו ע"י
מוסר המידע ,פרט לעיון במידע כאמור בסעיף  3.2לעיל ,מבלי שהגיע תחילה להסכמה בקשר לכך עם
מוסר המידע ע"י הסכם נפרד בכתב שעעירך בין הצדדים.
 .1החברה מצהירה בזאת כי כל זכות קניינית ו/או זכות מסוג קניין רוחני הנוגעת למידע שיועבר
לרשותה ע"י הלקוח הינו בבעלות מלאה ובלעדית של הלקוח.
 .9החברה והלקוח מתחייבים בסודיות הסכם זה לרבות תוכנו כל תקופת ההתקשרות ולאחריה לרבות
התחייבות שלא להציג הסכם זה או לדווח על תוכנו לצד ג' .בנוסף ,מתחייבים הצדדים לא לעשות כל
שימוש מסוג פרסום בשם כל אדם או תאגיד שיבואו עמו בקשר בתקופת הסכם זה.
 .80כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כקבוע בפתיח להסכם זה וכל הודעה שישלח מי מהצדדים
לכתובת כמופיע בפתיח יראוה כאילו נתקבלה במענה בתוך  72שעות ממועד משלוחה באמצעות דואר
רשום.
 .88בכל מחלוקת בין הצדדים ו/או סכסוך בכל עניין הקשור בהסכם זה לרבות אי מילוי אחר תנאיו,
פירושו ,הבאתו לידי קיום ע"י הצדדים ,תהיה סמכות השיפוט בידי בית המשפט המוסמך במחוז תל-
אביב.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד כאמור בתחילת חוזה זה-:
גדי בר און
נציג החברה

תאריך

חתימה_________________ :

____________
שם הלקוח

___________
תאריך

חתימה___________________ :

