
 '  אנספח 
 התחייבות להעדר ניגוד עניינים  

 

 שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________ 

 על ידי:  ____________________  ת.ז. ________________ מרח' _______________ 

עניינים מכל הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד   .1
 מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים. 

הייעוץ   .2 שירותי  בתחום  שהוא  גורם  כל  מטעם  אפעל  או  אייצג  שלא  ומתחייב  מצהיר  הנני 
והביקורת נשוא מתן השירותים, למעט מטעם העירייה, במהלך תקופת מתן השירותים בין  

 כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של העירייה. הצדדים,  אלא אם

מכל   .3 ואמנע  עניינים  ניגוד  מתוך  אפעל  לא  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני 
תפקיד ו/או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עבור העירייה  

 לבין עיסוקיי האחרים.  

פן מידי, על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  הנני מתחייב להודיע לעירייה באו  .4
 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לעירייה על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור   .5
להוראותיה בעניין.  להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם    2-3בסעיף  

העירייה רשאית שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר  
 ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. 

 הנני מתחייב בזאת להמציא לעירייה כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד עניינים. .6

 בדבר ניגוד עניינים.  2/2011וד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל הנני מצהיר ומתחייב לעמ  .7
  

 ולראיה באתי על החתום: _______________________________ 

 אימות

מ.ר   ,________________ עו"ד    , הח"מ  ביום    אני  כי  בזאת  מאשר   __________
ולאחר    ,____________ ת.ז   נושא    ______________ מר  את  פגשתי   _______________
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן  

 חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.

 "ד                          תאריך: _______________________________________, עו
            

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 

ה"ה   ידי  על  נחתם  התצהיר  כי  בזאת  מאשר  עו"ד  הח"מ_____________,   , אני 
_ ת"ז  חברת  ______________,  את  לחייב  בחתימתו  המורשה   ,__________

תקנון   להוראות  בהתאם  "המציע"(  )להלן:  ב___________  המשתתפת   _______________
 המציע ובהתאם לכל דין. 

 

 תאריך: __________________  _____________________, עו"ד                    


