
 

 
 

 
 

 נספח ב'                               התחייבות להעדר ניגוד עניינים                                   

 בשנת _________   שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____

 על ידי:

 ____________________ 

 ת.ז. ________________ 

 מרח' _______________ 

את השירותים    תמקבל  ("החברה"/"המזמין")להלן:    לפיתוח כפר סבא בע"מהכלכלית    החברהו הואיל 

 כהגדרתם להלן; 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  והואיל 

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;  והואיל 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל הנני מצהיר   .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 

, במהלך תקופת מתן השירותים בין  חברהמטעם ה  והביקורת נשוא מתן השירותים, למעט

 . חברההצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ה

מכל   .3 ואמנע  עניינים  ניגוד  מתוך  אפעל  לא  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני 

  חברהתפקיד ו/או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עבור ה 

 לבין עיסוקיי האחרים.  

באופן מיידי, על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא    חברה הנני מתחייב להודיע ל .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור    חברה הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.  ללעי  2-3בסעיף  

לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר    תרשאי  חברהה שלא לאשר 

 ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. 

 ינת חשש לניגוד עניינים. כל מידע נדרש לצורך בח חברההנני מתחייב בזאת להמציא ל .6

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

או לעובד עיריית כפר סבא /הנני מצהיר ומתחייב כי אין לי קרבה לעובד החברה הכלכלית ו .8

דריקטוריון  /ו לחבר  והאו  מועצר/חברה  לחבר  קשר   או  וקיים  במידה  סבא.  כפר  עיריית 

 משפחתי נא לציין ולפרט ______________________________________________.

 

 ולראיה באתי על החתום: _______________________________ 


