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 2 מתוך 2 עמוד

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים
 

 שנת________ ביום ____ בחודש _____ ___שנערכה ונחתמה ב_____

 ____________________ על ידי

 __________ת.ז. ____________

 מכתובת ___________________

 
 כהגדרתם להלן; הטובין/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הואיל

 ;הספקת הטובין/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

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

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות. 2

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך. - "הטובין/"השירותים

 למזמין. הטובין/כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בכתב ובין בע"פ ו/או  הספקת הטובין/דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים

 אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או

, בין אם הספקת הטובין/כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע  הספקת הטובין/נתקבל במהלך מתן השירותים

 ר ו/או מי מטעמו. אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אח

 

, ובמהלך שלושה הספקת הטובין/. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים2

חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט 

אישרה בכתב, לאחר  _____________________)יש למלא בהתאם לצורך(הוועדה הרלוונטית באם 

שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד 

 עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים :טופסהשם 

 6.4.7: מספר הוראה התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 6.4.7.3.ט: טופסמספר  התקשרות בהליך מכרז פומבי פרק משני:



 התחייבות להעדר ניגוד עניינים הטופס: שם 

 6.4.7ספר הוראה: מ התקשרויות ורכישותפרק ראשי:

 6.4.7.3מספר טופס: ט. התקשרות בהליך מכרז פומביפרק משני: 

 

 

 

 

 

 

 2 מתוך 2 עמוד 22.80.2822 בתוקף מיום:
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נשוא מתן  הטובין/רותיםומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השי הנני מצהיר. 3

בין הצדדים  הספקת הטובין/, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותיםהספקת הטובין/השירותים

 ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

 

ול להימצא במצב של ניגוד . הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, על4

 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

 

 2-3. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 5

שר לי להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לא

התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם 

 להוראות אלו, בהקשר זה.

 
 _____________________  ולראיה באתי על החתום: .7


