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 תאריך___________

 

 לכבוד

 מטה יהודה  מועצה אזורית

 "(מועצהה)להלן: "

         

   הימנעות מניגוד עניינים  -כתב התחייבות

 
 םהסכם למתן שירותיהתקשרו ב מועצהוה נותן השירותו הואיל

  "(; ההסכם)להלן: "______________________למועצה
 
 

יחתמו על כתב , וכל נותני שירותים למועצה, נקבע כי אחר החתימה על ההסכםל והואיל
 ; ניגוד ענייניםמ התחייבות להימנע

  
 כדלקמן:מצהיר ומתחייב  נותן השירותלפיכך 

 

 על פיו.  ויפעלו/או כל מי מטעמו  מצהיר כי קרא והבין את הנוהל והואנותני השירות  .1

 איסור על הימצאות בניגוד עניינים 

נמצא במצב ניגוד עניינים  וה, אינננספח זנכון למועד החתימה על מצהיר כי ותן השירות נ .2
עניין אישי שלו לבין  מועצהל השירותים המסופקים על ידוו/או חשש לניגוד עניינים, בין 

 . ו/או גופים אחרים עמם הוא מתקשר וכל עניין אחר שבטיפולו/או 

הוא ו/או עובדיו ופן מיידי על כל סיבה שבשלה בא ועצהממתחייב להודיע ל נותן השירות .3
, , עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד ענייניםו/או מי מטעמו

ועצה ו/או מי מטעמה מבינו לבין מי מעובדי האו קשרים עסקיים, לרבות: קרבת משפחה 
עימם יש לו,  , גורמיםועצהמו/או נותני שירותים חיצוניים ל )לרבות חברות בנות(

, לרבות גורמים שהשתתפו, משתתפים או ועצהמבמישרין או בעקיפין, קשר עסקי ל
  .מועצהישתתפו במכרזים של ה

בכל מקרה של חשש לניגוד מועצה של ה תהמשפטי צתמתחייב לפנות ליוע נותן השירות .4
  במלואה.  העניינים, ולמלא אחר החלטת

, וידאג כל העת מועצהכלפי ה ובזהירות אמנותבנ ,במסירותמצהיר כי יפעל  נותן השירות .5
 . ועצהמבראש ובראשונה לקידום האינטרסים של ה

במישרין או בעקיפין, כל גורם אשר יש לו נגיעה כלשהי  נתן שירותלא  נותן השירות .6
בהסכמים, גורמים אשר  מועצהגורמים המתקשרים עם ה -, לרבות, אך לא רקועצהמל

כוונתם להשתתף במכרזים המפורסמים ו/או שיפורסמו משתתפים ו/או השתתפו ו/או ב
 . ועצהמעל ידי ה

 איסור קבלת טובת הנאה 

 1977-, תשל"זחוק העונשיןל 292ייחשב כ"עובד ציבור" כהגדרתו בסעיף  נותן השירות .7
חוק לצורך עבירת השוחד, ויחולו עליו מכלול האיסורים הקבועים בפרק ט', סימן ה', ל

בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי בקשר לביצועו של הסכם  1977-תשל"ז העונשין,
 זה. 

לא יהיה רשאי לבקש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה כלשהי, מאף  נותן השירות .8
נותן . קיבל המועצהגורם, במסגרת ו/או כתוצאה ממתן השירותים בהתאם להסכם עם 

לאלתר ויחזיר מיד לנותן  מועצהתשלום ו/או טובת הנאה, יודיע על כך ל השירות
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ורה לו, את התשלום ו/או את טובת ההנאה ו/או את ת ועצהמהתשלום או למי שה
 .  מועצהורה התשוויים, הכל כפי ש

הנאה שאסור היה לו לקבלו, ולא  תקיבל תשלום ו/או טוב נותן השירותכי  מועצהנודע ל .9
הנאה כדי לגרוע פעל בהתאם לקבוע לעיל, לא יהיה בהשבת התשלום ו/או בטובת ה

 , לרבות ביטול ההסכם לאלתר. נותן השירותלפעול נגד  ועצהממזכות ה

 סודיות 

, למועצהבכל הקשור  ומוחלטת שמור על סודיות מלאהימצהיר ומתחייב כי  נותן השירות .12
, מכל סוג שהואומידע  , מסמכיםידיעותמנע מגילוי ו/או העברת ילרבות אך לא רק, 

עשה י, ולא מועצהתוך כדי ו/או עקב ייצוג ה ואו שהגיע לידיעתו/ ו/או שרכש ושנמסר ל
  ., בתקופת ההסכם ולאחר סיומו, בכל צורה שהיאהמועצהמ ושימוש במידע שהגיע אלי

מיד לכשיתבקש לכך כל חומר כתוב  מועצהמצהיר ומתחייב כי יחזיר לידי ה נותן השירות .11
ושהגיע  למועצהו השייך , אמועצהאו במדיה מגנטית או אחר או חפץ שקיבל מן ה

לא  נותן השירות. כמו כן, מתחייב מועצהלחזקתו עקב מתן השירותים או חומר שהכין ל
 לשמור אצלו עותק כלשהו של חומר או מידע כאמור.   

מצהיר כי ידוע לו ששימוש במידע שיגיע לידיו במהלך מתן השירותים  נותן השירות .12
וחוק הגנת  1977-פי חוק העונשין, התשל"זומסירתו לאחר, מהווים עבירה על מועצה ל

 . 1981-הפרטיות, התשמ"א

 כללי 

נותן ו של , וכל הפועלים מטעמו, עובדיו, מעסיקיוכל האמור לעיל יחול גם על שותפי .13
 .השירות

, לכל נזק או פגיעה מועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמהיהא אחראי כלפי ה נותן השירות .14
כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות  מועצהאשר ייגרמו לאו הוצאה או תוצאה מכל סוג, 

אחראי לכך לבדו ובין אם יהיה אחראי יחד עם  נותן השירותנספח זה, בין אם יהיה 
 אחרים. 

מבלי לגרוע וזאת ₪,  52,222בפיצוי מוסכם בסך של  מועצההפרת נספח זה תזכה את ה .15
 על פי דין ו/או על פי ההסכם.  מכל סעד אחר המוקנה לה

והן הן שבדין  ,, שאין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל הוראהומצהיר, כי ידוע ל השירות נותן .16
 בהלכה הפסוקה.

 אין באמור בהתחייבות זו בכדי לגרוע מן האמור בהוראות ההסכם בין הצדדים.  .17

 

 על החתום: נותן השירות ולראיה בא              

   ___________________ 

 נותן השירות        


