
 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר

 האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ____________, ת.ז.  _____________ הח"מ, אני

 כדלקמן: בזאת מצהיר/ה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה אהיה וכי

 "(.החברה" )להלן: _______________ בחברת כ__________________ משמש/ת הנני .1

 ההסכם פי-על  החברה  התחייבות  ו/או  התחייבותי  בין  עניינים  ניגוד  כל  קיים  לא  כי  מצהיר,  אני .2
 תמורת או בשכר בין החברה, של ו/או שלי והמקצועיים העסקיים הקשרים ובין זו פניה נשוא

 ואין עניינים, ניגוד בה שיש התחייבות או עסקה  כל לרבות לאו, אם ובין כלשהם הנאה טובות
 השירותים  עוסקים  שבהם  לתחומים  הנוגעים  אחר  גורם  כל  לבין  החברה ו/או  ביני  כלשהו  קשר
 "(.העניינים ניגוד" )להלן: ההסכם ביצוע ולצורך השירותים מתן במסגרת זולת הפניה, נשוא

 ר.כאמו עניינים לניגוד חשש אף משמעו עניינים" "ניגוד

 ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב עמודנ לאכי אני ו/או החברה  מתחייב אני .3
 לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל ,ההסכם והמכרז נשוא השירותים למתן בקשר עניינים

 של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב ו/או את החברה אותי שיעמיד אחר גורם או גוף
 מצב  או  נתון  כל  על  מיידי  באופן  להודיע  יםמתחייב  או החברה/אני  .המזמינה  כלפי  עניינים  ניגוד

 לי ו/או לחברה היוודע עם מיד כאמור, עניינים בניגוד להימצא עלול ו/או החברה אני בגינם
 .המזמינה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל וזאת עליהם,

 בין  עסקי  או  אישי  עניין  כל  על  דיימי  ובאופן  בכתבלמזמינה    להודיע  יםמתחייבי ו/או החברה  אנ .4
 במישרין  קשור,  ו/או החברה  אני  עמו  או  שבו  צד  כל  של  פעילותו  ו/או  פעילות חברה  ו/או  פעילותי

 למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב י ו/או את החברהאות להעמיד עלול אשר בעקיפין, או
  .הסכם והמכרזה נשוא השירותים

 העלול עסקי או אישי כלשהו, קשרו/או לחברה  לי יהיה אם האמור, מכלליות לגרוע בלימ .5
 ,המזמינה  לנציגי  מידי  באופן  כך  על  אודיע  ,המזמינה  כלפי  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותנו  להעמיד

 הייעוץ. תדירותו הרלוונטיים המועדים הייעוץ, פרטי פירוט תוך

 גם  עניינים  ניגוד  של  במצב  לעמוד  שלא  יםמתחייבו/או החברה    אניהאמור,    מכלליות  לגרוע  בלי .6
 מלייצג הימנעות לעניין לרבות שהוא, שלב בכל ,ההסכם והמכרז נושא השירותים מתן לאחר

 שבהם המשפטיים לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, בעניינים שונים גורמים או גופים
 בקשר עניינים ניגוד של במצב תי ו/או את החברהאו להעמיד ושעלוליםהמזמינה  את אלווה
 .כאמור השירותים למתן

 אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זהו כי ה/מצהיר הנני .7
 

_____________________ 

 המצהיר/ה חתימת

 

 אישור עו"ד

 __________ ביום כי ת/מאשר (,___________ )מ.ר. עו"ד _________________, הח"מ אני
המוסמך לחתום בשם החברה,  ,_____________ ת.ז. _____________ מר/גב' בפני הופיע/ה

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה יהא/תהא וכי האמת את להצהיר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה לאחר
 בפני. עליו בחתמו/ה לעיל תצהירו/ה תוכן את בפני אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא אם

 

 

_______________ 

 עוה"ד חתימת


