
 עת ניגוד ענייניםניוהתחייבות למ הירתצ - 6נספח 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה___________ ת.ז__________ אני הח"מ

 לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: םצפוי לעונשים הקבועים בחוק א

 

להלן: "המציע"(, המבקש להירשם בספר ______________, )  . הנני נותן תצהיר זה בשם1

 הספקים

 "(.מועצה)להלן: "ה דל שמס'מועצה מקומית מגשל     

 

 משמש כמנהל המציע. הנני.2

 

 ב בשם המציע:חייהנני מוסמך לתת תצהיר זה ולהת. 3

דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד  שלא לעסוק או להתקשר בכל  3.1

 עניינים עם 

 במישרין, בין בעקיפין.בין  מתן השירותים כאמור לעיל,        

דבר אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד  , לאלתר, על כל!עניין ו/אומועצהלהודיע ל  3.2

 עניינים או

 .מועצהחשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של ה       

 המבקש יהיה רשום בספר הספקים של המועצה.עוד  התחייבותי זו תהא תקפה כל   3.3

המבקש ס לכל עובדי המבקש, ביחס לכל העובדים מטעם חהתחייבותי זו תהא תקפה בי 3.4

 וביחס

קש, לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים, בעלי שליטה או בלכל תאגיד/שותפות אשר המ       

 בעלי עניין

בו ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/בשותפות המבקש, בעל        

 עניין 

 1969ושליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ״ח ־       

למבקש ו/או בכדי  מועצה ת קשר מכל סוג שהוא בין הרהתחייבות זו לא תפורש כיוצ  3.5

 לחייב את 

 לכל דבר ועניין.  מועצהה       

הביאה לידיעתי את הוראות  דל שמס'מועצה מקומית מגהנני מצהיר בזאת כי   1.6

 הסעיפים הבאים:

 :מןכדלקהקובע  לפקודת העיריות ]נוסח חדש[מישי ח)א( לפרק ה 122סעיף 1.6.1

חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו,   )א( .
סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם 
העיריה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים 

 –שהעיריה מספקת לתושבים 

הדנה בחוזה או בעסק, לפני יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה    (1)
 הישיבה הראשונה בה תדון בו;

לא ישתתף בדיונים על החוזה או העסק במועצה או בועדה ולא יצביע    (2)
 בהצבעה על כל שאלה  בקשר להם.

 הקובע כדלקמן: לפקודת העיריות ]נוסח חדש[א)א( 122סעיף  3.6.2           
 

אגיד שיש לאחד מהאמורים חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או ת (א)
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 



לענין זה,  ;עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה
 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –"קרוב" 

  (ב)
 ברשויותא(. בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12)כלל  3.6.3

 המקומיות הקובע כדלקמן:        

 צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;יה ב"חבר המועצה לא יה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -ה״ צלעניו זה, ״חבר מוע

 שליטה בו״.

 

  
 
קרבה  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את רישומי בספר הקבלנים שלה אם יש לי.  4

 כאמור לעיל, או

 אם מסרתי הצהרה לא נמנה.     

 

הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בבקשה לרישום בספר הספקים ו/או בהגשת הצעה על .  5

רז ו/או במתן השירותים המוצעים על ידי מכהצעת הצעות ו/או על פי ל                         פי בקשה 

ש ו/או אישי שלי ו/או של מי ממנהלי קעניינים עסקי של המב למועצה בבקשה זו משום ניגוד

 המבקש ו/או מי מעובדיו. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________  ___________   _____________ 
 חותמת  החברה      חתימה                      תאריך    

======================================================== 
 

 אישור עו"ד                                                                    

 

הופיע בפני ___________ הריני לאשר בזאת כי ביום
ולאחר ________________ ת.ז הנושא_______________________________ מר

אם לא יעשה כן, אישר  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקשהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 
 נכונות תצהירי דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

 ________________________  תאריך :

                                           :  ________________________חתימה

 ________________________ ותמת: ח

 


