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 ושמירת סודיות התחייבות / הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 .לעירייה וביקורת  אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ  .1

 וביקורת   אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותי יעוץ .2

אותי במצב של ניגוד עניינים    ככל שאדרש, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד  לעירייה

. אני מתחייב להודיע באופן  קריםואו מי מבעלי התפקידים המב  העירייהאו חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי  

 .מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם 

 . פי נוהל זה-,כי אני מתחייב לנהוג על 11/2חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות  .3

בכתב ובאופן מידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, או פעילותו של כל צד שבו    לעירייה אני מתחייב להודיע   .4

ר למתן שירותים  או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקש

 .לעירייה

בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים  .5

 הגורמים לניגוד העניינים. , תוך פירוט העירייה, אודיע על כך באופן מידי לנציגי  העירייהכלפי 

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד    לעירייהוביקורת    וץלגרוע מכלליות האמור, ככל שאספק שירותי יעבלי   .6

עניינים גם לאחר מתן השירותים בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים 

ים ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינ   העירייה הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים שבהם אלווה את  

 .בקשר למתן השירותים כאמור

הנוגע לעירייה, לתושביה, לבעלי ו/או מחזיקים  מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר    הנני .7

לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר,   ביצוע  הנכסים בה, לקבלניה,  שיגיע אלינו, אגב, בקשר או במהלך 

 . הביקורת

ערך, מתאם, נתון, עובדה או פרט תוכן, שניתן לקידוד, שמירה או שימוש לרבות    – לעניין התחייבות זו משמעו    "מידע"

 . או אישי , מידע מקצועי שמיות תותוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימ, נתונים, בעיבוד

על   ת/מתחייב   הנני .8 הננקטים  הזהירות  אובדן  שלהודי  לגבי המידע הס העירייה    ידי-לנקוט באמצעי  למניעת  וזאת   ,

 המידע או הגעתו לאחר. 
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