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  קרן מחקרקרן מחקר  --והעדר ניגוד ענייניםוהעדר ניגוד עניינים  שמירת סודיותשמירת סודיותטופס הצהרה על טופס הצהרה על 
  

 
ת בזאת כלפי /ה ומתחייב/מצהיר|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| . ז.ת______________________, מ "אני הח

או " המועצה: "להלן)באמצעות קרן המחקר של המועצה (ושיווקייצור )המועצה לענף החלב בישראל 
 :כדלקמן"( קרן המחקר"
 
המחקר  או במנהלת של קרן /ה בועדה מקצועית ו/חבר אשמש כ__________ החל מתאריך  .1
 . של המועצה 
 
, שלי או של קרוביי, כהונה או עניין אחר, עיסוק, הנני מצהיר כי לא ידוע לי על כל תפקיד .7
לפגוע ביכולת השיפוט שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים העלול  
 .וההתנהלות המקצועית שלי בקרן המחקר 
 
השיפוט  או בכל ספק לפגיעה ביכולת /הריני מתחייב כי בכל מקרה של שינוי בהצהרתי זו ו .3
על כך באופן  אדווח ,  האובייקטיבית והמקצועית הנדרשת ממני עקב תפקידי בקרן המחקר 
 .  או למתאם המחקר/מיידי למנהל קרן המחקר ו 
 
אינו מצריך ניגוד עניינים בפועל ודי בכך שקיים חשש " חשש לניגוד עניינים"כי , ידוע לי .4
שיקול  מועצה והיא תוכל לפעול על פי על מנת שאדווח על כך ל, אובייקטיבי לניגוד עניינים 
 . דעתה 
 
או תהיה לי גישה /יגיעו לידיעתי ו ,חברותי בקרן המחקר של המועצהידוע לי כי במהלך  .5
במישרין או , ידיעות כספיות או אחרות הקשורים, נתונים, סודות מקצועיים, מידע, לידע 
שלישיים הנמצאים בקשר  בפעילותה ובצדדים, במועצה עצמהבקרן המחקר ו, בעקיפין 

המידע " –יכונו להלן , תהא דרך ביטויים או אגירתם אשר תהא, כל אלה)עם המועצה  
 "(. החסוי 
 
 : ת כי/הריני מתחייב .9

 ; אשמור את המידע החסוי בסודיות מוחלטת .א

לרבות לעובדים של , לא אגלה אותו לאחר, לא אעשה במידע החסוי שימוש כלשהו .ב
לא אמכור את , לא אעביר את המידע החסוי, בקרן המחקר או חברים/ו המועצה

 בקרן המחקראלא אגב ולצורך מילוי תפקידי , הכל, בין במישרין ובין בעקיפין, המידע
 .וככל שהדבר נחוץ ישירות לצורך זה בלבד

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
, דיתפקי או בעקבות מילוי /או שהגיעו אלי כתוצאה ו/כל המסמכים המכילים מידע חסוי לי ו .2
יהיו נסיבות הסיום , והם ימסרו למועצה מיד עם סיום עבודתי במועצה, הם רכוש המועצה 
 . מיד עם דרישת המועצה, או, אשר יהיו 
 
לרבות באמצעות , בדרך כלשהי, המועצה של ת שלא להוציא מידע חסוי /הריני מתחייב .8
אם הוצאתי . בקרןקידי אלא אם הוצאתו דרושה במישרין לצורך ביצוע תפ, דואר אלקטרוני 
ת להחזירו למשרדי המועצה מיד לאחר שנסתיים ההכרח /אני מתחייב, כאמור, מידע חסוי 
  .  להחזיקו מחוץ למשרדי המועצה 

, שכפול או לגרום לאחר לבצע במידע החסוי שהגיע לידי /או להרשות לאחרים ו/לא להעתיק ו 
על העותקים של המידע החסוי יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור על . העתקה אחרת 
 .המידע החסוי יחול גם על עותקיה 
 
או /לשמור בהקפדה על המידע החסוי בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו .6
 .הגעתו לידי אחר 
 

בכל מקרה שבו מחמת מעשה או , ועצהבמלמנהל קרן המחקר ת לדווח מיידית /הריני מתחייב .11
 .  מידע חסוי, מחדל שלי נמסר לגורם כלשהו במועצה או מחוצה לה 
 

ביצוע תפקידי בקרן ה כי ידוע לי כי התחייבותי כמפורט לעיל מהוות תנאי ל/הריני מצהיר .11
 .המחקר 
 

עמוד בתוקפן הריני מאשר ומתחייב כי התחייבויותיי דלעיל ביחס למידע החסוי יוסיפו ל .17
ותחייבנה אותי גם לאחר סיום תפקידי במועצה וזאת כל עוד לא הפך המידע החסוי להיות  
במישרין או בעקיפין במעשה או , נחלת הכלל בדרך של פרסום או בדרך אחרת שאיננה קשורה 
 .מחדל מצדי 
 

ת שרכשתי או במהלך תקופ, התחייבויותי דלעיל אינן חלות על ידע מקצועי כללי .13
או ברשותי קודם /התקשרותי וביצוע תפקידי בקרן המחקר  או על מידע שהיה בידיעתי ו 

 .כלשהו לתחילת תפקידי במועצה וכן על מידע אשר אני חייב לגלותו על פי דין לגוף 
 
 

   שנת           לחודש     ולראיה באתי על החתום היום 
 
 

 חתימה         
  
 
 


