
  

  
  תצהיר ניגוד עניינים בקרנות

  
  שהנני ________ בפקולטה אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________,

  
  ____ באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מצהיר בזאת כדלקמן:___________במחלקה _ _______________ 

  
  תצהיר זה ניתן בהתייחס לקרן בנושא: ___________________________________,  .1

 ") לגביה הוגדרתי כ"ממונה".הקרן(להלן: "

פרק האתיקה במחקר, וכן את נוהל קניין  - אני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב .2
את החובות החלות עלי, ואני מתחייב לפעול על פיהן בכל  רוחני, המצאות שירות ומניעת ניגוד עניינים, הבנתי

 .הפעילות ) - (להלן  הקשור והנובע מפעילות ההוראה ו/או המחקר בקרן

ניגוד . "פעילות המתנהלת בקרן הייתי, אינני, והנני מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור ל לא .3
": כל קיום עניין אישי או מוסדי, שעשוי להשפיע על שיקול הדעת העצמאית ומקצועית שלי במסגרת עניינים

": כל עניין שבו אני (או אחד שקשור אליי, כהגדרתו להלן) מחזיק ריבית (כולל ניגוד עניינים אישי. " הפעילות
טרסים האישיים שלי או העניין בעיות פיננסיות, מסחריות או משפחה), ושעשוי להוות שיקול להעדיף את האינ

ניגוד עניינים האישי של אחרים על מילוי חובותיי, באופן עצמאי וללא משוא פנים, במסגרת הפעילות בקרן. "
": שירות בתפקיד אחר, באופן שמאפשר קידום עמדות אישיות, או שימוש בשיקול דעת אחר במחקר, שעשוי מוסדי

 להשפיע על תפקידי.

ידי ועל ידי המונחים על ידי, באופן עצמאי ומקצועי, וללא השפעת שיקולים זרים, על פי בוצע על ת פעילותה .4
 התנאים שסוכמו. 

 בלא למעט מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי : .5

 להלן: - אין ולא יהיה לי או לבני משפחתי (בן זוג, הורים, אחים, ילדים, נכדים ובני זוגם של כל המנויים לעיל .5.1
, באופן העלול הפעילותאו לגוף כלשהו הקשור אלי, כל קשר אישי או מוסדי לגוף המממן את ") , קרובים"

": גוף שאני או מי מקרובי  או מגוף הקשור אלי "גוף קשורלהטות את פעילות ההוראה או המחקר בקרן.  
ו, או בזכות ומעלה בהון המניות של 5% - מנהלים או חברים או עובדים בו, או שיש למי מאתנו חלק השווה ל

 לקבל רווחים, או בזכות ההצבעה בו או שיש לי או לקרובי או לתאגיד קשור אלי זכות למנות מנהל בו". 

 מן את הפעילות בקרן עניין כספי או עניין לא אקדמי אחר. מלגורם המאין למיטב ידיעתי  .5.2

למיטב ידיעתי אין למממן חיצוני זכות כלשהי לגבי פרסום פעילות הקרן, מלבד אזכור מפורש שהפעילות מומנה על   .5.3
 .(מעבר למצוין בחוזה, ככל שמצוין)ידו, לרבות מועד הפרסום 

אין ולא יהיו לי או לקרובי או לגוף קשור כאמור רווח אישי או מקצועי (מעבר לקידום מקצועי רגיל) התלויים   .5.4
 בפעילות הקרן. 

בשום מקרה לא אקבל במישרין או בעקיפין תשלום, מתנה, או טובת הנאה מהגורם המממן העלולים להשפיע  .5.5
 פעילות.העל 

רות ו/או חשש להימצאות במצב של ניגוד עניינים, (לרבות אפשרות אני מתחייב בזה, שהיה ויתעוררו אצלי אפש .6
רחוקה ו/או עקיפה) אדווח על כך מידית ובכתב למדור קרנות ומחקרים. ידוע לי כי מדור קרנות ומחקרים ידווח על 

מקרה, , ואני מתחייב לפעול עפ"י הוראות הועדה. מובהר כי אין האמור לעיל כדי להכשיר, בכל האתיקהכך לוועדת 
 המשך ביצוע הפעילות בקרן על ידי, מקום בו אהיה בפועל במצב של ניגוד עניינים.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

________________            __________________  
  שם + חתימה                תאריך

  
  מצ"ב: 

   http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/ethics/ecode.pdf  קישור לקוד האתי:
 .pdf14007bgu.ac.il/osh/ResearchcharP/http://in.  קישור לנוהל קנין רוחני ומניעת ניגוד עניינים:

  


