
 

 

 כללית מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה -02/1/1מס'   קול קורא 

, 6791מתוקף סמכותה המוקנית בחוק הרשויות המקוימות )ערר על קביעת ארנונה כללית( תשל"ו 
חברים בוועדת יו"ר והמועצה האזורית לב השרון מזמינה את המעוניינים להגיש הצעה להיות 

 הערר לענייני ארנונה.

 2161וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  6161יהיה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  המינוי
 "(.המנכ"ל יחוזר)להלן: "

בחר כחברי מועצת העיר יעל המועמדים להיות תושבי המועצה האזורית לב השרון הכשירים לה
 )נוסח חדש(. העיריות לפקודת 611 בסעיףולא מתקיימות בהן עילות הפסלות הקבועות 

 דרישות סף לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או   .6
 , מהן לפחות שנתיים בארץ באחד מהדברים האלה: משש שניםלסירוגין, לא פחות 

 ;עריכת דין .א
אחר שנקבעו  שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות .ב

 ;679בתי המשפט )שופטים(, תשל"ג  בתקנות
בתי  או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות הוראת משפטים באוניברסיטה .ג

 ;6791המשפט )שופטים( תשל"ג, 
בכלל ודיני הארנונה  בעל התמצאות בדיני השלטון המקומי והמיצוי המוניציפאלי  .1

 הכללית.
 

 הערר לענייני ארנונה:דרישות סף לתפקיד חבר בוועדת 
חות באותו תחום, או פשנים ל ארבעסיון מוכח של יעו"ד1רו"ח1שמאי מקרקעין בעל נ .1

שנים לפחות  ארבעסיון מוכח של ים בעל נבעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקי
 לפחות בתחום המיסוי המוניציפאלי. הבאותו תחום מתוכם שנ

 

מצא במישרין או בעקיפין באופן תדיר במצב של ניגוד ילא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול לה
 עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו.

לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת  –ין זה, "ענין אחר" ילענ
 הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.

 הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר. בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר –"קרוב" 

בהון או  61%אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על  –"בעל שליטה" 
או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש  61%בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 

 או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף. 61%לו 

כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל לא יתמנה 
ין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין יהחלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר. לענ

ם את כהונתו, אם לא יהיתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סי
 סיים את כהונתו, לפי העניין. עברה שנה מיום שפרש או

לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהמועצה האזורית מספקת 
לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו אקראי בהיקף שאיננו 

 משמעותי.

 תשלום גמול לחברי ועדת הערר



 

 

חלטת מליאת המועצה, יהיו זכאים יו"ר וחברי ועדת ובכפוף לה 211161בהתאם לחוזר מנכ"ל 
 הערר לגמול בהתאם לכללים בחוזר המנכ"ל.

 

 11-1667111בטלפון  עו"ד סיון בצלאלבודה של ועדת הערר, ניתן לפנות ללקבלת עיקרי נהלי הע
גב' ל ונטי( וורישיון עו"ד1תואר )בהתאם לתפקיד הרל המעוניינים להגיש מועמדותם ישלחו קו"ח

או במסירה  61.11בשעה  62.9.11עד ליום  hasharon.com-eti@levבאמצעות דוא"ל   אתי לוי
 .בניין המועצה קומה א' -מזכירות מועצה אזורית לב השרון אישית )לא בדואר( ב

 .ערר לענייני ארנונה כלליתנא לציין על גבי הפניה כי המועמדות היא לתפקיד יו"ר1חבר ועדת 

 ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה מצאו מתאימיםוימועמדים העונים על תנאי הסף 
 האיתור שתמונה ע"י מליאת המועצה. אצל ועדת לצורך התרשמות כללית יוזמנו לראיון

 המינוי כפוף לאישור מליאת המועצה.

התחייבות למינוי המציע כיו"ר ועדת הערר או חבר ענות לפניה זו כדי להוות ימובהר כי אין בה
ועדת הערר ובחירה במועמדים מתאימים תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מליאת 

 המועצה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים להבהרות ו1או בקשה לפרטים נוספים, לרבות 
 השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף.

 

 .גזבר המועצה-שביטמאיר       
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