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 ת ערר חברי ועד נה להגשת מועמדות לתפקידהזמ

 לענייני ארנונה כללית שליד מועצה אזורית עמק חפר 

 

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,  

, מבקשת מועצה אזורית עמק חפר לקבלת הצעות ממועמדים הרואים  1976  –תשל"ו  

 עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר/חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

 

פר הכשירים להיבחר כחברי  על המועמדים להיות תושבי המועצה האזורית עמק ח

 מועצה.

 

 : ועדה חבר

תושבי המועצה האזורית עמק חפר, הכשירים להיבחר כחברי מליאת המועצה ולא  

 . לפקודת העיריות )נוסח חדש(  120מתקיימת בהם עולות סעיף 

 יב להיות בעל השכלה משפטית או רישיון עו"ד.חבר ועדה אינו מחו   יודגש, כי

 לפקודת העיריות 120סעיף  -פסולים לכהונה

 ואלה פסולים לכהן כחברי מועצה: .120

 מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום העיריה;  (1)

 ;1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 8מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף   (2)

 שוטר;  (3)

המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא  המנהל יבעניינעובד המדינה בשכר, שעבודתו קשורה   (4)

 לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

 ;העירייעובד בשכר באותה   (5)

יא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות עובד בשכר בכל רשות מקומית אחרת, שעבודתו עלולה להב  (6)

 הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה;

, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו 1936מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל,   (7)

 נתיים ממועד תחילתו;טרם עברו ש –המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן 

יתה ימי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה ה   (8)

בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה 

 הורשע משום קלון;

לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות  7בסעיף  מי שנידון למאסר כאמור  (9)

 א לחוק האמור;7סעיף 

( מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו 10)

להגשת השגה,  חוב, שחלף לגביו המועד –האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה  –ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 ניתנת לערעור עוד.
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 סייגים למינויים )יו"ר וחברי ועדה(: 

לא יתמנה כחבר ועדת ערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר  

הערר לבין ענין אחר שלו. לעניין זה  במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת 

לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת   –" ענין אחר"

בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך    - "קרוב" הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו ;  

אחד מאלה; מנהל או עובד אחראי   -"בעל שליטהעל שולחנו של חבר ועדת הערר; "

בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף ; מי    10%בגוף ; מי שיש לו חלק העולה על  

יותר   או 10%או יותר מהמנהלים באותו גוף ; מי שרשאי למנות   10%שרשאי למנות  

 או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.  10%מהמנהלים באותו גוף ; מי שיש לו 

 

לא יתמנה כחבר ועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות  

המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת ערר ; לעניין זה, ייחשבו כקשורים  

ר של הרשות המקומית ועובד או נבחר  עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבח

שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי  

יה  יהעניין. לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהעיר 

מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו  

 שאינו משמעותי.  אקראי ובהיקף 

 

 הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  

moranbd@hefer.org.il  9יש למסור את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום  

 י״ז בסיוון ה׳תש״פ  2020  ביולי 

 

 

 

 

 ד"ר גלית שאול 

המועצה  ראשת
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