
 

 

ועדת ערר לענייני ארנונה  חבר הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד 
 חובב -נאותמקומית תעשייתית  המועצה לכללית 

 

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה  

, מבקשת מועצת נאות חובב לפנות בבקשה לקבלת הצעות  1976כללית(, תשל"ו 

ועדת ערר לענייני ארנונה  חבר  מתאימים לתפקידממועמדים הרואים עצמם 

 כללית.

 : ארנונהעדת ערר לענייני  ורישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בוד

. עדיפות  ואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקיםעו"ד/רו"ח/שמאי מקרקעין, או בעל ת

 לבעלי ניסיון בתחום המיסוי העירוני. 

  :סייגים למינויים 

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

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  -על שולחנו של חבר ועדת הערר; "בעל שליטה" 

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

או יותר מזכויות   10%או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו    10%שרשאי למנות 

לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או   .ההצבעה באותו גוף

 ,זה ןלעניי אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר;  

ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית  

ם שפרש או סיים את  ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיו

כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים  

וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית,    למפעליהמספקת   שהמועצה

  .שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי

 



 

 

 פרטים נוספים:  

לכתובת  אלקטרוני  צעות דואר הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש לשלוח באמ

yehudit@neho.org.il במועצת נאות חובב (לא בדואראישית )במסירה יד להפק  או  ,

.נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא   הגברת יהודית פרטושמשרדי הנהלה, לידי 

 ערר לענייני ארנונה כללית.   ועדת חברלתפקיד 

מועמדים  .  2020    רבפברוא  15יש למסור את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 

מועצת  העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של  

 .יוזמנו לראיון  נאות חובב

 


