
 
 

 
 

22.01.2023 

תשפ"ג כ"ט טבת    

                                                                                                                       

ועדת ערר  לענייני  חבר/תלהגשת מועמדות לתפקיד הזמנה 
 כפר יונהעיריית בארנונה כללית 

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

וחוזר  ("12/1חוזר להלן:" ) 1/2012, ובכפוף  להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1976 –
לפנות בבקשה כפר יונה מבקשת עיריית  5")/12חוזר " להלן:) 5/2012מנכ"ל משרד הפנים 

ועדת ערר לענייני  /תחבר הרואים עצמם מתאימים לתפקידלקבלת הצעות ממועמדים 
 ארנונה כללית. 

 העירייה תבחר שני מועמדים.-מתוך המועמדים העומדים בתנאי הסף 

השימוש במאגר ייעשה מעת לעת על פי הצורך והעניין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
ועדת /ת מהכלולים בו לחברהעירייה. אין ברישום במאגר כדי לחייב את העירייה למנות מי 

 הערר. 

המינוי בפועל ייעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובכפוף לאישור מועצת העיר 
 . 

 יני ארנונה:יועדת ערר לענולתפקיד חבר/ה ב דרישות סף .א
  
, הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר, כפר יונהעל המועמדים להיות תושבי העיר  .1

נוסח )לפקודת העיריות  120ולא מתקיימות בהן עילות הפסלות הקבועות בסעיף 
 (.חדש

 
 גבוהה.בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה  .2

מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה בעד שישה חודשים, ולא לא יכול להגיש מועמדות,  .3
חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שילם אותו ממועד התשלום של 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור,  –שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 
לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה 

 .סופית שאינה ניתנת לערעור עוד

 דרישות נוספות: .ב
 1/12 מנכ"ל משרד הפנים מס' נים כאמור בחוזריניגוד עניעמידה בתנאי היעדר  .1

 וחתימה  על תצהיר תואם.
 המינוי כפוף לאישור מועצת העיר. .2
 
 



 
 

 
 

  :ועדהאופן הגשת המועמדות ובחירת חברי ה .ג
 
הצעה למועמדות הכוללת קורות חיים המפרטים את הניסיון הרלוונטי, המלצות  .1

יש לשלוח באמצעות דוא"ל ומסמכים המעידים על השכלה והסמכה מקצועית, 
 לכתובת:

 yona.org.il-shaya@kfar  
נא לציין בנושא המייל, כי המועמדות היא לתפקיד חבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה 

 כללית.
 

 . 12:00ה בשע 02.202316.עד ולא יאוחר מיום  שלוחאת הצעת המועמדות יש ל .2
  מועמדות שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

 
העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד להגשת הצעות או לפרסם מעת לעת  .3

הזמנה נוספת להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחבר ועדת הערר, הכל לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי . 

מועמדים העונים על כל דרישות הסף יזומנו לריאיון אישי בפני ועדת איתור  .4
 ה ויועמ"ש העירייה. המורכבת ממנכ"ל העירייה, גזברית העיריי

לצורך בחירת חבר/ת ועדה , תתחשב ועדת האיתור, בין היתר, בניסיון הרלוונטי של  .5
 המועמדים )מעבר לניסיון הנדרש כדרישת סף(, המלצות ועוד'.

 פרטים נוספים: .ד
 

 ועדת ערר לארנונה כללית בעיריית כפר יונה ככלל  מתכנסת אחת לחודש. .1
מס' ימי הדיונים ייקבע ע"י הועדה לפי צרכיה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה  .2

 הבלעדי. 
כל חברי ההרכב נדרשים להשתתפות אקטיבית בהליך , לרבות בכתיבת  .3

 החלטות.
 לפרטים והבהרות ניתן לפנות לששי מגידו , מנכ"ל העירייה לדוא"ל: .4

 yona.org.il-sassim@kfar 2023.0213.ות הינו המועד האחרון לשאלות והבהר 
 ההזמנה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. .5

 הבברכ
 

 מגידו         ששי 
 עירייההמנכ"ל 


