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ארנונה  מ קביעת  על  (ערר  המקומיות  הרשויות  בחוק  המוקנית  תוקף הסמכות 
("המליאה")  מבקשת מליאת המועצה האזורית שער הנגב  ,  1976-כללית), תשל"ו

 ועדת   וחברי  ר" יו  לתפקידי  מתאימים  עצמם  הרואים   לקבל הצעות ממועמדים
 . ("תפקיד" או "תפקידים", לפי העניין) כללית   ארנונה לענייני ערר

 
 תפקידים השונים: לכלל המועמדים  מדרישות סף  .1

הכשירים להיבחר   ,תושבי המועצה האזורית שער הנגבהמציעים הינם   1.1
ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף    , המליאכחברי  

 . 1958-תשי"ח ,לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)  106

הורשע  ים המציע  1.2 תעבורה    ולא  עבירת  למעט  פלילית,  בעבירה 
התעבורה   בפקודת  לפי  ]חדש  נוסח[כהגדרתה  עבירה  לרבות  אך   ,

, אשר לא חלפה  ]נוסח חדש[א' לפקודת התעבורה  64או    64סעיפים  
ההתיישנות תקופת  בסעיף    ,לגביה  המרשם   16כמשמעותה  לחוק 

 .1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

הורשע   ים המציע  1.3 תכנון    ולא  עבירת  ו/או  קלון  עימה  שיש  בעבירה 
 בפועל.   מאסר הם עלי ובניה ו/או בית משפט לא גזר 

רגל  ים המציע  1.4 כפושטי  הוכרזו  ניתו  , לא  צו  נולא  ו/או  כינוס    וי כנגדם 
 יהול. נ

  ,באופן תדירולהימצא, במישרין או בעקיפין,    יםעלול   םאינ  ים המציע  1.5
ועדת הערר לבין ענין אחר   יחברכ  םבמצב של ניגוד עניינים בין תפקיד

 .  הםשל
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לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או    - זה, "ענין אחר"  לעניין  
 ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;  

בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של    -יחשב  "קרוב"  
 חבר ועדת הערר;  

מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש    -  אחד מאלה יחשב  "בעל שליטה"  
בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי   10%לו חלק העולה על 

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

  ,המועצהבקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם    יםנמצא ם  אינ  יםהמציע  1.6
 שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר; 

עובד או נבחר   -)  בין היתר(  המועצהזה, ייחשבו כקשורים עם    ןלעניי
ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה    המועצה; של  

 שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.  
עניינים  זה,    ןלעניי כניגוד  יראו  היתר)  לא  שירות    -(בין  קבלת 

וכן קשר מקצועי, עסקי או    ; מספקת לתושביה  שהמועצהמהשירותים  
 , שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי. המועצה אחר, עם  

 : ארנונה  לענייני ערר ועדת יו"ר דרישות סף מיוחדות לתפקיד 1.7

בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או    מי שרשום  )א(
מ  פחות  לא  שנתיים  5-לסירוגין,  לפחות  מהן    בארץ,  )2(   שנים, 

באחד  תבאח הבאות  ותאו  תפקיד  מהפעילויות  דין;  עריכת   :
 . הוראת משפטים  ;בשירות המדינה או השלטון המקומי שיפוטי

בכלל ודיני בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני   )ב(
 .הארנונה הכללית בפרט

 : ארנונה לענייני ערר בוועדת  חבר דרישות סף מיוחדות לתפקיד  1.8

מקרקעין,  או    רו"חאו    עו"ד )א( בפנקס  שמאי  ככאלה  הרשומים 
לגביהם;  המתנהל עפ" דין  או    יאו בעלי  תואר אקדמי בכלכלה 

 במנהל עסקים  

בתחום   י בעל )ב( לפחות  שנתיים  של  מוכח  או    ניסיון  עיסוקם 
 עדיפות לניסיון בתחום המיסוי העירוני. תינתן .  הכשרתם

לתקופ .2 הינו  ראשהמינוי  כהונה  אופציה  שנים   4בת  נה  ות  עם  השמורה  , 
המינוי ,  הלמליא  את  נוספתבתקופת    להאריך    ך מש  .שנים  4בת    , כהונה 

 . בסה"כ שנים 8לא תעלה על של חבר ועדה הכהונה 

בצירוף   .3 הצעתם  יגישו  לעיל,  המפורטים  בתנאים  העומדים  מועמדים 
 : וההקשר)  העניין(לפי   המסמכים שלהלן
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 ; צילום תעודת זהות עם כתובת עדכנית, בשער הנגב 3.1

או    רו"ח כאו    עו"דרישום בלשכה המקצועית כמתעודת  בתוקף  העתק   3.2
 ; מקרקעין  שמאיכ

 ; בכלכלה או במנהל עסקים העתק תעודת תואר  3.3

 יוכן ע"י המציע); במיקוד רלוונטי לתפקיד המבוקש. קורות חיים ( 3.4

 ; בוקשהמ  במינוי  כנדרש ,אישורים המעידים על ניסיון מוכח 3.5

 ; ככל שקיימות , תעודות רלוונטיות נוספות 3.6

 . (מצ"ב קול קורא זה) שאלון ניגוד עניינים  3.7

שיימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה    ,תנאי הסףמועמדים העומדים בכל   .4
של לראיוןה המליא  הבלעדי  יוזמנו  (וככל    ,  שתמנה  איתור  ועדת  בפני 

 לצורך התרשמות כללית. שתמנה), 

למינוי   .5 התחייבות  להוות  כדי  זו  לפנייה  בהיענות  אין  כי  בזאת  מי  מובהר 
זה,    מהמציעים,   קורא  בקול  המוצעים  במועמדים  לתפקידים  בחירה  וכי 

וה המליאהמתאימים תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של   בכפוף  , 
 . לאישורה

הבהרות  בבקשה למתן  שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים  ה  המליא .6
נוספים,בו/או   לפרטים  ומסירת  לרבות    בקשה  מסמכים  השלמת  לצורך 

 וכד'. מידע נוסף  

או במסירה אישית    hra@sng.org.ilבדוא"ל:  יש להגיש    הצעהמסמכי ה את   .7
יום  , וזאת לא יאוחר מבמועצה   ועדת העררמזכירת  גב' כוכי פנקר,  ל,  בלבד 

   . 15:00בשעה  7.10.21

ל .8 מועמדות  להגיש  יכולים  כשירים,  במקביל  2-מועמדים  ,  התפקידים 
,  מבוקש   לתפקיד ספציפי ת מועמד כשיר  ההחלטה להצב .  )1(  ובמענה יחיד

  , מסמכי ההגשה  בכותרת ההצעה או על גבינא לציין  שמורה למליאה בלבד.  
לתפקיד   היא  המועמדות  ארנונה    "חבר"  ו/או"  יו"ר"כי  לענייני  ערר  ועדת 

 . (לפי העניין) כללית

נוספות  פרטים   .9 לדוא"לוהבהרות  בפנייה  לקבל  ניתן    :נוספים 
hra@sng.org.il . 

 ההזמנה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.  .10
 

 

 


	1. דרישות סף מכלל המועמדים לתפקידים השונים:
	1.1 המציעים הינם תושבי המועצה האזורית שער הנגב, הכשירים להיבחר כחברי מליאה, ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 106 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.
	1.2 המציעים לא הורשעו בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש], אך לרבות עבירה לפי סעיפים 64 או 64א' לפקודת התעבורה [נוסח חדש], אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
	1.3 המציעים לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון ו/או עבירת תכנון ובניה ו/או בית משפט לא גזר עליהם מאסר בפועל.
	1.4 המציעים לא הוכרזו כפושטי רגל, ולא ניתנו כנגדם צווי כינוס ו/או ניהול.
	1.5 המציעים אינם עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, ובאופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם כחברי ועדת הערר לבין ענין אחר שלהם.
	לעניין זה, "ענין אחר" - לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;
	"קרוב" יחשב - בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר;
	"בעל שליטה" יחשב אחד מאלה - מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
	1.6 המציעים אינם נמצאים בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם המועצה, שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר;
	לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם המועצה (בין היתר) - עובד או נבחר של המועצה; ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.
	לעניין זה, לא יראו כניגוד עניינים (בין היתר) - קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה; וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם המועצה, שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.
	1.7 דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:
	(א) מי שרשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מ-5 שנים, מהן לפחות שנתיים (2) בארץ, באחת או באחדות מהפעילויות הבאות: עריכת דין; תפקיד שיפוטי בשירות המדינה או השלטון המקומי; הוראת משפטים.
	(ב) בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.
	(ב) בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.
	(ב) בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

	1.8  דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בוועדת ערר לענייני ארנונה:
	(א) עו"ד או רו"ח או שמאי מקרקעין, הרשומים ככאלה בפנקס המתנהל עפ"י דין לגביהם; או בעלי תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים
	(ב) בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום עיסוקם או הכשרתם. תינתן עדיפות לניסיון בתחום המיסוי העירוני.


	2. המינוי הינו לתקופת כהונה ראשונה בת 4 שנים, עם אופציה השמורה למליאה, להאריך את המינוי בתקופת כהונה נוספת, בת 4 שנים. משך הכהונה של חבר ועדה לא תעלה על 8 שנים בסה"כ.
	3. מועמדים העומדים בתנאים המפורטים לעיל, יגישו הצעתם בצירוף המסמכים שלהלן (לפי העניין וההקשר):
	3.1 צילום תעודת זהות עם כתובת עדכנית, בשער הנגב;
	3.2 העתק בתוקף מתעודת רישום בלשכה המקצועית כעו"ד או כרו"ח או כשמאי מקרקעין;
	3.3 העתק תעודת תואר בכלכלה או במנהל עסקים;
	3.4 קורות חיים (במיקוד רלוונטי לתפקיד המבוקש. יוכן ע"י המציע);
	3.5 אישורים המעידים על ניסיון מוכח, כנדרש במינוי המבוקש;
	3.6 תעודות רלוונטיות נוספות, ככל שקיימות;
	3.7 שאלון ניגוד עניינים (מצ"ב קול קורא זה).

	4. מועמדים העומדים בכל תנאי הסף, שיימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המליאה, יוזמנו לראיון בפני ועדת איתור שתמנה (וככל שתמנה), לצורך התרשמות כללית.
	5. מובהר בזאת כי אין בהיענות לפנייה זו כדי להוות התחייבות למינוי מי מהמציעים,  לתפקידים המוצעים בקול קורא זה, וכי בחירה במועמדים המתאימים תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המליאה, ובכפוף לאישורה.
	5. מובהר בזאת כי אין בהיענות לפנייה זו כדי להוות התחייבות למינוי מי מהמציעים,  לתפקידים המוצעים בקול קורא זה, וכי בחירה במועמדים המתאימים תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המליאה, ובכפוף לאישורה.
	5. מובהר בזאת כי אין בהיענות לפנייה זו כדי להוות התחייבות למינוי מי מהמציעים,  לתפקידים המוצעים בקול קורא זה, וכי בחירה במועמדים המתאימים תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המליאה, ובכפוף לאישורה.
	6. המליאה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים בבקשה למתן הבהרות ו/או בבקשה לפרטים נוספים, לרבות לצורך השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף וכד'.
	7. את מסמכי ההצעה יש להגיש בדוא"ל: hra@sng.org.il או במסירה אישית בלבד, לגב' כוכי פנקר, מזכירת ועדת הערר במועצה, וזאת לא יאוחר מיום 7.10.21 בשעה 15:00.
	8. מועמדים כשירים, יכולים להגיש מועמדות ל-2 התפקידים במקביל, ובמענה יחיד (1). ההחלטה להצבת מועמד כשיר לתפקיד ספציפי מבוקש, שמורה למליאה בלבד. נא לציין בכותרת ההצעה או על גבי מסמכי ההגשה, כי המועמדות היא לתפקיד "יו"ר" ו/או "חבר" ועדת ערר לענייני ארנונה...
	9. פרטים והבהרות נוספות נוספים ניתן לקבל בפנייה לדוא"ל: hra@sng.org.il.
	10. ההזמנה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

