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 הזמנה להגשת מועמדות לאחד התפקידים:
 לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית דרום השרוןאו חבר ועדת ערר ועדת ערר  שב ראשיו

 

, מבקשת 1976הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו בתוקף הסמכות המוקנית בחוק 

המועצה האזורית דרום השרון לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לאחד 

 ועדת ערר לענייני ארנונה כללית או חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.  שב ראשהתפקידים הבאים: יו

עילות  ולהיות תושב המועצה האזורית דרום השרון, הכשיר להיבחר כחבר מועצה ולא מתקיימות בעל המועמד 

. היו"ר וחברי הועדה לא יהיו 1958-הפסלות הקבועות בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

 זכאים להחזר הוצאות או תמורה כלשהי, עבור ביצוע התפקיד.

 

 סייגים למינויים:

עדת ערר מי שעלול להימצא, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים עם תפקידו ויתמנה כחבר בולא  . 1

 כחבר בוועדת הערר.

חר עם המועצה האזורית דרום ועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אולא יתמנה כחבר ב . 2

ת אחר במשרדו הליך מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעוו ,או עם הועדה המקומית לתכנון ובניהו/ השרון

 משפטי נגד המועצה ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

 )לא נדרש ממועמד לתפקיד חבר ועדה(:לתפקיד יו"ר הועדה דרישות סף נוספות 

עורך/ת דין אשר עסק, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן  . 1

שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות  עריכת דין; הדברים המנויים להלן:

   הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר למשפט;; אחר שנקבעו בתקנות

 בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט. . 2

 

". להצעת המועמדות יש לצרף בר ועדהח" או "יו"ר ועדהעל המועמד לציין בהצעתו את התפקיד המבוקש "

קורות חיים, ואסמכתא המעידה על מגורים במועצה האזורית דרום השרון. מועמד לתפקיד יו"ר ועדה יש לצרף 

במשרדי  או להגישה, yariv@dsharon.org.il דוא"ל:יש להעביר באמצעות  הרישיון עו"ד בתוקף. את ההצע

 .12:00עה ש 20/12/2016עד יום   ,הגזברות במועצה האזורית דרום השרון, קרית המועצה, נוה ירק

 

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול  ההזמנה אינה כפופה לדיני המכרזים.

שומרת לעצמה הזכות שלא להתקשר דעתה הבלעדי של המועצה האזורית דרום השרון יוזמנו לראיון. המועצה 

 לבירורים ניתן לפנות ליריב בטל' עם אף מציע ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 או באמצעות הדואר האלקטרוני. 03-9000547

 ת לנשים ולגברים כאחד.יועדהמודעה מ

 

 בכבוד רב, 
 

 ד"ר מוטי דלג'ו 
 ראש המועצה 

mailto:yariv@dsharon.org.il

