הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר
לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה
פרסום נוסף
מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו –  ,1976ובכפוף
להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 1/2012להלן" :חוזר  )"1/12וחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 5/2012להלן" :חוזר
 )"5/12והחלטת מועצת העיר מס'  68מיום  1 30/10/12מבקשת עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") לפנות
בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה
כללית.
מועמדים שיעמדו בתנאי הסף ויימצאו מתאימים ע"י ועדת האיתור ,ייכללו במאגר חברי הוועדה לארנונה
כללית שליד עיריית הרצליה.
השימוש במאגר ייעשה מעת לעת על פי הצורך והעניין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .אין ברישום
במאגר כדי לחייב את העירייה למנות מי מהכלולים בו לחבר ועדת הערר.
המינוי בפועל ייעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובכפוף לאישור מועצת העיר.
א .דרישות סף:
 .1על המועמדים להיות תושבי העיר הרצליה ,הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ,ולא מתקיימות בהן
עילות הפסלות הקבועות בסעיף  120לפקודת העיריות (נוסח חדש).
דרישות סף לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:
 .2מי שרשום ו/או זכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ,ועסק ברציפות או לסירוגין ,לא פחות
מעשר שנים ,מהן לפחות שנתיים בארץ ,באחד או באחדים מהעיסוקים האלה( :א) עריכת דין; (ב)
שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט
(שופטים) תשל"ג( ;1973-ג) הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות
בתי המשפט (שופטים) תשל"ג. .1973-
 .3בעל ניסיון של  5שנים לפחות בדיני השלטון המקומי בכלל ותחום המיסוי המוניציפאלי בפרט.
דרישות סף לתפקיד חבר בוועדת ערר לענייני ארנונה:
 .4בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בכלכלה או חשבונאות ,או שמאות מקרקעין או
משפטים
 .5בעל ניסיון של  3שנים לפחות בתחום דיני השלטון המקומי.
ב.

סייגים למינוי:
 .1העדר ניגוד עניינים כאמור בחוזר  1/12ובפירוט המצוי באתר העירייה:
https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1567702396.1248.pdf

 .2המינוי כפוף לאישור מועצת העיר.
ג.

אופן הגשת המועמדות ובחירת חברי המאגר:
 .1הצעה למועמדות הכוללת קורות חיים המפרטים את הניסיון הרלוונטי ,המלצות ומסמכים המעידים
על השכלה והסמכה מקצועית ,יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובתyoatzim@herzliya.muni.il :
או במסירה אישית (לא בדואר) בעיריית הרצליה ,רח' בן גוריון  22הרצליה ,ועדות עירוניות ,קומה .2
נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא לתפקיד יו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.
 .2את הצעת המועמדות יש למסור עד ולא יאוחר מיום חמישי  16/01/2020בשעה  .12:00מועמדות
שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.
 .3העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד להגשת הצעות או לפרסם מעת לעת הזמנה נוספת
להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחבר ועדת הערר ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1חוזר המנכ"ל והחלטת מועצת העיר ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של העירייה
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ד.

מועמדים העונים על כל דרישות הסף יזומנו לריאיון אישי בפני ועדת איתור (להלן" :ועדת איתור").
העירייה תהא רשאית למנות את חברי ועדת האיתור על-פי הצורך ,לשנות את הרכב הועדה ו/או
להוסיף או להשמיט חברי ועדה.
לצורך בחירת יו"ר וחברי הועדה ,תתחשב ועדת האיתור ,בין היתר ,בניסיון הרלוונטי של המועמדים
(מעבר לניסיון הנדרש כדרישת סף) ,המלצות ,מאמרים ,החלטות או כתבי דין שנכתבו ע"י
המועמדים ,ועוד.
רק המועמדים אשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית הרצליה יכנסו למאגר
חברי ועדה.
ככל שייווצר צורך במינוי חבר/יו"ר ועדה ,יועבר המינוי לאישור מועצת העיר לפי שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה וצרכיה.
אין ברישום במאגר כדי להבטיח מינוי לוועדת הערר ,ולמועמדים לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או
תביעה כלפי העירייה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

כללים לעניין תשלום גמול לחברי ועדת הערר לארנונה:
בהתאם לחוזר  5/12ובהתאם להחלטת מועצת העיר מס'  68מיום  ,30/10/12זכאים חברי ועדת הערר לגמול
על השתתפותם בוועדה .כמפורט בלינק.http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/05-05-2012.pdf :

ה .פרטים נוספים:
 .1ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה פועלת בהרכבים שונים .ככלל ,הוועדה מתכנסת פעם
בשבוע ,לרוב ביום רביעי בשבוע ,בהתאם לצורך.
 .2חברי הועדה יזומנו לדיונים עפ"י צרכי העירייה .מספר ימי הדיונים ייקבע ע"י העירייה לפי צרכיה מעת
לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .העירייה אינה מתחייבת לדיונים בהיקף כלשהו – ולחברי הוועדה
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 .3כל חברי ההרכב נדרשים להשתתפות אקטיבית בהליך ,לרבות בכתיבת החלטות.
 .4לפרטים והבהרות ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה באמצעות
דוא"ל  .yoatzim@herzliya.muni.ilהמועד האחרון לפניה לפרטים  /הבהרות .22/12/2019
 .5הצעות למועמדות אשר הוגשו במסגרת הפרסום הקודם ,התקבלו במערכת ואין צורך להגישם בשנית.
 .6ההזמנה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

