
 ועדת ערר לארנונה  ושאלון למועמד/ת לכהן כיו"ר ועדת ערר לארנונה או כחבר ל

 זבולון המועצה האזורית 

ופעולתן של ועדות הערר לארנונה"    מינוין"הנחיות לעניין דרך    1/2012בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  
________ מספר  זהות  תעודת  נושא   ________________ הח"מ  אני  המנכ"ל"(  "חוזר  ____  )להלן: 

 מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

וכל    ("המועצה")להלן:    זבולוןאזורית  הלכהן כיו"ר או כחבר ועדת ארנונה במועצה    ת/ ועדי ידוע לי כי אני מ
 ים.  יאלון זה הם מלאים, נכונים ואמית המידע והפרטים שאמסור בש

 פרטים אישיים  .1

 _______________________ שם פרטי: _________________________ שם משפחה: 

 מספר זהות: ______________________________ 

 כתובת פרטית: ____________________________ 

 _____________________________ מספר טלפון: 

להקיף   .2 )יש  לארנונה  ערר  ועדת  חבר   / לארנונה  ערר  ועדת  חבר  יו"ר  לתפקיד  מועמדתי  את  הגשתי 
 בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

 : זבולוןהמועצה האזורית  י הקבוע הוא בתחוםימקום מגור  .3

____________ )מצ"ב העתק  , יישוב במועצה _כן / לא )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(
 . תעודת זהות או אסמכתא אחרת המעידה על מקום מגורים(

 פרט: ____________________________________________________________.  לאאם 

כחבר/ה מועצת עיר בהתאם להגדרות ולקריטריונים הקבועים בצו המועצות    רלהיבחהנני כשיר/ה   .4
 .  1958-, תשי"חהמקומיות )מועצות אזוריות(

 :קשר לפעילות המועצה .5

להלן(    5.2האם יש לך או היו לך או לגוף שאתה בעל שליטה בו )כהגדרת מונח זה בסעיף   
ועדת הערר.    המועצהקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם   בפני  ניתן לערור  שעל החלטותיה 

ועובד או   המועצה, בין היתר, עובד או נבחר של  המועצהלעניין זה, ייחשבו כקשורים עם  
נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי  

 העניין. 

 לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  

  פרט:  כןאם 
 _______________________________________________________________

____ ___________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

כי    קובע  המנכ"ל  או  חוזר  במישרין  להימצא  שעלול  מי  הערר  ועדת  כחבר  יתמנה  לא 
הערר לבין ענין אחר  בעקיפין באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת  

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

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

  10%וף; מי שיש לו חלק העולה על  אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בג   -"בעל שליטה"
למנות   מי שרשאי  גוף;  אותו  של  רווחים  לקבל  בזכות  או  יותר מהמנהלים    10%בהון  או 

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

 האם יש לך או היו לך עניינים העשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים? 

 קיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  לא / כן )יש לה

  פרט:  כןאם 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

אינני עובד המדינה בשכר, ועבודתי אינה קשור בענייני המנהל המחוזי או השלטון המקומי, ועבודתי   .6
בוועדת   ובין תפקידי  בשירות המדינה  בין תפקידי  אי התאמה  או  לידי סתירה  להביא  עלולה  אינה 

 הערר.  

 נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

  פרט:  לא נכוןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

באינני   .7 עובד  אינני  כשוטר,  וכן עובד  במועצה  אחרת,    שכר  מקומית  רשות  בכל  בשכר  עובד  אינני 
לבין   המקומית  הרשות  בשירות  תפקידי  בין  התאמה  אי  או  סתירה  לידי  להביא  יכולה  שעבודתי 

 תפקידי בוועדת הערר.

 נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

  פרט:  לא נכוןאם 
_____________________________________________ _________________________

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 לא הוכרזתי כפושט רגל.   .8

 נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

  רט: פ לא נכוןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 
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מ  .9 ארנונה או אספקת  חב חוב סופי בשל  לא  ולא שילמתי אותו ממועד  אני  ים בעד שישה חודשים, 
סופי" "חוב  זה  לעניין  שנה.  על  העולה  תקופה  ובמשך  החוב  של  האחרון  חלקו  של  חוב,    -התשלום 

  -שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 
 יתנת לערעור עוד.  לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה נ

 נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

  פרט:  לא נכוןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

 __________________________ ____________________________________________ 

לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעברתי עבירה שיש עמה קלון וטרם   .10
 חלפו חמש שנים מיום שנגזר הדין, או נגזר מאסר בפועל מיום סיום ריצוי העונש, לפי המאוחר.  

 וונטית(. נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרל 

  פרט:  לא נכוןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 פלילים?האם יש לך הרשעות ב .11

 לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה?   .12

 לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

שנים מיום סיום הכהונה או מיום    3לא כיהנתי כחבר מועצה או כראש המועצה וככל שכן חלפו מעל   .13
 שנסתיימה תקופת הכהונה במועצה בה כיהנתי, לפי המאוחר. 

 נכון / לא נכון )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(. 

  פרט:  לא נכוןאם 
 ______________________________________________________________________

 _______________________________ _______________________________________
 ______________________________________________________________________ 
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לעניין סעיף זה קרוב משפחה משמעו: בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס,   .14
אחות,  -אח, בן-אח, בת -ה, דוד, דודה, בןבן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסגיסה, דוד, דודה  

אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם,  -בת
 צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

 האם יש קרבת משפחה כהגדרתה לעיל בינך לבין ראש המועצה או סגניה?  

 רלוונטית(.  לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה ה

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 האם יש קרבת משפחה כהגדרתה לעיל בינך לבין מי מחברי המועצה? 

 ה הרלוונטית(.  לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשוב

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 ? מועצההאם יש לך קרובי משפחה כהגדרתם לעיל המועסקים ב 

 לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 ? מועצההאם יש לך קרובי משפחה בעלי קשרים עסקיים עם מי ממחלקות ה .15

 לא / כן )יש להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית(.  

  פרט:  כןאם 
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

קופה בה אכהן כחבר/יו"ר ועדת ערר אפעל  במידה ואבחר אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי במהלך כל הת .16
 : כדלקמן

מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין עיסוקי כ: ______________    אני מתחייב להמנע  
 לבין תפקידי כחבר ועדת ערר לענייני ארנונה במועצה.  

מקום    לרבות  מטעמי  מי  ו/או  אני  כי  בזאת  מתחייב  הריני  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ו/או עובדיה  עבודתי נמנע מכל טיפול ו/או ייצוג ו/או ייעוץ משפטי כנגד ו/או בפני המועצה  

 . ועדותיהכל ו/או גופים בשליטתה ובכלל זאת 

בנוסף, אני ו/או משרדי לרבות מקום עבודתי נמנע ממתן ייצוג ו/או יעוץ משפטי למועצה   
 .  מועצהו/או גופים בשליטתה, ובגלל זאת ועדותיה ו/או חברי המועצה ו/או עובדי ה 
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להתח  בניגוד  עניינים  לניגוד  חשש  של  מצב  שיתעורר  זאת  ככל  אביא  לעיל  כאמור  ייבותי 
 לידיעת מזכירת המועצה ואפעל בהתאם להנחיותיה. 

ו/או    אני מתחייב להודיע למועצה לאלתר ככל שיהיה לי ו/או למי מטעמי קשר משפחתי 
 עסקי עם מי מעובדי המועצה ו/או עם כל גורם אחר הקשור אליה.   

ו/או מי מטעמי אני מתחייב  ל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמך זה שלי  כב 
להוגיע על כך למועצה באופן מיידי ובכתב תוך הצגת הסיבות לחשש וכן אמסור לה את כל  
המידע הרלוונטי בעניין. הריני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה  
בעבודתי   להמשיך  רשאי/ת  אהיה  שיינתן,  ככל  המועצה,  אישור  קבלת  לאחר  רק  וכי 

 וועדת הערר.   במסגרת

 זהו שמי וזו חתימתי. 

         

 ________________  ______________________ 

       חתימה                                                                                 תאריך             

 

 


