
 שאלון למועמד לכהן כיו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה 

 

חוזר ן ופעולתן של ועדות הערר לארנונה" )להלן: ""הנחיות לעניין מינוי 1/2012ללי בהתאם לחוזר המנהל הכ

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  תעודת זהות מס' ____________ /תנושא "(, אני הח"מ ____________המנכ"ל

 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: /האהיה צפוי את האמת וכי

/ת כחבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה במועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: ןידוע לי כי אני מועמד/ת לכהן/מכה

 "(.המועצה"

 כל המידע והפרטים שאמסור בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים:

 

 )נא לצרף קורות חיים עדכניים וצילום ת.ז כולל הספח( פרטים אישיים .1

 

 ______________________שם פרטי _____   _______________שם משפחה _____

 

 שנת עליה _________ שנת לידה _________   _______________מספר זהות _____

 

 _________________________________________________________________כתובת פרטית 

 

 מספר טלפון נייד ______________________  מספר טלפון ____________________

 

 השכלה .2

 שם המוסד סוג השכלה

 ומקומו

 מספר 

 שנות 

 לימוד

 התואר )אם אין תואר, נא המקצוע/התמחות

 לציין במפורש(

     

     

     

     

     

 

 מקום העבודה והתפקיד הנוכחי .3

 

 ____________________ מקום העבודה

 

 ____________________ תפקיד בעבודה

 

 ______________ תאריך תחילת העבודה

 

 



 עיסוקים קודמים לרבות כהונה בגופים כלשהם .4

 מועד סיום מועד התחלה תחום עיסוק תפקיד מקום עבודה

     

     

     

     

 

 

 1מועצהקשר לפעילות ה .5

 

בו )כהגדרת מונח זה בס"ק )ב( להלן(, קשר מקצועי,  ההאם יש, או היו לך, או לגוף שאת/ה בעל/ת שליט (א)

ו כקשורים עם המועצה, בעסקי או אחר, עם המועצה ו/או תאגיד עירוני בשליטתה? )לעניין סעיף זה, ייחש

, אם לא עברה שנה מיום ואו עובד או נבחר שפרש או סיים את כהונת הבין היתר, עובד או נבחר של המועצ

 שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין(

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

חוזר המנכ"ל קובע כי "לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת ערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן  (ב)

 ר ועדת הערר לבין עניין אחר שלו"תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחב

  –לעניין סעיף זה 

לרבות עניין של קרוב של חבר/ת ועדת הערר, או עניין של גוף שחבר/ת ועדת הערר או  –"עניין אחר" 

 קרובו/ה הם בעלי שליטה בו;

 בן/בת זוג, הורה, ילד, או אדם אחר הסמוך על שולחנו/ה של חבר/ת ועדת הערר; –"קרוב" 

בהון או בזכות  10%אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על  –" "בעל שליטה

או יותר  10%או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו  10%לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 

 מזכויות ההצבעה באותו גוף.

 

 ניגוד עניינים?האם יש, או היו לך, עניינים העשויים להעמיד אותך במצב של 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                           
1

)ב(, לא יראו כניגוד עניינים קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי -)א( ו לעניין ס"ק 
 או אחר עם המועצה שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 קרבת משפחה .6

 

משמעו: בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, לעניין סעיף זה, קרוב משפחה 

 דודה, חותן, חותנת, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.

 

 האם יש קרבת משפחה כהגדרתה לעיל בינך לבין ראש המועצה או סגניו? אין/יש, פרט/י:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 גדרתה לעיל בינך לבין מי מחברי המועצה? אין/יש, פרט/י:האם יש קרבת משפחה כה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 האם יש קרבת משפחה כהגדרתה לעיל בינך לבין מי מעובדי המועצה? אין/יש, פרט?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 פעילות מפלגתית/פוליטית .7

 

 האם יש זיקה או קשר לפעילות פוליטית מקומית? אם כן, מהי?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 יקה או קשר לפעילות פוליטית ארצית? אם כן, מהי?זהאם יש 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 הליכים משפטיים .8

 

 האם יש לך הרשעה בפלילים? אין/יש )אם יש נא לפרט בדף נפרד( -

 כן/לא )אם כן נא לפרט בדף נפרד(האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי?  -

 האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה? אין/יש )אם יש נא לפרט בדף נפרד( -

 האם מתנהלת נגדך חקירה בחדש לעבירה פלילית? כן/לא )אם יש נא לפרט בדף נפרד( -

 האם הוכרת כפושט רגל? כן/לא )אם יש נא לפרט בדף נפרד( -

כן/לא )אם יש נא  1976-חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז תזרכהאם הו -

 לפרט בדף נפרד(

 

 הצהרה .9

 

בר/ת חהנני מצהיר/ה ומתחייבת בזאת כי אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין כהונתי כ

 , וכן אמנע מלהשתתף בדיון באותו ערר.ווצר בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מידיועדת הערר, וכי אם י

 

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר

 

 

_____________________   _____________________ 

 חתימה            תאריך           

 

 

 אישור עו"ד

בזאת כי ביום אני הח"מ __________________, עו"ד, מרח' _______________________ מאשר/ת 

______________ הופיע/ה לפני מר/גב' __________________ המוכר/ת לי אישית, שזיהה/תה עצמו/ה 

לפי ת.ז שמספרה _________________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי 

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים

 כן.

 

_________________ 

 חתימה+חותמת


