
 הלשכה המשפטית  
Legal  Department 

 
 :.Tel 04-9956124/5טל': 

 :.Fax 04-9956167פקס': 
 

____________________________________________________________________ 
 Akko City Council  עיריית עכו 

  Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 2412001 35  2412001עכו , 2007ת.ד.  35ח' ויצמן ר

 
 
 
 ועדת ערר לענייני ארנונה חבר הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד 

 (יד עיריית עכו)בוועדה הנמצאת לכללית 
 

, 1976בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו 
תפקיד מבקשת מועצת העיר עכו לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים ל

 ארנונה כללית.ועדת ערר לענייני  חבר
 
 
 

על המועמדים להיות תושבי העיר עכו הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות 
 לפקודת העיריות. 120הפסלות הקבועות בסעיף 

 
 

 סייגים למינויים:
יפין, באופן תדיר עדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקולא יתמנה ולא ייבחר כחבר בו .1

 עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.במצב של ניגוד עניינים 

 לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו. .2

 

 על המועמד לצרף טופס שאלון לניגוד עניינים חתום על ידו בנוסח המצורף להזמנה זו 
 . כנספח א'

 
 

ת, אליהן יש לצרף קורות חיים, טופס שאלון לניגוד עניינים ממולא וחתום, אסמכתא את הצעת המועמדו
בעיריית  12.11.18 -ב' ההמעידה על מגורים בעיר עכו, יש להפקיד במסירה אישית )לא בדואר( עד ליום 

 (, עכו.2)קומה  35עכו, הלשכה המשפטית רח' ויצמן 
 
 

 עכומועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית 
 יוזמנו לראיון.

 
 

  .המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם אף מועמד ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול 
 דעתה הבלעדי.
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 שאלון לניגוד עניינים –נספח א' 
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