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א.ג.נ,.
הנדון :חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012
בתחילת חודש פברואר  2012פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים .1/2012
להלן תמצית מרוכזת מתוכן החוזר )החוזר המלא נמצא באתר האינטרנט של משרד הפנים(:
.1

הנחיות לעניין דרך מינויין ופעולתן של ועדות הערר לארנונה
ועדות הערר לענייני ארנונה ,פועלות בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת
ארנונה כללית( תשל"ו.1976-
בחוזר זה פורסמו הנחיות לרשויות המקומיות ולועדות הערר המוקמות על ידן ,בכל
הנוגע למספר היבטים כמפורט להלן שלא קיבלו מענה מלא בחקיקה ובתקנות החלות
על דרך פעולתן של ועדות אלה:
 1.1מינוי יו"ר ועדת הערר.
 1.2תקופת כהונה של חברי ועדת ערר.
 1.3הפסקת כהונה של חברי ועדת ערר.
 1.4תשלום גמול לחברי ועדת ערר.
 1.5ניגוד עניינים במינוי/כהונת חברי ועדת ערר.
 1.6מקום מושבה של ועדת הערר.
 1.7הוראות מעבר על מנת לאפשר היערכות להנחיות.

.2

תיקון לנוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
תיקון לנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל  ,2/99בנושא קריטריונים לפטור כאמור ,על נכס
המשמש למגורים ונמצא באחזקתו של מוסד.

.3

פרסום מכרזים ברשויות המקומיות בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
התשמ"ח1988-
הרשות המקומית נדרשת לציין בתחילת כל מכרז המפורסם על ידה או ע"י חברה/תאגיד
מטעמה ,הערה כללית לפיה" :כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם
ללשון נקבה ,וכן להיפך".

.4

תיקון לנוהל מתן אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(
בחוזר פורט תיקון לנוהל האמור.

.5

.6

קביעת הכשרה מתאימה ותנאי כשירות להסמכת פקחים בסמכויות לפי חוק הרשויות
המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים( התשס"ח2008-
5.1

החוק הנ"ל הסמיך את הרשויות המקומיות לאכיפת רשימה של חיקוקים
בתחום הגנת הסביבה המצויים בתוספת לחוק.

5.2

במסגרת זו נקבע כי רשות מקומית גדולה )מס' תושביה עולה על (20,000
ואיגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה ,חייבים לפעול בתחום
שיפוטם ,לאכיפת חיקוקי הסביבה שפורטו בחוק .רשות מקומית קטנה )מס'
תושביה קטן מ  (20,000 -תהיה רשאית )ולא חייבת( לאכיפה זו.

5.3

לצורך האכיפה ,רשאי ראש הרשות המקומית להסמיך פקחים העומדים
בתנאים מסויימים שפורטו בחוק.

5.4

הרשות המקומית נדרשת לפרסום הודעה ברשומות על הסמכת פקח כאמור.

5.5

נקבעה ההכשרה המתאימה ותנאי כשירות נוספים רק לגבי חלק מחיקוקי
הסביבה ,ולכן רק לחיקוקים אלה ניתן כרגע להסמיך פקחים.

העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות  -הבהרה
בחוזר הובהר כי הוראות חוזרי מנכ"ל  3/2011ו  4/2011 -בעניין זה ,חלות על קבלת
עובדים או קידומם של עובדים החל ממועד פרסום חוזר  3/2011בלבד.

.7

חוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת נוער ומועצות תלמידים ונוער( ,תשע"א 2011 -
 דגשים נוספים לחוזר מנכ"ל 4/0211בחוזר פורסמו מספר דגשים נוספים בנושא החוק שבכותרת.

.8

אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(
אישור לרשויות מקומיות להתקשר עם זוכים במכרזים בתחומים שונים.

האמור בחוזר זה מובא באופן כללי ,תמציתי ולתשומת לב בלבד.
החוזר אינו מחליף את הוראות החוק והתקנות ,ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית.
חברי המערכת  :יועצים לנושאי שכר ודיני עבודה יועצים לנושאים אורבניים  יועצי מס כלכלנים  יועצים לנושאי ארנונה
מים והכנסות עצמיות אחרת  יועצים לעיבוד נתונים במחשב  יועצים לארגון ושיטות רואי חשבון  תקציבאים
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