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  תשתית'  מנהל מח, יוסף הלר : מאת

  
  

  ,שלום רב
  

  סלילת כבישים ומדרכות -  החלטות מועצה :  הנדון                   
   אוסטושינסקיוברח. 3  אימברוברח. 2  ה גלגלי הפלדוברח. 1                                

  וב הרמהרח. 4                                
  

סלילת רחובות וסלילת  - עיריית כפר סבאבמסגרת עבודות פיתוח שמבצעת 
  .מדרכות

  
אבקשך לאשר את החלטת המועצה , כדי לאפשר חיוב בעלים בהתאם לחוק העזר

  :בדבר
  .הכרזת  הרחובות כדרך ציבורית .1
 .ל"לבצע סלילה לאורך הרחובות והמדרכות הנ .2
 והשתתפות בעלים סלילת רחובות יב את בעלי הנכסים הגובלים בהיטללחי .3

  .בהתאם לחוק העזר
  

, עבודות פיתוח סלילת כבישיםהחלטה בדבר ביצוע , אבקשך להביא לאישור מועצה
  .ותאבן שפה ומדרכ

,  לחוק העזר4- ו3, 2החליטה בתוקף סמכותה לפי סעיפים , מועצת עיריית כפר סבא
, להכריז על הרחובות המפורטים להלן..............  מיום ..............   ' בישיבתה מס

כרחובות ציבוריים ועל סלילתם וכן לחייב את בעלי הנכסים הגובלים עם הרחובות 
בסלילת והשתתפות ,  לחוק העזר 5כביש לפי סעיף סלילת בהיטל , המפורטים להלן

    . לחוק העזר15 -  ו14המדרכה לפי סעיפים  
  

הנחת אבן שפה ,  הרחבת הכביש– רחוב המנופים, רחוב גלגלי הפלדה .1
  .וסלילת מדרכות

   .97 ,96 ,95, 94, 77 ,46, 45, 44  ,43      חלקות7607גוש  
   . 50, 38, 37  חלקות     7614גוש  

  
  סלילת מדרכות,  הרחבת הכביש– רחוב אימבר .2

, 473, 469, 467, 465, 463, 459, 457, 455, 296, 295, 290  חלקות    6426גוש   
477 ,478 ,479 ,480 ,483 ,484 ,485 ,507 ,593 ,664 ,665 ,730 ,732 ,847 ,849 ,
870.  

 



  סלילת מדרכות,  הרחבת הכביש– רחוב אוסטושינסקי .3
, 470, 318, 317, 310, 309, 240, 236, 234, 232, 78, 67, 58   חלקות  6426גוש  
471, 473 ,586 ,593, 678  ,686 ,710, 748, 750 ,757 ,776 ,838 ,856 ,882 ,902 ,
933. 

  
  .לפי הרשימה המצורפת, ל"המועצה מתבקשת לאשר עבודות הסלילה הנ

  
  :מחליטים

  .להכריז על הרחובות המפורטים ברשימה כרחובות ציבוריים ועל סלילתם .1
לחייב את בעלי הנכסים הגובלים עם הרחובות המפורטים ברשימה  .2

  .בהיטל כביש ובהשתתפות בסלילת מדרכה, המצורפת
 

  
  

  ,בברכה                
  

 יוסף הלר                
  תשתית' מנהל מח                

  
  

  :יםהעתק
  רמי ראובני מהנדס הרשות' אינג
   שי מורן סגן מהנדס הרשות'אינג
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