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 עיקרי הדברים: 
 שינויים עיקריים:   -עדכון בתקציב השוטף .1

והגדלת   .1.1 הכנסות  המניבות  משפטיות  הוצאות  בגין  טרחה  בשכר  הגדלה 
 הוצאות בגין שירותי מחשוב איזוריים כנגד הגדלת הכנסות. 

לאחר שסעיף זה צומצם   -השתתפות בדמי שכירות למתקני ספורט חיצוניים  .1.2
 בישיבה קודמת 

ותוספות  תוספת עלויות שמירה בגין הארכת פעילות הקיץ ביולי בגני הילדים  .1.3
 . סיורים בתקופות הסגר

 .פיצוי נופי שהתקבל מיזם   -עדכון בתקציב הפיתוח .2
התקבל הסבר על אופן החישוב, השינוי בתעריפים והמשמעות    - תיקון שני חוקי עזר .3

מרתפים   בגין  חיוב  תוספת  זה  לתעריפים,  מעבר  המהותי,  השינוי  הכספית. 
 שהתווסף: 

 חוק עזר לסלילת רחובות  .3.1
 ול חוק עזר לתיע .3.2

 התקבל הסבר על נושא החוק  -חקיקת חוק עזר חדש לחיוב בגין שצ"פ .4
 . 2021הארכת שני חוקי העזר )סלילת רחובות ותיעול( עד יוני  .5

 
 

 : הילה מימון ת
 ונעבור לסדר היום.  התקציב ערב טוב, אם אפשר דיווח מצביקה על נושא

 
 צביקה דוידי: 

וממתינים  לדיון  טיוטה  העיר  ראש  בפני  הנחנו  התקציב,  לעניין  כולם,  טוב  ערב 
בתקציב  העברות  עם  נתחיל  נוספים.  בדברים  בהמשך  לעדכן  נשמח  להתייחסותו, 

 הרגיל.  
 
 תקציב רגיל. 5העברות מסע' לסע' מס'  . 1עיף  ס
 

 המסמך מוצג. 
 

 צביקה דוידי: 
בעיקר התאמה לביצוע חזוי, אלו המספרים. שמירה בגני ילדים, סיורים במוסדות חינוך, 

לסך   ברזרבה  שימוש  כנגד  הנדסה    242ומתקזזים  סעיף  ביטחון.  זה  שקלים.  אלף 
אלף שקלים של פעולות התחדשות כנגד    20מדברים על העברה לפי בקשת האגף  

רכי  סעיף  תחת  העיר,  חזית  עירונית.  התחדשות  מסעיף  שכר  מגיע  מיוחדות,  שות 
אלף שקלים, תיקונים, עירייה, בית ספרי, מתוך    50קבלנים פארק. תרבות, העברה של  

כנגד קיטון  46ניקיון קבלני בית ספיר. חינוך, יסודיים, מדברים על מיון פנימי, גידול של  
אלף שקלים כנגד סעיף העמקת גבייה   400פדגוגי בסכום דומה. הוצאות משפטיות,  

טוב  בא בק  זאת,  ההתקשרות  כנגד  בארנונה  הכנסות  הגדלנו  חלק  ב רנונה.  זה  ק, 
ה ההכנסה  הכנסות.  י מההכנסה.  כנגד  הוצאות  מחשוב,  גדולה.  יותר  אלף    393יתה 

שקלים כנגד הכנסות. יחידת המחשוב נותנת מיקור חוץ לפרויקטים רשות הספורט, קול  
ל הפרויקט הוא ו קלים שסך הכאלף ש  100קורא כנגד הכנסות ממשרד לשיתוף אזורי,  

בסך    120 הכנסות  יגיעו  שממנו  בסך  אל"ש    100אלף,  שלנו  אלף    20וההשתתפות 
ליגה,   משחקי  חידוש  הראשון   150שקלים.  ביום  לפעולות.  רזרבה  כנגד  שקל  אלף 
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זוכרים צמצמנו את השי  כנגד המימון מהסעיף  משהגעתי לפה אם אתם  וש ברזרבה 
ואמרנו שאם הדברים ישתפרו, ניקח מכאן. זה מה שאנחנו  הזה. בזמנו היינו עוד בסגר  

ישיבות  של  הקלטות  לגבי  איתי  של  ההערה  את  קיבלתי  כללי,  מנהל  עכשיו.  עושים 
מועצה, זה ישונה, אבקש שזה יהיה הקלטות של ישיבות מועצה, לשנות את הסעיף  

 בהגדרה, תודה איתי על ההגדרה.  
 
 

 צביקה דוידי: 
כנגד סעיף דומה    893ל הוצאות  ו עבודות קבלניות. סך הכהנדסה, כנגד הקטנה של  

 בהכנסות, עד כאן לשינויים בשוטף, אני לרשותכם, להערות או שאלות.  
 

 הדר לביא: 
סדר,   לעשות  תוכלו  אם  ספר,  בבתי  השמירה  לגבי  שאלה,  הקודם,  מהעמוד  משהו 

 תה פחות נוכחות. מה ההיגיון?י שמירה ועל פניו הי ה  הגדלנו את
 

 צביקה דוידי: 
הפחתנו בהתאם לביצוע הוצאות והגדלנו את הסיורים כנגד, כי היו פחות ימי בית ספר  

 בגלל הסגר. מדובר על מעבר לשמירה מרחבית כי היו פחות ימים דה פקטו. 
 

 הדר לביא: 
אז תגברנו שמירה מרחבית שלא קשורה ישירות למוסדות החינוך התפנה לנו משאב 

 אזורים אחרים בעיר. נכון?שמירה והפנינו אותו ל
 
 

 צביקה דוידי: 
נכון, היה מצב שבו המוסדות סגורים ועל מנת לשמר את אותה רמת שמירה, כי אין  

 שמירה פרטנית, זה מה שעשינו.  
 

 איתי צחר: 
אני לא בטוח שזה מה שאמרה הדר, קודם כל זה התאמה לתשלומים בפועל של מצב  

תנו עלויות שמירה עקב הקורונה וזה שמוסדות  קיים. אני יכול לבדוק, אבל בגדול הפח
 החינוך היו סגורים. אני לא בטוח שמה שנאמר מדויק, אבדוק גם עם שי.  

 
 : לוי  הדר

השאלה היא פחות על הבלאנס מול היסודיים, אני מבינה נכון שצרכי השמירה שלנו 
 גדלו בתקופה הזו? 

 
 צביקה דוידי: 

 בדק כמו שאמר איתי. ואז ניתן יהיה להתייחס.  י אני מציע שזה י 
 

 איתי צחר: 
מבחינה כספית זה הפחתה ביסודיים ותיכון, שמירה בחופשה זה גם מובן. גני ילדים 
זה התאמות שהיו בפועל. ליתר הסעיפים אנסה לבדוק, זה לדעתי התאמות לביצוע 

 בפועל. אבל אני מיד בודק.  
 

 צביקה דוידי: 
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 שאלות נוספות? 
 

 לה מימון: תהי 
משל במחשוב שיש לנו הכנסות משרותי מחשוב ל  -אני רוצה להבין את צורת הרישום  

 ? 393-אזוריים, ההכנסות שלנו גבוהות יותר מה
 

 דוידי: צביקה  
 נכון. 

 
 תהילה מימון: 

 כל הגידול בהכנסות? את ם ו אז למה לא נרש
 

 דוידי: צביקה  
 נמוכה והיא הוגדלה.   תרתה יו י ההכנסה הי כי זו רק התאמה כנגד ההוצאה, במקור 

 
 תהילה מימון: 

 איפה רואים את שאר ההכנסה? 
 

 צביקה דוידי: 
 היא תוקצבה, תקצבנו הכנסה יותר נמוכה.  

 
 : מימון   תהילה

מה בטכניקה לא רושמים פה את כל ההכנסות ומייעדים אותה למשהו אחר? עכשיו  ל
אלף שקל לפי זה,    450הכנסנו נגיד    10%- ה  ה, אז לפי 393-כשהגדלנו את ההוצאות ב

 אז למה זה לא מוצג כאן כיתרה? 
 
 

 צביקה דוידי: 
זה עומד כנגד הוצאה נוספת אחרת באגף מחשוב, זה בתוך השכר של המחשוב. רואים 
פה תמונה חלקית בלבד, אם רוצים לעשות ניתוח של כל אגף מחשוב אפשר לעשות  

זור מתוך העברה ספציפית שנועדה לאפשר תשלום  דיון לגבי כל הפרויקט, אי אפשר לג
לספק. אי אפשר לגזור מתוך זה. אם תרצו אפשר לנתח בסוף שנה מלאה ניתוח של  

 .הפרויקט הזה לעומת רשויות אחרות
 

 : מימון   תהילה
נבעו מפעילות  יש אותו דבר, יש הכנסות ש 6לא הבהרתי את עצמי נכון, למשל בסעיף 

אני שואלת איפה היתרה שלהם שאנחנו מניבים מאותה שקלים שאלף    400שעלתה לנו  
נעבור על זה בצורה  זה מעניין אותי טכנית, לא בעניין של מחלקת מחשוב.    ,הוצאה

   מסודרת בהמשך.
 

 איתי צחר: 
זה בגני הילדים   הדר, לשאלתך, ביררתי. התוספות זה בגין הארכת פעילות הקיץ ביולי,

 הסגר.  ותוספות הסיורים זה בתקופות 
 

 : מימון   תהילה
 אז נצביע? פה אחד? או שלמישהו יש הסתייגות? פה אחד.  למישהו יש עוד שאלות?  
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 החלטה: 

 .  דהתקבל פה אח
 
 

 תקציב בלתי רגיל.  6העברה מסע' לסע' מס'  . 2סעיף  
 

 צביקה דוידי: 
אלף שקלים מהיזם, בגין נזק    62פיתוח גנים ציבורים, עדכון השתתפות בעלים בסך  

הכ סך  נופי,  פיצוי  תמורת  העבודות  להגדלת  משמשת  ההכנסה  התב"ר  ו שנגרם,  ל 
 מיליון. העדכון הוא בגין ההכנסה מהיזם שגרם את הנזק.   3.934במקור 

 
 איתי צחר: 

 זה כנגד כריתת עצים, זה הנזק שנגרם בדרך כלל. 
 

 תהילה מימון: 
 הסתייגות? אז נצביע. פה אחד? למישהו יש למישהו יש שאלות? 

 
 החלטה: 

 פה אחד.  
 

 [2008תיקון לחוק עזר לסלילת רחובות ]  3סעיף  
 

 צביקה דוידי: 
שיהיה לנו סדר,  צבי מציג את המצגת. על מנת  אוקי, אז עוברים לעדכון חוקי העזר.  

סעיף   זה  עדכון  חוק חדש,  ותוספת של  חוקים  שני  עדכון של  על  סלילת  3מדברים   ,
רחובות ותיקון לחוק עזר תיעול, חוק חדש שצ"פ והסעיף האחרון מדבר על הארכה של  

, כי גם אחרי שהמועצה תאשר את עדכון חוקי העזר  4-ו   3חוקי העזר הקיימים בסעיפים  
שור ואז העברה למשרד הפנים ופרסום ברשומות, זה תהליך  המוצעים, מדובר על אי 

על    2021חודשים עד מחצית    6על הארכה של עוד    6שייקח עוד זמן ומדברים בסעיף  
יוני   סוף  יכנסו לתוקף או  סיום ההליך וברגע שהחוקים  יוכלו   2021מנת לאפשר את 

ה בכפר סבא, החוקים להיכנס לתוקף. מדובר על עדכון שבעצם מתייחס למציאות חדש
ברמה הבסיסית, תעריף של חוק עזר כולל רכיב של קרקע ושל בניה. משאב הקרקע  
הולך ומתכלה בכפר סבא ומתבססים יותר על רכיב הבניה ותראו את זה גם בהשוואת  
התעריפים, אני מציע שנעבור ונסתכל על הפירוט. ונפתח את זה לשאלות. חוק עזר  

אנחנו  אם  אסביר,  כבישים.  הכ  לסלילת  סך  את  ברמת  ו אוספים  בעיר  המטראז'  ל 
כניות  ו כניות הקימות, יש שתי שיטות, נטו וברוטו, הנטו יותר מתייחסת ליתרת התו הת

וקרקעות וזכויות שטרם מומשו. ולגביהם מתייחסים, בתחשיב הברוטו הוא בעצם לוקח 
ות הבנוי  מאגר  כל  לעו את  פוטנציאלי  מאגר  וזה  קדימה  שנגזרות  וזכויות  לויות כניות 

שאנחנו רוצים לייחס. ואז לוקחים את עלות הסלילה שנדרשת לבניית כל אותם שטחים, 
פוטנציאלי ומגיעים לתעריף  '  ל המטראזו ל העלויות ומחלקים בסך הכו בסוף את סך הכ

ברמת יחידת קרקע ויחידת בנייה. הועברו אליכם דברי ההסבר. למטה יש    ,פר מטר
כל על היטל סלילת כביש, מדרכה ורחוב משולב, השוואה לתעריפים הישנים. אם נסת

ולבנ לקרקע  השוואות  פה  למשל  י יש  ירדנו  בקרקע  רואים,  שאתם  כמו  ההשוואות  ין. 
ובבנייה בבניין שומרים על מידתיות מסוימת של סדרי גודל. יש רכיב נוסף שנוסף בתוך  

ה, זו  מעלות של יחידת בניי   70%היטל הכביש, מרתפים, יש חיוב של מרתפים שזה  
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לשצ"פ   מעבר  הנוספת  את  , התוספת  לתרגם  ננסה  בכללותו.  חדש  כחוק  שמובא 
המשמעויות כי התעריפים לא תמיד מספרים את כל הסיפור, אם ניקח את חוקי העזר,  
המטראז'   היקף  של  במכפלות  ומשווים  החדשים  את התעריפים  לוקחים  שאם  אומר 

כנסה הכולל בסדר גודל של  , אנחנו מצטמצמים בפוטנציאל הה2021-הצפוי למשל ל
כי   מיליון שקל, מחציתו מסעיף הבנייה ומחציתו מסעיף הקרקע שהוא פחות רלוונטי 

כניות, אז  ו מים של תי הוא הולך ומצטמצם, מדבור בעיקר על מימוש על בסיס מבנים קי 
נוסף   לכל מ"ר  רכיב הבנייה  נדרש לשלם את  יזם שנדרש לשלם את ההיטלים  אותו 
שהוא רוצה. פה רואים גם את נושא מרתפי החנייה. מצטמצמים בסדר גודל של מיליון, 
זו ההשפעה לגבי סלילה ותיעול. נעבור לשצ"פ. צבי, אם תוכל לפני להיכנס לתחשיבים 

ה לתת מושג לגבי צורת התחשיב, תיכנס להיטל סלילה  של כל אחד מהחוקים, אני רוצ
ל שטחים לחיוב בהיטל הזה  ו לצורך העניין בבקשה. אנחנו רואים שמדברים על סך הכ

ל  ו בגין שטחים פנויים שלא הובאו בחשבון, סטייה, סך הכ  2%מיליון ותוספת    5.9של  
פת מקלטים זה  מיליון מ"ר שטחים. נסתכל על מה זה כולל בחישוב, מגורים, תוס  6-כ

מאיר    4.7העיקר,   חולים  בית  משרדים,  שלא  900מיליון.  מה  כל  זה  מגורים  לא   .
שתיארתי, הכ  בקטגוריה  סך  כמיליון,  עוד  השטחים    5.7ל  ו זה  את  מנקים  ואז  מיליון 

נפחית   ון מילי   1.3-ממתחמי הפיתוח המחויבים ארנונה, למה. כי הם בעצם כוללים, ה
הזכויות בניה שלא נוצלו, באותה מתודולוגיה. הפחתנו  ונחזיר אותם מגולמים עם כל  

אלף,    560. תוספת שטחי מרפסות, התחדשות עירונית משוערים של  4.5-ומגיעים ל
מיליון שמגלמים זכויות שלא מומשו. מגרשים ריקים ומגיעים סך   1.9-ומחזירים את ה

ויות הצפויות  מיליון מ"ר. נרד למטה. פה מעמיסים את העל  7.8ל שטחים מחויבים  ו הכ
מיליון. צמתים ורמזורים, מעגלי תנועה, גשרים, קיר    650-ל עלויות  בכו קדימה. סך הכ

ל עלויות, זה פירוט מה שאנחנו רואים לפנינו מבחינת ו אקוסטי, שבילי אופנים, סך הכ
ת ומחלקים לפי ו ן ולוקחים את רכיב העלוי ו מילי   650כניות המתאר,  ו תב"עות קימות ות

. מה שמתחבר למה שאמרתי  20%בנייה וקרקע    80%ו, כשיחס של  השטחים שנותר
ופחות לקרקע    קודם, שעיקר המשאב הוא בנייה ולכן הייחס ממונף לכיוון המרכיב הזה

 מה גם בתיעול. נעבור לשצ"פים. ו שממילא רובה לא תחויב. נראה תחשיב וד
 

 : מימון   תהילה
 היתרים?   סך העליות? תכניותצביקה, מה הבסיס לחישוב 

 
 : צביקה דוידי 

כניות  ו ל זכויות הבנייה במטראז'ים של תו רים על סך הכבאני חוזר על הדברים, אנחנו מד
מאושרות, לא ברמת ההיתרים, אלא ברמת התב"עות הקיימות. לא לוקחים שטחים  

הזכויות    100%להם תב"עות ואפשר לגזור זכויות בניה,    ששאין להם תכנון. שטחים שי 
 ישוב.  זה הבסיס לח

 
 הדר לביא: 

 כל בנייה שמאושרת ברמת התב"ע.  
 

 : צביקה דוידי 
יש שתי צורות חישוב, המתודולוגיה הזו היא הברוטו, כל מכלול השטחים. אוגמים פה 

ל, את מה שנבנה בעבר ומה שייבנה קדימה ולכן עשינו את הקיזוז, תסתכלו  ו בעצם הכ
תוך השטחים הבנויים הקיימים  באמצע, בניקוי מתחמי פיתוח המחויבים בארנונה, מ

מגלם רכיב שלא    1.3כי    1.9והחזרנו    1.3מיליון ואז הפחתנו    5.7היום בכפר סבא,  
. התחשיב מגלם את כל הזכויות, גם מה שנבנה  5.7- מיצה את מלוא הזכויות מתוך ה
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בעבר ומה שנבנה עם השלמה של זכויות שלא נוצלו בו וגם תכניות קדימה שכוללות  
 נבנו כלל. אשמח לשאלות עד עכשיו, לפני שנעבור לשצ"פ.  רכיבים שלא 

 
 הדר לביא: 

 זה רק אם מחייבים אותנו לעדכן? מה המטרה? 
 

 צביקה דוידי: 
 חוקי העזר הם כלי לחיוב היזמים, מרגע שיזם מניע פרויקט, יש לו חיוב יחסי. 

 
 בן זקן: אלון 

 תה למה מביאים את זה עכשיו לעדכון. י השאלה הי 
 

 הדר לביא: 
אנסה להגיד את זה במילים שלי, היזמים העתידיים הולכים לשלם מיסוי אחר, האם 

 הוא צבוע?
 

 צביקה דוידי: 
 כל יזם שבא לבנות עכשיו, כמה מחייבים אותו? לפי המטראז' שהוא עומד לבנות.  

 
 איתי צחר: 

 השאלה האם התקציב שנגבה עבור תיעול צבוע לתיעול, והתשובה היא כן. 
 

 צביקה דוידי: 
 אנחנו משתמשים בזה ליעודים של זה.  

 
 איתי צחר: 

שמותר בחוק לעשות שימוש  זה נכנס לקרן ספציפית וניתן לעשות בזה שימוש רק למה  
עבורו. ההיטלים נכנסים לפי סוגם לקרנות, קרן תיעול לקרן תיעול והשימוש שמותר זה  

 לפי המטרות המוגדרות בחוק העזר.  
 

 הדר לביא: 
 ן שקל לשנה הבאה? ו אז המהלך הזה צפוי להוריד את המיסוי במילי 

 
 צביקה דוידי: 

בפוטנציאל זה מיליון אבל דה פקטו זה רק חצי, כי רכיב הקרקע הוא חצי וזה לא יחויב  
 אלף שקלים.   500עד   400כלל. רכיב הבניה זה סדר גודל של 

 
 הדר לביא: 

 ומרתפים חנייה זה קומה ייעודית ולא מכפילי חניה, נכון?
 

 צביקה דוידי: 
 נכון. שאלות נוספות? נעבור להיטל שצ"פ.  

 
 איתי צחר: 

 אפשר להראות את התעריפים בלבד עכשיו, צביקה, הסברת את זה בהרחבה. 
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 תהילה מימון: 
. כשדיברנו על 67-ל  60-בסלילת מדרכות יש עליה בחיוב על מ"ר בניין, מ  -עוד שאלה  

פח אנחנו  ירידה,  בהם  שתהיה  אומר  אתה  שהתחילו,  בחיוב  פרויקטים  בחשיפה,  ות 
שעולה האם אין לנו חשיפה לפרויקטים שהם בתהליך או התחילו והחישובים שלהם 
מתבססים על החישובים האלו. התייחסתי גם להתחדשות עירונית, שהמכפיל שנקבע  
 לא מזמן נקבע על בסיס תעריפים מסוימים וסביר שישתנה. האם ניתנה על זה הדעת?

 
 איתי צחר: 

 .  לעניין ההסתמכות
 

 צביקה דוידי: 
להארכה של התעריפים   זמן, הבקשה  לפני  בו  על תהליך שהרשות התחילה  מדובר 
הישנים לסיים את העדכון זה כבר פעם שלישית, כל יזם בר דעת אמור לדעת מזה כבר  

 שנה וחצי. זה לא דבר חדש. 
 

 איתי צחר: 
 וגם תוקף התעריפים הקודם נגמר.  

 
 צביקה דוידי: 

 שיש לכך השפעות והוא חייב להביא אותן בחשבון.   וכל יזם מודע לזה
 

 איתי צחר: 
 ונצטרך להתמודד.  דברים ובהחלט יכול להיות שיזמים יטענו 

 
 תהילה מימון: 

האם אין הוראת מעבר או תקופת מעבר? אנחנו מתריעים על זה? משהו שאולי מוריד  
 את החשיפה שלנו?  

 
 אלון בן זקן: 

חוק העזר עצמו קובע ממתי יש עילה לחיוב, בגין איזו בניה, ברגע שקורה משהו, מעתה  
ואילך אפשר לגבות בגין בנייה חדשה, יש איזה שהוא קו שממנו והלאה אפשר לגבות.  

י לא בטוח שיש פרויקטים שהתחילו לרוץ וזה תופס אותם באמצע, אבל אני אחפש  אנ
 את חוק העזר עצמו. 

 
 תהילה מימון: 

ההיטלים האלה של סלילה ותיעול זה רק על פרויקטים חדשים? נגיד אם תושב יוסיף  
 מרפסת, הוא יחויב?

 
 איתי צחר: 
 הוא יחויב.  

 
 צביקה דוידי: 

הענ מגדילי לצורך  הוא  אם  את   ין  רואים  אתם  עליו.  חל  זה  יזם.  הוא  אז  מרפסת 
לתקציב   שלנו  המקור  זה  העזר  חוקי  המשמעויות.  אלו  מרתף,  קרקע,  התעריפים. 
הפיתוח השנתי, ממנו גוזרים את התקציב לפיתוח ותשתיות ומבני ציבור. אלה המקורות  

ובחו  חדש.  וחוק  עדכון  עם  חוקים  שני  על  מדובר  העדכונים,  אלו  בגדול.  קים  שלנו 
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חודשים   6מבקשים הארכה של עוד    6ה'קיימים מוסיפים את רכיב המרתפים. ובסעיף  
נכון  לי שאולי  נראה  אני לרשותכם.  על מנת לסיים את התהליך, אם יש עוד שאלות 

 להצביע על כל סעיף בנפרד? 
 

 איתי צחר: 
 אליה.   הסעיפים נפנהביחד ואם יש בעיה באחד   להצביע על הכולאפשר 

 
 צביקה דוידי: 

 זה לשיקול דעתו של אלון לדעתי.  
 

 איתי צחר: 
 פרוצדורלית אם אין מתנגדים. 

 
 אלון בן זקן: 

נכון, אם יש מסתייגים לסעיף כזה או אחר אפשר להצביע בנפרד. צריך לשאול, האם  
 אפשר להצביע. זה ארבעה סעיפים למעשה.  

 
 צביקה דוידי: 

 .  להחלטהמועלים  6, 5, 4, 3סעיפים 
 

 מקריא את הצעת ההחלטה  -  צבי אפרת
העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי חוק עזר לכפר סבא  הארכת תוקף סמכות  

והיטל סלילת רחוב וסלילת מדרכה עפ"י חוק עזר )סלילת   2015 )תיעול( התשע"ה
 . 2008רחובות( תשס"ח 

 
הצעת ההחלטה היא לאשר ולהמשיך לגבות על פי התעריפים הנוכחיים כפי שבתוספת  
לחוק )מצטט(. הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי חוק עזר 

רחוב וסלילת מדרכה ע"פ חוק עזר סלילת  והיטל סלילת    2015לכפר סבא התשע"ה,  
. הצעת ההחלטה. מאשרים הארכת סמכות העירייה להמשיך  2008רחובות תשס"ח  

לגבות את ההיטלים שבנדון ע"פ תעריפיהם הנוכחיים כפי שמופיעים בתוספת של חוק  
ליום  2008, וחוק עזר סלילת רחובות  2015עזר לכפר סבא תיעול   -30-6, זאת עד 

למועד פרסום של חוקי העזר המתוקנים שיובאו לאחר שיאושרו ע"י שר או עד    2021
בקשה   היום  ועד  פקיעה  מועד  יש  העזר  בחוקי  שניהם.  מבין  המוקדם  ע"פ  הפנים. 
העירייה וקיבלה ממשרד הפנים שתי ארכות. עריכת התחשיבים לתעריפים המעודכנים 

י העזר פנו לחברה  התארכה והמומחים שהכינו את התחשיבים החדשים לכל אחד מחוק
רכה סופית  ו המייעצת של משרד הפנים ג'יגה על מנת לאשר אותם. עתה מבוקשת א

העיר   למועצת  מובאים  המעודכנים  התעריפים  עם  המתוקנים  העזר  חוקי  ואחרונה, 
 לאישור ולאחר מכן לאישור משרד הפנים ופרסום כדין. 

 
 

 : מימון   תהילה
ביחד, פה אחד? או שלמישהו יש הסתייגות מאחד   6-ו   3,4,5מצביעים על סעיפים   נו א

 הסעיפים או מכולם? פה אחד. 
 

 החלטה: 
 .  6-ו  3,4,5התקבלה פה אחד, סעיפים 
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 צביקה דוידי: 

 תודה רבה חברים. 
 

 תהילה מימון: 
 תודה רבה לכולם.  

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                         
 
 
 
 תהילה מימון                                                                        צביקה דוידי  

 אסב-יו"ר ועדת הכספים                                                           גזבר עיריית כפר
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