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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"גכסלו  יא'  , 

 2022,  דצמבר  5
 634642 אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
   הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש דצמבר  הנדון:

 
 

 07/12/2022ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

, ""רחל המשוררת  בית ספר    אולםבמן המניין,  לא  מיד בתום הישיבה ש,  גתשפ",  כסלויג'  

 כפר סבא.  ,1עופרה חזה 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : שאילתות .1

 . 50רמזור בכניסה לאזור התעשייה כפר סבא  .א

 מזרקות בפארק.  .ב

 מכרז לסמנכ"ל/ית פיתוח עסקי. .ג

 הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור. .ד

תהליך הפקדת תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום בשיכון   .ה

 עליה.

 רמזורים בנת"צ.  .ו

 הצגת תכנית תנועה לעיר.  .ז

 הצעות לסדר :  .2

 שמירה על המסדרון האקולוגי. .א

 התחדשות עירונית בשכונת עליה. .ב

 מניעת זיהום אור מחניון מטרופולין הסמוך למסדרון האקולוגי. .ג

 פגומים.החלפת מכלי אשפה  .ד

 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג. .3
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 :  22/11/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .4

 מחיקת חובות. -ועדת הנחות .א

  .תקציב רגיל 2022לשנת  10מס'  העברות מסעיף לסעיף .ב

 תב"ר.  2022לשנת  14העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 תיקון טעויות בשטחי הפקעה : .5

 .12רח' התחיה  6חלקה  6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .א

 . 37רח' בן גוריון  161חלקה  6441תיקון טעות בגודל ההפקעה בגוש  .ב

 . 5רח' חב"ד  35חלקה  6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש  .ג

 . 39רח' בן גוריון  165חלקה  6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .ד

 .7רח' יל"ג  119חלקה  7614הפקעה בגוש תיקון טעות בגודל  .ה

אכיפת עבירות תעבורה באמצעות פקחים עירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח  .6

רצ"ב טבלת  – 2016 -והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 עבירות.

 . 24מתן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת טרנספורמציה ברחוב לוי אשכול  .7

בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים, מ"מ  ראש העירשל   ומימון השתתפותאישור  .8

 ומשנים לראשי הרשויות המקומיות באילת מטעם השלטון המקומי. 

, לעמותות שהשלימו 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 את המסמכים הנדרשים. 

 עובדות עירייה. לוש מתן היתר לעבודה נוספת לש .10

 הרכב ועדות העירייה.עדכון  .11

 סבא. -דיווח על קבלת תרומה של בעל חיים מסוג נאקה לטובת החי פארק בכפר .12
 

 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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28/11/22 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 

 50שאילתה בנושא רמזור בכניסה לאזור התעשיה כפר סבא 

 

גדל הצורך של ויסות תנועה באזור.  50כפי שהצפנו בעבר, עם פתיחת "אושר עד" באזור התעשיה 
גם לפני כן, עיריית כפר סבא ספגה תביעה בשל אי הסדרה תחבורתית של צומת הכניסה לאזור  

₪ להסדרת רמזור, נמסר   100,000- התעשיה. לפני כארבעה חודשים עקב הקצאת תקציב של כ
 יוצב תוך חודש.   לנו שרמזור חדש

 עד היום עבודות אלו לא בוצעו.

 נבקש להבין: 

 ?50מדוע לא בוצעו עבודות הסדרת התנועה בכניסה לאזור התעשיה 

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 50מענה לשאילתה רמזור בכניסה לאזור התעשיה כפר סבא 

 

מדובר בכביש בין עירוני בסמכות נת"י. לאור כך, כל האישורים לביצוע ניתנים על 

של נת"י ידם. נכון לעכשיו, תוכניות התנועה נמצאות לאישור במחלקת היתרי חוץ 

 והתכנון הפיזי ממתין לאישור המהנדס הראשי שלהם.

 עד להשלמת הנ"ל וקבלת אישורים, לא נוכל להתחיל בביצוע.
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28/11/22 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                            

 

                                                    

 שאילתה בנושא מזרקות בפארק

 

 הקצנו מאות אלפי שקלים לתיקון המזרקות בפארק. 2022לקראת קיץ 

 נשמח להבין:  

  מדוע השיפוץ לא הסתיים? .1

 כמה כסף הוצא על השיפוץ?  .2

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 מועצת העירחבר  -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה מזרקות בפארק

 

בהתאם לתקני משרד הבריאות החדשים, נדרשה יציקה והקמת מאגר מים עם משאבות 

 ובריאות המשתמשים ולכן חל עיכוב בלו"ז. על מנת לשמור על סטריליות 

 ₪  500,000 -כ עלות השיפוץ היא

  .2023צפי לסיום העבודות פברואר 
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 מכרז לסמנכ"ל/ית פיתוח עסקי

 עיריית כפר סבא פירסמה מכרז להעסקת סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי, משרה שאינה מאוישת כיום.  

 

 למרות שהוגשו מספר מועמדויות למכרז, מסתמן שהוא נגנז ולא יוצא לפועל. 

 מדוע? 

 
 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה לסמנכ"ל/ית פיתוח עסקי 
 

 לאחר מחשבה נוספת בנושא, הוחלט כי לא נכון בעת הזו לתקנן משרה נוספת. 
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא  הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור 

 הצגנו הצעה לסדר בנושא הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי הציבור.     6/4/2022בתאריך 

בדיוני וועדת המשנה לתכנון ובניה, כשדנים בתכנית התחדשות עירונית, מתחם, נשאל הצוות 
המקצועי לגבי המשמעות של גידול האוכלוסייה על ביקוש לשטחי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים  

עמים נוסף כחלק מהתכנון מבנה לציבור , ושוב נשאל הצוות  מה השימוש שיעשה  ומבני ציבור. לפ
בו ומקבל תשובות שזה עוד מוקדם לקבוע. חלק מחברי הוועדה מבקשים  שיגדירו שימושים  

 מתוכננים, כי יש לכך משמעות גם על מיקום המבנה, גודל וכו'.  
ה בין השאר שיידרשו תוספות של  העיר כפר סבא נמצאת בהליך של התחדשות עירונית והתוצא

 מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. 
בתכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא קיים מסמך לא מחייב של פרוגרמה לשירותי ציבור. 

כמובן על בסיס נתונים משנים   2016המסמך הוכן על ידי פרופ' אמנון פרנקל. המסמך הוכן בשנת 
עות בתכנית. הכוללנית לא מאושרת אבל נוספה לה בשלב זה קודמות ותחזיות אוכלוסין המופי

אוכלוסייה רבה לשנת היעד, עשרות אלפי תושבים יותר מאשר מופיע בתכנית המופקדת. כבר  
 במסמך זה מצביעים על מחסור באולם מופעים, מגרשי כדור רגל ועוד. המסמך אינו מפורט.

ני ציבור. שטחים מצומצמים ביחס בתכנית העיר המאושרות מופיעים שטחים "חומים" למב 
 לאוכלוסייה המתוכננת. 

, המקצה קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה ועדת הקצאותאחת מהועדות הפועלות בעיר  זו 
סמלית בפטור ממכרז, זאת לגופים הפועלים בעיר בנושאי חינוך, חברה, דת, תרבות, בריאות רווחה  

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל הקצאות קרקעות   2001 ועוד. בעקבות בג"צ בנושא, פורסם בשנת 
ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית. נוהל זה מחייב שלעיר תהיה פרוגרמה מפורטת לשטחי  

ציבור , שבמסגרתה ייקבעו יעודים לשימוש בקרקעות המצויות בתחום הרשות המקומית. העיר לא 
ן לאור הפרוגרמה ניתן לשקול הבקשה. לעיר יכולה להקצות קרקע אלא אם כלולה בפרוגרמה וכמוב

ואנו יכולים להיות במצב שלא תהיה קרקע "חומה" לשימושים עירוניים   אין פרוגרמה כזוכפר סבא 
 הנובעים מגודל והרכב האוכלוסייה.

וועדת ההקצאות בעיר מקצה קרקעות ללא פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור, כלל עירונית , זאת 
 הפנים ובניגוד להגיון מקצועי. בניגוד לנוהל משרד 

בין השאר בקשנו להחליט שתוכן פרוגרמה כלל עירונית לביקוש לשטחי ציבור. הפרוגרמה תוכן תוך   
 יידוע  ושיתוף הציבור.

ההצעה הוסרה מסדר היום מתוך אמירה שצריכים למצוא מקור תקציבי ושבינתיים יפעלו בהתאם 
ללנית שאיננה מאושרת וזה מספק בשלב זה וגם לנספח פרוגרמתי לא מפורט של התכנית הכו

לגבי ועדת הקצאות לא מפורט בהנחיות משרד הפנים רמת הפירוט הנדרשת. יחד עם זאת נאמר  
שבשנים האחרונות הוכנה תשתית מקצועית באגף ההנדסה וביחידות אחרות , והעיר ערוכה להכין  

 פרוגרמה מפורטת לשטחי הציבור.
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 שאלה:

 ? אם לא, מתי תוכן פרוגרמה כזו ?התקציב ומכינים פרוגרמה מפורטתהאם נמצא 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור

 
ח  פהינו נס 4/2022 -נספח הפרוגרמה אשר התייחסנו אליו בתשובתינו למענה להצעה לסדר ב

-לתוכנית המתאר. בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית לפי ה 2021פרוגרמתי מעודכן משנת 

תושבים, נספח זה שיקלל לתוכו את אלף  180 -ב' הכוללת תחזית אוכלוסיה של כ 106

 הצרכים העירוניים בהתאם.

על המגרשים  המצביענלווה לנספח,  –כמו כן, הוכן תשריט פריסת מגרשי הציבור בעיר 

 המשמעותיים לצרכי ציבור בעיר.

 נספח זה אושר ע"י יועצי הפרוגרמה של הוועדה המחוזית ויפורסם עם תוכנית המתאר.

כי אנו עומדים בפני יציאה לפרויקט חדשני רב שנתי שעיקרו הוא בניית  ,נוסיף ונאמר

מערכת מידע עירונית שהינה בסיס נתונים לפרוגרמה עירונית שתוצריה המבוקשים הנם 

 תכנון ונכסים עירוניים , חינוך, רווחה, דת, קהילה וספורט, תרבות וסביבה ועוד. 

ותאפשר תמונת מצב רב תחומית, עדכנית  gisהפרוגרמה תהיה דינמית, מקושרת למערכת 

 ומהימנה של שירותים עירוניים בהיבטים פרוגרמתיים שונים.

מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי אשר חלקו מתוקצב עוד בשנה זו והמשכו מתוכנן 

 ואילך.  2023בתקציב 
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 . תהליך הפקדת תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום בשכון עליה  שאילתה בנושא 

החליטה "הועדה המחוזית לתכנון ובניה" להפקיד בתנאים את תכנית    16-11-2022להפתעתנו, ב  
 ון עליה.ההתחדשות העירונית למתחם דוד רמז דרום, בשכ

 בתכנית.   דיון עקרוני 2020-09-14ב"וועדת המשנה לתכנון ובניה" דנו בתאריך 
 "ועדת המשנה לתכנון ובניה "החליטה:

קידום הליכי שיתוף ציבור לרבות כנס תושבים , ושיתוף . 1 : לשוב ולדון בתכנית בתנאים הבאים  
פגשי הציבור יוטמעו בתכנון  ציבור עירוני בתיאום עם המנהלת להתחדשות עירונית. הערות מ

. הכנת  תכנית צל להתחדשות עירונית מתחם עלייה הכוללת את המתחם בדופן . 2העתידי
הצפונית של רחוב רמז, בדופן המערבית של רחוב האחדות , גן עלייה והמרכז המסחרי בתאום מול  

מחודשת של כמות . בחינה . 4. עדכון התכנית על פי הערות הצוות המקצועי . 3הצוות המקצועי 
. התייחסות להערות חברי הוועדה המקומית 5 .שטחי המסחר והתעסוקה המוצעים במתחם 

 .בישיבה. כמו כן החליטה על קידום הליכי הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי
התכנית גם לא הגיעה למליאת "הועדה המקומית לתכנון ובניה" למרות שהחלטנו שתכניות  

 ית יגיעו ו למליאה וגם ישודרו לציבור. התחדשות עירונ 
 למרות ההחלטה לא נקבע תאריך לדיון. 

יום כמתחייב בחוק, העבירו התכנית ל"וועדה  60היזמים השתמשו בזכותם  ובהעדר דיון במשך 
המחוזית" וזו דנה בתכנית ואשרה אותה להפקדה בתנאים. מציין שהיזמים פנו מספר פעמים לאגף 

 ההנדסה כדי שהדיון יתקיים.  
 איך הגענו למצב כזה שהתכנית לא נדונה במליאת הועדה המקומית בזמן? 

עלי לציין שלפי פרוטוקול הישיבה ב"וועדה המחוזית לתכנון ובניה", נציגי מינהל הנדסה השמיעו 
 דעתם, שוב ללא שהועדה המקומית דנה בתכנית. 

לדעתי לא ייתכן מצב שתכנית התחדשות לא תדון במליאה. זה בניגוד להחלטות שלנו גם אם זו 
 תכנית בסמכות מחוזית. 

וקבלנו בינתיים החלטה שנדון בתכנית ובמידה ויהיו הערות ,  הצגתי הנושא בוועדת המשנה 
 ההערות יוצגו במסגרת ההתנגדויות. 

 
 שאלה:

 מדוע לא נקבע דיון בתכנית ב"ועדת המשנה לתכנון ובניה".
 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 מועצת העירחבר  - פנחס כהנא 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 
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 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 

מענה לשאילתה תהליך הפקדת תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום 

 בשכון עליה

 

 ההחלטה לא לדון בועדה לא התקבלה אצלינו. 

התחדשות התוכנית נידונה בדיון עקרוני בוועדה המקומית, הפועלת ומקדמת תוכניות 

עירונית ברחבי העיר. יזמי התוכנית בחרו מסיבותיהם הם לפנות לוועדה המחוזית להמשך 

 קידומה והוועדה החליטה להפקידה בתנאים. 

 העירייה תביע את עמדתה לתוכנית כולל הנושא התחבורתי, במסגרת שלב ההתנגדויות.
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 רמזורים בנת"צ שאילתה בנושא 
 
 

בימים אלה התחילו לפעול הרמזורים המיועדים לפעול בנת"צ ברחוב ויצמן. הרמזורים אינם 
 , להלן:709סטנדרטיים, והם תמרור מסוג 

 
 

לתחבורה ציבורית גלגלית בנתיב ייעודי בלבד.  הרמזורים מוגדרים כרמזורים לרכבת מקומית או 
האיתות נעשה באמצעות צורות גיאומטריות מתחלפות ולא באמצעות תחלופת צבעים. זוהי פעם 

 ראשונה אשר רמזורים מסוג זה מופעלים בכפר סבא.
 נשמח להבין: 

 
 איזו הכשרה לגבי הרמזורים ניתנת לנהגי האוטובוס מטעם כל אחד מהמפעילים?  .1
 יריה וידאה שהכשרה כזו ניתנה? האם הע .2
 האם התקבלו דיווחים על סנוורים בשל בוהק הרמזורים?  .3

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 רמזורים בנת"צ -מענה לשאילתה

 

להולכי רגל   ,בנת"א קיים פרוטוקול הפעלה שלם לרבות תקופת "הרצה", הדרכות לנהגים

. רק בתום תקופת ההרצה ולאחר שכל גורמי המקצוע מטעם נת"א מאשרים את וכד'

השלמת ההליך, מנכ"לית משרד התחבורה בעצמה מקיימת דיון בנושא בהשתתפות 

 ומאשרת את פתיחת הנת"צ.העירייה 

 .סנוורלא התקבלו דיווחים על 
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 

 שאילתה בנושא  הצגת תכנית תנועה לעיר

 

הוחלט בתשובה להצעה לסדר יום, בנושא הצגת תכנית  2022-04-06בישיבת מועצת העיר מיום 

לעיר, שתכנית התנועה לעיר תוצג במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. תנועה   

הוצגה שאילתת המשך בנושא פעם שניה. העיריה   6/07/2022בישיבת מועצת העיר מיום 

 הודיעה שהתכנית תוצג במליאת הועדה המקומית במהלך החודשיים הקרובים. 

יות ללא בחינה על בסיס תכנית  עד כה לא הוצגה תכנית התנועה, ואנו ממשיכים לאשר תכנ  

 התנועה. יועצי התנועה מתייחסים למיקרו, אישור מהלך התנועה והחניות במרתפי החניה... 

 שאלה:

 מתי תוצג תכנית התנועה במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה?

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה תוכנית תנועה לעיר

 

  .2023התוכנית תוצג בישיבת המליאה הראשונה בשנת 



1 

           
 

 2022בנובמבר  27
 
 

            לכבוד 
 רפי סער  

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 

 שמירה על המסדרון האקולוגי הצעה לסדר בנושא הנדון: 

 

 

הכרחית  המסדרון האקולוגי הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים המשתרעת מצפון הארץ ועד דרומה. היא  

  שמירת המגוון הביולוגי ותפקודן המיטבי של המערכות האקולוגיות.לוחיים  - שונים של בעלילשם קיום מינים 

 הן על החי והצומח והן על בני האדם. משמעותית למגוון הביולוגי יש השפעה  

 סבא, שם הוא מתכנס ל"צואר בקבוק" צר ביותר.  -המסדרון האקולוגי של מרכז הארץ עובר במזרח כפר

 עקרונית המצ"ב:ההחלטה ה סבא לקבלת -נדרשת עיריית כפר מנת לשמור על רציפות המסדרון האקולוגי, -על

 

 .  לטובת תושבי העיר בהווה ובעתיד, שמירה על המסדרון האקולוגי ל תפעלסבא  -עיריית כפר

 

 בברכה,

 

 עו"ד ניצב )בדימוס( יוסי סדבון 

 צביקה צרפתי 

 ד"ר אסנת ספורטה 

 עו"ד קרן גרשון חגואל 

 עו"ד סמי ריכטר 

 

 

 
 
 

 העתקים: 
 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה 

 מיטל קולין, עוזרת מנכ"ל
 
 



1 

           
 

 2022מבר בדצ 4
 
 

            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 

 התחדשות עירונית בשכונת עליההצעה לסדר בנושא הנדון: 

 

 

 בימים אלו מקודמת תכנית להתחדשות עירונית בשכונת עליה.

פנה לעירייה היזם . להגיע לדיון בוועדת התכנון והבנייה המקומית, לא הובאה לוועדה התכנית, שאמורה היתה

ימים הגיש היזם את התכנית כמתאפשר    60ומשעברו    אולם הדבר לא נעשה.  מספר פעמים בבקשה לדון בתכנית,

סבא היו מעורבים  -נציגי עיריית כפר לפי הנכתב בהחלטת הוועדה המחוזית, בחוק לוועדה המחוזית. יש לציין ש

חוות התנהלות זו שללה מחברי ועדת התכנון והבנייה המקומית את הזכות ל בהגשת התכנית בוועדה המחוזית. 

והתניות שיבטיחו את התאמתה לתנאי השטח וישמרו על איכות החיים    ולהכניס בה שינוייםתכנית דעתם על ה

 .  ות עליה והירוקהתושבי השכונשל 

 לאור זאת, המועצה מחליטה:

 

דיון   ויקיים  והבנייה,  יכנס את מליאת התכנון  והבנייה המקומית,  ועדת התכנון  כיו"ר  ראש העיר, שמכהן 

 בתכנית שהופקדה ע"י הוועדה המחוזית.  

להתנגדויות שיוגשו    ככל שהוועדה המקומית תמצא שיש מקום להגשת התנגדויות, יהוו תוצרי הדיון בסיס

 ידי העירייה לוועדה המחוזית.  -על

  

 בברכה, 

 

 עו"ד ניצב )בדימוס( יוסי סדבון 
 ד"ר אסנת ספורטה 

 הדר לביא
 קרן חגואל 
 סמי ריכטר 

 יעל סער
 צרפתי  צביקה

 פנחס כהנא
 

 
 העתקים: 

 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה
 מיטל קולין, עוזרת מנכ"ל
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                                                                   04-12-2022 
 לכבוד:  

 ראש העיר 
מניעת זיהום אור מחניון מטרופולין   –א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 הסמוך למסדרון האקולוגי.
 

מסדרון האקולוגי. השמירה על  חניון מטרופולין ממוקם במגרשי החניה של בתי הקברות, בצמוד ל
 המסדרון האקולוגי לא מתקיימת מהודעות לתקשורת, אלא מפעילות רציפה לשמירתו. 

 המסדרון נכס לעיר ובעל חשיבות ברמה הארצית.
 

 היום יש הכרה ברורה בהשפעות זיהום האור על האדם והמערכות האקולוגיות. 
הלילה בשטחים הפתוחים, ומניעת ומזעור זיהום  יש הנחיות ברורות ומפורטות על שמירת חשכת 

 האור בתכנון תשתיות. 
העיקרון בטיפול הוא מיקוד התאורה רק למקום הנדרש, כיוון זיהום ההארה והורדת עצמת 

 התאורה. 
העיריה אשרה הקמת חניון אוטובוסים צמוד למסדרון אקולוגי.  לאתר יש היתר בניה כאשר  

 מתייחס לזיהום התאורה אלא לנושאים פיזיים כמו מיקום וגובה העמודים. נושא התאורה איננו 
 חברת מטרופולין מפנה הפונים אליה בנושא התאורה לעירייה. 

 
 מוצע להחליט:

 
 העיריה תפעל מידית למניעת זיהום אור מחניון מטרופולין .

 
 

 בברכה,
 חברי מועצת העיר: 

 אסנת ספורטה 
 הדר לביא 

 יוסי סדבון 
 יעל סער 

 י ריכטר סמ
 פנחס כהנא 

 צביקה צרפתי  
 קרן גרשון חגואל 

 
 מנכ"ל העיריה. –העתק: יובל בודניצקי  

 עוזרת מנכ"ל.  – מיטל קולין              
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 04-12-2022                                         לכבוד                       
 ראש העיר

החלפת    –לפקודת העיריות א' 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 
 מכלי אשפה פגומים.

 
תושבים רבים וועדי בתים מתלוננים שיש להחליף פחי אשפה לעיתים קרובות, וכי הפחים נשברים  

כתוצאה מטיפול אגרסיבי בהם, בעת הריקון על הרכב ואחרי הריקון בהתייחסות אגרסיבית  
 למכלים. 

 
את קניית המכלים החדשים מממן ברב   הפינוי נעשה על ידי העיריה באמצעות קבלן, אבל

המקרים התושב. זו הוצאה לא מבוטלת. המצב הוא שהרכוש הוא של הדיירים והטיפול על ידי  
 קבלן שזוכה במכרז העיריה. לתושב אין יכולת להשפיע על הטיפול ברכושו והוא משלם הנזקים.  

שנים   4 -עברו  פחות מ נאמר שהעירייה מוכנה לשקול החלפת מיכל האשפה הפגום רק במידה ו
 מתאריך הייצור. העובדה היא שכנראה ממוצע ההחלפה המעשי הוא לעיתים קרובות יותר.  

 
 מוצע להחליט:

העיריה תפעל בכלים העומדים לרשותה כדי למזער הפגיעה בפחים בתהליך הפיזי של   .1
 הפינוי  זאת באמצעים טכניים על הרכב ועל ידי העובדים לאחר הפינוי. 

 תבחן.  –שנים  4ל "אחריות" לתקופה של הקביעה ש .2
 ייבחן נושא סבסוד החלפת הפחים הפגומים, דבר שנעשה ברשויות אחרות.  .3
 יקוים נוהל ברור ושקוף בנושא. .4

 
 בברכה,

 חברי מועצת העיר: 
 אסנת ספורטה 

 הדר לביא 
 יוסי סדבון 

 יעל סער 
 סמי ריכטר 
 פנחס כהנא 

 צביקה צרפתי  
 קרן גרשון חגואל 

 
 מנכ"ל העיריה. –יובל בודניצקי  העתק: 
 עוזרת מנכ"ל.  – מיטל קולין              
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 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג
 
 

על  50-58קריאת המקטע ברחוב אנגל להמליץ אושר  23/08/2021בועדת השמות בתאריך 

 שמו של שאול אייזנברג. 

עיריית כפר סבא לחברת "סנה טרסק אינק" בו נותנת החברה נחתם חוזה בין  2018בשנת 

 רשות שימוש לעירייה בשטח "גן מנשה".

בתמורה לרשות השימוש מתחייבת העירייה לפעול לשינוי השם המוביל אל הגן לרחוב 

מצב שעלול  ,שאול אייזנברג. אי עמידה בהתחייבות זו של העירייה  מהווה הפרת הסכם

של ההסכם הנ"ל  באופן שהחברה תהא רשאית לקבל בחזרה את  לגרום לדרישה לביטולו

על מנת לקדם את נושא החזקה הבלעדית בשטח ולא לאפשר עוד את פתיחת הגן לציבור. 

השימור ופיתוח הגן, אנו צריכים את אישור המשפחה, אשר לא מוכנה לחתום על היתר עד 

 שלא נעמוד בהתחייבות כפי שנקבע בהסכם.  

, 18/5/2022ראות והנחיות לשינוי שם רחוב מעו"ד בתיה בראף מיום בהמשך למכתב הו

 :פירוט הפעולות שננקטולהלן 

פורסמה, בשלושה עיתונים, הודעה על כוונת העירייה לשנות  24/6/2022בתאריך  .1

 את שם המקטע.

עלתה הודעה על כוונת העירייה לשנות את שם המקטע, באתר  26/6/2022בתאריך  .2

 העירייה :

saba.muni.il/news/622-https://www.kfar/ 

 . 24/7/2022ההודעה הופיעה באתר העירייה עד ליום 

 לקו מכתבים בתיבות הדואר של דיירי המקטע. וח 28/6/2022בתאריך  .3

התבקש כל מי שיש לו הסתייגות, טענות, רצון להשמיע  –  1-3בכל אחד מהסעיפים  .4

 את דבריו בפני מועצת העיר ליצור קשר תוך חודש ימים במייל או בטלפון. 

בנושא שינוי שם המקטע.  למשפחת אנגל ת מיילנשלחה הודע 27/6/2022בתאריך  .5

התקבלה התייחסות מרועי אנגל כי אין לו ולמשפחתו   08/08/2022בתאריך 

 שינוי שם המקטע.התנגדות ל

 

 הצעת החלטה : 

ברחוב אנגל,  58עד  50מאשרים לשנות את שם הרחוב במקטע הכולל את מספרי הבתים 

 על שם לאה ושאול אייזנברג.

 

https://www.kfar-saba.muni.il/news/622/
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 22/11/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

 
 בצירוף חומרים נלווים.  22/11/2022מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 
 :  הצעת החלטה

 22/11/2022מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 מחיקת חובות. -ועדת הנחות .א

  .תקציב רגיל 2022לשנת  10מס'  העברות מסעיף לסעיף .ב

 תב"ר.  2022לשנת  14העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג
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 תקציב תב"ר   –  2022לשנת  14העברות מסעיף לסעיף מס'  .3

  

תחילה, לאחר מכן נושא   2בהסכמת כל חברי הוועדה, נדון נושא    שמש:לירית שפיר  

 נדון בסוף הישיבה. 1ואילו נושא  3

 תקציב רגיל  –  2022לשנת  10העברות מסעיף לסעיף מס' . 2

  כספים ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

 635744  אסמכתא :  2022/11/22תאריך הישיבה נערך ביום:

   לירית שפיר שמש  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 לירית שפיר שמש 

 דני הרוש
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 הדר לביא

 צביקה צרפתי

 שמות
 וזמניםמ
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 יובל בודניצקי 

 אדרת  ןצחי ב

 אלון בן זקן

 סיון עמרה דדון 

 צבי אפרת

  פירי לוי

 מירי מינוסקין 

 אילין דסה אלמבנצ'י 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה ת/משתתפים, רכז תפוצה:



 

   

 העברות.   7יש לנו  פירי לוי:

העלינו  ולא  העברה מסעיף לסעיף. אישרנו בוועדה הקודמת    יחידת הנדסה.  –     1העברה  

זו. זה משהו שדיברנו עליו בפעם שעברה,   למועצת העיר, לכן זה מופיע גם בוועדה 

 בגלל בעיה טכנית.   תוספת לתמלול נגישות. לא העלינו למועצת העיר

 ם.  אחרות לייעוץ נגישות רישוי עסקי  להוצאותלבקשת האגף פנימי  מיון  - 2העברה 

 מרכז גישור. תיקון טכני,   –  3העברה 

 מעבירים מרזרבה לערים בריאות עבור דיגיטלי בנושא מסכים ובריאות. –  4העברה 

 ש"ח תוספת לשקיות ניקיון לכלבים ע"ח רזרבה.  20,000 –  5העברה 

 מרזרבה לפעולות.  ליון ש"ח לביצוע חזוי של פינוי אשפהי להתאים תוספת מ  –  6העברה  

 הכנסות כנגד הוצאות.  –והדרת פני זקן  –ילה וחברה הק –  7העברה 

 לא צריך גם העברה במועצת נשים?  עדי לוי סקופ:

 עם טלי רונה. אין צורך.דיברתי   צחי בן אדרת:

מוגדר בתוך    2מה זה בהנדסה סע'    לירית שפיר שמש: לא  זה  כי  הוצאות אחרות, 

 משהו. למה הכוונה? 

מבקשים לקנות כפפות וערכות לבדיקת איכות בריכות, אך אני .  הוצאות שונות  פירי לוי:

יכולה להוציא זאת מסעיף שמסתיים ב , לכן צריך להוציא מסעיף שמסתיים 751-לא 

 ך להוציאו מהוצאות אחרות.  אחרת. עקרונית זה תקציב קיים, אך צרי 

 לא השקיעו בנגישות ברישוי עסקים? זה סכום שולי, ועדיין. לירית שפיר שמש: 

מסעיף    הם תכננו את זה, אבל זה הוצאות קבלניות, אך לא יכולים להוציא  פירי לוי:

 .  751-שמסתיים ב

 זה לא אומר שהשקיעו פחות בנגישות מבחינת תכנית עבודתם.   צחי בן אדרת:

 אתם יודעים למה זה צעק לי בעין. אבל בסדר.  רית שפיר שמש:לי 

אדרת: בן  גבוהה  צחי  יותר  ותדירות  נוספים  גנים  גם  שקיות  יש  לנושא  )מתייחס   ,

 יש צורך, המתקנים ריקים וצריך למלאם. האשפה לגללי הכלבים(



 

   

פה בשכונה הירוקה    -  רק רציתי להגיד בנוגע לשקיות, בדקתי באופן אישי   עדי לוי סקופ:

תושבים שיש חוסר בשקיות. יש חוסר, ביקוש גדול, אולי יש יותר אוספים    3פנו אלי  

 ואוספות, אבל יש חוסר. בוודאות.

אם זה מיועד למטרה טובה   -  אם עלה מס' הכלבים בשכונות.  אוקי   לירית שפיר שמש:

ליון ש"ח הזה, זה  י זה בסדר. מה שמפריע לי מאוד זה איך פתאום קפץ משיהיה נקי,  

 )התייחסות לנושא פינוי אשפה(  סכום מאוד גדול.

אדרת:  בן  בשנים    צחי  ממנה  לחמוק  שהצלחנו  הטמנה  היטל  אגרת  זה  גדול  חלק 

קודמות, הקבלן לא שם לב ודרש רטרו אך לא הסכמנו, אבל לפחות מתחילת השנה  

אגרת אשפה זה לפי טונאז', ככל שעולות כמויות האשפה    פו של יוםסו צריך לשלם. ב

 היטל הטמנה.  גםעולות העלויות. אך פה זה 

אם כך יש לעודד יותר מודעות לאיכות סביבה, פחות אשפה תעלה    לירית שפיר שמש:

 לנו פחות, זו המסקנה. אך אני מבינה שפה אין לנו ברירה.

למיטב זכרוני. על מנת    2019-פסולת ב  0של  כפר סבא יצאה במיזם    עדי לוי סקופ:

להגיע לירידה של עשרות אחוזים בפסולת. למיטב ידיעתי זה התפתח מעבר לזה. איך  

פסולת לבין עלייה בהיקף הפסולת    0זה עומד מול תוספת העלות, איך עושים חיבור בין  

 ?וצורך בהיטל הטמנה

 ליון.י מ 3ן דרש הקבל - היטל הטמנה היינו צריכים לשלם צחי בן אדרת:

תה תביעה שהסתיימה  י זה התאמה למדד. הקבלן לא התאים למדד, הי   :ודניצקי יובל ב 

התבלבלתי, טעיתי, שכחתי להכניס   :. לפני חודש הקבלן אמר2022-בפשרה בגישור ב

לחשבון התאמה למדד. אמרנו לו פשרה זה על הכל. לקחנו הכל בחשבון. אם פותחים, 

פותחים את הכל. היו כמה דיונים אצל עמוס עזריאלי, בסוף ההסכם הוא שזה לא נפתח.  

אבל יש חוזה עם הקבלן, עד הסכם הפשרה זה משהו אחד, אך בהסכם רשום שצריכים 

את להתאי  לו  לשלם  צריכים  אנו  וקדימה  אפריל  מחודש  אז  חודש.  מדי  המדד  את  ם 

הדלתא הזו. אין קשר להיקף הפסולת. ככל שנייצר פחות פסולת נשלם פחות. אך פה  

 אין עניין של גידול אלא התאמה למדד. 

לקבלן אחר    לירית שפיר שמש: צריכים להחליף  לא  איתנו, האם  אם הקבלן משחק 

 ?ולגמור עם המשחקים

הוא לא משחק איתנו, אלא מבקש לקיים את החוזה. כחלק מהסכם    :ודניצקי יובל ב 

יהיו  המחירים  חדש  למכרז  נצא  שאם  ראינו  הקבלן,  החלפת  את  גם  בדקנו  הפשרה 

עושה   הוא  ממנו,  מרוצים  בסה"כ  הזה.  הקבלן  עם  נשארים  לכן  גבוהים  יותר  הרבה 

 עבודה טובה.



 

   

 תקציב רגיל.  -10לסעיף מס' העברות מסעיף  פה אחד  ו החלטה:  אושר 

 תקציב תב"ר  –  2022לשנת  14העברות מסעיף לסעיף מס' .3

 בסעיף זה שתי העברות.   צבי אפרת:

בסך  .1 מרמ"י  התחייבות  סעיף    2,443,000קיבלנו  ופתחנו  שיווק,  תיק  להכנת  ש"ח 

ש"ח שגם הגיעו מהמינהל    400,000תקציבי נוסף בתב"ר הגדול. עד כה היה פה רק  

הכל על חשבון   2,400,000-לצורך עלויות טרומיות, צרכי הסברה וכאלה. אנו מגדילים ב

 רמ"י.  

 זה כסף שהם התחייבו לתת לנו או שכבר התקבל?  לירית שפיר שמש:

הם התחייבו לתת לנו. נדווח על הוצאות, יש להם קריטריונים ודרישות ואנו    צבי אפרת:

עובדים בתיאום איתם. אגף הנדסה מטפל בזה, נדווח להם על ביצוע ההוצאות ונקבל  

 הכסף. 

 נקבל חזרה. אז זה לא מצב שאנו עלולים להוציא כסף ולא  לירית שפיר שמש:

חשוב שהאגפים באמת יעשו לפי הכללים של הגורמים המממנים, שלא    צבי אפרת:

 ניתקע בשוקת שבורה. 

ש"ח    100,000. בזמנו קיבלנו פרס לשיטור עירוני  2021-ביטול העברה שעשינו ב  .2

ונדרשנו לפתוח תב"ר מיועד, ופתחנו. את ההוצאות עשינו בתב"ר הרגיל וקיבלנו לשם 

תה בו י גדלנו בהתאם. את התב"ר הזה אני מבטל עכשיו טכנית, כי לא הי את הכסף וה

 שום פעילות. 

 השיטור זה רק רישום טכני, לא מהותי?  עדי לוי סקופ:

אפרת: קנינו    צבי  הכסף,  את  והוצאנו  הפרס,  את  קיבלנו  הכסף,  רשמנו  טכני.  ממש 

 אקדחים ואפודים ודברים כאלה. 

 תב"ר.   – 14אושרו פה אחד ההעברות מסעיף לסעיף מס' :  החלטה 

 מחיקת חובות  –ועדת הנחות 

. אנו  1,959,000ש"ח. יש כאן סיכום. סכום ריאלי    795,000חוב נומינלי    צחי בן אדרת:

עובדים לפי נוהל מחיקת חובות בצורה סדורה וברורה לפי הוראות החוק. נשמח להשיב 

 לשאלות. 

אין לי שאלות, אני גם יושבת בוועדת ההנחות בארנונה ואישרתי   לירית שפיר שמש:

 זאת שם. יש לחברים הערות? 



 

   

ס לוי  הסכומים   קופ:עדי  על  השאלות  עצמו,  על  חוזר  די  זה  פעם,  כל  חוזרים  אנו 

, בחנות אלף  255והפעולות המשפטיות שנעשו כדי לגבותם. יש פה סכומים גבוהים,  

איך מגיעים לכאלה חיובים גבוהים ואיך אפשר אלף    224   -בגדי נשים בעתיר ידע. ו 

זו צבירה מטורפת. אלו חנויות קטנות, לא עסקי ענק. חנות למתנות   ?לצמצם את הנזק

 בוויצמן הגיעה לסכום גבוה. זה עסקים קטנטנים, כך נחזה להיות, אך החוב אדיר.

 . 2013-הסתכלי על תאריך החוב, זה מ  ודניצקי:יובל ב

  גבייה בהגדרה.  100%בתחום הזה, בהיווצרות של חוב אין    2010-אני מ  צחי בן אדרת:

אנו בעיריית כ"ס נמצאים עד הקורונה בגבייה באחוזים מאוד מאוד גבוהים. כל חברה 

עושה הפרשה לחובות מסופקים, גם חברות בורסאיות. זה חלק מהעניין. השאלה מה  

דווקא   אנו  זה.  את  שאוגרים  או  מספרים  ומנקים  גבייה  עושים  הזה,  בחוב  עושים 

עים לגבות אותו ומנקים את הספרים. זו  מסתכלים בעיניים של החוב, אומרים שלא יוד

 ליון ש"ח בשנה, אני מקווה מאוד לעמוד בו.י מ 20הפעולה הנכונה. היעד שלנו הוא 

 כל רבעון אנו דנים בזה?  עדי לוי סקופ:

מסיימים את ההליך, אנחנו מביאים  לא, אנו עושים עבודה, מתי שאנו    צחי בן אדרת:

  עדה.ו לו 

. זה הרבה כסף, אבל היום  8ש"ח, בשורה    22,000לי הוא  החוב הנומינ  :ודניצקי יובל ב 

 ש"ח.  22,000יתה י ש"ח. בפועל החוב, הקרן ה 151,000הוא כמעט 

חלק מהעוולות בסיפור הזה הוא שהחוק מאפשר להוסיף ריבית    לירית שפיר שמש: 

בהם,  דנו  כבר  העתיקים  החובות  רוב  שאת  לקוות  רוצה  אני  האלה.  הדברים  וכל 

ובשנתיים הבאות נתחיל לראות פחות חובות משנות התשעים או מהעשור הראשון של  

ר שצוברים  האלה,  העתיקים  החובות  את  נראה  ופחות  שפחות  הנוכחי.  יביות האלף 

  שהחוק מתיר אותם.  

  החובות האלה מתנפחים מכלום, והחוק מתיר זאת. 

פחות  שיהיו  הזמן.  עם  הכמויות האלה  נפחית את  טובה  עבודה  מקווה שעם  אני  אז 

 סכומים שנצטרך להפריש לחובות מסופקים. 

זה מחיקה, לא הפרשה לחוב מסופק. זה היה מסופק, והיום כבר אין   צחי בן אדרת:

 אפשר לגבות אותם.ספק שאי 

אני מנסה לראות פה מגמות, אם אפשר לשפר התנהלות. מה שהיה    עדי לוי סקופ:

קטנים   עסקים  יותר  ממגורים,  עסקים  יותר  יש  כאן  בעתיד.  יהיה  מה  השאלה  היה, 

מאחרים. זה הרוב המכריע. אז אם יש מגמות, שאפשר ללמוד מהן, צריך לבצע למידה 



 

   

אותו דבר. ברור שמפרישים, אבל זה לא אומר שאי אחרת נמצא עצמנו כל הזמן עם  

 אפשר לצמצם יותר. השאלה אם אתם עושים כדי לצמצם, אם אתם מנתחים.

אין פה מגמה. החובות שמגיעים למחיקה זה אקראי. את הולכת לחוב,   צחי בן אדרת:

בודקת אם אפשר לעשות גבייה. אני יכול להגיד שגם האכיפה היום, דווקא שיפרנו את  

ניין, לא לתת לחוב להתיישן יותר מידי. בתוך שבועיים מהמועד החוקי להוציא מכתב, הע

ואכיפה מנהלית. יכול להיות שבית קפה או חנות בגדים, גם   שנייה  התראה ראשונה, 

אחרי שננסה לעקל בסוף לא נתפוס כלום, ואז נצטרך למחוק. אבל השיטה השתנתה.  

 ות גבוהה יותר.התחלנו להיות יותר אינטנסיביים, בתכיפ

בעיריית הרצליה זה אינטנסיבי ברמות מטורפות. כבר הוציאו לגבייה   עדי לוי סקופ:

למי שלא שילם בזמן, והם בקשר מהר מאוד. אני לא מתיימרת לומר שזה יותר חיובי,  

 אבל יש אינטנסיביות, נמצאים בקשר ויש להם מעקב. לא מאפשרים מתיחה. 

 אני מעיד. זה קורה אצלנו,  צחי בן אדרת:

מצד שני עצוב לי לראות כל כך הרבה חנויות ביגוד, עסקים קטנים, ויצמן,    עדי לוי סקופ:

 זה עצוב, עסקים שהם כל החיים של אנשים וזה יורד לטמיון. 

 . בסכום הנקוב מחיקת החובות  אחדפה   אושרה :החלטה 

אדרת: בן  הנחות  צחי  ועדות  הנחות  26.10.2022מתאריך    לפרוטוקול  ברשותכם,   ,

רטרו לשנתיים, מבחן הכנסה. יש קריטריונים מאוד ברורים בחוק לפי מבחן הכנסה, על  

 סמך זה מעניקים הנחות. אם יש הסכמה נשמח שתאשרו.  

לא עמד בקריטריונים. זה מאוד ברור, אתן דוגמה, למשל מבחן הכנסה לכל    4מספר  

לנפש   נפש. אם ההכנסה    80%ש"ח, מקבלים    2000לנפש, אם ההכנסה  הנחה פר 

.  אמירההנחה. זה מאוד מוגדר בטבלה, ואין לנו יותר מידי    70%ש"ח יש    4000לנפש  

 . 2021, וזה לשנת 2020זה לשנת 

 

 

 

 

 

 



 

   

זה מגיע לוועדה רק כי מדובר באישור רטרואקטיבי. האישורים בשוטף   :ודניצקי יובל ב

קובע   הנוהל  ישירות.  השוטפות  בבקשות  מטפל  המקצועי  האגף  וועדה,  צריכים  לא 

נכס ריק, מישהו שהיה צריך להגיש או לא הגיש בזמן    –שלאשר בקשות רטרואקטיביות  

סדר בנוהל. עד שנתיים והגיש השנה, הוועדה צריכה לאשר כי זה רטרואקטיבית. מו 

מותר להגיש בנוהל. עד שנתיים, למעט הנחות לנכים, כך אישרנו במועצה. נכה שמקבל  

 7שנים מביטוח לאומי אישור למעמד שלו, יכול לבוא עד    3-4של    בעיכובהרבה פעמים  

 ולבקש הנחה.  רטרואקטיבית שנים

 . 26/10/2022פרוטוקול ועדת ההנחות מתאריך  החלטה:  אושר פה אחד

 

      ..........................................                      ............................................... 
                                                 שמשלירית שפיר 

 יו"ר הועדה
 צחי בן אדרת, רו"ח 

 גזבר העירייה 
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   05/2022 ישיבה: מס' הנחות בארנונה      :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

 1  אסמכתא :   26/10/2022 נערך ביום: 

 ויקי מלאכי   נרשם ע"י :  הוועדה   ר"יו ,    צנעני איתן  ד"עו נוהל ע"י: 

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים: 

 יו"ר הועדה  -               איתן צנעני 
 פטי יועץ מש -   עו"ד אלון בן זקן 

 גזבר העירייה -                  ח-מר צחי בן אדרת, רו"                                       
 מנהלת אגף הכנסות -סיון עמרה דדון                                          

 מנהלת אגף הרווחה   -                       גב' רוזי נוימן                    
 חברת מועצה   -גב' לירית שפיר שמש                                   

 

שמות חברי  
הוועדה 

 שלא נכחו: 

 עצה חברת מו -גב' קרן גרשון חגואל                                   
  מבקר העירייה        דוד תורג'מן                                         

שמות  
 מוזמנים 
 שנכחו: 

 מנהלת מחלקה גבייה  - שרונה כהנא                                           גב'

 מנהלת מחלקת שומה  -גב' דינה באוור                                              

 מנהלת סעיף מגע"ר -               גב' אלמבנצ'י אילין דסה 

 מנהלת מחקלת אכיפה -גב' דנה בר                                                     

 מנהלת תחום הנחות  -ויקי מלאכי                                               גב' 

 ובות אחראית מחיקת ח -גב' יפית אביאני                                             

 אחראית מחיקת חובות  -גב' אהובה סלומון                                          

 מתמלל  -          מר חגי רוזנגבר                                    

 

 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה    

  



 

  

 
 סדר יום:

 
 בהתאם להזמנות שנשלחו.  12:00הישיבה נפתחה בשעה  

 
 על סדר היום :  

 
 .  1993 – בקשות להנחה בארנונה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה תשנ"ג  .1

 אישור ומתן פטור נכס ריק, בגין שנה קודמת.   .2

 .  5/12מחיקת חובות בהתאם לחוזר המנהל הכללי   .3

 

 

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
 הוצגה בפני חברי הועדה רשימת מבקשי ההנחה בהתאם לנספח א' המצ"ב.  .1

חברי הועדה שאלו שאלות ונענו ע"י הצוות המקצועי לרבות סך ההכנסה של התושבים, 
 4ך מתו ושיעור ההנחה.סך הארנונה השנתית לתשלום, אופן חישוב מבחן הכנסה  

 .נישומים 3- נישומים שנידונו , אושרו הנחות ל 
 

הוצגה בפני חברי הוועדה רשימת הנכסים המבקשים פטור נכס ריק )רטרואקטיבי(   .2
 . המצ"ב '  בבהתאם לנספח 

 

ולנוהל מחיקת חובות שאושר במועצה ביום   5/12בהתאם לחוזר המנהל הכללי  .3
ת שהונחו בפניה לשם דיון והמלצה למחיקת  לוועדת , הוועדה דנה בבקשו21/05/202014

 הכספיים תוך סקירה מורחבת ופרטנית לגבי כל מקרה. 

 

 
                           לפקודת  338להסדרת הליכי מחיקת חובות עפ"י   5/2012בהתאם לחוזר המנהל הכללי 

 החובות ת של  העיריות התכנסה וועדת ההנחות, אשר הונחה בפניה רשימה פרטני
 . למחיקה לשם דיון והמלצה לוועדת הכספים

 
 
 

 המסמכים אשר צורפו לכל בקשה למחיקה: 
 

 המכיל את פרטי החוב, שיעורו, מקורו, ומועד היווצרותו.  -  1טופס   .1

 ד דין המטפל למחיקת חוב.  "המלצה עו  .2

 פרוט פעולות האכיפה מנהלית והמשפטית שננקטו לשם גביית החוב.  .3

 דף יתרות עדכני של החוב למחיקה.   .4

 הצהרת הגזבר היועמ"ש כי מתקיימים תנאי הנוהל.  .5

 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 

 החלטות: 
 

בהתאם למפורט טשרניחובסקי סם   למעט הוחלט פה אחד לאשר את רשימת ההנחות .1
 בנספח א' )מתן הנחות ע"פ מבחן הכנסה בהתאם לתקנות משרד הפנים(.  

הוחלט פה אחד לאשר מתן הנחות ופטור נכס ריק בגין שנים קודמות לרשימת הנכסים  .2
 המופיעים בנספח ב' .   

חובות  24 - ,ל338וועדת הנחות המליצה ואישרה מתן פטור בגין שנים קודמות עפ"י סעיף  .3
והסכום הריאלי ₪  759,242.60, כך שסכום המחיקה הנומינאלי הינו:  24וך שנדונו מת

   ₪.    1,959,266.80הינו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת יו"ר הועדה 
 איתן צנעני                         

 םרש
   ויקי מלאכי  
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הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

תחילת שנה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב לפני 
שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 116             21               95               95              ישיבת ועדת ערים1731000751

 2,157         (21)              2,178          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 18               3                 15               15              הוצאות אחרות1731000780

 112            (3)                115             115            יועץ נגישות רישוי עסקים1715000751

 4                 4                   -                  -               מרכז גישור1848700780

   -               (4)                4                   -               מרכז גישור1829900822

 163             6                 157             145            ערים בריאות פעולות1829500781

 2,151         (6)                2,157          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 210             20               190             175            שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

 2,131         (20)              2,151          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 43,500        1,000          42,500        41,000       פינוי אשפה1712300751

 1,131         (1,000)         2,131          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 220             30               190             190            והדרת פני זקן1765000780

 30               30                 -                  -               והדרת פני זקן הכנס1269000420

    967,056            30    967,026הוצאות

    967,056            30    967,026הכנסות

-          -           -           

נקיון העיר

מיון פנימי לבקשת האגף

התאמה לביצוע חזוי

התאמה לביצוע חזויניקיון העירחזות העיר5

4
קידום 

הבריאות 
וחוסן עירוני

קידום 
הבריאות 

וחוסן עירוני

קורס דיגיטלי בנושא מסכים 
ובריאות

חזות העיר6

3
שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

עבודה 
קהילתית

תיקון טעות טכנית

הנדסה1
מהנדס 
הרשות

תוספת תמלול נגישות

הנדסה2
מהנדס 
הרשות

7
קהילה 
וחברה

הוצאות כנגד הכנסותאירועים
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20/11/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 14

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

         2,843     2,443        400        400השתתפות רמ"י - הסכם הגג52349005

           400          -         400         400             -עלויות טרומיות לתמ"ל 75049005

        2,443      2,443          -          -הכנת תיק שיווק לתמ"ל 950490051088

400        400        2,443     2,843         400         400         2,443      2,843        

             -       100-         -        100שיטור עירוני- תקבול מהמשרד לבט"פ52271011

            -        100-          -         100         -שיטור עירוני עלויות75071011

100        -         -100       -             100         -          -100        -            

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

5004002,3432,8435004002,3432,843

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה
נתקבלה הרשאה מרמ"י בסך 

2,443 אש"ח, להכנת תיק שיוון 
לפרויקט תמ"ל 1088

ביטחון

ביטול העברה משנת 2021. 
התקבול נרשם לתב"ר 71006 

שהוגדל בהתאם. לפיכך 
מתבטלת העברה זו (כפילות)
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 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 תיקון טעויות בשטחי הפקעה 
 

 : 12רח' התחיה  6חלקה  6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .א

מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך( נרשמו : דברי הסבר

 –לפקודת הקרקעות: האחת  19הודעות על הפקעה לפי סעיף  2- מה ב ע"ש העירייה משום

פורסמה  –מ"ר, והשנייה   107בשטח של  11/2/71מיום  1698פורסמה בילקוט הפרסומים 

 מ"ר.   132בשטח של  9/12/71מיום  1784מאוחר יותר בילקוט הפרסומים 

לצרכי דרך על  לאחרונה נערכה תצ"ר )תכנית לצרכי רישום( המבוססת לעניין ההפקעה

מ"ר לרחוב התחיה. תשריט  15, אשר קובעת רוחב דרך של 1976/ג משנת 1/1תכנית כס/

 מ"ר. 107התצ"ר מסתמך על רוחב דרך זה, ולפיו השטח המיועד להפקעה לצרכי דרך הינו 

אם כן, את שטח ההפקעה ע"פ ההודעה  שטח החלקה הארעית לדרך בתצ"ר תואם,

 מ"ר.  107. קרי, 11/2/71הראשונה על הפקעה מיום 

מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה במקרקעין : הצעת החלטה

 , כדלקמן:12ברחוב התחיה  6441בגוש  6הידועים כחלקה 

לעניין תכנית  ,1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  7- ו 5"בהודעה לפי סעיפים 

/א, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4/3ס/ ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת כ  3מפורטת כס/

   ;163, תשל"ב, עמוד 1770

תכנית  , לעניין1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  19ובהודעה לפי סעיף 

תוספת:  ,524 , תשל"ב, עמוד1784/א, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4/3מפורטת מס' כס/

 מ"ר"  0מ"ר צ"ל  132במקום  6חלקה  6441בגוש 

 
 37רח' בן גוריון  161חלקה  6441תיקון טעות בגודל ההפקעה בגוש  .ב

מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך( נרשמו :  דברי הסבר 

שפורסמה   19הודעה לפי סעיף  – האחתהודעות על הפקעה:  2- מה ב ע"ש העירייה משום

הודעה מאוחרת  – והשנייהמ"ר,  278בשטח של   8/7/1976מיום   2235בילקוט הפרסומים 

-בשטח של כ  18/10/1990מיום  3805שפורסמה בילקוט הפרסומים  7-ו 5יותר לפי סעיפים 

 מ"ר. 221

דרך על  לאחרונה נערכה תצ"ר )תכנית לצרכי רישום( המבוססת לעניין ההפקעה לצרכי 

, הכוללת טבלת שטחים ושטחי המגרשים, ולפיה השטח 1986/ב משנת 37/3תכנית כס/

מ"ר, באופן התואם את שטח ההפקעה לפי ההודעה  221המיועד להפקעה לדרך הינו 

 . 18/10/1990מיום  7-ו 5השנייה על הפקעה לפי סעיפים 

במקרקעין  מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה:  הצעת החלטה

 , כדלקמן:37ברחוב בן גוריון  6441בגוש   161הידועים כחלקה 
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 , 1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  7- ו 5"בהודעה לפי סעיפים  

 , תשל"ו,2210, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1/1לעניין תכנית מפורטת מס' כס/ 

 ;1556עמוד  

, לעניין תכנית 1943כישה לצרכי ציבור(, לפקודת הקרקעות )ר 19ובהודעה לפי סעיף  

בתוספת:  , 2114  , תשל"ו, עמוד2235, שפורסמה בילקוט הפרסומים  1/1מפורטת מס' כס/

 מ"ר"  0מ"ר צ"ל  278במקום 161חלקה  6441בגוש 

 
 5רח' חב"ד  35חלקה  6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש  .ג

המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך ושצ"פ( מעיון בנסח רישום : דברי הסבר

מ"ר,  370בשטח כולל של  16/7/1970מיום   19נרשמו ע"ש העירייה מכוח הודעה לפי סעיף 

מיום  6939שאושרה למתן תוקף בי.פ.  405-0199299בעוד שתכנית איחוד וחלוקה מס' 

חלק מהמקרקעין והכוללת טבלת הקצאה בהסכמת בעלי הזכויות, מייעדת  11/12/2014

מ"ר כהפקעה לצרכי  70מ"ר כהפקעה לצרכי הרחבת דרך ושטח נוסף של  180בשטח של 

מ"ר. מכאן שנפלה טעות ברישום שטחי ההפקעה הציבוריים ויש  250 –שצ"פ, ובסה"כ 

 לתקנה.

מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה במקרקעין :  הצעת החלטה

 7-ו 5, כדלקמן: "הודעה לפי סעיפים  5ברחוב חב"ד  6430בגוש   35הידועים כחלקה 

, שפורסמה 170, לעניין תכנית מפורטת כס/1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 

 ; 2277, תש"ל, בעמוד 1636בילקוט הפרסומים 

בילקוט  , שפורסמה1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  19ובהודעה לפי סעיף 

מ"ר  370במקום   35חלקה  6430בתוספת: בגוש  ,2482, תש"ל, בעמוד 1643הפרסומים 

 .מ"ר" 250צ"ל 

 

 39רח' בן גוריון  165חלקה  6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .ד

מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך ושצ"פ( : דברי הסבר

לפקודת  7-ו 5הודעות על הפקעה לפי סעיפים  2-מה ב נרשמו ע"ש העירייה משום

 65בשטח של  2/12/1973מיום  1966פורסמה בילקוט הפרסומים  – האחתהקרקעות: 

בשטח  18/10/1990מיום  3805פורסמה מאוחר יותר בילקוט הפרסומים  – והשנייהמ"ר, 

 מ"ר.  193של 

ין ההפקעה לצרכי דרך ושצ"פ לאחרונה נערכה תצ"ר )תכנית לצרכי רישום( המבוססת לעני

, הכוללת טבלת שטחים ושטחי המגרשים, ולפיה 1986/ב משנת 37/3על תכנית כס/

מ"ר, באופן התואם את שטח ההפקעה   193השטחים המיועדים להפקעה לדרך ושצ"פ הינו 

 . 18/10/1990מיום  7-ו 5לפי ההודעה השנייה על הפקעה לפי סעיפים 
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מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה במקרקעין :  הצעת החלטה

 , כדלקמן: 39ברחוב בן גוריון  6441בגוש  165  הידועים כחלקה

 , לעניין1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  7- ו 5"בהודעה לפי סעיפים 

 ,           356  , תשל"ד, עמוד1966, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1/1תכנית מפורטת מס' כס/

 מ"ר" 0מ"ר צ"ל  65במקום  165חלקה  6441בתוספת: בגוש 

 

 7רח' יל"ג  119חלקה  7614תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .ה

מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך( נרשמו :  דברי הסבר

רקעות, שפורסמה לפקודת הק 7-ו 5ע"ש העירייה בהתאם להודעה על הפקעה לפי סעיפים 

 מ"ר. 62בשטח של  28/3/1996מיום   4394בילקוט הפרסומים 

לאחרונה נערכה תצ"ר )תכנית לצרכי רישום( המבוססת לעניין ההפקעה לצרכי דרך על 

מ"ר  11, הקובעת לפי תשריט התכנית רוחב דרך בשטח של  1985משנת  28/1תכנית כס/

 . מ"ר 45דרך בתצ"ר הינו  ברחוב יל"ג, ולפיו השטח המיועד להפקעה לצרכי

מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה במקרקעין :  הצעת החלטה

 , כדלקמן: 7ברחוב יל"ג 7614בגוש  119  הידועים כחלקה

 , לעניין1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  7- ו 5"בהודעה לפי סעיפים 

 , התשנ"ו, עמוד4394הפרסומים  , שפורסמה בילקוט28/1תכנית מפורטת מס' כס/ 

 .מ"ר" 45מ"ר צ"ל  62במקום  119חלקה  7614,  בתוספת: בגוש 2421
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אכיפת עבירות תעבורה באמצעות פקחים עירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה 

 2016 -העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 

 דברי הסבר :  

מועצת העיר לאכוף,  , החליטה2018המניין שנערכה בחודש אפריל  בישיבת המועצה שמן 

באמצעות פקחים עירוניים, עבירות תעבורה מסוימות בתחום שיפוטה של העיר כפר סבא, 

כנגד רוכבי אופניים וקורקינטים  כמפורט בנספח העבירות שצורף לישיבת המועצה הנ"ל, 

קוח והאכיפה העירוניים ברשויות חשמליים, בהתאם ובכפוף להוראות החוק לייעול הפי

 .2016 -המקומיות )תעבורה ( התשע"ו

תוקן החוק והורחבו סמכויות הפקחים העירוניים, על דרך אכיפתן של עבירות  לאחרונה,

 תעבורה נוספות. 

העירייה מעוניינת לפעול לאכיפת עבירות תעבורה נוספות כנגד רוכבי אופניים חשמליים 

 16ירת אי חבישת קסדה, רכיבה מתחת לגיל המותר בחוק )עב וקורקינט ממונע כגון:

רכיבה ללא רישיון נהיגה או תיאוריה, הרכבה של אדם נוסף שלא בהתאם לחוק,  שנים(

 רכיבה עם אוזניות שמשמיעות מוסיקה, והכל כמפורט בנספח העבירות הרצ"ב. 

 

   הצעת החלטה:

טבלת העבירות הרצ"ב ובהתאם מאשרים את אכיפתן של העבירות המפורטות במסמך 

 -להוראות החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 .2002 –וצו התעבורה )עבירות קנס(, תשס"ב  2016

 
  



i )עבירות אופניים חשמליים /תלת אופן וקורקינט עם מנוע )כולל גליגלנוע 

פריט  
בתוספת  

הראשונה  
לחוק  
ייעול  

האכיפה  
 )תעבורה(     

סעיף  
 בחקיקה 

סכום  תיאור סעיף העבירה  
 הקנס 

 תנאים לביצוע האכיפה  

 .)ב(  28   1
 ()א(    1)

בעת שהרכב בתנועה,  
לא  הנוהג ברכב )א( 

יאחז בטלפון קבוע או  
נייד ולא ישתמש בהם  

אלא באמצעות  
)התקן   דיבורית 

המשמש שימוש בטלפון  
 ללא אחיזה(  

הרכיבה היא על אחת   ₪   1,000
 מאלה:  

 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור להולכי  

 רגל  
שביל סומן   .3

בתמרור כמיועד  
 אופניים לשימוש  

 מעבר חצייה .4
 

.)ב(  28 1
 ()ב(  1)

בעת שהרכב בתנועה,  
לא  הנוהג ברכב  )ב(  

   ישלח או יקרא מסרון 
 )ס.מ.ס(   

הרכיבה היא על אחת   ₪   1000
 מאלה:  
 מדרכה .1
שביל שסומן   .2

בתמרור להולכי  
 רגל  

שביל שסומן   .3
בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 

בכביש, בשביל או   )א(  34 2
שיועדו וסומנו  בנתיב  

לסוג מסוים של כלי  
  או עוברי דרך   רכב

מסוימים, לא ישתמשו  
נוהגי רכב או עוברי דרך  

 אחרים  

250   ₪ 
   

הרכיבה או השימוש האסור  
 הם על אחד מאלה:  

 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  
 להולכי רגל בלבד 

 מעבר חציה  .3

  הפרעהם ללא יגרום אד  114 4
לתנועת עוברי דרך  

 במדרכה 

רכיבה על המדרכה +   ₪    250
 גרימת הפרעה  

לא ירכב אדם על   א)ב(  122 5
בשביל  גלגילנוע אלא  

מיוחד או נתיב מיוחד  
לתנועת    שהוקצו

 אופניים וסומנו בתמרור  
  - ובאין שביל אופניים  

 בכביש ,  
ואולם מותר להולך רגל  

להוביל גלגילנוע על  
המדרכה אם אין בכך  

 הפרעה להולכי רגל  

הרכיבה או השימוש האסור   ₪   250
 הם על אחד מאלה :  

 מדרכה   .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

 להולכי רגל  
 מעבר חציה  .3

 
   - שימוש אסור 



 
 

לא    )א(  .72
אדם  יעצור 
לא  רכב, 
לא  יעמידנו, 

ולא יחנהו  
ישאירנו עומד, 
חלק   או  כולו 
באחד  ממנו, 

המקומות 
המנויים להלן, 
לשם   אלא 
תאונה   מניעת 
מילוי   או לשם 
הוראה   אחרי 

מהוראות  
תקנות אלה או  
סומן   אם 

בתמרור  
ואלה   אחרת;

 המקומות:

שביל  2) על   )

מסומן   אופניים 

ובלבד  בתמרור, 

לעצור   שמותר 

אופניים,  

או   להעמידם 

להחנותם 

או   במדרכה 

בשביל כאמור אם  

הפרעה  בכך  אין 

 לתנועה

 
   - חריג לשימוש האסור

לשם מניעת תאונה או לשם  
מילוי אחרי הוראה מהוראות  

תקנות או אם סומן  ה 
 בתמרור אחרת 

 
 הערה:  

מותר להולך רגל  להוביל  
את הקורקינט  על המדרכה  
אם אין בכך הפרעה להולכי  

 רגל 
 
 

)א(   129 5
 )ב(    -ן

.)א(  לא ירכב אדם  129
על מדרכה  על אופניים  

או על חלק מהדרך  
המיועד להולכי רגל   

אולם מותר   בלבד, 
להולך רגל להוביל  

אופניים על המדרכה אם  
אין בכך הפרעה להולכי  

 רגל. 

 הרכיבה היא באחת מאלה:   ₪   250
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

לשימוש הולכי רגל  
 בלבד. 

 מעבר חצייה .3
 



)ב( הוקצתה בדרך  
שביל אופניים וסומן  
בתמרור מתאים לא  

ירכב רוכב אופניים בכך  
חלק אחר של הדרך  

 ופניים אלא בשביל א

 הערה  
מותר להולך רגל להוביל  

אופניים על המדרכה אם אין  
 בכך הפרעה להולכי רגל. 

 

הנוהג על גלגילנוע לא   ב)ג(  122 6
   עליו אדם נוסף ירכיב 

 הרכיבה היא באחת מאלה:   ₪   250
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל. 
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים. 

 מעבר חצייה .4

הרוכב על אופניים  )א(   124 6
לא ירכיב עליהם אדם  

עשויים  הם   אלא אם
של אנשים   לרכיבתם

במספר הרוכבים  
עליהם, ולא ירכב אדם  

על אופניים נהוגים בידי  
אחר אלא אם הם  

 עשויים כאמור 
 

)ב( על אף האמור  
בתקנת משנה )א( מותר  

להרכיב ילד שטרם  
שנים על    8מלאו לו 

אופניים המצוידים  
המבטיח   במושב נפרד 

את שלום הילד המורכב  
 עליהם.  

   הרכיבה היא באחת מאלה: ₪   250
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 
 

 

 )ז(  129 7
 

הוחל גם  
על  

גלגילנוע  
לפי תקנה  

 ב)ד(  122
 
   

אופניים   לא יעבור רוכב 
  במעבר חציה ברכיבה

אלא במעבר חציה  
לרוכבי אופניים המסומן  

 812בתמרור 
ואולם מותר להולך רגל  
להוביל אופניים במעבר  

חצייה לצורך חציית  
 כביש 

 

רכיבה על אופניים חשמליים   ₪   250
או קורקינט ממונע במעבר  

 חצייה  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1טז)39
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  לא ינהג אדם באופניים
שבהם מותקן מנוע עזר  
או יחזיק בהם בבעלותו  

מלאו  ( 1...אלא אם כן )
לו שש עשרה שנים או  

 . יותר
   
 
 

1,000   ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרכיבה היא באחת מאלה: 
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה.  .4



לא ינהג אדם      (   3טז.)39 10
שבהם מותקן   באופניים

מנוע עזר או יחזיק בהם  
בבעלותו ...אלא אם כן  

  אחדהתקיים בו  
 מאלה:   

 ניתן לו רישיון נהיגה  א
. עמד בהצלחה  ב

 במבחני תיאוריה 
ישור מאת  ניתן לו א  ג.

רשות הרישוי על  
עמידתו בהכשרה  

 לנהיגה. 

 הרכיבה היא באחת מאלה:  ₪   750
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן  
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא ינהג אדם   א.)א( 122
שבהם  בגלגילנוע 

מותקן מנוע עזר או  
יחזיק בהם בבעלותו  

מלאו  ( 1...אלא אם כן )
לו שש עשרה שנים או  

 . יותר
   

 

הרכיבה היא באחת מאלה    ₪   1,000
  : 

 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן   
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 

 א.)ג( 122 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא ינהג אדם     
שבהם מותקן  בגלגילוע  

מנוע עזר או יחזיק בהם  
בבעלותו ...אלא אם כן  

  אחדהתקיים בו  
 מאלה:   

 ניתן לו רישיון נהיגה  א
. עמד בהצלחה  ב

 במבחני תיאוריה 
ניתן לו אישור מאת   ג.

רשות הרישוי על  
עמידתו בהכשרה  

 לנהיגה. 

750   ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 הרכיבה היא באחת מאלה :  
 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן   
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 

לא ינהג אדם באופניים   (  4טז)39 11
שבהם מותקן מנוע עזר  
או יחזיק בהם בבעלותו  

( הוא  4...אלא אם כן )
  חובש קסדת מגן, 

ג   65כאמור בסעיף 
לפקודה , שמוצמד לה  

מחזיר אור שייראה  
בבירור על ידי  

המשתמשים האחרים  
 בדרך . 

 

1000   ₪
לפי  
ג)א(  65

או )ב(   
לפקודת  

 התעבורה  

הרכיבה היא באחת    
 מאלה:  

 מדרכה .1
שביל שסומן   .2

ור להולכי  בתמר
 רגל  

שביל שסומן   .3
בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים  

 מעבר חצייה .4
 

לא ינהג אדם על   ב)ב(  122 11
גלגילנוע אלא אם כן  
  הוא חובש קסדת מגן

שסומנה ... ברצועה  

 הרכיבה היא באחת מאלה :   ₪   1,000

 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן   



 

 

  

 

 

 

 

 
i     זה להוראות בין מסמך  ופיקוח על האכיפה העירוניים ברשויות הבכל מקרה של סתירה/שוני  לייעול  חוק 

תגברנה הוראות    ,2002צו התעבורה )עבירות קנס( תשס"ב,  ו/או  ,  2016  –המקומיות  )תעבורה( התשע"ו  

 החקיקה. 

 

 . 

 

שתמנע נפילתה בשעת  
הרכיבה. לקסדה כאמור  

יוצמד מחזיר אור  
שיראה בבירור על ידי  
המשתמשים האחרים  

 בדרך  

בתמרור כמיועד  
 לשימוש הולכי רגל  

שביל שסומן   .3
בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 

הערה: למעט באי הצמדת  
 מחזיר אור 

ינהג   169 8 לא 
רכב   אדם 

.....  

כשלאוזניו  
צמודות  
אוזניות  

המחוברות  
למכשיר  

להשמעת  
או   צלילים 

קולות,  
למעט  

אוזניות  
המחוברות  

למכשיר  
שמיעה  

 רפואי. 
 

250  
 הרכיבה היא באחת מאלה :  

 מדרכה .1
שביל שאינו   .2

מדרכה שסומן   
בתמרור כמיועד  

 לשימוש הולכי רגל  
שביל שסומן   .3

בתמרור כמיועד  
 לשימוש אופניים 

 מעבר חצייה .4
 

     



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 
 24מתן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת טרנספורמציה ברחוב לוי אשכול 

 
 

   : הצעת החלטה

, 7602בגוש  184החכרת המקרקעין, הידועים כחלק מחלקה מועצת העיר מאשרת, את  

וזאת  ,לחברת החשמל לישראל, לצורך הפעלת תחנת טרנספורמציה 24ברח' לוי אשכול 

 . 1987-()ב( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח2)3בפטור ממכרז עפ"י תקנה  

 
  



 .אגף רשת דן והחוף       
 5-6191מס' תיק נפת שרון: 
 כפר סבא 2שם ת"ט: השקמה 

 300189983מס' הזמנה: 
  184חלקה:  7602גוש: 

 כפר סבא, במרכז ספורט בית האבן 24לוי אשכול רח' כתובת: 
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 מ"חברת החשמל לישראל בע

 )חכירה( ו ז ה ח

 2022נחתם ביום _____ לחודש _____ שנת ש

 
 
 500269006מספר  סבא כפר עיריית י ן: ב

 לצורך חוזה זה הכתובתש  
 סבא כפר 135 ויצמן רחוב  
 צד אחדמ   "(המועצה"העיריה" ו/או קרא להלן: "תש)  

 
 515696227.פ. ח"מ בע יזמות 38. ש. א ל ב י ן:

 זה חוזה לצורך שכתובתו 
 נתיבות 5 מלאכה בעלי רחוב 
 צד שנימ     שיקרא להלן: "הקבלן"() 

 
 "מבע לישראל החשמל ברתח ל ב י ן:

 520000472ח.צ.  ברה ציבורית הרשומה בישראלח 
 כתובתה לצורכי חוזה זהש 
 6109002 מיקוד 9080.ד. תאביב, -תל 56רח' אנילביץ  
 שלישיצד מ     שתיקרא להלן: "החברה"() 

 
 
 
בכפר  24לוי אשכול של המקרקעין הנמצאים ברחוב הבעלים נה יה בזאת כי המצהיר העירייהו (1ואיל )ה

בלשכת רישום המקרקעין כחלקה  הרשומים, סבא, ליד מועדון הנוער/ מרכז הספורט בית האבן
)המקרקעין הנ"ל יקראו שב"צ /1/1כס/-ו 15/1לפי תכניות מס' כס/ 2025 מגרש, 7602 בגוש 184

 "(;המגרש"הלן: ל

ציבור וכן הוקמו  ניבניי, סמוכים מגרשים עלאו /ו המגרש על הקבלן באמצעות התבנוהעירייה  (2הואיל )ו
 "(;הבניין)להלן: " יחידות דיור נוספות למגורים בגבעת אשכול 38 תמאבמסגרת פרויקט 

חיבור חשמל  (300189983 )שובל 45213725 בהזמנת חיבור שמספרהמן החברה, הזמינה  העירייהו (3הואיל )ו
 (;"ההזמנה")להלן:  לשם מתן אספקת חשמל לבניין חשמל של החברה,הן ממערכת אספקת ילבני

בבעלותה  , שיהיהלצורך מתן אספקת החשמל לבניין בהיקף שצוין בהזמנה, נדרש חדר לחברהו (4הואיל )ו
מצעי השנאה ומתקני חשמל, והכל בהתאם לאמות המידה א, בו יותקנו ובשליטתה הבלעדית

 ;אמות המידה"(")להלן:  שנקבעו על ידי רשות החשמל

-כשל  בשטח תת קרקעיחדר קבלן הבאמצעות  העירייה בונה/התבנמתן אספקת חשמל ולצורך  (5הואיל )ו
, הידוע בשם גבולותיו מסומנים באדום בנספח ב' לחוזה זהשמ"ר נטו,  27.54-ברוטו, כמ"ר  32.3

המגרש ) רנספורמציהטתחנת לצרכי ישמש  . החדר("החדר")להלן:  "כפר סבא 2השקמה ת"ט "
 (;"הנכס"חדר יקראו להלן ביחד: הוהבניין הכולל את 

חדר ולתת לחברה את יתר הזכויות ב זכויות החכירה יה מוסמכת להעביר לחברה אתיוהעיר (6הואיל )ו
 ;זה בכפוף לאישור מועצה ושר הפניםכמפורט להלן בחוזה 

זכות צד ג' אחרת כלשהי משכנתא, עיקול, שעבוד,  חוב, כי אין בקשר לחדר כל המצהיר העירייהו (7הואיל )ו
 את יתר הזכויות הנזכרות בגוף החוזה שלהלן; עיריההמאו תביעה מכל מין וסוג שהיא, ולקבל 

חדר לצורך התקנת, אחזקת והפעלת מתקני ב זכויות חכירה מהוונותברצון החברה לקנות ו (8הואיל )ו
יקול, שעבוד, זכות צד ג' אחרת כלשהי או תביעה עחוב, משכנתא, כשהוא נקי מכל  רנספורמציהט

 את יתר הזכויות הנזכרות בגוף החוזה שלהלן; עיריההממכל מין וסוג שהיא, ולקבל 

חדר ולתת לחברה את יתר הזכויות זכויות החכירה המהוונות בלהעביר לחברה את  העירייהברצון ו (9הואיל )ו
 מפורטות בגוף החוזה שלהלן ובנספחיו;ה
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לפקודת העיריות  188אישור המועצה ברוב חבריה בהתאם לסעיף וידוע לצדדים כי חוזה זה טעון  (10והואיל )
 הפנים שר אישור טעון אינו / שר הפנים על פי הפקודה אישוראישור  וטעון ("הפקודה)להלן: "
וככל שמונה לרשות המקומית חשב מלווה, טעון גם את  כאיתנה הרשות הכרזת פרסוםל בהתאם
 .אישורו

 הצדדים מבקשים לעגן את כל ההסכמות ביניהם בחוזה מפורט בכתב;ו (11הואיל )ו
 
 

 :שר על כן הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןא

 
 מבוא ונספחים .1

 מבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ומחייבים את הצדדים.ה 1.1

 אלה נספחי החוזה:ו 1.2

 .מצוי המגרש ן/בה ות/סח רישום של החלקהנ  -ספח "א" נ

 .החכרת החדר לחברה, בדבר החלטת מועצה מיום _______  -" 1ספח "אנ

 תוואיזכויות מעבר וגישה ו חדר,השל  סימון, ובו של החדר רשים סביבהת -ספח "ב" נ
 כבלים

)א( 27בקשה לרישום הערת אזהרה/ בקשה לרישום הערה לפי תקנה  -"גנספח "
 .2011-לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע"ב

 בקשה למחיקת הערת אזהרה  -נספח "ד"
 
 חכירהה .2

 חכורחדר והחברה מתחייבת בזה לזכויות חכירה מהוונות בלחברה  החכירבזה ל תמתחייב העירייה 2.1
 25לתקופת חכירה של  , הכל בהתאם להוראות חוזה זהעיריההמחדר זכויות החכירה המהוונות באת 

 ;"(הראשונה תקופת החכירהזה )להלן: " חוזהשנה שתחילתה ממועד חתימת 

 כל שנים 10 של נוספות תקופות בשתי תקופת החכירה הראשונה להארכת אופציה לחברה בזאת ניתנת 2.2
 , כפי שיפורט להלן:"(ההארכהתקופות )להלן: " אחת

בבקשה למימוש או השניה הראשונה  החכירה תחודשים לפני תום תקופ 18החברה תפנה לעירייה  2.3
באשר לנחיצות החדר שלה ו/או מטעמה זה, ותצרף לבקשה חוות דעת  חוזהאופציית ההארכה עפ"י 

ההארכה הנוספת, לפי העניין(. העירייה תשיב לחברה  תההארכה )או תקופ תוהצורך במימוש תקופ
 חודשים מעת קבלת הבקשה כאמור. 3בתוך 

ות לחדר, על אף חוות הדעת צאלא אם סברה כי אין נחי, מועצת העיר תאשר את ההארכה המבוקשת 2.4
. החשמל לקבלת הכרעה סופית לגבי המשך ההתקשרותרייה תפנה לרשות ימטעם החברה, שאז הע

 תחייב את שני הצדדים. החלטת רשות החשמל

 למען הסר ספק, יובהר כי הזכויות המוענקות לחברה עפ"י חוזה זה הינן למטרת אספקת חשמל בלבד 2.5
 ."(מטרת החכירה) להלן:"  בהתאם לדין החל על החברה ולרישיונה

 "תקופת החכירה". יכונו להלן ביחד: , ככל שימומשו,הארכהתקופה החכירה הראשונה ותקופות 

היא תקופת החכירה וזאת מכל סיבה ש מהלךלהעתיק את החדר בתיאלץ/תידרש החברה במידה ש 2.6
, רשות החשמל בניגוד לעמדת לרבות סירוב העירייה לאשר את תקופות ההארכה הנובעת מהעירייה, 

, וכן בהתאם לאמות המידה פירוק החדר והתשתיתהעירייה מתחייבת לשאת בכל העלויות לצורך 
מתחייבת העירייה למצוא מקום חלופי לחדר לצורך המשך אספקת החשמל עפ"י ההזמנה. במקרה 

זה יחולו על החדר  חוזהובו יפורטו פרטי החדר החלופי, ויתר תנאי ה חוזהכזה, ייחתם נספח תיקון ל
מובהר כי החברה לא תעתיק החדר . דת העיריותלפקו 188לפי סעיף , כפוף לאישור החלופי בהתאמה

ובתנאים שיסוכמו בין הצדדים בכתב, וכך אלא לאחר התקיימות כל התנאים האמורים, באופן 
מתחייבת  החברה, החברהבמידה והעתקת החדר תהיה ביוזמת  שתישמר רציפות האספקה לצרכנים.

 ה והצבת חדר אחר.תקלשאת בכל העלויות הע

תנאי להעתקת החדר  ,שאינן נובעות מהעירייה תתיאלץ להעתיק את החדר מסיבובמקרה בו החברה  2.7
בחברת החשמל ע"י צד ג'. להעתקה וכן פתיחת הזמנה באחריות צד ג' הוא מציאת מקום חלופי לחדר 

בכל מקרה העירייה ו מובהר כי החברה לא תפנה את החדר אלא בכפוף לעמידה בכל התנאים כאמור
כך בהעיריה תסייע לצד ג' ו/או לחברה, במידת האפשר ומבלי שיהא קת החדר. העת תישא בעלויותלא 

 ענין, למציאת מקום חילופי כאמור.כדי לחייב אותה ב
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 ,ככל שהחברה לא ביקשה לממש את תקופות הארכה )כולן או חלקן(וכן , חכירהבסיום תקופת המובהר כי  2.8
החברה תישא בכל  ,התקבלה ע"י רשות החשמלאם העיריה סברה כי אין נחיצות לחדר ועמדתה  וכן

 .לציודוהתשתית ובאחריותה לאתר מקום חלופי  ההוצאות הנדרשות לצורך פירוק החדר
 
 וסיום מוקדם שימוש בחדרה .3

 החכירה.למטרת רק חברה רשאית להשתמש בחדר ה 

מטרת החכירה, היא תודיע על כך לעירייה לשככל שלא יהיה צורך בחדר  החברה מצהירה ומסכימה לכך, 
 חוזהוהותפסיק להשתמש בחדר למטרת חדרי טרנספורמציה ו/או לא תזדקק לחדר מוקדם ככל הניתן 
העיריה תשיב לחברה חלק יחסי של דמי החכירה לתקופה )מתוך תקופת החכירה יובא לידי סיום. 

 לה.הראשונה( אשר טרם נוצ
 
 העירייה והקבלןצהרות ה .4

 מצהיר ומאשר בזה כדלקמן: קבלןה 4.1

י לצורך חיבור הבניין לרשת החשמל הוא קיבל מידי החברה מפרט טכני, ובנה/בונה כ 4.1.1
רשות המוסמכת לכך, לרבות האת החדר על פיו ועל פי היתר בניה שניתן כדין על ידי 

 .2006-עמידה בהוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו

י אין כל מניעה התלויה בו או לפי כל דין לקיום התחייבויותיו כלפי החברה על פי כ 4.1.2
 חוזה.ה

 בזה כדלקמן: תומאשר המצהיר העירייה 4.2

מידי החברה  הובא לידיעתה כי הקבלן קיבלי לצורך חיבור הבניין לרשת החשמל כ 4.2.1
פי היתר בניה שניתן כדין על ידי למיטב ידיעתה על פיו ועל מפרט טכני, והחדר נבנה 

 .רשות המוסמכת לכךה

כלפי החברה על פי התחייבויותיה או לפי כל דין לקיום בה י אין כל מניעה התלויה כ 4.2.2
 ., כפוף לצורך באישור מועצה ואישור שר הפניםחוזהה

דאג כי לחברה תהיינה זכויות חזקה ושימוש תכי עד לרישום זכויות החברה בחדר,  4.2.3
 .למטרת החכירה לצורך שימוש בחדר םייחודיי

 בזה כדלקמן: תומאשרמתחייבת  ,החברה מצהירה 4.3

אך ורק למטרת החכירה ובהתאם  חדרכי ידוע לחברה שהיא רשאית להשתמש ב 4.3.1
 שימוש בחדר לכל מטרה אחרת שהיא. להוראות חוזה זה וכי אסור לחברה לעשות

וכי היא מוותרת בדקה את החדר תכנונית אדריכלית ומצאה אותו מתאים לצרכיה, י כ 4.3.2
 .למעט פגם או מום נסתר וקונסטרוקציהעל כל טענה בעניין למעט טענה 

על פי  העירייהכלפי  האו לפי כל דין לקיום התחייבויותי הי אין כל מניעה התלויה בכ 4.3.3
 חוזה.ה

וכשת זכויות בניה עתידיות רורישום הזכויות בו על שמה אין היא חדר ה בחכירתכי  4.3.4
והיא מוותרת ויתור מלא ומוחלט על כל זכות  למגרשכלשהן, גם אם אלה מוקנות 

 כאמור.

בקש תימוש שהוא ששלכל הסכמתה בחתימתה על חוזה זה את  היעיריחברה נותנת לה
בין קיימות ובין עתידיות, והיא , הן במגרששלעשות, בכל זכויות בניה  העירייה

לבנות במגרש, ובלבד שהשימוש נעשה  העירייהבקש תתחייבת שלא להתנגד לבניה שמ
 לעיל 3בשימוש בחדר כאמור בסעיף וכן שלא תהיה בכך משום פגיעה בחדר ו/או  ,כדין

 החל עליהדין העפ"י  החברהו/או זכויות  בזכויות החברה על פי חוזה זה ונספחיוו/או  
 חשמל.תוקף היותה ספק מ

 
 סירת החזקהמ .5

בחדר לחברה והחברה  הייחודיתואת החזקה המלאה  תמוסר העירייהבמעמד חתימת חוזה זה  5.1
 .("יום המסירה")להלן:  העירייהידי ממקבלת לידיה את החזקה בחדר 

כאמור שנעשו  ו/או שימוש בחדרנחת כבלים ו/או שימוש בזכות המעבר והגישה הכל פעולות של  5.2
, יראו אותן כאילו נעשו בפועל ום המסירהילפני  ,8, על פי האמור להלן בסעיף ע"י החברה בנכס

 .המי מטעמו/או  בלבד שתואמו מראש עם העיריה עירייהשל הובהסכמתה בידיעתה 
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6.  

 הקבלן אחריות -א 6 

התאם להוראות חוק המכר בבאחריות לטיב החומרים ולאיכות הבניה של החדר, שא י הקבלן 6.1
 מסירה.הוהתקנות על פיו, החל מיום  1973 -)דירות( תשל"ג 

שבאחריות  ל ליקוי אחרכתגלה ליקוי בטיב החומרים ו/או באיכות הבניה של החדר ו/או נ 6.2
 .לקבלן"( תודיע על כך החברה בהקדם הליקוי)להלן: " הקבלן

ביר סלעיל, וזאת תוך זמן  6.1 כאמור בסעיף ושבאחריותמתחייב לתקן כל ליקוי  הקבלן 6.3
הקבלן  לא תיקן מקצועיות של החברה.הובהתאם להוראות הביצוע הטכניות ו, בנסיבות העניין

, ימים שלא נענתה 15אחר מתן התראה בכתב של לאמור, תהיה החברה רשאית, כאת הליקוי 
וצאות הלהחזיר לחברה את  מתחייב הקבלןושל הקבלן,  בצע את התיקון הנדרש על חשבונול

חברה יהווה ראיה ההתיקון, מיד עם דרישתה הראשונה. מוסכם בזה, כי חשבון שיוגש ע"י 
 לכאורה לגבי ההוצאות.

גיעה בגוף או פעל מנת למנוע בדחיפות לעיל, תיקונים שיש לבצעם  6.3ל אף האמור בסעיף ע 6.4
חברה מיידית, על חשבון הו ע"י בנפש, או שהם הכרחיים להמשך אספקת חשמל לצרכנים, יבוצע

להחזיר בנסיבות אלו מתחייב הקבלן בהקדם האפשרי.  לקבלןתימסר . הודעה על כך הקבלן
מיד עם דרישתה הראשונה. מוסכם בזה, כי חשבון שיוגש ע"י  לחברה את הוצאות התיקון,

 .חברה יהווה ראיה לכאורה לגבי ההוצאותה
 

 אחריות החברה -ב 6 

, חדר ובאחזקתובהנובע מפעולה, מעשה ו/או מחדל של החברה בשימוש  בחדרל ליקוי שיגרם כ 6.5
, ככל שיש ויעשה על חשבונה( 6.1למעט הליקויים האמורים בסעיף ) יחול תיקונו על החברה

 .ןבתיקוצורך 

בהתאם לדין המתקנים בחדר  אתהעבודות ולהקים  אתהחברה מתחייבת לבצע  .א 6.6
מוסכם בזאת כי החברה תבצע בעצמה ועל  .נדרש , לרבות כל היתרחייביםולתקנים המ

תאימו להוראות כל ההנכס על מנת ל וחשבונה כל שינוי אשר ידרש במבנה החדר ו/א
כל טענה  ולא תהיה לה 6.1דין אשר יחול החל ממועד סיום האחריות כאמור בסעיף 

 ו/או דרישה בקשר עם כך.

כן מתחייבת החברה לנעול את  חברה מתחייבת לתחזק החדר והמתקנים שימצאו בו.ה .ב
 החדר על מנת למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים.

 2006-והחברה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס" .ג
 והתקנות על פיו.

מבוצעות בו ו/או שיבוצעו בו יהיו מבוטחים ההחדר, המתקנים המצויים בו והעבודות  .ד
 רת הביטוחים הנערכים לרכוש החברה על ידי החברהכנדרש לפי הנסיבות במסג

 .ולשיקול דעתה

נכס עקב לתוך זמן סביר כל נזק שיגרם  ל חשבונה ועל אחריותהעחברה מתחייבת לתקן ה .ה
להימנע ולהשיב את המצב לקדמותו , ו/או בצנרתו/או בנכס ביצוע עבודות על ידה בחדר 

 פי כל דין. לשימוש בו, עלו/או  לנכסמגרימת נזק ככל הניתן 

 

 חכירה בחדרישום החברה כבעלת זכויות ר .7

 ישום המקרקעיןרבחדר על שם החברה בלשכת החכירה לרשום את זכויות החברה תדאג  7.1
רשאית החברה לפעול  -ככל ומדובר ברשות איתנה  .זה חוזהללאחר קבלת אישור שר הפנים 

זה ואישור  חוזהלרישום זכויות החכירה ו/או רישום הערת אזהרה מיד לאחר חתימת  מיידית
הערת  םעל אף האמור לעיל, ניתן בזאת לחברה אישור לרשו (.ככל וטרם התקבלמועצת העיר )

תומה למחיקת אזהרה עד לקבלת אישור שר הפנים. החברה תפקיד בידי העירייה בקשה ח
ח ד'. ככל שהחוזה לא יאושר ע"י משרד הפנים, תפעל הערת אזהרה, בנוסח המצ"ב כנספ

 ימים מראש. 21העירייה לביטול הערת האזהרה בכפוף להתראה בכתב לחברה של 

 זה, באופן שיאפשר רישום הזכויות חוזהלקבלת אישורו של שר הפנים ל תפעל העירייה  
 .כאמורהחכירה 

יקול, עבחדר על שם החברה, כאמור לעיל, יהיה החדר חופשי מכל החכירה זמן רישום זכויות ב  
 משכנתא או זכות כלשהי לצד שלישי.
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רישום הערת רישום חכירה, לחתום לחברה על כל מסמך נדרש לצורך  תמתחייב העירייה 7.2
 2011 –לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( תשע"ב  27תקנה  לפיהערה  או רישום אזהרה

)ככל שיהיה צורך וככל שהעירייה תידרש לחתום יעוד החדר  בדבר "(הרישוםתקנות )להלן: "
 .חוזהולאחר חתימת ה החברהדרישת  ימים מיום 14וזאת תוך על בקשה זו( 

 .רישוםה ותפעולאישור על ביצוע לעירייה להמציא  מתחייבתהחברה  7.3

 תנאי החכירה ויצורפו לשטר החכירה.הוראות חוזה זה יהוו  7.4

בלים, המעבר והגישה כזיקת הנאה בגין הזכויות להנחת  הלרשום לזכותהחברה רשאית  7.5
ועפ"י התוואי המסומן בתשריט המהווה נספח ב'  להלן 8רקעין, בהתאם לאמור בסעיף במק

, וזאת במקרים ועל חשבונהשל החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי  רישום יעשההצורך בלחוזה. 
 בטיחותי.חריגים בלבד בהם יש חשש לקושי תפעולי ו

 ו/או הערות ,החברה תשא בכל ההוצאות הכרוכות לצורך רישום החכירהלמען הסר ספק,  7.6
, תוכניות המדידה וכן כל מסמך אחר הנדרש לצורך רישום כאמור המסמכיםלרבות הכנת 

העירייה מתחייבת לחתום על כל ובתשלום אגרות והיטלים והוצאות הקשורות ברישומים. 
ולשתף  בכפוף לכל דין וההערות הנדרש לצורך רישום החכירהוכן להמציא כל מסמך מסמך 

 .פעולה עם כל גורם לביצוע הרישומים הנ"ל

 
 זכות להנחת כבלים, מעבר וגישה .8

בצנרת, שבתחום וכל ציוד נלווה בזה לחברה זכות להניח כבלי חשמל ואביזרים  נתנות העירייה 8.1
החברה תהיה רשאית (. "הצנרת"הנכס, ומסומנת בצבע צהוב בנספח ב' המצורף לחוזה )להלן: 

תחזקם להוציאם, לשנותם, לתקנם, להחליפם ללהחזיק את כבלי החשמל והאביזרים בצנרת, 
נדרש ו/או לעשות כל עבודה אחרת בצנרת כפי שתמצא לנחוץ הו/או להוסיף עליהם בכל עת לפי 

 לעיל, בשינויים המחויבים. 6.6 בכפוף לאמור בסעיף כל( ה"בליםכהנחת "לן: )לה

כות זבזה לחברה, לעובדיה, לשליחיה, לקבלניה, ולכל בא כוח אחר מטעמה,  נתנות העירייה 8.2
וכן  , יום ולילה ובכל עת, אל החדר וכן אל הצנרתכבד ברכבומעבר חופשי וגישה חופשית, ברגל 

המעבר "להלן: ), וזאת דרך המעבר המסומן בנספח ב' בצבע כחול ציודפתח להורדת  אל פיר/
 .("והגישה

העביר לבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת שימושה בזכות המעבר והגישה רשאית החברה מ
בצע התקנה, החזקה לטון כל אחד )ואף יותר(, וכן  5 -טרנספורמטורים )שמשקלם עשוי להגיע ל

ינויים ו/או תיקונים פנימיים בחדר ו/או שבחדר ועבודות בקשר לכך, חשמל והפעלה של מתקני 
זאת בתנאי שבכל מקרה שהחברה תבצע עבודות ו/או ובלים כשבו, וכן להניח  חשמלבמתקני ה

יא תחזיר מיד עם סיום העבודות את מצב רצועת הקרקע לקדמותו על התיקונים כאמור לעיל 
החברה תפעל בהתאם . אם יגרם, בגין העבודות הנ"ל זק שיגרם,נחשבונה ותתקן על חשבונה כל 

 .בכל הקשור לביצוע עבודות על ידה לכל דין

 כדלקמן: תמתחייב העירייה 8.3

תוואי ב בקרבת החדר לשהםכלא להניח ולא להרשות לאחר להניח חומרים או חפצים  .א
 נתנות העירייהת המעבר והגישה, וא, וכן לא לחסום או להפריע החדר המעבר והגישה אל

במקרה  החומרים או החפצים כנ"ל על חשבונהבזה לחברה את הזכות והרשות לסלק את 
 אמורה.השל הפרת ההתחייבות 

יוצאו , האו עבור העירייהיבוצעו על ידי שכל עבודות בנין או עבודות אחרות בקרבת החדר  .ב
זק, הפסד או הפרעה לחדר ו/או למיתקן או ציוד נבאופן המונע כל  כל האפשרכלפועל 

בודות כאלו לא יפריעו למעבר ו/או להפעלת מתקני החשמל של עכלשהו של החברה וכי 
 החברה.

מקום שבו יש חשש כי העבודות יגרמו נזק או הפסד או הפרעה כאמור לעיל, יתואמו 
 העבודות טרם ביצוען עם החברה.

עבודה כל שהיא של בניה, הריסה,  -מוקדמת בכתב של החברה הבלי הסכמתה  -לא לבצע  .ג
מטר  1.5 -במרחק של פחות מ -טיעת עצים נפירת תעלות, חפירת בורות או חתיקון או 

עיצת יתדות מתכת ו/או וווים ו/או מסמרים וכיוצ"ב נמהחדר ו/או מהצנרת, ולא לבצע 
 קירות החדר.צנרת ובבו/או כל עבודה אחרת 

 עירייהה תמפורט בסעיף זה, מתחייבכ המהתחייבויותיהתחייבות פר ת רייהעיבמידה וה .ד
יה ילעירהחברה נתנה זאת לאחר שה על כל נזק או הפסד שייגרמו לה, לפצות את החבר

א עשתה כן תוך המועד הקבוע יה לייום, והעיר 14 של הודעה לסילוק מוקדמת בכתב
 מיידית לגוף ו/או לרכוש.במקרים של סכנה בטיחותית , וזאת למעט הבדריש
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 תמורהה .9

עפ"י חוזה ביצוע התחייבויות העיריה חברה תמורת הבכפוף לתנאים המפורטים להלן, תשלם  9.1
( מאה ושבעה עשר שקלים ושמונים אג' בלבד עשרת אלפיםובמילים: )₪  10,117.80זה סך של 

התמורה הנ"ל הינה בגין  "(.הקרקע רכיב בגין התמורהבצירוף מס ערך מוסף כדין )להלן: "
המעודכן למועד שנקבע על ידי רשות החשמל וזאת על פי תעריף  שנאים שנילרכיב הקרקע 

 החתימה על חוזה זה.

מאתיים וארבעים )במילים:  ₪ 243,810 של , סךהבניהבגין רכיב  לקבלןבנוסף תשלם החברה  9.2
)להלן:  ערך מוסף כדיןבצירוף מס ( ם חדשים בלבדשקליאלף ושמונה מאות ועשרה ושלושה 

למועד שנקבע על ידי רשות החשמל וזאת על פי תעריף המעודכן  ."(התמורה בגין רכיב הבניה"
)התמורה בגין רכיב הקרקע והתמורה בגין רכיב הבניה ייקראו להלן:  החתימה על חוזה זה.

 ."(התמורה"

לפי המאוחר יום ממועד מילוי כל התנאים שלהלן,  30תוך בוצע י לעירייה התמורה תשלום 9.3
עיריית על שם מזרחי טפחות בבנק ( 424א.ת. כפר סבא )סניף  134686מס'  בנק לחשבוןמבינהם, 

 .(העירייהכפר סבא )

 ואלה התנאים לביצוע התשלום בהתאם לחוזה:

 החדר נמסר לחברה. .א

 תשלום מלוא הסכומים הנדרשים במסגרת ההזמנה. .ב

 '(.1אקבלת אישור מועצה )נספח  .ג

ימים  7דרישת תשלום מפורטת. טופס דיווח עסקת אקראי מקורי ומשולם יומצא תוך  .ד
 ממועד קבלת התמורה.

אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול המצאת  (1)  .ה
רשויות המס אישור כדין מאת  המצאת ,1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

במועד תשלום התמורה, תנכה החברה מס בשיעור  .פטור מניכוי מס במקורמס או  לניכוי
 הקבוע בדין.

המצאת טופס פרטי בנק מלא וחתום לצורך העברה בנקאית + צילום המחאה עם פרטי  .ו
 החשבון / אישור הבנק לניהול החשבון.

בגין רכיב הקרקע )לצורך תשלום  קבלת אישור שר הפנים / פרסום הכרזת הרשות כאיתנה .ז
הצגת אישור שר הפנים / אין צורך ב תמורה בגין רכיב הבניההתשלום למובהר כי  .(בלבד

 ת הרשות כאיתנה.זפרסום הכר

מאתיים וארבעים ושלושה ש"ח )במילים:  243,810של התשלום לקבלן בגין רכיב הבנייה, בסך  9.4
מוסף כדין יבוצע  תוך שוטף  בצירוף מס ערך( אלף ושמונה מאות ועשרה שקלים חדשים בלבד

בבנק  676262יום ממועד מילוי כל התנאים שלהלן, לפי המאוחר מביניהם, לחשבון מס'  45+ 
 .יזמות בע"מ 38א. ש , על שם (428נתיבות )סניף  (20מזרחי טפחות )

 ואלה התנאים לביצוע התשלום בהתאם לחוזה:

 החדר נמסר לחברה. .א

 ם הנדרשים במסגרת ההזמנה.תשלום מלוא הסכומי .ב

 '(.1קבלת אישור מועצה )נספח א .ג

המצאת אישור על רישום הערת אזהרה לטובת החברה או רישום הערה על ייעוד לפי תקנה  .ד
 לעיל. 7לתקנות הרישום, כאמור בסעיף  27

 המצאת חשבונית מס ערוכה כדין )מקור( או טופס דיווח על עסקת אקראי, מקורי ומשולם. .ה

אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות ( המצאת 1הנו עוסק לצרכי מע"מ: )קבלן ככל שה .ו
 ( המצאת2ו) ,1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

במועד  .פטור מניכוי מס במקורמס או  לניכויאישור כדין מאת רשויות המס  המצאת .ז
 ום התמורה, תנכה החברה מס בשיעור הקבוע בדין.תשל
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המצאת טופס פרטי בנק מלא וחתום לצורך העברה בנקאית + צילום המחאה עם פרטי  .ח
 החשבון / אישור הבנק לניהול החשבון.

 חתום ומאושר כדין. 4קבלת תעודת גמר או טופס  .ט

לאשר את החוזה,  ויסרב ו/או מועצת העיר והקבלן כי ככל שמשרד הפנים העירייהמוסכם על  9.5
עפ"י המחירון שיהיה קיים להשיב לחברה את רכיב הבניה ששולם לקבלן , מתחייב הקבלן

 .באותה עת

לעיל מהווה את התמורה המלאה והיחידה  עבור רכיב הקרקע ורכיב הבניההתמורה הנזכרת  9.6
לתת לחברה לפי  והתחייבוהקבלן  העירייהעבור כל ההתחייבויות, הזכויות ושאר ההנאות אשר 

 .חוזה זה

 

 יסים, היטלים ותשלומי חובהמ .10

בתשלום המלא של מס שבח מקרקעין ו/או מס הכנסה שא ת, כי תומתחייב המצהיר עירייהה 10.1
 שוא החוזה.נוהיטל השבחה אם יחולו על 

לחוק מיסוי מקרקעין  72מתשלום מס שבח לפי סעיף  הפטור ,כרשות מקומית, העירייההואיל ו 10.2
 לחוק זה. 70, אין צורך בתשלום מקדמה לפי תיקון מס' 1963-)שבח ורכישה( תשכ"ג

 החדר. חכירתחברה בלבד תישא בתשלום מס רכישה החל לגבי ה 10.3

לאחר ביצוע הדיווח לרשות המסים כל צד יעביר לצד השני את פרטי הדיווח ואת מספר השומה.  10.4
היטלים האת כל המסים, הארנונות, האגרות, שלם ת עירייהוסכם בזה בין הצדדים כי המ

כל יתר תשלומי ו)לרבות היטל השבחה בין אם הוצאה דרישה לתשלום ובין אם עדיין לא( 
לרבות בגין עבודות הפיתוח שביצוען יידרש לשם הקמת החובה השוטפים מכל מין וסוג שהוא, 

מטעם הממשלה ו/או  ןאו הבניי/והחלים לגבי הנכס ו/או החדר ו, תאם להיתר ולתנאיההחדר ב
מסירה ואילך ישולמו המסים הכל רשות אחרת לרבות רמ"י, וזאת עד ליום המסירה. מיום 

 .ומתנאי יםבתנאי ההיתר או מתחייב יםכלולש החובה תשלומי, למעט שלעיל ע"י החברה

חלקה רישום; אגרות  :לפי העניין, חברה תישא בתשלום הוצאות רישום החדר הכוללותה 10.5
בגין הכנת תשריט לרישום זיקת הנאה; הוצאות  ;הוצאות רישום הבית המשותףגין היחסי ב

 חכירה.ההוצאות בגין רישום 
 

 תימה על מסמכים דרושיםח .11

המציא כל לצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים שיהיו דרושים לשם ביצועו של חוזה זה, ה
שוא חוזה זה ולהופיע בכל משרד מוסד נאישור שיידרש על ידי הרשויות המוסמכות בקשר עם העסקה 

יצועו של חוזה זה בהתאם ללוח ב, והכל לשם לרבות רמ"י ו/או בכל מקום אחר ובפני כל גורם אחר
 הזמנים הקבוע בו.

 
 מחאת זכותה .12

ה חוזלא ימחה ו/או יסב ו/או יעביר ו/או ישעבד, באופן מלא, או חלקי, לאחר, את ה חוזהצד ל 12.1
או ההזמנה או כל חיוב ו/או זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בהם, ללא קבלת הסכמתו 

להלן או חיוב שהיה  12.4המפורשת של הצד השני לחוזה בכתב ומראש )למעט האמור בס"ק 
חוזה זה(. צד לא יסרב להמחאה כאמור אלא מטעמים סבירים קיים עובר למועד החתימה על 

 .וענייניים

המחאה ו/או הסבה ו/או שיעבוד שלא ניתנה להם הסכמה כאמור, יהיו בטלים ומבוטלים ואותו  12.2
 .צד ימשיך להיות חייב בהתחייבויות מכוח החוזה

בחדר(, ובלבד  לבצע עסקאות בנכס )למעט מהעירייהאינו מונע  12.2, 12.1האמור לעיל בס"ק  12.3
, וכן לא ימנע מהעירייה להסב את התחייבויותיה שזכויותיה של החברה לפי חוזה זה לא תפגענה

, במקרה בו הסבה כאמור . יחד עם זאתוזכויותיה עפ"י חוזה זה לתאגיד עירוני בשליטת העירייה
 לא כוללת זכויות קנייניות, העירייה תמשיך לחוב כלפי החברה בהתאם לחוזה זה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד מ 12.4
את החוזה או כל חיוב ו/או זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בו לחברת בת, או לחברה קשורה 

( של החברה וכן תהא רשאית להמחות ו/או להסב 1968-)כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 
לשעבד את החוזה או כל חיוב ו/או זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בו, לכל  ו/או להעביר ו/או

גורם, במקרה של שינוי ו/או פיצול מבני או מכירת נכסים של החברה, המתחייב על פי הוראות 
ו/או הוראות חוק החברות  1996 -כל דין ובכלל זה, הוראות חוק משק החשמל, תשנ"ו 
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חלטות ממשלה ו/או הסכם עם המדינה ו/או על פי הנחיית ו/או ה 1975 -הממשלתיות, תשל"ה 
ו/או מי  העירייהזה מחייב את  חוזהרגולטור מוסמך ו/או המבוצע/ים באישורו/ם. מובהר כי 

 על פי סעיף זה. השיבוא תחתי

 
 יתורו .13

הזכויות מום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד אחד למשנהו ו/או אי שימוש בזכות ש 
ניעה לכל תביעה או מהמוקנות לו בחוזה, לא ייחשב כויתור על זכויותיו ולא יהווה תקדים ולא ישמש 

 טענה מצדו, אלא אם נעשה הדבר בכתב.
 

 רופותת .14

תנאיו על ידי מבכל מקרה של הפרת החוזה או תנאי  -פגוע בכל הוראה אחרת של החוזה בלי למ 14.1
להלן: ) 1970 -תשל"א הם )תרופות בשל הפרת חוזה( מי מהצדדים תחולנה הוראות חוק החוזי

 "(.חוק התרופות"

 ' לחוקבתהווה הפרה יסודית כהגדרתה בסימן  14-ו 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4פרה של סעיפים ה 14.2
 .התרופות, על כל המשתמע מכך

 
 .אישור עירייה איתנה()או  חוזה זה טעון אישור מועצת העיריה ושר הפנים .15

 
 ונותש .16

, אמות המידה שהותקנו מכוחו 1996 -זה יהיה כפוף להוראות חוק משק החשמל, התשנ"ו  חוזה 16.1
ע"י רשות החשמל, וכן לכל הוראות חוק, דין, נוהל, והחלטות ממשלה או כל רשות מוסמכת 

 .או על העירייה שהיא שיחולו ביחס להתקשרויות מסוג זה החלות על החברה

 הוסיף עליה.ללגרוע מהוראה אחרת של החוזה, כי אם ל הוראה מהוראות חוזה זה אינה באה כ 16.2

 לשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך.בל האמור בחוזה על נספחיו כ 16.3

לבד, כי אין בוסכם בזה בין הצדדים כי כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחיות והתמצאות בחוזה מ 16.4
 ו תנאי מתנאיו.אהן מהוות חלק מהחוזה גופו ואין לעשות בהן שימוש לצורך פירוש החוזה 

הבטחות, לוזה זה משקף את כל ההסכמות, ההבטחות והמצגים שבין הצדדים, ואין כל תוקף ח 16.5
יחד עם זאת, אין בחוזה כדי לפגוע או  מצגים או הסכמות שאינן כלולות בחוזה זה, על נספחיו.

 בכתב בנושא טכני במסגרת ההזמנה. לשנות כל סיכום

 בחתימת הצדדים.זה ייעשה בכתב ו חוזהכל שינוי ל 16.6

ל הודעה בכתב שתשלח לאחד מן הצדדים בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד אליו נשלחה כ 16.7
זאת כי ימים בבתום שלושה ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח, ואולם על אף האמור מוסכם 

ופשה חחול המועד סוכות, פסח וכל ימי שביתה, שאינם ימי עבודה במשרדי החברה )לרבות 
 אחרת( לא יחשבו לצורך זה כימי עסקים. מאורגנת

 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:ו

 
 
 
 

 ______________             ____ __________________ 

 ברת החשמל לישראל בע"מ ח      העירייה / מועצה  

 
 

 
________       _____________________ 

  חשב מלווה לרשות המקומית       הקבלן
 )ככל שמונה(        
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 ישור עורך דיןא

 

ני הח"מ __________, עו"ד מ.ר.____________ מרחוב ______________________ מאשר בזה כי א
חתימה כדין  ימורש הינם אשר וה"ה ______יא החתימה של ה"ה _________________, ההחתימה לעיל 

נני מאשר כי זיהיתי את ה"ה ____________ לפי ת.ז. מס' ה________________. העירייהשל 
לאחר שהבין את תוכנו ומשמעותו וכי קיבל ממני  העירייהה בשם ז______________ וכי הנ"ל חתם על חוזה 

 כל הסבר ו/או הבהרה שדרש.

 
 ________________      ______________________ 

 , עו"ד               תאריך
 
 

 עורך דיןישור א

 

ני הח"מ __________, עו"ד מ.ר.____________ מרחוב ______________________ מאשר בזה כי א
 – יא החתימה של ה"ה _________________, אשר הינו/ה מורשה חתימה כדין של הקבלןההחתימה לעיל 

נני מאשר כי זיהיתי את ה"ה ____________ לפי ת.ז. מס' ______________ וכי ה. יזמות בע"מ 38א. ש 
ה בשם הקבלן לאחר שהבין את תוכנו ומשמעותו וכי קיבל ממני כל הסבר ו/או הבהרה זהנ"ל חתם על חוזה 

 שדרש.

 
 ________________      ______________________ 

 , עו"ד               תאריך
 
 

 

 דין ישור עורךא

 

מאשר בזה כי החתימה ת"א,  56מרדכי אנילביץ ני הח"מ __________, עו"ד מ.ר.____________ מרחוב א
יא החתימה של ה"ה _________________, אשר הינם מורשה חתימה כדין של חברת החשמל הלעיל 

וכי לי אישית  הנ"ל מוכרים את ה"ה ____________ לפי ת.ז. מס'  זיהיתינני מאשר כי הלישראל בע"מ. 
ה חברת החשמל  לאחר שהבין את תוכנו ומשמעותו וכי קיבל ממני כל הסבר ו/או הבהרה זהנ"ל חתם על חוזה 

 שדרש.

 
 ________________      ______________________ 

 , עו"ד               תאריך
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 נספח ד' – בקשה למחיקת הערת אזהרה
 
 

 מדינת ישראל

 רישום והסדר מקרקעיןמשרד המשפטים / אגף 

 לשכת רישום המקרקעין בתל אביב

 שטר מס' __________

ה זהר א רת  ע ל ה טו י לב  בקשה 

 1969-לחוק המקרקעין, התשכ"ט 132לפי סעיף 

 מס' זיהוי סוג זיהוי שם משפחה / שם פרטי 

    

 
 

 _______________________520000472חברת החשמל לישראל בע"מ, ח"פ 
 חותמת וחתימה של מורשי החתימה+חותמת חברה

 

 אימות חתימה ע"י עו"ד או רשם
 

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפניי המבקש/ים הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות 
הפעולה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן 

 להם כראוי, חתמו לפניי מרצונם.
 
 

               
 חתימה  חותמת )שם וכתובת(  תאריך

 
 

 אנו הח"מ:

 

 520000472 מספר חברה     חברת החשמל לישראל בע"מ       
 מס' זיהוי סוג זיהוי*  שם משפחה  שם פרטי / שם תאגיד 

 מבקשים בזה לבטל את הערת האזהרה שנרשמה לטובתנו בלשכת רישום המקרקעין 

  בגוש  מתאריך  לפי שטר מס'

 על הזכויות של:       חלקהתת   חלקה

 
אני הח"מ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי 

 חברת החשמל לישראל בע"מ   התאגיד : 

 -לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב 10הנדרשים בהתאם להוראות תקנה  520000472 תאגיד:מס' 

 כדין. , וכי הבקשה הוגשה2011
 
 
 

 חתימה  חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(  תאריך



  
 

 

 

 

 הלשכה המשפטית
  09-7646490  פקס.| 09-7649356  .פוןטל | 25ת.ד   44100סבא -כפר 137  רח' ויצמן

 
 2מתוך  1עמוד 

 
 
 
 2022  דצמברב  1

 תשפ"ב   בכסלו  ז'  
 600156   אסמכתא:

 
 
 

 לכבוד 
  חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 

 חדר טרנספורמציה במקרקעין הידועים -הנדון: חוות דעת משפטית                                       
 )תמ"א גבעת אשכול(  24ברח' לוי אשכול  7602בגוש   184כחלקה                                                  

 
 

ב הדיון  העיר  לקראת  שישמש  במועצת  חדר  החכרת  החשמל  נושא  לחברת  טרנספורמציה  -  לתחנת 
מחלקה   כחלק  הידועים  אשכול  7602בגוש    184במקרקעין  לוי  ברח'  ואו    "המקרקעין")להלן:    24, 

 להלן חוות דעתי: -( "המגרש"
 
. /שב"צ1/1כס/- /ג ו1/1/, כס/1/1, כס/ 15/1בעלת המקרקעין, עליהם חלות תוכניות כס/הינה  העירייה   .1

 הינו שטח למבני ציבור. ניות הנ"ל המקרקעין על פי התכ ייעוד

 
,  12,  10,  8,  6,  4,  2ברחובות הגפן והשקמה )בתים מס'    יח"ד חדשות  140, הוקמו  38במסגרת תמ"א   .2

 (. בהתאמה  "היזם"ואו    "הפרויקטיזמות בע"מ )להלן": "  38( בגבעת אשכול, ע"י א.ש.  20-ו  18,  16,  14

 
השנאה   .3 תשתיות  העמדת  למבנים  ולצורך  חשמל  חדר אספקת  נדרש  הפרויקט,   נשוא 

אמות   וע"פ  בהתאם  והכל  החשמל,  חברת  של  ובשליטתה  בחזקתה  שיהיה   טרנספורמציה, 
 המידה שנקבעו ע"י רשות החשמל.    

  25-, עבור חברת החשמל, חדר טרנספורמציה על המגרש בשטח ברוטו של כמקים היזםלצורך כך  
שני יותקנו  בו  להסכם(,  ב'  בנספח  באדום  )והצבוע  "  מ"ר  )להלן:  חשמל  ומתקני  חדר  שנאים 

 .20200470היתר בנייה מס' , וזאת על פי "(הטרנספורמציה

 
גנרי   .4   , נכללוצ"ברהעתקו  אשר  ,  לבין היזםחברת חשמל  בין  בין העירייה לשנחתם  במסגרת הסכם 

 ועיקרן כדלקמן: בכגון דאהוראות מקובלות בהסכמי חכירה 

שנה עם אפשרות להארכתה בשתי תקופות נוספות    25תקופת החכירה הראשונה תהא למשך   4.1
להארכת    10בנות   האופציה  את  לממש  שלא  רשאית  תהא  המקומית  הרשות  כ"א.  שנים 

 ההתקשרות, ככל שלא יהיה עוד צורך בחדר הטרנספורמציה.

והחזקה   4.2 השימוש  רכיב  בגין  לעירייה  חשמל  חברת  שתשלם  והתמורה  התשלום  תנאי  נקבעו 
רכיב הבנייה בהתאם לתעריפי רשות החשמל. כן נקבעו הוראות לעניין    בקרקע, וכן לקבלן בגין

 תשלומי מיסים. 

 נקבעה אפשרות לסיום מוקדם של תקופת החכירה בכפוף להחזר יחסי של התמורה.  4.3

הובהר כי חברת החשמל אינה רוכשת זכויות בנייה עתידיות במקרקעין, והיא לא תתנגד לכל   4.4
רקעין ובלבד שלא תהא פגיעה בשימוש ו/או בזכויות חברת  בנייה ו/או שימוש של העירייה במק

 חשמל בחדר הטרנספורמציה ו/או ע"פ ההסכם.

 נקבעה אחריות הקבלן כלפי חברת חשמל בגין בניית חדר הטרנספורמציה. 4.5
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והוראות   4.6 הטרנספורמציה  בחדר  השימוש  בגין  החשמל  חברת  אחריות  בדבר  הוראות  נקבעו 
שמל לשימוש בחדר הטרנספורמציה וסביבתו, להנחת כבלים,  שמעגנות את זכויותיה של חברת ח

 מעבר וגישה. 

 העתקת חדרי ההשנאה. ל ,צורךהא בכך ככל שי ה,מתווההוסדרו   4.7

 
]נוסח חדש[, השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים,  188ע"פ סעיף   .5 )ב( לפקודת העיריות 

 טעונה החלטת המועצה ברוב חבריה. 

 

לפקודת העיריות נקבעה חובת קיום מכרזים, לפיה לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת    197בסעיף   .6
 מקרקעין אלא ע"פ מכרז פומבי.

, עירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא  1987- ()ב( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח2) 3ע"פ תקנה  
לשם לחברת חשמל  העירייה  של  בחוזה להעברת מקרקעין  מיתקן חשמל    מכרז אם מדובר  הקמת 

הדרוש, לדעת מועצת העירייה, כדי להבטיח אספקת חשמל לעיר, ובתנאי שהשטח המועבר לא יעלה  
מ"ר לכל מיתקן וכי הקמת המיתקן תואמת את התוכניות החלות על המקום לפי    100לא יעלה על  

 דיני התכנון והבנייה. 
ב המדובר  להעברתבענייננו,  הטרנהזכויות    הסכם  בחדר  זכויות  חכירה  ובמתן  נוספות  ספורמציה 

 לצורך התקנת, אחזקת והפעלת מתקני הטרנספורמציה.לחברת החשמל, כמפורט לעיל, 
 

  מקרקעין הנ"ל לפיכך, מתבקשת מועצת העיר לאשר החכרת חדר הטרנספורמציה לחברת החשמל ב  .7
 ע"פ תנאי הסכם החכירה. 

 
ות ההסכם דנן בטרם הובא לאישור  כיועץ המשפטי של העירייה, הריני לאשר כי בדקתי את הורא .8

 מועצת העיר ואני סבור כי אין כל מניעה משפטית לאשרו.

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                
  

 אלון בן זקן, עו"ד                                                                                                           

 היועץ המשפטי לעירייה                                                                                                    
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 מדינת ישראל  
 משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין

 פתח תקוה  - לשכת רישום המקרקעין ב
 לשימוש משרדי     
  

 
 

 בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים 
 1969-לחוק המקרקעין, תשכ"ט 126לפי סעיף 

        

  תאריך 
         

  מס' השטר 
     

 . תיאור  1
    

   המקרקעין

 הישוב 

 כפר סבא

 הגוש / הספר 

7602 

 החלקה / הדף  

184 

 כתובת 

 (2)סמוך לשקמה  24לוי אשכול 
 

 . הפעולה 2
 המבוקשת     

יית  על התחייבות לעש  קעין הנ"ל  קר המקרקעין הערת אזהרה לגבי הממבקש)ים( לרשום בפנקס  אני )אנו(  
עסקהה/עסק מעשיית  תמ"א/הימנעות  במסגרת  למסמך    ,(1)38  התחייבות  בהתאם  מיום  וזאת  התחייבות 

 אשר נחתם בינינו._____ __ _
 

.פרטי בעל      3
 הזכות ופירוט  

זכותו  
 במקרקעין 

 
 שם פרטי 

 
שם משפחה/שם 

 תאגיד 

 
סוג  

 ( 2)זיהוי 

 
 מס' זיהוי 

 
 כתובת 

מהות  
הזכות  

 במקרקעין 

החלקים  
 בזכות 

 
 חתימה 

  135רח' ויצמן  500269006  כפר סבא עיריית       
 כפר סבא

        

                                                
 במידה וקיימים למעלה משלשה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'     
 

.פרטי 4
 המתחייב 

 )אם המתחייב   
 ( זכותהאינו בעל 

 
שם 

 פרטי 

 
 שם משפחה/שם תאגיד 

 
סוג  

 ( 2זיהוי)

 
 מס' זיהוי 

 
 כתובת 

מהות  
הזכות  

 במקרקעין 

החלקים  
 בזכות 

 
 חתימה 

             
 ' ב במידה וקיימים למעלה משלשה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח     
 

 . פרטי הזכאי  5
 שלטובתו            
 ניתנה          
 ההתחייבות     

סוג   שם משפחה / שם תאגיד  שם פרטי 
 ( 2זיהוי)

 חתימה  יחידה מס'  כתובת  מס' זיהוי 

חברת החשמל       
 לישראל בע"מ 

מחלקה משפטית מחוז דן,   520000472 ח.צ.
  56מרדכי אנילביץ  ' רח

 6109002מיקוד  9080ת.ד. 

            

 ' גבמידה וקיימים למעלה משלשה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח     
 

 . פרטי הנכס 6
 )ימולא כאשר      
 טרם נרשם      
 ( 3)בית משותף(    

תיאור  
 (4)הנכס

  "2השקמה " חדר שנאים
 מ"ר ברוטו 32.3-כבשטח 

מבנה         מגרש מס' 
 מס'

      

יחידה  
 מס' 

       כיוונים  תת קרקעית )שקוע(  קומה       

החלק במקרקעין )רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי  
 מסוימים(   

       

 

. פרטי המטפל  7
ברישום  
 הפעולה 

 עו"ד 
   23458אלה זילברשטיין, מ.ר. 

 
 56מחוז דן חברת החשמל, אנילביץ מרדכי 

 תל אביב  6109002מיקוד  9080ת.ד. 
 076-8640520טל. 

 כתובת   שם ומספר רישיון  

 לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין. הוסמך על ידי/נו 
 

 

 
   יש למחוק את המיותר. (1)

 , כאשר כל בעלי הדירות חתמו על הבקשה, תירשם ההערה ברכוש המשותף ותירשם בדירות   38בהתחייבות במסגרת תמ"א     
 הערה המפנה להערת האזהרה.     

 ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד' (2)
 המידע ניתן על ידי הצדדים החתומים על הבקשה ועל אחריותם .  (3)

 ידי רשויות המרשם )אף לא בהליך רישום בית משותף(  המידע לא נבדק ולא יאומת על    
 דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר (4)
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 אימות חתימה ע"י עו"ד
 

לפני   התייצבו  היום  כי  מעיד  הזכויות/המתחייבים/אני  בע"מהזכאים  בעלי  לישראל  החשמל  חברת  החתומים   ,  כל  ובכללם   ,**

אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת  בנספח/ים א, ב ,ג*  

 ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם. 
 
 

 
 אימות חתימה ע"י עו"ד

 

 המתחייבים/הזכאים**, ובכללם כל החתומים בנספח/ים א, ב ,ג* /  כפר סבאעיריית    הזכויותאני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי  

ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר 

 ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם
 

 

 **יש למחוק את המיותר    * יש למחוק במקרה שלא הוגש נספח 
 

 אימות חתימה ע"י עו"ד
 

,ג*אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי הזכויות/המתחייבים/הזכאים**, ובכללם כל החתומים   ולאחר שזיהיתי   בנספח/ים א, ב 

אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר 

 חתמו לפני מרצונם. הובן להם כראוי, 
 
 

 **יש למחוק את המיותר    * יש למחוק במקרה שלא הוגש נספח 

 : )לכל תאגיד בנפרד( את הסעיף להלן בנוסףיש לאשר  -במקרים בהם צד לפעולה הוא תאגיד 
 

               

 חתימה  חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(  תאריך 

               
 חתימה  חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(  תאריך 

               

 חתימה  חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(  תאריך 

  אישור עו"ד על בדיקת מסמכי תאגיד   
 
 

 חברת החשמל לישראל בע"מ   :התאגיד אני הח"מ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי 
 - לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב  10להוראות תקנה   בהתאםהנדרשים  520000472 מס' תאגיד:

 כדין.  הוכי הבקשה הוגש, 2011
 

 
      

    

 חתימה   חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(   תאריך 

 
 במקרים  

  אישור עו"ד על בדיקת מסמכי תאגיד   
 
 

        :התאגיד אני הח"מ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי 
 - לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב  10להוראות תקנה   בהתאםהנדרשים        מס' תאגיד:

 כדין.  הוכי הבקשה הוגש, 2011
 

 
      

    

 חתימה   חותמת )שם, מס' רישיון וכתובת(   תאריך 
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 השלטון המקומיבהשתלמות השנתית מטעם של ראש העיר   ואישור מימון השתתפות

 

 
ראש העיר הוזמן להשתתף בהשתלמות השנתית של פורום הסגנים ולקחת חלק בפאנלים 

 בכנס.
 

 הצעת החלטה : 

בכנס ההשתלמות השנתית לפורום   ראש העירשל  ומאשרים את מימון עלות השתתפות

שיערך על ידי מרכז השלטון המקומי   הסגנים, מ"מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות,

 ₪. 4510 של , בסך 11-14/12/2022 באילת, בתאריכים
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, לעמותות שהשלימו 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 את המסמכים הנדרשים 

 

 
 טההצעת החל

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2022לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. 

  



         4.12.22 

 

 והגישו את כל המסמכים 2202רשימת העמותות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת 

אני, אירית יהל, יועצת מטעם עיריית כפר סבא, מצהירה כי כל הטפסים שהוגשו על ידי  

כל המסמכים הנדרשים על פי   ומצאוהעמותות ברשימה שלהלן, נבדקו על ידי ומצאתי כי ה

 . החוק ועל פי התבחינים

 

 

 

שם  מס
 העמותה 

מספר  
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה  
לאישור  

 2022שנת 
      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2021 

 
      ₪ 

  - שכר גבוה 
 החריגות 

        ₪ 
 

  –הגבוהים   5שכר  
 החריגות 

 
       ₪ 

 סכום שכר       
אחוז 

 סכום שכר  חריגה
אחוז 

 חריגה

1 

ארגון נוער  
בת   - חב"ד 

 580336535 מלך 

חינוך  
בלתי  

    6,300       5,680        פורמלי 

 

 

2 
אקי"ם כפר  

 9.85% 2,293,719 7.38% 560,543  6,300       8,680        רווחה  580034924 סבא 

       6,300       5,680        תרבות  580020766 יד לבנים  3

4 

ארגון  
אלמנות  

    11,450     5,680        רווחה  580202166 ויתומי צה"ל 

 

 

5 

סביון כפר  
סבא  

העמותה  
למען  

    150,000   130,000    רווחה  580069342 הקשיש 

 

 

6 

התעמלות  
אומנותית  

    177,255   240,612    ספורט  580245736 בכ"ס 

 

 

7 

מועדון  
הטניס גלי  
    82,426     103,996    ספורט  580251957 השרון כ"ס 

 

 

 

 

 

 

 

 על החתום:         

 אירית יהל, רו"ח 
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 עובדות עירייה  שלושמתן היתר לעבודה נוספת ל

 

: מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, מנהלת מחלקה באגף הצעת החלטה

מחוץ לשעות  מעוניינת לעבוד בהוראה ובהדרכה מותאמת, באופן פרטי, החינוך, אשר 

  העבודה.

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה . 

 

: מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, פקחית עירונית הצעת החלטה

דלפק בחנות נוחות ביחידת הפיקוח והאכיפה העירונית, אשר מעוניינת לעבוד כעובדת 

  בתחנת דלק, מחוץ לשעות העבודה.

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה . 

 
: מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, עובדת סוציאלית הצעת החלטה

באגף לשירותים חברתיים, אשר מעוניינת לעבוד כמדריכה לגברים אלימים בשיקום 

 חוץ לשעות העבודה. בעמותת קש"ת, מ

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה .
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 עדכון הרכב ועדות העירייה

 
 : הצעת החלטה

   יוסי סדבון בהעדרו בועדתשל ריכטר כמ"מ מאשרים למנות את סמי  .1

 , במקומה של קרן גרשון. משנה לתכנון ובנייה    

בועדת מכרזים במקומה של אסנת  מאשרים למנות את צביקה צרפתי כחבר  .2

 ספורטה.

מאשרים למנות את אסנת ספורטה כחברה בועדת כספים במקומו של צביקה   .3

 צרפתי.
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 סבא  -דיווח על קבלת תרומה של בעל חיים מסוג נאקה לטובת החי פארק בכפר

 

מקומיות" כפי  בהתאם להוראות "נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות 

אנו מביאים בפניכם דיווח על קבלת   4/2016  -שמופיע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

 תרומה של בעל חיים מסוג נאקה, לטובת החי פארק המצוי בפארק העירוני. 

 



 

 

 13/11/2022  פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום

גזבר העירייה   -  צחי בן אדרתמנכ"ל העירייה,  -חברי ועדת התרומות, מר יובל בודניצקי   נוכחים:
 ועו"ד אלון בן זקן יועמ"ש העירייה. 

 כללי: 

וקבלה של  , קבע נוהל לאישור גיוס 2016במאי   8מתאריך  4/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס.  
תרומות על ידי רשויות מקומיות, שמטרתו להסדיר את ההליך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן  

על ידי רשויות מקומיות ותאגידים הנשלטים על ידיהן ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות  
 כאמור, אשר יבטיחו מנהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

את מידת עמידתה של תרומה בהוראות הנוהל ובהוראות כל  על פי הנוהל, ועדת התרומות תבחן 
דין אחר ותמליץ לראש הרשות המקומית בחוות דעת מטעמה האם ניתן וראוי לקבל את התרומה.  

ראש הרשות יכריע בשאלת קבלתה של התרומה על יסוד חוות הדעת של ועדת התרומות. אם  

 ליו לנמק את החלטתו.החליט ראש הרשות בניגוד להמלצתה של ועדת התרומות, ע

 התרומה ופרטיה:

 נאקה תרומת 

 
 עקרונות ושיקולים בבחינת התרומה:

בכל מקום שנאמר "הרשות המקומית" הכוונה גם לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולתאגיד  •

 הנשלט על ידי הרשות המקומית, כהגדרתם בנוהל תרומות.

 
התנהלותם הכספית התקינה של  התרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את  .1

   – הרשות המקומית

 
 האם ניתן יהיה להבטיח את קבלת התרומה במשך התקופה המיועדת לכך?  .א

   כן      _________________________________________ :לא    הערות 

 האם התרומה עלולה ליצור תלות של הרשות המקומית במקור מימון שאינו ודאי?  .ב
      כן    הערות: _________________________________________     לא 

האם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות המקומית עלויות והוצאות נלוות   .ג
 משמעותית בעתיד? 

      כן    טיפול ומזון –החזקת בעל חיים הערות:     לא                                                    

 אבו עמר יוסוף תושב עיר לוד          - זהות התורם, מהותו ואופי פעילותו .2

 

במקרה של תורם שהוא תאגיד יש להוציא פלט מרשות התאגידים בדבר זהות הגופים הקשורים  •

 ניתן גם לפנות לתורם עצמו לצורך קבלת המידע. לתורם.

ת למחלקות רישוי עסקים, ארנונה, נכסים והנדסה ברשות המקומית וכן לוועדה יש לפנו •

המקומית, לשם קבלת מידע הקיים במערכות הממוחשבות בדבר נכסי המקרקעין של התורם 

 ועסקיו הפועלים בתחומי הרשות המקומית. 

 
 
 
 
 



 

 

 חשש לפגיעה בטוהר המידות עקב קבלת התרומה  .3

עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים עקב קבלת  האם הרשות ובעלי תפקידים בה  .א
 התרומה? 

      כן  הערות: _________________________________________     לא 
האם התרומה ניתנת לרשות ללא תמורה כלשהי מהרשות או ציפייה לקבלת תמורה   .ב

 כאמור בעתיד?  
      כן    הערות: _____________________________     לא ____________ 

 האם יש בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו?  .ג

      כן   הערות: _________________________________________      לא 

 האם צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כתוצאה מקבלת התרומה?  .ד

      כן    הערות: _________________________________________     לא 

 

האם קיימת זיקה בין התורם לבין גורם הקשור אליו המנהל מגעים עם הרשות  .4

)ו( לנוהל תרומות, ומהי עוצמתה של זיקה  - )א(6המקומית, מהסוגים המפורטים בסעיף 
 כאמור, ככל שקיימת? 

      כן   לרשות  אין שום זיקה וקשר הערות:     לא 

 

לנוהל, לגביהם נקבע כי אין    6האם התורם מנוי על אחד המקרים המפורטים בסעיף  .5
 לאשר את קבלת התרומה? 

האם התורם קשור בחוזה עם הרשות המקומית? אם כן, האם מדובר בחוזה לקבלת   .א
 שירות מהשירותים שהרשות המקומית מספקת לתושביה?

      כן   שותלרוזה או/ו התקשרות אינו קשור בשום חהערות:      לא. 

האם התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית? האם הליך   .ב
 המכרז טרם הושלם? 

      כן    הערות: _________________________________________     לא 

 האם התורם מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית?  .ג

      כן    הערות: _________________________________________     לא 

האם התורם מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, או שמתנהל בינו לבין   .ד
 הרשות המקומית משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם? 

      כן   הערות: _________________________________________      לא 

  12בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית וטרם חלפו  האם התורם הגיש .ה
 חודשים מיום שהתקבלה החלטה בענין? אם כן, האם הבקשה נדחתה? 

      כן    הערות: _________________________________________     לא 

האם התורם עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן   .ו
ושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית  התרומה עסק בנ

ובכלל זאת פעל במסגרת פרויקטים אלה לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק  
 התכנון והבניה? 

      כן  הערות: _________________________________________     לא 

  



 

 

 חריגים  .6

 תחולנה.לעיל לא   5מקרים בהם ההגבלות הקבועות בסעיף  •
 לעיל מתקיים.  5יש לבחון רק במקרה בו אחד או יותר מהמקרים  בסעיף   •

האם מדובר בתרומה המיועדת לרווחתם של תושבי הרשות המקומית, כגון מצרכי מזון,   .א
חבילות שי לחג וכיו"ב, אשר הרשות מארגנת את העברתם לתושבי הרשות הנזקקים לכך, 

 ₪ בשנת תקציב אחת?   50,000ובלבד ששווי התרומה אינו עולה על 

      כן    _________________________________________ :לא    הערות 

האם מדובר בתרומה שערכה הכלכלי גבוה במידה ניכרת מן התועלת העשויה לצמוח   .ב
 לעיל?  5לתורם ממגעיו עם הרשות המקומית, כאמור בסעיף 

      כן   _____________________ :לא    הערות ____________________ 

 

 האם קיים הסכם בכתב מול התורם, המגדיר את מהות התרומה, מטרתה ותנאיה?  .7

   כן      _________________________________________ :לא    הערות 

 חוות דעת ועדת התרומות

תרומות על  לאחר בחינת התרומה, נסיבותיה וזהות התורם, כאמור בנוהל לאישור גיוס וקבלה של 
  , וכפי שפורט לעיל, ועדת4/2016ידי רשויות מקומיות, אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 –  המקומית הרשות  לראש ממליצה התרומות

   לאשר     .לא לאשר   את התרומה 

 הערות 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 

 _______________  _____________        _______________ 
 עו"ד אלון בן זקן                 צחי בן אדרת יובל בודניצקי                                            
 גזבר העירייה                  יועמ"ש העירייה                     מנכ"ל העירייה                         

 החלטת ראש הרשות המקומית 

לא לאשר את       לאשר   לאחר שבחנתי את המלצת וועדת התרומות, כמפורט לעיל, החלטתי  

 המלצת וועדת התרומות. 

צת ועדת נימוקים )ימולא רק במקרים בהם החליט ראש הרשות המקומית בניגוד להמל
 התרומות(:

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 

        ________________ 
 חתימת ראש הרשות        

 

 



 

 

 

 הוראות נוספות: 

תרומה, הוא ימסור על כך הודעה למועצת אם החליט ראש הרשות המקומית על קבלת  .1

 הרשות המקומית.

החודשים שלאחר קבלת תרומה על ידי רשות מקומית, ידווח ראש הרשות   12במהלך  .2

המקומית למועצת הרשות המקומית אודות כל בקשה של התורם, לרבות של גוף הקשור 

הליך משפטי   לתורם, אשר אושרה במלואה או בחלקה, וכן אודות כל התקשרות חוזית או

בין התורם או גוף הקשור אליו לבין הרשות המקומית. חובת דיווח כאמור לא תחול 

ביחס למידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית  

 פעוטת ערך. 

כל תרומה כספית שאושרה תופקד בקופת הרשות המקומית ויתבצע רישום מתאים   .3

הוראות הדין בעניין תקציבים בלתי רגילים ובהתאם לנהלים  בספרי החשבונות, בהתאם ל 

 החשבונאיים של ניהול ספרי הרשות המקומית, הנחיות משרד הפנים ועל פי כל דין. 

תרומה בשווה כסף תוערך על ידי שמאי, על ידי מעריך מוסמך או על בסיס מידע מהימן   .4

 נכסי הרשות המקומית.  אחר, לרבות מידע חשבונאי רלוונטי. ערך התרומה יירשם בספר

הודעה על אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות בתוך שלושים יום   .5

מיום האישור. חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור  

 קבלת התרומה. 

ככלל, תכלול ההודעה אודות אישור קבלת התרומה את שם התורם. אם התורם ביקש 

את שמו, יימסר הדיווח למועצת הרשות המקומית ואישור קבלת התרומה שלא לפרסם 

 יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, ללא ציון שמו. 

 וועדה מקומית לא תקבל תרומות.  .6

 


