
תקנון ועדי שכונה (נציגויות שכונתיות) בעיר כפר סבא – טיוטה

הקדמה.1

עלבמישריןהמשפיעותהחלטותלקבלתשותפיםלהיותוצורךזכותיכולת,ישדמוקרטיתבמדינהלאזרחים
מעגלוהרחבתהקהילתיתוההתארגנותהמעורבותחיזוקהיאלכךוהדרךסביבתם,ועלקהילתםעלחייהם,

לארגןותפקידםסוגים,משניאזרחייםגופיםסבאבכפרמוקמיםישראלית","תנועהבתמיכתהמקומית.המנהיגות
את התושבים המקומיים ולייצגם באופן הוגן וצודק בפני גורמי השלטון וגורמים מוסדיים אחרים:

ויעדיםמטרותהמציבהשכונתיתאזרחיתהתארגנות–נבחרת)שכונתית(נציגותשכונהועד)1(
מכילמקומילפיתוחוהסביבה,החייםאיכותלשימורתושביםשלהראשוניתהפעולהמסגרתקהילתיים,

ברציפותופועלתודמוקרטית,מאורגנתבדרךנבחרתהנציגותוטעמם.רוחםיעדיהם,פיעלומקיים,
וביעילות למען ייצוג של פרטים וקבוצות בקהילה בפני הרשות המקומית ועוד גופי שלטון.

באופןלפקחשתפקידועירוניאזרחיגוף–והשתתפות)לייצוגהעירונית(המועצההשכונותמועצת)2(
הבחירותועדתאתממנההשכונותמועצתהשכונתיות.הנציגויותשלהתקינההתנהלותןעלבלתי-תלוי

העירונית, והיא בתורה ממנה את ועדת הבחירות השכונתית

ומתוךבהתנדבותתפקידםאתימלאו-הפעולהוצוותיהבחירותועדותהשכונה,ועדיהשכונות,מועצתחבריכלל
מחויבות עמוקה לתושבי השכונה ורווחתם.

ביןהדדיתבערבותיחדולפעולבעיר,שכונהבכלנבחריםשכונהועדילהקיםלמטרהלהשמההשכונותמועצת
ברחביהעירוניבתכנוןומעורבותהחייםאיכותהסביבה,איכותהתחבורה,החינוך,שיפורלמעןהשכונותכלל

השכונות והעיר.

עיקרייםתפקידים–שכונהועד.1

הגורמיםבשיתוףמתאיםמענהולהצעתלהגדרתםהשכונה,תושבישלהצרכיםלמיפוימידעאיסוף.1
האחראיים

ייצוג השכונה בפני מוסדות העירייה, על ועדותיה ומחלקותיה השונות.2
ייצוג השכונה בפני מועצת השכונות.3
קידום הביטחון האישי ואיכות החיים של תושבי השכונה.4
הגורמיםכללשלקדימויותסדריוקביעתההחלטותקבלתתהליךעלאזרחיתוהשפעהמעורבותקידום.5

האחראיים לרווחת תושבי השכונה
הנעת התושבים ליטול חלק בתכנון, שיפור והקמת שירותים לרווחת תושבי השכונה.6
פיקוח על הניהול התקין של ענייני השכונה ועל הוגנות ההקצאות לפיתוחה.7
עידוד התנדבות ופעילות התנדבותית מבוססת ערבות הדדית של תושבי השכונה למען הפרט והכלל.8
לפעול-זהלנושאייעודיתעמותהאוישראלית""תנועהעםבמשותף-הוועדמוסמךתפקידיו,מילוילשם.9

כדי לגייס כספים, להעסיק עובדים, יועצים ולפעול בכל דרך חוקית למימוש מטרותיו
כל תפקיד נוסף שחברי הוועד ימצאו לנכון למען קידום ענייניי השכונה.10

ומוסדותיוהשכונהועדהרכב.2

מספר החברים בוועד יהיה לא פחות ולא יותר מחמישה חברים.1
הסמכההליךר'(לחילופיןהנבחרבוועדיכהנובבחירותהקולותמירבאתשקיבלוהמועמדיםחמשת.2

)3בסעיףכמפורט
לוועדתצורףבבחירות,הראשוניםהמקומותבחמשתאישהנבחרהולאהיה–לנשיםהולםייצוגהבטחת.3

הנבחר האישה שקיבלה את מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות
הבחירות/הליךתוצאותפרסוםממועדימיםשבעהבתוךהראשונהלישיבתויתכנסהנבחרהוועד.4

שניהוועדחברימקרבייבחרובנוסף,בעלי-התפקידים.ויתריו"רסגנ.יתיו"ר,מתוכויבחרובהההסמכה,
נציגים שייצגו את הוועד במועצת השכונות



עם בחירת יו"ר הוועד וסגניתו, הוועד ידאג לפרסם את תוצאות הבחירות הסופיות בקרב תושבי השכונה..5
הוועדותאתמוסדותיו,אתחבריומקרבויבחרמזכירותימנהעבודה,וסדריהתכנסותנוהלייקבעהוועד.6

ואת הנציגים המוסמכים לתקשורת מול גורמים מוסדיים וארגונים נותני שירותים
עלועדישיבתזומנהולאהיההועד.יו"רידיעלשיקבעבמקוםלחודשאחתיתקיימושכונהועדישיבות.7

ידי היו"ר, רשאים שלושה חברי ועד לפחות להכריז על זימון ישיבה
לכלוללבקשרשאיםהוועדמחברישנייםישיבה,בכלהוועד.ראשידיעליקבעוהוועדלישיבותהיוםסדר.8

נושא לדיון בסדר היום
החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יו"ר הוועדה.9

בכל ישיבת ועד יערך פרוטוקול על ידי מי שימונה לשם כך מקרב חברי הוועד.10
שנים,שלושתיארךזה,בתקנוןמוגדרשהואכפיבחירותבהליךנבחראשרשכונהועדשלכהונהתקופת.11

או עד לבחירת ועד שכונה חדש. כל עוד לא נבחר ועד שכונה חדש, הוועד הקיים ימשיך בכהונתו
להלן3.5בסעיףמפורטתמוסמךשכונהועדשלכהונהתקופת.12
חברי ועד השכונה יוכלו להגיש מועמדות ולהיבחר עד שתי תקופות כהונה רצופות.13
החודשיםבשלושתאוהמקומית,לרשותבחירותלפניהשנהבחציהשכונהלוועדבחירותיתקיימולא.14

לפני בחירות כלליות (בחירות לכנסת)

(הסמכה)שכונהועדכינון.3

מוגדרשזה(כפישכונהועדקםטרםשבהבשכונהשכונתיתנציגותלהקיםתחליטהשכונותומועצתהיה.1
לפחותמועמדים14(אולפחותמועמדים10לאסוףתצליחלאהשכונותומועצתובמידהזה),בתקנון
קולפרסוםלאחרשבועותחמישהעדשלזמןבטווח)8,000מ-גדולתושביהשמספרשכונהשלבמקרה

(להלן,לנציגותהסמכהתהליךעללהכריזהזכותהשכונותלמועצתתהיהמועמדות,להגשתקורא
"הסמכה"), אשר יחליף את תהליך הבחירות עבור תקופת הכהונה הראשונה של הוועד.

כמפורטבחירות,בתהליךהמועמדיםקביעתלתקנותזהותיהיולהסמכההמועמדיםקביעתתקנות.2
להלן5בסעיף

אחתאישהימנהלהסמכההמועמדהוועדשהרכבתדאגהשכונותמועצת–לנשיםהולםייצוגהבטחת.3
לפחות.

לתנאיםבכפוףוהרכבה,הנציגותלהקמתהשכונהמתושביתמיכהקבלתעלמבוססתתהיהההסמכה.4
הבאים:

דיגיטליים,באמצעיםלרבותחתימה,באמצעותוהרכבוהוועדבהקמתתמיכתםאתיביעוהתושבים.1
תוכניתעיקרילצד"המועמדים"),(להלן,לוועדהמועמדיםכללעלומפורטמלאמידעשקיבלולאחר

העבודה של הוועד ופרטים נוספים. מידע זה יכלול לכל הפחות:
א. רקע אישי ומקצועי של כל אחד.ת מהמועמדים

ב. חזון השכונה, כלפיו יפעל הוועד, כפי שרואים אותו כל אחד.ת מהמועמדים
ג. עיקרי תקנון הוועד
ד. תקנון הוועד המלא

ה. עיקרי תוכנית העבודה של הוועד לתקופת כהונתו
פעילותלצורכיהשכונהגבולותהגדרתלרבותלוועד,בנוגעהבחירותוועדותשלרלוונטיתהחלטהכלו.

הוועד, ואומדן מספר תושבי השכונה בעלי זכות הצבעה כהגדרתם בתקנון זה
).6.2,6.3סעיפיםלהלן(ר'בקריטריוניםעומדיםאשרהשכונהתושבי.ותההסמכהעללחתוםרשאים.2

תושביהיותםעלויצהירוהרלוונטייםהמסמכיםאתהחותמיםימציאולה,בסמוךאוהחתימהבמעמד
השכונה

"תנועה(להכרעתהשכונהמתושבי25%עד20%שלחתימותדרושותהוועד,הסמכתלשם.3
בעליהשכונהתושבימספראומדן).6.2,6.3בסעיפים(כמפורטלפחותהצבעהזכותבעליישראלית")

ממקוראחרמידעוכלהלמ"סשלסטטיסטימידעבסיסעלהשכונותמועצתעל-ידייערךהצבעהזכות
רשמי, ויפורסם ברבים

שיותרכמהליידעמנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכללהשתמשתתחייבהשכונותמועצת.4
ההשתתפות,ואופניבולהשתתףזכותםההסמכה,הליךקיוםעלהצבעהזכותבעליהשכונהמתושבי

בשאיפה להגיע לכולם



כךהמוסמך,הוועדשלהכהונהתקופתאתהשכונותמועצתתקבעההסמכה,הליךעלההכרזהטרם.5
הוועדשלהכהונהתקופתסוףלאחרחודשים.משישהפחותולאאחתשנהעלתעלהלאזושתקופה
נמצאולאושובהיהזה.בתקנוןשמתוארכפיבחירותהליךעלותכריזהשכונותמועצתתתכנסהמוסמך,

המוסמך,הוועדלכהונתחודשיםשישהעדשלארכהתינתןלעיל),3.1סעיף(ר'מועמדיםמספיק
בהתאם להחלטת מועצת השכונות

השכונהועדחבריביןמחלוקותפתרון.4

תהיההשכונותמועצתכימוסכםפנימי,באופןליישבניתןשלאמחלוקותהוועדחבריביןשיתגלעוככל.1
המגשרת. היה ותידרש הכרעה בעניין, החלטת מועצת השכונות תהיה סופית

ככל שיעלו שאלות שאין להן מענה בתקנון זה, הנושא יובא בפני מועצת השכונות והכרעתה תהיה סופית.2
ועדת הבחירות לא תכריע במחלוקת בטרם שמעה את כל הצדדים הרלוונטיים.3

השכונהלוועדבבחירות(מתמודדים)המועמדיםקביעת.5

על המועמדים בבחירות לוועד השכונות לעמוד בתנאים אלה:.1
)6.2סעיףלהלן(ר'השכונהתושב.ת.1
לפחות21בת/ן.2
1962תשכ"ב-והאפוטרופסות,המשפטיתהכשרותלחוק8ס'פיעלדיןפסול.תהוכרז.הלא.3
לא הורשע.ה בפסק דין חלוט בעבירה פלילית בשלוש השנים שקדמו למועד הבחירות.4
אועירוניתאגידכעובדידרג,בכלעירייהכעובדי.ותהעירייה,מועצתכחברי.ותמכהנים.ותאינם.ן.5

תושביעםקשרקבעדרךמקיימיםאוהתאגידהנהלתעלנמניםהעירייה,מטעםהפועלתאגיד
השכונה במסגרת תפקידם

מועמדים לבחירות לוועד יציגו את מועמדותם לא יאוחר משישה שבועות לפני מועד הבחירות.2
הגשת המועמדות – בהמצאת נספח ד' לוועדה בצרוף צילום ת.ז. וספח ובכפוף לחיתום ואימות עו"ד.3
בבחירותלהשתתףהרשאיםהשכונה,ותושבימתושבות20שלהמלצהכתנאיתצורףהמועמדותלטופס.4

מועמדיםמשלושהיותרעללהמליץיכוליםאינםתושבים).1ד'נספחר'בחתימתם,(מאושרת
מועמדים.להוספתימיםשבעהשלאורכההבחירותועדתתיתןלוועד,מועמדיםשלמספקתהיענותבאין.5

אינותושביהשמספרבשכונה–לפחותנציגיםחמישהשלמועמדותםהגשתזה:לענייןמספקת""היענות
תהיהלאהאורכהלאחרגםאםיותר.גדולתושביהשמספרבשכונהלפחותנציגים11ו-8,000עלעולה

היענות מספקת, יובא הנושא להכרעתה של ועדת הבחירות במועצת השכונות.
14תוך–אישוראודחייה–החלטתהעלותודיעהמועמדיםברשימתתדוןהשכונתיתהבחירותועדת.1

מתוקניםטפסיםשלחוזרתלהגשהימים14שלשהותתינתןלמועמדיםימים.
אתולהציגלשוביוכללאבושחזרמועמדלוועדה;בכתבבהודעהממועמדותובולחזוררשאימועמד.2

מועמדותו לאותה קדנציה
בהיופיעוהמועמדיםושמותאישורה,אחרימידברביםתפורסםהסףבתנאישעמדוהמועמדיםרשימת.3

בסדר א-ב
–לתושביםהודעותכרזות,בית,חוגידוגמת–אמצעיבכלבחירותתעמולתלקייםרשאיםהמועמדים.4

ובלבד שלפרסום לא יהיה גוון מפלגתי ושהוא לא יעשה בניגוד להוראות התקנון

השכונהלוועדבבחירותלהצבעהוהתנאיםהזכויות.6

הבחירות הן כלליות, ישירות, שוות וחשאיות.1
בגבולותהבחירותלמועדקודםברציפותחודשיםשישההמתגורריםהעירתושב.תכללבחוררשאים.2

יתבצעבשכונההתושבותאימותהשכונות.במועצתהבחירותועדתשלמטעמהשנקבעוכפיהשכונה,
ארנונהתשלוםאישורפיעל(ב)הזהותתעודתבספחהמעןרישוםפיעל(א)הבאות:מהדרכיםבאחת

הנכס.עלבעלותהוכחתאובתוקףשכירותחוזהפיעל(ג)הבחירות.למועדקודםהאחרוניםמהחודשיים
למועדקודםברציפותחודשיםשישהשלבתקופהבשכונהמגוריםעללהצהירתידרשהבוחר.תבנוסף,

הבחירות
שנים17הינוהשכונהלוועדבבחירותלהצבעההמינימליהגיל.3



השכונהבוועדחברותהפסקת.7

הוועדלמזכירותשתישלחבכתבהודעהמכוחלתוקפהתיכנסועדחבר.תביוזמתחברותהפסקת.1
ולמזכירות מועצת השכונות.

מהמשתתפים60%שלברובועד,חבר.תשלחברותואתלהפסיקהשכונהועדשלבסמכותוכן,כמו.2
בהחלטה, מהסיבות הבאות:

העתקת המגורים מהשכונה.1
–ישיבותשתימעודוהיעדרותהתראה,תגרורמוצדקתסיבהבלירצופותישיבותמשלושהיעדרות.2

הפסקת חברות אוטומטית, בלי צורך בהצבעה
אילוואשרבתפקידלשמשאותםהפוסלתעילהבהםתתקייםאםלכהןיחדלויו"ראוועדחבר.ת.3

נתקיימה מלכתחילה היו מנועים מלהציג את מועמדותם
עבודתאתהמשבשתאחרתפעילותאומחבריה,מיאוכולה–הכפשתואוהוועדבאמוןמעילה.4

הוועד או הנוגדת את החלטות הוועד שהתקבלו כדין
כפיהנבחריםברשימתאחריו.ההבא.ההנבחרלוועדימונהנציג,שלחברותהפסקתשלבמקרה.3

שנקבעה על-פי תוצאות הבחירות
מןכחברבוועדלשמשימשיךוהואהמחליף,לקביעתפנימיותבחירותיתקיימוהיו"ר,החלפתשלבמקרה.4

המניין, אלא אם בהם חברותו נפסלה, או באמצעות הסמכה במקרה של ועד מוסמך

השכונתיתהבחירותועדת.8

-חריגים(במקריםקיומן,לפנישבועותשישההפחותולכלבחירות,לקייםהחלטהוהתקבלההיה.1
ועדתתמנהלדחיפות)בהתאםהמועדישתנה-ועדונדרשבשכונה"בוערים"נושאיםישנםכאשר

הבחירות במועצת השכונות ועדת בחירות שכונתית (להלן "הוועדה")
חברים5מ-יותרולאפחותלאיהיההשכונתיתהבחירותבוועדתהחבריםמספר.2
התפקידים בוועדת הבחירות השכונתית הם:.3

הוועדהיו"ר.1
(אופציונלי)גזבר.ית.2
(אופציונלי)תקשורתאחראי.ת.3
אופציונלי)התושבים,כללמקרבוהןהשכונתיותמהנציגויות(הןהתושביםמקרבציבורנציג/י.4
ישראלית""תנועהנציג.ת-הוועדהרכז.ת.5

היו"ר ת.יהיה דמות בעלת מעמד ציבורי, שאינה עובדת עירייה ואינה תושבת השכונה.4
לפחות אחת מחברי הוועדה תהיה בעלת רישיון לעסוק בעריכת דין.5
מיהשכונה,לוועדבבחירותמועמדתשהינהמיהשכונתיתהבחירותבוועדתכחבר.הת.יכהןלא.6

אחתלביןבינהענייניםלניגודלכאורהחשדשקייםומידיןפסולתשהיאמיבפלילים,שהורשעה
מהמועמדים לבחירה

תמנההשכונותמועצתעירונית,בחירותועדתמינויטרםהשכונות,מועצתשלהראשונייםבשלבים.7
את ועדת הבחירות השכונתית באופן ישיר

מועמדים לבחירות בוועד השכונה לא ימונו לוועדה.8
החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמת רוב, וייחתמו בידי כל חברי הוועדה הנוכחים.9

היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יו"ר הוועדה.10
גםתמוקםדיגיטליתהצבעהותערך(במידהקלפיותמספרבחירות,לעריכתמועדתקבע:הוועדה.11

ברביםתפרסםוכיו"ב,טכנייםסידוריםפעילותן,ומועדימיקומןבשכונה),לפחותאחתקלפי
בפלטפורמה מקובלת מידע, הבהרות והנחיות על הבחירות ועל דרך ניהולן

הוועדה תפרסם את שמות הרחובות הכלולים בתחום כל קלפי, או קלפיות, בסדר א-ב.12
הוועדה אחראית על ניהול הליך הבחירות ופרסום תוצאותיו ברבים.13
הערעור),הגשתדרךאתתקבע(הוועדהמפרסומןימיםשבעהתוךהוועדההחלטותעללערערניתן.14

בפני ועדת הבחירות במועצת השכונות, שתפרסם את החלטתה תוך שבעה ימים



השכונתיתהבחירותועדתכינון.9

קיוםבדברהשכונהלתושביהודעהתפרסםהשכונותמועצתשכונה,לוועדבחירותקיוםעלוהוחלטהיה.1
אסיפה כללית

הבחירותוועדתחברישלבחירה/אישורלאסיפה,יו"רבחירת-הכלליתהאסיפהשלהיוםסדרעל.2
השכונתית, אישור התקנון

השכונהלוועדההסמכההבחירות/הליךיערכוהכלליתהאסיפהממועדיום30תוך.3
עלוינומקושיקבעומיוחדותבנסיבותלנכוןשתמצאככלזהפעולותמסדרלחרוגרשאיתהשכונותמועצת.4

ידה בפרוטוקול הוועדה

קלפיועדת.10

ועדת הקלפי תמונה בידי ועדת הבחירות במועצת השכונות.1
ועדת הקלפי מונה יו"ר ושני חברים, שאיש מהם אינו תושב השכונה.2
לכל ועדת קלפי יצורף נציג מטעמה של ועדת הבחירות במועצת השכונות כמשקיף. כל מועמד.ת רשאית.3

לצרף משקיף מטעמה, ובלבד שהודיעה על כוונתה לוועדת הבחירות לפחות שלושה ימים לפני מועד
הבחירות, ובכפוף לאישור ועדת הבחירות השכונתית

בכל קלפי יהיו שני סדרנים, משך כל זמן הפעילות.4
שבחדרולהבטיחלוודאקלפי,כללבדוקעליהיהיהב'),נספח(ר'הקלפיועדתלתפקידיובמיוחדבנוסף.5

בחירותתעמולתתתנהללאלפחות,מ'20בטווחובסביבתו,הקלפי
ועדת הקלפי תהיה אחראית על מניין הקולות המצביעים בבחירות.6

השכונהלוועדובחירותהצבעהנוהלי.11

ועדת הבחירות במועצת השכונות תקבע את אופן הליך ההצבעה לוועד השכונה (כולל כלים דיגיטליים).1
הן בבחירות פיזיות והן בבחירות דיגיטליות:.2

oתפורסם באופן בולט רשימת המועמדים, מסודרת בא-ב על פי שמות משפחותיהם
oבעלי זכות בחירה יופנה לקלפיות על פי מקום מגוריהם
oבטופסבשםוחתימהספח)הכוללתזהות(תעודתמזההתעודתלהצגתבכפוףתתבצעהצבעה

רישום המצביעים, לרבות באמצעים דיגיטליים
oוטופסחתומהאחתמעטפהלמצביעימסרוהקלפיועדתחבריפיזיות,בחירותשלבמקרה

הצבעה ובו שמות המועמדים, מסודרים בא-ב על פי שמות משפחותיהם
oבהצבעהלסיועהנזקק(בוגראטוםפרגודמאחוריתיעשהההצבעהפיזיות,בחירותשלבמקרה

יעזר בחבר ועדת הבחירות או בבן משפחה)
oלסמןשישהמועמדיםמספרהמועמדים.שמותאתשקיבלוההצבעהבטופסיסמנוהמצביעים

ההצבעהטופסאתיכניסוהמצביעיםפיזיות,בחירותשלבמקרההבחירות.ועדתעל-ידיייקבע
למעטפה ואת המעטפה הסגורה – לתיבת הקלפי, לעיני  חברי ועדת הקלפי

מתושבישיותרכמהליידעמנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכללהשתמשתתחייבהשכונותמועצת.3
בשאיפהההשתתפות,ואופניבולהשתתףזכותםהבחירות,הליךקיוםעלהצבעהזכותבעליהשכונה

להגיע לכולם
בהגרלהשייקבעבסדרברוטציהיכהנוהמועמדיםקולות,מספרבאותויזכויותראומועמדיםשניאם.4

(רלוונטי עבור המועמד החמישי ומעלה)
תוךשישלחאלקטרוניאופיזיבמכתבהשכונתיתהבחירותלוועדתיוגשוהבחירותתוצאותעלערעורים.5

בדוארשנשלחערעורמועד.אותותוךאישיתבמסירהיימסרואוהתוצאות,פרסוםממועדשעות72
מיוםימיםשבעהתוךתתקבלבערעורהחלטההמשלוח.ממועדשעות72תוךכמתקבלייחשברשום

קבלתו, ותפורסם בצירוף הנימוקים לקבלת הערעור או דחייתו. החלטת הוועדה תהיה סופית
הבחירות יתקיימו ביום שלישי בשבוע, או ביום אחר שייקבע על ידי ועדת הבחירות השכונתית.6



הפיזיבקלפיהקולותספירת.12

ועדת הקלפי תחל במניין הקולות לא יאוחר מעשר דקות ממועד סגירת הקלפיות.1
רשימתטופסגביעלובסימונםההצבעהבטופסהרשומיםהשמותשלרםבקולבקריאהתיעשההספירה.2

המועמדים
מעטפה שאינה חתומה בידי שניים מחברי ועדת הקלפי תיפסל ולא תיכלל במניין הקולות.3
מעטפה הכוללת יותר מטופס הצבעה אחד תיפסל.4
הבחירהמעטפותמספרהמצביעים,מספרהקולות,ספירתסיכוםובופרוטוקול,תערוךהקלפיועדת.5

מיוחדותבעיותציוןוכןהפסילה,עילותופירוטשנפסלווהטפסיםהמעטפותהקלפי,בתיבתשנמצאו
בהצבעה ובמניין הקולות. הפרוטוקול ייחתם בידי כל חברי הוועדה

ימיםמשבעהיאוחרולאהבחירות,ועדתבידיואישורןהקלפיועדתבידיהקולותמנייןהשלמתאחרי.6
מתום הספירה, יפורסמו תוצאות הבחירות בפלטפורמה הציבורית המוסכמת

התוצאות,פרסוםממועדשעות48תוךשישלחרשוםבמכתבהעירוניתהבחירותלוועדתיוגשוערעורים.7
שעות72תוךכמתקבלייחשברשוםבדוארשנשלחערעורמועד.אותותוךאישיתבמסירהיימסרואו

ממועד המשלוח. החלטה בערעור תתקבל תוך שבעה ימים מיום קבלתו.

הבחירותחומראחסון.13

כל חומר רלבנטי, למעט פתקי הצבעה, יישמר בוועדת הבחירות עד לבחירת נציגות חדשה.1
פתקי הצבעה יישמרו רק עד סיום הערעורים על תוצאות הבחירות.2

ערעורים.14

ועדת הבחירות תשמש כוועדת ערעורים מקומית ותקבע את המועד והדרך להגשת הערעורים.1
בעל זכות בחירה רשאי להגיש ערעור על מועמד תוך שבעה ימים מיום פרסום רשימת המועמדים.2
מועמד שמועמדותו לא אושרה רשאי להגיש ערעור לוועדת הבחירות תוך שבעה ימים מקבלת ההודעה.3
שבעהעדהמקומית,הבחירותלוועדתהבחירותהליכיעלערעורלהגישרשאימגרששרכשתושבכל.4

ימים לאחר פרסום תוצאות הבחירות
ערעורים יוגשו לוועדת הבחירות והמגיש יקבל אישור שהערעור נתקבל.5

תקציב.15

יהיוהפעילויות)וכללההסמכההבחירות,הליכיהשכונה,ועדיהשכונות,מועצת(עבורהתקציבמקורות.1
ממלכתיים, עירוניים וציבוריים (כולל מלכ"רים), לרבות תרומות הציבור.

עלהשפעהלושתהיהו/אושישגורםכלאומפלגתיים,אופרטייםגורמיםשלבתקציבלהשתמשאין.2
הבחירות

ועדת הבחירות במועצת השכונות תקבע אחת לשנה את התקציב המקסימלי לקיום בחירות בשכונה.3
ש"ח4,000עליעלהלאשכונהלוועדלמועמד.תבחירותתעמולתתקציב.4
תקציבלהקצאתמיוחדתבקשההשכונותלמועצתלהגישרשאיתמשגתאינהידהאשרמועמד.ת.5

תעמולת בחירות חלקי
חלק מתקציב מועצת השכונות יוקצה לקבלת ייעוץ משפטי.6



נספח א' - תפקידיה של ועדת הבחירות השכונתית
לקבוע את פרק הזמן ודרכי הגשת המועמדות לבחירות, וכן את מועד הבחירות●

מקוםהבחירות,מועדלבחירות,המועמדותהגשתודרכיהזמןפרקעלההצבעהזכותבעלילכללהודיע
לכלפלייריםחלוקתבאמצעותתופץזוהודעהתתאפשר.ההצבעהבוהזמןופרקההצבעהדרכיו/או

ההודעהשכונתיות,פייסבוקאווואטסאפקבוצותשקיימותככלהמוגדרים.השכונהבתחומיהדוארתיבות
.הבחירותמועדלפניימים30לפחותאלו,חברתיותברשתותגםתועבר

למועדמגוריםוכתובתזהותתעודתמספרומשפחה,פרטישםשתכלולמעודכנתבוחריםרשימתלהכין●
ההחלטה על קיום בחירות, ערוכה לפי סדר א'-ב' ולפי קלפיות (במידה והדבר מתאפשר)

פרסוםכלשלהפרסוםומקומותהפרסומיםנוסחאתוכןהבחירותקיוםבדברהפרסומיםמועדאתלקבוע●
בנוגע לבחירות

לאשר או לדחות בקשות להיכלל ברשימת המועמדים, לאשר או לדחות את חתימות הממליצים●

עללערעורהמועדואתאותהולפרסםהמועמדיםרשימתבדברהחלטהעלהערעורדרכיאתלקבוע●
החלטה

לפרסם את שמות המועמדים שמועמדותם אושרה●

לקבוע את מספר הקלפיות, את מקומן בשכונה ואת אזורי הבחירה של כל קלפי●

לאשר או לדחות משקיפים בקלפיות מטעם המועמדים לבחירות●

לפקח על מהלך הבחירות ולוודא כי יתנהלו באופן חשאי ובהתאם לתקנון●

לשמש ערכאת ערעור על החלטות ועדת הקלפי●

לבדוק ולאשר את מניין הקולות●

לאשר את החברים שיתמנו לוועד השכונה●

לפרסם שמות חברי ועד השכונה הנבחרים ומספר הקולות●

הבחירותמיוםימים7תוךבחירתולאחרהשכונהועדשלראשונהישיבהלכנס●

ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול מפורט של כל דיון בה, אשר ייחתם על-ידי כל חברי הוועדה●

הפרוטוקולים יהיו זמינים לעיון תושבי השכונה בעלי זכות בחירה●



נספח ב' - תפקידיה של ועדת הקלפי
לאשר את זכות הבחירה של כל תושבת ותושב השכונה בהתאם לתקנון●

לבצע את כל הרישומים בקלפי בעת הבחירות●

לדאוג כי הבחירות יערכו באופן תקין ובהתאם לתקנון●

למנות את הקולות●

לערוך פרוטוקול של מניין הקולות ולאשרו בחתימתם●



השכונות/ועדמועצתשלופעילותההתכנסותהנהלי-ג'נספח
שכונה

מועצת השכונות/ועד השכונה יקיים ישיבות קבועות לפחות כל חודש●

מקוםאתדיגיטליות,בפלטפורמותלרבותשיקבע,בדרךברבים,יפרסםהשכונההשכונות/ועדמועצת●
בנוסף,קהל.קבלתוסדרישעותימיםהחלטותיו,המשנה,וישיבותישיבותיומועדיצוותיו,וכינוסכינוסו

מועצתחבריעםקשרליצירתאמצעיםפרטינוספות,עירוניותבפלטפורמותוכןהעירייה,באתריפורסמו
השכונות/ועד השכונה - בכפוף להסכמת העירייה

בהודעהמראש,ימיםשבעהולמשקיפיםלחבריםתימסרהשכונההשכונות/ועדמועצתכינוסעלהודעה●
יפורט סדר היום לישיבה

וההחלטותהיוםסדרבויצוינווכןמפורטפרוטוקוליירשםהשכונההשכונות/ועדמועצתבישיבות●
שנתקבלו

מועצתשיו"רובלבדישיבה,לכלחוקימנייןיהווהשכונההשכונות/ועדמועצתחבריממספר51%●
תיקבעשנקבע,במועדחוקימנייןיהיהלאאםבה.נוכחיהיהמקומוממלאאוהשכונההשכונות/ועד

לכלתימסרכךעלהודעההראשון;מהמועדימים7מ-יאוחרולאעדשיחולולמועדנוספתישיבה
החברים. הישיבה הנדחית תתקיים בכל מספר של משתתפים

אחדקולשלברובתתקבלנההחלטותדהיינובישיבה,הנוכחיםקולותשלברובתהיההחלטותקבלת●
לפחות

ממלא.תשלבישיבה,נכחלאואםהשכונה,השכונות/ועדמועצתיו"רשלקולויכריעשקולים:הקולותהיו●
מקומו.ה

מיוםימים3תוךלנמעןכנמסרתתיחשבבמסירתה,ידרשוהשכונההשכונות/ועדשמועצתהודעהכל●
ממועדשעות24תוך-אלקטרוניבדואראובפקסאישית,במסירהנמסרהאםרשום.בדוארשנשלחה

ההעברה ובתנאי שהועברה בשעות העבודה המקובלות והנמען אישר את קבלתה



נספח ד' - הגשת מועמדות
לחבר/ת ועד שכונה/מועצת השכונות בשכונה/עיר  ______________________________________

שם פרטי  _______________________________________________

שם משפחה  _____________________________________________

תאריך לידה  _____________________________________________

כתובת  מגורים ___________________________________________

טלפון  בבית ___________________     נייד  ___________________

דואר אלקטרוני ___________________________________________

עיסוק  _________________________________________________

אני מבקש להציג מועמדות לוועד שכונת/מועצת השכונות  __________ ( להלן "השכונה/העיר").
הנני מצהיר כי:

____________________________מתאריךבשכונה/עירמתגורר.תאני.1

רגל.פושט.תאודיןכפסול.תהוכרזתילא. 2

המקומיתהרשותנציג.תלתפקיד[מועמדיםהעירייה)-(להלןסבאכפרבעירייתמועצהכחבר.המכהנ.ת איני.3
מוחרגים מסעיף זה].

עירייה.כעובד.תמשמש.תאיני.4

עובד/תאוהתאגידהנהלתעלהנמנההעירייה,מטעםהפועלתאגידאועירוניתאגידכעובד.תמשמש.תאיני.5
שבמסגרת תפקידו מקיים קשר עם תושבי השכונה דרך קבע.

כאמור.בעבירהסופידיןבפסקחויבתיולאקלון,עמהשישבעבירההורשעתילאהאחרונותהשניםבשלוש.6

לתקנון.בהתאםבחירהזכותבעליוהינםבשכונהמתגורריםלזההמצורפתברשימההמפורטיםהממליציםכל.7
ידוע לי, כי המלצה של מי שאינו מתגורר בשכונה תיפסל (תקף להגשת מועמדות לוועד שכונה בלבד).

-זוהוראהתואמתשאינההמלצהכלוכיבלבד,מועמדיםשלושהעללהמליץרשאיהשכונהתושבשכלליידוע.8
תיפסל (תקף להגשת מועמדות לוועד שכונה בלבד).

תאריך  _______________         חתימת המועמד.ת  _______________

חתימת עו"ד   _______________



ממליציםרשימת-1ד'נספח

חתימהטלפוןכתובתגילמס' ת.ז.שם משפחהשם פרטימס'
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



נספח ה' - טבלת ייצוג הולם בכפר סבא

מקורשנת מידעאחוז תת-אוכלוסייהתת-אוכלוסייהאחוז מוחלטאוכלוסייה

נתוני למ"ס51.72020נשים

נתוני למ"ס0.0012019ערבים

מקבלי גמלאות סיעוד, נכות
6.52021וניידות

נתוני ביטוח לאומי

פרופיל עירייה למ"ס1990+11.82018חדשיםעולים

נתוני למ"ס20-299.62020גיל

30-4419.2גיל

45-5916.6גיל

60-644.8גיל

65+19.5גיל

?יוצאי אתיופיה

2.12020חרדים

מכון ישראלי לדמוקרטיה - שוק הדיור
החרדי ופריׂשתה הגאוגרפית של

האוכלוסייה החרדית בישראל

בתי-ספר ממלכתי-דתי
שש-שנתיים בעיר

22018[אינדיקציה לשיעור דתיים]
תוכנית אסטרטגית למערכת החינוך

בכפר סבא

יהודים דתיים ודתיים מאוד
(ממוצע ארצי, הגדרה

עצמית) [אינדיקציה לשיעור
16דתיים]

2015-201
6

לאוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה
עצמית של מידת דתיות: נתונים נבחרים

(למ"ס)10מס'החברהפנידוחמתוך

יהודים מסורתיים (ממוצע
ארצי, הגדרה עצמית)

[אינדיקציה לשיעור
25מסורתיים]


