
תקנון למועצה עירונית לייצוג והשתתפות ונציגות אזרחים שכונתית בעיר
כפר סבא

הקדמה.1

עלבמישריןהמשפיעותהחלטותלקבלתשותפיםלהיותוצורךזכותיכולת,ישדמוקרטיתבמדינהלאזרחים
מעגלוהרחבתהקהילתיתוההתארגנותהמעורבותחיזוקהיאלכךוהדרךסביבתם,ועלקהילתםעלחייהם,

התושביםאתלארגןשתפקידםאזרחייםגופיםלשניתקנוניתמסגרתכוללזהמסמךהמקומית.המנהיגות
המקומיים ולייצגם באופן הוגן וצודק בפני גורמי השלטון וגורמים מוסדיים אחרים:

מסגרתקהילתיים,ויעדיםמטרותהמציבהשכונתיתאזרחיתהתארגנות–נבחרתשכונתיתנציגות)1(
פיעלומקיים,מכילמקומילפיתוחוהסביבה,החייםאיכותלשימורתושביםשלהראשוניתהפעולה
ייצוגלמעןוביעילותברציפותופועלתודמוקרטית,מאורגנתבדרךנבחרתהנציגותוטעמם.רוחםיעדיהם,

של פרטים וקבוצות בקהילה בפני הרשות המקומית ועוד גופי שלטון.
התנהלותןעלבלתי-תלויבאופןלפקחשתפקידועירוניאזרחיגוף–והשתתפותלייצוגעירוניתמועצה)2(

בתורהוהיאהעירונית,הבחירותועדתאתממנההעירוניתהמועצההשכונתיות.הנציגויותשלהתקינה
ממנה את ועדת הבחירות השכונתית

עיקרייםתפקידים–והשתתפותלייצוגעירוניתמועצה.2

הכרזה על קיום בחירות לנציגות שכונתית.1
שכונתית.בחירותועדתלמנותבתורהאחראיתהעירוניתהבחירותועדתעירונית.בחירותועדתמינוי.2

תפקיד ועדות הבחירות הוא לנהל ולפקח על הליך הבחירות הדמוקרטי תוך הבטחת תקינותו
ליווי ותמיכה שוטפים בהתנהלות השגרתית של הנציגויות השכונתיות לאחר הבחירות.3
תיווך ושימור קשר מתמשך ויציב בין הנציגויות השכונתיות לגורמי השלטון המקומי וגורמים מוסדיים אחר.4
שמה הרשמי והיחיד של המועצה יהיה: המועצה העירונית לייצוג והשתתפות - כפר סבא..5

ומוסדותיההעירוניתהמועצההרכב.3

זכותבעליליבהמחבריתורכבהמועצההעירונית,המועצהשלוההוגנותהאיזוןאתלהבטיחמנתעל.1
הצבעה במועצה, וחברים נוספים שאינם בעלי זכות הצבעה (קו-אופטציה)

תישמרבלבדהליבהלחבריזאת,עםהמועצה;ישיבותבכללולהשתתףלנכוחרשאיםהמועצהחבריכלל.2
הזכות להצביע בהצבעות המועצה

הרכב ליבת המועצה יהיה כדלהלן:.3
לנציגבשאיפההשכונתיות,הנציגויותמספר(לפיבעירהשונותהשכונתיותהנציגויותמקרבנציגים.1

)30%(נציגות)פרלפחותאחד
)30%(העירתושבימקרבנוספיםנציגים.2
שהן(כפישכונתיותנציגויותקיימותבהןבשכונותהפועלים-מלכ"רים-האזרחיתהחברהנציגי.3

)20%(והשתתפותייצוגשללעקרונותומחויביםזה),בתקנוןמוגדרות
)10%(והשתתפותייצוגיועצ.תבתפקיד-ישראלית""תנועהנציג.ת.4
)10%מקסימום(אופציונלי,המקומיותהרשותנציג.ת.5

בכל מקרה, נציגי התושבים יהוו את הרוב המכריע בקרב חברי המועצה העירונית.
במועצההצבעהבעלי-זכותשאינםנוספיםחבריםהעירתושבימקרבלמנותרשאיםהמועצהליבתחברי.4

בנושאיםרשות")"ועדות(להלן,נושאיותרשותבועדותכחבריםישמשושאלועל-מנת(קו-אופטציה),
שונים אשר רלוונטיים לפעילות האזרחית עיר (תחבורה, בריאות וכד')

סביבבפעילותןהשכונתיותבנציגויותויתמכוהעירוניתהמועצהפיקוחתחתיפעלוהרשותועדות.1
הנושאים הרלוונטיים



תושבימקרבנוספיםנציגיםארבעועדהמועצה,מליבתלפחותאחתנציג.התמנהרשותועדתכל.2
העיר (קו-אופטציה)

לפחות)שניםחמששל(בהיקףמקצועיונסיוןידעבעלתלפחותאחתחבר.התכלולרשותועדתכל.3
בנושא הוועדה. חברים אלו יידרשו להמציא מסמכים המעידים על הידע והנסיון המקצועי בנושא הוועדה

עלהמבוססיםהולםייצוגשללעקרונותכפוףיהיהלעיל)3.3.1+3.3.2(סעיפיםהתושביםנציגימינוי.5
הייצוגבטבלתלהיוועץניתןהאוכלוסייה.שלשוניםלמאפייניםובהתאםבעירהאוכלוסיותכללשלמיפוי

ההולם בכפר סבא (ר' נספח ו')
גודל המועצה העירונית (לא כולל קו-אופטציה) יהיה כדלהלן:.6

אי-זוגייהיההעירוניתבמועצההחבריםמספר.1
חברים21מ-יותרולאחברים,13עליעמודהמינימליהמועצהגודלמטרופולינית,בעיר.2
עליעמודהמינימליהמועצהגודלמטרופולינית,עיראינהוהיא,20,000מ-גדולתושביהשמספרבעיר.3
חברים15מ-יותרולאחברים,9
9מ-יותרולאחברים,5עליעמודהמינימליהמועצהגודל,20,000מ-קטןתושביושמספרביישוב.4

חברים
חברים5עליעמודזה)תקנון(לפיבעלת-מעמדעירוניתלמועצההמינימליהגודל.5
הרצוי,המקסימליהמועצהגודלמהובחירותסבבבכלתכריעהעירוניתלמועצההבחירותועדת.6

"תנועההסמכה,שלבמקרהלעיל.המפורטותולהגבלותהיישובשלהייחודיותלנסיבותבהתאם
ישראלית" תכריע בעניין זה.

התפקידים המינימליים במועצה העירונית יהיו:.7
יו"ר.1
יו"רסגן.ית.2
תקשורתאחראי.ת.3
גזבר.ית.4
מזכיר.ה.5

אוהסמכתהלאחרהעירונית,המועצהחבריעל-ידיפנימיבאופןיבחרובמועצההתפקידיםבעלי.8
בחירתה.

תפקידהאתגםתסייםהשכונתית,בנציגותתפקידהאתוסיימההיה-השכונתיותהנציגויותנציג.ת.9
במועצה העירונית (ביכולתה להתמנות למועצה בתפקיד אחר).

העירוניתהמועצהכינון.4

קמהטרםשבהבעיר"המועצה")(להלן,עירוניתמועצההקמתעלישראלית""תנועהוהכריזההיה.1
הסמכהתהליךעללהכריזהזכותישראלית"ל"תנועהתהיהזה),בתקנוןמוגדרתשהוא(כפימועצה

שלהראשונההכהונהתקופתעבורהבחירותתהליךאתיחליףאשר"הסמכה"),(להלן,למועצה
המועצה.

"תנועה ישראלית" תסמיך כחברי המועצה הראשונה:.2
שעדייןבפוטנציהשכונתיותנציגויותלרבותלעיל),3.3.1סעיף(ר'השכונתיותהנציגויותמקרבנציגים.1

לא הוסמכו או קמו
והשתתפותייצוגיועצ.תבתפקיד-ישראלית""תנועהמטעםנציג.ה.2

נציגים אלו ימנו בתורם, בכפוף להצבעה פנימית:.3
קורא.קולבפרסוםילווהזהמינויתהליךלעיל).3.3.2סעיף(ר'העירתושבימקרבנוספיםנציגים.1
חברירובלהסכמתבכפוףיהיהזהמינוילעיל).3.3.3סעיף(ר'מלכ"רים-האזרחיתהחברהנציגי.2

הנציגות השכונתית בשכונה/ות בה/ן פועל המלכ"ר.
כלל חברי המועצה יעמדו בקריטריונים הבאים:.4

ישראלית""תנועה(נציג.תההסמכהלמועדקודםברציפותחודשים6בההמתגוררתהעירתושב.ת.1
תוחרג מסעיף זה)



1קלוןעמהשישבעבירהסופידיןבפסקהורשע.הולאדיןפסול.תהוכרז.השלאלפחות,18בת/ן.2

אועירוניתאגידכעובדידרג,בכלעירייהכעובדי.ותהעירייה,מועצתכחברי.ותמכהנים.ותאינם.ן.3
השכונהתושביעםקשרקבעדרךמקיימיםאוהתאגידהנהלתעלנמניםהעירייה,מטעםהפועלתאגיד

(נציג.ת הרשות המקומית תוחרג מסעיף זה)2במסגרת תפקידם
כלל חברי המועצה ידאגו להמציא את המסמכים הבאים טרם הסמכתם:.5

וספחת.ז.צילוםבצירוףה'נספח.1
על(ב)הזהותתעודתבספחהמעןרישוםפיעל(א)הבאות:מהדרכיםבאחתבעיר,תושבותאימות.2
אובתוקףשכירותחוזהפיעל(ג)הבחירותלמועדקודםהאחרוניםמהחודשייםארנונהתשלוםאישורפי

חודשים6שלבתקופהבעירמגוריםעללהצהירתידרשהמועמד.תבנוסף,הנכס.עלבעלותהוכחת
ברציפות קודם למועד הבחירות

המועצהחבריכללעלומפורטמלאמידעדיגיטליים,באמצעיםלרבותברבים,לפרסםתדאגהמועצה.6
לכליכלולזהמידענוספים.ופרטיםהמועצהשלהעבודהתוכניתעיקרילצדהמועצה"),"חברי(להלן,

הפחות:
המועצהמחבריאחד.תכלשלומקצועיאישירקע.1
המועצהמחבריאחד.תכלאותושרואיםכפיהמועצה,תפעלכלפיוהעיר,חזון.2
המועצהתקנוןעיקרי.3
המלאהמועצהתקנון.4
כהונתהלתקופתהמועצהשלהעבודהתוכניתעיקרי.5
המועצהשלרלוונטיתהחלטהכל.6

שניםשתיעלתעלהלאזושתקופהכךמוסמכת,כמועצהכהונתהתקופתאתתקבעהעירוניתהמועצה.7
עלותכריזהמועצהתתכנסהמוסמכת,המועצהשלהכהונהתקופתסוףלאחראחת.משנהפחותולא

לעיל),3.6בסעיף(כמפורטמועמדיםמספיקנמצאוולאהיהזה.בתקנוןשמתוארכפיבחירותהליך
תינתן ארכה של עד שישה חודשים לכהונת המועצה העירונית

העירוניתלמועצהבחירות.5

לקראת תום כהונתה, תמנה מתוכה המועצה העירונית הנוכחית ועדת בחירות פנימית.1
ועדת הבחירות תכריז על קיום בחירות למועצה העירונית.2
הבחירות יהיו שוות וחשאיות.3
נציגיעל-ידיימונוהעירוניתבמועצההחבריםשארבלבד.השכונתיותהנציגויותנציגיעבוריהיוהבחירות.4

4בסעיףהמפורטההסמכהלהליךבדומהישראלית","תנועהנציג.תשלבסיועהשכונתיותהנציגויות
לעיל

חבריכללהעירונית.המועצהלבחירותמועמדותםאתלהציערשאיםהשכונתיותהנציגויותחבריכלל.5
הנציגויות השכונתיות רשאים לבחור בבחירות אלו

לעיל4.5ו-4.4בסעיפיםהמופיעיםבתנאיםלעמודידרשוהעירוניתהמועצהבבחירותהמועמדיםכלל.6
עלומפורטמלאמידעדיגיטליים,באמצעיםלרבותהשכונתיות,הנציגויותחברילפרסםתדאגהמועצה.7

כלל המועמדים לחברות במועצה. מידע זה יכלול לכל הפחות:
מהמועמדיםאחד.תכלשלומקצועיאישירקע.1
מהמועמדיםאחד.תכלאותושרואיםכפיהמועצה,תפעלכלפיוהעיר,חזון.2

השכונתיותלנציגויותבחירותאילו-שהןקיוםממועדלפחותחודשייםשלבמרווחיערכולמועצההבחירות.8
(כפי שהן מוגדרות בתקנון זה)

לא יתקיימו בחירות למועצה העירונית בחצי השנה שלפני בחירות לכנסת או לרשות המקומית.9

נוסח מורחב אופציונלי: המועמדים לנציגות לא יזמו מעורבות או תמיכה, או סיוע מפלגתי או סיוע על רקע אידאולוגי, דתי או2
עסקי-כספי, ארגוני, לוגיסטי או אחר בתהליך הבחירות, לרבות בכל חלק ממנו, ולא ייהנו מפירותיה של כל מעורבות כאמור

ומכל תמיכה או סיוע כאמור. הפרה זו מהווה עילה לפסילת מועמדות לנציגות ולבטל חברות בה.

וזאת בתוך שלוש השנים שקדמו לתאריך הצגת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, ואם חויב בפסק דין סופי בעבירה שיש1
עמה קלון לאמור לעיל, אך טרם ריצה את עונשו במועד הצגת המועמדים.



העירוניתבמועצהחברותהפסקת.6

המועצהלמזכירותשתישלחבכתבהודעהמכוחלתוקפהתיכנסהמועצהחבר.תביוזמתחברותהפסקת.1
העירונית

כמו כן, בסמכותה של המועצה להפסיק את חברותו של חבר.ת מועצה, מהסיבות הבאות:.2
העתקת המגורים מהעיר.1
–ישיבותשתימעודוהיעדרותהתראה,תגרורמוצדקתסיבהבלירצופותישיבותמשלושהיעדרות.2

הפסקת חברות אוטומטית
אילוואשרבתפקידלשמשאותםהפוסלתעילהבהםתתקייםאםלכהןיחדלויו"ראונציגותחבר.ת.3

נתקיימה מלכתחילה היו מנועים מלהציג את מועמדותם
הנציגותהחלטותאתהנוגדתפעילותאומחבריה,מיאוכולה–הכפשתהאוהמועצהבאמוןמעילה.4

שהתקבלו כדין
כפיהנבחריםברשימתאחריו/ההבא/ההנבחרלנציגותימונהנציג.ה,שלחברותהפסקתשלבמקרה.3

שנקבעה על-פי תוצאות הבחירות, או באמצעות הסמכה במקרה של מועצה מוסמכת
כחברבנציגותלשמשימשיךוהואהמחליף,לקביעתפנימיותבחירותיתקיימוהיו"ר,החלפתשלבמקרה.4

מן המניין, אלא אם בהם חברותו נפסלה

עיקרייםתפקידים–נבחרתשכונתיתנציגויות.7

איסוף מידע למיפוי הצרכים של תושבי השכונה, להגדרתם ולהצעת מענה מתאים.1
הבטחת זרימה הדדית ושוטפת של מידע רלבנטי בין התושבים לבין העירייה וגופים מוסדיים.2
ייצוג השכונה בפני העירייה וכל הגופים המוסדיים.3
לחייהםהנוגעיםבנושאיםקדימויותסדריובקביעתהחלטותקבלתבתהליכיוהשתתפותמעורבותייזום.4

של התושבים ובשיפור איכות החיים והרווחה בקהילה
למעןלפעילותהשכונה,ובפיתוחבהרחבתםבשיפורם,שירותים,בתכנוןלהשתתפותהתושביםהנעת.5

הקהילה וכן קבוצות ופרטים בתוכה
פיקוח על הניהול התקין של ענייני השכונה ועל הוגנות ההקצאות לפיתוחה.6
שמה הרשמי והיחיד של כל נציגות שכונתית יהיה: נציגות שכונתית (שם השכונה) - כפר סבא..7
לפעולזה,לנושאיעודיתעמותהאוישראליתתנועהעםבמשותףהנציגות,מוסמכתתפקידיהמילוילשם.8

כדי לגייס כספים, להעסיק עובדים, יועצים ולפעול בכל דרך חוקית למימוש מטרותיה.

ומוסדותיההשכונתיתהנציגותהרכב.8

חברים7ועדחברים,5מ-פחותלאהשכונה:לגודלבהתאםייקבעהמקומיתבנציגותהחבריםמספר.1
3יותרגדולתושביהשמספרבשכונהחברים11אותושבים,8,000עדתושביהשמספרלשכונה

יושב/תמתוכהתבחרובההבחירות,ממועדימים21בתוךהראשונהלישיבתהתתכנסהנבחרתהנציגות.2
ראש, ממלא/ת מקום וסגנ.ית יושב.ת ראש

אתמוסדותיה,אתחבריהמקרבותבחרמזכירותתמנהעבודה,וסדריהתכנסותנוהליתקבעהנציגות.3
הוועדות ואת הנציגים המוסמכים לתקשורת מול גורמים מוסדיים וארגונים נותני שירותים

תיארךזה,בתקנוןמוגדרשהואכפיבחירותבהליךנבחרהאשרשכונתיתנציגותשלכהונהתקופת.4
לאעודכלחדשה.שכונתיתנציגותלבחירתעדאוהעירונית),המועצה(להכרעתשניםשלושאושתיים

נבחרת נציגות שכונתית חדשה, הנציגות הקיימת תמשיך בכהונתה
להלן6.6בסעיףמפורטתמוסמכתשכונתיתנציגותשלכהונהתקופת.5
חברי הנציגות השכונתית יוכלו להיבחר עד שתי תקופות כהונה רצופות.6
לא יתקיימו בחירות לנציגות השכונתית בחצי השנה שלפני בחירות לכנסת או לרשות המקומית.7

העמותה הנבחר כנציגות השכונתית, והוראות תקנון זה יחולותושביה מאוגדים בעמותה רשומה, ישמש ועדכלבשכונה ש3
שכונתיתנציגותתמונההמתוכנן,האכלוסמפוטנציאל50%מיצתהשטרםפיתוח,בשלביאובהתהוותחדשהבשכונהעליו;

מטעמה של המועצה העירונית.



שכונתיתנציגותכינון.9

שזוכפי(נציגותנציגותקמהטרםשבהבשכונהשכונתיתנציגותלהקיםתחליטהעירוניתוהמועצההיה.1
לפחותמועמדים14(אולפחותמועמדים10לאסוףתצליחלאוהמועצהובמידהזה),בתקנוןמוגדרת
קוראקולפרסוםלאחרשבועות5עדשלזמןבטווח)8,000מ-גדולתושביהשמספרשכונהשלבמקרה
"הסמכה"),(להלן,לנציגותהסמכהתהליךעללהכריזהזכותהעירוניתלמועצהתהיהמועמדות,להצגת

אשר יחליף את תהליך הבחירות עבור תקופת הכהונה הראשונה של הנציגות.
כמפורטבחירות,בתהליךהמועמדיםקביעתלתקנותזהותיהיולהסמכההמועמדיםקביעתתקנות.2

להלן7בסעיף
לתנאיםבכפוףוהרכבה,הנציגותלהקמתהשכונהמתושביתמיכהקבלתעלמבוססתתהיהההסמכה.3

הבאים:
דיגיטליים,באמצעיםלרבותחתימה,באמצעותוהרכבההנציגותבהקמתתמיכתםאתיביעוהתושבים.1

תוכניתעיקרילצד"המועמדים"),(להלן,לנציגותהמועמדיםכללעלומפורטמלאמידעשקיבלולאחר
העבודה של הנציגות ופרטים נוספים. מידע זה יכלול לכל הפחות:

א. רקע אישי ומקצועי של כל אחד.ת מהמועמדים
ב. חזון השכונה, כלפיו תפעל הנציגות, כפי שרואים אותו כל אחד.ת מהמועמדים

ג. עיקרי תקנון הנציגות
ד. תקנון הנציגות המלא

ה. עיקרי תוכנית העבודה של הנציגות לתקופת כהונתו
פעילותלצורכיהשכונהגבולותהגדרתלרבותלנציגות,בנוגעהבחירותוועדותשלרלוונטיתהחלטהכלו.

הנציגות, ואומדן מספר תושבי השכונה בעלי זכות הצבעה כהגדרתם בתקנון זה
).8.2,8.3סעיףלהלן(ר'בקריטריוניםעומדיםאשרהשכונהתושבי.ותההסמכהעללחתוםרשאים.2

תושביהיותםעלויצהירוהרלוונטייםהמסמכיםאתהחותמיםימציאולה,בסמוךאוהחתימהבמעמד
השכונה

"תנועה(להכרעתהשכונהמתושבי25%עד20%שלחתימותדרושותהנציגות,הסמכתלשם.3
זכותבעליהשכונהתושבימספראומדן).8.3בסעיף(כמפורטלפחותהצבעהזכותבעליישראלית")

רשמי,ממקוראחרמידעוכלהלמ"סשלסטטיסטימידעבסיסעלהעירוניתהמועצהעל-ידייערךהצבעה
ויפורסם ברבים

שיותרכמהליידעמנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכללהשתמשתתחייבהעירוניתהמועצה.4
ההשתתפות,ואופניבולהשתתףזכותםההסמכה,הליךקיוםעלהצבעהזכותבעליהשכונהמתושבי

בשאיפה להגיע לכולם
הנציגותשלהכהונהתקופתאתהעירוניתהמועצהתקבעההסמכה,הליךעלההכרזהטרם.5

תקופתסוףלאחרחודשים.משישהפחותולאאחתשנהעלתעלהלאזושתקופהכךהמוסמכת,
היהזה.בתקנוןשמתוארכפיבחירותהליךעלותכריזהמועצהתתכנסהמוסמכת,הנציגותשלהכהונה

לכהונתחודשיםשישהעדשלארכהתינתןלעיל),6.1סעיף(ר'מועמדיםמספיקנמצאולאושוב
המועצה המוסמכת, בהתאם להחלטת המועצה העירונית

השכונתיתהנציגותבבחירות(מתמודדים)המועמדיםקביעת.10

על המועמדים לנציגות השכונתית לעמוד בתנאים אלה:.1
)7.2סעיףלהלן(ר'השכונהתושב.ת.1
עמהשישבעבירהסופידיןבפסקהורשע.הולאדיןפסול.תהוכרז.השלאלפחות,18בת/ן.2

4קלון

וזאת בתוך שלוש השנים שקדמו לתאריך הצגת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, ואם חויב בפסק דין סופי בעבירה שיש4
עמה קלון לאמור לעיל, אך טרם ריצה את עונשו במועד הצגת המועמדים.



אועירוניתאגידכעובדידרג,בכלעירייהכעובדי.ותהעירייה,מועצתכחברי.ותמכהנים.ותאינם.ן.3
תושביעםקשרקבעדרךמקיימיםאוהתאגידהנהלתעלנמניםהעירייה,מטעםהפועלתאגיד

5השכונה במסגרת תפקידם

מיפויעלהמבוססיםהולםייצוגשללעקרונותהמועמדיםבחירתאתלהכפיףכיצדתחליטהבחירותועדת.2
הייצוגבטבלתלהיוועץניתןהאוכלוסייה.שלשוניםלמאפייניםובהתאםבשכונההאוכלוסיותכללשל

ההולם בכפר סבא (ר' נספח ו')
מועמדים לבחירות לנציגות יציגו את מועמדותם לא יאוחר משמונה שבועות לפני מועד הבחירות.3
כתנאיתצורףהמועמדותלטופסוספח.ת.ז.צילוםבצרוףלוועדהה'נספחבהמצאת–המועמדותהצגת.4

נספחר'בחתימתם,(מאושרתבבחירותלהשתתףהרשאיםהשכונה,ומתושבימתושבות20שלהמלצה
מועמדיםמשלושהיותרעללהמליץיכוליםאינםתושבים).1ה'

מועמדים.להוספתימים7שלאורכההבחירותועדתתיתןלנציגות,מועמדיםשלמספקתהיענותבאין.5
עולהאינותושביהשמספרבשכונה–לפחותנציגים5שלמועמדותםהצגתזה:לענייןמספקת""היענות

תהיהלאהאורכהלאחרגםאםיותר.גדולתושביהשמספרבשכונהלפחותנציגים11ו-8,000על
היענות מספקת, יובא הנושא להכרעתה של ועדת הבחירות במועצה המקומית לייצוג והשתתפות.

ימים.14תוך–אישוראודחייה–החלטתהעלותודיעהמועמדיםברשימתתדוןהבחירותועדת.10
מתוקניםטפסיםשלחוזרתלהגשהימים14שלשהותתינתןלמועמדים

אתולהציגלשוביוכללאבושחזרמועמדלוועדה;בכתבבהודעהממועמדותובולחזוררשאימועמד.11
מועמדותו לאותה קדנציה

בהיופיעוהמועמדיםושמותאישורה,אחרימידברביםתפורסםהסףבתנאישעמדוהמועמדיםרשימת.12
בסדר א-ב

–לתושביםהודעותכרזות,בית,חוגידוגמת–אמצעיבכלבחירותתעמולתלקייםרשאיםהמועמדים.13
ובלבד שלפרסום לא יהיה גוון מפלגתי ושהוא לא ייעשה בניגוד להוראות התקנון

השכונתיתהנציגותבבחירותלהצבעהוהתנאיםהזכויות.11
הבחירות הן כלליות, ישירות, שוות וחשאיות.1
השכונה,בגבולותהבחירותלמועדקודםברציפותחודשים6המתגורריםהעירתושב.תכללבחוררשאים.2

בשכונההתושבותאימותוהשתתפות.לייצוגהמקומיתבמועצההבחירותועדתשלמטעמהשנקבעוכפי
תשלוםאישורפיעל(ב)הזהותתעודתבספחהמעןרישוםפיעל(א)הבאות:מהדרכיםבאחתיתבצע
עלבעלותהוכחתאובתוקףשכירותחוזהפיעל(ג)הבחירות.למועדקודםהאחרוניםמהחודשייםארנונה
למועדקודםברציפותחודשים6שלבתקופהבשכונהמגוריםעללהצהירתידרשהבוחר.תבנוסף,הנכס.

הבחירות
שנים17הנוהשכונתיתהנציגותבבחירותלהצבעההמינימליהגיל.3

השכונתיתבנציגותחברותהפסקת.12

הנציגותלמזכירותשתישלחבכתבהודעהמכוחלתוקפהתיכנסנציגותחבר.תביוזמתחברותהפסקת.5
ולמזכירות המועצה העירונית.

60%שלברובנציגות,חבר.תשלחברותואתלהפסיקהשכונתיתהנציגותשלבסמכותהכן,כמו.6
מהמשתתפים בהחלטה, מהסיבות הבאות:

העתקת המגורים מהשכונה.5
–ישיבותשתימעודוהיעדרותהתראה,תגרורמוצדקתסיבהבלירצופותישיבותמשלושהיעדרות.6

הפסקת חברות אוטומטית, בלי צורך בהצבעה
אילוואשרבתפקידלשמשאותםהפוסלתעילהבהםתתקייםאםלכהןיחדלויו"ראונציגותחבר.ת.7

נתקיימה מלכתחילה היו מנועים מלהציג את מועמדותם
עבודתאתהמשבשתאחרתפעילותאומחבריה,מיאוכולה–הכפשתהאוהנציגותבאמוןמעילה.8

הנציגות או הנוגדת את החלטות הנציגות שהתקבלו כדין

נוסח מורחב אופציונלי: המועמדים לנציגות לא יזמו מעורבות או תמיכה, או סיוע מפלגתי או סיוע על רקע אידאולוגי, דתי או5
עסקי-כספי, ארגוני, לוגיסטי או אחר בתהליך הבחירות, לרבות בכל חלק ממנו, ולא ייהנו מפירותיה של כל מעורבות כאמור

ומכל תמיכה או סיוע כאמור. הפרה זו מהווה עילה לפסילת מועמדות לנציגות ולבטל חברות בה.



כפיהנבחריםברשימתאחריו/ההבא/ההנבחרלנציגותימונהנציג,שלחברותהפסקתשלבמקרה.7
שנקבעה על-פי תוצאות הבחירות

כחברבנציגותלשמשימשיךוהואהמחליף,לקביעתפנימיותבחירותיתקיימוהיו"ר,החלפתשלבמקרה.8
מן המניין, אלא אם בהם חברותו נפסלה, או באמצעות הסמכה במקרה של נציגות מוסמכת

העירוניתבמועצההעירוניתהבחירותועדת.13

בתפקיד מזכיר ועדת הבחירות תשמש נציג.ת תנועה ישראלית.1
הרכב ועדת הבחירות העירונית ייצג באופן יחסי את הרכב המועצה העירונית.2
(תפקידי הוועדה מפורטים בנספח א').3
החלטות ועדת הבחירות יתקבלו בהסכמת רוב חבריה. היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יו"ר הוועדה.4
כלשהיהוראההפרהאםהנבחרתהנציגותפעילותאתלהפסיקרשאיתהמקומיתהבחירותועדת.5

הנציגותליו"רבכתבהודעההמקומיתהבחירותועדתתשלחכזהבמקרהבתקנון.הקבועותמההוראות
הנבחרת ותעלה בפניו את טענותיה. הנציגות הנבחרת תמלא כל החלטה שתתקבל בנושא זה

מהמינימוםיפחתהנציגיםמספר–להתקייםשחדלהנציגותשלכהונתהלהפסיקרשאיתהבחירותועדת.6
הנדרש לניהול תקין

ועדת הבחירות רשאית להאריך חד- פעמית את פעילות הנציגות לששה חודשים.7

השכונתיתהבחירותועדת.14
כאשרחריגים(במקריםקיומן,לפניחודשיםארבעההפחותולכלבחירות,לקייםבקשהבהתקבל.1

תמנהלדחיפות)בהתאםהמועדישתנהתושביםנציגותונידרשתבשכונהמהותיםנושאיםישנם
ועדת הבחירות במועצה המקומית לייצוג והשתתפות ועדת בחירות שכונתית (להלן "הוועדה")

)5.1סעיף(ר'בשכונההתושביםלמספרבהתאםחברים,11או7עדחברים,5מ-פחותלאבוועדה.2
התפקידים בוועדת הבחירות השכונתית הם:.3

הוועדהיו"ר.1
(אופציונלי)גזבר.ית.2
תקשורתאחראי.ת.3
התושבים)כללמקרבוהןהשכונתיותמהנציגויות(הןהתושביםמקרבציבורנציג/י.4
ישראלית")"תנועהנציג/י(בכללםהאזרחיתהחברהנציג/י.5
(אופציונלי)העירייהנציג.6

הוועדהליו"רנציגו)(אומחבריהאחדממנהוהשתתפותלייצוגהעירוניתבמועצההבחירותועדת.4
-המוניציפליתהפעילותמתחוםהמוכראדםיהיההיו"רכימומלץמחבריה.שלישעדוממנה

ציבורית, שאינו עובד עירייה ואינו תושב.ת השכונה.
אתתמנההמועצהעירונית,בחירותועדתמינויטרםהעירונית,המועצהשלהראשונייםבשלבים.5

ועדת הבחירות השכונתית באופן ישיר
מועמדים לנציגות המקומית לא ימונו לוועדה.6
החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמת רוב, וייחתמו בידי כל חברי הוועדה הנוכחים.7
היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יו"ר הוועדה.8
גםתמוקםדיגיטאליתהצבעהותיהיה(במידהקלפיותמספרבחירות,לעריכתמועדתקבע:הוועדה.9

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.10
הוועדה אחראית למהלך הבחירות לנציגות ולמניין הקולות, ומכריזה על תוצאותיה.11
אם שני מועמדים או יותר יזכו באותו מספר קולות, המועמדים יכהנו ברוטציה בסדר שייקבע בהגרלה.12
הערעור),הגשתדרךאתתקבע(הוועדהמפרסומןימים7תוךהוועדההחלטותעללערערניתן.13

בפני ועדת הבחירות במועצה המקומית לייצוג והשתתפות, שתפרסם את החלטתה בתוך שבוע

קלפיועדת.15

ועדת הקלפי תמונה בידי ועדת הבחירות במועצה המקומית לייצוג והשתתפות.1



ועדת הקלפי מונה יו"ר ושני חברים, שאיש מהם אינו תושב השכונה, והם שימשו בעבר מזכירי ועדת קלפי.2
בבחירות לכנסת או בבחירות מוניציפליות

לכל ועדת קלפי יצורף נציג מטעמה של ועדת הבחירות במועצה המקומית לייצוג והשתתפות.3
כמשקיף. כל קבוצת מועמדים רשאית לצרף משקיף מטעמה, ובלבד שהודיעה על כוונתה לוועדת

הבחירות לפחות שלושה ימים לפני מועד הבחירות
בכל קלפי יהיו שני סדרנים, משך כל זמן הפעילות.4
שבחדרולהבטיחלוודאקלפי,כללבדוקעליהיהיהג'),נספח(ר'הקלפיועדתלתפקידיובמיוחדבנוסף.5

בחירותתעמולתתתנהללאלפחות,מ'20בטווחובסביבתו,הקלפי

תקציב.16

לקבוע(ישהציבור.תרומותכוללמלכ"רים),(כוללוציבורייםעירונייםממלכתיים,יהיוהתקציבמקורות.1
עלוכמובןישראלית,תנועהברמתאוהנציגותברמתהאםמשאבים,גיוסדרךעלמפורטותהוראות

השימוש בכספי התקציב).
עלהשפעהלושתהיהו/אושישגורםכלאומפלגתיים,אופרטייםגורמיםשלבתקציבלהשתמשאין.2

הבחירות
לקיוםהמקסימליהתקציבאתלשנהאחתתקבעוהשתתפותלייצוגהמקומיתבמועצההבחירותועדת.3

בחירות בשכונה
ש"ח4,000עליעלהלאשכונתיתלנציגותלמועמד.תבחירותתעמולתתקציב.4
תקציבלהקצאתמיוחדתבקשההעירוניתלמועצהלהגישרשאיתמשגתאינהידהאשרמועמד.ת.5

תעמולת בחירות חלקי
חלק מתקציב המועצה העירונית יוקצה לקבלת ייעוץ משפטי.6

הצבעהנוהלי.17

השכונהלנציגותההצבעההליךאופןאתתקבעוהשתתפותלייצוגהמקומיתבמועצההבחירותועדת.1
(כולל כלים דיגיטליים)

בבחירות פיזיות בקלפי:.2
oתפורסם באופן בולט רשימת המועמדים, מסודרת בא-ב על פי שמות משפחותיהם
oבעלי זכות בחירה יופנה לקלפיות על פי מקום מגוריהם
oבשםוחתימהספח)הכוללתזהות(תעודתמזההתעודתהצגתעםהקלפי,בשולחןהצבעה

בטופס רישום המצביעים
oהמועמדים,שמותובוהצבעהוטופסחתומהאחתמעטפהלמצביעימסרוהקלפיועדתחברי

מסודרים בא-ב על פי שמות משפחותיהם
oהבחירותועדתבחברייעזרבהצבעהלסיועהנזקק(בוגראטוםפרגודמאחוריתיעשהההצבעה

או בבן משפחה)
oעד–ועדחברי7בהבשכונה–המועמדיםשמותאתשקיבלוההצבעהבטופסיסמנוהמצביעים

שמות7עד–ועדחברי11בהבשכונהשמות;4
oלעיניהקלפי,לתבת–הסגורההמעטפהואתלמעטפהההצבעהטופסאתיכניסוהמצביעים

חברי ועדת הקלפי
שיותרכמהליידעמנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכללהשתמשתתחייבהעירוניתהמועצה.3

ההשתתפות,ואופניבולהשתתףזכותםהבחירות,הליךקיוםעלהצבעהזכותבעליהשכונהמתושבי
בשאיפה להגיע לכולם.

הפיזיבקלפיהקולותספירת.18

הקלפיסגירתממועדדקות10מ-יאוחרלאהקולותבמנייןתחלהקלפיועדת.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,בתבתשנמצאו

בהצבעה ובמניין הקולות. הפרוטוקול ייחתם בידי כל חברי הוועדה
מתוםימים7מ-יאוחרולאהבחירות,ועדתבידיואישורןהקלפיועדתבידיהקולותמנייןהשלמתאחרי.6

הספירה, יפורסמו תוצאות הבחירות בפלטפורמה הציבורית המוסכמת
התוצאות,פרסוםממועדשעות48תוךשישלחרשוםבמכתבהעירוניתהבחירותלוועדתיוגשוערעורים.7

שעות72תוךכמתקבלייחשברשוםבדוארשנשלחערעורמועד.אותותוךאישיתבמסירהיימסרואו
קבלתו.מיוםימים7תוךתתקבלבערעורהחלטההמשלוח.ממועד

דיגיטליתקולותספירת.19

הבחירותחומראחסון.20

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.21

ועדת הבחירות תשמש כוועדת ערעורים מקומית ותקבע את המועד והדרך להגשת הערעורים.1
המועמדיםרשימתפרסוםמיוםימים7תוךמועמדעלערעורלהגישרשאיבחירהזכותבעל.2
מועמד שמועמדותו לא אושרה רשאי להגיש ערעור לוועדת הבחירות תוך שבעה ימים מקבלת ההודעה.3
ימים7עדהמקומית,הבחירותלוועדתהבחירותהליכיעלערעורלהגישרשאימגרששרכשתושבכל.4

לאחר פרסום תוצאות הבחירות
והמגישידניבאופן56חדריעליםבמתחםשבע(?)בארעירייתבמשרדיהבחירותלוועדתיוגשוערעורים.5

יקבל אישור שהערעור נתקבל

שלהכספיתההתנהלותאתוכןובנוהליםבתקנוןהעמידהאתשתבקרביקורתועדתמינוילהוסיף:וכדאיחסר
הגופים.

מינוי/בחירה של יועץ משפטי או קבלה של יעוץ משפטי מתנועה ישראלית



נספח א' - תפקידיה של ועדת הבחירות העירונית
* אישור גבולות השכונה לעניין הבחירות

* אישור קיום הבחירות

* קביעת התקציב המרבי לקיום הבחירות

* מינוי חברי ועדת בחירות שכונתיות, מינוי יושבי הראש שלהן ומינוי חברי ועדות קלפי

* מעקב אחרי ניהול הבחירות וניהול רישום של כל שלבי ההליך

בהםעל החלטות ועדת הבחירות השכונתיות והכרעהדיון בערעורים*

* אישור תוצאות הבחירות

* הוצאת כתבי מינוי לחברי הנציגות השכונתית שנבחרו

על פי התקנון, או על פיזור נציגות שכונתיתדיון והחלטה על הפסקת פעילותו של חבר נציגות שכונתית,*

* מתן פירוש לתקנון או להוראות שבו לפי הצורך

* קביעת הליך ההצבעה לנציגות השכונתית, לרבות אם הבחירה תיעשה באמצעים דיגיטליים ו/או
באופן פיזי בקלפי

* דיון והחלטה בכל מקרה חריג באשר לנושא הבחירות וכהונת הנציגויות השכונתיות

* הארכת משך כהונת נציגות שכונתית באופן חד פעמי



נספח ב' - תפקידיה של ועדת הבחירות השכונתית
* לקבוע מועד לעריכת הבחירות ובהתאם לכך - מועדים להצגת מועמדות

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

בנוגעפרסוםכלשלהפרסוםומקומותהפרסומיםנוסחאתוכןהבחירותקיוםבדברהפרסומיםמועדאתלקבוע*
לבחירות

* לאשר או לדחות בקשות להיכלל ברשימת המועמדים, לאשר המועמדים וחתימת הממליצים

* לקבוע את דרכי הערעור על החלטה בדבר רשימת המועמדים ולפרסם אותה ואת המועד לערעור על החלטה

* לפרסם את שמות המועמדים שמועמדותם אושרה

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

* לפקח על מהלך הבחירות ולוודא כי יתנהלו בהתאם לתקנון

* לשמש ערכאת ערעור על החלטות ועדת הקלפי

* לבדוק ולאשר את מניין הקולות

* לאשר את החברים שיתמנו לנציגות השכונתית

* לפרסם שמות חברי הנציגות השכונתית הנבחרים ומספר הקולות

הבחירותמיוםימים21תוךבחירתולאחרהשכונתיתהנציגותשלראשונהישיבהלכנס*

* 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 ג' - תפקידיה של ועדת הקלפי
לתקנוןלאשר את זכות הבחירה של כל תושבת ותושב השכונה בהתאם*

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



המועצהשלופעילותההתכנסותהנהלי-ד'נספח
העירונית/נציגות השכונתית

לפחות כל חודש.המועצה העירונית/הנציגות השכונתית תקיים ישיבות קבועות*

מקוםאתדיגיטליות,בפלטפורמותלרבותשיקבע,בדרךברבים,תפרסםהשכונתיתהעירונית/הנציגותהמועצה*
בנוסף,קהל.קבלתוסדרישעותימיםהחלטותיה,המשנה,וישיבותישיבותיהמועדיועדותיה,וכינוסהכינוסה

המועצהחבריעםקשרליצירתאמצעיםפרטינוספות,עירוניותבפלטפורמותוכןהעירייה,באתריפורסמו
העירונית/הנציגות השכונתית - בכפוף להסכמת העירייה.

בהודעהמראש,ימים7ולמשקיפיםלחבריםתימסרהשכונתיתהעירונית/הנציגותהמועצהכינוסעלהודעה*
יפורט סדר היום לישיבה.

וההחלטותהיוםסדרבויצוינווכןמפורטפרוטוקולירשםהשכונתיתהעירונית/הנציגותהמועצהבישיבות*
שנתקבלו.

המועצהשיו"רובלבדישיבה,לכלחוקימנייןיהווהשכונתיתהעירונית/הנציגותהמועצהחבריממספר51%*
ישיבהתיקבעשנקבע,במועדחוקימנייןיהיהלאאםבה.נוכחיהיהמקומוממלאאוהשכונתיתהעירונית/הנציגות

הישיבההחברים.לכלתימסרכךעלהודעההראשון;מהמועדימים7מ-יאוחרולאעדשיחולולמועדנוספת
הנדחית תתקיים בכל מספר של משתתפים.

* קבלת החלטות תהיה ברוב של קולות הנוכחים בישיבה, דהיינו החלטות תתקבלנה ברוב של קול אחד לפחות.

שלבישיבה,נכחלאואםהשכונתית,העירונית/הנציגותהמועצהיו"רשלקולויכריעשקולים:הקולותהיו*
ממלא.ת מקומו.ה.

מיוםימים3תוךלנמעןכנמסרתתיחשבבמסירתה,נדרשתהשכונתיתהעירונית/הנציגותשהמועצההודעהכל*
ההעברהממועדשעות24תוך-אלקטרוניבדואראובפקסאישית,במסירהנמסרהאםרשום.בדוארשנשלחה

ובתנאי שהועברה בשעות העבודה המקובלות והנמען אישר את קבלתה.



נספח ה' - הגשת מועמדות
לחבר/ת נציגות שכונתית/מועצה עירונית בשכונה/עיר  ______________________________________

שם פרטי  _______________________________________________

שם משפחה  _____________________________________________

תאריך לידה  _____________________________________________

כתובת  מגורים ___________________________________________

טלפון  בבית ___________________     נייד  ___________________

דואר אלקטרוני ___________________________________________

עיסוק  _________________________________________________

אני מבקש להציג מועמדות לנציגות שכונת/מועצה עירונית  __________ ( 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 לנציגות שכונתית בלבד).

-זוהוראהתואמתשאינההמלצהכלוכיבלבד,מועמדיםשלושהעללהמליץרשאיהשכונהתושבשכלליידוע.8
תיפסל (תקף להגשת מועמדות לנציגות שכונתית בלבד).
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נספח ו' - 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]


