
 
נוהל גיוס וקבלת תרומות בכסף או שוות כסף בחברה   

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה"( 

1 

 

 
 

  נוהל אישור גיוס וקבלת תרומות  
 לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה"( 

 
 מטרת הנוהל  .1

נוהל זה בא להסדיר ולפרט את הליך קבלת תרומות כספיות או בשווה ערך כספי  לשנת 
תקציב אחת והכל בהתאם לנוהל לאישור גיוס וקבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות 

 4/2016ותאגידים הנשלטים על ידיהן שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
 (. "חוזר מנכ"ל)להלן: 

 
זה באות כהשלמה לחוזר מנכ"ל ואינן באות להחליף או לגרוע מהוראות  הוראות נוהל  .2

 חוזר מנכ"ל.  
 

 הגדרות .3
 בנוהל זה ההגדרות הן כהגדרתן וכמשמעותן בחוזר מנכ"ל:

הענקת נכס, מענק, שירות או סיוע אחר, בכסף או בשווה כסף, לרבות   -"תרומה"
מקומית או לתאגיד הנשלט על ידי רשות מקומית, ללא תמורה, בין אם נתקבל ביוזמת 

 התורם או עקב פנייה יזומה של הרשות המקומית או תאגיד הנשלט על ידיה; 
 בין יחיד ובין תאגיד ולרבות גוף קשור לתורם; -"תורם"

 -ף קשור לתורם""גו
 קרוב של תורם )אם התורם הוא יחיד(;  (1)
בעל עניין בתאגיד תורם, בין במישרין ובין בעקיפין )למשל, כאשר לתורם יש "חברת   (2)

 או חברה נכדה"(;  בת"
 נושא משרה בתאגיד תורם וקרוביו;  (3)
 נושא משרה בתאגיד שהוא בעל עניין בתאגיד תורם וקרוביו;  (4)
ו, בין במישרין ובין בעקיפים )למשלף "חברה אחות"  תאגיד שהתורם הוא בעל עניין ב (5)

 או "חברה דודה"(;
לפחות מאמצעי השליטה   20%  -אדם המחזיק )במישרין או בעקיפין( ב -"בעל עניין"

בתאגיד תורם, וכן מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר בתאגיד או את מנהלו הכללי  
 ומי שמכהן כדירקטור בתאגיד או כמנהלו הכללי; 

 בתאגיד הוא כל אחד מאלה: "אמצעי שליטה"
 זכות הצבעה באסיפה הכללית של חברה או גוף מקביל של תאגיד אחר;  (1)
זכות למנות   -זכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, ובתאגיד שאינו חברה (2)

 נושאי משרה דומים או מקבילים; 
  (;2או ) (1הזכות למניה המקנה זכות מהזכויות המפורטות בפסקאות )  -בחברה (3)

 זכות דומה או מקבילה;  -בתאגיד שאינו חברה
 זכות להשתתף ברווחי התאגיד; (4)
 זכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו.  (5)

החזקה במניות, בזכויות בתאגיד, בכוח הצבעה   -)לעניין הגדרת "בעל עניין"( "חזקה"
ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת   וכיוצא באלה, בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין

 נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת. 
הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה   –בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי  -"קרוב"

 של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. 
כללי, סגן מנהל   מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל  -"נושא משרה בתאגיד"

כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף  
 במישרין למנהל הכללי ושותף, למעט שותף מוגבל. 

 עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. -"רשות מקומית"
  ועדה מקומית לתכנון ובניה, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, -"ועדה מקומית"

 )להלן: חוק התכנון ובניה(. 1965  –התשכ"ה 
תאגיד שרשות מקומית מחזיקה, בעצמה או יחד  -"תאגיד נשלט על ידי רשות מקומית"

 עם רשויות מקומיות נוספות, ברוב אמצעי השליטה בו. 
 ועדה לבחינת קבלה של תרומות ברשות מקומית.  -"ועדת תרומות"
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 ₪  50,000תרומות מעל שווי של 

 
 הליך פניית התורם: .4

לא תתקבל תרומה לחברה ללא הצהרת כוונות התורם, בפניה בכתב ומילוי טופס שאלון  
ניגוד עניינים, חתום הן על ידי מורשי החתימה של החברה ועל ידי התורם עצמו. בפניית  

 כנספח א' לנוהל זה. התורם לרשות יצהיר התורם על הפרטים כדלקמן, המצ"ב 
להענקת תרומה לחברה, בכסף או בשווה כסף )למעט לעניין תרומות  פירוט הבקשה    4.1

 ₪(.  50,000 -בשווה כסף עד סכום של
 מטרת התרומה:   4.2

 קהל יעד ספציפי.  4.1.1
 לרווחת תושבים המתגוררים בשטח פעילות החברה.  -תרומה כללית 4.1.2
 הגדרת היקף התרומה המדויק עבור על פרט בהתאם לדרישת התורם.  4.1.3

וע לו כי תרומתו לא תשפיע בשום אופן ודרך על התנהלותו מול  הצהרת התורם על כך שיד  4.3
( וכי לא ידרוש מהחברה ו/או  "העירייה"החברה ו/או עיריית כפר סבא )להלן: 
 מהעירייה כל תמורה בגין תרומה זו. 

 פירוט תנאי התרומה ומועד העברת התרומה.   4.4
 מילוי טופס שאלון למניעת ניגוד עניינים.  4.5

 
 סירוב קבלת התרומה באמצעות וועדת תרומותאופן אישור /  .5

כל בקשה אשר הוגשה לחברה לטובת מתן תרומה, תובא בפני וועדת התרומות של    5.1
 החברה לבדיקה ובחינה טרם אישור קבלת התמורה. 

וועדת התרומות תורכב מחברי הוועדה הבאים: מנכ"ל החברה או נציגו, היועמ"ש של   5.2
 .  ל החברה או נציגוסמנכ"ל הכספים שהחברה או נציגו, 

וועדת התרומות תבחן את מידת עמידתה של תרומה בהוראות נוהל חוזר מנכ"ל    5.3
 ובהוראות כל דין אחר, ותמליץ בחוות דעת מטעמה האם ניתן וראוי לקבל את התרומה. 

הוועדה תנהל פרוטוקול בגין כל ישיבה, במסגרתו תועבר חוות דעתה של הוועדה    5.4
בגין כל תרומה, לרבות ציון שיוך התרומה לתקציב בלתי   והמלצותיה למנכ"ל החברה

 רגיל במקרים המתאימים. 
במקרה של תורם אשר מבקש ששמו לא יפורסם, תקפיד הוועדה להעביר למנכ"ל החברה   5.5

 חוו"ד נפרדת לעניין תרומה זו, תוך הדגשה כי התורם מבקש להשמר כתורם אנונימי. 
 6עמידת התרומה בהגבלות המנויות בסעיף  בהתאם לחוזר מנכ"ל, על הוועדה לבחון    5.6

 לחוזר מנכ"ל, לפיו לא תאושר קבלת תרומה במקרים הבאים:
התורם קשור בחוזה עם החברה או מי מטעמה, למעט חוזה קבלת שירות עבור   5.6.1

 תושבי העיר. 
התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי החברה או מי מטעמה והליך   5.6.2

 המכרז טרם הושלם.
 שא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם החברה או מי מטעמה. התורם מנהל מ 5.6.3
התורם מנהל הליכים משפטיים או מו"מ לקראת הליכים משפטיים מול החברה   5.6.4

 או מי מטעמה. 
  12התורם הגיש בקשה המצריכה החלטה של החברה או מי מטעמה, וטרם עברו   5.6.5

 חודשים מיום שנתקבלה ההחלטה בעניין בקשתו ו/או בקשתו נדחתה. 
התורם עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן   5.6.6

התרומה עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי עיריית כפר סבא  
ובכלל זאת פעל במסגרת פרויקטים אלה לצורך הגשה או קידום של הליך לפי  

 חוק התכנון והבניה. 
 התורם לא הזדהה בפני החברה. 5.6.7

עיל לא יחולו במקרה בו ערכה הכלכלי של התרומה גבוה במידה ניכרת מן  : ההגבלות ל הערה
התועלת העשויה לצמוח ממגעיי התורם עם החברה, או מי מטעמה וזאת בכפוף לחוו"ד יועמ"ש  

 החברה. 
המצ"ב כל פניה לוועדה לאישור תרומה, תעשה באמצעות טופס בקשה לאישור תרומה  5.7

אישור התרומה את כלל הנתונים הנדרשים  בו ירכז הפונה ל 1כנספח א'לנוהל זה 
 לבחינת התרומה וקבלת החלטת הוועדה. 
בחוו"ד מטעמה, האם ניתן   ליו"ר הדירקטוריוןהוועדה תקבל עדכון על התרומה ותמליץ 

       וראוי לקבל את התרומה. 
       

 סדרי עבודה .6
 וועדת התרומות תקבע את סדרי עבודתה ומועדי כינוסה.  6.1
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התרומות תפעל בשקידה סבירה לצורך איסוף המידע הדרוש לה לבחינת התרומה  וועדת   6.2
 ומתן המלצותיה, באופן הבא:

וועדת התרומות תפעל לקבלת מידע מפורט ממאגרי המידע של רשות התאגידים   6.2.1
בדבר זהות הגופים הקשורים לתורם, לרבות באמצעות פנייה לרשם המתאים  

הרלוונטי. כמו כן, רשאית וועדת  האחראי על רישום המידע בקשר לתורם 
 התרומות לפנות לתורם עצמו לצורך קבלת מידע.  

וועדת התרומות תפנה לגורמים הרלוונטיים במטרה לקבל מידע בדבר נכסי   6.2.2
 המקרקעין של התורם ועסקיו הפועלים בתחומי הרשות המקומית.  

  וועדת התרומות תבחן אם מתנהלים הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין 6.2.3
 התורם לבין הרשות המקומית, החברה או הוועדה המקומית. 

אם וועדת התרומות סבורה כי יש צורך בהשלמת מידע לצורך מתן חוות דעתה,   6.2.4
 היא תפנה אל התורם לשם קבלת הסברים או מידע נוסף.  

     
 לקבלת תרומה ודיווח לדירקטוריון החברה יו"ר הדירקטוריוןאישור  .7

אשר יכרע בשאלת קבלת   יו"ר הדירקטוריון של החברהני  המלצות הוועדה יובאו בפ   7.1
עליו   -בניגוד להמלצת הוועדה  היו"רהתרומה, על יסוד חוות דעת הוועדה. אם החליט 

 לנמק החלטתו. 
לאשר את התרומה, ניתן להמשיך לפעול לקבלתה וחלוקתה בהתאם לנוהל    היו"רהחליט   7.2

 זה.
המנכ"ל לדירקטוריון החברה אודות   החודשים לאחר קבלת התרומה, ידווח 12במהלך   7.3

כל בקשה של התורם, לרבות גוף הקשור לתורם, אשר אושרה במלואה או בחלקה וכן 
אודות כל התקשרות חוזית או הליך משפטי בין התורם או גוף הקשור אליו לבין החברה 

 או מי מטעמה.  
  1981 -התשמ"א חובת דיווח כאמור לא תחול ביחס למידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות,

 או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית פעוטות ערך. 
 

 הסכם בכתב  .8
 כל תרומה חייבת בחתימת התורם והחברה על הסכם תרומה מתאים. 

הפונה לאישור תרומה לא יחל מתן התרומה טרם העברת העתק הסכם תרומה חתום על ידי  
 לנוהל זה(.   כנספח ב'הצדדים לידי יו"ר ועדת התרומות )מצ"ב 

 העתק חתום של ההסכם יועבר לוועדת התרומות ויתויק בתיק תרומה. 
 
 רישום התרומה .9

הרלוונטי או מי מטעמה בקשה  עם קבלת הסכם תרומה חתום, יעביר מנהל האגף   9.1
למחלקת הנהלת חשבונות לפתיחת סעיף תקציבי של הכנסה והוצאה לפי מטרת  

 התרומה ומהותה כפי שפורט בהסכם.
עם שימוש בכספים / חלוקת התרומה, תועבר אסמכתא למנהלת מחלקת הנהלת    9.2

על ידי  תרומות אשר יחולקו ישירות חשבונות על פירוט הביצוע לצורך רישום ההוצאה. 
 לא יתבצע בגינם רישום בספרי החברה.

התרומה תופקד בקופת החברה, בהתאם להוראות הדין בעניין תקציבים בלתי רגילים   9.3
ובהתאם לנהלים החשבונאיים של ניהול ספרי הרשות המקומית, הנחיות משרד הפנים 

 ועל פי כל דין. 
, לרבות מידע חשבונאי  תרומה בשווה כסף תוערך ע"י שמאי, או על בסיס מידע מהימן  9.4

 רלוונטי. ערך התרומה יירשם בספרי נכסי החברה לפי העניין, והכל בהתאם לכל דין. 
 
 

 שקיפות ופרסום התרומה .10
יום מיום אישור קבלת התרומה, החברה תפרסם באתר האינטרנט של החברה, הודעה    30תוך 

ורם אשר מבקש על קבלת התרומה, בצירוף חוות דעת של וועדת התרומות. במקרה של ת 
חוות דעת נפרדת לעניין  ליו"ר הדירקטוריוןששמו לא יפורסם, תקפיד הוועדה להעביר 

תרומה זו. הדיווח לדירקטוריון החברה ופרסום באתר החברה יעשה בעילום שם תוך מחיקת  
 שמו של התורם מחוות הדעת.

 
 אחריות   .11

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא. האחריות לביצוע נוהל זה חלה על כלל עובדי החברה  
 

 תוקף .12
 נוהל זה תקף מיום פרסומו.  10
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 ₪   50,000תרומות עד שווי של  

 
לרבות שווה ערך ₪ בשנת תקציב אחת,  50,000בשווי שאינו עולה על  עסקינן בתרומות .13

 כספי.  
 
 

וועדת התרומות תורכב מחברי הוועדה הבאים: סמנכ"ל החברה או נציגו, היועמ"ש של  .14
 החברה או נציגו, מנהל ההתקשרויות או נציגו.  

 
 הליך פניית התורם .15

לא תתקבל תרומה לחברה ללא הצהרת כוונת התורם בפניה בכתב ומילוי טופס שאלון ניגוד  
עניינים, חתום הן על ידי מורשי החתימה בחברה והן על ידי התורם עצמו. במסגרת פנייתו  

 לחברה, יצהיר התורם כדלהלן:  
 ₪.   50,000הבקשה להענקת תרומה לחברה בשווה כסף עד   פירוט 15.1
 יק של התרומה: ציון היעוד המדו 15.2
 ניצולי שואה/ נכים/ קשישים וכו'.   -קהל יעד ספציפי 15.3
 לרווחת תושבי העיר.  -תרומה כללית 15.4
 הגדרת היקף הסיוע המדויק בהתאם לדרישת התורם.  15.5
על  15.6 אופן  או  דרך  בשום  ישפיע  לא  התרומה  שמתן  כך  על  לו  ידוע  כי  התורם     הצהרת 

מטעמה    ידרוש מהחברה ו/או מי    מול החברה ו/או עיריית כפר סבא וכי לא  התנהלותו 
 כל תרומה בגין תרומה זו. 

 תנאי התרומה ומועד העברתה.   פירוט 15.7
 טופס שאלון למניעת ניגוד עניינים בקבלת התרומה. מילוי 15.8

 
 הליך אישור באמצעות וועדת תרומות .16

 למתן תרומה תובא בפני וועדת התרומות לבדיקה ובחינתה טרם אישורה.  בקשהכל  16.1
יועברו   16.2 והמלצותיה  הוועדה  דעת  חוות  ישיבה.  כל  במהלך  פרוטוקול  תנהל  הוועדה 

 החברה בגין כל תרומה. למנכ"ל 
במקרה של תורם המבקש כי שמו לא יפורסם, תעביר הוועדה חוות דעת תוך הדגשה כי   16.3

 נימי.התורם מבקש להישמר אנו 
לחוזר מנכ"ל(   6בהתאם לחוזר מנכ"ל, ניתן פטור מביצוע בחינה של ההגבלות )ע"פ ס'   16.4

₪ לשנת תקציב, המיועדת   50,000וזאת במקרה של תרומה שאינה כספית בשווי של עד  
 חבילות שי, תווי שי וכו'(.  לרווחת תושבי העיר כפר סבא )כגון:

למנכ"ל   16.5 ותמליץ  עדכון על התרומה  לקבל את הוועדה תקבל  וראוי  ניתן  החברה האם 
      התרומה.  

 
 אישור מנכ"ל החברה לקבלת התרומה ועדכון דירקטוריון החברה  .17

על   17.1 התרומה,  את  לקבל  באם  יכריע  אשר  החברה  מנכ"ל  בפני  יובאו  הוועדה  המלצות 
 ינמק החלטתו.   -חוות דעת הוועדה. החליט בניגוד לחוו"ד הוועדה סמך 

ימסור הודעה על כך לדירקטוריון החברה בישיבה   -התרומההחליט המנכ"ל לאשר את   17.2
 הקרובה ביותר. 

התרומה  17.3 לקבלת  לפעול  להמשיך  ניתן  התרומה,  לקבלת  המנכ"ל  אישור  קבלת  לאחר 
 ולחלקה בהתאם. 

החודשים לאחר קבלת התרומה, ידווח המנכ"ל לדירקטוריון החברה אודות    12במהלך   17.4
רם, אשר אושרה במלואה או בחלקה וכן  כל בקשה של התורם, לרבות גוף הקשור לתו

לבין   אליו  הקשור  גוף  או  התורם  בין  משפטי  הליך  או  חוזית  התקשרות  כל  אודות 
 החברה או מי מטעמה.  

 חובת דיווח כאמור לא תחול ביחס למידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות,      
 או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית פעוטות ערך.  1981 -התשמ"א     
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 נספח א'
 טופס בקשה למתן תרומה כספית או שאינה כספית    

 
 

 לכבוד
 ועדת תרומות  

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
 

 :הצהרת התורם
 

   פרטי איש הקשר:      פרטי התורם: .1

 שם מלא: ____________________   שם מלא: __________________ 
 תפקיד בתורם: ________________   __________________ ח.פ / ת.ז: 

 טלפון: ______________________   כתובת: ____________________ 
 

 
 הצהרת התורם:  .2

הנני מבקש להעביר תרומה כספית/ אחרת/ על סך/ בשווי _________________ ₪ ) במילים:  .2.1
( אשר "החברה"בע"מ )להלן:  __________________( לידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

יועברו לידיה ביום ____________ באמצעות העברה בנקאית / המחאה/ אחר 
 ______________ )נא לפרט(.

 מטרת התרומה: ______________________________________________.  .2.2

 תרומה כללית / קהל יעד ספציפי. כספי התרומה מיועדים עבור:  .2.3
 . י, אנא פרט מיהו קהל היעד ___________________באם נבחר קהל יעד ספציפ 

 פירוט דרך החלוקה: ___________________________________________.  .2.4

 מלהיות נוכח במעמד מתן התרומה )יש לבחור מבין החלופות(. להימנע / להיות נוכחהרני מבקש  .2.5

 רנט של החברה. כי שמי יפורסם עם פרסום אודות התרומה באתר האינטמאשר / מסרב הרני  .2.6

הרני מתחייב כי מתן התרומה לא תשפיע בשום אופן ו/או דרך על התנהלותי מול החברה ו/או  .2.7
( ו/או מי מטעמן וכי לא אדרוש מהחברה ו/או מי מטעמה כל "העירייה"עיריית כפר סבא )להלן: 

 תמורה שהיא בגין מתן תרומה זו.

 התורם כדלקמן: אני הח"מ ______________ מצהיר בזה בשמי ו/או בשם .2.8

איני קשור בחוזה עם החברה ו/או העירייה )למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים   .2.8.1
 שהחברה ו/או העירייה מספקות לתושבי העיר כפר סבא. 

לא הגשתי הצעה במכרז שהתפרסם על ידי החברה ו/או העירייה בהליך בו המכרז טרם   .2.8.2
 הושלם. 

 חוזית עם החברה ו/או העירייה. איני מנהל משא ומתן לקראת התקשרות  .2.8.3

איני מנהל הליכים משפטיים מול החברה ו/או החברה ולא מתנהל ביני לבין החברה ו/או  .2.8.4
 העירייה משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם. 

לא קיימת בקשה לחברה ו/או לעירייה בשמי או מטעמי המצריכה החלטה של החברה ו/או   .2.8.5
 העירייה. 

חודשים מיום  12לחברה ו/או לעירייה בעניין ________________ וחלפו הגשתי בקשה  .2.8.6
 שהתקבלה החלטת החברה ו/או העירייה. 

 איני עוסק בבנייה או בייזום פרויקטים של בניה.  .2.8.7

במידה והנני עוסק בבנייה או בייזום פרויקטים של בניה ובשנתיים שקדמו למתן התרומה,   .2.8.8
ותיים בתחומי החברה ו/או העירייה ובכלל זה,  לא עסקתי בנושא בהיקפים כספיים משמע

 לא פעלתי במסגרת פרויקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק תכנון ובניה.

הרני מצהיר ומתחייב בזאת לשמור על סודיות מלאה על כל מידע הנודע לפרטים אישיים   .2.8.9
 ה.של הנמענים לתרומה באם יועברו לידי על ידי החברה ו/או מי מטעמ

הרני מתחייב לדווח לוועדת תרומות על כל הגשת בקשה / התקשרות חוזית /   .2.8.10
חודשים שלאחר אישור  12הליך משפטי על ידי התורם ו/או גוף קשור לתורם ב  
 התרומה. 
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 הרני לאשר בחתימתי את האמור לעיל: 
 

 
 

 ______________    _________________                                  ______________
 תאריך              חתימת התורם                 שם התורם 
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 ' 1נספח א
 שאלון ניגוד עניינים לתורם פוטנציאלי     

 
המקומיות ו/או תאגידים הנשלטים על ידן בהתאם לנוהל גיוס וקבלת תרומות ע"י הרשויות 

 להלן הגדרות למונחי הליבה בשאלון זה:   6/2016בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
 

הענקת נכס, שירות או סיוע אחר, בשווה כסף, לרשות מקומית או לתאגיד הנשלט על   -"תרומה"
יזומה של הרשות   ידי רשות מקומית, ללא תמורה, בין אם נתקבל ביוזמת התורם או עקב פנייה

 המקומית או התאגיד הנשלט על ידה. 
 בין ביחיד ובין תאגיד ולרבות גוף קשור לתורם.  -"תורם"

 "גוף קשור לתורם"
 קרוב של תורם )אם התורם הוא יחיד(;  (1

בעל עניין בתאגיד תורם, בין במישרין ובין בעקיפים )למשל, "חברת אם" או "חברת   (2
 סבתא"( וקרוביו;

 תורם קרוביו;   נושא משרה תאגיד (3

 נושא משרה בתאגיד שהוא בעל עניין בתאגיד תורם וקרוביו;  (4

תאגיד שהתורם הוא בעל עניין בו, בין במישרין ובין בעקיפין )למשל, כאשר לתורם יש   (5
 "חברת בת" או חברת נכדה"(;

תאגיד שבעל עניין בתורם הוא בעל בו, בין במישרין ובין בעקיפין )למשל, "חברה אחות"   (6
 ת דודה"(.או "חבר

לפחות מאמצעי השליטה בתאגיד תורם,  20%אדם המחזיק )במישרין או בעקיפין(  ב   "בעל עניין"
וכן מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר בתאגיד או את מנהלו הכללי ומי שמכהן כדירקטור  

 בתאגיד או כמנהלו הכללי. 
 

 בתאגיד הוא כל אחד מאלה:  -"אמצעי שליטה"
 ה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;זכות הצבעה באספ (1

זכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, ובתאגיד שאינו חברה זכות למנות נושאי   (2
 משרה דומים או מקבילים;

(; בתאגיד 2( או )1הזכות למניה המקנה זכות מהזכויות המפורטות בפסקאות )  -בחברה (3
 זכות דומה או מקבילה;  -שאינו חברה

 להשתתף ברווחי התאגיד;זכות  (4

 זכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חובותיו.  (5
החזקה במניות, בזכויות בתאגיד, בכוח הצבעה וכיוצא    -"החזקה" )לעניין הגדרת "בעל עניין"(

באלה, בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין, אמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או  
 ת. בכל דרך אחר

 
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן   -"קרוב"

 הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. 
 

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל   -"נושא משרה בתאגיד"
או מנהל הכפוף במישרין למנהל   ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור

 הכללי ושותף, למעט שותף מוגבל. 
 

 פרטים אישיים של התורם: .1
 

 שם מלא: ____________________ 

 ת.ז: __/__/__/__/__/__/__/__/__ 

 תאריך לידה: _________________ 

 כתובת מגורים: ________________________ 

 ___________________________ טלפון נייד: 
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 דואר אלקטרוני: _______________________ 

 
 
 
 

 במקרה של תאגיד / עמותה/ אחר:  .2
 

 
 שם החברה: ____________________ 

 ח.פ / ע.מ/ חל"צ___________________ 

 כתובת: ________________________ 

 ___________________________ איש קשר + טלפון ליצירת קשר: 

 דואר אלקטרוני: _______________________ 

 
 זיקה לפעילות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  .3

 זיקת התורם ו/או גורם קשור לתורם, לפעילות החברה ו/או לעיריית כפר סבא: 
כאזרח האם לתורם או לגוף קשור או לגוף שהתורם בעל עניין בו, זיקה או קשר שלא  .3.1

המקבל שירות לפעילות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ו/או לעיריית כפר  
 סבא?

 
 נא לפרט כן,     לא 

 
   _____________________________________________  

 
האם לתורם או לגורם קשור לתורם חובות ו/או הליכים משפטיים תלויים ועומדים   .3.2

 הכלכלית ו/או לעירייה? ו/או מתנהלים מול החברה  
 

 נא לפרט כן,    לא 
  
   _____________________________________________ 

 
האם התורם או גורם הקשור לו, עסוק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה,   .3.3

ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי  
ת פעל, במסגרת פרויקטים אלה, לצורך הגשה או  החברה ו/או העירייה ובכלל זא

 קידום של הליך לפי חוק התכנון ובניה? 
 

 נא לפרט  כן,   לא 
 

   ______________________________________________ 
 

האם התורם או גורם קשור לתורם הגיש בקשה המצריכה החלטה של החברה ו/או   3.4
שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו? במקרה של  חודשים מיום   6העירייה וטרם עברו 

 יש לציין באם הבקשה נדחתה במלואה או באופן חלקי.   -בקשה אשר נדחתה
 

 נא לפרט  כן,   לא 
 

   ______________________________________________ 
האם התורם או גורם הקשור לתורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי החברה   3.5

 ו/או העירייה והליך המכרז טרם הושלם?  
האם התורם או גורם הקשור לתורם מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם  

 החברה ו/או העירייה?  
 

 נא לפרט  כן,   לא   
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  ________________________________________ ______ 
 
 
 
 

האם התורם או גורם הקשור לתורם מנהל מו"מ לקראת התקשרות חוזית במסגרת   3.6
 מכרז עם החברה? 

 
 , נא לפרט כן   לא 

 
 ________________________________________________ 

 
 

האם בין התורם או גורם הקשור לתורם לבין החברה ו/או העירייה יש התקשרות   3.7
 בתוקף? 

 
 נא לפרט  כן,   לא 

 
   ________________________________________________ 

 
 
 
 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי: 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר אליי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים, נכונים  .1

 ואמיתיים. 

אישית,  כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה  .2
אלא אם נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים 

 לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית. 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב   .3
 ומה.של חשש לניגוד עניינים במתן התר

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים   .4
 חודשים עובר למתן התרומה. 12-מול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ב

אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים   .5
צפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, אודיע הרגיל, סוגיות שלא נ

 על כך באופן מיידי ליועמ"ש החברה ואפעל לפי הנחיתו. 
 
 

 ______________       _______________   _______________     
 תאריך             חתימה                שם מלא 
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 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה"( 
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 נספח ב

 תרומה אחיד הסכם       
 
 

 511638462החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, ח.פ   בין:
 כפר סבא 10מרח' יד חרוצים    
 מצד אחד;       ( "החברה")להלן:   

 
 
 

  ________________, ח.פ / ת.ז / ע.ר_________________   לבין:

  

 מרח' ___________________   

       ___________________ טלפון   

מצד שני       ("התורם" )להלן:  

  

 

 

 והתורם מעוניין להעביר תרומה כספית או תרומה אחרת בשווי כולל של    הואיל:

 ; __________ ₪ )במילים_____________________ ( לידי החברה  

 

ומטרת התרומה היא ______________________________ אשר מיועדת    :והואיל

ו/או    עבור ______________________ וחלוקתה תתבצע באמצעות החברה  

 ;מי מטעמה  

 

והחברה ו/או מי מטעמה, רשאית לקבל תרומה ולפעול לגיוס תרומות בהתאם    :והואיל

  שויות מקומיות ותאגידיםלהוראות נוהל אישור גיוס וקבלת תרומות על ידי ר  

 (; "הנוהל")להלן:  4/2016הנשלטים על ידם שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל   

 

 וקבלת התרומה אושרה בוועדת התרומות ביום _______ ובהחלטת מנכ"ל    :והואיל

 החברה ביום _________;  

 

 וברצון הצדדים להסדיר התקשרותם בחוזה זה.   :והואיל

 

 תנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך, הוסכם והו    

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

סך כולל של ו/או שווה כסף  בסך  התורם החליט מרצונו החופשי להעביר לחברה  .2

( וזאת  "התרומה"_____________ ₪ )במילים: _________________( )להלן: 

 ונספחיו. לטובת _____________________, בהתאם ובכפוף לאמור בסכם זה  



 
נוהל גיוס וקבלת תרומות בכסף או שוות כסף בחברה   

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה"( 
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"מטרת  מתן הסיוע יינתן עבור ______________________________ )להלן:  .3

 (.התרומה"

התרומה תועבר לידי החברה ביום _________ באמצעות העברה בנקאית / המחאה/  .4

 אחר ______________________. 

 שימוש וחלוקת כספי התרומה .5

האחראים הבלעדיים, היחידים  מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו 

והמוחלטים לשימוש ו/או חלוקת התמורה ולתורם אין ולא תהייה כל נגיעה או  

 אחריות על שימוש ו/או חלוקת התרומה בין במישרין ובין בעקיפין. 

התורם מתחייב לדווח לוועדת התרומות על כל הגשת בקשה/ התקשרות חוזית/ הליך  .6

 החודשים שלאחר אישור התרומה. 12משפטי על ידו או גוף הקשור בו ב

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

  ________________________   _____________________

 התורם         החברה       

 

 

   


