חוק עזר לאזור (שירותי שמירה) ,התשס"ז2006-
פורסם:

חש"ם  ,698התשס"ז ) ,(27.11.2006עמ' 133

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"היטל"  -היטל שירותי שמירה המיועד למימון עלות שירותי השמירה;
"המועצה"  -המועצה המקומית אזור;
"מדד"  -מדד המחירים הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזת לסטטיסטיקה;
"מחזיק"  -אדם המחזי ק בפועל בנכס בתחום המועצה ,כבעל ,כחוכר ,כשוכר או באופן אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון
או בפנסיון;
"נכס"  -כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א;1950-
"נכס אחר"  -נכס המיועד או המשמש לתעשיה ,למלאכה או למסחר;
"נכס למגורים"  -נכס המיועד או המשמש למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;
"ראש המועצה"  -לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיך אותו בכתב לענין חוק עזר זה;
"שטח הנכס"  -מספר המטרים הרבועים של הנכס כפי שמצוין בהודעת תשלום הארנונה;
"שירותי שמירה"  -שירותי שמירה ואבטחה באמצעות עובדי המועצה או מי מטעמה ,לרבות שכירות שירותי שמירה
ואבטחה מגוף העוסק בתחומים האמורים.

הפעלת שירותי שמירה
(א) המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה לשם שמירה על הביטחון בתחומה ולגבות היטל שמירה בשל כך.
.2
(ב) גביית היטל השמירה תתאפשר לאחר קבלת החלטת המועצה על הפעלת שירותי השמירה והודעת ראש
המועצה באמצעות פרסום על לוח המודעות של המועצה ,כי בדעת המועצה להפעילם בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30
יום.
(ג) כספי היטל השמירה יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירה.

תשלום היטל השמירה
(א) פורסמה הודעה כאמור בסעיף ( 2ב) ישלם המחזיק בנכס למועצה בתוך המועד שנקבע בהודעה  -היטל
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שמירה בשיעורים הקבועים בתוספת.
(ב) הודעות ודרישות לתשלום ההיטל יומצאו למחזיק במצורף להודעה ודרישה לתשלום הארנונה.
(ג) מי שחלה עליו חובת שמירה לפי חוק עזר לאזור (הסדרת השמירה) ,התשכ"ו ,1965-לא יחויב בהיטל
שמירה לפי חוק עזר זה.

מגבלת גביה
החל מיום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר  )2008הטלת היטל שמירה לפי חוק עזר זה ,טעונה אישור מליאת
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המועצה ושר הפנים.

הוראת שעה
סכומי ההיטל הנקובים בתוספת ,יעודכנו במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי
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שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה ,לפני יום העדכון הראשון ,לעומת מדד דצמבר .2004

תוספת
(סעיף (3א))
.1
.2

מחזיק בנכס למגורים ישלם  1.1שקלים חדשים למ"ר לשנה;
מחזיק בנכס אחר ישלם  1.54שקלים חדשים למ"ר לשנה.

כ"ד בתמוז התשס"ו ( 20ביולי )2006
אמנון זך
ראש המועצה המקומית אזור

