
 0227-ז"סתשה, (שירותי שמירה) מנשהלחוק עזר 

 722' עמ, )70.2.7002( ז"סתשה, 207  ם"שח  :פורסם
שירותי )חריש -חוק עזר לקצירכולל ביטול )  708'  עמ, (6620727062)ז "התשע, 068ם "חש :תיקון

 (.בתחום השיפוט של המועצה האזורית מנשה, 7000-ט"התשס, (שמירה

 :מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה, לפקודת המועצות המקומיות 77סעיף לפי בתוקף סמכותה 

 הגדרות

 (ז"תיקון התשע)

 -בחוק עזר זה   .1

 ;שירותי שמירההמיועד למימון היטל  - "שמירה היטל"

 ;המועצה האזורית מנשה - "המועצה"

 ;כהגדרתו בצו - "ועד מקומי"

 ;מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - "מדד"

למעט , או בדרך אחרת רככשו, כחוכר, אדם או תאגיד המחזיק או המשתמש בתחום המועצה בנכס כבעל - "מחזיק"
 ;בית הבראה או בפנסיון, אדם הגר באופן ארעי בבית מלון

 ;לפי חוק עזר זה קוח על שירותי השמירהמי שנתמנה בכתב בידי ראש המועצה לפי - "מפקח על השמירה"

 ;מטרים רבועים - "ר"מ"

 ;(הצו - להלן) 6890-ח"התשי, (מועצות אזוריות)הגדרתם בצו המועצות המקומיות כ - "נכסים"

 ;לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה - "ראש המועצה"

 ;מספר המטרים הרבועים של הנכס לצורך חיוב הארנונה - "שטח הנכס"

אבטחה וסדר , שמירה)אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בתקנות העיריות , שירותי שמירה -" שירותי שמירה"
 ;7066-ב"התשע, (ציבורי ברשות מקומית

 .השעות ביממה או בחודש שבהן תבוצע שמירה במועצה - "שעות השמירה"

 שמירההפעלת שירותי 

רשאית להפעיל שירותי שמירה בכל תחום שיפוטה או בחלק מתחום שיפוטה או בתחום , המועצה ( א) .0
 .ולם או מקצתםכ, היישובים או הוועדים המקומיים שבתחום שיפוטה

תנאי להפעלת שירותי שמירה הינו קבלת החלטת מועצה על הפעלת שירותי שמירה ואישור ראש  (ב)
 .יום 20צה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על המועצה כי בדעת המוע

 .שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה (ג)

 מינוי מפקח על השמירה

וכן ישלח הודעה , ראש המועצה יפרסם הודעה בדבר מינוי מפקח על השמירה על לוח המודעות של המועצה .3
 .המקומיים שבתחום השיפוט של המועצה ל הוועדיםכעל כך בדואר רשום ל

 פרסום הפעלת שירותי שמירה

, ראש המועצה יפרסם על לוח המודעות של בנין המועצה וכן בכל מקום נוסף שיבחר לפי שיקול דעתו ( א) . 4
 .הודעה על הפעלת שירותי שמירה באזורים שעליהם תחליט המועצה וכן על שעות השמירה במועצה

 .לקבוע את האזורים שבהם יופעלו שירותי השמירההמועצה רשאית  (ב)



 היטל שמירה

 (ז"תיקון התשע)

ישלם המחזיק למועצה היטל שירותי שמירה בעד הנכסים , הפעילה המועצה שירותי שמירה ( א) . 5
 .רהשבהחזקתו הנמצאים בתחום הפעלת שירותי השמי

 .בסכום השיעורים הנקובים בתוספתסכום היטל השמירה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הנכס  ( 6א)

 20בתוך , בשיעורים הנקובים בתוספת, מחזיק ישלם למועצה את היטל שירותי השמירה מדי חודש (ב)
 .ימים מיום מסירת דרישת תשלום

פטור , 6866-ו"התשכ, (הסדרת השמירה)מחזיק המשתתף בשמירה על פי הוראות חוק עזר למנשה  (ג)
 .לפי חוק עזר זה מתשלום היטל שירותי שמירה

 הנחות ופטורים

הנחה )לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( 7()א)6המועצה רשאית למנות ועדה בהרכב כאמור בתקנה   (א) . 6
ולהסמיכה לדון ולהחליט בבקשה למתן הנחה בשיעור ההיטל או לפטור , (הוועדה -להלן ) 6882-ג"התשנ, (מארנונה

 .א לתקנות האמורות7-ו 7ם להוראות תקנה בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק בהתא

הגבוהה , יימצא זכאי להנחה על פי עילות שונות תינתן רק הנחה אחת היטל שמירההיה וחייב ב (ב)
 .מביניהן

 .החלטות הוועדה לא יהיו טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה (ג)

כך על לוח המודעות של בנין המועצה וכן  תפורסם הודעה על, על מתן הנחות ושיעורן, החליטה המועצה (ד)
יחד עם ההודעה על הפעלת שירותי שמירה כאמור בסעיף , בכל מקום נוסף שיבחר ראש המועצה לפי שיקול דעתו

 (.א)4

 .שנים או יותר פטור מתשלום ההיטל לפי חוק עזר זה 20נכס למגורים שהמחזיק בו או בן זוגו הינו בן  (ה)

 קרן ייעודית

 (ז"שעתיקון הת)

 (בוטל) .7

 הודעת תשלום

 .הודעות על שיעורי ההיטל ומועדי תשלומו יומצאו למחזיק באופן שעליו תחליט המועצה . 8

 שמירת דינים

 .ומהוראות כל דין 6866-ו"התשכ, (הסדרת שמירה)חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות חוק עזר למנשה  .9

 הצמדה למדד

 (ז"תיקון התשע)

, סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה)הנקובים בתוספת יעודכנו לפי תקנות העיריות הסכומים   .12
 .7062-ג"התשע, (אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית

 



 מגבלת גביה

 (ז"תיקון התשע)

לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של  שמירה הטלת היטל( 7060בינואר  6)ח "ד בטבת התשע"מיום י  .11
 .מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו

 הוראת שעה

 (ז"תיקון התשע)

 .(בוטל) .10

 

 תוספת
 (9סעיף )

 (ז"תיקון התשע)

 

 
 שם היישוב

 

 ר לשנה"תעריף למ
 בשקלים חדשים

 

 0.09 ברקאי

 2.29 גן שומרון

 2.29 גן שמואל

 2.29 כפר גליקסון

 2.29 כפר פינס

 0.09 להבות חביבה

 9.42 מאור

 2.88 מגל

 0.09 מי עמי

 0.09 מענית

 0.09 מצפה אילן

 2.08 מצר

 2.29 משמרות

 2.29 עין עירון

 2.29 עין שמר

 4.22 קציר

 2.29 רגבים

 0.09 שדה יצחק

 2.29 תלמי אלעזר

 

 



 

 (7006בנובמבר  2)ז "ז בחשון התשס"ט

 אילן שדה

 האזורית מנשההמועצה ראש 


