
 

G44866-V002.docx 

 

 

 2017-"ז)שירותי שמירה(, התשע עמק חפרחוק עזר ל

 מתקינה(, הפקודה - להלן, )1המקומיות המועצות לפקודת 25 -ו 24, 23, 22, 14 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 :זה עזר חוק חפר עמק האזורית מועצההמועצת 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1
 

 היטל שירותי שמירה המיועד למימון עלות שירותי השמירה; - "השמירה "היטל

 ;המועצה האזורית עמק חפר - "מועצה"

, למעט דייר הצו( -)להלן  81952-(, התשי"חמועצות אזוריות)המקומיות צו המועצות ב כהגדרתו -"מחזיק" 

 משנה. 

 לפקח על שירותי השמירה לפי חוק עזר זה;מינה אותו  מועצההראש שמי  - "מפקח על השמירה"

 מטרים רבועים; -"מ"ר" 

 צו;ב כהגדרת "נכסים" - "נכס"

לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו בכתב מסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או  - "ראש המועצה"

 ; 3 1975-הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה ראשלחוק הרשויות המקומיות )בחירת  17לפי סעיף  מקצתן

 ;בעד הנכס של הנכס כפי שמצוין בהודעת תשלום הארנונההבנויים מספר המטרים הרבועים  - "שטח הנכס"

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

2011 4; 

 19935-נות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"גתק -"  תקנות ההנחה מארנונה"

 

 הפעלת שירותי שמירה

בתחומה ובתחומי היישובים המנויים בתוספת, כולם או רשאית להפעיל שירותי שמירה המועצה  )א(  .2

 .תושבי היישוב או במשולב עמהםשל חלקם, במקום שמירה 

על לוח המודעות של בנין רסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה לידיעת הציבור יפ מועצה)ב( ראש ה

 .מועצהובאתר האינטרנט של ה מועצהה

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

 אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירה.בחשבון בנק ייעודי שישמש כספי היטל השמירה יופקדו  )ג(

 

                                                           
 256' עמ, 9 חדש נוסח, ישראל מדינת דיני 1

 .1259' עמ, ח"התשי ת"ק 2

 211ס"ח התשל"ה, עמ'  3

 .276' עמ, ב"התשע ת"ק 4
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 השמירהשיטת  בחירת

  19656-בדבר בחירה בין הסדרת השמירה לפי חוק עזר לעמק חפר )הסדרת השמירה(, תשכ"ו החלטהאת ה .3

 חוק העזר להסדרת השמירה( לבין הסדרת השמירה לפי חוק עזר זה, או לשילובם, תקבל המועצה.  -)להלן 

 פטור מהיטל השמירה

, 5השמירה, פטור מתשלום היטל השמירה לפי סעיף  חוק העזר להסדרתהוראות לפי השומר  מחזיק .4

  .3סעיף לפי כפוף להחלטת המועצה ב

 תשלום היטל השמירה

 בשיעור הקבוע בתוספת.שמירה )א( הפעילה מועצה שירותי שמירה, ישלם מחזיק בנכס למועצה היטל  .5

ממכפלת שטח הנכס בתעריפי וסכומו יהיה הסכום המתקבל הנכס ( היטל השמירה יחושב לפי שטח ב) 

 .ההיטל שבתוספת

לפי דרישת התשלום שתשוגר היטל השמירה ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתקבע המועצה ו (ג)

; המועצה רשאית להטיל את חיוב היטל השמירה יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך למחזיק

 .שבה מוטלת ונגבית ארנונה כאמור

  לגביו לא נקבעו שירותי שמירה, לא יחויב בהיטל שמירה.( נכס או אזור שד)

 

 סייג להטלת ההיטל

 המועצה רשאית לגבות את היטל השמירה אם התקיימו כל אלה: .6

 התקבלה החלטה במועצת המועצה על הפעלת שירותי שמירה;( 1)
 
 (; 1( ראש המועצה אישר את החלטה המועצה כאמור בפסקה )2)

 
 ימים.  30( בדעת המועצה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 3)
 
( ראש המועצה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי השמירה באתר האינטרנט של המועצה; בהודעה 4)

 יפורטו מהות השירותים והיקפם.

  
 ריבוי מחזיקים

, כפי ל כולם יחד ועל כל אחד מהם לחודעהיטל שמירה החזיקו בנכס כמה מחזיקים, תחול חובת תשלום  . 7

 חלקו היחס בנכס.

 

  

                                                           
 354' עמ, ו"התשכ ת"ק 6
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 הנחות

שניתנה לו הנחה בארנונה כללית בשנת מס פלונית, זכאי באותה שנה להנחה מהיטל השמירה  מחזיק )א(  .8

 לפי חוק עזר זה, בשיעורים שיפורטו להלן:

בשיעור של  -( לתקנות ההנחה מארנונה 8)א()2 המחזיק שניתנה לו הנחה בארנונה, לפי תקנ( 1) 

  .לפי אחת מן התקנות האמורות לה היה זכאי בארנונהשעד שיעור ההנחה 

בשיעור של עד שיעור  -לתקנות ההנחה מארנונה  7( מחזיק שניתנה לו הנחה בארנונה, לפי תקנה 2)

 בתקנה; ההנחה בארנונה שלה היה זכאי, לפי מבחני הזכאות או תנאי הזכאות הקבועים

וגילו  19897-לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 9לפי סעיף  ,שניתנה לו הנחה בארנונה מחזיק (3)  

  .מגובה ההיטל 50%בשיעור של עד  - 70מעל 

, ולא תינתן כל הנחה אם קיימות כמה עילות המזכות בהנחה, תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן( ב)

  למחזיק נוסף באותו נכס שלגביו ניתנה ההנחה.

  .הגשת בקשהיהיה טעון ( 2) -( ו1))א( ניםקט פיםכאמור בסעי( מתן ההנחה ג)

אישור של ועדה מקצועית אשר תכלול את המנהל הכללי של יהיה טעון  )א(בסעיף קטן כאמור מתן ההנחה )ד( 

  מטעמו, היועץ המשפטי של המועצה או נציגו וגזבר המועצה או עובד בכיר מטעמו.המועצה או עובד בכיר 

ועדת ההנחות תיתן החלטתה בכתב בצירוף נימוקים; החלטותיה של ועדת ההנחות אינן טעונות אישור  ה()

 מליאת המועצה ואולם יונחו על שולחנה.

 ם קטנים )א( עד )ד(.סעיפיתוכן יכלל יבכל דרישת תשלום לפי חוק עזר זה,  (ו) 

 

 הצמדה

 

שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו בדרך שנקבעה בתקנות העיריות )סכום מרבי של אגרה  השמירה סכומי היטל . 9

 .20138-או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית(, התשע"ג

 

 ביטול

 

 בטל. -חוק העזר הקודם(  -)להלן  59199-התשנ"השמירה(, שירותי חוק עזר לעמק חפר ) .10

 שמירת דינים

 

                                                           
 .26' עמ, ן"התש ח"ס 7

 584' עמ, ג"התשע ת"ק 8

 478' עמ, ה"תשנה ם"חש 9
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 .מועצהאין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות כל דין אחר, לרבות חוקי עזר אחרים שהותקנו בידי ה . 11

 

 יהיגבלת הגבמ

 

פי חוק עזר זה טעונה אישור של להשמירה ( הטלת היטל 2017בדצמבר  31) חהתשע"טבת ' ביגמיום  . 12

 ושל שר הפנים או מי מטעמו.מליאת המועצה 

 הוראת מעבר

חיובים שהוטלו והחלטות שהתקבלו כדין לפי חוק העזר הקודם, בעניין שירותי שמירה ואבטחה, דינם  .13

  כדין החלטות וחיובים לפי חוק עזר זה.

 וספתת

 (3)סעיף 

 תעריף לנכס בנוי למגורים .א

לכל  בשקלים חדשים תעריף  יישובאו  אזור
 מ"ר לפי שטח הנכס לשנה 

 8.43 אחיטוב
 7.35 בת חפר

 8.52 בחן
 7.38 המעפיל

 8.06 אמץ
 8.42 גן יאשיה

 8.39 עולש
 8.52 בארותיים

 7.02 יד חנה
 4.00 כפר ויתקין

 4.00 בית חרות
 3.91 שושנת העמקים

 8.29 חבצלת השרון
 7.92 צוקי ים
 7.25 מכמורת
 6.15 אביחיל

 6.69 ינאיבית 
 8.29 ביתן אהרון

 4.00 חופית
 7.44 כפר מונאש

 7.82 בת חן
 7.82 גבעת שפירא

 7.82 כפר חיים
 4.68 חיבת ציון
 5.14 חרב לאת

 7.82 כפר חוגלה
 7.62 חניאל

 7.34 בורגתא
 7.00 אלישיב

 7.80 כפר ידידיה
 6.67 הדר עם

 6.60 כפר הרואה
 7.82 גאולי תימן

 7.82 בית יצחק
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  :תעריף בשקלים חדשים לכל מ"ר לפי שטח הנכס לשנה - תעריף לנכס בנוי שאינו למגוריםב. 

 5.94 ,מ"ר 1000עד 

  תעריף המ 80% - מ"ר 2000מ"ר ועד  1001מעל 

  מתעריף  70% - מ"ר 5000מ"ר ועד  2001מעל 

  תעריף המ 60% - מ"ר 10,000מ' ועד  5001מעל 

 תעריףהמ 40% - מ"ר 10,000מעל 

 (2017, ינוארב 1תשע"ז )ה, בטבת' ג

 
 (8-113)חמ 

 רני אידן

 אש המועצה האזורית עמק חפרר
 

 7.82 העוגן
 5.94 עין החורש

 7.82 בית הלוי
 7.00 גח"א
 7.82 גח"מ

 7.00 מעברות
 5.94 משמר השרון


