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אלי לוי
ראש מועצת להבים

חוק עזר למועצה אזורית מנשה (שירותי שמירה) (תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה מועצת המועצה
האזורית מנשה חוק עזר זה:

.1

בחוק העזר למועצה אזורית מנשה (שירותי שמירה) ,התשס"ז( 22007-להלן  -חוק שינוי מונח

העזר העיקרי) ,בכל מקום ,במקום "היטל" יבוא "היטל שמירה".

.2

בסעיף  1לחוק העזר העיקרי -

תיקון סעיף 1

( )1במקום ההגדרה "היטל" יבוא:
""היטל שמירה"  -היטל המיועד למימון שירותי שמירה";";
( )2אחרי ההגדרה "מפקח על השמירה" יבוא:
""מ"ר"  -מטרים רבועים;";
( )3אחרי ההגדרה "ראש המועצה" יבוא:
""שטח הנכס"  -מספר המטרים הרבועים של הנכס לצורך חיוב הארנונה;";
()4

במקום ההגדרה "שירותי שמירה" יבוא:
""שירותי שמירה"  -שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בתקנות
העיריות (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ב.";32011-

.3

בסעיף  5לחוק העזר העיקרי -

תיקון סעיף 5

( )1בסעיף קטן (א) ,הסיפה החל במילים "בית עסק המצוי בתחום ועד מקומי" -
תימחק.
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1סכום היטל השמירה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הנכס בסכום
השיעורים הנקובים בתוספת".

1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת-חש"ם ,התשס"ז ,עמ' .277
ק"ת התשע"ב ,עמ' .276
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החלפת סעיף 10

.4
.5

החלפת סעיף 11

.6

ביטול סעיף 12

.7
.8

ביטול סעיף 7

סעיף  7לחוק העזר העיקרי  -בטל.
במקום סעיף  10לחוק העזר העיקרי יבוא:
"הצמדה למדד

 .10הסכומים הנקובים בתוספת יעודכנו לפי תקנות העיריות
(סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ג".42013-

במקום סעיף  11לחוק העזר העיקרי יבוא:
 .11מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018הטלת היטל לפי
חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר
הפנים או מי מטעמו".

"מגבלת גבייה

החלפת התוספת

סעיף  12לחוק העזר העיקרי  -בטל.
במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

"תוספת
(סעיף )5
שם היישוב

4
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תעריף למ"ר לשנה
בשקלים חדשים

ברקאי

8.05

גן שומרון

7.35

גן שמואל

7.35

כפר גליקסון

7.35

כפר פינס

7.35

להבות חביבה

8.05

מאור

5.43

מגל

3.99

מי עמי

8.05

מענית

8.05

מצפה אילן

8.05

מצר

7.89

משמרות

7.35

עין עירון

7.35

עין שמר

7.35

קציר

4.37

רגבים

7.35

שדה יצחק

8.05

תלמי אלעזר

"7.35

ק"ת התשע"ג ,עמ' .584
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.9

חוק עזר לקציר-חריש (שירותי שמירה) ,התשס"ט - 52008-בטל בתחום השיפוט של ביטול

המועצה.
י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ )8-113

		
		

5

אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

ק"ת-חש"ם ,התשס"ט ,עמ' .29

חוק עזר לקריית ים (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,)33(249ו– 251לפקודת העיריות (להלן  -הפקודה) ,מתקינה
מועצת עיריית קריית ים ,חוק עזר זה:

.1

בחוק עזר זה -

הגדרות

"היטל שמירה"  -היטל המיועד למימון שירותי השמירה;
"מחזיק"  -המחזיק בנכס ,כהגדרתו בסעיפים  1ו– 269לפקודה ,לצורך חיוב הארנונה
הכללית;
"מפקח על השמירה"  -עובד עירייה שראש העירייה מינה אותו לפי חוק עזר זה
לפקח על השמירה;
"מ"ר"  -מטרים רבועים;
"נכס"  -כהגדרת "נכסים" בסעיף  269לפקודה;
"עירייה"  -עיריית קריית ים;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לפי
סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו) ,התשל"ה;21975-
"שטח הנכס"  -מספר המטרים הרבועים של הנכס לצורך חיוב הארנונה הכללית;
"שירותי שמירה"  -שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בתקנות
העיריות (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ב.32011-

.2

(א) העירייה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה.
(ב)

השירותים יהיו נתונים לפיקוחו של מפקח על השמירה.

הפעלת שירותי
שמירה

(ג) השירותים יחלו לאחר שהמועצה תקבל החלטה על הפעלתם (להלן  -ההחלטה)
ולאחר שראש העירייה אישר כי השירותים יופעלו בתוך  30ימים מיום פרסום קבלת
ההחלטה ,כאמור בסעיף קטן (ד).
(ד) ראש העירייה יפרסם הודעה על הפעלת השירותים באתר האינטרנט
של העירייה; בהודעה יצוין התאריך שבו תחל העירייה במתן השירותים ויפורטו
מהות השירותים והיקפם.

.3

הפעילה העירייה שירותי שמירה כאמור בסעיף  ,2ישלם כל מחזיק בנכס היטל שמירה חובת תשלום

בשיעורים כפי שנקבע בתוספת.
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
ק"ת התשע"ב ,עמ' .276
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