חוק עזר לחוף השרון (שירותי שמירה) ,התשס"ו2006-
פורסם:

חש"ם  ,691התשס"ו ) ,(16.1.2006עמ' 79

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"היטל"  -היטל שירותי שמירה;
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף השרון;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומו;
"מחזיק"  -המחזיק למעשה בנכסים כבעל ,כחוכר ,כשוכר או בדרך אחרת למעט באופן ארעי בבית מלון ,בבית הבראה
או בפנסיון;
"מחסן"  -נכס המשמש לאחסון בלבד ולא לכל מטרה אחרת או נוספת;
"מפקח על השמירה"  -מי שנתמנה בכתב בידי ראש המועצה לפיקוח על שירותים לפי חוק עזר זה;
"נכסים"  -כהגדרתם בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח( ;1958-להלן  -הצו) ,למעט מחסנים;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק העזר;
"שירותי שמירה"  -מתן שירותי שמירה ואבטחה בתחום השיפוט של המועצה ,כולה או חלקה ,באמצעות אדם או
תאגיד העוסקים בכך ,או באמצעות העסקת עובד המועצה או מי מטעמה כשומרים בשכר.

הפעלת שירותי שמירה
(א) המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה בכל תחום שיפוטה או בתחום היישובים או הוועדים המקומיים
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שבתחום שיפוטה.
(ב) שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה.

מינוי מפקח
ראש המועצה יפרסם הודעה בדבר מינוי מפקח על השמירה על לוח המודעות של בנין המועצה ,וכן ישלח הודעה
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על כך בדואר רשום לכל הוועדים המקומיים שבשטח השיפוט של המועצה.

פרסום הפעלת שירותי שמירה
(א) ראש המועצה יפר סם על לוח המודעות של בנין המועצה ,וכן בכל מקום נוסף שיבחר לפי שיקול דעתו,
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הודעה על הפעלת שירותי שמירה באזורים שהמועצה תקבע.
(ב) המועצה תקבע את האזורים שבהם יופעלו שירותי שמירה.

היטל
(א) באזורים שבהם החליטה המועצה להפעיל שירותי שמירה ,וראש המועצה אישר כי בדעת המועצה להפעילם
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בתוך פרק זמן שלא יעלה על  30ימים ,ישלם המחזיק למועצה היטל בעד הנכסים שבהחזקתו בשיעורים שנקבעו
בתוספת.
(ב) מחזיק ישלם למועצה היטל שירותי שמירה בתוך  30ימים מיום מסירת דרישת התשלום.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאית המועצה לקבוע את מועדי תשלום ההיטל.
(ד) החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר  )2008הטלת ההיטל תהא טעונה את אישורם של המועצה ושר
הפנים.

הנחות
(א) המועצה רשאית למנות ועדה בהרכב כאמור בתקנה (6א)( )2לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה
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מארנונה) ,התשנ"ג( 1993-להלן  -תקנות ההסדרים) ולהסמיכה ליתן הנחה בשיעור ההיטל בשל מצבו החומרי של
המחזיק ,בהתאם להוראות תקנות  2ו2-א לתקנות ההסדרים ובשינויים המחויבים.
(ב) החליטה המועצה על מתן הנחות ושיעורן ,תפורסם הודעה על כך בתחום המועצה יחד עם ההודעה על
הפעלת שירותי השמירה.
(ג) החלטות הוועדה לא יהיו טעונות את אישור המועצה ,אך יונחו על שולחנה.
(ד) חייב בהיטל אשר נמצא זכאי להנחה על פי עילות שונות ,תינתן לו רק הנחה אחת ,הגבוהה מביניהן; לא
תינתן הנחה למחזיק נוסף באותו נכס שלגביו ניתנה ההנחה.
(ה) לא תינתן הנחה למחזיק המחזיק בשני נכסים או יותר ,אלא בעבור נכס אחד בלבד.

הצמדה למדד

שיעורי ההיטל הנקובים בתוספת יעודכנו ב 1-בינואר של כל שנה בשיעור עדכון המדד שפורסם בחודש דצמבר
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שקדם לו ,לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה הקודמת.

הודעות תשלום
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הודעות על שיעורי ההיטל ומועדי תשלומו יומצאו למחזיק.

קרן ייעודית
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זה.

כספי ההיטל אשר ייגבו בידי המועצה יופקדו בקרן ייעודית אשר תשמש אך ורק לצורכי שמירה על פי חוק עזר

שמירת דינים
(א) חוק עזר זה אי נו בא לגרוע מהוראות חוק עזר לחוף השרון (הסדרת השמירה) ,התשל"ו( 1976-להלן  -חוק
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הסדרת השמירה) ומהוראות כל דין.
(ב) מחזיק בנכס אשר ישמור על פי חוק הסדרת השמירה יהיה פטור מתשלום היטל השמירה על פי חוק עזר
זה ,בעבור החודש שבו הוא שמר.

מסירת הודעות
מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרו לידי האדם שאליו הם
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מכוונים או אם נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם ,לפי מענו
במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין
אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

תוספת
סעיף (5א)
טבלה 1

שיעורי ההיטל בשקלים
חדשים לשנה
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ליחידה נפרדת בנכס למגורים בלבד
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לכל מטר רבוע של נכס המשמש לעסק או לחקלאות ,למעט מחסן
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כ"ז בתשרי התשס"ו ( 30באוקטובר )2005
אהרון בז'רנו
ראש המועצה האזורית חוף השרון

