
 2008-ח"סתשה), הסדרת השמירה( לגזרוק עזר ח
 328עמ' ,  )17.6.2008( ח"סתש,  ה720  םש"ח  פורסם:

לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת  3ת המקומיות, ולפי סעיף ודת המועצולפק 22לפי סעיף בתוקף סמכותה 
 ק), מתקינה המועצה האזורית גזר חוק עזר זה:והח -(להלן  1961-שמירה), התשכ"א

 רותהגד
 -בחוק עזר זה  . 1

 היטל שירותי שמירה; - "היטל"
 המועצה האזורית גזר; - "המועצה"

 יישוב המצוי בתחום המועצה; - "יישוב"
 אחר שיבוא במקומו; דכזית לסטטיסטיקה או מדרמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המ - "מדד"

שוכר, או בדרך אחרת, למעט כנכס כבעל, כחוכר, יישוב בהאדם או תאגיד המחזיק או המשתמש בתחום  - "מחזיק"
 ראה או בפנסיון;בלון, בית המאדם הגר באופן ארעי בבית 

 על שירותי השמירה לפי חוק עזר זה;עצה לפקח ומי שנתמנה בכתב ביד ראש המ - "מפקח על השמירה"
 ;1958-יות), התשי"חרכהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזו - "נכס"
 נכס המיועד או המשמש למגורים; - מגורים""נכס ל

 זה; רלרבות עובד מועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לעניין חוק עז - "ראש המועצה"
אבטחה בתחום היישוב, כולו או חלקו, לרבות אזורי תעשיה, מלאכה או והפעלת שירותי שמירה  - "שירותי שמירה"

וחלט על יל כפי שכת שירותי אדם או תאגיד העוסקים בכך, והכירשי היישוב, או באמצעות במסחר, באמצעות תוש
 ידי המועצה;

 לרבות מחזיק בנכס המהווה עסק, או המחזיק בנכס למטרה עסקית. - "תושב"

 הפעלת שירותי שמירה
תי השמירה והמועצה תקבע את האזורים שבהם יופעלו שירותי שמירה, ורשאית היא לקבוע כי שיר(א)  .2

 היישובים או הוועדים המקומיים שבתחום שיפוטה. וםם שיפוטה או בתחיופעלו בכל תחו
 קח על השמירה.פשירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המ (ב)
ראש המועצה יפרסם על לוח המודעות של בניין המועצה, וכן בשני עיתונים הנפוצים בתחום המועצה,  (ג)

 ימים מראש. 30ליטה עליהם, וזאת לפחות חההודעה על הפעלת שירותי שמירה באזורים שהמועצה 

 החובה לשמור
שב ביישוב חייב לשמור, בהתאם להוראות המפקח על השמירה; תושב יהא פטור מחובה זו אך ורק וכל ת .3

 בהתאם להוראות החוק או חוק עזר זה.

 רשימת החייבים בשמירה
 שמירה.המפקח על השמירה יערוך רשימה של תושבי היישוב החייבים ב . 4

 הגדרות
ן חייב כל תושב לצאת ה(א) המפקח על השמירה יקבע את סידורי השמירה, את היום ואת השעות שב . 5

 רשימת השמירה). -לשמירה, ויפרסם הודעה על כך (להלן 
 רשימת השמירה תפורסם בתחום היישוב הנוגע בדבר, במקום ציבורי שעליו יורה המפקח על השמירה. (ב)
ירה תפורסם שבועיים לפחות לפני התאריך הראשון שלעניינו סודרה שמירה באותה רשימת השמ (ג)

 רשימה.

 פטור משמירה
המפקח על השמירה יפטור תושב לפי שיקול דעתו המוחלט מהחובה לשמור, אם הוגשה לו תעודת רופא  (א) . 6

 ולפיה אין מצב בריאותו מאפשר לו לשמור.
מסוים, אם נוכח כי  י שיקול דעתו המוחלט משמירה במועדהמפקח על השמירה ישחרר תושב לפ (ב)

 עד או אם הוגשה לו תעודת רופא המעידה על כך.והתושב אינו מסוגל לשמור באותו מ
במועד מסוים,  תושב אשר הופטר מחובת השמירה, כאמור בסעיף קטן (א), או אשר שוחרר משמירה (ג)

 .10ורט בסעיף פי שמירה, כמכאמור בסעיף קטן (ב), יחויב בתשלום היטל שירות

 קביעת מחליפים
 מועד השמירה). -תושב חייב לשמור ביום ובשעה הנקובים ברשימת השמירה (להלן (א)  .7

תושב שאינו יכול להתייצב לשמירה במועד השמירה, יתאם עם תושב אחר שיחליפו במועד השמירה  (ב)
 ויקבל את אישורו. שמירההמחליף), יודיע על כך מבעוד מועד למפקח על ה -(להלן 



פטור מהחובה  ף קטן (ב), יהאעיהודיע התושב למפקח על השמירה וקיבל את אישורו כאמור בס (ג)
 המוטלת עליו בסעיף קטן (א) והיא תחול על המחליף.

 השמירה
ראות המפקח על השמירה בכל הנוגע לשמירה על ותושב שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחר כל ה . 8

 היישוב.

 שירותי שמירה בתשלום
ירה ביישוב לא יופעלו על ידי התושבים, כי מ(א) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליט כי שירותי הש .9
 ם על ידי אדם או תאגיד העוסק בכך, אשר המועצה תשכור לצורך זה.א

 .8עד  3קיבלה המועצה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו הוראות סעיפים  (ב)

 היטל שירותי שמירה
(א) תושב ישלם למועצה היטל שירותי שמירה בשל הנכסים שנהם הוא מחזיק הנמצאים בתחום הפעלת  .10

 היטל שירותי שמירה). -(להלן  תשירותי השמירה, בשיעורים שנקבעו בתוספ
מתשלום היטל  חלקי ר באופן מלא אוותושב המשתתף בשמירה בהתאם להוראות חוק עזר זה, יהיה פט (ב)

 שירותי שמירה, הכל בהתאם למידת השתתפותו.
הפעלת שירותי השמירה וראש  ללא ייגבה היטל שירותי שמירה אלא אם כן החליטה המועצה ע (ג)

 ימים. 30לא יעלה על שהמועצה אישר, כי בדעת המועצה להפעילם בפרק זמן 
אותו נכס לעניין חישוב  שמירה כשטחו שליראו את שטחו של נכס לעניין חישוב סכום היטל שירותי  (ד)

 ארנונה.
מסירת דרישת  ימים מיום 30תושב ישלם את היטל שירותי שמירה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך  (ה)

 התשלום.
 שירותי שמירה. ף להוראות סעיף קטן (ה), רשאית המועצה לקבוע את מועדי תשלום היטלובכפ (ו)
בפועל לשם הפעלת  צה תחשיב לגבי ההוצאות שהוצאו על ידהבתום כל שנת כספים, תערוך המוע (ז)

יימצא שהסכום שנגבה על ידי המועצה מהתושבים  ות בפועל); אםאהוצ -ר בחוק עזר זה (להלן ושירותי השמירה כאמ
 היתרה), תחזיר המועצה את היתרה לתושבים. -בגין היטל שירותי שמירה עולה על ההוצאות בפועל (להלן 

 ועדת הנחות
) לתקנית הסדרים במשק המדינה (הנחה 2(א)(6(א) המועצה רשאית למנות ועדה בהרכב כאמור בתקנה  .11

תי שמירה בשל מצבו ון הנחה בשיעור היטל שירתלי תקנות ההסדרים), ולהסמיכה -(להלן  1993-מארנונה), התשנ"ג
 הוועדה). -ים המחויבים (להלן א לתקנות ההסדרים ובשינוי-2ו 2החומרי של המחזיק, בהתאם להוראות תקנות 

ם הודעה על כך בתחום המועצה יחד עם ההודעה על סתפור ,ועדה על מתן הנחות ושיעורןוהחליטה ה (ב)
 הפעלת שירותי השמירה.

 .הנחות את אישור המועצה, אך יונחו על שולוניהיו טע אהחלטות הוועדה ל (ג)
על פי עילות שונות, תינתן לו רק הנחה אחת,  חייב בהיטל שירותי שמירה אשר נמצא זכאי להנחה (ד)

 ניתנה ההנחה.ותו נכס שלגביו אהגבוהה מביניהן; לא תינתן הנחה למחזיק נוסף ב
 לא תינתן הנחה למחזיק המחזיק בשני נכסים או יותר, אלא בעבור נכס אחד בלבד. (ה)

 קרן ייעודית
דו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון כספי היטל שירותי שמירה אשר ייגבו בידי המועצה יופק .12

 שירותי השמירה על פי חוק עזר זה.

 עונשין
 -ר, דינו וכבר בעבירה כאמ עקנס כאמור בחוק, ואם הורש -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 13

 וק.חמאסר שלושה חודשים או קנס כאמור ב

 מסירת הודעה
וק עזר זה, תהא כדין אם נמסרה לידי האדם או התאגיד חבון או מסמך אחר לפי מסירת הודעה, דרישה, חש .14

סקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני עשאליהם הם מכוונים או אם נמסרו, במקום מגוריו או במקום 
או תאגיד לפי  המועסק בתאגיד, או אם נשלחו בדואר אל אותו אדם ובגירים או לידי אדם בגיר העובד אהמשפחתו 

אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין -מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי
 האמורים או על הנכס שבו היא דנה.אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות 

 הצמדה למדד
בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק  1-תעריפי היטל שירותי שמירה הנקובים בתוספת יעודכנו ב(א)  .15

נה לפני יום העדכון לעומת המדד ויום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחר -עזר זה ברשומות (להלן 
 ן שקדם לו.ועדכהשפורסם לאחרונה לפני יום 



 סכום מעודכן כאמור, יעוגל לעשר האגורות הקרובות. (ב)

 הגבלת גבייה
ק עזר זה תהא טעונה אישור של ויטל שמירה לפי חה), הטלת 2010בינואר  1ע ("טבת התשהחל ביום ט"ו ב .16

 מליאת המועצה ושל שר הפנים.

 ביטול
 ל.טב - 1957-חוק עזר לגזר (הסדרת השמירה), התשי"ז .17

 הוראת שעה
חוק עזר זה בחודש שלאחר פרסום  1-, יעודכנו סכומי ההיטל שנקבעו בתוספת ב15על אף האמור בסעיף  .18

יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש  -(להלן 
 .2006יוני 

 תוספת
 )10(סעיף 

 
רי היטל שירותי שמירה ושיע 

 לחודש בשקלים חדשים

 80 נכס למגורים
 0.20 לכל מ"ר של נכס המשמש לעסק/מחסן
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 פטר וייס

 המועצה האזורית גזרראש 
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