חוק עזר לרחובות )שירותי שמירה( ,התשע"ז – 2017
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251 -לפקודת העיריות) 1להלן – הפקודה( ,מתקינה מועצת
עיריית רחובות חוק עזר זה:

הגדרות
 .1בחוק עזר זה-
"היטל" " – היטל שירותי שמירה המיועד למימון עלות שירותי השמירה;
"העיריה" – עיריית רחובות;
"מחזיק" – המחזיק בנכס בתחום העירייה כהגדרתו בסעיפים  1ו 269-לפקודה;
"מפקח על השמירה" – עובד עיריה אשר ראש העירייה מינהו לפי חוק עזר זה לפקח על שירותי
השמירה;
"מ"ר" -מטרים רבועים
"נכס" – כהגדרת "נכסים" בסעיף  269לפקודה ;
"ראש העיריה" -לרבות עובד העיריה שראש העיריה הסמיך לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה;19752-
"שטח הנכס" – מספר המטרים הרבועים של הנכס המחייבים לעניין חישוב הארנונה ;;
"שירותי שמירה" – שירותי שמירה ואבטחה הניתנים בתחום שיפוטה של העירייה כולה או חלקה וכן
שירותי שמירה בנושאים כהגדרתם בתקנות העיריות )שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית(,
התשע"ב ,20113-באמצעות אדם או תאגיד העוסקים בכך כשומרים או מפקחים בשכר;

הפעלת שירותי שמירה
) .2א( העירייה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה.
)ב( שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של מפקח על השמירה.

היטל
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ס"ח התשל"ה ,עמ' 211
 3ק"ת התשע"ב ,עמ' 276

.3
)(1

הפעילה העיריה שירותי שמירה כאמור בסעיף  ,2ובהתקיים התנאים המפורטים להלן ,ישלם לעיריה כל מחזיק

בנכס היטל שיחושב לפי השטח הבנוי שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת השטח הבנוי שבנכס בתעריף ההיטל
הקבוע בתוספת:
)(1

התקבלה החלטה במועצת העיריה בעד הפעלת שירותי שמירה וגביית היטל בעדם;

)(2

ראש העיריה אישר כי בדעת מועצת העיריה להפעיל שירותי השמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  30ימים ממועד

פרסומה של הודעה אשר יפרסם ראש העירייה באתר האינטרנט של העיריה אודות הפעלת השירותים; בהודעה יצוין התאריך
שבו תחל העירייה במתן שירותי השמירה ויפורטו מהות השירותים והיקפם.

)ב( החזיקו כמה מחזיקים בנכס ,תחול חובת התשלום על כל אחד מהם לפי חלקו היחסי בנכס.
הודעת תשלום
 .4ההיטל ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתקבע העירייה ולפי דרישת התשלום שתשוגר למחזיקים; העירייה
רשאית להטיל את חיוב ההיטל כחיוב דו חודשי יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת
ונגבית הארנונה כאמור.

חשבון בנק
) .5א( כספי ההיטל יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לצרכי מימון עלות שירותי השמירה.

)ב( הסכומים שיגבו כהיטל ישמשו אך ורק למימון ענייני שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי בתחום העירייה,
בנושאים שנקבעו כאמור בסעיף  (33)249לפקודה

מגבלת גבייה
 .6מיום יג' בטבת התשע"ח ) 31בדצמבר  (2017הטלת היטל לפי חוק עזר זה ,טעונה את אישורם של מועצת
העירייה ושל שר הפנים ,או מי מטעמו.

הצמדה למדד

 .7סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו לפי שיעורי העדכון של הסכום המרבי כקבוע בתקנות
העיריות ) סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשויות מקומיות (
התשע"ג .20134-

ביטול
 .8חוק עזר לרחובות )שירותי שמירה( ,התשס"ט) 20085-להלן -חוק העזר הקודם( -בטל.

הוראת מעבר
 .9חיובים והחלטות שהתקבלו מכוח חוק העזר הקודם יראו אותם כאילו התקבלו מכוח חוק עזר זה.

תוספת
)סעיף (3
שיעורי ההיטל למ"ר לשנה
הסכום
בשקלים חדשים
2.13

 .1לכל מ"ר משטח הנכס

________ התשע"ז )________ (2017
)חמ (8-113
_________________
רחמים מלול
ראש עיריית רחובות
 4ק"ת התשע"ג ,עמ' .584
 5ק"ת -חש"ם התשס"ט ,עמ' 42

