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בתוקף סמכותה לפי סעיף  11לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית רמת נגב חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
- .1
"המועצה" המועצה האזורית רמת נגב;
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מחזיק"  -אדם או תאגיד המחזיק או המשתמש בתחום המועצה בנכס כבעל ,כחוכר ,כשוכר או בדרך אחרת,
למעט אדם הגר באופן ארעי בבית מלון ,בית הבראה או בפנסיון;
"יחידת דיור"  -חדר או מערכת חדרים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים לפי היתר הבניה או
בהתאם לשימוש בפועל;
"מפקח על השמירה"  -מי שנתמנה בכתב בידי ראש המועצה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק עזר זה;
"נכסים"  -כהגדרתם בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח( .985-להלן  -הצו);
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה;
"שירותי שמירה"  -מתן שירותי שמירה ואבטחה בתחום השיפוט של המועצה ,כולו או חלקו ,לרבות באזורים
שאינם בתחום השיפוט של ועדים מקומיים או היישובים שבתחומה ,בכללם באזורי תעשיה ,מלאכה או מסחר,
באמצעות אדם או תאגיד העוסקים בכך או באמצעות העסקת עובדים שיועסקו על ידי המועצה או על ידי הוועד
המקומי כשומרים בשכר1

הפעלת שירותי שמירה
(א) המועצה ,בין בעצמה ובין באמצעות מי שהסמיכה לכך ,רשאית להפעיל שירותי שמירה בכל תחום
.0
שטח שיפוטה או בחלק מתחום שטח שיפוטה1
(ב) שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה1
(ג) ראש המועצה יפרסם על לוח המודעות של בנין המועצה ,וכן בכל מקום נוסף שיבחר לפי שיקול
דעתו ,הודעה בדבר מינוי מפקח על השמירה1

קביעת אזורים שבהם יופעלו שירותי שמירה ופרסומה
(א) המועצה תקבע את האזורים שבהם יופעלו שירותי השמירה1
.3
(ב) ראש המועצה יפרסם על לוח המודעות של בנין המועצה ,וכן בכל מקום נוסף שיבחר לפי שיקול
דעתו ,הודעה על הפעלת שירותי שמירה באזורים שהמועצה החליטה עליהם1

היטל
( – .4א) מחזיק ישלם למועצה היטל שירותי שמירה בשל הנכסים שבהם הוא מחזיק הנמצאים בתחום
הפעלת שירותי השמירה ,בשיעורים שנקבעו בתוספת (להלן ההיטל)1
(ב) לא ייגבה היטל שירותי שמירה אלא אם החליטה המועצה על הפעלת שירותי השמירה וראש
המועצה אישר ,כי בדעת המועצה להפעילם בפרק זמן שלא יעלה על  09ימים1
(ג) מחזיק ישלם את ההיטל כאמור בסעיף קטן (א) בתוך  09ימים ממסירת דרישת התשלום1
(ד) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) ,רשאית המועצה לקבוע את מועדי תשלום היטל שירותי שמירה1
(ה) כספי היטל שירותי שמירה שייגבו יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורך מימון שירותי
השמירה1
(ו) על אף האמור בסעיף זה לעיל ,מחזיק שקיים את חובת השמירה בהתאם לחוק עזר לרמת נגב
(הסדרת השמירה) ,התשמ"ב( .951-להלן  -חוק עזר הסדרת השמירה) ,יהיה פטור מתשלום ההיטל בעבור
התקופה שבמהלכה קיים בפועל את החובה האמורה1

מגבלת גביה
החל מיום כ"ג בטבת התשס"ח ( .בינואר  ,)1995הטלת היטל שירותי שמירה בשיעורים הנקובים
.5
בתוספת טעונה את אישור המועצה ושר הפנים1

הצמדה למדד
(א) סכומי היטל שירותי שמירה הנקובים בתוספת יעודכנו ב .-בכל חודש (להלן  -יום העדכון) ,לפי
.6
שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם
לו1
(ב) סכום מעודכן כאמור ,יעוגל לעשר האגורות הקרובות1

מסירת הודעה
מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרו לידי האדם או
.7
התאגיד שאליהם היא מכוונת ,או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי
אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או מועסק בתאגיד ,או נשלחה בדואר אל אותו אדם
או תאגיד לפי מען מגוריהם או עסקיהם 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 הם דנים1

שמירת דינים
.8

חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות חוק עזר הסדרת השמירה והוראות כל דין1

הוראת שעה
(א) על אף האמור בסעיף  ,7יעודכנו סכומי היטל שירותי שמירה שנקבעו בתוספת ב .-בחודש שלאחר
.9
פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
הראשון לעומת מדד חודש ספטמבר 11992
(ב) סכום מעודכן כאמור ,יעוגל לעשר האגורות הקרובות1

תוספת
(סעיף )2
שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים
מחזיקים בנכסים במדרשת בן גוריון
לכל יחידת דיור ,לחודש
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כ"ז באלול התשס"ו ( 19בספטמבר )1997
שמואל ריפמן
ראש המועצה האזורית רמת נגב

