
 2009-ט(, התשס"שירותי שמירה) לדימונהחוק עזר 

 372,  עמ' )16.9.2009( ט,  התשס"737חש"ם    פורסם:

מונה פקודה(, מתקינה מועצת עיריית דיה -לפקודת העיריות )להלן  251-ו 250לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 יטל שירותי שמירה המיועד למימון עלויות שירותי השמירה;ה - "היטל שמירה"או  "היטל"
 עיריית דימונה; - "העיריה"

 דד המחירים הכללי לצרכן, שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;מ - "מדד"
 לפקודה; 1כהגדרתו בסעיף  - "מחזיק"

 ובד עיריה אשר ראש העיריה מינהו לפי חוק עזר זה לפקח על שירותי השמירה;ע – "מפקח על השמירה"
 לפקודה, החייבים בתשלום ארנונה כללית; 269הגדרת "נכסים" בסעיף כ - "נכס"

כרוכות במתן לות מימונם של שירותי השמירה ובכלל זה הוצאות ישירות, עלויות נלוות הע - "עלות שירותי שמירה"
שירותי השמירה ולרבות תקורות והעמסות מקובלות כדוגמת עלויות פיקוח על ביצוע שירותי השמירה, הוצאות 

 גבייה, הוצאות עקיפות וכיוצא באלה;
לחוק הרשויות המקומיות  17יריה שהוסמך על ידי ראש העיריה בכתב על פי סעיף עלרבות עובד  - "ראש העיריה"

 ;1975-וסגניו וכהונתם(, התשל"ה)בחירת ראש הרשות 
 ספר המטרים הרבועים של הנכס, כפי שמצוין בהודעת תשלום הארנונה;מ - "שטח נכס"

ה ואבטחה הניתנים בתחום שיפוטה של העיריה כולה, או בחלקה, להגברת שירותי שמיר - "שירותי שמירה"
ולרבות פעולות  דם או תאגיד העוסק בכך,הביטחון האישי שלתושבי העיר מפני פעילות חבלנית בעיר, באמצעות א

 נלוות הדרושות לדעת ראש העיריה לשמירה ולאבטחה.

 הפעלת שירותי שמירה
 העיריה רשאית להפעיל שירותי שמירה.)א(  .2

 שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה. )ב(
 -התחלת הפעלת שירותי השמירה )להלן  שירותי השמירה יחלו לאחר קבלת החלטת מועצת העיריה על )ג(

ימים מיום פרסום קבלת ההחלטה, כאמור  30שירותי השמירה יופעלו בתוך  ההחלטה(, ואישור ראש העיריה כי
 בסעיף קטן )ד(.

ראש העיריה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי השמירה בשני עיתונים מקומיים; בהודעה יצוין התאריך  )ד(
 השמירה ויפורטו מהות השירותים והיקפם. שבו יחלו במתן שירותי

 תשלום היטל שמירה

)ד(, ישלם המחזיק בנכס לעיריה היטל שמירה אשר יחושב לפי מכפלת 2פורסמה הודעה כאמור בסעיף )א(  .3
שטח הנכס בשיעור ההיטל הנקוב בתוספת, החל ממועד הפעלת שירותי השמירה; הודעות ודרישות לתשלום ההיטל 

 ק במצורף להודעות ולדרישות תשלום הארנונה.יומצאו למחזי
 החזיקו כמה מחזיקים בנכס, תחול חובת התשלום על כל אחד מהם לפי חלקו היחסי בנכס. )ב(
על אף האמור בסעיף זה, מי שחלה עליו חובת שמירה בהתאם לחוק עזר לדימונה )הסדרת השמירה(,  )ג(

יצע אותה באופן מלא, פטור מתשלום ההיטל לפי חוק עזר זה; רת השמירה(, ובחוק עזר הסד -)להלן  1976-התשל"ו
 מי שביצע אותה באופן חלקי יהא פטור מתשלום היטל לפי חוק עזר זה באופן יחסי לשמירה שביצע.

 קרן ייעודית

 כספי היטל השמירה יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירה. . 4

 שמירת דינים

 עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות חוק עזר הסדרת השמירה.חוק  . 5

 הצמדה למדד

 -בדצמבר בכל שנה )להלן  15-שיעור ההיטל שנקבע בתוספת יעודכן, החל במועד פרסומו של חוק עזר זה, ב . 6
יום  יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני

 העדכון שקדם לו.

 מגבלת גבייה

(, הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של 2012ביוני  1החל ביום י"א בסיוון התשע"ב ) .7
 מליאת מועצת העיריה ושל שר הפנים או מי מטעמו.



 הוראת שעה

ר מועד פרסום חוק עזר זה לחודש שלאח 1-, יעודכן שיעור ההיטל שנקבע בתוספת, ב6על אף האמור בסעיף  . 8
ראשון(, לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון היום העדכון  -ברשומות )להלן 

 .2007לעומת מדד חודש דצמבר 

 תוספת
 (3)סעיף 

 
 שיעורי ההיטל בש"ח לכל חודש 

 0.14 לכל מ"ר משטח הנכס

 

 (2009 ביוני 17כ"ה בסיוון התשס"ט )

 מאיר כהן

 דימונהראש עיריית 

 


