
 

 

 2009-ט(, התשס"הסדרת השמירה) לעמק יזרעאלחוק עזר 
 177,  עמ' )12.3.2009(,  התשס"ט 731חש"ם    פורסם:

המקומיות  לחוק הרשויות 16-ו 3לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיפים  22-ו 14לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 המועצה האזורית עמק יזרעאל חוק עזר זה: החוק(, מתקינה -)להלן  1961-)הסדרת השמירה(, התשכ"א

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 היטל שירותי שמירה לפי חוק עזר זה; - "היטל"
; תחום אזור 17438-ו 17430 ,16839 אחד מהאזורים האלה: תחום המפעלים האזוריים המצויים בגושים - "אזור תעשייה"

חלקות  17433; אזור התעשייה "לב העמק" המצוי בגוש 17088-ו 17083 ,17082 ,17081התעשייה אילון תבור המצוי בגושים 
התעשייה ליד רמת ישי המצוי בגושים  ; אזור 17458-ו 17439 ,17438; אזור התעשייה "מרכז העמק" המצוי בגושים 19-ו 10 ,8

 ,72-ו 71 ,68 ,62עד  60 ,44עד  38וח"ח  67עד  64 ,2חלקות  17414" המצוי בגוש 2000 התעשייה "שגיא; אזור 12190-ו 12189
 ;8-ו 5 ,2וח"ח  11חלקה  17198ובגוש 

 הצו(; -)להלן  1958-כהגדרתו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח - "ועד מקומי"
 המפקח על השמירה; -חדלה לפעול  ל עוד לא הוקמה ועדה כאמור, או אם; כ2ועדת השמירה שהוקמה לפי סעיף  - "ועדה"

 יישוב מיישובי המועצה הנקוב בפרט נ"ה בתוספת הראשונה לצו; - "יישוב"
 שיבוא במקומו; מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד אחר - "מדד"

 המועצה האזורית עמק יזרעאל; - "מועצה"
למעט אדם הגר באופן ארעי בבית  אדם או תאגיד המחזיק בתחום המועצה בנכס כבעל, כשוכר או בדרך אחרת, - "מחזיק"

 מלון, בבית הבראה או בפנסיון;
 עזר זה; מי שנתמנה בידי המועצה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק - "מפקח על השמירה"

 כהגדרת "נכסים" בצו; - "נכסים"
 נכס המיועד או המשמש למגורים; - "נכס למגורים"

עסקיים ובכלל זאת לתעשייה, מסחר,  נכס המיועד לשמש לפי תכנית או המשמש בפועל לצרכים - "נכס המשמש לעסק"
 בזאת; שירותים, מקצועות חופשיים וכיוצא

 עזר זה; לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לעניין חוק - "ראש המועצה"
יישוב באמצעות אדם או תאגיד  מתן שירותי שמירה ניידת, שמירה נייחת או שתיהן גם יחד בתחום - שמירה""שירותי 

 העוסקים בכך;
לביצוע השמירה כל ימות השבוע בין  שמירה באמצעות שומר נייד אחד, אשר ממונע באמצעות כלי רכב -"שמירה ניידת" 

 ;05:00עד  21:00השעות 
השמירה כל ימות השבוע בין השעות  מצעות שומר אחד, אשר ניצב בעמדה אחת משך כל זמןשמירה בא - "שמירה נייחת"

 ;05:00עד  21:00
 חובת שמירה ביישוב אחר. לרבות מי שגר ביישוב ואינו רשום כתושב בו במרשם האוכלוסין ואינו ממלא - "תושב"

 ועדת השמירה
ימונו על ידי הוועד המקומי; הרכב  ושה חברים מתושביו אשרהוועדה( ובה של -בכל יישוב תוקם ועדת שמירה )להלן  .2

 .הוועדה יהיה טעון את אישור המועצה

 שינויים בהרכב חברי הוועדה

 המועצה רשאית לבצע שינויים בהרכב חברי הוועדה לפי שיקול דעתה. .3

 הודעה בדבר מינויים

במקומות ציבוריים שתבחר המועצה  הנוגע בדבר, המועצה תודיע לתושבי היישוב, באמצעות פרסום בתחום היישוב . 4
 שינוי בהרכבה. ובמשרד המועצה, על מינוי הוועדה, הרכבה וכל

 חובת השמירה

תושב לא יהא פטור מחובת שמירה  חייב לשמור בהתאם להוראות הוועדה; 60עד  18כל תושב ביישוב שהוא גבר בגיל  . 5
 זה. אלא בהתאם להוראות החוק או הוראות חוק עזר



 

 

 רשימת החייבים בשמירה

 לפי הנדרש. הוועדה תערוך רשימה של תושבי היישוב החייבים בשמירה ותעדכן אותה מעת לעת . 6

 רשימת השמירה

לשמירה, ותפרסם הודעה על  הוועדה תקבע את סידורי השמירה, את הימים והשעות שבהם חייב תושב לצאת)א(  .7
 רשימת השמירה(. -כך )להלן 

 ציבורי אחר שתורה הוועדה. רשימת השמירה תפורסם במקום ציבורי בתחום היישוב הנוגע בדבר ובכל מקום )ב(
 שנקבע ברשימה. הוועדה תפרסם את רשימת השמירה שבועיים לפחות לפני מועד השמירה הראשון )ג(

 פטור מחובת השמירה

 )א( הוועדה תשחרר תושב מהחובה לשמור במקרים אלה: . 8
רפואית(,  סמך תעודת רופא, שהוגשה לה בהתאם לתקנות הסדרת השמירה )בדיקהעל  (1)

משימות שמירה; פטור כאמור  , ולפיה מצבו הבריאותי של התושב מונע ממנו לבצע1963-התשכ"ג
 מחמת מצבו הבריאותי לפי הקבוע בתעודה; יינתן למשך התקופה שבה מנוע התושב לשמור

כוחות המשטרה  נדבותי של שמירה, פיקוח או סיור במסגרתאם אותו תושב ממלא תפקיד הת (2)
 וכל עוד ממלא הוא תפקיד כזה.

לבטל את הפטור, ולאחר מכן  מקבל הפטור יודיע לוועדה ויעדכן אותה על כל שינוי נסיבות, אשר יהא בו כדי )ב(
 פי הוראות חוק עזר זה. תהא הוועדה רשאית להטיל עליו את חובת השמירה על

 פיםחובות עדי

שהוטלה על אדם לפי חוק  , או חובה1951-חובת שירות שהוטלה על אדם לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א .9
 שהוטלה עליו לפי חוק עזר זה. , דוחה חובה1986-שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו

 קביעת מחליפים

 השמירה(. מועד –לן )א( תושב חייב לשמור ביום ובשעה הנקובים ברשימת השמירה )לה .10
 -אשר ישמור במקומו )להלן  תושב שאינו יכול להתייצב לשמירה במועד השמירה, חייב לתאם עם תושב אחר )ב(

 .אישור מנציג הוועדה לסידור המחליף המחליף(, למסור את שמו של המחליף לוועדה ולקבל

 התנדבות לשמירה

בכתב לשמירה, והחייב בשמירה  פי הוראות הוועדה, רשאי להתנדב מי שאינו חייב בשמירה מכוח חוק עזר זה או על .11
חייב בה, ומשעשה כן יהא דינה של השמירה או השמירה הנוספת כאילו  רשאי להתנדב כאמור לשמירה נוספת על זו שהוא

 עזר זה. בחוק ובחוק החוק וחוק עזר זה, והממלא אותה יהיו לו כל הזכויות ויישא בכל החובות הקבועות קוימה מכוח

 מילוי אחר הוראות הוועדה

 לשמירה ביישוב. תושב, שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחר הוראות הוועדה בכל עניין הנוגע .12

 הפעלת שירותי שמירה

במקום שמירה על ידי תושבי  המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומי היישובים, כולם או חלקם, וזאת)א(  . 13
 כולם או חלקם. , וכן להפעיל שירותי שמירה באזורי התעשייה,היישוב

 -ביישוב או באזור התעשייה  בהחלטתה על הפעלת שירותי שמירה תקבע המועצה את סוג השמירה שיופעל )ב(
 שמירה ניידת או שמירה נייחת או שתיהן גם יחד.

 שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה. )ג(
השמירה ולאחר קבלת אישור  ירותי השמירה יחלו לאחר קבלת החלטת המועצה על התחלת הפעלת שירותיש )ד(

 ימים מיום פרסומה של ההחלטה, כאמור בסעיף קטן )ה(. 30המפקח על השמירה כי שירותי השמירה יופעלו בתוך 
בתחום היישוב או אזור  המפקח על השמירה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי השמירה במקום ציבורי )ה(

 התעשייה הנוגע בדבר ובמשרד המועצה.
של שמירה על ידי התושבים,  המועצה רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקת שירותי השמירה ולחזור למתכונת )ו(

 .12 עד 5כאמור בסעיפים 

 היטל שמירה



 

 

שירותי שמירה, כאמור, ישלם  הופעלוכל המחזיק בנכס המצוי בתחומו של יישוב או בתחומו של אזור תעשייה שבו  .14
 למועצה היטל לפי התעריפים הנקובים בתוספת.

 ריבוי מחזיקים
 .חלקו היחסי בנכס החזיקו בנכס כמה מחזיקים, תחול חובת תשלום היטל שמירה על כל אחד מהם, כפי .15

 הודעת תשלום

שתשוגר למחזיקים; המועצה  לדרישת התשלוםההיטל ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתקבע המועצה ובהתאם  .16
 חיוב הארנונה הכללית ובדרך שבה מוטלת ונגבית הארנונה כאמור. חודשי יחד עם-רשאית להטיל את חיוב ההיטל כחיוב דו

 קרן ייעודית
 .שירותי השמירה ההיטלים, על פי חוק עזר זה, יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון .17

 חותועדת הנ

השמירה בשל מצבו החומרי של  המועצה רשאית למנות ועדת הנחות ולהסמיכה ליתן הנחה בשיעור היטל)א(  .18
, ובשינויים 1993-הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג א לתקנות2-ו 2המחזיק, וזאת בהתאם להוראות תקנות 

 המחויבים.
המועצה או נציגו וגזבר המועצה או  המועצה, היועץ המשפטי שלועדת ההנחות תכלול את המנהל הכללי של  )ב(

 עובד בכיר מטעמו.
 שולחנה. החלטות ועדת ההנחות לא יהיו טעונות את אישור המועצה, ואולם יונחו על )ג(
הנחה אחת, הגבוהה מביניהן;  חייב בהיטל שמירה, אשר נמצא זכאי להנחה על פי עילות שונות, תינתן לו רק )ד(

 ההנחה. תן הנחה למחזיק נוסף באותו נכס שלגביו ניתנהלא תינ
 לא תינתן הנחה למחזיק המחזיק בשני נכסים או יותר, אלא בעבור נכס אחד בלבד. )ה(

 עונשין

ואם כבר הורשע בעבר  שקלים חדשים, 270קנס  -לחוק עזר זה, דינו  12או  10 ,5העובר על הוראה מהוראות סעיפים  .19
 .שקלים חדשים 550חודשים או קנס  3מאסר  -על עבירה כאמור 

 הצמדה למדד

חוק עזר זה ברשומות )להלן  בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של 1-סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב .20
העדכון  לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה -

 שקדם לו.

 ביטול
 .בטל - 1990-חוק עזר לעמק יזרעאל )הסדרת השמירה(, התשנ"א .21

 מגבלת גביה

את אישורם של מליאת  ( הטלתו של היטל לפי חוק עזר זה טעונה2011בינואר  1החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ) .22
 המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

 הוראת שעה

יום  -של חוק עזר זה )להלן  , סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו במועד פרסומו 20בסעיף על אף האמור  .23
 . 2007לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש פברואר  העדכון הראשון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה

  



 

 

  

 תוספת
 (14)סעיף 

 

 היטל שנתי לכל נכס למגורים בשקלים חדשים 

 שמירה ניידת שמירה נייחת סיווג היישוב
 2,090 1,390 א
 925 615 ב
 665 440 ג
 445 296 ד

 

 היטל. מחזיקים הנושאים בתשלום 150היישובים המסווגים בסיווג א הם יישובים שבהם עד  .1
 בתשלום היטל.הנושאים  מחזיקים 250מחזיקים עד  151-היישובים המסווגים בסיווג ב הם יישובים שבהם מ .2
 הנושאים בתשלום היטל. מחזיקים 350מחזיקים עד  251-היישובים המסווגים בסיווג ג הם יישובים שבהם מ .3
 בתשלום היטל. מחזיקים ומעלה הנושאים 351-היישובים המסווגים בסיווג ד הם יישובים שבהם מ .4
 

 היטל שנתי בשקלים חדשים 

  -לכל נכס המשמש לעסק, לכל מ"ר בנוי 
 1.06 שמירה נייחת
 1.33 שמירה ניידת

 
אותו נכס לעניין חישוב  יראו את שטחו של נכס המשמש לעסק, לעניין חישוב סכום ההיטל השנתי, כשטחו של

 ארנונה.
 

 (2008בנובמבר  16י"ח בחשוון התשס"ט )

 אייל בצר

 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 


