
 2007-ז"סתשה(, הסדרת השמירה) בני שמעוןלחוק עזר 

 244עמ' , )11.2.2007( ז "סתש, ה700  ם ש"ח  פורסם:
 30(, עמ'  3.12.2015, התשע"ו )840חש"ם  תיקון:

  16-ו  3הפקודה( ולפי סעיפים    -לפקודת המועצות המקומיות )להלן    24-ו  22,  14לפי סעיפים  בתוקף סמכותה  
החוק(, מתקינה המועצה האזורית בני שמעון    -)להלן    1961-המקומיות )הסדרת השמירה(, התשכ"אלחוק הרשויות  

 חוק עזר זה: 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה    .1

 היטל שירותי שמירה;  - "היטל"

 הגדרתו בפקודת האגודות השיתופיות; כ - "ועד" 

 הצו(;  -)להלן  1958-אזוריות(, התשי"חהגדרתו בצו המועצות המקומיות )מועצות  כ  - "ועד מקומי"

 ראש המועצה;  -, וכל עוד לא הוקמה ועדה כאמור או אם חדלה לפעול 2ועדת השמירה שהוקמה לפי סעיף   - "ועדה"

 ועדה שמינה שר הפנים על פי החוק;   - "ועדת ערר"

תאים על פי טיבו לשמש  מבנה או חלק ממנו המיועד לשמש למגורים או המשמש להם בפועל והמ   -   "יחידת מגורים"
 כמעון למגוריו של יחיד או יחידה משפחתית אחת; 

 כהגדרתו בצו;  - "יישוב" 

 חינוך והשכלה;  מבנה המשמש או מיועד לשמש מוסד חינוך, שהוכר על פי דין, לצורכי  - "מבנה חינוך"

ר אוכל, מכבסה, בית כנסת,  חד  מבנה המשמש או מיועד לשמש, על פי טיבו וטבעו, את הציבור, לרבות  -   "מבנה ציבור"
המיועד לשמש בעיקרו למטרות רווח; לענין זה, מבנה המיועד    מועדון לחבר, אולם ספורט וכיוצא באלה, ולמעט מבנה

ביסודה    רווח הוא מבנה שבו מתקיימת פעילות אשר התכלית היחידה או העיקרית המונחת  לשמש בעיקרו למטרות
 היא הפקת רווחים; 

 האזורית בני שמעון; המועצה  - "מועצה" 

למעט אדם הגר בבית מלון    אדם או תאגיד המחזיק בתחום המועצה בנכס, כבעל, כשוכר או בדרך אחרת,  -  "מחזיק" 
 או בפנסיון; 

 עזר זה;  מי שנתמנה על ידי המועצה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק  - "מפקח על השמירה" 

 יחידת משק במושב או בכפר שיתופי;  - "משק חקלאי" 

עסק ויחידת מגורים    בנין או קרקע שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, לרבות בית  -  "נכס"
 ולרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות, ולמעט רחוב; 

לפי חוק עזר זה, כולן או    לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו   -  "ראש המועצה"
 מקצתן; 

חלקה, באמצעות אדם או    מתן שירותי שמירה ואבטחה בתחום השיפוט של המועצה, כולה או  -  "שירותי שמירה"
 ים בשכר; תאגיד העוסקים בכך או באמצעות העסקת עובדים של המועצה או מי מטעמה כשומר

 חובת שמירה ביישוב אחר.  לרבות מי שגר ביישוב ואינו רשום כתושב בו במרשם האוכלוסין ואינו ממלא  - "תושב" 

 ועדת השמירה

ב הוועדה  כבכל יישוב תוקם ועדה, ובה שלושה חברים מתושביו אשר ימונו על ידי הוועד המקומי או הוועד; הר  .2
 יהא טעון את אישור המועצה. 

 שינויים 

 המועצה תהא רשאית לבצע שינויים בקרב חברי הוועדה לפי שיקול דעתה.  .3



 הודעה בדבר מינויים

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

 חובת השמירה 

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

 רשימת החייבים בשמירה 

 הנדרש. לפי  לעת  תהוועדה תערוך רשימה של תושבי היישוב החייבים בשמירה ותעדכן אותה מע   . 6

 רשימת השמירה 

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

מקום  )ב( ובכל  המועצה,  ובמשרד  ציבורי  במקום  בדבר,  הנוגע  היישוב  בתחום  תפורסם  השמירה  רשימת 
 ה. ציבורי אחר שתורה הוועד

 הוועדה תפרסם את רשימת השמירה שבועיים לפחות לפני מועד השמירה הראשון שנקבע ברשימה.  )ג( 

 פטור מחובת השמירה 

 - )א( הוועדה תפטור תושב מהחובה לשמור   . 8

על סמך תעודת רופא שהוגשה לה, ולפיה מצב בריאותו של התושב הוא שמונע ממנו לשמור; פטור   ( 1)
 פה שבה מנוע התושב מלשמור מחמת מצבו הבריאותי לפי הקבוע בתעודה; כאמור יינתן למשך התקו

במועד פלוני אם נוכחה שאינו מסוגל לשמור באותו מועד או אם הוגשה לה תעודת רופא המעידה   ( 2)
 על כך; 

אם אותו תושב ממלא תפקיד התנדבותי של שמירה, פיקוח או סיור במסגרת כוחות המשטרה וכל   ( 3)
 קיד כזה. עוד ממלא הוא תפ 

מקבל הפטור יודיע לוועדה ויעדכן אותה על כל שינוי נסיבות אשר יהיה בו כדי לבטל את הפטור ולהטיל  )ב(
 עליו את חובת השמירה על פי הוראות חוק עזר זה.

 חובות עדיפים 

לפי  , או חובה שהוטלה על אדם  1951-חובת שירות שהוטלה על אדם לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א  .9
 , דוחה חובה שהוטלה עליו לפי חוק עזר זה. 1986-חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו

 קביעת מחליפים 

 .מועד השמירה( -תושב חייב לשמור ביום ובשעה הנקובים ברשימת השמירה )להלן )א(   .10

אחר אשר ישמור    על תושב שאינו יכול להתייצב לשמירה במועד השמירה, מוטלת החובה לתאם עם תושב )ב(
 המחליף(, למסור את שמו של המחליף לוועדה ולקבל אישור מנציג הוועדה לסידור המחליף. -במקומו )להלן 

 לשמירה  התנדבות

חוק עזר זה או על פי הוראות הוועדה, רשאי להתנדב בכתב לשמירה, והחייב    חמי שאינו חייב בשמירה מכו  .11
ומשעשה כן יהיה דינה של השמירה או השמירה    ספת על זו שהוא חייב בה, בשמירה רשאי להתנדב כאמור לשמירה נו 

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



 מילוי אחר הוראות הוועדה

 לשמירה ביישוב.  הוראות הוועדה בכל ענין הנוגעתושב שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחר   .12

 ערר

שמינה שר הפנים על פי הוראת    הטוען שחובת השמירה הוטלה עליו שלא כדין, רשאי לערור לפני ועדת ערר )א(    . 13
 . לחוק 12סעיף 

 הגשת הערר לא תעכב את מילוי חובת השמירה, אלא אם כן הורה על כך יושב ראש ועדת הערר. )ב(

 ירותי שמירה הפעלת ש

  בבמשולתושבי היישוב    המועצה תהיה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה, במקום שמירה על ידי)א(    .14
 עמם.

 . שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה )ב(

 אגרת שמירה 

 )תיקון התשע"ו( 

בנכס ביישוב שבו הופעלו שירותי השמירה למועצה  הפעילה המועצה שירותי שמירה כאמור, ישלם כל מחזיק  .151
 שקלים חדשים לשנה, לכל מטר רבוע בנוי של שטח הנכס.  7.31אגרה בשיעור של 

 פטור מאגרת שמירה 

חינוך המצויים בתחום    לעיל, לא יוטל ולא יגבה היטל בעבור מבני ציבור או מבני   15על אף האמור בסעיף    .16
 השיפוט של המועצה. 

 ריבוי מחזיקים

 )א( החזיקו בנכס כמה מחזיקים, תחול חובת תשלום ההיטל על כל אחד מהם כפי חלקו היחסי בנכס.   .17

 מהון מניות התאגיד.  50%-החזקה בלמעלה מ - "שליטה" לענין סעיף זה,  )ב(

 תשלום   תהודע

ישו  .18 התשלום  לההיטל  לדרישת  ובהתאם  המועצה  שתקבע  כפי  ובמועדים  בתדירות  למחזיקים;  ם  שתשוגר 
חודשי יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת  -המועצה רשאית להטיל את חיוב ההיטל כחיוב דו

 ונגבית הארנונה כאמור.

 קרן ייעודית 

 ורק לצורכי מימון שירותי השמירה.כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך   .19

 בחירת שיטת השמירה 

שיטת שמירה על    -לחוק עזר זה )להלן    13עד    2חלטה בדבר בחירה בין הסדרת השמירה לפי סעיפים  הה)א(    .20
שיטת שמירה על ידי הפעלת שירותי    -זה )להלן    לחוק עזר  18עד    14תה לפי סעיפים  ידי תושבי המועצה( לבין הסדר

 שמירה(, תתקבל על ידי המועצה.

ששתי השיטות יחדיו    משיטות הסדרת השמירה או את שתיהן באופן המועצה תהיה רשאית להחיל אחת   )ב(
שיהיה על בסיס החלתה של כל שיטה על חלק ממתחם    שילוב( יכול  -יהוו פתרון שמירה כולל; שילוב שתי השיטות )להלן  

 היישוב או על כלל תחומי היישוב.



ים שנכסיהם מצויים באותו חלק  חל השילוב בחלק מתחומי היישוב, יחויבו באגרת השמירה רק בעלי נכס )ג( 
של היישוב שבו הוחלה שיטת שמירה על ידי הפעלת שירותי השמירה; בוצע השילוב בכל תחומי היישוב, תיגבה האגרה  

  ס בין סך עלויות השמירה לו היתה מאומצת שיטת שמירה על ידי הפעלת שירותיחאת הי  בשיעור מופחת, באופן שמשקף
 ות השמירה בפועל.שמירה במלואה, לבין סך עלוי

שמירה  )ד( במשימות  נושאים  מתושביו  שחלק  באופן  יישוב  בתוך  השילוב  ההוראות    אירע  יחולו  בפועל, 
 האלה: 

באופן ( 1) בהיקפו  זהה  על תושב כאמור  המוטלת  היקף משימת השמירה  שירותי    היה  להיקף  יחסי 
)להלן   בהיטל  לחיוב  נושא  שהוא  המלא  יו  -השמירה  המלא(,  השמירה  מחובת  היקף  תושב  אותו  פטר 

 תשלום ההיטל; 

השמירה  ( 2) מהיקף  פחות  כאמור  תושב  שנושא  השמירה  משימת  היקף  )להלן    היה  היקף    - המלא 
כאמור בשיעור המשקף את היחס שבין היקף    השמירה החלקי(, יופחת סכום ההיטל שיחויב בו תושב 

 המלא;   השמירה החלקי להיקף השמירה

כל אימת שנושא    ( לעיל, תעמוד בעינה2)-( ו1יטל כאמור בפסקאות )הזכות לפטור או להפחתת הה ( 3)
 התושב במשימת השמירה בהיקפה המלא או בחלקו כאמור. 

 תחילת אספקת שירותי השמירה

 )תיקון התשע"ו( 

ר  ככל שלא יימנע ממנה מחמת נסיבות בלתי צפויות, תפעל המועצה להפעיל את שירותי השמירה מכוח חוק עז  .21
 .2015-של חוק העזר לבני שמעון )הסדרת השמירה( )תיקון(, התשע"ו  ימים ממועד פרסומו  30זה בתוך 

 מגבלת גביה 

 )תיקון התשע"ו( 

(, הטלת אגרה לפי חוק עזר זה טעונה אישור של מליאת המועצה ושר  2016בינואר    1מיום כ' בטבת התשע"ו )  .22
 הפנים או מי מטעמו. 

 )הצמדה למדד(תיקון חוק עזר לבני שמעון  

הצמדה למדד(, בסופה יבוא    חוק עזר  -)להלן    1981-בתוספת לחוק עזר לבני שמעון )הצמדה למדד(, התשמ"א  .23
 ."2007-"חוק עזר לבני שמעון )הסדרת השמירה(, התשס"ז

 ביטול 

 בטל. - 1987-חוק עזר לבני שמעון )הסדרת השמירה(, התשמ"ז  .24

 הוראת שעה 

 )תיקון התשע"ו( 

לתקנות העיריות )סכום מרבי של אגרה    3יעודכנו בדרך שנקבעה בתקנה    15תעריפי האגרה הקבועים בסעיף    .25
 . 2013-או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית(, התשע"ג

 

 תוספת
 )תיקון התשע"ו( 

 אגרת שירותי שמירה 
 ( התוספת מבוטלת)  

 



 

 

 ( 2006בנובמבר  7ט"ז בחשון התשס"ז )

 משה פאול 

 המועצה האזורית בני שמעון ראש  

 

, לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת  3.12.2015תעריפי האגרה שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ביום    1
 .2012לעומת המדד של חודש אוקטובר  2014המדד( שפורסם באוקטובר  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 


