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  2015 �מירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"החוק עזר לכפר סבא (ש

מתקינה מועצת ), "ההפקוד" – (להל  1ריותלפקודת העי 251 � ו 250), 33( 249 בתוק� סמכותה לפי סעיפי	

  עיריית כפר סבא חוק עזר זה:

�בחוק עזר זה   )1  הגדרות  

  לפקודה; 269כהגדרתו בסעי�  – "בניי�"

  ;כהגדרת	 להל  שירותי	 מימו  ההיטל בעד  – "היטל"

לפקודה, לפי ספרי  269 �ו 1המחזיק בנכס, כהגדרתו בסעיפי	  – "מחזיק"

  העירייה לצור- חיוב הארנונה הכללית;

  לפקודה; 269כהגדרת "נכסי	" בסעי�  – "נכס"

רבי של אגרה או היטל בעד כמשמעותו בתקנות העיריות (סכו	 מ – רבי""סכו! מ

 – (להל  2013 �שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ג

  ;2)"מרבי סכו! תקנות"

  עיריית כפר סבא; – "עירייה"

העביר לו את מינה ולרבות עובד העירייה שראש העירייה  – "ראש העירייה"

  ;)"המפקח על השירותי!" –(להל   זר זה, כול	 או מקצת סמכויותיו לפי חוק ע

מספר המטרי	 הרבועי	 של הנכס כפי שמופיע בספרי העירייה  – "שטח הנכס"

  לצור- חיוב הארנונה הכללית;

שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי כמשמעות	 בתקנות העיריות  – "שירותי!"

 –(להל  2011 � התשע"ב(שמירה אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), 

, לרבות שיטור עירוני, שמירה על שלו	 הציבור, אבטחה ניידת 3)"התקנות"

  ;ונייחת

הפעלת שירותי 

  השמיר

 .(א)  העירייה רשאית להפעיל שירותי	 בתחומה   )2

  (ב)  השירותי	 יהיו נתוני	 לפיקוחו של המפקח על השירותי	.

לאחר שהמועצה תקבל החלטה על הפעלת	 , ופעלו על ידי העירייהיהשירותי	  (ג) 

ולאחר שראש העירייה אישר כי השירותי	 יופעלו בתו-  )"ההחלטה" (להל  

  ימי	 מיו	 פרסו	 קבלת ההחלטה, כאמור בסעי� קט  (ד). 30

הפעלת השירותי	 באתר האינטרנט תחילת (ד) ראש העירייה יפרס	 הודעה על 

תחל העירייה במת  השירותי	 של העירייה; בהודעה יצוי  התארי- שבו 

  ויפורטו מהות השירותי	 והיקפ	.

                                                 

 197, עמ' 8ישראל, נוסח חדש דיני מדינת  1

  584ק"ת התשע"ג, עמ'  2

  276ק"ת התשע"ב, עמ'  3



� 2 �  

, ישל	 כל מחזיק בנכס היטל 2הפעילה העירייה שירותי	 כאמור בסעי�    )3  חובת תשלו	 

  כפי שנקבע בתוספת. עורי	 בשי

לפי אחד מאלה,  ,מחזיק שניתנה לו הנחה בארנונה כללית בשנת מס פלונית   )4   ות הנח

זה, בשיעור זהה לשיעור עזר זכאי באותה שנה להנחה מהיטל לפי חוק  יהיה 

  :כאמור, לפי העניי לה הוא זכאי ההנחה ש

 1993לתקנות הסדרי	 במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג  2תקנה  )1
ו/או תנאי הזכאות  	מבחנילרבות ה"תקנות ההנחה בארנונה"),  –(להל  4

 הקבועי	 בתקנה.

תקנות ההנחה בארנונה, על מבחני ו/או תנאי הזכאות הקבועי	 ל 7תקנה  )2

  בתקנה.

  .ולתקנות ההנחה בארנונה, על מבחני ו/או תנאי הזכאות הקבועי	 ב 2פרק ה )3

גי	 ילעניי  תקנות ההנחה בארנונה, יחולו בהתאמה לעניי  חוק זה ג	 הסי )4

 פרק ו' לתקנות ההנחהו/או התנאי	 לקבלת או ביטול ההנחות כמפורט ב

 . בארנונה

19895�לחוק האזרחי	 הותיקי	 , התש"   9סעי�  )5; 

19926�ג לחוק תגמולי	 לאסירי ציו  ולבני משפחותיה	, התשנ"ב  17סעי�  )6; 

20077�לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז  3סעי�  )7;  

הודעה על שיעורי ההיטל ומועדי תשלומו תימסר למחזיק באופ  שעליו תחליט    )8  הודעת תשלו	

  .העירייה

  קר  ייעודית

  

  

כספי ההיטל יופקדו בקר  ייעודית שתשמש א- ורק לצורכי מימו  עלות    )9

  .השירותי	

  

� כל שנה (להל של  נובמברב 1 �סכומי ההיטלי	 שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב   )10  הצמדה למדד 

  .רביסכו	 מ) לפי שיעורי העדכו  של הסכו	 המרבי כקבוע בתקנות "העדכו� יו!"

  

      

  תוספת

                                                 

 419ק"ת התשנ"ג עמ'  4

  26ס"ח התש" , עמ'  5

  205ס"ח התשנ"ב, עמ'  6

  47ס"ח התשס"ז, עמ' 7



� 3 �  

  )3(סעי� 

  היטל למ"ר לשנהתערי" ה

    1 1.21              לכל מ"ר משטחו הבנוי של  הנכס

                    

  

                  תארי$ :

  יהודה ב� חמו                   

  ראש עירית כפר סבא


