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 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  .1

 ; כפר סבאעיריית  - "העיריה"
 לרבות אדם שראש העיריה הסמיך אותו לענין חוק עזר זה;  -  "ראש העיריה"

 אגרת שירותי שמירה, אבטחה וביטחון;   - "אגרה"
ניתנים    -  "נכס" שהם  או  רישום המקרקעין,  בפנקס  נפרדת  רישום  יחידת  חלק מבנין, המהווים  וכן  בנין, 

נפרדת, או שהם משמשים בפועל כיחידה נפרדת, ציבוריים א ו פרטיים, הנמצאים  לרישום כיחידת רישום 
 בתחום העיריה; 

מספר המטרים הרבועים של הנכס, כפי שצוין בהודעת תשלום הארנונה לשנת המס שלגביה    -  "שטח נכס"
 מוטלת האגרה; 

אדם או גוף המחזיק בפועל בנכס, כבעל, כחוכר, כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית    -  "מחזיק" 
 מלון או בפנסיון; 

ו שירותים של שמירה ואבטחה המופעלים באמצעות העיריה או מטעמה או    - אבטחה"  "שירותי שמירה 
 באמצעות שכירת שירותיו המקצועיים של גוף או גורם חיצוני אחר העוסק בתחום זה. 

 הפעלת שירותי שמירה 
2.  

העיריה רשאית להפעיל שירותי שמירה ואבטחה לשם הגברת האבטחה והביטחון בתחומה, או לשם  .א
 והרכוש בתחומה.שמירת החיים 

ראש העיריה יפרסם הודעה על תחילת הפעלת שירות שמירה כאמור בעיתון מקומי; ההודעה תנקוב   .ב
 בתאריך שבו יחלו במתן שירותי שמירה, ותפרט את מהות השירותים והיקפם. 

 כספי האגרה ישמשו למימון שירותי השמירה והאבטחה.  . ג

 אגרה 

שקלים    1.06)ב(, ישלם המחזיק בנכס לעיריה אגרה בשיעור של  2פורסמה הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף   .3
 חדשים לשנה, לכל מטר רבוע בנוי של שטח הנכס כהגדרתו, החל ממועד הפעלת שירותי השמירה והאבטחה. 

 דרישת תשלום 

ת התשלום של הארנונה השנתית  הודעות ודרישות תשלום האגרה יומצאו למחזיק במצורף להודעות ודרישו  .4
 ובהתאם למועד משלוחה.

 הצמדה למדד 

יום העדכון(, לפי    -חוק עזר זה )להלן    פרסוםחודש שלאחר  בכל    1-ב  ,סכום האגרה לפי חוק עזר זה יעודכן .5
לאחרונה לפני    המדד(,  -המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  שיעור שינוי מדד  

 שקדם לו.לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון יום העדכון 

 הוראת שעה 

בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה    1-, יעודכן סכום האגרה לפי חוק עזר זה, ב5על אף האמור בסעיף   .6
המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  (, לפי שיעור שינוי מדד  יום העדכון  -)להלן  

 . המדד(, לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו -
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