
 2021 פ"א חוק עזר לאריאל )שרותי שמירה( תש

  1981לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( התשמ"א   88 - ו 68בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 )להלן "התקנון"( מתקינה מועצת עיריית אריאל חוק עזר זה: 

 הגדרות  .1

 – בחוק עזר זה 

ובה    130/ת/6אזור התעשייה "אריאל מערב" כפי שמוגדר בתב"ע שמספרה   – "אזור תעשיה" 

כלל ב"אזור התעשייה" כל הרחבה או תוספת לאזור  ינכסים אשר הוגדרו לתעשייה. בנוסף י 

 התעשייה. 

היטל המיועד למימון עלות שרותי השמירה לצורך אבטחת כניסת פועלים   – " היטל פועלים"

 פלסטינאים. 

 יטל בעד שרותי שמירה. ה –  "שמירה  "היטל 

מדד המחירים לצרכן אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  – " "מדד המחירים לצרכן

 המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. 

פי דין, המחזיק )בין בעצמו ובין באמצעות  -אדם או תאגיד או רשות או גוף הפועל על  -  "מחזיק" 

 ר, למעט אדם הגר בבית מלון או  מי מטעמו( בנכס בתחום העירייה, כבעל או בכל אופן אח 

אדם או חברה או תאגיד או רשות או גוף, המבקש להעסיק עובד פלסטינאי בשטח   – "מעסיק" 

 השיפוט של עיריית אריאל להוציא אזור התעשייה "אריאל מערב". 

 מטרים רבועים  – "מ"ר 

 1981 – כמשמעותו בתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( תשמ"א  – "נכס" 

 עיריית אריאל,  –  העירייה""

תושב רשות פלסטינאית, המחזיק בכל הרישיונות הדרושים לשהייה  – י" "פועל פלסטינא

 ועבודה לרבות תעודת זהות, כרטיס מגנטי, אישור עבודה בתוקף המונפק ע"י רשות מוסמכת. 

כל קרקע שבתחום העירייה שאינה אדמה חקלאית, שמשתמשים בה  –  "קרקע תפוסה"

 ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין. 

שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן לעניין  עובד עירייה לרבות  –  "ראש העירייה"

 לתקנון.  33חוק עזר זה, לפי סעיף 

 שטחו הבנוי של נכס  על פי השטח המחויב בארנונה.  – " השטח הבנוי שבנכס"

 העירייה של שרותי שמירה מגוף העוסק בתחומים אלה.  על ידישכירתם   – "שרותי שמירה" 

 הפעלת שרותי שמירה   .2

 העירייה רשאית להפעיל שרותי שמירה לשם הגברת הביטחון ושמירת החיים והרכוש בתחומה. 

 היטל שמירה  .3

, ובהתקיים התנאים המפורטים להלן, ישלם  2הפעילה העיריה שירותי שמירה כאמור בסעיף 

 ה כל מחזיק בנכס היטל בשיעורים הקבועים בתוספת:  ילעירי 

 התקבלה החלטה במועצת העיריה בעד הפעלת שירותי שמירה וגביית היטל שמירה בעדם.  ( א
אישר כי בדעת העיריה להפעיל שירותי השמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על   ראש העירייה  ( ב

ת שירותי שמירה  על הפעלימים ממועד פרסומה של הודעה שיפרסם ראש העירייה ו 30



בהודעה יצוין  , יאמור על לוח המודעות של משרדי העירייה ובאתר האינטרנט העירונכ

 ירה ויפורטו מהות השירותים והיקפם.  שמהתאריך שבו תחל העירייה במתן שירותי ה 
 

   תשלום מועד  .4

היטל השמירה ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתורה העירייה בדרישת התשלום שתשוגר  

חודשי או כחיוב חודשי יחד עם חיוב  -ההיטל כחיוב דו למחזיק, העירייה רשאית להטיל את החיוב 

 הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת ונגבית הארנונה כאמור. 

 היטל פועלים   .5
 

בהתאם למספר הפועלים הפלסטינאים שהוא מבקש   היטל פועליםישלם לעירייה מעסיק  

 . פת, בהתאם לקבוע בתוסלהעסיק 

 

 הצמדה למדד  .6

בינואר של  1 - החל ממועד פרסומו של חוק עזר זה, ב ההיטל הנקובים בתוספת, יעודכנושיעורי 

)להלן יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד  כל שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה.  

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

 שמירת דינים   .7

אין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות צו בדבר הסדרת השמירה בישובים )יהודה ושומרון( )מס'  

(  817ומהוראות צו בדבר אבטחת מוסדות חינוך )יהודה ושומרון( )מס'  1971-( תשל"א432

 . 1980- תש"ם

 תחילת תוקף  .8

 תחילתו של חוק עזר זה מיום פרסומו. 

 גביה  ת מגבל .9

הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא טעונה את אישורם של מליאת   2022בדצמבר   31החל ביום 

 העירייה ושל הממונה על הישובים ביהודה ושומרון, כהגדרתו בתקנון או מי מטעמו. 

 שעה   הוראת .10

, יעודכנו סכומי ההיטל שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק  6ל אף האמור בסעיף ע

יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון    –עזר זה )להלן 

 . 2019אוקטובר הראשון לעומת מדד חודש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוספת



 ( 4)סעיף 

 שיעורי היטל השמירה השנתית אשר תחול בכל שטח שיפוטה של עיריית אריאל יהיו כדלהלן: 

 שיעורי ההיטל בשקלים חדשים       הנכס

 7.82  מ"ר ראשונים  200עד    –השטח הבנוימ"ר מלכל  . א
 1.00   המ"ר הראשונים  200 - ר מעבר ל"לכל מ  . ב
   ה: יבאזור התעשי . ג

 14.96       מהשטח הבנוילכל מ"ר 

 1.50    התפוסה לכל מ"ר משטח הקרקע 

חול בכל שטח שיפוטה של עיריית אריאל להוציא אזור התעשייה  י רהיומי אש  היטל פועליםשיעור 

 אריאל מערב. 

 ₪ עבור כל עובד פלסטינאי אחד.  5.33 –תעריף ליום 

 . 

 2021______ התשפ"א ________ 

________________________ 

 ראש עיריית אריאל  – אלי שבירו 

 


