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מירהש יא.

תי לאריאל עזר חוק שירו 11993ההשנ״ג־ שמירה), (

 ושומרון) (יהודה המקומיות המועצות תקנון לפי סמכותה בתוקף
:זה עזרה חוק אריאל המקומית המועצה מתקינה ,1981התשמ״א־

 הגדרות .1
־ זה עזר בחוק

אריאל; המקומית המועצה ־ ״המועצה״
 חוק לעניו אותו הסמיך המועצה שראש אדם כל לרבות ־ המועצה״ ״ראש

זה; עזר
;שמירה שירותי אגרת ־ ״אגרה״
 ואבטחה, שמירה שירותי של המועצה ידי על שכירתם ־ שמירה״ ״שירותי

;אלה בתחומים העוסק מגוף
 או כבעל המועצה, בתחום בנכס למעשה המחזיק תאגיד או אדם ־ ״מחזיק״

 ;בזה וכיוצא בפנסיון או מלון בבית הגר אדם למעט אחר, אופן בכל
 ידי על לעת מעת המתפרסם לצרכן המחירים מדד - לצרכן״ המחירים ״מדד

בישראל; לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
 יחידה לשמש שנועדו תאים, או חדרים מערכת או תא, או חדר ־ ״דירה״

;למגורים ונפרדת שלמה
 יחידה לשמש שנועדו תאים, או חדרים מערכת או תא, או חדר - עסק״ ״בית

;לעסק ונפרדת שלמה
 יחידה לשמש שנועדו תאים, או חדרים מערכת או תא, או חדר ־ ״מבנה״

;עסק או מגורים שאינו צורך לכל ונפרדת שלמה
שמירה שירותי הפעלת .2

 החיים ושמירת הבטחון הגברת לשם שמירה שירותי להפעיל רשאית המועצה
בתחומה. והרכוש

פרסום .3
 לוח על כאמור שמירה שירותי הפעלת על הודעה יפרסם המועצה ראש

המועצה. משרדי של המודעות
התשלום .4

 ובמועדים בשיעורים שבהחזקתו, נכסים בגין אגרה למועצה ישלם מחזיק
בתוספת. שנקבעו כפי

מחזיקים ריפוי .5
 כפי מהם אחד על התשלום חובת תחול מחזיקים, כמה בנכס החזיקו

המועצה. שתחליט
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פיצויים .6
 בעד פיצויים לתשלום אחראים מטעמה או בשמה שפועל מי או המועצה אין

השמירה. שירותי את לבצע איתו התקשרה שהמועצה מי של מחדל או פעולה
 1, בינואר 1 לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים ממדד יתברר אם .7

 המדד - (להלן שנה כל של בנובמבר 1ו־ בספטמבר, 1 ביולי, 1 במאי, 1 במרץ,
 שפורסם 1993 ינואר חודש של המדד לעומת עלה החדש המדד כי החדש),

 שנקבע סכום כל במקום יבוא היסודי), המדד ־ (להלן 1993 לפברואר 15 ביום
 לעומת החדש המדד של העליה לשעור יחסי באופן מוגדל סכום בתוספת

היסודי. המדד
דינים שמירת .8

 בישובים השמירה הסדרת בדבר צו מהוראות לגרוע בא זה עזר חוק אין
 אבטחת בדבר צו ומהוראות 1971תשל״א- )432 (מס׳ ושומרון) (יהודה

.1980תש״ם־ )817 (מס׳ והשומרון) (יהודה חינוך מוסדות
תוקף תחילת .9

)9.3.1993 ביום (פורסם פרסומו. מיום זה עזר חוק של תחילתו

 תוספת
)4 (סעיף

 כדלקמן: יהיו החדשיים האגרה שיעורי .1
הנכס

למגורים המשמשת דירה לכל א.
שאינם מבנה או עסק בית או דירה לכל ב.

חדשים כשקלים הסכום
44.95

55.40למגורים משמשים

 בינואר, 10 פרעונם: שמועדי חודשיים דו בתשלומים תשולם האגרה .2
שנה. כל של בנובמבר 10ו־ בספטמבר 10 ביולי, 10 במאי, 10 במרץ, 10


