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 תשובת העיריה:

 תושבים לפניות מענה - שמירה היטל

 יגבה אשר, להלן המפורטים השירותים בגין היטל יחול ואבטחה לשמירה העירוני העזר לחוק בהתאם
 .הארנונה חיוב במסגרת

 :הבהרות 

 .2017 אפריל-ינואר: חדשים ארבעה עבור ההיטל יגבה הראשון בתשלום •

 עבורם תישלח, בנפרד או הקבע בהוראת לשלם אם להחליט יוכלו, קבע בהוראת הארנונה משלמי •
 .בנושא הודעה

 . השמירה בהיטל גם זהה באחוז להנחה זכאים יהיו בארנונה להנחה הזכאים תושבים •

 .לשנה ר"למ ₪ 2.14 למגורים השמירה היטל תעריף •

 :בהם, והאבטחה השמירה עלויות למימון רק ישמש אשר יעודי בחשבון ישמרו ההיטל כספי

 בשבוע ימים 7, ביממה שעות 24 סיורים

 8 נערכים יממה בכל, משמרות 3ב סיור מופעל מהם אחד בכל ,פעילות אזורי לארבעה מחולקת העיר
 :על ממונה הסיורים מערך. סיירים 24 בידי אזור בכל סיורים

 .הציבורי במרחב ניידת ואבטחה שמירה •

 .הציבורי והסדר הציבור שלום שמירת למען בפעילות ישראל למשטרת סיוע •

 .הציבורי ובמרחב הרשות ברכוש פגיעה מניעת •

 העיר ברחבי הפעילים הבניה אתרי לריבוי בהתאמה עולה, הסיור מערך בתגבור הצורך כי יודגש•
 הקרובות בשנים ניכר באופן להתווסף והצפויים

 מצלמות 

 בעיר פזורות מצלמות 147. מצב תמונת נתון רגע בכל המתעדות אבטחה מצלמות מרושתת העיר
 .  ₪ מיליון 2 של בעלות רחבה בפריסה נוספות מצלמות התקנת מתוכננת אלה ובימים

 רואה מוקד

 הטיפול לגורמי קריאות מעביר המוקד .בשבוע ימים 7 ביממה שעות 24 מאויש הרואה המוקד
 .מונעת שמירה ומבצעים אמת בזמן ,ההצלה לגורמי חריגים מקרים על מדווח וכמובן ברשות השונים
 .בקריאות הטיפול אחר בקרה מבצע המוקד

 סיורי: בהם ,הבטחון שמירת בתחומי שוטפת פעילות תתגבר ואף העירייה תמשיך אלה לכל מעבר
 .העירוניים החרום שירותי מערך ,106 מוקד, עירוני פיקוח, חינוך מוסדות אבטחת



 .ודומיהם טקסים החינוך מערכת של כנסים, מופעים, המוניים אירועים אבטחת

 

 פניית התושב:

 .שנים 25 מזה העיר תושב, *** שמי

 . העירוני העזר חוק על מתבסס אשר, החדש השמירה היטל על פרטים מספר לדעת ברצוני

 כפי, ההיטל נחיצות את יותר טוב להבין שאוכל כדי, שאלות שתי על לי לענות תוכלי אם אשמח
 .10/2004 הפנים משרד ל"מנכ בחוזר שמופיעה

 מספר מועצה בישיבת עבר אשר(, 2016-ז"התשע)שמירה לשירותי העזר חוק נקבע זמן לכמה. 1
 ?29/12/16 מיום 59/13

 אם? העירייה שבאתר, לתושבים בהודעה המופיעים אלה הם החוק להחלת השיקולים כל האם. 2
 .הנוספים השיקולים מהם לדעת אשמח, לא

 .הפנים למשרד שהוגש ההיטל תחשיב את לקבל אשמח בנוסף

 ,רבה תודה

*** 


