פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 20-02
מתאריך 6222626262
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
יוחאי פרג'י – סגן ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
עדית ינטוב – המשנה לראש המועצה
נגה עוז – חברת מליאה
גיל פישר – חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
שלמה קליין – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
מזומנים:
מר יעקב ישראל נתניהו ,מנכ"ל המועצה
מר שלומי צדרבוים – גזבר
מר אמיר ברטוב – חשב מלווה
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אבי רפאלי – יועץ משפטי
מר איתי העצני – עוזר מנכ"ל
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה  20-02מישיבת מליאה שהתקיימה בתאריך 10212.10202
 .2אישור חוק עזר לחריש (העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף10202-
 .3אישור חיוב בהיטל שמירה – עדכון1

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  26-62מתאריך 6222126262
החלטה :מאושר פה אחד
 .6אישור חוק עזר לחריש (העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף6262-
בפני חברי המליאה מונח חוק העזר לחריש (העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף6262-
לדיון ואישור ,טרם העברה לבחינה ואישור משרד הפנים .עם אישור משרד הפנים,
יועבר הנוסח הסופי והמאושר לפרסום בקובץ חיקוקי השלטון המקומי ,לתוקף
מחייב.
החוק נערך בשיתוף ועדכון שוטף של וועדת חוקי העזר הסטטוטורית הפועלת
במועצה ,בראשות הגב' עידית ינטוב.
מדובר בחוק אשר קובע את הכללים וההוראות החוקיות מכוחן יכולה המועצה
לפעול ,למנות וועדת תמרור ולקבוע הסדרים והנחיות שונות לחנייה והעמדת רכבים
בתחומי המועצה.
החוק מבוסס על הנוסח המומלץ והעדכני העומד לרשות הרשויות המקומיות
במחוזות משרד הפנים השונים ומלווה בדברי הסבר מפורטים.
חוק העזר מהווה סמכות חוקית (ביחד עם תקנות התעבורה וצו עבירות קנס) לאכיפת
הסדר הציבורי בתחום הרכב והחנייה ,בכל תחומי העיר ובאזורים השונים ככל שאלו
יוגדרו מעת לעת.
בנוסף ,מצורף לחוק העזר תחשיב כלכלי המהווה אסמכתא לתעריף החנייה
מקסימלי המותר במסגרת החוק ,כאמור לבחירת המועצה ולהחלטותיה של וועדת
התמרור המקומית על אזורי תשלום או שעות או מגבלות אחרות.
התחשיב מתבסס על ההוצאות הנדרשות להקמת מערך הסדרת התנועה והחניה
בעיר ,לרבות אכיפה ,אל מול ההכנסות הצפויות מתשלום דמי חנייה משוערים
וקנסות אכיפה באופן שוטף ועומד על  ₪ 4לשעת חנייה.
תחילת האכיפה וההסדרה מכוח חוק העזר המובא לאישור המועצה ,תלווה בהודעות
והיערכות ראויה טרם תחילת החלתו למעשה ,באזור מסוים או לעניין מסוים.
היועץ המשפטי פרש את הנושא על שלל היבטיו בפני חברי המליאה ,והדגיש שהוא
מהווה כלי שיאפשר לרשות לאכוף ולפקח על נושא החנייה בעיר ,כדי לשפר את
איכות החיים של תושבי העירייה.
החלטה:
מליאת המועצה המקומית חריש מחליטה בזאת על אישור חוק העזר לחריש
(העמדת רכב וחנייתו) ,התש"ף 0202-בנוסח אשר מונח בפניה ,וכן את התעריף
המקסימאלי הקבוע לשעת חנייה במקומות שייועדו לכך ,ע"ס 1₪ 4
מאושר פה אחד1

 .3אישור חיוב בהיטל שמירה  -עדכון
חוק עזר לחריש (שירותי שמירה) ,התש"ף( 6212-להלן" :חוק העזר") נחקק ודבר
אישורו פורסם לאחרונה (בקובץ תקנות  223מיום כ"ד בטבת התש"ף  6122126262עמ' .)323
מגבלת הגבייה נקבעה בסעיף  2לחוק העזר ,בהתאם להוראת השעה והנחיות משרד
הפנים ,שעמדו בפנינו במועד אישור החוק ,ליום ד' בטבת התש"ף .2122126262
הארכת תוקף הגבייה המבוקשת בפנייה זו היא החל מיום ד' בטבת התש"ף
 2122126262ועד ליום ט"ז בטבת התשפ"א  ,3121626262כך שמגבלת הגביה החדשה
תקבע ליום י"ז בטבת התשפ"א .2122126261
חוק העזר תוקן ואושר סופית אך לאחרונה ,כאשר במועד הגשתו לאישור ,קיימת
הייתה מגבלת גבייה ארצית מכוח הוראת השעה והנחיות משרד הפנים.
ביום  1221626262הועברה לעיון המועצה עמדת משרד הפנים בדבר הארכת תוקף
מגבלת הגבייה עד לתקופת הבחירות ועד לשלושה חודשים לאחר כינונה של ממשלה
חדשה ,ולפיכך מוגשת בקשה זו.
במסגרת הבקשה ,אין כל שינוי בתעריף הקבוע בתוספת לחוק על סך  ₪ 6.24למ"ר
משטח הנכס לשנה.
התחשיב עליו מבוסס התעריף המבוקש תואם את הוראות משרד הפנים ואושר
במסגרת אישור החוק אך לאחרונה ,הוא עדכני ורלוונטי ואין כל שינוי בנתונים
עליהם מבוסס התחשיב.
תחולת החיוב מיום  2122126262ועד לתום שנה קלנדרית .3121626262 -
החלטה:
מליאת המועצה מחליטה על אישור הארכת תוקף חוק העזר לחריש (שירותי
שמירה) ,התש"ף 02.2-הקבוע בסעיף  6לחוק העזר מיום  2.12.10202ליום
 ,2.12.1020.בתעריף קבוע ואחיד של  ₪ 0164למ"ר מבנה לשנה1
מאושר פה אחד1

על החתום:

יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
___________________

יצחק קשת
ראש העירייה
___________________

