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2022 יולי  
 

 
  
 הקדמה .1 

 

,  בתחומהרשות המעוניינת לספק שירותי שמירה ,   2011פקודת העיריות  )הוראת שעה( , התשע"א על פי 

רשאית להסדיר את ענייני השמירה, האבטחה והסדר הציבורי במסגרת חוק עזר להיטל שמירה ) להלן  

 . ("העזרחוק "

בתחום השמירה )להלן   צרכי הרשות אתנקבע כי, יש לערוך תחשיב המציג   3/2013 מנכ"ללחוזר  בהתאם

לשם קביעת תעריף מהימן למימון הוצאות הרשות    ביישומהואת העלויות הכרוכות  ( תוכנית השמירה""

 ובהתחשב בתעריפים המקסימליים הקבועים בחוק.   זהבתחום 

 

 

 נחות עבודהה .1.1

, אבטחה  בגין שמירה  רשותתכנית השמירה והאבטחה שאותה נועד ההיטל לממן משקפת את הוצאות ה ▪

 . שטחי הרשותוסדר ציבורי ב

 . רשותשטחי הב  חיוב  שטחיהתעריף יחול על  ▪
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 תמצית מנהלים   .2 

 

המפרטים את    3/2013מטרת התחשיב הינו קביעת תעריף על פי נהלי משרד הפנים והוראות חוזר המנכ"ל 

העלויות הניתנות לגבייה ממקבלי השירות וזאת במסגרת התעריפים המקסימליים לגביה וזאת על מנת  

 לממן את הוצאות הרשות בתחום זה. 

 

השמירה ובהתאם לכללי משרד הפנים   התעריף שהתקבל נקבע ע"י שקלול העלויות במימוש תוכנית

 ותעריפי הגבייה המקסימליים שהתפרסמו ע"י משרד הפנים.   

 

 יביא למימון הוצאות הרשות בתחום השמירה כפי שהוצגה בתחשיב. יישום תעריף זה 

 

 תעריפי היטל השמירה   – 1טבלה מס' 

 

 תעריף ₪ סעיף

 4.23 תעריף ₪ למ"ר שנתי 
 

 /2104התעריפים נכונים למדד הידוע  

 

 למגורים/נכס אחר   מבנהליח'  תשלום לשנה סימולציה   – 2טבלה מס' 

 

 סה"כ תשלום דו חודשי  סה"כ תשלום שנתי  שטח הנכס במ"ר 

80  ₪338  ₪56.40 

100  ₪423  ₪70.50 

150  ₪635  ₪105.75 

200  ₪846  ₪141.00 

500  ₪2,115  ₪352.50 

2000  ₪8,460  ₪1,410.00 

 הסכומים מתייחסים לנכסים החייבים בתעריף מלא * 

 

 רקע כללי  –אורנית מועצה מקומית  .3

 

תקוה, מצפון לראש העין  -אורנית ממוקמת במורדות המערביים של הרי שומרון, מצפון מזרח לפתח

ומדרום מזרח להוד השרון וכפר סבא. הישוב אורנית מורכב ברובו מבתים צמודי קרקע בעלי גגות  
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2022 יולי  
 

 
  
 .אדומים וגינות מטופחות, שוכן בנוף גבעות קסום ונושק ליערות קרן הקיימת 

 .א ביערות האורנים הנושקים לישוב לכל אורכו מצד מערבמקור השם אורנית הו 

 

שלושה יסודיים וחטיבת ביניים שנהפכת   -מרכז מסחרי קטן, ארבעה בתי ספר קיים באורניתכמו כן 

המשמשים גם יישובים אחרים באזור. כמו כן קיימים ביישוב מועדוני ספורט ותרבות ופועלות בו   -לתיכון 

שערי   חניכים, והצופים )שבט להב, בשיתוף עם צופי  200-וער, ובהן בני עקיבא המונה כמספר תנועות נ

 חניכים   400- המונה למעלה מ (תקוה

 

. היחס  4.7%תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של   9,600- משפחות, כ 2430באורנית מתגוררות

, היישוב מדורג  2007גברים. לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר  1,000נשים לכל    1,000בין נשים לגברים הוא 

כלכלי. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת  -( בדירוג החברתי10מתוך   8גבוה )

ש"ח )ממוצע   12,724היה  2010. השכר הממוצע של השכירים בשנת  71.4%( היה 2005/2006תשס"ו )

 "ח.( ש  9,013ארצי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מתודולוגיה .4

 

ענקת שירותי  הכרוכות בהוצג להלן הינו ניתוח כלל העלויות, הישירות והעקיפות,  המ  תחשיבהמטרת 

רשות, וכן ניתוח כלל השטחים אשר יחויבו בהיטל השמירה וזאת על פי חוזרי המנכ"ל  שטחי ההשמירה ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94
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2022 יולי  
 

 
  
שמירה אשר יממן את  הבנושא והנהלים הקבועים בחוק. בעזרת ניתוחים אלו חושב התעריף להיטל  

    שירותי השמירה המיועדים.

 
ך הנכסים  בס שטחי הרשותבנקבע על ידי חלוקת מכלול עלויות השמירה  השמירה תעריף ההיטל 

 ועל פי הכללים המקובלים בחוק.   חוק העזר העירוני המחויבים על פי 

 

 

 נוסחת החישוב להיטל השמירה: .4.1

 

A- רותי השמירה על פי תוכנית השמירה. סך עלויות שי 

B –  הנכסים שיחויבו בהיטל על פי הכלליםשטח . 

C –  .שיעור הגבייה הצפוי 

 

 

 

 

  למ"ר שטח בנוי    תעריף היטל השמירה
𝐀

𝐁
/𝐂 =      
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2022 יולי  
 

 
  
 תוכנית השמירה  .5 

 

השמירה המוצגת להלן הינה על פי צרכי הרשות ובהתאם לכללים המוגדרים בחוק, מטרת   תוכנית

בין היתר  אשר תהיה אחראית  אורנית במ.מ  שטחי הרשותהתוכנית הינה לספק שירותי בטחון ושמירה ב

 על הנושאים הבאים:  

 

 שמירת הסדר הציבורי.שמירה ואבטחה במרחב הציבורי ו •

 .ובשטחי המגורים  של בעלי העסקיםהעלאה ושיפור רמת הביטחון  •

 וסיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור .   הגברת האכיפה •

 אבטחת אירועים המוניים בשטחי הרשות.  •

 

 תחומי הפעילות    .5.1

 

 24/7 סיור רכוב .5.1.1

 

 : שעות 8במשמרות של  אחד,  רסיו רכביבוצעו על בסיס קבוע,   באורניתהסיורים 

 אחד. סייר  אחד, ע"יברכב  ,24/7 במשמרות של יתבצע  זה סיור רכוב ❖

 : תיתן מענה לצרכים לעיל ויתבצע ע"י הפעולות הבאות הסיירפעילות 

 

 נוכחות וסיורים רכובים וגלויים למניעת בריונות רחוב.   •

 מניעת ונדליזם במרחב העירוני.   •

באזורים   • ונוכחות  ה  חמיםסיורים  אנטי    מגוריםבאזורי  והתנהגות  אלימות  מפני  הרתעה  לשם 

 חברתית.  

 .  המגורים והמסחר שמירה על הסדר ואבטחת אזורי •
 
 

 חלוקת המשמרות  – 3טבלה מס' 

 
 

 
 שעות המשמרות משמרת 

 06:00 – 14:00 בוקר 

 14:00 – 22:00 צהריים 

 22:00 – 06:00 לילה 
 
 

  עלויות  הסייר ועלות רכב סיור נכללות בתחשיב                     
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 מאבטח בשער הכניסה ליישוב .5.1.2 

 

  .שעות כל אחת 8במשמרות של  ,ימים בשבוע  7בשער הכניסה ליישוב יהיה מאבטח אחד,  

המועצה, לאתר רכבים חשודים   שטחי  בקרה על רכבים הנכנסים לתוך  ביצוע נההי  מטרת המאבטח 

 ולדווח למוקד ולסייר במקרה הצורך. 

 

 חלוקת המשמרות  – 4טבלה מס' 

 שעות המשמרות משמרת 

 06:00 – 14:00 בוקר 

 14:00 – 22:00 צהריים 

 22:00 – 06:00 לילה 
 

 

 עלויות השומר נכללים בתחשיב

                                            

 מוקדן .5.1.3

 

צפייה במצלמות ועדכון דרך   ינו. תפקיד המוקדן ה24/7 מוקדןבאמצעות  יאוישמוקד השליטה  

 .רשותמכשירי הקשר לסיירים על אירועים חריגים בתחום ה

 

 חלוקת המשמרות  – 5טבלה מס' 

 
 

 שעות המשמרות משמרת 

 06:00 – 14:00 בוקר 

 14:00 – 22:00 צהריים 

 22:00 – 06:00 לילה 
 

 

 עלות מוקדנים משמרת לילה בלבד נכלל בתחשיב 
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2022 יולי  
 

 
  
 מנהל מחלקת ביטחון וחירום /יישובקב"ט ה .5.1.4 

 

הקב"ט אמון על ניהול כלל מערך השמירה במועצה, אחריותו של קב"ט המועצה מתחלקת לאבטחת  

מוסדות חינוך בפרט ולמערך האבטחה של העיר בכלל. תפקידו של הקב"ט הינו לסייר בין מוסדות  

 החינוך לפקח ולבחון את תפקודם של המאבטחים, הסיירים, והשומרים הנייחים.  

 

 

 מצלמות .5.1.5

 

מותקנות מצלמות אשר נותנות תמונת מצב בכל רגע נתון על המתרחש במקומות   מ.מ אורניתברחבי 

 , דבר המקנה יכולת אכיפה טובה יותר ומגביר את הביטחון של התושבים.בשטחי הרשותעיקריים 

 

 בתחשיב עלות המצלמות הוכרו בדרך של פחת. 
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 השמירה  היטל  תחשיב .6 

 השמירה   עלויות תוכנית .6.1

 

יהיו אלו אשר   כלל הנכסים הבנויים. לכן, כלל שטחי הרשותעבור  ויינתנכאמור שירותי השמירה  

 להלן פירוט ההוצאות:יחויבו בהיטל השמירה.  

 

 פירוט עלויות השמירה   -  6טבלה 

 סה"כ ₪   יחס  עלות ₪   פירוט הוצאות השמירה 

 1,138,500 1 1,138,500 כולל רכב סיור   24/7סייר 

 920,880 1 920,880 24/7שומר בשער 

 308,907 15% 2,059,380 הוצאות פחת מצלמות 

 2,395,287   סה"כ 

 

 הסבר לטבלה לעיל:

 

 . סיור  בכל משמרת כולל רכב סייר אחד -  )שלוש משמרות( כולל רכב סיור 24/7ר עלות לסיי  ❖

 בכל משמרת מאבטח אחד -כניסה למועצה   למאבטח בשערעלות   ❖

 עלויות בגין פחת רכישת והתקנת מצלמות.  ❖
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2022 יולי  
 

 
  
 כמות הסיירים בתוכנית השמירה פירוט  -  7טבלה  

 
 

 סך הכל כניסה  שומר בשער 24/7סייר   

 2 1 1 בוקר

 2 1 1 צהרים

 2 1 1 לילה 

 6 3 3 סה"כ

 
 .89.33%, אורניתלאחר החישוב, התעריף לוקח בחשבון את שיעור הגבייה הצפוי  

 השפעת שיעור הגביה על התעריף נעשה ע"י חלוקת אחוז הגביה בתעריף המתקבל. 
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2022 יולי  
 

 
  
 בסיס החיוב .6.2 

 

המייצגים את כלל הנכסים הבנויים אשר   , הינם השטחיםהשטחים הנלקחים בתחשיב  יוב,בסיס הח 

 נהנים ונדרשים לשירותי האבטחה. 

 

 השטחים בבסיס החיוב  - 8טבלה 

 

 שטח במ"ר  סוג הנכס 

 565,614 סך מ"ר לחיוב 
 *פירוט שטחי החיוב בנספח א' 

 

 חישוב תעריף שנתי  -9טבלה מס' 

 

 חישוב תעריף היטל שמירה 

 2,305,287   עלויות

 3% ₪  90,252 תקורה 

 2,395,287 סה"כ עלויות 

 565,614 סה"כ מ"ר לחיוב 

 4.23 תחשיב היטל שנתי למ"ר ללא התחשבות

תחשיב היטל שנתי למ"ר לאחר התחשבות 
 95% ₪ 4.4 בשיעורי גבייה 
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 צפי הכנסות מההיטל:  .6.3 

 

 צפי הכנסות מההיטל -   11 טבלה

 

 תעריף ₪ סה"כ שטחים לחיוב במ"ר
הכנסה צפויה לאחר סה"כ 

 התחשבות באחוז גביה ₪

565,614 4.23 2,395,287    ₪  

 

 

צפי ההכנסות לוקח בחשבון את המכפלה של בסיס החיוב, בתעריף המוצע וכן מביא לידי ביטוי את אחוז  

 הגבייה הצפוי. 

 

 

 סיכום .7

. העבודה  במועצה מקומית אורניתבעבודה זו, בוצע תחשיב לקביעת תעריפים עבור חוק עזר לשמירה 

, אשר קבע כי רשות מקומית   2011פקודת העיריות )הוראת שעה( , התשע"א נעשתה בהתאם לתיקון 

לחוזר המנהל הכללי של  מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה ובהתאם 

 .   3/2013שרד הפנים מ

 

 

 באורנית תעריף שנתי למ"ר  - 13טבלה מס' 

 

 תעריף ₪ סעיף

 ₪   4.23 תעריף ₪ למ"ר שנתי 

 

 

 10/12התעריפים נכונים למדד הידוע 
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2022 יולי  
 

 
  
  

 נספחים: 

 

 שטחי חיוב  –נספח א' 

 

 דוח שטחי ארנונה  

 גודל המבנה  סוג הנכס 

 גודל במ"ר  סוג הנכס  קוד 

 452,908 קרקע מגורים בתי  110

 26,275 מגורים בית משותף  140

 102 מתקני תקשורת  301

 5,007 משרדי -מסחר-עסקים 320

 204 תעשיה ראשי  401

 1,025 בניינים, משרדים -מ. ספורט 704

 43 שטחים מסחריים -מ. ספורט 705

 5,823 שטח בריכה, ספורט ושטחים מרוצפים  706

 2,982 מגרשים בבניה  712

 1,133 מרפאות  850
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 הנחות כלליות  -' בנספח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחות
 52 שבתות 
 247 ימי חול 
 5 ערבי חג 
 9 ימי חג 

 52 ימי שישי 
 365 סה"כ

ר 
שע

 ב
מר

שו
/ 

יר
סי

24
/7

 

 יום חול

 משמרת לילה   משמרת צהריים   משמרת בוקר 

 8 שעות למשמרת    8 שעות למשמרת    8 שעות למשמרת 

 252 כמות בשנה    252 כמות בשנה    304 כמות בשנה 

 2,016 סה"כ    2,016 סה"כ    2,432 סה"כ 
        

 סוף שבוע וחגי ישראל 

 משמרת לילה   משמרת צהריים   משמרת בוקר  

 8 שעות למשמרת    8 שעות למשמרת    8 שעות למשמרת 

 113 כמות בשנה    113 כמות בשנה    61 כמות בשנה 

 904 סה"כ    904 סה"כ    488 סה"כ 

דן 
ק

מו
 

 סוף שבוע וחגי ישראל    יום חול

 משמרות לילה    משמרות לילה 

 24 שעות למשמרת    24 שעות למשמרת 

 113.00 כמות בשנה    252 כמות בשנה 

 2712 סה"כ    6048 סה"כ 
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2022 יולי  
 

 
  
 ומאבטחי שערים  עלויות סייר –' גנספח  

 ₪  24/7שומר בשער  ₪  24/7סייר  עלות מעסיק שנתית למשמרת בש"ח  

 223,134 223,134 משמרת בוקר 

 223,134 223,134 משמרת צהריים

 223,134  223,134 משמרת לילה

 669,402  669,402 סך הכל

 

 ₪  24/7שומר בשער  ₪  24/7סייר  עלות לשעה

 90.3 90.3 ( 150%משמרת שבת וחגים )+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות לחישוב 

 

 עלות לשעה משמרת בוקר( +  Xעלות שנתית משמרת בוקר=)סה"כ משמרת בוקר 

 עלות לשעה משמרת שבת וחגים( X)עלות לשעה משמרת בוקר סופ"ש וחגי ישראל  

 

 עלות לשעה משמרת צהריים( + Xעלות שנתית משמרת צהריים=)סה"כ משמרת צהריים  

 עלות לשעה משמרת שבת וחגים( X)עלות לשעה משמרת צהריים סופ"ש וחגי ישראל 

 

 עלות לשעה משמרת לילה( +  Xעלות שנתית משמרת לילה=)סה"כ משמרת לילה 

 עלות לשעה משמרת שבת וחגים(  X)עלות לשעה משמרת לילה  סופ"ש וחגי ישראל  
 

 

 עלויות רכב   –' דנספח 

 

 בש"ח  מוקדן עלות מעסיק שנתית למשמרת

  200,000 משמרת בוקר 

   200,000 משמרת צהריים

  200,000 משמרת לילה

  600,000 סה"כ

 עלות לשעה למוקדן

   משמרת בוקר 

   משמרת צהריים 

 80.63 משמרת לילה

 96.75 ( 150%משמרת שבת וחגים )
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2022 יולי  
 

 
  
 

 עלות שנתית לאחזקת רכב בש"ח

  4X4 60,000  עלות רכב

  65,000 דלק

  125,000 סה"כ

 


