שאלות ותשובות בהקשר לעדכון היטל אבטחת פועלים
לפניי כשנתיים נתבקשנו ע"י הממונה על החירום והביטחון במשרד הפנים לשנות את שיטת החישוב להיטל
השמירה .במקום עלות קבועה לנכס -לתחשיב לפי מ"ר לכל סוגי הנכסים .המועצה נדרשה להכין תוכנית אבטחה
ותחשיב שהועבר לבדיקת חברה חיצונית מטעם משרד הפנים שבחנו את הסדרי השמירה שהומלצו ע"י הצבא
והתחשיב הנובע מכך .תהליך זה הינו ארוך ומורכב .במהלך הבדיקות הנ"ל התווספה דרישה להפריד בין תחשיב
אבטחת השמירה היישובית והחלת העלות על כלל בעלי הנכסים לבין אבטחת הכנסה והוצאת פועלים שעליהם
נדרש אישור עבודה מטעם המפקד הצבאי ביו"ש .לאחר קבלת האישור ממשרד הפנים ,הדבר הועלה ואושר פה
אחד במליאת המועצה ביוני  2018כחלק מעדכון חוק העזר כנדרש .משרד הפנים אישר את העדכון של חוק העזר
ויצא על כך פרסום לתושבים ולקבלנים הן דרך האפרעתון והן ע"י  2פגישות שהתקיימו עם נציגי הקבלנים
באוגוסט ובספטמבר .2018
לנוחיותכם ,ריכזנו מספר שאלות ותשובות אשר הגיעו אל המועצה בעניין.
 .1מהו היטל שמירה?
זוהי אגרה עבור שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי אשר מספקת המועצה לתושביה.
 .2על מי חל היטל השמירה?
ההיטל מוטל על כלל הנכסים הבנויים ולכל סוגי השימושים בתחום הרשות המקומית שנהנים ונדרשים
לשירותי אבטחה.
 .3כיצד מבוצע החיוב?
שיטת החיוב שונתה לאחרונה כפי שרשום מעלה בהתאם להנחיות הממונה על הביטחון והחירום במשרד
הפנים ונקבע לפי מ"ר.
 .4האם ניתן להשתמש בכספי השמירה לצרכים אחרים של המועצה?
לא ,הכספים מופקדים בקרן ייעודית המשמשת רק לצורך מימון שירותי השמירה והמותר ע"פ הנחית
הממונה על הביטחון והחירום במשרד הפנים.
 .5מהו היטל אבטחת פועלים?
זה היטל של שירותי שמירה הנגזרים מהכנסה והוצאת פועלים.
 .6על מי חל החיוב?
החיוב חל על קבלנים ותושבים אשר מכניסים פועלים המצריכים אישור עבודה מטעם המפקד הצבאי
ביו"ש לאפרת.
 .7כיצד הוכן התחשיב לעלות היטל אבטחת הפועלים?
המועצה הסתמכה על צפי עבודות מתוכננות בשלוש שנים הקרובות וגזרה מכך את מספר הפועלים
הצפויים להיכנס בממוצע מידי שנה לתחום אפרת .את התחשיב העבירה לבדיקת משרד חיצוני ואחריו
לאישור במשרד הפנים.
 .8כיצד נקבע הסכום היומי ?₪ 6.7
כאשר הוכן התחשיב היומי נלקחו בחשבון העלויות של מאבטחים מידיי בוקר בזמן הכנסת הפועלים
ומאבטחים במהלך היום ואחראי משמרת ייעודי .העלויות נלקחו על פי התעריפים הקיימים היום
והתבססו על צפי כניסת פועלים בשנים הקרובות .התחשיב הסופי הובא לאישור מליאת המועצה ומשרד
הפנים.
מועצה מקומית אפרת
ת.ד  1022מיקוד 9043932
טל02-9939345 :
mokeds@efrat.muni.il

 .9האם היטל פועלים מבטל את הצורך בשומר באתר בניה?
לא .האבטחה על פועלים נגזרת מהנחיות הצבא ואין קשר בין היטל הפועלים לאופן שמירה על פועלים.
 .10האם יש קשר בין שעות העבודה של הפועל למחיר?
לא .המחיר הוא יומי ואחיד להכנסה של פועל לאפרת.
 .11האם יש קשר בין תעריף היטל השמירה להיטל הפועלים?
לא ,הדרישה של משרד הפנים היא להפריד בין החיובים השונים ולכל אחד מהיטלים קיימת קרן ייעודית
נפרדת.
 .12האם היטל זה מופעל גם במקומות אחרים?
כן ,כל הרשויות שמחדשות היטל שמירה (היטל המתחדש אחת לשלוש שנים) נדרשות לפצל בין העלויות
על פי הרלוונטיות בכל רשות .באזורנו זה קורה גם בקרית ארבע ובבית"ר עלית.
 .13מתי יתחיל גבית התשלום וכיצד משלמים ?
התשלום עבור הכנסת פועלים יתחיל ביום שלישי כ"ח חשוון .6.11.2018
ישנן מספר אפשרויות :טלפונית במחלקת גביה  .02-9939324דרך "תשלומים מזדמנים" באתר המועצה/
אפליקציה . https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=54:בנוסף בימים הקרובים תוצב מכונה
בה ניתן לקנות כרטיס יומי בודד (במוזמן בלבד)
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