
 1 2000ס "חוק עזר לנצרת עילית שירות אמבולנס התש

 
  עיריית נצרת עיליתמועצתמתקינה , 1 לפקודת העיריות250 – ו 240 סמכותה לפי סעיפים בתוקף

 : עזר זהחוק
 
 הגדרות.   1

 
 :בחוק עזר זה      

 
  עליית לשיעורומתעדכנת בהתאם ,  שירותי אמבולנס המשולמת לקופת העירייהאגרת – "אגרה"     

 ;     מדד המחירים לצרכן
 

 ;בפוריה ובחיפה,  הסעה באמבולנס לבתי חולים בנצרת בעפולהשירות – " מקומיתהסעה"     
 

 ;מקומית הסעה באמבולנס לבתי חולים בישראל שאינם כלולים בהסעה שירות – " חוץהסעת"     
 

 ,  ראש מינהל עירוני: חבריה הם,יםחריג שמינתה העירייה לצורך מקרים ועדה – " חריגיםועדת"     
 ; והיועץ המשפטי לעירייהעירייהה הכנסותמנהל אגף רווחה ומנהל אגף , ראש מינהל כספים     

 
  המתגוררים עמו 21 שטרם מלאו להם ויילדולרבות בן או בת , תושב – " לשרות אמבולנסזכאי"     

  שקדמו למתן השירות ובמועד מתן ושילם את האגרה כסדרה בששת החודשים,      באותו נכס
 ;     השירות

 
 אדם או תאגיד מורשה מטעם משרד הבריאות לתת שירותי הסעה     – " אמבולנסיםחברת"     

 ;     באמבולנס לפי חוק עזר זה
 

 ; לפי לוח השנה הגריגוריאני קלנדריחודש – "חודש"     
 

 ;מרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה ה– "מדד"     
 

 ; נצרת עיליתעירית – "עירייה"     
 

 ; יותר מהתעריף אך לא אמבולנסים הסעה באמבולנס של חברת עלות – " הסעהעלות"     
 

 ;עזר זההוראות חוק  עלות הסעה באמבולנס לפי החזר – " אמבולנסשירות"     
 

 ;עירייהה שרשום בקובץ פרטי האב של אגף ההכנסות מי – "תושב"    
  

 . להסעה באמבולנסא" מדתעריף – "תעריף"    
 
 שירותיםקבלת .   2

 :      זכאי לשירות אמבולנס יקבל את השירותים כדלקמן
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 ;עבור שתי הסעות מקומיות בחודשבמלא אמבולנס  שירות)    1      (
 ; שירות אמבולנס להסעה שלישית בחודש50%)    2      (
 ;להסעה רביעית בחודשאמבולנס ות  שיר25%)    3      (
 . לשנהאחתעבור הסעת חוץ במלא אמבולנס  שירות)     4      (

 
 :המצאת אישורים.   3

  על העירייה להמצאת אישוראמבולנס כפוף  לשירות אמבולנס יקבל  שירות זכאי)    א      (
 .ההסעה  עלותעבורבם  על תשלווקבלההסעה לצורך באישור רופא , תשלום האגרה               

      .יינתן בעבור עלות הסעה בלבד ולא בעבור עלויות אחרות אמבולנס שירות)     ב (     
 
 :אגרה.   4

 יודיע לעירייה על רצונו בקבלת,       תושב המעוניין בקבלת שירות אמבולנס לפי הוראות חוק עזר זה
 ם האגרה וישלם את האגרה בשיעור שנקבעיחתום על כתב התחייבות לתשלו,       שירות אמבולנס

 .      בתוספת
 
 הודעה על תשלום.   5

 ,      הודעה על תשלום האגרה תישלח מאת העירייה במועד משלוח הודעה על תשלום ארנונה כללית
 .תשולם האגרה כאמור במועד תשלום הארנונה הכללית, 4      וכפוף לאמור בסעיף 

 
 עדכון.   6

 .ות האמבולנס תתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בתעריף      עלות שיר
 
 :חריגים.   7
 וועדת חריגים שתחליט    יובאו לדיון בפני ,  זהעזרלים בחוק ואינם כל אשר  חריגיםמקרים      

 .      בעניין
 
 הצמדה למדד.   8

  יום –להלן ( בכל חודש זוגי שלאחר פרסום חוק עזר זה 1-      הסכום שנקבע בתוספת יעלה ב
 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם , )      ההעלאה

 .      לאחרונה בחודש הזוגי שקדם לו
 
   הוראות שעה.   9

  בחודש שלאחר פרסומו של 1 - יעלה סכום האגרה שנקבע בתוספת ב8      על אף האמור בסעיף 
 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום , ) יום ההעלאה הראשון–להלן (      חוק עזר זה 

 . 1999      ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש מרס 
 
 
 
 
 

 )א"תשס: תיקון(תוספת                                                        
 )4סעיף  (                                                                 
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 סכום האגרה בשקלים חדשים                                                                                                       
 

 200לשנה                                                                             , בעד שירותי אמבולנס
 

_____________________________________ 
 366, א"התשס, 291, ם"ם התש"קתש 1
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