
  

 1966-חוק עזר לשדרות )שווקים(, התשכ"ו 

 1573(,  עמ' 17.3.1966, תשכ"ו )1855ק"ת   פורסם:  
 149(, עמ' 3.5.2010, התש"ע ) 742חש"ם  תיקונים:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר    23-ו   22בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 זה: 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית שדרות;  –ועצה" "המ
 לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; - "ראש המועצה" 

 המקום המפורט בתוספת הראשונה;  - "שוק" 

 לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה; - "מוכר" 

 מורים, פרדים, סוסים וגמלים; בקר, צאן, תואים, ח- "בהמה" 

 גידולי קרקע וגידולי עץ וכן עופות וביצים; – "תוצרת חקלאית" 
 חיים; -כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל- "סחורה" 

 אדם שהמועצה מינתהו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה;- "פקח" 
 אחר עיבודה; מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין ל  – "מכירה בסיטונות"
 מכירת סחורה שלא בסיטונות.   - "מכירה בקמעונות"

 היום שנקבע על ידי ראש המועצה כיום השוק;  –"יום השוק" 
תחילתם עם שקיעת החמה בערב יום    -  1948-הימים שנקבעו כימי מנוחה בפקודת ימי מנוחה, תש"ח  –"ימי מנוחה"  

 המנוחה וסופם עם צאת הכוכבים למחרת. 

 מכירת סחורה 
 )א(  לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.         .2

)א( לא תחול על מכירת סחורה בחנויות או על ידי רוכלים בעלי רשיון לפי חוק עזר               )ב(   הוראות סעיף קטן 
 .1964-לשדרות )רוכלים(, התשכ"ד

 מכירת בהמות 
 לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק או ברשותו הפרטית.    .3

 אגרת שימוש 
 )א( בעד השימוש בשוק תשולם למועצה אגרה לפי סוג הסחורה המוצגת למכירה, כמפורט בתוספת השניה. .4

   –)ב( האגרה תשולם  
 על ידי המוכר; –במכירה בקמעונות  (1)
 על ידי הקונה. –במכירה בסיטונות  (2)

 ימים ושעות לסגירת השוק  

 השוק יהיה סגור:  .          5
 בימי מנוחה ;  (1)
 מי מנוחה למעט יום השוק; בימים שאינם י   (2)
 . 17.00עד  05.00ביום השוק, פרט לשעות   (3)

                          איסור כניסה 
  .5לא יכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף   )א( .6

 )ב( לא יכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד כל כך בעיני הפקח.  

 הנקיון  שמירה על

 מוכר ינקה בשוק את המקום שבו הוא מציג את סחורתו למכירה ויחזיקנו במצב נקי להנחת דעתו של הפקח. . 7

 מריטת נוצות

 לא ימרוט אדם נוצות בשוק.  . 8

 העלאת אש 

 אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שיורה הפקח.  לא יעלה . 9

 ות הפקח סמכוי 



  

)א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות   . 10
 חוק עזר זה וכדי להבטיח את מילויין. 

בבריאות   לפגוע  לדעתו  העלל  דבר  כל  או  אדם  כל  השוק  מן  להרחיק  להורות  או  להרחיק  רשאי  פקח  )ב( 
 הציבור.

 ציות להוראות הפקח 
 )א( כל אדם הנמצא בשוק חייב לציית להוראות הפקח.  .11

 )ב( לא יפריע אדם לפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.  

 ענשים 
 )תיקון התש"ע( 

 )בוטל(. .12

 השם 
 ".1966-לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לשדרות )שווקים(, התשכ"ו .13

 

 תוספת ראשונה 

 ( 1)סעיף  
 

 ן המרכז המסחרי לבין אזור המלאכה.השטח הנמצא בי  – 1886גוש          
 

 תוספת שניה 

 ( 4)סעיף  
 170, חש"ם 30.3.1983מעודכן ליום  

 

 האגרה בשקלים  לכל יום שוק               סוג הסחורה  
 תוצרת חקלאית  . 1

 50       משא על בהמה   
 60      משא על עגלה או טנדר   
 90     משא על מכונית משא או כלי רכב אחר   

 20        ים וגרעינים זרע .2
 20      כל סחורה הנמכרת על ידי רוכל .3
  90      סחורה שלא פורטה בתוספת זו  .4
 

 נתאשר. 
 

 (1966בינואר   9י"ז בטבת תשכ"ו )
 
 
 

 יהונתן יפרח 

 ראש המועצה המקומית שדרות 

 חיים משה שפירא 

 שר הפנים      

 


