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חוק עזר לאיעבלין )שווקים( ,תשכ"ג-1963
פורסם:

ק"ת ,1448

תשכ"ג ),(16.5.1963

עמ' 1487

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקי ה המועצה המקומית איעבלין חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"המועצה" – המועצה המקומית איעבלין;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"שוק"  -המקום המפורט בתוספת הראשו ה ,לרבות כל מקום אחר שהמועצה אישרה אותו כשוק ציבורי;
"מוכר"  -לרבות אדם המציג סחורה למכירה ,בין שמכרה ובין שלא מכרה;
"בהמה" – בקר ,צאן ,גמלים ,תואים ,חמורים ,פרדים ,סוסים ,חזירים;
"תוצרת חקלאית" – זרעים ,גרעי ים ,מספוא ,ירקות ,פירות ,עופות ,ביצים ,חלב ומוצריו ,שמן ,זיתים וטבק;
"פקח"  -אדם שראש המועצה מי הו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה;
"מכירה בסיטו ות" – מכירת סחורה לשם מכירתה ש ית ,בין כמות שהיא ובין לאחר עיבודה;
"מכירה בקמעו ות"  -מכירת סחורה שאי ה בהמה ,שלא בסיטו ות.

מכירת סחורה
.2

)א( לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מכירת סחורה בח ויות.

מכירת בהמות
.3

אגרות
.4

לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

)א( בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת הש יה.
)ב( האגרות ישולמו –
) (1במכירה בקמעו ות – על ידי המוכר;
) (2במכירה בסיטו ות – על ידי הקו ה.

שמירה על קיון
.5

מוכר י קה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיק ו במצב קי לה חת דעתו של הפקח.

העלאת אש
.6
הפקח.

לא יבעיר אדם אש בשוק ,בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת ,אלא במקום ובת אים שיקבע

סמכויות הפקח
)א( פקח רשאי לחקור כל אדם ,לבדוק כל דבר ולהיכ ס לכל מקום שבשוק כדי להבטיח את מילוין של
.7
הוראות חוק עזר זה.
)ב( כל אדם ה מצא בשוק חייב למלא אחרי הוראות הפקח.

הרחקה מן השוק
.8
הציבור.

פקח רשאי להרחיק ,או להורות להרחיק ,מן השוק כל אדם או כל דבר העלול ,לדעתו ,לפגוע בבריאות

ע שים
.9
לירות.

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה או המפריע לפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה ,די ו – ק ס 200

השם
.10

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאיעבלין )שווקים( ,תשכ"ג."1963-
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תוספת ראשו ה
)סעיף (1
חלקת )חכורה( הווקף האורטודוקסי מול הכ יסיה הרומית-קתולית.

תוספת ש יה
)סעיף (4
שיעור האגרה
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

בעד מכירת תוצרת חקלאית פרט לזיתים ,שמן ,טבק ותבואות:
לכל משא ה ישא בסל או ביד
)א(
לכל משא על בהמת משא
)ב(
לכל משא על מכו ית
)ג(
בעד מכירת זרעים וגרעי ים
בעד מכירת זיתים ,טריים או כבושים – לכל ק"ג
בעד מכירת שמן – לכל ק"ג
בעד מכירת טבק – לכל ק"ג
בעד מכירת בהמה
בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בתוספת זו

 10אגורות
 25אגורות
 100אגורות
 3%ממחיר המכר
 1אגורה
 5אגורות
 5אגורות
 3%ממחיר המכר
 3%ממחיר המכר

תאשר.
ג' באדר תשכ"ג ) 27בפברואר (1963

חיים משה שפירא
שר הפ ים
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