
 6996-חוק עזר לחצור הגלילית )שווקים(, התשנ"ז

 160עמ'  (,1113..61.1תשנ"ז ) , 075חש"ם    פורסם:
 931(, עמ' 513..6..., התשע"ו )603חש"ם  תיקון:

 

לפקודת המועצות המקומיות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות  9.-ו 6., ..בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
, מתקינה המועצה המקומית חצור הגלילית חוק עזר -1177לחוק העונשין, התשל"ז)ב( .הסביבה של הכנסת לפי סעיף 

 זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   .6

 כל אחד מהדוכנים המצויים בשוק שהותקן בידי המועצה או על ידי קבלן מטעמה; - "דוכן"

 המועצה המקומית חצור הגלילית; - "המועצה" 

הודעה המתארת את גבול השוק תפורסם בעיתונות המקומית ועל לוח  שטח בתחום המועצה שיועד לשוק; - "שוק" 
 המודעות בבנין המועצה;

 מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים; -"טובין" 

הימים והשעות שקבע ראש המועצה כיום שוק ושפורסמו בהודעה בעיתונות המקומית ועל לוח  -"יום השוק" 
 המודעות בבנין המועצה;

, כימי מנוחה, תחילתם -1196א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח16נקבעו בסעיף הימים ש -"ימי מנוחה" 
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסיומם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי המנוחה;

 לרבות אדם המציג טובין בין שמכרם ובין שלא מכרם; -"מוכר" 

 בכתב  למפקח לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;אדם שראש המועצה מינהו  - "מפקח"  

 שטח קרקע בתחום השוק אשר גבולותיו סומנו בידי המועצה או מי מטעמה; -"משטח" 

לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או  -"ראש המועצה"  
 מקצתן.

 מכירת טובין

 מכור אדם טובין אלא בשוק.לא י  )א( .2

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מכירת טובין בעסק שבעלו מחזיק לגביו ברשיון תקף לפי חוק רישוי  (ב)
, או על מכירה בידי רוכל בעל רשיון לפי חוק עזר לחצור הגלילית )רשיונות לרוכלים והפיקוח 1136-עסקים, התשכ"ח
 , או חוק עזר אחר שיבוא במקומו. 1107-עליהם(, התשי"ז

 ם או ייחוד משטחיםהקמת דוכני

המועצה רשאית, בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה, להקים בשוק דוכנים או לייחד בשוק משטחים,  .3
לקבוע את גודלם, צורתם ואופן השימוש בהם, וכן את התנאים להשכרתם או למתן זכות שימוש בהם, לרבות גובה 

 שטח.דמי השכירות או השימוש בדוכן או השימוש בדוכן או במ

 היתר כניסה ורשיון

 לא ייכנס מוכר לשוק ולא ימכור טובין בשוק אלא ביום השוק, ובלבד שהתקיימו שני אלה: .4

היתר(, והוא ממלא אחר תנאי  -בידו  היתר בכתב לכניסה לשוק מאת ראש המועצה )להלן  (1)
 ההיתר;

רשיון(, והוא ממלא אחר  -ן בידו רשיון בכתב על זכות שכירות או שימוש בדוכן או במשטח )להל (.)
 תנאי הרשיון.



 מתן היתר

 פעמי או לתקופה מסוימת, הכל כפי שנקבע בו.-היתר כניסה יכול שיהיה חד )א( .5

ראש המועצה רשאי ליתן היתר או לסרב לתיתו, לשנותו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים,  )ב(
 להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

ניתן היתר, רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו, לאחר שנתן הזדמנות לבעל ההיתר לטעון טענותיו  ()ג
 לענין הביטול או ההתליה.

 אגרת היתר ודמי שימוש

 בעד מתן היתר כניסה תשולם למועצה אגרה בשיעור המפורט בתוספת. )א(  .6

דמי שכירות או דמי שימוש בדוכן או במשטח, בעד מתן רשיון ישולמו למועצה או למי שהמועצה תקבע,  )ב( 
 לפי גודל הדוכן או המשטח, בשיעור כמפורט בתוספת.

 פקיעת היתר

 היתר שניתן יפקע אם לא שולמו דמי השימוש או השכירות בדוכן או במשטח. .7

 סגירת השוק

  -השוק יהיה סגור  .8

 בימים שאינם ימי שוק; (1)

 בימי מנוחה; (.)

 באב שמתחיל חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו למחרת.בליל תשעה  (6)

, ובליל יום 1101-בליל יום השואה והגבורה כהגדרתו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט (9)
 . 1136-הזיכרון לחללי מערכות ישראל כהגדרתו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג

 איסור כניסה

לשוק לא יימצא בו בימים ובשעות שהוא סגור, אלא אם כן ניתן לו היתר לכך מאת ראש לא ייכנס אדם  )א( .9
 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

ראש המועצה או המפקח רשאי לדרוש ממי שנמצא בשוק בניגוד לאמור בסעיף קטן )א( או בניגוד  )ב(
 ן שקבע.ההיתר, לפנות את המקום ולצאת משטח השוק, בתנאים ובתוך פרק הזמ לתנאי 

לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה או המפקח, רשאי ראש המועצה או המפקח לפנותו  )ג(
 לצורך כך במידת כוח סבירה. ולהשתמש 

 איסור כניסה לחולים

 לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מדבקת או החשוד על כך בעיני המפקח. )א(  .61

 שוד כחולה בעיני המפקח. לא יכניס אדם לשוק בעל חיים חולה או הח )ב( 

 איסור עבודת ילדים בשוק

ילד(, במכירה בשוק, בסבלות, בפרסום או בעבודה או  -שנים )להלן  19לא יעסוק ילד שטרם מלאו לו  )א(   .66
 עסק אחר.

לא יכניס אדם ילד לשוק לצורך עבודה כאמור, לא יעסיקו, לא ישתמש בשירותיו ולא ירשה למי שפועל  )ב(  
 להכניסו לשוק כאמור, להעסיקו או להשתמש בשירותיו.מטעמו 



 החזקת מאזניים

מוכר בשוק המציע טובין למכירה במשקל או במידה, יחזיק את המאזניים, המשקלות והמידות, במקום  .62
 פתוח וגלוי לעין, באופן שהשקילה והמדידה ייראו לעיני הלקוחות ללא כל קושי. 

 זקתםאיסור הכנסת טובין מקולקלים והח

לא יכניס אדם לשוק ולא יחזיק בו טובין רקובים, מקולקלים, מורעלים או מושחתים בדרך אחרת או  )א(   .63
 החשודים ככאלה בעיני המפקח.

הושחתו טובין כאמור, יסלקם מיד מחזיקם מן השוק או ישליכם למקום שיועד לכך בשוק או  )ב(  
 למקום שיורה המפקח.

 מסוימיםאיסור מכירת טובין 

 ראש המועצה רשאי לאסור או להגביל מכירת טובין מסויימים, שאין לדעתו להתיר מכירתם בשוק.  .64

 מניעת ריחות ורעש 

 לא יגרום אדם לריח או לרעש חזקים או בלתי סבירים בשוק, ואם עשה כן יפסיקם עם דרישת המפקח.  .65

 מניעת שפכים

 לא ישפוך אדם שפכים, מים או נוזל אחר בשוק, אלא במקום, באופן ומידה שאישרם המפקח.  .66

 איסור הבערת אש

אדם  אש בשוק, בין לבישול ובין לחימום, בין לשריפת פסולת ובין לצורך אחר, אלא על פי היתר  לא יבעיר . 67
 בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאיו.  

 סילוק מפגע או מטרד

 לא יגרום אדם למפגע או למטרד בשוק. )א(  . 68

גרם אדם למפגע או למטרד בשוק או שרכושו מעורב בו, יסלקו ללא דיחוי להנחת דעתו של המפקח  )ב(
 ובהתאם להוראותיו.

 ניקיון 

מוכר יחזיק את הדוכן או המשטח בשוק שבו הוא מציע טובין ואת סביבתו הקרובה, במצב נקי ותקין וינקה  .69
 עזיבתו את הדוק בתום יום העבודה, להנחת דעתו של המפקח.  אותם מיד עם

 כלי אשפה

 מוכר בשוק יחזיק כלי אשפה מסוג, מחומר ובגודל שקבע המפקח. )א(  .21

מוכר יפנה את האשפה שבתחום דוכנו או משטחו ובסמוך להם, לתוך כלי האשפה וירוקן את כלי  )ב(
כך, בסיומו של כל יום עבודה או עם התמלאו, ובלבד שנותר מקום האשפה  לתוך מכלי האשפה הכלליים המותקנים ל

 לאשפה באותם כלי אשפה כלליים.

 לא ישליך אדם אשפה אלא לכלי אשפה כאמור בסעיף זה.   )ג(

 סמכויות ראש המועצה והמפקח

הוראות  ראש המועצה או מפקח רשאים להיכנס, בכל עת, לכל מקום בשוק כדי לבדוק ולברר אם קוימו )א(   .1.
 חוק עזר זה, בכדי לנקוט אמצעים הדרושים לקיומן. 



 ראש המועצה או מפקח רשאים לאסור את הכניסה לשוק ולהרחיק מן השוק כל אחד מאלה: (ב)
 מוכר שאין בידו היתר כניסה בר תוקף או שהוא הפר תנאי מתנאי ההיתר; (1)
 מוכר שאין בידו רשיון בר תוקף או שהוא הפר תנאי מתנאי הרשיון; (.)
 מוכר שאינו שומר על הסדר והנקיון בדוכנו או במשטחו או בסביבתם הקרובה; (6)
אדם המצוי בשוק והגורם או עלול לגרום לדעת ראש המועצה או המפקח, לפגיעה במהלך  (9)

העבודה התקין בשוק או מפריע לסדר ולנקיון בשוק או גורם מטרד או אי נוחות לציבור המצוי 
 בשוק;

 אדם שהפר הוראה מהוראות חוק עזר זה.  (0)
 מי שנמצא בשוק יציית להוראות המפקח בהתאם להוראות חוק עזר זה, לרבות בענין הנוגע לשמירת  (ג)

הסדר והניקיון ולמהלך העבודה התקין בשוק, למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק, לרבות בכל הנוגע להכנסת 
 טובין לשוק ולהוצאתם.

 המועצה ולמפקח ולא ימנע אותם מלבצע סמכויותיהם לפי חוק עזר זה.לא יפריע אדם לראש  (ד)

 דרישה לביצוע עבודה

ראש המועצה או המפקח רשאים לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  )א(   .22
לדעתו, לצורך קיומן של או הפר תנאי מתנאי היתר שניתן לו לפי חוק עזר זה, לבצע עבודה או לעשות פעולה הדרושה, 

 הוראות חוק עזר זה או של תנאי ההיתר.

שבו  הודעה לפי סעיף קטן )א( תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע האמור בה ואת פרק הזמן  )ב(
 יש לבצען.

אדם שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה לכל תנאיה ופרטיה, להנחת דעתו של ראש המועצה או  )ג(
 רק הזמן שקבע.ובתוך פ המפקח

 ביצוע בידי המועצה

)א( או ביצע את הנדרש בהודעה שלא לפי התנאים, ..לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף  )א(   .23
הפרטים והאופן שנקבעו בה או לא סיים לבצע את אשר נדרש בהודעה בתוך פרק הזמן הנקוב בה, רשאי ראש 

הדרושה לצורך קיומן של הוראות חוק עזר זה או של תנאי  המועצה או מפקח לבצע את העבודה או את הפעולה
משווי  15%ההיתר, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך, לרבות הוצאות גלובליות בשווי 

 כלל ההוצאות שהוציאה המועצה, בשל טיפול המועצה בביצוע העבודה או הפעולה.

 ם ההוצאות ישמש ראיה  לכאורה לדבר.אישור בכתב מאת ראש המועצה בדבר סכו )ב(

 ביצוע כאמור בסעיף קטן )א( לא יגרע מאחריותו של אדם לפי הוראות חוק עזר זה. )ג(

 ביצוע עבודה דחופה

ראש המועצה או המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, במקרה הנראה לו דחוף, לבצע עבודה או לעשות  )א(  .24
עזר זה או תנאי מתנאי היתר שניתן לפיו, בין אם נמסרה הודעה על כך ובין פעולה הדרושה לקיומן של הוראות חוק 

 אם לאו.

פעל ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לגבות מהאדם שהיה חייב בביצוע העבודה או  )ב(
 הפעולה. בשל טיפול המועצה בביצוע העבודה או  15%הפעולה, את הוצאות הביצוע, לרבות הוצאות גלובליות בשווי 

 עונשין 

 "ה(התשע)תיקון 

 )בוטל(.  .25

 שמירת דינים

 אין חוק עזר זה בא לגרוע מחיקוק אחר אלא להוסיף עליו.  .26



 מסירת הודעה

מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לאדם שאליו היא  .27
במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחר מבני משפחתו מכוונת או אם נמסרה במקום עסקיו הרגילים 

הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או 
ו עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים על הנכס שב

היא דנה או אם הוכנסה ההודעה לתיבת דואר של הנמען או אם פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום 
 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 ביטול

, שאימצה המועצה המקומית חצור -1176אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )שווקים(, התשל"ג .28
 בטל. -הגלילית 

 

 תוספת

 (3סעיף )

סכום האגרה    
 בשקלים חדשים

 10  אגרה בעד היתר כניסה למוכר .1

אגרה יומית לדמי שכירות או לדמי שימוש בדוכן או  ..
 -במשטח שגודלו 
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