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 -1982חוק עזר לעראבה )שווקים(, התשמ"ב

 480עמ'   (, 25.2.1982תשמ"ב ) , 118חש"ם   פורסם:
 747עמ'  (,9.8.1984תשמ"ד ) , 241חש"ם  תיקונים:

 480עמ'  (,30.6.1988תשמ"ח ) , 369חש"ם  
  שקלים חדשים" ובמקום סכום הקנס 500במקום סכום הקנס הקבוע בו, יבוא "בחוק עזר זה  
 שקלים חדשים". )לא מצוין מס' סעיף לביצוע(. 20הקבוע לעבירה נמשכת יבוא "  

 

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

 הגדרות

 -ר זה בחוק עז . 1

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

 המקום המפורט בתוספת הראשונה; - "שוק" 
 לרבות הצבת סחורה למכירה, בין שנמכרה ובין שלא נמכרה; –"מכר" 

 כבשים, עזים, חמורים, פרדים וסוסים;בקר, גמלים,  – "בהמה"
 זרעים, גרעינים, מספוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו, שמן וזיתים; –"תוצרת חקלאית" 

 אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;- "מפקח" 
 לאחר עיבודה;מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין  – "מכירה בסיטונות"
 מכירת סחורה, שאיננה בהמה, שלא בסיטונות.  - "מכירה בקמעונות"

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

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מכירת סחורה בחנויות שניתן לגביהן רשיון לפי חוק רישוי עסקים,     )ב( 
 .-1968התשכ"ח

 מכירת בהמות
 ר אדם בהמה אלא בשוק.לא ימכו .3

                               אגרות
 )א(   בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה. .4

   -האגרות ישולמו  (ב)
 בידי המוכר; –במכירה בקמעונות  (1)

 בידי הקונה.  –במכירה בסיטונות  (2)

 שמירה על נקיון

 קום בשוק שבו הוא מציג את הסחורה ויחזיקנו במצב נקי  להנחת דעתו של המפקח.מוכר ינקה את המ . 5

 הבערת אש

 אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח. לא יבעיר . 6

 הרחקה מן השוק
עלול לדעתו לפגוע בבריאות המפקח רשאי להרחיק, או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר ה .7

 הציבור.

 סמכויות המפקח

המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש כדי לברר אם  קויימו הוראות חוק עזר  . 8
 זה.

 אי הפרעה למפקח
   לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.  .9

 ציות להוראות המפקח
חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון  ולמניעת תקלות במהלך  כל הנמצא בשוק .10

 העבודה בשוק. 

http://www.machshavot.co.il/


 -1982חוק עזר לעראבה )שווקים(, התשמ"ב 

  www.machshavot.co.il    2,03-6160466 ,קבוצת "מחשבות"  ©
 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן

  

 
 

 תיקון: תשמ"דעונשין ותשלום הוצאות 
 –שקלים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו  20,000קנס  –העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  )א( .11

שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או  שקלים בעד כל יום 400קנס נוסף 
 אחרי הרשעתו בדין.

)ב(  בנוסף לעונש שנקבע בסעיף קטן )א(, מי שמפר חוק עזר זה או הוראה מהוראותיו, חייב לשלם לקופת  
 המועצה את כל ההוצאות שהוציאה המועצה עקב ההפרה.

 תוספת ראשונה 
 (1)סעיף 

 
 ג'רבוני.-, הנקראת כרם אל19390בגוש  70שוק: חלקה מקום ה

 

 תוספת שניה
 (4)סעיף 

 349, חש"ם 3.12.1987מעודכן ליום 

 
 

 האגרה בשקלים חדשים                
  –בעד  
  10       כל עגלת טרקטור .1 
  10       כל מכונית טנדר .2 
 10       מכירה במשאית .3 
 10      כל מכונית שמוכרת זיתים .4 
 10      מכירת בהמה, לכל ראש .5 
  10     מכירת זרעים וגרעינים במכונית .6 
 10      6עד  1מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בפרטים  .7 

 
 נתאשר.

 (1981בדצמבר  23כ"ז בכסלו התשמ"ב )

 

 מוחמד עברי נסאר          

 ראש המועצה המקומית      

 עראבה                 יוסף בורג   

 שר הפנים   
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