שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.

חוק עזר לערד )פיקוח על שווקי( ,התשנ"ו1995
פורס:
תיקו :

חש" ,546
חש" ,625

תשנ"ו ),(16.11.1995
תש"ס ),(15.6.2000

עמ' 69
עמ' 368

בתוק %סמכותה לפי סעי 250 %לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית ערד חוק עזר זה:

הגדרות
.1
"אשפה"  +שיירי מטבח ,בקבוקי ,פירות או ירקות ושייריה ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטי ודברי אחרי,
העלולי לגרו לכלו -או אי נקיו  ,לרבות נייר וקרטו ;
"בעל חיי"  +בקר ,כבשי ,עזי ,חמורי ,גמלי ,חזירי ,כלבי ,חתולי ,קופי ובעלי כנ;%
"דוכ תקני"  +מבנה מתפרק או קבוע הממוק על משטח מכירה;
"השוק"  +הרחבה הנמצאת דרומית למבנה השוק הקיי והגובלת ע רחוב התעשיה ממזרח וע מפעל שפע מדרו
והמסומנת כרחוב התעשיה ;10+8
"טובי"  +לרבות סחורה ותוצרת חקלאית;
"יו השוק"  +היו או הימי שנקבעו כימי שוק לפי חוק עזר זה;
"ילד"  +מי שלא מלאו לו  14שני;
"ימי מנוחה"  +הימי שנקבעו כימי מנוחה בפקודת השלטו והמשפט ,התשי"ח ,+1948שתחילת חצי שעה לפני
שקיעת החמה בערב יו המנוחה וסיומ ע צאת הכוכבי למחרת;
"מפקח"  +אד שראש העיריה הסמיכו בכתב למפקח ,לרבות אד הנושא תעודת מפקח מאושרת בחתימת ראש
העיריה;
"מעבר"  +מעבר לקהל בי משטחי המכירה ,המסומ על רצפת השוק;
"משטח"" ,מכירה"  +כל אחד מ התחומי המצויי ברחבת השוק ואשר שטחיה וגבולותיה מסומני על רצפת
השוק בפסי צבע או באופ אחר;
"סוחר"  +אד המחזיק רשיו המתיר כניסה ומכירת טובי בשוק ,לרבות מי שנושא ,מביא או מציג טובי למכירה,
בי שמכר ובי שלא מכר ,לרבות מתוו -או מחזיק במשטח;
"סחורה"  +מצר -הדרוש לאד או לבעלי חיי;
"עגלה"  +כלי הובלה הנגרר או הנדח %בכוח מכני ,בכוח אד או בכוח בעל+חיי ,למעט אופניי ועגלת ילדי שעה
שילד מובל בה;
"עיריה"  +עיריית ערד;
"ראש העיריה"  +לרבות מי שראש העיריה הסמיכו בכתב לעני חוק עזר זה;
"תוצרת חקלאית"  +גידולי קרקע או ע ,/וכ עופות ,בשר ,דגי ,ביצי ומוצריה.
בחוק עזר זה -

ימי השוק
)א( השוק יהיה פתוח לציבור בכל יו שני בשבוע בלבד בי השעות  07.00לבי .19.00
.2
)ב( לציבור הסוחרי ייפתח השוק להכנסת סחורה והתארגנות בשעה  5.30וייסגר בשעה .20.00
)ג( ביו שני שהינו יו מנוחה ,יהיה השוק סגור.
)ד( על א %האמור בסעי %זה ,רשאי ראש העיריה לשנות את יו השוק או את שעות פעולתו ,ובלבד שיפרס
לציבור בהתא את החלטתו זו.

איסור כניסה
.3
העיריה.

לא ייכנס אד לשוק ולא יימצא בו בימי ובשעות שבה הוא סגור כאמור בסעי ,2 %אלא באישור ראש

היתר כניסה ומכירה

תיקו  :תש"ס

)א( לא ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור בו אלא א כ הוא נושא היתר לכ -מאת ראש העיריה ובהתא לתנאי
.4
ההיתר בלבד.
)ב( ההיתר יהיה בר תוק %לסוחר ,על פי תנאי ההיתר שבידו ,לשימוש במשטח אחד או יותר מתו -כלל
המשטחי אשר בשוק.
)ג( תוק %ההיתר הינו ל +12ימי שוק ובימי השוק בלבד ,אלא א כ צויי אחרת על גבי ההיתר.
)ד( ראש המועצה רשאי לתת היתר ,לסרב לתיתו ,להתלותו ,לבטלו ,להגבילו ולכלול בו תנאי ,להוסי%
עליה או לשנות.
)ה( לא יעביר סוחר את זכות המכירה שלו בשוק לאחר ,ללא אישור בכתב מאת ראש העיריה ,בי א הועברה
זכות זו תמורת תשלו ובי א הועברה ללא תשלו.

רוכלות
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שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.
לא יעבוד אד ברוכלות בתחו השוק ,בסביבתו או במקו אחר בתחו העיריה ,אלא באישור ראש העיריה
.5
ובהתא לתנאי ההיתר אשר בידו.

מכירת טובי
.6

לא ימכור אד טובי בשוק אלא בתחו המשטח שהוקצה לו ובהתא לתנאי ההיתר שבידו.

הגבלת מכירת טובי
)א( לא ימכור אד בשוק את הטובי הבאי:
.7
) (1בשר ,עופות ודגי ,למעט שימורי המצרכי כאמור;
) (2חלב טרי ומוצריו;
) (3כל מוצר הטעו החזקה בקירור או הקפאה בעת מכירתו או אחריה ,למעט משקאות קלי או
שלגוני;
) (4מזו שאינו ארוז מראש ,למעט ירקות ופירות;
) (5שתיה שאינה סגור* במכלי או הארוזה בבקבוקי זכוכית;
) (6בעלי חיי;
) (7מוצר אחר ,שלדעת ראש העיריה אינו מתאי או אינו רצוי או שהינו מהווה סיכו תברואי ,בריאותי
או בטיחותי.
)ב( על א %האמור בסעי %קט )א( ,רשאי ראש העיריה להתיר מכירה של טובי כאמור ,ובלבד שיימכרו
בתנאי שקבע משרד הבריאות ובידי המוכר יימצא היתר מתאי ובעל תוק.%
)ג( לא יבשל או יכי או ימכור אד בשוק מזו המיועד לצריכה במקו ,אלא א כ אישר ראש העיריה
לעשות כ ובתנאי שקבע.
*

כ -פורס ברשומות; חש" .546

איסור הכנסת טובי מקולקלי
)א( לא יכניס אד לשוק ולא יחזיק בו טובי מקולקלי ,רקובי ,מורעלי או מושחתי בדר -אחרת או
.8
שלמפקח יש יסוד לחשוש מכ.-
)ב( נמצאו או הושחתו טובי כאמור בסעי %קט )א( ,יסלק מחזיק מיד מ השוק וישליכ למקו שיועד
לכ -בשוק או למקו אחר שיורה המפקח.

איסור כניסה לחולי
.9

לא ייכנס לשוק אד חולה במחלה מידבקת או שמפקח חושש כי האד נגוע במחלה מידבקת.

עבודת ילדי
)א( לא יעסוק ילד בשוק ברוכלות או בעבודה או בעסק אחר.
.10
)ב( לא יכניס אד לשוק ילד לצור -עבודה כאמור ,לא יעסיקו ולא ישתמש בשירותיו ,אלא א כ נית לו
היתר לפי חיקוק.

הכנסת בעלי חיי
.11

לא יכניס אד לשוק בעל חיי מסוג כלשהו ,לרבות חיות מחמד אלא לפי היתר מאת ראש העיריה.

כניסת רכב
.12

)א( לא יכניס אד לשוק כלי רכב אלא בשעות המיועדות לפריקה ולטעינה כאמור בסעי.2 %
)ב( בשעות שבה השוק פתוח לציבור הקוני ,יימצאו כל הרכבי במגרשי החניה המיועדי לכ.-

סילוק מפגע ומטרד
)א( לא יגרו אד מפגע או מטרד בשוק.
.13
)ב( גר אד מפגע או מטרד כאמור בסעי %קט )א( או שרכושו מעורב בכ ,-יסלקו לפי דרישת המפקח ובתו-
פרק הזמ שהקציב לו המפקח בדרישתו.

מניעת ריחות רעש ועש
.14

לא יגרו אד לריח או רעש חזקי או בלתי סבירי בשוק ,וא עשה כ  ,יפסיק מיד לפי דרישת המפקח.

העלאת אש
.15

לא יבעיר אד אש בשוק ,בי לבישול ובי לחימו ,לשריפת פסולת או למטרה אחרת.

מניעת שפכי
.16

לא ישפו -אד שפכי ,דלוחי  ,מי או נוזלי אחרי בשוק ,אלא במקו ,באופ ובמדיה שאישר המפקח.
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שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.
כלי אשפה
)א( סוחר המחזיק במשטח אחד או יותר יחזיק בו כלי אשפה מחומר ,מסוג ולפי הפירוט שקבע המפקח.
.17
)ב( מחזיק במשטח ישלי -את האשפה לתו -כלי האשפה כאמור בסעי %קט )א( וירוק אותו לתו -כלי
האשפה המותקני לכ -במקו ,ובלבד שנותר בה מקו לקליטת האשפה.
)ג( אריזות נייר וקרטו יושלכו לכלי אשפה המיועד לאיסופ בלבד ,בהתא להוראות המפקח.
)ד( לא ישלי -אד אשפה אלא לכלי אשפה כאמור.

חריגה מתחו המשטח
)א( לא יחרוג סוחר המחזיק במשטח אחד או יותר מגבולות המשטח המסומני על רצפת השוק או
.18
המוגדרי מראש בידי המפקח.
)ב( לא יניח סוחר סחורה או כלי קיבול או אריזה או דבר אחר במעברי המיועדי לציבור הקוני או
במשטחי הריקי סביב.

שימוש בדוכ תקני
)א( רשאי ראש העיריה לדרוש ממוכר המחזיק בהיתר מכירה ,להשתמש בדוכ שסופק מידיה בלבד.
.19
)ב( סיפקה העיריה למוכרי דוכני ,לא תותר הקמת מבנה או דוכ מסוג אחר בשטח השוק ,למעט הדוכני
שסופקה* העיריה.
*

כ -פורס ברשומות; חש" .546

שמירת נקיו
)א( לא ישלי -אד אשפה ,פסולת או לכלו -בשטח השוק ומסביב לו.
.20
)ב( סוחר ינקה ע סיו יו השוק ,את המשטח אשר הוקצה לו ושבו הוא מחזיק ומציג את סחורתו ,ויחזיקו
נקי להנחת דעתו של המפקח.
)ג( נמצא לכלו ,-אשפה או פסולת במעבר או בחזית משטח ונית לכאורה לשייכו למחזיק במשטח ,יסירו
המחזיק במשטח מ המקו.

פגיעה בשוק
.21

)א( לא יפגע אד בשוק ,במיתק ממתקניו או בחלק ממנו.
)ב( פגע אד פגיעה כאמור או שנודע לו עליה ,יודיע על כ -מיד למפקח.

סמכויות המפקח
)א( המפקח רשאי להיכנס לכל משטח או מקו בשוק לש ביקורת ופיקוח על קיו הוראות חוק עזר זה.
.22
)ב( מקפח רשאי לאסור כניסת אד או טובי לשוק או להורות על הרחקת מהשוק א לדעת המקפח כניסת
האד או הכנסת הטובי לשוק היא בניגוד להוראות חוק עזר זה.
)ג( לא יפריע אד למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
)ד( כל אד בשוק יציית להוראות מפקח בכל הנוגע להוראות חוק עזר זה ,לשמירת הסדר והנקיו או למניעת
תקלות במהל -העבודה בשוק.

הרחקת סוחר מה שוק
)א( הורחק סוחר מהשוק בידי מפקח ,לא יוחזר לו סכו האגרה ששיל בעד היתר מכירה.
.23
)ב( הוראות סעי %קט )א( יחולו לגבי סוחר ,בי א הורחק מהשוק כאמור למש -יו מכירה אחד או יותר או
לצמיתות.

שמירת דיני
.24

חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות חיקוק אחר אלא להוסי %עליה .

תוספת ראשונה
בטלה )חש" (625

תוספת שניה
בטלה )חש" (625

י"א באייר התשנ"ה ) 11במאי (1995
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שגיאה! הסגנו אינו מוגדר.
בצלאל טביב
ראש עיריית ערד
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