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חוק עזר למצפה רמון (שווקים) ,התשמ"ח-1987
פורסם:

חש"ם ,346

תשמ"ח (,)10.11.1987

עמ' 54

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

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"המועצה" –המועצה המקומית מצפה-רמון.
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.
"שוק" – השטח בתחום המועצה הסמוך לכביש הראשי מצפה-רמון באר-שבע.
"טובין" – כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים ,לרבות גידולי קרקע וסחורה.
"מוכר" – לרבות אדם הנושא ,המביא או המציג טובין למכירה ,בין שמכרם ובין שלא מכרם ,לרבות מתווך ולרבות
מחזיק במשטח.
"מפקח"  -אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה.
"משטח" – מתחם המצוי בתוך השוק שאורכו  5מטרים ורוחבו  2.5מטרים.

מכירת טובין
.2

(א) לא ימכור אדם טובין אלא בשוק או בחנות שלגביה ניתן רשיון לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח.-1968
(ב) לא ימכור אדם טובין בשוק אלא באחד מהשטחים שבו ובתנאי ששולמה אגרה למועצה.

אגרות
.3

בעד השימוש במשטח תשולם למועצה אגרה בסך  50שקלים חדשים* לחודש.

*תחילה :ביום  ,14.9.1989חש"ם 408

שמירה על הנקיון
.4

מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מחזיק את הטובין ויחזיקנו במצב תקין להנחת דעתו של המפקח.

הבערת באש
לא יבעיר אדם אש תחת כיפת השמים בשוק ,בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת ,אלא במקום
.5
ובתנאים שקבע המפקח.

סילוק מפגע או מטרד
(א) לא יגרום אדם למפגע או מטרד בשוק.
(ב) גרם אדם מפגע או מטרד כאמור בסעיף קטן (א) או שרכושו מעורב בו ,יסלקו לפי דרישת המפקח תוך
הזמן שקבע המפקח בדרישתו.

.6

כלי קיבול ואריזה
לא יחזיק מוכר מח וץ למשטח ארגזים ,תיבות ,סלים ,חביות ,שקים או כלי קיבול אחרים ,ריקים או מלאים,
.7
אל אם כן התיר לו המפקח לעשות כן.

הרחקה מן השוק
.8
הציבור.

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

ציות להוראות המפקח
כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות
.9
במהלך העבודה בשוק.

שימוש בסמכויות
.10

לא יפריע אדם למפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

עונשין
.11

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו קנס –  600שקלים חדשים.

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

1

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
תשלום הוצאות
בנוסף לעונש האמור בסעיף  , 11רשאית המועצה לחייב אדם שעבר על הוראה מהוראות חק עזר זה ,או שלא
.12
ביצע עבודה שנדרש לעשותה ,לשלם למועצה את ההוצאות שהוציאה לביצוען.
נתאשר.
ה' בתשרי התשמ"ח ( 28בספטמבר )1987
שמואל כהן
ראש המועצה מקומית
מצפה-רמון
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר הפנים
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