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עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
חוק עזר לנתניה (שוק בהמות), התש"ן1990-
פורסם: 	 חש"ם 417, 	תש"ן (25.1.1990),	 עמ' 125
	
בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"המועצה" – מועצת עירית נתניה;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו, בכתב, את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"המנהל" – הרופא הוטרינרי העירוני של העיריה, לרבות אדם שהרופא הוטרינרי העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; 
"שוק"  - מקום שהמועצה אישרה אותו כשוק בהמות;
"בהמה"  -בקר, צאן, גמלים, תואים, חמורים, פרדים וסוסים;
"מוכר"  -לרבות אדם המציג בהמה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה;
"יום השוק" – היום שקבע ראש העיריה כיום שוק;
"מפקח"  -אדם שראש העיריה מינה, בכתב, להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח1948-, כימי מנוחה;
"היתר" – היתר הכנסת בהמות לשוק שניתן בכתב בידי המנהל.
מכירת בהמה
2.        לא ימכור אדם בהמה  בתחום העיריה אלא בשוק או ברשותו הפרטית.
היתר 
3.	לא יכניס אדם בהמה לשוק, אלא לפי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר.	  	
מתן היתר
4.	המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
ביטול היתר
5.	היתר שניתן, רשאי המנהל לבטלו או להתלותו.   
אגרה
6.	בעד מתן היתר תשולם לעיריה על כל בהמה אגרה בשעור הנקוב בתוספת.
ימים ושעות לסגירת השוק 
7.          שוק יהיה סגור - 
(1)	 בימי מנוחה;
(2)	 בימים שאינם ימי מנוחה למעט יום השוק;
(3)	 ביום השוק משעה 04.30 ועד לשעה 12.00.
איסור כניסה										                8.        לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בעת שהוא סגור בהתאם לסעיף 7.	
אנשים הסובלים ממחלה								                      9.	לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המנהל או המפקח.
שמירה על הנקיון
10. 		מוכר ינקה את המקום  שבו הוא מציג בשוק בהמה למכירה ויחזיקנו במצב נקי, להנחת דעתו של המנהל או המפקח.
העלאת אש
11. 	לא יעלה אדם  אש בשוק בין לבישול, בין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שיקבע המנהל.
סמכויות המפקח
12. 		מנהל או מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי להבטיח מילויין.
שימוש בסמכויות
13. 		לא יפריע אדם למנהל או למפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.
ציות להוראות המפקח
14.	כל  אדם הנמצא בשוק חייב לציית להוראות המנהל או המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון  ולמניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.
תוספת
(סעיף 6)
							            בשקלים חדשים לכל ראש
אגרת היתר – 
	    בקר								15
       סוס, חמור, גמל או תאו						15
	     צאן								5

כ"ג בתשרי התש"ן (22 באוקטובר 1989)

						יואל אלראי
ראש עירית נתניה

