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, מתקינה מועצת עיריית 1 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו – 251 לפקודת העיריות

תל-אביב-יפו חוק עזר זה: 
בחוק עזר זה -   .1 הגדרות

עיריית תל-אביב-יפו;  "העירייה"- 
 

לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו   "ראש העירייה"- 
לפי חוק עזר, כולן או מקצתן;  

 
"השוק"- שטח בתחום העירייה שיועד לשוק בתוכנית מיתאר מקומית 

או בתוכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה,
, או כל אחד מהשווקים הציבוריים  2 התשכ"ה – 1965

המפורטים בתוספת; 
 

כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים;  "טובין"-
 

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

 
מי שראש העירייה מינה אותו, בכתב, למפקח לצורך חוק עזר   "מפקח"-

זה; 
 

רישיון או היתר זמני כמשמעותם בתקנות רישוי עסקים   "רישיון"-
 (הוראות כלליות), התשס"א – 2000 (להלן – תקנות רישוי 3

עסקים); 
 

היתר בכתב מאת ראש העירייה הניתן לפי חוק עזר זה.   "היתר"-
 

לא ינהל אדם עסק בשוק ולא ימכור טובין, אלא אם כן יש בידו רישיון או היתר   .2 היתר לניהול
בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר או הרישיון.   עסק

 
העירייה זכאית, בין בעצמה ובין באמצעות גוף משפטי אחר, להקים בשוק דוכנים,   .3 הקמת 

לקבוע את צורתם, גודלם ואופן השימוש בהם וכן את התנאים להשכרתם או למתן זכות   דוכנים

שימוש בהם, לרבות גובה דמי השכירות או השימוש בדוכן, או במקרקעין בשוק – אם  
המכירה אינה נעשית מדוכן.  

 
לא ייכנס אדם עם רכבו לשוק שלא לצורכי מכירה, למעט עובדי העירייה לצורך מילוי   .4 רשות

תפקידו.   כניסה
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השוק יהיה סגור -   .5 ימי סגירת
4 ; בימי מנוחה שנקבעו בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948 (1) השוק

בליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שיקעת החמה עד שעה 04:00 למחרת;  (2)
בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט – 1959 5 (3)

ובליל יום הזכרון כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג 
1963 עד השעה 04:00 למחרת.  6

 
היתר יכול שיהיה חד-פעמי או לתקופה מסוימת, הכל כפי שנקבע בהיתר.   (א) .6 מתן 

ראש העירייה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף   (ב) היתר
עליהם או לשנותם.  

היתר שניתן, רשאי ראש העירייה לבטלו או להתלותו לאחר שנתן הזדמנות לבעל   (ג)
ההיתר לנמק מדוע לא יעשה כן. 

 
בעד מתן היתר תשולם לעירייה אגרה בשיעור הקבוע בתקנה 34(א) לתקנות רישוי   .7 אגרת

עסקים; שיעור האגרה יתעדכן בהתאם לאמור בתקנות אלה.   היתר
 

לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.   (א) .8 מכירת 
סעיף קטן (א) לא יחול על מכירת טובין בחנות או בעסק שניתן לבעלי רישיון   (ב) טובין

, או על מכירת טובין בידי רוכל  7 לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
בעל רישיון.  

 
לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור.   .9 איסור כניסה

 
לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום, בין לשריפת פסולת ובין לצורך   .10 איסור הבערת

אחר כלשהו, אלא באישור המפקח, בכתב, ובתנאים שקבע.   אש
 

מוכר ינקה את הדוכן בשוק שבו הוא מציע טובין ואת סביבתו הקרובה, יחזיקנו   (א) .11 ניקיון
במצב נקי וינקהו מיד עם עזיבתו את השוק, להנחת דעתו של המפקח. 

 
נמצאה אשפה על-יד הדוכן או בקרבתו, יראו את המוכר, המשתמש בדוכן, כאילו  (ב)

הוא הניח, זרק, השליך, שפך או השאיר את האשפה, זולת אם הוכח אחרת.  
 

המוכר יחזיק את המאזניים, המשקל וכלי המדידה במקום גלוי לעין באופן שהשקילה  .12 החזקת מאזניים
והמדידה ייראו לעיני הלקוחות.  

 
מפקח רשאי להרחיק מן השוק כל חפץ העלול, לדעתו, לסכן את הציבור או לפגוע   .13 הוראות

בבריאותו או להוות מטרד.   המפקח
 

מי שנמצא בשוק יציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון ולמהלך  .14 ציות למפקח
עבודה תקין בשוק, ולמניעת תקלות במהלך העבודה בשוק, לרבות כל הקשור בהכנסת 

טובין לשוק והוצאתם.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
מפקח רשאי לאסור את הכניסה לשוק ולהרחיק מן השוק כל אחד מאלה:  (א) .15 סמכות מפקח

 
מוכר שאין בידיו היתר או רישיון בר-תוקף או שהוא הפר את תנאי ההיתר   (1)

או הרישיון; 
 

מוכר אשר אינו שומר על הסדר והניקיון בדוכן ובסביבתו הקרובה;  (2)
 

כל אדם המצוי בשוק והגורם או עלול לגרום, לדעת המפקח, לפגיעה במהלך   (3)
העבודה התקין בשוק או להפריע לסדר ולניקיון בשוק או לגרום מטרד או אי  

נוחות לציבור הרחב.  
 

מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי  (ב)
לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה, ובין השאר לתפוס ולחלט מאזניים, משקל, 

כלי מדידה, עגלה, מגש דוכן או חפץ אחר.  
 

לא קיים אדם את דרישות המפקח, רשאית העירייה לבצע את העבודה הדרושה ,   .16 ביצוע העבודה
לשמירת הסדר והניקיון ולסילוק מפגע או מטרד, בין בעצמה ובין על-ידי אחרים  בידי העירייה 

מטעמה, ולגבות את הוצאותיה מהאנשים החייבים בסילוק המפגע, מכולם יחד או מכל 
אחד מהם לחוד.  

 
לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.   .17 איסור הפרעה

 
אין האמור בחוק עזר זה לגרוע מכל דין אחר אלא להוסיף עליו.   .18 שמירת דינים
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