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 -1959וק עזר לרמת השרון )חזירים ובשר חזיר(, תש"ךח

 347עמ'  , )10.12.1959(תש"ך  , 965ק"ת    פורסם:

הסמכה (, וחוק הרשויות המקומיות 1941לפקודת המועצות המקומיות,  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 , מתקינה המועצה המקומית רמת השרון חוק עזר זה:-1956, תשי"ז)מיוחדת

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 השרון;-המועצה המקומית רמת- "המועצה" 

 אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה;- "מפקח" 

 לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.- "ראש המועצה" 

 איסור גידול חזירים והחזקתם

 יחזיקנו, ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.לא יגדל אדם חזיר ולא  . 2

 איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה

 לא ימכור אדם ולא יגרום ולא ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה. . 3

 סמכות עיקול

 -מפקח רשאי לעקל  )א( . 4

 חל עליו; 2חזיר שהאיסור לפי סעיף  )1(

 חל עליהם. 3חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי סעיף  בשר )2(

 ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. )א(במעוקל לפי סעיף קטן  )ב(

 סמכות החרמה

, רשאי מפקח להחרים את החזיר או את בשר 3או  2הורשע אשם בשל עבירה על הוראות הסעיפים  )א( . 5
 של בשר חזיר שלגביהם נעברה העבירה.החזיר או מוצרי האוכל 

 ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. )א(במוחרם לפי סעיף קטן  )ב(

 סמכות כניסה

מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות  . 6
 חוק עזר זה.

 שימוש בסמכויות

 .6או  5, 4נע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף לא יפריע אדם למפקח ולא ימ . 7

 ענשים

 24קנס נוסף  -ובמקרה של עבירה נמשכת  * שקלים חדשים, 600קנס  -, דינו 7או  3, 2העובר על הסעיפים  . 8
לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש  * שקלים חדשים

 המועצה.

 334, חש"ם 30.6.1987חילה ביום * ת

 הוראות מעבר

לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול בשל עבירה שנעברה לפי חוק עזר זה, תוך ארבעים ושנים יום  . 9
מיום תחילתו, אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר ומוצריו, בהתאם לדין שהיה 

 בתוקף אותה שעה.

 םהש

 ".-1959, תש"ך)חזירים ובשר חזיר(לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לרמת השרון  . 10

 נתאשר.

 )1959בנובמבר  9(ח' בחשון תש"ך 

 יצחק כספי

 ראש המועצה המקומית רמת השרון
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