חוק עזר לאור יהודה (איסור רוכלות) התשנ"ב6991-
פורסם:

חש"ם ,784

תשנ"ב ),(28.4.1882

עמ' 605

בתוקף סמכותה לפי סעיף  260לפקודת העיריות ,ולפי סעיף 11ג לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח,-1858
מתקינה עירית אור יהודה חוק עזר זה:

הגדרות
 בחוק עזר זה -.1
"רוכלות"  -כל אחד מאלה:
) (1מכירה או הצעה למכירה של טובין ברחוב או במקום ציבורי אחר;
) (2הובלה ממקום למקום או הליכה או חיזור על בתיהם של בני אדם תוך נשיאת טובין למכירה;
) (3הצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה קבע;
"העיריה"  -עירית אור יהודה;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שראש העיריה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

איסור עיסוק ברוכלות
.2

לא יעסוק אדם ברוכלות בתחום העיריה.

הוראות לסילוק עגלות
ראש העיריה ,מפקח או שוטר רשאים לצוות על אדם לסלק את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובין
.3
ממקום שבו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה או בניגוד להוראות כל דין.

סילוק עגלות בידי ראש העיריה
לא סילק אדם את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או את הטובין לאחר שנצטווה לכך בהתאם להוראות סעיף ,3
.4
רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן ,התבנית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי
אחרים.

סמכויות
)א( היה לראש העיריה ,מפקח או שוטר יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה על הוראות חוק עזר זה או על
.5
הוראות חוק רישוי עסקים ,רשאי הוא -
) (1אם אותו אדם אינו מזדהה בתעודת זהות כאמור בחוק מירשם האוכלוסין ,התשכ"ה - 1856לעצרו
ולהביאו לתחנת המשטרה לשם זיהויו;
) (2לתפוס את המרכולת שבידי אותו אדם ,וכן כל כלי ואבזר המשמש אותו בעיסוקו ,לרבות כל כלי
ואמצעי המשמש להובלת המרכולת ,לנשיאתה ,להצגתה לראווה או להחסנתה )להלן  -חפצי אדם( ,וכן
לתפוס את הטובין שבחזקתו או בשליטתו אותה שעה; נתפסו חפצי אותו אדם ,ימסור לו מי שביצע את
התפיסה הודעה בכתב חתומה בידו על התפיסה ,המציינת את מהות העבירה שעבר האדם לדעת מבצע
התפיסה ,והמפרטת ,ככל האפשר בנסיבות הענין ,את החפצים שנתפסו.
)ב( המפעיל את סמכותו לפי סעיף זה רשאי להשתמש במידה סבירה של כוח ,אם האדם מתנגד למעצר או
לתפיסת חפציו.
)ג( המבקש להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה מכוח הסמכה ,לא יעשה כן אלא לאחר שהציג את כתב הסמכתו
אם נדרש לכך.

הוראות לענין החזרת חפצים
לא הגישה העיריה לבית המשפט תוך  30ימים מיום שנתפסו חפצי האדם כתב אישום נגדו על העבירה
.6
ששימשה עילה לתפיסה ,תחזיר לו את החפצים שנתפסו.

בקשות לבית משפט
אדם הרואה עצמו נפגע בשל תפיסת חפציו וטרם הוגש נגדו כתב אישום ,רשאי לבקש מבית משפט מוסמך
.7
לדון בעבירה שבשלה נתפסו החפצים כדי לבטל את התפיסה; הוגש כתב אישום ,רשאי הוא לבקש מבית המשפט
לבטל את התפיסה; בית המשפט הדן באישום ,רשאי לבטל את התפיסה או לאשרה ,עם או בלי שינויים.

שמירת חפצים
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)א( חפצי אדם שנתפסו יישמרו בידי העיריה על חשבון בעל החפצים עד אשר יקבע בית המשפט מה ייעשה
.8
בהם :לעיריה זכות עכבון בחפצים כערובה לתשלום הוצאות התפיסה והשמירה ,אם תהא זכאית להוצאות על פי
קביעתו של בית המשפט.
)ב( הורשע אדם בעבירה שבעטיה נתפסו החפצים ,רשאי בית המשפט ,נוסף לעונש אחר שיטיל ,לצוות על
חילוט החפצים ,כולם או חלקם; זוכה האדם בפסק דין שאין עליו עוד ערעור או בוטל כתב האישום ,יוחזרו לו
החפצים.
)ג( נתפסו חפצים פסידים של אדם ,רשאית העיריה או מי שהיא הסמיכה לכך ,למכרם במכירה פומבית או
במחיר המקובל ביום המכירה; דמי המכר ,בניכוי הוצאות התפיסה ,השמירה והמכירה ,יבואו לכל ענין במקום
החפצים.

איסור הפרעה
.9

לא יפריע אדם לראש העיריה ,לשוטר או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

י' בניסן התשנ"ב ) 13באפריל (1882

יצחק בוכובזה
ראש עירית אור יהודה

-
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