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 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן 

 . 1942עזר לכפר סבא )שוקים ומכירה פומבית(, -חוקי

 221,   עמ'  2,   תוס'  1942פורסם:  ע"ר        

בסעיף   לה  המסורות  הסמכויות  סבא(,    7בתוקף  )כפר  המקומיות  המועצות  המועצה  1936מצו  התקינה   ,
   -ה עזר דלקמן:-סבא, באישורו של מושל מחוז לוד, את חוקי-המקומית של כפר

 השם 
 1942עזר לכפר סבא )שוקים ומכירה פומבית(, -עזר אלה יקראו חוקי-חוקי .1

 הגדרה 
י" פירושו, גמל, תאו, פרדה, סוס, חמור, פרה, פר, פר צעיר, עגל, כבש ועז לרבות  ח-עזר אלה, "בעל-לצורך חוקי .2

 גדי וטלה וכל מין בקר. 

 איסור 
עזר אלה, או כל בעל חי או  -אסור למכור או להציג למכירה כל מיצרך מהמיצרכים הנזכרים בתוספת לחוקי .3

לא בשוקים שיקבעו לצורך זה ע"י  ביצה או עוף, בכל דרך צבורית, רחבה או בכל מקום פתוח כל שהוא, א
 המועצה המקומית. 

  מסים 

 - המסים דלקמן יוטלו בעד השמוש בשוקי המועצה המקומית:    .4
 

 כמות  שוקי 

  - )א(  בצד פירות, מספוא, דלק, עצי בנין, ירקות וזרעים:

 מיל  5 לכל סל        

 מיל  20 לכל מטען גמל        

 מיל  10 לכל מטען פרד, סוס או חמור        

 מיל  20 עגלה יחיד  –לכל מטען        

 מיל  30 עגלה כפול  –לכל מטען        

 מיל  80 לכל מרכבה מסחרית של טון אחד או פחות        

 מיל  150 לכל מרכבה מסחרית של יותר מטון אחד        

 מיל  10 )ב(   בעד ביצים ועופות 

 מיל  10 לכל סל        

 מיל  40 לכל מטען גמל        

 מיל  30 לכל מטען פרד, סוס או חמור        

 מיל  40 עגלה יחיד  –לכל מטען        

 מיל  60 עגלה כפול  –לכל מטען        

 מיל  160 לכל מרכבה מסחרית של טון אחד או פחות        

 מיל  300 לכל מרכבה מסחרית של יותר מטון אחד        

שלשה   של  מס  לשלם  הקונה  חייב  חיים  בעלי  בעד  )ג(   
 אחוזים למאה ממחיר הקניה של בעל החי. 

 

  - )ד(   מס בעד מקום אחד בשוק ליום אחד:

        (I התופס שטח של מטר מרובע אחד   ) מיל  10 

        (II  התופס שטח של  ) יותר ממטר מרובע אחד אך לא 
 מיל  20 יותר משני מטרים מרובעים        

        (IIIהתופס שטח של יותר מ  )מטרים מרובעים,     -2 
 לכל מטר מרובע נוסף        

 מיל  5 

 איסור 
אסור לכל אדם בתוך אזור המועצה המקומית למכור במכירה פומבית כל נכסי מטלטלין, או למכור במכירה   .5

פומבית, או להחכיר בהחכרה פומבית כל נכסי מקרקעין, אלא באישור בכתב מאת המועצה המקומית  
 או מאת כל אדם המורשה ע"י המועצה.
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 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן 

 מסים 
ל שנים וחצי אחוזים למאה ממחיר כל נכסי מטלטלין או  המועצה המקומית תטיל על הקונה או החוכר מס ש .6

 נכסי מקרקעין שנמכרו או הוחכרו פומבית בתוך אזור המועצה המקומית.

 למי משלמין 
עזר אלה ישולמו לאיש המאושר כחוק ע"י המועצה המקומית לקבל מסים כאלה  -המסים הקבועים בחוקי .7

 כנגד קבלה. 

 עונש 
 שקלים חדשים*.  600עזר אלה, יהא צפוי לקנס שלא יעלה על -מחוקי 5יף או סע 3כל העובר על הוראות סעיף  .8

 
 

 391, חש"ם 8.12.1988*תחילה ביום 

 תוספת  
 שעועית  שונות  פירות 

 לוביה צרפתית  קנה סוכר  תפוחי זהב 
 שעועית ירוקה  פטרוסיליה  אשכוליות 

 פולים עשבים )שונים( לימונים
 לוביה  ירקות  מנדרינות 

 חסה  כרוב  בננות 
 קולוקה  כרובית  מישמשים 
 תפוחי אדמה מתוקים  בצלים  אפרסקים

 חרשוף ירושלמי  שומים  שזיפים
 חרשוף  סלק  שקדים
 פלפלים לפת ענבים 
 דלועים גזר זיתים 
 עגבניות  צנון  תאנים
 דגנים, קטניות וזרעי שמן  תפוחי אדמה  רמונים
 חטה )שעורה(  חצילים  תמרים 

 שעורה במיה  תפוחים 
 שבולת שועל  קישואים אגסים 

 שומשומין  מלפפונים  חבושים
 דורה  אבטיחים  אגוזים 

 תירס  תרד  שקדים )אסקדיניות( 
 שעועית  מלוחיה  תות שדה 

 עדשים אספרגוס  גואוה 
 אפונה  כרש תפוחי קסטרד 

 תורמוס  כרפס )סלרי(  פפאיה 
 חומצה  קולרבי  ג'וגוב )ענב( 

 אגוזי אדמה  אפונה  חרובים 
 סלק מספוא  ג'לבנה  חמניות 

 דלועי מספוא  חילבה  זרעי פשתים 
 לפת מספוא  תבן  מספוא 

 מיני כוספות שמן  שחת תירס )כרשינה(
 חרובים  תלתן אלכסנדרוני  כרשינה 

  אספסת  בקיה 
 

 אברהם קירבנר      . 1942בינואר,  13

 נשיא המועצה המקופית       

 של  כפר סבא                         

 

 נתאשר, 

 

 ר.א.ה. קרוסבי       

 מושל מחוז לוד       
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