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

 -1993עזר לדימונה )חזירים ובשר חזיר(, התשנ"ג חוק

 361עמ'  , )16.8.1993(תשנ"ג  , 507חש"ם    פורסם:

הסמכה (לחוק הרשויות המקומיות  -3ו 2לפקודת העיריות, וסעיפים  -251ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 , מתקינה מועצת עירית דימונה חוק עזר זה:-1956, התשי"ז)מיוחדת

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 אדם שראש העיריה מינהו למפקח לענין חוק עזר זה;- "מפקח" 

לרבות יושב ראש ועדת העיריה ואדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, - "ראש העיריה" 
 כולן או מקצתן.

 איסור גידול חזירים והחזקתם

 יחזיקנו, ולא יגרום או ירשה לאחר לגדל או להחזיק חזיר. לא יגדל אדם בתחום עירית דימונה חזיר ולא . 2

 איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה

 לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שאחרים ימכרו בשר חזיר או מוצריו, הנועדים לאכילה. . 3

 סמכות עיקול והחרמה

 -מפקח רשאי לעקל ולהחרים  )א( . 4

 חל עליו. 2הוראות סעיף  חזיר שהאיסור לפי )1(

חל עליהם,  3בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר, הנועדים למכירה שהאיסור לפי הוראות סעיף  )2(
ובלבד שלא יחרים אדם בשר חזיר או מוצריו כאמור שנמצאו בבית מגורים אלא אם כן עברו שלושה 

 ימים מיום עיקולם.

 , ייעשה בהם כפי שיורה ראש העיריה.)א(כאמור בסעיף קטן  עוקלו או הוחרמו בשר חזיר או מוצריו )ב(

 סמכות כניסה

המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות, מסעדה, בית חרושת, דיר, רפת או מקום כיוצא באלה, וכן לכל  . 5
ים בו או שמוכר 2מקום אחר שלגביו יש לו יסוד סביר להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר בניגוד להוראות סעיף 

, וכן לעשות כל מעשה הדרוש, לדעתו, כדי לבדוק ולברר אם 3בשר חזיר או מוצריו, הנועדים לאכילה בניגוד לסעיף 
קויימו הוראות חוק עזר זה, ובלבד  שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת 

 .-1969, התשכ"ט]נוסח חדש[ )מעצר וחיפוש(הפרוצדורה הפלילית 

 שימוש בסמכויות

 .-5ו 4לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים  . 6

 )1993בפברואר  22(א' באדר התשנ"ג 

 גבי ללוש

 ראש עירית דימונה
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