חוק עזר לאליכין (פתיחת בתי עסק וסגירתם) ,התשמ"ב1982-
פורסם:

חש"ם ,128

תשמ"ב ),(9.5.1982

עמ' 654

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית אליכין חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית אליכין;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בית עסק"  -חנות ,כל -בו ,משרד ,בוטיק ,בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון וכל מקום אחר שבו נעשית מלאכה ,מוחסנת

סחורה או מתנהל עסק לרבות מכירת כרטיסים לבית עינוג או להגרלה ולמעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג ובית
מרקחת;
"מזנון"  -כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;-1968
"קיוסק"  -כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;-1968
"בית אוכל"  -מסעדה ,בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה וצריכתם במקום ,למעט מזנון,
קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג;
"בעל"  -לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן הרשיון לבית העסק ,מזנון או בית אוכל;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה ,התש"ח ,-1948כימי מנוחה ,תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה
בערבי ימי המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי המנוחה ,ולרבות ליל תשעה באב שתחילתו חצי
שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה חמש למחרת;
"פתיחה"  -לרבות עשיית עסק ,מלאכה ,או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור ,לרבות אי סגירתו של מקום
כזה בידי האחראי לכך.

סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה
.2

)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח -
) (1בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים ,סיגריות ,פירות,

שוקולד ,גלידה או משקאות קרים לא משכרים

בשעות שבין  24.00לבין ;05.00
) (2חנות לממכר פרחים בשעות שבין  22.00לבין ;05.00
) (3חנות לממכר מזון ,למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג שפורט בפסקה ) (1וכל בית עסק שלא פורט
בפסקאות ) (1ו ,(2)-בימים שאינם ערבי ימי מנוחה  -בשעות שבין  13.30לבין  16.00ובין  20.00לבין 05.00
בתקופה שבין  1באפריל עד  30בספטמבר ובשעות שבין  19.00לבין  06.00בשאר חדשי השנה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א() (3לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק כאמור במוצאי ימי מנוחה.
)ג( מותר לפתוח כל בית עסק עד  22.00בכל אחד מן הימים הבאים ,ובלבד שאינם חלים בשבת:
) (1כ"ז וכ"ח באלול;
) (2ח' ,י"א ,י"ב וי"ג בתשרי;
) (3ז' ,ח' ,ט' ,י' ,י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד וט"ו באדר;
) (4י"א ,י"ב וי"ג בניסן;
) (5ב' ,ג' וד' בסיון.
)ד( מותר לפתוח כל בית עסק בכל יום חמישי בשבוע ,אם אינו יום מנוחה או ערב יום מנוחה ,בשעות מ-17.00
עד  20.00בערב ,למעט עסקים המפורטים בסעיף קטן )א() (1שסגירתם היא בשעה  24.00ובסעיף קטן )א() (2שסגירתם
היא בשעה .22.00

סגירת בתי עסק בימי המנוחה
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בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק ,בית אוכל או בית עינוג.

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500שקלים ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף 20
.4
שקל ים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
נתאשר.
כ"ג בשבט התשמ"ב ) 16בפברואר (1982

בנימין אחרק
ראש המועצה המקומית אליכין
יוסף בורג
שר הפנים

