חוק עזר לחצור הגלילית (פתיחת עסקים וסגירתם),
התשנ"ז6996-
פורסם:
תיקון:

חש"ם  ,655תשנ"ז ( ,)19.11.1225עמ' 69
חש"ם  ,665התשע"ו ( ,)99.6.9.15עמ' 952

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  99ו 92-לפקודת המועצות המקומיות ,ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה
של הכנסת לפי סעיף (9ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,1211-מתקינה המועצה המקומית חצור הגלילית חוק עזר זה:

הגדרות
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בחוק עזר זה -

"המועצה"  -המועצה המקומית חצור הגלילית;
"בית עסק"  -חנות ,משרד ,מחסן ,בית חרושת ,בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון ,ומקום אחר בתחום המועצה שבו נעשית
מלאכה או מאוחסנת סחורה או מתנהל עסק ,לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום תרבות או ספורט ,לבריכת שחיה,
לבית נכות ,לתערוכה ,לגן חיות ,לבית עינוג ,או למקום הגרלה ,למעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג ובית
מרקחת;
"קיוסק"  -דוכן לממכר עיתונים ,עוגיות ,ממתיקים גלידות ומשקאות קרים לא משכרים;
"בית אוכל"  -מסעדה ,בית קפה ,ומקום אחר בתחום המועצה שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לאכילה או
שתיה במקום ,למעט קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג;
"בית עינוג"  -מקום שבו מתקיים עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;1256-
"פתוח"  -לרבות אי סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או בית עינוג ,הגשת אוכל או משקה ועשיית עסק,
מלאכה או עינוג בתוך בית עסק ,בית אוכל ובית עינוג כשהם סגורים;
"אדם"  -כל אחד מאלה :בעל בית עסק ,בעל בית אוכל ,בעל בית מרקחת או בעל בית עינוג ,שוכרם ,מנהלם או
המחזיק בהם ,וכן כל עובד בהם;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 16א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1296-כימי מנוחה ,תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסיומם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה.

סגירת עסקים בימים שאינם ימי מנוחה
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(א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח -
( )1

קיוסק ,בשעות שבין  99:..לבין  6:..למחרתו;

( )9

חנות לממכר פרחים וחנות לממכר מזכרות ,בשעות שבין  99:..ובין  6:..למחרתו;

( )2חנות לממכר מזון ,למעט קיוסק מהסוג המפורט בפסקה ( ,)1בשעות שבין  19:..לבין  15:..ובין
 91:..לבין  6:..למחרתו ,בתקופה שבין  1באפריל עד  2.בספטמבר ובשעות שבין  12:2.לבין 16:2.
ובין  9.:..לבין  5:..למחרתו ,בשאר חודשי השנה;
( )9חנות לממכר צבעים וחומרי בנין וכן מספרות ,בשעות שבין  12:2.לבין  15:..לבין  12:..לבין
 5:..למחרתו ,בתקופה שבין  1באפריל עד  2.בספטמבר ובשעות שבין  12:2.לבין  16:2.ובין 12:..
לבין  5:..למחרתו ,בשאר חודשי השנה;
( )6סוכנות נסיעות  -בשעות שבין  9.:2.לבין  5:..למחרתו ,בתקופה שבין  1במאי עד  21באוגוסט,
ובשעות שבין  12:..לבין  5:..למחרתו ,בשאר חודשי השנה;
( )5כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ( )1עד ( ,)6פרט למשרד ,מאפיה וטחנת קמח ,בשעות שבין
 12:..לבין  5:..למחרתו.
אולם בכל אחד מהימים כ"ה ,כ"ז ו-כ"ח באלול ,ח' ,י"א ,י"ב ו-י"ג בתשרי ,י"ב ,י"ג ,י"ד ו-ט"ו באדר,
ז' ,ח' ,ט' ,י' ,י"א ,י"ב ו-י"ג בניסן ,א' ,ב' ,ג' ו-ד' בסיון מותר בו  -אם אינו חל בשבת  -לפתוח את בית
העסק עד שעה .99:..

(ב) בימים שאינם ימי מנוחה ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,לפתוח בית אוכל בשעות שבין
 9:..לבין  6:..למחרת.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)( , )2לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,לפתוח חנות לממכר
מזון ,למעט קיוסק מהסוג המפורט בסעיף קטן (א)( ,)1ביום ב' בשבוע בשעות שבין  16:2.לבין  6:..למחרתו.

סגירה בימי מנוחה
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(א) בימי מנוחה ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק.

(ב) ביום הכ יפורים ובליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל
או בית עינוג.
( ג)
בית אוכל -

מטעמו ,לפתוח בית אוכל

בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,לפתוח
( )1

שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה;

( )9אחר ,בשעות שבין  99:..לבין  2:..למחרת ,ובשעות שבין  16:..לבין הזמן המוקדם משני אלה:
שעה  16:..או סוף יום המנוחה ,ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת ,לא ימכור אדם ולא יגיש
ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,למכור או להגיש אוכל ומשקה ,אלא בתוך כתלי בית האוכל ,להוציא דרך
חלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ.
(ד) בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו,
לפתוח בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך.

פתיחת בית מרקחת
לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ובימים שאינם ימי מנוחה
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בשעות שבין  12:..לבין  6:..למחרת בתקופה שבין  1באפריל לבין  2.בספטמבר ,ובשעות שבין  12:..לבין 5:..
למחרת בשאר חודשי השנה ,ובלבד שבעל בית מרקחת יפתח את בית המרקחת שבהנהלתו לכשהגיע תורו לפתחו לפי
סדר תורנות שקבע ראש המועצה.

סייג לתחולה
הוראות סעיפים  2ו 9-לא יחולו על בית עסק ,בית אוכל או בית מרקחת ,שבעליהם כולם הם לא יהודים,
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אינם מעסיקים בו יהודים בימי מנוחה ,אינם פותחים אותו ואינם מרשים את פתיחתו בימי מנוחה של בני עדתם.

עונשין
(תיקון התשע"ה)
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(בוטל).

ביטול
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חוק עזר לחצור הגלילית (פתיחת עסקים וסגירתם) ,התשי"ח - 1266-בטל.
ב' בחשון התשנ"ז ( 16באוקטובר )1225
יוסי אלול
ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

