
 2012-ה בנימין" )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשע"בחוק עזר ל"מט

 

 1979-(, התשל"ט783לתקנון המועצות האזוריות יהודה והשומרון )מס'  72-ו 57בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 חוק עזר זה: אזורית מטה בנימיןמתקינה המועצה הון המועצות האזוריות( נ"תק -)להלן 

 

 הגדרות

  -בחוק עזר זה   .1

אזור המצוי בתחום השיפוט של המועצה, אשר הוגדר לו ייעוד של תעשיה ומלאכה או יעוד  - "יה ומלאכהאזור תעש"
 דומה בתכנית מפורטת אשר פורסמה לתוקף; אחר בעל משמעות

מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר בתחום המועצה שבו מוגשים או מוכרים אוכל או משקה, על מנת  - "בית אוכל"
 במקום למעט, מזנון, קיוסק, ולמעט מלון, פנסיון ובית עינוג;לאוכלו או לשתותו 

, בית מלון, פנסיון וכל מקום אחר בו מתנהל , בית מלאכה1לרבות חנות, משרד, מחסן, מספרה, וכן - "ית עסק"ב
 עסק, נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג ציבורי, בית מרקחת;

לפקודת הרוקחות,  64להוראות סעיף  ובכפוףעסק, בתחום המועצה, טעון רישוי כבית מרקחת  - "מרקחת בית"
-)יהודה ושומרון(, תשמ"א המועצות המקומיות, דיני הבריאות לתקנון 5, כפי שאומץ בנספח מס' 1981-התשמ"א

 .1979-ודה והשומרון(, התשל"טאזוריות )יההא' לתקנות המועצות  121, שהוחל על מועצות אזוריות בסעיף 1981

לתקנון  1, כפי שהוחלט במסגרת פרק ט'1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 3כהגדרתו בסעיף  - "בית עינוג ציבורי"
המועצות המקומיות לרבות מקום בו נערכים מופעי תיאטרון או קולנוע, קונצרט, מופעי מחול, ריקודים, קברט, 

כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח  קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג
 אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים; אףשמטרתם העיקרית היא חינוכית, 

בעליו של בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת, בית עינוג ציבורי, לרבות שוכרו, מנהלו או מחזיקו או מי  - "בעל"
 העסק הוא על שמו; שרשיון

 המועצה אזורית מטה בנימין;  - "המועצה"

 כדלקמן: ישראלשבתות וכן מועדי   - "ימי מנוחה"

 ראש השנה; (1)

 יום הכיפורים; (2)

 ראשון של סוכות ושמיני עצרת; (3)

 ראשון ושביעי של פסח; (4)

 חג השבועות; (5)

 ;לצאתם לענין זה שבת ומודעי ישראל מכניסת השבת או המועד ועד

, דיני 9כפי שאומץ בנספח במס'  1961-רעש, ריח וזיהום אוויר כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים התשכ"א - "מפגע"
, שהוחל על מועצות אזוריות בסעיף 1981-איכות הסביבה, בתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, התשמ"א

 ;1979-התשל"טא' לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(,  121

סגירתם -, הגשת אוכל או משקה במקום סגור או פתוח, לרבות איאו עינוגלרבות עשיית עסק, מלאכה   - "פתיחה"
 של מקום כאמור בידי האחראי לו;

בית עסק, בית אוכל, בית עינוג ובית מרקחת, או צירוף של כמה מאלה שרוכזו במבנה אחד, ובלבד שהשטח  - "קניון"
 מ"ר לפחות. 1000ר הוא המשמש בו למסח

, כפי 1997-כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב )הסמכה מיוחדת(, התשנ"ח - "תשעה באב"
-)א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון(, התשל"ט 7)א( 57תוקפו בישראל מעת לעת כפי שאומץ בסעיף 

1979; 

 



 בימי מנוחה סגירת עסק, בית אוכל, בית עינוג ציבור

 לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח, או להחזיק פתוח: א(  .2

ם כן נתקבל לכך היתר אבית עסק, בית אוכל, בית עינוג ציבורי ובית מרקחת בימי מנוחה, אלא  ( 1)
"(,  ניתן היתר רשות רישוי)להלן: " 1968-מאת רשות הרישוי כמשמעתם בחוק רישוי עסקים, התש"ח

 בו התנאים לרבות שעות פתיחה וסגירה;כאמור יפורטו 

 למחרת. 07:00בית עסק במוצאי ימי מנוחה עד לשעה  (2)

אדם ולא ירשה לאחר לפתוח בית עינוג ציבורי בליל תשעה באב, ביום הזיכרון לשואה  יפתחלא  ( ב
כפי תוקפו  1963-גהזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ולגבורה וביום הזיכרון לחללי צה"ל, כהגדרתו בחוק יום 

 בישראל מעת לעת ולהוראות החוקים האמורים.

 

 סגירת עסק, בית אוכל, בית עינוג ציבור בימים שאינם ימי מנוחה

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל עסק לפתוח או להחזיק פתוח בית עסק, בית  א(  .3
 למחרת. 7:00ועד  21:00ה ובקניון בשעות שבין כר תעשייה ומלאאוכל, מזנון, בית עינוג ציבורי וקיוסק למעט באיזו

ביום שישי או בערבי ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל עסק לפתוח או להחזיק פתוח בית עסק,  ב(
 משעתיים לפני כניסת השבת או יום המנוחה. -בית אוכל, מזנון 

למי שפועל מטעמו לפתוח בימים שאינם ימי  )א( לא יפתח בעל עסק, ולא ירשה3על אף האמור בסעיף  ג(
מנוחה, בית עסק הנמצא באזור מגורים או בקרבתו, שראש המועצה קבע בהודעתו בכתב שנשלחה לבעליו כי הוא 

 .16:00ל 14.00עלול לגרום למפגע, בין השעות 

ן, באזור ראש המועצה רשאי לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית עינוג ציבורי או קיוסק או מזנו ד(
, או למשך פרק זמן ארוך יותר, אם לדעתו אין הדבר מהווה מטרד, 02:00שהינו לתעשייה ומלאכה או קניון, עד שעה 

 31ירה לכל דין או תחיקת בטחון. תוקפו של היתר כאמור הוא עד תבתנאים שתקבע ובלבד שאין באישור כאמור ס
 בדצמבר בשנת נתינתו.

 

 )ללא כותרת(

בית עסק או בית אוכל או קיוסק או מזנון מעבר לשעות  לפתיחתיהיה רשאי לתת היתר ראש המועצה   .4
 )א( בתנאים שתקבע ואם הוכח להנחת דעתה כי הפתיחה כאמור לא תהיה מטרד.2-)א( ו3המפורטות בסעיף 

 

 ימי מנוחה ובימים שאינםסגירת בית מרקחת בימי מנוחה 

ובין  22:00בימי מנוחה, ובימים שאינם מנוחה בשעות שבין  לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת  .5
 למחרת, אלא אם כן מצוי בית המרקחת באותה שעה בתורנות שנקבעה כדין. 06:00

 

 הפעלת סמכויות

כל הסמכויות, הזכויות והחובות, המסורות למועצה מכוח חוק עזר זה מסורות גם לכל ועד מקומי בכל הנוגע   .6
כל עוד המועצה אינה משתמשת או מפעילה אותן סמכויות, זכויות או חובות ובאותה מידה, לתחומי אותו ישוב, 

בכפוף לאמור לעיל. כל מקום בו נאמר בחוק עזר זה: "המועצה" גם "הועד המקומי", במשמע ו"ראש המועצה" גם 
 "ראש הועד המקומי", במשמע בשינויים המחוייבים.

 

 שם

 .2012-ה בנימין )פתיחת בתי עסק וסגירתם( התשע"בעזר למט חוק עזר זה יקרא חוק  .7

 

 תחילה

 תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.  .8



 

 

 

 

 אבי רואה

 האזורית מטה בנימין ראש המועצה
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