חוק עזר לגדרות )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,התשנ"ב -
1991
פורס:

חש" ,467

תשנ"ב ),(22.10.1991

עמ' 74

בתוק סמכותה לפי סעיפי  22ו !23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית

גדרות ,לרבות אד שהמועצה העבירה אליו בכתב את סמכויותיה לפי חוק עזר זה ,כול' או

מקצת';
"בית עסק"  -חנות ,מחס' ,קיוסק ,מזנו' ,מספרה ,דוכ' לרוכלות ,בית מלאכה ומקו אחר שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או
מאוחסנת סחורה ,למעט בית אוכל ,בית קפה ,בית עינוג ,בית מלו' ,פנסיו' ובית מרקחת;
"בית אוכל"  -מקו בתחו המועצה שבו מוכרי דברי אוכל או משקאות לש צריכת במקו ,למעט קיוסק ,מזנו' ,בית מלו',
פנסיו' ובית קפה;
"בית קפה"  -בית עסק בתחו המועצה שלגביו נית' רשיו' או שהוא טעו' רישוי לשמש בית קפה על פי הוראות חוק רישוי
עסקי ,התשכ"ח) !1988להל'  -החוק(;
"בית עינוג"  -בית עסק בתחו המועצה ,שבו עורכי עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק;
"בית מרקחת"  -בית עסק בתחו המועצה שלגביו נית' רשיו' שהוא טעו' רישוי לשמש בית מרקחת על פי הוראות פקודת
הרוקחות ]נוסח חדש[ ,התשמ"א;!1981
"ימי מנוחה"  -הימי שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,התש"ח ,!1948כימי מנוחה ,תחילת חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי
ימי המנוחה וסיומ חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי המנוחה;
"פתיחה"  -לרבות עשיית עסק ,מלאכה או עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק והגשת אוכל או משקה בתו +בית עסק ולרבות אי
סגירתו בידי האחראי לניהולו;
"בעל"  -בעלו של בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת ,בית קפה או בית עינוג ,לרבות שוכרו ,מנהלו או מחזיקו.

סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית קפה ובית עינוג בימי מנוחה
)א( לא יפתח אד ולא ירשה הבעל לפתוח בית עסק ,בית אוכל ,בית קפה או בית עינוג בימי מנוחה.
.2
)ב( על א האמור בסעי קט' )א( מותר לפתוח בית אוכל בימי מנוחה בי' השעות  11.00ל !14.00לצור +מכירה והגשה
של אוכל או משקה בי' כתליו.

סגירת בתי עסק בימי שאינ ימי מנוחה
.3

)א( בימי שאינ ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה ,לא יפתח אד ולא ירשה לפתוח -
) (1מספרה  -בשעות שבי'  19.00לבי'  06.00למחרת;
) (2חנות לממכר חמרי בני'  -בשעות שבי'  19.00לבי'  06.00למחרת;
) (3קיוסק או מזנו' לממכר שוקולד ,סיגריות ,עתוני או משקאות קרי לא

משכרי  -בשעות שבי'  23.00לבי'

 06.00למחרת;
) (4חנות שלא פורטה בפסקאות ) (1עד ) - (3בשעות שבי'  21.00לבי'  06.00למחרת.

סגירת בתי אוכל ובתי קפה בימי שאינ ימי מנוחה
.4

בימי שאינ ימי מנוחה לא יפתח אד ולא ירשה הבעל לפתוח -
) (1בית אוכל  -בשעות שבי'  23.00לבי'  05.00למחרת;
) (2בית קפה אחר  -בשעות שבי'  24.00לבי'  06.00למחרת.

סגירת בית מרקחת
לא יפתח אד ולא ירשה הבעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ,ובימי שאינ ימי מנוחה  -בשעות שבי'  19.00לבי'
.5
 06.00למחרת ,ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפותחו במועד שנקבע כשהגיע תורו לפי תורנות שקבע שר הבריאות או שקבעה
המועצה בהתייעצות ע לשכת הבריאות המחוזית.

עונשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1,400שקלי חדשי  *,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוס של
.6
 55שקלי חדשי* לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדי' או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
המועצה.
* תחילה ביו  ;25.5.1995חש" .537
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