
 

  

חוק עזר לקרית טבעון )פתיחת בתי עסק וסגירתם(,   
- 1962תשכ"ג  

 171עמ'  , )1.11.1962(תשכ"ג  , 1379ק"ת    פורסם: 
 1538עמ'  , )6.5.1976(תשל"ו  , 3521ק"ת    תיקונים: 

 146עמ'  , )5.2.1987(תשמ"ז  , 322חש"ם   

המועצה המקומית קרית טבעון חוק  , מתקינה  1941לפקודת המועצות המקומיות   9בתוקף סמכותה לפי סעיף  
 עזר זה:

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית קרית טבעון;- "המועצה" 

נעשית   חנות, משרד, מחסן, בית חרושת, בית מלאכה, קיוסק, מזנון וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק,- "בית עסק"  
תרבות או ספורט, בריכת שחיה, בית נכאת, תערוכה, מלאכה או מוחסנת סחורה, לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום  

 גן חיות, בית עינוג או מקום הגרלה, למעט מלון, פנסיון, בית אוכל, בית עינוג ובית מרקחת; 

 ; )הסדרתן(כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות והתעשיות - "מזנון" 

 ; )הסדרתן(יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות והתעשיות כל מקום שלגביו ניתן או - "קיוסק" 

מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם צריכתם בו במקום,  - "בית אוכל"  
 למעט מזנון, קיוסק, מלון, פנסיון ובית עינוג; 

  ;1935כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים,  כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי - "בית עינוג" 

, כימי מנוחה, שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה -1948הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח - "ימי מנוחה" 
בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה 

 למחרתו;  5ה וסופו בשעה לפני שקיעת החמ

כולל אי סגירת בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית עינוג והגשת אוכל או משקה ועשיית עסק, מלאכה  - "פתוח" 
 או עינוג בתוך בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית עינוג סגור;

 הלו, מחזיקו או העובד בו. בעל בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית עינוג לרבות שוכרו, מנ- "בעל" 

 תשל"ו, תשמ"ז  :תיקון   סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה 

 -בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח  )א( . 2

 -חנות לממכר מזון  )1(

שבין    -בקיץ   ואוגוסט    -05.00ו  20.00בשעות  יולי  בחדשים  בימי שלישי  שבין    -למחרת;    14.00בשעות 
 למחרת;  -06.00ו

 למחרת.  06.00לבין  19.30בשעות שבין  -בחורף 

  )לא משכרים(בית אוכל או קיוסק לממכר פירות, שוקולד, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות קרים    )2(
 למחרת. -05.00ו  24.00בשעות שבין  -

 למחרת.  04.00לבין  20.00בשעות שבין  -מאפיות  )3(

 -כל בית עסק שלא פורט לעיל  )4(

ובין   14.00בשעות שבין  -למחרת; בימי שלישי בחדשים יולי ואוגוסט  -05.00ו  20.00בשעות שבין  -בקיץ 
 ; -16.00ו 14.00; ובשאר ימי הקיץ בשעות שבין 06.00

 . -16.00ו  14.00למחרת ובין  -06.00ו 19.30בשעות שבין  -בחורף 

 -בסעיף זה  )ב(

 התקופה שמיום ט"ז באייר עד יום כ"ט באלול; - "קיץ" 

 התקופה שמיום א' בתשרי עד יום ט"ו באייר. - "חורף" 

 פתיחת בתי עסק בימי מנוחה

 בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.  )א( . 3

 לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל.ביום הכיפורים ובליל תשעה באב  )ב(

בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל בשעות   )ג(
לבין סוף יום המנוחה, ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש בו אדם   15ובשעות שבין    10לבין    22שבין  

וי שעשועים, נגינה או כיוצא באלה, ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה בעל למכור או להגיש משקה אוכל או משקה בליו
 או אוכל אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ.

 סגירת בתי מרקחת

לבין    19נוחה בשעות שבין  לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי מ . 4
 , ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.6



 

  

 תחולה

לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת, אשר בעליהם הם כולם לא יהודים,   -4ו 3הוראות הסעיפים  . 5
 מנוחה, ואינם פותחים אותו ואינם מרשים את פתיחתו בימי מנוחתם של בני עדתם.אינם מעסיקים בו יהודים בימי 

 עבירות וענשים

 *.שקלים חדשים 900קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6

 . 417; חש"ם  25.1.1990* תחילה ביום 

 ביטול 

 בטל.  -  -1955, תשט"ו)פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר לטבעון  . 7

 השם

 ". -1962, תשכ"ג)פתיחת בתי עסק וסגירתם(טבעון -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית . 8

 נתאשר. 

 )1962באוקטובר  3(ה' בתשרי תשכ"ג 

 י' קלנברג 

 טבעון -ראש המועצה המקומית קרית

 חיים משה שפירא    

 שר הפנים                                                            

 


