
 2009  - ט התשס" (,  הסדר והניקיון   מפגעים ושמירת   )מניעת   שדרות עזר ל   וק ח

   19842-לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד   19לפי סעיף    הפקודה(  -)להלן    1לפקודת העיריות   251-ו  250בתוקף סמכותה לפי סעיף  
חוק ' לג11וסעיף    מניעת מפגעים(חוק ל  -)להלן    19613-התשכ"א   לחוק למניעת מפגעים  6סעיף  (  "חוק שמירת הניקיון "  -)להלן  
מתקינה מועצת עיריית שדרות חוק הסביבה    להגנת  ובאישור השר  חוק רישוי עסקים(  -)להלן    19684-סקים, התשכ"חע רישוי 

 עזר זה: 

 

 

 תיחת בתי עסק וסגירתם פ   :רק ט "ז  פ

 הגדרות 

 - בפרק זה  88 .

ומלאכה"  " תעשיה  כהגדרתה  -אזור  בתכנית,  שנקבע  תעשיה  התכנון   1בסעיף    אזור  התשכ"הו  לחוק  לרבות    19655  -הבניה, 
 תכנית שהופקדה; 

עסק"  " וכל  -בית  מלאכה,  בית  דוכן,  מספרה,  מחסן,  משרד,  חנות,  או מ  לרבות  מלאכה  נעשית  עסק,  מתנהל  בו  אחר  קום 
 ינוג ציבורי ובית מרקחת; ע  מאוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית

 עסק  -להלן  )  1995 -  6התשנ "ה (, , לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי העיריהתחום  עסק טעון רישוי, ב  -בית אוכל "  "
מקום, לרבות קיוסק, מזנון, בית קפה, דוכן לממכר מזון,  ב  לצריכה  משקאות,  או  אוכל  דברי   מוכרים  בוש  טעון רישוי(,

 ; אם לאו  בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין  מסעדה, בית מרזח, מסבאה,

 ; , הטעון רישוי לבית מרקחתהעיריהעסק, בתחום    -ית מרקחת"  ב"

  ספורט,  או  משחק  קרקס,,  ריקודים,  חולמ  או קולנוע, דיסקוטק, מופעי מקום בו עורכים מופעי תאטרון   -בית עינוג ציבורי"  "
בין   כיוצא  עינוג  וכל ויכוח  למעט  בתמורה,  שלא  בין ו  בתמורה  שהם  באלה,  או  העיקרית  הרצאה  היא    שמטרתם 

 השמעת צלילים;   הדגמה הצגת תמונות או  לווים לצורךמ   הם  אם  אף  חינוכית,

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

של מקום    סגירתו  -תוח, לרבות אי  פ  במקום סגור אולרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה    -פתיחה"  "
 ; כאמור בידי האחראי לו

 .מה מאלה, שרוכזו במבנה אחדכבית עסק, בית אוכל, בית עינוג ציבורי, ובית מרקחת, או צירוף של    -  קניון""

 

 בית עינוג ציבורי, בימי מנוחה ובימי זיכרון ו   סגירת בית עסק, בית אוכל 

 ינוג ציבורי . ע  לפתוח בימי מנוחה בית עסק, בית אוכל וביתמטעמו  ירשה לאחר   ם ולאלא יפתח אד א(  )  89 .

  כמשמעותו  ,לגבורהו לפתוח בית עינוג ציבורי, ביום הזיכרון לשואה מטעמו לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר  ב(  )
ערכות ישראל, כמשמעותו בחוק  מ לחללי  הזיכרון  וביום ,19597 -ולגבורה התשי"ט  לשואה הזיכרון  יום בחוק

 .19638  -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג  

 
 ; 197דמ"י תשכ"ד,  1
 
 142עמ'  1118ס"ח תשמ"ד מס'  2
 58עמ'  332ס"ח תשכ"א מס'  3
 042ס "ח התשכ "ח , עמ '  4
 
 307  עמ' 467סם ס"ח תשכ"ה מס' רפו 5
 1217עמ'  5669ורסם ק"ת תשנ"ה מס' פ 6
 112עמ'  280רסם ס"ח מס' ופ 7
 
 72, עמ' 393רסם ס"ח מס' פו 8
 



   : באב  שעהת  על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי אדם לפתוח, למעט ביום הכיפורים ובליל ג(  )

ובין   22:00לשעה,    ועד  מנוחהה  מתחילת יום  -בית אוכל, שאינו כולל שעשועים, נגינה וכיוצא באלה   (1)
 כתליו;  משקה בין   וכל אוא  והגשת  מכירה  ,לשם24:00  -ל  10:00השעות  

 נוחה.מ  ית אוכל או בית עינוג ציבורי, הנמצא באזור תעשיה ומלאכה, אף ביוםב (2)

בסעיף   ד(  ) כמשמעותה  הרישוי,  רשות  רשאית  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  )להלן  ר  לחוק  5על  עסקים   -ישוי 
אם ראתה שפתיחתו  ,  אמור בסעיף )ג(כ  ת הפתיחה של עסק(, להגביל בימי מנוחה את שעו "רשות הרישוי "

 מהווה מטרד .

 

 סגירת בית עסק ביום שאינו יום מנוחה 

 06:00  לבין   21:00בשעות שבין    -בית עסק   לפתוח בימים שאינם ימי מנוחה  מטעמו  לאחר  ירשה  לא יפתח אדם ולא . 90
 . למחרת

 

 מנוחה    פתיחת בית אוכל ובית עינוג ציבורי ביום שאינו יום 

לאחר )א(  .91 ירשה  ולא  אדם  יפתח  למעט   מטעמו  לא  ציבורי,  עינוג  בית  או  אוכל  בית  תעשיה    לפתוח  באזור 
 . למחרת  06:00לבין    24:00ביום שאינו יום מנוחה בשעות שבין   ,ומלאכה

באזורר )ב(  ציבורי,  עינוג  בית  או  אוכל  בית  לפתיחת  היתר  לתת  רשאית  הרישוי  תעשי   שות  אזור  ה  שאינו 
יותר, אם לדעתה אין  02:00שעה  הומלאכה, עד   הדבר מהווה מטרד; תוקפו של    או למשך פרק זמן ארוך 

 שבה ניתן.   בשנה  בדצמבר  31היתר כאמור הוא עד יום  

 

 סגירת בית מרקחת 

מנוחה לא יפתח אדם    לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה; ובימים שאינם ימי   מטעמו  לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר  92 .
למחרת וביום ה' בשבוע בשעות שבין    06:00לבין    20:00לפתוח בית מרקחת בשעות שבין    מטעמו  לא ירשה לאחרו

שנקבעה   שבהם בתי מרקחת סגורים, בימים ובשעות ,מרקחת  למחרת, אלא לפי תורו בתורנות בתי  06:00לבין  21:00
לפי תורו בתורנות    -קבעה תורנות כאמור  ואם לא נ ;19819- , התשמ"א[נוסח חדש]  לפקודת הרוקחים   64סעיף    לפי 

 . יהעירראש ה  שקבע

 

 

 דוד בוסקילה 

 

 ראש עיריית שדרות   

 

 
 

 נתאשר          
    

 
 גדעון עזרא       
 השר להגנת הסביבה             

  

 
 .694עמ'  35מה בדיני מדינת ישראל ]נוסח חדש[ מס' רסופ 9


