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חוק עזר לחבל יבנה )פתיחת עסקים וסגירתם(,  

 -6591תשי"ז

 1000עמ'   ,)70.1.1.07(תשי"ז  , 707ק"ת    פורסם:

יבנה חוק -, מתקינה המועצה האזורית חבל1.91לפקודת המועצות המקומיות,  .בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 יבנה;-חבלהמועצה האזורית - "המועצה" 

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

 וכל, בית עינוג ובית מרקחת;תערוכה, גן חיות, בית עינוג, ולמעט מלון, פנסיון, בית א

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

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

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

 ;1.90כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, - "בית עינוג" 

מנוחה, שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת , כימי -1.91הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח- "ימי מנוחה" 
החמה בערב יום המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי יום המנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו 

 למחרתו; 0חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 

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

 עסק בימים שאינם ימי מנוחה-סגירת בתי

 -בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח  . 2

ים לא בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה או משקאות קר )1(
 ;0לבין  79משכרים בשעות שבין 

 ;0לבין  77חנות לממכר פרחים בשעות שבין  )7(

 0לבין  .1בשעות שבין  )1(חנות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה  )9(
 בשאר חדשי השנה; 1לבין  .1בספטמבר ובשעות שבין  -90באפריל עד ה -1בתקופה שמן ה

באפריל עד  -1בתקופה שמן ה 0לבין  .1בשעות שבין  )9(עד  )1(לא פורש בפסקאות כל בית עסק ש )9(
 בשאר חדשי השנה, 1לבין  .1בספטמבר, ובשעות שבין  -90ה

בכל אחד מהימים: כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; ח', י"א, י"ב וי"ג  77אולם מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה 
"ד, וט"ו באדר; י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב', ג' וד' בסיון, אם אותו יום בתשרי; ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג, י

 אינו חל בשבת.

 סגירת בתי עסק בימי מנוחה

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

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

בימי מנוחה שאינם יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות  )ג(
או סוף יום המנוחה, ובלבד שבשעות  11לבין הזמן המוקדם משנים אלה: שעה  10ובשעות שבין  .ובין  77שבין 

ה או כיוצא באלה, ולא ימכור בו שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש בו אדם אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינ
ולא יגיש ולא ירשה למכור או להגיש  משקה או אוכל אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח אחר 

 בחוץ או אל החוץ.

 סגירת בתי מרקחת

, 1ובין  .1לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ובימים שאינם ימי מנוחה בשעות שבין  . 4
 ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו שהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.

 תחולה

לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת אשר בעליהן הם לא יהודים ואינם  -9ו 9הוראות הסעיפים  . 5
 פותחים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.
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 עבירות וענשים

 *.לירות 000קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6

 1097, ק"ת 11.1.1.19תחילה ביום   *

 השם

 ".-1.07, תשי"ז)פתיחת עסקים וסגירתם(יבנה -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחבל . 7

 נתאשר.

 )1.07במאי  .1(י"ח באייר תשי"ז 

 שלמה אפרתי

 יבנה-ראש המועצה האזורית חבל

 יהודה-ישראל בר

 שר הפנים     

 


