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 2010-ע"התש, )פתיחת בתי עסק וסגירתם( לערדחוק עזר 

 206' עמ,  )26.5.2010( ע"התש,  743ם  "חש   :פורסם

 1968-ח"התשכ, סקיםלחוק רישוי ע 5וסעיף , לפקודת העיריות 254-ו 251, 250לפי סעיפים בתוקף סמכותה 

  :מתקינה עיריית ערד חוק עזר זה, )חוק רישוי עסקים -להלן (

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

  ;לרבות תאגיד - "אדם"

  ;לרבות בתכנית שהופקדה, אזור תעשייה שנקבע בתכנית מאושרת לבניין העיר ערד - "אזור תעשייה ומלאכה"

פנסיון וכל מקום אחר בתחום העיריה שבו , בית מלון, בית מלאכה, דוכן, מספרה, מחסן, משרד, חנות -  "בית עסק"

  ;בית מרקחת, בית עינוג ציבורי, למעט בית אוכל, נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, מתנהל עסק

 -להלן ( 1995-ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי(לפי צו רישוי עסקים , בתחום העיריה, עסק טעון רישוי - "בית אוכל"

דוכן לממכר , בית קפה ,מזנון, לרבות קיוסק, לצריכה בו במקום, שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות, )ויטעון ריש

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

  ;הטעון רישוי כבית מרקחת, בתחום העיריה, עסק -  "בית מרקחת"

לרבות מקום שבו עורכים מופעי , 1968-ח"התשכ, לחוק רישוי עסקים 3הגדרתו בסעיף כ -  "בית עינוג ציבורי"

וכל עינוג כיוצא , משחק או ספורט, קרקס, קברט, ריקודים, מופעי מחול, דיסקוטק, קונצרט, תאטרון או קולנוע

אף אם הם , תלמעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכי, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, באלה

  ;מלווים לצורך הדגמה בהצגת תמונות או השמעת צלילים

מנהלו או מחזיקו או מי שרישיון , בית עינוג ציבורי לרבות שוכרו, בית מרקחת, בית אוכל, בעלו של בית עסק -  "בעל"

  ;העסק הוא על שמו

  ;עיריית ערד - "העיריה"

תחילתם ; כימי מנוחה, 1948- ח"התש, השלטון והמשפטא לפקודת סדרי 18הימים שנקבעו בסעיף  - "ימי מנוחה"

, לרבות ליל תשעה באב, חצי שעה לפני תחילת יום המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי יום המנוחה

  ;בבוקר 5:00שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 

סגירתו של מקום -או אי, שקה במקום סגור או פתוחהגשת אוכל או מ, מלאכה או עינוג, לרבות עשיית עסק - "פתוח"

  ;כאמור בידי האחראי לו

למעט  -  "בתי עסק" ,לעניין זה; ר לפחות"מ 1,000בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל  10מבנה הכולל  - "קניון"

  ;משרדים

וק עזר זה כולן או לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי ח, ראש העיריה - "רשות רישוי"

  .מקצתן

  סגירת בית עסק ביום שאינו מנוחה

לא יפתח בעל בית עסק ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימים שאינם ימי מנוחה בית עסק בימים ראשון ) א(  .2

  .6:00לבין  21:00בשעות שבין , עד חמישי בשבוע

לאחר מטעמו לפתוח בית עסק ביום לא יפתח בעל בית עסק ולא ירשה , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(

מועדי ", בסעיף קטן זה; 16:00לבין  13:30בשעות שבין , למעט בערבי שבתות ומועדי ישראל אלא, שאינו יום מנוחה

  .חג השבועות, ראשון ושביעי של פסח, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, שני ימי ראש השנה - "ישראל

חנות סיטונאית שאין מוכרים בה סחורה וטובין במישרין , משרדלא יחולו על ) ב(הוראות סעיף קטן   )ג(

  .ר או יותר"מ 1,000לצרכן וקניון ששטחו 

 פתיחת בית אוכל ובית עינוג ציבורי ביום שאינו יום מנוחה
למעט באזור תעשייה , לא יפתח בעל ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי) א(  .3

  .למחרת 6:00לבין  24:00ביום שאינו יום מנוחה בשעות שבין , ומלאכה ובקניון

או עד השעה הנקובה  2:00רשאי אדם לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי הנמצאים בקניון עד שעה   )ב(

  .המוקדם מביניהם, בכללים הנהוגים באותו קניון

באזור שאינו לתעשייה , בורירשות הרישוי רשאית לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית עינוג צי  )ג(

תוקפו שלהיתר ; אם לדעתה אין הדבר מהווה מטרד, או למשך פרק זמן ארוך יותר, 2:00עד שעה , ומלאכה או קניון

  .בדצמבר בשנת נתינתו 31כאמור הוא עד 

  .תשולם אגרה כנקוב בתוספת לחוק עזר זה, )ג(בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן   )ד(

ופתיחת בית האוכל או בית , ביוני בשנה פלונית 30ניתן היתר לאחר , )ד(יף קטן על אף האמור בסע  )ה(

תשולם מחצית האגרה האמורה , לא החלה לפני מועד נתינתו, בשעות שאליהן מתייחס ההיתר, העינוג הציבורי

  .בתוספת הראשונה

 סגירת בית מרקחת
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ביום מנוחה ובין ביום שאינו מנוחה בשעות  לפתוח בית מרקחת בין, לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו  . 4

אלא לפי תורו בתורנות , למחרת 6:00לבין  21:00וביום חמישי בשבוע בשעות שבין  ,למחרת 6:00לבין  20:00שבין 

נוסח [לפקודת הרוקחים  64שנקבעה לפי הוראת סעיף , בימים ובשעות שבהם בתי מרקחת סגורים, בתי מרקחת

  .לפי תורו בתורנות שקבע ראש העיריה -לא נקבעה תורנות כאמור אם ; 1981-א"התשמ, ]חדש

 )הצמדה למדד(תיקון חוק עזר 
חוק "בסופה יבוא , )חוק עזר הצמדה למדד - להלן ( 1984- ד"התשמ, )הצמדה למדד(בתוספת לחוק עזר לערד   . 5

  ."2010-ע"התש, )פתיחת בתי עסק וסגירתם(עזר לערד 

 הוראת שעה
יעודכנו סכומי האגרה שנקבעו , לחוק עזר הצמדה למדד כתיקונו בחוק עזר זה 2בסעיף על אף האמור   . 6

לפי שיעור שינוי מדד המחירים ) יום העדכון הראשון - להלן (בתוספת לחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה 

  .2009לעומת מדד חודש ספטמבר , )מדד -להלן (לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  תוספת
  ) 3סעיף (

  

  .לשנה או לחלק ממנה, שקלים חדשים 100תשולם אגרה בשיעור של , 3בעד מתן ההיתר כאמור בסעיף 

  

 )2010בפברואר  24(ע "באדר התש' י

 לב-גדעון בר

  ערדראש עיריית 

  


