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  עסקים  .ח
  

וסגירתם  .1 עסק  בתי    פתיחת 
  

  1 1963-ג"תשכ, )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר להרצליה 

ינה מועצת עירית הרצליה חוק מתק, 1934,  לפקודת העיריות99בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  :עזר זה

  הגדרות . 1
  -בחוק עזר זה 

  ; עירית הרצליה-" העיריה"
וכל מקום אחר שבו נעשית , מזנון, קיוסק, בית מלאכה, מחסן, משרד,  חנות- "בית עסק"

בית , לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום תרבות, מוחסנת סחורה או מתנהל עסק, מלאכה
-בית, אוכל-בית, פנסיון, עינוג או למקום הגרלה ולמעט מלון-בית, חיות-גן, תערוכה, נכות

  ;מרקחת-עינוג ובית
 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 - "קיוסק"
  ;)הסדרתן (והתעשיות

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

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

תחילתם , כימי מנוחה, 1948-ח"תש, ים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה הימ-" ימי מנוחה"
וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה , חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה

וכולל את ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו , במוצאי ימי מנוחה
  ;בשעה חמש למחרתו

, ו עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגורמלאכה א,  כולל עשיית עסק- "פתוח"
  ;לרבות אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך

: תיקון(פתיחתם וסגירתם של בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה . 2
  )ס"תש, ג"תשמ, ח"תשל, א"תשל

רשה למי שפועל לא יפתח אדם ולא י, בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה) א(
  .  למחרת06:00 לבין 22:00בין השעות , לפתוח בית עסק, מטעמו

לא יפתח אדם ולא , מטרד לסביבה, לדעת העיריה, לגבי בית עסק שהפעלתו אינה מהווה) ב(
בין , לפתוח בית עסק בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה, ירשה למי שפועל מטעמו

  .מחרת של06:00 לבין 24:00השעות 
  )ג"תשמ: תיקון (היתר מיוחד לבתי אוכל. א2
רשאי ראש העיריה אם לדעתו הדבר אינו מפריע למנוחת , )1(2על אף האמור בסעיף ) א(

 2.00שבו יקבע כי שעת הסגירה תהא לא יאוחר משעה , השכנים לתת היתר מיוחד לבית אוכל
  .בלילה

אם לדעתו הדבר אינו מפריע למנוחת , רשאי ראש העיריה) 6(-ו) 1(2על אף האמור בסעיף ) ב(
, לתת היתר מיוחד לבית אוכל הגובל בכביש החוף, השכנים ואינו מהווה סכנה לשלום הציבור

  . שעות ביממה24שבו יקבע כי בית האוכל יהיה פתוח 
  .רשאי ראש העיריה לבטל) ב(-ו) א(היתר שניתן לפי סעיפים קטנים ) ג(
  )ס"תש: תיקון) (בוטל(. 3
  רת בתי עסק בימי מנוחה סגי. 4
  .בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק) א(
  .ביום כיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל או בית עינוג) ב(
לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית , למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, בימי מנוחה) ג(

  –אוכל 
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  ;נגינה וכיוצא באלה, שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים) 1(
 לבין הזמן הקודם 15ובשעות שבין , 9 לבין 22 בשעות שבין -) 1(שלא פורט בפסקה ) 2(

ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת ;  או סוף יום המנוחה18שעה : לשנים אלה
לא ימכור אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או להגיש אוכל ומשקה אלא בתוך כתלי , בהן

  .בית האוכל ולא דרך חלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ
  -לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח , למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, בימי מנוחה) ד(

  ;אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך, בית עינוג) 1(
  .אלא לצורך חלוקת קרח,  מחסן)2(
  ) א"תשמ: תיקון(סגירת בתי מרקחת . 5
לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימים או בשעות שבהם אסורה פתיחתם ) א(

  .זולת לפי היתר מראש העיריה בכתב, של עסקים לפי חוק עזר זה
רבות הגבלת הרשות ל, בתנאים) א(ראש העיריה רשאי להתנות מתן היתר לפי סעיף קטן ) ב(

  .למכירת תרופות ומוצרי בריאות או לפתיחת חלק מבית מרקחת בלבד
  תחולה. 6

אשר בעליו אינו , בית אוכל או בית מרקחת,  לא יחולו על בית עסק5- ו4הוראות הסעיפים 
  .אינו מעסיק בו יהודים בימי מנוחה ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו, יהודי

  )ס"תש, ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון) (בוטל(. 7
  ביטול. 8

 - 1945, )בתי קפה ושעשועים לרבים, פתיחתם וסגירתם של חנויות(חוק עזר להרצליה 
  .בטלים

  השם. 9
  ".1963-ג"תשכ, )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 
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; 670, 466, 40, ג"תשמ; 180, א"ם תשמ"קתש; 1312, ח"תשל; 2059, ז"תשל; 1362, א"תשל; 1572, ג"ת תשכ"ק 
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