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כהן מנשה ד"ועו דלומי רון ד"עו: עורכים  

(, וסגירתם עסק בתי פתיחת) לנחף עזר חוק 

-1995ה"התשנ  

 268עמ'  ,)1.5.1995(תשנ"ה  ,535חש"ם    פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית נחף חוק עזר  -23ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית נחף;- "המועצה" 

 לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- המועצה" "ראש 

לרבות קיוסק, בית מלאכה או מקום אחר שבו עוסקים במסחר, למעט חנות למכירת בשר, בית אוכל, - "בית עסק" 
 בית מרקחת, מלון או פנסיון;

, מקום למכירת גלידה ומוצרי חלב, מקום הארחה שעליו ניתן או יש לרבות בית קפה, מסעדה, מחלבה- "בית אוכל" 
 , למעט מלון או פנסיון;-1968לקבל רשיון לפי חוק רשוי עסקים, התשכ"ח

 לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק, לבית אוכל, לבית מרקחת, או לחנות למכירת בשר;- "בעל" 

 ג הפיטר, כל ימי חג הקורבן, וכן כל ימי חודש רמדאן.ימי שישי, כל ימי ח- "יום מנוחה" 

 סגירת בתי עסק ביום מנוחה

 .15.00ביום מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק לפני שעה  . 2

 סגירת בתי עסק בימי השבוע

 -לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח  . 3

 למחרת; 07.00לבין  18.00בשעות שבין  -מסגריה, פחחיה, נגריה, סנדלריה או מקום תעשיה  )1(

 למחרת; 07.00לבין  21.00בשעות שבין  -בדים, גלנטריה, כלי בית, נעליים או חייטות  * חנות למכירה )2(

 למחרת; 07.00לבין  22.00בשעות שבין  -חנות מכולת, חנות למכירת ירקות או בשר  )3(

 למחרת. 07.00לבין  22.00בשעות שבין  -מספרה או בית אוכל  )4(

 * כך פורסם ברשומות.

 פתיחת בתי מרקחת

 -לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת  )א( . 4

 ;15.00ביום שישי בשבוע עד שעה  )1(

 למחרת. 08.00לבין  20.00בין השעות  -בימים אחרים  )2(

יפתח בעל בית המרקחת ויחזיק את עסקו פתוח לפי סדר תורנות בתי מרקחת  )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(
בימים ובשעות שבהם בתי  -שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוקחים; ואם לא נקבע סדר תורנות כאמור 

 מרקחת סגורים במהלך פעילותם הרגילה, לפי תורנות בתי מרקחת.

 אחריםבתי עסק 

 למחרת. 06.00לבין  20.00בשעות שבין  -4ו 3לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק שלא פורט בסעיפים  . 5

 עונשין

 -שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו  1,400קנס  -העובר על הוראות מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6
ת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכ 55קנס נוסף 

 אחרי הרשעתו.

 )1995בינואר  9(ח' בשבט התשנ"ה 

 סאמי סרחאן

 ראש המועצה המקומית נחף
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