חוק עזר לאפרת (פתיחת בתי עסק וסגירתם) התש"נ 1990 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  68ו 88-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)
התשמ"א  ,1981-ויתר סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת בטחון ,מתקינה המועצה מקומית
"אפרת" חוק עזר זה:
הגדרות

 .1בחוק עזר זה –

"בית אוכל" -

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

"בית עינוג" -

מקום שמתקיים בו הצגת תיאטרון ,קולנוע ,קונצרט ,אסיפה,
הרצאה ,מופע ,מחול ,ריקודים ,קרקס ,ספורט או כל עינוג כיוצא
באלה ,בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;

"בית עסק" -

חנות ,כל בו ,משרד ,בוטיק ,מחסן ,בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון וכל
מקום אחר שבו נעשית מלאכה ,מאוחסנת סחורה או מתנהל עסק,
לרבות מכירת כרטיסים לבריכת שחיה ,לתערוכה ,לבית עינוג או
להגרלה ולמעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג ,בית חרושת,
בין מרקחת ותחנת דלק;

"בעל" -

לרבות מנהל בית עסק או כל עובד או האדם שעל שמו ניתן רישיון
לבית עסק ,לבית מלון ,לפנסיון ,לבית אוכל ,למזנון ,לבית עינוג,
לבית מרקחת ולתחנת דלק;

"המועצה" -

המועצה המקומית "אפרת".

"ימי מנוחה" -

שבת ומועדי ישראל הכוללים את שני ימי ראש השנה ,יום
הכיפורים ,ראשון של סוכות ושמיני עצרת ,ראשון ושביעי של פסח
וחג השבועות ,תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום
המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי יום
המנוחה.

"ליל אבל" -

ליל תשעה באב ,ליל יום השואה וליל יום הזיכרון לחללי צה"ל,
שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופן בשעה 05:00
למחרת;

"מזנון" -
"מפקח"

כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רישיון למזנון על פי כל דין.
 -מי שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח בתחומי המועצה.

"פתוח"

 עשיית עסק ,קניה או מכירה ,מתן שרות ,מלאכה או עינוג והגשתאוכל או משקה בתוך מקום סגור לרבות אי סגירתו של מקום כזה
בידי האחראי לכך.

"קיוסק"
"ראש המועצה" -

 כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רישיון לקיוסק על פי כל דין.לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה כולן או מקצתן.

סגירת בתי עסק
בימים שאינם
סיגריות,
ימי מנוחה

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח

( .2א)
–
( )1בית אוכל ,מזנון או קיוסק לממכר פירות ,שוקולדה ,גלידה,
עיתונים או משקאות קרים (לא משכרים) בשעות שבין
 24:00לבין  5:30למחרת.
( )2בית עינוג בין השעות  24:00לבין  5:30למחרת
( )3כל בית עסק שלא פורט בפסקה ( )1בשעות שבין  19:00לבין
 5:30למחרת.
(ב)

ראש המועצה רשאי להגביל את שעות הפתיחה והסגירה
של בית חרושת ,בית מרקחת ותחנת דלק על ידי הודעה
בכתב לבעלי העסקים האמורים.

(ג )

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בכל אחד מהימים כ"ד ,כ"ה,
כ"ו ,כ"ז ,כ"ח באלול ,ח' ,י"א ,י"ב ,י"ג בתשרי ,י"ב ,י"ג ,י"ד
באדר ,ו' ,ז' ,ח' ,ט' ,י' ,י"א ,י"ב ,י"ג בניסן ,א' ,ב' ,ג' ,ד',
בסיוון ,מותר – אם אינו חל בשבת – לפתוח כל בית עסק
משעה  5:30ועד .22:00

( .3א)
סגירת בתי עסק
בית אוכל ,בימי מנוחה
ובית חרושת.

בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בין עסק,
מזנון ,קיוסק ,בית עינוג ,תחנת דלק ,בית מרקחת

רשות כניסה

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי ראש המועצה לתת
היתר לבעל של בית אוכל ,מזנון ,קיוסק ,בית עינוג ,תחנת
דלק ,בית מרקחת ובית חרושת.

(ג )

בליל אבל לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל,
מזנון ובית עינוג.

ראש המועצה או המקפח רשאים להיכנס בכל עת סבירה
( .4א)
לנכס על מנת

לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל
הצעדים הדרושים לקיומם.

לנכס
(ב)

בעל נכס וכל מחזיק בנכס חייבים לעשות את כל הדרוש
על מנת לאפשר לראש המועצה או למפקח לבצע את
האמור בסעיף קטן (א).

איסור הפרעה

.5

לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח בביצוע
סמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

עבירות ועונשין

.6

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו קנס 900
שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו קנס נוסף
של  36שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב על ידי ראש המועצה ,או
לאחר הרשעתו.

תחילה

.7

תחילתו של חוק עזר זה עם פרסומו.
___________________
יינון אחימן
ראש המועצה המקומית אפרת

נתאשר ביום ו' בשבט תש"נ
 1בפברואר 1990
_________________
יעקב כהן  -ממונה יו"ש

