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חוק עזר לאילת (פתיחת בתי עסק וסגירתם) ,התשל"ח-
1977
פורסם:
תיקונים:

ק"ת  ,3762התשל"ח ) ,(19.9.1977עמ' 10
חש"ם  ,739התש"ע ( ,)10.12.2009עמ' 26

בתוקף סמכותה לפי סעיף  254 ,251 ,250ו 259-לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עירית אילת חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עירית אילת;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בית עסק"  -חנות כל-בו ,משרד ,מחסן ,בית-מלאכה ,קיוסק ,בית-מרקחת וכל מקום אחר בתחום העיריה

שבו
נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה או מתנהל עסק ,לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום תרבות ,ספורט או לבית
עינוג ,למעט פנסיון ,מלון ,בית-אוכל ,בית-עינוג ,תחנת דלק ובית-מרקחת בתורנות;
"בית-אוכל"  -מסעדה ,מזנון ,בית-קפה וכל מקום אחר בתח ום העיריה שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם
צריכתו בו במקום ,למעט קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג;
"קיוסק"  -כל מקום בתחום העיריה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לקיוסק לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;1968-
"בית עינוג"  -כל מקום בתחום העיריה שבו עורכים עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;1968-
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-כימי מנוחה ,שתחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסיומם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה ,כולל את
ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה  05.00למחרתו;
"פתוח"  -פתוח לקהל לשם קניה או מכירה ,מתן שירות ,ניהול עסק והגשת אוכל ,לרבות עשיית עסק ,מלאכה או
עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור ,לרבות אי סגירתו של המקום בידי הבעל;
"בעל"  -לרבות שוכר ,חוכר ,מנה ל ,עובד או אדם שעל שמו ניתן הרשיון לבית עסק ,לבית אוכל ,לבית מרקחת או
לבית עינוג;
"מפקח"  -אדם שראש העיריה מינה אותו בכתב למלא תפקיד של מפקח לענין חוק עזר זה;
"אדם"  -לרבות בעל ,תאגיד ,חברה ,שותפות ,אגודה ,מוסד ,חבר בני אדם ,בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים,
או כל גוף אחר שהוא.

סגירת בתי עסק ,בתי עינוג ובתי אוכל בימי מנוחה
)א( בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל ,בית עסק או בית עינוג.
.2
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים ,ליל תשעה באב ,ערב יום הזכרון לחללי
מערכות ישר אל וערב יום השואה ,יהיה בעל רשאי לפתוח בית אוכל שאין מגישים בו אוכל או משקה בלווי שעשועים,
נגינה וכיוצא באלה ,מהתחלת יום המנוחה עד השעה  22.00ובין השעות  09.00עד  ,17.00לצורך מכירה והגשה של
אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( בי מי מנוחה ,למעט יום הכפורים ,ליל תשעה באב ,ערב יום הזכרון לחללי
מערכות ישראל וערב יום השואה ,יהיה בעל רשאי לפתוח בית עינוג לצורך פעולות תרבות ,חינוך וספורט.

סגירת בתי עסק ,בתי עינוג ובתי אוכל בימים שאינם ימי מנוחה
.3

)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח -
) (1בית עסק ,למעט מספרה ,אטליז ,משרד ובית מלאכה:
)א( במשך כל ימי השבוע ,למעט יום ג' ,בשעות שבין 19.30

לבין  05.00למחרת ,וכן ,למעט ערבי

ימי מנוחה ,בשעות שבין  14.00לבין ;16.00
)ב( במשך כל ימי השנה בימי ג' שאינם ערבי ימי מנוחה  -בין השעות  14.00לבין  05.00למחרת;
) (2מספרה -
)א( במשך כל ימי השבוע ,למעט יום ב' ,בשעות שבין  19.30לבין  05.00למחרת וכן ,למעט ערבי
ימי מנוחה ,בשעות שבין  14.00לבין ;16.00
)ב( במשך כל ימי השנה ,בימי ב' שאינם ערבי ימי מנוחה ,בין השעות  14.00לבין  05.00למחרת;
) (3אטליז -
)א( במשך כל ימי השבוע ,למעט יום א' ,בשעות שבין  19.30לבין  05.00למחרת וכן ,למעט ערבי
ימי מנוחה ,בשעות שבין  14.00לבין ;16.00
)ב( במשך כל ימי השנה ,בימי א' שאינם ערבי ימי מנוחה  -בין השעות  14.00לבין  05.00למחרת;
) (4בית אוכל או קיוסק לממכר ממתקים ,עתונים ,פרחים ,גלידה ,או משקאות קרים )לא משכרים( -
בשעות שבין  24.00לבין  05.00למחרת;
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) (5כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד ) (4בשעות שבין  19.30לבין  05.00למחרת ,במשך כל ימי
השבוע.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה  21.00ביום חמישי בשבוע או ביום
הקודם לתחילתו של יום המנוחה.
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)-ב( מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה  22.00בכל אחד מן הימים:
כ"ו ,כ"ז ו -כ"ח באלול; ח' ,י"א ,י"ב ,י"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו בו; י"א ,י"ב ,י"ג בניסן; ב' ,ג' ,ד' בסיון ,אם אותו
יום אינו חל בשבת.

רשות כניסה
)א( המפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל בית עסק ,בית עינוג או בית אוכל ולעשות כל מעשה הדרוש לו
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כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

עונשין
(תיקון התש"ע)
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(בוטל).

ביטול
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חוק עזר לאילת )פתיחת עסקים וסגירתם( ,התשי"ז - 1957-בטל.

השם
.7

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאילת )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,התשל"ח."1977-
נתאשר.
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