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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,(20)249ו 251-לפקודת העיריות ,וסעיף  5לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
) 1968להלן  -חוק רישוי עסקים( ,מתקינה מועצת עיריית ראש העין חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"אדם"  -לרבות תאגיד;
"בית אוכל"  -עסק בתחום העירייה הטעון רישוי ,לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה) 1995-להלן -
טעון רישוי( ,שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות ,לצריכה במקום ,בית קפה ,דוכן לממכר מזון ,מסעדה ,בית מרזח,
מסבאה ,בית יין ,בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו ,למעט קיוסק ,בית מלון ,פנסיון ובית עינוג ציבורי;
"בית מרקחת"  -עסק בתחום העירייה ,הטעון רישוי כבית מרקחת;
"בית עינוג ציבורי"  -כהגדרתו בסעיף )3ב( לחוק רישוי עסקים ,לרבות אולם אירועים וגן אירועים;
"בית עסק"  -לרבות חנות ,משרד ,מחסן ,בית חרושת ,מספרה ,דוכן ,בית מלאכה ,קיוסק ,בריכת שחייה ,תערוכה ,גן
חיות ,וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה ,למעט בית אוכל ,בית עינוג ציבורי ,בית
מלון ,פנסיון ,בית מרקחת או מרכז ספורט;
"בעל"  -בעלו של בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת ,בית עינוג ציבורי לרבות שוכרו ,מנהלו או מחזיקו או מי שרישיון
העסק על שמו;
"העירייה"  -עיריית ראש העין;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-כימי מנוחה; תחילתם
חצי שעה לפני תחילת יום המנוחה כמקובל בדיני ההלכה ,וסיומם חצי שעה אחרי סיומו של יום המנוחה כמקובל
בדיני ההלכה כאמור;
"מרכז ספורט"  -בריכת שחייה ,מיתקני ספורט ומזנון שבשטח מרכז הספורט;
"פתוח"  -לרבות עשיית עסק ,מלאכה או עינוג ,הגשת אוכל או משקה במקום סגור או פתוח ,לרבות אי-סגירתו של
מקום כאמור בידי האחראי לו;
"קיוסק"  -בית עסק לממכר מוצרי צריכה כגון סיגריות ,עיתונים ,בקבוקי שתייה ,שלגונים וחטיפים למעט מכולת,
מרכול ,סופרמרקט או מינימרקט;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד עירייה שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית עינוג ציבורי בימי מנוחה
)א( לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח ,בימי מנוחה ,בית עסק ,בית אוכל ,מרכז ספורט או בית
.2
עינוג ציבורי.
)ב( לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי ,מרכז ספורט או קיוסק
בליל תשעה באב ,בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,החל משקיעת החמה
ועד השעה  5:00למחרת.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי אדם לפתוח ,למעט ביום הכיפורים ,בית אוכל ,שאינו כולל
שעשועים ,נגינה וכיוצא בזה  -מתחילת יום המנוחה עד שעה  22:00ובשעות שבין  10:00ל ,15:00-לשם מכירה והגשת
אוכל או משקה בין כתליו.
)ד( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( ,רשאי ראש העירייה לקבוע אזורים או מקומות שבהם תותר
פתיחתם של בית עסק ,בית אוכל ,מרכז ספורט ובתי עינוג בימי מנוחה ,לרבות שעות פתיחתם וסגירתם ,אם נוכח
לדעת שפתיחתם אינה מהווה מטרד והיא נועדה לטובת הציבור ,החלטת ראש העירייה על פי סעיף קטן זה תהיה
מנומקת בכתב ותועמד לעיון הציבור במשרדי העירייה.
)ה( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ד( ,רשאית רשות הרישוי כמשמעותה בסעיף  5לחוק רישוי
עסקים ,להגביל בימי מנוחה את שעות הפתיחה של עסק כאמור בסעיף קטן )ג( ,אם ראתה שפתיחתו מהווה מטרד.

סגירת בית עסק בימים שאינם ימי מנוחה
לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח את עסקו ,למעט קיוסק ,בימים שאינם ימי מנוחה בשעות
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שבין  21:00לבין  6:00למחרת ,אלא אם כן בידו היתר מאת ראש העירייה המתיר לו לפתוח את העסק בשעות כאמור
)להלן  -היתר לילה(.

פתיחת בית אוכל ,קיוסק ובית עינוג ציבורי בימים שאינם ימי מנוחה
לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל ,בית עינוג ציבורי או קיוסק בימים שאינם ימי
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מנוחה בשעות שבין  24:00לבין  5:00למחרת ,אלא אם כן בידו היתר לילה.

היתר לילה
)א( ראש העירייה רשאי ליתן היתר לילה ,אם נוכח לדעת כי אין הדבר מהווה מטרד וכי הוא נועד לטובת
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הציבור; תוקפו שלהיתר כאמור הוא עד  31בדצמבר בשנת נתינתו ,ואולם ראש העירייה רשאי לבטלו ,להתלות את
תוקפו ,או להתנות בו תנאים ,כפי שימצא לנכון.
)ב( החלטת ראש העירייה על פי הוראות סעיף קטן )א( תהיה מנומקת ומתועדת בכתב ותועמד לעיון
הציבור במשרדי העירייה.
)ג( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( ,תשולם אגרה כנקוב בתוספת לחוק עזר זה.
)ד( ניתן היתר לאחר ה 30-ביוני בשנה פלונית ,ופתיחת עסקו של מבקש ההיתר בשעות שאליהן מתייחס
ההיתר לא החלה לפני מועד נתינתו ,תשולם מחצית האגרה הנקובה בתוספת.

סגירת בית מרקחת
לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו ,לפתוח בית מרקחת בין ביום מנוחה ובין ביום שאינו מנוחה בשעות
.6
שבין  21:00לבין  6:00למחרת ,אלא לפי תורו בתורנות בתי מרקחת בימים ובשעות שבהם בתי מרקחת סגורים,
שנקבעה לפי סעיף  64לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א ;1981-אם לא נקבעה תורנות כאמור  -לפי תורו
בתורנות שקבע ראש העירייה.

ביטול
.7

חוק עזר לראש העין )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,התשכ"ב - 1962-בטל.

הצמדה למדד
סכום האגרה הנקוב בתוספת ,יעודכן ב 1-בינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן  -יום העדכון(,
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לפי שיעור השינוי שחל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
שקדם לו.

תוספת
)סעיף )5ג((
בעד מתן היתר לילה כאמור בסעיף  ,5תשולם אגרה בשיעור של  1,200שקלים חדשים לשנה או לחלק ממנה.

ב' בניסן התש"ע ) 17במרס (2010
משה סיני
ראש עיריית ראש העין

