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

-1977חוק עזר לעראבה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, תשל"ז   

 977עמ'   ,)17.2.1977(תשל"ז  , 3665ק"ת    ורסם:פ

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

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית עראבה;- "המועצה" 

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

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

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

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

 בספטמבר; 30באפריל ועד  1התקופה שמיום - "קיץ" 

 במרס; 31ר ועד באוקטוב 1התקופה שמיום - "חורף" 

 להודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים. )2(יום מנוחה כאמור בפסקה - "חג" 

 סגירת בתי עסק ביום ששי

 ביום ששי של השבוע שאינו חל בערב חג לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק. . 2

 סגירת בתי עסק בימים אחרים

 -תח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בימים שאינם יום ששי של שבוע לא יפ . 3

 ;06.00ובין  19.00בשעות שבין  -מסגריה, פחחיה, נגריה, סנדלריה, או מקום תעשיה  )1(

ובשעות  07.00ובין  19.00חנות למכירת בדים, גלנטריה, כלי בית, נעליים או חייטות, בשעות שבין  )2(
 בחורף; 13.30ובין  12.00בקיץ, ובין השעות  15.00ובין  13.00שבין 

ובין  13.00ובשעות שבין  05.00ובין  20.00בשעות שבין  -חנות מכולת, חנות למכירת ירקות או בשר  )3(
 בחורף; 13.00לבין  12.00בקיץ, ובין השעות  15.00

 ;06.00ובין  22.00בשעות שבין  -מספרה או בית אוכל  )4(

 19.00וכן בשעות שבין  15.00ובין  13.00ן בשעות שבי - )4(עד  )1(כל בית עסק שלא פורט בפסקאות  )5(
 בחורף. 07.00ובין  18.00בקיץ, ובשעות שבין  07.00ובין 

 סגירת בתי מרקחת

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

 ביום הששי של השבוע; )1(

 -בימים אחרים  )2(

 ;15.00לבין  13.00ובין השעות  08.00ובין  20.00בחורף בין השעות  )א(

 .15.00ובין  13.00ובין השעות  07.00ובין  21.00בקיץ בשעות שבין  )ב(

חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו לפי סדר תורנות בתי מרקחת  )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(
תי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות  שהותקנו לפי פקודת הרוקחים, ואם לא נקבע סדר תורנות כאמור, לפי תורנות ב

 לימים ולשעות שבהם בתי מרקחת סגורים במהלך פעילותם הרגילה.

 תחולה

לא יחולו על בית עסק או בית מרקחת שבעליהם הם כולם לא מוסלמים  )1)(א(-4ו 2הוראות הסעיפים  . 5
 הסוגרים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

 עונשין

 -ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו  * שקלים חדשים, 500קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6
לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה  * שקלים חדשים 20קנס נוסף 

 או אחרי הרשעתו.

 315, חש"ם 20.11.86* תחילה ביום 
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 נתאשר.

 )1976בדצמבר  19(כ"ז בכסלו תשל"ז 

 מחמוד סעיד נעאמנה

 ראש המועצה המקומית עראבה

 יוסף בורג

 שר הפנים

 

http://www.machshavot.co.il/
http://www.machshavot.co.il/

