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1996-ו"התשנ, )פתיחת בתי עסק וסגירתם(רעות -מכבים-חוק עזר למודיעין
1 

  396' עמ ,)30.5.1996(ו "תשנ ,556ם "חש           :פורסם
  159' עמ, )21.2.2008(ח "התשס, 715ם "חש            :תיקון 

  523' עמ )12.9.2011(א "תשע, 760ם "חש            
  389'  עמ)24.5.2012(ב "תשע, 771ם "חש            
              

  :חוק עזר זהרעות -מכבים-עיריית מודיעין ת מועצמתקינה, עיריותלפקודת ה 251 -ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיף 

  הגדרות

  -בחוק עזר זה . 1

לשמש בית , 1985-א"התשמ, ]נוסח חדש[שיון או שהוא טעון רישוי על פי הוראת פקודת הרוקחים י שלגביו ניתן רעיריה בית עסק בתחום ה- " בית מרקחת"
  ;מרקחת

למעט , ) חוק רישוי עסקים–להלן  (1968- ח"התשכ, שיון לפי חוק רישוי עסקיםיהטעון ר,  גלידה או בית אוכלחנות לממכר, בר, מזנון, לרבות מסעדה- " בית קפה"
  ;שירותי אירוח של בית מלון או אכסניה

  :אחד או יותר מאלה- " בעל"

  ; בעל עסק)1(

  ; מי שמנהל בפועל עסק)2(

  ; מי שאחראי לעסק)3(

  ; המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה- " מדד"

  ;רעות-מכבים-מודיעיןעיריית - " עיריהה"

בית , למעט בית קפה, שבו מתנהל עסק או נעשית מלאכה או מאוכסנת סחורה, בית חרושת או מחסן, בית מלאכה, בית מסחר, משרד, לרבות חנות- " בית עסק"
  ;שירותי אירוח של בית מלון או מרכז ספורט, מרקחת

  :שבתות השנה וכן מועדי ישראל כדלקמן - "  ישראלימי שבת ומועדי"

                                                      

1
   תחולה לרשות המאוחדת 

, רעות-מכבים-עיריית מודיעין–חוק עזר זה יחול בתחום שטח השיפוט של הרשות המאוחדת, 2008-ח"התשס) תיקון) (פתיחת בתי עסק וסגירתם(רעות -מכבים- לחוק עזר למודיעין4סעיף בהתאם ל
 .2003-ג"התשס, )2' מס) (2004 - ו2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (שנקבע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 
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  ; ראש השנה)1(

  ; יום הכיפורים)2(

  ; ראשון של סוכות ושמיני עצרת)3(

  ; ראשון ושביעי של פסח)4(

  , חג השבועות)5(
  ;תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב שלפניהם וסיומם עם צאת הכוכבים במוצאי שבת או חג

  ;תקני ספורט ומזנון שבשטח מרכז הספורטמ, שחיהבריכת - " מרכז ספורט"

  ;לרבות המקום שבו מתקיים עינוג ציבורי, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים- " עינוג ציבורי"

  ;במקום סגור, מלאכה או עינוג או הגשת אוכל או משקה, לרבות עשיית עסק- " פתיחה"

  .כולן או מקצתן,  סמכויותיו לפי חוק עזר זה העביר אליו בכתב אתעיריהלרבות אדם שראש ה- " עיריהראש ה"

  סגירת בית עסק בשבת ובמועדי ישראל

  . לא יפתח בעל בית עסק ובעל עינוג ציבורי את עסקו ולא יחזיקו פתוח בימי שבת ובמועדי ישראל)א( . 2

   ין שבו מצוי יולהגיש ארוחות ללקוחותיו בתוך הבנ, הכיפוריםפרט ליום , רשאי בעל בית קפה לפתחו בימי שבת ובמועדי ישראל, )א( על אף האמור בסעיף קטן )ב(
  :בשעות כדלקמן, העסק      

  ;24:00 בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד לשעה )1(

  .24:00 עד 10:00 בין השעות – בימי שבת ומועדי ישראל )2(

  .לא יפתח בעל מרכז ספורט את עסקו ביום הכיפורים  )ג(

  .לפתחם בימי שבת ובמועדי  ישראל, רשאי בעל בית קולנוע ובעל אולם המיועד למופעים ולהצגות, )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ד(

  ])12.9.2011(א "תשעתיקון [ שעות פתיחה בימי חול

  - 2בכפוף לאמור בסעיף   . 3

 ובאזורי המלאכה  למחרת06:00 -  ל21:00את עסקו בימי חול ולא יחזיקו פתוח בימי חול בשעות שבין , למעט עינוג ציבורי,  לא יפתח בעל בית עסק)1(
אלא אם ,  למחרת06:00 - ל22:00בשעות שבין , ) אזורי המלאכה והתעסוקה–להלן (על שינוייהן , 21 - ו20ד "כהגדרתם בתוכניות בניין עיר מ, והתעסוקה

  ;) היתר לילה–להלן ( המתיר לו לפתוח את העסק בשעות כאמור עיריהכן בידו היתר מאת ראש ה

 ובאזורי למחרת 06:00 -  ל24:00את עסקו בימי חול ולא יחזיקו פתוח בימי חול בשעות שבין או מקום אחר למכירת מזון  לא יפתח בעל בית קפה )2(
  .אלא אם כן בידו היתר לילה, 06:00 - ל02:00המלאכה והתעסוקה בשעות שבין 

  היתר לילה
   כפי , לבטל או להתלות את תוקפו, להוסיף עליהם או לשנותם,  להתנות בו תנאיםעיריהורשאי ראש ה, דשיםינתן לתקופה העולה על שישה חוי היתר לילה לא  )א( .4

  .כדי לשמור על איכות הסביבה או כדי למנוע מטרד, שימצא לנכון          

  . בעד היתר לילה לעינוג ציבורי או לבית קפה ובעד היתר לילה לבית עסק אחר תשולם אגרה כאמור בתוספת  )ב(

  כרוןיתשעה באב וימי ז
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   - 3 -  ו2בסעיפים  על אף האמור* )א(             . 5
  ; למחרת06:00 עד שעה 19:00 ייסגרו בתי קפה ועינוג ציבורי בערב תשעה באב משעה  )1 (                         

       גבורהכרון לשואה וליבתי מרקחת ובתי עסק בערב יום הז, מרכזי ספורט, ייסגרו בתי קפה  )2(    
   כרון לחללי יכהגדרתו בחוק יום הז, כרון לחללי מערכות ישראליובליל יום הז, 1959- ט"התשי, כרון לשואה ולגבורהיכהגדרתו בחוק יום הז          
  ; למחרת06:00 עד שעה 19:00משעה , 1963-ג"התשכ, מערכות ישראל          

    , במקום הנראה לעין בכניסה לעסק, תוצג ביב בעל בית קפה ובעל עינוג ציבורי, ן כאמור ועד צאתםכרוי השעות הקודמות לערב ימי הז48 במשך )3   (
  .כתובה עברית באותיות ברורות) 2(ין הוראות פסקה יהודעה לענ          

  .556ם "חש; בלבד) א(ברשומות פורסם סעיף *

  איסור מכירת סחורות

  .לא ימכור בן אדם סחורה לצריכה מחוצה לו, )ב(2 פתוח כאמור בסעיף כאשר בית קפה, בימי שבת ובמועדי ישראל. 6

  פתיחת בתי מרקחת
   ובלבד שבעל ,  למחרת06:00 לבין 22:00לא יפתח ולא ירשה בעל בית מרקחת לפתוח בית מרקחת בימי שבת ומועדי ישראל ובימים שאינם ימי מנוחה בשעות שבין . 7

  . בהתייעצות עם לשכת הבריאות המחוזיתעיריהבע בתורנות שקבע שר הבריאות או שקבעה הבית המרקחת יפתח אותו במועד שנק    

  הצמדה למדד
   בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום , ) יום ההעלאה–להלן ( בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות -1הסכומים שנקבעו בתוספת יעלו ב. 8

  .  לאחרונה בחודש שקדם לוההעלאה לעומת המדד שפורסם    

  ])12.9.2011(א "תשעתיקון [ הוראת שעה
    בשיעור המדד שפורסם לאחרונה , )העדכון הראשון יום –להלן ( 2זהשל חוק עזר יעודכנו שיעורי האגרה הנקובים בתוספת במועד פרסומו , 8על אף האמור בסעיף     
   .2010דצמבר לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש     
  

  
  
  

  תוספת
  ])12.9.2011(א "תשעתיקון [

  
  )8-ו 4סעיף (

  אגרת היתר לילה
  

                                                      
 24.5.2012יום  פורסם ב2012-ב"תשעה ,)תיקון) (פתיחת בתי עסק וסגירתם(רעות -מכבים-חוק עזר למודיעין 2



- 4 - 

   שיעורי האגרה                                                                                                                                            
  בשקלים חדשים                                                                                                                                     

  
  100              לחצי שנה או לחלק ממנההיתר לילה       

   
  
   

  )1996 בינואר 7(ו "ו בטבת התשנ"ט
  

  משה שכטר

   מודיעיןהעירראש 
    


