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1959 

 1421, עמ' )21.5.1959(תשי"ט ה, 909ק"ת    פורסם:
 2675, עמ' )24.8.1961(תשכ"א ה, 1192ק"ת    תיקונים:

 241, עמ' )1.12.1980(תשמ"א ה, 15חש"ם   
 1529, עמ' )13.8.1981(תשמ"א ה, 85חש"ם   
 612, עמ' )28.7.1988(תשמ"ח ה, 375חש"ם   
 305(, עמ' 11.5.2011, התשע"א )755חש"ם   

יהודה -, מתקינה המועצה המקומית אור1941לפקודת המועצות המקומיות,  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 חוק עזר זה:

 הגדרות
 ("אתשמה :תיקון)

 -בחוק עזר זה  . 1

 יהודה;-המועצה המקומית אור- "המועצה" 

חנות, משרד, מחסן, קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת - "בית עסק" 
יכת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, מלון או פנסיון בריכת שחיה, כולל בית עסק או בית אוכל הנמצא בתחום בר

 שחיה והמשמש את המתרחצים בה;

 כל מקום שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם צריכתם בו במקום, למעט קיוסק;- "בית אוכל" 

 ;1935כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, - "בית עינוג" 

 ירקות, פירות, דגים, עופות ובשר;מקום שמוכרים בו דברי מכולת, - "חנות לממכר מזון" 

 בו, ולמעט חנות לממכר מזון;-מקום שמתנהל בו עסק קמעוני, לרבות חנות כל- "חנות כללית" 

, כימי מנוחה שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת 1948-הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה, תש"ח- "ימי מנוחה" 
צאת הכוכבים, וכולל ליל תשעה באב, שתחילתו חצי שעה לפני  החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם

 למחרתו; 5שקיעת החמה וסופו בשעה 

 פתוח לקהל לשם קניה או מכירה, מתן שירות, הגשת אוכל ועשיית עסק.- "פתוח" 

 עסק ובתי עינוג בימי מנוחה-סגירת בתי

 ג.עינו-בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק או בית . 2

 סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה
 (תשמ"חהתשכ"א, ה :ניםתיקו)

 -בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח  )א( . 3

 -חנות לממכר מזון וחנות כללית  )1(

 ;15.00לבין  13.00, ובין 05.00לבין  20.00בשעות שבין  -בקיץ 

 ;15.00לבין  13.00בין , ו06.00לבין  19.30בשעות שבין  -בחורף 

בשעות  - )לא משכרים(קיוסק לממכר פירות, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות קרים  )2(
 ;05.00לבין  24.00שבין 

 -בתי מלאכה ומספרות  )3(

 ;15.00לבין  13.00, ובין 06.00לבין  21.00בקיץ בשעות שבין 

 ;06.00לבין  20.30בחורף בשעות שבין 

 -, פרט לטחנות קמח )3(עד  )1(ל בית עסק שלא פורט בפסקאות כ )4(

 ;15.30לבין  13.00, ובין 05.00לבין  19.00בשעות שבין  -בקיץ 

 ,05.00לבין  19.00בשעות שבין  -בחורף 

אולם בכל אחד מהימים: כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; ח', י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו בו; י"א, י"ב 
 .20.00לפתוח כל בית עסק עד שעה  -אם אינו חל בשבת  -ן; ב', ג' וד' בסיון מותר בו וי"ג בניס

כל בית עסק, למעט משרד או מקום שבו מתנהל עסק של נכסי דלא ניידי, ביום ג' בשבוע  )א( ( 5)
 למחרתו.  06.00ובין  14.00בשעות שבין 

 14.00, ביום ד' בשבוע בין השעות משרד או מקום שבו מתנהלים עסקים של נכסי דלא ניידי )ב(  
 למחרתו. 06.00ובין 

 -בסעיף זה  )ב(

 התקופה שמיום ט"ז באייר עד יום כ"ט באלול;- "קיץ" 

 התקופה שמיום א' בתשרי עד יום ט"ו באייר.- "חורף" 
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 סגירת בתי אוכל בימי מנוחה
 (תשכ"אה :תיקון)

 א יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל.בראש השנה, ביום הכיפורים ובליל תשעה באב ל )א( . 4

לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל שמוכרים בו מצרכי  )א(בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף קטן  )ב(
 מזון הנצלים באש ביום מכירתם.

לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל  שאינו מהסוג הנזכר  )א(בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף קטן  )ג(
 אלא אם ניתן לו לכך תחילה היתר בכתב מאת ראש  המועצה. )ב(קטן  בסעיף

 סגירת בתי אוכל בימים שאינם ימי מנוחה
 (תשמ"אה :תיקון)

 -בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל  . 5

 ;05.00לבין  01.00בכל ימות השבוע, למעט יום ראשון, בשעות שבין  )1(

 .05.00לבין  02.00ון, בשעות שבין ביום ראש )2(

 תחולה

לא יחולו על בית עסק, בית עינוג או בית אוכל שבעליו אינו יהודי, ואינו פותח  4-ו 2הוראות הסעיפים  )א( . 6
 אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

קום כיוצא לא יחולו על הספקת אוכל או משקה במלון, פנסיון, אכסניה ובכל מ 5-ו 4הוראות הסעיפים  )ב(
 באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את האוכל או את המשקה בו במקום.

 עבירות וענשים
 )תיקון: התשע"א(

 )בוטל(. . 7

 השם

 ".1959-, תשי"ט)פתיחת עסקים וסגירתם(יהודה -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאור . 8

 נתאשר.

 )1959במרס  29(י"ט באדר ב' תשי"ט 

 פורת-מרדכי בן

 יהודה-אש המועצה המקומית אורר

 יהודה-ישראל בר

 שר הפנים     

 


