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מפרט אחיד -פתיחתן וסגירתן של חניות ועסקים
מפרט אחיד -מדיניות פתיחת עסקים וסגירתם
חקיקה מחייבת-
חוק העזר לבאר יעקב (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) תשס"ו  2006פרק ט"ז -פתיחת
בתי עסק וסגירתם
הגדרות:
"הליך רישוי תקין" – עסק שלא נשלחה אליו הודעה בדבר כוונה להגיש כתב אישום או צו סגירה
מנהלי.
"חוק העזר" – חוק העזר לבאר יעקב (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) תשס"ו  2006פרק
ט"ז -פתיחת בתי עסק וסגירתם

"שבתות ומועדי ישראל" "שבת" :יום שישי שעה לפני כניסת השבת ועד לשעת צאת השבת למחרת.
"חגי ישראל " שעה לפני כניסת החג לתוקף ועד למחרת שעת סיום החג.
"ימי זיכרון ומועד"  -יום הכיפורים ,תשעה באב ,יום הזיכרון לחללי צהל ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה,

"היתר לילה"  -היתר שיינתן לעסק על פי חוק העזר מעבר לשעות הקבועות בחוק.
"המועצה" -ראש המועצה רשאי לתת היתרי לילה לפעילות עסקים מעבר לקבוע בחוק העזר
"מדיניות היתרי לילה" -ראש המועצה רשאי לפרסם באמצעות מחלקת רישוי עסקים מדיניות
למתן היתרי לילה מעבר לקבוע בחוק העזר.
"בית אוכל" – עסק שהוא מסוג פריט רישוי 4.2א4.2 ,ב 4.2ג על פי צו רישוי עסקים
"עינוג ציבורי" עסק השייך לקבוצת פירטי הרישוי של קבוצה  '7בצו רישוי עסקים.
"פאב" – עסק שהוא מסוג פריט רישוי  4.8בין שהוא רק עם פריט זה או שנוסף לו גם פריט
בית אוכל.
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שעות הפעילות לעסקים על פי חוק העזר והמדיניות:
 .1חנויות ועסקים שאינם בתי אוכל ועינוג ציבורי בימי חול
חנויות ועסקים שאינם בתי אוכל ועינוג ציבורי יהיו רשאים לפתוח את העסק בין השעות
 06:00ועד השעה  21:00ובתנאי שאינם גורמים מטרד לסביבה וזאת ללא צורך בהיתר
לילה( .ראש המועצה או מי שיוסמך על ידו יוכל לתת להשהות או לבטל "היתר לילה"
מעבר לשעות המוגדרות במתן היתר לילה יילקחו בחשבון שיקולים של מניעת מטרדים
מדיירים ועסקים שכנים).
 .2בתי אוכל ועינוג ציבורי וקניונים סגורים בימי חול
יוכלו לפעול בין השעות  0600ועד שעה  24:00ללא צורך בהיתר מיוחד בכל רחובות העיר..
בתנאי של מניעת רעש והפסקת מוזיקה בשעה . 23:00
 .3בתי אוכל ,פאבים ועסקים של עינוג ציבורי באזורי התעשיה המרכזיים:
פעילות העסקים באזורי התעשיה תתאפשר פעילות בין השעות  0600ועד השעה
 02:00למחרת ,באזורי התעשיה הנמצאים מחוץ לשטחי המגורים.
עסק שיגרום למטרדים תישלל זכאותו לפעול לאחר השעה .24:00
 .4פעילות ללא הגבלה של שעות ובלבד שלא יגרמו למטרדים:
א .לא תחול מגבלת השעות פעילות על משרדים ,מרפאות ,בתי מרקחת ,עסקי
הי-טק ,בתי תוכנה  ,תחנות דלק וחנויות הנוחות הצמודות אליהם ,בתי מלון,
מתקני אירוח ,אתרי תיירות ,בתי קולנוע במרכזים סגורים.
ב .בשוק הסיטונאי יוכלו העסקים לפעול כל הלילה.
ג .בתי מרקחת שנמצאים בתורנות ,בעלי מקצוע חופשי יוכלו לפעול ללא הגבלה של
שעות,.
 7פתיחת עסקים בשבתות ומועדי ישראל.
א  .כלל העסקים יישארו סגורים בשבתות ומועדי ישראל.
ב .עסקים חיוניים כבתי מרקחת ומרפאות בתורנות ,תחנות דלק ומנטה יוכלו
לפתוח בשבת וחג באותן שעות שהוגדרו בחוק העזר.

 .8ימי זיכרון והתייחדות.
א .ימי זיכרון :יום כיפור ,תשעה באב ,יום הזיכרון לחללי צה"ל בערב יום העצמאות ,יום
הזיכרון לשואה ולגבורה.
ב .שעה לפני ערב יום הזיכרון יסגרו כל בתי האוכל ומקומות לעינוג ציבורי עד למחרת
בשעה 06:00
ג .ביום הכיפורים יסגרו כל העסקים בעיר שעה לפני כניסת יום הכיפורים לתוקף ועד
למחרת לאחר צאת יום הכיפורים.

