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חוק עזר לדימונה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(,  

 -1975תשל"ה

 891עמ'   ,)13.2.1975(תשל"ה  , 3292ק"ת    פורסם:
 138עמ'   ,)3.12.1981(תשמ"ב  , 102חש"ם    תיקונים:

 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית דימונה חוק עזר זה: -251ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 הגדרות

 -זר זה בחוק ע . 1

 עירית דימונה;- "העיריה" 

חנות, משרד, מחסן, בית מלאכה וכל מקום אחר בתחום העיריה שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או - "בית עסק" 
מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, מלון, פנסיון, אכסניה, בית מרקחת, בריכת שחיה, תחנת דלק, בית 

 בו מתנהלת פעילות חברתית, תרבותית, ספורטיבית או קהילתית ואתר תיירות;תרבות, מועדון וכל מקום אחר ש

מקום בתחום העיריה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם בו במקום, למעט קיוסק, - "בית אוכל" 
 מזנון, מלון, פנסיון, אכסניה, בית קפה ובית עינוג;

 ;-1968ו יש לתת רשיון למזנון על פי חוק רישוי  עסקים, תשכ"חכל מקום בתחום העיריה שלגביו ניתן א- "מזנון" 

 ;-1968כל מקום בתחום העיריה שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- "קיוסק" 

 ;-1968כל מקום בתחום העיריה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח- "בית עינוג" 

, כימי מנוחה, שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת -1948הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח- "ימי מנוחה" 
החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה, וליל תשעה באב שתחילתו חצי 

 למחרת; 05.00שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 

סגירתו של מקום כזה -עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור, או אילרבות עשיית - "פתוח" 
 על ידי האחראי לכך;

 בעל בית עסק, בית אוכל, בית עינוג לרבות שוכרו, מנהלו או המחזיק בו.- "בעל" 

 סגירת בתי עסק ובתי עינוג בימי מנוחה

 עינוג.-עסק או בית-ביתבימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח  . 2

 תשמ"ב :תיקון   סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה 

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

, ובימי 15.30ובין  13.30למחרת ובשעות שבין  05.00ובין  20.00בשעות שבין  -חנות לממכר מזון  )1(
 .20.00ובין  14.00שלישי גם בשעות שבין 

בית אוכל, קיוסק או מזנון לממכר שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות קלים לא  )2(
 למחרת; 05.00לבין  24.00בשעות שבין  -משכרים 

 למחרת; 04.00לבין  20.00בשעות שבין  -מאפיות  )3(

 15.30ובין  13.30ת שבין למחרת ובשעו 08.00ובין  20.00בשעות שבין  -מספרות לגברים וגברות  )4(
 ;20.00ובין  14.00ובימי שני גם בשעות שבין 

לבין  20.00, למעט מספרות לגברים ונשים, בשעות שבין )4(עד  )1(כל בית עסק שלא פורש בפסקאות  )5(
 .20.00לבין  14.00גם בשעות שבין  -, ובימי שלישי 15.30לבין  13.30למחרת, ובשעות שבין  07.30

לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק במוצאי ימי מנוחה ואולם  )א(האמור בסעיף קטן  על אף )ב(
בכל אחד מהימים כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז, וכ"ח באלול; ח', י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו בו; ח', ט', י', 

, וכל יום ה' 22.00לפתוח כל בית עסק עד שעה  מותר בו, אם אינו חל בשבת, -י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב', ג' וד' בסיון 
 .22.00לפתוח כל בית עסק עד השעה  -אם אינו חל במועדי ישראל  -בשבוע מותר  בו 

 סגירת בתי אוכל ובתי קפה בימי מנוחה

 בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל או בית קפה. )א( . 4

בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, מותר לפתוח בית אוכל , )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(
ובשעות  22.00שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וכיוצא באלה, מתחילת יום המנוחה עד השעה 

 לצורך מכירה והגשה של אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל. 15.00ובין  10.00שבין 

 חתסגירת בתי מרק

 19.00לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ובימים שאינם ימי מנוחה, בשעות שבין  . 5
למחרת, ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שקבע  6.00לבין 

לפי  -רוקחים, ואם לא הותקנו תקנות כאלה לפקודת ה )ט(47שר הבריאות בתקנות, בתוקף סמכותו  לפי סעיף 
 תורנות שקבע  ראש העיריה.
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 עונשין

 *.שקלים 80000קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 6

 262, חש"ם 12.2.85* תחילה ביום 

 ביטול

 בטל. - -1960, תש"ך)פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר לדימונה  . 7

 השם

 ".-1975, תשל"ה)פתיחת בתי עסק וסגירתם(יקרא "חוק עזר לדימונה לחוק עזר זה י . 8

 נתאשר.

 )1974בדצמבר  23(ט' בטבת תשל"ה 

 עמרם לרדו

 ראש עירית דימונה

 יוסף בורג

 שר הפנים
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