
התשנ"א1990* ,(40 (מסי העיריות פקודת לתיקון חוק

249 סעיף יבוא:תיקון (20) פסקה אחרי הפקודה),  (להלן העיריות1 לפקודת 249 בסעיף .1
או שיפוטה בתחום (20) פסקה פי על סמכותה את להפעיל רשאית עיריה (21)"

 המנוחה" "ימי דתית: שבמסורת בטעמים בהתחשב המנוחה, ימי לגבי ממנו בחלק

זה, ,לענין התש"ח21948 והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א בסעיף כמפורט
". צאתם ועד המועד או השבת מכניסת  ישראל ומועדי שבת

ל' 1872מיום חוק כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת .(1990 בדצמבר 17) התשנ"א בכסלו ל' ביום בכנסת נתקבל *
.134 עמ' ,(1988 בפברואר 18) התשמ"ח בשבט

.94 עמ' התש"ן, 1197 עס' חדש, נוסח ישראל, מדינת דיני 1
1. עמ' א', תוססת ,2 ע"ר 2



יבוא: לפקודה 264 סעיף אחרי . 264א2 סעיף הוספת

איסור "צו
עסק פתיחת
מנוחה בימי

בניגוד עסק ונפתח (21)249 סעיף לפי עזר חוק העיריה התקינה (א) 264א.
חוק אותו על בעבירה לדון המוסמך ביתהמשפט רשאי העזר, חוק להוראות
להימנע האמור, העסק של המפעילים או המנהלים הבעלים, על לצוות עזר

איסור צו  (להלן העזר חוק להוראות בניגוד המנוחה בימי העסק מפתיחת

צו למתן בקשה העזר; חוק להוראות בניגוד נפתח העסק כי שוכנע אם פתיחה)
העזר חוק על עבירה בשל תביעות להגיש שמוסמך מי בידי תוגש כאמור
ובית הבקשה, מתבססת שעליהן העובדות לאימות תצהיר בצירוף האמור,

הצדקה יש כי מצא אם בלבד, המבקש במעמד הצו את להוציא רשאי המשפט
הענין. בנסיבות כן לעשות

ממנו העתק יימסר בלבד, המבקש במעמד פתיחה איסור צו ניתן (ב)
העסק. של למפעילים או למנהלים לבעלים,

ימים 30 כתוך רשאי, בנוכחותו שלא זה סעיף לפי צו עליו שניתן מי (ג)
לשנותו, או לבטלו הצו את שנתן המשפט מבית לבקש הצו, לו שנמסר מיום

יחליט המשפט בית הצו: של בתוקפו לפגוע כדי כאמור בקשה בהגשת אין אולם

הגשתה. מיום שבועיים תוך כאמור בבקשה

החלטה על או פתיחה, איסור צו ליתן שלא המשפט בית החלטת על (ד)

תוך אחד, בשופט המחוזי המשפט בית לפני לערער ניתן פתיחה איסור צו בענין
אזרחי. כערעור יישמע הערעור ההחלטה: מתן מיום ימים 30

רשאי הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים שר (ה)

". זה סעיף לענין סדרדין תקנות להתקין

לגבי מקומיות מועצות של עזר חוקי על המחוייבים, בשינויים יחולו, זה חוק הוראות . 3

לפקודה. (20)249 בסעיף המנויים עסקים

על תחולה
המקומיות המועצות

תחילתו לפני מקומית מועצה או עיריה שהתקינה וסגירתם, עסקים פתיחת בדבר עזר חוק .4

של תחילתו מיום יראוהו שעה, אותה בתוקפו היה זה חוק אילו כדין נעשה היה ואשר זה, חוק של

לפיו. הותקן כאילו זה חוק

מעבר הוראות

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

דרעי אריה


