
  1980-ם"התש, )2' תיקון מס) (פתיחתן וסגירתן של חויות(יפו -חוק עזר לתל אביב 

  

יפו - מתקיה מועצת עיריית תל אביב, ]וסח חדש[לפקודת העיריות  251- ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

  :חוק עזר זה

  

חוק " –להלן ( 1980-ם"התש, )פתיחתן וסגירתן של חויות(יפו -בחוק עזר לתל אביב  .1  1תיקון סעיף 

  :1בסעיף , )"העזר

  ".מרכול, " –יבוא " חות וחות"אחרי המילים , "חות"בהגדרה   )1(    

  :יבוא" מועצה"אחרי ההגדרה   )2(    

כהגדרתו " קיוסק"לרבות , ב לתוספת לצו4.7כהגדרתו בפריט  – "מרכול""

 500על איו עולה  הםובלבד ששטח המכירה של, ספת לצוא לתו4.7בפריט 

  ";ר"מ

  :יבוא" עיוג ציבורי"אחרי ההגדרה   )3(    

  ";2013-ג"התשע, )עסקים טעוי רישוי(צו רישוי עסקים  –" צו"  

  :לחוק העזר 2בסעיף   .2  2תיקון סעיף 

  ".שתיים"יבוא " שה"במקום ) 5)(ג(בסעיף קטן  )1(    

 :יבוא) 5)(ג(אחרי סעיף קטן  )2(    

ראש העירייה יהיה רשאי ליתן היתר לפתיחתם של מרכולים בימי שבת   )6"(

ובלבד שסך כל ההיתרים שיהיו בתוקף בכל אזור בכל , ובמועדי ישראל

. הראשוה פי התוספת-עת לא יעלה על המכסה הקבועה לאותו אזור על

  ."א5יף אופן מתן ההיתרים והתאים להם יהיו כאמור בסע

 :יבוא) ג(אחרי סעיף קטן   )3(    

להוסיף או לגרוע מהרשימות שבתוספת  תרשאי העירייה מועצת  )1ג"(

  ."על פי הצעת ראש העירייה הראשוה

הוספת סעיף 

  א5

  :לחוק העזר יבוא 5אחרי סעיף   .3

היתר "

לפתיחה 

   בשבת

מרכול בשבת ומועדי ישראל לפתיחת היתר   )א(  .א5

ייתן  ")בשבת לפתיחההיתר " –להלן בסעיף זה (

  .לשתיים

לדעת ובכל מועד אחר בו יידרש , אחת לשתיים  )ב(    

מתוך המכסות שבתוספת  ליתן היתריםראש העירייה 

באתר האיטרט   ייהיפרסם ראש העיר, הראשוה

את המועד להגשת הבקשות להיתר  של העירייה
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  .בשבת לפתיחה

יגיש , בשבתלפתיחה המבקש לקבל היתר   )ג(    

עד המועד שקבע בהודעה הזכרת , ייהלראש העיר

 בקשה על גבי טופס הבקשה, )ב( טןקעיף בס

לאחר , עירייהה רסם באתר האיטרט שלושתפ

שמולאו בו כל הפרטים הדרשים וצורפו אליו כל 

 הבקש" –להלן בסעיף זה ( המסמכים הדרשים

   .")בשבתלפתיחה  היתרל

רשאי לפסול בקשה להיתר  ייהראש העיר  )ד(    

בשבת אם לא כללו בה כל הפרטים לפתיחה 

הדרשים או לא צורפו לה כל המסמכים הדרשים או 

שאיה תואמת את הוראות חוק עזר זה או אם 

בית ל בסמוךמבוקשת בשבת מצא שפתיחתו המרכול 

  .כסת פעיל

בשבת לפתיחה עלה מספר הבקשות להיתר   )ה(    

באזור מסוים על המכסה שקבעה בתוספת הראשוה 

יחולו ההוראות  ,")המכסה" –להלן (לאותו אזור 

  –הבאות 

ת לכל אזור מתוך המכסה המוקצי   )1(    

רבע מההיתרים  יוקצה, בתוספת הראשוה

ב לתוספת לצו 4.7למרכולים  כהגדרתם בפריט 

מרכולים " –להלן (ר "מ 200שגודלם עולה על 

עלה מספר הבקשות להיתר לפתיחה "). גדולים

בשבת של מרכולים גדולים על ההקצאה 

יקיים , למרכולים גדולים כאמור בסעיף זה

   .ראש העירייה הגרלה בין המבקשים

הגרלה  ביחס לכלל ראש העירייה יערוך   )2(

)  1(ההיתרים במכסה שלא יתו לפי סעיף קטן 

בין המבקשים היתר לפתיחה בשבת שלא 

  ).1(בהגרלה לפי סעיף קטן  השתתפו

למבקש היתר לפתיחה בשבת של מרכול   )3(

שיימצא ברחובות מסחריים המפורטים 

תוספת הראשוה או ל 5סעיף ברשימה שב

במרכז מסחרי תיתן עדיפות בהגרלות לפי 

  .סעיף זה

מרכז  –" מרכז מסחרי" ,לעיין סעיף קטן זה
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  .הכולל לפחות חמש חויות במבה אחד

ש היתר לפתיחה בשבת של מרכול למבק  )4(

שיימצא בצירים המרכזיים המפורטים 

לתוספת הראשוה תיתן  6ברשימה שבסעיף 

אשר , עדיפות מיוחדת בהגרלות לפי סעיף זה

  ).3(תעלה על העדיפות שתיתן לפי סעיף קטן 

מרכול שיימצא ברחוב החוצה רחוב   )5(

מסחרי או ציר מרכזי כמפורט בסעיפים קטים 

ושמרחקו מהרחוב המסחרי או מהציר ) 4(- ו) 3(

מטרים יחשב כמצוי  50המרכזי לא יעלה על 

  .מרכזיבאותו רחוב מסחרי או ציר 

יקבע את הוהל לפיו  ייהראש העיר   )5(

ויפרסמו  ות לפי סעיף זהההגרל כהתיער

הוהל יכלול גם  .העירייההאיטרט של באתר 

כללים לאופן מתן העדיפויות לפי סעיפים 

  .)5(-ו )4( ,)3(קטים 

יום מהמועד  30ההגרלה תתקיים בתוך   )6(

  . בשבת לפתיחהלהיתר  שקבע להגשת בקשות

רשאי להתות תאים בהיתר  ייהראש העיר  )ו(

אם , לבטלו או להתלות את תוקפו, לפתיחה בשבת

יוצרת מטרד או פוגעת לדעתו פתיחת המרכול בשבת 

באיכות הסביבה או מפריעה לתושבים המתגוררים 

או אם ימצא שמתקיימות הסיבות  ,בסמוך למרכול

שעל פיהן רשאי הוא לפסול מועמדות לפי סעיף קטן 

או אם ימצא כי בעל ההיתר איו מצל את , )ד(

  .ההיתר שקיבל

בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן זה יתחשב ראש 

  .באופי הסביבה הסמוכה למרכול, ן היתרבי, העירייה

לפתיחה במקרים האמורים בסעיף זה ייתן היתר 

שעלה בהגרלה אחרי הבא בשבת למבקש ההיתר 

  .בשבתלפתיחה  םהמבקשים שזכו בהיתרי

היתר לפתיחה בשבת יהיה אישי ובלתי יתן   )ז(    

  .להעברה
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תיקון 

התוספת 

  הראשוה

  :יבוא 2אחרי סעיף , תוספת הראשוה לחוק העזרב  .4

מפת העיר המחולקת לאזורים ממוספרים בהם לתוספת זו מצורפת   .3"

   .המהווה חלק בלתי פרד ממה מסומים צירים מרכזיים

  :מרביההיתרים המספר   .4

  היתרים' מס  אזור

1  6  

2  6  

3  45  

4  11  

5  37  

6  5  

7  12  

8  29  

9  13  

  :רחובות מסחריים  .5

  .סטודטים באויברסיטת תל אביבמעוות : 1אזור "  

  .הברזל, ראול ולברג: 2אזור   

  .'ורג'המלך ג: 3אזור     

  .פקס, יהודה המכבי, ויצמן, ארלוזורוב: 4אזור     

  .חלת בימין', ורג'המלך ג, הרברט סמואל: 5אזור     

  .קרליבך, יהודה הלוי, החשמואים: 6אזור     

  .יותקבוץ גלו, יפת, הרצל, בן צבי: 7אזור     

, חלת בימין, לויסקי, הרצל, הר ציון, העליה, בן צבי: 8אזור     

  .שלמה, קבוץ גלויות, פלורטין

  .ל"מח, י"לח, לה גרדיה, יגאל אלון, השלום, ההגה, ל"אצ: 9אזור     

  :צירים מרכזיים  .5

  .שדרות ירושלים, הירקון, דיזגוף, בן יהודה, אלבי, אבן גבירול  
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  דברי הסבר

  

, מקומות לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי(מוצע לקבוע כי מרכולים  :עיקרי ההצעה

יוכלו לקבל היתרים , ר"מ 500ששטח המכירה שלהם איו עולה על , וסקיםוקי) שאין בהם טיפול במזון

כן מוצע . ויהיו אישיים ובלתי יתים להעברה, היתרים אלה יהיו תקפים למשך שתיים. לפתיחה בשבת

אחרי , מתן ההיתרים ייערך במרוכז מדי שתיים, ככלל. למספר ההיתרים מסוג זה אזורית מכסהלקבוע 

בכל אזור יוקצה רבע מההיתרים למרכולים . ת לציבור הרחב להגיש בקשות לקבלת ההיתרשיתה הזדמו

במקרה . בהם רחב יותר ממרכולים קטים וקיוסקים המוצרים בהם שמגוון, ר"מ 200שגודלם עולה על 

בהגרלה זו . ייבחרו הזוכים בדרך של הגרלה, שבו מספר הבקשות באזור מסוים יעלה על המכסה האזורית

עדיפות . תן עדיפות למבקשי היתרים ברחובות המסחריים הראשיים של הרובעים ובמרכזים מסחרייםתי

או מי שיסמיך (ראש העירייה . גבוהה עוד יותר תיתן למבקשי  היתרים בצירים המרכזיים ביותר של העיר

ר באתר וכן יפרסם את כל ההודעות הרלווטיות לציבו, יקבע את והל ההגרלה ויערוך אותה) לכך

ראש העירייה יהיה מוסמך גם לפסול בקשה להיתר שאיה עומדת בדרישות . האיטרט של העירייה

כן יהיה ראש . מבוקשת סמוך לבית כסת פעיל שפתיחתו בשבתוכן אם המרכול או הקיוסק , השוות

או , ותלבטלו או להתלות את תוקפו מאותן סיב, העירייה מוסמך להתות תאים בהיתר לפתיחה בשבת

או אם בעל או הפרעה לתושבים המתגוררים בסמוך למרכול למוע מטרד , כדי לשמור על איכות הסביבה

במקרים אלה ייתן היתר לפתיחה בשבת למבקש ההיתר הבא שעלה . ההיתר לא יצל את ההיתר שקיבל

  .בהגרלה אחרי המבקשים שזכו בהיתרים

  

בסובלות  ומקיימות חיים משותפים, לות שוות ומגווותיפו חיות יחד קהי- בעיר תל אביב :הסבר ההצעה

ברוח , שוות בעיר אופי מיוחד לשבת ולמועדי ישראלהעם השים התעצב בשכוות . הדדית מעוררת הערכה

  .מאפיית אותהההפלורליסטית 

מתאפיית בחזיתות  ריעמכיוון שה, יפו-מורגש ביתר שאת בתל אביבומועדי ישראל השבת  ייחודם של

, כיסת השבתעם מאפיין זה מגביר משמעותית את השוי המורגש . מסחריות רבות ובמספר רב של עסקים

הצעת תיקון זו ועדה ו, צביון זה של העיר הוא בעל חשיבות. בשעה שהעסקים סגרים ורחשי העיר שוככים

  .לשמרו

. 1980- ם"התש, )של חויותפתיחתן וסגירתן (יפו - חקק חוק עזר לתל אביב, שים 34לפי , 1980בשת 

הוא חדל לשקף את אפיים ואת רצום של . לבלתי עדכי, מבחיות רבות, ברבות השים הפך חוק עזר זה

קבע חוק העזר הוראות הראות היום , למשל, כך. ולא הלם עוד את אורחות חייהם, רוב תושבי העיר

חיוב , איסור מוחלט על פתיחת ברים בשבתכגון , אכרויסטיות ובלתי מתאימות בעליל לאוכלוסיית העיר

ומשלוחים " Take Away"איסור על , 15:00ובשבת בשעה  22:00בתי קפה להיסגר בערב שבת בשעה 

" פיצוציות"איסור על הפעלת , איסור על הפעלת מסעדות בשבת אלא במבים סגורים, ממסעדות בשבת

  .ועוד, ומרכולים בשבת

צביום הוכחי של השבת . עם השים חלו תמורות באופי ובטעם של אוכלוסיית חלק מהשכוות בעיר

הצעת התיקון לא ועדה . יפו משקף את רצום של תושביה-תל אביבשכוות השוות שומועדי ישראל ב

, ביםשל התושובאופיים את התמורות שחלו בטעמם  ,מחד גיסא, לבטאאלא , לשות או לזעזע צביון זה

אופיים  את שמירתלהבטיח  כדי, מאידך גיסא תוך הטלת מגבלות וקשות למדי על הפעלת עסקים בשבת
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אלא דווקא לשקף אותה , עירבהשבת  ותרחאולשות את ועדה לא זו ה הצע .המיוחד של ימי המוחה

  .כפי שעוצבה בידי תושביה במשך שים רבות, בצורתה העדכית

 24.3.2014לים את הצעת התיקון לחוק העזר שאישרה מועצת העירייה ביום הצעת תיקון זו ועדה להש

ההצעה הקודמת ועדה . 29.6.2014ידי שר הפים ביום -שאושרה חלקית על, ")ההצעה הקודמת" –להלן (

קדמה תקופה להצעה הקודמת . לשים קץ לאי ההתאמה של חוק העזר ההיסטורי למציאות בת ימיו

 העזר המיושן ובין שיויי העיתים ייה לגשר על הפער הגדל והולך בין חוקארוכה שבה יסתה העיר

אולם , חוק העזר אכף. באמצעות מדייות אכיפה מציאותית המתחשבת באורחות חייהם של התושבים

ולא תמיד עשה שימוש במלוא ארסל , חלק מהוראותיו זכו לאכיפה מרצת יותר מהוראות אחרות

  .פי דין-ת העירייה עלהסקציות העומדות לרשו

יום בפסק דיו מ החקיקבשיוי את מדייות האכיפה להמיר את העירייה  עודדבית המשפט העליון 

 הראויההדרך , קבע שבאופן כללי זה בפסק דין. יפו- עיריית תל אביב' ברמר  2469/12ם "בעע 25.6.2013

התאמת תיקון חוק העזר ולא בבהורמה המיושת למאפיייהם הוכחיים של תושבי העיר היא  אמתלהת

  :)ההדגשה במקור( לפסק הדין 52בסעיף בעיין זה כך קבע . מדייות האכיפה

המייצגים את , לדעת פרסיה, יפו מחייב-אם אופייה של העיר תל אביב"
את   לשות  יתן, שבתשלא לסגור עסקים כמו של המשיבות ב, האוכלוסיה

קודת , כל עוד לא שּוה חוק העזר, אולם. בדרך הקבועה לכך בדין  חוק העזר
היועץ המשפטי לממשלה ציין כי העירייה מוסמכת . המוצא היא שיש לקיימו

לבין מתן [...] בין האיטרס בשמירת אופיו של יום השבת כיום מוחה 'לאזן 
המקום המתאים ליצירת , לדעתי, םואול. 'אפשרות לפעילות כלכלית מסוימת

איזון זה הוא בהחלטת העירייה האם להתקין חוק עזר בדבר פעילות בתי עסק 
  ."בשבת ובעיצוב ההסדרים הקבועים בו

  
אושרו התיקוים , בין היתר. התיקון לחוק העזרהודיע שר הפים על אישור רוב  29.6.2014ביום , כאמור

חויות ו חויות וחות בתחות תדלוק, קפה בתי, בריםפתיחת , וגדריםחויות באזורים מהוגעים לפתיחת 

פסל שר הפים , יחד עם זאת .במסעדות" Take Away"-שירותי משלוחים וכן מתן ו ,פארמה בבתי מרקחת

מרכולים (שקבע תאים לפתיחת עסקים לממכר מזון שלא לצריכה במקום העסק  את החלק ַּבתיקון

  .שוות שפירט בהחלטתוהסתייגויות  וזאת לוכח, ת הוחות ולאזורים המוגדריםמחוץ לחויו) קיוסקיםו

להציג הצעה משופרת ומתוקת את השירות המשפטי  ייההחה ראש העיר, בעקבות החלטת שר הפים

תוך התבססות על תשתית עובדתית רחבה ומלאה , שר הפים ערותהל וזאת בשים לב, להסדרת התחום

  .יסוד מספר קווים מחים שיפורטו להלןועל , ככל היתן

, הצעת חוק העזר ועדה לשמר את אופיים המיוחד של השבת ומועדי ישראל כימי מוחה ובילוי, ראשית

  .יפו- כפי שהם מאפייים את השכוות השוות בתל אביב, השוה משאר ימות השבוע

המרכולים  מכסותוב )לרבות קיוסקים( מרכוליםלפתיחת  היתרכך שדרש ב, בין היתר, הדבר מתבטא

שאים יוצרים מטרד או תכוה רבה ברחוב מרכולים מדובר במספר מוך של . שכזהשייתן להן היתר 

מרכולים  165עד  –) מאזורי המסחר שבשולי העיר ואמבתי עיוגים הפתוחים בשבת , למשל, בשוה(

העסקים הפועלים בשבת כגון  מאותאשר יצטרפו ל, עסקים הקיימים בעיר 53,600-כמתוך בלבד וקיוסקים 

גדילת מספרם של המרכולים הצעת התיקון בולמת את . ב"בתי מרקחת וכיו, עיוגים ותרבותבתי 

 מפחיתה משמעותית את מספרםהיא אף  .ומגבירה את הפיקוח עליהם בשבת םיחופתוהקיוסקים ה
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לכל , 165-הפתוחים היום ללא היתר ל 260- כמ, בעיר תוחים בשבתהפ והקיוסקים הכולל של המרכולים

  .קבל היתר לפתיחה בשבתוכלו לשי, לפי חוק העזר, היותר

ייפתחו בצירים  המרכולים פי הצעת התיקון-על. המרכוליםייחודה של השבת מתבטא גם במיקומם של 

בקרבה למוקדי בילוי ובתי ם והמצויי הכוללים חזיתות מסחריות המרכזיים והראשיים ביותר של העיר

, כמפורט בהמשך, מעבר לכך .ותוך הותרת יתר הרחובות בעיר שקטים יחסית, עיוגים הפתוחים ממילא

בעלות אופי דתי או שמאפייי תושביהן יהיה מוך משמעותית באזורים הכוללים שכוות  המרכוליםמספר 

  .אים הולמים פתיחת מרכולים בשבתות ובמועדי ישראל

ר בהצעת התיקון "מ 800-וזאת בשוה מ, ר"מ 500שלא יעלה על , המרכוליםגודל לה וספת קבעה על הגב

 5-אשר כללה גם אפשרות לקבלת היתר למרכולים גדולים עוד יותר לתקופת בייים שלא תפחת מ, הקודם

  .ועדה אף היא להגביל את היקף המסחר בשבתהמרכולים הקטת גודלם של . שים

שיהיה מוגבל למרכולים , קיימת בסוג העסקים שיוכלו לקבל היתר פתיחת מרכול בשבתחדשה  עוד הגבלה

ולא , 2013-ג"התשע, )עסקים טעוי רישוי(צו רישוי עסקים ב ב4.7-א ו4.7פריטים וקיוסקים כהגדרתם ב

  .במזוןשיפעלו לא יכללו טיפול העסקים שהגבלה זו מבטיחה . ד לצו4.7יכלול מרכולים כהגדרתם בפריט

להתלות אותו או לבטלו בשל , להתותו, הגבלה חדשה וספת מסמיכה את ראש העירייה שלא ליתן היתר

  .קרבת המרכול לבית כסת

על אופייה , באורחות החיים שהתפתחו באזורים שוים בעירהצעת חוק העזר מבוססת על ההכרה , שית

תחושה שהמרחב הציבורי עות רבה ודעת למשמ. זהשל האוכלוסייה ועל הביקוש הקיים לעסקים מסוג 

, הגלידריות ובתי הקפה שפעלו, בריםה, כמו המסעדות .מותאם לאמותו ותפיסת עולמו האדם שלצד

החלו ") פיצוציות("גם מרכולים וקיוסקים , ביגוד לחוק העזר הישן במשך שים רבות, הלכה למעשה

, בשכוות בהן הביקוש מוך. וסיות רחבות בעירלפעול בשבת בשל הביקוש הקיים לשירותיהם בקרב אוכל

אשר , הצעת התיקון מבוססת על עבודת מטה מאומצת ומקיפה. עסקים אלה וסגרו את שעריהם ביום זה

גיל האוכלוסייה ואחוז הצעירים , פי מידת הדתיות של תושביהם-יתחה את האזורים השוים בעיר על

גודל , מספר העסקים  ,אחוז משקי הבית שגרים בדירות שכורות, אחוז בעלי כלי רכב, והקשישים בכל אזור

מדייות הפיזור של העסקים מבוססת על תוים ). הצירים הראשיים והרחובות המסחריים, האוכלוסייה

ואת מידת הצורך והשימוש הצפוי  אלה ומשקפת את אופיים ומאפיייהם של תושבי האזורים השוים

  .במרכולים והקיוסקים

מרכזיים הכוללים צירים ללרחובות מסחריים ו, למרכזים מסחריים בעיקר והקיוסקיםהמרכולים הפיית 

להתאים את , בין היתר, ובסמוך לבתי עיוגים הפתוחים בשבת ממילא ועד גם הוא חזיתות מסחריות

וכן לאפשר את והגם של , מתגוררת בוהלמאפייי האזור והאוכלוסייה המשתמשת והמרכולים פיזור 

  .השלמת מצרכיםצורך ל) ברכב או ברגל(ושבי העיר לעצור בדרכם על הצירים הראשיים ת

שפתחו את שעריהם מרכולים בדרך שתמע העדפה של , ככל היתן, הצעת חוק העזר עוצבה, שלישית

במקרה שבו מספר המועמדים לקבלת היתר פתיחה בשבת יהיה גבוה . בשבת ערב כיסת התיקון לתוקף

גם מספר . ייבחרו הזוכים בהגרלה שלא תאפשר העדפה של עסקים קיימים, ם המרביתמכמות ההיתרי

אלא לשקף את צרכי האוכלוסייה ומאפיייה , ההיתרים ופיזור העסקים לא ועד להציח את המצב הקיים

בחלק מן , על כן. גיסאמאידך ומועדי ישראל של השבת  אופיים השאיפה לשמור עלמחד גיסא ואת 

שיוכלו להיפתח בשבת לעומת מספר  המרכולים והקיוסקיםמספר בהפחתה משמעותית  צעתמו האזורים

באזור , למשל. ואילו בשכוות אחרות המספר המוצע לעיתים גבוה מעט מזה הקיים היום, הפתוחים היום
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 29( 41%מוצעת הפחתה של  8ובאזור , במספר המרכולים והקיוסקים הפתוחים 30%מוצעת הקטה של  3

למשל מוצע להגדיל את מכסת המרכולים והקיוסקים שיוכלו  1בעוד שבאזור , )היום 49במקום  עסקים

  .לפי ההצעה) לכל היותר( 6-היום ל 3-מ, להישאר פתוחים בשבת

שכן הביקוש לעסקים אלה , מחפיפה מסוימת בין המצב הקיים ובין זה שייווצר עכמובן שלא יתן להימ

והרחובות וכבר היום מצויים עסקים רבים בצירים ראשיים , משתקף במידה רבה באזורי פעילותם

  .מבטיחים בכך גישות גבוהה לתושבי העירה, מסחריים

ולהגביר את התחרות , שעריהם בשבתכדי להקטין כל עדיפות שעלולה להיווצר לעסקים שפתחו כבר את 

הדבר ועד להקטין . מוצע לקבוע כי ההיתר יהיה לשתיים ולא לשה, ואת מספר המועמדים לקבלת היתר

  .את החסמים הכלכליים שבפיהם יצבים שחקים חדשים לוכח תקופת ההשקעה הדרשת בעסק חדש

להצעת ) ב(11וביל גם לוויתור על סעיף השבת שעריהם ב כבר אתלהימע מהעדפת עסקים שפתחו  המגמה

ר לקבל היתר מיוחד "מ 800-פשר לעסקים שפעלו בעבר בשבת ושטחם גבוה מִא ר שא, חוק העזר הקודמת

  .הצעת התיקון הוכחית איה כוללת הוראה מסוג זה .שים לפחות 5לפתיחה בשבת לתקופת בייים של 

בהאצלת סמכויות בעלות אופי חקיקתי לגורמי  הצעת חוק העזר שואפת להמעיט ככל האפשר, רביעית

) בהתייעצות עם ועדת הההלה( ייההצעת החוק איה כוללת הסמכה של ראש העיר, לאור זאת. הביצוע

גם סמכויותיו של . מועצת העירייה וסמכות זו ותרה בידיה של, ות בתוספתלשות את הרשימות המופיע

, יחסית צר באופןוסחו ערוך הגרלה בין המציעים השוים לובקשות להיתרים בשבת לפסול  ייהראש העיר

  .תוך קביעת קריטריוים ואמות מידה להפעלת סמכויות אלה

      


