מינהל הנדסה
אגף רישוי עסקים

היתרים לפתיחת עסקים בשבתות יפו

החלטה  435של מועצת העירייה בישיבתה ה 76 -מתאריך .1.21.7
 01על פי חוק העזר העירוני לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) ,התש"מ –  ,1863סעיף ( 2ב),
מועצת העירייה רשאית להעניק היתר מיוחד ,לפתיחת העסק בשבת אם הוכיח בעל העסק שאינו
יהודי וכי הוא סוגר את עסקו בכל יום מנוחה של עדתו 0היתר מסוג זה יותנה בתנאים שיקבעו ע"י
המועצה0
 02בהתאם לכך נקבע כי המועצה מסמיכה את רשות הרישוי (מנהל אגף רישוי עסקים) ,להוציא
היתרים להפעלת עסקים בשבת ביפו בלבד (תיקון החלטת מועצת העירייה מס'  126מיום
 2101202338בישיבתה ה )18 -על פי הכללים הבאים:
א0

היתרים ינתנו רק בתחום המסומן כאזור א' ע"ג המפה המצורפת להחלטה זו (השטח
המתוחם בין הרחובות בן צבי – עולי ציון – רציף העליה השניה בצפון ,היינה – נחל שורן
– שד' ירושלים – שד' הבעש"ט – יפת במזרח ,גבול יפו – בת ים בדרום והים במערב)0

ב0

בעל העסק הוכיח שאינו יהודי וכי העסק סוגר ביום המנוחה אחר – שישי או ראשון0

ג0

לא נגרמים מטרדים כתוצאה מפעילות העסק0

ד0

העסק פועל על פי החוק0

ה0

באזורים מעורבים ליהודים וערבים המסומנים כאיזור ב' במפה המצורפת (השטח
המתוחם בין הרחובות דרך שלמה בצפון ,שלבים במזרח ,דרך בן צבי בדרום ושד' ירושלים
במערב) 0יאושרו היתרים כחריג בלבד לאחר דיון חריגים בראשות המנכ"ל ,בהתאם
לתנאים הספציפיים שיקבעו על ידה0

 00מועצת העירייה בישיבתה ה 18-מתאריך  21012038החליטה :ככלל היתר מיוחד לפי סעיף ( 2ב)
לחוק העזר שינתן ביפו בלבד ועל פי הכללים שנקבעו בהחלטת המועצה מיום  01012088מנהל אגף
רישוי עסקים מוסמך לטפל בכל בקשה שתוגש לקבלת היתר מיוחד לפתיחת עסק בשבת בעיר
וזאת בהתאם למדיניות היתר לפתיחת עסק בשבת0
 06יש להגיש בקשה להיתר פתיחת עסקים בשבת ולהביא תעודת זהות ,למח' שירות לקוחות
לעסקים ,בימים א-ה בין השעות  6033-12033או באמצעות פקס למס'  ,30-2263118ההיתר לא
כרוך בתשלום0
מצ"ב מפת תיחום האזורים ביפו0
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