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בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  7מצו המועצות המקומיות )כפר סבא( ,התקינה המועצה המקומית של
כפר סבא ,באישורו של מושל מחוז לוד ,את חוקי-עזר דלקמן- :

השם
 .1חוקי-עזר אלה יקראו חוקי-עזר לכפר סבא )פתיחתן וסגירתן של חנויות(.1941 ,

פירוש
בחוק עזר אלה יהיו למונחים הב אים הפירושים שבצדם ,חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר- :

.2
"חנות" כוללת כל משרד ,בית סחורה ,קיוסק ,בית-מלאכה ,בית -חרושת או כל מקום אחר שבו מתנהל כל עסק או
שעוסקים בו בכל מלאכה ,אך אינה כוללת בית-קפה ,בית-מלון או פנסיון ,או כל מקום שעשועים צבורי.
"בית-קפה" כולל מסעדה ,באר ,מחלבה ,חנות לממכר גלידה וכל בית-אוכל אחר שצריכים לקבל בעדו רשיון עפ"י
פקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן( ,אולם אינו כולל מלון או פנסיון.
"אדם" פירושו הבעל ,המנהל ,או המחזיק של כל חנות או בית-קפה או כל אדם שהוא בעל הרשיון שניתן לו כחוק
בשביל אותה חנות או אותו בית-קפה.
"שבתות וימים טובים" כוללים את כל שבתות השנה ואת הימים טובים דלקמן- :
ראש השנה ) 2ימים(
א.
ב .יום הכפורים
יום ראשון של סוכות ושמיני עצרת.
ג.
ד .חג הפסח )ראשון של פסח ושביעי של פסח(.
ה .שבועות.
ערב תשעה באב משעה  7בערב עד שעה  5בבוקר למחרתו ,ביום תשעה באב.
ו.
שבתות וימים טובים מתחילים עם שקיעת החמה בערבי שבתות וימים טובים ונגמרים עם שקיעת החמה ביום השבת
או ביום טוב.
"מועצה" פירושה המועצה המקומית של כפר סבא.

שבתות וחגים
 .3פרט למותנה בתנאי )ז( בחוק-עזר  4ובחוק-עזר  (1)5מחוקי עזר אלה ,אסור לכל אדם לפתוח חנות או בית-קפה
בשבתות ובימים טובים בתוך אזור המועצה המקומית של כפר סבא:
בתנאי שהמועצה תתן רשיון מיוחד לפתוח חנות או בית קפה בשבתות לכל אדם המוכיח שהוא סוגר את חנותו או בית-
הקפה שלו בכל יום מנוחה אחר.

סג ירת חנויות בימים שאינם ימי מנוחה

תיקון  :תשי"ט ,תשל"ו

.4
.1

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח חנות -

א .בימים שלישי בשבוע בין השעות  14.00ו -05.00למחרת;
ב .בימי חמישי בשבוע בין השעות  21.00ו -05.00למחרת;
ג .ביתר ימות השבוע  -בתקופת שבין  1בנובמבר עד ה -31במרס  -בשעות שבין 15.00 - 13.00
ובשעות שבין  19.00ו -05.00למחרת; בתקופה שבין  1באפריל עד  31באוקטובר  -בשעות
שבין  15.00 - 13.00ובשעות שבין  20.00ל -05.00למחרת;
אולם בכל אחד מהימים כ"ו ,כ"ז וכ"ח באלול ,ח' ,י"א ,י"ב ו-י"ג בתשרי; ז' באדר עד
ט"ו בו; י' ,י"א ,י"ב ו-י"ג בניסן; ב' ,ג' ,ד' בסיון ,מותר בו  -אם אינו חל בשבת  -לפתוח
כל חנות בשעות  05.00עד .22.00
 .2בסעיף זה" ,חנות"  -למעט משרד ,מחסן ,בית חרושת ,בית מלאכה ,תחנת דלק ,בית מרקחת ,קיוסק,
מזנון ,בית עינוג ,מקום בו מתנהלת מכירת כרטיסי כניסה למקום תרבות ,ספורט או עינוג.
 .3בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בשעות שבין  21.00לבין ,05.00
ובלבד שחובה על בעל בית המרקחת לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה או בשעות הלילה כאשר יגיע
תורו לפתחו לפי סדר תורנות שקבעה הסתדרות הרוקחים בא"י סניף תל-אביב שאותה אישר ראש
העיריה.

שעות סגירתם של בתי קפה
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.5
 .1בתי קפה )פרט לבארים ,למחלבות ,ולחנויות לממכר גלידה( רשאים להיות פתוחים בשבתות ובימים
טובים )פרט ליום הכפורים ומשעה  7בערב בערב תשעה באב עד שעה  5בבוקר ביום תשעה באב(
ולהגיש ארוחות ללקוחותיהם בתוך הבנינים בלבד בשעות דלקמן- :
א .בערבי שבתות וימים טובים עד שעה  10בערב ,וכן
ב .בשבתות ובימים טובים משעה  10בבוקר עד שעה  3אחה"צ ,ומיום האחד באפריל ועד
ליום  31באוקטובר ,משעה  6בערב ועד לשקיעת החמה:
בתנאי ששום דבר האמור בחוק-עזר זה אין לראותו כאילו הוא מתיר את פתיחתם של
חנויות וקיוסקים לממכר גזוז או משקאות אחרים.
 .2בהתחשב עם הוראות פסקא ) (1מחוק-עזר זה ,יהיו כל בתי-הקפה סגורים בכל יום משעה  1בלילה עד
שעה  5בבוקר.

אסור למכור סחורות בבתי-קפה
 .6אסור לכל אדדם למכור בכל בית-קפה סחורות לתצרוכת מחוץ לבית-הקפה במשך שעות הסגירה המפורטות
בחוק-עזר  4מחוקי-עזר אלה.

עונשין
.7

תיקון  :תשל"ו
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים *,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו -
קנס נוסף  24שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

ראש העיריה או אחר הרשעתו.
* תחילה ביום  ,8.12.88חש"ם 391

ביטול
 .8חוקי-העזר לכפר סבא )סגירתן של חנויות( שנתפרסמו בעתון הרשמי גליון  771מיום  31במרץ ,1938 ,מבוטלים
בזה.
נתאשר,
 5ביוני 1941
אברהם קירכנר
נשיא המועצה המקומית של כפר סבא.

ר .א .ה .קרוסבי
מושל מחוז לוד
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