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חוק עזר לכפר תבור (פתיחת בתי עסק וסגירתם),
התשנ"ח-1997
פורסם:

חש"ם ,586

תשנ"ח ),(6.11.1997

עמ' 44

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית כפר תבור
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית כפר תבור;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בית עסק"  -חנות ,מחסן ,בית מלאכה ,מקום הגרלה ,קיוסק ,מזנון ומקום אחר שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או
מאוחסנת סחורה ,למעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג ובית מרקחת;
"מזנון"  -מקום שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון למזנון על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( -1968להלן  -חוק רישוי
עסקים);
"קיוסק"  -מקום שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לקיוסק על פי חוק רישוי עסקים;
"בית אוכל"  -מסעדה ,בית קפה ומקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם צריכתם במקום ,למעט
מזנון ,קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג;
"בית עינוג"  -מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים;
"פתוח"  -פתוח לקהל לשם קניה או מכירה ,מתן שירות או ניהול עסק;
"בעל"  -לרבות מנהל או עובד או אדם שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק או לבית אוכל.

סגירת בתי עסק בימי מנוחה
לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק -
.2
( )1ביום הכיפורים משעה  16.00בערב יום הכיפורים ועד מחצית השעה אחרי שקיעת החמה למחרת;
( ) 2ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,בתשעה באב וביום הזכרון לחללי השואה ,לא יפתח אדם ולא ירשה
למי שפועל מטעמו לפתוח בית עינוג משעה  17.00בערב ימי הזכרון כאמור ובערב תשעה באב ועד מחצית השעה אחרי
שקיעת החמה למחרת.

סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה
(א) באזור המוגדר בתכנית המיתאר של כפר תבור ,כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן ,כאזור מסחר ,לא יפתח
.3
אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח -
( )1בית אוכל או קיוסק לממכר פירות ,שוקולד ,גלידה ,סיגריות ,עיתונים או משקאות קרים (לא
משכרים)  -בשעות שבין  24.00לבין  06.00למחרת;
( )2בית עסק שלא פורט בפסקה ( - )1בשעות שבין  22.00לבין  06.00למחרת.
(ב) ראש המועצה רשאי לתת לבעל בית אוכל ולבעל קיוסק היתר לפתוח בית אוכל או קיוסק עד ,02.00
בתנאים שימצא לנכון; ניתן היתר כאמור ,רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו.
(ג) באזור המוגדר בתכנית המיתאר של כפר תבור ,כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן ,כאזור מגורים או אזור
מגורים משולב במסחר או בעסקים ,לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק ובית עינוג בשעות
שבין  19.00לבין  06.30למחרת.
ג' באב התשנ"ז )  6באוגוסט (1997

יוסי דולה
ראש המועצה המקומית כפר תבור
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