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  לכבוד:

 ראש עיריית כפר סבא – מר יהודה בן חמו
 

 הנדון: הפסקת המסחר הקמעונאי בשבת בתחומי העיר כפר סבא
 

גם הכולל "אושילנד" המתחם, בעלי הודעת פי על סבא. בכפר ענק קניות מתחם פתיחת על התבשרנו                  השבוע

  חנויות מסחר, המתחם יפעל שבעה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד הלילה.

 

אדוני , אפוא יוצא – בישראל בשבת קמעונאי מסחר פעילות קיום על אוסר ומנוחה עבודה שעות חוק , לבך                     לתשומת

  ראש העיר, שעיריית כ"ס בהנהגתך נותנת יד לפעילות עבריינית.

 

2002 בשנת . חברתי צדק אי וגורם מכריע שוויון אי יוצר בשבת הקמעונאי המסחר זו, פעילות בחומרת לגרוע                    מבלי

הסתיים , שהובלנו המשפטי ההליך – בשבת קמעונאי מסחר פתיחתו עם שקיים בעיר, ערים קניון את לסגור                   פעלנו

הנהלת כי לדעת מצער היום. עצם עד בשבת מסחר לפעילות סגור ונותר נסגר והקניון בה תמכה שהעירייה                   בפשרה

 העירייה טועה וחוזרת וטועה ומתירה ל"אושילנד" לקיים פעילות מסחר קמעונאי בשבת.

 

של העיר כראש ותפקידך בעיר, ומפלה מעוותת מציאות יוצרת "אושילנד" במתחם בשבת קמעונאי מסחר                 קיום

צריכה מוצרי רכישות שביצע אזרח כי עלמא לכולי ברור הזה. המפלה העיוות את מחיר בכל למנוע הוא                   כולנו

היא המעשה ומשמעות , השבוע ימות שאר במהלך צריכה מוצרי קניות יבצע לא , בשבת הפתוחות המתחם                   בחנויות

חשבון על בשבת, קמעונאי מסחר המקיימות המתחם לחנויות משמעותי יחסי יתרון מעניקה בראשותך               שהעירייה

בשבת הפעילות מהחנויות גם ובעיקר מאתנו שגם העובדה לנוכח וזאת בשבת, פתוחות שאינן בעיר החנויות                 שאר

וכל ביותר, משמעותי כלכלי יתרון בפניהם וחושפת שירותים יותר להם מעניקה אך ארנונה אותה את העירייה                  גובה

 זאת תוך כדי עבירה על החוק.

 

ולראות יום מידי ענק הפסדי לספוג : בדילמה אותנו מעמידה בשבת קמעונאי למסחר "אושילנד" פתיחת ,                  לידיעתך

את ולפתוח העירייה", בחסות "הפועלים לעבריינים להצטרף או עבריינים, בידי נשחקת פרנסתנו איך כלות                בעיניים
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המנוחה יום חשבון על זאת וכל בעיר, הפרהסיה את לקצה מקצה ולשנות מצפוננו לצו בניגוד בשבת שלנו העסק                    בתי

  השבועי המוקדש עד עצם היום הזה לבילוי עם משפחותינו.

 

כדי לנוח, כדי לשבת זקוקים – כאחד וחילוניים דתיים סבא, כפר בעיר ומתפרנסים החיים הקטנים העסקים בעלי                   אנו,

בעסק ולעבוד לפעול אותנו מחייב הפרנסה עול השבוע ימי בשאר שכן בשבוע אחת פעם ממשפחותינו                 ליהנות

 מצאת החמה ועד שקיעתה.

 

 

  

 

את להקריב מוכנים לא אנו הכסף, אחר הזה הפסול למרוץ להשתעבד מוכנים לא אנו בשבת, לעבוד מוכנים לא                    אנחנו

מתכוונים ואנו המשפחה, עם שבועי מנוחה ליום זכותנו – עבדים לא אנו הזה. הפסול המרוץ לטובת שלנו                   העובדים

  להילחם למימוש הזכות הזו.

 

להגן – תושביה רווחת על ובעיקר וגם סבא, כפר העיר של הכלכלי פיתוחה על גם שמופקד כמי לך, קוראים                     אנו

  עלינו, בעלי העסקים הקטנים, מפני חמיסת פרנסתנו.

 

 

 בכבוד רב,

 

 יאיר קורח, יו"ר התאחדות הסוחרים

  בשם סוחרי המסחר הקמעונאי בכפר סבא

 בהנהגת הגב' דינה אונרייך, בעלת עסק בכפר סבא.
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