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- בחוק זה  .1 הגדרות

כפי , ישראל-מראשיתו עוד אחריתו במדינת –" השבת-יום"או " שבת"
 .ישראלשייקבע על ידי הרבנות הראשית ל

 

לקבוע כי יום השבת הוא יום המנוחה השבועי , מטרתו של חוק זה .2 מטרה
 .כמדינה יהודית ודמוקרטית, ישראל-הרשמי במדינת

 

השבת 
כיום 

 שבתון

רשויות , לרבות משרדי ממשלה, לא יפעלו בשבת גופים ציבוריים (א) .0
שירותים , בנקים, מפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, מקומיות

, אלא אם כן פעילותם דרושה לתכלית ראויה, ומוסדות מסחריים
ההולם את ערכיה של מדינת , לפי היתר מפורש שייקבע בחוק

ובמידה שאינה עולה על , ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
 .הנדרש

  -לא יחול ( א)סעיף קטן  (ב)  

, משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל: על הגופים הבאים (1)   
קופות , בתי חולים, שירותי הביטחון השונים, הגבולמשמר 
שירותי ,  מגן דוד אדום, מכבי אש, בתי מרקחת, חולים

שירות , שירותים פסיכיאטריים, החירום וההצלה השונים
בתי , בתי עינוגים, מזנונים, בתי קפה, מסעדות, בתי הסוהר

בתי שעשועים ואתרי , מתקני ספורט, מוסדות סעד, אוכל
 ;בילוי

בתחומו של ישוב שבו מרבית התושבים או מרבית חברי  (2)   
 ;מועצת הרשות המקומית אינם יהודים

בחלקים שבהם מרבית התושבים , בתחומו של ישוב אחר (0)   
אינם יהודים או שבהם מרבית בתי העסק אינם של 

 ;יהודים

 :כאשר העבודה בשבת דרושה לאחד או יותר מאלה (4)   

ביטחונו , שלומו, ובכלל זה חייו, הציבורלתקנת  (א)    
 ;ובריאותו

הפועלת באופן , תחזוק או תפעול של מערכת חיונית (ב)    
 (.1)ובכלל זה הגופים הנזכרים בסעיף קטן ב, רציף
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כתוצאה מדרישות , לא תיפגע זכותו של אדם לעבודה (ג)    
 .ביחסי עבודה לעבוד בשבת

היתר לפעילות בשבת  ראש רשות מקומית יעניק (ד)    
לגופים הפועלים בתחומי הרשות המקומית בראשה 

אשר שוכנע כי פעילותם בשבת הנה לטובת , הוא עומד
ואינה פוגעת ברגשותיו במידה שאינה עולה , הציבור

בהיתר שיעניק ראש רשות מקומית ; על הנדרש
 .ייקבעו הסייגים לפעילותם בשבת, לגופים כאמור

    

חופש 
תנועה 
 בשבת

בידור וספורט , תרבות, נה הסעות ציבוריות למקומות בילויתתאפשר .4
הסעות אלו יפעלו תוך שמירה ; בתחומי רשות מקומית שתחפוץ בכך

ההסעה הציבורית ; מרבית על צביון השבת והגבלת הצורך לעבוד בה
 .מקומות 12-תהיה בכלי רכב שאינם כוללים יותר מ

 

נציגים 
-במדינות

 חוץ

חוץ לא יקיימו פעילות דיפלומטית -במדינות נציגים ישראליים רשמיים .5
רשמית בשבת ובמועדי ישראל ולא יחללו שבת בפרהסיה אגב פעילותם 

 .הרשמית

 

אשר , חוק זה אינו גובר על זכויות עובדים בהסדרי עבודה קיבוציים .6 הגבלה
שיחודשו או שיוסדרו לאחר , אולם הסדרי עבודה, נקבעו בטרם נחקק

 .יהיו כפופים לו, וחקיקת

 

ולא מתקיים לגביו אחד מהסייגים הקבועים  0העובר על הוראות סעיף  .7 עונשין
 .שקלים חדשים 13,333דינו  קנס ,  בו

 

אחריות 
 ותקנות

והוא רשאי להתקין תקנות , שר הפנים אחראי על ביצוע חוק זה .9
 (.4()ב)0זולת תקנות הנוגעות לסעיף , לביצועו

 

 .וק זה ייכנס לתוקפו שנה לאחר יום פרסומוח .8 תחילה

 
 הסבר-דברי

 
ל ההכרה בזכותם של עמים "נתקבלה בקהילייה הבינ, לאחר מלחמת העולם הראשונה

כל הרוצה לשמר את תרבותה הלאומית . לקיים מדינה שתשמור את תרבותם הלאומית
וי בולט ומשמעותי של ייחוד חזקה עליו כי יחפוץ בביט –ישראל כמדינה יהודית -של מדינת

יש לראות בהצעה זאת הצעה לקביעת סממן של , על כן. השבת בפרהסיה הישראלית
זהו ביטוי מרכזי . ואין בה משום כפייה דתית, תרבותנו הלאומית כעם חופשי בארצו

הוגה דעות ציוני חילוני , "אחד העם"גם . ולא רק במובן הדתי, לזהות היהודית בכלל
ולא רבים יודעים כי הוא זה אשר טבע את , השבת ערך לאומי-בשמירתראה , מובהק

 ".שמרה השבת על ישראל, יותר מששמרו ישראל על השבת"האמרה 
 

זולת שוויון הזדמנויות מסחריות בין , ההסדרים המוצעים אינם כופים דבר על הפרט
ם עצמם המשתייכים לזרמים השונים ואין בהם משום כפייה כלשהי על מי שאינם רואי

. המתחדשת ומתפתחת בהתאמות הראויות לה בעת הזאת, כמשתייכים לתרבות היהודית
שערכי קיומה של , חוק זאת מקבלת את העיקרון-הצעת. ותאוותה בידה –קהילה קהילה 

השבת במישור הציבורי אינם יכולים לבטל את הערך שבכיבוד של חופש הפרט לנהוג על פי 
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במדינתו של העם  –השוויון -ההצעה מקפידה על עקרון, יחד עם זאת. דרכו ואמונתו
 .היהודי יוכלו יהודים לשבות במקומותיהם בלי לחשוש מתחרות בלתי הוגנת

 
ויש בה , מנוחה כללי בשבוע הייתה מתבקשת גם אלמלא ציווי דתי כלשהו-הקביעה של יום

ורך למנוחה מן המרוץ בחיי היומיום אחרי הצ, צורך חברתי מן המעלה הראשונה
הולמת את ערכיה של מדינת  –קביעה של יום מסוים זה דווקא בשבת . להתפרנס בכבוד

, העיסוק-אין כאן שום פגיעה בלתי ראויה בחופש, על כן. ישראל כיהודית ודמוקרטית
 .ההגבלות המוצעות כאן אינן במידה העולה על הנדרש. הקניין-הפעולה ובחופש-בחירות

 
הוא בכך שיהודים דתיים אינם נדרשים , אם תתקבל ,חוק זאת-הישג נוסף של הצעת

אלא רק לקבל כי מסגרת החוקים , לאשר או להכשיר פעילותם של אחרים בשבת
. ת אמותיו"הדת על מי שאינו חפץ לשמרן בדל-המשותפת אינה מיועדת לאכוף את מצוות
-תישראל סביב מה שיכול לזכות להסכמה בר-יש כאן ניסיון כן ואמיתי לאחד את עם

, עתיד-אמיתי וצופה פני, יש כאן ניסיון כן. מחלוקת-במקום לכפות דעות ברות, קיימא
קיימא למחלוקות באשר -כי ישנם בנמצא פתרונות ברי, לטעת בלב הציבור את האמונה

-והן עם חוקי, העולים בקנה אחד עם ההלכה היהודית מחד גיסא, ליחסי הדת והמדינה
 .היסוד מאידך גיסא

 
מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני "ת ראשיתה בהשראה מן החוברת חוק זא-הצעת

בהוצאת , ומר יואב ארציאלי, רות גביזון' פרופ, מאת הרב יעקב מדן, "דת ומדינה בישראל
אך  –( 2330)ג "תשס'ה, (אורי דרומי: עורך)והמכון הישראלי לדמוקרטיה " אבי חי"מכון 

 .נעשו בה שינויים מן ההצעה המקורית
 

ואין היא , צעה זאת מטרתה לעגן בחקיקה את שמוסכם על רובו הגדול של הציבור בארץה
הדתיים אינם נותנים לגיטימאציה לחילול : כופה על איש מעבר לנדרש את דעתו של זולתו

-הפנאי שלהם בסופי-בעוד החופשיים אינם מאולצים לשנות את תרבות; מחד גיסא, שבת
 .מאידך גיסא, השבוע

 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------
 ר הכנסת והסגנים"הוגשה ליו

 והונחה על שולחן הכנסת ביום
 27.7.2335 –ה "בתמוז התשס' כ


