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 עדת השרים לענייני חקיקהלכבוד: ו

 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )חובת אישור חוקי עזר חוות דעת בנושא  הנדון:

ובהצעת חוק השבת,  2017 –שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים(, התשע"ז

 2016-שע"ותה

יום א'( בהצעת חוק לתיקון פקודת השרים לענייני חקיקה עתידה לדון היום ) תועד

 –העיריות )חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים(, התשע"ז

 אישורחובת חוק : הצעת להלןגפני ואחרים )משה  בר הכנסתאותה מקדמים ח 2017

לקבוע כי לא יהיה תוקף לחוק העזר המסדיר פתיחת  תזו מבקשחוק הצעת (. חוקי עזר

 עסקים ביום המנוחה, אלא אם אושר על ידי שר הפנים. וסגירת 

 בר הכנסתשל ח 2016 -ועוד עתידה ועדת השרים לדון היום בהצעת חוק השבת, התשע"

 מיקי זוהר ואחרים. 

 

 פסקי הדין של בית המשפט העליוןרקע: 

הדין פסק מ באופן משמעותייושפע  האמורותחוק ההצעות שתי הדיון בלהניח כי  יש

התאחדות הסוחרים והעצמאים  3360/17דנג"ץ -ביום חמישי האחרון ב פורסםש

 .הכללית נ' שר הפנים

 סמכותו שלבו נקבעו גדרים ל 6322/14בג"צ -פסק הדין, אושררו הקביעות שהתקבלו בב

: חוק ההסמכה( והוכר תוקפם של להלן) ]נוסח חדש[ פקודת העיריות לפי הפניםשר 

מסחר בצורות  אפשרוקיבלה עיריית תל אביב, אשר תיקונים לחוקי העזר העירוניים ש

 . בשבת ובימי מנוחה אחרים שונות ברחבי העיר

המאפשרים  –בלה עיריית תל אביב תיקונים לחוקי העזר שקיכי הנקבע  בפסקי הדין

חוקיים ומידתיים. כמו כן,  – בימי מנוחהשל מסחר בתחומי העיר היקף מוגבל קיום 



 

 

אוטונומיה רחבה לרשויות  שיטת המשפט בישראל מעניקה נקבע כי במסגרת פסקי הדין

כי ובתחומן בהתאם לשיקול דעתן, וימי מנוחה המקומיות לקביעת הסדרי השבת 

נועד להחליף את שיקול לא  לאשר את חוקי העזר בחוק ההסמכה הפניםתפקידו של שר 

  .של חוקי העזר על חוקיותם לשמור ולפקחאך ורק  אלאשל הרשויות דעתן 

 לחובתהעומד בבסיס הצעת החוק גם הוא  6322/14בג"צ -ש לציין כי פסק הדין בי

 1. אישור חוקי עזר

 : הסדרת השבת בישראל

למרות השבת בישראל באופן קוהרנטי מנוחת חוק שבת המסדיר את עד היום לא נחקק 

כיום המנוחה מוגדרת . שבת הניסיונות החוזרים ונשנים מאז קום המדינה לחוקקו

בחוק שעות עבודה ומנוחה, והאיסור על פעילות בשבת מוסדרת על פי רוב י השבוע

 . בחוקי עזר עירוניים

חורים ויוצרת  מלאההשבת בישראל  יה שלרשת החוקים המסדירה את אופיואכן, 

 אסור להםבתי עסק רבים פועלים בשבת כחוק, ש אף על פיעיוותים חוקיים. כך למשל, 

באופן רופף רק  עוסק, חוק שעות עבודה ומנוחה זויתרה מלהעסיק יהודים בשבת. 

 . ומותיר לקונות רבות בשבת היקף האיסור על פעילות בתי עסקב

סוגיית להתמודדות עם גישות שונות  משקפות הועדהבפני שמובאות שתי ההצעות 

השבת במרחב ביחס לצביונה הראויה של  יםשונ מבטאות קולות, והמסחר בשבת

מבקשת להתמודד  , זו העולה בהצעת ח"כ גפני ואחריםשה האחתהגיהציבורי בישראל. 

הרחבת באמצעות עם האתגר הנקודתי שהציבו פסקי הדין של בית המשפט העליון, 

 המקומיות לרשויותהדעת הנתון משמעותי של שיקול צמצום ו הפניםשר סמכותו של 

  2.יפליתמתוך כוונה למנוע הסדרה של פעילות מסחרית ואחרת בשבת ברמה המוניצ

                                                            

1
ק העזר המסדיר פתיחת פיכך, מוצע לקבוע כי לא יהיה תוקף לחו"ללהצעת החוק:  3ראו בעמ'  

וסגירת עסקים ביום המנוחה, אלא אם כן אושר חוק העזר על ידי שר הפנים. כמו כן, לאור הפרת 

הסטטוס קוו בעקבות החלטת בג"ץ על אישורו של חוק עזר לעיריית תל אביב, מוצע לקבוע, כי כל 

לא יהיה תקף, אלא אם , 1.1.2014חוק עזר בעניין פתיחת וסגירת חנויות ומסחר שנחקק לאחר יום 

 "כן קיבל את אישורו של שר הפנים.

2
יש לציין כי הצעת חוק זו דומה במידה רבה לתזכיר חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי  

שפרסם בשבוע שעבר משרד הפנים. תזכיר חוק זה המבקש להוסיף שני  2017  -עזר(, התשע"ח

את סמכותו של שר הפנים לשלוט על תוכנם של חוקי  סעיפים לפקודת העיריות, אשר לא רק יחזקו

 העזר, אלא גם מגביל את סמכותו של שר הפנים לאשר חוקי עזר בעניין פתיחת עסקים בשבת.



 

 

את מנוחת השבת מבקשת להסדיר  , העולה מהצעת ח"כ זוהר ואחרים,היהגישה השני 

היבטים נוספים הקשורים למעמדה של השבת בבישראל באופן רחב, תוך התחשבות 

  .בישראל, ובכלל זאת פעילות תרבות, תחבורה ציבורית ועוד

הרוחב  ת הדיון בשאלותולא זה המקום להרחיב א, לשתי גישות אלו יתרונות וחסרונות

יש כי היא עמדתנו . עם זאת, בתחומי דת ומדינה למדיניות חקיקה שהן מעלות ביחס

להתנגד להצעה להגבלה ניכרת של סמכות הרשות המקומית, כפתרון העומד בפני עצמו. 

מקובל עלינו העיקרון העומד ביסוד ההצעה המבקשת להסדיר את כלל ההיבטים מנגד, 

 . ישראל, הגם שאיננו מסכימים בהכרח עם מכלול פרטיהשל מנוחת השבת ב

 עמדתנו באשר להסדרת מנוחת השבת בישראל

קוו בנושא הסדרת השבת במדינת ישראל, הלכה -למרות טענות לפיהן יש סטטוס

 קוו נשחק באופן משמעותי. -למעשה, הסטטוס

 אינם הישראלים היהודים רובאמנם תה. יכיום השבת כבר אינה יום מנוחה כשהי

שלמים,  ענפיםבניגוד לחוק. רבים מהם  ;עובדים םעובדים בשבת, אבל מאות אלפי

. בשבתפועלים  ,חוקי עזר התירופעילתם בשבת את פנאי, שהתרבות ובתחומי הבעיקר 

כמחצית ממוסדות התרבות, רוב  ,מוחלט של בתי הקולנוע, מוזאוניםהרוב הכך, ו

 על בסיס חוקי עזר עירוניים.   בדרך כללבשבת, ( פועלים בקיץמועדוני הספורט והברכות )

ואולם, עיקר הדיון הציבורי, והאתגר המעשי באשר לאופייה של השבת הישראלית, 

. ככל שמדובר בחנויות מובהקים פעילותם של עסקים מסחריים ממוקדים בשאלת

 םהיקפישה ברור מלאים, אך פעילותנתוני אין בידינו  מרכולים ת, פיצוציות אונוחּו

שם היקף הפעילות  ,מחוץ לעריםשים בקניונים ובמרכזי הקניות רחשיותר מת הגדולים

  3מכלל הקניונים בישראל. היקף מסחר עצום. 20%-בכ

ן השבת בא לידי ביטוי גם בהיעדר בולט של אכיפת יקוו בעני-של הסטטוסשחיקתו 

עות החוקים המסדירים את סגירת העסקים בשבת. ברמה הארצית, אכיפת חוק ש

עבודה ומנוחה דלה. הנתונים שמעמיד משרד הכלכלה באשר להיקף אכיפת חוק שעות 

עבודה ומנוחה לא משקפים לאשורו את מצב האכיפה של החוק ככל שהוא נוגע לשבת. 

עם זאת, ניתן להסיק מהם בוודאות כי האכיפה דלה ביותר, ולעומת היקף העסקים 

 ה בים. שמעסיקים יהודים בשבת ללא היתר, היא טיפ
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גם ברמה המקומית, האכיפה של סגירת עסקים בשבת חלקית ביותר ורשויות מקומיות 

רבות בוחרות להעלים עין מהפרת החוק לעתים מתוך שיקולים אידיאולוגיים, ולעיתים 

. כך או אחרת, האכיפה אביב-לראות במקרה של תלהיה כפי שניתן  ,משיקול כלכלי

 לאות מתה. , בחלק מהמקרים , הופכת גם אותםהדלה של חוקי השבת ברמה המקומית

בחיוב את הניסיון לקבוע בחוק הסדרים ברורים שיסדירו את מעמדה על כן, אנו רואים 

ישראל, ובכלל זאת את המסחר בשבת. גישה זו עדיפה בוודאי על פני בשל השבת 

תוך הפיכתם של חוקים מפורשים בספר הישראלי השחיקה האיטית בסטטוס קוו, 

  .ת מתהלאו

הסדרים שיאפשרו לשמור על אופייה  עיצובהוא  כנסת ישראלהאתגר המוטל על 

 ,כך למשל .צמצום הפגיעה האפשרית בזכויות אזרח הנגזרת מכךהייחודי של השבת תוך 

הציע חוקה מאמץ ל)שנוסחה כחלק מ שבת של המכון הישראלי לדמוקרטיהחוק ההצעת 

הסדיר את כלל סוגיות דת ק ממאמץ זהלמדינת ישראל, ולכן יש לראות אותה חל

בשבת דגם של שבת ישראלית לפיו תתאפשר  דעת זו, מציגה, המצורפת לחוות ומדינה(

פעילות בילוי, תרבות ובידור כמו גם תחבורה ציבורית במתכונת מיוחדת ומופחתת, אך 

ובכללם  -יוטל איסור על פעילות במוסדות ממלכתיים ועל פעילות תעשייה ומסחר 

גדרים בני הצעה זו קבעה גם מלבד פעילות חיונית.  -ונים, חנויות ורשתות הפצה קני

 . עתידיות יישום למימוש הסדר מאזן זה ודרכים ליישוב מחלוקות

לטעמנו, הסדרה ראויה של השבת צריכה להיות כזו הרואה בשאלות הקשורות למסחר 

  ות למנוחת השבת.רכיב אחד במסגרת המאמץ להסדרת כלל הסוגיות הנוגעבשבת רק 

עיצוב פני המרחב הציבורי בישראל בשבת באתגרים את ה אנו סבורים כי הניסיון לפתור

באופן כוחני ונקודתי, ללא מתן מענה, ואפילו תוך עצימת עיניים מהנעשה בשבת ברחבי 

  מדינת ישראל, וללא התחשבות ברכיבים השונים של הסדרת מנוחת השבת היא טעות. 

ראוי שלא לאשר את הצעת החוק המבקשת לעקוף את סבורים כי  אנו ,לאור זאת

החלטת בג"ץ ולתת לשר פנים שיקול דעת רחב הרבה יותר בנוגע לפסילת חוקי עזר 

 . עירוניים הנוגעים לפעילות ביום המנוחה

"כ זוהר ההשבת המוצע על ידי חהצעת חוק לעומת זאת, אנו סבורים כי יש לאשר את 

 שבתמנוחת הלהתמודדות עם הסדרת משקפת גישה נכונה ה זו הצע . בעיננוושותפיו

 אך זאת, בימי המנוחהשל המסחר  ביותרמשמעותי צמצום  כוללתצעה זו . הבישראל

באשר למסחר בשבת, ולאיזונים שיש יך להתחשב ם צרשיקולים בהלהתייחסות לצד 

עולה בקנה אחד , )באופן הלנקוט כדי להביא לידי ביטוי שונות בין קהילות ואוכלוסיות



 

 

מסדירה את מכלול הסוגיות הנוגעות למנוחת השבת, גם . הצעת חוק זו עם פסיקת בג"ץ(

גם מוסדות תרבות ופנאי ותחבורה ציבורית ובכך אינה מוסיפה עוד טלאי על טלאי בהן 

 ההסדרה הקיימים אלא מציעה הסדר שלם. 

באה העת להסדרת איננו מסכימים עם כל אחד מפרטי ההצעה, אך אנו סבורים כי 

מנוחת השבת בישראל באופן קוהרנטי, וסבורים כי הנחת הצעה זו על שולחן הכנסת 

 פותחת פתח לכך. 

  בברכה ובכבוד רב,

 

 ד"ר שוקי פרידמן                     עו"ד גלעד וינר  פרופ' ידידיה שטרן

 


