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 פירוט:

כיום, שמירת השבת הציבורית בישראל מעוגנת בחוקי העזר העירוניים. המצב כיום באופן כללי הוא 

למעט בתי אוכל ומקומות תרבות, ובתנאי שחילול השבת הינו בתוך שפתיחת עסקים בשבת אסורה, 

 מתחם סגור ולא נראה ברחוב הציבורי.

שנהוגים עד העירוניים החוק פורץ את המצב הקיים בארץ ומבטל את כל חוקי העזר  .א

שמירת השבת במדינת ישראל מעוגנת כיום בחוק שעות עבודה ומנוחה שקובע  :היום

ם המנוחה השבועי לפי דתו. לעומת זאת, סגירת העסקים בשבת שאסור להעסיק עובד ביו

מעוגנת ע"י חוקי העזר העירוניים ברשויות המקומיות, שמוסמכים לקבוע תקנות לסגירת בתי 

עסק ביום המנוחה מכח "חוק ההסמכה". החוק המוצע קובע כללים לכל העיריות במדינה מה 

 י העזר העירוניים. מותר ואסור לפתוח בשבת באופן שמבטל את כל חוק

החוק : והוצאת שולחנות למרחב הציבורימקומות רועשים, פתיחת פאבים ו החוק מתיר .ב

, וכל מקום פאב, מזנון"בתי אוכל = מתיר לפתוח פאבים ודומיהם ולהוציא שולחנות לרחוב 

כיום, לדוגמא . ".בסמוך לושבו מסופק בתמורה אוכל או משקה לצריכתו באותו מקום או 

 ע"יאך אוסר גרימת רעש בלבד, מתיר פתיחת בתי אוכל חוק העזר העירוני  ,םבירושלי

באופן שמשפיע על המרחב הציבורי  הוצאת שולחנות החוצה אסורהוכן  הפעלת מוזיקה,

 ברחוב.

על פי החוק יפתחו  רשמיים: עירונייםבמוסדות החוק מתיר כל פעילות תרבות, כולל  .ג

בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, " מוסדות תרבות, בילוי ופנאיבשבת 

הוראת החוק תאפשר  ".גלריות לאמנות, מתנס"ים, גנים לאומיים, גני חיות, וכיוצא באלה

 פתיחת מוסדות אלו למרות שהם מקבלים תקציב מהעירייה.

כל  ,על פי החוק: "מרכוליםרוב סוגי החנויות תחת המושג "החוק מתיר פתיחת  .ד

 "מרכול" ם אם תרצה ולעשות תורנות מרכולים.ה תוכל לצמציעירי -תחו בשבת המרכולים יפ

ומוצרי צריכה לשימוש מקום לממכר מזון " -ית דברים אישים או בייתים יחנות לקנהיינו כל 

צרי חשמל, חנויות למוגם , כלומר ."ןבו טיפול במזון, לרבות משלוח מזו שאין ,אישי או ביתי

 .מסגרת היתר זהב יפתחו בשבת – "אישי/ביתי" תכשיטים, בגדים, כל דבר

החוק מאפשר העסקת עובדים בשבת לכל צורך  בשבת:יהודים אין איסור העסקת עובדים  .ה

מתקיימת העסקה בשבת, היא " -במידה והעובד מסכים, במתכונת מצומצמת ותורנות 

. כלומר, לעומת חוק שעות עבודה ומנוחה "מצומצםתיעשה במתכונת של תורנות ובאופן 

, שר הכלכלהבשבת, אם לא לצרכים חיוניים שהוגדרו על ידי יהודים שאוסר העסקת עובדים 

 החוק הזה מתיר העסקה בשבת לכל צורך בתנאי שזה במתכונת מצומצמת ובתורנות.

מותרת " הכל מותר: –בתי אוכל, משתלות, חנויות תיירות, תחנות דלק, חנויות נוחות  .ו

פעילותם בשבת של בתי אוכל, משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות 

 ."תחנות דלק וחנויות נוחותתיירותיות, מתנות וחפצי נוי, 

תתאפשר פתיחתם בשבת , כולל כל העסקים שבהם: בשבת מרכזי קניותמותרת הפעלת  .ז

אבל  ",מרכזי קניות"לא מוגדר בחוק מה הכוונה  – של מרכזי קניות הפועלים באזורי תעשייה

 .בנקים, חנויות, רשתות הפצה, קניונים - מרכז קניותבלכאורה זה כולל כל מה שנמצא 

מקומית רשאית להפעיל בשבת קווי  רשות" עירונית: תחבורה ציבוריתמותרת הפעלת  .ח

ת מקומית . כל רשו"תחבורה ציבורית בתחומיה בכלי רכב קטנים מאוטובוסים רגילים

 בתחומה תוכל להחליט לפתוח קווי תחבורה ציבורית בתוך העיר.

שר התחבורה, באישור " :תחבורה בין עירוניתקווי החוק מטיל על שר התחבורה לפתוח  .ט

. "ועדת הפנים של הכנסת, יתקין תקנות לרישוי קווי תחבורה בינעירונית שיפעלו בשבת

 החוק לפתיחת קווי תחבורה בינעירוניים. כלומר, משרד התחבורה יפעל מיד לאחר אישור


