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 לכבוד

 של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת היועץ המשפטיעו"ד תומר רוזנר, 

 ח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

להצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי עזר בעניין פתיחתם הנדון: הסתייגויות 
 2017וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התשע"ח

 
  1לפני סעיף 

 
לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה להפר באופן בוטה את הסטטוס  -ח"כ יאיר לפיד בשם .1

 קוו ואת האיזון הטוב בין הציבור במרקם החברתי הקיים".
הנועד לאפשר כפייה דתית לפני הסעיף יבוא: "חוק זה הינו חוק של  -בשם ח"כ יעל גרמן .2

 למיעוט קיצוני לקבוע לרוב איך לחיות את חייו".
לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה לייצר פילוג במקום שיח אמתי  -איר כהןבשם ח"כ מ .3

 על השבת בישראל".
 זה להפוך את השבת לכלי פוליטי"לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק  -בשם ח"כ יעקב פרי .4
של ראש לפני הסעיף יבוא: "חוק זה התקבל בחסות דיל פוליטי  -בשם ח"כ עפר שלח .5

 ". בלבד אישית של ראש הממשלהשרידותו ה אתת הממשלה עם החרדים הנועד לשר
לפני הסעיף יבוא: "חוק זה הפוגע אזרחי מדינת ישראל נחקק  -בשם ח"כ חיים ילין .6

 במטרה לפתור משבר קואליציוני עם המפלגות החרדיות". 
נועד לשרת סקטור מצומצם על פני לפני הסעיף יבוא: "חוק זה  -בשם ח"כ קארין אלהרר .7

 יבור לשמור את יום שבת באופן התואם את אורח חייו".זכותו של רוב הצ
לפני הסעיף יבוא: "חוק זה נועד לפגוע בזכותם הדמוקרטית של  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .8

 התושבים בכל עיר לקבוע כיצד הם רוצים לחיות בעירם".
לפני הסעיף יבוא: "חוק זה נועד לפגוע בזכותה של כל עיר לקבוע  -בשם ח"כ עליזה לביא .9

 ".לאופי התושביםאת אורח חייה בהתאם 
נועד לעקוף את פסיקת בג"צ אשר קבע  זהלפני הסעיף יבוא: "חוק  -בשם ח"כ מיקי לוי .10

היא הגוף המתאים להכריע בדבר נקודת האיזון המתאימה הנותנת משקל  העירייהכי "
ה , ובהם הרכב האוכלוסייה בכל מקום ומקום, דרך חייהרלוונטייםלמכלול השיקולים 

 ה של העיר".יואופי
זה לפגוע בזכותו של כל אזרח יבוא: "מטרת חוק לפני הסעיף  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .11

 ."לממש את ערכי השבת בדרכו ובהתאם לאמונתובישראל 
לממשלה בהובלת  לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה לאפשר -בשם ח"כ יאיר לפיד .12

חייו כמו שהוא חושב במדינת  כל אדם שחושב שיש לו זכות לנהל את למכורהליכוד 
 ".ישראל

בזכות הבחירה זה לפגוע באופן בוטה לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק  -בשם ח"כ יעל גרמן .13
 ".במדינת ישראלשל הציבור  החופשית

 זכותה של כל עירלבטל את מטרת חוק זה לפני הסעיף יבוא: " -בשם ח"כ מאיר כהן .14
ה התנערות מן ההכרה בייחודו של יום אין פירוששאופיו של יום השבת,  לקבוע את

 ".מכל אלא מבטאת תפיסה שהיא יותר יהודית ודמוקרטיתת, השב
לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה לפגוע באיזון הנכון בין הערכים  -בשם ח"כ יעקב פרי .15

התרבותיים והדתיים שייצגת השבת, ושמירתה במרחב הציבורי, לבין הצורך לתת 
 השבת שלהם בדרך בה הם בוחרים". לאזרחים לבלות את יום
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מדן -לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה לפגוע באמנת גביזון -בשם ח"כ עפר שלח .16
המשקפת את הרצון לחיזוק המכנה המשותף בחברה הישראלית באמצעות כוחה המלכד 

 .של השבת"
ת לשלול את עצמאותן של הרשויו לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה -בשם ח"כ חיים ילין .17

 לפקודת העיריות". 258על פי סעיף בחקיקת חוקי עזר המקומיות 
לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה למנוע את זכותם של  -בשם ח"כ קארין אלהרר .18

 התושבים לרכוש מוצרי צריכה חיוניים והכרחיים בימי מנוחה".
לפני הסעיף יבוא: "מטרת חוק זה לאפשר לשלטון המרכזי  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .19

 את תושביו".יותר מכל שלטון המקומי המייצג שיקול הדעת של להתערב באופן בוטה ב
 
 

 1סעיף הסתייגויות ל
 .ימחקי -הסעיף -בשם ח"כ עליזה לביא .20
 יימחק. -סעיף קטן )א( המוצע -בשם ח"כ מיקי לוי .21
 יימחק. -סעיף קטן )ב( המוצע -בשם ח"כ אלעזר שטרן .22
 יימחק. -צעסעיף קטן )ג( המו -בשם ח"כ יאיר לפיד .23

 
 

 הסתייגויות לסעיף קטן )א( המוצע
ברישה לפני "מוסדות או  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יעל גרמן .24

 מקומות" יבוא "למעט".
בסעיף כאמור " במקום -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ מאיר כהן .25

 רייה". (" יבוא "שאינם בתחום שיפוטה של העי20)249
בסעיף כאמור " במקום -א( המוצע, בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן ) -בשם ח"כ יעקב פרי .26

 שלא לפתוח בימי מנוחה". בחירה חופשית (" יבוא "שבחרו מתוך 20)249
במקום "כאמור בסעיף  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ עפר שלח .27

 חרדי". ב המצויים במקום שיש בו רו(" יבוא "20)249
במקום "כאמור בסעיף  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ חיים ילין .28

 ברק". -(" יבוא "הנמצאים בבני20)249
במקום "כאמור  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ קארין אלהרר .29

 (" יבוא "הנמצאים באלעד" 20)249בסעיף 
במקום "כאמור  -קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים"בסעיף  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .30

 (" יבוא "שאינם מצויים במקום שיש בו רוב חילוני"20)249בסעיף 
במקום "כאמור  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ עליזה לביא .31

  בתל אביב"(" יבוא "שאינם נמצאים 20)249בסעיף 
במקום "כאמור בסעיף  -בהגדרת "עסקים" בסעיף קטן )א( המוצע, -בשם ח"כ מיקי לוי .32

 (" יבוא "שאינם נמצאים בהרצליה" 20)249
במקום "כאמור  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ אלעזר שטרן .33

 (" יבוא "שאינם נמצאים ברמת השרון" 20)249בסעיף 
מור בסעיף במקום "כא -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ יאיר לפיד .34

 (" יבוא "שאינם נמצאים בראשון לציון" 20)249
במקום "כאמור בסעיף  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ יעל גרמן .35

 (" יבוא "שאינם נמצאים בחולון" 20)249
במקום "כאמור בסעיף  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ מאיר כהן .36

 נם נמצאים בגבעתיים" (" יבוא "שאי20)249
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במקום "כאמור בסעיף  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ יעקב פרי .37
 (" יבוא "שאינם נמצאים ברמת גן" 20)249

במקום "כאמור בסעיף  -"עסקים" בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת -בשם ח"כ עפר שלח .38
 הרשות המקומית" תחליט(" יבוא "עליהם 20)249

 -המילה "במקום" -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -חיים יליןבשם ח"כ  .39
 תימחק.

אחרי המילה  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ קארין אלהרר .40
 "שלא לצורך צריכה במקוםאו "במקום" יבוא "

אחרי המילה  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .41
 יבוא "או למכירה" "במקום"

אחרי "או מגישים"  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -עליזה לביאבשם ח"כ  .42
 יבוא "או מוכרים"

אחרי "או מגישים" יבוא  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ מיקי לוי .43
 תימחק. -"או מוכרים" והמילה "במקום"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"מוצע, בסעיף קטן )א( ה -בשם ח"כ אלעזר שטרן .44
 "מרכולים"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יאיר לפיד .45
 "סופרים ופיצוציות"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יעל גרמן .46
 "הפועלות בתחנות דלקחנויות נוחות "

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -איר כהןבשם ח"כ מ .47
 "תחנות דלק"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יעקב פרי .48
 "חנויות ובתי מלאכה"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ עפר שלח .49
 בית קפה או מסעדה" כןבתו"חנויות הכוללת 

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ חיים ילין .50
 הכוללת בתוכן בית קפה או מסעדה" סופרים"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ קארין אלהרר .51
 בית קפה או מסעדה"ם בתוכ הכוללים מרכולים"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -יואל רזבוזוב בשם ח"כ .52
 "מזנונים, קנטינות ומוסדות אחרים כיוצא באלה".

אחרי "למעט" יבוא  -בסעיף קטן )א( המוצע, בהגדרת "עסקים" -בשם ח"כ עליזה לביא .53
 "הסעדה"

"למעט" יבוא אחרי  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ מיקי לוי .54
 "מרכזי קניות הפועלים באזורי תעשייה ומסחר"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .55
 "קניונים"

אחרי "למעט" יבוא  -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יאיר לפיד .56
 "משתלות"

" ציבורי" בסיפה אחרי -בהגדרת "עסקים"ע, בסעיף קטן )א( המוצ -בשם ח"כ יעל גרמן .57
 רוב חילוני". בהםמוסדות או מקומות הנמצאים בעיר או ביישוב שיש או יבוא "

" "למעט בסיפה אחרי -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ מאיר כהן .58
שמירה על צביונה  תוךמוסד או מקום שהרשות המקומית מצאה לנכון  כלאו יבוא "

 ".חודי של השבתהיי
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" בסיפה אחרי "למעט -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יעקב פרי .59
 שתושבי העיר הביעו את רצונם שיפתח בימי מנוחה". מוסד או מקום  או כליבוא "

" בסיפה אחרי "למעט -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ עפר שלח .60
 ".אחר שהיה פתוח בימי מנוחה בטרם חקיקת חוק זה מוסד או מקום או כליבוא "

" בסיפה אחרי "למעט -בהגדרת "עסקים"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ חיים ילין .61
בתחומיה של רשות מקומית  תחבורה ציבורית בשבת או עסק הנבחר להפעיליבוא "

 ".מסוימת
"או אחרי  -בורי"בהגדרת "עינוג ציבסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ קארין אלהרר .62

 ספורט" יבוא "או מרכזי תרבות, נוער וספורט ומועדוני נוער וצעירים"
אחרי "כיוצא  -בהגדרת "עינוג ציבורי"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .63

 ".החליטה עליו ככזהשהרשות המקומית או "באלה" יבוא 
בסיפה אחרי  -עינוג ציבורי"בהגדרת "בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ עליזה לביא .64

 "לרבות מרכולים"."שלא בתמורה" יבוא 
בסיפה אחרי "שלא  -בהגדרת "עינוג ציבורי"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ מיקי לוי .65

 בתמורה" יבוא "לרבות חנויות נוחות".
בסיפה אחרי  -בהגדרת "עינוג ציבורי"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .66

 מורה" יבוא "לרבות סופרים"."שלא בת
בסיפה אחרי "שלא  -בהגדרת "עינוג ציבורי"בסעיף קטן )א( המוצע,  -בשם ח"כ יאיר לפיד .67

בתמורה" יבוא "לרבות כל מקום שבו מכינים, מגישים או מוכרים מאכלים, משקאות או 
 כל מוצר צריכה אחר".

 
 ( המוצעבהסתייגויות לסעיף קטן )

יימחק ובמקומו יבוא "על אף  -יף קטן )ב( המוצעהאמור בסע -בשם ח"כ יעל גרמן .68
( בעניין פתיחתם וסגירתם 21)-( ו20)249)ב( עד )ה(, חוק עזר לפי סעיף 258הוראות סעיף 

סותר יפורסם ברשומות כעבור ששים ימים, ובלבד שהוא של עסקים בימי מנוחה, 
 ".אחר הוראות כל דין

(" יבוא 21)-( ו20)249מוצע, במקום "לפי סעיף בסעיף קטן )ב( ה -בשם ח"כ מאיר כהן .69
 "בעיר חרדית".

(" יבוא 21)-( ו20)249בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף  -בשם ח"כ יעקב פרי .70
 "בעיר דתית".

(" יבוא 21)-( ו20)249בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף  -בשם ח"כ עפר שלח .71
 "בבני ברק".

(" יבוא 21)-( ו20)249ף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף בסעי -בשם ח"כ חיים ילין .72
 "באלעד".

(" יבוא 21)-( ו20)249בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף  -בשם ח"כ קארין אלהרר .73
 "בביתר עלית".

(" יבוא 21)-( ו20)249בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .74
 "במודיעין עלית".

(" יבוא 21)-( ו20)249בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "לפי סעיף  -ח"כ עליזה לביא בשם .75
 "בעמנואל".

 לפני "בימי מנוחה," יבוא "שלא".בסעיף קטן )ב( המוצע,  -בשם ח"כ מיקי לוי .76
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט בעיר  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .77

 שיש בה רוב חילוני"
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט  -"כ יאיר לפידבשם ח .78

 בהרצליה"
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בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט ברמת  -בשם ח"כ יעל גרמן .79
 השרון"

בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט בראשון  -בשם ח"כ מאיר כהן .80
 לציון"

 בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט בחולון" -בשם ח"כ יעקב פרי .81
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט  -בשם ח"כ עפר שלח .82

 בגבעתיים"
 גן"-בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט ברמת -בשם ח"כ חיים ילין .83
, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט בסעיף קטן )ב( המוצע -בשם ח"כ קארין אלהרר .84

 מרכולים"
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .85

 סופרים"
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט חנויות  -בשם ח"כ עליזה לביא .86

 נוחות"
מנוחה," יבוא "אלא אם הם היו  בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי -בשם ח"כ מיקי לוי .87

 או החליטו לפתוח שנה אחריו". פתוחים בימי מנוחה בטרם חקיקת תיקון זה לחוק
בסעיף קטן )ב( המוצע, אחרי "בימי מנוחה," יבוא "למעט כל  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .88

לצריכה  שבו מכינים, מגישים או מוכרים מאכלים, משקאות או כל מוצר אחר עסק
 במקום".  במקום או שלא

בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו  -בשם ח"כ יאיר לפיד .89
 לחוק העזר" יבוא "אלא לאחר שהמועצה אישרה אותו וראש העיר חתם עליו"

בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו  -בשם ח"כ יעל גרמן .90
 ת לא נתנה את הסכמתה לחוק העזר"לחוק העזר" יבוא "אם הרשות המקומי

 ציבור התושבים"שהשר" יבוא "שבסעיף קטן )ב( המוצע, במקום " -בשם ח"כ מאיר כהן .91
 "שראש העירבסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "שהשר" יבוא " -בשם ח"כ יעקב פרי .92
בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו  -בשם ח"כ עפר שלח .93

 " יבוא "אם הוא עומד בניגוד לכל דין אחר"לחוק העזר
בסעיף קטן )ב( המוצע, במקום "אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו  -בשם ח"כ חיים ילין .94

 לחוק העזר" יבוא ""אלא לאחר שחוק העזר הובא לידיעת השר"
בסעיף קטן )ב( המוצע, המילה "לא" תימחק ובמקום "אלא  -בשם ח"כ קארין אלהרר .95

 "אף אם השר לא".לאחר שהשר" יבוא 
בסיפה אחרי "לחוק העזר" יבוא "למעט בסעיף קטן )ב( המוצע,  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .96

 ".לאמונתםובהתאם  בדרכםלממש את ערכי השבת התושבים רוב להוא מאפשר אם 
בסעיף קטן )ב( המוצע, בסיפה אחרי "לחוק העזר" יבוא "למעט  -בשם ח"כ עליזה לביא .97

 כות הבחירה החופשית של רוב התושבים באותה העיר".את ז משקף חור העזראם 
בסעיף קטן )ב( המוצע, בסיפה אחרי "לחוק העזר" יבוא "ובלבד  -בשם ח"כ מיקי לוי .98

 שהרשות המקומית לא קבעה אחרת".
בסעיף קטן )ב( המוצע, בסיפה אחרי "לחוק העזר" יבוא "ובלבד  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .99

 וני"שלא מדובר בעיר שיש בה רוב חיל
בסעיף קטן )ב( המוצע, בסיפה אחרי "לחוק העזר" יבוא  -בשם ח"כ יאיר לפיד .100

"הוראות סעיף זה לא יחולו על חוקי עזר שנכנסו לתוקפם בטרם חקיקת התיקון לחוק זה 
 או שנה אחריו".

יבוא  בסעיף קטן )ב( המוצע, בסיפה אחרי "לחוק העזר" -בשם ח"כ יעל גרמן .101
מדן המשקפת את הרצון לחיזוק המכנה המשותף -ת גביזוןאמנלמעט אם הוא תואם את "

 בחברה הישראלית באמצעות כוחה המלכד של השבת".
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על אף " (,1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ מאיר כהן .102
יכנס חוק העזר לתוקף ויפורסם ברשומות אם הוא משקף את  האמור בסעיף קטן )ב(,

 רצון תושבי העיר"
(, "על אף 1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -"כ יעקב פריבשם ח .103

האמור בסעיף קטן )ב(, יכנס חוק העזר לתוקף ויפורסם ברשומות אם הרשות המקומית 
 החליטה על כך"

(, "על אף 1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ עפר שלח .104
לפני שתינתן לרשות המקומית אפשרות זר האמור בסעיף קטן )ב(, לא יבוטל חוק הע

 לגשת לערכאות משפטיות". 
(, "על אף 1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ חיים ילין .105

האמור בסעיף קטן )ב(, רשאית הרשות המקומית להורות על עיכוב החלטת השר עד 
 להחלטת הערכאות המשפטיות".

(, "על 1קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב אחרי סעיף -בשם ח"כ קארין אלהרר .106
אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאית הרשות המקומית להורות על ביטול החלטת השר ועל 

 מות".ופרסום החוק ברש
(, "לא 1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .107

העזר עם הערותיו  להחזיר את חוקנתן השר את הסכמתו, רשאית הרשות המקומית 
 ".למועצה לדיון מחדש ולאשרו מחדש

(, "לא נתן 1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ עליזה לביא .108
 ".ולאשרו מחדש לערער על החלטת השרהשר את הסכמתו, רשאית הרשות המקומית 

ות הורא(, "1אחרי סעיף קטן )ב( המוצע יבוא סעיף קטן )ב -בשם ח"כ מיקי לוי .109
 יחולו רק בעיר או בישוב חרדיים". סעיף קטן )ב(, 

 
 

 המוצע ג(הסתייגויות לסעיף קטן )
המילה "לא" תימחק והמילים  המוצע, בסעיף קטן )ג( -בשם ח"כ אלעזר שטרן .110

 יימחקו. -החל מ"אלא אם כן"
 -המילים "אשר לדעת השר" בסעיף קטן )ג( המוצע, -בשם ח"כ יאיר לפיד .111

 יימחקו.
 בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "השר"  יבוא "תושבי העיר" -ל גרמןבשם ח"כ יע .112
 בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "השר"  יבוא "העירייה" -בשם ח"כ מאיר כהן .113
 בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "השר"  יבוא "בית המשפט" -בשם ח"כ יעקב פרי .114
צרכים בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק  -בשם ח"כ עפר שלח .115

"אינה מפירה באופן בוטה את האיזון הטוב אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 
 בין הציבור במרקם החברתי הקיים".

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק צרכים  -בשם ח"כ חיים ילין .116
"נדרשת כדי למנוע כפייה דתית של מיעוט אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 

 וני על הרוב".קיצ
בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק  -בשם ח"כ קארין אלהרר .117

למנוע פילוג תוך יצור שיח "נדרשת כדי צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 
 אמתי על השבת בישראל".

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .118
לסכל את דיל פוליטי "נדרשת כדי ת השר הם צרכים חיוניים" יבוא צרכים אשר לדע

של ראש  הפוליטית להבטיח את המשך שרידותוהנועד לפגוע בתושבי ישראל על מנת 
 ".הממשלה
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בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק צרכים  -בשם ח"כ עליזה לביא .119
רוב לשמור הזכותו של את קיים ל "נדרשת כדיאשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 
 ".את יום שבת באופן התואם את אורח חייו

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק צרכים  -בשם ח"כ מיקי לוי .120
להגשים את זכותם הדמוקרטית  "נדרשת כדיאשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 

 ".של התושבים בכל עיר לקבוע כיצד הם רוצים לחיות בעירם
בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק  -בשם ח"כ אלעזר שטרן .121

"מגשימה את פסיקתו של בג"צ צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 
 יפו".-בעניין פתיחת עסקים בשבת בעיר תל אביב 6322/14

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק צרכים  -בשם ח"כ יאיר לפיד .122
 "אינה פוגעת בחוק קיים".לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא  אשר

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כדי לספק צרכים  -בשם ח"כ יעל גרמן .123
"התקבלה על ידי הרשות המקומית בהתאם אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 

 לחוק".
י לספק צרכים בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "נדרשת כד -בשם ח"כ מאיר כהן .124

כל אדם  למכורתמנע ממפלגת הליכוד "אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים" יבוא 
 ".שחושב שיש לו זכות לנהל את חייו כמו שהוא חושב במדינת ישראל

 
 2סעיף הסתייגויות ל

 יימחק. -הסעיף -שם ח"כ יעקב פריב .125
 

 2סעיף  אחרי
ו של חוק זה ביום תחילתתחילה". ""הסעיף יבוא:  אחרי -בשם ח"כ עפר שלח .126

1.1.2030." 
חוקי  אחרי הסעיף יבוא: "תחולה". "חוק זה לא יחול על -בשם ח"כ חיים ילין .127

יחקקו חמש שנים שחדשים חוקי עזר החוק לתוקף או  עזר שנחקקו בטרם כניסת
 אחריו". 

. "חוק זה "תנאי לכניסה לתוקף"אחרי הסעיף יבוא:  -בשם ח"כ קארין אלהרר .128
 ". על עיכוב פרסומו בטרם אישור החוקק עזר שהשר הורה לא יחול על כל חו

. "חוק זה לא "תנאי לכניסה לתוקף"אחרי הסעיף יבוא:  -בשם ח"כ יואל רזבוזוב .129
בעניין פתיחת עסקים בשבת בעיר תל  6322/14יחול אם הוא עומד בניגוד לפסיקת בג"צ 

 יפו".-אביב
חוק זה סה לתוקף". "אחרי הסעיף יבוא: "תנאי לכני -בשם ח"כ עליזה לביא .130

 (".3340/20)פ/ 2016-הצעת חוק השבת, התשע"וייכנס לתוקף רק עם חקיקת 
חוק זה אחרי הסעיף יבוא: "תנאי לכניסה לתוקף". " -בשם ח"כ אלעזר שטרן .131

ייכנס לתוקף רק עם חקיקת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום 
 (.4676/20)פ/ 2017-המנוחה השבועי, התשע"ח

 
 

 


