
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי  –הסתייגויות המחנה הציוני 

 2017-עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התשע"ח

 א)א(:268בסעיף 

תבוא המילה  "בתי משקה" המיליםאחרי  - וציפי לבני הרצוגיצחק בשם ח"כ  .1

מקום לממכר מזון ומוצרי  –"מרכול" . בסיפא יבואו המילים "לעניין זה "מרכולים"

 ."צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

אחרי המילים "בתי משקה" תבוא המילה "חנויות  -לבני ציפי יצחק הרצוג ובשם ח"כ  .2

חנויות הפועלות בצמוד  –"חנויות נוחות" נוחות". בסיפא יבואו המילים "לעניין זה 

 ".דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזוןלתחנת 

אחרי המילים "בתי משקה" יבואו המילים "חנויות  -שלי יחימוביץ ציפי לבני ובשם ח"כ  .3

חנויות הפועלות  –"חנויות נוחות" ". בסיפא יבואו המילים "לעניין זה , מרכוליםנוחות

ום לממכר מזון מק –"מרכול"  בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 ."ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

אחרי המילים "בתי משקה" יבואו המילים  -סתיו שפיר שלי יחימוביץ ובשם ח"כ  .4

חנויות  –"חנויות נוחות" "חנויות נוחות, מרכולים". בסיפא יבואו המילים "לעניין זה 

מקום  –"מרכול"  דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון; הפועלות בצמוד לתחנת

לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח 

 ."מזון

אחרי המילים "שבו מכינים או מגישים מאכלים או  -איציק שמולי סתיו שפיר ובשם ח"כ  .5

 ".תחנות דלקומרכולים, חנויות נוחות  משקאות לצריכה במקום" יבואו המילים ", למעט

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק  –"חנויות נוחות" בסיפא יבואו המילים "לעניין זה 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 .".לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

אחרי המילים "שבו מכינים או מגישים מאכלים  -לב -עמר בראיציק שמולי ובשם ח"כ  .6

או משקאות לצריכה במקום" יבואו המילים ", למעט מרכולים, חנויות נוחות, תחנות 

חנויות הפועלות  –"חנויות נוחות" דלק, משתלות". בסיפא יבואו המילים "לעניין זה 

מקום לממכר מזון  –"מרכול"  רי מזון;בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצ

 .". ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

אחרי המילים "שבו מכינים או מגישים מאכלים  -יחיאל חיליק בר לב ו-עמר ברבשם ח"כ  .7

תחנות או משקאות לצריכה במקום" יבואו המילים ", למעט מרכולים, חנויות נוחות, 

בסיפא יבואו המילים "לעניין זה  ".מרכזי קניות הפועלים באזורי תעשייה ומסחרו דלק

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי  –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 .". מזון טיפול במזון, לרבות משלוח

אחרי המילים "שבו מכינים או מגישים מאכלים  -עמיר פרץ ו יחיאל חיליק בר בשם ח"כ .8

או משקאות לצריכה במקום" יבואו המילים ", למעט מרכולים, חנויות נוחות, תחנות 

חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי משתלות,  דלק



". בסיפא יבואו המילים "לעניין זה פועלים באזורי תעשייה ומסחרמרכזי קניות הונוי, 

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי  –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 .". טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

 :(ב)א258בסעיף 

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד  -מרב מיכאלי עמיר פרץ ובשם ח"כ  .9

הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "והשר לא יהא רשאי להורות על עיכוב פרסום חוק 

 העזר ברשומות".

ילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד תמחק המ -איתן כבל מרב מיכאלי ובשם ח"כ  .10

 המילים: "ללא דיחוי".הסיפא, ובמקומן יבואו 

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד  -מיקי רוזנטל איתן כבל ובשם ח"כ  .11

הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת 

 השר".

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד רויטל סויד מיקי רוזנטל ובשם ח"כ  .12

שבעה ימים מיום שהביא ראש העיריה את חוק מן יבואו המילים: "תוך הסיפא, ובמקו

 ".העזר לידיעת השר

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד  -יואל חסון רויטל סויד ובשם ח"כ  .13

ה ימים מיום שהביא ראש העיריה את חוק הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "תוך עשר

 העזר לידיעת השר".

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא,  -זוהיר בהלול חסון ויואל בשם ח"כ  .14

ובמקומן יבוא "השר ייתן הסכמתו לחוק עזר בעניין פתיחתם של עסקים ביום המנוחה 

 ולא יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ברשומות"

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא,  -איתן ברושי זוהיר בהלול ובשם ח"כ  .15

לחוק עזר בעניין פתיחתם של עסקים ביום המנוחה ולא לא יתנגד השר ובמקומן יבוא "

 יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ברשומות"

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, ובמקומן  -מיכל בירן איתן ברושי ובשם ח"כ  .16

של חוק עזר בעניין על עיכוב פרסום ברשומות יבוא "השר לא יהיה רשאי להורות  

 פתיחתם של עסקים ביום המנוחה"

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, ובמקומן  -נחמן שי ו מיכל בירן בשם ח"כ .17

חוק עזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה יפורסם ברשומות יבוא "

 "ללא דיחוי ברשומות

ים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, ימחקו המיל -קסניה סבטלובה נחמן שי ובשם ח"כ  .18

ובמקומן יבוא "חוק עזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה יפורסם 

 ברשומות מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר"



ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד  -איילת נחמיאס ורבין קסניה סבטלובה ובשם ח"כ  .19

שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה  הסיפא, ובמקומן יבוא "חוק עזר

 יפורסם שבעה ימים מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר"

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא,  -יוסי יונה איילת נחמיאס ורבין ובשם ח"כ  .20

ובמקומן יבוא "חוק עזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה יפורסם 

 ימים מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר" שלושה

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, ובמקומן  -איל בן ראובן יוסי יונה ובשם ח"כ  .21

ימים  חמישהעזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה יפורסם יבוא "חוק 

 מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר"

ימחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא,  -יעל כהן פארן איל בן ראובן ובשם ח"כ  .22

סם ובמקומן יבוא "חוק עזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה יפור

 מיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר" עשרה ימים

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "לעניין חוק 258סעיף  -סאלח סעד יעל כהן פארן ובשם ח"כ  .23

עזר שעניינו פתיחתם וסגירתם של עסקים ביום המנוחה, לא יתערב שר הפנים בשיקול 

 דעתה של רשות מקומית"

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "לעניין חוק עזר 258סעיף  -לאה פדידה סאלח סעד ובשם ח"כ  .24

שעניינו פתיחתם של עסקים ביום המנוחה, לא יתערב שר הפנים בשיקול דעתה של רשות 

 מקומית."

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות מקומית 258סעיף  -יצחק הרצוג לאה פדידה ובשם ח"כ  .25

 לעניין פתיחתם של עסקים ביום המנוחה."תהיה בת חורין לתת הוראות בחוק עזר 

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות מקומית 258סעיף  -ציפי לבני יצחק הרצוג ובשם ח"כ  .26

תהיה בת חורין לתת הוראות בחוק עזר לעניין פתיחתם של עסקים ביום המנוחה. ואולם, 

 השר יהיה רשאי להתנגד לחוק עזר המורה לסגור עסקים ביום המנוחה."

על אף האמור  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  -שלי יחימוביץ ציפי לבני וח"כ בשם  .27

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –מרכול" . בכל דין, תתאפשר  פעילות מרכולים בשבת

 ."לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

על אף  ב( ימחק ובמקומו יבוא "א)258סעיף  -סתיו שפיר שלי יחימוביץ ובשם ח"כ  .28

 –מרכול" לעניין זה ". בשבת וחנויות נוחות האמור בכל דין, תתאפשר  פעילות מרכולים

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות 

הכנסתן חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר  –"חנויות נוחות" ; "משלוח מזון

 ."ממכירת מוצרי מזון

על אף האמור  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  -איציק שמולי סתיו שפיר ובשם ח"כ  .29

מקום לממכר  –מרכול" . בימי המנוחהבכל דין, תתאפשר  פעילות מרכולים ובתי מרקחת 

 ."ןמזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזו

על אף  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  -לב -עמר בראיציק שמולי ובשם ח"כ  .30

. בימי המנוחהובתי מרקחת  , חנויות נוחותהאמור בכל דין, תתאפשר  פעילות מרכולים

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –מרכול" לעניין זה "

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת  –"חנויות נוחות" "; מזוןטיפול במזון, לרבות משלוח 

 ."דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון



מועצת  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  - לב ויחיאל חיליק בר-עמר ברבשם ח"כ  .31

הרשות המקומית מוסמכת להחליט על קביעת מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים 

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או  –"מרכול" . לעניין זה תחרות הוגנת

 ."ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מועצת הרשות א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  -איתן כבל עמיר פרץ ובשם ח"כ  .32

, חנויות ית מוסמכת להחליט על קביעת מתכונת מצומצמת של פעילות מרכוליםהמקומ

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות נוחות

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק  –"חנויות נוחות" . לעניין זה ובשמירת תחרות הוגנת

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –" "מרכול ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 ."לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

רשות  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  -מיקי רוזנטל מרב מיכאלי ובשם ח"כ  .33

מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים ובתי  מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת ביומי המנוחה מרקחת בתורנות

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או  –"מרכול" . לעניין זה תחרות הוגנת

 ."ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, ובמקומן י -יואל חסון רויטל סויד ובשם ח"כ  .34

חנויות מתכונת מצומצמת של פעילות  יבוא "רשות מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות נוחות

השר לא יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום ברשומות של חוק ו ובשמירת תחרות הוגנת

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר  –"חנויות נוחות" אלה. לעניין זה עזר 

 ".הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

מחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, י -וזוהיר בהלול בשם ח"כ יואל חסון  .35

מתכונת מצומצמת של פעילות  יבוא "רשות מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזרובמקומן 

, תוך התחשבות בנגישות בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות , חנויות נוחותמרכולים

השר לא יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום ו עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנת

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת  –"חנויות נוחות" אלה. לעניין זה ברשומות של חוק עזר 

ריכה מקום לממכר מזון ומוצרי צ –"מרכול"  דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 "."לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מחקו המילים מ"לא יפורסם" ועד הסיפא, י -ואיתן ברושי בשם ח"כ זוהיר בהלול  .36

, חנויות על אף האמור בכל דין, תתאפשר  פעילות מרכולים ובמקומן יבואו המילים "

מתכונת  בת חורין לקבוע בחוקי עזרובתי מרקחת בימי המנוחה; רשות מקומית  נוחות

, תוך בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות , חנויות נוחותמצומצמת של פעילות מרכולים

השר לא יהיה רשאי להורות ו התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנת

פועלות חנויות ה –"חנויות נוחות" אלה. לעניין זה על עיכוב פרסום ברשומות של חוק עזר 

מקום לממכר מזון  –"מרכול"  בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 "."ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

על אף האמור  א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "258סעיף  - ומיכל בירן בשם ח"כ איתן ברושי .37

ובתי מרקחת בימי המנוחה; רשות  , חנויות נוחותת מרכוליםבכל דין, תתאפשר  פעילו



, חנויות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות נוחות

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק  –"חנויות נוחות" . לעניין זה ובשמירת תחרות הוגנת

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 "."לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

ת א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות מקומית ב258סעיף  - ונחמן שי בשם ח"כ מיכל בירן .38

 ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים חורין לקבוע בחוקי עזר

; תהיה , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתבימי המנוחה

חנויות הפועלות  –"חנויות נוחות" . לעניין זה מותרת פעילותם בשבת של חנויות נוחות

מקום לממכר מזון  –"מרכול"  ממכירת מוצרי מזון;בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן 

 "."ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות 258סעיף  - וקסניה סבטלובה בשם ח"כ נחמן שי .39

חנויות , מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

מותרת פעילותם בשבת של תחנות בימי המנוחה; תהיה  ובתי מרקחת בתורנות נוחות

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק  –"חנויות נוחות" . לעניין זה דלק וחנויות נוחות

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 "."טיפול במזון, לרבות משלוח מזוןלשימוש אישי או ביתי, שאין בו 

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא 258סעיף  -איילת נחמיאס ורבין בשם ח"כ קסניה סבטלובה  .40

, מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים "רשות מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

מותרת פעילותם בשבת של בימי המנוחה; תהיה  ובתי מרקחת בתורנות חנויות נוחות

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת  –"חנויות נוחות" . לעניין זה דלק וחנויות נוחות תחנות

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

 "."לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות 258 סעיף -ויוסי יונה  איילת נחמיאס ורביןבשם ח"כ  .41

ובתי  מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות בימי המנוחה מרקחת בתורנות

. לעניין זה מותרת פעילותם בשבת של משתלות, תחנות דלק וחנויות נוחות; תהיה הוגנת

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי  –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 "."טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

קבוע א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות מקומית בת חורין ל258סעיף  - יוסי יונהבשם ח"כ  .42

בימי המנוחה;  ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים בחוקי עזר

מותרת פעילותם בשבת של בתי אוכל, משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, תהיה 

. לעניין זה עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק וחנויות נוחות

ועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי חנויות הפ –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 "."טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

א)ב( ימחק ובמקומו יבוא "רשות מקומית 258סעיף  - ואיל בן ראובן בשם ח"כ יוסי יונה .43

ובתי מרקחת  מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים זרבת חורין לקבוע בחוקי ע



; , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתבימי המנוחה בתורנות

מותרת פעילותם בשבת של בתי אוכל, משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, תהיה 

. לעניין זה וחותעתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק וחנויות נ

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי  –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 "."טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

רשות יבוא "ואולם,  א)ב(258בסיפא של סעיף  - פארן-ויעל כהן בשם ח"כ איל בן ראובן .44

, מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית תהא בת חורין לקבוע בחוקי עזר

 –"מרכול" בימי המנוחה, ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה  בתורנות

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות 

 ."משלוח מזון

רשות א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - וסאלח סעד פארן-ח"כ יעל כהןבשם  .45

, מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית תהא בת חורין לקבוע בחוקי עזר

בימי המנוחה, ולא תידרש לשם כך הסכמתו של  ובתי מרקחת בתורנות חנויות נוחות

ת בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן חנויות הפועלו –"חנויות נוחות" השר. לעניין זה 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או  –"מרכול"  ממכירת מוצרי מזון;

 ."ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

רשות א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - ולאה פדידה בשם ח"כ סאלח סעד .46

, מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית תהא בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור בימי המנוחה ובתי מרקחת בתורנות חנויות נוחות

חנויות  –"חנויות נוחות" , ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה התושבים

מקום  –"מרכול"  הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון;

ר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח לממכ

 ."מזון

רשות א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - ויצחק הרצוג בשם ח"כ לאה פדידה .47

, מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים מקומית תהא בת חורין לקבוע בחוקי עזר

, תוך התחשבות בנגישות עבור ימי המנוחהב ובתי מרקחת בתורנות חנויות נוחות

, ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה התושבים ובשמירת תחרות הוגנת

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי  –"חנויות נוחות" 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול"  מזון;

 ."טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מותרת תהא א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - וציפי לבני בשם ח"כ יצחק הרצוג .48

, ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה פעילותם בשבת של חנויות נוחות

 חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי –חנויות נוחות" "

 "."מזון

מותרת תהא א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  -שלי יחימוביץ ציפי לבני ובשם ח"כ  .49

, ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. וחנויות נוחות פעילותם בשבת של תחנות דלק

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן  –חנויות נוחות" ולעניין זה "

 "."ממכירת מוצרי מזון



תהא א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  -וסתיו שפיר שם ח"כ שלי יחימוביץ ב .50

, ולא תידרש לשם כך וחנויות נוחות מותרת פעילותם בשבת של משתלות, תחנות דלק

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק  –חנויות נוחות" הסכמתו של השר. ולעניין זה "

 "."ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

תהא א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - ואיציק שמולי ח"כ סתיו שפיר בשם .51

מותרת פעילותם בשבת של משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות 

, ולא תידרש לשם כך הסכמתו וחנויות נוחות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק

ויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר חנ –חנויות נוחות" של השר. ולעניין זה "

 "."הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

תהא א)ב( יבוא "ואולם, 258בסיפא של סעיף  - לב-ועמר בר בשם ח"כ איציק שמולי .52

מותרת פעילותם בשבת של משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות 

מרכזי קניות הפועלים באזורי ו חותחנויות נו, תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק

 –חנויות נוחות" , ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה "תעשייה ומסחר

 "."חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

(, 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  - ויחיאל חיליק בר לב-בשם ח"כ עמר בר .53

, רשות מקומית תהא בת (1על אף האמור בסעיף קטן )" :(2סעיף קטן ) :בואוואחריו י

 ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים חורין לקבוע בחוקי עזר

, ולא , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתבימי המנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  – "מרכול" התדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין ז

; ואחריו יבוא סעיף .לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

, בשבת של חנויות נוחות ןמותרת פעילות( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3קטן )

עלות חנויות הפו –"חנויות נוחות" ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה 

 ".בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

(, 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  -ועמיר פרץ בשם ח"כ יחיאל חיליק בר  .54

, רשות מקומית תהא בת (1על אף האמור בסעיף קטן )" :(2סעיף קטן ) :ואחריו יבואו

 ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים חורין לקבוע בחוקי עזר

, ולא , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתבימי המנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  התדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין ז

; ואחריו יבוא סעיף .וןלשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מז

מותרת פעילותם בשבת של תחנות דלק ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3קטן )

 –"חנויות נוחות" , ולא תידרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה וחנויות נוחות

 ".חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

(, ואחריו 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  - מיכאליומרב  בשם ח"כ עמיר פרץ .55

(, רשות מקומית תהא בת חורין 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )2סעיף קטן ) :יבואו

בימי  ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים לקבוע בחוקי עזר

ם כך הסכמתו של השר. , ולא תדרש לש, תוך התחשבות בנגישות עבור התושביםהמנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו  –"מרכול" לעניין זה 

(: "על אף האמור בסעיף 3.; ואחריו יבוא סעיף קטן )טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

, ולא תדרש מותרת פעילותם בשבת של משתלות, תחנות דלק וחנויות נוחות( תהא 1קטן )



חנויות הפועלות בצמוד לתחנת  –"חנויות נוחות" לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה 

 ."דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

(, ואחריו 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  - ואיתן כבל בשם ח"כ מרב מיכאלי .56

ת מקומית תהא בת חורין (, רשו1(: "על אף האמור בסעיף קטן )2סעיף קטן ) :יבואו

בימי  ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים לקבוע בחוקי עזר

מקום לממכר מזון  –"מרכול" המנוחה, ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה 

.; ואחריו ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מותרת פעילותם בשבת של ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3סעיף קטן )יבוא 

משתלות, חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, 

"חנויות , ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה תחנות דלק וחנויות נוחות

 ."דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזוןחנויות הפועלות בצמוד לתחנת  –נוחות" 

(, ואחריו 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  -ומיקי רוזנטל בשם ח"כ איתן כבל  .57

, רשות מקומית תהא בת חורין (1על אף האמור בסעיף קטן )" :(2סעיף קטן ) :יבואו

בימי  בתורנותובתי מרקחת  מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים לקבוע בחוקי עזר

, ולא תדרש , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתהמנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  הלשם כך הסכמתו של השר. לעניין ז

; ואחריו יבוא סעיף .לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מותרת פעילותם בשבת של משתלות, ( תהא 1סעיף קטן )(: "על אף האמור ב3קטן )

חנויות לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק 

חנויות  –"חנויות נוחות" , ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה וחנויות נוחות

 ".מוצרי מזוןהפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת 

(, 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  -ורויטל סויד בשם ח"כ מיקי רוזנטל  .58

, רשות מקומית תהא בת (1על אף האמור בסעיף קטן )" :(2סעיף קטן ) :ואחריו יבואו

 ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים חורין לקבוע בחוקי עזר

, ולא שבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנת, תוך התחבימי המנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  התדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין ז

; אחריו יבוא סעיף קטן .לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

ם בשבת של משתלות, חנויות מותרת פעילות( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3)

לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק 

חנויות  –"חנויות נוחות" , ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה וחנויות נוחות

"; אחריו יבוא סעיף הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

מרכזי קניות של מותרת פעילותם בשבת ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )4) קטן

, ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה, הפועלים באזורי תעשייה ומסחר

 ."כפי שהוגדרו וסומנו בתכניות בינוי ערים –"אזורי תעשייה ומסחר" 

(, ואחריו 1יבוא בסעיף קטן )א)ב( 258האמור בסעיף  -יואל חסון רויטל סויד בשם ח"כ  .59

, רשות מקומית תהא בת חורין (1על אף האמור בסעיף קטן )" :(2סעיף קטן ) :יבואו

בימי  ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים לקבוע בחוקי עזר

, ולא תדרש , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתהמנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  ההסכמתו של השר. לעניין זלשם כך 



; אחריו יבוא סעיף קטן .לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מותרת פעילותם בשבת של משתלות, חנויות ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3)

רותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיי

חנויות  –"חנויות נוחות" , ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. ולעניין זה וחנויות נוחות

"; אחריו יבוא סעיף הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

י קניות מרכזמותרת פעילותם בשבת של ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )4קטן )

, ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה, הפועלים באזורי תעשייה ומסחר

 ."כפי שהוגדרו וסומנו בתכניות בינוי ערים –"אזורי תעשייה ומסחר" 

(, ואחריו 1א)ב( יבוא בסעיף קטן )258האמור בסעיף  -בשם ח"כ יואל חסון וזוהיר בהלול  .60

, רשות מקומית תהא בת חורין (1בסעיף קטן )על אף האמור " :(2סעיף קטן ) :יבואו

בימי  ובתי מרקחת בתורנות מתכונת מצומצמת של פעילות מרכולים לקבוע בחוקי עזר

, ולא תדרש , תוך התחשבות בנגישות עבור התושבים ובשמירת תחרות הוגנתהמנוחה

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול"  הלשם כך הסכמתו של השר. לעניין ז

; אחריו יבוא סעיף קטן .לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מותרת פעילותם בשבת של משתלות, חנויות ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )3)

לממכר פריטי אומנות, עתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי, תחנות דלק 

חנויות  –"חנויות נוחות" ך הסכמתו של השר. ולעניין זה , ולא תדרש לשם כוחנויות נוחות

"; אחריו יבוא סעיף הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

מרכזי קניות מותרת פעילותם בשבת של ( תהא 1(: "על אף האמור בסעיף קטן )4קטן )

, צהריים של יום השבתובלבד שלא יפתחו לפני שעות ה, הפועלים באזורי תעשייה ומסחר

כפי שהוגדרו  –"אזורי תעשייה ומסחר" ולא תדרש לשם כך הסכמתו של השר. לעניין זה, 

 ."וסומנו בתכניות בינוי ערים

 

 :(ג)א258סעיף ב

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד  -איתן ברושי זוהיר בהלול ובשם ח"כ  .61

 הסיפא.

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"אלא" ועד  -מיכל בירן איתן ברושי ובשם ח"כ  .62

הסיפא, ובמקומן יבואו המילים "ככל שחוק העזר מבטא מסקנות מסקר תושבים, 

 ומתחשב באופיין של האוכלוסיות על פי חלוקתן לשכונות."

ימחקו המילים מ"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו  -נחמן שי ו ח"כ מיכל בירןבשם  .63

מהתושבים המתגוררים באותה שכונה בה ממוקם העסק  90%-המילים "ככל שלמעלה מ

 התנגדו לכך, במסגרת סקר תושבים שביצעה הרשות המקומית".

ימחקו המילים מ"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן  -קסניה סבטלובה נחמן שי ובשם ח"כ  .64

מהתושבים המתגוררים באותה שכונה בה ממוקם  85%-יבואו המילים "ככל שלמעלה מ

 לכך, במסגרת סקר תושבים שביצעה הרשות המקומית". העסק התנגדו

ימחקו המילים מ"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו  -בשם ח"כ איילת נחמיאס ורבין  .65

מהתושבים המתגוררים באותה שכונה בה ממוקם העסק  75%-המילים "ככל שלמעלה מ

 התנגדו לכך, במסגרת סקר תושבים שביצעה הרשות המקומית".



תמחק המילה "לא" וימחקו המילים  -יוסי יונה איילת נחמיאס ורבין ובשם ח"כ  .66

מהתושבים  95%-מ"פתיחתם" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים "למעלה מ

המתגוררים באותה שכונה בה ממוקם העסק התנגדו לכך, במסגרת סקר תושבים 

 שביצעה הרשות המקומית".

המילה "לא" וימחקו המילים מ"פתיחתם" תמחק  -איל בן ראובן יוסי יונה ובשם ח"כ  .67

מהתושבים המתגוררים באותה  85%-ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים "למעלה מ

שכונה בה ממוקם העסק התנגדו לכך, במסגרת סקר תושבים שביצעה הרשות 

 המקומית".

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים  -פארן -יעל כהןאיל בן ראובן ובשם ח"כ  .68

מהתושבים  75%-למעלה מעד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים "" ופתיחתםמ"

המתגוררים באותה שכונה בה ממוקם העסק התנגדו לכך, במסגרת סקר תושבים 

 ".שביצעה הרשות המקומית

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מ"כפי  - פארן-ויעל כהן בשם ח"כ יצחק הרצוג .69

 ה בלב שכונה בעלת צביון דתי ".שמוצע" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים "תעש

ימחקו המילים מ"אלא אם כן" ועד הסיפא, ובמקומן  -וסאלח סעד בשם ח"כ ציפי לבני  .70

תעשה מלב שכונה בעלת צביון  אם פתיחתם של העסקים בימי המנוחהיבואו המילים "

 דתי. ואולם, בכל מקרה אחר ייתן השר הסכמתו."

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מהמילה  - ולאה פדידה בשם ח"כ שלי יחימוביץ .71

"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "ככל שחוק העזר עוסק בפתיחתם של 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי,  –"מרכול"  הלעניין זמרכולים. 

 ".שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מהמילה  - ויצחק הרצוגבשם ח"כ סתיו שפיר   .72

"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "ככל שחוק העזר עוסק בפתיחתן של חנויות 

חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן  –"חנויות נוחות" נוחות. ולעניין זה 

 ""ממכירת מוצרי מזון

מילה "לא" וימחקו המילים מהמילה תמחק ה - וציפי לבני בשם ח"כ איציק שמולי .73

"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "ככל שחוק העזר עוסק בפתיחתם של 

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה  –"מרכול" מרכולים או של חנויות נוחות. ולעניין זה 

 –"חנויות נוחות"  ;לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 ."חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

תמחק המילה "לא" וימחקו המילים מהמילה  -ושלי יחימוביץ לב -בשם ח"כ עמר בר .74

"אלא" ועד הסיפא, ובמקומן יבואו המילים: "ככל שחוק העזר עוסק בפתיחתם של 

מקום לממכר מזון  –"מרכול" ות נוחות. ולעניין זה מרכולים, של תחנות דלק או של חנוי

"חנויות  ;ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 ."חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון –נוחות" 

מחקו המילים מהמילה תמחק המילה "לא" וי -וסתיו שפיר בשם ח"כ יחיאל חיליק בר  .75

ובמקומן יבואו המילים: "בין היתר, מקרים הבאים: פתיחתם של  ,"אלא" ועד הסיפא

חנויות לממכר פריטי אומנות, בתי אוכל, מרכולים, חנויות נוחות, תחנות דלק, משתלות, 

מרכזי קניות הפועלים באזורי תעשייה , ועתיקות, מזכרות תיירותיות, מתנות וחפצי נוי



מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי,  –"מרכול" ולעניין זה  .ומסחר

חנויות הפועלות בצמוד  –"חנויות נוחות"  ;שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 ".לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון

ימחקו, המילים "צרכים אשר לדעת השר הם"  - ואיציק שמולי בשם ח"כ עמיר פרץ .76

צריכת מוצרי מזון  , בין היתר,ובמקומן יבואו המילים "ולעניין זה צרכים חיוניים הם

 ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי."

 

 לתיקון סעיף תחולההוספת 

 לא יחולו על שכונות בהןלחוק זה תיקון ה"הוראות  - לב-ועמר בר בשם ח"כ מרב מיכאלי .77

למעלה מחמישים אחוזים מהתושבים מקיימים אורח חיים חילוני, לפי ממצאי סקר 

 תושבים שביצעה הרשות המקומית."

 לתיקון מטרותהוספת סעיף 

"מטרת התיקון לחוק זה היא הפיכת השבת  -ויחיאל חיליק בר איתן כבל בשם ח"כ  .78

 מגורם מאחד ומלכד בחברה הישראלית לסלע מחלוקת וגורם מפריד"
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