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27.12.2017 

 לכבוד
 ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

 

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי עזר בעניין פתיחתם להסתייגויות קבוצת מרצ הנדון: 

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

 28.12.17חמישי  מוגש לקראת הדיון בהצעת החוק ביום

 

מיכל , עיסאווי פריג', , אילן גילאון, תמר זנדברג אבקש להגיש הסתייגויות לחוק שבנדון בשם חברי הכנסת:

 קבוצת מרצ ;  –להלן  מוסי רז רוזין,

 

 מציעה: ח"כ תמר זנדברג

 יבוא סעיף מטרה: 1לפני סעיף  .1

בשיכרון כוח על המרחב הציבורי בניגוד לצרכים והרצונות  השתלטות ניסיוןמטרת חוק זה היא "

 ". של כלל הציבור תוך הכרזת מלחמה על הציבור החופשי

 או לחילופין:

"מטרת חוק היא לפגוע בחופש הדת בישראל ולכפות אורח חיים של מיעוט על הרוב החילוני שהוא 

 ציבור ערכי, דמוקרטי ואיננו שומר שבת" 

 ן:או לחילופי

"מטרת חוק זה היא למנוע פשרה היסטורית שתוכל לצמצם את המסחר בשבת ולהפעיל תחבורה 

ציבורית ובמקום זאת לקדם מתחמי קניות אשר מקדמות רשתות ותאגידים בלבד וניתן להגיע 

 "אליהם ברכב פרטי בלבד

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "מרכולים"1בסעיף  .2

 בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "רשתות מזון")א(: 1בסעיף 

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "דוכני אוכל"1בסעיף  .3

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "קיוסקים"1בסעיף  .4

 "עסקים קטנים)א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "1בסעיף  .5

 תינוקות"דברי אחרי "בתי משקה" יבוא "חנויות ל )א(: בהגדרה "עסקים"1בסעיף  .6

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "קיוסקים"1בסעיף  .7

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "חנויות לירקות ופירות"1בסעיף  .8

  )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "בתי מרקחת קטנים"1בסעיף  .9

 דרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "חנויות לחיות בית")א(: בהג1בסעיף  .10

 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "תחנות דלק"1בסעיף  .11
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 )א(: בהגדרה "עסקים" אחרי "בתי משקה" יבוא "חנויות בתחנות דלק"1בסעיף  .12

 "משחק" יבוא "חוף הים")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .13

 "משחק" יבוא "יערות קק"ל"דרה "עינוג ציבורי" אחרי )א(: בהג1בסעיף  .14

 ח"כ אילן גילאון מציע:

 "משחק" יבוא "פארקים לאומיים")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .15

 "משחק" יבוא "פארקים עירוניים")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .16

 יבוא "מופעי פנטומימה""משחק" )א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .17

 "משחק" יבוא "מופעי רחוב")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .18

 "משחק" יבוא "מופעי פנטומימה")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .19

 "משחק" יבוא "קריוקי")א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .20

 חק" יבוא "אולפנים""מש)א(: בהגדרה "עינוג ציבורי" אחרי 1בסעיף  .21

  וימחקיהמילה "לא" )ב( עד )ו( ו258המילים "על אף הוראות סעיף )ב(: 1בסעיף  .22

 )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי"1בסעיף  .23

 יימחק -המשפט שמתחיל במילה "אלא" ומסתיים במילה "העזר")ב(: 1בסעיף  .24

אלא ")ב(: המשפט שמתחיל במילה "אלא" ומסתיים במילה "העזר" יימחק ובמקומו יבוא: 1בסעיף  .25

 "עסקים בימי המנוחה לפתיחת החליטה מועצת העיר

אלא ")ב(: המשפט שמתחיל במילה "אלא" ומסתיים במילה "העזר" יימחק ובמקומו יבוא: 1בסעיף  .26

 עסקים בימי המנוחה"כי יש לפתוח רוב תושבי הרשות המקומית סבורים אם 

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .27

יבוא "והפעלת תחבורה  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 "בימי המנוחה והחגציבורית 

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" ו המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי")ב(: 1בסעיף  .28

יבוא "וחוקי עזר אשר  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 מקדמים שוויון מגדרי ברשויות המקומיות"

 ח"כ עיסאווי פריג'

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" ו המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(:1בסעיף  .29

הפעלה של בעניין יבוא "ו "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  מסתיים במילה "העזר""אלא" ו

 תחבורה ירוקה כמו אופניים ועידוד הליכה ברגל"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .30

יבוא "ובעניין סלילת מסלולי  "מנוחהבימי "יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 אופניים"
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המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .31

יבוא "ובעניין הצללה של  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 שטחים פתוחים ברשויות המקומיות"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" ו"על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה )ב(: 1בסעיף  .32

יבוא "ובעניין שמירה על  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 הניקיון של הרשות המקומית"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .33

יבוא "ובעניין קידום חינוך  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 מגדרי לגיל הרך"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .34

יבוא "ובעניין קידום חינוך  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 פיננסי בחטיבה עליונה"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .35

יבוא "ובעניין תכנון עירוני  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 "תמוטה תחבורה ציבורי

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" ו "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי"המילה  )ב(:1בסעיף  .36

יבוא "ובעניין עידוד הגעה  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 ירוקה למקומות עבודה"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .37

שיתוף ציבור יבוא "ובעניין  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  ומסתיים במילה "העזר" "אלא"

 "בהליכי תכנון ובנייה

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .38

יבוא "ובעניין שקיפות של  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 הרשות המקומית"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" ו המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(:1בסעיף  .39

יימחקו ואחרי המילה בימי מנוחה יבוא "ובעניין שידור ישיבות  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 מועצת העיר"

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" וה יבוא "לפי" המילה "על אף" תימחק ובמקומ)ב(: 1בסעיף  .40

יבוא "ובעניין הקמת מנהלים  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 בינוי"-קהילתיים לטובת התושבים במתחמי פינוי

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .41

יבוא "ובעניין הקמת מנהלים  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  לא" ומסתיים במילה "העזר""א

 בינוי"-קהילתיים לטובת התושבים במתחמי פינוי
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המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .42

יבוא "ובעניין תקן של עובדת  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 בינוי"-סוציאלית במתחמי פינוי

 ח"כ מיכל רוזין מציעה:

המשפט שמתחיל במילה המילה "לא" והמילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" )ב(: 1בסעיף  .43

ת יבוא "ובעניין תקן של עובד "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 בינוי"-סוציאלית במתחמי פינוי

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .44

שיפור שירותי יבוא "ובעניין  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 "היחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .45

יבוא "ובעניין הקצאת  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 הצעדים" 12מקומות של מפגשי הקבוצות 

פט שמתחיל במילה המש)ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .46

יבוא "ובעניין שיפור השירות  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 של טיפות החלב"

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .47

יבוא "ובעניין סיוע לתושבים  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 המבקשים להיגמל מעישון"

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .48

יבוא "ובעניין הקצאת דירות  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 לדיור הציבורי ולדיור בר השגה בתכניות בנייה"

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .49

יבוא "ובעניין הטבעת עירוב  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 נון ובנייה"שימושים בתכניות תכ

המשפט שמתחיל במילה )ב(: המילה "על אף" תימחק ובמקומה יבוא "לפי" המילה "לא" ו1בסעיף  .50

יבוא "ובעניין חינוך סביבתי  "בימי מנוחה"יימחקו ואחרי המילה  "אלא" ומסתיים במילה "העזר"

 לגיל הרך"

הפעלת תחבורה הסעיף יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים ושר התחבורה יפעלו ל)ג(: 1בסעיף  .51

 " בימי מנוחה וחגציבורית 

)ג(: הסעיף יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים ושר האוצר יפעלו לקידום תכנון עירוני מוטה 1בסעיף  .52

 תחבורה ציבורית"
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)ג(: הסעיף יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים ושר הבריאות יפעלו להגברת האכיפה חוק 1בסעיף  .53

 איסור עישון במקומות ציבוריים" 

)ג(: הסעיף יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים, שר האוצר ושר השיכון והבינוי יפעלו לתכנון 1בסעיף  .54

 הגדלת הדיור הציבורי ברשויות המקומיות"

יפעלו לקידום  ושר הבינוי והשיכון שר האוצר, )ג(: הסעיף יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים1בסעיף  .55

 " ההתחדשות העירונית

יימחק ובמקומו יבוא "שר הפנים, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון יפעלו לקידום )ג(: הסעיף 1בסעיף  .56

 בנייה של דיור בר השגה לזכאים בהתאם למבחני הכנסה שיעשו הרשויות המקומיות"

  ח"כ מוסי רז מציע:
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 חנות לירקות ופירות. -)ג( אחרי המילה "חיוניים" יבוא "בסעיף זה "צרכים חיוניים"1בסעיף  .66

 עסקים קטנים. -)ג( אחרי המילה "חיוניים" יבוא "בסעיף זה "צרכים חיוניים"1בסעיף  .67
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