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יבוא:
9 סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן 1 ומנוחה,תשי"א1951 ,עבודה

עבודה "איסור
השבועית במנוחה

השלטון סדרי בפקודת כמשמעותם הקבועים המנוחה בימי (א) 9א.
ולא מלאכתו, בבית מלאכה בית בעל יעבוד לא והמשפט,תש"ח21948,

בחנותו. חנות בעל יסחר ולא במפעלו, תעשיה מפעל בעל
בבית שיתופית אגודה של חבר יעבוד לא כאמור מנוחה בימי (ב)
תעשיה מפעל או מלאכה בבית האגודה; של תעשיה במפעל או מלאכה
קשורה העבודה אם אלא חבר יעבוד לא חקלאית שיתופית אגודה של

שלה. למשק הנחוצים בשירותים
תעשייתו מפעל מלאכתו, בית לגבי  רשאי יהודי שאינו מי (ג)
יהודים שאינם תושביה שמספר מקומית רשות בתחום הנמצאים חנותו, או
את לקיים  הרשות תושבי מכלל רבע לפחות הרשות, קביעת לפי הוא,
וחגיו, שבתו בימי או כאמור המנוחה בימי או זה, סעיף לפי האיסורים
ומספרם שתחומו מקומית, רשות של רובע לגבי הדין והוא בחירתו; לפי
 לפחות רבע שהוא  תושגיו בכלל יהודים שאינם תושביו של היחסי

רשות. אותה ידי על זה לענין נקבעו

תשכ"ו, בה"ח696, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1989); 12) תשכ"ט באדר כ"ב בכנסתביום נתקבל *
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12 מעיף תחולת

זה סעיף לפי נאשם למנוע בדי בו אין (ג) קטן בסעיף האמור (ד)
מקומית רשות בתחום יהודים שאינם התושבים מספר כי ראיות מלהביא
הרובע. או הרשות תושבי מכלל מרבע פחות אינו הענין, לפי רובעשלה, או

עבודה היתרי מתן על המחוייבים, בשינויים יחולו, סעיף12 הוראות 9ב.
עליו." חלות 9א סעיף שהוראות למי מנוחה בימי

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחול, בסעיף26 . 2

לירות." קנס1000  דינו 9א, סעיף הוראת על העובר "(ג)
26 סעיף תיקון

ממנו. לגרוע ולא אחר חוק בכל האמור על להוסיף בא זה חוק . זכויות3 שמירת

כהיתר גם יראוהו זה, חוק של תחילתו לפני העיקרי, לחוק סעיף12 לפי היתר ניתן . 4
לפי הכל חנות, או תעשייתי מפעל מלאכה, בית אותו לגבי העיקרי לחוק 9ב סעיף לפי

הענין.
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