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 נייר עמדה

 1725–ו"התשע, (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי –תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 

 מבוא

כוונת , לגבי יהודים. לחוק שעות העבודה והמנוחה קובע כי המעסיק חייב לספק לכל עובד זמן מנוחה שבועי 7סעיף 

 . המחוקק ליום השבת

. להימנע מלהעסיק עובד שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועיג לחוק קובע כי המעסיק אינו יכול 9סעיף 

רק בתנאי שיצהיר בכתב שהוא דתי השומר כשרות , אולם סעיף זה קובע כי עובד יהודי רשאי לסרב לעבוד בשבת

 . ושבת

הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב הנוכחי ולקבוע שגם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות רשאי לסרב לעבוד 

 . בתבש

 .נייר עמדה זה בא להציג את נקודת המבט היהודית בסוגיה זו

 

 מבט יהודי

שנחקקו בלוחות  ברותיהד עשרתביסודה  מנוחה כיוםשמירת יום השבת  .יהודית לאומיתלזהות  ביטוי. א

ֶׁשת ָיִמי. ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו ָזכֹור: "שנאמר, לעם ישראל בהר סיני' הברית שנתן ה ָכל  ִשיָת ם ַתֲעֹבד ְועָ ׁשֵׁ

ְרָך  ֶהְמֶתָךלֹא ַתֲעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּובְ , ֹלֶהיָך-א  ' הְויֹום ַהְשִביִעי ַׁשָבת לַ . ְמַלאְכֶתָך ְוגֵׁ

מסימני ההיכר  הייתה, י שניםעל ידי עם ישראל במשך אלפ שנשמרה, השבת(. ט-ז, כ שמות) "ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך

 ןמ כחלק שבתה אתראו  דתיים ויה אלשציוניים  מנהיגיםגם , כל הדורות במהלךישראל  עםוהזהות של 

 ןוסיו, חוברת ו ,ג השילוח, וציונות שבת) כמו שאומר למשל אחד העם, הלאומית של עם ישראל המורשת

  (:8191מאי  ,ח"תרנ

עצמם אינם שומרים לא   ם הרחוקים מאמונה המודים בפה מלא שהםאנו אנשי שם חוקרים חופשיי רואים

בכל זאת להגן על השבת בתור אינסטיטוציה היסטורית של כלל  יוצאים ,את השבת ולא את שאר חוקי הדת

מי שמרגיש  –אין צורך להיות מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת . האומה ובלי כל צל של צביעות

שבת 'בלי   לו מציאות עם ישראל  בשום אופן לצייר  בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות לא יוכל

 .בלי שום הפרזה כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת אותםאפשר לומר . 'מלכתא

 : )רכח 'עמ, ה, נ ביאליק"ח גרותיא)המשורר הלאומי ביאליק  ומרא וכן

ועתה . בכל ימי נדודיו עמנו ולא התרבות של תפוחי זהב או תפוחי אדמה היא ששמרה על קיום השבת

תרבות  ואין שבת אין ארץ ישראל  בלי? אין חפץ בוככלי  וונוארץ אבות הנשליכנה אחרי גֵׁ   בשובנו אל

 . ישראל

, על תל אביב וארחות חייה ,דיזנגוף) בעניין זה, הראשון אביב-עיריית תל ראש, דברי מאיר דיזינגוף ואלה

8991 :) 

אם לא נקדים את פני  [.…] את נפש האומה הוא קורע וכבוגד בעמו יחשב –המחלל שבת בפרהסיה  כל

  . וסוחרת ככל הערים לתיה סכנה שעיר מחמדנו זו תיהפך לעיר רוכהרעה מיד צפו



 
 לחקיקהצהר 

 מבט יהודי לחקיקה בישראל 
 

 

          -----
 259-519122123 :פקס     751-9122123 : טל     02517, הצפוני לוד. ת.א 1המלאכה : משרדי צהר

www.tzohar.org.il       לחקיקהצהר :Ganzel@tzohar.org.il 
 

. לא לחינם קבעה התורה כי יש להנהיג יום מנוחה קבוע לכל הציבור .התא המשפחתי והקהילה חיזוק יום. ב

ולהתחדש  וקרובייחד עם  ותהיל גםאלא , כיחידהמנוחה  יוםברק להחליף כוח  לא אדםמצב זה מאפשר ל

לכל עובד  התיריש ל, שבתותה אתכוללים  רימי החופשה מבתי הספ, יהודים לגביש וכיוון .כמשפחה וקהילה

 .עם משפחתו היותלו ל שיאפשר יוםחופשי  כיום לבחור

על . דבר פשוט הוא שכל יהודי חייב לשמור את השבת, מבחינה הלכתית. שמירת השבת מוטלת כל כל יהודי. ג

 . ימנע גם מחילול שבת חלקיוברור שאי אפשר למנוע מיהודי לה, כן

 

תומכים בהצעת החוק המאפשרת לכל עובד יהודי לדרוש שיום המנוחה השבועי שלו יהיה  "צהר"רבני : לסיכום

 . דווקא בשבת

 


