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נייר עמדה
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות) ,התשע"ו–1722
מבוא

סעיף 9ג ל"חוק שעות עבודה ומנוחה" קובע שהמעסיק אינו יכול להפלות עובד שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה
השבועי .יחד עם זאת ,הסעיף אינו מתייחס לעסקים או לנותני שירות שאינם מעוניינים לעבוד ביום המנוחה
ונאלצים לעשות זאת בגלל חוזים הכופים עליהם לעשות כן.
הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב הנוכחי ולקבוע כי גם אם נחתם חוזה בין הצדדים המחייב אחד מהם לתת
שירות בשבת ,הוא אינו מחייב ,ואי אפשר לדרוש פיצויים עקב הפרת החוזה או להודיע על ביטולו בגלל אי הסכמת
הצד האחד לתת שירות בשבת.
נייר עמדה זה בא להציג את נקודת המבט היהודית בסוגיה הזאת.
מבט יהודי

א .שמירת השבת היא ביטוי לזהותה היהודית של המדינה .במגילת העצמאות נאמר כי מדינת ישראל היא
מדינה דמוקרטית ויהודית .אחת המצוות הראשונות שניתנו לעם ישראל היא מצוות השבת ,שניתנה לפני מתן
תורה .השבת נשמרה על ידי עם ישראל במשך אלפי שנים ,ונעשתה אחד מסימני ההיכר והזהות שלו במהלך כל
הדורות.
ב .השבת היא ביטוי לערך המנוחה .אחד הנימוקים למצוות השבת הוא המנוחהֵׁ " :ש ֶׁשת י ִָמים ַּתע ֲֶׁשה ַּמ ֲעשֶׁ יָך
שֹורָך וַּחֲ מ ֶׁרָך וְּׁ ִי ָנפֵׁש בֶׁ ן אֲ מָ ְּׁתָך וְּׁ ַּהגֵׁר" (שמות כג,יב) .למנוחה יש ערך חשוב,
ְּׁ
ּובַּ ּיֹום הַּ ְּׁשבִ יעִ י ִת ְּׁשבת ,לְּׁמַּ עַּ ן יָנּוחַּ
1
משום שהיא מפנה לאדם מקום לעולמו הרוחני.
ג .מניעת העבודה כביטוי למנוחה .אחת התקנות הקדומות ביותר שתיקנו חכמים ביחס לשבת היא מניעת
המסחר (נחמיה יג,טו) .מסחר בשבת ,גם אם הוא נעשה בלי לעבור על אחד מאבות המלאכה ,עלול לבטל
לחלוטין את המנוחה בשבת 2.על כן ,חובה להתיר לכל מי שמעוניין בכך ,להימנע ממסחר ועבודה בשבת.

לסיכום :רבני "צהר" תומכים בהצעת החוק הקובעת שאין תוקף מחייב להסכמה בחוזה לעבוד בשבת.

 1כשביקשו בני ישראל מפרעה להתיר להם לצאת ממצרים ,הוא החליט להקשות עליהם באמצעות הגדלת מכסת העבודה שעליהם לשעות,
שנאמרִ " :תכְּׁ בַּ ד הָ עֲבדָ ה עַּ ל הָ אֲ נ ִָשים וְּׁ ַּיעֲשּו בָ ּה ,וְּׁ ַּאל ִי ְּׁשעּו בְּׁ ִדבְּׁ ֵׁרי ָש ֶׁקר" (שמות ה,ט) .על כן ,התורה כורכת בכמה מקומות את היציאה
שֹורָך [ ]...לְּׁ מַּ עַּ ן
מעבדות לחירות עם מתן מנוחה גם לזולת" :וְּׁ יֹום הַּ ְּׁש ִביעִ י שַּ בָ ת ַּלה' אֹ-להֶׁ יָך לא ַּתעֲשֶׁ ה ָכל ְּׁמלָ אכָה ַּא ָתה [ ]...וְּׁ עַּ בְּׁ ְּׁדָך ַּואֲ מָ ֶׁתָך וְּׁ ְּׁ
ית בְּׁ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְּׁצ ַּר ִים [ ]...עַּ ל כֵׁ ן צִ ּוְּׁ ָך ה' אֹ-להֶׁ יָך ַּלעֲשֹות ֶׁאת יֹום הַּ שַּ בָ ת" (דברים ה,יג-יד).
ָנּוח עַּ בְּׁ ְּׁדָך ַּואֲ מָ ְּׁתָך ָכמֹוָך .וְּׁ זָ כ ְַּּׁר ָת כִ י עֶׁ בֶׁ ד הָ יִ ָ
י ַּ
והרב קוק אומר בהקדמתו לספרו "שבת הארץ"'" :בא שבת  -באה מנוחה' .מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים [ ]...ומבקשת היא
לה אז נתיבות עליונות .חפצים רוחנים ,כפי טבע-מקורה".
 2לדעת הרמב"ן ,מי שמבלה את השבת בטרחה ,אף על פי שלא עשה מלאכה ,מבטל מצוות עשה של שבת "יהיה לכם שבתון" (ויקרא כג,
כד).
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