
שומרים על צביונה של המדינה היהודית
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אוהבים את השבת ומצטרפים לעשייה לשמירה על זהותה 

ישראל   מדינת  של  זהותה  את  לשנות  שמנסים  מי  יש 

ולכרסם בשבת הציבורית שלנו. 

הוא  בישראל  הציבורית  השבת  צביון 
יהודית,  כמדינה  ישראל  למדינת  הבסיס 

אסור לנו לוותר עליו. 

הצטרפו אלינו בפעילות 
למען השבת הציבורית בישראל!



השבת הציבורית בישראל
רקע ותמונת מצב

למה חשוב שנשמור על צביון 
השבת במדינת ישראל?

הכרסום בשמירת השבת 
הציבורית

השבת היא ערך יסוד בתורה

השבת היא אות לברית הנצחית בין ה’ לבין עם ישראל. היא מחזירה אותנו מדי 
שבוע לעצמנו, לערכים החשובים לנו, מספקת לנו פסק זמן חשוב מחיי החול 

ומרוממת אותנו. 

שמירת השבת הציבורית מעצבת את 
דמותה היהודית של מדינת ישראל

שמירת השבת מבטאת ומיישמת את הקשר 
קביעת  ישראל.  למסורת  המדינה  שבין 
השבת כיום מנוחה ושמירת השבת בפרהסיה 
הציבורית היא הכרזה של מדינת ישראל: לא 
נוותר על הערכים היהודיים במדינה לעולם.  

הפיכת השבת לעוד יום חול היא ערעור על ערך יסוד זה ופגיעה בבסיס שעליו 
נשענת מדינת ישראל.

באתגרים  המדינה  של  עמידתה  יכולת  מתערערת  לשורשים,  שייכות  ללא 
לא  שבת  בלי  “ארץ-ישראל  ביאליק:  של  במילותיו  לפתחה,  העומדים  השונים 
יוותר לעולם על  תיבנה אלא תיחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו. עם ישראל לא 
בלי  השבת, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלא גם יסוד קיומו האנושי... 

שבת אין ישראל, אין ארץ-ישראל, ואין תרבות ישראל”.

השבת היא יום המנוחה של כולם

המעסיק.  ומנוחת  העובד  מנוחת  המנוחה,  והיא  השבת  ביום  יש  נוספת  חשיבות 
השבת מעניקה  לכל אדם, בכל מעמד או תפקיד, זמן של חירות. הזדמנות לזמן 
איכות משפחתי, למנוחה ולצבירת כוחות.  הפיכת השבת ליום עבודה נוסף במשק 

היא פגיעה בזכות בסיסית זו של האדם והפיכתו ל’עבד מודרני’.

המאבק על זהותה היהודית של מדינת 
ישראל

להביא  מנסים  במדינה  וקבוצות  גורמים 
ישראל,  מדינת  של  היהודית  זהותה  לשינוי 
לערכים  החינוך  על  תיגר  לקרוא  במטרה 

יהודיים.

המדינה,  של  זהותה  על  מהמאבק  כחלק 
מתנהלת גם מערכה על אופי השבת במדינה. 

מאז הקמת המדינה נקבעו חוקים ותקנות המעגנים את שמירת השבת במרחב 
החוקים  לפריצת  לניסיונות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים  לצערנו,  הציבורי. 
יהודי  תוכן  מכל  ישראל  מדינת  את  לרוקן  שרוצים  ארגונים  ידי  על  והתקנות 

אותנטי.  

איך נראית השבת הציבורית שלנו כיום?

יותר ויותר עסקים ומתחמים נפתחים בשבת בעידודן של הרשויות המקומיות, 
עירוניים  עזר  וחוקי  שבת  חילול  תוך  פועלת  רבות  בערים  ציבורית  תחבורה 

שמכשירים מסחר בשבת.

בלי שבת 
אין ישראל, 

אין ארץ-ישראל,
ואין תרבות ישראל

ניסיון לערער את 
צביון היהדות 

במרחב הציבורי

מהמפעלים בארץ עובדים בשבת15%

שכירים עובדים תוך חילול שבתכ- 400,000

‘שבוס‘, ‘נוע תנוע‘ 
ו’ישראל חופשית‘ 

מפעילות קווי תחבורה 
ציבורית בשבת בערים שונות

עיריית תל אביב, ובעקבותיה עיריות ראשל"צ 
ורעננה, קיבלו החלטה על אישור פתיחת 

עסקים מסוימים בערים אלו בשבת

לפני כחצי שנה קבע בג”צ כי בסמכותן של 
רשויות מקומיות לאשר פתיחת עסקים בשבת

60
בשבת.  פתוחים  גדולים  קניות  מרכזי 
חלקם דיווחו שהתבקשו על ידי הרשות 

המקומית לפתוח בשבת

ניסיון למתג את השבת ככפייה דתית
בתקופה האחרונה מתנהל קמפיין אגרסיבי נגד השבת על ידי ארגונים שונים 
חשוב  הציבור.  כלל  על  וכנטל  דתית  ככפייה  השבת  את  למתג  המעוניינים 
לציין שלמעשה אין שוני מהותי בין חוקי שמירת השבת בפרהסיה לבין כל 
חוק אחר, המבטא את ערכיה של מדינת ישראל, גם אם ישנם פרטים שאינם 

מרוצים ממנו. 

מצג שווא זה יוצר לחץ על מקבלי ההחלטות במישור המוניציפלי והארצי 
שמתירים  עזר  חוקי  לחקיקת  הציבורי,  השבת  חילול  את  בחוק  להכשיר 
מסחר בשבת, לאישור תקנות על ידי שר הרווחה המאפשרות חילול שבת 

בענף הכדורגל ולזילות השבת בפסיקות בתי המשפט. 

להלן כמה 
נתונים 

המשקפים 
את 

הכרסום 
בצביון 
השבת:
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בלי שבת 
אין ישראל, 

אין ארץ-ישראל,
ואין תרבות ישראל

ניסיון לערער את 
צביון היהדות 

במרחב הציבורי

מהמפעלים בארץ עובדים בשבת15%

שכירים עובדים תוך חילול שבתכ- 400,000

‘שבוס‘, ‘נוע תנוע‘ 
ו’ישראל חופשית‘ 

מפעילות קווי תחבורה 
ציבורית בשבת בערים שונות

עיריית תל אביב, ובעקבותיה עיריות ראשל"צ 
ורעננה, קיבלו החלטה על אישור פתיחת 

עסקים מסוימים בערים אלו בשבת

לפני כחצי שנה קבע בג”צ כי בסמכותן של 
רשויות מקומיות לאשר פתיחת עסקים בשבת

60
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חלקם דיווחו שהתבקשו על ידי הרשות 
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לציין שלמעשה אין שוני מהותי בין חוקי שמירת השבת בפרהסיה לבין כל 
חוק אחר, המבטא את ערכיה של מדינת ישראל, גם אם ישנם פרטים שאינם 

מרוצים ממנו. 

מצג שווא זה יוצר לחץ על מקבלי ההחלטות במישור המוניציפלי והארצי 
שמתירים  עזר  חוקי  לחקיקת  הציבורי,  השבת  חילול  את  בחוק  להכשיר 
מסחר בשבת, לאישור תקנות על ידי שר הרווחה המאפשרות חילול שבת 

בענף הכדורגל ולזילות השבת בפסיקות בתי המשפט. 

להלן כמה 
נתונים 

המשקפים 
את 

הכרסום 
בצביון 
השבת:



שומרים על צביונה של המדינה היהודית

אוהבים את השבת!
התשובה  הוא  השבת’  את  ‘אוהבים  מיזם 
הזהות  את  להשכיח  המנסים  לאלו 
צביון  את  ולחזק  לשמר  מטרתו  שלנו, 
הציבור  של  רובו  רוב  הציבורית.  השבת 
הישראלי הוא בעל זיקה ליהדות, כ- 70% 
שבת  מדי  קידוש  עושים  מהישראלים 

ומבטאים בכך את אהבת השבת שלהם.  

שמירת  לחיזוק  מעשי  באופן  נפעל   
השבת במרחב הציבורי ועל מנת לתת 

ביטוי לרחשי ליבו של הציבור. 

נחזק את דעת הקהל להכיר בחשיבות   
השבת הציבורית ולתמוך בשמירה על 

צביונה.

נשפיע על מקבלי ההחלטות ברשויות   
מנת  על  הארצי  ובמישור  המקומיות 

לחזק את צביון השבת.

אשר  בשטח  הסברה  פעילות  נקיים   
חומרי  חלוקת  דוכנים,  הקמת  תכלול 
הסברה, הפגנות, קבלות שבת ברחובה 
ופעילויות  נוער  פעילות  עיר,  של 
היא  המשותפת  שמטרתן  נוספות 
של  לחשיבותה  התודעה  חיזוק 
כביטוי  הציבורית  השבת  שמירת 

לזהותה היהודית של מדינת ישראל

שמירה  למען  בעשיה  אלינו  הצטרפו 
מדינת  של  הייחודי  היהודי  צביונה  על 

ישראל, ולמען השבת!

אנו נפעל 
באופן מעשי 

לחיזוק 
שמירת השבת 

במרחב הציבורי

מוגש מטעם ארגון ‘חותם – יהדות על סדר היום’ 

 ת״ד 11 ניצן | מיקוד: 7928700 

 0733904102 

  office@chotam.org.il 
www.chotam.org.il 

אוהבים את השבת ומצטרפים לעשייה לשמירה על זהותה 

ישראל   מדינת  של  זהותה  את  לשנות  שמנסים  מי  יש 

ולכרסם בשבת הציבורית שלנו. 

הוא  בישראל  הציבורית  השבת  צביון 
יהודית,  כמדינה  ישראל  למדינת  הבסיס 

אסור לנו לוותר עליו. 

הצטרפו אלינו בפעילות 
למען השבת הציבורית בישראל!
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