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 מבוא
 

וכינון הקואליציה  71.3.71מאז הבחירות ב. נכנסת אל שנתה השלישית 02-בימים אלה הכנסת ה

הצפוי של התיקונים שכן מלבד הביטול , העיסוק בדת ומדינה היה צפוי להיחלש, הנוכחית

, חיכוכי דת ומדינה לא פסקו, עם זאת. לערוך ביחסי הדת והמדינה בישראל 71-הספיקה הכנסת ה

מעסיקים , שני נושאים שלא בהכרח העסיקו את הכנסת הקודמת. ואף התרחבו לנושאים נוספים

 .ביתר שאת והופכים לאבן נגף גם בתוככי הקואליציה 02-את חברי הכנסת ה

שני . ון הוא נושא השבת במרחב הציבורי והשני הוא נושא מערכת הכשרותהראש

, א"ץ המרכולים בת"ץ כמו בג"עתירות שונות לבגהנושאים הגיעו לנקודת רתיחה בעיקר בעקבות 

אירוע משמעותי נוסף . ץ הכשרות והעירו את המערכת הפוליטית"ץ של שחקני הכדורגל ובג"בג

ח זה בחרנו לסקור את "בדו. סביב עבודות רכבת ישראל בשבתהיה המשבר הקואליציוני שנוצר 

את אופייה של המערכת , לדעתנו, המבטאים, בפריזמה של שני נושאים אלו 02-פעילות הכנסת ה

מובאת  כל חלקבסיום . הפוליטית הנוכחית והתייחסות הגורמים בה לסוגיות דת ומדינה ככלל

 .במערכת הפוליטית שאיםדמויות הבולטות בשני הנולפניכם סקירה של ה

 

 שבת
 

נושאים אלו מהווים , ובכן? ולמרכולים בתל אביב, לעבודות הרכבת, מה משותף למשחק הכדורגל

 02-מאז כינון הכנסת ה. רק חלק מזירת המאבק בנוגע לדמותה של השבת הציבורית בישראל

השבת בישראל גבולות המרחב של . נושא השבת במרחב הציבורי עולה לכותרות חדשות לבקרים

ובמקרים רבים נראה שהחוק לא תואם את , מיוצגים בחוקים שנחקקו לפני עשרות שנים

עם הקולות העולים מן  02-את התמודדותה של הכנסת ה חלק זה נסקורב. המציאות בשטח

 . השטח

 

 כדורגל בשבת 

, (הליכוד)כץ שר העבודה והרווחה חיים , (הליכוד)ראש הממשלה בנימין נתניהו  1:דמויות בולטות

השר , (ס"ש)שר הפנים ושר הכלכלה דאז אריה דרעי , (הליכוד)שרת התרבות והספורט מירי רגב 

 (.יהדות התורה)יעקב ליצמן שר ה, (הבית היהודי)אריאל אורי  שרה,(הליכוד)צחי הנגבי 

 

בסוף . חלק עיקרי מתרבות הכדורגל הישראלי הוא יום השבת, ולמעשה עד היום, במשך שנים

מהליגה הלאומית שביקשו לא לחייב אותם לשחק עלתה לכותרות יוזמה של כמה שחקנים  0271

האוסר על העסקת עובדים )הם עתרו נגד המדינה בבקשה לאכוף את שעות עבודה ומנוחה  .בשבת

, ץ קבע שאכן חלים על שחקני הכדורגל דיני משפט העבודה"בג(. בשבת ללא היתר משר הכלכלה

שר הכלכלה דאז אריה דרעי . מה שאומר שהמדינה צריכה לחתום על היתר שמחריג אותם מהחוק

לאחר העברת . לחילול שבת גושפנקהשייתןמה , ת משחקי כדורגל בשבתסירב לתת היתר לעריכ

אלא לכנס את ועדת  שלא לחתום על ההיתר האחרוןגם בחר ,חיים כץ הרווחהשר תיק העבודה ל

 .ההיתרים ולדון בנושא

                                                           
1
הדמויות , בסקירה זו של הכנסת העשרים. בתחילת כל נושא יוצגו גם הדמויות הבולטות שעסקו באותה סוגיה 

 .לא יוצגו בסקירה זו -דמויות שהיו פעילות אך אינן חלק מהכנסת . מהמערכת הפוליטיתהבולטות יהיו דמויות 



 

3 
 

 

, י שרת התרבות והספורט מירי רגב"ועדה בין משרדית הוקמה ע 73...3ב, עוד טרם לכך

הועדה הגיעה למסקנה שבלתי אפשרי להזיז את משחקי הכדורגל . כדי לבחון את הנושא

אך לא נעשה במקביל צעד כדי להתיר זאת . ש וינשטיין נתן לכך אישור"והיועמ המקצועיים משבת

ות העבודה ץ הוציא צו למדינה להשיב מדוע אינה אוכפת את חוק שע"בג 3.77.73לכן ב, חוקית

 .והמנוחה בענף הכדורגל

ש אביחי "היועמ -ץ שיש להמשיך לקיים משחקים בשבת "ינה השיבה לבגהמד 71.0.71ב

אלא לשמור עליו , מנדלבליט נימק את העמדה על פיה אסור כרגע לשנות את הסטטוס קוו הקיים

מ בנימין "רה, בנוסף. ללא שינוי עד לבחינת הנושא באופן מעמיק ומציאת פתרון חלופי הגיוני

לחוק שעות עבודה  70לחידוש הרכבה של ועדת השרים לפי סעיף נתניהו הודיע על כוונתו לפעול 

ולכינוסה , שבסמכותה לבחון מתן היתר כללי להעסקה במנוחה השבועית בענף הכדורגל, ומנוחה

אך בלחץ , מ ביקש להעביר את מקומו בועדת השרים לשר צחי הנגבי"רה. בתוך כחודשיים

מ "כעת עומדת בפני רה .ם הממשלההחרדים ואורי אריאל ההחלטה לא עלתה על סדר יו

. לכנס בעצמו את ועדת ההיתרים ולהסדיר את ענף הכדורגל, שנראית הסבירה ביותר, האפשרות

ץ יכריע לטובת שחקני הכדורגל המבקשים לשבות בשבת ומשמעות הדבר "בלי זה ייתכן ובג

 .שליגות הכדורגל ייפגעו כתוצאה מכך

 

 עבודות הרכבת בשבת

יהדות )כ משה גפני "ח, (יהדות התורה)יעקב ליצמן  שרה, (ס"ש)אריה דרעי  השר: דמויות בולטות

ראש , (ליכוד)חיים כץ  השר, (הליכוד)ץ "שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כ, (התורה

 .(מרצ)כ תמר זנדברג "ח, ן נתניהוהממשלה בנימי

 

לאור הרעש התקשורתי , סאגת עבודות הרכבת בשבת היא קצרה הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב

, ראשי המפלגות החרדיות השר אריה דרעי, יום חמישי, 01.8.73הכל התחיל כאשר ב. שנלווה אליה

מ בנימין נתניהו ובו כתבו שעבודות הרכבת "פנו במכתב לרה, כ משה גפני"השר יעקב ליצמן וח

ץ הסביר שהוא מנוע "שר התחבורה ישראל כ. בשבת הן הפרה של הסטטוס קווהמתוכננות 

כים "כ תמר זנדברג הגיבה ואמרה שהעמדה של הח"וח, מלהחליט לגבי העבודות בשבת בשלב הזה

לכן המדינה צריכה להפעיל את " פיקוח נפש דוחה שבת"ו, החרדים היא ניצול הכוח הפוליטי

 . אותה שבת היו עבודות רכבתב, כך או כך. עבודות הרכבת בשבת

 

יום , 0.1.73ב.מ בנימין נתניהו"רשו ישיבה בהולה עם רהבעקבות זאת ראשי המפלגות החרדיות ד

מ נתניהו שלא יתבצעו עבודות בשבת הקרובה למרות שהשר ישראל "פרסם רה, שישי שלאחר מכן

. ת משבר עם החרדיםץ ביציר"מ בנימין נתניהו אף האשים את השר ישראל כ"רה. ץ אישר זאת"כ

שר העבודה  1.1.73ב, ביום שישי הבא לאחר מכן. באותה שבת לא התקיימו עבודות רכבת בשבת

 . חיים כץ התיר עבודות הנחשבות חיוניות לשבת הקרובה

 

ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת על פיה הם פועלים בשיתוף פעולה לדאגה על 

נדמה שכל . י עובדים לא יהודים"חלקן ע, העבודות אכן התקיימו באותה שבת. שמירת השבת
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. ולא נשמעו אמירות נוספות בנושא, כאן דרמה מיותרת שהייתההצדדים הנוגעים בדבר הבינו 

מ נפגש עם שרים בממשלתו לדון בסוגיית "צויין כי רק לאחרונה פורסם כי רהי. הסטטוס קוו חזר

בטח שלא משבר כמו בנושא , והעניין עורר סערה זוטא, תאגיד השידור הציבורי במהלך יום השבת

 .הרכבת

 

 גשר מעריב

 (. הליכוד)ץ "שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כ, (ס"ש)אריה דרעי  השר: דמויות בולטות

 

לאחר . פוצץ גשר מעריב לצורך עבודות תשתית לבניית הרכבת הקלה 02.8.71ביום חמישי 

כלומר תוך כדי יום , שעות 8.חברת דניה סיבוס התחייבה לפנות את ההריסות תוך , הפיצוץ

שהבטיח לו שהחברה , ץ"השר אריה דרעי נפגש עם שר התחבורה ישראל כבעקבות כך .השבת

דרעי נח בשבת כמו עוד . ת כדי למנוע חילול שבתהאפשרי תפנה את ההריסות במהירות

דרעי שלח מכתב אל , לאחר השבת. חוץ מפועלי החברה שהמשיכו לפנות את ההריסות, ישראלים

. תיימו לפני שבתמחאה על כך שנעשו עבודות בשבת על אף שנאמר לו שיס בו הביע, מ"ץ ורה"כ

 . ואיים במשבר שובשלא יתמוך בחילול שבת שכזה  דרעי ו צייןבמכתב

 

 ץ המרכולים בתל אביב "בג

השר לביטחון פנים ושר הפנים דאז גלעד , (הליכוד)שר הפנים דאז גדעון סער : דמויות בולטות

יעקב  השר, (ס"ש)שר הפנים אריה דרעי , (הליכוד)שר הפנים דאז סילבן שלום , (הליכוד)ארדן 

 השר, (הבית היהודי)' כ בצלאל סמוטריץ"ח, (היהדות התור)כ משה גפני "ח, (יהדות התורה)ליצמן 

 (.מרצ)כ זהבה גלאון "ח, (הבית היהודי)אורי אריאל 

 

סיפור פתיחת המרכולים בתל אביב אינו חדש אך ההתפתחויות המשמעותיות בו חלו במהלך 

נגד עיריית תל עתרו  קטנות בעלי מכולות לפני כמה שנים. מעט רקע, ראשית. 02-כהונת הכנסת ה

הכריע כי גם שץ "בגל 0273ב התגלגלההעתירה . פתיחת עסקים בשבת שאינה מונעתבטענה , אביב

. ולאכוף את החוק שמחייב לסגור עסקים בשבת, עיריית תל אביב צריכה לפעול על פי חוק

שמסדיר פתיחה מצומצמת של עסקים  עיר תל אביב חוק עזר עירוניבעקבות כך חוקקה מועצת ה

חוקקה מועצת  .027באוגוסט . שר חוק זהיאאך שר הפנים דאז גדעון סער לא , יםגוחבתות בש

שר הפנים דאז גדעון סער הודיע שלא יטפל , אותו השריאלחוק העזר ו גרסהשנייהעיר תל אביב ה

לא קיבל , שר הפנים דאז גלעד ארדן, יפומחל. ועיכב את אישור החוק בעניין בגלל שהוא פורש

 . .027א עד לפיזור הכנסת בדצמבר החלטה בנוש

המתינה להחלטת שר הפנים בנוגע לחוק העזר העירוני אביב ש עיריית תל, 0271 ביוני

 ץ הורה לשר הפנים"בג, לאחר בחינת הנושא 3.1.71ב. מדינהץ נגד ה"עתרה לבג, השני שחוקקה

וק או לפסול לאשר את הח, כלומר, לקבל תוך שלושה חודשים החלטה בנושא דאז סילבן שלום

שאינו יכול לקבל החלטה בגלל ניגוד  טעןשלום , ושת החודשיםסיום שללקראת . עם נימוק

 . הוא קיבל תרומה מבעל מרכול בתל אביב -עניינים 

קיבלה החלטה להעביר את סמכויות שר הפנים  הממשלה 0271בדצמבר , המשך לכךב

ציג פתרון לשאלה הסבוכה לההנושא ון את ובחללים "וועדת מנכ סמיכההלממשלה כולה ובתוך כך
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ועדת ו. א"באופן כללי ולא רק במקרה הפרטני של ת של התרת או איסור פתיחת עסקים בשבת

שאחד מהם הוא , הציעה שלושה פתרונות 0273ובאוגוסט , ה בחוסר מעשלים לא ישב"המנכ

, ת לפתרון זהש ארז קמיניץ התנגד בנחרצו"המשנה ליועמ. סגירה מוחלטת של כל העסקים בשבת

לא הסכימו ,כ משה גפני"השר יעקב ליצמן וח, השר אריה דרעי,  אך ראשי המפלגות החרדיות

מ בנימין "הם אף שלחו מכתב לרה. שיוצג מסמך ללא אפשרות לסגור את כל העסקים בשבת

והשר ' כ בצלאל סמוטריץ"למכתב הצטרפו גם ח. בו דרשו לאסור פתיחת עסקים בשבת, נתניהו

 . מפלגת הבית היהודי מסרו שהם לא מתערבים בחקיקה משום שיש צורך בהידברות. יאלאורי אר

רש ץ ד"בג, בנושא ההחלטהטרם קיבל הממשלהלאחר שעברו כמה חודשים ו, 0273במרץ 

, בספטמבר של אותה שנה. מהממשלה להשיב מדוע חוק העזר העירוני לא אושר על ידי שר הפנים

 .0271ה את מתן התשובה עד ינואר ץ נענה לבקשת הממשלה ודוח"בג

בעקבות , לדחות שוב את ההחלטה ביקשההמדינה  7.71..0ב, למרות הארכה שקיבלה

, נוספתדחייה בקשה לביע תמיהה על ההץ "בג. האיחוד המתקרב של הערים תל אביב ובת ים

, 0278לפני  ובנוסף האיחוד לא יקרה 0273במרץ לאור העובדה שהמדינה התבקשה להשיב כבר 

 דחייהץ לא הסכים לקבל "לכן בג. .027ץ קיימים כבר מ"בעוד שהדיונים בנושא המרכולים בבג

 . רש מהמדינה לקבל החלטהנוספת וד

, בשל כך החליטה הממשלה להעביר את הסמכויות בנושא בחזרה אל שר הפנים הנוכחי

לא מזמן פרסם . הממשלה צפויה לבקש ארכה כדי לתת לשר הפנים זמן לדון בחוק .אריה דרעי

התחושה של גרירת רגליים היא נכונה . השר פנייה לציבור לסייע לו בהמלצות כיצד לפעול בעניין

 .אך מסתמן שהעניין יגיע להכרעה בחודשים הקרובים

 

 חוק השבת של מיקי זוהר

כ "ח, (כולנו)כ רחל עזריה "ח, (הליכוד)כ דוד אמסלם "ח, (הליכוד)כ מיקי זוהר "ח: דמויות בולטות

 .ראש הממשלה בנימין נתניהו, (יש עתיד)אלעזר שטרן 

 

ללא , הכנסת מיקי זוהר חבר ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של, 02.70.71תאריך ב

שא השבת במרחב להסדיר מחדש את נו מנסההצעת החוק הזו . הסכמה קואליציונית מוקדמת

החוק . ההצעה התיימרה לאכוף את החוקבגלל הדרך שבה , "דרקונית" כינויוזכתה ל, הציבורי

פי שלושה  -עסקים הפתוחים בשבת יקבלו קנס מוגדל . החדש אוסר פתיחת עסקים בשבת

החלק הדרקוני הוא בו עסקים יכולים לתבוע עסקים אחרים אם הם קרובים אחד . מהפדיון היומי

שפתוח בשבת היה  בהצעה המקורית העונש על עסק. עסקים ילשינו אחד על השני, כלומר, לשני

, שר הכלכלה ולא הרשות המקומית, בנוסף. סעיף זה הוסר מהצעת החוק, שנת מאסר לבעל העסק

 . יהיה זה שאחראי על היתרים

ץ המרכולים "מקיימת דיונים בעקבות בג לים"המנכועדת , במקביל להעלאת הצעת חוק זו

עם העלאת הצעת החוק להצבעה כ מיקי זוהר להמתין "מ בנימין נתניהו ביקש מח"רה. בתל אביב

 . טרומית

אך לאחר שחברי כנסת , 3.7.73צריכה להיות ב הייתהההצבעה הטרומית לחוק 

המתנגדים . כ מיקי זוהר הודיע שידחה את ההצבעה"ח, מהקואליציה הודיעו שיתנגדו לחוק

ועת עולה עם תנשפעלה בשיתוף פ, כ רחל עזריה"העיקריים להצעה היו מפלגת כולנו בדחיפת ח
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כקונטרה לחוק של זוהר , בנוסף. כ דוד ביטן"כים מהליכוד בהובלת ח"וח נאמני תורה ועבודה

שכללה סגירת מסחר לצד  מדן-ברוח אמנת גביזון, הצעת חוק אחרת, שטרןועזריה כים "הגישו הח

 .פתיחת מוסדות בילוי ותרבות וכן תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת

 

 כים"ת החארבעהשבת של חוק 

, (יש עתיד)כ אלעזר שטרן "ח, (כולנו)כ רחל עזריה "ח, (הליכוד)כ מיקי זוהר "ח:  דמויות בולטות

 (.ס"ש)שר הפנים אריה דרעי , (המחנה הציוני)כ מנואל טרכטנברג "ח

 

נוצר חוק חדש שאותו הציעו ביחד , של מיקי זוהר" חוק השבת"בעקבות הרעש התקשורתי שיצר 

תנועת נאמני תורה ועבדה . ומנואל טרכטנברג, אלעזר שטרן, ל עזריהרח, חברי הכנסת מיקי זוהר

בעקבות המפגש הוקמה . במטרה למצוא תשובה טובה לשאלת השבת, יזמה מפגש בין הארבעה

החוק . בהסכמה רחבה והם נפגשו כדי ליצור חוק חדש, של ארבעת חברי הכנסת עבודהקבוצת 

וכן להרחבת התחבורה הציבורית , לוי והפנאיבתחום הבי בשבת מסוימיםנוגע לפתיחת עסקים 

כ מנואל טרכטנברג הודיע "ח, 0273באוקטובר . מדן-רוח אמנת גביזוןוב, אופן מצומצםבשבת ב

למנוע מהמפלגות החרדיות  ניסיונותלמרות . שיפעל להעביר את הצעת החוק במושב החורף

על רקע מאבק , 0271 בפברואר. ביוני סיעת יהדות התורה דחתה את החוק, להתנגד לחוק

ס והציגו "חברי הכנסת מיקי זוהר ומנואל טרכטנברג הגיעו לישיבת סיעת ש, המרכולים בתל אביב

שאמנם מסדיר את  -השר אריה דרעי השיב שסיעתו לא תוכל שלא להתנגד לחוק כזה . את החוק

ה להתקדם הצעת החוק צפוי. אך במקביל גם מתיר חילול שבת חלקי, נושא המנוחה ועונג השבת

 .בכנס הקיץ הקרוב של הכנסת

 

 הצהרת דתיות לצורך עבודה בשבת

 (.הליכוד)כ מיקי זוהר "ח, (יש עתיד)כ עליזה לביא "ח: דמויות בולטות

 

מכניס תחת כנפו רק את מי , שמסדיר את מנוחת העובדים ביום השבת, חוק שעות עבודה ומנוחה

על פיו כל , תיקון לחוק הציעוהכנסת עליזה לביא ומיקי זוהר חברי . שמצהיר שהוא יהודי דתי

מליאת הכנסת  0273במרץ . אדם יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי בלי לחשוש שיפוטר

צעת חקיקה דחתה את העל אף שועדת השרים ל, לחוקאישרה בקריאה טרומית את התיקון 

רווחה ובריאות , ועדת עבורה, תה שונהביולי של או, מתנגדים 0תומכים ו 13ברוב של . חוקה

ההצעה נמצאת כעת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית . אישרה לקריאה ראשונה את התיקון לחוק

 .ובוועדת העבודה הרווחה והבריאות וצפויה להיכנס לספר החוקים בחודשים הקרובים

 

 איסור התניה בחוזים לפתוח עסקים בשבת 

 (. יהדות התורה)כ ישראל אייכלר "ח, (ס"ש)כ יגאל גואטה "ח: דמויות בולטות

 

אך לא מדבר על אפליית , חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שאין להפלות עובד שרוצה לנוח בשבת

, נושא זה עלה לכותרות בעקבות קנס שקיבלה מסעדה במתחם שרונה. עסק בתוך מתחם עסקים

כ יגאל גואטה "בשל כך הגישח. שחויבה לכך בחוזה על ידי הזכיין למרות א פתחה בשבתעל כך של
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היא  -המחייבת את פתיחת בית העסק בשבת , הקובעת כי אם תהיה התניה בחוזה, 0273באפריל 

ועדת , ביולי. ולא ניתן יהיה לבטל את החוזה או לתבוע פיצויים מוסכמים בשל הפרתה, לא תיאכף

אושר החוק  0271בינואר . את החוק לקריאה ראשונההעבודה והרווחה של הכנסת אישרה 

כ ישראל אייכלר נמנע "ח דווקא. כים וללא מתנגדים"ח 7.ושלישית בתמיכה של  שנייהבקריאה 

, כמו אבטחה, כנראה בגלל שבחוק יש גם תוספת המתירה לחייב שירותים חיוניים, מלהצביע

 . לעבוד בשבת

 

 נתונים

נטריים שמשקפים את המאמץ של חברי הכנסת להשפיע ולתקן בחלק זה נציג את הנתונים הפרלמ

חלק זה יחזור . וכן את חברי הכנסת הבולטים בפעילות בנושא זה בנושא השבת במרחב הציבורי

 .גם בנושא הכשרות

 

 נתונים פרלמנטריים

הצעות  222,.כמות הצעות החוק שמונחות על שלחן הכנסת מגיעה לאחר שנתיים לכנסת למעל 

קל וחומר קידומה לשלבים מתקדמים יותר כמו לדיון בוועדת , הנחת הצעת חוק, זאתעם . חוק

מעידה על המוטיבציה של , במליאה( קריאה טרומית)או לקריאה לדיון מוקדם /השרים לחקיקה ו

 .חברי הכנסת לעסוק בנושא

ה של יעל שלחן הכנסת ושנגעו לנושא אופי 02-כמות הצעות החוק שהונחו בכנסת ה 

, קודמו לדיון בוועדת השרים לחקיקה 1מתוכן , הצעות חוק 07-להציבורית בישראל מגיעה השבת 

אחת עברה קריאה ראשונה ואחת התקבלה בקריאה שנייה , עברו קריאה טרומית .מתוך אלה 

 .ושלישית והפכה לחוק

דיונים  1-המחולקים ל, דיונים 73מספר דיוני הוועדות והשדולות שעסקו בנושא עומד על  

 .דיונים בשדולות או כנסים של חברי כנסת .בוועדות הכנסת ועוד 

 .שאילתות בסך הכל 3-מספר השאילתות שהוגשו לשרים בנושא השבת מגיע ל 

 

 דמויות בולטות

אשר גם בעת כהונתו כשר הכלכלה . כ הוא השר אריה דרעי"דמות בולטת במיוחד שאיננה ח

הפנים נפל בחלקו לטפל בסוגיות הקשורות  וגם בעת כהונתו כשר, ואחראי על תיק העבודה

-אחת הסיעות הבולטות בהתנגדותן לשינוי הסטטוס, ס"ר ש"גם מתוקף תפקידו כיו. בנושא השבת

ראוי . הוא היה מעורב באירועים נוספים הקשורים לשבת כפי שפורטו לעיל, קוו בנושא השבת

א "א בהקשר המרכולים בתלציין כי דווקא בנושא זה הוא אוחז בגישה פרגמטית ואף התבט

 .שמדובר בסוגיה מורכבת ושאנחנו חיים במדינה חילונית וצריך לקחת זאת בחשבון

שרים נוספים הפעילים במיוחד בתחום הם השר יעקב ליצמן שעומד בראש מפלגת יהדות 

בדומה אליו גם השר אורי . התורה ומציג קו של התנגדות יציבה לשינוי כלשהו בסטטוס קוו

נוקט בקו חריף במיוחד נגד , ר מפלגת האיחוד הלאומי וחלק מסיעת הבית היהודי"אריאל יו

 .הפגיעה בסטטוס קוו בנושא השבת
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 2:חברי הכנסת הפעילים במיוחד בנושא השבת הם

 התבטא רבות בנושא. כנסים 0-הצעות חוק ו .יזם  –( יש עתיד)כ אלעזר שטרן "ח. 

 והיחיד שהעביר הצעת חוק , הגיש שאילתה, התבטא בנושא –( ס"ש)כ יגאל גואטה "ח

 . בקריאה שנייה ושלישית בנושא השבת בכנסת הנוכחית

 מתוכן אחת עברה את , הצעות חוק 3יזם ; פעיל מאוד בנושא –( ליכוד)כ מיקי זוהר "ח

כ לביא בהכנה "וועדת השרים לחקיקה ועוררה סערה גדולה ועוד אחת שיזם עם ח

בנוסף לכך יזם דיוני וועדות וכנסים . ושלישית ועומדת לפני אישור סופילקריאה שנייה 

 .בנושא

 יזם הצעת חוק אחת וכנס אחד אך הוא  –( המחנה הציוני)כ מנואל טרכטנברג "ח

בעיקר סביב קידום הצעת החוק שלו , מהקולות הבולטים ביותר בתחום בשנה האחרונה

 .עזריה וזוהר, יחד עם חברי הכנסת שטרן

 מעורבת בנושא סביב הצעת החוק שהיא מקדמת יחד עם  –( יש עתיד)עליזה לביא כ "ח

בנוסף . כ זוהר שנמצאת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית וצפויה להיות מאושרת בקרוב"ח

 .יזמה עוד הצעת חוק בנושא החיבור בין כשרות ושבת

 בנושאהתבטאה רבות . כנסים 0-הצעות חוק ו 0יזמה  –( כולנו)כ רחל עזריה "ח. 

 א ותחבורה ציבורית "פעילה לרוב סביב נושא המרכולים בת–( מרצ)כ תמר זנדברג "ח

 .יזמה הצעת חוק ודיון בשדולה. בשבת

 

 :חברי כנסת נוספים הפעילים בתחום

 הרווחה והבריאות , ניהל מספר דיונים בוועדת העבודה –( כולנו)כ אלי אלאלוף "ח

 .שאר בהצעות חוק שונות שהגיעו לשלחנובין ה, שבראשותו בנושאים הקשורים לשבת

 הצעת החוק . יזם הצעת החוק להסדרת סוף שבוע ארוך בישראל –( כולנו)כ אלי כהן "ח

. אך לא קודמה מעבר לכך, עברה קריאה טרומית ונידונה בהכנה לקריאה ראשונה

ההצעה גם לא קשורה . במקביל אליה נוסחה החלטת ממשלה שלא התקבלה לבסוף

 .ושא השבת במרחב הציבוריבמישרין לנ

 הגיש שאילתה בנושא ושלח מכתבים נגד פרצות  –( הבית היהודי)' כ בצלאל סמוטריץ"ח

 . ת בסטטוס קווואפשרי

 השתתף באופן פעיל , הגיש שתי הצעות חוק בנושא –( הרשימה המשותפת)כ דב חנין "ח

 .בדיונים ושדולות בנושא

 בחוק העזר  מהתומכות הבולטות, התבטאה רבות בנושא –( מרצ)זהבה גלאון כ "ח

 .א ופתיחת המרכולים בשבת"העירוני של עיריית ת

 הגישה הצעת חוק בנושא התחבורה הציבורית בשבת וניסתה  –( יש עתיד)כ יעל גרמן "ח

 .לקדם אותה

 היה שותף לכל הדיונים של , "דגל התורה"כנציג סיעת  –( יהדות התורה)כ משה גפני "ח

 .פעיל נגד פריצת הסטטוס קוו. שי הקואליציה בנוגע למשברים בנושא השבתרא

                                                           
2

 ב"כים מסודרות לפי סדר הא"רשימות הח
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 כשרות
 

, נושא נוסף שהגיע לנקודת רתיחה במערכת הפוליטית בקדנציה הנוכחית הוא מערך הכשרות

 בניגוד לנושא השבת במרחב הציבורי. שמופעל על ידי הרבנות הראשית והרבנויות המקומיות

ההתפתחויות , לא בהכרח קשורים זה לזה, שהפעילות סביבו הייתה קשורה באירועים שונים

הגישו שני בעלי מסעדות ץ"את הבג. ץ הכשרות"בעניין הכשרות נכרכו באופן מובהק סביב בג

חשוב לציין שכשלי  .בירושלים שמאסו ביחס הרבנות אך ביקשו להמשיך להציג עצמם ככשרים

אך דווקא בכנסת ' 12-דונו בדוחות מבקר המדינה החל מתחילת שנות הימערך הכשרות כבר נ

 .הנוכחית חל מפנה בהתייחסות לכשלים אלה

היועץ המשפטי . החלה עוד בזמן כינון ההסכמים הקואליציוניים יריית הפתיחה בנושא 

ץ שעוסק בשאלה האם "החליט להגיש עמדת מדינה לבג, ד יהודה וינשטיין"עו, לממשלה הקודם

עמדה מנוגדת , עלי מסעדות בישראל יוכלו להציג עצמם ככשרים גם ללא תעודה מהרבנותב

הרבנות ביקשה לשמר את המונופול שלה באמצעות עמדה שתתנגד . לעמדת הרבנות הראשית

ואילו וינשטיין הכריע , נחרצות למתן אפשרות לבעלי עסקים להציג עצמם באופן כלשהו ככשרים

אך באם עסק יציג עצמו באופן אחר כמקבל השגחה מגוף , ייאסר" רכש"שאמנם השימוש במילה 

. הוא אינו עובר על החוק, פרטי ויציין במפורש שאין לו תעודה מהגורמים המוסמכים לכך

פקטו של שוק הכשרות למתן כשרויות שלא באמצעות -המשמעות של החלטה זו היא פתיחה דה

 .ם החוק לא נאכף באופן קונסיסטנטיש, כפי שמתרחש כבר שנים במגזר החרדי, הרבנות

ס בעת כינון ההסכמים הקואליציוניים להכניס "כתגובה לעמדה זו של וינשטיין דרשה ש 

בו נכתב שהממשלה תפעל ללא דיחוי לתיקון חוק איסור הונאה בכשרות באופן  13את סעיף 

פורש במילה ככזה הכולל גם מצג כשרותי אף אם לא נעשה שימוש מ" כשר"שיבהיר את המונח 

 . יצירת מעקף לעמדת וינשטייןהסעיף הזה כוון ישירות ל". כשר"

ר סיעת "יו)אכן ניסו לדחוף חברי הכנסת יואב בן צור  0271ץ ביולי "לקראת הדיון בבג

מולם . הצעות חוק פרטיות בהתאם לסיכום הקואליציוני(יהדות התורה)כ משה גפני "וח( ס"ש

שני בעלי העסקים ". השגחה פרטית"מהמייסדות של ארגון , (כולנו)כ רחל עזריה "התייצבה ח

ולמעשה היה ברור שהצעות החוק נועדו לסכל , השתמשו בשירותי הארגון, ץ"שעתרו במקור לבג

לאחר מאבק . את יכולתו של הארגון להציב אלטרנטיבה להשגחה על הכשרות מטעם הרבנות

, עברו שתי הצעות החוק בקריאה טרומית, בו לקחה חלק גם תנועת נאמני תורה ועבודה, ממושך

ץ ולאחר שהוסכם כי הצעות החוק לא יתקדמו "לאחר הדיון בבג, 0271אך זה התרחש באוגוסט 

 .אכן הצעות אלו לא קודמו מאז. מעבר לקריאה טרומית

, ס"במקביל להגשת הצעות החוק מטעם יהדות התורה וש. אך בכך לא נגמרה הסאגה

, עזריה הצעת חוק שנוסחה על ידי תנועת נאמני תורה ועבודה כ"הניחה על שלחן הכנסת ח

הפיכת הרבנות , שמטפלת בכשלי מערך הכשרות באופן של ניתוק בין מתן השירות לאכיפה

והסדרת מעמד הגופים הפרטיים כך שיוכלו לקבל רישיונות מהרבנות לתת תעודות , לרגולטור

הסנונית הראשונה ללחץ שיופעל סביב זו הייתה . הכשר גם ללא תעודה מקדימה של הרבנות

 .ץ לתיקון מערך הכשרות"הבג

שנחשף לראשונה , ח מיוחד מטעם משרד האוצר"הלחץ הזה בא לידי ביטוי בפרסום דו

הוערכו עלויות מונופול הכשרות למשק , ח"על פי הדו. 0271בדצמבר  0בערוץ " המערכת"בתכנית 

ח עורר סערה נוספת "פרסום הדו. ₪מיליארד  3-ועלות הכשרות ככלל למשק בכ, ₪מליון  322-ב
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כ איתן כבל "כולל דיון בוועדת הכלכלה בראשות ח, וגרר שלל תגובות מהמערכת הפוליטית

בדיון עלו טענות (. יש עתיד)רחל עזריה ואלעזר שטרן  –ביוזמת חברי הכנסת הפעילים בתחום 

 .נוספות כלפי מונופול הכשרות של הרבנות

הצעת חוק ' כ בצלאל סמוטריץ"הגיש ח( 0271-0273)ורף הקודם לקראת סוף כנס הח

שמבקשת להאחיד נהלים בכל המועצות הדתיות , בתמיכת הרבנות והמשרד לשירותי דת, משלו

הצעת החוק הזו . בארץ בתחום הכשרות ובכך לכאורה תטפל בכשל מרכזי של מערך הכשרות

ק את מונופול הכשרות ולהביא משום שהיא ביקשה לחז, נתקלה בהתנגדות ממשרד האוצר

במקום לטפל בבעיות המבניות של המערך דוגמת ניגוד העניינים בין המשגיח לבעל , לריכוזיות בו

 .העסק שמחויב להעסיקו

ץ הכשרות לטובת הרבנות ונגד עמדת העותרים "הכריעו השופטים בבג 0273ביוני 

את הגולל על הפרצה שנועדה  השופטים קבעו שכל מצג כשרותי ייאסר ובכך סתמו. והמדינה

עם . לאפשר לבעלי עסקים לציין שהם שומרים על כללי ההלכה אם אין להם תעודה של הרבנות

שקובע כי ההחלטה , הכניס המשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין תנאי בפסק הדין, זאת

סי ובמהלך שנתיים אלה על הרבנות להביא לפתרון סוגיית יח, תהיה בתוקף לשנתיים

. זאת בהמשך לביקורת הקשה שהטיחו כלל השופטים בהתנהלות מערך הכשרות, מושגח/משגיח

בעקבות ההחלטה הקימו ברבנות הראשית וועדה פנימית שנועדה לבחון את הנושא ולהמליץ 

הוועדה קיימה מספר רב של דיונים אך עד היום טרם . המלצות לטיפול בכשלי מערך הכשרות

 .פרסמה המלצותיה

' כ סמוטריץ"בעוד ח. ץ אף הביאה להתעוררות נוספת במערכת הפוליטית"ת בגהחלט

כ עזריה החלה לקדם באופן רציני את "ח, ממשיך לנסות ולקדם את הצעת החוק שלו ללא הצלחה

שתי ההצעות עלו לדיון . הצעתה להפריט את מערך הכשרות ולהפוך את הרבנות לרגולטור

עוד  .מ הפוליטי ביניהן לא מוצה ועודנו מתמשך"ך המובוועדת השרים לחקיקה מספר פעמים א

כ רועי פולקמן "וח', כ סמוטריץ"כ משה גפני התומך בהצעתו של ח"ח –היו מעורבים במשא ומתן 

הוגשו הצעות נוספות שביקשו לתקן את מערך , במקביל .המייצג את עמדת משרד האוצר

מציעה , ומה לרישום לנישואיןכ שטרן לפתיחת אזורים בכשרות בד"הצעתו של ח -הכשרות

גם חברות . לאפשר לכל רב מקומי לתת כשרות בכל מקום בארץ ובכך ייפתח השוק לתחרות

הכנסת שולי מועלם ועליזה לביא הגישו הצעות שמטפלות באופן כזה או אחר בכשלי מערך 

 .הכשרות אך הצעות אלו לא התקדמו מעבר להנחתן על שלחן הכנסת

ץ "נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור דיון נוסף בבג אישרה 0273באוקטובר 

הצטרף לבקשת , ר אביחי מנדלבליט"ד, זאת לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, הכשרות

ופרסומים , החלטת הנשיאה. העותרים לקיים דיון נוסף ובעצם לפתוח את הנושא לדיון מחודש

שערורייתית במקומות שונים בארץ בנושא הכשרות לגבי התנהלות ' 71וינואר ' 73קשים בדצמבר 

בתגובה יצאו פעמיים הדלפות לגבי המלצות וועדת הכשרות . הלחיצו את הרבנות, בחסות הרבנות

שחלקן תקדימיות כגון ביטול תפקיד משגיחי הכשרות והחלפתם בנאמני כשרות , של הרבנות

כ שטרן "ימות כמו הצעתו של חוחלקן תואמות הצעות חוק קי, שיהיו חלק מהעובדים בעסקים

 . לפתוח את אזורי הכשרות

כאשר מעט לפני כן התפרסמה , 07.0.0271ץ ב"הלחץ התחזק לקראת הדיון הנוסף בבג

ותנועת נאמני תורה ועבודה להצטרף , איגוד המסעדות והברים, בקשתם של התאחדות המלונות

כ עזריה דיון חירום "קיימה ח, סףבנו. כידידי בית המשפט ולתמוך בפתיחת שוק הכשרות לתחרות
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אך מאז טרם , כ עזריה"כ שטרן וח"נכחו ח בבית המשפט העליון בדיון עצמו. ץ"יום לפני הדיון בבג

יצוין כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט  .התקבלה החלטה חדשה מטעם בית המשפט

ץ הביעו בדיון "שופטי בגאך עם זאת , שונה מעמדתו של וינשטיין ונוטה לתמוך בעמדת הרבנות

מורת רוח מדרישות הרבנות ובחנו פתרון ביניים שיאפשר מצג כשרותי כלשהו גם ללא תעודה 

 .מהרבנות

  

 ?מה צפוי בהמשך

שעשויים לשנות את התמונה , שלושה אירועים צפויים להתרחש במהלך החודשים הקרובים

הראשון שבהם הוא החלטה . במערך הכשרות ולעורר תגובות נוספות של המערכת הפוליטית

מועד פרישתו הצפויה , 0271ההערכה היא כי החלטה כזו תתקבל עד ליולי . ץ הכשרות"חדשה בבג

יחד , אם תאפשר את פתיחת השוק לתחרות, החלטה כזו. רובינשטיין של המשנה לנשיאה אליקים

עשויים , עם הפרסומים אודות כוונת ארגון רבני צהר להקים מערך כשרות אלטרנטיבי לרבנות

את הצעות החוק שלהם לחיזוק מונופול הכשרות ומנגד לדחוף את חברי הכנסת החרדים לקדם 

 .וגורמים נוספים רד האוצרמש, כ עזריה"רר התנגדות נוספת מצד חלעו

על פי . ח מבקר המדינה"אירוע נוסף שצפוי להתרחש בקרוב הוא פרסומו הצפוי של דו 

ח צפוי להיות חמור במיוחד ולעורר שוב את הביקורת הציבורית הנוקבת "ניכר כי הדו, פרסומים

כון ץ אחר שמבקשת עד"לצד החלטה בבג, ח"פרסום הדו. כנגד התנהלותו של מערך הכשרות

צפויים לדחוף את הרבנות לפרסם את , מהמדינה לגבי התקדמות הדיון בוועדת הכשרות

 .המלצותיה הסופיות של וועדת הכשרות מטעמה

כ "וח' כ סמוטריץ"מ הפוליטי בין הצעות החוק של ח"אירוע שלישי הוא התקדמות המו 

מ יבשיל "ם אכן המוא. ולא בנפרד, הסיכום הנוכחי הוא שהצעות החוק יעברו בתיאום. עזריה

אנו צפויים לראות התקדמות משמעותית בחקיקה בתחום הכשרות בכנס הקיץ , לכדי הסכמות

 .הקרוב של הכנסת

 

 נתונים

בחלק זה נציג את הנתונים הפרלמנטריים שמשקפים את המאמץ של חברי , כמו בנושא השבת

 .עילות בנושא זהוכן את חברי הכנסת הבולטים בפ ע ולתקן בנושא הכשרותהכנסת להשפי

 

 נתונים פרלמנטריים

 71היא , הכנסת בתחום מערך הכשרות על שלחן 02-כמות הצעות החוק שהונחו בכנסת ה 

, הצעה אחת נפלה בקריאה טרומית. קודמו לדיון בוועדת השרים לחקיקה 1מתוכן , הצעות חוק

אף לא לדיון  ,שתי הצעות חוק בלבד עברו קריאה טרומית ואף הצעה לא התקדמה מעבר לכך

 .בוועדה להכנה לקריאה ראשונה

דיונים  1מתוכן , דיונים 72מספר דיוני הוועדות והשדולות שעסקו בנושא עומד על  

 .דיונים בשדולות או כנסים של חברי כנסת 3בוועדות הכנסת ועוד 

מתוכן הוגשו לשר  ., שאילתות 1-מספר השאילתות שהוגשו לשרים בנושא השבת מגיע ל 

 .י דת האחראי על תחום הכשרותלשירות

 

 כים בולטים"ח
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 :הם הכנסת הפעילים במיוחד בנושא הכשרות חברי

 אחת מהן לדיון בוועדת השרים , מקדם מספר הצעות חוק –( יש עתיד)כ אלעזר שטרן "ח

נגד מונופול הכשרות ויזם  פעיל ומתבטא רבות. ואחרת נפלה בקריאה טרומית לחקיקה

 3הגיש , הפעיל ביותר בתחום השאילתות בנוגע לכשרות. דיונים בוועדות הכנסת בנושא

 .שאילתות בנושא הספציפי

 אף כי , מקדם הצעת חוק אחת באופן משמעותי–( הבית היהודי)' כ בצלאל סמוטריץ"ח

 .לרוב איננו מגיע לדיונים בנושא בוועדות ושדולות בכנסת

 אחת מהן עברה קריאה , הצעות חוק בנושא 1יזם  –( יהדות התורה)ה גפני כ מש"ח

 .מ הפוליטי סביב הצעות חוק אחרות"פעיל במו. טרומית

 יזמה דיונים בוועדות , מקדמת הצעת חוק בנושא באופן רציף –( כולנו)כ רחל עזריה "ח

דיות הנאבקת המרכזית בהצעות החוק של הסיעות החר. ואף שדולה שהוקדשה לנושא

 .'כ סמוטריץ"ובהצעתו של ח

 

 :חברי כנסת נוספים הפעילים בתחום

 כ "שותף למספר הצעות חוק יחד עם חברו לסיעה ח –( יהדות התורה)כ אורי מקלב "ח

 .נכח במספר דיונים בוועדות הכנסת, גפני

 ניהל שלושה דיונים בנושא מונופול הכשרות בוועדה –( המחנה הציוני)כ איתן כבל "ח

 .בראשותו

 יזם הצעת חוק שעברה קריאה טרומית ונוכח בדיונים בנושא –( ס"ש)צור -כ יואב בן"ח . 

 נוכחת בדיונים בוועדות , יזמה הצעת חוק ודיון בשדולה–( יש עתיד)כ עליזה לביא "ח

 .בנושא

 כ "מ הפוליטי סביב הצעות החוק של ח"פעיל בעיקר במו –( כולנו)כ רועי פולקמן "ח

 .'עזריה וסמוטריץ

 יזמה הצעת חוק בנושא ונכחה בדיון בעניין –( הבית היהודי)כ שולי מועלם "ח. 
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 סיכום
 

סקירת ההתפתחויות במערכת הפוליטית סביב שני נושאים מרכזיים בתחום המורכב של דת 

מצביעה יותר מכל על כך שעל אף שמדובר בממשלה עם קו ברור  –שבת וכשרות  –ומדינה 

העובדות בשטח מכריחות את הפוליטיקאים להידרש לפתרונות אף , לכאורה בסוגיות דת ומדינה

, הדבר מגיע לאבסורד כזה שישיבות ראשי הקואליציה. בעמדות הכח מפלגות החרדיותכשה

הוקדשו , מפלגות המרכיבות את הקואליציההפורום הבכיר ביותר בו משתתפים כל יושבי ראש ה

 .לעתים לעניין פתיחה של מכולת בתל אביב בשבת

בעיקר בשל , ץ שיחק תפקיד משמעותי בכל סוגיות דת ומדינה בשנים האחרונות"בג 

בשל הדרישה של המפלגות הדתיות , הימנעות הפוליטיקאים מלהגיע להכרעות בנושא בכנסת

בה מכהן שר חרדי בכיר , ממשלה הזוהאירוניה היא שדווקא ה. סטטוס קוולשמירה על ה

היא זו שנדרשת לטפל , כמו משרד הפנים והכלכלהבתפקידים משמעותיים לסוגיות הדת והמדינה 

 .כירורגית בחוליים שנולדו מההתעלמות המתמשכת מהבעיות שנוצרו בחסות הסטטוס קוו

, אריה דרעי –הבכירים החרדים בקואליציה ברור כי השחקנים הבולטים הם קודם כל  

מהבית ' מלבד החרדים בולטים בקואליציה חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ. יעקב ליצמן ומשה גפני

מיקי זוהר , מהןכמעט בכל יוזמה ולעתים אף מקצין יותר  מפלגות החרדיותשחובר ל, היהודי

כלל קול כמעט  ורחל עזריה שמהווה בדרך, שלקח על עצמו לטפל בנושא סגירת המסחר בשבת

ר מפלגת "שחקנים אחרים כמו יו. יחיד בקואליציה שמתנגד ליוזמות לחיזוק מונופול הרבנות

בדומה לכך גם שר . כמעט ואינם נשמעים בסוגיות אלה, או שרי הליכוד, הבית היהודי נפתלי בנט

בטאויותיו הוריד הילוך בהת, שהחל דרכו באופוזיציה ועבר לקואליציה, הביטחון אביגדור ליברמן

 .בנושאים אלו מאז נכנס לתפקידו במשרד הביטחון

חברי הכנסת אלעזר שטרן ועליזה לביא מובילים באופן ; באופוזיציה אין הפתעות גדולות 

. בולט את הקו המתנגד לשימור הסטטוס קוו וחיזוק מונופול הכשרות בתוך מפלגת יש עתיד

ומנואל , צ"זנדברג וזהבה גלאון ממרדמויות דומיננטיות נוספות הם חברות הכנסת תמר 

 .שפועל בעיקר סביב סוגיית השבת במרחב הציבורי, טרכטנברג מהמחנה הציוני

בנוסף לסוגיית הכותל המערבי שנוגעת יותר ליחסי ישראל , נושאי השבת והכשרות 

בנושא הדת  02-מהווים את עיקר עיסוקה של הכנסת ה, ח זה"ויהדות התפוצות ושלא נידונה בדו

בולטת מאוד גרירת הרגליים וחוסר הרצון להגיע להכרעות , גם בנושאים האחרים. והמדינה

כשהם אוחזים , אך הפעם. בהמשך למדיניות ממשלות ישראל בשנים האחרונות, רגישות

האם לנקוט בקו קיצוני ובכך לרצות  –הפוליטיקאים החרדים ניצבים בפני דילמה קשה , במושכות

או שמא ללכת לקראת הציבור , מתפשרים-קר הפלגים הקיצוניים הבלתיאת הציבור החרדי ובעי

מה שמגדיל את , החילוני והמסורתי ובכך להימנע ממתן נדבך נוסף לתחושות הכפייה הדתית

בכנס הקיץ הקרוב של הכנסת אולי נתחיל . צ"הפנייה של הציבור למפלגות כמו יש עתיד ומר

 .לקבל את התשובה
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 צעות חוקטבלת ה –' נספח א
 
 שבת

תאריך הדיון  סטטוס נוכחי ח''שם הצ
  האחרון

 כ המציע"שם הח

מועדונים שומרי  -תיקון )הצעת חוק הספורט 
 (173/02/פ) 0271-ה"התשע, (שבת

 מיקי זוהר 18/05/2015 במליאה לדיון מוקדם

 –תיקון )הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
, (כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת

 (0233/02/פ) 0271-ה"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 אלעזר שטרן 29/07/2015

 0271–ו"התשע, הצעת חוק השבת
 (0313/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אלעזר שטרן  14/12/2015
 ורחל עזריה

–ו"התשע, הצעת חוק השבת ומועדי ישראל
 (0327/02/פ) 0271

 אלעזר שטרן 07/12/2015 במליאה לדיון מוקדם

הונחה על שולחן  (33.2/02/פ) 0273-ו"התשע, הצעת חוק השבת
 הכנסת לדיון מוקדם

רחל , מיקי זוהר 03/08/2016
מנואל , עזריה

, טרכטנברג
 אלעזר שטרן

 -תיקון )הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
, (כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת

 (3.77/02/פ) 0273-ז"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 עליזה לביא   31/10/2016

, (ימי המנוחה)חוק הגנה על בתי עסק 
 (318/כ( )0101/02/פ) 0271–ז"התשע

התקבלה בקריאה 
 שלישית

 יגאל גואטה 09/01/2017

' תיקון מס)הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
, (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי( )71

 (.31/כ( )0310/02/פ) 0273-ו"התשע

-בהכנה לקריאה שנייה
 שלישית בוועדה

עליזה לביא  27/12/2016
 ומיקי זוהר

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום 
 (3/02..3/פ) 0273-ז"התשע, המנוחה השבועי

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 יעל גרמן 07/11/2016

 -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
 0273-ו"התשע, (שבוע העבודה שינוי

 (0138/02/פ)

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

 דב חנין 01/11/2016

 -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
 0273-ו"התשע, (שינוי שבוע העבודה

 (08.3/02/פ)

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

שולי מועלם  01/11/2016
 רפאלי

נוחה הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מ
 (0337/02/פ) 0273-ו"התשע, במקום יום שישי

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

 ציפי לבני 01/11/2016

 -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
 0273-ו"התשע, (הסדרת סוף שבוע ארוך

 (3221/02/פ)

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

 אלי כהן 01/11/2016

חופשי הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום 
 (0107/02/פ) 0273-ו"התשע, במקום יום שישי

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אלי כהן ודוד  07/03/2016
 אמסלם
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הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר 
, וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג

 (0311/02/פ) 0273-ו"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 רגתמר זנדב 29/02/2016

–ו"התשע, הצעת חוק יום המנוחה השבועי
 (0770/02/פ) 0271

 מיקי זוהר 06/01/2016 במליאה לדיון מוקדם

 –תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
, (עיסוק בפעילות ספורט במנוחה השבועית

 (0717/02/פ) 0271–ו"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 יואל רזבוזוב 26/10/2015

חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום  הצעת
 (7211/02/פ) 0271-ה"התשע, המנוחה השבועי

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 דב חנין 25/05/2015

 -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
שעות מנוחה למי שהועסק במנוחה 

 (0.0/02/פ) 0271-ה"התשע, (השבועית

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 דב חנין 04/05/2015

 -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 
-ה"התשע, (פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית

 (327/02/פ) 0271

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 מיקי רוזנטל 04/05/2015

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום 
 (1/02/פ) 0271-ה"התשע, המנוחה השבועי

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 תמר זנדברג 04/05/2015

 
 

 כשרות
תאריך הדיון  סטטוס נוכחי עת החוקשם הצ

  האחרון
 כ המציע"שם הח

הצעת חוק הסדרת שוק הכשרות 
 (3137/02/פ) 0273-ז"התשע, בישראל

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 עליזה לביא 12/12/2016

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
כשרות בלבד ובית אוכל  -תיקון )

 0273-ז"התשע, (הפתוח בשבת
 (3.77/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 אלעזר שטרן 31/10/2016

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
על ידי רב  מתן תעודת הכשר –תיקון )

 (0.11/02/פ) 0273-ו"התשע, (מקומי

 אלעזר שטרן 22/02/2017 הוסרה מסדר היום

הצעת חוק הרשות למתן שירותי 
 0273-ו"התשע, השגחה על הכשרות

 (3013/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 שולי מועלם 01/08/2016

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
קיצור משך זמן ההחלטה  -תיקון )

 (0.18/02/פ) 0273-ו"התשע, (בערעור

 אלעזר שטרן 23/03/2016 במליאה לדיון מוקדם

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
כללים אחידים למתן תעודת  -תיקון )

 (02/.018/פ) 0273 -ו"התשע, (הכשר

 'בצלאל סמוטריץ 14/03/2016 במליאה לדיון מוקדם
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הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
הגברת התחרותיות בשוק  –תיקון )

 (0003/02/פ) 0271–ו"התשע, (הכשרות

הונחה על שולחן 
 ן מוקדםהכנסת לדיו

 ינון מגל 16/11/2015

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
כשרות בלבד ובית אוכל  –תיקון )

 0271-ה"התשע, (הפתוח בשבת
 (0233/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 עליזה לביא 29/07/2015

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
הגדרת המינוח כשר לעניין  -תיקון )

 (7383/02/פ) 0271-ה"התשע, (הטעיה

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

אורי , משה גפני 27/07/2015
 מקלב

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
, (הבהרת מצג כשרותי אסור -תיקון )

 (7380/02/פ) 0271-ה"התשע

בהכנה לקריאה 
 הראשונה בוועדה

 יואב בן צור 27/07/2015

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
, (התייעלות מערך הכשרות -תיקון )

 (7301/02/פ) 0271-ה"התשע

 רחל עזריה 06/07/2015 במליאה לדיון מוקדם

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס 
החרגת הוצאות השגחת כשרות מערך )

 (7113/02/פ) 0271-ה"התשע, (עסקה

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אורי , משה גפני 29/06/2015
 מקלב

איסור הונאה בכשרות הצעת חוק 
, (תנאים למתן תעודת הכשר -תיקון )

 (7.80/02/פ) 0271-ה"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אורי , משה גפני 22/06/2015
 מקלב

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
, (מצרכים כשרים לפסח -תיקון )

 (7373/02/פ) 0271-ה"התשע

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אורי , משה גפני 08/06/2015
 מקלב

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
קביעת סימנים מוסכמים של  -תיקון )

 0271-ה"התשע, (כשרות על מוצרי מזון
 (73.0/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

אורלי לוי  08/06/2015
משה , אבקסיס

 גפני

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
מחירי תעודת  פיקוח על -תיקון )

 (3.1/02/פ) 0271-ה"התשע, (הכשר

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 מרב מיכאלי 11/05/2015

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות 
נהלי כשרות וגופים המספקים  -תיקון )

 0271-ה"התשע, (שירותי כשרות
 (071/02/פ)

הונחה על שולחן 
 הכנסת לדיון מוקדם

 עליזה לביא 04/05/2015
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 טבלת דיוני וועדות ושדולות –' נספח ב
 

 שבת
 הערות משתתפים בדיון יוזם הדיון נושא הדיון תאריך הדיון שדולה/שם הוועדה

? פתוח או סגור: שבת 01/12/2015 יהדות ישראלית
קניות ותחבורה , כדורגל

 ציבורית

רחל עזריה 
ואלעזר 

 שטרן

 כנס/שדולה  

כ זוהר "כנס של ח
 כ עזריה"וח

חוק יום המנוחה  05/01/2016
 השבועי

מיקי זוהר 
 ורחל עזריה

 כנס/שדולה  

היום -הצעה לסדר 16/02/2016 כלכלה
תחבורה : בנושא

ציבורית בשבת בהיקף 
נרחב נוכח המעבר 

לשעון חורף וכפייה על 
 נהגים לנסוע בשבת

נאוה , (ר"יו)איתן כבל  צור-יואב בן
יצחק , דוד ביטן, בוקר
, מקלבאורי , וקנין

 אורן חזן

 בקשת דיון

מחכות ומחכים  06/07/2016 כ זנדברג"כנס של ח
לתחבורה הציבורית 

 בשבתות ובחגים

 כנס/שדולה   תמר זנדברג

רווחה , עבודה
 ובריאות

חוק הגנה על בתי עסק  26/07/2016
, (ימי המנוחה)

הכנה  - 0271–ז"התשע
 לקריאה ראשונה

, (ר"יו)אלי אלאלוף   
יוזם )יגאל גואטה 

עבדאללה אבו , (החוק
 מערוף

דיון 
 בחקיקה

רווחה , עבודה
 ובריאות

חוק הגנה על בתי עסק  02/01/2017
, (ימי המנוחה)

הכנה  - 0271–ז"התשע
 לקריאה שנייה ושלישית

, (ר"יו)אלי אלאלוף   
יוזם )יגאל גואטה 

, ישראל אייכלר, (החוק
מרב , מיכאל מלכיאלי

 בן ארי

דיון 
 בחקיקה

רווחה , עבודה
 ובריאות

צעת חוק שעות עבודה  27/12/2016
( 71' תיקון מס)ומנוחה 

סירוב לעבוד ביום )
, (המנוחה השבועי

הכנה  - 0273-ו"התשע
 לקריאה שנייה ושלישית

, (ר"יו)אלי אלאלוף   
יוזמת )עליזה לביא 

מיקי זוהר , (החוק
מרב בן , (יוזם החוק)

עבד אל חכים , ארי
אוסאמה , יחיא' חאג

 סעדי

דיון 
 בחקיקה

רווחה , עבודה
 ובריאות

צעת חוק שעות עבודה  18/07/2016
סירוב  -תיקון )ומנוחה 

לעבוד ביום המנוחה 
 0271-ו"התשע, (השבועי

 הכנה לקריאה ראשונה -

, (ר"יו)אלי אלאלוף   
יוזמת )עליזה לביא 

מיקי זוהר , (החוק
מרב בן , (יוזם החוק)

, טלי פלוסקוב, ארי
 תמר זנדברג

דיון 
 בחקיקה

כים "כנס של הח
, טרכטנברג, זוהר

 עזריה ושטרן

אופיה של השבת  26/07/2016
 בישראל

, מיקי זוהר
מנואל 

, טרכטנברג
, רחל עזריה

אלעזר 
 שטרן

 כנס/שדולה  

צדק חלוקתי ושוויון 
 חברתי

השפעת אי אכיפת חוקי  28/02/2017
המנוחה על עסקים 

 קטנים ובינונים

לציון יום 
העסקים 
הקטנים 

והבינוניים 
 בכנסת

דב , (ר"יו)מיקי זוהר 
 , חנין

דיון מן 
 המניין

התרבות , החינוך
 והספורט

בדיקת הנגשת תחרויות  22/12/2015
ספורט בשבת 

לספורטאים שומרי 
 שבת

איתן , מרב בן ארי מיקי זוהר
, יעל גרמן, ברושי

יואל ', עיסאוויפריג
 רזבוזוב

 בקשת דיון
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אפליית עובדים שומרי  12/10/2015 לפניות הציבור
 שבת בתעסוקה

, (ר"יו)ישראל אייכלר   
עליזה , שרן השכל

, יואל רזבוזוב, לביא
שלי , מיקי זוהר
 יחימוביץ

דיון מן 
 המניין

התרבות , החינוך
 והספורט

קיום תחרויות ספורט  07/07/2015
בשבת הצעות לדיון 

 מהיר

יואל 
, רזבוזוב

, מיקי זוהר
, דניאל עטר

 ינון מגל

, (ר"יו)מרגי יעקב 
 סופה לנדבר

 דיון מהיר

 
 

 כשרות
 הערות משתתפים בדיון יוזם הדיון נושא הדיון תאריך הדיון שדולה/שם הוועדה

הוטו הקואליציוני  21/10/2015 דת ומדינה, עם
המונע חקיקה בנושאי 

 דת ומדינה

, עליזה לביא
אלעזר 

 שטרן

 כנס/שדולה  

כמה : בישראלהכשרות  02/02/2016 כשרות קהילתית
, ערכים  ? זה עולה לנו

 עסקים ומדיניות

, רחל עזריה
אלעזר 

 שטרן

 כנס/שדולה  

הפנים והגנת 
 הסביבה

שדות לשחיתות ח. 7 29/07/2015
במועצה הדתית 

התנהלות . 0בירושלים 
לא תקינהלכאורה 

במועצה הדתית 
 בירושלים

, עליזה לביא
 רחל עזריה

-יואב בן, אורי מקלב
 דוד אמסלם, צור

 (ר"יו)

 דיון מהיר

רבנים , מיסוי מקובלים 13/07/2015 ביקורת המדינה
דוח מבקר  –ים "ובדצ

 .013' עמ', 31המדינה 

, (ר"יו)קארין אלהרר   
רחל , עליזה לביא

 עזריה

 בקשת דיון

אלעזר  עלות הכשרות למשק 29/12/2015 כלכלה
 שטרן  

רחל , (ר"יו)איתן כבל 
, אורי מקלב, עזריה

איילת ', עיסאוויפריג
איתן , נחמיאס ורבין

, באסל גטאס, ברושי
עליזה , מאל זחאלקה'ג

, סופה לנדבר, לביא
 (רויטל סויד

 בקשת דיון

מקובלים , צים"מיסוי בד 16/02/2016 ביקורת המדינה
דוח  -ונותני שירותי דת 

 -א 31מבקר המדינה 
 דיון מעקב

, (ר"יו)קארין אלהרר  רחל עזריה
מ "מ) מרב בן ארי

, צור-יואב בן, (ר"יו
אלעזר , יגאל גואטה

 שטרן

 בקשת דיון

עלויות מונופול  16/01/2017 כלכלה
הכשרות והפגיעה 

 בעסקים

אלעזר 
רחל , שטרן
 עזריה

, (ר"יו)איתן כבל 
 מיכאל מלכיאלי

 בקשת דיון

כנס חירום לקראת  20/02/2017 כ עזריה"כנס של ח
 ץ הכשרות"הדיון בבג

מנואל , זנדברגתמר  רחל עזריה
יעל כהן , טרכטנברג

יואב , מיכל בירן, פארן
 צור-בן

 כנס/שדולה

בגללמחלוקת בין  20/07/2015 כלכלה
: היבואנים לרבנות

הבשר מתייקר בעשרות 
 אחוזים

מיקי לוי 
ואראל 
 מרגלית

יצחק , (ר"יו)איתן כבל 
, אורי מקלב, וקנין

עליזה , לב-עמר בר
 יואל רזבוזוב, לביא

 דיון מהיר
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הפנים והגנת 
 הסביבה

סקירת השר לענייני  29/06/2015
דתות על פעילות 

 משרדו

, (ר"יו)דוד אמסלם   
, עבדאללה אבו מערוף

אורי , רחל עזריה
, יואל רזבוזוב, מקלב

 עליזה לביא

דיון מן 
 המניין
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 טבלת שאילתות –' נספח ג
 
 שבת

 השר המשיב השואל הנושא סוג שאילתה' מס

 התחבורה והבטיחות בדרכים סבטלובהקסניה הלילה בשבת-הפעלת קווי רגילה 828

להסעת " שאטלים"הפעלת  רגילה 511
 ציבור לחוף הים בשבתות

 הפנים גואטה יגאל

תחבורה -הפעלת קוי-אי דחופה 297
ציבורית בשבת ביישובים 

 הערבים

 בדרכיםהתחבורה והבטיחות  עודה איימן

אוטובוס בשבת -פעילות קו דחופה 275
 בניגוד לחוק

 התחבורה והבטיחות בדרכים מלכיאלי מיכאל

 הביטחון בצלאל' סמוטריץ ל"תחבורה ציבורית בשבת בצה רגילה 223

 משרד הכלכלה והתעשייה מיכאלי מרב סגירת משתלות בשבת דחופה 151

 
 

 כשרות
 המשיבהשר  השואל הנושא סוג שאילתה' מס

ערכים תזונתיים במוצרים  רגילה 408
 ץ"בכשרות בד

 הבריאות שטרן אלעזר

-זית מזויף לפני חג-הפצת שמן דחופה 271
 החנוכה

 לשירותי דת מרגי יעקב

 לשירותי דת שטרן אלעזר השעיית רב העיר חולון רגילה 353

הכשרות -סדרים במחלקת-אי רגילה 520
 בירושלים

 לשירותי דת שטרן אלעזר

-סירוב הרבנים להצבת עצי רגילה 766
 מלון בירושלים-אשוח בבתי

 לשירותי דת מאל'זחאלקה ג

 

 


