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 תהלה פרידמן חברת הכנסת       יוזמת:

______________________________________________

       2236/23פ/     
        

 2020–א"פהצעת חוק שבת יום המנוחה, התש

  –בחוק זה  . 1 הגדרות

 ;19511–חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א –" חוק שעות עבודה ומנוחה"  

שקיעת החמה ביום שישי, ועד עם משעת כניסת השבת, הזמן  –"שבת"   

צאתה, בצאת הכוכבים ביום השבת והכול על פי לוח הזמנים שיפורסם 

 על ידי הרבנות הראשית לישראל.

יום  - השבת 

 מנוחהה

 השבת היא יום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל. . 2

הזכות לשבות 

 בשבת

בשבת ובזכותו של מעבודה אין לפגוע בזכותו של עובד יהודי לשבות  )א( . 3

, ביום המנוחה הדתי שלו או ביום השבתמעבודה עובד שאינו יהודי לשבות 

 .אלא על פי האמור בחוק זה

אין להפלות אדם שבחר שלא לעבוד בשבת או ביום המנוחה הדתי שלו  )ב(  

לחוק שוויון ההזדמנויות  2בות העניינים המנויים בסעיף בשום עניין, לר

 ה לחוק שעות עבודה ומנוחה.9ג עד 9ובסעיפים  19882–בעבודה, התשמ"ח

אם מתקיימת העסקה בשבת, היא תעשה באופן מצומצם  (1) )ג(  

 ובמתכונת של תורנות.

לעובד המועסק בשבת תובטח הזכות לשבות מעבודה לפחות  (2)   

 אחת בכל חודש.שבת 

במקומות עבודה שיש בהם העסקה גם במסגרת שעות נוספות,  (3)   

שעות  ד שבחר שלא לעבוד בשבת העדפה באפשרות לעבודתינתן לעוב

 .נוספות במהלך השבוע

במנוחה השבועית  ת עובדהעסקלעל אף האמור בכל דין, ניתן היתר  )ד(  

, תינתן לשם העסקה בשבת לחוק שעות עבודה ומנוחה 12בהתאם לסעיף 

ואותו עובד יקבל גם לעובד שזה יום המנוחה השבועי שלו, אפשרות לעבוד 

 לפי בחירתו. יום מנוחה שבועי אחר

 
 . 204ס"ח התשי"א, עמ'  1
 . 38ס"ח התשמ"ח, עמ'  2



 2 

על מועדי  תחולה

 ישראל

בסעיף  יחול גם על מועדי ישראל, כהגדרתם לגבי שבת, כל האמור בחוק זה .4

 . 19483–פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"חלא 18

חוק זה בא להוסיף על זכות הנתונה לעובד על פי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה  . 5 שמירת זכויות

 עבודה או נוהג.

 
--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה
 ביום הכנסת שולחן על והונחה

 26.10.20 – פ"אהתש חשווןב ח'
 

 

 
 .1, תוס' א', עמ' 2  ע"ר 3


