
מהדורת קיץ תשפ"ב
עם רשימת אתרי תיירות מעודכנת
נא לשמור לבין הזמנים
ולהעביר לחברים!!!

מהדורה דיגיטלית )היפר קישור(

טעון גניזה



2

 

 בת של כולנושה
, וכשם שבחנות כאשר מסירים את  מרן החפץ חיים' היה אומר כי השבת היא השלט של עם ישראל, "אות היא לעולם" 

השלט יודעים כי החנות נסגרה, כך גם בשמירת השבת בעם ישראל, ולכך ככל שדגל שמירת השבת מתנוסס גבוה  
 יותר, כך יודעים כי עם ישראל חי וקיים. 

השדולה למען השבת הוקמה בכנסת מתוך מטרה להיות כתובת מאוחדת ומלכדת של שומרי השבת בכנסת ישראל,  
ז אחד אליו יתנקז כל המידע בנושא שמירת השבת, וגם פירצות שונות בחומת השבת שחשוב לתת עליהן את  מרכ

 הדעת, ולפעול בדרכי נועם בכדי להתמודד מול הפירצות השונות שנעשות ביודעין או בלא יודעין. 

ולם היו שותפים לדעה  הקמתה של שדולת השבת הייתה מתוך איחוד כוחות של נציגים ממרבית הסיעות בכנסת, אשר כ
כי מדינת ישראל כמדינה יהודית צריכה לשמור מכל משמר על השבת בפרהסיה הציבורית, ולהגביר את תודעת השבת  

 בקרב הדור הצעיר. 

מאז הקמתה של השדולה הפכה היא אכן לכתובת מרכזית לכל פעילות שמירת השבת בארץ, אל השדולה הגיעו מאות  
מגוון הציבוריים בארץ, אשר כולם ראו עין בעין את הצורך לחדד נהלים, ולהזכיר את    פניות מכל רחבי הארץ, ומכל 

 הצורך שהמדינה וכל שלוחותיה הרשמיות יכבדו את שבת קודש. 

השדולה גם הייתה שותפה בפעילות של הסברה חוצת מחנות וקהילות, בנושאים מרכזיים כמו הקפדה על זמני הנסיעות  
וחנויות שומרי שבת, וכן הגברת התודעה כי נושאי משרות ממשלתיות יקפידו על כבוד    בערבי שבתות, חיזוק אתרים 

 השבת. 

בחוברת זו הבאנו מקצת מהפעילות שעשתה השדולה מאז הקמתה, וכן רשימת אתרים שומרי שבת בארץ, כמו גם  
 ומריה. מכתבים מגדולי ישראל על החשיבות שכל יחיד ויחיד יעשה ויפעל למען קדושת השבת וחיזוק ש

כמי שנמצאים בחזית העשייה אנחנו מרגישים כי עבודה רבה לפנינו, מצד אחד מספר שומרי השבת ומכבדיה במדינה  
נמצאת במגמת עליה מתמדת ומבורכת, ומצד שני למרבה הכאב אנו רואים כי גם הפירצות בחומת השבת מתרבות,  

 מם את דגל השבת במדינה ולחזק את שומריה. ולכן מוטל עלינו להגביר את הפעילות בכל המישרים, בכדי לרו

כאן המקום להודות לכל עמיתי חברי הכנסת החברים בשדולה ושותפים לפעילות שלה, ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה 
 דרעי המסייע לפעילות מניסיונו ומתבונתו, וכן למזכירי השדולה הפועלים במסירות ומסביב לשעון. 

וחות משותפים יחד עם כל חברי השדולה, נמשיך בס"ד לפעול יחדיו להרבות כבוד  יודעים אנו כי המלאכה רבה, אך בכ 
 שמים, ולשאת את דגל השבת בגאון, ושבת קודש שהיא מקור הברכה, תביא ברכה ושלום על יושבי הארץ, שבת שלום! 

 

 בברכת השבת 
 

 "כ משה אבוטבולח
 יו"ר השדולה
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 תשפ"ב סיון

 התודה והברכה 
מכתבים חשובים    לשדולה  לאלה שסייעו בידנו והעבירוו להודות בשערי חוברת זו לפועלים בקודש    יהננ 

 המדברים בשבח שמירת השבת והזהירות בכבודה של שבת קודש:זצוק"ל ושיבלחט"א  מגדולי ישראל  
 

על המכתב שרואה כאן    שליט"א הרב הראשי לישראללראשון לציון מורנו הרב יצחק יוסף    תודה •
בנושא   הרב עובדיה יוסף זצוק"לרבנו הגדול אביר הרועים מרן אור לראשונה ברבים מאת אביו 

דבר שיחזק    ,בפרט בשבתות החורףו  נוסעים מחוץ לעירוהקדמת הנסיעה ליוצאים בערבי שבתות  
 . מאוד את המגמה שהשדולה פועלת בה בהכוונת ועידוד גדולי ישראל

 

ובניו היקרים על המכתבים המחזקים    בב"ב  יו"ר הוועדה למען השבת  הי"ו  לרב צבי גלסנר  תודה •
 . כנס לאתרים שאינם שומרי שבתימגדולי ישראל בדור שעבר על האיסור לה

 

על המכתב  "ו מזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת  הילרב יצחק גולדקנוף  תודה מיוחדת   •
 . על עצותיו הטובות והמועילות להרב אמיר קריספל הי"ו. וכן  הנושא את חתימת גדולי ישראל

 
 

מכל המפלגות המופיעים באופן    השבת  שמירת  לחברי הכנסת היקרים חברי השדולה למעןתודה   •
 . של השדולה ופועלים רבות להצלחתה (הבלנק) נייר המכתבים  קבוע בתחתית

 

 .על מכתב השבת של מרן זצוק"ל יחד עם גדולי ישראל  רב יעקב סיני הי"וה  ידידימיוחדת ל  תודה •
 

שפועלים במשך כל השנה להאדרת ושמירת השבת במגוון  לכל ארגוני הקודש למען השבת  תודה   •
 תחומי השבת ברוכים תהיו וזכות השבת תקרב את גאולתנו אמן. 

 

 :השדולה  נושאיתודה לצוות לשכתי בכנסת המסייעים בידי בכל התחומים ובפרט ב •
 .גולן שליט הי"ו ר"רהועץ החקיקה ופניות הציבור לי •
 . לסרי הי"ו יוסף שמואל ר"רהליועץ התקשורת והדובר  •
 .דניאל לופס הי"ו ר"רהלעוזר האישי ואחראי כינוסים אירועים וסיורים  •
 . שפועל רבות להצלחת השדולה ה"ה אלעזר שבילי הי"ולמתנדב היקר הבחור הנמרץ  •

 

  היקר כי בחוברת זו הושקע זמן ועמל רב להוציא מתחת ידנו דבר מעודכן ומתוקן כמו כן נבהיר לציבור  
או אם ידוע לכם על אתרים    ,באם חל שינוי בהפעלת האתרים ממה שציינו בחוברת  כםנבקשלפיכך  

                               מותינא הודיעו לנו בהקדם שנעדכן את הרש   -  ברשימה כאןאינם נמצאים  נוספים השומרים שבת ו
 וחפץ ה' בידנו יצלח אמן.  7304050-052:  ניידל  בהודעהאו    lobbyofshabbat@gmail.comבדוא"ל:  

 

                                                                                                    
 בברכת השבת ושומריה,                                                                                                    

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                                          

 יו"ר השדולה                                                                          
 

 



4

 באייר תשפ"ב   כ"דירושלים, 
   2022במאי   25

י" י כִּ ד ֵבינֹו ּוֵבינִּ ֵמי עַׁ עֹולְׁ יא לְׁ י אֹות הִּ ֵרנִּ מְׁ שְׁ ָבת ֵאל יִּ ָרה שַׁ מְׁ  "ֶאשְׁ

 וד,לכב
 נציגי ופעילי תנועת ש"ס 

 אהובינו היקרים 

 

 מכובדיי 

 החיל,  גיבורי

ות,  ור, חברי עירישוב לעורר ולהזכיר לכל נציגי ש"ס ולכל עסקני הציבלימודים, חם וסיום שנת הזמנין הי לקראת ימי ב

החשיבות המיוחדת לדאוג לכך שכל הטיולים והנופשים שאתם מארגנים לציבור היקר לקראת מועצות דתיות וכו', את  

 '. 'אות היא לעולם ביני ובין בני ישראלשבת קודש בראש,  מות שמציבים את דגל, יערכו במקוהקיץ

  רבינו הגר"ש הכהן שליט"אבראשם מרן גדול הדור  וחברי מועצת חכמי התורה שליט"א  הוראתם של מרנן ורבנן  

 טיולים ונופשים במקומות שומרי שבת.לערוך  –היא נר לרגלינו 

, כי יש לחזק שומרי שבת, ולבקר מרן מלכא, רבינו הגר"ע יוסף זי"ע, של  את קודשותו וקריזוכרים אנו גם את הורא

ם והם לנו להוראה לשעה ולדורות. . ודבריו חיים וקיימיבאתרים של שומרי שבת, ולחזק מרכולים של שומרי שבת

ידי שומר, כשללפיכך, בכל נושא ותחום בלבטים לפעמים נמצאים  י שבת, שוחי דרבנן, צריכה להיות שאיפה לחזק 

ם וברכה עבור כלל ישראל שהשבת היא ברכה עבור  תהיהיסיונות, וככל שנחזק אותם זו  תר, במאבקים ובנביו  קשים

 מקור הברכה עבורו. 

רך חיין,  ימי הקיץ, חשוב לעורר את תשומת הלב של נציגנו היקרים בנושא זה, ולהפוך את זה לד  ת לכך עתה, עם תחיל

 טיול או פארק מים, לבדוק שעות הפעילות שלו. לבדוק לפני שסוגרים

ודש והפיק חוברת הסברתית  , יו"ר השדולה למען השבת בכנסת, עשה עבודת קוחה"כ הרב משה אבוטבול הי"ידידנו 

 בהם טיולים. שב"ה לא אלמן ישראל ויש מספיק מקומות היכן לערוך  ךכ מכובדת עם מאות אתרים שומרי שבת

מות השבת, לפגוע בכותל המערבי, דווקא בעת הזו, בה הממשלה מבקשת לפגוע בכל הקדוש והיקר, לקעקע את חו

הזמן שעלינו לחזק יותר סממן של יהדות, עלינו לחזק עוד יותר בנושא הזה. זהו  בגיור, ובכלבעולם הרבנות, בכשרות,  

  דבר.ת ישראל, ובידינו ה מסוראת השבת ואת אוהבי התורה ו

 בברכת השבת 
 , ובידידות נאמנה

 
 אריה מכלוף דרעי         
 יו"ר תנועת ש"ס       

  
   בס " ד
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ברכת וחיזוק גדולי התורה לשדולה למען שמירת השבת
ופניה לציבור בחיזוק השבת
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ברכת הראשון לציון מורנו הרב הגאון יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לפעול בהקמת השדולה
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מכתבים מגדולי ישראל מכל הזמנים ומכל החוגים
על החובה והצורך ללכת רק למקומות ששומרים שבת כל השנה
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הנכם מוזמנים לטקס השקת

 'השדולה למען שמירת השבת'
בכנסת

 בהשתתפות
רבנים נכבדים, חברי כנסת, שרים, ואישי ציבור

 יום שני, י"ח באלול תש"פ, 7 בספטמבר 2020, בשעות 11:00–13:00
באולם נגב, כנסת ישראל

 האירוע ישודר באמצעות הרשת. לא תתאפשר כניסת מוזמנים למשכן.
לאישור השתתפות נא ליצור קשר עם שמואל יוסף לסרי 058-4001144

https://zoom.us/meeting/register/tJMpcO2urDgvG93aViM1_iFNvYDxUcZCW-h7 :לינק לצפייה בזום
 )יש להיכנס לקישור לביצוע הרשמה ולהזין את הפרטים האישיים כפי שהם מופיעים בת"ז:

שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא"ל(

כדי לשמוע את ישיבת השדולה בשידור חי מטלפונים כשרים נא להתקשר לטלפון: 055-3301762 | 03-9786688

 בברכה,
 ח"כ משה אבוטבול, ש"ס

יו"ר השדולה

 ח"כים חברי השדולה:
 ש"ס - אזולאי ינון, ארבל משה, בוסו אוריאל, טייב יוסף, מלכיאלי מיכאל, מרגי יעקב

 יהדות התורה - אייכלר ישראל, אשר יעקב, ברוכי אליהו, גפני משה, חסיד אליהו, טסלר יעקב, פינדרוס יצחק
 הליכוד - גולן מאי, דיין עוזי, הלוי עמית, זוהר מכלוף מיקי, כץ אופיר, מארק אוסנת הילה, עטיה אתי חוה,

קלנר אריאל, קרעי שלמה, שטרית קטרין קטי, שיר מיכל  |  ימינה - כהנא מתן, סופר אופיר, סמוטריץ׳ בצלאל

בס"ד

ת
שב

ת ה
שדולה למען שמיר

ה

The Lobby for the Keepin g of S
ha

bb
at

טקס השקת השדולה בהשתתפות הרבנים, חברי הכנסת ושרי הממשלה
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תמונות מכינוס והשקת השדולה למען שמירת השבת
בהשתתפות הרבנים, חברי הכנסת ושרי הממשלה
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•
• •

כתבות על הקמת השדולה
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''להתחזק בשמירת שבת ולהימנע מחיזוק ידי עוברי עבירה''. אבוטבול במעוניהם של מרנן הגר"ש כהן והאדמו"ר מצאנז

''נאבק על הצביון היהודי''. אחד הפרסומים של השדולה למען שמירת השבתקול קורא. קריאתם של חברי המועצות

28 |  כ"ח כסלו תשפ"ב  כ"ח כסלו תשפ"ב | 29 

גדולי ישראל מחזקים את פעילות השדולה למען שמירת שבת בראשות ח"כ משה אבוטבול
יהושע שיין

בעקבות הפרצות הגדולות בחומת השבת כפי 
שמובילה ממשלת הזדון בתחומים רבים, יצאו השבוע 
מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות מרן הגר"ש 
כהן נשיא מועצת חכמי התורה, בקול קורא לחזק 
את קדושת השבת ושומריה, ולפעול בכל דרך בכדי 

להגביר את שמירת השבת בקהלים נרחבים.
במכתב קודש של מרן הגר"ש כהן, אליו הצטרפו 
מרן הגר"ח קנייבסקי, חברי מועצת חכמי התורה 
וחשובי ראשי הישיבות והאדמו"רים, שנשלח אל 
"מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם 
ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות 
ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור 
הברכה", מעלים מרנן ורבנן את הצורך לפעול 

ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.
"איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת 
תושעון" )ישעיה ל', טו'(, והנה בעוה"ר כאשר אויבי 
התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם 
ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני 
וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת 

וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".
אחר מחזקים מרנן ורבנן את החשיבות המיוחדת 
בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי 
שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת 
להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול 
ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת 
בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש 

חילול השבת וחילול ש"ש".

שלא לסייע בידי עוברי עבירה
בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או 
לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש 
בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים 

למנהלי מוסדות להקפיד על כך 

בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים 
מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' 
וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות 
שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 
מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, 
אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, 
ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני 
ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד 

בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".
בסיום המכתב מחזקים מרנן ורבנן את פעילותה 
של השדולה למען שמירת השבת והעומד בראשה 
ח"כ משה אבוטבול, וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו 
להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת, 
ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה ליהנות 
מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה 
בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו. אכי"ר".
מרן  לצידו של  חתומים  המרגש  המכתב  על 
הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר"ח 
קנייבסקי, חברי מועצת 
מרנן:  התורה  חכמי 
בעדני,  הגר"ש 

הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף והגר"מ מאיה. ראש ישיבת 
פורת יוסף )גאולה( הגר"מ צדקה. חברי מועצת גדולי 
התורה, מרנן: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת 
ישראל, גאב"ד רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, ראש 
ישיבת חברון הגר"ד כהן. כ"ק מרנן האדמו"רים: מרן 
האדמו"ר מויזניץ, כ"ק מרן האדמו"ר 

מצאנז, כ"ק האדמו"ר מביאלא, כ"ק האדמו"ר מבאיאן, 
כ"ק האדמו"ר מלעלוב, כ"ק האדמו"ר מויזניץ בית 
שמש. וכן מרנן הרבנים הגאונים: הגרב"צ מוצפי, 

הגר"ש מחפוד, הגר"י ראצבי, הגר"י שכנזי ועוד.
לפני חתימתו, הוסיף מרן הגר"ש בעדני וכתב: 
"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים 
להיזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא 
לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה 
להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. 
רבי משה  ידידנו  ומחזק את  מוסיף  ואני 
אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".

אל מכתבם של מרנן ורבנן למען חיזוק 
חומת השבת הצטרף בחתימתו גם הראשון 
לציון הרב הראשי לישראל, הג"ר יצחק יוסף, 
שאף הוסיף בכתב ידו ובירך "חיזקו ואימצו 

שומרי שבת כהלכתה".
חשוב לציין כי קריאתם של מרנן ורבנן היא 
המשך למכתבם של גדולי ישראל מרנן ורבנן, 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ומרן הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מגור, שכבר 
לפני למעלה מעשור פנו "אל עם מקדשי שביעי", 
וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו להימנע 
הטרחה  אף  על  ללכת לאתרים מחללי שבת, 
וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", ואף קראו 
למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ ולא לארגן 

טיולים וקייטנות בשום מקום של חילול שבת".
מהשדולה למען שמירת השבת נמסר כי ניתן 
לברר על אתרים שומרי שבת בטלפון -079-69
lobbyofshabbat@gmail. 700-60 או במייל
com או בפקס על ידי הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית הייעודית 079-69-700-60 שלוחה 5, או 
בעמדות 'קהילות' )חפשו 'אפשרויות נוספות' ואח"כ 

'מקדשי שביעי'( או ב'קהילות'.

גדולי ישראל בקריאה: "מוטלת 
עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירת השבת ולהביא 
את דבר ה' במעלת וסגולת 
השבת לאחינו שלא זכו לאורה"

על 
משמרת 
השבת

בימים ההם

נאבקו על ערך השבת והצביון היהודי

בזמן הזה נמשיך להיאבק

למען שבת קודש כמדינת היהודים

ישר כח לכל הפונים לשדולה למען שמירת השבת, 

נשמח לקבל פניות בכל הקשור לשמירת

ערך צביון השבת במרחב הציבורי.

מצו"ב קריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים

המבקשים לכבד את השבת ולצאת בשבתות

החורף מחוץ לעיר כמה שעות קודם כניסת השבת,

וכן לחזק את האתרים והעסקים שומרי השבת

במהלך כל השנה כולה.

וזכות השבת תעמוד לנו להצלחת עם ישראל. אמן.

בברכה

ח"כ משה אבוטבול

יו"ר השדולה למען שמירת השבת

השדולה למען שמירת השבת

The Lobby for the Keeping of Shabbat

חנוכה 
שמח!

גולן שליט

050-7701562

צוות הלשכה

02-6408130     

mabutbul@knesset.gov.il

שמואל יוסף לסרי

058-4001144

אלעזר שבילי

רכז השדולה/ מתנדב

055-67-87-162

ניתן לברר על אתרים

שומרי שבת בטלפון

079-69-700-60

או במייל

 lobbyofshabba
t@gmail.com

או בפקס

ע"י הקשת מספר הפקס

במערכת הטלפונית

079-69-700-60 שלוחה 5, 

או בעמדות קהילות

)חפשו 'אפשריות נוספות' 

ואח"כ מקדשי שביעי( או 

באתר 'קהילות'.

בס"ד

נשיא מועצת חכמי התורה                                          שר התורה

קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א לביצור חומת השבתלקראת שבת לכו ונלכה

שבת המלכה היא מקור הברכה.לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של 

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" )ישעיה ל', טו'( והנה בעוה"ר 

כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת 

עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

יגיעו לידי  ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא 

מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש.

כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 

מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות 

החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה 

להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה,
שלום כהן                           חיים קנייבסקי                           יצחק יוסף

מרנן חברי מועצת חכמי התורה

"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת 

נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת"

שמעון בעדני
ראובן אלבז               דוד יוסף           משה מאיה

מרנן חברי מועצת גדולי התורה
ברוך מרדכי אזרחי           יצחק זילברשטיין            דוד כהן

ראש ישיבת עטרת ישראל         גאב"ד רמת אלחנן       ראש ישיבת חברון
האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמשכ"ק מרנן האדמו"רים

מרנן ראשי הישיבות ומאורי ההלכה

משה צדקה      בן ציון מוצפי     שלמה יוסף מחפוד      יצחק ראצבי       יעקב שכנזי

ראש ישיבת פורת יוסף גאולה   ראש ישיבת בני ציון   גאב”ד יורה דעה   גאב”ד פעולת צדיק    בד”ץ העדה החרדית הספרדית

בס"ד

הראשל"צ הרב הראשי לישראל

''להתחזק בשמירת שבת ולהימנע מחיזוק ידי עוברי עבירה''. אבוטבול במעוניהם של מרנן הגר"ש כהן והאדמו"ר מצאנז

''נאבק על הצביון היהודי''. אחד הפרסומים של השדולה למען שמירת השבתקול קורא. קריאתם של חברי המועצות
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גדולי ישראל מחזקים את פעילות השדולה למען שמירת שבת בראשות ח"כ משה אבוטבול
יהושע שיין

בעקבות הפרצות הגדולות בחומת השבת כפי 
שמובילה ממשלת הזדון בתחומים רבים, יצאו השבוע 
מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות מרן הגר"ש 
כהן נשיא מועצת חכמי התורה, בקול קורא לחזק 
את קדושת השבת ושומריה, ולפעול בכל דרך בכדי 

להגביר את שמירת השבת בקהלים נרחבים.
במכתב קודש של מרן הגר"ש כהן, אליו הצטרפו 
מרן הגר"ח קנייבסקי, חברי מועצת חכמי התורה 
וחשובי ראשי הישיבות והאדמו"רים, שנשלח אל 
"מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם 
ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות 
ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור 
הברכה", מעלים מרנן ורבנן את הצורך לפעול 

ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.
"איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת 
תושעון" )ישעיה ל', טו'(, והנה בעוה"ר כאשר אויבי 
התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם 
ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני 
וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת 

וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".
אחר מחזקים מרנן ורבנן את החשיבות המיוחדת 
בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי 
שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת 
להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול 
ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת 
בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש 

חילול השבת וחילול ש"ש".

שלא לסייע בידי עוברי עבירה
בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או 
לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש 
בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים 

למנהלי מוסדות להקפיד על כך 

בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים 
מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' 
וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות 
שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 
מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, 
אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, 
ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני 
ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד 

בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".
בסיום המכתב מחזקים מרנן ורבנן את פעילותה 
של השדולה למען שמירת השבת והעומד בראשה 
ח"כ משה אבוטבול, וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו 
להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת, 
ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה ליהנות 
מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה 
בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו. אכי"ר".
מרן  לצידו של  חתומים  המרגש  המכתב  על 
הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר"ח 
קנייבסקי, חברי מועצת 
מרנן:  התורה  חכמי 
בעדני,  הגר"ש 

הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף והגר"מ מאיה. ראש ישיבת 
פורת יוסף )גאולה( הגר"מ צדקה. חברי מועצת גדולי 
התורה, מרנן: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת 
ישראל, גאב"ד רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, ראש 
ישיבת חברון הגר"ד כהן. כ"ק מרנן האדמו"רים: מרן 
האדמו"ר מויזניץ, כ"ק מרן האדמו"ר 

מצאנז, כ"ק האדמו"ר מביאלא, כ"ק האדמו"ר מבאיאן, 
כ"ק האדמו"ר מלעלוב, כ"ק האדמו"ר מויזניץ בית 
שמש. וכן מרנן הרבנים הגאונים: הגרב"צ מוצפי, 

הגר"ש מחפוד, הגר"י ראצבי, הגר"י שכנזי ועוד.
לפני חתימתו, הוסיף מרן הגר"ש בעדני וכתב: 
"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים 
להיזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא 
לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה 
להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. 
רבי משה  ידידנו  ומחזק את  מוסיף  ואני 
אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".

אל מכתבם של מרנן ורבנן למען חיזוק 
חומת השבת הצטרף בחתימתו גם הראשון 
לציון הרב הראשי לישראל, הג"ר יצחק יוסף, 
שאף הוסיף בכתב ידו ובירך "חיזקו ואימצו 

שומרי שבת כהלכתה".
חשוב לציין כי קריאתם של מרנן ורבנן היא 
המשך למכתבם של גדולי ישראל מרנן ורבנן, 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ומרן הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מגור, שכבר 
לפני למעלה מעשור פנו "אל עם מקדשי שביעי", 
וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו להימנע 
הטרחה  אף  על  ללכת לאתרים מחללי שבת, 
וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", ואף קראו 
למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ ולא לארגן 

טיולים וקייטנות בשום מקום של חילול שבת".
מהשדולה למען שמירת השבת נמסר כי ניתן 
לברר על אתרים שומרי שבת בטלפון -079-69
lobbyofshabbat@gmail. 700-60 או במייל
com או בפקס על ידי הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית הייעודית 079-69-700-60 שלוחה 5, או 
בעמדות 'קהילות' )חפשו 'אפשרויות נוספות' ואח"כ 

'מקדשי שביעי'( או ב'קהילות'.

גדולי ישראל בקריאה: "מוטלת 
עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירת השבת ולהביא 
את דבר ה' במעלת וסגולת 
השבת לאחינו שלא זכו לאורה"

על 
משמרת 
השבת

בימים ההם

נאבקו על ערך השבת והצביון היהודי

בזמן הזה נמשיך להיאבק

למען שבת קודש כמדינת היהודים

ישר כח לכל הפונים לשדולה למען שמירת השבת, 

נשמח לקבל פניות בכל הקשור לשמירת

ערך צביון השבת במרחב הציבורי.

מצו"ב קריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים

המבקשים לכבד את השבת ולצאת בשבתות

החורף מחוץ לעיר כמה שעות קודם כניסת השבת,

וכן לחזק את האתרים והעסקים שומרי השבת

במהלך כל השנה כולה.

וזכות השבת תעמוד לנו להצלחת עם ישראל. אמן.

בברכה

ח"כ משה אבוטבול

יו"ר השדולה למען שמירת השבת

השדולה למען שמירת השבת

The Lobby for the Keeping of Shabbat

חנוכה 
שמח!

גולן שליט

050-7701562

צוות הלשכה

02-6408130     

mabutbul@knesset.gov.il

שמואל יוסף לסרי

058-4001144

אלעזר שבילי

רכז השדולה/ מתנדב

055-67-87-162

ניתן לברר על אתרים

שומרי שבת בטלפון

079-69-700-60

או במייל

 lobbyofshabba
t@gmail.com

או בפקס

ע"י הקשת מספר הפקס

במערכת הטלפונית

079-69-700-60 שלוחה 5, 

או בעמדות קהילות

)חפשו 'אפשריות נוספות' 

ואח"כ מקדשי שביעי( או 

באתר 'קהילות'.

בס"ד

נשיא מועצת חכמי התורה                                          שר התורה

קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א לביצור חומת השבתלקראת שבת לכו ונלכה

שבת המלכה היא מקור הברכה.לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של 

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" )ישעיה ל', טו'( והנה בעוה"ר 

כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת 

עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

יגיעו לידי  ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא 

מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש.

כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 

מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות 

החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה 

להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה,
שלום כהן                           חיים קנייבסקי                           יצחק יוסף

מרנן חברי מועצת חכמי התורה

"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת 

נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת"

שמעון בעדני
ראובן אלבז               דוד יוסף           משה מאיה

מרנן חברי מועצת גדולי התורה
ברוך מרדכי אזרחי           יצחק זילברשטיין            דוד כהן

ראש ישיבת עטרת ישראל         גאב"ד רמת אלחנן       ראש ישיבת חברון
האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמשכ"ק מרנן האדמו"רים

מרנן ראשי הישיבות ומאורי ההלכה

משה צדקה      בן ציון מוצפי     שלמה יוסף מחפוד      יצחק ראצבי       יעקב שכנזי

ראש ישיבת פורת יוסף גאולה   ראש ישיבת בני ציון   גאב”ד יורה דעה   גאב”ד פעולת צדיק    בד”ץ העדה החרדית הספרדית

בס"ד

הראשל"צ הרב הראשי לישראל



21

''להתחזק בשמירת שבת ולהימנע מחיזוק ידי עוברי עבירה''. אבוטבול במעוניהם של מרנן הגר"ש כהן והאדמו"ר מצאנז

''נאבק על הצביון היהודי''. אחד הפרסומים של השדולה למען שמירת השבתקול קורא. קריאתם של חברי המועצות
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גדולי ישראל מחזקים את פעילות השדולה למען שמירת שבת בראשות ח"כ משה אבוטבול
יהושע שיין

בעקבות הפרצות הגדולות בחומת השבת כפי 
שמובילה ממשלת הזדון בתחומים רבים, יצאו השבוע 
מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות מרן הגר"ש 
כהן נשיא מועצת חכמי התורה, בקול קורא לחזק 
את קדושת השבת ושומריה, ולפעול בכל דרך בכדי 

להגביר את שמירת השבת בקהלים נרחבים.
במכתב קודש של מרן הגר"ש כהן, אליו הצטרפו 
מרן הגר"ח קנייבסקי, חברי מועצת חכמי התורה 
וחשובי ראשי הישיבות והאדמו"רים, שנשלח אל 
"מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם 
ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות 
ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור 
הברכה", מעלים מרנן ורבנן את הצורך לפעול 

ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.
"איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת 
תושעון" )ישעיה ל', טו'(, והנה בעוה"ר כאשר אויבי 
התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם 
ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני 
וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת 

וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".
אחר מחזקים מרנן ורבנן את החשיבות המיוחדת 
בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי 
שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת 
להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול 
ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת 
בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש 

חילול השבת וחילול ש"ש".

שלא לסייע בידי עוברי עבירה
בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או 
לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש 
בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים 

למנהלי מוסדות להקפיד על כך 

בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים 
מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' 
וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות 
שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 
מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, 
אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, 
ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני 
ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד 

בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".
בסיום המכתב מחזקים מרנן ורבנן את פעילותה 
של השדולה למען שמירת השבת והעומד בראשה 
ח"כ משה אבוטבול, וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו 
להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת, 
ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה ליהנות 
מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה 
בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו. אכי"ר".
מרן  לצידו של  חתומים  המרגש  המכתב  על 
הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר"ח 
קנייבסקי, חברי מועצת 
מרנן:  התורה  חכמי 
בעדני,  הגר"ש 

הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף והגר"מ מאיה. ראש ישיבת 
פורת יוסף )גאולה( הגר"מ צדקה. חברי מועצת גדולי 
התורה, מרנן: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת 
ישראל, גאב"ד רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, ראש 
ישיבת חברון הגר"ד כהן. כ"ק מרנן האדמו"רים: מרן 
האדמו"ר מויזניץ, כ"ק מרן האדמו"ר 

מצאנז, כ"ק האדמו"ר מביאלא, כ"ק האדמו"ר מבאיאן, 
כ"ק האדמו"ר מלעלוב, כ"ק האדמו"ר מויזניץ בית 
שמש. וכן מרנן הרבנים הגאונים: הגרב"צ מוצפי, 

הגר"ש מחפוד, הגר"י ראצבי, הגר"י שכנזי ועוד.
לפני חתימתו, הוסיף מרן הגר"ש בעדני וכתב: 
"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים 
להיזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא 
לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה 
להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. 
רבי משה  ידידנו  ומחזק את  מוסיף  ואני 
אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".

אל מכתבם של מרנן ורבנן למען חיזוק 
חומת השבת הצטרף בחתימתו גם הראשון 
לציון הרב הראשי לישראל, הג"ר יצחק יוסף, 
שאף הוסיף בכתב ידו ובירך "חיזקו ואימצו 

שומרי שבת כהלכתה".
חשוב לציין כי קריאתם של מרנן ורבנן היא 
המשך למכתבם של גדולי ישראל מרנן ורבנן, 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ומרן הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מגור, שכבר 
לפני למעלה מעשור פנו "אל עם מקדשי שביעי", 
וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו להימנע 
הטרחה  אף  על  ללכת לאתרים מחללי שבת, 
וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", ואף קראו 
למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ ולא לארגן 

טיולים וקייטנות בשום מקום של חילול שבת".
מהשדולה למען שמירת השבת נמסר כי ניתן 
לברר על אתרים שומרי שבת בטלפון -079-69
lobbyofshabbat@gmail. 700-60 או במייל
com או בפקס על ידי הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית הייעודית 079-69-700-60 שלוחה 5, או 
בעמדות 'קהילות' )חפשו 'אפשרויות נוספות' ואח"כ 

'מקדשי שביעי'( או ב'קהילות'.

גדולי ישראל בקריאה: "מוטלת 
עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירת השבת ולהביא 
את דבר ה' במעלת וסגולת 
השבת לאחינו שלא זכו לאורה"

על 
משמרת 
השבת

בימים ההם

נאבקו על ערך השבת והצביון היהודי

בזמן הזה נמשיך להיאבק

למען שבת קודש כמדינת היהודים

ישר כח לכל הפונים לשדולה למען שמירת השבת, 

נשמח לקבל פניות בכל הקשור לשמירת

ערך צביון השבת במרחב הציבורי.

מצו"ב קריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים

המבקשים לכבד את השבת ולצאת בשבתות

החורף מחוץ לעיר כמה שעות קודם כניסת השבת,

וכן לחזק את האתרים והעסקים שומרי השבת

במהלך כל השנה כולה.

וזכות השבת תעמוד לנו להצלחת עם ישראל. אמן.

בברכה

ח"כ משה אבוטבול

יו"ר השדולה למען שמירת השבת

השדולה למען שמירת השבת

The Lobby for the Keeping of Shabbat

חנוכה 
שמח!

גולן שליט

050-7701562

צוות הלשכה

02-6408130     

mabutbul@knesset.gov.il

שמואל יוסף לסרי

058-4001144

אלעזר שבילי

רכז השדולה/ מתנדב

055-67-87-162

ניתן לברר על אתרים

שומרי שבת בטלפון

079-69-700-60

או במייל

 lobbyofshabba
t@gmail.com

או בפקס

ע"י הקשת מספר הפקס

במערכת הטלפונית

079-69-700-60 שלוחה 5, 

או בעמדות קהילות

)חפשו 'אפשריות נוספות' 

ואח"כ מקדשי שביעי( או 

באתר 'קהילות'.

בס"ד

נשיא מועצת חכמי התורה                                          שר התורה

קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א לביצור חומת השבתלקראת שבת לכו ונלכה

שבת המלכה היא מקור הברכה.לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של 

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" )ישעיה ל', טו'( והנה בעוה"ר 

כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת 

עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

יגיעו לידי  ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא 

מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש.

כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 

מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות 

החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה 

להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה,
שלום כהן                           חיים קנייבסקי                           יצחק יוסף

מרנן חברי מועצת חכמי התורה

"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת 

נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת"

שמעון בעדני
ראובן אלבז               דוד יוסף           משה מאיה

מרנן חברי מועצת גדולי התורה
ברוך מרדכי אזרחי           יצחק זילברשטיין            דוד כהן

ראש ישיבת עטרת ישראל         גאב"ד רמת אלחנן       ראש ישיבת חברון
האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמשכ"ק מרנן האדמו"רים

מרנן ראשי הישיבות ומאורי ההלכה

משה צדקה      בן ציון מוצפי     שלמה יוסף מחפוד      יצחק ראצבי       יעקב שכנזי

ראש ישיבת פורת יוסף גאולה   ראש ישיבת בני ציון   גאב”ד יורה דעה   גאב”ד פעולת צדיק    בד”ץ העדה החרדית הספרדית

בס"ד

הראשל"צ הרב הראשי לישראל

''להתחזק בשמירת שבת ולהימנע מחיזוק ידי עוברי עבירה''. אבוטבול במעוניהם של מרנן הגר"ש כהן והאדמו"ר מצאנז

''נאבק על הצביון היהודי''. אחד הפרסומים של השדולה למען שמירת השבתקול קורא. קריאתם של חברי המועצות
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גדולי ישראל מחזקים את פעילות השדולה למען שמירת שבת בראשות ח"כ משה אבוטבול
יהושע שיין

בעקבות הפרצות הגדולות בחומת השבת כפי 
שמובילה ממשלת הזדון בתחומים רבים, יצאו השבוע 
מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות מרן הגר"ש 
כהן נשיא מועצת חכמי התורה, בקול קורא לחזק 
את קדושת השבת ושומריה, ולפעול בכל דרך בכדי 

להגביר את שמירת השבת בקהלים נרחבים.
במכתב קודש של מרן הגר"ש כהן, אליו הצטרפו 
מרן הגר"ח קנייבסקי, חברי מועצת חכמי התורה 
וחשובי ראשי הישיבות והאדמו"רים, שנשלח אל 
"מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם 
ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות 
ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור 
הברכה", מעלים מרנן ורבנן את הצורך לפעול 

ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.
"איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת 
תושעון" )ישעיה ל', טו'(, והנה בעוה"ר כאשר אויבי 
התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם 
ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני 
וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת 

וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".
אחר מחזקים מרנן ורבנן את החשיבות המיוחדת 
בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי 
שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת 
להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול 
ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת 
בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש 

חילול השבת וחילול ש"ש".

שלא לסייע בידי עוברי עבירה
בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או 
לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש 
בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים 

למנהלי מוסדות להקפיד על כך 

בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים 
מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' 
וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות 
שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 
מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, 
אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, 
ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני 
ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד 

בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".
בסיום המכתב מחזקים מרנן ורבנן את פעילותה 
של השדולה למען שמירת השבת והעומד בראשה 
ח"כ משה אבוטבול, וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו 
להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת, 
ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה ליהנות 
מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה 
בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו. אכי"ר".
מרן  לצידו של  חתומים  המרגש  המכתב  על 
הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר"ח 
קנייבסקי, חברי מועצת 
מרנן:  התורה  חכמי 
בעדני,  הגר"ש 

הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף והגר"מ מאיה. ראש ישיבת 
פורת יוסף )גאולה( הגר"מ צדקה. חברי מועצת גדולי 
התורה, מרנן: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת 
ישראל, גאב"ד רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, ראש 
ישיבת חברון הגר"ד כהן. כ"ק מרנן האדמו"רים: מרן 
האדמו"ר מויזניץ, כ"ק מרן האדמו"ר 

מצאנז, כ"ק האדמו"ר מביאלא, כ"ק האדמו"ר מבאיאן, 
כ"ק האדמו"ר מלעלוב, כ"ק האדמו"ר מויזניץ בית 
שמש. וכן מרנן הרבנים הגאונים: הגרב"צ מוצפי, 

הגר"ש מחפוד, הגר"י ראצבי, הגר"י שכנזי ועוד.
לפני חתימתו, הוסיף מרן הגר"ש בעדני וכתב: 
"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים 
להיזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא 
לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה 
להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. 
רבי משה  ידידנו  ומחזק את  מוסיף  ואני 
אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".

אל מכתבם של מרנן ורבנן למען חיזוק 
חומת השבת הצטרף בחתימתו גם הראשון 
לציון הרב הראשי לישראל, הג"ר יצחק יוסף, 
שאף הוסיף בכתב ידו ובירך "חיזקו ואימצו 

שומרי שבת כהלכתה".
חשוב לציין כי קריאתם של מרנן ורבנן היא 
המשך למכתבם של גדולי ישראל מרנן ורבנן, 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ומרן הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מגור, שכבר 
לפני למעלה מעשור פנו "אל עם מקדשי שביעי", 
וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו להימנע 
הטרחה  אף  על  ללכת לאתרים מחללי שבת, 
וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", ואף קראו 
למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ ולא לארגן 

טיולים וקייטנות בשום מקום של חילול שבת".
מהשדולה למען שמירת השבת נמסר כי ניתן 
לברר על אתרים שומרי שבת בטלפון -079-69
lobbyofshabbat@gmail. 700-60 או במייל
com או בפקס על ידי הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית הייעודית 079-69-700-60 שלוחה 5, או 
בעמדות 'קהילות' )חפשו 'אפשרויות נוספות' ואח"כ 

'מקדשי שביעי'( או ב'קהילות'.

גדולי ישראל בקריאה: "מוטלת 
עלינו החובה לעשות כל שבידינו 
להתחזק בשמירת השבת ולהביא 
את דבר ה' במעלת וסגולת 
השבת לאחינו שלא זכו לאורה"

על 
משמרת 
השבת

בימים ההם

נאבקו על ערך השבת והצביון היהודי

בזמן הזה נמשיך להיאבק

למען שבת קודש כמדינת היהודים

ישר כח לכל הפונים לשדולה למען שמירת השבת, 

נשמח לקבל פניות בכל הקשור לשמירת

ערך צביון השבת במרחב הציבורי.

מצו"ב קריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים

המבקשים לכבד את השבת ולצאת בשבתות

החורף מחוץ לעיר כמה שעות קודם כניסת השבת,

וכן לחזק את האתרים והעסקים שומרי השבת

במהלך כל השנה כולה.

וזכות השבת תעמוד לנו להצלחת עם ישראל. אמן.

בברכה

ח"כ משה אבוטבול

יו"ר השדולה למען שמירת השבת

השדולה למען שמירת השבת

The Lobby for the Keeping of Shabbat

חנוכה 
שמח!

גולן שליט

050-7701562

צוות הלשכה

02-6408130     

mabutbul@knesset.gov.il

שמואל יוסף לסרי

058-4001144

אלעזר שבילי

רכז השדולה/ מתנדב

055-67-87-162

ניתן לברר על אתרים

שומרי שבת בטלפון

079-69-700-60

או במייל

 lobbyofshabba
t@gmail.com

או בפקס

ע"י הקשת מספר הפקס

במערכת הטלפונית

079-69-700-60 שלוחה 5, 

או בעמדות קהילות

)חפשו 'אפשריות נוספות' 

ואח"כ מקדשי שביעי( או 

באתר 'קהילות'.

בס"ד

נשיא מועצת חכמי התורה                                          שר התורה

קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א לביצור חומת השבתלקראת שבת לכו ונלכה

שבת המלכה היא מקור הברכה.לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של 

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" )ישעיה ל', טו'( והנה בעוה"ר 

כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת 

עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

יגיעו לידי  ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא 

מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש.

כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 

מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות 

החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה 

להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה,
שלום כהן                           חיים קנייבסקי                           יצחק יוסף

מרנן חברי מועצת חכמי התורה

"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת 

נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת"

שמעון בעדני
ראובן אלבז               דוד יוסף           משה מאיה

מרנן חברי מועצת גדולי התורה
ברוך מרדכי אזרחי           יצחק זילברשטיין            דוד כהן

ראש ישיבת עטרת ישראל         גאב"ד רמת אלחנן       ראש ישיבת חברון
האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמשכ"ק מרנן האדמו"רים

מרנן ראשי הישיבות ומאורי ההלכה

משה צדקה      בן ציון מוצפי     שלמה יוסף מחפוד      יצחק ראצבי       יעקב שכנזי

ראש ישיבת פורת יוסף גאולה   ראש ישיבת בני ציון   גאב”ד יורה דעה   גאב”ד פעולת צדיק    בד”ץ העדה החרדית הספרדית

בס"ד

הראשל"צ הרב הראשי לישראל
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פרסים ותשורות שי ספרי הלכה שנשלחו למשתתפים
במבצעי השדולה למען שמירת השבת

המהדורה 
היומית

בס"ד, גיליון 271, יסם פמי י,  "פ כ ולס ב ח"כ, 02.12.2021

אחרי ההצהרות, שר הדתות מתן כהנא פרסם את מתווה הגיור ההרסני, 
במטרה מוצהרת להביא לגיור סיטונאי של מאות אלפי גויים גמורים בהליכי 
בזק מפוקפקים ועל ידי גורמים שאין רוח חכמים נוחה מהם, זאת בניגוד 

גמור לעמדת ההלכה 

ְּולְהֲַעבִיָרם  ֵמֻחֵּקי ְרצֹונָך

 ניר חפץ על האיומים בחקירה: 
"הייתה תחושה שלא אגמור בחיים"

מבוכה: בנט המליץ שלא לטוס, 
משפחתו טסה לחופשה פרטית

לקראת שבת לכו ונלכה
קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לביצור חומת השבת

לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל 
רבות ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור הברכה.

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" 
והנה בעוה"ר כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל  ל', טו'(  )ישעיה 
ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק 

בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

להקפיד  מוקדמת  השבת  כניסת  בהם  הארוכות  החורף  שבתות  ימי  אלו  בימים  להתחזק  יש  ובפרט 
בשעה  זאת  יעשו  אחרת  בעיר  לשבות  מביתם  והיוצאים  ח"ו,  מכשול  לידי  יגיעו  שלא  ביותר  ולהיזהר 

מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול שם שמים.

ומקומות שאינם שומרים  וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים  ה'  יראי  על  כן מוטלת חובה קדושה 
השבת כהלכתה ובמקומות שאינם מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך 
בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני ימי נופש להדיר 

רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים 
בעולם ונזכה להינות מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין 

בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה
שלום כהן         

שמעון בעדני        יצחק יוסף       משה צדקה       משה מאיה    ראובן אלבז         דוד יוסף         
בן ציון מוצפי         שלמה יוסף מחפוד         יצחק רצאבי         יעקב שכנזי

 חיים קנייבסקי   
ברוך מרדכי אזרחי         יצחק זילברשטיין         דוד כהן

האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    
האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמש

בס"ד

"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר 
בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, 

ובזכות שמירת שבת נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם 
התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול 

שמשקיע רבות בכל עניני השבת" "להביא מעלת 
השבת לאחינו 

שלא זכו לאורה"

מרנן ורבנן חכמי וגדולי ישראל שליט"א במכתב קודשם: 
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עיתון ”משפחה“ 
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עצרת זכרון וחיזוק
'לעשות רצון צדיק'

עם כלות השלושים של מרן רבן של כל ישראל,

שר התורה הגאון הרב חיים קנייבסקי זצוק"ל
 נערוך עצרת זיכרון וחיזוק לתושבי עירנו ובית מדרשינו,

בהשתתפותם של רבני השכונה והעיר שליט"א
ביום ראשון א' דחול המועד ט"ז ניסן )17.4.22( בשעה 19:00 בערב

במרכז לתורה תפילה וחסד 'ממזרח שמש', רחוב שפת אמת 5 בית ומנוחה

הגאון הרב ישראל מאיר דרוק שליט"א ראש ישיבות "תפארת ישראל"
תלמידו חבחבו המובהק של שר התורה מרן ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל 

הרה"ג יעקב ישראל קנייבסקי שליט"א נכדו של מרן

 דברי חיזוק מפי הרה"ג דוד כהן שליט"א
רב קהילתנו ובית מדרשנו 'ממזרח שמש' בעל 'אור ההלכה'.

הרה"ג נתן קופשיץ שליט"א מארא דאתרא נחלה ומנוחה

הרב הגאון הרב יצחק אמסלם שליט"א מרבני רמה א'

הרב פנחס זעליג בלויא שליט"א ראש כולל קנין יוסף

סיום מסכת מכות הרה"ג שלמה גבאי שליט"א ראש כולל "בית אברהם"

פותח ומנחה: ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יו"ר השדולה למען שמירת השבת

בס"ד בעצרת זו נחנוך ונתחבר לגנרטור השכונתי לחשמל כשר בשבת בבית מדרשנו תאורה 
ומזגנים, כפי רצון צדיק מרן שר התורה הגאון הרב חיים קנייבסקי זצוק"ל שביקש מאיתנו בעת 

הבניה של המרכז התורני להשתדל בחשמל כשר כהלכה והדבר יהיה לע"נ הטהורה אמן.

  עזרת נשים פתוחה   

בברכת חג פסח כשר ושמח!

המרכז לתורה תפילה וחסד

8213

בית כנסת ”עטרת יצחק“ | בית מדרש | כולל אברכים | כולל יום שישי | שיעורי תורה למבוגרים ולילדים | מקווה טהרה | פעילות חסד | קירוב רחוקים
חלוקת סלי מזון | ישיבת בין הזמנים | ישיבת המתמידים | ספריה דיגיטלית ”אוצר החכמה“ | אולם לכינוסים והרצאות תורניות | אולם שמחות לעזרה וסיוע 

 

בס"ד
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הנני להודיע לציבור היקר כי בס"ד הוקמה בכנסת ישראל "השדולה למען שמירת השבת" 
בראשותי, בה חברים עשרות ח"כים ובתמיכת שרים רבים מכלל המפלגות בכנסת, כאשר 

המטרות המרכזיות הינם:
חיזוק שמירת השבת במרחב הציבורי בארץ ישראל

 הסברת נועם השבת לציבור הרחב וחיזוק שמירת השבת בבתי ישראל

מקומיות,  רשויות  בפרט  הציבורי  במרחב  השבת  בחומות  פרצה  כל  על  עדכון 
משרדי ממשלה, תחבורה ציבורית, וכד' בכדי שנוכל לפעול, לטפל ולמנוע.

לעדכן על ארגונים מקומיים וארציים העוסקים בנושא השבת, - ברצוננו להנפיק 
חוברת מידע ולכלול בה מפעילות ארגונים אלו.

לשלוח מאמרים, סיפורים ויצירות בתחום השבת / סיפורים על חשיבות השבת / 
ניסים שקרו לשומרי שבת / מאמרים על חשיבות השבת ובפרט במרחב הציבורי 

/ ציור המבטא את נושא השבת וכד'. ובעז"ה יפורסמו בהמשך מטעם השדולה.
בין כל השולחים עד לר״ח אדר תשפ״א  יוגרלו 50 ספרים על שבת המלכה

במסגרת הפעילות להאדרת כבוד השבת, הננו לבקש מהציבור לסייע בידנו בנושאים:

בס“ד

יהי רצון שזכות שבת המלכה תעמוד לכולנו,
 ובפרט בתקופה זו שכולנו חייבים ומצפים לברכה ורפואה שלימה אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך,

ח"כ משה אבוטבול
יו"ר השדולה

 lobbyofshabbat@gmail.com :נא לשלוח לדוא"ל

1
2
3

 לכו ונלכה 
לקראת 

כי היא מקור הברכה

שבת "
"

 לכו ונלכה 
לקראת 

כי היא מקור הברכה

שבת "
"

גולן שליט
050-7701562

שמואל יוסף לסרי
058-4001144

יגאל יצחק לוי
054-6633100

לשכת הח״כ לשירותכם תמיד:
02-6408130     02-6408129 
mabutbul@knesset.gov.il

פרסום בעיתונות מודעות מטעם השדולה
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מגנט נוסח הדלקת נרות שבת, שי השדולה ,לחיזוק השבת

להקפיד לא להגיע לאתרים ומקומות
שאינם שומרים שבת כל השנה

ויש להקדים בשבתות החורף את הנסיעות מחוץ לעיר
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ביקור יו"ר השדולה ח"כ הרב משה אבוטבול בבתיהם של
גדולי ישראל בחתימתם על הקול קורא למען

הידור שמירת השבת והליכה רק למקומות
     השומרים שבת כל השנה

מרן הרב שלום הכהן שליט"א
ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה

זקן חברי מועצת חכמי התורה
 הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א

הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה

מורנו הרב יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

מורנו הרב יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצוק"ל
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כ"ק האדמור מביאלה שליט"א

כ"ק האדמור מויזניץ שליט"א

כ"ק האדמור מצאנז שליט"א

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א
ראש מוסדות "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה  

הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה

הגאון הרב דוד כהן שליט"א
ראש ישיבת "חברון"  וחבר מועצת גדולי התורה

הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א
גאב"ד "רמת אלחנן" וחבר מועצת גדולי התורה

הגאון הרב משה מאיה שליט"א
רב שכונת "יד אליהו" ת"א וחבר מועצת חכמי התורה

ביקור יו"ר השדולה ח"כ הרב משה אבוטבול בבתיהם של גדולי ישראל בחתימתם על הקול קורא למען
הידור שמירת השבת והליכה רק למקומות השומרים שבת כל השנה     
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הגאון הרב יעקב שכנזי שליט"א
רב שכ' בית ישראל ומרבני העדה החרדית הספרדית

הגאון הרב משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת "פורת יוסף"

הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
ראש ישיבת "בני ציון"

הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

הגאון הרב שלמה יוסף מחפוד שליט"א
גאב"ד "יורה דעה"

כ"ק האדמור מויזניץ שליט"א בית שמש כ"ק האדמור מלעלוב שליט"א

ביקור יו"ר השדולה ח"כ הרב משה אבוטבול בבתיהם של גדולי ישראל בחתימתם על הקול קורא למען
הידור שמירת השבת והליכה רק למקומות השומרים שבת כל השנה     
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 חלק מעשרות הפניות של השדולה במהלך השנה למשרדי ממשלה
וכדו' לשמירת השבת

 

 

 
 
 

10/08/2020 
 תש"פ מנחם אב  כ'

 
 
 

 לכבוד  
 מר בועז סטמבלר 

 ממשלתית    םשכת פרסו ל  "מ()לפ למנכ"
 

 , שלום רב                

 רי לפ"מ בשבת קודש תשדיהנדון: 
 

( שודר בערוצי הטלוויזיה תשדיר של  08/08/2020, פ במהלך השבת האחרונה )י"ח במנחם אב תש" .1
  לפני צאת השבת.לשכת הפרסום הממשלתית מטעם משרד ראש הממשלה ומטעם משרד האוצר  

 https://tinyurl.com/y3p4jwk9קישור לפרסום: 
 

 זו הפרה בוטה של הסטטוס קוו. . קודש  שבת לא ייתכן שפרסום ממשלתי יתקיים תוך חילולה של   .2
 

 . ה"תקלה" הזוזו לא הפעם הראשונה של לא ניתן לקבל את הטענה כאילו מדובר בתקלה, שכן מו"כ כ .3
 

 מדוע?  -אבקש להעבירו לעיוני, ואם לא    -אם כן   ? האם קיים נוהל שימנע את הדבר אבקש לברר .4
 

 אודה.  פולך יולטלתשובתך  .5
 
 

 בברכה,                                                               
                          

 ח"כ משה אבוטבול                                                               
 ירושלים -הכנסת                                                              

 

 

 
 :  ים העתק

 . הממשלה זכיר מ –  ר צחי ברוורמןמ
 . ל לשכת ראש הממשלהנכ""מ ממ –  ר רונן פרץמ

 . ר ש"ס יו"שר הפנים ו –  דרעיהרב אריה 

 

10/08/2021 
 תשפ"א לולא' ב

 לכבוד  
 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה 
 

 ,שלום רב              

 כנגד קווים פיראטיים  - אכיפת דיני התעבורה והאגודות השיתופיותהנדון: 

"האגודה לתחבורה  -שיתופיות פועלים מיזמי הנסיעות בשבת של שתי אגודות  2015מאז שנת  .1
  (.פי כן" )להלן "נוע תנוע"-שיתופית בירושלים" )להלן "שבוס"( ו"אף על

 

במשך שנים טענו אגודות אלה שהן פועלות כחוק, וכי אין מדובר בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת,  .2
רה ידי הייעוץ המשפטי של משרד התחבו-כהגדרתה בחוק. אולם חוות דעת משפטית שהוכנה על
חוות הדעת, ב .מדובר בפעילות לא חוקית -והבטיחות בדרכים קבעה כי בניגוד לטענת אותן אגודות 

ידי עו"ד עופר לוי מנהל מחלקה בכיר )ייעוץ משפטי( בלשכת היועצת המשפטית של המשרד  שהוכנה על
 .קבע כי מדובר בקווי שירות ללא רישיון ובניגוד לדין, News1 ונחשפה לאחרונה באתר

 

על אף האמור, ולמרות תלונות למשרד התחבורה מצד "התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית", משרד  .3
הן לגבי הקווים הפיראטיים שהופעלו בעבר והן לגבי הקווים  -התחבורה נמנע מסיבותיו מאכיפת החוק 

 .הפיראטיים הפועלים כיום
 

פי פרסומי האגודה אמור להיות -, ועלחוקי כאמור, מופעל כיום בידי "שבוס" בראשון לציון-שירות לא .4
 .מורחב בסוף אוגוסט גם לערים חדרה וחריש

 

נגד קווים פיראטיים שפעלו במגזר החרדי נקט משרד התחבורה אכיפה מחמירה עד כדי העמדה לדין  .5
פלילי. אולם כאן, ניכרת איפה ואיפה תוך גרירת רגליים שנמשכת שנים. אכיפה בררנית זו מעלה את 

ילו מפעילי הקווים הפיראטיים היו חרדים ולא חילונים היה משרד התחבורה פועל כמתחייב החשש כי א
 .על פי חוק

 

זאת ועוד, האגודות השיתופיות הנ"ל הוקמו רק לשם המטרה האמורה של הפעלת קווים פיראטיים  .6
ות אבקש מכבודו כי יפעל מול רשמת האגודות השיתופילפיכך בניגוד לחוק, ומשכך הן אינן חוקיות. 

ידי של אגודות אלה, ולהטיל עליהן את העונשים הקבועים בחוק הן על פי פקודת התעבורה ילפירוק מ
 .והן על פי פקודת האגודות השיתופיות

 ברכה, ב                                                                                        
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                      
 יו"ר השדולה                                                                               

 ירושלים  -הכנסת                                                                                  
 העתקים:

 . שדולהב םבריברי הכנסת החח
 .רשמת האגודות השיתופיות - רייכמן-עו"ד שלומית שיחור

 
 

 

 

 

 

 

07/09/2020 
 תש"פ   אלול'  חי

 

 
 לכבוד  

 עו"ד נועה בן שבת 
 יועצת משפטית 

 ועדת העבודה הרווחה והבריאות 
 

 , שלום רב                

 חילולי שבת ברמה הממלכתית  הנדון: 

לאחרונה אני נתקל פעמים רבות בתופעות שבהן נפגעת השבת כתוצאה מחילולי שבת ברמה הממלכתית, כגון:  
הודעות לתקשורת היוצאות בשבת ממשרדי ממשלה, מיחידות סמך, מחברות ממשלתיות וציבוריות, מרשויות  

המטיילים בשבת( וכן  רשות הטבע והגנים שמדווחת על מספר  -מקומיות ומגופים ציבוריים אחרים )לדוגמה 
פה לעיתונאים; העלאת חומרים לאתרים ממשלתיים  -מדוברים המועסקים במשרות אמון; תדריכים בעל 

ועירוניים; ראיונות בשבת לרדיו ולטלוויזיה של עובדי ציבור, שרים, סמלי שלטון, שגרירים, מנהלי בתי"ח  
ר היהודי וחסויות לפעילות שכזו; תשדירים  ממשלתיים, קציני משטרה ועוד; מימון לפעילות מחללת שבת במגז 

 .בשבת של לשכת הפרסום הממשלתית; רשויות מקומיות שמפרסמות בשבת ברשתות החברתיות

מנגד, לא נראה כי יש גורם כלשהו שמונע זאת ומעמיד לדין משמעתי את מי שפוגע ביום המנוחה השבועי  
 .ובמועדי ישראל

גם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ויתר ההתייחסויות בחקיקה  החקיקה הראשית בנושא ימי המנוחה כמו 
הראשית מוכרות. לכן אבקש לקבל סקירה משפטית על כל המופעים בדבר חובתם של גופים ציבוריים, הפקידות  

תקנות, צווים,   - בחקיקות המשנה למיניהן   -הציבורית ונבחרי הציבור להימנע מחילולי שבת ברמה הממלכתית  
ם, כללי התקשי"ר, הנחיות לנציגי המדינה בעולם, הוראות לחברות ציבוריות וממשלתיות, תקנון  הוראות תכ"

 .הממשלה, הנחיות היועמ"ש לממשלה, חוזרי מנכ"ל וכיו"ב

 .כמו כן, אודה לקבלת פירוט באשר להליכים שניתן לנקוט כנגד מפרי הכללים האמורים

בהם ניתן לחרוג מהוראות הקבע ולהתיר הפרה של הכללים,  אוסיף ואבקש פירוט לגבי מקרים חריגים בחירום ש
 .מה הנוהלים בעניין )באיזה דרג צריך לאשר וכד'(

 

 בברכה,                                                               
                          

 ח"כ משה אבוטבול                                                               
 חבר ועדת העבודה הרווחה והבריאות                                                              

 ויו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                         
 

 

 

 
25/08/2021 

 תשפ"א אלול' זי
 לכבוד  

 ח"כ מיקי לוי
 יו"ר הכנסת

 

 ,שלום רב              

 ראיון של סמל שלטון תוך חילול השבת הנדון: 

ראש הכנסת התראיין בשבת במשדר -מה הופתעתי לאחר שבלשכתי התקבלה פנייה על כך שיושב .1
. ביקשתי לוודא שלא מדובר בטעות ואולי מדובר בשידור חוזר, ולצערי 12"פגוש את העיתונות" בערוץ 

לו היית מתראיין לפני השבת ובכתובית היה  .הריאיון אכן התקיים תוך חילולה של השבת -בתי כזהתא
רשום שהריאיון נערך לפני כניסת השבת, הייתי אולי מחריש, גם אם אני סבור שזה לא ראוי. האם אתה 

 ?ניס אותה גם לשבת ולחלל את קדושתהסבור כיו"ר הכנסת שלא די בפוליטיקה כל השבוע שצריך להכ
 

בפייסבוק, ולאחר מכן הבעת התנצלות ומסרת כי "אכן  פוסטאך לפני כמעט חודשיים, פרסמת בשבת  .2
לריאיון "בנעלי בית" על לא הגעת לאולפן  .לא היה ראוי לפעול כך", ועל כך רבה תמיהתי שבעתיים

ראש -התראיין בכובעך כיושבלתחביביך וענייניך האישיים ואפילו לא על פועלך כחבר כנסת. הגעת 
אתה אמור לייצג גם אותי ואת יתר עשרות חבריי שומרי  -ות המחוקקת הכנסת, וכעומד בראש הרש

כל עוד אתה מתנהל כאדם פרטי, אין זה מענייני כנבחר ציבור לפשפש ולבדוק האם  .השבת במשכן
במהלך חופשתך במגדל, למשל, שמרת את השבת. אולם בהתנהלות שלך מול הציבור, בפרהסיה 

 .הציבורית, אין מקום להתנהלות מסוג זה
 

י השלטון שהנוהג לגביהם הוא הימנעות מחילול השבת ראש הכנסת הוא אחד משבעת סמל-יושב .3
בפומבי. זה אמנם אינו חוק, אך גם נוהג יש לכבד. צור מחצבתך, מפלגת יש עתיד, הלינה על הממשלה 
הקודמת על כך שאינה נוהגת בממלכתיות, והנה כאשר אתם עולים לשלטון פתאום מותר לרמוס את 

 ?הממלכתיות
 
נסור עבאס. האיש אמנם סגן יו"ר הכנסת, אך אינו סמל שלטון. אתה לעומתו לפניך התראיין יו"ר רע"ם מ .4

כן סמל שלטון, וכאשר סמל שלטון מחלל את השבת, ברמה ההצהרתית זה אומר שמדינת ישראל דורכת 
 .על היום הלאומי שלה ומאבדת את צביונה כמדינה יהודית

 
לשון של בקשה, סור מדרך לא ראויה זו. ראש השדולה למען השבת בכנסת, אני מפציר בך, בכל -כיושב .5

 .כבד את מסורת ישראל, את הנוהג הקיים, את חברי הכנסת ובעיקר כבד את השבת
 

 , ת השבת ושומריהברכב                                                                                        
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                      
 יו"ר השדולה                                                                               

 ירושלים  -הכנסת                                                                                  
 
 
. 
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03/01/2021 

 פ"אתש טבת' יט
 
 

 לכבוד 
 מינהל ההסדרה והאכיפה

 כלכלהמשרד ה
 

 ,שלום רב              

 ית ביאליק בגין העבדת עובד ביום המנוחה בניגוד להיתר כללייתלונה נגד עיריית קרהנדון: 
 

ית ביאליק, מר אלי י( הודיע ראש עיריית קר12/12/2020ביום שבת בבוקר )כ"ו בכסלו תשפ"א,  .1
על יד   דוקורסקי, בציוץ בטוויטר, כי "עובדי עיריית קריית ביאליק הסירו הבוקר כתובות גזעניות שרוססו

בית״ר ירושלים, בעקבות עסקת מכירת קבוצת התיכון אורט בגנות משה חוגג הבעלים של  בית הספר
 הקבוצה". לדבריו, הכתובות התגלו ביום שישי והוא הורה להסירן מבלי להמתין לצאת השבת.

 
 דבבירור שערכתי מול מנכ"ל העירייה מר ליאור טרגן, עולה כי העובד שהסיר את הכתובות הוא עוב .2

מכוח היתר כללי להעסקת עובדים בשבת הועסק  העובד  יהודי שיום מנוחתו הוא שבת. לטענת העירייה,  
 "לצורך שמירת הסדר הציבורי ברחבי הרשות".

 
ההיתרים הכלליים מאפשרים העבדה בשמירה, והעבדת סדרנים על שפת הים או במקומות ציבוריים  .3

הגוף או הרכוש או לצורך פעילות שמירת הסדר במקומות בלבד. קרי, לצורך עבודות שעניינן בטחון 
 שבהם מתקהלים אנשים.

 
בית הספר שבו הוסרו הכתובות סגור בשבתות, ולא הייתה בו שום התקהלות שמצריכה העבדת סדרן  .4

)בפרט בימי הקורונה שבהם ההתקהלות אסורה(. משכך, לא ניתן להגדיר את העובד כסדרן ולא ניתן 
זה את בית הספר הסגור כמקום ציבורי, והטענה כאילו פעילות העירייה חוסה תחת  להגדיר לעניין

 היתר כללי כלשהו משוללת יסוד.
 

כמי שמגיע מתחום השלטון המקומי )לשעבר ראש עיריית בית שמש( וכחבר ועדת העבודה, הרווחה  .5
ולות סמכויותיהן, והבריאות של הכנסת, זכור לי שבעבר הרחוק משרד העבודה הבהיר לרשויות גב
 ושאת ההיתרים שקבע מחוקק המשנה להעסקת עובדים בשבת יש לפרש בצמצום.

 
לנוכח האמור, אבקשכם למצות את הדין עם העירייה, לבדוק האם העבדת עובד העירייה בימי המנוחה  .6

ם פעמית ולוודא כי העירייה אינה חורגת מסמכותה להעביד מעבר לגבולות שנקבעו בהיתרי-היא חד
 הכלליים.

 
 .לנוכח החשיבות הציבורית של הנושא, אבקש לזרז את בירור התלונה ולעדכוני בסיום הבירור .7

 

 ברכה, ובתודה ב                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                             
                                                               חבר ועדת העבודה והרווחה                                                             

 ירושלים  - הכנסת                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/2020 
 פ"אתש חשון 'ח

 
 
 
 

 לכבוד 
 אלון אושפיזמר 

 משרד החוץמנכ"ל 
 

 ,שלום רב              

 חילולי שבת במשרד החוץהנדון: 
 

בחשבונות שונים של משרד החוץ  במהלך השבתות האחרונות הופיעו כמה ציוצי טוויטר .1
 בשפות שונות וכן ראיונות בשבת של שגרירי המדינה ברדיו ובטלוויזיה.

 
קוו ולכללי התקשי"ר, מדינת ישראל הרשמית מגיבה רק בצאת -כידוע, בהתאם לסטטוס .2

 למעט במקרים של פיקוח נפש שאינו סובל דיחוי.השבת, 
 

 רמים השונים במשרדך לוודא עמידה בנוהג האמור.לפיכך, אבקשך להנחות את הגו .3
 

 אודה. לתשובתך ולטיפולך .4
 
 

 בברכה,                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                               
 ירושלים  –הכנסת                                                              

 יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                           
 

 

 

 
 
 

27/08/2021 
 תשפ"א אלול' טי

 
 

 לכבוד  
 מר ניצן חן

 ונות הממשלתיתתמנהל לשכת העי
 

 ,שלום רב              

 מניעת חילול שבת ע"י לע"מ הנדון: 

לנוכח דחיית פגישתם של נשיא ארה"ב וראש הממשלה, אבקש כי לא ייגרם כל חילול שבת ע"י לשכת 
שעון מקומי( ובוושינגטון  11:29) 18:29העיתונות הממשלתית או באמצעותה. השבת נכנסת בארץ בשעה 

 .שעוננו( 02:27) 19:27-. השבת בוושינגטון יוצאת ב18:25בשעה 
 

 :לפיכך אבקש לוודא כי
 

לע"מ לא תעביר שידור או צילומים מזמן כניסת השבת בארץ עד צאת השבת בארה"ב, לרבות  .1
 .צילומים שצולמו לפני כניסת השבת בוושינגטון, שיופצו רק אחרי צאת השבת שם

 
 .צלמי לע"מ לא יצלמו במהלך השבת בארה"ב .2

 
 11:29מן שבין היום בשעה לע"מ לא תהיה שותפה לקיום תדריכים לעיתונאים בוושינגטון בפרק הז .3

 .)שעון וושינגטון( 18:25לשעה 
 

 ה ברכב                                                                                        
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                      
 יו"ר השדולה                                                                               
 ירושלים  -הכנסת                                                                                  

 
 העתק:

 שלה לשכת ראש הממ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14/12/2020 
 פ"אתש כסלו ח'כ

 
 לכבוד 

 ליאור טרגןמר 
 ית ביאליקיעיריית קרמנכ"ל 

 
 ,שלום רב              

 ביאליק תקרייחשש להפרת חוק שעות עבודה ומנוחה מצד עיריית הנדון: 
 

אלי דוקורסקי בציוץ מר    ( הודיע ראש העיר2020/12/12תשפ"א,    ו)כ"ו בכסל  ביום שבת בבוקר .1
כי "עובדי עיריית קריית ביאליק הסירו הבוקר כתובות גזעניות שרוססו על יד בית  בטוויטר

הבעלים של בית״ר ירושלים, בעקבות עסקת מכירת הקבוצה".   הספר התיכון בגנות משה חוגג
 לדבריו, הכתובות התגלו ביום שישי והוא הורה להסירן מבלי להמתין לצאת השבת.

 
מבלי להידרש לסוגיה הפוליטית והדתית שבעניין, ולשאלה האם נכון היה להמתין לצאת  .2

 רייה והן עובדיה כפופים לחוק.הן ראש העי -השבת, פנייתי נוגעת לסוגיה החוקית, וכידוע 
 

האם לצורך הסרת כתובות הגרפיטי נעשה שימוש בעובדים שיום מנוחתם   -ברצוני, לשאול  .3
 באיזו סמכות חוקית? -השבועי הוא שבת תוך הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה? אם כן 

 
 אודה. לתשובתך .4

 בברכה,                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                               
 ירושלים  –הכנסת                                                              

 יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                           
 

 
 :יםהעתק

  .העירראש  – מר אלי דוקורסקי
 .העירייהמבקר  - וימר אייל ל

 .המחלקה המשפטיתש, יועמ" – עו"ד יעל פרץ
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28/11/2021 
 פ"ב תש כסלו כד'

   לכבוד 
 בלני ויזמי הבניה  ק

 די בכל אתר ואתר  
 

 , שלום רב                

 הסרת חשש לחילול שבת בהתקנת משאבות להגברת לחץ מים הנדון: 

מוקמים בה על    יעתא דשמיא זכינו שארץ הקודש גדלה ומתפתחת, ובניינים רבים וחדשיםיבס .1
חרדים, דתיים, ומסורתיים,    מנת לענות על הביקוש הגדול, יש אזורים רבים המורכבים מציבור 

 רבים מהם חשוב שמירתה של שבת קודש, שבת המלכה שאין חשובה הימנה. לו
 

בניינים החדשים  הש  קטן ההיצע מלספק לו מענה מלא, מביא לידי כך   גידול מבורך זה, אשר .1
  בפרויקטים רבים למגורים   כתוצאה מכך(  תכנון ישובים ואשרים חדשיםכן בו) הנבנים בעיר  

 .  מותקנות משאבות מים בכדי לספק מים לכל דיירי הבניין בלחץ סביר ומספק 
 

המעוניינים לרכוש    הביאו לתשומת לבי את חששותיהם, ושל רבים מבין רבני משמרת השבת   .2
חילולי שבת שעלולים  אלה, מחשש  מים    דירות בפרויקטים  להיגרם בשל שימוש במשאבת 

 חשש חילול שבת.  שאינה מותאמת לשימוש באופן המונע 
 

שבת למשאבות   התקנת מנגנון  -תיקון  ) ייה ן, כי אף מונחת הצעה לתיקון חוק התכנון והבנ י יצו .3
לחייב,  (  2018מים, התשע"ח   בניה, ושנועדה  למתן היתר  לסוגיית    כתנאי  יישום של פתרון 

 שבת.   מפני חשש חילול ,השימוש במשאבה להגברת לחץ
 

לאור   .4 ואולם,  מחייב,  תוקף  קיבלה  טרם  החוק  הצעת  הזו  אזורים    הייחודי האופי  לעת  של 
ולחרדים,  המיועדים   דתיים  והמצופה שבמיזמי הבנייה  לשומרי שבת מסורתיים  מן הראוי 

וייעשה שימוש אך ורק האמצעים הדרושים למניעת חשש חילול שבת   יינקטו כבר עתה   ,  
 ים על נושא זה.חבמשאבות מים המותאמות, מפוקחות ומאושרות על ידי אחד הגופים המפק

 

 , בכבוד רב ובברכה                                                                
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                          

 ירושלים -הכנסת                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

25/05/2021 
 פ"אתש סיון' יד

 
 

 לכבוד 
 ראש ממשלת ישראל -ח"כ בנימין נתניהו 

 35-הולכל שרי הממשלה 
 

 ,שלום רב              

 טיפול משמעתי בחילולי שבת מצד פקידי הממשלה הנדון: 

 
למורשת ישראל  בקווי היסוד של הממשלה נכתב: "הממשלה תדאג כי מתוך זיקה  מכובדיי,   .1

 ה היהודי של המדינה".י יישמר אופי
 

בהסכמים הקואליציוניים נכתב: "יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה   .2
עשרות שנים בישראל. הממשלה תעשה לכבד את השבת ומועדי ישראל ששמרו על קיומנו 

 כעם".
 

הנוכחי .3 כי בתקופת הממשלה  לגלות  נוכחנו  וזוחל בכבוד  על אף האמור,  הולך  פיחות  חל  ת 
 השבת דווקא מצד משרדי הממשלה, יחידות הסמך הממשלתיות והחברות הממשלתיות. 

 
בהם  .4 ועושים  הממשלה  לרשותם  שמעמידה  ובמשאבים  בכלים  שימוש  עושים  ציבור  פקידי 

 כך לדוגמה: כבשלהם תוך חילול השבת, יום הקדושה הלאומי של העם היהודי לדורותיו.
 

 פרסומות של לשכת הפרסום הממשלתית בטלוויזיה וברדיו; (א
 הוצאת הודעות לעיתונות;  (ב
ראיונות ותדרוכים של עובדי ציבור )להלן דוגמאות מהתקופה האחרונה: נציגי משרד   (ג

וקונסולים,  שגרירים  החוץ,  משרד  לכלכלה,  הלאומית  המועצה  הבריאות,  הרווחה, 
 המקומיות ועוד(; משרד החינוך, משטרת ישראל, דוברי הרשויות

פרסומים ממשלתיים ומוניציפליים ברשתות החברתיות )אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר,   (ד
 טלגרם וכו'( הן בשפה העברית והן בשפות זרות;

 חסות ממשלתית לאירועים המתקיימים בשבת. (ה
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

22/08/2021 
 תשפ"א אלול' יד

 
 

 לכבוד  
 מר דני גבאי 

 מנהל אגף לביקורת פנימית
 משרד האוצר 

 

 ,שלום רב              

 כללי התקשי"ר הפרת  הנדון: 

.  13( התראיין מנכ"ל משרד האוצר, מר רם בלינקוב, לחדשות 21.08.21באלול תשפ"א ) ג'יאמש  .1
 .התקיים בשידור חי תוך חילול השבת הריאיון

 
 אין זו הפעם הראשונה שבה בכירים במשרד האוצר מפרים את כללי התקשי"ר ומתראיינים בשבת. .2

 

 .הממצאיםאבקש לקיים בירור משמעתי בנדון ולדווח לי על  .3
 

 ברכה, ב                                                                                        
                         

 טבול ח"כ משה אבו                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                                               
 ירושלים  -הכנסת                                                                                  

 
 

 :העתק
 .הממשלהמזכיר  – שלום שלמהמר 

 
 

 

 

 

 
 

19/05/2021 
 פ"אתש סיון' ח

 
 ידידי היקרכבוד ל

 גנץ ח"כ בנימין 
 שר הביטחון 

 
 ,שלום רב              

 בהול!  –פעילות דובר צה"ל בשבת וחג הנדון: 

 
יעתא דשמיא יולברך אתכם בס  ,בימים אלה של מערכה הנני לחזק את ידיך ואת ידי כל העושים במלאכה .1

 .' בכתר ניצחון אמןהלעצה נאמנה ולתושייה מול האויב המר והמציק. ויעטרכם ' נכונה מאת הוברוח 
 

עם זאת, גם בימים אלה שומה עלינו לזכור כי מלחמתנו על הארץ היא בראש ובראשונה על היותנו  .2
 היום הלאומי של עם ישראל.   -מדינה יהודית, וכזו שמחויבת לערכי היהדות ובראשם השבת 

 
העליון    פקודות .3 הפיקוד  הוראות  ובראשן  אינן   -  71.0101הצבא,  בצה"ל",  ישראל  ומועדי  "שבתות 

הפקודה מצריכה אישור הוועדה   מבחינות בין שגרה לימי לחימה, ומתירות אך ורק פעילות מבצעית.
   .להסדרת השבת בצבא, הפועלת ליד ראש אכ"א

 
ווך יחידת דובר צה"ל, אינן עולות בקנה אחד עשו בתישנווחתי  ילכאורה נראה כי פעולות אלה שלגביהן ד .4

 :עם לשון הפקודה
 .א. כניסת עיתונאים במהלך חג השבועות לבסיס תל נוף, לצורך קיום ראיונות

 ב. קיום ראיונות חיים עם חיילים בסגנון התוכנית "קולה של אמא" בשבת ובחג.
 

העניין כך שכבר בשבת הקרובה לא ישנו חרתיים, אבקשך להסדיר את  ולנוכח התקרבות השבת כבר מ .5
ַאל לו  תקלות אלה. כצבא, צה"ל אינו יכול להפר את פקודותיו שלו, וכצבא העם על אחת כמה וכמה שֶׁ

 לבצע פעולות השנויות במחלוקת הפוגעות בלכידות החברתית, ועליו לדחותן לצאת השבת.
 

 לעוז ולגבורה מול הקמים עלינו לכלותנו.ויהי רצון שמתוך נאמנות לערכי הנצח של עמנו נזכה  .6
 

 אודה.  לטיפולך המסור .7

 ברכה, כבוד רב ובב                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                             
                                                               יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                        

 ירושלים  -הכנסת                                                         
 

 
 העתק:

 שר במשרד הביטחון.  – ח"כ מיכאל ביטון
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19/07/2021 
 פ"אתש מנחם אב' י

 כבוד  ל
 בני גנץח"כ 
 ביטחון שר ה

 
 ,שלום רב              

 שמירת השבת במרחב הציבורי כמתחייב ממעמדך הרם הנדון: 

שלטון   .1 כסמלי  מוגדרים  בישראל  אישים  גם   -שבעה  )אולי  הממשלה  ראש  המדינה,  נשיא 
ביהמ"ש   נשיא  האופוזיציה. החליפי(,  וראש  החוץ  שר  הביטחון,  שר  הכנסת,  יו"ר    העליון, 

כאישים   כולם,  לגבי  והנוהג  צמודה,  לאבטחה  זוכים  אלה  ממלכתיים  בתפקידים  המחזיקים 
 נושאי הממלכתיות הישראלית, הוא לייצג את מדינת ישראל וערכיה כמדינה יהודית דמוקרטית. 

 

ויתר ימי המנוחה בפרהסיה הציבורית, בהתאם אחד הנוהגים הוא ההקפדה על שמירת השבת   .2
. ולכן הנושאים במשרות הציבוריות האמורות  1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח
בפרהסיה   שבת  מחללים  אינם  ברשתות   -הנ"ל  בפעילות  לא  בראיונות,  לא  בנסיעות,  לא 

 החברתיות ולא בהשתתפות באירועים הכרוכים בחילולה של השבת. 
 

יו"ר השדולה למען שמירת השבת, הגיע אלי מידע מצער על כך שאדוני חרג מכללי  בתפקידי כ  .3
בשידור חי. חילול שבת   12הפרוטוקול בעניין זה, ובמהלך השבת האחרונה התראיין לחדשות  

ודי אם אזכיר את דברי התלמוד: "אמר אביי, לא   זה, ערב תשעה באב, מכאיב שבעתיים, 
בה את השבת שנאמר )יחזקאל כב, כו( ומשבתותי העלימו חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו  

 ".עיניהם ואחל בתוכם
 

תפקיד שר הביטחון אינו כרוך רק בקבלת זכויות והטבות אלא גם בחובות. עם זאת, שמירת   .4
לפיכך, נבקש מכבודו להימנע מחילול שבת   השבת הציבורית היא חובה שיש בה זכות גדולה.

ם בכל שנות קיומה של מדינת ישראל. כמו כן, אבקש כי נושא ציבורי, ולא לפגוע בנוהג הקיי
 שמירת השבת יעוגן בתקנון הממשלה. 

 ברכה, ב                                                                                          
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          
 יו"ר השדולה                                                                                    
 ירושלים  - הכנסת                                                                                    

 :העתק
 מזכיר הממשלה.  –מר שלום שלמה 

 

 

 

28/11/2021 
 ב פ"תש כסלו 'כד

 
 ידידי היקר  לכבוד 

 כ מאיר כהן ח"
 העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  שר

 
 , שלום רב                

   מכתב המשרד בעיצומה של שבת קודש הנדון: 

משרדי הממשלה שובתים מפעילות במהלך ימי המנוחה הרשמיים של מדינת    כבודו, כידוע ל .1
 ישראל.  

 
לגברת  .2 נשלח  האמור  אף  על  תשפ"ב,    ר.ב.   אולם  בכסלו  )כ"ג  השבת  של  בעיצומה  מכתב 

 ( מאת אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים.  27.11.21
 

"ב(,  )מצ  PDFהתאריך של שבת לא הופיע רק בדוא"ל אלא גם במסמך עצמו שנשלח כקובץ   .3
 מה שמראה כי אין מדובר בהודעה אוטומטית אלא במכתב שהוכן בשבת. 

 
למניעת   .4 לפעול  בבקשה  כן  כמו  בנושא   לי  ולהשיב  שנתקבלה  התלונה  את  לבדוק  אבקשך 

 העסקתם בשבת של עובדי המדינה ולהפסקת משלוח ההודעות בשבת. 

 
 ,  רבה וחנוכה שמח בברכה                                                              

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                          
 ירושלים -הכנסת                                                         

 
 
 

 

 

 
 

19/05/2021 
 פ"אתש סיון' ח

 
 ידידי היקרכבוד ל

 גנץ ח"כ בנימין 
 שר הביטחון 

 
 ,שלום רב              

 בהול!  –פעילות דובר צה"ל בשבת וחג הנדון: 

 
יעתא דשמיא יולברך אתכם בס  ,בימים אלה של מערכה הנני לחזק את ידיך ואת ידי כל העושים במלאכה .1

 .' בכתר ניצחון אמןהלעצה נאמנה ולתושייה מול האויב המר והמציק. ויעטרכם ' נכונה מאת הוברוח 
 

עם זאת, גם בימים אלה שומה עלינו לזכור כי מלחמתנו על הארץ היא בראש ובראשונה על היותנו  .2
 היום הלאומי של עם ישראל.   -מדינה יהודית, וכזו שמחויבת לערכי היהדות ובראשם השבת 

 
העליון    פקודות .3 הפיקוד  הוראות  ובראשן  אינן   -  71.0101הצבא,  בצה"ל",  ישראל  ומועדי  "שבתות 

הפקודה מצריכה אישור הוועדה   מבחינות בין שגרה לימי לחימה, ומתירות אך ורק פעילות מבצעית.
   .להסדרת השבת בצבא, הפועלת ליד ראש אכ"א

 
ווך יחידת דובר צה"ל, אינן עולות בקנה אחד עשו בתישנווחתי  ילכאורה נראה כי פעולות אלה שלגביהן ד .4

 :עם לשון הפקודה
 .א. כניסת עיתונאים במהלך חג השבועות לבסיס תל נוף, לצורך קיום ראיונות

 ב. קיום ראיונות חיים עם חיילים בסגנון התוכנית "קולה של אמא" בשבת ובחג.
 

העניין כך שכבר בשבת הקרובה לא ישנו חרתיים, אבקשך להסדיר את  ולנוכח התקרבות השבת כבר מ .5
ַאל לו  תקלות אלה. כצבא, צה"ל אינו יכול להפר את פקודותיו שלו, וכצבא העם על אחת כמה וכמה שֶׁ

 לבצע פעולות השנויות במחלוקת הפוגעות בלכידות החברתית, ועליו לדחותן לצאת השבת.
 

 לעוז ולגבורה מול הקמים עלינו לכלותנו.ויהי רצון שמתוך נאמנות לערכי הנצח של עמנו נזכה  .6
 

 אודה.  לטיפולך המסור .7

 ברכה, כבוד רב ובב                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                             
                                                               יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                        

 ירושלים  -הכנסת                                                         
 

 
 העתק:

 שר במשרד הביטחון.  – ח"כ מיכאל ביטון
 

 

 

 

 

09/09/2020 
 תש"פ  אלול ' כ

 
 

 לכבוד  
 מיכאל ביטון  ח"כ 
 במשרד הביטחון   שר

 
 , שלום רב                

 גלי צה"ל בשבתידורי  ש הנדון: 

שאלתי ששאלתי אותך במסגרת השאילתות  הנני מצרף אליך כבקשתך את החומרים אודות  , כבוד השר היקר
   :במליאת הכנסת היום  מן הצדהדחופות וכשאלה 

שהשידורים בשבת יופעלו  תחנת גלי צה"ל מסרה לבג"ץ, במסגרת עתירה שהוגשה נגדה, שתפעל כך  ": השאלה 
בידי אזרחים עובדי צה"ל ולא בידי חיילים. למרות שחלף יותר מעשור, מספר החיילים העובדים בשבת רק  

 ?". צומצם וההתחייבות לא קוימה. מדוע

 . מצורף בזה החומר של הפניה אליך כולל עותק מהחלטת בג"ץ המאשר את דברי בנושא 

 . נים בנושא בבקשהאשמח לקבל עותק מטיפולך ותשובתך לפו

 

   שלום ובידידות  ת שבתבברכ                                                                                       

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                            
 יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                             
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05/05/2021 
 פ"אתשאייר ' כג

 
 

 לכבוד 
 ח"כ גילה גמליאל

 השרה להגנת הסביבה 
 
 

 ,שלום רב              

 בדיקה משמעתית לדוברות המשרד להגנת הסביבה הנדון: 

1. (  לגבי שרדך הודעה לעיתונות  בלילה הפיצה דוברות מ  23:30( בשעה  30/04/2021בליל שבת 
 סיום הטיפול בתקלה שאירעה בבתי הזיקוק. 

 
 במקביל, הפיץ המשרד את ההודעה האמורה ברשתות החברתיות.  .2

 
להודעה, שלא היה בה כדי להציל חיים או להזהיר את הציבור מפני סכנה כלשהי, אף צורפו שלוש   .3

 תמונות מהזירה שצילמו אנשי המשרד.
 

ה של כללי התקשי"ר והפרת נהלי לשכת העיתונות הממשלתית כמו גם הפרסום הנ"ל מהווה הפר .4
   משכך, ראוי שיתקיים בירור משמעתי במשרד לאחראים לכך.קוו. -פגיעה בסטטוס

 
להעביר את העניין לטיפולו של  אלץ  על מנת שלא א  זו  על טיפול כאמור בסוגיה   ניאבקשך להודיע .5

 בית הדין למשמעת בנציבות שירות המדינה.
 
 

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          
                                                        יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                    

 ירושלים  - הכנסת                                                        
 
 

 
 

 :העתק
 .הממשלתיתעיתונות לשכת המנהל  - ניצן חן מר

 

 

24/06/2021 
 פ"אתש תמוז' די

 כבוד  ל
 ח"כ קארין אלהרר 

 שרת האנרגיה 
 

 ,שלום רב              

 פגיעה בשבת באמצעות פרסום ממשלתי הנדון: 

( 19.06.21-20האחרונה )י' בתמוז תשפ"א,    במהלך השבתמפנייה שהגיעה ללשכתי עולה כי   .1
 שודרה בערוצי הטלוויזיה המסחריים פרסומת של חברת החשמל ושל משרד האנרגיה. 

 

 על הפרסומת מופיעים גם הסמלילים של השניים )מצ"ב תמונה(. .2
 

לנוכח היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית שמכבדת את השבת כיום הלאומי   .3
המקובל מזה עשרות שנים הוא שאין פרסום ממשלתי בשבת, ולכן אין זה תקין שלה, הנוהג  

 שמשרד ממשלתי וחברה ממשלתית יפרסמו בשבת ויפגעו בכבודה. 
 

אודה לך אם תורי על תיקון הליקוי ותוודאי חידוד ההנחיה באופן הדבר לא יישנה כבר בשבת   .4
 הקרובה. 

 ברכה, ב                                                              
                         

 ח"כ משה אבוטבול                                                             
 יו"ר השדולה                                                        

 ירושלים  -הכנסת                                                         
 
 

 העתקים:
 . ראש הממשלה

 . ראש הממשלה החליפי
 . יועמ"ש משרד האנרגיה

 .חברי השדולה 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
02/11/2020 

 פ"אתש חשון' וט
 

 לכבוד 
 יקורת פניםאגף ב
 הבריאותמשרד 

 
 ,שלום רב              

 ריאותת ע"י עובדי משרד הבחילולי שבהנדון: 

 
ביישוב פורדיס עי  קיימו הפרופסורים רוני גמזו ונחמן אש ביקור מקצו  האחרונה  השבתבמהלך   .1

 יהודיים נוספים. -לא ואולי ביישובים
 

העליתי את הנושא  ,הרווחה והבריאות בוועדת העבודה 19/10/2020-במהלך דיון שקיימנו ב .2
ה מדובר במס בפני הפרופסור גמזו, שהתנצל על הביקור. לכן תמהתי עד מאוד מכך שהי

 .שפתיים בלבד
 

את הביקור האמור ניתן לקיים בששת ימי השבוע האחרים, וביקור של עובד ציבור יהודי מטעם  .3
הממשלה יש בו משום פגיעה בצביונה היהודי של המדינה, גם אם הוא נעשה בזמנו החופשי 

 .של הממונה
 

מצעות ממונה ייעודי מהמגזר ככל שקיימת דחיפות בביקור בישוב לא יהודי, הרי שיש לקיימו בא .4
 .איימן סייף. כמובן, בהתאם לכללים שמתווה נציבות שירות המדינהמר הלא יהודי כגון 

 
 אבקש לטפל בעניין על מנת שאירועים מעין אלה לא יישנו .5

 

 

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה למען שמירת השבת                                                       

 חבר ועדת העבודה הרווחה והבריאות                                                                 
  ת להתמודדות עם נגיף הקורונהדובוועדה המיוח                                                          
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06/01/2021 
 פ"אתש טבת' כב

 
 לכבוד 

 ידידי הנעלה 
 מתניה אנגלמןמר 

 מבקר המדינה
 

 ,שלום רב              

             אופן מתן היתרי עבודה ואכיפת העבדה אסורה ע"י משרד העבודה,  -ימי המנוחה הנדון: 
 ואכיפת חוקי עזר לסגירת עסקים ע"י רשויות מקומיות

 
האחד חוק הגברת האכיפה בשוק   -בספר החוקים של מדינת ישראל קיימים שני חוקים להגברת אכיפה  

. 2011-י חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב, והשנ2011-ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"א
חוקי העבודה הם חוקי מגן, והמחוקק מצא לנכון, בהליך נדיר, להגביר את האכיפה שלהם באמצעות 
חוק נוסף ולא באמצעות תיקון לחוק, דבר המעיד כל חשיבות דיני העבודה בעיני המחוקק. החוק 

ידי הנהגת הליך -אכיפה יעילה יותר של דיני עבודה על מאפשר, נוסף על האכיפה הפלילית הקיימת,
ועיצום כספי(, ובכלל זה הענשה דיפרנציאלית התואמת את חומרת  מנהלית)התראה  מנהליאכיפה 

 ההפרה.
 

אחד החוקים שעליהם חל חוק זה הוא חוק שעות עבודה ומנוחה. אולם על אף תביעת המחוקק להגברת 
מדינה בעוד שהרשויות -לא מוגרה, אלא הנושא הפך למכתאכיפה, לא זו בלבד שהפרת החוק 

הן משרד העבודה והרווחה ברמה הארצית והן העיריות והמועצות )שקיימים בהן חוקי  -השלטוניות 
עין -אכיפה או אפס אכיפה באמצעות העלמת-נוקטות תת  -עזר בנושא סגירת עסקים( ברמה המקומית  

 ממפרי החוק.
 

למען שמירת השבת, אני פונה אליך כיו"ר השדולה בבקשה להתייחס חברי השדולה  28בשמם של 
לנושא באחד הדוחות הקרובים או בחוות דעת נפרדת. כפי שתוכל להתרשם, חוקרי מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת עשו במהלך השנים עבודה מעולה בנושא, אולם העדר הנתונים מקשה עליהם על 

מידע שהתקבל  -ת חותכות. למכתבנו זה מצורף נספח אף מקצועיותם הרבה להגיע לכלל מסקנו
מהממ"מ וממקורות שונים, וממנו ניתן להתרשם על היקף המידע החסר. בהעדר מידע נמנעת מאיתנו 

 הן בתחום אופן מתן ההיתרים והן בתחום האכיפה. -כנבחרי ציבור היכולת לפקח על הנושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23/11/2020 

 א"פתש כסלו' ו
 
 

 לכבוד 
 פרופ' חזי לוי
 הבריאות מנכ"ל משרד

 
 

 ,שלום רב              

 בשבת המשרדמכרזי ם ופרסהנדון: 
 

 21.11.20שבת ושוב ב, לאחר כניסת השבת 17:02בשעה  13.11.20 שישיביום מכובדי,  .1
מכרז הליך משרד הבריאות הוציא דוא"ל תפוצה בעניין  ,לפני צאת השבת 17:02בשעה 
 .מצ"ב צילומי מסך. 4000523780מס' פרסום  13/20

 
 !קודש תבעובד בשאיך משרד ממשלתי רשמי לא מובן  ,יהודי שומר מצוות במדינה יהודיתל .2

 
יב להביא זאת לידיעתך ולדרוש את הנני מחו  מען שמירת השבתליו"ר השדולה  חבר כנסת וככ .3

  .המיידי יפולךט
 

, האם תוציא מכתב מניעת הישנות פרסומים מעין אלהעשה לתמה כמו"כ ברצוני לשאול  .4
 נוהל בנדון?והבהרה 

 
 אודה. ולטיפולך לתשובתך .5

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                         

 ירושלים  - הכנסת                                                         
 

 העתק:
 .שר הבריאות  - אדלשטיין (יולי)יואל  ח"כ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06/01/2021 
 פ"אתש טבת' כב

 
 לכבוד 

 ידידי הנעלה 
 מתניה אנגלמןמר 

 מבקר המדינה
 

 ,שלום רב              

             אופן מתן היתרי עבודה ואכיפת העבדה אסורה ע"י משרד העבודה,  -ימי המנוחה הנדון: 
 ואכיפת חוקי עזר לסגירת עסקים ע"י רשויות מקומיות

 
האחד חוק הגברת האכיפה בשוק   -בספר החוקים של מדינת ישראל קיימים שני חוקים להגברת אכיפה  

. 2011-י חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב, והשנ2011-ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"א
חוקי העבודה הם חוקי מגן, והמחוקק מצא לנכון, בהליך נדיר, להגביר את האכיפה שלהם באמצעות 
חוק נוסף ולא באמצעות תיקון לחוק, דבר המעיד כל חשיבות דיני העבודה בעיני המחוקק. החוק 

ידי הנהגת הליך -אכיפה יעילה יותר של דיני עבודה על מאפשר, נוסף על האכיפה הפלילית הקיימת,
ועיצום כספי(, ובכלל זה הענשה דיפרנציאלית התואמת את חומרת  מנהלית)התראה  מנהליאכיפה 

 ההפרה.
 

אחד החוקים שעליהם חל חוק זה הוא חוק שעות עבודה ומנוחה. אולם על אף תביעת המחוקק להגברת 
מדינה בעוד שהרשויות -לא מוגרה, אלא הנושא הפך למכתאכיפה, לא זו בלבד שהפרת החוק 

הן משרד העבודה והרווחה ברמה הארצית והן העיריות והמועצות )שקיימים בהן חוקי  -השלטוניות 
עין -אכיפה או אפס אכיפה באמצעות העלמת-נוקטות תת  -עזר בנושא סגירת עסקים( ברמה המקומית  

 ממפרי החוק.
 

למען שמירת השבת, אני פונה אליך כיו"ר השדולה בבקשה להתייחס חברי השדולה  28בשמם של 
לנושא באחד הדוחות הקרובים או בחוות דעת נפרדת. כפי שתוכל להתרשם, חוקרי מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת עשו במהלך השנים עבודה מעולה בנושא, אולם העדר הנתונים מקשה עליהם על 

מידע שהתקבל  -ת חותכות. למכתבנו זה מצורף נספח אף מקצועיותם הרבה להגיע לכלל מסקנו
מהממ"מ וממקורות שונים, וממנו ניתן להתרשם על היקף המידע החסר. בהעדר מידע נמנעת מאיתנו 

 הן בתחום אופן מתן ההיתרים והן בתחום האכיפה. -כנבחרי ציבור היכולת לפקח על הנושא 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13/04/2021 
 פ"אתשאייר ' א

 
 

 לכבוד 
 מר ניצן גלילי

 מבקר פנים
 מועצה אזורית מטה אשר 

 
 ,שלום רב              

 פעילות המועצה בניגוד לנוהל חסויותהנדון: 

האזורית מטה אשר  פורסמה בעמוד הפייסבוק של המועצה    12:58בשעה    29/03/2021בתאריך   .1
ר ו קיש  על המודעה הופיע סמליל משרד התרבות והספורט.מודעה להופעות המתקיימות בשבת.  

 https://www.facebook.com/332700480267046/posts/1566554990214916/?d=nלפוסט: 
 

. לאירוע  כלל לא נתן חסות  משרדומול שר התרבות והספורט עולה כי  אופן אישי  בבירור שערכתי  ב .2
מהשר  מענה  הנכתב, כי מפרסמי המודעה במועצה התבקשו להסיר אותו.  בתשובת השר  כמו כן  
 , אך עד עכשיו הפרסום ממשיך להופיע.07/04/2021-ניתן ב

 
ההפר .3 אינה  המועצה  מצד  חסויות"  "נוהל  של  זו  הפרה  כי  המועצה. מתברר,  מצד  הראשונה    ה 

פורסמה מודעה לאירועי "חודש הגאווה" שנשאה את סמליל המשרד לפיתוח   2020בחודש יוני  
והגליל.   הנה  אך    ...לאחר אותו אירוע המועצה אף חידדה את הנהליםכאשר  הפריפריה, הנגב 

 שוב מופר הנוהל.לאחר אותו אירוע פחות משנה 
 

 ן בצורה הטובה ביותר, ואודה לעדכוני בממצאי בדיקתך.סמוך ובטוח כי תברר את הענייאני  .4
 

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          
 ירושלים  - הכנסת                                                        

 
 

 

 העתק:
 מנכ"ל משרד הפנים. – כהן מר מרדכי 

 מ"מ ממונה מחוז צפון משרד הפנים.  –  מר אורי אילן
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11/01/2021 
 פ"אתש טבת' כז

 
 
 

 לכבוד
 ד"ר אביגדור קפלן

 העבודה הרווחה והשירותים החברתייםשרד נכ"ל ממ
 
 

 ,שלום רב              

 

  תשובתך בעניין פיקוח על הפרות העסקה במנוחה השבועיתהנדון: 

 .נושאלמשרד התחבורה ב אבקש לקבל העתק מהפנייה של משרדך, על מנת שאוכל להשיב לדברים

 

 , בברכה                                                             
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                         

 ירושלים  - הכנסת                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
23/01/2021 

 פ"א תש שבט ' י
 
 

 לכבוד  
 כללית קופ"ח הנהלת 

 
 , שלום רב                

 כללית חילולי שבת מצד קופת החולים הנדון: 

החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת מיותרים מצד קופות   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים  
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים  

 שמעניקה הקופה. 
 

רי השבת של הקופה,  מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו של קהל הלקוחות שומ .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי.   כםאבקש .3

 
ד את דתם ואמונתם  של הקופה לשומרי התורה והמצוות ולכב מאוד היחס  חשוב  למגזר החרדי   .4

 יני השבת ושמירתה. יבענ

 
 ,  ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                          
 ירושלים -הכנסת                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11/2020 
 פ"אתש' חשון דכ

 
 

 לכבוד
 ד"ר אביגדור קפלן

 ם החברתייםהעבודה הרווחה והשירותישרד נכ"ל ממ
 

 ,שלום רב              

 איסור העסקה במנוחה השבועית בקרב מפעילי התחבורה הציבוריתהנדון: 

 
              לפני כשלוש שנים פעלה ועדת הארבעה לנושא שמירת השבת, שהורכבה מחברי הכנסת .1

 צור, ישראל אייכלר, אורי מקלב ומיכאל מלכיאלי, שאף נפגשה עמך. -יואב בן
 

( וביקש הידוק האכיפה בכל הקשור 26.7.17-בהמשך לאותה פגישה, פנה אליך האחרון )ב .2
 יבורית.להעסקה במנוחה השבועית של נהגים בתחבורה הצ

 
לצערי, עדיין מתקבלים דיווחים מתושבים, מנוסעים ומנהגים שחוששים להתלונן על הפרות  .3

בוטות בתחום. מדובר על נהגים יהודיים שמסיימים לעשות את הקו בסמוך מאוד לכניסת 
השבת, אך נאלצים להישאר עוד קצת עד שתגיע ההסעה וכדומה, וכן נהגים יהודיים שהקווים 

 עים פועלים בשבת בהיתר, אך מבלי שניתן היתר לעבודת הנהגים עצמם.שאותם הם מסי
 

להלן רשימת הישובים שהתקבלו לגביהם דיווחים על הפרות )לרבות מתן מנוחה שבועית  .4
לנהגים לא יהודיים בימי מנוחה שאינם נמנים על הימים המורשים בחוק, ובמקצת המקרים 

 (:דיווחים כוזבים באשר לשעות ההעסקה של הנהג
 

 .אריאל •
  .כרמיאל •
 .ת מוצקיןיקרי •
של המטרונית )דן בצפון, שלגביה התקבל מידע  1בדגש על קו  -חיפה  •

 .גם לגבי העסקת נהגים לא יהודיים ביום מנוחתם( וקווי אגד
 .דן-ערי גוש •
 .טירת הכרמל •
 .מגדל העמק •
 .חבל אשכול )חברת דן בדרום( •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2020 
 פ"אתש כסלו' טו

 
 לכבוד

 ד"ר אביגדור קפלן
 העבודה הרווחה והשירותים החברתייםשרד נכ"ל ממ
 

 ,שלום רב              

  תשובתך בעניין פיקוח על הפרות העסקה במנוחה השבועיתהנדון: 

תקנות התעבורה ידועות ומוכרות, ולא ביקשתי ממך לבטל  קראתי את תשובתך והתקוממתי. .1
משרד התחבורה אינו מפעיל תחבורה ציבורית אלא מאסדר את  אף קו שפועל בשבת.

 פעילותה, אך ורק בתחומי התעבורה.
 

אין ומעולם לא הייתה למשרד התחבורה שום סמכות חוקית בכל הנוגע לאיסור העסקת עובד  .2
הניסיון לגולל את האחריות ממשרד העבודה  והדבר ידוע לך היטב.במנוחתו השבועית, 

 למשרד התחבורה פסול ואינו מקובל.
 

על מנת לבצע בדיקות יזומות בקרב מפעילי התחבורה הציבורית, משרד העבודה אינו נדרש  .3
 כלל לתיווך של משרד התחבורה או למעורבות כלשהי מצידו.

 

לא פנה למשרדך עד היום לקבלת היתר העסקת עובד במנוחה העובדה כי עד היום אף מפעיל   .4
השבועית, והעובדה שישנן כל כך הרבה הפרות בתחום, בוטות ופומביות, מבלי שבשנים 

. הרי חמורה ביותרהאחרונות הוטל ולו עיצום כספי אחד ולא נשלחו התראות למפעילים, 
 .התבקשת לבצע את האכיפה כאמור כבר לפני שלוש שנים, וכלום

 
של הכנסת, אני דורש לבצע אכיפה אפקטיבית של החוק כפי והרווחה חבר ועדת העבודה כ .5

 שביקשתי בפנייתי. אל תאלץ אותנו לכנס ישיבה מיוחדת של הוועדה לעניין.
 

 לתשובתך המהירה אודה. .6

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                         

 ירושלים  - הכנסת                                                         
 
 

 העתק:
 העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.שר  – איציק שמוליח"כ 
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23/01/2021 

 פ"אתש שבט' י
 
 

 לכבוד  
 הי"ו   משה בריםר' 

 מתאם קשרי קהילה לציבור החרדי
 מאוחדתקופ"ח 

 
 ,שלום רב              

 מאוחדתחילולי שבת מצד קופת החולים הנדון: 

החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת מיותרים מצד קופות   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים 
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים 

 שמעניקה הקופה.
 

רי השבת של הקופה, מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו של קהל הלקוחות שומ .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 אבקשך לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי. .3

 
בכוונה פניתי קודם אליך כאחד המקשר בין הקופה למגזר החרדי שחשוב לו מאוד היחס החם  .4

 יני השבת ושמירתה.יד את דתם ואמונתם בענשל הקופה לשומרי התורה והמצוות ולכב 

 
 , ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                         
 ירושלים  - הכנסת                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
25/12/2020 

 "אתשפ טבת' י
 

 לכבוד 
   אדלשטיין (יולי)יואל  ח"כ
 הבריאות שר

 
 

 ,שלום רב              

 בשבת פערים בעניין מתן חיסוני קורונההנדון: 

 מדיווחים בתקשורת עולה כאילו פנית לרבנים הראשיים לישראל בבקשה להתיר לחסן בשבת. .1
 

      כי התקבלה פנייה שכזו. ליט"א שמנגד, הכחישה לשכת הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו  .2
כל עוד החיסונים אינם מתקיימים עוד נאמר כי לא ניתן לשקול מתן היתר חיסונים בשבת 

 חיפות., דבר המעיד על חוסר הדבמהלך כל השבוע בשעות הלילה
 

אין לי ספק, כי הן משרד הבריאות והן הרבנות הראשית לישראל חפצים בבריאותם ושלומם  .3
של תושבי ישראל ומכבדים את השבת. דווקא היום, צום עשרה בטבת, חשוב להרבות את 
 האחדות בעם, ולהתנהל בצורה ממלכתית, שלא תערער את אמון הציבור במוסדות המדינה.

 
מירת השבת וכמי שסבל מן המחלה ונרפא, אני קורא להידברות כיו"ר השדולה למען ש .4

 שמכבדת את הצדדים: 
שרד הבריאות יגיש פנייה מסודרת לרבנות הראשית לישראל שבה יפורטו הנימוקים מ

הרפואיים לבקשה, וזו תדון בבקשה ותקבע האם מדובר בפיקוח נפש המצדיק מתן חיסון 
 וכך ראוי להתנהל. בשבת בהתאם למומחיותה ההלכתית. כך נכון

 

 ה מקרבךוהסירותי מחלת בברכ                                                              
 , ושבת שלום ומבורך                                                           

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                         
 ירושלים  - הכנסת                                                         

 
 העתק:

 כבוד הרבנים הראשיים לישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 
23/01/2021 

 פ"א תש שבט ' י
 
 

 לכבוד  
 ת שירותי בריאות לאומיקופ"ח  הנהלת 

 
 , שלום רב                

 לאומית חילולי שבת מצד קופת החולים  הנדון: 

החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת מיותרים מצד קופות   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים  
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים  

 שמעניקה הקופה. 
 

רי השבת של הקופה,  מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו של קהל הלקוחות שומ .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 אבקשכם לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי.  .3

 
החרדי חשוב מאוד היחס של הקופה לשומרי התורה והמצוות ולכבד את דתם ואמונתם  למגזר   .4

 בענייני השבת ושמירתה. 

 
 ,  ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                          
 ירושלים -הכנסת                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
23/01/2021 

 פ"אתש שבט' י
 
 

 לכבוד  
 ר' משה שלזינגר הי"ו 

 ר החרדי מנהל שיווק למגז
 קופ"ח מכבי שרותי בריאות 

 
 ,שלום רב              

 חילולי שבת מצד קופת החולים מכבי שרותי בריאותהנדון: 

מיותרים מצד קופות החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים 
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים 

 שמעניקה הקופה.
 

של קהל הלקוחות שומרי השבת של הקופה, מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו   .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 אבקשך לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי. .3

 
בכוונה פניתי קודם אליך כאחד המקשר בין הקופה למגזר החרדי שחשוב לו מאוד היחס החם  .4

 יני השבת ושמירתה.יהתורה והמצוות ולכבד את דתם ואמונתם בענשל הקופה לשומרי 

 
 , ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                         
 ירושלים  - הכנסת                                                         
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01/12/2020 

 פ"אתש כסלו' טו
 

 לכבוד 
   אדלשטיין (יולי)יואל  ח"כ
 הבריאות שר

 
 ,שלום רב              

 תורנות לפי פקודת הרוקחים בימי המנוחההנדון: 

סעיף זה   לפקודת הרוקחים קובע הסדר תורנות בתי מרקחת בתחום רשות מקומית.  64סעיף   .1
 מסדיר בין היתר את פתיחתם של בתי מרקחת בשבת, בהיותם צורך רפואי חיוני.

 
ת הרוקחות, הנוגעים לפריסת בתי המרקחת ולמוצרים עם זאת, בעקבות תיקונים שונים לפקוד .2

פקטו לאות -שמותר למכור בהם, חלה פגיעה עקיפה בימי המנוחה ונושא התורנות הפך דה
 מתה בספר החוקים, כפי שיוסבר להלן.

 
התיקונים לחוק, שנבעו משיקולים כלכליים ואחרים, התייחסו לפעילות בכל ימות השבוע, ובלא  .3

שבת, ועל כן נראה שראוי להחזירם בהתאמות הנדרשות, באמצעות תקנות, כך מתכוון פגעו ב
 שיחולו רק בימי מנוחה.

 
קובע כי יש לקבוע תורנות בין בתי המרקחת, אך אינו מגדיר: א. את פריסת בתי  64סעיף  .4

 המרקחת; ב. את חלוקת הפעילות ביניהם.
 

ייחס לפריסת בתי המרקחת וקבע , הת1993-לפקודת הרוקחות שבוטל בתשנ"ג 20תיקון  .5
מ' בין בתי מרקחת. במהלך הדיונים לחוק בוועדת העבודה של הכנסת אף  500מרחק של 

בהתעלם  -איש. אולם משבוטל הסעיף, כאמור  8,000דובר על הסכמה לבית מרקחת לכל 
נוצרה פרצה בחוק שמאפשרת לפתוח בתי מרקחת צמודים זה  -מההשלכות על יום המנוחה 

לכן מוצע לקבוע בתקנות כי לא תתאפשר בימי המנוחה פתיחת בית מרקחת בתורנות  לזה.
 מטרים מבית מרקחת שאושר לתורנות. 500-המצוי במרחק הקטן מ

 
)ה( מבהיר כי לעניין התורנות, ההגדרה "בית מרקחת" היא "מקום המשמש לחלוקת    64סעיף   .6

לומר, דווקא החלק המשמש לרוקחות.  סמי מרפא ורעלים רפואיים כמשמעותם בפקודה זו". כ
)א( לתקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי  32עם זאת, תקנה 

תקנות בתי מרקחת( מפרטת מוצרים נוספים שניתן  –)להלן  1982–תרופות(, התשמ"ב
של אגף הרוקחות  94להחזיק בבתי מרקחת. רשימה זו פורשה בצורה מרחיבה בנוהל מס' 

 .25.1.2012ד הבריאות "מגוון המוצרים המותרים לשיווק בבית מרקחת" מיום במשר
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
04/11/2020 

 פ"אתש חשון' יז
 
 

 לכבוד
 אלון שוסטר השר

 קלאות ופיתוח הכפרהחמשרד 
 

 ,שלום רב              

 שימוש בחסות המשרד לצורך אירועים בשבתהנדון: 

לפרסומים מטעם רשויות מקומיות כן ו ,לאחרונה נחשפתי לפרסומים מצד עמותות פרטיות .1
 באשר לאירועים לאימוץ כלבים המתקיימים בימי שבת.

 
                            בפרסומים אלה נכתב כאילו אירועי האימוץ מתקיימים בחסות או במימון משרדך.  .2

 לא פרסם על אירוע אימוץ כלשהו בשבת. ךמשרדכי עיון בפרסומי המשרד העלה כי  יודגש
 

אבקשך לדרוש מן הרשויות המקומיות והעמותות לאימוץ בעלי חיים לחדול מהטעיית הציבור,  .3
 -ינו מעודד קיום אירועים שכאלו בשבת ובוודאי שאינו מממן אותם ולהבהיר להן כי המשרד א

 קוו.-דבר המנוגד להוראות תכ"ם ולסטטוס
 

 אודה. ולטיפולך לתשובתך .4

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                         

 ירושלים  - הכנסת                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23/11/2020 

 א"פתש כסלו' ו
 
 

 לכבוד 
 אדלשטיין (יולי)ח"כ יואל 

 שר הבריאות
 
 

 ,שלום רב              

 בשבת המשרדמכרזי ם ופרסהנדון: 
 

 21.11.20שבת ושוב ב, לאחר כניסת השבת 17:02בשעה  13.11.20 שישיביום מכובדי,  .1
מכרז הליך משרד הבריאות הוציא דוא"ל תפוצה בעניין  ,לפני צאת השבת 17:02בשעה 
 .מצ"ב צילומי מסך. 4000523780מס' פרסום  13/20

 
 !קודש תבעובד בשאיך משרד ממשלתי רשמי לא מובן  ,יהודי שומר מצוות במדינה יהודיתל .2

 
יב להביא זאת לידיעתך ולדרוש את הנני מחו  מען שמירת השבתליו"ר השדולה  חבר כנסת וככ .3

  .המיידי יפולךט
 

, האם תוציא מכתב מניעת הישנות פרסומים מעין אלהעשה לתמה כמו"כ ברצוני לשאול  .4
 נוהל בנדון?והבהרה 

 
 אודה. ולטיפולך לתשובתך .5

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                         

 ירושלים  - הכנסת                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
15/09/2020 

 תש"פ ' אלול כו
 

 לכבוד 
 ח"כ גבי אשכנזי

 שר החוץ
 

 , שלום רב                

 חילולי שבת בפלטפורמות רשמיות של המדינה ומייצגיה הנדון: 

 
הופיעו כמה ציוצי טוויטר בחשבונות שונים של משרד החוץ בשפות   האחרונה השבת במהלך  .1

 של שגרירי המדינה. ראיונות בשבת וכן  . שונות
 

קוו ולכללי התקשי"ר, מדינת ישראל הרשמית מגיבה רק בצאת  - כידוע, בהתאם לסטטוס .2
 השבת, למעט במקרים של פיקוח נפש שאינו סובל דיחוי. 

 
 השונים במשרדך לוודא עמידה בנוהג האמור. לפיכך, אבקשך להנחות את הגורמים  .3

 

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     
 יו"ר השדולה                                                          

 ירושלים -הכנסת                                                         
 

 
 : יםהעתק

 . ראש הממשלה
 . מזכיר הממשלה 

 . נציב שירות המדינה
 יו"ר ועדת החוץ והביטחון. 

 חברי השדולה. 
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10/11/2020 
 פ"אתש חשון' גכ

 
 לכבוד
 י טרופרחיל השר

 תרבות והספורטהמשרד 
 

 ,שלום רב              

 ונים בשבתהתרבות והספורט לפעילות מוזיא עידוד מצד משרדהנדון: 

 
פי פרסומים בתקשורת, לאחר פגישה שקיימת עם כמה מנהלי מוזאונים, בוחן משרדך שיפוי תקציבי -על

מיליון  10בי "שבת ישראלית" )למוזאונים שיפתחו שעריהם בשבת ללא תשלום, בהתאם לסעיף תקצי
שקל(. עוד פורסם, כי לטובת העניין נעשתה פנייה למנהלי מוזאונים ובהם התבקשו למסור נתונים 
באשר למספר המבקרים הממוצע בשבתות ולתעריף הכניסה למוזאון וכי יש נבחנת האפשרות להסדיר 

 את הפעילות במוזאונים באופן ש"יותאם" לשומרי שבת.

 :ע האמור נכוןככל שהמיד

אבקש לקבל העתק מן הפנייה שנשלחה, לרבות ציון שמות המוסדות שאליהם נשלחה הפנייה.  .1
 האם נעשו פניות גם למוזאונים שבדרך כלל סגורים בשבת?

 
 מה האמצעים שבכוונת המשרד לנקוט על מנת לוודא שהנתונים שיימסרו לא יהיו מנופחים? .2

 
מדוע והאם יש כוונה  -ייעצות עם מועצת המוזאונים, ואם לא האם קודם למשלוח נעשתה הת .3

 כזאת?
 

בהסכמים הקואליציוניים נקבע כי "יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל  .4
זה עשרות שנים בישראל. הממשלה תעשה לכבד את השבת ומועדי ישראל ששמרו על קיומנו 

מדן ואמנות -ס קוו ומזכיר יותר את אמנת גביזוןכעם". הרעיון האמור מנוגד לאמנת הסטטו
אחרות, שלא אומצו ע"י ממשלות ישראל לדורותיהן. החובה לנהוג בעניין שבת "כפי שהיה 
מקובל זה עשרות שנים בישראל" דהיינו ללא מימון ממשלתי ישיר לפעילות תרבות המתקיימת 

וונה מצדך לפעול לשינוי בשבת היא מאדני היסוד של הממשלה הנוכחית, ולכן ככל שיש כ
הסטטוס קוו כאמור היה עליך לקבל תחילה את אישורה של הנהלת הקואליציה. מדוע לא 

 נהגת כן?
 

ככלל, המדיניות הממשלתית היא לגבות תשלום גבוה יותר עבור שירותים שונים בשבת כגון  .5
חול, אך לא כניסה לשמורות הטבע וגנים לאומיים(, ולכל הפחות תשלום זהה לזה של יום 

 להציע שירותים חינם.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

16/11/2020 
 פ"אתש חשון' טכ

 
 

 לכבוד 
                               הרב אורי מקלב                                                                    ח"כ מירי רגב

 והבטיחות בדרכים סגן שרת התחבורה                           יםוהבטיחות בדרכ שרת התחבורה
 

 ,שלום רב              

 שישיית שמונה בימי יהפליית שומרי שבת בנסיעה ישירה מירושלים לקרמניעת  הנדון:

בימי שישי יש נסיעה ישירה אחת מהתחנה המרכזית בירושלים לתחנה המרכזית בקרית שמונה,  .1
ית שמונה בסביבות השעה יומגיע לקר  13:00הקו יוצא מירושלים בשעה    של אגד.  963באמצעות קו  

 , הנסיעה אף מתארכת.. בימים בהם יש פקקים16:05
 

בימים אלה של החורף, בהם נכנסת השבת מוקדם, גולשת הנסיעה לתוך שבת, וכל הנוסעים שומרי  .2
 השבת מנועים מלעלות לקו זה.

 
 קנעם עילית וצומת י  /  קו מירושלים לת"א  -החלופה היחידה שלהם היא לנסוע בשני קווים בינעירוניים   .3

נוסעים ית שמונה ולפעמים מגיע מלא לתחנה ומאלץ  ילקר  מחלף גולני, ושם להמתין לקו אחר שנוסע/
נוחים, בפרט לנוכח המטען שנושאות עימן משפחות בדרך לשבת -לעמוד. מדובר במעברים לא

ובעובדה שאנו בימים קרים וגשומים ואין חימום בתחנות. יתרה מכך, המעברים הללו מאריכים את 
 דקות. 35עד  20-משך הנסיעה ב

 
ית שמונה, או לכל הפחות להקדים ימירושלים לקר 963עה ישירה נוספת של קו אבקש להוסיף נסי .4

 על מנת שגם שומרי שבת יוכלו ליהנות משירותיו ולא יופלו לרעה. 12:20את נסיעתו לשעה 
 

 .הדוא רוסמלטיפולכם ה .5
 , בברכה                                                             

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          

 יו"ר השדולה                                                             
                                                          

 
 :יםהעתק
 החרדיות.הסיעות  –הכנסת חברי 

 

 

 

 

 

05/04/2021 
 פ"אתשכג' ניסן 

 
 לכבוד 
 חילי טרופר  השר

 תרבות והספורט המשרד 
 

 ,שלום רב              

 חסות משרדך לחילולי שבת הנדון: 

   :ללשכתי הגיעה פנייה מפורום השבת הציבורית, שבה נכתב כי

מטה אשר", מתפרסמת מודעה של המועצה האזורית מטה אשר ובה שלוש    -תחת הכותרת "ים של גליל מערבי  
חודש.   בעוד  להתקיים  האמורות  חסות הופעות  כנותן  והספורט  התרבות  משרד  סמליל  מופיע  הפרסום  על 

עה של להקת אחת ההופעות, של להקת "הדג נחש", מתקיימת תוך חילול השבת, וכנראה גם ההופ  למופעים.
 "פול טראנק" הצמודה לצאת השבת באופן שאינו מאפשר את קיומה ללא חילול שבת.

 לפיכך אבקש לברר: 

 האם נותן משרדך חסות לפעילות מחללת שבת זו?   .1
 קוו?  -מדוע ניתנת חסות בניגוד לקווי היסוד של הממשלה לשמירת הסטטוס -אם כן  .2
 מדוע מופיע סמליל המשרד על הפרסום?  -אם לא  .3

 

 לתשובתך אודה.

 , בברכה                                                              
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          
 למען שמירת השבתיו"ר השדולה                                                        

 ירושלים  - הכנסת                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

01/01/2021 
 פ"אתש טבת' זי

 
 לכבוד 

 גילה גמליאלח"כ 
 השרה להגנת הסביבה

 
 ,שלום רב              

  בישראל הקמת משרפת פסולת ראשונה מסוגה -בקדושת השבת  צהרפ הנדון:
 

החליט לקדם הקמת מתקן לשריפת פסולת ראשון בישראל וחריג בגודלו בקנה מידה עולמי,   משרדך .1
ק״מ בלבד  10ממוקמת ו באתר "השומרוני הטוב", שנמצא בצומת כפר אדומים, בסמוך לירושלים

הגבעה הצרפתית ונווה יעקב, וצמודה ליישובי גוש  ,פסגת זאב  -משכונותיה המזרחיות של ירושלים  
 .ר אדומים, אלון, נופי פרת ומצפה יריחואדומים: כפ

 

 מיועד לפעול  מתקן ענק זהש  לשמוענדהמתי  כיו"ר השדולה למען שמירת השבת בכנסת ישראל   .2
ביום לפי ההערכה( שיבואו משטח ישראל ומשטח הרשות  300משאיות זבל רבות )"י ע

 -שכן טכנית לא ניתן לכבות את האש שבוערת  ,ימים בשנה ברציפות 365 , במשךהפלשתינית
  .לא בשבתות ולא בחגי ישראל

 
תוך חילול שבת ת המשרפה, ובשבתות וחגים ימשיך לעלות עשן מארובלא יאמן ולא יתכן ש

 אדיר מעין כמוהו, בפרהסיה, ביוזמת ובמימון מלא של ממשלת ישראל. 
 

                          בריאותית מהדרגה הראשונה.  , מדובר בסכנהשבת קודשהפגיעה בחומת לצד זאת לבד מ .3
מאות מחקרים בעולם מצביעים על כך שהחומרים הנפלטים ממשרפות עלולים לגרום לסרטן, מומים 
מולדים, הפלות, מחלות נשימה, מחלות לב ובעיות התפתחותיות ונוירולוגיות. כך גם מעיד פרופ׳ 

 . 20.12.30איתמר גרוטו במכתבו מיום 
 

לעצור כל הליך תכנוני ומכרזי להקמת משרפה זו, שתהיה הסנונית הראשונה לקראת  דורשיםאנו  .4
עד שיוכרעו באופן ברור הקמת משרפות דומות ובהיקף חילול שבת מהחמורות שידענו בישראל, 

  .ההשלכות הבריאותיות ומניעת ההפעלה בשבתות וחגי ישראל
 

 , בברכה                                                            
 

 ח"כ משה אבוטבול                                                                                          
 יו"ר השדולה                                                            

 עתק:ה
 .ראש העיר ירושלים –מר משה ליאון 

 
 

 

 



44

 

 

 

 

 

 

 

 
23/01/2021 

 פ"א תש שבט ' י
 
 

 לכבוד  
 קופ"ח מכבי שרותי בריאות הנהלת 

 
 , שלום רב                

 חילולי שבת מצד קופת החולים מכבי שרותי בריאותהנדון: 

מיותרים מצד קופות החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים  
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים  

 שמעניקה הקופה. 
 

של קהל הלקוחות שומרי השבת של הקופה,  מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו  .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 אבקשכם לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי.  .3

 
למגזר החרדי חשוב מאוד היחס של הקופה לשומרי התורה והמצוות ולכבד את דתם ואמונתם   .4

 השבת ושמירתה.  בענייני 

 
 ,  ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                          
 ירושלים -הכנסת                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

21/04/2021 
 פ"א תש אייר '  ט

 
 

 לכבוד 
 YNETחברת התקשורת 

 
 , שלום רב                

   והדרה של ציבור שומרי השבת בניגוד לחוק אפליההנדון: 

אשר    קיבלתי פניית ציבור מארגון זכויות האדם בצלמו בו הם מלינים על מודעת דרושים שלכם .1
 ובחגיםחלק מתנאי העבודה ישנה חובה לבוא ולעבוד גם בסופי שבוע כמפורש ש באופןבו    מופיע

 מדיר את כלל הציבור הדתי והמסורתי שומרי שבת.  תנאי אשר –
 

דבר זה יכול לגרום לחץ על אדם שמעוניין בשמירת שבת אך זקוק  וחמור מכך  תירה מכך  י .2
 ם. לפרנסה להפסיק את מנוחת השבת עם משפחתו במטרה לעבוד אצלכ

 
    באופן פרטני.  נא עיינו בו דברים ברורים   ובעא ק2סעיף הזדמנויות בעבודה  ן שוויוחוק    .3
 
חוק שעות עבודה ומנוחה  " מופיע בלשון  מפורט וברור "ברחל ביתך הקטנה  אפליה סור  אי בנוסף   .4

 : קובעים מפורשות אשר ד   9ג וכן סעיף  9סעיפים 
      

לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו  =  
לת ממנו  ידרוש  ולא  השבועית,  המנוחה  בימי  לעבוד  המנוחה מסכים  בימי  לעבוד  התחייבות  ת 

     . = השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה
 

מצער ומאכזב שגוף תקשורת כה גדול ומרכזי בישראל בוחר הן לצפצף על החוק והן להדיר ולפגוע   .5
מאכזב שבעתיים שכן כלי תקשורת ובוודאי כלי תקשורת מרכזי כמוכם  אף  הדבר  , ובציבור כה גדול 

כעת שכן הציבור הדתי    ת ולהשמיע קולות שונים ומגוונים דבר שכמובן לא יכול לקרואמור לייצג  
 והמסורתי נזרק מחוץ לשערי המערכת. 

 
אני דורש מכם לשנות מידית את מודעת הדרושים ולכתוב אותה מחדש כדרישת החוק בלי להפלות   .6

 ה בישראל. יולהדיר אף חלק מהאוכלוסי 
 

תמשיך לפעול ולעקוב  יחד עם כל הח"כים חברי השדולה  אני מודיע לכם שהשדולה בראשותי  כמו"כ   .7
 אחרי הדבר ואף נדאג לייצוג משפטי ללא תשלום עבור כל אדם שייפגע מדרישתכם. 

 
 

 
הזדמנויות בעבודה במטרה שאף הם יעקבו אחרי הפרת    שוויוןנציבות  למכתב זה גם    שולחאני   .8

 ו במרייכם אף הם ילחמו בכם. החוק שביצעתם וככל שתעמד
 

ככל שתחליטו להמשיך בהפרת החוק אפעל למניעת כל פרסום ממשלתי אצלכם  בנוסף אדגיש   .9
 לא ייתכן שמדינת ישראל תממן גוף שעובר על החוק ומדיר אוכלוסיות רבות.  .  באתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23/01/2021 

 פ"א תש שבט ' י
 
 

 לכבוד  
 מאוחדת קופ"ח הנהלת 

 
 , שלום רב                

 מאוחדת חילולי שבת מצד קופת החולים הנדון: 

החולים. בין היתר  לאחרונה מתקבלות בלשכתי תלונות בדבר חילולי שבת מיותרים מצד קופות   .1
מדובר על פרסום הודעות לעיתונות על חיסונים למרות שאין בכך פיקוח נפש, שליחת נציגים  
מטעם הקופה לראיונות בשבת בטלוויזיה וברדיו, ופרסומות בערוצי הטלוויזיה לשירותים שונים  

 שמעניקה הקופה. 
 

רי השבת של הקופה,  מלבד הפגיעה בשבת, יש כאן פגיעה ברגשותיו של קהל הלקוחות שומ .2
 ולפעמים גם שימוש בכספי הלקוחות לצורך חילול השבת. 

 
 אבקשכם לפעול על מנת שכבר בשבת הבאה יתוקנו כל שלושת הליקויים שעליהם הצבעתי.  .3

 
החרדי חשוב מאוד היחס של הקופה לשומרי התורה והמצוות ולכבד את דתם ואמונתם  למגזר   .4

 בענייני השבת ושמירתה. 

 
 ,  ת השבת ושומריהבברכ                                                               

 
 ח"כ משה אבוטבול                                                                                     

 יו"ר השדולה                                                          
 ירושלים -הכנסת                                                         
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 רשימת האתרים שנבדקו ע"י השדולה למען שמירת השבת
ששומרים שבת כל השנה

כמו כן ניתן לברר בהקשת אצבע על אתרים שומרי שבת באתר גלאטיול                                         .   
 פורטל האתרים שומרי השבת הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם השדולה

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

צפון
בית בד04-9846053כפר חסידיםמשק ינאי

בריכות0504172042רכסיםבריכת אור חדש

בריכות04-9846029כפר חסידיםבריכת כפר חסידים

בריכות04-6920970צפתקאנטרי צפת

חדר בריחה052-3394382קריית ביאליקבן ערובה

חדר בריחה055-9182207צפתברוח צפת

חדר בריחה054-2353180שדה יעקבלהציל את שיך אבריק

חדר בריחה053-4109578צפתמסלול בריחה

חדר בריחה055-6644461יחיעםמבצר הבריחה

חווה / פינת חי054-6379942שלוחותפינת חי – קיבוץ שלוחות

חווה/פינת חי052-8748979כפר חסידיםחוות זוהר הכרמל

חווה/פינת חי052-5310015כפר שמאיחוות נקודה טובה

חוות תוכים04-6564181ציפוריחוות התוכים

חיות053-7134048בכפר ברוךברווזים בכפר

טבע04-9841499כרם מהר“לזרעים מציון

טבע052-7560460נובקסם הפרי

טיולי אופניים054-6840021אזור הירדן/הכנרתטיולי אופניים בצפון

טיולי אופניים053-6242391דפנהטיולי הדן

טיולי ג'יפים050-5539080צפוןטיולי ג'יפים בצפון

טיולי ג'יפים052-8472222קרית טבעוןאבי ג'יפ

טיולי ג'יפים050-2333871מירון/צפתאיתמר

טיולי ג'יפים04-6989382בר יוחאיאל גלילי

טיולי ג'יפים054-6482770מירון/צפתאתגרים פלוס

טיולי ג'יפים050-5866079יסוד המעלהבאבאג'יפ

טיולי ג'יפים054-6444950יסוד המעלהג׳יפים הירדן

טיולי ג'יפים04-6989789מירון/צפתדעת ארץ

טיולי ג'יפים050-5929991דלתוןהגי'פ הירוק

טיולי ג'יפים053-3171770מירון/צפתחגי

טיולי ג'יפים050-2822782יסוד המעלהחוויה בגליל

טיולי ג'יפים052-5310015כפר שמאיחוות נקודה טובה

טיולי ג'יפים072-3932683מגדלחלום עולמי

טיולי ג'יפים052-5584668גליל עליוןישי בשטח

טיולי ג'יפים052-7145723מירון/צפתכנפי יונה

https://glatiul.co.il/

tel://04-9846053
tel://0504172042
tel://04-9846029
tel://04-6920970
tel://052-3394382
tel://055-9182207
tel://054-2353180
tel://053-4109578
tel://055-6644461
tel://054-6379942
tel://052-8748979
tel://052-5310015
tel://04-6564181
tel://053-7134048
tel://04-9841499
tel://052-7560460
tel://054-6840021
tel://053-6242391
tel://050-5539080
tel://052-8472222
tel://050-2333871
tel://04-6989382
tel://054-6482770
tel://050-5866079
tel://054-6444950
tel://04-6989789
tel://050-5929991
tel://053-3171770
tel://050-2822782
tel://052-5310015
tel://072-3932683
tel://052-5584668
tel://052-7145723
https://glatiul.co.il/ 
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טיולי ג'יפים04-6980785אור הגנוזרוח גלילית

טיולי ג'יפים04-9007000נהר הירדןרפטינג נהר הירדן

טיולי ג'יפים053-5022255מירון/צפת שמחה בשטח

טיולי ג'יפים077-5349578מירון/צפתמגלים גליל

טיולים בכרכרות053-4214285ספסופההיכרות בגליל

טרקטורנים050-4177000צפתטרקטרוני צפת

טרקטורנים052-2128401כפר כלילבשביל האושר

טרקטורנים052-5727772קצריןחוות האושר

טרקטורנים052-5204861טל שחרטרקטורוני צחי

טרקטורנים052-7655191אור הגנוזטרקטורני אור הגנוז

טרקטורנים1700-599600אזור הגלילטרקטורני הגליל

טרקטורנים04-6997758דישוןטרקטרוני הדישון

טרקטורנים050-4762147רמת הגולןטרקטרונים ברמה

טרקטורנים053-9380870מושב קשתנע נע

טרקטורנים04-9007000נהר הירדןרפטינג נהר הירדן

טרקטורנים052-9120299כלניתשטח גלילי

טרקטורנים050-5377488מגדלשטח עולמי

יקב04-6987683דלתוןיקב דלתון

יקב04-6868748יראוןיקב הרי הגליל

יקב054-3478874צפתיקב צפת העתיקה

יקב04-6822325דלתוןיקב רימון

לונה פארק 04-8434444יסוד המעלהאינדי פארק

מבוך04-9830255שדה יעקבמבוך בעמק

מגוון פיעליות052-2720137פרדס חנהפארק הבקבוק

מגוון סדנאות לילדים04-6763619מושב נטורסטודיו מנדרינה

מוזאיונים04-6390120זכרון יעקבבית אהרונסון

מוזיאונים04-6912000צפתאוצר הסת“ם

מוזיאונים04-9811020עכואסירי המחתרת

מוזיאונים072-2612211בנימינההגן הסולרי

מוזיאונים052-4481418כפר חסידיםיענקל‘ס שטעטל

מוזיאונים04-6923880צפתמורשת יהדות הונגריה

מוזיאונים04-6763307גבעת יואבקול שופר

מוזיאונים04-6370709פרדס חנהתולדות פרדס חנה

מטווח ירי052-6707909איילת השחר מטווח איילת השחר 

מרכזי מבקרים04-6961988מרום גולןבראשית

מרכזי מבקרים04-6993622עין זיווןדה קרינה

מרכזי מבקרים04-6944554קרית שמונהטעמי הגליל

מרכזי מבקרים04-6508258נצרת עליתעלית

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://04-6980785
tel://04-9007000
tel://053-5022255
tel://077-5349578
tel://053-4214285
tel://050-4177000
tel://052-2128401
tel://052-5727772
tel://052-5204861
tel://052-7655191
tel://1700-599600
tel://04-6997758
tel://050-4762147
tel://053-9380870
tel://04-9007000
tel://052-9120299
tel://050-5377488
tel://04-6987683
tel://04-6868748
tel://054-3478874
tel://04-6822325
tel://04-8434444
tel://04-9830255
tel://052-2720137
tel://04-6763619
tel://04-6390120
tel://04-6912000
tel://04-9811020
tel://072-2612211
tel://052-4481418
tel://04-6923880
tel://04-6763307
tel://04-6370709
tel://052-6707909
tel://04-6961988
tel://04-6993622
tel://04-6944554
tel://04-6508258
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מרכזי מבקרים04-6763563אבני איתןרפת רובוטית

מרכזי מבקרים1800-7777777א.ת. בר לבשטראוס

מרכזי מבקרים04-6408140א.ת. אלון התבורתנובה

מתנפחים על המים1700555079טבריהאקווה כיף

סגווי050-8875507אלוני הבשןסגווי קל דעת

פארק אקסטרים1700-55-60-70עכואקסטרים

פארק אקסטרים073-3745558כינרתפארק אתגרי כנרת

פארק דייג052-4478478ספסופהפארק הדייג

פיינטבול054-6482770צפתאתגרים פלוס

פיינטבול050-5473508רמת הגולןפיינטבול

פיינטבול04-6932226איילת השחר פיינטבול אילת השחר

פיינטבול054-9928088הגושריםפיינטבול הגושרים

פיינטבול050-2220775כלניתפיינטבול ולייזר טאג – כלנית

פיינטבול04-9007000נהר הירדןרפטינג נהר הירדן

קארטינג04-8501060חיפהדן קארטינג

קורקנטים053-3114100טבריההשכרת קורקנטים

קטיף פירות04-6921431צפתמחלבת המאירי

קייקים04-6921078נהר הירדןאבו קייק

קייקים04-9007000נהר הירדןרפטינג נהר הירדן

רובה לייזר072-3932137חיפהפאלקון

רכיבת סוסים052-2128401כפר כלילבשביל האושר

רכיבת סוסים04-6960019אלוני הבשןגיל גלון

רכיבת סוסים050-6577646צפתהרים בגליל

רכיבת סוסים052-5727772קצריןחוות האושר

רכיבת סוסים052-8748979כפר חסידיםחוות זוהר הכרמל

רכיבת סוסים050-6680390ליד מגדלחלום עולמי

רכיבת סוסים052-6477009נובעל הסוס

רכיבת סוסים054-4811705אחיהודצעד בשניים

רכיבת סוסים050-9535885קיבוץ לביארוכבים הגלילית

שייט052-7879688טבריהבאר מרים

שייט052-8758300נהריהגלי ים

שייט050-2211666טבריההטרפז

שייט072-3317825טבריהחווימה

שייט072-3932683טבריהחלום עולמי

שייט050-2203212הטיילת בטבריהסירות הטיילת

שייט050-6680390טבריהעולם המים

ריידרים053-2322511קיבוץ גנוןריידר עמק החולה

רובה לייזר058-6533333אצבע הגליללייזר טאג

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://04-6763563
tel://1800-7777777
tel://04-6408140
tel://1700555079
tel://050-8875507
tel://1700-55-60-70
tel://073-3745558
tel://052-4478478
tel://054-6482770
tel://050-5473508
tel://04-6932226
tel://054-9928088
tel://050-2220775
tel://04-9007000
tel://04-8501060
tel://053-3114100
tel://04-6921431
tel://04-6921078
tel://04-9007000
tel://072-3932137
tel://052-2128401
tel://04-6960019
tel://050-6577646
tel://052-5727772
tel://052-8748979
tel://050-6680390
tel://052-6477009
tel://054-4811705
tel://050-9535885
tel://052-7879688
tel://052-8758300
tel://050-2211666
tel://072-3317825
tel://072-3932683
tel://050-2203212
tel://050-6680390
tel://053-2322511
tel://058-6533333
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בריכות03-6761166בני ברקבריכה הידרותרפית אחיה

בריכות02-5344514בית מאירבריכת אגם מים

בריכות050-6795042אלקנהבריכת אורות אלקנה

בריכות03-9371889בארות יצחקבריכת בארות יצחק

בריכות02-9937993אלון שבותבריכת גוש עציון

בריכות02-6558836ירושליםבריכת גני ירושלים

בריכות02-9993630בית שמשבריכת הקריה בית שמש

בריכות04-6322696חדרהבריכת חדרה

בריכות02-6752911ירושליםבריכת יער ירושלים

בריכות03-9606079כפר חב"דבריכת כפר חב"ד

בריכות03-5780202בני ברקבריכת מפלים

בריכות08-9144771מתתיהו )ליד מודעין עלית(בריכת מתתיהו

בריכות02-5830597ירושליםבריכת נווה יעקב

בריכות02-6221522ירושליםבריכת נווה ישראל

בריכות052-6297705סוסיאבריכת סוסיא

בריכות 02-9974880 עופרהבריכת עופרה

בריכות03-6593381בת יםבריכת עמידר

בריכות03-9332000פתח תקווהבריכת עמישב

בריכות09-7922228עמנואלבריכת עמנואל

בריכות02-5868055ירושליםבריכת רמות

בריכות052-6686889מעלה שומרוןהמים של יעל

בריכות02-9923846בית שמשקאנטרי בית שמש

RED BUTTONחדר בריחה052-6195681מצפה יריחו

חדר בריחה055-5572997ירושליםאבודים בפטגוניה

חדר בריחה079-9322224ירושליםאסקייפ רום

חדר בריחה050-2578313ירושליםגטו בריחה

חדר בריחה054-8512777ירושליםדומינו - ממלכה במבחן

חדר בריחה053-4448090ירושליםחדר בריחה

חדר בריחה053-3540044ירושליםחדר בריחה – 5959

חדר בריחה072-3942917ראשון לציוןמסתורי

חדר בריחה052-4068844ירושליםתעלומה

ENIGMA VRחדר בריחה054-2280731בת ים

חדר הריחה073-3477921בית שמשכלוא במחסן

מרכז
באולינג02-9971155בית שמשארבל באולינג

באולינג02-5909353מישור אדומיםבאולינג אדומים

בריכות077-4909700נתניהאליצור

בריכות02-6599515ירושליםבית חינוך עיוורים

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://03-6761166
tel://02-5344514
tel://050-6795042
tel://03-9371889
tel://02-9937993
tel://02-6558836
tel://02-9993630
tel://04-6322696
tel://02-6752911
tel://03-9606079
tel://03-5780202
tel://08-9144771
tel://02-5830597
tel://02-6221522
tel://052-6297705
tel://02-9974880
tel://02-9974880
tel://03-6593381
tel://03-9332000
tel://09-7922228
tel://02-5868055
tel://052-6686889
tel://02-9923846
tel://052-6195681
tel://055-5572997
tel://079-9322224
tel://050-2578313
tel://054-8512777
tel://053-4448090
tel://053-3540044
tel://072-3942917
tel://052-4068844
tel://054-2280731
tel://073-3477921
tel://02-9971155
tel://02-5909353
tel://077-4909700
tel://02-6599515
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חווה /פינת חי08-9470898מבוא חורוןבית האיכר

חווה /פינת חי08-8593876חפץ חייםהחווה של חווה

חווה /פינת חי055-6660897כפר אלדדהחיות של שלמה

חווה /פינת חי02-9709564איתמרהנקודה הכפרית

חווה /פינת חי052-8790787מרכז גוש עציוןחוויה בגבעה

חווה /פינת חי02-9931988גוש עציוןחוויות

חווה /פינת חי02-5824769ירושליםחוות אמיר

חווה /פינת חי050-5953175כפר עציוןמה רבו מעשך

חווה /פינת חי08-9264680מבוא מודיעיםמשק חי

חווה /פינת חי052-2589900ליד בית שמשעיזה הפזיזה

חווה /פינת חי02-6451866ירושליםעין יעל

חווה /פינת חי02-9910061ישעיפינת החי של דוידה

חווה/פינת חי052-8048314ירושליםאפרת גיאת – חליבת עזים

חווה/פינת חי054-5665024בת אלחוות אפרים – לגעת בטבע

חווה/פינת חי03-5776104בני ברקפינת חי – בני ברק

חווה/פינת חי054-7635053רבבהפינת חי – רבבה

חוות דברים03-9606367כפר חב"דמאחורי הדבש

טבע052-7966630שילהביכורי שילה – קטיף

טיולי אופניים03-5220488תל אביבאו-פן

טיולי אופניים03-5442292תל אביבאו-פן

טיולי אופניים1599595949בני ברק- יד בנימין- ירושליםאתגר פלוס

טיולי אופניים03-9657170תל אביבהשכרת אופניים חשמליות

טיולי אופניים052-7695475בני ברקמרכז האופניים

טיולי אופניים058-5523333רבדיםעידן גולפאן

טיולי ג'יפים054-9621313ירושליםאורי ג'יפים

טיולי ג'יפים052-8990417הרי מדבר יהודהאורי שכטר

טיולי ג'יפים052-8777756הרי מדבר יהודהאילון אתגרים

טיולי ג'יפים02-5354089מצפה יריחובנצי טיולי ג'יפים

טיולי ג'יפים052-7625337בית שמשג‘יפ ברמה

טיולי ג'יפים052-5312360הרי מדבר יהודהדרומא

טיולי ג'יפים055-6649050הרי מדבר יהודהדרך המלך

טיולי ג'יפים052-7675051טלזסטוןהר רוח

טיולי ג'יפים052-7619635יסודותזאב גנוט

טיולי ג'יפים052-2861255הרי מדבר יהודהחוויה במדבר

טיולי ג'יפים02-5355351כפר אדומיםכנען

טיולי ג'יפים054-8006920הרי מדבר יהודהליאור בן ישר

טיולי ג'יפים054-4864766הרי מדבר יהודהעמוס ג‘יפ

טיולי ג'יפים08-6889576נחושהפרי וארץ

טיולי ג'יפים052-7647300הרי מדבר יהודהשלום

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://08-9470898
tel://08-8593876
tel://055-6660897
tel://02-9709564
tel://052-8790787
tel://02-9931988
tel://02-5824769
tel://050-5953175
tel://08-9264680
tel://052-2589900
tel://02-6451866
tel://02-9910061
tel://052-8048314
tel://054-5665024
tel://03-5776104
tel://054-7635053
tel://03-9606367
tel://052-7966630
tel://03-5220488
tel://03-5442292
tel://1599595949
tel://03-9657170
tel://052-7695475
tel://058-5523333
tel://054-9621313
tel://052-8990417
tel://052-8777756
tel://02-5354089
tel://052-7625337
tel://052-5312360
tel://055-6649050
tel://052-7675051
tel://052-7619635
tel://052-2861255
tel://02-5355351
tel://054-8006920
tel://054-4864766
tel://08-6889576
tel://052-7647300
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טרקטורנים052-5503472אזור ירושליםבין הנחלים

טרקטורנים053-3186403בית שמשטבע פראי

טרקטורנים058-5523333בית חלקיהטרקטורוני גולפאן

טרקטורנים054-3183333גוש עציוןטרקטורוני סימוני דרך

טרקטורנים02-9944019שילהטרקטורוני שילה

טרקטורנים051-5185441אזור ירושליםטרקטורני האגם

טרקטורנים054-3478090נווה אילןטרקטורני נווה אילן

טרקטורנים055-6691113אלון מורהטרקטרוני אלון מורה

טרקטורנים055-2548404ליד בני ברקטרקטרונים במרכז

טרקטורנים050-4171552בני ברק וקרית ספרשיא קורקינט

יקב02-9309220צומת גוש עציוןיקב גוש עציון 

יקב02-6646062ירושליםיקב ירושלים

יקב052-7966638אלון מורהיקב כביר

יקב02-9979333פסגותיקב פסגות

יקב02-5347678קיבוץ צובהיקב צובה

יקב08-9988788קיבוץ חולדהכרם ברקן

לונה פארק052-5770577בית שמשפארק 770

לונה פארק 073-2400410מודעין עליתאקשן לנד

לונה פארק 02-5441919מעלה אדומים מג'יק קאס

לונה פארק 02-5330260מבוא מביתרספידי כיף

מבוך050-5557471ירושליםקרייזר מרי

מגוון אטרקציות050-4470888מושב גימזואקסטרים יער בן שמן

מגוון אטרקציות052-6826223שומרוןחוות קדומים

מגוון אטרקציות02-5355351כפר אדומיםטרק טורן

מגוון אטרקציות08-9770777ליד מודעין עליתנאות קדומים

מוזאונים03-5703018בני ברקגינזך קידוש השם

מוזאונים02-9666177ליד לטרון )בתוך מיני ישראל(המדרשה לידע המקדש

מוזיאונים02-9935133אפרתאמת הביאר

מוזיאונים02-6265906ליד הכותלמגדל קדם

מוזיאונים5958*ליד הכותלשרשרת הדורות

מוזיאונים02-9944019שילהתל שילה

מיני ישראל1700599599לטרוןמיני ישראל

מרכז מבקרים1-800300120קרית ארבעתפילין חברון

מרכזי מבקרים1700-707-676חולוןאוסם

מרכזי מבקרים6033*ארמון הנציב ארמון הנציב - ירושלים

מרכזי מבקרים02-9974477ליד מעלה אדומיםארץ בראשית

מרכזי מבקרים4987*ליד הכותלביהכ“ס החורבת

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://052-5503472
tel://053-3186403
tel://058-5523333
tel://054-3183333
tel://02-9944019
tel://051-5185441
tel://054-3478090
tel://055-6691113
tel://055-2548404
tel://050-4171552
tel://02-9309220
tel://02-6646062
tel://052-7966638
tel://02-9979333
tel://02-5347678
tel://08-9988788
tel://052-5770577
tel://073-2400410
tel://02-5441919
tel://02-5330260
tel://050-5557471
tel://050-4470888
tel://052-6826223
tel://02-5355351
tel://08-9770777
tel://03-5703018
tel://02-9666177
tel://02-9935133
tel://02-6265906
tel://*5958
tel://02-9944019
tel://1700599599
tel://1-800300120
tel://1700-707-676
tel://*6033
tel://02-9974477
tel://*4987


51

מרכזי מבקרים08-6740272אשקלוןבירת קרלסברג

מרכזי מבקרים02-5332455בית מאירחוות השבת

מרכזי מבקרים09-8630634נתניהטמפו

מרכזי מבקרים052-4775484ירושליםכלי המקדש

מרכזי מבקרים5958*הרובע היהודי י-םמבט אל העבר

מרכזי מבקרים02-6264545ליד הכותלמכון המקדש

מרכזי מבקרים5958*ליד הכותלמנהרות הכותל

מרכזי מבקרים02-5020262קיבוץ ראש צורפת במלח

מרכזי מבקרים02-5900577כפר אדומיםפתיל תכלת

מרכזי מבקרים1800-596596בני ברקקוקה קולה

מרכזי מבקרים08-9444236רחובותתנובה

מרכזי מבקרים 6033*ליד הכותלעיר דוד

מתחם טרמפולינות077-8054936ירושליםג'אמפ אפ

סגווי055-6729635יסודותנופש בתנופה

סגווי077-9966726ירושליםסגווי בעיר

סגווי02-6268700ארמון הנציב - ירושליםסגוי יער השלום

סיורים ללא תשלום1800-250270קיבוץ חולדהאתר המים לירושלים

סלפלינג053-2462635מעלה אדומיםאשדות

פארק אקסטרים050-7875115ליד מבוא חורוןנינג'ה מיני ישראל

פארק מים08-8593939חפץ חייםחפץ חיים

פארק מים03-5108085נחשונים ע“י אלעדנחשונים

פארק מים02-5795959הרי ירושליםנס הרים

פיינטבול054-6906525ירושליםאלפא טים

פיינטבול052-46-890-53ירושליםהפיינטבול הירושלמי

פיינטבול072-3385486נתניהלייזר טאג פולג

פיינטבול02-9934884יער ירושליםפיינטבול

פיינטבול053-7395338שדה צביפיינטבול 39

פיינטבול050-4470888מושב גמזופיינטבול בשטח

פיינטבול053-7754744נתניהפיינטבול נתניה

קארטינג077-5030566ירושליםטים קארטינג

קארטינג1700-555066רק סניף חדרה שומרי שבתקארטינג פלייס

iclimb Jerusalemקיר טיפוס02-648-2264ירושלים

קליעה למטרה053-4250982ירושליםטרגט – קליעה למטרה

רכב גולף058-5523333רבדיםעידן גולפאן

רכיבת סוסים052-3425068בן שמןצוקי

רכבי ריידרס052-2873666ירושליםאיזי ריידר עין כרם

רכבת הכותל050-5400550ליד הכותלרכבת הכותל

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://08-6740272
tel://02-5332455
tel://09-8630634
tel://052-4775484
tel://*5958
tel://02-6264545
tel://*5958
tel://02-5020262
tel://02-5900577
tel://1800-596596
tel://08-9444236
tel://*6033
tel://077-8054936
tel://055-6729635
tel://077-9966726
tel://02-6268700
tel://1800-250270
tel://053-2462635
tel://050-7875115
tel://08-8593939
tel://03-5108085
tel://02-5795959
tel://054-6906525
tel://052-46-890-53
tel://072-3385486
tel://02-9934884
tel://053-7395338
tel://050-4470888
tel://053-7754744
tel://077-5030566
tel://1700-555066
tel://02-648-2264
tel://053-4250982
tel://058-5523333
tel://052-3425068
tel://052-2873666
tel://050-5400550
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רכיבת סוסים052-5665544כפר רותחווה בכפר

רכיבת סוסים052-8790787מרכז גוש עציוןחוויה בגבעה

רכיבת סוסים050-3314443אביטלחוות גזית

רכיבת סוסים054-9059376שדה בר )ליד נוקדים(חוות ההורודיון

רכיבת סוסים050-6540760תירושחוות סוסי אדמה

רכיבת סוסים050-7222282מבוא חורוןחוות צהלה

רכיבת סוסים052-5217452מושב תקועחוות תקוע

רכיבת סוסים02-6412408מושב אורהעמיר

רכיבת סוסים077-5603874ליד בית שמשרוכבי שמשון

רכיבת סוסים053-4252459מושב בורגתהרכיבה על סוסים

שייט058-5008045אשדודאורקה

שייט02-9409809מעלה אדומיםפארק הדייג - פארק צרפת

שייט052-3434404הרצליהשייט הרצליה

שייט052-2756940נתניהשייט צבע התכלת

דרום
באולינג08-8529311אשדודבאולינג פארק

בריכות050-2620384יד בנימיןבריכת יד בנימין

בריכות08-8550767אשדודבריכת חרצית

בריכות08-8588344עין צוריםבריכת עין צורים

G – roomחדר בריחה054-8937094גילת

חדר בריחה08-8529311אשדודבאולינג פארק

חווה / פינת חי058-4818181דימונה ליד כביש 402חוות צברי אורלי

חווה / פינת חי072-3268904בטחה ליד אופקיםחוות האקליפטוס

חווה / פינת חי08-6810711מושב רווחהחוות הרועים

חווה / פינת חי08-8597168בית חלקיהחוויה בחווה

חווה / פינת חי08-9937300קיבוץ עלומיםבארות בנגב

חווה/פינת חי054-3315559זימרתחוות רפא-אל זמרת

חווה/פינת חי077-7296826מרחביםחוות הדקלים

טבע08-9934237תקומהמשק תקומה

טיולי אופניים052-5503472אבנתאופני ים המלח

טיולי אופניים072-3940797ירוחםויטמין שיא

טיולי ג'יפים050-3018642ערדחוויה נגבית

טיולי ג'יפים052-7116224אשדודרוח דרומית

טיולי ג'יפים052-7204540מצפה רימוןרפאל

טיולי ג'יפים052-8903842ערדדני במדבר

יקב08-9959090ליד ערדיקב יתיר

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://052-5665544
tel://052-8790787
tel://050-3314443
tel://054-9059376
tel://050-6540760
tel://050-7222282
tel://052-5217452
tel://02-6412408
tel://077-5603874
tel://053-4252459
tel://058-5008045
tel://02-9409809
tel://052-3434404
tel://052-2756940
tel://08-8529311
tel://050-2620384
tel://08-8550767
tel://08-8588344
tel://054-8937094
tel://08-8529311
tel://058-4818181
tel://072-3268904
tel://08-6810711
tel://08-8597168
tel://08-9937300
tel://054-3315559
tel://077-7296826
tel://08-9934237
tel://052-5503472
tel://072-3940797
tel[://050-3018642
tel://052-7116224
tel://052-7204540
tel://052-8903842
tel://08-9959090
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מגוון אטרקציות053-8234361רווחה)ליד קוממות(אקסטרים באחוזה

מגוון אטרקציות072-2128600אשדודגלגלי כיף

מוזאונים1-599500037סוסיאסוסיא הקדומה

מוזיאונים02-9963424סוסיאסיורים בעיר העתיקה

מוזיאונים053-3122277אשדודהדמית ל“ט מלאכות

מוזיאונים077-4320515ניצןמוזיאון גוש קטיף

מוזיאונים08-6234613באר שבעמתחם הקטר

מוזיאונים08-6238299נבטיםמורשת יהדות קוצ‘ין

מוזיאונים08-6588415מצפה רימוןנפלאות הטבע היהודי

מוזיאונים08-9943845כפר מימוןדגם המשכן

מצפה כוכבים050-9919983מצפה רמוןשאו מרום

מצפה כוכבים052-7276100ליד דימונהשירת הכוכבים

מרכזי מבקרים08-6274161באר שבעמשכן התכלת

משחקיה08-8529311אשדודוולטר פארק

פארק אקסטרים08-6109009אילתטופ 94

פיינטבול050-4449548כפר מימוןפיינטבול גרילה

פיינטבול052-6005850גני טללייזר טאג קלאב

פיינטבול072-3319832סוסיהפיינטבול

צנחיה053-2393256אילתמצנחי רחיפה

צנחיה08-6378504אילתמצנחי הים האדום

G – roomקארטינג054-8937094גילת

קארטינג050-5776994באר שבעקארטינג באר שבע

רובה לייזר050-2121267שדרותלייזר בול

רכיבת סוסים050-7206363בן זכאיחוות אופיר בריגה

רכיבת סוסים052-5092907ליד לכישחוות הרועים

רכיבת סוסים052-5520091גני יוחנןהחווה של שון

רכיבת סוסים08-6286286נבטים ליד ערדלרכוב עם הרווח

רכיבת סוסים ורכב גולף ועוד08-6728569בית חלקיהאקסטרים בבית חלקיה

שייט050-9888784אשדודאיביזה אקסטרים

שייט052-3271774אשדודשייט אשדוד

שייט052-3785230אשדודארבל

שייט052-5575722אשדודגלי גל

שייט052-7653104אשדודחויה לכל המשפחה

שייט052-8361980אשדודמעל הגלים

שייט053-5557770אילתמונסטר ג'ט

שייט054-8454410אשדודשירת הים

שייט052-7281828אשדודטל-ים

סוג אטרקציהטלפוןאזורשם האתר

tel://053-8234361
tel://072-2128600
tel://1-599500037
tel://02-9963424
tel://053-3122277
tel://077-4320515
tel://08-6234613
tel://08-6238299
tel://08-6588415
tel://08-9943845
tel://050-9919983
tel://052-7276100
tel://08-6274161
tel://08-8529311
tel://08-6109009
tel://050-4449548
tel://052-6005850
tel://072-3319832
tel://053-2393256
tel://08-6378504
tel://054-8937094
tel://050-5776994
tel://050-2121267
tel://050-7206363
tel://052-5092907
tel://052-5520091
tel://08-6286286
tel://08-6728569
tel://050-9888784
tel://052-3271774
tel://052-3785230
tel://052-5575722
tel://052-7653104
tel://052-8361980
tel://053-5557770
tel://054-8454410
tel://052-7281828
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טלפוןהקשראיש הפעילותדוא"לשם הארגון

פועל לעידוד ביקור באתרים ms0795293630@gmail.comמקדשי שביעי
שומרי שבת

הרב אלעזר 
055-6787162שבילי הי"ו

ועד הרבנים למען קדושת 
השבת

gmail.com@5401990הרב יצחק פועל לחיזוק שמירת השבת
052-7611834גולדקנוף הי"ו

פועל לעידוד ביקור באתרים forshabat@gmail.comשומרי שבת
079-577-9289שומרי שבת

זיהוי ע"י הקול וברור אודות gmail.com@7611834כוכבית ברכה
אתרים שומרי שבת

הרב משה 
*3752רוטשטיין הי"ו

פורטל תוכן שומרי שבת.  Glat.tiul@gmail.comגלאטיול
כתובת האתר                         . 

הרב דוד ססובר 
03-3752765הי"ו

הרב יונה ארליך הפצת אור השבתS8000400@gmail.comמשמרת השבת אשדוד
08-8000400הי"ו

מענה אנושי אודות אתרים gmail.com@7611834כוכבית ושבת
שומרי שבת

הרב משה 
*6324רוטשטיין שליט"א

gmail.com@6970069קול השבת
קבלת רשימת אתרים שומרי 
שבת בצורה אוטומטית ע"י 

הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית

הרב אלעזר 
079-6970060שבילי הי"ו

הרב דב פיתרונות טכנולגים בשבתmh@okmail.co.ilשמור לקודשו
050-4146710זילברברג הי"ו

הרב אליהו פיתרונות טכנולגים בשבתinfo@mishmeret7.co.ilמשמרת השבת
072-2164422בייפוס הי"ו

הרב משה ברור הילכתי בנושא העירובa83320@gmail.comמוקד העירוב
054-8483320אנגלרד הי"ו

בענייני עירובין בבתי חולים men.mosk@gmail.comועד העירובין השכונתיים ב"ב
ובמקומות נופש בפרט

הרב מנחם 
050-4142100משקוביץ הי"ו

הרב יהודה וייס הועד לענייני תחום שבתa0722722909@gmail.comערבתם
072-2722909הי"ו

רשימת ארגונים

אבקש לבדוק באופן אישי כל אחד אם הדברים בתוקף ואם ישנם שינוים וחלילה פתוחים בשבת
נשמח גם לקבל רשימות ואתרים נוספים הסוגרים בשבת: 

lobbyofshabbat@gmail.com  /  052-7304050  

כמו כן ניתן לברר בהקשת אצבע על אתרים שומרי שבת באתר גלאטיול                                         .   
 פורטל האתרים שומרי השבת הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם השדולה

https://glatiul.co.il/

https://glatiul.co.il/

שאר הארץ
חדר בריחה052-2839373לקבוצות בכל הארץויברח – חדרי בריחה ניידים

חדר בריחה053-6782822לקבוצות בכל הארץחדר בריחה ניידים

טיולי ג'יפים052-3531389כל הארץרמון אקסטרים

חדר בריחה053-6782822לקבוצות בכל הארץחדר בריחה ניידים

מגוון אטרקציות למוסדות058-4650348לקבוצות בכל הארץישראל הלפרין

סנפלינג054-5444726לקבוצות בכל הארץמצקי ארץ

Rallg Artריידרים050-8801815לקבוצו בכל הארץ

mailto:ms0795293630@gmail.com
tel://055-6787162
mailto:5401990@gmail.com
mailto:5401990@gmail.com
tel://052-7611834
mailto:forshabat@gmail.com
tel://079-577-9289
mailto:7611834@gmail.com
mailto:7611834@gmail.com
tel://*3752
tel://*3752
mailto:Glat.tiul@gmail.com
tel://03-3752765
mailto:S8000400@gmail.com
tel://08-8000400
mailto:7611834@gmail.com
mailto:7611834@gmail.com
tel://*6324
tel://*6324
mailto:6970069@gmail.com
mailto:6970069@gmail.com
tel://079-6970060
mailto:mh@okmail.co.il
tel://050-4146710
mailto:info@mishmeret7.co.il
tel://072-2164422
mailto:a83320@gmail.com
tel://054-8483320
mailto:men.mosk@gmail.com
tel://050-4142100
mailto:a0722722909@gmail.com
tel://072-2722909
mailto:lobbyofshabbat@gmail.com
https://glatiul.co.il/ 
https://glatiul.co.il/ 
tel://052-2839373
tel://053-6782822
tel://052-3531389
tel://053-6782822
tel://058-4650348
tel://054-5444726
tel://050-8801815
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פועלים לחיזוק השבת ולקידום gmail.com@2144990 שומרי השבת
חשמל כשר בשבת

הרב משה 
055-6787162מזרחי הי"ו

הוועדה לענייני אנרגיה בשבת 
- אחיסמך

hashmal.kosher@gmail.com ענייני האנרגיה בשבת בשכוהת
03-5566487אחיסמך - לוד

yc@amuta-energy.orgהועד לענייני אנרגיה בשבת
עניין החשמל והאנרגיה בשבת 

יש להם רשימת גמחים של 
מצברים ותאורת חירום

1599-599907

דברי תורה שיעורים וחיזוקים קו השבת
072-2727230בנושא שמירת השבת

מדבקות לרכב של "ושמרו בני Uri0522891779@gmail.comמאירים את השבת
ישראל את השבת"

הרב אורי מנשה 
052-2891779הי"ו

s0504128628@gmail.comנועם קדושת שבת
מפעילים את צופרי השבת 

המכריזים על כניסת השבת ע"י 
הרב יחיאל לוי הי"ו

050-4128628הרב מרדכי הי"ו

veshameruisrael@gmail.comושמרו
־סיוע והדרכה למשפחות מתח

זקות בשמירת השבת ע"י הרב 
אבי בן ישראל

הרב אביחי 
052-8784043דרשן הי"ו

Btsalmo127@gmail.comבצלמו 
סיוע והגנה משפטית לעובדים 
/ מבקשי עבודה שמופלים על 

רקע היותם שומרי שבת
הרב שי גליק 

053-3328447הי"ו

 מקדמת את הפסקת משחקי mailto:yairshahar1992@gmail.comשבת וכדורגל לכולם
הכדורגל בשבתות ובחגים

הרב  יאיר שחר 
055-6698744הי"ו

עמותת אל"יי - אשנב לשיח 
יהודי ישראלי

Eli.linker@gmail.com
מפיקה 'שבתות אירוח וחוויה'' 
בקהילות חרדיות לכ25 קבוצות 

נוער ישראלי מובחר
הרב אלי לינקר 

054-7921419הי"ו

רשת הכוללים "מקדשי שביעי"
רשת כוללים לבחורי ישיבות 
בלילי שבתות חופשה ובין 

הזמנים.
055-6705320

סדר "מקשי שביעי" בית 
שמש

v7171996@gmail.com
רשת כוללים לבחורי ישיבות 

בבית שמש שמתקיים מדי שבת 
בשבתו

הרב יאיר 
058-3248123חליבה הי"ו

forum.shabat@gmail.comהשבת הציבורית
פורום לחיזוק ציביונה היהודי 
של מל המדינה והשמירה על 

השבת
077-5100969

המפעלים המרכזים למען 
השבת

הרב צבי גלסנר פועל לחיזוק שמירת השבת
הי"ו

הרב שמעון רשת כוללי ערב שבת וליל שבתנועם השבת
050-4190175יצחק דהרי הי"ו

שמירת על היהדות והשבת torahidf@gmail.comארגון "תורת לחימה"
052-7560148בצה"ל

הכשרת בודקי עירוביןinfo@benoam.comערובין למעשה
הרב ישראל 
מאיר ריאני 

הי"ו
03-7790743

פועלים למען שמירת השבת nk048665580@gmail.comלעבדך באמת - חריש
בחריש

"הרב ראובן 
 זגדון הי""ו

־והרב שחר אבו
טבול הי""ו"

04-8665580

פועלים לשמירת שבת בעיר מאורות הרש"ש נס ציונה
נס ציונה

הרב ישי יפת 
052-7169898הי"ו

פועלים למען שמירת השבת משמרת השבת בעכו
בעכו

הרב אליהו חזן 
050-5377132הי"ו

העלאת חשיבות שמירת במרחב Neriya404@gmail.comרבני הארץ הטובה
הציבורי

ה"ה נריה גבאי 
054-2216229הי"ו

פועלים להחדרת הלכות שבת hidonshabat.co.il@gmail.comשמחת משה רבנו
בבתי ספר

ה"ה עמוס פורת 
052-5656097הי"ו

טלפוןהקשראיש הפעילותדוא"לשם הארגון

mailto:2144990@gmail.com
mailto:2144990@gmail.com
tel://055-6787162
mailto:hashmal.kosher@gmail.com
tel://03-5566487
http://yc@amuta-energy.org
tel://1599-599907
tel://072-2727230
mailto:Uri0522891779@gmail.com
tel://052-2891779
mailto:s0504128628@gmail.com
tel://050-4128628
mailto:veshameruisrael@gmail.com
tel://052-8784043
mailto:Btsalmo127@gmail.com
tel://053-3328447
mailto:mailto:yairshahar1992@gmail.com
tel://055-6698744
mailto:Eli.linker@gmail.com
tel://054-7921419
tel://055-6705320
mailto:v7171996@gmail.com
tel://058-3248123
mailto:forum.shabat@gmail.com
tel://077-5100969
tel://050-4190175
mailto:torahidf%40gmail.com?subject=
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 ח"כ משה אבוטבול יו"ר השדולה למען שמירת השבת בפגישות,
בהתייעצויות ובברכה אצל גדולי ישראל בכלל תפקידיו הציבוריים

עם מרן הראשון לציון אביר 
הרועים הגאון הרב עובדיה יוסף 

זצוק"ל
נשיא מועצת חכמי התורה

עם מרן הראשון לציון הרב אליהו 
בקשי דורון זצוק"ל הרב הראשי 

לישראל

עם הראשון לציון רבה של 
ירושלים הרב שלמה משה עמר 

שליט"א

ח"כ משה אבוטבול עם מרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל כבחור ישיבה 

לפני 40 שנה בשיעור תורני 
בירושלים

עם מרן ראש הישיבה הגאון הרב 
אהרון יהודה לייב שטיינמן

 זצוק"ל

עם מרן שר התורה הגאון הרב 
חיים קנייבסקי זצוק"ל

עם מרן הגאון הרב יוסף שלום 
אלישיב זצוק"ל בהתיעצות 

בעיניני הציבור

עם כ"ק מרן האדמו"ר מסדיגורא 
זצוק"ל

עם מרן ראש הישיבה חכם שלום 
כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי 

התורה
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עם כ"ק האדמור מגור שליט"א

עם הראשון לציון מורנו הגאון הרב יצחק 
יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל בעצרת 
חיזוק בבית המדרש "עטרת יצחק" במרכז 

תורני "ממזרח שמש" בית שמש

עם נשיא מועצת גדולי התורה
מרן ראש הישיבה הגאון הרב 

אדלשטיין שליט"א בקבלת ברכה 
וחיזוק

עם כ"ק האדמו"ר מסקוויערא 
שליט"א בארה"ב

עם הגאון הרב זמיר כהן שליט"א
ראש אירגון "הידברות"

עם הגאון הרב ברוך שרגא אב"ד 
ורב הגבעה הצרפתית י-ם

עם כ"ק האדמור מבעלזא 
שליט"א

עם הגאון הרב יהודה עדס 
שליט"א ראש ישיבת "קול יעקב" 

ירושלים

 ח"כ משה אבוטבול יו"ר השדולה למען שמירת השבת בפגישות,
בהתייעצויות ובברכה אצל גדולי ישראל בכלל תפקידיו הציבוריים
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 שכר שיחה נאה
 שמירת בשבח ראשי המדינה והוגי דעותיה עמדו כאשר

 ישראלמדינת ב הציבורי במרחב השבת
 

 המתיישב בהליכות להתערב מתכוונות הקרנות הנהלות או הסוכנות הנהלת, הציונית ההנהלה אין"
 "…כללי לאומי ערך יש ובחגים בשבת המנוחה לימי אולם …מצפונו בחופש ולפגוע דת בענייני

 (גוריון-בן דוד, הראשון מ"רה)

 

! האיש היה מלך! שבת - עגלות בעלי, חייטים, סנדלרים, מלאכה בעלי, בעולם כזה עם היה לא עוד"
, תזוזה אין, תנועה אין. מלך יהודי כל, כלה בואי כלה בואי, מלכתא שבת, השולחן סביב הילדים! מלך
 היו עובדיו כל כי - סגור היה הנמל בסלוניקי. השבת את מכבדים הגויים גם, מוחלט שקט, עגלה אין

 "יהודים

 (בגין מנחם, מ"רה)

 

 מאשר יותר. בפרהסיה שבת מחילול להישמר עלינו. עמו מתוך שייבדל לקיבוץ לו ואוי ליחיד לו אוי"
 ".מיוחד יהודי לחותם הראשונה העברית העיר זקוקה(, ומזלות כוכבים עובדי) ם"עכו של בעיר

 אביב הראשון(-ראש עיריית תל, דיזנגוף מאיר)

 

, היא ולולא, אותם השבת שמרה השבת את שמרו משישראל יותר כי, הפרזה שום בלי לומר אפשר"
 מושכות' המעשה ימי' של התלאות היו, שבוע בכל רוחם חיי את וחידשה' נשמתם' את להם שהחזירה

 מוסרית ושפלות חומריות של התחתונה לדיוטא לבסוף יורדים שהיו עד, מטה כלפי ויותר יותר אותם
 ".ושכלית

 (גינצבורג צבי אשר, 'העם אחד')

 

. נדודיו ימי בכל עמנו קיום על ששמרה היא, אדמה תפוחי או זהב תפוחי של התרבות ולא, השבת"
 ואין ישראל ארץ אין שבת בלי? בו חפץ אין ככלי גוונו אחרי הנשליכנה, אבות ארץ אל בשובנו ועתה

 "התרבות היא השבת, ישראל תרבות

 )חיים נחמן ביאליק( 

 

 רצה הוא באשר, מיתה חייב הוא, המוריה הר על השבת את מחלל מישהו שבאם לכם אומר אני"
 ".האומה נפש את אלא, אדם בן לא לרצוח

 (נורדאו קסמ)
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ברכת יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי הי"ו שפעל רבות וסייע בתפקידיו השונים
להקמת השדולה למען שמירת השבת

 
 בס"ד

 

 ברכה מכתב 

 

נאמר בגמרא: "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל 

 לך והודיעם". ) שבת י' ב(. -

חשיבות שבת קודש במרחב הציבורי בישראל כמדינה יהודית ברורה ומובנת מאליה, אך לצערנו למרבה הכאב והצער 

 קוו של שמירת השבת במרחב הציבורי.-האחרונות ישנו כרסום כבד בסטטוסבשנים 

השבת חשובה לכל יהודי ויהודי ובמשך הדורות, והפגיעה בעם היהודי הייתה כאשר לא נתנו ליהודים לשמור שבת, 

שמירת    ולכן כאן בארץ ישראל זכינו שאפשרי לשמור על מצוות השבת ע"פ ההלכה ולכן ישנה חשיבות גדולה לחזק את 

 השבת, ששמרה עלינו בכל הדורות, ולפעול יחד בכדי לחזק את השבת.

לכן לפני שנתיים הוקמה בכנסת ישראל השדולה למען שמירת השבת מתוך מטרה משותפת להביא את אור השבת  

 שהצליח בדרכי נועם ובנעימות להביא סביב שולחן  שלוחא דרבנן ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו לעם ישראל בראשות  

עיריות  ממשלה,  משרדי  ציבוריים,  גופים  מול  קודש  שבת  תחומי  בכל  המשמר  על  ועומד  כנסת  חברי  עשרות  אחד 

מרן ראש הישיבה חכם  ומתייעץ בענייני השדולה תדיר עם מועצת חכמי התורה ובראשם , מועצות ורשויות מקומיות

למניעת פריצת הסטטוס קוו בפרט בתקופה קשה זו שמנסים לכרסם   -ועם כלל גדולי ישראל    שלום כהן שליט"א

 בחומת השבת.

אני מברך את כל ארגוני השבת היקרים ברחבי הארץ העומדים על המשמר בחיזוק חומת השבת ושמירת קדושת  

 השבת ומשתפים פעולה עם השדולה בכנסת אשר חשובה לכל עם ישראל. 

גדולה להסברה מקיפה ומקצועית על קדושת השבת ומרכזיותה בעם ישראל   יש חשיבות    -אני שמח בחוברת חשובה זו  

 לכן חשוב להסביר לפעול ולרדת אל העם.

לדורותיכם". השבת תישאר תמיד היום   וביניכם  כי השבת "אות היא ביני  כולנו בהבטחה הכתובה בתורה  נתחזק 

שפ הנאמנים  השליחים  להיות  לזכות  רק  ועלינו  היהודי,  העם  של  זו.המיוחד  נעלה  מטרה  למען   ועלים 

 

 ,בברכה

 ר תנועת ש"ס יו"

 אריה מכלוף דרעי 
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הנער משה שצעד  :"השבת צעדת"
 ק"מ ברגל בכדי לא לחלל שבת 10

 לעלות סירבתי אולם, טרמפ לי  והציעו רכבם את אנשים עצרו בדרך "
, המוסד אל הגעתי בלילה חת שבא עד, ללכת המשכתי. כלשהיא למכונית

 "המנהל של ביתו דלת על היישר ונקשתי

 
השבת היא חה"כ הרב משה אבוטבול פועל בראשות השדולה למען השבת לא בחלל ריק, 

שנה  40-נער צעיר לפני כהיותו מהמלווה אותו עוד  הרואיועל כך אנו מתוודעים על סיפור בעצמותיו , 
 בירושלים בלומנטל ציון הילדים בית זיכרונות על" עולמות אלף" ספרויותר, ועל כך אנו קוראים ב

 :(ושלושה שישים פרק ( 417 עמוד) 2003 ג"תשס פלדהיים הוצאת)
 חבר משמש שכיום מי. אבוטבול משה הרב מספר," מאוחרת לילה בשעת, שבת בליל זה היה" 

 מפזם, מאדם הריקים ברחובות פסעתי, "בעיר  הדת ענייני בכל נמרץ ילופע שמש בית העיר במועצת
 . לפני נותרה רבה ועוד, עשיתי ארוכה  דרך. השבת זמירות את לי

 הדסה החולים בית את   השארתי מאחרי בתוכי השבת קדושת את חש, בשמחה צעדתי אני אבל"
 הציעו, אותו לאשפז שהוחלט לאחר. בראשו שנחבל  מחברי אחד את שישי ביום ליוויתי לשם, כרם עין
 לנסוע אוכל לא אופן בשום כי להם הודעתי אבל, היתומים בית אל במונית  אשוב כי החולים בבית לי

 גאולה שכונת  אל כרם מעין הארוכה הדרך את ברגל פוסע התחלתי וכך, השבת כניסת לאחר 
 ."ק"מ 10-, מרחק של כהירושלמית

 בבאר החילוני הספר בבית למד הוא. מצוות שומר שאינו מבית למוסד הגיע משה כי לציין ראוי"
 שהבחינו, מוריו לתורה כמהה ונפשו הקודש למקצועות ליבו נטה בשנים רך בהיותו עוד אולם  שבע

 !דתי רקע כל מאחוריו כשאין" בלומנטל" מוסד  אל הגיע וכך מתאים מוסד בעבורו חפשו, ליבו בנטיית
 די רוחניים נכסים הם השבת שמירת ערך והכרת  כשהעוז ,עמד בפניו סיוןיהנ גודל את לשער נקל"

 והנוחות הפיתוי   ומול, בנפשו עמוק נטוע במוסד שקיבל החינוך היה זאת ובכל. בעבורו וזרים חדשים
 .עליון כערך השבת קדושת את ראה
 המשכתי .כלשהיא למכונית לעלות סירבתי אולם, טרמפ לי  והציעו רכבם את אנשים עצרו בדרך "

 . המנהל של ביתו דלת על היישר ונקשתי, המוסד אל הגעתי בלילה חת שבא עד, ללכת
 לשלומי שואל, פנימה אותי הכניס ומיד כזו  מאוחרת ליל בשעת אותי לראות נדהם רקובסקי הרב" 

 ברגל שצעדתי הדרך על רקובסקי לרב סיפרתי תומי לפי כמשיח. החולים  בבית שנותר הילד ולשלום
 המנהל אימצני - זאת  ששמע ברגע בו. לרכבם לעלות אותי שהזמינו הנהגים לפיתויי להיענות  מבלי

 !"שבת של כחיבוקה" בליבי אותו נוצר אני  היום ועד שמאז, ונרגש עז כה חיבוק אותי וחיבק ליבו אל
 פסעתי כיצד לשמוע ושוב  שוב המנהל ביקש, בו שאחזה ההתרגשות את להכיל היה יכול לא כמו" 

 . השבת קדושת על ושומר ברגלי  הארוכה הדרך את עושה, חשוכים שדות בין לבדי
 המאזינים חברי ומול, לצידו לעמוד המנהל  אותי הזמין, השבת סעודת בשעת, למחרת"

 חברי כל בעיני ומרומם נס על אותי מעלה שהוא תוך הלילית צעדתי  על בהרחבה סיפר בהשתוממות
 תחושה. מאוד עד בעיניו עלה וערכי רקובסקי הרב בי גאה כיצד בעליל חשתי" ...שעשייתי המעשה  את

 ."אותו לאכזב לא וחלילה וחס ולהצטיין  ללמוד, ולהתמיד להוסיף אותי דרבנה - בי לטעת שהשכיל זו
 כולה והמשפחה ומצוות  תורה ולשמור להתקרב הוריו ואף אחותו, אחיו החלו משה הנער בעקבות" 

 אף וללמוד להוסיף אותי שהמריץ, רקובסקי  לרב אני חב הרוחניים חיי כל את. "עצום מהפך עברה
 ,"לכך המיועדים לזמנים מעבר

 ".תורה תצא שמהם עניים בבני היזהרו: "ידו על והתקיים הרב זכה, "אבוטבול הרב מסיים 
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להקפיד לא להגיע לאתרים ומקומות
שאינם שומרים שבת כל השנה

ויש להקדים בשבתות החורף את הנסיעות מחוץ לעיר

מגנט נוסח הפרשת חלה, שי השדולה ,לחיזוק השבת


