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אודות פנימה

'פנימה – בית לפתרונות ישראליים' הוקמה 

ולהעמיק  כדי לחדד את הזהות הֵמשתפת 

תנועה  היא  פנימה  הלאומי.  הֵאתוס  את 

של אנשי רוח ומנהיגים מכל חלקי החברה 

החפצים בהצעת סדר יום חדש לישראל. 

עם  אמיצה  התמודדות  שבבסיסו  יום  סדר 

שאלות היסוד מאיימות על שלמותנו.

לאורך שנותיה הזניחה מדינת ישראל חלק 

מבעיות היסוד שלה. סוגיות של זהות ומהות 

נטייתנו  הישראלי.  השיח  לשולי  נדחקו 

לחמוק משאלות  היא  אדם  כבני  הטבעית 

של זהות. שאלות אלו נוגעות בנימי הנפש 

עליהן  ומחלוקת  אדם  כל  של  הרגישים 

"על  כגון  אמירות  אותנו.  לפצוע  עלולה 

אחוז  "שמונים  מסכימים",  אנחנו  הרוב 

אחוז  שמונים  על  מסכימים  מהישראלים 

יש  הכלל.  לנחלת  הפכו  מהנושאים" 

להבהיר חד-משמעית: זה לא נכון. עשרים 

בחיינו.  שולטים  שבמחלוקת  האחוזים 

מפלגים  אותנו,  המגדירים  האחוזים  אלה 

ומחלקים, ומשפיעים על כל מרחבי החיים.

הרצון להרחיק את המחלוקת מהפרהסיה 

הציבורית הוביל לתרבות של רמייה. השאלות 

נדחקו.  העמוקות,  העמדות  האמיתיות, 

המחלוקת   – השטח  לפני  מתחת  ואולם, 

מבעבעת. כך העמיקו המחלוקות הִשְבטיות, 

הסולידריות  וגברו,  הלכו  והפילוג  השנאה 

נשחקה, והלכידות הלאומית בסכנה. אסור 

לנו לבסס את היחד הלאומי שלנו רק על 

עלינו  המדינה,  לגבולות  שמחוץ  האויבים 

אתוס  לגבש  מנת  על  פנימה  להביט 

לאומי משותף.

רבות  ועדות  הוקמו  השנים  במהלך 

החברה  לתחלואי  מזור  להביא  שתכליתן 

הישראלית. מכוני מחקר, ארגונים חברתיים 

שביכולתם  כל  עשו  ממשלתיים  וגופים 

לצמצום המחלוקות בין השבטים השונים. 

על  הותירו  הללו  ֶמרחבי ההסכמה  אולם, 

ִאפשרו  עמוקות,  תרבותיות  מחלוקות  כנן 

שאינן  שטחיות  הסכמות  באמצעות  חיים 

מסייעות לפתרון המצוקות, אלא מביאות 

לדחיקתן או לדחייתן. 

הֵכרות  כיוון התנועה.  'פנימה' משנה את 

התשתית  הבנת  השונים,  השבטים  של 

והצרכים  התרבותי  הרקע  האידיאולוגית, 

בסיס  מהווים  אלה  כל  קהילה,  כל  של 

המתמודדים  פתרונות  מרחבי  ליצירת 

באומץ עם האתגרים הקיומיים המאיימים 

על שלמותה של ישראל. אין אנו מסתפקים 

מהווים  משותפים  פתרונות  בהסכמות. 

תשתית ליצירת זהות ישראלית. לא עוד 

הדחקה חסרת אחריות של שאלות היסוד, 

והכרעה  בהן  ומהותי  עמוק  עיסוק  אלא 

בסוגיות הליבה.
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הבחירה בסוגיית השבת

עיון  מובהקים.  כלכליים  אינטרסים  בעלי 

גודלה  את  ממחיש  השבת  של  במהותה 

של ההחמצה: 

"אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי 

ליתנה  מבקש  אני  שמה,  ושבת  גנזי  בבית 

לישראל, לך והודיעם".1

מוקדי  עם  מתמודדים  השבת  של  ערכיה 

המשבר של האדם המודרני. היא מציעה איזון 

משפחתית;  לשייכות  אישית  התפתחות  בין 

בין תאוצה והישגיות לשהייה והתבוננות; בין 

עוגן  מהווה  היא  בבד,  בד  לדממה.  סערה 

יהודי, דתי, מסורתי ותרבותי רב ערך. 

מאחד  גורם  להיות  ויכולה  צריכה  השבת 

משותף.  אתוס  ליצירת  תשתית  המהווה 

ממוקדי  לאחד  הפכה  השבת  זאת  תחת 

בישראל  השבת  של  מעמדה  החיכוך; 

את  ומדגישים  מדגימים  אודותיה  והשיח 

המחלוקת העמוקה אודות זהותה ואופייה 

של מדינת  ישראל. 

השבת  של  ומשמעותה  מקומה  סוגיית 

הקמתה.  מיום  ישראל  מדינת  את  מלווה 

הלאומית  מהזהות  חלק  היא  השבת 

הישראלית, אבל גם חלק מהזהות האישית 

של האנשים, של המשפחות, של הקהילות 

ושל השבטים השונים במדינה.  

בעשורים האחרונים השבת מהווה כר פֹורה 

למחלוקת חברתית רחבה. פעם אחר פעם 

ופעם אחר  עוַלה לחזית הדיון הציבורי,  היא 

פעם אנו נמנעים להתמודד עם עומק הבעיה; 

השתמטותה של המערכת הפוליטית מגילוי 

של  למעורבות  ושוב  שוב  מובילה  אחריות 

בית המשפט העליון בסוגייה. השבת ואופייה 

ורוח,  הגות  אנשי  של  מנוחתם  את  טורדות 

ראשי קהילות, ראשי ערים ומנהיגי מפלגות. 

כדי  בהם  שאין  הסדרים  נוצרים  לעת  מעת 

סיפור  לבניית  לסייע  או  הקרע  את  לאחות 

ישראלי משותף. 

לצבירת   כלי  השבת  משמשת  לעיתים 

של  בידיהם  משחק  וכלי  פוליטית,  עוצמה 
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העבודה התמקדה בשלושה צירי פעולה:

מבנה ותהליך עבודה

1. מחקר  

המשפטי-חוקי,  בשדה  מצב:  תמונת  גיבוש 

הכלכלי, הסוציאלי, כמו גם בשדה העשייה 

התרבותית והאזרחית. מחקר שינויים ומגמות 

השוואה   האזרחים,  בהתנהגות  זמן  לאורך 

בחו"ל  יהודיות  ולקהילות  דומות  למדינות 

עקבנו  בתחום.  והגותית  ספרותית  וכתיבה 

אחר הפעולות שנעשו מאז קום המדינה, הן 

על ידי המחוקק והן על ידי גופים אזרחיים. 

מעל  וניהלנו  בשדה  שחקנים  מיפוי  ערכנו 

לשבעים ראיונות עם אנשי מפתח בסוגייה. 

2.דיאלוג 

רוח  אנשי  הכולל  דיאלוג  צוות  הוקם 

ומעשה מכל קצוות הקשת הישראלית. בד 

בבד ניהלנו שיחות עומק עם קבוצה רחבה 

בבירור  עסק  הצוות  מפתח.  דמויות  של 

לנרטיבים  בהתאם  השבת  של  תכליתה 

של הקהילות המגוונות בחברה הישראלית 

ובשיח בין נציגי הקהילות. 

3. פרדיגמה חדשה – יוצאים מהקווים

ביצירת פרדיגמות חדשות,  פנימה מתמחה 

בה  הסדרה,  מחפשים  איננו  דרך.  פורצות 

מוצאים נקודת פשרה, המהווה, בדרך כלל 

השלמה עם המשבר. מתווים רבים מבוססים 

ויצירת  הוויכוח  רידוד  המחלוקת,  מיצוע  על 

'פנימה'  מרוצים.  לא  כולם  שיחודו:  פתרון 

שואפת ליצירת מערכת עמוקה שתכליתה: 

הסכמה  הכולל  השראה,  מעורר  מתווה 

עמוקה וכלים פרגמטיים ליישום. 
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חלקים  ארבעה  מכיל  שלפניכם  המתווה 

עיקריים: 

השער הראשון הוא מחקרי-היסטורי ונרטיבי. 

המציג  פוזיטיבי  מחקר  הוא  השני  השער 

את תמונת המצב העדכנית: מצב הדברים 

בשטח, עמדות הציבור, מגמות ושינויים. 

את  נציג  זו  חוברת  של  השלישי  בשער 

מתווה הפתרון של 'פנימה' בסוגיית השבת. 

הוא  משפטי,  פתרון  אינו  'פנימה'  מתווה 

לשיפור  המלצה  ולא  חוקית  הסדרה  לא 

מתווה  השונות.  הקהילות  של  עמדות 

'פנימה' הוא מודל ליצירת חיים משותפים. 

אנו  הקהילתית  הזהות  על  שמירה  לצד 

משותף,  ישראלי  אתוס  בניית  מציעים 

ואת חלקה של כל  המעצים את מקומה 

קהילה וקהילה בפסיפס הקיום הישראלי. 

של  בפעילותה  נוסף  שלב  היא  זו  עבודה 

ישראלי  אתוס  ליצירת  'פנימה'  תנועת 

משותף המבוסס על תיקון ותקווה.
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חברי הוועדה

ברצוננו להודות לכל חברי צוות ההתייעצות הבכיר והמגוון 

שהורכב מכלל חלקי החברה, על הזמן, על ההשקעה ועל השותפות לדרך:  

רוני אלשיך | מפכ"ל המשטרה לשעבר

ד"ר מאיר בוזגלו | ראש תנועת "תיקון"

פרופ' יערה בר-און | נשיאת מכללת "אורנים" לשעבר

יפה גיסר | רבנית ואשת חינוך

אנה זרוב | ראש התאחדות ישראל - אוקראינה 

ד"ר רמזי חלבי | יו"ר ארגון "צופן" ולשעבר ראש עיריית דאליית אל-כרמל  

TAU פרופ' מנואל טרכטנברג | ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר, ביה"ס לכלכלה

רועי לחמנוביץ' | מנכ"ל שבת שוויון לשעבר, דובר עיריית בית שמש

הרב שי פירון | שר החינוך לשעבר, נשיא "פנימה"

UNPLUGGED ד"ר רות קבסה אברמזון | מנכ"לית עמותת ״שערים״ ומייסדת מיזם שבת

תודה לשותפים שהסכימו לתרום מזמנם:

ד"ר מיכה גודמן | סופר והוגה דעות, ראש מכון עין פרת

עופר גלנץ | מנהל "ברק פילנתרופיה אסטרטגית"

הרב מיכה הלוי | רב העיר פתח תקווה

ליאור טל | מנהל תוכן ב"קולות" ופובליציסט

הרב צבי יהודה לאו

גיל לין | משנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית

איילת נחמיאס-ורבין | ס. יו"ר התאחדות התעשיינים

אלי פלאי | מו"ל עיתון משפחה, ראש המכון החרדי למדיניות

הרב ד"ר שרון שלום | אוני' בר אילן, ראש הקתדרה ליהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו

פרופ' עליזה שנהר | יו"ר הוועדה ללימודי יהדות, אוניברסיטת חיפה  
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תקציר מנהלים

עם  כדי להתמודד  הוקמה  'פנימה'  תנועת 

החברה  את  ומפצלים  המפלגים  השסעים 

בישראל. אנו רואים בתמונת המצב הפנימית 

היחסים  ובמערכות  ישראל,  מדינת  של 

סכנה  והשבטים,  הקהילות  בין  המעורערות 

וקיומה של ישראל.  המאיימת על לכידותה 

יחד  חברו  'פנימה'  הוועד המנהל של  חברי 

כדי להציע  סדר יום ישראלי חדש המושתת 

על סולידריות, תיקון ותקווה.

'פנימה' מסיטה את הדיון ממרחב הסכמות 

הליכי  מיצוי  תוך  הפתרונות,  למרחב  שטחי 

בעמדות  דיון  עמוקים,  והידברות  הכרות 

אידיאולוגיות שונות ואימוץ פרדיגמות חדשות 

בוחרת  'פנימה'  חברתית.  לכידות  לקידום 

יחסי  ומדינה,  דת  סוגיות  דוגמת  בנושאים 

המחלוקת  העושר,  חלוקת  יהודים-ערבים, 

התרבותית ועוד. לתפישתנו, באווירה שנוצרה 

סביב מערכות הבחירות האחרונות מתאפשר 

לחברה בישראל לבחון מחדש סוגיות ליבה 

כאובות ולנסות לאחות את הקרע.  

מסמך זה עוסק בסוגיית השבת בישראל. 

אלפי  ישראל  את  מלווה  השבת  סוגיית 

המדינה.  קום  מאז  שאת  וביתר  שנים, 

הלאומית  מהזהות  חלק  היא  השבת 

מהזהות  חלק  גם  אבל  הישראלית, 

האישית של האנשים, של המשפחות, של 

הקהילות ושל השבטים השונים במדינה. 

אשר על כן היא מהווה מוקד חיכוך רגיש.   

הן  בשבת,  הגלום  הרב  הפוטנציאל  למרות 

והאישי,  המשפחתי  במישור  והן  לאומי  כערך 

ביטוייה הבולטים משסים ומרחיקים את חלקי 

השבת  סביב  הקולות  הישראלית.  החברה  

הם  הציבורי  ובשיח  בתקשורת  הנשמעים 

קולות שליליים, הזוכים למסגור מנוגד ומקוטב, 

באופן המשמש התנגחויות פוליטיות. הקורבן 

של התנהלות זו היא השבת הישראלית.

מארגן  רעיון  בתוכה  מכילה  השבת  סוגיית 

מוסכם ובסיס למחלוקת רחבה ומטלטלת. 

בשורה  מהווה  המנוחה  ביום  הגלום  הרעיון 

ייחודית, תרומה עצומה של היהדות לעולם 

כולו. אולם בה בעת, ערכים של חירות וחופש 

השבת  למשמעות  מגוונות  פרשנויות  לצד 

בתוך העולם היהודי, הופכים את השבת, את 

הרעיון הקסום, לכר של מחלוקת.

ניסו  חלקיים  פוליטיים  הסדרים  של  שורה 

לעגן את מקומה של השבת תוך התעלמות 

כך,  משקפת.  שהיא  ומהערכים  מהרעיונות 

השבת  של  במקומה  העוסק  המרכזי  הציר 

ומנוחה", תוך  "חוק שעות עבודה  בחיינו הוא 

הסתמכות על הסטטוס-קוו ואמנות ציבוריות 

בין  הריחוק  חוקתי.  לעיגון  מעולם  זכו  שלא 

לבורות  מוביל  בישראל  השונות  הקהילות 

אחת,  לקהילה  הקדושים  ערכים  ולניכור. 

נדרסים ברגל גסה על ידי הקהילה השכנה. 

תהליך שיוצר עם השנים סגרגציה גיאוגרפית, 

דתית ותרבותית. 
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של  והלאומי  הרעיוני  הערכי,  בסיסה 

ובהלכה  באגדה  בתנ"ך,  מצוי  השבת 

שמר  אשר  הפועם  ליבה  וַשם  היהודית, 

לאומי  בית  בהיעדר  דורות,  במשך  עליה 

היהדות  בין  המפגש  ליהודים.  ריבוני 

חידושים  לעולם  הביא  הציוני  לפרויקט 

השבת  לאופי  הקשורים  נורמטיביים 

במדינה יהודית לכשתקום.

ימיה  בראשית  הציונית  ההגות  ניתוח 

לפתחנו  מביא  העשרים,  המאה  ובמעלה 

של  שונים  דגמים  שבעה  הצדקות,  שבע 

שבת  מנוחה,  שבת  השבת:  פרשנות 

הדממה  שבת  לאומית,  שבת  תרבות, 

שבת  טכנולוגית(,  התפתחות  )לנוכח 

חופש  את  המדגישה  שבת  משפחתית, 

הבחירה ושבת ככלי להתחדשות תמידית.

ביטויי  הצטמצמו  המדינה  הקמת  עם 

ממלאכה  השביתה  לסוגיית  השבת 

השבת  כך  המנוחה.  ליום  והפיכתה 

וערכיה 'זכו' להתעלמות.  לאורך השנים, 

בהיעדר הכרעה נורמטיבית וחסות מדינית, 

הייתה השבת כפופה למגמות דמוגרפיות 

וחברתיות ולכוחות השוק הכלכליים בארץ 

לחוסר  הביאו  אלו  התפתחויות  ובעולם. 

שביעות רצון בקרב כלל הקהילות באשר 

לאופייה של השבת במרחב הציבורי.

סיפור השבת

מצביע  שערכנו  ומעמיק  מקיף  מחקר 

לשבת  ביחס  מרכזיות  מגמות  שתי  על 

התחזקות  היא  הראשונה  המגמה  בישראל. 

המסורתית  השבת  מנהגי  של  משמעותית 

ברמת הפרט והמשפחה: שיעור המדליקים 

נרות שבת ואלו העושים קידוש עלה בחדות 

ובאופן שאינו תואם את השינויים הדמוגרפיים, 

ו- 82% מהיהודים במדינה יושבים יחד לארוחה 

משפחתית בערב שבת באופן קבוע.2 

יחד עם  זאת, במרחב הציבורי חלה שחיקה 

והקונים  העובדים  כמות  השבת:  במעמד 

נתפסת  השבת  השנים,  עם  עולה  בשבת 

כאלמנט דתי והעיסוק הציבורי בה הוא שלילי 

באופן כמעט מוחלט. שילוב המגמות מצביע 

על הפספוס הלאומי של פוטנציאל השבת.

עברי  משני  בשבת,  ציני  פוליטי  שימוש 

גורם  נעשתה  השבת  נפוץ.  הפך  המתרס, 

מקטב ומעורר שנאה, מה שעומד בסתירה 

מביאה  שהיא  והכולל  המלכד  לפוטנציאל 

עמה, על ערכיה וההיסטוריה ארוכת  השנים.

בתהליך ארוך ועמוק שהשתתפו בו עשרות 

ציבור  מובילי  רוחניים,  מנהיגים  מומחים, 

בנינו  ישראל,  קהילות  מכלל  שטח  ופעילי 

לשמש  יכול  'פנימה'  מתווה  חדש.   מתווה 

מודל לפתרון סוגיות נוספות המאיימות של 

שלמותה של החברה בישראל.



12

שבת בשלום: מתווה חדש לשבת ישראלית

למתווה  תמצית  מהווה  שלפניכם  המודל 

לשינוי  קריאה  זוהי  החדש.  השבת 

התפישה  את  מייֶתר  המתווה  פרדיגמה. 

המרחב  להסדרת  הקוראת  הרווחת, 

הישראלי המשותף בשבת באופן שֶירצה 

מייצר,  המתווה  הקהילות.  בני  כל  את 

סמל  שמהווה  שבת  למעשה,  הלכה 

לאומי ערכי מאחד המאפשר לכל קהילה 

לחיות את חייה ולהדגיש את ייחודה. 

רכיבים  בשני  הכירה  היהודית  השבת 

מרכזיים: "שמור" העוסק בעיקר באיסורי 

המלאכה הנוהגים בשבת, ו"זכור" העוסק 

אצל  המטמיעה  השבת,  תודעת  בגיבוש 

השבת.  ערכי  את  הציבור  ובקרב  היחיד 

השיח  התמקד  המדינה  הקמת  מאז 

הציבורי ברכיב ה"שמור" בפרהסיה. כך, רוב 

או  פתוח  בשאלה:  עוסק  הישראלי  השיח 

סגור? אנו מציעים להניח לשאלת ה'שמור' 

בשלב הזה ולהעמיק ברכיב הזהותי: 'זכור'. 

ללא  לפתוח,  ישראל  מדינת  של  באחריותה 

לכל  מפגש  המאפשרת  במתכונת  עלות, 

ופנאי  תרבות  מיזמי  לגווניהם,  האזרחים 

המגוונים  התרבותיים  לערכיה  ביטוי  המהווים 

ל"אפשרה"  וכפייה  מחוק  המעבר  השבת.  של 

הניתן(  ככל  אפשור  שבבסיסה  )=אסדרה 

מביאה להפשרת השיח אודות השבת במדינה. 

התרבותי  המנעד  את  ירחיבו  מקומיות  יוזמות 

בשבת, יאפשרו מגוון פעילויות המעודדות מפגש 

בין-תרבותי ובין-שבטי, יצמצמו את הנהירה אחר 

המסחר ותרבות הצריכה, וזאת ללא כל כפייה. 

תודעתית  לאומית,  רגליים:  שלוש  למתווה 

ותרבותית. 

להקמת  לפעול  יש  הלאומי  במישור 

למשמעותה  ביטוי  ולתת  השבת'  'מוסד 

הלאומית-סמלית.  ברמה  השבת  של 

מדובר במוסד עצמאי, בעל יוקרה ציבורית, 

אודות  עדכנית  ומחשבה  הגות  ייצר  אשר 

ועמוד  ערכי  מצפן  יהווה  זה  מוסד  השבת. 

במיצוב  חשוב  מוקד  יהווה  השראתי,  אש 

השבת כרלוונטית לכל אדם במדינה ולכל 

מודלים  ְיַפֵּתַח  השבת  מוסד  בעולם.  יהודי 

של תרבות אשר יהוו ביטוי לערכים השונים 

של השבת. 

למזעור  לפעול  יש  התודעתי,  במישור 

האופפת  הנגטיבית  התודעה  של  דרמטי 

הסברתי- מהלך  לייצר  השבת.  את 

תודעתי שבבסיסו מרכזיותה ומשמעותה 

בהוויה  מרכזי  תרבותי  כנכס  השבת  של 

את  ולחשוף  לפרסם  יש  הישראלית. 

הישראלים  רוב  של  יחסם  אודות  הנתונים 

לצד  ערכה של המסורת  ליום השבת, את 

ומגוון.  שונות  המאפשר  במתווה  הצורך 

ברמה המעשית, יש לקדם אלטרנטיבות 

מקומיות  רשויות  בעזרת  תרבותיות 

המודל  פי  על  שלישי,  מגזר  וארגוני 

העברת  השבת'.  'מוסד  ידי  על  שיפותח 

"מפתחות השבת" ליזמים מקומיים תפתח 

שוק רחב היקף אשר יציע מגוון רחב של 

אפשרויות שונות, אשר יאפשרו לכל אזרח 

להפיק את המרב  משבת המתאימה לו. 
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המדינה  במימון  השבת  מוסד  הקמת  	❶

וגופי הלאום.

התרבות  משרד  באמצעות  המדינה   ❷

לשיתופי  תקרא  קריטריונים,  תקבע 

פעולה, תממן, תמדוד ותעריך פעילות 

תרבותית מגוונת בשבת.

המדינה באמצעות משרד החינוך תפעל   ❸

להרחבת פעילות תנועת וארגוני הנוער 

תקנות  התאמת  באמצעות  בשבת 

ופעילות עם הרשויות המקומיות.

תהליך יישום

שבת  פעילות  לקידום  תכנית  גיבוש   ❹
משלבת בערים בין-שבטיות תוך בניית 

פורמטים ופיילוטים שונים.

התקשורת  מעולם  שותפים  רתימת   ❺
לקידום  דעה,  מובילי  גם  כמו  והדיגיטל, 

סיקור חיובי של השבת בתקשורת ובמדיה.

יינתן מרחב פעולה  לרשויות המקומיות   ❻
משמעותי בכל הנוגע לפעילות בתחומן.

מקבילים  חקיקה  תהליך  יקודמו  לא   ❼
בנושאי דת ומדינה.

תרשים 1 | מתווה פתרון 

פיתוח וטיפוח אלטרנטיבות תרבותיות במימון המדינה

מוסד מייעץ ייצוגי 
ומכובד

מרחב לפתרון 
חיכוכים

גוף מגוון ונושם

מפגש בין שבטי

הובלה על ידי מגזר 
שלישי יזמים חברתיים 

ורשויות מקומיות

אלטרנטיבות לתרבות 
הצריכה

תנועות נוער

מסגור מחדש של 
הסוגייה

פרסום נתוני 
עמדות ציבור

במה תקשורתית 
לסיקור חיובי 

מחקר

כתיבת תוכן

תכנים חיונוכיים

כנסים ואירועי שיח

הקמת
 מוסד השבת

יצירת חזון, 
השראה ותוכן

עידוד יוזמות
מקומיות

עיצוב תודעת 
שבת חיובית

חיזוק היסוד היהודי במדינה
סמל מאחד ובסיס ערכי משותף

מימוש פוטנציאל השבת כגורם מחבר ובונה חברה
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פרק 1 // השבת - אבן הראשה של הזהות היהודית

בהלכה  במחשבה,  השבת  של  מעמדה 

המצוות.  כשאר  אינה  היהודית  ובתרבות 

של  תמציתה  את  ביטוי  לידי  מביאה  היא 

ייעודו של האדם,  האמונה באל אחד, את 

של  מרכזיותה  ואת  המוסר  ערכי  את 

היקרה  המתנה  היא  השבת  המשפחה. 

של  אוצרו  מבית  קיבלה  ביותר שהאנושות 

ייחודיים  לתארים  זכתה  בכדי  לא  אלוהים. 

דוגמת "בואי כלה" ו"שבת המלכה". 

תמצית הרעיון האלוהי והאנושי מהווים את 

שתי אבני היסוד של השבת. השבת האחת, 

שבספר  הדברות  בעשרת  המוזכרת  זו 

בורא  האל  של  היותו  את  מדגישה  שמות, 

העולם ומחדשו:

ְוֶאת  ַהָּׁשַמים  ֶאת  ה'  ָעָׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  "ִּכי 

ַּבּיֹום  ַוָּיַנח  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים  ֶאת  ָהָאֶרץ 

ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ה'  ֵּבַרְך  ֵּכן  ַעל  ַהְּׁשִביִעי 
ַוְיַקְּדֵׁשהּו.3

פסוקים אלה מדגישים את עקרון ההשגחה 

בבריאת  כמו  בדיוק  העולם.  על  האלוהית 

הבריאה.  בתהליך  ממשיך  העולם  העולם, 

ויום אחד של  ימי מעשה  בכל שבוע ששת 

שביתה. מכאן שתכליתה של השבת: הכרזה 

על אמונה באלוהים, בורא שמיים וארץ. 

דברים  שבספר  הדברות  בעשרת  אולם, 

למשמעות  תוספת  ומהווה  שונה,  הנימוק 

שבספר שמות:

ַתֲעֶׂשה  ֱאֹלֶהיָך ֹלא  ַל-ה'  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  "ְויֹום 

ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה  ְמָלאָכה  ָכל 

ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְּבֶהְמֶּתָך  ְוָכל  ַוֲחֹמְרָך  ְוׁשֹוְרָך 
ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך".4

השבת דורשת יחס אחר לאדם. הוא זקוק 

ולהתרעננות. השבת  למנוחה, להתחדשות 

חורזת  היא  אדונים.  של  פריבילגיה  איננה 

את כל בני המין האנושי. 

שתי זווית ראייה אלה, זו המבקשת להאדיר 

וזו  בעולם  ולהנכיחו  האל  של  מקומו  את 

האדם  חיי  ערך  את  להדגיש  המבקשת 

ומשמעותם, משלימות זו את זו, כפי שניסח 

שתמיד  מה  מלבד  השבת  "עניין  הרמב"ם: 

הנה  העולם,  בחידוש  האמונה  את  ומקיים 

שביעית  שתהיה  עד  המנוחה,  דבר  חשוב 

חיי האדם בהנאה ובמנוחה מהעמל והטורח 

והם באים  וגדול",5   קטן  ימלט מהם  שלא 

לידי ביטוי בהלכות שבת ובמנהגיה.

אולם, לא די בשני אלה. השבת מדגישה גם 

הזיכרון  את  רק  לא  הזיכרון המשותף.  את 

ההיסטורי,  הזיכרון  את  אם  כי  התודעתי 

היא  במצרים.  לעבדותנו  זכר  היא  השבת 

השעבוד  מחלת  את  להזכיר  מבקשת 

למחיקת  ביטוי  היא  העבדות  והכוחנות. 

הרוח  ביטול  האדם,  של  הבחירה  יכולת 
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של  מהותה  החירות.  ושלילת  האנושית 

ובהשתמטות  במעשה  בשניים:  החירות 

וברוח.  בחומר  ובמנוחה;  בעמל  ממעשה; 

ביטוי  יציאת מצרים אינה רק  כן,  אשר על 

לשחרור גוף האדם משעבוד, אלא גם, ואולי 

ולשחרור  הנפש  למנוחת  ביטוי  מכך,  יותר 

התודעה.6 

גבולותיה  את  לתחום  באו  השבת  הלכות 

מרובים  הם  כן  על  אשר  בזמן.  כמקדש 

את  לשמר  תכליתן  ובתקנות.  בהלכות 

משכחת  המעשה,  אחר  מנהיה  האדם 

להישגים  ומשעבוד  האנושית  התכלית 

ומעילות  חגיגות  שבת  "הלכות  ולשליטה, 

מועט  מקרא  בשערה,  תלויים  כהררים 

והלכות מרובות".7  

אולם לא רק שני טעמים עומדים בבסיסה 

שתי  בכנפיה  מביאה  השבת  השבת.  של 

בעשרת  המודגשת  זו  האחת,  ראיה.  זווית 

יום  את  "זכור  שמות:  שבספר  הדברות 

השבת.  תודעת  את  מדגישה  השבת", 

דברים:  שבספר  שבדברות  זו  האחרת, 

"שמור את יום השבת", מדגישה את הלכות 

כן,  אם  מתבססת  השבת  קדושת  השבת. 

של  שורה  מחד,  תודעה  כפול:  מבט  על 

להדגיש  שתכליתן  עשה,  מצוות  פעולות, 

את משמעותה של השבת, ומאידך, הלכות 

השבת, מצוות לא תעשה, המתבססות על 

נוהגות  שהיו  המלאכות  מל"ט  הימנעות 

בהקמת המשכן. קדושת השבת מושתתת 

ועל  מעשה  על  עונג;8   ועל  מחשבה  על 

גבולות  מציבה  השבת  ממעשה;  שביתה 

ברורים של זמן, 9  מקום 10  ומעשה; מעניקה 

זמן לאלוהי ולאנושי שבאדם.

השבת מביאה לידי ביטוי את רוחניותו של 

האדם. יכולתו לעצור את זרם החיים, את 

חיי המעשה, תוך שהוא משתמט, מבחירה, 

ממעשה ומיצירה, הפכה לסמל ומופת לפן 

שבמרכזם  חיים  עוד  לא  הרוחני.  האנושי 

הסובבים  חיים  אם  כי  סיזיפית,  עשייה 

סביב ציר המשמעות. שבת מהווה את אבן 

השבוע  ושל  החולף  השבוע  של  הראשה 

ימי החולין הפכו להכנה לקראת  הבא. כך 

בעולם,  נאבקים  אנו  ימים  שישה  השבת. 

ובשבת  האדמה,  ואת  האדם  את  סוחטים 

אנו פונים אל היסוד הנצחי שבנפשנו. שישה 

ימים אנו מתרגלים שליטה וכוחנות באחר. 

ביום השביעי עלינו ללמוד לשלוט בעצמנו. 

תנועה  השתמטות,  ושל  נסיגה  של  תנועה 

של הרפיה, תנועה של התכנסות שאין בה 

ללא  עולם  גדולה.  עוצמה  אם  כי  חולשה 

עולם  רוח.  שאר  ללא  עולם  הוא  שבת 

רובוטי, שאין בו נפש, רוח ונשמה.

היא  נוסף.  צעד  היהדות  צעדה  בכך 

מעולם  לחול.  קודש  בין  להבחין  בקשה 
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שכותב שד"ל: 

המנוחה?  על  חורין  לבני  לצוות  צורך  "מה 

כי הם הלא ישבתו כל עת שירצו, והיה די 

לצוות על שביתת העבדים והבהמה, על כן 

נראה לי שראוי לחלק בין שביתת הישראלי 

עבדיו  שביתת  כי  ובהמתו.  עבדיו  ושביתת 

ולחנינה  לחמלה  לעצמה,  מכוונת  ובהמתו 

עליהם, ואמנם שביתת ישראל עצמם היא 

לא  אך  ספק,  בלא  עצמם  לתועלת  כן  גם 

בידם  שהרשות  אחר  בלבד,  שינוחו  כדי 

לנוח כל זמן שירצו, אבל הוא כדי שתהיה 

יוכלו  כן  ידי  ועל  מיוחד  ביום  כולם  מנוחת 

להיקבץ יחדיו, לאכל ולשתות ולדבר אלה 

וגם  ביניהם,  האהבה  ותתרבה  אלה,  עם 

יוכלו להתאסף בבתי עבודת האל לשמוע 

"וינח"  ולכך אמר כאן  תורה מפי החכמים. 

ולא "וישבת", שלא לבד ישבתו מן המלאכה 

אלא גם כן ינוחו ויקראו לשבת עונג".11 

מעצמו,  העולם  גאולת  היא  השבת 

ְמעין עולם הבא. אחד מגדולי  השבת היא 

את  דרש  ממז'יבוז',  ברוך  רבי  החסידות, 

היא  היינו שהשבת  כ"ַמעין",  "ְמעין"  המילה 

המשכו של העולם הבא בעולם הזה. אשר 

העתידית  והגאולה  השבת  שמירת  כן,  על 

שתי  משמרין  "אלמלי  בזה,  זה  כרוכים 

שבתות כהלכתן מיד נגאלין",12  "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות השבת".13

קובעים  אינם  ומרכזיותה  שהשבת  אלא 

ברכה לעצמם. הם תלויים במעשה האנושי. 

להנכחתה  האחראי  הוא  האדם  לכן, 

הקודש  את  לזהות  היהדות  הסכימה  לא 

כמדרגתם של היחידים. הקודש והכמיהה 

אליו הם נחלת כל אדם. 

התגבשה  מנוחה,  כיום  עיצובה  לצד  כך, 

לפיכך  ברוח.  התמקדות  של  כיום  השבת 

ברעיונות  ההגות  התורה,  לימוד  במרכזה 

להתבונן  בניסיון  העולם,  את  המחיים 

לימוד  החיים.  פסגת  מרום  המציאות  על 

התורה הפך לגורם המעצב את חיי האדם. 

חיוניות  את  לשמר  היהדות  ביקשה  כך 

הרוח. פרשת השבוע הפכה למפת דרכים 

הולכים  והיחד  היחיד  חיי  האדם.  בחיי 

קבועה,  אות  היא  אין  הפרשה.  מן  ובאים 

קיומית  תשתית  אם  כי  מצווה,  או  סיפור 

שיש בה קריאה להתבוננות, המחברת את 

עיננו.  לנגד  מה שלמעלה עם מה שעומד 

תקנת קריאת התורה אינה רק מפגש של 

האדם והקהילה עם דבר האל, אלא מפגש 

של האדם עם פרשיות חייו. 

חיים  ליצירת  תשתית  מהווה  השבת 

השבת,  סעודות  עמוקים.  משפחתיים 

כל  בפותח  והקידוש  השבת  זמירות 

בני  את  להפוך  ביקשו  מהארוחות,  אחת 

לאנשים  גורל  בברית  מחברים  המשפחה 

השבת  של  הרוח  ייעוד.  ברית  החולקים 

מהווה מקור לשיח משפחתי, בסיס לסדר 

יום רעיוני-רוחני. 

והאומה,  הקהילה  כך  ומתוך  המשפחה, 

יוצרות סדר יום משותף. לכן, יש ערך עמוק 

כפי  לכל.  משותף  השבת  יום  של  להיותו 
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"'כי קודש  ולמרכזיותה של השבת בעולם: 

אתם  ולא  בידכם  מסורה  היא  לכם'  היא 

האישית  האחריות  מכאן,  בידה".14  מסורים 

והציבורית למעמדה של השבת. 

של  מרכזיותה  את  מבהירים  אלה  כל 

לבודד  אפשר  אי  היהודית.  בהגות  השבת 

אותה לרסיסי רעיונות. היא לא 'רק' אמונה 

בבורא עולם; היא לא 'רק' יום מנוחה; היא 

לא  היא  הרוח;  להתרוממות  יום  'רק'  לא 

וקהילתית.  משפחתית  התכנסות  יום  'רק' 

הארוגים  רעיונות  סימפוניית  היא  השבת 

אלה באלה. יחד הם טווים, תמונה שלמה 

והרמונית המהווה הצצה לעולם כפי שראוי 

של  הנפש  למסירות  הבסיס  זהו  שיהיה. 

היהודים בכל הדורות על קיומה של השבת. 

היא סממן זהות עמוק, מצפן יהודי . המאבק 

על דמותה של השבת אינו מאבק הנובע 

מכפייה דתית אלא מתפיסת עולם הרואה 

בה את תעודת הזהות, בסיס המהות של 

היהודי בפרט ושל היהדות בכלל.

בהלכה  השבת  של  מקומה  אודות  דיון 

ובמסורת היהודית, עיסוק במשמעותה של 

השבת בחייה הציבוריים של מדינת ישראל, 

המקוריים  רעיונותיה  על  שיתבסס  לו  ראוי 

המחשבה  בחיי  מרכזיותה  ועל  השבת  של 

וההלכה היהודית לדורותיה. 

"מתנה טובה יש לו להקדוש ברוך הוא ושבת שמה, ומאהבתו ומחמלתו על ישראל נתנה 
להם. גדולה שבת שקדושתה מתנוצצת אפילו על בני אדם פשוטים, שכיון שמגעת שבת 

מאיר הקדוש ברוך הוא מאור יתברך וכל הנבראים מתנוצצים מהארה העליונה ומשתוקקים 

מבקשים  ואינם  עצמם  צרכי  שממעטים  מעשה  ואנשי  חסידים  שכן  כל  בקדושתו  לידבק 
אלא הנאת השכינה".15

שמואל יוסף עגנון
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פרק 2 // השבת והפרויקט הציוני 

שמירה והקפדה על השבת של המוסדות 

קהילה  ולכל  ליחיד  ולאפשר  הציבוריים, 

לנהל את חייהם בשבת כרצונם. 

ביטוי  לידי  באה  השבת  של  מרכזיותה 

ציוני  דעות  הוגה  ואין  שכמעט  בעובדה 

אותה  לדחוק  עליה,  לוותר  שהציע  מרכזי 

שיש  והרעננות  החדשנות  זווית.  לקרן 

יסוד  לאבן  אותה  הפכה  השבת  בבשורת 

ציבור.  ומנהיגי  דעות  הוגי  של  במשנתם 

בד בבד, היחס אל השבת הוליד מחלוקת 

רעיונית ומעשית עמוקה. 

את  מלווה  זה  בפרק  אליו  שנצא  המסע 

לפרויקט  ההלכתית  השבת  בין  המפגש 

הציוני בשלביו השונים. מסע זה מלמד על 

שונות של השבת. שבעה  שבע פרשנויות 

ולהתאימם  ערכיה  את  לתרגם  ניסיונות 

הלכתי- במבט  שבדרך.  המדינה  לחיי 

הדעות  מהוגי  אחד  שכל  נראה  דתי, 

עושר  מתוך  אחד  במסר  להתמקד  ביקש 

לגווניה.  המסורתית  שבספרות  הרעיונות 

כל הוגה או מנהיג ביקש להדגיש את אחד 

תוך  המסורתית  השבת  של  ליבה  מערכי 

התאמתו למציאות החיים המתחדשת. 

'מדינה',  של  שאלות  רק  לא  אולם, 

לנגד  עמדו  ו'פרהסיה'  'ממלכתיות', 

עיניהם של ההוגים השונים. גם התפתחות 

בהקמת  הסתפקה  לא  הציונית  התנועה 

תרבות  לנסח  שאפה  אלא  לאומי  בית 

הלך  עמו  שהביא  השינוי  חדשנית.  יהודית 

הרוח הציוני ביחס לשבת כלל שני שלבים 

יהודים ממבנה  עיקריים. תחילה מעבר של 

קהילתי בגולה למבנה קהילתי חדש בארץ 

חילוני,  אידיאולוגי,  אתוס  מבוסס  ישראל- 

ממבנה  מעבר  ובהמשך  חקלאי.  בחלקו 

קהילתי לחברה כללית ומגוונת, בצורה של 

מדינה ריבונית. 

הריבונות הביאה עימה אחריות. השותפות 

מביאה  המדינה,  מאזרחי  אחד  כל  של 

הנכחה  עם  יחד  וסכנה.  בשורה  בכנפיה 

של ערכים מסורתיים במרחב הציבורי היא 

מחייבת כל אחד מהשותפים להתפשר על 

יסודות חייו. 

ישראל,  מדינת  של  תקומתה  ראשית  עם 

של  מעמדה  בדבר  השבת  שומרי  נחלקו 

שרצו  היו  הישראלית.  בציבוריות  השבת 

השבת  על  לשמור  באפשרות  להסתפק 

ראו  אחרים  והקהילה;  המשפחה  בחוגי 

החיים  מסגרות  את  הפורץ  ערך  בשבת 

הדתיים וביקשו להפוך את השבת לנחלת 

הכלל, תוך שימוש בכלי חקיקה ובתקנות 

לשמר  בקשה  שלישית  עמדה  עירוניות. 

בהנכחת  להסתפק  הסטטוס-קוו,  את 

תוך  הניתן,  ככל  הציבורי  במרחב  השבת 
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הליברליזם, העמקת זכויות הפרט ומזעור 

הפכו  היחיד,  בחיי  המדינה  התערבות 

ישראלית'.   'שבת  של  בגיבושה  נגף  לאבן 

סקירת הוגי הדעות מראשית הציונות ועד 

שבע  על  מצביעה  העשרים,  המאה  לב 

ייעודים- שבעה  לשבת,  שונות  פרשנויות 

תפקידים, המהווים בסיס להתאמתה לחיי 

שונים,  חיים  אורחות  בעלת  מגוונת  אומה 

לעיתים, מנוגדים. 

  שבת של חופש בחירה

פרשנות השבת של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי:

 )1921  -  1865( ברדיצ'בסקי  יוסף  מיכה 

התייחס לנוכחות ההלכה היהודית כעול על 

צווארה של התנועה הציונית.16 אגב כך, טען 

עם  השבת  את  לשמר  שיש  ברדיצ'בסקי 

יכולה  השבת  שכן  הציונית,  ההתחדשות 

להיות גורם העוסק בתיקון האישי ובקדושה 

במשותפת, כל עוד זו לא תגביל את הפרט, 

החוק  לדבריו,  חירותו.  את  תעצים  אלא 

הדתי הכולל עונש חמור למי שמחלל שבת, 

יוצר ריחוק בין היהודי החדש לבין השבת:

ביום  מהם  גם  לנוח  שאמרנו  "צללי–המוות, 

את  לחלל  באהלנו,  באים  הנה  המנוחה, 

היום הקדוש. ]...[ מות וכרת המה שני שומרי 

בסקילה  לעמוד  יכולים  אנו  אין  החוק... 

לא  המנוחה  יום  חילול  ענשי  ובכל  ובכרת 

כי  ודת–אל,  ברית–עם  יוסד  באבני–סקילה 

רוחנו   ]...[ הלב  ובתיקון  הלב  בקדושת  אם 

ופרטי הפרטים של  סר מרוב פרטי הדינים 

שכולו  ביום  לה',  ביום שבתון  מנוחת–הנפש 

'תורות  לגבוה. אנו מוצפים בתלי תלים של 

והתוצאה  השבת,  בנושא  והלכות'  ופקודים 

היא כי יום השבת 'עובד בנו בפרך'" ולכן הוא 

קורא לשבת "המבוססת על התורה שבלב 
ועל משיכת הלב".17

החובה  כנגד  ברדיצ'בסקי  מוחה  זה,  לצד 

לציין את השבת בדרך אחת המשותפת לכל 

בני העם היהודי:

כמוהו,  הנשמע  או  הזה  כדבר  "הנהיה 

שבשעה אחת מן השעות, יום הששי בערב, 

אוכלים  כדור הארץ  כולם בכל  יהיו  למשל, 
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ולפת;  )אטריות(  לוקשין  של  תבשיל  דגים, 

כרעים  של  ורוטב  וחזרת  צנון  השבת  וביום 

וכבד עם בצלים וביצים ודייסא מצטמקת עם 
קולית עצם חלולה  וגדולה".18

כותב  העבר'  'לשאלת  אחר,  במאמר 

ברדיצ'בסקי:

"תנו לנו את היום הראשון ולא את היום האחרון 

לשבוע', ומצד אחר 'גם אדם כביר–רוח, העובד 

מעצמו  יתחיל  לו   — יכול  אינו  קדושתו,  על 

הד  את  לברוא  השבת,  יום  את  לו  לברוא   —

אותו  פשוט, ששומר  אדם  לכל  הניתן  השבת 

מפני שמצווה הוא עליו ]...[ כוח הדורות עצום. 

אדם יהודי שרוצה להתחיל הכל מחדש חייב 

את  בקלות  להשיג  יצליח  לא  הוא  כי  לדעת 

אין  היהודים–החופשים,  חבריו  אנחנו,  "אבל 

לנו וליהדות כלום, ואף על פי כן הננו בתוך 

הכלל בשום אופן לא פחות ממניחי תפילין 

וממגדלי–ציצית. אנחנו אומרים: שאלת חיינו 

פרודוקטיבית  עבודה  מקום  שאלת  היא 

בשביל היהודים.

]…[ היחיד יכול לומר: אני אנוח לי מעבודתי 

ובישול–חמין  עישון   ]...[ שארצה  אימתי 

אשר השיגו הדורות. השבת הייתה לכלי יקר, 

יהודי  קיום  שנות  אלפי  באמצעות  שהושג 

במשך  לה  צברה  השבת   ]...[ אותו  ששמרו 

הדורות עוצמות משלה — ואת אלו אין לבטל. 
יש להיזהר לא לשברו אלא לשמרו".19

יהודיים  שחיים  מחדש  ברדיצ'בסקי 

חדשים מחויבים לשֶמר את רעיון השבת, 

ביום  דווקא  לקיימם  הכרח  אין  אבל 

השביעי, ולא תחת עול המצוות המגבילות 

של  האפשרויות  מרחב  את  ומצמצמות 

זכותו של כל אדם לבחור לעצמו  הפרט. 

שבת  לו.  המתאים  המנוחה  יום  אופי  את 

המחייבת את כולם להתנהג באופן דומה, 

מהווה שבת עבדות ולא שבת חירות.

  שבת מנוחה

פרשנות השבת של יוסף חיים ברנר:

בן דורו הצעיר ממנו, יוסף חיים ברנר )1881 

בהתנתקות  לראות  שלא  ביקש   ,)1921  –

מהיהדות.  התנתקות  הדתית  מההלכה 

עבודת  הארץ,  יישוב  לטעמו,  להיפך, 

האדמה וחידוש החיים הלאומיים הופכים 

ליהודים  הציונית  התנועה  חברי  את 

טובים יותר מאלה המניחים תפילין. זכות 

סוציאלית לכל עובד: 
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וכתיבה וטיול מחוץ לתחום שבת אינם לגבי 

משום  בשבילי  בהם  ויש  אבות–מלאכה, 

מנוחה. ל'שולחן ערוך' לא חיישינא ]אני לא 
חושש ל'שולחן ערוך'. איני מוטרד ממנו[".20

אלא, שבעוד שברדיצ'בסקי לא הבהיר מה 

תפקידה של השבת בהגות הציונית, הרחיב 

ברנר את תפקידה המשמעותי:

אחד  שביום  מחוקקת  לתועלתה  "החברה 

בתי– יסגרו  החנויות,  תיסגרנה  בשבוע 

למען  בשדה,  העבודה  תשבות  החרושת, 

ינפשו כל אנשי–העבודה מהעבודה הקשה, 

לעבור,  אין  זה  ועל  העיקרית,  ההכרחית, 

והעובר ייענש".

שבשונה  הרי  ברנר,  דברי  את  ננתח  אם 

שבת  כנגד  בעיקר  שיצא  מברדיצ'בסקי, 

של  חשיבותה  את  ברנר  הדגיש  בראשית, 

השבת  מגמת  כן,  כי  הנה  מצרים.  שבת 

להימנע  יש  העבודה  חידוש  עם  בהירה: 

מעניק  לא  ברנר  להבחין:  יש  מעבדות. 

בחירה אישית אם ישבות האדם ממלאכה 

במתודולוגיה  משתמש  הוא  לאו.  אם 

הדתית ומבקש להטיל עונש על מי שלא 

יציית לצו השביתה הכללי.

 הזדמנות להתחדשות

פרשנות השבת של אהרון דוד גורדון:

רוחנו  איברי  בכל  מובלעת  הלאומית  "דתנו 

בכל  מובלעת  הלאומית  ורוחנו  הלאומית, 

איברי דתנו. עד כי לא רחוק אולי לאמור, כי 

דתנו היא עצם רוחנו הלאומית, רק בצורה 

הצורה   ]...[ קדמוניות  משנים  מגובשת 
נתיישנה, אבל הרוח שואפת להתחדשות”.22

החיים  לוח  את  לשמר  ביקש  גורדון 

היהודיים, אלא שלשיטתו יש למצוא דרכים 

חדשות להעמקת הרלוונטיות. בהקשר זה 

הציונית  בתנועה  ראה  שגורדון  לומר  יש 

כפי  בדיוק  יהודית,  להתחדשות  תנועה 

שלב  היו  המוסר  תנועת  או  שהחסידות 

בהתפתחות של הדת היהודית.

גורדון  דוד  אהרון  היה  משניהם  מבוגר 

שונה  עולם  השקפת  ולו   ,)1922  -  1856(

נוכל להבינה מבלי שנעמוד  לא  בתכלית. 

על האופן שבו גורדון הציג את עצמו:

"קודם כל אני יהודי מהדור הישן, ולא רק על 

פי חינוכי, כי אם על פי שורש נשמתי, על פי 

כל ישותי ]...[ ועד היום ]...[ אני מרגיש יותר 

קרבה נפשית אל החיים ההם, ואל הספרות 

הזוהר  המדרש,  התלמוד,  התנ"ך,  העתיקה: 
וכו' — מאשר אל החיים בדור הזה".21

כיצד אם כן, רואה א.ד. גורדון את השבת? 

ניתן להבין מתוך כתביו מה היה חלומו:
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 שבת לאומית

פרשנות השבת של אחד העם: 

וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו התלאות 

של ימי המעשה מושכות אותם יותר ויותר כלפי 

מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטה התחתונה 
של 'חומריות' ושפלות מוסרית ושכלית".23

אחד העם סבר שזכות ההקמה של המפעל 

בשרשרת  חוליה  בהיותו  תלויה  הציוני 

השקפת  לגבש  עליו  כך,  לשם  הדורות. 

עולם רוחנית–רעיונית שתאפשר לו לראות 

עצמו המשך ישיר של היהדות ההיסטורית. 

היהודי  הרעיונות  עולם  כן,  על  אשר 

ההתחדשות  של  בבסיסה  לעמוד  חייב 

העם,  שאחד  העובדה  מעניינת  הלאומית. 

מבקש  רוח,  איש  אלא  חקלאי  היה  שלא 

המחייב  רעיוני  כסמן  השבת  את  לעצב  

את העם השב לציון. כיצד רצה אחד העם 

יהודית?  ריבונות  תחת  השבת  שתיראה 

זאת לא נדע, אך ברי שתפישתו הרוחנית 

מאשר  יותר  רחבה  התייחסות  מחייבת 

הימנעות ממלאכה.

1927( הידוע   –  1856( גינצברג  אשר הירש 

בכינויו אחד העם, נלחם על ביצור מעמדה 

ביטוי  בה  ראה  הוא  השבת.  של  הציבורי 

היהודי.  העם  של  הייחודית  לזהות  מהותי 

היהודי  העם  של  קיומו  שאלת  לטעמו, 

בכלל, ושל ישות לאומית בפרט, ללא מתן 

מקום של כבוד לשבת מהווה פגיעה חמורה 

בזהות הלאומית שלנו. בסיוון תרנ"ח )1897( 

כתב אחד העם את הדברים הבאים:

חיי  עם  אמיתי  קשר  בלבו  שמרגיש  "מי 

בשום  יוכל  לא  הוא  הדורות,  בכל  האומה 

אופן – אפילו אם אינו מודה לא בעולם הבא 

ולא במדינת היהודים — לצייר לו מציאות עם 

ישראל בלי 'שבת מלכתא".

ובהמשך כתב:

יותר  כי  הפרזה  שום  בלי  לאמור  אפשר   ]...["

השבת  שמרה  השבת  את  שמרו  משישראל 

'נשמתם'  להם  שהחזירה  היא  ולולא  אותם, 
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 שבת תרבות

פרשנות השבת של ביאליק:

1934(, שזכה   –  1873( ביאליק  נחמן  חיים 

בצעירותו  למד  'המשורר הלאומי',  לתואר 

בכירי  למדו  בה  ישיבה  וולוז'ין,  בישיבת 

הוא  כך  בשל  התקופה.  באותה  הלומדים 

ניהל ניהל מערכת יחסים סבוכה עם היהדות 

ההלכתית. לשיטתו, יסודה של האומה תלוי 

בבניית מערכת תרבותית מחייבת הנוגעת, 
בעיקרה, למרחב הציבורי שלה.24

והיקר  הקדוש  הקנין  תורה,  קנין  "אחרי 

ביותר לישראל הוא השבת. כתורה, שהיא 

ספר הברית לישראל, כן השבת היא אות 

נשארה  אם  לאלוהיו.  ישראל  בין  ברית 

מכל המצוות רק השבת, היתה היא יכולה 

להציל את היהדות מכיָליון".

במכתב לחלוצים כתב:

"ארץ-ישראל בלי שבת לא תיבנה, אלא תחרב, 

יוותר  עם ישראל לא  יהיה לתוהו.  וכל עמלכם 

קיומו  יסוד  רק  לא  שהיא  השבת,  על  לעולם 

הישראלי, אלא גם יסוד קיומו האנושי. בלי שבת 

אין צלם אלוהים וצלם אנוש בעולם. אילו הייתה 

העבודה תכלית לעצמה – הרי אין מותר לאדם 
מן הבהמה... בלי שבת אין ואין תרבות ישראל".25

במכתב לידיד אישי בעמק יזרעאל הדגיש:

''השבת ולא התרבות של תפוחי–הזהב או 

תפוחי האדמה היא ששמרה על קיום עמנו 

בכל ימי נדודיו, ועתה בשובנו לארץ אבות 

הנשליכנה ככלי אין חפץ בו?26

השבת  אופי  בדבר  לשאלה  ובתשובה 

והחגים בקיבוצים, השיב:

חגי  את  חוגו  הלב...  מן  בודים  אין  החגים  "את 

לפי  משלכם  קצת  עליהם  והוסיפו  אבותיכם 

העיקר  מסיבתכם.  ולפי  טעמכם  ולפי  כחכם 

ומתוך הרגשה חיה  שתעשו את הכל באמונה 
וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה".27

ניתוח הדברים מצביע על חשיבותה הרבה 

של  התרבותי  האופי  לעיצוב  השבת  של 

אומה. בשיחה עם הסופר ש. שלום כתב:

בין מה  גמורה  לך, שהנני מבדיל הבדלה  "דע 

עושה  שהוא  מה  ובין  בפרהסיה  עושה  שאדם 

ב'עונג  יעשן  אדם  אם  בפרהסיה,  ביתו.  בחדרי 

שבת' שלי, אוחזנו במפרקתו ואשליכנו החוצה. 

מה שאין כן בחדרי ביתו, ברשות היחיד שלו. שם 

צריך שיהיה בן חורין לנהוג כחפצו, ואת החשבון 
בינו ובין קונו יעשה הוא בעצמו, באין איש אתו".28

ביאליק לא משתית את תפישתו את השבת 

על ערכי השביתה ממלאכה והמנוחה. גם 

לבנות  כדי  המוכרח  הדתי  הרצף  על  לא 

על  להצביע  שניתן  אף  לאומיים.  חיים 

דומה  העם,  אחד  לבין  בינו  מסוימת  זהות 

שמה שמניע את ביאליק  זו מרכזיותה של 

השבת בעיצוב אורח חיים שיש בו כמיהה 

ליפה ולנעלה, ניתוק ממהומת החיים, זמן 
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כללית של תרבות,  אווירה  ויצירת  איכות 

אומנות וחיפוש העֶרב המועיל.

גררו  ביאליק  של  דבריו  הדברים,  מטבע 

תגובות מעורבות בקרב המנהיגות הדתית. 

השבת,  את  'מחלן'  שביאליק  התחושה 

ללא  שבת  של  לקיומה  תשתית  מניח 

את  מבטיח  אך  מחד,  הלכתית  מחויבות 

הישראלית  בחברה  הרעיונית  מרכזיותה 

מאידך, גררה ויכוחים רבים. בין היתר, הרב 

צבי שטיינמן מיבנאל כתב לביאליק:

"אם נצהיר בפני הקהל הרחב רק על שמירת 

]...[ הן נשארה אצלנו השבת  השבת הפומבית 

ואיזו תשובה עלובה נזמין   ]...[ כגוף בלי נשמה 

נשתנה,  מה  יקירא,  אבא  ישאלונו,  כי  לבנינו 

האין  והרחוב?  השוק  מן  הבית  שבת,  בהלכות 
בזה מעין מעשה קומדיה?".29

מאידך, דמויות כגון הרב קוק, שהתגורר באותה 

צעד  אלה  בפעולות  ראו  אביב,  בתל  תקופה 

ראשון של חשיפה לתכנים דתיים וקיווה שיובילו 

בסופו של דבר לשמירת שבת כהלכתה.

ישראלית  שבת  לכונן  ביאליק  של  מאבקו 

ציבורית, הובילה אותו להיאבק על הפרהסיה 

של השבת. צלם ושמו ארושקעס פתח את 

חנותו במרכז ירושלים בשבת. משה גליקסון, 

לפעולה  ביאליק  את  עורר  "הארץ",  עורך 

במקרה זה ואף דחק בו שיורה לבעל החנות 

לסלק את תצלומו של ביאליק עצמו מחלון 

הראווה. תשובתו של הצלם הפתיעה: "קיבלתי 

את מכתבו והוא השפיע עלי יותר מכל המחאות 

של היהדות החרדית בירושלים, והחלטתי לסגור 

ועתה   ]...[ ובחגים  בשבתות  שלי  הצלמוניה  את 

אני מקווה שאין לכבודו שום התנגדות שתמונתו 
תימצא בחלון הראווה שלי".30

לצד דברים אלה חשוב להבהיר: מאבקו של 

ביאליק לכינון פרהסיה של שבת, כלל יוזמות 

ראויה  אלטרנטיבה  שתכליתן:  מעשיות 

אלטרנטיבה  הישראלית,  החברה  לכלל 

שתהווה בסיס לקיומה של שבת ישראלית 

משותפת לכלל החברה. על רקע זה הקים 

את חברת 'עונג שבת':

"יש בדעתי לעשות משהו – להקים חברה או 

למוסד  נקרא  כך  השבת.  חיזוק  לשם  מוסד 

אנשים  יתכנסו  שבת'.  'עונג  או  שבת'  'חיזוק 

תורה  בדברי  בצוותא  יתעסקו  השבת,  ביום 

ידירו גם הנאה מאכילה ושתייה,  ולא  וחכמה, 

וממילא יתחזק כוח השבת בלבבם על ידי עונג 
שבת".31

חברת ''עונג שבת" הוקמה ב – 1927, פעלה 

בתל אביב ומרכזי יישוב נוספים בישראל, כמו 

דיזינגוף,  בעולם.  יהודיות  קהילות  בקרב  גם 

ראש העיר המיתולוגי של תל אביב גרס  כי 

הלאומית  הסולידריות  אות  היא  "השבת 

שלנו הנפלאה ביותר מדור ודור, וכל הפוגע 

בה — באחדות ישראל הוא פוגע".



26

 שבת של הדממה

פרשנות השבת של אברהם יהושע  השל

השל הדגיש שהיהדות היא דת הזמן, ולדעתו 

השבת היא שיא הזמן, פסגת  החיים.32 

רב  חיזוק  מקבלת  השל  של  תפישתו 

מקדש  הטכנולוגיה.  של  התעצמותה  עם 

הזמן של השל מבקש לשחרר את האדם 

את  לשחרר  מבקש  הוא  זולתו.  משליטת 

אדם  ומבני  טכנולוגיים  ממכשירים  האדם 

המבקשים לשלוט בו.

ניסוח עכשווי ניתן למצוא בדבריו של מוקי 

התנועה  של  הבולט  הדעות  הוגה  צור, 

הקיבוצית, אשר גיבשה שבת משלה לאורך 

מאה שנות הציונות:

המעשה.  ימי  לששת  קשורה  "השבת 

ימי החול גם השבת  כשמוותרים על ערך 

קשור  היום  של  השבת  מצב  מזדעזעת. 

החול  אם  בימינו.  העבודה  לעיצוב תרבות 

מתחבר אל לבו של המסך האלקטרוני או 

לגווילים קדמונים, אם הוא עבודה מנוכרת, 

אחרת.  יראה  בשבת  לרוח  הפנאי  גם 

אמנותו,  שתורתו  חכם  והתלמיד  המובטל 

המראה,  שדה  פנאי,  בשבת  רואים  אינם 

אלא נחיתה חוזרת. יש המעדיפים לעבור 

של  המקדש  לבית  ולהצטרף  השבת  את 

מאגיה  זרוע  הוא  המסחרי.  המרכז  ימינו: 

של התמלאות אינסופית. בולימיה פולחנית 

גם  הוא  אך  ודחייה.  משיכה  מוקדי  בעלת 

נולד   )1972  –  1907( השל  יהושע  אברהם 

בוורשה, פולין, כבן לאדמו"ר ממז'יבוז', ולימים 

הקונסרבטיבי  המדרש  בית  מראשי  היה 

יהדות  חוקר  דעות,  הוגה  השל,  בארה"ב. 

ופילוסוף, שייך לקבוצת אנשי רוח שעבודתם 

הושפעה מאימי השואה. המלחמה הנוראה 

ובמדע.  ברציונליזם  בולט  אמון  חוסר  יצרה 

על רקע זה, חיבורו של השל, "ספר השבת", 

חשיבותה  את  מדגיש   ,1951  – ב  שפורסם 

הכוחנות  למיעוט  הכרחי  ככלי  השבת  של 

של  תכליתם  כי  מדגיש  השל  האנושית. 

תודעת  את  לשנות  היא  המלאכה  איסורי 

האדם משליטה לקשב. לפיכך, אי-העשייה 

אינה מותירה ריק ביחסו למרחב, אלא דווקא 

בונה "מקדש בזמן" – מאפשרת לאדם לחוש 

בנוכחות אלוהים השורה עמו.

השבת היא 'מרחב קיום רעיוני' המאפשר 

לאדם להתמודד עם הסכנות שהמודרנה 

"מעבר  היא  השבת  עימה.  מביאה 

ולא  רוחנית,  התרחשות   – לציוויליזציה" 

רק טקס תרבותי. יש כאן רמיזה של השל 

שהתפתחה  כתרבות"  "היהדות  גישת  נגד 

באותה עת בארצות הברית. לדבריו, השבת 

היא אירוע שתודעת האדם מתעלה בו על 

למערכת  ונפתחת  התרבותיים  אופקיה 

משתחררת  הטבע,  בורא  עם  יחסים 

עמו.  אחווה  דווקא  וחשה  ממאבקה בטבע 
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מעמיד את מחוסר האמצעים בפני ההכרה 

בשוליותו. השבת היא החזרה של הכל אל 

הפסקת  מהייצור,  הפנאי  הזינוק:  נקודת 

מחייבת  כזו  הפסקה  אך  החיים.  מרוץ 

אנו  אותה  המציאות  על  מחדש  להתבונן 

החיים  ממקצב  להתייאש  לא  כולנו.  חיים 

המתחיל כל פעם מחדש. השבת היא גם 

זכויות  על  הצהרה  וגם  עתידית  הבטחה 

לעבודה  לפעילות,  להשתתפות,  אדם 
יוצרת. זה יכול להיות נדר חברתי ואתגר".33

 ."UNPLUGGED" כך צמח שיח אודות שבת

העסקים  היתה אשת  להעלותו  הראשונה 

צוקרברג,  רנדי  אמריקנית   - היהודייה 

היא  פייסבוק.  ומנכ"ל  מייסד  של  אחותו 

את השבת  לאמץ  עולם  באי  לכל  הציעה 

הביא  ואף  הדים,  שעורר  רעיון  היהודית, 

להקמת מיזם בשם זה בישראל.34 

 - יהודי  ארגון   ,"ReBoot" צץ  כך  אחר 

בבני האדם לאמץ את  אמריקני שמפציר 

מהטלפון  ולהתנתק  היהודית  המחשבה 

הסלולרי ליום אחד בשבוע. מגזין האופנה 

הלאומים  כל  בני  לקוראים  קרא  "ווג" 

העיתון  ממייסדות  אחת  שבת".  "לחגוג 

המקוון המצליח "הפינגטון פוסט", שאינה 

נפלאות השבת.  יהודייה, כתבה פוסט על 

הסנאטור  שכתב  המנוחה"  "מתנת  הספר 

ג'ו ליברמן מופץ בידי כמרים שמתאהבים 

לצרה  כמענה   "Shabbat" ה-  ברעיון 

הצרורה של הסלולריים. נראה כי הקידמה 

הטכנולוגית יצרה צורך אישי אמיתי בשיבה 

זוכה  השל,  של  השבת  שאתגר  אלדומה 

לעדנה, בין היתר, עקב הפיכתה של השבת 

מיום מנוחה ליום של צריכה.

 שבת משפחתית

פרשנות השבת של המסורתיים: מאיר  בוגזלו 

יהודי המזרח פיתחה יחס  המסורתיות של 

דומה שהמוקד  אולם  לשבת.  ועמוק  רגשי 

העוגן  הוא  המסורתית  בשבת  המרכזי 

המסורתיות  של  העל  עקרון  המשפחתי. 

הוא נאמנות למסורת, כיבוד הורים וסבים 

וראיית עצמנו כחוליה בשרשרת. המסורתי 

יצום ביום כיפור לא רק בשל הציווי האלוהי 

הדורות  בני  נהגו  שכך  מפני  גם  אלא 

את  המסורתיות  דוחה  בכך  הקודמים. 

המרכיב הספקני של התרבות המערבית.

עצמך  את  לתפוס  הוא  מסורתי  "להיות 

כחוליה בשרשרת ארוכה. הרבה נקבע כבר 

מן ההקשר שבו נולדתי. כשם שאינני בוחן 

בכל רגע את השקפת עולמי לאורך חיי כך 

אינני בוחן את חייהם ואמונותיהם של אבי 

ואמי בכל רגע. מצד שני, כשם שיש מקום 

מקום  יש  כך  שלושים  בגיל  דעתי  לשינוי 
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כספנו. כאשר הוא חומס את אדמותינו הוא 

שולח  הוא  כאשר  ואילו  רכושנו.  את  נוטל 

ולוקח את הזמן שלנו, הוא לוקח  ידיו  את 

בעוד  הפרדוקס:  והנה  חיינו.  את  מאתנו 

לקריאה,  הכרחי  הוא  שלנו  הפנוי  הזמן 

לצמיחה, לידידות, לחיי קהילה ולמשפחה, 

כשהוא נגזל מאיתנו כמעט ואין מי שימחה 

על כך. מהפכת האינטרנט טשטשה עבור 

רבים מאתנו את ההבדל בין מקום העבודה 

אותנו  עושה  הסלולרי  הטלפון  הבית.  ובין 

נגישים לכל מי שרוצה לפלוש לחיינו. כך, 

"הזדמנויות"  יותר  להביא  היה  מה שאמור 

לוקחים  צווארינו.  על  לקולר  להיות  הפך 

במייל,  היום  את  פותחים  הביתה,  עבודה 

במייל  שהודעות  כך  על  בונים  כולם  והרי 

הן מחייבות. המעביד מתקשר ביום שישי, 

או בשמונה בערב רק לברר שאלה קטנה. 

העבודה  שבוע  העיקר:  על  לדבר  שלא 

הפועל  מדי.  ארוך  הישראלי  הפועל  של 

הישראלי עובד יותר מאשר ידידו האירופאי, 

ובניגוד  עבודות,  במספר  אפילו  לפעמים 
לחברו הוא גם נשאר עני".36

הנאמנות  יחסי  את  הרחיבו  המסורתיים 

המשפחה  מן  היהודית  והמחויבות 

לקהילה, ועם קום המדינה הורחב המעגל 

כן  אם  מעניינת  כולה.  למדינה  מהקהילה 

שאינו  המסורתי,  החיים  שאורח  העובדה 

מכעס;  או  ממרד  הדת,  ממיאוס  נובע 

תוך  להתאים  אלא  לחדש  רצון  בו  שאין 

)בשונה  בין שימור להתאמה  איזון  מציאת 

הוביל  "חידוש"(  במילה:  שיש  מהעוצמה 

לפרשנות הלכתית מקיפה.

להם.  שנולדתי  החיים  תנאי  בתוך  לשינוי 

המלט המחבר חוליות אלה הוא הנאמנות 

מצד הילד והאחריות מצד ההורים, שאינה 
אלא הנאמנות להוריהם שלהם".35

מתרחקת  מהגדרות,  בורחת  המסורתיות 

הדתית  בהתנהגות  ורואה  מקנוניזציה 

החיים  בסיס  את  המהווה  קיימת  עובדה 

כן,  על  אשר  משפחתו.  בתוך  הפרט  של 

מורכב.  לשבת  המסורתיים  של  יחסם 

שבת  וסעודת  קידוש  על  יקפידו  הם 

הכוללת לפעמים זמירות ופיוטים ואולי אף 

הכנסת,  בבית  יבקרו  חלקם  המזון.  ברכת 

אחרים יימנעו מהבערת אש אך לא ימנעו 

החיים המסורתי  מהדלקת חשמל. מערך 

חניית  או  חולשה  של  מתפישה  נובע  לא 

הוא  חילוני.  לעולם  דתי  עולם  בין  ביניים 

שימור  על  הדתי  המוקד  מהעמדת  נובע 

מורשת אבא ואמא.

של  הבולטים  הדעות  הוגי  כן,  פי  על  ואף 

המסורתיות המזרחית בישראל הרחיבו את 

דיונם אודות השבת ומשמעותה. דומה שאין 

מה שפוגע בשבת המשפחתית כמו השבת 

מהמסורתיים  חלק  ועוד,  זאת  המודרנית. 

הרחבת  עקב  העיקריים  לנפגעים  הפכו 

העבודה בשבת. לפיכך, מדגיש בוזגלו:

"הדיון על שמירת השבת בישראל מסתיים 

לרוב בצעקות נגד "כפיה דתית". אבל מדוע 

זמן  גניבת  על  מוחים  לא  החילונים  גם 

שיעבוד  מאדם  לדרוש  שלהם?  המנוחה 

בשבת זה עוול נגד אנושיותו. כאשר מישהו 

שולח את ידו לכיסנו הוא לוקח מאתנו את 
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 שבע שבתות – שבעה טעמים לשבת

תרשים 2 |  דגמים שונים של השבת

שבת מנוחה

שבת של 
חופש בחירה

שבת
משפחתית

שבת
בשלום

שבת
תרבות

ה
שבת

לאומית

הזדמנות 
להתחדשות

ניסיון  על  מלמד  שלנו  המסע  כאמור, 

עשיר להתמודד עם מורכבותה של השבת 

אחד  על  ממוקד  זרקור  הטלת  באמצעות 

הדוק  יחס  יצירת  באמצעות  או  מערכיה 

בין ערכי הנצח של השבת לתהליכי שינוי 

שרוב  להדגיש  חשוב  בעולם.  המתחוללים 

מנוחה  כיום  לשבת  התייחסו  לא  ההוגים 

שלה.  הרחב  התרבותי  מההקשר  המנותק 

הם לא ראו בשבת המסורתית פלטפורמה 

יום מנוחה לאומי. השבת  אקראית לגיבוש 

שימשה מטען תרבותי מעורר השראה ורב 

רושם. הם יצאו מן המקורות, איש לשיטתו 

ביקשו  הפרשנויות  שבע  לטעמו.  ואיש 

להחליף את השבת ההלכתית-המסורתית 

המקורית. לא מתוך אילוץ אלא לכתחילה. 

הם סברו שרוח הזמן מחייבת הגדרה חדשה 

של הקשר בין העם היהודי לשבת. הציונות 

והישראליות שבאה בעקבותיה מעולם לא 

וויתרו על השבת. אך בה בעת, הם לא וויתרו 

על הזכות להגדירה ולהתאימה מחדש.
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  – ברדיצ'בסקי  יוסף  מיכה  של  השבת 

האישית.  החירות  לרעיון  ביטוי 

ואפילו לא  אין לכפות את מנהגיה  לפיכך 

זכות  זוהי  היום.  באותו  לקיימה  להכריח 

אישית למנוחה המוקנית לכל אחד על פי 

רצונו.

  – ברנר  חיים  יוסף  של  השבת 

מצרים'',  ''שבת  מנוחה,  שבת 

התחדשות  עם  ביד  יד  הבאה  סוציאלית, 

החיים הלאומיים. על המחוקק יהיה לאכוף 

אותה ולהעניש את מי שיפגע בה.

  – גורדון  דוד  אהרון  של  השבת 

לשמור  יש  המתחדשת.  השבת 

אלא שהציונות,  רעיון השבת המקורי,  על 

לסייע  צריכה  יהודית,  התחדשות  כתנועת 

של  והלכותיה  רעיונותיה  בהתחדשות 

השבת.

שבת ה   – העם  אחד  של  השבת 

רואה  היהודי  העם  לאומית. 

לגורם  הפיכתה  ברזל.  צאן  נכס  בשבת 

של  הלאומי  ייחודו  את  מדגיש  משמעותי 

על  להצביע  ומאפשר  אופיו,  את  העם, 

את  הממשיכה  רוחנית  כתנועה  הציונות 

זרם החיים היהודיים.

השבת של חיים נחמן ביאליק –          

אחת  היא  השבת  תרבות.  שבת   

העולם  של  ביותר  החשובות  הבשורות 

זו שמעצבת את תרבותו של  היא  היהודי. 

יסוד  אבן  מהווה  השבת  בשורת  העם. 

איכותיים.  תרבותיים  חיים  של  בגיבושם 

בפרהסיה,  עליהם  להקפיד  יש  לפיכך 

צורת  את  זו שתגדיר  היא  הרבים.  ברשות 

חיינו הציבוריים. בד בבד, חיי הפרט מוקנים 

ליחיד ואין לאיש להתערב בהם.

השבת של אברהם יהושע השל –  

שבת הדממה. השבת מתמודדת 

לכוח.  ההשתעבדות  עם  הכוחנות,  עם 

פנימית  תנועה  מזמינה  השל  של  השבת 

והנשמה.  הרוח  העמקת  של  הרפיה,  של 

לטעמו של השל היעדרה של 'שבת' מוביל 

מקבלת  השבת  לטוטאליות.  לאכזריות, 

התפתחות  לנוכח  עדכנית  משמעות 

הטכנולוגיה ומרכזיותה בחיינו.

מאיר   של  המסורתית  השבת 

ערכה  משפחה.  זמן   – בוזגלו 

אבות,  מסורת  בשימור  הוא  השבת  של 

ִהלכות  המשפחתית.  הלכידות  בהעמקת 

וסעודה,  קידוש  ְסביב  הסובבות  השבת 

מהווה  הכנסת  בבית  עם  ברוב  תפילה 

התכנסות משפחתית, מפגש עמוק שכולו 

מסירה מדור לדור. 
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ביטוי  לידי  מביאות  הללו,  השבתות  שבע 

דגשים שונים לרעיון אחד: השבת היא אבן 

קהילה,  של  בחייה  היחיד,  של  בחייו  יסוד 

בזהותה של אומה. כל אחד מהוגי הדעות 

העניק פרשנות חדשנית ורלוונטית לשבת. 

ה"זכור"  בתודעת  רק  העמיקו  חלקם 

יישומי  ריטואל  ביצירת  גם  הפליגו  ואחרים 

בינם  קיים  ה"שמור".  תודעת  את  המעמיק 

קונצנזוס נדיר שלא לוותר על נכס השבת, 

הנדרשת  בהתאמה  אותו  להביא  אלא 

כחלק מהפרויקט הציוני לריבונות היהודית 

הנרקמת בארץ ישראל. 
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פרק 3 // השבת עם כינונה של מדינת ישראל

ב-ה' אייר תש"ח, מאי 1948, קמה מדינת 

ישראל. הקמתה הביאה לידי ביטוי חלום 

של דורות. חלום שיבת ציון הפך מכמיהה 

קיימת.  למציאות  מופשט  וחזון  רחוקה 

המדינה  קברניטי  על  מוטל  היה  עתה 

אתגר  המדינה.  של  זהותה  את  לעצב 

שלוש  היום  סדר  בראש  העמיד  ההקמה 

סוגיות: כינון מוסדות המדינה וגיבוש סדרי 

אזרחי  של  ביטחונם  על  הגנה  שילטון, 

המדינה וקליטת עלייה המונית. כך, נדחו 

לקרן  משקל  כבדות  זהותיות  שאלות 

זווית. מטבע הדברים הן לא עמדו במוקד 

יבואו,  לימים שעוד  נדחו  הן  כך,  העשייה. 

ימים של שקט ושלווה. 

טרם קום המדינה, בשנת 1935, החליטה 

הלאום  מוסדות  כי  הציונית  ההסתדרות 

מערכת  גוריון,  בן  בשבת.  יפעלו  לא 

הממוסדת,  הדת  עם  מורכבת  יחסים 

בין  היחסים  מערכת  בדבר  להסדר  הגיע 

בתמיכתה  הצורך  בשל  לדת,  המדינה 

ועדת  בפני  ישראל" בעדותה  "אגודת  של 

הבסיס  את  שמהווה  המכתב,  אונסקו"פ. 

לסטטוס-קוו הנוהג ,באופן רשמי, עד עצם 

אגודת  מנהיגה של  אל  נשלח  הזה,  היום 

ישראל, הרב לוין ב– 1947 וכלל התחייבות 

בארבעה תחומים )ראה איור 1 להלן(.

החוקי  המנוחה  שיום  "ברור   – שבת  א. 

במדינה היהודית יהיה יום השבת, ובני דתות 

אחרות יוכלו לשבות בחג השבועי שלהם".

קואליציית  את  להרחיב  ביקש  גוריון  בן 

הוא  כך  במדינה שבדרך. לשם  התומכים 

ניסוחים  הכוללת  פרגמטית  בגישה  נקט 

טווח פרשנות רחב.  עמומים המאפשרים 

את  נוסףהוביל  מחשבה  מהלך  גם  אך 

בין  שהתקיים  ויכוח  במהלך  גוריון.  בן 

ישעיהו  הפרופסור  הרוח  ואיש  הפילוסוף 

ליבוביץ' לבין בן גוריון, טען ליבוביץ' בלהט 

תשובתו  למדינה.  הדת  בין  להפריד  שיש 

של בן גוריון הייתה מפתיעה:

והמדינה  הדת  הפרדת  את  דורש  "אתה 
כדי שהדת תשוב להיות גורם עצמאי אשר 

השלטון המדיני יצטרך להתמודד עמו. אני 

שהמדינה  רוצה  אני   - זו  הפרדה  שולל 

תחזיק את הדת בידה".37 

מכאן, שלבן גוריון היו מטרות רחבות יותר 

מאשר הרחבת קואליציית התומכים. הוא 

ביקש להשיג 'שליטה' על הדת.
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איור 1: מכתב הסטטוס-קוו

מקור: הארכיון הציוני, 1947
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עמדתו  את  להבהיר  חשוב  זה,  רקע  על 

אחדות  להנהגת  גוריון  בן  של  שותפו  של 

העבודה, ברל כצנלסון. כצנלסון עמד על 

המתיישבים  של  חילוניותם  שבין  הפער 

במסה  היהודית.  המסורת  לבין  החלוציים 

רחבה, "חורבן ותלישות" שמה, הצביע על 

הסכנות הזהותיות העמוקות שבניתוק בין 

הציונות מהמסורת היהודית. המסה נכתבה 

הנוער  תנועת  מדריכי  של  טיול  בעקבות 

"המחנות העולים" שהתקיים בעיצומו של 

יום ט' באב. לכצנלסון לא הייתה תפישת 

עולם סדורה ביחס ליהדות, אבל הדברים 

שכתב בעניין השבת מדברים בעד עצמם:

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל 

ולא  בין מפלגתיים  אינני צריך להסכמים 

בוש שהיה  ואני   ]...[ רבנים  להוראות של 

שלנו,  שהוא  זה  עניין  לעשות  הכרח 

חוג  איזה  מאשר  פחות  לא  פנים  כל  על 

את   ]...[ פוליטי.  להסכם  בישראל,  אחר 

למדורות  להפוך  עלינו  וחגינו  שבתותינו 
של תרבות".38

כצנלסון סירב לראות בענייני השבת בפרט 

לפשרה  נושאים  בכלל,  היהדות  ובענייני 

סבר  הוא  קואליציונית.  הסכמה  הדורשים 

ששאלת השבת היא שאלה יסודית העומדת 

על  שבדרך.  המדינה  של  זהותה  בליבת 

בן  לדוד  כצנלסון  ברל  שבין  הוויכוח  רקע 

גוריון קשה להבין מדוע מדינת ישראל לא 

התמודדה עם מקומה של השבת. מדוע לא 

עיגנה בספר חוקיה את ערכה ומשמעותה?

בספר החוקים של מדינת ישראל נחקק חוק 

השבת  את  שהסדיר  ומנוחה  עבודה  שעות 

החוק  ליהודים.  השבועי  המנוחה  כיום 

זכתה  השבת  האם   .1951 בשנת  חוקק 

לחוק זה בשל ניצחונו של יוסף חיים ברנר, 

השבת  של  תפקידה  עיקר  את  שראה 

האם  לעובדיה?  מנוחה  שמאפשרת  כמי 

שתכליתה  פשרה  הייתה  החוק  חקיקת 

השבת  של  המעשיים  ההיבטים  את  לעגן 

ומשמעותה?  מהותה  עם  להתמודד  מבלי 

או שמא, המנהיגות הדתית העדיפה 'חוק 

מהגדרות  להימנע  כדי  משמעות'  עוקף 

אלה  שאלות  השבת?  של  חילוניות 

תיוותרנה פתוחות. 

המשפט  בית  העניק  השנים  במהלך 

לתכלית  בהרבה  רחבה  פרשנות  העליון 

חוק שעות עבודה ומנוחה. בפסק דין של 

הנשיא שמגר, נאמר:

מנוחה  יום  קיום  של  העיקרון  "בקביעת 

המחוקק  חתר  בשבת  והועדתו  שבועי 

ראשית,  משולבות:  מטרות  שתי  להגשים 

יום  לייחד  ראוי  לפיה  חברתית,  מטרה 

לנוח  שיוכל  כדי  אדם  לכל  שבועי  מנוחה 

או  משפחתו  עם  לשהות  ממלאכתו,  בו 

ולבידור  לנופש  ולהתפנות  ידידים  בחברת 

יום  נועד  כן  והעדפותיו.  בחירתו  לפי 

העובד  של  בריאותו  על  להגן  המנוחה 

שנית,  הוגנים.  עבודה  תנאי  ולהבטיח 

הועדת המנוחה בשבת נעשתה על רקע 

ציווי ההלכה ומסורת ישראל".39 
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דברי הנשיא שמגר זכו לעוגן נוסף בפס"ד 

דורנר.  דליה  השופטת  של  יותר  מאוחר 

חוק  שבין  היחסים  במערכת  עסק  בג"צ 

שעות עבודה ומנוחה לבין חוק יסוד: חופש 

העיסוק:

"אכן, איסור העבודה בשבת פוגע בחופש 

העיסוק ]...[ בענייננו, חוק המנוחה מקיים 

את כל התנאים המנויים בפסקת ההגבלה 

המנוחה  יום  קביעת  היסוד[.  חוק  ]של 

של  ערכיה  את  מגשימה  בשבת  ליהודים 

ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  המדינה 

בהרמוניה  משתלבים  אלה  ערכים  שני 

מלאה בחוק הנדון. ליום מנוחה לעובדים 

מטרה סוציאלית וחברתית, ואילו היהדות, 

שהנחילה לאנושות את הקונספציה של 

יום  את  קידשה  השבועי,  המנוחה  יום 

השבת כיום המנוחה של בני העם היהודי. 

פחות  לא  לאומי  ערך  הוא  השבת  יום 
מאשר ערך דתי".40

של  הפוליטי  כוחן  היה  המדינה,  קום  עם 

אשר  דל.  והחרדיות  הדתיות  המפלגות 

על כן לא היו ניסיונות להרחיב את עיגונה 

שימש  והסטטוס-קוו  השבת,  של  החוקי 

פשרה כואבת, רע במיעוטו. שלושה אירועים 

משמעותיים שינו את מערכת היחסים שבין 

המפלגות הדתיות לסטטוס-קוו. 

 הראשון התרחש בשנת 1976, עת התעכב

 טקס הבאת מטוסי F15 מארה"ב והסתיים

מכך, כתוצאה  שבת.  כניסת  לזמן   סמוך 

בפומבי חיללו  הממשלה  משרי   מיעוט 

שרי להתפטרות  שהביא  מה  השבת,   את 

 המפד"ל מממשלת רבין הראשונה.

המהפך  התחולל   1977 בשנת  שנית, 

הליכוד  מפלגת  את  לראשונה  שהעלה 

כללו  הממשלה  של  היסוד  קווי  לשלטון. 

ולשמירת  לשבת  הנוגעים  סעיפים  עשרה 

הסעיפים  ארבעים  של  סך  מתוך  שבת 

שכלל ההסכם כולו. 

המפלגות  התנו   1981 בבחירות  שלישית, 

הדתיות את כניסתן לקואליציה בהפסקת 

בשבתות.  אל-על  חברת  של  פעילותה 

דרישתם נענתה. 

שלושת האירועים הללו מצביעים על שינוי 

והחרדית.  הדתית  המנהיגות  של  עמדה 

מפלגת הליכוד, ובעיקר מי שעמד בראשה, 

למסורת,  כנוטים  הצטיירו  בגין,  מנחם 

של  ומקומה  מעמדה  בהרחבת  כתומכים 

המסורת היהודית בזירה הציבורית. 

ההסמכה,  חוק  תוקן   1990 בשנת 

רשויות  של  סמכותן  את  המסדיר  חוק 

של  וסגירה  פתיחה  לקבוע  מקומיות 

בהתחשב  גם  בשבת,  ופנאי  עסק  בתי 

זה  תיקון  הדתית.  שבמסורת  בטעמים 

נועד לאפשר לעיריות הרוצות בכך לפעול 

שמירתה  לשם  בשבת  עסק  בתי  לסגירת 

תוקן   2014 בשנת  בעיר.  הציבורי  במרחב 

החוק כך ששר הפנים יהיה חייב לאשר כל 

שינוי בחוקי העזר העירוניים. באופן דומה 

לחוק ההסמכה, תוקנה פקודת התעבורה 



36

ב-1991, ובה נקבע איסור הפעלת אוטובוס 

תוך  שירות,  בקו  מנוחה  בימי  ציבורי 

התחשבות מקסימלית של שר התחבורה 

במסורת ישראל בכל הנוגע לחריגות.

הפרשנויות  ולצד  ההלכתית  השבת  לצד 

של  נוסף  מודל  להציג  חשוב  החדשות 

הציונות  מנהיגי  את  המייחד  מודל  שבת, 

נמנעה  החרדית  המנהיגות  ורבניה.  הדתית 

מלחתום על הסדרים שונים הנוגעים לשבת 

במרחב הציבורי. השבת אינה נתונה למשא 

ומתן. בעיני המנהיגות החרדית אין להתפשר 

אולם  קטן.  ועד  מגדול  שבת,  הלכות  על 

בגישה  נקטה  הציונית-דתית  המנהיגות 

נזקים".  "למזער  ביקשה  בעזרתה  אחרת 

היא הסכימה לחתום על הסכמים שיש בהם 

כדי ליצור רווחים לאומיים רחבי היקף. 

הציונית  הרבנית  והמנהיגות  הדעות  הוגי 

דתית לא הסכימו עם תופעות של חילול 

מחילול  'להתעלם'  ביקשו  אלא  שבת 

השבת, אם מחיר ההתעלמות יהיה הרחבה 

פסק  כך  השבת.  משמעותית של שמירת 

ב"הלכות  ישראלי  שאול  הרב  הגאון 

שלא  לדאוג  אפשר  אי  שאם  קואליציה", 

בשבת  ציבורית  תחבורה  כלל  תהיה 

שניתן  במקום  לחוקק  יש  הארץ,  בכל 

להתעלם,  יש  ניתן,  שאין  ובמקום  הדבר, 

שאין  על  כאב,  ובהבעת  "בהסתייגות, 

הדבר בידינו להביא חוק מתוקן כאשר עם 

לבבנו".41 

יחסה  את  תואמת  זו  הלכתית  עמדה 

למדינת  הדתית  הציונות  של  הכולל 

וקמעא  דגאולה  אתחלתא  ישראל: 

ביטוי  לידי  מביאה  ישראל  מדינת  קמעא. 

ישראל.  של  גאולתם  תהליך  תחילת  את 

אליו  אין להתנגד לתהליך אלא להצטרף 

מדינת  במהרה,  היום,  שבבוא  בתקווה 

שערכיה  למדינה  בסיס  תהא  ישראל 

חופפים לערכים הדתיים-מסורתיים. 

והמכון  אביחי  קרן  בחסות   ,2000 בשנת 

הישראלי לדמוקרטיה, ישבו הפרופסור רות 

גביזון, פרופסור למשפטים מהאוניברסיטה 

מידן,  יעקב  והרב  בירושלים,  העברית 

אמנה  לכתוב  עציון,  הר  ישיבת  מראשי 

מערכת  את  מחדש,  להסדיר,  המבקשת 

חשוב  פרק  ומדינה.  דת  שבין  היחסים 

בעבודתם עסק בשבת. בדברי המבוא כתב 

הרב מידן שהרקע להסכמות אליהן הגיע 

צרכים  על  מבוסס  גביזון  הפרופסור  עם 

והסכמות של הציבור הדתי והחלוני כאחד:

"חשיבות השבת בעיני הציבור הדתי ברורה. 

בעיני הציבור החילוני, עשויים להיות לשבת 

מנוחה   - הראשון  ערכים:  לפחות שלושה 

מהמרוץ היום-יומי של החיים, אחר הכסף 

לזהות  מרכזי  ביטוי   - השני  והפרנסה; 

היהודית בכלל, לאו דווקא זהות דתית. גם 

אחד העם, הוגה דעות ציוני חילוני מובהק, 

ראה בשמירת השבת ערך לאומי וטבע את 

האמרה: "יותר מששמרו ישראל על השבת 

שמרה השבת על ישראל"; השלישי - ויתור 

ומעולם  מאז  שהיה  השבת,  בתחום  הדדי 

סלע מחלוקת בין הדתיים והחילוניים, עשוי 

של  מחודש  לאיחוי  פתח  דווקא  להיות 

החברה הישראלית".
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עוד הוסיף הרב מידן: 

"בהיותי שומר מצוות, מוסכם עליי שערכי 

אינם  הציבורי  במישור  השבת  של  קיומה 

מעשית,  מבחינה  לפחות  לבטל,  יכולים 

לנהוג  הפרט  חופש  כיבוד  של  הערך  את 

על-פי דרכו ואמונתו בשבת, או בכל תחום 

אחר השנוי במחלוקת. עם זאת, אינטרסים 

מפני  יידחו  מסחריים  גופים  של  כלכליים 

השבת - ומפעלים ומוסדות מסחריים יהיו 

הפליית  למנוע  מנת  על  בשבת.  סגורים 

ביחס  עצמאיים,  או  מצוות שכירים  שומרי 

יועסקו  לא  כעיקרון  כי  קבענו  לחופשיים, 

עבודה  ובמקומות   - בשבת  עובדים 

בילוי,  מקומות  כגון  בשבת,  הפועלים 

תיעשה ההעסקה בשבת על בסיס תורנות. 

השבת  בעניין  ההצעה  את  ניסחנו  כאשר 

עמדו לנגד עיניי שלושה עקרונות: העיקרון 

הציבור  בלב  האמונה  נטיעת   - הראשון 

שיש פתרון שאינו דורסני וכוחני, למלחמת 

העד בין שומרי מצוות לחופשיים בישראל. 

האפשר  ככל  להימנע   - השני  העיקרון 

אחרים.  לפני  מכשול  נתינת  של  מאיסור 

משמע: אין באמנה כל היתר או כל הבעת 

שהאמנה  כל  שבת.  חילול  כלפי  סלחנות 

עושה הוא צמצום ההתערבות של המדינה 

דעתי,  לעניות  לכן,  השבת.  על  בהגבלות 

הלכתית  בעיה  מעוררת  אינה  הצעתנו 

את  לבחון   - השלישי  העיקרון  מובהקת. 

פגיעת הצעתנו בצביון השבת, לא רק על 

רקע דמותה האידיאלית של השבת, אלא 

על רקע המציאות הקיימת".

הציבור  מקרב  האמנה  ותומכי  מידן  הרב 

במציאות  לכתחילה  הסדרה  בה  ראו  הדתי 

של דיעבד. המשמעות פשוטה: זוהי הסדרה 

המשקפת את מנעד החיים בישראל, אך אין 

היא משקפת את אמונתו וציפייתו של האדם 

וכל את  המאמין. הציבור החרדי דחה מכל 

ואת ההסכמות שבבסיסה. האמנה  האמנה 

מספר  חלק  להיות  הפכה  ולא  קודמה  לא 

החוקים של מדינת ישראל. 

כאמור, כאז כן עתה, מדינת ישראל נמנעה 

דתי,  מטען  בעל  כיום  בשבת  מלעסוק 

את  מלעגן  נמנעה  היא  רעיוני.  או  תרבותי 

משמעות השבת בספר החוקים מפני שהיה 

להגדיר  המחייב  עמוק  זהותי  בדיון  צורך 

היא  השבת.  של  ומשמעותה  מהותה  את 

הסתפקה בחוק שעות עבודה ומנוחה, חוק 

שלא מייחד את השבת המקורית. חוק שעות 

בכל  מחוקק  להיות  יכול  ומנוחה  עבודה 

המסורת  עם  להתמודד  כדי  בו  ואין  מדינה 

ועם המטען הערכי של השבת.

הקמת מדינת ישראל יכלה לשמש הזדמנות 

השבת  של  זהותה  אודות  לדיון  גדולה 

רבות  סיבות  המתחדשת.  היהודית  במדינה 

ולהשטחתו,  להרדדתו  הדיון,  לדחיית  גרמו 

בעוד הדיון הנרטיבי הנוגע למשמעותה של 

החלקים  של  ממשנתם  נפקד  לא  השבת 

השונים בחברה.
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פרק 4 // נרטיבים שונים
בנוגע לשבת במדינה היהודית

תרשים 3: נרטיבים שונים

נ
הנרטיב המסורתי

שיח זהות שיח תהליכי שיח נבדלשיח זכויות

״חוליה בשרשרת 

הדורות״

״אתחלתא דגאולה״

״עם ומדינתו״

״)חיה( ותן 

לחיות״

״החופש שלכם

הוא ההזדמנות שלנו״

הנרטיב הדתי-לאומי הנרטיב הלא יהודיהנרטיב החילוני

שבת שלנו שבת שלושבת שלישבת שלו? שבת שלי!

שיח הלכתי

״אינה שלנו

לסחור בה״

הנרטיב החרדי

הנרטיב החרדי 	❶

העמדה החרדית מדגישה את מרכזיותה 

לאדם  אין  היהודית.  בדת  השבת  של 

אחד  תו  אפילו  לשנות  זכות  למדינה  או 

מצוות  לשאר  ליחס  בדומה  מהלכותיה, 

אינה עומדת לפשרה. לא  התורה. השבת 

ניתן להגיע להסכמה בחקיקה אם יש בה 

כדי לפגוע בהלכה ובמסורת. "השבת אינה 

שלנו לסחור בה", דברים שבין אדם למקום 

אינם ניתנים לחלוקה. 

בין שאלת  אי אפשר להפריד  ועוד.  זאת 

היחסים  מערכת  לבין  לשבת  היחס 

החרדית,  היהדות  שבין  האידאולוגית 

היהדות  ישראל.  מדינת  לבין  לגווניה, 

החרדית כולה אינה רואה ערך דתי-יהודי 

יצירה  בה  הרואים  כאלה  יש  במדינה. 

רובה  רוב  אך  ולהלכה,  לדת  המנוגדת 

של הקהילה החרדית מתייחסת למדינה 

מסודרים.  חיים  המאפשר  כאינסטרומנט 
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את  להרחיב  בניסיונות  שותפים  חרדים 

הציבוריים  בחיים  השבת  של  מרכזיותה 

שלמות  מרכזיים:  טיעונים  שני  בעזרת 

המשפחה והתמודדת עם שחיקה ועבודה 

לא מבוקרת. 

חלה  האחרונות  שבשנים  להדגיש  חשוב 

ההפגנות  ובגודל  במספר  חדה  ירידה 

סביב  החרדיים  הציבוריים  והמאבקים 

חילול שבת. המנהיגות החרדית הבינה כי 

השפעתה על עיצוב הציבוריות הישראלית 

דלה, ולכן הם החלו להתמקד בשמירה על 

האינטרסים הפנימיים של קהילותיהם.43 

הקואליציוניים  ההסכמים  כן,  על  אשר 

האחרונים לא מבקשים להרחיב את שמירת 

הם  חוקים.  לחוקק  מתיימרים  ולא  השבת 

מסתפקים בניסוחים כגון: "יישמר הסטטוס-

קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה 

עשרות שנים בישראל". 

'דינא  מכוח  אלא  אינה  לחוק  המחויבות 

המדינה  חוקי  של  וערכם  דמלכותא' 

את  להסדיר  שתכליתם  במקום  רק  הוא 

שהרי  אדם,  בני  בין  היחסים  מערכות 

את  איש  מלכות,  של  מוראה  'אלמלא 
רעהו חיים בלעו'.42

אשר על כן, הציבור החרדי שואף להחיל 

ודקדוקיה  פרטיה  כל  על  השבת  את 

באזורים המאוכלסים ברובם על ידי חרדים. 

בה בעת, הוא מסרב לפגוע בסטטוס-קוו, 

חוק  ובשתיקה עם הצעות  בגלוי  להסכים 

ותקנות שיש בהן פגיעה מפורשת בהלכה 

לציין  חשוב  בפרט.  שבת  ובהלכות  בכלל 

בהוראת  בחירות,  מערכות  ארבע  שלפני 

המפלגה  של  שונה שמה  מגור,  האדמו"ר 

המייצגת את הזרמים האשכנזים ל"יהדות 

התורה והשבת". 

ציבור  ואנשי  חרדיות  תנועות  בבד,  בד 

הנרטיב החילוני 	❷

קשה לעמוד על נרטיב חילוני הכולל את 

יש בקרב  אולם,  בישראל.  כלל החילוניים 

המבקשת  קבוצה  בישראל  החילוניים 

להפריד את חיי הדת מחוקי המדינה. חלק 

של  עמוקות  תפיסות  מתוך  מונעים  מהם 

חופש וחירות אישית, אחרים מעמדות אנטי 

לפגוע  למדינה  לה  אל  לשיטתם,  דתיות. 

בזכות  להתערב  לה  אל  הפרט,  בחירויות 

המוקנית לכל אדם לנהל את חייו כרצונו. 

"חיה ותן לחיות". קול זה רואה בהגבלות 

מתוקף דתי התערבות גסה בחיי הפרטים 

במדינה ופגיעה בלתי הוגנת וחסרת בסיס 

באפשרויות העומדות לפניהם. 

בה בעת, חשוב להדגיש שזרמים חילוניים 

מרגשת,  יחסים  מערכת  מנהלים  רבים 

רוב  מחד,  השבת.  עם  ומורכבת  סבוכה 

את  מציינים  הישראלים  של  מוחלט 

ערכים  ביטוי  לידי  בדרך המביאה  השבת 
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בה  אך  תרבותיים.  או  מסורתיים-דתיים 

בעת, הם מבקשים למצוא דרך לבצר את 

מקומה של השבת החילונית. 

סוגיית השבת  מול  חילוניות, אל  בעיניים 

להגדרה  הזכות  החירות:  סוגיית  עומדת 

אישית, לבחירה חופשית וחופש העיסוק. 

של  מוחלט  לרוב  משותפת  זו  עמדה 

החילוניים בישראל. 

מבקשים  החילוניים  מהארגונים  חלק 

לטעון שאל לה למדינה להתערב באופן 

השבת.  את  לקיים  בוחרים  אזרחיה  שבו 

חופש  אזרח  לכל  לאפשר  המדינה  על 

תנועה )תחבורה ציבורית מלאה(, לאפשר 

מקובל  בחופשיות.  ולבלות  לקנות  לו 

מול  אל  החילונית  הצעקה  כי  לחשוב 

השבת נובעת מפריחתן של תפיסות עולם 

המעמידות את צרכי הפרט וחירותו במקום 

מרכזי יותר ממה שהיה בעבר. 

של  רחב  במגוון  השבת.  בסוגיית  רק  לא 

סוגיות זהותיות שחלקן קשור גם במערכת 

התרחבה  ומדינה  דת  שבין  היחסים 

על  לכפות  סביר  לא  לפיה  התפישה 

תרבות  ליצור  כדי  חיים  אורחות  הפרט 

ומרחב משותפים. 

עם  החילוני,  השיח  בתוך  זאת,  עם  יחד 

היהודית,  ההתחדשות  עולם  התרחבות 

מתגברים הקולות לשוב אל השבת. חלק 

מהקולות רואים במסגרת השבת הזדמנות 

את  הכובשת  הטכנולוגיה  עם  להתמודד 

מרחב המקום ושואבת את התודעה. קולות 

מתהליכים  מגן  תריס  בשבת  רואים  אלה 

של עבדות האדם לטכנולוגיה ולמכשיריה. 

דברים ברוח זו כתב הסופר דב אלבוים: 

הישראלית  שהתרבות  כן,  אם  פלא,  זה  "אין 

"זוכרת  ולהיות  לשוב  מבקשת  העכשווית 

המקור  שבת".  "שומרת  )רק(  ולא  שבת" 

המקראי הראשוני של השבת מושך יותר ויותר 

ישראלים שאינם שומרי הלכה, אך חשוב להם 

להמשיך ולחיות את המסורת היהודית. 

הישראלית  החברה  אם  לדעתי,   ]...[

בטבורה  קשורה  להישאר  מבקשת 

על  לקבל  מבלי  וזאת  היהודית,  לתרבות 

לפתח  עליה  ההלכה,  שמירת  את  עצמה 

חירות"  "שבת  של  תרבותי-ישראלי  דגם 

יחסי מסחר  איסור על  כמו  קו מנחה   ]...[

בשבת הוא הולם וראוי לשבת הישראלית: 

המסחר הוא גורם משעבד מעצם הגדרתו, 

בהיותו בנוי על יחסי היררכיה. שהרי האדם 

בדרך  בשבת  מסחריים  שירותים  הצורך 

פעולת  בכל  אך  לכך,  לב  שם  לא  כלל 

צריכה הוא משעבד את זה שמספק עבורו 

את השירות.

אדם  כל  על  האישי,  במישור  במקביל, 

יהיה לבחור עד כמה הוא מקבל על עצמו 

שחרור משעבודים בשבת: ניתוק מאמצעי 

הימנעות  הפלאפון,  כיבוי  התקשורת, 

למסחר  הקשורים  נושאים  על  משיחה 

משפחתי  לבילוי  זמן  הקדשת  היומיומי, 
משותף - המרווח לשיקול הדעת".44
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הנרטיב הדתי - לאומי 	❸

הנרטיב הדתי-לאומי מבקש להוסיף קומה 

נוספת, מעבר לאמונה הדתית ולמחויבות 

של חברי הקהילה לשמירת תורה ומצוות. 

למדינה  מעניק  הדתי-לאומי  הנרטיב 

של  משמעות  רק  ולא  דתית  משמעות 

מסגרת המבטיחה קיום בטוח לעם היהודי. 

דתי  ערך  ישראל  למדינת  לתפישתם, 

דת  אינה  במהותה  היהודית  שהדת  מפני 

של יחידים אלא דת של אומה. ככזו, היא 

באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של רכיבים, 

לצה"ל,  המדינה,  לראשי  היחס  דוגמת 

מבית  הדתית  הציונות  זה,  בהקשר  ועוד. 

למדינת  מתייחסת  קוק  הרב  של  מדרשו 

מידה  באותה  כך,  השם.  כקידוש  ישראל 

שקיומה של המדינה מהווה קידוש השם, 

חילול שבת או פגיעה ביסודות הדת על ידי 

המדינה מהווה חילול השם. 

מרכזי  ביטוי  היא  השבת  זה,  בהקשר 

הציבור  ישראל.  מדינת  של  ליהדותה 

ולהעמיק את  להגביר  פועל  לאומי  הדתי 

ספק  ואין  המדינה,  של  היהודית  זהותה 

שלמעמדה של השבת משקל חשוב בכך. 

הדתי-לאומי  הציבור  לעיל,  כאמור 

ראשית  את  רק  ישראל  במדינת  רואה 

שלבי  להכיל  ניתן  לכן  הגאולה.  צמיחת 

הסכמה  מבטאות  שאינן  פשרות  ביניים, 

אידיאולוגית, כי אם הבנה שמדובר בתהליך 

איטי ומדורג. יש לציין שבשנים האחרונות 

העמדה  הדתית.  הציונות  בתוך  פיצול  חל 

החרד"לית קרובה יותר במישור הפרגמטי 

לעמדה החרדית, ואילו העמדה הליברלית 

קרובה יותר לזו המסורתית. 

❹	הנרטיב המסורתי

מתרחקת  מהגדרות,  בורחת  המסורתיות 

מקנוניזציה ורואה בהתנהגות הדתית עובדה 

קיימת המהווה את בסיס החיים של הפרט 

בתוך משפחתו. המסורתיות מנהלת דיאלוג 

עם העבר ומבקשת לראות את החיים בהווה 

כחלק מרצף תודעתי שלא ניתן לנתקו. 

תפיסה  אינה  מסורתית  עולם  תפיסת 

פשרנית והיא לא נובעת מחולשה. ביסודה 

עומדת מחויבותה של המשפחה למסורת. 

לתת  נוטה  השבת  סביב  הישראלי  השיח 

ודוחק  הסקאלה,  לקצוות  עודף  מקום 

הנרטיב  את  זה  ובכלל  מרכזיים,  נרטיבים 

מהיהודים  לכשליש  הרלוונטי  המסורתי, 

המסורתי רואה במדינה מסגרת  במדינה. 

הקהילה,  ושל  המשפחה  של  מרחיבה 

והמשפחתיות  השייכות  תחושת  ולכן 

לשבת  בנוגע  גם  הווייתו  במרכז  נמצאת 

הישראלית-מדינית.
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מבני  אחד  לכל  מאפשרת  היא  בבד,  בד 

המשפחה לבחור את הדרך המתאימה לו. 

חלק מבני המשפחה בוחרים בקיום חלקי 

בסיס  על  ואחרים  אידיאולוגיות  מסיבות 

אורחות  על  להכיל  רצון  חוסר  או  נוחות 

חייהם מחויבות הלכתית קשיחה.

השונות  את  מכיל  המסורתי  הנרטיב 

מכבד  הוא  אותה.  מחבק  ואף  הישראלית 

את המסורת ואת הדת, ואינו רואה סתירה 

הדת  למוסדות  והנאמנות  הכבוד  בין 

אישיות  בחירות  לבין  היהדות,  והלכות 

ומשפחתיות שונות בשבת. כך נוצר הדגם 

ובילוי,  כנסת  בית  וכדורגל,  קידוש  הכולל 

וצפייה  שבת  בערב  משפחתית  ארוחה 

שכן,  השבוע.  סוף  בחדשות  משותפת 

המסורתיות מבוססת על שימור המסורת 

עם  עניין  לה  ואין  המשפחתית-לאומית 

דרכי התנהלותו של היחיד.

הנרטיב הערבי - המיעוטים בישראל 	❺

לאזרחי  שאין  נראה  ראשונה  בקריאה 

בסוגיית  ונחלה  חלק  הערבים  ישראל 

השבת. אשר על כן הנרטיב של המיעוטים 

בישראל מושתק, ואינו נוכח בשיח הציבורי. 

בשבת  רואים  המיעוטים  שבני  אלא 

ענפים  לתפישתם,  כלכלית.  הזדמנות 

להוות  יכולים  הישראלי  במשק  שלמים 

בסיס לצמיחה כלכלית בשל הצורך בכוח 

רווח  בו  יש  אשר  במצב  יהודי,  לא  עבודה 

הדדי. 

על  להגן  מבקשים  בישראל  הערבים 

ולהותיר  ביום מנוחה אחר,  זכותם לשבות 

מרחב פעולה מספק להנאה מההזדמנות 

העסקים  ובעלי  העובדים  של  הכלכלית 

הערבים, ביום הפנאי של היהודים.

הנרטיבים הללו הם חלק בלתי נפרד מזהותה של מדינת ישראל. 

המדינה  מאז הקמת  אולם,  גבולות.  חוצה  נוקב,  ער,  דיון  התקיים  המדינה,  בטרם קמה 

הסתתרנו מאחורי כנפי הסטטוס-קוו ונמנענו מדיוני זהותיים מהותיים. ההכרעות, אם ישנן 

כאלה, מתבצעות בשני אופנים: הכרעות על בסיס כוח פוליטי מזדמן או שימוש בסטטוס-

קוו כשקר מוסכם. 
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פרק 1 // מותו של הסטטוס-קוו

הסטטוס- במסגרת  שנוצרו  הפשרות 

תאמו  השבת  של  אופייה  בדבר  קוו 

הכלכלית  החברתית,  המציאות  את 

בעשורים  ימים.  אותם  של  והפוליטית 

ומאבד  הסטטוס-קוו  הולך  האחרונים 

מכוחו להתוות את כללי המשחק.45 

תפישת  את  אימצה  הישראלית  החקיקה 

המדינה  אחריות  ואת  הסוציאלית  השבת 

לשמירת המנוחה של הפרט מעבודה, ותו 

לא. תחת פני השטח געשו מגמות חדשות 

אשר נותרו ללא מענה: 

שינוי  וההעסקה,  העבודה  דפוסי  שינוי   

העבודה,  ושבוע  יום  של  בצורתם 

פיצול  מהבית,  עבודה  מרחוק,  עבודה 

שעות עבודה, עבודה בשעות מאוחרות 

טרנס- זמנים  ללוחות  בהתאם 

אטלנטיים ועוד.  

ועידוד  הצריכה  תרבות  התעצמות   

מיקסום הון על ידי יזמים פרטיים, תוך 

מהשוק  המדינה  של  הדרגתית  יציאה 

ומהסדרתו. 

אינדיבידואליזם,  של  חברתית  מגמה   

אשר  עצמית,  והגשמה  אישית  חירות 

המוחלטת  שליטתו  האדם,  במרכזה 

על חייו, כבודו ופרטיותו. 

תקדים  חסרת  טכנולוגית  התפתחות   

במהירותה, בחדירותה ובהיקפה, ובמרכזה 

המחשב, האינטרנט והטלפון החכם, אשר 

שינו את כל תפקודי החיים. 

הקיימים  ההסדרים  התפוררות  רקע  על 

ולנוכח חולשתה של המערכת הפוליטית 

ציבורית  מדיניות  ולעצב  להתערב 

אזרחי  נותרים  השינויים,  את  ההולמת 

שאינם  ישנים  משחק  חוקי  עם  ישראל 

ביצירת  יכולת  ו\או  רצון  והיעדר  נאכפים 

והסדריה  המדינה  חוקי  חדשות.  פשרות 

נותרו עם תפישה יחידה על השבת כשבת 

לצרכים  מענה  נתן  שלא  מה  מנוחה, 

חלקים  של  ומתפתחים  חדשים  ולרצונות 

נרחבים בציבור.

של  תפישתו  אימוץ  את  בכך  לראות  ניתן 

צריכה להתחדש  את השבת, אשר  גורדון 

מתוך  רעיונית  מבחינה  ולהתפתח 

במדינה  הציונית  היהודית  ההתחדשות 

האזרחי,  המרחב  בהתאם,  ריבונית. 

גברו  המקומי  והשלטון  הכלכלי  המרחב 

והציבו,  הסטטוס-קוו  של  מוסרותיו  על 

עובדות  בשטח.  עובדות  למעשה,  הלכה 

אלו באות לידי ביטוי בתמונת המצב שתוצג 

בפרק זה.
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תרשים 4: מגמות בעולם משתנה

תרבות צריכהשינוי דפוסי עבודה

התפתחות אינדיבידואליזם

טכנולוגית מואצת

העולם משתנה והסטטוס-קוו נותר מאחור. 

מול מגמות עולמיות איבד הסטטוס-קוו את הרלוונטיות שלו, והוא מספק פחות ופחות תשובות.
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פרק 2 // עמדות הציבור

תוארו  אשר  הלכת  מרחיקי  השינויים 

לעיל, שעיקרם מראשית שנות התשעים, 

הלכו יד ביד עם המסורתיות הישראלית, 

ולא סתרו אותה. על מנת להבין זאת יש 

המרחב  הפרהסיה,  תפישת  בין  להפריד 

תופשים  פרטים  בו  האופן  לבין  הציבורי, 

את עצמם ויחסם לשבת וליהדות.  

על  במבט  כי  מראים  רבים  מחקרים 

שהציבור  הרי  מסורתיות,  פרקטיקות 

ונהיה מסורתי עם הזמן.46  הישראלי הולך 

להיסטוריה  לעם,  החיבור  תחושת 

והמשכיות  שייכות  ותחושת  המשותפת 

לתרבות של דורות, מעודדים את קיומם 

של  מוחלט  רוב  בקרב  המנהגים  של 

אזרחי ישראל היהודים, ומשקפים עלייה 

של עשרות אחוזים לאורך השנים. 

רק  לא  המשפחתית-מסורתית  השבת 

של  הדרמטיים  השינויים  את  שרדה 

יצאה  אף  אלא  האחרונים,  העשורים 

מחוזקת, כשפניה אל הבית פנימה. 

תרשים 5: שיעור קיום מנהגי השבת בקרב יהודי ישראל

100%

1980

קידוש סעודת שבת הדלקת נרות שבת

1990 2000 2010 2018

75%

50%

25%

0%

מקור: מגוון מקורות, מפורט בסוף
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בטבלה,  המפורטים  המנהגים  על  נוסף  כך, 

מהיהודים בישראל אוכלים תפוח בדבש   80%

 73% כיפור,  ביום  צמים   74% השנה,  בראש 

מדליקים נרות חנוכה, ו-68% אוכלים רק אוכל 

של  לחן  נס  לא  החג.47  במהלך  לפסח  כשר 

בבסיס  העומדות  היהודית,  והמסורת  התרבות 

את  ביאליק  של  התרבותית-לאומית  תפישתו 

את  בוזגלו  של  המסורתית  ותפישתו  השבת 

שרשרת הדורות והמחויבות הרגשית.

והפרהסיה  הפרט  שבין  הזה  הפינג-פונג 

הוא שיוצר בלבול בסוגיית השבת במדינה. 

שלא  הכריע  הישראלי  הציבור  ככלל, 

במסדרונות  המתנהל  המאבק  להכריע. 

המשפט,  ובבתי  התקשורת  הכנסת, 

הישראלית,  מהציבוריות  מנותק  נראה 

בכל  הישראלית  השבת  את  המחבקת 

הקשור לחיבור רגשי ולמנהגי השבת. 

הישראלי הממוצע מקדש את )ערב( שבת 

המסורת:  מנהגי  של  וגדל  הולך  באימוץ 

עם  הנרות.  והדלקת  הקידוש  הסעודה, 

זאת, בקומו מן הסעודה מבקש הישראלי 

עושר  מול  בידיו  הבחירה  את  להותיר 

בחירה  לרוב  שיעדיף  הגם  האפשרויות, 

ערך  בה  שיש  משגרתו,  שונה  ייחודית, 

מוסף. מה שהולך יד ביד עם תפישתו של 

הבחירה  וחיוניות  השבת  את  ברדיצ'בסקי 

האישית והיעדר הכפייה במרכזה.

80%

1970

תמיכה בפתיחת 
מוסדות תרבות

תמיכה בקיום 
תחבורה ציבורית

תמיכה בפתיחת 
מסעדות ובתי קפה

תמיכה באפשור 
מסחר

מקור: מגוון סקרים, מפורט בסוף

1980 1990 2000 2010 2018

60%

40%

20%

0%

תרשים 6: עמדות הציבור אודות פעילות בשבת
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אי לכך, ניתן לראות תמיכה עצומה בקרב 

תרבות  לפעילויות  הקשור  בכל  הציבור 

השמונים  שבשנות  בעוד  בשבת.  ופנאי 

בפתיחתם  תמך  מהציבור  מ-30%  פחות 

של מוסדות תרבות בשבת, בימינו חצתה 

מהאוכלוסייה,  ה-70%  רף  את  זו  קבוצה 

שמיצבה בפועל את שבת התרבות מבית 

ההוויהה  במרכז  ביאליק  של  מדרשו 

בקיום  הציבורית  התמיכה  הישראלית. 

מסחר בשבת, לעומת זאת, נבלמה בשנים 

האחרונות, ונמצאת במגמת ירידה. 
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פרק 3 // תופעות מרכזיות
שלוש תופעות מרכזיות משפיעות על דמותה של השבת בישראל כיום:

נסובו רוב המאבקים החילוניים-דתיים סביב 

המהווים  ותיאטראות,  קולנוע  בתי  הפעלת 

סממן לצריכת תרבות שאינה דתית בשבת. 

טענת הצורך בצריכת תרבות זכתה לתמיכה 

רחבה בפסיקת בג"ץ. עיריות, צרכנים ויזמי 

התרבות ניצחו בכל מאבק משפטי וציבורי 

בשבת  תרבות  מוסדות  פתיחת  סביב 

שניתן  כפי  וגלוי,  חוקי  באופן  ואיפשרו 

לראות בתרשים להלן, פתיחת בתי קולנוע, 

מוזיאונים, מקומות בילוי ומסעדות. 

מתמקדות  המחלוקות  האחרונות  בשנים 

ומרכולים  קניות  מרכזי  קניונים,  בפתיחת 

37
37

תרשים 7: מוסדות תרבות ובילוי הפתוחים בשבת

מספר מוסדות פועלים בשבת

בתי קולנוע

43

7 7

38
39 3942

57

85

196

מוזאונים 
מוכרים

היכלי תרבות 
ותאטראות

קניונים ומרכזי 
קניות

גני חיות
גנים לאומיים

מקור: פינקלשטיין, שבת בישראל, המכון לאסטרטגיה ציונית, 2016.

כלכלה ותרבות  ❶

בישראל,  הצריכה  תרבות  של  התעצמותן 

בעיקר מראשית שנות התשעים, שינתה את 

הרגלי הקניות של הישראלים. ההתאוששות 

השמונים  שנות  של  הכלכלי  המשבר  מן 

ואיתה  הפנויה  בהכנסה  עליה  עמה  הביאה 

של  הצריכה  בהרגלי  לכת  מרחיקי  שינויים 

המשפחה הישראלית הממוצעת. בתהליך זה 

והן  הפכו הקניות למודל של תרבות הפנאי 
אינן מספקות עוד צרכים בסיסיים  בלבד.48

ברי כי מאבקים הציבוריים על צביון השבת 

אלא  רגיל,  ליום  להפכה  מכוונים  אינם 

נובעים מהפער בין נקודת המבט הפרטית-

בעבר  המדינית-ציבורית.  לזו  קהילתית 
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מהטענות,  חלק  כאן,  גם  שכונתיים. 

שמדובר  הן  האחרונות,  בשנים  ובמיוחד 

בתרבות ובילוי ולא בצריכה וקניין. 

החרדי  הציבור  ממקד  האחרונות  בשנים 

כנגד  הציבורי  המאבק  עיקר  את  והדתי 

מעבר  לטענתם,  קניות.  מרכזי  פתיחת 

השוויון  הפרת  בכך  יש  בשבת,  לפגיעה 

והענקת עדיפות למי שאינם שומרי שבת על 

פני אלה שמקפידים על שמירת הלכות שבת. 

במסגרת אמנת גביזון - מידן נעשה ניסיון 

להסכים על פתיחת מוקדי בילוי בתמורה 

המסחר.  מוקדי  של  מוחלטת  לסגירה 

יוזמה זו לא עלתה יפה. 

חרדיות  קהילות  ניסו  אחדים  במקרים 

להטיל חרם צרכנים על גורמים מסחריים 

המחללים שבת. מדובר בהעברת המשחק 

לזירה  הציבורית-פוליטית  הזירה  מן 

הכלכלית-צרכנית, ובעצם בהכרה חרדית 

בחשיבותה ובכוחה של זירה זו בהשפעה 

על הפרהסיה הישראלית.49  

הקניות  מרכזי  מרבית  כי  לציין  חשוב 

בשבת.  פתוחים  אינם  בישראל  והקניונים 

רובם  בשבת,  פתוחים  בלבד  מהם  כ-20% 

ככולם נמצאים מחוץ לגבולות הערים.

סגרגציה גיאוגרפית על בסיס רמת דתיות   ❷

השמונים,  משנות  שאת  וביתר  השנים,  עם 

וומתמעטים המרחבים המשותפים  הולכים 

לדתיים ולחילונים במדינה. מתוך רצון לקיים 

רמת  דתית,  מבחינה  הנבדל  חיים  אורח 

החיכוך הבין-שבטי בחיי היום-יום, בחינוך ואף 

בשוק העבודה, הולכת ודועכת. מה שמוביל 

לכך הוא הרצון לאפשר לכל קהילה וקבוצה 

לחיות את חייה על פי אמונתה ללא הפרעה, 

ונטייתם של פרטים וקבוצות להיצמד לדומים 

להם. או כפי שטוענים מספר חוקרים "אנחנו 

לטובה,  זה  ואולי  שבטית,  להפרדה  בדרך 
בוודאי בהקשר של השבת".50

יישובים  אינה תופעה חדשה,  זוהי  בפועל, 

כפריים סגורים, דתיים וחילוניים, התקיימו 

עוד לפני קום המדינה. בעת הקמתם הם 

הכריזו על אופיים כך שאוכלוסיית היישובים 

הייתה להומוגנית. תופעה חדשה יותר היא 

קיומן של שכונות נפרדות וסגורות, כמו גם 

זו מגיעה  )חרדיות( נבדלות. תופעה  ערים 

דוגמת  מיקרו-סגרגציה  של  לרמות  עד 

בין  המפרידות  בירושלים,  למשל  שכונות, 

בעלות  קבוצות  או  חרדיות  תת-קבוצות 

מאפיינים דתיים-לאומיים שונים. 

ומניעיה  ובשומרון  ביהודה  ההתיישבות 

היא  אף  היוותה  האידיאולוגיים-דתיים 

דתית  סגרגטיבית  להתיישבות  פורה  כר 

במרבית היישובים בה, בין שמתוקף הגדרה 

רוב  של  קיומו  בשל  ובין  קבלה,  וועדות 

להתיישבות  דומה  זו  התיישבות  מובהק. 

הקיבוצית החילונית טרום הקמת המדינה, 

מדת.  חפים  מרחבים  ליצור  ביקשה  אשר 

מעל כל אלו עומדות שתי הערים הגדולות 
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מהוות  אשר  אביב,  ותל  ירושלים  בישראל, 

סמלים תרבותיים הפוכים. ירושלים מייצגת 

את הקודש והדתיות, תל אביב את החילוניות 

והליברליות. מתוקף כך פועלות שתי עיריות 

אלו לבסס את אופיין סביב הסמל, וזאת על 

אף הגיוון האנושי הקיים בכל אחת מהן. 

אשר על כן, בירושלים פעלו לסגירת מתחם 

ה"סינמה סיטי" בשבתות, מתחם הקולנוע 

ואילו  בשבת.  כיום  הסגור  בישראל  היחיד 

הסעות  מערך  להקמת  פעלו  אביב  בתל 

פעולות  העירייה.  ובמימון  ידי  על  בשבת 

אלו מביאות להעצמת הסגרגציה, למחאה 

המרגישים  ויחידים  קבוצות  להגירת  ואף 

מודרים מן המרחב הציבורי בעירם.

וכמוהו  בלנק,  ישי  פרופסור  זאת,  עם 

"למרות היתרונות  כי  גורס  נוספים,  חוקרים 

נפרדות  מגורים  מסגרות  ביצירת  הטמונים 

תוצאות  זו  למדיניות  ולחילונים,  לחרדים 

בחירות,  פגיעה  לרבות  רבות,  שליליות 

חיזוק  חברתיות,  קבוצות  והפליית  "סימון" 

אי-צדק  קדומות,  ודעות  סטֵראוטיפים 

שבתוך  חלשות  קבוצות  קיפוח  חלוקתי, 

קבוצות המיעוט והאצת מגמות ההיפרדות 

הקיימות ממילא בחברה הישראלית".51 

של  ציבורית  תחושה  נוצרת  זה  במצב 

רקע  על  מובחנות  קהילות  העמקת 

תרבותי-דתי-חילוני. כל קהילה מתאפיינת 

באמונותיה ובגיבוש אורחות חייה, ומדגישה 

את ייחודיותה ומונעת פעמים רבות תחושת 

שייכות רחבה יותר, לעם או למדינה

יזמות חברתית-כלכלית בשבת  ❸

ישראל  מדינת  עם  יחד  התפתחה  השבת 

שני תהליכים  לה.  רק  הייחודיים  לכיוונים 

ושל  למסורת  נטייה  של  מקבילים, 

להתהוות  הביאו  בחירה,  לחופש  דרישה 

אלטרנטיבות תרבותיות הפורחות בשבת. 

תופעה זו משמעותית הרבה יותר בעשורים 

הפוליטיקה  היחלשות  עם  האחרונים: 

נפתחו  מחייבת,  מדיניות  והיעדר  הארצית 

אפשרויות לצמיחתן של יוזמות מקומיות.

בין התופעות המתפתחות כפטריות אחרי 

מטיילים  קבוצות  למנות:  ניתן  הגשם, 

פעילות  רכיבה,  קבוצות  מאורגנות, 

ומרכזי  כדורגל  באצטדיוני  ספורטיבית 

ספורט, אירועי שבתרבות, בהם מתארחים 

אישי ציבור ואמנים בצהרי השבת, אירועים 

ופסטיבלים עונתיים ברחבי הארץ, דוגמת 

המקיימים  המערבי,  בנגב  אדום'  'דרום 

ומיזמים  השבת,  ביום  פעילותם  עיקר  את 

עירוניים, מקומיים וקהילתיים שונים. 

בפעילויות  המשתתפים  היקף  כי  ברי 

השבת גדל והולך משנה לשנה, אף שלא 

עם  היום.  עד  מספקת  מדידה  נעשתה 

זאת, הפעילות מתקיימת בעיקר ביישובים 

מבוססים מבחינה כלכלית, ודורשת תשלום 

מן  ברבות  בה.  מהמשתתפים  משמעותי 

בצורה  המדינה  מעורבת  הללו  הפעילויות 

במימון,  עקיפה,  או  ישירה  אחרת,  או  זו 

בארגון, בתמיכה או בסבסוד. 
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לדעה  ובניגוד  לדעת,  שנוכחנו  כפי 

שני  השבת  לסוגיית  בנוגע  אין  הרווחת, 

צדדים, אלא מגוון של נרטיבים מתחרים.  

החרדי  הנרטיב  נמצאים  הקצוות  בשני 

וחלק מהנרטיב החרד"לי אל מול הנרטיב 

הובילו  אלה  עמדות  החילוני-לוחמני. 

של  במוקדם  עמדו  ולעיתם  למחלוקות 

התעוררה  פעם  לא  פוליטיים.  משברים 

מחאה ציבורית רחבת היקף, משני קצוות 

המתרס.

השבת,  מצב  על  ביקורת  המחנות  לשני 

מוחה  החילוני  הציבור  ולמעשה.  הלכה 

הפרט.  של  הבחירה  בחופש  הפגיעה  על 

הדתי- מהציבור  וחלק  החרדי  הציבור 

של  במעמדה  השחיקה  על  מוחה  לאומי 

השבת ועל הפגיעה בערכי המסורת. 

עמדתם של מרבית  אולם זהו מצג שווא. 

מתפיסת   מונעים  והחילוניים  החרדים 

למרחב  מופנית  דאגתם  עיקר   52,NIMBY

החיים שלהם ולא למרחב החיים במדינה 

כולה. חילוניים ודתיים לא נוטים להתערב 

התושבים  מרקם  בהם  חיים  במסגרות 

מתאפיין בהומוגניות.53  

מתרחש  השבת  בסוגיית  הציבורי  הדיון 

בתי  התקשורת,  מרחבים:  בשלושה 

מחפשים  בשלושתם  והכנסת,  המשפט 

הצדדים הכרעה, ניצחון. כך הם מרחיקים 

את הסיכוי לפתרון. 

ההתקשורת לכודה בין אינטרסים כלכליים, 

לעיתים עקב בעלויות צולבות, לבין חיפוש 

אחר רייטינג. 

את  להעביר  מעדיף  הפוליטי  הדרג 

ההכרעות לזירה המשפטית, בעיקר לבית 

להכריע  בתורו  שנאלץ  העליון,  המשפט 

הכרעות משפטיות בשאלות זהותיות. 

הכנסת אינה מצליחה לקדם הליכי חקיקה 

גביזון.   - מידן  אמנת  ברוח  חוקים  של 

דרישה  ובעיקר  קואליציוניים,  הסכמים 

כל  מנעו  החרדיות,  המפלגות  של  חדה 
חקיקה, או פתרון בסוגייה.54

להיות  אמורה  הייתה  הפרלמנטרית  הזירה 

תקין  עניינים  במצב  העיקרית.  הזירה 

המקום  להיות  הייתה  צריכה  הפוליטיקה 

לפתור סוגיות מהותיות הנמצאות במחלוקת, 

עקרון  אף  על  אולם,  השבת.  ובכללן 

הפרדת הרשויות, עמדת הממשלה, הרשות 

המבצעת, שולטת גם בסדר היום של הרשות 

המחוקקת. אשר על כן, לא מתקיימים דיוני 

הכנסת  במליאת  זהותיות  בשאלות  עומק 

הפוליטיקה  של  חולשתה  ובוועדותיה. 

בנוגע  הגזרה  רוחב  לכל  ניכרת  הישראלית 

להכרעה בסוגיות ליבה, וכך גם בנוגע לשבת. 

את  האידיאולוגיים  הקצוות  מכתיבים  כך 

והשבת   הוויכוח,  את  מעצימים  השיח, 

ואנחנו מפסידים. 
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פרק 5 // מסקנות: הגדרת הבעיה 

והפרשנויות  והחרדי  מוגבלת לציבור הדתי 

מצומצמת  להצלחה  זכו  לה  החלופיות 

בקרב הציבור הכללי. על אף חזונו של אחד 

בשבת  רואה  אינו  החילוני  הציבור  העם, 

סמל לאומי; שבת תרבות של ביאליק זוכה 

ברוח  ההדממה  שבת  מינוריים;  לביטויים 

 ,UNPLUGGED השל הביאה יוזמות כמו שבת

אך אלו אספו סביבן קהל מוגבל; פרשנותו 

תנועות  בגבולות  נבלמה  גורדון  א.ד  של 

הנוער הכחולות והקיבוץ הישן.

גורם  ישנו  כי  להסיק  ניתן  שלעיל  מהדיון 

האחרונות  השנים  במאות  ויציב  עמיד  אחד 

ההלכתית  השבת  ההלכתית.  השבת   וזו 

שרדה בקהילות היהודיות בגלויות השונות 

בהצלחה  מתקיימת  והיא  הדורות,  לאורך 

מרובה גם במדינה ישראל. השבת היא גורם 

בבית  בהתאספות  הקהילה,  בשימור  חשוב 

ומהווה  ובסעודה,  בלימוד, בתפילה  הכנסת, 

עוגן בחיים היהודיים בקהילות  הדתיות.

ההלכתית  השבת  של  ההצלחה  זאת,  עם 

מי אוהב את השבת?
כל המדינה כמעט

השבת מתחזקת במרחב הפרטי ונחלשת במרחב הציבורי

מסקנה: השבת מפספסת את הפוטנציאל להיות גורם מחבר ובונה חברה

חווים את
השבת כרצונם

בחירות 
2019 תומכים בתרבות 

בשבת

82%72%
עושים קידוש

68%

עליה בעשרות 
אחוזים בקיום מנהגי 

שבת

שימוש רב בשבת 
לצרכים פוליטיים

התמיכה הציבורית 
בפתיחת מוסדות 

תרבות ובילוי עלתה 
ב 40%

קונים בשבת
 מדי פעם

34%

המסחר עולה

 תרשים 8 | תובנות ומסקנות
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ניתן להצביע על הצלחות מקומיות, אך 

נרטיבית,  מגמה  על  להצביע  ניתן  לא 

השבת  סוגיית  את  המובילה  מאורגנת, 

תפקידה  את  ומעגנת  מבטחים  לחוף 

מדינת  ותכליתה בציבוריות הישראלית. 

היום,  והן  הקמתה  בשנות  הן  ישראל, 

את  להפוך  ההזדמנות  את  החמיצה 

השבת לגורם מלכד ומגבש. 

את  הותירה  הפוליטית  המערכת  חולשת 

את  הפקירה  הניצים,  בידיהם של  השבת 

לעיתים  המונעים  גורמים  בידי  ההכרעה 

משיקולים זרים. עם זאת, על אף הכשלים 

בוחרים  הישראלים  רוב  המנהיגותיים, 

על  מצביעים  מחקריים  נתונים  במסורת. 

עליה עקבית בכמות הישראלים המציינים 

את השבת ואת מועדי ישראל בהלימה כזו 

או אחרת למנהגי המסורת היהודית.
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השבת כקרדום לחפור בו

החרדיות הובילה להעמקת השיח השלילי. גם 

אם לא חלו שינויים מפליגים, נוצרה תחושה 

כאילו מרקם החיים החילוניים נשחק. 

עם זאת, המציאות הפוכה. מעולם לא נפתחו 

מרכזי  עסק,  בתי  הרבה  כך  כל  בישראל 

קניות ומתחמי בילוי. ואף על פי כן, האווירה 

הציבורית יוצרת תחושת חירום. כך, כתגובת 

נגד, התפתחו תנועות כמו 'הפורום החילוני', 

שדולת הנשים ועוד. תגובות הנגד צמחו גם 

)כדוגמת  המוניציפלית  המנהיגות  במסגרת 

רון קובי בטבריה( וגם במסגרת הפוליטיקה 

הארצית )כדוגמת 'שינוי' ואף 'ישראל ביתנו' 

בראשות אביגדור ליברמן(. 

החיכוך שהלך וגבר הוביל את שיח השנאה, 

בעיקר כלפי חרדים, לשיאים חדשים. ניתוח 

השיח ברשתות החברתיות מסביב למערכת 

שיח  כ-32%  על  מצביע  ב-2015  הבחירות 

 ,2015 בחירות  סביב  החרדים  כלפי  שנאה 

ועדה  עם  קבל  שאת  ביתר  שנחשף  שיח 

בהקשר למשבר מגפת הקורונה.55  

ביד  יד  ההולכים  אלו,  וריחוק  שנאה 

מבחינה  משרתים  השבת,  מאבקי  עם 

פוליטית בעלי אינטרסים משני הצדדים, 

המעודדים את המשך המצב הקיים. יחד 

עם הסגרגציה החברתית הנובעת מאורח 

החיים החרדי, מגדילות תופעות אלה את 

הריחוק בין הקבוצות ופוגעות בסולידריות 

הישראלית.

של  לדמותה  ביחס  הסכמה  היעדר 

השבת הפך אותה לגורם משסע ומרחיק, 

החושף  שונות,  מדגיש  מחלוקת,  מעורר 

בשל  שדווקא  יתכן  פוליטיות.   מחלוקות 

לכלי  הפכה  היא  השבת,  של  חשיבותה 

השבת"  על  "המאבק  פוליטי.  הון  ליצירת 

פעם  אחר  פעם  חוזר  השונות  בהטיותיו 

במערכות בחירות ובוויכוח בין מפלגות. 

סטטוס- של  ל'שמירתו'  המפלגות  דרישת 

הפכה  ומדינה  דת  בנושאי  מדומיין  קוו 

לנורמה בקווי היסוד של ממשלות ישראל. 

אף על פי כן, כוחות השוק ואכיפה מקלה 

בשבת  המסחר  להתפתחות  מביאים 

בהיקפים הולכים וגדלים.

את  להחזיר  פעם,  אחר  פעם  ניסה,  בג"ץ 

הועיל.  ללא  הפוליטי,  למגרש  ההכרעה 

מעדיפה  הפוליטית  שהמערכת  דומה 

להעביר את תפוח האדמה הלוהט למגרש 

המשפטי, תוך האשמת בתי המשפט על 

מעורבות יתר. 

מפלגות רבות עושות שימוש ציני בסוגיית 

הבחירות של ספמטבר  במערכת  השבת. 

במרכז  המפלגות  אחת  העמידה   ,2019

הקמפיין את הדרישה ל'ממשלה חילונית'. 

בה בעת, מפלגות אחרות הבטיחו להרחיב 

במרחב  המסורת  של  מרכזיותה  את 

הציבורי ובמערכת החינוך. 

המפלגות  של  בכוחן  שהעלייה  ספק  אין 
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היעדר שבת ישראלית

ישראלי  חזון  גבשה  לא  ישראל  מדינת 

לשבת. ייתכן ולא עשתה זאת בשל העובדה 

חרדים,  היהודי,  מהציבור   30% שלכ– 

מהמסורתיים,  וחלק  דתיים-לאומיים 

השבת  ישראלי.  חזון  בגיבוש  צורך  אין 

ראוי  מודל  מהווה  'המקורית',  ההלכתית, 

ומספק עבורם. 

חוק שעות עבודה ומנוחה הניח באופן סמוי, 

הסוציאלית  השבת  של  ליישומה  תשתית 

עם  אך  ברנר.  של  לפרשנותו  בהתאם 

כוחות  הסוציאליסטי,  במודל  השחיקה 

והמרחב  הפרט,  צרכי  על  גוברים  השוק 

הציבורי הופך דומה יותר ויותר ליום חול. 

ידי  על  מתנהלת  השבת  להיום,  נכון 

'כוחות שוק' מגוונים בעלי מגמות סותרות; 

יותר  גדולה  השפעה  המקומי  לשלטון 

אמירה  ונעדרת  המרכזי;  לשלטון  מאשר 

משמעותית ברמת המדינה לגבי השבת.

יש פה הזדמנות בלתי ממומשת. פוטנציאל 

השבת, כפי שתואר לאורך כל מסמך זה, הוא 

רחב מאוד ובעל מגוון ערכים היכולים וצריכים 

לבוא לידי ביטוי בשבת הישראלית, בקרב כלל 

הציבורים, הקהילות והקבוצות בה. 
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שער שלישי

מנגטיב  
לנרטיב

פרק 1 | עקרונות המתווה

פרק 2 | שבת בשלום - מתווה פנימה

פרק 3 | מחזון למעשה 

מתווה פנימה לשבת ישראלית
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פרק 1 // עקרונות המתווה

מתווה 'פנימה' מבקש להניח הצעה לגיבוש 

בישראל.  השבת  של  ודמותה  זהותה 

תשתית  יהווה  זה  שמתווה  היא  תקוותנו 

תחושת  לביסוס  הסולידריות,  להעמקת 

ישראל  של  החיבור  ולהעצמת  השייכות 

להיסטוריה ולתרבות היהודית. 

המתווה מהווה בסיס לשיח ישראלי חדש, 

המבקש להציע סדר יום משותף תוך הכרה 

בשונות הרעיונית שבין הקהילות לגווניהן.

אחריות ללא כפייה  ❶
לעיצוב  אחראית  ישראל  מדינת   

בעת,  בה  ערכיה.  וליישום  השבת 

מגוונים  ביטויים  מאפשרת  המדינה 

המתאימים לערכי הקהילות השונות. 

הובלה בשטח של המגזר השלישי 	❷

של  מגוונים  לצרכים  מענה  נותן   

האזרחים, בהובלת רשויות מקומיות, 

המגזר השלישי ויזמים חברתיים.

מעורר שאר רוח  ❸

מתעלה מעל צרכי הקיום הבסיסיים   

❹  ללא הבדלי מעמדות

ללא עלות. במימון מלא של המדינה.  

מתמרץ חיבור ושייכות   ❺

בין  מפגש  מאפשר  לכולם.  מיועד   

משותפים.  ערכים  סביב  שבִטי 

מותאם לכלל הקהילות. 

עקרונות המתווה

השבת מציבה לפתחנו שורה ארוכה של 

נכסים משמעותיים אשר יכולים להשפיע 

לטובה על איכות ומהות החיים בישראל: 

התמודדות עם זמן הפנוי, העמקת המימד 

המימד  ממלאכה,  והשביתה  הסוציאלי 

במרחב  ולאווירה  למסורת  הנוגע  הרוחני 

לחוויות  התרבותית  ההזדמנות  המשותף, 

היום-יום, התמודדות עם  השונות משגרת 

הזדמנות   – ועוד  זאת  הטכנולוגיה.  אתגרי 

של  מקומה  על  עמוק  שיח  ליצירת 

הקהילות  של  בחייהן  היהודית  המסורת 

השונות. קהילות יהודיות בתפוצות יכולות 

פיתחו  הן  להשראה.  כבסיס  לשמש 

בעל  ליום  השבת  את  שהופכים  מודלים 

משמעות עמוקה לחיי היחיד והיחד.
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פרק 2 // שבת בשלום
עלינו להפוך את השבת ממוקד של חיכוך 

למוקד של חיבור. השבת אמורה לשמש 

מודל ליצירת חיים משותפים, גם בסוגיות 

רגישות וטעונות. 

היא  השבת  לחו.  נס  לא   – השבת  רעיון 

כל  על  שהשפיע  ומוסרי  ערכי  מגדלור 

העולם המודרני. הרלוונטיות של השבת אינה 

עלינו  מוטלת  כן,  על  אשר  בספק.  מוטלת 

להפיכתה  ושבילים  נתיבים  למצוא  החובה 

לאזרח,  רלוונטית  השבת  הכלל.  לנחלת 

עלינו  בבד  בד  כולה.  ולאומה  לקהילה 

להתאימה לרוח הקהילות השונות ולצרכיהן. 

הפיכת השבת ליום לאומי בעל תוכן, באחריות של המדינה.  א.  

חיזוק הנרטיב המשותף לצד טיפוח נרטיבים קהילתיים מגוונים.  ב.  

הסדרת סוגיות שבמחלוקת באמצעות ועדת הסכמות.  ג.  

הקצאת משאבים לפיתוח ולטיפוח אלטרנטיבות בשטח.  ד. 

במצב  והאפשרי  המוסכם  על  יבוסס  אשר  הדרגתי,  במהלך  לצעוד  מבקשת  פנימה 

הפוליטי והחברתי הנוכחי, בישראל 2020. 

חזון השבת של 'פנימה' 
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הגדרה דקלרטיבית  

ייחודיותה של השבת בין תרבויות   

המדינה  של  בהוויה  ומרכזיותה  העולם 

בחוק  ביטוי  לידי  לבוא  צריכה  היהודית 

הצהרתי שיבסס את מעמדה, את הערכים 

שלה  הרלוונטיות  ואת  עמה  מביאה  שהיא 

לכלל אזרחי המדינה.

אנו מציעים תיקון שיכלול את המשמעות 

הביטוי  את  רק  ולא  השבת,  של  הערכית 

'שעות  בחוק  המופיע  שלה,  הסוציאלי 

 - ישראל  יסוד:  וב'חוק  ומנוחה'  עבודה 

מדינת הלאום של העם היהודי'. תהליכים 

דומים עברו בעבר התנ"ך והשפה העברית 

הקמת מוסד השבת

יוקרה  בעל  עצמאי  מוסד  הקמת   

ומחשבה  הגות  ייצר  אשר  ציבורית, 

ובכלל,  בישראל  השבת  אודות  עדכנית 

שבטים.  וחוצת  מגוונת  תרבות  ויקדם 

אש  ועמוד  ערכי  מצפן  יהווה  זה  מוסד 

בשמירת  חשוב  מוקד  יהווה  השראתי, 

אדם  לכל  כרלוונטית  השבת  מיצוב 

שגוף  ראוי  בעולם.  יהודי  ולכל  במדינה 

השבת כסמל לאומי

רשויות  ידי  על  מסוים  בשלב  ייתמך  זה 

המדינה, אך לא יהא כפוף להן. 

גוף זה ישאב השראה מפעילות 'ועד הלשון 

בעזרת  את השפה  הנכיח  אשר  העברית', 

פרסומים  דעה,  פרסומי  מגוונת,  מנהיגות 

תוכן  אירועי  חינוכית,  פעילות  אקדמיים, 

וכנסים מסוגים  שונים. 

עת התבססו בו בזמן כסמלי היהדות כדת 

וכלאום. 

הנוכחית  הפוליטית  באווירה  זאת,  עם 

דת  בתחומי  לחקיקה  מקום  אין   )2020(

שתי  בו  כתחום  נתפס  זה  תחום  ומדינה. 

הזו  בעת  ואין  בזו  זו  מתחרות  קבוצות 

מרחב אשר יאפשר שיח נקי ופריצת דרך, 

בלבד.  סמלית  בחקיקה  המדובר  אם  אף 

לפיכך, אף שהמלצה זו בעינה עומדת, ניתן 

הצהרתית  ממשלה  בהחלטת  להחליפה 

בנושא מעמד השבת.
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מנגטיב לנרטיב

על  הוא  שכזה  תודעתי  במהלך  הדגש 

את  שממצב  והסמלי,  הערכי  המימד 

השבת כסמל לאומי העומד בשורה אחת 

עם הדגל, ההמנון הלאומי והתנ"ך. יצירת 

תודעה ניצחון )WIN-WIN( מול שני צדדים 

ניצים אשר בטוחים לרוב שהפסידו בקרב 

על האופי הציבורי של השבת היא מהלך 

מורכב. 

ההמלצה המרכזית: עונג שבת

פיתוח אלטרנטיבות תרבותיות 

עד כה, עיקר השיח עסק בשאלת   

הסגירה: סגירת בתי עסק, סגירת מתחמי 

ועוד.  מרכולים,  ציבורית,  תחבורה  בילוי, 

הדתי  שהציבור  היא  החילונית  החוויה 

מחליט מה לסגור ומה לפתוח. 

הקיים  המצב  את  להקפיא  מציעים,  אנו 

הללו  השנים  במהלך  שנים.  לשלוש 

התרבות  שר  באחריות  ישראל,  ממשלת 

מרכזי  לפתיחת  מודל  יפתחו  והספורט, 

תוך  בחינם,  בשבת  לבילוי  ופנאי  תרבות 

התאמתם לביקור של כלל אזרחי ישראל. 

לבקר  לאזרחיה  תאפשר  ישראל  מדינת 

סיפור  משעת  להנות  במוזיאונים,  בשבת 

בשמורות   – חינם   – לבקר  במתנ"סים, 

טבע, ועוד. המתחמים יותאמו לצרכים של 

של  בצרכים  לפגוע  בלי  הקהילות,  כלל 

הקהילה האחרת. 

מדינת ישראל תפתח תרבות אלטרנטיבית, 

של  פתיחה  ותצמצם  ועשירה  מגוונת 

ההפעלה  בשבת.  נוספים  קניות  מרכזי 

תהה באמצעות שלטון מקומי, ארגוני מגזר 

שיענו  וקהילות  חברתיים  יזמים  שלישי, 

לקריאה לפיתוח וטיפוח תרבות שבת. 

ולא  'גזרים  הוא  זה  בבסיס  העקרון 

מקלות'. על המדינה להגדיר קריטריונים 

ורוח,  תרבות  במיזמי  לתמיכה  ברורים 

חברי  בין  למפגש  הגורמים  אלה  בעיקר 

הקהילות השונות. 

מהלך תודעתי-הסברתי 

פרסום הנתונים המעודדים אודות   

עמדות הציבור בנוגע לשבת, עובדות לגבי 

תמונת המצב של השבת המדינה. 

ייעשה מאמץ להדגיש את מקומה האמיתי 

של השבת: רוב הישראלים מציינים אותה, 

השבת  תודעת  ובמסורת.  במורשת  גאים 

תחת  פעולה  ושיתוף  סולידריות  תעורר 

פיצול ומחלוקת. 
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  תמרוץ תנועות וארגוני נוער לפעול בשבת

וערכית חיובית לתרבות הצריכה והמסחר.

מהלך זה יקטין את הדאגה ההורית למלא 

את השבת ברדיפה אחר אטרקציות, קניות 

ונסיעות, ויעודד התפתחות תרבות קהילתית 

וחינוך איכותי, מבוססי נוער ומתנדבים. 

בתנועות ובארגוני הנוער פעילים כיום מאות 

רק  כיום  הגיל.  שכבות  בכל  חניכים  אלפי 

זו  בשבת.  פועלות  הדתיות  הנוער  תנועות 

תנועות  כל  לשנותה.  לפעול  שיש  אנומליה 

הנוער במדינה פעלו בעבר בשבת ויש לפעול 

להחזירן לכך, כך שיהוו אלטרנטיבה חינוכית 

תרשים 1 | מתווה פתרון 

פיתוח וטיפוח אלטרנטיבות תרבותיות במימון המדינה

מוסד מייעץ ייצוגי 
ומכובד

מרחב לפתרון 
חיכוכים

גוף מגוון ונושם

מפגש בין שבטי

הובלה על ידי מגזר 
שלישי יזמים חברתיים 

ורשויות מקומיות

אלטרנטיבות לתרבות 
הצריכה

תנועות נוער

מסגור מחדש של 
הסוגייה

פרסום נתוני 
עמדות ציבור

במה תקשורתית 
לסיקור חיובי 

מחקר

כתיבת תוכן

תכנים חיונוכיים

כנסים ואירועי שיח

הקמת
 מוסד השבת

יצירת חזון, 
השראה ותוכן

עידוד יוזמות
מקומיות

עיצוב תודעת 
שבת חיובית

חיזוק היסוד היהודי במדינה
סמל מאחד ובסיס ערכי משותף

מימוש פוטנציאל השבת כגורם מחבר ובונה חברה
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לשינוי  קריאה  מהווה  המתואר  המתווה 

התפישה  את  מייתר  הוא  פרדיגמה. 

אחד  צד  של  ניצחון  הכרעה,  המבקשת 

לעסוק  להפסיק  מבקש  הוא  חברו.  על 

'מה  על  עמוק  דיון  ולקיים  סוגרים'  ב'מה 

ואיך פותחים'. 

ל"אפשרה"  וכפייה  מחוק  המעבר 

)=אסדרה שבבסיסה אפשור ככל הניתן( 

השבת  אודות  השיח  להפשרת  מביאה 

במדינה. 

מודל  יהוו  סביבה,  והשיח  השבת  חגיגת 

במחלוקות  הסדרה  מודל  לפיתוח  ראוי 

שהצגנו  השבת  מודל  נוקבות.  זהותיות 

של  התחושות  את  לתאר  מיטיב  לפניכם 

את  לציין  מאפשר  ישראל,  אזרחי  רוב 

השבת יחד ולחוד. 
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פרק 3 // מחזון למעשה 

השלכות כלכליות

המתווה גורס כי על המדינה לקחת אחריות 

על השבת הישראלית. בין השאר, יש לכך 

ותתמרץ  עלות תקציבית. המדינה תעודד 

פעילות רוחנית, חינוכית ותרבותית בשבת, 

להעריך  יש  והשבת.  היהדות  ערכי  ברוח 

את העלות התקציבית של צעדים אלו. 

לדוגמה - עלות פתיחת מוזיאונים עירוניים 

בשבת בחינם, או העמדת אפשרות לקניית 

עלות  שבת.  חילול  ללא  מראש  כרטיסים 

והמוסדות  הנוער  מועדוני  כלל  פתיחת 

עלות  בשבת.  פעילות  לשם  הקהילתיים 

העסקת עובדים קהילתיים לעידוד יוזמות 

קהילה  כל  של  ולרוחה  ברוחה  מקומיות 

'מוסד  ותפעול  הקמת  עלות  וקהילה. 

השבת'.

יתר על כן, הצלחת המתווה בטווח הארוך 

במימון  השבת  מוסד  הקמת  	❶
המדינה וגופי הלאום.

משרד  באמצעות  המדינה   ❷
קריטריונים,  תקבע  התרבות 

תממן,  פעולה,  לשיתופי  תקרא 

תמדוד ותעריך פעילות תרבותית 

מגוונת בשבת.

המדינה באמצעות משרד החינוך   ❸
תנועת  פעילות  להרחבת  תפעל 

באמצעות  בשבת  הנוער  וארגוני 

עם  ופעילות  תקנות  התאמת 

הרשויות המקומיות.

תהליך יישום

גיבוש תכנית לקידום פעילות שבת   ❹
תוך  בין-שבטיות  בערים  משלבת 

בניית פורמטים ופיילוטים שונים.

רתימת שותפים מעולם התקשורת   ❺
דעה,  מובילי  גם  כמו  והדיגיטל, 

השבת  של  חיובי  סיקור  לקידום 

בתקשורת ובמדיה.

מרחב  יינתן  המקומיות  לרשויות   ❻
הנוגע  בכל  משמעותי  פעולה 

לפעילות בתחומן.

חקיקה  תהליך  יקודמו  לא   ❼
מקבילים בנושאי דת ומדינה.
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מחקרים  בשבת.  המסחר  לצמצום  תביא 

שנעשו בשני העשורים האחרונים במדינות 

בעלי  לטענות  בניגוד  כי,  הוכיחו  אירופה 

מרכזי הקניות והחברות הגדולות, הפעילות 

שכן  מכך,  נפגעת  אינה  במשק  הכלכלית 

כי  ברי  ימי השבוע.  ליתר  עוברת  מרביתה 

אין ציפייה שכלל המסחר ייסגר ואין כוונה 

לשאוף לכך.

השלכות משפטיות

המתווה אינו עומד בפני אתגרים משפטיים 

או חוקיים.

בתוך המסגרת הקיימת, ובתוכה החקיקה 

ישנו  העירוניים,  העזר  וחוקי  הראשית 

מרחב מספק לשינוי כיוון. עם זאת, החוק 

 2014 משנת  המרכולים'  'חוק  המתקרא 

ומחייב את שר  שינה את ברירת המחדל, 

הפנים לאשר אקטיבית שינוי בחוקי העזר 

העירוניים, מה שיכול להוות אתגר. אף על 

פי כן, מרבית הצעדים אינם נדרשים לשינוי 

של חוקי העזר העירוניים, המותירים מרווח 

הרשות  למועצת  ומספק  רחב  פעולה 

המקומית. 
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