ב”ה

אמנת השבת הציבורית
"ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה אלא תיחרב ...עם ישראל לא יוותר לעולם על
השבת ,שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי ,אלא גם יסוד קיומו האנושי...
בלי שבת אין ישראל ,אין ארץ-ישראל ,ואין תרבות ישראל"( .חיים נחמן ביאליק)
מראשית הציונות ושיבת ישראל לארצו היה פשוט וברור לכל ראשי המדינה ,דתיים ושאינם דתיים,
שאחד מהדברים שבהם תתייחד המדינה שבדרך הוא השבת!
קביעת השבת כיום מנוחה ושמירת השבת בפרהסיה הציבורית הן הכרזה של מדינת ישראל :לא נוותר
על הערכים היהודיים במדינה לעולם.
ישנם גורמים אשר מנסים להביא לשינוי זהותה היהודית של מדינת ישראל .כחלק מהמאבק על זהותה
של המדינה מתנהלת גם מערכה על אופי השבת ברשות הרבים.
מאז הקמת המדינה נקבעו חוקים ותקנות המעגנים את שמירת השבת במרחב הציבורי .אולם בשנים
האחרונות אנו עדים לניסיונות לפרוץ את החוקים והתקנות על ידי ארגונים שרוצים לרוקן את מדינת
ישראל מכל תוכן יהודי אותנטי.
יותר ויותר עסקים ומתחמים נפתחים בשבת בעידודן של הרשויות המקומיות ,תחבורה ציבורית בערים
רבות פועלת תוך חילול שבת וחוקי עזר עירוניים מכשירים מסחר בשבת.
כחלק מהכרסום המתמיד במעמדה של השבת במרחב הציבורי ,החלו בשנים האחרונות יוזמות פרטיות
של תחבורה ציבורית בשבת .כמובן ,אין מדובר בארגונים תמימים ,אלא בכאלה הממומנים על ידי
גורמים המבקשים לקעקע את זהותה היהודית של מדינת ישראל .ליוזמות אלו הצטרפו כמה עיריות
המבקשות לקיים בתקציביהן תחבורה ציבורית בימי השבת.
מה שהיה פשוט לביאליק ולדיזנגוף ,ומה שהיווה את המרכיב היהודי במרחב הציבורי במשך עשרות
שנים מאז קום המדינה ,הולך כעת ומיטשטש ונעלם.
לא יעלה על הדעת שכל ראש רשות מקומית יחליט על דעת עצמו לפגוע פגיעה כה משמעותית
בזהותה היהודית של המדינה ויכפה את עמדותיו על מדינת ישראל.
אנו קוראים לכם ,נבחרי הציבור המחוברים למסורת ישראל ,אשר זהותה היהודית של מדינת
ישראל יקרה לליבם ,לעשות ככל שביכולתכם לתקן את הפרצה הזאת ולהשיב לרחובות ישראל
את קדושת השבת ומנוחתה.
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