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*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  למונותליימ

 בהלכה עובדיםועל
 זסנ-9ח מס'  ממונותתיק

 הדיוןנושא

 העובדים ציבור את ולהשבית לשבות החלטותיו ושל העובדים" "ועד של ההלכתיתהלגיטימיות
 כמה במשך שכר הטבות מיני כל של תשלום ואי חדשים, כמה משכורות תשלום איבגלל

שנים.

 לדיוןהשאלות

 כזה. למקרה השביתה את מתירה ההלכה האםא.

 מפקחי ובלניות, בלנים כגון העובדים, שבין הקודש" ל"כלי גם הדבר מותר האם כן, אםב.
 וכו'. נישואין רושמי ורבניםכשרות

 שביתתם. ימי עבור לשכר - לשבות להם היה שמותר - העובדים זכאים האםג.

תשובה

 מו"מ מ"כ ממס לגרות כסויית כתב סעוכויס: לטונת ממלטות )ממליט סעיכדיס" "ועד sc סלגיטימייתא.
 3(ס רולס 5יגי לתועלתם, blon מדכריס הקטת כיגיסן סעוסין יתי6גס מקורין פועליס 5טדת גת:סי'

 לסתגות גס סמסי6ין מכ"ג b'"D 3"מ ותוספתך 5 מ כ3"3 "(יגן מוס יותר 6דרכ6, דס6 ליסור, מסטסוס
 ע"כ. למסכים. לקרוע בטן לס(יקו 61ף קי5תן, על לססיל סרס6'ן סדין, נגד ססו6 5ףסיקגסו
 סל מסתדרות 15 רומניות כעלי לרגון כתקטת מכירו מפל מב, סי' חו"מ מ"ג Sh'l1U כמרפטיוכ"כ

 עלמו על לסגן כדי מק5וכיות. פרופסיוג5ליות ססתדרויות 16 5חת כללית כמסתדרות ופקידיםפועליס
 ע"כ. למכרמו. מועילות תקנות ולתקן לסת6רגן מזקית (כות סמספט לונתן
 סיו גרמו 3ית ת"ר. 5: למ 3יומ5 דגיגו סכר: סטנת למטרה סר3יס 15רך סל 3ע3ודס פועליס מכיתתב.

 וסיו שריס, מל מ6לכסנדריס Y)nlh וסכי15 חכמים סלחו ללמד, 157 1ל6 ספגיס למס במעלס3קי6ין
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 ירושלים - דיןפסקיב

 מתעפטת. פיתן 6ין וסלף מתעפרת פיתן הללו וכו', כמותן %דות יודעין היו 1ל6 כמותן לטסותיודעין
 למקומן. גרמו ניח וחזרו וכוי, נר16 %נודו כעולמו ~ק3"ס טכר6 מה כל קמרו 3ד3ר, תכמיסכסטמעו

 עטריס והיום מגה, עמר נגיס גוטליס היו יום ככל וכ16. סכרן, למס כפלו hbt ,163 חכמיס להםסלמו
 סכרן(. לסס מכפלו עד %ו6 ר5ו 1לWu~ 6: פ"נ יומך )ו3יר1סלמי וכו'וחר3עס

 מ%6סגדריס o1)nlh והכיף חכמיס סלתו ללמד, 157 ול6 הקטועת במעסה כקילוין היו 36טיגס ביתת"ר.
 כמקל, ועולס מתמר הללו סל כמוהן. עמן להעלות יוזעין סיו ול6 כמותן, לפטס יודעיס והיו מלריססל

 כל טג6מר כרסו לכבודו הקב"ה סכרך מס כל קמרו כדבר חכמיס וכטטמעו 6%1ן. לכסן מפקיע הללוסל
 יגס ככל וכקו, סכרן להס כפלו ths, %1 מכמיס להם סלחו למקומן. 5כטיגס כית וח,רו למעגהו, ה'פעל
 קמרו, ללמד, סל6 ר6יתס מה חכמיס לסס שמרו וכו'. 61רכעס עטריס OttOt מגה עפר טניס גוטליסהיו

 בכך. עיי( ויעכור וילך סטן טווינו 6דס ילמד טמ6 קמרו לימרכ, עתיד זה טסית hsh כית טל היויודעין

 6מר ממקוס 6סה וכטגוט6ין מכתיהן, מכוסמת כלה ,י65ת hS מעולס לסכם: קותן מ,כירין זה דכרועל

 מא' נקייס והייתם סג6מר מס לקיים מתכסמין, הקטורת ממעטף ישמרו טל5 התכסס, טל6 עמסמתנין
1מיטר5ל.
 6כותיכס לו לפרפי  בכייר  מבגי 6מד 1מ65תי כדרך מהלך הייתי 6מת פעס יסמע6ל ר' 6מרתגיף.
 ככודס. ומיעט כמקומו המקוס כבוד עכטיו olpno, כנוד למעט ורק ככודן לארכותכקמו

 ככודן, להרפות כדי הרצוי מן יותר סכר סטקטו הייט ככודן, להרצות טס, לגדות כמי' המהרטיטופירט
 יסתרב ועכשיו סלשכס, תרומת טללי ,ת סרס טכרן עיי סמיעטו  כסייט ממסוס, ככור  למעט רגוונ,ה
 ע"כ. מיעט.  כבידכם 5בל כבירי, סקרן כל hSn שכחוב כס?  במסותו  ol~no ככורתבית

 עד ל613 157 "%1
 סכפ~

  לסרבית כמטרם בסביתס פחתו D)'U3h ובית גרמו בית כקמך:  טכרן", להס
 וזיכור, קרכגות והס תמידית מוכס סי6 הפגיס למס וכן  .ס, ככל h'o os~n  פסטורת ילמרות  סכרם.6ת
 לטבח, להם נזכרה ל6 (1 בכיתה 6ך טכרס. למכפיל hih עמהם לסתסטר צמרת דרך היתם לnhr 6ככל
 ממגם. נומס מכמיס רוח מיתה bs סגו סהסכיתס ללמדך %מרי. 6מר דגר על לסכת ג(כרווהס

 הל' יוסף כלסל וכ"פ לסור?. עבידס, thm לסיטיכ כרי יסביתס לו סי'  תי"מ ,ריס  ים  כטוית פסקוכן
 51ין 1, טללה מב סי' מו"מ מ"ג עוזיאל ומנפטי תרי"ג, גיסן 6' כ"סנתיכה" קוק והגרלתי 1, סי'סכירות
 כג. סי' מ"כאליעזר

 מסכורתס, מקנביס שפינס הרכים, 15רך סל כעבודה עוכדיסג.
  לרכים  נחמוס  לרכים,  ספר  לרכים, בי סרי? מי סייג: b'"D כ"מ כתוספתה  ינינו לסכות:  רס6יסה6ס
 טיעמיר ער יריו על לעכב  יכולין  ביתה  4זוך  לילך ימבוס סרגל  שעת ומגיע הוbSb ,6 5חר סם  וקיןוכו',
 ע"כ. כידו. מרסות סדרך, 6ת עליו 'שעכרו 16 דין, ככיח עמהס התגס ו5ס תמתיו.5מר
 קיי"ל דכעלמ5 ד5ע"ג כרוריס, סדכריס ומ"מ כפוסקים. ,hS נגמי % מ65תיס %1 טס: דוד כמסדיוכתכ
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 היעמיד עד סרגל לטמומ tS'Dh %יתו לילך סל6 ליס כפינן רכיס 15לך מסוס הכ6 13, לחוור יכולפועל
 מגת ע) )הזיק מתמילה היחגה ו6ס וכוי. לכך ר16י יהיה המקוגל סהגכגס סנריך וכוז6י 3מקומ6,1חר

 טהיתגס דכטעס ד6ע"ג דקמ"ל י"ל סו6, דפמיט6 דמילת6 דגר56 61ע"ג סרי, כרגל, לעירו לילך0יורטס
 6כל גם6ר מהים מסוס לך טרי כי ולמיסר לעככו מ15 ל6 ה.hih ,6 מס 6ין ועתה כמדיגה 6מר 16מןהיה
 6נפטייסו. ד6פסידו וייגהו נהדי6 כן היתנו hSt הווניל מקוס דככל קמיל הרינן, %סטתך
 ן כלן כהוגן, hSn זכר עמו טעמו הייט פירום, הדרך, 6ת עליו סעגרו ומי וכותב; מס דוד המסדיומומיף
 1מם)מיס Srtn )6 מיהל הטה6 ליה קמרי 61פי)1 לו, מהר16י פחות )ים ד'ה3י 16 סכרו, מם)מיס ה'1"ל6
 ע"כ. לי. גיחך ל6 למימר מ5י פסידך,)ך

 כטיט 36ל מגון, טכס לל6 עבודתו 6ת לעזת רם6י העוכר 6ין לרסיס קורך מהוך 0נדכר למדיםנמ5יגו
 עבודתו 6ת לעוונ יכול 4, ממגיע מן פמות 4 מםילמו 16 מ0כורקו, 6ת 4 סילמו 0ל6 כגון סגון, טעסלו

 סייט 4מר רסקי "לך, ההפסד לפי יותר מעכשיו )ך גטלמ לו "והריס ו6פילו רוקה, סהו6 מתיולקת
 6תס. לענודר51ה
 היתה טעכודתס מטוס % חכמים. לרום מיתה hS 6כטיגס ו3י" גרמו בית טל 0כיתתס מדוע מוכןולפיס
 6ינס כוו ו30יתה שכרס, עם להיטיב היתם ממטרתם  מסוס h~h  הפנים. ולחס מקטורת 6ת לסכיןכמקדם
 גס כך, כעקכות 30יהס מ5דיקיס היו סמכמיס נר6ס מכרס, 6ת מעככיס היו קילו 6כל חכמיס.לרומ

 וקע. ממקדם.לעובדי

 היום, כחלי 3ו למזור סעו3ד סל ,כוהו על מדברת 0סתוספת6 סמי3גי brrw1SC ווייס הגרני הדייןוידידי
 6ת tfsu עברו ח"כ חוח סיום tSns 3ו )מזור רם6י חינו )1, זק1קיס "ה5י3ור גע3ודה עונד היהט6ס
 , פועל כל כמו סיוס כחלי בו לה,ור רם6י ם16 משכורתו, 6ת ,מעיככו כגון כדין, סל6 עמו ונהגוהדרך
 דברה )6 ,ס על )מתפטר, ע6 הפכר, סגין על ישכיתהיי להכרי, קיטתן ע) להסיע 0רם6ין מה 36ל6מר.

 ן על להסיע רטות למס 6ין כ5יכור, תפגע טס0כיתס קישורית 3עכוךס 0עוכדיס י"ל וכ,הסתוספת6,

 והרס nthlpn סגירת פירושו כלהן ט0כיתה כלניות כמו קורט לכלי כ"ט ו% 30יתה, ולסכרי,קיטתן
 כיסר6ל.סטסרס
 6ת העיר כגי 4 סילמו ל6 תרמ"1 שכפנת סממ3ר סג16ן מספר הקדרית להגמון לליהו סדרוכספר
 ל"ע עת כל6 הקמרון כני בנקטף כעת גלול כחודם כי עד P"b, מ6ד הבכירות מחסור סליק יולימסכורהו

 ממגו, העלימו ועיגיהס משמוע ככדם 6זניסס מטמיר, מזק  כיר  3ני ו% סרופ6. סכר למלם גס לי היהל6
 ן 6כל החול, כנטל עלי קנס הדבר הים כי 6ף ס6לס, פוס החג קימי גס לסורות םל6 הסכמנו כיעד

 מעסים עסיריס רכניס עם ומעם"ט כתורה ממגי וטוניס וגדולים מתו רניס 11 לעלה  לממוע  %6ניההכרם
 הגלון סדור גדולי ל,קן טט6לתי עד כעלמי, 6ז כן לעזות הרסכת( ל6 61ת ובכל כן. טעוסיס יוס3כל

h)tth~n1 1ה מבתכי יסר6ל. תפלות ככל נסת  יכן  כן, כטס סי6 יגס וייסיר תסס  טום ביס  ס6ין 1ססיבגי 
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 ע"כ. ,ה". רב מעסה על והמגוקפין סמעוררין גגה עיגייס ~מות לימיה
 מו"מ מטה "גרות 4י' כהלכה, ורמי"ס מוריס סכיתמעל

~rrn 
 עד סי' ומ"ג קלם סי' מ"5 1י1"ד גט, סי'

 160. עמ' מ כרך ,פד"ר פו, סי' סלמס ומגחת מם, סי'ומיד

 מטכורתו, עיכוב נגלל כדין טטפת ע31דד.
 עיכוב כסביל הסגם כל גת3טלת tS'Dh סד: סי' ח"" T"3C~O כת3 הסכיתם:  ימי עבור סכר לומגיע
 ע"כ. מסלס. סכרך לך לקלס מייכיןמפרעון,

 לטס ליחן דיריך מכרס, olSen "י מחמם סס3תו מלמדים לגסי גט סי' ח"nrrm 3 מסה 3"גרות פסקוכן
 ע"כ. ofn. תועלת היהיה 1חס13 ועוני, גער מרוד h~h מע3ודתס בטלו מטובה ל" כיסטכר,
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