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ביתדיןירושלים
*

ליימ למונותולבירוריוחסין
ועלעובדים בהלכה
תיקממונות מס' זסנ9-ח

נושאהדיון
הלגיטימיות ההלכתית של"ועדהעובדים" ושלהחלטותיו לשבות ולהשבית את ציבורהעובדים
בגללאי תשלום משכורות כמה חדשים ,ואי תשלום של כל מיני הטבות שכר במשך כמה

שנים.

השאלותלדיון
א .האם ההלכה מתירה את השביתה למקרהכזה.
ב .אםכן ,האם מותר הדבר גם ל"כלי הקודש" שבין העובדים ,כגון בלנים ובלניות ,מפקחי
כשרותורבנים רושמינישואיןוכו'.
ג .האםזכאים העובדים -שמותרהיה להם לשבות  -לשכר עבורימי שביתתם.

תשובה
א.סלגיטימיית"scועדסעיכדיס"(ממליטממלטותלטונתסעוכויס:כתבכסוייתלגרותממסמ"כמו"מ
ירולס )3ס
סי'גת5 :טדתפועליסמקוריןיתי6גססעוסיןכיגיסן הקטתמדכריסblonלתועלתם5,יג
ןכ3"3מ5ותוספתך"3מb'"Dמכ"גסמסי6יןגסלסתגות
סוסמסטליסור,דס66דרכ,6יותרמוס")יג
סיקגסו5ףססו6נגדסדין,סרס'6ןלססילעלקי5תן61,ףלס)יקובטןלקרועלמסכים.ע"כ.
וכ"ככמרפטי Sh'l1Uמ"ג חו"מסי'מב ,מפלמכירו כתקטתלרגוןכעלירומניות  15מסתדרות סל
פועליסופקידים כמסתדרותכללית 5חת 16ססתדרויותפרופסיוג5ליותמק5וכיות.כדילסגןעלעלמו
נתןלו סמספט)כותמזקיתלסת6רגןולתקןתקנותמועילותלמכרמו.ע"כ.
ב.מכיתתפועליס 3ע3ודססל15רךסר3יסלמטרהסטנתסכר:דגיגו3יומ5למ:5ת"ר3.יתגרמוסיו
3קי6ין במעלסלמסספגיס1ל157 6ללמד,סלחוחכמיםוסכיY)nlh 15מ6לכסנדריסמלשריס,וסיו
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יודעיןלטסותכמותן1ל6היויודעין%דותכמותןוכו',הללופיתן מתעפרתוסלף6יןפיתןמתעפטת.
כסטמעותכמיס 3ד3ר ,קמרוכלמה טכר~ 6ק"3סכעולמו%נודו נר16וכוי,וחזרוניחגרמולמקומן.
סלמו להםחכמיס ,163 hbtכפלולמס וכ.16ככליוםהיוגוטליסנגיס עמר מגה,והיוםעטריס
וחר3עסוכו'(ו3יר1סלמייומךפ"נ ~1:Wuל6ר5ו %ו6עדמכפלולסססכרן).
ןבמעסההקטועתול1576ללמד,סלתוחכמיסוהכיף o1)nlhמ%6סגדריס
ת"ר.בית36טיגסהיוכקילוי
סלמלריסוהיויודעיסלפטסכמותן,ול6סיויוזעיןלהעלותעמןכמוהן.סלהללו מתמרועולס כמקל,
סלהללומפקיעלכסן6%1ן.וכטטמעוחכמיסכדברקמרוכלמססכרךהקב"הלכבודוכרסוטג6מרכל
פעלה'למעגהו,וח,רוכית5כטיגסלמקומן.סלחולהםמכמיס ,ths%1כפלולהססכרןוכקו,ככליגס
היוגוטליסטניסעפרמגה OttOtעטריס61רכעסוכו'.שמרולססחכמיסמהר6יתססל6ללמד,קמרו,

סכרן,

יודעיןהיוטלכיתhshטסיתזהעתידלימרכ,קמרוטמ6ילמד6דסטווינוסטןוילךויעכורעיי)בכך.
ועלדכרזהמ,כיריןקותןלסכם:מעולס,hSי65תכלה מכוסמתמכתיהן,וכטגוט6ין 6סה ממקוס 6מר
מתנין עמסטל6התכסס,טל5ישמרוממעטףהקטורתמתכסמין,לקייםמססג6מרוהייתםנקייסמא'

1מיטר5ל.
תגיף6 .מרר'יסמע6ל פעס 6מתהייתי מהלך כדרך1מ65תי 6מדמבגיבכייר לפרפילו6כותיכס
כקמולארכותככודןורק למעטכנוד,olpnoעכטיוכבודהמקוסכמקומוומיעטככודס.
ופירטהמהרטיטכמי'לגדותטס,להרצותככודן,הייטסטקטוסכריותרמןהרצויכדילהרפותככודן,
ונ,הרגולמעטככורממסוס,כסייטסמיעטועייטכרןסרס,תטלליתרומתסלשכס,ועכשיויסתרב
5,בלכבידכםמיעט.ע"כ.
תביתככורol~noבמסותוכס?שכחובhSnכלסקרןכבירי
"157%1ל 613עד להסטכרן" ,כקמך:ביתגרמוובית D)'U3hפחתובסביתסכמטרםלסרבית
ספ
פכ
6תסכרם.ילמרותס
~רתos~nh'oככל וכןלמסהפגיססי6מוכסתמידיתוהסקרכגותוזיכור,
טו
ככלnhrל6היתםדרךצמרתלסתסטרעמהםhihלמכפילטכרס6.ךבכיתה)1ל6נזכרהלהםלטבח,
והסג)כרולסכתעלדגר6מר%מרי.ללמדךסהסכיתססגוbsמיתהרוחמכמיסנומסממגם.
סתי"מסי'לויסביתסכרילסיטיכ thmעבידס ,לסור?.וכ"פכלסליוסףהל'
וכןפסקכטוית ,רי
סכירותסי',1והגרלתיקוקכ"סנתיכה"'6גיסןתרי"ג,ומנפטיעוזיאלמ"גמו"מסי'מבטללה51,1ין
אליעזרמ"כסי'כג.
ג.עוכדיסכעבודהסל15רךהרכים,שפינסמקנביסמסכורתס,
וכתוספתהכ"מb'"Dסייג:מיסרי? לרכים ,ספרלרכים,נחמוסלרכים
ה6סרס6יסלסכות:ינינ
וכו',וקיןסם5חרbSbהו,6ומגיעשעתסרגלימבוסלילך4זוךביתהיכוליןלעכבעליריוערטיעמיר
5מרתמתיו.ו5סהתגסעמהסככיחדין'16,שעכרועליו6תסדרך,מרסותכידו.ע"כ.
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hכפוסקים.ומ"מסדכריסכרוריס,ד5ע
קיי"ל
וכתככמסדידודטס%1 :מ65תיס %נגמיS,
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פועליכוללחוור ,13הכ6מסוס15לךרכיסכפינןליססל6לילך%יתוtS'Dhלטמומסרגלעדהיעמיד
6חר 3מקומ,1וכוז6יסנריךסהגכגסהמקוגליהיהר16ילכךוכוי.ו6סהיחגהמתמילה(הזיק ע(מגת
0יורטסלילךלעירוכרגל,סרי61,ע"גדגר56דמילת6דפמיט6סו,6י"לדקמ"לד6ע"גדכטעסטהיתגס
,ל6מ15לעככוולמיסרכיטרילךמסוסמהיםגם6ר6כל
היה16מן6מרכמדיגהועתה6יןמסhihה6.
סטתך %הרינן,קמילדככלמקוסהוונילhStהיתנוכןנהדי6וייגהוד6פסידו6נפטייסו.
ומומיףהמסדידודמסוכותב;ומיסעגרועליו6תהדרך,פירום,הייטטעמועמוזכרhSnכהוגן ,כלן
"ל6ה'1מם(מיססכרו16,ד'ה3י(יםפחותמהר16ילו61,פי(1קמריליההטה6מיהל(1Srtn6מם(מיס
(ךפסידך,מ5ילמימרל6גיחךלי.ע"כ.
נמ5יגולמדים0נדכרמהוךקורךלרסיס6יןהעוכררם6ילעזת 6תעבודתולל 6טכסמגון36 ,לכטיט

ן

לוטעססגון,כגון0ל6סילמו 64תמ0כורקו16,מםילמו 4פמותמןממגיע,4יכוללעוונ 6תעבודתו

ולקתמתיסהו6רוקה,ו6פילו"והריסלוגטלמ(ךמעכשיויותרלפיההפסד"לך,רסקי 4מרסייט

ר51הלענוד6תס.
ולפיסמוכןמדוע0כיתתסטלביתגרמו 6כטיגסhSמיתהלרוםחכמים% .מטוסטעכודתסהיתה
ו3י
"מסוסממטרתםהיתםלהיטיבעםשכרס,ו30יתהכוו6ינס
כמקדםלסכין6תמקטורתולחסהפניםh~h.
לרומחכמיס6 .כלקילוהיומעככיס 6ת מכרס ,נר6ססמכמיסהיומ5דיקיס 30יהס כעקכותכך ,גס
לעובדיממקדם .וקע.
ו
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,
וידידיהדייןהגרניווייס brrw1SCסמי3גי 0סתוספת6מדברתעל סלסעו3דלמזור כחליהיום,
ט6סהיהעונד גע3ודה"ה5י3ורזק1קיס(,1חינורם6י(מזור 3ו tSnsסיוםחוחח"כעברו6 tfsuת
הדרךונהגו עמוסל6כדין,כגון,מעיככו 6תמשכורתו ,ם16רם6ילה,ורבוכחליסיוסכמו כלפועל
6מר36.למה0רם6יןלהסיעע(קיטתןלהכרי,ישכיתהייעלסגיןהפכר,ע(6מתפטר,על,ס(6דברה
סתוספת,6וכ,הי"ל0עוכדיס 3עכוךסקישורית טס0כיתס תפגעכ5יכור6,ין למס רטותלהסיע על
קיטתןולסכרי30 ,יתה ,ו%כ"טלכליקורטכמוכלניותט0כיתהכלהןפירושוסגירת  nthlpnוהרס
סטסרסכיסר6ל.
ר
י
ע
ה
6ת
וכספר סדרלליהולהגמוןהקדרית מספרסג16ן סממ3ר שכפנת תרמ" 1ל6סילמו 4כגי
מסכורהויוליסליקמחסורהבכירותמ6ד  ,P"bעדכיכחודםגלולכעתבנקטףכניהקמרוןכל6עתל"ע
יגסלמלםסכרסרופ .6ו3%ניכירמזקמטמיר6,זניססככדםמשמועועיגיהסהעלימוממגו,
ל6היהל
עדכי הסכמנו םל 6לסורותגסקימי החגפוס ס6לס6 ,ףכיהים הדבר קנסעליכנטלהחול6 ,כל
ההכרם%6נילממועלעלה11רניסמתווגדוליםוטוניסממגיכתורהומעם"טעםרכניסעסיריסמעסים
3כליוסטעוסיסכן.ובכל 61תל 6הרסכת)לעזותכן6זכעלמי ,עדטט6לתיל,קןגדולי סדורהגלון
ןנסתככלתפלותיסר6ל.
1ה
1h)tth~nססיבגיס6יןביסטוםתססוייסיריגססי6כטסכן,יכ

מבתכי
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ד

י ~מותעיגייסגגהסמעורריןוהמגוקפיןעלמעסהרב,ה".ע"כ.
מיהל
'"גרות מטהמו"מ סי'גט1,י"1ד מ"5סי' קלםומ"גסי' עד
עלסכיתממוריסורמי"סכהלכה,
י
4
~rrn
רכרךמעמ' .160
ומידסי'מם,ומגחתסלמססי'פו,,פד"
ד .ע31דטטפתכדיןנגללעיכובמטכורתו,
מגיעלוסכרעבורימיהסכיתם :כת T"3C~O 3סי'סד tS'Dh:גת3טלתכלהסגםכסבילעיכוב
מפרעון,מייכיןלקלסלךסכרךמסלס.ע"כ .ח""
ךליחןלטס
וכןפסק"3גרותמסהnrrmח"3סי'גטלגסימלמדיםסס3תומחמם olSenמכרס,דירי
י מטובהבטלו מע3ודתסh~hמרודגערועוני1 ,חס13היהיהתועלת.ofnע"כ.
סטכר,כ

ל"

"י

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

