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  משנה מסכת בבא מציעא פרק ז משנה א .1

 ,השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב

אינו רשאי  - מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב

 .יספק –לספק במתיקה  .יזון –מקום שנהגו לזון  .לכופן

מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר  .הכל כמנהג המדינה

מזונות לבנו צא שכור לנו פועלים הלך ופסק להם 

וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם 

כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן 

בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה 

צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית 

רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך לומר  .בלבד

  .ההכל כמנהג המדינ

  תוספות מסכת בבא מציעא דף פג עמוד א .2

 –ואמר להם להשכים ולהעריב ' השוכר את הפועלי

בששכרן סתמא ואמר להם אחר  ]בי יצחקר[ י"רש רפי

אבל אם התנה  ,שהשכירן כבר להשכים ולהעריב

  .הכל לפי תנאומעיקרא 

שביתת מורים בהלכה ותשלום שכר ", ד הלוי"הרב ח .3

  ל' עמ, )ב"תשמ(כג  תורה שבעל פה, "ימי השביתה

  1998-1924 ,חיים דוד הלוי 'ר

, היתכן שתורתנו הקדושה שכל דרכיה דרכי נועם

   ?תאסור על אדם להאבק ולהלחם על פת לחמו

  ב"בא בתרא ח עב ,תלמוד בבלי .4

ועל , ורשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים

  .ולהסיע על קיצתן, שכר פועלים

  כו- הלכות כג, עא פרק יאבבא מצי, )ליברמן(תוספתא  .5

ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל 

[= רשאין הצמרין ... רשאין לעשות קיצתן. שכר פועלין

כל מקח ': לומר] צובעי הצמר[= והצבעין ] עושי הצמר

ורשאין הנחתומין . נהיה כולנו שותפים בו, שיבוא לעיר

] המסחר הסכם בדבר שעות[= לעשות רגיעה ] האופים[=

בעלי החמורים המובילים [=רשאין החמרין . ביניהם

נעמיד לו חמור  –כל מי שימות חמורו ': לומר] משאות

, כל מי שתאבד ספינתו': רשאין הספנים לומר... 'אחר

  .'נעמיד לו ספינה אחרת

  א "ט ע בבא בתרא, תלמוד בבלי .6

דכל מאן , נהו בי תרי טבחי דעבדי עניינא בהדי הדדיה

אזל חד מנייהו . ומא דחבריה נקרעוה למשכיהדעביד בי

, אתו לקמיה דרבא; קרעו למשכיה, עבד ביומא דחבריה

איתיביה רב יימר בר שלמיא . חייבינהו רבא לשלומי

אמר רב . לא אהדר ליה רבא! ולהסיע על קיצתם: לרבא

היכא ני מילי ה, שפיר עבד דלא אהדר ליה מידי: פפא

לאו  - אדם חשובא אבל היכא דאיכ, דליכא אדם חשוב

  . כל כמינייהו דמתנו

  סעיף כח, סימן רלא ,חושן משפט, א"רמ .7

והא דבני אומנות יכולים לתקן ביניהם תקנות היינו 

  .מהם לא מהני' אבל שנים וג, כולם ביחד

  סימן מב, מ"חו, חלק ג, ת משפטי עוזיאל"שו .8

  1953-1880 ,עוזיאל מאיר חי בן ציון' ר

ן בעלי אומניות הסתדרות של ל הכירו בתקנות אירגו"רז

פועלים ופקידים בהסתדרות כללית אחת או הסתדרות 

כדי להגן על עצמו נתן לו ... פרופסיונליות מקצועיות

ולתקן תקנות מועילות , המשפט זכות חוקית להתארגן

  ...לחברתו

ל לתלות חקיות תקנות הפועלים "התנו רז ,לתקן זאת

ר ברוח זאת אומרת חדו ,בהסכמתו של אדם חשוב

    ...התורה והמשפט ושיהיה אוביקטיבי לגמרי

  סימן נט  ,חלק א ,חושן משפט ,ת אגרות משה"שו .9

   1986-1895, משה פיינשטיין' ר

הנה בדבר עצם הדבר כשרוצים פועלים שיוסיפו להם 

אם מותרים  ,שכירות או שרוצים לפעול דברים אחרים

ן שקורי ,שלא לעבוד ולא להניח לשכור אחרים תחתיהם

  ...ה לידע דעתי להלכה בזה"שרוצה כתר ,סטרייק

דהם  ,יש להם מקור מדינא ,אלו היוניאנס שבמדינתנו

   ...והם הרוב ,בעלי אומנות אחת

הוא דוקא אדם  ,והיכא דאיכא אדם חשוב שלא מהני

חשוב הממונה פרנס על הצבור לעיין בתקנות בני העיר 



ם "בזה בלשון הרמ שנהמגיד ומפרש המ .ובכל צרכיהם

א שכתב חכם חשוב לתקן מעשה המדינה "שם הי

בערים שבמדינה זו לא  ,ןכם וא... ולהצליח דרכי יושביה

 ,ממונה שום חכם על כך ולכן הוא כליכא אדם חשוב

ש במדינתנו שיש "וכ ,שתנאיהם ותקנותיהם קיימים

  . להם רשות מהממשלה על זה

ולכן מה שמחליטין שלא לעבוד עד שיוסיף להם וכדומה 

  . היא תקנה שיכולין לכוף את המעוט שלא הסכימו

אך אם יכולין גם שלא להניח לאחרים שלא נכנסו 

כל אבל מ ...יש לעיין ,להיוניאן שלא לעבוד במקומם

מסתבר שיכולין לכופן מדין קא פסקת לחיותי  קוםמ

' ה' ו סעי"קנ' מ סי"א חו"שברמ ,ומדין מערופיא

  . ובהרבה דברים יש גם ענין החזקות שנוהגין בישראל

 ולהעַ  כבר כל בני המדינה שהוא שהסכימווגם מצד 

כ "יש להם רשות ג, גדולה למי שנשכר לעבוד במקומם

  .וכמו שהוא מעשים בכל יום במדינה הזאת ,לכופן

  הלכה כז, פרק יא ,)ליברמן(בבא מציעא , תוספתא .10

שולחן  ,נחתום לרבים ,ספר לרבים ,מה שהיה בלן לרבים

והגיע שעת הרגל  ,ואין שם אחר אלא הוא ,לרבים

יכולין לעכב על ידיו עד  ,ומבקש לילך לתוך ביתו

ואם התנה עמהן בבית דין או  .שיעמיד אחר תחתיו

  .הרשות בידו ,שעברו עליו את הדרך

  סימן סט, חלק ג, ת בנין אב"שו .11

  )1941(א "ולד בשנת תשנ ,דורון אליהו בקשי 'ר

הרי לנו דוגמא של צו ריתוק בשירותים  ,לכאורה

ומונע  ,את העובד לעבוד כנגד רצונו המחייב ,חיוניים

אולם יש לדייק את התנאים  .השביתה ממנו את זכות

שאפשר להוציא צו  ,שהזכירה התוספתא המיוחדים

 .כששובת בעונה הבוערת דוקא ,ריתוק רק בשעת הרגל

 משום ,בערב הרגל' ק שלא התנה במפורש לשבות אפיר

במפורש שיעבוד  כאילו התנה ,שכיון שהשירות חיוני

 ,כך מתחילה אבל אם התנה .בעונה העיקרית ולא ישבות

אי אפשר לרתק , שגם אם יגרם נזק לרבים יוכל לשבות

כלשון  "עליו את הדרך אם עברו"כמו כן  .אותו לעבודה

 ,שהרעו את תנאי עבודתו םופירוש הדברי ,התוספתא

בשירותים חיוניים וזכותו  לואין כח לחייבו לעבוד אפי

  ...להפסיק את עבודתו

או לפחות  ,שאמצעי השביתה, במערכת יחסי עבודה

כמעט הדרך היחידה להטבת שכר  הוא ,איום לשביתה

אחות על  ,כל רופא בשירות חיוני ,עבודה ושפור תנאי

אינו יכול להיטיב את למעשה  ,משמרתה ונהג אמבולנס

לא תעמוד "מרותק הוא לעבודתו בצו ריתוק של , שכרו

, ואם כך עבד הוא לתפקיד והיכן חירותו ,"דם רעך על

ולמה יגרעו  ,"עבדי הם ולא עבדים לעבדים"והרי נאמר 

נהג  זכויותיהם הבסיסיות של הרופא האחות או

  .האמבולנס

וסרי המויש בה את ההיבט  ,התשובה לשאלה זו ברורה

 ,הרפואה אינה מקצוע אלא מצוה ,כאחד והרפואי

האחות  ,הרופא. המצוה הנעלה ביותר של הצלת נפשות

אבל  ,לתפקידם ונהג אמבולנס מרותקים אמנם

הנעלה של פיקוח  מרותקים לצו המצפון לערך המוסרי

מרותקים הם  ואם ,ולמצוה הגדולה ביותר ,נפש

בודה אכן לתפקידם ואסור להם לשבות ולהפסיק את הע

  .ה"אבל עבדים הם לקב ,עבדים הם

   אות ד, סימן פז ,חלק א ,ת מנחת שלמה"שו .12

  1995-1910 ,זלמן אוירבךשלמה ' ר

למידי גם יש לצדד דבאותם המקומות שהרבנים והת...

שבעיר אינם מכניסים את ראשם בעסקי פועלים  חכמים

 וכמו, כאילו אין שם חבר העיר ה ליההו, ושכר עבודה

מי שהוא בעל הוראה ואינו " ,דולי האחרוניםג כתבוש

וכתב ". תקנתם קיימת ,בלי דעתו לואפי ,ממנהיגי העיר

אם אין שם חכם : "יא' א סי"בח ,גם השבות  יעקב

כיון שאינו , אף שיש איזה חכם בעיר, ממונה מהצבור

בלא  ,ממונה לראש עליהם הוי תקנתם תקנה

תיהם של וכיון שכן אפשר דמהני שפיר תקנו". הסכמתו

ויכולים בדין לשבות ולעכב על אחרים , ארגוני הפקידים

גם לאלה שמתנגדים להם ולתקנותיהם , הבאים בגבולם

  ...מדין תקנת בעלי אומנות) עיין שם בכסף הקדשים(

דלאו כל כמינייהו של  ,ד פשוט"נלענ ם כל זהאלא שע

מבלי להמלך תחלה עם  ,המלמדים לעשות דין לעצמם

, נינים אלה העיקר תלוי בשיקול הדעתכי בע, רב העיר

ואם יראה . ומי שדעתו דעת תורה עוזרין לו מן השמים

יש לנהוג גם בזה מנהג  ,שבאמת מקופחים הם בשכרם

, ר"ואין לחוש כלל לעון ביטול תורה של תשב, דרך ארץ

 ,ופרנסי העיר לי בתיםוהאחריות מוטלת בעיקר על הבע

ופעמים  ,יםשאינם רוצים לפרנס כראוי את המלמד

  . שביטולה של תורה זהו יסודה

  


