
)10 מעמוד (החשך
 בסופו יכול, שביתה איסור הרי י לשבות

 ואז ההוראה, לנטישת להוביל דבר, של
 מורים־נושרים לעצור רב שום יוכל לא

 לא האם תורה״. ״ביטול שיגרמו בטענה
 בפסק הטמונים מזרעי־הסכנה הרב חשש

שלו? ההלכה
 יוסף הרב של ההלכה פסק אומנם אם
 אותם אם הוגן זה יהיה לא ומוסרי, תקף

 יזכו שבתו) (שלא אגו״י של דתיים מורים
השביתה בגין שתבואנה החומריות בהטבות
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 לעושי יודיע יוסף שהרב רצוי ה״פסולה״.
 שביתה מאותה להרוויח להם שאל דברו,

 תורה ביטול על־ידי שהצליחה מופקרת,
תנאי־שכר. להיטיב

 למורים אסור האומנם :השביתה ובעניין
במקו בירור מתוך ההלכה? לפי לשבות,

 למדנו אנשי־תורה, עם שיחה ומתוך רות
 הרב בין הוויכוח למשל, הנה, דברים. כמה
 עוזיאל הרב ז״ל: עוזיאל לרב ז״ל קוק
 כן אם אלא שביתה לקיים שאין סבר

 ואילו למישפט, או לבית־דין קודם נזקקו
 גם שביתה להכריז שאפשר סבר קוק הרב

פוע של אירגונים בית־דין. הסכמת מבלי
 בגמרא כבר מוצאים אנו שכירים ושל לים

לה השביתה זכות ע״א). כ״ו ד׳ (מגילה
 (ב״מ בתוספתא נזכרת תנאי־השכר טבת

 של מקרה גם יש והנה הי״ב), פי״א,
 ל״ח ד׳ (יומא בגמרא פועלים שביתת

 תנאי את כשמילאו רק המסופר, לפי ע״א).
נענו. שכרם, בהכפלת השכירים

 לבוררות־חובה, מוסד קיים היה אילו
 אין עוזיאל הרב שלדעת לומר היה אפשר

ו בית־דין לפסיקת לחכות אלא לשבות
 לבור־ מוסד שאין זמן כל פסיקתו. לקבל

ה מציבור למנוע אי-אפשר רות־חובה,
 שכן השביתה, זכות את השכירים מורים

 הגנת על לוותר אי־אפשר הרמב״ם לדיברי
 צריכים עמך״; אחיך ״וחי בחינת העובד,
וביתו.״ אשתו לפרנסת ״לדאוג

 אילו הוגן יותר הרבה זה היה ובכלל,
 תוך לשביתה, אגו״י של המורים הצטרפו
יח התורה״ ״ביטול ימי כל שאת הידיעה

 שביתה להפר אבל הקייץ. בחופשת זירו
 — בגללה שתבואנה להטבות ציפייה תוך
 אם נשמח להסבירו. שקשה מעשה זהו

 יע- ואולי עמדתם, את אלה מורים יבהירו
טעותנו. על מידונו

ירושלים חקק, וכיפור הרצל

טעות תיקון
גולפת לא אופירה
 (העולם אנשים במדור שפורסמה בידיעה

 נכתב, )2143 הזה
ה נשיא רעיית כי

 נבון אופירה מדינה
ב פעמיים נוסעת
ה למיגרשי שבוע
 שם בקיסריה, גולף
 שעורי מקבלת היא

 ה־ מהמדריך גולף
 צ׳א- דרום־אפריקאי

ב מנדלשטם. רלי
 הסתבר, נוסף בירור

מוט זו ידיעה כי
 נבון אופירה עית.

נכון שעור קיבלה אומנם
מנדלש־ מידי גולף

 קיסריה, דן במלון בחופשה שהותה בעת טם
 מושג לקבל כדי רק זאת עשתה היא אולם

 מישחק את לאמץ בכוונתה אין המישחק. על
 . נוסעת היא אין וממילא כתחביב, הגולף

נוספים. גולף שעורי לקבל כדי לקיסריה

ענוג למען ת ה
 האמיתי. התענוג את מצאתי כבר אני

בטעם. עשירה בעישון, ניקוטין ה,דדת3אירו

מכחכים
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