
 

 קדושים ת פרש

 ו:תוך שלל הפרטים, מופיע איסורו של המעביד להלין את שכר עובד. בין אדם לחברו מצוותב עתירהקדושים ת פרש
ל ֹלא  ֻעלַּת ָשִכיר"ֹלא ַתֲעשֹׁק ֶאת ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגזֹׁ   .כ"ג(  ,ִאְתָך ַעד בֶֹׁקר" )ויקרא י"ט ָתִלין פְּ

 
 הלנת שכר - הביטוי 

 

 כ"ג  פסוק  ,ויקרא פרק י"טספר  -מקור הביטוי

 ולשלם לעובד בזמן "הלנת שכר"גרום להתורה מצווה את המעסיקים לא ל- הלנת שכר  -הביטוי בהקשר לפרשה
. ההלכה רואה , שנאמר "עד בוקר"במידה ומדובר בפועל יומי חובה לשלם לו את משכורתו באותו יום .שנקבע

ואליו הוא נושא את "ל הכובש שכר שכיר כאילו נטל נפשו ממנו שנאמר כ :עקוב בחומרה הלנת שכר, עד כי הרמב"ם
 . נפשו"

איסור זה נכפל גם בספר דברים )כד, טו(, תוך הדגשה מיוחדת על האיסור לענות את ה"אחר", בן השכבה הנמוכה 
תתן שכרו ולא מבחינה חברתית וכלכלית: "לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך, או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו 

"ביומו תתן  -בפסוקים אלה מובעת הן חובת ה"עשה"  ."תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו

ומרת האיסור שבהלנת שכר באה לידי ביטוי גם ח. "שכרו", והן הלאו הכפול של "לא תלין" ו"לא תבוא עליו השמש
לחומרא", ולכן כל  -ילים עליו את הכלל "ספקא דאיסורא בראייתו לא רק כחוב ממוני, אלא גם כ"איסור", שמח

 ספק "הלנה" פועל לטובת העובד. 

פרשת "קדושים" מבקשת להזכיר לנו שמאחורי כל מוצר עומד פועל. "קדושה" אינה מושגת רק בתפילה ובטהרה, 
יך", הן כלפי "גרך אשר אלא חייבת להיות מלווה ביחס אנושי ובמילוי חובות מוסריות, הן כלפי ה"עני ואביון מאח

 עו"ד אביעד הכהן( -על הלנת פעולת שכירמעובד מתוך:  ."בארצך

מגיע לו ממקום ה שכרנועד להגן על העובד במידה ואינו מקבל את ה ,בימינו שכר חוק הלנת-ביטוי בשפה העברית
השהייה . העובד שהלינו את  -המקור לחוק "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר", תלין מלשון לינה  .עבודתו במועד

   המרכז לתעסוקהאתר  שכרו רשאי לתבוע את המעביד בבית המשפט ולקבל פיצוי.

 ולענייני דיומא:
יש לי מושג" מבי"ס "אוהל מאיר" בעפולה ותיעוד פעילות רעיון לפינת "הפעם, מצ"ב -"גשר למחוז" .1

 . בספריה מבי"ס "שבט סופר" בחצור. תודה למנחה המחוזית, אפרת עמיצור
ביום רביעי האחרון נערך באשדוד כנס מחוזי בנושא "מסע אל  -כנס "מסע אל הדרשה" מחוז דרום .2

בתי ספר  11רה לתלמידים שנבחרו מ קהדרשה" לזכרו של הרב ניסן שלום ז"ל. בכנס ניתנו תעודות הו
 יפה אילוז על היוזמה והארגון.-במחוז. ישר כוח למנחה המחוזית

 אמנם עבר זמן אך לא יכולתי שלא לשתף בכתבה אודות הכנס שהתפרסמה ב"יבנתון". -"כנס מרוץ הצבי" .3
 יעי, ד' בתמוזהשנה יערך כנס מנהיגי חינוך בבנייני האומה בירושלים ביום רב -"נהיגי חינוךמכנס " .1

יסודי. לכנס מוזמנות רכזות שפה מבתי -בהשתתפות מנהלי החמ"ד בארץ ומורי העל 2111ביולי  2תשע"ד, 
 שריינו את התאריך, פרטים בהמשך. -הספר היסודיים

 .כאןרצ"ב קישור לסרטונים ותכנים נוספים בנושא למידה משמעותית. נא ללחוץ  -משמעותיתלמידה  .5
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