
  

 
 

 

 

 

  
  

  ח"תשסי באלול , 46 גליו� מספר

  . 'הלכה פסוקה'אנו שבי� להוצאת , לאחר פגרה ארוכה

מצווה , בד בבד ע� הציווי למנות שופטי�. 'שופטי�'השבת קראנו בבית הכנסת את פרשת 

שכ� אי� , הכרחיתהוג�  החובה לשמור על הלי  �' לא תיקח שוחד ולא תכיר פני�'התורה 

  . הוג�יפעל מתו  הליכי� שאינ� , אחראי על תקינות חיי החברהאפשרות שמוסד ה

. הנוגעות לעצ� ההלי  השיפוטי בבית הדי�, בהחלטות שיפוטיות, בגליונות הקרובי� נעסוק

עקב יחסי פסלות בינו ובי� בעלי , הגליו� הנוכחי עוסק במצבי� שעל הדיי� להסתלק מ� הדי�

  .בהיבטי� נוספי� של תקינות ההלי  השיפוטינעסוק ובגליונות נוספי� , הדי� או עורכי הדי�

תגובות ופסקי די� יש לשלוח . על מנת שנוכל לפרסמ� בעתיד, נשמח לקבל פסקי די� נוספי�

  .com.gmail@halachapsukaלכתובת 

ההלכתיי� הנוגעי� לסדרי אנו מעונייני� להתחיל לעסוק ג� בבירור הכללי� האתיי� ו

מי שיש לו קירבה לאחד י "קבלת החלטות ע, כגו� שאלת מינוי קרובי�, שלטו� תקיני�

נשמח לקבל שאלות , על מנת לגבש נייר עמדה בנושאי� אלו.  וכ� הלאהמבעלי האינטרסי�

   .וכ� מקורות בנושאי� אלו, הנראות לכ� רלוונטיות לתחו�

  

  

  :המערכת

  הרב יואב שטרנברג

  הרב עקיבא כהנא, הרב אייל פישלר, רב עידו הברה

  
  

וכמו כ� אי� ', משפט והלכה בישראל'אינ� מבטאי� את עמדת בית הדי� ', הלכה פסוקה'פסקי הדי� המתפרסמי� ב
  .מטרת הפרסו� היא לעורר דיו� הלכתי בי� הקוראי�. לראות בפרסומ� משו� ייעו" הלכתי או משפטי

  org.eretzhemdah@halachapsuka: נא לשלוח מייל לכתובת, לבטאו�) �חינ(למעונייני� לעשות מנוי 

  com.googlepages.HalachaPsukaבקרו באתר הלכה פסוקה 

  

  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה
  "שפט והלכה בישראלמ": פנו אל

  

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626-02:  פקס5382710-02: טלפו�

  ירושלים5ג "המ' רח

www.eretzhemdah.org 

halachapsuka@eretzhemdah.org 
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  העקרונות ההלכתיי� העולי� מפסקי הדי� בגליו�

  

  הרב שלמה דיכובסקי/ יחסי פסלות בי� עור� די� ודיי�  . 1

ואי� עדי� הקרובי� לו רשאי� , נחשב כבעל דבר, במשפטעור  די� ששכרו נקבע על פי הצלחתו   .א

 . להעיד

 .יש ביניה� יחסי פסלות, עור  די� הקרוב לדיי� או שהדיי� הוא אוהבו או שונאו, באותו אופ�  .ב

 .על עור  הדי�, בדר  כלל, חובת ההסתלקות מוטלת, במקרה של יחסי פסלות בי� עור  הדי� לדיי�  .ג

על , ו� לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בפרנסתו של עור  הדי�במידה והסתלקות עור  הדי� תגר  .ד

 . הדיי� להסתלק

  

  הרב שלמה דיכובסקי/ הסתלקות דיי� עקב יחסי� עכורי� ע� נציג אחד הצדדי� . 2

רשאי בית הדי� להורות על הפסקת הופעתו של נציג , על פי תקנות הדיו� של בתי הדי� הרבניי�  .א

או שהוא לא , ונעת את האפשרות לפסוק את הדי� לאמיתובמידה ונוכחותו מ, אחד הצדדי�

 . מתייחס לבית הדי� בכבוד

, להסתלק מ� הדיו� ולמנות דיי� אחראו , הא� לסלק את עור  הדי�, נתו� שיקול הדעתלבית הדי�   .ב

 . א% א� משמעות ההסתלקות תגרו� עינוי הדי�

  

  'יהודה רבינובי#הרב חיי� /  כאשר הדבר גור� לעינוי די� הסתלקות דיי� . 3

נחלקו הדעות א� הוא פסול לדו� א% , דיי� שיש בינו לבי� אחד הצדדי� יחסי אוהב או שונא גמורי�  .א

  . בדיעבד או רק לכתחילה

  .פסול לכתחילה לדו�, דיי� שיש בינו לבי� אחד הצדדי� יחסי אוהב או שונא שאינ� גמורי�  .ב

מידת חסידות , וא% על פי כ�,  הדי�שבה� אי� הדיי� נחשב כאוהב או שונא לבעל, יש מצבי�  .ג

 .להסתלק מ� הדי�

א� , אי� הדיי� רשאי להסתלק, במקרה שההסתלקות מ� הדי� היא רק ממידת חסידות, ע� זאת  .ד

 . הדבר יגרו� לעינוי די�

אינו נחשב , דיי� שתר� למוסדות צדקה השייכי� לאחד מבעלי הדי� טר� שהתחיל לשבת כדיי�  .ה

  . ו� לומר שממידת חסידות היא שיסתלק מ� הדי�אבל יש מק, כאוהב או שונא
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  בית הדי� הרבני הגדול, הרב שלמה דיכובסקי

  אתר בתי הדי� הרבניי�

  יחסי פסלות בי� עור  די� ודיי�
  

  התביעה

יו� לפני . וקבעה את ההרכב שידו� במקרה, הנהלת בתי הדי� קבעה מועד לדיו�. זוג נכנס להליכי גירושי�

וביקש לשנות את , למזכירות בית הדי�) התובע: להל�(פנה עור  הדי� של אחד הצדדי� מועד הדיו� שנקבע 

צרי  לפסול ) הנתבע: להל�(ועל כ� אותו דיי� , משו� שיחסיו ע� אב בית הדי� מעורערי� מאוד, ההרכב

  . עצמו מלדו�

 הדי� ובי� אחד שבמקרה של יחסי פסלות בי� עור , טע� שחוק יסוד חופש העיסוק גור� לכ , עור  הדי�

  . על הדיי� להסתלק מ� התיק, הדייני�

  .התביעה נדונה בפני בית הדי� הגדול

  פסק הדי�

  . דחה את התביעהבית הדי� 

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?הא� יתכנו יחסי פסלות בי� עור  די� לדיי�. א

  ?הא� בנדו� דיד� קיימי� יחסי פסלות מעי� אלו. ב

  ? על עור  הדי� או הדיי�–על מי מוטל להסתלק ,  יחסי פסלותבמקרה של. ג

  חופש העיסוק והשלכותיו לנדו� דיד�. ד

  

  יחסי פסלות בי� עור� די� ודיי�. א

המונח . כמשתת% קבוע בדיו� בבית הדי�, משפט התורה אינו מכיר בקיומו של עור  די�, מעיקר הדי�

רק , מעיקר הדי�. לדו� בשמו, שקיבל הרשאה משולחו' מורשה'הוא ה, פחות או יותר, ההלכתי המקביל

שג� הנתבע רשאי למנות , א  הנוהג המקובל מזה מאות שני� הוא, התובע רשאי למנות לעצמו מורשה

  . מורשה

  :כותב) סימ� קנז(% בתשובה "הרי

� וכ�  על שהוא מורשה בשכר להוציא מיד הנתבע א� יוכל אחד מקרובי המורשה זה להיות עד או דיי:שאלה

  . האפוטרופוס שאי� לו הנאה א� יוכלו קרוביו להעיד או לדו�

כל מורשה שהוא נרשה בשכר ידוע וקצוב בי� א� תיק� התביעה אשר נתנה עליה בי� א� הפסיד יכולי� . תשובה

קרוביו להעיד לו עליו ולדו� כי אינ� בעדות� ולא בדינ� מהני� לו ולא מפסידי� לו אבל ההפסד וההנאה הוא 

אבל .. . שכרו קצוב ואי� לו שו� הנאה והפסד לא בעדות� ולא בדינ�העל התביעה אשר התנהו אצל המורשלב

א� יש לו חלק בכל מה שיוציא מ� הנתבע אי� קרובי� יכולי� להעיד בדי� זה מפני שה� מהני� לו או מפסידי� לו 

ומי שיש לו עדי� צרי  ... ות� דייני�בחלק אשר יש לו וכ� אינ� יכולי� לדו� אלא א� יאות הוא והנתבע לשו� א

הוא להשתמר מלהרשות אד� מקרובי העדי� מפני שהוא מבטל עדות� בהרשאה זאת וכ� הנתבע אשר לו עדי� 

בפריעת הממו� צרי  הוא שלא יבא לדו� ע� המורשה שהוא קרוב לעדיו מפני שהוא מבטל עדות� כי כאשר 

� הקרובי� המפסידי� עליו פסולי� אלא א� יקנה מ� המורשה העדי� קרובי� המהני� למורשה פסולי� כ� העדי

  .שיהיה מקבל עליו עדות קרוביו
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, כאשר המורשה נוטל שכר בי� א� יזכה בעל דינו ובי� א� יפסיד, שביסודו של דבר, % מבואר"בדברי הרי

א� , אמנ�. ואי� ה� נחשבי� כקרובי� של בעל די�, הרי קרוביו של המורשה רשאי� להעיד לטובת בעל דינו

, ואדרבה. אי� קרוביו רשאי� להעיד לטובת בעל דינו, המורשה מקבל את שכרו בהתא� להצלחתו בדי�

שמאותו טע� יאמר , ומסתבר. א� יש לו עדי� הקרובי� למורשה, הנתבע רשאי לדרוש לסלק מורשה זה

י� הקבוע שאמור לדו� כאשר הדבר יגרו� לפסילת הדי, שבעל הדי� רשאי לסלק מורשה של בעל דינו, %"הרי

  . במקרה זה

כפי שמוגדר מורשה , שמורשה שיש לו חלק בממו� התביעה, כותב) חלק ג סימ� שצא(א בתשובה "הרשב, אמנ�

כגו� כשהוא נוטל את שכרו בי� א� יזכה ובי� , ולכ� א% שאי� לו נגיעה בתיק, נחשב כבעל די� ממש, בגמרא

% נאמרו רק "שדברי הרי, ובהחלט יתכ�. אינו יכול להעידולכ� , סו% סו% הוא בעל הממו�, א� יפסיד

  . במורשה שאי� לו חלק בתביעה כלל

  . שאכ� יתכנו יחסי פסלות בי� עור  די� ובי� דיי�, א ג� יחד עולה"% והרשב"מדברי הרי, על כל פני�

  קיומ� של יחסי פסלות בנדו� דיד�. ב

, ילתו של הסכסו  בי� התובע לנתבע הוא באירועתח, על פי מסמכי� שהגישה מזכירות בית הדי� המקומי

מאז מפרס� התובע בקביעות באינטרנט הצהרות . י הנתבע"שאותו החליט התובע לפרש כנטילת שוחד ע

שא% שהתובע הגיש , יש לציי�. שהוא מנוול וכ� הלאה,  על כ  שהוא נוטל שוחד–פוגעניות ביחס לנתבע 

  .התיק נסגר מחוסר ראיות, דעל נטילת שוח, תלונה למשטרה נגד הנתבע

לא נמסרו ביד בית הדי� ראיות המוכיחות כי הנתבע , אול�. כי התובע שונא את הנתבע, ברור לחלוטי�

לא נית� , קבע בית הדי� כי בנסיבות החמורות של המקרה דנ�, למרות זאת. רוחש ג� הוא איבה לתובע

וביאר ש� בעל ". ָל0ָד� ָה0ָד� ֵלב ֵ,� ַלָ.ִני� ַהָ.ִני� ַ,ַ+ִי�): יט, כז משלי(להתעל� מדברי החכ� מכל אד� 

 שוחקות שוחקות א� ,בה המסתכלי� להפני� בדומי� הפני� את מראי� המי� דר  כמו": "מצודת דוד"

  ". היא ג� תרע רעה וא� ,לבו ג� ייטיב חבירו על טוב לבו א� � לאד� האד� לב כ�, עצבות עצבות וא�

  . כי בנדו� דיד� אכ� קיימי� יחסי פסלות בי� התובע והנתבע, י�לאור זאת קבע בית הד

  על מי מוטלת חובת ההסתלקות. ג

 'ה2ְֹפִטי� ְו2ְֹטִרי� �6ֶ6ִ ְלָ  5ְָכל 2ְָעֶריָ  ֲא2ֶר : "החובה להעמיד דייני� שידונו את הע� הינה מצוות עשה

אינו יכול , מי שנתמנה דיי�, יתר על כ ). יח, דברים טז" (� ִמ2ְַ.ט ֶצֶדקיָ  נֵֹת� ְלָ  ִל2ְָבֶטיָ  ְו2ְָפט9 ֶאת ָהָע�ֱאלֶֹה

או תקי% ואל� ואינו שומע לקול , א% א� אחד מבעלי הדי� הינו בעל מריבה, סת� כ  להסתלק מ� הדי�

שולח� ; כב הארק � סנהדרי� פ"רמב(דיי� כזה חייב להיזקק תמיד לבעלי הדי� שלפניו ). א"ע סימ� יב סק"סמ(מוריו 

  ). אערו  חוש� משפט סימ� יב סעי% 

). .לא(כמבואר בגמרא בשבועות , איננה פשוטה, י עור  די�"הזכות להיות מיוצג בדי� תורה ע, לעומת זאת

מורשה בלשו� (אמנ� מאפשר מינוי נציג מטעמו של התובע ) חוש� משפט סימ� קכד סעי% א(השולח� ערו  

  . אבל לא נציג לנתבע) חכמי�

ועל פי מנהג זה נקבע , במרוצת הדורות התקבל הנוהג לפיו ג� הנתבע רשאי למנות נציג מטעמו, �ואמנ

יש בהחלט מקו� , ע� זאת. בתקנות הדיו� לבתי הדי� הרבניי� ששני הצדדי� זכאי� לייצוג בבית די�

 �משפט צדק יסוד של עשיית � כאשר מתעוררת התנגשות בי� די�, להרהר על אופ� הייצוג ועל מיהות המייצג

השפיטה והזכות לייצוג , על פי השקפת המשפט העברי.  לבי� הזכות לייצוג�במובנו הרחב ועל כל היבטיו 

  .אינ� נמצאי� באותו מישור נורמטיבי

עור  די�  נדרש להסתלק מלייצג ) 53 סעי% 1961�א"תשכ, חוק לשכת עורכי הדי�(כי על פי החוק , בית הדי� ציי�

לא יוכלו לדו� בגלל , הייצוג תביא לכ  שהשופט או הדיי� שנקבעו לדו� באותו מקרהבמידה וקבלת , לקוח

�א"התשס, תקנות הטועני� הרבניי�(אותה הגבלה קיימת ג� על טוע� רבני . יחסי פסלות בי� עור  הדי� והדיי�

  ).א9 סעי% 2001
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י� רשאי להורות על הפסקת נקבע כי בית הד) תקנה נא(בתקנות הדיו� של בתי הדי� הרבניי� , נוס% על כ 

הופעתו של כל מורשה בבית הדי� א� נוכחותו של המורשה מונעת את האפשרות לפסוק די� אמת לאמיתו 

  . או שהמורשה אינו מתייחס בכבוד לבית הדי�

חובת ההסתלקות מוטלת על עור  הדי� , ל עולה שבמידה וישנ� יחסי פסלות בי� עור  די� לדיי�"מכל הנ

  . ולא על הדיי�

  חופש העיסוק והשלכותיו לנדו� דיד�. ד

,  לחוק  לשכת עורכי הדי�53שכאשר הוא נדרש לקבוע את היק% האיסור הנלמד מסעי% , בית הדי� הסכי�

שאילו היה מדובר בעור  , בית הדי� ציי�, ואכ�. מוטל עליו להתחשב בפגיעה בחופש העיסוק של עור  הדי�

ולחייב את החלפת ,  מקו� להעדי% את חופש העיסוק של עור  הדי�היה, די� המייצג אד� מזה שני� רבות

  . השופט

. לאחר שנקבע כבר ההרכב שידו� בתיק, בנדו� דיד� מדובר בעור  די� שנשכר לצור  תיק זה במיוחד, אול�

נוס% . שאינו יכול לקחת על עצמו את הייצוג בתיק זה, חובתו של התובע היתה לומר ללקוחו, במקרה כזה

כאשר שינוי , אלא רק ימי� ספורי� לפני הדיו� בפועל,  התובע לא הגיש בקשה לשנות את ההרכבעל כ 

  . דבר שהיה נוח מאוד לתובע וללקוחו, ההרכב פירושו דחיית הדיו� ליו� אחר

תרגיל 'אלא כ, לאור זאת קבע בית הדי� שבקשתו של התובע אינה נובעת ממניעי� של חופש העיסוק

 . לא יש לדחותהוממי. גרידא' משפטי
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  בית הדי� הרבני הגדול, הרב שלמה דיכובסקי

  אתר בתי הדי� הרבניי�

  הסתלקות דיי� עקב יחסי� עכורי� ע� נציג אחד הצדדי�

  

  תיאור המקרה

במסגרת . אחד מבני זוג הנמצאי� בהלי  גירושי� שכר את שירותיו של טוע� רבני על מנת שייצג אותו

ובה הוכנסו עובדות מסולפות לגבי , התראיי� הטוע� הרבני לכתבה בעתו�, חומאמציו לקידו� עניייו של לקו

, הטוע� הרבני טע� כי עמד בכל ההתחייבויות שהטיל עליו בית הדי�. וטענות קשות נגד בית הדי�, התיק

  . וכדי להכפיש את שמו של הטוע� הרבני, ובית הדי� הוא שמעכב את הגט שלא לצור 

, או להסתלק מ� הדי�, ות לטוע� הרבני שאסור לו לייצג את בעל דינו בתיק זה להור�בית הדי� התלבט א

  .על מנת שיישב בדי� זה, שיחסיו ע� הטוע� הרבני עכורי� פחות, ולקבוע הרכב אחר

  פסק הדי�

  .החליט להסתלק מ� הדיו�בית הדי� 

  הנימוקי�

ע כי בית הדי� רשאי להורות על הפסקת נקב) תקנה נא(שבתקנות הדיו� של בתי הדי� הרבניי� , בית הדי� ציי�

הופעתו של כל מורשה בבית הדי� א� נוכחותו של המורשה מונעת את האפשרות לפסוק די� אמת לאמיתו 

ולכ� היה בית , כל אחת מעילות אלו רלוונטית לנדו� דיד�. או שהמורשה אינו מתייחס בכבוד לבית הדי�

  .הרבניהדי� רשאי לדרוש את הפסקת הופעתו של הטוע� 

הרי כל זמ� שלא נחת� הדי� ברוב , שא% שהדייני� כבר כתבו את דעת� בתיק האמור, בית הדי� ציי� ג�

וברור שהמהל  התקשורתי שיז� הטוע� הרבני יפגע ביכולתו של . טר� נקבע פסק הדי�, דעות או פה אחד

  . בית הדי� להגיע להחלטה שקולה ולהוציא די� אמת לאמיתו

כי החלפת ההרכב פירושה דחייה נוספת במת� פסק הדי� בעניינו , מקו� מיוחד להחלטה זוהיה , בנדו� דיד�

  . כאשר מדובר בתיק שדורש התערבות מהירה, של הזוג המדובר

זאת משו� שבעל הדי� . בית הדי� החליט להסתלק מ� הדי� ולא להורות על החלפת הטוע� הרבני, ע� זאת

וממילא יבי� את , ה ארוכה שהטוע� הרבני מלווה את בעל דינולאחר תקופ והטוע� הרבני קשורי� מאוד

ביד ' תחמושת'החלטה מעי� זו עלולה לתת , נוס% על כ . כהחלטה נגדו, ההחלטה לסלק את הטוע� הרבני

  .ארגוני� המנסי� לפגוע במעמדו של בית הדי�
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  בית הדי� האזורי ירושלי�', הרב חיי� יהודה רבינובי"

  י�אתר בתי הדי� הרבני

  הסתלקות דיי� כאשר הדבר גור� לעינוי די�

  

  תיאור המקרה

וכל צד טע� , ולאחר שמוצו ההליכי�, לאחר התדיינויות רבות. בפני בית הדי� התנהלה תביעה במש  זמ� רב

י "לפתע הוגשה בקשה ע, ד לצדדי� להגיש סיכומי� של טענותיה� ולהכריע בדי�"הורה ביה, את טענותיו

וזאת מפני שבעבר הוזמ� להשתת% כאורח , את אב בית הדי� מלדו� בעני� הצוואותאחד הצדדי� לפסול 

  .וא% תר� לארגו� החסד השייכי� לאותו צד, הכבוד בדינר של הצד השני

  פסק הדי�

  .אב בית הדי� החליט שאינו רשאי להסתלק מ� הדיו�

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  בירור גדרי פסול אוהב ושונא . א

  יישו� הגדרי� בנדו� דיד�. ב

  

  בירור גדרי פסול אוהב ושונא. א

א� עד שהוא אוהב או שונא את אחד מבעלי הדי� רשאי , נחלקו רבי יהודה וחכמי�) :כז(במשנה בסנהדרי� 

א� מדובר בדיי� שהוא אוהב או שונא את אחד , שג� לדעת חכמי�, מבואר) .כט(בגמרא , אמנ�. להעיד

  . רשאי לדו�אינו , מבעלי הדי�

  :נאמר) :קה(ובגמרא בכתובות 

דסני ליה ,  לא חזי ליה חובה�דרחי� ליה , לא לידו� איניש דינא למא� דרחי� ליה ולא למא� דסני ליה: ר פפא"א

  . לא חזי ליה זכותא�

וא� כ� יש , שהגמרא בסנהדרי� לומדת את פסול אוהב ושונא לדו� מפסוק, מצייני�) ה לא"ד ש�(התוספות 

שיש להבדיל בי� שתי רמות של , ולכ� כותבי� התוספות?  מדוע רב פפא אינו מביא את הפסוק� ל לשאו

אמנ� , אבל אוהב ושונא חלקיי�. וא� דנו אי� דינ� די�, פסולי� לדו�, אוהב ושונא גמור: אוהב ושונא

  . דינו די�, אבל א� ד�, אסורי� לדו� לכתחילה

שאי� חילוק בי� סוגי� שוני� של , )סנהדרי� פרק כג סעי% ו(� "הבי� מדברי הרמב) חוש� משפט סימ� ז(הבית יוס% 

י "הגהות אשר(וכ� היא דעת האור זרוע . ולא בדיעבד, ובכל מקרה הפסול הוא רק לכתחילה, אוהב או שונא

  ). סנהדרי� פרק א אות ו

  . עת התוספותא כד"� והרמ"כדעת הרמב) חוש� משפט ש� סעי% סעי% ז(פסק המחבר , להלכה

  ):הובאה בבית יוס% ש�(ק "דעה נוספת היא דעת המהרי

כגו� אוהב ושונא ושאר דברי� , דפסילי לדו�, כל המעשי� הנזכרי� בפרק שני דייני גזירות במסכת כתובות

א  במקו� שהחומרא גור� שו� להפסד לתובע או . אינ� אלא מידת חסידות שהחמירו על עצמ�, הנזכרי� ש�

  .לה שיחמיר על עצמו שלא לדונ�חלי, לנתבע
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  יישו� גדרי אוהב ושונא בנדו� דיד�. ב

שאי� , בית הדי� קבע, למעשה. שאי אפשר לומר שבנדו� דיד� מדובר באוהב ושונא גמורי�, ברור לחלוטי�

אב בית הדי� אינו מכיר א% אחד מהאנשי� , שכ�. שמדובר באוהב ושונא בצורה כזו או אחרת, לומר אפילו

  ):ש�(וכבר נכתב בשולח� ערו  . והוא רק נשא דברי� בפניה�, ר שאליו הוזמ�בדינ

  .אי� ל  דיי� צדיק כמוהו, וא� לא היה מכיר את שו� אחד מה� ולא את מעשיו

א  היות שמדובר , יתכ� שמלכתחילה היה מקו� לשקול לשנות את ההרכב בתורת מידת חסידות, ואמנ�

ולגרו� , אסור לדיי� להחמיר על עצמו, י� כעת תגרו� לעיכוב הדי�והחלפת הדי, בתיק שנמצא כבר בסופו

  .ק דלעיל"כדברי המהרי, בכ  עיכוב די�
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  'חפ" סת�'ו' חפ" זה'שכירות 

שישנ� שתי גישות עקרוניות , הסברנו. היה נושא שכירות חפצי�, טר� הפגרה, הנושא האחרו� שעסקנו בו

 –שה הראשונה רואה בעסקת השכירות עיסקה קניינית הגי: בהסתכלות על אופיה של עסקת שכירות

הגישה השניה רואה בעסקת השכירות , לעומת זאת. השוכר קונה את החפ" המושכר לתקופה מסויימת

אול� החפ" המושכר ,  בי� השוכר והמשכיר קיימת מערכת של התחייבויות אישיות הדדיות–עיסקה חוזית 

  . כירנשאר בבעלותו המוחלטת והבלעדית של המש

  . 'חפ" סת�'או ' חפ" זה' שכירות –את המדור השבוע נקדיש לבחינת היבט מסויי� הקשור לחקירה זו 

ומת החמור בחצי , דנה במי ששכר חמור כדי להגיע למקו� מסויי� ע� סחורה) .עט(הגמרא בבבא מציעא 

חמור 'או ' חמור זה' שכירות –שיש להבחי� ביניה� , שיתכנו שתי עסקאות שונות, הגמרא מסבירה. הדר 

  . 'סת�

, ע� זאת. שעל השוכר לשל� למשכיר שכר חצי הדר  שהשתמש בחמור, הגמרא אומרת, ביסודו של דבר

אומרת , ועל כ�. הרי שאותו חמור משועבד לשוכר לצור  ההגעה למחוז חפצו' חמור זה'א� השוכר שכר 

שכור חמור אחר שיביא אותו למחוז ובכס% ל, רשאי השוכר למכור את נבלתו של החמור השכור, הגמרא

', חמור סת�'א�  השוכר שכר , לעומת זאת. המשכיר אינו חייב לספק לשוכר חמור חילופי, מאיד . חפצו

  . כדי להגיע ליעדו, המשכיר חייב לספק לו חמור חילופי

  

  'חפ# סת�'טיבה של עיסקת 

 ככל –ר לתת לשוכר מספר חמורי�  באיזה אופ� התחייב המשכי–ד "הראשוני� מביאי� את קושיית הראב

י משיכת החמור הראשו� אינו מועיל "קני� ע? כיצד חלה התחייבות זו? הנדרש להגעת השוכר ליעדו

משו� שמדובר בשכירות , וקניי� כס% אינו מועיל. שכ� הוא מועיל רק לאותו חמור עצמו שנמש , לכאורה

  .כש� שאי אפשר לקנות מטלטלי� בכס%, כס%ד שכירות מטלטלי� אינה נקנית ב"ולדעת הראב, מטלטלי�

שהתחייבותו של השוכר לשל� עבור , אלא. אכ� אי� על המשכיר חובה שכזו) א, שכירות ה(� "לדעת הרמב

לא ישל� ג� את שכר חצי הדר  שכ� השתמש בחמור , וא� לא יגיע, מותנית בהגעתו ליעדו, השכירות

� סובר שאת אותה הזכות שיש לשוכר בעיסקת "הרמב, נוס% על כ . �"כשיטתו כותב ג� הרמב. השכור

אותה זכות עומדת לשוכר , דהיינו למכור את הנבלה על מנת להשתמש בדמיה כדי להגיע ליעדו', חמור זה'

  . 'חמור סת�'ג� בעיסקת 

אלא שיש ', חמור זה'איננה שונה מעיסקת ' חמור סת�'� עיסקת "לדעת הרמב, שביסודו של דבר, נמצא

  . אלא א� יגיע למחוז חפצו, שהוא אינו משל� למשכיר, שוכרתנאי של ה

השתעבדו כל נכסיו של המשכיר להגעתו של , שבמשיכת החמור הראשו�, א היא"ש והרשב"דעת הרא, אול�

, ג� לשיטת�, ע� זאת. המשכיר מחוייב על פי די� להעמיד לרשות השוכר חמור חילופי, ולכ�. השוכר ליעדו

לספק , בצירו% שעבוד נכסי� על המשכיר', חמור זה' ביסודו של דבר זהה לעיסקת היא' חמור סת�'עיסקת 

  .חמור חלופי

י משיכת "אינה נעשית ע' חמור סת�'עיסקת , ד"לדעת הראב. ד עצמו"השיטה השלישית היא שיטת הראב

על המשכיר רובצת התחייבות להביא , שמראש, משמעותה של העיסקה היא. אלא בקניי� סודר, החמור

ולאו דווקא על חמוריו , היות שהתחייבות זו רובצת על המשכיר או נכסיו. לשוכר חמור שיביא אותו ליעדו

מאשר , קרובה יותר למושג של התחייבות חוזית, ד"לדעת הראב' חמור סת�'נמצא שעיסקת , של המשכיר
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רובצת על , כ"ואעפ, כרשהרי ברור שאי� עדיי� נכס מסויי� שקנוי בצורה כזו או אחרת לשו. לזכות קניינית

  . המשכיר התחייבות להשכיר חמור

  

  'חמור זה'זכויות השוכר במקרה של 

על מנת להשתמש בכס% , בגמרא מבואר כי זכותו של השוכר למכור את נבלתו של החמור השכור, כאמור

) .א קגבבא מציע(מקשי� על דברי הגמרא מסוגיא נוספת ) ה וא�"ש� ד(התוספות . כדי להגיע למחוז חפצו

על , ואינו רשאי למכור את האבני� של הבית, הפסיד השוכר, ונפל הבית' בית זה'האומרת שא� אד� שכר 

  :התוספות מתרצי�. מנת לגור בשכירות במקו� אחר

ל בית זה ונפל אי� למוכרו "דהת� אי� הבית עומד לימכר אלא להוסי% עליו ולחזור ולבנותו כבתחילה וכיו� דא

להוסי% יציאה בבני� בית זה אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור בו כל זמ� שיוכל וכי נפל וג� לא קבל עליו 

  .אזדא אבל חמור שמת אי� עומד אלא למכרו בדמי� ולכ  יש בדמיה ליקח יקח לשכור ישכור

שאינ� עומדות , ובי� שאריות של בית, שעומדת להימכר בכל אופ�, יש להבדיל בי� נבלת חמור, דהיינו

  . אלא לתיקו�, מכרלהי

. ואי� לו תביעות כלפי המשכיר, ה� רק בגו% החמור המושכר לו' חמור זה'זכויות השוכר בעיסקת , בפשטות

שכתב , �"נתיבות המשפט מתייחס לדברי הרמב. אינו סבור כ ) ה"סימ� שיב סק(שנתיבות המשפט , אלא

 כזה שהגוי יוציא את השוכר מהדירה באופ�, שא� משכיר דירה מכר את הדירה לגוי בתו  זמ� השכירות

, נתיבות המשפט מציי�. הרי המשכיר חייב להעמיד לשוכר דירה חלופית עד תו� זמ� השכירות, בתו  הזמ�

. אלא היא חובה מיוחדת הנובעת מהעיסקה שבי� המשכיר והשוכר, שחובה זו אינה נובעת מדיני נזיקי�

ישנ� חובות הגו% על , ה של השכרת חפ" מסויי�נמצא שג� במקר' דירה זו'היות שמדובר בהשכרת 

  . ולא רק זכויות של השוכר בגו% הנכס המושכר, כדוגמת החובה להעמיד דירה חלופית, המשכיר

  

  חובת תיקו� חפ# מושכר

  :נאמר) :בבא מציעא קא(במשנה 

 �אינו מעשה אומ� אבל דבר ש. ובכל דבר שמעשה אומ�, בנגר ובמנעול, המשכיר חייב בדלת, המשכיר בית לחבירו

  .השוכר עושהו

) ת כלל לה סימ� ו"שו(ש "הרא. 'בית סת�'או רק ב', בית זה'הא� די� זה נאמר ג� בשוכר , ונחלקו הראשוני�

  :כתב

דעדיי� , ולא שיי  למימר אזדא ליה, מסתמא עומד הוא ליתק�, דא� נתקלקלו הקורות והתקרה, ומזה יש ללמוד

  .הילכ  חייב המשכיר לית�,  ודמי לההיא דחמור,נקרא בית אלא שמסוכ� לדור בו

ובוני� את הבית , אלא מוסיפי� מעט כס%, אי� מוכרי� את האבני�, שכאשר בית נופל, ש מסביר"הרא

ג� המשכיר ישקיע כס% זה כאשר יקבל את . משקיעי� כס% בתיקונו, כאשר בית ניזוק, לעומת זאת. מחדש

אפילו א� , ל המשכיר היא לתק� את הבית ג� כאשר הוא שכור חובתו ש, זו, מסיבה. הבית לעצמו בחזרה

, שהחיוב המבואר במשנה לתק� את הבית, כותב) על המשנה בבבא מציעא ש�(א "אבל הריטב. 'בית זה'מדובר ב

או ג� תו  כדי השכירות כאשר מדובר ', בית זה'א� מדובר בשכירות של , הוא רק קוד� שנכנס השוכר

  . 'בית סת�'בשכירות 

. שלכאורה היה מקו� לחלק בי� דברי� שה� מגו% הבית ובי� דברי� שבמהות� ניתני� להחלפה, יש לציי�

בדברי� , אול�. 'בית זה'שיי  המושג של , הקירות וכדומה,  התקרה�בדברי� שה� חלק מהותי מהבית 
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, א"� הריטבש ובי"לא היתה מחלוקת בי� הרא, לפי זה. 'סת�'הרי ה� בבחינת שוכר , הניתני� להחלפה

  . א דיבר רק על דברי� הניתני� להחלפה"ואילו הריטב, ש מדבר על פג� בחלק מהותי של הבית"שכ� הרא

 וכי �שחיוב התיקו� הוא ג� לגבי הגג  , מבואר להדיא) :קא(' בברייתא בגמ. אלא שאבחנה זו איננה נכונה

, הוא שוכר אותו על כל מרכיביו, תשכאשר אד� שוכר בי, לכ� ברור? נאמר שהגג איננו חלק מהותי מהבית

וממילא שאלת חיוב ', בית זה'הרי שלגבי כל הרכיבי� בבית נאמר שה� נשכרו כמו ', זה'וא� שכר בית 

 .התיקו� נובעת ממקור אחר
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   ששול� כס% תמורת��מטלטלי
  הרב עקיבא כהנא

 היסודות המשמעותיי� של די� אחד ההבדלי� בי� המשפט הכללי המקובל כיו� ובי� די� תורה נמצא באחד

  .  מעשה הקני��תורה 

סעי% (בחוק המכר , לעומת זאת. העברת בעלות על חפ" דורשת מעשה המעביר את הבעלות, על פי די� תורה

  :נכתב) 33

א� לא הסכימו הצדדי� על מועד אחר או על דר  אחרת להעברת , במסירתו הבעלות בממכר עוברת לקונה

  .הבעלות

אול� . ני�החפ" לקונה היא הקמסירת , ר הסכמה בי� המקנה לקונה על העברת הבעלותשלאח, דהיינו

 הגעת החפ" �אלא היא עניי� תוצאתי , שהוא מעשה הנעשה לצור  קני�, מסירה זו אינה כמו קני� מסירה

   .כפי שהוא מוב� בהלכה' מעשה קני�'וממילא אי� כא� , לרשות הקונה יוצרת את הקני�

כאשר הפעולה הקניינית שביצע הקונה היא , י� נעסוק בטיבה של עיסקת מכירת מטלטלי�בגליונות הקרוב

בראשית דברינו נעסוק בשאלה הא� תשלו� מועיל בתור קניי� ). ולא משיכה או הגבהה(תשלו� עבור החפ" 

   .ג� א� אי� לו משמעות קניינית גמורה, הא� יש תועלת בתשלו�, ובגליונות הבאי� נדו� בשאלה, גמור

 . או הגבהתומשיכת החפ"כגו� אלא קנייני� אחרי� , כס% לא מהווה קניי� לקנות מטלטלי�שלכולי עלמא 

יוחנ� די� זה נובע מתקנת חכמי� '  לדעת ר)::בבא מציעא מז (ריש לקיש מהו הטע�ויוחנ� ' רשנחלקו אלא 

 . לא קונה מטלטלי�ואילו לדעת ריש לקיש מהתורה כס%, שביטלה את די� התורה שכס% קונה מטלטלי�

' גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטי  בעלייה'אליבא דרבי יוחנ� הוא , טע� ביטול קניי� כס% מ� התורה

  ):הלכות מכירה פרק ג הלכה ה(� "וכלשו� הרמב

 וכגו�, באונס יאבד שיקחנו וקוד� החפ" דמי הלוקח ית� שמא גזרה, במטלטלי� זה דבר חכמי� תקנו ולמה

 לפיכ , יצילהו ולא המוכר יתמהמה הלוקח ברשות יהיה א�, ונטלוהו ליסטי� באו או, שר%ונ דליקה שנפלה

  .לשל� חייב אבד שא�, החפ" ויציל שישתדל כדי המוכר ברשות חכמי� העמידוהו

  .יוחנ� שכס% קונה מדאורייתא' כר) י במסכת עבודה זרה"למעט רש(להלכה פסקו רוב הראשוני� 

ישנ� כמה , ע� זאת. שהרי סו% סו% חכמי� תקנו שכס% אינו קונה, שמעותלמחלוקת אי� אי� מ, לכאורה

  :השלכות לפסיקה כרבי יוחנ�

  

  קני� כס% במקו� שבו לא שיי� טע� התקנה

וכל הטע� לתקנת חכמי� , החפ" לרשות הקונהו� שמדאורייתא כס% קונה מטלטלי� ג� בלי העברת וכי

לכ� חילקו חכמי� ואמרו  , לא יתעצל המוכר מלהציל, שהפקיעו קני� כס% היא כדי שא� תפרו" דליקה

כיו� , כמו א� ביתו של לוקח מושכר למוכר שאז לא שיי  טע� התקנה, שבמקרי� שלא שיי  טע� התקנה

 ).שולח� ערו  חוש� משפט סימ� קצח סעי% ה(יכול הוא להציל את הממו� , גר לידשהלוקח 

, כגו� בבית אב�, צא במקו� שלא שיי  חשש שמא יישר%שא� החפ" נמ) ש�(א "כתב הרמעל פי אותו עקרו� 

ולכ� לא , שלא נתנו חכמי� דבריה� לשיעורי�, וכתב, לק עליוו חית יוס%באמנ� ה .נקנה החפ" בקניי� כס%

שאי� הקני� , י"הבמסביר את הדי� של בית לוקח המושכר למוכר . חילקו בי� מקומות ששכיח דליקה או לא

  .י� חצרמדאלא , מטע� קניי� כס%
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אבל לדעת . 'נשרפו חיטי  בעליה' הא� שיי  החשש ש� א מסתכלי� בכל מקרה לגופו"רמדעת השל, דהיינו

כיוו� שחכמי� ביטלו את , ליקה עדיי� אינו קונה בקניי� כס%ג� א� נמצא במקו� שלא שכיח ד, המחבר

  . קני� כס% לחלוטי�

  

  כשהמוכר והקונה התנו ביניה� לקנות בקני� כס%

יכולי� להנות , א� הקונה והמוכר רוצי� שהבעלות תעבור על החפ" על ידי קניי� הכס%) ש�(א "רמלדעת ה

שבמקו� שבו רגילי� לכתוב שטר כשקוני� , אומרת הגמרא .).כו(מביא ראייה ממסכת קידושי� א "הרמ. כ�

ות בכס% בלא א� התנו ביניה� המוכר והלוקח לקנ, ע� זאת. קני� כס% לחוד אינו קונה את הקרקע, קרקע

א� המוכר והלוקח , פ שחכמי� ביטלו את קניי� כס%"שאע, ובאותו אופ� יש לומר. מועילה התניית�, שטר

  . יכולי� להתנות, רוצי� לקנות בכס%

אלא שמדובר במקו� שרגילי� , שקרקע נקנית בכס%,  והסבירא"חולק על דעת הרמ) י"סק(  " השאבל

. ולי� שני אנשי� להתנות ביניה� לקנות באופ� המועיל מ� התורהיכ, במקרה כזה. לקנות בשטר ולא בכס%

כמוה כהתניה , נמצא שהתניה לקנות בכס%, אבל כיוו� שחכמי� ביטלו את קניי� כס% בהקשר של מטלטלי�

 . שברור שאינה מועילה, לקנות בדברי� בלבד

  

לא השאירו מקו� לקנות א, א לא הפקיעו חכמי� לגמרי קני� כס%"שלדעת הרמ, משני מקורות אלו נראה

  .שבשו� אופ� לא מועיל קני� כס%  "המחבר והשלעומת דעת . בכל מיני מקרי�

הא� אד� הקונה , )%"מדפי הרי: כחבבא מציעא  (� במלחמות"ישנה מחלוקת בי� הבעל המאור לרמב, למעשה

הקניי� כלל לא ל אמרו ש"חזאו ש, אפשרות לחזורנתנו לו ל "חזאלא ש, מטלטלי� בקניי� כס% בעצ� קנה

הא�  � מחלוקת� נוגעת לחפ" שנקנה בקניי� כס% ונשר% קוד� שעשה הקונה את קני� המשיכה  .מועיל

ו� שכל מה שתיקנו וכי, אינו יכול לחזורהקונה , לדעת בעל המאור. או לא, הקונה רשאי לחזור בו מהקני�

אבל , כדי שלא יגיע לידי מצב כזה, %כל עוד לא נשרואפשרות זו היא רק , מהקניי�שנית� לחזור חכמי� הוא 

אחרי , � סובר שא� נשר% נשר% למוכר"הרמבאילו ו. לחזורנתנו חכמי� את האפשרות לא , אחרי שנשר%

לא נעשה , וממילא כל זמ� שלא עשה הקונה משיכה, כיוו� שחכמי� ביטלו את הקני� לגמרי, תקנת חכמי�

  .קני� כלל

או שרק , ושוב לא נית� לקנות בו, הא� חכמי� הפקיעו קני� כס% �והמחבר א "נית� לומר שזו מחלוקת הרמ

  .ולכ� בכל מיני אופני� נית� לקנות, נתנו יכולת חזרה

  

  החפ# הגיע לרשות הלוקח ללא קני� המועיל

ולאחר מכ� הכניס את החפ" , סובר שא� אד� קנה חפ" בקני� כס%) ד"סק, סימ� קפג(המשפט נתיבות 

 שמש  דר  רשות גו�כ (ובאופ� שקניי� משיכה אינו קונה, ו� לקניי� משיכהלמרות שלא התכו, לרשותו

ואינו יכול , נקנה החפ" ללוקח לגמרי'  בעליהנשרפו חיטי 'שהחשש  כיו� שלא שיי  , למרות זאת)הרבי�

ולא , חולק עליו וסובר שחכמי� הפקיעו לגמרי קניי� כס%) קנייני� סימ� ה(האמרי בינה , לעומת זאת. לחזור

  .נוס%. אלא א� יעשה קניי�, מועיל ג� א� נמצא כרגע ברשותו משו� מה

  

כגו� מקרי� שבו הכס% נית� בצורה לא , י כס% לחוד"ישנ� מקרי� בה� קונה עג� לדעת המחבר , אמנ�

  ).חוש� משפט סימ� רג סעי% א(כמבואר בשולח� ערו  , שכיחה
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  ומכח החוק קני� כס% מכח מנהג המדינהק% ות

א יהיה לקני� בכס% "הרי שעל פי דעת הרמ, היה מקו� לומר שהיות שמנהג המדינה לקנות בכס%, לכאורה

  . תוק% כמו לתנאי בי� שני אנשי�

אלא בהעברת החפ" לרשות , שהקני� אינו נעשה בכס%, החוק קובע, אלא שכפי שאמרנו בראשית דברינו

� לומר שקני� כס% מועיל במטלטלי� מצד לכ� אי. שהמנהג שונה מהחוק, ואי� סיבה מיוחדת להניח, הקונה

  . מנהג המדינה או מכח דינא דמלכותא דינא

  

  

  


