
  

 
 

 

 

 

  
  

  ח"תשס באלול כד, 47 גליו� מספר

אנו . 'מלו� על כל העול� כולו בכבוד�'ביו� זה נתפלל כולנו . בשבוע הבא חל יו� הדי�

ומה יעשה מלכו של . 'ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבי� כל יצור כי אתה יצרתו'מתפללי� כי 

הוא האופ� ,  של ראש השנהשהוא עניינו ומהותו, הדי�. 'במשפט יעמיד אר , מל�? 'עול�

  .  בראש השנהה באה לידי ביטוי"שבו מלכותו של הקב

ה "מוטלת עלינו החובה לגלות את מלכותו של הקב, ה ד� את העול� בראש השנה"א# שהקב

הבה נקבל על עצמנו . על עצמנו, ה"ולהחיל את מערכת הדיני� שקיבלנו מהקב, בעול�

הנחיל ה "י הכנסת עצמנו תחת הדיני� שהקב"ע, לקבל עול מלכות שמי�, בפרוס ימי הדי�

  . לנו

כאשר , ג� בגליו� זה נעסוק בהחלטות הנוגעות להלי� השיפוטי, כהמש� לגליו� הקוד�

  . השבוע בחרנו להתמקד בנושא של קביעת מקו� הדיו�

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

  .com.gmail@halachapsuka לכתובת

  

  

  :המערכת

  הרב יואב שטרנברג

  הרב עקיבא כהנא, הרב אייל פישלר, הרב עידו הבר

  
  

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�.  משו� ייעו  הלכתי או משפטילראות בפרסומ�

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

  com.googlepages.HalachaPsukaבקרו באתר הלכה פסוקה 

  

  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה
  "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  

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

  ירושלים5ג "המ' רח

www.eretzhemdah.org 

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

  

  אברה� דב לוי�הרב   / קביעת מקו� הדיו�. 1

 . הנתבע כופה על התובע לקיי� את הדיו� בעירו של הנתבע, על פי המנהג  .א

והשאיר בה את , ובשלב מסויי� הנתבע עזב את העיר, במידה ושני הצדדי� גרו באותה העיר  .ב

 . מקו� הדיו� ישאר בעיר בה גר מלכתחילה, ממונו

רשאי לכפות על קיו� הדיו� בעירו , מוכיח שקיו� הדיו� בעירו של הנתבע יפגע בובמידה והתובע   .ג

 . של התובע

  בית הדי� הרבני הגדול/ העדפת בית די� שיש לו סמכות כפיה . 2

 . לתובע יש סמכות לכפות את הנתבע לצאת מעירו כדי� לדו� בפני בית הוועד, מ� הדי�  .א

 .ל"ביחס לבתי הדי� שבחו' בית הועד'י� באר  ישראל די� יש לבתי הדי� הרבני, בענייני מעמד אישי  .ב

במידה והנתבע , ע� זאת. המנהג הוא שהתובע אינו יכול לכפות על הנתבע לבוא לבית הוועד  .ג

ל אי� יכולת "כיו� שלבתי הדי� שבחו, רשאי הנתבע לכופו להתדיי� באר  ישראל, ל"מתגורר בחו

 . אכיפה על פסקי הדי� שלה�

, שכ� על פי החוק באר , נית� לכופו לבוא להתדיי� באר  ישראל, וא אזרח ישראליבמידה והנתבע ה  .ד

 . רק בתי הדי� הרבניי� מוסמכי� לדו� בגירושי�

  

  אברה� שפיראהרב / העדפת בית די� הקבוע בעיר . 3

 . הנתבע כופה את התובע לדו� בבית הדי� שיבחר, במידה ויש כמה בתי די� בעיר  .א

 .התובע רשאי לחייב את הנתבע להגיע לדיו� בפני בית די� זה,  קבוע בעירא� יש בית די�, ע� זאת  .ב

כיוו� שה� ממוני� מטע� , בתי הדי� הרבניי� האזוריי� נחשבי� כבית די� קבע, לעניי� האמור  .ג

  . ורוב הבוחרי� ה� יהודי� כשרי�, השלטו�

יי� כבתי די� אינו יכול לטעו� שלא מכיר בבתי הדי� רבנ, אד� הנושא במשרה מטע� הרבנות  .ד

  .קבועי�
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  בית הדי� שעל יד המועצה הדתית ירושלי�, הרב אברה� דוב לוי�

   קמד' קמא ' דיני ממונות ובירורי יהדות כר� ט עמ

  קביעת מקו� הדיו� 

  

  תיאור המקרה

לאחר . הגרי� בעיר אחרת, שהיתה בבעלות משותפת של אישה וילדיה, לתובע היתה דירה ליד דירה נוספת

  . א� כי המשיכה לגור בדירה כמקוד�, ירה האשה את זכויותיה בדירה לילדי�העב, זמ�

וילדיה של האשה מתנגדי� , על מנת לבנות על חלקו, התובע רוצה לחלק את הגג המשות# לו ולאותה אשה

התובע מתעקש שהדיו� יתקיי� . וג� דורשי� שהדיו� יתקיי� בבית הדי� שבעיר�, ג� לעצ� החלוקה

  .  וציי� ג� שבריאותו הרופפת מקשה עליו ליסוע לעיר אחרת,במקו� מגוריו

  

  פסק הדי�

  .בית הדי� קבע כי הדיו� יתקיי� בבית הדי� של התובע

  הנימוקי�

  :נאמר) :לא(בגמרא בסנהדרי� 

נל� למקו� הוועד : ואחד אומר, נדו� כא�: אחד אומר, התוק# את חבירו בדי�: כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנ�

, אלא? מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה, רבי: אמר לפניו רבי אלעזר. ו ויל� למקו� הוועדכופי� אות

  .כופי� אותו וד� בעירו

כופי� את הנתבע , והנתבע מבקש לדו� בבית די� אחר, שכאשר התובע רוצה לדו� במקומו, הגמרא אומרת

חו של התובע יפה מזה של הנתבע בקביעה שמעיקר הדי� כו, דהיינו. ולא הולכי� למקו� אחר, לדו� בעירו

  .לאיזה בית די� ללכת

  :שהמנהג שונה) חוש� משפט סימ� יד סעי# א(א "למעשה כתב הרמ, אמנ�

כי אי� לנו עכשיו , ד בעיר אי� אחד יכול לכו# חבירו שיל� עמו לבית די� אחר"כבר נהגו בזמ� הזה שכל זמ� שיש ב

  בית די� הגדול או בית הועד

אלא חייב לדו� בעירו של , אי� התובע יכול להוציא את הנתבע לעיר אחרת, בתביעה רגילה, הולכ� למעש

דכאיב ליה '): :בבא קמא מו(שיסוד המנהג נובע מעיקרו� שמציגה הגמרא , כותב) ח"ש� סקי(א "הגר. הנתבע

  :נת� נימוק נוס#) חלק ב סימ� צז(ל "ת מהריב"ובשו.  ' אזיל לבי אסיא,כאיבא

מה שלא יכנע א� , את נראה שתקנוהו משו� שהיחיד הוא מוכרח ונכנע לפני בית הדי� של הקהל שלווהתקנה הז

  .יגזרו עליו זולת�

  .  כיוו� שהנתבע יציית יותר לפסק של בית הדי� שבעירו, שזוהי תקנה לטובת התובע, דהיינו

היתה בעלת דינו , ת הדירהכאשר קנה התובע א, שכ�. בנדו� דיד� אי� מדובר במקרה רגיל של תביעה, אמנ�

בעצ� גרמה , וכאשר מכרה האשה את חלקה בדירה ליתומי�. אמ� של היתומי�, האשה, הפוטנציאלית

חוש� משפט (א "והרי זה דומה למה שכתב הרמ. כדי לרדו# אחרי בעלי דינו, לכ� שהתובע יצטר� לכתת רגליו

  ):סימ� עג סעי# י

יכולי� התובעי� לכופו לדו� עמה� , ניח ממונו בעיר שיצא מש�ויצא מש� וה, מי שהיה דר בעיר ע� המלוה

  .שלא יהא כל אחד ואחד לוה והול� למדינת הי�, בעיר�
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כיוו� שהתובע , א� כ�, שכיוו� שהכלל שהולכי� אחרי הנתבע נובע מתקנה לטובת התובע, עוד ציי� בית הדי�

וללכת לבית , וב יש לחזור לעיקר הדי�ש, מסביר שבריאותו הרופפת מונעת ממנו להגיע לעירו של הנתבע

  . דינו של התובע
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  בית הדי� הרבני הגדול

  משפטי שאול סימ� מב

  העדפת בית די� שיש לו סמכות כפיה
  

  תיאור המקרה

ומגיע לאר  רק , ל"שהוא הנתבע הוא אזרח ישראלי העובד בחו, הבעל. שני הצדדי� ה� זוג בהליכי גירושי�

�  .מתגוררת באר  ע� הילדי�, אשתו, תהתובע. אחת לשנתיי� בער

שהוא , הנתבע טוע�. תל אביב, והגישה בקשת גירושי� בבית הדי� בעיר מגוריה, התובעת מעוניינת להתגרש

  . מעוניי� לדו� בבקשת הגירושי� בפני בית הדי� שבמקו� מגוריו הנוכחיי�

  פסק הדי�

  . בית הדי� קבע שעל הדיו� להתקיי� בבית הדי� בתל אביב

  ימוקי�הנ

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  דעת הרב אליעזר גולדשמידט. א

  דעת הרב שאול ישראלי. ב

  

  דעת הרב אליעזר גולדשמידט. א

. ל עתיד לחזור לאר  "שבסיו� עבודתו בחו, כי הנתבע הוא אזרח ישראלי, הרב גולדשמידט ציי�, ראשית כל

  . הוא כפו# מבחינה חוקית לחוקי מדינת ישראל, לכ�

וא# , שלבית הדי� באר  ישנה סמכות חוקית לדו� בתביעות בענייני גירושי�, הרב גולדשמידט ציי�, שנית

איננו בעל סמכות , בית הדי� שמציע הנתבע, לעומת זאת.  ביצוע פסקי הדי�תדרכי� חוקיות לאכו# א

אכו#  על הנתבע את איננו יכול ל, וא# לאחר שד�,  הוא אינו יכול לאכו# את הנתבע לדו� בפניו' חוקית 

  . ביצוע פסק הדי�

שעל התובע לתבוע את הנתבע בעירו של הנתבע , הסביר שהטע� למנהג) חלק ב סימ� צז(ל "ת מהריב"בשו

  :הוא

מה שלא יכנע א� , והתקנה הזאת נראה שתקנוהו משו� שהיחיד הוא מוכרח ונכנע לפני בית הדי� של הקהל שלו

  .יגזרו עליו זולת�

  .  כיוו� שהנתבע יציית יותר לפסק של בית הדי� שבעירו, תקנה לטובת התובעשזוהי , דהיינו

בנדו� דיד� שברור שבית הדי� בעירה של התובעת יכול לאכו# את פסק הדי� הרבה יותר מאשר בית , על כ�

  . שעל הנתבע ללכת לעירו של התובע, יש לחזור לעיקר הדי�, הדי� בעירו של הנתבע

  

  לי דעת הרב שאול ישרא. ב

  :נאמר) :לא(בגמרא בסנהדרי� 

נל� למקו� הוועד : ואחד אומר, נדו� כא�: אחד אומר, התוק# את חבירו בדי�: כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנ�

, אלא? מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה, רבי: אמר לפניו רבי אלעזר. כופי� אותו ויל� למקו� הוועד

  .כופי� אותו וד� בעירו
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, והנתבע מבקש לדו� בבית די� אחר שהוא גדול יותר, שכאשר התובע רוצה לדו� במקומו, ומרתהגמרא א

  :ובהמש� הגמרא ש�. ולא הולכי� לבית הדי� הגדול יותר, כופי� את הנתבע לדו� בעירו

כופי� : והא אמר רבי אלעזר: אמר ליה רב אשי לאמימר. כופי� אותו ויל� למקו� הוועד: הילכתא, אמר אמימר

  . עבד לוה לאיש מלוה'אבל מלוה ,  הני מילי היכא דקאמר ליה לוה למלוה'! ותו וד� בעירוא

, על מנת ללכת למקו� הוועד, המלוה יכול לכו# את הלוה לצאת מעירו, שכאשר מדובר בהלוואה, דהיינו

  . 'עבד לוה לאיש מלוה'משו� 

, הרב ישראלי קובעאבל , � לנו בית הוועדשבזמ� הזה אי, כותב) חוש� משפט סימ� יד סעי# א(א "הרמ, אמנ�

, ובאר  ישנו קיבו  גדול של חכמי�, שהיות שבתי הדי� באר  עוסקי� בדיני תורה לעיתי� מזומנות מאוד

 וממילא התובע יכול לכו# את הנתבע לבוא לאר  ישראל ,'בית הוועד'בתי הדי� שבאר  נחשבי� ככיו� הרי 

  . לדו� בתביעות אלו

. אינה שייכת רק בהלוואה אלא ג� בדיני� נוספי�' עבד לוה לאיש מלוה'שסברת , בינורוב הראשוני� ה

ובהגהות . גזילות וחבלות, שהוא הדי� לגבי ירושה ופקדו�שכתבו , י"א ור"המרדכי מביא את דעת ריב

  : כתב) הלכות סנהדרי� פרק ו אות ט(מיימוניות 

וכל דבר שיש בו , גזילות וחבלות ומקח וממכר ופקדונותאלא אפילו , דלאו דווקא מלוה ולוה' וכ� כתבו התוס

  . תובע ונתבע

  ):הלכות סנהדרי� פרק ו הלכה ז(� "לשו� הרמב. � נחלקו הראשוני�"בדעת הרמב

בשאר הדיני� שזה טוע� וזה טוע� או כשאמר המלוה נדו� כא� ) שכופי� אותו וד� בעירו'(במה דברי� אמורי� 

אבל א� אמר המלוה נל� לבית די� הגדול כופי� את הלוה ועולה עמו שנאמר , ולוהלוה אומר נל� לבית די� הגד

וכ� א� טע� זה שהזיקו גזלו ורצה הטוע� לעלות כופי� בית די� שבעירו את הנטע� לעלות , עבד לוה לאיש מלוה

  .עמו וכ� כל כיוצא בזה

הבי� אבל הכס# משנה . ת� סובר כדעת התוספו"מדברי הגהות מיימוניות לעיל נראה שהוא הבי� שהרמב

  :והטע�. רק תביעת גזילות וחבלות דומה לתביעת הלוואה, שאכ�� "בדעת הרמב

 דיש לומר דבשאר תביעות נמי שיי� לומר שהתובע מתרע� מחבירו שהזיקו הוי הנתבע עבד לו עד ולי נראה

  .שיסלק היזקו או יברר שאינו מזיקו

 למרות שבתי הדי� ,ולכ�. 'עבד לוה לאיש מלוה'� את הכלל ליישנראה שאי� , לפי הכס# משנה, בנדו� דיד�

לדעת התוספות , אול�. אי� התובעת יכולה לכו# את הנתבע לבוא לאר ' בית הוועד'שבאר  ה� בגדר 

   .יכולה התובעת לכו# את הנתבע לבוא לאר , וסיעת�

שכל ,  מכח חוקי הכנסתשכיוו� שבתי הדי� באר  פועלי�, יש לומר', עבד לוה לאיש מלוה'מעבר לסברת 

, שוב אי� הנתבע, והחוק מחייב לדו� דווקא בפני בתי הדי� שהוסמכו לכ�, אזרחי המדינה כפופי� לה�

  . א# א� הוא נמצא בעיר מגוריו, רשאי לבקש להתדיי� בפני בית די� שלא הוסמ� לכ�, שהוא אזרח ישראל

חוש� משפט סימ� יד (א "על פי מה שכתב הגרשהטע� שהנתבע יכול לדרוש לדו� בעירו הוא , עוד יש לציי�

.  ' אזיל לבי אסיא,דכאיב ליה כאיבא'): :בבא קמא מו(שיסוד המנהג נובע מעיקרו� שמציגה הגמרא ) ח"סקי

, יש לומר שכל היסוד שהולכי� אחרי הנתבע הוא רק במקו� שבו התובע צרי� להוכיח את טענתו, וא� כ�

, התובעת טוענת, אבל בנדו� דיד�. פרעתי במלוה על פה וכדומהכגו� טענת , והנתבע נאמ� בלא ראיה

  ):אב� העזר סימ� ע סעי# יב(א "ובעניי� מזונות פסק הרמ. שהנתבע חייב להמשי� לשל� לה מזונות

אבל א� המניעה ; צרי� לשל�, ולותה למזונות, והמניעה ממנו, א� היתה לה קטטה ע� בעלה ולא מתדר לה עמו

  . �י� צרי� לשלא, ממנה

  ):ש� סימ� קנד סעי# ג(וזאת על פי המבואר בשולח� ערו� , שחובת ההוכחה היא על הבעל,  ומסתבר

  .שכל הנשי� בחזקת כשרות, אי� הבעל נאמ� לומר שהיא המתחלת, וא� אינו ידוע מי הגור�
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לכי� לא שיי� הנימוק שהו, ובמקרה מעי� זה, ולא התובעת, הנתבע הוא שצרי� להוכיח את טענתו, על כ�

  . אלא מ� הדי� הנתבע צרי� ללכת אחר התובע למקו� מגוריו, אחר הנתבע
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  בית הדי� הגדול, הרב אברה� שפירא

   תסב'תסא ' שורת הדי� כר� ז עמ

  מקו� הדיו� 

  

  תיאור המקרה

הצד השני דרש . דרש להתדיי� בפני בית הדי� של העדה החרדית בירושלי�, תושב בית שמש, אחד הצדדי�

  . להתדיי� בפני בית הדי� האזורי בירושלי�

  פסק הדי�

  .יתקיי� בבית הדי� האזורי ירושלי�בית הדי� קבע כי הדיו� 

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ? חלופי במקו� שיש בית די� קבועהא� אפשר ללכת לבית די�. א

  ?מה נחשב בית די� קבוע בנדו� דיד�. ב

  

  חיוב הפניה לבית די� קבוע. א

למעשה אי� , אול�. קשה לקבוע מי נחשב תובע ומי נחשב נתבע, בית הדי� ציי� שמתו� דבריה� של הצדדי�

  :נאמר) אחוש� משפט סימ� ג סעי# (בשולח� ערו� , שכ�. לשאלה זו חשיבות בנדו� דיד�

אלא שאינו , אבל א� רוצה לדו� עמו בעירו; א� הנתבע מסרב לירד לדי� או שאינו רוצה לדו� ע� התובע בעירו

ל דווקא בדייני� "ונ. ג"כדקלמ� סימ� י: הגה. אז זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, חפ  בשלשה שבירר התובע

וכ� נוהגי� , לא אדו� לפניה� אלא בזה בורר: מרלא יוכל לו, אבל א� דייני� קבועי� בעיר, שאינ� קבועי�

  .בעירנו

  . אי� ללכת אלא לבית הדי� הקבוע בעיר, שכאשר יש בית די� קבוע, א"הרי מבואר ברמ

  

  הגדרת בית די� קבוע . ב

בחו  לאר  הגופי� הבוחרי� את , אמנ�. כי בתי הדי� האזוריי� נחשבי� כבית די� קבוע, בית הדי� קבע

י רוב "בחירת הדייני� נעשית על פי החוק ע, אבל באר ,  מורכבי� בהכרח מנציגי� דתיי�בתי הדי� אינ�

  . 'מרא דאתרא'ולכ� בתי הדי� הנבחרי� באופ� זה נחשבי� כ, גדול של יהודי� דתיי� שומרי מצוות

בתי הדי� מאפשרי� , ורוצה להתדיי� בפניה, במקו� שבו הנתבע אומר שהוא שיי� לעדה מסויימת, ואמנ�

משני טעמי� , אבל כא� המצב שונה, זאת א� ניכר שאינו עושה זאת מתו� כוונה לרווח ואינטרסי�

  :עיקריי�

בכל מקו� אחר . והיא נפרדת עוד מימי המנדט, העדה החרדית היא קהילה נפרדת רק בירושלי� בלבד. א

ד של "ת לביהיות שהצד שדרש ללכ. במועצה דתית אחת ומרא דאתרא אחד, יש רק קהילה אחת, באר 

  . ברור לחלוטי� שהוא אינו שיי� לעדה החרדית דירושלי�, העדה החרדית הוא תושב בית שמש

בוודאי שהוא אינו , מטע� המועצה הדתית, היות שהצד שדרש ללכת לעדה החרדית נושא משרה רבנית. ב

  . יכול לומר שהוא שיי� לעדה החרדית
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  יסודות שכירות פועלי�

בדיני שכירות פועלי� כמעט ואי� דיו� בגמרא חובותיו הסוציאליות .  בדיני שכירות פועלי�השבוע נתחיל לעסוק

דיו� המקביל לחלק נכבד מחוקי , ולחילופי� חובותיו של העובד תו� כדי זמ� העבודה, של המעסיק כלפי העובד

  ): .בבא מציעא פג(הדיו� בסוגיות אלו מסתכ� כמעט כולו בדברי המשנה . העבודה

. לכופ� רשאי אינו ' להעריב ושלא להשכי� שלא שנהגו מקו�. ולהעריב להשכי� לה� ואמר הפועלי� את השוכר

  .המדינה כמנהג הכל, יספק ' במתיקה לספק, יזו� ' לזו� שנהגו מקו�

  . לאילו מחוקי העבודה יש תוק# ג� בדי� תורה, בהמש� נדו� מעט בשאלה

 כיצד הוא –עלי� קשור לתוקפו של הקשר בי� העובד והמעסיק הדיו� המרכזי בגמרא בנושא שכירות פו, אול�

הסוגיא המרכזית בעניי� כאשר . אילו פיצויי� מוטלי� על המפר וכ� הלאה? באילו תנאי� נית� להפר אותו? נוצר

  ).:ד# עו(השוכר את האומני�פרק בתחילת  בבא מציעא בראזה היא סוגיית הגמ

   : נאמרש�בגמרא בברייתא 

במה .  אי� לה� זה על זה אלא תרעומת'או בעל הבית הטעה אות� ,  את האומני� והטעו את בעל הביתהשוכר: תניא

 נות� לה� שכר� 'פועלי� ומצאו שדה כשהיא לחה , אבל הלכו חמרי� ולא מצאו תבואה,  שלא הלכו'דברי� אמורי� 

  .עושה מלאכה ליושב ובטל, אבל אינו דומה הבא טעו� לבא ריק�, משל�

ואינו , להעסיק אות�) בעל הבית'(התחייב המעסיק ,  על מנת להתחיל לעבודשלאחר שהלכו הפועלי�, מבואר

א� אחד הצדדי� , וא# לא הלכו לכיוו� העבודה, כל זמ� שלא התחילו הפועלי� בעבודה, אול�. רשאי לחזור בו

) #"מדפי הרי: # מוראה למשל הנמוקי יוס(הרבה מ� הראשוני� . 'אלא תרעומת'אי� לשני עליו , חוזר בו

  . שהתחלת מלאכה היא כקני�, אומרי�

ג� קוד� שהתחילו הפועלי� ללכת , בעל הבית אינו רשאי לחזור בו, שלעיתי�, מצייני�) ה אי�"ש� ד(התוספות 

וא� , סרבו הפועלי� להצעות עבודה אחרות, במקרה שמחמת ההסכמה בי� בעל הבית לפועלי�. לכיוו� העבודה

א# שעדיי� , חייב בעל הבית לפצות את הפועלי� על אובד� השכר, לא תהיה לה� עבודה, עתיבטל בעל הבית כ

  . לא התחילו לעבוד

שלא מצינו , מקשה) א"סק, שלג(קצות החוש� . שסיבת החיוב במקרה כזה היא מדינא דגרמי, התוספות מסבירי�

אלא רק נמנע מה� רווח , ידי� דבראבל הפועלי� לא מפס, שיש חיוב דינא דגרמי אלא במקו� שנגר� לאד� נזק

קצות . לא שיי� חיוב מדינא דגרמי, סובר קצות החוש�, במקרה של מניעת רווח. עקב חזרתו של בעל הבית

ג� א� ,  שאכ� אי� מקו� לחייב את בעל הבית'� בר ברו� " שיטת מהר–שישנה שיטת ראשוני� , החוש� מציי�

  . אחרותהפסידו הפועלי� עבודות , בגלל הביטול שלו

אלא זוהי התחייבות שנוטל , הסובר שחיובו של בעל הבית איננו מדיני נזיקי�, �"שיטה  נוספת היא שיטת הרמב

חוש� משפט ש� סעי# (לשו� השולח� ערו� . מיד ע� יצירת ההסכ� הראשוני בינו ובי� הפועלי�, בעל הבית על עצמו

ולדעתו חיוב זה הוא תקנת , כתב טע� שלישי) ג"קש� ס(בנתיבות המשפט . �"מורה שהוא סובר כדעת הרמב) ב

  . חכמי�

כאשר הפועל מתחיל , הרי שעיסקת שכירות פועלי� נוצרת באופ� מוחלט, א� לסכ� את מה שלמדנו עד כה

וא# העובדה שהפועל מבטל עבודות אחרות , סיכו� בלבד, אול�. או כאשר הוא הול� לכיוו� העבודה, לעבוד

  . יוצרת עיסקה מחייבת של שכירות פועלי�אינה , בגלל הסיכו� הזה

א� הפועל הפסיד עבודות אחרות בגלל הסיכו� ע� , ג� במקו� שלא נוצרה עיסקת שכירות פועלי�, ע� זאת

חוב . במקרה של ביטול העבודה, לרוב הדעות יתחייב בעל הבית לפצות את הפועל על אבד� הרווחי�, בעל הבית
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או מתקנת , )�"אליבא דהרמב(או כהתחייבות של בעל הבית ) התוספותאליבא ד(זה נובע או מדינא דגרמי 

  ). אליבא דנתיבות המשפט(חכמי� 

ביסודו של . י עשיית מעשה קניי� על העבודה"דר� נוספת ליצור את ההתחייבות שבי� בעל הבית והפועל היא ע

נושא יידו�  .תחלת עבודה גרידאעל פני ה, ויתכ� שישנה עדיפות לדר� זו, דר� זו מקבילה להתחלת העבודה, דבר

  .בגליו� הבא
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   חלק ב'  ששול� כס# תמורת��מטלטלי
  הרב עקיבא כהנא

, ראינו. ומשמעותו כקניי�, משמעות תשלו� כס# על מטלטלי� כחלק מפעולת קניי�דנו ב הקוד� בגליו�

 נתמקד ו� הנוכחיבגלי, אלא במקרי� בודדי�, שההלכה אינה מכירה בנתינת כס# על חפ  כקני� עליו

  .למרות שלא נעשה קני�, להעביר את החפ  לקונה הא� יש מחויבות למוכר 'בשאלה המתעוררת לאור זה 

  

  מי שפרע מאנשי דור המבול

מוטלת מחוייבות , בכל אופ�, שג� כאשר כס# אינו קונה, אומרת) .מד(המשנה במסכת בבא מציעא 

  :מוכר להעמיד את המקח לקונהעל ה מסויימת

אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה הוא עתיד ,  לו מעות ולא מש� הימנו פירות  יכול לחזור בונת�

  . להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

 בגלל ,היאשל דור המבול ודור הפלגה דוגמאות ל השתמשו ב"חזשהסיבה ש, מבאר) ח"סק, סימ� רד(ע "הסמ

ומשמעות האזהרה למי שאינו עומד בדיבורו , שי� רעי� בגלוינפרע  על מעה "הקבשדווקא בדורות הללו 

שיש לה משמעות , רוחנית 'מוסרית יש כא� התחייבות , כלומר. ה עתיד להיפרע בגלוי"שג� ממנו הקב, היא

  .קניינית מעטה

  

   על הדי�'מי שפרע'ההשלכה של 

.  השלכה על הדי� יוצרת ג�'מי שפרע'מכל מקו� קבלת ,  רוחני'שיי� למישור המוסרי ', מי שפרע'א# ש

 �  : נאמר)חוש� משפט סימ� קצח סעי# טו(בשולח� ערו

אפילו מאונסי� ,  הרי המעות ברשותו וחייב באחריותו, בא וטול את של�: א� חזר בו המוכר ואמר ללוקח

ש דיהיב ואז אי איתנהו בעי� הנ� זוזי ממ, בוא וטול את של�: כ"עד שיקבל עליו מי שפרע ויאמר לו אח, גדולי�

  . פטור, ליה לוקח

א# שהמוכר הביע את רצונו , המקח קיי�, את קללת מי שפרעבבית די� כל עוד לא קיבל המוכר , כלומר

אפילו אבדו , חייב המוכר באחריות�, וא� אבדו, לעניי� שהמעות נחשבות ברשות המוכר, לחזור בו מהמקח

  . באונס

  

  ?על המוכר" מי שפרע"מתי חל 

  ) : ג, ירה כבמכ(� "כתב הרמב

, חייב לקנות ולית� ללוקח מה שפסק, אבל הפוסק על שער שבשוק ולא היה אותו המי� שפסק עליו ברשות מוכר

  .וא� חזר מקבל מי שפרע

לתת לקנות את החפ  ואזי חייב המוכר , ששיל� לחברו עבור חפ  שעדיי� אינו ברשות המוכראד� ש, דהיינו

  .פרעוא� לא נות� לו עובר במי ש, לקונה
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, היא שמדובר בקני� כס#, הא� הסיבה שיש רק חיוב מי שפרע, נחלקו) חוש� משפט סימ� רט(ע "� והסמ"הש

או שכיוו� שמדובר כא� בחפ  . היה החפ  קנוי לו לחלוטי�, אבל אילו הקונה היה עושה קני� סודר לדוגמא

ב המוכר להעמיד לקונה את חיי) ג"סקכ(ע "לדעת הסמ. לא היה מועיל שו� קניי�, שאינו ברשות המוכר

היה נקנה חפ  , א� היה קונה בקניי� סודר או אגב, במצב זה, שכ�, רק א� הדבר מצוי בשוק לקנותו, המקח

, חפ  כזהעבור הקונה המוכר חייב לקנות משמעות הדבר היא שהמוכר . מהסוג שסיכמו עליו לקונה

� "שבמקרה של הרמבהסיבה . לקנות חפ  כזהכדי יורדי� בית די� לנכסיו , במידה ולא קנהו, ולהביא לו

שהפקיעו אותו , בקניי� כס#שמדובר  בגלל ,ע"אליבא דהסמ, היא, קניי� גמור אלא רק למי שפרעהיה לא 

  .חכמי�

 למרות .לא חל שו� קניי�, שכשאד� קונה חפ   שאינו קיי� אצל הבעלי�, סובר) ג"סקי(� "הש, לעומת זאת

הקונה זאת משו� ש.  קיימת,שמתבטאת במי שפרע, נית לקיי� את המקחרוח 'המוסרית מחויבות ה, זאת

� מדמה "הש.  לקניי�א# שאי� זה מעשה המועיל, ועשה איזה מעשה לש� כ�, חשב שהוא יקבל את החפ 

  ):.עד(גמרא בבבא מציעא זאת ל

: רבנ� אמרי, למקניא ממש:  רב חביבא אמר'? למאי הלכתא. האי סיטומתא קניא: אמר רב פפי משמיה דרבא

  . קנו'ובאתרא דנהיגו למקני ממש . לקבולי עליה מי שפרע: והלכתא. לקבולי עליה מי שפרע

שלוקחי� הרבה ביחד ומניחי� אותו באוצר ,  חות� שרושמי� החנוני� על החביות של יי�' סיטומתא :י"רש

  . נמכרותורושמי� אות� לדעת שכל הרשומות, ומוליכי� אות� אחת אחת למכור לחנות, הבעלי�

הרי הוא יוצר חיוב לבצע את , היות שסו# סו# נעשה מעשה, שג� במקו� שסיטומתא אינה קונה, הרי

  . 'מי שפרע'המעוג� ב, הקני�

שהוא ספיקא דדינא מסיק ) א"סקי(בפתחי תשובה , לעומת זאת. ע"סמדעת הפוסק כ) ט"סק(החוש� קצות 

  .ע"� רבי� שפסקו כסמ� וזאת על א# שמביא אחרוני"ונית� לומר קי� לי כש

  

 שיש הרבה מאוד עסקאות שנעשות על דברי� ,�ו כיו.ע יש משמעות רבה בימינו"� והסמ"למחלוקת הש

כמו כ� ישנ� הרבה עסקאות . אלא רק אופציות לרכישת סחורות וחומרי גל�, שלא קיימי� ברשות המוכר

אלא הוא מקבל , וכר שו� חפ  למכורונעשות למרות שלעיתי� אי� בידיו של המ, שנעשות בי� המוכר לקונה

  .מהָסַפק שלו רק אחרי ביצוע העיסקה את החפ  שעליו בוצעה העיסקה

קנותו לגמרי בקני� סודר ע נית� ל"לדעת הסמ,  לקנותו בשוקבמקרה של חפ  שמצוי , על פי מה שכתבנו

  . קנותו� אי� אפשרות ל"ולדעת הש, וכדומה

קי� או 'בתשלו� בצ,  בהעברות בנקאיות' מסויימי� של כס# מבוצעות בסוגי�אלא שרוב עסקאות אלו 

אי� כא� , ע"ג� לשיטת הסמולכ� , תשלומי� אלו דינ� כדי� תשלו� בכס#, בעקרו�. בכרטיסי אשראי

  . 'מי שפרע'יותר מאשר חיוב לכאורה 

 מחיר קבוע שיש, דהיינו, 'יצא השער'נקודה נוספת שעליה יש לדו� היא שכל הפוסקי� התנו את דינ� בכ� ש

, בפשטות. הא� ג� אז מועיל קניי�, שמחירי המוצרי� משתני� לעיתי� תכופותויש לדו� בימינו . למוצר

דרישה זו מתקיימת ג� . שלא נדו� בה כא�, קשורה לבעיה בהלכות ריבית' יצא השער'הדרישה של 

. י� מועיל בנסיבות אלושהקנ, כותב) חוש� משפט סימ� רט, משפט שלו�(� "המהרש, ובאמת. במציאות כיו�

לא מועיל קני� , כאשר השערי� משתני� לעיתי� תכופותבימינו ש כתב) א"ש� סקי (בפתחי תשובה, אול�

  . א# א� היא מצויה בשוק, בסחורה שאינה ברשותו
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הכס# אינו עושה , כס#מטלטלי� ששילמו עליה� , פי ההלכההסברנו שעל , א� נסכ� את הדברי� שנכתבו

או מנהג , ואי� לומר בעניי� זה דינא דמלכותא דינא, הדבר נכו� לדינא. 'מי שפרע'לא רק חיוב א, קני� גמור

וג� אי� מנהג ברור שתשלו� הכס# , כיוו� שהחוק אינו מגדיר את התשלו� בכס# כמעשה קני�, המדינה

  .עושה קני�

ג� א� בזמ� '  שפרעמי'יהיה חיוב , ומחיר� יציב פחות או יותר, במקרה של חפצי� שקל להשיג� בשוק

  . לא היה ברשות המוכר החפ  הנמכר, שהקונה שיל�

  


