
  

 
 

 

 

 

  
  

  ט"תשס בכסליו כ, 51 גליו� מספר

י הרב "פסק הדי� הראשו� בגליו� נכתב ע. השבוע אנו שבי� לעסוק בענייני שכירות פועלי�

הרב שיראזי הוא חבר בית הדי� לממונות שעל יד בית הכנסת הספרדי . אברה� שיראזי

 הספר.  אלוור בימי�ויצא לאשכתב הרב  תו� ספרבפסק די� זה פורס� . נתניה', זכור לדוד'

פסקי הדי� בספר .  פסקי די� והלכות בחוש� משפט ואב� העזרלומכי' מהלכי משפט'נקרא 

  . 'הלכה פסוקה'נביא רבי� מה� במסגרת ש י� מקוווואנ, מפורטי� ומרשימי� עד מאוד

 מחזו� !בתי הדי� לממונות 'יטת בר איל� כנס שכותרתו סהשבוע התקיי� באוניבר

 אורג� בשיתו" פעולה בי� הקליניקה למשפט עברי שבפקולטה למשפטי� הכנס. 'למציאות

הקליניקה פועלת תו� שיתו" פעולה ע� פורו� בתי הדי� . 'אר# חמדה'ומכו� , בר איל�' באונ

שעל יד ' משפט והלכה בישראל'הפורו� מאגד את בית הדי� ). il.org.fbdin.www(לממונות 

בתי די� אלו . ובתי הדי� של הרב רצו� ערוסי, רשת בתי הדי� לממונות גזית, מכו� אר# חמדה

ה ילעידוד הפני, כ� ה� מקווי�, דר� שתביא, מנסי� להציג דר� חדשה לדי� תורה באר#

  . לדי� תורה

ובדגש על אנשי המשפט , בפקולטה למשפטי�, עול� האקדמיאנשי ההכנס היה הזדמנות ל

  .כא�רשמי� מהכנס נית� לקרוא . להכיר את התופעה של בתי הדי� האלו, יהעבר

  :המערכת

  הרב יואב שטרנברג

  הרב עקיבא כהנא, הרב אייל פישלר, הרב עידו הבר

  
  

וכמו כ� אי� ', לכה בישראלמשפט וה'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.HalachaPsuka באתר הלכה פסוקה בקרו

  

  ?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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  העקרונות ההלכתיי� העולי� מפסקי הדי� בגליו�

  

  הרב אברה� שיראזי / פיטורי� עקב סירוב לעבוד בחול המועד. 1

 .כ� הדי�, ובמקו� שלפי החוק יש לשל� פיצויי� אלה, תשלו� פיצויי פיטורי� הוא מנהג המדינה  .א

בד של בעל הבית א א� מותר לפועל לעסוק במלאכת דבר הא"נחלקו מחבר השולח� ערו� והרמ  .ב

ונחלקו האחרוני� א� איו� בפיטורי� הופ� את מלאכת הפועל . בחולו של מועד  ולקבל על כ� שכר

 . לדבר האבד מבחינתו

לכולי עלמא אי� המעסיק יכול לכפות את העובד לעבוד בעבורו בחול , למרות האמור בסעי" הקוד�  .ג

 .המועד

  

   הרב יהודה פריס / תביעה לאכיפת הסכ� עבודה. 2

א" שלא , עסיק פועל או קבל� אינה יכולה לחזור בה מהתחייבותההעמותה ציבורית שהתחייבה ל  .א

 .י�ינעשה על כ� קנ

 .אינה מחייבת, חתימה על חוזה שלא נעשתה מתו� כוונת התחייבות  .ב

 מהווה ,י� כאשר לא סוכמו פרטי� מהותיי� בעסקהיהתחייבות לקיי� עסקה שנעשה עליה קנ  .ג

 .י� אי� תוק"יולקנ, תה גמירות דעתייאומדנא דמוכח שלא ה

 

  הרב יועזר אריאל / אמצע שנת לימודי� בהעדר הסכ� עבודההפסקת עבודה ב. 3

 .א" שלא הבי� את משמעותו, החות� על שטר מחויב לכל הכתוב בו  .א

 .אי� חתימתו מחייבת, כותב השטר הטעה את החות�שבמידה , למרות האמור בסעי" א  .ב

 ההנאה שגר� בגי�זכאי לתשלו� , רו בלא שהוסכ� עליה מראשעבור חבבאד� שעשה עבודה   .ג

כגו� פיצויי ,  ולכ� אינו זכאי להטבות הקבועות בחוק ביחס לשכירי�,אי� דינו כשכיר, אול�. לחברו

 .הוא הדי� כששליחו של בעל הבית חרג בסיכומיו ע� הפועל מסמכותו. פיטורי�

יש לחייב , �על כ.  לחייב בהפרשי הצמדהנחלקו הפוסקי� א� נית�, במקרה של איחור בתשלו�  .ד

  . בסכו� חלקי בתורת פשרה
  



  
  

  

 3

  בית הדי� שעל יד בית הכנסת זכור לדוד נתניה, הרב אברה� שיראזי

  396!404'  כר� א עמ,משפטמהלכי 
  

  פיטורי� עקב סירוב לעבוד בחול המועד

  

  תיאור המקרה

וצר עומס במעבדה והנתבע דרש מעובדיו נ, עקב נסיבות מסוימות. התובע עבד כשכיר במעבדה של הנתבע

הנתבע קרא לתובע . סירב לעבוד בחול המועד,  שהוא אד� דתי,התובע. לבוא לעבודה ג� בחול המועד

, שיחה זו הוקלטה על ידי התובע והוצגה בפני בית הדי�. ובמהלכה הודיע לתובע כי הוא מפוטר, לשיחה

  . הנתבע לא הכחיש אותה

  

  טענות התובע

 לו י�מגיע, י� וחצייכיוו� שעבד שנת. מגיעי� לו פיצויי פיטורי�, ע� שכיוו� שהוא פוטר מעבודתוהתובע טו

  . שני חודשי עבודה וחצישכר  בס� פיצויי�

  

    תשובת הנתבע

הרי אלו פיטורי� , כדי למנוע נזק למעבדה, שכיוו� שהתובע היה אמור לעבוד בחול המועד, הנתבע טוע�

  . לתביעת פיצויי פיטורי�ולכ� אי� מקו� , מוצדקי�

  

  פסק הדי�

במסגרת פשרה שנעשתה , ע� זאת. א פיצויי הפיטורי�ובית הדי� קבע שמ� הדי� חייב הנתבע לשל� את מל

  . חייב בית הדי� את הנתבע רק במחצית הסכו�, בהסכמת שני הצדדי� שה� מיודדי�

  

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?פיצויי פיטורי� בהלכההא� יש מקו� לתביעת . א

  ?הא� בנדו� דיד� היו הפיטורי� מוצדקי�. ג
  

  חיוב פיצויי פיטורי�. א

כיוו� שזה , הקובע שיש לחייב פיצויי פיטורי�, )126' ר כר� ד עמ"פד(בית הדי� אימ# את עמדת בית הדי� אזורי 

מצוה (ריו של ספר החינו� הסיבה לכ� שזהו מנהג ראוי היא על פי דב. ומדובר במנהג ראוי, מנהג המדינה

  :הד� במצוות הענקה לעבד עברי) תפב

העניק " :ועל זה נאמר, רות ולא נשלחנו בידי� ריקניותלתת ממה שיש לנו לעבד עברי בזמ� שיצא מתחת ידנו לֵח

ומכל מקו� א" בזמ� הזה ישמע חכ� ויוס" .. ."אלהי� תת� לו' תעניק לו מצאנ� ומגרנ� ומיקב� אשר ברכ� ה

  .רכו הש�שא� שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמ� מרובה או אפילו מועט שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ֵ/, לקח

  .יש לחייב לשל� פיצויי פיטורי�, ר שהפיטורי� נעשו שלא מסיבה מוצדקתרא� אכ� יתב, ולכ�
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  היתר הפיטורי� בנדו� דיד�. ב

. י� א� איסור זה הוא מ� התורה או מדרבנ�נחלקו הראשונ. על פי ההלכה אסור לעבוד בחול המועד, כידוע

כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאי� "איסור זה או מדרבנ� ) הלכות יו� טוב פרק ז הלכה א(� "לדעת הרמב

, כותבי� שזהו איסור דאורייתא) ה חולו של מועד"ד. מועד קט� יח(התוספות , לעומת זאת. "בה� קדושה כלל

  ). מועד קט� פרק א סימ� א(ש "התוספות סובר ג� הראכדעת . שחכמי� הגדירו את פרטיו

  :פוסק) אורח חיי� סימ� תקמב סעי" א(השולח� ערו� 

  .אסור, אבל בשכר; אפילו מלאכות המותרות אינ� מותרות לעשות� אלא לעצמו או לאחרי� בחנ�

כשאד� עושה כגו� , היתר זה אינו אלא בחינ�, הותרה ביו� טוב, שא" שמלאכת דבר האבד למשל, דהיינו

לגבי פועל , בסעי" ב מרחיב השולח� ערו� את ההיתר. אסור !אבל ליטול שכר . לעצמו או כטובה לאחרי�

  :עני

  .כדי שישתכר וירויח, כל מלאכה מותר לעשותה על ידי פועל שאי� לו מה יאכל

,  לא ירצה;יעבוד לפרנסתו,  ירצה–ו תשזוהי תקנה לטובת הפועל העני ותלויה בהחלט, מהלכה זו נראה

כאשר אי� , אי� בכוחה של תקנה זו כדי לכפות את הפועל לעבוד בחול המועד, אול�. ינוח בחול המועד

  . רצונו בכ�

  :חולק על הנחתו העקרונית של המחבר) ש� סעי" א(א "הרמ

  .ודבר האבד מותר לעשות אפילו בשכר קצוב

בית הדי� ביאר . � הוא נוטל שכר על כ�א מותר לפועל לעשות מלאכת דבר האבד ג� א"לדעת הרמ, דהיינו

כש� שלבעל הבית מותר להעסיק פועל בחול המועד א" : א במקו�"א על פי דרכו של הגר" הרמיאת דבר

כ� הותר ג� לפועל שאינו עני לעסוק , דהיינו כשהפועל עני, משו� תקנת הפועל, שלא במלאכת דבר האבד

  . שבעל הבית יתקשה מ� הסת� למצוא פועלי� בחינ� משו�,לתקנת בעל הבית, בשכר במלאכת דבר האבד

לדעת : כאשר בעל הבית מאיי� בפיטוריובחול המועד נחלקו הפוסקי� א� מותר לפועל לעבוד , נוס" על כ�

. ואי� להתיר לפועל לעבוד בחול המועד מחמת איו� זה, אי� זה בכלל דבר האבד) כלל קו סעי" יב(החיי אד� 

וכ� היא דעת הרב , כתב שג� זה בכלל מלאכת דבר האבד) רח חייי� סימ� קפגחלק או(בשבט הלוי , אול�

   ). הגהות אות מג, הובאה בילקוט יוס" הלכות חול המועד, תשובה בכתב יד(עובדיה יוס" 

ג� במקו� שיש בזה בחולו של מועד  א� ורק בזכותו של הפועל להחליט לעבוד הואזה הכל הדיו� , ע� זאת

, ולכ�. אי� כא� היתר לבעל הבית לחייב את הפועל לעבוד בחול המועד,  כאמור לעיל,אול�. משו� מלאכה

דרישתו של הנתבע מהתובע לעבוד בחול המועד איננה דרישה לגיטימית א" א� היה ברור , בנדו� דיד�

  . וממילא פיטורי התובע על רקע דרישה זו אינ� פיטורי� מוצדקי�, שמחמת בעיה זו יפסיד הנתבע
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  בית די� לממונות מעלה אדומי�, הודה פריסיהרב 

  84!90' עמ, תחומי� כד
  

  תביעה לאכיפת הסכ� עבודה

  

        תיאור המקרה

  . היהמשמש ג� כקבל� בני, התובע הוא הורה של אחד מילדי הג�. הנתבעת היא מנהלת ג� ילדי�

ועקב אי , ג�עבור הביה הקצתה לעמותה קרקע למבנה חדש יריבמהל� אסיפת הורי� סיפרה הנתבעת שהע

התובע הציע לראשי העמותה להשתדל בעירייה כ� שתקופת . ה ההקצאהלבוט, ניצול הקרקע בזמ�

  .וההקצאה של המגרש הוארכה, התובע אכ� השתדל אצל העירייה. הקרקע תואר�ההקצאה של 

  

  התביעה

הוא , העמותהעבור בשא� יצליח להארי� את תקופת ההקצאה , בי� העמותהלכי הוסכ� בינו , התובע טוע�

כראיה לקיומו של הסכ� זה הציג התובע . יהיויופקד בידו פרויקט הבנ, יתמנה כקבל� ומנהל העבודה

  .מנהל הפרויקטאת רואה בו  העמותהכי בו נאמר , מכתב

  . ולהעסיקו כקבל�, הוא תובע מהנתבעת לעמוד בהסכ�

  

        תשובת הנתבעת

מעול� לא הוסכ� בינה ובי� התובע .  שבו בנו לומדשהתובע התנדב לעזור לעמותה של הג�, הנתבעת טוענת

  . על כ� שיהיה קבל� הפרויקט ומנהלו

כי בשביל , הנתבעת טוענת שהתובע אמר לה שהוא זקוק למכתב על מנת לפעול מול העירייה, לגבי המכתב

היא ציינה שהתובע הוא . ראות כמועסק מבחינה פורמליתיהגורמי� השוני� בעירייה הוא צרי� לה

  . כיוו� שיש לה קשיי� בשפה העברית, כתיב את הנוסחשה

  

        פסק הדי�

הנתבעת צריכה לשל� על , ע� זאת. הנתבעת אינה צריכה להעסיק את התובע כקבל� ומנהל הפרויקט

  . עבורה בעירייהבההשתדלויות שעשה התובע 

  

        :הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?ח תחילת עבודהובעת מכישנו הסכ� מחייב בי� התובע לנתהא�  .א

  ? ההשתדלות של התובע בעירייהבגי�הא� הנתבעת צריכה לשל� . ב
  

  קיומו של הסכ� עבודה בנדו� דיד�. א

  :ח שלושה נימוקי�ומכ, יש מקו� לומר שקיי� הסכ� בנדו� דיד� בי� התובע לנתבעת, לכאורה

יחד ע� , צ� הדיבור בי� הפועל למעסיקבדיני פועלי� ע,  בניגוד לשאר ענייני מקח וממכר–תחילת עבודה . א

שהרי , בנדו� דיד� התובע אכ� התחיל בעבודה, לכאורה. � גמור והסכ� מחייבימהווי� קני, תחילת העבודה

  . הוא התחיל בהשתדלות בעירייה
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חוש� (שהפתחי תשובה , י� שטריכקנהוא  יש מקו� לדו� א� המכתב שנמסר ביד התובע –י� שטר יקנ. ב

  .  שהוא מחייבבכות) א"לג סקמשפט סימ� ש

  :נפסק) חוש� משפט סימ� רד סעי" ט( בשולח� ערו� –התחייבות של ציבור . ג

אפילו א� היא מתנה , אינ� יכולי� לחזור בה�, יש מי שאומר שא� רבי� אמרו לאד� אחד לית� לו מתנה

  .מרובה

א� ציבור , שג� לגבי קנייני פועלי�) לגגליו� חוש� משפט תחילת סימ� ש(על פי דברי� אלו כתב רבי עקיבא איגר 

הרבי� אינ� נראה ש) א"סימ� שלג סק(מנתיבות המשפט , אמנ�. י�יאי� צור� בקנ, התחייב להעסיק פועל

ולכ� יש מקו� ' ציבור'לעמותה יש מעמד של . ררק במקו� שיש לומר שההתחייבות היא נדיכולי� לחזור 

  . בות לכל דברהיא התחיי, לומר שהבטחה בעל פה של העמותה

  .ל"בית הדי� דחה את כל הטיעוני� הנ, ע� זאת

ה� ביחס לתחילת העבודה בית הדי� ציי� שמקובל שמנהלי פרויקטי� נפגשי� ע� גורמי� שוני� בטר� ש

הנעשית במטרה להבטיח את תפקידו של , פגישות אלו ה� השתדלות מקובלת. מקבלי� את הפרויקט בפועל

אינה יכולה בעירייה ההשתדלות , על כ�.  חלק מעבודתו כמנהל הפרויקטואינ�, אד� כמנהל הפרויקט

  . חשב כתחילת עבודהילה

תפקידו של המכתב לא היה לחזק את ההסכ� בי� התובע , שכ�. י� שטריאי� לומר שהוא קנ, לגבי המכתב

בר בי� אלא לשמש ראיה כלפי גורמי� אחרי� על ההסכ� הקיי� כ, �ישהוא עניינו של שטר קני, והנתבע

המכתב שהרי , יקבע כי לא היה כא� הסכ� מחייביא� , ולכ�. י�יזהו שטר ראיה ולא שטר קנ. התובע לנתבע

  .אינו יכול ליצור אותו

) חוש� משפט סימ� מה סעי" ג(א" שבשולח� ערו� . ג� אי� לומר שהמכתב משמש ראיה לכ� שכבר נעשה הסכ�

בנדו� דיד� אי� לומר שהמכתב משמש כהודאה , אותוהשטר מחייב , נאמר שהחות� על שטר ללא קריאתו

על פי טענתה של הנתבעת המשמעות של המכתב הוסברה לה על , שכ�. של הנתבעת על קיומו של ההסכ�

במקרה . שנועד לקידו� הענייני� בעירייה' פיקטיבי'והובהר שהמכתב הוא רק אישור , ידי התובע בעצמו

ברור שאי� החות� מתחייב ליותר ממה שהוסבר ,  כותב השטרשבו החות� הסתמ� על ההסבר שהסביר לו

  . לו

בית הדי� ציי� שלמנהלת של ג� הילדי� אי� סמכות ', ציבור'לגבי שאלת ההתחייבות של העמותה בתורת 

שלא על , זו הבטחה פרטית של המנהלת, תה הבטחה כזוינמצא שג� א� הי. לקבוע מי יהיה מנהל הפרויקט

  . 'ציבור'דעת ה

יתה הנתבעת יעדיי� ה, � גמוריאפילו א� היה קני, בית הדי� קבע שבנדו� דיד�, ל" לכל הקביעות הנמעבר

, מקובל מאוד לחתו� על חוזה מפורט, לגבי ניהול פרויקט רחב כגו� זה שבנדו� דיד�, שכ�. יכולה לחזור בה

  . הלאהכיסוי הוצאותיו וכ� , כמו שכרו של מנהל הפרויקטרבי� � מהותיי� יהמסדיר פרט

כל הקנייני� כי עצ� הנוהג לסכ� את כל הפרטי� האלו בחוזה לאחר משא ומת� הרי הוא אומדנא דמוכח 

חוש� משפט סימ� (זאת על פי האמור בשולח� ערו� . או ההסכמי� שנעשו בתחילת ההתקשרות אינ� מחייבי�

  ):רט סעי" ב

ה שיש בתיבה זו או בשק זה אני מוכר ל� בכ� כל מה שיש בבית זה אני מוכר ל� בכ� וכ� וכל מ: האומר לחבירו

, שהרי אינו יודע מה שיש בו א� תב� או זהב, שלא סמכה דעתו של לוקח, אי� כא� קני�, ורצה הלוקח ומש�, וכ�

  .וכ� כל כיוצא בזה; ואי� זה אלא כמשחק בקוביא

  .  מחייבניי�אי� הק, י�ישכל מקו� שבו יש אומדנא שלא סמכה דעת� של הצדדי� על הקנ, דהיינו
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  שכר על השתדלותו של התובעתשלו�  . ב

  :נפסק) חוש� משפט סימ� שעה סעי" ד(בשולח� ערו� 

שא� היתה ההוצאה , שמי� לו וידו על העליונה, אפילו נטע שדה שאינה עשויה ליטע, יורד לשדה חבירו ברשות

  .נוטל השבח, וא� השבח יתירה על ההוצאה; יתירה על השבח נוטל ההוצאה

ולכ� א� ישנה הנאה ממשית שנגרמה ', יורד ברשות'להשתדלויות של התובע בעירייה יש כעיקרו� מעמד של 

  .הרי היא חייבת לשל� עבורה, לנתבעת

  ):חוש� משפט סימ� רסד סעי" ד(א "לגבי טענה זו כתב הרמ. הנתבעת טוענת שהתובע עבד בהתנדבות, ואמנ�

אלא צרי� , בחנ� עשית עמדי הואיל ולא צויתי�: לא יוכל לומר, ובהכ� כל אד� שעושה ע� חבירו פעולה או ט

  .לית� לו שכרו

במקו� שהפועל עשה על פי בקשתו , שחשב שהפועל יעשה בהתנדבות, קל וחומר שלא תתקבל טענת מעסיק

אינו מהווה ראיה שעשה על דעת , יש לציי� כי עצ� העובדה שהתובע הוא אב לאחד מילדי הג�. של המעסיק

  . נה או התנדבותמת
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 הרב יועזר אריאל

  77!83' עמ, תחומי� כד

  

  אמצע שנת לימודי� בהעדר הסכ� עבודההפסקת עבודה ב
  

        תיאור המקרה

בי� נציג לסוכ� בינו . כראש כולל לבעלי בתי�, שהיא הנתבעת, התובע הועסק על ידי עמותה להפצת תורה

ליו�  4 60, בנוס".  שעות בשבוע15 – עבודה לשעת 4 30ששכרו יהיה מבוסס על תחשיב של , הנתבעת

הוסכ� כי היות , ע� זאת .בחודש באופ� קבוע 4 3,000נקבע כי שכרו יהיה , בפועל. עבור נסיעותב

  .שכרו של התובע מותנה בהגעת התקציבי� ממשרד החינו�, שהנתבעת מקבלת תקציבי� ממשרד החינו�

הוא חת� על טופס שבו נכתב כי הוא מודע לכ� , בלבדשבה� קיבל התובע שכר חלקי , לאחר מספר חודשי�

משרד החינו� , בפועל. שמועד תשלו� שכרו וסכו� התשלו� מותני� בהגעת התקציבי� ממשרד החינו�

  .לשעה 4 8תקצב את השכירי� של העמותה על פי חישוב של 

כ עבד התובע "הס. הוא הפסיק את עבודתו, לאחר שבמש� תקופה ארוכה לא קיבל התובע את שכרו המלא

  . חודשי�15
  

  התביעה

הוא תובע את , כמו כ�.  חודשי עבודהX 15בחודש  4 3,000 –התובע טוע� כי מגיע לו כל השכר שסוכ� 

טוע� התובע כי היות שהוא נאל# לסיי� את עבודתו באמצע , נוס" על כ�. הפרשי ההצמדה למדד על השכר

  . כמקובל אצל עובדי הוראה, ימודי�יש לשל� את שכרו עד תו� שנת הל, שנת הלימודי�
  

        תשובת הנתבעת

התובע . שמעול� לא היה בכוונתה להתחייב לשל� יותר מהתקציב שהגיע ממשרד החינו�, הנתבעת טוענת

ג� א� שכרו של התובע נובע ממה שסוכ� . כפי שעולה מתו� הטופס שחת� עליו, לטענתה, היה מודע לכ�

ולכ� אי� לה מחויבות לעמוד ,  בתפקידו מנקודת מבטה של הנתבעתהרי שנציג זה מעל, ע� נציג הנתבעת

  . יכול התובע לתבוע ישירות את נציג הנתבעת, לכל היותר. בסיכו� זה

  

        פסק הדי�

ינה א� א,  בניכוי מה ששול� לו,  חודשי עבודה15עבור בעל הנתבעת להשלי� את שכרו המלא של התובע 

  .4%לשכר יש להוסי" הצמדה בס� .  על הזמ� שעד תו� שנת הלימודי�צריכה לשל�
  

        :הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?הא� התובע יכול לתבוע את שכרו מהנתבעת .א

  ?הא� התובע זכאי לשכר עד תו� שנת הלימודי�. ב

  ?הא� התובע זכאי לתשלו� הפרשי הצמדה. ג
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        הנתבעתמעמדו של ההסכ� בי� התובע לנציג . א

שהשכר , בית הדי� קבע כי מרכיבי השכר שעל פיה� נקבע שכרו של התובע על ידי נציג העמותה מראי�

וג� אי� , שכ� שכר זה גבוה בהרבה מהמקובל במשרד החינו�, י בקריטריוני� של משרד החינו�ואינו תל

  .עבור נסיעותבמשלמי� 

 הוא מסכי� ששכרו יהיה תלוי בתקציב שהעובדה שהתובע חת� על טופס בו, לכאורה יש מקו� לומר

זאת על פי האמור בשולח� ערו� . משמעו ויתור על ההסכ� שהושג ע� נציג הנתבעת, המגיע ממשרד החינו�

  ):חוש� משפט סימ� מה סעי" ג(

 מכל ,עד שלא קראוויש עדי� שחת� , והדבר ברור שאינו יודע לקרות, ובשטר בגופ� של גויי�, הודה בחת� ידו

  .תחייב בכל מה שכתוב בומקו� מ

משו� שהבי� מנציג הנתבעת שטופס זה אינו , בית הדי� קבע שבנדו� דיד� התובע חת� על הטופס, ע� זאת

הנימוק , שהרי. חתימה מתו� טעות אינה מחייבת את החות�, במקרה כזה. משנה את ההסכ� ביניה�

  ):ה"ע ש� סק"סמ(לפסק השולח� ערו� הוא 

הוא גומר בדעתו להתחייב , על נאמנות של אחרי� שכל הסומ�. והוא סומ� על הסופר, כיו� שלא חשש לקרותו

  .בכל מה שיאמר מי שיאמי� על עצמו

  .אי� החתימה מחייבת אותו, במקו� שכותב השטר הטעה את החות�, וא� כ�

ה שנציג, כאמור, שהנתבעת טענה, אלא. שההסכ� הראשו� שבי� התובע לנציג הנתבעת הוא המחייב, נמצא

  . ואי� ההסכ� מחייב אותה, חרג מסמכותו

והשליח אמר לפועלי� ,  פועלי�לושא� בעל הבית שלח שליח שישכור , מבואר) .עו(בגמרא בבבא מציעא 

חייב השליח לשל� את שכר� של ' שכרכ� עלי'הרי שא� אמר השליח , שכר שונה ממה שאישר בעל הבית

שכרכ� על בעל 'א� אמר השליח , אול�. הסכי� לשל�וחוזר וגובה מבעל הבית את מה שהוא , הפועלי�

אלא על פי ההנאה , אלא שאינו משל� על פי הסיכו� ע� השליח, בעל הבית הוא שמשל� לפועלי�', הבית

  .שנהנה בעל הבית מעבודת� של הפועלי�

ינה אלא שזו א, ששכרו של התובע צרי� להשתל� על ידי הנתבעת, המשמעות של סוגיא זו לנדו� דיד� היא

  .אלא על פי ההנאה שגר� התובע לנתבעת, כבולה לשכר שסוכ� בי� נציגה ובי� התובע

, שהרי התובע עבד ע� בעלי בתי�, שאי� לומר שהנתבעת לא נהנתה מעבודתו של התובע, בית הדי� קבע

 כאילו היא לקחה על עצמה לשל� על ההנאה שמספקי�, יש לראות את הנתבעתו ,שאינ� חברי העמותה

  . ה לבעלי הבתי�עובדי

, � וא" נמו, שעות בשבוע הוא שכר סביר15עבור עבודה של בבחודש  4 3,000בית הדי� קבע כי שכר של 

  . הזמ� שעבד התובעגי�ולכ� הנתבעת צריכה לשל� את השכר ב. מי�"מרצי� או רשכר בהשוואה ל
  

  תשלו�  השכר עד תו� שנת הלימודי�. ב

וחיוב התשלו� מצד הנתבעת הוא , למעשה הסכ� שכראי�  לנתבעת היות שבי� התובעכי , בית הדי� קבע

לכ� אי� מקו� לחייב את הנתבעת . עבודה שנעשתה בפועלה בגי� הרי שברור שאי� לשל� אלא ,'נהנה'מדי� 

  .בפועלבה� מעבר לחודשי� שהתובע עבד לשל� את שכרו 

אבל . יצויי� אלו מוענקי� רק לשכירשכ� פ. לא מוטל על הנתבעת לשל� לתובע פיצויי פיטורי�, מסיבה זו

  . כיוו� שאינו נחשב עובד של המעסיק, שאינו זכאי לפיצויי פיטורי�, חיוב מדי� נהנה דינו כקבל�
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  תשלו� הפרשי הצמדה. ג

סיכ� את מחלוקת ) טז!סעיפי� טו, חוש� משפט סימ� עד(כנסת הגדולה על ב. בדי� הצמדההפוסקי� נחלקו 

כ� כותב ג� האבני ו". הסכמת הרבי� שעברו וג� עתה בזמננו לפשר בי� הסוחרי�עלתה : " וכתב,הפוסקי�

  ).חוש� משפט סימ� רג(נזר 

  .4%שעל הנתבעת לשל� הפרשי הצמדה בס� , בתורת פשרה, בית הדי� קבע
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  תשלו� שכר בהעדר הסכמה מראש

מה , ובי� נקדיש לדיו� בשאלהאת הגליונות הקר. כיצד נוצרת עסקת שכירות פועלי�, עד כה עסקנו בשאלה

אבל ג� לכל , שאלה זו נוגעת לעצ� שכרו של הפועל. דינ� של פרטי� בעסקה שלא הותנה עליה� בפירוש

  . תנאי� סוציאליי� וכ� הלאה, מזונות,  שעות עבודה–התנאי� הנלווי� 

בשדהו שלא על פי כאשר אד� עבד ,  הא� בכלל חייב בעל הבית לשל� שכר:טר� שנעסוק בפרטי די� זה נשאל

   ?בקשת בעל הבית

הגמרא . י�י או עשה בה בנדנה במי שירד לשדה חברו בלא רשות הבעלי� ונטע6) .קא(הגמרא בבבא מציעא 

ואילו בשדה שאינה . 'אומדי� כמה אד� רוצה לית� בשדה זו לנוטעה, 'שא� מדובר בשדה העשויה ליטע, אומרת

, שא� ניכר ממעשיו של בעל השדה שהוא מרוצה ממעשי הפועל'  הגמומוסיפה. 'התחתונהידו על , 'עשויה ליטע

  .'ידו על העליונה'

  

  פירוש ידו על התחתונה

: כלומר', הוצאה שיעור שבח'פירשו הראשוני� שאי� הפועל מקבל יותר מאשר ' ידו על התחתונה'במקרה שבו 

  .נותני� לפועל את הוצאותיו א� לא יותר מהשבח שהשביח בו את הקרקע

הכוונה ) ""מדפי הרי: נח(לדעת בעל המאור : מצאנו מחלוקת' ידו על העליונה'לגבי המקרה של הנוטע שבו , ל�או

שכר זה גבוה יותר מאשר . שמשלמי� ליורד כפי שמשלמי� לפועל שנית� לסמו� עליו שיעשה את העבודה בעצמו

ולכ� בעל הבית , שלא מדעת בעל הביתהרי עשה , במקרה של היורד. שכרו של פועל שצרי� להשגיח עליו כל הזמ�

אול� בכל מקרה אי� משלמי� ליורד . וממילא משלמי� לו את השכר הגבוה יותר, לא היה צרי� להשגיח עליו

  . יותר מאשר השבח שהשביח את הקרקע

היורד יטול את כל , שג� א� ההוצאה יתרה על השבח, משתמע) במלחמות ש�(� "מדברי הרמב, לעומת זאת

ואילו הוא היה מעסיק , כי בשדה העשויה ליטע ג� בעל הבית היה נוטע את השדה, הסברא היא. ההוצאה

  .ג� א� היא יתרה על השבח, בוודאי שהיה צרי� לשל� לה� את הוצאת�, פועלי�

  

  מה בי� היורד ברשות ליורד שלא ברשות

בשדה , שכ�. יורד ברשות הדי�היורד שלא ברשות לשדה העשויה ליטע זהה לדי�  ,שלמעשה, � נראה"לפי הרמב

ג� א� , מסיבה זו. דעתו של בעל השדה שהוא מוכ� לשל� לכל מי שיטע את השדהאת  י�אומד, העשויה ליטע

  .משל� בעל הבית את מלוא ההוצאה, ההוצאה יתרה על השבח

ויה  אפילו בשדה העשבי� יורד ברשותל בעל המאור נראה שיש הבחנה בי� יורד שלא ברשות פיל, לעומת זאת

  . ואילו ליורד ברשות ישלמו בוודאי את כל הוצאותיו, לראשו� אי� משלמי� יותר מאשר השבח, שכ�. ליטע

  ):הלכות גזילה פרק י(� " הרמבבדבריבחנה דומה לזו של בעל המאור נית� למצוא ג� ה

� רוצה לית�  א� היתה שדה העשויה ליטע אומדי� כמה אד, ונטעהשלא ברשותהיורד לתו� שדה חבירו  :הלכה ד

היורד לשדה חבירו : הלכה ז ...שמי� לו וידו על התחתונה, וא� אינה עשויה ליטע.  ונוטל מבעל השדה,בשדה זו ליטעה

שא� היתה ההוצאה יתירה על השבח נוטל ,  אפילו נטע שדה שאינה עשויה ליטע שמי� לו וידו על העליונהברשות

בעל בנכסי אשתו והשות" בשדה שיש לו חלק בה כיורד ברשות ה� ו, ההוצאה וא� השבח יתר על ההוצאה נוטל השבח

היורד לשדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה ואחר כ� בא בעל השדה והשלי� : הלכה ח. ושמי� לה� ויד� על העליונה

ו  שמי� לו ויד,הבני� או ששמר הנטיעות וכיוצא באלו הדברי� שמראי� שדעתו נוטה למה שעשה זה וברצונו בא הדבר

  . על העליונה



  
  

  

 12

  

, � שאומדי� כמה אד� רוצה לית� בשדה זו ליטעה"כתב הרמב, העוסקת ביורד לשדה שלא ברשות, בהלכה ד

� "מדברי הרמב. 'ידו על העליונה'מבואר ש, בהלכה ז העוסקת ביורד ברשות, לעומת זאת. וזה שכרו של היורד

הרי שג� . 'כמה אד� רוצה לית� בשדה זו ליטעה'הוא יותר מאשר ' ידו על העליונה'ששיעור , בהלכה ח משתמע

  . ובי� מי שירד ברשות, בחנה בי� מי שירד לשדה שלא ברשותה� ישנה "אצל הרמב

  

שהיורד שלא ברשות נוטל שכר על ההנאה שגר� , � משמעה"בחנה זו שעושי� בעל המאור והרמבה, בפשטות

שכרו אינו נובע באופ� מהותי , אילו היורד ברשותו, ולכ� שכרו מוגבל על ידי השבח שהשביח השדה, לבעל הבית

  .כפי שיתבאר להל�, א� כי הוא מושפע ממנה, מההנאה שגר� לבעל הבית

  

מה , הראשוני� נחלקו. נעיר עוד בעניינו של היורד שלא ברשות, טר� שנמשי� לעסוק בדינו של היורד ברשות

רש מהפועל להחזיר את ווד, ל לאחר שזו נעשתההדי� כאשר בעל הבית אומר שאינו מעוניי� בעבודתו של הפוע

מסכימי� הראשוני� שרשאי בעל הבית לומר לפועל , כאשר מדובר בשדה שאינה עשויה ליטע.  המצב לקדמותו

, � וסיעתו"לדעת הרמב. נחלקו הראשוני�, בשדה העשויה ליטע, אול�. ולא לשל� לו דבר', טול עצי� ואבני�'

רשאי בעל הבית , ש"ואילו לדעת הרא. 'טול עצי� ואבני�'ית רשאי לומר לפועל אי� בעל הבבשדה העשויה ליטע 

חוש� משפט סימ� שעה סו" סעי" (הבית יוס" , בפשטות. לומר לפועל שאינו מעוניי� בעבודתו ג� בשדה העשויה ליטע

  . ש"הכריע כדעת הרא) א

יהיה ,  שאי אפשר להוריד את הצבעשא� אד� צבע את בגד חברו באופ�, כתב) ב"סימ� שעה סק(נתיבות המשפט 

מדבריו .  מעדי" שהבגד לא יהיה צבוע ולא יצטר� לשל�ואבעל הבגד יטע� שהא� א" , בעל הבגד חייב לשל� לו

כל , א" שבעל הבית רשאי לדרוש מהפועל להחזיר את המצב לקדמותו, ש"ג� לדעת הראכי שהוא הבי� , עולה

  . א" א� אינו מעוניי� בה, חייב לשל� על ההנאהבעל הבית , זר לקדמותוו חינו המצב אעוד

וכעת הוא , ד� במי שקצר את שדה חברו העומדת להיקצר) .חידושי� לבבא מציעא קא(החזו� איש , לעומת זאת

, שאי� אפשרות להכריח אד� לקבל הנאה בעל כרחו ולשל� עליה, החזו� איש כותב. תובע תשלו� על הקצירה

  . יהיה נאמ�, ישבע שלא היה מעוניי� להעסיק פועל כדי לקצור את השדהי ולכ� הוא סבור שא� בעל הבית

שכרו של היורד שלא  א� ה–מחלוקת נתיבות המשפט והחזו� איש קשורה ג� היא לשאלה העקרונית שהצגנו 

או ששכרו של , יורד ברשותנחשב כהוא בעצ�  ,יש אומדנא שבעל הבית מעוניי� בעבודהשכברשות נובע מכ� ש

ברור שנתיבות . בלא קשר להסכמה מראש, מעצ� העובדה שההנה את בעל הביתרק נובע לא ברשות שהיורד 

כאשר ברור שהוא לא , ולכ� אפשר שאד� יתחייב לשל� עבור עבודה, יהיהמשפט סובר כמו האפשרות השנ

י החזו� כ, היאת החזו� איש אפשר להסביר ג� אליבא דהאפשרות הראשונה וג� אליבא דהשני, אול�. רוצה בה

  . כאשר הוא אינו מעוניי� בכ�, שאי� אפשרות לאכו" על אד� הנאה, איש מחדש
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  נסיעה במהירות מופרזת
  הרב עקיבא כהנא

  .  תאונות דרכי�!בגליו� זה נדו� בהיבט אחד של תופעה כאובה בארצנו 

, הלכה לכ�והתייחסות ה, המשמעות של הגבלת מהירות הנסיעה בכביש, הנושא שיעסיק אותנו הוא

הא� . לשני הצדדי� נגר� נזק. אד� נוהג ברכב ומתנגש ברכב אחר או בהול� רגל. בהקשר של דיני נזיקי�

  ?יש הבדל א� אחד הצדדי� נסע במהירות הגבוהה מ� המהירות המותרת

  :אומרת) :לא(המשנה בבבא קמא 

. לזה רשות להל� ולזה רשות להל�ש,  פטור!נשברה כדו של זה בקורתו של זה , זה בא בחביתו וזה בא בקורתו

. בעל קורה חייב, וא� עמד.  פטור בעל הקורה!נשברה חבית בקורה , היה בעל הקורה ראשו� ובעל חבית אחרו�

היה בעל חבית ראשו� ובעל קורה אחרו� נשברה חבית בקורה חייב וא� עמד . וא� אמר לבעל חבית עמוד פטור

  . חייבבעל חבית פטור וא� אמר לבעל קורה עמוד

  לבעל !והדבר גר� נזק לאחד מה� , ששני אנשי� הלכו בדר� והתנגשו זה בזה, המקרה הנדו� במשנה הוא

  ?מיהו האש�, וא� כ�, הא� ישנו אש� בנזק, השאלה היא. החבית

שכיוו� שג� לבעל החבית וג� לבעל הקורה יש רשות להל� ברשות , העקרו� שאותו מציגה המשנה הוא

וכ� א� בעל הקורה . חד בשני בתאונה חזיתית פטור בעל הקורה על נזק בעל החביתא� פגעו א, הרבי�

כיוו� שלשניה� יש רשות להל� , ראשו� ובעל החבית הול� אחריו ונשברה החבית בקורה פטור בעל הקורה

  .ולכ� האחריות על בעל החבית, ובעל החבית הוא שהתנגש בקורה

אלא א� כ� בעל החבית נעמד שלא , בית בעל הקורה חייבא� במקרה שבעל הקורה הוא שהתנגש בבעל הח

נמצא שבעל החבית הוא האש� בנזק ובעל הקורה , שאז עמידתו איננה ברשות', עמד לפוש'כגו� ש, כדי�

  .פטור

לא יהיה , א" א� נגר� נזק כתוצאה מ� ההתנגשות', הולכי� ברשות'שכאשר שני הצדדי� נחשבי� , נמצא

,  כגו� שעמד במקו� שצריכי� ללכת', שלא ברשות'א� אחד מה� עשה , אול�. חיוב תשלומי� על המזיק

  . הרי הוא האש� בנזק

  

אול� מה קורה כאשר שניה� . 'שלא ברשות'והשני ', ברשות'עד כא� דנו במקרה שבו אחד הצדדי� נסע 

  '?שלא ברשות'נוסעי� 

  : אומרת) :בבא קמא מח(הגמרא 

טעמא דשניה� ברשות ;  פטורי�!הוזקו זה בזה ,  חייבי�!יקו זה את זה הז, שניה� ברשות או שניה� שלא ברשות

  .  חייב!שלא ברשות ,  פטור!דברשות , אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, או שניה� שלא ברשות

 הגמרא מחלקת !  שניה� ברשות או שניה� שלא ברשות ! שבמקו� שמעמד� של שני הצדדי� שווה , דהיינו

  ?מהו ההבדל בי� הזיקו להוזקו. 'זקוהו'לבי� ' הזיקו'בי� 

א� רק אחד , אול�. ופטורי�' הוזקו'שא� שני הצדדי� נפגעו זה , מסביר) טור חוש� משפט סימ� שעח(ה "הרמ

שכאשר שני הצדדי� , י"ה מבוססי� על שיטת רש"דברי הרמ. וחייב' הזיקו'הרי זה , הצדדי� הזיק לשני

. ייב המזיק בי� שהזיק בי� בכוונה ובי� שהזיק שלא בכוונהשאז ח', הזיקו'עשו מעשה בידי� זה נחשב 

ויש לחייב רק כאשר נעשה ', הוזקו'כאשר שני הצדדי� ניזוקו בלא לעשות מעשה זה נחשב  , לעומת זאת

  . בכוונה
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  :כתב) הלכות חובל ומזיק פרק ו(� "הרמב, לעומת זאת

נפל מ� ,  כיצד.וגג בי� שהיה אנוס הרי הוא כמזידבי� שהיה ש, המזיק ממו� חבירו חייב לשל� נזק של� :הלכה א

ומכה בהמה ישלמנה ולא ' שנ, הגג ושבר את הכלי� או שנתקל כשהוא מהל� ונפל על הכלי ושברו חייב נזק של�

במה דברי� אמורי� ברשות הניזק אבל ברשות המזיק אינו חייב לשל� : הלכה ג. חלק הכתוב בי� שוגג למזיד

וכ� א� היו שניה� ברשות או שניה� שלא ברשות והזיק אחד , ל בשגגה או באונס פטוראלא א� הזיק בזדו� אב

  .מה� ממו� חבירו שלא בכוונה פטור

,  שא� אד� הזיק בכוונה!הוא בכוונה ' הוזק'ל' הזיק'שהחילוק בי� , � הבי�"המגיד משנה הסביר שהרמב

  . ופטור'הוזק'אבל א� הזיק שלא בכוונה הרי זה , וחייב' הזיק'הרי זה 

י יהיה חילוק בי� עשה מעשה או היה "לשיטת רש, שא� אכ� שניה� נסעו שלא בהיתר, ונשלי� לנידו� שלנו

� "ואילו לרמב. וחייב' הזיק'מוגדר כ, והזיק אותו, וא� כ� כשהרכב פגע ברכב שלפניו, פסיבי בהיזק

  .החילוק הוא בכונה וא� לא התכוי� להזיק פטור

שהוא פסק , והפרישה הבי�, �"א הבי� שהמחבר פסק כרמב"הגר. עמומה) מ� שעחחוש� משפט סי(ע "דעת השו

  . ה"י והרמ"כרש

  

  'שלא ברשות'ו' ברשות'כיצד מוגדר 

בבא קמא (התוספות . אני רוצה להציע עמדה שונה. תלויה בחוק' רשות'שהגדרת , ישנ� דעות בקרב הפוסקי�

. זה שהל� שלא ברשות חייב, שות והשני שלא ברשותמדוע כאשר אחד הל� בר, דני� בשאלה) ה שניה�"ד: מח

אלא השאלה הא� אד� הל� , היא העיקר' ברשות'לא ההליכה , שביסודו של דבר, התוספות מסבירי�

הוא הול� בצורה , שכאשר אד� הול� שלא ברשות, דהיינו. באופ� שהשני יכול היה יכול לצפות שיל� כ�

ואחרי� אינ� אשמי� בנזק שה� גורמי� , � נזקי� לאחרי�ולכ� הוא אש� כשהוא גור, חריגה מהמצופה

  . לו

, לפי זה. היא בעקרו� תלויה בשאלה עד כמה מעשיו צפויי�, שהשאלה א� אד� הול� ברשות או לא, נמצא

שא� אד� נוסע , יתכ� שיש מקו� לומר. אלא חשוב מה מקובל בכביש, לא חשוב מה החוק אומר, בענייננו

  . 'הול� שלא ברשות'אי� זה נחשב , א� מקובלת באותו כביש, הירות המותרתבמהירות הגבוהה מעל המ

שא� אד� ר# ביו� שישי לפני שבת , אומרת) .לב(הגמרא , יש לתלות סברא זו במחלוקת ראשוני�, אמנ�

. זאת בגלל שאנשי� ממהרי� לפני שבת לגמור עסקיה�. אלא ר# ברשות, הוא לא נחשב כר# שאינו ברשות

כיו� שאינו נחשב , א� ר# לצרכי� אחרי� חייב, שג� בערב שבת, פסק) סימ� שעח סעי" ח(א "הרמ, ע� זאת

 וידוע להול#, אד� שאינו ר# צרי� להזהר כיו� שאנשי� רצי�, שא" שבערב שבת, מדבריו נראה. כר# ברשות

ומשמע שהרשות היא רשות , למרות זאת אד� שר# שלא על פי הרשות פטור, שיהיו אנשי� שרצי�

, שג� א� ר# לעסקיו סת� נחשב ר# ברשות) א"ע ש� סקי"לפי ביאור הסמ(� "אמנ� שיטת הרמב. ורמליתפ

  .וזאת בגלל שכול� רצי� ביו� שישי ומי שאינו ר# צרי� להזהר מפני האנשי� שרצי� אז

נחשב כהול� , א� גבוהה מזו שהחוק מאפשר, שהשאלה א� לומר שאד� שנהג במהירות מקובלת, נמצא

א" א� נאמר שברור שנהיגה , לכל הפחות, �"א והרמב"תהיה תלויה במחלוקת הרמ' שותשלא בר'

  . היא בהגדרתה נהיגה במהירות מסוכנת, במהירות גבוהה מהמהירות המותרת

  

ולו , בוודאי שראוי לשמור על המהירות המותרת על פי החוק. דיו� זה הוא בשאלת חיוב התשלומי�, כמוב�

  . 'ספק סכנה'רק בתורת 

  

  


