
  

 
 

 

 

 

  
  

  ט"תשס אדר בכט, 57  מספר�גיליו

  . השבוע אנו שבי� לעסוק במערכת היחסי� שבי� היחיד והציבור

פסקי הדי� , אול�. שאי� ליחיד, לנבחרי הציבור ישנ� זכויות מסויימות, על פי ההלכה

חובה לנהוג ביתר ג� הכי על נציגי הציבור מוטלת , שבגליו� שלפנינו מדגישי� את העובדה

 �קניילהתחייבויותיה� יש תוק� א� שלא נעשה , מסיבה זו. ריות מאשר אד� פרטימוס

  . ג� במקו� שהיחיד אינו חייב לעשות כ�, וכ� ה� מצווי� לנהוג לפני� משורת הדי�, עליה�

שעל נבחרי הציבור להימנע ממצבי� , מצינו ג�, מעבר לחובה לנהוג במוסריות יתירה

  ):פרק ג משנה ב(מסכת שקלי� כ  שנינו ב. המטילי� עליה� חשד

אי� התור� נכנס לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילי� ולא בקמיע שמא יעני 

לפי שאד� צרי� ויאמרו מעו� הלשכה העני או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר 

 ומישראל' לצאת ידי הבריות כדר� שצרי� לצאת ידי המקו� שנאמר והיית� נקיי� מה

  .ואומר ומצא ח� ושכל טוב בעיני אלהי� ואד�

שנציגי הציבור שלנו יעמדו בדרישות המחמירות שההלכה מציבה , לנו נותר להתפלל

  .לפניה�

  

  .לאחר חופשת בי� הזמני�' הגליו� הבא יצא בעזרת ה

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

  .com.gmail@halachapsuka לכתובת לשלוח

  :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�. רסומ� משו� ייעו% הלכתי או משפטילראות בפ

  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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  פסקי הדי� בגליו�העקרונות ההלכתיי� העולי� מ

  

  לממונות איתמרבית הדי� /  עצי� שניטעו בשטח ציבורי המיועד לפיתוח. 1

א� א� הרשויות , שימוש של אד� פרטי המשתמש בשטח ציבורי אינו מקנה לו זכויות באותו שטח  .א

 .הממונות על השטח לא מחו בו

ראוי שהציבור , הא� המשתמש השביח את השטח הציבורי והציבור לא מח, למרות האמור לעיל  .ב

 . לפני� משורת הדי�, יפצה אותו על כ 

יש להשתדל להעביר את עצי , ע� זאת. מותר לעקור עצי פרי כאשר הקרקע נדרשת לצרכי בניה  .ג

  .א� הדבר אינו כרו  בהוצאות מרובות, הפרי למקו� אחר

 

  בית הדי� לממונות איתמר/ מחילה בטעות של ציבור . 2

א� א� ברור שאילו היה יודע שצרי  לשל� היה , בתשלו� עבור ההנאהחייב , הנהנה מנכסי חברו  .א

 . מוותר על ההנאה

אינ� יכולי� לחזור בה� א� א� , נבחרי ציבור שקיבלו החלטה ממונית לטובת אחד התושבי�  .ב

 . התברר שהחלטה זו נבעה מטעות

 

  הרב יצחק קולי$/  �קנייתוק# הסכ� ציבורי שאי� בו . 3

 .�קנייא� א� לא נעשה עליה� , ציבור חייבי� לקיי� התחייבויותיה�ציבור או תת קבוצה ב  .א

 .  אינו חל עליה��שקנייהחובה לקיי� התחייבויות שכאלו היא ג� א� התחייבויות ה� דברי�   .ב
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  בית הדי� לממונות איתמר, הרב נת� חי

  אתר די� תורה

  שניטעו בשטח ציבורי המיועד לפיתוחעצי� 

  

  תיאור המקרה

שהיא ,  לדבריו קיבל לכ  רשות בעל פה מחבר מזכירות הישוב. עצי פרי110בשדה מול ביתו נטע התובע 

ע� . להכשרת כביש ומגרשי� בצמידות לשכונה הקיימתהחל ביצוע תכנית הפיתוח , לאחר זמ�. הנתבעת

אצל המודדי� והבי� שהכביש והמגרשי� המתוכנני� לא יפגעו התעניי� שב התובע ו, תחילת המדידות

נוכח לדעת כי חלק מהמטע שלו כוסה בעפר במקו� המיועד , לאחר שחזר מחופשה, אול�. במטע שלו

מונע את המש  העבודות התובע  מאז .להיות כביש וכ� הורידו את גדר חצירו ונגסו בחלק משטח החצר

  .בסמו  לביתו

  התביעה

לא תבוצע עבודה כל שהיא בשטח חצירו ושחצירו תישאר כפי התחו� והגידור שהיה עד כי התובע תובע 

   .עתה

שהאגודה תקצה עבורו שטח חלופי למטע במקו� אחר בישוב ו, העצי� שכוסוהוא תובע פיצוי על , בנוס�

 .וכ� לצנרת השקיה ש�, ותדאג להעברת העצי� הנותרי� לש�

  תשובת הנתבעת

את , לטענת התובע, נציג הנתבעת שאישר. מכירה סיכו� כזה או אחר ע� התובעהנתבעת אינה , ראשית

  . הנטיעה נפטר

והתובע היה יכול לברר בצורה ברורה יותר א� הוא נוטע על , התוכניות לפיתוח קיימות כבר זמ� רב, שנית

,  לפיתוח המיועדבאזורנשלחו מכתבי� לכל התושבי� שבית� גובל , בנוס�. שטח המיועד לפיתוח או לא

  . ליואהתובע התעל� מהמכתב שנשלח 

הנתבעת מציינת כי המדידה הקובעת היא זו שנערכה לאחרונה על ידי משרד , ביחס למגרש של התובע עצמו

. אינה באשמתה של הנתבעת, הצבת גדרות שנעשתה קוד� לכ� על סמ  מדידות לא מדוייקות. השיכו�

שהוא הגור� , א  משרד השיכו�, ע פגיעה במגרשי� קיימי�הנתבעת ניסתה לשנות את התוכניות כדי למנו

  . לא הסכי� לשינויי� בה�, האחראי על התוכניות

המגיע לכמעט מחצית דרישתו , בסכו� מסויי�, לפני� משורת הדי�, הנתבעת הסכימה לפצות את התובע

  . של התובע

  פסק הדי�

 במסגרת עבודות הפיתוח להיעקרכי� בית הדי� פסק שעל הנתבעת להשתדל להעביר את כל העצי� שצרי

על מנת לאפשר , רשאית הנתבעת לכסות את העצי� או לעקר�, במידה והדבר אינו מתאפשר. למקו� אחר

  . את המש  עבודות הפיתוח

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?הא� שימוש של אד� בשטח ציבורי מקנה לו זכויות בשטח זה. א

  ?פצות אד� שנטע מיוזמתו בשטח ציבוריהא� הציבור צרי  ל. ב
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  ?כאשר הדבר כרו  בעקירת עצי פרי, הא� יש מניעה להמשי  בעבודות פיתוח. ג

  

   החזקה בשטח ציבוריחמכוזכויות . א

לפיה יש לקבוע היכ� מסתיימת החלקה של התובע , קיבל את עמדת הנתבעתבית הדי� יש לציי� ש, ראשית

 ולכ� כל עצי המטע וכ� מקצת עצי� שבקצה חצר .ידי משרד השיכו�המדידות שבוצעו על הוא על סמ  

  .התובע נמצאי� בשטח ציבורי

  . מאחר והוא השתמש בו, הא� לתובע אי� זכויות בשטח הציבורי, שיש לדו� בשאלה, אלא

  :נפסק) חוש� משפט סימ� קנג(בשולח� ערו  

מכותלו  על אויר חצר ) לט מ� העלייה ולחו% כעי� נסר או ראש קורה הבורושפי(המבקש להוציא זיז : סעי# א

הוציא את : עי# בס.. .בעל החצר מעכב עליו שהרי מזיקו בראייה בעת שתולה בו ומשתמש בו, חבירו כל שהוא

  ).ומשתמש בו ומונע בעל החצר להשתמש בו(. הרי החזיק בעל הזיז, לאלתר הזיז ולא מיחה בו בעל החצר

שהרי , ולכאורה היא קיימת ג� בנדו� דיד�', חזקת תשמישי�'ה החזקה המתוארת בשולח� ערו  מכונ

  . הנתבעת לא מחתה בפני התובע לאחר שראתה שהוא נוטע עצי�

  :  כמה טעמי�חמכו, שלמעשה אי� לתובע חזקה שכזו, אלא

זאת משו� . ששתיקת הציבור אינה נחשבת כמחילה, מבואר) חוש� משפט סימ� קמט סעי� לא(בשולח� ערו  . א

  .  אחד סומ  על כ  שאחרי� ימחושכל

. הצור  למחות הוא רק כאשר השימוש מפריע לבעל השטח, ג� א� היה מדובר בשטח השיי  ליחיד. ב

הא� אד� הפותח חלו� על שטח של חברו שאינו , נחלקו ראשוני�) חוש� משפט סימ� קנד סעי� טז(בשולח� ערו  

או שמא כיוו� , ו� לחזקה כשבעל החורבה אינו מוחהיכול לטע, )בלשו� השולח� ערו ' חורבה'((בשימוש 

בית . הוא לא היה צרי  למחות וממילא אי� לבעל החלו� חזקה, שבעל החורבה אינו משתמש כרגע בחורבה

חורבה עשויה ורק משו� ש, ביחס לפתיחת חלו� מול חורבההדי� קבע כי מחלוקת הראשוני� הזו היא רק 

  . ה למחות במי שרוצה לפתוח מולה חלו�ולכ� מוטל על בעל החורב, להיבנות

כיו� שהבעלי� אינ� מוחי� , הרי לכל הדעות אי� חזקה,  בדבר שאינו מצוי להיותבנדו� דיד� מדובר, אול�

  . ולכ� שתיקת� אינה כמחילה, על צור  שאינו על הפרק

ימוש של בעל כאשר המשתמש אינו מונע לגמרי את יכולת הש, שחזקת תשמישי� קיימת, עוד יש לציי�. ג

באופ� שהנתבעת אינה יכולה , התובע השתמש בגו� הקרקע, אול�. אלא רק מגביל אותה, הקרקע

, שני� ע� טענה שהתובע קנה את הקרקע מהנתבעת' צרי  חזקת ג, במקרה כזה. להשתמש בו יותר כלל

  .דבר שבוודאי לא קרה בנדו� דיד�

  

  . וג� לא בשטח שסבר בטעות שהיה שיי  לחצרו,  בוכי לתובע אי� זכויות בשטח שנטע, מכל האמור עולה

  'יורד לשדה חברו'פיצוי לתובע מדי� . ב

  :נאמר) חוש� משפט סימ� שעה סעי� א(בשולח� ערו  

אומדי� כמה אד� רוצה לית� בשדה , א� היתה שדה העשויה ליטע, היורד לתו  שדה חבירו שלא ברשות ונטעה

, היורד לשדה חבירו ברשות.. .שמי� לו וידו על התחתונה, נה עשויה ליטעוא� אי. ונוטל מבעל השדה, זו לנוטעה

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

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

שהרי נציג , הוא נחשב כיורד ברשות, ובעלטענת הת. התובע הרי נטע בשטח השיי  לציבור, בנדו� דיד�

  . הנתבעת אינה מכירה הסכמה שכזו, אלא שכאמור, הנתבעת אמר לו שהוא רשאי לטעת ש�

ט "לדעת המהרי. מה הדי� כאשר בעל השדה לא מחה בפני הנוטע בשעת הנטיעה עצמה, נחלקו האחרוני�

אבל כאשר היורד ירד . ד את הנוטע לשדהאלא כשבעל השדה הורי, אי� די� יורד ברשות, )חלק א סימ� קו(
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חוש� משפט סימ� (כ  כותב ג� ערו  השולח� . 'יורד ברשות'אי� זה , אבל לא בשליחותו, בידיעת בעל השדה

וקבע ט "חלק על המהרי) הגהות בית יוס� חוש� משפט סימ� שעה אות ה(בכנסת הגדולה , לעומת זאת). שעה סעי� א

  .ד חבירו לשדהו הרי דינו כאילו נת� אישור מראשכי א� שתק בעל הקרקע בעת שיר

הציבור , ולו רק מחמת העובדה שבכל מחלוקת בי� היחיד לציבור, בספק כזה יש לפסוק לטובת הציבור

ינת ימעונוהנתבעת אינה מאחר , לפי כל זה). חוש� משפט סימ� ד(א "כפי שפסק הרמ, נחשב כמוחזקי�

  .להכשיר את המגרשי� לבניהלנתבעת תיו ולאפשר לפנות נטיעוהתובע בנטיעות הרי שחובת 

נהג בתו� לב בעת שנטע את המטע ולא העלה על דעתו שבאדמת שהתובע התרש� מכ  בית הדי� , אמנ�

  .                   הטרשי� מול ביתו תבנה בטווח השני� הקרובות שכונה חדשה

וכי בדי� ודברי� שבי� ציבור ליחיד נחשב , עוד מצאנו כי על הציבור לנהוג לפני� משורת הדי� ע� היחיד

 480' עמא לק משפטי אר% ח(והיחיד כעני וראוי לציבור לנהוג ע� היחיד לפני� משורת הדי� , הציבור כעשיר

 שהדרישה המוסרית "אד� חשוב"ועוד שציבור נחשב כ). "למע� תל  בדר  טובי�" הרב ירו� אונגר ו שלבמאמר

ורה מהד, הרבנות הראשיתשל פסקי די� אוס� (. יבור לנהוג לפני� משורת הדי�ממנו גבוהה יותר ולכ� חייב הצ

          ).קיד ,קי' בתרא עמ

ד כי לפני� משורת הדי� יטפל הישוב בהעברת העצי� לשטח או ישתול ש� עצי� אחרי� "לכ� קבע ביה

  .וידאג לצנרת מתאימה במקו�, בתאו� ע� התובע

  ר לעקור עצי פריעיכוב עבודות הפיתוח בשל האיסו. ג

  ):הלכות מלכי� פרק ו הלכה ח(� "כתב הרמב

אבל קוצצי� אותו א� היה מזיק אילנות אחרי� או מפני שמזיק בשדה , כל הקוצ% איל� מאכל דר  השחתה לוקה

  .לא אסרה תורה אלא דר  השחתה. או מפני שדמיו יקרי�, אחרי�

� כשמזיק אחרי� או בשביל כל צור  אחר של כגו, בדבריו מבואר שמותר לעקור בשביל איזה שהוא צור 

כ� פסקו ג� ). � סימ� קיב"ת הרמב"שו(� שמותר לעקרו לצור  מקומו "ובתשובה כתב הרמב, רווח ממוני

   ).ו" קטז סקשולח� ערו  יורה דעת סימ�(ז "והט) סימ� טוח פרק בבא קמא (ש "הרא

יש לעקרו ע� שרשיו מהקרקע , צרי  למקומוקבע דאפילו כש) יורה דעה סימ� קב( חת� סופרת "אמנ� בשוו

כתב שמ� הניסיו� עולה כי על פי רוב העתקת ) מז סימ� בחלק ( שבט הלוית "בשוא  , ולנוטעו במקו� אחר

  .הע% על שרשיו קשה מאד ואינו כדאי כלל מטע� רוב העבודה

שבמגרשי� המיועדי� כי לגבי העצי� שבחצרו של התובע וכ� לגבי העצי� בית הדי� קבע , ל"לאור כל הנ

א  במידה והדבר מסוב  . הרי יש להעתיק� ולהעביר� למקו� אחר, במידה וצרי  לפנות�, להכשרה

  .    הרי מותר לכסות� או לעקר� כדי להכשיר את המגרשי� לבניית בתי�, מבחינה טכנית
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  בית הדי� לממונות איתמר, הרב נת� חי

  אתר די� תורה

  מחילה בטעות של ציבור

  

  תיאור המקרה

הקייטנה המדוברת היתה קייטנה פרטית וכל . שהוא הנתבע, התובעת ניהלה קייטנה ביישוב מסויי�

והיא ארגנה את ,  היא אספה כס� מההורי�(המסגרת הכספית של הקייטנה היתה באחריות התובעת 

  .הפעילויות

  .שבמהל  שנת הלימודי� שימשה כמדריכה בחוג אומנות ביישוב, יתה עובדתלתובעת ה

על מנת , העובדת הציעה לתובעת להשתמש בתקציב שהועמד לרשותה כמדריכה במהל  שנת הלימודי�

וכשני שליש , התובעת הסכימה. והשאר ישמש לחוגי� בשנת הלימודי� הבאה, לרכוש חומרי� לקייטנה

  .קייטנהמהחומרי� נוצלו במהל  ה

  התביעה

שהחומרי� יקנו , שהרי העובדת טענה, שהנתבע הוא שצרי  לשל� עבור החומרי�, התובעת טוענת

  . מתקציב היישוב

ומסתפקת , היא היתה מוותרת על כ , אילו היתה יודעת שהיא צריכה לשל� על החומרי� האלו, לטענתה

 . בפעילויות האחרות שנעשו

  תשובת הנתבע

בוודאי בלא , ת לא היתה מוסמכת להוציא סכו� כס� גדול כל כ  עבור חומרי�שהעובד, הנתבע טוע�

  .להתייע% ע� רכזת החוגי� של היישוב

הנתבע הסכי� לשל� שני שליש מהתשלו� עבור , היות שהתובעת והמדריכה פעלו בתו� לב, למרות זאת

, ות� שני שלישי� לספקהנתבע שיל� עבור א. כאשר שאר הסכו� יושת על התובעת ועל העובדת, החומרי�

והתובעת צריכה , הרי הוא חוזר בו מהמחילה, אבל כעת הוא טוע� שכיוו� שהתובעת לא ביצעה את חלקה

  . לשל� במלואו לספק החומרי�

  פסק הדי�

  . ואינה צריכה להחזיר כס� לנתבע, בית הדי� פסק שהתובעת צריכה לשל� את השליש הנותר לספק

  הנימוקי�

  : פסק הדי�סדר הדברי� לבירור

  '?נהנה' בה� מדי� שהשתמשההא� באופ� בסיסי התובעת חייבת לשל� על החומרי� . א

  ?הא� התובעת יכולה לטעו� שפעלה על סמ  דברי העובדת ולכ� אינה חייבת לשל�. ב

  ?הא� התשלו� שביצע היישוב מהווה מחילה. ג

  

  לשל�תשלו� על הנאה כאשר הנהנה לא היה נהנה א� היה יודע שצרי� . א

אילו , אלא שלטענתה. בכשני שליש מהחומרי� שהוזמנו, במסגרת הקייטנה, ברור שהתובעת השתמשה

  .לא היתה קונה את החומרי� ומסתפקת בתוכנית שהוכנה מראש, היתה יודעת שהיא תצטר  לשל�

  :נאמר) :לד(במסכת כתובות 
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כסבורי� של ;  אי� חייבי� באונסה(מתה ,  משתמשי� בה כל ימי שאלתה(הניח לה� אביה� פרה שאולה : אמר רבא

  . משלמי� דמי בשר בזול(וטבחוה ואכלוה , אביה� היא

. שהיא של אד� אחר, וכעת התברר, שאכלו פרה שחשבו שהיא שלה�, הדיו� בגמרא הוא לגבי יורשי�

) חלק ג סימ� צו(א בתשובה "הרשב. 'דמי בשר בזול'שה� צריכי� לשל� עבור ההנאה רק , ההלכה היא

  .שהכוונה לשני שליש מעלות הבשר, מסביר

. הוא חייב לשל� עבור ההנאה, שאפילו כאשר אד� נהנה בעל כרחו, מוכיח) ב"סימ� רמו סק(קצות החוש� 

א� א� התובעת צודקת בטענתה שלא היתה משתמשת בחומרי� אילו היתה יודעת , ג� בנדו� דיד�, לכ�

  .וחייבת לשל� עבור ההנאה, חולא גרע מנהנה בעל כר, שהיא צריכה לשל� עליה�

  .יש לחייב אותה במקרה זה שני שליש משווי ההנאה, על פי דברי הגמרא בכתובות

מעלות ) 2/3 * 2/3(נמצא שיש לחייבה בכחצי , היות שהתובעת השתמשה רק בשני שליש מהחומרי�

  . החומרי�

  

  הא� החיוב מוטל על התובעת או על העובדת. ב

חובת התשלו� צריכה , ולכ� אפילו א� היא חייבת מדי� נהנה, טעתה אותהשהעובדת ה, התובעת טענה

  . ולא עליה, להיות מוטלת על העובדת

חוש� משפט (דומה לדי� האמור בשולח� ערו  , שהיא קנתה רק על סמ  דבריה של העובדת, טענת התובעת

  ):סימ� שו סעי� ו

חייב לשל� א� על פי שהוא בקי ואינו , שכר ראהוא� ב, ונמצא רע, יפה הוא: ואמר לו, המראה דינר לשולחני

חייב לשל� א� על , וא� אינו בקי. והוא שיהיה בקי שאינו צרי  להתלמד. פטור, וא� בחנ� ראהו. צרי  להתלמד

או שהיו הדברי� מראי� שהוא סומ  על ראייתו ולא , עלי  אני סומ : והוא שיאמר לשולחני, פי שהוא בחנ�

  . יראה לאחרי�

שמיד כשאמר שהמטבע הוא מטבע , שחיובו של השולחני נובע מכ , כתב) בבא קמא פרק ט סימ� יג(ש "הרא

במקרה שהמתייע% יכול , אול�. שהרי מיד היה חייב לקבל את המטבע הזה כתשלו�, הפסיד השואל, טוב

  .א� א� נת� עצה מוטעית, אי� לחייב את נות� העצה, להתייע% ע� אד� נוס�

שכאשר , )ב"חוש� משפט סימ� שו סקי(  "והש) י� של שלמה בבא קמא פרק ט סימ� כד(ל "תבו המהרשבדומה לכ  כ

כי הקונה היה , אי� לחייב את נות� העצה, וקיבל עצה לא נכונה, אד� שואל א� לקנות סחורה מסויימת

  .  בזה מחלוקתהביא) � אות ב"מדפי הרי: בבא קמא לה (�גיבוריאמנ� בשלטי . יכול להתייע% ע� אד� נוס�

התובעת היתה יכולה לברר ג� במזכירות הישוב א� היא רשאית להשתמש בתקציב השנתי , בנדו� דיד�

  .ל"השאלה א� לחייב את העובדת על העצה הגרועה תלויה במחלוקת הנ, לכ�. עבור הקייטנה שלה

א� חיוב גרמי הוא , �נחלקו הראשוני. ולא מתו  כוונה להזיק, יש לציי� שהעובדת פעלה בתו� לב, בנוס�

הא� , מציי� שאחת הנפקא מינות משאלה זו היא) א"חוש� משפט סימ� שפו סק(  "הש. או חיוב מ� הדי�, קנס

וכ� היא הכרעת , א� החיוב הוא מדי� קנס. יש לחייב מדינא דגרמי ג� כאשר המזיק לא התכוו� להזיק

  . הרי שאי� לחייב אלא במקרה של נזק בכוונה,  "הש

  . והחיוב מוטל על התובעת שנהנתה מהחומרי�, אי אפשר לחייב את העובדת, ל"ני הספקות הנמחמת ש

  .מעמד התשלו� שביצע הנתבע. ג

כיוו� שהתובעת לא . ואת השאר הוא ציפה שהתובעת תשל�. הנתבע שיל� על שני שליש מהחומרי�, כאמור

  .שהתובעת צריכה לשל�רוצה הנתבע לחזור בו מההסכמה לשל� על חלק מהסכו� , רצתה לשל�

נקבע כי ציבור שהחליטו ) חלק ב סימ� סג(ת מי� עמוקי� "בשו. בית הדי� קבע שהנתבע אינו יכול לחזור בו

משו� שחשבו שאי� , כגו� שפטרו אחד מהתושבי� מתשלו� מס, החלטה מסויימת על פי אומד דעת�
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 אי� באפשרות� לחזור ולחייבו על ,ולאחר מכ� התברר שטעו באומד דעת�, ביכולתו לשל� את מלא הסכו�

  . העבר

א� שהחלטת הנתבע לפטור את התובעת מחלק מהתשלו� נבעה מהנחה שהתובעת , הוא הדי� בנדו� דיד�

לחזור בו , אי� בכ  כדי לאפשר לנתבע שהוא גו� ציבורי, הנחה שהתגלתה כטעות, תשל� את היתרה

  .מהחלטתו
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   אביבבית הדי� האזורי תל, הרב יצחק קולי%

  173 ( 166' ר כר  ו עמ"פד

  תוק� הסכ� בי� נציגי ציבור

  תיאור המקרה

על פי . נער  הסכ� לרו% כרשימה מאוחדת, בי� שתי מפלגות דתיות המתמודדות לבחירות עירוניות

ואילו חבר המפלגה התובעת מוק� במקו� , שני הנציגי� הראשוני� היו חברי המפלגה הנתבעת, ההסכ�

  :  בהסכ� שבי� המפלגות נאמר,ע� זאת. השלישי

והשני , יהיה האחד שיי  למפלגה האחת, א� יכנסו מהרשימה המשותפת רק שני נציגי�

  . למפלגה השניה

ועל כ� נמצא שרק נציגי המפלגה הנתבעת ישבו , בבחירות זכתה הרשימה המאוחדת בשני מושבי� בלבד

  . במועצת העיר

  התביעה

לכ� היא תובעת שהנציג השני מטע� הנתבעת . יהיבעירה מושב התובעת טוענת שעל פי ההסכ� מגיע ל

  .יתפטר ויפנה את מקומו לנציג מטעמה

  תשובת הנתבעת

  . ולכ� אינו מחייב, שההסכ� הוא בגדר אסמכתא, הנתבעת טוענת

  פסק הדי�

  . בית הדי� קבע שההסכ� מחייב

  הנימוקי�

  :סדר הדברי� לבירור פסק הדי�

  ?�קנייור צרי  הא� הסכ� בי� נציגי ציב. א

  ? דברי� או אסמכתא�קנייהא� הסכ� כזה תק� ג� כשיש בו חסרונות כגו� . ב

   בהסכ� של נציגי ציבור�קניי. א

  ):כלל ו סימ� יט(ש בתשובה "כתב הרא

שריר וקיי� , מה שטובי הקהל מסכימי� לעשות, מנהג פשוט הוא, ועל שהוספת לשאול א� יוכלו לחזור בה�

כל דבריה� ככתובי� , ומסיעי� על קיצת�,  תקנות הקהל שמתקני� על יחידי� ועל רבי�ובכל, הוא בלא קני�

  . וכמסורי� דמי

  .שכל דברי הקהל אינ� צריכי� קני�) חוש� משפט סימ� קסג סעי� ו(א "ועל פי זה פסק הרמ

ולח� בש, שכ�. אלא ג� של תתי קבוצות בתו  הקהל, די� זה אינו אמור רק בהתחייבויות של הקהל כולו

כגו� שלא , שרשאי� בני אומנות לעשות תקנות בעניי� מלאכת�, נפסק) חוש� משפט סימ� רלא סעי� כז(ערו  

  ):ב"סקי(א "וכתב ש� הגר. יעבוד אחד מה� אלא בימי� מסויימי�

במה זכו שכל , דא� לא כ�. וכ� משמע בתוספתא. הרי ה� כבני העיר, שכל האומני� באומנות�, �"כ� כתב הרמב

  ....שיבואמקח 

ואפילו , אלא ג� בכל ציבור וציבור, איננה אמורה דווקא בכלל בני העיר' בני העיר'הרי שההגדרה של 

  . בציבור של בעלי מקצוע מסויי�
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   אינו מועיל�שקנייבמקו� , מעמדה של התחייבות ציבורית. ב

הרי מדובר ,  דיד�אבל בנדו�. שהתחייבות של ציבור אינה צריכה קני�, כל האמור עד עתה הוא רק

  .ויש מקו� לומר שג� בציבור אי� תוק� להתחייבות שכזו, שהיא קני� דברי�, בהתחייבות להתפטר

  :ד� בשאלה זו וכתב) שורש קפא(ק "המהרי

 ...דהיינו דוקא בדבר שבא לעול�, בתנאי השותפי�, � דאינו צרי  קני�"דכי אמר מהר, כ� אי� נראה לחלק ולומרו

  ...ואפילו על דבר שלא בא לעול�, קאמרדבכל עניני תנאי 

  :ובהמש  דבריו כתב

 ...דאמר אד� מקנה דבר שלא בא לעול�, דאיכא לאוקמיה ה  ברייתא דתוספתא כרבי מאיר, א� נפש  לומרו

 ...מהני הכא בלא קני�, מ תשוב ותאמר דכל היכא דמהני בעלמא היכא דאיכא קני�" מ...ג דהת� בלא קני�"ואע

י קני� לא "ואפילו ע,  אבל לדיד� דקיימא ל� אי� אד� מקנה דבר שלא בא לעול�...�"רש מהרמהני טעמא שפי

אי אפשר לומר .. .מאיניש דעלמא בקני�, דלא עדיפא שותפי� בלא קני�, נ לא מהני בלא קני�"ה, היה מהני בעלמא

יה אד� מקנה דבר שלא אשכח� סתמא דלא כרבי מאיר דאית ל, שהבאתי לעיל... דהא בההיא תוספתא גופיה, כ�

  ...בא לעול�

  . התחייבות של הציבור מועילה, כגו� בדבר שלא בא לעול�, שג� בדבר שלא מועיל קני�, ק"הרי פסק המהרי

  ):ת חלק ג סימ� תיז"שו(א "וכ� כתב ג� הרשב

ו וכל חמשה מה� שיועל,  וכתבו שמות� בפנקסי� והעלו בקלפי...הסכימו הקהל לברור לה� אנשי� למנות�

 שאינו חפ% להיות נאמ� על ... מסר אחד מה� מודעא שאינו מסכי� באותה הסכמה...בגורל יהיו ממוני� נאמני�

  .ועכשיו הוא מסרב מהיות ממונה,  ועלה הוא בגורל מכלל החמשה...והזמי� עדי� על זה, תיבת הקהל

וכמו שכל , ה� לצבורלפי שהיחידי� משועבדי� , אי� כל אד� רשאי לפטור עצמו מתקנת הקהל והסכמת�

 ולפיכ  זה שהוציא את עצמו מ� ...כ  כל יחיד ויחיד משועבד לצבור שבעירו, ד הגדול"הקהלות משועבדי� לבי

  ...ומחוייב הוא לנהוג נאמנותו כיו� שלא שמעו לו הקהל להוציא, ההסכמה לא עשה ולא כלו�

  . הצגת מועמדותו עוד לפני שנבחרא� א� אותו אד� הביע התנגדות ל, הרי שהציבור יכול למנות נציג

אי� בהתחייבות של ציבור בציבור , שג� לעניי� בעיית אסמכתא, כתב) חלק ד סימ� רכח(ט "ת המבי"ובשו

  :בעיה כזו

ג� בזו אי� לה� , בלי קני� ושבועה, הוא אסמכתא בעלמא) היה(כי ג� שנתחייב לפרוע ההפסד , הטענה השניה

ש "כמו שהשיב הרא, ודבריה� ככתובי� וכמסורי� דמי, צריכי� קני� ולא שטרכי כל תקנות הקהלות אי� , זכות

  ...וכתב שמנהג פשוט הוא', ל כלל ו"ז

ג� א� היא אינה מחייבת במונחי� דיניי� , שעל הציבור לשמור על התחייבויותיו ולכבד�, עוד יש לציי�

  ):סימ� שמב(וכ  כתב תרומת הדש� . רגילי�

וכפי הסדר שעושי� לעצמ� לפי צרכיה� לפי , צריכי� למיזל בתר מנהגא דידהו, חדוכל דבר שרבי� מצורפי� י

 וגמרו ומקני למיזל בתר סדר ...משו� הכי מעיקרא מחלי אהדדי,  לעול� תהא מריבה ביניה�...דאי לא, ענינ�

  ...מ דשותפי� קוני� ומקני� ומתני בהדדי באמירה בעלמא בלא קני�"וכעי� זה כתב מהר, מנהג דידהו

  
  

  

  



  
  

  

 11

  

  מבוא לדיני שומרי�

  .נעסוק בדיני שומרי�, מגליו� זה ואיל 

  .נתאר השבוע את ההלכות היסודיות בדיני שומרי�, בתחילת עיסוקנו בהלכות שומרי�

  :אומרת) .צג(המשנה בבבא מציעא 

ונושא , כלוהשואל משל� את ה, שומר חנ� נשבע על הכל. נושא שכר והשוכר, שומר חנ� והשואל: ארבע שומרי� ה�

  .ומשלמי� את האבידה ואת הגניבה, שכר והשוכר נשבעי� על השבורה ועל השבויה ועל המתה

הראשוני� מתייחסי� לאד� שתפקידו ' דגמי�'שני ה: של שומרי�' דגמי�'שקיימי� ארבעה , המשנה מסבירה

מר שאינו נוטל שכר הוא שו,  שומר חינ�(והשאלה היא א� הוא מקבל שכר על שמירתו , קשור א  ורק לשמירה

האחרוני� מתייחסי� לאד� שיש לו ' דגמי�'שני ה. הוא שומר הנוטל שכר על שמירתו, ושומר שכר, על שמירתו

 שואל הוא מי (מוטלת עליו החובה לשמור על החפ% , כאשר בתמורה לרשות זו, רשות להשתמש בחפ% של חברו

  .ואילו השוכר משל� על השימוש בחפ%' כל ההנאה שלו'שאינו משל� על הרשות להשתמש בחפ% ולכ� 

שומר שכר משל� ג� במקרה שהחפ% נגנב . שהוא חייב לשל� רק א� פשע בשמירתו, דינו של שומר חינ� הוא

לגבי דינו של . השואל חייב לשל� אפילו א� החפ% אבד באונס גמור. או שאבד למרות השמירה, למרות השמירה

  . מר שכרדינו כשו, להלכה. השוכר נחלקו התנאי�

בשאלה באילו ) המכונה ג� נפקד(שכאשר ישנה מחלוקת בי� המפקיד לשומר , עוד חידוש בדיני השומרי� הוא

א� לשומר אי� , אלא שהוא פשוט אינו מאמי� לשומר, ואפילו א� אי� למפקיד טענת ודאי, נסיבות אבד החפ%

  . 'שבועת השומרי�'זו מכונה שבועה . הוא חייב להישבע כדי להכחיש את טענתו של המפקיד, ראיות

  

   הסכ� או חיוב של התורה'מהות חיוב התשלומי� של שומר 

שהסברא נותנת שחיובו של שומר שכר יהיה , ברור. ישנ� שלושה דגמי� של חיוב תשלומי� בשומרי�, כאמור

 מזה של שומר סביר שיהיה חיובו גדול יותר', כל ההנאה שלו'היות ש, שואל, כמו כ�. גדול מזה של שומר חינ�

 הא� זהו חיוב תשלומי� (מה טיבה של ההלכה הקובעת את חובות התשלומי� של השומר , אול�. שכר

  ? או שמא מדובר בהתחייבות של השומר, שהתורה מטילה על השומר

  : אומרת) .צד(המשנה בבבא מציעא . בשני תירוצי� בתוספות, ככל הנראה, שאלה זו תלויה

נושא שכר והשוכר להיות פטורי� משבועה , והשואל להיות פטור מלשל�, ור משבועהמתנה שומר חנ� להיות פט

  . תנאו בטל(כל המתנה על מה שכתוב בתורה . ומלשל�

הגמרא ש� . שכל השומרי� רשאי� להתנות ע� המפקיד על חיובי שמירה שוני� מאלו שהגדירה התורה, דהיינו

שמשנה זו , בתחילה עונה הגמרא? תנאו בטל, שכתוב בתורההרי כל המתנה על מה , מדוע נית� להתנות, שואלת

אחרי כ� אומרת הגמרא שג� לדעת רבי , אול�. 'תנאו קיי�, בדבר שבממו�'היא כדעת רבי יהודה הסובר ש

. בדיני שומרי� נית� להתנות, הסובר שאפילו בדבר שבממו� אי� אפשרות להתנות על מה שכתוב בתורה, מאיר

  . 'בד נפשיהדמעיקרא לא שע'והטע� 

  :מדוע בשומרי� רבי מאיר מודה שנית� להתנות, מסבירי� שני הסברי�) ה ראשו�"ד: כתובות נו(התוספות 

יכול נמי כל אחד ' דשאני הת� כיו� דריבתה תורה שומרי� הרבה שומר חנ� והשואל נושא שכר כו )א( ,ש לומרוי

על שלוקח שכר ושואל לפי שכל הנאה שלו ומשעבדי�  שאני הת� דחייבתו תורה שומר שכר )ב( נ"להיות לפי תנאו א

  .עצמ� לכל הכתוב בפרשה הלכ  במקו� שאי� משעבדי� עצמ� פטורי�

זו הוכחה לכ  שלתורה , של שומרי�' דגמי�'שכיוו� שהתורה יצרה כמה , בתירו% הראשו� מסבירי� התוספות

שלמעשה התורה אינה מטילה חיוב ,  הואהתירו% השני בתוספות. ששומר יבחר בי� הדגמי� השוני�'  לא אכפת'
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כיוו� . על מה הסכי� להתחייב לבעל הבית, והדגמי� של התורה ה� למעשה אומד� דעתו של השומר, על השומר

  .אי� בעיה בכ , הרי שא� השומר אמר בפירוש שמעוניי� בחיוב שונה, שכל החיוב נובע מאומד� דעתו של השומר

כש� שהיא ,  התורה מגדירה את חיובו(יובו של שומר הוא חיוב מ� הדי� ח, שאליבא דהתירו% הראשו�, נמצא

התירו% השני אומר שחיובו של שומר הוא ביסודו של דבר , אול�. מגדירה את חיובו של מזיק וכדומה

  . עבור שומרי� שוני�' ברירת המחדל'והתורה רק מגדירה את , התחייבות אישית

  

  זמ� חיוב התשלומי� אצל שומר

או ) שעת אונסי�: ל"בלשו� חז((הא� חיוב השומר לשל� נוצר בשעה שאיבד את החפ% , דו� בשאלה נכעת 

  ).שעת משיכה: ל"בלשו� חז(משעה שהתחייב לשמור 

הנפקא מינה משאלה זו היא ). .קיב(ובבא קמא ) :לד(שאלה זו נדונה בגמרא במסכת כתובות , באופ� עקרוני

השומר חילל שבת , כגו� שבשעת האונס, רות לחייב את השומרמה קורה כאשר על שעת הפשיעה אי� אפש

שאד� שעשה עבירה שחייבי� עליה , וכלל נקוט בידינו, שהוא מתחייב עליה מיתה, או עבר עבירה אחרת

  ). 'ק� ליה בדרבה מיניה'((חייב מיתה ופטור מ� התשלומי� , מיתה ובמקביל התחייב לשל� לאחר

שהשומר מתחייב , דעת רוב הראשוני�.  וג� להלכה נחלקו הראשוני�.בגמרא יש שתי לישנות בשאלה זו

שהוא סובר , � נראה"בדעת הרמב, אמנ�). חוש� משפט סימ� שמא סעי� ד(וכ� פסק המחבר , רק משעת אונסי�

  . שחיוב שומר הוא משעת פשיעה

  שווי ( תיבוההתחייש נפקא מינה נוספת משאלת זמ� , שלכאורה, אומר) א"סימ� רצא סק(קצות החוש� 

הלכות שאלה פרק ח ( המגיד משנה, אמנ�. ההתחייבות במקרה ש שווי החפ% השתנה בי� זמ� השאלה לפשיעה

כתבו בפשטות ששומרי� משלמי� לפי שווי החפ% בזמ� ) חוש� משפט סימ� רצה סעי�  ז(  "והש) הלכה  ג

  . שעת משיכהחיוב שומרי� הוא מ, �"שהרי לדעת הרמב, והקשה קצות החוש�.  הפשיעה

שהרי , אי� זה חיוב גמור, שג� למא� דאמר שחיוב התשלומי� הוא משעת משיכה,  מתר%�קצות החוש

, וא� כ�. אלא השאלה היא רק לגבי זמ� תחילת שעבוד הנכסי�. השומר יכול להחזיר את החפ% בעצמו

  . אפשר לומר שגובה חיוב התשלומי� תלוי בשעת הפשיעה

  

הדיו� בעניי� זה הוא ?  מהו אופי החיוב של השומר–ר קשורה לשאלה נוספת שאלת זמ� החיוב של השומ

, לדוגמא. או לא, ואינו יודע א� החפ% אבד באופ� הפוטר אותו, במקרה של שומר שאינו מחזיר את החפ%

  . והוא חייב' גניבה ואבידה'או שנחשב כ, שומר שכר שאינו יודע א� מה שהתרחש היה אונס והוא פטור

ובי� אד� שטוע� ' יהלוויתנאיני יודע א� 'שישנו הבדל בי� אד� שטוע� , אומרת) .קיח(בא קמא הגמרא בב

והדי� הוא שהוא , הנתבע אינו מודה אפילו בקיומו של החוב, במקרה הראשו�. 'איני יודע א� פרעתי '

,  השניבמקרה, אול�. 'המוציא מחברו עליו הראיה '–שכ� חובתו של התובע להוכיח שהיה חוב , פטור

הדי� הוא , במקרה כזה. אלא שהוא מסופק א� הוא כבר פרע אותו או לא, הנתבע מודה בקיומו של החוב

  .שהוא חייב לשל�

שחיוב , יש אומרי�: 'איני יודע א� פרעתי 'שני טעמי� נאמרו ביחס לחיוב  התשלומי� במקרה של 

ולכ� יש ראיה לכ  . ות של הנתבעונסיו� התחמק' גרועה'התשלומי� נובע מכ  שטענה זו נחשבת טענה 

, שעצ� העובדה החוב ברור, ויש אומרי�.  מוטלת על הנתבע�לפירעווממילא חובת ההוכחה , שהיה חוב

  .מטילה את נטל הראיה על הנתבע, �הפירעווהספק הוא לגבי 

'?  א� פרעתי איני יודע'או ' יהלוויתנאיני יודע א� ' הא� שומר שטוע� איני יודע נחשב –מה דינו של שומר 

התחייב להחזירו או , הרי שבאופ� יסודי שומר שמש  חפ%, א� נאמר שחיוב השומר הוא משעת המשיכה

. לא יפטר מלשל�, ובספק, עליו להביא ראיה לכ  שפרע, א� הוא רוצה להיפטר מחיוב זה. לשל� את דמיו
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לא , ודאית שהיתה פשיעההרי שבהעדר ידיעה , א� נאמר שחיוב התשלומי� הוא רק משעת פשיעה, אול�

  . וממילא הוא יפטר מספק, מוטל חיוב ודאי על השומר

שעל השומר מוטלת חובה , טוע�) ד"חוש� משפט סימ� רצא סקמ(  "הש.   וקצות החוש�"בשאלה זו נחלקו הש

איני 'ונמצא ששומר שטוע� . או בהשבת דמיו, חובה זו פוקעת או בהשבת החפ%. להחזיר את החפ% לבעלי�

שלא מוטלת על , קצות החוש� טוע�, לעומת זאת. ויהיה חייב לשל�' איני יודע א� פרעתי 'הרי זה ' עיוד

והחובה להחזיר , השומר משאיר את החפ% אצלו,  בתו� תקופת השמירה(השומר חובה להחזיר את החפ% 

ולגבי חיוב ולכ� חיוב התשלומי� אינו תלוי בחיוב ההשבה . את החפ% לבעלי� מוטלת על הבעלי� בעצמ�

איני 'וממילא במקרה של ספק נאמר , שחיוב זה נובע מהפשיעה, העיקר כדעת רוב הראשוני�, התשלומי�

  . והשומר יהיה פטור' יהלוויתניודע א� 

  

  

  


