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תש"ף

מדינה יהודית ,מה זה אומר?

הרב יוסף כרמל ,ראש כולל 'ארץ חמדה'
שלש קבוצות מופיעות בפרשת 'שלח לך':
א .יהושע בן נון וכלב בן יפונה ,חדורי האמונה ,שחזרו מהמסע לארץ ישראל מחוזקים עוד יותר באמונתם בקב"ה ,שהוציא את עם
ישראל ממצרים ,שהבטיח להם ,שיצליחו להקים בארץ ישראל מדינה יהודית עצמאית.
ב .עשרת המרגלים ,שחזרו מהמסע נבוכים וחסרי בטחון .הם שידרו יאוש מאפשרות הגשמת חלום העצמאות של מדינה יהודית בארץ
ישראל.
ג" .המעפילים" ,אלה שניסו להגיע לארץ ישראל ,גם נגד הציווי של הקב"ה ,באמצעות משה רבנו.
אנחנו ,כמובן ,מנסים להיות מתלמידיהם של יהושע וכלב ,מאמינים שאידאל זה הוא בר השגה ,בזכות ההבטחה של הקב"ה לאבות,
ואח"כ לכלל האומה בזמן יציאת מצרים ומתן תורה .אנו יודעים שהדרך ארוכה ,רצופת קשיים וניסיונות ,אבל אנחנו אנשי אמונה
שמתחזקים בה.
השבוע חל יום השנה העשרים וחמש להסתלקותו של מו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל ,מייסד ונשיא "ארץ חמדה".
מו"ר היה מורה הדרך בנושא "התורה והמדינה" (הוא גם ערך ופרסם מאמרים רבים ,במשך שנים רבות ,של הקובץ התורני החשוב
בשם זה).
שתי שאלות מרכזיות שהן במהותן אחת ,העסיקו את תלמידי החכמים עם קום המדינה :מה מקומה ומעמדה של מדינת ישראל -
המדינה היהודית והדמוקרטית ,שהוקמה בידי הציבור הכללי ,שרובו הגדול לא הגדיר עצמו כשומר מצוות ,מבחינה הלכתית? איך ניתן
לגשר בין מדינה ,שמונהגת בידי מלכים ,נביאים ,כהנים וחברי סנהדרין ,אנשי מופת מבחינה רוחנית ותורנית ,לבין מדינה שבראשה
עומד ראש ממשלה כראש הרשות המבצעת ,נשיא במעמד ייצוגי ,כנסת  -פרלמנט שמייצג את הרשות המחוקקת ,שחבריה ברובם אינם
מחויבים לשולחן ערוך ,רשות שופטת ובית משפט עליון ,שלעתים הם לעומתיים למה שנקרא "דין תורה"?
גם בתחום זה ניתן לזהות שלש גישות המייצגות שלש קבוצות.
א .אנשי אמונה ,שמאמינים אמונת אומן בהבטחה האלקית ,להחזיר את כל עם ישראל לארץ ישראל ,ולכונן מחדש מדינה יהודית,
שתהיה מופת וסמל למדינה מתוקנת ,שחזון ישעיהו יתקיים בה .מדינה המשמשת מקום עליה לרגל לכל אומות העולם ,שבאים
ללמוד בבירתה ירושלים .איך מנהלים ומפתחים מדינה המבוססת על צדקה ומשפט.
ב .אנשים שאינם מאמינים בתורה שבכתב ו/או בתורה שבע"פ ,או שאינם מאמינים שמדינת ישראל יכולה להיות הכלי ,שבאמצעותו
יתקיים חזון הנביאים.
ג .אנשים שאיבדו את סבלנותם ,והם מוכנים לעשות הכל כדי לזרז את הגאולה ,גם בדרכים המנוגדות לדרך התורה.
מרן הגר"ש ישראלי היה ממורי הדרך החשובים ביותר של הקבוצה הראשונה.
בשורות הבאות ניתן דוגמא לדרך שבה הוא התמודד עם האתגר החשוב ,איך לנהל מדינה יהודית ודמוקרטית במציאות של ימינו?
הפוסט מודרניזם העלה לדיון ציבורי ,את השאלה של האוטונומיה שיש ליחיד ,כאזרח במדינה דמוקרטית .השאלה מופיעה בחריפות
יתר ,כאשר שאלות לאומיות או חובות רוחניות ותורניות ,מתנגשות ,לכאורה ,עם זכויות הפרט.
לרב ישראלי זצ"ל היה את החזון גם במציאת הדרך הנכונה בתחום זה.
הגרש"י זוין זצ"ל כתב מאמר אודות "משפט שיילוק" המפורסם .לדעתו אין לאדם בעלות על גופו כלל וכלל .לא רק הנשמה שייכת
להקב"ה ,אלא גם הגוף .לכן ,האדם איננו יכול לנהל משא ומתן עסקי על חלקי גופו.
הרב ישראלי חלק עליו ,וטען שלאדם יש בעלות על גופו .ההלכה מגבילה בעלות זו ,אוסרת על האדם להתאבד או להסתכן ואפילו לחבול
בגופו (שלא לצורך ,היריעה כאן קצרה מכדי להגדיר זאת במדויק).
השאלה הגדולה שעומדת במוקד הויכוח היא :האם מותר לאדם למכור איבר מגופו כמו כליה ,כדי לצאת ממשבר כספי קשה ,שגורם
לעניות של משפחתו? הרב ישראלי הבהיר שעקרונית הדבר מותר ,אבל המדינה חייבת על פי ההלכה לחוקק חוקים ,שימנעו סחר בלתי
הוגן באיברים וניצול של חלשים מבחינה כלכלית או אחרת ,בידי בעלי ממון או שררה.
לפי הרב ישראלי ,בוודאי אין חיוב הלכתי לתרום ,אבל תרומה לשם שמים מותרת ,ומי שמציל חיים באמצעות תרומה שכזו ,לגיבור
ייחשב ולדמות מופת מבחינה תורנית ורוחנית.
בזכות פסיקתו של מרן הגר"ש ישראלי ,ופועלו המדהים של הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל ,מדינת ישראל הפכה לאות ולמופת לכל
העולם ,לחיים על פי אידאל תורני ,המפיץ אור נעים ומרפא ,לכל העולם כולו .זהו יישום מרומם של תורת "התורה והמדינה" .עוד צעד
קטן בשורה ארוכה של צעדים בעקבותיהם של יהושע וכלב ,ובעקבותיהם של המאמינים ,בעלי הסבלנות ,בכל הדורות.
מי יתן ונזכה להמשיך ולהפיץ את תורתו של מו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל ,ביתר שאת וביתר עוז ,בדרכי נועם.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע
ט' בכסלו תשס"ט
לע"נ
מר שמואל ואסתר שמש ז"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

לע"נ
ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד ז"ל
(שרה  -נלב"ע
ט"ז בטבת תש"ף)
לע"נ
מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' באב
תשע"ט

לע"נ
מרת גיטה ור' אברהם קליין ז"ל,
(אברהם  -נלב"ע בל"ג בעומר
תשע"ט)

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי ע''ה
בת ר' משה זאב
נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
הרב ראובן אברמן זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

לע"נ דוד צבי טרשנסקי ז"ל בנם של יצחק ונעמי הי"ו נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל
נלב"ע
ח' באייר תשע"ו
לע"נ
הרב שלמה מרזל זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י' באייר תשע"א
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יצירת מילה מאותיות מגנטיות בשבת
הרב עקיבא כהנא
בשבוע שעבר עסקנו בשאלה האם בנייה בדבר שעשוי לפרק ולהרכיב מותרת בשבת ,וכתוצאה מכך האם מותר לשאת
מטרייה בשבת ,השבוע נעסוק בשאלה האם מותר לקחת אותיות מגנטיות ולהניחם על המקרר כך שתצא מילה בעלת
משמעות? דיון זה מובא מתוך תשובה שנענתה בשו"ת במראה הבזק חלק ח תשובה יח.
לפני שאנחנו מתחילים את הדיון ,עלינו לציין שחל איסור להשתמש בכל כתיבה שהיא על מנת לקרוא מהכתב את מספר
האורחים ומספר המנות (משנה שבת כג ,ב ,דף קמח ע"ב נפסקה בשולחן ערוך אור"ח שז ,יב) נראה שכתיבה כזאת אסורה
בכל מקרה .אם כן שאלתנו מתמקדת בכתיבת דברים אחרים.
הרמ"א בתשובה (סימן קיט ,הובא בנושאי כלים על השולחן ערוך או"ח סי' שמ) דן במקרה שבו כתבו אותיות על ראשי
דפי ספר ,הרמ"א מתיר לפתוח ולסגור את הספר משני טעמים :א .הספר עשוי לפתיחה וסגירה .ב .כפי שנאמר בסוגייתנו,
אדם שכתב שתי אותיות שאחת מהן רחוקה מהשנייה חייב משום כותב ,משום שניתן לקרבן אחת לשנייה ,ו"מחוסר קריבה
אינו כמחוסר מעשה" ,ומזה ניתן ללמוד שאת איסור הכתיבה עוברים כאשר כותבים את חלקי האות ויוצרים מהם מילה,
ולא הגיוני שלאחר מכן יתחייב שוב על איסור כתיבה כשקירב את האותיות .לפי זה גם קירוב והרחקת חלקי אותיות
שכתובים במקומם ,לא נחשב ככתיבה ומחיקה.
יש להעיר על דברי הרמ"א שלפי הבנת רב האי והירושלמי שהובאה בריטב"א (שם ד"ה כתב אותו) מדובר בגמרא במקרה
שבו אדם כתב שתי אותיות שיש להן משמעות יחד גם כעת כשהן מונחות אחת בציפורי ואחת בטבריא משום שכל אחת מהן
מסמלת שם של עיר מסויימת ,ולכן קירובן אינו נחשב למעשה ,אבל במקרה שהאותיות אינן קשורות האחת לשנייה אין
להתיר לקרב את האותיות זו לזו .דברי הרמ"א הם לפי פירוש רש"י שהובא שם בריטב"א כחולק על דברי רב האי.
הנשמת אדם (כלל לו ,אות ב) ביאר שעיקר הטעם של הרמ"א הוא הטעם השני שאמר ,שקירוב אותיות כתובות אינו אסור
בשבת .המגן אברהם ,המשנה ברורה (שמ ,יז) וערוך השלחן (שמ ,כג) הביאו רק את טעמו הראשון של הרמ"א ,והם
מבארים שמכיון שהספר עומד להפתח ולהסגר זה לא נחשב אפילו ככתיבה שאינה מתקיימת שאסורה מדרבנן ,האבני נזר
(אורח חיים רי) הביא אף ראייה לכך מהתוס' דף צד ע"ב שהובא במאמרנו בשבוע הקודם .העולה מדברים אלו שלפי
תשובת הרמ"א אין איסור במקרה שאדם מחבר שני מגנטים שבהם כתובה כבר אות ומצרפם למילה אחת ,בנוסף יש לצרף
את העניין שהמגנטים אינם נשארים שם בדרך קבע אלא רק לזמן קצר .וכך גם פסק מו"ר הגרנ"א רבינוביץ' זצ"ל (וע"ע
באורחות שבת א ,טו ,סעיף יז והערה כה).
סיכום :הרמ"א כתב בתשובה שישנם שני טעמים להתיר לפתוח ולסגור ספר שעל גבי חודי דפיו כתובים דברים ,האחד
משום שזהו כתב שעשוי כל הזמן להתפרק ולהרכיב והשני שאין איסור לקרב שני חלקי אות כתובים בשבת ,משני טעמים
אלו נראה שיש להתיר גם במקרה של כתיבת אותיות מגנטיות על מקרר בשבת.
ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרךinfo@eretzhemdah.org :
לע"נ

סוזי בת עליזה

כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

לע"נ
רבי יעקב ז"ל

לע"נ
חיים משה בן
בן אברהם ועיישה וחנה
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה
בת יעיש ושמחה סבג
לע"נ גב' לוריין הופמן ז"ל
לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה
אבנית ז״ל
נלב"ע סיון תשע"ט
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עורך :הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

שכר כפול לעובדת שפוטרה בחופשת לידה ומצאה עבודה אחרת

ארץ חמדה גזית רמת גן  /שבט תשע"ג  /תיק 72111

דיינים :הרב אהרון כ"ץ ,הרב סיני לוי ,הרב ניר ורגון
המקרה בקצרה:
בחודש חשון תשע"ג בית הדין הוציא פסק דין בעניין תביעת התובעת שעבדה אצל הנתבעת בתור מנהלת מעון ,ופוטרה
מעבודתה אצל הנתבעת ,בעודה בחופשת לידה .בית הדין קבע כי על הנתבעת לשלם לתובעת את משכורתה משום שהיא
פוטרה בעודה בחופשת לידה .בחודש טבת תשע"ג פנה מנהל הנתבעת לבית הדין וביקש לבדוק אם עליו להמשיך לשלם את
משכורתה ,משום שהיא מצאה עבודה במקום אחר .מאידך ,היא מקבלת במקום החדש שכר נמוך מזה ששולם לה קודם.
במקביל ,הלינה התובעת על כך שהנתבעת שילמה את שכרה אך לא החזירה אותה לעבודה .בית הדין דן בשתי הסוגיות.
פסק דין:
הנתבעת תשלם  ₪ 2,700בקירוב על כל חודש בו התובעת עבדה במקום עבודה אחר.
נימוקים בקצרה:
א .מעמדם ההלכתי של חוקי המגן ופרשנות בתי המשפט
בית הדין מכיר בחוקי הכנסת בענייני עבודה ,אך אינו מחוייב לפרשנות החוק על ידי בתי המשפט .לפי סעיף  9לחוק עבודת
נשים נאסר על מעסיק לפטר עובדת בהריון או בחופשת לידה .בנוסף ,ימי ההודעה המוקדמת אינם יכולים להיות חלק
מהימים האסורים בפיטורין .בית הדין התרשם שהפיטורין היו בגלל חוסר שביעות רצון מהתאמת העובדת לתפקיד ,ולא
בגלל הלידה ,למרות זאת כיון שהנתבעת לא פתחה בהליך הנדרש ע"פ החוק מול משרד התמ"ת לאישור הפיטורין הרי
שאסור היה לפטר את העובדת.
ב .זכות לעבודה או זכות לתשלום שכר?
ברובם של ההסכמים הקיבוציים אין חובה על המעסיק לספק עבודה לעובד ,אלא רק במקרה שבו היעדר עבודה בפועל פוגע
במוניטין של העובד .בתי המשפט הבדילו בין מקרים שבהם חלה חובה על המעסיק להעסיק את העובד ,לבין מקרים שלא
חלה חובה כזו .לפי ההלכה מעסיק שאינו מספק עבודה לעובד אינו נחשב כמפר חוזה ,משום שהוא יכול לחזור בו ,ולשלם
לפועל כפועל בטל .גם במקרים בהם קובעת ההלכה שמעסיק חייב לשלם לעובד שכר מלא (בבא מציעא עז ע"א) משום
שהעובד מעדיף יותר לעבוד מאשר להיות מובטל ,המעסיק אינו חייב להעסיקו ,אלא רק לתת לו שכר גבוה יותר.
ג .קבלת שכר כפול במקרה של עובדת שפוטרה שלא כדין
בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ,נדון מקרה שבו עובדת התחילה לעבוד במקום אחר בתקופה בה היתה זכאית
לתשלום שכר ממקום העבודה הקודם .נקבע שם כי יש להבחין בין עילת תביעה מכוח חוק עבודת נשים ,לבין עילת תביעה
מכוח דיני הנזיקין ,שבה יש חובה על הניזק להקטין את הנזק.
לעומת זאת ,בהלכה נאמר (ש"ך חו"מ שלג ,ט) שישנה מחלוקת האם מעסיק שכרת חוזה עבודה עם עובד וכרגע אין לו
אפשרות להעסיק אותו ,רשאי לדרוש מהעובד לעבוד אצל אדם אחר בעבודה ששכרה נמוך יותר ממה ששכר אותו ,והמעסיק
ישלים לו את השכר .אך אין חולק שאין אפשרות לחייב את העובד לחפש עבודה בעצמו.
מצד שני ,מדברי הש"ך עולה שאם העובד מצא עבודה במקום אחר ,הוא לא זכאי לשכר כפול ,גם מהמעסיק הראשון וגם
מהשני (כך גם עולה מפסק דין עבודה של בית המשפט) .אמנם אם חיוב השכר של המעסיק הוא בגדר קנס אזי יש לחייבו גם
במקרה שבו העובדת החלה לעבוד במקום אחר .לכן ,במקרה שבו הפיטורין נבעו מההריון ,הרי שיש לחייב את המעסיק גם
בשכר כפול כקנס .אולם ,אם עילת הפיטורין אינה קשורה להריון הרי שאין מקום לשכר כפול.
פסק דין אחר של בית דין זה ( )71070עסק במקרה שמעסיק פיטר עובדת ושניהם לא ידעו שהיא בהריון ,אותה עובדת מצאה
עבודה במקום אחר ,ובית הדין פסק שהמעסיק אינו חייב לשלם לה שכר כפול .במקרה שלנו ,המקרה אינו חד משמעי משום
שהלידה היתה ידועה בזמן הפיטורין ,ולכן יש יסוד של קנס בתשלום השכר .כמו כן ,יש צד לומר שכיון שהנתבעת עבדה
במשרה חלקית אצל התובעת ,הרי שאפשר לומר שחלק משעות העבודה אצל המעסיק החדש הן על חשבון השעות הפנויות
שהותירה לך המשרה החלקית אצל המעסיק הראשון.
לכן לעובדת יש זכאות לחלק משכרה אצל המעסיק הראשון ,למרות שהיא עובדת כעת במקום אחר .לפיכך בית הדין קבע
בדרך של אומדן שהתובעת זכאית לקבל מהנתבעת את ההפרש בין שכרה כעת לשכרה אצל הנתבעת בסך של כ₪ 1,100-
לחודש .בנוסף ,היא זכאית לתשלום של עוד  ₪ 1,600לחודש .הנתבעת זכאית לקזז את מה ששילמה ביתר החודשים
הקודמים.

למעבר לפסק הדין
ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרךinfo@eretzhemdah.org :
נתנאל בן שרה זהבה
בנימין בן שולמית
יפה בת רחל יענטע
אסתר מיכל בת גיטל

מתפללים לרפואתם השלימה של:
ניר רפאל בן רחל ברכה
אלישע יוסף בן אורית
אסתר בת רחל
מאירה בת אסתר
יהודית שרה בת רחל
בתוך שאר חולי עם ישראל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
ויקי ויקטוריה בת דייזי
רבקה רינה בת גרונה נתנה
שרה בת פנינה
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שלח

(מתוך ח"א)

קיטו ,אקוואדור

Quito, Ecaudor

טבת ,תנש"א

עדי קידושין במקום שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות
שאלה

בא לפני זוג צעיר מעיר  GUAYAQUILבחוף של מדינת אקוודור עם בקשה שאערוך בשבילם חופה וקדושין .האשה גרושה
עם גט מהרבנות הראשית לישראל .הבעל הסכים להשיג תעודת רווקות ותעודת יהדות ממדינת פנמה .הבעיה היא שבכל
מדינת אקוודור אין עוד עד ששומר מצוות .בדיעבד ,האם ניתן לערוך את החופה בנוכחות עד מזקני הקהילה של
 GUAYAQUILאע"פ שאינו שומר מצוות?

תשובה

לכתחילה ,יש לעשות מאמץ למצוא עד שני ,הכשר לכל הדעות ,לשמש כעד קידושין ,1ואנו מציעים מפאת דחיפות העניין,
לפנות לגורמים כגון הסוכנות ,חב"ד ,וכד' שאפשר ויוכלו לשלוח שליח מצווה שימלא תפקיד זה.
רק בלית ברירה ,העצה היא לבחור כעד שני יהודי אשר יש לו קרבה לדת ,כגון שבא לבית הכנסת לפחות בשבת ,ואיננו מחלל
השבת בפני הרב ,2וטרם מעשה הקידושין יישא הרב דברים בפניה לעד (ולשמירה על כבודו ,יוכל הרב לעשות פניה זו במובלע
לפניה כללית אף לחתן ולכלה) ,בדבר סגולתו של יום הנישואין כיום מחילת עוונות ,הדורשת מהנוכחים לשוב בתשובה
שלימה.
_____________________________________________

 1עיין דבריו של ערוך השולחן אה"ע ,סימן מ"ב אות נ'.
 2עיין בדברי המשנ"ב שו"ע או"ח ,סימן שפ"ה ס"ק ו'.

(מתוך ח"ב)

לונדון ,אנגליה

London, England

ניסן תשנ"ב

עדי קידושין "שני בשני" בשעת הדחק
שאלה
במקום שאין שומרי שבת ,האם אפשר להתיר עדותו של הבעל של בת אח אמו של החתן  -שהוא איש שומר מצוות?
תשובה
ההגדרה ההלכית למצב המתואר בשאלה היא "שני בשני חד בעל כאשתו" ,והקרוב בקירבה זו אינו כשר לעדות 1גם בדיעבד.
_____________________________________________

1

שו"ע (חושן משפט סי' לג ,ג-ד).
אחים מוגדרים ראשון בראשון ,וילדיהם (שהם בני דודים) הם שני בשני.

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,
הרב יוסף כרמל
הרב משה ארנרייך
ראשי הכולל
גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי

