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  א

  בנטו או בברוטו -הסכם שכר 

"התקבלתי כעובד נקיון בישיבה, בהסכם השכר עם מנהל הישיבה 

סוכם שאקבל חמשת אלפים שקלים בחודש. להפתעתי הופחת לי 

משכרי מיסים ושאר עלויות המקובלות. כששאלתי את מנהל 

הסביר לי ששכר בשוק העבודה הוא ברוטו ולא נטו. האם הישיבה, 

  צודק המנהל בדבריו"

  תשובה

  יש לנהוג כפי מנהג המקובל לסכם בעבודה זו.

  ביאור התשובה

השוכר את הפועלים ואמר להם ) "א ,פג(בבא מציעא גרסינן ב

אינו  -להשכים ולהעריב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב 

יספק, הכל  -יזון, לספק במתיקה  -שנהגו לזון רשאי לכופן. מקום 

" ע"כ. הנה מבואר במשנה בדין שכירות פועלים כמנהג המדינה

שהכל כמנהג המדינה, וכן פסק המחבר בחושן משפט סימן שלא, 

סעיף א, והוא כלל גדול בדין שכירות פועלים שהכל כמנהג המדינה, 

מה שסוכם  שכיון שכירות פועלים הוא הסכם בין עובד ומעביד,

ביניהם הוא העיקר, ואם לא סוכם, יש לפסוק כמנהג המדינה, שעל 

  דעת מנהג המדינה נשכר הפועל לבעל הבית.

לאור זה, בדבר שהוא מפורסם וידוע שהשכר הוא בבורטו, כגון, בכל 

עבודה בהייטק, גם אם לא סוכם בפירוש שהשכר הוא בברוטו כל 

סיכמו בפירוש אחרת.  הסכם שכר בסתם הוא בברוטו, אלא אם כן

כמו כן, אם ידוע שהסכם שכר של ר"מ בישיבה מסוכם לפי נטו, יהיה 

השכר בסתם לפי נטו. וכן המזמין שרות של חשמלאי ואינסטלטור 

מקובל שהכונה ללא תוספת מע"מ, אבל השוכר עורך דין, ידוע שעל 

המחיר שסוכם יש להוסיף מע"מ כו', וכך על דרך זה בכל עבודה יש 

ת אחר מנהג המדינה אם לא סוכם בפירוש, שיש סוגי עבודה ללכ

שמקובל לסכם שכר בנטו ויש בברוטו, יש סוגי עבודה שיש להוסיף 

  מע"מ, ויש סוגי עבודה שהיא כוללת מע"מ.

לאור זה, בנידון דידן יש לברר מהו המנהג המקובל בהסכם שכר עם 

יש לשלם עובדי נקיון בישיבה, שאם המנהג לסכם את השכר בנטו, 

בנטו, ואם מקובל בבורטו יש לשלם בברוטו, ואם אין מנהג ידוע 

וברור, יש להתפשר על העבר, ולסכם בפירוש על העתיד כדי למנוע 

  דין ודברים.

  ב

  תביעת אברכים לשנות מסלול הסעה

קבוצת אברכים מבני ברק לומדים בכולל בפתח תקוה, ובאים לביתם 

סים לעיר מהכניסה המזרחית, לבני ברק בהסעה. עד היום היו נכנ

ומשם היה רכב ההסעה חוצה את העיר בני ברק לצד מערב וצפון, 

ומפזר את האברכים בעיר. הגרים בצד מזרח ודרום נהנו ממסלול זה, 

אשר היה קצר להם. לימים רבו האברכים שגרים בצד הצפוני 

והמערבי של העיר, וביקשו לשנות את מסלול ההסעה, להכנס דרך 

ן העיר, ומשם לכיון דרום ומזרח, ויפזר את האברכים הגרים צד צפו

  בצד דרום ומזרח, בסוף המסלול.

הבדל הזמן הוא כחצי שעה, ובכל יום ויום הם מפסידים זמן, והיות 

את תואי  -לטענתם –ורוב האברכים רוצים שינוי זה, יש לשנות 

ו, הנסיעה לפי הרוב. אבל המיעוט טוענים, שהיות ועד היום כך נהג

  אין לשנות מהנהוג עד היום. מי צודק בטענותיו".

  תשובה

ראוי לחלק את מסלול הנסיעה היומי לפי מספר האברכים. ואם אי 

  אפשר, יקבלו תשלום על זה.

  ביאור התשובה

מבואר בחושן משפט סימן קעא, א בחלוקת שותפות, שאם יש 

ן אפשרות להתחלק, אין לכוף את האחד שישאר שותף עם חבירו. כעי
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  ב

זה נראה שהדין בנידון דידן, שכולן שותפות בנסיעה, ולכל אחד 

מהאברכים יש זכות לתבוע מסלול המתאים לו, לפיכך, היות והם 

שותפים בנסיעה [ואין הבדל אם הם משלמים מכיסם, או שהנהלת 

הכולל משלמת עבורם, מכל מקום שותפים הם], והיות והוא דבר 

  שיש לחלק את המסלול.הראוי להתחלק, כדלהלן, לכן נראה 

כגון, אם יש עשרים וחמשה אברכים, ומהן עשרים שרוצים שהמסלול 

יהיה דרך צפון ומערב, לדרום ומזרח, וחמשה רוצים שמסלול 

הנסיעה יהיה מצד מזרח, יש לחלק את המסלול ביניהם, שעשרים יום 

בחודש יסעו כרצונם של העשרים, וחמשה ימים כרצונם של האחרים, 

עה יכולה תמיד לשנות את המסלול לבקשתם, ויחלקו שהרי ההס

ביניהם בדרך הרצויה לכל אחד, ואפילו אם יש רק אחד מתוך 

העשרים וחמשה, הרי שיש לו לקבל את המסלול שמתאים לו, יום 

  אחד מתוך עשרים וחמשה ימים.

ועוד נראה לי בזה, שאם אי אפשר לשנות את המסלול, וחייבים 

מי שנפגע משינוי המסלול, ראוי לקבל  להחליט על מסלול קבוע,

תשלום עבור זה, שהרי אם כמה שותפים ישתתפו, ולאחד יש יותר 

תועלת מהשותפות מאחר, בודאי יש לזה ערך כספי, והרי חצי שעה 

הוא זמן רב, ומדוע שהאחד ישלם יותר מהאחר, ואפילו אם מקבלים 

וי את שכר הנסיעה מהנהלת הכולל דינו כך, שמי שנפגע משינ

  המסלול, יקבל כסף מהם על זמן זה.

  ג

 שאל רכב שלא חידש את הטסט וניזוק

"שאלתי מחברי רכב, ולא ידעתי שהרכב ללא טסט. כששוטר עצר 

אותי וביקש מסמכים התברר שכבר לפני שנה וחצי היה צריך לחדש 

את הטסט לרכב, ושלל ממני את הרשיון לכמה חודשים, כמו כן אני 

אלפי שקלים, כיון שעל פי החוק, הנוהג ברכב עתיד לשלם קנס כמה 

ללא טסט נקנס, ולא בעל הרכב, והיות והמשאיל הוא בעל הרכב, 

בעצם על פי תורה הוא נקנס ולא אני, אלא שהם בחוקותיהם מחייבים 

אותי. לכן נפשי בשאלתי, האם המשאיל חייב לשלם את הנזק שעשה 

החייב, הוא עשה לי  לי, כי הוא בעצם החייב. ועוד, שאפילו אם אני

  את הנזק.

  תשובה

בעל הרכב פטור לשלם ואפילו לא ידי שמים. מכל מקום ראוי על פי 

  חסידות להתפשר עמו.

  ביאור התשובה

אין בשולחן ערוך הלכה שיש לחייב רכב הנוסע ללא טסט. אף על פי 

שבאמת יש כח לבית דין לתקן תקנות לצורך הוראת שעה ותקנת 

ן משפט סימן ב, וכשנזכה לביאת גואל להרמת הציבור, כמבואר בחש

קרן המשפט במהרה בימינו, ויישבו הסנהדרין בירושלים, בודאי 

יתקנו תקנות לטובת הציבור, לכן, אם הסנהדרין היו מתקנין חיוב קנס 

שהוא תקנה חשובה לצורך הרבים  -רכב הנוסע ללא טסט בעל הל

בעל הרכב, כפי אז היה חל החיוב על  -שלא יסעו ברכב לא תקין 

תקנתם, אבל היום שלא זכינו לזה, הרי שעל פי תורה אין חיוב תשלום 

  לרכב הנוסע ללא טסט.

לפיכך, חיוב הקנס הוא רק מחמת חוק המדינה, ובחוקי המדינה 

התחייב הנהג ולא הבעלים, לכן אין לומר שעל פי תורה התחייבו 

חייבו את  הבעלים, כי על פי תורה אין חיוב כלל, אלא שהרשויות

  הנהג, והוא בלבד חייב. 

כמו כן אין לחייב את הבעלים שעשה את הנזק, כיון שגרמא בנזיקין 

פטור (חושן משפט סימן שפו, ג), ואין זה יותר מגרמא, שלא בהכרח 

  ששוטר יתפוס אותו, והרי שנה וחצי היה נוהג ברכב ללא טסט.

נזיקין בשוגג ואפילו בידי שמים לא נראה שיש לחייבו, שהרי גרמא ב

פטור אפילו בשוגג, כפי שביארנו בספר בינת המשפט סימן קלב בשם 

  המאירי בבא קמא נו, א.

מכל מקום, ראוי לצאת ידי שמים, ולא מחמת חיוב, אלא על פי מה 

כמה מיני גרמא איכא ). וז"ל "סימן לב ס"ק אשכתב בקצות החושן (

ואילו עונש ודאי אית ליה  ,שנפטר מתשלומין אפילו בדיני שמים

" עכ"ל. מבואר שמי שנגרם לחבירו והוא פשוט ,אפילו בגורם דגורם

נזק על ידו אפילו גרמא דגרמא יענש על זה, לכן ראוי לכל מי שגורם 

  נזק לחבירו לשלם, לא מדינא דגרמי, אלא על פי מידת חסידות.

לב מכל מקום נראה, שראוי שיעשו ביניהם פשרה וימחלו זה לזה ב

שלם, שהרי המשאיל עשה לו טובה, והוא בעצמו נהג ברכב זה שנה 

וחצי ולא נתפס, לכן לא נראה שהמשאיל צריך לשלם את כל הנזק 

אפילו לא ממידת חסידות, שבכל זאת היה לשואל לברר אם לא חסר 

טסט ברכב, לכן נראה שעל פי חסידות ישלם המשאיל מחצה ויעשו 

  ביניהם מחילה.

  ד

  יקו האם משלם העברת בעלותשאל רכב והז

"שאלתי מחברי רכב, ונסעתי במהירות מופרזת, וקרה תאונה, והרכב 

ניזוק לחלוטין. אני מודה שפשעתי בנסיעה, ואני רוצה לשלם לבעלים 
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  ג

רכב אחר, אלא שהבעלים תובעים, שאשלם גם דמי העברת בעלות 

, הרכב על שמם. לדעתי, העברת בעלות זה ענין של הבעלים ולא שלי

  אני הזקתי רכב, ואשלם רכב. אבל לא יותר מזה".

  תשובה

  השואל חייב להעביר את הרכב על שם הבעלים.

  ביאור התשובה

רישום שם הבעלים, הוא בעצם ההחזרה של הרכב לבעליו. רכב שאין 

לו רישום בעלים, אי אפשר לנסוע בו. והחזרת רכב ללא רישום 

אותו במקום רחוק,  הבעלים, הוא כמו שקנה לבעלים רכב, והניח

וידרוש מהבעלים לשלם את הבאה של הרכב אליהם, לכן ברור שיש 

  עלים, כפי שקבל רכב עם שם בעליו.להחזיר את הרכב עם שם הב

  ה

  שאל מזודה לטיסה והתקלקלה

"שאלתי מזודה מחבר, לנסיעה לחוץ לארץ. המזודה התקלקלה 

לאחר  בטיסה כדרך הרבה מזדות שמתקלקלות בטיסה בתא המטען.

כמה ימים החזרתי לחברי את המזודה המקלוקלת, וטענתי שהיא 

"מתה מחמת מלאכה". חברי טוען שכיון שאם הייתי פונה לחברה 

בתוך עשרים וארבע שעות ומראה להם את המזודה הם היו משלמים 

  לי על הנזק, אם כן אני הזקתי את המזודה. מי צודק בטענתו"

  תשובה
דין שואל רכב לנסוע במקום שידוע בסימן קלח הארכנו בביאור 

שזורקים על הרכבים אבנים, האם הוי מתה מחמת מלאכה, ומבואר 

שם דכיון שרק שם זורקים אבנים הכל מודים דהוי מתה מחמת 

מלאכה. ובנידון דידן נראה דפשיטא טפי דהוא מתה מחמת מלאכה, 

דהרי שאל את המזודה לטיסה, וכידוע שהרבה מזדות מתקלקלות 

  טיסה בתא המטען, אם כן הוי מתה מחמת מלאכה.בשעת 

אבל מכל מקום יש לחייב את השואל, שכיון שהחברה מבטחת את 

כל הנוסעים, אם כן אין המקום מקום נזק, שכל מי שניזוק מקבל 

פיצוי, אם כן לא הוי מתה מחמת מלאכה, שהרי מחמת הטיסה לא 

אן כלל מתה היה ניזוק, שהרי היה יכול לבקש פיצוי, נמצא שאין כ

מחמת מלאכה אלא מתה מחמת שלא ביקש פיצוי, ושואל חייב 

  באונסין, והיא סברא נכונה מאוד.

  

  

  ו

  האם מותר לפרוע שיק בכסף מזומן בשכר

 ,"חבר ביקש ממני שאפדה לו שיק שזמנו יהיה בעוד חצי שנה

ללא היתר  ריבית. האם מותר לעשות כן 4%ובתמורה ישלם לי 

  "עיסקה

  תשובה
 ,בנידון דידן נראה שמותר ,מכל מקום .ריביתלשלם התורה אסרה 

 .אלא משלם לו תשלום על הסיכון ,אבל לא יפרש לו שנותן ריבית

ואף על פי כן לא התירה  ,דהנה בכל הלואה יש סיכון שהלה לא ישלם

נראה  ,אבל אם יש לו סיכון אחר בשכר הסיכון, תורה ליטול ריבית

שלא יפרע לא התירה דדוקא סיכון  ,שמותר ליטול שכר עבור הסיכון

אבל שאר סיכונים אחרים התירה  ,כי נראה כשכר מעות ,תורה ליטול

והרי  ,שאולי הלה יבטל את השיק ,והפודה שיק יש לו סיכון ,תורה

  .ועל סיכון זה מותר לו ליטול שכר ,יש סיכון בידו

פשר שא ,ל, א מבוארדבגיטין , ד זהומצאתי בס"ד ראיה טובה ליסו

על ידי שיטול התרומה על מנת לפרוע את החוב  הכהןלמעות להלוות 

שאם יוזל לאחר זמן  ,דהיינו ,פוסק כשער הזולש ,ואיתא שם .לעצמו

ומקשה הש"ס מדוע  , וירויח המלוה.יחשב לפי שער הזול ,התבואה

ן תבואה בשער ונוטל לאחר זמ ,הרי הלוה לכהן מעות ,אין כאן ריבית

דכיון שיש סיכון למלוה שאם לא יהיה לו  ,ומתרץ הש"ס ,הזול

  . לא הוי ריבית ,לכן גם אם יש לו ,כסף הלואתותבואה בשדהו יפסיד 

אמר מר: פוסק עמהם כשער הזול. פשיטא! הא קא וז"ל הש"ס "

מי. ואין בו משום רבית. משמע לן, אף על פי שלא פסק, כמי שפסק ד

כיון דכי לית ליה לא יהיב ליה, כי אית ליה נמי אין בו  ,מאי טעמא

שאם . והנה דברי הש"ס צריכים ביאור דמה בכך " ע"כמשום רבית

לא יהיה לו יפסיד, מכל מקום עכשיו נוטל ריבית, אלא כונת הש"ס, 

ושאלתי  , שנוטל שכר על הסיכון.כיון שיש לו סיכון לא הוי ריביתש

  בי מרדכי גרוס שליט"א והסכים לזה.את מורי ורבי הגאון הגדול ר

  

  

  מפתחספר הו קנ,-סימנים א - "בינת המשפט"לקים ג' ח

הכוללים  "בינת המשפטשלושת חלקי "את  חינםאפשר לקבל 

 ספר המפתחקנ, בכל חלק חמישים סימנים. וכן  –את סימנים א 

   y.b.daskal@gmail.com במייל ,לכל חלקי בינת המשפט

בכל  ליעוץוהנצחה בגליונות ובספרים שיצאו לאור. לאפשרות 

  , ועריכת הסכמים.סכסוכי ממונות


