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  סימן ר

  שאלות קצרות

מערכת כשרות וחוייב בתשלום מי משלם הוצאה זו. א. ביקש חדר במלון להניח ספר תורה של 

ב. חתם חוזה שכירות בחיפה ורוצה לחזור מחמת זיהום האויר האם יכול לבטל החוזה. ג. נהג 

תומכת לידה שיילדה בטעות  שעצר בפתאומיות להציל חיי אדם, האם חייב על הנזק שגרם. ד.

  אשה אחרת.

  א

פועל שגרם נזק לבעל הבית בשכירות מקום לספר 

  תורה בבית מלון

  הנידון

ראובן שכר מערכת כשרות לתת הכשר לשחיטה בחו"ל, כאשר 

הוצאות שכר הדירה וכדו' על ראובן. במקום ההוא אין ספר תורה. 

עמם, וביקש שיביאו לימים נסע הרב, שהוא ראש מערכת הכשרות 

ספר תורה, והשיגו ספר תורה אשר היה תועלת לכולם. [יש לציין 

שהמשאיל לא רצה להשאיל ספר תורה רק לרב]. הרב ביקש לסדר 

שספר התורה יהיה מונח בארון. אחד העסקנים פנה למזכיר בבית 

המלון שהיה גוי, וביקש ארון בחדר שלא משתמשים בו. המזכיר נתן 

ולא עלתה על דעת העסקן שדבר זה כרוך בתשלום.  להם חדר ריק,

לתדהמתו של העסקן, הנהלת המלון חייבה את ראובן בתשלום חדר 

כל זמן שהיה שם ספר התורה. עם הנהלת המלון אי  -לשבוע שלם 

אפשר לדון בזה, כיון שכל השוכר חדר חייב בתשלום אפילו שאינו 

ימוש, כלומר ישן בו, בפרט שהעסקן אמר שרוצה חדר שאינו בש

  שהחדר יהיה ריק.

לאור זה יש לדון מי חייב בתשלום הוצאות החדר. האם, ראובן חייב 

כיון שנטל על עצמו את כל הוצאות מערכת הכשרות. או העסקן חייב 

ששכר את החדר. או הרב חייב שביקש להניח את ספר התורה בארון, 

ומרים לו ועבורו שכרו את החדר. יש לציין, שהרב אומר, שאם היו א

  שהדבר כרוך בתשלום, היה הרב מוצא פתרונות אחרים לספר תורה.

  תשובה

יש להסתפק אם העסקן ששכר את החדר חייב. ואם תמצי לומר 

שפטור, אולי חייב לצאת ידי שמים. ומכל מקום חייב לשלם לצאת 

ידי עונש. לפיכך ראוי שהעסקן ישלם לצאת ידי שמים, ולהנצל 

ראובן ימחול, הרי זה כמו שקיבל נזקו. ומכל  מעונש. ומכל מקום, אם

מקום ראוי לשלם חלק מהנזק. אבל הרב פטור אפילו לצאת ידי 

שמים.  אלא שמכל מקום כיון שנגרם על ידו נזק, ראוי לשלם מקצת 

  על פי דברי קצות החושן.

  ביאור התשובה

  מחלוקת הראשונים בדין פועל שהזיק בשגגה

יון שלא ביקש לשכור חדר, ולא ביקש הנה את הרב אי אפשר לחייב, כ

להניח את הספר תורה דוקא בחדר, אלא בארון במקום שלא ישנים 

שם. אבל לכאורה יש לחייב את העסקן, ששכר את החדר והזיק את 

ראובן בשכירות החדר בטעות, שלא בירר ששכירות החדר מחייב 

 תשלום. אבל מכל מקום כבר ביארנו בסימן מג באריכות, בדין אדם

  המזיק, ששיטת הרמב"ן שפטור, ואני מעתיק מה שכתבנו שם.



  המשפט  סימן ר  בינת

 קצח

ד"ה ואתא בבא מציעא דף פב עמוד ב  וחידושי"אבל הרמב"ן (ב

שאין באומן ובעוד מקומות) חולק על יסוד דברי התוס', וכתב "

", כלומר, יש הבדל מהותי בין חיוב הטועה במלאכתו משום מזיק

עבור עצמו אלא עבור חבירו אדם המזיק, לאומן, שאומן אינו עושה 

וברשותו ולבקשתו, ואין דין אדם המזיק אלא במזיק חפץ שאין לו 

שייכות אליו, אבל כל מי שיש לו שייכות לדבר כגון אומן שעושה 

מלאכת חבירו אין לחייבו כלל מדין אדם המזיק, לפיכך אין לחייבו 

רק היכא שפשע ממש, אבל בשוגג פטור. אבל בעושה בשכר, כיון 

שמקבל שכר, חייב כדין אדם המזיק שחייב גם באונס. וכשיטת 

הרמב"ן כתב רבינו פרץ (בבא קמא צט, ב) בשם ריב"א, והמחנה 

אפרים (נזקי ממון סימן ה) מדקדק מפרש"י בבא קמא (שם) שגם כן 

  סובר כשיטת הרמב"ן" ע"כ.

דינו  העולה מזה: לרמב"ן, פועל שהזיק בשגגה או אומן פטור אין

  והתוס' חולקים עליו. ,זיקכאדם המ

  עבודת העסקן בכלל עוסק במלאכה

לפי זה באנו למחלוקת הראשונים. שהרי העסקן מתוקף תפקידו 

לדאוג לרב מערכת הכשרות, היה עוסק בתפקידו, ובשגגה הזיק, ואיך 

נחייב את העסקן. ואין לומר דראובן התחייב רק להפעיל את מערכת 

ודתם, דמכל מקום כיון שנוכחות הכשרות, וענין זה אינו בכלל עב

הרב במקום היא העיקר בכשרות, וכל העוסק להרווחת הרב, הוא 

פועל העושה מלאכתו. לכן, אם שגג במלאכתו והזיק בשגגה באנו 

למחלוקת הרמב"ן והתוס'. ולפי הרמב"ן פטור. ובחזון איש (שם) 

משמע שלא דחה מההלכה את שיטת הרמב"ן, אם כן איך להוציא 

גד דעת הרמב"ן. ובפתחי חושן שכירות פרק יג סעיף טו הערה ממון נ

יג* הביא את שיטת הרמב"ן והראשונים בזה, עיין שם. ולפי זה 

העסקן ששכר את החדר גם פטור, דקשה מאוד להגדיר זאת כפשיעה, 

ועיין בחלקת יואב חושן משפט סימן יב, שהאריך בביאור שיטת 

  הרמב"ן וסיעתו.

ש הרבה ראשונים יהלכה את הרמב"ן, והחזון איש לא דחה מה

  שסוברים כרמב"ן.

  ראובן אינו יכול להוציא ממון מספק

והשתא יש לדון את מי נחייב בנידון דידן, דהרי ראובן בודאי אין 

לחייבו, כי לא התחייב על הוצאות אלו, וכבר ביארנו שהרב פטור 

והעסקן פטור. כמו כן שאר חברי מערכת הכשרות שנהנו מהספר 

רה, בודאי אין לחייבם, כי לא ביקשו את הספר תורה, ולא היו תו

  מוציאים ממון עבור זה.

והנה, כיון שראובן התחייב להנהלת המלון לשלם כל ההוצאות, 

ראובן ניזק. אלא שבא ראובן להוציא את ההוצאות מהעסקן, או 

מהרב, או משאר המשתתפים, וכבר נתבאר שאי אפשר להוציא מהם 

  ממון.

מיד להוציא מיד הרב או  ,מזה: אין כח ביד מזמין המלוןהעולה 

  ממון שניזק בהזמנת המלון.  - ראובן בעל המערכת כשרות

  ביאור דין העסקן

אבל מכל מקום העסקן חייב הרבה יותר מהרב, שהרי העסקן הוא זה 

ששכר את החדר והזיק בשגגה, ולפי שיטת התוס' המבואר שם 

ב לפשיעה, אולי דבר זה קרוב שפועל חייב אם הזיק בדבר הקרו

לפשיעה, שהרי הדבר ידוע ששכירות מקום בבית מלון היא בשכר 

ולא בחינם, לפיכך אף על פי שאי אפשר להוציא ממון מהעסקן, מכל 

מקום, יש לומר שלא יוצא ידי שמים אם אינו משלם, לצאת ידי שיטת 

סתפק התוס'. אלא שמכל מקום אולי הוא קרוב לאונס. לאור זה יש לה

  אם העסקן חייב לצאת ידי שמים.

וכמה מיני גרמא איכא , א) "סימן לב(קצות החושן והנה כבר כתב ב

ואילו עונש ודאי אית ליה  ,שנפטר מתשלומין אפילו בדיני שמים

". לפי זה ראוי לעסקן שנגרם על ידו אפילו בגורם דגורם והוא פשוט

נש, שעל ידו נגרם נזק לחבירו, להיות נזהר שלא יהיה חלילה בכלל עו

  נזק לחבירו, לפיכך ראוי לשלם לצאת ידי עונש. 

ומכל מקום אם ראובן ימחול בלב שלם, אין אחר מחילה כלום, ואולי 

  אין לסמוך שימחול בלב שלם, אם לא ישולם מחלק מהנזק.

לכן ראוי לשלם לצאת ידי  ,: מזמין המלון בספק שגגהמזההעולה 

  שמים.

  דין הרב

שהרב יהיה בכלל גורם נזק. שאין צריך להעלות על אבל לא נראה 

דעתו שישכרו חדר בתשלום עבור הספר תורה. ולא נראה שהיה הרב 

צריך להזהיר על דבר פשוט כזה, שכל דבר בבית מלון כרוך בשכר, 

  וכל השגגה היא על העסקן ששגג בזה.

אבל מכל מקום, כיון שהתגלגל על ידי הרב שגגה זו, ראוי לפי דברי 

  ות החושן להשתתף בתשלום העסקן במקצת.קצ
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 קצט

  ב

חתם חוזה בחיפה ורוצה לחזור מחמת זיהום 
  האויר

  הנידון

שכרתי דירה בחיפה לשנה, מתאריך ראש חודש אדר תשעו ועד ראש 

בראש חודש טבת תשעו.  חודש אדר תשעז, שילמתי דמי קדימה

בחודש שבט תשעו שמעתי, שלפי מחקר שעשו, יש זיהום רב בחיפה, 

ראשם של הילדים בחיפה קטנים מהממוצע, ויש שם חשש למחלות, ו

אי לכך ברצוני לבטל את החוזה בטענת מקח טעות. האם אפשר 

  לחזור בי, ומה הדין אם כבר הייתי מתחיל לדור בחודש שבט בדירה.

  תשובה

בסימן א' ובסימן קמז, הארכנו בביאור דיני ביטול חוזה שכירות 

  מכת מדינה מפסיד המשכיר. מחמת אונס, ומבואר שם, שב

מכל מקום בנידון דידן אינו נראה שדינה כמכת מדינה כלל וכלל, כיון 

שכבר שנים רבות הדברים ידועים שיש חשש לזיהום אויר בחיפה, 

ולא התחדש שום דבר חדש, והמחקר האחרון אינו בר סמכא, ועוד, 

ר שנתפרסם לאחרונה שאינו נכון כלל וכלל, וממשרד הבריאות נמס

שבדקו, ואין הנתונים נכונים, לפיכך, אפילו אם יש איזה חשש, בודאי 

אינו יותר מספק ספיקא, ואין ביד שוכר הדירה כח לבטל חוזה 

  שנחתם ונתן כסף, וקל וחומר אם התחיל לדור בדירה.

ואפילו אם ירדו המחירים באיזור מחמת הבהלה, אין כאן דין אונאה, 

ה לפי מחיר שהיה אז, וכשם שאם שהרי כשקנה את הדירה לשנה, קנ

היו המחירים עולים לא היה המוכר יכול לתבוע יותר כסף ממה 

  שנחתם בחוזה, כמו כן להפך. כך נראה לעניות דעתי.

  ג

נהג שעצר בפתאומיות להציל חיי אדם, האם חייב 
  על הנזק שגרם

  הנידון

רכב נסע בכביש, ולפתע חצתה נערה את הכביש שלא במעבר חציה. 

הנהג בלם מיידית, כתוצאה מכך הרכב שאחריו פגע בו, ונפגע הרכב 

שאחרי הנהג שעצר. מי משלם את נזקיו. הניזק טוען שלנהג לא היה 

מערכת איטוט שמראה שעומד לבצע עצירה פתאומית, ולכן ניזק, 

ניזק. המזיק טוען שיש לו מערכת כזו, ואם היה לו מערכת זו לא היה 

  ואי אפשר עכשיו לבדוק דבר זה.

  תשובה

אדם המזיק באונס גמור פטור, כמבואר בחושן משפט (תכא, ד) וכאן 

היה אונס גמור שבא להציל חיי אדם. ועל מה שטוען הלה שלנהג 

מערכת איטוט, כיון שמכחישו ודאי אינו יכול לחייבו ממון, אבל 

אם לא היה לו, אין זה יוצא מכלל אונס, כיון שגם אם נראה, שאפילו 

היה לו מערכת זו, לא ברור שהיה הנהג שאחריו מספיק לעצור, כיון 

שהיתה זו עצירה פתאומית, ואפילו אם היה לו אפשרות לעצור, יש 

להסתפק אם חיייב הנהג, כיון שמכל מקום הנהג שאחריו מרגיש 

  שהלה עוצר, והיה לו לעצור.

  ד

  מכת לידה שטעתה ביולדתשכר תו

  הנידון

"אני תומכת לידה. סיכמתי בטלפון עם יולדת בשם שרה, שאתמוך 

בלידתה, בשכר אלפיים שקל. לא ביקשתי שם משפחה, ולא מספר 

תעודת זהות. בשבת בבוקר נקראתי לבוא לבית החולים לתמוך 

בלידתה. כששאלתי היכן נמצאת יולדת בשם שרה, האחות הראתה 

דת שרה. עזרתי לה מאוד בלידתה. לאחר מכן כשבקשתי לי את היול

במוצאי שבת שכר, אמרה לי שלא הזמינה אותי. ומתוך בירור 

שעשיתי, התברר ששרה שדיברתי אתה כבר ילדה כשבאתי לבית 

החולים, ויולדת זו חשבה שאני עובדת מטעם ארגון חסד, כידוע שיש 

ם אני זכאית הרבה נשים אשר מתנדבות בחסד לעזור ליולדות. הא

  לשכר".

  תשובה

  היולדת פטורה לשלם שכר לתומכת הלידה.

  ביאור התשובה

  העושה מלאכה לחבירו ללא פסיקת שכר

כל אדם שעושה עם ) "ד ,חושן משפט רסדהנה מה שכתב הרמ"א (

חבירו פעולה או טובה, לא יוכל לומר: בחנם עשית עמדי הואיל ולא 

אינו שייך לכאן כלל, דהתם אנו ", צויתיך, אלא צריך ליתן לו שכרו

באים להוכיח שהפועל לא עשה בחינם אלא בשכר, אבל כאן, הרי 

  בודאי באה בשביל שכר, אלא שטעתה ועבדה במקום אחר.
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 ר

למה הדבר דומה, לשוכר פועל לעשות לו מלאכה בשדהו, ועשה 

בטעות בשדה חברו, דבעל הבית בודאי פטור, שלא עשה לו מלאכתו. 

  האם הנהנה מחבירו צריך לשלם על זה שכר. אלא שיש לדון,

היורד לשדה חברו שלא ברשות ואנן סהדי שלא היה 

  משלם

והנה ביורד לשדה חברו שלא ברשות והשביחה, אם ידוע שבעל 

הבית לא היה רוצה לשלם שכר לפועל להשביחה, פטור מלשלם 

ליורד שכר, כפי שביארנו והוכחנו באריכות בסימן קנד, והנה, גם 

ון הזה, הרי אנן סהדי שלא היה בדעת היולדת לשלם עבור בניד

תומכת לידה, שהרי לא שכרה תומכת לידה, והתומכת לידה לא אמרה 

לה שהיא תומכת בשכר, אם כן אין לחייב את היולדת לשלם על 

תמיכת הלידה, דלא מתחייב האדם שכר אלא כשקוצץ שכר לפועל, 

  ועל עושה זאת בשכר.ולא כאשר נהנה ללא קציצת שכר, אפילו שהפ

  אם ידעה שנוטלת שכר חייבת לשלם הפחות שבשוק

אבל אם היולדת ידעה שהיא תומכת בשכר, או אפילו שלא ידעה, 

אבל לא היה ארגוני חסד ונשים שתומכות בחינם, יש לה לשלם את 

השכר הפחות שבשוק, שהרי אם ידוע שהיא עושה בשכר, והיולדת 

סכימה לקציצת השכר המקובל מניחה לה לעזור לה, הרי היא מ

  בפחות שבשוק.

ולא אמרו ביורד בלא רשות שפטור לשלם, אם אנן סהדי שלא היה 

משלם, רק כשיורד ללא רשות, אבל האומר לחברו שרוצה להשביח 

שדהו, ונותן לו רשות, בודאי חייב לשלם, ואינו יכול לטעון לא 

שכר, בודאי הסכמתי בשכר אלא בחינם, שכיון שעל עבודה זו נוטלים 

  זו היתה כונת היורד, וחייב לשלם לו הפחות שבשכר השוק.

ועל פי זה היה מקום לכאורה לחייב את היולדת, שאף על פי שיש 

ארגוני חסד שעוזרות ליולדת, אבל הם אינם עושים עבודה מקצועית 

כתומכת לידה, ואם כן לכאורה אין היולדת נאמנת לטעון לא ידעתי 

מקום נראה, שכיון שיש הרבה נשים העושות  שתטול שכר. אבל מכל

חסד בלידה, קשה מאוד ליולדת, לשער, מי עושה מקצועי ומי לא, 

ודבר המסתבר שיכולה בקל לטעות שהיא תומכת בחינם, לכן נראה 

  פשוט שאין היולדת חייבת לשלם שכר.

אבל אם היולדת יודעת שהיתה משלם שכר להקל על עצמה, חיייבת 

כר שהיתה משלמת, כי נהנתה ממנה בשווי שכר לשלם לתומכת, הש

  זה.

ומכל מקום, אם היולדת יודעת שאשה זו תומכת לידה בשכר, ואפילו 

אינה יודעת, אבל אמרו לה שהיא תומכת בשכר, חייבת בשכרה. כיון 

שהניחה לה לתמוך בה, הסכימה לשכר. וחייבת לשלם לה, מה 

  שמקובל אצל תומכת זו לקבל.

  דינים העולים

שה מלאכה לחבירו שלא ברשות ואנן סהדי העו  .א

שחבירו לא היה מוציא הוצאות לעשותה פטור 

 מלשלם לו.

העושה מלאכה לחבירו ברשות כיון שלא מחה בו   .ב

חייב לשלם לו את הפחות שבשוק אם היא מלאכה 

 שכולם נוטלים עליה שכר.

תומכת לידה שתמכה ביולדת ללא קציצת שכר,   .ג

שיש שעושים זאת פטורה היולדת לשלם לה, כיון 

בחינם. אבל אם יודעת, שהיתה משלמת שכר 

מסויים להקל על עצמה, חייבת לשלם שכר זה 

 לתומכת.

ואם היולדת ידעה שאשה זו תומכת בשכר חייבת   .ד

 לשלם לה, מה שמקובל אצל תומכת זו לשלם.
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