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רכיבה על אופניים בשבת
יָראּו ֲאִני  י תִּ שִׁ מֹרּו ּוִמְקדָּ שְׁ תַֹתי תִּ בְּ פרשת בהר מזכיר את מצוות השבת בהקשר מפתיע: "ֶאת שַׁ

ה'" )ויקרא כו, ב(.

הפרשה.  בתחילת  המופיעה  שמיטה,  למצוות  היא  הפסוק  כוונת  עזרא,  באבן  אחת  דעה  לפי 

הפסוק מצווה עלינו לשמור את מצוות השמיטה, כפי שכבר הוזכר. בעניין המקדש, האבן עזרא 

מבאר שהכוונה לשנת היובל, שהיא 'קודש לה'.

החול.  ימי  שבסוף  השבת  למצוות  הכתוב  שכוונת  מבאר  הוא  עזרא  האבן  של  השני  בפירושו 

ָבה  הפסוק דלעיל )ויקרא כו, א( מזהיר מפני איסור עבודה זרה: לֹא ַתֲעשּׂו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמצֵּ

לאחר  ֱאלֵֹקיֶכם".  ה'  ֲאִני  י  כִּ ָעֶליָה  ֲחוֹ ת  תַּ ְלִהשְׁ ַאְרְצֶכם  בְּ נּו  ִתתְּ לֹא  ית  כִּ ַמשְׂ ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  לֹא 

איסור זה, מבארת התורה שעלינו לעבוד את ה' לבדו, והזמן המועדף לכך הוא יום השבת, זמן 

מיוחד לעבודת ה'.

במאמר הנוכחי נתמקד בשאלה מסוימת של הלכות שבת, אותה אנו נשאלים בתדירות גבוהה: 

שאלת רכיבה על אופניים בשבת.

האם יש איסור על רכיבה על אופניים בשבת? איזה שאלות עלולות לעלות במסגרת זו? האם 

יש מקום להקל בנסיבות מיוחדות? ומה ההלכה ביחס לילדים קטנים? בשאלות אלו, ועוד, נדון 

בהמשך הדברים.

פסק הבן איש חי

רכיבה על אופניים בשבת בעיר  )ח"א, סימן כה( נשאל הבן איש חי אודות  בשו"ת רב פעלים 

מומביי שבהודו: "בעיר במביי, נמצא קרון שקורין גאר"י שקבוע בו שני גלגלים, ואינם מושכין 

אותו בהמות ולא בני אדם, אלא הוא מהלך מאליו על ידי אדם היושב בו, שדוחה את הגלגלים 

ברגליו, ורצינו לדעת אם מותר לרכוב בזה הגאר"י ]אופניים[ בשבת ויו"ט או לאו".

יש להתיר את  כי במקום שיש ערוב, כאשר אין חשש של טלטול בשבת,  הבן איש חי השיב 

עצמו  האדם  ידי  על  שהולך  בשאלה,  הנזכר  זה  לרכוב בגאר"י  להתיר  "יש  באופניים:  הנסיעה 

היושב בו, בין בשבת בין ביום טוב בתוך העיר שיש בה עירוב, דליכא בזה זלזול משום עובדין 

דחול, כיון שהוא בתוך העיר שיש בה עירוב ... ולכן נ"ל דיש להתיר בשופי בנידון דנן בין בשבת 

פרשת בהר תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בהלכות שבת, ובפרט בשאלה מסוימת: רכיבה על אופניים בשבת. 

האם יש איסור על רכיבה על אופניים בשבת? איזה שאלות עלולות לעלות במסגרת זו? 

האם יש מקום להקל בנסיבות מיוחדות? ומה ההלכה ביחס לילדים קטנים? בשאלות 

אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

יום   – בעומר  ל”ג  יום  ציינו את  השבוע 

שהנסתר בו מרובה על המגולה.

שאנו  השמחה  על  לתמוה  יש  לכאורה, 

שמחים ביום ל”ג בעומר. אמנם, תלמידי 

רבי עקיבא פסקו מלמות. אבל הרי שהם 

פסקו מלמות מאחר ולא נשאר מהם עד 

אחד! האם יש כאן סיבה לשמחה?

השמחה  את  להבין  לכאורה,  קשה,  כן 

המיוחד  ביום  עושים  שאנו  היתירה 

מה  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  להסתלקות 

נקשרת  היא  איך  זו?  בשמחה  המיוחד 

עם יום ל”ג בעומר בו פסקו תלמידי ר”ע 

מלמות?

המהר"ל  בדברי  נלמד  העניין  ביאור 

התורה  נתיב  עולם",  "נתיבות  )בספרו 

פרק יב(, וזו לשונו:

פסקו  אייר  י"ח  שהוא  בעומר  "ובל"ג   

וי"ח  'ארך'  מספרו  אייר  כי  )מלמות(, 

חי'  'ארך  דהיינו  'חי',  שהוא  בחודש 

באותו יום פסקו מלמות, כי התורה היא 

עונשם  קיבלו  וכאשר  בימינה,  חי  ארך 

כמספר "כבוד" )ל"ב ימים( אז חזר להם 

חי'  'ארך  כמספר  שהוא  אייר  י"ח  מיום 

גב דאמר שמתו  ... אף על  ימים  אריכת 

הגזירה  מקום  מכל  עצרת,  ועד  מפסח 

פסקה בל"ב בעומר שלא חלה עוד אחד 

ל"ג  לאחר  מתו  קודם,  שחלו  אותם  רק 

בעומר".

נגזרה  שהגזירה  המהר"ל  בדברי  מבואר 
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בין ביום טוב, בעיר שיש בה עירוב אפילו הולך לטייל, וכל שכן שהולך לדבר מצוה". 

כפי שנראה להלן, אחד הנושאים המרכזיים בשאלת הרכיבה על אופניים הוא שאלת "עובדין 

ולכן  השבת  ומנוחת  בקדושת  הפוגעים  פעולות  או  שבת,  למלאכת  הקשורות  דחול"—פעולות 

אין  ולכן  דרכיה,  בכל  החול  מימי  ומובדלת  מובחנת  להיות  השבת  על  חכמים.  על-ידי  נאסרו 

לעסוק בה במעשים המטשטשים את האבחנה בין יום השבת לבין ימות החול )רמב"ן, פרשת 

אמור(. 

לדעת הבן איש חי, הרכיבה על אופניים אינה מעלה חשש של עובדין דחול, והוא מחלק בינה 

לבין שאר אופני תחבורה, ומדגיש שהאופניים אינם עשויים "לרכוב בו אלא רק אדם אחד לבדו, 

ולכן אינו נראה הולך למקום רחוק, דאין דרך לילך למקום רחוק אדם יחידי". להלן נראה שאין 

הדבר מוסכם על-ידי שאר פוסקים.

איסור טלטול בשבת 

נושא נוסף שהבן איש חי דן בו הוא איסור טלטול בשבת במקום שאין בו ערוב. לעניין זה הבן 

איש חי מחמיר ואוסר את הרכיבה על אופניים, אך כותב להקל לצורך מצווה.

כלשונו:  דאורייתא.  ולא  דרבנן,  הרבים  רשות   – בכרמלית  דווקא  נאמרו  שדבריו  להדגיש  יש 

"ברם, בעיר שאין בה עירוב ורחובותיה הם כרמלית, דההוצאה שם איסור, אין להתיר אלא רק 

למי שרבים צריכין לו, ולאו דוקא רבים צריכין לו לשמוע חכמתו, או שהוא הולך לפקח על עסקי 

רבים ... אלא ה"ה אם הוא שליח צבור, ואין מי שיכול לקרות הפרשה זולתו, גם זה חשיב רבים 

והוא חלוש מאד  והדרך רחוק,   ... נמי בהולך לדבר מצוה  ולא עוד אלא דיש להתיר  לו,  צריכין 

מחמת חולי או זקנה, שאינו יכול לילך ברגליו, גם בזה יש להתיר כדין מי שרבים צריכין לו".

הסיבה שיש צד להקל ברכיבה באופניים, גם ברשות הרבים )דרבנן – שאין ס' ריבוא עוברים 

שם(, היא משום שהאופניים משרתים את האדם הרוכב עליהם, ולכן הם "טפלים לו" ואין בהם 

איסור טלטול מן התורה. נותר אמנם איסור דרבנן על טלטול בדרך זו – אך בצירוף עם העובדה 

כאשר  מצווה.  צורך  במקום  נדחה  האיסור  ריבוא(,  ס'  בו  )אין  דרבנן  הרבנים  ברשות  שמדובר 

אופניים,  על  הרכיבה  את  אוסר  חי  איש  הבן  מומביי(,  )בעיר  תורה  של  הרבים  ברשות  מדובר 

ומתיר רק על-ידי גוי.

והוא שנחשב הדבר כ"כח כוחו" – מעשה שאינו  נוסף להקל,  הבן איש חי ממשיך ומבאר צד 

ישיר אלא עדיף – ומכאן שיש סניף נוסף להתיר גם ברשות הרבים, "יען דהיושב בזה הגאר"י 

אינו דוחה הגלגלים עצמן ברגליו ... אבל פועל ההילוך כולו נעשה ע"י הגלגלים, והרי זה נעשה 

בכח כוחו, דקי"ל בדיני הוצאה וטלטול מרשות לרשות בשבת, דמותר לכתחילה בכח כוחו גם 

ברשות הרבים". 

לעניין זה יש לציין לדברי שו"ת משנה הלכות )חלק י"א, סימן תז(, שכתב בתוקף לדחות את 

שמדבור  לומר  אין  לעשות,  הרגילות  שכך  במעשה  שמדבור  כיון  לדעתו,  חי.  איש  הבן  דברי 

בפעולה "עקיפה" אלא "ישירה": "דודאי כיון דאורחיה בהכי לרכוב אופניים אלו, אין זה כלאחר 

יד וכמו שכתב בעצמו, אם כן הרי זה כחו ממש שמוציא". הוא מוסיף ואומר שכיון שבלי פעולת 

יישור הגלגלים על-ידי הרוכב, האופניים ייפלו לקרקע, שוב נחשב הדבר לטלטול גמור על-ידי 

הרוכב.

בנוגע למקום שאין בו ערוב, יש לציין גם לחשש שהזכיר הכף החיים )תג, ח(, שמא יוליך אדם 

את אופניו ברגל כאשר יתקשה בעלייה תלולה, ויעבור בכך על איסור טלטול בשבת.

גזירות דרבנן

פוסקים מאוחרים יותר מעלים חששות נוספים ביחס לרכיבה על אופניים.

על תלמידי ר"ע מפסח ועד עצרת, אבל 

יום  לא חלה הגזירה על הימים שלאחר 

של  יום  הוא  זה  שיום  מפני  בעומר,  ל"ג 

חיים.

שהמהר"ל  כמו  ר"ע,  תלמידי  של  הפגם 

שלא  כיון  "כבוד".  של  פגם  היה  מרמז, 

הכירו  שלא  כיון   – בזה  זה  כבוד  נהגו 

 – האדם  את  מחייבת  שהתורה  בכבוד 

התורה  את  לקבל  זכאים  בלתי  נמצאו 

תלמידי  נענשו  הפגם,  כנגד  שבועות. 

ר"ע בל"ב ימים של העומר, כנגד מספר 

כבו"ד.

ביום ל"ג בעומר, מתחילה להאיר הארת 

כדברי  חיים,  שכולה  הארה  התורה, 

חיים  שנותנת  תורה  "גדולה  המשנה: 

לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא". לאור 

דברי המהר"ל, נראה שזוהי אכן שמחת 

מפני  פסקה  ר”ע  תלמידי  מיתת  היום: 

הערת החיים של ל”ג בעומר. 

רשב”י  של  תורתו  גם  להבין,  ניתן  כך, 

מפני   – היום  באותו  העולם  את  האירה 

קבלת  הארת  להאיר  מתחילה  שאז 

התורה.

המידה המעולה ביותר, לפי הכרעת רבי 

“לב  הוא  ב(,  פרק  )אבות  זכאי  בן  יוחנן 

חלוקת  לפי  מתחלקת  הספירה  טוב”. 

וטו”ב  ראשונים,  ימים  ל”ב  זו:  מידה 

ימים אחרונים. 

תיקון  של  ימים   – כבו”ד  של  מימים 

עוברים   – הל”ב  תיקון  שכולו  האדם, 

אנו בל”ג בעומר לשלב חדש של ספירת 

השני  החלק  טו”ב.  של  ימים  העומר: 

הטוב,  לקראת  המוביל  הוא  העומר  של 

לקראת התורה שנקראת “טוב”.

אין לנו לזלזל בימים האלו. אלו הם ימים 

יום  לקראת  הכנה  של  ימים  תורה,  של 

ובא.  הממשמש  תורה  מתן  של  הגדול 

הלוואי שנזכה לנצל אותם כגודל ערכם.
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אחרי שהביא את דברי הבן איש חי, הכף החיים )סימן תג ס"ק ח( מוסיף: 

"אמנם יש קצת מהאחרונים שדעתם להחמיר בזה, משום דרוב ההולכים 

באופניים הנזכרים אינם בני תורה, ואם תתיר להם בעיר, ילכו גם מחוץ 

לעיר, ובנקל יצאו חוץ לתחום, דהא ברגע אחד ילך כמה אמות". כלומר, 

יש לאסור את הרכיבה על אופניים, שמא יצא הרוכב מחוץ לתחום שבת, 

ויעבור על איסור תחומין. 

הכף החיים מוסיף חשש אחר, שמא יתקן הרוכב אופניים שהתקלקלו: 

ובדבק כמו  ויבא לתקנו בעור  ינקב העור בדרך,  "וגם שיש לחוש שמא 

שרגיל לעשות בחול, והו"ל מתקן מנא ועובר על איסור דאורייתא". חשש 

זה )ביחס לגלגל, לשרשרת וכדומה( מקביל לאיסור שאסרו חכמים על 

לתקנו  ייאלץ  והמנגן  יישבר  שהכלי  מחשש  שנאסר  נגינה,  בכלי  נגינה 

אורח  ערוך,  שולחן  א;  קד,  עירובין  עי'  שבת;  איסור  על  )ויעבור  בשבת 

חיים שלט(. 

את  בדבריו  מדגיש  כז(  ענף  כא,  סימן  )ח"א,  אליעזר  ציץ  בשו"ת  גם 

מדין  וגם  זה,  מטעם   – ומסיק  האופניים,  את  יתקן  שהרוכב  החשש 

עובדין דחול )שהוא תומך על שו"ת חתם סופר ח"ו, סימן צו( – שהדבר 

כי  רואות  הוא מוסיף שעינינו  רכיבה על אופניים בשבת.  פשוט לאסור 

הרכיבה על אופניים בשבת אף מביאה לידי קלקולים ואיסורים נוספים.

ייתכן שהבן איש חי לא חשש לקלקול האופניים משום שהוא התייחס 

יותר, מה שאין  דווקא לאופניים קדומים, שהחשש שיישברו היה קטן 

ואמנם,  ומורכבים.  וכדו'(  הילוכים  )עם  מודרניים  לאופניים  ביחס  לומר 

בשם  מציין  מ(  עמ'  ח"ד,  שבת  עובדיה,  )חזון  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב 

אודות  שלמד  לאחר  בו  חזר  חי  איש  שהבן  שמועה  עבדי  ישכיל  שו"ת 

החשש לקלקול האופניים. אולם, הרב יוסף דוחה שמועה זו, ומציין שגם 

בדמי ימיו דבר הבן איש חי בפסק להקל.

הרב ולנדברג זצ"ל )בשו"ת צי"א הנ"ל( מציין בסוף דבריו לשו"ת שאלת 

יעקב )סימן מה(, כותב לתמוה על רב אחד שפסק להתיר את הרכיבה 

בשבת, ומסיים ש"מעולם לא נשמע שירכוב עליו אדם בשבת קודם, כי 

אם המוחזק לקל, ואיך יבא רב אחד להתיר כזה דמילתא דתמיהא אין 

להורות ... ומי שהתירו השי"ת יחזירהו בתשובה שיתקן את זה".

עובדין דחול

"עובדין  היא  בשבת  הרכיבה  את  לאסור  הטעמים  אחד  שהזכרנו,  כפי 

האיסור  ש"אין  וכתב   בכך,  דן  יג(  סימן  )ח"ג,  מהרש"ג  בשו"ת  דחול". 

ברור, כי על-פי הסברא לא ידעתי מאי עובדא דחול שייך בזה, וגם אין לנו 

לחדש גזירות ואיסורים מדעתינו".

הגמרא  אופניים.  על  ברכיבה  חול  של  עניין  בהחלט  יש  לכאורה  אולם, 

מהליכתו  מובחנת  להיות  צריכה  בשבת  אדם  של  הליכתו  שגם  קובעת 

יש  לכאורה  הדרך,  אותה  על  בשבת.  גסה"  "פסיעה  נאסרה  ולכן  בחול, 

לאסור גם את הרכיבה על אופניים. כן מבואר בשו"ת שאלת יעקב הנ"ל, 

שיש לאסור את הרכיבה באופניים כיון שהדבר סותר את מנוחת השבת, 

"שיהיה יום שביתה ומנוחה מן הטורח והעמל" )לשון הרמב"ן(.

יגרע מהילוך פסיעה גסה  "וכי  יב( תמה,  )סימן  גם בשו"ת חיים ברצונו 

בשבת  הילוכו  יהא  שלא  דחול  עובדין  משום  ב(  )קיג,  בשבת  דאסרו 

כדבחול – משום דפסיעה גסה מורה שהוא ממהר בהילוכו עבור איזה 

עסק ... ואין לך עובדין דחול גדול מזה שרץ על-ידי כלי מרכבת המיוחד 

בצרכי  בחול  לרוץ  שרגיל  הרבים, כדרך  רשות  דרך  פרסום  במקום  לכך 

עסקיו, ואם אסרו ריצה פשוטה ברגליו שאינו אוושא מילתא כל כך, כל 

שכן שיש לאסור ריצה כזו".

בחזון עובדיה הנ"ל הוסיף הרב יוסף סיבה נוספת לאסור את הרכיבה על 

אופניים, שכן הרכיבה מיועדת בדרך כלל למרחקים גדולים, ואין זו דרך 

הילוך בשבת.

חרישה

חרישה,  לאיסור  הוא  אופניים  על  לרכיבה  ביחס  שהוזכר  חשש  עוד 

עזריאל  הרב  בקרקע.  שנוצר  לחריץ  גורמת  האופניים  על  הרכיבה  שכן 

הילדסהיימר )אורח חיים סימן מט( כתב לאסור את הרכיבה על אופניים 

מטעם זה.

חרץ  שגרימת  וביארו  בכך,  לדבריו  הסכימו  לא  פוסקים  שאר  ואולם, 

באופן זה, כאשר הדבר נעשה בדרך "מתעסק" בלבד, כאשר אין כל כוונה 

ותועלת בגרימת החריץ, וכאשר אין הדבר ברור שהדבר ייעשה, אין בה 

משום איסור חרישה. 

כפי שמותר לאדם לדחוף עגלת תינוק בשבת, ואינו חושש לגרימת חריץ, 

כך אין לאסור את הרכיבה על אופניים מסיבה זו.

ילדים ואופניים

החששות האמורות לעיל אינם נוגעים לאופניים פשוטים, ובפרט לתלת-

כהלכתה  שבת  בשמירת  כתב  זו  מסיבה  שרשרת.  בהם  שאין  אופנים 

בשבת,  תלת-אופן  על  לרכוב  לילדים  להתיר  שיש  יח(  סעיף  טז,  )פרק 

במקום שאין בו איסור טלטול.

ואולם, ביחס לאופניים מורכבים יותר, המנהג הרווח והברור הוא לאסור 

את הרכיבה אפילו לילדים, ככל איסורי השבת.

סיכום

כפי שראינו, הפסיקה ביחס לרכיבה על אופניים התפתחה עם השנים, 

והיא כוללת כמה דעות ומחלוקות, ומספר טעמים שונים.

כיום, הסכמת הפוסקים הפשוטה היא לאסור את הרכיבה על אופניים 

בשבת, וברור שכיום יש בכך זילות השבת וכמה חששות הלכתיים.

עם זאת, חשוב להבין שיש הבדל גדול בין האיסור של רכיבה על אופנים 

כגון  שבת,  של  תורה  איסור  לבין  גמורה(  הרבים  רשות  שאינו  )במקום 

נהיגה ברכב. ההנחה הברורה היא שהרכיבה אסורה – ועם זאת, בשעת 

הדחק ובנסיבות מיוחדות יש לעשות שאלת רב.
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עסק פתוח בשבת - שותפות גוי

שאלה:

שלום וברכה,

התחלנו עסק בחו"ל, ברוך השם.

אנו שני יהודים אשר מתווכים בין בעלי אוטובוסים לסוכנויות תיירות. אנו מחפשים אוטובוסים ומספקים ללקוח, דואגים על כל השירותים מסביב. 

העסק חייבב לפעול גם בשבת. לצורך זה יש לנו עובד גוי שמחפש רכבים, מציע ללקוחות ועושה כל משדרות.

באיזו צורה אפשר לפעול שלא תהיה בעיה עם חילול שבת חו"ש.

 תודה רבה

תשובה:

שלום רב.

ניתן לעשות זאת על ידי שאותו עובד לא יהיה שכיר שלכם אלא שותף פעיל בעסק, כאשר קובעים שרווחי השבת הם שכרו, ומה שהוא מביא לכם 

מאותם רווחים זה בעצם שכירות של המקום וכו', כפי שיבואר.

א. אדם שמעוניין ליצור הסכם שותפות עם גוי באופן המותר כדי להפעיל את העסק בשבת, חייב לעשות איתו חוזה משפטי התקף על פי דין, לא 

מדובר בטקס דתי אלא בקנין גמור. הענין זה לא שייך לרב. יש להתיעץ עם עו”ד על אופן כתיבת השטר, וכדאי גם לעשות קנין כסף, כלומר, לקבוע 

סכום אותו אמור הגוי לשלם עבור השותפות ]על ידי עבודה וכיוצא בזה[, וליטול ממנו פרוטה לתחילת פרעון.

ב. ההיתר להעסיק גוי בחנות בשבת, אמור דוקא באופן שהגוי נחשב שותף ממש בעסק ולא פועל של היהודי, ובתנאי ששותפות זו ידועה ומפורסמת 

לכל , כך שלא יהיה חשש של “מראית העין”, שיהיו הרואים סבורים שגוי זה עובד לצורך היהודי. לכן, כדי להעסיק גוי בעסק צריך להכין חוזה מפורט 

בו יקבע שכל רווחי החנות מהעבודה ביום השבת ניתנים לגוי ]בתמורה הוא יכול להתחייב לעבוד במשך השבוע, וכיוצא בזה[ ,וכמו כן יש לפרסם 

שאותו גוי הוא שותף בחנות. כלומר, שבמקום בו רשום שם בעל העסק יכתב גם שמו, וכמו כן הוא יהיה רשאי להתנהג בחנות כמו בעל הבית בכל 

הענינים. מלבד זאת, על היהודי להדיר רגליו מהעסק ביום השבת, שלא יראה לאנשים שהוא עובד שם באותה שעה.

ג. באופן כללי, אם העסק מיועד עבור קונים יהודים, נראה לי שכדאי להמנע מכך ככל שניתן, שהרי סוף סוף על ידי אותו עסק רבים מחללים את 

השבת, וודאי שאין בכך כבוד שמים… וזכות השבת תעמוד לך שתצליח מאוד בכל עסקיך, ותראה שפע של פרנסה בנקל ובנחת.

מהפיכת הכשרות - השגחה באמצעות מצלמות וידאו

שאלה:

שלום וברכה.

לאור מהפיכת הכשרות החדשה, שמצלמות וידאו תחלפנה את משגיחי הכשרות.

אשמח בבקשה לקבל את המקורות לכך האם הדבר אפשרי.

 תודה וישר כח.

תשובה:

שלום רב

חשוב להסביר, הנושא של הכשרות הוא מאוד טכני ופרקטי, כלומר אין דיני עדות שמחוייבים בענין זה, אם אתה רואה באופן ברור במצלמות שהכל 

נעשה כדין אין כל בעיה, כיון שהכל מבורר לך... הבעיה המרכזית במצלמות היא שמאוד קשה לעשות זאת בצורה שתמנע הונאה בכשרות, לא 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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ניתן לכסות כל סנטימטר וברור שבעלי המפעלים מרגישים הרבה יותר בני חורין... כמו כן כאשר בעל מסעדה בוזק תבלין למאכל, קשה לי להאמין 

שהמצלמה תוכל לוודא את תג הכשרות על התבלין... וכן הלאה. לכן באופן מעשי אינני מבין כיצד הדבר יתבצע.

לגבי חלב ישראל יש שסמכו על מצלמות, שם הדין הרבה יותר קל גם במישור ההלכתי וגם במישור הטכני, וראה במקורות.

לכן לדעתי האישית בלי להכיר את ההצעה לעומק, נראה לי שמדובר בפגיעה חמורה ברמת הכשרות. זו תהיה סיבה נוספת להקפיד על כשרות 

מהדרין של המערכות הקפדניות הפרטיות.

מקורות:

בשו”ת תשובות והנהגות )ח”ה סי’ רנה( כתב להחמיר בזה שלא מועיל מצלמות בחלב עכו"ם, וכך הביא גם בשם הגרי”ט וייס שליט”א ראב”ד 

העדה החרדית. והסיבה לכך, שאם המשגיח ממעט להכנס לשם בגלל המצלמות זה לא נחשב “נכנס ויוצא” הנדרש בהשגחה בחליבת עכו”ם.

ובקובץ נזר התורה )תמוז גליון כג( הרחיבו בנושא. והביאו כמה דעות בענין. שם הובא מכתב מהגר”מ לנדא והגר”ש עמאר שליט”א, שלמרות 

שניתן לסמוך על זה בפרט במקומות ששותים חלב עכו”ם בכל אופן, ראוי שיראי שמים המקפידים על הידור בכשרות שלא יסמכו על כך.

אולם הביאו מכתב מהגר”ש ואזנר שליט”א שניתן לסמוך על הראיה באמצעות המצלמות לענין השגחה שיחשב כחלב ישראל. אלא שהתנה שלא 

יסמכו רק על המצלמות אלא גם המשגיחים יבקרו מפעם לפעם. ובקובץ הנ”ל )כסליו תשע”ב הוסיפו מאמר של הרב ויטמן רבה של חברת תנובה 

שכתב שכך הורה לו הגרי”ש אלישיב זצ”ל להקל. והוסיף, כי המציאות מוכיחה שנין לרמות פחות כשיש מצלמות בקביעות מאשר משגיח ש”נכנס 

ויוצא".

עד כמה יש לברר חשש לאימוץ

שאלה:

שלום,

אשה טוענת על אשה אחרת שהיא מאומצת ואינה בתה של המוכרת כאמא שלה.

איזה יחס ונאמנות יש לתת לעדות זו. האם עדות זו מחייבת את הרב לחקור את האם. או מספיק שישאל באופן כללי ואז בודאי שתכחיש.

תשובה:

שלום רב,

באופן עקרוני, ודאי אם אנו מכירים אותם כך כאם ובתה מן הסתם כך הם מוחזקות ולא ניתן לערער על חזקה זו, כפי שמבואר בקידושין פ,א סוקלין 

ושורפין על החזקות וכו', ואחד הדוגמאות היא אישה עם תינוק על כתפיה שאנו מניחים שהוא בנה. ואם כך, ודאי שגם עד אחד אינו נאמן לערער 

על חזקה זו.

יחד עם זה, יתכן לעדותה של אישה זו נאמנות מסויימת כדי להצריך בדיקה.

צריכים לשים לב, למעשה עדותה של האישה אינה נוגדת את עצם החזקה שהרי גם לדבריה אכן כך אנו אמורים להחזיק אותה - כאם ובתה, שהרי 

לדבריה היא אומצה על ידה, וכך נוהגת כל אמא מאמצת, זאת אומרת שעל פי עדותה היא לא ממש סותרת את החזקה ובודאי שאינה סותרת את 

הסיבה לחזקה - התנהגות של אם ובתה. ראה בשו"ת חוט המשולש סי' י' שחזקה זו אינה סותרת את העובדה שיש מאומצים.

וכך גם עולה מדברי החזון איש בכמה מקומות )ראה אבה"ע סי' כ' ס"ק יט, וסי' קיד ס"ק ז'(, שענין החזקה הוא שהציבור יחזיק כך באופן מוחלט 

כלומר, שאם המציאות היתה אחרת, הציבור היה שם לב לכך. לכן אם עולה השאלה האם בת זו מאומצת או לא, אין לציבור שמכיר אותה בשנים 

הללו כלים כדי לדעת האם אכן היא בתה הביולוגית או מאומצת. )ואני מניח שלא מדובר על יותר מעשרים שנה(. מסיבה זו אם עולה ערעור שהיא 

בת מאומצת, אין בחזקה כדי לסתור את הערעור. ובודאי שיש חובה לברר את הנושא עד תומו, בפרט שיש גם כלים פשוטים לברר עובדה זו - ע"י 

בדיקת דנ"א רגילה או ע"י בדיקת דנ"א מיטוכונדרית.

אני מניח שהשאלה היא כלפי נישואין, ואם היא מאומצת, השאלה היא כנראה האם היא בכלל יהודיה או לא. כלומר, למשמעות אם היא מאומצת 

או לא יש משמעות כבדת משקל וברור שיש לברר את הנושא היטב.
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