הרב יעקב אריאל
=ף.-4).

1א1יי1י1יקכ ,1ב4ק5ן,4יבו,,ן
י
"תורת ה' תמימה משיבת נפש"  -תמימותה של התורה מתבטאת בעיקר
בהקיפה את כל צורות החיים השונות ,ובהחילה את מצוותיה על כל התמורות
המתחוללות בעולם .כל צורה חדשה,כל מצבמיוחד,כלשינוי שנוצר ,מפרים את
המחשבה ההלכתית בבואה להתמודד עם התנאים המשתנים ומגלים את עומק
הגיונה ואוצרגנזיה העשיר .צורתהחיים השותפנית ,שהגיעה לשיכלול רבבחיי
הקבוץ ,זכתה אףהיא להעשיר את שדה החקירההתורניתבגידוליםרכים חדשים,
י.
אשרשורשיהםיונקיםממקורותיההנצחיים שלההלכה

א .הסתירהביןהעקרוןהקבוציוהעקרוןהתורני
המכנה המשותף לבעיות המתעוררותבחייהקיבוץ הוא עקרוןהשיתוף המונח
ביסוד חיים אלו ,בעוד שהלכות רבות תלויות בבעלותו של האדם על רכושו
הפרטי .בולטת היא ,למשל ,מצות ארבעתהמינים בראשון של סוכות ,שקיומה
מותנה בבעלותו הפרטות של האדםעלמיניםאלו .כיצדתתקיים ,אפוא ,מצוהזו
בקבוץ? ניתן להציע פתרון לבעיה ע"י השמוש בעקרון של "מתנה על מנת
להחזיר",דהיינו כל חבר קבוץ מקבל את הלולב במתנה גמורה לזמן נטילתו ,על
מנת להחזירו אח"כ לרשות הקבוצה בחזרה .2דרך זו מאפשרת הכרה ברכוש
הפרטי להלכה ,לצורך יציאתידי חובת המצוה בלבד ,אולם לא למעשהנ .העקרון
ההלכתייצא נשכרבעוד ,שלעומתו  -זההקבוצילאיצא נפסד.
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יסודו של מאמרזה הונח כמאמר בשת "הקיבוץ בהלכה" שהודפס בקובץ "זכור זאת ליעקב"

לזכרו שליעקבפיירברגר(יקי)הי"ד ,חברקב'עלומים שבנגב ,שנפל בבקעתהירדןבי"באייר

תש"ל .פרקיהיסוד של המאמרלובנובדיבוק חברים במסגרתשיעוריםתורניים בקב' עלומים
כרם השתתף כאופן קבוע המנוה הי"ד .מאז הודפס המאמר הנ"ל התעוררו בעיות חדשות
ולובנופרקיםנוספים .כל אלהצורפויחד למאמרזה.
סוכה מ"א.
מתנה ע"מ להחזיר לא נחשבת למתנה גמורה ,במקום שיש צורך כהנאה ממשית.עיין רמב"ם
הל' אישות פ"ב הל' כ"ד .ולפי"ז בטבעתקדושין לאיועילפתרון זה ,עי"ש.
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דרך אחרת היא ,שתקנון הקבוץ יכלול סעיף ,שלצורך קיום המצוה מוכרת
הבעלותהפרטית .בדרךזאתמוותרהקבוץ על אחדמעקרונותיו ,לשםקיום מצוות
התורה .אולם שתי הדרכים כאחת יוצאות מנקודת הנחה שהתורה אינה יכולה
לוותרעלעקרון רכוש הפרטבמצוותמסוימות.
האםישלהסיק מכאן שהתורה מתנגדתלעצםהרעיוןהקבוצי?

ב .יסודהחסדשבהייהקבוץ
מן הראוי שנקדים בירור לשאלתיחסה של התורה לשותפנות .מפורסמתהיא
המשנה "שלי שלך ושלך שלי  -עם הארץ"  ,4שממנה אפשר להסיק ,לכאורה,
על יחסה השלילי של התורה לשותפנות .אולםעיון נוסף במשנה יעמידנו על
הטעות שבמסקנהזו.ישלהבחיןבין אדם המוותר על רכושו הפרטילמען הזולת
(והוא הנקרא חסיד באותה משנה "שלי שלך ושלך שלך  -חסיד"),לבין אדם
המהליף אתרכושוברכושחברו ,5כשתועלתוהאישיתניצבתלנגדעיניו.
מןהראוילהעיר שמפרשי המשנהאינםרואיםבכינוי "עם הארץ" המוזכרכאן
כינויגנאי ,כבמקורותאחרים בש"ס ,אלאכינוילאדםהמישב את הארץ.6
לפ? הבחנה זו יש להסיק שהרעיון הקבוצי חיובי הוא לכשעצמו ,ואין הדבר
תלוי אלא בנושאי הרעיון .חבר המצטרף לקבוצה מסיבות של נוחיות ותועלת
אירנית הוא בבחינת "שלי שלך ושלך שלי" .אולם המצטרף למסגרתזו מסיבות
אידיאליסטיותטהורות,הואבבחינת "שלישלךושלךשלך".
לדעת התורה ,השותפנות אינה מטרה לכשעצמה ,אלא אמצעי לפיתוח אדח
ההסד .משוםכך נראה שלאביטול הרכושהפרטי השובבעיני התורה ,אלאויתור
הרכוש הפרטי .לכןאין מקום כלל לסתירהבין עקרון הרכוש הפרטי ,במצוות
מסוימות,לבין מידת החסדשבויתורו.יתכן שאדרבה,מי שישלו רכוש פרטי והוא
מוותרעליו למען זולתו ,נחשב חסידיותר ממישאיןלו רכוש פרטי כלל .עכ"פ
אםרעיון הקבוצה הדתית רואה את עצמויונק מרוח התורה ושאיפתו להביא את
האדם אל השלמותהדתית,אין מקוםכלל לסתירהבין השתים ,שכן אותה שאיפה
לשלמות דורשת לעיתים את קיומו של הרכוש הפרטי ,כשם שהיא דורשת את

ויתורו.
יתכן שגנוז כאןרעיון עמוק .התורה מטילה את מלוא האחריות המוסרית על
4
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רע"ב,רבנויונה ,תוס'יו"טועוד.
המפרשיםהנ"ל.

חיי ההלכה בקיבוץ

האישיות הפרטית ורואה כמסוכנת את הגישה הפוטרת את הפרט מכל אחריות
ומטילה אותה על הכלל בלבד .על אף חשיבותו העצומה של הציבור בתפיסת
התורה אסור לו שייהפך ל"קדירא דבי שותפי" מבחינה מוסרית ,ורמתו של
הציבור מותנית במידתגילוי אחריותאישית של כל אחד ואחד מבני החברה
לעצמו ולכלל כולו .להגדרה זויש השלכות רבות על תפיסתה של ההלכה את
האחריותהקיבוציתבקיום מצוותהתורה.

ג .יסוד הצדקהשבחייהקבוץ
יש המוצאים אסמכתא הלכתית אחרת בהלכה לצורת החיים השותפנית
שמקורה ברמב"ם,וזולשונו:
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"שמונה מעלותיש בצדקה
ו
ז
שאין
וזההמחזיקביד ישראל שמך,ונותןלו מתנה או הלואה ,או עושה עמו שותפות,
או ממציאלו מלאכה,כדי לחזק אתידו עד שלא יצטרךלבריות לשאול ,ועלזה
נאמר "והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" ,7כלומר ,החזק בו עד שלא יפול
ויצטרך".8
מסגרת הקבוץ ,לדעה זו ,היא המעלה הגדולה ביותר של מצות הצדקה ,ומשום
כךייפטרהקבוץמןהצורךלקיים מצותצדקה.
באדם
ק
ר
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ח
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ת
מ
אלא שמן הראוי להעיר שדברי הרמב"ם
למי שתומך עני
ע"ישיתופוברכושואובעסקיו.אךמישפרנסתויכולהלהימצאגםללא הזדקקות
לשותפות זו ,מסתברשאיןמקיימים בשיתוף עמו מצות צדקה כלל .יתר על כן,
צורתהחייםהקיבוצית מושתתתעל התאמה חברתית מלאהביןכלחבריהקיבוץ,
ומעצם טבעה אין היא יכולה לקלוט בתוכה דוקא את אותם רבדים חברתיים
הזקוקים באמת לשותפות זו לצורך פרנסתם .ניתן לומר שהקואופרציה היא
המסגרתההולמתיותר אתרעיונו של הרמב"ם ,מאשרהקבוצה.

מדברי הרמב"ם אנו למדים ,שגם העסקת שכירים ,שיש בה משום הגשתסיוע
כלכלילנצרכים (אם ~מנםאין המטרה לנצלם) ,נחשבת למעלהגדולה בצדקה ,לא
פחותה מהשותפות,9בעוד שדברזהעומדבניגודלעקרונותהקבוץהקיימים.
מסתבראיפואשאין לפטור אתהקיבוץ מחובת הצדקה0ו.
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תקרא ס"ה,ל"ה .ועי"ש בספרא.
רמב"םהל' מתנותענייםפ"יהל'ז'.
עיק משפטי-עוזיאל חלק חו"מסי' מ"ר ,שהסיק מכך את החובה להעדיף העסקתפועלעברי

על העסקתנוכרי,גם אםשכרו שלהפועלהעבריגבוהיותר.
עיין"תחומין" א' ,מאמרושלהרבאבינרעלהלכותכספיםבקיבוץ ,מעמ' 404ואילך.
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וידועים הדברים בשם מרן הרב קוק זצ"ל שאמר שאין ספק שמטרתה
האידיאלית של התורה היא חיים ללא רכוש פרטי .מגמה זו משתקפת בעיקר
י:
במצוות השמיטה והיובל .ואולי אפשרלהביא ראיהלרעיון זה ממסכתיומא1
"בית השותפיןחייב במזוזה .פשיטא? מהו דתימא "ביתך" ולא בתיהם  -קא
משמעלל .ואימא הכינמי? אמר קרא "למעןירבוימיכםוימי בניכם"הני בעו
חייוהנילאבעוחיי?!" כלומר ,מאחרוגםשותפיןזכאיםלריבויחיים חלהעליהם
מצותמזוזה .והקשה שםהגאוןר' עקיבאאיגר:הרי לא פטרנו אתכל אחד ואחד
מהשותפין ממצות מזוזה כשיהיה לו בית פרטי משלו .פטרנו רק את המקרה
המיוחד שלביתהשותפין,שביתכזהאינוחייבבמזוזה ,אךמימונע אתכל אחד
ואחד מהשותפין לדורבבית פרטי משלו ,להתחייב בו במזוזה ולהאריך בכך את
חייו? אךלפידברי הרבהדבריםמיושבים.הרי שאיפת התורההיאביטול הרכוש
הפרטיואיךיתכן שמצותמזוזה לא תוכללהתקיים אלאבביתפרטי בלבד?!ואין
הדבר דומה לאותן מצוותבהןיש צורך בבעלות פרטית ,שהרי אתרוג למשל ,או
טבעת קידושין ,אין הכרח שיהיו פרטיים אלא רגע אחד בלבד ,בשעת קיום
המצוה,אךביתהחייבבמזוזהצריךשיהיהשלוכלהזמן,וזאת התורהלאחייבה.

ד .הגדרת השותפותבקיבוץ
דוגמאלבעיותמסוג אחר המתעוררותבחייהקבוץ ,מהוה החמץ בפסח.כידוע,
אין האדם עוברעלאיסורהשהיית חמץ בפסח אלא א"כ החמץהואשלו ,שנאמר
"לא יראהלך חמץ" .12שותפים בחמץ עוברים אף הם על האיסור ,שהרי לכל
אחד מהםיש חלק בחמץ .לכאורה ,מהוה הקבוץאף הוא שותפות כזאת,וכל אחד
מחברי הקבוצה אחראי באופןאישי לחלקו בחמץהשייך לקבוצה( .אלא אםכן
נפטור אותו כאנוס ,במקרה שיש ממונה האחראי לבער את החמץ ,שכל חברי
הקבוץ סמכועליו).
אולם בחיי הכלכלה המודרניים אנו מכירים מושג חדש של שותפות שהיא
החברה בע"מ .המשפטהמודרני מבחיןבין מושג זה לשותפותרגילה בכך,שאין
הוא רואה אתהשותפים אחראיםאישיתלחלקםבשותפות ,אלא רואה את החברה
בע"מ כאישיות משפטית העומדת בפני עצמה ,שאחריותם האישית של
המתאגדים בההינהמוגבלתמיסודה.לפיהמקובל,מסווגגםהקבוץלקטגוריהזו.
לשם המחשת הבעיה ישמש לנו מקרה קיצוני של קיבוץ שהתפרק ,חבריו
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נטשוהווהותירו אחריהםנושים התובעים ממנוחובותרבים.חבריהקבוץ לשעבר
אינם אחראים אישית לפרעון חובות אלו ,למרות שנהנו מהם ,והתביעה יכולה
להתיחסאלהמושגהמופשט שלהחברה בע"מבלבד ,אשר במקרהזה שבקחיים.
אם נקבל את ההגדרה המשפטית החדישהגםביחס לקבוץ ,נמצאשאין החמץ
נמצא ברשותם ובאחריותם של חברי הקבוץ ,אלא ברשותה של האישיות
המפשטית המופשטת של החברה .מסתבר שאישיות משפטיתזואינה עוברתעל
"בליראהובלימצא",שכן התורה לא הטילה אתמצוותיה אלאעלבני אדםחיים
ולאעליצוריםפיקטיביים.
דוגמא מאלפתזו משמשתלנובנין אבלבעיות רבות אחרותמסוגה,כגוןבכור
בהמה .אם נניח שהבהמה המבכרת אינה רכושו שליהודי מסוים אלא שלאיזו
חברה המוכרת כאישיות משפטית בפני עצמה ,שאינה בת מצוות ,אין הבכור
הנולד מתקדש כלל ,כבכור הנולד לבהמה המכורה לגויי .ואין צורך אפוא
שהקיבוצים ימכרו את מבכירותיהם לנוכרים כדי לפוטרם מבעית קידוש

בכורותיהם.
והואהדיןביחסלשמיטה .הקרקעות של הקבוץאינן נחשבותכעומדות ברשות
יהודי בר מצוות,והן מופקעות בכך ממצות שמיטת קרקעות4ו.לפיזה לאיזדקק
הקבוץלהיתרהמקובל שלמכירת הקרקעותלנכרי,כדילעבדןבשביעית.
אותהבעיה תתעוררביחסלהלכותרבות,כפישיתבאר בהמשךהדברים.
הבעיה העקרונית הניצבת בפנינו היא ,האם מכירה ההלכה בעצם קיומו של
המוסד המשפטיהמיוחד של החברה בע"מ? בעיהזו ~מנםאינה מיוחדתלקבוץ
דוקא ,משותפתהיא לכל החברות והאגודות מסוג זה הפועלותבחיי הכלכלה'י.
אולם שונההקבוץמיתר החברות,הן בכמותהבעיות המתעוררותבווהןבאיכותן,
שכןמסגרתוהערכיתשלהקבוץמקנהלבעיהמימדמיוחד,כפישיוסברלהלן.
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אמנםישלהבחיןבין מבכרת המכורה לגף לבץ רכושהחביה כע"מ ,שאםכיאינה בתמצויה,
אךגםכגויאינה,להפקיע בהמה מקדושתה ,והדברדומה לבהמתהפקר .דעתהאחדזנים שהיא
פטורה מבכורה(עיין מהרי"טאלגאזיריש הלכות בכורות ,ובאריצחק ,לר' יצחק אלחנן ,חלק
יו"ד סח כ"ג  -הפוטרים .לעומתםהטורי-אבן בר"הי"גמחייב).
אףכאןקיימתהבעיה,כדלעיל בהערה הקודמת ,מהדינה שלקרקע הפקרבשמיטה.שכןקרקע
קיבוציתאינה כשליהודיואינה כשלגוי(.ועיין שו"ת "משיב דבר" לנצי"במוולוז'יןסי'נ',
שקרקע של הפקר פטורה משביעית,ועיין "התורה והמדינה" כרךג' במאמרים הרבים שדנו
בבעיה זו)[ .וראה ב"ספר השמיטה" לרי"מ טוקצינסקי זצ"ל ,פרק י"א :אדמת הלאום -
לדיןשביעית - .הערתהעורך].
בכתיבתהדבריםהבאיםהסתיעתי במאמרו שלידידיהרב שמחהמירק "מעמדהחברה בע"מ
במשפטהעברי" ,שנדפסב"סיני" כרךנ"טאב-אלולתשכ"ו.
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ה .ראיותיו שלהגאוןהרוגאצ'ובי
אחד מראשי המדברים בנושא זה בהלכה הוא הגאון ר' יוסף רוזין ,הידוע
בכינויו :הרוגאצ'ובי .בבקיאותו העצומה העלה מקורות ממקומות שונים בים
התלמוד,שיש בהםבכדילהאיר אתבעיתנו.נביאבזה מספר מובאותמספריו~י:
א) במס' ברכות 17נחלקו ר' עקיבא ור'יוסיהגלילי כברכתהזימון .לדעת ר'
יוסי הגלילי ,במאה מברך "נברך ה' אלוקינו" ,באלף " -ה' אלוקינו אלוקי
ישראל" ,בריבוא " -ה' אלקינו אלקי ישראלאלוקי צב-אותיושבהכרובים";
ואילו ר' עקיבא סובר ,שאחד עשרה ואחד עשרה ריבוא ,מברך
"א-לקינו" ותו לא .ר' עקיבא סוברשמנין אנשים מהוהציבור ,וההבדל שבינם
לביןיחידים הוא לא רק הבדל כמותי ,אלא הבדל איכותי ,לכןאין בכחה של
תוספתכמותית כל שהיא לשנות את התוארהאיכותי שלהציבור ,ומשום כךאין
הבדלבין עשרה לעשרהריבוא .אךר'יוסיהגליליסובר שההבדלביןציבורליחיד
הוא הבדלכמותיבלבד ,ומשוםכךככלשגדלה הכמותכןמשתניתהברכה .ההלכה
נפסקה כר"ע.18

ציבור הוא איפוא מושגאיכותישאינו מותנה בכל כמות שהיא,ולעניננו -
החברה בע"מאינה כשותפות ,אלאכציבור,המוגדרכאישיות משפטיתעצמאית.
(אמנם יש להעיר שאין מכאן ראיה אלא להבחנה הרעיונית שבין ציבור
לשותפין,אךלא להבחנההקנינית  -המשפטית).
ב) הרמב"ם ,9פוסק שאחדמןהשותפין שהמיר ,אומישהמירבקרבן מקרבנות
הציבור ,הואילוישלו בהן שותפות,הריזה לוקה .משמע מדבריו שקרבןציבור
כמוהו כקרבן השותפין ,שלכליחידיש חלק בו,ואין הציבור מהוה מושגבפני
עצמוהמנותקממרכיביוהפרטיים.
לעומת זאת סוברים התוספות 70שקרבן תמיד של ערב פסח בין הערביים,
שאסור לשוחטו על החמץ ,אין השוחט חייב אם אחד מישראל השאיר חמץ
16

המובאותמספריו שלהרוגאצ'ובינלקחו מספרו שלהגאון הרב מ' מ' כשר שליט"א "מפענח-
צפונות" פרק ד' .כידוע לשונו של הרוגאצ'ובי תמציתיתהיא ביותר ,ואחריותפיענוחדבריו
נופלת אפואעלכותבדבריםאלובלבד.

.'11,U"D 17
 18שו"ע אורחחיים,סי' קצ"ב,א'.
אולםישלהעיר ממס'מגילה(בזב')איןמוכרין(ביכנ"ס) שלרביםליחידמפנישמורידיןאותו
מקדושתודברי ר"מ ,אמרולו א"כ אףלאמעירגדולהלעירקטנה .משמע שלדעת ר"מציבור

הוא מושגאיכותיולרבנןהוא מושגכמותי.

 19רמב"םהל' תמורה פ"אהל'א'.

 20מנחות פ"ח :תוס' ד"האולאחד.
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בביתו ,אע"פ שכל הציבור הואבעליו של הקרבן ,וע"כ משוםשאין הקרבן נחשב
של כל אחד ואחד מהציבור ,אלא של הציבור כאישיות משפטית עצמאית,ואין
החמץ הנמצאבביתוהפרטי של אחד מישראלמחייב אתהשוחט.
ג)כללהוא בחטאת ,שאם מתובעליה מתה אף היא ,משום שהמתכפרלאקיים
עוד .אך בחטאתציבור שמתובעליה אומרת הגמרא 21שאין החטאת מתה ,אלא

קריבה על המזבח ,משום ש"אין מיתה בציבור" .כלומרציבוראינו רק כמות של
פרטיםמסוימים ,שעם מותם הוא חדל מלהתקיים ,אלא ציבור הוא מושג מופשט
העומד בפני עצמו ,ללא זיקה לפרטים מסוימים .לפיכך אין הציבור מת ,אף
שהפרטיםמתו.
ד) במסכתשקלימ  22אמר ר'יהודה :העידבןבוכריביבנה,כלכהן ששוקלאינו
חוטא .אמרלורבןיוחנןבן זכאי :לא כי ,אלא כלכהןשאינו שוקל חוטא ,אלא
שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן  -וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל,
והואילועומרושתי הלחםשלנו הםהאיךנאכלים?!
ו
נ
י
ד
ר
ו
ב
י
צ
ש
ו
ר
ב
ס
כשותפין
הרילפנינוויכוח מפורש בשאלה האמורה.הכהנים
ולכל אחדואחדמהכהניםישחלק בעומרובשתיהלהם,אילוהיוחייביםבשקלים.
ולדעתרבןיוחנןבןזכאיהציבור הואאישיות משפטית עצמאיתולכןאיןלכהנים
חלק ממשי בעומר ובשתי הלחם .מסתבר שר' יהודה שסברשהכהנים רק רשאים
לשקול ,אךאינםחייבים,הוא משוםשהצדיק את דעתהכהנים שלכל פרטיש חלק
ממשיבקרבן ,אלא שהכהנים רשאיםלהתנדבלציבורתוךויתור מוחלטעל חלקם
ןחוששים שמאלאימסרולציבוריפהיפה.23
הפרטיבקרבן,ואי

ההלכה נפסקהכרבןיוחנןבןזכאישהכהניםחייביםבשקלים ,כלומרשהציבור
הואאישיותמשפטית עצמאית.24
ה) אחדהדברים הפוסליםבקרבן הואשינויבעלים,דהיינוכונתהמקריב לשם
בעלים אחרים ,שאינםבעליהקרבן .קרבןציבור ,אומרת הגמרא ,25אין אפשרות
 21הוריותו' א'.

 22שקלים פ"א מ"ר.
 23ב"מקיח א.ועיין "משפט כהן" למרן הרב קוק זצ"לסי' קכ"ד ,שביאר את סברת החוששים

שמא לא ימסרם יפה יפה ,משום שלדעתם ציבור עומד מעללגדרי שותפות רגילה ,ומסירה
לציבוראינהכקניןרגיל שאפילו שכלם של פעוטותדילו ,אלאישבומסירהלציבור כמושג
מופשטהעומד מעללפרטיםוצריך שכלרוחנילציירו ,ע"כחיישינן שמא לאיתפוס אתהענין
ולא ימסרםיפהיפה .ולסברהזונדרשיםהדבריםכמיןחומר ,שר'יהודה הסוברשהציבורדינו
כשותפיםפרטייםואינומהות מופשטתבפני עצמה  -הוא הסוברלשיטתושהכהנים רשאים
לשקול ואינו חושש שמא לא ימסרו לציבור כל כך יפה ,שכןאין מסירהזו דורשת הבנה
משפטיתכהעמוקהכלריב"ז,
 24רמב"םהל'שקלים פ"אה"ג.
 25זבחיםד' א'.
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לפסולע"ישינויבעלים" ,שהרי הכל בעליו" .כלומר,הציבוראינו מהוהאישיות
אחרת מהפרטים שמהם הוא מורכב.
 .1דחיתראיותיו שלהרוגאצ'ובי
ראייתו האחרונה של.הרוגאצ'ובי משינוי בעלים תשמש לנו יסוד להבנה
מחודשת של הנושא .ניתן לדחות ראיה זו בחילוק מסתבר .קרבן נפסל בשינוי
בעלים רק מבעלים מוחשיים לאנשים אחרים ,אף הם מוחשיים כמותו ,שאינם
בעלי הקרבן .אך קרבן ציבור שאינושייך לאיש ,או אישים מסוימים ומוחשיים,
אלא לגוף משפטי מופשט ,שהוא הציבור,איןשינוי בעלים ,מבעלותזו לבעלים
אחריםהעומדיםבמישורשונה,פוסל אתהקרבן.
וכעין זה אמרו בגמרא" 26דמינה מחריב בה ,דלאומינה לא מחריב בה",ולכן
חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת ,ואינו בעלי החטאת הראשונה ,פסולה,
משום ששניהםניצבים על אותו המישור ,אך השוחט חטאת עלמי שמחויב עולה
כשרה ,משום ששנימישורים,נפרדיםהם.
הרוגאצ'ובי עצמו קובע כלל אחר ,שלא אמרו פסולשינויבעלים אלא בבעלות
מוחשית ומוגדרת .אך בקרבן ציבור שבעלותו מופשטת לא נאמר בו כלל פסול
שינוי בעלים ,אפילו כשהשינוי הוא באותו מישור ,דהיינו מבעלות ציבורית
מופשטת אחת ,לבעלות ציבורית מופשטת אחרת .הא כיצד? לדעה הסוברתם
שקרבן העלם דבר שלציבור הוא חובה על כל שבט ושבט ,אם ישחטוקרבן של
שבט ראובן לשם קרבן של שבט שמעון ,הרייש כאןשינוי בעלים ,ומדוע אמרה
הגמרא 28איןשינוי בעלים בקרבן ציבור? אלא על כרחך ,בבעלות מופשטתאין
כללדיןשינויבעלים.
ניתן להסיק מכאן רק שהבעלות הציבורית על הקרבן שונה במהותה מהבעלות
הפרטית .אולם יש להבחיןבין בעלות קנינית לבין בעלות ספרתית .לא תמיד
המקדיש ,שהוא הבעלים הממוניים על הקרבן ,הוא גם המתכפר .ומי שהקדיש,
למשל ,קרכן לכפרת תבירו ,המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה.79
ואפשר לומר אולי שיש להפריד בקרבנות ציבורבין הבעלות הממונית שהיא
שייכת לכל אחד ואחד מהציבור ,משום שאין התורה מכירה אלא בבעלים
אנושיים לממון ,לבין המתכפר ,שהוא באמת מושג מופשט ,ומנותק מהאישים
ר

 26שםג' א'.
 27ר' יהודה במסי הוריותד' ב' ,ו-ה' א'.
 28זבחיםד' א'.
 29יומא נ' ב'.
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הפרטיים המרכיבים אותו .,וכמו שאמרואין מיתה בציבור,ולכן רק חטאתיחיד

שמתובעליה מתה,ואילו חטאתציבור שמתוחלקמבעליה קריבה.30
ומשום כך יש לומר שגם מי שלא שקל שקלים הוא חלק מהציבור והקרבן
מתיחסאליו(כגוןמי ששקל ואבד שקלוי ,3אונשים הפטורות משקלים ובכל זאת
הןחלק מהציבור בכפרתהקרבן).32
עודיש לומר ,שישלהבחיןביןציבורכללישראל,לביןציבורמקריאומקומי.
כלל ישראל הוא מהות רוחנית בפני עצמה ,שאינה תלויה כלל בפרטים .כלל
ישראל הוא אידיאה נצחית וקבועה שהיתה קיימת עוד לפני היות בני-ישראל
י ישראל בתקופות השונות .33
בעולם,ואיןהיאמותנית בהתנהגותם המקרית שלבנ
מהשאיןכן התאגדותציבורית מקרית והסכמית,איןלהקיוםריאליעצמי משלה,
ואיןהיא אלאפיקציהיורידיתשנוצרהע"יבני אדם לשםנוחיותכלכלית.
בשני הסברים אלו ,בהם הסברנו את המיוחד בקרבנות ציבור ,נראה שנחלקו
רש"י והרמב"ן בפירושם על התורה .34לדעת רש"י ,אם כלל ישראלכולויתנדב
להביא קרבן,דינו כקרבן השותפין (השוהבדינו לקרבןיחיד ,ונפקא מינהלחיוב
סמיכה) .רק קרבן המוקרב מתרומת הלשכה (כלומר ,משקליהציבור)דינו כקרבן

30

הוריות ו' א' .מיהו ביומא נ"א ב' אומרת הגמרא :שאניבי גזא דאהרן דאפקריה רחמנאגבי
אחיו הכהנים ,דאי לאו דקנובגויההיכי מכפר להו? ולכאורה משמע מכאן שהמתכפרצריך
להיותבעליו הממוניים של הקרבן ,ואם לאכן אינויכול להתכפר .והלאמצינוכן בכל מקום
שאחד מקדיש ואחר מתכפר?ולכןיש לומר ,שמדיוק הגמרא משמע שהתורה רקהפקירה את
האיללאחיוהכהנים ,אך לא הקנתה להם אותובאופןחיובי,ואכןכל המקדישקרבןכדי שאחר
יתכפר בו צריך להסכים לכך ,ובכך הוא מוותר על נעלותו הבלעדית על הקרבן ומאפשר
לחבירו להתכפרבו ,אך לא מקנה אותו .ובסברתנוזוניתןאולילישב אתהקושיה המפורסמת,
שכל סוטה תפגל את המנחה והמים לא יוכלו לבודקה? (עין ספר גבורות שמונים להגר"י
ענגיל) .ולדברינוי"לשמכיון שהבעלות הממונית עלהקרבן נשארתבידי הבעל ,והאשהאינה
אלא מתכפרת כרשות הבעל,לכןאיןביכולתהלפגל אתהקרכן(.עיין בספר הנ"לתירוץנ"ב).

 31תורמין עלהגבוי ועל האבוד ,כתובות קח א ברש"י ובתוס' שם.
32

33

34

ובזאת מיושבת הערת הגרעק"א בתשובותיו סט ט' ,כיצד רשאיות נשים להתפלל תפילת
המוספיןוהריאינן שוקלות? ולדברינוי"ל ,שאע"פשאינן שוקלותהן נחשבות לחלקמהציבור

לעניןזה.
עיין "משפט כהן" למרן הרב קוק זצ"לסי' קכדעל מהותם של הפרטוהכלל כישראל.דבריו
מיוסדים כנראהעלדברי המהר"למפראגבגבורותה' פכ"דובנצח-ישראלפי"אועוד.
ן בספר "על התשובה" להגרי"דסולוביצ'יקעמ' .80-74
ועיי
בפילוסופיההכלליתידועותשתיאסכולות :האחת,הנימינליסטית,טוענתשההגדרותהכלליות
אינן אלא כינוייםלשונייםואין להם שום אחיזה ממשית במציאות; האחרת,הריאליסטית,
סבורה שההגדרותהכלליותישלהןקיום ממשיוריאלימשלהן.לדברינוישלהבחיןביןהגדרות
כלליותמקריות-אנושיות ,להגדרותכלליותעצמיות-אלקיות ,ככנסתישראלוכדו'.
ויקרא ,א',ב' ד"התקריבו.
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ציבור .רצונו לומר ,לא כל קרבן הנרכש ע"י הרבים הוא קרבן ציבור ,אלא רק
קרבן שהתורה קבעה אותובתור שכזה ,וכהסברנוהראשון.
הרמב"ן חולק עליו וסובר שגם רוב ישראל שהתנדב להביא קרבן,דין קרבן
ציבורישלו ולא קרבןהשותפין .אך המשתמעמדבריוהוא ,שלא כל כמות מרובה
שליחידיםזוכה להגדרה של "ציבור" ,אלא אךורק רובו של עםישראל;שמכיון
ש"רובו ככולו" ,לכלל ישראליש הגדרה משפטית מיוחדת ,וכהסברנוהשני .35

ז .ראיותיו שלהרוגאצ'ובימהלכותנדרים
חלקניכרמראיותיו שלהרוגאצ'ובילקוח מהלכותנדרים;ריכזנואותן במסגרת
נפרדת ,משום שלדעתנו הלכות אלו עקורותהןביחסלנושאים אחרים בתורה,כפי
שיבוארלהלן.ואלוראיותיו:
א .דעת הר"ן 36היא שאדם שהדיר הנאה מאנשי עיר מסוימת ,ולאחר הנדר
הצטרף לאנשי העיר תושב חדש ,אף הוא בכלל הנדר .כלומר ,הנדר לא חל על
אנשיהעירהפרטיים אלא עלהעיר כמושגבפני עצמו,ולכןכל המצטרף אלהעיר
בכללהנדר הוא.
הריטב"א ,לעומתו ,סבור 37שרקמי שדרבעירלפני הנדר הנדר חלעליו ,אךמי
שהצטרף לעיר אחרי הנדר אין הנדר חל עליו .לכשתמצי לומר ,הר"ן מכיר
באישיות המשפטית הנפרדת שלהציבור ,והריטב"א כופרבה.
ב .שני אנשים תושבי עיר אחת שהדירו הנאה זה את זה ,אסורים בדברים
השייכים לכל אנשי העיר ,שכןיש לכל אחד מהם חלק באותם דברים והואיכול
לאסור את חלקו על תבירו .ואיזהו דבר של אותה העיר? כגון הרחבה והמרחץ
וביהכנ"סוהתיבה והספרים.38
 35ועייןבחי' הגרמ"ז להגר"מ זמבאסי' לח שהאריך בהסבר המחלוקתבין רש"י והרמב"ן.ועיין
מלחמות ה' להרמב"ן על הרי"ף ברכות פ"נ ,המצדיק את הרי"ף הסובר שציבוראינויכול
להתפלל תפילת נדבה משום שאין קרבן ציבור בא בנדבה ,שלא כשיטתובנימוקיו למקראות;
וע"כ צ"ל שלא פירש אלא אתדעתהרי"ףואיןזודעתוהאישית.
ויתכן לומר ,שלשיטת הרמב"ן בפירושו לתורה לא רק כלל ישראל נחשב למושג מופשט
העומד מעללאישים שממנו הוא מורכב ,אלא גם לכל שבטיש מעמד דומה,כיגם שבטאיקרי
"קהל" (הוריותו)וקיי"ל דלא כלה שיבטא (ב"ב קטוב) .ועפ"ירעיון זה ,שכלל ישראל הוא
מושג מופשט שאינו קשור לפרטים ,ולכן קיומו הנצחי מובטח מק"ו דלא כליא שיבטא,יש
להבין את אמונתו של הרמב"ם (סהמ"צ מ"ע קנ"ג) שלאיתכןשבניישראלייעדרו ר"ח אחד
מא"י ,כי חלילה לאל מעשות זאתכי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל,כי
הציבורבא"י נקרא קהל(הוריוחג א)וקהללאכלה.
 36ר"ןנדרים ת"ד,בפירוש הגמ' בב"כ ח';וכן משמעבלשון הרמב"םהלכותנדרים פ"זהי"ז.
 37ריטב"א הלכותנדריםסוף פ"ג,בפי' הגמ'הנ"ל.
 38נדרים מ"ז מ"ח.
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ונחלקו ראשונים בפירושם של "ספרים"; רש"י והר"ן פירשו ספרי תורה
לקרות בהם .הרא"ש והתוספות פירשו ספרים ללמוד בהם .הרוגאצ'ובי רואה

הבדלגדולביןספרי תורה לקריאהלביןספרילימוד:ספרילימודנועדולשימוש
פרטי ,ספרי תורה נועדו לשימוש צבורי .לדעת רש"י והר"ן יש לכל אחדמבני
העיר חלק בספרי התורההציבורייםולכןיכול כל אחד מהם לאסור את חלקו על
חבירו ,אך הרא"ש והתוס' סוברים שספרי תורה הציבוריים אינם כרכוש
השותפין,ואין לאף אחדמבניהעיר חלקאישי בהם,ולכןאין אחדיכול לאסורעל
חבירו ספרי תורה ,אלא רק ספרי למודהמיועדים לשימושפרטי .דעהזו סוברת,
אפוא ,שלציבוריש מעמדמיוחד המהוה אישיות משפטיתבפני עצמה ללאזיקה
לאישים הפרטיים( .אמנם יש להעיר שאחד מגדולי דורנו ,מו"ר הגר"י אריאלי
זצ"ל ,39תולה את מחלוקתם של המפרשים בשאלה אחרת .לדעתו ,הרא"ש
שמפרש ללמוד בהם ,הולך לשיטתו 40שספרי תורה נועדו בעיקר ללימוד,
שנאמרת" ,ועתה כתבולכם אתהשירה הזאת ולמדה אתבניישראל" .ומשוםכך
לדעתו מתקיימתהיום המצוה גם כספרילימוד מודפסים .42רש"י והר"ןחולקים
עליווסובריםשספריתורהלאנועדובעיקרםללימודדוקא).
האמתניתנה להאמר שמהלכותנדריםאין להביא כלל ראיהלעניננו ,שכן כלל
גדול אמרו "בנדריםהלך אחרלשוןבן אדם"  .43בלשוןבני אדםרגילים להשתמש
במושגים מופשטים,ולכןמכנים בשם "עיר" לא אתהפרטים המוחשיים ,אלא את
הכלל לכשעצמו .הנודרמןהעירמתכון אפואלכלולבדבריוגם אתהעתידיםלדור
בעיר אחרכך.וכןבספרי תורה,מכיון שהשימוש בהםהואציבורי,איןהמדיר את
חבירו הנאה מנכסיו מתכון לכלול באיסור זה גם את ספרי התורה ,מה שאיןכן
בהלכות אחרות בתורה.

ח .ראיות אחרותשלהרוגאצ'ובי
לעומת הראיות הקודמות ,הראיות שיובאו להלן קרובות יותר לנושאדיוננו,

הנושאהקניני-המשפטי שלהציבור.
א .במסכת חולין 44רצו לפטור את בית השותפין ממעקה ,משום שנאמר
39
40
41
42

43
44

נספרו"עינים למשפט" הארוך,לנדרים שם.
טוריו"דסי' ר"עבשמו.
דברים ל"אי"ט.
עיין "שאגתאריה"סי' ל"וובנושאיהכלים בשו"עיו"דסי' ר"ע.
נדרים מ"ט ,ר"הי"בב',ועודבמקומותרבים.
קל"ו.
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"ועשית מעקה לגגך"  45בלשוןיחיד; אולם דחו זאת משום שנאמר שם "כייפול
הנופל ממנו" ,משמעכלביתשראויליפול ממנו,כוללביתהשותפין .ושאלו בגמ',
א"כ למה בכל זאת נאמר "גגך" בלשון יחיד? ותירצו :למעט בתי כנסיות ובתי
מדרשות (ופירש רש"י בפירושו הראשון :שאין חלק לאחד מהן בו ,שאףלבני
אלא
עבר הים הוא) .משמע שבתי כנסיות ובתי מדרשות אינן כרכוש
רכושהציבור הם הנחשבכאישיות משפטיתבפני עצמה שהתורה שותפ
פטרתה
יימחיוב

מעקה.
אלא שלפיזה תימצאלנו סתירה מהגמ' בנדרים ,46שנודר הנאה מחבירו אסור
בבית הכנסת משום שכרכושהשותפין הוא .47
ועוד ,את דברי רש"יניתן לפרש עלפי פירושו במסכת יומא  ,48שם מחלקת
הגמרא,לענין טומאת נגעים וחיוב מזוזה,ביןבית כנסת של כפרים לביכנ"ס של
כרכים; ופירש רש"י שביכנ"ס של כרכים "הוא מקום שמתקבצים שם הרבה,
והיא עשויה לכל הבא להתפללואין להבעלים מיוחדים" ,מהשאיןכןביכנ"ס של
כפרים "כלבעליוניכריםוהרי הוא כביתהשותפיי" .משמע מדבריו שישלהבחין
בין שותפין מסוימים ומוגדרים,לבין שותפים סתמיים ,כוללים ובלחי מוגדרים.
ילהטיל את האחריות למעקה ולמזוזה.49
במקרה האחרוןאיןעלמ
ו
ש
ו
ר
י
פ
מ
א
מ
ו
י
ב
ת
ח
כ
ו
מ
הזיקהשביןפירוש רש"יבחולין לפירושו
השניבחולין
"ועוד שאינובית דירה" ,המוסבר לנו עפ"י הגמ' ביומא ,המחייבת במזוזה רק
כשיש בביהכ"סביתדירהלחזן ,ופוטרתכשאיןבוביתדירה .כלומר,שניפירושי
רש"יבחוליןמכווניםכנגדשניתירוציהגמ' ביומא.50
ב .במסכת בבא-מציעאי :5מקרידרדקי (מלמדתינוקות) שחלא (נוטע כרמים)
 45דברים כ"ב ח'.
 46נדרים מ"ז מ"ח,עייןלעיל הערה .38
 47והרוגאצ'ובי השתמש במקור זה כדי להוכיח את ההבדל שבין שותפין לצבור ,לעיל פרק ז'

48
49

50

51

(ליישובסתירהזו -עייןלהלן פרקי').
י"ב .ד"הכרכים ,והשוה גםפירושולמגילה ב"ו ,ד"ה אבל.
ואףמדין "כל ישראל ערבים זה בזה"איןלחייב את מתפללי ביהכנ"ס לעשות מעקה במקום
בעליו שלביהכנ"ס,מכיוןשהבעליםאינםמוגדריםומוכרים ,שאפשרלהטילעליהם אתהחיוב
בפועל,ולכןגםערבותכלפיהן  -אין.
וכן מצאתי בשו"ת הרצבי או"חסי'י"ז .ולשיטתהרי"ף והרמב"ם בהלכות מזוזה (פ"ו ה"ו)
ההבדלביןביכנ"ס שלכרכיםלזה שלכפרים הוא שביכנ"ס שלכפרים האורחיםדריןבווהרי
הואכביתדירהוחייבבמזוזה.וכןלענין מעקה כתב הרמב"ם (הל' רוצח.פי"א ה"ב)שביכנ"ס
פטור מפנישאינועשוילדירה .ולשיטתםאין ראיה מכאן להבחנהביןציבורלשותפים.ועין
שו"ת "הרצבי" שםו"נר למאור" לרבקושלבסקיעמ' מ"ב-מ"ג.
ע"זא'.
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טבחא (שוחט) אומנא (מקיז דם) ספר מתא (העושה תספורת לאנשי העיר) -
כולהוןבעידןעבידתייהו כשאילה בבעליםדמו .כלומר ,השואל מהם בהמה ומתה
פטורכדיןבעליו עמו במלאכתו ,משום שאנשים אלושכיריכלהעיר הם,וכאילו
הושכרו לשואל עם בהמתם .ונחלקוראשונים בפירושהלכהזו .לדעת הראב"דכל
אחדמבני העיר ששאל מהם בהמה פטור .אך לדעת רש"י רק אותו אדם שאצלו
הםעובדים בשעהזו נפטר,שכאילוהבעליםשכוריםלויחד עם בהמתם ,אך אדם
אחרמבני העיר ששאל מהם בהמהחייב .הראב"ד סובר שכלבניהעיר שותפים
הם בשכירת אנשים אלו למלאכתם,ולכן כל אחדמבני העיר ששאל מהם שאלה
פטור .אך לדעת רש"יבניהעיראינם שותפים שלכל אחד מהםיש חלק בשכירות
זו ,אלא העיר היא מושג משפטי העומדבפני עצמו,ולכן רק אותו אדם שאצלו
ופטור ,אם שאל מהם שאלה.52
עובדים בשעהז
לסיכום ,נראהשאיןבכוחן של ראיות אלולהכריע את השאלההנידונה.מצינו
במקורות שהובאו סתירות רבות ודעות חלוקותבין תנאים ,אמוראים ,ומפרשים,
והמסקנה המתבקשת היא ,שאין הוכחה מכרעת לשאלה :האם מכירה ההלכה
במושג המשפטי החדש של החברהבערבון מוגבלת.

ט .ראיותיו שלר'יוסףענגיל
לעומת הרוגאצ'ובי הנוטה להכיר במעמד המשפטי הנפרד של הציבור ,סובר
הגאוןר'יוסףענגיל שההלכה שוללתדעה זו ;54ואלו חלקמראיותיו:

א .ר' שמעון הקשה לר' יהודה" כיצד סומך הכהן הגדול על שעיר המשתלח
ביוהכ"פ ,והלאאין סמיכה אלא בבעלים ,והכהן הגדולאינובעליו של שעיר זה
שהוא קרבן הציבור כולו? השיבלו ר' יהודה שאף זה אהרוןובניו מתכפרים בו
(עם הציבור ,וסמיכה בבעלים הוא  -רש"י) .מתשובתו שלר'יהודהאנולמדים
שהציבור אינו אישיות משפטית בפני עצמה ,אלא שלכל פרט יש חלק בקרבן
הציבורולכן נחשב הכה"גכבעליו של השעירלסמיכה.

52

ואכן רש"י לשיטתולעיללענין מזוזה ומעקה בביכנ"ס של כרכים ,שהציבור מהווה מושגבפני
עצמו .מיהוישלהבחיןבין ביכנ"סהשייך לכל עם ישראל,לביןעיר שמן הסתם אינהשייכת

אלא לתושביה בלבד.
 53עיין מאמרו של משה שפיראעל "המושגציבור במשפטהעברי"ב"דיני ישראל" תש"ל.

 54המובאותלקוחות מספרו "גבורות שמונים" אותלו.
 55מנחותצ"בא.
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(ראיהזוניתן לדחות בסברה שהכה"ג ביוהכ"פ אינו נחשב כפרט ,אלא הוא
נציגו שלהציבורכולו,ובותלויה כפרתהעם ,א"כהוא הוא הציבור.)56
ב .הכהנים רצו לפטור את עצמם מלשקולשקלים בטענהשמכיון ש"כל מנחת
כהן כליל תהיה ,לא תאכל"  ,57א"כ כיצד אפשר לאכול ממנחת העומר ,שתי
הלחם ,ולחםהפנים  -הרי גםלכהניםיש חלק בהם ,וא"כ הםטעוניםשריפה?
אלא ע"כ פטורים הכהנים משקליםואין להם חלק בקורבנות הציבור .58משמע
שגם בקרבנות ציבור יש לכל פרט חלק ,ואין הציבור מהוה אישיות משפטית
עצמאית.
(אמנםהיתהזוטענתהכהנים,אךלאכן דעת ההלכה.)59
ג .התוספות 60מביאים בשם הירושלמי שאלמלא האמור בתורה'" 6ואספת
דגנך" היה מקום לאסור מלאכה על כלישראל ,בכליוםויום,בגללקרבן התמיד
המוקרב בקר וערב,כיהדין הוא שביום שבו מוקרב קרבנו של אדם נאסר זה
במלאכה :משמע שהקרבן מתיחס אישית לכל פרט ופרט מישראל,ואינו מתיחם
אלהציבורכאלמושגבעל מעמדעצמאימשלו.

 .הגדרה חדשה שלהציבור
י
במסכת סוכה 62מחדשלנו רש"י חידושגדול.מן הפסוק "כל האזרח בישראל
ישבו בסוכות" 62א למדו בגמרא :מלמד שכל ישראלראויין לישב בסוכה אחת.
 56ובסברהזו נחלקו ר"מורבנן בתמורהי"ר א' ,יעוי"ש .ומאחר וסתם ברפלוגתיה של ר"מ הוא
ר' יהודה ,נמצא שר' יהודה לשיטתו שקרבנו של כה"ג ביוה"כ הוא קרבן ציבור,כי ביוכ"פ
הציבור מתלכד כביכוללאישיות אחת בדמותו של הכה"ג.ועיןפי' הר"ח יומא נב א ,שמשום
כך לא היה צורך ברימונים ביוהכ"פ כדי לבשר את בואו של הכה"ג משוםשחביבין ישראל
ואינם צריכים באותויום לשליח .ועיי"ש נא ב שפרו של כה"ג אפקריה רחמנא גבי אחיו
הכהנים .כלומר שהכה"גאינואישיות פרטית .ובזהישליישב את קושית המג"ח (מצ' שסד)
כיצד מועילוידויו של הכה"ג עבור כל העם .והרימילי לא מימסרן לשליח (ר"לוידוי הוא
מצוהשבגוףוכיצדמועילהבושליחות)? ולהנ"ל מבואר ,הכה"גאינושליח אלא כללישראל
בעצמו .ובדומה לזהמצינו בש"ץ המוציא את העם שבשדות אע"פ שאינםשומעים אותו (ר"ה
בסוף).
 57ויקראו' ט"ז.
 58מנחות כ"א א'.
ןלעילהע' .24
 59עיי

 60פסחיםנ' א' ד"המקום.
 61דבריםי"א,י"ד.
 62כ"זב' ד"הכלהאזרח.
62א ויקרא כ"ג מ"ב.

152

חיי ההלכה בקיבולן

ופירש רש"י ,שא"א שיהא לכולן ,שהריאין לכל אחד חלק בסוכהזו השווה
פרוטה אלא רקע"י שאלהמחבירו,ומכאן שאדםיוצאידיחובתובסוכהשאולה.
וכבר תמהו האחרונים על דעהזו,וכיאין לאדם בעלות על רכוש השוה פחות
מפרוטה? האם רכוש כזה יחשב ,למשל ,להפקר,ויהיה מותר לכל אחדלגוזלו?
וחילקרביןבעלותפרטית-לשותפות .רק בשותפותישצורךשלכל אחדמהשותפין
יהיה חלק השוה פרוטה .וצ"ע מה דינה של שותפות זו ,בה אין לכל אחד
מהשותפין חלק השוה פרוטה ,כאותה סוכה של כלל ישראל? מסתבר שאינה
הפקר ,מי א"כ בעליה? היה מקום אולי להוכיח מכאן את אפשרות קיומה של
האישיות המשפטית של החברה ,אולם לאחר ששללנו אפשרותזו נראהלהסביר
באופן אחר.
יש סוג של שותפות ,בה חלקו של כל שותף הוא כה קטן ,עד שכל פרט
לכשעצמו אינו יכול להחשב כבעלים באופןאישי ,רק הכלל כולו ביחד מהוה
בעלות .במקרה כזה האחריות על הרכוש אינה מוטלת על הפרט ,אלא היא
קולקטיבית שלהכללכולו.
והוא הדין לכל אותם דברים שבעצם חיובם או הגדרתם אינם יכולים להיות
פרטיים אלאציבוריים,כגוןקרבנותציבור ,שרק התאגדותציבוריתכלליתיכולה
ליצור אותם .במקרים כאלו ,ברור שבעלותו של הפרט מוגבלתהיא ,משוםשאין
כאן שותפותביןפרטים שכל אחד מהםראוילהיותבעליםלעצמו(שותפות כזאת
אינה אלא מסגרת רהבהיותר של הבעלות הפרטית) ,אלאישכאןשותפותשאינה
מורכבתמפרטים ,אלאהיאיצוראורגאניושלם,שע"יחלוקתהלפרטים תאבדכל
משמעותה.
בשותפות כזאת הבעלות של כל אחד ואחד מהשותפים היא מוגבלת במדה
אחד מהשותפים יכול לכפות את חבריו לחלוק או לפחות
ידועה .למשל,
לתבוע מהם דין גור או איגוד .השותפות הציבורית היא שותפות עולמית
ומוחלטת .נראה שהשותפותהקיבוצית דומה לשותפות זו.63

איי

צורה אחרת של שותפות מצינו בהלכה והיא
63

"תפוסת הבית" .לדעת רש"י64

יתכן שלזה התכוין גם הרב ישראל בארי ב"התורה והמדינה" יא-יג עמ' תסה.ועיין "אבן
האזל" הל'שכנים פ"בה"י בקטעהמתחיל "איברא" שחילקביןעירלביןשותפים,שבעיראין
נפ"מ אם לאחדמבגי העירישבניםיותר מאשר לחברו,ואיןזכויותיהם שלבניו נופלות בשל
כך משלהבנים המעטים ,משום שהעירשייכתלבניהעירככללולכןסילוק של אחדמבניהעיר
אינומצריךהקנאה .עכת"ד .ובכל זאתהמדיר אתחברו הנאה אסורבדברים שהם בשותפותכל
אנשיהעירכגון רחבה ,מרחץ וביכנ"ס (רמב"ם הל' נדרים פ"ז ה"ב) אע"פשאין בהם חלוקה,
משום שלנדראיןצורך בבעלותגמורה אלאדיינו בדבר שהוא שלו אע"פ שאינו ברשותו.

 64ביצה ל"ט ב' ובכורות נ"וב'.
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נוהגת שותפותזו רק באחים היורשים את אביהםלפני חלוקת הירושה .הרכוש
המשותף במקרה זה לא נחשב כרכושם הפרטי של האחים אלא כרכושו של
ה"בית" כמושג מופשט ,כאילו אביהםקייםעדיין .הנפקא מינה מהגדרהזוהיא
לענין מעשר בהמה; בעוד ששותפים רגילים פטורים ממעשר בהמה אםאיןלפי
החשבון לכל אחד ואחד מהשותפים עשרה ולדות שנולדו השנה  -אחים שלא
חלקו נחשבים לאדם אחדוחייבים במעשר בהמה .וכןלענין קלבון (תוספתדמי
עמלה שחייב להוסיף כל הנותן מחצית השקל) ,בעוד ששותפיםרגילים הנותנים
מחצית השקל מרכושם המשותףחייבים בקלבון עבור כל אחד ואחד  -אחים
לפניחלוקהנחשבים לאדם אחדואינםחייביםבקלבון.
לעומתו סובר הרמב"ם65שדין תפוסתהביתנוהג בכל שותפים ,כשהרכושאינו
עוד הרכוש הפרטי שהכניס כל אחד מהם לשותפות ,אלא הוא הרווח שהרויחו
כולם יחד .מסתבר שלדעתו דין מיוחד הוא שחידשה התורה במעשר בהמה
ובקלבון ,אךאין לראותבכל שותפותאישיות משפטית נפרדת.
גם לדעת רש"יאין אפשרות להגדיר את השותפות הקיבוצית כתפוסת הבית,
שכן לא נאמרה הגדרהזו אלא ביורשיםלפני חלוקה .אולם נראה שחבריהקיבוץ
שואפים להידמות עד כמה שאפשר למושג זה לפחות מבחינה רעיונית ,ולהשוות
אליו את מעמדם המשפטי .ולהלן (פרק י"ב) נעמוד על סמכותו שלציבור לחדש
קניניםובעלויות.
ובמסכת כ"ק 66אמר שמואל :דינא דמלכותא דינא ,אמר רבא :תדע ,דקטלי
דיקלי וגשרי גשרי ועברינן עלייהו .א"ל אביי :ודילמא משום דאייאוש להו
מינייהו? א"ל :אי לאו דדינא דמלכותא דינא ,היכי מייאשי? רש"י מפרש:
כלומר,מיהוייאוש ,הא יאושכדיהוידאיןכאןשינוי רשות שברה"רהן .מבואר
מדבריו שרשות הרבים אינה מושג בפני עצמו ,שאם כן היה כאן יאוש ושינוי
רשות ,מהבעלות הפרטית של הנגזל לבעלותו של הציבור .אולם התוספות שם
פירשו :מדוע הנגזלים מתייאשים ,הריבדין הגשרים שלהםוהיו צריכים למנוע
את המעבר עליהםבלי רשותם ,אלא ע"כדינא דמלכותאדינא .וכנראה חולקים
על רש"י וסוברים שרשות הרבים בעלותבפני עצמה היא ,ואילוהיה כאן יאוש
היההציבורקונה אתהגזלהבשינוירשות.
ולדברינו אין צורך לומר שרשות הרבים היא בעלות ממונית עצמאית ,אלא
שרשותזואינהשייכתליחידואין הוא רשאי לדרוש ממנה את חלקו,ולעניןגזלה
אין צורךבשינוי רשותחיובי ,שהגזלה תיכנס לרשות אחרת ,אלאדיינו בהוצאה
 65הל' שקלים פ"נהל' ד-ה.
 66קי"גב'.
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מרשותו של הנגזל .ולפי"ז גזלן שהפקיר את הגזלה לאחר יאוש הרי היא של

מוצאה.
ונראה לענ"ד שמה שמצינו 67שרשות הרבים נחשבת כהפקר  -אין הכונה
להפקר ממש ,שהרי אין אדם רשאי לזכות בקרקע של רה"ר כמי שזוכה מן
ההפקר ,אלא הכונה היא שמאחרואין לה בעלים מוגדרים ,והבעלותהיא של כל
הציבור ככלל ,מבלי שיהיה לכל פרט ופרט חלק כבשותפותרגילה,הרי זהכעין
הפקר.68

י"א .ההגדעה למעשה
שאלת החברה בע"מ הועלתה לראשונהע"יהפוסקים בקשר לחמץ בפסח .מה
דינה של חברתמניות שעיסוקה בחמץ,והיא ממשיכה להשתמש בחמץ ולהרויח
ממנו גםבימי הפסח; האם מותרליהודי להחזיקבידו מניה כזאת ,והאם רשאי
הואליהנותמרווחי החברה? הפוסקים רי"א הלוי ,69הרד"צ הופמן70ור'עזריאל
הילדסהיימר 71הורו להיתר .הם לא הכריעו בשאלה העקרונית של מעמדה
המשפטי של החברה בע"מ ,אלא קבעו שמאחרואין לבעלהמניה שליטה ממשית
על החמץ של החברהואין לו זכות להתערב בשיקוליהם העסקיים של מנהליה,

הריהו כחמץשאיןלואחריותעליו.
כתוספת לדבריהםיש להעיר ,שלדעתהגאונים והרמב"ן 72חמץשאינו ברשותו
אינו עוברעליו; ואף לדעת החולקים73י"ל שטעמם משום שהמפקיד חמץבידי
שומר נחשב השומרלידו של המפקיד והחמץ נמצא בעצם ברשותו של המפקיד,
אך בחברת מניות שאין לבעל המניה שום רשות להתערב בנעשה בחברה,ואין
מנהלי החברה רואים את עצמם כידו של בעל המניה ואינם מכיריםבזכיויותיו
הממוניות המוכרות לו עפ"י התורה כשותף ,יש מקום לדמות אותם ל"גזלנים"
(אםכי ברשותו שלהנגזל)...שאין החמץ ברשותו שלהנגזל ומשוםכךאינו עובר
עליו לדעת חלק מהפוסקים  ,74ארשעוברעליו רק מדרבנן.75
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ביצה ל"ט א' בור שלעולי בבל ,ועיי"ש בבירור הלכה
עין שו"ת דבר אברהם ח"אסי' א'ענףו'.
שו"ת סהרי"אהלוי ח"בסי' קכ"ד.
שו"תמלמדלהועיל או"חסי' צ"א.
עיין ספד"יד שאול"לזכרו של הרב שאולוינגודט.
בפירושו לתורה שמותיב,יטובחידושיו לפסחיםו' ב'
רא"ש פסחים פ"אסי'ד.
רמב"ן פסחים לאב.
עין שו"ע הרב ,קו"אלסי' תמ ס"קב.
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אולם לאכן המצבבקיבוץ .כל החברים בודאי רואים את עצמם אחראים זה
לזה ושלוחיםזה לזה ,ערבים איש לרעהו ומתערבים אישבפעילות רעהו,וכלדבר
נעשה על דעת כל חבריהקיבוץ.אי אפשר אפוא לטעון שהחמץ הנמצא במחסן
אינו ברשותם שליתרהחברים;אין ספק שהוא ברשותם והםעובריםעליו.
רוב הפוסקים בני דורנו סבורים שאין ההלכה מכירה אלא באדם כנושא
המשפט ,אולם לא בשוםגוף אחר,יצורטבעי אופיקטיבי .את החברה בע"מיש
לראות אפוא כשותפות רגילה בה יש לכל אחד מהשותפים חלק ברכישה
ובפעולותיה.76
,
ת
י
ב
י
ר
ב
משום
אמנם ביחס לאיסורריבית ,יש המתירים לחברה בע"מ ללוות
שלפיתקנותיה המוסכמותע"יהציבורבכלל ,והנושים בפרט ,אם לאיהיה לחברה
מסה לפרוע אתחובותיה ,לאיהיובעליהמניות אחראיםאישית,לפרעונם של אלו,
נמצא שאין כאן ריבית קצוצה מן התורה (דהיינו ריבית שבודאי תיגבה ,שהרי
יתכן שהחוב ,ועמוהריבית ,לאיבואולידיגביה לעולם).77

מן המקורות שהבאנואין להביא ראיה ברורה לעצם השאלה :ונראה שמכלל
ספק לא יצאנו ,ועלינו להחמיר בכל שאלה הלכתית ולראות את החברה בע"מ,
לפחותמספק ,כשותפותרגילהעלכלהאחריות הנובעתמכךעלכלחבריה.
ביחוד אמורים הדברים בקבוצה הדתית .בזאת שונה המסגרתהקיבוצית הדתית
מכל חברה בע"מ ,כי בעוד שמטרתה של כל חברה בע"מ ,היא כלכלית בלבד,
יעודה של הקבוצה הדתיתהיאיצירת מסגרתערכית ,שבהייושמו מצוות התורה
לא רקבחיי הפרט,כי אם גםבחיי החברה כולה .יעוד זה לא יוכל להתקיים אם
תוגדר הקבוצה כאישיות משפטית עצמאית ,כי בתור שכזאת אין אישיות זו
ישראלית ,שכן לא נולדה לאב ואם ישראליים ,וכל כולה אינה אלא יצירה
פיקטיבית-יורידית ,שגם נוכרית אולי איננה ,אך בודאי שישראלית איננה ,וחוקי
התורהאינםחליםעליה.
 76שו"ת "מנחת יצחק" ח"גסי' א .הרב ישראל בארי " -התורה והמדינה" יא-יג עמ' קסד.
הרב משה שטרנבוך " -מועדים וזמנים" השלם ח"ג עמ' רס"ט בהערה .הרב יצחק ומרמן:
"נועם" ג' עמ'קצו .הגרש"זאויערבך בספר "טבילתכלים" להרבצביכהן פ"ב הע' א(עיי"ש
במקורות הרבים שציין) .פסקי הלכות צבא להגר"ש גורן עמ' ( 105לענין ראשית הגז בעדר
השייךלמדינה,אךיעויי"ש עמ' 112לעניןגבינה שלנוכרים שמשמעלהיפך ,וצ"ע):ועייןעוד
הרב טכורש ב"התורה והמדינה" שם עמ' תסח-תנג ,המתיר מעיקרהדין לרכושמניד בחברה
מחללת שבת ,אלמלא איסורהסיוע לדברעבירה.ופסקידיןרבניים כרךו' עמ'  322וספר "נר
למאור" לרבקושלבסקי עמ' מ"ב-מ"ג ומאמרו שלהרבאריהקרליןב"סיני" תרצ"ט.
 77הרב רפאלקצנלנבויגן ב"נועם" תשי"ט עמ' שכב.וישפוטרים חברה בע"ממריביתדאורייתא

משוםשאיןזו"אחיך".
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בעוד נקודה נבדל הקיבוץ מן החברה בע"מ .בחברת מניותזכויותיו וחובותיו
שלבעלהמניההינן מוגבלותביותר ,מלבד רכישתהמניה עלסיכונהוסיכוייהאין
לויד בנעשה בחברה ,והואאינו רשאי כמעט להתערבבפעולותיה .לאכןהקיבוץ,
המהוה מסגרת חברתית ערכית ,זכותו של כל חבר וחובתו להביע את דעתו,
להתערבולכוין בכלדבר אתדרכו שלהקיבוץ ,עד כמה שדעתו נשמעת ומתקבלת
על דעת חבריו .מבחינה דתית נופלת האחריות בכל בעיה הלכתית המתעוררת
בקיבוץעלכל חבר וחברבו,ולכן נראה שגם הפוטרים חברתמניותמאיסור חמץ,
לאיפטרו אתחבריהקיבוץמאיסורזה.

י"ב .הכרתההלכהבנוהגיםמקובלים
נותרה לנו עוד נקודה אחת לבירור בשאלת מעמדה של האגודה השיתופית
בהלכה .גם לאחר שהסקנו שהמקורות ההלכתייםאינםמכירים במעמדה המיוחד
של האגודה השיתופיתכאישיות משפטית נפרדת ,מכל מקוםמצינופעולותבחיי
הכלכלה שאין להם מקור בתורה ,ובכל זאת ההלכה מכירה בהם ,בתוקף היותם
נוהגים מוסכמים המקובלים בחברה .הדוגמא המפורסמת ביותר היא קנין
הסיטומתא ,המשמשבנין אב לכלהקניניםהנהוגיםבחיי המסחר .הסיטומתאהיא
מנהג הסוחרים הקונים חביותיין ע"י הטבעת חותמת על החבית .אע"פ שאין
מקור לצורתקניןזו בתורה ,בכל זאת ,מאחר וצורהזונהוגה בעולם המסחר,היא
מועילה לדעתרביםמןהפוסקיםמן התורה ,משום שהתורה קבעה שכלצורתקנין
שתהיה נהוגה בציבור תועיל .78לפי זה יש מקום לומר גם ביחס לאגודה
השיתופית ,שמכיון שצורת התאגדותזו מקובלתכיום בעולם,יתכן שגם ההלכה
מכירהבה.
אולם האמת היא שיש הבדל גדולבין קנין סיטומתא לנידוןדידן .עמד על
ההבדל הזה רבה האחרון של קובנה ,הגאון ר' אברהם שפירא ,79ביחם לבעיה
 78עיין ספר החינוך מצ' שלו :ואין ספק שאלוהקניותכולן מתקנת חכמים הן וחכמתן היקרה
היתה רמוזה וגנוזה בתוך הכחונים.ועין אב"מסי' כח ס"ק לג ,חת"מ יו"דסי' שיד ו"דבר
אברהם" ח"אסי'א.
 79שו"ת "דבר אברהם" ח"אסי' א אוחטז .וכבר קדמו בהבחנהזו קצוה"ח סי' קכו ס"קג וסי'
רא .לעומתו סובר המקורחיים סי' תגשקנין סיטומתא מועיל גם בדבר שלא בא לעולם ,וכן
פסק השואלומשיב ח"א מהדו"בסי'ב.ועיין פתחי תשובה חו"מסי'רא.ויתכן לחלקבין דבר

שלא בא לעולםלביןדברים אחריםשאינםבניקנין,כגון מלוהוקטן,כייש מקום לשר שדבר
שלא בא לעולם הוא ברקנין מצד עצמו וכל חסרונו אינו אלא משום סמיכות דעת .ועיין
מאמרו של הרבדובכץ ב"מורשה" אעלקניןהסיטומתא.
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העקרונית ,האםקנינים שהונהגוע"י חז"ליש להםתוקףמן התורה? (נפקא מינה,
למכירת חמץ ,בכור וכד') .בגמרא מצינו סתירות ביחס לבעיה זו ,שהךא פותרן
בדרך זו :יש לדעתו להבדילבין צורותקנין שהונהגו ע"י חז"ל שהם תקפים מן
התורה,לביןדיני הקנאה שתוקנו על ידם ,שאינם תקפיםמן התורה.קנין משיכה,
לדוגמא ,הוא מדרבנן ,אך בכל זאת הוא מועיל מן התורהמכיון שהתורה עצמה
קבעה שצורותהקנין תהיינה תלויות במנהג הסוחרים .אך לעומת זאת קטן קונה
מתקנת חז"ל ,אך אין קנינו מועיל מן התורה .חז"ל אינם יכולים להפוך אתמי
שאינובר-קניןמן התורהלבר-קנין,כי התורהאינה מכירה כללבקונהשאינו בר-
דעת.וכן מעמד שלשתן בפקדון(זוהי צורה של מכירת הפקדוןמל המפקיד לאדם
אחר ,הנעשה במעמד שלושתן :המפקיד ,הקונה והשומר) ,צורהזו נתחדשה ע"י
חכמים והיא מועילהמן התורה :אך לעומת זאתקנין שטרות ,שאף הוא מדרבנן,
לאיועיל מן התורה ,משום שהתקנה כאן אינה בצורת הקנין אלא בדבר הנקנה,
ושטרותאינןבני הקנאהמן התורה .והוא הדיןלקנין דבר שלא בא לעולם ,תקנת
חכמים כאן לא תועיל להפוךקנין זה למועיל מן התורה ,משום שאין כאן תקנה
בצורתהקנין אלא בדברהנקנה.
לאור זאתיש לומרגםביחס למעמדה של האגודה השיתופית ,שמנהג הסוחרים
וחוק המדינות אינו יכול לתת לה תוקף מדין תורה ,משום שאין המדובר כאן
בצורתקנין חדישה ,אלא ביצירת מעמד משפטי חדש,שאינוקיים כלל במציאות,
ושהתורהאינה מכירהבו .מעמדזהגרועיותרמקטין אומדבר שלא באלעולם.
אמנם מצינו כח מיוחד הניתן לבני העיר להסיע על קיצתן "0שלפיו יכולה
החברה לקבל על עצמהחיוביםשונים שאינם כתובים בתורה ,ולפי"ז גם החברה
הקיבוצית יכולה לקבל על עצמה הגדרות חדשות שאינן מוכרות בהלכה; אולם
מסתבר שגם מושג זה של כחבני העיר אינו טוב יותר מכחם של חכמים ,או של
המלכות,ואין בכוחו לשנות את מעמדה העצמי של הבעלות הממונית ,אלאלחייב
אתבניהעיר להתיחס אל תקנותבניהעירכמחייבות אותם ,ולהתנהג בהתאםלהן
ותולאי.8
אתתוקפוהמחייב שלהתקנוןהקיבוצינבדוק עפ"יבעיה מעשית.
 80נ"נ ט'ב'.

 81עיין רשב"ם ב"ב נד ב' שפירש (בד"ה והאמר שמואל)שדינא דמלכותאדינא הוא משום שכל
בני המלכות מקבלים עליהם מרצונםחוקי המלך ומשפטיו ,כלומר שגם מושגזהיסודו בעצם
בכוחם שלבני העיר(ועיין דבר אברהם ח"א סי' א);ועיין חזו"א חו"מליקוטיםסי' טזשאין
בכוחו של דינא דמלכותא לשנותדין תורה ולכן מכירת קרקע ללא טאבו שמה מכירה ,וכן
האריך בזה הגרשז"א בספרו מעדני ארץ ,שביעית ,סי' יח-כ .ומסתבר לומר שאין בכחו של
הציבור לעקור דין תורה אלא לקבל עליו סייגים וקנסות לפנים משורת הדין ,ולכן בחיי
הכלכלה והמסחר יש תוקף להסכמת הציבור להכירבאישיות המשפטית הנפרדת של החברה,
אך לאבדיניהתורה.
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יג .נדר שלחברקיבוץ
האםיכול חברקיבוץלנדורנדרבניגודלתקנוןהקיבוצי?
אדגים אתהבעיהע"ישתידוגמאות שהובאולידיעתי.וזו
ה
נ
ו
ש
א
ר
ה
:
חברקיבוץ ירש ירושה מאביו ,ונדר את הירושה לצדקה .עפ"יהתקנון הירושה

שייכתלקיבוץ ,אלא שהיא עומדת לרשותו של החבר בשעתעזיבתו אתהקיבוץ.
האםהנדרתופס אולא? השאלה הראשונהשיש לשאולהיא ,האם הירושהשייכת
אוטומטית לקיבוץ ולא היתה מעולם שייכת לחברואין נדרו חל עליה ,או שמא
הירושה היתה אמנם רכושו של החבר אלא שהואחייב להעבירה לרשותהקיבוץ?
גם לצד האחרון של הספק יש עדיין מקום לשאול ,האם השעבוד של החבר
להעביר את הירושה לקיבוץ מפקיע את הנדר ,או שמא להיפך  -הנדר מפקיע

את השעבוד?
באשר לשאלה הראשונה ,לכאורהאין בכוחו שלהתקנוןהקיבוצי להפקיע את
זכות הירושה הטבעית של החבר ,ולהפוך אתהקיבוץליורש במקומו של החבר.
וזאת משום שבהסכמת החבר לתקנון הקיבוצי בשעת קבלתו כחבר לקיבוץאין
בכוחו לוותר על הירושה ,וכדברי התוספתא  :82מה שאירש מאבא מכורלך לא
אמר כלום; והטעם הוא משום שאין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם .אלא
שנחלקו בדבר הרמב"ם והראב"ד .83לדעת הרמב"ם :האומנים שנשתתפו
באומנות ,אע"פ שקנו מידם אינן שותפין; כיצד? שני חייטים או שני אורגים
שהתנו ביניהם שכל שיקח זה וזה ממלאכתו יהיה ביניהם בשוה  -אין כאן
שותפות כלל,שאין אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם .אבל אםהיולוקחין

הבגדים מממון עצמן ותופרין אותן ומוכרים אותן  -הרי אלושותפין ,וכל מה
שירויחו בשכר מלאכתן ובמשאןובמתנןהריאלולאמצע .כלומר,לדעת הרמב"ם
אין בכלל אפשרות לכאורה ליצור שותפות על בסיס אישי ,אלא רק על בסיס
ממוני) ולפי זה אין למסגרת הקיבוצית בסיס הלכתי מחייב .אולם הראב"ד
בהשגתו על הרמב"ם כותב :אדם יכול להקנות את עצמו לחבירובקנין כדין
עבדים ,וכשם שמצינו באומרת יקדשו ידי לעושיהן .לדעתו יכול חבר קיבוץ
להתחייבבזמןקבלתו כחברלקיבוץ שכל רכוששיגיעלידוהרי הואקנוילקיבתן.
אלא שגם לדעת הראב"ד,שדין שותפיןכדין עבדים זה לזה ,בודאיאין כונתו
לדמות שותפין לעבד כנעני ,אלא לעבד עברי שדינו דומה יותר לפועל .ואכן
הרמב"ן 84בהביאו את דינו של הראב"ד מנמקו כך :שנעשו שכירין זה לזה
 82נדרים סופ"ו הובאה בב"מטז א.
 83הל'שלוחיןושותפין פ"ד ה"ב.
84

בחידושיו לב"ב ט א ד"ה הא; אמנםאיןהרמב"ןמזכיר את הראב"דבשמו,אךנראיםהדברים
שכוונתולסברת הראב"ד.
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כדאמרינן בפועל ששכרו ללקט מציאות,ולכן אם רוצהיכול לחזורבו ככל פועל
החוזרבואפילו באמצעהיום.85ואפילו אםהיינומדמיםשותפיםלעבדכנעני,יש
הסוברים שעבדכנעני נחשבלאישיות עצמאית אלא שהוא משועבד לתתלרבוכל
מה שרוכשת ,ק"ו לעבד עברי שידו אינה כיד רבו ,ורק משום שהוא משועבד
לעבוד את רבו גם המציאה שמוצא שייכת לרבו .ואמנם הרמב"ן מחלק בין
שותפין שהשתעבדו לחלקביניהם את רווחיהם מאותה אומנות בה השתתפו -
לביןשותפין שהשתעבדו לחלקביניהם כל רווחשיגיעלידי אחד מהם ,שבמקרה
האחרון אינם יכולים להשתעבד משום שאין ביכולתם להשתעבד אלא במסגרת
עבודתםזהלזה ,אךלא השתעבדותכללית אף שלא במסגרת עבודתם.87
אולם גם הרמב"ן מודה שבניהעיר ,אוכל האומנים העוסקים באותה אומנות,
יכולים להתנותביניהם שכלרווחשיגיעלידי אחד מהם יתחלקביןכולם .ומקורו
בדברי התוספתא  :88ורשאין הצמרין והצבעין לומר כל מקח שיבא לעיר נהא
כולנו שותפים בו .ועל כרחנו צריכים אנו לחלקבין שותפים מקריים  -לבין
ציבור המחליטלחיות בשותפות.כי בעצם כלציבורמחייב שותפותמסויימתבין
חלקיו ,ואין היחידיכול להיפטר למשל מלשאת בעול הציבור ,במיסים וכדומה,
בטענה שאיננוזקוק לצרכיהציבור .וכנראה נתנה התורה כח מיוחדלציבור שלא
ניתן ליחידים .כח זה בא לידי ביטוי בדיני מלכות ,ב"דינא דמלכותא דינא",
וב"הפקר בי"ד הפקר" .89ומשום כך ציבור יכול לקבל את החלטותיו גם ללא
קנין 90ומובנת אפוא היטב הסברהשציבור שהחליט על שותפות מלאה שלנכסי
כלחלקיו חלה ההחלטה גםעלנכסים שלא באולעולם ,משום שרק במקוםשצריך
קניןאיןקנין חל על דבר שלא בא לעולם ,אך במקום שאין צורךבקניןאין גם
חסרון שלדבר שלא באלעולם.
לקיבוץ יש אפואדין של ציבור שכוחו יפה לתקן תקנות בכל הנוגע לממון
חבריו ,בין לממון הנמצא כבר בעין ,ובין לממון שעדיין לא נמצא בעין .אלא
שיתכן לומר שיש הבדלבין שניסוגי ממון אלו :ממון הנמצא כברבעין נחשב
 85כותת הראב"ד בהש11את 1את השותפים לעבדים היא כמו שפירש הקצ1ה"ח(סי' שלג ס"ק ה)

86
87
88
89
90

עפ"י המהרי"ק שכל פועל נחשבכקנויקנין הגוף לצורך עבודתו כעבד עברי,יעוי"ש .ולשם
הדיוק יש לומר שכל פועל רק משתעבד לצורך עבודתו בדומה לע"ע ולכןדין פועל נוהג גם
כשאיןהיובלנוהג(עיין חזו"א ב"קסי' כגואבן האזלשכירות פ"ה ה"ט).
עייןחי' הרשב"אקידושיןכגב בשם הראב"ד.
אחד
מיהו הרשב"א בחידושיו לב"ב ט א חולק על הרמב"ן וסוברשדין הפועלודין
הוא,כגון שנשתתפובין במהשיקנואושירויחואובמציאותיהם.
השותפיי
ב"מ פי"אהל'יב,ויעויןבבי' הגר"א חו"מסי' קסג ס"קט.
ן שו"תדבר אברהם ח"אסי' א,
עיי
חו"מ סה קסגבסוף ההגהה שבס"וובבי' הגר"א שם ס"קקג.
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לרכוש הקיבוץ כולוואין לחברים הבודדים שום בעלותעליו ,וכמבואר בשולחן-
ערוך  91שהקהלנחשביםלמוחזקיםלגביהיחיד.
אך ממון שעדיין אינו בבעלותו המלאה של החבר ,כגון ירושה לפני חלוקה,
ספק אםהוא נחשב כברלרכושהקיבוץ ,והחבררקחייבלהעבירולרשותהקיבוץ.
ועדיין יש מקום לברר ,האם יכול החבר להקדיש את חלקו בירושה לצדקה,
כשהוא משועבד להעבירו לרשות הקיבוץ ,שכן שיעבוד מפקיע בעלות? אולם
מאידך מצינו שהקדש מפקיע מידי שיעבוד 92וצדקה דינה כהקדש מכמה
בחינותיי,ויתכן אםכן שאותו חבריכולהיה להקדיש את חלקובירושה לצדקה.
אך מאחר ולהלכה נוקטים אנו שצדקה אינה כהקדש לכל דבר ועיקרהאינו אלא
התחייבות אישית של הנודר לתת סכום או דבר לעניים ,או למטרה חשובה
אחרת,94איןביכולתו שלאותו חברלהקדיש אתחלקובירושה לצדקה,ונדרואינו
ו משועבדלקיבוץ.
יכוללחולכלל,בגללהיית
 .נדרו שלחברקיבוץ(ב)
יד

דוגמא נוספת שלנדרבקיבוץ ,במישור שונה ,היתה בחבר שנדר בשעת מצוקה
של מחלת קרוב משפחה שילמד מספרשניםבישיבה .המצבהכלכליבקיבוץ לא
איפשר את יציאתו ללימודים באותה עת ,והחבר נתבקש לדחות את קיום נדרו
לכשירחיב .האם החבר עובר על בל-תאחר ,והאם בכלל יכול נדרו לחול ללא
הסכמתהקיבוץ?
נראה שיש לדמות זאת לאשה שנדרה נדר שלא תעשה את חובותיה לבעלה.
ושנינו במשנה95קונםשאיני עושהעלפיךאינוצריךלהפר; ר' עקיבא אומריפר
שמא תעדיף עליו; ר'יוחנןבןנורי אומריפר שמא יגרשנה ותהי אסורהעליו.
מיהו בעקרון כולם מודיםשאין אשהיכולה לנדור נדר שישבוכדי להפקיע את
חובותיה לבעלה .ואע"פ שהקדש מפקיעמידי שיעבוד  -האלימו חכמים את
 91חו"מסי' ד' בהגהה.
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גיטין מ ב ועוד ,לרש"י רק קדושת הגוף מפקיעה מידי שיעבוד ולר"ת גם קדושת דמים
מפקיעה ,וכן היא שיטת הרמב"ם (בפ"ז מהל' ערכין ,כפי שהוכיח הקצות סי'קיז ס"ק א).
מאידךמצינו שבכמהדברים האלימורבנן אתכוחו של המשעבד שלאיוכל המשועבדלהפקיע
אתזכותוע"י הקדש(עייןגיטין שם ובתוד"ה הקדש).
נדריםז אכיוןדאיתקש לקרבנותדכתיב "בפיך".ועיין רי"ף ב"ק ריש פ"ר.
שו"ע חו"מ סי' צה ס"א ,קצוה"ח סי' קצט ס"ק ג ,משנ"ב סי' שו ס"ק כז שלא כהרמ"א
בחו"מסי' קצט ס"ד,ועיי"ש ערוה"ש מה שפירשבדבריו.
נדרים פה א.
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כוחו של הבעלואין האשהיכולה להפקיע עצמה משעבודה לבעלה ,96והואהדין
לבעל חוב.97וישלעיין האםגם השותפותהקיבוציתדומהלבעלולבעלחוב,שאין
החבריכוללהפקיע את שעבודו לחברהע"ינדר?מיהו,בנידוןדירן לאהיה הנדר
כקונמותשדינם כהקדש הגוף או כהקדש דמים ,אלא נדר מצוהשדינו כשבועה98
המוטלתעלגופו של הנשבע,ומכיון שהוא משועבד כברלקיבוץ  -לאיכולהיה
להשבע בניגוד למחויבותו זאת,ודינו כלווה שנשבע שלא יפרע את חובו לבעל
חובושאין שבועתו חלה99.

סו .ראשיתהגזבקיבוץ
לאחר שהגענו למסקנה מסוימתביחסלבעיההעקרוניתעל מעמדו המשפטי של
הקיבוץ בהלכה ,נפתחהבפנינו הדרךלדיון בשאלות מעשיות אחרות המתעוררות
עקבחייהשיתוףהקיבוציים .אחתמהןתהיה שאלת ראשיתהגז.
מאחר שהסקנושאיננומכיריםבקיבוץ כאישיות משפטית עצמאית,אין מקום
לפטור אותו ממצות הגז מסיבה זו (בטענה שאין הצאןשייךליהודי בר מצוות,
אלא לגוף משפטי מלאכותי הפטור ממצוות) .אולם עלינו לדון מה דינה של
שותפות במצוהזו?
שנינו בברייתא00י :בהמת השותפין חייבת בראשית הגז ,ור' אלעי פוטר.
והגמרא מסבירה את מחלוקתם כך :ר' אלעימדייקמן המלה "צאנך" שרקיחיד
חייב ולא שותפים ,וחכמים סוברים שמלה זו באה למעט עכו"ם ולא שותפים.
הרמב"מי פוסק ששותפיןחייבים בראשית הגז ,אולם בתנאישיהיה לכל אחד
כשיעור חמשה צאן( .לדוגמא קיבוץ המונה  100חברים,חייב העדר למנות 500
ראש כרי להתחייב בראשית הגז) .לכאורה פוסק הרמב"ם כחכמים ,ששותפים
חייבים בראשיתהגז .אולם קשה,מנין לקח הרמב"ם את התנאי ,שלכל שותףיהיה
שיעור של חמשהצאן?
הכסף-משנה מתרץ שהרמב"ם למד זאת מחלה ,שםהדין ששותפותגוי בעיסה
 96מסקנתהסוגיא בכתובותנט ב,ועייןר"ןנדרים פוב ד"ה ועוד שגם מסקנתהסוגיא בנדרים שם
עולה בקנה אחד עםהסוגיא בכתובות.
 97תוס' כתובות נטב ד"הקונמות.
 98עי' פי' הרא"ש נדרים ח א ד"ה נדרגדול נדר ,ובשו"ע יו"דסי'ריג ס"ב ,ועיי"שבבי' הגר"א
ובברכ"י.
 99חו"מ סי' ע"ג ס"ה.ועיין באה"ט אה"ע ר"מ ע .אךיש להסתפק שמא חברקיבוץ שונה מבעל
חוב ,משום שהרשותבידולעזוב אחהקיבוץכל אימתשירצה .וצ"ע.
 100חולין קלב א.
 1הל' בכורים פ"י הי"ד.
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פוטרת את כל העיסה מחלה ,אך אם יש לכל אחד מהשותפין חלק בעיסה
כשיעור חלה העיסהחייבת בחלה2.
תירוץזה מוקשה;איןדמיוןכללבין ההלכה בחלה להלכה בראשיתהגז .בחלה,
כשהשותפים כולם ישראליים ,העיסה חייבת בחלה אפילו כשאין לכל אחד
מהשותפין חלק כשיעור חלה,ואילובראשיתהגז,גם כשכל השותפיםישראליים,
מצריך הרמב"ם שיהיה לכל אחד מהם כשיעור של חמשה צאן? ועוד ,מדוע לא
הביא הרמב"ם כלל אתהדין של שותפות עכו"ם ,והרילפי פירוש הגמרא פטור
שותפות עכו"ם לחכמים הוא תוצאה הכרחית של דעתם בחיוב שותפות

ישראליים?

שניםמןהאחרוניםכוונולתירוץ אחד ,המנחתחינוךל והאור שמח  ,4שהרמב"ם
פוסק בעצם כר' אלעי ששותפות פטורה ממצות ראשיתהגז .אלא שהרמב"ם למד
מחלה ,שבמקום ששותפות פוטרת ,התנאי הוא שאין לכל אחד מהשותפין חלק
כשיעור חיוב ,אך כשיש לכל אחד מהשותפין חלק כשיעור חיובאין השותפות
פוטרת .ולכן יפה דימה הרמב"ם שותפים ישראליים בראשית הגז לשותפים
נוכריים בחלה.
בכך גם מתורצת השאלה מדוע לא הזכיר הרמב"ם אתהדין בשותפות עכו"ם
בראשית הגז .שהרי מסה נפשך ,כשאין לכל אחד מהשותפין חלק כשיעורחיוב
 גםשותפיןישראליים פטורים ,וכשיש לכל אחד מהשותפין חלקשיעורחיוב גם שותפותגויתהיהחייבת ,כחלה.ויש נפקא מינה גדולה להלכה בין תירוצו של הכסף-משנה לתירוצם של
המנחת-חינוך והאור-שמח .לראשון ,שותפות ישראליים חייבת רק כשיש לכל
אחד מהם חלק כשיעור חיוב ,ואילו שותפותגוי פטורה אפילו במקרה זה ,והוא
הדין לשותפות כהן ,שהרי גם כהן פטור מראשית הגז כגוי (להבדיל!) ;5וכל
שותפות שיש בה כהן תהיה פטורה ממצוה זו בכל כמות שהיא .מה שאין כן
לאחרונים ,שותפותגוי וכהן פוטרת רק כשאין לכל אחד מהשותפין חלק כשיעור
חיוב ,אולם כשיש לכל אחד מהם חלק כזה ,גם אםבין השותפין נמצאגוי אוכהן,
יהיו השותפיםחייבים במצוהזו.
מכיון שקיבוץ בדרך כלל מכיל כהןבין חבריו ,תהיה מצות ראשית הגז תלויה
במחלוקת ,להכסף-משנה גם בעדרגדול  -הקיבוץיפטר ,ולמנחת-חינוך והאור-
שמח  -יתחייב.
2
3
4
5

שם פ"ר הל'ט.
מצוה תקח.
הל'ביכורים פ"י הל' א.
עיין מנחתחינוך שם.
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(אגב ,מסתבר שבחישוב ראשי הצאן לכל חברבקיבוץאיןלהביא בחשבון את
החברות הנשואות ,שכן מה שקנתה אשה קנה בעלה ,וכל זוג נשוי מהוה אפוא

יחידה אחת)6.

רבים מהאחרונים מפרשים כהכסף-משנה ,הלא הם הרדב"ז ,הגר"א ,ערוך
השולחןל והחזון-איש ,8ואף שהוכחנו שדעתם של המנחת-חינוך והאור-שמח
מסתברת מהשמטת הרמב"ם אתדין שותפות העכו"ם ,מכל מקום קשה להכריע
להלכה כדעתם ,בניגוד לדעת רוב האחרונים ,הפוטרים שותפות כהן מכל וכל.
ומאחר שבלאוהכי דעת הפוסקיםשאין מלרכים על מצוהזו  -אין שום מניעה
לקיים את המצוה מספקוללא ברכה9.

טז .אבלותבקיבוץ
בשולחןערוך0י נפסק להלכה ששני שותפים שארע אבל לאחד מהםנועלים את
חנותם ,שלא יעשה השותף מלאכה הפרהסיא ,לפי הלכה זו במקרה שחבר או
חברה בקיבוץ אבלים ,יאסר כל הקיבוץ במלאכה (חוץ מדבר האבד)'ן .וכיצד
נמצא אתידינוורגלינובקיומו של המשקבקיבוץ?
אמנם אם היינו מגדירים את הקיבוץ לא כשותפות רגילה אלא כאישיות
משפטית עצמאית ,לא היתה חובה כזאת קיימת על כל הקיבוץ ,שכןאין האבל
שותף ליתר חברי הקיבוץ באותו רכוש ,אלא הרכוש הוא רכוש הקיבוץ כולו,
כמוסד בפני עצמו .אך לאחר שהסקנולעיל ,שעלינולדון את הקיבוץ כשותפות
רגילה,ננעלבפנינו פתחהיתרזה.
נימוקה של הלכהזוהוא מראיתהעין ,שאם חנותם שלהשותפין תשאר פתוחה
כשאחד מהם אבל ,ייראה הדבר כאילו עסקו של האבל ממשיך לפעול גם בתקופת
אבילותו ,ולהכניס לו רווחים .ראיה לסברהזו יש להביא מהגמראני שאם אחד
אלא אם כן נניח שהתקנון הקיבוצי מפקיע את התחייבותו של הבעל לאשתו הנשואה ,ועיין
להלן פ"כ עלהכתובהבקיבוץ.
יו"דסי' שלג.
יו"דסי' רדב.
עיין פאתהשולחןסי'ג ס"ק לט,וכןהכריע הגרי"מטוקצינסקי בספר "ארץ-ישראל".
אלא שאםנגדיר מצוהזוכפירעון חוב לכהן בלבד,ולכןאיןמברכיםעליה,יש מקום לפטורגם
מעצם הנתינה שהרי ספקא דממונא לקולא.ועיין מג"ח מצוה תקח שהוכיח מכוי שגם ספק
חייב בראשית הגז אע"פ שהוא חיוב ממון גרידא ,ואוליישריבוי מיוחד לרבות ספק בראשית
הגז כמושמצינולעניןזרועלחייםוקיבה(חוליןקלב א)ולענין ספק לקט (שם קלדא) .וצ"ע.
יורה דעהסי' ש"פ סכ"א.
עי"ש סע' ה'(מיהודעתו שלערוך השלחן (סכ"ז) שגם בדבר האבדיש לאסורבנידוןדירן).
מועדקטן י"א.
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מהשותפין שהוא אבל הינו אדם חשוב ,יש להחמיר ושותפו אסור לו לעסוק
במלאכהאפילו בצנעה3ן.וכן משמעמדבריהפוסקים ,שפסקו במקרה של חלוקת
שותפות או פירוקה ,שרק אם הדבר מפורסם בציבור מותר לשותפין לשעבר
לעסוק במלאכתם4י ,ואםאין הדברידועבציבור אסור ,משום מראיתהעין5.י
ולפיכך נראה ששונהקיבוץ משותפות שלשנים בחנות .בחנות ,העסק נקרא על
שםשניהשותפין,ומכיון ששמו שלכל אחד מהם נקרא על העסק,אסורלעסקזה
לפעול בתקופת אבילותו משום מראית העין ,כאמור .אך בקיבוץ שאין הרכוש
נקרא על שמו של חבראוחבריםמסוימים ,אע"גשמבחינההלכתית הרכוששייך
לכל החברים  -אין הוא נקרא על שמם של החברים באופן פרטי אלא על שם
החברה כולה,ומכיוןשלפי המוסכםבציבורובחיי הכלכלה,איןמיחסים אתרכוש
הקבוצה לחבריה הפרטיים ,אין כאן כלל מראית העין ,ולכן מותר ליתר חברי
הקיבוץלעסוק במלאכתם.

יז .סעודת הבראהבקיבוץ
הסעודה הראשונה של האבל אחריהלוויה נקראת בשם סעודת הבראה ,ואסור
לאבל לאוכלה משלו ,אלא משל אחרים .מה דינו של אבל בקיבוץ ,אם יאכל
מהמזון המובא מחדר האוכל המשותף  -הריישלו חלק בו ומשלו הוא אוכל!
(אלא אםכן נקבל את ההגדרה הקובעת שהקיבוץ הוא מהות עצמאית המנותקת
מחבריו ,אך כברביררנושאין ההלכהמכירה כנראה במושגזה).
הרא"ש5י פוסק שאשה אינה יכולה לאכול סעודת הבראה משל בעלה ,מכיון
שבעלה חייב במזונותיה ,וכן משום שאוכלת עמו תדיר לא ניכר הדבר שאוכלת
משל אחרים .והואהדין לשכיר האוכל אצל בעה"ב ,כתנאי מוסכםביניהם.ולפי
זה שותפים שהתנוזה עםזהשיאכילו איש את רעהו  -אינםיכוליםלהאכילזה
את זה בשעת אבלם .וכן קיבוץ אינו יכול להאכיל את חבריו האבלים בסעודת
הבראה,ועלקיבוץ סמוך לעשותזאת.
פסק זה של הרא"ש מוסבר יותר לדעת האור זרוע והלבוש המנמקים תקנהזו
בכך ,שע"י שמראים לאבל שדואגים לו ומאכילים אותו  -מנחמים אותו.
ולפי"זמובן מדועאין אפשרותלהאכיל ע"י אדםשחייבלהאכיל את האבל בלאו
הכי,כגון בעל את אשתו ושותףשהתחייבלזון אתשותפו.
13
14
15
16

נך תירץ הראב"ד את הסתירהביןהבבלי והירושלמי,וכך נקטו להלכה רוב הפוסקים.
תשובתשב-יעקביו"דסי' ס"ג (הובאבגליון מהרש"א).
תשובות ראנ"ח ח"בסי' צ"ג (הובא בפתחי תשובה ס"ק ו').
מו"ק פ"נסי' פד.
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ואע"פ שרבנו ירוחם כתב בשם רבו הרא"ש בטעם סעודת הבראה משום
שהאבל טרוד בצערו ואינו מסוגל לאכול משלו ולכן תיקנו שאחרים יאכילוהו,
ולפי"ז שותפים יכולים להאכיל זה את זה בסעודת הבראה ,יש לומר שהתקנה
היתהכללית שאבלים לאיאכלו משלהםכלל;ואפילו כשהמאכיללא טרוד באבל,
אם הואחייב להאכיל את האבל מצד הדין ,גם אלמלא האבלות ,כגון בעל את
אשתוומעביד אתשכירו,אין הואיכוללהאכילו בשעתאבלו.
אולם יש לומר שאםיש לחבריהקיבוץמזוןאישי בחדרםיכולים הם להאכיל
ממנו את האבל,כי מזון זה הוא רכושו הפרטי של אותו חבר ואין הוא חייב
להאכיל ממנו חבר אחר מצד הדין ,לכן ראוי הוא אותו מזון לשמש כסעודת
הבראה לאבל .ואע"פ שאם ירצה המחזיק במזון פרטי למכורמזוז זה לאנשים
זרים  -לא יראו זאת חבריובעין יפה,יש לומרשאין כאןעיכוב משפטי ,אלא
עיכובמוסרי בלבד ,אךמעיקרהדיןמזוןזה שלוהוא.
לסיכום :אין להאכיל חבר קיבוץ אבל בסעודת הבראה ממזון הלקוח מחדר
האוכל ,או מרכוש אחר של הקיבוץ ,אלא ממזון פרטי הנמצא בחדרי החברים.
(ומאחרומנהגלהאכילבסעודת הבראהביציםמגולגלות ,מצרךשאינורכושפרטי
בדרךכללבקיבוץ,ישצורךשהקיבוץיקנה אתהביצים לחברהמאכיל את האבל,
כדי שהוא יאכילם משלו.ומן הראוי שהחבריבשלן בחדרו ולאיקבלן מבושלות,
כי ע"י הבישוליש כאן אומן הקונה בשבח כלי ,בתנאי שאין הדבר נעשה בזמן
ובמסגרתעבודתו הקבועהבקיבוץ)7י.

יח .חובתהתוכחהבקיבוץ
השאלה העקרונית בדבר מהותה של השותפות הקיבוצית באהלידיביטוי גם
בחובת התוכחהבקיבוץ.
נמחיש זאת במעשה שארע.
באחד הקיבוצים החליטה אסיפת החברים ברוב קולות שהבריכה תהיה נפרדת
לגברים ולנשים .המיעוט לא קיבל את הכרעת הרוב וטען שמייסדי הקיבוץ באו
17
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בשו"ע חו"מ סי' ש 1מ"כ ושם סי' שלט ס" 1נפסקה ההלכה כשיטת הרי"ף והרמב"ם שאין
אומן קונה בשבח כלי ,אך באה"ע סי' כח סט"ו וביו"ד סי' קכ ס"י הובאה גם דעת הרא"ש
שאומן קונה בשבח כלי .ויתכן לומר שלא הובאה דעת הרא"ש אלא לחומרא לענין קידושין
וטבילת כלים; אך בסעודת הבראה ,שאינה אלא מדרבנן יש מקום אולי לומר שספיקא דרבנן
לקולא ואפשר לסמוך על הרא"שבעניננו .אולם גם בלאו הכי יש לומר שגם למ"ראין אומן
קונה בשבח כלי,לענין סעודת הבראהדיינו בעצם הטירחה שמישהו אחר טרח באוכלוהכינו
לצורך האבל אע"פ שאינוקנינו של המאכיל ,והדברעולהלשני ההסברים לסעודת הכראה ,של
האו"ז ושלרבנוירוחם.

חיי ההלכה בקיבוץ

אליו.כדילחיותבולפיהנורמה שהיתה מקובלת בשעתובקיבוציםרבים ,שלאהיו
אז חדורים בתודעת הצניעות עדכדי הפרדתהמינים בבריכה .הרוב שהחליט על
ההפרדה השתנה בדעותיו ,לדעת המיעוט ,ברבותהימים ,ולדעתויש בכך "סטיה"
מהנורמה שהיתה מקובלת עםייסודהקיבוץ,ואילכךאיןהיאיכולהלחייב אתכל
',._.
החברים.
נוצרעימות חברתיחריףביןחבריהקיבוץשאייםלהחריבחלילה אתהקיבוץ.
השאלההיתה ,האם רשאיהרובלהסכיםלכך שהמיעוט ישתמשבבריכה במעורב,
או שמאאיןהרוב רשאילהסכיםלכך משום"לפניעיור תתן מכשול"?
(לצורךדיוננו כאן העוסק בבעיות הקיבוץ לא נוכללדון בחומרת האיסור של
הרחצה המשותפת של שני המינים ,ואת השלכותיה המסוכנות בעיקר על הדור

יא

הצעיר)18.

אםהיינו מגדירים את השותפות הקיבוצית כאישיות משפטית עצמאית היתה
הבריכה שייכת לגוף החוקי האמור ,והמוסדות המייצגים את הרוב היו מנועים
מלהסכים לאפשר למיעוט להשתמש ברכוש הקיבוץ בכדי לעבור עבירה משום
ןלנזיר כששניהם
'לפניעיור לא תתן מכשול' מדאורייתא ,כאדם המושיט כוסיי
נמצאים משני עברי הנהרס .אך אם נגדיר את הקיבוץ כשותפות רגילה ,בה כל
חבר נחשב לבעליםאישיים על חלקו,יש מקום לראות את המיעוט כבעלים על
חלקו בבריכה ,וסמכותו של הרוב למנוע מהמיעוט את השימוש האסור בבריכה
אינה שוללת את הבעלות הממונית של המיעוט על הבריכה ,אלא מונעת ממנו
לעבירעלאיסור,מדין הוכח תוכח את עמיתך ,20מצוהזואינה חלה במקוםבויש
 18עיין במקורות שהביא הרב שמואל כץ בספרו "קדושים תהיו" פרק ה' ,ובנספחים שבסוף
הספר.
 19ע"ז ו' ב',ועיין שו"ע או"ח סי' קסג מ"ב בהגהה שאסור להאכיללמי שלא נטלידיו משום
לפני עיור ,ובמג"א שם ס"ק ב נ"ל דוקא כשנתן לו משלו אבל אם הפרוסה של האוכל רק
שהוא מושיטולו שרי ,דהא אם לאהיה מושיטלונוטלו ממילא ,אא"כקאיבתריעברי דנהרא.
ובפמ"ג בא"א שםהביא את הרמב"ם בפ"י מהל' מעשרהי"ג :רופא חבר שהאכיל לחולה עם
הארץדמאי של עם הארץ  -נותןלידו לאלפיו,דמאי של רופא  -אפילולידולאיתן:וכן
בטבלודאי .וצ"ע אם גם בע"ד הבעלות הממונית של הרובהיא הגורמתלכך שישכאן איסור
לפנ"ע מדאורייתאכדין תריעברי נהרא ,שהרי גם בלא לקבל את רשות הרוביכול המיעוט
להשתמש בבריכה כרצונו;וכןלהיפך,אפילו אם נאמר שלכל אחדמחבריהקיבוץיש בעלות
ממוניתעל חלקובבריכה  -מאחר שכלסדריהחייםבקיבוץצריכים להתנהלעפ"י המוסדות
ורוב החברים ,הסכמת הרוב לאפשר למיעוט לעבור עבירה יש בה אולי משום לפני עיור
דאורייתאכדיןתריעברי נהרא.
 20התוס' במס' שבתג א ד"ה בבא ,והרא"ש שם ,כתבו שאפרושי מאיסוראאינו אלא מדרבנן;
אך המהר"ץ חיות שם הביא מספה"מ להרמב"ם שיש כאן חיוב תוכחה מדאורייתא .ועיין
מש"כ בזה מו"ר הגר"שישראלי ב"עמודהימיני" עמ' פ"ח.
על עצם הנחתנו שהחלטת הרוב אינה שוללת את הבעלות הממונית של המיעוט ,יש להעיר
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חששאלימות  ,21אונזקכלכלי כבד,22ויתכן שהתפוררותהקיבוץאואפילועזיבת
חלקניכר שלחבריםדייןכדילפטור אתהרוב ממצות תוכחה.יתכןגם שאםהרוב
לאיתן את הסכמתו המפורשת לאיסור אלא יעליםעין מהתנהגותו של המיעוט,
אשר ישתמש בבריכה מחוץ לשעות המקובלות וללא אחריותו של הקיבוץ ,לא
יהיה בכך משום "לפני עיור" אלא ביטול מצות תוכחה בלבד ,ויחולו אזגדרי
מצוה תוכחהעלכלפרטיהםהאמורים.
אלא שמסתבר שגדרי תוכחה בקיבוץ שונים מגדרי תוכחה בכל חברה אחרת.
מצות תוכחה יסודה בערבות הישראלית ההדדית שכל ישראל ערבין זה בזה.23
ערבותזו חמורה יותר בקיבוץ ,שכל חבריו הצטרפו אליו לשם יצירה חברתית
ערכית ,מאשר בחברה פתוחה שהערבות ההדדיתבין חבריה נובעת מהערבות
הכללית הסתמית בלבד; מה גם שבחברה מגובשת וסגורה כמו זו הקיבוצית

מתוס' ב"קכז ב ד"ה קמ"ל שהמיעוט נחשבכמישאינו.מיהוי"ל שלא אמרוכן אלא בבי"ד,
ואע"פ שהכרעה דמוקרטית ע"י הרוב הוקשתה לבי"ד (הגהת הרמ"א חו"מ סי' ס"א ומקורו
במרדכי ב"ק פ' הגוזל בחראסי' קעו וקעט וב"ב פ"קסי' תפ ותפא.ועיין מאמרנועל המשפט
הציבורי במושב הדתי,דיני ישראל  1חשלה פרקים א-ג)  -ממוןאינו בטל ברוב (ביצה לח
ב) .ובמקרה הפוך ,בו הרוב בקיבוץ מחליט ,חלילה ,שהבריכה תהיה מעורבת ,פסק הרב בר-
שאול שיש כאן גזילה ממש ,של המיעוט שאינו יכול להשתמש אף הוא בבריכה ("קדושים
תהיו" לחרב שמואלכץ עמ'  ,)234וכנראה אף הוא סבר שהבעלות הממוניתשייכתלכל אחד
ואחדמחבריהקיבוץ.
 21ערכין טז ב :רב אמר עד הכאה,וכן פסק הרמב"ם הל' דעות ת"ו ה"ז .אך ההגה"מ שם אות ה
הביא בשם הסמ"ג שפסק כר'יוחנן שאמר עדכדינזיפה.ועין או"חסי' תר"ח ס"כ ובשעה"צ
י"ג.
 22או"ח סי' תרנו בהגהת הרמ"א שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש אפילו מצוה עוברת .ויתכן
שמצות מחאה קלהיותר שהריאפילונזיפה פוטרתו לר'יוחנן(מיהויש לדחות שר"י לא פטרו
אלא משום שאחרינזיפהאין עוד תועלת במחאתו).
ועיין רמב"ן על התורהויקראיטיז בהקשרהפסוקים "הוכחתוכיח אתעמיתךולא תשאעליו
חטא" ,שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו .ולזה יטה לשון אונקלוס .ובפתחי
תשובה יו"דסי' קנז ס"ק ה כתב בשם 'תיבת גומא' שמכיון שמצות תוכחההיא מטעם ערבות
איןדינה כמ"ע רגילה אלא כדין העבירה שעליה באה המחאה,כי הערבות עושה את המוחה
כאילועובר אתהעבירה בעצמו ,ואםהיא לאוחיייבלבזבזעליה אתכלממונו.
ועיין יו"ד סי' שלד סמ"ח שלדעת המחברחייבים להכנס לספק עונשכדילקיים מצות מחאה,
ולדעת הרמ"אאין אדםחייב להוציא ממונו על זה ,וכנראה סובר שמחאה אינה מטעם ערבות
(ועייןבי' הגר"א יו"דסי'קנז ס"ק ה) ,והרמ"א העיד שהמנהגכדבריו.
 23גם לדעת הרמ"א שהבאנו בהע' הקודמתשאין חובהלהוציא הוצאותכספיותעל מצות תוכחה,
משום שאין הערבות הופכת את המוכיח למי שעבר את העבירה במוידיו ,אך גם הוא יודה
שהערבות מחייבת לפחות את מצות המחאה ,וככל שהערבותגדולהיותר כךגם חובת המחאה
חמורה יותר :ואם נאמר שהמסגרת הקיבוצית ההדוקה מחייבת גם ערבות הדדית רבה יותר
בקיום המצוות,יתכן שגם הרמ"איצדיק הפסדכספי לשםקיום מצות תוכחה.
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ההשפעההשלילית של תופעה אסורהמזיקהפי כמה מאשר בחברה פתוחה ,ואם
כן חובת התוכחה צריכה להיות גדולה יותר .ואע"פ שלא מצינו חובת תוכחה
מפורשת לחברההקיבוצית ,שהיא תופעהצעירה ,רמז לדבר שאדם שחש אחריות
מיוחדת כלפי תבירוחייב להוכיחו יותר מאחרים ,מצאנו אצל מנהיגי ישראל
המדיניים24והרוחניים,75וכןבאחריותהמיוחדתשביןאיש לאשתו.26
מאידך יש לומר ,שדווקא הדימוי של החברה הקיבוצית לאיש ואשתו מפנים
היבט חדשלבעייתנו.ניקח לדוגמאזוגשהכירזה אתזו בחברה בההיהמקובלעל
שניהם לרחוץ במעורב ,או שהאשהאינה נוהגתלכסות את ראשה .ברבותהימים
עמד הבעל על משמעותם ההלכתית שלדיני הצניעות ,הפסיק לרחוץ במעורב
והחל לדרוש מאשתו שתקפיד אף היא על הלכות אלו .עפ"יהדין ,רשאי האיש
להוציא את אשתו שאינה מקפידה על הלכות הצניעות ללא כתובה .27האם גם
בנידוןדידן,בו נשא האיש את אשתו אדעתא שאינה מקפדתעלהלכותאלו,חייב
האיש או רשאי להוציא את אשתו ללא כתובה? התשובה היא ,שאינו יכול
להפסידה כתובה .28אף בקיבוץ יש לומר ,שיש לשקול היטב את התנאים
החברתיים והרוחניים ,ואםישסיכוי שע"י הנהגה רוחנית מתאימהוחינוךתורני
לדור הצעיר ישתנה המצב בעתיד  -ישאולי מקום להצדיקירידה לצורךעליה.
אולם אםאיןסיכויכזה -איןמנוס מהחלטותאחרות.

 24עיין רמב"ן עה"ח דברים כז ,כו על הפסוק "ארור אשר לא יקים את דברי התורההזית",
שהביא אתדבריהירושלמי (סוטהז ד)היהסיפקבידולהחזיק ולא החזיקהריזה בכלל ארור.
ובבבלי (שבתנדב)כלמי שאפשר למחותלאנשיביתוולא מיחה נתפס עלאנשיביתו.
 25הגה"מ הל' דעות פ"ו ה"ז בשם התנחומא פרשת תזריע :היה להם להתבזות על קדוש שמך

ולקבל עלעצמן הכאות מישראל כשם שהיוהנביאיםסובלין ,שהריירמיהוישעיה כמה צרות
סבלו מישראל כדכתיכגוינתתילמכים.
 26שבתלבבבעווןנדרים (שלהבעל) מתה אשה של אדם.
 27כתובותעב א,גיטין צ ,שו"ע אה"עסי' קטו ס"ד.
 28עיין "אגרות משה" אה"ע סי' קיד ,שלגבי חיוב גירושיה כתב שבימינואין מגרשין בע"כ
וממילא חייב בכתובתה ,אלא שגם בלא"ה חייב בכתובתה דידע ונתרצה .ונ"ל ,שגם לפני
חדר"ג לאחייב לגרשה בנ"ד אא"כמכשילתו .וצ"ע אם נ"דדומה להכשלת האישע"י האשה:
אע"פ שאין ספק שבריכה מעורבת מכשלה גדולה היא בקיבוץ ובפרט לחינוך הדור הצעיר,
אולםאיןזו מכשלהישירה כאשה המאכפה את בעלה איסור או שאינה טובלת .וצ"ע.ועיין
שו"ת חת"ס יו"ד סי' קמ"ט ,שבעל שנעשה ת"ח אחרי הנישואין וקיבל על עצמו חומרות
בהלכות אישות שלא נהג בהן בראשיתימינישואיו,שאין אשתויכולה לעכבעליו .שעל דעת
כןנישאהלו ,שילמד תורה .ונראהאולי לחלקביןימיםכתיקונם שהשאיפההנורמלית בישראל
היתה התעלות בתורה ,לבין דור עני כדורנו ,שכל הבא לקיים מצוה כהלכתה צווחין לו
"הקצנה"...
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יט .האכלתתרומה לבהמה
האם מותרלהאכיל את הבהמותבקיבוץ בפירות תרומה? בסוף מסכת תרומות
שנינו:מדליקין שמן שריפהבבתיכנסיותובבתי מדרשות ובמבואות האפליםועל
גבי ההולים ברשותכהן .לדעת הר"ש והרמב"םאין צורך שהכהןייהנה אישית
מהתרומה אלא די בהסכמתו לכך שאחרים ייהנו מהתרומה כדי להתיר את
השימוש בתרומה לזרים .ובמצוה דרבים ,כגון ביכנ"ס ,בימ"ד ומבואות אפלים,
איןצורךאפילו בהסכמתו המפורשת שלהכהן ,משוםדניחאליהלאינישדליעביד
מצוה בממוניה .29ואולי סוברים הרמב"ם והר"ש שהנאתכילוי מתרומה טמאה
אינה אסורה מהתורה ,אלא מדרבנן,ולכן התירו להשתמש בהרומה לצורך מצוה
דרבים .30

אך לדעת הרא"ש ,ההיתר להשתמש בתרומה לזרים הוא רק כשהכהן נהנה
אישית מהתרומה ,ולכן מותר להדליק שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובמבואותאפלים משוםש,נר לאחד  -נר למאה'וסבירלהניח שגם הכהןייהנה
אישית מהנרהדולק .ועלגבי החולים מותר רק ברשותהכהן,דהיינו כשהוא נוכח
שם ,שאזגם הואיוכלליהנותמהנר.
ושאלתנו תהיה תלויה אפוא במחלוקת הרמב"ם והרא"ש .לשיטת הרמב"םדי
בהסכמת הכהנים חברי הקיבוץ כדי להתיר את האכלת התרומה לבהמות של
הקיבוץ .אך לשיטת הרא"ש לאדי בהסכמה ,אלאיש צורך שהכהןייהנה אישית
מהתרומה.ואין לומרגם בהאכלת בהמות'נר לאחד  -נר למאה',כי בכל בהמה
ובהמה יש חלק לכהן ויתר החלקים שייכים לישראלים ,ונמצא אפוא שחלק
מהתרומה אמנם נאכל ע"י חלקו של הכהן ,אך יתר חלקי התרומה נאכלים ע"י
חלקיהם של הישראלים.ואין לומר ,שמאחרואי אפשר לחלק את הבהמה ,דומה
הדבר למה שאמרו בגמראי 3אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ,ולכן מותר
לשחוט ביו"ט בהמה משוחחת לישראל ולגוי ,כי שם מעשה השחיטה אחד הוא,
ואילו היה הישראל שוחט בהמה שכולה שלו היהצריך לעשות את אותו מעשה
שחיטה .אולם כאן אילו היה הכהן מאכיל את חלקו בלבד היה יכול להסתפק
בשיעורקטןיותר של התרומה,וביתרהיהיכוללהאכיל בהמות אחרות.
סיבה נוספת להחמירבענין האכלת תרומה לבהמה שיש בה חלק לישראלהיא
דעת ר' משה ,המובאת בר"ש ,37שבהאכלת בהמת ישראל בתרומה יש איסור
29

מלאכת שלמה סוף תרומות בשם הרש"ס ,ולהסבר זה צ"ל שהדלקת ג"ח ,המותרת אף היא
בפנים.
בש"ש ,נחשבת למצוהדרבים משום פרסומיניסא,ויתכן שתהיה אסורה
למדליקיי
עיין ר"ש שם משנה ט ומל"מ פ"ב מהל' תרומותהי"ד.
ביצה כא א.
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 32ר' משה ב"ר אברהם .ר"ש תרומות פי"א מ"ט,
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נוסף ,שנאמר"וכהןכייקנה נפשקנין כספו" ואף נפש בהמה במשמע; אך בהמת
ישראל אינה בכללקנין כספו ואסור להאכילה בתרומה ,אפילו כשישלכהן חלק
בה ,בגללחלקו שלהישראל.וכןמצינו שעבד שלשנישותפים ,ישראלוכהן,אינו
אוכלצתרומה33.
אולם יש פוסקים המתירים להאכיל בהמה של שותפים בתרומה ,ונימוקם
עימם ,שעבדישלויחוסעצמי משלווהכרהעצמיתמשלו ומשוםכך אםאינו עבד
כהן בלבדאינו רשאי לאכול בתרומה .לאכן בהמה,שאיןלה לאיחוס ולא הכרה,
אכילתה בתרומהאינה מצד עצמה ,אלא בגלל שהכהןנהנה מכך,וכלשהכהןנהנה
הדבר מותר34.

סיבה נוספת להתיר היא ע"י ברירה ,כלומר שכל חלק וחלק של הבהמות
הנהנות מהתרומה אנורואיםבוכאילוהוברר הדבר למפרע שזהוחלקו שלהכהן,
ורקהכהן נהנה מהתרומה ולא אחר .אלא שנחלקוהפוסקים אםישברירה אואין
ברירה בתרומה בזה"ז .ואע"פ שבדרבנןיש ברירה ,בתרומהיש שהחמירוכאילו
היתה מהתורה .35ואף למקילים יש צורך בהתחשבנות מדויקת; כגון ,בקיבוץ
המונה  100חבריםויש  2כהנים,כדישיהיה מותרלהאכיל את הבהמות בתרומה
יש צורך לחשב את אחוז התרומה בתוך החולין המואכלים לבהמות ,שלאיגיע
אלא ל 296-בלבד ,כאחוזהכהניםבקיבוץ .אםכייש מקום לומר שהשקפתהקיבוץ
היא שאין מקום להתחשבנות כזאת כלל ועיקר ,משום שאין הקיבוץ שותפות
כלכלית ,אלא מסגרת חברתית ערכית שבה כל חבראינו עושהשיקול פרטי אלא
שיקולהברתי בלכד ,והנאתוהאישיתצריכהלהיות מהנאתה של החברה כולה,גם
כשתרומתולכךהיתה מעברלפרופורציה שלחלקו בחברה.
למעשה נחלקו הפוסקים בדורנו בהיתר האכלת תרומה לבהמת השותפים ,אך
 33תרומות פי"א מ"ט,ותו"ייבמותסוב.
 34רמב"ם הל' תרומות פ"זהי"ז.

 35סמר ארץ-ישראל להגרי"מ טוקצינסקי עמ' קמד ,עפ"י התוס' ביבמות סו ב ד"ה לא ,ופסחים
לד א ד"ה מחמין ,שאין בהאכלה לבהמת ישראל אלא איסור הנאה שלכילוי ,ועפ"י המשנה
ראשונה סוף תרומות שבהמה משותפת לישראל ולכהן אוכלת בתרומה ,שהרי הכהן נהנה

מכילויה.

ועי' "כרםציון השלם" הלכות פסוקות תרומות עמ' קצו שהגרצ"פ פראנק אוסר ,ובספר
"המעשר והתרומה" עמ' קטז בבית האוצר הביא את המג"ח מצוה רפ שהוכיח שהרמב"ם אף
הוא מפרש כר' משה שאיסור האכלת בהמת ישראל בתרומה הוא משוםשאינה נפשכהן וא"ב
גם שותפות אסורה,וכן כתב האו"ש פ"טה"י.ועי' כר"צ השלם תרומות עמ' תקיא.
 35מל"מ פ"ז מהל' תרומות הי"ז .ועי' חזו"א דמאי סי' טז ס"קי ויא שבדגן תירוש ויצהר,
שעיקרם מהתורה ,אין ברירה .לעומת זאת חולק מרן הרב קוק על המל"מ (מבוא ל"שבת
הארץ" סי' ט) .ובספר "שמירת שבת כהלכתה" פי"א הע' פט כתב בשם הגרשז"א שנוהגים
למעשהלסמוך על הפרשהע"יברירה ,בפרטבתרידרבנן.
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ישלמקיליםעל מהשיסמוכו ,בפרטבצירוףסניפיםנוספים,כגון ,בגרסא,כשאין
מגישים את התרומה ישירות לבהמות ,אלא מניחים אותה במקום שהבהמות
תאכלנה אותה בעצמן ,בתרומת ירק שהיא מדרבנן ובאזורים שיש ספק בחיוב
התרומה בהם,ועלסמךברירהכנ"ל.

כ .הכתובהבקיבוץ
בעיות שונות מתעוררותסביב נושא הכתובםבקיבוץ .הראשונה שבהןהיאמי
הנושא באחריותלפרעון הכתובה ,החבר אוהקיבוץ? אחת ממטרות הכתובההיא
כדי שלא יקל בעיניו לגרשה ,ואם הקיבתן יפרע את הכתובה ולא החבריימנע
אפקט חשובזה מהכתובה .יתרה מזאת ,עמד עלכך חבר קב' סעד ר'ידידיה כהן,
מאחרוהקיבוץ נחשב לפחותערב-קבלןלפרעון הכתובה ,אם לאיותר מזה ,אסור
לחברקיבוץלהתייחד עם אשתו,כדין אדם שלא כתב לאשתו כתובה .36ואםנטיל
על החבר עצמו את כל האחריותלפרעון הכתובה,מהיכןיהיהלו לשלם סכוםזה?
ועל כרחך ייאלץ הקיבוץ לפרוע את הכתובה ,ואם כן מה הועילו חכמים
בתקנתם ?*

י הוא שהאחריות עלעיקר הכתובה ,בשיעור של מאתיים זוז,
הפתרון הנראהל
חייבת להיות מוטלת על החברכדי שלאיקלבעיניו לגרשה .באם יתקשה החבר
לפרוע את הכתובה בעצמו,יסייע לו הקיבוץ באיזון תקציבו האישי ,אולם לא
כערבקבלן האחראי לפרוע את החוב למלוה .הנפקאמינה למעשה תהיה ,שבכל
מקרה לפחות חלק מפרעון הכתובהיהיה עלחשבונוהאישי של החבר ,ואםישלו
רכוש פרטי(כגון ירושה,פיצויים וכדו' אשרלפיהתקנוןהקיים בהרבה קובוצים
עומד רכושזהלזכותו של החבר במקרה שלעזיבה)ישולם מלוא הסכום מחשבונו
הפרטי.
הצעה זו טעונה אישור תקנוני ע"י הקיבוצים .בעיה אחרת היא סכום
ההתחייבות בכתובה .כאמור ,גם לפי הצעתי ,תוספת הכתובה עדיין תהיה
באחריותו שלהקיבוץ .לאיתכן אפוא שחכריחתום על תוספת גבוההויחייב את
הקיבוץבפירעונה .מסתברשהתחייבותו של החברמחייבת את מוסדותהקיבוץ רק
36

שו"ע אה"ע סי' סו ס"א בהגהת הרמ"א .מאמרו של ר'ידידיה כהן נדפס ב"עמודים" ניסן
תשל"ז עמ' .242

* ראהלהלן ,במדור "הקבוץבחיייום-יום"  -מאמרים נוספיםבעניןזה .לעצםהדיון כנושא -
ראוי להוסיף ,כי בהצעות התיקון של הקה"ד לתקנון הקבוצה הקיים (ער"ה תשמ"ג -
סעיף  ,69נוספה פיסקה המגדירה אתמחוייבות הקבוצהביחס להתחייבות החבר בכתובה ,ובתנאי
שגובה הסכום הנקוב יתואם עם הקבוצה - .הערת העורך.
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בסכוםסביר ,המקובל עלחברי אותוקיבוץ,וכלהתחייבות מעברלסכוםזהאינה
מחייבת אתהקיבוץ .הדברדומה לאמור במסכתקידושין 37שהשולחשליחלקנות
עבורו והשליח טעה אפילו בפחות משתות  -בטל המקח משום ש"לתקוני
שדרתיךולאלעוותי".
בעיה אחרתנוגעתלחיובהמזונות שבכתובה ,והזכרנוה כברלעילבעניןחישוב
ראשי הצאן לכל חבר בקיבוץ לצורך מצות ראשית הגז ,האם הבעל והאשה
נחשבים גם בקיבוץ ליחידה כלכלית אחת ,והבעל הוא החייב במזונות אשתו
וממילא היא גםחייבתלו את מעשיידיה ,או שמאאיןלהתחייבות בכתובה שום
משמעות לזוג בקיבוץ? נראים הדברים שאין בכוחה של המסגרת הקיבוצית
לסתור אתזו המשפחתית ,גם מבהינה ממונית ,והדבר דומה למצב שהיה מקובל
בעבר שבו זוג חי על חשבון הוריו שנים מספר אחרי הנישואין ,ובכל זאת
ההתחייבות העקרונית של הכתובה לא פקעה ממקומה ,וברגע שההורים לאיכלו
לעמוד בהתחייבותם חלה התחייבותו של הבעל בכתובה לפרנס את אשתו .אף
בקיבוץ ,אם הקיבוץ משום מה לאיוכל או לא ירצה לפרנס את האשה ,תחולכל
האחריות למזונותיה על הבעל .ומעשה שהיה בנכה צה"ל ,שהיה חבר קיבוץ,
והקיבוץקיבלעבורוגימלאות ממשרדהבטחוןבגללאייכולתולעבודולפרנס את
משפחתו.לימים עזבה אשתו אתהקיבוץ ועברהלגור בנפרד מבעלה במקום אחר.
הקיבוץ סרבלהעבירלה את חלקה בגימלאות ,בטענהשאיןהיא גרהבקיבוץולכן
אינוחייב לפרנסה .פסקדיןשחייב את הקיבוץ להעביר לאשה את חלקה הסתמך
מן הסתם על כך שהבעל הוא שחייב לפרנס את האשה גם בקיבוץ ,אפילו כשזה
אינו רוצה לפרנס אותה.

כא .הפקדתממוןבקיבוץ
מערכת היחסים הממוניים שבין החבר והקיבוץ טעונה הבהרה .האם יש
לראותה כיחסיםשביןשניבני אדם זרים ,או שמא יש לראותהבהיבט שונה עקב

יחסי החברותהמיוחדים למסגרתהקיבוצית?
,
ן
ו
נ
ק
ת
ה
הפקדה זו
כדוגמא ניקח הפקדה שהפקיד חבר בידי הקיבוץ .עפ"י
עומדת לרשותו של החבר אםיעזוב אתהקיבוץ בתנאי הצמדהוריביתידועים .מה
דינה של הפקדה זו ,האם היא נשמטת בשביעית ,וכן האם יש בה משום איסור

ריבית מהתורהאומדרבנן?
השאלה היא ,האם לראות הפקדה זו כהלואה ככל הלואה מסחרית שהקיבוץ
לווה מאנשים וגופים שונים ,או שמא אינה אלא פקדון שהפקיד החבר בידי
 37קידושין מבב.
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הקיבוץ? שמיטה משמטת רק הלואות ולא פקדונות ,38וכן ריבית אינה אסורה
אלא בהלואותולאבפקדונות.
קנה המידה להגדרת הלואה הוא האחריות המוטלת על הלווה ,וממילא זו
הנשארת על המלוה .בהלואה כל האחריות מוטלת על הלווה בלבד ,וממילא כל
הרווחים שלו וכל ההפסדים שלו; למלוה אין כל חלק ברווחים או בהפסדים.
בפקדון ,לעומת זאת ,האחריות נשארת בחלקה על המפקיד ,ולכן יש לו זכות
ברווחים וחובה בהפסדים .ההפקדה האמורההיא הלואה גמורה לכאורה,שכןאין
לחברכלאחריותעלהממוןשהפקיד,וחלעליואיסורריביתודיןשמיטה.
אמנםיש לומר שהדבר דומה להיתר עיסקא הידוע שחציו מלוהוחציו פקדון,
ומן הראוי היה שהמשקיע ישא במחצית ההפסדים בקירוב ובמחצית הרוחים
בקירוב ,39אולםלנוחיותם של המלוה והלווה גםיחד מוסכם עלשניהם שהמלוה
יקבל אחוז קבוע במקום חלקו בהפסדים וברוחים .אף כאן היהאולי מקום לומר
שבאמת הפקדהזו של התבראינה הלואה אלאפקדון ,אלא שבמקום להתחשבןעל
גובה ההפסדים והרווחים מוסכם ביניהם שהחבר יקבל ריבית ידועה והצמדה.
אולם קשה לומרכן,כי שלא כבהיתרעיסקא לאהותנוהדברים במפורששהריבית
באה במקום חלוקת הרווחים וההפסדים ,אלא אנו רוצים לשער שמן הסתם חבר
אינו מתייחס אל הקיבוץ ביחסי מסחר של מלוה ולווה אלא ביחסי ריעות של
מפקיד ונפקד; וזאת מנין לנו ,אולי תנאי הפקדון ,שהם כשל משקיע ומקבל,
מסחרייםיותרוחברתיים פחות מהלואה פשוטה? זאת ועוד :אםנגדיר הפקדהזו
כפקדון,צריךהקיבוץלהיות פטור מאחריותלפיהדיןאפילו במקרה של פשיעה,
כדין פשיעה בבעלים ,40ולא היה על הקיבוץ להסכים לריבית כמקובל ,אם לפי
הדין הוא פטורלגמרי מכלאחריות; אלא ע"כ הלואהרגילההיא ואסורהבריבית
ונשמטתבשביעית.
מיהוי"ל ,שאםבסוף שנת השמיטההיה החברעדיין חברקיבוץ ולאהודיע על
עזיבה אין כאן עדיין הלואה כלל ,אלא מענק ,ורק לכשיעזוב ייהפך המענק

38

נסכום הכתובה שייקבע ע"י התקנון יש להביא בחשבון שבמקרה שלגירושין צריכה האשה
לעזוב אתהקיבוץ,כי אסורלשניהם לדוריחד בחצר אחת (כתובות כח א ושו"ע אה"עסי'קיט
ס"ז); ומסתברשקיבוץ נחשב לחצר אחת,בעיקרבגלל חדר האוכל המשותף.
שו"ע חו"מ סי' סז ס"ו ,ושם בס"ד :מי שהיה שותף עם חברו והיו מתעסקים בסחורות
ובשטרות ונשאר ביד אחד מהשותפים  -אין שביעית משמטתו ,שאין השביעית משמטת

אלא מלוה.
 39מהי צורת העיסקא המותרתבמדויק  -יעוין בשו"עיו"דסי' קעז.
 40ב"מ צה א ,ושו"ע חו"מסי' שמו ס"א.
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להלואה למפרע ,אךבינתייםאין כאןנגישה מצדו,וכל מקוםשאין המלוה עובר
ב"לא תגוש" -איןהשביעית משמטת.41
אולם באשרלריבית הדברתלוי בשאלה אם צד אחדבריביתאסור מהתורהאו
מדרבנן ,42שהרי בשעת ההפקדה לא ידועעדיין אם תהיהזו הלואה בכלל .ומן
הראוילהפקיד אתהממתע"יהיתרעיסקא*.

כב .מרעהמחוץלתחום בשבת
האם מותרלצאתעםהעדרמחוץלתחום בשבתע"יעירובתחומין שלהרועה?

במסכתביצה 42אשנינו :הבהמהוהכליםכרגליהבעלים ,המוסר בהמתולבנו או
לרועה הרי אלו כרגלי הבעלים .ומאחר והעדרשייך לכל הקיבוץ ,שלא עירב
לאותההרוה שבהעירב הרועה,אין הרועהיכוללהוציא אתהעדרלרוח שבההוא
יכול ללכת בעצמו ,אלא עליו להשאר בתחום המצומצם של אלפיים אמה
מהקיבוץ .לא תמידיש מרעה בשפע באזור זה ,ולא תמיד אפשר להשתלט על
העדר שלא יצא מחוץ לתחום המצומצם .כמוכן עלולה להתעורר בעיה קשה
כשהרועיםמעוניניםלרעותברוח מסוימת ואחדמחבריהקיבוץעירבלעצמוברוה
נגדית,שאיןאז אפשרותלהוציא את העדר למרעהכלהשבת.
במשנה שהובאה לעיל נאמר :המוסר בהמתו לבנו או לרועההרי אלוכרגלי
הבעלים .המדוברבנוהגשהיהמקובל ,שבכלעירהיו הבהמותיוצאותלמרעהע"י
רועה ידוע שהיה שכירם של בני העיר .ולדעת המשנה ,המוסר בהמתו ביו"ט
לרועהזהאין הרועהיכוללהוליך את הבהמות אלאכרגלי הבעלים .לעומת זאת
סובר ר' דוסא שהבהמהכרגלי הרועה .הגמרא מעמידה את המשנהבשנירועים,
שאיןידוע בערביו"טמי מהםירעהביו"ט ,ואתר' דוסא ברועה אחד,שידועמי
הרועה.
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הבן,כי רק כשמסרם לו ביו"ט עצמו  -הבהמות כרגלי האב ,משום שבכניסת
 41עיין מכותג א :אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו לעשרשנים משמטתו ואע"ג
דהשתא לאקרינןביה "לא יגוש" סוף אתילידי לא יגוש ...איכא דאמרי המלוה אתחבירו
לעשרשניםאיןשביעית משמטתו ואע"גדאתילידי לאיגוש השתא מיהא לאקרינןביה לא
יגוש .ונפסקה ההלכהכלישנא בחרא (חו"מסי' סזס"י) .אולםגםללישנא קמא נראהשבנידון
דירןאיןשביעית משמטתו ,משום שבשעת ההפקדהעדיין לא היתה כאן אפשרות ודאית של
ימי אמרשהפקדהזותיהפךלהלואה?
נגישה,כ
 42עיין ש"ךוט"זיו"ד ר"סקעד.
42א לזא.
* ראה להלן מאמרו של הרב נ' בר-אילן :פקדונות חברים ,ומאמרו של הרב ש' אבינר :הלכות

כספיםבקבוץ.
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החג לא היה ידוע מיהו הרועה ,אך כשמסרם לו מערב יו"ט ידוע שהבן הוא
הרועה .לדעת הרמב"ם 43המשנה עוסקת בערב יו"ט ,ואעפ"כ אם מסרם לשני
רועיםאין אחד מהםיכוללהוליך את הבהמותכרגליו,כי לאהיהידועמי מהם
יהיה הרועה למחרת; אך אם מסרםלבנו ,אפילו מערביו"ט,הרי הםכרגלי אב.
כנראה מחלק הרמב"םבין רועה לבן ,רועה הוא אדם זר המקבל אחריות על
הבהמות ולכןהן כרגליו ,אםהיהידוע מערביו"ט .אךבן הוא אחד מהמשפחה,
ואין האב רואה במסירת הבהמותלבן הוצאה מרשותו לרשות אחרת ,ומשום כך
הבהמות נשארותכרגלי האב.44
ישוב שיתופי דומה בזאת למשפחה .הרועה אינו אדם זר'אלא חבר המשמש
כתורן מרעה בשבת בשליחותחבריו ועל אחריותם ,והוא עצמואינו נושא בשום
אחריות אישית .לדעת הרמב"םאין הרועה רשאי להוציא את הבהמות למרעה
אלא כרגלי הבעלים ,ואם אחד מחבריהישובעירבלכיוון אחר  -אין אפשרות
להוציא את הבהמות למרעה .אולם לדעת הרא"ש ,אםהיהידועמי התורן בערב
שבת  -יכולהתורן להוציא את העדר למרעה כרגליו ,ואף לערבעירובתחומין
לרוחהרצויה.
אמנם השו"ע פסק כהרמב"ם ,45אך רוב הפוסקיםסוברים כהרא"ש ,46ואפשר
לסמוךעליהם ,בפרטבתחומיןדרבנן.

כג .הפלקתנרחנוכהבקיבוץ
"מצות חנוכה נר אישוביתו"  ,47המצוההיא להדליק את הנר על פתח הבית.
אצל חבר קיבוץ מתעוררת הבעיה היכן הוא ביתו ,שהרי שונה מסגרת החיים
הקיבוצית מזו הפרטית ,בכך שביתו של האדםאינו מתרכז אך ורק בחדרו ,אלא

במקומות שונים ,כגון חדר האוכל וכד' .היכן חייב חבר הקיבוץ להדליק את נר
החנוכה ,בחדרו  -או שמא במקום אחר?
 43הל' יו"ט פ"ה הי"א.
44

רמז לדבר מה שאמרו (ב"מ מב ב) כל המפקיד על דעת אשתוובניו הוא מפקידולכן רשאי
השומר למסור את הפקדון לבנו ,משמע שהוא ובנו דבר אחד הוא ולא יצא הטקדון מרשותו.
והרא"שיסבורשישלחלקביןפקדון של אחריםלבין בהמתו של האב שהוא מוסרהלבנו.

 45או"חסי' שצז ס"ה.
 46רש"י ,הרשב"א ובעה"מ .ובדעת הרי"ף יש פירושים שונים,לכן פסק המשנ"כ כדעת רש"י
והרא"ש (שם ס"קיב).
ואלמלא כן היה אפשר לתקן תקנה שלפיה כל תורן בשבת ישא באחריות מסוימת ,אפילו
סמלית ,לגנבה ואבדה וק"ו לפשיעה ,ועי"כ ייחשב הוא כשומר גמור ,ואם היה ידוע מע"ש
הבהמותהןכרגליובלבד.
 47שבת כ"א ב'.
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מצב דומה מצאנו באכסנאי ,הלן במקום אחד ואוכל במקום אחר ,וכתבו
הפוסקיםשבזמןהזה,שמדליקיםבתוךהבית ,מקוםהאכילההואהעיקרת.ולפי"ז
מצותההדלקהצריכהלהתקיים בחדרהאוכל.
והנה במסכתעירובין49מצינובעיה דומהביהםלעירובתהומין,שמי שמקום
שביתתו בזמן כניסת השבת היה במקום מסוים  -רשאי ללכת מאותו מקום
אלפיים אמה לכל רוח .ונחלקו בדבר רב ושמואל ,רב אמר מקום פיתא גרים
(דהיינו מקום אכילתו) ושמואל אמר מקום לינה .והקשתה הגמרא על רב,
"הרועיםוהקייצים (שומרי התאנים) והבורגנין (שומרי פרדסים) ושומריפירות,
בזמן שדרכםלליןבעיר  -הרי הם כאנשיהעיר (אף שבזמן כניסת השבתהיו
בשדה) ,בזמן שדרכןללין בשדה  -יש להםאלפיים אמה לכל רוח" (ממקומם
בשדה ,אע"פשאוכליםבעיר) ,משמע שמקוםלינההוא הקובעולא מקוםפיתא?
ומתרצת הגמרא ,שאנומניחים שאע"פ שאותם שומרים אוכליםבעיר,מכיון
שעיקר עיסוקם הוא בשדה ,הם היו מעדיפים לאכול בשדה ,אם הדבר היה
מתאפשרלהם.
בהמשך הסוגיא מובאת דוגמא אחרת .תלמידי הישיבה היו רגילים לאכול
במקום אחדוללוןבבית המדרש .תחוםאלפיים אמהנמדרלהםמבית המדרשולא
ממקום אכילתם .ושאלו בגמרא ,מדוע שונה דינם מכל אדם הלן בביתו ומניח
עירוב מחוץלעיר ,שמודדלואלפיים אמה ממקוםעירובו(דהיינו המקוםבוהניח
אתסעודתו)? ותירצו שאדם המניחעירוב,היה מעדיףללון במקוםעירובו,אילו
היהיכול .אךבניהישיבההיומעדיפיםלאכולבבית המדרשאילויכלו,לכןמקום
לינתם הואהעיקר.
נמצנו למדים שלא מקום האכילה או השינה בלבדקובעים ,אלאכיצדמתיחס
אליהם האדם,איזה מהם מקומוהעיקריואיזהוטפל .מסתבר שאכסנאי רואה את
מקומו העיקרי במקום אכילתו ,כי שם מיסב הוא עם מארחיו ,משוחח עמהם
ומבלה עמהם .לאכן מקוםלינתו שבו הוא ישן,ואיןלו אז שיח ושיג עםמארחיו.
(לפי זה,מי שמתארח במקום מסוים ואוכל במסעדה ,בודאי לא תחשב המסעדה
כמקומוהעיקרי ,אלא מקוםלינתו).
שומהעלינולברר מהמקומו שלחדרהאוכלבתודעתו של חברהקיבוץ.
נראה שיש להבחין בתקופות שונות בתולדות התנועה הקיבוצית .בתחילה
שימש חדר האוכל כמרכז החיים של הקבוצה ,בו התפללו ,למדו ,התכנסו ,שרו,
רקדו ,התבדרו וניהלו'את כלחיי הקבוצה .כיום הוסט חדר האוכל ממרכזיותו,
 48שו"ע או"חסי' תרע"ז ס"א.
 49ע"ג.
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ומרכז הכובד שלחיי הפרט הועבר אל החדר ,בעודשחיי החברה מתנהלים גם
במרכזים אחרים .ידועים גם מקרים של אינדבידואליסטיםמבין חברי הקיבוץ
המעדיפיםלאכול אתארוחותיהם המשפחתיותבחדרם.
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מקום אכילתו הוא העיקר ,כאמור; בעוד שחברקיבוץצריך
הראוילהדליקגם בחדרהאוכל ,בלא ברכה (משוםפרסומיניסא).
וכןהורה הגרש"זאויערבךשליט"א.

במאמר זה הובאו רק דוגמאות לבעיות ההלכתיות שנוצרו ע"י צורתהחיים
בקיבוץ ,והדרך לפתרונן .צורתחייםזו ראויהוחייבת לתפוס מקום מכובדיותר
במחקר ההלכתי .אולם זהיוכל להעשות רק כשיתרבו לומדי התורה,בניישיבה
ופוסקיהלכה,מתוךחבריהקיבוץ עצמם,להגדילתורהולהאדירה.
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