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בוררותשביןר'א' ,צדא'
לבין הרבנ' ,צדב'

פסקדין
לאחר שהצדדים חתמו על שטר בוררותכדין (הן בשטר השכירות גופו ,בשעת
השכירות ,והן בשטר בוררות נפרד שחתמו בעת תחילת הבוררות) ,ולאחר שמיעת טו"מ
הצדדלם,הנני קובע את הפסק כדלהלן:

א .חובהשכירות שצדב'שילםעליובצ'קים לצדא' ,בתוקפו ,ולפיכך הואחייב

לצד א' סך השוה ל .10.5005-ב .בנוסף ,החוב שנותר עבור שכ"ד מן העבר בסך
בתוקפו (ובס"ה חובו לצד א' .)10.660$ :ג .מתקבלת הודאת השוכר לסדר את חוב
הארנונהוהמים,ועליו לעשותכןבתוך 30יום .ד .שארהתביעות נדחות.
,160$

הטענות והמענות ,והנימוקיםההלכתיים ,להלן.
וע"ז באעה"חיום ראשנך כ"הבאייר תשס"ז
הרב אברהםדובלוין ,בורר
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ו-נשלה
משום שהשוכר לאשילם לחברת החשמל
וגם לאחר שהשוכרשילם את החוב ,חברת החשמלאינה מחברת את החשמל
משוםשאיןלדירה "טופס "4מהעיריה
עיקרי הטענות
(נכתבו סמוךומיד לשעתשמיעתם)
א' השכיר דירה לב' למשך שנה בתשלום חדשי של  ,3.500$עלפי חוזה שחתמו
ביניהוש .עפ"י החוזה (סעיף  ,)7תשלומי השכירות "ישולמו בתשלומים חדשיים כמפורט
להלן"" ,והללוימסרו למשכיר במעמד חתימת הסכם f'nrןהכוונהלצ'קיםבשייח ,דחויים
לתאריכיהחיוב ,אותם מסר השוכר למשכיר במעמדחתימת ההסכם ,שימסרולגביה

רי

במועד שכתוב בהם).

באמצע השנה ניתקה חברת החשמל את החשמל לדירה משום שב' לאשילם את
חוב ונחשמל (לטענתו ,משום שלאהיה לו כסף ,וגם לא היה איכפת לו שחברת החשמל
תנתק משום שלא רצה שמישהו ישתמש בחשמל שלו) ,וגם לאחר ששילם ,מסרבת הברת
החשמל לחבר את החשמל משוםשאיןלדירה "טופס "4מהעיריה .בעקבותכךעזבב' את
הדירה ומאז אינו משלם שכ"ד .ב' טוען שאינוחייב לשלם שכ"ד משום שאינו יכול
להשתמשבדירהשאין בה חשמל.
א' תובע שכ"ד עד סוף שנת השכירות ,משוםשניתוק החשמל נגרםבגללו שלב'
שלאשילם את החוב למרות שנתבקשע"י א' לשלם ,כמתחייב מההסכםביניהם .גם מה
שאי אפשר לחבר מחדשבגלל חסרון"טופס ,"4נגרםכתוצאהמהניתוק,שאילוליהניתוק
היהוהחיבור ממשיך עוד כמהשנים גםבלי "טופס  ,"4ורק משהיוצריכים לחבר מחדש
נדרש "טופס  ,"4מה גם שנעשוחיבורי חוטיםע"יב' לא בצורה מוסמכת  -ללא קבלת
רשות מא' ,כמתחייב מהחוזה  -וחברת החשמל דרשה לחבר את החוטים בצורה
מוסמכת ,דבר שנעשהבינתייםע"יא' בעלות של  4.000ש"ח.

א'מוסיףשלפיסעיף  15לחוזה ,התחייב השוכר לשלםשכירות דירה גם אםניתק

המשכיר את החשמל בגללאי תשלום החשמל ,שכן נאמר שם "במקרה שלאי תשלום של
חשבון כלשהו אשר תשלומו מוטל על השוכר ,רשאי המשכיר לנתק את הדירה משירות
אשרבגינו לא שולם החשבון ,וחתימת השוכר על הסכם זה מהווה הסכמהבלתי חוזרת
של השוכרלניתוק כזה" .א'מוסיףשאיןלו ספקשבדיניהםהיה זוכהבתביעהזו (א' לא
פירש אםכוונתו למשמעות מכללא של חוק השכירות והשאלה (התשל"א)סעיפים .)10-11

ב'משיב שכשגרסלניתוק לאידע שלאיוכל אח"כ לחזור ולחבר ,משום שלאירע
שאיןלבית "טופס ("4א'משיבשבסעיף  15הצהיר השוכר"כי הובאלידיעתוכי טרם הוצא
לנכס טופס  ,)"4ולאידע שהעדר'יטופס4יי מונע אתהחיבור לחשמל לאחרניתוקו .עוד
הוא טוען שגרם לניתוק מאונס משום שלאהיה לו כסף .עוד הוא טוען ששכירות היתה
בגדר מקח טעות.

א' תובעעוד חובעבורתיקוניםשוניםבתוךהדירה ,וכןחובארנונהומיםשישעל
הדיו'ה ,וב' משיב שיסדר את החוב .כמו כן תובע א' סך 4.000שייח עלות תיקון חוטי
החשמלשביצעע"י חשמלאי מוסמךלפי דרישת חברת החשמל (ב'משיב שעל א' להוכיח
שאכר נעשוחיבוריחוטים בצורה לא מוסמכת לארון החשמל ,וגם אםכן ,מדוע לקח א'
חשמלאי בשכרגבוה ולא בקשמב' לחקך) ,וכןיתרת חוב שכ"ד קודם בסך  .160$עוד טועך
א' שעלב' לשלם לו נזק שנעשה למערכת האזעקה מסביבלבית ,וב' משיב שמה שנעשה

מחוץלביתאינואחראי,מכיון שלאיכל לשמור שלאיבואומזיקים מבחוץויזיקו.
בתוםהדיוןהודיע הבורר לצדדים שכל אחד מהםישלם לבורר שכרטירחה של
הבוררות ,הכוללתדיוןושמיעת טענות ~שארך שעה שלימה) ,וכןעריכת הדברים בכתב
ניתוחם ומתן פסקדיןמנומסןזמן עבודה משוער15 :שעות .,הצדדים קבלו את הדרישה
בהסכמה ,והתחייבו לשלם'יבתוךשבועיי.בי הבהיר שמלכתחילה רצהלהתדייןבפני רב
אחר ,אךא'המליץלדוךבפניכותב השורות ,ולאחרשב'"בירר" על הבורר המוצע" ,וקבל
המלצות טובות" ,הסכים"לכתחילה" שאהיה הבוררבדינם.

כשנפרדו ללכת,ביקשב'שיורשהלו לסכם אתטענותיו בכתב בצורה מסודרת,
"בתוך כמהימים" ,משוםשבדיוך התרגש ולאטעןבאופן מסודר .בקשתו התקבלה גם על
דעתו של א' .כשעברו 10ימים פנה הבורר לצד ב' בטלפון ,בפאקס ובמכתב בדואר,
והזכירלו את בקשתו לסכם אתהדברים בכתב"בתוך כמהימים" ,והודיעו שאם לאיקבל
את תשובתו שלב' עדליוםששי עש"ק בה"ב" ,אפסוקבעניןעפ"י הטענות שנטענובדיון".
עודהודיע הבוררשלפני פסקהדין עלשני הצדדים לתת אתדמי הפסק ,כמדובר.

ביוםד' כ"אבאייר נתקבל פאקס מצדב' (המשמש "ראשישיבהלתלמידים") ,ובו
הוא מבקש להעביר את הבוררות לביתדיןידוע אחר משום "שנודע לנו לאחר חתימת
הבוררותכי כבודוחייב הרבה למשפ' א' על קבלת משרהע"י ועוד" ,ו"הסכמתנוהינה
בטעות ,":וגם התשלום "נאמר לנו בסוף הדיון ,אחר שמר א' אמרלי שהבוררות אינה
בתשלום ומ"מ התשלום קטןוסימלי".מוסיף צדב' וכותב:עדיין לא נשמעו כלטענותינו
כלל וכללבעניןבפני הבוררכפי שדוברתחילה שאכתוב? מכתב ,אךכניילן.

השאלותלדיון

א .שוכר דירה ,האםחייב בשמירה על המושכר ,כוללנזקי גרמא ,והאםחייב

לשמור גם מחוץלבנין שלאיוזק?
ב .חיבור החשמל לאחרהניתוק ,האם מוטל על המשכיר אועל השוכר?
ג .מוחזקבצ'קים שחלקםעדייךדחויים ,האםדינו כמוחזק?
ד .האס לאחר חתימה על חוזה ,רשאי לטעון שלאהבין משמעות סעיף כזה או
אחר?

נוגע?

ה .בורר שקבל משרהע"י קרובו של אחד הצדדים ,האםהיה פסול לדון משום

ו .האםיכול בע"ד לטעון טענת "טעות" בקביעת הבורר אחרי שלדבריו"בירר"
עליולפניכן?
ז.ניתנה לבע"ד הזדמנותלהביאלבוררטענותנוספותבכתב ,ומסיבות השמורות

עמוביכר שלא לנצל הזדמנותזו ,האם מעוכב הבורר מלפסוק אתהדין?
ח .האםזכאיבורר לתבוע שכר טירחה עבור עבודתו בבוררות?
ט .שכר בורר מבלי לקצוב את שכרו ,ואחרי מעשה דרש הבורר שכר קצוב,
והבע'לדין מסרב לשלםלו אתדרישתו .מהדינו של הבעלדין הלזה?
תשובה

א .פסק הרמב"ם שכירות פ"ב ה"ג :יראהלי שאם פשע השומר בעבדיםוכיו"ב
חייב לשלם,שאינו פטורבעבדים וקרקעות ושטרות אלאמדיןהגניבהוהאבידה והמיתה
וכיו"ב ,שאםהיה שומרחינם על המטלטלין ונגנבו או אבדו ישבע ,ובעבדים וקרקעות
ושטרות פטור משבועה ,וכן אםהיה שומר שכר שמשלםגניבהואבידהבמטלטלין ,פטור
מלשלםבאלו ,אבל אם פשעחייב לשלם שכל הפושעמזיק הוא,ואין הפרשביןדיןהמזיק
קרקעלדיןהמזיקמטלטלין,ודין אמת הואזהלמביניםובוראוילדון .והראב"דבהשגות
חולק' שםעל הרמב"ם,ועי'עודבתוס' ב"מגזבועודראשונים שםשאיןדיןהפשיעהכדין
מזיק ,וקרקע שנתמעטהמחיובשומרים נתמעטהאףמחיובפשיעה ,אא"כ קבלעליוחיוב
זהבפירוש .וכ"פ y"1Wסי' סוסעי' מ דעהא',ועי' רמ"א שם שכךעיקר ,אמנם הש"ך ס"ק
קכו פסק כהרמב"ם אע"פ שרובראשוניםחולקים.
ובדעת הרמב"םכתב במרכה"משחייבמדיןגרמי .והמגיה למשובבנתיבותסי' צה
כתב שכיון שבגלל שמירתו סילקו הבעלים את אחריותם מהקרקע ונשאר הדברבלי
שמירה ונאבד ,הרי הואגרמי לנזק .אמנםעי' ש"ך שםשאין כונת הרמב"םשמזיק ממש
הוא ,אלא כמו מזיק הוא שישלחייבו בזה מסבראאפילו בלאריבוי הכתוב.ועי' קובץ
שעורים פסחים אותי
ז וח"בסי'כו ,ואבן האזל שכירות שם ,שחיובובפשיעה הוא משום
שקיבל לשמורונתחייבלהחזירהלבעליםבתוםהשמירה כמושקיבלאותה ,ולא נתמעטה
קרקעמחיובשמירה אלא משארחיובי השומר ולאמחיובפשיעה,מכיון שהפושעכמזיק,
אלא שאם נאנסעליה האונס פוטרו ,אבל אם נאבדהבפשיעהאינו נפטר.

ולפי"ז בשוכר בית ,לדעת הרמב"ם  O"yNשאין הוא כשומר להתחייב בגניבה
ואבידה משום שהקרקע נתמעטה משמירה ,מ"מ אם פשעבשמירתוחייב הואמדיןמזיק
שלגרמי ,או משוםשנתחייבלהחזירהלבעליםכמושקיבל אותה,וכפישביארוהאחרונים
הנ"ל .אבל לדעת הראב"דודעימיה פטור השומר של הקרקע גם אם אבדהבפשיעה.
ובנידון דידן שהמשכיר תובע את השוכר על שלא שילם את חשבונות החשמל
וכתוצאה מכך ניתקה חברת החשמל את הזרם לבית ,והמשכיר תבע והזהיר את השוכר
עלכד מבעוד מועד ,והשוכר טוען שלאשילם משום שלאהיהלוכסף ,ולאהיהאיכפתלו
שהזרםינותק משוםשיצאמהבית באותוזמן ולא רצה שאחריםישתמשו בחשמל ,אםכך,

נראה שאי התשלום לחברת החשמל נעשה בזדון ומתוך מחשבה ,גם אם הסיבה היתה
חוסרכסף ,וזהבודאיבגדר"פשיעה" ולא בגדר"אונס" ,שלפי דעת הרמב"םחייב השוכר
לשלם את מה שהזיק ,או מדין גרמי או משום שהתחייב להחזיר כמו שקיבל ,וכמו
שנתבאר .אךלפי דעת הראב"דאיןלחייבואע"פ שפשע משוסשאיןשמירה בקרקע.וכיון
שנחלקו בדברראשונים ,המוחזקיכול לומדקיםלי.
אמנםבנידוןדידן שב' הצהיר בחוזה שהמשכיריהיהרשאי לנתק את החשמל אם
לאישלם את חובו לחשמל ,כלומר שב'התחייב לשלם את השכירות גם באופן שהמשכיר
ינתק את החשמל אם השוכר לאישלםעבור החשמל ,אםכן ,צודק המשכיר שעלב' לשלם
את מלוא השכירות עד סוף השנה גם ללא חשמל ,ואפילו אם הדבר היה בספק ונתון
במחלוקת ,הריא' הוא המוחזק,כיוןשמחזיקבצ'קים שלב',ועי' להלן אותג.

זאתועוד.עי'"ויען שמואל" (ביבמשסייט עמ' שהואילך שאם לאשילמוהשוכרים
את חוב הארנונה ומחמת כךניתקההעיריה את המיס לדירה,חייבים השוכרים לשלם
דמי שכירות הבית עד שישלמו את הארנונה ויחובר המים ,ויוכל המשכיר להשכיר את
הבית ,שהשכירותעדיין ממשיכה עדשיתוקךהביתלהיותוראוי להשכירו לאחרים ,רכל
זמןשאין באפשרותו להשכירו לאחרים מחמתאי תשלום חובותלעיריה ,אנורואים בזה
כהמשךשכירות מצדהשוכרים.עיי"שעמ'שיא.
אמנם מה שתובע א' על נזקים בחוטי החשמל של האזעקה שנותקו בקירות
החיצוניים שלהבית,כיוךשבית נתמעט משמירה,איןלחייב אתב' על שמירתהבית שלא
ינזקבקירותיוהחיצוניים ,שזה כאונס הוא ולאכפשיעה.
ב.מכיון שנתבאר שנחלקוראשונים אם השוכרבית שפשעוגרםנזקבפשיעתו אם
חייב ,להלכהאין להוציא ממנו דמי התיקוך כשהוא  fi)rnlnוממילא החיוב מוטל על
בעה"ב ,ובעה"באינויכוללהוציאהוצאותיו מהשוכר.
ג .על גדרו של צ'ק נחלקו הפוסקים אםדינו כהוראת תשלוםאו כתשלוםבמזומן,
ונפ"מ אס מחזיק בצ'קדינו כמוחזק בתשלום,עי' קובץ"בית דוד" ח"ד עמ' שסו שיש
מהפוסקיפהסבוריםשצ'קאינוכלוםוהמוציאמחבירוהואזה שרוצה תשלוםכעת ,אךיש
יותר טוב משטרממרנ"י,ודינו ככסףמדיןסיטומתא ,וע"כ המוחזק בצ'ק
הסבורים
נקראומוחשזצ
ק
יב
יכסף.ועי' פס"דירושליםכרך חעמ'כד .ושאלתי(ביום דתשרי תשס"ו) את
מרך הגרי"ש אלישיב שליט"א מה הדיך אם שילם הקונה בצ'ק והמוכר לא פדה אותו
מהבנק ,האם נחשב ששילםלענין "לכם" באתרוג ולענין החזר הלואה או מצות צדקה.
והשיב מרן שצ'ק נחשב ככסף מזומן ,וכשם שבכסף מזומן ששילם למוכר נחשב ששילם
אע"פ שהמוכר לא השתמש בכסף ,כך בצ'ק .ע"כ.

אמנם בצ'ק מאוחר ,כתב בקונטרס'יהצ'ק בהלכה" בסוף הספר "באר המשפטי,,
ענףג אותב ,בשם מרן הגריש"א שאם נתןצ'קיםדחויים לצדקה ורוצה אח"כבהגיע זמן
פרעונם לנכות מחשבון המעשר כספיםשנתחייב אז,כיוןשאינויכול לגבות הכסףלפני
הזמןתשיב כשטר חובגרידא ,ושפיריכול אח"כ לחשב המעשרע"ז .ע"כ.

ד .בשו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ןסי' עז פסק רכל שחתםידויוצאעליו
גובין ממנומבניחרי ,דאפילו לכשתימצי לומד דכשאינויודע לקרות לאמתחייב ,מ"מ
מסתמאאני אומר כל שהוא חותםודאי קרא ואח"כ חתם ומאןלימאלןשאינויודעוכו'
כיון דאפשר דידע חזקהכיון דחתםידע וקרא וכו' ,דחזקה שכל החותמיםיודעים הם
לקרות ,דכיון דאין להם לסמוך על קריאת אחרים ,אף אנו נאמר שלא חתמוהו עד
שקראוהו .ועודוכו'שאפילו כשהמלוה מודהלושאינויודע לקרותא"נשישעדים שחתם
עד שלח קראו מ"ממתחייב הוא עתהבכל מה שכתובבוכיון דלא חשש לקרותו וסמךעל
הסופר" ,שכל הסומך על נאמנות של אחרים הלא הוא גומר בדעתו להתחייב בכל מה
שיאמרמישהאמיך עלעצמו",והיינו טעמא דשלישוכו'והרי הואחייב בכלאותוחיוב.
ע"כ .וכן פסק בשו"עסי' מה סעי' ג לענין שטר בחתימתידו ,וסי' סאסעי'יג לענין
כתובה.

ה .פסק הרמ"א בשו"עסי' לז סעי' ט שקרובי הגזברים כשרים להעיד אע"פ
שהגזבר מחלק הממוןלמי שירצה למ"ר טוה"נאינה ממון ואע"פ שנותן אח"כ לקרוביו
עניים מ"מאיןמבטלין העדות משוםזה מאחר שלאהיה הנאה נכרת בשעת העדות .וכתב
השיךסייסי בשם תשו' הריטב"א שקרוב לנוגע פסול לעדות.ועי' חזו"אסנהדריןסי'יח
אות חדכיון דקרובוזכי בממוןאינומעידעליו .אמנםעי' מחנ"א הל' עדותסי' אעפ"י
רש""סנהדרין כח ב ד"ה באשת,דאי לאוהאי טעמא ראשה כבעלההיה כשרלהעיד לה
אע"פ שבעדותומטיליה הנאה לחורגו בנ"מ אשתו שלמחריאכלפירות ,אפ"הכיון דלאו
אחורגו קמסהיד ה"ז כשר ,וכןהוכיח מהרמ"א בשו"עסי' לזסעי' ט הנ"ל ,רלא כהש"ך
הנ"ל.ועי'חי' רעק"אבגליון השו"ע שםסעי' כ שהביאדבריו.ועי' חומיםסי' לז ס"ק ד,
ונתה"מ שם ס"ק ח (ובישועות ישראל עי"מ ס"ק ב הביא שמתורי"ד ב"ב פרק חזקת
הבתים ,ומרי"ושהביאהב"יסי' לג ,מבואר שלא כמחנ"א) ,ושמחתיו"טסי'יד בעובדא
שחתם בכתובת בתו של חתנושישלו מאשתו הראשונהדלגבי הבת הוא כשרכיוןשהיא
מאשתו הראשונה שלחתנואע"פשישתועלתלאביהלעניןהירושה כמנהגאותו מקום מ"מ
איןזה מוזכר בכתובה ומהדמטי הנאה דממילאיכוליםלהעיד ,ושכ"כ כנה"ג אבהע"זסי'
מב הגה"ט אות כא ,ונאמן שמואלסי' עת.ועי'חי' ר' שמואל (למו"ר הגרש"ר זצ"ל) ב"ב

אות מוואילך.

ובנידוןדירן שטועןב'כלפי הבורר שהוא פסול לדוןבעניך משוםשיש לונגיעה
כלפ" "משפ' א'" "על קבלת משרה עלידו ועוד" ,גם אםהיו הדבריםנכוניםשאחיו של א'

נתן משרה לבורר ,גםאז לאהיה הבורר אלאנוגע של קרוב של הבעיד ,אך לא של הבע"ד
עצמו ,ונוגע של קרוב של הבע"דאינו פסולכשאין לקרוב-הנוגע כל נפ"מ אםיזכהאחיו
בבוררות אולא.ועי' במחנ"אשהביא הרעק"א הנ"לובאחרוניםהמוזכריםלעיל.

וק"ו,בןבנו שלק"ו,בנידוןדירן ששקר ענהבאחיוכאילו הבורר קבל משרהע"י
"משפ' א'" .המשרה של הבורר הוחזרה לוע"יביהמ"ש ולאע"יאחיו שלא' ,ובודאישאין
קשר ל"משפ'א'" למשרה של הבורר .וכאן המקוםלהעירלב' ,הנושא במשרה חשובה של
"ראשישיבה" המחנך תלמידים ,שאיך זה יאה לאדם במעמדו לכתוב דברי שקר והבל
כלפי בורר,יהיה איזה בוררשיהיה ,ותהיה המטרהאיזו שתהיה (גם אם המטרהכדי
להרויח כסףשאינושלו) ,וק"ו בורר המכהן בקודש כאב"ד .דברים כאלוהיוצאים מתחת
ידיושג ,אדם המתחזה כת"ת גורמיםלחילול השםח"ו,כי מהיאמרואזובי הקיר?
ו.עי' שער משפטסי' כב ס"ק אעפ"י הר"ש משאנץשהביא המרדכי ,דבפסולין
רבעו הכרזהאינו נאמן לזמר שלאידע ,אבל בפסולין דאי"צ הכרזה נאמן ,וזה דוקא
באחדשאינו קרובורגיל ,אבלבקרוביםורגיל בהםוטוען שלאידע שהוא קרובאינונאמן
לומד שלאידע ,ושכ"כבשאריתיוסףסי'ל .וכ"כ בשו"ת הרשב"שסי' סט בעובדא שקבלו
עליו לדון ואח"כ טוען הבע"ד שלא ידע שהוא קרוב ורוצה לחזור בו ,אם קורבתם
מפורסמת או שהוארגיל בהםאינונאמן ,ואםאין הדבר מפורסםישבעאומחרימיןעליו
חרם סתם שלאהיהמכיר בקורבתםויתבטלהדין.
ובנידוןדירן שב' הודה שבירר על הבוררלפניהדיון ,בודאיאינו נאמן לטעון
שנודע לו אחרי החתימה על הבוררות שהבורר קבל משרה ממשפ' א',כי ממ"ג ,אם זה
נכון ,רודי הדבריםידועים ומפורסמיםהיכן עובד הבורר ,ובאופן כזהאינו נאמן לומר
שלא ידע מהפסול שלו ,ואםאין הדבריםנכונים ,וכפי האמת,כי אזיש כאן הוצאת לעז
וחילול השם.

ז .פסק הרמ"אבשו"עסי' טזסעי'ב :אם הנתבע מבקשזמןכדילהשיב על טענות
התובע ,אם נראהלבי"דשאינו אלאדחייהאיןנותניןלוזמןוצריךלהשיבמיד ,אבל אם
נראהלבי"דשצריךזמןכדי לחשוב ולשוםלבו עלדבריםשבינולבינו,נותניןלוזמןכפי
הצריך .ע"כ.
ובנידוןדידןב' עצמו לאביקשיותר מכמהימיםכדי לסכם אתטענותיו בכתב,
וגםכשעברו אותם "כמהימים"נתןלו הבורר כמהימיםנוספים ,והזהירו שאם לאיגיש את
מה שרוצהלהגיש עד לתאריךפלוני,כי אזיתן הבורר פס"דעפ"י הטענות שנטענובדיון.
אםכןאין לולהלין אלא על עצמו (ולהבדיל ,ראה "בוררות -דין ונוהל" (אוטולנגי) עמ'
" :440לאיישמע בע"ד אשר היתה לו הזדמנות להביא אתראיותיו אך מסיבות השמורות

עמוביכר שלא לנצל הזדמנותזו").

ח .פסק בשו"עסי' טסעי' ה :הנוטל שכר לדוןדיניו שדןבטלים .וכתב בספר
אורח משפט חו"משם:בהיתרשנוטלין שכרבדיניתורות ,נ"לעפ"י מש"כ המהר"מפדואה
שאלה מ וז"ל :אכן מצאתי הגיה במרדכי הארוךשישליואינו בדפוסויש בו חידושים
הרבה ,וז"ל :והתירוליטול שכר שימור רגל קטנים וה"ה לכל אדםשיש טורח כדאיתא
בהאי פירקין מלמדי הלכות קמיצה לכהנים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה אבל לא
ם בה עוד ז"ל:
למבינים באמירה אחת .וכן הוא בסמ"קסי' קם זה הלשוך ונכוש.וביזויי
ואעפ"כ מצוה לומד כמה פעמיםוכו' .ע"כ מעתה מעלתךיוכלליישב כוונת הרב בדוחק
שלאהבינוהתלמידים ההלכהבאמירה אחתובזהיוכל לתלותשירצה שכר מהןוכו' .ע"כ.
ועי'ב"מ דףלגפריקהבחינםטעינה בשכר ,והואדבטעינהיש טורחיותרמבפריקה .וא"כ
בזמנינו שצריך לדבר על לבבעלידינין כמה פעמים כידוע ,ואילוהיו באים וטוענים
בקצרהוהדיין אמר להם הפסק בפשיטות אזשייך מהאניבחינם ,ולאכן אם הוא בדרך
אחרשפיר מותר בשכר דהואעל המותרות ,וא"כשפירמצינוהיתר בכמהעניניםדשכיחי
כן .ע"כ.
ט .כתב הרמ"אבשו"עסי' שלהסעי' אעפ"ימרדכי ב"מסי' שמו בשם מהר"מ :אם
אחד אומר למלמד למוד עםבני ולא קצב לו שכירות ,צריךליחן לוכפי מה שנותנים
אחרים.ועייייש במרדכיכיון דלא גרעמיורד לשדהתבירו שלא ברשות .וכ"כ הרשב"א
בתשובה ח"דסי' קכהוהר"ןכתובות פרקשנידייני ,וכ"פ הרמ"אבשו"עסי' רפדסעי'ד.
וכתב באהבת חסד לחפץחיים סוף ח"א :עצה אחת הנוגעלעניןאיסור גזל ועושק שכר
שכיר ,שכל אדם שמבקש לאדם אחר שיעשה לואיזה פעולה בשכר ,יקצוב עמו המקח
בתחילה ,דאל"ה עלול מאדלהיותגזלן ועושק שכרשכיר אם לאירצהלהיות ותרן גדול
בממונוכדי לצאת מן הספק ,דהלאעפ"י רוב יצטרך האדם למאות פעולות בכל שנה
ומצוי מאד שאחר הפעולהישויכוחבין האומן והבעה"בבעניןשילום השכר ולכשיפרדו
כל אחד חושבבנפשו שהואנגזלמןהשניאךשאינו רוצהלריבעמו אבלאינו מוחללובלב
שלםולפעמיםישג"כמריבהביניהם ,ומדינא הוא כמנהגהמדינהלפי המקוםוהזמן ,ואם
יפחות לואפילו פרוטה אחת מזה יקרא עבור זה מן התורה בשםגזלן ועושק שכרשכיר,
ומייוכללידע את מנהג המדינה בכל פעולה ופעולהלפיענינה ,ובע"כ אםירצה לצאת
י חובהבלי פקפוקיהיה מוכרחתמידליתן להבעל מלאכהכפי מה שהוא רוצה ,וזהג"כ
יד
קשה מאד ,ע"כ הרוצה לצאת יר"שיקצוב עמו בתחילהויצאמידי כל ספק ,וגם הבעל
מלאכהיוזיל לועי"ז,כי אז הברירהבידוליתן לאחר ,ובפרטמי שהוא ת"חבודאי עשה
כן דאל"ה מלבד חששגזל ועושק שכרשכירמצוי מאדחילול השםעי"זשאינונותן לאומן
כפירצונו ,שהאומןיאמר שהח"חגזלאותו .עכ"ל החפץחיים.
"אםיפחותלואפילו פרוטה אחת מזהיקראעבורזה מן התורה בשםגזלן ועושק

שכרשכיר"" ,ומלבד חששגזל ועושק שכרשכיר ,מצוי מאדחילול השם"!

מסקנה

א .חוב השכירות שב'שילםעליובצ'קים ,בתוקפו.ב .החוב שנותר עבור שכ"ד
בסך  ,160$בתוקפו .ג .מתקבלת הודאת השוכר לסדר את חוב הארנונה והמיס ,ועליו
לעשותכןבתוך 30יום .ד .שארהתביעות נדחות.

