
  תקצירי המאמרים

  עיוני חוזים

  מבוא לדיני חוזים

המאמר .  את דיני החוזה בהלכהר איתמר ורהפטיג"הרב דבמאמר הפותח את הספר סוקר 

בהמשך הוא דן בדרכי כריתת החוזה . וגבולותיו, בוחן את חופש החוזים שקיים בהלכה

מאמר זה מהווה . שההלכה מטילה בנוגע לכריתת חוזיםמגבלות בו, האובליגטורי והריאלי

  .בסיס להבנה מעמיקה של כל אחד מהחוזים המוצעים בחלקו השני של הספר

  מבוא להלכות ריבית

לאור ההשפעה העמוקה שלהם על ,  הלכות ריביתאת סוקר במאמרו ק'הרב שמואל פולצ

בהמשך הוא עוסק . המאמר נפתח בהגדרת ריבית מן התורה ומדברי חכמים. דיני חוזים

בשכר , בשכירות נכס, בקנייה ומכירה, ובכלל זה, בית בתחומים השוניםביישום דיני רי

  .וכמובן בנוגע להלוואת כספים, עבודה

   מכללאיותתנ

צד לחוזה טוען שהוא היה ברור לשני , ובכל זאת, תנאי מכללא הוא תנאי שלא נאמר או נכתב

תנאי מכללא  היא שבהלכה הוספת הרב עדו רכניץמסקנתו של . הצדדים טרם כריתת החוזה

ניתן לזהות סיעה של פוסקים שהגדירו מבחנים , אמנם. איננה בגדר אירוע יוצא דופן

ולעומתם סיעה של פוסקים שהעניקו לבית הדין את , אובייקטיביים להוספת תנאי מכללא

בעניין זה ההלכה שונה מאוד מהמשפט הנוהג במדינת . הסמכות לבחון כל מקרה לגופו

  . האפשרות להוסיף תנאי מכללא לחוזהישראל שמצמצם מאוד את

  השלמת פרטים שלא הוגדרו בחוזה: כללי השלמה

במאמרו עומד . שלמת פרטים חסרים בחוזה שנכרת בין צדדיםהכללי השלמה הם כללים ל

 על כך שבהלכה מוסכם שיש להשלים פרטים חסרים על סמך הסכם קודם הרב הלל גפן

מנהגם של שני הצדדים להתקשרות גוברת על השלמת הפרטים על פי  .שהיה בין הצדדים

בהמשך המאמר הוא עוסק במקרים בהם ישנה . בדומה לחוק הנוהג, ובזאת, מנהג העולם

את אלא המשיכו , כאשר הצדדים לא כרתו הסכם חדש, כגון, מחלוקת בין הפוסקים

  .בהסכם החדש ישנם פרטים שהשתנו ביחס להסכם הקודםוכן כאשר , בשתיקהההתקשרות 



  בהלכה" חוזה אחיד'': חותם על שטר שלא קרא או לא הבין על מה חתםה

על כך שהחותם חלוטה שחתימה על חוזה יוצרת חזקה , התפיסה ההלכתית המקובלת היא

, במאמרו. מתוך גמירות דעת מלאה, הבינו והסכים לכל תנאיו, קרא את תוכנו של החוזה

שהחתימה על , לכתית הנכונה היאלהוכיח שהתפיסה ההר אליהו גורפינקל "הרב דמבקש 

חזקה זו . לכך שהחותם אמנם היה מודע לכל תנאיו של החוזה, לכאורההחוזה יוצרת חזקה 

מדבריו עולה שלתפיסה זו היו מהלכים בהלכה . בהתאם לנסיבות החתימה, ניתנת לסתירה

שבו גם במקום , ויש בה כדי להגן על החותם, עוד בטרם בא חוק החוזים האחידים לעולם

  . החוק לא יגן עליו

  ת"עיון בספרות השו:  בכפייה וצדק מהותיחוזים

 אחד הצדדים לכרות את ה של להימצא בכריתת חוזה הוא כפיייםאחד מן הפגמים שעלול

ר "ד, תפיסה המקובלת הרואה בכפייה גורם לביטול החוזה בניגוד ל.החוזה בניגוד לרצונו

 חוזים שתוכנםהבחנה מושגית כללית בין פו העדיהפוסקים  מראה במאמרו שבנימין פורת

. באופן כריתת החוזהוזאת על פני התמקדות , צדדי- לבין חוזים שתוכנם חדהוגן

תוך בחינתם לאור אמות מידה , באמצעותה הם הכריעו מקרים מגוונים של הסכמות בכפייה

שגה של צדק חוזי מהותי המסייעות להעריך את מידת ההגינות שבתוצאות ההסכמה שהו

  . בכפייה

  זיכרון דברים וסעיף פיצויים מוסכמים, תוקפם ההלכתי של חוזה בכתב

 בהתבסס על תוקפם של חוקי המדינה העניקו תוקף לחוזים בכתבהאחרונים פוסקי ההלכה 

בשני . 'קניין סיטומתא' והמדינהמנהג ובעיקר על סמך  ',דינא דמלכותא דינא'מכוח הכלל 

תוקפם ההלכתי של חוזה בכתב  ברון קליינמן' הרב פרופדן הפרקים הראשונים של המאמר 

דרש לשאלת תוקפו ההלכתי של סעיף פיצויים הוא נפרק השלישי ב. ושל זיכרון דברים

  .'אסמכתא'מוסכמים בחוזה המעורר את שאלת ה

  מעמדו ההלכתי של שיק והדין כשאבד

הרב חיים ה סוקר במאמר ז). אף שהוא מצטמצם עם השנים(תשלום בשיקים נפוץ ביותר 

בהמשך הוא דן בשאלה האם ניתן לחייב . אודות מעמדם ההלכתיעל  את המחלוקת בלוך

 חשוב במאמר זה הוא חידוש. בתשלום החוב, לאחר שהמקבל איבד אותו, כותב שיק סחיר

ם שכתב שיש מעמד מחייב לחוק המדינה במקום בו הוא מכריע "אימוץ שיטת מהרש

  .במחלוקת הלכתית



  בשל הפרת חוזהתרופות 

מד במאמרו על כך שבניגוד לחוק הנוהג שבו התרופות לכל החוזים הן ו עץ"הרב דניאל כ

שכוללת חיוב אדם , תרופה של אכיפה, כמו כן. לכל תחום התרופות שלו, בהלכה, אחידות

ורק לדעת חלק , במקרים מסוימים. לבצע בגופו את מה שהתחייב היא נדירה ביותר

  . כוף על קבלן לבצע את העבודה שהתחייב לבצעניתן לא, מהפוסקים

  "ערכי"הסופרים ומוסד ה, השטרות ספרי

 חלקו .במאמרו ר יפתח יצחק שנדורפי"הרב דבמבט היסטורי על ספרי השטרות עוסק 

ועל תרומתם של סופרי , הראשון של המאמר פותח במבט על תרומתם של קבצי השטרות

ממשיך בהתבוננות על הסוגים השונים של הוא . השטרות להעמדת הנוסח של השטרות

התיקוף , בחלקו השני הוא נוגע מעט במוסדות התיעוד. ועל מועד התפתחותם, הקבצים

 מוסד –בדגש על המוסד שהתקיים טרם חורבן הבית , והמימוש של השטרות בעם ישראל

  .הערכי

  חוזים מבוארים

  חוזה מכר דירה

בנושא זה ישנה . ם פרטי מבצע במהלך חייומכר דירה הוא מהעסקות הגדולות ביותר שאד

על רקע זה .  עומד מרשם המקרקעין ותוצאותיו המשפטיותןשבמרכז, ותחקיקה ופסיקה ענפ

 הוא חוזה חשוב בחידוש.  על פי ההלכהחוזה מכר דירה, ר איתמר ורהפטיג"הרב דמציע 

יחסות תוך התי, מתן מענה לפער שבין החוק וההלכה בנוגע לתהליך העברת הבעלות

  .של מרשם המקרקעיןההלכתי מעמדו לשאלת 

  חוזה מכר רכב

הרב הלל על מנת למנוע זאת מציע . קניית רכב מסתיימת במקרים רבים בתביעה בבית הדין

שאלת הגדרת מועד , הבעיות אותן פותר החוזה הן.  חוזה למכירת רכב על פי ההלכהגפן

גילוי פגמים לאחר , כתי של התחייבות למכורתוקפה ההל, חשש ריבית, העברת הבעלות

  .המכר ועוד

  חוזה עבודה

במסגרת הצעת . דיני עבודה הם מהתחומים המשפטיים בהם החקיקה היא ענפה ומפורטת

מעמדם ההלכתי  בשאלת ר איתמר ורהפטיג"הרב עדו רכניץ והרב דחוזה עבודה דנים 

ן מעמד מחייב לחקיקה ובכלל בחוזה עצמו נית. של חוקי המגן ושל פרשנות בתי המשפט

  .זה למתן פיצוי על הלנת שכר



  יהיחוזה קבלני לביצוע עבודות בנ

ה עלול להסתיים בסדרה ארוכה של מחלוקות בין המזמין יהסכם קבלני לביצוע עבודות בני

מדריך  שניסח הרב אלעזר גולדשטייןתחום הלכתי זה נחקר באופן יסודי על ידי . ובין הקבלן

בחוזה ניתן מענה לנקודות המחלוקות כדי . ואף הסכם קבלנות מפורט, י ידידותהלכתי

ישנה התייחסות לחובות המזמין והקבלן לעמוד , בכלל זה. להבהיר לצדדים את זכויותיהם

ולתרופות על הפרת החוזה , לשאלת התשלום על תוספות ושינויים, במועדים שנקבעו בחוזה

  .משני הצדדים

  ם דירת מגורי–חוזה שכירות 

. ובמקרים רבים ללא ליווי משפטי, השימוש בחוזה שכירות דירה הוא מהנפוצים בשוק

דרישות העונה על החוזה שכירות לדירת מגורים  הרב עדו רכניץבהקשר זה מציע 

שאלת חלוקת האחריות , בחוזה יש מענה לנקודות רבות ובכלל זה. ות והחוקיותההלכתי

מענה לבעיית , עיף אופציה להארכת תקופת השכירותס, בנוגע לתיקונים בין המשכיר והשוכר

  .ועוד, הסרת המזוזות לאחר תום תקופת השכירות

  השאלת ספר תורההסכם 

השאלה . רבים משאילים ספרי תורה פרטיים לבתי כנסת כדי שאלה יעמדו לשימוש הציבור

סק ועובכך , כזו מחייבת הגדרה מדויקת של מערכת היחסים בין המשאיל ובין בית הכנסת

בהסכם נדונה אחריות בית הכנסת לנזקים וההתחייבות שלו . ר איתמר ורהפטיג"הרב ד

  .לבטח את הספר ולעשות בו שימוש סביר במהלך התפילות

  חוזה הלוואה

, ובכל זאת. נתפסת בצדק כמעשה חברי ואף מהווה מצווה, בנקאית ללא ריבית-הלוואה חוץ

ר איתמר "הרב ד .מחייבת הסדרה וחוזה ברורהיא , כדי למנוע עגמת נפש ופגיעה במלווה

אף שמדובר על .  מציעים חוזה הלוואה שעומד בדרישות ההלכתיותורהפטיג הרב עדו רכניץ

הלוואה ללא ריבית נדרשת התייחסות לאיסור ריבית לאור העובדה שההלוואה כוללת קנס 

  .פיגורים והצמדה למדד

  הסכם היתר עסקא ואי השמטת החוב בשמיטה

לאור השינויים . הוא שטר בן מאות שנים ומטרתו להבטיח עמידה בהלכות ריביתעסקא היתר 

.  נוסח מודרני של הסכם היתר עיסקאק'הרב שמואל פולצהכלכליים והלשוניים מציע 

  .ההסכם כולל גם חיסון של ההלוואה מפני שמיטת כספים בשמיטה



  היתר עסקא כללי לעסק

כדי לוודא שהם עומדים בהלכות , וזאת,  לעסק שלהםעסקים רבים זקוקים להיתר עסקא כללי

ראש מכון , הרב שלמה אישוןמענה לצורך זה מציע . ריבית במגוון הפעולות שהם מבצעים

היתר זה מגדיר את הפעולות השונות שמבצע בעל העסק . בהיתר עסקא כללי לעסק, ר"כת

  .לא יהיה בהן איסור ריביתשכך 

  נשוי- אדם לאתצווא

למסמך זה חשיבות . בו אדם מחלק את הנכסים שיישארו לאחר פטירתושסמך צוואה היא מ

למעט מקרים (ן שללא צוואה הרכוש יחולק על פי החוק ובניגוד להלכה וכיו, הלכתית רבה

ר איתמר "הרב דמכאן חשיבות הצוואה שמציע ). בהם יש הסכמה אחרת בין היורשים

 לעמוד בהן כדי למנוע ביטול של ך והדר המגבלות שהחוק מטילותבין השאר נדונ. ורהפטיג

 שלכתחילה אין לחלק את הרכוש ,כמו גם התייחסות לקביעה שקיימת בהלכה. הצוואה

  .בצוואה באופן אחר מזה שההלכה קובעת

   אדם נשויתצווא

יש בה , אולם, נשוי-צוואה לאדם נשוי נשענת על הנושאים שכבר נדונו בצוואה לאדם לא

 בשאלת בעלות בני הזוג ר איתמר ורהפטיג"הרב דרת זו עסק במסג. נושאים ייחודיים

שני בני זוג הכותבים צוואה ב כאשר מדובר הצוואה ההדדיתשאלת וב. רכוש המשותףב

  .במקביל

   ילד מאומץכלפי התחייבות שטר 

על , אולם. כאשר זוג מאמץ ילד הם עושים זאת מתוך כוונה לראות בו בן משפחה לכל דבר

חייבות מפורשת של המאמצים הילד המאומץ לא יהיה זכאי לירושה א התלפי ההלכה ל

הרב כדי לעגן את זכותו של הילד המאומץ מציע . ולזכויות נוספות כשאר הילדים הביולוגיים

  . שטר התחייבות מקיףר איתמר ורהפטיג"ד

  הסכם בוררות

העניק תפקידו של ההסכם ל. דיון בבית דין של תורה מתחיל בחתימה על הסכם בוררות

תפקידו להגדיר את סמכויות בית , בנוסף. לבית הדין את הסמכויות במסגרת חוק הבוררות

שיאפשר לו להכריע במחלוקות באופן " ארגז כלים"הדין על פי ההלכה ולהעמיד לרשותו 

באר את ממד על השאלות ההלכתיות שאליהן יש להתייחס וו עהרב הלל גפן. הלכתי וצודק

  ".  גזית–ארץ חמדה "בתי הדין הסכם הבוררות של רשת 



  הסכם קבלנות להפעלת עסק בשבת

עושים שימוש משמעותי ) גלובלי(בשנים האחרונות מיזמים רבים בעלי אופי כלל עולמי 

הרווחיות של עסקים מסוג זה מבוססת על קהל עצום . ברשת האינטרנט הבינלאומית

לקהל בינלאומי הכולל גם נכרים כדי להצליח במיזם כזה יש לפנות . ובינלאומי של משתמשים

הרב במאמר זה מציע . שלא יקבלו בהבנה את סגירת פעולת השירות בשבתות וחגים

קבלנות " בדרישות ההלכה על פי הפתרון ההלכתי המכונה ת דרך העומדק'שמואל פולצ

  ". בעסקים גדולים

  פרוזבול

פני שמיטת כספים ומטרתו לחסן הלוואות מ, פרוזבול הוא אחד השטרות העתיקים ביותר

 מציע נוסח מבואר של פרוזבול לאחר סקירת הרב איתי אליצור. וף שנת השמיטהסב

  .הסוגיות איתן יש להתמודד ודרכי הפתרון

  גידולי חממההיתר מכירה ל

 קל מעמדם ההלכתי של גידולי חממה. ביישום היתר המכירה בגידולי חממהעוסק מאמר זה 

בשילוב היתר מכירה ניתן לעבוד בחממות לכל , לפיכך, משל גידולים רגילים הגדלים בשדה

 בהקשר זה הוא הסוגיות הרב אהרן פלדמןהאתגר העיקרי איתו התמודד . השיטות

המשפטיות והקנייניות הכרוכות בהעברת הבעלות על השתילים המגיעים למשתלה במהלך 

 .שנת השמיטה


