חבל נחלתו

מסקנה
בימינו בארץ ישראל צריך להיזהר

בעשיית פרוזבול ,אם רוצה שלא תשמטנו
שביעית .1
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שאלה

שותפות בשתי שותפויות

פלוני שותף בחברה חקלאית–שיתופית
ועובד בה כמנהל בגידול ירקות .לצורך
הרחבת החקלאות בארץ ישראל ולשם
הגדלת פרנסתו הוא מעוניין לעבוד
נוספת
חקלאית–שיתופית
בחברה
המתחרה על השווקים עם החברה
הראשונה באותה עבודה .האם הדבר
מותר לו?

תשובה

א .בשותפות רגילה לשם רווח ממוני
חייב כל שותף לפעול לטובת השותפות,
ולא להזיק לה .כדברי הרמב "ם )הל' שלוחין
ושותפין פ"ה ה"א(exiag mr szzynd" :
dze`a dpicnd bdpnn dpyi `l mzqa
szzyi `le xg` mewnl jli `le ,dxegqd
zxg` dxegqa wqrzi `le mixg` mr da
xkndl ekxcy xac `l` dtwda xekni `le
`l` mixg` cia ciwti `le dtwda cinz
`",exiag zrcn dyry e` dlgza epzd k
k"g`e exiag zrcn `ly dyre xar
mikqde jke jk iziyr el xn`e ericed
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el`d mixacd lk oi`e ,xeht df ixd eiyrnl
."cala mixaca `l` oiipw oikixv
פירוש הדברים ביחס לשותף ,ששותף
בסתם שותפות ,זמנו ויכולותיו מוקדשים
לשותפות בלבד ,ולכן אסור לו להתעסק
בשום עיסוק כלכלי אחר אלא אם התנו
על כך מתחילה.
יתר על כן כל נזק שבא כתוצאה
ממעשיו אשר הזיקו לשותפות הוא צריך
לשלם לשותפות את הנזק .כדברי הרמב"ם
שם בהלכה הבאהoitzeyd on cg`" :
jld e` mia yxit e` dtwda xkne xary
zxg` dxegqa ozpe `ypy e` xg` mewnl
`aiy zgt lk mixacd el`a `veik lk oke
did m`e ecal mlyl aiig xary zngn
mdipia epzdy enk rvn`l xkyd xky my
zxeza exiagl zern ozepd jkitl ,xkya
dpwe jlde dxegql mihg oda gwil zetzey
mixery zepwl zern el ozpy e` mixery
m`e xary dfl ezgt ezgt m` ,mihg dpwe
szzype jld m` oke rvn`l exized exized
ciqtd ciqtd m` zetzeyd oenna xg` mr
."rvn`l xkyd xkzyp m`e envrl

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל – רב העיר העתיקה ירושלים :מסופר על הגאון ר' נתן אדלר ,רבו
של החת "ס ,שלא היה נותן עלי' לס "ת לפרשה למי שלא הי' נזהר לקיים הפרשה עם כל
חומרותי' .ולא היה נותן עלי' לפרשת שמיטת כספים למי שלא כתב )בחו "ל( פרוזבול גם בסוף
שנה ששית ,לצאת י"ח שיטת הסוברים שצריך לכתוב הפרוזבול לפני תחלת השמיטה.

שותפות בשתי שותפויות
rnyn dikxva wqrzny drya `l` dl
wlgl xyt`e .r"ve c"a`xdl inp dcenc
oicd on aiigy s`c dpeeka `ly wifn oia
`ly wifd q"qc oeik mlerl cren mc`c
.eaiigl ( )בבעליםwifn ixwin `l ezrcn
ayiil invr izwgcy dn ayiizn dfae
,y"ri zexiky zekldn a"t c"a`xd ixac
f"txa epiax ixaca my cer ayiizdl yie
izi`x aey .w"ece wifne laeg zekldn
gixkdl dvxy d"n oniq `"g j"yxdnl
aiig milraa wifnc el` l"f epiax ixacn
izi`x ax onf xg` .y"ri izazky jxc lr
yexita azky f"acxdnl i"k daeyza
aiigc dtwda xkne dpiyy szeyc `nrhc
."izazky enke wifn meyn epiidc
עולה שחיוב שותף שפעל שלא לפי
כללי השותפות אינו משום פשיעה אלא
,משום מזיק בידים שחייב אף בשותפים
 מזיק,על אף שפשיעה בבעלים פטור
 וכ"כ בשו"ת מהר "א ששון.בבעלים חייב
 הו"ד בכנה "ג הג' ב"י חו"מ,)תורת אמת סי' מו

 והביא בכנה"ג עוד כמה,(סי' קעו אות פ
.אחרונים שסוברים כן
m` la`" :( ממשיך הרמב "ם )שם.ב
ezgt m` envr oenna xg` mr szzyp
m`e envrl giexd giexd m`e envrl zgt
."i`pzd itl lkd odipia epzd
כתב על כך הכסף משנה )הל' שלוחין
xg` mr szzyp m` la`" :(ושותפין פ"ה ה"ב
lka mitzey md e` rpOi
© ¨ ¦ `ly dyw .'eke
lka oitzey md m` ,`l e` mciay oenn
?zetzeyd ly epi`y oenn dfl yi j`id
geixdy `hiyt ,lka mitzey mpi` m`e
etzzyp `lyac l"pe .envrl `ed cqtdde
oeikc `"d d"t`e opiwqr mciay zern lka
iptn zxg` dxegqa wqrzdl el oi`c
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בטעם חיובו לשלם את ההפסדים
ממעשיו כתב המשנה למלך )הל' שלוחין
xary oitzeydn cg`" :(ושותפין פ"ה ה"ב
aeig mrhdc yxtl oi` .'ek dtwda xkne
meyn iedc dtwda xkn e` dpiyy szey
ixii`c yxtl jixv ikd i`c ryty
epiidc zetzeya wqrzn mdn cg`dyk
ied miwqrzn mdipy m`c ryty eze`
cg` lk oitzeyc ,xehte milraa driyt
.zwfg wxta y"nk exiag zk`lna le`y
`l` driyt mrh jiiy `lc d`xp la`
dyrn dyryk la` dti xny `le lyxzpa
elit` aiige ixwi` wifn ciqtde micia
ryet lkc epiax zrcy t"r`e .milraa
epiid zexiky zekldn a"ta y"nk ied wifn
wifn la` wifnl zvw incc ryet zeeydl
iz`vn k"g` .w"ece ryetn rexb mlerl
wxta eazky zetqezd ilra epizeaxl
`xez oafc `texhet` `edd iab ciwtnd
`nip xn`wc dne ipiye ikk l"ed `le inzil
`xwal `p` xn` mily lif `texhet`l
e`l i`c rnync 'qezd eywde dizxqn
meyn aiig ded dizxqn `xwalc `nrh
inzi ziilrn opixn` 'de 'c 'ta eli`e ryet
itle xeht ryty `texhet`c rnync 'ek
`kd ip`yc `ixi` i`nc dyw oxn`c i`n
ikk dil ded `lc xey gwly micia wifdc
aig dizxqn `xwalc `nrh e`l i` jkle
`"kta epiax azky iz`vn aey .wifn meyn
zra milk dxayy dy`d zeyi` zekldn
meyn dxeht dzia jeza dzk`ln dzyry
onc xn`e c"a`xd eilr biyde dzia mely
lkc milraa dxiny `idy dxeht inp oicd
oi`c c"a`xdl l"qc rnyn .dl xeky dry
mb .miicia wifnl milraa driyt oia welig
xeky oi`c mrhn c"a`xd ixac dgcy d"d
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`wqir ecil laiwy drya wqrzdl xeq`
,f"rw oniq c"eia xehd y"nke ,ipixg`c
m` iwet`le ,el dnecd lk oke ,l"f azke
gwele envr ly zenda el yie drex did
xzei gexhl jixv epi`y `wqira zxg`
`inec `wec rnyn .y"r ,`wqird liaya
zxg` `wqir mzq `d ,xzen `ed drexc
,xg` wqra epenna weqrl envrl xeq`
ze` mipeiva `aend] m"anxd enzq d"eyne
dxegqa weqri `le eazke o`k xagnde [f"k
dpi`y] ( )שאינו מהשותפיםl"xe ,zxg`
seq] i"ad edyxit df jxc lre ,[zetzeydn
."[f"h sirq] dyixc oiire ,y"r [f"i sirq
מבואר מדבריו שאם טורח בשלו אסור
.כלל להתעסק בכך בזמן עיסוקו בשותפות
ורק בעסק אחר מותר אם אין היא על
 ורק אם.חשבון זמן השותפות הראשונה
שותף אחר מתעסק בשותפות השניה או
שהעיסוק בשלו אינו מפריע לו בהתעסקות
– (בשותפות )כגון הוספת בהמה אצל רועה
 וקצת תמוה שלא הביא דברי.מותר
.הכס"מ
 יא( חזר,הבית יוסף )חו"מ סי קעו אות י
 )שםm"anxd azk" :על דבריו שבכס "מ
`le 'ek mzqa exiag mr szzynd (ה"א
epiax eazk `le .zxg` dxegqa wqrzi
`wec `l` epi` oic eze`y xaeqy xyt`e
`ipzcke zepga exiag z` aiyena
 )ב"מs"ixd de`iade (` )ב "מ פ"ד ה "זziixaa
ab` ( )סי' לטjyp edfi` wxta y"`xde (.מ
zivgnl zepga exiag z` aiyend `xxb
itl ezepne`a weqri `l one` did m` xky
wqer `edy drya zepgd lr eipir oi`y
dil `xiaqc il d`xp m"anxdle .ezepne`a
exiag mr szzynykc szzynl oicd `edc
wqr lr eytpe eal miyiy ick `ed

wqrzpyk zetzeyd wqra lyxzny
."l"nw ± rvn`l geixd zxg` dxegqa
עולה מדברי הכסף משנה שאפשר
שאדם יהיה שותף בכמה שותפויות במידה
ואינו פוגע באחת מהן ואז הוא יכול
 בלא שלאחד,להרויח בשתיהן בנפרד
השותפים בשותפות הראשונה תהיה
תביעה כלפי השותף המשתתף בכמה
 אולם ברור שכל זה מותנה בכך.שותפויות
,שאין התעסקותו בשניה מזיקה לראשונה
או שהוא משועבד כולו לשותפות
הראשונה ואינו יכול לפעול בתוך
 אבל אם הוא מזיק.השותפות השניה
, אם בהתרשלות בהתעסקות בה,לראשונה
בפועל כגון שהוא מתחרה בה
ַ
ואם בהיזק
בסוג המוצרים או לוקח חלק מהקונים או
– מעביר קונים מהראשונה לשניה
במקרים כאלו ודאי חייב לשלם לראשונה
על נזקיו ולכתחילה אסור לו לפעול
.בשניה
 השולחן ערוך )חו"מ סי' קעו ס"י( הביא.ג
:את לשון הרמב"ם שהובאה לעיל
dpyi `l ,mzqa exiag mr szzynd"
jli `le ,dxegq dze`a dpicnd bdpnn
,mixg` mr da szzyi `le ,xg` mewnl
xekni `le ,zxg` dxegqa wqrzi `le
cinz xkndl ekxcy xac `l` dtwda
m` la`" : ובסעיף יא כתב."dtwda
ezgt m` ,envr oenna xg` mr szzyp
m`e .envrl giexd giexd m`e ,envrl zgt
."i`pzd itl lkd ,mdipia epzd
`le" :(וכתב על כך הסמ "ע )ס"ק לב
df xg` azkcn .zxg` dxegqa wqrzi
xg` mr szzyp m` la` ,l"f [`"i sirq]
xg` mr `wec n"y ,'ek envr oenna
envrc oenna elit` envr `ed `d ,xzenc
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שותפות בשתי שותפויות
.l"nw rvn`l geixd `di wqre xary oeik
k"b r"nqd zrcc xnele wegcl xyt`e
`edyk `wecc xn`we ,enr wqer `edy
.xeq` szey el oi`yk la` xzen enr szey
elit` k"b wqer `edykc ok l"p oi` la`
'ixtck `l` dlgzkl xeq` szey el yi m`
."wece
מתבאר מהש "ך שאין לחלק בין ממון
 ולכתחילה אסור.עצמו לשותפות נוספת
כלל להשתתף בשותפות אחרת בגלל
 וכל הדין,הפגיעה בשותפות הראשונה
שכתוב בסעיף יא בשו"ע שאפילו אם
 ועסק בשותפות – הרווח,נשתתף באיסור
 ואין צריך,אינו חוזר לשותפות הראשונה
.לחלוק עם השותף הראשון
 י; ד "ה ולא,במשפט שלום )למהרש "ם קעו
'iq c"ei a"g i"t 'eyza 're" :ישתתף( כתב
zehiyta wqty daeyzd rvn`a b"l
xg` mr zxg` zetzey cer zeyrl xeq`c
rayp m`e df wqr lr dti eipir oi` f"irc
dreayd llka ied enr szey zeidl cg`l
xg` wqra mb szey xg` mr didi `ly
 אם כי בשו"ת פני יהושע."jxe`a y"ri
.לא הביא ראיות מוכיחות לטענה זו
הראשונים והאחרונים עסקו רבות
במקרים הגבוליים של שותף שהתרשל או
.שכך נטען כלפיו
 כל זאת בשותפות רגילה בה הצדדים.ה
 במקרה.'השתתפו בממון או בסחורה וכד
 המדובר.דידן השותפות אינה מסוג זה
,הוא בחברת שותפות בע "מ אשר חבריה
 יש, אין כולם עובדים בה,בעלי החברה
העובדים בה בין בניהול )כמו בעל השאלה
דידן( ובין בעבודה פיזית; ויש שאין עובדים
 אלא עובדים במקומות עבודה,בה כלל
למערכת
קשורים
שאינם
אחרים
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zxg` dxegqa wqrzn `ed m`e zetzeyd
 ומוסיף."seziyd wqra jk lk eipir ozi `l
( )ה "בxkfpd wxta m"anxd cer azk" :הב "י
m` envr oenna xg` mr szzyp m` la`
.envrl giexd giexd m`e envrl zgt zgt
jixv oeyld mewn lkne .epiax eazk `le
mciay oenn lka mitzey md m`c aeyii
mpi` m`e envrl giexd i`n` giexd m`
dnc `hiyt ipelt jqa `l` mitzey
exagl oi`e ded elyc oenn x`ya giexdy
jqa `l` oitzey mpi`yac il d`xpe ,melk
el oi`c oeik `"cq jixhvi`e opiwqr ipelt
lyxzny iptn zxg` dxegqa wqrzdl
zxg` dxegqa wqrzp ik df zetzey wqra
 ועולה."ol rnyn `w rvn`l geixd `di
כמו שכתבנו לעיל שהתנאי לעיסוק
בשותפות נוספת הוא ראשית שהשותפות
 וכן שהוא,היא חלקית – לא בכל ממונו
.אינו פוגע בראשונה
 הש"ך )שם ס"ק כב( חלק על הסמ "ע.ד
oiir ± 'ek zxg` dxegqa wqrzi `le" :וז "ל
m` la` df xg` azkcnc a"l w"q r"nqa
elit` envr `ed `d xg` mr szzyp
xn`c oeikc p"crle 'ek xeq` envrc oenna
szey lkc `ed mb wqr `nzqn szzyp
el xeq` dligzkl i`ceae ipy enk '` wqer
`l onwl la` .zxg` dxegqa wqrzdl
szzype xar m`y ixiin `l` ,dfn ixii`
dxegqa wqrzdl el oi`c oeikc `niz `lc
wqrzp ik wqra lyxzny iptn zxg`
.l"nw rvn`l geixd `di zxg` dxegqa
`cg oi`xp mpi` r"nqd ixace i"ad 'it oke
`zi` m`c cere ,'itck rnyn etzzypc
ziad zeiyew iywz melk wqer epi` `edy
ely oennd x`ya giexdy dnc `hiyt sqei
z"lc l"nwe wqer `ed mby 'itck e"` `ed
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וזכויותיהם
ומשכורתם
השיתופית
הפנסיוניות אינם קשורים לחברה בה הם
שותפים .במקרה כזה אין הבדל עקרוני בין
עובד החברה שהוא שכיר שלה ואין לו
שותפות בה לעובד שיש לו שותפות בה.
השותפות היא מעין ישות כלכלית בפני
עצמה ,ועבודת אותו שותף בה כמנהל היא
ככל עובד של החברה ואינה מעניקה לו
שום זכויות יתירות .ההבדל בין עובדים
מבחוץ לשותפים העובדים בחברה או
לשותפים שאין עובדים בחברה אלא
עובדים מחוצה לה ,מצטמצם להנאה
מרווחים של החברה השיתופית אשר
יחולקו לשותפים בה לפי החלטות הנהלת
החברה )שאינה דוקא של השותפים בחברה(.
נראה שבמגבלות מסויימות אדם רשאי
לעבוד כפועל שכיר בשתי חברות בע "מ
אפילו הן עוסקות באותו נושא ,ובלבד
שעיסוקו באחת לא יפגע בשניה ,כגון:
בעייפות או בהתרשלות ,וכמובן שלא
יעביר מידע מזו לזו על שיטותיה ודרכי
עבודתה .ולכן אדם יכול לדוגמא ללמד
בשני בתי ספר או 'להשלים' את פרנסתו
בעבודה בשני מקומות כאשר בכל אחת
הוא עובד בזמנים אחרים.
לגבי השאלה שהעלינו אם היה מדובר
בעובד שעובד ביום בחברה א ובלילה
בחברה ב ואין בעית ניגוד אינטרסים וכד'
אין מניעה מכך.
ו .עולה איפוא שהשאלה לגבי דידן היא:
האם שותף שהוא גם עובד בחברה כזו
יכול לעבוד בחברה אחרת באותו מקצוע,
או שמחמת שהוא אינו רק עובד אלא אף
שותף יאסר עליו.
מן האמור לעיל לגבי שותפות רגילה
ניתן להסיק ששותף רשאי לעסוק או אף
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להיות שותף בעסקים אחרים כל עוד אינו
פוגע או מזיק לשותפות הראשונה ,ואין
לשותפים הראשונים תביעה כלשהיא
כלפיו .אלא שבדרך רגילה הדבר לא ראוי
ולא רצוי שכן נוצרת פגיעה בשותפות
שהחל בה ,ועל כן הש "ך ושו"ת פנ "י כתבו
שאין להשתתף בשתי שותפויות.
יש לדמות את השאלה שלנו למעסיק
שותף למחצית שכר .היינו המעות והרכוש
של העיסקא הן השקעה של אחד ,העובד
בפועל בעיסקא כגון במסחר או בגידול
ַ
בעלי חיים או גידולי חקלאות בשדות הוא
אדם אחר.
נאמר בתוספתא בבא מציעא )פ "ד הל' יב
ו–יג(zivgnl zepga exiag z` aiyend" :
itl ,ezepne`a weqri `l one` did m` xky
wqery drya zepgd lr eipir oi`y
.xzen zepga enr dyer did m`e .ezepne`a
`l xky zivgnl zepga exiag z` aiyend
gwl m`e mixg` mixac xkene gwel `di
."rvn`l xknd ± xkne
חלק מבריתות אלו הובאו בתוספות
)ב "מ סח ע"א ד "ה אלא( ,ברי "ף )ב"מ מ ע"א(
וברא"ש )ב"מ פ"ה סי' מ(.
בירושלמי בבא מציעא )פ"ה ה"ג( נאמר:
"zexit oda gwil exiagl zern ozepd
eze`n gwil gweld i`yx xky zivgnl
`l` zg`k mipy xekni `l xkenyk .oind
."oexg` dfe oey`x df xken
והובא ברא "ש )שם סי' מא(zern ozepd" :
.xky zivgnl zexit oda gwil exiagl
`edyke .oind eze`n gwil gweld i`yx
ipta el` `l` cg`k olek xken oi` xken
."onvr ipta el`e onvr
ובאר הפני משה )על הירושלמי(eze`n" :
i`yx zetzeyl xak gwly dnn ± oind

סימן מד

―

שותפות בשתי שותפויות

zern cra oind eze`n envrl cer gwil
incn gwz m` el xnel leki df oi`e ely
jlya xzei lczyz oind eze`n jnvr
.zetzeyd lyan
"`ly ± zg`k mdipy xekni `l xkenyk
dpwy dn xyt`y zg`k oxknl oze` axri
ly enk jk lk gaeyn epi` envrl
.jka cqtp exiag `vnpe zetzeyd
"`oey`x gwly dn ± oey`x df xken `l
xzei `ede oexg` gwly dne lwlwzi `ly
."oexg` exken xnzydl lekie ycg
ההלכה לגבי מוכר בחנות הובאה בשו "ע
)יו"ד סי' קעז סכ"ט( והיא לכאורה סותרת
לאמור בירושלמי )מובא להלן( שמותר לו
ליקח לעצמו במעותיו .וכתב על כך הט "ז
)שם ס"ק מד(`l ± .envrl mb zepwl i`yx" :
lky zepga eaiyen myc h"k sirql inc
 ."zepga eidi eiwqrהיינו בחנות של בעל
הבית שהוא שותפו אינו יכול לנהל את
עסקיו הפרטיים )או שותפות נוספת( ,אבל
בזמנו החופשי יכול לעשות זאת ובלבד
ייפּסד .וכן הש "ך )ס "ק
שבעל העיסקא לא ָ
סז( כתבmixg` zernn ± 'ek envrl mb" :
oin y"ke oind eze`n zetzeyd inc epi`y
`sirq lirlcl c"le ,mipexg`de i"a ,xg
my ayil aiegn zepgac meyn zepga h"k
wqra lhal `le elya wqrzdl meid lk
`."dyixt ,`kd k"`yn xg
וכן כתב הרמב "ם )הל' שלוחין ושותפין פ "ה
ה"ג(zexit oda gwil exiagl zern ozepd" :
eze`n envrl gwil i`yx xky zivgnl
cg`k mdipy xekni `l xken `edyke ,oind
`,onvr ipta el`e onvr ipta el` xken `l

mixery exiagle mihg envrl gwi `le
`ick mixery oleka e` mihg oleka `l
) ."dlaga oiey mdipy zern eidiyוהו"ד בב"י
יו"ד סי' קעז אות לט(.
וכן פסק בשולחן ערוך )יו"ד סי' קעז
סל"ט(mda zepwl exiagl zern ozepd" :
envrl mb zepwl i`yx xky zivgnl zexit
`l` ,cgia mxkni `ly calae ,oind eze`n
`."onvr ipta el`e onvr ipta el
העולה מן הבירור שהיכולת של השותף
שהוא אף עובד להתעסק ממונית בדבר
אחר הדומה לעסק השותפות הוא בכך
שלא ייגרם נזק לשותפות ולא יהיה 'ניגוד
אינטרסים' בין שני העסקים .לעומת זאת
אם העיסוק בשל עצמו מקפח את
השותפות כגון ברווחיה הרי זה אסור.

מסקנה

בשותפות רגילה מן הראוי שלא
ישתתף אדם בשתי שותפויות מחמת
שמתרשל ומזיק לשותפות הראשונה
מביניהם ,אבל אם הרויח בשותפות
השניה אינו חולק עם השותפות
הראשונה .אם הוא שותף בעיסקא אע"פ
שמתעסק בשתיהן מותר ,אבל צריך שאת
השניה או ממונו הפרטי לא יערב בתוך
העיסקא הראשונה.
לגבי השאלה שלפנינו בשותף המנהל
חברה חקלאית ,יכול הוא ליעץ לחברה
השניה שלא על חשבון הזמן אותו הוא
מחוייב להקדיש לשותפות הראשונה ,אבל
אינו יכול לעבוד בה מצד הפגיעה
בשותפות הראשונה.
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