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מקום צדדי הנמצא ב, שיעוריםחדר היצא מ, כוללה ראש ,ראובן
  שקל200שם לב שחסר לו שטר של ו, המרכזיבית המדרש ב

לא מצא את ו, וחזר על עקבותיו לחדר בו למד, מכספי הכולל
משקיפה על מצלמה הסרט ה להתבונן בהגבאיוביקש מ. השטר

רים את מ –קום הגוי שניקה במאת  רואים בבירורוהנה , חדר זה
ראובן מתקשר לקבלן . קחו לעצמוולכ "מתבונן בו ואח, השטר

נמצא כרגע ש עונה להוה, ניקיון במקום זההעובדי את שמעסיק 
לא הוא מבקש שראובן ובינתיים , וכשיחזור יטפל בעניין, ל"בחו

כי כספו יושב לו , לתוצאותדאג ולא י, יפתח בשום הליך נגד הפועל
הוסיף אלא ש,  שקל לראובן200 שילם ,ן חזרהקבלואמנם . בחזרה

מה הדין  ראובן בא לשאול .שלדעתו הסכום ששילם אינו צודק
  . החזיק בכסף גזולאינו רוצה לשכן , באמת

   
  ב..........................................................................................................................הקדמה ונושאי הדיון. א

  ג.................................................................................................................דין המוצא שטר כסף שאבד. ב

  ד.............................................................................................................דיני שטר כסף שנפל וגוי מצאו. ג

  ו..................................................................................................................האם יש יאוש באפוטרופוס. ד

  ח....................................................................................................האם יש יאוש באובדן במקום מוגדר. ה

  ט...............................................................................................................האם יש יאוש במקום מצולם. ו

  יב..............................................................................................................................קניין חצר באבידה. ז

  יד..............................................................................................................קניין חצר לעומת מציאת גוי. ח

  טו.........................................................................................................אחריות הקבלן בפשיעת הפועל. ט

  טז...............................................................................................................יכולת לחזור במחוסר אמנה. י

  יז................................................................................................................תשלום על פעולה שלילית. יא

  יח.....................................................................................................................האם הקבלן נחשב ערב. יב

  יט................................................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  גליון מספר

 524  

  פועל גוי שמצא שטר ולקח לעצמו
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  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  הקדמה ונושאי הדיון. א

  .י ערבותנדיני פועלים ומעבידים ודי, דיני השבת אבידה, משלב בתוכו דיני גזלמקרה זה 

  

  :עלינו לדון לפחות בנקודות הבאותוביתר פירוט 

 מי –ולכן , למשמש בכיסו ולכן יש יאוש בשטר אדם עשוי :דיני שטר כסף שנפל •

האם כך הדין גם בגוי שמצא אבידה .  הרי הוא שלו–שהרים שטר לאחר נפילה 

  ?לאחר יאוש

האם ,  מאחר שראובן הוא אפוטרופוס על כספי הכולל:האם יש יאוש בגבאי צדקה •

 ואם . לא יכול המוצא לזכות בממון זה–אם אין יאוש ? יש לו יכולת להתייאש מהם

היאך מוטל על מוצא השטר לדעת שאינו יכול ,  תתעורר בעיה חדשה–כנים הדברים 

  ?לזכות בשטר כזה

 לכאורה כל הסיבה שיש יאוש כי אין אפשרות :האם יש יאוש במקום מצולם •

 אולי –אבל כאשר ידוע שהמקום מצולם , למאבד לדעת מה יקרה עם החפץ שלו

 האם ניתן לחדש דינים לדורנו בענייני – כ"וא, מתחדש כאן שאין יאוש בחפץ כזה

  ?יאוש

ב מאפשרת זכיה של "האם מציאת אבידה בבית בעה :ב"זכיה באבידה בבית בעה •

נלמד שיש בזה . ב את המציאה"ב כבר קנתה לבעה"או שחצרו של בעה, המוצא

  ?האם כך יהיה הדין גם בהקשר למוצא גוי השאלה היא .מחלוקת הפוסקים

פשעים נזיקין ושאר , גזלאחריותו של הקבלן על הפועל לגבי מהי  :אחריות הקבלן •

  .צד שלישי כלשהובזמן עבודתו כלפי הפועל שעשה 

 האם מותר ,ועתה רצונו לחזור בו מהסכמה זו, הקבלן הבטיח לשלם :מחוסר אמנה •

 ? האם יש הבדל בין אם הוא שילם ובין אם לא שילם ו?לו לחזור בו

והוא ,  ביקש ממנו שלא יעשה כלום נגד הפועל הקבלן:תשלום על פעולה שלילית •

י "י עשייה ובין פעולה ע"אם יש זהות בין פעולה עה. זה" שב ואל תעשה"יתוגמל על 

  ? שביתה מעשייה

ל הבטיח שהוא ישלם את הסכום שנחסר "לאחר שהקבלן בשהותו בחו :ערבות •

  . וחייב לשלם מדין ערבות זו, נכנס לגדר של ערבהוא  אולי –לראובן 
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 – )נושאים הקשורים למקרה זהנגענו רק בחלק מהומסתבר ש( כמות גדולה זו של נושאים לדיוןולאחר 

ונשתדל להוציא , נלמד כמה נקודות נוספות בכל נושא, הבה נפתח אותם אחד לאחד

  .ד"מסוגיות אלו את הדין לאשורו בס

  

  אבד שטר כסף שדין המוצא. ב

 ,בשם רבי יצחק: א" במסכת בבא מציעא דף כבגמרא, אבידההנמצא בתחילת הלכות השבת ( יש כלל יסודי

ניתן לכן ו, בכל שעה ושעהדם עשוי למשמש בכיסו שא )ו-ב"רסבסימן בהלכה  ובאה לידי ביטוי

  .  הרי הוא שלו– שטר לאחר נפילה מצאמי ש –ולכן ,  זה יאוש בשטרלהניח שהיה

  

  זו של רבי יצחקתוחזקורך בעד לקביעת הצ, הסוגיה לימודשלבי כבר התייחסנו לובעבר 

ונדלה משם כמה , )"כסף שאבד וקטן מצאו" –למסכת בבא מציעא סימן ז אוצר העיון יעויין בספרנו (

  :)השייכים לענייננו( שביבים

 של בהסתלקותותלויה , פ שאין בו סימן"אע,  של אדם בחפץ הנמצאיכולת הזכיה •

, ום לדון בחילוקים בין הפקר ליאושואין כאן המק( יאושאו הפקר הבעלים מחפץ זה מדין 

בעלות על ספר " –ל בסימן ו "ספרנו הנוהרוצה להעמיק יעיין ב, ובהמשך השיעור ניגע קצת בנקודה זו

  .הנוטל חפץ זה לעצמו נקרא גזלן הרי –כל עוד לא הסתלק הבעלים ו ,)"תורה מהשואה

, קושקשגם אם הוא מ, ללא סימןנחשב ש, מטבע או שטר כסףלא כן דינו של  •

ויש מקום להעמיק (הואיל ודרכו להינתן מיד ליד , ואפילו יש עליו שם וכתובת מסודרים

ואין כאן , :)ז"ובמסכת גיטין דף כ. ח"דף כבמסכת בבא מציעא  ("נקב הנמצא בצד אות פלונית"בסוגיית 

  .)מקומו

שכן ,  לא ברור החל מאיזה שלב אפשר לזכות בו– ללא סימן בחפץ מדוברומאחר ש •

עדיין : כלומר( יאוש שלא מדעתהנקרא , השלב שעוד לפני יאושל שלב עלול להיות כ

 חושן בשולחן ערוךו, :ב" דף כבגמרא( והדין הוא, ) בוודאי יתייאש–וכאשר יוודע לו , לא נודע למאבד

יאוש שלא "ש, ):ב"י דף כ"כמפורט ברש, ם"ל קג"שהלכה כמותו ביע( כאביי )ג-ב"משפט סימן רס

בחפץ שטרם יצא מרשות כ אי אפשר לזכות עתה "א –" וי יאושמדעת לא ה

ואין לו יכולת לזכות , באיסורא אתא לידיו הרי –ומי שלקח בשלב זה , הבעלים

להשיב את האבידה ו, לקיים מצוות השבת אבידהמוטל עליו ו, ולהשתמש בחפץ זה

  .לבעליה

אדם עשוי  ":יצחק' חזקתו של ר אפשר לסמוך על שבעניין כסף  הגמראהמכריע •

כלומר אין רגע שאפשר לומר עליו שאדם לא יודע על , "למשמש בכיסו בכל שעה
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יוצא שהמציאה .  את קיום ממונולבדוק כל רגעכי במציאות אדם נוהג , אובדן כספו

  .)"יאוש שלא מדעת"ואין בעיה של ( תמיד לאחר היאושהיא 

 שבכל אלו , הרי אלו שלו...המוצא מעות מפוזרים :)ו-ב"בסימן רס( וכן נפסק להלכה •

  .מתייאש – וכיון שאין בהם סימן מסתמא הרגישו הבעלים בנפילתם

 הרי במציאות ?האם היא שייכת גם בימינו –ש לדון בחזקתו של רבי יצחק וי •

יאוש שלא "כ אולי חוזר הדין של "א. בוודאי שאין כל אדם ממשמש כל רגע בממונו

, )"כסף שנמצא בכיס החולצה" –ב "ל בסימן י"רנו הניעויין בספ( וכבר עסקנו בזה... ?"מדעת

שגם בשם החזון איש  )מ"ק-ב"סימן רס, א"מ גרוס שליט"לגר( משפט האבידהוהובא בספר 

ויעויין ( שרירה וקיימתמבחינה הלכתית יצחק ' וחזקתו של ר, היום לא השתנה הדין

והאם יש כוח , ציאות היוםאבל אינה קיימת במ, שם מה כוח חזקה שנפסקה על סמך מציאות בעבר

ואין כאן , ויש בזה מחלוקת בין גדולי ההוראה, לקיים חזקה שאינה קיימת במציאות" ד הפקר"הפקר בי"ב

  . )מקומו

  

ולפי הכרעת החזון איש שדין זה מתאים גם , לפי חזקת רבי יצחק(  לכאורה,יוצא –מכל מקום בענייננו 

 אל אי אפשר לבוא, לכאורה, לכןו,  שלוהוארי הו,  יזכה בו–מי שימצא שטר זה ש, )לדורנו

  . את השטר אליוהמנקה בטענות מדוע לקח

  

  דיני שטר כסף שנפל וגוי מצאו. ג

כאשר הזוכה יה בשטר שייכים גם ישצריך לברר אם כל הדינים שלמדנו לעיל לגבי זכאלא 

  .הוא גוי

  

   :כדלקמן,  לחומרא ולקולא הפוסקיםדעותבעניין זה שיש ומצאנו 

שדין  –" לכל אבידת אחיך"הפסוק לומדים מתב שוכ )ב-ה"סימן קב( בות המשפטנתיה •

אין הגוי זוכה באבידת ישראל מוכח מכאן שו, "אחיך"זכיה באבידה שייך דווקא ב

  . אפילו לאחר יאוש

יאוש באבידה יש ש,  כתב באופן מעט שונה)ה-ב"בסימן רס( כסף קדשים ב–אמנם  •

ועד כאן אין הבדל בין ( עם בני ישראל חידוש הלכה זו כןן ורק בי, לומר שלא שייך בבן נח

ואין קונה רק בצירוף , יאוש אינו הפקרכי  )אלא שמוסיף גם טעם, דבריו לדברים הקודמים

אלא אינו קונה ביאוש  באבידת יהודי שבבני נחכ "משא, שינוי רשות או באבידה

  . בהפקר גמור בפירושרק
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וכן נקט גם , יאוש אינו הפקרכי , ונה ביאוששהסיבה שגוי אינו ק –משמע מדבריו  •

   .)ז-ט"סימן רנ( ערך שיה

 שיאוש ,לשיטתו הולךהנתיבות המשפט שבאר  )ה וראיתי"ב ד"סימן רס( טבעת החושןוב •

 בעליה עד  מרשותת יוצאוהאבידה אינה, היתר זכיהאינו מטעם הפקר אלא מטעם 

גוי אינו זוכה באבידה עד ולכן , הזכיה הזההיתר ולכן בגוי אין את , שיזכה בו השני

   .ר בפירוששיפקי

שהתורה הפקיעה את החפץ , בזוטו של יםיש מקום לדון  לפי זה :ובהערת אגב •

 – מופקרנחשב החפץ ואם הכוונה ש, ונתנה לכל אדם את היכולת לזכות, מרשותו

ם מאחר שגוי ג, ואולי אפשר לדחות( שהגיע לזוטו של ים  זהיוכל גם הגוי לזכות בחפץ

" כך דינכם"ולכן אפשר לומר לו , בדיניהם אינו זוכה באבידה אלא חייב לדווח לשלטונות על מה שמצא

  . )ועדיין צריך עיון, ולהוציא ממנו

וכך למד ( יאוש הוא מטעם הפקרשלפי השיטות הלומדות ש, ניתן לדייק –מכל מקום  •

 – הזה )ק איגר"וכן משמע מהגרע, רוניםוכן פסק החזון איש ועוד אח, ן ועוד"רמבויש דעה זו גם ב, י"רש

  .יוכל הגוי לזכות ביאוש

היאך , על הנתיבות המשפט באר יצחקאת קושיית ההקשה הטבעת החושן שאלא  •

,  שאינו קונהיאוש שאינו מטעם הפקר שקונה ובין יאוש מטעם הפקרחילק בין 

ד שרבו ששבאי גוי יכול לקנות עב ):ח"במסכת גיטין דף ל( גמרא מפורשתהרי זו 

  . ומוכח שיאוש מספיק גם ללא הפקר, התייאש ממנו

ולכן , ולכן אין לך בו אלא חידושו, שהוא חידוש, יאוש באבידהשיש חילוק בותירץ  •

שהוא ,  יאוש אמיתי לבעליווהיהעבד שברח ובין , לישראל בלבדשהוא חל נאמר 

  . יכול לזכותגם הגוי בזה מודים כולם ש–בוודאי מטעם הפקר 

  

 )א-ה"סימן ספרי יצחק וכן דעת ה, שאלה שניה, ז"חלק אורח חיים סימן נ( בית שלמה כתב ה– שניולצד 

שכן לא נעשה שומר אבידה ולא , יכול לזכות בה –מצא אבידה אפילו לפני יאוש אם גוי ש

 –כ כשהיה יאוש "ולכן אח" באיסורא אתא לידיה"ולכן אין לו , התחייב בהשבת אבידה

  .לזכות באבידה זו )"...היתר"ב( מועיל מה שבידיו

  .גוי זוכה ביאושלכאורה שמשמע מדבריהם 

  

מאחר  –כ התגייר "ואחהוסיף שגוי שמצא אבידה של ישראל  )ט"סימן ע( ת חוות יאיר"ובשו

ולכאורה משמע מכאן , פטור אף לאחר שהתגייר –שלא הצטווה בגויותו בהשבת אבידה 

  .שיאוש מספיק כדי להשאיר אבידה ברשותו
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כי ייתכן שהיאוש הועיל רק בצירוף העובדה שכרגע , אמנם אין הכרח( שיאוש מועיל בגוי ומשמע מדבריו

  .)ישראל לפניך

  

כשהודיעו על מציאת , בדברי יוסף לאחים ,ג"ג פסוק כ"על חומש בראשית פרק מ( אור החייםובפירוש ה

פירוש איזה אדם "  כתב)"מטמוןאלוקיכם נתן לכם  "אמר להם, הכסף ששילמו והנה הוא בפי אמתחותיהם

', וכו" ובני נח אינם מצווין על הכרזת אבידה, נתנו לכם ביאוש הבעלים' דו, טמן שם הכסף

,  לידי המוצאנתינת גוף המטמוןהמוזכרת בפסוק אינה ' ומשמעות דבריו שהנתינה של ד

  .  מחמת יאוש הבעלים המוצאהקנייתו לבעלותאלא 

  .וכה ביאושגוי זלכאורה שומשמע מדבריו 

  

 שאינו צריך י גוי והוחזר לישראל"לגבי כלי שנגנב ע )יא-כ"ביורה דעה סימן ק( א"וכן משמע ברמ

מאחר שכבר השתקע ,  צריך כלי זה טבילה–אבל אם הגנב הוא שר או מושל גוי , טבילה

, יםיאוש הבעלשהטעם הוא מפני  )כז-כ"סימן ק( ך"שוב )טו-כ"סימן ק( ז"טויעויין ב, בידי הגוי

  .גוי זוכה ביאושומשמע בפשטות ש

  

אבידת ובספר , )ז-ז"ב מאזני צדק כ"סימן רס(משפט האבידה בעניין זה יעויין בספר להרחבה ו

   .)ו"ח ובהערה כ" דיני יאוש באבידה סעיף י–ג " פרק כחלק ה, א" שליטטובילרב אליהו ( אחיך

  

עיקר נראה ו, לקו הפוסקים נח–אם גוי זוכה ביאוש בעלים או לא , ולמסקנת נקודה זו

  .והרי הוא שלואין טענה על המנקה הגוי שמצא את השטר , לכאורה, כ"וא, שזוכה

  

   אפוטרופוסהאם יש יאוש ב. ד

אין "שבה אפשר לתבוע את העובד הגוי להשיב את השטר הוא מחמת הדין טענה נוספת 

יש מקום , כוללמאחר שראובן הוא אפוטרופוס על כספי הובענייננו , "יאוש באפוטרופוס

לא יכול  –  באפוטרופוסאין יאושנמצא שאם שכן , אם יש לו יכולת להתייאש מהםלברר 

  . המוצא לזכות בממון זה

  

כמו , הבעליםמובא שאם אדם מצא דבר שהתייאשו ממנו  )ה-ב"בשולחן ערוך סימן רס( בהלכה

  . אפילו יש בו סימן הרי הוא של מוצאו–" וי לחסרון כיס"שאמרו 

וכן  )ט"נ-ח"מ סימן נ"חלק חו( א"הריבת "וכן הובא בשו, א-הלכות שאלה ופיקדון ח( האור שמחמכאן ק ודיי

 מועיל הדבר למוצא – הבעלים מתייאשיםשדווקא אם  )ועוד )ד אות ב"סימן פ( עמודי אורב
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 והביאו ראיות ,לא מועיל לזכות ביאוש זה – מתייאש ומרהשאבל אם , לזכות ביאוש

  .למהלך זה

  

מפגש הכביש עם למקום בנסיעתו הגיע ושאל רכב ש אדםהבאנו בעבר מקרה של ו[

וכששמע רכבת , הנהג ניסה להניע.  ובדיוק שם נתקע הרכבמסילת ברזל

בשניות האחרונות נכנס ו, והגיע אדם אחר, מתקרבת התייאש ופינה את הרכב

 מדין זוטו זה זכה ברכב השאלה היתה אם המציל ו.תניעו ויצא אל מחוץ לפסיםה, לרכב

ומאחר ומדובר ,  היה דין של זוטו של ים–וההכרעה היתה שאילו היה מדובר בבעל הרכב , של ים

  .] אין יאושו של השואל חשוב יאוש לעניין זכיה ברכב זה–בשואל 

  

ומקרה , ל מקובנה"הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זבשם  ,ז"פבבא מציעא אות ( נחלת אליהווכתב בספר 

היה אדם ששלח את אשתו ש, )ם מאד בציבור כסמל ליאוש בדבר שאינו שלוזה התפרס
ומישהו מצא את , ואיבדה את הארנק והתייאשה, ונתן לה ארנק, ליריד

, מה שקנתה אשה קנה בעלהכיוון ש, להחזיר לה את הארנקופסק הרב שיש , הארנק

ייתו של המוצא  זכ–ולגבי הבעל , וממילא יאושה לא היה בדבר שלה אלא בדבר של בעלה

  .כיוון שלא ידע מאובדן הארנק, יאוש שלא מדעתבארנק נחשבת כ

  

 עניין היאושכל כתב ש )ז"זני צדק פאב מ"הובא בספר משפט האבידה סימן רס, ט"בסימן רנ( הנחלת צבי

 לא מועיל יאושם –'  וכושליח או גבאי צדקה או אפוטרופוסאבל , הוא דווקא בבעלים

שכתב שבספר תורה של כרכים  )מו-ג"ג אשל אברהם סימן קנ"סימן קנ( פרי מגדיםכח בוכן מו( לזכות באבידה

ואפילו שהגבאים , ותמיד ייתכן שיש אחד שטרם התייאש, מאחר שהוא שייך לכלל ישראל, לא מועיל יאוש

  .)והממונים כבר התייאשו

  

 ולכן יכול המוצא שאדם ממשמש בכיסו בכל שעה( יצחק' לכאורה חזקת היאוש של ר, כ בענייננו"א

שראובן נחשב עליהם כאפוטרופוס , אינה שייכת בכספי הכולל )לזכות מאחר שהיה בוודאי יאוש

  .היזכייתו של המנקה אינה זכיכ "א. ויאושו לא מועיל

  

שלא כל מציאת שטר מאפשרת למוצא , אם כנים הדבריםש, יש להעיר בעניין זהבמאמר המוסגר [

אולי מוטל עליו לחשוש ,  מה יעשה תמיד אדם שמוצא שטר כסףכללית בעיה תתעוררמ – לזכות

 מציאות זו מהווהשהרי ,  וצריך לומר שאינו צריך לחשוש לזה?שאינו יכול לזכות בשטר כזה
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 במקום שיש מקרים רבים של כספים –ואכן ( ביחס לכל המקרים האחרים של אבידה ומציאהמיעוט 

  .]) אינו של המאבדטרך המוצא לחשוש שאולי כסף זהי אנשים שאינם בעלים באמת יצ"המוחזקים ע

  

 מי – )שכן הוי כספי צדקה והוא רק הגבאי, המבקש להשיב לו את השטר (נגד ראובןאלא שיש טענה 

לכן  ו,מה הראיה שהכסף שנמצא הוא כסף של הכולל: דהיינו? יאמר לנו שטענתך זו נכונה

לא שייך כאן יאושו של ראש וממילא ( וטרופוסנמצא בידי אפדינו כחפץ שאינו עומד ליאוש מאחר ש

כ המוצא יכול ויכול לזכות "וא, כסף פרטי של ראובן אולי זה – )והמנקה לא זכה בשטר, הכולל

  .שאבד לוהמאבד צריך להביא ראיה ופשוט ש. בממון זה

  

עליו להביא אבל , אין אפוטרופוס יכול להתייאשבאופן כללי שאמנם , ומסקנת חלק זה

  .)ובדרך כלל קשה להביא ראיה מסוג זה( הכוללכסף שאבד ממנו הוא כסף של  שהראיה

  

  באובדן במקום מוגדרהאם יש יאוש . ה

ללא סימן אין וההבנה ביאוש זה הוא ש, שאדם מתייאש מחפצים ללא סימןלמדנו לעיל 

  .למאבד שום קצה חוט לברר מי מצא את החפץ שלו בדווקא

  

ובדרך ,  אין בו סימןשטר שאיבדשאפילו שהמאבד  היש לדון בטענתובמקרה שבענייננו 

 אבל מאחר ואובדן שטר זה היה – )בדינו של רבי יצחק, כדלעיל( כלל אנשים מתייאשים מחפץ זה

 יוכל – המקום המדוייק של נפילתותיאור החפץ עם תיאור שילוב של אולי , בתוך החדר

  ."מקום הוי סימן"להתקבל כסימן מדין 

  

דנה הגמרא בשאלה אם  ):ג"במסכת בבא מציעא דף כ( רקתא דנהראבי  לגבסוגיית הגמראו

 –ב "ומביאה ברייתא שאדם שמצא חביות של יין או שמן וכיוצ, מקום יכול להוות סימן

בדרך דוחה רב זביד ש. ומשמע שמקום אינו סימן, הגם שיכול להכריז מקום, הרי אלו שלו

הוא שפת ( "רקתא דנהרא" הנקרא מדובר במקוםאלא שבברייתא , מקום הוי סימןכלל 

ויש שני ביאורים , )היות סימן כדלקמןומקום זה אינו יכול ל, מקום שהספינות מפנות את תכולתן לשם, הנהר

  : בגמרא מדוע אין כאן סימן מקום

הנחת  כמו שאתה: כלומר( אתרמי נמי לחברך – כי היכי דאתרמי לדידך :דאמרינן ליה •

   .)ולכן אין סימן בחבית זו שהיא דווקא שלך, הניח שם חביתכ " כך ייתכן שחברך ג–חבית 
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 אתרמי נמי לחברך האי מקום – כי היכי דאתרמי לדידך האי מקום :דאמרינן ליה •

: ובמילים אחרות,  כך ייתכן שגם חברך השתמש במקום זה–כמו שאתה השתמשת במקום זה : כלומר(

  .)מקום זה אינו מהווה סימן

  

אחרים משתמשים במקום  שגם מציאותאבל אם יש , מהווה סימןאפילו שמקום : ובקצרה

מהחפץ או מהמקום אין יותר ראיה ומעתה ,  סימןמפסיק להוותשהמקום  בוודאי – זה

  .ותו של המאבדזהל

  

 )או מאבדים( וגם הם מניחים, הואיל ובחדר זה נמצאים עוד אנשים –ולכן גם בענייננו 

ועדיין נותרת בתוקפה הזכות לכל , ם הוי סימןמקוכ לא נוכל לומר ש" א–שטרות כאלה 

  .אדם לזכות באבידה זו

  

אלא שדברים אלו הם הקדמה לחלק ? ומה באו להוסיף, ולכאורה כל דברינו בפיסקה זו הם פשיטא[

  .]כדלקמן, שההתייחסות למקום מקבלת יתר שאת ויתר תוקף, לגבי אבידה מצולמת, הבא

  

  האם יש יאוש במקום מצולם. ו

הוא מאחר והסימן היה הקשר , כאמור, מחפץ שלויאוש לאדם כל הסיבה שיש  – לכאורהו

שבאמצעות הסימן יכול האדם לזהות לעצמו ולהוכיח לאחרים שמדובר בחפץ ( בין האדם לבין רכושו שאבד

  .  נעלם הקשר–ומאחר שאין סימן , )שלו

ו גם את הנפילה ראנניח שואפילו , שראו את החפץ בידי המאבדהיו עדים אפילו נניח שו

 כלום יש ?היאך יוכלו העדים לזהות שדווקא החפץ שנמצא הוא של אדם זה – מידיו

  ?העדים לא התיקו את עיניהם מהחפץ מרגע נפילתו עד רגע מציאתומציאות ש

  

מתחילה , שלא ייתכן שיהיה מישהו שיראה הכל( ציאות הבלתי אפשרית שהעלינו לעילכל המ –והנה 

 ,המצלמהבדמותה של ,  לנגד עינינות קמה וניצב– )עת בדיוק מה היה לפרטי פרטיםוניתן לד, ועד סוף

 בוודאי – הכל מתחילת האירוע ועד סופו" רואה"ו, היא ממוקמת במקום הנכוןכאשר ש

 והשאלה היא עד כמה .י עדים"תחליף למידע המתקבל עיש במידע האצור בה להיות ש

  . השבת אבידהדיניאפשר להשתמש בכלי זה ב
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לבעל החפץ כאשר ידוע השאלה המרכזית היא מה קורה  :ונאמר תחילה באופן כללי

כ אולי "וא, חוזרת הזיקה בין האדם ובין רכושונאמר בכלליות ש אולי –שהמקום מצולם 

   !?המתחדש כאן שאין יאוש בחפץ כז

  

מצלמות קבועות , ציבוריים ופרטיים, ים במקומות רביםמצויבימינו : ונפרט יותר

 לעקוב אחר גנבים ולוקחי ודרכם ניתן, יממה במשך כל הסריטות את הקורה בשטחשמ

כאשר שיחזרו , יהלומיםענף הבכגון שמענו מכמה וכמה מקרים של היעלמות דברים יקרי ערך ( האבידות

בעניין המעשה נודע וכן , וברוב המקרים בהצלחה, אחורנית את סרטי הצילום כדי לעלות על עקבות התעלומה

 השאלה היאו, )י צפייה בסרט הצילום"שהצליחו לעלות על עקבות הגנב ע, בת ההמחאות בשעת החתונהגני

  :שכן, גם מצד המאבד וגם מצד המוצא, בימינו השתנתה החזקהאם שייך לומר ש

, במצלמה נגלה מי המוצא כי אולי ,גם בחפץ ללא סימן, הבעלים אינם מתייאשים •

  .העובדה שהחפץ שייך לנו ולקבלו ממנולהראות לו את , ונוכל להגיע אליו

מאחר שיודעים , גם חפץ ללא סימן, המוצאים אינם לוקחים את האבידה לעצמם •

  .שניתן לחזור אליהם ולגלות שהחפץ נמצא ברשותם

  

  :כדלקמן, להעיר בזה ו,קצת את ההתלהבותלצנן ויש 

יפור שכן לפי הס, של תפקיד המצלמהבהכללה גדולה מדי עלינו להיזהר תחילה  •

אבל לא היתה התמקדות גם , מי הרים את השטר אם המצלמה ראתה –שבענייננו 

,  עדיין חוזרת כל תוקפה של הפיסקה הקודמת– מהמאבד אובדן השטרעל עובדת 

וכמו שבחבית , המלמדת אותנו ששטר בלתי מזוהה דומה לחבית בלתי מזוהה

אנו רואים , וןנכ: כך בשטר נאמר למאבד, שאלנו מי יאמר שזאת החבית שלך

  ?מי אמר שזה השטר שלךאבל , שמישהו הרים את השטר

ונוכל להיות , מרגע האובדן עד רגע המציאהאת ההסרטה  רק אם נקבל –ולכן  •

נוכל לבדוק רק אז  –י אדם זה "ונמצאה ע, בטוחים שאבידה זו אבדה מאדם זה

  ...מחדש את דיני יאוש ולהתאימם לעידן המצלמות

כל צריך לומר שהסיפור הוא שראש הכולל ראה את  –נו כ במקרה שבעניינ"א •

, )י פועל הניקיון"וגם את רגע ההגבהה ע, גם את כל זמן השהיה במקומו, גם את רגע הנפילה( המהלך

ביודעו שהכל , מעולם הוא לא התייאשובזה עלינו להכריע אם מותר לומר ש

  .מצולם

מציאות היא שעדיין לא כל מאחר שה, חידוש זה מבחינה מציאותיתעיין בלעוד יש  •

 מי שאחראי על , לבקש לעקוב אחר הסרטים המצולמים מלפני כמה ימיםכך קל
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 ות בין אבידכפי ששמענו שיש מחלקים, ואולי יש לחלק( הסרטים אינו שש לפותחם לכל אדם

, לבדוק אחורה את הסרטים מתאריך מסוייםכדי , אחראיםכדאי להטריח את העבורן  ש, ערךותיקר

אבידה או  כיוון שניתן לבדוק ולעלות על עקבות הרה זה אולי נאמר שהעלים אינם מתייאשיםובמק

 להטריח את  מסתמא שדעת בני אדם שלא–שהטירחה מרובה והערך נמוך , אבל בחפץ זול. הגניבה

מסתמא נתייאשו ולכן אפשר לומר ש, ל"שירותי הביטחון של המקום כדי לצפות בהסרטות מתאריך הנ

   .)ם מיד כשנודע להםהבעלי

במקום ,  חדרים בפינותכגון, בעין המצלמה" מכוסים" לא כל המקומות :ועוד •

והמצלמה , כגון שהאדם איבד את החפץ ביושבו על הכיסא( שמשהו מסתיר את עין המצלמה

  .'כו מדרגות או בשירותים וי בחדר,)אינה רואה את פלג גופו התחתון

, שהיא ידועה עקרונית, מציאות זו סומכת על הנאיעדיין  י האדםדעת רוב בנ :ועוד •

 לא היינו מעיזים להתנהג בטבעיות –שאם לא נאמר כך ( אדם לא חושב על זה למעשהאבל 

פינת [... כי היינו חוששים כל רגע היאך אנו נראים בעיני המצלמים, במקומות שיש בהם מצלמות

ת וכל מעשיך בספר עין רואה ואוזן שומע" על יש בזה הרבה מה ללמוד: המוסר

נאבד להם כסף במקום שרוב המצויים כש הבעלים ווודאי נתייאש –זה  )]..."נכתבים

שכן אילו היה יודע שניתן לעקוב , יאוש בטעותאמנם יש לדון שאולי יאוש זה הוא ( בו המה חילונים

ן היא שכן הכרעת הדי, אלא שקשה להיבנות מנקודה זו,  אולי לא היה מתייאש–אחרי כל המהלך 

 ).ד"במסכת כריתות דף כ( "שור הנסקל שהוזמו עדיו"כנלמד מסוגיית , "יאוש בטעות הוי יאוש"ש

 –' למסכת בבא מציעא סימן חאוצר העיון יעויין בספרנו  –  בסוגיה זויתר הרחבהלו, ומסוגיות נוספות

  . )"תיקון מיקסר לאחר יאוש"

  

  .וצריך עיון בחידוש זה

  

  :כדלקמן, ונעלה חלק מהם על קצה המזלג,  בתחום זהושמענו על שאלות דומות[

היה  שמסתמא  הנשאלוהשיב הרב.  ושאל אם יכול ליטלם לעצמוכסףאדם מצא בכספומט סכום -

 יאוש איןובזה נראה ד, משום מה היתה תקלה כלשהי ולא הצליחלפניו ורצה להוציא כסף וכאן אדם 

על כן מוטל על  .ובנקל מי נטל הכסף אחריניתן לברר י המצלמות "עשיודע שהרי הוא , מאבדל

 דעתישתמשו במצלמה לוהם , בוא לבקש את כספו שאולי המאבד י,הכסף לבנקאת שיב המוצא לה

  . הלוקחהומי

 לא נאמר שהיה יאוש –או אירעה גניבה בכמות הכסף  שנפלה טעות )'יינג'הנקרא צ(חלפן כספים -

  .ותי המצלמ"מאחר שהטעות יכולה להתברר ע, בעלים
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שהתיר להשגיח על  )חלק ד" נתיב החלב"בקונטרס ( ל"ש אלישיב זצ"דין המובא בשם הגרי-

  ".ישראל רואהו"מאחר שנחשב ש ,החליבה באמצעות מצלמות

מקום שאין אנו צריכים להגדת עדות אלא לבירור בוהכלל שהעלה שם הוא ש-

  .] ניתן לסמוך על המצלמות כבירור–המציאות 

  

  קניין חצר באבידה. ז

בעל  שהרי אפשר לומר, אם הפועל יכול לזכות באבידה הנמצאת בחדר השיעוריםויש לברר 

  .ומה שהפועל הגביה כבר אינו אבידה אלא גזל,  זכה באבידה זו מדין חצרחדר השיעורים

  

  :כדלקמן, ונלמד את השתלשלות הוויכוח ואת תוצאתו,  נחלקו הפוסקים–ובעניין זה 

 , אחר צבי שבור,ראה אותן רצין אחר מציאה: ).א"יבמסכת בבא מציעא דף ( במשנה •

   .זכתה לו – זכתה לי שדי : ואמר,אחר גוזלות שלא פרחו

. שעומד בצד שדהווהוא  )זכיה זו היא בתנאי( אמר רב יהודה אמר שמואל :ובגמרא •

חצרו של אדם קונה  : דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, ותקני ליה שדהו:ומקשה הגמרא

 אבל חצר שאינה ,בחצר המשתמרתהני מילי : וחה הגמראד .לו שלא מדעתו

  .לא – אי לא ,)כן( ין ִא –אי עומד בצד שדהו  –משתמרת 

ב "שיד השליח כיד בעה, שליחותמבארת בהמשך שקניין החצר הוא מדין והגמרא  •

  .לקנות בדבר שהוא זכות לו

לו שלא חצירו של אדם קונה : )ג-ח"בסימן רס( שולחן ערוךומכאן נפסק להלכה ב •

 –במה דברים אמורים . הרי היא של בעל החצר –ואם נפלה בה מציאה , מדעתו

  . בחצר המשתמרת

ובשם המרדכי במסכת בבא , ף"ד מדפי הרי"בשם הנימוקי יוסף במסכת בבא מציעא דף י, שם( א"וברמ •

, דאסיק אדעתיה או ביודע במציאהואין חצירו קונה לו אלא : )ס"ר-ח"מציעא סימנים רנ

שניתן לתלות שהיה שם מימי , כגון במטמון ישן הנמצא בכותל(א ובדבר שאינו רגיל לבאבל 

 – ונטלה שם ובא אחר, פ שבאה מציאה לשם" אעאין חצירו קונה לו – )האמוריים

  .הואיל ולא ידע בעל החצר במציאה אשר שם קודם שזכה בה השני, זכה

... : וזה לשונו, )מאבד ובזכותו של המוצאעוסק ביאושו של הה, ג-ב"בסימן רס( שולחן ערוךועוד ב •

 אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ...אם אין בו שום סימן

כיון שאין בו סימן ובא , שהרי נתייאש מיד כשידע שנפל,  הרי הוא של מוצאו...ממנו

 צריך – )ילתואם בעליו לא הרגישו בנפ: כלומר(  ואם לאו.כיון שנתייאשו בעליו, לידו בהיתר

  .כיון שבא לידו קודם יאוש, פ שנתייאש אחר כך"להחזיר אע
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ויוצא , גם בסעיף זהוחצרו כידו : )ב-ח" בסימן רסבאריכותו,  בקצרהא-ב"בסימן רס( ך"ובש •

ואם ,  החצר קונה לבעליה את האבידה–שאם האבידה מגיעה לחצרו לאחר יאוש 

  .את האבידהאין החצר קונה לו  –האבידה מגיעה לפני יאוש 

ולומד ולמסקנה חולק עליו , ך"הרבה לתמוה על הש )א-ב"סימן רס( ובנתיבות המשפט •

ובוודאי שאין ,  כל עוד הבעלים אינו רוצה לזכות בחצר זואין דין חצרו כידוש

שהרי הגבהת המציאה בידו לפני יאוש , הבעלים רוצים שהחצר תהיה דומה לידו

ל האפשרות לזכות באבידה זו גם לאחר ולביטו" באיסורא אתא לידיה"גורמת ל

לפי ,  יכול בעל החצר לזכות באבידה זו– לאחר היאוש ממילאו, יאוש הבעלים

מאחר , )כמו זה המגביה את האבידה בידו לפני יאוש( ואין לו מניעה לזכות, הסעיף הקודם

 מרי משהאדוגמת ה, העמיקו בעניין זהיעויין באחרונים ש( "באיסורא אתא לידיה"שבחצר אין 

  .))ח"ק סימן י"ב (חזון אישוה) ז"סימן ל(

  

באיזה שלב של יש לחקור  – ובהנחה שהחדר נקרא חצר המשתמרת, ולפי זה בענייננו

  :מ"ויש בזה נפק,  נפל השטר אל קרקע החדרהיאוש

כבר היא , שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל עת, אם נאמר שחזקתו של רבי יצחק •

 יוצא –ום הפרש בין הנפילה ובין המשמוש ואין ש, ממשמהשניה הראשונה 

ובזה אין , לאחר יאוש השטר לקרקע נחשבת לפי חזקת רבי יצחק שהיתה נפילתש

  .על החצרהשטר שייך לבוממילא , חולק על דברי המשנה שחצרו של אדם קונה לו

בין אבידת השטר ובין  )אפילו כמה שניות בודדות(  כלשהויש זמן מינימליאם נאמר שו •

עוד לפני כ השטר נפל לקרקע " א–ו של הבעלים והתייאשותו המיידית משמוש

  דלעיל ביןתלויה במחלוקתי בעל החדר "וממילא יכולת הזכיה בשטר ע, יאוש

שבעל החדר יכול לזכות בשטר זה לאחר ( הנתיבות המשפטו )שבעל החדר אינו זוכה( ך"הש

  .)ייאושו של המאבד

  

כ "א – )בגלל ריבוי הנכנסים והיוצאים( משתמרתשאינה נקרא חצר חדר השיעורים ואם נאמר ש

  .וממילא יכול פועל הניקיון לזכות בשטר זה, כל הקודם זוכהשפשוט 

  

, הקדשוממילא יש לו שם של , מקום תורה ותפילהשחדר השיעורים נחשב ועוד יש להעיר 

ולכן יכול  ,אין קניין חצר להקדש –ומאחר שחצר קונה מטעם יד , אין יד להקדש –וכידוע 

בשם האגודה בתחילת מסכת ) כג-ד"אורח חיים סימן קנ (מגן אברהםכנלמד ב( המוצא לזכות באבידה

  .)והוסיף בשם המגן גיבורים שיש מי שחולק )נט-ד"סימן קנ( משנה ברורהוהובא במעילה 
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  :מכוח הדינים הבאיםשאין מניעה לפועל לזכות יוצא  –ולאחר כל זאת 

ולכן כל , ואין קניין חצר בהקדש,  אין יד להקדש– ההקדשאם המקום נחשב כחצר  •

  .הקודם זכה

  .חצר שאינה משתמרת יכול לזכות מדין – ואפילו אם נאמר שהמקום אינו הקדש •

שחצרו המשתמרת אינה , ך"לפי הש יכול לזכות – ואפילו נחשב כחצר המשתמרת •

  .קונה לפני יאוש

 –פוסקים כהנתיבות המשפט או ש,  שאדם ממשמש בשניה הראשונהורק אם נאמר •

  . לא קנה הפועל וממילאלבעליהשהחצר קנתה רק אז נאמר 

  

  קניין חצר לעומת מציאת גוי. ח

  .פועל יהודיבשייך להיאמר כאשר מדובר  –וכל מה שנכתב לעיל 

  

 ייתכן שכל המהלך דלעיל יכול להיחסך מכוח סוגיית –פועל גוי אבל כאשר מדובר ב

אוצר העיון ולהרחבה יעויין בספרנו . ג"סוגיה נמצאת במסכת בבא קמא דף קיה ("ישראל וגוי שבאו לדון"

  :ונדלה משם כמה שביבים השייכים לענייננו, )"ד ישראל"דיון עם גוי בבי" –למסכת בבא קמא סימן נ 

 ניתנת כאןו,  תורה דנה בעניין יהודי וגוי שבאו לדין.)ג"במסכת בבא קמא דף קי(הגמרא  •

 זכהו ואמור –אם אתה יכול לזכותו בדיני ישראל :  בדין זהדוןהנחיה לדיין כיצד ל

  .  כך דינכם)לגוי(ואמור לו ,  זכהו– הגוידיני בואם .  כך דיננו)לגוי(לו 

י שדנים את הגוי "ע, לטובת היהודישיש מקום לשפוט , זו בסוגיה קודת החידושנ •

  .לחומרא כפי דיניו

לפועל לזכות או האיסור סעיפי ההיתר  בלפני שדנים ממילא –וכיוון שכך הוא הדין  •

 ולמצוא שם י במערכת הגוייתדיניו של הפועל הגויש לבחון את תחילה , באבידה

שאינו מאפשר לגוי לזכות באבידה שמוצא במקום פרטי של , את הסעיף המתאים

  . יש חוק כזה במערכות הערכאות הידועות– כפי שהתברר –ואכן . חברו

  

יה יכול ה )םיהודיכאשר הטוען והנטען הם (שאמנם לפי דיני התורה , לכאורה, ענייננו יוצאול

 יש – יםדיני הגויוב, מאחר שהוא גויאולם , בשטר שמצא )לפי רוב השיטות( פועל לזכותה

אי אפשר להוציא ואחד מהם הוא שבדינם של הגויים מקובל ש, י חוקיו"מגבלות נוספות ע

  .לזכות בשטר זה ולשלול ממנו את הזכות" נכםכך די"ניתן לומר לו  – ב"חפצים מחצר בעה
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  אחריות הקבלן בפשיעת הפועל. ט

מוטל עליו להחזיר את השטר  – אינו יכול לזכות בשטר זה שהמסקנה היא שהפועלומאחר 

  .או את תמורתו

  

אין מי ו , מהאיזור הזהברח שפועל זה לאחר שסיים את עבודתו במקום זה הבעיה היא

   .הקבלן שהעסיק אותוהיחיד שמכיר אותו הוא . אותו ולתובעוואין דרך למצוא , שמכירו

לגבי פשעים שעשה , שעבד אצלו, זהפועל  מהי אחריותו של הקבלן על ונשאלת השאלה

  .צד שלישי כלשהובזמן עבודתו כלפי 

  

אחריות קבלן " –ה "למסכת בבא קמא סימן מאוצר העיון יעויין בספרנו (  כבר עסקנו בשאלה זוובעבר

  :ולהלן כמה פרטים הנצרכים לענייננו, )" לנזק הפועלזיפות

 שיש בכל דיני נזיקין היא שתביעה צריכה תמיד להיות מופנית הסברה הראשונה •

שהשליח שכן לא מצאנו עד היום , הפועל –ובמקרה זה , למי שעשה את הנזק

ר בין שני אלא בגלל שאין שום קש, "אין שליח לדבר עבירה"לא רק מצד ( מזיק והמשלח מתחייב

ולכן כל אדם אחראי לעצמו , אנשים שלכל אחד מהם יש בחירה אם לעשות את הפעולה הזאת או לא

  .)וזו סברה פשוטה, "אדם מועד לעולם"מדין , לתוצאות פעולותיו

לא ידוע : כגון, מכל סיבה שהיא( רק כאשר אי אפשר לתבוע את הפועל –לפי מושכל זה  •

יש  יש מקום להתחיל לחפש אם – )בלתי ניתן לתביעה ועוד, חסר ממון, לא נמצא במקום, מיהו

  .)שליחות או כל רעיון אחר, ערבות, מבחינת מתן אחריות, מבחינת שמירה( עוד אחראים לנזק זה

ולא ,  מאחריותו"להסתלק" יכול אינו לכאורה – על הפועל הקבלן האחראיאמנם  •

אלא חייב הוא , לאיכול להיפטר בטענה שהוא זה שנותן לו את העבודה ותו 

אבל אם יש חשש , ואף אם אינו צריך להיות צמוד אליו בכל רגע,  על הפועללהשגיח

 חייב הקבלן להיות במקום ולוודא שלא ייעשו –לפעילות בלתי אחראית של הפועל 

 לחייב את הקבלן בגניבת מכוח טענה זו דורש ראש הכולל. ב"נזקים כלפי בעה

  . הפועל

שמעולם לא קיבל אחריות על כל מה שיעשה כל פועל שלו , ןטוען הקבל –מצד שני  •

וכי אם הפועל יזרוק אבנים מראש הגג ויפגע : לסבר את האוזן( באיזושהי תנועה מתנועותיו

 בוודאי – גם גניבת שטר כסף מהחדר בו הוא נמצא –ואם לא ... ? זו גם אחריות של הקבלן–במישהו 

  . )...אינה באחריותו של הקבלן
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בביאור דין , :)ח"במשנה במסכת בבא קמא דף צ(בשיטה מקובצת (  יהונתן מלונילירבכתב  •

שבעל הבית פטור  )ב פטור" הוא חייב ובעה–המשנה שפועל שהזיק לכותל האבנים שעליו הוא עובד 

  .ובעל הבית מסולק משם, כל המלאכה היא על האומןשהרי , מלשלם על התקלה

,  שיש להחליף את הגירסא שם,וספתאלא שבדברי רבי יהונתן מלוניל יש ת •

הזיקו כלומר שהאבנים עצמן בזמן סתירת הכותל , ןוהזיָקבמקום ( "והזיקּו"שצריכה להיות 

, ל מה שהאבנים הזיקו לאחריםעגם לשלם הפועל חייב  והדין הוא ש– )לאחרים

  .כיוון שאדם מועד לעולם, כיוון שהיה עליו להקפיד ולעיין בפרטי מעשיו

 אלא תפקידו גם להשגיח ,לא יינזקשהפועל אחראי לא רק שהכותל  ריוומבואר בדב •

  .לא יזיק את האחריםשהכותל 

באופן שכל מה שיקרה מחמת ( מדיני שמירה בוודאי שאין הכוונה לקבלת אחריות אמנם •

ויוכיחו , כאדם המזיקלהרחבת אחריותו אלא הכוונה היא , )ממון זה יהיה באחריותו

.  ולא בדיני ממונו המזיק,אדם המזיקשעוסק בדיני , "םאדם מועד לעול"המילים 

מחמת עיסוקו של כך שכוונת דברי רבנו יהונתן מלוניל היא על נזקים שייעשו 

 גם –ואפשר יהיה לייחסם אליו , י מלאכתו באופן עקיף"גם נזקים שייעשו ע: דהיינו( הפועל בכותל

 .)בהם יהיה חייב

שיש מחלוקת בין הראשונים למדנו  –וכאשר יש נזקים במהלך עבודת הפועל  •

המחייבים לגמרי שיש , )על הנזקים שנעשו במהלך העבודה(בשאלת אחריותו של הקבלן 

" יש דיעה"( את הפועלהפוטרים לגמרי ויש , )ם מסרקסטה"המהר, א"הרשב( את הפועל

אבל  ,)י מלוניל"ר, מאירי( המחלקים בין פועל לקבלןויש , )ם מסרקסטה"שהביא המהר

 שהפועל –כגון המקרה שבענייננו ( י מעשיו"הפועל הזיק עודאי שאין מחלוקת שכאשר בו

  .החייב היחיד הוא הפועלבזה יודו כולם ש – )גנב שטר

  

 מסקנת –אם נבוא לדון את הקבלן עד כמה הוא חייב בגניבתו של הפועל  –כ בענייננו "א

לשלם על גניבתו הקבלן אינו חייב היא ש )ואין כאן מקומו, ויש עוד מה להעמיק בזה, בכללות( הסוגיה

  .צודקת תביעתו של הקבלן לקבל חזרה את הממון ששילםומבחינה זו לכאורה , של הפועל

  

  יכולת לחזור במחוסר אמנה. י

של הקבלן חיובו  מדין שלא להחזיר לו את הכסף אינה הקבלן כנגדאובן טענתו של ראלא ש

" שקט התעשייתי" תמורת הלשלםלן של הקבהתחייבותו אלא מדין , בגניבת הפועל

  .שלא לתבוע את הפועל ולא לפתוח בהליכים נגדו, מבטיח לו ראובןש
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 –וראובן היה תובעו לשלם , קבלן לא היה משלםהש,  אילו התביעה היתה הפוכה– ובאמת

ועתה רצונו לחזור בו , שהרי הקבלן הבטיח לשלם, "חוסר אמנהמ" היה מקום לדון מכוח

, פ אולי אין בו ממש"סתם דיבור בעאולי ש, "מחוסר אמנה"בר עסקנו בעבר בהרחבה בשאלת וכ( זומהסכמה 

וכל זה , שמבטיחים דברים ולא מקיימים אותם, ואולי מעט איסור יש בזה, כל עוד אינו מלווה בתשלום או בקניין

למסכת בבא מציעא סימן  "אוצר העיון"בספרנו הרחבה ו, יא-ד" סימן רא"רמח וב,ז-ד" סימן רשולחן ערוך בנמצא

  .)ואין כאן מקומו, "חזרה משכירות דירת נופש "–ב "נ

  

שהתחייב , וכל השאלה היא אם להחזיר לקבלן, כבר נמצא בידיו של ראובןאלא שהכסף 

  .את התשלום ששילםאינו צריך להשיב לקבלן נראה שראובן  – לשלם ועתה רוצה לחזור בו

  

  תשלום על פעולה שלילית. יא

ראובן לשלם הקבלן להבטחתו של ש, במקרה שבענייננונקודה מיוחדת גיש אלא שיש להד

  בהליכיםלא יפעלדהיינו שראובן ,  מעשייהותימנעההיתה תמורת , לו את הסכום שאיבד

האם גם כאן נאמר שיש ". שב ואל תעשה"ויש כאן הבטחה לתיגמול על , נגד הפועל שלו

  ?"מחוסר אמנה"המחייבת מדין , בזה התחייבות

  

 תמורת תשלום וחזר לא יופיע למכירה בירידביקש מחבירו שאדם ש(שלשה מקרים ובעבר כבר עסקנו ב

 תמורת שלא יפעיל מזגןביקש מחבירו אדם ש,  תמורת תשלום וחזר בוחזן שלא יעלה לדוכןביקש מאדם ש, בו

ואי עשייה זו , שלא יעשה מעשה הצעה לחברו – ומכנה משותף לכולם – )תשלום וחזר בו

ואפשר להוציא " חושן משפט" אם הצעה זו רצינית מבחינת תההשאלה היו. תהיה בתשלום

תשלום על אי ": שיעורב, למסכת בבא קמא פרק י" דפי עיון"מקרים אלו נדונו בחוברת (ממון מהמבטיח 

  :ויש בהם שייכות לענייננו, ונצטט כאן חלק מהמקורות שהובאו שם, )"עשייה

שוחט שנתן תעודה מקרה ב ) סימן טרה דעהיוחל ק , ובתשובותי( ם סופרחתה כתב •
חייב התלמיד שוכתב החתם סופר  ,לתלמידו והתנה עמו שלא ישיג גבולו

עובר משום  –ואם עובר על התנאי . שעל מנת כן נתן לו את התעודה ,לקיים התנאי

  ". שכר שכירלא תעשוק"

 במקרה של סוחר ששכנע את דן )' סימן דבית דודת "ד בשם שו-ו"סימן קע(ובפתחי תשובה  •

 שכל עוד אין מעשה בית דודהפסק ו, חברו תמורת תשלום שלא להשתתף במכרז

התחייבות בדברים  הרי זה –וכל עוד לא היתה השלשת ממון ביד אדם נאמן , קניין

  .ואינו כלום, בעלמא
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אין צריך ששם , שכירות פועלים דומה לדין ן זהאין עניי: והוסיף פתחי תשובה •

ש "הרא  גםלומדושכך  ,)א" סימן שלבית יוסףוהובא ב, ו" סימן תעש"הריבת "כמובא בשו( קניין

פעולה או שהתשלום לפועלים הוא עבור  )מסכת עבודה זרה פרק השוכר את הפועל סימן ב(

 אין זה –מניעה מפעולה או דיבור אבל בענייננו הדרישה לתשלום הוא עבור , דיבור

  .ובלא קניין לא מועיל, כלום

שווה את הנושא של התחייבות שלילית ה )ח"הלכות שכירות סימן י(חנה אפרים המ •

 )ה דאפסדתן"ד(י "דעת רשוהדגיש את , ).ו"במסכת בבא קמא דף קט( "מעבורת"לסוגיית 

 ולכן כאשר ,כמה שהפסיד  לבעל המעבורתצריך לשלםש ,)ה להביא כרוב"ד(תוספות הו

  .אין צריך לשלם באמת –אין הפסד 

שייך דין שכירות פועלים גם על כתב ש )ו"על חושן משפט סימן קע(מנחת פיתים  ובספר •

  .פעולות של אי עשייה

-אי גם על לשלםשמקובל , מנהג הסוחרים הוא אשר כך אפשר להוסיף שכועוד •

ובזה יודה גם , קניין סיטומתאכ מה שסיכמו בעל פה נחשב "א,  במכרזהשתתפות

  .המחנה אפרים שמועיל

  

ובוודאי יכול לסמוך על השיטות , ראובן הוא המוחזק בתשלום בענייננו –ין כך ובין כך וב

  .אינו צריך להחזיר את התשלום לקבלןולכן , שצריך לשלם גם על התחייבות שלילית

  

  האם הקבלן נחשב ערב. יב

ל הבטיח שהוא ישלם את הסכום שנחסר "הקבלן בשהותו בחוש, בענייננוועוד יש להוסיף 

חייב לשלם מדין ערבות והמשמעות הממונית היא ש, בער לגדר של נכנסייתכן ש –לראובן 

  .זו

  

  :כדלקמן, וללמוד את מקורו, קצת נופך בנדון זהויש להוסיף 

ב "ודנה במקרה שבעה, עוסקת בדיני שכר שכיר ).ב"במסכת בבא מציעא דף קי( הגמרא •

סכים לתת ולאחר העבודה החנווני אינו מ, סיכם עם הפועל שמקבל שכרו מהחנווני

או ,  ולדרוש תשלוםלחזור אל מעסיקו האם יכול הפועל –לפועל את מה שסוכם 

ויכול לתבוע רק , ב"אינו יכול לחזור אל בעה –שכאשר הסכים על אופן תשלום זה 

  .רב ששת ורבא, מחלוקת אמוראיםויש בזה . את החנווני

חלק ( א"ת הרשב"שו וכן משמע ב,ד"סימן שלמרדכי וכן הוא ב, ה חוזר עליו"שם ד( וכתבו התוספות •

, שהחנווני אינו יכול לחזור בו מהתחייבותו לשלם לפועל, בתוך דבריהם ))ז"אלף וט-א
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אמר לו סמוך ו, שכאשר הסכים להיות זה שמשלם לפועל, דין ערבמאחר שיש לו 

  .ב לגמרי" פטר את בעה–עלי 

ערב בשעת קרא  נ– וה על פי הערבוהלאת  פטר אם שכתב )ג-ט"בסימן קכ( א"וברמ •

  .)וחייב לשלם כאילו התחייב בזמן מתן המעות מדין ערב גמור( מתן מעות

   

נראה לכאורה שהקבלן חייב לשלם מאחר שהתחייב כערב על המנעותו של ולכן גם בענייננו 

אלא , עשייה-אמנם גם כאן יש לדון אם יש ערבות על אי( ראובן מלנקוט בתהליכי תביעה נגד הפועל

  .)השתרעשקצר המצע מ

  

   :נראה לומרובשורה התחתונה 

ומאחר שהוא , מותרת היתה לקיחת השטר – היה יהודי  אילו:לגבי הפועל המנקה •

  . וחייב להחזיר" כך דינכם" אפשר לומר לו –גוי 

 נכנס – התחייבאבל מאחר ש,  בגניבתו של הפועלאינו חייבאמנם  :לגבי הקבלן •

-גם שמדובר על התחייבות על איה, "ערבות" או "מחוסר אמנה" של ספיקותל

אולם מאחר , והיה מקום לפוטרו מלשלם. שהיא התחייבות קלה יותר, מעשה

להשאיר את הכסף ראובן יכול  מכוח ספיקות אלו –שהכסף כבר נמצא ביד ראובן 

  .בידו

  

  סיכום ומסקנות. יג

, וחזר על עקבותיו לחדר ולא מצא כלום,  שקל200ראש כולל שהרגיש שאיבד שטר של 

והלה , והתקשר לקבלן המעסיק של הפועל. במצלמה נמצא שהמנקה הגוי לקח את השטרו

הקבלן .  ישלם לו את מה שהפסיד–והבטיח לו שאם לא יפעל כנגד הפועל שלו , ל"נמצא בחו

? האם ראש הכולל חייב להחזיר לקבלן את מה ששילם. שילם אבל טוען שלא חייב לשלם

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים

וכתבו הפוסקים שכלל זה נוהג גם ( אדם ממשמש בכיסו בכל עתשל רבי יצחק שכללו  •

  . משמעותו שבעל השטר התייאש כאשר הפועל מצא את הכסף וזכה בו– )בדורנו

קונה ומוסכם שגוי , "לכל אבידת אחיך"שהרי נאמר , ה ביאושקונהשאלה אם גוי  •

 שלמדו שהוא – ים ובזוטו של, ותלוי בשאלה אם יאוש הוא מדין הפקר, בהפקר

  . יודו כולם–מדין הפקר 

, מהחוות יאיר, כך משמע מהבית שלמה( גוי שוכה ביאושאמנם יש צדדים במפרשים ש •

  .)א"מפירוש אור החיים על התורה וכן משמע ברמ



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

כ

אמנם עליו . אין יאוש באפוטרופוסו, ראש הכולל נחשב אפוטרופוס על מעות הכולל •

  .ות הכולל או ממעותיו הפרטייםלהוכיח ששטר זה בדווקא הוא ממע

מאחר שיש רבים שנמצאים כאן ואולי הם היו , מקום הוי סימןאין כאן טענת  •

  ".רקתא דנהרא"וראיה מסוגיית , המאבדים

הן מצד המאבד שלא מתייאש והן ( יכול לשנות את דיני יאוש באבידהמקום המצולם האם  •

מאחר ,  טוב יותר מעדיםרואה לכאורה מצלמה – )מצד המוצא שיפחד לקלת לעצמו

לא תמיד מצולם כל ( גורמיםאלא שיש כמה , שרואה את כל התהליך מתחילתו ועד סופו

רוב , ניתן להטריח את בעלי המצלמה רק על סכומים גדולים, לא תמיד מצולם המקום המדוייק, התהליך

 אי שמחמתם )י יאושויאוש אפילו בטעות הו, ולכן כן מתייאשים, בני אדם אינם חושבים שהם מצולמים

  .אפשר לשנות את דרך ההלכה הרגילה

חצר שאינה , אין יד להקדש(יכול פועל יהודי לזכות מכמה טעמים  –קניין חצר לגבי  •

  .)שחצרו המשתמרת אינה קונה לפני יאוש, ך"לפי הש, משתמרת

ובדיניהם אסור לזכות בשטר , "כך דינכם" ניתן לומר לו –מאחר שהפועל הוא גוי  •

  .כ גם בדיננו לא יזכה בשטר"א –זה 

הקבלן אינו חייב  –עד כמה שדנים את הקבלן מדין אחריותו למעשיו של הפועל  •

  .לשלם על גניבתו של הפועל

של מחוסר ( ונכנס לכמה ספיקות, על אי תביעת הפועלהתחייב לשלם אלא שהקבלן  •

  .)עשייה-אפילו שמתחייב על אי, אמנה או ערבות לשלם

 היתה לקיחת –אילו היה יהודי  לגבי הפועל המנקהראה לומר נובשורה התחתונה  •

לגבי ו. וחייב להחזיר" כך דינכם" אפשר לומר לו –ומאחר שהוא גוי , מותרתהשטר 

 נכנס לספיקות – התחייבאבל מאחר ש,  בגניבתו של הפועלאינו חייב אמנם :הקבלן

שהיא , מעשה-הגם שמדובר על התחייבות על אי, "ערבות"או " מחוסר אמנה"של 

אולם מאחר שהכסף כבר נמצא , והיה מקום לפוטרו מלשלם. התחייבות קלה יותר

  .להשאיר את הכסף בידוראובן יכול  מכוח ספיקות אלו –ביד ראובן 
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