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 סיון( כא)מהד'
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 קופרמן הרב טו"ר ב"כ ע"י ב' ב':צד

 הדיוןנושא

 של האישפוז במסגרת אצלו מהמאושפזים שגבה כספים אבות" "בית מנהל שהיה מב' חובקא,
 עבור לשלם המאושפזים על אין ולפיו הבריאות ממשרד מכתב מציג א' הבריאות.משרד
 הללו הכספים את לו להחזיר מב' תובע הוא תשלום. האבות בית גבה שעבורו מסוייםשירות
  ש"ח. לכ-80.000 השנים במשךשהניעו

 התביעה ע"כ העמותה, לחשבון נכנס והכסף האבות בית עמותת ע"י  נעשתה שהגביה משיבב'
  ממשרתו שפוטר שמאז אליו, ולא הנוכחית ולהנהלתה האבות לבית מופנית להיותצריכה
 בית של העמותה ע"י נעשתה הגביה  שאמנם משיב א' מקום. לאותו שייכות לו איןכמנהל
 הזכויות. של שוכר בתור עליו הבית בעל היה שב' האבות בית לחשבון נכנס הכסף אךהאבות,

 לו השייכים כספים על העמותה את תובע הוא שם אחר בבי"ד הנתבע טענת על מסתמךהוא
 באופן אליו נכנס לא שהכסף וטוען חוזר ב' שנים. באותם המקום של כשוכר זכותובתוקף
 לתובעו. מקום אין ולכןפרטי,
 באחריות נושא וע"כ המיותרים, הכספים את לגבות ההוראה את נתן המקום כמנהל שב' טועןא'
 לו, שקדמה ההנהלה בימי עוד ניתנה אלה כספים לגביית שההוראה משיב ב' נטילתם.על

 מעצמה, המשיכה וההוראה בה  שינה ולא בה הוסיף לא הוא בתקופתו. נם המשיכהוההוראה
 קיומה. על באחריות נושא אינווע"כ

 לדיוןהשאלות

 שהוציא מה להחזיר וחייב כגנב דינו האם לאחר, למוסרו כדי כדין שלא מחבירו כסף הוציאא.

 כגנב. דינו האם מהרשויות, עבורם שתוקצב למרות בו מהחוסים כסף לגבות שנהג מוסדב.



 ירושלים - דיןפסקיב

 אישית. באחריות גם נושא האם המוסדי, "מכספי לשלם שהתחייב מרסד מנהלג.

תשובה

 וסטים מרטותו, וסו5י6ס ספריו וגנב לחדרו טנככם לטמעון תבע רבוכן ח: סעי' טמח סי' כטו"ע פסקא.
 ול6 ט6תס יכלם ל5 כי לסו5י6ס כלתך קרוכתי טכקטתני סמעטס סיס כך 6כל טסו65תיס סיס 6מתכמעון
 ליכנס לו מס כי לסחזירס, חייב במעון לי, ונתנתם סגכיסתס סי6 6ך סגכסתיס ל6 וגס סיו מי טלידעתי
 מ"מ לו ונתנתם סגכיסתס טסיך טטוען ומס חמים. לגזול לסייע טכיון סדכר וניכר סספריס לסו5י6לחדרו

 סו5י5ס כקילו מו"ל סייעס ל6 06 מטס להו5י6ס יכלס טל6 וכיון onbt, יכלס ול5 ככדיס טסיו טועןסרי
 ומקורו ע"כ. מטמעון. יגבס יר5ס ו6ס כרטותס, טסם לו בסודית מכלתו טיר5ס, ממי רקודן ויגסס0ו6
 ועי' 6. מ ככ"מ כמ"ט דחייכ סגנכ טל כטלית דסו"ל כס O"D כסגר"6 וכתב ז. סי' hp כלל סר6"טכטו"ת
 רם"י וכתכ כ6ן, ס"ס וס"ס למסלח, 6ל6 סגניכם לקנות נתכוין ל6 דטליה ו6ע"ג כו', פטור ד"ס טסרט"י
 גוכם מוס ר5ס כ קי6 כס"ק כמ"ט כרטותו טסו6 כיון יטלס מ"מ דקרן ר"ל כפל, מלטפס פטור מנ"לכד"ס
 ע"כ. כו'. ממי רבוכן יגבס כ6ן וז"רכו',

וסקטס
~ttinhb 

 כרסות טסגניכס דמיירי סגר"6 תוכיח 6יך 5"ע כג, עמ' ז כרך ירוטליס כפס"ד זחל
 לי וגנוכ 65 לטלומו כקומר מסי"ת b~b כרטותס, טסספריס כסודית מיירי סר6"ט כפסק כטלמוןסמטלח,
 דסגר"6 ונר06 סמטלח. כרטות טסגניכס מיירי גוכס, מזס ר5ס גוכס מז0 דרוס כקרן טניססדחייכיס
 סיתת oh 6ל6 כרטותס, כעין עדיין דסספריס מטוס ל6ו כלתו, מיינו לסמטלח מרב"ט דחייכ 60מפרט
 גנט סי6 סרי לידים קכלס ן6כן דהודית כיון סכספיס, 6ת סו5י6ס וכלתו מפריס ול6 כסףסגניכס
 קטל דסמטלח כיון סיינו גוכס, מזס ר5ס גוכס מזס ר5ס דקרן מרט"י דמוכח ח ככ"מ וכן כקרן.וחייכת
 ובין ד6כלו סגס גוכס מזס ר5ס גוכס מזס דרוס ובכלו 6חר וכ6 כגזל כמו לטלס בריך סגנוכ הכסף6ת

 טסו6 כיון כסגר"5 טכתכ וזס סכמף. 6ת קכל סמטלח דכ6מת לדעת ד5ריכיס ברור זס 6כל כעין.סגזילס
 סכסף. 6ת קכל טסמטלמ עדים עפ"י יודעיס טמנו 16 סכסף, 6ת טקכל סמטלח טסודס פי'כרטותו,
 .ע"כ

 סו65ת 6ת נדון ob סורקותיו, עפ"י סתנסל וממטרד ס6כות כיח כמכסל כיסן טסנתכע דירןוכנידון
 לקופת ולסכניסס 5לו כמפיס מסתוכע לגנוב כמטרד לפקידם סורס טסנתכע נמ55 כגניכם, סללו0כספיס
 וכפי כרורס, 6ינס כלל "סגניכס" כטענת b~b גוכס. מזס ר5ס גוכס מז0 דר5ס ססלכס וכוססעמות0,
 לסלן.טיכו6ר

 סחוסים כקטר סע5מי, ממונס וספעלוסו טכנוסו מטקיעיס קכו5ת ע"י ומופעל טנכנס כמוסד מדוברב.
 קמורות טסרטויות סרטויות טל ס6יטפוז כמסגרת וחלקס סחזקתס, מלוף 6ת ומטלמיס פרט"ס חלקסבו



גממונות

י

 מידי סכעלות 6ת טכרס ממטפחתו לצחר תמוסד כמנמל כיסן מנתבע כמוסד. סחזקתס 6תלממן
 ח3ריס. ועל סעמותס על מוטלת סיתם ממוסד טל תקין נימול על ס6חריותסמטקיעיס.

 טל ס6יטפוז כמסגרת טסיו מקלס גס כמפיס לגבות ס36ות כתי כל כסגו סמדוכרות ט3טניס סנת3עטוען
 ס36ות ככתי לחסות ט63ו וקלס סמכות, 3תי 5ת סיפק ל5 סרמויות טנתנו מסמימון מטוס וזקתסרסויות,
 להתערמות עד קייס סיס זס מנחג סתקכל. ל6 ססכיס טל5 ומי 3כלל6, ומי כמפורם מי כך עלידעו

 מסחוליס. 6לו כספיס לגבות ט5ין מטמעית חד כסור6ססרטויות

 36ל מוצדק. bS 5ו מוצדק כחיוב 5ל5 כ"גניכס", 6לו כספיס גביית לרצות 6ין 5ז כי נכונס, זו טענס06
 כפל לטלס סיכטרך 5תו מוכס ול5 6תו דובר ל" ס36ות פכית כנימתו הכזמן נכונס סתוכע טענת05

 במימון כיסוי 5ין זס על כצילו כסקר נעטתס וסגכייס מממן, סכריניות טממרד מירות עלתמלומיס
 6ך כגניכם. לדונה יט שטקר, נעטתס וסגכייס כמימון כלול כן טסטירות טסתכרר כיוןסניגורי,
 דבריו. 6ת למוכיח סתוכע ועלסממע"ס,

 6חר לקיט מגיע טסים מסקל טל 5רענד6 מחזיקי טל כנקמן נשקלתי P"D :6 קיז סי' מטפט שסער כתבג.
 ממעות ולטלס וכך כך מסך הח"מ עלי וועקסיל טופסו: טוס טט"ח לו ליחן להנקמן 1151 מהם סרסרותסכר
 ס6רענד" ומחזיקי מנקמנותו סנ6מן נסתלק ולמסוף סמטקל.תיבת

 לבעל סוס סחוב לטלס רנו ל6
 מטפט סער וססיכ bb. 16 תפיסתו מסני 6י עלמו מנקמן טל ממעות ותפם סוועקסיל כעל וסלךסוועקסיל,

 לוס טל6 5ף מסני דודאי הח"מ, עלי חו3 כלטון סוי סח"מ" עלי "וועקסיל הלטון ודצי סלזס סטטרדסנס
 וכך כך כסך עלמו 6ת מתחייב מסוף כתנאי סו6 סמטקל" תיכת ממעות "ולטלס בו דנכתכ וס6מעולס,
hSbדין לדמות יט וש"כ סמטקל, מתיכת יסיס סספרעון Of 6סמלוס ג3י מגט כל 03"פ ד6מרינן לס 
 5ין וסעםיר עני סיס קיימין, בסן כחזקת עליסן מפריט ממלקו, מפריט לסיות מעני ו5ת מכסן 6תמעות
 טל6 ע"מ סלוסו טמרי מפלו לפרוע חייב קינו סזס סלוח ופרט"י טכידו, כמס מלס וזכס עליומפריט
 ולוס עירו מכני ~רקס סמקכל עני ד6יכ6 דסיכ5 ח"ג מס 3טער סכעס"ת מוכיח ומוס ממנו,ליפרע
 ס5דקס מן לסתפרנם רשוי ושינו סעני נתעטר ולח"כ כפרעונו טיכנם לו ממגעת ס~דקס על מפןמשחד
 עלמו טסתחיי3 עליו גמור חוב סוי סח"מ" עלי זס "וועקמיל טסלטון 6ף ס"נ וש"כ מכיסו, לטלס כריך6ין
 נסתהפס מסנ5מנות טנסתלק ועכטיו סמטקל, תירת ממעות h~h יטתלס טל5 תנצי לו סיס מ"מבכך,
 טל5 סי6 ד6ומדנ6 ועוד מכיסו. מלטלס פטור וסנ5מן ממנו, לסטתלס יכול ט6יכו סוועקסיל כעל טלטדסו
 מכיסו. מלטלס פטור ומטנסתלק דוקא, סמטקל מתיכת 6ל6 לסלס עלמו 6תסתחיי3
 06 מיכעי5 ל6 סוועקסיל, טל פרעון זמן טסגיע לצחר סטור מרצונו סנ6מן נסתלק ~ob נרפסשמנס
 טסיו דכיון מכיסו, לטלס דחייכ ס6רעדנ6 למחזיקי סמטקל מעות ומסר סלך וסוף סוועקסיל כעלתדעו
 ס6רעדנ5 ממחזיקי על סו6 סחור טעיקר כיון נתן מדר' לטלס וחייכ דידו כפקדון סס סרי כידוממעות
 ופרע סלך כבי"ד לר6וכן לוי טנתחיי3 6חר ד6ס ס סעי' פו דסי' לס5 ודמיך ט~חס, סיס טסו66ל6
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 טמגיע יודע סיס סנ6מן טפרי כי"ר לחיוג לריכיס 6נו 5ין וכנ"ר לחרת, פעם לרכוכן לפרוע חייטלטמעון
 טסים 5ל5 זס כמוכ עלמו 5ת סתחייכ טסו5 כיון ס5רעדנ5, למחזיקי ממעות ומסר סוועקסיל לכעלמעות
 קיים ל5 סרי פרעו ול6 סעוכ מרנונו ונסתלק זמנו כטסגיע סמטקל, מתיכת h~h יטתלס טל6 תנקילו

 סנ5מן ונסתלק סוועקסיל טל פרעון מזמן מגיע ל6 05 6כל מכיסו, לטלס עליו סחוט ונט6רתנקו
 t~fs ר5יות טסכי5 עיי"ט וכו'. מכיסו סחוכ לטלס מחוייכ סנ5מן 5ין סטוכ מרנונו טנמתלק 5ףמנקמנותו

 כטס טסתחייכ כע"מ חכרת מנסל 15 ממוסד", "מכספי לטלס מתחייכות על טחתס מוסד מנמלומעתם,
 וע"כ היטית, סי6 ססתחייכות עיקר מ"מ וסחכרס, סמוסד מכספי סחוכ תטלוס 6ת טסתנס מגססחכרס,

 5ת לטלס סרב וממוסד כמועד, סחוכ 5ת טילם ול6 מטרתו 6ת מרקונו עזב מפרעון זמן טסגיע להחר05
 ממטפש. סער וכמט"כ מכיסו, לטלס עליו סחוכ ונטהר תעו קייס ל6 סריסחוכ,
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