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נושאהדיון

א ,חובק מב' שהיה מנהל"בית אבות"כספים שגבה מהמאושפזים אצלו במסגרת האישפוז של
משרד הבריאות .א' מציג מכתב ממשרד הבריאות ולפיו אין על המאושפזים לשלם עבור
שירותמסויים שעבורו גבהבית האבות תשלום .הוא תובע מב' להחזירלו את הכספים הללו
שהניעו במשך השנים לכ 80.000-ש"ח.
ב' משיב שהגביה נעשתהע"י עמותת בית האבות והכסף נכנס לחשבון העמותה ,ע"כ התביעה
צריכה להיות מופנית לבית האבות ולהנהלתה הנוכחית ולא אליו ,שמאז שפוטר ממשרתו
כמנהלאין לו שייכות לאותו מקום .א' משיב שאמנם הגביה נעשתהע"י העמותה של בית
האבות ,אך הכסף נכנס לחשבון בית האבות שב'היה בעל הביתעליו בתור שוכר שלהזכויות.
הוא מסתמך על טענת הנתבעבבי"ד אחר שם הוא תובע את העמותה על כספים השייכים לו
בתוקף זכותו כשוכר של המקום באותם שנים .ב' חוזר וטוען שהכסף לא נכנס אליו באופן
פרטי ,ולכןאין מקוםלתובעו.
א'טועןשב' כמנהל המקוםנתן את ההוראהלגבות אתהכספיםהמיותרים,וע"כנושאבאחריות
על נטילתם .ב' משיב שההוראה לגביית כספים אלה ניתנה עוד בימי ההנהלה שקדמה לו,
וההוראה המשיכה נם בתקופתו .הוא לא הוסיף בה ולא שינה בה וההוראה המשיכה מעצמה,
וע"כאינו נושא באחריותעלקיומה.

השאלותלדיון
א .הוציא כסף מחבירו שלאכדיןכדי למוסרו לאחר ,האםדינו כגנבוחייב להחזיר מה שהוציא
ב .מוסד שנהג לגבות כסף מהחוסים בו למרות שתוקצב עבורם מהרשויות ,האםדינו כגנב.
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ג .מנהל מרסד שהתחייב לשלם "מכספי המוסדי ,האם נושא גם באחריותאישית.

תשובה
א .פסקכטו"עסי'טמחסעי'ח:רבוכןתבעלטמעוןטנככםלחדרווגנבספריווסו5י6סמרטותו,וסטים
יל5יכלםט6תסול6
כמעון6מתסיסטסו65תיס6כלכךסיססמעטסטכקטתניקרוכתיכלתךלסו5י6סכ
ידעתיטלמיסיווגסל6סגכסתיס6ךסי6סגכיסתסונתנתםלי,במעוןחייבלסחזירס,כימסלוליכנס
לחדרולסו5י6סספריסוניכרסדכרטכיוןלסייעלגזולחמים.ומסטטועןטסיךסגכיסתסונתנתםלומ"מ
סריטועןטסיוככדיסול5יכלס ,onbtוכיוןטל6יכלסלהו5י6סמטס 06ל6סייעסמו"לכקילוסו5י5ס
0ו6ויגססרקודןממיטיר5ס,מכלתובסודיתלוטסםכרטותס,ו6סיר5סיגבסמטמעון .ע"כ.ומקורו
כטו"תסר"6טכללhpסי'ז.וכתבכסגר"O"D6כסדסו"לכטליתטלסגנכדחייככמ"טככ"ממ.6ועי'
רט"יטסד"ספטורכו',ו6ע"גדטליהל6נתכויןלקנותסגניכם6ל6למסלח,וס"סס"סכ6ן,וכתכרם"י
כד"סמנ"לפטורמלטפסכפל,ר"לדקרןמ"מיטלסכיוןטסו6כרטותוכמ"טכס"קקי6כר5סמוסגוכם
כו',וז"רכ6ןיגבסרבוכןממיכו'.ע"כ.
זחלכפס"דירוטליסכרךז עמ'כג"5 ,ע6יךתוכיח סגר"6דמייריטסגניכס כרסות
וסקטס
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סמטלח,כטלמוןכפסקסר"6טמייריכסודיתטסספריסכרטותסb~b,מסי"תכקומרלטלומו65וגנוכלי
יטסגניכסכרטותסמטלח .ונר06דסגר"6
דחייכיסטניססכקרןדרוס מז0גוכסר5סמזסגוכס,מייר
מפרט 60דחייכמרב"טלסמטלחמיינוכלתו,ל6ומטוסדסספריסעדייןכעיןכרטותס6,לoh6סיתת
סגניכס כסףול6מפריסוכלתוסו5י6ס 6תסכספיס,כיוןדהודית ן6כן קכלסלידיםסריסי6גנט
וחייכתכקרן.וכןככ"מחדמוכחמרט"ידקרןר5סמזסגוכסר5סמזסגוכס,סיינוכיוןדסמטלחקטל
6תהכסףסגנוכבריךלטלסכמוכגזלוכ6 6חרובכלודרוסמזסגוכסר5סמזסגוכס סגסד6כלוובין
סגזילסכעין6.כלזסברורד5ריכיסלדעתדכ6מתסמטלחקכל6תסכמף.וזסטכתככסגר"5כיוןטסו6
כרטותו,פי' טסודס סמטלח טקכל 6ת סכסף16 ,טמנויודעיסעפ"יעדים טסמטלמ קכל 6ת סכסף.
ע"כ.

וכנידוןדירן טסנתכעכיסן כמכסלכיח ס6כות וממטרד סתנסלעפ"יסורקותיוob ,נדון 6ת סו65ת
0כספיססללוכגניכם,נמ55טסנתכעסורסלפקידםכמטרדלגנובמסתוכעכמפיס5לוולסכניססלקופת
סעמות,0וכוסססלכסדר5ס מז0גוכסר5סמזסגוכס b~b.כטענת"סגניכס"כלל6ינסכרורס,וכפי
טיכו6רלסלן.
ב .מדוברכמוסדטנכנסומופעלע"יקכו5תמטקיעיסטכנוסווספעלוסוממונססע5מי ,כקטרסחוסים
בוחלקספרט"סומטלמיס 6תמלוףסחזקתס,וחלקסכמסגרתס6יטפוזטלסרטויותטסרטויותקמורות
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לממן 6ת סחזקתס כמוסד .מנתבעכיסן כמנמל תמוסד לצחר ממטפחתו טכרס 6ת סכעלותמידי

סמטקיעיס.ס6חריותעלנימולתקיןטלממוסדסיתםמוטלתעלסעמותסועלח3ריס.
טועןסנת3עט3טניססמדוכרותכסגוכלכתיס36ותלגבותכמפיסגסמקלסטסיוכמסגרתס6יטפוזטל
סרסויות,וזקתמטוסמסמימוןטנתנוסרמויותל5סיפק5ת3תיסמכות,וקלסט63ולחסותככתיס36ות
ידעו עלכךמי כמפורםומי 3כלל,6ומיטל5ססכיסל 6סתקכל .מנחגזססיסקייס עד להתערמות
סרטויותכסור6סחדמטמעיתט5יןלגבותכספיס6לומסחוליס.
ןלרצותגבייתכספיס6לוכ"גניכס"5,ל5כחיובמוצדק5וbSמוצדק36 .ל
06טענסזונכונס,כי5ז6י
 05טענת סתוכענכונסהכזמןכנימתופכית ס36ות דובר 6תוול 5מוכס5תוסיכטרךלטלסכפל
ל
תמלומיס עלמירות טממרדסכריניות מממן,וסגכייס
"נעטתס כסקרכצילו עלזס5יןכיסויבמימון
סניגורי,כיון טסתכרר טסטירותכן כלולכמימוןוסגכייס נעטתס שטקר,י
ט לדונה כגניכם6 .ך
סממע"ס,ועלסתוכעלמוכיח 6תדבריו.
ג.כתבשסערמטפטסי'קיז:6P"Dנשקלתיכנקמןטלמחזיקי5רענד6טלמסקלטסיםמגיעלקיט6חר
סכרסרסרותמהם1151להנקמןליחןלוטט"חטוסטופסו:וועקסילעליהח"ממסךכךוכךולטלסממעות
ל6רנו לטלס סחוב סוס לבעל
תיבת סמטקל .ולמסוף נסתלק סנ6מן מנקמנותוומחזיקי
"
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סוועקסיל,וסלךכעלסוועקסילותפםממעותטלמנקמןעלמו6ימסניתפיסתו.bb16וססיכסערמטפט
דסנססטטרסלזסודציהלטון"וועקסילעליסח"מ"סויכלטוןחו3עליהח"מ,דודאימסני5ףטל6לוס
מעולס,וס6דנכתכבו"ולטלס ממעותתיכתסמטקל"סו6כתנאימסוףמתחייב 6תעלמוכסךכךוכך
ט לדמותדין  Ofלס6ד6מרינן "03פ כל מגטג3י סמלוס
hSbסספרעוןיסיסמתיכת סמטקל,וש"כי
מעות6תמכסןו5תמענילסיותמפריטממלקו,מפריטעליסןכחזקתבסןקיימין,סיסעניוסעםיר5ין
מפריטעליווזכס מלס כמסטכידו,ופרט"יסלוח סזסקינוחייב לפרועמפלוטמריסלוסו ע"מטל6
ליפרעממנו ,ומוסמוכיח סכעס"ת 3טער מס ח"גדסיכ5ד6יכ6עני סמקכל~רקסמכניעירוולוס
משחדמפןעלס~דקס ממגעתלוטיכנםכפרעונוולח"כנתעטרסעניושינורשוילסתפרנםמןס5דקס
6יןכריךלטלסמכיסו,וש"כס"נ6ףטסלטון"וועקמילזסעליסח"מ"סויחובגמורעליוטסתחיי3עלמו
בכך ,מ"מסיסלותנציטל5יטתלס h~hממעותתירת סמטקל,ועכטיו טנסתלק מסנ5מנות נסתהפס
טדסוטלכעלסוועקסילט6יכויכוללסטתלסממנו,וסנ5מןפטורמלטלסמכיסו.ועודד6ומדנ6סי6טל5
סתחיי6 3תעלמולסלס6ל6מתיכתסמטקלדוקא,ומטנסתלקפטורמלטלסמכיסו.
שמנסנרפס ~ obנסתלק סנ6מןמרצונו סטורלצחרטסגיעזמןפרעוןטלסוועקסיל ,ל6מיכעי06 5
תדעו כעלסוועקסילוסוףסלךומסר מעות סמטקללמחזיקי ס6רעדנ6דחייכלטלסמכיסו,דכיוןטסיו
ממעותכידוסרי ססכפקדוןדידווחייכלטלסמדר'נתןכיוןטעיקרסחורסו6עלממחזיקיס6רעדנ5
6ל6טסו6סיס ט~חס,ודמיך לס5דסי'פוסעי' ס ד6ס 6חרטנתחיי3לוילר6וכןכבי"דסלךופרע
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לטמעוןחייטלפרועלרכוכןפעםלחרת,וכנ"ר5ין6נולריכיסלחיוגכי"רטפריסנ6מןסיסיודעטמגיע
מעותלכעלסוועקסילומסרממעותלמחזיקיס5רעדנ,5כיוןטסו5סתחייכ5תעלמוכמוכזס5ל5טסים
לותנקיטל6יטתלסh~hמתיכת סמטקל,כטסגיעזמנוונסתלקמרנונו סעוכול 6פרעוסריל5קיים
תנקו ונט6ר סחוטעליו לטלסמכיסו6 ,כל  05ל6מגיע מזמן פרעון טלסוועקסיל ונסתלק סנ5מן
טטסכי5ר5יות t~fs
מנקמנותו5ףטנמתלקמרנונוסטוכ5יןסנ5מןמחוייכלטלססחוכמכיסווכו'.עיי"
ומעתם ,מנמלמוסדטחתסעלמתחייכותלטלס"מכספיממוסד"15,מנסלחכרתכע"מטסתחייככטס
סחכרס,מגסטסתנס6תתטלוססחוכמכספיסמוסדוסחכרס,מ"מעיקרססתחייכותסי6היטית,וע"כ
05להחרטסגיעזמןמפרעוןעזבמרקונו6תמטרתוול6טילם5תסחוככמועד,וממוסדסרבלטלס5ת
סחוכ,סריל6קייסתעוונטהרסחוכעליולטלסמכיסו,וכמט"כסערממטפש.
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