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לדיש ממונותולבירוריוחסין
חיובאחריותשלשואל
עלפקדוןשהוחרםממנוע"יהנהלתישיבה
תיק ממונות מס' 35א-הש"ס

נושניהדיון
ראובן שאל מכשיר טייפ משמעון בהיותם בפנימית הישיבה שבה למדו .לשניהם היה ידוע
שהנהלת הישיבה אסרה להחזיק את המכשיר בישיבה ובתחומיה .בחיפוש שערכה הנהלת
הישיבהבחדריהפנימיה נמצא המכשיר אצלהשואל,והיא החרימהאותו .השואלטען להנהלת
הישיבה שהמכשיראיננושלו ,אךסירב לומרמיהוהבעלים .ההנהלההודיעה שהמכשיריוחרם
עד שיבואו הבעלים ויקבלו נזיפה .שמעון ,המשאיל ,חושש לגלות את עצמו בפני הנהלת
הישיבה ,ותובעמראובןשיחזירלו את המכשיר .לטענתו ,אע"פ שהמכשיר נלקח ממנובאונס,
הרי שואלחייבבאונסין .ראובן ,השואל ,משיב שאינוחייבמכיון ששמעון יכול לקבלו חזרה
אםיגלה עצמו בפני ההנהלה ויקבלנזיפה ,והעובדה שאינו רוצה לגלות עצמו בפני ההנהלה,
היא הבאתנזקעלעצמו .לטענתו,ישחיובעלהבעלים לגלות עצמםבפני ההנהלה ,מפני שכל
עוד הםאינם מגלים עצמם ,הוא ,השואל ,נתפסבעיני ההנהלה כאחראיעל הימצאות המכשיר
ברשותו ,וחובהעלהבעליםלהצילומדין השבתאבידה .עודהואטוען שהמכשירהיה נתפסגם
אםהיה ברשותהבעליםמבלי שהיה שואלאותו.

פסקדין

השואל אינו יכול לפטור עצמו בטענת הרי שלר לפניר בידי הנהלת הישיבה .אר מאידר,
המשאילחייב לגלות עצמו בפני ההנהלה כדישיחזירו את הפקדון המוחרם ,שספק דאורייתא
הוא ולחומרא.

השאלותלדיון

א .האםשואליכוללפטורעצמומחיובאחריות בטענתהרישלרלפנירביד ההנהלה שהחרימה
אתהפקדון.

שפ

פסקידין-ירושלים

ב .נאנסהפקדוןכשהיה ברשות השואלבאונסשהיה קורהגם אם אםהיה ברשותהבעלים ,האם
חייב השואלבאחריות.
ג .האםמדין השבת אבידה ,חייב המשאיל לגלות עצמו בפני ההנהלהכדילהציל ולחפות על
השואל.

תשובה
א .בנתינות כמטפט כסקדמסלסי'עז כתבוז"ל:לכןנר6סוכו',ורסיסלוס מס"קדףמס.גביסור
מחזירועדטל6נגמרדינומוחזרוכו'.
כתום'ד6פי'כטפוףכידכ"דמ5י6מרליססריסלךלפכיך
י
פ
י
י
ע
ו
יל6יתנו %
ע""ט,ו6ףדטססכ"דודקי %יתכולוסבור%טליסל6מיכעי6קורסמנגמרדינודודני
סכ"דוס6יעריקנ6,hnah5 1ל6אפי'6מרטנגמרדינוג"כbSיתנולוסכ"ד,דס56ריכיןלקייםבומלות
סקילסbnSh.ד6פי' 606יןיכולמנגזל6וממפקידליט%יכול%מרסריסלךלפניך.ואיןפסקאותד"6כ
06טלוגזלןמידמנפקדומגזלןלפנינויפיסמנפקדיכול %מרג"כסריטלךלפניך ,רמסליטסו6כיד
כ"ד16כידגזלןס6מידכ"דג"כקינויכולניטלו,זסאינסקוסי6דס6כתבוסתום'וכו'"6,כס"נכיון
ססו6כידמגזלןוקיי"לגזלול6נתי6טוסכעליסטניסס6יןיכוליסלסקדיטווכו',מטיסאינויכוללומר %
סריטלךלסניך ,טככרקינוכרצותומפני טסו 6כרסותסגזלןטסגזלן קנס*זמוכקניןגזילס ,ועוד
דסטנסלידפ"נכעילמיעכדכדמוכחכב"ק5תגכימדוחףמטבעטלתכירוליסוכו'.עכ"פמוכחד6ף
כטסו6כידע"דד5ףדקינויכולליט%יכוללומרלוסריטלךלפניך,עכ"ל.
מכוברמדגריסנתיכות~ohמתופסל6קנסאותוכקניניפילס,יכוללומרלוסריטלךלפניך,ולכן
ט6ניכ"דמגזלן"6.כבנידוןדירןטמכטירמטייפנתפסתלקחע"יהנסלתסיטיכס,וסיףל6קנמסקותו
כקניניגזילס,וכפרטטסודיעסס6סיכולוסכעליסינתןלוסמכסירכחזרם"6,כיכוללומרלוסריסלך
לפניך,וכמוכ6תפסיס "%ךומקייםסטו6לכוסתוכתתטכס.
ומנסכלכוםמרדכיכ"מ b"Dתמסעלסנתס"מ,וכןכתבכקוכןמעוריםב"ק6ותקלח ,ט6ססטורכיד
כידודאי %מיקריסטכסואינויכוללומרסרט"ל ,דס66פי%נפללמיסלאליסדיופט
ר %ר 6מור6ס
למיטקליסמ"מכלכמסדל6טקליס6יןגזלןיכול%מרסרט"ל,וכ"טכטסו6כידכ"דד6"6למיטקליס
מידכיד ,טכי6רודע"כ6יירימסטורעכמיוכידמסומרוכגוןטכרח מכש,ום"ללתנךדכריית6
עייפי
כיוןדטעס 6חתל6סיסיכול %מרסרט"ל ,כטכסטסיםכידכ"ד ,ככרנתמייככתמתמידמיוותו %
מ5יפטרנפםיסכקימוריסנ6ס,ותנםדממני'S"Dכיוןדגםכטעספסיסכידכידל6נטתנסיכולעכטיו
לומרסרם"ל,ו6ףדכטינוידסדרלס"דקניודקיל6יכוללומרסרם"לגסלתריטימזור%רייתו,מיינו
מטוסדככרנקנסלסגולןכטעתסטינוי6כלסכ6ל6נטתנסול6נקנסלגזלןגסכטעסמסיסכרטותכיד

ממונות

שפא

6ל6טל6היהיכוללהטיבו 6,rbכלעכטיוטהו6כידויכוללומרלוהרס"ל,וכמוכנפלליסו6מ"כלקחו
מסיסריכוללומרהרס"ל 6ף דכטעה מהוךכיסל6היהיכוללומרלו הרס"לb"h .לפי"דודקי סכ6
סמו6לקינויכוללומרהרס"לכטהמכמירנמ65כידההנהלה.
ועודכתכטסכקוכ"םוז"ל:וי"לדכנפלליסל6פליגתנ6דכריית 6דגס כמעהמהיהכיסל6נתחייב
כתסלומיס,מהריהיהיכוללהוליכוע"יכר6ob~lnbכלהכ6כטהורכידכ"דהריל6היהיכוללהו5י6ו
מע"דוככרנתמייככתסלומין,עכ"ל"6 .ככנידוןדירן לפטרדל6נתחייככתטלומידמיו כטה61כיד
ההנמלה ,דהרייכוללסו5י6ו 06ימסור 6ת טסהכעליס 16 ,טהכעליסעימ
סיג %ע5מס להנסלה
יל6מיקריהטבה.
ויקחוהו6.כלמ"מכלזמןמסמכמירכידההנהלהכודוי
םלתמוהעלדכריהנתה"מלמהיקרץהמכסכמהוךכידכ"ד,וכמוטסקטהכקוכ"ם.ועוד,הגע
והנהי
עלמךטומרטקנלטמירהעלחפןויניםקותונכית6חר,ה6סיוכללומרלמפקידהט"לכידפלוני,ודקי
יכתופןמהסומרוהמפקידכביסלס"ד
ל"61,6כמיםכירכ"יויכול%מרhSh.נרבהדהנתה"ממייר
מהטורנמ65לפניהס,ורקכפופןזסמידםסנתה"מדיכוללומרלוהם"ל,מכיוןטסהכ"דל6קנוקומו
כקניניגזילה6 .כלהיכף טטהטומרוהמפקיד6ינסעכ"דוהסור נמ65ככ"ד6 ,סיקמר הטומרהם"ל
ןלסקטותד"6כגס 06גז%
עכ"ד,ודביbSהוההמכס.וכ"גמדקדוקלמונומלהנתה"מטכתכוז"ל:ובי
נזלןמידהטומר"ומנזלןלפנינו"ימיה מנפקדיכוללומרהרס"ל,עכ"ל.ודקיוקלסוכו"והגזלןלפגינו"
%קורסמיותר,וכרבהכוונתוד6סהגזלןקינולפנינופטיט6דקינויכול%מרהם"לדקינוהמכהככה"ג,
ורק 06הגזלןלפנינו6פמרדמיקריהטכה,כמוכטהיההטורככ"דדהוההטכה.וע"ז כתכסנתה"מ
דם6ניגזלןדיםלוקניניגזילהולקוהפנססי66ףדהגזלןלפנינו,ודו"ק.
ולפי"זכניד"דודבי6סהטובליקמרלמטבילטמכ"ירהטייפנמ65כילהמנהלה,והכ"ל% ,מיקריהמכס
6ף%כרי הנתה"מ .רק 6סיכובוסניהס,הטובלוהמטליל ,כחדר ההנהלהטכומלויהמכפיר,יוכל
להפטר כטענתהכ"ל,דהויכמוטורנגח מנמ65כיד כ"דוגס הסומרוסכעליס מס ,דנפטר כטענת
סא"לhSb.מכנד"דהריהטוללקינורוקהככך,כיוןטילינ
ורולסלגלותמיהוסכעליס% ,ן מהכקומר
כחוןלכשליםהרס"ל,ל6הוההסכם.
ב .ממחכרט6דססנותןחפןלאמורונגנבמכיתהסומר6,ףדלותהגניבההיתהיכולהלקרותגס56ל
הכעליס6,ין מסומר נפטרמ6תריותו ,מהרי ע"מכןהפקידו הכעליס ט6חריותממירתו חסיה על
מטומר.וב"סכנדקי6,יןסטו6לנפטרמאחריותהפקדוןכטענהמגסלוליטסיהסוכל6תהמכסירהיתה
ססנהלסמו65תקותוכידהכעליסומחרימהקותו.
ג .פסקכטו"עחו"מסי'כח0עי'6היודעעדותלחכרווכו'חייבלהעיד 06יתכענומיעיו %וכו',ו6ס
כמטעדותופטורמדיני 6דסותייככד"ט.וכפת"טטסס"קדהכיקכטסהמסכנותיעקבדדיןזה5ע"ג
כמסוס %תעמודעלדסרעך,ועודדהוההסכת6כידםוכו'.
דהריגס כ%תבעותיי

שפב

פסקידין-ירושלים

ו6ףכנד"דיםמקוסלחייכ6תסכעליסטלסמכסירלגשתע5מסכפניססנסלסנסמדיןסטותשכידם
וגסמדין %תעמודוכו'.ונפ"מכיןסטטמיסד6סזסמדיןסוכת6כידס,י"לוכיוןטע5ללסכולכזיון
ונזיפסמ5ו ססכס%כטיתג%למסטסותסכעליסועכרטלמ5וותס,ס"זכזקןוקינול6יככורוכפטור
מסטכת6כידס,לסוכריסחזקןל6ודוקך6ל6ס"סכל6דסכשיכולפיככווו6,כלמדיןל6תעמודוכו'
טפסרדחיייכ6ףככס"גD~Dhתיסכולכזיוןו6ינעימות,ודו"ק.
וכןיטלמסתפקסיכךדמזיקע"י גרמ6ככס"גדיהיסלוכזיון ,ס6סחייבכדיניכמיס16,לפטרכיון
דנמנעסממתסכזיון,פטור6ףמגרמך.

יהושעווייס.

