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תיק ממונות מס' -1523שע

נושאהדיון
ישיבת "זכרון ראובן" תובעת את שמעון ,שהיה מנהל המשרד שלה ,במעילה בכספי הישיבה
ובהעברת כספיםהשייכיםלישיבה בסכום שליותר מ 600.000$-לחשבון בנק המתנהלעלידי
שמעון תחת השם "שמעון ,גמ"ח זכרון ראובן'י ,לשם נכנסו נם שכייל של הורי תלמידים
ותרומותלישיבה ,וממנו הלווה שמעון כסף רבללווים שונים .כשנתגלה הדבר לישיבת זכרון
ראובן ,פיטרה הישיבה את שמעון מעבודתו ודרשה ממנו דו"ח על כל הכספים שיש לו

בחשבוןוכו' ,אך הוא לאנענה ,ואז תבעה אותו הישיבהלבי"ד של הגרנ"ק בב"ב ולאחר כמה
הזמנות קבלה הישיבה היתר לפנות לערכאות,
הסכים להתדיין עם הישיבה בד"ת אצל רב פלוני בב"ב .הוסכם שהישיבה תסגור את התיק
בערכאות ותבואלדין אצל הרבפלוני והרבפלונייעקל את חשבון הבנק אצל נאמן מטעמו.
מספר צדא' ששמעוןטען לרבפלוני שהכסף בחשבון הבנק הניקאליו מ 14-אנשים שהפקידו
בגמ"ח ,וכסף זה הלווהללווים ,אך לאהיו אלה תרומותלישיבה .הרבפלוני דרש ממנו לפרט
את שמות ה 14-וכתובותיהם ,בתוך שבוע ,אך דרישהזו לא קויימה .הרבפלוני מינה מנה"ח
מטעמו שיבדוק את חשבונות הבנק ,ובדו"ח כתב מנה"ח שמצא שבחשבון נכנסו בשנים
האחרונות יותר מ ,600.000$-אך שמעון מסרב לגלות את מקורות הכסף .הרב פלוני החליט
להעביר את הדיון לבנו עם עוד שני רבנים ,והם חזרו ודרשו משמעון לגלות את פרטי
המפקידים "בתוךשבועיי ,אךגםלזה הוא לא נשמע.בדיוןשקיימוהרבניםעם הצדדים הסכימו
הרבנים לדרישת שמעון לחקור את  14המפקידיםבלי נוכחות הישיבה ,ואחייכ אמרו שחקרו
 2-3מהמפקידים "להתרשמות" וזה מספיק להם .הישיבה דרשה לראות פרוטוקולים מהחקירה
הסודית ,אך לא היו כאלה .הישיבה חזרה ודרשה לחקור את  14המפקידים האלמונים ואת
מנה"ח שמינה רב פלוני ,אך הרבנים סירבו ,ומשכך הודיעה הישיבה שהרבנים אינם עוד
בוררים כמשא של הגמ"ח ,ולכן תבעה את הלוויםלדין תורה בביתדין זה בתביעה שהכסף
שלוו מהגמ"ח הוא כסף שלישיבת זכרון ראובן ,ולאהיהשייך לשמעון ,ולכןאין להם להחזיר
שם הוצא עיקולעל חשבון הבנק ,ורק אח"כ
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כסקי ד- (,ירושלים

שמח

את הכסף לשמעון אלא לישיבת זכרון ראובן.

פסקדין
ביתהדין הוציאצועיקולעלהלווים שטרם פרעו את חובם לגמ"ח ,שלאיחזירו לשמעון בטרם
בירור בד"ת.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .חיובו שלגזבר שנחשדבמעילהליחן דו"חעלמעשיו.
ב .גזבר שמעל בהקדשוהלווהכספי הקדשלאחרים ,למיחייביםהלוויםלפרוע.
ג.מישחייב כסף לחבירו שהלוה כסף לאחר ,האם נעשה הלוהחייב לראשון משעבודא דר"נ.
ד .הקדשות שבזמננו ,האםיש להםדין הקדשאוחולין.
ה .גזבר שהכניס הכסף לבנק האםדינו כמלווה לבנק.

תשובה
א.כגמ'ג"כט6:6יןממסכיןכ5דקסעםגכ6י5דקס %1כסקדסעססגוכריןD"Dht ,טליןר6יסלדבר
יכ6מוגס
זכרלדכריישפרול6יחסכו6תס6גסיס6סריתנו6תמכסףעלידםלתתלעוסי סמ%כסכ
ןמחסכיןלזמרסיכןנחתםמעותסגכיתס.ופסקסרמכ"סמתג"עפיטסי"16ט'1יע
מסעוטים.ופרס"י6י
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יו"דסי'רג)סעי'66יןממסכיסכ5דקסעסגכ6י5דקס כסקדס סג)כריןטנ5'6ך
סכסףסגתןעלידסכיכ6מוגסססעוסיס.ע"כ.וכתבכערוךמסלמןיו"דטססוףסעי'יכ:וירססלי
טכמקוסססממונסנוטלסכירותודקידממוייכליתןתטמון.ע"כ.ועי'ט"ךטסס"קגכססמסריתסי'
קעגס6סקור6יסעליותגרסל6נסגכטורסומוסדיס16תו כרכרסר6וי למסתפקכעינימדיין,קריך
ליתןמסכון.
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וסגםפסקוסרמכ"סטו"גפ"6ס"ז"1"1עסי'עססעי' 6יןמסכיעין
ודקי
י56לךמגסוכו'דברפלונינגגכמכיתיול6סיססס %6
6כלעלמספקפטור.כילד,כמדומםליסיטל
יט6תסגגכתו,חטבתימעותי1מ65תיחסרטמonh6סטעיתגיכמטבון,וסגמכע16מר
onhקרובכעינ
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שמט

ממתות

ןלךכידיכלוסr"o,פטור6ףמסכועתמיסת .וכתב ממ"ממסוףדבר סמוסכס מכלהפוסקים(עי'
6י
מקורות~יוניםלרמיקס פרגקל סם טכ"כ כתטוס"גוהטו"בסרי"ףוריימיגנוט),וסכן מוכת מסגמ'
טבועותמכנכי0הו6דרכגממןד6מרומטכיעיןחותומבועתסיסתמ"טמיקס6ין6דסתובע1~hh
לוhnSh ,כטוען טענתכריסי6כדוקך.כמגססר'6שכ"מפייכסי'יט כתבטטגיסטסיומסלכיןימד
י ט6תסלקמתומטוס ס%סיס 5דס 5תר משדך ,ס"1
וג36ד מטכסמיהד מפס06 ,טוען3ריל
ממציעו היסה ,ממבחר טגרור לו מז 0לקחם  rrrOטענתכרי1 .הכי 16הרמ" 6כטו"ע מס כססי"6
דמ"3יעיןסיסתעלטענתסמ6כסיסרגליםלדכר,ומכןגרפסלו למרוח.וכתכ הממ"עסס  p"Dמט
Dh1תפסכעלמתיכהממלטמעוןכל6עד'סתפיסתותפיסה6 .מגסהס"ךס"קסד תמס60יךתועיל

יס

י"

תפיסהל0ו5י6ממוןמספק.
וכנידוןדירןמסימיכהמוסדתכטמעוןטקכלתרומותעכורסיסיכםוסכגיסןלמסכוןספתם,וכמטדטלהס
סיסכודאי מל0יטיכ,0מסרי גכגס מס טכ"ל
טמטתיכלמסוסהכורעייקסרתלעמלידכיךסלמימקליקכס,מתוכסססףסכמרליי
יגתן)מעוןלמקורותמכסףהכחסכוןהיגסמתקכליסעל
ס
לס
דכתס,וגס % 610מוכןלגלותםכדילחקור 6ת6מיתותס,וכןסיפוריםטוגיססטמעו16דותי,1גראס
טככ"0גאריךליחןמסכוןכיוןטקכלסכרעלעבודתו,וגסמטוססקור6יסע14תגר,ולרעת0ר"6טהייכ
לססכעסיסת,דחטיכרגלים~כר,ועי'פס"דירוטליסכרךמעמ'טלכ.
וכפי סנרחס נס סרבפלוגילזיוה על טמעון לפרט 6ת רטימת סתורמיס ופרטי מתרומות ,סכר
טססכריוטלטמעוןאינסמתקכליסעלדעתו,וכמוטכתכסס"ך ספלבטסoht vrt~nnקור6יסעליו
תגרסל6ג0גכסורםומוטדיס16תוכדברמראוילמסתפקכעיניהדיין,זריךליתןממכון.
סכ6 6מרShtntכג)כר
ב.כמטגסמעילהיטכ:נטל6כן16קורסטלמקדט0יי)ל6מעל,וכגמ'"
יותגס
סממורותלועסקיגן,ופרסיידכינטלו610עדייןכרמותוססוכרסותסקרםססככתתילס6,נלכ
למכירוסריתיגהומרסותפקדםלמולומעל.וכהוס'כתבוט6סגתגס 0טכרלמכירו
מרמותו,
ע6לחולין.וסרמכ"סמעילספ"1ס"מכתכ:גטל6כן16קורסטלסקדסל6מעלטמרtיtoלh'6iג~סנסעדיין
וכו',ותסיגעליוסרחכ"ד1):סי6מהעמידכנמ'כג)כרמסכלתתהידוטגטילתוהיגסניכרתלגזלססקדט
עד"י51י6גהלאמר.
ויםלהקורכג)כרטס*סמעותמקדטושמריס ,ס6סע6וממעותלמוליןכידומלמנזכר כמעםמגתכן
ל6מריס,וכסקכלו ססקבלומעותמויין
16 ,סכלזמן טסםכיד הגשרעדיין סס מקדט ,ורקמטנתגן
ושהריסמחייט3מעילסזמוlh'Stnnלהולין(ועי'קוכןסערותיבמותסי'גסוקוכ"םפסמיס 16ת קכ6
ממקרס6ס 065100לחוליןסי6מממייכתכמעילם16,טסמעיל0סי6מטרמת(ממןל65תלמילין),וי"ל
טכז0נמלקו רשיותוס' עססר6כייד,דרם"י כתכרכלזמןטהסכרטותוטלהגזברעדייןסולכרסות
ומרדותהקדםלמול,וכןלמוןסחוסיטמסגתג0למכירוoht51o
מקיטככתחילהורקמטגתגןלמכירו"יגס

~שייו

"ף
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פסקידין-ירוטלים

ש(

מרסות הקדם36 ,להר6כ"ד כתכסכסמ51י6ה ל6חרגטילהוניכרת ,מסמעסמייכעלמנטילהול6על
הגתיגס,מסוססהי5י6סלחוליןהי6הממייכתכמעילה.וגפיים 06סלוו0שנזכרמעותהקדט,למימיי3יס
ל0ת)יר6תה6%0ה,ט6סקבלומכותמהקדםעליהםלהחזירןלסקדט6,נלebקבלומעותחוליןעליהס
להח,ירסלפוכר.
ג .פסקכתו"עסי'פוסעי':6ר6וכןסטססק'3סמעוןוממעון%3י,מ51י6יןמלויוגותגין 16%נןוכו'.
וכתם כק5ו"0ח סם ס"ק 6סהחוכסחייכלוי הו16% 6נן ,סר16כן ה61שמלוהה6מיהיסללוי ,וממעון
וסלר6ו3ןמלוי o)'bרק כתורת סעכודמכנן ,hso5l
טתוכעוהו6כמוכ6כהרסנהמר6וכן,וגביית
וע"כגסממומססלו,דכפירתממוןדידית,hloעיי"סוכנגרותמסהמו"מhrrnסי'ל.6
l'"DSכיוןסיסיכתזכרוןר6וכןטוענתססמעוןחייבלהכתפיס,וסמעוןהלווהכסףללויסטונים,דין
הonthe 61לוויםמייכיס 6ת כסף 061%00ליסיכת )כרון ר6ו3ןמדין סע3וד 6דר"ג ,וכמו סכתכ
.nrrolipo

כסו"עסי'u~pסעי'דדהקדס51דקהקונהכמעות,וסקסהכק15ה"חס"קגדה6תוס'
ד .פסק
מ'מ"
קדוטיןכה
חלקין3יןהקדםליתומים ,דכהקדסמד16ריית6ככסףמסה"כיתומיםדרקממוס תקנה
טר6
עסקוכמקדט"61 ,ככיוןדקיי"לדקדקההויכהדיוט %למיליוכו' "0גלעניןקנין מעותדיגוכהדיוט.
וכתכססכק15הייחד0קדטותמלגודיןהדיוט6יתלהוכמכונר3סו"עסי'05סעי'.6ועי'ממ"עסי'ס6
ס"ק טעפ"יסו"עסי'ריכ ד5דק0הויכהדיוט.כמגס 0גתה"מסי' ק5טס"קגכתכדדוק6לעניןגוף
חלות סנדר וסתפסתס;רוססילפיגן לעסשסירס ,דנ;ר 5רכלתיתרינה%טפסיךסויטלריס
ירקלעגין)ס6,כללעגיןסכועהורכית161ג6הדגתמעטהקדטמקרץדרעהו
%ירט ,והקרץל6מייר
טלו
ודנידעגייםנמירעהומיקרי"61,כ 0כ6לעגיןקניןסיותפם מלריסעלסמבותדיןס;רטי
ם.notoע"כ.
דלעגיןי
וכתככתי"דסי' קםס"קידקדקהמהגיעהלידגזברסויכגתןלידעגייסממס,רירגוברבירעניים
ממטכמכונרככ"מי,6ונעסהממוןעגייסוהטול16מזיקממוןorכגוזלp~rnlממוןניסלוכעליםכיון
"ככר)כו3הןעגייס.
םענת(הסגי)סדןלומהט6ף 06
ונטותהטירתסלמסמי5פי' קותמסטירמרנריסמסרי"עטיר
ס
ו
כ
h
~
h
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ס
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OH01
טלהםמ"מ 0קדס%יהכג"סהו"לכסקדס
ברי
עגייסדיןהדיועי
להכריעכתורתודקיסכיהכנ"סחמורמדיןמעותלדקהכיוןסהמהריייקסס %קנע6תזה %כרפרור,
מסגססריתגי"טססכי5סכייי"רפי'רגטסיווסכיסכנ"פלברקסלענין5וג05כהדיוט(ועי'רסימות
ר Ofיביסבנ"פכהקדס).
שיעוריתסניטותת"כטמ'nDpתיו
והגה לדעתהמשרייק 0ג"ללעגיןניהכג"ס,וכן לדעת0גההיימ נכל הקדס לסדקהדלעגין התפסת
ן לדקהכדין הקדס,ומסהגיעה ה5דקסלידגזכרהויכגתןלידעגייס,והגוזל
כקדוחהעל ntDnOדי

ידיעת

פי

לצירי,

ירין
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ממונות

ממוןטכידסגזכרדיגוכגוזלממוןטיס %כעלים,יטלדוןעלסטכרעלמוסטלמידוכמעותס5דקסכדי
ליטלן (עלמו ה5ס ;עסהגזלןוקנה 6תממעות6,וסד';1כחוכרסל מקדטסכלומן טסםכרכותו סם
כרכות סקדס61,יגסיו65יסלמוליןbShמטה51י6סמרטות1ונתגסלהתריס ,וגפ"מ כטהרה 6ת ממעות
למימייכיססלוויסלהמזיר% ,דקה16לגזבר,ויוכ%סלוויסעומר %ל6מדממססממע"ס.
ה .סנה כסף ממופקד ככגקסרי סכגק מקבל 16ת 1ע"מ 1"51%ככסלת6ס ,גס 6סhsיקכלעלכך
רבית,ומ"מכטגוזלו1מל11ס1ל6מריסגרע,ועי'קרייג6ד6יגרת% 6עלסקסילותיעקבמ"כס"קכוטל6
מתיר%כהי5דקסללוותמכסףכינתייסכלירמותהעגי,מע"פמגס 06ל6יסתמםכססל6ימזיקסכסף
ככיתוhShככגקוסריגסזססל61ססי6נורכיתכלחיהל6יקכלמסכגק סממתס6יסורכיחינוסומך
עלססיתרעיסקנו],עיי"ס.

אברהםדובלוין.
ב

גר6סדכיוןפססממסכוןסלסגמ"מ 610ע"ססיסיכסr~rO,רגליסלדברסוסמעותסלמס ,כפרטססו6
מודהממלקממכסףהו6סלמסמסכ"(11יל"ע סקס6יןכ6ן"כועססלמודה3מק5ת].
ועוד,כיון סמסרכ לגלותמיסמפקידיסס"ז  b)1nlbמזקסריסלס51יח ממון,געי'גתהיימסי'יד
ססיכםעלסירוכולגלותסוכ לפטר רק
ד16מדנ% 6לסע1לס6פסר%זןנסגסכ,ס"ו6.ך 6סיםחי,
להסכיעו.
ויםלדוןמיגקר6סמומזקכמרכוןהגמ"מ ,ס6סמורסססמתימסגמטככמומ,ק ,וע"ככגיד"דסמורסס
סחתימס 610סמגסללמעכר610 ,גחסכסמומזק,ח1מכיוןכמסנוןזססיסעלטסהיסיכסוהוכנסובו
כספיסיסיכס,ע"כסיסיכססי6סמומזקת,ומסתכרכיוןטעשיימוקקוצעמיסמורסססחתימס,ע"כ
סמומזקהו6סמגסללטעכר.
וכנוגעלסלוויס,יםכ6ןס6לסלמילסלסehot,יכוליםסלוויסלומרכמספקלחיסלמול6ף6הדדיכוליס
לדמות סיתכע  onlhטסו6חיגוסכעליס,וממילךי"לססיטיכהיכולם לעכב עלס4ויס מלפלס
למכייוןס6סיסלמולוסלוויסיהיסמפסדלסיטיכס160 ,יסיםהמגמלמוחזק16,סג6מרכיוןטיס
לסמגהל,
סלסמויר  %דסוהכשיי 06
ללווים חזקתמיזגכלפי סמגסלכל ספק טמתעורר6יגןו פוטרם,ותייכי
פרעתיך6,וסג6מרדמ"מעכטיוגוPDn%סמ6מעיקרך %גתמיינbSh4לבעלסמעותס6מיתי6,ך
6ינימקדסיסכ6ןמעילםוגעססמלןככסףיטלדוןלמיסלוויסמתמייכיסלסמ,יר.וגר6סעפ"יr~un
סי..ןלגכי נמ165מטבעותסכתוךכסףמפרעוןמזוייפותזמןס מה 6מרמפרעון ,ס6ס סוסכ"6י oh
פרעתיךוכו',דכיוןדנתמזקפרעוןלפגינוסוסכגדרשייahנתמיינתי"6,כס"סכ;יד"דדגתמזקהיוכ
על סטה.ועוד ,טמ6סטי ,ל1DD 6עלסכרךזו6לחלגבילסמ,יק
לסמגסלומיינלו6.ךיט
ויסיוכלולפטור 6ת6.onluךלפימט"כיסלדון  ohנעטסגזלןט,6
מולסקליוי
לפטורלכלל6לס51י"6 6כ
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שנב

פסקידין-ירושלים

חייכיסלהח,ירלו5 .ךכעיקר הדגריםלעייןדוהתלוי כסמכותמלגזבר ה6ס מותר להקותולעטות
גמ"מככסף,ם6לייכהרי,
המעכירעל דעתכעה"כ6,ךמ"מטמ% 6כיוון16לגזולהמעותלעלמוכלל
ורקעכטי1המליטלהכחיס,ויטלהעמידוכחזקתכמרותעדעתםסוןד6ינעטהגזלן"6,כהטויסיכולים
להמזיקהמעותעדהכירור(כפרטדיםרגליםלדברדהמעותסייכיסליטיכה).
שמשוןגרוסמן.

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

