
26 | ְּתבּונֹות | פרשת וישלח תשע"ז

סיפור שבו נעסוק במאמר זה, עלה על ה
שולחן בית ההוראה בימי התשובה בתחילת 
השנה. ר' עמרם עוסק לפרנסתו בחלוקת 
עיתונים למנויים בשירות עיתון יומי 
מפורסם. מידי יום שישי היה ר' עמרם 
מקבל ממערכת העיתון בנוסף לעיתונים המיועדים לחלוקה 
הקבועה למנויים ולמנויי יום שישי, עוד כמאה סטים של 
העיתון אותם עליו לחלק בשעה שתים עשרה בצהריים 
לכל אותם המנויים שלא קיבלו את העיתון מסיבות שונות.
גם בימי החורף שבהם מצוי יותר שהעיתון התקלקל 
ונאסף בידי עובדי תברואה ומתרבות הפניות למערכת 
בבקשה לקבלת עיתון חלופי, בדרך כלל היו נותרים בידי 
ר' עמרם גליונות רבים מיותרים שאותם נהג להשליך 
לפח האשפה, כמובן – בידיעת ובהסכמת מערכת העיתון.

באחד הימים פנה אליו ידידו ר' קלמן, בעל חנות לממכר 
מאפים ומעדני שבת, ובקשתו בפיו: בחנותי אני מוכר 
בקביעות את גליונות אותו עיתון שאתה מחלק, העותקים 
שאני מקבל ממערכת העיתון נמכרים עד האחרון שבהם, 
בדרך כלל לפני השעה 12:00, ואני נאלץ להשיב את פני 
הקונים שבאים מאוחר יותר ריקם. מאחר וממילא אין לך 
מה לעשות עם הגליונות המיותרים, השלכתם לפח האשפה 
היא ממש 'בל תשחית', אשמח מאד אם תעביר לי אותם 

ואמכור אותם למאחרים.
ר' עמרם נעתר לבקשתו והתחיל להעביר לו מדי שבוע 
כמות של עיתונים לאחר שכבר סיים לטפל בכל הפניות 
של אותם שלא קיבלו את העיתון. ר' קלמן – אף הוא ירא 
שמים – הקפיד לא למכור מעיתוני החינם עד שסיים 
למכור את העיתונים שקיבל ממערכת העיתון עד האחרון 
שבהם, כדי לא להסב נזק לעיתון. יודגש שר' קלמן זכר 
שבעבר היתה כמות העיתונים שמערכת העיתון מקציבה 
לחנויות מוגבלת, ומאחר שהעיתונים שסיפק לו ר' עמרם 
הספיקו בשפע, לא טרח לברר האם העיתון יכול לספק 

לו יותר עיתונים מדי שבוע.
לקראת יום הכיפורים, פשפש ר' קלמן במעשיו והגיע 
לבית ההוראה ושאלתו בפיו: האם היה מותר לו לקחת 
ולמכור את העיתונים העודפים שמסר לו המפיץ. ואם 
הדבר היה אסור, האם ולמי עליו לשלם כדי להשיב את 
הגזלה אשר גזל. הוא הוסיף ושאל גם עבור ר' עמרם, האם 
הוא נהג כשורה, האם היה מותר לו למסור את העיתונים 

במקום להשליכם.

השלכת העיתונים דינה 
כאבדה מדעת והפקר

ברור הדבר שעד שעת החלוקה השניה, ועד בכלל, 
שייכים כל העיתונים למערכת העיתון. הנידון שלפנינו 
מתחיל לאור הוראת מערכת העיתון למחלק העיתונים 
לפיה אחר גמר החלוקה השניה יכול הוא להשליך את 
העיתונים הנותרים לפח האשפה. כפי שנראה להלן, ברור 
שלאחר השלכתם לאשפה בהסכמת הבעלים, הרי הם 
הפקר לכל דבר ואין מניעה לעשות בהם כל שימוש. 
השאלה שאותה יש לברר היא: למי שייכים העיתונים 
בשלב שבין גמר הסיבוב השני של חלוקת העיתון לבין 
השלכתם והפקרתם הסופית. הדעת נותנת כי בשלב זה 
בעלי העיתון אינם מפקירים את העיתונים שנשארו והרי 
הם שלהם כבתחילה, אלא שהם מניחים למחלק העיתונים 

לנהוג בהם כפי שיקול דעתו.
ראשית נבהיר את האמור לעיל כי העיתונים לאחר 
השלכתם לאשפה בהסכמת הבעלים הרי הם הפקר לכל 

דבר ואין מניעה מלעשות בהם כל שימוש.
ההלכה מבוארת בשולחן ערוך )רס, יא וברמ"א( שהמוצא 
כלים גדולים שאין חשש שהונחו בטעות באשפה העשויה 
להיפנות, הרי אלו של המוצא כי הנחתם שם היא אבדה 
מדעת. ונחלקו המחבר והרמ"א )רסא, ד( במאבד ממונו 
לדעת כגון משליך כיסו ברשות הרבים, שלפי המחבר אף 
שהמוצא פטור מלטפל בהשבת אבדה כזו מכל מקום אסור 
לרואה ליטלה, והיא שיטת הרמב"ם )גזילה יא, יא(, ולפי 
הרמ"א אבדה מדעת הוי הפקר וכל הקודם זוכה. וכתב 
הש"ך )רס, לג( שלדעת הרמ"א באשפה העשויה להיפנות 
מודה גם השו"ע שהרי היא של המוצא, והסמ"ע )שם נד( 

חולק על כך וכתב שלפי הרמב"ם אין לקחתה.
בעל 'נתיבות המשפט' )רסא, א( מבאר את החילוק בין 
המקרים, שאבדה מדעת אינה כהפקר ממש, שהרי אינו 
מפקיר בפה. אלא בגלל שהאדם מתייאש כי יודע שלא 
ישיבו לו חפץ שהשליך מדעתו. לכן כשמשליך את ארנקו 
ברשות הרבים, יתכן שיימצא בידי מי שאינו יודע שהארנק 
הושלך בידי בעליו ואותו אחד ישיבנו לו, וממילא סובר 
הרמב"ם שבמקרה כזה אסור לרואה לקחת את האבדה 
לעצמו, כי הבעלים לא נתייאשו, אך באשפה שניכר ממקום 
הימצאה שמדובר באבדה מדעת, ברור לו שלא ישיבו לו 

את האבדה ולכן מתייאש, ומותר למוצא לקחתם.

מכירת עיתונים שנותרו 
ביד המחלק
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 רבי מנחם מנדל
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נמצאנו למדים כי כאשר הושלכו העיתונים לאשפה, 
ישנה כאן אבדה מדעת ויאוש גמור של הבעלים מהם, ולכן 
העיתונים ברשות המוצאם לכל אשר יחפוץ לעשות בהם.

לא ניתן לטעון כי ישנה אומדנא שעל דעת כן לא אישרו 
בעלי העיתון את השלכת העיתונים המיותרים לאשפה, אם 
היו יודעים שיבוא מישהו ויטלם משם וייגרם להם הפסד. 
כי בסוגית הגמרא בבא מציעא )ל:( במעשה שפגש רבי 
ישמעאל ברבי יוסי אדם הנושא חבילת עצים וביקש ממנו 
שוב ושוב לעזור לו לשאתה, ורבי ישמעאל קנה ממנו את 
החבילה והפקירה וחזר האדם וזכה בה וחוזר חלילה, מבואר 
שאין מבטלים הפקר מכח אומדנא כזו. שאם לא כן, הרי 
אומדנא דמוכח שרבי ישמעאל ברבי יוסי לא הפקיר את 
החבילה על דעת כן שיחזור האדם ויזכה בה ונמצא שהפסיד 
את כספו לריק. וכך מוכח גם מדברי הקצות החושן )סימן 
רנט סק"א( שביאר את הדין ששור הנסקל שהוזמו עדיו 
כל הקודם זכה בו )כריתות כד.( מטעם הפקר, הרי שהפקר 

בטעות הוי הפקר.
ואין לטעון כי מאחר שבעלי העיתון והנהלתו, נמצאים 
בעיר אחרת ואינם מודעים בזמן אמת להשלכת העיתונים, 
ולאור דברי הנתיבות שהבאנו שאבדה מדעת מותרת מטעם 
יאוש הבעלים, יש לאסור את נטילת העיתונים מדין 'יאוש 
שלא מדעת'. כי מאחר שמערכת העיתון מסרה את העיתונים 
ביד המחלק ואישרה לו מראש לעשות בהם כל דבר, לרבות 
השלכתם לאשפה, הרי יד השליח כיד המשלח, וכל הנעשה 
בידיעתו נעשה על דעתם ופשוט שאין בזה משום 'יאוש 

שלא מדעת'.
דברים אלו נאמרו אף לדעת הנתיבות שסובר בשיטת 
הרמב"ם והמחבר שאבידה מדעת דינה כיאוש, שאפילו 
לדבריו באופן שאנו מחשיבים זאת לאבידה מדעת גמורה, 
הרי זה נחשב הפקר גמור, כדבריו בנתיבות שם. אמנם לפי 
שיטת הש"ך שאבידה מדעת היא הפקר גמור, אין אנו צריכים 
לכל זה, ופשוט גם בלא כן שמותר לקחת את העיתונים 

שהושלכו לאשפה, מאחר והם הופקרו לגמרי.

 האם כבר קודם השלכתם 
נעשו הפקר

כל האמור לעיל הוא רק בשלב שבו כבר השליך המחלק 
את יתרת העיתונים לפח האשפה ונעשו הפקר. אך יש 
לדון במקרה שלפנינו בשלב שקודם השלכתם. האם מאחר 
שהמחלק עומד להשליכם בהסכמת ובהוראת בעלי העיתון 
ושוב אינם עומדים למכירה, נעשה דינם כמי שכבר הושלכו 
לאשפה כי לבעלים אין אפשרות שימוש בהם וגם אין להם 
כל ענין בהם שהרי עומדים להיזרק. או שכל שלא הושלכו 
בפועל, לא נעשה בהם מעשה הפקר והרי הם ברשות הבעלים, 
לענין זה שיוכלו לעכב שלא למכור אותם בלי להעביר להם 

את התשלום כמקובל.
בזה נראה כי גם לדעת הרשב"א )נדרים פה.( שדבר 
שאין לבעלים השתמשות בו הרי הוא כהפקר וכל הרוצה 
יכול לבוא וליטלו אפילו בעל כרחו של הבעלים, כאן יהיה 
הדין שונה ומערכת העיתון יכולה לעכב ולאסור את מכירת 
העיתונים. כל דברי הרשב"א נאמרו במקום שבו באמת אין 
לבעלים כל אפשרות שימוש בדבר, כגון שהפירות אסורים 
עליו בהנאה כך שלגביו אין להם כל שווי והוא איבד כל 

זכות קניינית בהם, אך פשוט הדבר שכשיש לו אפשרות 
לעשות שימוש בחפציו, אף אם אין סיכוי שיעשה זאת, עדיין 
החפצים שלו לכל דבר ויכול לעכב על שימוש בהם. הגע 
בעצמך, האם יותר לקחת ולהשתמש בחפציו של עשיר גדול 
שאפילו אינו זוכר שחפציו נמצאים במדינה פלונית מרוב 
עושרו. מה גם שבמקרה שלפנינו עצם האפשרות למנוע את 
הפצת העיתונים בתשלום, כדי שהציבור שמעוניין לרכוש 
את העיתונים ישלם להם על כך בעתיד, היא עצמה שימוש 

ראוי שעומד לרשותה של מערכת העיתון.
משהגענו להבנה זו שהעיתונים אינם נעשים הפקר עד 
להפקרתם בפועל, הרי ברור לכל שבאופן שהמחלק יודע 
שהפקרת העיתונים במקום פלוני תביא נזק למערכת העיתון, 
פעולה זו לא הותרה לו במצב כזה. וודאי וודאי שלא התירה 

לו המערכת ללכת ולמסור את העיתונים בידים למוכר.
אם מערכת העיתון לא יכולה לספק למוכר באותה שכונה 
יותר עיתונים ממה שסיפקה לו עד עתה, והרוכשים לא 
ילכו לשכונות אחרות לחפש את העיתון, יתכן שמערכת 
העיתון לא תתנגד למכירת העיתונים. ואולם, כפי שהבהרנו, 
הסיבה שבגללה יכולה המערכת לעכב אינה בגלל עצם 
הנזק שנגרם לה, אלא כי העיתונים עדיין שלה ואדם אוסר 
את שלו, ולכן גם אם ברור למוכר שלא ייגרם לעיתון כל 
נזק, אסור לו לקבל את העיתונים מהמחלק בלי רשות 

מערכת העיתון.

וזה דבר המשפט:

יש חילוק בין עיתונים שכבר הושלכו לאשפה לבין 
עיתונים שלא הושלכו ונותרו בידי המחלק:

עיתונים שכבר הושלכו לפח האשפה, אין כל מניעה 
למוצאם ליטלם משם ולעשות בהם כרצונו, ואף להרוויח מהם 
מעות, ואפילו במקום שעל ידי כך נגרם הפסד לבעליהם, 
אין מערכת העיתון יכולה להתנגד למכירתם בידי מי 

שהוציאם מן האשפה, מאחר והעיתונים הופקרו.
עיתונים שלא הושלכו לפח האשפה, וממילא לא הופקרו 
בפועל, הרי הם בחזקת בעליהם, ומאחר שלכאורה נגרם 
נזק לבעלי העיתון אם יימכרו בלא שיקבלו על כך תמורה, 
שהרי יכול ר' קלמן להזמין בעצמו מן המערכת כמות גדולה 
יותר של עיתונים, הדעת נותנת שבעלי העיתון מתנגדים 
למסירת העיתונים לידי ר' קלמן ולמכירתם על ידו באופן 
זה. לכן אסור לר' עמרם למסור לידיו את העיתונים אם 
הוא יודע שימכרם, ואסור לר' קלמן למוכרם. ולגבי מכירת 
העיתונים שר' קלמן מכר, ]באופן זה שלא נטלם מהאשפה[, 
לפי המבואר יש חיוב לשלם לבעלי העיתון את העמלה 
שמקבלים בעלי העיתון מכל מכירה של עיתון בחנות. 
חיוב זה מבואר בשו"ע סימן שנ"ג סעיף ג' ובש"ך סק"ו. 
)ראה בנו"כ שם. וראו עוד בקצות החושן סי' רמ"ו סק"ב(.
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