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במאמר הקודם עסקנו בשאלתו של זבולון, אמרגן שהפעיל עסק גדול 
להשכרת מתקני שעשועים והפעלתם ברחבי הארץ, לגבי אחריות מזכיר 
העסק על הנזק שנגרם לו בעקבות ההתרשלות בשמירה על חשבוניות 
המס, שגרמה לאי�הכרה של רשויות המס בהוצאות של העסק ולפיכך 
לגביית מס בשיעור גבוה ביותר, ועמדנו על חיוביו של עובד כלפי 

העסק בתורת 'אומן' ובדיני 'מזיק'.
במאמר שלפנינו נעסוק במקרה שבו הפועל אינו אמור לבוא במגע 
עם הדבר שבו הוא מתעסק, והנזק נגרם כתוצאה מכך שהתרשל במה 
שהיה עליו לעשות. עיקר הדיון יעסוק איפוא באחריותו של העובד 
לנזק שנעשה שלא בידים ולרמת התחייבותו של אומן באחריות לנזק 
הבא מחמתו, אך מטבע הדברים חלק מהדיון נוגע למעשה לכל פועל 
שנשכר למלאכה ויש לו השלכה למעשה גם במקרים דומים למקרה 

שנידון במאמר על מזכיר החברה של זבולון.
המקרה שבו נעסוק להלן אירע כאשר החברה להפקת אירועי שעשועים 
שבבעלות זבולון קיבלה הזמנה לאירוע בצפון הארץ בסדר גודל חריג 
מכל מה שידעה עד אז. מי שהזמין את האירוע הייתה אחת העיריות 
האמידות בצפון שמארגנת מדי שנה פעילויות שונות עבור תושבי 
העיר בימי בין הזמנים, מאן דהו מידידיו של זבולון הפנה את תשומת 
לב האחראים לארגון האירועים ליכולות הביצוע של זבולון והעיריה 
פנתה אליו בבקשה לארגן מיני�לונה�פארק עם מתקנים מיוחדים 
שיוכל להעסיק שלושת אלפים ילדים ובני נוער בו זמנית מבלי צורך 

לעמוד בתורים ארוכים.
נאמן לגישתו העסקית שגרסה כי אין לסרב להזמנה כל עוד שאפשר 
למלאה, גם אם הדבר כרוך בטרחה גדולה, ניגש זבולון במרץ לבדוק 
את השטח. הוא פנה לכל החברות הקטנות שהכיר במהלך עבודתו וגם 
לחברות שדמו בגודלן לחברה שלו, וביקש לשמור לו את התאריכים 
המדוברים. במקביל לאחר שנוכח כי המתקנים הזמינים בארץ לא יספיקו 
לפארק בסדר הגודל המבוקש, התקשר עם חברה גדולה בסין ושכר גם 
ממנה מתקנים ייחודיים רבים שנשלחו מיד בספינה לנמל אשדוד כדי 

שיעמדו לרשותו בקיץ.
היה עליו לעמוד בסד זמנים צפוף מאד, שכן כל החברות שהשכירו 
לו את המתקנים שלהן, הפעילו כל העת את מתקניהן באופן פרטי 
ויכלו להעמיד לו את הציוד רק במוצאי שבת שלפני האירוע, שנועד 
להתחיל ביום שני בערב ולהימשך שלושה ימים. לשם כך שכר זבולון 
מערך מובילים עבור מתקנים שהיה צורך להובילם עצמאית, וקבוצת 

מארגנים שיקבלו בשטח את הציוד ואת החברות המפעילות ויכוונו כל 
אחד למקום המיועד לו לפי התוכנית שטווה זבולון.

כדי לחסוך את עלות האכסון של מתקני הענק שהביא מסין, תיאם 
זבולון את זמן יציאת המשלוח כך שהציוד יגיע לאשדוד רק כשבוע 
לפני מועד האירוע. ניתן להשהות את הציוד בנמל עד עשרה ימים 
ולזמן זה נשכרו מובילים שיביאו את הציוד לאתר שבו עמד האירוע 
להתקיים. במקביל, נשכר צוות פועלים שלמדו את חוברות ההדרכה 

להרכבה של המתקנים הללו, והם היו אמורים להרכיב אותם במקום.
זבולון ידע שטעויות בהרכבה עלולות לגרום נזק למתקנים, וגם 
טעויות בסדר ההרכבה שיתגלו מבעוד מועד, עלולות לגרום לו נזק 
אם יווצר צורך לפרק את המתקנים ולהרכיבם מחדש, דבר שימנע את 
השימוש בהם לפחות ביום הראשון של האירוע. לשם כך שכר בתשלום 
נכבד את אלחנן, כדי שילמד גם הוא את הוראות ההרכבה של המתקנים 

ויעקוב אחרי פעולת הפועלים לוודא שהכל מתנהל כשורה.

ביום המיועד התייצב אלחנן באתר הרכבת הלונה�פארק ועקב אחרי 
פעילות הפועלים. לאחר כמה שלבים, ראה שהפועלים הם מקצועיים 
לעילא שמיומנים בהרכבת מתקנים כאלה. הם פעלו ביעילות ובמהירות 
והיה קשה לו לעקוב אחרי תנועות ידיהם. לכן הסתפק בבדיקה מדגמית 
והתרשמות כללית, והתפנה לעסוק בשיחות טלפון חשובות שהיו לו.

סופו של דבר, התקיים בהם בזבולון ובאלחנן מאמר חז"ל (בבא מציעא 
כט:) במי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן "... וישכור פועלים ואל 
ישב עמהן". ארבע שעות לפני מועד פתיחת האירוע גמרו הפועלים 
להרכיב את המתקנים, רק כדי לגלות שישנן עוד שתי מכולות מלאות 
בחלקים ששייכים למתקנים ה'מוכנים' ושלא נעשה בהם שימוש. אחרי 
שהבינו לאן שייכים אותם חלקים התברר שלא ניתן להשתמש במתקנים 
בצורה הנוכחית מבלי להזיק אותם, וחייבים לפרק את המתקנים ולבנותם 

מחדש לפי הסדר המתאים.
אנשי העירייה כעסו על אובדן יום פעילות מתוך שלושת הימים 
המתוכננים והפחיתו את התשלום בהתאם. ומי יוכל לשער את הנזק 

שבאובדן המוניטין מכאן ואילך. הנזק היה עצום.
זבולון צמצם את נזקיו במקצת בכך שהודיע לפועלים שאינו מוכן 
לשלם על פעילותם הכושלת. אך פנה לאלחנן בתביעה: הפועלים לא 
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עשו את מלאכתם נאמנה ולכן לא יקבלו שכר על מה שלא עשו. אבל 
אתה – הן עליך סמכתי והשלכתי את כל יהבי, כל עיקרה של עבודתך 
הייתה דאגה ואחריות לכך שהעבודה תיעשה כסדרה, ולכן עליך לשלם 

לי את כל הנזק.
כנגדו טען אלחנן: אתה צודק שלא נהגתי כשורה, לא הייתי צריך 
לסמוך על הפועלים למרות שבהתחלה הם עבדו טוב מאד, אם כן לא 
עשיתי את עבודתי ואולי לא מגיע לי שכר, אבל אחריות ממונית 
על פרויקט בסדר גודל כזה, גדולה בכמה מידות על אדם שעובד 
כמפקח בקרת איכות של תהליכים. אחריות כזו מתאימה לחברות ביטוח 
ומשלמים עליה בהתאם לתשלומי ביטוח ולא שכר כמו זה שהובטח 

לי תמורת הפיקוח.

מבואר בגמרא (בבא קמא צט:) שטבח אומן שעבד בשכר וקלקל 
חייב לשלם, ומה שפטר רבי יוחנן את המומחה לתרנגולים ששחט 
והטריף, זה הוא מפני שעבד בהתנדבות. ביאר זאת רש"י על אתר (ד"ה 
דקעביד בשכר) שכאשר האומן עושה את מלאכתו בשכר מוטל עליו 
להזהר יותר וחשיב כפשיעה. לאור זאת נפסק בשולחן ערוך (סימן שו 
סעיף ד): המוליך חיטין לטחון ושכח הטוחן ולא לתתן במים קודם לכן 
ונאפתה הפת שלא באיכות, וכן אם הוליך בהמתו ושחטה השוחט שלא 
בזהירות והטריף את הבהמה, אם עשו מלאכתן בחינם פטורים [�כל שלא 
פשעו להדיא], ואם עשו מלאכתן בשכר חייבים, שכשעושים בשכר הוה 

להו להזהר טפי.
ואולם לכאורה הנידון שלפנינו אינו דומה, מאחר ויש לומר כי דווקא 
בטבח אומן שקלקל או טוחן שטחן את החיטים בלא לתיתה, אפשר לחייבו 
בתשלום, שהרי על ידי שגגתו ורפיונו עשה מעשה היזק בידים. כגון 
בחיטים שאחרי שהתעצל והתרשל ולא זכר ללתות את החיטים לפני 
הטחינה, הלך והזיק בידים את החיטים כשטחנן ביבשותן. וגם הטבח 
הטריף את הבהמה בידים. מה שאינו במקרה שלפנינו, שבו לא עשה 

מפקח בקרת האיכות כל פעולה ומטעם מה נחייבו.
אך יש לדון אם נוכל לחייבו מדינא דגרמי, ולכאורה יש לתלות 
במחלוקת רבותינו האחרונים האם ניתן לחייב מדינא דגרמי אף כשלא 
עשה מעשה בידים. המקרים המוכרים של דינא דגרמי הם כאשר הנזק 
נגרם בידים כמו בשורף שטרותיו של חברו או משסה בו את הכלב, שעל 
אף שהנזק הממוני לא נעשה בידיו, מ"מ מעשה הנזק נעשה בידים. אך 
כיצד יהיה הדין כשברי היזקא והנזק נגרם מחמת שלא עשה מעשה למנוע?

הקצות החושן (סימן סו ס"ק כא) כתב שדנים דינא דגרמי רק במקום 
שעשה היזק במעשה או בדיבור, אך מי שאינו עושה מעשה המונע הנזק, 
וכגון שאינו רוצה להשיב אבידה, בזה לא שייך לחייבו מדינא דגרמי. 
והביא לכך ראיה מדברי הרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי שביאר את דין 
הגמרא (בבא קמא נה:) שעדים שכבשו עדותם ולא העידו וגרמו בכך נזק 
לזה שהאמת הייתה לצדו, הרי הם פטורים בדיני אדם, לפי שכל חובתם 
כלפיו היא מדין השבת אבידה ולא שייך לחייב בזה משום דינא דגרמי.

מאידך, בשו"ת מהרש"ם (חלק ג סימן צו) עסק בסיפור מורכב: 
ראובן מכר לשמעון שטר חוב שרשום על שם לוי, שמעון הלך לאשרר 
את השטר בבית המשפט ולוי לא ניצל את זכותו לטעון שהשטר מזויף 
ולכן הוא אושרר. אחר כך טען לוי שהשטר מזויף ורק לא רצה שיכלאו 
את ראובן בעוון הזיוף ולכן שתק. לעומתו טוען שמעון שאם היה לוי 
טוען מזוייף מיד, היה ראובן ממהר להחזיר לשמעון את שווי השטר 
כדי שימשוך את בקשתו מבית המשפט של הערכאות, ונמצא שלוי 
בשתיקתו הזיק את שמעון. המהרש"ם שם מרחיב בנושא דינא דגרמי 

כשלא עשה מעשה בידים ודן בראיית הקצות החושן ובראיות נוספות. 
מסקנתו היא אמנם שלוי אינו חייב מדינא דגרמי, אלא שבניגוד לדעת 
הקצות שלדבריו יש לפטור בדינא דגרמי בכל נזק שנעשה בשב ואל 
תעשה, סובר המהרש"ם שאין הדבר כן אלא דוקא באופן שאין מוטלת 
עליו חובה לעשות דבר כלפי התובע, כמו בהשבת אבידה שחיובו הוא 
ממצוות התורה אך בעל האבידה לא יכול לבוא אליו בתביעות וכך גם 

אין ללוי כל חובה כלפי שמעון ללכת ולטעון שהשטר מזוייף.
מדברי המהרש"ם עולה כי במקום כמו בנידון שלפנינו שהנאשם 
נשכר במיוחד כדי לעשות את הפעולה שבגין הימנעותו ממנה נגרם 
כל הנזק, יש לחייבו משום דינא דגרמי למרות שהנזק נגרם בשב ואל 

תעשה. ולפי הקצוה"ח גם כאן אי אפשר לחייבו.

ואולם, למעשה נראה כי גם לשיטת המהרש"ם שיש מקום לחייב 
את מפקח בקרת האיכות מדינא דגרמי על הנזק, מכל מקום נראה 
שעיקר החיוב מבוסס על דין טבח אומן שקלקל שמחייבים אותו משום 
שדנים כאילו קיבל על עצמו את הנזקים שיגרמו מחמת התרשלותו, 
וזאת מאחר שכל עיקר השייכות שיש לו לנזק הוא מחמת מה ששכרו 

למפקח, כדוגמת מי ששוכר אומן.
ואם כן יש לאמוד מה סביר לכלול בכלל התחייבותו זו, בשלמא 
בשומר שהתחייב לשמור בשמירה מעולה, הרי לזה שיעבד נפשו שיהיה 
אחראי לגורל הדבר שניתן לשמירתו. ואם נשכר כדי לשמור יהלום, 
הרי שבמידה והיהלום נגנב, השומר חייב. אולם בכל אומן וגם במפקח 
כבנידון שלפנינו, יש לומר שוודאי לא עלתה על דעתו להתחייב 
בתשלומים גבוהים כל כך. הוכחה לכך, שאילו קודם עבודתו היה 
בעל הבית מבקש מהעובד לחתום לו על התחייבות לסך עצום זה של 
נזק במידה ויתרשל, פשיטא שלא היה מסכים לחתום על כך ולא היה 
ניאות לעבוד אצלו, ועל כל פנים בודאי לא כל זמן שלא הוסיף לו 
שכר הרבה עבור התחייבות זו, וכפי שהיה משלם לחברת ביטוח עבור 

נטילת סיכון זה.
ולכן נראה למעשה שהדבר מסור לבית דין לדון לפי אופי העניין 
וגובה התשלום ודין ודברים שביניהם ולחייבו לפי אמת המידה ולא 

לפי גובה הנזקים הנלווים.

יש מחלוקת בין האחרונים אם אפשר לחייב ממון מדינא דגרמי 
באופן שלא עשה מעשה בידים, דעת הקצה"ח שאין חיוב של גרמי 
באופן שהנזק נעשה כתוצאה של 'שב ואל תעשה'. אולם בדברי מהרש"ם 
מבואר שאם היה מוטל עליו למנוע הנזק י"א שהוא חייב מדינא דגרמי 

אף בלא מעשה בידים.
ומכל מקום נראה שאין לחייבו דמי כל הנזק שלא 

קיבל עליו אלא שווי מלאכתו ולא אחריות וביטוח 
לכל הנזק כולו.
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