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זבולון הוא יזם המפעיל עסק גדול להשכרת מתקני שעשועים 
והפעלתם ברחבי הארץ. במשך כל השנה הוא מקבל הזמנות מבתי ספר 
וקייטנות, מקים במקום המבוקש "לונה־פארק" ושלל מתקני הפעלה 
לצעירים ולמבוגרים. העסק זכה לסייעתא דשמיא והתרחב למגוון 

פעילויות בתחומו.
שאלות שהתעוררו אצלו בדיני ממונות עלו על שולחן בית ההוראה. 
שתים מהן עסקו בתחום אחריות עובדים בעבודתם, ומתוך בירורן ניתן 
יהיה ללמוד מעט על דיני תחום זה. השאלה הראשונה, נושא מאמר זה, 

התעוררה בעקבות הצלחת העסק של זבולון:
כשהיה העסק קטן, היה זבולון משכיר את המתקנים שברשותו 
למזמינים. ביום האירוע הוא היה מעמיס על הטנדר את הציוד ונוסע 
להפעיל אותו בעצמו. עם הפרסום הרחב שזכה לו, העסיק זבולון עובדים 
נוספים וקיים הפעלות במספר מוקדים במקביל. בהמשך, כשמספר 
ההזמנות הלך וגדל, מצא זבולון דרך נוספת להרחבת העסק: תיווך. הוא 
לא סירב לאף הזמנה שהגיעה אליו, וכך טיפח מוניטין בקרב אמרגני 
מחנות נופש, קייטנות ומוסדות חינוך שידעו כי אליו ניתן לפנות 
תמיד. את הביקוש הצליח למלא באמצעות שכירת עסקים מתחרים 
ברחבי הארץ כקבלני משנה שלו. לעתים היה שולח לאותו מקום מספר 
מפעילי מתקנים קטנים וביחד היה נבנה פארק לתפארה. הוא היה שוכר 
בנפרד מנהל עבודה שיסע למקום וינצח על כל המלאכה כדי שהפארק 
יתפקד בתיאום מלא. מזמיני ההפעלה היו משלמים לו והוא היה משלם 

לספקים ונותני השירות השונים.

ניכוי משכורת בשל רשלנות

בשל התרחבות העסק החליט זבולון להעסיק תחתיו מזכיר שירכז 
במקומו את כל עסקי הניהול השוטף של משרד העסק, התיאום הטלפוני, 
קבלת ההזמנות, הניירת והיומן. הוא מצא את שמעון שקיבל על עצמו 
את ניהול העסק הכולל רישום ההוצאות וההכנסות, תשלומים לספקים 
ונותני שירות ומשכורות לעובדים הקבועים. כל עניני המשרד התנהלו 
בידיו של שמעון במשך קרוב לשנה, אך בשלב זה 'גבה הר' בין זבולון 
המעסיק לבין שמעון המזכיר, כששמעון כועס ועוזב את המשרד שלא 
על מנת לשוב עוד. תחת ידי זבולון נותרה המשכורת האחרונה שאמור 

היה שמעון לקבל על עבודתו בגין חודש העבודה האחרון במשרד.
עם סיום שנת המס, הגיש רואה החשבון של העסק את דו"ח המס 
השנתי לרשויות וזבולון שילם את כל המיסים כנדרש. דא עקא, כעבור 
תקופה קצרה הבין זבולון לחרדתו כי הדו"ח שהוגש לא היה מגובה כראוי 
בחשבוניות וקבלות המאשרות את ההוצאות שעליהן דיווח. וכך, בעוד 
שעל הכנסותיו דיווח במלואן כולל על כספים שהעביר לקבלני המשנה 
ולא ראה מהם כל רווח, הרי שהדיווחים על ההוצאות אינם מגובים 
במסמכים הדרושים. חיפוש ובירור מדוקדק במשרד העלו ששמעון 

המזכיר התרשל והתעלם מנושא זה של שמירת החשבוניות ותיוקן, כך 
שבמשך הזמן הלכו רבות מהן לאיבוד, התגלגלו לאשפה או התקלקלו.

הנזק היה כבד מאוד. קיזוז המס על כל סעיף ההכנסות מבלי להתחשב 
בהוצאות הותיר את העסק בהפסדים במקום ברווחים. ונפשו של זבולון 
בשאלתו, האם יוכל לתבוע את שמעון לשלם לו בעבור הנזקים שנעשו 
ברשלנותו בתקופה שעבד בעסק וניהל את המשרד והאם רשאי הוא 

לעכב בידיו את סכום המשכורת האחרונה שטרם שילם לו.
בשאלה נוספת, שחלק מפרטיה נוגעים אף הם לנידון שלפנינו, נדון 

אי"ה באחד המאמרים הבאים.

האם ניתן לחייב את העובד מדיני 'מזיק'

ישנן שתי מחלקות בהלכה שניתן לדון לחייב את העובד המתרשל 
בגינן: דיני מזיק ודיני שומרים. להלן נדון מאיזה דין ניתן לבוא בתביעה 
אל העובד. הנידון הראשון הוא האם ניתן לחייב את העובד מדיני 'מזיק'?

בבואנו לדון אם לחייב את העובד בתורת 'מזיק', יש להקדים שמדין 
מזיק ממש לא ניתן לחייבו, משום שאפילו אם נניח שלמסמכים אלו יש 
זיקה ישירה לנזק הממון ודינם כשטרי חוב שהמאבדם בידים חייב מדינא 
דגרמי – הנחה מחודשת בפני עצמה – מכל מקום מאחר שעשה זאת 
בשוגג, כבר מסורה בידינו הכרעת הש"ך )חו"מ סימן שפו סק"ו( שבכל 
דינא דגרמי שוגג פטור אם לא מדובר במקום פשיעה. וגם לפי הדעות 
שהביא שם הש"ך שהשורף שטרותיו של חברו בידים חייב גם בשוגג, 
במקרה שלפנינו שלא השחית את המסמכים בידיו אלא רק התרשל 
בשמירתם ורק בעקיפין גרם לאובדנם, ודאי אי אפשר לחייבו מטעם 

מזיק בידיים. ]כמובן, שונה הדבר באופן שהזיק את השטרות בידים[.
אמנם כאן יש מקום לדונו כמזיק מחמת שנתרשל בתפקידו, שמלבד 
מעילתו בתפקידו כפועל יתכן גם שההתרשלות בתפקידו שהביאה 
לאיבוד המסמכים תחשב כנזק שהזיק. ובעניין זה יש להבחין בין מקרה 
שבו העובד ידע כי המעסיק מצפה ממנו במסגרת עבודתו לתייק את 
החשבוניות ולשמור עליהן, כלומר, שהסיכום ביניהם היה ברור שהתפקיד 
שהוטל עליו כולל גם שמירה וסידור של חשבוניות, לבין מקרה שלא 
סוכם דבר על כך, והעובד גם לא לקח בחשבון כי כחלק מעבודתו עליו 
לעסוק בשימור וארכוב החשבוניות. ונראה כי כאשר לא סוכם עם העובד 
שעליו לשמור את החשבוניות, יתכן שלא ניתן לחייבו בגין אובדנן, 
מאחר וכל עוד שלא הוגדר הדבר במסגרת תפקידו, לא ניתן להתייחס 
אליו כפועל שהתרשל בעבודתו, וממילא אי אפשר גם להפחית משכרו.

לכן במקרה שבו לא ידע העובד שמצופה ממנו לשמור על המסמכים, 
לא די שאין לתבוע ממנו את תשלום הנזק, אלא שהמעסיק אינו יכול 
להשתמט מלשלם לו את משכורתו ואינו יכול לטעון שלא נהנה ממלאכתו 
כי רב הנזק על התועלת וכדומה. כמבואר בשולחן ערוך )סימן שד 
סעיף א( לגבי המעביר חבית ממקום למקום ונשברה שלא בפשיעה, 

עובד שלא שמר על מסמכים

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל

  פומרנץ שליט"א 
ריש מתיבתא 'עוז והדר' תשובות אקטואליות 

בענייני חושן משפט
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שהדבר נחשב כאונס ואין הפועל חייב לשלם לבעל הבית נזקו, 
מתקנת חכמים שאם לא כן אין לך מי שיעביר חבית לחבירו. 
וביאר שם הסמ"ע )סק"ג( שכמו כן חייב בעל הבית לשלם לפועל 

את שכרו המלא.
אולם במקרה שבו הדבר היה מוסכם שחלק מתפקידו לשמור על 
המסמכים וכגון שהיה בעצמו מנהל חשבונות מקצועי של העסק 
וידע שלשם כך נשכר, או שסוכם עמו בפירוש שבין תפקידיו מוטל 
עליו גם כן לשמור את החשבונות לצורך תיעוד ניהול הכספים 
של העסק עבור הגשת דו"ח לרשויות המס. במקרה זה, אמנם לא 
ניתן לזכותו מחמת שגגה, אך עדיין קשה לחייבו כמזיק לפי האמור 

לעיל, ויש לדון לחייבו מסיבה אחרת, וכדלהלן:

האם ניתן לחייב את העובד מדיני 'שומר'

הנידון השני בשאלה זו, שלכאורה יש לדון לחייב את העובד 
שהיה אמון על שמירת המסמכים והתרשל בקיום מטלה זו, מדין 
שומר שנתרשל במלאכתו. אך גם מטעם זה אין הדבר פשוט לחייבו.

ראשית עלינו לבחון האם התרשלותו במלאכת שמירת המסמכים 
נחשבת כ'פשיעה' שעליה חייב גם 'שומר חינם', או שמדובר 
בתקלה בסדר גודל של 'גניבה ואבידה' שבה חייב רק 'שומר 
שכר'. האם עובד המשרד נחשב כשומר שכר? האם הוא נחשב 
'שומר' לגבי הניירת המשרדית? על שאלות אלו, ננסה להשיב 

מעיון בדברי הפוסקים.
בניגוד לשומרים המתוארים ב'פרשת שומרים', שעיקר חיובם 
נובע מכך שקנו 'קנין שמירה' בחפץ הנתון לפיקוחם, על ידי 
משיכתו וכדומה. במקרה שלפנינו לא נעשה כל קנין כזה. למרות 
זאת הדין הוא שאומן שקיבל לידיו או לאחריותו חפץ לתיקון 
וכדומה נעשה 'שומר' עליו גם בלא קנין מיוחד בחפץ )וראו נתיבות 
המשפט ביאורים סימן שו ס"ק א לגבי שוכר, דבריו יכולים לשמש 

להבנת צורת קנין השמירה של אומן(.
נחלקו האחרונים באומן שעובד לפי שעות )שכיר יום( ולא 
לפי פרויקט )קבלנות(, האם הוא נחשב 'שומר חינם' או 'שומר 
שכר'. לדעת הש"ך )סימן שו סק"א; וכך נראית גם דעת הקצות 
והנתיבות על אתר( אין חילוק בין שכיר לקבלן ושניהם נידונים 
כשומרי שכר, כי הם מקבלים טובת הנאה מהמפקיד – מזמין 
העבודה – בכך שנתן להם עבודה שמכניסה להם שכר. לעומתם 
דעת הסמ"ע )שם סק"א( שדווקא בקבלנות יש מקום לחשוב שחלק 
מהתשלום הוא תמורה לשמירת החפץ, אך שכיר המקבל את שכרו 
לפי שעות או ימי עבודה, יודעים אנו בבירור שכל סכום שקיבל 
הוא תמורת זמן עבודתו. נמצא שבעד מרכיב השמירה לא קיבל 
פרוטה ולכן דינו כ'שומר חינם'. ]הרוצה להרחיב, יעיין בפתחי 
תשובה בשם מחנה אפרים )שומרים סי' מא( שמחלק עוד בין אומן 
העושה מלאכתו בביתו או בבית המעסיק. גם לשאלה זו השלכה 
על המקרה שלפנינו שבו בוצעה העבודה במשרדו של המעסיק[.

לשיטת הש"ך שאומן נחשב כשומר שכר, מבואר בשו"ת חתם 
סופר )חושן משפט סימן טז( שיש חילוק בינו לבין שומר שכר 
שקיבל את השכר בפירוש תמורת השמירה שחלים בו כל כללי 
ודיני שומר שכר, ובמקרים מסוימים שבהם החיוב נובע מחיוב 
'נטירותא יתירתא' )שמירה יתרה( שמוטל על שומר שכר, לענין 

זה אין האומן נידון כשומר שכר, ולא אמרו שיהיה נחשב 
לשומר שכר אלא למקרים ישירים של גניבה ואבידה, ולא 
לדברים שמתחייב מכח מה שהוצרך לשמור שמירה יתרה. 
לפי זה יש מקום להסתפק אם נזק עקיף שנגרם כתוצאה 

מאובדן הניירת אינו בכלל זה.

האם יש חיובי שמירה 
בשטרות ומסמכים?

מאידך, אין הדבר פשוט שאובדן הניירות נידון כ'גניבה ואבידה' 
ויש לפטור את האומן השומר מלשלם על כך. מסתבר מאד לומר 
שאם תיוק הניירת ושמירתה היה בכלל תפקידיו של מזכיר החברה, 
הרי התעלמותו הרשלנית מתפקידו זה צריכה להיות מוגדרת 
כ'פשיעה'. אם אכן כך הם פני הדברים, אפילו יהיה העובד מוגדר 

כ'שומר חינם', הרי גם שומר חינם חייב בפשיעה.
אלא שבענייננו, יש לדון מצד מה שנפסק בשולחן ערוך )סימן 
שא סעיף א( דאין דיני שומרים בשטרות, כי לומדים מכלל ופרט 
שלא נאמרו חיובי שומרים אלא בדבר שגופו ממון, ושטר אין גופו 
ממון. לכאורה, מצבם של החשבוניות המדוברות, נחות עוד יותר 
בהקשר הזה, מזה של שטרי חוב. אין בהם כל שווי ממוני אלא 
רק אמצעי ראייתי לפטור ממס. מאחר שאין גופם ממון אי אפשר 

יהיה לחייב את המזכיר על אובדנם.
אך כל זה תקף רק לדעת השו"ע והרמ"א שפסקו כך גם לגבי 
חיוב פשיעה, אולם להש"ך )סק"ג( שפוסק להלכה כדעת הרמב"ם 
)שכירות פרק ב הלכה א( שחיוב על פשיעה קיים גם בשטרות 
אף שאין גופם ממון, לדבריו יש לחייב את המזכיר על הנזק שבא 

מחמת רשלנותו.
גם לשיטת השו"ע והרמ"א שפטרוהו על השטרות, מכל מקום 
פסק בשולחן ערוך )סי' ש"א ס"א( שאינו מקבל שכר על שמירת 
השטרות, נמצא שאע"פ שאינו חייב על השטר מצד שמירה, מכל 
מקום את שכרו על השמירה אין המפקיד צריך לשלם לו. ולכאורה 
במצב זה הוא הדין שאין המעסיק צריך לשלם לפועל את מלוא 
שכרו. שיעור ההפחתה משכרו לשיטות אלו הוא נושא לדיון בפני 
עצמו, יתכן ויש לחשב את החלק היחסי של שמירת הניירת מתוך 
כל העבודה ולהפחית רק חלק זה, ויתכן שבשל רשלנותו בטל כל 
הסיכום ביניהם ואינו מקבל תשלום אלא כפועל בטל על שעות 

ישיבתו במשרד ותו לא.
עוד יודגש כי לפי האמור לעיל, במקרה והעסקת המזכיר 
נעשתה בשל נושא הנהלת החשבונות והטיפול בתשלומי המיסים, 

ישנו טעם לחייבו בתשלום הנזק גם שלא מצד דיני השמירה.

וזה דבר המשפט

מזכיר שנשכר לפעילות משרדית שוטפת ולא הובהר לו בפירוש 
או מתוך העניין שעליו לדאוג לתיעוד ותיוק חשבוניות לצורך דו"ח 
המס, אינו חייב לשלם על נזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן הניירת. 

וחייב המעביד לשלם לו את משכורתו במלואה למרות הנזקים.
אם חלק מתפקידו היה לתייק את המסמכים ולדאוג לשמירתם, 
נראה שרשלנות בתחום זה הרי היא כפשיעה לכל דבר, ולדברי 

הש"ך שלהלכה גם בדבר שאין גופו ממון חייבים בפשיעה, 
חייב המזכיר לשלם למעביד על הנזקים שנגרמו לו. 

ואע"פ שאי אפשר להוציא ממנו ממון, מאחר ויכול 
הפועל לומר 'קים לי' כדעת השולחן ערוך שפטור 
על פשיעה, מכל מקום את המשכורת אין המעסיק 

חייב לשלם לו.

מוגש על ידי בית הוראה לממונות 'באר 
ישראל'. ניתן להפנות שאלות בענייני 

 ממונות לבית ההוראה בפקס:
a@b-israel.org.il :02-8024343 ובמייל 


