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. ב. דיני הכרזת צדקה זוכהמי  –א. פיצוי מזגן 
  כרבשבבית כנסת 

  א

לדרים בתואי הרכבת  ,פיצוי מזגן לדירה שכורה

  שכירמהשוכר או ה ,מי זוכה בו –הקלה 

  הנידון: 

"בעקבות הקמת רכבת קלה ברחוב ז'בוטינסקי, מפצה המדינה לכל 

חמת האבק והרעש, כדי שיוכלו מהדרים לאורך תואי הרכבת, במזגן 

לסגור את החלונות. לאחר שהתקינו את המזגן, נשאר המזגן בדירה, 

ואין צריך להחזירו לעולם. שכרתי דירה ברחוב ז'בוטינסקי, וביקשתי 

ו לי מזגן. לאחר סיום העבודות, כשאעבור מזגן עבור הדירה, ואשר

ליטול את המזגן עמי, כיון שאני זכיתי בו, שהרי ברצוני לדירה אחרת, 

קבל מזגן אם לא הייתי דר בדירה, כי לא ל זכאי בעל הדירה לא היה

זגן נותנים מזגן לבעל דירה אלא רק אם דר בה, וכיון שאני זכיתי במ

ה טוען, שהדירה זכתה במזגן בעל הדירבגלל שדרתי בה, שלי הוא. 

  ולא השוכר, והמזגן שלו הוא. מי צודק"

  תשובה: המוציא מחברו עליו הראיה.

  ביאור התשובה

  צדדי הספק

צדדי הספק הן, למי נתנו את המתנה. האם לדר בדירה שסובל מאבק 

את המזגן לבעל הדירה. ואף נתנו ועשן וכדו', והמזגן שייך לו. או ש

דר  שהובה, מכל מקום, כאשר מי יםרק אם דר ותניםעל פי שלא נ

שלא יפסיד שכירות דירתו  ,בדירה, נתנו את המזגן לבעל הדירה

  בעקבות האבק שעושה העבדה על תואי הרכבת הקלה.

  המזגן לא ניתן במתנה לאף אחד אלא הוא כהפקר

כדי לדעת מי זוכה במזגן יש לעיין, מדוע באמת נותנים את המזגן 

  ים אותו רק לזמן. במתנה, ולא נותנ

והנה אם הסיבה היא, שמפני הצער שהעבודה גורמת, הם נתנו פיצוי 

לדר שם, אף לאחר שמסתיימות העבודת, היה להסתפק למי נתנו את 

המתנה, האם לדר בדירה, או לבעלי הדירה. אבל באמת, לא נראה 

שנתנו כלל וככלל מתנה, אלא בסך הכל רצו להקל על הסבל בשנים 

ה משל העבודה, אלא שלאחר שהמזגן כבר בשימוש שנתיים, אין 

פירוק יקרים מאוד, ואין כמעט מחיר היות של ולעשות בו, כיון שהעל

שהמזגן  ,למזגן משומש בזמנינו, ולא כדאי לקנות מזגן כזה, במיוחד

היה נתון למזג אויר קשה מאוד, של אבק, לפיכך הם מניחים את 

  המזגן בדירה.

המזגן לא ניתן במתנה לאף אחד, והמדינה מתקינה מזגן אם כן באמת 

בדירה פיצוי על האבק, ומניחה את המזגן כהפקר. כלומר, אין כאן 

נתינה למאן דהו, לא לבעל הדירה ולא לדר בה, אלא שכשיש מי שדר 

  בדירה, הם מתקינים בו מזגן, ומניחים אותו ככלי אין חפץ בו.  

  שכירמחלוקת הראשונים בקנין שוכר ומ 

לאור זאת באנו למחלוקת הראשונים, במציאה שנמצאת בבית 

קנין פירות, דהיינו קנין השכור, מי זוכה בה. האם השוכר שיש לו בה 

או המשכיר זוכה בה, שיש לו בבית קנין הגוף. דהמחבר  השתמשות.

-פסק בחושן משפט (רס, ד) ששניהם זכו במציאה, והש"ך (שם, יד

ה, ובפתחי תשובה (שם, א) הביא הרבה טו) הכריע שהמשכיר זכה ב

שיטות בזה, ופסק שם שמסקנת ההוראה בזה דהמוציא מחבירו עליו 

  הראיה.

וכיון שהלכה בזה שהמוציא מחברו עליו הראיה, יש לדון האם מותר 

לשוכר להוציא את המזגן מהבית. דיש לומר שיכול להוציא, כיון 

יר יכול לתפוס, שאין פסק הלכה שהמזגן של המשכיר, וכשם שהמשכ

יכול השוכר לתפוס, או דלמא, כיון שהמזגן מחובר כבר לקרקע 

הבית, הרי בעל הבית תפוס כבר במזגן מעיקרא ואסור להוציא ממנו. 

אבל באמת, הבית עצמו שייך לתשמיש לשוכר גם כן, אם כן אין כאן 

  תפיסה, ומי שיתפוס יתפוס. זה הנראה לכאורה בזה.  

  :על דברינוכמה שאלות של קורא  

 ני מבין שהתשובה היא "מי שיתפוס ראשון".א

מהתשובה משמע שהשוכר יכול לפרק ולהוציא את המזגן 

  בזמן שהשכירות בתוקף, וזה גורם למס' שאלות:  מהבית,
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האם לאחר תום השכירות, יכול השוכר להכנס לדירה ולקחת את א. 

הרי  וש בדירה,המזגן, או שמאותו רגע שאין לו רשות לעשות שימ

 .הדירה זוכה לבעה"ב

  הדירה זוכה לבעל הבית. ,תשובה: לאחר תום השכירות

השכירות ולקחת את  האם לבעה"ב מותר להכנס לדירה בתקופתב. 

 .המזגן

תשובה: לא. מפני שאסור להכנס לדירה שכורה ללא רשות. 

וכבר אין עבודות במקום  ,אבל אם קיבל רשות להכנס

הבית יכול להכנס ולהוציא  בעל ,שמפריעות לדור בלא מזגן

  את המזגן. 

אם המזגן הפקר ויכול כל אחד לזכות בו, האם עצם זה ג. 

הקנין שבאמצעותו  את המזגן, אינו יכול להיות בעצם  לקח  שהשוכר

לאחר מכן הוא כמובן יכול להתקין אותו ולהסיר  ,המזגן נהיה שלו

 אותו, בדיוק כפי שהוא יכול לעשות בכל מזגן שהוא רוכש.

 ,לפני ההתקנה עשה קנין הגבהה תשובה: אם השוכר

המזגן  ,נידון. אבל בשזכה במזגןנראה  ,והגביה את המזגן

אם השוכר יוציא את המזגן  ,כבר מחובר לבית. והן הכי נמי

  נה את המזגן., הוא קוממקומו ויעשה קנין

  

  ב

  גבאי שנטל שכר על אספת צדקה בבית הכנסת

  הנידון

רוצה להכריז לאחר התפלה על בקשת השכל  ו,"בבית כנסת, תקנ 

צדקה, ישלם לבית הכנסת מאה שקלים. אחד האוספים שהיה רגיל 

להכריז בעבר בבית הכנסת, לא רצה לשלם. לימים, האוסף הביא 

לגבאי מאתים שלקים לפרוט לו. הגבאי החזיר לו מאה שקלים, והניח 

גבאי נהג את המאה השקל לבית הכנסת, שכר הכרזת הצדקה. האם ה

  כראוי"

  תשובה

האם מותר להכריז ולאסוף צדקה בשעת אשרי ובא 

  לציון וחזרת הש"ץ

יש  ,כשמכריזין דבר) וז"ל "סימן קלב הקדמה(מגן אברהם כתב ה 

 כןשל וכ ,ולא בין אשרי ללמנצח ,להכריז קודם שמתחיל החזן אשרי

(עמודי שש וסמ"ע בח"מ  -שתתבטל כוונתם  ,בשעה שאומרים אשרי

  " עכ"ל.סימן תק"ן) ית יוסףבב ן משמערס"ז וכ סי'

המוצא אבידה (ואינו מכיר את ) "ג ,רסז ,חושן משפטכתב המחבר (

" ע"כ. וכתב בעליה) (טור) מכריז עליה בבתי כנסיות ובתי מדרשות

מכריז עליה בבתי כנסיות כו'. מכאן ראיה למה (שם, ד) וז"ל "סמ"ע ה

ושאר ענינים בשעה שהציבור שנוהגים להכריז בבתי כנסיות גניבות 

או אחר  ,דהיינו דוקא בין מנחה למעריב ,בבית הכנסת. מיהו נראה

יציאה מבית הכנסת, וכדי שלא להפסיק הציבור בתפילתם. ומה 

שנוהגין עתה קצת להכריז בין אשרי ללמנצח לא שפיר עבדי, דאף 

 כל מקום,דסדר קדושה ענין בפני עצמו הוא כמו מעריב למנחה, מ

לכן חוזרין  ,אחר הקדיש דנפילת אפיים מתחיל סדר קדושהמיד 

ואומרין אשרי, ולכן מוטב להכריז קודם התחלת אשרי, וטוב יותר 

  " עכ"ל.אחר גמר התפילה

) וז"ל סימן תקנומה שכתב שכן משמע בבית יוסף, הוא באורח חיים (

כתב עוד הרב דוד אבודרהם (שם עמ' רנד) בשבת שקודם לצומות "

צריך שיכריז שליח צבור  ,קריאת ההפטרה קודם אשרי אחר ,הללו

" עכ"ל. ועיין בתורת חיים [מאת להודיע לקהל באיזה יום יחול הצום

הגאון רבי יעקב שלום סופר] (סימן קלב, א) שתמה על הראיה מהבית 

  יוסף, כיון שהקדיש נתקן על האשרי, עיין שם באריכות.

ם לאסוף צדקה באשרי ועוד כתב בתורת חיים ליישב המנהג שנוהגי

ובא לציון. וז"ל "וליישב המנהג שנהגו בשני וחמישי לקבץ פרוטות 

בהרבה מקומות בשעה שאומרים אשרי ובא לציון, נראה דאינו דומה 

להכרזה שמכריז חדשות, ועל ידי זה מתבטל הכוונה, מה שאין כן 

בדבר הנוהג תמיד, אינו מתבטל הכוונה על ידי זה" עכ"ל, והכף 

  הביאו (אורח חיים סימן קלב, א).  החיים

ולולי דמיסתפינא אמינא מלתא חדתא, דכיון שהיום אין מכונים 

כראוי בתפלה, לכן אין מקפידים על זה, ואולי זה יהיה מליץ יושר על 

ביטול הכונה. וכעין זה כתבו התוס' בברכות (יז, ב) מדוע בזמנינו 

ן אנו מכוונים אנו שבשום פעם איחתן חייב בקריאת שמע, וז"ל "

כלומר  ,דאדרבה נראה כיוהרא אם לא יקרא ,גם חתן יש לקרות ,היטב

  " עכ"ל כמו כן בזה.אני מכוין בכל שעה

והנה גם הכרזה שאינה בשעה שאומר אשרי ובא לציון, היא מפריעה 

להרבה מתפללים המקדימים או מאחרים, מכל מקום, כיון שרוב 

  יעוט, כך נראה לי.הציבור כבר התפלל, לא חשו חכמינו למ

 .אסור לבלבל כוונת המתפללים כדי לאסוף צדקה :העולה מזה

 ,או בשעת חזרת התפלה ,לפיכך בשעה שאומרים אשרי ובא לציון

שאין  ,אלא שבתורת חיים יישב המנהג .יש להמנע לאסוף צדקה
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, [ובפרט בזמנינו שאין מכונים כראוי זה מבלבל כי אינו דבר חדש

אין להכריז  ,אבל להכריז הכרזה שהוא דבר חדש יש להקל].

אבל בשעה שרוב ציבור אינו  ,בשעה שמתפללים שמבלבל הכונה

  .מתפלל מותר

  האם מותר למנוע הכרזה אלא בשכר

עוד יש לבאר, האם יכולים גבאי בית הכנסת למנוע הכרזה אלא 

בתשלום. ונראה, דכיון שבדרך כלל מי שנותן צדקה בהכרזה לא יתן 

פעם להקדש בית הכנסת, אם כן מי שמכריז על צדקה בבית עוד 

הכנסת מונע צדקה מבית הכנסת, וכיון שהמקום שייך להקדש, 

והמכריז מונע מאחרים בגרמא לתת כסף לצדקה של המקום, בודאי 

  יש בידם למנוע הכרזה אלא בשכר למקום.

זאת ועוד, הרי המקום הוא אספת אנשים, ומיקל על המכריז לקבץ 

ת מהרבה אנשים בבת אחת, והרי לבית הכנסת יש הרבה הוצאות נדבו

חשמל ושכר מקום וכדו', אם כן זה שמקבל צדקה על ידי המקום, 

בודאי יכולים בעלי המקום לבקש שכר, ולא גרע משד"ר שיכול לקבל 

שכר על עבודתו, קל וחומר שיכולים בעלי המקום לבקש שכר על 

שבבת אחת מקבל כספים  הכספים שהלה אוסף. במיוחד בהכרזה,

ביתר קלות, ועוד שהוא קצת מפריע לציבור המתפללים, שאפילו 

בשעה שהציבור לא אומר אשרי ובא לציון הרבה מקדימים או 

מאחרים, ואף על פי שלא חשו להם, אבל הכרזה מפריעה, לפיכך יש 

ביד הגבאים לדרוש שכר למקום, וכיון שהמקום משתכר בהכרזה זו, 

ם להתפלל ראוי לו להשתתף בהוצאות המקום, יש ביד וכל הבא למקו

הגבאים להפריעו קצת מתפלתו, אם רוב ציבור גמרו, כדי שיכנס 

לקופת בית הכנסת כסף, לפיכך נראה ללא ספק שיש ביד הגבאים 

  לדרוש שכר, ובדין הם נוטלים.

  העולה מזה: מותר לדרוש שכר על הכרזה בית הכנסת.

  כסף בידוהאם מותר לגבאי להניח את ה

וכיון שנתבאר שמותר לדרוש תשלום על הכרזה בבית הכנסת, זה 

שהכריז חייב כסף לבית הכנסת. ויש לדון האם מותר ליטול ללא דין 

  ודיין ולעשות דין לעצמו.

והנה מבואר בחושן משפט סימן ד דאדם שרואה דבר שלו אצל חברו 

ין אחר. עושה דין לעצמו, ויכול לתופסו, אם אין יכול להציל בענ

ודוקא בחפץ שלו ביד אחר, אבל אסור לתפוס ממון חברו על ממון 

שתובע מחברו ללא דין. ולפי זה היה אסור לעכב בידו הכסף, כיון 

שאינו מממון שלו ביד חברו. זאת ועוד,  דהים של שלמה (בבא קמא, 

ג, ה) פוסק שלא עביד דינא לנפשיה רק אם יכול לברר בדין שהחפץ 

אם אינו יכול לברר, לא יכול לתפוס אפילו תובע את הזה שלו, אבל 

  החפץ הזה בעצמו.

מכל מקום פסק בים של שלמה, וכן פסק הריב"ש (סימן שצו) והביאו 

הרמ"א (שם), דאם יש בידו משל חברו, מותר להניחו ביד ולא 

זה  להחזיר לו, שאין זה עביד דינא לנפשיה אלא בשב ואל תעשה.

  הנראה להלכה.

  

  

  מפתחספר הו קנ,-סימנים א - "בינת המשפט"לקים ג' ח

הכוללים את  "בינת המשפטשלושת חלקי "את  חינםאפשר לקבל 

לכל  ספר המפתחקנ, בכל חלק חמישים סימנים. וכן  –סימנים א 

   y.b.daskal@gmail.com במייל ,חלקי בינת המשפט

בכל  ליעוץוהנצחה בגליונות ובספרים שיצאו לאור. לאפשרות 

כמו כן יש אפשרות לקבלת  , ועריכת הסכמים.סכסוכי ממונות

  הגליון במייל בכל שבוע.


