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יפור מורכב שלו שותפים שלושה וארבעה צדדים עלה ס
על שולחן בית ההוראה.

מכון ותיק העוסק בהוצאת ספרי מתמטיקה לאור, 
שספריו נלמדים במערכת החינוך ברחבי הארץ, נהג 
להדפיס את ספריו בקביעות בבית דפוס גדול בדרום 
הארץ. בהסכם שנערך בין המכון לבעלי בית הדפוס סוכם על הדפסת 
ואספקת כמות גדולה של חוברות לקראת שנת הלימודים, ונקבע כי 

המכון ישלם לבית הדפוס סך 20 ₪ עבור כל חוברת מודפסת.
דרך העבודה המקובלת היא, שלאחר ההדפסה נארזות החוברות 
בבית הדפוס בקרטונים, 14 חוברות בכל קרטון, הקרטונים נערמים 
על גבי משטחים, 16 קרטונים בכל משטח, ומשם נוטלם המוביל של 
חברת ההפצה, מעביר את הספרים לסוכנים ולחנויות ברחבי הארץ, שם 
נמכרת חוברת בכ־45 ₪, המשקפים תשלום של 10 ₪ לחוברת למערך 

ההפצה ורווח של 15 ₪ למכון.
בשיא עונת מכירות ספרי הלימודים בקיץ ה'תשע"ו נודע כי חנות 
אחת במרכז הארץ מוכרת את חוברות המתמטיקה ב־25 ₪ בלבד. בשל 
תלונות של מוכרים ומפיצים כי הדבר גורם לשבירת מחירי השוק ומזיק 
אותם, החלה חקירה להתחקות אחר מקור הספרים שקיבל בעליה של 
אותה חנות. החוקרים הגיעו לבית הדפוס וקבלו את קבצי ההקלטה של 
מצלמות המעגל הסגור באזור הפריקה והטעינה של בית הדפוס, ואכן 
נודע הדבר, משאית לא מוכרת הגיעה ביום מן הימים, ופועל שירד 

ממנה גנב שלושה משטחים של חוברות אלו.
מכאן ואילך מתערבות זו בזו טענות המעורבים בפרשה:

טוען ראובן מנכ"ל המכון כלפי שמעון בעל בית הדפוס: לא זו 
בלבד שאיני חייב לשלם לך תמורת הספרים שהודפסו ונגנבו, כי לא 
קיבלתי אותם ממך מעולם, אני תובע ממך לשלם לי את ההפסד שנגרם 
לי כתוצאה מהמכירה המוזלת שהתקיימה בחנותו של לוי שרכש את 

הספרים מהגנבים. שלושת המשטחים שנמכרו בחנותו הכילו 672 
חוברות, עליהם היה אמור להיות חלק הרווח של המכון, שנחסך למעשה 
בשל העובדה שהחוברות נגנבו, קצת יותר מ־10,000 ₪. סכום זה נגרם 
כתוצאה מרשלנות בית הדפוס ועליו לשלמו למכון. לא זו בלבד, אלא 
שהחנויות האחרות שנאלצו להוזיל את מחירי החוברות ב־10 ₪ לחוברת 
במשך מספר ימים כדי לצמצם את הפער מול החנות שמכרה את הסחורה 
הגנובה, הודיעו למכון שמגיע להם תשלום רגיל עבור כל חוברת 
שמכרו, כך שההוזלה התגלגלה לפתחו של המכון. במשך ימי ההוזלה 
נמכרו 2,000 חוברות בכל החנויות יחד, והרי נזק של 20,000 ₪ נוספים.
טוען לעומתו שמעון בעל בית הדפוס: אכן לא אקבל תשלום עבור 
החוברות שהודפסו, אבל מאותה סיבה ממש לא אשלם לך פרוטה. אם 
נקבל העובדה המוסכמת על שנינו כי החוברות הגנובות היו שלי ועדיין 
לא הגיעו לידך, עובדה שבשלה אתה מסרב לשלם לי את מחירן, נמצא 
שהחוברות שנגנבו היו שלי, התרשלותי בשמירתן היא עניין שלי, והסיבה 
שבשלה לא קיבלת את הרווח המיוחל לא נגרמה כתוצאה מהחוברות 
או אובדנן אלא מחמת גניבת זכויות היוצרים שלך על תוכן החוברות, 

על כך לא קיבלתי חיובי שמירה מעולם.
עובדה חשובה שהועלתה בפני בית הדין במהלך הדיונים – המכון 
נהג לספק לבית הדפוס את הנייר עבור הדפסת הספרים והחוברות 
שהזמין, נייר איכותי וזול שאותו השיג המכון במכרז ברוסיה, הנייר 
הזה נגמר באמצע הדפסת החוברות הגנובות, וחצי מהחוברות הודפסו 

על נייר שסיפק בית הדפוס.
במקביל הגיש שמעון תביעה נגד לוי בעל חנות הספרים שיחזיר לו 

את החוברות שנותרו ברשותו ואת תמורת החוברות שנמכרו.
להלן נציע את הנידונים ההלכתיים הרלוונטיים לבירור העניין 
כולו, מי צודק? האם לוי צריך לשלם וכמה? והאם היה משתנה הדין 

אילו נתפסו הגנבים.

תשלום שכר העבודה

בשו"ת התשב"ץ )ח"ד חוט המשולש הטור השני סימן כד( עסק בשאלה 
דלהלן: שמעון הביא לראובן הצורף 10 גרם זהב כדי שייצור לו מהם 
אצעדה )צמיד לרגל(, שמעון סייע לראובן בעת התכת הזהב ואחר כך 
המשיך ראובן לגלגל ולעצב את האצעדה. כששב שמעון ליטול את 
האצעדה ולשלם לראובן, נחרד לגלות שהאצעדה איננה. הם לא הצליחו 
להתחקות על עקבותיה ואולם ברור היה כי ראובן לא גנב אותה אלא 
שפשע בשמירתה וכך היא נעלמה. פסק דינו של התשב"ץ היה חד ובהיר: 

חוברות הוראת 
החשבון שנגנבו

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל

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

בענייני חושן משפט

בית הדין
מכתלי

"לא זו בלבד שאיני חייב לשלם לך תמורת 
הספרים שהודפסו ונגנבו, כי לא קיבלתי 
אותם ממך מעולם, אני תובע ממך לשלם לי 
את ההפסד שנגרם לי כתוצאה מהמכירה 
המוזלת שהתקיימה בחנותו של לוי"
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ראובן היה שומר ופועל, בשמירה נכשל אך את הפעולה עשה. 
על פשיעתו בשמירה הוא פטור כי דעת כל הפוסקים שפטור 
'בעליו עמו' נאמר גם לגבי פשיעה בבעלים, ומה שסייע לו 
בעת התכת הזהב מחשיב את השמירה לשמירה בבעלים, 
ומאחר שאת מלאכתו עשה נאמנה, חייב שמעון לשלם לו 

על מלאכתו למרות שלא יזכה ליהנות ממנה.
ה'קצות החושן' )סימן שה סק"ב( מסייג את דברי התשב"ץ: 
ראשית – דבריו אמורים רק לגבי דמי העבודה על התכשיט, 
אך אילו סכמו שישלם לו בנפרד גם על השמירה, ודאי אינו 
חייב לשלם לו שהרי סוף סוף לא עשה את מלאכתו, גם אם 
אין זו סיבה מספקת לחייב אותו בדמי הזהב. שנית – להלכה 
נראה שדינו של התשב"ץ יחול רק במקרה שבו אבדה האצעדה 
באונס אך לא במקרה של פשיעה. הסיבה לכך היא שלהלכה 
נפסק ש'אין לשכירות אלא לבסוף' – שעת החיוב של דמי 
שכירות היא עם השלמת השכירות, זמן זה הוא בעת החזרת 
החפץ לבעלים )תוספות בבא קמא צט. ד"ה אלא( ולכן רק 
באונס שישנו דין מיוחד שנחשב כחזרה ליד בעלים התחייב 
המזמין בדמי השכירות, אולם בפשיעה – למרות שפטור כדין 
פשיעה בבעלים – אך לא חזר החפץ ליד הבעלים, אין גמר 
מלאכה ולא חלה התחייבות השכר. כדבריו נקט גם ה'נתיבות' 

על אתר )סק"א(.
לאור פסק האחרונים נראה ברור שבמקרה שלפנינו אין 
המכון חייב לשלם לבית הדפוס את הוצאות ההדפסה, שהרי 
לא חזר החפץ אל הבעלים ואין לשכירות אלא לבסוף. ]כל זה 
היינו צריכים להביא כמובן במקרה דנן שחלק מחומרי הגלם 
של ההדפסה היו שייכים לבעלים, אך באופן שהבעלים הזמינו 
את העבודה ובעל הדפוס עשה זאת רק בנייר ובחומרי הדפסה 
השייכים לו, באופן כזה פשוט ואין צריך לומר שלא שייך 
לחייב את הבעלים בשכר מלאכת ההדפסה, משום שמעולם לא 

קיבלו דבר מה בעד הזמנתם, וגם לא מסרו שום כלי ליד האומן 
שיהיה שייך לחייב אותם[.

לאור האמור, העובדה שחלק מהחוברות נדפסו על נייר 
שסיפק המכון, מחייבת כמובן את בית הדפוס לשלם למכון 
את שווי חומר הגלם שאבד, כי האומן נידון כשומר שכר כל 
עוד שלא חזר החפץ ליד הבעלים. לכן ברור ששמעון ישלם 
לראובן את עלות כמות הנייר ששימשה להדפסת החוברות 

עד לגמר הגליל האחרון שהגיע מהמכון.

חיוב על מניעת רווח

כעת נברר את טענת ראובן בדבר הפסד הרווחים 
שנגרם לו:

הנידון ההלכתי העומד לפנינו בראש ובראשונה הוא 
השאלה האם שמעון חייב בשמירת הספרים במקרה זה 
והאם ניתן לחייבו על הנזק או מניעת הריווח שנגרם 

מחמת אי שמירתו כראוי.
בשולחן ערוך )חו"מ סימן שו סעיף א( נפסק 
שכל האומנים דינם כשומר שכר והם חייבים 
לשלם לבעלים את תמורת החפץ במקרה שנגנב 

באופן שהבעלים הזמינו את העבודה ובעל 
הדפוס עשה זאת רק בנייר ובחומרי הדפסה 

השייכים לו, פשוט ואין צריך לומר שלא שייך 
לחייב את הבעלים בשכר מלאכת ההדפסה, 

משום שמעולם לא קיבלו דבר מה בעד הזמנתם

צילום: פלאש 90
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או נאבד מרשותם. טעם הדבר שנחשבים כשומרי שכר למרות שלא 
קיבלו שכר נפרד על השמירה מבואר באחרונים )נושאי כלי השו"ע שם( 
שהוא מתחייב בשמירה בשל ההנאה שיש לו מהשתכרותו מן המלאכה 

שעושה באותו החפץ, ותמורת הנאה זו מתחייב כשומר שכר.
והנה אף שטעם זה בוודאי שייך גם אצל מדפיס ספרים וחוברות, מכל 
מקום כאן נחלק חיוב השמירה לשנים: חיוב על שמירת גוף החוברות 
וחיוב על שמירת תוכנן מפני העתקה ושימוש. החיוב על שמירת גוף 
החוברות לא קיים כלפי אותן חוברות שנדפסו על הנייר שסיפק בית 
הדפוס, שהרי מעולם לא היה שייך לבעלי המכון, אך יש לדון בו לגבי 
אותן חוברות שלהן הספיק הנייר שסיפק המכון, שהרי לא נקנה הנייר 
מעולם לבעלי בית הדפוס והם חייבים בשמירתו ובתשלומים עליו כפי 
שהתבאר לעיל, על כך יש לדון אם ניתן לחייבם בנוסף למחיר הנייר 

גם במחיר ההפסדים ומניעת הרווחים שבאו בעטיה של הגניבה.
ולגבי השמירה על תוכן החוברות, נראה בבירור שגם בהנחה שיש קנין 
וזכויות ממון ב'נכס רוחני' )רעיון וכדומה(, מכל מקום אין קניני וחיובי 
שמירה עליו, ולכן ברור שאין מקום לדברי ראובן התובע את שמעון 
מה שגרם לו מניעת ריווח או אפילו ההפסד שהפסיד מחמת שעדיין 
לא כיסה הוצאותיו, כיון שדין שומר אין כאן, ונזק בידיים גם אין כאן.
אך יש מקום לדון לחייבו לפי חידושו של בעל 'נתיבות המשפט' 
)סימן שו סק"ו( שהביא את סוגיית הגמרא )בבא מציעא עג:( שפסקה 
במי שנתן לחבירו מעות שיקנה לו יין במקום הזול וימכרנו במקום 
היוקר, ונטל המעות ולא קנה ומכר היין, שחייב לשלם למשלחו דמי יין 
כבמקום היוקר )וראו שיטה מקובצת שם(, והעלה משם שהעובד מתחייב 
בעת ששוכרים אותו לפעולה שאמורה להניב רווח, שאם מניעת הרווח 

תהיה בגללו, יצטרך לשלם על כך.
ואולם, לא זו בלבד שרוב הפוסקים לא הסכימו לחידוש זה, אלא 
שנראה שהמקרה שלפנינו אינו דומה כלל למקרה שבו כתב ה'נתיבות' 
את חידושו – כל שחידש ה'נתיבות' הוא שאדם יכול להתחייב לפצות 
את המעסיק במקרה שנגרמה מניעת רווח מעצם התרשלותו, כגון שלא 
התעסק במה שנשכר לשמו כמו במקרה המתואר בגמרא שם, ובדומה לו 
במקרה דנן אם המדפיס לא היה מדפיס את החוברות לפני תחילת שנת 
הלימודים. אך במקרה שההתרשלות הייתה בדבר אחר )בשמירה( והנזק 
נגרם בעקיפין כתוצאה מהמכירה המוזלת, גם לדברי ה'נתיבות' נראה 

שאין לחייב את בעל בית הדפוס בתשלומי הרווח שנמנע.

דינו של מוכר החוברות הגנובות

נותר לנו לברר בקצרה את דינו של מוכר הספרים שקיבל את 
החוברות מידי הגנבים ומכרן במחיר מוזל.

מדברי השו"ע והרמ"א )סימן שנו סעיף ב( נראה שבמקרה שלפנינו, 
שבו ידע לוי בוודאי כשקנה את הספרים במחיר אפסי, שהם גנובים ]ואף 
אם לא ידע זאת בבירור נחשב כמי שידע כי היה עליו לתת לבו לכך. 
שו"ע סימן שנח סעיף א־ג ואילך[, לא נאמרה 'תקנת השוק' שנועדה 
להגן על הרוכשים מידי גנבים ]שתיקנו חז"ל שבעל החפץ צריך לשלם 
ללוקח את דמי החפץ ששילם לגנב[, וממילא אם היו החוברות עצמן 
עדיין ברשותו היה חייב להחזירן ללא כל תמורה לידיו של שמעון 

בעל בית הדפוס.
לא רק את החפץ עצמו יכול הנגנב להוציא ממי שרכש ביודעין 
מגנב, אלא גם את דמי החפץ יכול הוא להוציא מהגנב או מאחד שקנה 

מגנב מפורסם, וכך ומתבאר בשולחן ערוך )סימן שנו סעיף 
י'( שהנגנב יכול ליטול את הקרן גם מהלוקח הראשון שקנה 
מהגנב מפורסם, כיון שהתגר הזה ידע שהוא גנב מפורסם, 

והתגר עצמו ילך ויתבע את הגנב בדמי הקרן.
ולכן, גם לגבי החוברות שמכר כבר לאחרים, יכול בעל 
בית הדפוס לתבוע ממנו את מחיר הקרן, ואולם נראה שגם 
את הרווח שעשה מן החוברות יוכל לתבוע ממנו, שכן כל עוד 

שהבעלים לא התייאשו מהחוברות נמצא שישנה כלפי מוכר הספרים 
טענה של 'כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו', וכדרך שמבואר 
בנתיבות שם )סק"ד( לגבי הגנב עצמו, שאם מכרו ביותר משויו והבעלים 
רוצה בהמקח שמכר הגנב ותובע הדמים שקיבל בעד החפץ, אין הגנב 
יכול לומר אתן לך דמי שויו כדין כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה, 

דזה אינו דכיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו.
ומאחר שנתבאר כי דינו של לוקח שרכש בידיעה דבר שהוא לגבי 
השבת דמי החפץ כדין הגנב עצמו, ואיהו דארע אנפשיה, אם כן גם לגבי 
הרווח שייך בו טענה זו של כיצד הוא עושה סחורה בפרתו של חבירו, 
שלא יוכל להרוויח מממון חבירו. ]כל זה כאמור כמו בנידון שלפנינו 
שהבעלים לא התייאשו, כי אילו היה יאוש, הרי יאוש ושינוי רשות 
קונים, ושוב אין טענת 'כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו', 
כמבואר בשו"ע בסימן שנ"ו )סעיף ג'( דאם היה יאוש ושינוי רשות, 

קנה הלוקח ואינו צריך להחזיר לבעלים[.
ואולם יש לאמוד את אחוזי הרווח שנובעים מתוכן החוברות ולתתם 
לבעלי המכון שהם בעלי הזכויות על תוכן החוברות, שגם בפיהם אותה 
טענה כלפי שמעון שלא יעשה סחורה בפרתם. עוד יש להבחין: אם מוכר 
הספרים היה מוכר את החוברות ביוקר, גבוה מהמחיר שהיו הבעלים 
מוכרים, יש להשאיר בידיו אחוזי עמלה מן המכירה כנהוג בשוק הספרים.

וזה דבר המשפט

ראובן בעל המכון פטור מלשלם לבעל בית הדפוס את הוצאות 
ההדפסה.

שמעון חייב לשלם לראובן על הנייר שהגיע מהמכון, אך פטור 
מלשלם על הרווח שנמנע מבעלי המכון, ועל הנזק שנגרם לו בירידת 

מחיר הספרים בטרם כיסה את הוצאותיו.
לוי, מוכר הספרים, היה צריך לדעת שהחוברות שרכש גנובות ועליו 
לשלם את דמי הקרן לראובן ושמעון לפי חלק החוברות שנדפסו על 

הנייר של ראובן ועל הנייר של שמעון.
גם את הרווחים על החוברות מעבר לקרן ועלות ההדפסה, יש ללוי 
לשלם לראובן ושמעון, אלא שהרווח הנגזר ממכירת הנייר, דהיינו 
עמלת ההדפסה כפי שנוהגים המדפיסים לקחת, אותו יש לו לתת 
לשמעון, שזהו שכר מלאכתו, ואילו הרווח שבא ממכירת הספר הוא 

שייך לראובן בעל זכויות היוצרים. כל זה כמובן לגבי 
הרווחים הרגילים של הספר, אך במקרה ולוי 

היה מוכרם ביוקר רב, יוכל לוי להותיר אצלו 
את עמלת המכירה המקובלת בעד המכירה, 

ולתת לראובן ושמעון את יתר הרווחים.

במקרה שלפנינו, שבו ידע לוי בוודאי 
כשקנה את הספרים במחיר אפסי, שהם 

גנובים, לא נאמרה 'תקנת השוק' שנועדה 
להגן על הרוכשים מידי גנבים, וממילא 

אם היו החוברות עצמן עדיין ברשותו 
היה חייב להחזירן ללא כל תמורה 
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