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  עובד קטרינג שפסל את האוכל

ובו יבואר: א. אומן שהזיק מתי חייב. ב. אם שומר יכול לומר הרי 

  האם הוי היזק הניכר. ,שלך לפניך. ג. עירבב שרץ במאכל

  הנידון

להכניס לתוך קערה גדולה הרבה טרינג. הייתי צריך י"אני עובד בקי

קופסאות של טחינה גולמית כדי להכין מהם סלט גדול, תוך כדי שאני 

חשבתי  .נתי באחד הקופסות שיש בו שרץ קטןמערה לקערה, הבח

המשכתי לערות את שאר הקופסאות לקערה. ושרץ בטל ברוב, ש

ואמר לי שהכל אסור  כאשר המשגיח הגיע, סיפרתי לו מה שקרה,

באכילה, כיון ששרץ שלם לא בטל ברוב, ומכיון שלא היה אפשרות 

למצוא את השרץ בתוך הקערה הגדולה, זרקתי את כל תוכן הקערה. 

נפשי בשאלתי, האם אני חייב לשלם לבעל הקרטינג על הנזק שעשיתי 

  לו".

  תשובה

  .חייב לשלם את הנזק עובדה

  ביאור התשובה

  אדם המזיק

ין אדם המזיק, בודאי חייב, דאדם המזיק חיים גם באונס. הנה מד

ואפילו לשיטת הרמב"ן (בבא מציעא פב, ב) דאומן פטור מדין אדם 

 אומן עושה ברשות, מכל מקום דינו כשומר, שאם הואכיון ש המזיק

בשכר חייב כשומר שכר, אומן בחינם דינו כשומר חינם, ואם הוא 

[דסובר וריב"א " וז"ל) א ,כזבבא קמא (שיטה מקובצת כמבואר ב

בין לכעין  ,דאדם המזיק דמי לשומר שכר ,פירשכשיטת הרמב"ן] 

והא  ,ואם נתקל ונפל על הכלים ושברם חייב ,גניבה בין לכעין אבידה

משום דכיון שמתעסקין  ,וכן טבח שקלקל ,דפטר נתקל במעביר חבית

אם  ,ויש להם דין שומר ,לאו אדם המזיק הוא ,הן לטובת הניזק

  " עכ"ל.אם שומר שכר שומר שכרו ,חנם שומר חנם שומר

אינו בגדר אונס, שלא היה לו לסמוך על דעתו לערבב  נזק זההנה ו

, וגם בלאו הכי מעשה קל הוא הכל יחד, אלא לשאול את המשגיח

או ניבה גהוי כפשיעה,  הויהשרץ, לפיכך אפילו אם לא את להוציא 

, וכיון שעובד בשכר חייב כשומר שכר דחייב בגנבה ואבדה, אבדהכ

  יזק שאינו ניכר, כדלהלן.הצריך ביאור האם פטור אבל 

אינו חייב  שהזיק עובד בשכר :ן"לשיטת הרמבהעולה מזה: 

אפילו ו ,אבל דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ואבידה ,באונס

  .הוא בגדר גניבה ואבדהחייב אם הנזק בשוגג הזיק 

לומר הרי שלך לפניך בהיזק שאינו דין שומר אם יכול 

  ניכר

עירוב השרץ אינו ניכר, ופסק שהיזק שאינו ניכר,  הוילבאר האם יש ו

המזיק את חבירו היזק שאינו " וז"ל )שפה, א(חושן משפט המחבר ב

ניכר, כגון שעירב יין נסך ביינו, מן התורה הוא פטור, אבל חכמים 

שלם נזק שלם  מהיפה שבנכסיו, כדין כל המזיקים. לפיכך קנסוהו ל

אם מת המזיק קודם שישלם, אין קונסין בנו אחריו לשלם. וכן אם 

" ע"כ, הנה מבואר , שלא קנסו אלא מזידו אנוס, פטורהיה שוגג א

האומר מותר שוגג הוא ולא מזיד, דהיזק שאינו ניכר חייב רק במזיד, ו

אינו אוסר את התעורבת, לפיכך, אף על פי שמדין שומר דסבר ש

  היזק שאינו ניכר. האם הוייש לבאר חייב בגניבה ואבדה, בודאי 

היזק שאינו ניכר ופטור  ויגם אם הדאפילו יש לומר מכל מקום ש אלא

, וחייב להחזיר לבעלים מה שקיבל הוא שומרהרי מדין מזיק, 

הרי שלך לפניך, וכיון שלא בשמירה, ואפשר דשומר אינו יכול לומר 

היה אונס אלא בגדר גניבה ואבידה, והוא שומר, יש לחייבו אפילו 

בהיזק שאינו ניכר, דחייב להחזיר לבעלים מה שקיבל. ובאמת כבר 

נחלקו בזה רבותינו, ובסימן רכד הבאנו מחלוקת הפוסקים בזה, עיין 

לומר  שם, ולהלכה יכול השומר לומר קים לי כהפוסקים דשומר יכול

לפי זה, אם ההיזק הוא היזק שאינו ניכר, פטור  הרי שלך לפניך.

  המזיק, כיון שלא עירבב במזיד, ויכול לומר לבעליו הרי שלך לפניך.

 ,חפץ הנפקד ניזוק בהיזק שאינו ניכר בשוגג אם העולה מזה:

דשומר  ,לומר לבעלים קים לי כשיטת הפוסקים השומר יכול

  יכול לומר הרי שלך לפניך.

  היזק שאינו ניכרגדר 

אבל מכל מקום, כל זה דוקא אם הנזק הוא בגדר היזק שאינו ניכר, 

חייב מדין מזיק, דלא גרע שומר אבל אם הוא בגדר היזק הניכר, 

ממזיק. ואם חייב מדין מזיק, לא יפטר בגלל היותו שומר, דלא נחלקו 

ה הפוסקים אלא כאשר הנזק הוא אינו ניכר, ואינו חייב על הנזק, בז

, כיון יותרנחלקו האם שומר יכול לומר הרי שלך לפניך, דדלמא חייב 

  שחייב להחזיר לנפקד מה שקיבל ממנו.
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 ולאחר מכן אינו ניכר בהתחלה ניכר נזק שהיההאם  לבארלפיכך יש 

בי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל . והגאון רהאם דינו כנזק שאינו ניכר

בשו"ת מנחת שלמה (חלק א פח) מאריך בביאור גדרי היזק שאינו 

  ניכר, ומביא מחלוקת התוס' והרמב"ן בגדר היזק שאינו ניכר. 

ובריש דבריו שם, כתב בפשיטות, שהמדמע מין בשאינו מינו הוי 

דגם  ,קיצורו של דבר הוא כךהיזק הניכר. וכן להלן כתב וז"ל "

רק  ,ן מודה שפיר להתוס' דסגי במה שהיה ניכר בשעת הנזקהרמב"

דגם בשעה שהשרץ נוגע בטהרות לא חשיב ניכר, וכמו כן  ,סובר

אף על  ,שאם אחד עירב חוט של צמר בבגד פשתן של חברו ,נראה

ברור  כל מקום,גב שההיזק הוא רק בשעה שאין מכירים את החוט, מ

כניס את הבשר לתוך יורה הדבר דשפיר חשיב היזק ניכר, ומיהו אם ה

לדידן דלא סמכינן אקפילא ואוסרין בפחות  ,של חלב והוציאו

גם אם לא מרגישים כלל שום טעם, נראה דתלוי בפלוגתא  ,מששים

כיון דבשעה  ,דלדעת התוס' חייב שפיר גם בשוגג ,דהתוס' והרמב"ן

[זולת אם נאמר דכיון  ,שהכניס את הבשר הרי ניכר שמפסיד את החלב

פטור מתשלומין גם  ,שאיסורו אינו אלא ספק או מחמת חומרא

 ה ליההו ,במזיד] ואילו להרמב"ן יתכן דאם אין מרגישים שום טעם

  ".דחשיב היזק שאינו ניכר ,כנגיעת שרץ

סוף  ר המלךעיין בשע ,ואם הכניס כף חולבת לתוך קדירה של בשר"

שהביא  ,שפ"ה אות א' מןסי שפטמ שןחו חי תשובהק ובפתחובל ומזי

דאם מרגישים בתוך הבשר  ,מהפרמ"ג שמסתפק בכך, ולענ"ד נראה

טעם של חלב חשיב ודאי היזק ניכר, ולא ידעתי מה טעם סובר שם 

  ר כו'" עכ"ל.שגם בפחות מששים הו"ל היזק שאינו ניכ ר המלךהשע

יכר שיש שרץ, בנידון דידן הוא היזק הניכר, דכיון שננראה מדבריו ש

ומערבב בידים דברי מאכל באופן שלא יהיה אפשר להוציא את 

  השרץ, והוא ניכר שהוא בריה ולא בטל, הוי היזק הניכר.

וחייב בנזק  ,העולה מזה: ערבוב שרץ במאכל הוא היזק הניכר

  כיון שלא היה באונס. 

  הוי מזיד גם

הכי נראה לעניות דעתי, לאו בזה אפילו אם היה באמת שוגג. אבל וכל 

על פי שהאומר דינו כשוגג ולא כמזיד. דאף דיש מאוד להסתפק אם 

במקום מותר שוגג הוא מכל מקום שגגת תלמיד עולה זדון והעובד 

שיש משגיח ואינו הלכות תערובות וסומך על בינתו ומתעצל לזרוק 

לפיכך אפילו אם הוי היזק שאינו ניכר  ומזיד הוא הואאת השר. פושע 

  ן לא גרע משומר שחייב במזיד."ילו רלמבדאפחייב העובד לשלם 

דינו כאומר טעם שהוא מזיד. ואין העובד חייב גם מ :מזההעולה 

מזיד  - וסומך על בינתומי שאינו בקי בדיני תערובות ש ,מותר

   הוא.

  נידון דידן

ץ לאור כל המבואר עולה, דכיון שמה שעירבב המאכל יחד עם השר

  חייב לשלם על הנזק.  ,ועוד שהיה מזידהוא היזק הניכר, 

  העוליםדינם 

 ,אינו חייב באונס שהזיק עובד בשכר :ן"לשיטת הרמב  .א

אפילו ו ,אבל דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ואבידה

  .הוא בגדר גניבה ואבדהחייב אם הנזק בשוגג הזיק 

 יכול ,חפץ הנפקד ניזוק בהיזק שאינו ניכר בשוגג אם  .ב

דשומר  ,לומר לבעלים קים לי כשיטת הפוסקים השומר

 יכול לומר הרי שלך לפניך.

וחייב בנזק כיון  ,ערבוב שרץ במאכל הוא היזק הניכר  .ג

  שלא היה באונס. 

דינו כאומר טעם שהוא מזיד. ואין העובד חייב גם מ  .ד

 וסומך על בינתומי שאינו בקי בדיני תערובות ש ,מותר

   מזיד הוא. -

  

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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