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וד ארבלי היה בעליה של הוצאת ספרים גדולה שעיקר ד
עסקיה היו הדפסת סידורי תפילה וספרי תנ"ך מתורגמים 

לשפות שונות והפצתם ברחבי העולם.
את כריכת הספרים היה ארבלי מזמין מכריכיה גדולה 
ברמת השרון שבה היו הספרים נכרכים בצורה איכותית 

ועיצוב הכריכה מוטבע עליהם.
לכריכות הספרים היתה חשיבות שאין להמעיט בערכה בעסק כמו 
זה. חלק עיקרי משוק היעד שלו היה חברות תיירות ונופש ברחבי העולם 
שהיו מזמינים עשרות אלפי עותקים בשנה בכדי לחלק לאורחיהם, 
והם לעתים קרובות היו מבקשים לשנות ולגוון את עיצוב הכריכות. 
הכריכייה ברמת השרון התייחדה בכך שבעליה היו נוחים לכל הרעיונות 
של המזמינים: הם הסכימו לעבוד עם מגוון גדול של חומרים לכריכה, 
כמו עור ופלסטיק, עץ ומתכת, ואף להתמודד עם גודל כריכות לא 
שגרתי, החל מספרוני מזכרת מיניאטוריים ועד הפקות ענק יוקרתיות, 

וכמובן גם מגוון גדול של סוגי הטבעות.
עבור דוד ארבלי היה מחזיק משה אקרשטיין, בעל הכריכיה, ארון 
מיוחד שבו הצטברו במשך השנים דוגמאות כריכה וכדומה, ובעיקר – 
גלופות. הגלופות הן תבניות ממתכת או מפלסטיק בעיצובים שונים 
אותם לוחצת המכונה אל הכריכה ליצירת דוגמאות שונות. גלופות 
אלו נעשות בנפרד לכל סוג עיצוב שנדרש בידי מעצבי הכריכה והן 
יכולות לשמש לספרים רבים. את הגלופות שומרים מהפקת דפוס אחת 
לחברתה ופעמים שאף משלבים גלופות שונות ליצירת עיצוב חדש של 
כריכה שונה לספר חדש. ארבלי היה מזמין את הגלופות אצל מומחה 
בעל שם, שידע לייצר גלופות איכותיות ועמידות לאורך זמן, והיה 
מאחסן אותן ללא תמורה כספית בארון שניצב בכריכיה. אקרשטיין 
הסכים לאחסן אותן ביודעו כי כך הוא מבטיח שהכריכות הבאות ימשיכו 
להיות מוזמנות אצלו. מה גם כי בלאו הכי הוא שילם בקביעות לחברת 
הביטוח עבור כל תכולת הכריכייה, וטובת ההנאה של הבטחת המשך 

העבודה אצלו, הצדיקה את הסכמתו לאחסון הגלופות.
בדרך כלל היה אקרשטיין מבצע את כל העבודה בין כתלי כריכייתו 
שברמת השרון. אך כשנדרשה עבודה בסגנון עתיק מסוים שהצריך 
מכשור ישן שלא היה קיים אצלו, היה מזמין את העבודה מקבלן־משנה, 
יצחק עמוסי, שהיה בעל כריכיה ישנה בדרום תל־אביב. עמוסי שאף היה 
רבו ומורו במקצוע זה, החזיק עדיין באותם מכשירים ישנים שהתאימו 
לעבודה זו. עמוסי היה מקבל ממשה אקרשטיין באמצעות משלוחן 
את הגלופות המתאימות לביצוע העבודה ומחזיר אותן לאחר הביצוע.

אל בית ההוראה הגיע הסיפור כאשר הסתבכו העניינים. בעת אחד 
מביקוריו של ארבלי אצל ידידו הכורך, פתח את הארון שבו אוחסן 
הציוד שלו, וגילה כי מלאי הגלופות התדלדל בצורה קיצונית. הוא 
פנה לאקרשטיין ושאלו: האם בכריכה הנוכחית עושים שימוש בעשרות 
גלופות? בסופו של דבר התברר, שפועל סיני שעבד בכריכיה הישנה 
בתל־אביב היה מעלים מעת לעת גלופות בודדות מן הכריכייה ושולח 
אותן לאחיו בחו"ל לשימוש בכריכיה המשפחתית בסין. אכן, בשל 
העובדה שישנן הרבה גלופות מחומרים לא איכותיים שלעתים נשברות 
ונזרקות, לא שמו לב להיעלמות הגלופות במשך הזמן, אך בין הגלופות 

שנעלמו היו גם הגלופות היקרות של ארבלי.
כעת, תובע ארבלי מאקרשטיין את דמי הגלופות. טענתו בפיו 
שאין לו הכירות עם מר עמוסי, הוא מסר את הגלופות לשמירה בבית 
העסק של אקרשטיין, ולכן הוא תובע את הגלופות או תמורתם בחזרה.
לעומתו טען אקרשטיין כי פעל כראוי במסגרת עבודות אלו, הוא 
אמר לארבלי שלא יחזיר לו עבודה שאינה מושלמת, אך לא קיבל על 
עצמו שמירה על כל מה שקורה בבית העסק של מר עמוסי, לדעתו 
התביעה צריכה להתנהל מול מר עמוסי ולו עצמו אין כל חבות אישית 

בסיפור גניבת הגלופות.
מר עמוסי לא מעוניין לנהל דיון עם דוד ארבלי, הוא אינו מכירו 
ולא שמע את שמו מעולם, הוא מעוניין לסגור את העניינים מול 
תלמידו משכבר הימים. כשתלמידו יתבע אותו, ישלם לו ורק לו, ככל 

אשר ישית עליו הדיין.
השאלה העומדת לפנינו היא: האם תביעתו של ארבלי צריכה להיות 
מופנית לאקרשטיין או לעמוסי, ובמקרה שאין לעמוסי כסף לשלם, 

האם יוכל ארבלי להוציא את מעותיו מאקרשטיין.

 מי השומר?

בשולחן ערוך )חו"מ סימן רצא סעיף כו( נפסק להלכה כי שומר שמסר 
לשומר אחר וניזוק החפץ ברשות השומר השני, חייב השומר הראשון 
לשלם את דמי החפץ למפקיד, ואפילו אם היה הראשון שומר חינם ומסר 
את החפץ לשומר שכר, ובכך הוא למעשה העלה את רמת השמירה. 
וטעם הדין, כי במקרה שהשומר השני טוען כי קרה דבר שפוטר אותו 
מלשלם, הרי שהמפקיד יכול לומר לשומר הראשון, שהוא אינו מאמין 
לשבועת השומר השני. אך אם יש עדים שהשני שמר כראוי ושאכן 
קרה דבר הפוטר אותו מתשלומים או במקרה שגם השומר הראשון יכול 

חיובי שמירה בגניבת גלופות

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל

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

בענייני חושן משפט

בית הדין
מכתלי
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להישבע על ההתרחשות, נפטר השומר הראשון מתשלומים, ואין מסירת 
החפץ לשומר אחר נחשבת פשיעה שתחייב אותו בתשלום, שהרי מסרו 

לבן דעת ]ועיין שם בש"ך )ס"ק מו([.
דין זה אמור כשהחפץ ניזוק באופן שהשומר הראשון פטור עליו, 
כגון שומר חינם שמסרו לשומר אחר ונגנב החפץ, או שומר שכר 
שמסרו לשומר אחר ונאנס החפץ. אך כשקרה דבר שהשומר הראשון 
חייב עליו, כגון שהראשון היה שומר שכר ונגנב החפץ מן השני שהיה 
שומר חינם, במצב כזה חייב הראשון לשלם, כי לכולי עלמא לא פטרו 

אותו הבעלים מחיובו על ידי העברת החפץ לשומר אחר.
ובש"ך )ס"ק מא( כתב לגבי שומר חינם שמסר לשומר שכר, שאם 
אירעה פשיעה, אף שהשומר הראשון חייב לשלם, מכל מקום אם ירצה 
המפקיד יוכל לתבוע גם את השומר השני, ולא יוכל השומר השני לומר 
לו "לאו בעל דברים דידי את". וביאר ה'נתיבות' )שם ס"ק כז( שעל 
אף שהשומר השני לא קיבל שמירה מהבעלים, ואם כן אין כאן מקום 
לחייבו בפשיעה וכל שכן על מה שלא שמר מגניבה ואבידה, וכמו כן 
אין הדבר דומה למי שגזל ובא אחר ואכל את האוכל הגזול שנפסק 
להלכה שאם רצו הבעלים גובים מהראשון ואם רצו גובים מהשני, כי 
שם יכול לתבוע את השני מאחר שאכל והזיק חפץ שלו, ואילו כאן הכל 
מבוסס על חיובי שומרים והרי השני לא התחייב לבעלים כשומר. אך 
עם כל זאת, אפשר לחייב גם את השומר השני בדין, מדין 'שיעבודא 
דרבי נתן', היא ההלכה הקובעת שכאשר אחד חייב לחברו וחברו לחברו 
יכול הראשון לתבוע ישירות את השלישי. מסכם איפוא ה'נתיבות' 

שהלכה זו תקפה גם לגבי חיוב שמירה.
בנידון שלפנינו, נראה שמר אקרשטיין הינו 'שומר שכר' על הגלופות. 
ואף שאין מר ארבלי משלם לו בפועל ממון עבור שמירת הגלופות 
בכריכיה, מכל מקום כיון שהמנהג הוא שהגלופות נשמרות בכריכיה 
ובאחריותה, הרי זה כחלק מהסכם הכריכה, ולכן הוא נחשב שומר 
שכר. ואף בלאו הכי, כיון שדרך מזמיני הכריכות להמשיך להזמין את 
הכריכות הבאות במקום בו נמצאים הגלופות, נמצא ששומרם להנאתו 
ותועלתו, ורווחו הוא יותר משווה פרוטה. הלכך נראה שדינו כשומר 
שכר לכל ענין ]אמנם בזה יש לעיין ממה שכתב בש"ך )סי' שו סק"ז( 
דטובת הנאה אינה נחשבת כשכר, ויש להרחיב בזה, אך למעשה נראה 
שבכל אופן נחשב כשומר שכר מאחר והכריכיה שומרת את הגלופות 

כחלק מההסכם שביניהם כנ"ל[.
לאור הנחה זו ולפי האמור לעיל, היה נראה שבנידון שלפנינו, 
מאחר שמר אקרשטיין היה שומר שכר, והגלופות נגנבו, הרי הוא חייב 
בתשלומים למר ארבלי, כדין שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה, ואינו 
יכול להפנות את התביעה למר עמוסי. אמנם מאחר שגם עמוסי נחשב 
כשומר שכר, שהרי קיימא לן )סימן שו סעיף א( דכל האומנין כשומרי 
שכר הם ]אלא אם כן סיים האומן את עבודתו ואמר לבעל הבית בא 
וטול את שלך ואיני מעכבו עוד, אך בנידון דידן התרחשה הגניבה בתוך 
מהלך העבודה[, יוכל מר אקרשטיין לתבוע אחר כך את מר עמוסי על 
מה ששילם. ואכן אם ירצה בכך מר ארבלי, יוכל לתבוע ישירות את מר 

עמוסי, מדין שיעבודא דרבי נתן שהוא חייב למר אקרשטיין.
אלא שלפי ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך )סעיף כא( לגבי שומר שמסר 
לבניו ובני ביתו הגדולים, שפטור הראשון לגמרי, כיון שכל המפקיד 
על דעת אשתו ובניו של שומר הוא מפקיד. והוסיף על כך )סעיף כב( 
שכך הוא הדין בכל מי שהוא ידוע בודאי שאינו רגיל לשמור הפקדון 
אלא למסרו ביד אחר, דינו כמוסר לבני ביתו, והיינו שהוא פטור מן 
הבעלים. אם כן בנידון דידן, כיון שהיה ברור וידוע למר ארבלי שדרכה 
של כריכיית אקרשטיין למסור עבודות כאלו למר עמוסי, נראה שאין מר 
ארבלי יכול לתבוע את מר אקרשטיין, שהרי על דעת שמירתו של מר 
עמוסי הפקיד את הגלופות, ותביעתו צריכה להיות מופנה אליו בלבד.

האם ניתן לתבוע שומר שמסר 
לשומר בהסכמה?

כאמור חיובו של מר עמוסי הפוטר לכאורה את מר אקרשטיין נובע 
מן ההלכה העוסקת במוסר פקדון על דעת שיועבר הלאה, ואולם לגבי 
דין זה של שומר שמסר את הפקדון לבניו ובני ביתו, כתב הרמ"א )שם 
סעיף כד( שאף שלהלכה הם אלו שחייבים לשלם והמפקיד אינו יכול 
לבוא בטענות לשומר המקורי, מכל מקום יש אומרים שאם אין להם 
לשלם חייב השומר הראשון לשלם. זו דעת רבנו תם וביארו הראשונים 
)מרדכי בבא מציעא סימן רפו( את שיטתו, שהמפקיד סבור שהשומר 
הוא יהיה נחשב לבעל הבית, ורק הסכים שיעביר את הפקדון לבניו 
ובנותיו ולא יוכל הוא לטעון אחר כך שאינם נאמנים עליו בשבועה, 

אך השומר הראשון לא יצא מידי עיקר חיובו לשמור על החפץ.
לאור זאת היה לכאורה מקום לטעון שבמקרה שלפנינו אם אכן 
למר עמוסי אין אפשרות לשלם על הגלופות, יוכל מר ארבלי לשוב 
ולתבוע את כריכיית אקרשטיין שהיא השומר המקורי שהעביר לשומר 
שני בהסכמה, כיון שסוף סוף לא נפטר השומר הראשון מחיובו לשמור 

על החפץ.
אמנם לפי הכרעת הש"ך בכמה מקומות )למשל שם ס"ק לז(, כל 
הסתייגות זו היא דוקא באשתו ובניו. אך בדין המורחב של שומר שמסר 
לשומר באופן שידוע שאין השומר הראשון משמרו בעצמו אלא דרכו 
למסור לשומר אחר, בכהאי גוונא לכולי עלמא פטור השומר הראשון 

לשלם בכל ענין, ואפילו אין לשני מהיכן לשלם.
לאור זאת, בנדון שלפנינו, מאחר שידע מר ארבלי שאין ביכלתו של 
מר אקרשטיין לטפל בהטבעות מהסוג המבוקש והוא אמור להפקיד את 
הגלופות היקרות בידי יצחק עמוסי, הרי דינו כשומר שנוהג להפקיד 
בידי שומר אחר ולא לשמור בעצמו כברירת מחדל. ולכן כל כובד 
האחריות עובר לכתפיו של מר עמוסי וכריכיית אקרשטיין יצאה מכלל 

חיוב לגבי גלופות אלו.

וזה דבר המשפט

דוד ארבלי אינו יכול לתבוע את כריכיית אקרשטיין והדיון צריך 
להתנהל מול מר עמוסי. זאת מאחר שדרכו של מר אקרשטיין במקרים 
דומים להעביר גלופות למר עמוסי, ובשל העובדה שמר ארבלי עודכן 

על אודות העברה זו.
בשל כך, גם במקרה שאין למר עמוסי אפשרות כספית לפצות את 
מר ארבלי, אין מר ארבלי יכול לחזור ולתבוע בגין אבדן הגלופות את 

מר אקרשטיין.
עם זאת, במקרה שמזמין העבודה, הודיע לבעל הכריכיה שלא מקובל 
עליו שאחסון הציוד יהיה אצל גורם שלישי, ולא זו בלבד, אלא אפילו 
אם בעת מסירת העבודה אמר ארבלי לבעל הכריכייה שמבחינתו הוא 
לא מכיר את עמוסי ואין לו מושג כמה הוא אחראי, וממילא האחראי 

לציוד הוא אך ורק הראשון, היינו מר אקרשטיין, וכך 
סוכם ביניהם, ברור שהאחריות כולה היא על 

מר אקרשטיין, מאחר וכל תנאי שבממון קיים, 
ואינו יכול לשלחו להתדיין עם מר עמוסי.

מוגש על ידי בית הוראה 
לממונות 'באר ישראל'. ניתן 
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