
 

        רמת שמירהרמת שמירהרמת שמירהרמת שמירה


    מקורותמקורותמקורותמקורות


        ....זזזז////� הלכות שכירות יג� הלכות שכירות יג� הלכות שכירות יג� הלכות שכירות יג""""רמברמברמברמב) ) ) ) אאאא ( ( ( (


. . . . בבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מב) ) ) ) בבבב((((


בבא בבא בבא בבא , , , , """"ויצאה והזיקה חייבויצאה והזיקה חייבויצאה והזיקה חייבויצאה והזיקה חייב... ... ... ... הכונסהכונסהכונסהכונס: ": ": ": "בבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נה, , , ,  המשנה המשנה המשנה המשנה

        ".".".".לא עביד לאלא עביד לאלא עביד לאלא עביד לא... ... ... ... רררר""""תתתת: ": ": ": "קמא נהקמא נהקמא נהקמא נה


: : : : בבא קמא טבבא קמא טבבא קמא טבבא קמא ט) ) ) ) גגגג((((


, , , , אאאא////� הלכות נזקי ממו  א� הלכות נזקי ממו  א� הלכות נזקי ממו  א� הלכות נזקי ממו  א""""רמברמברמברמב, , , , ה הכשרתי את נזקוה הכשרתי את נזקוה הכשרתי את נזקוה הכשרתי את נזקו""""י די די די ד""""רשרשרשרש, , , ,  המשנה המשנה המשנה המשנה

        ].].].].בבבב""""א מא מא מא מ""""מ בבא קמא פמ בבא קמא פמ בבא קמא פמ בבא קמא פ""""פיהפיהפיהפיה[[[[

ה ה ה ה """"דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נז, , , , ה אמרה אמרה אמרה אמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס, , , , """"בקרקעבקרקעבקרקעבקרקע... ... ... ... אמר שמואלאמר שמואלאמר שמואלאמר שמואל. ". ". ". "בא מציעא מבבא מציעא מבבא מציעא מבבא מציעא מבבבבב) ) ) ) דדדד((((

        ....אאאא""""ג סקג סקג סקג סק""""קצות סימ  שקצות סימ  שקצות סימ  שקצות סימ  ש, , , , """"דלא סליק אדעתא הואדלא סליק אדעתא הואדלא סליק אדעתא הואדלא סליק אדעתא הוא... ... ... ... והשואלוהשואלוהשואלוהשואל: ": ": ": "בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד, , , , כגו כגו כגו כגו 

        ".".".".שלא הציל חייבשלא הציל חייבשלא הציל חייבשלא הציל חייב... ... ... ... רבי אבהו בש� רבי יוחנ רבי אבהו בש� רבי יוחנ רבי אבהו בש� רבי יוחנ רבי אבהו בש� רבי יוחנ """"א א א א """"ח הח הח הח ה""""ירושלמי שבועות פירושלמי שבועות פירושלמי שבועות פירושלמי שבועות פ) ) ) ) הההה((((


....בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג) ) ) ) וווו((((


        ....ה איה איה איה אי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס, , , , """"טי�טי�טי�טי�חיה וליסחיה וליסחיה וליסחיה וליס... ... ... ... ההוא רעיאההוא רעיאההוא רעיאההוא רעיא. ". ". ". "צדצדצדצד

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

. לפי סיווגיה� השוני�, הנושא שלפנינו הוא רמת השמירה הנדרשת מ  השומרי�

ונית  כמוב  לעסוק , השומרי�   בכל אחד ממהאונס וכדו, נחוצה הגדרה של פשיעה

השאלה מתעוררת לגבי כל סוגי . ה  בניסוחי� העקרוניי� וה  בפרטי� הספציפיי�

  :ת  לנסח אותה בשני רבדי� כאשר ני, השומרי�

, ברובד זה נשאל מה נדרש מהאד� כשומר. 'לכתחילה' רובד ה
 רובד אחד

עיקרו של רובד זה עוסק במה שמצופה מ  . במנותק משאלת חיובי התשלומי  שלו

שאלה דומה עולה ביחס . 1וקשה למצוא לו יישומי� מעשיי�, השומר כלפי שמיא

  :� בסו) הלכות שכירות "כ' פוסק הרמבו, 2לדרישות ולציפיות שיש מפועל

                                                           
ולא לחלק , לשמור'משו� דכתיב ,  מופיע מיעוט של די  שמירה ממעות עניי�.ק צג"בגמרא בב   1

מדוע נחו( מיעוט  
הקשו ) ג"סו) סימ  ל, מ"עיי  למשל בקהלות יעקב בב(האחרוני� . 'לעניי�

משו� שמול כל עני שיתבע את הממו  ,  שהרי ממילא מדובר בממו  שאי  לו תובעי�?כזה

בדומה למזיק מתנות כהונה (תת את המעות לעני אחר יוכל השומר לומר שהוא התכוו  ל

  ?מדוע נחו( מיעוט מפסוק כדי לפטור דיני שמירה בממו  עניי�, לפיכ'). שנפטר מסיבה דומה

. נית  לומר שהמיעוט מוסב על הרובד הראשו , על פי החלוקה שהוצעה בי  שני הרבדי�  

נו חושבי� שאמנ� אי  תשלומי  היי, לו היה רק הנימוק של ממו  שאי  לו תובעי�, כלומר
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"‰Ú· ¯‰ÊÂÓ˘ Í¯„Î"È�Ú ¯Î˘ ÏÂÊ‚È ‡Ï˘ · ...‰Ú· ˙Î‡ÏÓ ÏÂÊ‚È ‡Ï˘ ¯‰ÊÂÓ È�Ú‰ ÍÎ"· ,
Ô‡Î· ËÚÓÂ Ô‡Î· ËÚÓ ÏË·ÈÂ ,‰Ó¯Ó· ÌÂÈ‰ ÏÎ ‡ÈˆÂÓÂ ...ÂÁÎ ÏÎ· „Â·ÚÏ ·ÈÈÁ ÔÎÂ"...    

  )·Ó¯"‚È ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/Ê(  

 וה  בצד האיכותי של עבודה על ,� עוסק ה  בצד הכמותי של ביטול זמ "הרמב

שבו ' לכתחילה'בהחלט נית  להבי  שיש פער בי  רובד ה. אש קטנה ולא בכל הכוח

שבו נמנע מ  הפועל את שכרו בגי  ' בדיעבד'ובי  רובד ה, הפועל חייב לעבוד בכל כוחו

  .אי עבודה

ה יש לרדת לרמה נמוכ, ייתכ  שכדי להתחייב בתשלומי  של שומרי�, באופ  דומה

ואפילו א� , לכתחילה נדרוש רמה גבוהה של שמירה, חר) כל זאת. מאוד של שמירה

  .נסיגה מסויימת ממנה לא תחייב בתשלומי 

ברובד זה מעסיקי� אותנו ההשלכות והחיובי� שיש . 'בדיעבד' רובד ה
  רובד שני

כא  נבדוק מתחת לאיזה ר) של שמירה מתחיל כל . לרמות המינימליות של שמירה

  .להתחייב בשבועה או בתשלומי שומר 

ביחס לשואל קצת . שוכר ושומר שכר, רובד זה מתעורר בעיקר לגבי שומר חינ�

, לפיכ'. משו� ששואל חייב אפילו באונסי , קשה לדבר על רמת השמירה הנדרשת

הדיו  בשואל . 3יפטר השואלימופקעת המשמעות של ר) השמירה שממנו והלאה 

 בעיקר בשומר , א� כ ,אנו נדו . � השלכותיו מועטותוג� ש, יתמקד ברובד הראשו 

  .כאשר השוכר ישתב( במערכת הזו בשלב מאוחר יותר, חינ� ובשומר שכר

  

  

  

  

 
לש� כ' בא . צרי' לשמור עליה�' לכתחילה'אבל ברובד ה, בדיני שמירה ביחס לממו  עניי�

  ).ולא רק פטור מתשלומי (ללמד שאפילו חיוב שמירה אי  כא  , המיעוט מפסוק

  .א� נבי  שהשומר הוא סוג מסויי� של פועל, ייתכ  ששאלות אלו חופפות ממש, למעשה   2

בעיקר לאור הגמרא , דיו  מסויי� נית  להעלות ביחס לרמת השמירה שהשואל מקבל על עצמו   3

עולה שא� אד� . ק סב"מהגמרא בב. והדברי� המפורסמי� שמסיק ממנה המרדכי. ק סב"בב

הוא יתחייב רק בשיעור דינר כס) היות , וחושב שהוא של כס), מקבל דינר זהב לשמירה

  .ותא דדהבאשהוא לא קיבל על עצמו נטיר

. מייש� את מסקנות הסוגייה ביחס למקרה קונקרטי של שואל, ז"המרדכי בפרק הכונס סימ  ר  

עיי  בנקודה זו ג� בקצות בסימ  . שאלת רמת השמירה עולה ג� בדיני שאילה, לפי דבריו

  .שד  באריכות בדברי המרדכי, ד"א סק"רצ
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        השוואת שומרי� לנזיקי השוואת שומרי� לנזיקי השוואת שומרי� לנזיקי השוואת שומרי� לנזיקי . . . . בבבב

לרמות השמירה הנדרשות , נשווה את רמות השמירה הנדרשות משומרי�, כבסיס

מוקדי� עיקריי� בסוגיות נית  להצביע על חמישה . מכל אד� במישור של נזיקי 

ובירושלמי , .ובסוגייה בד) מב: מדובר בסוגייה שלנו בד) צג, במכילתי . בנושא זה

, יש להתייחס לשתי סוגיות בהקשר של נזיקי , לצד סוגיות אלו. א"ח ה"בשבועות פ

  . .וחבירתה בד) נח: ק נה"האחת בב

  :' המפקיד'כנקודת מוצא נבח  את הפורמולה שמנוסחת ב

"˙ÂÚÓ „È˜ÙÓ‰Â¯·Á Ïˆ‡  ... ÈÂ‡¯Î ‡Ï˘ Ì‰È�Ù· ÏÚ�Â-·ÈÈÁ  , Í¯„Î ¯ÓÈ˘ ‡Ï˘
ÌÈ¯ÓÂ˘‰ , ÌÈ¯ÓÂ˘‰ Í¯„Î ¯ÓÈ˘ Ì‡Â-¯ÂËÙ "    

  )·Ó ‡ÚÈˆÓ ‡··(.  

ועצ� המושג יכול להתפרש בשני , הזו' דר' השומרי�'המשנה לא מבארת מהי 

  :כיווני� אפשריי� 

  .� כדר' השומרי� היינו כדר' ששומרי� מקצועיי� שומרי
 כיוו  אחד

  .4 כדר' השומרי� היינו כדר' שבני אד� רגילי� שומרי� על חפציה�
 כיוו  שני

הוא הדרישה של ' כדר' השומרי�'העוג  היחיד שיש לנו במשנה ביחס להגדרת 

על רקע המימרא של שמואל ביחס ,  בגמרא יש התייחסות מפורטת יותר.נעילה כראוי

ק העוסקת " שולח אותנו למשנה בבהמושג של נעילה כראוי, כמו כ . לשמירה בכספי�

  :ברמת השמירה הנדרשת ביחס לשמירת מזיקי  

" ‰˜ÈÊ‰Â ‰‡ˆÈÂ ÈÂ‡¯Î ‰È�Ù· ÏÚ�Â ¯È„Ï Ô‡ˆ Ò�ÂÎ‰-¯ÂËÙ  , ‰‡ˆÈÂ ÈÂ‡¯Î ‰È�Ù· ÏÚ� ‡Ï
 ‰˜ÈÊ‰Â-·ÈÈÁ "...    

  )‰� ‡Ó˜ ‡··(:  

. אבל בגמרא יש התייחסות לדבר, ק לא מפרטת המשנה מהי נעילה כראוי"ג� בב

א� כי ברור שכדי לתרג� את ,  מתייחסת לרוח מצויה ורוח שאינה מצויההגמרא

. יש להסב את משמעות�, מנזיקי  לחיובי שומרי�' לא ראוי'ו' ראוי'המונחי� של 

ואילו בחיובי שומרי� נעסוק , בנזיקי  אנחנו מתענייני� בעוצמתה של הרוח 
לאמור 

  .באיכות� של הגנבי� באותו איזור

                                                           
. והכיוו  השני מתאי� לשומר חינ�, רכהשערה נית  לומר שהכיוו  הראשו  מתאי� לשומר שכ   4

והגמרא , )כדר' השומרי�(=מגדירה את רמות השמירה של שומר חינ� . מ מב"שהרי משנת ב

). כדנטרי אינשי(=מגדירה בניסוח כמעט זהה את רמת השמירה של שומר שכר : מ צג"בב

יס כבס? לפי הגדרה זו,  מה בי  שומר שכר לשומר חינ�
הראשוני� על אתר מתקשי� 

  .לפיתרו  נוכל להציע את שני הכיווני� שפורטו לעיל
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הטע� הוא שהמשנה . יהודה' עמידה הגמרא את המשנה כרמ, בשלב הראשוני

' ר. יהודה' וזוהי שיטתו העקרונית של ר, מסתפקת בשמירה המוגדרת כשמירה פחותה

ועל כ  מעדיפה הגמרא להעמיד את המשנה , מאיר דורש שמירה מעולה ביחס לשור

  .מאיר' בשלב הראשו  שלא כר

. ע חקירה בסיסית בחיובי נזיקי את עצ� מחלוקת התנאי� הזו נית  לבאר על רק

. ק"י בב"ובי  דברי רש, � בריש הלכות נזקי ממו "הציר המרכזי מתפתל בי  דברי הרמב

  :י מבאר את המשפט העמו� הבא "רש

" Â˙¯ÈÓ˘· È˙·Á˘ ÏÎ-Â˜Ê� ˙‡ È˙¯˘Î‰ "...    
  )Ë ‡Ó˜ ‡··(:  

  :נו נתמקד בהסבר הבא וא, נותוי לשני על אתר מביא ש"רש

"¯ÓÂÏÎ ,‰ Ì‡ ˜ÈÊ-˜ÊÈ‰ Â˙Â‡ È˙�ÓÈÊÂ È˙¯˘Î‰  ,‰ÙÈ ÂÈ˙¯Ó˘ ‡Ï˘"...    
  )Ë ‡Ó˜ ‡·· :˘¯"„ È"Â˜Ê� ˙‡ È˙¯˘Î‰ ‰(  

הרעיו  הוא הקשר הסיבתי .  ש�רוש המשניות� בפי"דברי� דומי� נאמרי� ברמב

חוסר . כאשר אי שמירה מגלגל למעשה את החיוב, בי  השמירה לבי  חיוב התשלומי 

מתפרש חוסר : ק נה"בב. משו� שהוא המביא את הנזק, השמירה הוא עילת התשלומי 

  .5דעביד כעי  ושלח, השמירה כשותפות ממשית במעשה הנזק

  :� ביד החזקה נית  לשמוע צליל שונה "אבל מדברי הרמב

"‰˜ÈÊ‰˘ Ì„‡ Ï˘ Â˙Â˘¯· ‡È‰˘ ‰ÈÁ ˘Ù� ÏÎ ,ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ ÌÈÏÚ·‰ , Ì�ÂÓÓ È¯‰˘
˜ÈÊ‰"...    

  )·Ó¯"‡ ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

הטע� לתשלו� הוא העובדה . � בחוסר שמירה"יוב התשלו� אינו מנומק ברמבח

בלי צור' , במקביל לאד� שהזיק ועל כ  הוא מתחייב בגי  פעולותיו. שממונ' הזיק

אפשר לחייב ג� את הבעלי� של ממו  , לחפש אחר יסוד של חוסר שמירה על עצמו

  .6שהזיק בלי קשר לחיוב השמירה עליו

                                                           
עלויה הוא ', בעל הבור ישל�'כיו  דכתיב  "... 
. ניסוח ישיר לכ' מופיע בגמרא בזבחי� סו   5

. משמעי בי  חיוב התשלומי  לחובת השמירה
הגמרא מנסחת קשר ישיר וחד...". דרמי לכסויי

משו� שחובת , דה שיש חובת שמירהבגמרא נאמר שעצ� קביעת חיוב התשלומי  מעי

  .השמירה היא הסיבה המיידית לחיוב התשלומי 

� קובע ש� ששור "הרמב. ד/� בהלכות נזקי ממו  ח"נית  להוסי) לכ' את הדיוק מ  הרמב   6


משמע . � את גזירת הכתוב של שור רעהו"בטע� הפטור מציב הרמב.  פטור
הפקר שהזיק  

 התרחיש שבו מישהו ל פיע(רוני לחייב ג� בשור הפקר  היה מקו� עקירת הכתובשללא גז
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נבי  ג� את הפטורי� באות� ,  הללו בטיב חיוב התשלומי לפי שתי התפיסות

, אד� שנעל כראוי בפני שורו, למשל. מצבי� בה� מתעוררי� פטורי� מסוגי� שוני�

חוסר שמירה , י"לפי הגישה העקרונית של רש. נפטר מחיוב תשלומי  א� השור הזיק

י  יסוד לחיוב ממילא א. אי  גור� מחייב של פשיעה, ברגע שנעלת כראוי. הוא פשיעה

  .ואתה נפטר, בתשלומי 

עצ� העובדה שממונ' הזיק , �"לפי הגישה העקרונית של הרמב, לעומת זאת

וכא  נית  להיעזר , א� באנו לפטור אות' אנחנו צריכי� לחפש גור� פטור. מחייבת

בהקשר שלנו נוכל לומר שא� שמרת כראוי ובכל . ביסוד של אונס בכל התורה כולה

  .אתה אנוס, זאת שור' הזיק

בהחלט ייתכ  שבהתא� לתפיסות השונות הללו נגיע ג� לרמות שונות של , אמנ�

שהרי . נית  להסתפק בשמירה פחותה, א� החיוב הוא על אי שמירה. חיוב שמירה

כבר לא נית   
וא� שמרת ולו שמירה פחותה , אנחנו מחפשי� מחייב של פשיעה

אבל אתה , ( מיוחד לעצור את ההיזקאתה אמנ� לא עושה מאמ. להגדיר אות' כפושע

  .'ושלח'כעי  , ואי  כא  מימד של פשיעה, ג� לא משת) עמו פעולה

הרובד . � אי  צור' לחפש פשיעה כדי לחייב אות'"בגישתו של הרמב, לעומת זאת

כא  נית  . ואנחנו מחפשי� פוטר בדמות של אונס, הבסיסי של חיוב כבר נמצא בשטח

אבל א� שמרת . נוכל להגדיר אות' כאנוס,  מעולהלומר שרק א� שמרת שמירה

לא תוכל לבוא בטענת האונס הקלאסית ולומר שלא היה ל' מה , שמירה פחותה

  .ולא להסתפק בשמירה פחותה, היה ל' לשמור שמירה מעולה. לעשות

מאיר בשאלת ' יהודה לבי  ר' נוכל לתלות את המחלוקת העקרונית בי  ר, א� כ 

� וממנה נבעה "מאיר אימ( את גישתו של הרמב' ר. �"הרמבי ו"גישותיה� של רש

ועל פיה הוא דרש , י"יהודה אימ( את גישתו רש' ר. הדרישה של שמירה מעולה

  .שמירה פחותה בלבד

, למשל. עניי  זה עשוי להועיל ג� ביחס לחילוקי� שעולי� בשאר שלבי הסוגייה

. מאיר' ג� כשיטת ר:  נה להעמיד את המשנה בד), בשלב מאוחר יותר,הגמרא מציעה

נית  . 7אבל הדבר נאמר דווקא ביחס ְלֶקֶר , מאיר דורש שמירה מעולה' אמנ� ר

 
חיוב עקרוני זה ודאי אינו יכול לנבוע מחוסר ). � ש�"כפי שמפורט ברמב, זוכה אחר כ' בשור

  ! השור היה מופקר
שהרי לא היתה שו� חובת שמירה בשעת ההיזק , שמירה


 בשור אחר כ' מתו' ההנחה שג� א� זכית ', ממונ' שהזיק'החיוב מוסבר רק על רקע    

כפי שקוני� רכב (העובדה שהוא ממונ' כעת מסוגלת לחייב אות' על היזקיו למפרע 

  ).ומתחייבי� בקנסות שרובצי� עליו

: אבל לפי הבבלי בד) נה, מאיר מצרי' שמירה מעולה בכל אבות הנזיקי ' בירושלמי נאמר שר   7
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מאיר מסתפק בשמירה ' ובה� ייתכ  שא) ר, להעמיד את המשנה בנזקי ש  ורגל

נית  , את הפיצול בי  דרישות השמירה בקר  לעומת חברותיה  בש  ורגל. פחותה

  .ת שהעלינולבאר על רקע החקירה הבסיסי

, שהרי ממונ' בסופו של דבר לא הזיק. 'ממונ' שהזיק'קשה לדבר על , בש  ורגל

א' , אמנ� הוסב נזק לזולת או לרכושו. א� מסתכלי� על הדבר מנקודת המבט שלו

ופעולת , הממו  נהג כפי שהוא רגיל לנהוג. הפעולה מצד עצמה אינה מהווה יוזמת נזק

  . לשוראכילה כדר' ש  היא פעולה טבעית

יש לבנות על אשמת' ולא , א� רוצי� לחייב אות' בהפסדי� שנגרמו על ידי השור

אבל כאשר , אשמת' ממוקדת בכ' שלא שמרת על השור. על פ  ההיזק שביצע ממונ'

  .מסתפקי� בשמירה פחותה בלבד, היסוד המחייב הוא אי שמירה

הוי . ונתה להזיקיחודה של קר  כפי שהיא מוגדרת בסוגיות הוא בכוי, לעומת זאת

אלא בפעולה זדונית שיש בה הרס , לא מדובר בפעולה טבעית של החיה 
אומר 

נוגעות ההשלכות . 'ממונ' שהזיק'ביחס לפעולה כזו נית  לדבר במושגי� של . מגמתי

כאשר נצטר' להגיע לרמה של שמירה מעולה על מנת , בי  השאר לרמת השמירה

  .8שאתה תוגדר כאנוס ותיפטר מתשלומי 

א� . חלוקה עקרונית זו מניחה שיש שטח אפור מסויי� בי  פשיעה לבי  אונס

א� אתה שומר ברמה של שמירה . אינ' פושע, אתה שומר ברמה של שמירה פחותה

בי  שתי הרמות הללו קיי� שטח אפור שבו . אתה אנוס,  ובכל זאת השור מזיק,מעולה

לשטח ). כי לא שמרת מספיק(ס  ומצד שני אינ' אנו,)כי שמרת(מצד אחד אינ' פושע 

 ונפטור על ,�"מ שבה  נחייב בתשלומי נזיקי  על פי הקו של הרמב"זה מתנקזות הנפק

  .י"פי הקו של רש

ומייד כאשר יצאת מגדר פושע , נית  כמוב  לומר שלא קיי� שטח אפור כזה

נית  להקביל , אבל א� מקבלי� את קיומו של השטח האפור הזה. נכנסת לגדר אנוס

גניבה ואבידה אינ  כרוכות בפשיעה . תו לחיובי� של גניבה ואבידה בשומר שכראו

 
בות הנזיקי  שבה� נדרשת לבי  שאר א, מאיר בי  קר  שבה נדרשת שמירה מעולה' מחלק ר

  .שמירה פחותה בלבד

הגמרא . יהודה' ביחס לשיטת ר: ק מה"על פי נקודה זו נית  לבאר חילוק נוס) שמופיע בב   8

ואילו בשור מועד שמירה , יהודה נדרוש בשור ת� שמירה מעולה' מעלה אפשרות שלפי ר

י� שהועלו נוכל לומר אבל על רקע הדבר, אפשרות כזו היא אבסורדית במבט ראשו . פחותה

שהוא נוגח , שהרי זו מהותו של שור מועד. שנזקי קר  בשור מועד ה� נזקי� טבעיי�

אי 'החיוב בשור מועד נשע  על היסוד של , ממילא. בטבעיות כש� שהוא אוכל בטבעיות

שבו נית  לחייב על , מה שאי  כ  בשור ת�. והדרישה היא של שמירה פחותה בלבד' שמירה

  .ולש� הפקעת יסוד זה נחוצה שמירה מעולה', ממונ' שהזיק'ע היסוד של קר  על רק
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א) על פי כ  קובעת התורה ששומר שכר . וה  לא מוגדרות כאונס מצד שני, מצד אחד

  .חייב בה 

 וג� לפי ,יהודה' לפחות לפי ר(ממילא נוכל לומר שרמת השמירה הנדרשת בנזיקי  

בשני המקומות הללו .  רמה של שומר חינ� היא,)מאיר ברוב אבות הנזיקי ' ר

א� לא שמרת  
בשניה� . שמוציאה אות' מגדר פושע, מסתפקי� בשמירה פחותה

  .והוא הגדר המחייב אות', שמירה פחותה אתה נכנס לגדר של פושע

ודומה לרמת השמירה , רמת השמירה של שומר שכר גבוהה מזו של נזיקי 

וכדי להגיע , ה זו מוגדרת כשמירה מעולהרמ). לפחות של שור ת�(הנדרשת בקר  

  .יש להיכנס למשבצת של אנוס, למצב של פטור באות� תחומי� בה� היא נדרשת

הא� באמת נית  לתרג� את רמת השמירה המוגדרת על ידי נעילה כראוי בנזיקי  

דרגה של . וליצור שתי דרגות בחיובי שמירה, נית  לומר כ'? לרמה של שומר חינ�

ודרגה של שמירה מעולה הכוללת שומר ,  שכוללת נזיקי  ושומר חינ�שמירה פחותה

  .שכר

ובו בנזיקי  דרושה רמת השמירה הפחותה , אבל נית  לדבר על מדרג משולש

. והשיא הוא בשומר שכר, בשומר חינ� דרושה רמת שמירה גבוהה מעט יותר, ביותר

ורק אחר כ' , י שמירהמדרג כזה יתבסס על חלוקה ראשונית בי  נזיקי  לבי  כל חיוב

  .על חלוקה משנית פנימית בי  שומר חינ� לבי  שומר שכר

הטע� לחלוקה הראשונית הוא בכ' שבנזיקי  האד� לא מחוייב כלפי מישהו 

 וכא  נית  להסתפק בשמירה פחותה ,החיוב הוא חיוב כללי לעלמא. ספציפי

 כאשר מדברי� על ואפילו, אבל בחיובי שומרי�). למעט אולי את הקר (ומינימלית 

לפיכ' ייתכ  שנדרוש רמה . יש מחוייבות עסקית כלפי אד� מסויי�, שומר חינ�

גרידא ' ולא ישמרנו'מעבר להימנעות מ, מסויימת של שמירה חיובית ג� בשומר חינ�

  .כפי שהיא נדרשת בנזיקי 

ייתכ  ששאלת ההשוואה של ר) השמירה בי  נזיקי  לשומר חינ� תלויה בהבנת 

וג� הוא , נית  להבי  שג� בו יש פ  של קבלת שמירה. עקרוני של שומר חינ�מעמדו ה

נית  להבי  שבשונה , לחילופי .  א� כי ברמה נמוכה,אמור לספק תוצר של שמירה

ואז תתחזק , משומר שכר הוא אינו אמור לשמור במוב  החיובי אלא רק לשי� עי 

  .ס להיזקי�הנטייה שלנו להשוות את מעמדו לזה של אד� רגיל ביח

שומר חינ� קלאסי שנוצר על . נית  לדבר על שני ערוצי� בשומר חינ�, תיאורטית

.  יהיה דומה בדיניו וברמת השמירה המצופה ממנו לשומר שכר,ידי קבלת שמירה

כמו שומר אבידה , שומר חינ� שנוצר באופ  שונה וללא קבלת שמירה, לעומת זאת
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שומר חינ� כזה לא יוגדר כאד� , 9וצא באלולדעת רבה או שואל לאחר זמ  שאילה וכי

  .ור) הדרישות ממנו יהיה דומה לנזיקי , האמור לספק שמירה חיובית

תלות מפורשת בי  רמות חיוב השמירה ובי  רמות השמירה בנזיקי  מופיעה 

  :א� כי הבאתה של תלות זו מהופכת במידת מה , בירושלמי

" ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡-˜Ê� ˙¯ÈÓ˘ ¯È‡Ó È·¯ È¯·„ Ì�ÈÁ ¯ÓÂ˘ ˙¯ÈÓ˘Î ÔÈ , Ô„ÂÈ È·¯ È¯·„
¯Î˘ ¯ÓÂ˘Î ÔÈ˜Ê� ˙¯ÈÓ˘"...    

  )Ù ‡Ó˜ ‡·· ÈÓÏ˘Â¯È"‰ „"Ë(  

 שרמת השמירה בנזיקי  תקביל לרמת השמירה ,ירושלמי עולה אפשרותב

' כי לכאורה ר, תנאי�יש לעיי  בעצ� התלות בדעות ה, אמנ�. הנדרשת משומר שכר

מאיר ' ואילו לפי הירושלמי דווקא ר, ותרמאיר דורש בנזיקי  שמירה ברמה גבוהה י

מדברי הירושלמי , על כל פני�. ישווה את רמת השמירה בנזיקי  לזו של שומר חינ�

כאשר לדרגה הנמוכה , יהודה נקבל שתי דרגות של חיוב שמירה' על פי דברי ריוצא ש

  .ולדרגה הגבוהה שייכי� שומר שכר ואד� השומר על נזקיו, שיי' שומר חינ�

        מות אונסמות אונסמות אונסמות אונסרררר. . . . גגגג

מתו' השוואה בי  , דיברנו על רמות השמירה הנדרשות בשומר חינ� ובשומר שכר

, עוסקת בשומר חינ�. הגמרא בד) מב. התחו� של חיובי שומרי� לתחו� של נזיקי 

מהגמרא עולות דרישות גבוהות יחסית . ובמסגרתה מובא דיו  מיוחד בשמירת כספי�

ויש , ה תלוי בנתוני� המציאותיי�א� כי הגמרא מבארת שר) ז, לר) השמירה

  .ראשוני� שאכ  קבעו רמות שמירה נמוכות יותר בזמנ�

הגדרנו את הרמה של שמירת שומר , לצד שומר חינ� שנדרשת בו שמירה פחותה

ההסבר הפשוט לדרישה כזו הוא שרק שמירה מעולה תוביל . שכר כשמירה מעולה

לקביעה זו נית  להצמיד שני .  בכ'ולהיפטר, למצב שבו יוכל השומר לטעו  טענת אונס

  :ונבח  אות� על רקע הגמרא הבאה , ניסוחי�

                                                           
  .ה בעל"ד' תוס: מ צו"פי בל ע,  בעל בנכסי אשתו
דוגמה נוספת    9
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" ÏÎ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ó Ï‡Â˘‰Â- ·È˙Î„ ‰˙ÓÂ ‰¯Â·˘ ‡ÓÏ˘· ' Â‰Ú¯ ÌÚÓ ˘È‡ Ï‡˘È ÈÎÂ
˙Ó Â‡ ¯·˘�Â ,'ÔÏ ‡�Ó Ï‡Â˘· ‰ÈÂ·˘ ‡Ï‡ ?‰˙ÓÂ ‰¯Â·˘Ó ÛÏÈ� ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ , ‰¯Â·˘Ï ‰Ó

‡Â‰ ‡˙Ú„‡ ˜ÈÏÒ„ ‡Ò�Â‡ ÔÎ˘ ‰˙ÓÂ ,Â·˘· ¯Ó‡˙ ‡˙Ú„‡ ˜ÈÏÒ ‡Ï„ ‡Ò�Â‡ ÔÎ˘ ‰È
‡Â‰?"...    

  )„ˆ ‡ÚÈˆÓ ‡··(:  

בי  אונס דסליק אדעתא , הגמרא מעלה אפשרות להבחי  בי  רמות אונס שונות

עולה בהקשרי� , אבחנה זו בי  רמות שונות של אונס. ובי  אונס דלא סליק אדעתא

 שכיח לאונס מעלה הגמרא אפשרות להבחי  בי  אונס. בגיטי  עג, למשל. ס"שוני� בש

  .ואפשר לחלק על פי קטגוריות נוספות, שאינו שכיח

 דרגות כמותיות שונות  וכל אלו ה', אונס'נית  להבי  שמדובר במושג אחד של 

אבל ייתכ  שהחילוק בי  אונס דסליק אדעתא לבי  אונס דלא . במסגרת אותו מושג

 כ' שנית  חלוקה זו מתבססת על.  מבטא חלוקה מושגית איכותית,סליק אדעתא

  :לדבר על שתי קטגוריות במושג של אונס 

  . אונס כמתאר מאורע
 קטגוריה אחת

  . אונס כמתאר את מצבו של האד�
 קטגוריה שנייה

, קובעת שאשת ישראל הנאנסת מותרת לבעלה: הגמרא בכתובות נא, למשל

 הקובעי�, הדיוק הוא מפסוקי פרשת נשא. אפילו א� רק תחילתה באונס וסופה ברצו 

, )נאנסה(=אבל א� נתפשה , שאישה סוטה נאסרת לבעלה רק א� היא לא נתפשה

  .היא מותרת

הרי בסופו של דבר . קביעה זו ודאי אינה מבוססת על הגדרת הגברא כאנוס

אילו היה הדבר , יתירה מזו.  וא) על פי כ  היא מותרת לבעלה,האישה נתרצתה

ו מתירי� ג� אשת כה  שנאנסה היינ, מבוסס על מושג האונס במוב  של גברא אנוס

  .'ולנערה לא תעשה דבר'ג� באשת כה  קיי� הפטור הכללי של . לבעלה

 שקביעת היתרה של אותה אשת ישראל מבוססת על תיאור המאורע ,על כרחינו

ממילא . 'נתפשה'ועל כ  הוא לא נכנס בגדרי , המאורע הוא מאורע של אונס. בכללותו

  .ובעת את איסורה לבעלהמופקעת אותה אישה מהפרשייה שק

וכא  נית  לשלב את . ישנ� תחומי� בה� ההתייחסות היא לגברא כאנוס, מנגד

אונס דסליק אדעתא הוא מצב שמתאר . ביחס לשואל: החלוקה שמוצעת בד) צד

שהרי א� היה אפשר לצפות לאונס מראש ואולי . מאורע של אונס בלי שהגברא אנוס

מוקדו של פטור שמתמקד בגברא .  שהגברא אנוסכבר לא נית  לומר, א) למנוע אותו

ובאונס דסליק אדעתא היית יכול לעשות ', מה יכולתי לעשות'בונה על הטענה של 
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אבל מבחינת המציאות , מכיו  שלא עשית כלו� אינ' יכול להיפטר כאנוס. הרבה מאוד

  .בעקבות המחדלי� של' נכנסת בסופו של דבר למצב של אונס, בשטח

משו� שבו , זהו אונס ברמה גבוהה יותר. אונס דלא סליק אדעתאמה שאי  כ  ב

אלא ג� הגברא אנוס היות שלא היתה לו דר' , לא רק המאורע הוא מאורע של אונס

  .לצפות ולמנוע את האונס שהתרחש

הא� חיובו של שואל באונסי  . 10ייתכ  שבנקודה זו הסתפקה הגמרא ביחס לשואל

, א כולל רק אונס ברמה נמוכה של מאורע אונסאו שמא הו, כולל כל מצב של אונס

ואילו א� הגברא עצמו אנוס פוטרי� ג� שואל כדר' שפוטרי� במצבי גברא אנוס בכל 

  .התורה כולה

אבל עדיי  נית  להעלות את . למסקנת הגמרא מחייבי� שואל בכל סוגי האונסי 

אנחנו . ר בהקשר של שומר שכ,חלוקת המושגי� בי  מאורע אונס לבי  גברא אנוס

  :אבל נית  להבי  פטור זה בכפילה , פוטרי� שומר שכר מתשלומי  באונס

ולנערה לא ' שומר שכר פטור מאונסי  על רקע הפטור הכללי של 
 הבנה אחת

  .פטור זה קיי� רק במצבי� בה� הגברא עצמו אנוס. 'תעשה דבר

לר)  משו� שיש מאורעות שה� מעבר , שומר שכר פטור מאונסי 
 הבנה שנייה

 שאפשר לפטור בעזרתה ג� במצבי� ,זו כבר הגדרה במציאות. השמירה הנדרש ממנו

  .של אונס א) על פי שהגברא לא אנוס

הראשוני� . מ לשאלה זו עולה בראשוני� בדמות הדיו  בגניבה באונס"אחת הנפק

לפי חלק מהראשוני� זהו אונס ושומר . נחלקו לגבי חיובו של שומר שכר במצב כזה

 חר) העובדה , ועל כ  הוא מתחייב,זוהי גניבהראשוני� אחרי�  לפי .ריפטישכר 

מעלי� את האפשרות . ק נז"ובב. מ מב"בב' התוס. שהגניבה אירעה בנתוני אונס

  :ואפילו גניבה באונס , ששומר שכר מתחייב בכל גניבה

 ..."¯Ï ‰‡¯�Â"È , Ò�Â‡Ï ‰·Â¯˜ ‰·È�‚ Ì˙ÒÂ ‰·È�‚· ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ·Â˙Î‰ ·ÈÈÁ˘ ÔÂÈÎ„
ÎÏ‡Â˘‰· Ô�È¯Ó‡„ , ‰·È�‚‰ ‰È‰˙˘ ÔÈ�Ú ÏÎ·„ ‡Â‰ ‡¯·Ò-  ·Â˙Î‰ ˙¯Ê‚Ó ·ÈÈÁ˙È

¯ÂÓ‚ Ò�Â‡· ÂÏÈÙ‡ ,‡¯˜„ ‰ÈÂ·˘ Â�ÈÈ‰„ ÔÈÈÂÊÓ ÌÈËÒÏ·„ ·‚ ÏÚ Û‡Â , Û‡ ·Â˙Î‰ Â· ¯ËÙ
¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÂÒ�Â‡ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ"...    

  )Ê� ‡Ó˜ ‡·· .ÒÂ˙ '„"ÔÂ‚Î ‰(  

וא) על פי כ  ,  מזויי  של ליסטי�אונסהמעירי� ששומר שכר פטור ברמת ' התוס

הטע� .  אפילו כאשר האונס שבמסגרתו אירעה הגניבה גדול יותר,הוא חייב בגניבה

                                                           
ובי  : כפי שה� מופיעי� בד) צד' סליק אדעתא'יש לעיי  במידת החפיפה בי  המושגי� של    10

הגור� של , י ש�"כ' משמע מרשו, לכאורה. החלוקה שהוצעה בי  מושגי� שוני� של אונס

  .סליק אדעתא אינו יוצר מושגי� שוני� של אונס אלא רק רמת דרישה של הוה ליה לאתנויי
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ואילו ליסטי� , מחייב ואפילו כאשר הגניבה אירעה באונס' ש� גניבה'הוא שעצ� 

  .ועל כ  שומר שכר פטור בו, מזויי  מוגדר כשבויה ולא כגניבה

בי  ליסטי� מזויי  ובי  שבויה דקרא ' תוס יש להעיר שהזיהוי של ה,במאמר מוסגר

אבל הוא מתפקד כגנב רגיל ולא , ליסטי� מזויי  בא ע� נשק, אמנ�. הוא זיהוי בעייתי

אלא תכנית מגירה במידה שהוא יכנס , הנשק אצלו אינו תשתית לפעולה. 8ְש7ֶבה

, חייבי אפשרות ששומר שכר ית"לעניי  גניבה באונס מעלה הר, מכל מקו�. להיתקלות

  .בגלל שהחיוב בגניבה הוא כמעט תמיד חיוב על אונס

, המניע לחיובו של שומר שכר בגניבה איננו חוסר שמירה, י"על פי הקו של הר

החיוב של שומר שכר . שהרי במצב של גניבה באונס אי  שו� מימד של אי שמירה

 לסוגי�  שבה ה� מתחייבי�,לשניה� יש מעי  פוליסה 
דהיינו , דומה לזה של שואל

היא ג� אבל , הפוליסה של שומר שכר מקיפה פחות מזו של שואל. שוני� של תשלו�

  .כפי שקורה למשל בגניבה, � אירועי� של אונסלפעמיכוללת 

של שומר שכר ולומר שפטורו , )א� כי אי  הדבר מוכרח(מכא  ג� נית  להרחיב 

ונס של כל התורה משאר אונסי  א) הוא אינו נעו( בהעדר אשמת הגברא ובפטורי א

הגבלה שקשורה להגדרות של מה נתבע , פטורו נובע מהגבלה נתונה מראש. כולה

  .ממנו כשומר

י בונה "הר. דווקא בגניבה יש מקו� לחייב על אונס, י"על פי העיקרו  שמוביל הר

ולפיכ' בבואנו לחייב שומר שכר על , על הגמרא הקובעת שכל גניבה קרובה לאונס

, א נתפס לנקודה הזו"ג סק"הקצות בסימ  ש. � במימד האונסלא מתחשבי, גניבה

בגניבה באונס מחייבי� שומר  
לאמור . והוא מחלק בהקשר זה בי  גניבה לבי  אבידה

  .אבל באבידה באונס לא מחייבי� אותו, שכר

ועל כ  יסוד חיובה נעו( במידה , קרובה לפשיעה, אבידה על פי קביעת הגמרא

א "  ומהרשב"מהרמב. לא נחייב על אבידה באונס, מילאמ. מסויימת בקירבה הזו

לפחות (נית  לחייב על גניבה באונס , לדעת�. משתמע שה� דוחי� את החלוקה הזו

  .נית  לחייב ג� על אבידה באונס 
 ובהקבלה ,)ברוב סוגי האונסי�

הטע� לפי הראשוני� הללו ממוקד בכ' שכלפי שומר שכר נית  לטעו  תמיד שא� 

את הטיעו  הזה . ה  לא היו מתרחשות, וכח פיסית במקו� הגניבה והאבידההוא היה נ

  :נית  להעלות בשני ניסוחי� 

, מפקיע את הגדרת האונס מהאירוע,  חוסר ההתייצבות של השומר
 ניסוח אחד

  .שעליה� מחייבי� שומר שכר, וממילא יש לפנינו גניבה ואבידה רגילות
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אבל מכיו  שלאד� היתה יכולת . ונס אמנ� מדובר באירוע של א
  ניסוח שני

לא נית  לומר שהגברא , להימנע מכניסה למצב כזה על ידי שהות רצופה ליד הפיקדו 

  .אנוס ושלא היה לו מה לעשות

הוא רק אונס מהסוג , האונס שפוטר שומר שכר מתשלומי , על פי הניסוח השני

על . וטר בשומר שכראינו פ, אונס שרק מתאר מציאות ומגדיר אירוע. של גברא אנוס

א לא סוגרי� הרמטית את העניי  "  והרשב"הרמב, לפי שני הניסוחי� הללו, כל פני�

זאת . הוא יפטר בגניבה ואבידה, א� אכ  יהיה אונס בגברא כמו חולי. של גניבה באונס

מחייב בשומר ' ש� גניבה'על פיה� עצ� , י ומהקצות"בניגוד למה שמשתמע מהר

  . באונס בגבראאפילו א� מדובר, שכר

ק בשתי דרכי� שמופיעות בדברי מאת הפטור בנאנס מחמת חולי נית  לנ, אמנ�

 שא� נכיר בפטור שומר שכר מגניבה א� 
 מקשה 11  בפרק המפקיד"הרמב.  "הרמב

הרי משכחת לה חיוב טוע  טענת גנב בכפל א) , תקפו חולי או אונס אחר שבגופו

ובסופו של דבר יתברר ,   לאונס שכזהזה יקרה כאשר שומר שכר יטע. בשומר שכר

. מכ' שטוע  טענת גנב שיי' רק בשומר חינ�, כמוב , הקושייה היא. שהוא הגנב

  :ליישוב הקושייה הוא מציע 

 ..." ‰·�‚ ‡Â‰˘ ‡ˆÓ�Â ÂÏ‡ ˙Â�ÚË ÔÚË Ì‡˘ ¯˘Ù‡Â-ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ó Â�È‡  , ÔÂÈÎ„
 ÔÚÂË ‡Â‰˘'¯ÂÓ˘Ï È˙ÏÂÎÈ ‡ÏÂ ÈÙÂ‚· È˙Ò�‡� '- ÔÚÂËÎ ' ‰˙Â‡Ï ¯ÓÂ˘ ÍÏ È˙È˘Ú� ‡Ï
‰·�‚�˘ ‰Ú˘ ,'ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ó Â�È‡˘ . ‡Â‰˘ ¯ÓÂ˘· ‡Ï‡ ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ Â�ÈˆÓ ‡Ï˘
¯ÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ ,ÈÂ‡¯Î È˙¯Ó˘˘ ÔÚËÂ . ‰Ê Ï·‡-Ò�‡�˘ ÔÂÈÎÓ  ,È¯Ó‚Ï ‰¯ÈÓ˘‰ ÔÓ ¯ËÙ� ,

ˆ ‰ÊÂ"Ú"    
  )·Ó ‡ÚÈˆÓ ‡·· .·Ó¯"„ Ô"Â‰ÈÓÂ ‰(  

. יותו חולה מפאת אונס הגבראאי  שומר שכר פטור על גניבה בה, לפי הסבר זה

אי  לו מעמד של  
 מכ' שכאילו הותנה מראש שבפרקי זמ  של מחלה עפטורו נוב

  .שומר כלל ועיקר

  :  בסגנו  אחר "בראשית אותו קטע מתבטא הרמב, בר�

 ..." ‡Â‰ ‰Ó˙ Â‰ÈÓÂ-·�‚� Ò�Â‡ ˙ÓÁÓÂ ÂÙÂ‚· ¯Á‡ Ò�Â‡ ÂÚ¯È‡ Â‡ ÈÏÂÁ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡  ,
ÈÈÁÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ Í‡È‰Â· ?ÔÈÒ�Â‡· ·ÈÈÁ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ Â�ÈˆÓ ÔÎ Ì‡ ! ‡�È„ÂÓ È‡„Â ‡Ï‡

¯ÂËÙ ‡Â‰˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÔÈÒ�Â‡· .‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ?‰·˘�Â ÌÈËÒÈÏ ÂÈÏÚ Â‡·˘ , ‡· ÍÎ ¯Á‡Â
‰·�‚�Â ·�‚ , ¯ÂËÙ È‡„Â·˘-ÔÈÒ�Â‡ ÏÏÎ· ‡Â‰˘  , ¯ÂÓ˘Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó

                                                           
  .ה ומיהו"ד. מ מב"  בב"עיי  ברמב   11
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ÏÈˆ‰ÏÂ"...    
  )·Ó ‡ÚÈˆÓ ‡·· .·Ó¯"„ Ô"Â‰ÈÓÂ ‰(  

 ברור שלא מדובר בהקפאה 
מתוכ  המשל שהוא מביא , מעבר לכ' ו
מלשונו 

 בגלל היותו 
כלומר .  אלא מדובר בפטור השומר בגי  האונס,זמנית של זהותו כשומר

 מוגדר המקרההמקרההמקרההמקרהאפילו כאשר ,  שומר שכר חייב בגניבה
במילי� אחרות . אנוס בגברא

  .ס בגברא מוגדר כאנו
 אישית 
 כאשר הוא , א' הוא אינו חייב. כאונס

        סוגי שומרי�סוגי שומרי�סוגי שומרי�סוגי שומרי�. . . . דדדד

מ  הסוגיות . נשע  ג� על נקודות שעולות בסוגייתנו, הדיו  ברמות האונס השונות

וכ' מנוסחי� הדברי� בירושלמי , בוקע ועולה חילוק בי  שומר חינ� לשומר שכר

  :בשבועות 

 ..."Ì�Á ¯ÓÂ˘· ¯Ó‡�˘ ‰¯ÈÓ˘ , ÂÎ¯Âˆ ÏÎ ¯ÓÈ˘˘ ÔÂÈÎ- ¯ÂËÙ . ¯ÓÂ˘· ¯Ó‡�˘ ‰¯ÈÓ˘
¯Î˘ ,ÂÙÂ‚· ‡Ï‡ Â˙Â‡ ÔÈ¯Ú˘Ó ÔÈ‡ , È‡Â ¯ÂËÙ ‰¯ÈÓ˘Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ Ì‡ Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ ÍÎÈÙÏ
 ‡Ï-·ÈÈÁ "...    

  )Ù ˙ÂÚÂ·˘ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ Á"‡(  

דברי מ.  במסגרת דיונ� בגניבה באונס,א"  והרשב"בירושלמי זה נעזרו הרמב

אלא א� כ  מדובר באונס כזה שג� , שומר שכר חייב אפילו באונסהירושלמי עולה ש

  .ותו במקו� הפיקדו  לא היתה מועילהנוכח

ואילו זו ', שמירה כל צרכו'הדרישה הנתבעת משומר חינ� הינה , כ' או כ'

לפי רב . בסגנו  אחר מחלקת הגמרא בבבלי. שנתבעת משומר שכר היא שמירה בגופו

זאת בניגוד לשומר . נדרשת בשומר שכר נטירותא יתירתא, חסדא ורבה בר רב הונא

  .'כדנטרי אינשי' נתבעת רמה של 
. כפי שעולה מהמשנה בד) מב 
שממנו , חינ�

יש כמה אפשרויות להגדיר את מצבו של שומר שישמור רק , לפי רב חסדא

  :' כדנטרי אינשי'

  .לפחות לגבי שומר שכר,  זו פשיעה
 אפשרות אחת

  . זו שמירה היוצרת רמה של גניבה ואבידה
 אפשרות שנייה

נית  להבי  שהגדרתה של . אור בצורות שונותהאפשרות הראשונה ניתנת לבי

וא) על פי כ  שומר שכר מתחייב , רמת השמירה זהה ביחס לשומר חינ� ולשומר שכר

אבל נית  ג� לומר שעצ� הגדרת הפשיעה שונה ביחס . בתשלו� בהיק) רחב יותר

  .לשומרי� השוני�
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. שמירתווכס) זה יוצר רמת ציפיות גבוהה ביחס ל, שהרי שומר שכר מקבל כס)

 לעומת ,רחב יותר של מעשי�בטווח רמת הציפיות הגבוהה מגדירה אותו כפושע 

  .שומר חינ� שאי  ממנו ציפיות גבוהות

אכ  ברורה , במסגרת הירושלמי ובמסגרת דברי רב חסדא ורבה בר רב הונא

ג� משומר שכר , :אבל לדברי רבה בד) צג. החלוקה בי  שומר חינ� לבי  שומר שכר

  :וכא  הסתפקו הראשוני� . 'כדנטרי אינשי'הרמה של נתבעת רק 

 ..."‡Â" ˙-Ì�Á ¯ÓÂ˘Ó ÈÙË ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ˙¯ÈÓ˘· ¯ÓÂÁ ‡ÎÈÏ ‰·¯ÏÂ  ,¯˘Ù‡ ÈÎÈ‰ ‡‰Â ?
È"È˘�È‡ Â�‚Â ÈÏÈÈÚ ‡Ï„ ‡�„ÈÚ· È�‚Â ÏÚ„ ‡ÎÈ‰ ¯ÈÓÁ„ Ï , ÏÚ�˘Î ¯ÂËÙ Ì�Á ¯ÓÂ˘ ÂÏÈ‡„

ÈÂ‡Î ‰È�Ù· ,˘Â"Ú‡ ·ÈÈÁ ˘"ÏÊ¯· Ï˘ ‰ÓÂÁ ÂÙÈ˜‰˘ Ù"...    
  )··‚ˆ ‡ÚÈˆÓ ‡ :·ËÈ¯"„ ‡"‡˙‡ ‰(  

. והוא מתבסס על העיקרו  הכללי של גניבה באונס, זהו קו אחד בדברי הראשוני�

, ה  משומר חינ� וה  משומר שכר' כדנטרי אינשי'לפי רבה נחוצה רמה של  
כלומר 

אבל שומר שכר יגיע למצב של חיוב ג� כאשר הוא מילא את חובת שמירתו ברמה של 

  .הדבר יקרה בסיטואציות של גניבה באונס. 'כדנטרי אינשי'

, שרבה פוטר בסוגייתנו משו� שמדובר באבידה, באופ  דומה אומר הקצות

' כדנטרי אינשי'עצ� השמירה של , לפיכ'. ובאבידה באונס פוטרי� שומר שכר

ההבדל יבקע . ובנקודה זו אכ  לא יהיה הבדל בי  שומר חינ� לשומר שכר, מספיקה

  .'כדנטרי אינשי'משו� שבגניבה באונס לא תועיל הרמה של , ל גניבהויעלה במצבי� ש

, את מחלוקת� של רב חסדא ורבה בקשר לרמת השמירה הנדרשת משומר שכר

  :נית  לבאר בשני אופני� 

שניה� מסכימי� למושג האונס שיש לקבוע על פיו .  מחלוקת כמותית
 אופ  אחד

תה הכמותית של השמירה שיוצרת וה� נחלקו מהי דרג, את חיוביו של שומר שכר

  .אונס כזה

על רקע החלוקה בי  המושג של אירוע אונס .  מחלוקת איכותית
 אופ  שני

נחלקו רבה ורב חסדא באיזה מושג יש להיעזר עבור קביעת ר) , למושג של גברא אנוס

  .השמירה של שומר שכר

הגדרת ולפיכ' הוא מעלה את הר) של , רב חסדא נעזר במושג של גברא אנוס

הוא עדיי  היה יכול לעשות , ג� א� השומר שמר כדנטרי אינשי, אשר על כ . האונס

, אבל רבה מדבר במושגי� של אירוע אונס. יותר ולא נית  להחשיב אותו כגברא אנוס

מוגדרת המציאות , וכא  נית  לקבוע שמעבר לרמת השמירה בה שומרי� רוב האנשי�

  .כאונס
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עשויה לבוא לידי ביטוי בנקודה נוספת , השוני�חלוקה זו בי  מושגי האונס 

לקראת סו) . נקודה שמחזירה אותנו להשוואה בי  נזיקי  לחיובי שומרי�, בסוגייה

רב פפא מחייב . מובא סיפור של שומר שנפלה אחת מפרותיו לנהר: הסוגייה בד) צג

 מופיעה דרישה, במקביל. 'חדא חדא'אותו בטיעו  שהיה לו להעביר את הבהמות 

  :דומה ביחס לשמירת נזיקי  

 ..." ‰˙¯·Á ‰˙ÙÁ„ Ï·‡-‰˜ÈÊ‰˘ ‰Ó ˙ÓÏ˘ÓÂ ‰Ú˘Ù  ,‡„" Ï- ‡„Á È¯Â·Ú ÍÏ ÈÚ·È‡ 
‡„Á"...    

  )Á� ‡Ó˜ ‡··(.  

וג� ש� דורשת , ק הוא תשלומי� על היזק של ערוגה"ההקשר של הגמרא בב

של איעבורי חדא חדא זו מציאות , לפי המושגי� שלנו. 'חדא חדא'הגמרא העברה של 

להעביר אחת ( היתה אפשרות להימנע מהנזק גבראל. אונס אבל הגברא לא אנוס

  .וא) על פי כ  אחרי שהוא לא עשה כ' הוא נכנס למצב של אונס, )אחת

לפי רב חסדא אכ  נדרוש גברא . היישו� של מציאות זו בסוגייתנו מסתדר היטב

איבעי 'כ  הנימוק של ועל , ולא נסתפק באירוע של אונס, אנוס כדי לפטור שומר שכר

עלינו , אבל א� זו ג� הרמה הנדרשת בנזיקי . הוא משמעותי' לעבורי חדא חדא

  .להסיק שיש להשוות בי  שמירת נזיקי  לרמת שמירתו של שומר שכר

מ  , שהרי א� עוסקי� בשמירת נזיקי . והוא בעייתי מעט מסברה, עניי  זה מחודש

א� כי יש להדגיש . א� הגברא לא אנוסואפילו , הדי  לפטור בכל מקרה של אונס

ג� א� לא . שבעיה זו היא אימננטית לגמרא ועולה מתו' עצ� השוואת הסוגיות

סו) , ננקוט בהסבר המוצע שמחלק בי  הגדרת האונס בגברא להגדרה של אירוע אונס

  .סו) העובדות עצמ  בעייתיות

וא� מחייבי� , אנו יודעי� שרמת השמירה בנזיקי  היא שמירה פחותה, מצד אחד

זו חלק מהדרישה של שמירה ' איבעי לעבורי חדא חדא'עלינו להסיק ש. ק נח"בב

מגדיר רמה ' חדא חדא'עולה שהצור' להעביר : מ צג"מהסוגייה בב, מנגד. פחותה

על נקודה זו . והוא חורג מעבר לרמה של שמירה פחותה, גבוהה של נטירותא יתירתא

  :בסוגייתנו ' עמדו התוס

 ..."ÒÂ‡Î‰„ ‡ÙÙ ·¯ ¯· ,Ò�ÂÎ‰ ˜¯Ù„ ‡·¯Î , ¯Ó‡„' ‡„Á È¯Â·ÚÏ ÍÏ ÈÚ·È‡„ ÌÂ˘Ó
‡„Á '‡È‰ ‰ÚÈ˘Ù Â‡Ï ,‰�È‚Ï ‰ÏÙ� È·‚ ‰ÚÈ˘Ù ÈÂ‰„ Ì˙‰ ¯Ó‡„ ‡�‰Î ·¯Î ‡ÏÂ"    

  )‚ˆ ‡ÚÈˆÓ ‡·· :ÒÂ˙ '„"ÈÚ·È‡ ‰(  

בניגוד , יש אכ  לפטור בסיפור דומה בנזיקי , לפי הסול� של רב פפא בסוגייתנו

  .רמה של פשיעה' איבעי לעבורי חדא חדא'ה בלדעה המחייבת שרוא
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בשולי הדברי� יש להעיר שהחלוקה בי  המושג של גברא אנוס ובי  המושג של 

יש אמנ� מקרי� . זקוקה לקריטריוני� מדוייקי� שלא עמדנו עליה�, אירוע אונס

, אבל צרי' להציב את העיקרו  שעל פיו קובעי� את מהות� של המקרי�, ברורי�

  .תייחסנו רק למקרי� ספציפיי� מתו' הסוגיותה המשו� שעד כ

� "א� כי הרמב, הבדלי רמות השמירה עשויי� לבוא לידי ביטוי בהקשר נוס)

  :א לחלוקה נוספת "אבל מתו' שלילתו נוכל לדלות הו. שולל את ההבדל

"ÂÏ ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ÔÂ„˜Ù‰ ÁÈ�‰˘ ¯ÓÂ˘‰ ,„·‡ Â‡ Ì˘Ó ·�‚�Â , ÔÂ‚Î Ì˘ Ò�‡� ÂÏÈÙ‡
 ‰ÏÙ�˘ ˙È·‰ ÏÎ Û¯˘Â ‰˜ÈÏ„-ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁÂ Ú˘ÂÙ ‰Ê È¯‰  .Ú‡Â" ÌÚ ÔÂ„˜Ù‰ ÁÈ�‰˘ Ù

 ÂÏ˘-·ÈÈÁ ‰¯ÈÓ˘Ï ÈÂ‡¯ ÌÂ˜Ó‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ¯ÂËÙ ‰¯ÈÓ˘Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ "...    
  )·Ó¯"„ ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‚(  

א ששומר יוכל לשמור ברמה שבה הוא שומר את חפציו "� היתה הו"לרמב

וקובע שיש מגדירי� אובייקטיביי� ,  הזוא"� שולל את ההו"הרמב, אמנ�. הפרטיי�

נית  לנעו( בנקודה זו , �"אבל א� מוכני� לחלוק על הרמב. לרמת השמירה הנדרשת

  .הבדל בי  שומר חינ� לבי  שומר שכר

. ונדרשת ממנו רמת שמירה מינימלית קבועה, שומר שכר הוא שומר מקצועי

אבל זו תביעה .  לשי� עי וכל מה שנתבע ממנו הוא, שומר חינ� אינו שומר מקצועי

כש� שאד� שומר את .  באד� עצמוה להיות תלויהא עשוייוה, שעיקר הגדרתה גמיש

  .כ' הוא נדרש לעשות לגבי חפצי� אחרי�, חפציו

ב מובאת מחלוקת "הי' בתורת כהני� בפרשת קדושי� פרק ד, לש� שיבור האוז 

עקיבא טוע  שזה כלל ' ר. 'ואהבת לרע' כמו''ביחס למצוות , עקיבא לב  עזאי' בי  ר

  .הוא כלל גדול ממנו' זה ספר תולדות אד�'אבל ב  עזאי סבור ש, גדול בתורה

עקיבא ר) אהבה גבוה ' ד מבאר שאמנ� בדר' כלל מציב הפסוק של ר"הראב

א� אד� לא אוהב את . אבל חסר בו קו מינימו� של דרישות אובייקטיביות, יותר

אשר על כ  מעדי) ב  עזאי את הפסוק הקובע . �הוא לא מחוייב לאהוב אחרי, עצמו

  .שאינה תלויה בשגיונותיו של כל אד�, רמה נמוכה אבל אובייקטיבית

השוכר נבח  . עסקנו הרבה בחלוקת רמות השמירה לפי שומר חינ� ושומר שכר

אבל לצד . ולאור המחלוקת א� מעמדו כשומר חינ� או כשומר שכר, על פי שני אלו

בהקשר של (נית  לדבר על מעמד ביניי� שבו ניצב השוכר , לושתי האפשרויות הל

  .בי  שומר חינ� לבי  שומר שכר) רמת השמירה

א� בוני� את האבחנה בי  שומר חינ� לשומר שכר על קבלת המשכורת שהופכת 

ייתכ  שרמת הציפיות משמירתו גבוהה מזו של , את השומר שכר לשומר מקצועי

ונית  להבי  שג� , וואה שבי  שוכר לשומר שכרדיברנו בעבר על טיב ההש. שוכר
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נשווה ג� את רמות  
 אכ  ,לפי הבנה כזו. השוכר מקבל סוג מסויי� של משכורת

  .השמירה הנתבעות משניה�

, ד ראינו שהמעמד של שוכר נוצר בגי  הזכייה שיש לו בגו) החפ("אבל לפי הראב

יד מקפיצה את חיוביו רמת האמו  שנות  בו המפק. במנותק משיקולי� של משכורת

לפי הקו של .  שלא משלמי� לו שכר על שמירתולמרות, לדרגה של שומר שכר

אבל לא , ד נוכל לומר שרק דיני התשלומי� שלו הוקפצו לרמה של שומר שכר"הראב

, רמת הציפיות משמירתו נמוכה יחסית, לפיכ'. 'שומר מקצועי'נית  להגדיר אותו כ

 מלכתחילה בגדרי� נמוכי� יותר מאלו של שומר ובהתא� נגדיר את חובת שמירתו

  ).א� כי גדרי� גבוהי� יותר מאלו של שומר חינ�(שכר 

לפי שני , ייתכ  שמעמד שוכר יהיה שונה מזה של שומר שכר רגיל, אמנ�

לאור מה שהתבאר לעיל נית  להציע שלגבי רמת השמירה הדרושה ודי  . ההסברי�

  .קה פנימית בשומרי שכר יש מקו� לחלו
השומר כדנטרי אינשי 

, זה המקבל תשלו� מאת המפקיד עבור שמירתו, השיגרתי' שומר שכר'לגבי ה

ומי ', כדנטרי אינשי'רמה זו חורגת מעבר לרמה של . תידרש רמה מקצועית של שמירה

  .ג� על גניבה באונס) לדעת חלק מ  הראשוני�(שמחוייב בה יצטר' לשל� 

כפי שראינו , מר שכר ושכרו נוצרו בעקיפי מה שאי  כ  בשומר שכר שמעמדו כשו

ונדרוש רמת , לגביה� נסתפק ברמה הדומה לזו של שומר חינ�. באומ  או בשוכר

ג� (בה� נפסוק פטור מתשלו� במקרה של גניבה באונס . 'כדנטרי אינשי'שמירה של 

  ).לדעת הראשוני� שמחייבי� בדר' כלל שומרי שכר על גניבה באונס



 

   


