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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 ופרש ברווחיה, להתחלק ע"מ בחברהעבד
 928-סז מס' ממונותתיק

 שבט( כח~מהד'

 הדיוןנושא

 משום מהחברה פרש חדשים עשרה ובתום משווק, בתור מחשבים לפיתוח בחברה עבדא'
 המתוכנן המוצר את למד אלו בחדשים לשווק. היה שאמור המוצר של בפיתוחו עיכובשחל
 גם שימש ואז לתלמידים, תכניות בו שעשו גופים כמה בפני המוצר את והציג שיווקו, דרכיואת

 היה שכרו החברה. ע"י נשכר הוא לזה שלא למרות לו, שהיה נוסף מקצוע מחשבים,כטכנאי
 כמה לחברה היו בינתיים  חרסית.  בשבורת ללא העתידיים, מהרווחים חלק להיותאמור

 שליש אצל  הושלש הכנסות באותן א' של חלקו השותפים. בין אותן חילקה והיאהכנסות,
 הנוכחית. התביעה הגשתבעקבות

 בעל ש"ח. כ-80.000 ובס"ה בשוק, כמקובל חדשים עשרה עבור חדשי שכר לו לשלם תובעא'
 פרש שא' ולמרות לחברה, שיהיו העתידיים מהרווחים 30% לא' שהבטיח מודההחברה
  שזנחה משום שתיכננה, מוצר מאותו לה יהיו לא וגם - לחברה רווחים היו בטרםמהחברה

 חדשי באותם לו  שהיתה לשותפות יחסי באופן לו לשלם מוכן הוא - השוק תנאי בגללאותו
 עבד שלא משום בלבד, חדשים ששה עבור אלא א' כטענת חדשים עשרה עבור לא אךעבודה,
 אחרים. בענינים זמן באותו ועסק ברציפותבהם
 כדי פיטורין, מכתב  ובן  עבורה שהוכנו המשכורת תלושי את לו למסור החברה מבעל תובעא'

 משכורת תלושי לו הכין שאמנם משיב החברה ובעל סוציאליות, בהטבות ידם על לזכותשיוכל
 שלא ולמרות השנה כל עבד שלא למרות זו, למטרה שלימה שנה למשך מינימום שכרעל

 את דחה שא' מכיון אך לטובתו, בהם להשתמש שיוכל במטרה וזאת שכר, שום לושילם
 לו. נמסרו לא הם  בשעתו, הזוה"טובה"

 לדיוןהשאלות

 בלבד. לפעולות שותפות מועילה האםא.



 ירושלים - דיןפסקיב

 בעבודה. שהתחילו אחרי בו לחזור מהם אחד לחזור יכול האםב.

 חזרה. לענין מהרווח, שכרו שמקבל עובד של דינו מהג.

תשובה

 קינן מטומנות, טנמתתפו ה6ומנין ג: סעי' קעו סי' s"1al ה"3 פיד וטותפין טלוחין סרמ3"ס כת3א.
 מטוס, 3יניהס יהיה 3מל6כתו וזה זה טיקח סכל 3יניהס טהיתנו 5ורגיס סני 16 חייטים סני כיקדטותפין,
 כמס b~sn מס 3סטגות וסר36"ד לעולס. כ6 טל6 ד3ר לחרירו מקנה 6דס טלין כלל, מותפות כ6ן5ין

 ס3י6 וכן עכדיס. כדין כקנין לחרירו עלמו 6ת להקנות יכול 60דס לפי כותפות כזה טמועילהררותיו
 ומרדכי מסריס, 3סס סי"פ פי"כ גזילה וסגמ"י 6, ט כ"3 סרמכ"ן דעת וכן י"6. בטס טס כטו"עסרמ"6
 סרמ"6 הכיק וכן וסיטכ"6. סרמכ"ן כטס תעו סי' הריכ"ט וטו"ת טס, 3"3 סר"ן ותי' קעו, סי'כ"ק
 טטיע3דו גופם על חל הקנין כעולס הו6 דגופן דכיון פ p"D קעו סי' סממ"ע וכתב י"5. 3טס טסבתו"ע
 לעוטיהן, ידי יקדטו ונו5מר כעכדיס טמסני וכמו למן, סמו53ת מלטכס לעסות לחכירו נפמו 5חדכל

 6. נטהכתוגות
 טפילו מתקיים זס עם זס טמתניס מס כל 6ל6 פריכין 5ינס קנין ד5פילו וי"ל טס: סרמ"6 כת3עוד

 וכתם כו'. ~ייתי דק6 סנ6ס כססו6 3 קו 3"3 עפ"י לו ס"ק רו בסי' הגרסן ו3י5ר 3עלמ63.5מירס
 לקנות טרוקה ומחמת 3ו, נתפס מקנין ט5ין כקנין, לקנות 6פטר ט6י מקוס רכל ג O"D קעו מי'3נתה"מ
 קנין, 3ל5 כן גס מחסירו לקנות יכול טיס6 כדי קנין, 3ל6 לחרירו מקנס גמור, קנין לעטות לו לפטרו6י

 16 כסף כקנין סוי 5סדדי דלייתי למס טים טססנ6ה י 5ות ד מי' 3"3 חזו"6 ועי' לזה. זה כטכיריסדנעמו
סודר.
 6, 5ות פ"6 ומותפין הקמין וסגמ"י קעו סי' 3"ק מרדכי כטס ג סעי' קעו מי' כתו"ע סרמ"6 כתבב.

 טירוימו מה לענין 3סן לחזור סיכולין ו6ומריס וי"ח טסתנו, ססותפות זמן כל 3הן לחזור יכוליןד5ינן
 סרי"ף, מדפי ע"כ 1 כ"כ )נ"י כהן חזרו טככר לומר נ6מנין וקינן ככר, טסרויחו מס לענין ל6 5כלוח"כ

 לחזור יכול דקינו ד p"D סנתה"מ וכיקר וסרט3"6ן. סרמ3"ן 3סס תעו סי' וריהט קפ6, טורםומהרי"ק
 כל ממרויח כמה לחלוק מתויי3ין הזמן דכססגיע קטוע, זמן עד כותפות עטו 05 דמיינו ססרויחו,ממת
 טניהס 3ו דוכו כטוס, לחלוק וכריך לחזור יכול קינו טסרויח הריוח לת3ירו 6חד ליחן רכה ל6 ולח"כ6חד,
 3זס. מדעות מניקר ס ס"ק ועיי"ם לחזור. יכול ריוח טוס טנטל קורס לחזור נ5ו 06 5נל טכיסס, מלוסוף
 כו"ע ממס, 5תד טוס על עכר מס דלין טניהס, 3ו ומתעמקין יתד טנטתתפו ממניס מד D"nDO P"Dוכתג
 מטוס סטעס ד3פועל לפועל, דמי דל6 ד מעי' טס מסלחן כערוך והוסיף לחזור. יכול ממס 5חד ד6יןמודו
 חכירו כך לחצירו עלמו מטתעכד טסו5 כטס 3מותפיס 35ל לעכדיס, ע3דיס ול6 ע3דיס יטרלל 3ני ליכי



ממונות

 כו"ע מהם, 5חד מוס על עכר מס דלין טניהס, בו ומתעמקין יחד טנטתתפו מטניס מד O"D הממ"עוכתב
 ממוס הטעם דכפועל לפועל, דמי דל6 ד סעי' מס הטלתן כערוך והוסיף לחזור. יכול מהס 5חד דליןמודו
 תכירו כך לחכירו עלמו מטתעכד מהול כטס כסותפיס 5כל לעכדיס, עכדיס ול6 עכדיס ימר6ל כני ליכי

 לקבלן. ודמי לו, מחכירו יותר לחכירו עכד 5תד וקין לו,מסתעכד
 להדדי מעכסי % זמן דקכעי לע"ג כותפתך דעכדי תרי כי הני המחכר: כסס כתכ 6 קה כ"מ נ"י6מנס

 נכסוהי מטתעכד קינו הו6 ו5ס כו, לחזור סיכול מפועל גרע דל6 ממוס הוה דטעמ6 לי ונר5המלמפלג.
 קינו סכקנין ה מ"ק סם הנתה"מ וכתם י"5. כטס טס כרמסן הוכ6 מטתעכדי. דמכותו טפי, מטתעכדיל6
 דל5 דה5 י 5ות ד סי' ב"כ חזותן ועי' כו. לחזור יכול מללכה התחלת ע"י רק קנין כלי 5כל כו, לחזוריכול
 זה ממון מתתייכיס טהס מטוס הו6 כו לחזור מיכול כפועלהוה

~fs 
 וזמן ירוית, 06 מעכביו ומתחייב

 380. עמ' כ כרך פד"ר ועי' לכמירוימ. יהיסהפרעון

 קרן עיסק5 כקותה % דלין עיסק6 מקבל גבי דכמלמ5 קיג: מ" סטון למהרסן 5מת תורת כטו"ת כתכג.
 טעכוד לו טלין כיון סכן וכיון כרווח, ולחלוק הנותן כנכסי וליחן ליסף ועמלו טורחו 06 כי ועיקר,כלל
 מעלה רכל גז מ"ק קעו סי' הממ"ע וכ"כ ע"כ. פועל. כדין לחזור יכול גופו, טיעכוד 05 כינכמיס
 ים וממו"ה כו, ולעמוק ולהחליפו 6חר ולקנות זה למכור הזמן קותו כל לחנירו ממועבד הי6 לזמןהעיסקה

 יכול סלינו כקבלן המתעסק סל דינו לעיסק5, ק5וכ זמן טיס ל6 ט6ס מהסמ"ע מדמע ע"כ. פועל. דיןלו
 כו.לחזור

 לוין. דובאברהם

ב

 רק 5מר התובע דלמעסה 16 סיסת, כ5ן ים ה5ס חרטי, מכר על הכטחה היה 5ס הכחטה כ6ןים
 דעתס סמ6 6ך תדם, רעיון כגלל טנהיו רוותיס על גס זה כחכרה עתידיים רווחים כפמטות, כך."מהכין"
 51"ע. מהמקיע. סמקעה קותה כעקבות סיהיו רווחיס עלהיתה

 גרוסמן.שמשון
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