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 יוחסין ולבירור  ממונותלליש

 העיסקה ביצוע לפני בו חזר כשהקונה עו"דשכ"ט
 74ז-סו מס' ממונותתיק

 שבט( ט)מהש

 הדיוןנושא

 הסכם עריכת היינו העיסקה, את שיערוך ב' מעו"ד ובקש דירה, לקנות ממתווך הצעה קבלא'
 במלאכתו החל העו"ד מהעיסקה. צד לכל 2508 יהיה עו"ד ששכ"ט דובר א' לדברי וכו'.מכירה
 ב' עליה. שיש חוב בגלל המוכר ע"ש נרשמה טרם שהדירה וגילה בטאבו, הרישום אתלברר
 ע"ש הרישום העברת את שיסדר התשלום בדבר להסכמה להניע והצליח המוכר של לעו"דפנה

 חובות הסדרת לשם הדירה של לכסף זקוק  שהמוכר שנתברר מכיון נוסף עיכוב היההמוכר.
 והודיע זו, בעיה על גם התגבר ב' לתשלום. עד בנאמנות הכסף את לקבל צורך והיה לו,שיש
 את להכין גמר כשב' הסכים. א' לו. המגיע השכ"ט את תייקר בנאמנות הכסף שקבלתלא'

 חן מוצאת אינה  שהדירה משום בטלה שהעיסקה א' לו הודיע הבעיות, כל על שענהההסכם
 הדירה. לקניית  שלו השותףבעיני

 טוען הוא ההסכם. להכנת עד שהשקיע והיגיעה העבודה שעות על טירחתו שכר את דרשב'
 אחרת, עיסקה אצלו לערוך א' של בהבטחה או 1508, של  לשכר גם מסכים היהשמלכתחילה

 שהרי 1.0008, ובס"ה צד, כל עבור 5008 בסך שכרו מלוא את תובע הוא לדין משנגרראך
 הצורך בגלל תחילה  שסוכם ממה יותר גבוה יהיה העיסקה עבור שהמחיר במפורשהתנה

 מגיע לא לפועל יצאה לא שהעיסקה שמכיון בטענה לשלם מסרב א' בנאמנות. הכסףלהפקדת
 שכר.לו

 פשרה של דיןפסק

 מסויים. סר לב' לשלם א' עלכפשרה

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות

 שכ"ט. לו מגיע האם לפועל, יצאה שלא בעיסקה עבודה שעות שהשקיע עו"דא.

 שכרו. כל לו מגיע האם בעה"ב, בו וחזר במלאכתו שהתחיל קבלןב.

תשובה

 ודוקק סרמ"6: וכתכ לו. הרפוי סכרו 6ל6 לו 6ין ס5יל ול6 לס5יל ירד ד: סעי' רסד סי' כטו"ע פסקא.
 מועיל ל6 דס6 לו 6ין סכרו טפילו סליל ול6 לסליל וירד סכעליס עס סתנס ל6 6כל סכעליס, עסטסתנס

 ד6פילו ונר6ס חמורו. דמי לו טיחן מנ"ל תנקי ר"ל סכעליס, עס טסתנס ודוקך יp"D :5 סממ"ע וכתםלו.
 ע"י לו טנפסד חמור כל דמי ול6 סר6וי פכרו לפחות לו ליחן חייכ סתמך סתנס 6ל6 כמירוט סתנסל6

 סכרו לו טיחן כפירוט דסתנס דוקך דר"ל מורתם כלטון טכתכ כע"ס ול6 תכירו, טל חמורו סללתטירחת
 כססמ"ע. ול6 כסע"ט טכתכ טס ט"ו ועי' ע"כ. וכו'. י5יל ל66ס

 כטורח טלו 6ת עטם וטמעון כסכרו רוכל עטריס סכר לו ליתן מטתדל כנידון קוד סי' יקיר חותוכטו"ת
 טכר לו יתן וגס ססו65ות לו טיחזיר מר6וכן ומבקט כידו on5D ול5 סו65ות כמס וסו5י6 רכס ויגיעסגדול
 סחו"י וכתכ סחולס. מת תפילו וכתיבתו פסיעותיו טכר נוטל סרופ5 וסרי ככד, דידיס ד6יסוטק5כ
 סכיניו פדוו5ס מסר"ס טכתכ כמו דסתנס, מטוס סו6 סר5וי טכר נוטל דמ"מ ס5יל ול6 לבטילדכירד
 S"b ל6 06 טכר לו וקבע פלוני בית לי מרמר 6מר ו5ס כלוס, נוטל קינו סתנס ל6 ו6ס רסד, בסי'רמ"6

 ט6ז כוס, לטורח מסר5וי ורב גדול סך קינו ob טק5כ מס נוטל טרח, וזס סתס, רק סדכר,כטתגמור
 ירוטליס כפס"ד וסוכך ע"כ, ססו6. לקיט סר6וי סוס לטורח סר6וי רק לו 5ין סרסור כין טתדלן כיןודקי
 קלח. עמ' זכרך
 נפטר, סחולס מניתוח כדי ותוך סחולס 6ת טניתח מומחס טרופך רנו עמ' ח"ד דוד כית כקוכןוכתכ
 במת ומ65ו וסלך לחולס ודורמסקינין כרוב לסכיך מפועל 6ת לסוכר סדכר רומס כי תטלוס, לומגיע

 מטרתו מומחת לרופף ספונם o~bt טליט"5 6ליטיכ סגרי"ט מרן כטס טס כתב ועוד לו. לטלסטחייכיס
 גס גבוס תטלוס לבלס מוכן וסוף גופו 5ת מזניח ול6 לעטות טניתן מס כל טעטס כלבו כטוח לסיותסי6
 רק ול5 מצחר עמו טקכעו סטכר 5ת לו לטלס חייכיס ס5ליח, ל6 סמומחס כטסרופ5 גס ולכן מספק,על
 כל 6ת וכטס כטסטתדל ולכן מומחס, טל ססטתדלות ע5ס עכור גס 6ל6 לו מטלמיס מטיפול ס5לחתעכור

 %, לטלס וחייכיס טלו, סי' כיו"ד סוכל כרמכ"ן וכמכולה לו מכר חכמתו טכר ס5ליח, טל6 6ףסמ6מ5י0

~"bh
 יוכל טרופך מדעת על מתקכן ל5 6ך תטלוס, יקכל יקליח 06 טרק כמפורט לו וקמר עמו סתנס
 וכו', לו לטלס ט5ריכיס יתכן ז6ת ככל יקליח טסו6 מדיוריו כטנטמע גס כך ומטוס כזו, סכטחסלסכטיח



גממונות

 תקי. עמ' ח"ג חטן לכני ועי'עח"ם.
 גמר כטכיל 6ל6 ועמלותס פעולתם עכור סכר מקכליס ט6ינס 6ומניס כם6ר קינו כמנס מעו"דונר6ס
 ועמקתו, פעולתו עכור גס טכר מקבל סוhib 6 קנז, עמ' ז כרך ירוטליס פס"ד עי' ספעולס,ומלימות
 6ת קובע ממרופק לרופף, רומס ממט קינו מ"מ רופק, לענין סרמכ"ן טכתכ כמו מוכר, סו6טחכמתו
 6ת לסכים כס5לחתו כטוח כטסו6 סכרו 6ת קוכע דירן, כנידון כמו עו"ד, 6כל יקליח, ל6 06 גססכרו

 טרחתו. טכר h~b לו 6ין גמר לידי לסכיך מלליח "ל6 לכסוף מתברר ו6ס גמר, לידיסעיסקס

 לטלס מקונס חייכ ס6ס כעיסקס, 5ד מכל ~250 טל ככ"ט מלכתחילס טקכעו מס על לדון ים דידןוכנידון
 טמרי כלכד, טירחתו טכר bSb לבלס ח"כ טחינו 16 סקונס, מזרת כגלל סתכטלס כטסעיסקס גסז6ת

 מס 6כל כ6ן. סיס טל6 דבר סקונס, ע"ס כעלות והעכרת ה5דדיס ע"י חתוס ססכס גס כלל סנקוכססכוס
 כסף קכלת כ6ן סיתם bS ולמעטם כמכוס, נקב bS סרי כנקמנות סכמף קבלת עכור תוספתטתכע

 לבלס. חייכ אינו כודאי זס 6תכנקמנות,
 כהן וחזרו ס6ומנין 6ת סטוכר כ עם ככ"מ מסנינו וכמו סתחתונס, על ידו כעס"כ, חזרת טל במקרסב.
 וכו' תכובס מ165 ול6 חמרים מלכו כ: עו ומס סתחתונס. על ידו כו חוזר כעס"כ ob סתחתונס, עלידס
 טל6 ד"ס ופרט"י כטל. ליוטכ מלמכס עומס ריקן, לכ6 טעון סכ6 דומס אינו 6כל מטלס, סכרן למןנותן

 לו חייכ oh אחרת, עכודס לו ויט כעס"כ כו וחזר כעכודס טסתחיל וקבלן כקכלנות. נמי דמיירימתחילו,
 מנסכר כפועל דכטלמ6 לפועל, דומס אינו דקכלן ז ס"ק טלג סי' נתס"מ עי' טכרו, כל לו לטלסכעס"כ
 סיס ד6ילו נזק, טוס לססועל 6ין סטני יוס ח5י לאחר עלמו לסטכיר למפועל כט6פמר יוס ח5י ועבדליום
 סיכול סכך מס 6"כ מלאכתו לגמור ק5כס לו טלין כקבלן 6כל לאחר, לעבוד אפטר סיס hS לוסעובד
 מלטכס לקכל יכול סייחי 56לי מלאכתך טסים 6ף לומר יכול מ"מ 6חר, 56ל כקכלנות מלטכס עודלקבל
 מלאכות ט5ר לקכל לו ים 05 אפילו ולכן ממלאכתך, פנוי ט6סיס כטעם אח"כ ולעטותס ס6חר 56לזו

 המנחת 6מנס עיי"ם. מאחר, מל6כס קבל טל6 לו "ספטיד מס על לו לטלס חייכ 6חריס כתיסמבעלי
 אינו עלמו 6ת לסטכיר עתס דכמו65 וכתב סנתס"מ על חולק ד, לסעי' כרמ"א וטס 6 סעי' מספתיס
 כקכלן גס דכ6מת "ס(, כ"מ נ"י כטס טס )ופרי"ס סר"ן כטס כ"מ כסמ"ק מכו6ר ופכן לו, לפלסמחוייכ
 וסוזלס מלאכות ט6ר לקכל עכוזיו דמו65 מיירי טס טסמטנס 6ל6 כטל כפועל טכרו כל לו לטלס5ריך

 כ6. 6ות כג סי' ב"ק חזו"6 ועי' עיי"ט.סמל6כה,

 כו טחזר ככעס"כ דינו סעכודס, כ6מ5ע כו וחזר מעו"ד טל טירותיו 6ת טכר טסקונס דידןוכנידון
 ל6מריס עלמו לסטכיר יכול טסים מס לו לטלס חייכ סנתס"מ ולדעת סתחתונס, על בידו סקכלןמסכירות
 ע5מו לסמכיר טמו65 כיון פתים ממנחת לדעת 6כל לסם, לסמכיר כפריס מו65 מעכסיו 6ףכמקומו,
 מסוייס. כסכוס לפטר נר6ס ולמעכס לו. עטם טל6 מס עכור לו לטלס מחוייכ קינול6חריס

 לוין. דובאברהם
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ב

 D11h והוי נעטתה, מהעבודה חלק טהרי עכודתו, עכור לעו"ד ככ"ט לטלס חייב המוכר 06 כזה לדוןים
 ~ריך כ5ן ולכינורה טעטה, מה לטלס ~ריך כעה"כ דכ6ונס 5 ס"ק סלד סי' נתה"מ עי' כטוה, טניססמקד

 עו"ד, להזמין להוליך לי קמרת דגרמי מדיני לטלס טוריך מה לתבוע יכול והמוכר חלקו 5ת לטלסהמוכר
 זס 6כל דגרמי, מדיני לטלס טחייכ מו p"D ממ"ע עי' טפר, להזמין ללוה ט6מר מלוה לט כמי'כמכותר

 דפועל bD)1b ד6ס כנתה"מ כמכו6ר העו"ד, כלומר הפועל מנד קונם היה ל6 טכ6מת הכירור תחרירק
 נהנה. ל5 דהכע"כ מקכל, קינו טעטה מהויפילו

 אייכלר.מרדכי
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