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מפיץספריםכקומסיוןשחזרבו
תיק ממונות מס' -753סו

(מחד'כב כסלו)

נושאהדיון
א' ,מחבר ספרים ,מסרלב' ,מפיץ ספרים ,כמות מהספרים שלו להפצה ,וקבעו מחיר מינימום
שיימכר הספרבחנויות ,זאתכדילהבטיח אתרווחיו שלהמפיץ .ההסכםהיה שתמורתהספרים
ישלם המפיץ רק לאחר מכירתם,דהיינובקומסיון(קוסינגנציה) .ב'גילה שבמקומותמסויימים
פרסם המחבר  -באמצעות קניינים שונים  -שניתן לרכוש את הספרים במחיר פחות ממה
שנקבע ,ולאחר ויכוח שפרץ ביניהם בעקבות כך אמר המפיץ למחברכיאינומעונין לעבוד
אתועוד ,והוא מפסיקלהיות המפיץשלו ,והואיחזירלו את הספרים .המחבר הסכים לכךמיד.
לאחר מיכן שלח לו המפיץ מכתב ובו הוא בקש לקנות את כל הספרים  -שכבר קבל -
בתשלומים ,ואף צירףלוצ'קים מאוחריםעל כל הסכום"ובזהמסתיים כל החשבונותשבינינו".
המחבר השיבלו במכתבובו דרש החזרת כלהספריםמיד.
הצדדים מחולקים ביניהם האם היה המפיץ "מפיץ בלעדי" או "כמעט בלעדי" כטענת המפיץ
("לא בטענתברי"),או שהיה שלאהיה אלא אחדמהמפיצים שלאהפיץ אלא  1.000ספרים מתוך
 8.000בלבד ,כטענת המחבר .לטענת המפיץ אסור היה למחבר להפיץ את הספר באמצעים
אחרים מלבדו ,ובודאי שאסורהיהלולהוזיל את המחירבחנויותובישיבות מן המחיר שהוסכם
ביניהם ,ולטענת המחברהיה מותרלו לעשותכן",כיון שכךנהוג ,וכךנהג".
טוען המחבר שלאחר משבר האימון שנוצר ביניהם והודעת המפיץ על הפסקת ההתקשרות
ביניהם ,בשיחת הטלפון ובמכתב ("ובזה מסתיים כל החשבונותשבינינויי) ,איננומעונין עוד
שהמפיץ ימשיך להחזיק בספרים ,והוא דורש את החזרתם המידית ,ומכיון שההסכם היה
שהמפיץיעבודבקומסיון ,הרי שהספרים מעולם לאיצאו מרשותווהמפיץהיהעליהם רקשייש.
משיב המפיץ שמה שאמר בשיחת הטלפון שמפסיק את ההתקשרות ביניהם היה מתוך כעס,
ולכן אין להתחשב בזה .לאחר שיקול דעת החליט שמעונין לקנות את הספרים ,והוא מוכן
לשלם עליהם עד 150 - 120יום בתנאי שהמחבר לאיפיץ את הספריםע"י אחרים במשך ששה
שבועות .המחבראינו מסכים לתנאיזה.

ב

פסקידין-ירושלים
-

-

עוד מחולקים הצדדים אםחייב המחבר לשלם למפיץ עבור פרסום ומשלוח הספרים .המפיץ
טוען שהמחבר התחייב לשלםלו ,והמחבר טוען שהתחייב כן רק על דעת שהמפיץ יעבוד
כמפיץ ,אבל אםהיהיודעשיפסיק את עבודתו כמפיץ לאהיהמתחייב.

פסקדין
לאחר שמיעת טו"מ הצדדים ,מכריעביתהדיןכדלהלן:
א .לאור מצבהעניניםכפי שהםבין הצדדים ,זכותו של מחבר הספרים לדרוש בחזרה את כל
הספרים שנותרו אצלהמפיץ.
ב.בענין הוצאות הפרסום והוצאות המשלוחשהיולמפיץ ,פוסקביתהדין פשרה 2/3 :מהוצאות
הפרסוםיהיוע"ח המחבר ,ו3-ע ע"חהמפיץ.ואילו הוצאות המשלוח ,המשלוח אל המפיץיהיה
ע"חהמפיץ ,ובחזרה למחבר ע"ח המחבר.
ג .באם ירצה המפיץ לקנות את הספרים שנמצאים ברשותו עתה ,מקבלים את הסכמת המחבר
למכורלו בתשלומים עד 120יום (בצ'קיםעוברים לסוחר) ,וללא תנאים מצד המפיץ ,ובמחיר
העכשוי לסוחרים ,ובו זמנית יחזיר המחבר את הצ'קים שקבל מהמפיץ .הוצאות הפרסום
והמשלוח במקרהזהיהיועל המחבר.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

)-3יהושעווייס

ג )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .האם מכירת הספריםע"י המחבר בפחות מהמחיר שסוכםעם המפיץ נחשב כהפרת הסכם.
ב .הנדרתדינו שלמפיץספריםבקומסיון.
ג .ש"ש שהואגםפועל של בעה"ב ,האםיכוללחזורבו בתוךזמן השמירהוהפעולה.
ד .אמר שומר שכר לבעה"ב "טול אתשלך'יועדיין הפקדוןבידו של השומר ,האםדינוכשייח.
ה .אמר טול את שלך מתוךכעס ,האם נגמרה שמירתו.

ממונות

ג

תשובה
א06 .הפר3עה"63תתנקיהסכרטלהפועלעפ"יהמוסכם3יניהס,נר5הפרוטטנחט3הדהרכהפרת
המכסוכפיטורין,וכמוטכתכהחותיקירסי'קם6:כלמהטר5והקהללמעטסיפוקו,נ"לטלין3כוחס
טפרינטבעו %טל6ידהוהו,ו6פילול6נטמעו רקקכלוסוסתסוככרסיסלוסכרק5וכמקודםוכו'ד6ס
הידסלקפחסכרהיינודחיותיו
.ע"כ.וכמקרהמלחזרת3עה"כידועלהתחתונס,וכמובטנינוככ"מעה
כהסוכר 6תה6ומניןוחזרוכסןידםעלסתחתונס3 06 ,עה"כחוזרכוידו עלהתחתונס.וטסעוכ:
הלכוחמריסול 6מ 165ת3ו6הוכו'נותןלהןסכרןמטלס6 ,כלקינו רומס סכ6טעון ל63ריקן ,עוטם
מלטכסליוטהכטל.ופרם"י ~Otfטל6התחילו,דמיירינמיכקבלנות.
וקבלןטסתתיל3עכודהוחזרכוכסה"כויםלועכורהלחרת6 ,סחייבלוכעס"כלטלסלוכלסכרו,עי'
נתס"מסי'פלגס"קזדקכלןסיגו דומסלפועלbnits~ ,כפועלטנטכרליוסועבדח5ייוס כט6פסר
להפועללהבכירעקמו ל6חרח5ייוסהטחי6ין להפועלסוסנזק,ד6ילוהיםעודדלזםhSמיה לפטר
לעכורלבחר6,כלכקטלןטליןלו ק35הלגמורמללכתו"6כמהבכךכיכוללקבלעודמלזוכה3קכלנות
ייכוללקבלמללכהזוb~hהמחרולעטותהלח"כ
56ל6חר,מ"מיכוללומר6ףטהיהמללכתך56ליהיית
3סעסט6היהפנוי ממל6כתך .ע"כ .כמנס המנחתפתים מססעי' 6וטס כרמסןלסעי'ד ,חולק על
סנתס"מוכתבדכמו 65עתהלהטכיר 6תעלמוקינומחוייבלטלסלו,ומכןמכולאכסמ"ק "3מכמסהר"ן
וופרימסמסכטסנ"י "3מטס),עיי"ט.ועי'חזוקןב"קסי'כג6ותכ.6
וכנידוןדירן טהמח3רספין 6תמספרכחנויותמסויימותכמחירנמוך ממה טקכע עםהמפין,ועי"כ
גרסהפסדיסלרווחיוטלהמפין,ס"זכחזרה,וידועלסתחתונס,ולדעתהנתס"מ6ףמייכהמחכרככל
טכרו כפועל כטלt"Db ,טעיהקפלןויטלוספרים 6חריס להפלהbih .טמידוטו טל הננוה"מקינו
מוסכס,כקמור.
'קפומעי'כ:נטלן ע"מלמכרןל5הריס"61ל 06
ב .פסק סרמ"3ססלוחיןומותפין פ"3מ"חוטוטםסי
ימכרו כמקוספקני  15עדזמןפלוני5תןלךדמיםכךוכך ,ו6סל5ימכרו6חזירסלך ,ונ5נמוכין
כהליכה3יןכחזרםחייבלטלס.ומקורו3גמ'כ"מפ.66ו6ס"6לטולחפןזהומכורקותוומההתמכרנו
ביותרנחלוקכינינו ,פסקהרמ"ח3טו"עסי'.קפוסעי'כד6פילוסו 6ד3רטיטלוקונים הרכהויכול
למוכרומיד3דמיסטק5כ,פטורמ6ונסיןכיןכהליכסוביןכחזרסדכיוןטהמוכרנוטלח5י ממותרעל
המכוסהק5ו3סויnh)oטניהס,וכלהיכףדהויnb)oטניהס6יןלהיים הלקחכ6ונסין6ל6כדיןטומר
מכר.וכ"ככ"י מס כמסמהרי"קטורם קנה.ועי' 5כקתרוכלסי' קמ,וסו"תרדכ"זח"כ D"1Dתאלח.
והנה כהסכםקומיסיוןהיינומהמפיןל6פילסלמו"לעבור המחורה טק3ל,וגסקינומתחייבלטלסלו
6ל 6ל5חרטימכור קותה,ולפימחיר טק3עו3יניהס,מכיוןטהמפיןל6המקיעכלוסכעיסקה 3טרס

ד

~סקידין-ירושלים

מכירתם ,פטוטטל6נעטסעליםטותף עסממו"ל6 ,ךמכיון טמתחלק עסממו"ל3רווחיסדינוכמומר
מכר,וכטמוכר6תססחורסחלסעליוההתחייכותלטלסעליסמסטסתחייכ.ועי'פם'ידירומליסכרךח
עמ' ר.3ועי' "טמרו מספט"סי'כוועמ' )15מדינו כספסרסכל5דיכוללחזורכו מכל טעם מסוק,
וכזכיג6חריפ6חייבכ6ונסין,עיי"ט.

ג .כתbtt)nno 3סל'טומריםסי'יח:ס"הוס"טטקיכלולטמורמידילזמןידוע06 ,יכוליםלחזורתוך
תזמן מממרתן,רטיתילס"סז"ל3פ"זמסל' ט6לס h"~oטכתכדקינויכוללחזורתוךזמנו ,וכ"כ סר3
כעס"תככערנח"6סוף6ותדמטססר6כ"דז"לוכו'.ולע"דסיסנרפסלחלקכיןט"חלט"ב,ד6פילו
נימקדט"חמטעסטסתחילכמל6כתומ"תעכדלטמורעדקותוסזמן ,דסתמלתמל6כסעתידקנין,מ"מ
לעניןמ"טיכוללחזורכו ,וטעמךדמילת6דט"חדוקךסו6דקינויכוללחזורמטוסדל6דמילערדוכו'
6כלסט"טדקריךלמיתכ 3סדסולנטורייממ6ולילקוכו'ס"זרומסלפועלוגרעמיניהוקיי"לככ"מי5
וטוחםסי'טלגסעי'גדפועליכוללחזורכוטפילוכח5יפיוסוכו',עיי"ט.וכ"כסתומיססי' עדס"קו.
6מנסעי'נחלי5חקסי'עדמ"קכוערוךסטלחןסי'ר65מעי'יטבבינויכוללחזורכו.
ד3.מ"נס כ"מ פ :3כלס6ומניןטומרי סכרמן,וכולןם6מרוטול 6תסלך וס63מעות ,טומרחנס.
וכחכותוס' מט 6ד"ס:h5bוס6ד6מרינן כפרקה5ומניןטול 6תטלך וס 63מעותכ"ח,סייגומטוס
דמעיקר5סיסס"טוכבב"לטול6תטלךל6לסלקעלמולגמרימטמירס קלמרbShטל6יפיסכס"ט.
ע"כ.וכמחנ"הסל'טומריםסי'ככת:3ולע"דנר6סלתרןדסתסכ5ומניןמסט"6לטול6תטלךל6כדי
למסתלקעלמומטמירסנתכוון,ומסט"6לטול6תטלךר5סלומרלוטילינ
ומעכרועלסכרוbSbיטול6ת
סלוויטתמטכו36 ,ל3ט"טכלט"5לטול6תסלךboודביר5סלומרלוט6ינורולסלטמרוולסכיטפילו
ט"חל6סוי.ע"כ.ועי'"3יסי'ק5חסעי'י
זותומיססי' עד O"Dח ,דנט6רט"ח,ועי'דו"ח רעק"6טס
טפטורלגמרי.
ה .פסקסרמ"6כתו"עסוףמ"טלג:מיסו 3ט6רפועל S"h06כפניטניסלךמעמדיפטורhb5מחילם.
וי"6 6ס"6לדרך כעםטחינופטור.ומקורוכרי"ונכ"טח"ג.ועיי"טפת"מ O"Dיז כסס סתורתחיים
דקנין  16מתנם 16מחילס ט6דסעוטםע"יכעמומסני.ועי' פת"מטס 3טס סחת"ם ומסר"סכריסק.
ועי'פס"דירוטליסכרךטעמ' מחכטססו"ת רעק"6סחדטח"דחו"מסי'6ד6ס 6מרטמחילתוסיס
מתוךכעםול6מחללו כל3טלס6,ין ממטכטענתו,כיוןדככרמחללוומחילס6י"5קנין ,ומסטטוען
מסיסמתוך כעם6ין 3זס ממט ,דל6מלינודקנין5ומחילס מכעסיס6נקרבמחילס16קניןכטעות,
ולכלסד3ריטסוי כפקחלכלדבריו,ו6ף h"n~otפסקד6ס"6לדרךכעםקינופטור,ק6ידוקקכ6ס
"6ללפועללךמעמדיפטור 3ל6מחילס6 f"D1 ,מר ד5ס"6לדרך כעסר"לס6יליטנ5דלךמעמדי,קינו
פטורrh~,ל5סויליטנ6דמחילסh~bכדוחפולחוןלךמעמדיול6 6ר6ספניך5,כלכמוחללוממט6ף
כדרך כעסמסני .ע"כ5 .מנסכטו"תמסרי"טחו"מסי'קיח כתכטכלמקוסטיטלחוטטל 6ממפןל3ו

ממונות

ה

מחלול6גמרכלכוקריךהיקנומידו rhעדטי5מרכלבמלס5ניקמרתיוגמרתי5כלזס ס5מרמתוך
מריכםוסקפדססדכרמוכרחדל5גמרומחיל,טוודרכןטלכני5דסמתוךהכעםקומר5דסלהכירו15
למפחתולכומעליסרי 6תס לע5מכסוכו',וכימפניזסנסתחררועכדיווכו' ,ככלמידיכעינן"יגמור
כלכומתוך נחתוימוכ מדעתוכו' .עכ"ל.ועי'פס"דכרך העמ'סלח,ו"עיוניס כמטפט"הו"מסי'טו
כטסכמס6חרוניס.
וכנידוןדירןמסמפין5מרלמחכרטיטולסספריסכחזרתוקינומעוניןעודלסמטיךכמתקטרות,וטוען
סמפיןם5מרכןמתוךכעם,סרילדעתסמסרי"טטענתוטענס5,ךלדעת סרעק"65יןכסממם ,מס
גסמכמכתכסכתכלתחריטוכ סדעתמודיעטיותרל5יפיספועלטלוומעוניןלקנותממפריס,כודויי
חםיכסילוקמספעולסכמכילממחכר,וזכותומלכמחכרלדרוססספריסלעלמו.וטמעתיממרןסגרי"ם
5לימיכמליטתן(כיוס כחחסוןתטם"ו) ט6ס 5מתסומרלוסט"טטול5תסלךמתוך כעם,קינוכלוס,
ועדייןסו6ם"ם.

אברהםדובלוין.
ב

6 *6מרממיטתס5דדיסוטענותיססנ"לכוסכדלסלן:
כם6לת סגורתמעמווססלכתימלסמפיןכקומםיון ,נרמסוסו~"DD 6מנסוגכיןסמומריסכסוק,
וסכלכמנסגסמדינס.וקמריהכררנו56לכמסמומריםוכיניססטס6כיומלסמפיןדנן ,סתכררלנו
מסספריסנמ6ריסרכוטומלכעלממפר,וסמפיןסו 6רקמומרמכרעלסספריס ,ו6ס קרסקונם
וממפריסניזוקופטורסמפיןכדיןם"ם.ולכן-כם6יןססכסמפורםלסיפך-יכולכעלסמפרלקמת
6תסספריסמתימירוס.ו5סכך,ק"וסיכוללכו6כ6מ5עפספוסולמעלות6תמממירלמפיןוממילון
ללקומות.ומכיוןם6יןלומוסהתמייכות (?)יכוללמסורל6מריסכממירמונס(?).טורסתכירלנו
ם6ססיסמפיןכלעדיקריךסמפיןלד6וגלמגיעלכלעריסטרןו6ףלעריססדסכלייו65מןמכלל.
מפיןסמקכלמפריסלספ5סיורטמסמנסגסו6טכטלמספרמוכר 6תסספרכימיכותכזיופןימיר,
ו6ףפמותמסמנויות,וכתניניסל6יסיסספרםמבמעותי(וכלמון6מדססומריס:זסכו6כלנו6כלכך

נסוג).

וכנידוןדידן1~bcכיניססכלססכסמפורטככתב,וסססכססיסכע"פטלקוממיון,וכעלסספרטוען
כטטנתכריטסמפיןל6קבל6תסספ5סכצופןכלעדי"61,כסיסמותרלולמכורלמקרמקומותנכל
ממירסימפון (?) ,וכפרטמלטענתו (כממק)מלסמפיןמכןסיסכלעדי (?)"6 ,כסיסקריךלספין
ככלעריסקרן,וסו6סריל6עטםכן"6 ,כמעלכתפקידו,ומממכרנסגעמוכמכומרכמו"עסוףסי'
סום6פמרלפטר רקצמריסתר6ס,וים6ופניסמל6צריךכללסתר6ס,יעויי"ם,וסריסתרםבו כמס
פעמיס (?)איפיןכדבעיול6ע60ו,ומותרלולסלקומ6ומנתו6ףכדבריואטמוססכס(כט"פ)"61.כ

ו

פסקידין-ירושלים

6יןכ6ןמקוסכלללטענתסמפיןטלספרתססכס.
וכעניןסו65ותססוכלסנ"ללפררכיניססמסו65ותססוכלסמסממכרלספיןלפניסיוםמקמרכיניסס
סו 6עלכמפין ,וסס65סמלסמורתממפריסמסמפין לממכרסו 6טלמממכר 16 ,מסממכריקמר
למפיןסמרםמלוטיקמנומסמפיןסר6מון.ודמותרסיסלוסמס6דסי'רלכמכי' כ6דסלוקמ מקם
ממכירוומודיעומסוטמוליכולמיינםפלוניתלמכרו"סוקמרממוליכולמסכמ65בומוס6יכויכול
ממכרוט6ולמכרומסוכו',ו6ס
לומרממזר
יסמקםלכ6ן6ל6ממזירלוסדמיסוממוכרמטפל
ל
ינ
ס
יו65תסמזרס.
ס
ככ
ל6
ל6סיסיודעמסיסכומוספטורמסו65תסולכסוקינומייכ6ל
םלפטר
וכעניןסו65ותספרסוס6,ףממוכסמסממכרי60כעולזס,מ"מגססמפיןנסנסמוס,וע"כי
כיניסס.
(וכדיןם"ם 06יכוללמזורכתוךזמןשממירם,טי'רמכ"6קרוטיןיג 6ממסתפקגסכט"מ 06יכול
וסממנ".6ועי'מזועןב"קסי'כג6ותכוטכתכדסו6ספיק6דדינ.6ועי'~b"pu
למזורכו,וסכיני
כגליוןסמו"טרישסי'ר5גם5ייןמסתומיסריכוללמזורכו,ומסרעק"6כמי'ממ6סעי'6מממטמנקט
לסלכםממוקליכוללמזורתוךזמנו,ולכ6ורסס"סם"םכסתומים.ועי'פת"מסי'ר5גס"קכמסכיך
דוריסגלי6מסכתדדוק6תנפקו6יןיכוללמזורכותוךזמנו6כלממפקידיכולספירלתבועפקדונו
שפילותוךזמנו.וכןמממסמססמ"טבסי'ר5כמ"ק tfwע"כ.וש"עשסכיםר6יסמדיוקכסמ"טוסרי
סו6מדוייקכשו"עמי'"מ6סעי'6דרקכמוטל6יןיכוללמזורכו,וכמומכתבמסD"nDOס"ק1ממוס
דסמו6לוכסכגוףממפן,וכןסוכר,ומינםדצ"מום"םם6יןלמסכגוףסמפןיכוליםסכעליסלמזור
כססתוךזמנו.ועי'נתס"מסי'סוס"ק6דכתכוכמוכר6יןסמטכיריכוללמזורכו).

מרדכיאהרןהייזלף.
הערות
.5לענ",7כילויוהכליסונונהגיסעפ"יקוחריסקליךקייעקהכלולהגלויהול66נונימיח,כ7י קה75הקני06 -יללה-יוכל
להתווכח  16לתחול 6ח7כריהס.וזהיכוללהתקייםכקני6ופניס 15 ,ק6ותסקוחריסיכולולהעירככיחדין
י,קני
נ
פ
כ
ם
ת
ל
י
ק
ה5ל7י,0ככל קכלחע7וח16 .קיכחכוככחכ וע7וחס חועכללחגוכח ה75הקני ,ו5סיללהיוכל לדלוק 6ח מ
16
להכיןע7וח6חלחלטוכחו.ונוקלקזעקהכן5י 5פקל"לכנוח" פק"פעלפיהם.
כ.לפימה קנ6מלכפיון,החלונותקלהנוחכרכל היופיןעלכךקונינויופי
ן6ח הקפלככלעלי הקלן,היהכעתההפלה
קל הקפרהלקטון.למלוח קהמחכלילעקהמפין
פיקינומגיעלכלונינימקו(ווח3 ,כלnhfיוק
רלו 6ח הקפלהקני להפלה/
מחוךיריעהקוההמ5כ,ול6זוהקיכהל"פיטוליו"כפעםהטניה.
ג.לענ"ן,ל6נכוןלווילקל6היתהלמחכר "קוסהחחייכוח"כלפיהמפין.גס 06ל6היתההחחייכוחכלפיהמפיןלהפלה
כלעלית ,והמאכלהיהלקקילניקור 6ח הקפללמפי5יסונחליטכדילהגיעלמקומותקהמפיןדנןקינוונגיע/מכל מקוס
כהקכס-כעלפה-קהיהכיניהסקוכםעלונחירמיניבוסללקוחות,וזההיהקעיףלטוכחוקלהננפיקקל5ייפגעננקכילח
נוחיליסמ5י7ו קל המתכל.כניקלהקלנו נוקל הנוחכל קפליםלחגות כ6ק7ו 7קפלקנוה"סכילתונחילים",וזההיהכניגור
להקכם.
.7למלוחכלהכ"ל,קכלחי5חהכלעתהלוב,כלפוקקכחולה.

א.ד.ל.

