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בו27אהדיון

א' שכר מבנה מבעה"בוניהל בו אולמי שמחותואירועים ומטבחלקיטריננ .במהלך חודש 9.06

התמנה ש' ,מטעם החברה של א' ,למנהל האירועים באולם הגדול ,כקבלן עצמאי שתפקידו
לארגן)טירועים למזמינים אצלו או אצל המטבח שבניהולו של א' .נקבע ששכרו של ש'יהיה 9%
מסכום שיתקבלבגין האירוע ללא מע"מ .כעבור כמה ימים חתמו הצדדים על הסכם נוסף ובו
המירד את סעיף השכר של ש' בתשלום חדשי קבוע בסך  30.000$שיהיה על ש' לשלם לא',
כאשר כל ההכנסות וההוצאות שלהאירועיםיהיו של ש' בלבד .ש' מסר לא' צ'קים מאוחרים
עבור עונה מראש .תוקף ההסכם לשנה אחת.
א' תוב:ע מס' חוב בסך כ 500.000-ש"ח ,עבור כמה חדשים שטרם שילם עליהם ,ועבור
הקיטרינג שסיפקלש' ,ועבור חובות קודמים שהיהעל ש' לגבות.
ש' תוב:ע בתביעה נגדית 400.000שייחעלנזקים שלטענתו הפסידלוא'אירועים שהיו אמורים
להגיעאליו ולאהגיעו ,בניגוד למוסכם ,ומודה בחוב של חודש אחד בלבד ,אותו שילם במהלך
הדיון עפי דרישת ביתהדין.
לפי ההסכם ,קו הטלפון הידוע של אולמי השמחה יהיה בשימוש המטבח של א' ,ואולם
האירועים יזמין קו חדש לאולם .כל טלפון עבור אירוע באולם יועבר לש' וכל טלפון עבור
המטבח שיגיע לטלפון של ש' ,יועבר למטבח .טוען ש' שפירושו של סעיף זה הוא שכל
הטלפונים שיגיעו לטלפון הידוע של אולמי השמחה לצורך הזמנת אירועים ,בין אם יבקשו
במפורש אתש' ,או שיבקשו את אולמי השמחה מבלי להזכיר אתש' ,או שיבקשו סתם לערוך
שמחה מבלי להזכיר את ש' או אתאולמי השמחה,בין אם מדוברבאירוע של מאות משתתפים
וביןמשירוע של כמה עשרות בלבד ,כל אלהשייכיםלש' ,והמטבחחייב להעביר את הטלפונים
לש' .בפועל ,טוען ש' שידוע לו על שיחות שהגיעו למטבח לקו הטלפון הידוע של אולמי
השמחה להזמנת אירועים שלא הועברו אליו .הוא מציג כמה עדים שהעידו שהתקשרו לקו
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פסקידין-ירושלים

הטלפון הידוע של אולמי השמחה ,ולא הועברו לש' .אחד מהם בקש לערוך אירוע באולם ולא
קבל תשובה מש' אלא אחרי שהשיגו דרך מכר חיצוני .ש' מספר שקבל את אותה פניה
טלפונית כעבור שבועיים.
א' משיב שהורה לכל אנשיו במטבח לכבד את הסעיף הזה ,ואם קרה שעובד אחד או שנים לא
הע21יר שיחה אחת או שתים לש' לא הוא הנתבע לגרמת הפסד זה שלמניעתהריוח ,אלא אותו
עודד שגרם זאת .על עדותו של העד שבקש לערוך אירוע באולם ולא קבל מענה מש' ,משיב
א''יהיה זה ערב חג הפסחולכן הפניות שנתקבלו אז הועברו לש' רק אחרי החג .עוד הואטוען
שהסעיף הזה המחייב אותו להעבירטלפוניםלש',אינו אלאעלטלפונים "עבוראירוע באולם",
ולא טלפונים סתמיים .ועוד .הסעיף הזה הוא הדדי ,גם ש' התחייב להעביר טלפונים למטבח,
ולא העביר .על טענת ההפסדים שנגרמו לו בסכום  400.000ש"ח בגלל הפסד  25אירועים
במהלך חצי שנה ,מוכיח א' שהחישוב אינו נכון ,וכי טענתו להפסדים יכולה להתחיל רק
מהחודש השלישי לתפקידו ,כיון שההזמנות לחדשיים הראשוניםהיו אמורים להגיע עוד לפני
כן ,ומהחודש השלישי והלאהניתן להיווכח שהתפוסה מלאה.
עוז -טוען א' שמכיון שש' קיבל זכות לניהול אירועים רק באולם הגדול ,ואילו האולם הקטן
נשאר למטבח ,הרי שזכותו  -של א'  -לנהל אירועים קטנים באולם הקטן ,ולכן כשמדובר
באירועים קטניםאינוחייב להעביר לש'.
ש' משיב שאמנם קבל זכות ניהול אירועים רק באולם הגדול ,והאולם הקטן נשאר צמוד
למטבח ,אך הוסכם ביניהם במפורש שא' לא יעשה שםאירועיםכדי לא להפסיד לאולם הגדול,
מה נם שש' משלם את כל החשמלגם עבור האולם הקטן ,וסוכם שישמשלא' כמחסן בלבד.א'
מכחישוטוען שדובר במפורש שזכותו שלא' לערוךאירועים באולם הקטן.

פסקדין
התביעה הנגדית של ש' ,נדחית ,ולפיכר עליו לשלם את כל חובו לא' לפי הסדר תשלומים
שו;גיעואליו בבית הדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-שמשון גרוסמן
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השאלהלדיון
גדרו של מנהלאירועים כלפי שוכר האולם.

תשובה
מנהל5ירועיס טנטכרלכךע"י 3עה",3טהורסוכר המקוס ,טנקכעסכרו5חוזממוייס ממהסיתקכל
כגיןכקירוע ,נר6הסדינוכקריםסדינומכו5ר3רי"ףגיטין עד 3ורמיקססכירותפ"טה"ווטו"עסי'
סלדסעי'גטה5ריםהו6כסוחףו6יכוכפועל.ולע"פטליןל6ריסחלקכגוף הקרקע,וכמוטכתכרפ"י
ג 3ד"הקריסותיה ,מ"מ הקרקע מטוע3דתלולפירותיו,והוךכמוטותף עם 3עלהסדה הקרקע
ב"ק,קי
עדם,יק3לחלקוכפירות .פס"דירוטליס כרך ד עמ' רמכ טה"הככלטכיר טסכרו הו 5חלקממוייס

מהריוחיס.
וכנידוןדירן ס3תחילה נקבע טכרו סלס' 5חוזמסוייס מההכנסות סלה5ירועיס ,בכך נקבעדינו
כ5ריס5,ך t h kמיכןטהלדדיסהסכימוסכלההכנסותוההו~5ותמה6ירועיסיהי
ולט',ום'יטלסל'6
%גספנו.ס3לחודלי,כזההפךדיכוסלס'לסוכר(ומכיוןס'5עגמול6היה5ל5סוכר,דינוכסוכרסהסכיר,
סהרווחיסשנכיסלכעה"כ,וכמוס6מרוכיסדעוטההלהסחורה כפרתוטלתכירו).
ומהשטועןס'ס '6הפר 6ת ההמכסההדדישעטוה3דדיסלסייעכל 5חד לרעהוכניהולחלקו ,ככמה
דכריס.5:לפירוח ההסכסקמורהיהעל'5לערוך5ירועיסכלולסהקטן,והוךכן ערךטס6ירועיס.
ו5ירועיסקטניס ,והוך ל5
4.3פי רוח ההמכסהיהעליולהעשירכל הזמנתקירוע טהו5לם',ויפיל
'מטיכלעומתוטההמכסקינוקומרעליולערוך6ירועיס53ולסהקטן,וגסקינו
העכירז6תלט'.הרי"
מחייםקותולהעכירהזמנותל5ירועיסקטניסלס',וע"כל6היהכ6ן הפרתהמכסמגידו.
נר5הטה"דקההלכתי עס,'5טהריידכעלהשטרעלהתחתונה,וקיןלנו bShמהטמפורט 3טטר.

