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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" עגלנו ~ווונגוב
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בנידון
 ממנו הוזמנה שלא אדריכל עבודתשכר
 עליה לו ששולם עבודה על יוצריםוזכות

הנידון

 מהאדריכל ראובן בקש לאישור התכניות הגשת ולפני אדריכל, אצל לבנין תכניות הזמיןראובן
 להגשה תכנית האדריכל לו שרטט מחיר הצעת במקום אבל להגשה, לתכנית מחירהצעת
 שילם שכבר העבודה תכנית את לקח אלא בה השתמש לא שראובן אלא לראובן,ומסרה
 אחד אחוז סך מראובן האדריכל תובע הגשה. לתכנית ראויה שתהא אותה והתאיםעבורה

 ראובן שעשה השימוש עבור וגם לראובן, ונתן שהכין ההגשה תכנית עבור הבניןמהוצאות
 האדריכל של רכושו היא העבודה תכנית לטענתו, הגשה. לתכנית להתאימה העבודהבתכנית
 של רכוש הן וההעתקות שהתכניות בתקנות כזה סעיף ויש עבורה, שילם שראובןלמרות

 הבנין. לצורך שצריך מה לבדהאדריכל
 קבל לא שעדיין מפני הוא ההגשה לתכנית מחיר הצעת מהאדריכל שבקש שמה ראובןמשיב
 המיוחדים התנאים מפני היה ההגשה תכנית את שקבל ומה מהאדריכל, העבודה תכניתאת

 את קבל כך משום ורק האדריכל, עם היחסים את למתוח מאד שפחד בהם, שרוישהיה
 שהתבקש בלי פעולה האדריכל עשה סוף סוף ואם בה. להשתמש רצה שלא למרותהתכנית,

 היה לא האדריכל גם שבאמת מוסיף הוא אחד. אחוז של מופרז מחיר בשבילה לדרוש יכולאינו
 את להתאים יכול שהיה משום ימים, האדריכל טענת לפי לוקח שזה הגשה תכנית לשרטטצריך
 ראובן, אצל באמת שהיה כמו שעה, של עבודה שזוהי ההגשה תכנית לצורך העבודהתכנית
 אינו אופן בשום אבל עבודה, להשקיע מה משום מעונין היה האדריכל ואם מומחה, שאינוהגם
 טוען האדריכל, של בתכניות שימוש עשה שראובן האדריכל טענת ועל ראובן. חשבוןעל

 ה"ז עבורה ששילם לאחר אבל האדריכל של שמו בה שכתוב הגם העבודה שתכניתראובן
 הבנין. צורך היא הגשה שתכנית וברור הבנין, לצורך שנוגע במה ומכ"ש ראובן, שלרכושו



קמןממונות

פסי'ד

 הצדדים. בין לפשריש

 להלכההמקורות

 כחיגם לומר יוכל ל6 טוכס 16 פעולת תכירו עם כעומס o~b כל פסק: ד D"1D רפד מי' כרמהסנה
 פעולס עטה דס6דריכל כיון פרוט לפי"ז עכ"ל. סכרו. לו ליחן קריך %6 5יויתיך ול6 מוחיל עמדיעטית
 כלל נפנס ל6 דירן כנידון 6כל מפעולתו, טנפנה כדה לטלס. חייכ ע"ז נתכקט סל6 6ף ררכןכטפיל
 פעולה כעוטה לטפס דחייכ דמ6י 6 סעי' מעה מי' b"nlon ומטמע הלדריכן, טהכין סמטהמתכנית
 וטס n"ss hp ומכובר כרטות, טל6 תכירו טדס לתוך יורד מדין סו6 נתכקט ול6 כרסות טל6למכירו
 לקמי' ~hnb מה6 מוכיח סגולה וככבר לו, סומעין ולך אילנך עקור ספדה כעל גי' 6מר כ כסעי'כטו"ע
 קיני פירוט כעינב, ל6 6"ל ליטע, נפויס ט6ינס כטדס פירוט התחתונה על וידו לי' טוס זיל 61"לדרכ
 מענין bb לי תעקור, ל6 תעקור טתר5ס מה "תעטס ס6ומריס כמו לי, סיתם לכן מדה כנטיעתהחפן

 6ף מנטוע מה ל" דניח6 6ל6 כעינב ל6 6מר ל6 06 ודוקק הסדה, כעל 6ת לתייג פיכס סוס 6יןככלל",
bStנותן המכח על יתרה ההו65ה 06 כעינא ל6 6מר סל6 מכיון 6כל לי' דניח6 כפירות דעתו גילס % 

 דפנתה ממדינן פירוט הו65ס, סיעור nsa לו נותן הסו65ה על יתר הסכת ו6ס טכמ, סיעורססו65ס
 הזה. נטיעור הי6 קיטע עטויה ט6ינסכטיס
 ל6 6"ל לי', מוס זיל 6"ל דרכ לקמי' ~bnb דההוhO 6 6 כ"מ מס גרס" יתר.וככיפור

~h)9DS 
 סוס זיל 6"ל

 ליטע עטוי' זו מדה מטוס הו5 לי' טוס זיל רכ ממר ס6 וכע"כ כעינא. ל6 6"ל התמתונס, על וידולי'
 הטת כעל וכמקומר כתהו, ימיו מהנטיעות ליס ניחא עקר דל6 זיכיון מטוס סו6 זס, רכ ייע והביךהוי
 6ת סם6יר כך ממוס ורק סלו, טעמיס מחמת 6תו לריכ רוה מינו מסוס עקר דל6 דמה היינו כעינא,ל6

 סמדס כעל 6מר וע"ז ליטע, עטויה ט5ינס כסדה תמות לכל טיטומו רכ 6מר וע"ז כרטותו,מנטיעות
 ממטיס טעם 6ין 06 6כל הטדה, כעל פטור טעמך מהבי ורק לכן, טדס הי6 ההדס כי וזיל אילנךעקור
 לתת חייכ הפכח על סיתירס סי5י6ה 6ת מ"מ מנס ואינו הנטיעות 6ת אריך מל6 מגס לכן הדססי6
 הו6. נהנה ומי רזה המכח, כסיעור סנטיעותלבעל
 כטדס כרטות טל6 תבירו מרס לתוך היורד כדין למס חייכ לכן, טית זו דלין דידן כנידון לפי"זואמר
 6ך לסגטס, תכנית לעטות מענין טעומד ד6ף ליטע, סעסויס טדס סי6 דכע5ס סגס ליטע, עטוי'ם6ינס
 ליטע עסוים טטינה כמדם 6ל6 זס 6ין סו65ות סוס כלי למגבס תככית למתפיס יכל כעלמו טר6וכןכיון
 כיון הטכח, כסיעור 6ל6 אינס דסנ6תו סטכח על יתירס טססו65ה כפנקס 6ל6 נסנס ול6 סו65ות,ע"י
 קינו עכורה טעס טל כסיעור סו6 דסטכח וכיון להגטה, התכנית 6ת ממנו קבל 6ל6 כעינך, ל6 6מרדל6
 אדריכל. עכורת טל ערך לפי עכובם טעה טל טרמו מכר 6ל6 ממנו לתבועיכול
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 ללימור לסגים 6ין סגטס טתכנית לני הסתכרך6ל6
~"bh 

 סת6יס רכוכן ו6ס עליו, פמו חתם ס6דריכל
 מעריס ו6ס ס6דריכל, טיחתוס גס 5ריך hSb ממפיק זס 6ין לסגסס, ר6ויס התסיס סעכווס תכנית6ת
 סענודס כתכנית טסמתמט רק זס 6ין לסגיט, יכול סי' ועי"ז עסיס חתס טס6דריכל סמעטפס 6תולקח
 "תוכל םלפניכו סדור מגוועי 6חד 6מר פסמעתי וכפי ס6דריכל, סל כסס סטתמם hSb ס6וריכלמל

 מלקצע". מס כל ממך לתבוע רצות לייט רצותי כלי כממי סמתמטת ו6ס כממי, סלך חידוטיס תגיו ל6 6ופן כמוס 6כל כממך, מלי תידוחיסלסגיד
 % 6דריכל רכלי ליטע סעטויס כטדכ מגסס תכנית דסי6 כיון כעינם ל6 לטעון יכול ד6ין נר6סולפי"ז
 כעת ופתקתי נטעת מ6תס כמס 5ורך לי 6ין לטעון יכול וקינו %טור, סגמס תכנית לסגיםיכוליס
 ס6דריכל, סל לסירות זקוק 6ל6 לחרת כרירס % ם6ין דס6מת קותך, לסיגיו רפיתי bSt מחמתמקכ%י
 לעטות יכול סיס bSb סגטס תכנית נסכנת ימים טל עכודס לססקיע קריך סיס ל6 סס6דריכל טטוטןומס
 כענוותו למומחס סכר לקכוע יכול דקינו כלל, טענס זו 6ין טעם, רק %קח וסי' סעכודס, מתכניתזס

 מוכרח 06 6כל לפירותיו, לסזדקק ל6 כרירס לו ים רולס קינו 06 כי מופרז, מתיר מלוקת לווקמר
 6ת מנותן כהכיל סמכוס כל 6ת לדרום יכול טסו, כחתימת גס תסיס מל6 קורס כליזם לסירותיו%ודקק
 סי6 ט% ססמגחס כקמת 06 חתימתו, כמכיל כסף סרכם כם%קח סכמריס מנותן מרט תוטב ולינניסמו.

 מחיר אינו סגטס מכנית כסביל 6חד r~nh סנטמע טכסי גס ומס העריס. ספקעת מטוס כוס 6יןנאמנת,
מופרז.
 טתכנית כיון פעמס, סעכווס כתכנית מעמס סטימום עכור לו למלס חייכ מר6וכן ס6דריכלוכטענת
 יבלס, סכור כעל כור 6ים יפתח כי 16 כור 5ים יכרס כי תורס אמרס מנס ס6דריכל. טל סי6סעכודס
 כעלים מסו6 טייך ול6 סרכים כרסות סיס סכור סוס 6פי% סכור כעל למותת 16 %ורם קרקסמתורס
 לו 6ין 6כל סמחודם, סדכר כעל סו6 מחוט 6דס סכן דכר כל תורס אמרס bSb סכור, 6ת מאגסכקנין
 ממון. טל זכויות לענין כרכר קניניםסוס

 כתב עירוכין הכת טל"ח סדפמת על דכרי5ק סרב מ6ל6ווי5יק כעי דוב יוסף מס"ו סג6ון סלוכססכמס
 מממכר סג6ון מנכדי 6חד יכוץ מלאכתו ויגמור סדפימו אמרי אולי ככורו מפקפק ואטר וז"ל: סטארכין
 כזו לתכיעס מקוס טוס מ65תי ול6 כ"ת ע"פ מוס למפחד % 6ין לדעתי כעמקו, pSn מכבודו ויתבעז5"ל
 עכ"ל.וכו',

 טלמד 6חד 6ים ע"ד ז5"ל דר6טיין הכ"י מ6ייטים6ק ממוהל הכרסס מו"ס מסגנון a~h עמודיוכטו"ת
 פרטי כל בו כתוב טסים ממספר ממנו ולמת כלס, ועד ממתל עי"ז רב כסף ומפריז ס5כיעסמלאכת
 מלאכת ממנו ולמי ו5למו כדמותו וסעמיק1 מנ"ל לספני גנב 6חד 6ים ופנס סמל6כס, וסדרסמממניס
 ירד סו6 וגס ע"ז רכס סו65ס טסו5י6 כדין ס0פר כעל ותבעו 1SSD35 מספר 6ת הח"כ ומחזירס5כיעס
 ל6 6כל טגנכ מס לסמיכ רק לגנט למייכ ם6ין פטוט סדכר וסטיכ לססעתק. גס לו סיחזיר ותוצעלאומנתו
 סמטלטליס כי לנגזל, ממעתק למחזיר חייכ ם6ינו ודאי וגס ספרו ממעתיק סנסכס מס כעד מ6ומסלעלם
 זכו 6כל לכד, גזלו 6ו סגנכו מס רק מחזירים ל6 מנזלן 16 סגנכ כסס וסמתמם סנגנכיס 16סננזיס
 מכותר ססכיס מתקנת טסי6 וסטעס תסג, סי' הו"מ וכתו"ע כגמ' כמכ61ר ססכיס, מתקנת וסוףכסריות
 ופילס, כתורת כדנחימ טכר מיחו יו5י6נו טל6 תקנו מלטכס סו6 כס עטם 06 וכן וז"ל יג מ"ק מסכממ"ע



קמטממונות

 כעד לטלס קריך ממוזר נכחט oh ח ס"ק הממ"ע ומכ"כ ע"כ. כגזל, כעין מטפס 6ל6 הטפיס, תקנתמטוס
 סם ד%6 הגזילס, כטעת hib מטלמין 6ין כמטלטלין דה6 הטיג טס כנתס"מ 6כל סהטתמטות, טוויכל
 ול6 טלו טסו6 דחט3 לגזול, כלל נתכוון דל6 כזיופן ו6ס מטתמט, סו6 פטלו טמסתמם דמה גזילס,קכיני
 הו6 דחייכ ממר וזס נהגה ~Or מכלל 5כל חמר, וזס נהנס of מטעס יתחייכ קולי וגזילס, 6דעת6נחית
 טסו5 מהחפן כלוס מתחסרים הכעלים 6ין סזס מסחפן כטנהנס 6כל זס, טל חסרונו מחמת נסנס 06רק

 גרמך טע"י כזה לכעליס קפידה סיט כיון דלמ6 6ו גרמך, bSh זס 5ין כמק"ן, חסרון דנמטך 6ל6נסנה,
 טס וכרב"ט ויסכי ד"ס כ6 ב"ק כתום' כחכו h~hh4 חמר. וזה נסנס זה ספיר הוי סיזק, למס יטדידי'

 מה כפי רק מטלס ט6ין כתב בנ"י, סוכך והרמיה, טנסנה, מה ככל מתחייכ מועט תמרוןדכ"גורס
 6ף טנהנס מה ככל דחייכ והרב"ט התום' לפי לכן ז, מעי' טמג סי' כטו"ע הדעות מתי והוכלוטחסר,
 מולהס ותכירו תכירו כח5ר מדר גרע ל6 ממרון 6יזס יט טעכ"פ כיון וסטעס זה, טל חסרונו מממתטל6
 סתום' נכי6ור מקכלתי מס ןלפי כנרפס קפידה הוי דסמח6ה ל5גר6, קיימך h5~s 6ף טחייכ ידורטל6
 ס"ז טמקפיי ס5כע ספר תעתקת כנידון וכן סכעלות[. 6ת ממנו טגוזל מפני סו5 ידור bSt כמוחס יגנ"צ
 כלל ת5י 6ין bSO לכד, החסרון כסף רק מחייכ דל6 הרמ"ה לחיטת 6כל זה. טל מחסרונו גהנסכ6י5
 סרכם ומפלפל תבלוס. חיוב טוס עליו 6ין טנסנס ממס כעלס חמר ל6 06 לכן טחיסר, מס bSbכקפידה
 כרע. ונטהרכוס

 טל העכודס תכנית כעי דטילס כיון מ3ר ר6וכן 6דרכ6 דגזלנותbnu~b ,6 נחית דל6 דירן כנידוןוכן
 לאדריכל לו דנגרס 6ל6 זס, טל חסרונו מחמת כ6ס ל6 ההנקה 5כל חסר, וזס ~hih1h דוס מטוס כזפלדון י" ורק סטכיס, תקנת ענין כזה טייך ול5 טלו, סי6 סרי טהטתווה, ממס ויותר כמפו כמיטבס6דריכל
 גרמ6. 6ל6 זס 6ין ההגסה, תכנית כטכיל הלימוז כל לו יטלס דל6 כיוןספסר
 דוק6 דיתכן המפורט, על מרופס הסחוס תביעה, טוס ס6מריס לנכדיס טלין זחל הגרי"ד דפמקוס6
 לסגר6"ז ט6מרתי וזכורני טונה. זס אולי וכסף, טירחס סרכם סטקיע וסוף נכד סו6 המו"ל כגססתם
 נבוך סיס וסגר6"ז מחס, וסכן S"5f הגר"ט ממו"ר לו טהי' מכת"י הדפים 60מד לענין OtO מהפסקז5"ל
 הרכה. כזס והתקיע מדפים טנכד מה דומה bSt טטכר כנראה הסכמה, טנתןכזה
 טל סעכודס תכנית DS~ מגטה תכנית טסכין כמס ר6וכן 6ת לחייכ מכרח טוס 3זס ר61ס אינימ"מ

 ססגטה. תכנית כטכיל לטפס י5טרך 06 ומכ"טס5דריכל,
 nbs~ הנוכ"י טנט6ל כנידון ככ סי' מו"מ מלכו כיטועותטו"ר

 ומלס וקדםיס נזיקין על ספרו טהדסימ
 כיון סנוכ"י 1כת3 לעלמו, b"nh למדפיס ס6ותיות מדור סנים וממדפים מאותיות מידור סכרלמדפים
 ק5ת מסר וזס נסנס זס דמקרי מדפים, סי' ל6 כ6ס כ"כ קונים ימ65 טל6 אח"כ טמדסים ע"יממחסרו
 והקטם וכו', טחמרו מס עכ"פ לטלס קריך לרמ"ס וגס מנסנס, מס כל לטלס קריך וסרמ"6 ממחכרולדעת
 וכן כמקיף כמו חכירו סל מממונו נהנס כזה bSb מחייכינן ל6 דע"כ כרור דנר6ס מלכו סיטועותעליו
 קונס קומן למ"ר וגס מן, טלו האותיות מלאכתו 6ת סכומן טסטליס 6חר כ6ן S~b חכירו, כחקרכדר
 ע"י דנסנס בכך ומס רנסנס, סו6 מסלו וכטנהנס סן טלו ס6ותיות מלאכה טכר לו טטילס 6מר כלי,כטפח
 ל"ת, וזה נסנס דזה לה6 ענין זה ואין קמתסני מדידי' טמדפים כעת לו obso דסנ6ה חכירו, טלמעטה
 דנתייקר A"Dh סמ5ר ע"ג םממנין מכח 6ין ד6י ק כ"א התום' דעת מזו וגדולה נסנס, מדחכרי'דסתס



 ירושלים - דיןפסקיקנ
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 זס סדין כתם ם65 כמי' דסם"ך J"ub כממתו, מעכס 6ו מעטיו ע"י oh bs דוקק לו לםלס 6י"5נדמיו
 מפריס טמדפים דמעת כיון ממסיק ועיי"ס סטיך, לדעת גס ממון לתייכ 6ין מספיקך מ"מ דדיהן,ספיק6
 מדמכרי'. נסנס דסתס ל"ת וז0 נפנס לזם ענין זה וקין קעכיד כממונו מ"מ סיזק, % דגרם נסי6חריס
 עכ"ל. לםלס, ופטור ז"ל סרב כדגרי bbt לפענ"דוקן
h~bס6דריכל, מל ו% רכוכן טל רכוטס סי6 סרי עכורה טטילס כיון סענוד0 דתכנית נסי נידן נגידון 
 תכנית וסגיט רבוכן והעריס ללימור, מתכנית 6ת מקכליס סיו hS עלי' חתום ס6דריכל מל טטמו נלימ"מ

 לתכוע יכול ס6וריכל oh 0י6 0ט6לס עליה, מופיע טטמו ס6דייכל טל כמעטפם סמתו6מתסעכודס
 כסף. מל ערך לזס יט 6דס טל מס 06 כטסו, מסטתמם מסמרבוכן
 ממחכר סל ופירום למעלס ותום' ופרם"י ססדריס מני סיס ססמידור סיירי כד סי' מס"ת כנוכ"י טסוסנה
 מס 6ין לכן ותום'. פרם"י עם D"tO כל 6ת למדפים ורולס מטה סל מפירוט 6ת ממיר וממדפיםלמטה,
 6ף ס6דריכל, כמרטט ססגמס לתכנית הנונע מס דידן כנידון מ"מ מממכר. טל כטס פמטתמםנידון

 רבוכן יקכל % עלים חתוס ס6דריכל פחס סגטס תכנית דכל6 כיון ליטע סעמוי' כמוס 6ותססנחטוכ
 כתכנית רבוכן סטתמם ל6 סל6 דנן כמקרס 6כל ונטט, ליטע סעמויס כטדס דוקא זס 6ך כניס,ביסור
 כם"ך ועי' מאדריכל, סל מעמיו כלל נסנס ל6 הרי םל1, כמגירם נס6רס וזו ס6דריכל, טסכיןססגמס
 גסנס זס 6ין עליס, מתוס טטמו האדריכל מל סעכויס מתכנית רבוכן סנסנס ומס כ. ס"ק "65 סי'חו"מ
 ס6דריכל, פל מממונו ול6 נסנס סו6 וממלו מעקמו וכרנסנס סתכנית עגור טילם דסל6 ס6דריכל,מטל
 סתכנית על hlnh~ ס6דריכל דסל6 טילם סרס כפכיל גס סל6 ס6דריכל, טל כטמו טססממט מסוגס

 רבוכן מל סכל מצנין ולפורך סילם זה כמכיל ס6דריכל סחתוס מס סרי לאדריכל, מטלמיס זסוכמכיל
 פסרס. כ6ן לעטות סטן מ"מ כך, סכר ל6 מסכיננו סנוכ"י 6מנס עלמו. מטלונסנס




