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 ירושלים דיןבית
 יוחסיך ולבירור  ממונותלדיש

 עבודה שכר בתביעתפס"ד
 163-סא מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 נשארה שלטענתו עבודה שכר עבור כסף סכום א' מגב' תובע הקלטה, אולפני בעלהתובע,
 שילמה לטענתה אך עבודות, לה ביצע שהתובע מודה א' הגב' לה. שביצע מעבודה לוחייבת
 והיה החשבונות, לפרטי ירדה לא שמעולם טוענת היא כלום. לו חייבת ואינה שכרו כל אתלו
 כראיה ביניהם. שסוכם מה כל את לו שילמה שכבר לה ברור אך התובע, של בחשבון אימוןלה
 התובע עם לדבר לה התאפשר לא האחרון התשלום שלפני העובדה את הנתבעת מציינתלכך
 אכן היא זה בתשלום האם - ובניו התובע אשת את שכללו - המשרד אנשי את ושאלהעצמו,
 בו חוזר שעכשיו יתכן הנתבעת לטענת החשבון. מסתיים שבזה ונענתה החשבון, אתגומרת
 ממה יותר חייבת אינה היא אך לה, שמגיש החשבון בסיס וזהו עליהן, שהסכיםמהנחות
 ולכן ביניהם, החשבונות לפרטי מודעים היו לא המשרד שאנשי משיב התובע ביניהם.שסיכמו

 דבריהם. על להסתמךאין
 אחרי לה שייכים שלטענתה ההקלטות של ה"בטות" את לה ימסור ומהתובע דורשתהנתבעת
 לה נרם שהתובע היא טוענת עוד לה. למוסרן מסרב והתובע להכנתן, העבודות עבורששילמה
 מהעבודות. באחת לה שנתן נכונה לא בעצה כספיהפסד

 בינייםהחלטת

 יתרת התובע לטענת האם הצורך די ברורות אינן הנתבעת וכפירת התובע שמטענותמכיון
 ששילמה שלמרות או שעשה, מהעבודות כמה עבור שילמה לא שהנתבעת מפני נוצרההחוב
 ממה יותר גבוה שלהן שהמחיר משום המלאה, עלותן את שילמה לא מ"מ העבודות, כלעבור

 תימסר ועליהן שתובע, החובות דו"ח למסור מהתובע ביה"ד בקש לפיכך הנתבעת.שחושבת
 הנתבעת.תגובת
 לנתבעת, למסירתן עד שלו הן התובע שמחזיק ה"בטות" האם הצדדים אצל לברר יש כןכמר



רפהממונות

 למשמרת. לתובע החזירתן והיא לנתבעת, נמסרו כבר שהןאו
 באעה"חוע"ז

 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 נאמן. מי לו, שעשה עבודות עבור חוב על ושכירו בעה"ב נחלקוא.

 כמוחזק. דינו האם ההקלטות, של ב"בטות" שמחזיק שכירב.

תשובה

 ועוד סממע"ס. 6חת, 6ל6 לך ק55תי hS קומר וסלס לי ק55ת מתייס קומר קומן כ: מס הטועות 3גמ'א.
 זמן כל 6מת, 6ל6 לך ק55תי bb קומר וסלס מתיס לי ק55ת קומר קומן %ומן טליתו פנותן 6: מ1 טסכגמ'

 כעסתי על קומן 3ידממטלית
 וסוכר חולק יסורס ר' המנס טס, ככרייתך חכמים דעת זומי רסיס. לסכיך

 רכינו ילמדנו לממולל ר3 מ3י ליס סלחו סם ו3גמ' ונוטל. נסכע ס"ז זמנו עליו עכר מל6 זמן כלדמכיר
 הומן. ויפסיד 3עס"כ יסכע כזו 6"ל נטכס, מי 6תת 6ל6 ק55תי ל6 הומר וסלס לי ק55ת סתיס הומרהומן
 ודהי דק5י5ס המרו טס כ"מ ו3גמ' הומן. ויפסיד כעס"כ יסלע 6ו ויטול ר6יס מכיך 16 נחמן רכ 6מרוכן

 טל וכטעמו מטלס. ותיגו נטבע כעסיס hSb דפטור, למימר ל6ו מס כממ"ק וכתכ 6ינםי. ליס דכילימדכר
 כפועליו. סו6 דטרוד דכיר ל6 נמי טק5י5ס לפי כ מס כ"כ תוס' כתבו ונוטל, נטכע דסמכיר יסודסר'

 מוחזק כסס6ומן לפיכך 3עס"3, מטענת עדיפס ס6ומן טענת יסודס ר' דלדעת י ס"ק פט סי' סטיךוכתב
 כעס"כ, טל מטענתו עדיפס 6ינס ס6ומן טענת לתכמיס 36ל ס3ועס, 3ל6 נוטל מיגו לו ויםכטלית
 לסס3ע סכומן 5ריך הקומן כיד סטרית סיתם 06 36ל פטור, וכעסקן כחזקמו הממון מעמידיסולפיכך
 סוי ל6 יסודס ר' מלדעת י ס"ק טס נתס"מ ועי' ממסכון. על סמלוס 6דס מם6ר עדיף קדינו לפיכנק"ח
bSbמוכח. ספק 
 סלם קומר וססכיר לך ק55תי מתים קומר כעסה ד: סעי' פט סי' וטו"ע ס"ז פי"6 סכירות סרמכ"סופסק
 לו נתן טככר אע"פ ר6יס bS b~Jo ו6ס סממע"ס, %6 כ6ן ממכיר סיסכע הכמיס תיקנו ל6 לי,ק55ת
 נפם. ספחי ססכיר ילך פל6 כדי סו6 תק"ת זס ודיר 3גק"ח, נטכע 3עס"כ סרי סיפך, S"ht 16סמתיס
 6חר טת3עו 6ו כעדיס סל6 סכרו 06 6כל כזמנו, ותרעו לו פסק כמס ידעו ול6 כעריס ממסכרוכד"ק
 כל כדין סילך ם6"ל זס 6ל6 לו נם6י טל6 16 לו נתן מככר מס 6ל6 לו ק5ן מל6 מסת 3עס"כ ישעזמנו

מטענות.
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 כמס 6ינםי וכירי מדכר הרוו רעל כיון וליטול לסימכע למכיר הקמינו דל6 הטעם יד ס"ק ססמ"עוכתב
 מכירותו על נפטו נומם דססכיר כיון הסת, 3ט3ועת ס*מינוהו % הכל כופר "S"ODS ולע"גק5ן.

 הרמכ"ס דעת ד6מנס ט ס"ק מס סם"ך וכתכ חמורה. טבועה לסימכע וס5ריכוסו כעס"כ עלהחמירו
 מדפי ע"כ נסח ב"מ ונ"י טס ור"ן 6 מס מבועות מלוי ור"י ד סי' פ"ז טבועות סריסם וכיד כנלקח,דנם3ע
 המקור סכעל כדברי סו6 כר"ם מעיקר 6כל עיקר, ומכן מכ מי' S"O 3תםו' סרמכ"6 כמססרי"ף(
 כ קינ כ"מ ממ"ק ועי' סיסת. hSb לססכע 6"5 כמקזות מורס טכם6ינו הרי"ף פועת טס מבועותוסרמ3"ן
 לטופת תקנה ויומין 6ין הכל מבכופר לפי סכועה, כל6 כעס"כ פטור ככל כופר ט6ס הרמכ"ןכמס

 חייו. מכדי פחות לפועל טק5ן יטען ט3עה"3 חסם ואין ידוע האומנות סכר כיממכיר,
 כסגולה ר6ו3ן טל לשמתו קמיעות לעסות מסכטימ ממעון כדרר רכ6 סי' ח"כ חיי 3עי כשו"תופסק
 חמיסיס כמעון תוכם זכר סמליטס סס6סס לשחר ופעולתו. טורחו לסכר קבוע סך עמו וקבעללידה,
 מביש וממעון לכנים, משות טס רק עמו ססיתנס סטיר ור6וכן עמו, טק5כ טוען סהו6 הסך מזהונרום,
 %ניס משות סם סק5כ טסיס כדיוריו ו6ס גרום, עטרס מחמם יותר % נתן ככר מרבוכן לדבריוכרטיס
 גרועס שמדנה ebt~' כ"ס כרורס, נרקיס 6ל6 ממון מו5י6ין ד6ין והמים מסק35. יותר נותן היהסביך
 ס"ז מזם יותר לו מנתן ומס לכנים, משות מם 6ל6 עמו ק5כ דל6 כדכריו סו6 סס6ממ ד6פמר כ6ן,6ין
 6פטר 16 ודורון, מתנה דרך מחיוכו יותר לו ולתת עמו לסתתסד ר5ה פירות עמו מקמיטותיו ממפנייתכן
 ק5כה, ק35ו ול6 דורון איזה % מימן כיניסס מיה תגשי למניס, מאות טס כפירום הפירסו סמיוככמלכד

 עמו לעמוד ר5ס ל6 מידו לסו5י6ו קמם דכר וסוף ממעון מל כידו סיס מנזכר מסך סכל מממכ מפני16
 OSIDO כ% ק5כ. כ6ן סיה טל6 מוכימיס הדבריס ודשי 6ל6 גידיו, טים6רו 6מר ולכן ודייגך3דינ6
 ע"כ. סתם. חרס 1ל6 מכועה ל6 עליו לשמעון ואין כדינו זכאישראובן

 על מכוסם סויכוח 06 כמכרו, סנתכעת % סילמס הככר מס על נוסף מכר תוסע פסטכיר דירןובנידון
 ככל, כופרת והיא הנתבעת, ססכורס סמה יותר גבוס מחירן התובע מלטענת כקמר סעכודות,ממיר
 כמרכה ספחותיס סטוק מתירי מלטענתה כיון שמנס ונפטרת. הסת נסכעת למלכה סם"ך לדעתסרי

 סעו3יס וגס %, טילמס מככר ממה גבוה יותר עוד מכוס עמו פסקס סל6 % ממייעיס סתוכעממחירי
 מחסכון בסריס מקטן - סמום יתרס 6ת לםלס נתבעה וס6תרונס ססלימית מקלטת % טנמסרספלפני
 כנגד טעגותיס 6ת מחזק זס כל סנתכקמס, סמק תמורת לס נמסרס ומקלטת - כדין סתוכע ממסיגסמום
 סהתוכע כיון 6מנס ממייעתס. יה6ומדנ6 לגמרי, דפטורס חיי הרעי פסק כזס וכשופן סתו3ע,טענות
 לסלן. ועי' כטלית, המוחזק שומן כמו ה"ז כיכטות",מומזק

 ערודות ועל חלקן, על רק 16 לס כעטה סע3ודות פרטי כל על םילמס ס6ס 3יניהס סויכוח 6ס6ך
 שכשליס סע3ודות פרטי כל על כוללת ממכירות 6ת ממטיכיס ס6ס למסתפק ים אילמה, סרסמסויימות

 פרט כל על על מחולמת סמכירות 6ת מממטיכיס 16 סמ5י5ס, ט3ה על סו6 הויכומ וממיליןכס,



רפןממונות

 הו5 כידך לי סים סכרי לי תן 5"ל כילד, הטכיר כ: מד סכועות לממנה מייך זס ויכוח כן, ו6סמהעכורה,
 כפועליו טרוד מנעס"כ לפי 6 מה מס כגמ' וכיקרו ונוטל. נמנע הו6 נטלתי, bb קומר והלס נתתיקומר
 סי' D"nD ועי' וליטול, להיסכע למכיר הלמינותו ומטו"ה לחכירו, 5ל6 לזה פרע ול6 מפרע, סכורוע"כ
 הרמכ"ס פסק וכן וליטול. להטבע למכיר הקמינו נמי כפוטליו טרוד קינו ו6פי' מילקו ל6 דתו ג ס"קפט

 נקמן המכיר םיהיה תיקנו זו טסכועה מס עזרי כ6כי וכתכ כ. מעיף מס ותו"ע ס"ו פי"6סכירות
 הנקמנות. כעיקר הו6 וחיוכוכעכועה,
 רקות לפי תלוי זה, כגד 6ריגת כמכיל וכך ככך קותו מכר 06 דכקכלנות כ 6ות כג סי' ב"ק תזו"6ועי'
 למודם. 16 ליום 16 כגד לכל המכירות ob הדייןעיני
 ק55ת מתים קומר קומן לקומן טליתו הנותן ה: מעי' פט סי' וכמו"ע ה"ח פי"6 מכירות הרמכ"ס פסקב.
 נסכע ס6ומן סרי כידו לקוחה טהי5 לטעון יכול 06 הקומן כיד מהטלית זמן כל 5חת, קומר והוךלי

 וכו'. דמיה כדי ער כסכרו לטעון ויכול ונוטל,כנק"ח
 ככר )ם6ס לנתבעת מסרן ל6 ומעולס % עדיין טייכות הן 06 כ"כטות", מוחזק סהתוכע דירן כנידוןוה"ה
 סרקו עדים ם6ין כיון זה(, לענין למוחזק נתמכ קינו למסמרת, לתוכם המזירתן וסיף לנתכעת,נמסרו
 המע"מ חיוכ למעט - דמיהן כדי עד כמכרו לטעון יכול f~O כידי, מן לקוחות לטעון ויכול כידוקותן

 הכוטלין. מנועת להמנע מייד 6ך - היום בו לחייכה יכול שינה הנתבעת, 6ת ממנו פטרממלכתחילה
bShכל6 וסרי מכועס, כל6 יטול כי5ד נמצע קינו 06 להמניע, נוסגין 6נו ם6ין מכיון וקומר לדון מים 

 היית סוף פי"ד טו"נ עזרי sb3~ טליט"6 מו"ר טיסד מה עפ"י ונר6ס סנ6מנות. לו חסרההמבועה
 טבועה. כל5 הי6 נטילתו וע5ס להסכע, קריך מנוטל ממוס 6ל6 ביטול, להולמינו כדי מינה זודטכועה
 נמכע ם6ינו הסכועה מתמורת bSb ליטול, דינו מפסיד קינו קומו, מסכיעין 6נו ם6ין לע"פ לפי"זעיי"ם.
 כנהוג. סלים, התובע טל מזכותו לנכותיט

 העכודות כל עכור מילמס ס6ס 6ל6 העבודות, עכור סטכר גוצה על קינו ס5דדיס כין מויכוח 06סימנס
 כבי"ד, מטניעין 6ין וקנו 6, 5ות לעיל כמכונר הנוטלין, טבועת סתייכ כיון כ~ד, חלקן עכור רק16
 לברר. ים דין פסק ולפני טענותיהס, נתבררו טרם טכ6מור 6ל6 נ6מינו. דנמס טכועה, כל6 נוטלקינו

 לוין. דובאברהם

ב

 סממרד וקימי התסכוןי כל 5ת סםילמה טוענת דסנתכעת פו. 06 חוב נם6ר ה6ס סו6 דסנדוןנרסס
 כל מסתכם הלחרון התסלוס סכזס לה קמרו סתוכע סל מכותו סחמכונות 6ת לנמל מוסמכיסמסיו

 עליהס. להסתמך 6ין ולכן המסכון לפרטי מודעים סיו ל6 סמטרד ט6גםי מטיפ והתוכעסתטכון,
 פרעתי 6ס יודע קיני וס6ומר יודע, ם6יגו ונמכע מלמלח פטור לך נתחייכתי 06 יודע קיני ס6ומרומנס
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 וספק הייכ דורי וכיון מסוס oSnb והייכ כתכ כז ס"ק מס וכנ"ך עם, סי' נטו"ע כמנוקר למלם,תייכ
 עויף. כרי וממק כרי 6מרי' ככס"ג % ממזיר06

 וסנתכע מוכ, ונם6ר טעות פסיס מרסה כטענם סתוכע כ6 זמן ולקמר סכל נפרעתי כקומר כוסוכמקרס
 וטכ סו"ת עי' ופטור, כמחייכתי 06 לכ"י 16 ותייכ, פרעתי 06 לכ"י דמיך obo מוס, יודע קדינומטיב
 זס ונסתלקו עמו חסכון לו מסיס מטוען רק כודרי % חייב רסיס מע"פ וז"ל: וערס, ד"ס סו סי'מכסן
 ממעון ס6ס סכי, דינך גמי מזס, יודע ם6ינו ר6וכן טוען כחסכון, טטעס כמעון נטוען מס ועלמזס,
 פרעמיך 06 יודע כקיני סוס 1ל6 ופטור, מטעות, מזס יודע ם6ינו לסיסכע רתוכן קריך מטעם, כריטוען
 קנו סי' סם"ך וסכינו גינויי, גבי דגיטין כפיק סרסכ"6 וכתב וכו', נתחייכתי 6ס 6"י כמו 6ל6מחייב,
 ול6 דפטור, 6"י נומר ומלס כידך לי כמנס ליס דפוס מפטר, חוטכנ6 6יסתלין 6מר ו6פי' וז"ל: מט,מ"ק
 י6יפתכמ ד6מרת סו6 6ת 6ל6 פרעתיך ודקי S~h דסכ6 ל16 06 פרעתיך ob ול"י ס%יתני למנםדמי

 סוס דל6 לסדיה סרי סרמכ"6. עכ"ל ומפטר. ידע ד% מטתכע ומיסו ידענה, ל6 טעותך ho~טעומ6,
bShכקומר snh 06 6"י כקומר סוס ו% ממנו, ונסתלק נפטר פככר כיון נתמייכתי oh .ע"כ. פרעתיך 

 וכזס ס6חרון סתם%ס סוס לס סודו מממרד ולנמי סכל מפרטתי כרי טוענם מסנתכעת דירןוככידון
 כקומר סוס ול6 ופטור נתחייכתי 06 6"י כקומר סוס סיס, טטעות טוען וסמוכט סחטכון, כלמסתיים
 וסם 6ותס, ופטרו % סודו סמטרד ולנמי כיון חייכת, פינס ככועס 6ף דסכ6 וטפסר פרעתיך. 606"י

 מהכועס. 6ף ופטור כסוד6ס סוס סתוכע, מכם סחמכונות לנמלסמוסמכיס
 ווייס.יהושע




