
אממונות

ז  ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממומתליימ

 חרש של עבודהשכר
 994-סז מס' ממונותתיק

 מנ"א( כט)מהד'

הנידון

  שכר תובע א' ומחזורים. תפילה סידור של סדר בתקון לדפוס סדר של בעבודה ב' אצל עבדא'
 מונים עשרות בעבודה לו הזיק שא' טוען וב' ביניהם, שסיכמו מה לפי לו חייב עדיין שב'עבודה
 טעויות, מלא שהיה לו התברר מעשה ואחרי להדפסה דיסק לו שמסר בכך לו, שהועילממה
 לא שלמעשה משיב ובי הסידור, של הסדר על זכות א' תובע עוד ספרים. אלפי להפסיד לוונרם

 את והגיה שתיקן אחר לעובד הכל את שמסר משום א'  של בסדר הסידור בהדפסתהשתמש
  מחדש.הסדר

 דיןפסק

 נדחית. הסידור, של הסדר על יוצרים לזכות התביעהא.

 כמובטח. העבודה, בגמר לו ישולם ושכרו מתקבלת, המחזורים, על עבודה לשכר התביעהב.

 נדחית. הסידור, על נוסף עבודה לשכר התביעהג.

 גרוסמן שמשוןנ-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 חרש. של עבודה שכרא.

 בעהייב. אצל בפועל יוצרים זכותב.
 בעבודתו. החרש שעשה נזקיםג.
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תשובה

 ידיו כמעסם כגון סתורה מן ממון לקטן טיס לס דמטכחת כחכו קטן, ד"ס כ מח סנסדרין נתום'א.
 ס"ק רמג סי' וק5וה"ח קטן, לענין הרט3"6 כטס רע סי' כ"י וכ"כ מד6וריית6. טלו טרחו וסכרדמל6כתו

 מס וכתכ כ6. סי' לליעזר ר' וחסוכות כד, סי' הקניניס קונטרס כינס קמרי ועי' וסוטה. חרט מס"הו
 לענין כין קנין סי6 סמל5כס התחלת ד3פקח מל6כס, סכר לענין מפקח סוטה ha(, דמ"מ גורדוןהגרען

 על מתחייכות כל לחול יכולס טל6 כיון כמוטס 36ל ס3עליס, מתחייכות לענין וכין הפועלהתחייכות
 העכודס 63מ5ע ו6ס המלטכס, מתחלת טל הקנין ע"י הכעליס על סתחיי3ות כל חלס ל6 כן כמומטוטה
 טוס לטוטם לו טלין כיון 3ו, לחזור יוכל כודויי המללכה, 6ת מטוטה מיגמור רונה ם6ינו כעס"כיקמר
 מסני. ל6 לסוטה מל6כה תחילת קנין 6ף ו6"כ ל6חריס, לסתחייכ וכין לע5מו לזכות 3יןקנין
 טכר לו לבלס חייב קינו מסויימת, עכורה עכור כקכלן סכרו לסלם הפועל עס סתנס 60ס נרפסלפי"ז
b~bסע3ודס. בגמר 
 ה סעי' 15 סי' וטו"ע הי"כ פ"ה טו"נ הרמכ"ס ופסק חם"ו. טענת על נטכעין ס6ין כ לח כמבועותומנינו
 הרמכ"ס ולמון עליהם. 6חריס לטענת ול6 5חריס על לטענתם ל6 טענה, לכל ולטוטם לחרט נזקקיןטלין
 6ת למס ויתן סנתכע יודם קולי להם נזדקק ט6ס 6פמר "הרי ונ"ע, כלל, לטענתס נזקקין ם5יןמורה
 51"ע. למס. נזקקין טלין Of חידוד סרמכ"ס לקח מהיכן וגסטלהס,

 וגס לו, ם6ומריס מה מכין המדבר סל הטפתייס קרי5ת וכטירוף ממיעס מכמיר לו סיט מלידסוחרם
 ג כרך ירוסליס פס"ד עי' כפיקח, 16 כחרס דינו 06 עילגת, 53ורס הנרות להו5י6 וידע לדברלימדוהו
 גדולי 6ת זו טללה ם6ל חרס מלזוכת הכעל ועיי"ם לדכר, טלימדוהו נחרם 6חרוניס טנחלקו מטועמ'
 כתנו 84 עמ' ז כרך וכפד"ר כוס, הכריע ל6 יעקם לקמילות ד6יגרת6 מקריינך גס or3~ והסתפקוסדור
 כט וכיוס י. סי' ח"h"u~5c 6 5ליטיכ הגריעי למרן תמונות קוכן ועי' כחרם. "דינו ספוסקיס רו3מדעת
 כלמון טמדכר לע"פ ומדבר, המכונה, כעזרת קליו טמדכריס מה סומע ט6ס מרן לי הסים תמם"ז6כ

 להחמיר ים סטפתייס, קריזות כ5ירוף 5ל6 קליו טמדכריס מה טומע קינו ob 5כל כפקח, דינועילגת,
 ד5וריית6. טכוסה טענתו על להטביע וה"ה , ד5וריית6 לעניןעליו

 נסנס ל6 מכלל כ' טען טעליה הסידור, עבור 6חת תביעה עכודה. מכר טל תביעות מתי היו דירןוכנידון
 על לחייכו 6ין 6"כ 6חר, עונד "ל ותיקון להגהס ונזקק טעויות מלקה טהיתס ממוס 6' טלמעמודתו
 ט ס"ק וכממ"ע טלס סי' סו"ע עי' תו65ות, לל5 מללכתו נעמס פועל 3כל הדין הו6 כן "הרי זו,ענודה
 נהנה כטלף כלוס לו לטלס קריך 6ין מעסת מס 6ף מללכתו מפועל הכליס לoh~ 6 ג O"Dונתה"מ
 סד3ריס. 3י6ור קנז עמ' ז כרך ירומליס פס"ד ועי'3עס"3.
 קכלניח עכודס זו טהיתה סע3ודה, 6ת כטיגמור לו מיסלס כ' טען טעליס סמחזוריס, עכור מניהותכיעס



גממונות

 מכרו. 6ת יקכל כטימיימה העכורה, 6ת סייס וטרם הכל,על
 קמו עמ' ז וכרך קפו עמ' ד וכרך גג עמ' ג כרך ירוטליס פס"ד עי' כהלכה יו5ריס זכות טל מקורה עלב.

 מ6ס הגר"ח כסס ד סי' גיטין הגרם"ס כחי' סכתכ מלו עמ' ח כרך ירוסליס פס"ד ועי' רנ3. עמ' טוכרך
 מעטי לענין הפועל כגוף זכיה ל3עה"כ סים לכעה"כ, טייך הכלי כלי, ot'b ידיו מעסי ע"י הפועלהמ5י6
ידיו.
 מלינו מל6 כחרט וכ"מ s"oDSn, סכר עליה סק3ל כעדודה יו5ריס זכות לפועל 6ין פקח כפועל גסלפי"ז
 3זה. לתכיעתו נזקקין 6ין וממילך כזה, ממון זכות56לו
 טפגיעתס חם"ו 6מנס ועוד. 6, קיח וטס 5 פ כ"מ מטנה עי' כעמודתו טעמה כנזק פועל חיוב עלג.

 להן. נזקקין ם5ין הנ"ל טו"נ הרמכ"ס ופסק פטוריס, כ6חריס תכלו 60ס 6 פז 3כ"ק סנינורעה,

 לוין. דובאברהם

ב

 5"ע 6"כ כתו"ע. ונפסק להם, נזקקין סטין הרמיקס דברי והעתיק החרם תכיעת כענין הר35"ד מכ"כ6.
 כרגיל כמעט ודעתס 5ותס ממלמדיס כזה"ז דמיוני דנקטינן ע"כ b~h כלל, דין ה6י לדון מנכנסנוהסכך

 הו6[, דעת סכר סימן טעויות הרמס 56לו קרה ול6 הרכה 6תו טע3דו 6דס כפרט העיקר, כן]ולכינורה
 ל6 מ"מ מלו, הנזק על ופטור רעה מפגיעתן דהגס יל"ע כחרם דינו היס oh~l רגיל דעת כ3ן דינו6"כ
 זה כדין חקרו ככר והנה כזה[. זה לקזז וטפסר טעטה המחזורים מל סע3ודה על לו למלםי5טרך

 5דק 5מח כטו"ת לעומתם, כפיקח. כדינו קם סי' ח"כ ומהרט"ס עת סי' 6כהע"ז ח"3 ד"חה6חרוניס,
 החרמים, כין חילקו ל5 עט סי' 36הע"ז מיק ומהר"מ נ 6ות ח"3 כוללת כפתיחה ופמ"ג עז סי')הקדמון(
 הנזק על לחייכו b"h1 ספק, לנו נם5ר 6"כ ההריס. כין ר5טינו נכניס ולמה לטעירוין. דיוריך נתתד6ל"כ
 ועל לו. מגיע ל6 6"כ הטפיח ל6 וכן התנקי קיים ל6 דה6 6פמר ספיר מסכרו לו לנכות ומלידךסעטה,

 המחזוריס. על רק להלן והספק פטור, ודקי 3הס מקלקלהסידורים
 כהגהות עי' פעולתו, סכר לגכי לקטן ולהסוותו חרם לגבי רמג סי' מהק5וה"ח ה36"ד מהכיף מהוהנה
 מם5"כ דעת לכלל 6תי ל6 חרס דה6 ממכרך, כ"כ פמוט 6יכו ולכ6ורס 3דכריו. סדן מס כריךקמרי
 הפי' נו6ולי תיקני דל6 י"ל כחרס 6"כ מדר3נן, רק זה מקנה 5חרת דעת כקטן גס הרי וכקמתקטן.
 מדרבנן, רק התורה מן לו חייב ל6 דכלל 5ד עוד לנו ים 5"כ דעת[, לכלל דקתי דע6"מ מ5ד חזו3תו0'
 לוולס. חייכ דלין יתכן לו קלקל הכללי דכחטכון ככה"ג טלוס מדרכי רק זה ד6ס י"ל6"כ
 וים טו3, מוס כזס עליו מסמך טעויות עם דיסק לו מממר כוס מעיקר סל6 יל"ע לו, לפלס סחייכ מהכ.
 6ס 61"כ טעכד, העדודה לו לטלס י5טרך סל6 דעת על Of מחילה, והוה תדעו מל6 הגס כלפיו חיוככ6ן
 י5טרך ל5 המחזוריס על גס 5"כ למחזורים, מידור 3ין ממתחלקת עכורה מל 6חת חדילה כ6ן דיםנימק
 על לו מלטויס היפטר דעת על ל5 גמורה מחילם דוה נימק 6י מקורס, לו "עסה ההיזק כגלל לולפלס
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 לסו3יל טקכל כלחד יכ סי' חו"מ נזר לכני טו"ת ועי' לטלס[ ורולס כן טען ל6 63מת ho~lסמחזוריס
 טעסס נחטכ hS ממילך 6חת, חכילס נקרץ זס oh דמסופק עליסס, דפטור "ניס ונ36דו עגליםעטריס
 כל ק5כ ד6ס י"ל ממ6 6ו נמי, כ6ן 6"כ לו, סטתלס ל6 כולו תעמק רכל יקבל hS יורד ומטעססליחות,
 סהזמנס כפתק דכללס מכיון 6ו עקמו, כפני 6חד כל כחכילה דנחמכיס ס6כנ"ז יודם נפרד כמחיר6חד
 סיס סכל עכר ככר ob זס 6מנס דסממע"ס. ונרקת 6חת. כחכילס דינם יחד פרק כקותו לו ונתנסיחד
 Of וכל פטור. טע3ד מס על 6כל כלוס, לקכל כל6 סכל לגמור לו לסורות b"b עכוזיו 6כל מלטלס,פטור
 לו טמחל דמטמע יבלס, לטלס טמסכיס מס ולכ6ורס גמור. חרט דין לו דיט מ5ד הסידורים על פטור6ס
 דמסרו כפרט מסידור, על לטלס טי5טרך לו מהל ל6 ממם עכודס 6ותס על 6כל לסידור, ססיזקעל

 סיס סמחזוריס על מלפלס למפטר רו5ס סיס 06 ורק דפטור, פטוט וב"כ ממנו, כלל נסנס ל6 6"כלבחר,
 דפטור לו נטען 3כס"ג ס6ס ת3ע ל5 רק דסכ5 מחילם סיס ס6ס למעטס יל"ע רק למסתפק.מקוס

 טל6 י"ל וכקן מחל. טען bbt מס 06 יז סי' סוף ט"ך ועי' לו. טעטס מפסד כגלל סמחזוריס עלמתטלוס
 6ומדנ6 6ין דס6 סמחזוריס על מלטלס דפטור כקמת נימק 51"כ סמחזוריס, לו "יגמור סרו5ס כגללטען
 עמו טימטיך טרו5ס כגלל כנר6ס סמחזוריס, על לו לסלס ליס עדיף דכ6ן נר6ס מ"מ 6ך מחילם. עלכ6ן

סלבס.

 גרוסמן.שמשון




