
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין  לשירור ממימת~ים

 שכרו את יקבע שבעה"ב שהסכיםפועל
 הסכים לא שבלבווטוען
 -שע ~15 1 מס' ממונותתיק

 תמוז( נב)מהד'

 הדיוןנושא

 שהכין מיפרט ועפ"י ביניהם, שקבעו ומחיר חוזה לפי בביתו שיפוצים לו לעשות ב' את שכרא'
 היו שלא עבודות עבור לו חייב שא' ש"ח 80.000 תובע ב' לכך. א' ע"י שנשכר עבודהמפקח
 המפורט בתמחירכלולים

~pw 
 בחוזה כתם. לב' חייב שלא טוען וא' הכולל, החשבון נעשה פיו

 זבל"א. אצל לבוררות יגשו מיניהם ויכוח יהיה שאם האומר סעיף'ש
 לפירוט, נכנס לא עליו שחתם הכולל והמחיר העבודה שחוזה טוען א' הצדדים: ומענותטענות
 יבצע שב' - כללי באופן תכניותיו את לו הראה וא' בבית ביקר שב' אחרי - ביגיהם מוסכםוהיה
 התמחיר עניין לא שאותו מוסיף א' שקבעו. כולל במחיר במקום הנצרכים השיפוציםאת

 דברים להוסיף שיש התברר עבודה כדי תוך והכולל. הסופי המחיר רק אלא הקבלן שלהמפורט
 כך, על ויכוח ביניהם והיה מחיר, תוספת ב' דרש וע"ז שלו, במיפרט השמיט שהמפקחנוספים

 לאותו עד שביצע העבודה כל עבור לו לשלם נכונותו ועל העבודה הפסקת על א' לו הודיעואז
 באותה העבודות לשוק להכנס מעונין שהיה משום העבודה, את להפסיק רצה לא שבי אלאיום,
 שאת בתנאי העבודות, את יסיים שב' א' הסכים שבועות כמה ולאחר יכולתו. את ולהוכיחעיר,

 של לדעתו לכך. הסכים ב' א'. יקבע המפקח, שהכין במיפרט היה שלא התוספות עבורהמחיר
 לו חייב אינו חשבונו ולפי הקרן, מחיר רק תוספות אותן עבור עבודה שכר לב' מגיע לאא'

 היתרה ואת הדירה, לכל סורגים כמו ביצע לא עליהן שהתחייב מהעבודות שחלק משוםכלום
 א'. של גירסתו כאן עד ביצע. לא וב' במיפרט שהיו בעבודות מקזזהוא

 לכל התמחיר עם המפורטת הרשימה לפי התייחסו הכולל והמחיר החוזה על שהחתימה גורסכ'
 במחיר נכלל לא רשימה באותה תומחר שלא מה וכל החתימה, לפני ב' שהכין ופרט,פרט

 כמה לכך לו יש בתחילה. תומחרו שלא עבודות אותן כל עבור שכר לו מגיע וע"כהכולל,
 המחירים כל חישוב שהוא בתחילה בו שנקב הכולל מהמחיר וכן ההסכם, בלשוןדיוקים

 אך ברשיון, שהכל העבודה לפני לו אמר שבעה"ב מספי הוא עוד הנ"ל. ברשימההמפורטים
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 ירושלים - דיןפסקיב

 בעיית שנפתרה עד שבועות שלושה במשך עבודה הפסק, והיתה נכון, לא שזה אח"כהתברר
 היה התוספות, עבור לו המגיע התשלום את יקבע kw' שהסכים שמה טוען הוא עודהרישוי.
 שלו, העבודה שכר על לוותר מוכן היה לא בלבו אבל ולהתפרנס, לחזור כדי לחץמתוך
 המחיר, שאלת על גם בתוקפו נשאר לבוררות, יגשו ויכוח יהיה שאם בחוזה שכתבווהתנאי

 האביזרים גם האם התמחיר, עם ב' שהכין ברשימה פרטים כמה על הצדדים חלוקים כןכמו
 א' טוען להביא. בעה"ב צריך והאביזרים בו כלולה העבודה שרק או בתמחיר, כיליםעצמם
 ולשם הברז, סוג בו מפורט שהרי עצמו, לכרז גם ה~א הכוונה אך ברז" "התקנת כתובשאמנם

 שהמחיר משום ברזיי "התקנת נכתב שבכוונה משיב ב' בעה"ב? של ענין זה אם הסוג נכתבמה
 מודיעים". ייוהדמים ההתקנה, על רקהוא

פס"
 ביניים דין

 לבית תוריד ולהגיש והמענות הטענות את לבדוק - הצדדים שני ע"ח - בודק מינה הדיןבית
הדין.

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 חזר ואח"כ השכירות, הפסקת על שכירותו זמן בתול פה בעל לפועל שהודיע בעה"בא.

 חדשה. שכירות זו האם השכירות, אתוהמשיך
 באונס. מחילהכ.
 במחילה. כופר שהיה במינו הייתי, משטה לזמר נקמן האם עדים, בלי תבירו לבין בינו מחלג.
 לעולם. בא שלא מדבר מחילהד.
 לעבודה. את סיים בטרם שכרו על פועל מחילתה.
 עליו. בנוי שאינו או המפורט, התמחיר על בנוי שיפוצים, קבלן שקובע כולל מחיר האם1.
 עצמו. לברז גם הכוונה האם ברז", "התקנת העבודה בחוזה כתוב אםז.
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תשובה

 מחילה. כל5 פטור מעמדי לך מניס כפני 6"ל 6ס פוע) 603ר מיהו סלג: סי' סוף 103"ע הרמ"ח כת3א.
 דל5 מחילה הוי בכך ומודה ~ינו דיגו כך 6"ל 6ס וה"ה דוקק, ל6ו מגיס דכפגי מח ס"ק הם"ךוכתב

 )סיקרי. 5ל5 מהדי6י3רי
 מהעמדה פיטרו ס3עה"3 מסוס ל5 ס13עות למלוטה הע13דה מפסקת 5ת גרס סי' דירן 3גידוןולפי"(
 פמ סי' ת"5 הרד3"1 ס3ם1"ת h~h כמפוטר, לרזיותו 6ין עדיי, ע"1 ס5ין וכיון ברימוי, עיכ31 כגל)5)6
 יעיון לכי, כיצור 1ro רתוך )סלקו יכיל (סר, לו כת3 וגס שמן סיף עד wth )(כור גס3ע tifPhcכת3
 הרד3"ז ומסיק זו, כקמירה ה0ע3וד נמחל סל5 פסק 3ר"3 סמהר"ס 6ל5 טמן, גסלס כקילו הוי (ילד6"ל

 דדיג6. ספיק5דהוי
 המכס סל מהתנולי חון הרקבון, המוזה עפ"י לעכורה חזרו מבועות סלוסה ס6חרי דכיון גר6ה6מנס
 לסכירות וכהממך מהיו הפיטורין כביטול העתודה למסך 5ת להתסיכ ים התבלוס, גודל על(3)"6

הר5סוגה.
 וכוי ממכר ממכרו וכו' המקח דמי ולקח ממכר עד מ6גסוהו מי ,5ילך: ה"6 פ"י מכירה הרמ3"ס כת3ב.

 1hr' מזה דעו העריס למני 51מר מימכור קורס מודעה מסר 5ס )פיכך וכו' ומקנה גמר D)thממפני
 לידע העדיס 51ריכין וכו',  ייל ממשבר ירי  Dl)b,  ס5גי מפגן לפקני פקני סדה 15 לפלוני חפןמוכר
 5כל פסרה, רעומה 6ו כמוכר 3ד"6 וכו'. פיו על מיסמכו ל6 ודקי, לגוס 01הD1th~ 61 מפני מוכרסהו6
 הולכין סמן נטילה, המתגה הרי לגוס ם6ינו n~Db מתגה קודס מודעה מסר 05 כמחילה 5וכמתגה
 מתגה והממילה מתנה המקבל O)p ל6 לנו 3כל להקנות רוקה 5יגו ס"ס הגותן דעת גלוי 5חר 5ל6נמתגה
.b'oג. סעי' רה סי' נמונע פסק וכן 

 והמים הילייס ליטרין מ6ה כידו בהפקיד ממעון על ~טען 3ר5ו3ן ג50ל ה סי' ע3 כלל סר5יש1031"ת
 י"ר עציר גתער3 הג' )יטרין ס"ו עכור מטכגות לך יגתתי )ישרין סנווניס 6ס כי )ך חיים הייתי ל6"מעון
 3עדיס תתוס כתב 1ה51י5 גמור, וכקנין נמורס כממילה ומחלת עלי לך מהיו תביעות מכל ופטרתגי)יטרין
 6ס לי קמרת כי הממון כל לפסיד פן ירקתי כי לממזל הערכתי וכע"כ הייתי Dl)b רכוכן וטעןכדבריו,

 ויפילו לך 5תן ל5 תביעות  מיני מכל פטור לתהיה עליך סטר 1לכת31 ה(מן לי ולהרמיש לממול תרנהל5
  t')DO בוס  b~the  פי יפוי  npht  עלי  1הט'16גי ~עדים גיליתי הדבר 1(ה לך, חייב קיני כיפרוטה
  כע31דnpno  6  יפבמלין  ~ילמ נחסם ממון 1DDO סל לונם ס6ס וכו', עטיתי וכן בבדך 03Ahייסיר

 טמודעה לפי 3 יט ככתובות 6סי ר3 3ר כמר המודעה עדי נ6מניס ה6ס 61"כ 3, מ 33"3דפרדיס5
 הסטר. להרע כלמניס ס6יגס נחמן כר3 מהלכה ld)hn 15, הלגוס להליל כדי ליכת3ניתנה
 שהקמת י"ל מהרי 63נסו, הכירו hb סהעדיס לפי מקילה, והממילה מודעה, (1 סטן הר5"סו0סי3
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 ויחכירו תובע ס6דס מחילות ל(6ר דומה והת ליטרין, סמוגיס hih לרקודן תייכ היה מל6 (מעוןכרכרי
 תהיה מודעה מסר זה 6ס 6טו הסקר, % ומותל מקלת לו ונותן כיניהס ומפסריס כופר והלההרכה
 מ(. סי' רכ ולחס חיט, מי' חו"מ מהר(ד"ס (ו"ת ועי' ע"כ. ה51. קונס ל15 ודקי h~h כטלה?המחילה

o)nbמקלת על מוחל היה ל6 נומון,'ס6ס 16גס מממת (מתל לכל כבגרור hS הממילה כלנס, מקבל היה 
 ירוסליס פס"ד ועי' סם, מיג6ס ונר"י ונרסכ"ס כ מ נייכ עי' עדים, בפגי מודעה מסר % ויפילוכטילה
 קלג. עמ' 1כרך

 זו (כהסכמה 6' וטוען 6', מיקבע מחיר לפי העכורה 6ת לסייס 5י לדריסת הסכים סכ' דירןוכג'דון
 היתה וההסכמה לתמול הסכיס % לכלכו טוען וכ' 5', יקבע כך "ס סעכודה (כר על מחילההיתה
 מודעה מסר ל6 ויפילו כטילה מהמחילה ברור D)lh זה 16%לה העכודה, 6ת להפסיד ל6 כדיכלנס

 להרקות סיוכל כדי (כר, כהפסד גס העכודה 6ת לסייס יכי כדקי מהיה 6' טוען (מנגד h~b עדיס,כפני
 ולקבל החדסה בעיר סלו העכודה6ת

 ה(מנוי
 סכר הפסד כנגד סווה פרסוס סל זה ורווח העיר, מקנסי

 מסויים. כסכום כיגיהס לפסר סיס ונרגלה הממילה. hb המבטל צרור 16נס זה 6ין 61"כ פעמי,חד
 כפגי סודה ס6ס (כסס הסטלה, טענת לענין הודלה כדין מחילה סדין כתם כס סעי' פ5 סי' בסוייעג.

 זחל מקלס הסנף וחקר כמחי%. כך עדי, 6תס 6מר % כפילו כך, הייתי מסטה 1מר יכול קינועדיס
 ססממילה עלמו, לבין כינו לו ממל 6ס סל, עמ' מ"כ (די" ל"תנוכות הוכל זחל, נלזר להגר"ינמכתנ
 וקומר כופר (היה כמיט הייתי מסטה לומר נקמן סוeb 6 כו; מהסטה קומר ולח"כ קנין, כלי גסמועילה
 עדיס כפגי כתחילה מהודה עתה הודה eh כגון צמיגו, 5~י4 נקמן קינו (כהודקה D"Pht כלל, מחל(ל6
 סנהדרין כמרדכי )וכ"כ ע"1 עדיס לו ס6ין 6עייפ כמיגו, הייתי מסטה לומר נטמן סטנו עדי, 6תס61מר
 לומר נקמן יהיה כן הכממילה למחילה, הוד6ס כין יס'לחלק er), וטע כ DD" פ5 סי' 1ס1"ע תסהסי'

 סיגו מדוע סס הגו"כ שהכילו התו"ע סל כטעמים מתלוי הגר6"ר ק"ג כהגהת ועי' כמיגו, הייתימסטה
 להסטתה כיון סכתכן וים המטוייב, כהס זכה מככר כיון מכתבו סיס הודקה, 6חר הסטלה לטעוןיכול

olnh)כיי"ש. בתובע. 1ל5 בנתבע 
 כלי 6' לכין כינו מהיתה מהסכמתו לומר כ' נקמן דידן כנידון ה"ה מסטה, 4מר גלמן סכמחילה1ל5ד
 נזה. הכריע % מקלס הסכך 5ך סעכודה. סיום 6ת לקבל כדי ולחון הפה מן היתהעדיס
 ידע 061 דסלכ"ל, למחול יכול סיגו כך דס%"ל מקנה 6דס (6ין סכ(ס ג וסי' כג סי' הריין כסוגת כתכד.

 מתנה  סמע~ן לו נתן ולת"כ 4  מיתן מס כל לסמעון מוחל סגני וקמר  מתגה  לו לתת ר1לה  ססמעוןרעכן
 61ח"כ המחילה, עליו סתתול o~tnno כשעת דגר לו גתחייכ ל6 סעייין מכיון מחילה ממילתו 5יןכקנין

 ד. סעי' סוף רט סי' כסו"ע הרמ"ח פסק וכן ע"כ. מפקיעתו. הקודמת nStnno 6ין התיוככשהתחיל
 עלמו לסלק יכול מ"מ ד(לכ"ל מקנה elb סחין ס6ע"פ ת סעי' (ס הרמ"ח מדכרי כ6 ס"ק כטתומקסה

 מהריס, כסס ריב ס" ומרדכי והר"ן והרסכ"6 הרמכ"ן כסס 6 פג כתובות כסמ"ק ומקורומדסלכ"ל,

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



ממונות

 כ3ר % מי( נמי hSh מועיל ptS'D סחין ותירן כדסל3י'ל. ממילה מועילה ל6 6"כ מדוע הטחוהקסם
 לו נתבייש )6 06 6כל קנה, ל6 (עדיין מגכסיס 6ף מק(ע13ד )הסתלק יכף ו6ז תבירו נכסי ע)(ע13ד
 הממ"ע. כדעת יט סו"nrr~lip 4 ועי' מועילה. המחילם 6יןעדיין

 3ד(ל3"ל, כממילה לכפורה זו הרי געתה, (טרם ע13דס (כר, ע) היתה (סמתי)ס דידן 3גידוןו6"כ
 מועילם.מליגה

 נסוגי" כ לו 3"נ הרמכם כחידתי כתג (סכר h)hה.
 המלנכס ססתתילו  דכוין  luntho, 6ת דה(וכר

 מכירות כך  כקנין גקגין דכריס סם6ר טכמס עליו, (קבל כמו מטלס סכרן להם ליתן מעכשיוגתחיי3
 גתקייס כמל6כתס טהתמילו סמכיון הרס3"6 3טס מס נצמיק וכ"כ מלרכה, שהתפלת גקגיתפועלים
 מכירות וכן כממיכה ומטלטלין opins גקגה ססקרקע (כטס 3עה"3, להם וג(תע3ד מכירותכיגיהס
 עיי"ם. מללכה, 3תת1לת פועליס (כירות כך מטלטלין, 16קרקע
 סעי' (י1 סי' 101"ע 6 מה נ"מ עי' b~h ,"1DSb ממתלמת שכירית ס6ין D"~bt 31רט3"6 3רמ3"ןמפורם

 מסרי6"1 (ו"ת ועי' מבלס. מכרן למס ליתן 3עה"3 על מעבוד חל מ"מ 6, סעי' עח סי' נסייע ורמ"ח6
 ל6 36ל ד6ימתע3ד הו6 ממוגו הקמלן, 6ו מפועל סל למכירותו כעיו"כ ד6ימתע3ד דנהי סו סי'ענ1יל
 סכתנ וכמו מתי%, זה על מועילה ס"ה לו, המסוע3דיס חצירו מנכסי סילוק ממועיל כמס לפיחגופו.
 סג"ל.הט"ו
 זה 3עהיי3 60ת t"uht המפורט, התמחיר על שנוי היה הכ~לל מהתמחיר הקבלן טענת יותר מסתגר1.
 מהזכיר. הטעמים מכל הקבלן, טענת יותר נראית מ"מ עניין,%
 מס: וכגמ' הלמד, 6ת מכר bS הבקר 6ת מכר הבקר, 6ת מכר hS הלמד 6ת מכר נ: ע1 5"3 ממכנהז.
 דקרו 6ילימ6 דמיהיכי

 ל5ימד"
 %קר גמי ליה דקרו ו6ל6 ליה, 31ין ל6 כקר ליס 31ין 5ימד6 פסיט6 3קר

 גדולה ככירה למרירו בית המוכר 136ה 3ר ר3ה 6מר ר"ג 6מי כ: ס6 טס נגמ' וכן ליה. זכין כולי5ימד6
nrruhליה 31ין 3ית דירס %ית ליס דקרי 6ילימ6 דמי סיכי לו, סרתי4 מלריס המי15גיס מלריס לו סמינר 
 וכן rfO~: פכ"ז מכירה הרמ3"ס ופסק ליה. 31ין כליס ,3ית )יה קרי נמי ד)3ירה 6)6 )יה 31ין ל6שירה
 6חר הולכין גריו, מעל ולכל סביבותיו וכל נכית בית מקורין 16 לצדו לצית בית b~h קורין מאיןמקוס
 ל  of~no. 6ג(ילמון
 לתת סמוכה ספיד ופרועי: וממכר, למקח גפ"מ למלי אנית סייגו כד היינו ר"פ 6מר 6: כז 3"ק 3גמ'וכן
 היכי "ס 3גמ' ומקשה קטנה. (הי6 כד לו ;וחן גדולה דמ(קע חכית עמו התגה ו6פילו מירלה nrthלו
 סמוכר התנם obt מ613ר לס. קרו ל6 ה6 כד6 קרו ל6 וחכית חכית קרו ל6 דכדך 63תר6 6ילימ6דמי
 נתכוין. (לזה וקמר יד לו ליתן יכול תיגו המומק ססוub 6"9חכית,
 hSh % מכר (ל6 הגיעו, גפניט, 13 סטין D"9h לך מוכר 6גן כרמץ להכירו ה16מר 6: קד כ"מ כגמ'וכן
 blot סמbSh 6 לו מכר מל6 הגיעו, רמונים, 13 ס6ין ,לע"פ לך מוכר 6גי פרדס כרמץ, מתקרי 1ה61טמ6,
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 ירושלים - דיןפסקי1

 פרדסה.דמתקרי
 התקנת ול6 כר, קרוי מכרז הדס, 3גי למון "מר סלך 3קז", "סתקגת סע13דס כמוזם כתוב ohולפיכך
 3יניסס. ממול"יס סס5דדיס 3מוזס פרטיס לעוד וס"ס3רז.

 לוין. דובאברהם

 סעי' 5sc סי' פועליס (כירות סככות תו"מ סס)חן ערוך דגר, חת להיין ים וממילס הגרס )דין כנוגעח.
 הוספם כלי געטס hS ספועליס והמרו המלסכה ססוקרס כגון למוסיף, הו לספמית פפירוס דהרו ו6סטז:
 לסוסיף קריך מ)4כתכס עטו )כו 5מר h~h )כס מוסיף קנני )מס "מר לח לפיסו סכעס"3 ופייסם וכךכך
 יכול מפועל כיון ססתמ)ה חתר סיס תפילו h~b סמלחכס hsnno קורס עדיין סיס 6ס מי3עי6 ולהלהם,
 ס% בסי' סית63ר מס כפי מפסד כלי 3ו לת,ור יכול סייגו כמקוס ולכן סמל6כס, כמתהלת סוי 3ולמ,ור
 oht וכך, כך הוספס ח1 פועליס כסחר לכס מוסיף  6גי חמי ל6 עלמו 3עס"oh 3 כיס 3חמירתסחין

 1ל6 3ד3ריס ופייסוסו וכך כך מסמקה לי תפמתו לח"כ סתעסו ר15ני 6ין ס3עס"3 וחמר סמלחכססוזלס
 מתחילו לqbt oh 6 3ו, לחזור יכול חיגו דסק כלוס, לדבריו חין סמל"כס התמילו כ3ר oh ספחת,הזכירו
 כלוס 3ד3ריו דפין ג"כ י"5 סס, היתכפר כפי חזרתו על תרעומת לספועליס סיס hih המלטכסעדיין
 לדעתיס למדינן כטפייסוסו מ"מ 3פמת רק ר5וגי 6ין טחמר חף מזרתו על תרעומת למס ים סמדיג6דכיון
 רק 3מ)חכס התחילו כ3ר tS'Dh חו מדיגך, כמזרתו תרע,מת למס 6ין oh 35) סק1דס, )מקמוסחור

 כן חיל הסתמלם nhf וקודס סמלחכס לגמור נמלכו rrnht( סכירותס וגטקס מקורס 3סס מ,רוטספועליס
 ל,כ or מסכימו הס 6מנס ספמת. על טמסכימיס כפירות חמר, )6 ס6 חס "ף ט6מר כמו bbh נותןקינו

 פ"1 3ג"י ועי'  קלי.  לריויון  srr))l רכך בסי' ועיי כן. "מרו ס5דדיס, סבני כיון כד3ריסס יעסו לח,ור,יכלו סל" וכין לחזור סיכלו 3ין סמלחכס כחמ5ע כין סמל"כס קודס כין חילוק 5ין מוספה 14 פמת עלכפירוט
 3יניסק. סממודם לססכס ממוייני ולפי"זדצ"מ[.

 לו: סעי' רכ, סי' כסו"ע לדברי לג'יין ים ידועם סוסתו ס6ע דכר וסוי היות nh)th, לטענת 3גוגע3.
 סרי זוזים, בטני זס מלוק לתפור "ו ,וזים כעצרה זס 3גד )חרוג עליו טקכ) כגון כילד obsth לו יםסקרנן
 )עולס. מוזר הכגד bjs 3ין קבלן 3ין מטגיסס 6חד וכל oh)th לו'ס

 טלין כרכר והוי סטוק סממ51ע מממיר מה לסער סקסה דכר דסוח oh)to hbh, לטעון מקוס יםמ"כ
 סמקגס ": סעי' רט סי' 3סו"ע וסוך "וגבס, דין 13 1ט ~eb הפוסקים פליגי ובכסס ידועהטומתו
 ידוע מיש 6ין ו6ס , קנה ה"נ ידוע ומסקלו מדתו "6ין D"Dh ידוע מיגו מיה 6ס מסויים סוייגו ד3ר)מסירו
 סל מק וכך, ככד לך מוכר 6ג' יין טל ,ס מרתף וכך, נכד לה מוכר חגי חטים ס) 11 ערימס כילד קנס.לח

 סתחניס מסקל ו)6 סקגקגיס מגין ול" ידועם סערימס מקת סחין בע"פ וכך, 3כך לך מוכר חגית5גיס
 סער לפי th(oh לסס ויט 3דעתס, סהיס ס6ומד ע) יתר "1 חסר סגמ65 בע"פ קיים ממכרו ס"1ידוע,
 וכ"כ ככ"י, וד)5 ידוע, סלו מער 6ין דכר חותו סיס th - 1b'DhI(oh )סס וים ח: p"D סם"ך וכתרכרסוק.
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ממונות

 סב. סי' מ"כ כסן ר"ה כחסוכות עי'מכ"ח,

 oh)tb, דיר הגתס"מ וכן הסיך מדעת 6ף ob)tb, דלין השי ודעת סדכריס, לסער קמם סכסיוסוכיון
 כיניסס. לפצרגר6ה

 אייכלר.מרדכי

 כמכוס נכלל זס eh פרטיס ככמס והקמלן המזמין כזה מנח~קו הכמויות מסמך על תחילה לדון דיםגר6ס
 מהקבלן לתרי הכמויות מסמך 6ת כלל ר6ה ל6 סהו6 כבי"ד המזמין מטוען כפי סנה ל6. 16המתחייכות

 על חתם ל6 מהמזמין וכיון הסופי, הממיר 6ת כע"פ לו 6מר הקבלן hSh מחיר,,  6ת דבר כל )נדרסס
 ל6 מהקבלן הכמויות כמסמך המופיעים מיוכיס על למ1יכו 6"6 תוכנו 6ת ר6ה 1ל6 מכמויותמסמך
 לפי יודע ם6יגו דכריס כמה "יפנס למזמין להודיע ~קבלן על דמיה כיון והסופי, הכולל 3סכוסהחסידו
 ר6ה סהקכלן ומכיון הסופי, הממיר 6ת ידע (6ת סיעמס ולניחר ממירם, 6ת חימש ול6 עלותם 6תכעס
 כעת לתכוע יכול הו6 6ין מרקם, עליהן ידע טל6 ה1651ת כ6ן היו %1 לעסות עליו המוטלת העבודה6ת

 מקונה סו6 שהמזמין העולס סמגהג וכיו"כ ססגיט6רייס ה6כיזר,ס מקניית מון , כך על לו סיסלסמהמזמין
 לו. לסלם סמ(מין השכיס כך ועל ~pisn, הקכלן ול66ותס
 (ה ולכינורה המחליט, hto יהיה כמוזה כיגיהס סיהיה וילות סכל הקבלן עס סמ(מין מעסה לתג6יוכנוגע
 מכיון העכורה inbs" סנה 3זכל"6, יתכרר ויכוח מכל עליו חתומים מסגיסס oltns טכתכו מהסותר
 לעבוד היפסיק לסקכלן 61מר סעכודה, 6ת להפסיק המזמין מחליט ויכוחים וכמה כמס כיגיהסמסיה
 ים כי העוכר, 6ת  לפטר  לתזתין מותר היה 6ס לדון וים עכסיו,, עד מענד מה כ) ע) לו יבלס וס5661)1
 לגבי יכ בסי' האי ממ"כ ודוגמת ויכומיס, וכמה כמה כיג1הס מהיו מכיון לפטרו לו היה כמותר )ומר5ד

 5עד כל על ויכוחיס כמים פועל עס לעדוד h"h כן וכמו 6חת: ככפיפס נתם עס דר 6דס ם6יןסכירות
 מפסקת וסיתס העובד, 6ת פיטר המזמין סכפועל הרי מספקתן טענה זה ס6ין ג6מר 6ס 61ףומעל,
 עס הפועל המכיס h~h מסעכודס, ספיטרו מה על לס"ד קותו ת3ע bSt טבועות מלומה ס)עכודס
 סו סי' עגזיל מהרי6"ז כטוית כתב הרי מפועל בהסכמת היי )6 זה oh ו6ף צרירה, כלית כמוצןפיטוריו
 16ת1 ר5ה ל6 סהמעכיד ומכיון יעויי"ם, קותו, סיעסיק המעכ1ד 6ת למייכ יכול העובד he'1 6מגסד"ה
 משמזמין תרמס עמודה כמו ה"ז תגלי, עמו סמ(מין ועמה לעכודס ולחזור להתפייס וכמכף פיטורין,ס"(
 וקין העתודה, כהפסקת כטל ממתמו הרקבון והחוזה מר51ה, מה למתנות סיכול הפועל עם תגוייסעוסה
 סרקה מטוס ורק כס, עד מעטה סעכודס על סתם~ס כל 6ת מקבל מיה צהרי ממון D)lh סל תכיעסמוס
 העכודס וממסך הסכמה, הוי וטמיר להגלי, ססכיס וליו"כ ממו 6ת לקלקל סל6 הע3ודס ממסך 6תמ6ד
 לו. לתת הסכיס מסמעכיד מקה יותר לתבוע כעת לו ומה זה, תנקי עלהיה
 13. לחזור יכול קינו מע"( לו לסלם סמעכיד ססכיס פרטיס כמה על )3ררוים

 מציגו כרכר וכן 3דסלכ"ל ממילה דהוה הקפלן מעטה הת64י על לדון ים דלעיל, כדברי קודק 6יגי)ו6ס
ק5וכ(.

 מרמורשטיין. צבינפתלי
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