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 -עא 1641 מס' למונותתיק

 חשון( ט,מהו'

 הדיוןנושא

 קולית מערכת תיכנות עבודת ב' תקשורת מחברת שלו המחשבים עובד ע"י הזמין אימשרד
 עם 301 תשלומים, בשלשה 9.600$ של במחיר א', מוורד של ותכנון אפיון לפי מידעלקבלת
 עם ו-40% התקשורת חברת של במשרד המערכת של הדגמה הצגת עם 30% החוזה,חתימת
 התקשורת חברת של מתכנתים א'. משרד של המחשבים במערכת התוכנה הטמעתסיום
 את לחברה שילם א' ומשרד במשרדם, פועלת כשהיא אותה והציגו המערכת אתפיתחו

 א' משרד של למחשבים המערכת את להתאים המתכנתים כשבקשו כמוסכם. השניהתשלום
 התקשורת חברת המשרד. באשמת נדחתה וההטענה אותם, לקבל המשרד אנשי יכלולא

 המשרד של המחשבים ועובד באשמתה, אינה שהדחיה משום השלישי התשלום אתדרשה
 העבודה, את להשלים מהחברה המשרד דרש כשנתיים כעבור רק כבקשתה. לחברהשילם

 העיסקה את מבטל שהוא המשרד לה הודיע ואז וגצי, כחודש בתשובתה התמהמההוהחברה
 בחזרה. לה ששילם הכסף כל את ודורש ב' התקשורת חברתעם

 שפיתחה שהדיסק מכך נבע החברה בתשובת tnwnw~ משיב ב' התקשרת חברתמנהל
 הדיסק וכשנמצא שבועות, כמה כעבור רק במשרדם אותו שמצאו המשרד לאנשי אבדהחברה
 אנשי את שאלה אך העבודה, את להשלים - הדין משורת לפנים - שמוכנה החברההשיבה
 להכניס שברצונם או ואנתיים, לפני שעשו והתכנון האפיון לפי להשלים רצונם אםהמשרד
 בחברה", לדבר מי עם "שאין המשרד אנשי ,החליטו זה ובשלב שעבר, הזמן בעקבותשינויים
 ששולם שהכסף החברה מנהל טוען בחזרה. כספם את ולדרוש כולה העיסקה את לבטלוהחליטו

 הנדרשת, מההשקעה כ-80% בפיתוח השקיעה שהחברה משום כדין, היה העבודה בעדלה
 המשרד של במחשבים המערכת הטמעת ע"י העבודה יתרת את להשלים מוכנהוהיתה

 העבודה, את שדחה הוא והמשרד המערכת, את ופיתחו אצלה שעבדו המתכנתיםבאמצעות
 לחברה, אותו ושילמו מהשכר ה-40% את להפסיד לחברה שאין ברועתו הבין המשרד גםלכן
 לחברה יש העבודה יתרת את לסיים וכדי בחברה, עבודתם את המתכנתים עזבו בינתייםאך
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 זאת ולמרות מחדש, המערכת את ללמוד שיצטרכו חדשים, מתכנתים בשכירתלהשקיע
 המתכנתים יצטרכו כך ובין והואיל הדבר, את לעשות הדין משורת לפנים החברההסכימה
 המשרד, של העכשויים הצרכים לפי אותה לפתח אפשרות יש המערכת את ללמודהחדשים

 לענין להשיב ובמקום התיכנות, את מחדש לפתח המשרד מעונין אם החברה שאלהולכן
 ההזמנה. כל את למפרע לבטל המשרד אנשיהחליטו

 מה כל את השקיעה והחברה מהחברה ההזמנה על חתמו שהצדדים שאחרי החברה מנהלמוען
 בחזרה. הכסף את ולדרוש "כל א" לבטל אפשר אי בעבודהשהשקיעה

 ומאחר במשרד, אתו לעבוד שניתן מוצר לקבל היתה שלהם שההזמנה משיבים המשרדאנשי
 חייבים אינם ועייכ כלום, שוה אינו אתו, לעבוד אפשר ואי גמור אינו מהחברה שקבלושהמוצר
 כלום. עבורולשלם

 דין פסק;

 נדחית. ב' לחברת ששילם הכסף להחזר א' משרר שלתביעתו

 יניג יהושע דוך)-(  אייבלר מררבי1)-,  אב"ד לוין,  רוב  אברהם)-(
ן,

 לדיוןהשאלה

 למזמין להחזיר הקבלן חייב האם העבודה השלמת לפני בו וחזר עבודה לו שיעשה קבלןשכר
 לו. ששילםמה

 תשובה,

 לפי למס  ופרסיייתן סתמתונס, על ידו 13 מרר כעס"כ 6ס ס6ומגין, 5ת מסוכר פרק רש נ"מכמסגס
 כסטלןתס. 4?65ות שריך תמס מון ספסל כמס %ס :תן כרחו על t'SDID מללכת ס.ולס ו5ס צטטומס
 מלטכס תהילת 05 כמכרכתי יסתמיל  נכפלן ר6סיכיס ס:רכתלסי וסי' ר סי' פועלים סכירות נממג"6וכתג
  סגין ילינו 15 מללכתו, היגמור ער גיפי כמעכור כטס"כ רוכס  מיכלן,  גס  קניןכוי

 הכרירית שיי בסכי
  ענין 011 ערב,  מדין 04 מסתעכד כליס  דממך סנ06 דנ00י6 נ עג סם לריטכ"6 וכיונתי -בטטמו סרייכ"י כמיס 6"ג רה"י כדפירט 0תסתונס על ירו טיס, קותו סינפו 6ל6 עניד, 60 ולעתית טרחק6

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 גממונות

 רכל הריט3"6 כה3 3 עו ולהלן וכו'. 3הס כממזרו ממפסיד מה ל3עה"3 לםלס ממיי3יס פוע)יס"כירות
 פסע 6ס % לסלם מייד הפסד מוס לו כ6 היה ל6 ה3טתתו h5nSb1 עליו חכירו וסמך להכירוסה3טיח
 ה61. פטור כמנ6גס ד6ילוכרכר,
 ומה לו, לסלס תייר קינו 13 ומזר פכרו כל % טילם hS 06 הממלקת מגוי מהדין דכיון המחז"לוכתב
 המליס מל6 ולע"פ ליה יסיר holn דסכר ומממע התחתונה, על וידו לו ממין 13 ממזר דק3לןסמגיגו

 מתויים דמהסת6 למימר6 ל16 מדיגך, ליה יהיכ סכרו כל טפילו לחוזר קנסו ד% מכמיס ולדעתקבלנותו,
 כמזה סיירי הכ6 6"ג לכסוף, לו ממין קלמר הכי bih סמל6כה, ומלמה ל6 סעדיין ולע"פ הסכר לולתת
 ע"כ. עכטיו. לסלס ר51סכ3ר
 העבודה רו3 6ת עסתם וככר תיכנות, מערכת לפתח הממרד סל קבלנית התכרה היתם דידןכנידון
 יכול 6יגו הגיל הממגיף לפי המכרה, סל מכרה כל 6ת פילס מככר כיון הממרד, בו מזר המלמתהו3טרס
 להזור. יכוליס o)'b קנין ולתרי סיטומת6 כקנין ממועיל ככתם המכס מעמו גס מה 3ו,למזור
hihכל עכור סכר סק3ל מקמלן מליטיך 6ליטי3 הגריים מרן כסס ת3 עמ' י כרך ירומליס פס"ד (עיי 

 3י5ע סטרם המשכה עכור הסכר יתרת 6ת לכעה"3 להחזיר תייר 63מ5ע, הפסיקו ו3עה"3העבודה
 בעה"ב. 56ל העדודה מקבלת כת651ה לו מהיו ספסדיס כניכוי מבעה"ב", מתגס ק3ל סל6"כיון

 %ין. דובאברהם

ב

hnthסלג סי' 3סו"ע 
 והכוונה, התתתוגה, על סידו כקבלן דיגו בו מחוזר דכעה"3 כ סעי' סוף תרמי"

 6ס 36ל מעסה, המלק בערך תבלוס הקפלן מקבל מהעמדה חלק עסה כ3ר ד6ס 103"ע סםכדמפורם
 על וידו הקבלן עם טסוכס ממה כפתות לגמרו 3עהיי3 יכול המללכה בהוזלה כגון הממיריסנסמנו

 הע13דה. 6ת לגמור עכסיו לו מיעלה מה רק כניכוי המכוס כל 6ת לקבלן לפלס ועליוסתתתוגה
f'"DSIלההייתס 61ין המליס, סכ3ר הכלק זה מלטענתו מהתסלוס 80% 3' לחברת לטלס קריך היה 3גיד"ד 
 , עצמו על hSh תרעומותיו 6ין מהרי יותר להסקיע יצטרך הענודה 6ת להעליס (ככדי כעה"כלטענת
 פחות עסה מסק3לן בעה"נ יטען ו6ס התמתוגה, על טידו ג6מר ודקי ועת מההסכם התוזר הו6מהרי

 סערה מה עכור סהתט%ס פמוט זה וממילך המ51י6, הו6 סהרי ז6ת להוכימ עליו מהעבודה,מ-80%
 עסה. סל6 סמורה 20% לסקר כנוגע הו6 לדון סיס ומה 3יד1,גס6ר
 רק ל6 התחתונה על וידו 3עה"כ דכטמוזר מפורט סכתכ הרי"ף כדפי כ מז דף ריס כ"מ יוסף כנמוקיועי'
 צריך 3טל ויש ההוך תזמן שודה מ65 לoh 6 עסה סל6 תמלק גס 6ל6 סעסה מה לקפלן לסלסס5ריך
 עד לקבלן להסלים צריך הזקת מהעכורה 113ל יותר 36ל ענודה מ65 061 3טל, כפועל לו ולפלסלהוסיף
 ממה מון כעה"כ לו כפסק מה כל פועל ויטול 11"ל: הר"ן 3חי' ה61 וכן נעה"כ, מניטול כלוס יפסידסל6
 מעסו ממה יותר להם גתן סהרי סכרן 3כל נהחיי3 כעהיי3 מתני' ו3וד6י כהסלמתה h'5loS 3עה"3שריך
 למרת מללכה הפועל סמ651 לפי דמילתhnpw 6 עייכ 6ל6 מסלם סכרם להס נותן 6יגו למה סכןוכיון
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 מסכרו הכטל כמה מכעה"כ נוטל ולפיכך כ"כ 3ה ירוימ ל6 המללכה מהוזלה כמתמת כה להסתכרכיכול
 עכ"ל. ודיו, ה,ולתממת
 115ת סגיכם הפסד % היה 6ס דירן כמקרה 16 מהפרס, לפלס סריך נזול מob 65 6ו הוה, נזמןענודס מ5" ל6 6ס כטל כפועל עכ"פ לפ15ת1 קריך עסה b~c העבודה חלק על סגם והגיי הר"ן לדעת י6651"כ
 הכלל נעסה. טל6 מה כלפי גס מסכורת להס לטלס קריך והים 6' מפרד עכור התיכנות 6ת )י15רמיומד
 כלוס. יפסיד hS סהקכלן 1hlnh סהכעה"כהעולה
 כפמות להסתכר מ651 ד6ס כלוס מסכרו מפסיד סקכלן 6ין וז"ל: עז מו"ס ח"כ במו"מ % החקריוכ"כ
 חיוכ על מולקיס סיט tbtDht כטל, כפועל סלם פכרו גובה להתמכר מ651 6יגו ו6ס הפחת כעהייכמסלים
 hr'1 ודקי המומ,ק הו" הקבלן 0כ6ן כיון מ"מ hntA, % כתקרי מכיח וכן 1 ס"ק טל6 סי' גתה"מ ע"זה

 תובע ט6ס כתב מהרי דידן, כעוכד6 יודה 0הגתה"מ ט6פטר עוד לעיין ויט לב. החקרי וכמ"צמו5י6ין
 לו לסלס מייכ ולכן 6 סעי' %0 בסי' וכדליתך דכוותיה כפעולה להעכידו יכול 6ז מזיק מטעם סכרוכל

 ההפסד על 0תוכע לסם דומם ה"ז 56ל1 י60ר 0זה 1ר51ה התבלוס כל קכל בככר כ6ן 6"כ כטל,כפועל
 ,ה. כפרט להצריך וים מזיק, מטעס זמנוביטול
 0)6 סי' הס"ך עפ"י והוך 0קכל מהתלעס כלוס להטיס הקבלן לחייב 6ין טכגללה סכרך עוד כ6ן ים6כל
 התספורת 0מ0ך כגון זה על קנין הכעה"כ וענה לכעה"כ לעבוד 0התתייכ קבלן כפועל כמפרס דס"ק
 eb המללכה לעמות 51ריך ממון סוס מסגי דל6 התחתונה על ידו להיות ירצה 6ס קפיצו לחזור יכולצינו
 0גיהס התתמו כגיד"ד וח"כ כקנין, זה לענין נח0כ ד0טר מ ס"ק ל סי' חו"מ גוכי"ק ועי' הכעה"כ,ירצה
 51ריך בו למזור יכול % 0סקכלן ככה"ג השיך טדעת וכמו כקנין, דיגו הרי כסטר הקבלנות המכסעל

 מסכים 06 אפילו בו למ,ור יכול חיגו כעה"כ טגס להיפך טהייה מ6ד מסתכר הרי בעה"נ, כרקןלענון
 לטלס צריך וממילא לעכוד, הקבלן ר15ן הס הקכלנות עכורת 6ת לקפל וצריך התחתונה, על ידומתהיה
 מהמרדכי חתר על הגריך 0הכי6 וכמו התספורת מסיכת סל זה דין עיקר על 0י"מ ואפילועבורו,
 מ"מ העכודה 6ת לקחת עצמו כסתייכ "tS'Dh לעיל סהכ"גו הר"ן מדגרי גס לדייק סיט (nnhstומהנ"י
 הנ"ך וכדעת ממון ממנו לה51י6 חין מוחזק 0הו6 מכיון 6כל ההמתוגה(, על סידו רק כו להזוריכול

 ורעמיה. התומי דבריככוונת
 הי6 להמ,יר, מייכ חינו העכודה כ6מ5ע כעהייכ וחזר התסקס ככר דכסקיכל זה לדין מפורטת ראיהעוד

 וראייתו יוסף, הר6ט על כזה וחולק כ"ס להחזיר תייג דקינו טכתכ p"D 6 טלר סי' מטפט הסערמדכרי
 טילינו הדרך כתלי וטבעה הסכירות דמי וסילם ,ה יין להוליך ככדי 11 ספינה סכר ס"ס ן DD" 60מסיי
 % לזכות צריך דגיגו מסמע זה דלתון סי6 כסי' פתים המנמת זה דיוק על עמד וכן כלוס. להמ,ירמייכ
 מה פי' כטל כפועל6פי%

~'oc 
 זפתת שהיה ממה פחות הו6 הדרך כמצי הספינה סל כהפחת ofn גהנה

 הט"ך דמטמעות ע"ז עמד הנ"ל פתיס סכמנתת וכאמת מגבה. גינו הזו ההגאה מכוס 6ת וגס הדרך,נכל
 ההלכה ודאי מ"מ כטל, פועל דמי על ביותר מה להמזיר 51ריך ע"1 בחולק דבריו כסוף כ O"D 0לככסי'

 כאס. להמזיר חייב סוייגו השו"עכפסטות
 lb'eb1 סכרך שמכיף כ ס"ק סלד מסי' סהכ6גו ההיך עפ"י 1ה61 כעניתו, לפטור מכרך עוד יסלסיום
 הסכירות דמי לבלס חייכ סגינו הזמן כתוך ומת לסגה כית ס0כר דמי שסוכרת כרמ"א הר06וגהלדעה
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