
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממותת~ים

 חסד עמותת של במסגרת שעבדרופא
 הרפואי הטיפול באמצעשעזב

 -עא 1685 מס' ממתותתיק

 הדיוןנושא

 בעמותה שעבד רופא ע"י שלו לילד שניתן רפואי טיפול על ב' החסד עמותת ראש את תובעא'
 עבור העמותה למשרד הטיפול מלוא שכר את מראש ששילם טוען א' הטיפול. באמצעועזב
 עבודתו, את הרופא עזב וחצי שנה כעבור אך כשנתיים-שלוש, להימשך היה שאמורטיפול

 ממה יותר לו שיעלה שיתכן אחר לרופא לפנות יצטרך וגם למטופל נזק נגרם מכךוכתוצאה

 הראשון.שלקח
 עם החוזה שלפי משום עצמו, לרופא להפנות עליו התביעה שאת משיב ב' עמותתראש

 העמותה בו. שהתחיל הרפואי הטיפול את לסיים שחייב הוא הרופא הרפואי החוק ולפיהעמותה
 בסיום חייבת אינה היא אך והטיפולים, המרפאה צרכי לכל שדאגה זו והיא האמצעי רקהיתך

 לבד. הרופא אלא הרופא של הרפואיהטיפול
 הכסף כל את הכגיסה והיא לעמותה הטיפול של השכר מלוא את ששילם שמביון משיבא'

 האחראית את בה רואה הוא הטיפול, את לעשות הרופא את שהעמידה זו והיאלחשבונה,
 תובע שבעה"ב באמצע עזב והפועל לעבוד פועל ששכר בעה"ב ע"י שנשכר קבלן כמולתביעה,

 הוא עוד ומהעמותה. מהרופא היא שהתביעה משפטית אסמכתא הדין בבית הציג א' הקבלן.את
 יצטרך ואז בבימ"ש רק לדין יבוא שהרופא מאחר הרופא, את לתבוע אפשרות לו שאיןטוען

 לו. שאין רב ממון להוציאהתובע

 לפנים הרפואי הטיפול עבור ששילם ממה מחצית לו להחזיר מוכנה היתה שהעמותה אומרא'
 הדין. משורת לפנים ולא הדין מן הוא שהחיוב טוען וגם בזה מסתפק אינו הוא אך הדין,משורת



 ירושלים - רייפסקיב

 פשרה של דיןפסק

 לרופא להפנות יש בטיפול שהיתה מההפסקה כתוצאה המטופל של לשיניו שקרה הנזקתביעת
 ועל נסתיים, שלא הטיפול עבור שקבלה השכר את להחזיר חייבת העמותה אך לעמותה,ולא
 ששילם. מהסכום מחצית לא' לשלם העמותה של הפשרה הצעת מתקבלתכך

 קניג יהושע דוד)-1 דומב חיים שמואל)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-1

 לדיוןהשאלות

 מי קבלן, שיי שנשכר פועל שיי באמצעה, עכורה מהפסקת כתוצאה לבעה"ב שנגרם נזקא.
 .החייב

 מראש. שכרו כל וקבל באמצעה עבודתו שהפסיק קבלוב.

 סכלי וסל סקגקן ונטמר ככקעס ומרט 3סר למרוט מפרס 6מ סטוכר ד: סעי' סט סי' 3"1"ע פסקא.
 ס3עליס דעת על o)tc ל6 05 וכן טמרטו, ס5ומגין עם ספרס 3על ודין פטור סטוכר סרי בוממורט
 ו6ס ס6ומנין, סכר טסמטכיר מיירי ד: p"e כגתס"מ וכתב ס6ומגין. עס ספרס 3על דין סקגקןוגטכר
 כד סעי' ר65 סי' 3טו"ע כרמ"ד סמ513ר 3פל1גת5 מליק למפקיד טדרכו למי סכר fh eh סטוכרטכרס
 ועם D'DtD עס עגלס עגלם 3על 56ל סכר Oh נלמז ומזם לסלס. לו 61ין סבני כבפסע סר6טון מייד6י

 כרגיל למי ממסר גרע דל6 סע3ד, 6ו מפועל כבפסע דפטור טלו פועל עס 16 סמטכיר טלעכרו
 3גתס"מ. ע"כלמפקיד.
 רופק לסכור סיתם רגילס סרי סמולם כילד לטפל rh ע"י סגסכרס ממסד ססעמותת דירן 3גידוןוב"כ

 מסעמותס, סגזק 6ת לתבוע oh 1h)r כטיפול, מזיק ותרופק 5', 5ותס טכר כן דעת ועל מטיפול,טיעטס

 ססנסכר סגתס"מ וכתכ כד, סעי' רDS 65" סרמ"6 סס3י6 כממלוקת טתלוי סגתס"מ כת3 3,ססרי
 לסלם סתמיים סעמותס ע"י סגסכר מפועל ס6ס טכ, עמ' 1 כרך ירוטליס DD"1 ועי' פטור.סר5טון
 610 סנתכע קותו, טטכרס סעמותס דעת על 1ל5 עלמו מדעת געסס וסג1ק סג,קיס, כל 6הל3עס"כ

 3ו. למזור יכול טספועל 6ופגיס טיס רמס עמ' ט כרך ירוטליס פס"ד ועי' סעמותס. ול6מפועל

 לרס1%ת1 סילומית" "קמריות לס סיס לפי מסעמותס, גס לסיוגי יכולם סתכיעס דיגיסס עפ"י)לס3דיל,
 טסתרטל(. סרופ5 6ת גס יסירות לתבוע זכותו כי 06 56לס, סעו3ד סרופ6טל
 כל עכור לקכלן מרקס כטסילס 51"ל סגרכי"ל מ66מו"ר פס"ד קגד עמ' ס כרך ירוסליס פס"ד עי'ב.



 גממתות

 סר6מון מקבל ממס יותר יע)0 0ע3ודס 6ת לגמור טי5טרך 6מר וקבלן Ui~b1, מפסיק ו0ק3לןסע13דס
 הלק 6ת יעזיר חס מדי ח1 עטני טיעמת מס כ) 6ת לסמ,יר 0ר6טון מייכ eho טנותר0, 0עכודסעכור

ol)cnn0גותרת, 0עכוד0 עכור סקכל D"Dh 6מכיון כ,ה, לפסר סיס סם ופסק תסגי, לקכלן יספיק טל 
 עיי"ם. ת, חות סס סראם על מריפת6 ספלפול6 דברי טס וסכיך כ, ע0 כ"מ ורב"ט רט"י כוסשנמלקו
 טטילס. מ0סכוס ממלית )6י )ממזיר העמותה מנה) ט0ליע 0פטר0 6ת לקבל יט דירן לנידוןומכחן

 לוין. דובאברהם

ב

 ססינייס כמ5כ לנסיגס גרס 0טיגיס כייצור הרופק כטיפול מטנה יותר טל סספסק0 0תוכע מטועןמס
 מהיות וריכס סיזק דתכיעת ו0גתס"מ מססוייע טליטי'5 0ג6כ"ד סוכימ ככר מזיק, מסוס חיוכ כ6ןוים

 0טינייס נסיגת סיזק טל סמיוכ עיקר דגם כז0 למוסיף ויש סעמותס, למגע) ול6 ממטפל לרופףמופנית
 כז0. למייכ טפסר חי ברופף 6ת Oal תעטס, ו6ל מסטנ סגגרס גרמך hbh סמינו די"ל צרור,6יט
 רק עסו 1ל6 סיניים ייסור למסק קבלן כתור גטכר0 טסעמותס מטוס סו6 לעג"ד כ6ן לדון טיט מסחב)
 מ"מ לרופך, 6ותס מוסרים 6ל6 כעומס סעכודס עוטים 6יגס טסם ידוע ט0יס ולע"פ מסעכוד0,מלק
 טמרי לכך רסיס סמזמיגיס. טל מעגיניס 6יגס סלמס סרופ6יס לבין סעמות0 כין 00תקסרותע5ס

 עיניה. כרקות סמטפל סרופ6 חת לטנות יכולתסעמותס
 עכיד ל6 6י דיומblo) hASDS 6 ופסק לדוול6 6טר ד6וגיר מ5ן bo' רכ6 61מר עז כ"מ כגמ' hnthומנס
 שפסיקת דמכיון ר6סוגיס, ורוכ סר6"ט פירוט DP"' 5 סעי' סלד סי' P"1tS וכזפ דפועליס, פסיד6דפסק
 לו, )הסוט למוריס h'(o הפוע) וכין כעס"כ סכין דבר 0ו6 הפועל ט) 0עכודס למפסקת מגרסמנסר
 טגס tS'Dh וז0 עטם, טל6 סססקייס פעולת ע) )פוע) )שלס מייכ כעס"כ וחין כאגס סכע0"כגמטכ
 n'Dto ט סי' פ"1 ור"מ סס r"hl~c ח)6 דפוע)יס, פסיד6 6נוסיס סטגיהס כל מ"מ כקונס נמסכמפועל
 ד6ס למדנו ומדבריו סלד, סי' ככ"י דכריו והוכלו סתחהונס, על וידו ד0ממע"0 מטוס טסו6וססכיר
 סג0ר כמפסק יוס חלי רק טעכד D""h ממגו מ51י6ין 6ין עדודה סל סלם יום עכור סכרו כל לפועלטילם
 "כס, סי' כבה"ד וכ"פ כסר6"ס(, ד)6 סרמ"6 כדעת דמפרס ס ס"ק סלד סי' כסגר"6 וועי' פיוסכ6מ5ע
 יין להועיל זו ססיגס סכר ס6ס כגמ' hnth1 ה6 לפרם טכתכ מו65, 6תס 6י דיה כ עט תוס' עפ"יוכיקר
זה

~USDI 
 כיון סס: סחוסי וז"ל כלוס, לסהזיר מייכ קינו הדרך כל עכור מר6ט סילם 6ס סדרך כמלי

 ס)1 סיסת נתנו כן לדעת לכסוף, 6לח משתלמת טחינה D"Dh לחותר ט% hotc  ותריי טכרו )וסגתן
 קעג. עמי ג כרך ירוסליס פס"ד ועי' ע"כ. יסתר, לח ohלחלחר
 מנהל טסם סקכלן כלפי כנוגס הטיפו) Dinhs הרופק מתפטרות 6ת גמ"יכ 6ס כניד"ד, ס"הולפיס

 קעו סי' מיק יעקב סכות כסוית וחגג, סכרו לסמזיר מייד מפועל יהיס ל6סעמותס,
~DD 

 דכרי עפ"י
 וסתס"ד סתום' דמדכרי פתים כמנמת עליו סקסם וכרר להמזיר, מייד מפועל 6ין כתפס דסייססר6"ס
 הקמת 6מנס וכקמור(, מיומד, דין סוך 6לח סממע"ה טל מרגיל דין מסוס סרחים כוונת טלין כך, hbי651



 ירושלים - דין"סקיד

 סהעמותס מסכמה יט סעמותס למנסל המטופל סכין כהתקמרות דכ6ן לפס, דומם חיגו דגןממקרס
 וכתו"ע 6 עט כגמ' טמפורט סתם ויין זו כספיגס הוי 6'יכ מטיפולי כ6מ5ע גס סרוסך 6ה לסמליףיכולם
 להמזיר מייכת מעמותה כ6ן, וה"ה לסמזיר, מייכ nrrn מסכירות כל 6ת קפל 6ס טלפי% כ מעי' טי6סי'
 סקכלה. ססכוס יתרת6ת

 כדברי היטב נעיין דכד מהמזיר, חייב יסים מ"מ ,ס, יין על כסתמייכות סגתסכ ג6מר Dh ד6פילוונר6ס
 רק ג6מרה לסמזיר חייכ קינו מרקס פילס ד6ס סחוסי מסכרת רכל מפורס י651 טכס D"1eתסיד

 טבע לסוכיל ברולס דהיין סגמ' ט) כסיור וכטן טכעולס 6ופן כטוס ספעולס מגמר נתייקר ככרטעכטיו כקופי
 גמר ול6 עגכיס דריכת עלמו SD "קיכ) פועל 6כל , ההוכלה פעולת 6ת לגמור ספסרות 61ין יםכמלולות

 כחוסי גס כן מ65תי כתומי תסיד וכפירוט מכסף. 6ת לסמזיר 6ו העבודה 6ת לסטליס חייכ ספעולס6ת
 דכטיט בס"ד דברי מן והן עכ"ל. תנ16" "לטייס כו ש6ר ט% זמן כל ס% סיסת גמר5ה 11"ל:הרב"ט
 הפועל סנ6גס לקמר סעגכיס לדרוך 6מר פוע) מ65 כטסכעס"כ היינו סמל6כה, לגמור לקמרלפטרות
 טקיכ). הסכום יתרת 6ת לסמזיר כעס"כ מייכ כצוק, ינגס היניס רופ6י מהרכס כ6ן וה"ססר6סון.
 6ס חפינו י(6ר ~or כ11גת1 מר6" התבלוס (כפנותן (כת13 סתוס' סכרת דעיקר גרפס דין מןוכר

 ט% מטוס רק הי6 דכווגתתסתוס' סו סי' 16"ז מסר"מ כתוית דעי' כגיד"ד שיכיס ל6 תיגמר, hSמפעולה
 תכע עלמו (הפועל סיכך 6כל דעתו, מגילה ג6מר כוס סכרו, הקדים מיוזמתו ורק מרקס לסלם מיינהיה
 לסמזיר ורריך דעתו, גירס לומר טייך ל6 כזה סתט%ס מקדמת כלי לעכור ססכיס ול6 מרטט סתס)וס6ת
 כ6ן ס"ס וממילך זו. סכרך מדיליה טכתכ פד סי' חייכ מו"מ לב כחקרי גס ועי' טקיכל. מס מיתרס6ת

 סת1ס'. סכרת מסוס לפוטרס סייך ל6 מרקס הכסף כל 6ת דרדסטהעמותה

 S"rt: טמלס, כגון "נקנס מלמד 16 פועל כענין טכתכ ס סע" סלג סי' מסרמ"6 גסתריס דברינוו)כ6ורס
 תוס' עפ"י הס דכריו ויסוד עכ"ל, )המזיר. קריך דקינו י"6 סכרו ממלמד 16 הפועל קיכל ככר ohמיהו
 פועל ס6ס מסריס כסס סכתכו 6 עז כ"מ ורב"ט )6 סי' קנין לספר מיימוגי ותמוכות מלס ד"ס יזקרוטין
 ענד כמו וחלה, ג6גס oh עבודתו להטליס בריך טילינו טס"ס נקמר 6"כ קנוי, סגופו לענין עכריכענד
 מכיון עכרי עכר דט6גי 1תיר15 מקומות, מכמה ע"1 וקטה למירוח, וי651 עכודתו על מוסיף ט6יגוסמלה
 ט"ך ועי' עיי"ט. להמ,יר, מייכ קינו פעמתו מכר קיכל sp'9 06 וה"ה קנייתו, nD~s כספו קיכלמככר
 כל קיכל טפילו ו)דעהס כזה מהריס על סמולקיס רז, סי' srrn רדכ"1 וכסוית סגריך וככיפור כב ס"קטס
 סד. סי' מו"מ יעקכ מסכנות ועי' להמ,יר. מייכסכרו
 מסוס"ד, לפגי רק ו)6 טקיכלס, מה לסמזיר סעמותס מייכת דירן כנידון סרמ"6, לדעת ד6ףונרצה
 וסכרך טדהו, גסתמפס קנוי דטפו דכיון סי6 כעבודתו סההסיר מס לס(ליס מייכ ד6יגו המסריסדסכרת

 כעס"כ, טל סרסו לגסתמפס גמסכ קנוי דטפו דכיון פועל, סל כגופו D)th נזה (מלס כפועל רק (ייך11
 ל6ף מלינו 1ל6 מדהו, גסתחפס ע"ז לומר טייך % לענוד יכול 61ינ1 הגמר סנתינטס %117 כגון 16גס6כל
 כגידייד 61"כ לסמזיר. קריך קינו מסתמלס לו פילס Dh דדוול6 טכ6וגס הסוכרים מהר6טוגיסלחד

 מחגה ל6 סטכירות מ5ד טמרי הרקבון, הרופק כעזיכת כלל (b(OD ל6 למעכס כקכ)ן טגטכרסססעמותה
 יודה סמהר'יס גס כזה 6חר רופך מ65ס טל6 ומס 6חר, רופק למ615 סעמותס על וסיס סרופ6,מיסו

15'Dhcעמס. טל6 מס להמ,יר מייכ חכרו קבל 



הממונות

 o)'b זו טענם לסתזיר, כדי פסס נסקר ול6 פכרו כל 6ת לרופף מערירו טככר סעמותס מגמל מטועןומס
 6מר, לו למעמיד מייכ הממור ומת סתם תמור % דכססכיר 1 ס"ק סי סי' ססמ"ע מסייכ עפ"ימתקכלת
 לסעמיד סממכיר נכסי נשתעבדו מחמור דכמטיכת כהכ זייל S"ft h"ht: סר6"ט כטס סטור דבריוסכיך
 העמותם, כקופת וגכלע סגתן כסף 6ל6 עמת ממור סיס "ל5 כ5ן 31פרט עכ"ל. מקוס, קותו עד ממורלו

 טקיכלס. מס כנגד סירות לתת מייפת טסעמותס3וד6י

 קניג. יהושעוד




