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לדיש ממונותולבירוריוחסין
עבד בחברה ע"מ להתחלקברווחיה,ופרש
תיק ממונות מס' -928סז

~מהד' כח שבט)

נושאהדיון
א' עבד בחברה לפיתוח מחשבים בתור משווק ,ובתום עשרה חדשים פרש מהחברה משום
שחלעיכוב בפיתוחו של המוצר שאמור היה לשווק .בחדשים אלו למד את המוצר המתוכנן
ואתדרכישיווקו,והציג את המוצרבפני כמהגופים שעשובותכניותלתלמידים,ואז שימשגם
כטכנאי מחשבים ,מקצוענוסף שהיהלו ,למרות שלא לזה הוא נשכרע"י החברה .שכרו היה
אמור להיות חלק מהרווחים העתידיים ,ללא בשבורת חרסית .בינתיים היו לחברה כמה
הכנסות ,והיא חילקה אותןבין השותפים .חלקו של א' באותן הכנסות הושלש אצל שליש
בעקבות הגשת התביעה הנוכחית.
א' תובע לשלםלו שכר חדשיעבור עשרה חדשים כמקובל בשוק ,ובס"ה כ 80.000-ש"ח .בעל
החברה מודה שהבטיח לא'  30%מהרווחים העתידיים שיהיו לחברה ,ולמרות שא' פרש
מהחברה בטרם היו רווחים לחברה  -וגם לאיהיו לה מאותו מוצר שתיכננה ,משום שזנחה
אותו בגלל תנאי השוק  -הוא מוכן לשלםלו באופןיחסי לשותפות שהיתה לו באותם חדשי
עבודה ,אך לאעבור עשרה חדשים כטענתא' אלא עבור ששה חדשיםבלבד ,משום שלא עבד
בהם ברציפות ועסק באותוזמןבענינים אחרים.
א' תובע מבעל החברה למסורלו את תלושי המשכורת שהוכנו עבורהובן מכתבפיטורין,כדי
שיוכללזכותעלידם בהטבותסוציאליות ,ובעל החברה משיב שאמנםהכיןלותלושי משכורת
על שכר מינימום למשך שנה שלימה למטרהזו ,למרות שלא עבד כל השנה ולמרות שלא
שילם לו שום שכר ,וזאת במטרה שיוכל להשתמש בהם לטובתו ,אך מכיון שא' דחה את
ה"טובה" הזו בשעתו ,הם לא נמסרולו.

השאלותלדיון
א .האם מועילה שותפות לפעולות בלבד.

ב

פסקידין-ירושלים

ב .האםיכול לחזור אחד מהם לחזור בו אחרי שהתחילו בעבודה.
ג .מהדינו של עובד שמקבל שכרו מהרווח,לענין חזרה.

תשובה
א .כת 3סרמ"3סטלוחיןוטותפיןפיד ה"s"1al3סי' קעוסעי'ג:ה6ומניןטנמתתפומטומנות,קינן
טותפין,כיקדסניחייטים16סני5ורגיסטהיתנו3יניהססכלטיקחזהוזה3מל6כתויהיה3יניהסמטוס,
5יןכ6ןמותפותכלל,טלין 6דס מקנהלחרירו ד3רטל6כ6לעולס .וסר"36ד3סטגותמסb~snכמס
ררותיוטמועילהכזהכותפותלפי 60דסיכוללהקנות 6תעלמולחרירוכקניןכדיןעכדיס.וכןס3י6
סרמ"6כטו"עטסבטסי".6וכןדעתסרמכ"ןכ"3ט,6וסגמ"יגזילהפי"כסי"פ3ססמסריס,ומרדכי
כ"קסי' קעו,ותי'סר"ן 3"3טס,וטו"תהריכ"טסי'תעו כטססרמכ"ןוסיטכ".6וכןהכיק סרמ"6
בתו"עטס 3טסי".5וכתבסממ"עסי'קעוp"Dפדכיוןדגופןהו6כעולסהקניןחלעלגופםטטיע3דו
כל5חדנפמולחכירולעסותמלטכס סמו53תלמן ,וכמוטמסניכעכדיסונו5מריקדטוידילעוטיהן,
הכתוגותנט.6

עוד כת 3סרמ"6טס:וי"לד5פילוקנין5ינספריכין 6ל6כל מסטמתניסזס עםזסמתקייםטפילו

יכו' .וכתם
63מירס 3עלמ.5ו3י5ר הגרסןבסי'רו ס"קלועפ"י 3"3קו  3כססו 6סנ6ס דק~6יית
3נתה"ממי'קעוO"Dגרכלמקוסט6י6פטרלקנותכקנין,ט5יןמקניןנתפס3ו,ומחמתטרוקהלקנות
ו6ילפטרלולעטותקניןגמור,מקנסלחרירו3ל6קנין,כדיטיס6יכוללקנותמחסירוגסכן3ל5קנין,
יכקניןכסף16
דנעמוכטכיריסזהלזה.ועי'חזו"3"3 6מי'ד5ותיטססנ6הטיםלמסדלייתי5סדדיסו

סודר.
ב .כתב סרמ"6כתו"עמי'קעוסעי'גכטסמרדכי "3קסי' קעווסגמ"יהקמיןומותפיןפ"56ות,6
ד5ינןיכוליןלחזור 3הןכלזמן ססותפותטסתנו,וי"חו6ומריססיכוליןלחזור 3סןלענין מהטירוימו
וח"כ5כלל6לעניןמסטסרויחוככר,וקינןנ6מניןלומרטככרחזרוכהן(נ"יכ"כ1ע"כמדפיסרי"ף,
ומהרי"קטורםקפ,6וריהטסי'תעו 3סססרמ"3ןוסרט6"3ן.וכיקרסנתה"מp"Dדדקינויכוללחזור
ממתססרויחו,דמיינו 05עטוכותפותעדזמןקטוע,דכססגיעהזמןמתויי3יןלחלוקכמהממרויחכל
6חד,ולח"כל6רכהליחן6חדלת3ירוהריוחטסרויחקינויכוללחזורוכריךלחלוקכטוס,דוכו3וטניהס
וסוףמלטכיסס5,נל 06נ5ולחזורקורסטנטלטוסריוחיכוללחזור.ועיי"םס"קסמניקרמדעות3זס.
וכתגP"DD"nDOמדממניסטנטתתפויתדומתעמקין3וטניהס,דליןמסעכרעלטוס5תדממס,כו"ע
מודוד6ין5חדממסיכוללחזור.והוסיףכערוךמסלחןטסמעי'דדל6דמילפועל ,ד3פועלסטעסמטוס
כילי3נייטרללע3דיסול6ע3דיסלעכדיס35 ,ל3מותפיסכטסטסו5מטתעכדעלמולחצירוכךחכירו
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וכתבהממ"עO"Dמדמטניסטנטתתפויחדומתעמקיןבוטניהס,דליןמסעכרעלמוס5חדמהם,כו"ע
מודודלין5חדמהסיכוללחזור.והוסיףכערוךהטלתןמססעי'דדל6דמילפועל,דכפועלהטעםממוס
כיליכניימר6לעכדיסול6עכדיסלעכדיס5,כלכסותפיסכטסמהולמטתעכדעלמולחכירוכךתכירו
מסתעכדלו,וקין5תדעכדלחכירויותרמחכירולו,ודמילקבלן.
6מנסנ"יכ"מקה6כתככססהמחכר:הניכיתרידעכדיכותפתךלע"גדקכעיזמן %מעכסילהדדי
מלמפלג.ונר5הלי דטעמ6הוהממוסדל 6גרעמפועלסיכוללחזורכו,ו5סהו6קינומטתעכדנכסוהי
ל6מטתעכדיטפי,דמכותומטתעכדי.הוכ6כרמסןטסכטסי".5וכתםהנתה"מסםמ"קהסכקניןקינו
יכוללחזורכו5,כלכליקניןרקע"יהתחלתמללכהיכוללחזורכו.ועי'חזותןב"כסי'ד5ותידה5דל5
הוהכפועלמיכוללחזורכוהו6מטוס טהסמתתייכיסממוןזה ומתחייבמעכביו 06ירוית,וזמן
~fs
'פד"רכרךכעמ' .380
הפרעוןיהיסלכמירוימ.ועי
ג.כתככטו"תתורת5מת למהרסןסטוןמ"קיג:דכמלמ5גבימקבלעיסק6דלין %כקותהעיסק5קרן
כללועיקר,כי 06טורחוועמלוליסףוליחןכנכסיהנותןולחלוקכרווח,וכיוןסכןכיוןטליןלוטעכוד
נכמיסכי 05טיעכודגופו,יכוללחזורכדין פועל .ע"כ.וכ"כ הממ"עסי' קעו מ"קגז רכל מעלה
העיסקהלזמןהי6ממועבדלחנירוכלקותוהזמןלמכורזהולקנות6חרולהחליפוולעמוקכו,וממו"הים
לודיןפועל.ע"כ.מדמעמהסמ"עט6סל6טיסזמןק5וכלעיסק,5דינוסלהמתעסקכקבלןסלינויכול
לחזורכו.

אברהםדובלוין.
ב

יםכ6ן הכחטה 5סהיה הכטחה על מכרחרטי ,ה5סי
םכ5ןסיסת 16 ,דלמעסה התובע 5מר רק
"מהכין"כך.כפמטות,רווחיםעתידייםכחכרהזהגסעלרוותיסטנהיוכגללרעיוןתדם6,ךסמ6דעתס
היתהעלרווחיססיהיוכעקבותקותהסמקעהמהמקיע"51.ע.
שמשוןגרוסמן.
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