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לליש ממונותולבירוריוחסין

שכ"טעו"דכשהקונהחזרבולפניביצועהעיסקה
תיק ממונות מס' 74ז-סו

(מהש ט שבט)

נושאהדיון
א' קבל הצעה ממתווך לקנותדירה ,ובקש מעו"דב' שיערוך אתהעיסקה,היינו עריכת הסכם
מכירהוכו' .לדבריא' דובר ששכ"טעו"דיהיה  2508לכל צד מהעיסקה .העו"ד החל במלאכתו
לברר את הרישום בטאבו,וגילה שהדירה טרם נרשמה ע"ש המוכר בגלל חוב שישעליה .ב'
פנהלעו"ד של המוכרוהצליחלהניע להסכמה בדבר התשלום שיסדר את העברת הרישום ע"ש
המוכר .היה עיכוב נוסףמכיון שנתברר שהמוכר זקוק לכסף של הדירה לשם הסדרת חובות
שישלו,והיה צורך לקבל את הכסף בנאמנות עד לתשלום .ב' התגבר גםעלבעיהזו ,והודיע
לא' שקבלת הכסף בנאמנות תייקר את השכ"ט המגיעלו .א' הסכים .כשב' גמר להכין את
ההסכם שענה על כל הבעיות ,הודיעלוא' שהעיסקה בטלה משום שהדירה אינה מוצאת חן
בעיני השותף שלולקניית הדירה.
ב' דרש את שכר טירחתועל שעות העבודהוהיגיעה שהשקיע עד להכנת ההסכם .הוא טוען
שמלכתחילה היה מסכים גם לשכר של  ,1508או בהבטחה שלא' לערוך אצלו עיסקה אחרת,
אך משנגררלדין הוא תובע את מלוא שכרו בסך  5008עבור כל צד ,ובס"ה  ,1.0008שהרי
התנה במפורש שהמחיר עבור העיסקה יהיה גבוה יותר ממה שסוכם תחילה בגלל הצורך
להפקדת הכסף בנאמנות.א' מסרב לשלם בטענה שמכיון שהעיסקה לאיצאה לפועל לאמגיע
לו שכר.

פסקדיןשלפשרה
כפשרה עלא' לשלם לב'סרמסויים.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואלחיים דומב
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השאלותלדיון
א .עו"ד שהשקיע שעות עבודה בעיסקה שלא יצאהלפועל ,האםמגיעלו שכ"ט.
ב .קבלן שהתחיל במלאכתו וחזר בו בעה"ב ,האםמגיעלו כל שכרו.

תשובה
א .פסקכטו"עסי'רסדסעי'ד:ירדלס5ילול6ס5יל6יןלו6ל6סכרוהרפוילו.וכתכסרמ":6ודוקק
טסתנסעססכעליס6,כלל6סתנסעססכעליסוירדלסלילול6סלילטפילוסכרו6יןלודס6ל6מועיל
לו.וכתםסממ"עp"Dי:5ודוקךטסתנסעססכעליס,ר"לתנקימנ"לטיחןלודמיחמורו.ונר6סד6פילו
ל6סתנסכמירוט 6ל 6סתנס סתמךחייכליחןלולפחותפכרוסר6ויול6דמיכלחמורטנפסדלוע"י
טירחתסללתחמורוטלתכירו,ול6כע"סטכתככלטוןמורתםדר"לדוקךדסתנסכפירוטטיחןלוסכרו
6סל6י5ילוכו'.ע"כ.ועי'ט"וטסטכתככסע"טול6כססמ"ע.
וכטו"תחותיקירסי'קודכנידוןמטתדלליתןלוסכרעטריסרוכלכסכרווטמעוןעטם 6תטלוכטורח
גדולויגיעסרכסוסו5י6כמססו65ותולon5D5כידוומבקטמר6וכןטיחזירלוססו65ותוגסיתןלוטכר
טק5כד6יסודידיס ככד,וסרי סרופ5נוטלטכרפסיעותיווכתיבתותפילו מת סחולס .וכתכסחו"י
דכירדלבטילול6ס5ילדמ"מנוטלטכרסר5וי סו6מטוס דסתנס ,כמו טכתכ מסר"ספדוו5ססכיניו
יביתפלוניוקבעלוטכר 06לS"b6
רמ"6בסי'רסד,ו6סל6סתנסקינונוטלכלוס,ו5ס6מרמרמרל
כטתגמור סדכר ,רק סתס,וזסטרח,נוטלמסטק5כobקינוסךגדולורבמסר5וילטורחכוס,ט6ז
ודקיכיןטתדלןכיןסרסור5יןלורקסר6וילטורחסוססר6וילקיטססו.6ע"כ,וסוכךכפס"דירוטליס
כרךזעמ'קלח.
וכתככקוכןכיתדוד ח"ד עמ'רנוטרופך מומחסטניתח 6תסחולסותוךכדימניתוחסחולסנפטר,
מגיעלותטלוס,כי רומס סדכרלסוכר 6ת מפועללסכיךכרובודורמסקיניןלחולסוסלךומ65ו במת
טחייכיסלטלסלו.ועוד כתבטסכטסמרןסגרי"ט6ליטיכטליט"o~bt 5ספונםלרופף מומחת מטרתו
סי6לסיותכטוחכלבוטעטסכלמסטניתןלעטותול6מזניח 5תגופווסוףמוכןלבלסתטלוסגבוסגס
עלמספק,ולכןגסכטסרופ5סמומחסל6ס5ליח,חייכיסלטלסלו5תסטכרטקכעועמומצחרול 5רק
עכורס5לחתמטיפולמטלמיסלו6ל6גסעכורע5סססטתדלותטלמומחס,ולכןכטסטתדלוכטס6תכל
סמ6מ5י60ףטל6ס5ליח ,טכרחכמתו מכרלווכמכולהכרמכ"ןסוכלכיו"דסי'טלו,וחייכיסלטלס,%
סתנסעמו וקמרלוכמפורט טרק 06יקליחיקכלתטלוס6 ,ךל 5מתקכןעל מדעתטרופךיוכל
~"bh
לסכטיח סכטחסכזו,ומטוסכךגסכטנטמעמדיוריוטסו6יקליחככלז6תיתכןט5ריכיסלטלסלווכו',
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ג

עח"ם.ועי'לכניחטןח"געמ'תקי.
ונר6סמעו"דכמנסקינו כם6ר6ומניסט6ינסמקכליססכרעכור פעולתםועמלותס 6ל6כטכילגמר
ומלימותספעולס,עי'פס"דירוטליסכרךז עמ'קנזhib ,סו 6מקבלטכר גס עכורפעולתו ועמקתו,
טחכמתוסו6מוכר ,כמו טכתכסרמכ"ןלעניןרופק ,מ"מקינו ממט רומסלרופף ,ממרופק קובע 6ת
סכרוגס 06ל6יקליח6 ,כלעו"ד,כמוכנידוןדירן ,קוכע 6תסכרוכטסו6כטוחכס5לחתולסכים 6ת
יגמר6יןלוh~bטכרטרחתו.
סעיסקסלידיגמר,ו6סמתבררלכסוף"ל6מלליחלסכיךליד
וכנידוןדידןיםלדוןעלמסטקכעומלכתחילסככ"טטל ~250מכל5דכעיסקס ,ס6סחייכמקונסלטלס
ז6תגסכטסעיסקס סתכטלסכגללמזרתסקונס16 ,טחינוח"כלבלסbSbטכרטירחתוכלכד,טמרי
ססכוססנקוככללגסססכסחתוסע"יה5דדיסוהעכרתכעלותע"ססקונס,דברטל6סיסכ6ן6.כלמס
טתכע תוספת עכור קבלת סכמף כנקמנותסרי bSנקב כמכוס ,ולמעטםbSסיתםכ6ן קכלת כסף
כנקמנות6 ,תזסכודאיאינוחייכלבלס.
ב .במקרסטלחזרתכעס"כ,ידועלסתחתונס,וכמומסנינוככ"מעםכסטוכר6תס6ומניןוחזרוכהן
ידסעלסתחתונסob ,כעס"כחוזרכוידועלסתחתונס.ומסעוכ:מלכוחמריםול6מ165תכובסוכו'
נותןלמןסכרןמטלס6,כלאינודומססכ6טעוןלכ6ריקן,עומסמלמכסליוטככטל.ופרט"יד"סטל6
מתחילו,דמיירינמיכקכלנות.וקבלןטסתחילכעכודסוחזרכוכעס"כויטלועכודסאחרתoh,חייכלו
כעס"כלטלסלוכלטכרו,עי' נתס"מסי'טלגס"קזדקכלןאינודומסלפועל ,דכטלמ6כפועלמנסכר
ליוםועבדח5ייוסכט6פמרלמפועללסטכירעלמולאחרח5ייוססטני6יןלססועלטוסנזק,ד6ילוסיס
עובדלוסhSסיסאפטרלעבודלאחר6 ,כלכקבלןטליןלו ק5כסלגמורמלאכתו "6כ מססכךסיכול
לקבלעודמלטכסכקכלנות56ל6חר ,מ"מיכוללומר6ףטסיםמלאכתך56ליסייחייכוללקכלמלטכס
םלו לקכלט5רמלאכות
זו56ל ס6חרולעטותסאח"ככטעםט6סיספנויממלאכתך,ולכןאפילו 05י
מבעליכתיס6חריסחייכלטלסלועל מס"ספטידלוטל 6קבלמל6כס מאחר,עיי"ם6 .מנס המנחת
פתיסמססעי'6וטסכרמ"אלסעי'ד,חולק עלסנתס"מוכתבדכמו 65עתסלסטכיר 6תעלמואינו
מחוייכלפלסלו,ופכןמכו6רכסמ"קכ"מכטססר"ן(ופרי"סטסכטסנ"יכ"מ"ס) ,דכ6מתגסכקכלן
ידמו65עכוזיולקכל ט6רמלאכותוסוזלס
5ריךלטלסלוכלטכרוכפועלכטל6ל 6טסמטנסטסמייר
סמל6כה,עיי"ט.ועי'חזו"6ב"קסי'כג6ותכ.6
וכנידוןדידן טסקונס טכר 6תטירותיו טל מעו"ד וחזרכו כ6מ5ע סעכודס,דינו ככעס"כ טחזרכו
מסכירותסקכלןבידועלסתחתונס,ולדעתסנתס"מחייכלטלסלומסטסיםיכוללסטכירעלמול6מריס
כמקומו6 ,ף מעכסיו מו65כפריס לסמכיר לסם6 ,כל לדעת ממנחת פתיםכיון טמו 65לסמכיר ע5מו
ל6חריסקינומחוייכלטלסלועכור מסטל6עטםלו.ולמעכסנר6סלפטרכסכוסמסוייס.

אברהםדובלוין.
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ב
י D11h
יםלדוןכזה 06המוכרחייבלטלסככ"טלעו"דעכורעכודתו,טהריחלקמהעבודהנעטתה,והו

מקדטניססכטוה,עי'נתה"מסי'סלדס"ק5דכ6ונסכעה"כ~ריךלטלסמהטעטה,ולכינורהכ5ן~ריך
ילהוליךלהזמיןעו"ד,
המוכרלטלס5תחלקווהמוכריכוללתבועמהטוריךלטלסמדינידגרמי קמרתל
כמכותרכמי'לטמלוה ט6מרללוהלהזמיןטפר,עי' ממ"ע p"Dמוטחייכלטלסמדינידגרמי6 ,כלזס
רקתחריהכירורטכ6מתל6היהקונםמנדהפועלכלומרהעו"ד,כמכו6רכנתה"מד6ס bD)1bדפועל

ויפיל
ומהטעטהקינומקכל,דהכע"כל5נהנה.

מרדכיאייכלר.
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