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שילםעבורסחורהבחנותוהבעליםהסתלקו
ותובעממישהפנהאותולחנותוהחשבוניותהיועלשמו

הנידון
ראובן בעל חנות לחמריבנין העסיק בחנות שכיר במשךחצי שנה .בתוךהזמן התעורר אצלו
חשד מבוסס שהשכיראינו נאמן והחליט לפטרו .הוא עזר לשכיר בדרך כבוד לפתוח חנות
לחמריבנין ברחוב אחר ולנהל אותה בצורה אחרתלגמרי,היינו שבחנותמצויות רק דוגמאות
של המוצרים ,ולא צריך להשקיע כלום בסחורה ,וההזמנות מבוצעותע"י טלפון כמו שנהוג
בבתי המסחרהגדולים .והיות ולבעל הבית של החנות החדשה לאהיהאימון בשכיר והוא לא
הכיר את השכיר אלא רק את ראובן ,נכנס ראובן בשותפות בשכירות של החנות החדשה
והתחייב בשכ"ד ובמס הכנסה ,ולא עוד אלא שראובן נתן לשכיר ההוא חשבוניות בלנקו של
מע"מ שהפירמההיתה שלראובן.
באחדהימיםנכנס שמעון לחנות שלראובן ובקש לקנות חמריבניןמסויימים ,וראובן אמרלו
שאצלו בחנות אין את הדוגמא המסויימת שהוא מחפש ,כי אינו מתעסק בחמרי הבנין
המשופרים ,אך הראהלו מקום לחנותו של השכיר ששםיוכל לבחורלו איזה דוגמא שירצה.
ואכן ,וממעון בחר דוגמא מסויימת ושילם לו בצ'ק על סכום ההזמנה ,והשכיר נתן לשמעון
ם של הפירמה
קבלה וחשבונית מע"מ של הפירמה שלראובן ,שבראשה הודבקה תוית עםהיי
שלהשכיר.עלהצ'קששילםשמעוןלא נכתב לפקודתמיהואנכתב ,אבל הוחתם בחותמת עם
הכתובת של ראובן .בסופו של דבר ההזמנה לא כובדה מכיון שהשכיר סגר את העסק ,ובא
שמעון לתבועמראובן בטענה שהיה שותף בשכירת החנות וכנראה גם בעסק של החנות שהרי
החשבוניותהיו שלו ,וכן ממת ששילם מסים וארנונות על החנות מוכח שלא עשה רק חסד,
שאם משום חסד לבד לאהיה נכנס ראשוורובו לעשות חסד עם אדם שהיה מפקחעליו פקוח
תמידי על כל צעד ושעל בחשד שהואגנב ,ובודאי לא ישלם לו את המע"מ ולא את המסים

ממונות

פט

והארנונות ושכר
הדירה וכו' .מכל זה יש אומדנא שראובן היה שותף גם בעסק ,ולכן תובע
מראובן אחריותעל ההזמנהשלו.
משיב ראובן שאמנם היה שותף בשכירות של החנות החדשה אבל לא היה שותף בעסק ,ומה
שנתן לשכיר את הפירמה שלו לחשבונות מע"מ הוא רק לעשות טובה לשכיר,כי הוא בעצמו
מניצולי השואה וקבלעליו לעשות טובותלאנשים ,ומה שהוחתם בחותמת שלו לפקודתו ערך
זחל ההזמנה הואזיוף שלהשכיר ,והוא לא מסר לשכיר את החותמתכי לאהאמיןלו .ואף אם
קבלאחוזיםמהקליינטים שהיה שולחאליואינו אלא כמתווך.
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