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פסקידין-ירושלים

פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
וב~ווונג עגלנוחיים"
לייעוד ~לאשניםהדין לממונותבירושלים
בנידון
שכרעבודתאדריכלשלאהוזמנהממנו
וזכותיוצריםעלעבודהששולםלועליה
הנידון
ראובןהזמיןתכניותלבנין אצלאדריכל,ולפני הגשתהתכניותלאישור בקשראובן מהאדריכל
הצעת מחיר לתכנית להגשה ,אבל במקום הצעת מחיר שרטט לו האדריכל תכנית להגשה
ומסרה לראובן ,אלא שראובן לא השתמש בה אלא לקח את תכנית העבודה שכבר שילם
עבורה והתאים אותה שתהא ראויה לתכנית הגשה .תובע האדריכל מראובן סך אחוז אחד
מהוצאות הבנין עבור תכנית ההגשה שהכין ונתן לראובן ,וגם עבור השימוש שעשה ראובן
בתכנית העבודה להתאימה לתכנית הגשה .לטענתו ,תכנית העבודההיא רכושו של האדריכל
למרות שראובן שילם עבורה ,ויש סעיף כזה בתקנות שהתכניות וההעתקות הן רכוש של
האדריכל לבד מה שצריך לצורךהבנין.
משיב ראובן שמה שבקש מהאדריכל הצעת מחיר לתכנית ההגשה הואמפנישעדיין לא קבל
את תכנית העבודה מהאדריכל ,ומה שקבל את תכנית ההגשה היה מפני התנאים המיוחדים
שהיה שרוי בהם ,שפחד מאד למתוח את היחסים עם האדריכל ,ורק משום כך קבל את
התכנית ,למרות שלא רצה להשתמש בה .ואם סוף סוף עשה האדריכל פעולה בלי שהתבקש
אינויכול לדרוש בשבילה מחיר מופרז שלאחוז אחד .הואמוסיף שבאמת גם האדריכל לאהיה
צריך לשרטטתכנית הגשה שזה לוקחלפי טענתהאדריכלימים ,משוםשהיהיכוללהתאים את
תכנית העבודה לצורך תכנית ההגשה שזוהי עבודה של שעה ,כמו שהיה באמת אצל ראובן,
הגםשאינו מומחה ,ואם האדריכלהיהמעונין משום מה להשקיעעבודה ,אבל בשוםאופןאינו
על חשבון ראובן .ועל טענת האדריכל שראובן עשה שימוש בתכניות של האדריכל ,טוען
ראובן שתכנית העבודה הגם שכתוב בה שמו של האדריכל אבל לאחר ששילם עבורה ה"ז
רכושו שלראובן ,ומכ"ש במה שנוגעלצורךהבנין ,וברור שתכנית הגשההיא צורךהבנין.
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יש לפשרבין הצדדים.

המקורותלהלכה
סנה כרמהמי' רפד  D"1Dד פסק :כל o~bכעומס עםתכירו פעולת 16טוכסל6יוכללומרכחיגם
עטיתעמדימוחילול56יויתיך %6קריךליחןלוסכרו.עכ"ל.לפי"זפרוטכיוןדס6דריכלעטהפעולס
כטפילררכן6ףסל6נתכקטע"זחייכלטלס .כדהטנפנהמפעולתו6 ,כלכנידוןדירןל6נפנסכלל
מתכנית סמטהטהכיןהלדריכן ,ומטמעb"nlonמי' מעהסעי'6דמ6ידחייכלטפסכעוטהפעולה
למכירוטל6כרסותול6נתכקטסו6מדיןיורדלתוך טדסתכירוטל6כרטות,ומכוברhp n"ssוטס
כטו"עכסעי'כ6מרגי
'כעלספדהעקוראילנךולךסומעיןלו,וככברסגולהמוכיח מהhnb~6לקמי'
דרכ"61לזילטוסלי'וידועלהתחתונהפירוטכטדסט6ינסנפויסליטע"6,לל6כעינב,פירוטקיני
חפןכנטיעתה מדהלכןסיתםלי ,כמוס6ומריס "תעטס מה טתר5ס תעקורל 6תעקור,ליbbמענין
ככלל"6,יןסוספיכסלתייג6תכעלהסדה,ודוקק 06ל66מרל6כעינב6ל6דניח6ל"מהמנטוע6ף
bStגילסדעתוכפירותדניח6לי'6כלמכיוןסל6 6מרל6כעינא 06ההו65היתרהעלהמכחנותן %
ססו65ססיעורטכמ ,ו6סהסכתיתרעלהסו65הנותןלוnsaסיעורהו65ס,פירוטממדינןדפנתה
כטיסט6ינסעטויהקיטעהי6נטיעורהזה.
וככיפוריתר.גרס"מסכ"מ6hOדההוbnb~6לקמי'דרכ"6לזילמוסלי'"6,לל"6~h)9DS 6לזילסוס
לי'וידועלהתמתונס"6,לל6כעינא.וכע"כס 6ממררכזילטוסלי'הו5מטוס מדהזועטוי'ליטע
הויוהביךיי
ןדל6עקרניחאליסמהנטיעותימיוכתהו,וכמקומרכעל הטת
ערכזס,סו6מטוסזיכיו
ל6כעינא,היינודמהדל6עקרמסוסמינורוהלריכ6תו מחמתטעמיססלו,ורקממוסכךסם6יר6ת
מנטיעותכרטותו,וע"ז 6מר רכטיטומולכל תמותכסדהט5ינסעטויהליטע,וע"ז 6מרכעלסמדס
עקוראילנךוזילכיההדסהי6טדסלכן,ורקמהביטעמךפטורכעלהטדה6,כל 606יןטעםממטיס
סי 6הדסלכן מגסמל6אריך 6תהנטיעותואינו מנס מ"מ 6תסי5י6הסיתירס עלהפכחחייכ לתת
לבעלסנטיעותכסיעורהמכח,רזהומינהנההו.6
ואמרלפי"זכנידוןדידןדליןזוטיתלכן,חייכ למסכדיןהיורדלתוך מרסתבירו טל 6כרטות כטדס
ם6ינסעטוי'ליטע ,סגסדכע5ססי6טדססעסויסליטע ,ד6ףטעומדמעניןלעטותתכניתלסגטס6,ך
כיוןטר6וכןכעלמויכללמתפיסתככיתלמגבסכליסוססו65ות6יןזס 6ל6כמדםטטינהעסויםליטע
ע"יסו65ות,ול6נסנס 6ל 6כפנקסטססו65היתירסעלסטכחדסנ6תואינס6ל6כסיעורהטכח,כיון
דל66מרל6כעינך6,ל6קבלממנו6תהתכניתלהגטה,וכיוןדסטכחסו6כסיעורטלטעסעכורהקינו
יכוללתבועממנו6ל6מכרטרמוטלטעהעכובםלפיערךטלעכורתאדריכל.
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6ל6הסתכרך
יטתכניתסגטס6יןלסגיםללימור ס6דריכלחתםפמועליו,ו6סרכוכןסת6יס
נ
ל
6תתכניתסעכווסהתסיסר6ויסלסגסס6,יןזסממhפbי"ק
~5hSbריךגסטיחתוסס6דריכל,ו6סמעריס
ולקח6תסמעטפסטס6דריכלחתסעסיסועי"זסי'יכוללסגיט6,יןזס רקטסמתמטכתכנית סענודס
מלס6וריכל hSbסטתמם כסססלס6דריכל,וכפיפסמעתי 6מר 6חדמגוועיסדורםלפניכו"תוכל
לסגידתידוחיסמליכממך6,כלכמוס6ופןל6תגיוחידוטיססלךכממי,ו6ססמתמטתכממיכלירצותי
ירצותלתבועממךכלמסמלקצע".
יטל
ולפי"זנר6סד6יןיכוללטעוןל6כעינםכיוןדסי6תכניתמגססכטדכסעטויסליטערכלי6דריכל %
י5ורך כמס מ6תס נטעתופתקתי כעת
יכוליסלסגיםתכנית סגמס %טור,וקינויכוללטעון6יןל
מקכ%ימחמתbStרפיתילסיגיוקותך ,דס6מתם6ין %כרירסלחרת6ל6זקוקלסירותסלס6דריכל,
ומסטטוטןסס6דריכלל6סיסקריךלססקיעעכודסטלימיםנסכנתתכניתסגטסbSbסיסיכוללעטות
זסמתכניתסעכודס,וסי' %קחרקטעם6,יןזוטענסכלל,דקינויכוללקכועסכרלמומחסכענוותו
וקמרלומלוקתמתירמופרז,כי 06קינורולסי
םלוכרירסל 6לסזדקקלפירותיו6 ,כל  06מוכרח
%ודקקלסירותיוכליזםקורסמל6תסיסגסכחתימתטסו,יכוללדרום6תכלסמכוסכהכילמנותן6ת
סמו.ולינניתוטבמרטמנותןסכמריסכם%קחסרכםכסףכמכילחתימתו06 ,כקמתססמגחסט%סי6
נאמנת6,יןכוסמטוסספקעתהעריס.ומסגסטכסיסנטמע6r~nhחדכסבילמכניתסגטסאינומחיר
מופרז.
וכטענתס6דריכלמר6וכןחייכלמלסלו עכורסטימום מעמסכתכניתסעכווס פעמס,כיוןטתכנית
סעכודססי6טלס6דריכל.מנסאמרסתורסכייכרס5יםכור16כייפתח6יםכורכעלסכוריבלס,
מתורס קרקס %ורם 16למותתכעלסכור6פי%סוססכורסיסכרסותסרכיםול6טייךמסו6כעלים
כקניןמאגס6תסכורbSb,אמרסתורסכלדכרסכן6דסמחוטסו6כעלסדכרסמחודם6,כל6יןלו
סוסקניניםכרכרלעניןזכויותטלממון.
וכססכמססלסג6וןמס"ויוסףדוב מ6ל6ווי5יקסרבדכרי5קעלסדפמתטל"חהכתעירוכיןכתב
עלי
כ
יאמריסדפימוויגמורמלאכתויכוץ6חדמנכדיסג6ון מממכר
כיןסטארוז"ל:ואטרמפקפקככורואו
ז"5לויתבעמכבודוpSnכעמקו,לדעתי6ין %למפחדמוסע"פכ"תול6מ65תיטוסמקוסלתכיעסכזו
וכו',עכ"ל.
וכטו"תעמודיa~hמסגנוןמו"סהכרססממוהלמ6ייטים6ק דר6טייןז"5לע"ד6ים 6חד טלמד
הכ"י
מלאכתס5כיעסומפריז כסףרבעי"ז ממתלועדכלס,ולמתממנו ממספרטסיםכתובבוכלפרטי
סמממניסוסדרסמל6כס,ופנס6ים 6חדגנבלספנימנ"לוסעמיק1כדמותוו5למו ממנומלאכת
ו
יזוגססו6ירד
מ"
לע
ס5כיעסומחזירהח"כ 6ת מספר 1SSD35ותבעוכעל ס0פרכדיןטסו5י6סו65סרכס
לאומנתוותוצעסיחזירלוגסלססעתק.וסטיכסדכרפטוטם6יןלמייכלגנטרקלסמיכמסטגנכ6כלל6
לעלםמ6ומסכעדמססנסכסממעתיקספרווגסודאים6ינוחייכלמחזיר ממעתקלנגזל,כיסמטלטליס
סננזיס 16סנגנכיס וסמתמם כסססגנכ 16מנזלן ל6מחזירים רק מססגנכו6וגזלולכד6 ,כלזכו
כסריותוסוףמתקנתססכיס ,כמכ61רכגמ'וכתו"עהו"מסי'תסג,וסטעסטסי6מתקנתססכיסמכותר
כממ"עמסמ"קיגוז"לוכן 06עטםכססו6מלטכסתקנוטל6יו5י6נומיחוטכרכדנחימכתורתופילס,
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מטוסתקנתהטפיס6,ל6מטפסכעיןכגזל,ע"כ.ומכ"כהממ"עס"קחohנכחטממוזרקריךלטלסכעד
כלטוויסהטתמטות6 ,כלכנתס"מטסהטיגדה6כמטלטלין6יןמטלמיןhibכטעתהגזילס ,ד%6סם
קכיניגזילס ,דמהטמסתמםפטלוסו6מטתמט,ו6סכזיופ
ןדל6נתכווןכלללגזול ,דחט3טסו6טלוול6
נחית 6דעת6וגזילס,קולייתחייכ מטעסofנהנסוזסחמר5,כלמכלל~Orנהגהוזס ממרדחייכהו6
רק 06נסנסמחמתחסרונוטלזס6,כלכטנהנסמסחפןסזס6יןהכעליםמתחסריםכלוסמהחפןטסו5
נסנה6,ל6דנמטךחסרוןכמק"ן5,יןזסbShגרמך6,ודלמ6כיוןסיטקפידהלכעליסכזהטע"יגרמך
דידי'י
טלמססיזק,הויספירזהנסנסוזהחמר .כחכוכתום' ב"ק כ 6ד"סויסכיוכרב"טטס
דכ"גורסתמרון מועטמתחייכככל מה טנסנה ,והרמיה ,סוכךבנ"י ,כתבט6ין מטלס רקכפי מה
טחסר,והוכלומתיהדעותכטו"עסי'טמגמעי'ז,לכןלפיהתום'והרב"טדחייכככל מהטנהנס6ף
טל6מממתחסרונוטלזה,וסטעסכיוןטעכ"פי
ט6יזסממרוןל6גרע מדרכח5רתכירוותכירומולהס
טל6ידורטחייכ6ףh5~sקיימךל5גר ,6דסמח6ההויקפידהכנרפסןלפי מסמקכלתינכי6ורסתום'
ס"ז
נ"ציגכמוחסbStידורסו5מפניטגוזלממנו6תסכעלות].וכןכנידון תעתקתספרס5כע
י
י
פ
ק
מ
ט
כ6י5גהנסמחסרונוטלזה6 .כללחיטת הרמ"הדל6מחייכ רקכסףהחסרוןלכד6bSO ,יןת5יכלל
כקפידה bSbמסטחיסר,לכן 06ל6חמרכעלסממסטנסנס6יןעליוטוסחיובתבלוס.ומפלפלסרכם
כוסונטהר כרע.
וכןכנידוןדירןדל6נחיתbnu~bדגזלנות6 ,6דרכ6ר6וכן מ3רכיוןדטילס תכניתהעכודסטל
כ
יקנתסטכיס ,ורק
עת
ס6דריכלכמיטבכמפוויותר ממסטהטתווה,סריסי6טלו,ול5טייךכזהענין
לדוןכזפמטוסדוס וזסחסר5,כלההנקהל6כ6ס מחמתחסרונוטלזס6 ,ל6דנגרסלולאדריכל
זכטכילתכניתההגסה6,יןזס6ל6גרמ.6
ספסרכיוןדל6יטלסלוכלהלימו
וס 6דפמקהגרי"ד זחלטליןלנכדיסס6מריסטוסתביעה ,הסחוס מרופס עלהמפורט,דיתכן דוק6
סתםכגסהמו"לסו6נכדוסוףסטקיע סרכםטירחסוכסף,אוליזסטונה.וזכורניט6מרתילסגר"6ז
ז"5למהפסק OtOלענין 60מדהדפיםמכת"יטהי'לוממו"רהגר"טS"5fוסכןמחס,וסגר"6זסיסנבוך
כזהטנתןהסכמה,כנראהטטכרbStדומהמהטנכדמדפיםוהתקיעכזסהרכה.
מ"מאיני ר61ס 3זסטוס מכרחלחייכ 6תר6וכן כמסטסכיןתכנית מגטה ~DSתכנית סעכודסטל
ס5דריכל,ומכ"ט 06י5טרךלטפסכטכילתכניתססגטה.
טהדסימספרו עלנזיקיןוקדםיסומלס
טו"רכיטועותמלכומו"מסי'כככנידוןטנט6להנוכ"י
~
n
b
s
למדפים סכרמידורמאותיותוממדפיםסניםמדורס6ותיותלמדפיס b"nhלעלמו1 ,כת3סנוכ"יכיון
ממחסרוע"יטמדסיםאח"כטל6ימ65קוניםכ"ככ6סל6סי'מדפים,דמקריזסנסנסוזס מסר ק5ת
ולדעתממחכרוסרמ"6קריךלטלסכלמסמנסנס,וגסלרמ"סקריךלטלסעכ"פ מסטחמרווכו' ,והקטם
עליוסיטועותמלכו דנר6סכרורדע"כל6מחייכינןbSbכזהנהנסמממונוסלחכירוכמוכמקיףוכן
כדר כחקרחכירוS~b ,כ6ן 6חרטסטליססכומן 6תמלאכתוהאותיותטלומן,וגס למ"רקומןקונס
כטפחכלי6,מרטטילסלוטכרמלאכהס6ותיותטלוסןוכטנהנסמסלוסו6רנסנס,ומסבכךדנסנסע"י
מעטהטלחכירו ,דסנ6הobsoלוכעתטמדפיםמדידי'קמתסניואיןזהעניןלה6דזהנסנסוזהל"ת,
דסתסמדחכרי'נסנס,וגדולהמזודעתהתום'כ"א קד6י6יןמכחםממנין ע"גסמ5ר A"Dhדנתייקר
h~hh4

~hih1h
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פסקידין-ירושלים
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נדמיו6י"5לםלסלו דוקק bsohע"ימעטיו6ו מעכסכממתוJ"ub ,דסם"ךכמי'ם65כתםסדיןזס
ספיק6דדיהן,מ"ממספיקך6יןלתייכממוןגסלדעתסטיך,ועיי"סממסיקכיוןדמעתטמדפיםמפריס
6חריסנסידגרם %סיזק ,מ"מכממונוקעכידוקיןזהעניןלזםנפנסוז0ל"תדסתסנסנסמדמכרי'.
וקןלפענ"דbbtכדגריסרבז"לופטורלםלס,עכ"ל.
h~bנגידוןנידןנסידתכניתסענוד0כיוןטטילסעכורהסריסי6רכוטסטלרכוכןו%מלס6דריכל,
מ"מנליטטמומלס6דריכלחתוםעלי'hSסיומקכליס6תמתכניתללימור,והעריסרבוכןוסגיטתכנית
סעכודססמתו6מת כמעטפםטלס6דייכלטטמומופיעעליה0 ,ט6לס0יoh6ס6וריכליכוללתכוע
מרבוכןמסמסטתמםכטסו06 ,מסטל6דסיטלזסערךמלכסף.
יססמידורסיסמניססדריסופרם"יותום'למעלסופירוםסלממחכר
וסנהטסכנוכ"ימס"תסי'כדסייר
למטה,וממדפיםממיר6תמפירוטסלמטהורולסלמדפים6תכל D"tOעםפרם"יותום'.לכן6יןמס
נידון פמטתמם כטסטלמממכר .מ"מכנידוןדידן מסהנונעלתכנית ססגמס כמרטטס6דריכל6 ,ף
סנחטוכ6ותסכמוססעמוי'ליטעכיוןדכל6תכניתסגטספחסס6דריכלחתוסעלים %יקכלרבוכן
ביסורכניס6,ךזסדוקאכטדססעמויסליטעונטט6,כלכמקרסדנןסל6ל6סטתמםרבוכןכתכנית
ססגמסטסכיןס6דריכל,וזונס6רסכמגירםםל,1הריל6נסנסכללמעמיוסלמאדריכל,ועי'כם"ך
חו"מסי'"5
6ס"קכ.ומססנסנסרבוכןמתכניתסעכויסמלהאדריכלטטמומתוסעליס6,יןזסגסנס
מטלס6דריכל ,דסל6טילםעגורסתכניתוכרנסנסמעקמווממלוסו6נסנסול6מממונופלס6דריכל,
וגס מסטססממטכטמוטלס6דריכל ,סל6גסכפכילסרסטילם דסל6ס6דריכל~hlnhעלסתכנית
וכמכילזסמטלמיסלאדריכל,סרי מססחתוסס6דריכלכמכילזהסילםולפורךמצנין סכלמלרבוכן
ונסנסמטלעלמו6.מנססנוכ"ימסכיננול6סכרכך,מ"מסטןלעטותכ6ןפסרס.

