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ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולבירוריוחסיך
פס"דבתביעתשכרעבודה
תיק ממונות מס' -163סא

נושאהדיון
התובע ,בעלאולפני הקלטה ,תובע מגב' א' סכום כסף עבור שכר עבודה שלטענתו נשארה
חייבתלו מעבודה שביצעלה .הגב'א' מודה שהתובעביצע להעבודות ,אך לטענתה שילמה
לו את כל שכרוואינהחייבתלוכלום .היא טוענת שמעולם לא ירדה לפרטי החשבונות,והיה
להאימון בחשבון שלהתובע ,אך ברורלה שכבר שילמהלו את כל מה שסוכםביניהם .כראיה
לכךמציינת הנתבעת את העובדהשלפני התשלום האחרון לא התאפשר לה לדבר עם התובע
עצמו ,ושאלה את אנשי המשרד  -שכללו את אשת התובעובניו  -האם בתשלום זההיא אכן
גומרת את החשבון ,ונענתה שבזה מסתיים החשבון .לטענת הנתבעת יתכן שעכשיו חוזר בו
מהנחות שהסכים עליהן ,וזהו בסיס החשבון שמגיש לה ,אך היא אינה חייבת יותר ממה
שסיכמוביניהם .התובעמשיב שאנשי המשרדלאהיומודעים לפרטי החשבונותביניהם,ולכן
אין להסתמךעלדבריהם.
הנתבעת דורשת ומהתובע ימסור לה את ה"בטות" של ההקלטות שלטענתהשייכים לה אחרי
ששילמהעבור העבודותלהכנתן ,והתובע מסרבלמוסרןלה .עוד טוענתהיא שהתובענרם לה
הפסדכספי בעצה לא נכונה שנתן לה באחת מהעבודות.

החלטתביניים
מכיון שמטענות התובע וכפירת הנתבעתאינן ברורותדי הצורך האם לטענת התובע יתרת
החוב נוצרה מפני שהנתבעת לא שילמה עבור כמה מהעבודות שעשה ,או שלמרות ששילמה
עבור כל העבודות ,מ"מ לא שילמה אתעלותן המלאה ,משום שהמחיר שלהן גבוה יותר ממה
שחושבת הנתבעת .לפיכך בקש ביה"ד מהתובע למסור דו"ח החובות שתובע,ועליהן תימסר
תגובתהנתבעת.
כמרכןיש לברר אצל הצדדים האם ה"בטות" שמחזיק התובעהן שלו עד למסירתן לנתבעת,

ממונות

או שהן כבר נמסרו לנתבעת ,והיא החזירתן לתובע למשמרת.
וע"ז באעה"ח
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד
()-יהושעווייס

רפה

נ )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .נחלקו בעה"ב ושכירועל חוב עבור עבודות שעשהלו,מינאמן.
ב .שכיר שמחזיק ב"בטות" של ההקלטות ,האםדינו כמוחזק.

תשובה
יוסלסקומרhSק55תילך6ל66חת ,סממע"ס.ועוד
א3.גמ'הטועות מסכ:קומןקומרמתייסק55תל
ימתיסוסלסקומרbbק55תילך6ל66מת,כלזמן
כגמ'טסמ:61פנותןטליתו%ומןקומןקומרק55תל
ממטלית3ידקומןעל
לסכיךרסיס.זומי דעתחכמיםככרייתךטס,המנסר'יסורסחולקוסוכר
י
ת
ס
ע
כ
דמכירכלזמןמל6עכרעליוזמנוס"זנסכעונוטל.ו3גמ'סםסלחוליסמ3י ר3לממוללילמדנורכינו
הומןהומרסתיסק55תליוסלסהומרל6ק55תי6ל6 6תתמינטכס"6,לכזויסכע 3עס"כויפסידהומן.
וכן6מררכנחמן16מכיךר6יסויטול6ויסלעכעס"כויפסידהומן.ו3גמ'כ"מטסהמרודק5י5סודהי
מדכרדכיליליס6ינםי.וכתככממ"קמסל6ולמימרדפטורhSb,כעסיסנטבעותיגומטלס.וכטעמוטל
ר'יסודסדסמכירנטכעונוטל ,כתבותוס'כ"כ מסכלפיטק5י5סנמיל6דכירדטרודסו6כפועליו.
וכתבסטיךסי'פטס"ק
ידלדעתר'יסודסטענתס6ומןעדיפסמטענת3עס",3לפיכךכסס6ומןמוחזק
כטליתויםלומיגו נוטל 3ל 6ס3ועס36 ,ללתכמיס טענת ס6ומן6ינס עדיפס מטענתו טל כעס"כ,
ולפיכךמעמידיסהממוןכחזקמו וכעסקןפטור36 ,ל 06סיתםסטריתכידהקומן5ריךסכומן לסס3ע
כנק"חלפיקדינועדיףמם6ר 6דססמלוסעלממסכון.ועי'נתס"מטסס"קימלדעתר'יסודסל6סוי
bSbספקמוכח.
ופסקסרמכ"ססכירותפי"6ס"זוטו"עסי'פטסעי'ד :כעסהקומרמתיםק55תילךוססכירקומרסלם
ק55תלי ,ל6תיקנוהכמיססיסכעממכירכ6ן  %6סממע"ס ,ו6סb~Jo bSר6יס אע"פ טככרנתןלו
סמתיסS"ht 16סיפך,סרי 3עס"כנטכע 3גק"ח,ודירזס תק"תסו6כדיפל6ילךססכירספחינפם.
כד"קממסכרוכעריסול6ידעו כמס פסקלוותרעוכזמנו6 ,כל 06סכרוסל6כעדיס6ו טת3עו 6חר
זמנוישע 3עס"כ מסתמל6ק5ןלו6ל 6מסמככרנתןלו16טל 6לו6ל6זסם"6לסילךכדיןכל
נם6י
מטענות.
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וכתבססמ"עס"קידהטעםדל6הקמינולמכירלסימכעוליטולכיוןרעלהרוומדכרוכירי6ינםיכמס
ק5ן .ולע"ג " S"ODSכופר הכל %ס*מינוהו 3ט3ועת הסת,כיוןדססכירנומם נפטו עלמכירותו
החמירועלכעס"כוס5ריכוסולסימכעטבועהחמורה.וכתכסם"ךמסס"ק ט ד6מנס דעת הרמכ"ס
דנם3עכנלקח,וכידסריסםטבועותפ"זסי'דור"ימלוימבועותמס6ור"ןטסונ"יב"מנסחע"כמדפי
סרי"ף) כמס סרמכ"3 6תםו' S"Oמי' מכומכןעיקר6 ,כלמעיקר כר"םסו6כדברי סכעל המקור
וסרמ"3ןמבועותטספועתהרי"ףטכם6ינומורסכמקזות5"6לססכעhSbסיסת.ועי'ממ"קכ"מקינכ
ן תקנה לטופת
כמסהרמכ"ן ט6סכופרככלפטורכעס"כ כל 6סכועה,לפי מבכופר הכל6יןויומי
ממכיר,כיסכרהאומנותידועואיןחסםט3עה"3יטעןטק5ןלפועלפחותמכדיחייו.
יח"כסי' רכ 6כדררממעוןמסכטימלעסותקמיעותלשמתוטלר6ו3ןכסגולה
ופסקכשו"ת3עיחי
ללידה,וקבעעמוסךקבועלסכרטורחוופעולתו.לשחרסס6סססמליטסזכרתוכםכמעוןחמיסיס
נרום,מזהוהסךסהו6טועןטק5כעמו,ור6וכןסטירססיתנסעמו רקטסמשותלכנים,וממעוןמביש
כרטיסלדבריומרבוכןככרנתן %יותרמחמםעטרסגרום,ו6סכדיוריוטסיססק5כסםמשות%ניס
סביךהיהנותןיותרמסק.35והמיםד6יןמו5י6יןממון6ל6נרקיסכרורס,כ"ס'~ebtשמדנהגרועס
6יןכ6ן ,ד6פמר סס6ממסו6כדכריודל6ק5כעמו6ל6מםמשותלכנים,ומסמנתןלויותרמזםס"ז
יתכןממפנימקמיטותיועמופירותר5הלסתתסדעמוולתתלויותרמחיוכודרךמתנהודורון616,פטר
כמלכדסמיוכהפירסוכפירוםטסמאותלמניס,תגשימיהכיניססמימן %איזהדורוןול6ק35וק5כה,
16מפנימממכסכלמסךמנזכרסיסכידומלממעוןוסוףדכרקמםלסו5י6ומידול6ר5סלעמודעמו
3דינ6ודייגךולכן 6מרטים6רוגידיו
6 ,ל6ודשיהדבריסמוכימיס טל6סיהכ6ן ק5כ .כOSIDO %
שראובןזכאיכדינוואיןלשמעוןעליול6מכועה1ל6חרססתם.ע"כ.
ובנידוןדירןפסטכירתוסעמכרנוסףעלמסהככרסילמס %סנתכעתכמכרו06 ,סויכוחמכוסםעל
ממירסעכודות ,כקמרמלטענתהתובעמחירןגבוסיותר סמהססכורסהנתבעת,והיאכופרתככל,
סרי לדעתסם"ך למלכה נסכעת הסתונפטרת .שמנסכיון מלטענתהמתירי סטוקספחותיס כמרכה
ממחיריסתוכעממייעיס %סל 6פסקסעמומכוסעודיותרגבוה ממהמככרטילמס,%וגססעו3יס
פלפניטנמסרס %מקלטתססלימיתוס6תרונסנתבעהלםלס6תיתרססמום-מקטןבסריסמחסכון
סמוםממסיגסתוכעכדין-ומקלטתנמסרסלסתמורת סמקסנתכקמס,כלזסמחזק6תטעגותיסכנגד
ידפטורסלגמרי,יה6ומדנ6ממייעתס6 .מנסכיון סהתוכע
טענותסתו3ע,וכשופןכזס פסקהרעיחי
מומזקכיכטות",ה"זכמושומןהמוחזקכטלית,ועי'לסלן.
6ך 6ססויכוח3יניהס ס6סםילמס עלכלפרטי סע3ודות כעטה לס  16רק עלחלקן ,ועלערודות
מסויימותסרסאילמה,יםלמסתפקס6סממטיכיס6תממכירותכוללתעלכלפרטיסע3ודותשכשליס
כס,וממילי
ןהויכומ סו 6על ט3ה סמ5י5ס16 ,מממטיכיס 6ת סמכירות מחולמת על על כלפרט
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רפן

יכידךהו5
מהעכורה,ו6סכן,ויכוחזסמייךלממנהסכועותמדכ:הטכירכילד"5,לתןליסכריסיםל
קומרנתתיוהלסקומרbbנטלתי,הו6נמנעונוטל.וכיקרוכגמ'מסמה6לפימנעס"כטרודכפועליו
וע"כסכורמפרע,ול 6פרעלזה5ל6לחכירו,ומטו"ההלמינותולמכירלהיסכעוליטול,ועי' D"nDסי'
פטס"קגדתול6מילקוו6פי'קינוטרודכפוטליונמיהקמינולמכירלהטבעוליטול.וכןפסקהרמכ"ס
סכירותפי"6ס"וותו"ע מסמעיף כ .וכתככ6כיעזרי מס טסכועהזותיקנוםיהיההמכיר נקמן
כעכועה,וחיוכוהו6כעיקרהנקמנות.
ועי'תזו"6ב"קסי'כג6ותכדכקכלנות 06מכרקותוככךוכךכמכיל6ריגתכגדזה,תלוילפירקות
עיניהדייןobהמכירותלכלכגד16ליום16למודם.
ב .פסקהרמכ"סמכירותפי"6ה"חוכמו"עסי'פטמעי'ה:הנותןטליתולקומןקומןקומרמתיםק55ת
יוהוךקומר 5חת,כלזמןמהטליתכידהקומן 06יכוללטעוןטהי5לקוחהכידוסריס6ומןנסכע
ל
כנק"חונוטל,ויכוללטעוןכסכרוערכדידמיהוכו'.
וה"הכנידוןדירןסהתוכעמוחזקכ"כטות"06 ,הןטייכותעדיין %ומעולסל6מסרןלנתבעת(ם6סככר
נמסרולנתכעת,וסיףהמזירתןלתוכם למסמרת,קינו נתמכלמוחזקלעניןזה),כיוןם6יןעדיםסרקו
קותןכידוויכוללטעוןלקוחותמןכידיf~O ,יכוללטעוןכמכרו עדכדידמיהן -למעטחיוכ המע"מ
ממלכתחילהפטרממנו 6תהנתבעת,שינהיכוללחייכהבוהיום6-ךמיידלהמנעמנועתהכוטלין.
bShמיםלדוןוקומרמכיוןם6ין6נונוסגיןלהמניע06 ,קינונמצעכי5דיטולכל6מכועס,וסריכל6
המבועה חסרהלו סנ6מנות .ונר6סעפ"י מהטיסד מו"רטליט"~sb3 6עזריטו"נפי"ד סוףהיית
דטכועהזומינהכדילהולמינוביטול6 ,ל 6ממוסמנוטלקריךלהסכע,וע5סנטילתוהי6כל5טבועה.
עיי"ם.לפי"זלע"פם6ין6נומסכיעיןקומו,קינומפסידדינוליטולbSb,מתמורתהסכועהם6ינונמכע
טלנכותמזכותוטלהתובעסלים,כנהוג.
י
סימנ
ס 06מויכוחכיןס5דדיסקינועלגוצהסטכרעכורהעבודות6 ,ל6ס6סמילמסעכורכלהעכודות
 16רקעכורחלקן כ~ד,כיוןסתייכטבועתהנוטלין,כמכונרלעיל5ות,6וקנו6יןמטניעיןכבי"ד,
םלברר.
קינונוטלכל6טכועה,דנמסנ6מינו6.ל6טכ6מורטרםנתבררוטענותיהס,ולפניפסקדיןי

אברהםדובלוין.

ב

י סממרד
מנסריסוסדסנדוןסו 6ה6ס נם6רחוב 06פו .דסנתכעת טוענתסםילמה 5תכלהתסכוןיוקימ
מוסמכיס לנמל 6ת סחמכונות מכותו סל סתוכע קמרו לה סכזס התסלוס הלחרון מסתכם כל

סתטכון,והתוכעמטיפט6גםיסמטרדל6סיומודעיםלפרטיהמסכוןולכן6יןלהסתמךעליהס.
ומנסס6ומרקינייודע 06נתחייכתילךפטורמלמלחונמכעם6יגויודע,וס6ומרקינייודע6ספרעתי
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כלמלם,כמנוקרנטו"עסי'עם,וכנ"ךמסס"קכזכתכוהייכoSnbמסוסוכיוןדוריהייכוספק
תיי
06ממזיר %ככס"ג6מרי'כריוממקכריעויף.
וכמקרסכוסכקומרנפרעתיסכלולקמרזמןכ6סתוכעכטענםמרסהפסיסטעותונם6רמוכ,וסנתכע
מטיבקדינויודעמוסobo ,דמיךלכ"י 06פרעתיותייכ16 ,לכ"י 06כמחייכתיופטור,עי'סו"תוטכ
מכסןסי'סוד"סוערס,וז"ל:מע"פרסיסחייב %כודרי רקמטועןמסיסלוחסכוןעמוונסתלקוזס
מזס,ועלמסנטועןכמעון טטעסכחסכון,טועןר6וכןם6ינויודעמזס,גמידינךסכי ,ס6סממעון
טועןכרימטעם,קריךרתוכןלסיסכעם6ינויודעמזסמטעות,ופטור1,ל6סוסכקינייודע 06פרעמיך
מחייב6,ל6כמו"6י6סנתחייכתיוכו',וכתבסרסכ"6כפיקדגיטיןגביגינויי
,וסכינוסם"ךסי'קנו
יכידךומלסנומר"6ידפטור,ול6
מ"קמט,וז"ל:ו6פי'6מר6יסתליןחוטכנ6מפטר,דפוסליסכמנסל
דמילמנםס%יתניול"יobפרעתיך 06ל16דסכS~h6ודקיפרעתיך6ל6 6תסו 6ד6מרתי6יפתכמ
טעומ~ho,6טעותךל6ידענה,ומיסומטתכע ד%ידעומפטר.עכ"לסרמכ".6סרילסדיהדל6סוס
bShכקומר 06 snhנתמייכתיכיוןפככרנפטרונסתלקממנו ,ו%סוסכקומר"6יohפרעתיך.ע"כ.
וככידוןדירן מסנתכעתטוענםכרימפרטתיסכלולנמי מממרדסודולססוס סתם%סס6חרוןוכזס
מסתייםכלסחטכון,וסמוכטטועןטטעותסיס,סוסכקומר"6י 06נתחייכתיופטורול6סוסכקומר
"6י 06פרעתיך.וטפסרדסכ66ףככועספינסחייכת,כיוןולנמיסמטרדסודו %ופטרו6ותס,וסם
סמוסמכיסלנמלסחמכונותמכםסתוכע,סוסכסוד6סופטור6ףמהכועס.

יהושעווייס.

