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,מהו' טחשון)

נושאהדיון
משרדאי הזמיןע"י עובד המחשבים שלו מחברת תקשורת ב' עבודת תיכנות מערכת קולית
לקבלתמידעלפיאפיוןותכנון של מוורדא' ,במחיר של  9.600$בשלשה תשלומים 301 ,עם
חתימת החוזה 30% ,עם הצגת הדגמה של המערכת במשרד של חברת התקשורת ו 40%-עם
סיום הטמעת התוכנה במערכת המחשבים של משרד א' .מתכנתים של חברת התקשורת
פיתחו את המערכת והציגו אותה כשהיא פועלת במשרדם ,ומשרד א' שילם לחברה את
התשלום השני כמוסכם .כשבקשו המתכנתים להתאים את המערכת למחשבים של משרדא'
לא יכלו אנשי המשרד לקבל אותם ,וההטענה נדחתה באשמת המשרד .חברת התקשורת
דרשה את התשלום השלישי משום שהדחיה אינה באשמתה ,ועובד המחשבים של המשרד
שילם לחברה כבקשתה .רק כעבור כשנתיים דרש המשרד מהחברה להשלים את העבודה,
והחברה התמהמהה בתשובתה כחודשוגצי ,ואזהודיע לה המשרד שהוא מבטל את העיסקה
עם חברת התקשורת ב' ודורש את כל הכסף ששילם לה בחזרה.
מנהל חברת התקשרת ב' משיב  ~tnwnwבתשובת החברה נבע מכך שהדיסק שפיתחה
החברה אבדלאנשי המשרד שמצאואותו במשרדם רקכעבור כמה שבועות ,וכשנמצא הדיסק
השיבה החברה שמוכנה  -לפנים משורת הדין  -להשלים את העבודה ,אך שאלה את אנשי
המשרד אם רצונם להשלים לפי האפיון והתכנון שעשו לפניואנתיים ,או שברצונם להכניס
שינויים בעקבות הזמן שעבר ,ובשלב זה,החליטו אנשי המשרד "שאין עםמי לדבר בחברה",
והחליטו לבטל אתהעיסקהכולה ולדרוש את כספם בחזרה.טועןמנהל החברה שהכסף ששולם
לה בעד העבודה היה כדין ,משום שהחברה השקיעה בפיתוח כ 80%-מההשקעה הנדרשת,
והיתה מוכנה להשלים את יתרת העבודה ע"י הטמעת המערכת במחשבים של המשרד
באמצעות המתכנתים שעבדו אצלה ופיתחו את המערכת ,והמשרד הוא שדחה את העבודה,
לכן גם המשרדהבין ברועתושאין לחברה להפסיד את ה 40%-מהשכר ושילמו אותו לחברה,
אךבינתיים עזבו המתכנתים את עבודתם בחברה ,וכדי לסיים את יתרת העבודה יש לחברה
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להשקיע בשכירת מתכנתים חדשים ,שיצטרכו ללמוד את המערכת מחדש ,ולמרות זאת
הסכימה החברה לפנים משורת הדין לעשות את הדבר ,והואילובין כך יצטרכו המתכנתים
החדשים ללמוד את המערכת יש אפשרות לפתח אותה לפי הצרכים העכשויים של המשרד,
ולכן שאלה החברה אם מעונין המשרד לפתח מחדש את התיכנות ,ובמקום להשיב לענין
החליטו אנשי המשרד לבטל למפרע את כל ההזמנה.
מוען מנהל החברה שאחרי שהצדדים חתמועל ההזמנה מהחברה והחברה השקיעה את כל מה
ל ולדרוש את הכסף בחזרה.
שהשקיעה בעבודהאי אפשר לבטל "כ
אנשי המשרד משיבים שההזמנה שלהם היתה לקבל מוצר שניתן לעבוד אתו במשרד ,ומאחר
שהמוצר שקבלו מהחברהאינו גמורואי אפשר לעבודאתו,אינו שוהכלום,ועייכ אינםחייבים
לשלם עבורו כלום.

א"

;פסקדין
תביעתו של משררא' להחזר הכסף ששילם לחברת ב' נדחית.
( )-אברהם רובלוין ,אב"ד

 ,-(1מררביאייבלר

( )-דוךיהושעיניג

ן,

השאלהלדיון
שכר קבלן שיעשהלו עבודה וחזר בולפני השלמת העבודה האםחייב הקבלן להחזיר למזמין
מה ששילםלו.
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"כירותפוע(יסממיי3יסלםלס ל3עה" 3מהממפסידכממזרו 3הסוכו'.ולהלןעו  3כה3הריט6"3רכל
סה3טיחלהכירווסמךחכירועליו  h5nSb1ה3טתתו ל6היה כ6לומוס הפסדמיידלסלם 6 %ס פסע
כרכר,ד6ילוכמנ6גספטורה.61
וכתב המחז"לדכיוןמהדיןמגוי הממלקת hS06טילם %כלפכרוומזר 13קינותיירלסלסלו ,ומה
סמגיגו דק3לן ממזר 13ממיןלווידו על התחתונה ,ומממע דסכר holnיסירליה ולע"פמל6המליס
קבלנותו,ולדעתמכמיס ד%קנסולחוזרטפילוכלסכרויהיכליהמדיגך ,ל16למימר 6דמהסת6מתויים
יכמזה
לתתלוהסכרולע"פסעדייןל6ומלמהסמל6כהbih,הכי קלמרממיןלולכסוף"6,גהכ6סייר
כ3רר51סלסלסעכטיו.ע"כ.
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עסתם 6ת רו 3העבודה
כנידוןדידן היתם התכרהקבלניתסל הממרד לפתח מערכתתיכנות,
ו3טרסהמלמתהמזרבוהממרד,כיוןמככרפילס 6תכלמכרהסלהמכרה,לפיהממגיףהגיל6יגויכול
למזור3ו ,מהגסמעמוהמכסככתםממועילכקניןסיטומת6ולתריקניןo)'bיכוליסלהזור.
)hihעייפס"דירומליסכרךיעמ' ת3כססמרןהגריים6ליטי3מליטיךמקמלן סק3לסכרעכורכל
העבודה ו3עה"3הפסיקו 63מ5ע,תיירלהחזיר לכעה"6 3תיתרת הסכרעכור המשכה סטרם3י5ע
"כיוןסל 6ק3למתגסמבעה"ב",כניכויספסדיסמהיולוכת651המקבלתהעדודה56לבעה"ב.
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"3רעסה חלק מהעמדה מקבלהקפלןתבלוסבערךהמלקמעסה36 ,ל6ס
נסמנוהממיריסכגון בהוזלה המללכהיכול3עהיי 3לגמרו כפתות ממה טסוכס עם הקבלןוידו על
סתתתוגהועליולפלסלקבלן6תכלהמכוסכניכוי רק מהמיעלהלועכסיולגמור 6ת הע13דה.
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לטענתכעה"כ)ככדילהעליס 6תהענודהיצטרךלהסקיעיותרמהרי6י
מהריהו6התוזר מההסכם ועתודקיג6מרטידועלהתמתוגה,ו6סיטען בעה"נמסק3לן עסהפחות
מ80%-מהעבודה,עליולהוכימז6תסהריהו6המ51י,6וממילךזהפמוט סהתט%סעכור מה סערה
גס6ר3יד ,1ומהסיסלדוןהו6כנוגעלסקר 20%סמורהסל6עסה.
ועי'כנמוקייוסףכ"מריסדףמזככדפיהרי"ףסכתכמפורטדכטמוזר3עה"כוידועלהתחתונהל6רק
ס5ריךלסלסלקפלן מהסעסה6ל6גסתמלקסל6עסה ohל 6מ 65שודהתזמןההוךויש 3טלצריך
להוסיףולפלסלוכפועל3טל061 ,מ65ענודה 36ליותר113למהעכורההזקתצריךלהסליםלקבלן עד
סל6יפסידכלוסמניטולנעה"כ,וכןה361חי'הר"ן"11ל:ויטולפועלכלמהכפסקלוכעה"כמוןממה
שריך3עה"h'5loS3כהסלמתהו3וד6ימתני'כעהיי3נהחיי33כלסכרןסהריגתןלהםיותרממהמעסו
וכיוןסכן למה6יגונותן להס סכרם מסלם6ל6עייכ hnpwדמילת6לפיסמ651הפועלמללכה למרת
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כיכוללהסתכרכהכמתמתמהוזלההמללכהל6ירוימ 3הכ"כולפיכךנוטלמכעה"ככמההכטלמסכרו
תממתה,ולודיו,עכ"ל.
"6כי651לדעתהר"ןוהגייסגםעלחלק העבודהb~cעסהקריךלפ15ת1עכ"פכפועלכטל 6סל6
מ"151
ת
ךלפלס מהפרס 16 ,כמקרהדירן 6סהיה  %הפסדסגיכם 5
ענודסנזמןהוה6,ו obמ65נזולסרי
מיומד(י15ר 6תהתיכנותעכורמפרד'6והיםקריךלטלסלהסמסכורתגסכלפי מהטל6נעסה.הכלל
העולה סהכעה"כ 1hlnhסהקכלןhSיפסידכלוס.
וכ"כהחקרי %במו"מח"כמו"סעזוז"ל6:יןסקכלןמפסידמסכרוכלוס ד6ס מ 651להסתכר כפמות
מסליםכעהייכהפחתו6ס6יגומ651להתמכרגובהפכרוסלםכפועלכטלtbtDht ,סיטמולקיסעלחיוכ
זהע"גתה"מסי'טל6ס"ק1וכןמכיחכתקרי  ,hntA %מ"מכיון0כ6ןהקבלן המומ,קודקי1'hr
"ריכתב ט6סתובע
וה
מו5י6יןוכמ"צהחקרילב.ויטלעייןעודט6פטר0הגתה"מיודהכעוכד6דידן,המ
כלסכרו מטעםמזיק6זיכוללהעכידוכפעולהדכוותיהוכדליתךבסי' %0סעי'6ולכןמייכלסלסלו
כפועלכטל"6 ,ככ6ן בככרקכלכלהתבלוס1ר51ה 0זהי60ר56ל1ה"זדומםלסם0תוכע עלההפסד
ביטולזמנו מטעסמזיק,ויםלהצריך כפרט,ה.
ןלחייבהקבלןלהטיסכלוסמהתלעס 0קכלוהוךעפ"יהס"ךסי' 6(0
6כליםכ6ןעודסכרךטכגללה6י
ס"קד כמפרסכפועלקבלן0התתייכלעבודלכעה"כוענה הכעה"כקניןעלזהכגון 0מ0ך התספורת
צינויכוללחזורקפיצו6סירצהלהיותידועלהתחתונהדל6מסגיסוסממון51ריךלעמותהמללכהeb
ירצההכעה"כ,ועי'גוכי"קחו"מסי'לס"קמ ד0טרנח0כלעניןזהכקנין ,וח"ככגיד"דהתתמו0גיהס
על המכסהקבלנות כסטרהרידיגוכקנין,וכמו טדעת השיךככה"ג0סקכלן %יכוללמזורבו51ריך
לענוןכרקןבעה"נ,הרימסתכר מ6דטהייהלהיפךטגסכעה"כחיגויכוללמ,ורבואפילו 06מסכים
מתהיהידועלהתחתונה,וצריךלקפל6תעכורתהקכלנותהסר15ןהקבלןלעכוד,וממילאצריךלטלס
עבורו,ואפילו0י"מ עלעיקרדין זה סלמסיכת התספורת וכמו 0הכי 6הגריך על חתר מהמרדכי
ומהנ"י)nnhstסיטלדייקגסמדגריהר"ןסהכ"גולעיל"tS'Dhכסתייכעצמו לקחת 6תהעכודה מ"מ
יכוללהזורכו רקסידו על ההמתוגה)6 ,כלמכיון 0הו 6מוחזקחיןלה51י 6ממנו ממון וכדעת הנ"ך
ככוונתדבריהתומיורעמיה.
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