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לדיש ממונותולבירוריוחסין
חוב שכ"דונזקים
תיק ממונות מס' 93ז-סו

(מהד'ו אדו)

נושאהדיון
א ,תובעמבי הוב שכ"דבסר 7.000$ועוד 700$עלנזקים שעשה בחפציםשהיובדירה.ב' מודה
בחוב של השכ"ד ,ומבקש לפרוס את התשלומים ,וכופר בתביעתהנזקים .הואטוען שלאהזיק
אף הפץ מחפצי הבית ,אלא שעשה בהם שימוש מותר ,ואםיש בהםבלאי הרי זה בלאי מהמת
שימוש בלבד .למרות זאת ,כדי לצאת ידי הספק הוא השאיר בדירה מכונת כביסה הדשה
ששוויה .350$
התביעה שלא'הגיעהלביתהדין בכתב,וא' בקשמביתהדיןלדון אתב' שלאבנוכחותו ,בגלל
הקושי שלולהגיעלביתהדין ,והנתבעמסכים.

מסקדין
א .מקבלים את הודאת הנתבע בהוב השכ"ד ,וקובעים הסדרי תשלומים.
ב .באשר לתביעתהנזקים ,גם אםהיה הנתבעחייב שבועת מודה במקצתהיהביתהדין מפשר
על מהצית התביעה ,וכיון שלדברי הנתבע הוא השאיר לתובע מכונת כביסה ששוה מהצית
מהתביעה ,בכך נפטר מתביעהזו.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

נ )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .תובע ששלה טענותיו בכתב ובקש לדון את הנתבע שלא בנוכהותו (של התובע) ,והנתבע
מסכים.
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ב .הודה בתביעת שכ"ד וכפר בתביעתנזקים ,האםדינו כמודה במקצת.

תשובה
א .פסק הרמ"דכמו"עסי'יגמכי'געפ"ינ"יכ"כ קמח 06 :3מניכעליסדיןרו5יסלטעון ככתם
הרמותכידן,וכל מהטכותכיסקינןיכוליםלחזורכהן .ע"כ.ועי'דרכי ממססי'י
ז 6ות המכןסו6
המנהג.וכתרכהגרתןסי'יגמ"קי
כb"n~otחולקעלהסו"ע,והיינוטלפיסמו"ע6יןמקכליסטענות
ככתכגס 06כעליהדיןמסכימים ,וכתכ ככ6רלליהו הטעםסכלמיםחמםמלעיוותהדין6ין קבלת
כעליהדיןמועילה.המנס כהגרעןכליקוטמס כתכ כמה מכתכבמו"עוקיןלדייןלקכל ,מסמסויפילו
כר5ון,היינו מרקןמלו טל6כרקוןמלזהמכנגדו60 .סנתר5ומניהס5יןחוטמיןמהסנייבדה טענות
מלכו,והוי כקכלוהו.עיי"ם.וכעי"ז כממ"ע מ"קטודכיון דנתר5ווקיןחוססין לנפטס
יסדר
~nboa
טענותיומפיהסופרויכרהמלבו,טוב6יןלבי"דלחמוםמהרימחלוזהלזה.
ב.כיוןמהתביעהכנידוןדירןהיתה מורכבתמסניסעיפים ,הלחדעכורטכ"ד ,וס6תרעכורנזקיס
סעסססנתכע3חפ5יספית,והנתבעמודה3תכיעההר6מונסמלחיוטסכ"דוכופרכתכיעסעלסנזקיס,
י
טלדון ה6סדינוכמודה 3מק5תהתביעה16 ,מדניס 6תהתכיעהכקילוהיתה כמהתכיעותנפרדות,
מעל6חתמהןהו6מודהועלהנוחרתהו6כופר,ודינוככופרסכל.
י56לךהלוקס ,להד"םול6לויתיממךמעולס6 ,כל
והנהפסקהרמיקסטועןונטעןפ"נהי"ד:מנהיםל
םלךכידיפקדון16ממוסנזקוכיו"כ ,רבותיטוהמורסכמקזזתוימכם,כהריטענו
חמיסיסדינרי
י
ר
ו
ה
ינתמייכלוממוססלו6ס16ממוספקדון16ממוס
טהו6חייכלומ6הוהודהמהוךחייכלוחמימים,ומהל
נזק,ולוסדעתינוטה .וסר6כ"דבהסגותמסכתכ:וקנימורהוכ50 6סטענו מנהמלוהומנהפקדון
וסודהכלחדוכפרכלחד6יןזהמודה כמק5ת מטענהמהלוקסופקדוןמתיטענותהן,ויםכידיר6יה
ע"ז,וה"הס6יןכזהמקלתסוד6ס.ע"כ.וכתכהכ"יחו"מסי'פחמחודםהכמסתלמידיהרסכ"6מדעת
הר6כ"דמכיוןס6יןדינס מוהכמתי תכיעות חלוקות הן,וקין כ6ן הודקה מק5ת סטענה,ועיי"ם
סהרמכ"ןחולק Of3עלהר6כ"ד.
והנהכנידוןדידן מהתכיעה היתה מורכבת מכמהסעיפיס ,וגורמיהחיוב כהסהיותוניס מסעיף
למעיף,יםלדון ה6סיםלהתייחםלתביעותכתביעות חלקותמכיוןמגורמיסחיוכיסהי
ומוניס16 ,
סדינןכתכיעה 6חתמכיוןמתכיעתועכורהכלהי6כסף,ול6מענייןקותנו מההיוגורמיהתניעות.
ונרבה ההדגרתלוי כמחלוקתהריטכ"6והנ"י 3כ"קסוףהמניחטהכי 6החזוקן חו"מסי'י
6 6ותז,
להריטכ"6דינן כתכיעה 5חת6 ,כללנ"ידינןכמתיתכיעותכיוןמגורמי התכיעותמן חלוקות ,וכמו
תבעוחטיןוהודהלוכמעורים,זיכיו
ןדל 6תכע 6תדמיסן 6ל6 6תעיקרהחיוכ6 ,ע"פמעכסיוהחיוכ
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הו6כסף,דינןכטחיתביעותחלוקות,ופסקהחזו"6כהנ"י,עיי"ם.וע"כבנידוןדירןדיןהתביעותמל
התובעהו6כמתיתכיעותנפרדות,וע"כלדעתסר"36ד 06הודהכ6תתמהןוכפר 63חרתדינוככופר
הכלול5כמודה3מק5ת.ז6תועוד.כיוןסת3יעתהנזקי"סם6יחנהתביעתממוןbSbלהמליס6תהנזק,
עי'סס"דירוטליסכרך 3עמ'קמטוכרךזעמ'מעזמהמחניקנז"ממ"6ומהגרם"םבספרזכרוןעולת
ימרןהגרי"ם6לימי3מליטתןוכיוס61דרתסם"ו),
מלמהח"כ"6,כמתיתכיעותחלוקותהן,וכןהורהל
ועוד,טהטכ"דקבועוברור,וקילותכיעתהנזקים5ריכהמומק,הו"לספירכסניד3ריסנפרדיסכענין
מטיןוטעורין.ועי'פס"דירומליסכרךחעמ'רג.
ובנידוןדידןסמורהכחובהמכ"דוכופר3תכיעתהנזקיס ,גס 06היהמייכמבועתמודה 3מק5תהרי
נהגולפטר3ח5יהתביעהכמקוסהטבועה,וכיוןטטועןסהם6ירבדירהמכונתכבימה חרטהמסוויה
מחליתמהתכיעה,הריבכךפרעגסתביעהזו.

אברהםדובלוין.
ב

כה"ג דתכםמתי תכיעות ,הגס ט6חד מכחסכירותוהפני תכיעתנזיקין,הריקיי"ל דת3עו תטיס
וסעוריסוהודהלוכלחדמהסחייכ,כ"סכ6ןדנותיהןתביעותממוןהן,עי'כ"יסי'פחמעי'י,3וטיי"ם
גסכסעי'יטוזהפטוטb"b1 ,הרימייכבתורמודה 3מק5תונוהגיםכתיהדיןלפמר3ח5יהתביעה .רק
יל"ערעלרובהתביעותסלהנזקיסכדירההסדמי קרקעדנחלקוהרמכ"סוהר"36ד3מי'5הסעי'06 1
יםכזהגדרמלטבועת קרקעדקינו מה"ת6ל6מדרבנן ,רקעלחלקקטןמלהמכמיריס הסמטלטלין
"6כ5ריךלמוסהמטלטליןועל6לולבלסח5יועלהיתרהריזותביעת קרקעוממלס כפמרה רקמלים,
םכ6ןגלגולמפועה מה"תעלהכל"61כיתחייבח5יעלהכלדה6זוקקיןגסנכסיםמים 3הס
16טמ6י
ידהדמיסכירותטהורהעליהםגס הס הודקת קרקענחסרו6 ,כל
6חריות36 .לסמ6יכוללומרקיסל
כטו"ע נפסקכסי'5הסעי'ג ד6סלמחרהזמןתובעו מעותלכו"עהו"לדמיסותכיעתמטלטלין.ועי'
נתה"מ 1O"Dטסדדוק5כהיזק קרקע להר"מקינונחמר bSbכקרקעלפימיכוללתקן"6כהריכ6ן
מודהכמעותוכופר3תכיעת קרקעומטלטליןונימקמגלגליסעליומבועתהתורה6.ךיטעדסמ6הדין
דגלגולסכועהזהדוקךכתובעלגלגל6כל3תוכעממוןה6סנטעןלולגלגלהמבועה16כיוןדיםלוזכות
מבועהכזקתסוכמחמתפמרהקריךלמלסח5יכמוכמבועתהתורה6.ךהדברפטוטדמפורם3טו"עמי'
5דסעי' 6וכם"ך O"Dדד3י"דמגלגליסויפיל
ו התובעל 6ת3עכלל רקבי"דיודעיםמזה"6 ,כ C"b
כסת3עממוןדכי"דמגלגליס.
5מנסכענין כמהלחייכו כעד הס3ועה ככר הקריך ה"36ד  b"w~5cככרך ט עמ'קי דטוכים לנו
להתכונן  06התכיעהים כה ממם 16ממבירלהניח סכל6לו הדכריסנעמו כסנה 6חת מחמתכלקי
ומסתכרדיםכ6ןטענהסלהתרעלות .מסתדרדכ6ןננקוטכם"1תתרמיםסהסתו"ממי'bsדמטלס
~fts
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ח5יהתביעה.

יכמהטהוייכות 06מנזיקיןהס מחמת3ל6יסניך6ול,6לכינור
ההטענהקינהעלתי31טמירה6ל06 5
זהמזיק16ל36 ,6לסריממ6הילדיסעמוז6ת5b"b1יןתביעת3ריעליוכלל35לחלקמהד3ריסהרי

טען סנת3עמסיוט3וריסקורס"61כע"זיםטענת3ריוכיוןדיטע"זתביעהוטבועהמו53פסרלגלגל
גסעלזהסהו 5ממ 5ה6ס כקמתbsboהזיק16נהיה מתמתהילדיםדהריגלגוללפטר גס3תכיעת
סמ6והריעכ"פכעינןרגליסלדברסי'בסי'5ד ,ו~6ורהכ6ןיםרגליס ~נרכיוןדהיהנזקוהטללה
מ5דמיהיהפסעוהתרטלות 06מ5ד ה16636הילדיסןוטמ5כריךלדמועחוו"דמומחהט3קי5כ3תיס
כרוסי...obo5טכ5לוד3ריסיכוליםלקרות63ופןטלטימוטהרגיל,וכן5ריךלדעתה5סהכלסיסתדם
ו6סל5מכירמהיהכלקימחל"כ 05היהכ3רמיומן"61כטפסרלבררולמהטניכנסלמפיקות,וממץים
לבי"ד5דסנקמןטסכחו"לם6פטרלסמוךעליוסיכדוקהדירה] .רקטמ05 5המכונתככיסהמוהכחלי
מהתביעה"5כ6יןכללמה~ון ,רק ~רר56להתובעה5סרונהכמידהאהיהכ6ן 63מתמכונת
ככיסהמסוהכךוכך.
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