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 הדיוןנושא

 שפכו פועליו או שהקבלן התובע ב' טוען ב'. התובע שמעל בדירה שיפוצים כקבלן ע.בדא'
 להחליפו צורך ויש בגגון חורים ונוצרו פיברגלס, העשוי שלו, הסוכה של הגגון על בניןחמרי

 בצבע. נזקים וכן בתריסים נזקים תובע כן כמו ש"ח. 4.500 שמחירו חדשבנגוד
 בית להזמנת השיב בעה"ב אך אותו. ששכר בעה"ב את וגם הקבלן את גם ב' תבעבתהילה
 הקבלן. רק אלא הנתבע איננו שהואהדין

 מקרה ובכל הנזקים, את שעשו הם שלו שהפועלים ב' טענת את לאשר יודע הוא שאין משיבא'
 למכירה הבית שוה כמה הבית, אגב שווים את להעריך שיש משומשים ובתריסים בנגוןמדובר
 מסויים לזגג לפנות לתובע להציע או 6005, של בסכום להתפשר מוכן הוא ובלעדיהם.אתם

 חשבונו. על הגגון אתשיתקן
 מנזקים ביתו את לשמור כדי בביתו כשנשאר שהפסיד עבודה ימי שני של שכר עוד תובעב'

נוספים.

 דיןפסק

 פס"ד. של תוקף ומקבלת מתקבלת, הנתבע של הפשרההצעת

 יגר שמואלג-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות

 מי בעבודתם, אחרים ממון והזיקו הקבלן, את ששכר בעה"ב אצל שעבדו קבלן של פ!ועליםא.
 הפועלים. או הקבלן או בעה"ב הנזק, על נתבעמהם

 במקומו, חדש לקנות הבעה"ב זקוק הנזק ובגלל נמוך, בשוק שמחירו משומש חפץ מזיקב.

 שניזוק. לפני בשוק החפץ בשווי רק או החדש, החפץ דמי בשיעור המזיק חייבהאם

 לשלם המזיק חייב האם עבודה, ימי והפסיד אחרים, מנזקים לשמור כדי בבית להשאר נאלץג.
 שלו. העבודה ימי הפסדאת

תשובה

 ופירט לסלס. חייט מהזיקן 16 ההכניס וסיכר הכותל 6ת לסתור עליו סקכל הכנקי נ: 5ח כ"ק ):מסנהא.
 ככר וכעה"כ לעולס, הו6 טמועד כסתירתו, הזיק 6ס וכן לסכרם, סל6 הסתס מן עליו קבל סכךהמלירי
 מכיר כה נעסה oh ה5 קכולת, כדרך עליו זו מללכה קכל וזה הווניל הקומן על וחזרה זו מסמירהנסתלק
 כסמ"ק הוכן טס מלוכיל יהונתן כרכינו הו6 וכן ע"כ. מטלמיס. וטניהס מסמירתה, כעה"כ נסתלק ל6יום
 וסכר הי"6: פ"ו ומזיק תוכל הרמכ"ס גרם וכן ל6חריס. הזיקו מסתר ה6ככיס היינו "והזיקו", וגרםמס,
 לעטות לו טנ6מר מה הכנקי eh O~u מגס קלו 6ות ב"ק סעורים קוכן ועי' חייכ. הזיק 6ו ה6כניס6ת
 ל6חריס. ה6כניס הזיקו ah נפטר קינומ"מ
 לכתף טמסר החמר חייכ. לחמר סמסר הסתת חייכ. הסתת לסתת ממסר הח5כ ת"ר כ: קיח כ"מוכגמ'
 טהו6 זה ופרס"י: חייכ. ה6דריכל ל6דריכל כמסר הכנקי חייכ. הכנקי לכנוני סמסר הכתף חייכ.הכרנף
 לה6 דמוקמינן A"Db1 לסלס. חייכ הו6 הי6, תסכר 6ו 6חריס 5ת ותזיק מידו תיפול 5ס ככזקה חייככיד,'
 מוטל הנזק הו6 דכחו דכיון לו, מסירה ספיתה מי h~b חייכ 6ין כמלחכה, סותפין וכולן כקכלגות,לקמן
 המפתח כספר ט5ויין מח סי' הלכי קמרי ועי' ע"כ. וכו'. לעולס מועך 6דס דתנן דמיתרמי, היכף כלעליו
 טס.לב"ק

 6 ד כ"ק גמ' עפ"י פועליו סעפו נזקים על הקכלן 6ת לחייב טלין עד עמ' ז כרך ירופליס פס"דועי'
 וילך רכו יקניטנו סמ6 כהו 6ית רכה טעמך ל6ו וקמה עכר 6טו מ"ז ס"ד דידיס ממסכה "סי רבד6ננר
 פז עמ' כ כרך ירוטליס פס"ד ועי' יוס. ככל מנה מ6ה רכו 6ת מחייב זה ונמ65 תכירו סל גדיסווידליק
 ר6סוניס כמחלוקת תלוי הדכר למועליו, זו עכורה למסור רגיל היה ~oh ט ס"ק סט סי' נתה"מעפ','י
 סמסר מה הרמכ"ס כדעת 15 ס"ק עב סי' הממ"ע ולדכרי כד. סעי' ר65 סי' כסו"ע הרמ"חמהכיף
 סטיעה. חטיכ זר ל6דסהמלחכה



גממונות

 וקינו לכעליו סטוה כדכר ול6 למוכרו, טווה כרכר רק הכזק חיוב ד6ין 5 ס"ק קמח סי' הנתה"מ כתגב.
 מזיק 6חד 06 כדין ל5 טללה חייס מקור עי' לג: סי' נוכ כלל ח"כ הממפטיס כלזורחות וכתכ למוכרו.סוה

 06 לעיין ים להיפך גס וכו', ממון טוה הו6 החפן לכעל רק כלוס, מוה 6יכו סלכו"ע חפן 6ו דכרלחכירו
 לדיכוי, תככ6 תמוכה. וכו'. כלור מוה 6יכו לדידיה רק הו6 כסף סור סלכו"ע דכר לחכירו הזיק6חד
 סי' כנתה"מ לסלס. חייב העולס, לכל מוה ם5ינו 6ף לע5מו, לו רק כסף כוה סטינו כדכר לחכירוהמזיק
 יג סי' חו"מ הרד"ס כתסו' גס ועי' פד. סי' סחיה 6כן כמסר כן גס ומוכך לטלס, חייכ סדינו פסקקמח
 כסף לטוה כלל כח"כ ל6 העולס לכל מטוויו יותר כעיניו טטוה דמה כג 6ות נ" כלל ג6וניס דכריהכילו
 לכל מסוה 6ף כלוס סוה "ין ט56לו להיפך ו6ס וכו'. לטוה"נ לדמותו וים בו לו סי" ~hniu הנקהרק

 כסס תסח עמ' ומס ט5ז, עמ' ד כרך והנהגות" "תסוסות ועי' המטפטים. לזורחות עכ"ל וכו'. פטורהעולס,
 5ת לסלס הו5 טחיוכו מלטלס, פטור תכירו ככיח זכוכית חלון סיכר ט6ס קלחכן, י5חק ר' כסס 5וסגר":ח
 מלטלס. פטור ולכן הכית, טל מויו 5ת מטנה ל5 והחלון וכלעדיו, החלון עס הכית מטוה מה כיןההפרם
 דכר העמק ועי' ע"כ. לנהוג. 6יך דיניס ככתי דעות חילוקי סיט וממעתי הוסיף: טס והנהגותוכתמוכות

ויקר"
 כהרכה כטוק להמכר טטוה לע"ס כ5מ5וס סויה כפי יסלמגה, כהמה כפם ומכה המסוק על יח כד

 כקוכן הנזיקין" כ"חוקי פסק וכן מהגר"ח(. תעח עמ' כ"ק ימעיהו" "6הל )ועי' עיי"ם יחוסה, כגללמכך
 ל5כרהסזכור

 תמנעי
 הו5 ההפסדם ככזקיס כזק מתסלומי כתם ג 6ות ו סי' כ"ק כחזותן 6ך קעט. עמ'

 לכעליס. ההפסד כפי סיימיכן הכזק, ע"י הניזוקים הדכריס נפחתו ל5 ערכם מלגבי 6ף עלמו,לכעליס
 סכתכ: יז 6ות ח סי' טוכ" "זכר ועי' התיקון. הו65ות ערך כפי לפלס לו ים לתיקון, העומדיםוהפכוויס

 כרטלר( הגר"י סיטת )עפ"י כחו"מ" "יסודות ועי' ע"כ. מס. העניכיס כגדרי החזוקן כרכרי היטב51"כ
 לפלס חייכ החזותן לפי זה, כגלל דמיו נפחת לP1CS 6 הכית ימכרו ו6ס חלון כו מהזיקו דכית ז סי'ח"5
 מטומר טהו5 כיון כטוק למוכרו לפ"ר ו6י תיקון כו טייך ט5ין דכר הזיק oh 5ך הכית. 5ו החפן הקון6ת
 כ. 5ות ד ס" חו"מ ביון" "5ור ועי' עיי"ט. היזק. מתסלומי המזיק פטור 6ס לדון ים דמיס, לו6ין

 סל כיסו טהמכטל 5, קד פ"ק וכ"י וכיתן ו, סי' פ"כ כ"ק כרק"ם והוכל ה"ג, פ"ה כ"מ כירוטלמי מארוג.
 וקינו חכירו מל כיתו וכמסגר גרמך, מדין h10C 5 סי' 5ה כלל וכטו"ת סס הרק"ם וכתכ פטור.חכירו
 תרעומת, h~h עליו לו וקין חכירו, מחסרון כלוס לידו כ6 "ל6 מפני פטור כו לדור ול6 להחכיריכול
 הגזילה. כמעת hSh מיחייכ bS1 כעלמך גרמך Of hih 5ין כפכיו הדלת ונעל מכיתו חכירו גירסויאפילו
 קעח, סי' חו"מ חת"מ וסו"ת ד, 6ות כ סי' פ"ו כ"מ חריפתך ופלפולך י5, סי' גזילה דיכי מחנתןועי'
 גרמך. hSb גרמי פיכו היזקף כרי סל6 סכל גרמי כדין הר6מוכי0 וכמיטות היזקף, כרי סל6 מסוסמהוך
 כזה. סנחלקו פוסקיס עוד כסס כעז עמ' י וכרך קסכ-קסג עמ' ח כרך ירוסליס פס"דועי'

 התוכע h~h לעכורה, וללכת מכיתו מל65ת התובע כעד הדלת טסגר הו6 הכתבע מל6 דירןוכנידון
 כלפי עכורה ימי הפסד סל תכיעה כל לו טלין נר6ה כו, ספון נט6ר כיתו על לטמור ורנונומיוזכותו
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 גרמך. hib ט6'כו הרק"ם פסק הרי הדלת, 5ת עליו סוגר הנתבע זה היה חס "פילו טהריהגתכע.
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