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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי

 חיים" 'ונקיר יר'ונוב
 בירושלים לממוטת הדין  בית ~לאשסייסי

בנידון
 מוכר של הדדיותתביעות

 וקונ"
 דירה

הנידון

 ולמרות ביניהם, ההסדר לפי בצ'קים ושילם חדרים ארבעה בת דירה משמעון קנהראובן
 ראובן על לשמעון שיש התביעות מחמת בסאבו הדירה את שמעון העביר לא הכלששילם

 המוכר שמעון אבל שם, וגר לדירה נכנס ראובן אמנם לשמעון. ראובן של הנגדיותוהתביעות
 הדירה. של המפתחות כל את לראובן מסרלא

 לדירה נכנס שראובן אחרי גם ששילם הארנונה תשלום את לו שיחזיר מראובן תובעשמעון
 למרות כיסוי, ללא היה "בלנקו" ראובן לו שנתן הצ'קים שאחד תובע הוא עוד 464$.בסך

 לו אמר וראובן ראובן, בידיעת אחר לסוחר אותו העביר ושמעון כיסוי, לו שיש הבטיחשראובן
 לו שאין לו נאמר לבנק אותו הכניס האחר וכשהסוחר לבנק, אותו להכניס יכול אחריותושעל

 בירר שראובן לאחר 75% סך לקבל התרצה לבסוף 92%. בגללו הפסיד שמעון ולטענתכיסוי
 ההפסד ועל שחזר הצ'ק על הטענה נכונות את לברר מבלי ע"ז. עולה אינו כזה מצ'ק שנזקבבנק
 תובע עוד ה-58. יתרת את זו בתביעה תובע ושמעון 708, סך ראובן לו  שילם לסוחר,שנגרם
 בדירה. שנשארו חשמל ומנורות חשמל מכשירי עבור תשלוםשמעון
 ונרשם הבנק ע"י חזר הצ'ק שאכן הוכיח לא ששמעון ראובן משיב הצ'ק, של הנזק תביעתעל
 למים לחץ די שאין בדירה האינסטלציה תיקון ראובן תובע נגדיות בתביעות בגללו. לסוחרחוב

 נקב. בו שנמצא רדיאטור תיקון תובע הוא עוד לחץ. וויסות להתקין שיצטרך ויתכןהקרים,
 המכירה. יאחר קרה  שהנקב ויתכן בסדר, הרדיאטור היה שבזמנו משיבשמעון

 להלכההמקותת
 כובד bS סס5'ק ככנק יתברר 5כן ob למותר, נזק ונגרס כיסוי לל6 סיס ממעון טלטענת סדקכענין
 ים סי' ככירות SO' ממנא עי' גרמך, b~h זס ט6ין 6ף מלס ר6וכן י5טרך ס6וכרדרפט, כגלל נזקוכגרס



 ירושלים - דיןפסקיפו

 ספמד לו יגרוס 06 לםלס 3פירום עליו קכל oh מגרמות ד3כל קמ6 מגוזל פרק ממרדכי 3טסטס3י6
 06 תכירו מל כיסו כמכסל 6ף גרמ6 דככל ומג מכ מ6 ל6 כח סי' תו"מ ח"6 תייס ונדברי לקלס.מחויים
 לממעון לקוכן ם6מר כיון לפיכך כעלמך. כדיכור ממוייכ כגרסתו סבסד לו יגרוס 06 לטלס עליוקיכל
 6חריות. עליו קפל מסרי , נזק לו כמנגרס לטלס חייט לכנק לסכנימו יכול 6תריותוטעל
 ל6 %ירס, נכנס סר6ו3ן 3טעס תכש h~c 6ף כדירס, סנם6רו החומל לרכי עכור ממוכר תכיעתכענין
 ל6 ללוקח הקנס hS מסמוכר זמן כל כמפ5יס 6כל כחוב 6ל6 אייך bS דמחילס מתילס, ענין כ6ןמייך
 6ת וכטמכר מסכית, חלק מסיו מכיון מכית כמכירת כלליס היו 66 מכסיריס 06 ת5י ורזה hShקנס.
 סדכריס כל מכר הכית 6ת כמוכר י6 סעי' ריר סי' כמו"מ ומפורם לOSb 16 .6 מכטיריס גס מכרהכית

 טהרמ"ס 3מק"6 כזה ס6רכנו וככר חיכור, מיקרי % דכיתדות י"6 כפס סרמ"6 ומ3י6הקכועיס.
 כעי ומד: מג מכ סי' סכית 6ת כממוכל וטס נמכר, כן 6לרכ6 6יפטטhS~ 6 כיון סוכר ימה ידכמפרו
 טליס דפליגי לרכנן ואפילו מיתברי, דס6 לך תיכסי ל6 כטינ6 וממכרי מסו פתתיס טל מקינות אלעזרר'

 תיקו. מ6י מיחזורי ול6 כמיכי דנקטר לך תיכעי כי ניגסו, דפתר דמטפייהו דמזדכני מודו הכ6דר"6
 סל מלכנות אלעזר רכי 3עי כרמותי'. ו6נחינסו מוכר קרינסו דל6 וסול ממפיקך, דמכורי מסתכר6הלכך
 מי דמיתכרי סיכל לך תיצעי קי bn~s בהדי מיזדכני דל6 לך תיצעי ל6 מיחכרי דל6 סיכל מסוחונות
 כתיקו. ועלתם מתשרו. דמחכרו כיון 6"ד נינסו, ומלונות מגופך ולטו דעכידי סו6 כעלמך לנוי6מרי'

 דל6 סיכי לך תיבעי כי וכו' מסו המטה כרעי סל מלכנות ירמיה ר' 3עי דמיזדכני. דמווסוממת3ר6
 מלשנות ד6ינון כתיקו דמלק6 כעיף bnSn וסני תיקו. מ6י bs~b3 מיחכרי דל6 ולע"ג 3סדס,מטלטלי

 כרמותך %ו מוקמינן הכית כתוך מלכנות סני דקיימי סיכי ממטס כרעי ומל חננות וסל פתחיסמל
 סו6 מכור ע5מו דכית כיון למי כתפס 6י מכורין, מן הרי דמו כקרקע 6י נפרך ממס מספק,ד5קח
 וקו% לתובע חומרה דממוכ6 תיקן וכל קיימי דלוקמ 3רטות6 המכור הצית נתוך הל5 מקנותוסרי

 6י ממ"ג, מכורין ואינן זו לדרך נלך וכ"ח כרמותי'. להו מוקמינן ד5קח כ3ית6 דקיימי כיון וסנילנתבע,
 נעליס כחזקת קרקע דמו כמקרקעי ו6י מכורין ואינן מכדית מטלטלי כם6ר לסו מוו דמיכמטלטלי
 ם"ד ל6 ממונך. מפקינן ל6 וממפיקך קמ6, דמרייהו 3רטות6 6וקמינהו בתיקו רעלתה וכיוןקיימת,
 ד5קח וכרטותי' סו6 מכור וקרקע גופי' דס6 דמוכר, כרטותי' ל6וקמינסו ליכ6 דמו כקרקע 6ידע"כ
 כמטלטלי 6י ודק6מרת סו6 מכור גופי' קרקע דס6 דמכורין לן פשיטא דמי כקרקע ד6י ו6טתכחק6י
 למימר 6יכ6 דמי כמטלטלי תימ6 ד6פילו למימר ליכין גמי ה6 טככית, מטלטלי כט6ר לסו הוודמו

 ד6כפי 63כני ד6וקמינ5 תרגימו דסכ6 6ליכ6 כין לנרכס רסן מברדס 66כניס דמוי מידידמכורין
 אינסו מחו3רין ל6ו לנדר סטדורות אכניס ד6מר דעולbb~5b 6 וכין סענפיס על סמונחין אכניד6ינון
 עכ"ל. וכו'. מזדמני הכיו6פי5
 6נל כסף, ע3ורס לתבוע המוכר יכול ודפי מחוכרים, מפיכס חשמל סמנורות דעכור נר6ס לסכיוד6ת6ן

 ומכ"ם כסף, סוס לתבוע יכול אינו סרמ"ס לפי סרי לקיר כמחוכר מס 6כל תייסס, פורך כמס ת5יזה
 הקיר. נתוך וחקוק וסיכי יתדות ע"י לתקרה כמחוכר מבמטבח האויר מיזוגכמביל
 מתוך מקריס סמיס מל Tn~o דן סכקומה יזוע דכר זה , ממיס כ5ינורות הנמוך סלמן על התביעהושענין
 כספית תכיעס לתבוע הקונס שיוכל ססו6 מי טל קטמה זה וקין מלם הו6 לעיריה ומסחיכורהדוד

---,----



פןממונות

 6מר 06 6ך ע5ס, 6ל6 זו ם6ין יתכן 6יגמטלטור, היזמין "מעון לו 6מר ר5וכן טענת טלפי bShמסמוכר,
 דוס נר6ס סדדייס, חסכונות כיניסס מים כיון כעלמך דכריס זס 61ין מטבוני, על 6ינמטלטור תזמיןלו
 6ין כמלירי דור להכירו ס6ומר כתטכ"ן: סרמ"6 פמק טניס כסג"מ י סעי' סטג כמי' וקילו לו, לסלםהריך עמי הכול לחנירו ס6ומר כמסריטה: פסק יז סעי' רמו כמי' וסרמ"6 ורמכ"ן, דמסרי"ק כפלוגתךתלוי
 מן לסו5י6 יכוליס וקין סממעייס b~o דרכוות6 דפ5גת6 כיון פסק סטלס וככפר סכר. לו ליחן5ריך

 מטכוגי על 6ינסטלטור קח וס"ס ודר, כחפירי ו%ור ו6כל עמי ל6כול דומה ס"ז דיון וכנידוןממוחזק.
 הסכונו, על לקחת יכול ל6 ודקי הלמן וויסות סייגו תמכונו, על לקח טל6 מס ברור דזס חסכונו, עלולקח
 ויטר טוכ קיט סי' חו"מ סחת"ם ולפי דרכוות6 פלוגתך זס ~bS ממוכר חסכון על לקת מכן מס6כל
 חסכוני. על 6ינסטלטור תקם לקונס 6מר ססמוכר גמור בירור יתכרר 05 דוקק זס 6כללכנוע.
 כל ממוקל 6מר סכי כ עו ככתוכות פסוקם מלכס נתמרס ככר סל6 נקב, כו מנמ65 לרדיאטורכנוגע
 נכנסס ר6יס, לסכיך ס6כ על אכיס כבית כעודם כמומין לכן ר6י', לסכיך עליו כרמותו ספקמנולו
 טסנקכ רסיס לסניך עליו דמי יסיכ ל6 6י 6ף וכטבח ר6י', לסכיך הכעל על סכעל כהטות טסיךלחופם
 סי' כחו"מ וכרמ"א מקודמת. מרסות על ספיקות לעורר דלין סיס, כ6ן כמכף דכאן סמוכר, כרמותכולו
 ופטור. 6לו ממומין ידע 0ל6 סמוכר יסכע ר6י' מכיף אינו ד6ס ממרדכי כסס סכיךרכד
 על ר6יס סכיך ל6 ו6ס סקודמת, כרטוח סיס כרדיאטור מסנקכ רסיס לסכיך מקונס על דיון כניוון%ן

 6ין לסמכע פמעון יר5ס ל6 ו6ס ופטור. כרמותו סי' מסכית ככעס נקכ בסי' ידע טל6 לסטכעסמוכר
 כבמיס. כמכועס 6ת סימנס סיינו פורס לעמות 6ל6ע5ס




