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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיופסקי
 חיים" 'שקור  ודאוב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד

בנידון
 הבית ועד אתתובע

 דירתו ערך ירד המדריגות חדר את צבעו שלאשבגלל

הנידון

 לא כהוגן משופצת היתה שדירתו אף דבריו לפי משותף. בבית הרביעית בקומה דרראובן
 דעת חות והביא  השכנים, אצל אחרות דירות מערך מוזל במחיר אלא דירתו את למכורהצליח
 לצבוע רצה לא הבית  שועד  משום כאד, מרזנת הי' המדרגות שחדר היה לזה שהגורם מתווךשל
 טוען הבית ועד הבית. ועד ע"י שנגרם ההפסד את הבית מועד תובע הוא לכן המדרגות,חדר
 שצבעו כמו בצבע המדריגות חדר את לצבוע מסכימים בתוכם, והוא הבית, דיירי היושלו
 ובאותו השני', בכניסה פגם כלל נכר שלא כמו והזנחה פחת שום כלל ניכר הי' לא השני,באגף
 אף  עצמו, על  אלא  הבית וער על  התלונה ואין השני', בכניסה צבעו א' בכניסה שצבעוהזמן

  המוזנח.  המדרגות חדר הי' הדירה  בהזולת דהגורם המתווך של הדעת חוות אתשנקבל
 חדר של ההזנחה בגלל הי' הקונים, אצל הדירה להוזלת שהגורם כלל לנו הוכח שלא האמתאבל

 שלא סיבות וכמה כמה להיות יכל ועוד מהגג, מים חודר שבדירה הקול יצא גם כיהמדרגות,
 את לחייב אין וכודאות, כהוכחה המתווך דעת חות את נקבל אם ואף הזאת, לדירה קופציםהיו
 שאין גרמא, אלא גרמי זה אין כי הבית, בועד ההזנחה של הקולר את שנתלה אף הביתועד
 מיד. בא וההיזק היוקא בברי דוקא הוא וגרמי מיד, באההיזק
 מועד ותובע 1308 בזה השקיע דבריו ולפי המדרגות חדר את בעצמו צבע הדייר דבר שלבסופו
 ההוצאות. אתהבית

 להלכההמקורות
 ככונס דוקק זס מיסו ססו65ס, לו ים וכנסס כרסות 650 תכירו סל הדס לתוך מיורד b"p כ"מ קיי"לפנס
 טל6 סננ6ס לע"פ ססו65ס לפלס 5ריך לפיכך כן ומסתמם סכנין נוטל מקרקע כעל הסרי 5סכירו,כניך



 ירושלים - דיןפסקיקח

 D35C ומס חמר, ל6 וזס נסגס דוס מלקלס, פטור כעלמך סנ6ס תכירו ממעמס כנסנס 6כלפרטות,
 מג' תכירו 6ת סמקיף גבי כ ד כ"כ דקיי"ל וכמו גבוס, יותר מחיר לקבל scn דע"ז לטוכסו סו6סוייר
 סכל, 6ת עליו מגימלין לי' דניח6 דעתי' דגמר סרכיעית 6ת וגדר ניקף עמו ד6ס כר"י דקי"לרוחותיו
 חסר. % חס נסנס דזס מפוס דריי טעמך 6מרו כ6 וככייק לגמרי, פטור לי' דניח6 דעתי' גלי ל6ו6ס

 דחד ומממנים דחד כממר ונ"מ שממנין, סכמ 6ין 16 ס5מר ע"ג סממנין טבח יט 6י לן מיצעי ק6ו33"ק
 ניגסו, דגכך סמנ6י לי סב S~h ס5מר ע"ג מממגין מכם ים 6י סממנים, כסכי 5מר לסגך ו5כעו קוףוקלתי
 נוטל טסינו כיון מ"מ סם, נסנס דודתי לע"ג כלוס 1ל6 לך לית 6"ל ס5מר, ע"ג טממנין מכח 6ין דלמ166
 כתום' וע"ס ס5מר. A"D מממנין טכח דלין פטור, מס5כע מנאנס רק בו, וממתמם ממם חכירו פלחפן
 ועיי"ם כממתו, מעטם ע"י 1ל6 מעטיו ע"י כ6ס פינס דסכ6 דסנ6ס טנסנס, מס לטלס קריך 6יןדלסכי
 6ל6 זס דפין סנ6ס הטינ6 % דסכ6 ותירפו סכ*עס, בכית חכירו * תחב גבי % דכתוכות מס6מסקסו
 חנירו מממון מנסנס מס מלבלס ופטור סנ6ס מיקרי % כעלמם, נוי 6ל6 זס ם6ין ס"נ 61"כ tbnSDsנוי
 ם5כע. מסע"י

 ע"י 16 מעטיו ע"י כ6ס 06 רק ססנ6ס על חיים וקינו סמום' למם"כ ד6ף כתב ט5"6 סי' מו"מ כם"ך6כל
 זה ולפי כרסות. סל6 כיורד לבלס חיים מכירו כסמת 6ת ס6וכליס כעל ס6כיל 06 מ"מ כסמתו,מעמס
 ס5מר ע"ג סממנין בכח ים 6י 6יפטט6 דל6 כיון כרטס מ"מ נרטות. מל6 כיורו לעלס חייכ דייןכנידון
 נטכח bS מ"מ כדמיס טמעולס 6ף לםל6. פטור סי6, מילתך ל6ו ומזיתך ס5מר ע"ג סממנין ספח 6ין16

 ס6וכליס כעל ומ6כיל ממון. גופו ם6ין ממם, כו טלין דבר סו6 כדמיס כמעולס ומ6 ו6יכות,ככמות
 סוטכחס. סכסמס דגוף מטוס סו6 אטלס, טחייכ מס חכירו טלוכשמתו

 פטק6: דס6יסיומך
 סרכיעית. סקומס סל סדירס על קופ5יס סין hSt מס מכית ועד לחייט 6ין6.
 חדר 6ת לייפות ככוי מהקיע מדייר דברי טלפי 130$, סל ס5נע סו65ות סכית ועד להיינ 6יןכ.

סמדרטת.




