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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדיש

 בנסיעה לתהום שהתדרדר טרקטורוןשואל
 157-תשנס טש' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 כמה במשך עליו והנסע לאחר עליו. לנסוע לנתבע רכבו את השאיל טרקטורון, בעלהתובע,
 כליל ניזוק הרכב בנס. ניצל ונהגו לתהום הרכב התדרדר הישוב, של העפר בדרכירגעים
 התאונה שלטענתו משום הרכב, דמי את מהשואל תובע הרכב בעל בתהום. מצוייםושבריו
 לשלוט יכולתו וחוסר קווים, עפר בדרכי בטרקטורון לנהוג הנהג של מיומנות חוסר בגללקרתה
 לו, מוכרות היו הדרכים וגם בזה ברכב מנוסה נהג שהוא משיב הנתבע כאלה. בדרכיםבהגה
 ההגה. על לשלוט היה וקשה תקין היה לא שהרכבאלא
 תקין. היה הרכב ולדעתו יום באותו הטרקטורון על שנהג שהעיד עדהופיע

 דיןפסק

 מסויים. בסכום הנתבע את ולחייב הצדדים בין לפשריש

 לדיוןהשאלות

 מתה שניהם לדברי אך מלאכה, מחמת שלא או מלאכה מחמת מתה אם הצדדים חלוקיםא.
 עליה. חייב האוואל האם מלאכה,בשעת

 עדים. שיי דוקא או שבועה ע"י מחיובו נפטר האם מלאכה, מחמת מתה השואל טועןב.

תשובה

 משכס מתמת מתם 6פי' 656 דפטור מ65כס מחמת כפר כחם מיזעים 65 רכ6 6מר נ 15 כ"מ ננמ'א.
 כסמת b~O shlco פ"6 ופקדון ם56ס סרמנ"ס ופסק ס6י5תס. נכי5ת6 5וקמ6 65ו ד6"5 פטורנמי



שנהממונות

 מלאכה בו לעטות bSb 60ל טל6 פטור ה"ז וכו' הדרך כקותה תחתיו ומתה פלוני למקום 3ה לילךמחכירו
 טינה. hS והריזו

 מתה דכי כיון גרע מיגרע וכי לי קטיף ה( ס"ק טמ סי' תו"מ 3ט"ך )וסוכל מס כ"מ הרמכ"ןוהקמה
 מלאכה מחמת מתה כי החס, לי ומס הכ6 לי ומה דקטלה הו6 ממות דמ%ך אע"ג חייב עקמהמחמת
 חייט ודקי דטו6ל וי"ל מקונם. טפי כה למימר יכלת מי וכו', מיפטר היכי לה גרס קיהו מ"מדעואל
 לסכול יכולה אינה וסיף למלאכה מהטלילה כה פסע ממיליל וכאן דממ6יל, כפסיעה ל6 6כלכשנמין
on~h,עמ' ג וכרך קיח עמ' כ כרך ירוסליס דין פסקי )ועי' דמל6כה 6וכ5נ6 מתמת ממתה וכגון מלאכה 
 לפציעת הטולל פסיעת כין לחלק "ס סרמ"6 מדכרי ג p"D סם סי' כשו"ע הרמ"א על כהגריש ועי'קנה(.
 לחרירו פרה דמם6יל מ6ן דודאי הטעס טס כתכ והרטכ"6 הנ"ל. הרמכ"ן וכרי עפ"י סו6סמט6יל
 ככילתך ל6וקמה דלקו ככטר6 ל6כחוטי דעכיד6 ידע מידעלמל6כס

~Sba 
 מעיקרך ליה טס ל6 ו6פ"ה

 קטלה לי מה כולס קטלס לי רמס קפיד hS מלאכה סממת כמתה 6ף קפיר ככחם ולאו וכיוןככחשך,
 מחמם דמתס כתכ ז סי' פיח 3"מ ונר6"ם סרמכ"ן(. לדעת הרטכ"6 זעת מהסוס מס נ"ך )ועי'פלגך
 נתייגעס 16 כה, פסע ול6 כה טינה ל6 וססו6ל ומתה ונפלה נכםלס הילוכה סדרך כגון היינומלאכה

 מ%כה ממחמת להסכע יוכל bS כדרך טורח עייפות כה הרגים 1ל6 כדרך מתה 06 6כל ומתה.ונתחממה
 הפטור טטעס כתכ ד מי' ם6לה הל' אפריס וכמחנה מתה. היתה 6כומה על עומדת היתה 06 טמ6מתה
 מוקל. היה ל6 מתמות הטוויל ירע מקילו מטוסהו6

 06 ממלוקיס 6ל6 מלאכה כמעת סמתס מוריס ס5דדיס כמסני וסרסכ"6 %מכ"ן סרמכ"ס כין נפ"מוגראס
 כצמתה הו6 הפטור הרמכ"ס מלפי המוקל. פסיעת מחמת 6לo~bSn 6 מחמת o~hSn 16 bSt מממתמתה
 מפטור והרסכ"6 הרמכ"ן לפי 5כל ססו6ל, 6ת לחייב מקוס 6ין כזה מודים סניהם ו6ס מ%כה,כסעת
 לסכיך סמו6ל חייב מלחכה, מחמת סל6 מתה המם6יל טענת לפי ו6ס מלאכה, מחמת מתה 06 דוקקסו6
 ממה כתו65ס טמתה סו6 העיקר הרק"ם ממ"כ ולפי מתה. הי6 מלשכה טמחמת לסטכע 16 לדכריוראיה

 מייכ. כה ופסע הטוויל כס מינה 06 6כל כהימכה,הנתייגעה
 מנית דלקו מהדי אייתי ויל 6"ל דרכך לקמיה hnb שיתפר ממכריה נרגש דם6יל גכר6 ההוך סס: כגמ'ב.
 6ך עדים, ע"י bSh כמכועס כה נפטר ל6 מלשכה מחמת פמתס טס הריטכ"6 כחי' והוכיח ושיפטר.ניס
 ם6ינו מס תורי"ד ועי' פטורים. טסם כמה 3"כועה דנפטריס מומרים מט6ר גרע דל6 רכוות5סכרת
 הגרי"פ ם5יין כפי ר6טוניס הרכה דעת וכן כמבועה, דנפטר כתכ טס ם6נן כתום' 6ך כטבועה,נפטר
 קנס. עמ' ח"ג סרם"געל

 מדיני וסו6 סמו6ל, טל ססמירס מליני פטור סו6 משכס מחמת מתה פטור ה6ס סי6 המחלוקתוכיקור
 הו6 מ%כה מחמת מתם טל כזה כאונם Ssh ומתה, טבורה טל כ6ונסין חייט מושל ם6מנסהטומריס,
 מדיני פטור סו6 ט6ס לכך, רמות % נמן טהמט6יל מטוס 6ל6 הטומריס מדיני פטור ט6ינו 16פטור,
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 קותו, סרטם טסמם6יל ממוס מיוחד פטור סו6 06 6כל ספומריס, פטורי כמקר כבכועס דינוסטומריס
 סו6 טספטור מכופר 6 6ות לעיל פסוכ6ו b~snx )ומדגרי כבסיס bSb סטומריס כפכועת נפטרקינו
 מטויל מקונם עדיף קינו טמרי ממומרים, מדיני פטור וקינו משכס, מחמת %חט רטות % טנתןמסוס
 סטומריס(. מדיני פטור ססו6 י"ל מנ"ל %מנ"ן 6מנס עשו,חייכ
 כיניסס סח%קיס hSh סנטיעס, כדי תוך לתסוס מתדרדר טסטרקטורון מודים ס5ודיס ממגי דירןוכנידון
 מטעת כמחס תלוי טסעיקר סרמכ"ס %עת פנס פת6וס, מנפל 16 כמכונית קלקול מטוס זס סיסס6ס
 מלטכס, סממת סמתס %סכע 16 עריס לסכינן קריך מטופל וקין מלמכס, כמעת מטס כ6ן גסמלרכס
 קרתם סת6ונס כנד"ד 6ף כסי%כס, טנתייגעס ממס כתו65ס מתס 06 סו6 מסעיקר סר6"ם %עתוכ"ג

 טסעיקר וסרטכ"6 סרמנ"ן %עת 6כל ופטור. הקמים, מעפר כדרכי מטרקטורון נסיעת מעלסכתכסס
 סיתס ססמכונית גג% סי6 ססתדרדרות טסיכת ר6יס 5סכי6 סנתכע על כ6ן 6ף סמיתס, כמיכתתלוי

 כך. על לכעכע 16מקולקלת,
 מםוייס. כמכוס סנתכע 6ת ולחייב ס5דדיס כין לפטר נר6סולמעטם




