
שגזממונות

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולגירור פטפטתטיס

 שיניים מרופא אונאהתביעת
 -תשנס 52נ מס' ממונותתיק

 הריוןנושא

 בדיקות ערר הרופא רפואי. טיפול בהם שיטפל שיניים רופא ג' לד"ר פנו בי גבי ואשתו אימר
 במר שימפל נקבע בתחילה וכו'. כתרים עקירות, סתימות, שכללה הטיפולים סדרת אתוקבע
 והוא ש"ח, 10.000 של סך לרופא לשלם נדרש א' מר ב'. בגב' יטפל תלד שהאשה ולאחרא',
 בטענה ש"ח, 10.000 סך עוד הרופא דרש ב', בגב' הטיפולים תחילת לאחר חשבונית. ע"כקבל

 ב'. גב' של בשיניים הטיפול את כלל ולא בלבד א' מר של שיניו עבור היה הראשוןשהמחיר
 הראשון שהמחיר א' מר טוען חובו. את יקבל לא עוד כל בטיפולים להמשיך מסרבהרופא
 הרופא הטיפולים. את ישלים שהרופא ודורש ב', גב' של בשיניים הטיפול עבור גם היהשנקבע
 א' במר הטיפול עבור הוא הראשון שהמחיר השיניים רופאי התאחדות מחירון עפ"ימוכיח
 .בלבד

 דיןפסק
 נוסף. תשלום יקבל לא אם בטיפול להמשיר חייב אינוהרופא

 לדיוןהשאלות
 כקבלן. או שכיר כפועל דינו האם שיניים, רופאא.
 לענין בקרקע למלאכה כקבלן נחשב האם אדם, של בגופו מלאכה לעשות שנשכר קבלןב.

 .אונאה

תשובה
 קינו וגס לטיפול, טמקדים סומן עכור ול6 סחו5ס, מ5 מיניו ריפוי עכור סו6 ממכרו טיניים רושא.

 כקבלן. סדינו נרפס כמולס 5טמ5 מסוייס כזמןמונדל



 ירושלים - דיןפסקישנח

 מכירם סרמכ"ס פסק קכלן סיס 06 כעכר, מדינו לפי הונדס, לו 6ין פועל טסתם סונטם לעניןומנס
 לתפור 16 זוזים כעפרם זס כגד ל6רוג עליו מקכל כגון כילד סונ6ס. % ים מקבלן לי גר6ס סי"תפי"ג
 בו ים ע"כ פועלים כם6ר לימיס סכירומ זו ם6ין וכיון ממ"מ וכתב סונייס. לו ים ס"ז זוזיס, כמני זסחלוק
 % 6ין לפיכך סיר5ס קימתי סמל6כס גומר מסקכלן מסו6יל כתב נט ס"ק רכז סי' מו"מ וכממ"עסונ6ס.
 ס6ף כתבו טס סחדטיס וריטכ"6 וסרטכ"6 י"6, כסס כ נו כ"מ סרמכ"ן 6מנס סונ6ס. לו וים עכודין
 כסרמכ"ס. פסק לו סעי' רכז סי' וסמו"ע סו6. ממכר דלקו ממוס 6ונ6ס 6יןכקכט
 כמחלוקת תלוי סדכר קותו, סונס מכעס"כ 6ו כעס"כ 6ת מונס 06 כקכלן, סדינו מיניים רופקלפיכך,

 וסרסכ"6 סרמכ"ן ולדעת 6ונ6ס, לו ים וסמו"ע סרמכ"ס דימעת לקבלן, סונ6ס ים 6ססר6טוניס
 סונ6ס. לו 6יןוסריטכ"6

 מלולס ממס כפול כ' כגכ' מטיפול סממך עכור לו ממגיט מסממיר טוען סטינייס טרופך דירן כנידוןו6ף
 ס"ז כ', כגכ' מטיפול עכור גס כולל כממיר נקבע סר6מון טסמחיר 6' מר טענת 6ת נקכל 06 גס%,

 קותו יחייכו hSc כמותם לי קים לטעון סרופ6 ויכול כקכלן, 6ונ6ס ים וסמו"ע סרמכ"ס מלדעת6ונ6ס
 סמינייס. רופפי מחירון לפי מנסוג כפי תמוסס קכלת לל6 טיפולמסמסך

 עריס וכקו כב סר6וי זריעס כס ורעמי וטמר קרקע % לזרוע סכרו סט"ז פי"ג מכירס סרמכ"ס פסקב.
 מקרקע, מפני סונייס % 6ין 16 סזרע מפני סונייס % ים 06 ספק סייז לס, סר6וי מן פחות כסכזרע
 כ6ן. מים סקרקע 5ד מפני סיסת טבועת hSh קותו מסכיעין 6ין וכן נמכע, מיד מו5י6ין 6יןלפיכך
 נר6ס מכ"מ וכתכ 6חריס. כ6ופניס סגמ' כעיית 6ת מי"מ מס כר6מוניס ועי' כ, נו כ"מ כגמ'ומקורו
 bS 6כל דמטלטלין כקכלן ס"מ סונ6ס, % ים מקכלן מפרק כסוף רכינו סכתכ ולע"פ כקבלנות,ממכרו
 דמטלטלין. כקכלן 16 דקרקע כקכלן סו6 06 לן מספקך קרקע % לזרוע סטכרו וזס דקרקט,כקכלן
 לחזה, לרמת 6חריכס לכניכם 6תס וסתנחלתס מנקמר לקרקע טסוקס 6 ז קרוסין רם"י כתם 6דס,ולהכין
 D"nD ועי' מקרקעות. טל נפכעין ם6ין כמו לענד לי נמכרת טענת על נמכעין hc~1 6 כח קדומיןועי'
 וכ"פ לקרקע. טסוקם כעכי דינו לפועל עקמו ממסכיי מימר6ל טיח סי' כתס"ד טפמק נט p"D רכזסי'
 יח. ס"ק 5ס סי'ם"ך
 6ת ולתקן לטפל טנסכר רופף כמו 6דס, סל כגופו מלטכס לעטות נסכר 06 סונ6ס, לענין Ot~Oולפי"ז
 גס נעמס מסטיפול דירן וכנידון לקרקעומ. סוכ6ס מקין קרקע לעמודת מנמכר כמו דיכו תכירו, מלמיניו
 ולפיכך %. 16 סונ6ס לו ים 06 כגמי ספק ססו6 קרקט % לזרוע טמכרו כמו ס"ז וכתריס, סתימותע"י

 טרורם. כפי תמואס לל6 כטיפול לסממיך סרופ6 6ת לחייכ 6פמר ו6י סמותזק, מיד מו5י6ין 6יןמספק




