
 ירושלים - דיןפסקישעד

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלזים

 %ל מלארה בעל ע"י הנזק לתקן שרוצהמזיק
 הביטוח יפסיד המקורית החברה ע"י יתקן לא שאם טועןוהניזק

 -סא 200 מס' ממונותחיק

 הדיוןנושא

 א' דייר ע"י ונתבקש המשותף, הגג את לזפת הבית ועד ע"י נשבר לזיפות, חברה בעלק'
 את וזרק הקולטים את החליף ק' של הערבי הפועל בגג. שמש הדוד של קולטים לולהחליף
 החברה מבעל תובע  ש' ש'. הדייר של אויר מיזוג במערכת פגע זריקתו ובדרך למטה,הישנים
 לו שיש והוסיף הפועל, שעשה לנזקים אחריות עליו נוטל שהוא מודה ק' המזגן. של נזיקיןדמי

 בעצמו, לשלם שעליו העצמית ההשתתפות מדמי חוץ לו, ישלמו יתבע שאם שלישי צדביטוח
 לו. שיש חשבונות בגלל מהביטוח לתבוע רוצה שאינואלא

 אלא לבדו, הפגוע החלק את לתקן אפשר שאי רקבע בדק המזגן  של היצרנית החברה שלטכנאי
 אחרים טכנאים כמה עוד קבעו כך ש"ח. כ-7000 שעלותה כולה היחידה החלפת את להחליףיש

 ש"ח. 4500 של תשלום מק' תובע ש' גבוהים. יותר במחיריםשנקבו
 שניתן קבעו ק' ע"י שהוזמנו טכנאים שכמה משום גבוה כה סכום לשלם חייב שאינו טועןק'

 את לתקן מוכן וק' בלבד, ש"ח 800 של במחיר לבדו, הפגוע החלק תיקון ע"י המען אתלתקן
 הללו. מהטכנאים אחד ע"יהנזק
 להיות חייב שהתיקון אמרו טכנאים כמה א' סיבות. משתי ק' שמציע בתיקון מסתפק אינוש'
 אינה המזגן של היצרנית החברה ב' שנפגע. החלק בתיקון די ולא כולה היחידה החלפתע"י

 הצעת את יקבל ואם המיגן, את יתקן זר מכנאי אם המזגן על הקיים הביטוח את להמשיךמוכנה
 את יחזיר לא שלו שהתיקון ונמצא שנים, כמה למשך נותנת שהחברה הביטוח את יפסידק'

 עליו. שיש לביטוח שנוגע במה לא לפחות הקודם, למצבוהמזגן
 עבור הבית ועד לו שחייבים החוב על עיקול צו יוטל ק' עם הדין בבית לדיון  שעד תובעש'

 הבקשה. את דחה הדין ביתהזיפות.

 דיןפסק
 מן לחייבו מקום היה לא שלו, הערבי הפועל שעשה הנזק על לשלם מוכן היה שהנתבע לוליא.
 אם כ"ש ולא בכוונה, הזיק אם אפילו שלו, הפועל שעשה בנזקים חייב הקבלן שאין כך, עלהדין



שעהממונות

 לחלוטין. צפוי בלתי ובאופן באונסהזיק
 טוען זה במקרה לקדמותו. הניזוק הדבר את להחזיר שעולה התשלום לפי נקבע הנזק שיעורב.

 העדיף התובע ש"ח. 800 של במחיר לקדמותו הניזוק המזגן את להחזיר היה שיכולהנתבע
 זר טכנאי אותו מתקן היה שאילו מכיון המתקינה החברה ע"י ש"ח כ-7.000 של במחירלתקן
 הנתבע את לחייב כדי להלכה, הקרובות. לשנים לו שהיה הביטוח את מפסיד בעה"בהיה

 היה לא הזר הטכנאי שהציע שהתיקון להכריע עלינו המתקינה לחברה בעה"ב ששילםבסכום
 הגבוה. בשיעור הנתבע את לחייב יכולים איננו ולכן להכריע, בידינו אין זה ואת כדבעי,מתקן
 הקרובות, לשנים הביטוח את מפסיד היה זר טכנאי תיקון שע"י התובע טענת מתקבלתאך

 ביטוח עלות גם ש"ח 800 של התיקון לסכום להוסיף הנתבע על ולכן כגרמי, דינו הביטוחוהפסד
 יותר בשנים מאשר נמוכה עלות שהיא המזגן, של לתיפעולו הראשונות בשנים - שניםלחמש

 שלא מזגן לעומת המתוקן המזגן של שויו הפחתת את לשער יש ובנוסף - לתיפעולומתקדמות
 לחיוב. להוסיף יש זה נזק וגם תיקון,עבר
 ש"ח. 3000 של סך לתובע לשלם הנתבע שעל הדין בית קובע כפשרהג.
 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 שכנים הפועל והזיק עבודה, לו לעשות בעה"ב ע"י שנשכרה קבלנית חברה של ערבי פועלא.
 בעה"ב. על או הקבלנית החברה על או הפועל על הנזק חוב האם בעבודתו,אחרים

 גובה האם נזיקין, חוג לאחרון חייב והאמצעי שכירות, חוב לאמצעי חייב הראשון היהב.
 דר"נ. משעבודא הראשון מןהאחרון

 את לתקן בעצמו שרוצה בטענה עצמו לפטור יכול ואינו הנזק דמי לשלם המזיק חייב האםג.
 לתקן. בעצמו שרוצה לומד ויכול הנזק, את לתקן הוא שחיובו אוהנזק,

תשובה

 ופי' לעלס. חייב ססזיקן 6ו ס6כניס והיכר מכותל 6ת לסתור עליו מקכ5 סככני נ: 5ח כיק כמהנסא.
 ככר ונעס"כ לעולס, סו6 ממועד כסתירתו, מזיק 6ס וכן שכרס, סל6 ססתס מן שיו קבל מכךסמ6ירי
 מכיר כס נעמס 6ס bo קנוסת, כדרך עליו זו מלמוכס קנ5 וזס סו6י5 סכומן ע5 וחזרם זו מממירתכסתמך
 כממ"ק סוכל טס מלניל יסונתן כרכינו סו6 וכן ע"כ. משמיס. וטניסס מממירתם, כעס"כ נסתלק 65יום
 וטפר סי"6: פיו ומזיק תוכל סרמכ"ס גרם וכן 65חריס. מזיקו מסתר מס6כניס סייכו "וכזיקו", וגרםטס,
 מיין. סזימ 16 ס6כניס6ת
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 פיט כיק כים"ם וכתם תייכ. טלי ממכס מחמת 061 פטוך, 6חך מ5ד ונפל זס מ5ד סגתך סיס מס:31מטנס
 b"Db קמ"ל דועכי לייסד ונ"ל דפטור. סמכס מחמת םל6 6חר מ5ד נפל ם6ס פמיט6 מקסיס ים כ6:סי'
 מתחילה רס"ל b"~D 61"כ 6חר, מ5ד נופל מיה ל6 זס מ5ד מתר ל6 ס6ס מלו, הטתירס ממסתכנפל
 6פ"ס הסתירה, מקוס ויכנס מיחזור עד ולהטעינו כקורות ה5ד 16תו ולסמזיק ולמסמיך 6דעתיסלנימוקי
 נעטס, מכפמיעמו ל6 06 פטור. מסכרו כמו עמה והוך מכותל 6ת לסתור מכרו כזה מקמר דפטורקמ"ל
 rSp 6ות ב"ק פעוריס כקוכן וכיקר חייכ. 6ז הקמר ל5ד מנפל עד חזקם וכיד גדול ככח ומתר טסכםכגון
 ס6כניס מזיקו 06 נפטר קינו מ"מ לעמות, לו כנקמר מס סכנ6י ע"ס ט6ס טס היר"ם לסברתדגם

 פטור פועל 6כל קבלן, ססו6 3נ6י דוק6 מיד ו6יכ6 מסרקמטס: הר"מ כמס טס p"ncs וועי'ל6חריס
 נדייניס ל6 6מ6י 51"ע מנטירות6. התעליס נסתלקו סל6 המכס, מחמת 6חר מ5ד ה6כניס נפ*ויפילו
 הממת חייכ, מסתת לסתת טמסר סמ35 ת"ר כ קיח 3"מ ו3גמ' ע"כ(. מםלס. מפסע וכיון יוםכסומר
 מממר סכנ6י תייכ סטנלי %נ6י ממסר סכתף חיים מכתף %תף טממר מחמר חיית מהמר לממרמממר
 סי6 תסכר 16 6חריס 6ת ותזיק מידו תיפול 06 מנזקת חייכ כידו סהו6 זס ושרפ"י חייט. אדריכלבאדריכל

 מסיתה מי 6ל6 חייכ 6ין כממעכס, מותפין וכולן הקבלנות, לקמן לס6 דמוקמינן ולע"ג לקלס, מייכסו6
 ועי' ע"כ. וכו'. לעולה מועד 6דס ותנן דמיתרמי סיכך כל עליו מוטל מנזק סו6 דכחו דכיון לו,מסירם
 מס. לב"ק ממפתח כמ' כלויין מח סי' ס35יקמרי
 ס6חריות, מקופת חוס %תר מכית כמראשות ליקוייס נתגלו כנידון ז5"ל 66מו"ר כפס"ד לעילועי'

 עכר 6טו 6מי ר3 ד6מר 6 ד כ"א גמ' עפ"י וזס , טלו מערכי מפועל ססזיק מה כמלס תייכ קינומסקכלן
 רכו 6ת ממייכ זס ונמ65 תכירו סל גדיטו וידליק וילך רכו יקניטנו טמ6 כסו 6ית רכס טעמך ל6וולמס
 יוס. ככל מנהמ6ס
 מסמליף סקולטיס 6ת סמליך ומפועל ער3ייס, פועלים מעסיק וסקכלן קולן מכר טכעסייכ יידןוכנידון
 על ול6 סקכלן על ו% ססזיק הפועל על סו6 החיוכ מוין מן 6חר, סכן טל מזגן והזיק ופגעלמטס
 סורס דירן שכניוון %6 דמימרמי. היכף כל עלו מוטל סנזק סו6 דכחו דכיון רם"י מכתב וכמו3עס"כ,

סקכ*
 ם*. סערני ספועל מעסם סנזקיס על סחיוכ 6ת עקמו על נוטל פסוק

 וכו', נזק ח5י ממלם וסוקל נזק ת5י ממלמיס כעליס מועד ונמ65 חס במזקת סקלו ת"ר 6 מ כיק כגמיב.
 כמו תס סיה אילו לומר יכול סטו6ל סיס שאל"כ סכוגח סטור ותפסו כי"ר מקדמו כגון כ מס %יוכגמ'

 כל להטיל יכולים אינס סכעליס 6כל ימ65וסו. ם% כאגס מכריחו "סייתי 16 ונפטר, מורס סייחיטחמ3תי
 וסיס סו6, מועד מ"מ שסרי מכריחו, סיימי לי סחזרתו ט6י6 כטענם ע5מס ולפטור סמו6ל טל רקסחיוכ
 למחזיר ממועכר סיס וסמו6ל סו6יל מ"מ נעליס, נכסיס לכעליס 6ין ob וקפי* מעליס, מן למלם*

 מנין כחכירו וחרירו מנס כחכירו סהנופס מור"נ, מלו לניזק מטוענד ה" ממי% מורו, 6ת%ע"ס
 מסנוטם כ6ן כגמ' פס3י6ו ממס טס: סמ6ירי וכתכ 6. 6טס %מר ונתן ת"ל Ots ונותנין מוסממ~י6ין
 לשמעון ממועבד ר6ו3ן מיסף 5ד טככל למד 6תס לוס, ונותנין מזס ממו5י6ין כחכירו וחצירו מנסכמכירו
 *י, מיד לממעון ממון מגיע ל6 ו6פי' כבי"ד, 6י תביעת כ% qh ממעון רשות כל6 ללוי משועבדסו6



שע,ממונות

 מזו לי ויר6ס הכעליס. ליד מניזק מיד ממון מגיע ל6 כזו טהרי סיכה. %יזו לו נטתעכד ומ"מהוביל
 bSb ר6וכן ליד טמעון מיד הכ6 ממון מ5ד לטמעון ר6וכן נפתעכד טל6 בכל המוכריס לדברימתירה

 ללוי מפלס קינו ממעון מל במזיק לדעתס ונמ65 ללוי, מטועכד זה 6ין סיכה, ל6יזו ר6וכןמנמתעכד
 קרוטין נעי' לכע"ח ליתנה מלדון קותה מו5י6ין 6ין עכרי עכר טל הענקס טהרי לדכריהס ור6יסכתוכו.
 הגיע מל6 סעכוד וכל עמו, לו מנמתכר מכירות מחמת ללוי במעון נתחייכ 06 לדעתס הדין וכן 5[.טו
 מכח hSb ע"ע טל כסענקס כן נקמר ול6 כלוס, דכריהס ד6ין המקירי וכתכ ס6מ5עי. סממועכד לידממון

 ה"ר כסס כתב ולידך ד"ה 6 טו קדוטין וכתום' עכת"ד. חוכו. לכעל ול6 לו תעניק הענק טנ6מרסמקר6
 כגופו. דטרת מטוס נתן כר' קייטן ל6 סכירות כמקר 6כל נתן, דר' להו 6ית כו"ע מלוס דלגכינתנטל
 דר"נ דמילת6 ס"מ ע"ע, מל הענקה גכי כנקמר תוכו לכעל 1ל6 לו ממיעוט הוכית טס הזקן ר"יוכתום'
 מכיר ד6מרינן ולע"ג פועל, למכירות סדין Or ם6ין וממתכרך הלוקה, מכח לו נמתעכד "ל6 6ע"פטייכ6
 דל6 פועל לטכירות דס"ס מ"ד ו6יכ6 וכו'. כטכיר ים כע"ע מים מה מכל למימרח %ו רחמנ6,קרייה
 נ6 סער ככעס"ת הדעות טחי והוצקו b"S. רחמנ6. קרייה דסכיר חוכו, לכעל למיתניה ס6דון מידגכינן
 כגדילי וכתכ פו. סי' ריס כטו"ע פסק וכן דר"נ. לדינך 6יכ6 מכירות דבחוכ מס ומכריע ה, מ"ח"6

 ס6דון מנתחתם מוחלט חוב קינו מענקה חיוב עיקר ודקי רחמנה, כזרייה דמכיר ד6ע"ג מסתרוסס
 למייכו מעומין כמו 6ל6 % עוניין בי"ד וקין חסד כתורת עליו ם5ותה כעלמה מלוס hSh חיוככתורת
 טייך Ots bS ונותנין מוס דמו5י6ין דר"נ ודינך לbnSD~ ,5 מוכ כדין ממנו לסו5י6 6כל מלוות, ט6רכקיום
 חיוכ עליו לו וים עמו טטרמ מל6כתו חלף טהי6 דעלמ6 כסכירות ויפילו 16 כהלולה כגון גמור כחוב6ל6

 עיי"ט. וחסו, חן כתורת 1ל6 גמור ממוןתטלומי
 וחפר 6חר וכ6 חוכו לכעל 6פותיקי קרקעו עטה כגון חכירו, טל סעכודו מזיק כדין ל6 סי' ב"קוכמרדכי

 כמס מוינת י5חק מ"ר מורי לי 6מר מקיר רכינו כתכ ופטור, דגרמי דינך ד6ין דל6 למלן כורות,כס
 חייב סדין מן ומערות טיחין כורות כקרקע סתוסר מסרי נתן, מדרכי ליס מחיים מדלך יונתןרכינו
 מנה כמכירו הנומס ד6מר נמן מדרכי חוכו לכעל יתחייב לו דחייכ וכיון דהפמידו, הקרקע לכעללפרוע
 ללוי ר6וכן חייכ מלוי טמעון לוה וסוכ מממעון %ס רכוכן כגון 6ל6 נתן מדרכי מיחייכ דל6 ט"מוכו'.
 לוה ממעון 06 6כל כן, כמו ר6וכן לו ונטתעכד ללוי ונטתעכד טמעון דנתחייב דכעידנ6 כיון נתן,מדרכי
 ע"כ. וכו'. פטור דהכ6 נמי טעמ6 והיינו ללוי, ר6וכן מסתעכד ל6 מטמעון ר6וכן לוה ומוכ מתמילהמלי
 למלום כלוס חייכ מלוה 6ין אפותיקי דעם16 דכיון ממרדכי על סתמה ס p"D ספו מי' כק5וה"חועי'
 מזיק כחוס גס נאמר דר"נ מסעכוד6 כמרדכי מפורס עכ"פ דר"נ. סעכוד6 כיה םייך וסיכי נכסיםמם6ר
 כמעם לטמעון ככר לו נתחייכ 06 מנ6 ול6 מכירות, כתום גס נאמר דר"נ סעכוד6 סדין סלהלכסנמ65
 כחוכ ה"ה 6, ס"ק מס ום"ך 6 מעי' פו מי' כטו"ע טפמק וכמו אח"כ, % נתחייכ טנ6 ול6 מר16כןטקס
 מס. ב"ק nAo' עפ"י הנ"ל המאירי סכתם וכמונזיקין,
 הו6 החיוכ ס6ס מזיק טל כחיוכו דן 6 מי' נז"מ סל' טכמחנ"6 קמט עמ' כ כרך ירוטליס דין פסקי ע"ג.

 16 מנזק כטעת מטלס ה6ס הוזל 06 ונפ"מ הנזק, 6ת לתקן הו6 טחיוכו 16 הנזק טווי לטלס טחייככגזלן



 ירושלים - דיןפסקישעת

 6ת למקן ממזיק חייב מנזק 6ת למקן 6פמר פ6ס *מר ממקדד יח ס"ק 5ס סי' לם"ך ומויין היום. מסוסכפי
 מסרסות ז ס"ק 5ס סי' ולנתס"מ כדסטת6, ממלס מוזל ס6ס סם"ך כדעת ג 6ות 1 סי' ב"ק ולחזו"6סנזק,
 כזפ חקר מככר סו עמ' ח"נ סלמס עולת זכרון ולספר דמים, לםלס ול6 מחפירות למלק סמזיקכיד

 זחל. סקופסגר"ם
 יםלס וטק' כעלמו סנזק 6ת לתקן תוכע ום' ם6, טכנ6י ע"י סנזק 6ת לתקן כרולס טוען פק' דירןוכניוון
 ולהפטר לי קים לטעון יכול ק' סיס ם', טל לתיקון טווה ק' ע"י המוקע מתיקון מיה קילו מתיקון, עקת6ת

 טכנ6י ממזגן 6ת ימקן ם6ס סודיעס סמונן מל סמתקינס מסמכרס מכיון 6ך ם', סל ממוגדלתמהתכיעס
 סמ5כ 6ת יחזיר ל6 ק' ממ5יע פסתיקון (bSD למזגן, טנותנת סכיטוח 6ת תפסיק לס מייךטסינו

 טכנ6י ע"י סמזגן 6ת לתקן לתכוע ט' מל זכותו ט"כ מחכרה, מל הביטוח מבחינת % לפתותלקדמותו,
 ככר פסמזגן מכיון 6ך סתיקון. עקת 6ת לסלס חייכ וק' סכיטות, 6ת ללכד ל6 כדי סמזנניס חכרםמל
 סיס סחכרס מטכנאי מקבל ומס תדם, מזגן כמו סיס ל6 סנזק כזמן ומחירו חדמיס, כמס כסימוםסיס
 מסוייס. כמכוס ק' 6ת ולמייכ ה5דדיס כין לפצר ים ע"כ גדולס, יותר מעליס חדמיסחלקים

 לוין. דובאברהם

ב
 כמס לפי לפוטרו ים עוד סערני, מפועל טעסס כנזק סקכלן 6ת לחייב יין עפ"י 6פמר ס6י מסמקד

 כ6מ5עות הו6 מחגג ממם ודודי קולטים למוריד סדרך מסרי גמור, כקונס נעמס טסנזק כיוןר6טוניס
 קותו. ומזיקו סמזגן על נפלו וסקולטיס ניתק וסחכל קונס מקרס %6 זס, כמקרס גס נכסס וכךחכליס,
 גמור. קונם על חייכ המזיק כ6דס 06 והרמכ"ן סתום' כמחקקת תקיוסדכר
 מסנתכע ומכיון מלו. סתיקון עלות כקמר עקמו, סנזק טוסת 6: מרכיכיס: ם*פס לצער ים הנזקכתם*ס
 סופמת כמס כ: התובע. ממילם הגכוס כמכוס לחייכו 6פפר 6י מ"ח, 800 טל כסכוס סמזגן 6ת לתקןיכל
 סכיטות ערך ג: תיקון. עכר םל6 ממזגן פחות מוס תיקון פעכר ממזגן ~עת ים טהרי ממזיו.סמזגן
 ים סו6 סכיטוח ספסר מסרי ביטוח. כלי מוס סו6 וכמס כיסוח עם מזגן טוס כמס כקמר כנזק,כמרכים
 ים סרי כגרמי דינו ו6ס כגרמי. וחסיכ ממנו דנפרד 16 ממם, מזיק וסוי מסנזק ע5מי כחלק הו6 06~ון

 6ות טו כלל לתוניס כדברי עי' ]ועוד מס וק5וס"ח 1 וס"ק 6 ס"ק מפו סי' ם"ך ר6ס כסוננ, גרמיפוטרים
 כרסיס, 6ת מלכו רק נם6ר המוס דרס תכירו מל מטרו לקורע דמי 1ל6 כגרמ6[. 6ף מייכ מליח Ohח

 כנידון קי[. עמ' כתיקונים וכמסדו"כ יז 6ות ח סי' טוכ זכר כם' ]ורקס ע5מס סוכות מלכד כיטוחמם6"כ
 ~יטוח יחסית נמוך פמחירו סמזגן סל סר6פונות תיפעו* כסגות ככיטוח פמדוכר כחיפוכ לקחת יםדידן
 מקוטרות. מיותר תיפעולכמנות
 ועל ס5דדיס כין לפכר נר6ס ע"כ סבין, מן 1ל6 סטוכ, מרקונו סו6 זס כנידון סקכלן טל סהחיוכומכיון
 מ"ח. פפ3.0 מל סך להודע לקלסהנתכע

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהחשע)-(




