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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותייש

 שכן של ממרפסת גשמים מינזילת
 -שע 1552 מס' ממתותתיק

 הדיוןנושא

 הוא מעליו. שגר ב' של ממרפסת גשמים מי נזילת בגלל בדירתו שקרו נזקים על ב' את תובעא'
 מב' תובע וכן האיטום, את ולתקן לבדוק מקצוע לבעלי ששילם מה * להחזיר כן כמותובע
 שלו. המרפסת למרצפות מתחת חדש איטוםלבצע

 הוא עוד השכן. של מהמרפסת או שלו מהמרפסת מגיעה שהנזילה כלל הוכח שלא טועןכי
 לתכנית בניגוד - שלו הפתוחה למרפסת תקרה שהוסיף א' בגלל היא בנזילה שהאשמהטוען

 החדר. לתוך מים נזילות למנוע כדי הטובה בצורה נעשתה לא שהתקרה וכנראה -העיריה
 הוא אז כי טוב, אינו שהאיטום בגלל שלו מהמרפסת מגיעה שהנזילה יתברר אם שגם ב'מוסיף
 האיטום את לבדוק מציע הוא כך. על שאחראי הבנין את שבנה מהקבלן התיקון אתיתבע

 א~ כי יבש, ששם יתברר ואם שעות, 48 של הצפה ע"י - מרוצפת שאינה - הסמוכהבמרפסת
 למרות שלו, במרפסת חדש איטום יבצע שאז מתחייב והוא אצלו, היא שהבעיה ראיהתהיה
 בודק ימנה הדין שבית הדין בית בפני הצדדים בין וסוכם לכך, מסכים א' הגדול.המחיר
 לענין.מטעמו

 ונזקים בחו"ל שהיה בזמן שלו הבית לתוך היתר ללא כניסה על נגדית בתביעה א' את תובעכ'
 שלא משיב א' שלו. המרפסת קיר וכיעור המרזב, בצינור נזק החימום, של ובצנרתכמתקן
 נכנס רק ב', אותו שמאשים מה כל את האיטום, את לתקן שכא שלו הפועל ולא הוא לאהזיק,

 עד זאת לתבוע ב' המתין מדוע א' טוען ועוד בבית, היה לא שבעה"ב משום פתוחהלמרפסת
 הכל. יכחיש עתה אך הפועל, את מחייב א' היה מיד תובע היה אילועתה,

 ביניים דיןפסק
 אם א' שהוסיף התקרה לבדיקת וכן המרפסת, הצפת ע"י הנזילה לבעיית בודק ימנה הדיןבית
 נזילות. למנוע כדי טובה בצורה גבנתהלא
 גולדשמידט טוביה)-( דומב חיים שמואל)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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שלטממונות

 לדיוןהשאלות

 שכן. של ממרפסת שחודרים גשמים ממי נזקיםא.

 פתוחה מרפסת מעל הבנויה מרפסת גם כולל זה האם בדירה, איטום לבצע מתחייב כשקבלןב.
שתחתיה.

 הסתברות. סמך על תביעהג.

תשובה

 למטס ויורדין סעלייס על גסמיס ירדו ד6ס תקיז סי' ריכס עפ"י ד סעי' קנס סי' כסו"ע סרמ"6 פסקא.
 רכל סרמ"6 כתג 6 סעי' קסד טיי דלקמן ג ס"ק ושך סו ס"ק ססמייע וסקסו '1זק. ס% לתקן סניוקעל
 מתקן סגג טכעל ד6ף לתרן ce"1 כטס יג ס"ק טס סיטכ ככבר וכמב לתקן. סעלייס כעל על מגגלרכי
 על hts5 ממיס ומוכרמיס לגג ליגור oe טלין דמיירי תקרס, 6ותס על גטמיס ירדו 06 מ"מ סגג, לרכיכל

 כסרו5יס מדבר רסס לתרן כתכ יג 6ות סגס"ט oa וכנס"ג לתקן. pl')o על %1ך פוסע, 6יט ותוסתקרס,
 מכית כעל 6ין לתקנו, ר51ס קינו מעליס דכעל 6יירי כ6ן Ssh למקנו, SDln ממס מי על לתקנוהכיסס
 עלמו. %רהיק סגיזק על hSh לחקנוכופסו
 סו6 סלכ16רס fih סמיס, ג,קי על מייכ 6יט לתחתון סגסמיס כירידת פוסע 6יגו oht סס"ךוכדעת

 סוף הלוי מייס רכינו סכתנ כמו סו6 דסכי16ר נר6ס תיקן, 1ל6 לתקן יכול סיס נסרי גזקיסס, עלכגרמי
 כס סיס מלנוכס 16 וכו' ס% כתוך טרן טעסס מי ומ"כ: h'"e h~o סס סרמכ"ס מפסק מס על סכגיססל'
 סיתם tS'Dh יזיקו, טל6 כדי להכירו ומעפר psho וכו' יגיע ס% כדי למרחיק קריך וכיו"כ, ועפר6כק
 לע"פ מן. כחיליו טס,יק כמי %6 סכל וכו' מעפר ומולכת מללכתו סעוטס נעת קותו טמסייעה h'oסרומ
 פטור ,ס סרי כסן וס,יקס מעפר ו6ת סמון 6ת סמ15יס סרומ סוליכס oh כך, כל לסרמיק מייכטס61
 טסעפר מכיון סגריה וכיקר ע"כ. עלמו. ממזיק מכם כ6 זס נזק וקין 16ת1 ססייעס סי6 לסרותמלטלס,
 גריך ממונו מסוס למייכ כדי סמזיק, ממון מטוס רק עליו ומייכ ההיו, מסוס 6סו דין כו הל ול6 6ט6יט

 גרמי מיוכ מסיגו סל5 לפי פטור, סמזיק כעביית מסייעת כבסרוח 6כל לכדו סכעליס ע"י סמזיקסייעסס
 למייכ 6ין מעליון סטיעת כלי לתחמון טיורדיס גטמיס כמי וס"ס עיי"ס. עלמו. כנזק bih סמזיקכעטיים
 לכום סתכוין (hSa לזמר קריך וקין גטמיס, מי enths ל,כות מהכוין י15ייר לו 06 6ף גרמי, מטוסמעליון
 וגס כסן לזכות מפן 61ינ1 ממש קינן סגטמיס דמי סג"ל כמסוכם סריכייס סכתכ וכמו כסס, זכס ע6כסס
 עיי"ס. דגירי, גרמך 1ל6 גירי % וטיגן כפסיעתו יורדיןטיגן
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 %ופו יכול מתחתון 6ין , לתקט ר51ס  6יט  סעליגס ממרפסת מבעל  רירן  רבנירין  יכנס"ג דגרי לפיגמ65
 לגג לינור  6'ן ינניד"ד  כיון  סט"ך,  נסס סיטנ סג6ר לפי וכן עלמו. 6מ לסרמיק מניזק על 6ל6לתקן,

 גחו. סי' 15פיס מגדל גועיי לתקן סגי,ק על לכן פוסע, 6יגו htot סתקרס, על לכוץ המיסומוכרחים
 1nhS רי תועלת  3ו  יעיו רכר  לסטני מתמייכ ס6מד 6ין 06 ד6ף מכו6ר כ ס"ק קסד סי' כגתס"מ61מנס
,oon1  מהייכ  סטותפות  מתיורי  תי3 ים מ"מnho מעליון תייג  ושן  לתכירו, סייס ממש  ערס טל5  %ין  
 ססותפ1ת. מחיוכי ונס  לבכירי,  גסמימ ירדו ט% גגלתקן
  בסייגי כ16פן6מגס

 ע"י ניזוק % ססגירס לפגי מהרי לחדר, סמרפסת סגירת ע"י המק "ת לצלמי  גרס
 ע3ר, סכל פריס  סתחתונס ספרפפת סיתת כך  יבין  כיון  סעליונס, ימרפסת מתערת  ינ41הגטמיס
pr)olסמרפסת כעל על  למלין לו מס 6"כ  סגור, 4זרר וספכס  סמרפסת 5ת יסגר  לתרי רע  סיריוס  
 עלמו. לסרמיק סגיזק מעל ברור ,ס כזלופן לעלמו. סגרם ג,ק עלסעליוגס
 כ' על חיב  ים  oh גם סנדלת, 6ת  להין ססבי6  לפועלים  טסילס מס 6ת לי לסתזיר 6'  יתובע מהועכ"פ
  ריוו בי 6ת ליידע מ43  יתיעון עבור rb  סטילמ מס ג(תתפו, רסכי bnD1hn  מטוס  טכנימ מלכותמרין
 מייכ. טכ' כריר ל6 כלל וס טבמירס  גמ פס תכירי,  טל מוכוכפורע
 במומר %נות 5ריכיס המרפסת 6מ מגס נמיפרט נזכר % ס6ס עד עמי ז כרך ירוסלים DD"1 עי'ב.

 ע"כ. ת"ו. A"D  במעירות  טטנינו כמו ח5ר, 6ל6 כיח 6יגס מרפסת כי סקכלן, 6ת כזס למיינו 6יןכירוד,
OAI06  ו%  פתיתה, פרפסה מעל פרפמה  עביר  יןלרך מס רק וס סרי כמרססת, וייטוס לעסות סתחייכ 

 סטר. מדר מעל סג5רך  וייטוסכמי
  טטעגת ב כ3  כתובות רי"י עפ"י  תטעם סי' סכועות מרדכי עפ"י קיד עמ' 1 כרך ירוסליס פס"ד עי'ג.

 ומכמר לי. כרי כקומרת סס"bs 1, סיס קיים היס tb'ha גוקפי לכי  סיין  כמענם פערים %תרונטית נעלי טסת  עריס לפ  טסעירו 6סס כמו נוקפי, לכי  6ין  ט16מר 6ל6 כבירור יודע כט6יט ויפילו סי6נרי
 טסי  בסנים יט סי' פ"כ כ"מ כרסיס מפורס  וכן נרי. %ענת סטענס 6ת עוטם נסיבתיתססוכחס
 ימר  ירמ ייס ט%  מיימ  לקמתו  ט5הס לי כרי טוען  oon  06, %תר מינע  וניבר  כררךמסלכין
 נסיבתית ישוכתב כתב ע p"D עם פי' מהפט בכער  o)nh נרי. יעית  ברין סיפת  סיתבע טייבמלנרך,
o)'hברי ישנת  הסוני )"hb יבל  פיי, על  ממון  מויייין 3ח'ר  סיו  פדים עפייי לכייר מתבררת  כמסיתי 
 כרי. כגדר 6יגס tnlDU 6ף פיס על ממון לס51י6 סיס לפטר 6י06

 מתקן מליד כקיר ססתעסק 6חר 6חד 6ף סיס % ס% SPID~1 י' טל  IP1U  11sSna  טב' דירן כנידוןלפי"ז
 6מד ס6ף וכן ממתקן, ומירור ס5נרה ס,זת OA כלל סזס טסטיפול לו מסתבר ולכן סקרת, עססחימוס
 (ייתי 1ס סיס  יסיק לו מסתכר ולכן כמר,כ, טיפל ל6מלכדו

 לפי סרי rPr15  וגרם  מספסימ מליגור 6ת
 למייכו. 6פסר 6י סגייל מפעולות 6ת ערס ס6' עדים לגו 6ין עוד כל מספטסער

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג




