
רכה ממונות.

 ירושלים דיןבית
 יוחמי, ולנייקי משטתידיש

 שונים נזקים בגלל שיפוצים קבלן קל משכרוקיזוז

 -שע 1406 מס'  ממשותתיק

 הדיוןנוודא

 לפי כסף סכום לו חייב ונותר ביניהם, שעשו אסכם לפי ביתו את לו שישפץ בי את שכרא'
 נזקי ובהם בדירה שונים נזקים ב' לו גרם שלטענתו משול החוב את לעצמו מקזז א' אךההסכם,
 תיקון לתקן פרטי לאינסטלטור הוצאה לו גרם וכן שונים, רהיטים והזיקו לדירה שחדרומים
 בגיר בגלל מיותרת הוצאה לו גרם וכן שלעשות, והתמהמה לקשות, צריך ב' שהיהדחוף

 ובנזקים הלקויה בעבודתו נפש עגמת לו גרם וכן שלו, פועל שעשה בנזק לקוי,בתיכנון
 כך. בעקבות לושנגרמו

 בשעורים", לו וכפר חטים "טענו כמו ישירות, לא תשובות ב' משיב מהטענות חלקעל
 מים נזילות על כשנתבע זה )היה כזה" מקרה על לי ידוע "לא תשובתו: היתה שובוכשנשאל
 "עשיתי טוען חלק ועל הגשמים(, נזילות את וכתיקן השיב והוא הפועלים, ע"י שנהפגעמצינור
 כמה לשלם חייב שאינו ב' משיב פרטי לאינסטלטור שהוציא ההוצאה ועל עליי, שהוטל מהלפי

 בגלל לא' שהיתה המיותרת ההוצאה ועל אינסטלטור, לו עולה שהיה כמה רק אלא א'שהוציא
 כך. על אחראי היה לא ובי א', ע"י נעשה שהתיכנון ב' משיב לקוי בתיכנוןבניה

 דיןפסק

 כפשרה. מסויים סך בקיזוז חובו את לא' לשלם איעל

 גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם1-(
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 ירושלים - דיןפ~קירכו

 לדיוןהשאלות

 למזיק. שחייב בחוב שתפוס גרמא ע"י ניזקא.

 בגרמא. שהזיק פועלב.
 נתחייבתי. אם יודע איניג.
 הדחק. שעת זה והיה מלעשות, התמהמה שהראשון משום שני פועל ששכר בעה"בד.

 חייב. הקבלן האם שהזיק, פועל שהעסיק קבלןה.
 הזמנתו. את המזמין ביטל ואז שהביאה, גי השתהה והקבלן דלת הזמין1.

תשובה

 מן מי31 בו דלין כגי(קין ד3גרמ6 1 מיי סכתם פרק ;p"ss סיסייס דברי ס3י5 נ ס"ק כח סי' נסייךא.
 טס סס"ך וכתב לדומקו. 6ין כפיס 3לי 3דכריס 61פילו מ,גיס, מפקיגן הפס ד6י פסיט5 לסייט, hShסדין
 ועי' 3. ס"ק 3גתסיימ ססכיס וכן סיסייט, כרכרי מוכיח 5 ס"ק כמ סי' וכקנוהיימ ס~כ. סי' סריכ"סדכ"כ
 p"D ,6 סוף קפ3 וסי' יכ ס"ק עז כמיי וכ"כ סרמכ"ן, כסס כו ס"ק עם נסיי מסייך טכ"כ 1 ס"ק טספת'יס
 קמרו סמכמיס hSh טמיס מדיגי גס פטור מתורס סמן כני(הין גרמך לענין קמו מיי ה"6 סכוייוטכ"ד
 hS  ליייט  תיוכ ישכל כפכו י p"D  וותס"פ ד ס"ק ,סתומים  מיגיס. מפקיגן תפס 5י כוס ללי"ש,סחיי3

 תפיסת.רני
 ד3חיי3 וסר"ן סרסכ"6 דעת ס3י6 דמסלקי 63תר6 דמ"כגתh'AIDS 6 גטך 6יזסו פרק כ"מ סגייהמגס
 וכדעת ס"1 פ"ר ולוס מלוס סמל'ימ כת3 סנגר %6 תרני, 4063 תלוי זס דין נמש תפיסס. מסגיבי"ס

 לומר 6ין ל6 6י מסגי 6י טגויס כממלוקת עלמם ססתפיסס דסיכ6 "6[ סי' כסן התקפו טהכי5סמסריייט
 כגליון רעק"5 וכמי' לי. קיס לומר מתופס ויכול כמסריייט, ד% שם סס"ך דעת o)nh עיי"ס. ל'.קים

 פס"ד ועי' תפיסס. דמסגי כססו3ריס לי קיס לומר ~DDtn יכול 6ס לעיין ים דלדיג5 כמב כמ סי'ססו"ע
 ן כז. עמ' י וכרך h~p עמי ג כרךירוסליס

 6' סל ומפניו לכיתו ג'ק גרס עכורות כדי ותוך 33יתו סי*וניס לעסות 6י ע"י גטכר ס3' דיון 3גידוןב.
 5לס סין סל6 6עייפ מיד, תוקן ול5 כ' סל ספועליס ע"י טנטכר ניגור דגלל סגעטו וכדי מיס גזילותכגלל
 סמסרי"ט ולדעת סכר, כטומרי דיגן ס16מגין כסרי כך על מייכ סכי יייל מיימ גרמך, %6 יסיריסג(קיס
 ספוסקיס, רוב מסכימו סכן hD סי' ת"ז ענגיל מסר"ס וסוית קם, סי' nrrtn מת"ס 1"1"ת קי, סי'מ"3

 5ף סמייכ כפסקו מס5מרוניס טיט כסלים דיגו ספמוה ולכל סיזק6, כטפרי כנרמל גס מייכיןטומרין
 6ף מייכין וסומר מסלית ד ס"ק קעו סי' מרפט וסער קי סי' מסרי"ט סוית עי' כסומר, סדיט כיוןכגרמך
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רכ,ממונות

 מטלמ ר5וכן 3ד3ר פס סי' hrrn יעכן מסקילת סלד עמי מ כרך ירומליס פס"ד ועי' 3עלמ3,6גרמ6
 מכך מחדם, סיחליפס 5עטליך ל5טריע קמרת כעיר לו מסיס ספיליטעל כלטוגיגו סגקר5לסק6מיסי6ג"ט

 וגתנו כדמים למוסיף קריך סיס סר6סון 3פעס סלו סגימורין סייגו פתקו עלס סל6 ממי סמלך נימוססיס
 מכח וסמפיליטער %3טריע, מפתקות ס651ות מיסים סמני מזמן על נימורי"ן מ6ותס מרס 5עטיל%

 דקינו פטור טס61 נר6ס סיס דלכ16רס לו, סטלה ספתקות גל נפסדו ועזיז סחליפס, 1ל6 ממועדוהעכיר
b~hמזיק דס6גי מדיגך, מייכ סו6 גלמת 6מגס 1%. פסדי וממילך גידים מעסם עטס % דסרי גרמך 

 כין 3עלמ6 כגרמם 6ף מייכ ודקי ססזיק סומר מסד"כ סג,ק, ממירת עליו קבל מל6 כיון כגרמךמפטור
 עליו מקפל כיון כפוגג כיןכמ,יד

 מממיר"
 כטבועת מטרות דממעטיגן 61ף סוי. למזיד קרוכ ומכמס

 ננרמל, מייכ םלימ 6ו טומר רכל לדיגך h)sn סטר1ת. פריעת על דמיים כסט"ך מעיקר מ"מס(ומריס
 לטפיליטער ג"כ גלמוד ומוס כדוק. למכור 6ז טויס טסיו כמו ס5עטליך. עכור לפלס סטפיליטערוממוייכ

 כמו למלם סממויי3 דמלכות6 דינך לפי סגורך וועקסיל על פר6טעסט בעציית ופסע ססתע5ל סלים16
 עי' כמגס מ. סי' טו כלל גרטיס כדברי וסוכך יעצן, סט6ילת טל תסוכהו תורף ע"כ למכור. סוסמסיה
 ועי' גרמך. על פטור דסלית פסקו קפכ מי' מו"מ מי וערך ט מו"ס מ"ג nrrttoe יז מי' מס o')thJדכרי
 י6. סי' טו כלל סמטפטי6 מורמות ק5ג סי' סי תסוררמו"ת
 ולמסטר. לי קים לז"ר מתפוס יכול ספוסקיס כ,ס טנהלקווכיון
 06 יודע 6יגי קומר וס"ס כידך טהפקדתי 16 טהלויתיך כזדך לי מגה ט: PD" עה סי' 3סו"ע פסקג.

 ימלס. לטיים כ6 061 ופטור, יודע ט6יגו סיסת יטבע כידי, מפקדת oh 6וסלויתגי
 סטיב טו3 וכטנס6ל כטעוריס" לו וכפר otwn "טענו כעין סנתכע "מי3 ממטענות מלק מעל דירןכינדון
 לעיל גתכ6ר וכצר ל5ייים, טמייכ גתמייכתי 06 יודע חיגי כ15מר ס'יז כוס", מקרס על לי ידוע "ל5כעין
 תפיסס. כ,ה ממוע'לסציתכן
 סוכר ס6כד 3ד3ר ספועליס כסן חורו ט6ס מפורס ס-ומנין, 6ת ממוכר ריס 6 עו 3"מ 3ממגסד.

 ס36ד. 3ד3ר מדובר טמרי דידן, 3גידון ס"ס 61"כ סתהתוגס, על ספועליס סל וידםעליסס,
 למפקיד, טדרכו פועליס OSh סיג 06 וסויקו, פועלים גק3לן סכר ס6ס ד ס"ק סט סי' גתס"מ עייה.
 רגיל ם6ין למי סכר eSa5 051, % 61ין סרגי כטפסע סר6טון מייכ 6י ר65 נסיי סמכו6ר כפלוגתךתליץ
 שעל 56ל סכר 06 נלמד ומזסחייב,

 עג"
 טלו פועל Ou 6ו סממכיר סל עבדו ועם סוסים עם עגלם

 למפקיד. מרגיל למי ממסר גרע לל5 סעכד 16 מפועל כמפסעדפטור
 ספסר hr' 15 לפועל % 5ין 061 ממזיק, מפועל 6ת לתבוע ptr')o %עס"כ ים טתמילס ffl19Sנמ65

 h'son 3מהלוקת תלוי פועליס, ע"י טוגות עבודות סי53ע הקבלן 6ת סכר כן דעת בעל כיוןלתובעו,
 פז. עמ' 3 כרך ירוטליס פס"ד ועי' וסממע"ס. כד, סעי' ר65 סי' כסו"עסרמ"6

 t)npht סלילם וכך כך לי עכס 61ייל ל16מן כסלך ר316ן 3דשר גט6ל 1 סי' קד כלל סר6"ס כשו"ת1.
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 ירושלים - דין פסקי,רכח

 תיפסד, תיטלנו ל6 ט6ס לעטות לי ט6מרת הפעולם טול 61-ל לוהלך ולממר דבר קותו עטה 1ה61למחר,
 דיגה מסוס מפסדו כל %ומן לפרוע מייכ ססמ115ס סק6'שוהטיב מקמר. לקמתיס ככר 1S~hר16נן
 להם הגותן כ עו ככ"מ ס6מרו לחה, סכה 1מ165 ופועליס תנקה מhSt 165 ממרין כה1% כמודגרמי
 כן ופסק סמ5ווה. טל דיבורו עפ"י מפסיד ס16מן ו6ף הלוס, מלסכת הפסידו ידו נעל כיון מטלסטכרס
 16ת1 גתכטל ידו סעל כיון גרמי סגחסכ ( סי' פועליס סכימות סל' ממגי'6 ועי' ח. סעי' פלג סי'כסוייע
 ול6 כמדר מכירו 6ת סגר כקילו וחסיכ 6מר, כמקוס נסכר ל6 דיכורו סעפייי מיד, געטס והג'קהיום
 כעס"כ סל דיכורו סעפ"י נכיון וכמם מהוסיף ים סי' סכי4ות הל' hrr)nn ועי' מל6כס. לעסותהגיחו
 הטהור. 6ת סטמ6 חכם גבי הרב"ט טכתכ כמו מעטה, ח-יכ דינורו והפסיד, מממלכתוגתכטל
 בו חור ולח"כ סמלוס טל מסכמתו עפייי ללווח סטר מסופר כתב ד46 סע"ט כסס מז p"D ממ"עועי'

 וכתכ הס. טעם סדכרי הממ"ע וכתב דגרמי, מדיגי ססוסר סכר ללוס לסמ,יר המלוס דקריךהמלוה,
 ר( סי' כטור lh11nc פרד"ס מדברי הקטס 6ך לסמ"ע, ר"יס יט סר6"ס סמדכרי קלד סי' רעק"6כטוית

 ל6 מדוע וקסם ולהפטר, בו לחזור סיכול וכך, כך סכסר כפד 6תן טריפס תמ65 061 פרתך סחוטכ16מר
 בעס"כ סל סהיוכו  מכתבו ססר6טהיס 3סמ"ע, 7"ס 3 'ףט 3"מ רעק"6 ש"ח וע" דגרמי. מדיגייתחייב
 רגרמי רינ,  מטום  למייבו  סטין מיל יקנה רנר  bSh oten גרמי  מרין יינו %ס, טרש  כנמליולפיע4מ
 כדעת לה מו"ס כ"מ יעקב קסלוה ועי' ונסופר.  כקומן  סייס rlltSn  l'"DS  ממון  בגוף מכסס כטס  סל5כיון
 4ג. כדף וכסריטכ"5 ערכ מדין סו6 סמיוכוסג"י
 5ין קמרה, דלת כעהייכ ס(מין כך ומתוך לכעס"כ, הדלת כסכלות המתסס ססקכלן דירן כנידון6מגס
 כזמן. הה(מגה 6ת עסה hS ססקכלן כיול ערכ, מדין ל6 וגס גרמי, מדין ל6לחייכו

 לוין. דוסאברהם

כן

  סכטס קבלן סלנסקלה
~olpr)  

 טל  לשלם מכיסו  לסופיי  לטייבי ulc  '4~:  גירוכימ טוי ניס טין  4וערימ י(
 פטור  Dh ריפים ניך"ר or וכ'גרם%,

 לסוגיי-

 ערך ירד דס6 מסכרו, לקזז סכעס"כ רם6י מ"מ מכיסו
 רס"י ועיי דמקזז, פליטת סילם ל6 06 ע"כ פמות, ט11ס כס"ס דסעכודס ופמוט כדבעי, עטה 1ל5עכודת1
 קלקל 6ס כספק 61פי% מל6כתן'י, הסלימו % וסרי סכר גוטלין סיו כן מגת 'יועל 6גרייהו: ד"ס 6 גחכ"מ
 סי' כב"י וסוכי מפסיה  סכרי  יית קל סי' ח"ד הרסכ"6 כסוייה כתכ לטלס, חייב ט5ימ  כטמיטתוסטכח
 וערוך 6, סעי' סד מיי וטייז ולענין, ד"ס כ 5ט כיק למ"ק ועי' טעס,  סל  דכרימ  ססמ יכתב ס UD"סו

 יכ. ומעיי ד סעי' סו סי'מסלחן
 דחייכ גתמייכתי 06 6"י כ16מר הדין כזה יט ס6ס כש%, דכריס היו oh יודע סיגי מטוען (הולגבי
 כ5ן דיט וועוד ממסכר כחלק ועומד מפוס הו6 סרי וכקן הפיסם, מסגי Dh ספוסקיס ונמלקו%יייט,
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ןרכס ממונות,

 נער גס 6"כ סטכועס, מקף לבלס סקריך הדין כתי גהט סכוע5 על וגס 1ס  מטס יודע טווינו היסח"בועת
 4,, נטכרון. להח,יק יכיל,ס

 bSt עטם סו6 סרי טסתמהמס דכזס ממכרך פטוט זול, יותר 6יגסעלעור מכיף טסים סטעגסולגכי
 סי6 סכן כפרט 1, מעלס מס כל לכעס"כ לטלס הנתבע חייי 61"כ פועל, לטבור pl')o רם6' ""ככסוגן

 כסט. קריך דין ולית 11ל, סכי כנרות,פועל לחפט תייכ חיגו וסגיזק כסוק,המ5י16ת
 תסמור, 5דיקיס 61רמות מדכתיכ מטוסייי לפגים לפועל oici כעס"נ 6ת לחייב 6ין דירן דכגידוןוגרטה
orncכי"ר 6ס הפוסקים נחלקו להקה "הרי ממוה"ר, לפנים לפועל לבלס דחייכ 6 פג כנ"מ רב למן 
 מרוכר דחס גר6ס וכסקס ועטיר. עגי כ6ן ים 6ס סכמפי כמלל דתלי6 שקטו יכ, מי' סוף עי' ע"ז,כופין

 דל6 י"ל מס 6כל וסלע, סתרמל דכ6ן ועוד ממכרו, חלק רק סמק,, מדובר כ6ן "כל סכרו, כלממפסיד
 מוכן 6ס לו לס5יע קריך עגי כפועל ומ"מ כפטיעס, מסיס פירם, מס סרטיי bSb מס, מהרטיה עייפתע,
 מסס"ד. לפגיסלםלס
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