
צגממונות

 ירושלים דיןבית
 ייחסין ולבירור ממופת~ים
 רצפות במספר מוםנמצא
 -שע 1385 מס' n~1abiתיק

 . פרידמן הרב  טי"ר ffy אי א':צד
 ן לזי פ' חרב מו"ר ע.י ב' ב':צד

 הדיוןנושא

 שערכו טכני ומיפרט הסכם לפי ריצוף, כולל שקנה, הדירך פנים את לו שיבנה ב' את שכרא'
 - צורך יש להחליפם וכדי שחורים, כתמים יש הסלון בחדר רצפות שבכמה א' טועןביניהם.
 את להחליף - בדיוק סידרה מאותה חילופיות מרצפות יימצאו שלא משום וגם טכנית,מבחינה

  ועלול משובח ממין אען שבחר שהרצפות מלכתחילה א' את שהזהיר ב' משיב הריצוף.כל
 והוא בהן(, לרצף ולא הפגם את לראות המרצף על nthw א' משיב כך )על פגמים בהןלהיות
 מהפגם. לו שיש הצער עבור בכסף א' את לפצותמוכן

 על קרמיקה הדבקת בין במחיר ההפרש מה נשאל אדלר, מר הדין, בית שיי שנתמנההבודק
 ש"ח,  13.000 תעלה הריצוף שהחלפת השיב והוא הריצוף, החלפת לבין הקיימתהריצפה
 ן  שייח. 7.000 תעלה קרמיקהוהדבקת
 הזמן. כל בה יגר לשוכר מושכרת הנ"ל שהדירהיצויין

 פשרה של דיןפסק

 מסויים. בסכום התובע את לפצות הנתבעעל

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושען-( אב"ד לויןי דוב אברהםן-,
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 ירושלים - דיןפסקיצד

 לדיוןהקאלה

 הריצוף. כל החלפת ע"י אלא לתקנו אפשר שאי למרצפות מום ונמצא לו לרצף פועלשכר

תשובה

 וגתכרר וכו' לסמעון כתים מכר ר16כן ס: סעי' רלכ סי' כתו"ע פסק טעות, מקם לעניןחמדונר
  6ין  ופרמת, הכית דלתות ועקרו סכתליס ועיטנו מקומות ק5ת וקלקלו סמקם קודס עכו"םסגכגסו
 מיה eb דוד6י ס p"D טס כפריטם וכתב  לויוי.  יניתן עוכר (ס מוס מהרי or מחמת המקה מנטלכמעון
 ע"י ויפילו מקולקל ככית ר51ס 6יגי לומר סיכול כמעון קם סדין הים בכית גדול וממרון פמתהקלקול
 כלי כדירם לגור רדוי 06 דדוק6 פסם סל' על מייס כמקור למטייכ ליין ד ס"ק רלג סי' וכגתסיימניכוי.
 סמקמ. וכטל גמור מוס סוי תיקון כלי כס לגור ר6וי )6 06 6כלהתיקון,
 מוס מסוכ (ס 6ין סגהה"מ לפי הרי תיקון, כלי ככית יגור לפטר 6ך סמר5פות, 6ת ממכער מוס6מגס
 מספר כגלל יקרה כס651ה המרקפות כל 6ת להמליף מייד ה6ס לעיין סיט hSh ממקח. 6ת )כטלגמור
 מקטר פחות טסיעורו הג'ק, על כספי כפילוי בעה"ב 6ת לפלות סמייך 16 מכוערות, רקפות סלקטן

 י 51"ע. סמר5פות. כלמחלפת
 61מייכ כעס"כ, סל כם)'חותו סקכלן קנס מרעוף ו6ת דילתו, 6ת לרלף כעה"כ ע"י גטכר כטסקכלן6ך
 6ת עסה ט)6 מסוס the h~h(th טעות מקמ מטוס 11% 6ין נגס )קויות, מרקפות בכמס סרי5ףגמ65

 כורות טמסר מי כמו כיתו, 6ת ס(יק סו6 מכוער רי15ף ע"י ולהיפך ונסכר, טגטלח כפי 1טכירות1סליחותו
 pr)o. סו6 כמס לדון יט וכקן מכירו,כשר
 הרי הכל, 6ת להמליף המרלף 6ת למייכ גוסגיס כקלס כמקריס 06 ממדיגה, כמנהג תלוי ססדכרוגר6ס
 קינו טסמנהג ומכיון מכך. יותר חייב קינו הנזק, על לפ15ת גוסגיס 06 6ך לעבודה, גכגס כן דעתטעל
1fnb,105 עמ' ע(ר6, כן דירס" רוכס סל 'יזכויותיו ורקה: כך סמחייכיס וים כך סממייכיס ים וקבוע 

 להמליף סקכלן 6ת מנפט כתי כמה חייכו 20804102 ות"6 3258193 ות"6 6051.97 סכת"6 141,ועמי
 טגתמנה הבודק וקילו סר5פות, כל6ת

 מטע"
 ע"כ כגד(, כספי פי15י פסק 6מר טכימייס העיד סדין כיח

 סרי5פס. על קרמיקה לסדכיק טעונך כמחיר הקבלן 6ת ולמייכ לפטרנרכס

 לוין. דוגאברהם

ב

 ד6ס oh)the, טעות מקמ מטוס 6ל6 פי15י Dlan נו %זן 6ין טעות, מקח otcn כסס61 סלפגיגונדון

 קיימת טענתו סיתם 6ז ו( סי'  tb(ob סל' ממנען )עי' 1:מקמ 6ת ימ(יר ססו6 כמפורט מהגס היססלוקם
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צוממונות

 סרוקם סו"ת )עי' עליסס מרקפות מס עדיין oh 16י מפורם, תנקי כ6ן 6ין 06 6כל המעות, 6תומת,יר
 מקמ לכסל ל6 כמדיגם נהגו ab מקם, ביטול כ6ן 6ין עב( עמ' 1 כרך ירומליס פס"ד ועי' 1, סי' 15כלל
 מממיר הכדל דירן ובנידון th(oh. ממוס רק כו לדון ים ממוס ועל פיסן, מכירה רמכ"ס )עיי ד6ככגון
 ומסתכר סרי15ף, כל מהתלפת כמרכס נמוך כלעדיו 16 מוס קותו עם מרקפותכין

~toc 
 נמוך גס

 סוערך למק וטנטסף תכירו יגיויק סעסע כקימן דיגו ץ6ס גס לדון די" י"ל o)nht קרמיקס.מסדכקת
 ל6 דלמ6 16 סכל 6ת לו לתקן דמייכ ממוס קכלגותו ממכר לעכב גס כעהייב יכול הרי15ף ערכי סכדלכפי

  סר5כ"ןן. עפ"י משרא"ל  נטם p"D 1 ספו סי' ם"ך )עי' 64ן 6ין ג,ק מס ויפילו גס וקולי פטיעס,מיקרי

 כל ממלפת סל כ15רס hp17 מיוכו rh ה6ס נזקו כתיקון חייכ כ"ס16מן ה6ס להסתפק ים ~'hDומלידך
 סי' מ"6 סרסכ"6 מו"ת )ועי' הקרמיקה כסדכקת גס מספיקה סגדרמת pr)n תיקון מרמת 6וסר5פות
  נקכל;1תו לפעמים כלוליס הסגילות רתיקתי ומ"מ ד"ס Ci"Dt ח(, סעי' 10 סי' D~lCS )רמ"6 גו6לף

 לממ5ית קרוב גס דסו6 הקרמיקס סדכקת ה1651ת כפי לסתפףר דמייך י"ל לכן המדינם(, מנהגעפ"י
  וכניר"ר המר5פות. סמלפה סלססו65ות

 סס,סכי
  מספגם, לי טיס מלער על י' 5ת לפית  סמוכן  סירים

or3על  לסמיך  נכין  גס thn~o סר5וי.  כפעוי נמסכ לארמיסס ססרבסת  מסעריך 
  הערכויות, יל  ממשפטי יסורו ח"ק מויקי בגררי ו%  תסנין  בגדרי  יוצע ססי6 סמרינס מנסגיביסור
 המקח, 6ת לסמ,יר נ1סגיס ה6ס תליץ סגה( )רמכ"ס המקם כיטב 6ת' סקוכע כקנין המדינסדמנסג
 %1 המעות(, כל 6ת מקפלים מפתות %ל )16 כפועל מח,יריס ס6ס העם סמון כמנהג תליץ orודבר

  מסגיה  סיין דבר ממ6 מ6י מץ  ופוק  מטונית. הממוניות 1כוי41 על סדגיס הערכאות UDtt'נסמלטת
  טסעיר וכמו סרי15ף, כל 6ת להמליף דורמיס וקין  מריפוא(, מספר טל  וכפגם  nono יתלסת1יר

  ומספירים  כך  ouot)n  6תרימ  יטנס oh וגס מחליף. סיגו 6מד  qh  כמקט יריעתו שלפי  מרין ניחמטעם סכורי
 ao)n 6נל כערכיות, לתביעות  מסבלן 6ה לגריר  מכסף  גס  ילס0 סמפון%,  ניתם כקורת  ספגםמטיס
 or. למקם סקוכע סמקוס וסוף סססכס גערך סכו כמקוס ל6 ונוד6י  כך, יינוסמדינס
 מסייס,  טל דעתו על דניס h~b טעות מקמ הeh 61 הקנין על דניס ס6ין ערכ6ותיהס ממפט htoומוגה
 ממוס הן ערכ16תיסס, להכרעת ,ס נידון לדמות 6ין ולכן וסיפו~יי היי  וסרגטת שבלב  דבריה בגרריגס
  תסנין. על  רני0  סס  l'hc  מסוס ומן המדוגה מנהג 6ת הקוכעיס הסדלין

  oten וכסבלנית ob)th,  מיום רק hih פילוי מסוס כמקם דגיס 6ין דכליגגו כיון לפטר, ממכריעווכמקוס

 מ"ו, 6ליליסס כמייקר דה61 ערכאות, מל דינם דוגמת קמרם להעמיד גס 6ין  %ן נוי, 15 שכלנותחיובי
 6לו. מכדיגי6 פמרה מנהגי עפ"י להכריע ים%6

 גולדשמידט.טועיה

הערה
 ק) הרעות 05 לסמליף יי - ויוקרסי מפוקר נניח ה הק 06 - המוס 6ח %קן יכרי ר5פי0  למשפר מום גקנמ65 )117יק
 כמו מויוי מגיס יל כשיקוו נחיר ,ohn  כיס, )כיח נ)מ6'ס קפינו 7כל )חדר, חדל נין כגוונים קינוייס יהיו ק6)"כ הכית,ג)

א.ד.ל. לי. יו שדי, כיחלכנייח
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