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ממונות
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בית יין ירושלים,

.

לדיכי ממזכזת זלבירזר יזחשיו

קבלן שחזר בו מסיבות משפחתיות.
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תיק ממוגות מס'  -1783עא

,

נושא הדיון
•

אי תובע את בי שביצע בביתו עבורות קבלן וכשבקש ממנו לתקן את הפרסים הסעונים תיקון.
הוריע לו שהפסיק לעבור בגלל סיבות משפחתיות ,והוא מוכן ש.ישכור קבלן אחר על חשבונו .
סוען אי שהוא לומר בכולל ואין לו זמן לרוץ אחר פועלים ,ותובע שבי יראג לכך .בי מסרב,

ועומר על הצעתו.
פסק דין

בית הרין מקבל את הצ.עת בי לשלם לאי עבור קבלן חילופי שאי ישכור כרי להשלים ולתקן את
מה שסעון תיקון.

()-

אברהם רוב לוין ,אב"ר

()-

מררכי אייכלר

()-

רור יהושע קניג

המקורות לדין
!:נינו ככ"מ ע'י כ:! :גו מת 'יחמו ומת 'יקרו כ'יכימ פוייפוין וחכיכיס כגכ'י מו כמת ופועכין כ'יעכות
פ!:תנו מן 'ימ!:ו'י וגכ רכו !:מכר וחזוו כ'ין ,מקוס !:מין ס !:מרס !:וגו עכי'ין מו מטען' .י!:וגו מת

'ימומכין וחזוו כ'ין ירס עכ 'יתחתונ'י וגו '.ופסק 'יומנ"ס !:גיוות פ"ט 'יייר :וגי Sר רין 'יפועכ !:חזר וכ
מחר !':יתחיכ !:מין כו מ'י י'!:ע !:ונוטכ .ומס קככן 'יומ !:מין כו מ'י !:עתיר כע!:וח וגו '.כר"מ כרכר
!:מינו מנור .,מככ כרכר 'ימנור וגוי מחר פועכ ומחר קככן מינו יגוכ כחזוו וכ ממ"ג נמנס גגון !:חכ'י מו

!:מע !:מת כו מת .ומס כמ נמנס וחזו וכ !:וגו עכי'ין מו מטען וגו '.כר"מ זכמן !:מין ס !:פועכיס כ!:גוו

כ!:גון כ'י!:כיס 'ימכמג'י ,מככ מס !:י ס !:פועכיס כ!:גוו כ!:גון וממוו כו Sמ ו!:גוו ממכו ו'י!:כס מכמגתך
וכמ תמכ,ר כין !:וגו כין קככן מין כו עכי'ין מכמ תועומת וגו '.ע"ג.

ככימוו רין רכו 'ימכר גתוכ כתוסי ס !:ר'ייינו !:עת'י זמנ'י 'יומ כע!:ות .וגתנ

-

..

כ S"S

כ"מ ס !:רמף !:מין
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דומ:י נבככין פ Cחכו מן :ימ ר:י ד Cס יחנד :יפ Cחן מ ח"כ :יכח,

 15"15מ:י c

מחנדיס ממכו :יCגח דנר

:יככרך נו בכח:י rר Cונ ג"כ דנר :יחנד .ובכייי  cמ"ק  Cס נ Cס :ירחנ"זנ:יחי'ננח חיירי חכח נדחיכח דנר
:יחנד נחרי וגוכי ,חו  Cי Cדנר :יחנד נממון

ממ,c

c

דומיח דנ:יבכנוח פ Cחכו מן :ימ ר:י ,חו נדחיכח

:יפטד רכוכו  cנח כבכ: Cי כווכחו ומחחחרין מבכ Cיו ,כגון :י:ייח דמח וכנ:י .בכיי"•C
ונפירו" Cמקוס  Cחין  Cס חדס"  CCוכר בכני:ין חו מטבכן ,כחנ :ירח" Cנ Cס ר Cיייד:יייכו כ Cחין מוכח נ cכור
פובכניס חrרריס ננח חוטפח ,בכיי" ,Cוכנ cון :ירמנ"ס :יכ"נ יינ cכור נ Cכרן" ,מ cמבכוח :ידנר  cחס יC
נכמגח פובכניס חrרריס  Cיגמרו חח :ימנחכ:י נחוחס :יחכחיס  cנ :ירח Cון ,ר Cחי נrרזור נו מכיון  cנח כגרס
.
כנבכ:ייינ כנ :יפטד בכ"י rרזרתו .ובכי'  Cיין טי'  Cנג ט"ק נ.
ובכיי  Cו"ת וי Cנ מ: cי טי' טד מות י נדנר רי  tדוככמ r Cרזר נו נממכבכ :יזמן כיון  tמפ  tר ,כמ 5וח חrרר
נrרריקמוי יכוכ כrרזור נו .ובכי'  Cו"ח ממרי מ" Cח"מ טי' כג נבככין  Cיין  Cכ  tכר נבכיר מrרת ובכת:ו כחקנכ

כבכיר ממרת ורו: 5ו כrרזור נו ,מס ימ 5מו  tיין ממר :ורמוי כירד כפכי :ותינ:ו ,מף מס נמ י:וי:ו יודבכ כגן ,
וכבכיס זמירוח כמוחו,

וכבכי"ז נCו"ח c

 cמוכחיס rרכס חrרר חבכ"פ c

מבכ מנר:וס rרו"מ טיי כrר נבככין rרכס r Cרוזר נו נחוך :יזמן כיון

c

c

c

חיכו כמו :ירח ון נכrרוח נ ון ונקי נ~ס וכ Cמוחי:יס ננ ון נעז וכד' ז:י נח

מיקרי דנר :ומנד .מנמ ~ Cמ:ירי"ט יו"ד טי' כ כחנ דנבכ~יינ יכונ נומר נמנמד r Cרזר נומין rרפ 5כו ננמד

מנמ בכמן ובכfו"ג דמיכמדדייק טפי מיכק בכיי"•C
נפי"! נכידון דידן ,גס חס ~בכונד~  Cנ ני ~יח~ נגדר דנר ~מנד: 15"15 ,וי~ ר Cמי נמקר:ו ~מיוrרד  cנו
נ~פטיק מח :ובכונך:ו נממ 5בכ:ו ,וכנר כתנ נבכרון :ו Cנמן טיי  cנג טבכיי מ דמס rרזרו פובכניס מrרמח מיז~
:ותrרד Cוח  Cכח:וו:ו מ 5נס מין כנבכ:ויינ בכניו תרבכומח ומיכו ממוטר ממכ:ו.

,

-----

