
א ממןנןת

ירושלים ייו בית

יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

לבעה"ב קבלן בין הדדיות תביעות

2233-עד מס' ממזכזת תיק

הדיון נושא

בית רלתשלרמים. העברךה לביצרע בקשר ךערת חילרקי ביניהם רנתערררר קבלן ששכר בעה"ב

בית בבניה. נזקים על בעה"ב את רלפצרת לתקן צריך שהקבלן קבע רזה מרמחה ברךק מינה הךין

. הברךק חרר"ך את קבל הךין

שבחרזה מאחר עברךתר, על מע"מ לר לשלם זה מבעה"ב, הקבלן שתרבע החרברת יתר בין

במזרמן ישרלם שהכOף היא שהכררנה משיב בעה"ב מע"מ". "ללא הרא שהמחיר כתרב העברךה

היתה שהכררנה רטרען מכחיש הקבלן המע"מ. את לשלם כררנה היתה לא אך קבלה, רללא

. Oרפי אינר שהמחיר

דין פסק

נךחית. למע"מ התביעה א.

חייב אחרת, עברךה מרצא אינר הראשרן אם העברךה, את להשלים אחר קבלן בעה"ב לקח ב.

. שכרר כל לר לשלם בעה"ב

ךרמב חיים שמראל (-) Oרריי יהרשע (-) אב"ך לרין, ךרב אברהם (-)

לדיון השאלות

. פיררשר מע"מ", "ללא א.

. ךינר , הךין בית מטעם מרמחה ב.

. אחר קבלן ע"י לתקן ךררש שבעה"ב בבניה פגמים ג.



ירושלים - דין פסקי ב

תשובה

עז עמי ג כוך יווCכיס פכ"ר עיי ,Cו:ווכ עכ וכח ו:Cיוות גותן עכ ו:וח ו:מע"מ חיוכ Cיכור כיון א.

, כcכס כקוגכ Cעכ ו:כופי כמחיו Cזו: פיווCו , מע"מ ככח גקכע Cכמחיו ,כחופן זג"כ כגוכי"כ מחחמו"ו

cכח 394 עמי ט כוך ככככככ" כוחקויס , ייכתו (ווחו: כקוגו: עכ כדיעכד חותו כגכגכ יכוכ חיגו וכמוכו

כן). כתכו

Cכככ כוי , כיגר , כגזקין חומרין כך כמיתכ cחומרין כCס כי"ח: פ"ח ומזיק חוככ כומכ"ס כתכ ב.

, כעCותו וחוי זו: חפן cחין חככו: כו וחככ קטן ען cכ כקיכס חו ככזיק כרי כו cחין קטן כגווו חכיוו

cחומרין ער ככי"ר Cו:זיק כחפן ומכיחין כזיק, כמכ כידע כעדיס גויכיס כפיכך וכוי, פטוו זכ ו:וי

חכח כעריס ו:מכוו עגין חיגו: cמומחיות כט כיי (כווכין) חויכ" כ"ככ כזו: ורייק . עכיו ורגין חותו

מפיכס כומריס כי"ר חכח כככ, עדות דין כעדותס חין ככי"ד מומחיס ערות וככ ו:רין, כית כו:כועת

וCיקוכ מומחיות כי , כעגין Cו:תמחו כחחו כדייגיס רעת כפי ומכויעיס כפגיכס, כגרון כגוCח ומתמחיס

חף רעת כcיקוכ ו:גתון רחומרגח מיכי כ כ"ק קג כיי כגתכ"מ כככר.וכפי ככי"ר ו:מכוו רכו ו:יגו רעת

כחן וחין כCככו, ווחכ כוח Cכך עגמו עכ וק מעיד חחד Cככ ,כיון עריס cכ כת כזו: Cייך יו:יו: כח פעס

ערות). רין כמומחכ cכ כערותו CיC Cכתכ ח כיי ח"ו כיעקכ" יימcפטיך (ועיי C"עיי עריס, כcגי גיווף

כית חת מכמיכיס ייכגרריס : ז) (כעיף Cכמפוו גחמו ו:רין ככית כגרריס Cחותמיס ו:כוווות וככתכ

וCחי יכיכ כרין וכית כרייגיס, עיגי וכוחות CיידוC כפי חיגוגי מומחו: cכ חוו"ר וכקככ ככזמין כרין

. כדין" כית פכק גפי ו:Sרריס עכ יחוכו כחוו"ר ו:וגחות . חוו"ר חות עפ"י כדון

, כעCות כו Cגותוו וככCכמות כתיקוגיס זכ וכגככ כעכורכ, חת ככגע כעכ"כ ע"י גCכר Cכקככן גיון ג.

ככעכ"כ ריגו וככCכמות כתיקוגיס חחו קככן כקחת ווגו: כעו:ייכ וחס קיימת, עריין CכCכיוות גמגח

וC"י רמורו: ע"ו ר"כ כג חות כג כיי כ"ק חזו"ח ועיי ח. עו כ"מ מcגו: עיי ו:תחתוגו:. עכ Cירו כו Cחזו

, חחו כמקוס כו:Cתכו מוגח חיגו כקככן חס כו, כחוזו וכעו:ייכ פועכיס כCכיוות קגין רחיכח כומכ"ן

. Cגוו גכ כו כcכס חייכ




