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נושאהדיון
א' ע.בד כקבלן שיפוצים בדירה שמעל התובע ב' .טוען ב' התובע שהקבלן או פועליו שפכו
חמרי בנין על הגגון של הסוכה שלו ,העשוי פיברגלס ,ונוצרו חורים בגגון ויש צורך להחליפו
בנגוד חדש שמחירו  4.500ש"ח .כמוכן תובענזקים בתריסיםוכן נזקים בצבע.
בתהילה תבע ב' גם את הקבלן וגם את בעה"ב ששכר אותו .אך בעה"ב השיב להזמנת בית
הדין שהואאיננו הנתבע אלא רק הקבלן.
א' משיבשאין הואיודע לאשר את טענתב' שהפועלים שלו הם שעשו אתהנזקים ,ובכל מקרה
מדוברבנגון ובתריסים משומשים שישלהעריך אתשווים אגב הבית ,כמה שוה הבית למכירה
אתם ובלעדיהם .הוא מוכן להתפשר בסכום של  ,6005או להציע לתובע לפנות לזגג מסויים
שיתקן את הגגון על חשבונו.
ב' תובע עוד שכר של שניימי עבודה שהפסיד כשנשאר בביתו כדי לשמור את ביתו מנזקים
נוספים.

פסקדין
הצעת הפשרה של הנתבע מתקבלת ,ומקבלת תוקף של פס"ד.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אהרןהייזלר

ג )-שמואליגר
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השאלותלדיון
א .פ!ועלים של קבלן שעבדו אצל בעה"ב ששכר את הקבלן ,והזיקו ממון אחרים בעבודתם ,מי
מהם נתבעעל הנזק ,בעה"ב או הקבלן או הפועלים.
ב .מזיק חפץ משומש שמחירו בשוק נמוך ,ובגלל הנזק זקוק הבעה"ב לקנות חדש במקומו,
האםחייב המזיק בשיעור דמי החפץ החדש ,או רק בשווי החפץ בשוקלפנישניזוק.
ג .נאלץ להשאר בבית כדי לשמור מנזקים אחרים ,והפסידימי עבודה ,האםחייב המזיק לשלם
את הפסדימי העבודה שלו.

תשובה
א:( .מסנהכ"ק5חנ:הכנקיסקכלעליולסתור 6תהכותלוסיכרההכניס16מהזיקןחייטלסלס.ופירט
המליריסכךקבלעליומן הסתססל6לסכרם,וכן 6סהזיקכסתירתו ,טמועדהו6לעולס,וכעה"כככר
נסתלקמסמירהזווחזרהעלהקומןהוונילוזהקכלמללכהזועליוכדרךקכולת ,הoh5נעסהכהמכיר

יוםל6נסתלקכעה"כמסמירתה,וטניהסמטלמיס .ע"כ.וכןהו6כרכינויהונתןמלוכילטסהוכןכסמ"ק
מס ,וגרם"והזיקו",היינוה6ככיס מסתרהזיקול6חריס.וכןגרם הרמכ"סתוכלומזיקפ"והי":6וסכר
6תה6כניס6והזיקחייכ.ועי'קוכןסעורים ב"ק6ותקלו מגס O~u ehהכנקי מה טנ6מרלו לעטות
מ"מקינונפטרahהזיקוה6כניסל6חריס.
וכגמ'כ"מקיחכ:ת"רהח5כממסר לסתת הסתתחייכ .הסתתסמסרלחמרחייכ .החמר טמסרלכתף
הכרנףחייכ .הכתף סמסרלכנוניהכנקיחייכ.הכנקיכמסרל6דריכלה6דריכלחייכ.ופרס"י:זהטהו6
כיד',חייכככזקה5סתיפולמידוותזיק5ת6חריס6ותסכרהי,6הו6חייכלסלסA"Db1 .דמוקמינןלה6
לקמןכקכלגות,וכולןסותפיןכמלחכה6,יןחייכh~bמיספיתהמסירהלו,דכיוןדכחוהו6הנזקמוטל
עליוכלהיכףדמיתרמי,דתנן6דסמועךלעולסוכו'.ע"כ.ועי'קמריהלכיסי'מחט5וייןכספר המפתח
לב"ק טס.

ועי' פס"דירופליס כרךז עמ' עדטליןלחייב 6ת הקכלן עלנזקים סעפופועליועפ"י גמ' כ"ק ד 6
ד6ננר רב ממסכהדידיס ס"דמ"ז6טו עכר וקמהל6ו טעמך רכה6יתכהו סמ6יקניטנורכווילך
וידליקגדיסוסלתכירוונמ65זהמחייב 6תרכו מ6המנהככליוס.ועי'פס"דירוטליסכרךכ עמ'פז
עפ'',י נתה"מסי' סט ס"ק ט ~ohהיהרגיללמסור עכורהזולמועליו ,הדכרתלוי כמחלוקת ר6סוניס
מהכיף הרמ"ח כסו"עסי' ר65סעי' כד .ולדכרי הממ"עסי' עב ס"ק  15כדעת הרמכ"ס מה סמסר
המלחכה ל6דסזרחטיכסטיעה.
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ב .כתג הנתה"מסי' קמחס"ק5ד6יןחיובהכזק רקכרכרטווהלמוכרו,ול6כדכרסטוהלכעליווקינו
סוהלמוכרו.וכתככלזורחותהממפטיסח"ככללנוכסי'לג:עי'מקורחייסטללהל5כדין 6 06חדמזיק
ן 06
לחכירודכר6וחפןסלכו"ע6יכומוהכלוס ,רקלכעלהחפןהו6טוהממוןוכו' ,גסלהיפךיםלעיי
6חדהזיקלחכירו דכר סלכו"ע סור כסף הו 6רקלדידיה6יכו מוה כלור וכו' .תמוכה .תככ6לדיכוי,
המזיקלחכירוכדכרסטינוכוהכסף רקלולע5מו6 ,ףם5ינומוהלכלהעולס,חייבלסלס .כנתה"מסי'
קמח פסקסדינוחייכלטלס,ומוכךגסכן כמסר6כןסחיהסי' פד.ועי'גסכתסו' הרד"סחו"מסי'יג
הכילודכריג6וניסכלל 6ותכג דמהטטוהכעיניויותרמטוויולכלהעולסל6כח"ככלללטוהכסף
רק הנקה ~ hniuלו
ןסוה כלוס 6ףמסוה לכל
נ"בווים לדמותולטוה"נוכו' .ו6סלהיפךט56לו"י
סי
""ללזורחותהמטפטים.ועי'"תסוסותוהנהגות"כרךדעמ'ט5ז,ומסעמ'תסחכסס
העולס,פטורוכו'.עכ
סגר":ח5וכססר'י5חקקלחכן ,ט6ססיכרחלוןזכוכיתככיחתכירופטורמלטלס,טחיוכוהו5לסלס5ת
ההפרםכין מהמטוההכית עסהחלוןוכלעדיו,והחלוןל5מטנה 5תמויוטלהכית,ולכןפטורמלטלס.
וכתמוכותוהנהגותטסהוסיף:וממעתיסיטחילוקידעותככתידיניס6יךלנהוג .ע"כ.ועי' העמקדכר
כדיחעלהמסוקומכהכפם כהמהיסלמגה,כפיסויהכ5מ5וס לע"סטטוהלהמכרכטוקכהרכה
ו
ר"כגלליחוסה,עיי"ם(ועי' "6הלימעיהו" כ"ק עמ' תעח מהגר"ח).וכן פסקכ"חוקיהנזיקין"כקוכן
קך
יכ
מ
עמ' קעט6 .ך כחזותן כ"קסי'ו 6ותג כתםמתסלומיכזקככזקיס ההפסדם הו5
זכור ל5כרהס
י
ע
נ
מ
ת
לכעליס עלמו6 ,ףמלגבי ערכם ל 5נפחתו הדכריסהניזוקיםע"י הכזק,סיימיכןכפי ההפסדלכעליס.
ז סכתכ:
והפכוויסהעומדיםלתיקון,יםלולפלסכפי ערךהו65ותהתיקון.ועי'"זכרטוכ"סי' ח 6ותי
"51כהיטבכרכרי החזוקןכגדריהעניכיס מס .ע"כ.ועי'"יסודותכחו"מ"(עפ"יסיטתהגר"י כרטלר)
ח"5סי'זדכיתמהזיקוכוחלוןו6סימכרוהכית P1CSל6נפחתדמיוכגללזה,לפיהחזותןחייכלפלס
6תהקוןהחפן5והכית5.ךohהזיקדכרט5יןטייךכותיקוןו6ילפ"רלמוכרוכטוקכיוןטהו5מטומר
םלדון6ספטורהמזיקמתסלומיהיזק.עיי"ט.ועי'"5ורביון"חו"מס"ד5ותכ.
6יןלודמיס,י
ג.מארוכירוטלמיכ"מפ"הה"ג,והוכלכרק"םכ"קפ"כסי'ו,וכיתןוכ"יפ"ק קד ,5טהמכטלכיסוסל
חכירו פטור .וכתכ הרק"ם ססוכטו"תכלל5הסי' h10C 5מדין גרמך ,וכמסגרכיתומלחכירווקינו
יכוללהחכירול 6לדורכו פטורמפני"ל 6כ6לידוכלוס מחסרוןחכירו,וקיןלועליו  h~hתרעומת,
וגירסחכירומכיתוונעלהדלתכפכיו5ין  hihOfגרמך כעלמךbS1מיחייכ hShכמעתהגזילה.
ויאפיל
ועי' מחנתןדיכיגזילהסי'י ,5ופלפולךחריפתך כ"מפ"וסי'כ 6ות ד ,וסו"ת חת"מ חו"מסי' קעח,
מהוך מסוססל6כריהיזקף,וכמיטותהר6מוכי0כדיןגרמיסכלסל6כריהיזקףפיכוגרמי hSbגרמך.
ועי' פס"דירוסליסכרךח עמ' קסכ-קסגוכרךי עמ'כעז כססעודפוסקיססנחלקוכזה.
וכנידוןדירן מל 6הכתבע הו 6טסגר הדלת כעד התובע מל65ת מכיתו וללכת לעכורה h~h ,התוכע
י עכורה
מיוזכותוורנונו לטמור עלכיתו נט6רספוןכו ,נר6הטליןלוכלתכיעהסל הפסדימ

כלפי
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ו חסהיה זה הנתבע סוגרעליו 5ת הדלת ,הרי פסק הרק"םט'6כו  hibגרמך.
הגתכע.טהרי"פיל
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