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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
וביר'ונ'ונקירחיים"
סייסי ~לאשביתהדין לממוטתבירושלים
ז

בנידון
תביעותהדדיותשלמוכר

*

דירה

הנידון וקונ"
ראובן קנה משמעון דירה בת ארבעה חדרים ושילם בצ'קים לפי ההסדר ביניהם ,ולמרות
ששילם הכל לא העביר שמעון את הדירה בסאבו מחמת התביעות שיש לשמעון על ראובן
והתביעותהנגדיות שלראובןלשמעון .אמנם ראובן נכנס לדירה וגר שם ,אבל שמעון המוכר
לא מסרלראובן את כל המפתחות שלהדירה.
שמעון תובע מראובן שיחזירלו את תשלום הארנונה ששילם גם אחרי שראובן נכנס לדירה
בסך  .464$עוד הוא תובע שאחד הצ'קים שנתן לו ראובן "בלנקו" היה ללאכיסוי ,למרות
שראובן הבטיח שישלוכיסוי ,ושמעוןהעביר אותו לסוחר אחרבידיעתראובן ,וראובן אמרלו
שעל אחריותויכוללהכניס אותו לבנק ,וכשהסוחר האחר הכניס אותו לבנק נאמרלושאיןלו
כיסוי ולטענת שמעון הפסיד בגללו  .92%לבסוף התרצה לקבל סך  75%לאחר שראובן בירר
בבנקשנזק מצ'קכזהאינועולהע"ז.מבלי לברר אתנכונות הטענהעלהצ'ק שחזרועל ההפסד
שנגרםלסוחר ,שילםלו ראובן סך  ,708ושמעון תובע בתביעהזו את יתרת ה .58-עוד תובע
שמעון תשלום עבורמכשירי חשמלומנורות חשמל שנשארובדירה.
על תביעת הנזק של הצ'ק ,משיב ראובן ששמעון לא הוכיח שאכן הצ'ק חזרע"י הבנק ונרשם
חוב לסוחרבגללו .בתביעותנגדיות תובעראובןתיקוןהאינסטלציה בדירהשאיןדי לחץלמים
הקרים ,ויתכן שיצטרך להתקין וויסות לחץ .עוד הוא תובעתיקון רדיאטור שנמצא בו נקב.
המכירה.
שמעון משיב שבזמנוהיה הרדיאטור בסדר,ויתכן שהנקב קרה

יאחר

המקותתלהלכה

כענין סדקטלטענתממעוןסיסלל6כיסויונגרסנזקלמותר5ob ,כןיתברר ככנקסס'5קbSכובד
וכגרסנזקכגללס6וכרדרפט,י5טרךר6וכןמלס6ףט6יןזסb~hגרמך,עי' ממנא'SOככירותסי'ים

פו

פסקידין-ירושלים

טס3י3 6טסממרדכי פרקמגוזל קמ 6ד3כלמגרמות  ohקכלעליו3פירוםלםלס 06יגרוסלו ספמד
'כחל 6מ6מכומגדככלגרמ66ףכמכסלכיסומלתכירו 06
מחוייםלקלס.ונדבריתייסח"6תו"מסי
קיכלעליולטלס 06יגרוסלוסבסדכגרסתוממוייככדיכורכעלמך.לפיכךכיוןם6מרלקוכןלממעון
טעל6תריותויכוללסכנימולכנקחייטלטלסכמנגרסלונזק,מסריקפלעליו6חריות.
כעניןתכיעתממוכרעכורלרכיהחומלסנם6רוכדירס6,ףh~cתכש3טעססר6ו3ןנכנס%ירס,ל6
ךכ6ןעניןמתילס,דמחילסbSאייך6ל6כחוב6כלכמפ5יסכלזמןמסמוכר hSהקנסללוקחל6
מיי
קנסhSh.ורזהת5י 06מכסיריס 66היוכלליסכמכירתמכיתמכיוןמסיוחלקמסכית,וכטמכר6ת
הכיתמכרגסמכטיריס16OSbל.6ומפורםכמו"מסי'רירסעי'י6כמוכר6תהכיתמכרכלסדכריס
הקכועיס .ומ3י 6סרמ" 6כפסי" 6דכיתדות %מיקריחיכור ,וככר ס6רכנו כזה 3מק" 6טהרמ"ס
כמפרוידימהסוכרכיון~6hSיפטט6 6לרכ6כןנמכר,וטסכממוכל6תסכיתסי'מכמגומד:כעי
ר'אלעזרמקינותטלפתתיסמסווממכריכטינ6ל6תיכסילךדס6מיתברי,ואפילולרכנןדפליגיטליס
דר"6הכ6מודודמזדכנידמטפייהו דפתרניגסו,כיתיכעילךדנקטרכמיכיול6מיחזורימ6יתיקו.
הלכךמסתכר6דמכוריממפיקך,וסולדל6קרינסומוכרו6נחינסוכרמותי'3.עירכיאלעזרמלכנותסל
חונותמסוסיכלדל6מיחכריל6תיצעילךדל6מיזדכניבהדיbn~sקיתיצעילךסיכלדמיתכרימי
6מרי'לנוי כעלמך סו6דעכידיולטומגופךומלונותנינסו"6 ,דכיון דמחכרומתשרו .ועלתםכתיקו.
וממת3ר 6דמווסדמיזדכני3.עיר'ירמיהמלכנותסלכרעי המטהמסווכו'כיתיבעילךסיכי דל6
מטלטלי3סדס,ולע"גדל6מיחכרי bs~b3מ6יתיקו.וסניbnSnכעיף דמלק6כתיקוד6ינוןמלשנות
מלפתחיסוסלחננותומלכרעי ממטססיכידקיימיסני מלכנותכתוךהכיתמוקמינן %וכרמותך
ד5קח מספק ,ממסנפרך6י כקרקעדמוהרימןמכורין6,יכתפסלמיכיוןדכיתע5מומכורסו6
יוכלתיקן דממוכ6חומרה לתובע וקו%
וסרי מקנות הל5נתוךהצית המכור 3רטות 6דלוקמקיימ
לנתבע,וסניכיוןדקיימיכ3ית6ד5קחמוקמינןלהוכרמותי'.וכ"חנלךלדרךזוואינןמכוריןממ"ג6,י
כמטלטלידמימוולסו כם6רמטלטלימכדיתואינןמכוריןו6י כמקרקעי דמו קרקע כחזקתנעליס
קיימת,וכיון רעלתהבתיקו6וקמינהו 3רטות6דמרייהו קמ ,6וממפיקך ל6מפקינן ממונך .ל 6ם"ד
דע"כ6י כקרקעדמוליכ6ל6וקמינסוכרטותי'דמוכר ,דס6גופי' וקרקעמכורסו6וכרטותי' ד5קח
ק6יו6טתכחד6י כקרקעדמיפשיטאלןדמכורין דס 6קרקעגופי'מכורסו 6ודק6מרת6יכמטלטלי
דמוהוולסו כט6רמטלטליטככית ,ה6גמיליכיןלמימרד6פילותימ6כמטלטלידמי6יכ6למימר
דמכוריןמידידמוי66כניס מברדסרסןלנרכסכין6ליכ 6דסכ6תרגימו ד6וקמינ63 5כניד6כפי
ד6ינוןאכניסמונחיןעלסענפיסוכיןbb~5bדעול 6ד6מראכניססטדורותלנדרל6ומחו3ריןאינסו
ו6פי5הכימזדמניוכו'.עכ"ל.
וד6ת6ןלסכינר6סדעכורסמנורותחשמלמפיכסמחוכרים,ודפייכולהמוכרלתבועע3ורסכסף6,נל
זהת5י כמספורךתייסס6 ,כל מסכמחוכרלקירסרילפי סרמ"סאינויכוללתבועסוסכסף ,ומכ"ם
כמבילמיזוגהאוירמבמטבחכמחוכרלתקרהע"ייתדותוסיכיוחקוקנתוךהקיר.
ושעניןהתביעהעלסלמןהנמוךכ5ינורותממיס,זהדכריזועסכקומהדןTn~oמלסמיסמקריסמתוך
הדודומסחיכורלעיריה הו 6מלםוקיןזה קטמה טלמי ססו6שיוכל הקונס לתבוע תכיעס כספית
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מסמוכרbSh,טלפיטענתר5וכן6מרלו"מעוןהיזמין6יגמטלטור,יתכןם6יןזו6ל6ע5ס6,ך 606מר
לותזמין6ינמטלטורעלמטבוני61,יןזסדכריסכעלמךכיוןמיםכיניססחסכונותסדדייס ,נר6סדוס
תלויכפלוגתךדמסרי"קורמכ"ן ,וסרמ"6כמי'רמוסעי'יז פסקכמסריטה :ס6ומרלחנירוהכולעמי
הריךלסלםלו,וקילוכמי'סטגסעי'יכסג"מטניספמקסרמ"6כתטכ"ן:ס6ומרלהכירודורכמלירי6ין
5ריךליחןלו סכר.וככפר סטלס פסקכיון דפ5גת 6דרכוותb~o6סממעייסוקיןיכוליסלסו5י6מן
ממוחזק.וכנידוןדיוןס"זדומהל6כולעמיו6כלו%ורכחפיריודר,וס"ס קח6ינסטלטורעלמטכוגי
ולקחעלחסכונו,דזסברורמסטל6לקחעלתמכונו,סייגווויסותהלמןודקיל6יכוללקחתעלהסכונו,
6כל מסמכן לקת עלחסכון ממוכר ~bSזספלוגתךדרכוות6ולפי סחת"םחו"מסי'קיטטוכויטר
לכנוע6.כלזסדוקק 05יתכררבירורגמורססמוכר6מרלקונסתקם6ינסטלטורעלחסכוני.
כנוגעלרדיאטורמנמ65כונקב ,סל6ככרנתמרסמלכס פסוקםככתוכותעוכסכי 6מרממוקלכל
מנולו ספקכרמותועליולסכיךר6י',לכןכמומיןכעודםכביתאכיסעל ס6כלסכיךר6יס,נכנסס
לחופםטסיךכהטותסכעלעלהכעללסכיךר6י',וכטבח6ף6יל6יסיכדמיעליולסניךרסיסטסנקכ
כולוכרמותסמוכר,דכאןכמכףכ6ןסיס,דליןלעוררספיקותעלמרסותמקודמת.וכרמ"אכחו"מסי'
רכדסכיךכססממרדכיד6סאינומכיףר6י'יסכעסמוכר0ל6ידעממומין6לוופטור.
%ןכניווןדיוןעלמקונסלסכיךרסיסמסנקככרדיאטורסיסכרטוחסקודמת,ו6סל6סכיךר6יסעל
סמוכרלסטכעטל6ידעבסי'נקכככעסמסכיתסי'כרמותוופטור.ו6סל6יר5ספמעוןלסמכע6ין
ע5ס6ל6לעמותפורססיינוסימנס6תכמכועסכבמיס.

