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לדית ממומתולבירוריוחסין
פס"דבתביעהלהחזריתרתדמיעבודה
ותשלוםעבור הפסדשנגרםלתובעבגללעיכובההחזר

תיק ממונות מס' -ס"א
פ~
צדא' :חב'א'לביצועחפירות עפר
צדב' :חב'ב'לבנין,ע"יב"כעו"דגב'חובב

נושאהדיון
חב'ב' שכרה את צדא'לביצוע עבודות חפירהומיגון בקרקע שלה בתור קבלן משנה,עפ"י
הסכם שעשו ביניהם .טוען צד א' שעבודתו הופסקהלפני סיומה בגללקשייםכספיים של צד
ב',ועדהיום ,כעבור חמששנים ,טרם שולמו חלק מהכספיםהמגיעיםלו .צדב' משיבה שלפי
חישוביו לא נותר עוד חוב לצדא' ,אלא חוב מע"מ שנוצר בגללאי מסירת קבלות על חלק
מהסכום ששולםלא' .צדאי משיבשיגישלב' את הקבלות החסרות בהקדם.

צדב'טוען שישלהוסיףלחיוב של צדא' אתעלות הביטוח ששולםלפרוייקט זהוכיסה את צד
א' בעבודתו ,וכן עלות מכון התקנים לפרוייקט זה .א' משיב שאינוחייב לשלם עבור הביטוח
מכיוןשבניגוד להסכם מפורשביניהם ,לא נכתב שמו שלא'בפוליסת הביטוח .ב' משיבשאין
כל נפקות בעובדה ששמו שלא' לא פורש בפוליסה עצמה ,מאחר והפוליסה מכסה את כלמי
שנמצא בקרקע בכל תפקיד וסטאטוס ,מה גם שחברת הביטוח קבלה הודעה בכתב שא' הוא
המבצע את עבודות החפירה במקום .בענין מכון התקנים טוען א' שאינו חייב לשלם מביון
שאיןלו חשבוניות עבורביצוע עבודות בדיקה שנעשו במקום .ב'מוכן להתפשר בחובזה.
צדא'מוסיף שהחוב שנותר לצדב' גרםלו הפסדים בחשבונות הבנקשלו ,שכידוע חשבונרת
החברות נמצאים בדרך כללבמינוס ,ויתרת חוב נוספתמחייבת אותן בתשלומי רביתגבוהות,
והוא תובע החזר אותם נזקים מדין גרמי .צד ב' משיב שאת ההפסדים גרם הוא לעצמו בכך
שדווח לבנק המלווה שצד ב'אינו עומד בתשלומים שחייב בהם לקבלן המשנה ,ובעקבות זאת
הפסיק הבנק המלווה אתסיועו לחברה.
עודטוען צדב' שא' גרםלונזקיםבאי מסירת חלק מהקבלות ,דבר שחייב אותו לשלם מק"מ
שלוהיולו קבלות לאהיהצריך לשלם.
עוד טוען צד א' שכיון וצד ב' עיכב את החזר התשלום שהיה מגיע לצדא' ,ועשה שימוש
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בעסקיועםכספיםשהיומגיעים לצדא' ,ואף הרויח בהם,ואילו צדא' במקוםלהרויח בכספיס
אלה ,שילם עליהם רבית והוצאות ,ע"כ זכותו לתבוע את מה שהפסיד ,מדין "זה נהנה וזה
חסר" .צדב' משיב שאמנםעסקיומצליחים ,אךאיןזה בכסף שלהפרוייקט ששכר את צדא',
שם נכשלהפרוייקט,וע"כאינוחייב לשלם לצדא' ממהשהרויח במקומותאחרים.
עודטוען צדב' שכמה חדשים אחרי כשלוןהפרוייקט הראשון מסרלא' עבודה אחרת למרות
שהצעתו במכרז היתה גבוהה מהצעה אחרת בסכום ניכר ,והוא ערוה זאת רק בגלל ההפסד
שנגרםלא'בעיכוב התשלומיםבפרוייקטהראשון .לפיכךלטענתו ,גם אםמגיעלא'פיצויעל
עיכוב התשלומיםעבורהפרוייקטהראשון ,הוא כבר קבלאותובפרוייקטהשני.

פסקדין
כפשרה ,על צד ב' לשלם לצד א' סכום מסויים ,לאחר שצד א' יגיש לצד ב' את הקבלות
החסרותעבור מע"מ .יתרהתביעות נדחות.

וע"ז באעה"ח

( )-אברהםדובלוין ,אב"ד

)-3יהושעווייס

 )-3שמואלחיים דומב

השאלתלסיון
א .חוב שכירותפועלים שלא שולם האם נהפר למלוה.
ב .האםישאיסוררבית בשכירותפועלים.
ג .מלוה ששילם רבית לבנק בגללעיכוב בהחזר ההלואה שלהלוה ,האםיכול לתבוע מהלוה
החזר ההפסדיםמדיןגרמי.
ד .מנקריוח מחבירוע"יעיכוב החזר הלואה ,והוא עצמו הרויח בכסף שנותרבידו ,האםחייב
לשלם למלוה את ההפסדמדין"זה נהנהוזהחסר".
ה .קנה פוליסת ביטוח אך התנה ששמויופיע בפוליסה עצמה ,ושמו לא הופיע בה ,האם אינו
חייב לשלםעבורהביטוח,מכיון שלאקוייםתנאו ,או שמכיון שהביטוחהיה מכסה אותולוחייו
היהניזוק ,למרות שלא הוזכר שמו בפוליסה ,אינו נפטר מתשלום למרות שלאקויים התנאי

לפרש את שמובפוליסה.
ו .פשרה במקום שבועת מודה במקצת ,בכמה.
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תשונה
א.נטו"עחו"מסי'מזסעי'יו :הקפתחנות6ינס מהמטת ,ו6סזקפסעליוכמלוס מהמטת.וכרמ"6
טס:ומקריזקיפםמטעםטקכעלוזמןלפרעו.וי"לדמקריזקיפסמידסכתםכפנקסוכלהחסכוןכיחד.
וכסו"עמססעי'טו:סכרטכירקינומבמט,ו5סזקפועליוכמלוסמסמט.ומקורהתו"עכמטנסטכיעית
ריבפ"יורמכ"סטמיטהויוכלפ"ט th"~oוככר תמסכפקתסטלחןסי'כטס"קגגמדועלענין סקפת
מנותכתבהרמכ"ס"ו5סעטהקותהמלוה",ו5י%לעניןחכרככירכתכ"זקפועליומלוס".ועי'לסלן.
ומכ"כ סרמ" 6כדעס ר5סונס עלזקיפס כמקסטסיך מטעס סקכע %זמןלפרעו,הי 6דעת הרק"ם
מכיעיתריופ"יוגיטין פרקסטולחסי'יז,ולייןכסגר"6טסיךכמוזקיפסדב"ק קט5נורמכייסגזילה
ןנהגר"5לכ"מעב (6לעניןרבית).
פיחס"ד,לעניןגזלסגר).וסדעההטניססי5ועתהמרדכי,ומיי
ודייקכמם5תסמלךסל'מכיעיתסי' קמרומכו5ר מהגרעןדסזקיפסס6מורסלעניןרכיתקינהקותה
סזקיפסהלמורסלעניןגזלסגר,דכ'עניניזקיפסמס.ועיי"םמההכיקרכסרחכה.ומנסכגמ'כ"ממס:
יסרבל"לוסמעותמןהנכריכרכיתוזקפןעליוכמלוהונתגייר05 ,קורססנתגיירזקפןעליו כמקס
נוכס 6תסקרןוגובס 6תהרבית.ופרם"י דמטעתזקיפססויכגנוי .וכתכ כס"ת סרטכ"6ח"6מי'
מתקפטוח"כסי'כוח"זסי' תעחדזקפןכמלוסכפרעוןדמיוברטותיסקיימיהחוכותו6פי'נפסדוכי
ככרנפרעסחוכהרנגוןb~hטעכמיוכותכסטר5מרוכמלוסקמרתדמי,עיי"ם.וכתכבקוכןגמועות
להגרפןומרמןכ"מטס6ותכודעניןזקיפתמלוסדמיחטכ5ככלדוכתךכפרעוןוכהלונהמדפס,כינר
הגר"חז"לדמוי כמקס 5 %תסחוב,וכינרכזהטעמומלסרמכ"ספ"זממלוםמ"גופ"סמניפותמט"ו
דקולןרכית כסעמסרוחתזמןbSהוילרביתקלונה,ממוסדהלו6תחוכ6יןכהדיןרכית,דמוכסו5
דגרטליןגופוממוןו6יתמעטמכללופרטוכללt~WD .ועי'5ומףתדו"תממרן הגרסןקוטלםעמ'ככ.
יפיטוריןסל6מולסכזמן.
ולטילכפם"ו66מו"רז"5לכנידוןהכמדהעלחוכפילוי
ועי'6כיעזרילמו"רסליט"5מסדור'ה'הל'גזילסולכידהפ"זעי"כהכיקמתוםפת5פ"ידכ"קמינזקף
5תהחומםה"מכחומםלכלדבר.וכמגן6כרהסעלסתוספת5טסגרםס"הכקרןלכלדכר מקמרמזקף
המומם כמלהעליו .וכתב כססהחזוןיחזקאלככיפורהירוטלמי דל6מסכיזקיפסכמלוסלעניןחומם
טכחסונכ5י%ככרנפרעהתומם,ממוסדזקיפס כמקסאינועוטםחיובמיםוהמיוכהקורסככרקינו,
6ל6עיקרדיןזקיפסכמלוססו6מדיןמחילםממוחללומיס6עליו רקכמוסתסמלוס,וזמו רקדמגרע
מזכותיו5,כלעיקרהחיובכמקומועומד,ות"כעדיין6ף5מרטזקפוכמלוהחיוכמומםהו6.5ךס5כי
עזריכתכדזקיפה כמקסטוטםחיוכתדםוס"זכמומפרעוחזרומלוס.
וכתםכמכיעזרימס דמהטס5ריךרפ"יכ"מעכ5מנ"ללעניןזקיפה כמלוסכרכית ,טכתכלו טטר
בלפלוני,ול6מגיזקיפסכל6טטרס"חטכ כפרעומזרושה,ממוס ללדעתתס"ד
עליהסכךוכך5ניחיי
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סי'סגמועילגס עלסרכית טתעל~nhS6טנתגייר ,וע"כמועיל רק  06כתבע"ז סטרמתחייכות.
ומוסיףד6ףלדעתהמסרי"קסי' ק 6ד%מסניעלסרכיתלקמרטנתגייר,מט"כרם"יטכתכלוכךוכך
6ניח"כלפלוכי,כוונתוד6פי'ככס"גנקרךזקיפסכמלוס,וכמום5ייןסגר"6עלסדעסמטניסכרמ"ח
םכוס
דממכתככפנקסוסחמכוןכימרהמיכזקיפתכמלוס,טסותסגמ'כ"ממנ"ל,ומסמעט6דרכ6י
חידודד6ףדכתכלוסחמכוןכיחדנמינקרךזקיפסכמלוס,וכ"כ 06סיסזקיפס כמקסממט.כמנס
לפימחזון~Shptnיו65טרק 06כתכ מותרbS1כענין6חר(ועיי6ככינזריו"דסי'רכטכי6רדכרי
רפ"יכע"א.ועי'קוכןעולהסלמסמסגר"דרפפורט(עמ'פס)וקמילותיעקכמכותסי'דטכי6רוגדר
סזקיפסכמקס).
ומנסכחוכסכירות6חרסנםלםממכירות,יטלדוןס6סנספךסחוכ למקסכעלססתכיעספלסחוכע"י
סגפתסחפכוןלתכסס6,ודוקoh6זקפןעליו3מ*ס,ועלססגפתסחם3וןסכו%אינסחסו3סזקיפס
כמלוס,ועדייןחובטכירומסו6ול6ס6%ס.ונפ"מלסוכריסם6יןרכיתכסכירות,עי'לסלן6ותכ,דוס
כמוכןדוקאכחוכטכירות6 ,כל 06זקפןעליו כמקס ,מ6ותס טעסס"זחוב מקסול6חוכסכירות.
וסדכריסתלוייס כמחקקתמנ"ל.
וכנידוןדירןאע"פט5דכ'טועןסלינוח"כ,וכודאיטל6כתכ%ד'6כךוכך6ניחייבלך6,ך 06הגסת
סחוכמ5ד'6נחטכזקיפסכמקס,סרי %עתס6כיעזרי6יןזסכווטכירותhShמקס,ומגסמסזקיפס
סי 6רקמ5ד סמקהול6מ5דהאס,ככרכתככחוו"דסי' קעס p"Dכפזקיפסתלוים רקכמלוסול6
כאס,ט6יןכידסקסלזקוףכמקס6.כללדעתסחזוןיחזקאלעדייןחוכטכירותסו.6
ב.כחוכסכירותפועלים 06יםאיסוררכיתנחלקוסר6טוניס,עי'כ"ייו"דסו"םקם.ופסקסרמכ"ס
מקסואספיח :tWOסומרימטוותטנותניןלמסתטיסכמכרןכזולמןסגורן,כטיכוסו %רן5ריכין
לסתעטקעמסןכמל6כסכגורןכדימיסיוסחטיסכאלוטנטלוכסוףזמןסטכירות,ו6סל6עטוכןנמ65ת
סטכירות56לסכטליס כמקס,וזתטלקתונזולמפניט6חרוסכרןעדסגורן.ומקורוכגמ'כ"מעג.6
וכ"פכטו"עיו"דסי'קעגטעי'יכ.וכירוטלמיכ"מפ"וס"ס,סוכךכמאיריסוףפ'6יזסונטך,מכובר
סמיטנתןכליו%ומןלתקןוגמראומנותוול6נפרעמסכרו,אמורלסלוחלודורוןמפניטגר6סכרכית,
וזמוכיאורמסט6מרוסםסד66י0טנרי0יםרכיתסו6ובמור.ע"כ.
6מנ60סממלםלססמכרטמףעכורסו65סססיתסלסס6,יןזהרכית.עי'נמ' סטכורמכ"ס מקס
ולוספ"ז ס"טוטו"עסי' קעומעי'ס,וכמו טכתכ סרמ"6כתו"ע ם%אועילוסוףמו5י 6ממעות כטף
ס0פינס16החנות.ועי'רמ"חכמו"עמו"ס קעכעפ"יתטו'סרמכ"6כמיססטכיןכיתוונתבררט6ינו
'טו"ע מו"מ
וסוקרךסמלוסלפרועטכ"ד",חייכמלוסלטלסלו מסטסו5רךלבלססכידירס.ועי
ם
כ סקס לקלסלמלום,
*"םידד6ססיס סקסמרכןלדיןוסוקרךלסו5י6סו65ותכדי%ופולדין,תיי
סו
ומכוברדסחזרסו65ותבינוככללרכית.
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ו6סעיכב6תפרעוןהסכירותומנעפכךמספכירלהרוית3טכרי,כתכככנה"גחו"מסי'טסהגה"ט6ות
גדמיממעכבממוןחכירו3ל6ריוחעוכרמטוסל6תעסוק,וכופיןבי"דלפרועהריוחמהמנוגעלוכדי
סל6יעכורעלהלקו.וכעי"זכמעיניהחכמהכ"ממה6טהמעככ6תכספוסלהמכירעוכרכעכירהמל
עוסק,ולכוזהניתק לעטה טלתסלומין ,וגס עומקהזמןניתןלתטלומין,סיכוללפלס מהטהפמיד
כעיכולו,ו6ייכ מססמטלסקינורכיה רקתיקוןהלקומעמקוועדרכל6תעסוק,ולקורכיתמקרי רק
קייםהעמהדהט3סטלהעומקדבליהרמיךלמקוני מהמעמקווהפסידו,ולכןהזהירההתורהעלכל
והו6נוטף6תנפטו.ע"כ.
תליןג"כמל6יפמידנוהזמןכנריךליחןלומכרוטיולי
ו3נייוןדירן טק3לן המטנסדורם החזר הו65ותכטקטיות הנגרמולו כתו65המעיכוכהתסלומיסע"י
הנתנע,ומוסיףמכידועגסלנתכע,דרכןטלמחכרותלהחזיק6תחס3וגותהכנקמלהןנמינום,וממילין
כלחובנוסףמחייכקותן3הו65ותסלתסלוסרביתלבנק,ולכינורהה"זכמוהו65ותסיורוכיורט6ס
סטכירלוחנות3עסרסדינריסכסנה,ולמרלותןלימ6תייסזוזט6כנה 3הס561יירנהו6כיירנסוקני
לעלהלךי"כדינרככלמנה ,מפסקכטויסטסטהריזסמותר,הובילוהוךמו5י6המעומכגוףהתנות.
61ףobהה651ותהיועכורתעלוסרכית,עי'להלןחי"לטההחזרעכורזס6יןבוקימוררכית.
ג.ומהטטעןהתורעטיטלחיים 6תהנתבעכתסלוסזהמדיןגרמי,עי'להלן6ותדמהקמרייומרח"6
סי' קמטדגםכמהוקידמעותעלפיויטכוסליסוררכית.וגסלפיממ"ככטו"תכעיחייח"כמו"ממ"
כחעפ"יטו"תמהרסד"סמו"מסי'קעטדמחייכטותףלסלםלפלותכעדמהסטילס3עלהכמפיסמתמת
ןמותףלסחר,דטותףהמטלסיותרסמהסנוגע
העיכוכמדיןגרמי,וכתם33עיחיידליןמכרךלחלקכי
לחלקוכמחרדמי,וחייכוהרמד"ס מטעםדינךדגרמימפני העכבה ,דמהמזהפורעיותר ממהמנמן
קינומפניההלוקה6ל6מפניהעיכוכ,דעיככסחורהכידויותרמןהזמןהמוגכןוכטכילסעיכוכמחייכ
לפרועמסוסוינקדגרמי.וכ"ככטו"תח53לתהמרון ח"3חו"מסי' כטעפ"י סה"תסערמוח הסטין
ליסוררכית3תטלוס 630לפלותעלנזק הנגרסמעיכובכמפיס .מ"מבנידוןדידן ככרהסירלו5דכ'
מהוט גרס לעלמו 6ת סהפמדוהעיכוב 3תטלוסע"י מממר לבנק המלווה וכעקבות כךהפסיק הכנק
לסייעכתטלומיס ,ועכסםניתןלקזזנזק 6חוכסני,וכןלקזזנזקמנגרס 'hSאנזק טנגרסלכ'כעיכוב
מסירתהקבלותמבגללכךהו5רךלטלסלמע"מכסףמהיהיכוללהיפטרממנולוהיולו6תהקבלות.
ד.כתטו'מיימונילם'מססטיסמ"טווכלו"זכ"מסי' :h~Oמעטהכהרכר'ולליעזרמטולסהיהנסכר
,וקנו עם המלמדליתן מעותלזמןפלוניול6נתן ,ותכעו המלמד
לר'חזקיס 3כורסטלסיות מלמדלכני
מסטסיהיכוללהרויחכמעותיומקותוזמן.ודןה"רולליעזרמטולךדחייכליתןלוהריוחוקין3ורכית,
דתנןחפ"ק דמכותג6מעידנו63יספלונימחייכלחכירו6לףזוזע"מליתןלומכ6ןועדסלוםיסיוס,
והוךקומרמכלןוטדמלוטטניס,ונמ65וזוממיס6,ומדיסכמה6וסרוקהליתןויהיו6לףזוזכידומכ6ן
ועד ם05מניס.ועתה 06טייך3טכירותרכית~hnb ,מסלמיליהעריסכמו 60דס רוקהוכו',דההי6

רלח

פסקידין-ירושלים
-

-

יממעידיםטחייכלומכירות,ד6ת"למהוךסלוקה6ז %מיהנותןלוכלוסמטוסרכים.והרס
ע"כמייר
6כרסס6חיוהקפה %ד"6לרכ6פרק6יזהונמךעג6להנהודמנטריכלגיפוקווסייטוכבידריוכו'
םרכיתכטכירומ.ע9כ.ותמוכהזוהוכלהככ"ייו"רסו"םקםוכ"ח
עד %מיחזיכלגרנטרליהbnSh,י
סי'קס6ומאל"ממלהולוהפ"זהי".6ועי'חי'תת"םנ"מעג6וטו"תח"וסי'כודדוק6כמקסמתוייג
להלוותכלירכיםמסוסוחיאתיךעמך6 ,כלבבכיר 6דרכ56יותההתורס ס4% %ןסנרו,ותןי"ל
ממותרלמלםלמכירכעדעיכובסכרפעולתו.ועי'טו"תביתי5חקיו"דח"3סי' 63ותכדכעיכוכמכר
םלחייבממוססכת.
טכירי
ולעניןחודמלוהכתבכטו"תסרטכ"6ח"גסי'רכז,סוכלככ"ימו"מסי'ס ,6כרכרר6וכןמלוה מנה
מסמעוןוכתב6%תסטטרלפרועלזמןפקכעלו,ו6סל6יפרעטתוךקומוזמןקנןעליוליחןכלהו65ה
וכלספמדסיכללוויעטה מחמתתוכזס,וכטהגיעהזמןתבעטמעון 6תחוכוואמרטסיה  %ממורה
מזומנתלקנותו6סhSיפרענויפסידהו6הסמורה,וכסכלזהל6פרעו,ועכטיוממעוןתובעמראובן
אותוהפסדהריוח,ורבוכןטועןכבינוח"נליתןט6סכןנמ65מיתן %רכית מחמתמעותיו6,לומן
טענומיהס.ויםמים6ומרמהדיןעםממעוןכיוןמקבלעליורכוכןוכו',ומסמרכוכןטועןמחמסרכית,
6יןטענתוטענה,לפיפאיןזומתמתרכית6ל6מחממנזקפהזיקווטהפסידואותווכו'.וסטיכסרסכ"6
יסטיןנכלל Oh51b0וההפסדמניעתהריומ,טסמכטלכיסוטלתכירופטורוכו',
טהדיןעסר6וכןלח
ירואה
וכנידוןמלפכינו6יןנומפסדואונםמטפוbSbממכעומלהרויחכןוכו'.ואפי%כטענתסרכיתאינ
טענתמיטמתירמדיןמזיק,ם"6ככלרכיתנתיר,הככל~nlb1Sי
םבהןנזקכוסמאינויכוללהרויחתוך
הזמןכמתורסוכטלררוומיסמיכולולידו.ע"כ.וכ"כהט"ויו"דסי'קעס"קגד6פי'התחייבכמפורם
לפ5ותעלתם%ססרכית6יןהאסקריךלסלם %הרווחיסטנותןהמקהלמחרים,דס6גסהלהכ6ןחייט
ןלורביתאע"פטהערכנותנוכהיתר ,דס6להעכו"סנותנו.ו6פי' 06
נסיזקומסערם61פ"ה6י"5לית
מתנהעמוכפירוטטיקחמעותעלריוחבהיתרוהואיבלס,יםנוסקימורו6פי' 06נתןמפקינןמיניה.
ועי,טן"ת6מר,עפרח"6סי' קמטם6פי'5מר %להו5י6כמפיסוסו5י6הלסכמפיסעלפיווחייבמסוס
גרמי,יםכזסאיסוררכית.ועי'טו"תמהר"טהאייו"דסי'יד מתמהעלסו"תמסרטיךח"כסי'קי6
ט6סעיככסס6%סוהרויחכסחייכ מטעםמבטלכיסוטלחכירו ,סותרהרקועתאיסורכרכית,
"~
רכל6דסמיקסלהכירומעותיתייכהולתתלוריווחמטעסמכטלכיs
ואיךיכ6דיןחז"לממבטלכיסו
,h
סו
טלחכירוויעקורל6ומלרכיתהכתובכתורס,עיי"ם.ועי'כנה"גיו"דסי' קםסגכ"י6ות עת כדעת
סמסרם"ך.ועי' חמדתסנפםסי'כה טמחהעלדעתההמון 60סהאס מעכבזמןהפרעוןיוכלממלוה
לתבועממנו6תמהיזקמלה6חוזיסטסיהיכול%סיגמסכנק,עיי"ט.

ונמטל"מטסהקטהד6ף 06נודםלדכריה"ראליעזרדלין6יםוררכיתבסכירות ,ס6קיי"לבירומלמי
כ"מפ"הה"ג המכסלכימוטלחכירופטור"61 ,כלמהחייכו מסמהיהיכוללהרויח.וטמ6י"לזסכר

ממונות

רלט

דה6ד6מרינן סמכטלכיסומלתכירופטור,היינוכסלקהרויםבו5 ,כל 05הרויחמייכליחן .וככר
סוכךמכרךזוכמריכיב"קסי'קכהוכו'.ו6פמרדנדוןרס"רולליעזרמיהמהמכירתבעמעותיוכתטלוס
מזמןוסממכירל6רכסליתנס %ד6זודקיחייבוכו'.ע"כ.
וכמבכחוותדעתמי' קמטכי5וריס p"Dידד6ףדמכטלכימוטלמכירופטור ,מ"מסיכךדהו5עלמו
טלפלסעכורהמפסדמגרסלמכירו,והוכיחכןbonדם"ללרי"ףכחמרדקיימ6ל6גר6וגכר5
נסנסחיי
דל6עכידלסיגרדחייכלטלס,ולע"גדקינו6ל6גרמ6כעלמך,מ"מכיוןסנמתמםכחקרחכירומחייכיס
קותולסלםעכורסספמד.וכ"ככמו"תחמ"םחו"מסי'קעת,דמפקידמעות55לחכירוכרופןטסיסלו
רמותלהסתמם ,מסתכעוהמפקידלסמזירוול6החזירומכררסיסלועימק6למרויחוסוףמעכבו6,ז
הו"לזהנסנסוזסממרוקריךלבלסלווכו'.וכ"כככתונתיוסף6ותממורםלכ ,הוכ6כפס"דירוטליס
כרךגעמ'.3וכ"כרכינמוסמם6דיק,כ6כניקדטסי'כדסיכ6דכ5סומןול5פרעוגרססיזקלחכירו
י"לימותרלבלסלומסוסמבטלכיסו.ועי'"ו"תמו"ממסדו"תח"דסי' קכגסמטעסמתכעוטיחזירלו
ול6החזיר6יןכ6ןהלוקסרקגזלן(כממ"ככ"מחו"מסי'לסO"Dיז),וקריךלתתסרבית.ועי'פד"רכרך
1עמ' .88ועי' מרפטכלוסםי'רלז O"Dיכ(עמ' תקכ) כ5תדממחזיק כ5ור5נד5כסכירות מסהרוסיו
מס5נטיסממכרוי"סלערליםכגניכסומפמידיסלבעלס6ור6נד,6ודןסם6יחטיככוסמכטלכיסוסל
חכירוכיוןדקינוbSbמניעתהריוח6,ודהויספסרגמורכיוןמממלססכירותלמסר,וכתכד6פי' 6ס
נימקדקינו 6ל 6מכטלכיסוטלחכירו ,מ"מחייכלסלס עכור ססססדכיון דנהנס הו 6עלמוג"כ.
וכמגסהמס6ותיחהניקר6יהמפנ"יכ"מססונ"מ6נסע"זםי'5גסכ"5וסערסמטפטםי'כוס"קכ
י כדעת המסרם"ל
ועוד6מרוניס,ומכמו"תביתתפריסחו"מסי'כו כתכריכולהמוחזקלומרקיסל
כים"סב"ק D"Dסי'לטסכי5סם"ךסי'ר5כ p"Dטודם"לסכיןכפקדוןכיןמלוהhSחייךביטולכים
6פי' 06סרוימ,ו5פי' תכסוזסלדין וקמרתןליפקדוניכייםליריוחברור ומכררדבריוכפניסני
עריסוזסמעכסופטורמסוסגרמך,וכלסריותהו6לנפקד.וכ"ככנחלתלכילבעלהפת"מסי'ר5כמ"ז.

6ךעי' חזותן p"sסי' כב 6ותגד"סכם'נ" ,5דמה מכתם כנחלם5כידיכוללומרקיסליכמהרס"ל
ום"ך,קינומכו6רכןכם"ך ,ד6ףטסם"ךהכיףלדברי סמסרם"לל 6כתכלסםכיסעמו5 ,כל6יןכ5ן
י כמסרם"לנגדסג5וניסמהכיףממרדכיוססכיס עמהםוכו',וודעיכןהו6לסלכם
מקוסלומרקיסל
וקיןמקוס %מרקיסליכמהרס"ל.ע"כ.המנסנרמהדסחזו"6כתככן רקכפקדוןדהמעותטלממפקיד
הס,וכמוסכי6רמסמי' כ56ותיכויגדסיכ 5דתכעהמפקידלמחזירלומעותיו מדעתולמרויתכסס,
ומנפקדעיככםלעלמווהרויתכסס,כיוןטגילהדעתוטרוקהלהרויחכהסכלהריוחנקנהמידלמפקיד,
ךלומרדסמלוהוכסמיוכקותו
כמופכתכ סרמכ"סמכירהפ"זהי"כעיי"ם6.כלכחובסלו5סל6מיי
סריוחממרויחסלוס ,דס66ין ממלוה כעל ממעות .וכ"מ כחת"מ מס ו5ףטחולק עלסים"םלענין
פקדון ,מ"מכתכטס(6ות 6מהדיניםהיו65יס)דכסלו6ס5יןדיןכיטולכיםוקמורלסזדקקלזםמסוס

רמ

פסקידין-ירושלים
-

-

6יסוררכיה,ומטמע6ףל6כפזהנסנהוזהתמר.ועי'פס"דירוטליסכרךסעמ'נ.6
וכמב כמנחתסלמססי'כז6ות  6ס6סל 6פרעתוכוכזמן6 ,ע"פם6ין סמקהיכוללתובעוכדיןעל
הספסדיסמנגרמולו ,מ"מחייבמלוהלחיים 6תהמלוסםל6יס6עליותרעומת,ו6סרוקהnhSSיר"ם

מומרלוליחןממוןלמלוהוקטל6תמתרעומתטים %עליו,סל6מסרהתורהרכיתbSbכטהמלוהנותן
ללסמרקונו6,כלhSעלעיכובפרעוןסלהלוסנגדרמוןסמלוס.
וכנידוןדירןי
ם לקחתכהתכוןגס 6ת העוכרהמכ' מסרל6 '6תהעכודסמנוספת ,למרות הסלעת
המתירמל'6היתהיקרהיותר מהלעס לתרתמסית לכ' ,מתוךכוונה לפלות קותו על סספמדיס
כפרוייקטסר6מון,ע"כיםלדחות6תתביעתהספסדיס.
ה .פסקהטו"עמי' 60סעי'טז:יםמים6ומר"תנקי ס6דס מתנס עםתכירו6יןסולכין 6מרסלמון
הכתוכבו6 h~hחרהכוונה.וכ"ככטו"תמהרי"קמורםקיכ:מטיי
רסדיןנלענ"דמבכלתנקי ס6דס
מתנסעםחכירו6
י 06כקותו
ין %מרמולך6מרלמוןהתנקידוקקעיפל6נלמדממנולהיינהמתנסכ
יטהוזכרדוקקול6ככיו65כוbSb,יתתייכסמתנסטפילוכדברם6ינויו65מתוךלמוןסתנ6יכלל
תכי
רקמל6יקטםעליויותרממסססיתנהעסחכינו.ע"כ.
ומנסכרכיסתכיעוחלמקרססלנזקמ"ו,סמכתןפלתלותסרכימס-וכתו65סמכךחלחיובעלסרוכט
לבלס6תהפרחיה-תקיה6סחייגהביטוחכמלס6תמנזקלמכוסחעלסמךפולימסזוoh:פוליססזו
מחייכת6תהכיטוחלעלסכמקרססלנזקח"ולמכוטח,והפוליסהתקפםמכחינסחוקית,סרכיפהחלס,
וממילאתייכהרוכםלמלם6תספרמיס6,ך 06מפוליסהאינהמתייפת6תהכיטוחלקלסכמקרהמלנזק
למכוטמ,אינוחייכלמלם6תהכיטוח.כנידוןדירןמקבלכיחסדין6תעמדת5דכ'טסכיטותסיסממלס
%ד'6דמינזק %ח"והיהקורה %כעכודתוכפרוייקט.לפיכךחייכ5ד'6לסלםעכורסכיטומ,וטענתו
םל6קוייססתנ6יחטמויופיעכפולי0סעלמה,אינופוטרו,כיוןטל6זהמססקוסם6תתקפותםהמזקית
וממחייכתסלספולימס,והחיוב עכורסל6תקיכמיקיתנאיזה6ו 6תר  hSbכדכר 6תו:החיווסל
חכרתסכיטומלסלםלמכוטמנזק 06ח"והיהקורהכסטת.וזההיהכ6ן.
י .סמקסטו"עמי'י
כ '9DDכ מ6סחייכוכי"רטכועסלמחדמכעליסדין,רם6יסכי"דלעסות סמרה
כיכיהסכוילהיפטרמעוכםמכועס ,וכתםכפת"מ טס מ"קגהליעור מפטרהסו6כפיראותעיני
הכי"ד .וכתככתרצים טהס תו"מסי'  hDמכטכועתהנפטרים 06זו טבועהדאורייתאנוהגין לפצר
למ65ין.ועי'פס"דירוםליסכרךגעמ'מח.
וכנידוןדידן מגס  06נקכל כמס מטענות סנתכעכצודקות,עדייןיםכ6ן הוד6ס כמקפת,וים לפצר

למ65ין.

