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מזיקשרוצהלתקןהנזקע"יבעלמלארה%ל
והניזקטוען שאםלאיתקןע"יהחברההמקוריתיפסידהביטוח
חיקממונות מס' -200סא

נושאהדיון
ק' בעל חברה לזיפות ,נשברע"י ועד הבית לזפת את הגג המשותף ,ונתבקשע"י דייר א'
להחליףלו קולטים של הדוד שמשבגג .הפועל הערבי שלק' החליף את הקולטים וזרק את
הישנים למטה ,ובדרךזריקתופגע במערכתמיזוגאויר שלהדיירש' .ש' תובע מבעל החברה
דמינזיקין שלהמזגן.ק' מודה שהואנוטלעליואחריותלנזקים שעשההפועל,והוסיף שישלו
ביטוח צדשלישי שאםיתבעישלמולו ,חוץ מדמי ההשתתפות העצמיתשעליו לשלםבעצמו,

אלאשאינו רוצה לתבוע מהביטוח בגלל חשבונות שישלו.
טכנאי של החברההיצרנית שלהמזגן בדקרקבעשאי אפשרלתקן את החלקהפגועלבדו ,אלא
ישלהחליף את החלפתהיחידה כולה שעלותה כ7000-ש"ח .כך קבעועוד כמהטכנאים אחרים
שנקבו במחיריםיותרגבוהים .ש' תובע מק' תשלום של 4500ש"ח.
ק'טועןשאינוחייב לשלם סכום כה גבוה משום שכמה טכנאים שהוזמנוע"יק' קבעושניתן
לתקן את המעןע"יתיקון החלק הפגועלבדו ,במחיר של  800ש"ח בלבד,וק' מוכן לתקן את
הנזקע"י אחד מהטכנאיםהללו.
ש'אינו מסתפקבתיקון שמציעק' משתי סיבות .א' כמה טכנאים אמרו שהתיקוןחייב להיות
ע"י החלפת היחידה כולה ולאדי בתיקון החלק שנפגע .ב' החברה היצרנית של המזגן אינה
מוכנהלהמשיך את הביטוחהקייםעלהמזגן אםמכנאיזריתקן אתהמיגן ,ואםיקבל את הצעת
ק'יפסיד את הביטוח שהחברה נותנת למשך כמה שנים ,ונמצא שהתיקון שלו לאיחזיר את
המזגן למצבוהקודם ,לפחות לא במהשנוגעלביטוח שישעליו.
ש' תובע שעדלדיון בביתהדין עםק'יוטלצועיקולעל החובשחייביםלוועד הבית עבור
הזיפות .ביתהדין דחה את הבקשה.

פסקדין

א.לולי שהנתבעהיהמוכן לשלםעלהנזק שעשההפועלהערבישלו ,לאהיה מקוםלחייבומן
הדיןעלכך,שאין הקבלןחייבבנזקים שעשההפועלשלו ,אפילו אםהזיקבכוונה ,ולא כ"ש אם

ממונות

שעה

הזיק באונסובאופןבלתיצפוילחלוטין.
ב .שיעורהנזקנקבעלפי התשלום שעולהלהחזיר את הדברהניזוק לקדמותו .במקרהזהטוען
הנתבע שיכול היה להחזיר את המזגן הניזוק לקדמותו במחיר של  800ש"ח .התובע העדיף
לתקן במחיר של כ 7.000-ש"חע"י החברה המתקינהמכיון שאילוהיה מתקן אותו טכנאי זר
היה בעה"ב מפסיד את הביטוח שהיה לו לשנים הקרובות .להלכה ,כדי לחייב את הנתבע
בסכום ששילם בעה"ב לחברה המתקינהעלינו להכריע שהתיקון שהציע הטכנאי הזר לאהיה
מתקןכדבעי ,ואתזהאיןבידינולהכריע,ולכןאיננויכוליםלחייב את הנתבעבשיעורהגבוה.
אך מתקבלת טענת התובעשע"י תיקון טכנאי זר היה מפסיד את הביטוח לשנים הקרובות,
והפסדהביטוחדינוכגרמי,ולכןעלהנתבעלהוסיףלסכוםהתיקון של  800ש"חגםעלותביטוח
לחמששנים -בשנים הראשונותלתיפעולו שלהמזגן ,שהיא עלות נמוכה מאשרבשניםיותר
מתקדמותלתיפעולו-ובנוסףיש לשער את הפחתתשויו שלהמזגן המתוקן לעומתמזגן שלא

עברתיקון ,וגם נזק זהישלהוסיףלחיוב.
ג .כפשרה קובעביתהדין שעל הנתבע לשלם לתובעסך של  3000ש"ח.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד
נ )-שמואלחיים דומב
נ)-יהושעווייס

השאלותלדיון
א .פועלערבי של חברה קבלנית שנשכרהע"י בעה"ב לעשותלו עבודה ,והזיק הפועל שכנים
אחרים בעבודתו ,האם חוב הנזקעלהפועלאועל החברה הקבלניתאועלבעה"ב.
ב .היה הראשון חייב לאמצעי חוב שכירות ,והאמצעי חייב לאחרון חוגנזיקין ,האם גובה
האחרוןמן הראשון משעבודאדר"נ.
ג .האםחייב המזיק לשלם דמי הנזקואינויכול לפטור עצמו בטענה שרוצה בעצמו לתקן את
הנזק ,או שחיובו הוא לתקן אתהנזק,ויכול לומד שרוצה בעצמולתקן.

תשובה
א .כמהנסכיק5חנ:סככנימקכ5עליולסתור6תמכותלוהיכרס6כניס6וססזיקןחייבלעלס.ופי'
סמ6ירימכךקבלשיומן ססתססל 6שכרס,וכן6סמזיקכסתירתו,ממועדסו6לעולס,ונעס"כככר
כסתמךמממירתזווחזרםע5סכומןסו6י5וזסקנ5מלמוכסזועליוכדרךקנוסת6bo,סנעמסכסמכיר
יום65נסתלקכעס"כמממירתם,וטניססמשמיס.ע"כ.וכןסו6כרכינויסונתןמלנילטססוכלכממ"ק
טס,וגרם"וכזיקו",סייכומס6כניסמסתרמזיקו65חריס.וכןגרםסרמכ"סתוכלומזיקפיוסי":6וטפר
6תס6כניס16סזיממיין.
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31מטנסמס:סיססגתךמ5דזסונפלמ5ד6חךפטוך061 ,מחמתממכס תייכ.וכתםכים"םכיקפיט
ט.
םמקסיספמיט6ם6סנפלמ5ד6חרםל6מחמתסמכסדפטור
דדועכיקמ"ל b"Db
ליונ"ללייס
סי'כ:6י
כנפל ממסתהטתירסמלו ,ס6ס ל 6מתרמ5דזסל6מיהנופלמ5ד6חר"61 ,כ b"~Dרס"למתחילה
י6דעתיסולמסמיךולסמזיק16תוה5דכקורותולהטעינועדמיחזורויכנסמקוסהסתירה6,פ"ס
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קמ"לדפטורמקמרכזהמכרולסתור6תמכותל עמהכמו
כגוןטסכםומתרככחגדולוכידחזקםעדמנפלל5דהקמר6זחייכ.וכיקרכקוכןפעוריסב"ק6ותrSp
דגם לסברתהיר"ם טס ט6סע"ססכנ6י מס כנקמרלו לעמות ,מ"מקינו נפטר 06מזיקוס6כניס
ל6חריסוועי'p"ncsטסכמסהר"ממסרקמטס:ו6יכ6מידדוק36נ6יססו6קבלן6 ,כלפועלפטור
ויפילונפ*ה6כניסמ5ד 6חר מחמתהמכס,סל6נסתלקוהתעליסמנטירות"51.6ע6מ6יל6נדייניס
כסומריוםוכיון מפסעמםלס .ע"כ) .ו3גמ' "3מקיחכת"ר סמ 35טמסר לסתת מסתתחייכ ,הממת
מממרלממרמהמרחייתמחמרטממר %תףמכתףחייםסכתףממסר%נ6יסטנליתייכסכנ6ימממר
באדריכלאדריכלחייט.ושרפ"יזססהו6כידוחייכמנזקת 06תיפולמידוותזיק6ת6חריס16תסכרסי6
סו6מייכלקלס,ולע"גדמוקמינןלס6לקמןהקבלנות,וכולןמותפיןכממעכס6,יןחייכ6ל6מימסיתה
מסירםלו,דכיוןדכחוסו6מנזקמוטלעליוכלסיכךדמיתרמיותנן6דסמועדלעולהוכו'.ע"כ.ועי'
קמריס35יסי'מחכלוייןכמ'ממפתחלב"קמס.
ועי'לעיל כפס"ד 66מו"רז"5לכנידון נתגלוליקוייס כמראשותמכית %תר חוס מקופתס6חריות,
מסקכלןקינותייככמלסמהססזיקמפועלמערכיטלו,וזסעפ"יגמ'כ"אד6ד6מר ר63מי6טועכר
ולמסל6וטעמךרכס6יתכסוטמ6יקניטנורכווילךוידליקגדיטוסלתכירוונמ65זסממייכ 6תרכו
מ6סמנהככליוס.
וכנידוןייד
ןטכעסייכמכרקולןוסקכלןמעסיקפועליםער3ייס,ומפועלסמליך 6תסקולטיסמסמליף
למטס ופגעוהזיקמזגןטלסכן 6חר,מןמויןהחיוכ סו 6עלהפועלססזיק ו %עלסקכלןול 6על
3עס"כ,וכמומכתברם"ידכיוןדכחוסו6סנזקמוטלעלוכלהיכףדמימרמי%6 .שכניווןדירןסורס
פסוקנוטלעלעקמו6תסחיוכעלסנזקיסמעסםספועלסערנים*.
קכ
ס.
ב
*מיכיקמ6ת"רסקלובמזקתחסונמ65מועדכעליסממלמיסת5ינזקוסוקלממלםח5ינזקוכו',
כג
וכגמ' מסככגוןמקדמוכי"רותפסוסטורסכוגחשאל"כסיססטו6ליכוללומראילוסיה תסכמו
ימכריחוכאגס ם%ימ65וסו6.כלסכעליסאינסיכוליםלהטילכל
טחמ3תיסייחימורסונפטר"16,סיית
סחיוכרקטלסמו6לולפטורע5מסכטענםט6י6סחזרתוליסיימימכריחו,שסרימ"ממועדסו,6וסיס
* למלםמןמעליס,וקפי* 6obיןלכעליסנכסיסנעליס ,מ"מסו6ילוסמו6לסיס ממועכרלמחזיר
%ע"ס 6תמורו ,ממי %מטוענדלניזקמלו מור"נ ,סהנופסכחכירו מנסוחרירוכחכירומנין
ממ~י6יןמוסונותניןOtsתה
"ונתן %מר6טס .6וכתכסמ6יריטס :ממספס3י6וכגמ'כ6ןמסנוטם
"ל
כמכירומנסוחצירוכחכירוממו5י6יןמזסונותניןלוס6,תסלמדטככל5דמיסףר6ו3ןממועבדלשמעון
סו6משועבדללויכל6רשותממעון qhכ%תביעת6יכבי"ד,ו6פי'ל6מגיעממוןלממעוןמיד*י,

%י
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ימזו
הובילומ"מנטתעכדלו%יזוסיכה.טהריכזול6מגיעממוןמידמניזקלידהכעליס.ויר6סל
מתירהלדבריהמוכריסבכלטל 6נפתעכדר6וכןלטמעוןמ5דממון הכ6מידטמעוןלידר6וכן bSb
מנמתעכדר6וכןל6יזוסיכה6,יןזה מטועכדללוי ,ונמ 65לדעתסבמזיק מלממעוןקינו מפלסללוי
כתוכו.ור6יסלדכריהסטהריהענקסטלעכרעכרי6יןמו5י6יןקותהמלדוןליתנהלכע"חנעי'קרוטין
טו.]5וכןהדין לדעתס 06נתחייכבמעוןללוי מחמתמכירותמנמתכרלועמו,וכלסעכודמל6הגיע
ממוןלידסממועכדס6מ5עי.וכתכהמקיריד6יןדכריהסכלוס,ול6נקמרכןכסענקסטלע"עhSbמכח
סמקר6טנ6מרהענקתעניקלוול6לכעלחוכו.עכת"ד.וכתום'קדוטיןטו6ד"הולידךכתבכססה"ר
נתנטלדלגכימלוסכו"ע6יתלהודר'נתן6 ,כלכמקרסכירותל6קייטןכר'נתןמטוס דטרתכגופו.
וכתום'ר"יהזקןטסהוכיתממיעוטלו1ל6לכעלתוכוכנקמרגכי הענקהמלע"ע,ס"מדמילת6דר"נ
טייכ66ע"פ"ל6נמתעכדלומכחהלוקה,וממתכרךם6יןOrסדיןלמכירותפועל,ולע"גד6מרינןמכיר
קרייה רחמנ% ,6ולמימרחמכל מהמיםכע"עי
םכטכירוכו'.ו6יכ 6מ"ד דס"סלטכירותפועלדל6
גכינןמידס6דוןלמיתניהלכעלחוכו,דסכירקרייהרחמנ.b"S .6והוצקוטחיהדעותככעס"תסערנ6
ח"6מ"ה,ומכריעמסדבחוכמכירות6יכ6לדינךדר"נ.וכן פסקכטו"עריססי'פו.וכתככגדילי
תרוסס מס ד6ע"גדמכירכזרייה רחמנה,ודקיעיקרחיוב מענקהקינוחוב מוחלט מנתחתםס6דון
כתורתחיוכhShמלוס כעלמהם5ותהעליוכתורת חסדוקיןבי"דעוניין 6%ל6כמומעומיןלמייכו
כקיוםט6רמלוות6,כללסו5י6ממנוכדיןמוכ~bnSDל,5ודינךדר"נדמו5י6יןמוסונותניןbSOtsטייך
6ל6כחובגמורכגוןכהלולה16ויפיל
וכסכירותדעלמ6טהי6חלףמל6כתוטטרמעמוויםלועליוחיוכ
תטלומיממוןגמור1ל6כתורתחןוחסו,עיי"ט.
וכמרדכיב"קסי'ל6כדיןמזיקסעכודוטלחכירו,כגוןעטהקרקעו6פותיקילכעלחוכווכ66חרוחפר
כסכורות,למלןדל6ד6יןדינךדגרמיופטור ,כתכרכינומקיר 6מרלימורימ"רי5חקמוינתכמס
רכינויונתן מדלךמחייםליסמדרכינתן,מסרי סתוסר כקרקע כורותטיחין ומערותמןסדיןחייב
לפרועלכעלהקרקעדהפמידו,וכיוןדחייכלויתחייבלכעלחוכומדרכינמן ד6מרהנומסכמכירומנה
וכו'.ט"מדל6מיחייכמדרכינתן6ל6כגוןרכוכן %סמממעוןוסוכלוהטמעוןמלויחייכר6וכןללוי
מדרכינתן,כיוןדכעידנ6דנתחייבטמעוןונטתעכדללויונטתעכדלור6וכןכמוכן6,כל 06ממעוןלוה
מלימתמילהומוכלוהר6וכןמטמעוןל6מסתעכדר6וכןללוי,והיינו טעמ6נמידהכ6פטורוכו'.ע"כ.
ועי' כק5וה"חמי' ספו  p"Dס סתמה עלממרדכידכיון דעם16אפותיקי6ין מלוהחייכ כלוס למלום
מם6רנכסיםוסיכיםייךכיהסעכוד6דר"נ.עכ"פמפורסכמרדכימסעכוד6דר"ננאמרגסכחוסמזיק
נמ65סלהלכססדיןסעכוד6דר"ננאמרגסכתוםמכירות ,ול6מנ06 6נתחייכלו ככרלטמעון כמעם
טקסמר16כןול6טנ6נתחייכ %אח"כ,וכמו טפמקכטו"עמי'פומעי'6ום"ךמסס"ק,6ה"הכחוכ
נזיקין,וכמוסכתםהמאיריהנ"לעפ"י'nAoב"קמס.
ג.ע"פסקידיןירוטליסכרךכעמ'קמטטכמחנ"6סל'נז"ממי'6דןכחיוכוטלמזיקס6סהחיוכהו6
יהנזק16טחיוכוהו6לתקן 6תהנזק,ונפ"מ 06הוזלה6סמטלסכטעתמנזק16
כגזלןטחייכלטלסטוו
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חממקדד*מרפ6ס6פמרלמקן6תמנזקחייבממזיקלמקן6ת
כפימסוסהיום.ומוייןלם"ךסי'5סס"קי
סנזק,ולחזו"6ב"קסי'61ותגכדעתסם"ךס6סמוזלממלסכדסטת,6ולנתס"מסי'5סס"קזמסרסות
כידסמזיק למלקמחפירותול 6לםלסדמים ,ולספרזכרון עולת סלמס ח"נ עמ'סו מככר חקרכזפ
סגר"םסקופזחל.
וכניווןדירןפק'טועןכרולסלתקן6תסנזקע"יטכנ6ים,6ום'תוכעלתקן6תסנזקכעלמווטק'יםלס
יולהפטר
6תעקתמתיקון,קילומיהמתיקוןהמוקעע"יק'טווהלתיקוןטלם',סיסק'יכוללטעוןקיםל
מהתכיעסממוגדלתסלם'6,ךמכיוןמסמכרססמתקינסמלסמונןסודיעסם6סימקן6תממזגןטכנ6י
ך לס תפסיק 6תסכיטוח טנותנתלמזגןbSD) ,פסתיקוןממ5יע ק' ל6יחזיר 6ת סמ5כ
טסינומיי
לקדמותו,לפתות %מבחינתהביטוחמלמחכרה,ט"כזכותומלט'לתכועלתקן6תסמזגןע"יטכנ6י
מלחכרםסמזנניסכדיל6ללכד 6תסכיטות,וק'חייכלסלס 6ת עקתסתיקון6.ךמכיוןפסמזגןככר
סיסכסימוםכמסחדמיס,ומחירוכזמןסנזקל6סיסכמומזגןתדם,ומסמקבלמטכנאיסחכרססיס
חלקיםחדמיסמעליסיותרגדולס,ע"כיםלפצרכיןה5דדיסולמייכ6תק'כמכוסמסוייס.
אברהםדובלוין.
ב
םלפוטרולפיכמס
מקדמסס6י6פמרעפ"י לחייב 6תסקכלןכנזקטעססמפועלסערני,עודי
ר6טוניסכיוןטסנזקנעמסכקונסגמור,מסריסדרךלמורידקולטיםודודיממםמחגגהו6כ6מ5עות
חכליס,וכךנכססגס כמקרסזס%6 ,מקרסקונסוסחכלניתקוסקולטיסנפלועלסמזגןומזיקוקותו.
וסדכרתקי כמחקקתסתום'והרמכ"ן 06כ6דסהמזיקחייכעלקונםגמור.
םלצערם*פסמרכיכיס:6:טוסתסנזקעקמו ,כקמרעלותסתיקוןמלו.ומכיוןמסנתכע
כתם*סהנזקי
יכללתקן6תסמזגןכסכוסטל 800מ"ח6,י6פפרלחייכוכמכוסהגכוסממילםהתובע.כ:כמססופמת
ם ~עתממזגןפעכרתיקוןמוספחותממזגןםל 6עכרתיקון.ג :ערךסכיטות
סמזגןממזיו.טהריי
כמרכיםכנזק ,כקמרכמסטוסמזגןעםכיסוחוכמססו6מוסכליביטוח.מסריספסרסכיטוחסו6ים
~ון 06הו6כחלקע5מימסנזקוסוימזיקממם16,דנפרדממנווחסיככגרמי.ו6סדינוכגרמיסריים
פוטריםגרמיכסוננ ,ר6סם"ךסי'מפוס"ק6וס"ק1וק5וס"חמס[ועודעי'כדברילתוניסכללטו6ות
ח Ohמליחמייכ6ףכגרמ1.]6ל6דמילקורעמטרומלתכירודרסהמוסנם6ר רקמלכו6תכרסיס,
מם"6ככיטוחמלכדסוכותע5מס[ורקסכם'זכרטוכסי'ח6ותיזוכמסדו"ככתיקוניםעמ'קי].כנידון
דידןיםלקחתכחיפוכפמדוכרככיטוחכסגותתיפעו*סר6פונותסלסמזגןפמחירונמוךיחסית~יטוח
כמנותתיפעולמיותרמקוטרות.
ןס5דדיסועל
ומכיוןסהחיוכטלסקכלןכנידוןזססו6מרקונוסטוכ1,ל6מןסבין,ע"כנר6סלפכרכי
הנתכעלקלסלהודעסךמלפפ3.0מ"ח.
()-יהחשעווייס
()-שמואלחייםדומב
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