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ביתדיןירושלים
ש ממונותולבירוריוחסין
יי
נזילתמיגשמים ממרפסתשלשכן
תיק ממתות מס' -1552שע

נושאהדיון
א' תובע אתב'עלנזקים שקרו בדירתובגללנזילתמיגשמים ממרפסת שלב' שגרמעליו .הוא
תובע כמו כן להחזיר מה ששילם לבעלי מקצוע לבדוק ולתקן את האיטום ,וכן תובע מב'
לבצעאיטום חדש מתחת למרצפות המרפסת שלו.
כי טוען שלא הוכח כלל שהנזילה מגיעה מהמרפסת שלו או מהמרפסת של השכן .עוד הוא
טוען שהאשמהבנזילההיא בגללא' שהוסיף תקרה למרפסת הפתוחה שלו-בניגוד לתכנית
העיריה -וכנראה שהתקרה לא נעשתה בצורה הטובה כדי למנוענזילות מים לתוך החדר.
מוסיףב' שגם אם יתבררשהנזילהמגיעה מהמרפסת שלו בגלל שהאיטוםאינוטוב,כיאז הוא
יתבע את התיקון מהקבלן שבנה את הבנין שאחראי על כך .הוא מציע לבדוק את האיטום
במרפסת הסמוכה -שאינה מרוצפת -ע"י הצפה של  48שעות ,ואם יתברר ששםיבש,
כיא~
תהיה ראיה שהבעיה היא אצלו ,והוא מתחייב שאז יבצע איטום חדש במרפסת שלו ,למרות
המחיר הגדול .א' מסכים לכך ,וסוכם בין הצדדים בפני בית הדין שבית הדין ימנה בודק

*

מטעמולענין.

כ' תובע אתא' בתביעהנגדיתעלכניסה ללא היתר לתוך הבית שלו בזמן שהיה בחו"לונזקים
כמתקן ובצנרת של החימום ,נזק בצינור המרזב ,וכיעור קיר המרפסת שלו .א' משיב שלא
הזיק ,לא הואולא הפועל שלו שכא לתקן אתהאיטום ,את כל מה שמאשים אותוב' ,רק נכנס
למרפסת פתוחה משום שבעה"ב לאהיהבבית ,ועודטועןא' מדועהמתין ב' לתבוע זאת עד
עתה,אילוהיה תובעמידהיהא'מחייב אתהפועל ,אך עתהיכחיש הכל.

פסקדיןביניים

ביתהדין ימנה בודקלבעיית הנזילהע"י הצפת המרפסת ,וכן לבדיקת התקרה שהוסיף א' אם
לא גבנתה בצורה טובהכדי למנוענזילות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
( )-טוביה גולדשמידט
( )-שמואלחיים דומב
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ממונות

שלט

השאלותלדיון
א .נזקים ממי גשמים שחודרים ממרפסת שלשכן.
ב .כשקבלןמתחייב לבצעאיטוםבדירה ,האםזהכוללגם מרפסתהבנויה מעל מרפסת פתוחה
שתחתיה.
ג .תביעהעל סמך הסתברות.

תשובה
א.פסקסרמ"6כסו"עסי'קנססעי'דעפ"יריכססי'תקיזד6סירדוגסמיסעלסעלייסויורדיןלמטס
עלסניוקלתקן ס1'%זק.וסקסוססמייעס"קסו ושךס"קגדלקמןטייקסדסעי'6כתגסרמ"6רכל
לרכימגגעלכעלסעלייסלתקן.וכמבככברסיטכטסס"קי
גכטס1"ceלתרןד6ףטכעלסגגמתקן
כללרכיסגג,מ"מ 06ירדוגטמיסעל6ותסתקרס,דמייריטליןoeליגורלגגומוכרמיסממיסhts5על
סתקרס,ותו6יטפוסע%1 ,ךעלpl')oלתקן.וכנס"גoaסגס"ט6ותיגכתכלתרןרססמדברכסרו5יס
הכיססלתקנועלמי ממסSDlnלמקנוSsh,כ6ן6יירידכעלמעליסקינור51סלתקנו6,יןכעלמכית
כופסולחקנוhShעלסגיזק%רהיקעלמו.
וכדעת סס"ך 6ohtיגו פוסעכירידתסגסמיסלתחתון6יטמייכעלג,קיסמיס fih,סלכ16רס סו6
כגרמיעלגזקיסס,נסריסיסיכוללתקן1ל6תיקן ,נר6סדסכי16רסו6כמוסכתנרכינומייסהלויסוף
סל'סכגיסעלמסמפסקסרמכ"סססh~oh'"eומ"כ:מיטעססטרןכתוךס%וכו'16מלנוכססיסכס
6כקועפרוכיו"כ,קריךלמרחיקכדי ס%יגיעוכו'pshoומעפרלהכירוכדיטל6יזיקוtS'Dh,סיתם
סרומh'oטמסייעהקותונעתסעוטסמללכתוומולכתמעפרוכו'סכל%6כמיטס,יקכחיליומן.לע"פ
טס61מייכלסרמיקכלכךoh ,סוליכססרומסמ15יס 6תסמוןו6ת מעפרוס,יקסכסןסרי,ספטור
מלטלס,לסרותסי6ססייעס16ת1וקיןנזקזסכ6מכםממזיקעלמו.ע"כ.וכיקרסגריהמכיוןטסעפר
6יט6טול6הלכודין6סומסוסההיו,ומייכעליורקמטוסממוןסמזיק,כדילמייכמסוסממונוגריך
סייעסססמזיקע"יסכעליסלכדו6כלכבסרוחמסייעתכעבייתסמזיקפטור,לפיסל5מסיגומיוכגרמי
כעטייםסמזיקbihכנזקעלמו.עיי"ס.וס"סכמיגטמיסטיורדיסלתחמוןכליסטיעתמעליון6יןלמייכ
יגטמיס,וקיןקריךלזמר)hSaסתכויןלכום
מעליוןמטוסגרמי6,ף06לוי15יירמהכויןל,כותenthsמ
כססע6זכסכסס,וכמוסכתכסריכייסכמסוכםסג"לדמיסגטמיסקינן ממש61ינ1מפןלזכותכסןוגס
טיגןיורדיןכפסיעתווטיגן %גירי1ל6גרמךדגירי,עיי"ס.
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לתקן6 ,ל 6עלמניזקלסרמיק 6מעלמו.וכןלפי סג6רסיטנ נסססט"ך,כיוןינניד"ד'6ןלינורלגג
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ב.עי' 1"DDירוסליםכרךזעמי עדס6ס %נזכרנמיפרטמגס6מ המרפסת5ריכיס %נותבמומר
ימרפסת6יגסכיח6ל6ח5ר,כמוטטנינובמעירותA"Dת"ו.ע"כ.
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