רכה

 .ממונות

דין

בית ירושלים

יוחמי,
ידיש משטתולנייקי
קיזוז משכרו קלקבלןשיפוציםבגללנזקיםשונים
תיק ממשות מס' -1406שע

נוודאהדיון
א' שכר אתבי שישפץלו את ביתולפי אסכם שעשוביניהם ,ונותרחייב לו סכום כסף לפי
ההסכם ,אךא' מקזז לעצמו את החובמשול שלטענתו גרםלוב'נזקיםשונים בדירה ובהםנזקי
מים שחדרו לדירהוהזיקו רהיטים שונים ,וכן גרםלו הוצאה לאינסטלטור פרטי לתקן תיקון
דחוף שהיה ב' צריך לקשות ,והתמהמה שלעשות ,וכן גרם לו הוצאה מיותרת בגלל בגיר
בתיכנון לקוי ,בנזק שעשה פועל שלו ,וכן גרם לו עגמת נפש בעבודתו הלקויה ובנזקים
שנגרמולו בעקבות כך.
על חלק מהטענות משיב ב' תשובות לא ישירות ,כמו "טענו חטים וכפר לו בשעורים",
וכשנשאל שוב היתה תשובתו" :לאידועליעל מקרה כזה" (היה זה כשנתבע עלנזילות מים
מצינור שנהפגעע"יהפועלים ,והוא השיבוכתיקן אתנזילות הגשמים) ,ועל חלקטוען "עשיתי
לפי מה שהוטלעליי,ועל ההוצאה שהוציאלאינסטלטורפרטי משיבב'שאינוחייב לשלם כמה
שהוציאא' אלא רק כמה שהיהעולהלואינסטלטור,ועל ההוצאה המיותרת שהיתהלא' בגלל
בניהבתיכנוןלקוי משיבב' שהתיכנון נעשהע"יא',ובי לאהיה אחראיעלכך.

פסקדין
עלאי לשלםלא' את חובובקיזוזסךמסויים כפשרה.

 )-1אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמשוןגרוסמן
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פ~קידין-ירושלים

רכו

השאלותלדיון
א.ניזקע"י גרמא שתפוס בחוב שחייבלמזיק.
ב .פועל שהזיק בגרמא.
ג.אינייודע אם נתחייבתי.
ד .בעה"ב ששכרפועלשני משום שהראשון התמהמה מלעשות ,והיה זה שעת הדחק.
ה .קבלן שהעסיקפועלשהזיק ,האם הקבלןחייב.
.1הזמין דלתוהקבלן השתהה שהביאה,ואזביטלהמזמין אתהזמנתו.

גי

תשובה

א.נסייךסי'כח ס"קנס3י5דבריסיסייס; p"ssפרקסכתםמיי 1ד3גרמ6כגי)קיןדליןבומי31מן
סדיןhShלסייט,פסיט5ד6יהפסמפקיגןמ,גיס61,פילו3דכריס3ליכפיס6יןלדומקו.וכתבסס"ךטס
דכ"כסריכ"ססי'ס~כ.וכקנוהיימסי'כמס"ק5מוכיחכרכריסיסייט,וכןססכיס3גתסיימס"ק.3ועי'
כוסי' קפ3סוף,6p"D
פת'יסטסס"ק1טכ"כמסייךנסייעםס"קכוכסססרמכ"ן,וכ"ככמייעזס"קי
יקמולעניןגרמךכני)היןסמן מתורספטורגסמדיגיטמיסhShסמכמיס קמרו
וטכ"דסכוייה"6מי
טhS
סחיי3ללי"ש,כוס5י תפסמפקיגןמיגיס,.סתומים ס"קדוותס"פ p"Dכפכוישכלתיוכלייי

י

רניתפיסת.
המגססגייכ"מ פרק6יזסוגטךh'AIDSדמ"כגת63 6תר6דמסלקיס3י 6דעתסרסכ"6וסר"ןד3חיי3
בי"סמסגיתפיסס.נמשדיןזסתלוי 4063תרני%6 ,סנגר כת3סמל'יממלוסולוספ"רס"1וכדעת
]דסיכ6ססתפיססעלמםכממלוקתטגויס6ימסגי6יל66יןלומר
סמסריייטטהכי5התקפוכסןסי'"6
.
י
ל
קיםל'.עיי"ס o)nh .דעתסס"ךשם ד%כמסריייט,ויכול מתופסלומרקיס וכמי' רעק"5כגליון
יכססו3ריסדמסגיתפיסס.ועי'פס"ד
ססו"עסי'כמכמבדלדיג5יםלעיין6סיכול ~DDtnלומרקיסל
ירוסליסכרךגעמיh~pוכרךיעמ'כז .ן
ס33יתוותוךכדיעכורותגרסג'קלכיתוומפניוסל'6
ב3.גידוןדיוןס'3גטכרע"י6ילעסותסי*וני
כגללגזילותמיסוכדיסגעטודגללניגורטנטכרע"יספועליססלכ'ול5תוקןמיד6,עייפסל6סין5לס
לסכימייכעלכךכסריס16מגיןדיגןכטומריסכר,ולדעתסמסרי"ט
ג)קיסיסיריס %6גרמך,מיימייי
' קם,וסוית מסר"סענגילת"זסי' hDסכןמסכימורובספוסקיס,
מ"3סי'קי"1"1,תמת"סnrrtnסי
ןגס כנרמלכטפריסיזק,6ולכלספמוהדיגוכסליםטיט מס5מרוניס כפסקוסמייכ 5ף
טומריןמייכי
כגרמךכיוןסדיטכסומר,עי'סויתמסרי"טסי'קיוסערמרפטסי'קעוס"קדמסליתוסומרמייכין6ף
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ממונות

רכ,

3גרמ3 6עלמ,6ועי' פס"דירומליס כרך מעמיסלדמסקילתיעכן hrrnסי' פס 3ד3רר5וכן מטלמ
לסק6מיסי6ג"טסגקר5כלטוגיגוספיליטעלמסיסלוכעירקמרתל5טריע5עטליךסיחליפסמחדם,מכך
סיסנימוססמלךממיסל6עלספתקוסייגוסגימוריןסלו 3פעססר6סוןסיסקריךלמוסיףכדמיםוגתנו
5%עטיל מרס מ6ותסנימורי"ן עלמזמןסמנימיסים ס651ות מפתקות %3טריע ,וסמפיליטער מכח
והעכירממועד1ל6סחליפס,ועזיזנפסדוגלספתקותסטלהלו ,דלכ16רססיסנר6סטס61פטורדקינו
 b~hגרמךדסרי  %עטס מעסםגידיםוממילךפסדי 6 .1%מגס גלמתסו6מייכמדיגך,דס6גימזיק
מפטור כגרמךכיוןמל6קבלעליוממירתסג,ק,מסד"כסומרססזיקודקימייכ6ףכגרמם 3עלמ6כין
ומכמס קרוכלמזידסוי61 .ףדממעטיגן מטרות כטבועת
כמ,ידכיןכפוגגכיון מקפלעליו
ממעמלירפ"
ריעתסטר1תh)sn .לדיגךרכלטומר6וםליממייכננרמל,
ס)ומריסמ"ממעיקרכסט"ךדמיים
וממוייכסטפיליטערלפלסעכורס5עטליך.כמוטסיוטויס6זלמכורכדוק.ומוסגלמודג"כלטפיליטער
16סליםססתע5לופסעבעציית פר6טעסטעלוועקסילסגורךלפידינךדמלכות6סממויי3למלםכמו
מסיהסוסלמכור.ע"כתורףתסוכהוטלסט6ילתיעצן,וסוכךכדבריגרטיסכללטוסי'מ.כמגסעי'
זnrrttoeמ"גמו"ס טוערךמימו"ממי' קפכפסקודסליתפטורעלגרמך.ועי'
דכריo')thJמסמי'י
מו"תתסוררסיסי'ק5גמורמותסמטפטי6כללטוסי'י.6
יולמסטר.
וכיוןטנהלקוכ,סספוסקיסיכולמתפוס קיםל
ייודע 06
ג .פסק3סו"עסי' עה "PDט:מגהליכזדךטהלויתיך 16טהפקדתיכידךוס"ס קומר6יג
סלויתגי6ו ohמפקדתכידי,יטבעסיסתט6יגויודעופטור061 ,כ6לטייםימלס.
3סנתכעכעין"טענוotwnוכפרלוכטעוריס"וכטנס6לטו3סטיב
כינדוןדירןמעלמלקממטענות"מי
כעין"ל5ידועליעלמקרסכוס",ס'יזכ15מרחיגייודע 06גתמייכתיטמייכל5ייים,וכצרגתכ6רלעיל
ציתכןממוע'לסכ,התפיסס.
ד3 .ממגס "3מעו 6ריס ממוכר 6תס-ומנין ,מפורס ט6סחורוכסןספועליס 3ד3ר ס6כדסוכר
עליסס,וידםסלספועליסעלסתהתוגס"61,כס"ס3גידוןדידן,טמרימדובר 3ד3רס36ד.
ה.עייגתס"מסי'סטס"קדס6ססכרגק3לןפועליםוסויקו06 ,סיג OShפועליסטדרכולמפקיד,
תליץכפלוגתךסמכו6רנסייר665ימייכסר6טוןכטפסעסרגי61ין 051 ,eSa5%סכרלמים6יןרגיל
עגלם עםסוסים ועם עבדוסלסממכיר6ו  Ouפועלטלו
חייב ,ומזס נלמד  06סכר56לשעל
דפטורכמפסעמפועל16סעכדלל5גרעממסרלמימרגיללמפקיד.
ועל  'hr15ספס
רS
פ9
י1
ם %עf
ק5061 ,ין  %ל
ס"כ ptr')oלתבוע6 lת מפועלממז
נמf 65טתמילסי
לתובעו,כיוןבעל דעתכןסכר 6תהקבלןסי53עעבודותטוגותע"יפועליס,תלוי 3מהלוקתh'son
סרמ"6כסו"עסי'ר65סעי'כד,וסממע"ס.ועי'פס"דירוטליסכרך 3עמ'פז.
יכךוכךסלילם t)npht
 .1כשו"ת סר"6סכלל קדסי'1גט6ל3דשר ר316ןכסלךל16מן61יילעכסל

לז"ר

עג"
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פסקידין-ירושלים

למחר1 ,ה61עטהקותודברולממרהלךלו-61לטולהפעולםט6מרתלילעטותט6סל6תיטלנותיפסד,

1ר16נן S~hככר לקמתיס מקמר.והטיב סק'6ש ססמ115סמייכ לפרוע %ומן כל מפסדו מסוסדיגה
דגרמי כמו כה1%ממרין hStמ 165תנקהופועליס 1מ 165סכה לחה ,ס6מרו ככ"מ עוכהגותן להם
טכרסמטלסכיוןנעלידוהפסידומלסכתהלוס,ו6ףס16מןמפסידעפ"ידיבורוטלסמ5ווה .ופסקכן
ו גתכטל 16ת1
כסוייעסי'פלגסעי'ח.ועי'ממגי'6סל'סכימותפועליססי' )סגחסכגרמיכיוןסעליד
היוםוהג'ק געטסמיד,סעפייידיכורול6נסכר כמקוס 6מר,וחסיככקילו סגר 6תמכירו כמדרול6
הגיחו לעסות מל6כס.ועי' hrr)nnהל'סכי4ותסי'יםמהוסיףוכמםנכיוןסעפ"ידיכורוסל כעס"כ
גתכטלמממלכתווהפסיד,דינורוח-יכמעטה,כמוטכתכהרב"טגביחכםסטמ66תהטהור.
ועי' ממ"ע p"Dמזכסססע"טד 46כתב מסופר סטרללווחעפייי מסכמתוטלסמלוסולח"כחורבו
המלוה,דקריך המלוסלסמ,ירללוס סכרססוסרמדיגידגרמי ,וכתב הממ"עסדכרי טעם הס .וכתכ
' ר)
סלסמ"ע6,ךהקטסמדבריפרד"סlh11ncכטורסי
כטויתרעק"6סי'קלדסמדכריסר"6סיטר"י
כ16מרסחוטפרתך 061תמ65טריפס6תןכפדסכסרכךוכך,סיכוללחזורבוולהפטר,וקסםמדועל6
ט "73ס3סמ"ע,ססר6טהיסמכתבוסהיוכוסלבעס"כ
יתחייבמדיגידגרמי.וע"ש"חרעק""36מ'ף
,
נ
י
ר
ו
ב
י
י
מ
ל
ם
ו
ט
מ
o
t
e
n
ר
נ
ר
לפיע4מכנמליוטרש%ס,יינ
ל
י
מ
b
S
ומריןגרמיh
יקנה סטין
רגרמי
כיוןסל5כטסמכססבגוףממוןl'"DSrlltSnסייסכקומןונסופר.ועי'קסלוהיעקבכ"ממו"סלהכדעת
סג"יסמיוכוסו6מדיןערכוכסריטכ"5כדף4ג.
6מגסכנידוןדירןססקכלן המתססכסכלותהדלתלכעס"כ,ומתוךכךס)מיןכעהייכדלת קמרה5,ין
לססקכלןhSעסה6תהה)מגהכזמן.
לחייכול6מדיןגרמי,וגסל6מדיןערכ,כיו

אברהםדוסלוין.

ן

כ

מכיסולשלםטל
נסקלהסלקבלןסכטס)~olprי)4וערימטיןני
סטויגירוכימ'4:~ulc
ל
בזילמססוכפ
יו
ר
יז
יק
טל
ם Dhפטור
י ,דס6ירד ערך
מכיסו מ"מרם6יסכעס"כ
גרם,%וכ'orניך"רריפי
עכודת11ל5עטהכדבעי,ופמוטדסעכודסכס"סט11ספמות,ע"כ 06ל6סילםפליטתדמקזז,ועיירס"י
כ"מגח6ד"ס6גרייהו':יועלמגתכןסיוגוטליןסכרוסרי %הסלימומל6כתן'י61,פי%כספק6סקלקל
סטכחכטמיטתוט5ימחייבלטלס ,כתככסוייההרסכ"6ח"דסי'קל סכרימפסיה כב"יסי'
סו  "UDסיכתבססמדכרימסלטעס,ועי' למ"קכיק5טכ ד"סולענין,וטייזמיי סדוססעויכ
י,6וערוך
'
מסלחןסי'סוסעי'דומעיייכ .לסוגיי-
ולגבי )המטועןסיגייודעohהיודכריסכש ,%ס6סיטכזההדין כ16מר"6י 06גתמייכתידחייכ
%יייט,ונמלקוספוסקיס Dhמסגיהפיסם,וכקןסריהו6מפוסועומד כחלק ממסכרוועודדיטכ5ן

יית
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,

"בועתהיסחטווינויודעמטס1סוגסעלסכוע5גהטכתיהדיןסקריךלבלסמקףסטכועס"6,כגסנער
ללהח,יקנטכרון.
,סיכי
ולגכי סטעגסטסיםמכיף 6יגסעלעוריותרזול ,פטוט ממכרך דכזס טסתמהמססרי סו 6עטם bSt
כסוגן""כרםpl')o'6לטבורפועל"61,כ הנתבעלטלסלכעס"ככלמסמעלס,1כפרטסכןסי6
המ5י16תכסוק,וסגיזקחיגותייכלחפטכנרות,פועלסכי11ל,וליתדיןקריךכסט.
וגרטהדכגידוןדירן6יןלחייב6תכעס"נoiciלפועללפגים
מדכתיכ61רמות5דיקיסתסמור,
רי
סי
ילהקהנחלקו הפוסקים 6סכי"ר
י
וה
 orncלמןרבכנ"מפג6דחייכלבלסלפועללפניםממוה"ר,מט"
כופיןע"ז,עי'סוףמי'יכ,שקטודתלי6כמללסכמפי6סיםכ6ןעגיועטיר .וכסקסגר6סדחסמרוכר
לכ6ןמדוברסמק ,,רקחלקממכרו,ועודדכ6ןסתרמלוסלע6 ,כלמסי"לדל6
ממפסידכלסכרו",כ
ימהרטיהמסbSb,סרטיימס מסיסכפטיעס ,ומ"מכפועלעגיקריךלס5יעלו 6סמוכן
פתע,עי
לםלסלפגיסמסס"ד.

חייי

פירם,

t1W~Wגרוסמן.
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