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נושאהדיון

א' שכר את ב' שיבנהלו אתפניםהדירך שקנה ,כוללריצוף,לפי הסכם ומיפרטטכני שערכו
ביניהם .טועןא' שבכמה רצפות בחדר הסלון יש כתמים שחורים ,וכדי להחליפם יש צורך -
מבחינהטכנית,וגם משום שלאיימצאו מרצפותחילופיות מאותה סידרה בדיוק -להחליף את
כל הריצוף .משיב ב' שהזהיר את א' מלכתחילה שהרצפות שבחר אען ממין משובח ועלול
להיות בהן פגמים (על כך משיבא'  nthwעל המרצף לראות את הפגם ולא לרצף בהן) ,והוא
מוכן לפצות אתא' בכסף עבור הצערשישלו מהפגם.
הבודק שנתמנהשיי ביתהדין ,מר אדלר ,נשאל מה ההפרש במחירבין הדבקת קרמיקה על
הריצפה הקיימת לבין החלפת הריצוף ,והוא השיב שהחלפת הריצוף תעלה  13.000ש"ח,
והדבקת קרמיקה תעלה 7.000שייח .ן
בה כלהזמן.
יצויין שהדירההנ"ל מושכרת לשוכר

יגר

פסקדיןשלפשרה
על הנתבע לפצות את התובע בסכוםמסויים.
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פסקידין-ירושלים

הקאלהלדיון
שכרפועל לרצףלו ונמצא מום למרצפותשאי אפשר לתקנו אלאע"י החלפת כלהריצוף.

תשובה
' רלכסעי' ס :ר16כן מכרכתים לסמעוןוכו' וגתכרר
חמדונרלענין מקם טעות ,פסקכתו"עסי
סגכגסו עכו"ם קודס סמקםוקלקלו ק5ת מקומותועיטנוסכתליס ועקרו דלתותהכית ופרמת6,ין
.וכתבכפריטםטסp"Dסדוד6יebמיה
כמעוןמנטלהמקהמחמת orמוס)סעוכריניתןלויוי
הקלקולפמתוממרוןגדולבכימתהרהייםסדין קםכמעוןסיכוללומר6יגיר51סככיתמקולקלויפיל
וע"י
ניכוי.וכגתסיימסי'רלגס"קדלייןלמטייככמקורמייסעלסל' פסםדדוק06 6רדוילגורכדירםכלי
התיקון6,כל 6(06ר6וילגורכסכליתיקוןסוימוסגמורוכטלסמקמ.
רככיתכליתיקון,הרילפי סגהה"מ6ין )סמסוכמוס
6מגסמוסממכער6תסמר5פות6,ךלפטריגו
גמור(כטל 6ת ממקחhSh.סיטלעיין ה6סמיידלהמליף 6תכלהמרקפות כס651היקרהכגלל מספר
קטןסלרקפות מכוערות16 ,סמייך לפלות 6ת בעה"בכפילויכספי עלהג'ק,טסיעורו פחות מקטר

מחלפתכלסמר5פות"51.ע .י
6ךכטסקכלןגטכרע"יכעה"כלרלף 6תדילתו,ו6תמרעוףקנססקכלןכם('חותוסלכעס"כ61,מייכ
ן 11%מטוס מקמטעותh~hth)theמסוס ט( 6עסה 6ת
גמ65סרי5ףבכמסמרקפות(קויות,נגס6י
סליחותו1טכירות1כפיטגטלחונסכר,ולהיפךע"ירי15ףמכוערסו6ס)יק6תכיתו,כמומיטמסרכורות
טלדוןכמססו.pr)o6
כשרמכירו,וכקןי
וגר6סססדכרתלויכמנהגממדיגה06 ,כמקריסכקלסגוסגיסלמייכ6תהמרלףלהמליף6תהכל,הרי
טעלדעתכןגכגסלעבודה6,ך 06גוסגיסלפ15תעלהנזק,קינוחייביותרמכך.ומכיוןטסמנהגקינו
ן ע)ר ,6עמ' 105
1fnbוקבוע,יםסממייכיסכךויםסמחייכיסכךורקה':יזכויותיוסלרוכסדירס"כ
ועמי ,141סכת"6051.976ות"3258193 6ות"20804102 6חייכוכמהכתי מנפט 6תסקכלןלהמליף
כיחסדיןהעידטכימייס6מרפסקפי15יכספיכגד),ע"כ
6תכלסר5פות,וקילוהבודקטגתמנה
נרכסלפטרולמייכ6תהקבלןכמחירטעונךלסדכיקקרמיקהעלסרי5פס.
מטע"

אברהםדוגלוין.

ב
נדוןסלפגיגו כסס otcn61מקח טעות6,ין %זןנו Dlanפי15י 6ל6מטוס מקמ טעות  ,oh)theד6ס
סלוקםהיסמהגסכמפורטססו6ימ)יר6ת:1מקמ(עי'ממנעןסל' ob)tbסי'ו)6זסיתםטענתוקיימת
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ןמסמרקפותעליסס(עי'סו"ת סרוקם
ומת,יר 6תהמעות6 ,כל 606יןכ6ןתנקימפורם16,יohעדיי
כלל15סי',1ועי'פס"דירומליסכרך1עמ' עב)6יןכ6ןביטולמקםab ,נהגוכמדיגםל6לכסל מקמ
ככגוןד(6עיירמכ"סמכירהפיסן,ועלממוסיםלדוןכו רקממוס.oh)thובנידוןדירןהכדלמממיר
כין מרקפות עם קותו מוס  16כלעדיו נמוך כמרכס מהתלפת כל סרי15ף ,ומסתכר
גס נמוך
מסדכקתקרמיקסo)nht .י"ל לדוןגסץ6סדיגוכקימן סעסעיגיוי
קתכירו וטנטסcףtoל~מקסוערך
כפיסכדלערכיהרי15ףיכולכעדהיי"
יבגסלעכבממכרקכלגותוממוסדמייכלתקןלו 6תסכל16דלמ6ל6
ו מסג,ק6ין64ן(עי'ם"ךסי'ספו 1 p"Dנטם משרא"לעפ"יסר5כ"ןן.
מיקריפטיעס,וקוליגסויפיל
ומלידך~'hDים להסתפק ה6סכ"ס16מןחייככתיקוןנזקו ה6סrhמיוכו hp17כ15רססלממלפתכל
סר5פות6ו מרמתתיקון pr)nסגדרמתמספיקהגס כסדכקתהקרמיקה(ועי'מו"ת סרסכ" 6מ"6סי'
6לףגו (רמ"D~lCS 6סי' 10סעי'ח) Ci"Dt,ד"ס ומ"מרתיקתיהסגילותכלוליסלפעמיםנקכל;1תו
עפ"ימנהגהמדינם),לכןי"לדמייךלסתפףרכפי ה1651ת סדכקתהקרמיקס דסו6גסקרובלממ5ית
ת 5ת עלמלערטיס מספגם,
ססו65ותסלסמלפההמר5פות.וכניר"ר סיריםסמוכןלפי
ןלסמיךעלthn~oמסעריךססרבסתלארמיססנמסככפעויסר5וי.
or3גסנכי
הערכויות,
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ורגמהנמדינסכקניןסקוכע כיטב המקם (רמכ"ס סגה)תליץ ה6סנ1סמ
,יר 6ת המקח,
טמ
לס
גי
ס
דמנ
סכפועל(% 16ל מפתותמקפלים 6תכל המעות)%1 ,
6תם'ס6סמח,ירי
ודברorתליץכמנהגסמון הע
הממוניותמטונית.ופוק מץמ6י ממ 6דבר מסגיה
נסמלטת 'UDttהערכאותסדגיסעל
4
וי
פו
1כ
,וקיןדורמיסלהמליף 6תכלסרי15ף,וכמוטסעיר
א)1
לסת1יר nonoוכפגםטלמספרמרי
י
מטעםניחמריןשלפייריעתוכמקט6qhמדסיגומחליף.וגסohיטנס6תרימouot)nכךומסספכיורר
ים
מטיס ספגםכקורתניתםסמפון,%ילס0גסמכסףלגריר 6המסבלןלתביעותכערכיות6 ,נלao)n
ל6כמקוססכוגערךסססכסוסוףסמקוססקוכעלמקם.or
וכך,
סמדינסיינ
ומוגהhtoממפטוענרודכ66יותיהסס6יןדניסעלהקניןehה61מקמטעותh~bדניסעלדעתוטלמסייס,
סלהכרעתערכ16תיסס,הןממוס
גסבגררידבריהשבלבוסרגטת וסיפו~י ולכן6יןלדמותנידון,
יסl'hcססרני0עלתסנין.
דליןהסהקוכעיס6תמנהגהמדוגהומןמסו
וכמקוסממכריעולפטר,כיוןדכליגגו6יןדגיסכמקםמסוספילויhihרקמיום,ob)thוכסבלניתoten
% ,ן6יןגסלהעמידקמרםדוגמתדינםמלערכאות ,דה61כמייקר6ליליססמ"ו,
חיובישכלנות15נוי
םלהכריעעפ"ימנהגיפמרהמכדיגי66לו.
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טועיהגולדשמידט.
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ג(הכית,ק"(6כיהיוקינוייסכגווניםניןחדל(חדר7,כלקפינונ(מ'6ס(כיחכיסo ,נחירכשיקווhי מויוי
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