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  מוסכמותעובדות   .א

בשלב . בי� הצדדי� נחתמו כמה הסכמי�. התובע הוא קבל� וסיכ� ע� הנתבעי� כי יבנה את בית�

מפקח הבניה . ר אינו משפיע על הכרעת הדי�הדב, אול�, מסוי� היה מעורב בעניי�  ג� קבל� נוס"

  . פ"אמטע� הנתבעי� היה מר 

ולפני , י התובע" לפני השלמת העבודות ע�עקב מחלוקות בי� הצדדי� נכנסו הנתבעי� לבית

ח "רו� ארד דו' ד הגיש אינג"לבקשת ביה. תשלו� כל הסכו� שסוכ� מראש עבור בניית כל הבית

  .המתיחס לליקויי� ולחסר בבית

  :אלות העומדות לדיו� בשלב זה ה� שתיי�הש

הא� יש להגביל את אחריותו של  התובע א( ורק לליקויי�  –הגבלת רשימת הליקויי�  .1

או שמא מוטל עליו לתק� את כל , 02.04.13 מתארי( ח" בדופ"אעליה� הצביע מר 

  ?ח ארד"הליקויי� עליה� הצביע דו

או , זכאי לתק� את הליקויי� בעצמו הא� התובע –זכותו של התובע לתק� את הליקויי�  .2

ה� זכאי� ושמא הנתבעי� זכאי� לסרב לכ( שהתובע יתק� את הליקויי� בעצמו 

  ?לשל� עבור התיקוני� או לקזז את תמורת� מהחוב שהנתבעי� חייבי� לתובעמהתובע 

   בעניי� רשימת הליקויי�טענות התובע  .ב

 והוא אינו , היא המחייבתפ"איה מר  הגיש מפקח הבניההתובע טע� כי רק רשימת הליקויי� אות

  :וזאת מהסיבות הבאות, חייב לתק� ליקויי� נוספי�

בהתא� להסכ� שבי� , " הינו בר הסמכה למחלוקת שבי� הצדדי�פ"אכזכור מר " .1

  ).ד"אדר א תשע'  מיו� טכ התובע"במכתבו של (הצדדי� 



  

 בבית הדין בבית שמש    74005פסק דין 

 13 מתוך 2עמוד 

 

לאור , ) התובעהנמצאי� באחריותו של(התובע מטיל ספק בקיומ� של ליקויי� נוספי�  .2

 ).ש� (פ"אח "העובדה שהוגשו לאחר דו

התובע טוע� כי הנתבעי� התנגדו להצעתו בעבר להביא מומחה שיבדוק את הטענות לגבי  .3

.19סעיפי� , כתב תביעה מתוק�(בנדו�  יכריע פ"אודרשו שרק מר , הכוחלה והאלומיניו�

20.(  

  טענות הנתבעי� בעניי� רשימת הליקויי�  .ג

. התובע אחראי להשלמת הביצוע ותיקו� הליקויי� במבנה אותו התחייב לבנות, לטענת הנתבעי�

  :וזאת מהסיבות הבאות,  אינו פוטר את התובע מחובותיו אלהפ"אח "דו, לדבריה�

 מסירות את � נכתב כי הוראות המפקח אינ2.11בסעי" , 4בנספח , בחוזה שבי� הצדדי� .1

  .ייבהאחריות מהקבל� לביצוע הבניה כנדרש וכפי שהתח

ולכ� אי� להתפלא על כ( , ייתכ� מצב שבו ליקויי� מסוימי� מתגלי� ע� השימוש בבית .2

 .שהרשימה הורחבה ע� הזמ�

  בעניי� רשימת הליקויי�דיו�   .ד

כל "פ הכלל "זהו ג� המצב על פי די� ע. שני הצדדי� מסכימי� כי ההסכ� שביניה� הוא המחייב

  ). ה, רכה; ג,עא; ב, מ טז"א חו"ע ורמ"שו" ( קיי�–תנאי שבממו� 

 הינו בר פ"אמר " שסוכ� ש, התובע טוע�? מה נכתב בהסכ�:אלא שהצדדי� חלוקי� בשאלה

הנתבעי� , לעומת זאת. לא הביא אסמכתא לטענה זוהתובע  ."הסמכה למחלוקת שבי� הצדדי�

  .2.11סעי" , 4וה� הפנו לנספח ,  כי בהסכ� סוכ� בדיוק להיפ(,טועני�

  :נאמר 2.11סעי" , 4בנספח . כ� שבי� הצדדי�יש לעיי� בהס,  לפיכ(

  

כדי לגרוע מאחריותו וחבותו הכוללת "בסעיפי� אלה כתוב במפורש שבהוראות המפקח אי� 

יש לקבל את טענת , לפיכ� ".י הוראות חוזה זה"והבלעדית של הקבל� לביצוע המבנה עפ

  .הנתבעי� לגבי השאלה מה סוכ� בי� הצדדי�
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מעבר לליקויי� עליה� ,  שהעלאת טענות על ליקויי� נוספי�,כ היא"ע ובטענה נוספת שטענו התוב

והכתובת , זו אכ� טענה מקצועית. מעלה את החשש כי מדובר בליקויי� חדשי�, פ"אהצביע מר 

  .הרי שיש לדחותה, א� המומחה לא קיבל טענה זו, לפיכ(, ד"לטענה זו היא מומחה ביה

שבתגובה להצעת התובע להביא איש מקצוע מוסכ� כ היא "אחרונה שהעלו התובע ובהטענה ה

 השיבו הנתבעי� שרק דעתו של מר ,וחלה והאלומיניו�שיכריע במחלוקת בי� הצדדי� בעניי� הכ

  ).נספח ד בכתב התביעה המתוק� (03.07.13ל מתארי( " כ( נכתב בדוא. היא הקובעתפ"א

 המפקח אינ� פוטרות את כאמור נחת� הסכ� מחייב בי� הצדדי� ובו נקבע כי הוראותיו של

,  בלבדפ"אל זה מחייב את הנתבעי� להצטמצ� לדוח "כדי לטעו� שדוא, לפיכ(. הקבל� מאחריותו

ל זה מהווה התחייבות שגוברת על " להוכיח כי דוא–האחת פורמאלית : יש לעמוד בשתי דרישות

אחר מזה שנקבע ל זה קובע הסדר " להוכיח כי הכתוב בדוא–והשניה תוכנית , ההתחייבות בחוזה

  .בחוזה המקורי

  .ל נראה כי הוא איננו עומד בשתי הדרישות האמורות"אלא שמעיו� בדוא

מה שיש בו זו דחייה של הצעה של . אי� בו ניסוח של התחייבות או מחילה על התחייבות, ראשית

  . התובע

הנתבעי� ו, הצעה זו נראית על פניה כחריגה מההסכ� המחייב הישמעות להוראות המפקח, שנית

  ". חוזה בינינו/ לפי ההסכ�"דוחי� הצעה זו ומבקשי� לפעול 

 כדי לשנות את התחייבויות הצדדי� כפי שנקבעו בהסכ� 03.07.13ל מתארי� "אי� בדוא, לסיכו�

  .שביניה�

  רשימת הליקויי� בעניי� החלטה  .ה

   נדחית– פ"אח "בקשת התובע להגביל את הנתבעי� לדו .1

 .רו� ארד' ד אינג"ה ביהח מומח"ח המחייב הוא דו"הדו .2

  

  טענות הנתבעי� בעניי� זכותו של התובע לתק� את הליקויי�  .ו

מהנימוקי� , טענו כי התובע איבד את זכותו לתק� את הליקויי� ולהשלי� את החוסרי�הנתבעי� 

  :הבאי�

 –לתק� ליקויי� והוא לא ניצל אותה " אפשרות נאותה"פ החוק לאחר שנתנה לקבל� "ע .1

  .במקרה שלפנינו) לטענת�(וכ( קרה , תוהוא איבד את זכו
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הקבל� מאבד את זכותו לתק� א� המזמי� איבד את אמונו , פ פסיקת בתי המשפט"ע .2

) לטענת�(וכ( קרה , רמת ביצוע נמוכה או בעיית יושרה, כגו�, בקבל� מסיבות סבירות

 .במקרה שלפנינו

די� רשאי� לסלק את הצד) 50.1.9 עד 50.1.1סעיפי� , 4נספח (פ ההסכ� שבי� הצדדי� "ע .3

טענות הנתבעי� (ידו של הקבל� מהמבנה כאשר הוא אינו מציית להוראות מפקח הבנייה 

  ). לכתב ההגנה והתביעה שכנגד9בהרחבה בפרק 

  זכותו לתק� את הליקויי�טענות התובע בעניי�   .ז

  :וזאת מהנימוקי� הבאי�, לתובע עומדת הזכות לתק� את הליקויי�, כ"לטענת התובע וב

  . הקובע במקרה זה הוא המשפט העברי ולא חוק המדינההדי� .1

אי� לקבל ו, היכולת לתק� את הליקויי�הידע והנתבעי� לא הוכיחו כי אי� לתובע את  .2

 .טענה זו לאור העובדה שהתובע בנה את כל המבנה וכעת מדובר רק על ליקויי� מינוריי�

 .פ ההסכ� התובע זכאי לתק� את הליקויי� בעצמו"ע .3

ד "ביה . אפשרו לתובע לתק� ואינ� מוכני� לשל� לו את חוב� לכשייתק�הנתבעי� לא .4

אול� השאלה היא א� הנתבעי� היו זכאי� לנהוג , נכונהככל הנראה עובדה זו מעיר כי 

 ?כ�

  בעניי� זכותו של התובע לתק� את הליקויי�נושאי הדיו�   .ח

ולאחר מכ� , מצב העובדתיקוד� כל את הכדי להכריע בשאלת הזכות לתיקו� ליקויי� עלינו לבחו� 

  :שלושה מישורי� הלכתיי�

  .הזכות לתיקו� ליקויי� בהלכה .1

 .הזכות לתיקו� ליקויי� בחוק ומעמדה ההלכתי .2

 .הזכות לתיקו� ליקויי� כפי שהוגדרה בחוזה שבי� הצדדי� .3

  הכרעה בשאלה העובדתית בסוגיית תיקו� הליקויי�  .ט

תובע התעל� מהוראות מפקח הבניה מר ה)  בכתב התביעה שכנגד12.14' עמ(לטענת הנתבעי� 

כמו כ� בחודש אפריל ). 13פברואר " (בתקרית הביוב"ו, )13ינואר " (תקרית הכוחלה" במהל( פ"א

אני בשבועות האחרוני� לא מגיב לסיכומי� המצחיקי� אשר נשלחי� " כתב התובע כי 2013

פרה יסודית של ההסכ� בי� לפיכ( סבורי� הנתבעי� כי יש בכ( ה]". פ"אשל מר [יו� כל ביקור סב

  .הצדדי� המחייב להישמע להוראות המפקח
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וא" שהיו מחלוקות בינו , מעול� לא ערער על סמכותו של המפקחשהתובע השיב לטענות אלה 

  . המפקח אי� בכ( כדי להיחשב הפרת החוזה שבי� הצדדי��ובי

  דיו�

בפרוטוקול .  הוראות המפקחפ"נתחיל בכ( ששני הצדדי� מסכימי� כי התובע היה מחויב לעבוד ע

  :נכתב כ() 24.25שורות , 9' עמ(הדיו� הראשו� 

  ?פ"אלפי ההסכ� היה מקובל עלי( שאתה מקבל את סמכותו של : דיי� לתובע

  . חודשי� האחרוני�3.4 .כל הפיצוצי� היו ב... עד שלב מסוי� שזה התחיל: תובע

.3(ואילו בחודשי� , לב מסוי� בלבדהתובע טוע� שהוא קיבל את סמכותו של המפקח עד ש, כלומר

  . האחרוני� לעבודה הוא לא קיבל את סמכותו) 4

  : שבו כתב התובע2013ל אותו הציגו הנתבעי� מחודש אפריל "חיזוק לכ( ישנו בדוא

של [אני בשבועות האחרוני� לא מגיב לסיכומי� המצחיקי� אשר נשלחי� ביו� כל ביקור 

  ].פ"אמר 

אלא באי קבלת סמכותו , בלבד"  מחלוקות" התובע כי לא מדובר בשני אלה מהווי� הודאה של

הוא עצמו הודה שלא , אול�, יתכ� שהיו לתובע טענות כאלה ואחרות כנגד המפקח. של המפקח

  .מה שאכ� נעשה על פי דבריו הוא, היתה לו סמכות להתנער מהוראות המפקח

 ובכ( גר� לנזקי� יומהוראות כי התובע התעל� פ"אבעדותו בבית הדי� אמר מר , מעבר לכ(

  .נושא זה לא מוצה ולכ� בשלב זה לא נתייחס אליו). קירות עקומי�, כגו�(שחלק� בלתי הפי( 

הא� התנהלות כזו של התובע שוללת ממנו את הזכות , כעת יש לבחו� את השאלה המשפטית

  .לתק� את הליקויי� במבנה

  על ידי קבל�הזכות לתיקו� ליקויי� החובה ו  .י

ישנה שבה  ,לענייננוישירות  תהנוגעהדוגמה  .1שאלת תיקו� ליקויי� עולה בכמה הקשרי�סוגיית 

 של בעל מלאכה לתק� את חובתולבנוגע . דיני אומ�נמצאת בזכות תיקו� ג� חובת תיקו� ו

  ):הערה ט, שכירות יג (כתב בספר פתחי חוש�, הליקויי� שהתגלו בעבודתו

                                                           

  : בשתי סוגיות נפסק במפורש שיש חובת תשלומי� ואי� זכות לתיקו�1

  תיקו� חבלה. 1

עוסקת בדינו של מי שחבל בחברו ומחוייב על פי התורה לדאוג לריפוי ) א"בבא קמא פה ע(הסוגיה בפרק החובל 

: ל"ואי א: "ל מציע לנחבל לרפא בעצמו את החבלההסוגיה מנסה לברר מה יהיה הדי� כאשר החוב. החבלה של הנחבל

כלומר יכול הנחבל להתנגד לכ( ). כא, מ תכ"חו(ע "וכ( נפסק בשו, "דמית עלי כאריא ארבא: ל"א, אסיי( אנא

נדונו מקרי� בה� החובל ) כב.כא, ש�(בהלכה , כמו כ�. התנגדות זו לא צריכה נימוק או הוכחה, שהחובל ירפא אותו
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 הוא רשאי –ונפסק שא� יש לנחבל חשש שהטיפול לא יהיה ראוי , יותר כדי לצמצ� את ההוצאות שלומציע רופא זול 

  .להתנגד

  תיקו� פג� במקח. 2

שעומד (כאשר מדובר בפג� הנית� לתיקו� , למרות שבדר( כלל פג� במקח מאפשר את ביטול העסקה על ידי הקונה

, ע חוש� משפט רלב"שו(עלות התיקו� ולקיי� את המקח רשאי המוכר להפחית מדמי המקח את , )בדרישות נוספות

  ):ה

וקוד� גמר המקח נכנסו עובדי כוכבי� בבתי� וקלקלו , ראוב� שמכר לשמעו� בתי� שיש לו בעיר אחרת

וראוב� טוע� שכיו� , ורוצה שמעו� לחזור בו, קצת מקומות ועשנו הכתלי� ועקרו דלתות הבית והחלונות

  .הדי� ע� ראוב�, הדמי� כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיי� המקחשהוא מו� עובר ינכה לו מ� 

במקרה זה אי� התייחסות מפורשת לשאלה מה הדי� כאשר המוכר מבקש לתק� את הליקוי בעצמו והקונה מבקש 

שברירת המחדל היא שהלקוח מתק� בעצמו את שלו ועלות התיקו� , אול� נראה מלשו� הפוסקי�, לנכות את העלות

  .יר שמקבל המוכרמנוכה מהמח

א� כ� מסתבר . לא של המוכר ולא של המזיק, המקרי� שבה� דנו עד עכשיו לא הייתה שו� התחייבות חוזית לתק�

אבל במקרה כמו הנדו� כא� שבו על פי . לחלק ולומר שדווקא במקרי� אלו אי� זכות לתק� אלא רק חובה לשל�

כ( עולה מעיו� במקרי� . את הליקויי� יש לקבל� זכות לתק�החוזה הקבל� הוא זה שצרי( להשלי� את הבניי� ולתק� 

  . שגוררת ג� זכות לתק� במקו� לשל�, בה� יש התחייבות חוזית לתק�

שתי הסוגיות אינ� . מזיק ומקח טעות: בשתי סוגיות מצאנו שאי� זכות לתיקו� אלא חובת תשלו�, לסיכו� ביניי�

  .היה סיכו� על חובת תיקו� וממילא ג� אי� זכות תיקו�מלמדות לנידו� לפנינו כיו� שבשתיה� מעול� לא 

  :במקרה אחר מצאנו שיש חובת תיקו� וג� זכות תיקו�, לעומת זאת

  תיקו� ליקויי� במושכר. 3

לכ� באופ� עקרוני כאשר ישנ� , המשכיר מתחייב לתק� את המושכר,  כאשר ישנו חוזה שכירות בי� שני צדדי�

ת את שירותי הדיור המתחייבי� מהחוזה ברור שהמשכיר צרי( לדאוג לתיקו� ליקויי� בדירה והיא איננה מספק

  ): א, חוש� משפט שיד(ע "וכ( עולה מפסיקת השו. הליקויי� במושכר

חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו ולחזק את התקרה ולסמו( , המשכיר בית לחבירו

וכ� ; חייב לתקנה, טפחי�'  נפחתה המעזיבה והתקרה בדוכ� א�. את הקורה שנשברה ולעשות נגר ומנעול

  .  כל כיוצא בזה מדברי� שה� מעשה אומ� וה� עיקר גדול בישיבת הבתי� והחצרות

לגבי השאלה הא� השוכר רשאי לתק� את הליקויי� בעצמו ולנכות את עלות התיקו� מדמי השכירות כתב בספר 

  ): ק יא"ביאורי� סימ� שיב ס(נתיבות המשפט 

  ...ש א� דמי השכירות ביד השוכר שיכול השוכר לתק� מדמי שכירותו"וממילא מוכח דמכ...

ה אמר המאירי המשכיר בית לחברו "ד, בבא מציעא ד" קא עמוד ב, בית הבחירה(מקור לדבריו מצאנו בדברי המאירי 

  ): משכיר חייב בדלת

ל שהמשכיר חייב לו לתקנ� וא� תק� כ� הדי� בכל אלו א� שכר� והיה הכל ראוי ודר ש� הרבה ונתקלק...

  ...שוכר מעצמו מנכה לו מ� השכירות
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וא� אינו , וחייב האומ� לתקנו, מר מלאכתודהוי כאילו לא ג, בקלקול שאפשר לתקנו

  .רוצה לתק� נראה שדינו כקבל� החוזר באמצע העבודה שידו על התחתונה

 בעניי� הגהת )טו, מ שו"חו(ערו( השולח� בספר כתב ,  של האומ� לתק� בעצמוזכותולגבי שאלת 

  : תורהספר

  .רוא� הבעלי� אינו רוצה לסמו( על הגהתו ותיקונו פטור מלשל� לו שכ  

 על חשבו� שהמזמי� יכול לתק� בעצמו) הערה מא, שכירות יג(מכא� הסיק בספר פתחי חוש� 

א כתב שא� "הרמ: ערו( השולח� עולה כ(ספר ב, במקור הדברי� ובהקשר�מעיו� , אול�. האומ�

על כ( . ובכל זאת הוא עשה הגהה יש לשל� לו ע( כ(, הנוהג הוא שהסופר איננו חייב לבצע הגהה

י אד� "ו( השולח� שא� המזמי� איננו סומ( על הסופר והוא רוצה שההגהה תתבצע עהעיר ער

א� מדובר על , אול�.  ההגהה שנעשתה מעבר לסיכו�אי� המזמי� חייב לשל� לסופר עבור, אחר

שצד אחד מקו� שבו התיקו� הוא חלק מההתחייבות של בעל המלאכה קשה להעלות על הדעת 

על כ� נראה  . בטענה שהוא איבד את האמו� בצד השני ללא נימוקיוכל להפר את ההסכ�) המזמי�(

יש , במצב רגיל של תיקו� או השלמת העבודה שהוזמנה מראש" פתחי חוש�"שבניגוד לדברי ה

ואי� למזמי� העבודה זכות להחליט שהוא אינו , לבעל המלאכה זכות לתק� ולהשלי� את המלאכה

  .  ללא נימוק משמעותיסומ( על האומ�

זהו בוודאי הדי� במקרה של , כאשר ישנה חובת תיקו� מסתבר שיש ג� זכות תיקו�, ו�לסיכ

  .א� כ� ג� בנידו� דיד� באופ� בסיסי הייתה לקבל� זכות לתק� בעצמו. אומ�

  

   של הקבל�איבוד זכות התיקו�  .יא

לגביו , אומ� שקלקלולש� כ( נדו� בעניי� , הקבל� איבד את זכותואול� אנו צריכי� לדו� הא� 

   ):ב.א, בבא מציעא קט(כ( אמר נ

חזי מר מאי קא : אמר ליה, אתא לקמיה דרבא. סלקיה, אפסיד, רוניא שתלא דרבינא הוה

לא צריכא :  אמר ליה.! הא לא התרה בי:  אמר ליה.. שפיר עביד:  אמר ליה.! עביד לי

 . וספר מתא , ואומנא, טבחא, שתלא, מקרי דרדקי: דאמר רבא, רבא לטעמיה. להתרות

  .  כמותרי� ועומדי� דמי.כל פסידא דלא הדר : כללא דמילתא. ול� כמותרי� ועומדי� דמיכ

                                                                                                                                                                      

מכא� עולה שרשאי השוכר לתק� בעצמו את ליקויי הדירה כיוו� שהמשכיר שהתחייב לו בשירותי דיור לא מקיי� את 

ת "שו; מ� הח סי"ת ראנ"פ שו"ע, 17הערה , 167' עמ, שכירות(ר מיכאל ויגודה "ועיינו בדברי ד. התחייבותו החוזית

לחובתו של השוכר להודיע על " רמז"שטע� כי נית� למצוא . ד"ד" קי ע, סימ� סח, ב"מ ח"חו, חלק שלישי, חקרי לב

מעבר לרמז לא , אול�. הליקוי לפני שהוא מתק� בעצמו ולחובתו של המשכיר לתק� ללא שיהוי בדבריה� של אחרוני�

 .)מצאנו
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וישנ� מצבי� בה� אי� , מסוגיית הגמרא עולה שישנ� מצבי� שעל מנת לפטר עובד יש להתרות בו

  . נחלקו ראשוני� מה� המצבי� בה� אי� חובת התראה, כפי שנראה להל�. חובה כזו

   ):ז, שכירות י(� "פסק הרמבהסוגיה בעקבות 

והמקיז ד� , וכ� טבח של בני העיר שנבל הבהמות, הנוטע אילנות לבני המדינה שהפסיד

ומלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא למד או למד , והסופר שטעה בשטרות, שחבל

מסלקי� אות� , וכל כיוצא באלו האומני� שאי אפשר שיחזירו ההפסד שהפסידו, בטעות

רי� ועומדי� עד שישתדלו במלאכת� הואיל והעמידו אות� הצבור בלא התראה שה� כמות

  .עליה�

כאשר מדובר על מי שעובד עבור הציבור וקלקל באופ� שאינו נית� לתיקו� נית� , �"לדברי הרמב

  .לפטר אותו ללא התראה

הטור . ג� מי שעובד עבור יחיד דינו זהה, כלומר". וכ� נמי א� שתלא דיחיד" :כתב) ש�(ד "הראב

ביאר שמקור סברה זו בדברי הגמרא ש� מסופר על רוניא שהיה השותל של רבינא ) מ סימ� שו"וח(

  .שהיה אד� פרטי

  ): ח,ע חוש� משפט שו"שו(א בעניי� זה "ע ורמ"להלכה נחלקו שו

וכ� טבח של , )טור) (ויש אומרי� דהוא הדי� ליחיד(, שהפסיד, הנוטע אילנות לבני המדינה

ומלמד תינוקות , והסופר שטעה בשטרות,  והמקיז ד� שחבל,בני העיר שנבל הבהמות

וכל , או למד בטעות, )מרדכי ש�) (אפילו רק יו� או יומי�(שפשע בתנוקות ולא למד 

מסלקי� אות� בלא , שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידווהאומני� , כיוצא כאלו

אות� הצבור הואיל והעמידו , עד שישתדלו במלאכת�, שה� כמותרי� ועומדי�, התראה

  . עליה�

דעד שיהיו מוחזקי� , מכל מקו� בעינ� חזקה, א דא" על פי שאי� צריכי� התראה"וי: הגה

  . או שיתרו בה� לא מסלקינ� להו

כל עובד שגור� נזק הוא הדי� בא כתב ש" ורמ2,ע פסק שרק עובד ציבור מפוטר ללא התראה"בשו

א הוסי" שלמרות שאי� צור( בהתראה יש צור( בכ( שהעובד הוחזק כמי "רמ. שלא נית� לתק�

התבאר  )וטבחאה "ד, א, בבא בתרא סו(ובספר נימוקי יוס" . שמקלקל לא בקלקול חד פעמי

  .שהוחזק פירושו שקלקל שלוש פעמי�

                                                           

. במקרה זה נית� לפטר, חידוש הוא שלמרות שמינוי של הציבור הוא לעול�ק ב כתב שה"ס, החזו� איש בבא קמא כג 2

הערה לג כתב שמחמירי� יותר ע� עובדי ציבור כיו� שאי� מי שישגח עליה� א� ה� , בספר פתחי חוש� שכירות י

  . עובדי� כראוי
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וכ� כתב , שתלאה "ד,  ב,בבא בתרא כא(לגבי הגדרת קלקול שאינו נית� לתיקו� כתבו התוספות 

שוחט שהטרי" את הבהמה , כגו�, שאי� עליו פיצויכספי .בהפסד לאדווקא שמדובר ) בנימוקי יוס"

א כתב שהדברי� אמורי� "הריטב, אול�. וגר� עגמת נפש בכ( שלא יהיה אוכל בסעודה וכדומה

   3.ג� א� מדובר על נזק שנית� לתיקו�

  :כ() ט, שכירות י( פתחי חוש� בעקבות כל זאת כתב בספר

יכול לסלקו לאחר שהתרה בו ולא , פועל המתרשל במלאכתו וגור� הפסד לבעל הבית

  .  הועיל

דבלא "ת אורח משפט "ה קוק בשו"וכ� כתב הראי(א� המזמי� התרה בפועל נית� לפטרו , כלומר

הרחיב וביאר ) הערה כד, פתחי חוש� ש�(בהערות "). א לסלקו ביחיד בתו( הזמ�"התראה א

עוד כתב שא� התרה בפועל . שכאשר התרה בפועל לכל הדעות נית� לפטר ג� פועל של אד� פרטי

חייב לשל� לו את , אול�, "אינו מפסידו ממש אלא מתרשל במלאכתו"יכול לפטרו ג� כאשר 

  .שכרו על מה שעבד בניכוי פיצוי על נזקי� שגר�

, וחושש שיגנוב לו, מי שיש לו משרת): "ו, תכאחוש� משפט (א "עילת פיטורי� נוספת הביא הרמ

לכ( , כא� מדובר על עילת פיטורי� עקב חשש שהפועל יגנוב". יוכל להוציאו קוד� זמ� השכירות

תקניי� וכדומה הדי� זהה . נית� להוסי" שג� א� יש חשש שבעל מקצוע השתמש בחומרי� לא

הערה כו , חוש� שכירות ילגבי השאלה מהי רמת הראיות הנדרשת במצב כזה ראו פתחי (

  ). ובמקורות המוזכרי� ש�

הוא בגלל התראה כיו� שהצור( ב, הדבר מסתבר. כאשר מדובר בחשש לגניבה אי� צור( בהתראה

מדובר במעשה , במקרה של גניבה, לעומת זאת. החשש שמא הפועל לא ש� לב לקיומו של הליקוי

  . ההסכ�מודע וחמור במידה כזו שדי בפע� אחת כדי להפסיק את 

יש לשל� לו , אול�, לפטר את הפועל נית� –המעסיק התרה בו שכאשר מדובר בפועל , לסיכו�

 כאשר מדובר על פועל שחשוד כגנב או שרימה את המעסיק נית� לפטר אותו .עבור מה שעשה

  .באופ� מיידי

  ):א, ע שעה"על שו(בנוגע לצור( לעמוד בזמני� שסוכמו כתב בספר כס" הקדשי� 

יש לומר שהוה ליה כיורד שלא ברשות ומגיע לו ... שה ועבר על תנאי הגבלת הזמ�פועל שע

מגרעי� ממה שקצב ומשל� ... ל שלא ברשות"א לומר דהו"וא� א. רק הוצאה שיעור שבח

  .פ בקיאי�"כשווי פעולתו ע

                                                           

ר רוצי� שיקלקלו ואפילו תימא שחייבי� לשל� אי� בני העי: "כתב) ואמרה "ד,  ב,בבא בתרא כא(א " הריטב3

ג� כאשר על נזק שנית� לתיקו� נית� להפסיק את ההסכ� כיו� שאד� אינו רוצה להעסיק ,  כלומר."וישתלמו מה�

   .אומ� לא מקצועי על דעת זה שהוא יפצה על הנזקי� שיעשה
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  ):ד, שכירות יג(מדבריו הסיק בספר פתחי חוש� 

 שעליו לגמרו ואיחר האומ� הזמ� יש מי שאומר שהנות� לאומ� חפ� והגביל לו זמ�

  .דינו כיורד לשדה חברו שלא ברשות ואינו משל� לו רק הוצאה שיעור שבח. המוגבל

שלא עמד בזמ� שסוכ� איתו מקבל תשלו� על התועלת שהסב למעסיק או ) או קבל�(אומ� , כלומר

שג� ): "הערה ה, פתחי חוש� שכירות י(במקו� אחר כתב .  החזר על הוצאותיו הנמו( מבי� שניה�

  ".  הזמ� הוא מתנאי השכירות

העולה מכל זה הוא שאי עמידה בזמני� כפי שסוכ� ובהתא� למקובל מהווה עילה להפסקת 

קל וחומר שסירוב של קבל� לבצע את הוראות המזמי� או מי שהוסמ� . ההתקשרות מצד המזמי�

  . לכ� מטעמו מהווה עילה להפסקת ההתקשרות

ה שא� המעסיק רשאי לפטר את העובד או להפסיק את ההתקשרות ע� לגבי היק" התשלו� נרא

כאשר מעסיק או מזמי� חוזרי� בה� לאחר : וביתר ביאור. ידו של המעסיק על העליונה, הקבל�

מ "ע חו"שו(מלא ) כמעט(ועליה� לשל� לעובד או לקבל� שכר , תחילת העבודה יד� על התחתונה

צדקת להפסקת ההתקשרות אזי מסתבר שהדבר דומה א� יש למעסיק סיבה מו, אול�). ב, שלג

לגבי קבל� במקרה כזה הוא מקבל את מה שסוכ� . לעובד או קבל� שחזרו בה� באמצע העבודה

   4.איתו בניכוי עלות השלמת העבודה על ידי קבל� אחר

, לגבי תוכ� ההתראה נראה שהכוונה לכ( שהתרו בפועל שיש ליקויי� בעבודתו ועליו לתק� אות�

� מסכת "חידושי הר(� " ראיה לכ( מדברי הר. יפוטר–אי� צור( להתרות בו שא� לא יתק� , �אול

  :ד"שכתב כ( על הראב) ש� וטבחאה "ד, בבא מציעא ד" קט עמוד א

מוחזקי� תלתא ' דלא צריכי התראה חזקה בעינ� ועד שיהי] דנהי) [דניהו(ל "וכתב הוא ז

ק גבי הנהו עיזי דשוקא דמתרי� בהו "נ� בבלהו וכי אמרי' זמנא או שיתרה בהו לא מסלקי

תרתי תלת זמני דאלמא בעינ� התראה תרתי ותלתא זמני הת� פסידא דהדר היא 

  .דלשחיטה קיימי

ש� ביאר בשולח� ערו( את ". עיזי דשוקא"הצור( בהתראה שלוש פעמי� נלמד מסוגיית , כלומר

תרות בבעל הבהמה שישמור יכול בעל השדה לה): "א, ע חוש� משפט שצז"שו(מהות ההתראה 

ההתראה מתמקדת במה שצרי( המותרה לעשות ולא בתוצאות ,  כלומר."וצרי( לשומרה, בהמתו

  .של אי השמירה

  :לסיכו�

                                                           

 .258' עמ, תחומי� כא, "פיטורי עובדי�", ג"ראו ג� הרב מרדכי רלב 4
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או שהתברר , אד� ששכר קבל� לביצוע עבודה והמעסיק התרה בו על קיומ� של ליקויי� 

במקרה . את עבודת הקבל� נית� להפסיק – או שאיננו עומד בזמני� שהקבל� מרמה את המזמי�

  .והוא יקבל את מה שסוכ� איתו בניכוי עלות השלמת העבודה, ידו של הקבל� על התחתונה, כזה

הוראות המוסמכות שקיבל ועבד על דעת עצמו דינו לכל הפחות ב להישמע לקבל� שסיר, משכ�

  . � לסלקויקוי בעבודה ולאחר שלוש פעמי� ניתכמי שביצע ל

ולכ� הוא הפסיד את זכותו לתק� את , התובע עצמו הודה שזה היה המצב, כאמור בדיו� העובדתי

   .הליקויי� והנתבעי� רשאי� לנכות מחוב� כלפיו את עלות התיקוני�

לכאורה היה מקו� לדו� באפשרות שהקבל� יציע קבל� אחר וראוי שישלי� את העבודה , אמנ�

  .ייבי� לקבל הצעה זוהנתבעי� אינ� ח, לאור החוזה שבי� הצדדי�, אול�, במקומו

  

  הזכות לתיקו� ליקויי� בחוק ומעמדה ההלכתי  .יב

" אפשרות נאותה"לקבל� א� המזמי� נת� , אול�. חוק הקבלנות מאפשר לקבל� לתק� ליקויי�

 יכול המזמי� לבצע את התיקוני� –לתיקו� הליקויי� וזה לא ניצל אותה אותה תו( זמ� סביר 

  .של הקבל�בעצמו ולנכות את עלות התיקו� מחובו 

פ הוראות החוק "הדעת נותנת שיש לנהוג ע, ולכ�, בהלכה אי� התייחסות למקרה כזה, כאמור

  :מכמה סיבות

זהו הסדר סביר ביותר ולכ� מסתבר שזו היתה גמירות דעת� של הצדדי� ללא קשר  .1

  .לחוק

 .מסתבר שהצדדי� התקשרו על דעת החוק הנוהג במקרי� בה� אי� בהלכה עמדה ברורה .2

כיו� שמדובר במקרה ,  דינא–פ הכלל דינא דמלכותא "יש מקו� לקבל את החוק עיתכ� ש .3

דינא ,  תלמודית'אנצ: ראו עוד, ק לט"עג ס' ( סי"ש(שאי� לגביו הסדר נוגד בהלכה 

 ).56טור ש הערה , דמלכותא דינא

יש לנהוג על פי הוראות החוק במקרה של קבל� שהתעכב מלתק� ליקויי� עליה� , לסיכו�

  .המזמי� או מי שהוסמ� לכ� מטעמוהצביע 

 

  הזכות לתיקו� ליקויי� כפי שהוגדרה בחוזה שבי� הצדדי�  .יג

  : לחוזה שבי� הצדדי� שבו נכתב כ(4 בנספח 50.1הנתבעי� הפנו לסעי" 
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  :אחת העילות המאפשרת סילוק יד היא

  

 

י� הנתבעי� ג� על פי החוזה רשא, התובע כתב כי הוא מתעל� מהוראות המפקח ולכ�, במקרה זה

  : כיו� שכ( רשאי� הנתבעי� לפעול לפי הסעי" הבא.לסילוק ידו מהמבנה

  

לאחר סילוק ידו של הקבל� רשאי� המזמיני� להשלי� ולתק� את הדרוש על חשבונו של , כלומר

  ).התמחור הסופי יעשה במסגרת אחרת(הקבל� 

בנה ולנכות מחוב� ג� על פי החוזה רשאי� הנתבעי� לסלק את ידו של התובע מהמש ומכא�

  . כלפיו את עלות ההשלמה והתיקו� של מה שנדרש

על פי ההלכה ועל פי ההסכ� שבי� הצדדי� הקבל� איבד את זכותו לתק� את , לסיכו� הדיו�

 .כיו� שכ� עליו לשל� למזמיני� את עלות השלמת העבודה. הליקויי� ולהשלי� את החוסרי�
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