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נושאהדיון
א' קנה דירה מהקבלן ב' "על הניר"לפי חוזה ותסריט שערכו ביניהם במחיר שנקבו ובתנאי
תשלום שסיכמו .הדירה נמסרה לחזקתא' בטרם שילם הלה את התשלום האחרון ,משום שא'
דרש להבטיח שלאייבנה קיר מול חלונות ביתו ולקבלעל כך אישור מהרשויות ,וכן לעשות
בידוד לקירות הבית .בהסכמת שני הצדדים מסרא' את הכסףלידי הרבג' "עבורב'" .בשעת
המסירה לא פירש לו א' תנאים למסירת הכסף לכ' ,רק למחרת אמר לו א' שהוא מתנה את
מסירת הכסף לב' בתנאים כאלו ואחרים ,ובאם לא יקויימו התנאים בתוך שנה יחזיר לו את
הכסף .הרבג' נקרא לעדות בביתהדין והוא אישר את הדברים ,והוסיף שהואהיה מודע לכך
כבר בתחילה שמקבל את הכסף בנאמנות למסוראותולב' "אחרי שיסתדרוביניהם",ועדיין לא
זכה הכסףלב' ,אלא שימש כנאמן שלא' .הואאינוזוכר שא' אמרלו"וכהייאו"הולך"אוייתן".
ומאחר שב' טרם זכה בכסף ,הסכים הרב ג' שא' רשאי להתנות תנאים על העברת הכסף,
למרות שלא התנהכן בשעתמסירתו.עוד אומר הרבג' שבשעת קבלת הכסףמא' אמרלו הרב
ג' שאםיגיע הכסףלב' הואיטול ממנו סך של  5.0008שב'חייבלומאיזה בוררות שעשהעבורו
(לפני העדות טעןב' שלאהיהחייב להרבג' כלום).
ב' דורש לקבללידיו את הכסף מהרבג' ,וא' מתנגד בטענה שלא התמלאו התנאים שהתנה
עמו .ב' טוען שהתנאי שהתנה א' עם הנאמן להחזיר את הכסף בתום שנה באם לא ימולאו
דרישותיו ,לאהיו על דעתו ,וע"כ אינו תקף .בענין הסעיפים שדרש א' לקיימם בתוך שנה,
התחייב ב' בפני ביתהדין לשמורעל הפתח בפיר מול חלונות ביתו שלא' ,וכמו כן התחייב
לבצעמיידית את הבידוד המבוקש .א'אינו מסתפק בהתחייבותזו ודורשרשיון מהרשויותעל
השארת הפתח בפיר .א' טוען שטרם סודר טופס  4מהעיריה בגלל תלונות שכנים ,גב' טוען
שהטופס כבר סודר ,ומסתמך על מומחה שבדק ואישר את הדבר.
על יתרת החוב שנשארה בנאמנות אצל הרבג' טועןא' שלאמגיע ממנהלב' כלום ,ואדרבא,
ב' חייב להחזיר לו סכום מסויים על נזקי בניה ועל ששינה מתכניות הבניה ושטח הדירה
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שנבנתה קטן יותר ממה שמופיע בתשריט של הדירה שצורף לחוזה (לדבריו השטח בתשריט
הואנטו) ,וכמוכן במקום מרפסת שירות עשהפירבלתישימושי.ב' משיב שהפיר נעשה בגלל
התנגדויות של שכניםוחיוב ביהמ"ש ,אך שטח הדירה שנמסרלא' לא הוקטן מהגודל המופיע
בתשריט ,אלא להיפך (לדבריו השטח בתשריט הוא ברוטו) ,ובמקום השטח שהיה מיועד
למרפסת השירות קבל חדרים יותר גדולים .א' משיב שגם אם היה מקבל את כל השטח ,אין
פיצוי לאבדן מרפסת שירות בהגדלת מסויימת שלהחדרים ,והוא דורשפיצויעלכך.
עוד טוען א' שגג הרעפים התמוטט לאחר השלג והוצרכו להוציא הוצאות לתיקונו .לטענתו
בניית הגג היתה כושלת .ב' משיב שהבניה היתה תקינה אלא שאחד השכניםניסר את הקורות
התומכים לצורך הכנסת דודמים ,וע"כאינו אחראי למה שקרה.
א'טועןעוד כמה טענות של הוצאותלתיקוניבניה,וכןישויכוחבין הצדדים בכמה הופחיתב'
את המחירלא' כשויתרעל ההסקה.

פסקדין
א.הואיל והרבג' קבל את הכסף מא'כדילהעבירולב' ,ולא נאמרלו בלשון "זכהלפלוני" ,לא
זכה בוב' ,והרבג' אינו אלא שליח ושומר שלא' ,ע"כ רשאי א' להוסיף לו תנאים במסירת
הכסףלב' ,כשםשיכול לחזור בו לגמריממינוי השליחות.
ב.מכיון שב' הציג אישור מומחהשקיים "טופס "4מהעיריהעל הדירה נשואת התביעה,ומכיון
שבינתיים ביצע את הבידוד המובטח ,ימסור הנאמן את הכסף המופקד בידולידי ב' בניכוי
החשבון הבא.
ג .1 .שכ"ט הבודק שמונהע"יביתהדין.2 .ניכויסךמסויים כפשרהעבור הקטנת שטח הדירה
ואיבניית חדרשירות ,ועוד.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואלחיים דומב
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