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(מהד'הסיון)

נושאהדיון
א' מכרדירהלב'ע"י שטרזכרון דבריםוע"יקנין כסף (שהקונה בקש לעשות) .בזכרון הדברים
שנרשם ביום  ,25.1.07נאמר (למעט מילים שקשה לפענחן)" :צד א' "מעבירי לצד ב' זכויות
ובעלות על הנכס ב(הכתובת המפורטת)" ...כמו שהוא ? כעת" .צד ב' "מעביר" לצד א' סך
%ן 50% ? 210.000בחתימת החוזה ו ? 50%-חודש מחתימת החוזה ולא יאוחר מ 6-חדשים .סיום
התשלום במועד העברת הבעלות .בתוך ? ימים מיום חתימת זכרון דברים זה יפגשו  2הצדדים
או ב"כ אצל עו"ד מוסכם לסידור וטיפול הענין .במקרה של ביטול או הפרה ,קנס 10%
מהעיסקה" .בשולי הניר כתב המוכר שביום " 25.1.07קיבלתי ק"ת  100ש"ח תחילת פרעון".
המוכר סיפר שסמך על הקונה ונתן לו את השטר מבלי שישאיר לעצמו עותק.
לאחר כמהימים ביטל הקונה את העיסקה בטענה שהתבררלו שהשכנים אינם מרשים לבנות
תוספתעלהגג ,והואילוקנה את הדירה מא'על דעת שיוכלו לבנותעלהגג ,ע"כ הוא מבטל את
העיסקו;.
טוען המוכר שטענת הקונהלביטול מקחאינהטענה .א.נכון שבזמן המו"מלקניית הדירה אמר
ב' שרוצה לבנות על הגג וביקש מא' שיקבל על כך את הסכמת השכנים ,אך בזכרון הדברים
אין זכר לתנאי כזה ,וזכרון הדברים הוא שקובע את התנאים לקניה ולמכירה ,ולא הדיבורים
שהיו במו"מ .ב .משום שהקונה עצמו גר באותובניןוהיהעליו לברר אצל השכניםלפני שחתם
על השטר ושילם את הכסף .ג .ב' סיפר לשכנים שמתעניןעל הדירה כמתווך עבור קונה אחר,
ואותו קונה מבקש לבנות עלהגג ,ועל כך השכנים לא נתנו את הסכמתם .אילוהיה מספר להם
 בתור שכן בבנין  -שעומד לקנות הדירה לעצמו ומבקש להוסיף על הגג ,אין ספק שהשכניםהיו מרשיםלו ,כשם שבעבר הרשו אחד לשני להוסיף על הדירות .א' חוזר וטוען שאכן שאל
את השכנים אם ירשולו ,לא' ,להוסיף בניה עלהגג ,והם הרשולו.
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א' תובע לקיים את העיסקה ,ולחילופין לחייב את ב' בקנס של  10%מהעיסקה ,כפי שנכתב
בזכרון הדברים (תוספת שב' עצמו בקשלהוסיף ,וע"כאינויכוללטעון אסמכתא) ,מכיון שהיו
לונזקים והפסדים כתוצאה מביטול המקח,ע"י כך שנזקק לקנות משכנתא לדירה שקנה.
ב' משלב :א.כיון שדברו ביניהם שקונהעל דעת להוסיף עלהגג ,הרי זה תנאי בעיסקה גם אם
לא נכתב בזכרון הדברים ,וגם הדמיםמודיעים ,שהרי מחיר הדירה עצמה באותו מקום -בלי
אפשרות בניה על הגג  -שוה כמה עשרות אלפי דולר פחות ממה ששילם .ב .לא עלה על דעתו
לשאול את השכנים לפני החתימה עלזכרון הדבריםמכיון שהאמין לא' שדבר עם השכנים והם
הסכימו .רק אח"כ כשדבר אתם התבררלו שהוטעהע"יא' ,ולדברים א' לא דבר אתם על כך.
ג .נכון שלא סיפר לשכנים שקונה עבור עצמו אלא אמר להם שמתענין כמתווך-וגם כעתאינו
מכחיש ,או מאשר זאת  -אך אין זה משנה לעצם הדברים שהשכנים אינם מסכימים שהקונה
יבנה על הגג .ד .ההתחייבות לשלם  10%מהעיסקה על ביטולה דינה כאסמכתא ואינה מחייבת
עפ"ידין ,ואםהיאמחייבת ,הרי הוא תובע אותה מהמוכר שבגללו התבטלה העיסקה.

פסקדין
התביעה נדחית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אייכלר

 )-3דוד יהושעקניג

השאלותלדיון
א .תנאי שדברו בע"פ ולא נזכר בשטר שכתבו אח"כ ,האם ביטלו התנאי שדברואולא.
ב .קני) של  10%מהעיסקה על ביטולה ,והיו למוכר נזקים בגלל הביטול ,האם חייב הקונה
המבטל לשלם את הקנס ,אע"פ שלא כתבו "דלא כאסמכתאוכו'ובקנין בבי"ד חשוב".
ג .שטו -שאין בו לשון "מכירה" או התחייבות למכור ,אלא לשון "מעביר זכויות ובעלותי ,האם
מועיל בתורת שטר.
ד .שילם הקונה בתור ותחילת פרעון"  100שייח והמוכר חתם בכתבידו עלגבי הזכרון דברים
שקבלם ,האם מועיל בתורתקנין כסף.
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ג

תשובה
א .פסק הרמ"ח נטו"עסי' רזסעי' :6וכן  06התנותנקי ו6ח"כ כתרו הסטר מתםודקי עלתנקי
הר5טוןכתכופו.וכטו"תפנ"יח"3חו"מסי'ק,הכייל
ומטפטטלוססי'רז6ותי5,6ידךהסוקללומררזה
דוקק6כונכתב הסטר סתסכל6טוסתנקי6 ,כל 06נכתםכותנ5יס6חריסול6נזכרכוהתנקיההתנו
וכתב ד6ס הדרךלכתום
מקורס,י"לממחלותנקיזה6,כלהפנ"יעלמוכסי'  hOתמהעלדברי
י
ח
מ
ר
ה
סכסטר כתבמוכח דמחלהתנקי.ועודעי'כסו"תפכ"ימססי'5זטחוכךכדין ohהתנהליזה
תכויי
"
ל
ז
תנקי כמעתמו"מ6כלכמעתגמר המקחל6הזכירומזהול 6התנהקותווכו"נכינתייסכפסיקתהדמיס
וכדומהד"פמרוקרוכהדכרמקיןהתנקימועילכלוס,ויםלפקסק Of3הרכה.ע"כ.ועי'מספטמלוססס

תיככמסעוד"חרוניסכזה.
"ו
לפי"זככידוןדירן טענת המוכרנכיוןמל6נזכרהתנקיסדכרוכע"פ,כזכרוןהדכריס המפורטטכתכו
לח"כ,כיטלו 6תהתנקי,יטלהעל מהלסמוך,טהריכן פסקהפנ"י .מה גסטכזכרוןהדכריס נרסס
מהמוכרמעכיר 6תהזכויותעלהנכם"כמו"הו6כעת",כךול6יותרמכך.
6ךעי'פס"דירוסליסכרךזעמ'65מ66מו"ר זחלד6סעלתנקי Ofסלהנוףהו6נכנסכקנייתהדירה,
6יןכחוזהמוסמחילהעלהתנקיהזה ,ומ"מ6יןכ6ן 6ומדנ6דמוכח דמחללו,וכלי6ומדנ6דמוכח על
המחילה5יןזומחילה,עי'סער ממפטסי'סח6O"Dוסי'5ח.6O"Dע"כ.
,
ק t
ןתנקידנוף,לWתנכיסלהרחבhתדירה.דהנוף.הו 6דכרקיי
סועומד ממול.הדירה,
fד'יטחילו כי
ורקכנין:ממולתסתירקותו ,וכמקנה 6תהדירההיההנוף פתוח ,וע"כ6ין"ומדכך דמוכחהויתרעל
תנקי Ofכסלקכתכהתנקיכחוזה,כיוןמהדירהכמות"הי6כזמןהחוזההיתהכמוסרו5ה6 ,כלכתנכי
דהרחכתדירה,הריכמ5כהקייסכזמןכתיכתהחוזהל6היתההרתכהרקמזהר5וכולהרחיכ,ו"6כהיה
עליולה,זכירדריסהזוכחוזה,מהרי 6תהדירהכמותטהי6קינומעוניןלקנות ,ו6סל6הזכיר"ומדנך
דמוכחh~cעלדעתכן קנה 6תהדירה.
ב .כגמ'כ"מ קד:3ההוךגכר6דקכילhD~hמחרריה6 ,מר6ימוכירנ6להיהי3נ6לךheihזוזי6,וכר
תלתך6 ,מר רכ6 6סמכת6הי 6ולממכתךל6קני" ,וקמרו 3גמ' טס דוקקכטמכטיח דרךגוזמך 6כל
ךמ" O"D bDו 3מסתטוכות
כמטפטל6ו 6סמכת5הי".ועי'""
ומער ממפטטס.3 O"Dועי'
חזו" 6חו"מלקוטיססי'טז 6ותי,6וקוכןתטוכותלהגריס"6סלהירטט
"6
כ"ח
""כ עמ' תטו,לענין 6סמכת6

כקנסותטלביטולחוזה.
ועי' פס"דירומליסכרך עמ'65טיסלכחון 6ססךההתחייכותמכירכיחםלנזקהמסוער,ט6זמועילה
התחייכותולפלסמדיןמזיק,טפילונזקיסהכגרמך,לצין קנסהגדולמהכזק המסוער.וככידוןדידןטוען
המוכרמנגרמולוכזקיסכתו65המביטולהעיסקהע"יכךטנזקקלרכוסמסכנתךלדירהסקנה,ומסכנתך
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עולה הרסהכסף,יםלבדוק 6ס6כןהנזקיסמגיעיסלמכוסטל (21.000%טהס 10%מהעיסקה),ט6ל"כ
6יןלחייכ 6תהקונה3h~hנזקיסול6יותרמכך.
וכתי:ע"ז ח3רכיחהדיןהגר"מ6ייכלרסליט":6עי'מו"תחת"מהו"מסי'סו ,הו63כפת"טסי' ר6ס"ק
 ,3טפסקכדברפמוטטד3רטהורמנהגהעולס6ין 13דין6סמכת,6מהרי טעס מהס6סמכת6ל6קני6
הו6מטוסדל 6סמכ6דעתיה,ומכיוןטנהגומפיר ממכלדעתיהוקני.ולכן 6פמר טקנם עכורביטול
עיסקהטמקוכלטיטקנס6,יןבו .hntnDh
ג.הלטון"מעכיר"נזכרפעמייס"3טרהזכרוןד3ריסטכנידוןךיךן .פעס 6חתטהמוכר"מעכיר" 6ת
ל %פ 210.00לסוכר ,כטמיר
הכעלותוהזכויות על הנכם לקונה ,ופסס"כיה מהקונה "מעכיר" סך"
מפוו~טיסמועדיתסלוסלמסךהחדםיסהכליס .המוכרממכירטהלסון"מעכיר"6יןכוונתוכלסוןהווה,
h~hכלטוןעתיד.הקונהקינויודעלהסכינולמוןזוטנכתבהע"י המוכר.
5ס 6כן הכוונה כלמון עתיד ,מהמוכריעכיר 6ת הכעלות לקוכה ,כמו מהקונה"יעכיר" למוכר 6ת
התטלומיסכעתיד6,יןכ6ןלטוןמכירהוגסל6לטון העכרת כעלות,כי 6"obתן"ו"6טלס"36 .לoh
ם להסתפק 5סדינוכלטוןמכירה16ל.5
כווכחוכלטוןהווה ,מהמוכרמעכיר 6תהכעלותלקונה,כי5זי
וקיי"לדיר 3עלהסטרעלהתחתינה.
ד.גי' פס"דירוטליס כרךד עמ' רעו 3טסמרןהגרי"ט6לימיobt h"u~St3בנוסףלכסף כתבו גס
"נקודותלהסכם"6 ,ף6ohיןלזהתוקףטלסטר ,מ"מכיוןסה5דדיסממכו6חדעלהסני סמהטנכתכ
יספיק להסלקותוזמן ,והקונה ממך עלהמוכרטל6יכחיט 6תהדכריס,יטלזה תוקףסלקנין.ועי'
להלןכרכריידידיהדייןהגרד"יקניגטליט"מ.

אברהםדובלוין.
ב

ןכו.
יסלעייןor'hקניןהיהכ6ן .הסטר"הו63לפנינו6יןכו"וסלטוןקנין,ו6פילולטוןר6יה6י
הנוכוחהו6רקכעיןהלהרתכווכוח:ר6וכן"מעכיר" 6תהנכס,וטמעון"מעכיר" 6תהכסףמכוסזהוזה
כמועדזהוזהוכו' .רק מהטיסלדון הו6מטוסקנין כסףטסניה5דדיסמסכימיסטטילס מ6הט"ח,
ו53ידיהסטררמוסקפלהכלטוןזה"קיכלתי O"Dמ6הט"חתחילתפרעון"35 .ל6ימטוסה6ל66ירי,6
טהרי6כן כמקוסטנוהגיןלכתוכ טטרולכן ככסףלחודקינו קוכה.וקיןלומרטמכיוןסכלעכין הסטר
ככה"גהו6לוטוסדל6סנוכ6דעתיהכליזה,יכהוטכתכרט"יקרוטיןכו,וממילךויפיל
ו טטרפסולכזה
יועיללממיכות הדעת ,זה  ...וכמ"מ כממ"עסי' ק O"D 65ח ד6ינו 7קונה עד טיכתוכ סטר מכירה
טדרכסבכך,וכקןודקי המנהגל6לכתור מטרכזהbihחוזה מסודר56לעו"ד ,וה6לךר6יהדכתוך
הזכיוןדכריסהזה הסכתרוטה5דדיסיכנסולעו"דתוךסכועכדילמדרהענין,ו"6כהו6ק"ומדבריו
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טלהנו"ז f"D03bסי'נ ס"קיכוהוכלו כפת"מ כ6ן  ,3 O"Dמהרי  f"UOמחדם ד6פילו כטלף פירסו
טכדעתסלכתוכתנ6יס"ח"כ מ"ממכיון טהמנהג הו6כך6ין כקכלתקניןכפניעריסוכתיבתרקמי
פרקינומטוס...לכתוכתנ6יסויכוליםלחזור"6.ככ"סככיד"דסכתכומפורטט5ריכיסלהיפגם55לעו"ד
יטלין להחטיכ חתימתס על "הלהרת כוונות"כקכין
סהכווגה הפטוטה כזה לכתיכתחוזה,כודני
סטר.

הו"

ןמתירהכיןהדו"דטלפנינולכין מהסמוכך ממרןהגריט" 6כפס"דירוטליסכרךד
6Of31רווחנ"ט"י
עמ' רעו .דטס כטעה טכתכוזכרון דכריססני ה5דדיסהכינווהסכימו  b"htלכתוכ חוזה (מטעמים
5דדייט,עיי"םעמ'רעג),ולכןספירנחטבסטרהזהכגילויטלסמיכות דעתגמורה,טהריכינסיכולים
יותר,
נחסכ כסטר מדרכסככךכנמיכותהקלו,וכמו טכתכ ,D"nDOו5פילו מהסטרהזה"ינו
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כסרמעלמוכתורתקניןסטר.מט"5ככ5ןסטכיה5דדיסמוריסט6יןכדעתםלהסתפקככך,מפירנחסכ
עדייןכחסרוןכגמירות דעת,כי המקוסהזההו5מקוס טדרכסלכתוכ"טרחוזהמסודר,ולכן5יןכ6ן
קנין ,טהסטר כסלע5מו6יכוכלטוןקכין,ולכן הו 5פסול ,והכסף כטלע5מו"ינ
ו קונה מטוס ממנהגכו
לכתוכעטר,וכנ"ל.

דודיהושעקניג.
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