
אממונות

*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 דירה של מקחביטלי
 להרשות מסרבים שהשכנים לוכשהתברר

 הגג עלבניה
 948-סז מס' ממונותתיק

 סיון( ה)מהד'

 הדיוןנושא

 הדברים בזכרון לעשות(. בקש )שהקונה כסף קנין וע"י דברים זכרון שטר ע"י לב' דירה מכרא'
 זכויות ב' לצד "מעבירי א' "צד לפענחן(: שקשה מילים )למעט נאמר 25.1.07, ביוםשנרשם
 סך א' לצד "מעביר" ב' צד כעת". ? שהוא "כמו המפורטת(... ב)הכתובת הנכס עלובעלות

 סיום חדשים. מ-6 יאוחר ולא החוזה מחתימת חודש ? ו-50% החוזה בחתימת 50% ?%ן210.000
 הצדדים 2 יפגשו זה דברים זכרון חתימת מיום ימים ? בתוך הבעלות. העברת במועדהתשלום

 10% קנס הפרה, או ביטול של במקרה הענין. וטיפול לסידור מוסכם עו"ד אצל ב"כאו

 פרעון". תחילת ש"ח 100 ק"ת "קיבלתי 25.1.07 שביום המוכר כתב הניר בשולימהעיסקה".
 עותק. לעצמו שישאיר מבלי השטר את לו ונתן הקונה על שסמך סיפרהמוכר
 לבנות מרשים אינם שהשכנים לו שהתברר בטענה העיסקה את הקונה ביטל ימים כמהלאחר
 את מבטל הוא ע"כ הגג, על לבנות שיוכלו דעת על מא' הדירה את וקנה והואיל הגג, עלתוספת
העיסקו;.
 אמר הדירה לקניית המו"מ שבזמן נכון א. טענה. אינה מקח לביטול הקונה שטענת המוכרטוען
 הדברים בזכרון אך השכנים, הסכמת את כך על שיקבל מא' וביקש הגג על לבנות שרוצהב'
 הדיבורים ולא ולמכירה, לקניה התנאים את שקובע הוא הדברים וזכרון כזה, לתנאי זכראין

 שחתם לפני השכנים אצל לברר עליו והיה בנין באותו גר עצמו שהקונה משום ב. במו"מ.שהיו
 אחר, קונה עבור כמתווך הדירה על שמתענין לשכנים סיפר ב' ג. הכסף. את ושילם השטרעל

 להם מספר היה אילו הסכמתם. את נתנו לא השכנים כך ועל הגג, על לבנות מבקש קונהואותו
 שהשכנים ספק אין הגג, על להוסיף ומבקש לעצמו הדירה לקנות שעומד - בבנין שכן בתור-
 שאל שאכן וטוען חוזר א' הדירות. על להוסיף לשני אחד הרשו שבעבר כשם לו, מרשיםהיו
 לו. הרשו והם הגג, על בניה להוסיף לא', לו, ירשו אם השכניםאת
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 שנכתב כפי מהעיסקה, 10% של בקנס ב' את לחייב ולחילופין העיסקה, את לקיים תובעא'
 שהיו מכיון אסמכתא(, לטעון יכול אינו וע"כ להוסיף, בקש עצמו שב' )תוספת הדבריםבזכרון

 שקנה. לדירה משכנתא לקנות שנזקק כך ע"י המקח, מביטול כתוצאה והפסדים נזקיםלו
 אם גם בעיסקה תנאי זה הרי הגג, על להוסיף דעת על שקונה ביניהם שדברו כיון א. משלב:ב'
 בלי - מקום באותו עצמה הדירה מחיר שהרי מודיעים, הדמים וגם הדברים, בזכרון נכתבלא

 דעתו על עלה לא ב. ששילם. ממה פחות דולר אלפי עשרות כמה שוה - הגג על בניהאפשרות
 והם השכנים עם שדבר לא' שהאמין מכיון הדברים זכרון על החתימה לפני השכנים אתלשאול
 כך. על אתם דבר לא א' ולדברים א', ע"י שהוטעה לו התברר אתם כשדבר אח"כ רקהסכימו.

 אינו כעת וגם - כמתווך שמתענין להם אמר אלא עצמו עבור שקונה לשכנים סיפר שלא נכוןג.
  שהקונה מסכימים אינם שהשכנים הדברים לעצם משנה זה אין אך - זאת מאשר אומכחיש,
 מחייבת ואינה כאסמכתא דינה ביטולה על מהעיסקה 10% לשלם ההתחייבות ד. הגג. עליבנה
 העיסקה. התבטלה שבגללו מהמוכר אותה תובע הוא הרי מחייבת, היא ואם דין,עפ"י

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 קניג יהושע דוד3-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 לא. או שדברו התנאי ביטלו האם אח"כ, שכתבו בשטר נזכר ולא בע"פ שדברו תנאיא.

 הקונה חייב האם הביטול, בגלל נזקים למוכר והיו ביטולה, על מהעיסקה 10% של קני(ב.
 חשוב". בבי"ד ובקנין וכו' כאסמכתא "דלא כתבו שלא אע"פ הקנס, את לשלםהמבטל

 האם ובעלותי, זכויות "מעביר לשון אלא למכור, התחייבות או "מכירה" לשון בו שאין שטו-ג.
 שטר. בתורתמועיל

 דברים הזכרון גבי על ידו בכתב חתם והמוכר שייח 100 פרעון" ותחילת בתור הקונה שילםד.
 כסף. קנין בתורת מועיל האםשקבלם,
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תשובה

 תנקי על ודקי מתם הסטר כתרו ו6ח"כ תנקי התנו 06 וכן 6: סעי' רז סי' נטו"ע הרמ"ח פסקא.
 רזה לומר הסוקל 5ידך י6, 6ות רז סי' טלוס מטפט הכיילו ק, סי' חו"מ ח"3 פנ"י וכטו"ת כתכופו.הר5טון
 ההתנו התנקי כו נזכר ול6 6חריס תנ5יס כו נכתם 06 6כל תנקי, טוס כל6 סתס הסטר נכתב 6כודוקק

 הרמחי דברי על תמה hO כסי' עלמו הפנ"י 6כל זה, תנקי ממחלו י"למקורס,
 לכתום הדרך ד6ס וכתב

 ליזה התנה oh כדין טחוכך 5ז סי' מס פכ"י כסו"ת עי' ועוד התנקי. דמחל מוכח כתב זל" כסטרתכוייס
 הדמיס כפסיקת כינתייס וכו"נ קותו התנה ול6 מזה הזכירו ל6 המקח גמר כמעת 6כל מו"מ כמעתתנקי

 סס מלוס מספט ועי' ע"כ. הרכה. Of3 לפקסק וים כלוס, מועיל התנקי מקין הדכר וקרוכ ד"פמרוכדומה
 כזה. "חרוניס עוד כמס יכ"ות
 טכתכו המפורט הדכריס כזכרון כע"פ, סדכרו התנקי נזכר מל6 נכיון המוכר טענת דירן ככידוןלפי"ז
 נרסס הדכריס טכזכרון גס מה הפנ"י. פסק כן טהרי לסמוך, מה על לה יט התנקי, 6ת כיטלולח"כ,
 מכך. יותר ול6 כך כעת", "הו6 "כמו הנכם על הזכויות 6ת מעכירמהמוכר

 הדירה, כקניית נכנס הו6 הנוף סל Of תנקי על ד6ס זחל מ66מו"ר 65 עמ' ז כרך ירוסליס פס"ד עי'6ך
 על דמוכח 6ומדנ6 וכלי לו, דמחל דמוכח 6ומדנ6 כ6ן 6ין ומ"מ הזה, התנקי על מחילה מוס כחוזה6ין

 ע"כ. O"D .6 5ח וסי' O"D 6 סח סי' ממפט סער עי' מחילה, זו 5יןהמחילה
ftWh.,.t  הדירה, ממול ועומד קייס דכר הו6 דהנוף דירה. הרחבת סל לתנכי דנוף, תנקי כין חילוק ד'יט
 על הויתר דמוכח "ומדכך 6ין וע"כ פתוח, הנוף היה הדירה 6ת וכמקנה קותו, תסתיר ממול כנין:ורק
 כתנכי 6כל סרו5ה, כמו היתה החוזה כזמן "הי6 כמות מהדירה כיון כחוזה, התנקי כתכ כסלק Ofתנקי

 היה ו6"כ להרחיכ, ר5וכו מזה רק הרתכה היתה ל6 החוזה כתיכת כזמן הקייס כמ5כ הרי דירה,דהרחכת
 "ומדנך הזכיר ל6 ו6ס לקנות, מעונין קינו טהי6 כמות הדירה 6ת מהרי כחוזה, זו דריסה לה,זכירעליו
 הדירה. 6ת קנה כן דעת על h~cדמוכח

 6וכר זוזי, heih לך יהי3נ6 לה מוכירנ6 6י 6מר מחרריה, hD~h דקכיל גכר6 ההוך 3: קד כ"מ כגמ'ב.
 6כל גוזמך דרך כטמכטיח דוקק טס 3גמ' וקמרו קני", ל6 ולממכתך הי6 6סמכת6 רכ6 6מרתלתך,
 תטוכות 3מס ו bD O"D מ" ""ך ועי' הי". 6סמכת5 ל6וכמטפט

 הרטכ""
 ועי' O"D .3 טס ממפט ומער

 6סמכת6 לענין תטו, עמ' ח"כ סליט"6 להגריס"6 תטוכות וקוכן י6, 6ות טז סי' לקוטיס חו"מחזו"6
 חוזה. ביטול טלכקנסות
 מועילה ט6ז המסוער, לנזק כיחם מכיר ההתחייכות סך 6ס לכחון טיס 65 עמ' " כרך ירומליס פס"דועי'

 טוען דידן וככידון המסוער. מהכזק הגדול קנס לצין הכגרמך, נזקיס טפילו מזיק, מדין לפלסהתחייכותו
 ומסכנתך סקנה, לדירה מסכנתך לרכוס טנזקק כך ע"י העיסקה מביטול כתו65ה כזקיס לו מנגרמוהמוכר
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 ט6ל"כ מהעיסקה(, 10% )טהס 21.000% טל למכוס מגיעיס הנזקיס 6כן 6ס לבדוק ים כסף, הרסהעולה
 מכך. יותר ול6 3נזקיס h~h הקונה 6ת לחייכ6ין
 ס"ק ר6 סי' כפת"ט הו63 סו, סי' הו"מ חת"מ מו"ת עי' סליט"6: 6ייכלר הגר"מ הדין כיח ח3ר ע"זוכתי:
 קני6 ל6 ס6סמכת6 מה טעס מהרי 6סמכת6, דין 13 6ין העולס מנהג טהור טד3ר פמוט כדבר טפסק3,
 ביטול עכור טקנם 6פמר ולכן וקני. דעתיה ממכל מפיר טנהגו ומכיון דעתיה, סמכ6 דל6 מטוסהו6

 hntnDh. בו 6ין , קנס טיט טמקוכלעיסקה
 6ת "מעכיר" טהמוכר 6חת פעס ךיךן. טכנידון ד3ריס הזכרון 3"טר פעמייס נזכר "מעכיר" הלטוןג.

 כטמיר לסוכר, %פ210.00 "ל סך "מעכיר" מהקונה "כיה ופסס לקונה, הנכם על והזכויותהכעלות
 הווה, כלסון כוונתו 6ין "מעכיר" טהלסון ממכיר המוכר הכליס. החדםיס למסך תסלוס מועדימפוו~טיס

h~hהמוכר. ע"י טנכתבה זו למון להסכינו יודע קינו הקונה עתיד. כלטון 
 6ת למוכר "יעכיר" מהקונה כמו לקוכה, הכעלות 6ת יעכיר מהמוכר עתיד, כלמון הכוונה 6כן5ס

 oh 36ל ו"6טלס". "6תן" ob כי כעלות, העכרת לטון ל6 וגס מכירה לטון כ6ן 6ין כעתיד,התטלומיס
 ל5. 16 מכירה כלטון דינו 5ס להסתפק ים 5ז כי לקונה, הכעלות 6ת מעכיר מהמוכר הווה, כלטוןכווכחו
 התחתינה. על הסטר 3על דירוקיי"ל
 גס כתבו לכסף בנוסף h"u~St obt 6לימי3 הגרי"ט מרן 3טס רעו עמ' ד כרך ירוטליס פס"ד גי'ד.

 טנכתכ סמה הסני על 6חד ממכו סה5דדיס כיון מ"מ סטר, טל תוקף לזה 6ין oh 6ף להסכם","נקודות
 ועי' קנין. סל תוקף לזה יט הדכריס, 6ת יכחיט טל6 המוכר על ממך והקונה זמן, לקותו להסיספיק
 טליט"מ. קניג הגרד"י הדיין ידידי כרכרילהלן

 לוין. דובאברהם

ב

 כו. 6ין ר6יה לטון ו6פילו קנין, לטון "וס כו 6ין לפנינו "הו63 הסטר כ6ן. היה קנין or'h לעייןיס
 וזה זה מכוס הכסף 6ת "מעכיר" וטמעון הנכס, 6ת "מעכיר" ר6וכן כווכוח: הלהרת כעין רק הו6הנוכוח
 ט"ח, מ6ה טטילס מסכימיס ה5דדיס טסני כסף קנין מטוס הו6 לדון טיס מה רק וכו'. וזה זהכמועד
 6ירי6, ל6 ה6 מטוס 6י 35ל פרעון". תחילת ט"ח מ6ה O"D "קיכלתי זה כלטון קפלה רמוס הסטרו53ידי
 הסטר עכין סכל טמכיון לומר וקין קוכה. קינו לחוד ככסף ולכן טטר לכתוכ טנוהגין כמקוס 6כןטהרי
 כזה פסול טטר ויפילו וממילך כו, קרוטין רט"י טכתכ יכהו זה, כלי דעתיה סנוכ6 דל6 לוטוס הו6ככה"ג
 מכירה סטר טיכתוכ עד קונה ד6ינו7 ח O"D ק65 סי' כממ"ע וכמ"מ ... זה הדעת, לממיכותיועיל
 דכתוך ר6יה לך וה6 עו"ד, 56ל מסודר חוזה bih כזה מטר לכתור ל6 המנהג ודקי וכקן בכך,טדרכס
 מדבריו ק"ו הו6 ו6"כ הענין, למדר כדי סכוע תוך לעו"ד יכנסו טה5דדיס כתרו הס הזה דכריסהזכיון
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 פירסו כטלף ד6פילו מחדם f"UO מהרי O"D ,3 כ6ן כפת"מ והוכלו יכ ס"ק נ סי' f"D03b הנו"זטל
 רקמי וכתיבת עריס כפני קנין כקכלת 6ין כך הו6 טהמנהג מכיון מ"מ "ח"כ תנ6יס לכתוכטכדעתס
 עו"ד 55ל להיפגם ט5ריכיס מפורט סכתכו ככיד"ד כ"ס 6"כ לחזור. ויכולים תנ6יס לכתוכ ... מטוספרקינו
 כקכין כוונות" "הלהרת על חתימתס להחטיכ טלין כודניי חוזה, לכתיכת הו" כזה הפטוטהסהכווגה
סטר.
Of31

 6רווחנ"
 ד כרך ירוטליס כפס"ד הגריט"6 ממרן סמוכך מה לכין טלפנינו הדו"ד כין מתירה ט"ין

 )מטעמים חוזה לכתוכ b"ht והסכימו הכינו ה5דדיס סני דכריס זכרון טכתכו כטעה דטס רעו.עמ'
 יכולים כינס טהרי גמורה, דעת סמיכות טל כגילוי הזה סטר נחטב ספיר ולכן רעג(, עמ' עיי"ם5דדייט,
יותר,

 וממיל"
 "ינו הזה מהסטר ו5פילו D"nDO, טכתכ וכמו הקלו, כנמיכות ככך מדרכס כסטר נחסכ

 נחסכ מפיר ככך, להסתפק כדעתם ט6ין מוריס ה5דדיס סטכי כ5ן מט5"כ סטר. קנין כתורת מעלמוכסר
 כ6ן 5ין ולכן מסודר, חוזה "טר לכתוכ טדרכס מקוס הו5 הזה המקוס כי דעת, כגמירות כחסרוןעדיין
 ממנהגכו מטוס קונה "ינו כטלע5מו והכסף פסול, הו5 ולכן קכין, כלטון 6יכו כסלע5מו טהסטרקנין,
 וכנ"ל. עטר,לכתוכ

 קניג. יהושעדוד

"=ב___


