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נושאהדיון
א' קנה דירה מב' לפי חוזה שכתבו ביניהם .בסעיף  5נאמר" :המוכרים ימסרו את החזקה
בממכו-לקונים בד בבד עם התשלום עפ"יסעיף 4.2.2לעיל .איחור במועד מסירת החזקה מכל
סיבה ~ההיא שאינה נוגעת לקונים יזכה את הקונים בקנס בסך  503%בעד כל יום איחור ,וזאת
מבלי לפגוע בזכות הקונים לכלדין" .בסעיף  - 4.2.2המוזכר בסעיף  - 5נאמר" :עד ליום כ"ב
אייר תשס"ז תשולם ...מועד התשלום לפי ס"ק זה מותנה באישור זכויות נקי משעבודים של
החברו; המשכנת ובאישור על ביטול רישום המשכון ברשם המשכונות שימציאו המוכרים עד
ליוםי"ב באייר תשס"ז .במידה ולא הומצאו האישורים במועדם כאמור ,ידחה המועד התשלום
עפ"י ס"ק זה לתוך  10ימים מעת אשר ימציאו המוכרים אישורים כאמור".
טועןא' שהמוכר טרם המציא את האישורים הנדרשיםלפי ס"ק 4.2.2הנ"ל ,ולכן טרם שילםלו
הקונה את יתרת התשלום .א' תובע מהמוכר את הקנס בעד כליום איחור במסירת החזקה ,עד
לאחר שלושת השבועות שלבין המיצרים שמתחיל "ממחר" (הדיון בבית הדין נערך ערבי"ז
בתמוז:ו ,שבהםאיןנכנסים לדירה חדשה ,וכמוכן תובע שכ"ד עבור כל התקופה כפי שהתחייב
לו המוכר בנספח לחוזה .וכן הפסד של עליית שער הדולר .עוד הוא תובע שהמוכר ישא
בהוצאות תיקון פגם נסתר בדירה שכתוצאה ממנו ישנה תביעה של שכן מהדירה התחתונה.
ב' משיב שסעיף  5בחוזה אינו קובע מועד למסירת הדירה .עוד הוא טוען שהקונה כבר קבל
חזקהועל הדירה כשקבל מפתח לצורך שיפוצים .עוד הוא טוען שהנספח לחוזה מפסיד לו -
למוכר  -כספים רבים ,בכך שמגביל את שער הדולר ל 3.97-ש"ח לדולר ,והוא הובטח לקונה
כדי לכ!צות אותו על העיכובים .המוכר מצהיר ש"היום" (ביום הדיון בבית הדין) ,הושלמו כל
הנירות והאישורים ,וניתן להכנס לדירה.

פסקידין -ירושלים

ב

א' חוזר על טענתו שסעיף  5הקובע שמסירת החזקה תהיה י'בד בבדי עם התשלום עפ"י סעיף
 ,4.2.2משמעותו היא קביעת מועד למסירת החזקה ליום כב אייר .לטענתו ,מסירת המפתח
לקונה לצורך שיפוצים לא היתה בגדר מסירת חזקה .על טענת המוכר שהקונה כבר קבלפיצוי
על העיכוב בשער הדרלר הנמוך ,משיב הקונה שבנספח נאמר בפירוש שהבנהזו אינה פוגעת
"באף ,זכות אחרת העומדת לצדדיםלפי ההסכם המקורי ו/אועפ"י כלדין".

פסקדין
על הננוכר לתת לקונה את כל האישורים להעברת הדירה על שמו ,ולאחר שישלם הקונה את
התשלום האחרון  -בניכוי סכום מסויים עבור הנזקים שהיולו  -עדליום הדיון בביתהדין שאז
הודיע המוכר שישלו את האישורים הנדרשים -בגלל העיכוב מצד המוכר -יעבירלו המוכר
את החזקה בדירה.

( )-אברהם דובלוין,

אב"ד

 )-3מרדכי אהרןהייזלר

( )-שמואליגר

השאלותלדיון
א .פר'שנותסעיף בחוזה שחלוקיםעליו הצדדים ,כיצדיש לפרשועפ"ידין.
ב .מגזירת מפתח לצורך שיפוצים ,האם דינה כ"מסירת חזקה".
ג .התעכב להכנס לדירה בגלל"בין המיצרים" ,האם זה בכלל "סיבה שאינה נוגעת לקונים".
ד .פי'צוי כספי של  505לכליום עיכוב מצד המוכר ,האם דינו כאסמכתא.

תשובה
א.כ"טו"תסרי"3םסי'"ז ,סו63כשויסי'ס ,6ט3כלעניניטטרותסולכין6חרלטון3ני6דס.וכנידון
דירןנרפסטסדרסדכריסכסעיף 5וכסעיף 4.2.2נוטיסכטענתסתו3עשעלממוכרסיסלמסורחזקם
כדירהעדליוםכ"כ"ייר.
ב.כ,ז3
כטו"עסי' ר6סעי'"1ונסירת תמפתחקונסלומ5ד סמנסג.וכ"ככיט"ם "3ק פ"ססי'
ןמסירת ממפתחקונס כקרקע ,מ"ממ5ד סמנסגמסני.
לו.וכימרססרסםמ"""עס"ק1טלףטמעיקרסדין"י
6מנטכנידוןדירןטמסירת סמפתחסיתסלתורךככיסתפועליסלטפןתתסדירס,וכפירוטככתרכנספח

ממונות

ג

לחוזהסעיף ":2הקוכיסיוכלולספן 5תהדירה מעתה ,למרותסעדייןל6קבלו 6ת החזקהכנכם".
ןהמי5ריס ,נר6ה
ג.מכיון'סמ5דהמוכריכוליסהקוכיסלהכנםלדירה,והסנמנעיסמכךכגללהלכותכי
ס6יאפטרלקרואלעיכוכזהכ"סיכהטטינהכוגעתלקונים",מהריזומיכההנוגעתכמיטריןלקוניס.
ד .לגם""3מקדכ:ההואג3ר6דקכיל6רע6מחכריה6 ,מר6ימוכירנ6להיהי3נ6לךb~5bזוזי",וכר
תלתך6 ,מר רhn~nDh 63הי 6ואסמכתאhSקכי ,6ואמרוכגמ'"
ס דוקאכ"מכטיח דרךגוזמך 35ל
כמטסטל6ו 6סמכת,h'o 6ועי'ט"ךסי' hDס"קוכססתטוכותהרטכ"6ומער מטפטמסO"Dכ.ועי'
ח"כ עמ' תטו,לענין hn~nDh
חזותן חו"מלקוטיםסי'טז 6ותי ,6וקוכן תאוצות להגריס"6
מליטאי
3קנסוחטלהיטולחוזה.
ועי'פס"דירוסליסכרך6עמ'65טיםלכחוןohסךההתחייכותמכירכיחםלנזקהמסוערfht ,מועילה
התחייבותולמלסמדיןמזיק,ויפיל
וכזקיסהכגרמך,לכיןקכסהגדולמהנזקהמסוער.וכנידוןדירןטוען
הקוכה סכגרמולוכזקיס כתו65הכועיכוכ מסירת החזקה,יםלחייכ 6תהינוכרכנזקיסהללוול6יותר
מכך.
וכתכע"זחכרביתהדיןהגר"מ6ייכלרטליט":6עי'סו"ת חת"מחו"מסי'סו,הוכלכפת"מסי' ר6ס"ק
כ ,מפסק כןכרפרוט"דכרטהו6מכהגהעולס6יןכודין6סמכת,6טהרי טעסמהט6סמכת6ל6קניך
הו6מ:זוס דל 6סמכךדעתיה,ומכיוןטנהגומפיר סמכךדעתיהוקני.ולכן לפטר סקנס עכורכיטול
עימקהממקוכלטיםקנס6,יןכו 6סמכת.6

