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 תמוז( כ)מהד'

 הדיוןנושא

 החזקה את ימסרו "המוכרים נאמר: 5 בסעיף ביניהם. שכתבו חוזה לפי מב' דירה קנהא'

 מכל החזקה מסירת במועד איחור לעיל. 4.2.2 סעיף עפ"י התשלום עם בבד בד לקוניםבממכו-
 וזאת איחור, יום כל בעד 503% בסך בקנס הקונים את יזכה לקונים נוגעת שאינה  ~ההיאסיבה

 כ"ב ליום "עד נאמר: - 5 בסעיף המוזכר - 4.2.2 בסעיף דין". לכל הקונים בזכות לפגועמבלי
 של משעבודים נקי זכויות באישור מותנה זה ס"ק לפי התשלום מועד תשולם... תשס"זאייר

 עד המוכרים שימציאו המשכונות ברשם המשכון רישום ביטול על ובאישור  המשכנתהחברו;
 התשלום המועד ידחה כאמור, במועדם האישורים הומצאו ולא במידה תשס"ז. באייר י"בליום
 כאמור". אישורים המוכרים ימציאו אשר מעת ימים 10 לתוך זה ס"קעפ"י

 לו שילם טרם ולכן הנ"ל, 4.2.2 ס"ק לפי הנדרשים האישורים את המציא טרם שהמוכר א'טוען
 עד החזקה, במסירת איחור יום כל בעד הקנס את מהמוכר תובע א' התשלום. יתרת אתהקונה
 י"ז ערב נערך הדין בבית )הדיון "ממחר" שמתחיל המיצרים בין של השבועות שלושתלאחר

 שהתחייב כפי התקופה כל עבור שכ"ד תובע כן וכמו  חדשה, לדירה נכנסים אין שבהםבתמוז:ו,
 ישא שהמוכר תובע הוא עוד הדולר. שער עליית של הפסד וכן לחוזה. בנספח המוכרלו

 התחתונה. מהדירה שכן של תביעה ישנה ממנו שכתוצאה בדירה נסתר פגם תיקוןבהוצאות

 קבל כבר שהקונה טוען הוא עוד הדירה. למסירת מועד קובע אינו בחוזה 5 שסעיף משיבב'
 - לו מפסיד לחוזה שהנספח טוען הוא עוד שיפוצים. לצורך מפתח כשקבל הדירה ועלחזקה
 לקונה הובטח והוא לדולר, ש"ח ל-3.97 הדולר שער את שמגביל בכך רבים, כספים -למוכר

 כל הושלמו הדין(, בבית הדיון )ביום ש"היום" מצהיר המוכר העיכובים. על אותו לכ!צותכדי
 לדירה. להכנס וניתן והאישורים,הנירות



 ירושלים - דיןפסקיב

 סעיף עפ"י התשלום עם בבדי י'בד תהיה החזקה שמסירת הקובע 5 שסעיף טענתו על חוזרא'
 המפתח מסירת לטענתו, אייר. כב ליום החזקה למסירת מועד קביעת היא משמעותו4.2.2,
 פיצוי קבל כבר שהקונה המוכר טענת על חזקה. מסירת בגדר היתה לא שיפוצים לצורךלקונה
 פוגעת אינה זו שהבנה  בפירוש נאמר שבנספח הקונה משיב הנמוך, הדרלר  בשער העיכובעל

 דין". כל עפ"י ו/או המקורי ההסכם לפי לצדדים העומדת אחרת ,זכות"באף

 דיןפסק

 את הקונה שישלם ולאחר שמו, על הדירה להעברת האישורים כל את לקונה לתת הננוכרעל
 שאז הדין בבית הדיון ליום עד - לו שהיו הנזקים עבור מסויים סכום בניכוי - האחרוןהתשלום

 המוכר לו יעביר - המוכר מצד העיכוב בגלל - הנדרשים האישורים את לו שיש המוכרהודיע
 בדירה. החזקהאת

 יגר שמואל)-( הייזלר אהרן מרדכי3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 דין. עפ"י לפרשו יש כיצד הצדדים, עליו שחלוקים בחוזה סעיף פר'שנותא.

 חזקה". כ"מסירת דינה האם שיפוצים, לצורך מפתח מגזירתב.

 לקונים". נוגעת שאינה "סיבה בכלל זה האם המיצרים", "בין בגלל לדירה להכנס התעכבג.

 כאסמכתא. דינו האם המוכר, מצד עיכוב יום לכל 505 של כספי פי'צויד.

תשובה

 וכנידון 6דס. 3ני לטון 6חר סולכין טטרות עניני ט3כל ס6, סי' כשוי סו63 "ז, סי' סרי3"ם טו"ת כ"א.
 חזקם למסור סיס ממוכר שעל סתו3ע כטענת נוטיס 4.2.2 וכסעיף 5 כסעיף סדכריס טסדר נרפסדירן
 "ייר. כ"כ ליום עדכדירה

 כ,ז3ב.
 סרם""

 סי' פ"ס 3"ק כיט"ם וכ"כ סמנסג. מ5ד לו קונס תמפתח "ונסירת 1 סעי' ר6 סי' כטו"ע
 מסני. סמנסג מ5ד מ"מ כקרקע, קונס ממפתח מסירת "ין סדין טמעיקר טלף 1 ס"ק ססמ"ע וכימרלו.

 כנספח ככתר וכפירוט סדירס, תת לטפן פועליס ככיסת לתורך סיתס סמפתח טמסירת דירן כנידון6מנט



גממונות

 כנכם". החזקה 6ת קבלו ל6 סעדיין למרות מעתה, הדירה 5ת לספן יוכלו "הקוכיס 2: סעיףלחוזה
 נר6ה המי5ריס, כין הלכות כגלל מכך נמנעיס והס לדירה, להכנם הקוכיס יכוליס המוכר סמ5ד מכיון'ג.

 לקוניס. כמיטרין הנוגעת מיכה זו מהרי לקונים", כוגעת טטינה כ"סיכה זה לעיכוכ לקרוא אפטרס6י
 "וכר זוזי, b~5b לך יהי3נ6 לה מוכירנ6 6י 6מר מחכריה, 6רע6 דקכיל ג3ר6 ההוא כ: קד 3"מ לגם"ד.

 35ל גוזמך דרך כ"מכטיח דוקא "ס כגמ' ואמרו קכיhS ,6 ואסמכתא היhn~nDh 6 ר63 6מרתלתך,
 ועי' כ. O"D מס מטפט ומער הרטכ"6 תטוכות כסס ו ס"ק hD סי' ט"ך ועי' h'o, 6סמכת6 ל6וכמטסט
 להגריס"6 תאוצות וקוכן י6, 6ות טז סי' לקוטים חו"מחזותן

 מליטאי
 hn~nDh לענין תטו, עמ' ח"כ

 חוזה. היטול טל3קנסוח
 מועילה fht המסוער, לנזק כיחם מכיר ההתחייכות סך oh לכחון טים 65 עמ' 6 כרך ירוסליס פס"דועי'

 טוען דירן וכנידון המסוער. מהנזק הגדול קכס לכין הכגרמך, כזקיס ויפילו מזיק, מדין למלסהתחייבותו
 יותר ול6 הללו כנזקיס הינוכר 6ת לחייכ ים החזקה, מסירת כועיכוכ כתו65ה כזקיס לו סכגרמוהקוכה
מכך.
 ס"ק ר6 סי' כפת"מ הוכל סו, סי' חו"מ חת"מ סו"ת עי' טליט"6: 6ייכלר הגר"מ הדין בית חכר ע"זוכתכ
 קניך ל6 ט6סמכת6 מה טעס טהרי 6סמכת6, דין כו 6ין העולס מכהג טהו6 "דכר פרוט כןכר מפסקכ,
 כיטול עכור סקנס לפטר ולכן וקני. דעתיה סמכך מפיר טנהגו ומכיון דעתיה, סמכך דל6 מ:זוסהו6

 6סמכת6. כו 6ין קנס, טים ממקוכלעימקה


