
קהממונות

 זצ"ל לזיז יצחק ברוך רבי הגאוז ממו"ר דיןפסקי
 חיים" נפקור ורערב

 בירושלים לממונות הדין בית ויאשמייסד

בנידון
 הדירה במסירת יאחר אם שכ"ד לקונה לשלם שהתחייבקבלן

הנידון

 והמנהג הבית, ערך של הסכום כל החוזה בחתימת ושילם הקבלן, משמעון דירה קנהראובן
 עמד לא והקבלן והיות המפתח, מסירת תאריך עד מסוימת מהנחה נהנה שהקונה כזהבמקרה

 לשלם החוזה עפ"י המוכר את הדין בית חייב המפתח, מסירת של התאריך שלבהתחייבות
 ונותן היות הקבלן וטוען המפתח. מסירת עד בחוזה הנקוב הדירה שכר של שלישים שנילקונה
 זה ולפי הנקוב, לתאריך המפתח למסירת ההתחייבות את קיים הרי ממילא חליפית דירהלקונה
 שמכר. הבית של המפתח מסירת עד ההנחה את לתת פטוריהיה

 להללההמקורות

 וכו'. טמקדינזיס 6ל6 עוד ול6 ט6מרו כמו זולתי דעתתקריס
 כפירוט כתוכ טכמוזס מגס ס6חרון, סתט~ס לטלס מקונס חיים לקוכם, דירס סכר מקבלן טסילסכיון

 וטילס קנס טסו6 סדירס מן סמפתמ מסירת כין ססכדל מס כי ממפתח, במסירת סו6 ס6תרוןמסתטלוס
 סטכורס. סדירס סל סמפתמ מסירת לבין מכספועכורס

 סעיף ולפי סקונס, סקנס מכית 6ת לגמור טלו כמתחייכות סקכלן עמד טל6 מזמן טסגיע כיוןטפי,
 סכיה כמו יפס דירס סקונס טכר ולכן ספטריס, מדטי ככל 3508 טל טכ"ו לולס קריך סקכלןכחוזס,
 קנס דירס סל6 כי 6חר, לקים סכית 6ת למכור רמות לקבלן לו ים 3508, טל סוס כסכום מסקכלןסקנס
 לו. נותן ודירסממנו

 מוסלמת תסי' % טקנס טסכית זמן כל ס6תרון סתטלוס 6ת לטלס סקונס על חיוב טוס ט6ין קומר,וקני
 למרות מ6ד, חמור ענין 6ל6 זס 6ין סקונס טקנכ סדירס 6ת ימכור סקכלן ו6ס סמפתמ. ממירת כדיעד



 ירושלים - זייןפסקיקו

 כס. %ור כיוס לקונס סקכלןמנתן

 מסעיקר 16 נס, %ור וירה % סתסי' סעיקרימ כונתו ס6ס לתקור ים למטריו, בית קונס כט6מדדסנס
 רולס 6, למ כ"מ כסגך רב וכד6מר מסלו, ופינס גר טסו6 ססנ5ס גס מגוריס, מקוס מלכד %סתסי'
 לו למעמיד חייב סמסכיר וקין לי' h~tb ונפל זס כית כפוכר , טפי מכירו. טל קכין מתמעס סלו כקב6וס
 לסעמיד חייב נפרף 16 ונפל טתס כית כממכיר 6כל סומן, כ6מ5ע ונפל סכרו % כמהקדים 6ף 6חרכית
 כס לשר דירס ממכירות מל סכונם 6ין זס כית כסכירות 6ף סרי טיכ, סי' כטו"ע כמכותר 6חר כיתלו
h~b,לו לסעמיד סממכיר מריך נפרף 6ו מכית מכית וכמנפל כס לגור דירס סכונם םתס כית ורק כית 
 כית. 6ין נטרף 6ו וכמנפל כית hSb כס לגור דירס סכונס 6ין זס כית 6כלדירס,

 דירס סכונס 6ין זס כית מקמר כסכירות דגם סחוזס, טל קיום Or 6ין דירס, לקונס נותן מסקכלן מסלכן
 or~ns, סכתוכ זס כית זס 6ין דירס זס, בית % כמכר כמכר ומכם"כ כית, 6ל6לגור

 עלי מקפלת bO לי' 6מר דמכרי, כווי קמורי bn~th כני רסוס גכר6 ססו6 6 ז דכ"כ מה6 לי דקטס6ל6
 6גירנS~h 6 כס, למיכר דוכתך לי לית S"h ככנינ6, כווי לך וכנינך כית6 לכולים לס סתרנ6 לי' 6מרוכו',
 טרחנ6, ל6 טענס מחמת דרק מדמע ע"כ. מעכב. ק6 וכדין חמ6 רכ 6מר טרתנ6. לS~b 5 דוכתם,לך

 bSh טלו מסדירם ליסנות יוכל ל6 מכניס זמן דכמטך מטעס Ssh כחזרם, ולמכנים לפנות טירחהפירוט
 ממונע נקרה זס 6ין סכניס פל סמוגכל דכזמן סרי עליו, לעככ יכול קינו מכורס, כדירס לגורי5טרך
 לוס. יסכים ל6 06 סרוס מדת זס וסרי עלמו, טל ופינס וירס סל סז6ת ססנ6ס 6תממנו

 סנ6ס סרגטמ מניעת 6כל מלוס, מדת זס 6ין מפסד 16 טירחה רק מדוס למדת טנוגע מס ד6ס"גונר6ס
 ודהי לטניס כסף לו 6ין 16 דינה היית דל6 16 כמסרס מיכנס ברור % ob )כי מוגבל לזמן ע5מית פינסטל
 םוף סוף דיון, לנידון מנוגע מס 6כל עליו, וכופין מדוס מדת 6ל6 זס 6ין כפו"ע( מס כמכו6ר לעככ,יוכל
 כס. לגור לדירם סכונס 6ין זס דכית סתוזס קיוס כ6ן6ין




