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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 המחיר כל את ישלם שהקונה בתנאי דירהמכר
 לאחר השכירה ואח"כ חזקה בה לו מסר מחצית ששילםולאחר

 129-תשש מס' ממונותתיק

 הריוןנושא

 הדברים בזכרון שכתבו. דברים זכרון ועפ"י ביניהם, שקבעו מחיר תמורת לכ' דירה מכרא'
 חובות". או זכויות בדירה לו יהיו "לא שנקבע המחיר מלוא את ישלם לא שכ' זמן שכלפורש
 הדירה. מערך מסויים סכום לקונה להחזיר יצטרך מהמכירה בו יחוור  המוכר  שאם  ניבע  כןכמו
 גר והקונה בדירה, חזקה המוכר לו מסר הדירה, ממחיר כמחצית למוכר שילם שהקונהלאחר
 המינהל, קרקע על שבנויה הדירה והמים. החשמל בחברת שמו על ונרשמה שנים, כשלושבה
 הקונה הודיע זו תקופה בתוך המוכר. ע"ש עדיין רשומה היא במינהל אך בטאבו, רשומהאינה
 לקבלו. רצה לא המוכר אך הדירה, של המחיר להשלמת בנקאי צ'ק עבורו לו שישלמוכר
 הדירה את עזב שלו שהשוכר לשמוע ונדהם לאחר, הדירה את הקונה השכיר שנים כמהלאחר

 מהמוכר. הדירה את ששכר אחר שוכר נכנסובמקומו

 לדיוןהשאלות
 חזקה לו מסר ואח"כ הכל, שישלם לפני בממכר זכויות לקונה יהיו שלא המכר בשטר התנהא.

 התנאי. מבטלת החזקה מסירת האםבממכר,
  שאין שלמרות מלמדת המכר ביטול של במקרה לקונה פיצוי לשלם המוכר התחייבות האםב.

 המכר. את לבטל שלא המוכר התחייב "זכויותי,לקונה
 רבית. איסור בזה שיש או בדירה, לגור לקונה מותר האם המכר, נשלם לא אםג.

תשובה
 ותובע וככנם יו65 וסיס סדמיס מקלת % ונתן זוז כ56ף למכירו הדס ממוכר b~o: פ"ח מכייס כרמנייסא.
 כולס, 6ת ס%קח קנס 65 6חד זוז 636 % נמ6ר 1Ss~h 63 סדמיס,ט6ר

~"Db 
 16 סנטר 6ת טכתכ

 % ניתן ס5וקח 6חר ומחזר ונפיק מוכר דכדעיי3 ופרוטי כ. עז ככ"מ סו6 סרמכ"ס מקורחסחזיק.



קצטממונות

 ליה. זכין ל6 דסכי hns~b וחקו 3מעמ זוזי ליה יסיכ דל6 וכיון למכור, 6נסוהו דזוזי דעתיס גלימעותיי
 5מר. כקנין 6ו כה, להחזיק ס"ה קנה ל6 טהר כת3 ט6ס טכטס הרמכ"סולמד

 גמלה עליו וקף סתט%מש יתלת 6ת "ירhSb 65 "111י, ונפיק עייל ממוכר סים 1o)nbt bSכוד"ו
 הלוקח. קנס זס 63ופן לקטל, סרב והוך לו למלס מקונה ר5ס מפרעון זמן וכהגיע יותר, מ6וחריסלזמנים
 כדירס, זכויות לקונה % יהיו ל5 סתסלומיס כל 6ת יטליס hS עוד סכל כמטר פירט טהמוכר מכיון6כל

 % מסר ט6פי' קזוזי ונפיק מעייל גרע ול6 קיים, טתנ6ו טכממון תשי ככל זה סרי זס, על חתסומקונס
 התט%מיס. כל טיטליס עד קנה ל6חזקה
 3זה חזרה, טל במקרס לקונה פיכוי לטפס סמוכר התחייב הדכריס טכזכרון טכיון י"ל מולידך 5מנסב.
 לעממו מ"ר ל6 מ"מ סתטלומיס, כל טיטליס עד כדירס הקונס טל זכויותיו 6ת טעיככ טלמרות דעתוגילם
 מסמכירה. 3ו לחזור מל5 התחייב הו6 ולהיפך, מהמקח, חזרהזכות
 טחיוכ י"ל כוס שופן לחזור, סל6 סתתיי3ות כמטר פורט ל5 לפי5וי, הסתמייכות משו הרי טכניד"ד%6
 פי5וי טחיוכ הסקס מקור ומנס ההוזה. 6ת מלקיים המוכר 5ת להייכ כדי בו וקין כ"לעכמו, הו6ספי~וי
 טס ושו"ע י3 סי' חו"מ כשי הוכ6 ורג רכ סי' ח"ג הרמ3"5 3תסו' הו6 סחתה 5ת מלקייס פוטרקינו
'~DDנתתייכ מיד הפקרס כסטר טסודה כיון וכקנם, כקנין הפסרניס פסק לקיים נתתייכ מ6ס ט 

 להיותם כדי חיוכ תוספת 6ל6 הקנין כת מגרע קינו והקנס הפטרה, כסטר טהוזכר מה 3כל3הוד6תו
 ו3נתס"מ כ6 ס"ק מס מכ"ם הוכ6 כב, מ"ק נ סי' f"u~3h הח"מ וכתב ספמרס. להעליס יותרמוכרחים

 וקנם, כקנין זה עלי מקבל 6ני הזם, כלטון 6מר 6י טכתכ דוקק טו, p"D ותדוטיס ו ס"ק כי6וריס יכסי'
 קנם, 6תן 6קייס מל6 וכלס בקנין, עלי מקכל 6ני זה ד3ר כתב 06 6כל לחיזוק, 6ל6 כת3 ל6טסקנמ
 "ס נתה"מ )ועי' הקנין מן פטור הו6 קנם יתן ו6ס הקנין, על שוכר הו6 טהקנם התנה להדיץ6"כ

 והיינו הקנס. טיחן 16 הפטרה לקייס כריך 6ממכת6 ממוס כו טיט כאופן סקנס נעטה אפי' כזהמכסופן
 ועי' עלמה(. הפמרס סל מקנין לקייס כריך 6ממכת6, מטעם סקנם למלס כסתחייכותו יעמוד ל6ס6ס
 נראה פעין, כסף ומקאת המקח כל כנגד חו3 מטרי סמוכר לקח ד6ס י6 6ות טז סי' לקוטים חו"מחזותן
 טסקנם הומפס זו 6ל6 מקנין נגרע ל6 כנסוג יוקנמו ימזרו ט6ס כחוזה דכתוכ ולע"ג לקנין הוידסתמ6
 סמקם. מקיוםפוטרן

 מה כדירה, זכויות לקונה 5ין סתטלומיס כל הסלמת מלפני פורט דכריס מבזכרון דיין כנידוןולפי"ז
 כמקרה התחייבות 6ל6 לחזור סל6 התחייכות מטמעס 6ין חזרה מל ומקרס פיכוי לפלס המוכרטהתחייכ
 כוירה. זכייתו 6ת גמר ל6 התסלומיס כל 6ת גמר ל6 טהקונה זמן כל החוזה ומכדטיחזור,

 6מ 6כל 06 גמור קנין קנה טל6 מי טכל 6 מעי' קער סי' יו"ד וטו"ע ה"6 פיו ולוה מלוס הרמכ"ס פסקג.
 ל6 התטלומיס כל יעליס טל6 זמן מכל סדכריס כזכרון ספירט כיון וכניד"ד תורה. טל רפית ס"זספירות
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 ביטול סל כמקרס %חזרס ועומדיס 56לו כמקס סם למוכר מנתן מכסף סרי כדירה, זכויות 6ימיו
 כמעות. ממתנת עכור ממוכר * ממסלם רכים סו6 כדירם גר טס*קח ממס ונמ65סמקת,

 לוין. דובאברהם

ב.

 וחוכות זכויות * יסיו % סתם*מיס כל 6ת יעליס bS עוד סכל מסתנס יסיכ6 כתב h"w~Ss ס6כ"דידי"ע
 כל טימליס עד קנס ל6 סתזיק מקפילו קזוזי ונפיק מטייל גרע bS1 טכממון תנקי ככל זס סריכקרקע
סמכות.
 וזוקף ~h"st כטס סכי6 י סעי' Sp כסי' סרעק"6 דסנס קזוזי. ונפיק לעייל זס דדימס כס6 לדוןוים

 נקנס וקני מפוך 16 וקני חזק לך * 6מר 6כל וקני(, חזק לך כפירום S~h ול6 לר"ל כפניו סחזיק 16כממך
 ע"כ. קזוזי, ונפיק ככייל אפי'סמקם
 וזס מקונס, טל טסו על סיו והמסיס והחומל וממיס מניס ג' כו ודר כו %ור נכנס והקונה כנד"דולפי"ז
 קזוזי. ונפיק ועייל 6ף ממקח נקנס 61"כ כפירוט. וקני חזק כלך וסוס סמוכר, טל כרבותו סיסודאי
 ם5ריך מפני 6ל6 מזכין דל6 דידעינן למעות" דקריך כטונת זס קנס ול6 קזוזי ונפיק דעייל זס דיןועוד,
 דס6 רעתם מפני מוכר כטן קזוזי, ונפיק עייל מיקרי % 6תר, טעם מחמת קזוזי ונפיק עייל 6כללמעות,
 וימ65 וטוכ כי ירחנו טל6 ס%קח בו יחזור פל6 דמרד hSh למעות יריך ממוס ל6ו המעות 6חרדרודף
 מסעיר דירתו לעקור ברולס מפני נכסיו ממכר מי וכן סמעות, לקבל ממסר וקן המקח לבטלתוכנס
 61"כ למעות". ם"5ריך מפני % 6כל מעותיו, ל6מוף דכסול רעמם מפני כמוכר סוס אחרת, כעירולדור
 טוריך ממוס ד% rirb~, ונפיק עייל מיקרי % וכו', זכויות 6ין סמעות יטליס מל6 רכל דסתנסונויד
 ויכול קזוזי ונפיק לעייל ~hsn ו% סמעות, כל יטפס מסמוכר עלמו לסכטיח רוקה 6ל6 כן כתכלמעות
 סמכו"י. כסס מסכינן מס י6 י, ט, מעי' ק5 סי' ערוס"ם עי' סמקמ.%טל
 סדמיס כנגד סמקח מקלת כקיום לסמוכר לכופו ס*קמ ריכול דס6 כתכ ז p"D ק5 סי' סנתס"מומנס
 דעייל מטעם סמקח su35 רולס ססמוכר רק עדיין סמעות ליחן סרו5ס טוען כטס*קח דוקק מיינוטנתן,
 יכול לו, כטיזדמן מעות ליתן ורולס מעות לו 6ין מעדיין טוען הלוקח 06 6כל קותו, ודחס קזוזיונפיק
 סמעות, כל למלם ר5ס ס*קח וכניו"ד ומיס. ליתן hnu~b רק * מכר ל6 כי %מרי, סמקת לכטלסמוכר
 סמוכר וקין מעותיו כנגד מקנס דם"ל כסני לי קיס לזמר סלוקם יכול כוס לקכלס, ר5ס hS סמוכררק
 סמקח. כל לכטליכול
o)nh06 חל % למלם, גמר ל6 06 6ז סמעות, כל טיטלס עד סמקח יבלס ט% כמקח, נמש תנאי סיס 
 גמל למחר רק יסיו וסחובות מזכויות ם"כל דכריס לזכיון כנספח טכמכ כנד"ד 6כל תנקי. מדיןסמקח
 תנקי. מדין ממכר %טל 6ין סתנ6יס, מטפסי ולפי תנקי כתורת נכתם טל6 כיון סתםלומיס",כל

 ווייס.יהושע




