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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 מחסן לו שאין לקונה ואמר הזכויות" כל "עם דירתומכר
 צמוד מחסן לו שישוהתברר
 1105-סז מס' ממונותתיק

 אב( כו)מהד'

 הדיוןנושא

 ההסכם )לשון ומרפסתי שירותים אמבט, מטבח, חדרים, שלושה בת "דירה מב' קנהא'
 לר שמוכר נכתב רק וכו', המטבח פורטו לא כן לפני שכתבו הדברים בזכרון ביניהם(.שכתבו
 השיב והמוכר לדירה, מחסן יש אם המוכר את הקונה שאל המקח לפני הזכויות". כל יעםהדירה

 פירט, ולא עוד, כוללת שהדירה העו"ד אמר השני ההסכם כתיבת בשעת מחסן. שאיןלו
 הצמוד מחסן שיש לקונה נודע המקח לאחר המקח. אחרי ידברו השאר שעל לו אמרוהמוכר
 שהדירה שם שנכתב דברים הזכרון מכח אותו תובע והוא האזרחי, המינהל ברישומילדירה
 את שקנה טוען הקונה לדירה. שיש לצמידויות גם הכוונה שלטענתו הזכויות", כל ייעםכוללת
 חדשית, בשכירות לאחר אותו והשכיר הדירה, את שקנה אחרי כשנה מהדירה, בנפרדהמחסן
 למכור  שחייב יודע היה ואם הדירה, במכירת אותו כלל ולא לדירה, קשר למחסן שאיןוסבר
 מחיר. תוספת עבורו דורש היה הדירה עםהמחסן

 דיןפסק

 אין ומרפסת, שירותים אמבט, מטבח, הדירה, על רק  בפירוש דובר המקח שבשעתמאחר
 המקח. בכללהמחסן

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(



 ירושלים - דין~סקיב

 לדיוןהשאלות

 דברים". "זכרון של תקפוא.

 מה. על גובר מה בהסכם, שנכתב מה לבין דברים בזכרון שנכתב מה בין סתירה כשישב.

תשובה

 דכריס דזכרון קנין, סרח טפילו כס 5ין דכריס זכרון על דחתימס פ עמ' ג כרך ירוטליס פס"ד עי'א.
 קנין b~b זס סיס ל6 כקנין זס סיס וטפילו טטר, לכתוכ מתחייכות ורק סטר, עדיין זס 6ין חוזסכלי

 סו5 סדין טטר5 דכתכי כלתרת סרי טנתן, סקדימס דמי מטוס ו5ס קנין, מוס סיס כטלף כ"טדכריס,
 6ל5 5ין כקרקע טפרע מי וגס טפרע, מי לענין b~h קונס קינו וכסף כסטר, 06 כי לחוד כסף קניןטלין
 י כרך ירוטליס פס"ד ועי' עיי"ם. מפרע. מי מקכל 6ין דמים מקנת רק נתן ob 5כל מכסף כלכטסתן
 6(. 6ות 5 סי' מ"6 המטפט ועמק 31 עמ' יח כרך פד"ר )ועי' רכו-רכזעמ'

 מתירס כטיט קנין, סיס ל6 סססכס טכתכו ועד דכריס, מזכרון ול5 סססכס סו6 סטטר טעיקר מצחרב.
 בו. טמפורט מס על מקנין חל ט6ז גוכר, סססכס סססכס, לבין דכריס כזכרון ס5מורכין

 ועל ממחסן, 6ת לו מוכר קינו טסמוכר - דכריס סזכרון כתיכת כזמן גס - מקונס ידע סרי דירןוכנידון
 "כל טכולל דכריס סזכרון לפון ממך על ממחסן 6ת לתבוע יכול טילינו פטוט סדירה, 6ת קכס כןדעת

 "כולל נקמר ל6 דכריס כזכרון 5ך ומרפסת, מחמן טכללו ~מידויות לדירם סיו 6מנס ועוד, ז6תמזכויות".
 על כעלות לזכויות Of 5ת לפרט ניתן וסרי ל~מידויות, טסכוונס יימר ומי "זכויות", bShצמידויות"
 ס~מידויות. על hS1סדירס,


