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 ירושלים רייבית

ידי
 'י""" יציריי משעת

 בבולגריה מקרקעין לעיסקתהסכם
 1368-סס מס' ממתותתיק

 סקופסקי מיכאל עו"ד ג"כ עץ א', א':צד
 לוי פנחס הרב שוד ב"כ ע" ב', ב':צד

 הריוןמודא

 עם "הסכם" ערך בבולגריה, נדל"ן של עסקאות שלקלח ההסכם בראש כונה הוא )כך "יוזם"א'
 קרקע דונם 18.536 לבניה להפשיר התחייבות על ההסכפ, בראש כונה הוא )כך "המשקיע"ב'

 רוצה ושאותן בולגרי, אזרח כהיותו רכישה זכות ליוזם עליהם שיש בבולגריה, מסויימתבעיר
 נוסף סכום ובתוספת ההסכם, חתימת בקת לו ששילם כסף סכלם תמורת למשקיע למכורהיוזם
 על בטאבו אזהרה הערת נרשמה ההסכם קיום להבטחת חודשן 18 בתוך ההפשרה,לאחר
 הצדדים. שני חתומים ההסכם על המשקיע. של לטוב"ו בירושלים היוזם שלדירתו
 סעיף עפ"י שזכותו בטענה בחזרה, כספו את ולקבל מההסכם בו לחזור המשקיע מבקשכעת
 להפשיר בהתחייבותו עמד שהיוזם למרות בחזרה, כספו כל את ולקבל בו לחזור ההסכם של3.2
 הכסף את לו להבטיח באה לטובתו שנרשמה האזהרה הערת לטענתו, לבניה. הקרקעאת

 מסכים אינו הוא בחזרה כספו את יקבל שלא עד ו~כן, בחזרה, לקבלו יוכל ירצה DNWשהשקיע
 בטאבו. האזהרה הערתלהסרת
 שהיוזם בטחון למשקיע לתת כדי רק נעשתה הלשקיע של לטובתו האזהרה שהערת טועןהיוזם
 עמד Dt7W ומכיון בחזרה, כספו את לו להבטיח כדין לא אבל לבניה, הקרקע אתיפשיר

 להסרת בהתחייבותו לעמוד המשקיע על חודש, 18 בתוה לבניה הופשרה והקרקעבהתחייבותו
 ב' חזרת א', לטענת הכסף. יתרת את ולשלם 4.4 סעיף בהסכם שנאמר כפי האזהרה,הערת
 מוצדקת סיבה זו אין אך העולם, בכל שקרה כמו ,בבולגריה המקרקעין מחירי מירידתנובעת

 העיסקה. אתלבטל
 שיכול השיב בלבד, דונם 16.885 אלא אין שהציג יההפשרה הרכישה שבמסמכי ב'כשנשאל

 על דוקא היתה לא להפשיר ההבטחה שהרי נוספים, קרקעות ולהפשיר לקנות ימים כמהבתוך
 קיים. עדיין וזה אותה, לרכוש זכות * שיש אלא בבעלותו, שכברקרקע
 המיקום כמו יסודיים, פרטים חסר הוא אז כי מקרקעין, למכירת הסכם זה היה שאילו טועןא'
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ע,ממתות

 זה היה ולא המקרקעין(, מצויים בה והמדינה העיר רק מצוייןן )בהסכם המקרקעין שלהמדוייק
 רווחים, הכגסת מקור כאל שבהסכם למקרקעין התייחס והמשקיע בלבד, השקעה הסכםאלא
 עוד "קונה". ולא "משקיע", בהסכם כונה ולכן הקרקע, של המדוייק מיקומה אותו עניין לאולכן
 אלא בקרקע, זכויות בעל כבר שהוא אומר אינו קרקעי לרכישת הזכות "בעל שהנוסח טועןהוא
 המדוברת בעיר קרקע חלקת כל על לטעון היוזם יוכל ומשכל, אותה, לרכוש הזכות לו שישרק

 האמת אותו עניין לא ולכן הקרקע, את לקנות כוונתו היתה שלא המשקיע של לטענתו מסייעזה
 ההסכם שבפתיחת טוען הוא עוד לא. ותו אספו, על רווחים לקבל כוונתו אלא הדברים,מאחורי
 דבר חדשים(", )כ-18 הקרוב בעתיד תופשר אשר קרקע לרכישת הזכות בעל הינו "היוזםנאמר

 דונם( 8.050 )כס"ה מהקרקע חלקים שני נכון. כבלתי היוזפן- שהגיש מסמכים עפ"י -שהתברר
 חדשים ארבקה הופשר דונם( )8.835 מסף הלק ורק ההסכם, לפני חדשים כמה והופשרנקנה
 קרקע שמקבל סבר שהמשקיע שבעוד טעות, ומקח הונאה כאן שהיתה כלומר, ההסכם,אחרי
 היו כבר ממנה חלקים ששני קרקע שקבל מתברר לבניה, הפשרתה אחרי רווחים שתניבזולה

 אחרת קרקק היום לו לתת שיכול משיב היוזם מלא. מאיר עליה שילם וממילא לבניה,מופשרים
 הוא עוד הראשונה. הקרקע את יעדיף שהמשקיע יבור הוא אך ההסכם, מועד בתוךשתופשר

 שלא קרקע למחיר זהה היה - כן לפגי שהופשרה זו גם - הקרקע על שלקח שהמחירטוען
 טעות. מקח כאן היה לא וע"כהופשרה,

 חתימת בקת היוזם שקבל התשלום בענין כהירות אי , ישנה ההסכם שבסעיפי טועןהמשקיע
 1.000 ועוד יורו 111.2%6 סך הקונה ישלם זה הסכם חתימת ובמעמד נכתב: אחד בסעיףההסכם,

 'יס"ה נאמר: אחר ובסעיף יורו". 18.536 שזה, לבניה, להפשרתן מהסכום 2ע שזה לדונםיורו
 יורו". 129.752 החתימה במועדלתשלום

 ביניהם לערוך הצדדים ו'י התבקש לא שמעולם הדין בבית העיד ההסכם את שכתב הדיןשרך
 אזהרה הערת רישום ע"י ההפשרה להבטחת הסכם לק אלא כזה אינו וההסכם רכישה,הסכמ

 את היוזם שיקיים עדלמשקיע
 הבטחתי

 בדבר הנ"ל בסעיפים הסתירה על לא. ותו להפשרה,
 בעת וצ"ל השני, בסעיף ס"ס נפלה שכנראה העו"ד משיב ההסכם, חתימת בעת ששולםהסכום

 יום באותו היה לא שא' משום לכד, ב' ע"י ~משרדו נחתם שההסכם מעיד הואההפשרה.
 שהיה משום ההדדי, בהסכם פגם בכך היה לא אך יארץ, כששב חתימתו את הוסיף והואבארץ,
 עפ"י החתימה בעת במשרדו בי את זיהה אם ב' ב"כ לשאלה א'. בשם לחתום כח יפוילעו"ד

 עפ"י אותו לזהות נזקק לא מב', הכסף את שקבל לו אמר שא' שאחרי השיב והואתעודות,
 אותוי'. והחתמתי כב', הזדהה "הואתעודות
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 מכירה, חוזה ע"י ולא בטאבו, רישום ע"י נחתכות בבולגריה קרקע שעיסקאות העריד מעידעוד
 מגיב א' נעשה. טרם שכאןדבר

 שמוכי
 שיפקיד בתנאי ב' ע"ש הקרקע את לרשום מחר כבר

 ) האזהרה. הערת להסרת כחיפוי
 ן לא וגלל תקופה באותה למיטתו מרותק היה שב' "שום אמת, העיד לא שהעו"ד טוען ב'ב"כ
 ן לב', א' בין שתיווכה המתווכת היתה זו שם, היה שכן מ, החוזה. חתימת בעת העוייד אצלהיה
 שהיו טיוטות שלל בתור לחתימה, - בביתו - לב' אותו ומסרה מהעוייד המסמר את לקחהוהיא
 זהה אותו מחתימה שהיא שהמסמך לו אמרה והיא הסכים, מהן אחת ושעל המוקדם,לעיונו

 שהסכים בטיוטה לטענתו, אותו. לקרוא מבלי עליו, חתל ולכן עליה, שהסכים טיוטהלאותה
 מבקש הוא ההפשרה. את להבטיח כדי ולא כספו, את להבטיח כדי אזהרה הערת על מדוברהיה

 המתווכת. את לקדותלזמן

 לדיוןהשאלות

 ששילם אחרי בו לחזור הלוקח יכול האם בטאבו, ברישום אלא קרקע קונים שאין במקוםא.
 למוכר.כסף
 התחתונה". על השטר בקל "יד נאמר כאן מהצדדים מי עלב.
 השליחות. לבטל אפשר האם לקונה, הוחלטה לא הקניה וקדיץ קרקק לקעת שליחג.
 אזהרה". "הערת של מהותהד.

תשובה

  ספן  כמסוס h(h - וכו' נכסף גקגין  5מרי1ת )מס סיס ס;כסיס - ס;1 )ף ר3 5מר 6: כו קזחין נגמ'א.
 סמכך % כסכי דרגילין דכיון רשי: ופירס קנס. % מסטר 6ת סכומ3ין כמקוס 36ל סנטר, 5תכותכין
 סייד פ"6 מכירם סרמ3'יס וכ"פ סו6. ססטר  על  ופלופ  רעתי ועיקר סטרך דגקיט עד דלוקמדעתיס
 6. סעי' ק5 סי' הו"מתו"ע
 5ל5 סקגין דלין מסמע ות ( סעי' ססו"ע דמלסון מסכך, %5 לגמרך ד'יס סס קדוסין כסמקנסוכתג
 3ו למור מלוקס מ5י סגי ל6 6'יכ ססטר 6ת סתכתו3 מגת כעל סוי ד5י למפרע, 1ל6 ססטר כתיתתהסעת
 וכן וכוי, למפרע סמעסס מתקייס סתג5י מקייס כסוס דע"מ תגלי ככל כדקייייל ססטר, כתיבתקורס
 יכול סנטר 5ת טכות3ין דכמקוס מטמע 6יקגי הסטרי 3עיג6 6י, ד6מר 36ין 3ר צידי ר3י מדברימדמע
 דיזל לענ"ד ונרקיס וכוי, דעתיס דסמכס סנטר כתיבת מסעת %5 למפרע סקגין דלין לחזור,מלוקח
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עטממתות

 A"Ph מטר, קנין דהיינו סמקגס ספר חת nphl 3קר6 מד~תי3 סייגו (ס דין לרב ליס דגפק6 ה6דכ"מת
 דל6 מטוס קגה ל6 ד3כסף 5"ל וע"כ כדמיס, קנה ככר 6"כ הכסף חת לו 51pchl מתמילס כקרחדכתיכ
 וכו'. המטר 6ת מכותכין מקוס סתם דמוי olen דעתיסממכס

 htec סלו מ' כמנ"מ וכ"כ מד16רייתח, נכסף קונה חיגו קטר סכותכין סכמקוס ,ה סדין מהמקנהמכו6ר
 מן O)1p חיגו דעתו סמך % דחמד וכמקוס "נימס דעת סמיכות nttoS hpt1 קריך ד3קנין מתורס,מן

 מעכב דכסף מסוס ל16 קנס % מכר כסטר ד6מריגן דה6 כתכ מס קדומין כרסכ"6 6מגסהתורס.
 דעתיס. טמכח דלח דיופטר ממוס דתקון הו6 דרכגן %6 פרים, פרים 6י דה6 סטר,כקניית
 דחס טז סעי' ק5כ סי' כטו"ע פסק ~orinh, כספרי סמו קל הקרקע כסע3רת סקגין 6ת התגה ohוכן

 מו"מ כמזוייף וכתכ יג. סוים מו"מ רקס תועפות כסס מס מלוס כמספט וכ"כ תג16. לפי סכלהתגס
 דל6 דמוכמ hllnth מסיכ תגחי, נלסון נכתב ד% ד5ע"ג לומר סכרה ריס י6 161ת ס חות ט( סי'לקוטים
  כתפחי. דמסיכ כט6כו לו  (ימסור  כייללי וכ"כ t5bus, לו מיכתוכ bSh nrru הלוקהגתר5ה
nrrt)1ד6ס 6, 5ג כתובות תוס' עי' כקרקע, כסף כקנין חפרע טים,מי ססוכריס לדעת מפרע מי לענין 
 eh חבל בו, כטמוזר כפרע מי ים הרסכ"ח, וכדעת ככסף, מד6וריית6 קונס המטר מכותכיןכמקוס
 כמס רד סי' כ"י rlut כפרע, מי עליו 6ין כו מזר ab התורה, מן ככסף O)1p חיגו המטר טכותכיןכמקוס
 h~h טפרע מי דליכם הר"ן העלס ולמ"כ כמקרקעי, ספרע מי דליכם ד6פמר וכתר כדבר דמסתפקהר"ן
 6101 קרקע לקנות כסף נתן oh דעתו דלפי הכ"י וכתב יוחנן, לר' מעות כגון מדאורייתא דקניבמידי

 הכים וכן ע"כ. טפרע. מי ליכ6 מסכון )ו רוון eht טפרע, מ' 6יכ6, כו )מ(ור hs 06 סטר טכותניןכמקוס
 ומזר סטר סכותכין olpns וסוף קרקע קנין עכור כסף גתן ohr ה6חרוגיס כסס כ p"D רד סי'ספת"ט

 מקרקע עכור כסף למוכר סילס ס6ס כתכ נס סי' מו"מ מסכגות.יעקכ וכסוגת טפרע. מי חיכם מהקנין3ו
 עוד נמס ( 16ת סג כלל גחוגיס דכרי ועי' הרי"ף. ,וכזעת ספרע מי כו ים כו ומזר טטר, כתכולח

6מרוגיס.
 הגרכייי) 66מו"ר כ(ס טהעיר רעו עמ' ד כרך ירוטליס פס"ד עי' הכחף, כל 6ת )מוכר גתן כ"ל66כל
 מכ61ר הרי קדימס, דמי רק נתן 06 אכל סקרקע, דמי כל e51c 06 6ל6 כן הייך לח זו לדעס olcז5'יל

 )ים גיהק ל6 6מד 6ף וככה"ג סגתן, המעות כנגד hib ספ~ע מי לקבל אריך סחינו כ מם 3"מכגמ'
 ע"כ. י1. סעי' ק5 סי' טו"ע עיי מהטית, מקלת על רק תחולמהמכירה

 מסיכ הקונה, ע"מ כט6כו סקרקע רימוס עיי חל6 מל סמקם טלין כולגריס כמדיגת ממדוברוכנד"ד
 למרות המכירה דמי כל 6ת קפל מסרס טוען וממוכר להוד, ככסת קגס ט% הסטר 6ת טכותכיןכמקוס
 על היתה העיסקה סרי ועוד. (חת טפרע. מי עליו 61ין כו )מ(וי הקונה יכול ח"כ הופסרס,מהקרקע
 הכד) טיס הרכה מסדות o7e סו6 6"כ אותה, קנה % עדיין 1ס1ח 6ותס, לקגות (כות ליו(ס טיםקרקע

  סוי o)r1  כייר  ירוש  l),ec  יליון מז סי,  סיניוימ כמערכת הגרס"ס וכתם  ינייי להדס חסת סדםכין
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 ן הסדה לו סייס ל6 ס6ס ה"מ A"D ומתגם זכים עזרי 6כי ועי' עייפם, דעתיה, סמכה ד% ק315 סוייגוכדרר
 13. למזור מקונס סיכול גריס ע"כן כיס. קונה ותיגו מסוייס סייגו דגרסוי

 התמתוגה. על הסטר 3על יד 36יי 6מר נפסך, סליקת מילי מכל ליס ותימק 3: פג כתורות כגמ'ב.
 המוח,ק על סטר המו5י6 גלופרסיי:

 סתס מסטר 061 עליו, לתבוע יכול כסטר ממפורט מה 3ד3י
 לרכול דכריס 3טלוטס קטתו על תכוייס כתקנת 63 סכעל וכקן הסטר. ס3מסמעות לפמות קותומורידים
 סיפק 1לסון כנכסיך, לי 6ין ע"ד לי סכתנה סטר עליו מ51י6ס וזו כטל, מכרה תמכור 061 ולירםפירות
 , המכירם הי6 1(1 טכדכריס מפמוט b~h נסתלקתי ל6 6כל h~o סילוק לסת ודקי לטעון יכול btot זה,הו6
 ע"כ. פירות. אוכל תמכור טל6 (מן כל36ל

hrrlrn51f"uo3h 'סי fu ט 6ות h'so 5כ סי' נפתם מ"כ h"D כדין, הפעל סילק 06 כרכר ספק ד6ס 
 6מר כטוענת סוי דהכ6 וי"ל rotho מחזקת דנכסיס גוחן סדין ולבאורה המזוי": וכתב כחוקתו.סגכסיס
 הסטר כעל יד 3סוגיין מפורס סוס סוגר כממל. סתכרר עד קיימת חכמיס תקנת דמסתמ6 3ייידמעמס
 נלסון סטין סדין מדת סו6 כן 6ל6 ספק מדין 6יגו דוס לדחות 61פסר מפרטיי. ועיי"ס סתמתוגסעל

 6ס ו6ף הפמות, bSh נוד6י 3ו גתחדס ע6 סטטר 3כמ למדד 630 כיון ס3לסוגומ nlnDO 6ל6הסטר
 3על יד 6מריגן ספק דמטעם מ613ר 6טי, רב ד"ה סם 3תוס' סכלכ.,6כל כדכריס סוי למרוכסכיוון
 מטוס הפירוד 6ין סכתכ: כ פג הגריסם למרן כתובות במסכת הערות )ועיי עיים הממתונה. עלהסטר
 מססטות למפקיע 63 סהטטר מה רכל הכוונה 6ל6 מומזקת, האסה דגס הרעל, סל niprnin כ6ןריס
 התמ"וגה(, על ידו זה הרי כפטר, סמכו6רהמיות

 6ת ולקש בו למזור ~D'pcn סל ס(כותו הססכס סל 3.2 סעיף סל 3פירוסו ס5דדיס "נמלקו דירןו3גידון
 18 רתוך %ניה הקרקע 6ת להפטיר ההתמיינותו עמד % היוזם 06 דוקא הכווגס ה6ס 3מזרס, כספוכל

ן נותן ה61 טמרי הסטר, עיקר 6ת "לסכור" 63 (ס סעיף הגס לוס. קמר 3לי 16 3הסכס, כמוכטמחודר
 סנטר. סל (ה פפירוס התמתוגה על ידו הממקיע, hm, 6',כ סירקה, מתי כוץ 6ת לבטל למטקיעזכות

 ן ראיה לו 6ין עוד וכל ראיה, אריכה למתום, סהסכיס סמה סוגף המכס על כערמה onnlon 3יוטענת
 היוזס. טל פירוטו כפי מתפרס ההמכסלדבריו,

 oh וכו', כטל הגז הו6 כטל לך מגתתי גט וקיל וכוי 3סלימ והגיע ~בסתו גט הסולח 6: ל3 גיטין במסגהג.
 סעי' hnp סי' 6נסעייז ו3סו"ע הס"( פ"1 גירוטין סרמנייס p*D1 %טלו. יכול חיגו 310 לידס גטמטסגיע
 ן כטל. סי'( וכו', הו6 3טל עמך ססלחתי גט 61"ל ס3על מזר ה6ט, ליד מיגיע וקודס הגט כנטל סליםגט:
 סליחות UAO o~wn ביטול דה6 3ו, מלגרס עלמו ~DA במסטל לפרס 6ין ס: מעיי סס גיטין בתורתוכתב
 nrrirst וכו'. סגתנו קורס בנכתב 6מר סמ3טל1 לסרס גראס %ן גייד, כעי סלמות וביטול סו6מסופר

 דיהר 61תי דיבור h~h 6יגס המלימות יעדיין כיון סרמ3"ס טעס 3י6ר פה סי' הרטלר( )סי'הר"ן
 הכתיכם מלו ל6 סהגירוסין וכיון האסה, גירוסי (ס מגט כהילות סל הסליחות מתכלית כיון דיבור,ומבטל
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  6יגו מגט נכתיכת דסלסמה סכי6ר לט סי' גיטין Shlnr פרכה ועי' כמעמס. 1ל6 כרכור ממיככסלע5מס
 וגמר קנין, מקת רק h~h סמעפסגמר

 המעסי
 טעוריס קוכן ועי' ניטול. 3יס מסגי ע"כ מנתינה, סי5

 מל ס3יטול הרסכ"6 ולדעת למפרע, מל דיכור ומכטל דיגול 6הי הרק"ם מלדעת ג 6ות מב סי'ת"3
 סרמ3"ס דעת הפירטו ג 15ת ג מעיי ט סי' גדול 61ור 6ות,יג עו סי' הערות קוכן עיי 6ך ולסכל.מכלן
,h"PSמגס י"ל ולד3ריהס oh 51"ע. מסלימות, 6ת %טל עוד טפסר 5י לתכליתו מגיע % המעמס 
 ל6 ססמעמס כיון קרקע, לו לקנות הממקיע סל טליתו 6ל6 סיס טסיוזסן% גפרם eh דירן, כנידוןלפיר
 h~h מלה סקגיס 5ין ממקומי סמוק ולפי המטקיע, טס על לקרקע גרטס סרס מסרי לתכליתו,פגיע

 חסמעסה זמן סכל סטלימות, 6ת Sw~5 סמסלמ יכול והתו"ג, דהרכן bs'5h סרמ3"ס לדעת 6"ככריסוס,
 מעורים דסקו3ן 6ליכ6 סרחים ולדעת דיכור, ומכטל דיקור וחתי דיכור 6ל5 זס 6ין לתכליתו הגיעל6

 מקרקע מלקת סייגו - סממקיע 3טלימות h'itot מס כל 46 שהמזיר היוזס על 61"כ למפרע, מלהניטול
 % סטלימות לפגי מקנס סר6מוגות מקרקע מלקות טעי 6כל המלימות, קמרי ומסטיר מקנההטלי"ית
 סו6 פהכיטול סרמכי'6 לדעת 5ך - סממקיע מל נטלימותו 16תן קנה % אסרי כלוס, עגורן %מגיע
  סמטסיע, "ל פיו על סו65ות הו5י6 ססיוזס כיון גרמי מדין רק "% , כלוס לכחויר י5טרך ל6 ולהכףמכסן
 על ורק סממקיע, עם ההמכס %מר והפמיר מקנס הקרקע על לק 1כמ31ן, למריך", 61361 "לךומדין
 מייד. 6יגו לססכס קודם סק~ס מס פל 36ל עליה, סו5י6 כמס קבלותסמך
 קגין" בדיגי "פרקים כספר סגכ ם' המזק. אליו מתיימס כילד %דוק ראוי חוקי, ננוטל ומדוגר ה61ילד.
 על כנעלות זכות למוטכ מקנס o)'h 16סרס מסערת אע"פ סמוק סלפי מוכים ואילך 128 עמיח"כ

 ס5דדיס 3ין מוזי הסכם רק 61יגס ממקרקעין, 6ל ימוטט סל יצירה זיקם י51רת הי6 מ"מהמקרקעין,
 סים ול,כויות עומס, ממקרקעין על מערוד יט למוטכ לכך, מעכר 6ף 5ל6 מוכטמ", "גומם געטסטסמוטכ

 למיוון". 'יערוכס ססס המקרקעין, כמווי כלכלי ערך יםלו
 כסטר ודינם למוטכ, סקרקע כעל ממייכ למוכ סקרקע מעגול יוקרת 16סרס נסערת גר6ה לסלמסגס

 כט6כו. כריסוס מתפרסס ססדכר קמריכעריס,

 לוין. דובאברהם

 למדרה קרקע לקנות כמליח לזה לסתיימס 6פסר קרקע, קנין סיס hS זס סנת3ע דהרי לפי דידןכנידון
 לפגי למ,ור זכות לנתבע ים 6כל זכויומ, כס ים סלגתכע למכרם יעדור זה סומן ס3מסך 16%1ג סת31עטל

 6ת להסליס ססליח יכול ד6ס ג ס"ק קפכ סי' גתס"מ ועי' כלימות, כמלכות כמ3ו6ר סטלימות, 6תסכיגע
 brrha כתב טכועס לגבי וגס סקנס, ממס לה,ור יכול 61יג1 קנס טקגה מה ממסלה, 13 וחזרהמלימות,
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 ירושלים - דיןפסקי

 הויכומיס ססתמילו לפגי ס6מור כטדל קרקעוה קנס סחוכע כ6ס לברר עלינו ולכן מספק,לסטכיע
 וכך nthito", לך 6טלס 61ני מסכילי פעולה "תעטס ססכס סוס טדכר, הכסף 6ת לסקס מייכ הו6כיניהס,

 6כל ס0, סגתס"מ כדברי כמנוקר המלימות 6ת לנטל סמסלמ יכול עדיין קגס ל6 כ6ס 6כל סעכודס,ע)
 ע"ז. לו לבלס מייכ הגתכע b'sns מקרקעות 6ת למפטיר עבדכ6ס
 עד לסוכימ קריך 6כל סליחותו, עסה טל6 ודקי תביעת 6ין ס)תוכע מכיון להסכע קריך 6'ן סכועה,ולענין
 ס6ססר.כמה
 זכויות לו סיס מי וכין סכעליס כין כקרקע סיס ספק ככל olorho, סערת 6ת להוריד סתכיעסולגבי

 סו. סי' מ"ב % וכחקרי וסיז, סטו סימגיס כסו"ע כמכ61ר מוחזק, הו6 סכעליסכקרקע,

 אייכלר.טרדכי

 גן

 כסופן לססקעה רק סיס מכסף גתיגת כל כ' 5ד טלטעגת הדכריק, כיסוד מס חלוקים וס5ךדיס הקיל5.
 הערת 6ת להסיר מייכ 6יגו כספו 6ת כחזרה קבל טל6 עוד וכל לזהרה, הערת ע"י מוכטמתסהסקעתו
 להטכימס כווגס עם מקרקעין קניית סל מסותי עסקי הסכם כ6ן סיה 6י 5ד לטענת 6כלהמסרס,
 מיחידה ההוכחה ס6זהרה. הערת 6ת למוריד כ' 5ד על לכן סהסכס 6ת קיים כלדעתו ומכיוןולהרוימ,
 ס6זהרה. סערת על סמדכר המחוס המוזה הי6 סכיגיהס ססתקסרות על לגוטיס
 הכרם 6ין כן כמו הקרקע, "ל המקוס ריסוס 6י כטן מהותיים, פגמיס כחכה ים קנין סטר כתורתוהגס
 נלענ"ד )כן קרקע". לרכיסת זכויות כ"כעל מ,דסה ה61 סכמו,ה מכיון הקרקע, על כעלים hlO 6יט5ד
 וכדליתך וכך, כך לעטות עלמו ע) טמקכל סתמייכות סטר ככל דינו מ"מ קגין סטר סוייגו לע"פ orסחו,ה
 פמוט גר6ה וסנה כדבר. מייכ בגיס ממס קטתו כת 6ת לזון עלמו דסמתמייכ כ סעי' ס סי'כתו"ע
 tS'Dht ah לכובע, מלס זו מהתחייכות ק5וכ לדגר גמטכת )כגיס והפצרתה קרקע קניית טל ז6תטפעולס
 מלה ההתמייכות 6ין ק15כ טילינו דכדכר הרמכ"ס לדעת וגחסוט קטול טילינו לדכר גמטכ ט,הג6מר
 כהרמכ"סי לי ,קים לטעון יכול סמומוק ס6ין הס"ך מדעת)ימיין

 וכן כ ס"ק סס כק5והיימ סוכך ככר מ"מ ,
 לדעת גס leth ככל סמיוכ חל 11 התחייכות תמורת תטלוס סקכל דכ6ופן סמטל"מ דברי ג p"Dהפת"ט
 מלס סההתמייכות ודקי סלו, הסתמייכות 6ת לקיים כדי מכסה 6ת קכל סכ' כניד"ד 61"כסרמכייס,
לכו"ע.
 הקרקע היחס ל6 עוד מתימתו סכסעת דמכיון והע 6מר, מ5ד, ההמכס טל כתוקפו לדון ים עדיין6כ)

 מעי' רמה סי' כש"ע כי6'ת6 מועיל, טלין 6תן קגין כגדר רק הי6 ההתחייכת "כל ג5מר 6עיכרצותו,
 כרבותו "6יגו טהקרקע ד6ע"פ כעולס, 6יגו ססדכר ors ממרון 6ין דכהתמיינות שיגו, זה מ"מ6,

 מסרגן יט מכר כלמון דרק ג סעי' ס בסיי מפורס מ"מ 6, סעי' רי6 סי' כתו"ע כד6ית6 כדסלכ"לנמסכת
 ליגה הססכס טנטון ג6מר 06 ואפילו לעולס, כ6 כל6 אפילו מועיל התמייכות נלסון 6כל e51DS כ6 ל6סל

 עי' מ"מ סס, כסו"ע וכדאיתך , מסכון גתן אפילו כדסלכ") מועילה "6יגס כסקג6ה 6ל6כהתמייכות
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ממונות

 לקנות כדי כסף % סגתן כ6ן ולפי"ז קגס. סמטכון מגוף "ך קנס 61"ל מסכון גתן ד5ס יט ס"קסמייע
 עומדת. 3תוקפס 1ססתמיי13ת ממרון, כ6ן טלין ודקי מקרקע 5תעבורו
 ט5יגו ,ס 3ית למכור מסתמיי3ות 3ו למזור ס6פטר י ס"ק ככי5וייס טס סגתס"מ סכתה ס,ס שיין יםעוד
 יומר 5101 וסרגי, טסכ5נו, ססמ"ע דברי סר5טון Dlh', מתרי וס61 סקו, לניזר דומם 6יגו כרמותו,עדיין
 נתינת כלי טפילו לסתחייכ יכון סתם טככית מסמע 61דר63, ,כ, בכית דוקך מדבר ססנתס"מגככד,
 כולגריס, כמדיגת טסו6 רק סקרקע מקוס כלל כתב ל6 טמרי סתס 33ית 510 סלנו גיור וסרי כלל,מעות
 כזו. סתמיי3ות טיועיל ודקי סגתס"מולפי
 סמסמכיס לפי מגס עליו. ממוטל 6ת קייס 6כן 05 לדון ~ט במוקף, טססתמייכות ססוכחגו ומקמרכ.

 סססכס מתימת לפגי סופסרו ממס מ-10 טיותר עק5 ד6 "כל דונם, 17 כמעט סוכסרו סדין לדיתטסו63ו
 יתרת 5ת למחזיר סיוזס על קמרת מוכח טל5 עוד כל לכן סמתימס, קמרי פעולם סוס כסס געטתסול5

 6ת כ' יסיר ,ס ותמורת ססתמייכות, קיום כסס סוכמס ט% סקרקע ט6ר על - סמטכון לפי -מכסף
 olorho.סערת

 קניג. יהושעדודן

 דיןפסק
 דמי כל את שילם טרם שהקונה ומאחר מוכר, הוא ו"היוזם" קונה, הוא "המשקיע" א': דעהלפי

 הקונה יכול מסויימת, היתה לא הקרקע וגם בטאבו, שמו על נרשמה טרם והקרקעהמכירה,
 והיא האזהרה, הערת את הדין בית מעקל הכסף, להבטחת בחזרה. כספו את ולקבל בולחזור
 הכסף. החזרת לאחר ותוסרתופשר

 כמה ועד לבניה, ולהפשירה קרקע עבורו לקנות "המשקיע" של שליח היה "היוזם" ב': דעהלפי
 כספו את ולדרוש למפרע השליחות את לבטל יכול המשלח אין שליחותו, קייםשהשליח
 המשלח יכול השליחות, לפני והפשיר שקנה מה על וכן שליחותו,. קיים שלא מה קל אךבחזרה,
 שתי עבור הכסף את למשלח להחזיר השליח על לפיכך בחזרה. כספו את ולדרוש בולחזור
 האזהרה. הערת את המשלח יסיר בכד ובד הראשונית, הקרקעחלקות

 קבל זו התחייבות ותמורת בשבילו, פעולות לעשות ל"משקיע" התחייב "היוזם" ג': דעהלפי
 כספו את לדרוש זכות למשקיע אין בהתחייבותו, עמד שהיוזם שהוסח מה ועל הכסף, אתממנו
 בחזרה. זהבעד

 השלישית הקרקע חלקת עבור מהמשקיע שקבל ,בכסף להחזיק זכאי היוזם דין: לפסקהכרעה
 בבד ובד הכסף, יתרת את למשקיע להחזיר חייב אך המשקיע, עם ההסכם אחרי והפשירשקנה
 האזהרה. הערת להסרת חוזר בלתי כח יפוי על המשקיעיחתום

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי )-(ן אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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