
מאממונות

 ירושלים דין בית,
 ייאשי, יימי~י שעממת*י"

 משתכנים לעמותת בניה חברת חוזה,ביןקיום
 סpa: UO-9' ממסיתתיק

 הדידןנדש14

 להיות הוא ב' של תפקידה ב'. עמותת באמצעות לקונים דירות א' חברת מכרה שלפנינובנידון
 לקבוע הדירות, הצעת את כציבור לפרסם עליה המסויים. הדירות מיתחם של בלעדימשווק
 לא' ולהפנותם אותם למיין אפשריים, מקונים קניה הצעות לקבל ודירה, דירה כל שלמחירים
 עיצתה ב' בענין. הטיפול עבור מסויים סכום לכ' משלמים הקונים קניה. חוזה על חתימהלשם
 על מויינו קונים מאות וכשלוש אותם, ותימחרה הדירות הצעת את פירסמה עליה. המוטלאת
 , . א' חברת עם חוזים לחתימת והופנוידה

 טענת את מייצגת העמותה כאשר לחברה, העמותה בין דעות חילוקי התגלעו האיכלוסלקראת
 שהכסף טוענת והחברה באיזור, לרוכשים הממשלתיים המענקים דמי חישוב בעניניהרוכשים

 בעצם מי על נטען כמו"כ אחרים, ודברים פיתוח עבור הדירות למחיר כתוספת ידה עליגבה
 הרוכשים של התשלום אודות נוסף ויכוח וכוי. הכגסת בתי הציבוריים, המגרשים פיתוחעלות
 פי קל לרוכשים הבטיחה כ' שעמותת מהסכום גבוהה שעלותו טענה שהחברה עונדלשכייט

 גובר, ב' לעמותת א' חברת שנין מהחוזים איזה מקדמי ויכוח התעורר וכן שביניהם.ההסכמים
 או ההסכמים ביטול בדבר זל"ז הצדדים של כהודאות מהם אלו בלשונות לראות ישוהאם
 שונה. בצורהחלותם

 לדיון:השאלת

 לחברה. הקונים לתשלומי בנוגים א' חברת עף דבר בעלת בי קמותת האםא.

 הלכתית. מבחינה תקפה מסויים בסכונן למכור התחייבות האםב.
 מענקים. מתן על הממשלה החלטת את לפרש מוסמך מיג.
 שונה, הסכם על חתמו המוכר, מצד החוזה כיצוע התחיל ובטרם חוזה, על שחתמו צדדיםד.

 עליו. תוספת אלא שאית או הראשון, את מבטל החדש ההסכםהאם
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 ירושלים - דיןפקקיסב

תשובה:
 ידה על נערכו לח הקוגיס עם המכירם מחי 6מגס יקוגיס. לדין rh 3ין tu~nh הים 3' סל תפקידהא.
h~hטמתמה לססכס יט ההלכה מצמיגת סדירות. ממירי 6ת וקרקס סקוגיס 6ת כמרה כי 6ך 6', ידי על 
 כמסווק כ' 6ת שמנס rbn ה5יךיס, 3ין כמונה לפרסו יט פסיס., כמה הדירות, סיו1ק 3דכר 3' עס6'

 פועלים כסכירות לפרסו ויט סי11ק1. לענין עלמו כמיתמם כ' (וכה הטיווק 1ל15רך הדירות. ט)כלעדי
 סמסוכמיס לתנחיס וכהתפס הריסוס כיצוע ל15רך ומכריה העמותה סל סירותיה 6ת סוכרת ח'סמררת
 לעמותה ל"סלס" 6' חת למייכ ים rh כי עליה, המוטל כפי הדיירים 6ת oh~lno ומעמותה מחמרכמוזה.
 לפרסו יט חך העמותם. %ין סכינה כמוזה המופיע כממיר הדירות 6ת לדיירים ולמכור התמורה6ת

 כמגופו וגרילה לכ'. ממטית וזכות הקגחס כל בו 61ין מסו~מיס, תגוייס עפ"י כלכד לטיווק טלימכמינוי
 גותגת "6' כמוזה: מפורסות גכתכ סכך לעמותה, גמורה ril~r כגתיגת מדובר כי )הוכימ ים orinoטל

 מכך, (חת לסוכימ ויט וגמורה. מוסלמת כגתיגה טמדוכר היגה סכרורה המסמעות ט'11ק". זכותלעמותה
 העמותה "מכרי גכתכ: ortno, מתימת עס מימוס לידי כ6ה סרס חסר העמותס להתחייכותטכנונע
 גתתה הצינוק זכות היות כסיס ע) רק )פוע) ל65ת התמייכותס,יכעה כ) הרי ומנגד, ...".מתמייכיס
 הטי11ק. ,כות 6ת טמנת סי6 כי 6' כלפי גכתנ %ןכידם.

 לקמר, הטוה"נ זכות למקנות יכול ממון חיגה טוה"נ למ"ד טלפיי ד סי' יעקב גחות מטייכ עפ"יונרגלה
 ועי' רעו. סורס מו"מ ונ"ך 6 נם קרוסין הזקן ר"י תוס' דברי לפי"(וכיקר

 ממג""
 כמגס ד"ה טוה"נ הל'

1ח1""
 מקטר יותר ממטי 510  סדירית נטיווק כ' "קבלה סס(כ1ת דיזן כנידון וב"ס ה"ה. פ"ה מכירה

 6' ככמ ים ו3וד6י מבוטל, ל6 כסף מכוס ריסוס כל על גסתה טהרי כהונה, מחגות לגוחן טיסטוה"ג
 לכ'. כזו (כות)הקנות

 למזור יכול 6יגו הגותן כעיניו, טירקה )מי לחלק כסף "ק3ל ממכס קער סי' יו"ד מהרטדייס כס"תסויר
 סנותגס הו6 כי המכס, סל הי6 הלמיתית טההנ6ה מסוס מיסו, % ידוע ט6יגו למי למלק סגתן D"~hכו,

 מתטו' רטיה וסכים כמעות, (כות כידו גטחר hSI סגתן ממה למ(ור לגותן כלל כמ צין סירקה,למי
 למי הדירות 6ת למכור הזכות 6ת לעמותה נתגס טסמכרה כיון דירן, כנידון 6ף דומה. העגיןהמהר"מ
 טמכרה. ממס כה למזור יכולה o)'h והמסרס מעמותה, סל הי6 הלמיתית ססנ6ה הרי לנכון,טתמ5ח

nhr.מלימות רק (1 טסן לעג"ד מסתכר כהסכם, עיון לחמר ועוד hSh 6' מכרת טהקנתס גמורה זכות 
 עמידה זכות טליטי ל5ד יס otrino מזק לפי ועוד, 6י. מערת עס בדין עמידס זכות לכי יס וע"כלכ'.
כמזק.

 %'. העמותה סכין לססכס ד"ת עפ"י תוקף יס טעמי הגי כל מכם כי htt'b,יוקח

 כתובתה מומלת טס סגמ' על 6 גג ככתובות רי"ד התוס' לדברן זה מקרה לדמות סיס במעתיוהנה
 ט6מר ~1sthl מוכם מכחן רי"ד: התומי וכתר 6מילתיה. 6מולי' מ"ט דיכרין, כנין כתובת )ה חיןלכערה
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סגממונות

 דלוי זכותך 6מריגן hS1 מומל. לממול טמעון ירקה 06 פלוגי, חפן ללזי סלתן נסודר ממגי קנסממעון
 oth, פסדי h~h לתגי ל6 דכעל ומסוס ה61 ד3גיס זכותך סכ6 דס5 למתוי, טמעון טל סימנו כל ול6106
h'oכידו לעככ כמ ליה וקין פלוגי ססו6 וכס דוד6י פלוגי, 3ע3ור (כה 6מר כטלק ודוקק למחול. יכולס 

 5יגו לממול יר5ס 6ס 16מר וסרט מס: כתורי"ד מוסיף המוסגר 1כמ5מר כפגיו. סל5 ל5דס ד(כין1לממול,
 מזה. זה ללמוד 61ין לזה, זה דומה ו6יגו כהכילו. סקנס מס ללוי ולמפסיד לממוליכו)

 למחיר 3גוגע סקוניס כלפי 5' סל ססתמייכות דירן, כנידון מס"ס טליט"6 הג6וניס מסרכגיסוטמעתי
 עם נעחתס טססתמייכות כיון טכתורי"ד סר6סוגס )דעס ולכן סעמותס, 63מ5עות געטתסהדירות
 למרות לממול (כות לעמותס 6ין הטניס לדעה 6ך זו, סתמייכות על לממול זכות לעמותם יםהעמותה

 וכתובע, דין ככעל העמותה טל מעמדה לעלס כס"ה מכלן ולמדו עמס. נהסכס געמתססססתחייכות
 וקילו כדין, להנוע ורס6ית 3עייד סל מעמד לס ים סר5סונסטלדעה

~D7b 
 מעמד כל לס 6ין ססגיס

כדין.

 35ל ה6מ5ע', טל ממילם (כות לענין hih 3תורי"ד הדעות נמלקו ל5 כ6ן כעד נר6ה מעיון ל6חר6מגס

 נפסק סרם6ה כעד מערר גרע bSt לכרע, לתכוע (כותו סתתייכות 16תס על לתבוע ר51ה 05כודויי
 זכות טסות לבי"ד גראס 06 כלל חלומו טילינו 6עייפ עמו ם5ריך,לדון 6 מעיי קככ סי' חו"מ 3סו"עהרמ"ח
 כפגיו. hSe %דס דזכיןלמלום,
 סס3י6 הרם3'י6 3תסו' מח"כ להכיל ים סקוגיס, כלפי 6' סכין כססכם מים להתמייכות DAl)t 31מהב.
 ראות כפי מיקגנה גייכ כקנין לו קגס ומכירו למכירו כיתו הימכור 3עדיס מקנו מי רז: סויים מויימהכ"י
 זמן ימסך 05 כך על (מן קרעו טל5 6מר הודיעני כך, על טגיסס 1נתר15  כסופי,  פכייייפ  יויימסגי

 דכריס וקנין 6לו, לקגיגיס עמין 51יגה מכירו 6יגי ט6מרת זה לטון תטוכה. חייהם. ימי כל לעולסהקגייס
 ועוכד5 וכו'. למכור גתמייכ וכמה הימכור, מידו סקגס hih למכירו כותו המוכר הקנס ל6 מהריכעלמך,
 6י hnih1 5(, ע3 וע"( וכו' זוזי 3ק' מ(כגיג5 ~ידך 5רע6 להקי מ(כגיג6 6י לחכריס ממר ג3ר6דססו5
 קגויס מתהם 'מכרנס ם6ס 3תג6י כה והחזיק מסטתך 6רע6 ס6י כמקנס סתם קמO)p ,6 לכוייע 3קי(כגס
 05 וסרמ"ס סרוקם ממלקת h'So ד מעיי קג( סי' כתו"ע וכרמ"א עכ"ל. כלוס. 1ל6 עסה לo"hio 5לו,

 דנריס, קנין מקרי % דלכגות בו, למזור יכול 6יגו סר6"ט לדעת למזור, יכול 06 ממיקס לכנות מידוקנו
 (ס וקין וכו' אע"פ ד"ה כ גג כתונות תוס' ועיי ככ: ס"ק מס כהגרתן וכתב להזור. יכול סרמ"הולדעת

 לדידך 6רעho) 6' מ,כגגיג6 כי למכריס ד6"ל הסב דע"ז כתרץ לפרק ולמריען טס. וכר6"ט וכוי,קנין
 דהקגס הר36"ד 3חס הגייי כמים דייל למיפרך, יכול סיס % קמ6 61ליסג6 מולקין, ויט כג: וכס"קכוי.
 כספייז סריייף כמים יייל דע"ז וההיא דכריס. קנין ל5ו ודקי דסס61 מכותל, ממלית לסתמייכ כדמיעלמו
 5 סעיי רמה DUI" ועכ"י סו6. 3תנ6י ומוכר מיניה וקנו מעכסיו 3ד6ייל כולסו סמעתת6 דהגי וק"לדכ"כ.
 עכייל. ג6. סי' וכ6העיי(וס"כ
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 ירוטלים - דיןפסקיסד

 הדבר כ', כלמטעות טיכו16 לקונים מסויים כמחיר לירות למכור סתחייכה 6' טמכרת דידן כנידוןו6ף
 קים לומר יכולם 6', מכרת (ס כמקרס וסמומ(ק, %, "1 תקפה ההתמייכות ה6ס ר6סוניס כממלוקתמלוי
 תקפה. o)'h טההתמיינות כסיסותלי

 hw~h רומס (ס  6ין רירית. למכיר סייס 6' מטרת יכל nhr  nttes טלפניגו, המקרס זה hc'1 ;ר6סלולס
 ל6 ימכרגה ~oh תגלי על מעכסיו כקרקע ההמזיק מי כין עלמו הרטכ"6 מילק וכדומה הרטכ"6.לנידון
 ססיווק, ככי5וע מעונינת 5יפמה היתה וכקן דכריס. הגין טס"( כן, עטה סל6 מי לבין לו, 6ל6ימכרנה
 פרסום. מסע לממן והתמייכה מרטט, מוגדריס זמן כפרקי 'ptt'to 6ת טתכ5ע העמותה עס התנתה61ף
 למי htelh סדכר דומס מירכית. וכיעילות ק5ר כזמן הדירות 6ת לטווק מוגדרת כווגס על מורה ז6תכל

 היתה ס6' מכיון (rlh גס כך דכריס. קנין הוי סל6 לכס6מכרגס, מעכסיו כימו קרקע 6תהמקנס
 (כות טל מעכסיו ob)po מטוס לעמותה ס"יווק זכות כ"תן לר16ת ים סרי הדירות, 6ת לטווקמעוגיגת
 סדירות. למכילתכמקרקעין

 ato)b העמותה( לכין טכיגס להסכם ג' גספמ טמכתס וכתה סקוגיס כלפי התמייכס וממכרה 6S'hloך
 צמוק. לט6לס פתרון למ615 יט גוספיס, מוקיס ועפ"י כיטר"ל סבסוב סמוזיס מוק פי על סדירותכמכירת

 nhr סליסי. 6דס לטובת מונס כגדר סיגו לעמותם סקכרס כין ס;מתס סחוזס די סרק המוזיס מוקלפי
 כלפיה סמכרס התמייכה לפיו סמכרס, וכין כעס טגמתס,יסירות סמוזס טל מכומו נהגית מעמותהועוד.
  מכנה DD"' ועוד. ז6ת ל6כיפס. ניתנות סמו(יס מוק עפ"י %6 הור16ת כחחס. ממפורטת כדרךלנסוג
 כמוטי היגוי כל ס;מכרות. הדיור ימידות ממספר הנובעות סיווקויות מזכויות סעמותה נהניתההמכס
 המכירה כממיר טי;וי (nlDDI. טיווק כימידות ל(כומ סעמותה יכולת על מטפיע מממיר, קרי -ממכירה

 סל יסודית הפרה כך כטל ומסווה המוזם, עפ"י ,עמותה כזכויות יצירה פגיעס עמו מכיף הדירותסל
 על להסתמך יטירות (כלית סעמותה ס6מולות כנסיכות לפיכך העמותם. כלפיההסכם

~rtno 
 יסיר כ5ד

 ג'. 5ד לטוכת ofin כסיותו סחרה על למסתמך והעמותה הרוכטיס (כ"יס וכן%,

 וככר מכסף. 6ת מייעדת הי6 למי לפרס טמוסמכת (h'~c 1 ספק 6ין הממטלס, כידי סהכספיס מכיוןג.
 ז"ל ככליקי סנר"י הדייגים כהרכב ירוטליס ס6י(ורי סדין כבית דומס כעניןדט

 ויכלמט""
 טפיר6 סגריך

 סכום לס לתת סיטיכות ועד 6ת יסיכס תכעס טס פולסס(. 1טרס 248-כמ מס' כתיק לליהווסגר"מ
ott1Dnהמדינה טל סהירוס ממגבית טנפגעו תורה למוסדות ה6ו5ר מצרד טסק5יכ כולל סכוס מתוך  
 לקבל למורס ססיתס D"tDn כמכוס סמנטית כעקדות סנפגעס טעגס סתוכעת הימים. "סח  מלחמתכזמן
 1ל6 עיניה, כרקות למלקה % סוכטמס סססק5נס טען וסגתכע למגביה, טסועכר כ6רס"כמעזבון
 ממלטת קבע סדין פית התובעת. טענת 6ת סדין לכימ t~C'h ס516ר פקידי מסמגכית. סגפגעוליטיכות
 כל ססתוו לע;יג;ו הדומם מרלוונטית כס6לס 6מנס סדכהיס. כמסקנת נחלקו ססדיי;יס לקמרפצרה
 הדין. ככיחהדעות
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טהממסות

 יט ס6ו5ר, מברד מרסות י165 % עדיין סהכספיס blO סכן ומכיון בנימוקיו: כותב סר6טוגס הדעהכעל
 סעיף רג"6 סי' יו"ד מטו"ע or דבר ללמוד 61פסר הכספים. ימלקו 6יך דעס מיווי זכות 1itho למברדלו
 - ה6ו5ר מסרד לגסי ...ורט6יס רולס. טהו6 כמו למלק מנודר יכול הגכ6י לידי ס5דקה oh5 סל6 סעדה'

 כמכוס התובע 6ת לזכות להמליט - ~כר גכ6יס הס ועדיין ידם מתמת סגטעיס י165 טל6סמכיון
 ממקרס כגון מקריס כמסכון סכיך פ15י לימיכות לתת טכסהכטימ ל1מר ס6ו5ר מסרד ...נקמןהתביעה.

 היטיבות. לכור ככלל 610 מגס התוכעמל
 עתה מ6וחזיס ה516ר( )פקידי גלעדי ומר 1tnAh מר גרעו 1לllptnui 6: 3 כסעיף ממניה הדעס כעלכותב

 וטו"ע ע"6 כ"ט כתרץ עיין ס5דדיס. ללמד להעיד יכולים ממס ליתכי6" יילמ6ן לכיס"ד ו6ומריסככסף
 טסכסף מי וכל סהק5כה נהגם מס לטס מפרסיס כפועל ...הממוגים טי. ס' וטמק"מ י"כ, ס' ל"( סי'חו"מ
 לחרת. להוכימ סריך 1המ51י6 העליונה על ידוכידו

 6יגס ססוק5כ, ככסף עדיין מח(יקיס וממוכנות מס516ר מס כי  eh  רימוייו: כותב סטליטית סדעסכעל
 למס גותגת ככסף enpino 6כל ההק5כה, על סמ)יטו מככר לקמר מדסיס תגריס כמעמדת onthמזכה
 כידו. ממקמו זמן כל %רר נקמן מסמוכר הדין כפי כהו תמיינה, סתכוונו סלכן ~מר כלמגות(כות

 1ל6 כלכד פקידים רק כסס ה6ו5ר( )פקידי הגיל העדים הטליטית: סדעס כעל כותכ דכריוכממטך

 סג6מגיס 5דקס גכ6י כדין ודינם כדגר גוגעיס o)'h ממילך מפרעון, מוכת תוטל alh' כזלופןעליהס
 כפי עדותם 6ת לקבל יט כן ועל סכספיס, על כיסי ככופן olhlnb ס6יגס כיון 5דקס, סל ממון עללסעיד
 כתיק.טיטגס
 גר6ה ומנגד ידה. על לגעתו מממיר כחיכוכי סמדיגס מענקי 6ת כללה ס6י כלל סוכם טל6 דידןוכנידון
 מלו, הגודל לסדר כגוגע ומן פרטי, ליזס המענק מתן לעלס כנוגע הן ספק מיה קייס כי ממתיקמסמומר

 דיסר6ל. ל6רע6 למיסק 6דעת6 לזכין ז6ת לדמות וקין כך. על )העגות 6' על הים הפמות %ל 6(כי
 זו. טענה כגין הכרוריס הסמכמיס 6ת לפטל יכולה 6י 6יןולפיכך

 ס"5 לענין קיח טורט ומסריקת תעם סי' הריכייס כמס פסק מ סעי' סלג סי' nrrtn כטו"ע כרמ"6ד.
 מגהיגיס עס סטת העיר %גי עלמו הטכיר ו6מייכ וכך, כך כתג6י לטנה העיר מנהיגי עם עלמו"ססכיר
 06 6כל סגיה, כמגה עלמו והמכיר סמור ודוקק עלמו. המכיר ר6טון תגלי על ודקי מתגה, 1ל6מגייס

 עוד עלמו ממכיר ד6ס מכ ס"ק סם"ך וכתכ ltrhlo~ תגלו על דגט6ר 6מרינן ל6 כמתיקה, עמהןעמד

 על ל6 6"כ , סמג6י ול6 מסכירות דמדק5כו ספיר 6מריגן וזלי , סתג6י ס(כיר ע6 סטכירות סך siotיני

 מדטס. כקי5כס דה"ל מכרוהו,סתנ6י

 הפרטיס כל בו סיו טל6 חדש המכס כחכו סכגיס מתחילה וסרס ס5דדיס, כין חרס מכתבו דידןוכנידון
 כהסכם הכתוכיס ספרטיס לכל דעתם סיתם סל6 לומר ים מדש, וממיר דירות מספר רק hih המוזהטל

 סם"ך 6מר ל6 כ6ן סעד י"ל מלידך 6ך מדצה. כקי5כס דסו"ל D"1CO, כסכרת ס""ך yrn)tהר5"ון,
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 ירושלים - דיןפסקיסו

 הוזה כתכ 6ס 6כל סרחסון, סחוזס הקופת חוס לחתר טניה כטגס סנכתכ כמוזה h~h מדמה קיננהסה"ז

 רק כ6 מסני סהמו,ס י"ל קיים, הרונסון התוזה טל תוקפו כסעדיין סרחטוגה, הטגס תקופת כתוךסני

 בוטל, לח סרחסון ~orin העמותם מלטענת כיון דירן, כגיד,ן ו6ף קותו. לתדט ול6 הרונסון עללהוסיף
 קי5כס טזס 16מריס 6ין כנס וכחופן קייס, סר6סון טל תוקפו כעוד גכתכ סטני הססכס עם מהגירנמ65
 הקורס. על תוספת h~hחדטס
 עלמו, רגלי על עומד סטני כמהחוזה דוקק כ6ן, יט הדסה טקי5כה למוריס סס"ך דברי כמס ועוד.ו6ת

hShעל רמזים רק ים עלמו 131 הרונסון, על נסען הסגי ההסכם חס 36ל כרהטון, טיט תגריס בו סחין 
  הר6סוגס. לקי5כס הסלמס %6 מדטס קיל3ס ,ס סחין פסוס כר6טון,סנ6מר
 מימוט לכלל סרחטון סחוזס 3ח ל5 טכסן מסוס לרמיה רומס הנידון סחין %1מר לחלק גכ61 6105ף

 לחמר - כסתם המכס מירוס סל כמקרה ויפילו 6, רכ6'סעי' סי' כרמ"ח למכו6ר הגס 6'(. סל)מלידס
 דעתם כל כי ברור סגר"ה סר6טונה סקלי5ה על טסוסיפו היכן וק"ו סר"סוגס. ע"ד מעסו תולים -קלילה
 גס נדהית מכחן סתג6יס. יתר 6ת סיגו טלb31D 6 מוכם וממילך הר5טוגה, קלי~תס על למוסיףהיתם
 כי מוכימיס מעסיהם כקן מהרי ר5"וגס, סלמס ע"ר סעפי  השרינן %  תרעימת l'hr כמקוס כיהטענה
 6י עכור עכורה סטקיעו העמוהה מכרי בסרי סייכת,תרעומת, בודחי סכלן גס מס זו. Oitip ע"דעסו

 כלל. תרעומת עיניהם טלין מסה לליס ולח לפועלים, מדמו ו3וד6י הדייריס,כריסוס
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