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  הדיוןנושא

 והקונה 160.000$ עבורה דרש המוכר נבנתה. בטרם מב' שתחתיה הקרקע עם דירה קנהא'
 של הבניה את השלים טרם שהמוכר בטענה יסף, ולא כ-140.000$ בתשלומים עליהשילם
 חובו, את השלים לא שהקונה שמכיו טען המוכר האחרון. התשלום זמן הגיע לא ולכןהדירה,
 ב' שתבע נוסף תשלום על הצדדים נחלקו עוד המקח. את לבטל ביניהם ההסכם עפ"יזכותו
 שקבעו הבסיסי במחיר כלולים היו שלא א', בקשת לפי בבניה שביצע ותוספות שינוייםעבור

 דין בתי בכמה ביניהם תורה דין של נסיונות היו תוספת. כך על לשלם הסכים לא וא'ביניהם,
 התקיימו.שלא

 דרש השנה בתום לשנה. השכירות דמי את וגבה לשוכר הדירה את המוכר השכירבינתיים
 והשוכר r7~W היא שהדירה משום השניה לשנה השכירות דמי את לו לשלם מהשוכרהקונה
 כדין. שלא שגבה מה את להחזיר ועליו גניבה שזו טוען המוכר לו.שילם
 עם דירה על היתה ביניהם שהעיסקה טוען המוכר הדין. לבית הצדדים הגיעו זהבשלג

 את לבטל רשאי התשלום בתנאי עמד לא שהקונה ומכיון מקבלן, שקונים כמוקרקעיתה,
 נבנתה לא עדיין כשקנה שהרי קרקע, אלא דירה קנה לא הראשון שבכסף טוען והקונההמקח,
 על ב' שבנה הדירה וע"כ הדירה, בבנין עבודתו עבור לבי שילם הכסף יתרת ואתהדירה,
 שייכת הדירה אין הקבודה תשלום את השלים לא אם וגם לב', ולא לא' שייכת א' שלהקרקע
 ז. סעי' שעה סי' בשו"ע הרמ"א שפסק וכמו , לא' אלאלבי

 לא א' שעה שבאותה משום א', מלבד שותפים חמישה בעיסקה השתתפו שתחילה טועןהמוכר
 וחילקו הראשונים מהבעלים הקרקע את החמישה קנו שעה ובאותה לעיסקה, להכנסהסכים
 כואוחר בשלב אך העבודה. מחיר את לב' ולשלם הדירות את לבנות ב' את ומינו ביניהם,אותה
 לטענת לא'. חלקו את למכור הראשונים מהחמישה אחד הסכים - הבנין נבנה בטרם עוד -יותר
 מוכנה. כשתהיה הדירה על אלא הקרקע על היתה לא א' של העיסקהב'
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 שלא בגלל מ' שם על שלו הדירה את לרשום והסכים בתחילתה, לעיסקה שנכנס טועןהקונה
 מהבעלים הקרקע מקוני היה הוא וגם מ'. עם בנאמנות זה והיה שמו, על אותה לרשוםיכל

 מיגורים דירת "רכישת בדבר דברים" "הסכם מציג הוא החמישה. יתר כל כמוהראשונים

 שדירה הסכימו הדירות", ובנית הקרקע "ברכישת השותפים שהצדדים נכתב שבווקרקע"
 ההסכם על שנקבעו. כפי ובתשלומים שנקבע כפי בסכום א' ע"י וקרקעיתה" היא "תירכשפלונית

 הכסף סכומי על קבלה ב' רשם בשוליו רק אחד, אף חתם לא החמישה כל לחתום צריכיםשהיו
 אחד היה שהוא א' מוכיח מזה החמישה. לכל שחולקו להסכמים זהה זה הסכם מא'.שקבל

 הקרקע. את שרכשומהחמישה

 שאין הוא טוען ועכ"פ דירה. רכישת על שמדובר משמע ההסכם מנוסח אדרבא, טועןהמוכר
 למרות א', לצורך שונה ולא הראשונים החמישה עבור סטנדרטי שהיה מההסכם ראיהלהביא

 "הסכם וגם מ', שם על א' שקנה הדירה רשומה שבטאבו והראיה חמישה. מאותם היה לאשא'
 א'. w"p ולא מ' שם על נכתב הדירות" ויחודהחלוקה
 טוען הוא שבו לא' שמכר מהמוכר מכתב הציג המוכר ראיות. להשלים מבקשיםהצדדים
 התשלומים בשלבי עמד לא שא' מאחר אך משלי" מסוימים "חלקים לא' למכור אמנםשהסכים
 אינו כסף ההלכה ועשי א'", עם במכירה וכלל כלל מעונין "אינני הפסדים להם וגרםשהתחייב

 כספו. את לא' להשיב מבקש ע"כ שטר, שכותבין במקוםקונה

 דיןפסק

 כדין. שלא שגבה השכירות בניכוי כספו את לקונה להחזיר המוכר ועל מתקבלתהתביעה

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 שם כתוב הרשמיים שברישומים בזמן הקרקע, של "סמוייי קונה שהיה לטעון נאמן האםא.
אחר.
 נבנתה, בטרם דירה קניןב.

 מעותיו. כנגד קנה האם הכל, את השלים ולא בתשלומים דירה קנהג.
 כשאינו בע"כ אתו השותפות לבטל רשאי האם למשת, שנזקק משום לבנין שותף הכניסד.



 גממונות

 לשלם.רוצה

תשובה

 קניתי ללוי 61'יל מטמעון טדס סקנס רחופן 3: סעי' קפד סי' 1"1"ע ס"ס פ"3 טלומין סרמ3"ס כת3א.
 כסמי, מכר טטר וכתור מ11ר קניתיס )עלמי לטמעון וקמר ר316ן וחזר לוי כטס מכר סטר וכתרחותם
 וזס tp(O 6ני לעשי S~ht 3תמי)ס עמו סתנס וחס ר316ן. 3"ס 6חר סטר לו לכתור ממוכר 6ת כופין6ין

 עוד 1)6 מסמו, 6מר סטר %תו3 כופסו or סרי מקונס סו6 ס6גי כי ידעו טל6 כדי לוי כסס טטרס6כתו3
hshלמוכר כרן 6מר ל6 לפיחו hSh על 6מר טטר )י )כתור לכס יט ממוכר כפגי תמילס )עדים ס6מר 

 )6 טלוי D"Dh %י טס ע) תמילס קרקע קנס Dht וכרמ"ח: סמו. על 6מר טטר לכתור קותו כופיןסמי
 ע"כ. בו. למזור יוכל ל6 )וי כמעות קנס oh טלימעט6ו
 רוסס ולכן עלמו טס על לרסוס טמו"ט רק טקוגס זס טסו6 סמוכר עס סתנס ט6' עדיס טלין דירןוכנידון
 h"wtbt 6ליסי3 סגר'"ס למרן תמוכות קורן וע" כט36ו, טרטוס מס נגד לטעון גלמן חיגו 6מר, סםע)
 1. כרך סוף ופד"ר רז סי'מ"6

 לקנות ממנהג דגימתי ברור לי נר6ס 6כל ז5'יל: סגר3י"ל 6חמו"ר כת3 גו עמ' 3 כרך ירוטליס 3פס"ןב.
 3יגיסס, מוזם עסו hpll eh ,ס וסגתס"מ, כסק15ס"ח דל6 דט%"), ט,ס 6ף גמור קנין דקונס מגירע)
Sshoh hS מו,ס עסו b~h טייך ול6 תופס, ט6יגו לכו"ע כרור 3עלמ6, דכריס וזכרון קדימס דמי נתנו 
 עיי"ט. סיטומת3,6זס
 מקלת )1 וגתן 711 63לף למסירו סדה סמוכר י: סעי' ק5 סי' וסו"ע h"o פ"ח מכירה הרמכ"ס כת3ג.

 כולה 6ת סלוקם קגס לח 6חד hSh 111 )ו נט6ר ל6 טפילו סדמיס ס6ר pslnl ונכנס יו65 והיםסדמיס
 נגד 6ף קנס ד)6 דר"ל סס סגר"6 ו3י6ר 3. עז כ"מ כגמי ומקורו טסחזיק. 16 סטטר 6ת סכתםלע"פ
 יכול טלין )גמרי קני מעותיו דנגד ורטכ"ח ורמשן וג"י כסיתן ו)6 למזור, יכול ממס 6תד וכלמעותיו,
 כתרו טס( פרנק) לרמכ"ס סמפתמ כספר וסמ5ויניס 6חרוגיס ועוד 1 ס"ק סגתס"מ 6כל כלל.למזור

 מעותיו. כנגד Olp 6(6 % פירטו ס6י ור3 טסריימ סכיך סס nAOSI"' כסר"ן.טסרמכ"ס
 5ו כעס כטפיל ססותפוח גת3טלס סל6 קג5 סי' ח"5 סמ3י"ט כסס למ ס"ק קעו סי' סיטת כ5ר עי'ד.

ollnDD
 וטלו"

 לקיים תר5ס ל6 6ס ויקמר מסירו טיקפיד עד ססותפות מתנקי 6מד על מסס 6מד טע3ר
 חמרו 61)6[ לח( OAII וכך כך מנת על סותפיס סיסיו סתרו ל6 כי וכוי, לפטל ר51ס 6ג' כינינו ססתניגומס
 רב סכלהס סיטכ סכ6ר וכתב וכו'. טספסיד מס יסלם יעטו לח 061 וכך, כך סיעסו וגס סותפיססיסיו
 ססס  ועגיניס 3ד3ריס ופלוט O"nDD וסכועתו כריתו על ע3ר ט6ס כתב וסם זס על סמו)ק נרסס קיטסי'
 ססס ומס סכתו3יס סתנ6יס על דע3ר כיון ס"ותפות ודקי  ינתכמלי כסס, תלוי טסטותפות ויסודעיקר
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 ע3ר hSt עטם כדין לעגמו, טגתעסק טמעון טעסס ומס גס3ע, ל6 דסכי דהדעת6 131דהי ססותפותעיקר
 קסג סי' מו"מ לרטד"ס וליין היטר ס63ר והוסיף וכו'(. מססותפות 6מד תגחי על עכר טסותפו כיוןכלל

 כמס כטס 11 ממלוקת "סכיך עג 5ות סגר."ט קעו סי' כנסיג וועי' לד "ות סטור  לסגסת חייוכני
 .חמרוגיס(

 סיגם סלח זמן כל כע"כ מזמן קודם מכירו טופף לסלק יכול סועף חין רלמ: סי' כתובות כמרדכיוכתב
 ונעקר סטותפות טינס סרי ציתן, מפן תיגי 6מר ולוי תלקו ליחן ללוי ר6וכן כטתכע 1ח0 סכיגיסס,סתגחי
 תוך ומת ~י"ר 6טרמיס דל6 כיון קנת, חותו דדמס צע"ג מטלס 6גי תדיר 5מר ח3ל מסותפומס,ממס
 יסלקנו, לח hSh כממרדכי סוכר טחינו גראס סרמ3"ס ס3דעת מל"ג קעו סי' סכיי וכתב ר11מ6, קניכך,
 סכיך וכן סספסד,ויפרע

 סרם""
 טטיגס מיירי טסרמ3"ס לג ס"ק גתסיימ ועיי טו, מעיי סם 3סוייע

 וע"כ סדר דלb1'DDS 6 מיירי וממרדכי סספסד, יעליס hSh ססותפות אטלס ל6 וע"כ דסדר3פסיד5
 לסלקו.יכול
 ססותפות 3טל ממעות נתן ל6 6ס 6זי למעות סדמק מס ע13ר לסותף 16ת1 ק3ל ד5ס טלוס כמטפטועיי"ט
 למפרע מילתך hSA'h1'וכוי,

 אתריס 161ליגן סו6 דמוכמ h)1nlht ע13רו סלו מעות נתן hS דסכי ד6דעת"
 עיני ר16ת לפי וסכל וכו', סטותפות 3טל פילס hS1 מלקו מיד לטלס סמדו3ר סיס וחס וכוי,3טותפין
 (or. מדעת כצומדן ת5י וסכל מענין ולפימדיין
 )סך סדירס עכור טסילס מס 6ת לקונס לסמזיר ממוכר ועל מוזר, טסמקמ גר6ס דידן 3גידוןלפי"ז

 כדין. סל6 חי טג3ס הדירס סכר 3גיכוי140.0005(




