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ויימ ממוטתולבירוריוחסין
קובהדירהשלאעמדבתנאיהתשלום
צ'ק טשמת
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צדא':ב'ע"י ב"כעו"דגרוניך וטואר תרבגרליץ
צוב' :א'ע" ב"נטו"ר הרגק~פימן

D

D

,מהי"א אב)

בוו41םהדיון

א' קנה מב' דירה עם הגג שעליה ,לפי הסכם שכתבו ביניהם בשנת תשס"א ,במחיר של
 ,270.000$ומאז חתימת ההסכםואילךשילםלב' ,100.000$וא'מישכז אתהדירה תמורת קבלת
הלואה של  200.000$לאחר שכתבעליה הערת אזהרה (בזכותיפוי הכח שקבל מב' ,שלדברי
ב' היה זה במרמה) .בהסכם נוסף הרשה ב' לא' להתחיל לבנות על הגג "גם בטרם השלמת
הסכם המכר ובטרם העברתהזכויותע"שהקונים"עםהתחייבותלפיצויב' אםיינזקמהבניהעל
הגג .בשנת תשס"ב כתבו הסכם נוסף שבא "לערוך מחדש" התחייבות והסכמהבין הצדדים,
ולפיו "הצדדים ישארו שותפים בבעלותקניינית בגוף הדירה" ביחס לסכום ששילם א' משווי
המכר ,דהיינו חלקו שלא' בדירה הוא  37%וחלקו שלב' ,63%וב' ישלםלא' שכ"ד של 333$
לחודשעבור שימושו בחלקוהקניני שלא' בדירה .בשנת תשס"ג נכתב הסכםנוסףעםתאריך
חדשלפינוי הדירהע"י ב'ו"ביוםהפינוי ישלםא' לב' סך  ,"34.0009ואת היתרה ישלם אחרי
שיקבל את החזקה בדירה במועדים שנקבו בהסכם.
למעשה,ב' ממשיךלגור בדירהעדהיום ,שנת תשע"א,וא' טרםשילםלבי את כל התשלומים
שהיה אמור לשלם מיוםהפינויואילך .גםב' חדל לשלםלא' את השכ"ד מאז שנת תשס"ד
בערך(בדיון שני טעןב' שכבר בחנוכה תשס"ג הפסיק לשלםלו את השכ"ד ,והציג תמונות
מהדירה כשהיא מלאה בקרטונים לצורךפינויה כהוכחה שהתכונן לפנות אז את הדירהלא',
אלא שהא' לא שילםולכן לא התפנה).
טוען ב' (בדיון הראשון) שההסכם בין הצדדים בוטל מאז תשס"ד כשב' הפסיק לשלם לא'
שכ"ד ,והסיבה היתה משום שא' לאשילם את התשלומים שהיהחייב לשלםמיוםהפינויואילך,

*

ולכן ראה ב' את ההסכם כמבוטל ונהג כאילו ההסכם מבוטל ,ובשנת תש"ע
י
כשב'א'היהזיו
התחמק
לכיף הוא פנה כמהפעמיםלא'לסיים את התשלומים ולבצעמצידו אתהפינוי ,אך
כל פעםבתירוץ אחר ,ואזהודיעלוב' שההסכם מבוטל.

,

ב
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א' משיב שההסכם לא בוטלמעולם ,ומה שלאשילם את התשלומים זה משום שכ' לאפינה את
הדירה ,ומה שלא תבע אתב' את השכ"ד שהתחייב לשלםלו במשך כמהשניםמשיבא' שסבר
שהחוב ינוכה ממח שחייב הוא להשלים על הדירה .ומה שקרה בשנת תש"ע שב' הודיע לו
שההסכם בטל משיבא' שהיתהזו הודעה מצד אחד ללא טענהמספיקה.
על טענתהפינוי שהתעכב משיב ב' שלפי ההסכם התשלוםוהפינוי מתבצעים בוזמנית ,והוא
היה מוכן להתפנותאילוא' היהמוכן לשלם ,אךלא' לאהיה הכסף לשלםולכן לא התפנה(א'
משיב שהעיכוב נגרם בגלל דרישת ב' לרישום מחיר גבוה יזתר ממה שהיה רשום בחוזה
המקורי ,בגללאילוציםחוקיים וחשש מקנסות,וזהחייב אותו למצואקונה מחו"לשיוכלויסכים
לרשום כזהחוזה,ולכןיש בזהעיכובים).
עודטועןא' שהואניהל שיחותגישור עםב'והיהמוכןלהוסיףעוד 50.000$למחיר שלהדירה,
אלאשאי דרש 100.000$נוספים ומשום כךלאהגיעולהסכם.בי משיב שא' כברהסכיםלהוסיף
 100.0008רק חזרבו אח"כ,כיום הואמוכן -כפשרה-שא'יקנה את הדירהוישלם עבור חלקו
שלכ' בדירהלפי המחיר שלהיום ,אולחילופין מוכן הוא לקנות מא' את חלקו בדירה ולשלם
לולפי המחיר שלהיום.א' משיב שכפשרה הואמוכןלהוסיףעל החוב המקורי  50.000$בלבד.

ם(א)
פסקדיןביניי
מקבלים את הסכמתו של המוכרלקיים את המכירה אםיוסיףלו הקונהשוויעכשווי של
מהדירה,אולבטל את המכירהולשלםלקונהשוויעכשוי של  37%מהדירה.עלהצדדיםלהודיע
לביתהדין מהרצונם.
מהמחיר יש לקזז את החוכותההדדיים ,וכל צדיגיש לביתהדין את פירוט החובות של הצד
הנגדי ,ואםיהיו בזהחילוקי דעותבין הצדדיםייערךדיוןבענין.
שווי הדירהייקבעלפי שמאי שימנהביתהדין.
63%

( 1-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( 1-שמואלחיים דובב

דיוןנוסףלאחרפסקהביניים
לאחר מתן פסק הביניים לצדדים כתב ב' לבית הדין שהוא מעונין לקנות את חלקו של א'
במחיר העכשווי .א' בקשלזמןדיון נוסףכדילהודיעעלכוונותיו .בדיון טעןא' שהואמעונין

ממתות

ג

לקנות את חלקו שלב' ,ויש להעדיפו עלב' משום שהוא צריך לקנות רק את חלקו שלב'
בדירה עצמה ,כי לטענתו הגגשייך לו לגמרי ,שכך נאמר בהסכם (משנת תשס"ב סעיף ,)3
והשימה של הדירה לבדהיותר קלה מאשר השומה שלהדירהעםהגג כשב' ירצהלקנות.
ב' משיב שלו הזכות העדיפה לקנות את חלקו שלא' ,והוא כופר בטענתא' שלפי ההסכם הגג
שייךלו,שמכיוןשלפי פסקהדין ההסכם בטל משהיהב'עיילונפיקאווזי,איןלא' כלזכות
בו*
בגג ,שהרי כך נאמר ב"הסכמה והתחייבות" (משנת תשס"אסעיף  )7שאם יפר א' את ההסכם
ישאר הגג בבעלותב'(ב'מוסיף שאין זהייקנס"על הפרת החוזה ,אלא התחייבות למחילה מצד
א' ,וכךנוהגיםכיום לכתוב בחוזי מכרכאלו).ועל הלבנים שהניח שם הוא אומרלו טולעציך
ואבניך .א' משיב שאחרי שכית הדין קבע שההסכם משנת תשס"ב קובע ולא ההסכמים
הקודמים ,אין להתייחס עוד לנאמר ב"הסכמה והתחייבות" .ב' משיב שגם ההסכם משנת
תשס"ב מתבססעל אותה "הסכמהוהתחייבותי.
עודטועןא'שדינוהיהכיורד ברשות .ב' משיבשכיון שהתברר שהעיסקה בטילה לאהיהזה
"ברשות".

א'טוען שגםלפי פסקהדין שההסכם בטלמפני שהיה המוכרעיילונפיקאזוזי,איןזו הפרה אלא
פקיעת ההסכם ,ובמקרה כזה הגג נשאר שלא' .ב' משיב שביטול ההסכםכשעיילונפיקאזוזי
הואדין אחד כמו הפרת החוזה.
עיד טוען ב' שיש זכות קדימה לקנות את חלקו שלא' משום שהוא בעל רוב האחוזים ,וגם
משום שהוא גר בדירה ,וגם משום שיש להתחשב בקושי של המשפחה והילדים לעזוב את
הדירה למקום אחר .א' משיב שגםלויש משפחה שיש להתחשב בה.
א' מוסיף שאםאיןלו זכות קדימה לקנות ,הוא מבקש להשאר בשותפות עד שתאושר בקשתו
לתב"ע חדשה שאזיהיהבוכדי חלוקה,ויחלקולפי חלקיהם.
ב' משיב שאישור תב"ע חדשה לא נראה באופק כלל ,שהרי טרם אישרו לא' להגיש את
הבקשה,וישעל המקוםצוהריסה ,וכברביצעו חלק מההריסה ,דבר המעיד שלאיהיה בקרוב
אישור תב"ע חדשה,ואין להחזיק את השותפות כלכך הרבהזמן.

*

פסקדיןביניי
ם(ב)
א .לכ' זכות קדימה לקנות את חלקו שלא' בדירה ,משום שהואהיה הראשון שהציע את פירוק
השותפותבליתנאים.
ב .גם לפי ההסכם משנת תשס"ב (שבית הדין אימץ אותו בפסקדין הראשון) עומד בתוקפו

ד
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ההסכם הנקרא "הסכמה והתחייבות" משנת תשסייא במה שנוגע לבעלות על הגג במקרה של
הפרת החוזה מצדא'.
ג .ביטולהעיסקהכשעיילונפיקאווזי כמוהו כהפרת הסכם,לפיכך הגגכולושייךלב'.
ד.דינו שלא' בשבח שהשביח אתהגג ,ביורד ברשות.

השאלותלדיון
א.עייל המוכרונפיקאווזי והקונה לאשילם.
ב .דינו של אחד מהשותפים שאמר ראשון לפרק את השותפות ולקנות מחבירו את חלקו.
ג .נודאו אגוד האם קונהבלי דעת מקנה.
ד .מחילהעלדשלבייל.
ה.יורד לשדה חבירו כסבור שהואהבעלים ,או בשדה העשויהליטע.

תשובה
א.כססלוקמגתןמקלתדמיממקחוממוכר עפלונפיק,'rtrhפסקסרמכ"סמכירםפ"מס"D~1CI 5סי'
:ממוכרטדסלחכירוכקלף )11וגתןלו מקלתסדמיסוסיסי651ווילסותובע ט6רתדמים,
ק5סעי'י
6סי%ל6גס6ר 6)11hih%מד,ל6קנססלוקה 6תכלסלע"ססכתכסנטר16סה)יק.וכתככסגריך
ככליקוט דדעתסרמכ"סדלO)p 6כלל6ףנגדמעותיו,ותיכףנתבטלכל המקם5ף כ,olrn %
ס"קי
ולמדכן ממשכגמ'כ"מעזכhsקנימסמעלגמרי,וטסhrtrכ))1ידמי1ל6קגס6.כלדעמסר"6ספ"1
סי' )סקנסכנגדמעותיו,עיי"טכסגריך.ועי'גתס"מסי'ק 5ס"ק )ומייקp"D 65ג,וסגסוה רעק"6
יו"דסי' קערעלט"ך ס"קגדיכו(סמוכרלכסלמלק סמקםסעדייןל6גסתלס,ועי'מ"כסי'תגדס"ק
טו.וכתב כתורתגיטיןסי' קכ ס"ק ס ט6ס סכעלגירס 6ת קטתוועדיין ל6טילםממירו לסופר ל6
תיגלה ס6סס כגט )ס טמ6יסיםמסופרעיילונפיקtrtrhכיוסממיועדלפרעוןויתכטלהמקה,ויסים
מגטפסול.וסקסםכגטמקוטרסוכךכפת'שסי'קכס"ק ,1דס 6סתםסויססופרמוכרמפגי רעתם,
טמרי6יןלולסופר מסלעסותכגט )סוקינוקריך("61 ,1כסרי6יןססופריכוללמזורבוכלל,ויכולם
6 .מגססתורתגיטיןלהיטתוכגתס"מכ6ןד6םל6טילסיכוללכסל סמקמ
ס6ססלסגט6בותיכףימיר
טפילוכמוכרמפגי רעתס.
וכנידוןדידןגר6ססיסלרקותolnosמסגתתטסייכ כטכרעלסססכססר6סוןמסריס5דדיססתמילו
כפועללכ5עקותוכסכ'סילםל'6עכ"דלפי סססכס%1 ,ןלכו"ע ppp) %קנין הקונס ממחלקמככר

ממונות

ה

סיסקנוי 6 .%ך מתחר טלטענת  '3ממגת תם"עסיסעיילונפיק'rtrhו6י דחס 16תD"Dh) 1טסים %
"תירון"מממפםקונסמחו"לל15רךכתירתחוזם מדםוכו' ,מ"מכיגתייססיסיכוללמלםולקבלחזקם
נדירס6,ו otonיכוללמעליס 6ת סמוננידיסלים) ,עד טסמוכרמודיעלו טסעיסקסכטפס ,אטלס
מעיסקה,סייגו 16תסעיסקססגטרת מססכסתטס",3וע"כגם6רדיגםכטותפיסשדירסטליןכסכדי
חלוקם,וזכותומלממוכרלזמר טד616גוד.
ב.כסוייעסי' קע6סע"6 :1חדמססותפיס ט6מרלמדירו כמקוסם6יןבודין תלוקס  16כדברס6י
יחלקך3כךוכך16קנסממגיחלקיכסערסוס,סדיןעמו,וכופין6תסגתכע
6פמרמיחלוקווכו'מכורל
למכורלהכירו16לקנותממנו.
דרמהכ"3פ"קסי'קעגטס6ומרגור616גודדינותובע,וספגינחמםנתבע,וגפ"מלעניןחזרם,
ועי'י
עיי"םדייםגמ55ת.
לפי"ז3גידוןדירן מ'3סיססר6טון טתכע 6תסילוק סמותפותע"יסיקגס 6תמלקוטל51,'6ילו'6
מתמסמס כתסכתוול03וף כם6מרמר15ג 1לקנותמוסיף ט6ס %יוכללקגות  610מבקםלסם6יר 6ה
טל'3זכות
ספותפות עדמתסיס תסיעחדטס,גמ65טכתחילססיס'3סתו3עו'6סיססגתכע,וע"כי
קדימסעל6יכסילוקסמותפותוכקנייהסדירס.
ס15רסמלחלוקתססותפות ,ס6מד %קח 6תסריתעלמו
ג .ככר חקרוס6מרוגיס ס6ס טד6ו 6טד,
ו th)poמחודטתסכל6חדמקנסלחצירו,וסנפ"מ 05קריךל,סדעתמקנס,
וסטני6nplSתדמיו6,ום,
עי'קונטרסיסיעוריס 3"3סי'ח,וסיעוריר'סמ61ל3"3עמ'רפס,ומשגתיעדןחו"מסי'כז16תז,ועי'
נתס"מס"קעוp"Dלבטסו6דיןמפקס,ולכן 05קינויכוללמלוק,כגון 6100כתוךזמןסטותפות6,יגו
ג,6ודברות מטסכ"כסי'יענףג ,סססותף רק מסלקעלמוממלקו
כדיןג"6ג,ועי' 6מתליעקב "3כי
61יגוגחס3מוכר.
:
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סטוןסי'קיזד3כלמקוסטיטהיטולמקחכגון 16Oh)lh3כמוס,דינוכיורדלראוהוכוי,וכתבהגתה"מ
סכן כת 3סמתכרלעילבסיי רל3מעייידד6סהסכיתנוטלסכרמתפירהמןממוכר ,מדמעדמסלס %
גססכרטירמתוכדיןיורדפרסות.ע"כ.ועי'ב"ג "3מג 3ודףלע"כמדפיהרי"ף) טכת :3ככרמיה
מעכס 63חדסקנה ספרמחתירובנפסדסקטריס ט%וגתנולקוברלקטורקותו61ח"כגודע 13 %מוס
טגממקוכמהדפין631 ,מעטהלפגיחכמים3מידיגhSt6וכיתי(טמועתכליתכוונתם6,ךעתהנ"לט6ס
ללוקם ס3מסקסירסוכוי.ע"כ.
היתםסהי6תפירהט3חלספרסהיסהמוכרממוייני
והגהכתםההמכין"3מסו6וכמלחמותסםט6סג3המע"ח6תהסדהמהלוקח,כיוןטסיםמלוקחמכור
טסיךטלולע"פnh~nicס6יגסטלו6יןסומעיןלו(ומרstuעליך361גיך1.ס3י16ר 3זסנרפסעפ"י
סרמ"3ן 3"3ד6טהקסס6יךיכולממקיףלהקיף 6תסגיקףטל6מדעתו1להיי313דמיס,ותירןדמוי
כמויורדלסדהחרירוhSnנרטותדקיי"לד3טדההעטויהליטעידועלהעליונהו6יגויכול(ומר(וטול
ע5יך61כניך.וכתב3טיעוריררינוחייםהלויעל 3"3סם סטעסד6יגויכוללומר %טולעליך61כגיך
עפ"יהרט6bOn'rs6"3מטוסנכיוןדעטויהליטעלמדיגןדעתיהדגימ6ליה"61,כהויכמומדעתיה
דכ3רקנהוע"כ6יגויכוללהזור,13והיינוכיוןדסטכימכחצירוסלסכעליסזכהבוס3עליס3קגיןמ5ר,
וכן3י6רדברי ה"ההכגיספ"גהיד,עיי"סווד3ריהגר"מ"3טיטורירציניחייסהלוי" גכת13כידוע
3קי15רגמרן,ועי'מצריכותיותר  hntilrrsסמעת'6י 3"3עמייז.ולענין סוכרסהטכימ 6ת סמוסכר
ססמסכירממילךקמתהגי,עי'פס"דירוטליסכרךגעמ'קם).
ומנידוןדירןס hS'6עמדכתנאיסעיסקסוהגגנסקרסלנ' ,כנר,כה3י 3טכתסהסכימ3ו'6וע"כ
קינויכוללומר %טולעציך61כניך.
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bS.3מ65תי3ידרמהטיסלרונסוןטה5יע,כותקדימהלפגותבגוד6וסגוד,וכלזכותוססכיד רמהה61
יהמכיס 61מ"כחזר3ו.ונרפה ד3קסתוסל '6ס6סל6יוכללקנותהו 6מסקס
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לסם6יר 6תססותפותעדמתסיסתב"עמדטס6,יגנססירוב16מורסכטלע5מס h~hמו"ממנידסתוכע
ח ס5עסמ5י6ותית 16לb~h ,6כטלע5מס onth
6O')DOSולסרהלס31,ידביתסדיןלקבוע ס6ססי
מזרםכלעודכיתסדין wt~no%כסיח o)1hמלישותית.
ג.אעגין ממילם עלדמלכייל6י 3עיקנין מכתב סג6כיידמליטיך מכםי"לטיט לתוזס תוקף מל
סיטומת,6יםלמוסיףדכיוןד3סוףסהוזסנחמר"כל)סנעטסוכוי63D"Ahp51ופןמיותרמועילכתיקון
3S~fnמדל"13ג,'"1סויכממילם3קגיןוסוימחילת6ףנדמל3ייל.
טמקוסלעייןכגוסהסכתוכט6סיפר 6תסמו)ס"כלמסמכנסוססקיעימטרכמלקנוסף" ,סקס
עודי
כוונתולבטלתביעתובעתידמעכביו,כלומר מ6סכעתידיתבעמדיןיורדתיכטלתביעתו ,וסמקעתו
ןקריךקנין ,כמו
תימסר למפרעכיורדטל6כרמות,תוםלטוכתעלמו עט6ס ,ועל מגדרתפעולתוחי
טסגדרתכלפועל קריךקגין,ח"נדלגתיטעגסטכ3רכעולסמועילסטטרכקנין061 ,תסיסתביעת
מקונסמדיןנסגס לדוןס6סנוסה)סיהסיכ16ת1כחיגוהסר(ועי'כ3י16רממסרכסעריימר),וקטין
מנעטסגחט3
ןהגג
ססגחה 063מלידוכלל,ויתכןם6יןקריךקגיןכמוטמ)יקכרסות6יןקריךקגי
כרסות61יגמלhStOr)6סירסלצייךממוןקליו(סגרם"ט)כיוןדס1חכ'6ל1לחגססדOכnלDל~,ויטע.
ד.טויירמל6הדס5דדיסohכמרלעדותעלה5דססו6מייצג(ט6לסמעלתםכדיון),עי'כ6רסיטרסי'
לח 16תגכקימורדיגיעדות ממפר מוקה ממפטססכיחמתירסכיןתסוסתסרידכ"ז סקסמכירגממן
לסעידלכעס"3תוht~rפסולממוסנוגע.וסגהכימינו6טרפרגמת סטארתלוים3מוגיטין,50וכגודע
דמוגיטיןטויןכסף(עי'דהרימלכילול)"6,כיטלכלטו"רנגיעסכגללממוניטיןמלוזוע" 1"DDירוסליס
6עמ'תקסםלעניןהוקרפרטי).ועי'רמ"3סעדות סטתו3סו'יעסי'לזסעי'כ6ויעמיקלרקתDh
כרךי
ימ 65סעד5דסגחסבעדותזוכפילוכדרךרחוקםוגפלחס,ו33יסגר"p"D6כטכליקוט.
םלפוסלולעדותמטוסכע"ד,דסרי סטעססכלכע"דיכוללמסור 6תטענותיולמי ט63
"מגסnnh~srsי
כמקומו 3סרט6ססו6לפי סרמ"3סטלימותA"Dדס3ע"דסקנסלו6ה)כויותיו,וגמ65מס61עלמו 3על
סנכמיסוהוםעלמוהכע"ד,ולפיסרחים(עי'טורסי' קכ)3יסוףכםל'מטלס3עייד 11UDSוקצהומל
elhכמותו,ח"כ 610כבע"דעלמוt)'hcיכוללסעידעלעלמו.
טלמוט %סרותtnhn~oמס")כמורססחינו6 ID1Wתטעגותיו
וכ"סטו"רחומרעלעלמוטכטרלעדותי
כ3עיידוח"כ6יןתוקףלכלטעגותיו(ופוקחזי3ימיגוטסרכסמסטועגיסשיגסיודעים דכתטענותיסס
סו6מטוסטסםכבע"ד עלמו),ועי'ה6"11סי'ד6ותחדליןלסמוךעלסק3לועלייסו.ועי'סדרסדין
ויותרמבע"ד(ם"ךסי'קכד.)6p"D
פט")מערסמ.שכלמ"מגס 06קבלועלייסוחינ
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