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~ים ממומתולבירוריוחסין
עיכוב בהעברת משכנתאהגורםנזקלתובע
תיק ממתות מס' סרת-עא

(מהד'יחאייר)

נושאהדיון
א'וגב'ב'היונשואיםזל"ז והתגרשו .בהסכםהגירושין התחלקו שניהם ברכוש ,שכללגםדירה
משותפת שרבץ עליה חוב משכנתא משותף ,וכן הפקדה בבנק ע"ש א' ששועבדה לחוב
המשכנתא בעת מכירת הדירה .הצדדים הסכימו שכדי לזכות בהפחתה הדרגתית של חוב
המשכנתא -ללא תשלום -תועבר המשכנתאעל הדירה שרכשהב' ובכך ישתחרר השעבוד
מההפקדה בבנק .יחד עם זאת הסכים א' שכ' תקבל במכירת הדירה בנוסף לחלקה במחצית,
עוד סכום השוהלחצי מההפקדה בבנק ,וכשישתחרר השעבוד מההפקדהיקבלא' אתכולה.
טועןא' (שלא במעמדהגב'ב' ,משוםהיותםגרושים) ,שלמרות שעברהיותר משנה מאז הסכם
הגירושין טרם העבירה ב' את הדירה שקנתה על שמה ,ולכן התעכבה העברת המשכנתא על
הדירה ,ונגרם לו נזק מעיכוב הסרת השעבוד על ההפקדה בבנק שמשועבדת למשכנתא .ב'
משיבה (במעמד בעלה מהיום ,שלא במעמדא') ,שהעיכוב נגרם מסיבות טכניות שלא ידעה
מראש ,משום שהדירה היתה רשומה ע"שבעלים שמכרו אותהלמי שמכר למוכר שלה,והיו
צריכים לעשות כמה העברות של בעלויות ,דבר שהיה כרוך בתהליכים רבים ורק לאחרונה
הושלמו התהליכים לקראת הרישום על שמה ,והיא מקווה שבזמן הקרוב תוכל להעביר את
המשכנתאעלהדירה ,ובכך לסלק .את השעבוד מההפקדה בבנק לטובתא'.

פסקדין
עלב' לזרז את ההליכיםכדילהגיעלסילוק השעבוד בבנק ,מאחר שהעיכוב גורםנזקלא'.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

()-נפתליצבי מרמורשטיין
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השאלותלדיון
א .גרוש וגרושה שבאיםלדון זה כנגדזו.
ב .הסכם שלשונו" :האשה מתכוונת לשעבד את הדירה שרכשה לטובת המשכנתא" ,האם הוא
מחייב.
ג .פנויה שהתחייבה למשכן את ביתהואחייבנישאת ,האם רשאית למשכן את הביתכלי רשות

הבעל.

ד.ניזק בגרמא שתובע אתהמזיקלפני הנזק שלאיגרוםלונזק.

תשונה
א .כגמי כתונות כמ6 :6מר ר 3סטת61י 6תולקמןלדיגך ל6מ,דקקיגןלסו ,ר 3פפ6 6מרממותי
מסמתיגןלסו ,ר3סונףכריסדרכיסוטע6מרנגודינמימנגדיגןלסו.ופסקסרמ"3ס6סויי b")D 3סכת
36 u~lc1סע"זסי'קיטסעי'ט:וגריססטכ6ס עםסמגרטלדיןמגדין16תן16מכין16תןמכתמרדות.
ב.לטון כוס6יג(1טוןקניןוגס(hbטוןמתחייכות ,וש 06סיס(טוןקגיןל6סיס StDlnמסרי,ס
דט"%ל,טמרי ערס גרטמס סדירס על נמס ,וגס Dbסיס llrSסתחיי3ות טלדקקני,סרי נחלקו
סר6טוניסobיכוללהזור3וקודםסקנס,עי'טו"ע ורמשסי'קי3סעי',6ועי'נתס"ממסס"קOcs6
יס"קדוע6כמוסכמהפסייס
סתומיסטהכריעלסלכםכסרס6"3טיכסלה11ר3ו,וכ"כ3נתס"מסי'ס
דטסעהיקכסתמך6תסטייךסי'קי3ס"ק 3ט6יגויכוללמזור
3חידוטיסס"קכוסי'רט3מידוסיסס"קי
כ,)1ולכן מ5ז סהסכסכסלע5מו6ינפטרסיסלמייכonthנכך6 ,ך מקמר On')DOIלעסותכן וש
Osspתמורס(כטקכ(ס6תכל3 opSnספקדססלס3נקכעתלכירתסדירס),ע6הזרםכסמססכמתס
זונכיתסדין ,ושכעלסמסיוםטיטכעמסצדיןססכיס %ך,מייד6ותס3יתסדיןלזרז 6תמפעולות
הגנרכותלכךכדי(מגועג'קנוסףמסהוכע.
ג.כיון סלעתמריסוסטלסכיהעלטמססופךסו6לסיורנכסימלוגטספירותלנעל6,ין ס6ססיכולם
למטכן 6תמכיחגלי מסכמתכעלס,טליןמיסכוןכליזכותפירות.
ד.פגמי  3"3כ6 :33מרר'ע31י 3רמתגךז6ת 16מרתגרמךltPI')sלסור.ופרט"יוקפי%למ"רדל6
דליןדיגלדגרמיופטורמלטלסלסורלגרוס,וכס63למעמידגרמךלמזיקתכירומעככעליו.ודייקמו"ר
"51לכסיעוריר'טמ61לכ"כסס6ותסדמסוסליסורמזיקיםלהכירודין3עלד3רלתניעס.
וכתר סרמ"u~lns6סי'ספו "DDגכססטוית סרטכ"6סי'6לףכב:מיסומטמתיגןליה עד דמסלק
סיזיק6וכן 3כלגרמךכגיוסיו .וכתר ססמ"ע ס"ק טדמיינודוקךלעניןסיזקטי6רע 6 %מר ססמת,6
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כדין נזק כגרמם מתובע 4תממזיקלפני סגזק טל4יגרוס סיזק,מחיגו ככמס מקומות כט"מ ד6ף
דגרמ6כגי)קיןפטורמ"ממסמתיגןליסעדדמקכלעריס,כס5דטגינןכ"מקתכ)כין(עכו"ם(יתכיס
מטוסדיגךדגרמ~ר6וכו'עכו"םודחי 1%כרועמיתסיטרוסטוכסו,4רמותיודחימממתינןליס עד
דמקכלעליםכל'Dllhדחתיליסמממתיס,וסגייוכרייןמכי6יons0סר5כ"דדטמעיגןמס6רכלסיכך
דל6קפלעליסA"Dhדקתיליס4וגס4ל4ממייככיסעדדמקכלעליסדגרמ6כניזקיןפטור,וכתבסר"ן
דרססר"6סס"לכן,ומכ"יבסי' קעסמכיךמסמיימטכגיסf"O S'"Dמגססרמכ"ןוסרטכ"6מסכימו
לדעתסר5כ"ד,וכ"כממרדכיב"קסי'קטוגביס)ורק מטבעטלמכירוליסמגדול.
וסגת סראםסי' כח מס כתב :וס5דליןממתיגין עדטיכ 4סי)קויגדוסו  )6עד טיפרע  %ממוס
טסממירוחכמיםלקונסומיכתוכלוסטרטעכודעלנכסיוויחולסמעכודמעתם.וככ"יטסמדייקמדברי
סגויממייכלטלס.ולענין ס%סכתכסכיי
סראםט6סל5sp6עליוכל ht)lhרתתיליחbslלוג'קמ
כיוןדכלסנירנוות4מסכימיסלדעס5חת(ט6סל6קכל,,SPפטור)סכינקטינן.
ירריפילוohיםעלסמלוס מט"מלעכו"םהיגויכול
וכסי'כוכתכסטורכטסתמוכתסר"5טכלליחיי
יסימות061 ,
למסורלו orממטרמכתובכומיכוללתוכעוכדיגי"16סכדיטל5יתכעגוסעכו"סכדינ
עכרומסרו%ויהריךלקבלעליוכל6ונס6דמתיילדליס061יעכורעליוסעכו"ססדרךויו5י6ממגויותר
ממסססיטר5ליכוללס51י5ממנוכדיגיימר4לכהותוסטר06 16 ,כ5לוסיזקמפני מתבעו סעכו"ס
כדיגיססוסוקרךליקממליןטיטעון וכלכיו"כקריךלסלקסכלמעליו.ע"כ.ומטמעמכךד6ס %
בערי

קכלעליוכל~)prכל4ונס4דקתיפטורמלפלס.
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לקחומתיקון סלזסלתרי סכמם6חרוגיסhrr)nno ,וסלסלייעקבלמסריקייס וחמתתיו"טלמסריייט
tbs~tn ,'thAShלסלן ,גרסו"וכ"כ סר"6ט" ,וכ"מכדפוסיססרגיליס) .ומכלר סמחג" 6דס 6דמקטס
הרסיס"
ס כסמקכל למס6יןממתי;ין ,מ"פכיון דמןסדין פטור h)hזמ;דין קותו טיק3לעליו כל
ה16גסין ,למסמגדין 16ת 1קורסלכן,טימתימ עדטיכ 61סגזק 161יגדוקותו(מלס61,סייני6סקירע
מגידוקותו %1קיבלעליו D)lbtמפטורמלטלס.ובדעתסר"ןכתכ ד6סל6קבלעליוhSממייכיןקותו
לסלם061 ,קכלעליוrhיורדיןלנכסיוכסקרמוכ.
ומכיךטס כממגעןדכט"ג פרקסמקכל ,דף סםעיףמדפיסרי"ף,וכןכמרדכיסי' קם,מכיףתמוכת
מסר"סדמי)מעמיד6תתכירוערכלנכריומנכרימעלילעליוןשליסדידיסרמיך(סלוקימנזקמדיגך
דגמר,6ומדייקמכךסמ"גרס"ללמסרייסד6פילול6קכלעליסס6וגסחייבלקלס,וחולק עסכלסני
רנ11ת ,5ומקבסעלכךסליך סתםממרדכידבריו כ%מולקכסריסו6עלמוסכיך כפרק 5ruoקמ6
סי'קטוג3יס,ורקמטבעסלתכירו ד6ס %קכלעליופטורדגרמ6סוי.
וכסו"תמסריכ"לח"כסי'סווח"גסי'קיחהלך כדעתסר6ישד6סל6קכלעליוסניזקיןפטור ,כסס61
דזכין 6רע6ל'6יי ,ורקמטמתיגןליס ,דסתסhSסוהחיוכמדיגךורקמסוס קנסך כעלמךדסריסו6
עוסהכסלוולכן רקמטמתין16תו 061ל6קכלעליוסגיזקין6יןמחייכין16ת,1יעויי"ם.וכספר צמחת
יכל(ורקכדין ער3ס"ללסר"36ד
יו"ט(מסרי"ט'lhJihסי'יחמניף דעתסמסריכ"לסג"(דל6פסיג
ודעימיס כסכרת המסריס וסר"6ט .ולסלמסמסיקכיון דמרןשכ"י פסקכטיי קעס כסר6כ"ד ,ו6ף
דסמות,קיכול5מרקיםליכסמ"גדפליגי,וקיםליכסכרתסר5כ"דודעימיס,מ"מלדידןhSגפ"ממידי
כיוןדלדעתמממכרגר6סדס"לכמילוקסמסריכ"לסג"ל,ומצחרדסמסריכ"לכתככןמיכמוסומורס
1tSblתטמעון.וכ"ככלסלייעקכלמסריקיהדדין ערב~ויס;6ידגחסכ קבלעליוכלססיזקיס
כז5
~פטור.
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לפיסכרי6,bpt'oכלככלט6רמגרמותכלדל6קכלעליופטורדגרמ6כני
וכסף דק6מרכגמ'וכטורדמטמהין 16ת 1תמס מכ"חכסי' קטםכיוןדמדיג 6פטור מס מקוסלסקי
טמת6סכופין 16ת1לפלס סל6כדין ,ומכלרד6נןל6מסמתיגןליס  %6דל6יס6גורסhih ,1'pfls
מגפטיסמקב(עליוכ(;16ס6דיתיילן(ים,יעויי"ט.וכמאירי"3מקם 3ד"ס(קח,כתככן(סדיק
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יסל 6קכ(עליוכךונזדמן(ו prlמחמתסטי6יןזסחייבככך 61ף6יןמממתין 16ת 1עדטיס(ס
)"hvל6ס51רכ1לשמתוסיקכלעליוכן,יעויי"ס.
ולס(כסמ5י;1ככמסמקומותדסממכרוסרמ"6סכי 16רקסיטתסר6כ"ד1סרס,6"3כמו
כמייגס
נרמסי
מעי'6וסי' קעסמעיימב,וסי'ספוסעי'ג.
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nhrועוד.מכיוןסכלססיזקכ6ן Oh3יצרעסוס נמכ תעטס,דסייגוסס6סס %תסירססעכוד
מסססקדסכבגק,כיוןרסוסרקגרמךכסבbbtתעמסhn~hכמסריט"ןסי'קלסדפטור,יעויי"םe)nh.
נוסיסלדוןכיוןרססמווסיתפיןברירםיככסףבכנס5 ,ףטכעתכ3רנפרזו ,מ"מעדייןסותפין מס
כזכותמכסףככגק,ונסוחףיטכמספוסקיםדחייכ1itDhכגרמך,יעוייןכמספט סי' קעססעי'יד
ססכי 6מס"תסרדכ"זח"6סי'ס5טדסותףפטורמגרמך6,נלסנתס"מכתכככמסמקומות,כסי'קעו
וסי' קפגוסי'דטוסי'סו 1p"Dדס,תףואכלןחייכלסלםגסעלמגיעתמרווח,עפ"ידכריסריטכיי6
דמסוסדממךעליומטתעכדליסמדיןערכ,יועיי"ט6 .מנסלמעסםמסטעמיססגיילקסםלהייכםכ6ס
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6כןסעוייד(6עטם6תטלוויסדרסעגיגיססטכגייס.
,
ם
ע
ומגסכרכריחייססי'כח)~bslבפסייריריטלי
מכרך1
ועי'עודכפס"דסםעמ'5ג,ופס"דכרך
מעמיקגד,ופס"דכרךטעמ'מז),כתכד6פילודגיגו רקגרמך"(כטלממוןמכירו"מ"מכיוןדחכירו
נפסדעלידומועיללסמתיי3טפילוכדיבורo)nb .כתסוכסזו לפ 6גת3סדכריהייס ד6ס6יגוברור
סספסד6יןיכוליםh'itoiממנוכספק,וסכיךר6יסלכךמשמחנייךסל'סכירותסי'ים סנגל,יעויי"ס.
וכתמוכות שלת"כ,סי' מ6וסי' מכ ,מדברסדכריחייס כמפסד ממם 1ל6ככיטולכיסו טלמכירו.
וגתקמיתיסליךלמד0דכרימייסכדגריממרדכיטגסכניטולכיסוטלחצירו(מסדין 610דפטור) 6ס
נתמייכע(כךמייכלמלס,סריסמרדכיסייריכגרמךומבטלכיסוגרעמגרמך,עי'כ"מסי'ס,6ומקן
יימר דגס כוס ס"ללסמרדכידמועיל קכלס לטלס.ורטיתיכטמריניגסטויתסי' 6סדןנ6ינעי6
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