
 ירושלים דיןבית
 יוחסין וטיהור  ממונותטים

 לזכאים דירה סיבסודהחזר

 זו-עא 51 מס' ממתותתיק
 סיון( יד,מהד'

 הדיוןנושא

 מקרקעי ממינהל - שלה ההנהלה מחברי אחד היה שא' - ב' משכנת עמותה ע"י דירה קנהא'
 במחיר דירות לבניית לעמותה, מהעיר, מרוחק נחשב שהיה באיזור קרקע שהקצתהישראל
 מהרוכשים שרבים מכך עין העלים שהמינהל מסביר )א' השיכון משרד זכאי ציבור עבורמוזל
 כשעדיין זמן, כעבור הזכאים(. בקרב מספיק ביקוש היה שלא משום השיכון, משרד זכאיאינם
 המכירה. זמן של שוק במחיר לג' הדירה את א' מכר המשכנת, העמותה כבעלות הדירההיתה
 יש שמו על הדירה את להעביר שכדי ב' עמותה לו הודיעה הדירה את שקנה שלאחר ג'טוען
 הסיבסוד "החזר א', שיש הדירה את לרשום מגת על ש"ח כ-ס20.00 של סכום למינהללשלם
 משרד לסיבסוד זכאי היה לא וא' זכאים", היו שלא ממי הקרקע לרכישת המדינהשנתנה
 שמו את לרשום ע"מ נוסף סכום לשלם ג' על ואח"כ למינהל, זה סכום לשלם צריך לכןהשיכון
 התשלום את גם בעצמו שילם שמו על הדירה את לרשום רצה שג' ומאחר הדירה. עלכבעלים
 מא'. בחזרה הכסף את ג' תובע כעת א'. של הסיבסוד החזרעבור
 השיכון משרד זכאי היו לא ב' עמותה באמצעות מהמינהל הדירות מקוני שכחצי משיבא'

 בציבור ידועה היתה זו וקובדה הדירה, על סיבסוד כל קבלו לא וממילא המכירה,לסיבסוד
 יחוייב שהקונה הסיכון כולל כזו לדירה השוק מחיר היה לגי הדירה את שמכר והמחירהרחב,
 מוסיף הוא לגי. הכסף את להחזיר חייב אינו ולכן במינהל, המוכר רישום עבור נוסףבתשלום
 המשכנת החברה ובמשרדי המוסמכות הרשויות אצל בדק "כי הקונה מצהיר בחוזה 3שבסעיף

 ותביעות טענות לו תהיינה ולא לו שאין מצהיר הוא כן WPW" ולאחר בדירה, זכויות,המוכראת
 היה אילו גם לפיכך נסתר". פגם בגין טענה כל לרבות ההצהרה בגין המוכר כנגד שהוא סוגמכל
 ידוע היה לא ב', בעמותה כקונים שנרשמו השיכון משרד סיבסוד של זכאים הבלחידבר

 נסתר. מום של טענה על ומחל ויתר הקונה הרי נסתר, מום זה שהיה כלומרבציבור,
 ישראל" מקרקעי ממינהל כחוכר להירשם זכאי הוא "כי )א'( המוכר מצהיר שבחוזה משיבג'
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 כבעל להירשם וזכאי בדירה הזכויות כבעל ב' העמותה במשרדי רשום הוא "כי מצהירוהוא
 היה לא שא' משמתברר ולכן הדירה, את קנה כן דעת ועל במינהל", הדירה של החכירהזכות
 שכמחצית לציבור ידוע שהיה אי שטוען ומה שמו. על הרישום דמי את לשלם א' עלזכאי,

 ג' מכחיש ברשויות, זאת לברר היה ניתן וגם השיכון, משרד זכאי היו לא ב' בעמותהמהקונים
 הדבר. התברר לאחרונה שרק וטוען וכלמכל
 כזכאי אלא השיכון", משרד לסיבסוד הכאי פירושו אין כחוכר" להירשם ש"זכאי א'משיב
 בחזרה. הדירה את דורש המינהל היה אחרת כזה, היה אכן והוא מהמינהל, הדירה אתלחכור
 הדירה. את ולא הרישום דמי את רק דרש שהמינהל היה, כךולא
 ליום שעד התקופה עבור הדירה על שיש התשלומים שכל נכתב לחוזה 9 שבסעיף גיטוען

 עבור שהתשלום ומכיון הקונה. על יחולו ואילך זה ומיום המוכר, על יחולו לקונה החזקהמסירת
 המוכר. חובת זו למפרע, הוא הסיבסודהחזר
 שמו על הדירה ברישום הכרוכים והתשלומים שהאגרות נכתב בחוזה 11 שבסעיף א'משיב
 באמצעותו שרק א' ע"ש הרישום את גם כולל וזה ידו. על וישולמו הקונה על יחולובמינהל
 גי. ע"ש הדירה את לרשוםניתן
 שנצרך מה ולא ג', ע"ש הדירה לרישום הנצרכים התשלומים על רק מדבר 11 שסעיף ג'טוען

 א'. של שמולרישום

 דיןפסק

 מתקבלת.התביעה

 קגיג יהושע דוד)-( יגר שמואל)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 במקח. שיימצאו המומין כל את כולל האם מהו, לפרט מבלי נסתר" זמום הקונה עליו קבלא.

 סיבסוד. נחשב האם זול, ציבורי דיור של במחיר דירה מכירתב.

 חבירו. של חובו פורעג.



 גממתות

תשובה

 עלי מוזר 6תס סטין ע"מ 51מר ממוכר פירם ז: סע" רל3 סי' 1"1"ע ס"1 פט"1 מכירם סרמ3"ס נת3א.
 נמקת סימ55 מוס כל לו טי5מר עד 15 מלוקת, וימחול בממכרו טיט ממוס טיפרט עד מוזר זס סריכמוס,
erויפרם לו סימחול סדנר לידע קריך "סמומל קותו, קכלחי וכך כך ען דמיו סעוחת .eth 'סו"ת ועי 

 קגג. סי'0רי"ף
h~hמוסיי לכנותו 6פסר 6י )וש כמקם מוס תיקון מוטע 5יגו סקוגס דירן הכנידון" bSh מיותר %ל 

ob)th,וקין כממיר 
~h)tb 

 סל חוכו (ס 6כן oh לדון יט וע"כ ממוכר, כמקוס טמילס מום bbh לקרקעות(,
ממוכר.

 63יזור לכגיס קרקעות טק3לו - 3' עמותת גס וניגי0ן - 0מסכגות ססעמוהות יודעים עלמך כוליב.
 3סרנס פחותים פסס סטיכון, מטרד זכרי עכור וזיכורי לדיור טמיועדיס כמחירים קותן קב0%מדוכר,
 מכירס מסוום מוזל, כמחיר דירתו 6ת סניגורי כדיור לדייר מוכרת סממטלס וכקמר מסוק, מממירימ6ד
 מוזל כממיר דירס טקגס סטיכון מטרד זכ6י טילינו וקונס מס)יכור. סגגכיס מסמסיס ממטלתי סבסודזו

 מטרד זכ6י %ידור ממיועד לסיבסוד (כ5י להיוה כך מטוס סופך קינו סמיגסל, טל עין""כמעלמת
 מייד סו6 וט6ותו %, מגיע ם5יגו סיבסוד סק3ל דבר טל פירוטו כזול סדירס 6מ לו טמכרו ומסמסיכון,
 6ת טרכט סר5מוגס מסטעס סמוכר על סיס מוטל סוס stno לחוזם, 9 סעיף מכח ולכן לממטלס.לסמ(יר
 על הטלוס טסט מסוס זס  5ין  סריסומ, קטעת עד זס חוס גניית  עם  ממתין טסמיגהל  ומס נמקוס.סדירס
 סיס (ס ומור סדירה, רכיסת מ16 סגותרו סמוכות 6ת לגבוה מכומר טעת 6ת % ים rht מפגי hShסריטוס
 סמוכר.סל
 נסגס סיס ל6 מטעמו סיס סגת3ע 60י% כוס טכח31 סגרט"ם 3טס קמח עמ' י3 כרך ירוסליס פס"ד עי'ג.

 לפורע לטלס סגת3ע תייר ככס"ג עבורו, ופרע 6תר וכ5 ממוכו, נפטר טסיה רק bSh הפרעוןמעלס
 קמרו %1 6, קל5 חולין נגמ' לעמר, מייכ כמוכו eh גרנו סמלך 3ית נ5גסו כמו ליס קמימתרטימדין
 מ15ת טמקייס 3מס תועלת לו סיתם נעקמו פורע סיס סלילו כוס 3מוbSh 3 פטור מדירו טל חוכופורע
 חוכות לפרוע יכול 5יגו ד6מר סמ15ס, קיום טל מתועלת % 6ין כמכילו פרע 1nbr וכיון כע"מ,פריעת
 מבלס מסיס וסחוב כעלמו, מטלס סיס קילו תועלת כל לו סיתס ל6 כוס מסיס מל מוכות 6כל מכירו,טל

 ליס. מיטתרמי 0"1 מסספמד ומלי% (ס ו63 ומפסד ל6י3וד כעולך סוילמסיס
 טגת63ר. וכמו %, לסמ(יר סמוכר מייכ סמוכר, טל סיס הקונס טמילס ססמוכ כיון דידן,וכנידון

 לוין. דובאברהם
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ב

 1כ1 סעמותס מנסלת מ6ת לקונס טגסלמ מסמסמך לדהר ור6יס סליט"6. סג36"ד לדכרי ממכיססגני
 סי1 סל6 ממי קרקע לרכיסת סמדיגס שתגס ססיכסוד "ממזר עכור סו" התניעם נט61 סססכיסג6מר
 סרוכט, על מוטל סמוכ סיס rh1 מקרקע, רכיסת ועכור כשעת ג51ר ססתוכ 6"כ ברור זס סריזכ6יס".
 מו3 על ס6מריוה מעכרת על סמורם סעיף טוס מ65תי ל6 כמו,ס וכעיון זס. טעכוד לסלק סמיםועליו
  סקוגס. על ,סקרוס

 קניג 'הושעדוד




