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 הדיוןנושא

 מכירה בחוזה השיכון משרד של מסובסד במחיר שקנה מאחד השוק במחיר דירה קנהא'

 של כוחו כבא שחתם הדירה, של המתווך שהיה ג' באמצעות המוכר לבין א' ביןשנכתב
 את לקנות לו היה אסור החוק שלפי משום בחוזה, נכתב לא האמיתי המוכר של שמוהמוכר.

 האמיתי. המוכר נפטר בינתיים האמיתי. המוכר של גיסו שם נכתב ובמקומוהדירה,
 כספיים בהחזרים לזכות כדי ראשונה כיד אי את לרשום ידאג שהמוכר נכתב המכירהבחוזה

 מסויים. בסך החזר מהעמותה קבל הוא ואכן כאלו, יהיו אם המשכנת,מהעמותה
 שלא הסיבסוד דמי בהחזר ב' את השיכון משרד מחייב וכעת לב', הדירה את א' מכר זמןלאחר

 על שילם שהרי בזה, החייב הוא שלא א' טוען זאת. שישלם מא' תובע וא' בתחילה, לושולמו
 המתווך ג' את גס תובע א' מסובסד. מחיר ששילם לו שמכר מי אלא השוק, מחיר אתהדירה

 זו ולטענתו הסיבסוד, בגלל הדירה על שרובץ החוב את לו גילה שלא על הדירה את לושתיווך

 שלו. כסרסור הקונה כלפי חובתוהיתה

 יהיו ואם הדירה, על נוספים בחיובים יתחייב שלא במפורש לא' אמרו המכירה שבזמן משיבג'
 המוכר. על יחולו הםחיובים

 דיןפסק

 השיכון. למשרד הדירה סיבסוד מהחור פטור א'א.

 ממנו. שתובעים מהחוב להיפטר כדי א' בידי לסייע המתווך ג' עלב.

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



 ירושליה - דיןפסקיב

 לדיוןהשאלות

 האמיתי. המוכר במקום מדומה מוכר בו שנכתב מכירה חוזהא.

 הקונה. את שחייבו החוב את להסיר כדי השלטונות מול לטרוח חייב בשכר מתווך האםב.

 חייב האם השוק, במחיר למוכר עליה ושילם מסובסד, במחיר לזכאים שנמכרה דירה קנהג.
 הסיבסוד. דמיבהחזר

רנשובה
 443. וסעיף 441 סעיף סעוג0ין מזק ר6סא.

 סרמ"6 כת3ב.
~ulns 

 וקתל ל0מעון 3טומ חוbtino 3 רקונן 0כד(: סי' )תסייד י"6 3טס 1 סעי' ר5ד סי'
 טר6ו3ן רקה וטמעון החת, בעד הסר עם )הסתר) ונריכין המוט גתק)ק) 61מ"כ הסרסרות ע)סכר
 וס0'יך עי"כ. סגג3. דסוכר דומיך כמעון עס דסדין י"6 סחוכ, מן טכר וקבל סו6יל טירמנו 6ותסיטרם
p"D1 דד3רי כת3 דס3"י כת3 טrron יתמיינו ל6 הל3 סברה דלפי כת3 עלמו וסתס"ד 3עיגיו, מגומגמין 
 סל6 סנוטך קלקול לתקן יתמיינו ולמה כלוס לו גדר ט% טוען טס61 כמו סמום ע13ר כלוס לטרוםר6ו3ן

 מייד ר316ן דלין דמסת3ר6 ס0"ך וכתב 3תמילס. המוס טיס בטוח מהרי גרס, כמעון סל מזלומגרמתו,
 ולוקם לפלוגי למלוות מסרסר טססרסור יום 3כל סמע0יס קם סי' מ"ג ג מסד' טו"מ עטוית וכתםלטרומ.

 וכסוית וכו'. סיטלס לכעסייח לטרומ ר51ס קינו מסרסור הכע"מ טל ידו מטס כעת 61מ"כמסרסרות
 כתס31ס הזו 1rron תס31ת מחזיק סיס phiu'bu יוסף הרי מורו 3טס כתב קכ3 סי' מו"מ מ"3מסר"ד"ט

 כתס"ד. מפסק קמו סי' מיס ינמק ויקמר טו"ת ועי' וכו'. מעסה לעסות סו6 כדקי 6"כ מסר6"ס,6מה
 bbt לדין פלוגי 6ת ותבע לעסות עליו טמוטל מס הסרסור עמס ס6ס 6 סי' מו"מ מר6טית ממגידוכתב
 למיעכד. סביל דמם ססרסור פטור צידועלתם
 3ממיריס 16תן קבלו סמדו3ר, כניגור למגיס קרקעות טק3לו הממטכגות מהעמותות יודעים עלמך כוליג.

 וכלסר סרוק, מממירי מ6ד 3הר3ס פחותים טסס מסיכון, מברד זכ6י ערור 5'13רי לדיורסמיועדיס
 מסמסיס ממסלתי סבסוד זו מכירם מהוום מוזל, כמחיר דירתו 6ת ס5יכורי כדיור לדייר מוכרתסממסלס
 המיגס), ס) עין" "3סעלמת מ1() בממיר דירה טקגה סטיכן מפרז h)r' ס6יט וקונס מהניסר.סגג3יס
 סדירס 6ת לו ממכרו ומס מסיכון, מטרד זכ6י ל5'3ור ממיועד לסיבסוד (כ6י להיות כך מסוס סופך6יגו
 סוס סמ31 %1ן לממסלס. למחזיר מייד סו1nlhcl 6 לו, מגיע ט6יגו סיכסוד סקכל דבר טל פירוטוכזול
 or מו3 גביית עס ממתין ססמיגסל ומס כמקוס. סדירס 6ת מרכס הר6סוגס ממסעה המוכר על מיהמוטל
 6ת לג13ת סכוטר טעת 6ת לו ים ט16 מפני %6 סריסוס על תסקס טסו6 מטום זה 6ין מריסוס, לטעתעד

 ממוכר. סל סיס זס ומום סדירס, רכיסת מ16 מנותרוסח131ת




