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שבט)טז(מחד'

בליאראר'חעוידעי,א' :'אצד

רוזננרטןיחודחאברחםחרבריטו ,יעב' :'בצד

הדייןנישא

בנוימחסןממנויקבלהתיוורשתמורתביניהםוסיכמובירושליםמקרקעיןעיסקתלביתיווראי

העיסקהשלמגודלה %1סעפי"-שלוכסעות-נקבעהתמורהגודלכי(לדברימ"ר 2סבגודל

סועןהעיסקה).שווישל 1מ-%ספחותהרבההיההמחסןשלשהשוויוסועןמכחישואיכולה,

ביקצרזמןשכעבוראלאלאחר,השכירוואףמ"ר, 17שלבגודלבנוימחסןמביקבלשאכןאי

מחסןהמחסן,אתמביתובעאיבמנעול.אותוונעלהתכולהכלאתמשםהוציאלמחסן,פרץ

 .הנזקיםעלפיצוי,וכןמ"ר 2ל-סלהשליםמ"ר 3בגודלנוסף

אשרבמחסניםכימאשרביהח"מייהנניכתוב:שבובישלידובחתימתהסכםמציגאי

לו,ותהיהבנוימ"ר 2סלאישיירירושלים,ש"אבקרית 96חלקה 30088בגושבבניןברשותי

נוסחאתהדפיסשהואמספראישלי".העלותמחירכפימ"ר 5סרעודבבביהלרכושאפשרות

שאחרידעתעללבי,ביביןהעיסקהשבסתיימהקודםעודביאתעליווהחתיםבביתוההסכם

לאחרימיםכמהכעבורואכןההסכם.אתלממשכדיתארירעליויוסיףהעיסקהשתיחתם

מעודכן.תארירעליוהוסיףבחתמהשהעיסקה

היהלאעליו,כשחתםבמקור, . 1סעמים:מכמהכללתוקףבואיןאישמציגשהשסרמשיבבי

אי,שלשהואהמחסןעללהודותזכותכללוהיתהלאשעדייןבשעהשבחתםמכיוןתארי,ךבו

 .ממשבואיןכןואםהעיסקה,עלדבריםזכרוןביהמוכרלביןביבובחתםבסרםעודהיהשזה

סועןשהמוכרמשוםכלוםפעללאהתיוורלמעשהארתיוו,ךתמורתהיהלאיבישלהחוב . 2

לביהמכירהשלהדבריםזכרוןשעלמשוםהיתר,וביןמעיקרה,העיסקהאתלבסלבביהמ"ש

בניןבאותודירהאיןשלגימוסיף(ביבישלבתוע"שגםרשוםשהמקוםבזמןבולבד,ביחתום

המסדוקומתבבביןדירהישולבתודירה,לאותהכצמודההמסדקומתאתלרשוםהיהשביתן

 .ביהמ"ששללהכרעתוועומדתלויוהעביןלדירתה).ברישוםהוצמדה

עודהאבא.רקהמקום,שלבמו"מהתעסקהלאוכללייילדה"בישלבתוהיתהשאזמשיב(אי



ירושלים- 1ייפסקיב

בישלוברשותולבי,למוtכרםכדיהמחtכניםמפתחותאתלושנתןזההיהעצמושגיאומרהוא

אתישירותלומtכרשגיוטועןזהאתמכחיש(בישלויי)ייהמחtכןמפתחאתלעצמואיהשאיר

רשות).ללאלמחtכןפרץובילבי,כלשהולמחtכןמפתחמtכרלאומעולםהמפתחות

מדברשהשטרמאחרתוקףאישמציגבשטראיןלמכירה,תוקףשישלבtכוףייפtכקאםגם . 3

ברשותואינםהמחtכניםהמשפטיתהשאלההוכרעהלאעודוכלברשותייי,אשריימחtכניםעל

אי,עםכם Qההאחריכשנהרקהתעוררההמוכרשלהמשפסיתשהתביעהמשיב(איבישל

אזלושילםלאומדועאחרים,לקוניםמחtכנים,ומכרשמועלאזהרההערתבירשםובינתיים

העיtכקהתיים Qכשתעליהםאופציהאלאהמחtכניםאתמכרשלאמשיבביהתיווך?את

שלו).יהיווהמחtכנים

עליוואיןנגמרה,לאעודהעיtכקהחוקשעפיייהרייגעיישעדייןהואבטאבושהרישוםמאחר . 4

תיווך.חיוב

מייר,-200כבהשישהמtכדקומתשלמשוערתמדידהלפיהתיווךדמיאתקבעובשעתו . 5

המtכדבקומתשאיןנמצאמדוייקתמדידהלאחראךמייר, 20שהם 10%עלנקבעוהתיווךודמי

מייר. 1ך Oכ-אלא

שזהחקלאיותאדמותשלבתיווךרגילשבימשוםבטעות,היו 10%עלשנקבעוהתיווךדמי . 6

2%ל 1.5%ביןהואהתיווךמחירעירוניבבניןאךשלהן,התיווךמחיר  .בלבד-

מכחיש(איתיווךדמיממנולומגיעיםלאועייכמגי,תיווךדמיאיקבלבי,ששמעמהלפי.ד

וכל).מכל

כינייםדיןפסק

 .בבנייתםשוויםשהיוכפיהמקום,באותומחtכניםשלמייר 20שווילאלשלםחייבבי

הייזלראהרןמרדכי )-(אייכלרמרדכי )-(אביידלוין,דובאברהם )-(

לדיוןהשאלות

 .זמןבושאיןשטרא.

 20לאישייךמtכוייםבבניןברשותיאשרבמחtכניםכימאשרייאניבושכתובשטרשלגדרוב.

בנוייי.מייר



גממונות

שיהיהכדילעולם,באהקה Qשהע'לפבילקובהר Qובמשהוכןתאריך,ללא ,"יבכתקביןשסר .ג

 .לחולהקביןכשיוכלבידו

 .תיווךבדמיהחיובמן t .ד

 .תיווךדמילעניןמ,"ביה '''עקה Qהע'נתבסלהה.

 .כבשלובהםונתןנשא,והאבבתוע"ששרשומיםמקרקעין .ו

t . ווךיתבדמיאונאה. 

 .פרעתיךאם "יא .ח

תשובה

וכמין Cטר Cווענריס, Cממככסיסנוגוניסזמןנו Cי Cטר Cנ:זנ"מנגמיממרו::ינומ::יטר Cנעכין .א

נקוחוחממיז::יכרע Cכרי::ינומ::יזמןטר Cנכוחניסמ:סעיימגסייע"ו Cנופסק.ענרי cממגנינמזמן

נונגנוחר Cכזמןנוכחננמומסמ::יס.נטרוףיכונמיכו::ינומחוזמןקורסקכו C::ינקוחוח C ,יטרוף

 .::ינומחןקורסקכיכונומריכוניס Cמנקוחוח,נטרוףיכונמיכומננממכו,

כננרכיסמיןרננמ"::יוס cמרס"קככח::י"מונימרזמן,נויכחונ Cרין 5מיןירוכחנ :וסעייס Cו"ע Cונ

ג.ק"ססוףס Cנחומיסכחנ C,וכמונירו::יגיע Cמחרינעריסנ::ירמוחויכונ Cוס cממו ,זמכוי"עפ

מרעמני::ירמנזיןזימכיןו::יממוחרין,::ימוקרמיןמכרטרי Cננקעמנ"ככ::יגמיפוסנחמכרטר Cונ

 .ניסעירנטיסיו"ע Cנפסקוכןוכו.'ככיסן

טר Cפסנונמ cמע Cמ::ירי Cימו, 5::יו Cע::י cמר Cכטר C י::נכננ,זמןכחננממסמכרטרי Cנ Cוכרמ::י

ימו 5::יו Cע::י cמחוקפומחורכיסכננזמןנומין Cכמנננחקנ::י, Cו Cנח Cי Cוס cממנמממוחרמומוקרס

גנייחנ cחקנ::י CCמחמנמזמןנומין cטר Cפסנונמנ::ינומ::יומף .ר Cוכחקנ::י, CCחנומין::יקוכ::י,

נמ cו"ע Cנ Cמפור::ירירירן,רוןיכככמוירו,ונכחנ .פסונטר C י:: י::יי::נמ::יכינמו::ימ ,וענריס cמ

 .זמןנוחקכו
::יכיכו Cונכחונ::י .פירוחוס cממויחפ::יממ cוס cממומנממ)יז(נגיטיןחקכונמ י:: cמנגטזמןומף

מ"::יגרמרן c י:: 5ריעמרכרןניס Cירור"פסעיי ,ננינ::ימנמנחופ::יכככס::יונמניוסמוח::יוחחמווכחנו

ני::י.מיחרקנממ,יזגיטיןיחוסי"עפמסיר::ינערייר::י C::יכיינ 5זקוטנר

נמיינמור::י cמוריחמ::יוממנממחסן,ינממקכ::יינ Cנוכחוננמ::ירי Cקכין,טר Cמיכוז::יטר C .ב

c פנוכינמקוסמחסן" C ימחסןכ::יי::יומיןר 5כינפרטמנני '.ינויין::" C ינויין.' 

ייככענוחי"כוחננמ::יומוחי". Cיינר::יס Cינכוחנ ,נמייין Cמחרמחסן cכימור::ימ::יס c::ימחסכיסוענ

מו Cוררכריס::יזכרוןענכיכי::יסחחמו Cמחריומף ,::רמוכר Cע"ערייןומיס Cר::יס::ירי C ,"ני c "מו



ידןשלים- lדיפסקיד

כו C'Cר'יייכומוגככת,ור'י Sכרקחכחכיכ C'ימכח'יותויי Cייכר'יקרקע'יי'יכחכי, Cע"חז'יר'י'יערת

כעכיחיו C 9Sסעייס Cו , 92סעיי'ימקרקעיוחוק(רח'יגמור'ימכעכותפחותז'י C'יכח'י,זיקתכ'יו

'יכפופיס).'ימקרקעיוכעככ'יסכמתחכחזכותסכ'יעכירחיס Cר'יזיק'י

כ:כטסכ'ירריוכגמיחמרו cוכמוכקרקע,חוריתחקכיומועיכ'יריומעיקררחמכסזב'י,כרוו C'Cחכח

חיוחמרחמימרמחי,מירוקכווכחכמקרקעיכותכיו,חיוכחווחסכותכיומירווקכוכמטכטכי'יור'י

ו'יור'יכ'ימוחזקרחוכו'יי'י Cקרקעכמקרקעי, ''' Cופר .כותכיוו'יככתחכותכיו,חמרזוטרחמרכותכיו

מטכטכיכמח Cרכגוכייכח,מיחסרחוכח'יוח,רירי'יכי'ירחוריכיוור'יחכותכיו,כו, c'ייח Cמעוו cכ

'יכחחכככחכומי,כי'יכיחחוכחטר Cכממכו'יריעחעייפומכו'י'יוחכעכמחוrווככיתכ'יח'י Sכ'יומכו'י

עייכ.'יומ.כעכמחמיכתחגכוי

'יייזככוס,כוחייכ'יי'יכח cחע"פתכחיככחכחחרכממוומו Sע'ימחייכח:סעייסיימוייע Cכופסק

מכ'יכךחייכ'יריכיטר Cככוכתכ Cחומכ'י,כפכוכיחייכחכי cעריסעכי'יווכעדיס'יחומרר Sכ'חייכ,

יכ,ככייק'ירעקייחכקטוכועריס,כעירחוריתחו'יייח Sכקכתכככרחךוכו.יעריסס Cחיו cחעייפ

מכ'יכךחכיחייכר'יכותככקחככתוכותכרייכסייכרמ'יייטכחותחקמטכייככ'יגרחייגכחוייכוכיחר

רכיכו'יוחוסנרחחודיתח,מריומ'יכיכחוככךמו Sעככיוכיכוטר C'יכומוסר cרמייריפטור,טר Cכ

טר Cככתנ Cרכוס cמחוחמת,מ,כ'י'י'יורח'י Cיודעיס Cזבמוכפרטיכ, Cחמיכיכפטומימו Sעכניו

 • Cעייייקכ'י.כחמ'יכי,כחטר Cרוכיווחודיתח,כתורתוכחכ'יקכותנעיטר Cרכתורתחמריכו

כתכרסייקר Sקסייו'יייח Sרנקקכ'י,חסותו Cנרחיכו cחכחכו cרכרנחוריתח'יקכ'יחסכרוו C 'ועור

רמ'יכירממכסנחוריתח,כקכ'יחיכועייפרמכו'יכתנועייככחוריתח,כקכ'יחיכוותו Cכרחיכו cררכר

וכוכ'יורח'י,מיקכווכיויינוגזכמכו'יכגווותו Cנרחיכו cררכרכחכטז)חות(סוףחקמטרףכייכ

סייקתמחסייחוייrויעקנועות Cו'טז,סיי Sחכייויית Cס Cנזחותכסייחויימככבויייקכרח'יוכו'יככתח.

סרסיימורחנת)(מ'יריכחווכת C"C'יגרוחייקסנ,דףחייסופכסטז,סיי'יכוח'יריכיכיכ'יוחמרי ,י'

עפיי'כדווסריוכחחכחקכיו,חיכ'י'יורח'י Cכפי'יטעסס rCוזוייח(ועייוחותיrוסייכייקוחזוייחכ,חות

קרחו'יו Cזו'יו'יורחתו,כפי'יריוקבועחות S'יתוככוממיכחמו, Sכעחכחכחחריסחכחיכו cככ'יורחתו

rוזוייחועיי'ירמיי'י.כתככו Cו .ותו Cכרחיכו cכרנרגסרמועיככותו'יריווחייכחוריחח,קכיו'יפוסקיס

רנריעפיי'כחונתוכדוו'ינייידועכנדנריו,כתפס'ימרס Cנמוסגר,כגוחותיחוחותרחותיחסייrוויימ

חותומזכ'י'יריו Cמיוככחרס,ככיכ cויות Cכרעוכסכ cממוכוחת'ימעמירסוחכייירכ cו'יריומו, Sע

מור'יחכיכחומרגחותיזסייחייר('ימחור)רעק"חויית Cועיי'יתור'י).עפיי''יכעכיס'יוחממוו

 • Cעיייירריימ,חכיכחיחוח Sכמכו Cר'פכוכי,כ c'יסכייפכו cר'יככסיס

כחrוריכי,יכr'יכיכ C'יחוריתח Cח Sכמגי,כ cנתו Cעייוס Cר'ימחסורירוככידוו'ירי Cועו.רזחחככ
מועיכ'י.חיכ'יווכרחי



הממינית

גחכ\נ:וו, \ג\ו:כגחח\כ:ובכמו,מכו:וו::מ\ןמבכ"פככו:וו::טרגוחכ\ןדחנן:וממכמכ:\ככ"מכגמ'ב.

כו::טר\מס\רכממרגד\ן,ו::כמכקוחוחכמ\טרףומח\חו::ר\בכדכוו:ווכמכנ\סןככווחגחכו::ממנ\חוו::

ו::מו::בכ:וקנ\ןוכ ::ו\::וו::טרפ\רוו::, ::ור\ייף)מדפ\בכ"מו(דף ף"\ר~וגחכ . ~\::ופנ!::בככ\דד~מ~קנמ~

ו::טרמככטר\ף,כד\ןדטר\ףו:וו::חמ ~\::ופנכמכו:וכ\:ו!::בככדוגךגךכמכו:וכ\דו ::ו\::וכו:וו::כמ\דוו::קנו

מכו:וכ\:ודו::ק\כדג\וןבכמו,:ומכו~ מו:\::ובכדככו:וגוחכ\ןמ\ןבכד\\ןנפו::\:וכ\:וו::בככדדכמקנ\ןוכו::מ\ן

מקנ\\חמדכו::טר\דממר\נןדמבכ"גז"כר"חוגחכ :ככ"\וגחכ .ו::בכחממ:ו:ו\מכו:וכ\:ומ\ו::חבככ\דכו::טרמ

 .כמדמכו:וכ\ד\:וו::טרממטמדכמ:ו\גממככ ,ו:\ד\כו::טרמדמטמ:ו\גממ\כ\~ניקנ~,כו~ מכ::!מבכ"פ

ומחנ:ו.זג\:ומ:וכגוחכפ"טגחכו::גך:וומכקנ\ןמפ\כוד~:ו\מ:ורמכ"סוג"דוגו',כחו::כו:ו:ור\"ףוג"ד

 ~\ד\כמטמדכמדמבכ"גגחוכז"כ~מחרונ\סמןו~רכ~ז"כו:ורו::כ"מו:ורמכ"ן:וכו\\וסףו:וייר \"::ורמככ

וגו.'קנ:ודמכו:ו

ספרמחומקחכבכ\נןמקנ~ו::טרדגכ\וגמגדףג\ט\ןכגמ':ומוכמרבכפ"\זס"קכט '\סו:וייח Sכקוגחכ

כמ:וקונ~ו::כ ר\\נ~מסמכככקונ~, ר\\נ~מח~מקנ~ו\חן~מקנ:ומו::כ:ונ\\ר ו:יו:\::וכובכ\נן:ומקנ:ו,

\דוחחחד:וומדג\וןומו::וס ,ו:\ד\כמטמכבכ\נןכמ:וחכודכגוףונ:ו\כמו,ריפורחוחדמוח\וחמו::וס ,ו:!כ

ח\גףממר\נןכמדזכ:ו ~\ד\כדמט\בכד ~!ככמ:וו::כורו::כ ר\\"כו,זג\ןכחחומ\ובכד\וח\גףממר\נן

וגו.' ~!ככמכחכוגסממ\כמ ~!ככמ ר\\"ומס ,~וכ~\דחחח:ונ\\רו::מ\ןג\וןכוכ!\ןכחחומ\ובכד\ו

קנ\ןכ!::טרדגסגחכנכסי'מורחכח)(מ~דור~כ"מ ::!"::!רג~כוח\'כבכ"מ.ו::כ\מר\דס"קנח:ויימובכ\'
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