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נדש14הדידן
בנידוןשלפנינו מכרה חברתא' דירותלקונים באמצעות עמותתב' .תפקידה שלב' הואלהיות
משווק בלעדי של מיתחם הדירות המסויים .עליה לפרסם כציבור את הצעת הדירות ,לקבוע
מחירים של כלדירהודירה ,לקבל הצעות קניה מקוניםאפשריים,למיין אותם ולהפנותם לא'
לשם חתימהעלחוזהקניה .הקונים משלמיםלכ' סכוםמסויים עבור הטיפולבענין .ב'עיצתה
את המוטלעליה .פירסמה את הצעת הדירות ותימחרה אותם ,וכשלוש מאותקוניםמויינו על
ידהוהופנו לחתימתחוזים עם חברתא'.
לקראת האיכלוס התגלעוחילוקי דעותבין העמותה לחברה ,כאשר העמותהמייצגת את טענת
הרוכשיםבעניני חישוב דמי המענקים הממשלתיים לרוכשיםבאיזור ,והחברה טוענת שהכסף
יגבה על ידה כתוספת למחיר הדירות עבור פיתוח ודברים אחרים ,כמו"כ נטען על מי בעצם
עלות פיתוח המגרשיםהציבוריים ,בתי הכגסתוכוי .ויכוח נוסף אודות התשלום של הרוכשים
לשכייט עונד שהחברה טענה שעלותו גבוהה מהסכום שעמותת כ' הבטיחה לרוכשים קלפי
ההסכמיםשביניהם.וכן התעוררויכוח מקדמיאיזהמהחוזיםשנין חברתא' לעמותתב' גובר,
והאם יש לראות בלשונות אלו מהם כהודאות של הצדדים זל"ז בדבר ביטול ההסכמים או
חלותם בצורה שונה.

,

השאלתלדיון:

א .האם קמותתבי בעלת דברעף חברתא'בנוגיםלתשלומיהקונים לחברה.
ב .האםהתחייבות למכורבסכונןמסויים תקפה מבחינה הלכתית.
ג.מי מוסמך לפרש את החלטת הממשלהעל מתן מענקים.
ד .צדדים שחתמו עלחוזה ,ובטרם התחילכיצוע החוזה מצד המוכר ,חתמו על הסכם שונה,
האם ההסכם החדש מבטל את הראשון ,או שאית אלא תוספתעליו.
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תשובה:

6 .מגסמחיהמכירם עםהקוגיסלחנערכועלידה
א.תפקידהסל'3הים3tu~nhיןrhלדיןיקוגיס
טלססכסטמתמה
h~hעלידי6,'6ךכיכמרה6תסקוגיסוקרקס6תממיריסדירות.מצמיגתההלכהי
'6עס3 '3דכרסיו1קהדירות ,כמהפסיס.
טלפרסוכמונה3יןה5יךיס rbn ,שמנס 6תכ' כמסווק
,י
כלעדי ט(הדירות1 .ל15רךהטיווק )וכהכ' כמיתמם עלמולעניןסי11ק.1ויטלפרסוכסכירותפועלים
סמררתח'סוכרת 6תסירותיהסלהעמותהומכריהל15רךכיצועהריסוסוכהתפסלתנחיססמסוכמיס
םלמייכחת'6ל"סלס"לעמותה
כמוזה.מחמרומעמותה6oh~lnoתהדייריםכפיהמוטלעליה,כיrhי
6ת התמורהולמכורלדיירים 6תהדירותכממירהמופיעכמוזהסכינה%ין העמותם.חךיטלפרסו
סמסו~מיס61,יןבוכלהקגחסוזכותממטיתלכ'.וגרילהכמגופו
כמינויטלימלטיווקכלכדעפ"יתגויי

ם(הוכימכימדוברכגתיגתril~rגמורהלעמותה,סכךגכתכמפורסותכמוזה'6":גותגת
טלorinoי
לעמותהזכותט'11ק".המסמעותסכרורההיגהטמדוכרכגתיגהמוסלמתוגמורה.ויטלסוכימ)חתמכך,
ימימוס עסמתימת  ,ortnoגכתכ":מכרי העמותה
טכנונעלהתחייכות העמותסחסר סרס כ6הליד
מתמייכיס ."...ומנגד,הריכ(התמייכותס,יכעהל65ת(פוע( רק ע(כסיסהיותזכותהצינוק גתתה
תהטי11ק.
כידם%.ןגכתנכלפי'6כיסי6טמנת6ת,כו
ונרגלהעפ"ימטייכגחותיעקבסי'דטלפיילמ"דטוה"נחיגהממוןיכוללמקנותזכותהטוה"נ לקמר,
הל'טוה"נד"הכמגס
וכיקרלפי")דבריתוס'ר"יהזקןקרוסיןנם6ונ"ךמו"מ סורסרעו.ועי'
""510ממטייותר מקטר
גת
מי
מר
מכירהפ"ה ה"ה.וב"סכנידוןדיזן סס)כ1ת"קבלהכ'נטיווקסדי
ם ככמ'6
1טחו1ה"""גטיסלגוחןמחגותכהונה,טהריגסתהעלכלריסוסמכוסכסףל6מבוטל,ו3וד6יי
(הקנות)כותכזולכ'.
לכסףלחלק(מיטירקהכעיניו,הגותן6יגויכוללמזור
סוירכס"תמהרטדייסיו"דסי'קערממכס"ק3
יהו6סנותגס
כוD"~h ,סגתןלמלקלמיט6יגוידוע %מיסו,מסוסטההנ6ההלמיתיתהי6סלהמכס,כ
למיסירקה,צין כמכלללגותן למ)ור ממה סגתן hSIגטחרכידו )כות כמעות,וסכיםרטיה מתטו'
המהר"מהעגיןדומה6.ףכנידוןדירן,כיוןטסמכרהנתגסלעמותה6תהזכותלמכור6תהדירותלמי
טתמ5חלנכון,הריססנ6ההלמיתיתהי6סלמעמותה,והמסרסo)'hיכולהלמזורכהממסטמכרה.
nhrועוד.לחמרעיוןכהסכם ,מסתכרלעג"ד טסן) 1רקמלימותhShזכותגמורה טהקנתס מכרת'6
לכ'.וע"כיסלכיזכותעמידסבדין עסמערת6י.ועוד,לפימזק otrinoיסל5דטליטיזכותעמידה
כמזק.
סתוקףעפ"יד"תלססכססכיןהעמותה .'%
יוקח ,htt'bכימכםכלהגיטעמיי
והנהבמעתיסיס לדמות מקרהזהלדברןהתוס'רי"ד ככתובותגג  6עלסגמ' טס מומלת כתובתה
ן(הכתובתכניןדיכרין,מ"ט6מולי'6מילתיה.וכתרהתומירי"ד:מכחןמוכם~1sthlט6מר
לכערהחי
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ממעון קנסממגינסודרסלתןללזיחפןפלוגי06 ,ירקהטמעוןלממולמומל6hS1.מריגןזכותךדלוי
 ,דס5סכ6זכותךד3גיסה61ומסוסדכעלל6לתגיh~hפסדי,oth
610ול6כלסימנוטלטמעוןלמתוי
h'oיכולסלמחול.ודוקקכטלק6מר)כה 3ע3ורפלוגי,דוד6יוכסססו6פלוגיוקיןליה כמלעכככידו
1לממול,ד)כיןל5דססל5כפגיו1.כמ5מרהמוסגרמוסיףכתורי"דמס:וסרט16מר6סיר5סלממול5יגו
יכו(לממולולמפסידללוימססקנסכהכילו.ו6יגודומהזהלזה61,יןללמודזהמזה.
וטמעתימסרכגיסהג6וניסטליט"6מס"סכנידוןדירן,ססתמייכותסל'5כלפיסקוניס3גוגעלמחיר
הדירות געטתס 63מ5עות סעמותס,ולכן (דעס סר6סוגסטכתורי"דכיוןטססתמייכות נעחתס עם
ם לעמותםזכותלממולעלסתמייכותזו6,ך לדעההטניס6ין לעמותס )כותלממוללמרות
העמותהי
סססתחייכות געמתס נהסכס עמס.ולמדומכלןכס"הלעלס מעמדהטלהעמותה ככעלדיןוכתובע,
ססגיס6ין לס כל מעמד
טלדעה סר5סונסיםלס מעמדסל3עיידורס6יתלהנועכדין,וקילו
~D7b
כדין.
6מגסל6חרמעיוןנר6הכעדכ6ןל5נמלקוהדעות3תורי"דhihלענין)כותממילםטלה6מ5ע'35 ,ל
י 05ר51הלתבועעל16תססתתייכות)כותולתכוע לכרע bSt ,גרע מערר כעד סרם6ה נפסק
כודוי
וחלומוכלל06גראסלבי"דטסותזכות
הרמ"ח3סו"עחו"מסי'קככמעיי6ם5ריך,לדוןעמו6עייפטילינ
למלום,דזכין %דסhSeכפגיו.
םלהכילמח"כ3תסו'הרם'3י6סס3י6
ב31 .מה DAl)tלהתמייכותמיםכססכםסכין'6כלפיסקוגיס,י
הכ"ימויימסוייםרז:מימקנו3עדיסהימכורכיתולמכירוומכירוקגסלוכקניןגייכמיקגנהכפיראות
פכסופי1 ,נתר15טגיססעלכך,הודיעני6מרטל5קרעו)מןעלכך 05ימסךזמן
סגי פכיייי
יחייהם.תטוכה.לטוןזהט6מרת6יגימכירו51יגהעמיןלקגיגיס6לו,וקניןדכריס
הקגייסלעולסכלימ
כעלמך,מהריל6הקנסהמוכרכותולמכירוhihסקגסמידוהימכור,וכמהגתמייכלמכורוכו'.ועוכד5
דססו5ג3ר 6ממרלחכריס6ימ)כגיג6להקי5רע~6ידךמ)כגיג35ק'זוזיוכו'וע") ע6hnih1,)53י
)כגס3קילכוייעO)pקמ,6סתםכמקנסס6י6רע6מסטתךוהחזיקכה3תג6ים6ס'מכרנסמתהםקגויס
לוo"hio,ל5עסה1ל6כלוס.עכ"ל.וכרמ"אכתו"עסי' קג)מעייד h'Soממלקת סרוקםוסרמ"ס 05
קנומידולכנותממיקס 06יכוללמזור,לדעתסר"6ט6יגויכוללמזורבו,דלכגות %מקריקניןדנריס,
ן )ס
ולדעתסרמ"היכוללהזור.וכתבכהגרתןמסס"קככ:ועייתוס'כתונותגגכד"האע"פוכו'וקי
קניןוכוי,וכר"6טטס.ולמריעןלפרקכתרץדע"ז הסבד"6ללמכריסכימ,כגגיג6'ho)6רע6לדידך
י3חס הר"36ד דהקגס
כוי.וכס"קכג:ויטמולקין61,ליסג 6קמ% 6סיסיכוללמיפרך,דיילכמיםהגיי
לכמיםסריייףכספייז
עלמוכדמילסתמייכממליתמכותל ,דסס61ודקיל5וקניןדכריס.וההיאדע"זייי
דכ"כ.וק"לדהגיסמעתת6כולסו3ד6יילמעכסיווקנומיניהומוכר3תנ6יסו.6ועכ"י"DUIרמהסעיי5
וס"כוכ6העיי)סי'ג.6עכייל.

יויימ
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ו6ףכנידוןדידן טמכרת'6סתחייכהלמכורלירותכמחירמסוייםלקוניםטיכו16כלמטעותכ' ,הדבר
מלויכממלוקתר6סוניסה6סההתמייכותתקפה"
,% 1וסמומ)ק ,כמקרס)סמכרת,'6יכולםלומרקים
יכסיסותטההתמיינותo)'hתקפה.
ל
לולס;ר6ס1'hcזההמקרסטלפניגוnttesnhr,יכלמטרת'6סיי
סלמכיררירית6.ין )סרומסhw~h
ןמיההמזיק כקרקעמעכסיועלתגלי~ohימכרגהל6
לנידוןהרטכ".6וכדומהמילקהרטכ"6עלמוכי
ימכרנה6ל6לו,לביןמיסל 6עטהכן ,טס")הגיןדכריס.וכקןהיתה5יפמהמעונינתככי5ועססיווק,
tסעפרסוםo.
pכפרקיזמןtמוגדריסמt
רטט,והתמי'יכהלממן מ
61ף התנתהעסהעמותהטתכ5ע 6ת
כלז6תמורהעלכווגסמוגדרתלטווק 6תהדירותכזמןק5רוכיעילותמירכית.דומססדכרhtelhלמי
המקנס 6ת קרקעכימומעכסיו לכס6מכרגס ,סל6הויקניןדכריס .כך גס )rlhמכיון ס '6היתה
מעוגיגתלטווק 6תהדירות,סרייםלר16תכ"תןזכותס"יוו
קלעמותהמטוס ob)poמעכסיוטל)כות

כמקרקעיןלמכילתסדירות.
6ךS'hloוממכרההתמייכסכלפיסקוגיסוכתה טמכתסגספמג'להסכםטכיגסלכיןהעמותה)ato)b
טלמ615פתרוןלט6לסצמוק.
כמכירתסדירותעלפימוקסמוזיססבסובכיטר"לועפ"ימוקיסגוספיס,י
לפימוקהמוזיס סרקדיסחוזסס;מתסכין סקכרסלעמותםסיגוכגדרמונסלטובת 6דססליסיnhr.
ועוד.מעמותהנהגיתמכומוטלסמוזסטגמתס,יסירותכעסוכיןסמכרס,לפיוהתמייכהסמכרסכלפיה
לנסוגכדרךממפורטתכחחס .הור16ת %6עפ"ימוקסמו)יסניתנותל6כיפס .ז6תועוד'"DD .מכנה
ההמכסנהניתסעמותהמזכויותסיווקויותהנובעות ממספרימידותהדיורס;מכרות.כלהיגויכמוטי
ממכירה-קרימממיר,מטפיעעליכולתסעמותהל)כומכימידותטיווק).nlDDIטי;ויכממירהמכירה
סלהדירותמכיףעמופגיעסיצירהכזכויות,עמות
העפ"יהמוזם,ומסווהכטלכך הפרהיסודיתסל
ההסכםכלפיהעמותם.לפיכךכנסיכותס6מולותסעמותה)כליתיטירותלהסתמךעל כ5דיסיר
~rtno
סהרוכטיסוהעמותהלמסתמךעלסחרהכסיותוofinלטוכת5דג'.
,%וכן)כ"י
ג.מכיוןסהכספיסכידיהממטלס6,יןספק1)h'~cטמוסמכתלפרסלמיהי6מייעדת6תמכסף.וככר
סגריךטפיר6
דטכעניןדומסכביתסדיןס6י)וריירוטליסכהרכבהדייגיםסנר"יככליקיז"ל
"
"
ט
מ
ל
כ
י
ו
וסגר"מלליהוכתיק מס' -248כמ 1טרספולסס) .טס תכעסיסיכס 6תועדסיטיכות לתתלס סכום
ott1Dnמתוךסכוסכוללטסק5יכ מצרדה6ו5רלמוסדות תורה טנפגעוממגביתסהירוסטלהמדינה
כזמןמלחמת"סחהימים.סתוכעתטעגססנפגעסכעקדותסמנטיתכמכוסD"tDnססיתסלמורסלקבל
מעזבון כ6רס"כ טסועכרלמגביה ,וסגתכע טען סססק5נס סוכטמס  %למלקה כרקותעיניה1 ,ל6
ליטיכותסגפגעומסמגכית.פקידיס516רt~C'hלכימסדין6תטענתהתובעת.פיתסדין קבעממלטת
פצרה לקמרססדיי;יסנחלקו כמסקנתסדכהיס6 .מנס כס6לסמרלוונטית הדומםלע;יג;וססתווכל
הדעותככיחהדין.
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כעלהדעהסר6טוגסכותבבנימוקיו:ומכיוןסכן blOסהכספיסעדיין %י165מרסותמברדס6ו5ר,יט

לולמברד1ithoזכותמיווידעס6יךימלקוהכספים61.פסרללמודדברorמטו"עיו"דסי'רג"6סעיף
יהגכ6ייכולמנודרלמלקכמוטהו6רולס....ורט6יסלגסימסרדה6ו5ר-
ה'סעדסלoh56ס5דקהליד
סמכיון טל6י 165סגטעיס מתמתידםועדיין הסגכ6יס ~כר  -להמליט לזכות 6ת התובע כמכוס
התביעה....נקמןמסרדס6ו5רל1מרטכסהכטימלתתלימיכותפ15יסכיךכמסכוןמקריסכגון ממקרס
מלהתוכעמגס 610ככלללכורהיטיבות.
כותבכעלהדעסממניהכסעיף 1:llptnui3ל6גרעומר1tnAhומרגלעדי(פקידיה516ר)מ6וחזיסעתה
ככסףו6ומריסלכיס"דיילמ6ןליתכי "6ממסיכוליםלהעידללמדס5דדיס.עייןכתרץכ"ט ע"6וטו"ע
חו"מסי'ל")ס'י"כ,וטמק"מס'טי....הממוגיםכפועלמפרסיסלטסמסנהגםסהק5כהוכלמיטסכסף
כידוידועלהעליונה1המ51י6סריךלהוכימלחרת.
eh:כימסמס516רוממוכנותמח)יקיסעדייןככסףססוק5כ6,יגס
כעלסדעססטליטיתכותברימוייו
מזכה onthכמעמדתתגריסמדסיסלקמרמככרסמ(יטועלההק5כה6,כלenpinoככסףגותגתלמס
)כותכלמגות ~מרסלכןסתכוונותמיינה,כהוכפיהדיןמסמוכרנקמן %ררכלזמןממקמוכידו.
כממטךדכריו כותכ כעל סדעסהטליטית:העדיםהגיל(פקידי ה6ו5ר) כסס רקפקידים כלכד 1ל6
עליהסכזלופן'alhתוטלמוכתמפרעון,ממילך o)'hגוגעיס כדגרודינםכדיןגכ6י 5דקססג6מגיס
לסעידעלממוןסל5דקס,כיוןס6יגסolhlnbככופןכיסיעלסכספיס,ועלכןיטלקבל6תעדותםכפי
טיטגסכתיק.

וכנידוןדידןטל6סוכםכללס6יכללה6תמענקיסמדיגסכחיכוכימממירלגעתועלידה.ומנגדגר6ה
יקייסמיהספקהןכנוגעלעלסמתןהמענקליזספרטי,ומןכגוגעלסדרהגודלמלו,
מסמומרממתיקכ
% )6להפמותהיםעל( '6העגותעלכך.וקיןלדמותז6תלזכין 6דעת6למיסק ל6רע6דיסר6ל.
כי
ן6ייכולהלפטל6תהסמכמיסהכרוריסכגיןטענהזו.
ולפיכך6י
ד .כרמ" 6כטו"ע nrrtnסי'סלגסעי' מ פסק כמסהריכייססי' תעם ומסריקתטורטקיחלעניןס"5
"ססכירעלמועםמנהיגיהעירלטנהכתג6יכךוכך,ו6מייכהטכירעלמו%גיהעירסטתעסמגהיגיס
ר6טוןהמכירעלמו .ודוקקסמורוהמכירעלמו כמגהסגיה6 ,כל 06
מגייס1ל6מתגה,ודקיעלתגלי
עמדעמהןכמתיקה,ל66מרינןדגט6רעלתגלו~ltrhloוכתכסם"ךס"קמכ ד6סממכירעלמועוד
siotסךסטכירותע6ס)כירסתג6י,וזלי6מריגןספירדמדק5כומסכירותול6סמג6י"6,כל6על
סתנ6ימכרוהו,דה"לכקי5כסמדטס.
וכנידוןדידןמכתבו חרסכיןס5דדיס,וסרסמתחילהסכגיסכחכוהמכסחדשטל6סיובוכלהפרטיס
םלומרסל6סיתםדעתםלכלספרטיסהכתוכיס כהסכם
טלהמוזהhihרקמספרדירותוממירמדש,י
הר"5וןyrn)t ,ס""ך כסכרת ,D"1COדסו"לכקי5כסמדצה6.ךמלידךי"לסעדכ6ןל6 6מר סם"ך
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סו

פסקידין-ירושלים

סה"זקיננהמדמהh~hכמוזהסנכתככטגסטניהלחתרחוסהקופתסחוזססרחסון6,כל6סכתכהוזה
סניכתוך תקופת הטגססרחטוגה,כסעדיין תוקפוטלהתוזההרונסוןקיים,י"לסהמו,סמסני כ 6רק
ןדירן,כיוןמלטענת העמותם~orinסרחסוןלחבוטל,
להוסיף עלהרונסוןול6לתדטקותו.ו6ףכגיד,
נמ65מהגירעםהססכססטניגכתככעודתוקפוטלסר6סוןקייס,וכחופןכנס6ין16מריסטזסקי5כס
חדטסh~hתוספתעלהקורס.
טכ6ן ,דוקקכמהחוזהסטני עומד עלרגליעלמו,
ה
ס
ד
ה
ה
כ
5
י
ק
ט
י
ו6תועוד .כמסדבריסס"ךלמוריס
ם רקרמזיםעל
hShסחיןבותגריסטיטכרהטון36 ,לחסההסכםהסגינסעןעלהרונסון131 ,עלמוי
סנ6מרכר6טון,פסוססחין,סקיל3סמדטס %6הסלמסלקי5כסהר6סוגס.
61ף  05גכ 61לחלק %1מרסחיןהנידון רומסלרמיה מסוסטכסןל3 5חסחוזססרחטוןלכללמימוט
ו כמקרהסלמירוס המכס כסתם-לחמר
(מלידססל.)'6הגסלמכו6רכרמ"חסי'רכ'6סעי',6ויפיל
יכלדעתם
ר
ו
ר
ב
ה
"
ר
ג
ס
ה
נ
ו
ט
6
ר
ס
ה
5
י
ל
ק
ס
קלילה-תוליםמעסוע"דסר"סוגס.וק"והיכןטסוסיפועל
כ
היתםלמוסיףעלקלי~תסהר5טוגה,וממילךמוכם b31Dטל6סיגו 6תיתרסתג6יס.מכחןנדהית גס

הטענהכיכמקוסl'hrתרעימת %השרינןסעפיע"רסלמסר"5וגס,מהריכקןמעסיהםמוכימיסכי
רעומת,בסרימכריהעמוההסטקיעועכורהעכור6י
עסוע"דOitipזו .מסגססכלןבודחיסייכת,ת
כריסוסהדייריס,ו3וד6ימדמולפועלים,ולחלליס מסהטליןעיניהםתרעומת
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