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נושאהדיון
א' קנה דירהע"י עמותה משכנת ב'  -שא' היה אחד מחברי ההנהלה שלה -ממינהל מקרקעי
ישראל שהקצתה קרקע באיזור שהיה נחשב מרוחק מהעיר ,לעמותה ,לבניית דירות במחיר
מוזל עבורציבורזכאי משרדהשיכון(א' מסביר שהמינהלהעליםעין מכך שרבים מהרוכשים
אינםזכאי משרדהשיכון ,משום שלאהיה ביקוש מספיק בקרבהזכאים) .כעבורזמן,כשעדיין
היתה הדירה כבעלות העמותה המשכנת ,מכרא' את הדירהלג' במחיר שוק שלזמן המכירה.
טועןג' שלאחר שקנה את הדירה הודיעהלו עמותה ב' שכדי להעביר את הדירהעל שמויש
לשלם למינהל סכום של כ-ס 20.00ש"ח על מגת לרשום את הדירה שישא'" ,החזר הסיבסוד
שנתנה המדינה לרכישת הקרקע ממי שלא היו זכאים" ,וא' לא היה זכאי לסיבסוד משרד
השיכוןלכןצריך לשלם סכוםזהלמינהל ,ואח"כעלג' לשלם סכוםנוסף ע"מ לרשום את שמו
כבעליםעלהדירה .ומאחרשג' רצה לרשום את הדירהעל שמושילם בעצמו גם את התשלום
עבור החזר הסיבסוד שלא' .כעת תובעג' את הכסף בחזרה מא'.
א' משיב שכחצי מקוני הדירות מהמינהל באמצעות עמותה ב' לא היו זכאי משרד השיכון
לסיבסוד המכירה ,וממילא לא קבלו כל סיבסוד על הדירה ,וקובדה זו היתה ידועה בציבור
הרחב ,והמחיר שמכר את הדירהלגיהיה מחיר השוק לדירהכזו כוללהסיכון שהקונהיחוייב
בתשלוםנוסף עבור רישום המוכר במינהל ,ולכןאינוחייב להחזיר את הכסףלגי .הואמוסיף
שבסעיף  3בחוזה מצהיר הקונה"כי בדק אצל הרשויות המוסמכות ובמשרדי החברה המשכנת
את זכויות,המוכרבדירה ,ולאחר
כן הוא מצהירשאיןלוולאתהיינהלוטענותותביעות
"WPW
מכלסוג שהוא כנגד המוכרבגין ההצהרה לרבות כל טענהבגין פגםנסתר" .לפיכךגםאילוהיה
דבר הבלחי זכאים של סיבסוד משרד השיכון שנרשמו כקונים בעמותה ב' ,לא היה ידוע
בציבור ,כלומר שהיה זה מום נסתר ,הרי הקונה ויתר ומחלעל טענה של מום נסתר.
ג' משיב שבחוזה מצהיר המוכר (א')"כי הוא זכאי להירשם כחוכר ממינהל מקרקעי ישראל"
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והוא מצהיר "כי הוא רשום במשרדי העמותה ב' כבעל הזכויות בדירה וזכאי להירשם כבעל
זכות החכירה של הדירהבמינהל",ועל דעתכן קנה אתהדירה ,ולכן משמתברר שא' לאהיה
זכאי ,על א' לשלם את דמי הרישום על שמו .ומה שטועןאי שהיה ידוע לציבור שכמחצית
מהקונים בעמותהב' לאהיוזכאי משרדהשיכון ,וגםניתןהיה לברר זאת ברשויות ,מכחישג'
מכלוכלוטוען שרק לאחרונה התברר הדבר.
משיב א' ש"זכאי להירשם כחוכר"אין פירושו הכאי לסיבסוד משרד השיכון" ,אלא כזכאי
לחכור את הדירה מהמינהל ,והוא אכן היה כזה ,אחרת היה המינהל דורש את הדירה בחזרה.
ולא כךהיה ,שהמינהל דרש רק אתדמי הרישוםולא את הדירה.
טועןגי שבסעיף  9לחוזה נכתב שכל התשלומים שיש על הדירה עבור התקופה שעד ליום
מסירת החזקהלקונהיחולועל המוכר,ומיום זהואילךיחולועלהקונה.ומכיון שהתשלוםעבור
החזרהסיבסוד הוא למפרע,זו חובת המוכר.
משיב א' שבסעיף  11בחוזה נכתב שהאגרות והתשלומים הכרוכים ברישום הדירה על שמו
במינהל יחולו על הקונה וישולמו עלידו .וזה כולל גם את הרישום ע"ש א' שרק באמצעותו
ניתן לרשום את הדירה ע"שגי.
מה
טועןג' שסעיף  11מדבר רקעל התשלומים הנצרכים לרישום הדירה ע"שג' ,ולא שנצרך
לרישום שמו שלא'.

פסקדין
התביעה מתקבלת.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואליגר

( )-דודיהושעקגיג

השאלותלדיון
א .קבלעליו הקונה זמום נסתר" מבלי לפרט מהו ,האם כולל את כלהמומיןשיימצאו במקח.
ב .מכירת דירה במחיר שלדיורציבוריזול ,האם נחשבסיבסוד.
ג .פורע חובו שלחבירו.
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