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ממונות

ביתדיןירושל*ים

לייט ממימתולבירוריוחסין
מתווךשהציעעיסקהוהצדדיםלאהשתוו
ולבסוףנודעלמתווךשהצדדיםגמרו אתהעיסקהביניהם
תיק ממונות מס' -989סז

שבין :א' ,ע"י ב"כ עו"ד פרדס ,צד א'
לבין :ב' ,ע"י ב"כ הרב בלאק ,צד ב'

(מהד' כה תמוז)

רטוטוהדיון

א' הציעלב' עיסקהלקנית דירהלפי הסכם שחתמוביניהם .א' הביא אתב' לדירה והפגיש אותו
עם המוכר ,אלא שהצדדים לא השתוו במחיר .לאחר כמה חדשיםנודעלא' שב' קנה את הדירה
והוא תבע ממנו את דמיהתיווך.
ב' טען שאחרי שההצעה הראשונה ירדה מהפרק שמע על הדירה משכנה ואז ניהל מו"מ עם
המוכרוהגיעלסיכום בכוחותעצמו ,ולכןאינוחייב לשלםלא' אתדמיהתיווך ,משום שההסכם
מחייב אותו רק אם העיסקה נקשרה "עקב המידע" שנמסר לוע"י א' ,כלומר רק אם העיסקה
נקשרה כתוצאה ובגלל אותומידע ,אבל כאן שהעיסקה היתה נקשרת גםאילו לאהיה נמסרלו
אותו מידעע"יא',אין ההסכם מחייב אותו .למרות זאת הציע פשרה בסך  6.0005שהם מחצית
מהתביעה .א' דחה את הפשרה ,וב' הודיעלו על נכונותו להתדיין עמו בבי"ד ,אלא שהתביעה
הוגש,ה רק כעבור חצי שנה.
א' טוען שהסכם מחייב את ב' בדמי תיווך גם אם א' לא היה שותף במעמד חתימת זכרון
הדברים או ההסכם או גם בשלבים שקדמולו ,והמילים "עקב המידע" אינם באים למעט ,אלא
לומר שדי בכך שהמידע על העיסקה הגיעה לצדדים ע"י א' ,גם אם א' לא שותף במגעים
ובשלבים עד לביצוע העיסקה.
א' תובע הפרשי שערים במטבעות שחלו מאז החיוב עד היום ,וב' משיב שהסכים בזמנו לדון
בבי"ד ,וע"כאינוחייב לשלםעל השתהות התובע.

פסקידין -ירושלים

ב

פסקדין
מתקבלת טענתא' באשר לפרשנות הסכם ההתחייבות על שכרהתיווך ,ועלב' לשלם לא' סך
של ~ן 12.000ועוד מע"מ .תביעת ההצמדה נדחית.
( )-מרדכי אייכלר

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואלחיים דומב

השאלהלדיון
מחוור שמסרלקניין מידע על העיסקה ואח"כסיים הקניין את העיסקה בעצמו ,האם חייב דמי
תיווך.

תשובה

כלגנוח :מסהחו"מח"6ס" מטנטללכעניןדמיסרסרותוטדכנות"ת
רטהופסקהעניןו"ח"כ נמכר
כלעדיו כע5מסוע"י סרסור"חר.והטיבטיט לחקור  ohגמר העיסקה נעטה מ5ד מעטה הסרסור
כתחילה,ד6זברורטנהנהמפעולהזוונוטלמססההנהו,וכןכיורדלתוךסדהתכירוטל5כרסותד"ף
סל6היהסוסהנקהוטוסטבח כעתהפעולהולנוחרזמןנהנהונסתפחע"יפעולהזוסודקייתחייכלקלס
לו מה טההנהו וההו65ה,וכןכ6ן טכפעס הר6טונה ל 6כגמרה המכירה ונפסק הרכהזמן,כיון
סעכ"פ 6חרזמן לקכותכטכיל מה טהסרמורהכילוכר"טונה ,הרייםלו עכ"פ הנקה מהפעולה
דמככר,טיטלחייכו.ועי'פס"דירוסליסכרךיעמ' רמטלעניןטדכניסכטסהטכיעקכחו"מסי'
י
הגהיס""
ס הטדככיס מגמרוהטידוך נתעוררו לקותוסיכוך מע5מסכלי סוס התעוררות המתחיליס והס
סוכרים כקמתלפידעתםטהסהר6טוניסהממ5י6יס"6,כהמתחילhSעסהטוספעולהטוכה56להדכר
י טכ6והסדכניסה"חריסהיה נטתקע הדכר.ועי'
הזההוונילושכע"דל6היהמרוווה עלידו,וליילול
ןטוכןלכין סרסור,ועי' פס"דירוסליס כרךז
כוכי"תסי'לו ,הוכל כפת"חסי' קפה ס"קג ,לחלקכי

כ"

עמ' קכח.

"ף

וכנידוןדירןקרהלקבועולמחליטטהגעתס5דדיסלידיגמרהיתהכליקטרויחסלהנעתוהר"טונהטל
המתווך',כדי טנפטור"ותומחיוכתטלומיןמדיןיורד,טהרייתכןטעותה הלעה "סכרה"
ת הקרח"
כיניהס,וקירכה 6ותס 6חדלטני,וטילולי  -v~hהלעהל6היוזוכיםלהגיעלידי גמר,וגס ohל",הרי
יתיווךגסעלהלעתהדירהכלכדכלימעורכותכשלכיסה6חריס,ולע"פ
חתםעלהתחייכותלטלס"ירות
סכ6מר מסהמיליס "עקכ המידע" ,מסתכרטדיכסיכה פורתך לקמרכין קותו מידעלכין התקרכות
ה5דדיסכסופוטלתהליךכדילחייב 6תהקונהכדמיתיווךמלליס.

ממונות

א

ביתדיןירושלים
1

לזים ממימתולבירוריוחסין

בניית מרפסתמעל מרפסתסוכה שלשכן
תיקממונות מס' -979סז

(מהד'כוסיון)

נושאהדיון
א' מבקש לבנות מרפסת לדירתו מעל מרפסת סוכה של שכנו ב' .הוא טוען שבתחילה היתה
הסוכה של ב' במקום אחר ,ורק אח"כ הוסיף מרפסת נוספת וסגר את הסוכה הראשונה.
כשהוסיף את המרפסת בקש את הסכמת ב' והבטיח לו שיגמול לו כשירצה הוא להוסיף על
דירתו .א' טוען שכבר החזיק במרפסת סוכה זו כמה וכמה שנים ,וזה המקום היחיד שיכול
לעשות סוכה ,מה שאיןכן אצלא' יש מקום אחר לסוכה.

פסקדין
אין לא' רשות לבנות מרפסת מעל מרפסת הסוכה שלב'.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אהרןהייזלר

( )-שמואליגר
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