
אממונות

*  ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממימתלייט

 השתוו לא והצדדים עיסקה שהציעמתווך
 ביניהם העיסקה את גמרו שהצדדים למתווך נודעולבסוף

 989-סז מס' ממונותתיק
 תמוז( כה)מהד'

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

  הדיוןרטוטו

 אותו והפגיש לדירה ב' את הביא א' ביניהם. שחתמו הסכם לפי דירה לקנית עיסקה לב' הציעא'

 הדירה את קנה שב' לא' נודע חדשים כמה לאחר במחיר. השתוו לא שהצדדים אלא המוכר,עם
 התיווך. דמי את ממנו תבעוהוא
 עם מו"מ ניהל ואז משכנה הדירה על שמע מהפרק ירדה הראשונה שההצעה שאחרי טעןב'

 שההסכם משום התיווך, דמי את לא' לשלם חייב אינו ולכן עצמו, בכוחות לסיכום והגיעהמוכר
 העיסקה אם רק כלומר א', ע"י לו שנמסר המידע" "עקב נקשרה העיסקה אם רק אותומחייב
 לו נמסר היה לא אילו גם נקשרת היתה שהעיסקה כאן אבל מידע, אותו ובגלל כתוצאהנקשרה
 מחצית שהם 6.0005 בסך פשרה הציע זאת למרות אותו. מחייב ההסכם אין א', ע"י מידעאותו

 שהתביעה אלא בבי"ד, עמו להתדיין נכונותו על לו הודיע וב' הפשרה, את דחה א'מהתביעה.
 שנה. חצי כעבור רקהוגש,ה

 זכרון חתימת במעמד שותף היה לא א' אם גם תיווך בדמי ב' את מחייב שהסכם טועןא'
 אלא למעט, באים אינם המידע" "עקב והמילים לו,  שקדמו בשלבים גם או ההסכם אוהדברים
 במגעים שותף לא א' אם גם א', ע"י לצדדים הגיעה העיסקה על שהמידע בכך שדילומר

 העיסקה. לביצוע עדובשלבים
 לדון בזמנו שהסכים משיב וב' היום, עד החיוב מאז שחלו במטבעות שערים הפרשי תובעא'

 התובע. השתהות על לשלם חייב אינו וע"כבבי"ד,



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 סך לא' לשלם ב' ועל התיווך, שכר על ההתחייבות הסכם לפרשנות באשר א' טענתמתקבלת
 נדחית. ההצמדה תביעת מע"מ. ועוד ~ן12.000של

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה

 דמי חייב האם בעצמו, העיסקה את הקניין סיים ואח"כ העיסקה על מידע לקניין שמסרמחוור
תיווך.

תשובה

 נמכר ו"ח"כ הענין טהופסק "תר וטדכנות סרסרות דמי כענין נטלל מט ס" ח"6 חו"מ מסהכלגנוח:
 הסרסור מעטה מ5ד נעטה העיסקה גמר oh לחקור טיט והטיב "חר. סרסור וע"י כע5מסכלעדיו
 ד"ף כרסות טל5 תכירו סדה לתוך כיורד וכן סההנהו, מס ונוטל זו מפעולה טנהנה ברור ד6זכתחילה,
 לקלס יתחייכ סודקי זו פעולה ע"י ונסתפח נהנה זמן ולנוחר הפעולה כעת טבח וטוס הנקה סוס היהסל6
 כיון זמן, הרכה ונפסק המכירה כגמרה ל6 הר6טונה טכפעס "ף כ6ן וכן וההו65ה, טההנהו מהלו

 מהפעולה הנקה עכ"פ לו ים הרי כר"טונה, הכילו טהסרמור מה כטכיל לקכות כ" זמן 6חרסעכ"פ

 סי' חו"מ יעקכ הטכ כטס טדכניס לענין רמט עמ' י כרך ירוסליס פס"ד ועי' לחייכו. טיט דמככר,ההי"
 והס המתחיליס התעוררות סוס כלי מע5מס סיכוך לקותו נתעוררו הטידוך מגמרו הטדככיס ס"סיג

 הדכר 56ל טוכה פעולה טוס עסה hS המתחיל 6"כ הממ5י6יס, הר6טוניס טהס דעתם לפי כקמתסוכרים
 ועי' הדכר. נטתקע היה ה"חריס הסדכניס טכ6ו וליילולי ידו, על מרוווה היה ל6 ושכע"ד הוונילהזה

 ז כרך ירוסליס פס"ד ועי' סרסור, לכין טוכן כין לחלק ג, ס"ק קפה סי' כפת"ח הוכל לו, סי'כוכי"ת
 קכח.עמ'

 טל הר"טונה להנעתו ויחס קטר כלי היתה גמר לידי ס5דדיס טהגעת ולמחליט לקבוע קרה דירןוכנידון
 הקרח" "ת "סכרה הלעה טעותה יתכן טהרי יורד, מדין תטלומין מחיוכ "ותו טנפטור כדיהמתווך',
 הרי ל", oh וגס גמר, לידי להגיע זוכים היו ל6 הלעה v~h- וטילולי לטני, 6חד 6ותס וקירכהכיניהס,
 ולע"פ ה6חריס, כשלכיס מעורכות כלי כלכד הדירה הלעת על גס תיווך "ירותי לטלס התחייכות עלחתם

 התקרכות לכין מידע קותו כין לקמר פורתך כסיכה טדי מסתכר המידע", "עקכ המיליס מססכ6מר
 מלליס. תיווך כדמי הקונה 6ת לחייב כדי תהליך טל כסופוה5דדיס
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1  ירושלים דיןבית
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 שכן של סוכה מרפסת מעל מרפסתבניית
 979-סז מס' ממונותתיק

 סיון( כו)מהד'

 הדיוןנושא

 היתה שבתחילה טוען הוא ב'. שכנו של סוכה מרפסת מעל לדירתו מרפסת לבנות מבקשא'
  הראשונה. הסוכה את וסגר נוספת מרפסת הוסיף אח"כ ורק אחר, במקום ב' שלהסוכה

 על להוסיף הוא כשירצה לו שיגמול לו והבטיח ב' הסכמת את בקש המרפסת אתכשהוסיף
 שיכול היחיד המקום וזה שנים, וכמה כמה זו סוכה במרפסת החזיק שכבר טוען א'דירתו.
 לסוכה. אחר מקום יש א' אצל כן שאין מה סוכה,לעשות

 דיןפסק

 ב'. של הסוכה מרפסת מעל מרפסת לבנות רשות לא'אין

 יגר שמואל)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 חנקו,קעו,,יכוסח, ד4 ,47447 ר*רו4ררץ4ר,

 חוק לפי הו" כן ולהכדיל, טה פרק ריס נזיקין פתח"ח )ועי' יז הות קע סי' ח"ו יוחק מנחתעי'
 המסרות "ת דירה מכעל למטע כדי כה סק טרחכם החלטת תתקכל ל" ז: ס"ק 71כ סעיףסמקרקעץ

 ההחלטסנ לפכי כן לעסות נהג eh סוכה,לכנות


