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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" יפקור  ור"מרב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד

בנידון
 וסחורה חנות הצעת על תיווךתביעת

הנידון

 ואכן וגן, בית ובשכונת רמות בשכונת חנויות רשת לפתוח רעיון לשמקון שהציע טועןראובן
 ראובן תובע וגן. בבית בחנות כשותף נכנס וכן שותפים, שני עוד עם ברמות חנות פתחשמעון
 שמעון הסחורה. רכישת של התיווך על וכן החנויות, פתיחת של הרעיון הצעת על תיווךדמי

 לא מעולם לטענתו וגן. ובבית ברמות חנויות רשת לפתוח לו הציע כאילו ראובן דברימכחיש
 הציע העסק ובעל וגן בבית גר שהוא משום היה וגן בבית שקנה ומה וגן, בית בענין אתודבר
 הצעתו, ועפ"י העסק בעל השפעת ע"י ורק אך כשותף שם נכנס והוא בשותפות, אתו שיכנסלו

 משערים עסק על תיווך ששכר שמעון טוען ברמות החנות בענין לזה. שייכות כל איןולראובן
 השנתי המחזור הפסדים, בגלל ספורים חדשים כעבור נסגר שהעסק ומכיון  השנתי, המחזורלפי
 התענין ברמות, החנות את לפתוח ראובן של הצעתו שבעקבות טוען הוא עוד הפסד. רקהביא
 לענין, יכנס זאת שבכל עליו השפיעו זמן כעבור ורק הזה, לענין להכנס בכלל רצה ולאבדבר
 החנות, לצורך שקנה הסחורה של התיווך ועל ראובן. בהשפעת זה היה לא לבסוף שנכנסומה
 חייב אינו אבל ראובן, לו שנתן מידע עפ"י רגל מפושט בזול אותה קנה שאמנם שמעוןמודה
 לא וראובן שותפים, שני עוד עם הסחורה את שקנה מכיון שליש, אלא המידע עבור לולשלם
 הצעתו עבור לראובן מגיע שלא שמעון טוען שלו השליש על וגם האחרים, לשותפים זאתהציע
 השליש. מן שלישאלא

 להלכההמקורות

 סרסור בסי' כרבוכן סר6"ם תסוי עפ"י 1 סעי' קפס סי' תו"מ סרמ"6 על סכתם % סי' ככוניייתעי'
 ומכרו עוכלו, טסו6 5מר כי ללוי למכור שמעון 5כס ל6 וטוב לקכותו נמרנס ולוי לקי כיתו למכורלשמעון



קלאממוגות

 כ6ן 6ין טבועה ו6ף לו, נתחייב כמה ידענו ל6 והטיב: סרסרותו. דמי מהמוכר מסרסור ותוכעלקמר.
 ו5ריך רמאות הי' ידעי זס ללוי ומכרו הלך ללוי למוכרו רקונו ט6ין לסרסור ט6מר 6חר 06 ודקיוכו',
 לסרסור לטלס רתוכן חייב 6תר סרסור ע"י ללוי מכרי לכסוף ד6ס הנוכ"י וכתב ע"כ. סכרו,ליחן

 וכל. מכל זכותו 6כד ל6 מהסרסור היינו סרסרותו,הר6טון
 סהוטפע אחרי רק לענין כנכנס הקונה טטוען כרמות, העסק על הסרסור תביעת כענין דירן כנידוןו6ף

 למכור סרסור תה6 לסמעון רקודן ם6מר כיון הרק"ם סכתם כמו טענה, b~o רכוכן, ע"י ול6מ6חריס,
 הו6 פמוט טונפו, היה כי 6מר כי ללוי למכור ר6וכן ר5ה ל6 וטוב לקנותו ונתראה לוי 56ל והלךכיתי

 הסרסור מראה 6חר 06 ודאי כלוס. נותן סמוכר 6ין סרסור כל6 סדכר נגמר 06 והטכניסטהסרמוריס
 כנידון 6כל מכרו, לו ליתן ואריך רמאות זה הי' ללוי מכרו ו6ח"כ לו למוכרו ר5ס ול6 טונ6ו מלויואמר
 לה5יל ירד 6מי מר' רכ6 מיניס כע6 קטו דף כתרף הגוזל דפרק לס6 ודמיך כלוס לו ליתן מייכ קינודידן
 טרחו סכר לו יתן ה"נ חמורו, דמי 1ל5 טרחו סכר פירוט סכרו, b~h לו 6ין טללה זו S"h מהו, הלילול6
 זה כנידון 6כל החמור כעל מל העיכוכ סי' ל6 דהתס לומר ואין סרסרותו. דמי ול6 כמכילו ודברטהלך
 פסיעה. עיכוכ6 ה6י מיקרי דל6 מרמרותו, לו יתן מלכך המוכר, טל הי' יהעיכוכ מליחותו עוטההו6
 הסרסור הפמיר ל6 הכSsb 6 חכירו, חמור להליל כדי חמורו המליל הפסיד דהתס כלל דמי דל6ועוד,

 כתטוכה. הרב"ט עכ"למקומה,
hh~hih4ובכן דירתו, כמכירת םיתווך ממנו כקם כי מהמוכר, תיווך דמי תוכש טהמתווך היה כרב"ט הדיון 

 כלל תבע ל6 דהמתווך פמוט וזה ללוי. למכור ר5ה ל6 המוכר 5כל לקנותו, מוכן סהי' לוי 6ת מ65המתווך
 מה רק חייך ומערמה דבר טוס י65 ל5 ללוי כתיווך מה מע"י מסני ללוי, מכר מלח"כ 6ף מאי תיווךדמי
 לתבוע יכול כלדק לכן המוכר, מ5ד ערמה הי' מזה י"ל המתווך כלי לקי מכר אח"כ ו6ס למוכר,טנוגע
 56לנו פרור הרי לנטלו עילה מ65 ו6ס המוכר, עכור ופעולה מליחותו עמה כי מסמוכר, מיווךדמי

 מנוגע מה רק וזס מהוך, מי טל הטפעה כלי לו מכר הל6 כי טענה היתה ל6 מונ16 מהוךדהטענה
 לו סים כרק"ם נזכר ל6 קנה, סו6 לסוף וגס דעתו על והתאכל הענין לו טה5יע 6ף הקונה 6כללמוכר,
 מקונס מ5ד כי סתקיימה, hS המתווך ע"י סכ6ס הר6מוכה טהה5עה כיון הקונס על תכיעס טוסלמתווך
 למוכר לו טהי' ומה למכור, ר5ה ל6 המוכר כי המתווך, פעולת י65ה סל6 כמה ערמה סוס היתהל6

 ר5ה hS סהמוכר כיון הפעולה י65ה ל6 ומזודו מזה ידע ל6 הקונה סרסור, כלי hSh למכור, כןחסכונות
 תביעה טוס למתווך 6ין פרי עסתה ממתווך טל סר5סונה וההלכה הפעולה י65ה ם6ח"כ הגס ללוי,למכור
 לטלס 5ריך המוכר ערמה מיתה 06 ורק כלוס, נותן הקונה 6ין סרסור כלי נגמר טנגמר דמה הקונה,על
 לתת 5ריך 6ין המוכר גס המוכר, מ5ד גס ערמה סוס סיתם מל6 לנו כרור 6ס 6כל למתווך, סרסרותודמי
כלוס.
 ומכו6ר סנתכע, סל הכחרס יט הסרסור תכיעת נגד הרי וגן, ככיח החנות על התיווך לתביעתונכוגע
 טכינייהו טענות ס6ר 6ו טלו מדכן סי' טל6 וקמר כפר וזה הטדכנות כטכר תכעו ד6ס פז סו"םכחו"מ
 עכ"ל. כך, על ונטכעין ממון תביעות כטלרדינו

 מקכל דירה כתיויך דהל6 מוזלת, מחורם סועת עכור תיווך דמי טל המנוצג מה לכרר ים למחורה,וכנוגע
 0.09%. % מגיע 6"כ מוזלת כמחורה ~h))bh נימל ו6י 5ד, מכל אחוז היינו אחוז, סניסמתווך




