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בנידון
 נגמרה שלא לעיסקה תיווךדמי

הנישן

 והשוו לבנות, עומד שקבלן דירה קניית בדבר קונה עם בדברים בא בתים מכירות סוכןראובן
 דמי נתן הוא הדירה. את ויגמור יבנה אכן שהקבלן בטחונות שיקבל בתנאי אבל המהיר,על

 את לקבל הקונה כשדרגו ביניהם. הוזה התמו טרם אך הקבלן, ע"ש בצ'ק לסוכןקדימה
 העיסקה את לבטל ביניהם הסכימו ואז אותן, לתת המכירות וסוכן הקבלן הסכימו לאהבטחונות,
 יעבור לעצמו להשאיר דרש שהמוכר מהעיסקה אהד אחוז בניכוי ששילם מה לקונהולהחזיר
 ציין אך לו, שיש התביעות כל על שמוותר למוכר התם הקונה למתווך". ששילם התיווךדמי

 שהשאיר האחוז את לו שיחזיר המוכר את הקונה תובע עכשיו באונס. נעשתה זושהתימה
 צריך הקונה ואין הקבלן של הטיבונו על הוא התיווך שדמי זה קבלן אצל שהמנהג ומוסיףאצלו,
 תיווך. דמי כלללשלם

 להלכההמקורות

 לעולס, Oh1 ל6 תעויין דירס ע"מ וכתן כיון קנין, טוס כזפ 6ין הדימם דמי סלוקם כנתן טמסנרפס
 ממוזם. כתנתי טיתמייכ מקונס ט"י נתתם % עדייןוסתוזס
 סרסור קנ: סי' נפריס סער כסס טסכי6 ם 6ות חו"מ מ"כ ל6כרסס כזכור טי' מתיווך, לדמי מנוגעומס
 דוקך מיינו מטלס, סכרו נוטל מסרסור לזפ, זס מעסק מס% וסרקת ממוכר וטוב כמיטומת6 סמקתכגמר

 טסכי6 ועיי"ט כלוס. לסרסור 6ין ממועיל כקנין סמקם גמר טל6 דיון כנידון 6כל ממקח, טגמרכסרסור
 כדכריס 6ל6 כדין קנו טל6 6ל6 דמיס כפיסוק סמקמ ננמר 06 טתקר מת טי' טרק כ6ר סרבכטס

 נר6ס כרע. ונטהר ל6 16 סלקת טכרו ושתזיר ססרסור תייג 6י כסס תזרו וטוכ ססרסור סכרומקדימו
 ל6 כטתונות % נתן ס% זמן וכל כטחונות כיקט סל6 דירן כנידון 6כל דמיס, כפיסוק סמקמ נגמרדסתס
 טנתן. סתיווך דמי 6ת כמורס לתבוע יוכל למתווכת תיווך דמי טנתן טסמוכר יתכן רקונם, דעתי'סמכם



קלגממונות

 מס 6כל , טלו סמטנונות מחמת סמוכר סל ענינו זס סגתן מס מסמתווכת כמורס תובע קינו ממוכרו6ס
 וכסלף תיווך, דמי נתן ל6 סקונס דסל6 סמוכר, טל מרכונות מתמת לספמיד י5טרך למס לקונסטנוגע
 יוכל ו6יך נתן, ל6 וסרי תיווך, דמי לתת 5ריך 6ין סמקם גמר bS ד6ס לפריס לסער סמכים bSOנתן

 מקונס. מן לתבועסמוכר
 מתיווך, דמי ע"ח 6חד r~nh טל כנכוי סמכוס 6ת טקכל כטעס סתכיעות על ממוותר תתם סקונסופנס
 סל6 תיווך דמי יתן למס כי סטוכ, מר5ונו ויתר טל6 ברור זס וסנס מויתור. על לנום טסו6 טס כתכ6כל
 כויתורו לנום בסי' ברורה סוכתם לנו וים מקנין, כנגמר 6פי% תיווך דמי נותן סקונס 6ין סמוסכסלפי
 לנו צרור ו6ס סקונס. יתבע סם6ר ו6ת עכטיו, לתת מוכן סמוכר טסי' סכמף 6ת כתזרס טיקכלע"מ
 מודעם. הימסור 6"5 לנוםבסי'
 רסוס b)"nlb לנו ים סמוועס דע"י מטוס קונם כל6 מודעס מסני וגט דכמתנס סרמכ"ס כתכ כ מובכ"כ
 לו יט ודקי 6ל6 למודעם, י5טרך ול6 יתן ל6 מודעס ולמסור מתנה ליחן פי' למס 6ונמ סי' ל6 ד6סקונם,
ot~hל6 לח"כ טיחן מס לבטל מרו5ס רק כדכר קונם טוס % סיס טל6 ידעינן כקמת 06 6נל כדיר, 16נם 
 ביטול זס 6ין גט יס6 ל6 טתעטס גט וקמר טעין 6י קונם כל6 6כל קונם בו טיט מויעס דוקק וז"ל:מסני.
 דקודס כיטול כי' מסני ול5 גמור גט לעמותו מעטם מטעת פלכו דגמר מסדי 6נן כלל נצנם דל6כיון

 עכ"ל. כתיכס. 6חר כטלס 6"כ b~hכתיבה,

 כיון ודקי סתם מתסס למיכתב לי' ד6נםי כגון 6חריני מחמת לי' דצתי 6ונם6 6כל וז"ל: טס מיג6טובר"י
 מתנתו נמי מודעס מסר דל6 צע"ג סו6, מיג" נפמי' ל56ולי יכול סוס דל6 6ונס6 6ונמ6 וסקי זוזי,דליכם
 ~hnSb זוזי, דיסיכ סיכם טמו6ל מורס רכ6 ד6מר וכו' ר"מ 6מר כ מז לקמן 6מרינן דס6 סי6, מתנהל6ו
 כינס וממעת למריכן, hS זוזי יסיכ דל6 סיכם 6כל ומקני גמר 6ונסי' 6גכ ד6מרי' סו6 זוזי דיהיכסיכך
 דליכ6 כיון מתנס וכתב דתליוס וסיכך וכו', ומקני גמר 6ונמי' 6גכ 6מרינן ל6 זוזי וניכף סו6ילדמתנס
 עכ"ל. מתנס. ל6ו מתנתו נמי מודעס ממר דל6 צע"גזוזי

 טמן למוד %מכיס לו לסור סדין ובית דין, עפ"י צינו סתיווך עכור לע5מו סם6יר טסמוכר מכסףלפיכך,
 סוכן ל6 סו6 טסעוסק מ6ד יתכן טטקו. מיד עסוק לסליל גדולס ומזווה סטמם, לעיני נטרד6דס

 סכן יתכן 6ך סקוגה, טסתן מססכוס ניכס סכנין טכעל ס6חד f~nhon כלל נסנס ל6 סו6 וכיממכירות,
 ממכירות מוכן טל ס6מיתי תפקידו מס סללו, סכניניס טל ספנימייס כענינים כלל לנו ידוע ל6 כינסנס.
 סטתמט סכנין כעל מ"מ מבנין, כעל 56ל כחכר פקידיס טניסס טסם יתכן ממתווכת, מל תפקידםומם
 סוכן סנקר6 ומס סכנין כעל כין קנונים 6יזס סים סי6 וססרגטס סדין, כיח כפני למופיעככלל

 מרומס. סו6 וסדין 6דס, כן כ6ן נמדד וכס כס וכיןסמכירות,
 טל לתיקונו ממליח טל ותפקידו וסקונס סמוכר טל מליח סו6 סמכירות טסוכן עכ"פ נצמר 06וסנס
 סליחותו, 6ת גמר סכנין לפעל סמק 6ת כמממר 6מרי' 1ל6 יפסיד, bS טסמטלח ע5ות ולתפםמממלח
 מפסד b5~c טיחכן זמן כל לקונס הנונע מס 6כל סליחותו, 6ת גמר ככר למוכר ננוגע מס טכ6מתיתכן
 נמר % כצפריות ם% טקגס כמליח כ קמט כ"כ ס6מרו וכמו לסלם, ומייכ פוסע נקרץ סו6למסלח
 כרמ"ס ועיי"ט למוכר, ול6 לספיח סמ"לת תובע 06 לטלס ומייד נטליחות עיוות טיט זמן כלסליחותו
 טס וכתם כ, עד כ"מ עי' תגרף, נקרך סמכירומ מוכן 06 ומכ"ם ור6כ"ד. וכרמכ"ס וכרמכ"ןוככעס"מ
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 יכול פסק bS ו6פי5 לחמיו סיס טלית סלים טוס יודעיס סכל כקמר טווים דטליח לי' ותיפוקככעס"מ
 ומזכין, דזכין כתגרך S~b סגכוס, כסער לפסוק לך וסי' לעוותי ו% טדרתיך לתקוני חמוס לי'למיסר
 תוצע 06 פירוט עכ"ל. וכו' סי' ומכירתו כלקיחתו מסתכר תגר bSb סי' כלכד סלים % סחתן זסכקמר
 טירתיך לתקוני טל דסדין מטוס סגכוס כסער לממיו ולמכור כדמעיקר6 לקנות סטליח מתוייכ סטלימ6ת
 ס6ופניס ככל לתקן לסטתדל ממוייכ סטליח bSb סמטלח לו ט6מר ממס ועיוות טיכס 06 דוקק ל6וסו6

 קנס 06 ו6ף פוסע, סו6 כן עטס ל6 ו6ס סליחותו, לתועלת תנ6יס למתנות וממוייכ ממסלח,לתועלת
 ד6כימי מעטס ככגון bSh מטלס ל6 טליח דלעולס ומ"ל חולק סרמכ"ן 6כל ט6ני. דטליח כו"עכדזכני
 עכ"ל. וכו' ל6 סכSsb 6 טטר6 סקול S"b7 פטיעס טוי טטר6 דליטקול מקמי' זוזידיסיכ
 סמגר6. 6ת לתכוע מקונס ויכול דגר כעל סו6 מכסף וקכל טלית רק ול6 תגרף סו6 06 דירןוכנידון
 מ6ד סרכס וזסכ כסף וגנב מלון דרך ונכנס כמולס עלס ט6תד גננים מכרי ריב: סי' יציר תותוכטוית
 לסו5י6 סנגנכ ויכול סגנכ עיקר סטני טוס פטוט וכרח, חיקו לתוך זרקו וזח מחלון לפני כרחוב עמדוסטני
 גס ומ"מ כם"ם, רמח סי' כחו"מ מסג"מ מוכח וזח סר6טון, לגנב סנתנס לע"פ ומיס 16 גניכמו כלממנו
 6מרי' ל6 טכזס ועיי"ם ממט. כפועל טגנכ סר6טון מן לתכוע מ5י סרני מן לסו5יh~h 6 06 כ6ן גסטס

 לob 6 מטס ~ו5י6ס יכלם טל6 ...וכיון כטו"ע: וכס ז. ס"ק טמח סי' כפ"ת ועי' ממם. כו 6יןמסייע
 יר5ס ו6ס כרסותס, ססס לו טסודית מכלתו סיר5ס, ממי ר6וכן ויגכס סו6 סו5י6ס כקילו לי' סוססייעס
 עכ"ל. מטמעון,יגבס
 לסמזירו, טסים-5ריך מססכוס טניכס כמס מקונס 6ת טעטק זס סו6 6מנס הכנין כעל וידן כנידוןלכן
 גס טסו6 ביותר מסתכר סמכייות וסוכן לעסוק, יכול סעוטק סיס bS ממכירות סוכן טל מסיוע טבליכיון
 ומסוכן לו, נות טיותר וממי טיר5ס ממי לגבות סקונס יכול וסמכירס, מסקכיס ומרוית תגרל וגסטליח
 הכנין. כעל עם יתדייןסוס

 ננתיקהרנפרטקךרל

 להוצאה הדין פסק את הקונה הגיש לקונה, לשלם חייב המכירות שסוכן פסק הדין שביתלאחר
 את לבטל הצדדים שני הסכימו ולבסוף הדין, בית פסק לביטול בקשה הסוכן  הגישלפועל,
 של הדין פסק את לבטל חדשות ראיות לו שיש בטענה הדין לבית הסוכן הופיע שובפסה"ד.
 בדיון שטען מה על וחידוש תוספת כל בדבריו היה ולא אותו ששמענו ולאחר הדין,בית

 שבעל הסכום את לקונה לשלם חייב שהסוכן הדין פסק את וקיימנו ואישרנו חזרנוהראשון,
 הפסק על חזק הדין שבית לאחר כלום. לו יתן לא לכך יסכים לא שאם באיום לעצמו עיכבהבנין
 אשר ישראל דייני על ושלום הדין. בית נגד וגידופים בחירופים המכירות סוכן יצא הראשוןדין

  עושקו. מיד עשוק להצילמשתדלים




