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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
  תייש יסקור  ורשלב

 בירושלים לממוטת הדין  בית וראשבייסד

בנידון
 אחר, קבלן של בתיווכו מקבלן דירהקנה

 תיווך דמי ממנו תובע המתווך הקבלן את לו שהכירומתווך

הנדון

 חן מצאה לא זו שדירה כיון זו, בדירה הקונה לגבי פרי עשה לא ומתיווכו שאש'פ טועןהמחוור
 הרהורים לו יהיו שלא הקונה את  לשכנע הצליח השתדלותו ע"י מ"מ אבל הקונה,בעיני

 אחרת דירה בענין ההוא המוכר עם במגע בא שהקונה מה לכן המוכר, ישרות עלופקפוקים
 הקונה אמנם כלל. אתו מתעסק היה לא המתווך השפעת ובלי הגורם, היה הוא אחר,ובמקום
 חוזה  ועונו אחר, מקבלן אלא הראשון, מהמוכר נקנתה לא אחר במקום האחרת שהדירהטוען
 שכר מהקונה דרש לא אמנם מתווך, רק היה זה בדבר הראשון והקבלן האחר, הקבלןעם

 והקונה המקובל, תיווך מדמי יותר ואולי מהקבלן, תיווך דמי  שמקבל נוהג שזה מפניתיווך,
 מדמי יותר  ששילם יתכן כי  תיווךי דמי שילם לא שהקונה אומר זה אין ולפי"ז זה. שיימשוחרר
 הקבלן מקבל הזה וההפרש הדירה, מערך יותר למוכר משלם הקונה זה ע"י כי המקובל,תיווך

 הדירה. בונה מהקבלןהמתווך

 בהלכההמקורות

 מסוחרר טסקונס מודיעים מס סמתווכיס טל נמודעות וגס מקונס, כטענת סיס טסענין טממתנרלפי
 יותר יקרס סדירס כי מסמקו3ל, יותר תיווך למי מללס טסקונס פירוטו 1s3PO, על וסכל תיווךמדמי
 שלמיתי.מערכם
 ויותר פעם פעמיים, טיסלס סו5 ידו, על קנס טל6 דירס על מסקונס דורס ססמתווך מס לפי"ז5סר

 זס סרי סקנס, סדירס 5ותס על סר5סון למתווך טניס ופעס ממוכר, סק3לן 63מנעות סק3לןלמתווך
 מכפי יותר % ליתן מתהילס טסתנס ל6 06 5חוזיס, סני 6ל6 מטלס הקונס 5ין הנסוג לפי דסקגזל,

 קינו וס3ע"ד ממגיע מכסי יותר לו ליתן בסתנם נמרסור קנז סי' ח"3 3"13"י ועי' סמנסג. לפיממניע



 ירושלים - דיןפסקיקלח

 כממתדרת מ"מ סכרו 6ל6 לו דלין תכריע רסד נ0י' דסרמ"6 ד6ף וכתב סמומך. כפי רק לו לתתרולס
 פריטך כלל, עמו פסק דל6 דירן וכנידון מפסק. מס דיתן פו סי' כתטוכס ע5מו סרמ"6 פסקמרוכס
 סקכלן, מסמתווך ול6 מסקכלן מיווך דמי מקכל ממתווך סודקת לפי ומכם"כ יותר, ו% סמנסג כפידיתן
fWOממכר סדירס כמתיר נכ% דסכל כרור 

 סקכי
 מקונס. O"D סכל וזס סמתווך, לקבלן הפילס מס גס

 כעלס 6כל בקונס, קנס סממנו לקמלן טנוגע מס נס כדין, מתווך גס הרקבון סמתווך סיס 06 סכלוזס
 סרק, סטפעת bSb למערס זס 6ין יסר, 6ים סו6 סמתווך מסקכלן סקונס על טסספיע ססטפעססדכם,
 וכרגע סמתווך, מל יסרותו לקונס לו וייכפת מס וכי מתווך, 6ל6 כפועל סיס ל6 ככח דסמוכרכיון

 לסו5י6 יכוליס ו6יך סקונס, על סמתווך סל סטפעתו גס נפסקה וממוכר, סקונס כין וממתן סמט6בנפסק
 זו. ק%סס סכרך עפ"י מסקונסממון
 למטתדל דפסק קנד מי' יקיר חות כתמוכות ועי' סקונס. מן ממון לסו5י6 יסוד מוס דמין נרמס מליןמכל
 ול6 סו65ות כמס וסו5י6 רכס ויגיעם גדול כטורה סלו 6ת עטס וממעון כמכרו רוכל עמריס סכר לוליחן
 נוטל סרופ6 וסרי עכר דיזי' ד6יסו טק5כ סכר לו יתן וגס ססו65ות לו טיחזיר מר6וכן ומבקט כידועלתס
 סר6וי, סכר נוטל דמ"מ סליל ול6 5%יל דכירד סחו"י וכתב מהולס, מת 6פי% וכתיבתו פסיעותיופכר
 ו6ס כלוס, נוטל קינו סתנס hS 061 רסד, כמי' רמ"ח סכיניו פדוו6ס מסר"מ כס"ט דסתנס מטוססו6
 טק5כ מס נוטל טרם, וזס מתם, רק סדכר, כטתגמור 6"ל ל6 06 סכר לו וקכע פקני בית לי סרסר6מר
 סוס לטורם סר6וי רק לו 6ין סרסור כין מחדלן כין ודקי ס6ז כוס לטורח מסר5וי ורב גדול מך קינו06

 לו, וקכע טק5כ כמי ס"ז סמיינס דמנסג לומר וטין ק5כ. 06 דוקק כרור וזס עכת"ל. ססו6. לקיםסר6וי
 ו. סעי' רסד סי' סטלמן כערוך ועי' כזס. מהסג רצינו ול6 טמענו ל6 6כל כוס, מנסג ים 06 דוקקדוס
 וממתווך b~Dh, %י ילך כ5כיס *ס דכ6יכ דממן סר5יס, עליו מהכירו סמו5י6 מגדול סכ% לפיומנס
 סו6 6ל6 סקונס, כטענת סקונס סקנס סדירס על מתווך רק ציננו סר6טון מסקכלן בי"ד לפני עריסיכיף
 וזס כיניסס, פנימי ענין רק סיס סטני הקבלן עם מחוזה 6ת עכס ההקונס ומס ממוכר, וסוף סדירסכעל
 ככ"מ גרמי' יסנס כדבר. לדון ים לכתי יתכרר, 06 גס ו6מנס, עדיס, ע"י גמור כבירור לבי"דיתפרר
 bs"5 %, ם6ין ו6ע"פ מסטוק סער על פוסקין רכנן צמרו מ"ט תרווייסו ד6מרי יוסף ורכ רכס כסג

hS'Onוכוי. כזולג וכטילי כסיני מזכנינ6 סוס נידי זוזי לי מוו 6י לי, ניסנית מ6י 6תיזר6, וטדייס טיכותך 
 זוזי 6מר 6מי רכ נמי. לי' יסיכ דק6 6"ל לספסיר6. זוזך למיתכ כעי וס6 לרכך 6כ6 כר 6ד6 רב6"ל

 סמכי6ין חמרין ע"י סיו65 טער פירש"י מסטוק סער זס מס ע"כ. מפטירותי'. לי' עכרי תינסוד6ינסי
 ע"מ 6תו לפסוק למוכר, זוזי עכסיו מנותן סקונס יכול למוכר פירות טלין ולע"ס ככרכים, לסוקתכו6ס
 לי" בסגיה sbnn מפגי תכובס, למוכר טלין ובע"פ יתייקר, 06 6ף ססנס כמטך שתכובס 6ת לולספק
 כר 6ד6 רכ ופריך וכפילי. כסיני לקנות יכל לקונס % טסי' דככספו לקונס, טוכס מוס עוטס קינוטסמוכר
 לקונה לסמ5י6 משתדל סמוכר עכטיו ד6ילו תיווך, דמי ממרויח כזס לקונה, לי' מפנס כן ססמוכר6כ6
 ולתת מתווך צריך סיס מסטוק כעלמו לקנות צריך סיס סקונס 06 וקילו תיווך, דמי סוס כלי סתכו6ס6ת
 רכ5 וסוכר למוכר. מכסף מקדמת מממת סקונס מל סריות סו6 מתיווך דמי מל ~Of וסח0כון תיווך,דמי

 מוכר כי מסקונס, תיווך דמי לדרוס יכול ל6 סמוכר מגס תיווך, דמי למוכר לתת סקונס צריךדכ6מת
 מוכר. טסו6 מס מממורס מעלס טירוויח כיי ע5מו לטובת עומס סו6 טעומס מס כי מתווך, קינולעולס



קלטממונות

 מי לה היה ול6 כתולם היתה 06 6כל וז"ל: נ סי' הסני חוט תסוי כמס טז ס"ק נ סי' 6כהע"ז כפ"תועי'
 עיי"ס. וכו' סרסור 531 כע"ד נתמכ טהו6 נ"ל גיסה, רק כעדהסיטתדל
 הקונה ירויח דל6 ריבית, קימור ממוס hSh קינו למוכר תיווך דמי הקונה דנותן רכ6 דסוכר דמהונר6ה
 סי' יו"ד וכפריסה הריטכ"6, כמס כמ"מ עי' נטך, כלי תרפית כעיקר טוה הגס הכטף, הקדמתמחמת
 מתווך. דין כלל לו 6ין המוכר 6נלקעה,
 הסחורה 6ת הקונס עכור לקנות והטתדל מטרח כיון מתווך מל דין לו ים המוכר המנס סוכר 6סי רב6כל
  יינסו ד6ינסי  סחיי מפני  תיוך דמי  ממוכר  למתווך לתת כלל חיוב 6ין מ"מ מתיווך, ימי הרויחוכגללו
 המעות כעל 56ל סולכין החמרין ספםירות, לי' עכרי ד6ינסי זוזי 5ריך, ל6 ופרס"י  ספסירותי, לי'עכרי
 עכ"ל. תכי6ס. לולמוליך

 56ל  סו~ין  דסתמרין  כיון  6סי רכ מוכר מ"מ המפמייות, 6ת העומת הו6 המוכר  דלמעטס הגםומתכלי
 Sh כ6 היה התכולה דכעל המוכר, מל לתיווכו כלל גריך הקונה 6ין תכו6ס, % להוליך  סמכותכעל

 תיווך דמי טחמך נקרץ ול6 למוכר, תיווך דמי לסלם י5טרך סכגללס פעולה טוס לקונה עמה ול6הקונה,
 כרכר. סטיפל המוכרע"י
 המוכר כקמת הו6 הר6מון סהקכלן דירן כנידון נימק 6י 6ף כמותו מההלכה 6סי דרו h5'Sb לפי"זוקמר
 הר6מון והקבלן כיון מ"מ הקבלן, עם הקונה 6ת מכיר 6סר סו6 והמתווך הדירה 6ת הקונה קנה"ממנו
 כמקוס דירה לקונה הקיע מעמד וכקותו דירה קנה ככר 1Sba1 06 ויותר טנא ח5י כעכור הקונה 6תפגם
 הגס המעות, כעל 56ל הולכין דהחמרין מפסירות, לי' עכדי ויינהו הקונה מל זוזי זה כמקרה6חר,

 דמי מרויה טכגל*  טיחטכ ספמי נקרץ המוכר  6ין  וס מטעס ורק , התכולה כקניית טיפל הו6טלמעפה
מפפירוס.
 תירו5ו גס הכיק סרטים יכל לסי,  כרכ  פופס  מסיי כנרפס hsb, כר 6רי רכ  סוטיה הטמיט הרי"ףושכס
 כרכ דסלכס ידוע יה6 כפריטה והקטה רכ6. מל תירומו רק הכיף קעה סי' וכטו"ע  יו"ד  וכמור רכ6.טל
 עכ"פ, ליחכו ם5ריך הטור כתב ל6 דה6 ותי' כהצלה, דל6 רכ6 טל תירו5ו רק הטום"ע הכיסו ולמה6מי
 כלי הלוקת פכית מוליכין החמרין סטין כמקוס ומיינו סרסרות סכר נותן ממלוקח מנהג טים כמקוס6ל6

 עכ"ל. ליחן. ד6"5 סכר ומקומו זמנו לפי 6טי ורכסרסור,
 6פי. רכ סל ומקומו כזמנו זה הרי הדירות כענין פרוט הדבר דידן כנידוןלפי"ז
  סוף  יסוף  ספסירוהי', ליי  דעכרי תינסו דמינתי זוזי לומר כ"כ טייך ל6 קולי דידן כנידון חוכך 6נימ"מ
 כקניית הר6סון הקכלן עס מקונה מתעמק היה ל6 כתחילה הקונה על המתווך המסעת טלולךיתכן
 56ל המתווך טס5יע סדירה 6ת קונה היה  סלו כטס לכן כיסרותו, והפקסוקיס מספיקות מחמתהדירה
  ויתכן 6פסר מניע,  כתור  מתיווך דמי ם*ם  למתיך  לסלס מנסוג לפי  ססונס  קריך סיס  סר6טוןסקכלן

 הפעיל כתיווכו סל6 6חר, כמקוס הר6טון הקבלן מ6ת הדירה כקנית גס נמככת המתווך טלססטפעתו
 ה5יע ל6 מקנה ומס ממתווך, סה5יע הדירה 6ת O)o ל6 הקונס סוף סמוף כיון ויופטר המתווך.מל

 זיקה. פוס למתווך 6ין הדירס ובתיווך לתיווך, סייכות סוס לזה וקין 6דס, יקרות מל ככנוע ורקהמתווך,
 וי65 מידוך טה5יע סדכן כענין זה ככעין דן נזר טה6כני ז5"ל וטליט"6( פרגקל הגר"6 מידידיוממעתי
 6חר. סדכן ע"י למותה עס רקלפועל



 ירושלים - דיןפסקיקמ

 כעלמו למ"כ מכרס ממפן טכעל 6ף סרסרותו סכר נוטל מסרסור ו: סעי' קפס סי' סטלחן כערוךומנס
 זס חפן 16 זו טדס 16 זס כיח לקנות טכיכולתו גילס ולקונס מקונס, 6ת 6 סנילס כיון מ"מ זס,לקונס
 שגייס מפני סכרו טנוטל כתב מסמוכר סרסרות לככר טנוגע מס וסנס עכ"ל. וכו'. סמנסג כפי סכרונוטל
 כעל 06 פירוט זס, בית לקנות * שגיבס כתכ מסקונס ססרמור לשכר טנוגע מס 6כל סקונס, 6ת*

 06 מדבריו סדיוק 6נל ,ס. בית לו טגילס מפני לסרסור לטלס סקונס קריך מ"מ לקונס כעלמו מכרסדירס
 וטעם סרסרות. דמי לבלס קריך הקונס 6ין כעיניו חן מbS 65 זס טכית מפני 6מר כית % מכרממוכר
 ניסנית מ6י סקוכס קומר ולסמרמור ספסירותי', ליס עבדי ויינסו ד6יגסי דזוזי 6טי כרב דס%ססדכר
 מחזרים סתכו6ה בעלי החמריס 06 מ"מ התיטיס, 6ת * לספק גדולם טייחם טסטקיע סמוכר 6פי*4,
 צחרי מתזרים סתכו6ס טכעלי כיון הממון, כעל טסו6 לקונס מידי לסני ל6 סמוכר סממון כעלצחרי
 סתכו6ס.כעלי

 לקונס דממ5י6 מטוס סו6 סמנסג לפי תיווך דמי לטלס ד5ריכיס מה דירס, 6יזס טמ5יע כמתווך נרצהלכן
 סיס סמתווך ע"י שמנס דבר, טוס י65 % לקונס ממתווך "סמ5י6 זו כדירה ob 6כל קונס, ולמוכרמוכר
 כמוסק טסמוכר ממס עדיף דל6 המחייבת, הכשה זו 6ין דעת קירוכ כהכיל למוכר, הקונה טל ועתקירוב
 סנטה זו 6ין ז6ת ככל מסמוכר, סרכס נסנס ומקונס עכודס פרכס סטקיע טכטוק סער עלעמו

 לגמר ומקרב סמקם 6ת * טממ5י6 מס דרק נסנס, טסקונס מס ריכית זס טלין וסר6י'סממייכת,
 מטוס מ"מ מרמור ול6 מוכר טסות דהגס רכ6 מוכר סרסרות כדמי ו%ך תיווך, דמי מיוכ יט ע"זממקח,
 סנ6ס 6כל כסף, מטלמיס סדכר 6ת לסמ5י6 סרסרות דמי דעכור למוכר, לטלס סקונס קריך ריכיתשיסור
 סרסרות טלדמי כיון 6טי %כ וכן נסנס. טסקונס לסכתיט טלין מגס לסרסור לטלס מיוכ טוס 6יןשחרת
 גס ספסירותי', עבדו שינסו ד6ינטי דזוזי לקונים, כליס פיו דסממריס לי ניסנית דמאי לטלס לקונס6ין
 ופס סכר ומקכ*ס עמ4ס 6נו עמ*ס, וסם עמ*ס דשנו זס, עכור מארמיס 6ין ויגע עמל טהמוכרמס

 דכעלי סו6 סכי6ור 6כל טכר, מקכליס אינס וכד' אומנות בטלי וכי וקטס, טכר, מקכליס ושינסעמלים
 וסכלי סחפן 6ת לסטליס ס5לימ ול6 שפייס כזיעת יגע ד6ס מעמלות, עכור פכי מקכליס שינסאומנות
 ס5ליח % סיגיעס שחרי 06 6ף 6נו, 6כל סתו65ות, עכור רק סו6 דסתטלוס ותטלוס, טכר מקבלשינו
 6מת. כדרך ינמנו וסקכ"ס מעמקת, עכור סכר מטלס סקכ"ס ולפרט,לסכין

 רנסנס %גר5 דקיימ6 כח5ר ~bO1 לס ומוקי חינס, כחצירו ידור % מחכירו מעות סמ*ס 6 מס כ"מועי'
 סנ6ס זו דלין כתן סמ*ס, טנסנס סגס %גר6 קיימ6 דל6 כחצר 6בל סקס, טל חסרתו מחמתסמ*ס
 מדעתו ט63 סקס כחצר סמ*ס נכנס 06 6בל סטני כתי' כ מד כתום' טס וצמרו ריכית. זו 6יןממחייכת
 נממן רב 6מר ל6גר6 קיימא דל6 כחצר לוס טל חסרונו סממת סמלוס נסנס דל6 סגס ריכית מטוסאסור
 ולקחת סקס, טל ככעבת פוגע זס סרי כרסות טל5 לדור כנכנס מס טפ6 דוס ריכית, מטוסואסור
 פטיט6 ס6 6כל וז"ל: כגון, תוד"ס כ יכ ככ"כ מפורט וכ"מ ביותר. מגדול מחסרון זס מסנעליסכעקת
 וכו' למיגר עכיד דל6 וגכר6 ל6גר6 קיימא ד% כחצר 6פי* ככיתו, לדור יכנס טל6 בו למחותסיכול
 מסוס רבית זס 6ין סל6, נעכדיס מלשכתו ועמס זוזי כסו דמסיק ד6ינטי עכדי דתקף יוסף רב וכןעכ"ל.
 %ט% on~s ירגי* טל6 עכדי ניסתרי דל6 %ו דניח6 כיון י"ל מלאכתו, עוטים ס*ויס טעכדידנסנס
 סז6ת סנ6ס כטכיל י"ל "ו יוסף. רכ טל מלשכתו טעוטיס סז6ת סנ6ס עכור מטלמיס bSC כיוןו%5%ת,



קמאממונות
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 רזה יוסף לרב רכ6 דהדרי ס5 6ל6 ולע5לות. לפטלה ע5מס ירגילו דלOb)o3 6 ממלס מללכתוטעוטיס
 מל הכעלות 6ת יוסף רכ טלוקח ביותר הגדול החסרון וזה ככדי, תקף יוסף דרם מטוס כרכיתמיחזי
 כרמות. מל6 6ותס ם5קתס5ויס,
 לטלס, קריך היה ודפי המוכר, על יוסר תעודת לו מיתנו ממרד ל6יזס נכנס סי' OfO מקונס 06ולעניננו,
 לפלס דחייכ פמוט זה ההנ6ס כמכיל דמיס פסק ד6ס הזפת, הנמס כטכיל למלם דסכי bnss0דנכנם
 מלוס מחילת כסנ6ת 6סה קידם 06 6כל מקודמת, קינה מלוה כמחילת 6מס המקדם דה6 מסנפה,כמכיל

 מלוה מחילת וכסנ6ת מקודמת, קינה ולמה מסחוכ, טנפטרס הנקה לה ים מלוה הכמחילת מגסמקודמת,
 לה, טמסנה ההנמס כמכיל דמיס מרו5ה דהיינו ההנקה כטכיל דמיס פסק bS ד6ס וה"טמקומטת,
 כמכיל כלוס לפלס מייד קינו יפה סירה ומומע כמוק עוכר 6חד 06 כמו כסף, מוס ההנקתהתתקדם,
tob)~oלבלס. 5ריכים סהנ6ה 6ותס כמביל לםלס עסוי 06 6כל 
 מפני מהמוכר, ולגסות לטרוח חייכ הסרסור 6ין כמקת, קלקול נמb"Oht 65 דסרסור ר5ד סי' כנ"ךועי'
 ו מעי' טס סטלמן כערוך ועי' לטרוח. עוד מייכ קינו מלתכתו, וגמר מכרו קבל Of וכעד מרסות רקבסי'
 מייכ מסרסור 5ין מס להרמסן דגם ודקי מסמוכר קנס כעלמו והקונס כעלמך סרסור רק היהד6ס
 כוס. עודלטרוח
 למוריס הדבריס המוכר, עס מקונה טל סלככות קירוב עכור תיווך דמי למלס חיוכ טים נקמר 06וגס
 מתווך, רק היה ול5 סר6מון, הקכלן סו6 הקונה סקנה סדירס כעל ם6כן עדים יכיף ממתווך 06דוקק
rbדמי למתווך לפלס הקונה 6ת לחייכ יסוד טוס 6ין עדיס יכיף ל6 מהמתווך זמן כל 6כל כרכר, לוון יט 

 לעיל. ס6מוריס מסטעמיסתיווך




