
אממונות

 ירושלים דיןגית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

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

 989-סז מס' ממונותתיק
 אב( כא)מהד'

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

 הדיוןנושא

 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" יעקב נקשרה העיסקה אם רק אותומחייב
 לו נמסר היה לא אילו גם נקשרת היתה שהעיסקה כאן אבל מידע, אותו ובגלל כתוצאהנקשרה
 מחצית שהם 6.000% 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 רקהוגשה

 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 שדילומד

 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 - דין~סקיב

 דיןפסק

 סך לא' לשלם ב' ועל התיווך, שכר על ההתחייבות הסכם לפרשנות באשר א' טענתמתקבלת
 נדחית. ההצמדה תביעת מע"מ. ועוד 12.000$של

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

 לדיוןהשאלה

 לא אך הבעלים, עם אותו והפגיש הדירה את לו הראה העיסקה, על מידע לקניין שמסרמחוור
 האם בעצמו, העיסקה את הקניין סיים ואח"כ המחיר, על השתוי שלא משום העיסקה אתסיימו
 תיווך. דמיחייב

תשובה

 נמכר ולח"כ מענין טסופסק 6חר וטדכנות סרסרות דמי כענין נטלל מט סי' חוק חויימ מטסנציגוות
 מסרסור מעמס מ5ד נעטס סעימקס גמר 06 לחקור טיט וסטים 6חר. סרסור וע"י כעומסכלעדיו
 ד6ף כרסות טל6 תכירו טדס לתוך כיורד וכן טססנסו, מס ונוטל זו מפעולם טנסנס ברור ד6זכתחילס,
 לסלם יתחייב טוד"י זו פעולם ע"י ונטתכח נסנס זמן ולנוחר ספעולס כעת טבח וטוס סנ5ס טוס סיסטל6
 כיון זמן, מרכס ונפסק סמכירס נגמרס ל" סר6סונס סכפעס 6ף כקן וכן וססו65ס, טססנסו מסלו

 מספעולס סנ6ס עכ"פ לו יט סרי כר6טונס, סכיניו טססרסור מס כבכיל לקנות כ" זמן 6חרסעכ"פ
 סי' חו"מ יעקב ססכ כסס טדכניס לענין רמט עמ' י כרך ירוטליס פס"ד ועי' לחייכו. טיס דמככר,ססי6
 ומס סמתחיליס מתעוררות טוס כלי מעומס טידוך לקותו נתעוררו סםידוך טגמרו ס"דכניס ט6סיג

 סדכר 56ל טוכס פעולס טוס עמס ל6 סמתחיל 6"כ סממ5י6יס, סר6טוניס טסם דעתם לפי כקמתסוכריס
oroועי' סדכר. נטתקע סיס ס6חריס ססדכניס טכסו ולילולי ידו, על מרולס סיס ל6 וסכע"ד סו5יל 

 ז כרך ירוטליס פס"ד ועי' סרסור, לכין סדכן כין לחלק ג, ס"ק קפח סי' כפת"ט סוכך לו, סי'נוכי"ת
 קכח.עמ'

 טל סר6טונס לס5עתו ויחם קטר כלי ftwhfh~h גמר לידי ס5דדיס ססגעת ולמחליט לקבוע קטם דירןוכנידון
 תקרח" 6ת "סברס ס5עס ט6ותס יתכן טמרי יורד, מדין תסלומין מחיוב קותו טנפטור כדיממתווך,
 סרי לoh ,6 וגס גמר, לידי למגיע זוכים פיו ל6 ס5עס 6ותס וטילולי לסני, "חד 6ותס וקירכסכיניסס,
 ולע"פ ס6חריס, כטלכיס מעורכות כלי כלכד סדירס סלעת על גס תיווך טירותי לטלס מתחייכות עלחתם

 סתקרכות לכין מידע קותו כין לקטר פורתך כסיכס טדי מסתכר ממידע", "עקכ סמיליס טסטנ6מר



גממונות

 b"D5 270.66 כתבו כך )ולהבדיל, מללויס תיווך כדמי הקונה 5ת לחייב כדי תסליך טל כסופוה~דדיס
 141(. עמ' העכרי" כמטפט מתווך כ"דיכיסוכך




