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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממושת~י"

  בבלעדיותתיווך
 -שע 157 5 מס' ממונותתיק

 סיוו1 כזומהד'

 הדיוןנושא

 מתווך יהיה שכ' פה בעל הסכימו הם לדירתו. קונה לו שימצא - מקצועי מתווך מבי- בקשא'
 במציאת בעבודתו התחיל וב' 3,4%, התיווך עבור ויקבל במיוחד, זו לדירה ויתמסרבבלעדיות,

 אותה לשפץ שרוצה משום למכירה אינה הדירה שבינתיים לב' א' הודיע זמן אחר לדירה.קונים

 את למכור א' החליט השיפוצים גמר לאחר עבורו. התיווך בעבודת הפסיק וב' המכירה,לפני
 מתווכים, בלי לבד, הדירה במכירת "יטפל שב' וסיכמו ב', עם נוספת פעם ונפגשהדירה,
 לו הודיע שא' אלא קונים, למצוא בעבודה שוב התחיל וב' בהתחלה". שסיכמו השכרבאותו
 הוא אין ולכן השניה, כפעם ב' עם שסיכם לפני בבנין( )משכן הדירה על להם שנידע שניםשיש
 הדירה. את קנה מהם ואחד בי, עם להסכםקשור
 בבלעדיות, שהיה משום בלעדיו, הקונה את שמצא למרות תיווך דמי לו חייב שא' ב'טוען

 שבפעם ואע"פ בלעדיו. תימכר הדירה אם גם לו לשלם - והמנהג החוק עפ"י - א' אתשמחייב
 במכירת שיטפל שאמר המשמעות היתה זאת מ"מ "בבלעדיות", המילה את הזכיר לאהשניה
 הסכם על חתמו שלא ואע"פ בהתחלה. שסיכמו השכר באותו מתווכים, בלי לבד,הדירה

 בעבודתו. התחיל שכבר כיון מחייבים, בע"פ דברים גםשכירות,
 לא ההצעה אם גם תיווך דמי לשלם אותו מחייב כבלעדיות שתיווך מעולם הכין שלא משיבא'

 מעולם. זה על התחייב ולא המתווך, מצדבאה

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות
 מהותו. בבלעדיות", "חיוורא.

 בכתב. תיווך הסגם כתבו ולא "בבלעדיות", הקונה למציאת זמן קצבו לאב.
 פה. בעל מתחייב מה על הבין שלא טועןג.

תשובה
 כמיוחד, זו לדירם סמממסר כיון שלעדיות, טמתווך כ' 15דק ממדינה, ומגסיו המקרקעין מוק לפיא.

 תימכר, מסדירה כתניני העיסקס מערך מסוייס rtnb לו לפלס ממוכרמתתיי3
 6פי~

 העיסקס ת65 06
 ממתווך. כלעדילפועל
 דיגו דמנהג ומגיומי, ד"ה 6 סו 3"מ תוס' סכתנו וכמו סיטומת6, מדין תופסת כ11 טהתמייכותוכרלה

 לולי 36ל כסידוכין. להתמייכ סגוהגין קנס לענין נ סי' 36סע"1 3"י ועי' ומקני, וגמרכסיטומת6
 התנגין כל יג: סעי' רז סי' ותו"ע ס"1 פי"6 מכירה הרמ3ייס פסק מהרי מתמייני, היה ל6סיטומת6
 ל6 61ס מנה לך 6תן כך תעסה חס 16 כך יהיה 6ס ושטר כעריס מהן לע"פ דיניהן 6דס 3גיטמתג'ן
 6ס ה16מר סכל קנה, ל6 הדהר טהיס 16 טעטס לע"פ לך, 6תן ול6 לך חקנה ל6 תעטה ל6 6ס 16יהיה
 כ סו 33"מ ומקורו יהיה, ל6 סמ6 6ו יהיה סמ6 סומכת דעתו מהרי וסקנה, גמר ל6 יהיס hS 6ס 16יהיס
 קגס. ל6 ד6יכל

 לחיים הסומרים מבסג ס6ס סו סי' nrrtn מת"ס כסרית "כ"כ כ6סמכתt)'ph ,6 קונה סיטומת6 מדין6מנס
 6סמכת6. כמקוס סמועיל וק"ו 3דטל3"ל, סיטומת6 ממועיל כמו מהני 6סמכת6, 3ו סים 3D"tDtד3ר
 כסחתייס. 3זה פסקו סל6 סיס סח עמ' 6 כרך ירוטליס פס"דועי'
 קובע עוד פוקע. הססכס יוס 30 כע13ר 3תיס 3תי11ך 6זי לבלעדיות, זמן קרעו ל6 06 המוק, לפיב.

 ממיס. טיגנו כע"פ המכס 36ל 3כתכ, להיות חיית תיווך סהסכסהמוק

 מייד המוכר הים hS 3כת3 הסכס היה 06 ש ולכן הכלעדיות, להסכם  קי35ה ייתר לי  רירוננירוו
  6ין כבתש  יסכת  עיי  bSt כיון ועכ"פ מההסכם, יוס 30 כתוך נמכרה הדירה hih 06 המתווךכסכר
 החוק לפי 6ס מיטומת6, מדין הי6 ~לעדיות ההתמיינות סכל וכיון סמוק. עפ"י מחייט כע"פסססכס
o)'h,כסיטומת6. להנסיכה לפטר 6י כתוקף 
 על סל6 העיסקה תיגמר 06 ויפילו למתווך לבלס כבלעדיות", 3"תי11ך טיט סיתירה טססתחיי13ת כיוןג.
 י"ל rbt - כתוב ססכס  על סתתייכית ץ סירס hSt  כיון כרכה מליי  u'hn למי  ומענת ידועה ליגהידו,
 ן כדעתו גמר ול6 המטמעות, 6ת הכין fb bbt גלמן - לתתוס לו ט16מר מה על וחתס  עלספסויךטסמך
 כ11. התחייכותלהתמייני

 לוין. דובאברהם
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=בםני?
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 כמקרקעין כבלעדיות מתווך על - "ככלעדיות" תיווך מל המדיגה מגסג מקור מממס - מוקיהסעע"י
 מכין 6מת פעולה תכ51ע כי מוכס hb"1 להלן, המטיוח פעולות מם מכין מיווק פעולות סחי לפתותלכ5ע

 כ6מ5עומ פרסום הן: הפעולות סם ה5דדיס. כין הוסכם עליה נוספת פעולה וכן להלן המגויותהפעולות
 מקומי כעתון פרסוס לפחות; 5מד גפון יומי כעתון פרסוס מסויים; לקוחות קהל כקרכ פרסוסמילוט;
 תמיסה הזמנת כנכסן %קר פוטג5י5לייס רוכסים הזמנת הלקוח; גמירת לפי מסוייס יעד )קהלהמיועד
 ה15רך הגכמ. מכירם למס פעולה סיחוף למס הנכס, מלוי כן ייסוכ כקותו הפעילים )פתות,מתווכים
 "ל6, פעולת כע"י מסוס הו6 דרכו, העיסקה נגמרה ל6 6ס גס תיווך כדמי לזכות כדי 6לוכפעולות
 הסיווק פעולות מרף כי הוכח oh 6כל נעיסקה, להתקמרות סבכיך היעיל הגורס היה ~hto חזקהקיימת
 מיווך לדמי המתווך זכ6י יהיה ל6 כעיסקה, להתקמרות סהכי6 היעיל הגורס היה ל6 הו6 המתווךמכי5ע
 04י2012(.ות"6

 ככיפור nelo ל6 "ס גס תיווך כדמי htr' ככנעניות ממתווך פסקו ססופטיהס תעמיס גמה היומולידך
ht~cלהתקמרות בסכיך היעיל הטרם מיה 

 העיסק"
 56להס. הסוגייך הוכרעה וטרם 1~2543(, 1ע"6

 לסלם קריך 6ס 6מר, ע"י הדירה 6ת מכר המוכר ohs ממדינה מנהג על לסמוך יכווין 6נו 6ין ע"כ6מר
 כתב יט סעי' פכ"ד מתווכיס הלכות ווכס' ד"ת לפי כזה לדון 6ג1 ו5ריכיס כלעדיות, )1 סתתםלמתווך
 תגלי ככל הוי כלעדיות סל הפירוד מזה ומקטר המדיגה מנהג עפ"י לסלם קריך כלעדיותסכהסכס
 קיים(. (תנקו(כממון
 ע"י המקם יגמר eb גס לו סיסלס עמו והתנה כמכילו, סיעכוד מהמתווך כקם מהמוכר מ5ד לדון יםוהגה
 טרחתו על סכרו לו והכטימ סירקה(, כזמן לעסות סיכול קכלן והיינו פועל סכירות המכס מזה די"ל6מר,

 כמו העבודה, על כלוס לו יטלס hb תימכר ל6 הדירה ס6ס hSh ידו, על המקמ יגמר % "ס גסועבודתו
 הרא"ל סכתכ וכמו סכר, להם מגיע ל6 העיסק6 נגמרה ל6 6ס וטרחו סעכדו 6ף וסרסור סדכןכל

 'דענ" ל" 11"ל: קפה, סי' ככ"י הוכל 6, סי' קה כללכסויית
 סיס יום ככל מעסיס מעות, לו נתחייב כמה

 זכה ידו su המקח מנגמר ומי )יהודה מסרסר תה ))וי מסרסר זה סרסורים כמה 6חדבמקח
 כיק המרדכי וכ"כ יטול, % טרמו סכר גס דכ' ויעויי"ס כלוס, לו מייכ סיגו זה כנידון 6כלכסרסרותו,

 "1 ידו על 06 הדירה ימכר כ6ס טרמתו על % סיסלס דהיינו תנאי, על סכירות הוה דנה וי"ל קעג.סי'
 6מר.ע"י
 תיגמר ל6 כ6ס גס לו לסלס סהתחייכ סמה ג6מר 6ס ד6פילועוי"ל

 העיסק"
 על התחייכות nhr ידו על

 המוכר כ6ס כהרי גויס, הוה ד)6 כיון תסוכ כבי"ד קנין סי5טרך hn)nDh כזה הוה ול6 הריוח,מגיעת
 והוי להרוית, יכול מהיה מהעיסקא ה6חוזיס 6ת הכלעדי להמתווך הפסיד 6תר מתווך ע"י הנכסימכור
 כדרך להרוימ מעומד גווג6 דככל כ ס"ק י6 סי' מספט כסער וכ"כ גזיס, הוי דל6 כמיטכ6 6סלסכמו
 מייכ סל6 הרסכ"6 דברי 6ת מס ומפרס לסלם, ומייכ הו6 6סמכת6 ל6ו ככך עלמו "ת וממייכ "דםכני
 עיי"ס. י6, סי' מ"י כערך וכ"כ חייב, כפירוס נתחייב oh 6ך הריוח, מגיעת על להדיץעלמו
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 לסלס ידו כחתימת סנתמייכ כיון למתווך לסלם מייכ מיה כלעדיות מסמך על מוחס היה 6כן כ6סלסינוס:
 כניד"ד 5כל כך, על קנין עוסה היה 6ס וכן ועמלו, כטירחתו hba 6מר ע"י ויפילו הנכס ימכר כ5סלו
 הדבר מדמעות 6ת ידע סל6 הגתכע וטוען כע"פ, כך לו 5מר רק כלעדיות, מסמך על 16ת1 החתיםסל5
 למהווך. כך על לסלס לחייכו h"h ככה"ג המהווך, ע"י סל5 העיסקה תיגמר 05 גס 16ת1 מחייככזה

 מרמורשטיין. צבינפתלי
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