
אמשנות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונות~ים

 בבלעדיות למתווך רווחמניעת
 -YW 1611 מס' מטונותתיק

 אלול( יג)מהד'

 הדיוןנושא

 א' טוען קצובה. לתקופה "בבלעדיות" למכירה הדירה את עבורו שיתוור ב' עם חתם המתווראי
 לו לשלם יצטרך שלא כדי הבלעדיות תקופת תום לאחר עד העיסקה גמר את בכוונה עיכבשב'
 תיווך ע"י שהגיע או הקונה את בעצמו מצא המוכר אם גם ההסכם, שלפי טוען הוא שכרו.את

 במהלך עוד הגיע הדירה את לבסוף שקנה שהקונה ומכיון שכר, לא' לשלם ב' חייבאחר,
 לביצוע המתין בפועל אם גם נפטר לא ובי לו, שמגיע בשכר א' זכה כבר הבלעדיות,תקופת
 לא' לתת ב' של להתחייבות שבניגוד טוען הוא עוד הבלעדיות. תקופת תום לאחר עדהעיסקה
 לו שהביא קונה לו להפסיד גרם שב' טוען הוא עוד אחרים. תיווך למשרדי ב' פנהבלעדיות,

 דורש והוא הדעת, על מתקבלים ובלחי נוקשים תנאים הצבת ע"י הבלעדיות, תקופתבתוך
 וכזתו. על מוחל ואינו *, שנגרם זה נזק עלפיצזי
 שנטל ההתחייבות לפרטי ירד לא בבלעדיות תיווך של ההתחייבות על לא' שכשחתם משיבב'
 ואילו בדעתו, צלול היה ולא שבת מאכלי שאכל אחרי ראשון ביום זה שהיה משום עצמו,על
 שכבר החתימה בזמן לאי שאמר טוען הוא עוד חותם. היה לא שם שכתוב מה כל את יודעהיה
 תנאים שהביא לקונה שהציב א' טענת על חתם. כן דעת ועל תיווך, לגמ"ח הדירה אתמסר

 א' טענת על ושכיחים. מקובלים אלו שתנאים ב' משיב הדעת, על מתקבלים ובלתינוקשים
 שאמנם ב' משיב שכרו, את לא' לשלם נתחייב הבלעדיות תקופת בתוך הגיע שהקונהשכיון
 הדירה את לו למכור מעונין שאינו לו הודיע ב' אך התקופה, בתוך הדירה את לקנות רצההקונה
 מחייב הסכם שום הקונה עם עשה ולא אחרת, דירה לחפש לקונה מרשה והוא התקופה,בתוך
 שלו. בשכר א'  זכה לא ולכן התקופהבתוך
 התחייב. בז דעת ועל שחתם, לפני החתימה משמעות את לא' הסביר שהוא משיבא'
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 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 דין לפסקנימוקים

 % יתווך ob hS גס כסף למתווך לבלס סמתמיינ "סמכתם, מסוס ים כבלעדיות תיווך על כמחתימהגרסה
 ההמכס לפי גס דירן שנידון קגי6. ל6 1"סמכת6 הנלעדיות, מתקופת הדירס "ת ימכור "Dh"כלוס,
 תקופת לקמר 6תו נעסה סהסכס וכל התיווך 63מ5עות סל6 הגיע סהקוגה כיון למתווך, לסלס תייר6יגו

הכלעדיות.
SDIכסכי, מססונס סדטת על  מתסכלים יכלתי  נוססים  תנ5ימ מעמיד סכ'  כך על 6' סתוכע סגרמ5 תביעת,', nhrt תגוייס  סם מהטמיר  יסתניימ לפי מתיכלת, "יגס  ן תכייס  סמייך, 5ת למכייל כרי  

 ירסוס וגס 800.000, כסיסלס מיד הדירה על מ,קה יקמל סהקוגה מוכן היה ספרי הדעת, עלמתקכליס
 ~ך. סמוכניס קוגיס יס ולכן הקונה, עיט הדירס 6ת ~סוס ו"ז סנה, ל6חר המקת דמי יתרת"ת מהקנס לקיל חייב יהיס וה61 מהמקם, חזרה דרך עוד 6ין המוכר סמ5ד כלומר 16הרה, סערת סמועל

  דמי כל סילוק לפגי גיירה גר n)tpon כמה רכית מסע "ין מהמקמ לח,ור "פסרות למוגר ס"יןומכיון
 המוכר. ה61 מהמלוה ונמr011PS 65 חייכת ככר ירירס מסריסרסת,

 אייכלר.מרדכי

כ

 לדיוןהשאלות

 בבלעדיות. חיוורא.

 כאשראי. דירה מוכרב.
 וממכר. למקח כפקח דינו האם מעיים, חולי בגלל בדעתו צלול אינוג.

תשובה
 נמיותד, 11 ~ירה ממתמסר כיון כ3לעדיות, ממתווך 6י 15דק המדינה, ומנהג המקרקטין הזק לפיא.
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 גממתות

 העיסקה הDh 65 טפילו תימכר, מהדירה מתגלי מעיסקה מערך מסוייס ftnb לו לסלס המוכרמתחייב
 ממתווך. כלעדילפועל

oh~)lדינו דמגהג ומניזמי, ד"ה 6 סו כ"מ תוס' ככתנו וכמו סיטומת6, מדין תופסת כ11 ממתחייכות 
 %לי b~h נמידוכין. להתחייב סנוסגין קנם לענין נ סי' r"to)h כ"י ועי' ומסני, יגמרכסייומת5
 סתג6ין כל יג: סעי' ר, סי' 101"ע ס"h'"D 1 מכירם הרמכ"ס פסק מסרי מתחייכ, היה ל6סיטומתה
 כיגיהן 6דס כניממתגין

~"Db 
 ל6 061 מגה לך 6תן כך תעבה ob 6ו כך יהיה oh וכמטר נעדיס מהן

 ob ס16מר סכל קנה, ל6 הדבר מסיס 16 כעסה בע"פ לך, 6תן ול6 לך 6קגה ל6 תעצה לoh 6 16יהיה
 כ סו ככ"מ ומקורו יהיה, ל6 ממ6 16 יהיה סמ6 סומכת דעתו מסרי והקנס, גמר % יסיה לח eb 16ימיה
 קנה. ל" דחיכל

o)nhסו סי' פו"מ חת"מ כשו"ת מכ"כ כלממכתם, כפילו קונס סיטומתח מדין oht הייכ הסותריס מנהג( 
 6סמכת6. כמקוס כמועיל וקת כדם%"ל, סיטומתח ממועיל כמו מהני שממכתך, בו מיס מסוייסכדבר
 כהתת"ם. כזה IpD9 ס% מיס מת עמ' 6 כרך ירוסליס פס"דועי'

 ס% העיסקס תיגמר 06 שפילו למתווך לסלס כבלעדיות", כלתיווך מים סיתירה מסהתתייכות כיון6מגס
 160 - כתוב המכס על התחייבות זו onto ם% כיון כדכר, מ15י ם6ינו למי ומוכנת ידועה היגה ידו,על
 גמר ול6 המטמעות, 6ת סכין מל6 כ' נקמן - לתתוס % ס16מר מה על ותתם המתווך על מסמךי"ל

 כזו. התמייכות לסתתייגכדעתו

 מלוקת המעות, לו וממתין מעכסיו קרקע % מכר הס וכן 6: סעי' קער סי' יו"ד כסייע הרמיש כתבב.
 מעכסיו קני ס6"ל כחופן כתב הכטור D"Qht ג p"D סם"ך וכתב וכו'. חסור והמוכר הפירות %כולמותר
 כפירוש 6מר % 6ס ה"מ הרסכ"6( כמס ופי הכ"י מהכיל הפוסקים לדעת גבך, ה6%ה להוי7111י

 טס הס"ך על רעק"6 מירוטי ועי' הלוקת. על ע"פ מלוה הף וזחי כרשוי קנה p~rnoc 16 חל6מעכסיו
 6ו בית הלוקת כתכ: גס סי' רפית סל' הרב כמו"ע "מגס קזוזי. ונפיק b"u סוייגו כטיודעיסרוקח

 ישפילו ממעות ס6ר מיפרע עד כמטלטלין להסתמם 16 בכית לדור לו חמור דמים מקלת וגתןמטלטלין
 המעות 60ר לו יפרע ל6 סמ6 כי מעכסיו, ההקנחס דרכי מם6ר כלחד 16 סודר נקנין המוכר %הקנה
 ע"כ. כמשה. עליו hS IDPt 6ס למפרע כטל סמקת וגמ65 לו מקבעכזמן

 פרע ו% ממגו 1ג%1 גט מסופר לו מכתם כגון גט, גזל 6כל כתכ: כ מעיי קכ סי' l"POSh כמונעוכרמ"ח
 6ף זמן, לחתר לו לפרוע כדי כרקון הגט % נתן 6ס שכל ה: ס"ק סתיימ וכתב מטרסת. סוי % כו וגירםלו
 סגט לו גיתן "ס ומיהו וכו', דמיס לו סתייכ רק כר15ן סנט לו גתן דס6 כידו, גזל גט הוי ל, לו פרעמל6
 ז ס"ק ק5 סי' וכגתס"מ ג. p"D ככ"מ והוכל ע"כ. כידו. גזל גט סוי ודקי לו ממלס עינו מיד לו למלסע"מ
 כתו"ע מוכם וכן המקת, bu35 ממוכר יכול לו, ם"ין IU1D וסלקת המעות 6ת תובע ממוכר 60סכתכ

 ntpno נתן דכמל6 6למ6 כידו, גזל גט הוי לו פרע ל6 ד6ס ג p"D וככ"מ ס ס"ק כחיים קכ סי'6כסע"1
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 ירושלים - דיןפתקיר

 וכ"כ כידו, כגזל וסמקת מעות, גוחן כם6יגו לגמרי 3טל מסמקת רק עליו כמ31 ממעות דהוי למריכןל6
 מד. סי' סרי"ף מטרת לדבר ר6יס מסכיך סיד פיס מכירם ס"זל 6כן ועי' ד. סי' מעות קנין הל'ממנאן
 (5"ל. פר6נק מסגר5"פ פ עמ' מיד דוד בית קוכןועי'

 חייב סו6 דמים 6ל6 ג,ל "ינו מסלם 61יגו לסלם ע"מ דסלוקמ כחכו מס 6כהע"ז פמוט ומגט ספר"ח6מנס
 ס6ס ל((, )עמי קדושין (5"ל למו"ר סמו6ל ר' כמי' טמקר וכמו כמקם, סדמיס חיוכ כיסוד טנמלקו וי"ללו.

 סתמורס, 6ת לטלס מקונס 6ת מתיידת סחפן כקבלת 16 לסלס, סקוגס 6ת סממיי3 הו6 סקגיןמעסה
 סנט% כיון גזל לכמסכ יכול קינו עלמו ססמפן י"ל המפן, לקיחת 1ל6 הממייכ ה61 סקגין מנססט6ס

 גותן ל6 6ס כתמורם, קותו מחייבת 5%מ1 סעפן נטילת 06 6כל סקגין, חיוכי  הייים  יפיל. רקכרסות,
 3גזילס. סחפן 56ל1גחסנ
 סס"ך טכתכ וכמו כידו, גזל הוי לo51c 6 % 6ס 6ף זמן לקמר לפרוע ע"מ לקח oht וככיס כח"מומפורש
 זמן קבעו ס6ס סו מעיי ק5 סי' מו"מ ססלהן ערוך וכ"כ הטו"ע. כדעת הגאל ג ס"ק קער סי'יו"ד

 וי"ל משלס. קינו מלוקת 06 6פיל1 קייס סמכר כטל, ממכר יסלס לoht 6 כפירט מתנה ול6לת0לומיס
 נטילת ע6 הממייכו  610  עליו המעטם (מן טל6מר המיוכ (מן, לסתר לפרוע ע"מ דכס)קמ כאס,הסכרך
 יתברר 6ס גס כגזלן למחסינו 6פסר 6י ולכן מיד, לסלס כלי התפן ליטול % מרסס טמרי לעקמו,סתפן
 לח"כ. סיקססל6

 סכל סיפרע עד סקנס כמס לסטתמס לקונס ד6סור לכ6ורס מסמע סג"ל, רצית הל' סרב מסייעכמגס
 06 גס וממכר מקם סמסלכות מ71ס הרב u~tc מגס )דחות 'ס 6ך למפרע, ממקח ויתנוט) יפרע )6סמ6
 פירט. כקילו נמסד כמלוס (קיפס פירםל6
 6ת זה טסותריס דכריס מכירים טלין ביותר הפת6יס י: סעי' לס סי' 1ט1"ע סייט פייט עדות כרמכ"סג.
 וסמסתגעיס כדעחס והגחפ,יס המכוסליס וכן הקרן, עם ס6י סמ3יגיס כדרך סךכר עניני יכינו ול6,ה

 ו3רמ3"ס ככתכ. מדעת לבוין 6פסר ס6י מדיין טיר6ס מה לפי זס ודבר ססוטיס, ככלל 6לו הריביותר
 כגט וכתש קיימת. ממתנותיו מתגם 61ין ממכר ממכרו 61ין מקמ מקחו 6ין ססוטס היד: פכ"טמכירס
 סכל סוס סקריך כדכריס מיינו זס, 6ת זס טסותריס דכריס מכיריס טלין הרמכ"ס סכוגת טו סי'מקוטר
 ס6ין וכיון סעס, ט6ר כדרך ותכליתם דכריס טל 6מיתות0 מכינים וג'ינס לל16 הן כין ולהבחיןלהכין
 סדינו רכל עם סי' חיק מלכילול כרכרי וכתכ סעוטיס. מס על לסמוך 6ין כוריין על הדכריסמטיגין
 וממכר. מקת לעגין ה"ה עדות לעניןכסוטה
 הככד ה6וכל לחרי רונסון יום מסיה כגלל לפרטים ירד ל6 מתיווך הסכם על סחתס סנטן נ' מטעןומס
 כיוס טוש מרגיס ו6יגו סכת מסכלי ס6כל זה כמו מעייס ח1לס טס61 סמי כרמ3ייס מ65נ1 ל6 שסכת,ט6כל
 16ת1. מחייכת מחתימתו וכ1ד6י ה"1, כטוטם דיגו מיסיהרונסון,

 לוין. דובאברהם
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הממתות

 והקונה ס"מ, 950.000 סל 3סכוס שנוגס הדירס 6ת מכר סהו6 הרי הדין, 33ית המוכר ססיפר מהלפי
 6ת ממוכר כמיסלק לו יסלם הם6ר 61ת בדירה, oprno 6ת וקבל ס"ת 800.000 3יגתייס לומילס

 הדירס. פירות 6ת מעכסיו אוכל והקונה כט136, הדירה 6ת לו יעביר 761 הדירה, מעלהמ(כגת6
 6ייכ% הגר"מ ואמר רבית. (ל o)bt הדין כביתוהתעוררה

 התזקס 6ת כ3ר קבל מהקונה מכיון מליט'"
 מהמוכר רצית טל oShc כ6ן 61ין גמורה מכירה מסיב הכסף, יתרת 6ת לקפל מחויים והמוכרכדירם,
לקונס.
 6ת וטול מעות הב6 סתר5ה קימתי 61"ל דמיס מקלת לו תתן המרס 6ת לו מכר 3: מה 3"מ 3ממגסוהגה
 ר3 תגי מס ו3גמ' יעויי"ס. מעכסיו, קנה המעות מותר מייתית לכי ד6"ל ד6יירי ופרם"י אסור.סלך
 1111י מעכסיו קני דביל 11Db והמוכר מותר טהלוקח ופעמיס וכו' פעמיס תליים ר3י ד3י כריכיתספרא
 המתגת המכר פירות מוכר יאכל 061 לוקח, "ל הי6 הרי מעכסיו דיוקניה כיון ופרשיי ג3ך, הלואהליהוי
 6ת ק3ל סהקוגה גמ65 3תמלוס תלוי זה 61ין מיד np15oc O)lp ד63ופן לפירוסו פירום יאכלס.מעות
 ,ה פירות, 16כליס ומניהם מותריס, סמגיהס לעיל כגמ' 6ית6 זוזך כסיעור קגי 6"ל oh~l 3סלימות1הכית
 ממקה ריבית כ6ן וים מלוס סמוכר ונהיה הסקר[, אוכל וממוכר סגתן לדמים המגיע קרקע פירות16כל
 ס%. לקונה ההלקה עכור ריבית דהו"ל כדירה לגור למוכר אסור 61דרכ6 3ה, ולילללוה
 סקוגה. 3גיד"ד מסוק הדירה, לכעל רק דייך העכירות מל התמלוס לקמר מועכרת הדירה 6סוה"ה
 ל6, 16 לקונה מוחלט סמקת 6ס תלוי דהכל המגהות טסתי 6 סעי' קער סי' יו"ד בתו"ע מפורםוכ"מ
 ל6כק 16 ק515ס רבית הוי 6י 6[ ס"ק הסיך ןעפייי מס והרמ"א סממ3ר נמלקו ללקח רכית מהו"ל631ופן
 עיי"ם.רכית,
 עיינם. 3זה, ונחלקו כהערמה ה61 6כל ללוקם עכמיו כולו מנמכר 16פגיס סים פכ"ח יהודה 33ריתועי'

 רק ממוכר כיגיסס מיתגו הי6 העלה התמלוס, 6ת גמר כמלק לקונה הנעלות למעכיר חוסםוכמהמוכר
 16 כס. סגר הסכ"ד עבור חלק מסלם סהקוגה מיתגו נוספת ע5ה וים וכדלעיל, מעותיו, כנגד נדירהחלק

 כמיגמור רק יקבל 1ס3על1ת 3ע%ת, הורקת כזה 6ין מ"מ נדירה גר מהקונה ם5ע"פ נתוזהסיכתנו
התמלוס.
 זמ1תר המעות )ו והמתין מעכסיו לו כמכר השל לקונה  הכעלות כ) 6ת העתיר מהמוכר כגיז"זלסיכום,
 הפוסקים 3מס ג ס"ק הם"ך כת3 מ"מ מעכסיו, 3לס81ן % 6מר מל6 61ף מעכםי1, ספירות לאכולמלוקת
 על מקס הוי 1111י מכר(, or~n 1ה61 וסטר, )נכסף כראוי קנס 6ו ססחזיק %6 מעכסיו 6"ל ל6 6סדה"ה
 פירות. אוכל דסלוקחמלוקח,

 הייזקר. אהרןמרדכי
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