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 הדיוןנוודא

 על אצלו שחתמו בעת ש"ח 60.000 בסר לו ששילמו תשלום החזר ב' היזם את תובעת א'משפ'
 שמחיר נאמר שבו הדירה של הרכישה הצעת על הסכם סמך ועל דרישתו, לפי הדירהקניית
 והיתר החתימה בעת ליזם מראש ישולמו ש"ח 60.000 כאשר ש"ח, 1.260.000 הואהדירה
 יהיו ליזם שמשולמים הקדימה שדמי בהסכם נאמר עוד בהסכם. שפורטו במועדיםישולמו

 ש"ח 30.000 יוחלטו בו יחזור הרוכש ואם לקבלן, בפרעונות לערבון "וישמשו לקבלן,בנאמנות
 לרוכש". יחזרו ש"ח ו-30.000לקבלן
 אך הדירה, למחיר קדימה דמי בתורת הקבלן עבור ליזם שולם הנ"ל שהכסף א' משפ'טוענים
 ובמחיר ש"ח, 1.200.000 רק הוא הקבלן אצל הדירה שמחיר להם נתברר החתימה בטרםעוד
 והיזם הקבלנית, החברה של בפרסום נכתב גם וכך היזם, ע"י האחרות הדירות רוב נמכרוכזה
 ולא מלאכתו עבור היזם של שכרו אלא היו שלא מיותרים ש"ח 60.000 בערמה מהםגבה

 שבאפשרותם להם נאמר אך בחזרה כספם את דרשו הם עצמה. לדירה קדימה כדמישימשו
 ואח"כ העיסקה את לסיים העדיפו הם אך בחזרה, הכסף כל את ולקבל כולה העיסקה אתלבטל
 60.000 סך על קבלה להם ניתנה שלהם את כשדרשו בערמה. ששילמו הקדימה דמי אתלתבוע

 שלא ומשנתברר קדימה, כדמי אלא כתיווך זאת שילמו לא הם ולטענתם תיווך", "עבורש"ח
 בחזרה. הכסף את תובעים הם קדימה דמי אלוהיו
 ולכן תיווך, רשיון לו ויש יעלו, תיווך שכר עבור היה א' ממשפ' שלקח שהכסף משיב ב'היזם
 למי למחול היתה שזכותו משום זה מאחרים לקח שלא ומה בחזרה, להם להשיב חייבאינו

שרצה.

 פשרה של דיןפסק

 שניה דעה ולפי לתובעים, כלום להחזיר חייב הנתבע אין הדין בית מחברי אחת דעה ולפימאחר
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 יר)שליפ - דיןפסק,ב

 לשלם הנתבע ועל פשרה, וגם הרוב דעת גם היא האמצעית הדעה לתובעים, הכל להחזירחייב
 ש"ח. 36.000 סךלתובעים

 *ץ יהושוע)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-(

רנשרב:ה

 6ין ולמתווך גול, הו6 כמרמה המתווך קותו לקם 6ס הדירה עכור דורס ל6 ההמוכר ממחיר לערדכריר
 לו מותר 6ך כלל, תיווך נכר לו מגיע ל6 הנכם כעל גס הו6 המתווך oht %3ד, תיווך ככר hShמגיע
 ומ"כ הקכלגית, מממכרה חלק ליגה המטווקת טסמכרה מתפרר ו3נידייד סר51ה. למי המחיר עללהוסיף
 זס 6ת סגקכו כיון ל6, ,ס גס Sth1' תיתך, סכר לגנומ לה הים מותר 6ך מממיר על להוסיף לה מיהמסור
 sra. זס 6"כ כ,ס, מכוס תופעת ל6 הקכלגית והמכרה הדירס, כממיר כסקרכהסכם
 לו מגיע Dht להמזירו, וקריך כלדק 6יגו הדירה ממחיר ort~ htnr 5% סגתה דהסכוס %יג6 גרטהולכן
 סכהסכס גס מס מרקס, סיכמו כס% ס3פועליס פמות כדין 2% 16 1% זה ah לדון יט 51ולי תיווךסכר
 כמתיר מסלמת 11 טס651ה מסמע סו,כר, ל6 תיתך 61י% סגילוות nthitoo כל נזכרו הרכיסהסלעת
 מתייכ. וקינו סקרי סו6 הדין בכית סהו5ג ומניר מסקוגס(, טיקכל ממה למתווך יפלס )וסקכלןהדירה

 הייזקר. אהדןמרדכי

ב

 3ע5מו, המוכר גס היס וממילך הדירס, 6ת סכנתם הקכלגיה מהחכרה מלק היזם היה ד6ילו גרורנר6ס
 דלין טוות, סדירות סכל כפילו ודירה, דירס לכל מיוחד ממיר לקטוע סימהוכותו

~b)tb 
 )ומה לקרקעות

 מפרק, דרכ כ%כו" 6מת מ"דוכר יותר or 6ין ס"מ 1.200.000 יהיה דירס כל בממיר פירסמהססמכרה
 ול6 סק3לגית, מהמכרה מלק היס ל6 וסי,ם ס"מ, 1.200.000 סל ממיר קבע הקמלן  ינניר"ר 51h~b"ע(,
OtOהכסף. הלך ל6ן 6"כ הדירה, ממיר 6ת להעקת יכול 

o'1pb1סליט"6 הדייגים דעת 6ת :OfJ סנססכס מכיון ססכוס כל 6ת להסיר קריך סהיזס סי6 6מת דעה 
 יכול סריגו כסנתכרר - למ"כ לסגות יכול 6יגו ע"כ סדירס, מממיר כמלק ס"ת 60.000 סמקכלנרסס
  כסך  כססבמ דמפורס ועוד תיווך. עכור ,ה טלקמ ולזמר - עלמה הדירה ממיר עכור כסף יותרלקחת

 6ין 6"כ ס"מ, מ-1.200.000 יותר קטל ל6 כהקטלן ומתברר לקבלן, כנ6מגות יהיו מסולמו סיח60.000
 במסקר למתווך רומס דסד3ר ועוד, יזמות. סכר כגון 6חריס, דכריס עצור הכסף 6ת לתבוע יכולהי,ס
  ממט, טל וזס מכסף, יתרת 6ת לכיסו ומטלה ממוכר, מסדורט יותר הדירה סממיר לו 61ומר הקונה6ת
 לגיד"ד. וה"ס כלוס, עליה לגחות  יליפפיוך  לינוס הדירהכהרי

=4בב -,=,, -- =-
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 גממונות

 סכר נוכה סיזס 1מ15י היזמות, על סכר כחורת ח%5 להסקר יכול ליזם ססולס מהכסף ס31רת סגיהדעה
 מסתכם זה וע"י דייריס, טל וממויינת 6יכותית גדעה קכ51ה לסרגן הי" סעכודתו מסוס ממתווךיותר

 היגס סגכם מ"ח 60.000 מסך לע"פ ע"כ גדול, טכרס וע"כ כהתגיס, עוליס הדירות וממיריהפרוייקט
 יגס. כתור סלו לפעולת כ11נת1 "מתווך" כתור טתוכע ומה תיווך, מסכר כהרכה גדולמהתוכעיס
 כהסכם סגכתכ ממה לכנות יכול סי(ס ס6ין הר6סוגה הדעה מסוכרת דמה 6מ5עית, דעה גרסהולענש
 יכול דין נכית גכתכ ל6 סההסכס מכיון גרטה עלמו, ממקח למחיר קדימה דמי כתורת הכסףסמק3ל
 כמו לפטור, מפטור טענתו ממסגה וכפרט יזמות, עכור היה סגכה סהכסף ולטעון טענותיו לח"כ)סגות
 הקפלן 51"כ לקפלן, כג6מגות יהיו מ"ח ט-60.000 סהסכס מלמון סמדי,ק ומה  גיגהו, סיטרתינטענת
 of'b מגיע סל6 רטיה מזה 6ין היזם, ס) תיגס כתמילה לי(ס "ט1למו nrtc 60.000 ס6ותס )ומרג"מן

 מלו" מתוך סיח60.000
 הסופי, מסתט%ס זה יהיה הרקבון התסלוס ל6 ד6ס nrrc, 1.260.000 סל ססכוס

 ס% המיותרים הס ה6מרוגיס סיח ה-tfb 60.000 סיח, 1.200.000 עוד מהקונה גכה סוף סוףטהרי
 לקכלן.הגיעו
 יותר הדירה טמחיר לו 161מר O)1po 6ת ממסקר למתווך דומה בהדיר הר6סוגה הדעה ססוכרתומה

 %כות המתווך סל ליעגה סיירה מהרי ממס, SIA וזה הכסף, יתרת "ת %יסו ומסלסל המוכר,מסדורי
 למחיר מחון סהס ודקי הרי יזמות דמי 16 תיווך מדמי מפני דיגו, Of1 גרטה )גידייד, וה"ה כלוס,עליה

 כהסכס סג"מר ומה (ה. עכור גובה סו6 כמה לקכוע tnDft פע1לת1 סכר hSh קובע,סהק3לן
 ס"ת 60.000 16תס ס"כן יתכן עלמה, הדירה ממחיר חלק הס ההמכס כחתימת סמסלס סייחטה-60.000

 ל3מוף. מסולמו ס"ח מה-ס60.00 נגכו היזמות ודמי לקכלן,סולמו
 )עג"ד גר6ה 6יגז יזמות, "כר עבור ס"מ ה-60.000 כ) 6ח )תנוע ס(כזתו הסניה הדעה טס1כרתומה
 ידוע סער לו ים ולתיווך" כ"תי11ך", הכסף חת היזס תבע הדין סככית מפגי הוך העיקרי טעמים:מטני
  oh)th 6ין דירה סל תיווך מזה טכיון %מר ע"ז טייך oh)th %1 יס ודקי וכתיווך יותר, 1ל6 5ד מכל 2%עד

 הסכר סיעור חת להגדיל כדי יזמות טל לענין תיווך סל מילה ויפרס הדין 3ית י3ו6 61יך)קרקעות,
 יכ DD" י( סי' כסו"ע b"nlo טהכי5 כרי3"ס ומפורס ככי"ד, nhf יטען עלמו סהיזס מכלי לו,המגיע
 על לחייב אפסר 6י פתות מהם 61חד הנתנע 6ת לחייג 5י מקיזה כרירה לדייגים התובע גתןד6ס

 טועה כדין ממט מי5י6 ה"1 כיותר הדיין מייכו ו6ס היותר, על ממל להפחות יכולת סגתן רכזההיותר,
 ונחייב % נטען 6יך ""כ כ%ד, תיווך 6לח י(מות, וגס תיווך גס lpw ל6 הרי דירן וכנידון מסנה.כרכר
 היזס יכול 6ין כנידונגו גס ודחי ולטעמיה הסיך, סה3י6 סוסן כעיר ועיי"ס יותר? הגכוה כסךהקונה
 לה51י6 הין וע"כ מוחזק הקונה הים onc הריכ"ס ט) דיגו דס6ני לזמר יס דעדיין 6)6 היותר.)תבוע
 על כמחילה יגס כתורת הניעתו 6י 6ת ולדון מידו, להו5י6 כליס ואגו מוחזק ככר היזס וכנידוגגוממגו,
 ידו. סתתתמה

 סוייגו כמה 61ף גמורה, הקג"ב כלי מחילה מ5ד %זן סייך % ידו תחת ממוחזק מה רעל נראה6מגס
 רט וכסי' 3 מעיי רמ6 סי' כרמ"א כמכו5ר מחילה, סייך % דמי סכגכוי כיון מט"ח נידו eh ידותחת
 וסי' ה p"D רלה סי' פת"מ ועי' ט, סעי' רמה סי' כסו"ע ממחכר כתב וכן 6, סעי' קפט ו3סי' דסעי'
 מחול, גרעונו 6ין גרעונו על ממחל והרב קנוי גופו עכרי בכד ס"מ טז כקרוסין הדין ומקור ת. p"Dרסד
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 ירושלים - דין~סקיד1

1ד1"ק.
hShכדין מוחזק "'גו וגס מחייב (סר 6ין סכגידוגגו h~h תפוס 

"31 
 תיווך מדמי כיון תיווך, סל 3טעגה

 כבגיס וכמו ממגו, מ51י"ין ("ין סג6מר עד מושקות דין ס% לתפיסה 6ין מתפוס ממה ממחלית פחותהס
 מליס 6חד טען "ס "כל סלי, כולה טוען 6חד כסכל רק ככולה מוחזק גחסכ מהם 6מד סכל כטלית6וחזין
 ככולה. מוחזק נח(כ סר"סון 6ין סלי כולה טוען הסגי ehסלי
 Sc .2% תיווך מדמי יותר הקוגיס 6ת לתייכ hr'1 גלעג"דע"כ

 כנוי hSb סלהס הסקעה סל סוויות זה "ין הדירה סל למתיר מעכר גוטליס (יזמים מס רכל נותנתוהדעת
 ים וכקן ס"ת מיליון מ-2 יותר עולה מעיר כמרכז כוה כגודל דירס דהל6 הרוכסים, ומחילת ויתורעל
 לעלמו בדורס מה על היזם עס להתמקח ל6 גימ"ל ע"כ כשד, 6לף ומ6תייס מיליון כסך "מ5י6ה"להם
 כממיר כלול or וכל מרקס, סלם כלב ע"ז לו מוחלים כולס וע"כ מההי5ע, יותר הכיקום כי סיכה","כלי

 יזמות. סכר כתורת 56ל1 להחליטו יכול 61יגו % גממל ל" ז6ת דרס סל" כגידוגגו 6כלוכתסלוס,
 דמי סילמו 1ל6 ס"מ, מ-1.200.000 יותר סילמו % כפרוייקט הדירות מרוכסי סהרנה (כיון גרילהועוד
 תיווך דמי ד3סלמ6 ממל, bS ולחלק היזמות על מחל מהקונים סלהלק לטעון יכול סוייגו מסתכריזמות,
 "חת פעולה h'o יזמות 6כל 61מד, 6מד לכל נפרדת פעולה הו6 (תיווך כיון ל6, וללמד למקס לממוליכול
 וטיפול מיומד זמן ססקיע ל6 - הסכר 6ת מהם טתכע - כודדיס ול6ותס הרוכסים, מקות כל עכורגדולה
 מ6ותס סמקכל כסכר מיסתפק יתכן ל6 %1ן הפרוייקט, ככל ככלליות סעסס כמה גכלעו הס h~hמיומד,
 ע"ז ממילה סקריך לתיווך כמו לי,מות וידועה קבועה ממון מיונ הגדרת "ין והרי %ולס, ויממלכודדיס
 כפנ"ע. מייכ 6חד כל ממילהוכלי
 "1 מלמד הכל 6ת סיגכה 100.000$ סל יזמות סכר לעלמו קצע ס6ס מדעת על יעלה סל" דכססועוד,
 הו" ופמוט רוכס, 6ת יתנע hSt הקונים מקות מתוך(ניס

 רוכס, 6ו כולס כין 3סווס המכר "ת סיחלק
 סכן המיעוט כולל כולס כין ומתמלקת ונופלת כללית סי6 המחילה ממיעוטס 6ל" מרוכס תוכעוכסלינו
 מהס.גכה
 ס"ת, 24.000 סהס בלנד 2% סל תיווך דמי רק hSh סיח 60.000 לגנות יכול היזס hc'1 נרצה הליןמכל
 סיח. 36.000 סך לתוכעיס להחויר חייכוע"כ

 לוין.יהושע
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