
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ושבירוד משטתשיי"

 דירהתיווך
 -עא 1655 מס' סמבותתיק

 כסלו( סו)מהד'

 הדיוןנושא

 שייח 30.000 שהם מהעיסקה, 2% בשיעור תיוור דמי ממנו ותובע לכ' למכירה דירה תיזורא'
 א' המתווכים, חוק בתנאי עומד שאינו משום תיווך דמי לא' מגיע שלא טוען בי ממע"מ.חוץ

 הקיימות הבעיות כל את לו גילה שלא משום ב' תיווך, הסכם על אותו החתים שלאמשום
 כמה ועוד לעשות, לו אסור שהיה דבר עצמה העיסקה במהלך שהתערב משום ג'בדירה,
טקנות.

 לו אמר אך תיווך, הסכם על אותו החתים לא הדירה את לו והציע כשהראה שאמנם טועןא'
 הדירה את לו שהראה לפני זאת לו אמר שלא וטוען מכחיש )ב' 2% הוא התיווך ששכרבמפורש

 ולפני דבריו(, על ועומד מכחיש א' כלום. סיכמו לא ואז לכך, הסכים לא והוא אח"כ, רקאלא
 לאחר - ש"ח 28.000 של תיווך שכר לא' לשלם התחייבות כתב על ב' חתם העיסקהביצוע

 לפני כזו בחתימה די החוק, דרישת ומצד - זה סכום על להסכמה והגיעו ביניהםשהתווכחו
 העיסקה.ביצוע
 זו, התחייבות על לחתום נאלץ - העיסקה על לחתום ישבו שכבר - הנסיבות שבגלל משיב)ב'
 "לוותר" שנאלץ טוען מצידו א' מחייב. תוקף לזה אין ולכן בך", הייתי "משטה כך על טועןוהוא
 ב' המע"מ. את תובע וכן אותם, ותובע חוזר והוא נסיבות, אותן בגלל משכרו שייח 2.000על

 עליו התשלום על חשבונית מוציא שהוא שמאחר משיב א' מע"מ. על דובר לא שכללמשיב
 מע"מ(.לשלם
 בחוזה כתוב והכל הכל, את שגילה א' משיב בדירה, הקיימות הבעיות גילוי של לטענהבאשר
 בעבר תביעה היתה עליה ביוב פריצת של בדירה בעיה שהיתה העיסקה לאחר והגילה טוען)ב'

 ולכן קיימת, היתה לא ושוב בזמנו, תוקנה שהבעיה א' משיב לו, גילה לא והמתווךבביהמ"ש,
 אותה(. לספר צורך היהלא

 דמי כל את ממנו תובע והוא n~rvr, 15.000 ב' לו שילם לדיית ב' את שתבע שאחרי טועןא'
 תיווך שכר * מניע שלא משום לו ששילם מה כל לו שיחזיר מא' תובע ב' מע"מ. ועודהתיווך
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כלל.
 היא שברשויות בזמן בו כ"ד'רה", התחתונה אקזמה מנתה המוכר עם שבחוזה ב' טועןעוד

 לתיווך. שייכת אינה זו שבעיה טוען א' טעות. מקח זה והרי "מחסן",מכונה

 דיןפסק

 לו. ששילם מה על נוסף שייח 13.000 לא' לשלם חייבב'

 גולדשמידט טוביה)-( קניג יהושע דוד )-(, אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 שכד. לז לשלם חייב האם תיווך, חוזה קל למחוור חתם לאא.

 לו. לשלם צריך כמה התיווך, שכר הוא כמה מראש דברו לאב.

 ומנגד הייתי, אנוס או בך, הייתי משטה טוען ואחייכ שכר, למיטיבו לשלם בכתב התחייבג.
 הנסיבות. בגלל רק עמו שהתפשר תבירוטוען
 המע"מ. חובת חלה מי על ביניהם, דברו כשלאד.
 בית. בתורת  שנמכר מחסןה.
 תיווך. בדמי חייב האם טעות מחמת שהתבטל מקח1.

מנשובה

 גריכם היגס מתווך ססכירית 3ר5טיג'ס סמ3ו6ר ט6ף קע, יטי' קמו סי' מי"מ מהרטד"ס נסו"ת כתגא.
 n~rlc1 קלס, סי' גגו,ס 3ממדס רסייג 1תס31ת סי"5, פ"ס ומכירם ס"5 פ"5 הלזמין רמיקס עי'קנין,
 עדיף מ"מ מרדכי, מסגסות קפס סי' סוף וממ"ע נו, סי' מ"כ סמ3י"ט nr~lal ג, סי' 16"זמסריח

 3כת3. ססכס יעסומשתחילה
 קגין עטו לoh 6 גס כדיע3ד סכרו % לסלם חייט קנין, ~ריכס 5יגס ממתווך סכירות סלסלכם מכיוןמ"מ,
 סעיסקס. לפגי למתווך סתתיי3ות על סמתס ,ס כנידון וכש 3כת3, ססכס על מתמוול5
 קי6, סי' ח"3 מלוי מסרי"5 1ס1'ית עט, סי' ח"6 מסרסיך מסוגת סס3י5 ס פרק מתווכיס" "מלכות ע"ב.

 6ת11 ק31ע וסת1ק ק13ע, מנסג ס6ין 31מקוס מקוס, ככל ססומריס Ao)n עפ"י נקרע תיווך דמיסת"ל1ס
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  )שתהילת בתרון 3קוגטרס מלוס ממטפס טס b'5o ועוד כמדיגה. הקטוע המוק 6חר הולכיםמסוייס,
 וכ"כ 2%, מפלס 5ד סכל מגסה כת3 מס מסרם"ך ו3מו'ית 1%, מהלס 5ד סכל מהמנהג 56( עמ'הספר
 "הלכות ועי' 3%, טהמגהג כתב קד סי' קומן 31יוסף מדינך, הו6 סכן קכה סי' פענח לפגתכהוית

 3זה. פוגיס מגהגיס על 6מרוגיס מכמה עוד ד, פרק העררי" נמספט מתווך ו"ייגי ססמתווכים"

 2%. הו6 כ6ן ממדינה ממנהג ז5י'ל סגר3י"ל 66מו"ר כת3 קמע ועמ' קכמ עמ' ז כרך ירומליסוכפס"ד

 קריה מל תיווך כמו כמיומד גדולות וכעיסק6ות 2% ממלס 5ד כל המוק ס%י 285 עמ' י חלק פד"רועי'
 1%. רקמלימה,

 מנהג מים ד3מקוס 6חרוניס, ומעוד הגיל הלי מהריקן מסוית 17 הערה 6 פרק מתווכיסי' "הלחותועי'
 להליל כדי זה ע13ר מהלקוח ממון להו5י6 כח ים דמלכות6, מדינך סרסרות סכר מסוייס מכוסלטלס
 עומקו. מידסטוק
 ממתווך נמוך סכרו וע"כ 3כך, טמק15ע1 כמי ול6 פרטי כ6דס התיווך 6ת ק3ל 30י 6' מטועןומה

 י כרך 3פד"ר ה3י6 מק15עי ם6יגו כמתווך וגס עיסוקו, וזס מק15ע1 מזה מוכיח כ' הנה בכך,ממק15ע1
 ככה"ג מגס 21, הערה מס מתווכיס" וכ"הלכות ט, סע" ד פרק העכרי" כמרפט תיווך 31"דיגי 281,עמ'
 ם6יגו מי החוק סלפי 6י מטען וומה 63רן המק31ל הנוהג הו6 וסכך הנהוג, הטירחה סכר למל61זכ6י
 מגס עוד מה תורה, דין עפ"י כ"דגיס לפנים קריך 6ין טירחתו, ע13ר כסף ליטף לו לסור מק15עימתווך
 עבריין(. טהמתווך למרות ככה"ג, לעלס מחיי3יס3דיניהס

 3עד1 להשתדל לטמעון סה3טיח ר316ן צדין רסד, סי' סלף כממ"ע ה631 קלג, סורם 3מהרי"ק כת3ג.
 מעות hs 61ח"כ סכר לו ליחן במעון וס51רך סכר 1ר51ה בו חזר הדבר מנגמר וכמעט 3חינס מהכעסק
 ר316ן. עס דהדין ופסק ספייסתיך, נמס הייתי Dllh כי כדין bbc טלי 6ת לקמת וקמר ממעון לידר6ו3ן
 ע"כ. %. ציתן הכטית ירקה ממחמת טען 6ס לענין דקדומין מרדכי כהגהות מכ"כ הממ"עוהוסיף

 hSn ,2% תיתך עכור לסלם חייט 2%, לעלס המדינה ממנהג מכיון קכח עמ' 1 כרך ירוסליס פס"דועי'

 1.5%. במקומו ונכתב 2%, המודפס הסכום 6ת ממחק לחרי ההתחייכות טופס על חתס הקונה 6סויפילו

 ליטף מדינות תקנת כסס סמה, עמ' מ"6 חוסן" כדרכי ג, סעיף ד פרק העררי" נמטפט מתווך "דיגיועי'
 סרסרות, 16 מדכגות דמי ממנו ליקח מל6 ה5דדיס %חד בהבטיח סרסור 16 מדכן לד, תקנה ספחמסגת
 )וכמהריסק הבטיחו ל6 כ6י% למלס b~h לו וקין מילי לפטומי הכל יוחסר 63מ5ע, כך על סיכטיחגוהן

הנ"ל(.

 כסתמך, סמורה % ודלת 3% המתווך היתנה המ"כ 2% היתנו 3טטר 6ס ס6פילו הנ"ל קומן יוסףועי'
 3%. לו למלסחייב

 פעולת לפגי עוד ה5דדיס התווכמו ~eh נח סי' ח"3 ת613ה פרי כטס סה3י6 ג p"D רסד סי' פת"מועי'
 6מר hic זמן רכל סו סי' ח"ג מהרים 103"ת וכ"כ לסלם. הנהגה חייכ למלס, ל6 16 סכר למלס 06התיווך
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 63ופן h)O סי' ח"3 הלי מהריצה כסו"ת סכתכ כמו ול6 %, ליחן מחויים סרסרותו סכר סמומלכפירו"
 גלוי רק הי6 6ס כהודקה מתיקה )על ופטור כמחילה ססתיקס מתק, והמתווך יסלם סל6 6מרסהקוגה
 לד סי' ק5וה"ח עי' קייס, היה ל6 כזה סחיוכ לע"פ מרס מי31 י51רת סהסתיקה 6ו מסכים, סהו6מילתך
 ד(.ס"ק

 קמרי ורק מתיווך, דמי מכוס על כלל 3יגיהס יכרו ל6 כתחילה 3' מלטענת דירן כנידון סכן כל6"כ
 גקכל 6ס גס כיגיהס, וסת11כמ1 מסכר על דהרו rh הןירה 6ת לכ' והרקה התיווך כפעולת התחילמככר
 עגגיל מהריס סוגת ועי' הנ"ל, דמהרי"ק וכעוכד6 2%, המדיגה כמנהג לסלם חייכ כקמת, טענתו6ת
 סמ6חר 6ומריס 6נ1 וקין לו, ליחן מחויים סרסרותו, סכר סמומל כפירוס 6מר סל6 זמן סכל סו סי'מ"ג
 מ3, סי' ח"6 מיסרים דו3כ כסוית וכ"כ כממילה, ץ סתיקה לפרס סיס העיסקה גמר עד הסרסורומתק
 מיתן פסיט6 כלל, עמו פסק ל6 ס6ס קג סי' t~so מהריש מסוית וכתב 281, עמ' י כרך 3פד"רוכ"כ
 כפי הסרסור סכר סיהיה דעתם היה הותנו סל6 כל דמסתמ6, המנסג כפי והיינו בי"ד, מומתכפי

 כסדה סדינו י"ל לסלם מסכיס סטינו למתווך 6מר 060 סמר rnu חיק חוסן" מידרכי סדן )ומההמנהג
 מוכן סכן כמקרה וכפרט 37, עמ' יג כרך 3פד"ר וכ"כ לדינך, זה 5ד מדמה עיי"( ליטע, עסויהפליגה
 ליטע(. העטויה הדס הוי כודאי ט16 ססכוס, על ממתווכח %6 תיווךלסלס
 מיינ Olo סל6 לע"פ כלל, תגאי כל6 לאחר כממון עלמו המתייכ הטת: פ"6 מכירה הרמנ"ס כתבוהנה
 ס6גי עדים עלי היו e'7DS האומר כילד, 6סמכת6. 61יג1 ה61 מתגה כמו זה סדכר חייב, ה"ז כלוס,לו
 כסטר 61מר הואיל , וכו' עדיס טס ס6ין אע"פ מנה לך מייכ הריני כסטר לו סכתה 5ו מגה לפלונימייד
 כאס, 56ל1 לו היה ס% יודעים וסעדיס מודים ססגיהס אע"פ לסלס, וחיים עדיס, עלי היו ס6מר כמיה"1
 ע"כ. הג16גיס. רוב הורו ונזה הערר, סיסתעכד כמו עלמו וסע3ד וגמר עלמו חייבמהרי

 כלל לידו להגיע 6"5 6קגיית6 דכסטר הד"מ סה3י6 קמ6 סי' הרי3"ס עפ"י לט p"D לט סי' הממ"עוכתכ
 ע"י רק חל החיוב 6ין התחייכות דכסטר 6 מעיי מ סי' הסויט כגליון הקדסיס כסף ועי' כהרי"ף.ודלף
 ג. p"D שריס 161"ת ה p"D הס"ך למון וכיה %. סגתמיי3 מי לידמסירה

 ים לסלומו, 16 דיגו לנעל זה כתב מסר 06 התיווך, עכור וכך כך לחרירו לסלס סמתחייכ כתב 6סולפיר
 לn~lhol 6 הסיך עפ"י הקדטים כסף לדעת דיגו, לכתל הכתם מסר ל6 06 6ך המחייכת, התחייכות3זה
 לידי ~P'A סל6 אע"פ החיוכ חל 6קגיית6 דכטטר הרי3"ס DD"' הממ"ע דעת לפי 6כל סהתמיי3ות,חלה

 מליס. ליד סגמסר בוררות סטר לענין מה סי' ח"ה מהרסיס ועי' התמיינות. כסטר הייההמאכל,
 הכ6 קנין, 6י"5 3עלמ6 ממילה 06 מגס סם כתוס' ופיי קנין. 5ריכה פסרה והלכתך 6: 1 סנהדריןו3גמ'
 ולע"ג כך. למחול תיאמרו יודע היה טל6 כטעות ממילה כמו סוי קנין הוי ל6 ד6י מסוס קנין,5ריכה
hnco16י3 סי' כסו"ע ופסק קגין. מ3ל6 כקנין טפי מילתך 6לימ6 מיהו כטעות, קנין כמו הוי קנין ד6יכ 
 אריכה דפטרס מירס, קנו סל6 ,מן כל כהס לח,ור יכוליס כבי"ד, כמסרה ה3עייד סגתר5ו אע"פ 1:טעי'

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



הממומת

 עם לוותר דגתר5ה הת31ע 6פי% י6: ס"ק כט"ך והוכל סו ס"ק כממ"ע וכ"כ וכו'. כרסה Db"קנין
 שיפ"כ , לו ממל 1מר5עו  דמע5מו דעלמ5 מחילה סיגי קגין, 6"5 וממילה  תביעות, מקלת )1 הממולוגסכם
 כעי מטויה כדכריהס, קותי הטעו הדייגיס לת"כ יטעון טל6 וכדי לו, מותל  הדייגיס דעפ"יכמחילה
 פסרה יג: סעי' סס להלן כטו'יע וכ"פ וכו'. עליו סטר גתן Oh הייה hSb דוקך ל6ו וקנין מס: וכרמיךקגין.
 וכתב בו. למזור יכול קינו מיוכ כלטון הן הודקה כלטון הן סטר ועטה גזירתם סגתכע וקכל קניןכל6

 ימ165 6סר כפי וכך כך סך עד לך מייכ סריגי עדים גל6 ויפילו כסטר טיכתוכ וסוף ים ס"קהממ"ע
 וכתם דטטר6. מילתך hntSh1 מעולס, לו תייכ ט6יגו 'כדבר Db" לו גתחייכ דכזה כינינו,הפסרגיס
 דכריס, קגין יהhSC 6 כדי המפן גוף להקנות קריך כסיע סמפורס מס טלפי קע6 סי' ח"ג מלכילולכדברי
 נסמ"ע כמח"כ הפסרגיס, יקמרו כלסר )קיים חי1ג,,סמתמייכיס כלסנן כקנין קכל1 6ס גס מהגי6מגס
 ט6ס הר6כ"ן כסס ד ס"ק כב סי' הט"ך מדברי והקטה כעלמך. דכריס קגין רק הוי כן עטו ל6 061סס.
 6מר h~c ס6ף מכו6ר הרי דכריס, קנין הוי %1 מהני, לפסיל, זס ידון 6ו טיעיד כמו לעטות מידוקנו

 לטון קי15ר טה61 לומר ודוחק הלרון, מסמעות וכיה תיוכ, כלתון זה הוי מ"מ כן לעטות טמתתייכפפירוס
 כקומר הוי סיפסרו כמו לעטות O)p ד6ס מלכילול הדכרי וכתכ לעטות. סמתמייכ טי6מר וכוונתוכר6כ"ן
 כן. לעסות עלמו 6ת סמחייכ 1כ11נת1 %טלה, דבריו 6דס,מ51יhv 6'1 כיון והטעס כן, לעטותטמתתייכ
 קינו כחיוג ד6ף מטוס היינו המפן, עף סיקגה כפטרה הפוס"יס טה5ריכו ומה ל,ה. רזויות כמהוהכיף
 כתבו ולזה סלם, סי' כק15ה"ם מסייכ כעין סעף, טעכוד והוי זה מפן לו לתת סמחוייכ רק סדכר גוףקונה
 דכריס, קנין דהוי ימזור טל6 סקנה כגון ד6יירי ועוי"ל ג5וריכו. קגין % סיסת התפן סף להקנותט5ריך
 יפסרו כקטר לעסות כקונה קנין כטעת כפירוס 6כל,כט6ומר דכריס, קגין ג"כ הוי סתם תגס 6י16

 347. עמ' ד כרך פד"ר ועיי ע"כ. יקמרו. 6טר כעל לקיים וגתמייכ תיוכ לטון ה"זהגכרריס

 לחזור יכולים 6יגס טגיהס פה, כעל פצרה היתה 6' ומקד ככתם, התמייכות היתה כ' סמ5ד דירןוכנידון
 קנין. צריכה o)'h ממחילה מסוס, 11ה ככתם, טהתחייכ מפגי זהכהס,
 המע"מ פורט לDh 6 מוקיהס טלפי ט6ף 51"ל הגרכי"ל מ66מו?ר עז עמ' ג כרך ירוסליס פס"ד עי'ד.

 על הו6 מע"מ תוכ מיסוד טס כתם ועוד מייס, 6נו מפיהס ל6 מע"מ, כולל מהממיר שמריס 6גוכחוזה
 כו. עמ' ד כרך ירוטליס פס"ד וע" הקונה. על ול6 הסירותגזתן

 כולל מזה מפורס כתם 1כ1 6י, לו טטילס סיח 15.000 ,על סכ5כ חטכוגית המתווך הרקה דידןוכנידון
 מע"מ. כזלל כיגיהס מהתפטרו טהסכוס מסתכר ו6"כמע"מ,

 כגד מתיכות גי וככללס כגדים לסמעון ממכר ר16כן כדכר נסקל )קלוג רז 6לף סי' ת"ג הרדכם כס"תה.
 המקח גמר סכסעת ר6וכן וטוען הקרמז, כמי ס6יגס ו~מ165 הקרמו כמי סטופין מהן כתחילה 61")לדוס
 מזמין ס6ר b~h מחל סל6 ט6ומר h~h מודה וממעון זה npp3 טיט מוס וכל הוגלה כל כמעון ממלוהקנין
 הרדכם והטיב עליו. וסמך כתחילה לו הזכיר סכך כיון קלמז' 3מי סטופיס כגריס 6)6 קגה )66כ)
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 ממוכר פרק מהגמ' טמעון כדררי גר6ה (היה t"Pb1 טעמים, מכמס סמקם ונתקייס ר316ן עסמסדין
 6חד וכל לו, מכר 6(ר ממין זה דלין זית תמ65ו (קמה (ל ע5יס 16 לצגה 1גמ65ת ד(חמתית סמפינה6ת
 מל כגד לו מכר טמרי חד6 טעמי, מכמס כלל דמיך דל6 תפכח ספיר כס מסייגת כד 3ו, לחזוריכול

 6פ(ר סרוס מזה כיון תו המוס, ממל ה61 והרי טפסוף, ע"י יו65 טל מהטון bSh הו6 וכן לדוס"טיגיטין
 וכו'. סרמכ"ס מלמון כן ודקדקתי מחל, ודקי כן עמה 1ל6 מקקו כטפת 3ו ספסוף ע"י מיד עליולעמוד
ע"כ.
 סי6 3רטויות 61ילו כ"דירס", התמתונה הקומם 6ת המוכר מתקר סכחו,ה הקונה מטוען ,ס כנידוןו6ף

 כמתמן 6ו כדירם רמוס הנכס ס6ס ולבדוק מעיסקה לפני t~bts לעיין הים סיכול כיון "מחסן",נקרנות
 לו להיות סיכול ומגס זה, נגלל טעות מקת טענת על ומחילם כויתור ס"1 ממכירה, ח11ס על חתםוגס
 סר6ס מה (סרי ו3מימוטיס, ע5מס הדירס 6יגס 110 מטעות וכד', במיסוי 16 ממכגת6 קבלת %גיןגפ"מ
 ס"ד פכ"ד קימות 6ו"( עי' טעות, למקח הדבר 6ת עונה 6יגו nlbilns Ofl, רק הי6 ומטעות (ק3ל,סו6
 כילדים. פגס מיהיס לע"פ כה מכיר מל6 עמס מזיכילענין
 מייכיס 1ל"1, מם% ולמ"כ מל סמקם oh מרמזר, ערך ל6נרהס נזכור הוכל עז סי' הרי"ף מסוית פסקי.

 כסער וכתב סכרו. לסדכן לקלס מייכיס השידוך דכנת3טל קפה סי' t"UO וכ"כ מכרו. לסרסורלסלם
 כ63ר וכ"פ סכרו. % ליתן וחייכיס פעולתו גמר הדין עפ"י ממקח מנגמר דכיון הטעם קנ סי'לפריס
 קותו שמיגו כמתווך ט56"ל oe וכתב 1, סי' יסר6ל כהליכות הוכ16 קפה סי' ם%ס ומטפט מח סי'עמק

 מיד במתווך כן הענודס, עבור לסלם סחיוכ חל סע3ודס גמרי 6מר שמיד כקבלן טדיגו לתווךה5דדיס
 התיווך, דמי מפסיד קינו זל"ז ממ% למ"כ 6ס ו3וד6י (לימותו, 6ת לפועל ה51'6 סרי המקחטגמר
1Dtbst61ת סנ6ה, מ5ד ול6 עומס מ5ד ספעולס עכור סו6 סחיוכ (לים קותו שמיגו כ,ס OSIPD~ פעל 
כסלימות.
 סרסר ר6ו3ן 1 סעי' ר5ד סי' כרמ"6 הוכל 3תהלד ,פסק כ3ר טעות מחמת המקח גת3טל 6סשמגס
 ס6ס מפורט 3זס. לסמתדל רכוכן מייד המוכ, נתקלקל סכרו.וסו3 קבל 1ר16כן סמקת ונגמר מט"מלטמעון
 רמס , התיווך דמי להמויר ממוייכ , מקומו על המוש למעמיד עלמו 6ת סטרימ ל6 והסרסור sinoגתקלקל
 טנעטה Of 6ת ולתייכ 3זה תסיד על לסמוך טים קפט סי' חו"מ ח"כ מסרסד"ס ועי' היס. כטעותטק3ל
 הקלקול כתיקון לסמתדל חיוב המתווך על מקין כתב מס הנ"ך 6מגס כר6וי. טרח לeh 6 ידו עלסחוב
 מגולד sino לקלקול גרמו קמרות מסיכות דוקק סם יטרלל כהליכות וכתב 6חריות, טוס לו (6יןכיון

 לה יבמות נ"י וכממ"כ מקת, מיה ל6 (מתפילה למפרע מילתך biatb' 6מריגן דל6 סמקמ, מחריהקלקול
 מלוס 3מספט וכתב התיווך. כדמי תייש 6יגו לנ"ך גס במקח, מטעות גתגלס 06 36ל למעוברת, כחמסכ
מי'

~gp 
 קנ. סי' לפריס 3ית ועי' סק3ל. סדמיס למחזיר ממתווך חייב טעות מחמת סמקם נתכטל ט6ס

 לוין. דובאברהם
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ממומת

ב

 לדיוןשאלות

 מתווכים. למחיר קבוע מנהג יש ובמקומותינו בזמנינו האםא.

 המחיר. על הצדדים בין סיכום היה לא או היה האםב.

 וחצי מיליון של נדל"ן לעיסקת תיווך עבור ש"ח 28.000 למתווך לשלם הקונה בהסכמת האםג.
 ויהיב. תליוהו משום ישש"ח,

תשובה

 על מתתימיס 61ינס סמוק על העוכרים 6לו וכפרט מ-2%, פמות "%קתיס רכים מתווכים "יטגס כיוסא.
oftn,כז0 סדנו וכמו 2%, טל מדיגה מהסג ספוק מכת כסס סייך העדיין סליטי'6 סג6כייד מדעת תיווך 
 ממסיך סהמנסג סמגסג, על מלידס ויתור רק סו6 מ-2% פמות הלוקמיס קלו י6, כרך ירוסליסכפס"ד
 וכיקום היקע סל מפוכח מ"ט h~b רממנות מתוך ויתור זה סטון י"ל גיסת מלידך 6ך 2%, ולמייכלהתקיים
 מ5כ וגודר נדל"ן כעסק16ת ממסור סיס ה6תרוגס סכתקופס יתכן ולכן תדם, מיעוט סל מגסגסנ51ר
 כמנהג ספמות ולכל ממיריס, סמורידיס %6 סל למגהגס תוקף ים מאיריס, למוריד המתווכים 6תסמלהין

 חוסן. לעולס % למגסג מנוגד כמהול מחוק דגס מיעוט,סל
 רכל ~ih"ulb קניג סגרד"י ידידי נקט ןוכך י"ל 6כל (גתפסט מנהג דין כ6ן דלין נקמר ob גס 61מנסב.
 דבריו 6ת פירססל6

 מסתם"
 מעיקר דלין ג6מר oh גס ולכן hto 'Tip והק13ע הברור המחיר דעה על

 ס6ס וממי% המו"מ מתפיל סממנו המתיר הו6 דסרי כ6ן, יס כסתמך ק5עס מסוס מ"מ מנהג ממוסהדין
 סמס6 6ת (מקדם הסתמק על המכיס כקילו הו6 סרי מעיסקה לפגי ולתת וליסף לברר טרח ל6הו6
 לחלק הדין מקור מ5ד מן ה1כחס סקריך מירוס כגדר עדיין הי6 11 סכרך לענייד 6ך התקיים. סל6ומתן
 מ5ד ו0ן הרוב, מנסג לפי גקכע הסממך 6ין המיעוט מנהג יס ס6ס וטו"ע דגמר6 לדיש זו סכרךכין

 לזמן כו והדיון התט5מיס נוטף כל כסיטתיות טמס6יריס סי6 גיטתס 6נסיס ססרכה כיוןסמ5י6ות
 נלכס D')lpOtl מקדמינן % "פורענותך" ד6קדומי %6 יותר לסלם ססכמתס מטוס %1 מיותרהמשחר

 לסתווכמ ל6 כדי סנורך 6ת otSDn % מלידס 1המת11כיס סממע"ה מטוס להכות טמרויתיס מוסכיסגס
 יוכש ס6ז כדי בו לת11ר סקטס מ5כ עס כעיסקה סקוגס סל ל0סתקעותו גס ומתכים קונה למפסידועיד

 כמקיטות גדע וספק כדין תר( (סדכר וכיון ממדינה, מגסג מטוס להרויח מו(ניס 06  יכניסףלהלחינו,
 ממון. b'itob קפהלכינורה
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ן

 ירושלים - דיןפ~ק'ח

 ממתווך[ למודעת ןכתט3תו 2% לטלס מסכים ט6יגו למתווך 6מר הו6 מקונה טענת סלפי 3ניד"ד6ך
 מסכיס סטינו לו 6מר כמפורס כסרי 2% סל ססתמ6 ממחיר על דסמכו לזמר 6ין 6"כ 1.5% לווה5יע
 ממסיך מלידו 1המת11ך מסכיס the(1 למתווך הודיע סהו6 סמתווךן, ע"י ןטמוכתסת מקונס טעגתעפ"י
TtsP5הרי hto תליך טפ6 37זה וכמגס רכ6. סי' .עי' ה3עה"3 ע) הפועל כחזר trths התנהל לורה 
 המתחנן הכעסיס מ5ד מלוטה עגות קול וכנגדו מפועל מ5ד , ג13רס עגות קול ה6ס ס3יניססהויכומ
 סדין כעלי טענות לפי רקות מעיניו מה h~b %יין % 61ין ס.ס. כקושת דברו סניסס דלמ6 16למוריד

טלפניהס.
 סמגהג מן עלמו 6ת להפקיע סר51ס ס3עס"כ על 6ז 2% טל מגסג דים ה61 דהדין ג6מר "ס כיו6ס

 urri לעג"ד מ"מ מטס, והפני סירוסלמי כטס 6 סעי' סלח סי' רעק"6 3חי' סכתכ וכמו דבריו, 6תלהוכיח
ohן , קיים. דהמנסג )ומר טפסר עדיין כימינו 
 ן סק3לגות מעבודת חלק טיגנה ככר nt)Sspo ענודת מסירת וכקטר סק3לנות עבודת הסלמת לנתרג.
b~h6סקנל גס ו%ן גגמרס, כ3ר סתסלוס לחיוב סמיכה כל ד16 גמ65 פרעון, כזמן 6ו כתנכי רק סו rh 
 מהמוסכם. ייתר מהכעה"3 )דרוס יכול "יגוכנר

 ויתר רק 1ה61 13, סתחיי3 ל6 סו6 הקונה לפי ,סר  פמיר  npno גפר  כעת ררי  ממתויך  כיסריכנירייר
 התיווך. עכודת ע5ס נגמרה דככר כיון ויהיכ תליוהו ה"ז הגניוס,מכם
 וגס תיווך, עכודת מסוס ההסלוס 6ת סדרם מכיון b)h הקונס, 6ת ייצג טהמתתך סעוכדה חרף גסוזקת
 גגמרה כ3ר מזה ו3תתוס תיווכו, סכר טל סיכה מטוס תביעתו 6ת סגכיל 6ייכ סתוזה, 6ת זו 53ורהערך

 ויסיכ, כתליוהו bbh עינגו כסודקתו( וגס )מניכר 6יוס שיי המוסיף'6ז %1ן ס3עה"3, חיוב כלוהוגדרה
 ערכ6ותיסס עפ"י לסכדיל 16 ד"ת עפ"י מותר לעכור( לעיסקס יתן )סל6 הפיוס כיצוע 06 גס זסוכל
 3(. 16ת קד כלל סר6"ט כסוית עוד ועי' סל6. במקרס)וקת

 מלכה.  כרכר  ,כיל ס)6 ויהיר כתכתיסנלעג"ד

 1 גוד~שמירט.טוביהט
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