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בנידון

דמיתיווךלעיסקה שלאנגמרה

הנישן
ראובןסוכן מכירות בתים בא בדבריםעם קונה בדברקניית דירה שקבלן עומדלבנות ,והשוו
על המהיר ,אבל בתנאי שיקבל בטחונות שהקבלן אכןיבנהויגמור את הדירה .הואנתן דמי
קדימה לסוכן בצ'ק ע"ש הקבלן ,אך טרם התמו הוזה ביניהם .כשדרגו הקונה לקבל את
הבטחונות ,לאהסכימוהקבלןוסוכןהמכירות לתתאותן,ואזהסכימוביניהם לבטל אתהעיסקה
ולהחזיר לקונה מה ששילםבניכוי אחוז אהד מהעיסקה שהמוכר דרש להשאיר לעצמויעבור
דמיהתיווך ששילם למתווך" .הקונה התם למוכר שמוותרעל כל התביעות שישלו ,אךציין
שהתימהזו נעשתה באונס .עכשיו תובע הקונה את המוכר שיחזיר לו את האחוז שהשאיר
אצלו,ומוסיף שהמנהג אצלקבלןזהשדמיהתיווך הואעלהטיבונו שלהקבלןואין הקונהצריך

לשלם כללדמיתיווך.

המקורותלהלכה
נרפס טמסכנתןסלוקםדמיהדימם6יןכזפטוסקנין,כיוןוכתןע"מדירסתעוייןלOh1 6לעולס,
וסתוזסעדיין %נתתםט"ימקונסטיתמייככתנתיממוזם.
ומסמנוגעלדמימתיווך,טי'כזכורל6כרססמ"כחו"מ6ותםטסכי6כסססערנפריססי'קנ:סרסור
כגמרסמקתכמיטומת6וטובממוכרוסרקתמס%מעסקזסלזפ,מסרסורנוטלסכרומטלס,מיינודוקך
כסרסורטגמרממקח6,כלכנידוןדיוןטל6גמרסמקםכקניןממועיל6יןלסרסורכלוס.ועיי"טטסכי6
כטס סרב כ6ר טרקטי' מת טתקר  06ננמר סמקמכפיסוקדמיס 6ל 6טל6קנוכדין 6ל6כדכריס
ומקדימוסכרססרסורוטוכתזרוכסס6יתייגססרסורושתזירטכרוסלקת16ל6ונטהר כרע.נר6ס
דסתסנגמרסמקמכפיסוקדמיס6,כלכנידוןדירןסל6כיקטכטחונותוכלזמן ס%נתן %כטתונותל6
סמכםדעתי'רקונם,יתכןטסמוכרטנתןדמיתיווךלמתווכתיוכללתבועכמורס 6תדמיסתיווךטנתן.

ממונות

קלג

ו6סממוכרקינותובעכמורסמסמתווכתמססגתןזסענינוסלסמוכר מחמתסמטנונותטלו6,כלמס
טנוגעלקונסלמסי5טרךלספמיד מתמתמרכונותטלסמוכר ,דסל6סקונסל6נתןדמיתיווך,וכסלף
נתןbSOסמכיםלסערלפריס ד6סbSגמר סמקם6ין5ריךלתתדמיתיווך,וסריל6נתן,ו6יךיוכל
סמוכרלתבועמןמקונס.
ופנססקונסתתםממוותרעלסתכיעותכטעסטקכל6תסמכוסכנכויטל6r~nhחדע"חדמימתיווך,
6כלכתכטסטסו6לנוםעלמויתור.וסנסזסברורטל6ויתרמר5ונוסטוכ,כילמסיתןדמיתיווךסל6
לפיסמוסכס6יןסקונסנותןדמיתיווך6פי%כנגמרמקנין,ויםלנוסוכתםברורהבסי'לנוםכויתורו
ע"מטיקכלכתזרס 6ת סכמףטסי' סמוכרמוכן לתתעכטיו ,ו6ת סם6ריתבעסקונס.ו6סצרורלנו
בסי'לנום5"6הימסורמודעם.
ובכ"כמככתכסרמכ"סדכמתנסוגטמסנימודעסכל6קונםמטוסדע"יסמוועסיםלנוb)"nlbרסוס
טלו
קונם,ד6סל6סי'6ונמלמספי'ליחןמתנהולמסורמודעסל6יתןול6י5טרךלמודעם6,ל6ודקיי
16ot~hנםכדיר6,נל06כקמתידעינןטל6סיס %טוסקונםכדכררקמרו5סלבטלמסטיחןלח"כל6
מסני.וז"ל:דוקקמויעסטיטבוקונם6כלכל6קונם6יטעיןוקמרגטטתעטסל6יס6גט6יןזסביטול
כיוןדל6נצנםכלל6נןמסדי דגמרפלכו מטעת מעטםלעמותו גטגמורול5מסניכי'כיטולדקודס
כתיבה"6b~h,ככטלס6חרכתיכס.עכ"ל.
ובר"ימיג6טטסוז"ל6:כל6ונם6דצתילי' מחמת6חריניכגוןד6נםילי'למיכתבמתסססתםודקיכיון
דליכםזוזי,וסקי6ונמ66ונס6דל6סוסיכולל56ולינפמי'מיג"סו,6צע"גדל6מסרמודעסנמימתנתו
ל6ומתנהסי,6דס66מרינןלקמןמזכ6מרר"מוכו'ד6מררכ6מורסטמו6לסיכםדיסיכזוזיhnSb~,
סיכךדיהיכזוזיסו6ד6מרי'6גכ6ונסי'גמרומקני6כלסיכםדל6יסיכזוזיhSלמריכן,וממעתכינס
דמתנססו6ילוניכףזוזיל66מרינן6גכ6ונמי' גמרומקניוכו',וסיכךדתליוסוכתבמתנסכיוןדליכ6
זוזיצע"גדל6ממרמודעסנמימתנתול6ומתנס.עכ"ל.
לפיכך,מכסףטסמוכרסם6ירלע5מועכורסתיווךצינועפ"ידין,וביתסדיןלסורלו%מכיסלמודטמן
6דס נטרדלעיני סטמם ,ומזווה גדולסלסליל עסוקמיד טטקו.יתכן מ6ד טסעוסק סו 6ל 6סוכן
ממכירות,וכיסו6ל6נסנסכללf~nhonס6חדטכעלסכניןניכסמססכוסטסתןסקוגה6,ךיתכןסכן
יל6ידועלנוכללכעניניםספנימייסטלסכניניססללו ,מסתפקידוס6מיתיטלמוכןממכירות
נסנס.כ
ומםתפקידםמלממתווכת,יתכןטסםטניסספקידיסכחכר56לכעלמבנין ,מ"מכעלסכנין סטתמט
ככלללמופיעכפניכיחסדין ,וססרגטססי6סים6יזסקנוניםכין כעלסכנין ומס סנקר 6סוכן
סמכירות,וכיןכסוכסנמדדכ6ןכן6דס,וסדיןסו6מרומס.
וסנס 06נצמר עכ"פטסוכן סמכירות סו6מליחטל סמוכרוסקונסותפקידוטלממליחלתיקונוטל
מממלחולתפםע5ות טסמטלח bSיפסיד1 ,ל66מרי' כמממר 6ת סמק לפעלסכנין גמר 6תסליחותו,
יתכןטכ6מתמסננוגעלמוכרככרגמר6תסליחותו6,כלמסהנונעלקונסכלזמןטיחכןb5~cמפסד
למסלחסו 6נקרץפוסעומייכלסלם,וכמו ס6מרוכ"כ קמטככמליח טקגס ם%כצפריות  %נמר
סליחותוכלזמןטיטעיוותנטליחותומיידלטלס  06תובעסמ"לתלספיחול6למוכר,ועיי"ט כרמ"ס
וככעס"מוכרמכ"ןוכרמכ"סור6כ"ד.ומכ"ם 06מוכןסמכירומנקרךתגרף,עי'כ"מעדכ,וכתםטס
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ככעס"מותיפוקלי'דטליחטווים כקמרסכליודעיסטוססליםטליתסיסלחמיוו6פי bS5פסקיכול
למיסרלי'חמוסלתקוניטדרתיך ו%לעוותיוסי'לךלפסוק כסערסגכוסS~b,כתגרךדזכיןומזכין,
כקמרזססחתן %סליםכלכדסי'bSbתגרמסתכרכלקיחתוומכירתוסי'וכו'עכ"ל.פירוט 06תוצע
6תסטליממתוייכסטליחלקנותכדמעיקר6ולמכורלממיוכסערסגכוסמטוסדסדיןטללתקוניטירתיך
סו6ל6ודוקק 06טיכסועיוות ממסט6מרלוסמטלחbSbסטליחממוייכלסטתדללתקןככלס6ופניס
לתועלתממסלח,וממוייכלמתנותתנ6יסלתועלתסליחותו ,ו6סל 6עטסכןסו6פוסע ,ו6ף  06קנס
כדזכניכו"עדטליחט6ני6.כלסרמכ"ןחולקומ"לדלעולסטליחל6מטלסbShככגון מעטסד6כימי
דיסיכזוזימקמי'דליטקולטטר 6פטיעסS"b7סקולטטרSsb6סכ6ל6וכו'עכ"ל.
ו
טק
וכנידוןדירן 06סו6תגרףול 6ר
יטליתוקכלמכסףסו6כעלדגרויכולמקונסלתכוע6תסמגר.6
וכטויתתותיצי
רסי'ריב:מכריגנניםט6תדעלסכמולסונכנסדרךמלוןוגנבכסףוזסכ סרכס מ6ד
וסטניעמדכרחובלפנימחלוןוזחזרקולתוךחיקווכרח,פטוטטוססטניעיקרסגנכויכולסנגנכלסו5י6
ממנוכלגניכמו16ומיסלע"פסנתנסלגנבסר6טון,וזחמוכחמסג"מכחו"מסי'רמחכם"ם,ומ"מגס
טסגסכ6ן h~h06לסו5י6מןסרנימ5ילתכועמןסר6טוןטגנככפועלממט.ועיי"םטכזסל66מרי'
מסייע6יןכו ממם.ועי' כפ"תסי' טמח ס"קז.וכסכטו"ע...:וכיוןטל6יכלם~ו5י6ס מטסobל6
סייעססוסלי'כקילוסו5י6ססו6ויגכסר6וכןממיסיר5ס,מכלתוטסודיתלוסססכרסותס,ו6סיר5ס
יגבסמטמעון,עכ"ל.
לכןכנידוןוידןכעלהכנין 6מנססו6זס טעטק 6תמקונסכמסטניכסמססכוסטסים5-ריךלסמזירו,
כיוןטבלימסיועטלסוכןממכירותbSסיססעוטקיכוללעסוק,וסוכןסמכייותמסתכרביותרטסו6גס
טליחוגסתגרלומרויתמסקכיסוסמכירס,יכולסקונסלגבותממיטיר5סוממיטיותרנותלו,ומסוכן
סוסיתדייןעםכעלהכנין.

הרנפרטקךרלננתיק
לאחר שביתהדין פסק שסוכן המכירותחייב לשלםלקונה ,הגיש הקונה את פסקהדין להוצאה
לפועל ,הגיש הסוכן בקשה לביטול פסק בית הדין ,ולבסוף הסכימו שני הצדדים לבטל את
פסה"ד .שוב הופיע הסוכן לבית הדין בטענה שישלו ראיות חדשות לבטל את פסקהדין של
בית הדין ,ולאחר ששמענו אותו ולא היה בדבריו כל תוספת וחידוש על מה שטען בדיון
הראשון ,חזרנו ואישרנו וקיימנו את פסק הדין שהסוכן חייב לשלם לקונה את הסכום שבעל
הבניןעיכב לעצמובאיום שאם לאיסכים לכך לאיתןלוכלום .לאחר שביתהדין חזקעל הפסק
דין הראשוןיצאסוכן המכירותבחירופיםוגידופים נגדביתהדין .ושלוםעלדייני ישראל אשר

משתדליםלהציל עשוקמידעושקו.

