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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
לב ורש יסקורתייש
בייסד וראשביתהדין לממוטתבירושלים

בנידון
קנהדירהמקבלןבתיווכושלקבלןאחר,
ומתווךשהכירלו אתהקבלןהמתווךתובעממנודמיתיווך
הנדון
המחוורטוען שאש'פומתיווכו לא עשהפרילגבי הקונה בדירהזו,כיון שדירהזו לא מצאהחן
בעיני הקונה ,אבל מ"מ ע"י השתדלותו הצליח לשכנע את הקונה שלא יהיו לו הרהורים
ופקפוקים על ישרות המוכר ,לכן מה שהקונה בא במגע עם המוכר ההואבענין דירה אחרת
ובמקום אחר ,הוא היה הגורם ,ובלי השפעת המתווך לאהיה מתעסק אתו כלל .אמנם הקונה
טוען שהדירה האחרת במקום אחר לא נקנתה מהמוכר הראשון ,אלא מקבלן אחר,ועונו חוזה
עם הקבלן האחר ,והקבלן הראשון בדבר זה היה רק מתווך ,אמנם לא דרש מהקונה שכר
תיווך ,מפני שזה נוהג שמקבל דמי תיווך מהקבלן ,ואולי יותר מדמי תיווך המקובל ,והקונה
משוחררשייזה.ולפי"זאיןזה אומר שהקונה לאשילם דמיתיווךיכייתכן ששילםיותר מדמי
תיווך המקובל,כיע"י זה הקונה משלם למוכריותר מערך הדירה ,וההפרש הזה מקבל הקבלן
המתווך מהקבלן בונההדירה.

המקורותבהלכה
לפי טממתנרטסעניןסיס כטענתמקונס,וגסנמודעותטלסמתווכיס מסמודיעיםטסקונס מסוחרר
מדמיתיווךוסכלעל ,1s3POפירוטוטסקונסמללסלמיתיווךיותר מסמקו3ל,כיסדירסיקרסיותר
מערכםשלמיתי.
5סרלפי"ז מס ססמתווךדורס מסקונס עלדירס טל 6קנס עלידו ,סו5טיסלספעמיים ,פעםויותר
למתווךסק3לן 63מנעות סק3לן ממוכר ,ופעסטניסלמתווךסר5סון על5ותססדירססקנס,סריזס
גזל ,דסקלפיהנסוג5ין הקונס מטלס 6ל6סני5חוזיס06 ,ל 6טסתנסמתהילסליתן %יותרמכפי
ממניעלפיסמנסג.ועי'"13"3י ח"3סי'קנזנמרסורבסתנםליתןלויותרמכסיממגיע וס3ע"דקינו

קלח

פסקידין-ירושלים

רולסלתתלורקכפיסמומך.וכתבד6ףדסרמ"6נ0י'רסדתכריעדליןלו6ל6סכרומ"מכממתדרת
מרוכס פסק סרמ"6ע5מו כתטוכססי'פודיתן מסמפסק.וכנידוןדירן דל 6פסק עמוכלל,פריטך
דיתןכפיסמנסגו%יותר,ומכם"כלפיסודקתממתווךמקכלדמימיווךמסקכלןול6מסמתווךסקכלן,
fWOכרורדסכלנכ%כמתירסדירסממכר
גסמסהפילסלקבלןסמתווך,וזססכלO"Dמקונס.
וזססכל 06סיססמתווךהרקבוןגסמתווךכדין,נסמסטנוגעלקמלןסממנוקנסבקונס6,כלכעלס
סדכם,ססטפעסטסספיעעלסקונסמסקכלןסמתווךסו66יםיסר6,יןזסלמערס bSbסטפעת סרק,
כיון דסמוכר ככח ל6סיס כפועל6ל6מתווך,וכי מסוייכפתלו לקונסיסרותו מלסמתווך ,וכרגע
בנפסקסמט6וממתןכיןסקונסוממוכר,נפסקהגססטפעתוסלסמתווךעלסקונס,ו6יךיכוליסלסו5י6
ממוןמסקונסעפ"יסכרךק%ססזו.
מכלמליןנרמסדמיןמוסיסודלסו5י6ממוןמןסקונס.ועי'כתמוכותחותיקירמי'קנדדפסקלמטתדל
ליחןלוסכרעמריסרוכלכמכרווממעוןעטס6תסלוכטורהגדולויגיעםרכסוסו5י6כמססו65ותול6
עלתסכידוומבקטמר6וכןטיחזירלוססו65ותוגסיתןלוסכרטק5כד6יסודיזי'עכרוסריסרופ6נוטל
פכרפסיעותיווכתיבתו6פי%מתמהולס,וכתבסחו"ידכירד5%ילול6סלילדמ"מנוטלסכרסר6וי,
ורמ"חכמי'רסד hS061 ,סתנסקינונוטלכלוס ,ו6ס
סו6מטוס דסתנסכס"ט מסר"מפדוו6ססכיני
יביתפקניוקכעלוסכר 06ל"66לכטתגמורסדכר ,רקמתם,וזסטרם,נוטלמסטק5כ
6מרסרסרל
06קינומךגדולורבמסר5וילטורחכוסס6זודקיכיןמחדלןכיןסרסור6יןלו רקסר6וילטורםסוס
סר6וילקיםססו.6עכת"ל.וזסכרורדוקק 06ק5כ.וטיןלומרדמנסגסמיינסס"זכמיטק5כוקכעלו,
םמנסגכוס6,כלל6טמענוול6רצינומהסגכזס.ועי'כערוךסטלמןסי'רסדסעי'ו.
דוסדוקק 06י
ומנסלפי סכ%מגדולסמו5י6מהכירועליוסר5יס,דממןדכ6יכ*סכ5כיסילך%י ,b~Dhוממתווך
יכי
ףעריסלפניבי"דמסקכלןסר6טוןציננורקמתווךעלסדירססקנססקונסכטענתסקונס6,ל6סו6
כעלסדירסוסוףממוכר,ומסההקונסעכס6תמחוזהעםהקבלןסטניסיסרקעניןפנימיכיניסס,וזס
יתפררלבי"דכבירורגמורע"יעדיס,ו6מנס,גס 06יתכרר,לכתייםלדוןכדבר.יסנסגרמי'ככ"מ
סגכ רכסורכיוסףד6מריתרווייסו מ"טצמרורכנןפוסקיןעלסער מסטוק ו6ע"פם6ין 5"bs ,%
תלי6,ימווליזוזינידיסוסמזכנינ6כסיניוכטיליכזולגוכוי.
hS'Onטיכותךוטדייס6תיזר,6מ6יניסני
"6לרב 6ד 6כר 6כ6לרכךוס6כעילמיתכזוזךלספסיר"6.6ל דק6יסיכלי'נמי .רכ6מי 6מרזוזי
ד6ינסיתינסועכרילי'מפטירותי'.ע"כ .מסזס סערמסטוקפירש"י טערסיו65ע"יחמריןסמכי6ין
ילמוכר,לפסוק6תו ע"מ
תכו6סלסוקככרכים,ולע"סטליןפירותלמוכריכולסקונסמנותןעכסיוזוז
s
b
n
n
לספקלו6תשתכובסכמטךססנס6ף 06יתייקר,ובע"פטליןלמוכרתכובס,מפגי בסגיהלי"
טסמוכרקינועוטסמוסטוכסלקונס,דככספוטסי' %לקונסיכללקנותכסיניוכפילי.ופריךרכ 6ד6כר
6כ6ססמוכרכן מפנסלי'לקונה,כזסממרויחדמיתיווך,ד6ילועכטיוסמוכר משתדללסמ5י6לקונה
6תסתכו6סכליסוסדמיתיווך,וקילו 06סקונססיסצריךלקנותכעלמומסטוקסיסצריךמתווךולתת
דמיתיווך,וסח0כון ~Ofמלדמימתיווךסו6סריותמלסקונסמממתמקדמתמכסףלמוכר.וסוכררכ5
דכ6מתצריךסקונס לתתלמוכרדמיתיווך ,מגססמוכרל6יכוללדרוסדמיתיווך מסקונס,כי מוכר
יטירוויחמעלסמממורס מסטסו6מוכר.
לעולסקינומתווך,כי מסטעומססו6עומסלטובתע5מוכי

סקכי

ממונות

קלט

ועי'כפ"ת6כהע"זסי'נס"קטזכמסתסויחוטהסניסי'נוז"ל6:כל 06היתהכתולםול6היהלהמי
סיטתדלכעדהרקגיסה,נ"לטהו6נתמככע"ד531סרסורוכו'עיי"ס.
ונר6הדמהדסוכררכ6דנותןהקונהדמיתיווךלמוכרקינוhShממוסקימורריבית,דל6ירויחהקונה
מחמת הקדמתהכטף ,הגסטוהכעיקרתרפיתכלינטך,עי'כמ"מכמסהריטכ",6וכפריסהיו"דסי'
קעה6,נלהמוכר6יןלוכללדיןמתווך.
6כלרב6סיסוכרהמנסהמוכריםלודיןמלמתווךכיוןמטרחוהטתדללקנותעכורהקונס6תהסחורה
וכגללוהרויחימימתיווך ,מ"מ6יןחיובכלללתתלמתווךממוכרדמיתיוךמפניסחייד6ינסייינסו
עכרילי'ספסירותי,ופרס"יל56ריך,זוזיד6ינסיעכרילי'ספםירות,החמריןסולכין56לכעלהמעות
למוליךלותכי6ס.עכ"ל.
הגםדלמעטסהמוכרהו6העומת6תהמפמייות,מ"ממוכררכ6סיכיוןדסתמריןסו~ין56ל
וכמעת
למ
לכס
יכותלהוליך  %תכו6ס6,ין הקונהגריךכלללתיווכומלהמוכר ,דכעל התכולההיה כSh6
הקונה,ול6עמהלקונהטוספעולהסכגללסי5טרךלסלםדמיתיווךלמוכר,ול6נקרץטחמךדמיתיווך
ע"יהמוכרסטיפלכרכר.
וקמרלפי"זh5'Sbדרו6סימההלכהכמותו6ף6ינימקכנידוןדירןסהקכלןהר6מוןהו6כקמתהמוכר
"ממנוקנההקונה 6תהדירהוהמתווךסו66סרמכיר6תהקונהעםהקבלן ,מ"מכיוןוהקבלןהר6מון
פגם 6תהקונהכעכורח5יטנאויותר06 1Sba1ככרקנהדירהוכקותו מעמדהקיעלקונהדירהכמקוס
ועכדילי'מפסירות,דהחמריןהולכין 56לכעלהמעות ,הגס
6חר ,כמקרהזהזוזימלהקונהויינה
טלמעפההו6טיפלכקנייתהתכולה,ורקמטעסוס6יןהמוכרנקרץספמיטיחטכטכגל*מרויהדמי
מפפירוס.
לסרטיםהכיקגסתירו5ו
ושכסהרי"ףהטמיטסוטיהרכ6ריכר ,hsbכנרפסמסייפופסכרכלסי,יכ
טלרכ.6וכמוריו"דוכטו"עסי' קעההכיףרקתירומומלרכ.6והקטהכפריטהיה6ידועדסלכסכרכ
6מיולמההכיסוהטום"ע רקתירו5וטלרכ6דל6כהצלה,ותי' דה6ל6כתבהטורם5ריךליחכועכ"פ,
6ל6כמקוסטיםמנהגממלוקחנותןסכרסרסרותומיינוכמקוססטיןהחמריןמוליכיןפכיתהלוקתכלי
סרסור,ורכ6טילפיזמנוומקומוסכרד5"6ליחן.עכ"ל.
לפי"זכנידוןדידןהדברפרוטכעניןהדירותהריזהכזמנוומקומוסלרכ6פי.
יספסירוהי',יסוףסוף
מ"מ6ניחוכךכנידוןדידןקוליל6טייךכ"כלומרזוזידמינתיתינסודעכרילי
יתכןטלולך המסעתהמתווך עלהקונהכתחילה ל6היה מתעמק מקונה עסהקכלןהר6סוןכקניית
הדירה מחמתמספיקותוהפקסוקיסכיסרותו,לכןכטססלוהיהקונה 6תסדירהטס5יעהמתווך56ל
סקכלןסר6טוןסיסקריךססונסלפימנסוגלסלסלמתיךם*םדמימתיווךכתורמניע6 ,פסרויתכן
ססטפעתוטלהמתווךנמככתגסכקניתהדירה מ6תהקבלןהר6טוןכמקוס 6חר ,סל6כתיווכוהפעיל
מלהמתווך.ויופטרכיון סמוף סוף הקונס ל6 O)o 6ת הדירהסה5יע ממתווך ,ומס מקנה ל6ה5יע
המתווך,ורקככנועמליקרות6דס,וקיןלזהסוססייכותלתיווך,ובתיווךהדירס6יןלמתווךפוסזיקה.
וממעתימידידיהגר"6פרגקלוטליט")6ז"5לטה6כנינזרדןככעיןזהכעניןסדכןטה5יעמידוךוי65
לפועלרקעסלמותהע"יסדכן6חר.
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פסקידין-ירושלים

ומנסכערוךסטלחןסי' קפססעי'ו:מסרסורנוטלסכרסרסרותו6ףטכעלממפןמכרסלמ"ככעלמו
לקונסזס ,מ"מכיוןסנילס 6 6תמקונס,ולקונסגילסטכיכולתולקנותכיחזס16טדסזו16חפןזס
נוטלסכרוכפיסמנסגוכו'.עכ"ל.וסנסמסטנוגעלככרסרסרותמסמוכרכתבטנוטלסכרומפנישגייס
6תסקונס6 ,כל מסטנוגע לשכר ססרמור מסקונס כתכשגיבס לקנותביתזס,פירוט  06כעל
סדירסמכרכעלמולקונסמ"מקריךסקונסלטלסלסרסורמפניטגילסלובית,ס
6.נלסדיוקמדבריו 06
ממוכרמכר %כית 6מרמפניטכיתזסbSמ65חןכעיניו6יןהקונסקריךלבלסדמיסרסרות .וטעם
סדכר דס%סכרב6טידזוזיד6יגסיויינסועבדיליסספסירותי',ולסמרמורקומרסקוכסמ6יניסנית
6,4פי*סמוכרטסטקיעטייחםגדולםלספק 6תהתיטיס,מ"מ06החמריסבעליסתכו6המחזרים
צחריסכתעכלו6ססמ.מוןסמוכרל6לסנימידילקונסטסו6כעלהממון,כיוןטכעליסתכו6סמתזריםצחרי
כעלי
לכןנרצהכמתווךטמ5יע6יזסדירס,מהד5ריכיסלטלסדמיתיווךלפיסמנסגסו6מטוסדממ5י6לקונס
מוכרולמוכרקונס6,כלobכדירהזו"סמ5י6ממתווךלקונס %י65טוסדבר,שמנסע"יסמתווךסיס
קירובועתטלהקונהלמוכר,כהכילקירוכדעת6יןזוהכשההמחייבת,דל6עדיףממסטסמוכרכמוסק
עמו על סער טכטוק סטקיע פרכס עכודס ומקונס נסנס סרכס מסמוכר ,ככל ז6ת6יןזו סנטה
סממייכת,וסר6י'טלין זסריכית מס טסקונסנסנס ,דרק מסטממ5י6 6ת סמקם ומקרב לגמר
ממקח,ע"זי
טמיוכדמיתיווך,ו%ךכדמיסרסרותמוכררכ6דהגסטסותמוכרול6מרמורמ"ממטוס
שיסורריכיתקריךסקונסלטלסלמוכר,דעכורדמיסרסרותלסמ5י66תסדכרמטלמיסכסף6,כלסנ6ס
שחרת6י
ןטוסמיוכלטלסלסרסורמגסטליןלסכתיטטסקונסנסנס.וכן %כ6טיכיוןטלדמיסרסרות
ידסממריספיוכליסלקונים,דזוזיד6ינטישינסועבדוספסירותי' ,גס
6יןלקונסלטלסדמאיניסניתל
מסטהמוכר עמלויגע6יןמארמיסעכורזס,דשנועמ*סוסםעמ*ס6,נו עמ4סומקכ*ססכרופס
עמליםושינסמקכליסטכר,וקטס,וכיבטליאומנותוכד'אינסמקכליסטכר6,כלסכי6ורסו6דכעלי
אומנותשינסמקכליספכיעכורמעמלות ,ד6סיגעכזיעתשפייסול6ס5לימלסטליס 6תסחפןוסכלי
שינומקבלטכרותטלוס,דסתטלוססו 6רקעכורסתו65ות6,כל6נו6,ף 06שחריסיגיעס %ס5ליח
לסכיןולפרט,סקכ"סמטלססכרעכור מעמקת,וסקכ"סינמנוכדרך6מת.
ועי'כ"ממס6סמ*סמעותמחכירו %ידורכחצירוחינס,ומוקילס~bO1כח5רדקיימ% 6גר5רנסנס
סמ*ס מחמתחסרתוטלסקס6 ,בלכחצרדל6קיימ% 6גר6סגסטנסנססמ*ס,כתןדליןזו סנ6ס
ממחייכת6יןזוריכית.וצמרוטסכתום'מדככתי'סטני6בל 06נכנססמ*סכחצר סקסט63מדעתו
אסורמטוסריכיתסגסדל6נסנססמלוססממתחסרונוטללוסכחצרדל6קיימאל6גר66מררבנממן
ואסורמטוסריכית ,דוס טפ 6מסכנכנסלדורטל5כרסותסריזספוגעככעבתטל סקס ,ולקחת
כעקתמסנעליסזסמחסרוןמגדולביותר.וכ"ממפורטככ"כיככתוד"סכגון,וז"ל6:כלס6פטיט6
סיכוללמחותבוטל6יכנסלדורככיתו6,פי*כחצר ד%קיימאל6גר6וגכר6דל6עכידלמיגרוכו'
עכ"ל.וכןרביוסףדתקףעכדיד6ינטידמסיקכסוזוזיועמסמלשכתונעכדיססל6,6יןזסרביתמסוס
דנסנסטעכדיס*ויסעוטיםמלאכתו,י"לכיוןדניח% 6ודל6ניסתריעכדיטל6
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טעוטיסמללכתוממלס Ob)o3דל6ירגילוע5מסלפטלהולע5לות6.ל 6ס5דהדרי רכ6לרביוסףרזה
מיחזיכרכיתמטוס דרםיוסף תקףככדי,וזההחסרוןהגדולביותרטלוקח רכיוסף 6ת הכעלותמל
ס5ויס ,ם5קת6ותסמל6כרמות.
ולעניננו06 ,מקונס OfOסי'נכנסל6יזסממרדמיתנולותעודתיוסרעלהמוכר,ודפיהיהקריךלטלס,
דנכנםbnss0דסכילמלםכטכילהנמסהזפת ,ד6ס פסקדמיסכמכילההנ6סזהפמוטדחייכלפלס
כמכילמסנפה,דה6המקדם6מסכמחילתמלוהקינהמקודמת6,כל 06קידם6סהכסנ6תמחילתמלוס
מקודמת,מגסהכמחילתמלוהי
םלההנקהטנפטרסמסחוכ,ולמהקינהמקודמת,וכסנ6תמחילתמלוה
מקומטת ,וה"ט ד6ס  bSפסק דמיסכטכיל ההנקהדהיינו מרו5הדמיסכמכיל ההנמס טמסנה לה,
התתקדם ,ההנקתמוסכסף ,כמו 6 06חדעוכרכמוקומומעסירהיפהקינומיידלפלסכלוסכמכיל
6tob)~oכל 06עסוילםלסכמביל6ותססהנ6ה5ריכיםלבלס.
ועי'כנ"ךסי'ר5דדסרסורb"Ohtנמ65קלקולכמקת6,יןהסרסורחייכלטרוחולגסותמהמוכר,מפני
בסי'רקמרסותוכעד Ofקבלמכרווגמרמלתכתו,קינומייכעודלטרוח.ועי'כערוךסטלמןטסמעי'ו
ד6סהיה רקסרסור כעלמךוהקונסכעלמו קנס מסמוכרודקי דגם להרמסן מס5ין מסרסורמייכ
לטרוחעודכוס.
וגס 06נקמרטיםחיוכלמלסדמיתיווךעכורקירובסלככותטלמקונהעסהמוכר,הדבריסלמוריס
דוקק 06ממתווךיכי
ףעדיםם6כןכעלסדירססקנההקונהסו6הקכלןסר6מון,ול5היה רקמתווך,
rbיטלווןכרכר6,כלכלזמןמהמתווךל6יכיףעדיס6יןטוסיסודלחייכ6תהקונהלפלסלמתווךדמי

תיווךמסטעמיסס6מוריסלעיל.

