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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
וב 1ר(צג'ופקורחיים"
מייסד ולאשביתהדין לממותתבירושלים

בנידון
קנהדירהשלאהוצעהלוע"יהמתווךבאופןישיר
מהושכרושלהמתווך
והאםהחובלמתווךהואבעתביצועהעיסקהאובעתהתביעה
הנידון
מחוורשירדלדיןעםבעה"בכדי לברר אםעפ"ידיןמגיעיםלודמיתיווךעלעיסקה שהתבצעה
לפנישנתיים,כיון שהמתווךלאתיווך אתהעיסקהלאלמוכרוגם לאלקונה אלאעבוראחיו של
הקונה.שווי העיסקההיה  172.0008ומאזהעיסקהירד ערך השקל ,ותובע לשלםלולפידולרים.

המקורותלכלכה
%סיסממתווךמקיע 6תסעימקסלקונסול6למוכר6ףטסמנסגוכמכרמקבלסמתווךסניפחוזמכל
,15כמד"ק 06סיעלטניס5דדיס5,כל06סיערק %ד6חוסייגוסלונהככתו%למוכר6,ין b~h%
ולמוז6חדמ5דמקונס.וכמקרסדנןגסלקונס %סיע6לbnbS6טלסקונסככמ,ומקונס
סת5יסיינ
למעטםטסו6סי'לחיוטלסקונסככתסל6י65טוסוכר,וממתווךל6דכרכללעםסקונסלמעטס6ל6
ע"יסקונסככתנתנלג6מעניניםטסקונסלמעמסידעמסדירםסז6תע"יטסיםסיועןלזיתי
ווסמתווך
ל6דכר6ףפעםעססקונסלמעטס.עי'כטו"תטכיעקבמפו"מסי'יגהמנס 06יבררמסרסורכעריס
6וטיודסלומלוקח6טרמבלעדיסטתדלותוועתירתמדוריסכענין ממקח %סי'לוקחונותןמךכזפ
כעדפכית6,זים  %חלקסטית מככר מסרסרותטלמלוקחכדיןממתחיל מ5ז 6חד ,ו6ס %יכרר
כעריס6ין 6עליוכרסולכלמיותרלפירקותעינימוייןיכול%טילעליוחרססתם,עכת"ד.
לכןכנידוןוידןכיוןולכלמדעותל6סיססמתווך %6מתחילמ5ד6חדכמסט6טתוגילתםhnb5טל
סקונסככממסדירם סז6ת6,יןלולמתווך 6ל n~ac6מטכר ססרסרותטלסלוקםכויןסמתחילמ5ד
6חד,וכנידוןזסטסעיםקססיתסכסך 72.0008סכרוסו,2408 6כיוןטמוףסוףנווטלקונסמסדירס
סז6תע"יסמתווךסוס,מגסטוסכרורטל6סטמו%מסמתווךועמירתסדכריסכענין סמקחגרסטסו6

ממונות

קמג

קנס6תזה,מ"מ מרקסמקוסהו6לו,ו6ומנתוככךול6הי'6חרמתיווךכלכר.כמנסעייכנוכי"תסי'
לו,ועי'צתסו'הרק"םכללקההוכלוזכריוכקורס
סי'קפהסעי'ו,וכקןמל6הייסוסרמאות
bSמגיעלמתווךכלוס,מ"מכיוןצקנה6תהדירהכתנור5מ5ס
סיממסמסרקהלקמו,סריכנידוןזהלפיראות
עיניסדייגיס,ועי'לסלן.
ומהטתוכעלפי ערךהפולריסטלהיום ,מנסכחו"מסי'סוסעי'יו :הקפתחנותאינס מסמטתו6ס
זקפםעליוכמלוהמסמטת.וכרמ"א:ומיקריזקיפהמטעהמקבעלוזמןלפרעו.וי"אדמיקריזקיפהמיד
סכתככפנקסוכלסחטכוןכיחד.ע"כ.וכלכוםכתכ הטעםרכלזמןסל6זקפסעליוכמלוסל6חלעלזס
מסמוכלכןסכיעיתקינהמממטת.
וכטעי'טו:סכרטכירקינומטמטו6סזקפהעליו כמקסמבמט.ולפימלכוםסטעסדכלזמןhSaזקפס
עליוכמלוס6יןזהמוב,כאינומייכ %כלוס,ורק 06זקפסעליוכמלוס6זמקכלמכרהפעולםמסחוב.
5כלהממ"עהכיףכטסהכ"י דדרךהחנווכיסלהקיףסנהוסנתייסונסוףנוטלתונוואין דרךלנוגסו
וסו"לכאילומלוהווקטעלוזמןלצחרטכיעיתדליןסטכיעיתמממטתו,וכןדרךממכיר%ניםסכרוסנה
6ומנתייסנידסוכרוואינונוגסו לתתםלו 6ל 6ססכפקדון  16כהלו6ס עו 6חרסכיעית ,עכ"ל.ועי'
כע"סדל6הזכירטעמיםהל%וכתכטעמיס6חריסואינןנראיןכעיני,עכ"ל.D"nDO
ועפייהלכוסניקהדצהקפתחנותכיוןמכתכסחנונינפנקמו 5תהמ5רכיסול6 6תמכוסהמעות,וכן
כסכרמכירכיוןטל6חלעלממכרסססלו6ס6יןכ5ןרביתכמו ס6סכם6הכיםלו,כיוןדבים bS%
סיין Of3מוסגסלמוכוסלואה,ורכיהסי6דוקךכהלואה,ועי' כמהטה5רכגונכי6ורהריימיגנט
כמידוריולכ"ככמתני'קמחכפרעמקלתחוכווסמלים6תמטרודפליגיר'6סיור'יסורסohיתן16ל6
יתן מחמת 6סמכת6 ,5צלמסוסרבית מותר 6ףלכתחילהמסוס רעלההלואהאינונותןלויותרומס
מנותןיותרסוbS6מסכילססלו6סbSכתחילסול5בסוף.
5כלהממ"עחולקעלהלכוםוסוכרדכיןכמקפתחנותוכיןנסכרמכיר ,מסמלקחעלפנקסוומידמעסה
סטכירפעולהכמכילכעס"כמידנתחייכלו לתת 6תהתמורסכחפן5וכדמים,לכןגסכממיטהוגס
כרכיתנעטסכברחוב,ממו"הסכיך הממ"ע טעסמל הקפתחנותוסכרטכירסו6כרכרימכ"י.ועי'
כ5ו"תמתמסדמכמיסאמרומזקה5יןככירמפסהסכרווליןכעה":כעוכרככלתלין.
ולפי"זכסכרטכיר  06תבעססכיר לכעה"ב כעכורטנתייס,וכינתייסירד ערך הכסףבמ6תיסאחוז
ימלכוםכלזמןם5ינותוכשוhSחלע"זמוסגסלמוב ,והתוכ נעמה מטעתהזקיפה,לכן 06
ויותר,לפ
העסקסי'כדולרים% ,ןעכמיו כמעת התכיעס נעמס סתוכ וסחוב סו6לפיס6חוזיס מלדולריםסל
עכוזיו5 ,כללפימכ"י והממחשסחוצחלתיכף כמעהטסמכיר עמה ספעולסכסכילכעה"כ,וסתתייכ
כ"קליסלפיה6מוזיסטמגיעלמתווך,וצהוזלוהטקליסאינו~ריךלטלסלמכיר6ל6לפיהערךסהי'כטעת
ספעולס.

וגראסכנידוןדירןכסכרטכירסלמתווךמלגמריל5כרורכיןלתוכםוכיןלנתבע 05יתחייכסנתכע
למלם ~"bDסדין,וכיוןפכ6הנידוןלפניביתסדין,וביתסדיןיעלולסםלעמות פסרס ,ספטרססי6
ודקיחיוצמסנתכעחייצ 6תעלמו מהסתך מטעתהדין תורס ,גסלפיסכ"י והטמ"על6חל טסחוב
ומוסגסלהלוקהמזמן גמר ממקח hSb ,סטתך כמעת הפטרהחלחיובכמו כזקפהעליו כמלוסלפי
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קמך

-

-

סלכום,לכו"עי5טרךלקלסס6מוזיסמלדמימתיווךכדולריםמלעכוזיו.
והנסכקרוטיןמח6וסכרידכו"עימנסלסכירותמתחילםועדסוףוסוס מ4ה,ופרם"ידקסכריכולסו
יטנהלסכירותמתחילסועדסוףכלפרוטםופרוטסכטנגמרסנתחייככסכעלסמל6כסלפועלכסכירות
עצייתסמל6כס ,סטןכממחזירןלסססו6סויףלסo1Snלמפרע,עכ"ל.מנוקרכרס"יכיוןדנתמייכ
טי6להמ5ה ,דס64ספירוטהמפניטנעטהתוכhS1יתכןמיסיהמוגbS1ייכמס ס6%ס ,כססטל6
יתכןסתסי'סלוקהכליסיסי'מוכ.
לכןלמ"רריסנהלסכירותמתחילסועדסוףכלפרוטתופרוטהכסנגמרסנעטסמוכלטלסלפועל,וכיון
מקדמהכסיריסונזמיםלצחרטעם6ןסוי6לסמלוסלמפרע6 .כללמ"רכינסלמכירות 6ל6כסוףכ"ז
0ל6גמר6תסמיריסוסנזמיסעדיין6יןכ6ןחוכול6נתחייככגמרכלפרוטהופרוטהhSb,נסגמר6ז
נתמייכ,וכיוןם6מרטמקוםקותהכאיריסונזמיס6יןכ6ןחסרוןטלמלוה,דכמקוסטיעמהמלוסנעמה
קרוסין.וכ"כב6ב"מסי'כ6סום"ק מ6וז"ל:כיוןדם"ל6יןלטכירומb~bלכסוףוקיןהתוכ עד בעת
חזרתסכלי,וכמים t"USוכיםדליןסחובחלעד העתחזרס,וכיון~S"hכטעת תורת סכ4סרי 6ת
מקודמת כמכרמעמיתי ,ל6סוי 6מ5ה,כיון דסטת 6כטעת מקתהחוכליכדo1Snדיהיכ %למוס
קדומיןוכו'עיי"ם.
ולכאורהלמ"רדיטנסלמכירותמתחילסועדסוף רכלפרוטהנתחייבלוהבעליסלפועלליתם%כרי
הלנום.ועי'כתוחעסדכו"עיטכסלמכירותמתחילסועדסוףדיםלסכיןר6יסדסלכסדימנסלמכירות
מתחילםועדסוףמססי6רפ"קדע"זיטכתנןמגיע%יפסממעמידיםכסעכו"סאסור%נובס,וקלמר
ר"6כגמ' ד6סכנססכרומותר ,ומפרט החס טעמםמטוסדימנסלמכירותמתחילסועתסוףוצימת
קמיתסרכמכוםאחרוןוכמכוםאחרוןליתכהפו"פמ"מדסכיסלכת6דליכ6מ6ןדפליגעיי"ם.
n"sbs1מסס"קמווז"ל:וסנהכטו"עחו"מסי'קכומעי'ית:רכוכןממכירחפןלסמעוןכסךידועלזמן
םי5טרך,4ורתוכןסיסחייבל4י מ6סזסוביסוממחסו56לטמעוןכמעמ"סוכו',צינוחייגל4י כ4ס
6פי4דמיסטכרסנטתמטכאותוחפןטדצותוסיום,דמכירותאינסממתלמתhShלכסוףעכ"ל.וכם"ך
מסכתב:ותמוהרמסבכךהאינסמנתלמתbShלבסוףמ"מחייוסו6לודהוילי'כמלוהתוךזמנוועיי"ם
ססניח כשע.וכק5וס"חסםמ"ק מגמכוברז"כירותכלזמןם6ינומחזירסחפןל6סויעלסטסמלוס
כ%וגרעמתוךזמנוbSh,כממחזירסחפןהו6ונעמה מ4סלמפרע ,וממותה6יןכותורתמעמיםכיון
דעדייןל6היסמבוררסתוכל"ממנסליכידך.
ועיי"םכלכ"מ מססס6ריךכוסכטסצחיוומסממפלפלכדבריו6,כלזספמוטומפורםכרם"י ד6מנס
נתחייכככלפרוטסופרוטהמ"מל6נעמסמלוס6ל6כחזרתהחפן,וכפיההסטירס6כ"מדכלזמןטל6
ך Of3קניןסלמעמ"םדל"סעלי'מסחוכ
החזירממפןעדייןל6מיהמפוררהחוב עדכדיכךטל"6יי
ומקסוגרעמתוךזמנו.וכיוןדרם"יסבר,וכןכטו"ע מו"מדמקורותסו' סר"6םכלל סטסי'י 6ד6ף
להלכסדיסנסלמכירותמתחילסועוסוףמ"מכלזמןמל6ממזירלוסחפןצינוחייכל4יכללאפי'דמי
סטכרהנסתמםכמפן עדצותוסיוסדסכירותצינהממתלמת6ל6לכסוףוהיינוכסממזירסמפןכלטון
סר"6ם,ומסבירס6כ"מדכלזמןטל6מחזירסחפןbSסי'החוכמכוררכלל% ,ןסוכרהקוטדוקך
כזמפסעליונמאסדהחוכ מכורר6זנכססמאס.

כסי

ממונות

קמה

לכןכנידוןדירןכדמיתיווך,מפילוכמגמר6תמתיווךם%מייקמרדי5טרכולמלםלודמיתיווך,וכקמת
םכזסדיןטלהוכ
זס ספקלסלכם  obכמקרסדנןדסי' רק מרקסמקוסhnh5סלמקונסככח,ודקיי
ם5ינומכוררדמ5ד סמכר5קמרנוטל6מ"ךכזסמסתוכוסלו5ס ,ומסגסדמפויטכךכתמו'סר"6ם
דחוסטחינומכוררל"מעלי'מסחובלעניןמעמעם6.כןסס"ךסקטסעלמרנ"ט5,כלככידוןדידןסט"ך
ייכנסלמכירותמתחילםועדסוף6יןf"Dמסחוכוסלו5ס,
יודסד6ף6
מכ"םכנידוןדידן מנפסק כתורת פמר,עניןטל פטר סו6מתילםטל5ד 5חדומתחייכות מ5ו 6חר,
דפטרכליקניןל6מסכי,וע"כדפסרסו5סתחייכות,וקינומפניסחובסר5טון,ד5לת"סקניןלמס.
וכיוןדספמרסו6מתחייכותתוטסכדמימתיווךמסיסעלעימקסכסך 72.000$ססתחייכיתסי6כתיווך
מלדולריסמלעכמיו,ו%סיסכקמתמתווךסיסמגיעלו 6,240$ךכיוןטסדעתנוטסמבמקרסדנןל6
,ומגיעלמתווךרקמליםמסוק
מגיעלולמתווךכלוס,מ"מכפמרססל6יםלנוכללסוססניסליםימליט
,80$לכןנרמסטכעלסדירסיתןלמתווך 100$כערךמלסיוסוטלו'עליטר6ל.

