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ומהד'כזסיוו1

נושאהדיון
א' בקש מבי -מתווך מקצועי -שימצאלו קונה לדירתו .הם הסכימו בעל פה שכ'יהיה מתווך
בבלעדיות ,ויתמסר לדירהזובמיוחד ,ויקבל עבורהתיווך,3,4%וב' התחיל בעבודתו במציאת
קוניםלדירה .אחרזמןהודיעא'לב'שבינתיים הדירהאינה למכירה משום שרוצה לשפץ אותה
לפני המכירה ,וב' הפסיק בעבודת התיווך עבורו .לאחר גמר השיפוצים החליט א' למכור את
הדירה ,ונפגש פעם נוספת עם ב' ,וסיכמו שב' "יטפל במכירת הדירה לבד ,בלי מתווכים,
באותו השכר שסיכמו בהתחלה" .וב' התחיל שוב בעבודה למצואקונים ,אלא שא' הודיע לו
שיששניםשנידע להםעל הדירה (משכןבבנין)לפני שסיכם עם ב' כפעםהשניה ,ולכןאין הוא
קשור להסכם עםבי ,ואחד מהם קנה את הדירה.
טוען ב' שא' חייב לו דמי תיווך למרות שמצא את הקונה בלעדיו ,משום שהיה בבלעדיות,
שמחייב אתא' -עפ"י החוק והמנהג  -לשלםלו גם אם הדירה תימכרבלעדיו .ואע"פ שבפעם
השניה לא הזכיר את המילה "בבלעדיות" ,מ"מ זאת היתה המשמעות שאמר שיטפל במכירת
הדירה לבד ,בלי מתווכים ,באותו השכר שסיכמו בהתחלה .ואע"פ שלא חתמו על הסכם
שכירות ,גם דברים בע"פמחייבים,כיון שכבר התחיל בעבודתו.
א' משיב שלאהכין מעולם שתיווך כבלעדיותמחייב אותו לשלם דמיתיווך גם אם ההצעה לא
באה מצד המתווך ,ולא התחייבעלזה מעולם.

פסקדין
התביעה נדחית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-דוד יהושעקניג
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השאלותלדיון
א".חיוור בבלעדיות" ,מהותו.
ב .לא קצבוזמן למציאת הקונה "בבלעדיות" ,ולא כתבו הסגםתיווך בכתב.
ג .טוען שלאהביןעל מה מתחייב בעל פה.

תשובה

א.לפימוקהמקרקעיןומגסיוממדינה15 ,דקכ'טמתווךשלעדיות,כיוןסמממסרלדירםזוכמיוחד,
06ת65העיסקס
ימסדירהתימכר,
מתתיי3ממוכרלפלסלוrtnbמסוייסמערךהעיסקסכתנינ
6פי~
לפועלכלעדיממתווך.
וכרלהטהתמייכות כ 11תופסתמדיןסיטומת ,6וכמו סכתנותוס' "3מסו  6ד"הומגיומי ,דמנהגדיגו
כסיטומת 6וגמר ומקני ,ועי' "3י 36סע"1סי' נלענין קנססגוהגיןלהתמייככסידוכין36 .ללולי
סיטומת6ל6היהמתמייני,מהרי פסקהרמ3ייסמכירהפי"6ס"1ותו"עסי'רזסעי'יג :כלהתנגין
טמתג'ן3גי 6דסדיניהןלע"פמהןכעריס ושטר 6סיהיהכך16חס תעסהכך6תןלך מנה 61סל6
יהיה6 16סל6תעטהל6חקנהלךול66תןלך ,לע"פטעטס16טהיסהדהרל6קנה,סכלה16מר 6ס
יהיס616סhSיהיסל6גמרוסקנה,מהרידעתוסומכתסמ6יהיה6וסמ6ל6יהיה,ומקורו"33מסוכ
כלד6יל6קגס.
6מנסמדיןסיטומת6קונהt)'phכ6סמכת",6כ"ככסריתמת"סnrrtnסי'סוס6סמבסגהסומריםלחיים
3ד3ר D"tDtסים3ו 6סמכת,6מהניכמוממועילסיטומת3 6דטל"3ל,וק"וסמועילכמקוס 6סמכת.6
ועי'פס"דירוטליסכרך6עמ'סחסיססל6פסקו3זהכסחתייס.
ב.לפיהמוק06 ,ל 6קרעוזמןלבלעדיות6,זי3תי11ך3תיס כע13ר 30יוס הססכספוקע.עודקובע
המוקסהסכסתיווךחייתלהיות3כתכ36 ,להמכסכע"פטיגנוממיס.
ננירוורירו ייתרקי35ה להסכםהכלעדיות,ולכן ש 06היה הסכס 3כתhS3הים המוכרמייד
כסכרהמתווך 06 hihהדירה נמכרהכתוך 30יוס מההסכם ,ועכ"פכיון bStיסכתכבתש6ין
סססכס כע"פמחייטעפ"יסמוק.וכיוןסכלההתמיינות~לעדיותהי6מדיןמיטומת6 ,6סלפי החוק
o)'hכתוקף6,ילפטרלהנסיכהכסיטומת.6
ג.כיוןטססתחיי13תסיתירהטיט"3תי11ךכבלעדיות",לבלסלמתווךויפיל
ו 06תיגמרהעיסקהסל6על
יכרכהכיוןhStסירס ץסתתייכיתעלססכסכתובrbt-י"ל
ידו,ליגהידועהומענתלמיu'hnמלי
טסמךעלספסויךוחתסעלמה ט16מרלולתתוס-גלמן bbtfbהכין 6תהמטמעות,ול6גמרכדעתו

לי

עיי

התחייכותכ.11

להתמייני

ן

אברהםדובלוין.
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עע"ימוקיהס -מממס מקור מגסגהמדיגהמלתיווך"ככלעדיות" -עלמתווךכבלעדיות כמקרקעין
לכ5עלפתותסחיפעולותמיווקמכיןמםפעולותהמטיוחלהלן1"hb ,מוכסכיתכ51עפעולה6מתמכין
הפעולותהמגויותלהלןוכןפעולהנוספתעליההוסכםכיןה5דדיס.סם הפעולותהן :פרסום כ6מ5עומ
מילוט;פרסוס כקרכ קהללקוחותמסויים; פרסוסכעתוןיומיגפון5מדלפחות; פרסוסכעתוןמקומי
המיועד (קהליעדמסוייסלפיגמירתהלקוח; הזמנתרוכסיםפוטג5י5לייס %קרכנכסן הזמנתתמיסה
מתווכים (פתות,הפעיליםכקותוייסוככןמלוי הנכס ,למססיחוף פעולה למס מכירם הגכמ .ה15רך
כפעולות6לוכדילזכותכדמיתיווךגס 6סל6נגמרההעיסקהדרכו ,הו6מסוסכע"י פעולת"ל,6
קיימתחזקה~htoהיההגורסהיעילסבכיךלהתקמרותנעיסקה6,כלohהוכחכימרףפעולותהסיווק
מכי5עהמתווךהו6ל6היההגורסהיעילסהכי6להתקמרותכעיסקה,ל6יהיהזכ6יהמתווךלדמימיווך

ות"04 6י.)2012
סלnelo 6ככיפור
מולידךהיוגמהתעמיסססופטיהספסקוממתווךככנעניות'htrכדמיתיווךגס"
1ע" ,)2543~1 6וטרםהוכרעההסוגייך56להס.
ht~cמיה הטרםהיעילבסכיךלהתקמרות
יהסק"s
ohהמוכרמכר6תהדירהע"י6מר6 ,סקריךלסלם
ענ
הי
6מרע"כ6ין6נויכוויןלסמוךעלמנהגממד
למתווך סתתם(1כלעדיות,ו5ריכיס6ג1לדוןכזהלפיד"תווכס'הלכותמתווכיס פכ"דסעי'יטכתב
סכהסכסכלעדיותקריךלסלםעפ"י מנהגהמדיגה ומקטר מזההפירוד סלכלעדיותהוי ככלתגלי
)כממון)תנקוקיים).
והגהיםלדוןמ5דמהמוכרכקםמהמתווךסיעכודכמכילו,והתנהעמוסיסלסלוגסebיגמרהמקםע"י
6מר,די"למזההמכססכירותפועלוהיינוקכלןסיכוללעסותכזמןסירקה),והכטימלוסכרועלטרחתו
ס %יגמר המקמעלידוhSh,ס6סהדירהל6תימכרhbיטלסלוכלוסעלהעבודה,כמו
ועבודתוגס"
כלסדכן וסרסור 6ף סעכדווטרחו 6סל 6נגמרה העיסק 6ל6מגיע להם סכר ,וכמו סכתכ הרא"ל
תכלל קהסי' ,6הוכלככ"יסי'קפה"11,ל:
כמהנתחייבלומעות,מעסיסככליוםסיס
כסויי
"'
"ר (יהודהומי מנגמר המקחsuידו זכה
נס
ער
דס
מ
לה
במקח 6חד כמה סרסורים זה מסרסר ((וי ת
כסרסרותו6,כלכנידוןזהסיגומייכלוכלוס,ויעויי"סדכ'גססכרטרמו %יטול,וכ"כהמרדכיכיק
סי'קעג.וי"לדנההוהסכירותעלתנאי,דהיינוסיסלס %עלטרמתוכ6סימכרהדירה 06עלידו"1

ע"י6מר.
עלידוnhrהתחייכות על
עוי"לד6פילו 6סג6מרסמהסהתחייכלסלסלוגס כ6סל6תיגמר
"והגויס,כהרי כ6ס המוכר
סקה
י6
ע(
הד
מגיעתהריוח,ול6הוהכזה hn)nDhסי5טרךקניןכבי"דתסוככיון
א
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י
ע
ה
מ
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ה
מ
ימכורהנכסע"ימתווך 6תרהפסידלהמתווךהכלעדי 6תה6חוזיס
ל
ו
כ
י
,
ת
י
ו
ר
ה
ל
והוי
כמו6סלסכמיטכ6דל6הויגזיס ,וכ"כ כסער מספטסי'י 6ס"קכ דככלגווג 6מעומדלהרוימ כדרך
כני"דםוממייכ עלמוככךל6ו 6סמכת6הו6ומייכלסלם ,ומפרסמס 6תדברי הרסכ"6סל6מייכ
עלמולהדיץעלמגיעתהריוח6,ךohנתחייבכפירוסחייב,וכ"ככערךמ"יסי'י,6עיי"ס.
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לסינוס:כ6ס6כןהיהמוחסעלמסמךכלעדיותמיהמייכלסלםלמתווךכיוןסנתמייככחתימתידולסלס
וע"י 6מרhbaכטירחתוועמלו,וכן 6סהיהעוסהקניןעלכך5 ,כלכניד"ד
לו כ5סימכרהנכסויפיל
סל5החתים16ת1עלמסמךכלעדיות ,רק5מרלוכךכע"פ,וטועןהגתכעסל6ידע 6תמדמעותהדבר
כזהמחייכ16ת1גס 05תיגמרהעיסקהסל5ע"יהמהווך ,ככה"גh"hלחייכולסלסעלכךלמהווך.
נפתליצבימרמורשטיין.
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