משנות

א

ביתדיןירושלים

~ים ממונותולבירוריוחסין
מניעתרווחלמתווךבבלעדיות
תיק מטונות מס' YW- 1611

(מהד'יגאלול)

נושאהדיון
אי המתוור חתםעםב' שיתוורעבורו את הדירה למכירה "בבלעדיות" לתקופה קצובה .טועןא'
שב'עיכב בכוונה את גמר העיסקה עד לאחר תום תקופת הבלעדיותכדי שלאיצטרך לשלםלו
את שכרו .הואטוען שלפי ההסכם ,גם אם המוכר מצא בעצמו את הקונה או שהגיעע"יתיווך
אחר ,חייב ב' לשלם לא' שכר ,ומכיון שהקונה שקנה לבסוף את הדירה הגיע עוד במהלך
תקופת הבלעדיות ,כבר זכה א' בשכר שמגיעלו,ובי לא נפטר גם אם בפועל המתין לביצוע
העיסקה עד לאחר תום תקופת הבלעדיות .עוד הואטוען שבניגוד להתחייבות שלב' לתת לא'
בלעדיות ,פנה ב' למשרדיתיווך אחרים .עוד הוא טוען שב' גרם להפסידלו קונה שהביאלו
בתוך תקופת הבלעדיות ,ע"י הצבת תנאים נוקשים ובלחי מתקבלים על הדעת ,והוא דורש
,ואינו מוחלעלוכזתו.
פיצזיעלנזק זה שנגרם*
ב' משיב שכשחתםלא'על ההתחייבות שלתיווך בבלעדיות לאירד לפרטי ההתחייבות שנטל
עלעצמו ,משום שהיה זה ביום ראשון אחרי שאכל מאכלי שבת ולא היה צלול בדעתו ,ואילו
היהיודע את כל מה שכתוב שם לא היה חותם .עוד הואטוען שאמרלאי בזמן החתימה שכבר
מסר את הדירה לגמ"ח תיווך ,ועל דעת כן חתם .על טענת א' שהציב לקונה שהביא תנאים
נוקשים ובלתי מתקבלים על הדעת ,משיב ב' שתנאים אלו מקובלים ושכיחים .על טענת א'
שכיון שהקונה הגיע בתוך תקופת הבלעדיות נתחייב לשלם לא' את שכרו ,משיב ב' שאמנם
הקונה רצה לקנות את הדירה בתוך התקופה ,אךב'הודיעלושאינומעונין למכורלו את הדירה
בתוך התקופה ,והוא מרשה לקונה לחפש דירה אחרת ,ולא עשה עם הקונה שום הסכם מחייב
בתוך התקופהולכן לא זכהא' בשכר שלו.
א' משיב שהואהסבירלא' את משמעות החתימהלפני שחתם,ועל דעתבז התחייב.
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פסקידין-ירושלים

ב

פסקדין
התביעה נדחית.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

נימוקיםלפסקדין
םמסוס"סמכתם,סמתמיינלבלסלמתווךכסףגסhSobיתווך %
גרסהכמחתימהעלתיווךכבלעדיותי
כלוס"Dh" ,ימכור הדירס מתקופתהנלעדיות"1,סמכת6ל6קגי.6שנידוןדירן גסלפי ההמכס
6יגותיירלסלסלמתווך,כיוןסהקוגההגיעסל636מ5עותהתיווךוכלסהסכסנעסה6תולקמרתקופת
הכלעדיות.
SDIתביעת סגרמ5סתוכע '6עלכךסכ'מעמידתנ5ימנוססיםיכלתימתסכלים עלסדטתמססונס
כסכיnhrt ,',,כרילמכייל5תסמייך,תכייס ן"יגסמתיכלת,לפייסתנייממהטמירסםתגוייס
מתקכליסעלהדעת,ספריהיהמוכןסהקוגהיקמלמ,קהעלהדירהמידכסיסלס ,800.000וגסירסוס
עלסמו סערת 16הרה,כלומרסמ5דהמוכר6יןעודדרךחזרה מהמקם,וה61יהיסחייבלקיל מהקנס
סקוגיססמוכניס ~ך.
"תיתרתדמיהמקתל6חרסנה,ו"ז~סוס6תהדירסעיטהקונה,ולכןי
ק
ו
ל
י
ס
ה
ר
י
י
ג
ר
ןמסערכיתכמהn)tponג
ומכיוןס"יןלמוגר"פסרותלח,ור מהמקמ"י
ל
כ
לפגי
דמי
סרסת,מסריירירסככרחייכתr011PSונמ65מהמלוהה61המוכר.

"ת

מרדכיאייכלר.
כ

השאלותלדיון
א.חיוור בבלעדיות.
ב .מוכר דירה כאשראי.
ג.אינו צלול בדעתו בגללחולימעיים ,האםדינו כפקח למקח וממכר.

תשובה

א.לפיהזקהמקרקטיןומנהגהמדינה15 ,דק6י ממתווךכ3לעדיות,כיון ממתמסר~ירה11נמיותד,
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ג

ממתות

מתחייבהמוכרלסלסלוftnbמסוייס מערךמעיסקהמתגלימהדירהתימכר,טפילו Dhה65העיסקה
לפועלכלעדיממתווך.
oh~)lממתחייכות כ 11תופסתמדיןסיטומת,6וכמוככתנותוס' כ"מסו  6ד"הומניזמי ,דמגהגדינו
כסייומת5יגמרומסני ,ועי'כ"י r"to)hסי' נלענין קנםסנוסגין להתחייבנמידוכין%b~h .לי
סיטומתה ל6היהמתחייכ,מסרי פסק הרמכ"סמכירם h'"Dס""101 1עסי'ר,סעי'יג :כלסתג6ין
מהןנעדיסוכמטרohיהיהכך6ו  obתעבהכך6תןלך מגה  061ל6
ממתגיןכני 6דסכיגיהן
~"Db
גהלךול66תןלך,בע"פכעסה16מסיסהדברל6קנה ,סכלס16מרob
יהיהoh 16ל 6תעצהל6 6ק
ימיהeb16לחיסיה %גמרוהקנס,מסרידעתוסומכתסמ6יהיה16ממ6ל6יהיה,ומקורוככ"מסוכ

כלדחי קנה.
ל"
o)nhמדיןסיטומתחקונסכפילוכלממכתם,מכ"ככשו"תחת"מפו"מסי'סוohtמנהגהסותריס(הייכ
כדברמסוייסמיסבושממכתך,מהניכמוממועילסיטומתח כדם"%ל ,וקתכמועילכמקוס 6סמכת.6
ועי' פס"דירוסליסכרך6עמ'מתמיס סIpD9 %כזהכהתת"ם.
6מגסכיוןמסהתתייכותסיתירהמיםכלתיווךכבלעדיות",לסלסלמתווךשפילו 06תיגמרהעיסקס ס%
ן םonto %זוהתחייבותעלהמכסכתוב160 -
עלידו,היגהידועהומוכנתלמים6ינומ15יכדכר,כיו
י"למסמך עלהמתווך ותתם על מה ס16מר  %לתתוס  -נקמןכ' מל6סכין 6ת המטמעות ,ול 6גמר
כדעתולסתתייגהתמייכותכזו.

ב .כתבהרמישכסייעיו"דסי' קערסעי':6וכןהס מכר  %קרקעמעכסיווממתיןלוהמעות ,מלוקת
מותר%כולהפירותוהמוכרחסורוכו'.וכתבסם"ךp"Dג D"Qhtהכטורכתבכחופןס"6לקנימעכסיו
7111ילהוי ה6%ה גבך ,לדעת הפוסקים מהכילהכ"י ופי כמס הרסכ" )6ה"מ 6ס 6 %מר כפירוש
מעכסיוחל 16 p~rnoc6קנהכרשויוזחי הףמלוה ע"פעלהלוקת.ועי'מירוטי רעק"6עלהס"ךטס
רוקחכטיודעיססוייג
ו b"uונפיקקזוזי".מגס כמו"ע הרב סל' רפיתסי' גס כתכ :הלוקתבית 6ו
מטלטליןוגתן מקלתדמיםחמורלולדורבכית 16להסתמםכמטלטלין עדמיפרע ס6ר ממעותישפילו
יסמ6ל6יפרעלו 60רהמעות
הקנה %המוכרנקניןסודר16כלחד מם6רדרכיההקנחסמעכסיו,כ
כזמןמקבעלווגמ 65סמקתכטללמפרע6סIDPthSעליוכמשה.ע"כ.
וכרמ"ח כמונע l"POShסי'קכמעייככתכ6:כלגזלגט,כגוןמכתםלומסופרגט1ג%1ממגוו%פרע
לווגירםכו %סוימטרסת.וכתבסתיימס"קה:שכל6סנתן %הגטכרקוןכדילפרועלולחתרזמן6,ף
מל6פרעלו הויגטגזלכידו ,דס6גתןלוסנטכר15ןרקסתייכלודמיסוכו',ומיהו גית
ןלו סגט
ע"מלמלסלומידעינוממלסלוודקיסויגטגזלכידו.ע"כ.והוכלככ"מp"Dג.וכגתס"מסי'ק5ס"קז
כתכ 60סממוכרתובע 6ת המעות וסלקת IU1Dם"י
ןלו,יכולממוכרbu35המקת,וכןמוכםכתו"ע
6כסע"1סי'קככחייםס"קסוככ"מp"Dג ד6סל 6פרעלוהויגטגזלכידו6 ,למ6דכמל6נתן ntpno

ל,

"ס
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פתקידין-ירושלים

ר

ל6למריכןדהויממעות כמ31עליו רק מסמקת 3טללגמריכם6יגוגוחןמעות ,וסמקתכגזלכידו ,וכ"כ
למכירםפיססידמסכיךר6יסלדבר מטרתסרי"ףסי'מד.
ממנאןהל'קניןמעותסי'ד.ועי'6כןס"ז
ועי'קוכןביתדודמידעמ'פמסגר"5פ פר6נק)"5ל.

6מנסספר"חומגטפמוט6כהע"זמסכחכודסלוקמע"מלסלם61יגומסלם"ינוג,ל6ל6דמיםסו6חייב

לו.וי"לטנמלקוכיסודחיוכסדמיסכמקם,וכמוטמקרכמי'ר'סמו6ללמו"ר)"5לקדושין(עמיל)) ,ס6ס
מעסהסקגין הו6סממיי6 3ת סקוגסלסלס 16 ,כקבלת סחפןמתיידת 6ת מקונס לטלס 6ת סתמורס,
ט6ס מנסססקגין ה61הממייכ1ל6לקיחת המפן,י"לססמפןעלמוקינויכוללכמסכגזלכיון סנט%
כרסות ,רק הייי
םחיוכיסקגין6 ,כל 06נטילתסעפן 5%מ1מחייבתקותוכתמורם6 ,סל6גותן
גחסנ56ל1סחפן3גזילס.
ומפורשכח"מוככיסohtלקחע"מלפרועלקמרזמן6ף6ס o51c%ל6הויגזלכידו,וכמוטכתכסס"ך
יו"דסי' קער ס"קג הגאל כדעת הטו"ע .וכ"כ ערוךססלהן מו"מסי' ק5מעיי סו ס6ס קבעו זמן
לת0לומיסול6מתנהכפירט ohtל6יסלס ממכרכטל ,סמכרקייס6פיל06 1מלוקתקינומשלס.וי"ל
הסכרךכאס ,דכס(קמע"מלפרועלסתר)מן,המיוכטל6מר)מן המעטםעליו 610הממייכוע6נטילת
סתפןלעקמו,טמרימרסס %ליטולהתפןכלילסלסמיד,ולכן6י6פסרלמחסינוכגזלןגס 6סיתברר
סל6סיקסלח"כ.
כמגסמסייע סרבהל'רציתסג"ל ,מסמעלכ6ורסד6סורלקונסלסטתמס כמססקנס עדסיפרעסכל
סמ6(6יפרעויתנוט(ממקחלמפרע6,ך'ס(דחותמגסu~tcהרב מ71ססמסלכותמקםוממכרגס 06
ל6פירם)קיפסכמלוסנמסדכקילופירט.
ג .כרמכ"סעדותפייטסייט1ט"1עסי'לססעי'י
:הפת6יסביותרטליןמכיריםדכריסטסותריסזה 6ת
,הול6יכינועניני סךכרכדרךסמ3יגיס עםהקרן,וכןהמכוסליסוהגחפ,יס כדעחסוסמסתגעיס
ס6י
ביותרהרי6לוככללססוטיס,ודברזסלפי מהטיר6סמדייןס6י 6פסרלבוין מדעת ככתכ .ו3רמ"3ס
מכירספכ"טהיד :ססוטס6יןמקחו מקמ61ין ממכרו ממכר61ין מתגםממתנותיוקיימת.וכתש כגט
מקוטרסי'טוסכוגתהרמכ"סטליןמכיריסדכריסטסותריסזס 6תזס,מיינוכדכריססקריךסוססכל
להכיןולהבחיןכיןהןלל16וג'ינסמכינים6מיתות0טלדכריסותכליתםכדרךט6ר סעס,וכיוןס6ין
מטיגיןהדכריס עלכוריין6יןלסמוך על מססעוטיס .וכתככרכרימלכילולחיקסי' עם רכלסדינו
כסוטהלעניןעדותה"הלעגין מקתוממכר.
ומסמטעןנ'סנטןסחתסעלהסכםמתיווךל6ירדלפרטיםכגללמסיהיוםרונסוןלחריה6וכלהככד
ט6כלשסכת,ל6מ65נ1כרמ3ייססמיטס61ח1לסמעייסכמוזהס6כלמסכליסכתו6יגומרגיסטושכיוס
רונסון,מיסיהדיגוכטוטםה",1וכ1ד6ימחתימתומחייכת16ת.1
אברהםדובלוין.

יפיל.
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ממתות

ה

לפימהססיפרהמוכר33יתהדין,הריסהו6מכר6תהדירסשנוגס3סכוססל 950.000ס"מ,והקונה
מילסלו3יגתייס  800.000ס"ת וקבל 6ת  oprnoבדירה61 ,ת הם6ריסלםלו כמיסלק ממוכר 6ת
המ)כגת 6מעלהדירה761 ,יעבירלו 6תהדירהכט,136והקונהאוכלמעכסיו 6תפירותהדירס.
והתעוררהכביתהדין ) o)btלרבית.ואמרהגר"מ6ייכ%
מכיוןמהקונהקבלכ3ר 6תהתזקס
'ר
טו
ימ
מלג
"ה61יןכ6ןoShcטלרציתמהמוכר
כדירם,והמוכרמחוייםלקפל 6תיתרתהכסף,מסיבמכירה
לקונס.

והגה3ממגס"3ממה :3מכרלו 6תהמרסתתןלו מקלתדמיס"61לקימתיסתר5ההב6מעותוטול6ת
סלךאסור.ופרם"יד6יירי ד"6ללכימייתית מותר המעות קנהמעכסיו,יעויי"ס
 .ו3גמ' מסתגי ר3
ספראכריכית ר3יתליי
םפעמיסוכו'ופעמיסטהלוקחמותרוהמוכר  11Dbדבילקנימעכסיו1111י
ללוקח061 ,יאכלמוכרפירותהמכרהמתגת
ליהויהלואהג3דך,3יופרשייכיוןדיוקניהמעכסיוהריהי"6
מעותיאכלס.פירוםלפירוסו ד63ופןO)lp np15ocמיד61יןזהתלוי 3תמלוסגמ 65סהקוגה ק3ל 6ת
הכית3סלימות"6oh~l1לקגיכסיעורזוזך6ית6כגמ'לעילסמגיהסמותריס,ומניהם16כליספירות,,ה
16כלפירות קרקעהמגיעלדמיםסגתןוממוכראוכלהסקר],ונהיהסמוכרמלוסויםכ6ןריבית ממקה
ללוהוליל3ה61 ,דרכ6אסורלמוכרלגורכדירהדהו"לריביתעכור ההלקהלקונהס.%
ךרקלכעלהדירה,מסוק3גיד"דסקוגה.
וה"ה6סהדירהמועכרתלקמרהתמלוסמלהעכירותדיי
וכ"מ מפורםבתו"עיו"דסי' קערסעי' 6טסתי המגהות דהכלתלוי 6ס סמקתמוחלטלקונה 16ל,6
631ופןמהו"לרכיתללקחנמלקו סממ3רוהרמ"אמסןעפיייהסיךס"ק6]6יהוירביתק515ס16ל6כק

רכית,עיי"ם.
ועי'33ריתיהודהפכ"חסים16פגיסמנמכרכולועכמיוללוקם6כלה61כהערמהונחלקו3זה,עיינם.
וכמהמוכרחוסםלמעכירהנעלותלקונהכמלקגמר 6תהתמלוס ,העלההי6מיתגוכיגיססממוכר רק
חלקנדירהכנגדמעותיו,וכדלעיל,וי
םע5הנוספתמיתגוסהקוגהמסלםחלקעבורהסכ"דסגרכס16.
סיכתנונתוזה ם5ע"פ מהקונה גרנדירה מ"מ6יןכזה הורקת 3ע%ת1 ,ס3על1תיקבל רקכמיגמור
התמלוס.
לסיכום,כגיז"זמהמוכרהעתיר6תכ(הכעלותלקונה השלכמכרלומעכסיווהמתין(והמעותזמ1תר
מלוקתלאכולספירותמעכםי61 ,1ףמל6 6מר 3%לס81ןמעכסיו ,מ"מ כת3הם"ךס"קג3מסהפוסקים
דה"ה 6סל"66למעכסיו %6ססחזיק6וקנסכראוי(נכסףוסטר1 ,הor~n61מכר)1111,יהוי מקסעל
מלוקח ,דסלוקחאוכלפירות.

מרדכיאהרןהייזקר.
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