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נוודאהדיון
משפ'א' תובעת אתהיזםב' החזר תשלום ששילמולו בסר  60.000ש"ח בעת שחתמו אצלועל
קניית הדירה לפי דרישתו ,ועל סמך הסכם על הצעת הרכישה של הדירה שבו נאמר שמחיר
הדירה הוא  1.260.000ש"ח ,כאשר  60.000ש"ח ישולמו מראש ליזם בעת החתימה והיתר
ישולמו במועדים שפורטו בהסכם .עוד נאמר בהסכם שדמי הקדימה שמשולמים ליזםיהיו

בנאמנותלקבלן" ,וישמשולערבון בפרעונותלקבלן ,ואם הרוכשיחזור בויוחלטו  30.000ש"ח
לקבלן ו 30.000-ש"חיחזרו לרוכש".
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הדירה אצל הקבלן הוא רק  1.200.000ש"ח ,ובמחיר
עוד בטרם החתימה נתברר להם
כזה נמכרו רוב הדירות האחרותע"יהיזם ,וכך גם נכתב בפרסום של החברה הקבלנית ,והיזם
גבה מהם בערמה  60.000ש"ח מיותרים שלא היו אלא שכרו של היזם עבור מלאכתו ולא
שימשו כדמי קדימה לדירה עצמה .הם דרשו את כספם בחזרה אך נאמר להם שבאפשרותם
לבטל את העיסקה כולה ולקבל את כל הכסף בחזרה ,אך הם העדיפולסיים את העיסקה ואח"כ
לתבוע את דמי הקדימה ששילמו בערמה .כשדרשו את שלהםניתנה להם קבלהעל סך 60.000
ש"ח "עבורתיווך" ,ולטענתם הם לא שילמו זאת כתיווך אלא כדמי קדימה ,ומשנתברר שלא
היו אלו דמי קדימה הם תובעים את הכסף בחזרה.
היזםב' משיב שהכסף שלקח ממשפ'א' היה עבור שכרתיווךיעלו ,וישלורשיוןתיווך ,ולכן
אינו חייב להשיב להם בחזרה ,ומה שלא לקח מאחרים זה משום שזכותו היתה למחול למי
שרצה.

פסקדין שלפשרה
מאחרולפי דעה אחת מחבריביתהדיןאין הנתבעחייבלהחזירכלוםלתובעים,ולפי דעה שניה
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חייב להחזיר הכללתובעים ,הדעה האמצעית היא גם דעת הרוב וגם פשרה ,ועל הנתבע לשלם
לתובעים סך  36.000ש"ח.

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

()-יהושוע*ץ

רנשרב:ה
כריר לערדממחירההמוכרל6דורסעכורהדירה6סלקםקותוהמתווךכמרמההו6גול,ולמתווך6ין

מגיעhShככרתיווך %3דoht ,המתווךהו6גסכעלהנכםל6מגיעלונכרתיווךכלל6 ,ך מותרלו
להוסיףעלהמחירלמיסר51ה.ו3נידיידמתפררטסמכרההמטווקתליגהחלקמממכרההקכלגית,ומ"כ
מסורמיהלהלהוסיףעלמממיר6ךמותרהיםלהלגנומסכרתיתך'Sth1,גס,
סל,6כיוןסגקכו6תזס
כהסכםכסקרכממירהדירס,והמכרההקכלגיתל6תופעתמכוסכ,ס"6,כזס.sra
ולכןגרטה%יג6דהסכוססגתה~5% htnrortממחירהדירה6יגוכלדקוקריךלהמזירוDht ,מגיעלו
סכרתיווך51ולייטלדוןahזה 2% 161%כדיןפמותס3פועליס כס%סיכמומרקס ,מסגססכהסכס
סלעתהרכיסהנזכרו כלnthitooסגילוות61י%תיתך ל6סו,כר ,מסמע טס651ה  11מסלמתכמתיר
הדירה(וסקכלןיפלסלמתווך ממהטיקכלמסקוגס),ומנירסהו5גבכיתהדיןסו6סקריוקינומתייכ.

מרדכיאהדןהייזקר.
ב

נר6סגרורד6ילוהיההיזםמלקמהחכרההקכלגיהסכנתם6תהדירס,וממילךהיסגסהמוכר3ע5מו,
לקרקעות(ומה
וכותוסימהלקטועממירמיוחדלכלדירסודירה,כפילוסכלסדירותטוות,דלין
~b
כו"דרכ מפרק,
ססמכרהפירסמהבממירכלדירסיהיה 1.200.000ס"מ6יןorיותרמ"דוכר 6מתtbכ)%
"51ע)h~b,ינניר"רהקמלןקבעממירסל 1.200.000ס"מ,וסי,םל6היסמלקמהמכרהסק3לגית,ול6
OtOיכוללהעקת 6תממירהדירה"6,כל6ןהלךהכסף.
6 o'1pb1ת דעתהדייגיםסליט" :OfJ 6דעה 6מתסי6סהיזסקריךלהסיר 6תכלססכוסמכיון סנססכס

נרסס סמקכל 60.000ס"תכמלקמממירסדירס ,ע"כ6יגויכוללסגות למ"כ -כסנתכררסריגויכול
לקחתיותרכסףעכורממירהדירהעלמה-ולזמר טלקמ,העכורתיווך.ועודדמפורס כססבמכסך
60.000סיחמסולמויהיוכנ6מגותלקבלן ,ומתבררכהקטלןל 6קטליותר מ1.200.000-ס"מ"6 ,כ6ין
הי,סיכוללתבוע6תהכסףעצורדכריס6חריס,כגוןסכריזמות.ועוד ,דסד3ררומסלמתווךבמסקר
6תהקונה61ומרלוסממירהדירהיותרמסדורטממוכר,ומטלהלכיסו6תיתרתמכסף,וזסטלממט,
ךלגחותעליהכלוס,וה"סלגיד"ד.
כהריהדירהלינוסיליפפיו
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דעהסגיה ס31רתמהכסףססולסליזםיכוללהסקרח%5כחורתסכרעלהיזמות1,מ15יסיזסנוכהסכר
יותרממתווךמסוססעכודתו לסרגן קכ51הגדעה6יכותיתוממויינתטלדייריס,וע"יזה מסתכם
הפרוייקטוממיריהדירותעולהיי
"כהתגיס ,וע"כ טכרסגדול ,ע"כ לע"פמסך  60.000מ"חסגכםהיגס
ס
מהתוכעיסגדולכהרכהמסכרתיווך,ומהטתוכעכתור"מתווך"כ11נת1לפעולתסלוכתוריגס.
ולענשגרסה דעה6מ5עית ,דמהמסוכרת הדעההר6סוגהס6יןסי)סיכוללכנות ממהסגכתכ כהסכם
סמק3להכסף כתורתדמיקדימהלמחיר ממקח עלמו ,גרטהמכיון סההסכס ל 6גכתכנכיתדיןיכול
(סגותלח"כטענותיוולטעוןסהכסףסגכההיהעכוריזמות,וכפרטממסגהטענתומפטורלפטור,כמו
נטענתסיטרתיגיגהו ,ומהסמדי,קמלמון סהסכס ט 60.000-מ"חיהיו כג6מגותלקפלן"51 ,כהקפלן
ן (ומר ס6ותס "nrtc 60.000ט1למולי)סכתמילהתיגס ס(היזם6,ין מזהרטיה סל6מגיעof'b
ג"מ
60.000סיחמתוך ססכוססל  ,nrrc1.260.000ד6סל6התסלוסהרקבוןיהיהזהמסתט%סהסופי,
מלומ"
הקונהעוד 1.200.000סיח tfb ,ה60.000-סיחה6מרוגיס הסהמיותרים ס%
טהריסוףסוףגכה
הגיעולקכלן.
ומהססוכרת הדעההר6סוגהבהדירדומהלמתווך ממסקר 6ת 161 O)1poמרלוטמחירהדירהיותר
המוכר,ומסלסל%יסו יתרתהכסף,וזהSIAממס,מהריסיירהליעגהסלהמתווך %כות
ורכילוס,וה"ה(גידייד,גרטה Of1דיגו,מפנימדמיתיווך16דמייזמותהריודקיסהסמחוןלמחיר
דה
סי
מל
ע
סהק3לן קובע hSh ,סכר פע1לת tnDft 1לקכוע כמה סו 6גובה עכור )ה .ומה סג"מר כהסכס
ן 16תס 60.000ס"ת
טה60.000-סייחסמסלסכחתימתההמכסהסחלקממחירהדירהעלמה,יתכןס"כ
סולמולקכלן,ודמיהיזמותנגכו מה-ס60.00ס"חמסולמול3מוף.
ומהטס1כרת הדעההסניהס)כזתו (תנוע 6ח כ( ה60.000-ס"מעבור"כריזמות6,יגז גר6ה (עג"ד
מטניטעמים:העיקריהוךמפגיסככיתהדיןתבעהיזסחתהכסףכ"תי11ך",ולתיווך"יםלוסערידוע
ןoh)th
עד 2%מכל5ד1ל6יותר,וכתיווךודקייס%1 oh)thטייךע"ז%מרטכיוןמזהתיווךסלדירה6י
(קרקעות61,יךי3ו36יתהדיןויפרסמילהסלתיווךלענין טליזמותכדילהגדילחתסיעור הסכר
המגיעלו,מכליסהיזסעלמויטעןnhfככי"ד,ומפורסכרי"3סטהכיb"nlo 5כסו"עסי'י) "DDיכ
ד6סגתן התובעלדייגיםכרירהמקיזה
ילחייג 6ת הנתנע 61חד מהם פתות6י אפסרלחייב על
5היותר,ו6סמייכוהדייןכיותרה"1מי5י
היותר,רכזהסגתןיכולתלהפחות ממלעל
 6ממטכדין טועה
כרכרמסנה.וכנידוןדירןהרילlpw6גסתיווךוגסי)מות6,לחתיווך כ%ד"",כ6יךנטען %ונחייב
הקונהכסךהגכוהיותר?ועיי"סכעירסוסןסה3י6הסיך,ולטעמיהודחיגסכנידונגו6יןיכולהיזס
(תבועהיותר6(6 .דעדייןי
ס לזמרדס6נידיגו ט(הריכ"סoncהים הקונהמוחזקוע"כהיןלה51י6
ממגו,וכנידוגגוהיזסככרמוחזקואגוכליסלהו5י6מידו,ולדון 6ת6יהניעתוכתורתיגסכמחילהעל
מהסתתתידו.
6מגסנראהרעל מהממוחזק תחתידו %סייך%זןמ5דמחילהכליהקג"בגמורה61 ,ף כמהסוייגו
תחתידוehנידומט"חכיוןסכגכוידמי %סייךמחילה ,כמכו5רכרמ"אסי' רמ6מעיי 3וכסי' רט
סעי'דו3סי' קפטסעי',6וכןכתב ממחכרכסו"עסי' רמהסעי'ט,ועי'פת"מסי'רלה p"Dהוסי'
רסדp"Dת.ומקורהדיןכקרוסיןטזס"מבכדעכריגופוקנויוהרבממחלעלגרעונו6יןגרעונומחול,
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hShסכגידוגגו6ין )סרמחייבוגס"'ג
ומוחזקכדיןh~hתפוס 3טעגהסלתיווך,כיוןמדמיתיווך
ןמ51י"יןממגו,וכמוכבגיס
הספחותממחליתממהמתפוס6יןלתפיסהס%דיןמושקותעד1ס3ג"6מר)"י
6וחזיןכטליתסכל6מדמהםגחסכמוחזקככולה רקכסכל6חדטועןכולהסלי",כל"
סטען6חדמליס
סליehהסגיטועןכולהסלי6יןסר"סון נח)כמוחזקככולה.
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כנוי
עלויתורומחילתהרוכסים ,דהל6דירסכגודלכוה כמרכזמעירעולהיותר מ2-מיליון ס"תוכקןים
להם"מ5י6ה"כסךמיליוןומ6תייס6לףכשד ,ע"כגימ"לל 6להתמקחעסהיזםעלמהבדורסלעלמו
"כליסיכה",כיהכיקוםיותרמההי5ע ,וע"ככולסמוחליםלוע"זכלבסלם מרקס,וכלorכלולכממיר
וכתסלוס6,כלכגידוגגו דרסז6ת גממל 61%יגויכוללהחליטו56ל1כתורתסכריזמות.
ועודגרילה)כיוןסהרנס
ו
מ
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"רוכסיהדיר
ה
"תכפרוייקט %סילמויותר מ1.200.000-ס"מ1,ל 6דמי
למ
יזמות ,מסתכרסוייג
ויכוללטעוןסלהלקמהקוניםמחלעלהיזמותולחלקbSממל ,ד3סלמ6דמיתיווך
יכוללממוללמקסוללמדל,6כיון)תיווךהו6פעולהנפרדתלכל6מד61מד6,כליזמותh'oפעולה"חת
גדולהעכורכלמקותהרוכסים,ול6ותסכודדיס-טתכעמהם6תהסכר-ל6ססקיעזמןמיומדוטיפול
מיומדh~h,הסגכלעוכמהסעססככלליותככלהפרוייקט%1 ,ןל6יתכןמיסתפקכסכרסמקכלמ6ותס
ןהגדרתמיונממוןקבועהוידועהלי,מותכמולתיווךסקריךממילהע"ז
כודדיסויממל%ולס,והרי"י
וכליממילהכל6חדמייככפנ"ע.
ועוד ,דכסססל"יעלהעלמדעתס6סקצעלעלמוסכריזמותסל 100.000$סיגכה6תהכלמלמד"1
)ניסמתוךמקותהקוניםhStיתנע 6תרוכס,ופמוטהו סיחלק"
ת המכר3סווסכיןכולס6ורוכס,
וכסלינותוכעמרוכס ממיעוטסהמחילהסי6כללית
"ונופלת ומתמלקתכיןכולסכוללהמיעוטסכן

6ל"
גכהמהס.
60.000
ת
ו
נ
ג
ל
ס
ק
ר
מכלהליןנרצה1'hcהיז יכול
סיח hShדמיתיווךסל 2%בלנדסהס 24.000ס"ת,
וע"כחייכלהחוירלתוכעיססך 36.000סיח.

יהושעלוין.
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