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  העיפשמידע ב מסרשעובד במשרד תיווך 

א. כמה שכר תיווך למי שקיבל מספר טלפון בלבד  :יבוארובו 

אם נטל מידע ממשרד תיווך  ,ישלםכמה  ממשרד תיווך. ב.

על מנת  ,או כסות של פלוני ,האומר קרע כסותי בערמה. ג.

ואמר  ,ל דירהמסר מידע עש ,מזכיר ממשרד תיווך שתפטר. ד.

  לקונה שלא ישלם שכר תיווך.

  הנידון

ספרתי לו שאני מחפש דירה באזור  .שלי מזכיר במשרד תיווך "חבר

 ,מזכיר. אמר לי הוסיפרתי לו בדיוק איזה דירה אני מחפש ,מסויים

ואני נותן לך את כל הפרטים ללא  ,אני מכיר דירה כזאת באזור זה

פנה אלי  ,הדירה. לאחר זמןאת  קניתישתשלם שכר תיווך. ובאמת 

שאם  ,טענתי .תיווךיעה שאשלם לו שכר תיווך בתברד המשבעל 

נוטל את המידע,  יהייתלא  ,יתי יודע שצריך לשלם דמי תיווךיה

אז  ,דמי תיווךצריך לשלם  . ואםבדרכים אחרות דירה מחפש והייתי

שאמר לי שלא  ,כי פשע ,שלםהמזכיר של החברה צריך ל ,חברי

. האם יש כאן חיוב צמו התחייבות לשלםוקיבל על ע ,אצטרך לשלם

 .או חלק ממנו ,שלוםתהאם כל הו .כמה ,ואם כן ,תשלום דמי תיווך

  .הקונה או המזכיר" ,ומי ישלם

  תשובה

הקונה ידע שלמזכיר אין סמכות לתת מידע על דירות אם 

מחצית שכר חייב הקונה לשלם  ,ללא התחייבות שכר תיווך

  תיווך המקובל במשרד זה.

 ,טור לשלםפ ,לא ידע הקונה מה הן סמכויות המזכיראם ו

  וחייב המזכיר לשלם מחצית שכר תיווך.

  ביאור התשובה

  משלם שכר תיווךכמה  – ווךתממספר טלפון מקיבל 

ממשרד  הוציא בערמהמה הדין באחד ש ,יש לדון ,כדי לברר ענין זה

האם משלם דמי  ,את העיסקה בעצמו גמרו ,פרטים על דירות תיווך

  .וכמה משלם ,תיווך

עיקר תשלום לסרסור הוא על שגרם לעיסקה  דהנה כידוע ,ונראה בזה

כאשר  ,והנה .מקבל רק שליש ,ואם היה רק מתחיל ,לצאת לפועל

נראה שחייב  ,מתווך מוסר מספר טלפון והעיסקה נגמרת מעצמה

ם שאף על פי שהמתווך לא עשה כלו ,לשלם למתווך דמי כל התיווך

אנן סהדי שלא  ,מכל מקום ,מלבד מסירת מידע של הדירה והטלפון

ואם היה  ,היה נותן מסירת מידע זה ללא התחייבות על כל שכר תיווך

 ,עם הקונה לדירה היה הולך ,מעלה בדעתו שיופחת שכרוהמתווך 

 .והם מעשים בכל יום ,שיתנהג עמו ביושרהקונה  אלא שסמך על

קה סיהע ובדעתו לגמור לבד את ,ךווכשמקבל מידע ממשרד תיו

אבל אם נטל  ,פירושעל הקונה לסכם זאת ב ,ולשלם פחות דמי תיווך

  .הרי זה כהתחייבות לשלם מחיר מלא של תיווך ,מספר טלפון סתם

 ,שטר התחייבות, וקיבל מידע על , אם חתםבחוק המדינהפילו וא

גם אם לא  ,פי הלכה חייב בכל דמי תיווך. ועל חייב בכל דמי התיוך

מסירת מידע הוא כהתחייבות לשלם לפיכך  חתם על שטר התחייבות.

  אלא אם סיכם בפירוש אחרת. ,כל שכר התיווך

חייב  ,העולה מזה: קיבל מספר טלפון של דירה ממשרד תיוך

אלא  ,לשלם תשלום מלא של שכר טירחה המקובל במשרד זה

  .אם כן סיכם עמהם אחרת

שכר  משלםכמה  –בערמה מידע ממשרד תיוך גנב 

  תיווך

שאז התחייב  ,והנה כל זה דוקא בקיבל מהמתווך מספר הטלפון

אבל באופן שהמתווך לא עשה בשבילו  ,לשלם לו כל דמי התיווך

לא נראה שחייב  ,אלא גנב ממשרד התיוך מספר טלפון ,שום טירחה

 ,שהרי באמת המתווך לא עשה שום עבודה ,ווךלשלם כל הדמי תי

שבאופן זה חייב  ,לכן נראה .או קצת יותר ,ואין דינו יותר ממתחיל

  .לשלם למשרד התיווך מחצית תשלום שכר התיווך

 ,אבל מכל מקום ,כל זה הוא מדין חיוב תשלום דמי תיווך ,ומכל מקום

והיה באפשרות משרד התיווך להרויח את כל  ,כיון שנהג שלא כראוי

נראה שבידי  ,הדירה י התיוך אם לא היה נוטל בערמה את פרטידמ

ויוסיף להם יותר כדי  ,שמים לא יצא עד שיפייס את משרד התיווך

  לפייסם.

פרטים על דירה,  ממשרד התיווךאם נטל בערמה  :מזההעולה 

ומכל מקום צריך  .נראה שיש לשלם רק מחצית שכר תיווך

  לצאת ידי שמים. ,ולשלם יותר ,לפייסם

  שפשע ונתן מידע ואמר שלא ישלם מזכיר משרד תיווך

לפעמים מקבל סמכויות רחבות מבעל  ,והנה עובד במשרד תיווך

או אפילו לוותר במקרים מסויימים  ,להקל על שכר תיווך ,משרדה

אבל יש עובד שאין לו שום  .שרדשזה יהיה כדאי למ ,כפי הנראה לו

  .מלבד לתת פרטים ומיידע על דירות ,סמכות

אם לא היה לו שום סמכות לשנות את מחיר שכר  ,והנה עובד זה

חייב לשלם  ,ידע שאין לו סמכות ,שקיבל את המידע קונהוה ,התיווך

ונוהג  ,שהרי ידע שהמזכיר נוטל מידע ללא רשות ,מחצית שכר תיווך

 ,כפי שביארנועל מידע זה יש לשלם מחצית שכר תיווך ו ,שלא כדין

ינהג בעורמה ויטול מידע מזכיר שיסכים שה ,קונהואיזה היתר היה ל
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עוד, אלא אפילו אמר לו המזכיר שישלם בעדו שכר ולא  .שלא כדין

כי אין שליח לדבר עבירה ליטול בערמה פרטים  ,חייב לשלם ,תיווך

  מבואר במשנה ובדברי הפוסקים.כן ו .ממשרד תיוך

 נתמל חייב, ע -קרע את כסותי, שבר את כדי " )א ,צבבבא קמא (דתנן 

חייב, בין בגופו  -ור פטור. עשה כן לאיש פלוני על מנת לפט -לפטור 

האומר " )ב ,שפ, חושן משפט(וכן פסק המחבר  .כ"ע "בין בממונו

 הזרי שאתה פטור, ושברו, ה נתמל לחבירו: שבר כליו של פלוני ע

י שהעושה הוא חייב לשלם, הרי זה האומר לו שותפו פל עף חייב. וא

  כ."ע "הכשיל עור וחיזק ידי עוברי עבירהבעון, ורשע הוא שהרי 

 מר לואפילו א ,ילראה הרי זה חייב. נ"ל "וז )שם(וכתב הטורי זהב 

בל עליו לשלם, פטור זה שמק כיהילו בפירוש ואני משלם בעדך, אפ

ל שם ברי רש"ל [ישאין שליח לדבר עבירה, וכן ראיתי טעם זה בד

  .ל"עכ "ס"ז] מןסי 'חרק פ מאקבא ב למהש

לחבירו שבור האומר "ל "וז )גסעיף שם, ( כתב הערוך השולחןוכן 

 ,השוברן חייב לשלם הזרי ה ,כליו של פלוני על מנת שתפטור ושברן

דלאו בדברים בלבד  ,ואפילו אמר אני אשלם בעדך ,ולא זה שצוהו

ולא  ,ואדם מועד לעולם ,ה הכסיל ששמע לו חייב לשלםוז ,נחייבנו

 ,גם זה שצוהו הוא רשע קום,מכל ומ .היה לו לדמות שהוא יפטור

וגם גרם  ,שעל ידו הפסיד זה ממון ,ועבר על לפני עור לא תתן מכשול

דאין שליח לדבר  ,לוחוולכן אין זה ששיבר כש ,לעבור על בל תשחית

  .ל"עכ "עבירה [ט"ז]

כיון שלא נטל את  ,לשלם כל דמי התיווךאינו חייב  ,מכל מקוםאבל 

אלא דינו כפי שנתבאר לעיל  ,הפרטים בהסכם שישלם כל הדמי תיוך

  .י מידע ממשרד תיוךבמי שנטל בערמה פרט

רק למסור  ,מזכיר שאין לו סמכות להקל בדמי תיווך :מזההעולה 

 ,וךואמר לו שלא ישלם שכר תיו ,ומסר פרטי מידע לאחד ,מידע

חייב  ,לפטור דמי תיווך אם ידע הקונה שאין סמכות למזכיר

  .לשלם למשרד מחצית דמי התיווך

ישלם  –הקונה לא ידע מה הן סמכויות המזכיר אם 

  המזכיר

 ,לחקור מה הדין באופן שלא ידע הקונה מה הן סמכויות המזכירויש 

האם פטור לשלם כיון שיש לומר שיש לו לתלות שהמזכיר בעל 

  .כי מספק אין לו לתלות זאת ,חייב ,אאו דלמ ,סמכויות לפטור

סימן דבחושן משפט  ,ספק זה הוא בדינא דשולחן ערוך גם כןובאמת 

אמר לו בלא היה שומר ו ,על פי המשנה המחבר פסק ,שפ סעיף א

 אמר לו אבל ,כסותיקרע דוקא  ,משמע .דפטור ,י והפטרתקרע כסו

 ,קרע כסות פלוני חייב ,ובסעיף ב פסק .חייב לשלם ,כסות סתם

  .וצריך עיון ,פטור לשלםאבל כסות סתם  ,שמע דוקא של פלונימ

וכן גם "ל "וז ,שכתב )ב ,סובבא מציעא (חידושי הרי"מ בומצאתי 

מ"מ פטור  ,והוא שלו ,וסבור שאינו שלו ,וטעה ,אמר קרע כסות זה

ולא איכפת ליה בטעותו  ,כיון שבאמת שלו ,הלה שקרעו על פי ציויו

  .ל"עכ "ולא נתחייב

 ,כיון שיכול לומר ,פטור הקונהבודאי שבדין דידן  ,מקום נראהמכל ו

 דבר זה.מדוע אמר לי  ,דאם לא כן ,שתליתי שיש למזכיר סמכויות

לפיכך  .עולה בדעתי שעובר עבירהולא היה  ,וכל אדם בחזקת כשרות

  יתה שיש לו סמכות לתת מידע.שדעתי הבסתם יכול לומר 

על המזכיר ו ,תיווךבאופן זה פטור הקונה מתשלום שכר  ,לפיכך

על  ,שיש לשלם מחצית שכר תיווך ראהוכיון שנ .לשלם שכר תיווך

כיון שהחבר התחייב  ,מחצית שכר תיוך המזכיר לשלם לבעל המשרד

לפיכך  ,והמזכיר התחייב לו שלא ישלם ,לשלם מחצית שכר תיווך

  .הוא ישלם תחתיו

משמע בחידושי  .ולא אמר לו של מי היא ,קרע כסות :מזההעולה 

אם לא ידע שאין למזכיר סמכות  ,דידןם שפטור. ובנידון "יהר

והמזכיר ישלם מחצית דמי  ,פטור לשלם ,לפטור מדמי תיווך

  התיווך.

  העוליםדינים 

חייב לשלם  ,קיבל מספר טלפון של דירה ממשרד תיוך  .א

אלא  ,תשלום מלא של שכר טירחה המקובל במשרד זה

 .אם כן סיכם עמהם אחרת

נראה פרטים על דירה,  ממשרד התיווךאם נטל בערמה   .ב

ומכל מקום צריך  .שיש לשלם רק מחצית שכר תיווך

 .לצאת ידי שמים ,ולשלם יותר ,לפייסם

רק למסור  ,מזכיר שאין לו סמכות להקל בדמי תיווך  .ג

ואמר לו שלא ישלם  ,ומסר פרטי מידע לאחד ,מידע

לפטור  אם ידע הקונה שאין סמכות למזכיר ,וךשכר תיו

 .חייב לשלם למשרד מחצית דמי התיווך ,דמי תיווך

משמע בחידושי  .ולא אמר לו של מי היא ,קרע כסות  .ד

אם לא ידע שאין למזכיר  ,דידןם שפטור. ובנידון "יהר

והמזכיר ישלם  ,פטור לשלם ,סמכות לפטור מדמי תיווך

  מחצית דמי התיווך.

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון גליון מלבד 

עם ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים 

  של איש החסד.
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