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 6991-תשנ"ו ועדת המשמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין

 

 

 

 היחידה לדין משמעתי –משרד המשפטים   התובע: 

   : 6נקבל 

    : 2נקבל 

 

 

 

  הכרעת דין

  

החל  ,לתיווך במקרקעיןנות רישיו, שניהם בעלי ("2"נקבל )להלן:  (,"6"נקבל )להלן:   .1

רישיונות אלו היו תקפים במועד בו יוחסו  בהתאמה. 11.10.9011מיום , ו10.1.9001מיום 

 .9–ו  1 לנקבלים הליך זהעבירות המשמעת נשוא 

 כתב הקובלנה

התביעה מטעם מאוחד  כתב קובלנה 9 –ו  1הוגש כנגד הנקבלים  6.1.9017ביום  .9

במסגרת . (""התביעה המשמעתית או" "התובעבמשרד המשפטים )להלן: המשמעתית 

 1 פגישה בין הנקבלים 1נערכה במשרדו של נקבל  91.1.9011ום בי כתב הקובלנה נטען כי

 מנת לקדם עסקה לרכישת נכס ברחוב. על, לבין המתלוננים 9 -ו

כרון דברים בין יו/או סייעו לערוך הסכם ז 9 -ו  1 במהלך הפגישה הנ"ל, ערכו הנקבלים .1

לא מסרו  9 –ו  1הנקבלים  המתלוננים לבין מוכרי הנכס ברח' שעליו הוחתמו המתלוננים.

 למתלוננים העתק מזכרון הדברים שעליהם הוחתמו.

ו/או סייע לערוך הסכם שכירות בין  1עזב את הפגישה, ערך נקבל  9לאחר שנקבל  .1

 המתלוננים לבין בעלי דירה ברח' והחתים אותם על מסמך זה.
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 האישומים

ת מסמכים סייעו בעריכ ו/אוערכו כי  9 -ו  1במסגרת כתב הקובלנה הואשמו הנקבלים  .5

-לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 19בעלי אופי משפטי, דבר המהווה עבירה על סעיף 

תנהלות שלא בהגינות ובדרך מקובלת, דבר הבוכן  ("חוק המתווכים")להלן:  1117

 לחוק המתווכים. 8המהווה עבירה על סעיף 

לתלונת לתובע ביחס את תגובתו  1העביר נקבל  11.1.9015לבסוף נטען כי ביום  .7

כרון הדברים ואת מעורבותו יקיומו של מסמך זהמתלוננים. במסגרת תגובתו הכחיש את 

להכשיל את הבירור  1בהתנהלותו זו ניסה הנקבל . לו תהמיוחסמסמך הבעריכת 

הגינות ובדרך מקובלת, דבר נאמנות, בשלא ב 1הנקבל התנהל המשמעתי נגדו. בכך 

 לחוק המתווכים. 8המהווה עבירה על סעיף 

   הטיעון יהסדר

, טיעון יהסדר מונחת נציג התביעה המשמעתית, כל אחד בנפרד, לבין 9 -ו  1בין הנקבלים  .6

הובא לידיעת הועדה, קודם למועד דיון ההוכחות שנקבע בעניינם.  םאשר דבר קיומ

,  9 –ו  1כי בכפוף להודאתם של הנקבלים  ו הצדדיםהסכימ ושהוצג הטיעון דריהסב

נזיפה, קנס והתליית הרישיון  יעתרו הצדדים במשותף להטלת אמצעי המשמעת הבאים:

  לעסוק בתיווך לתקופה קצובה. 

. מטעם 9 –ו  1המשמעתי והנקבלים  קובלהתקיים בפנינו דיון במעמד ה 11.5.9017ביום  .8

 1הודו הנקבלים , טרם פתיחת שלב ההוכחות, הדיוןבפתח . התייצבו המתלוננים תובעה

   בכתב הקובלנה.עובדות המיוחסות להם ב 9 –ו

בפנינו והן בדיון שהתקיים הוצגו הן בהסדרי הטיעון ש 9 –ו  1עוד הצהירו הנקבלים  .1

בעניינם, כי מודעים הם לכך שוועדת המשמעת אינה כבולה להסדרי הטיעון ומוסמכת 

 שתמצא לנכון. אמצעי משמעתלהטיל כל 

אנו מרשיעים את , הן בדיון והן בהסדרי הטיעון שהוגשו 9 –ו  1לאור הודאת הנקבלים  .10

  .בעבירות המיוחסות להן בכתב הקובלנה 9 – 1הנקבלים 

סום כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פר 11התאם לסמכותנו לפי סעיף בנוסף, ב .11

  .9או  1 ים ללא ציון שם הנקבליםמשרד המשפט לבאתר האינטרנט שהכרעת הדין 
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 . שלא בנוכחות הצדדים, י"ח בחודש תמוז תשע"ו, 9017, יולי 91ביום  ניתנההכרעת הדין  .19

תשומת לב הצדדים לכך כי גזר הדין עבר לצדדים על ידי מזכירות הועדה. תו הכרעת הדין .11

 יימסר בנפרד.

 

 

 

 

 

 

 


