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 1996 – תשנ"וה ועדת המשמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין

 היחידה לדין משמעתי –משרד המשפטים  התובע:

  : הנקבל

  גזר דין

נפתח הליך משמעתי, במסגרתו הואשם על ידי התביעה המשמעתית )להלן:  כנגד הנקבל .1

( בעבירה של התנהלות שלא בדרך הגונה ומקובלת "התובע" ו/או "התביעה המשמעתית"

)להלן:  1996 –( לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 2א)14עבירת משמעת לפי סעיף  –

 –ך שאינה הולמת את העיסוק )א( לחוק, וכן התנהגות בדר8( בשילוב סעיף "החוק"

 ( לחוק.1א)14עבירת משמעת לפי סעיף 

בין הנקבל לבין התביעה המשמעתית נחתם הסדר טיעון, אשר דבר קיומו הובא לידיעת  .2

ועדה, הסכימו והוועדה במועד הדיון שנקבע בעניינם. בהסדר הטיעון שהוצג בפני ה

 :כלהלן, יבקשו הצדדים להטיל על הנקבל את העונשים הצדדים כי בכפוף להודאת הנקבל

  ; ( לחוק3יט)א()14לפי סעיף ₪  2,500של  ךבס כספי קנסא. 

 (4יט)א()14התלייה על תנאי של רישיון התיווך לתקופה של כחצי שנה לפי סעיף ב. 

  ; לחוק

 .בקשה לקבלת צו הוצאות הליכים שישלם הנקבל למתלונןג. 

התקיים בפנינו דיון במסגרתו הוצג הסדר הטיעון. לאור הודאת הנקבל  30.10.17ביום  .3

בהסדר הטיעון שהוגש לוועדה ולאחר ששקלנו את נסיבות המקרה וחומרת העבירות בהן 

הודה הנקבל, הרשענו את הנקבל במסגרת הכרעת הדין בעבירות המיוחסות לו. עתה יש 

 ו הצדדים כאמור לעיל. להידרש לסוגיית העונשים להם הסכימ

 טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון

על כל המשתמע  ניהול ההליךהמשך לגישת התובע יש בהודאת הנקבל כדי למנוע את  .4

 .ועדת המשמעתולחסוך מזמנה של כן ו מכך,
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בטיעוניו, ציין התובע את חומרת העבירות המיוחסות לנקבל, כמו גם הסב את תשומת  .5

יים בתיק דנא העולים כדי ניסיון מרמה של הנקבל לקבל דמי הלב למאפיינים העקרונ

 תיווך פעמיים בגין אותה עסקה.  

עם זאת, לגישת התביעה יש להתחשב בחרטה שהביע הנקבל כי המעשה שביצע פסול הוא,  .6

והאחריות שנטל על עצמו להימנע מהישנות מעשים מעין אלו בעתיד, והכל תוך הקפדה 

 מלאה על הוראות החוק. 

אותו.  מקבל הוא וכי חתם עליו הטיעון הסדר הוראות את מבין הוא כי בפנינו ציין הנקבל .7

את  ומקבל כך על מצר הוא אך לב בתום ידו על בוצעו שעבר מהעבירות חלק לגרסתו

 הטיעון. הסדר

וזאת בנסיבות העניין,  הולמים וראויים יםהמבוקש יםלסיכום, התובע סבור כי העונש .8

 .קובלנהכתב הביצע הנקבל כמפורט ב המעשה שאותולנוכח חומרת 

 דיון

וועדה זו שקלה שורה של שיקולים לצורך קבלת החלטה בשאלה, האם יש לכבד את  .9

הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, או האם לשנותו לחומרה או לקולא, והכל לפי אומד 

 :השיקולים כדלקמן , בין היתר,שיקול הדעת המוקנה לה. לצורך כך נשקלו

 תכלית אמצעי המשמעת  .א

אמצעי המשמעת אינם מצויים בחלל ריק, אלא לצורך השגת תכלית ברורה שהיא הגנה  .10

ו/או שוכרי הדירות, ענישת מתווכים אשר פעלו בניגוד לחובות המוטלות  על ציבור רוכשי

עליהם והרתעת אחרים מפני הליכה בעקבותיהם של אלו שסרחו. יחד עם זאת, לדין 

המשמעתי תכלית נוספת והיא חיזוק תדמית ציבור המתווכים בעיני הציבור הרחב, היינו 

החלות  נורמות התנהגות מחייבותכולו בדבר ולציבור  המתווכיםלשמש מסר לציבור 

חוק  - 471מהלך עיסוקם זה. על כך ניתן ללמוד מדברי ההסבר לה"ח הממשלה עליהם ב

)מיום  2010 –( )דין משמעתי ותיקונים שונים( התש"ע 7המתווכים במקרקעין )תיקון מס' 

 :130( בעמ' 6.1.2010

"מטרתו של הדין המשמעתי אינה רק להעניש את מי שסרח 

 ."דו של המקצוע ואת אמון הציבור בום לחזק את מעמאלא ג

לפיכך, על וועדה זו לבחון ולשקול בכל מקרה ומקרה, האם אמצעי המשמעת אשר  .11

הטלתם מתבקשת במסגרת הסדר טיעון, יש בהם כדי לשרת את התכלית של הדין 

 המשמעתי.   

 העבירות ונסיבותיהן  .ב

במסגרת ניסיונם של המתלונן ובת זוגו, עולים חדשים מאתיופיה, למכור את הדירה  .12

שברשותם, הגיעו להסכמה בעל פה עם הנקבל ולפיה יקבלו עבור דירתם סכום של 
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והנקבל יקבל לידיו, כדמי תיווך, את יתרת הסכום שהרוכשים שימצא ₪,  795,000

 יסכימו לשלם עבור הדירה. 

החתים  לדירה, ובמעמד חתימת הסכם המכרתר זוג רוכשים הנקבל אכן הצליח לא .13

בכתב, הסכם שערוך בשפה העברית, שבמסגרתו  הנקבל את המתלוננים על הסכם תיווך

 2%ביקשו למכור את דירתם והתחייבו לשלם לנקבל דמי תיווך נוספים בשיעור של 

בתוספת מע"מ ממחיר העסקה. כל זאת, כחלק ממקבץ מסמכים עליהם חתמו 

 מתלוננים, תוך שאינם בקיאים בשפה העברית.ה

הצדדים המעורבים פעלו בהתאם להסכם המקורי שהושג בעל פה: רוכשי הדירה שילמו  .14

הועבר לידי המתלוננים, ויתרת ₪  795,000כאשר סך של ₪,  810,000עבורה סך של 

קה, שולם ע"י הרוכשים ישירות לנקבל כדמי תיווך עבור העס, ₪ 15,000 סך של הסכום,

 כמוסכם.

 שערך את הסכם המכר הינו אחיו של שותפו למשרד התיווך של הנקבל.יצוין כי עו"ד  .15

הנקבל לא הסתפק בדמי התיווך שקיבל לידיו בהתאם לסיכום בעל פה, ודרש  .16

ממחיר העסקה כאמור, בהתאם  2%מהמתלוננים לשלם לו דמי תיווך נוספים בשיעור של 

 לוננים.להסכם התיווך בכתב עליו חתמו המת

משסירבו המתלוננים להיענות לדרישות הנקבל לקבלת דמי התיווך הנוספים, החליט  .17

  הנקבל להגיש תביעה כנגד המתלוננים. 

במעשיו אלו פעל הנקבל בדרך שאינה הגונה ומקובלת, שעה שהחתים את המתלוננים על  .18

הסכם  הסכם תיווך בשפה שאינם מבינים ומבלי שהסביר להם את תוכנו, ובהסתמך על

 .זה דרש מהם לשלם דמי תיווך בנוסף לאלו שכבר שולמו

נוכח כל האמור, נהג הנקבל בניגוד לחובת הנאמנות, ההגינות והתנהלות בדרך מקובלת,  .19

 )א( לחוק הקובע כדלקמן: 8דבר המהווה דבר עבירה לפי סעיף 

מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך   .)א(8"

 .מקובלת ]...["

חובת הגילוי, ההגינות והחובה לפעול בדרך מקובלת חלות על מתווך מכוחו של עקרון  .20

לעיל, לנהוג כלפי לקוחותיו  8תום הלב. על היקף פרשנות חובת המתווך הגלומה בסעיף 

אילן הלוי בספרו "מתווכים בנאמנות בהגינות ובדרך מקובלת, מסביר המלומד 

 : 973 – 970עמ'  – (1999ניהול נדל"ן ) במקרקעין"

 מהמתווך הלקוח הזמין לפיו חוזה קיים ללקוח "בין המתווך

זה  חוזה הוראות על לדמי התיווך. בתמורה תיווך שירותי

 – ג"תשל ,(כללי חלקהחוזים ) חוק הוראות היתר, בין חלות,

 חיוב של "בקיום כי: קובע החוזים לחוק 39 סעיף. 1973

הדין  לב, הוא-ובתום מקובלת בדרך לנהוג יש מחוזה הנובע

http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
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 חובת על ללמוד מחוזה". ניתן הנובעת זכות השימוש לגבי

, 1965 – ה"תשכ, השליחות לחוק 8 מסעיף גם הנאמנות

' פרופ לדעתהשולח.  כלפי השליח על אמון חובות המטיל

 בחוק הנאמנות להגדרת ביותר המתאימה ההוראה ברק

 יימנע כלל "ובדרך – לפיה 8לסעיף  בסיפא קבועה השליחות

 או שלו טובתו ובין השולח טובת בין ניגוד בו שיש דבר מכל

 ."אחר אדם של

נקבע כי חובת תום הלב  ובו ,673(, 4)פ"די לד פנידר נ' קסטרו 7/81ד"נ בלעניין זה ר' גם  .21

 מטילה על הצדדים חובת גילוי אקטיבית, ובלשונו של בית המשפט העליון:

ם אינם שתיקה והימנעות משקר כללי התנהגות נאותי"..

... אלא הם אותם יושר והגינות, המחייבים בנסיבות  בלבד

נתונות עשיית מעשה ש"רשע היה יושב ושותק"... אי גילוי 

גילוי מהווה הפרה של חובת תום הלב. מקום בו מתבקש 

ם של יבנסיבות, בהן יש בעובדות כדי להשפיע על אופי

ההסדרים הנערכים כתוצאה מן המשא ומתן בין הצדדים, 

 .חלה חובת גילוי כביטוי לחובת תום הלב"

, ומבקשת לחדד ולהעמיק את מסר באמצעות פסק דין זההוועדה סבורה שיש להעביר  .22

מערכת , ת הנעזרים בשירותיוללקוחו במקרקעין מתווךבין  םהנרקמישור היחסים 

נדרשת מהמתווך מידה רבה של יושר והגינות כלפי  , ובהיחסי אמון יחסים המושתתת על

מוגברות, מעבר לחובות הרגילות שבין צדדים  – ות עליו חובות נוספותהלקוח ומוטל

 .לחוזה

 שאלת כיבודם של הסדרי טיעון  .ג

שיקול הדעת אם לכבד הסדר טיעון, לדחותו באופן מלא או לשנותו במידה זו או אחרת  .23

מסור לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בו. ככלל, יש לבחון בחיוב ולאשר הסדר טיעון 

ההסדר אינו משרת בצורה שנחתם בין הצדדים, זולת אם תגיע הערכאה למסקנה כי 

ינטרס הציבורי ואת הצדק תוך איזון עם את תכלית דיני המשמעת, את הא מספקת דיה

 נסיבות העבירות ונסיבות אישיות של כל מקרה ומקרה.

אליהו סבג נ' נציבות  97/4542ובעש"מ לעניין זה יפים הדברים שהובאו בפסק הדין  .24

 ובו נפסק:  (,593( 5)פ"ד נא) שירות המדינה

כת הסדר טיעון, ולפיכך יש ילעיתים קרובות יש עניין בער"

בדרך כלל עניין לציבור בקיום הסדר טיעון. לכן, אין זה גם 

ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא אם יש לכך טעם 

טוב לסטות מהסדר הטיעון, אם אמצעי המשמעת סוטים 

במידה משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה, 

או אם הם בלתי סבירים באופן בולט, עד שהעניין הציבורי 

http://www.nevo.co.il/case/17936227
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סטות מן ההסדר גובר על העניין הציבורי בקיום הדרוש ל

 ".הסדרי טיעון

 נסיבות אישיות  .ד

 .המשלם מזונות גרוש הינוהנקבל 

 במסגרת תביעה שהוגשה כנגד המתלוננים.₪  1,200לחובת הנקבל נפסקו הוצאות בסך 

במצבו  להתחשב ביקשהלה הסדר הטיעון שחתם הנקבל עם התביעה המשמעתית,  על אף

   .הכספי מסכום הקנס הפחיתלוהכלכלי 

 סוף דבר

לאחר ששקלנו את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין זה אשר תוארו בהרחבה לעיל, תוך  .25

הסתמכות על הודאת הנקבל בהסדר הטיעון ובהתחשב בנסיבותיו האישיות כפי שהוצגו 

, )בכל הקשור לגובה הקנס( הננו לשנות קמעה מהסדר הטיעון בין הצדדיםבמהלך הדיון, 

 להשית על הנקבל את העונשים כדלקמן: והחלטנו

 ₪. 1,500קנס כספי בסך של  .א

  .חצי שנהתקופה בת שיון התיווך על תנאי למשך יהתליית ר .ב

 ₪. 300הוצאות הליכים שישולמו למתלונן בסך של  .ג

הדין  גזרכה)א( לחוק, הרינו להורות על פרסום  14בנוסף, בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  .26

, ובלבד שחלף המועד להגשת באתר האינטרנט של משרד המשפטים בלא ציון שם הנקבל

 כה)ג( לחוק.14ערעור על החלטתה הוועדה, כאמור בסעיף 

 שלא בנוכחות הצדדים., חתשע"חודש חשון ב י"ג, 2017 נובמברב 2גזר הדין ניתן ביום  .27
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 חבר ועדה           

 אביתר טסלרעו"ד      

 יו"ר הועדה          
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 חברת ועדה
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