
 

 

 

 6991-תשנ"ו ועדת המשמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין
 

 

 היחידה לדין משמעתי –משרד המשפטים  התובע:

  

  : הנקבל

 

 

 גזר דין

כנגד הנקבל נפתח הליך משמעתי, במסגרתו הואשם על ידי התביעה המשמעתית בעבירה  .1

חוק המתווכים ( ל2א)11בשילוב סעיף  11עבירת משמעת לפי סעיף  –של גילוי עניין אישי 

( והתנהגות בדרך שאינה הוגנת ומקובלת "החוק")להלן:  1991 –במקרקעין, התשנ"ו 

( בשילוב סעיף 2א)11 -( ו1א)11עבירת משמעת לפי סעיפים  –ואינה הולמת את העיסוק 

 )א( לחוק.8

( "התביעה המשמעתית"ו/או  "התובע"בין הנקבל לבין התביעה המשמעתית )להלן:  .2

ועדה במועד הדיון שנקבע בעניינם. אשר דבר קיומו הובא לידיעת ה ון,נחתם הסדר טיע

ועדה, הסכימו הצדדים כי בכפוף להודאת הנקבל, יבקשו בהסדר הטיעון שהוצג בפני ה

( לחוק, וכן 2יט)א()11הצדדים להטיל על הנקבל את העונשים הבאים: נזיפה לפי סעיף 

 וק.( לח3יט)א()11לפי סעיף ₪  1,544קנס בסכום של 

לאור הודאת הנקבל  הוצג הסדר הטיעון. במסגרתו התקיים בפנינו דיון 11.1.11ביום  .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 

 כימו הצדדים כאמור לעיל. דרש לסוגיית העונשים להם הסילה

 טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון

לגישת התובע יש בהודאת הנקבל כדי למנוע את ניהול ההליך ולחסוך מזמנה של ועדת  .1

 המשמעת. 

בטיעוניו, ציין התובע שבתיק דנן קיימים מאפיינים עקרוניים בגין השאלה האם קיים  .5

 נכס. ניגוד עניינים בכך שלמתווך יש עניין אישי ב



 ,תחשב בחרטה שהביע הנקבל כי המעשה שביצע פסול הוא, יש להלגישת התביעה .1

תוך הקפדה מלאה על  מנע ממעשים מעין אלו בעתיד,יוהאחריות שנטל על עצמו לה

 הוראות החוק. 

התובע סבור כי העונש המבוקש ראוי והולם בנסיבות העניין, לנוכח חומרת לסיכום,  .1

 פורט בקובלנההמעשה שאותה ביצע הנקבל כמ

 דיון

ועדה זו שקלה שורה של שיקולים לצורך קבלת החלטה בשאלה, האם יש לכבד את הסדר  .8

לא, והכל לפי אומד שיקול לחומרה או לקו הטיעון שהושג בין הצדדים, או האם לשנותו

 הדעת המוקנה לה. לצורך כך נשקלו השיקולים הבאים:

 תכלית אמצעי המשמעת .א

ם בחלל ריק, אלא לצורך השגת תכלית ברורה שהיא הגנה אמצעי המשמעת אינם מצויי .9

על ציבור רוכשי ושוכרי הדירות, ענישת מתווכים אשר פעלו בניגוד לחובות המוטלות 

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

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

החלות  כולו בדבר נורמות ההתנהגות המחייבותולציבור  המתווכיםלשמש מסר לציבור 

חוק  - 111מהלך עיסוקם זה. על כך ניתן ללמוד מדברי ההסבר לה"ח הממשלה עליהם ב

)מיום  2414 –( )דין משמעתי ותיקונים שונים( התש"ע 1המתווכים במקרקעין )תיקון מס' 

 :134' ( בעמ1.1.2414

"מטרתו של הדין המשמעתי אינה רק להעניש את מי שסרח  

 אלא גם לחזק את מעמדו של המקצוע ואת אמון הציבור בו."

לפיכך, על ועדה זו לבחון ולשקול בכל מקרה ומקרה, האם אמצעי המשמעת אשר הטלתם  .14

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

 עבירות ונסיבותיהןה .ב

לא הודה שכי לא גילה אודות עניין אישי בנכס שאותו ביקש לרכוש, כמו כן  הנקבל הודה .11

ביקש ולא קיבל את הסכמתה בכתב של המתלוננת להמשך התיווך בבלעדיות, על אף 

ביקשה לתווך  ("החברה", רי/מקס פלוס באר שבע )להלן: הנקבלשהחברה בניהולו של 

המתלוננת מתוקף הסכם הבלעדיות שנחתם בין הצדדים ואף  את מכירת דירתה של

הגישה נגדה תביעות לתשלום דמי תיווך. משום כל אלה, נהג הנקבל בניגוד לחובת 

)א( לחוק 8הנאמנות, ההגינות והתנהלות בדרך מקובלת דבר המהווה עבירה לפי סעיף 

 הקובע כדלקמן:

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

 מקובלת ]...["



חובת הגילוי, ההגינות והחובה לפעול בדרך מקובלת חלות על מתווך מכוחו של עקרון  .12

 כלפי לקוחותיו לנהוגלעיל,  8ת המתווך הגלומה בסעיף ובהיקף פרשנות חעל תום הלב. 

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

 : 913 – 914עמ'  – (1999ניהול נדל"ן ) במקרקעין"

 הלקוח הזמין לפיו חוזה קיים ללקוח "בין המתווך

 על לדמי התיווך. בתמורה תיווך שירותי מהמתווך

 החוזים  חוק הוראות היתר, בין חלות, זה חוזה הוראות

 קובע החוזים לחוק 39 סעיף .6991ג "תשל )כללי )חלק

 בדרך לנהוג יש מחוזה הנובע חיוב של "בקיום כי:

 הנובעת זכות השימוש הדין לגבי לב, הוא-ובתום מקובלת

 לחוק 8 מסעיף גם הנאמנות חובת על ללמוד מחוזה". ניתן

 השליח על אמון חובות , המטיל6911-ה"תשכ השליחות

 ביותר ימההמתא ההוראה ברק 'פרופ לדעתהשולח.  כלפי

 לסעיף  בסיפא קבועה השליחות בחוק הנאמנות להגדרת

 בין ניגוד בו שיש דבר מכל יימנע כלל "ובדרך  - לפיה 8

 אחר." אדם של או שלו טובתו ובין השולח טובת

בשעה יש להעביר מסר באמצעות פסק דין זה, מה יכולה להיות התוצאה הוועדה סבורה ש .13

ל הינה לדווח על כשל מתווך חובת ההגינות  גישתנו, . לשיש למתווך עניין אישי בעסקה

ולו על מנת שלא ייווצר ניגוד עניינים בין תפקידו כמתווך לבין רצונו  ,לקונה עניין אישי

 ברכישת הנכס עבורו. 

 שאלת כיבודם של הסדרי טיעון .ג

יקול הדעת אם לכבד הסדר טיעון, לדחותו באופן מלא או לשנותו במידה זו או אחרת ש .11

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

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

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

 ומקרה.נסיבות העבירות ונסיבות אישיות של כל מקרה 

 דינים) ישראל מדינת נ' פלוני 1958/48 פ"בעבפסק הדין לעניין זה יפים הדברים שהובאו  .15

 :נפסקבו  (511, סג כרך, עליון

 הסדר במסגרת שניתנה בהודיה פסול או פגם בהיעדר"

 הודייתו פי-על הנאשם את המשפט בית ירשיע טיעון

 האינטרס בין ראוי איזון בהתקיים. עונשו את ויגזור

 שהתביעה הרחב הציבורי והאינטרס הפרטני ציבוריה

 לנאשם שניתנה ההנאה טובת לבין, אחד מצד ,מייצגת

 בית. הטיעון הסדר את המשפט בית יכבד. אחר מצד

 המגמה את, היתר בין, עיניו לנגד ישווה המשפט

http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf


 מ"עש: גם ראה). "הטיעון הסדרי לעידוד העקרונית

 (1) נא ד"פ, המדינה שירות נציבות' נ סבג אליהו 7192999

191.) 

 נסיבות אישיות .ד

 בענייננו, לא הוצגו נסיבות אישיות כלשהן אליהן יש להתייחס במסגרת זו.  .11

 סוף דבר

את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין זה אשר תוארו לעיל, ובכללם לאחר ששקלנו  .11

הסתמכות הנקבל על הסדר הטיעון שהושג, החלטנו שאין מקום להתערב באלה. אנו 

סבורים שהסדר הטיעון, ואמצעי המשמעת המתבקשים במסגרתו, אינם חורגים ממידת 

הסבירות, וכי יש בהם כדי להגשים את התכלית המניעתית וההרתעתית של הדין 

 המשמעתי ולכן החלטנו לאשר אותם.

אשר על כן, הרינו להשית על הנקבל את העונשים הבאים, כפי שהוסכם בהסדר הטיעון,  .18

 כדלקמן:

 ;( לחוק2יט)א()67פה לפי סעיף נזי

 ( לחוק. 1יט)א()67לפי סעיף ₪  7,144קנס בסכום של 

כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פרסום  11התאם לסמכותנו לפי סעיף בנוסף, ב .19

  .לא ציון שם הנקבלבמשרד המשפטים  ר האינטרנט שלבאתהדין  פסק

 שלא בנוכחות הצדדים.התשע"ז,  בתמוז ב', 2411יוני ב 21 גזר הדין ניתן ביום .24
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