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 6991-תשנ"ו ועדת המשמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין

 

 היחידה לדין משמעתי –משרד המשפטים    התובע: 

    : 6נקבל 

    : 2נקבל 

 

  דין גזר

  

על נפתח הליך משמעתי, במסגרתו הואשמו  ("2"נקבל )להלן:   ,("6"נקבל )להלן: כנגד  .1

 1991-מתווכים במקרקעין, תשנ"ולחוק ה 11סעיף בעבירות לפי ידי התביעה המשמעתית 

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

   לחוק המתווכים. 8עבירה על סעיף 

או  "התובע"נציג התביעה המשמעתית )להלן: , כל אחד בנפרד, לבין 1 -ו  1בין הנקבלים  .1

דבר קיומם הובא לידיעת הועדה, נחתמו הסדרי טיעון, אשר  ("התביעה המשמעתית"

קודם למועד דיון ההוכחות שנקבע בעניינם. בהסדרי הטיעון שהוצגו הסכימו הצדדים כי 

,  יעתרו הצדדים במשותף להטלת אמצעי המשמעת 1 –ו  1בכפוף להודאתם של הנקבלים 

 הבאים: נזיפה, קנס והתליית הרישיון לעסוק בתיווך לתקופה קצובה.  

. מטעם 1 –ו  1התקיים בפנינו דיון במעמד הקובל המשמעתי והנקבלים  1911...19ביום  .3

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

 בעובדות המיוחסות להם בכתב הקובלנה.   1 –ו

ולאחר ששקלנו את נסיבות המקרה  הן בעל פה והן במסגרת הסדר הטיעון םלאור הודאת .4

הנקבלים  רשענו במסגרת הכרעת הדין את, ה 1-ו 1חמורת העבירות בהן הודו הנקבלים ו

להם הסכימו הצדדים עתה יש להידרש לסוגית העונשים  ם.בעבירות המיוחסות לה 1 – 1

 כאמור לעיל. 

 טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון

הליך ולחסוך את כדי למנוע את ניהול ה 1 –ו  1יש בהודאתם של הנקבלים  תובעלגישת ה ..

 1 –ו  1, יש להתחשב בחרטה שהביעו הנקבלים ולטעמוזמנה של ועדת המשמעת. בנוסף 



2 

 

 

והאחריות שנטלו על עצמם להימנע ממעשים מעין אלו  ,כי המעשים שביצעו פסולים הם

עוד נטען כי התביעה המשמעתית . םהמתווכי בעתיד, תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק

ואף מעורבותו מול  , באשר הינו בעל המשרד1נקבל ו של עונשבחרה להחמיר עם 

ואף הכחיש  המתלוננים הייתה רבה יותר שכן היה זה הוא שהחתימם על הסכם שכירות

    כרון הדברים.יאת קיומו של מסמך ז

וכי הוא מקבל אותו על עליו חתם ון מבין את הוראות הסדר הטיעהוא כי  ציין 1הנקבל  .1

בוצעו בתום לב אך הוא שעבר ים מדי. לגרסתו חלק מהעבירות אף שהעונשים לטעמו כבד

מקבל את הסדר הטיעון וכי הוא ציין כי  1מצר על כך ומקבל את הסדר הטיעון. הנקבל 

 מסכים לעונשים הקבועים במסגרתו.הינו 

   דיון

, האם יש לכבד את בשאלה ועדה זו שקלה שורה של שיקולים לצורך קבלת החלטה .7

בין הצדדים, או לשנותם לחומרה או לקולא, והכל לפי אומד  וושגהסדרי הטיעון שה

 השיקולים הבאים: נשקלושיקול הדעת המוקנה לה. לצורך כך 

 תכלית אמצעי המשמעתא. 

אלא לצורך השגת תכלית ברורה שהיא הגנה  ,משמעת אינם מצויים בחלל ריקהאמצעי  .8

ו בניגוד לחובות המוטלות , ענישת מתווכים אשר פעלעל ציבור רוכשי ושוכרי הדירות

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

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

החלות  כולו בדבר נורמות ההתנהגות המחייבותולציבור  המתווכיםלשמש מסר לציבור 

חוק  - 471דברי ההסבר לה"ח הממשלה על כך ניתן ללמוד מ ך עיסוקם זה.מהלעליהם ב

)מיום  1919 –( )דין משמעתי ותיקונים שונים( התש"ע 7המתווכים במקרקעין )תיקון מס' 

 :139( בעמ' 1.1.1919

"מטרתו של הדין המשמעתי אינה רק להעניש את מי שסרח  

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

  

בכל מקרה ומקרה, האם אמצעי המשמעת אשר הטלתם ולשקול  לבחוןלפיכך, על ועדה זו  .9

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

 ונסיבותיהןעבירות הב. 

הווה ערכו או סייעו בעריכת מסמכים בעלי אופי משפטי, דבר המהודו כי  1 –ו  1הנקבלים  .19

 הקובע כדלקמן: לחוק המתווכים 11עבירה על סעיף 

מתווך במקרקעין לא יערוך ולא יסייע לערוך . 62"

מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין 
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ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך -ולא ייצג לקוח במשא

כזה; מתווך המפר הוראת סעיף זה לא יהיה זכאי לדמי 

  תיווך."

לחוק המתווכים היא למנוע את מעורבותו והשפעתו של המתווך על  11עיף תכליתו של ס .11

דליה כרמל נ'  11-.17199-9ם( -א )י"עב כריתתו של הסכם משפטי מחייב. עניין זה נידון

)כב' שם נקבע  (דליה כרמל" עניין")להלן:  (11.99.1911)פורסם בנבו,  רפאל אסייג

 :1כדלקמן בעמ' השופטת תמר בזק רפפורט( 

היא  62"בית משפט קמא ציין, ובצדק, כי תכליתו של סעיף 

למנוע מצב שבו מתווך במקרקעין, אשר לו אינטרס אישי בסיום 

ההתקשרות, ישפיע על כריתתו של הסכם מחייב, ואגב כך 

את הצורך להיוועץ בעורך דין בשלב זה של ייתר, בעיני הצדדים, 

ההתקשרות. ניגוד העניינים שבו מצוי המתווך הוא בולט וברור, 

שכן למתווך אינטרס כספי ברור בכך שהצדדים יתקשרו בעסקה 

מחייבת שתזכה אותו בתשלום דמי תיווך, אף אם בהמשך הדרך 

לא תצא העסקה אל הפועל על רקע מחלוקות שיתגלעו בין 

. המחוקק ביקש להגן על זכויות הצדדים לעסקה הצדדים

ולמנוע סיכון כי אלה יתקשרו בעסקת בזק מחייבת רק בשל 

 62מעורבותו של המתווך. לנוכח תכלית זו, אין כל ספק כי סעיף 

חולש על יחסיו של המתווך הן עם לקוחו, והן עם יחסיו עם אדם 

 להתקשר בעסקת מקרקעין." קוחולשעימו מעוניין 

  

 המונח משמעות , נדונה879( 1פ"ד מט) מ"בע יצחק נ' בוארון ארי בן 3148491א "בע .11

 בה שיש הדין מכוונת במסגרת כי המדובר בפעולה קבע המשפט בית פעולה משפטית"."

האיסור חל בין אם תרומתו וסיועו של המתווך   השולח. של המשפטי מצבו את לשנות

 אין משמעותה מתן פעולת תיווך לבצע מנההיתה משמעותית ובין אם שולית.   ודוק: הז

 אחרת. משפטית על ידי המתווך עבור הלקוח או בשמו.  פעולה לבצע הרשאה

כך שבחרו להיות מעורבים בעריכת הסכמים משפטיים, בכי  1 –ו  1 בנוסף, הודו הנקבלים .13

ל בדרך מקובלת, דבר המהווה עבירה עההתנהלות הגינות ובניגוד לחובת הנאמנות, ה נהגו

 הקובע כדלקמן:  לחוק המתווכים)א(  8סעיף 

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

 מקובלת ]...["

חובת הגילוי, ההגינות והחובה לפעול בדרך מקובלת חלות על מתווך מכוחו על עקרון תום  .14

 כלפי לקוחותיו לנהוג לעיל, 8ת המתווך הגלומה בסעיף ובחפרשנות היקף על הלב. 

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-05-17100-293.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-05-17100-293.htm
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"מתווכים אילן הלוי בספרו בנאמנות בהגינות ובדרך מקובלת, מסביר המלומד 

 : 973 – 979עמ'  – (1999ניהול נדל"ן ) במקרקעין"

 הלקוח הזמין לפיו חוזה קיים ללקוח "בין המתווך

 על לדמי התיווך. בתמורה ווךתי שירותי מהמתווך

 החוזים  חוק הוראות היתר, בין חלות, זה חוזה הוראות

 קובע החוזים לחוק 39 . סעיף6991ג "תשל )כללי )חלק

 בדרך לנהוג יש מחוזה הנובע חיוב של "בקיום כי:

 הנובעת זכות השימוש הדין לגבי לב, הוא-ובתום מקובלת

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

 השליח על אמון חובות , המטיל6911-ה"תשכ השליחות

 המתאימה ההוראה ברק  'פרופ לדעתהשולח.  כלפי

 בסיפא קבועה השליחות בחוק הנאמנות להגדרת ביותר

 בו שיש דבר מכל יימנע כלל "ובדרך  - לפיה 8 לסעיף 

   אחר."  אדם של או שלו טובתו ובין השולח טובת בין ניגוד

את חובתו על פי לחוק המתווכים כדי לייתר  8וסף, אין בחובת המתווך מכח סעיף בנ ..1

 8באשר ליחס בין סעיף לחוק זה ומדובר בחובה ובאיסור הנפרדים זה מזה.  11סעיף 

 כבר נקבע בפסק דין דליה כרמל, כדלקמן:  לחוק המתווכים,  11לסעיף 

 8חובת ההגינות והזהירות המוטלת על מתווך בסעיף "

לחוק המתווכים ביחסיו עם לקוחו איננה גורעת מהיקף 

קובע חובת נאמנות  8לחוק. סעיף  62החובה לפי סעיף 

קובע חובה  62כללית של המתווך כלפי לקוחו, ואילו סעיף 

 ." ספציפית של המתווך ביחסיו עם שני הצדדים לעסקה

בסיוע לעריכת בעריכה או  1 –ו  1הנקבלים במקרה שבפנינו, מעורבותם של לטעמנו  .11

הכחשתו של נקבל בהמשך ו העדר ממסירת עותק מהמסך ללקוחותיו מסמכים משפטיים,

הפרה של  מהוות במובהקאת קיומו של הסכם משפטי עליו החתים את לקוחותיו,  1

ומצופה ממתווך גות בדרך שאינה מקובלת הלהתנהגות בהגינות ומהווה התנ החובה

משפטי עבור שני צדדים )קונה ומוכר או משכיר זאת משום שבעריכת הסכם  במקרקעין.

חובת  עלולה להיזנח יש להניח, , כךמנוגדיםעשויים להיות ושוכר(, שהאינטרסים שלהם 

 ההתנהלות ההוגנת ותמת הלב, כמו גם חובת הנאמנות כלפי הלקוח.  

 שאלת כיבודם של הסדרי טיעוןג. 

או לשנותו במידה זו או אחרת  שיקול הדעת אם לכבד הסדר טיעון, לדחותו באופן מלא .17

הסדרי טיעון  לאשרלבחון בחיוב ו . ככלל, יש הערכאה הדנה בומסור לשיקול דעתה של 

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

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

 .של כל מקרה ומקרה  ות העבירות ונסיבות אישיותבנסי

http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/25.pdf
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מדינת ישראל נ' אריאל  11138-91-19ב )ר"ג( "תוהדברים הובאו בבהירות בפסק הדין  .18

. אמנם שם מדובר בהליך פלילי  הדברים אך יפים הם גם (11.3.1911)פורסם בנבו  קוניק

 : לעניין הדין המשמעתי

בורי במובנו , כי האינטרס הציקובעת"ההלכה הפסוקה 

הרחב מחייב את ביהמ"ש לעודד את קיומם של הסדרי 

טיעון. הסדר טיעון אשר נכרת בהתאם לכללים ועפ"י 

שיקולים ראויים, מקצר את עינוי הדין של הנאשם, 

מסייע לרשות האכיפה בהעמדה לדין וחוסך משאבים 

רבים המושקעים בניהול הליך, לעיתים מורכב וממושך. 

הטיעון ערך של קבלת האחריות של  כמו כן, יש להסדר

העבריין. יתרונותיו של הסדר הטיעון אינם חזות הכול 

והם מצוים על כף אחת של המאזניים. בכף האחרת 

מצויים המקרים שבהם האינטרס הציבורי יחייב עמידה 

איתנה של התביעה ללא קיצורי דרך. הסדר טיעון המקל 

כת בצורה מופרזת בעונש מערער את האמון במער

האכיפה, פוגע בשיוויון בפני החוק ועלול, בנסיבות 

מסוימות, לעורר חשד של העדפת נאשמים שיש בידם 

להשיג ייצוג בעל כישורים ביחס לנאשמים אחרים )ראה 

 שראל, פ"ד נ"זפלוני נ' מדינת י 6918598ע"א לעניין זה 

  .(101-108, בעמ' 199( 6)

 סיבות אישיותנד. 

אכן הינו בעל המשרד לתיווך.  1כי נקבל  שלא הוכח לא הוצגו נסיבות אישיות  חריגות. .19

בהעדר על כן, כמו כן, לא הוכחש כי מעורבותו כנגד המתלוננים היתה אכן רבה יותר. 

שכן   משום הצדק 1ותר על נקבל מס' כבד י בהטלת עונשיש אנו סבורים כי טענה נגדית, 

הוא סיכן את לקוחותיו בשני חוזים שונים, בכך שבצע פעולות שרק עורך דין מוסמך 

 .לעשותן

   סוף דבר

, ובכללם אשר תוארו לעיל את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין זה נולאחר ששקל .19

י אין מקום כ נוהחלט ,והטיעון שהושג יעל הסדר 1 –ו  1ם של הנקבלים הסתמכות

, םהמתבקשים במסגרת אמצעי המשמעתוהטיעון,  יאנו סבורים שהסדראלה. להתערב ב

 תכדי להגשים את התכלית המניעתי הםממידת הסבירות, וכי יש ב יםחורג םאינ

 .החלטנו לאשר אותםוההרתעתית של הדין המשמעתי ולכן 

קמן, כפי שהוסכם את העונשים הבאים כדל 1 –ו  1על הנקבלים  אם כןהשית הרינו ל .11

 בהסדרי הטיעון:

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201958/98&Pvol=נז
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לפי סעיף ₪  999,.( לחוק המתווכים; קנס בסכום 1יט)א()14נזיפה לפי סעיף  – 1נקבל 

( לחוק המתווכים; התליית רישיון לעיסוק בתיווך לתקופה של שנה לפי סעיף 3יט)א()14

בות ( לחוק המתווכים, וזאת אם יורשע בעבירת משמעת נוספת בשנתיים הקרו4יט)א()14

 לפי חוק המתווכים. 

לפי סעיף ₪  1,999( לחוק המתווכים; קנס בסכום 1יט)א()14נזיפה לפי סעיף  - 1נקבל 

( לחוק המתווכים והתליית רישיון לעיסוק בתיווך לתקופה של חצי שנה לפי 3יט)א()14

( לחוק המתווכים, וזאת אם יורשע בעבירת משמעת נוספת בשנתיים 4יט)א()14סעיף 

 לפי חוק המתווכים.הקרובות 

סום כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פר 14התאם לסמכותנו לפי סעיף בנוסף, ב .11

  .1או  1 משרד המשפטים ללא ציון שם הנקבלים ר האינטרנט שלבאתגזר הדין 

 , י"ח בחודש תמוז תשע"ו, שלא בנוכחות הצדדים. 1911, יולי 14ביום  ןגזר הדין נית .13

  לצדדים על ידי מזכירות הועדה.    גזר הדין יועבר .14

 

    

 

 


