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 6991-תשנ"ו ועדת המשמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין

 היחידה לדין משמעתי –משרד המשפטים   התובע: 

    נקבל: ה

 

 

 

  וגזר דין הכרעת דין

  

 ן זהישיו. ר1222..1...החל מיום  ,לתיווך במקרקעיןון רישיבעל הינו  ("נקבלה")להלן:  .1

 . לנקבל יך זההלעבירות המשמעת נשוא במועד בו יוחסו  ףתק היה

 כתב הקובלנה

במשרד התביעה המשמעתית מטעם  כתב קובלנה הוגש כנגד הנקבל 11...11.2ביום  ..

 . (""התביעה המשמעתית"המשפטים )להלן: 

נו פגישה בי נקבלהבמשרדו של נערכה  12...1.2.ום בי במסגרת כתב הקובלנה נטען כי .3

בין המוכרים לבין נכס על מנת לקדם עסקה לרכישת , ("המתלוננת")להלן:  לבין

ו/או סייע לערוך הסכם  הנקבל ךבמהלך הפגישה, ערעל פי כתב הקובלנה, המתלוננת. 

הנקבל . , ללא נוכחות עורכי הדין המייצגיםבין מוכרי הנכסת לכרון דברים בין המתלונניז

הוסיף להסכם זכרון הדברים סעיף הקובע כי המתלוננת תשלום לו דמי תיווך גם במקרה 

סקת המכר לא תצא לפועל, כל עוד ביטול העסקה נובע ממניעים שאינם תלויים בו ע

 .על ידי הנקבל המתלוננת הוחתמה על הסכם זכרון הדברים בנקבל.

 האישומים

סייע בעריכת מסמכים בעלי אופי  ו/או ךערכי  הנקבל םבמסגרת כתב הקובלנה הואש .2

לחוק המתווכים ( .א)12בשילוב סעיף  .1משפטי, דבר המהווה עבירה על סעיף 

תנהלות שלא בהגינות ובדרך הבוכן  ("חוק המתווכים")להלן:  1221-במקרקעין, תשנ"ו

 חוק המתווכים.( ל.א)12)א( בשילוב סעיף  1מקובלת, דבר המהווה עבירה על סעיף 
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   הסדר הטיעון

הובא לידיעת  ואשר דבר קיומ, הסדר טיעון םנחת התביעה המשמעתיתלבין  בין הנקבל .2

הסכימו שהוצג  הטיעון דרהסב. והועדה, קודם למועד דיון ההוכחות שנקבע בעניינ

 יעתרו במשותף להטלת אמצעי המשמעת הבא: של הנקבל וכי בכפוף להודאת הצדדים

 ( לחוק המתווכים. .יט)א()12לפי סעיף  נזיפה

יון, בפתח הדוהתביעה המשמעתית. התקיים בפנינו דיון במעמד הקובל  11...11..3ביום  .1

עוד בכתב הקובלנה.  ובעובדות המיוחסות ל הנקבל הטרם פתיחת שלב ההוכחות, הוד

 וא, כי מודע הובפנינו והן בדיון שהתקיים בעניינהוצג הן בהסדר הטיעון ש הצהיר הנקבל

 אמצעי משמעתלכך שוועדת המשמעת אינה כבולה להסדרי הטיעון ומוסמכת להטיל כל 

 על התנהלותו המנוגדת לדין.  כנה ועמוקה קבל חרטה הביע הנ לבסוף, שתמצא לנכון.

 ובעבירות המיוחסות למוצאים לנכון להרשיעו אנו שנשמעה בפנינו,  לאור הודאת הנקבל .2

  בכתב הקובלנה.

 טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון

דיוני הוכחות. ניהול  חסוך במשאבים בגיןכדי ל של הנקבל ויש בהודאת תובעלגישת ה .1

כי המעשים שביצע פסולים  הביעהודעת הנקבל ובחרטה ש, יש להתחשב במוולטעבנוסף 

והאחריות שנטל על עצמם להימנע ממעשים מעין אלו בעתיד, תוך הקפדה מלאה על  ,הם

 הדין.  הוראות 

. וכי הוא מקבל אותועליו חתם ון כי הוא מבין את הוראות הסדר הטיעבפנינו ציין  הנקבל .2

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

  הסדר הטיעון. 

   דיון

בין הצדדים,  נחתםלצורך קבלת החלטה בשאלה, האם יש לכבד את הסדר הטיעון ש ..1

 :על ידי הועדה נשקלו השיקולים הבאים לעניין העונשים שיש להטיל על הנקבל,

 ונסיבותיהןעבירות הא. 

 .1בעל אופי משפטי, דבר המהווה עבירה על סעיף  ךממסבדבר עריכת  הנקבלהודאת  .11

 הקובע כדלקמן: לחוק המתווכים

מתווך במקרקעין לא יערוך ולא יסייע לערוך . 61"

מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין 

ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך -ולא ייצג לקוח במשא

לדמי כזה; מתווך המפר הוראת סעיף זה לא יהיה זכאי 

  תיווך."
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לחוק המתווכים היא למנוע את  .1תכליתו של סעיף כפי שכבר צויין על ידי ערכאה זו,  ..1

ם( -א )י"ע)ראו:  מעורבותו והשפעתו של המתווך על כריתתו של הסכם משפטי מחייב

דליה  עניין")להלן:  ((11...2..1.)פורסם בנבו,  ליה כרמל נ' רפאל אסייגד 2-11.-..121

  . (כרמל"

 המונח משמעות , נדונה.12( 1פ"ד מט) מ"בע יצחק נ' בוארון ארי בן 3.21/21א "בע .13

 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

    היתה משמעותית ובין אם שולית. 

בניגוד לחובת  הוא נהגם בעל אופי משפטי, הסכערך הנקבל כי בכך ש הבנוסף, הוד .12

לחוק )א(  1בדרך מקובלת, דבר המהווה עבירה על סעיף ההתנהלות הגינות והנאמנות, ה

 הקובע כדלקמן:  המתווכים

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

 מקובלת ]...["

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

כלפי  לנהוגלעיל,  1ת המתווך הגלומה בסעיף ובהיקף פרשנות חעל עקרון תום הלב. 

"מתווכים אילן הלוי בספרו מד בנאמנות בהגינות ובדרך מקובלת, מסביר המלו לקוחותיו

 : 223 – .22עמ'  – (1222ניהול נדל"ן ) במקרקעין"

 

 הלקוח הזמין לפיו חוזה קיים ללקוח "בין המתווך

 על לדמי התיווך. בתמורה תיווך שירותי מהמתווך

 החוזים  חוק הוראות תר,הי 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 גם 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

לחוק המתווכים כדי לייתר את חובתו על פי  1בנוסף, אין בחובת המתווך מכח סעיף  .11

 1באשר ליחס בין סעיף לחוק זה ומדובר בחובה ובאיסור הנפרדים זה מזה.  .1סעיף 

 כבר נקבע בפסק דין דליה כרמל, כדלקמן:  לחוק המתווכים,  .1לסעיף 

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


4 

 

 

 8חובת ההגינות והזהירות המוטלת על מתווך בסעיף "

לחוק המתווכים ביחסיו עם לקוחו איננה גורעת מהיקף 

קובע חובת נאמנות  8לחוק. סעיף  61החובה לפי סעיף 

קובע חובה  61כללית של המתווך כלפי לקוחו, ואילו סעיף 

 ." ספציפית של המתווך ביחסיו עם שני הצדדים לעסקה

וכן  –ון הדברים הוא מסמך זכר – משפטי ךמסמת בעריכ נקבלהשל  ומעורבותלדידנו,  .12

הוספת סעיף להסכם הקובע כי המתלוננת תשלום לו דמי תיווך בין אם תצא עסקת המכר 

מהוות במובהק ובין אם לאו כל עוד ביטול העסקה ינבע מסיבות שאינן תלויות בנקבל,  

הפרה של החובה להתנהגות בהגינות ומהווה התנהגות בדרך שאינה מקובלת ומצופה 

 ממתווך במקרקעין. 

עבור שני צדדים )קונה ומוכר או משכיר ושוכר(, זכרון דברים בעריכת הסכם  לדעתנו, .11

התנהלות המתווך לחובת  כי תזנח מנוגדים, יש להניח לכאורהשהאינטרסים שלהם 

  הוגנת ותמת הלב, כמו גם חובת הנאמנות כלפי הלקוח.

סעיף לפיו תחוב  יףדעתנו אינה נוחה וזאת בלשון המעטה, מכך שהנקבל בחר להוסבנוסף,  .12

ועדה  עסקת המכר בסופו של יום. אפילו לא תתבצעהמתלוננת בדמי תיווך כלפי המתווך, 

כמו גם ניסיון  תשלום לנקבל,את הניסיון בלתי ראוי להבטיח  זו מוצאת בהתנהלות זו

לדעתנו, דברים אלה מוכרחים היו . להפעלת לחץ סמוי לשם הבטחת השלמת עסקת המכר

הסדר הטיעון שהוצג לנו במסגרת הדיון וצר לנו כי לא נעשה כן. יחד עם לקבל ביטוי ב

  זאת, לפנים משורת הדין, סבורים אנו כי אין בכך כדי להכשיל את אישורו. 

 ב. תכלית אמצעי המשמעת

הגנה על ציבור  :מטרות ברורות והן אלולצורך השגת נועדו  כידוע, אמצעי המשמעת ...

כן מתווכים אשר פעלו בניגוד לחובות המוטלות עליהם וענישת , רוכשי ושוכרי הדירות

לדין המשמעתי תכלית עוד ברי כי נקיטה בפעולות שאינן כדין. הרתעת אחרים מפני 

על כך ניתן ללמוד . נוספת והיא חיזוק תדמית ציבור המתווכים בעיני הציבור הרחב

( )דין 2ס' חוק המתווכים במקרקעין )תיקון מ - 221מדברי ההסבר לה"ח הממשלה 

 :.13( בעמ' .1...1.1)מיום  .1.. –משמעתי ותיקונים שונים( התש"ע 

"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  .1.

 הדין המשמעתי.    תכליותקשת במסגרת הסדר טיעון, יש בהם כדי לשרת את מתב
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 שאלת כיבודם של הסדרי טיעוןג. 

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

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

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

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

 נסיבות העבירות ונסיבות אישיות של כל מקרה ומקרה.

נ' אריאל מדינת ישראל  .1-1.-11131ב )ר"ג( "תוהדברים הובאו בבהירות בפסק הדין  .3.

(. אמנם שם מדובר בהליך פלילי  הדברים אך יפים הם גם .1...1.3.)פורסם בנבו  קוניק

 לעניין הדין המשמעתי: 

, כי האינטרס הציבורי במובנו קובעת"ההלכה הפסוקה 

הרחב מחייב את ביהמ"ש לעודד את קיומם של הסדרי 

טיעון. הסדר טיעון אשר נכרת בהתאם לכללים ועפ"י 

אויים, מקצר את עינוי הדין של הנאשם, שיקולים ר

מסייע לרשות האכיפה בהעמדה לדין וחוסך משאבים 

רבים המושקעים בניהול הליך, לעיתים מורכב וממושך. 

כמו כן, יש להסדר הטיעון ערך של קבלת האחריות של 

העבריין. יתרונותיו של הסדר הטיעון אינם חזות הכול 

בכף האחרת  והם מצוים על כף אחת של המאזניים.

מצויים המקרים שבהם האינטרס הציבורי יחייב עמידה 

איתנה של התביעה ללא קיצורי דרך. הסדר טיעון המקל 

בצורה מופרזת בעונש מערער את האמון במערכת 

יון בפני החוק ועלול, בנסיבות והאכיפה, פוגע בשו

מסוימות, לעורר חשד של העדפת נאשמים שיש בידם 

ורים ביחס לנאשמים אחרים )ראה להשיג ייצוג בעל כיש

 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נ"ז 6918598ע"א לעניין זה 

 . (101-108, בעמ' 199( 6)

 סיבות אישיותד. נ

 במסגרת זו.  כלשהן אליהן יש להתייחס  לא הוצגו נסיבות אישיותבענייננו,  .2.

   סוף דבר

נוסף עליהם , ובלעיל פורטואשר  השיקולים הרלוונטיים לעניין זה לאת כל נולאחר ששקל .2.

 אמצעי המשמעתכי אנו סבורים  ,על הסדר הטיעון שהושג של הנקבל והסתמכותאת 

כדי להגשים את  הםממידת הסבירות, וכי יש ב יםחורג ם, אינוהמתבקשים במסגרת

 ו. החלטנו לאשרוההרתעתית של הדין המשמעתי ולכן  תהתכלית המניעתי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201958/98&Pvol=נז
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 את העונש כדלקמן, כפי שהוסכם בהסדר הטיעון: 1הרינו להשית אם כן על הנקבל  .1.

  ( לחוק המתווכים.1יט)א()61נזיפה, לפי סעיף 

כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פרסום  12התאם לסמכותנו לפי סעיף בנוסף, ב .2.

  משרד המשפטים ללא ציון שם הנקבל. ר האינטרנט שלבאתין גזר הדהכרעת הדין ו

 

, שלא זתשע" שבטבחודש  כ"ה, 12.. פברואר, 1. ביוםנו גזר הדין ניתהכרעת הדין ו .1.

      בנוכחות הצדדים. 

 

 

 

 


