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 2/16קובלנה משמעתית מספר  גזר דין

 

במסגרתו הואשם ע"י התביעה המשמעתית )להלן: כנגד הנקבל נפתח הליך משמעתי,  .1

 שאינה בדרך התנהגות של משמעת עבירות ביצוע"( התובע ו/או התביעה המשמעתית"

 1996-( לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו1א)14לפי סעיף  ,וזאת ,הולמת את העיסוק

 "(.חוק המתווכים)להלן: "

 

 הוכחות .לנוכח כפירתו של הנקבל באישומים התנהל משפט  .2

 

בכפוף לאישורו לדון  ,זאת ,התקיים בפני הוועדה דיון בהיעדר הנקבל 24/05/2018ביום  .3

 וצגה הכרעת הדין כפי שתתואר להלן.ה ,במסגרת דיון זה בהיעדרו,

  

לאחר ששקלה הוועדה את נסיבות המקרה וחומרת העבירות הורשע הנקבל בעבירת  .4

כן נשמעו בפני הוועדה טיעונים לאמצעי  המתווכים כמו לחוק( 1)א14לפי סעיף משמעת 

 המשמעת, עתה יש להידרש לסוגיית העונשים.

 

 



 טיעונים לעונש

 

 ,אלא ,התנהלותו של הנקבל לא רק שאינה מכבדת את מקצוע התיווך ,לגישת התובע .5

 שהיא ממש מביישת אותו ואת שמם הטוב של כל העוסקים במקצוע.

 

ספציפיים חמורים בהתנהלותו של הנקבל, התובע מבקש להצביע על מספר מאפיינים  .6

 ,בנוסף ,אין מדובר בהתפרצות חד פעמית אלא סדרה שלמה של התבטאויות ,ראשית

מדבריו אלא אף החריף לא רק שלא חזר בו  ,ברם ,לנקבל היו מספר הזדמנויות לחזור בו

הנקבל לא הותיר את התבטאויותיו במסגרת שיחה פרטית בינו  ,כמו כן  את תגובותיו.

 ,וזאת ,לעשות ופרסם את השמצותיו בפורום מתווכים סלולרי גדילה ,אלא ,לבין המתלונן

ללא כל בסיס לדבריו ובניסיון ממשי לגרום נזק למתלוננים ולסכל את סיכויי מכירת 

 נצל .א הביע חרטה על מעשיו ולא התהנקבל ל ,ולבסוף ,דירתם

 

בין  ים,מרתיעאמצעי משמעת  יויש להטיל עלבשל מעשי הנקבל כי  ,התביעה סבורה .7

להפגין איפוק, עליהם לציבור המתווכים כולו שהיתר, גם על מנת שיעבירו את המסר 

להם אינם מקובלים מכל סיבה  נימוס ומתינות גם אם הם חושבים כי הדברים שנאמרים

 .שהיא

 

התליית רישיון בפועל  :כי על הנקבל יוטל אמצעי ענישה שלמבקשת לסיכום, התביעה  .8

התביעה מבקשת  ,למספר חודשים לצד קנס כספי ועונש נוסף על תנאי, נוסף לכך

מהוועדה לפרסם את ההחלטה במלואה כולל שמו של הנקבל ותוך השחרת שמות ופרטי 

 המתלוננים.

 

 דיון 

 

 שנדרש המשמעת אמצעי בשאלת החלטה קבלת לצורך שיקולים של שורה שקלה זו ועדה .9

 המוקנה הדעת שיקול אומד לפי והכל, לקולא או לחומרא דנן במקרה הנקבל על להטיל

 :הבאים השיקולים נשקלו כך לצורך. לה

  

 תכלית אמצעי המשמעת .א

 

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

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 



נורמות ההתנהגות המחייבות החלות  לשמש מסר לציבור המתווכים ולציבור כולו בדבר

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

)מיום  2010 -( )דין משמעתי ותיקונים שונים(  התש"ע7המתווכים במקרקעין )תיקון מס' 

 :130( בעמ' 06/01/2010

 

 שסרח מי את להעניש רק אינה המשמעתי הדין של מטרתו"

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

 

לפיכך על ועדה זו לבחון ולשקול בכל מקרה ומקרה, אילו  מאמצעי המשמעת אשר 

 הטלתם מתבקשת ע"י הצדדים יש בהם כדי לשרת את התכלית של הדין המשמעתי.

 

 ונסיבותיהן העבירות .ב

 

לא הודה במלוא המעשים המיוחסים לו, לאור הראיות שהוצגו בפני  הגם שהנקבל

הדברים שכתב למתלונן בתוכנת המסרונים הסלולרית וההשמצות  ו היתר, בי ,הוועדה

אמירתו בעדותו כי המתלונן ניבל את פיו כלפיו ולכן  ,כמו גם ,בפורום המתווכים הסלולרי

נופלים בגדר התנהגות בדרך שאינה  כי מעשיו של הנקבל ,עולה ,גם הוא ניבל את פיו

 ( לחוק המתווכים הקובע כדלקמן :1א)14הולמת את עיסוקו דבר המהווה עבירה  לפי ס' 

                            

 מתווך במקרקעין שעשה אחד מאלה, עבר עבירת משמעת:"

 (התנהג בדרך שאינה הולמת את עיסוקו."1)                            

 

לעניין זה יפים הדברים של כב' השופט זמיר  בער"מ ליאון פינקלשטיין נ' התובע בבית 

 הדין המקומי למשמעת בדבר התנהגות שאינה הולמת :

 

, להישאר צריך הוא וכך, פתוחה רקמה בעל מושג היא הולמת שאינה התנהגות"

 .משתנים ולזמנים שונות לנסיבות אותו להתאים יהיה שניתן כדי

, מסוים בארגון או מסוים במקצוע הולמת התנהגות על לשמור שהופקד, הגוף

 .ארגון או באותו מקצוע חברים להתנהגות הראויות המידה אמות את לקבוע אמור

 אצל כמו מקומית רשות עובד אצל, הולמת שאינה התנהגות כי לומר יש, זאת עם

 תמיד שלא, חלקיםמשני  מורכבת, מהנדס אצל כמו דין עורך ואצל, המדינה עובד

 . ביניהם להבחין אף או להפריד ניתן

 למקצוע יחוד שום בה שאין אף הולמת בלתי תיחשב שהתנהגות אפשר ראשית,

 בכל ופסולה שלילית שהיא משום הולמת אינה היא: מסוים לארגון או מסוים



אותם , תרבות בן של התנהגות מכללי מהותי באופן סוטה היא. ארגון או מקצוע

 זה תקינים עבודה יחסי לקיים בארגון או במקצוע לעובדים המאפשרים כללים

 או ששום ארגון התנהגות זו. בחברה תפקידם את תקין באופן ולמלא זה עם

 ארגון באותו מקובלת התנהגות תיהפך היא שאם משום, לסבול יכול אינו, מקצוע

 לערער, העבודה יחסי את לשבש, האווירה את להעכיר כדי בכך יהיה, מקצוע או

 ".הארגון של התקין בתפקוד אחרת בדרך לחבל או הציבור מצד האמון יחסי את

 

, למשמעת המקומי הדין בבית התובע נגד פינקלשטיין ליאון 95/1351 מ"ער ראה)

 .(578, 573,) (5)מט ד"פ

מתווך, המקבל את הסמכתו מהמדינה, שעיסוקו הוא  של עיסוקו אופי כי הוועדה סבורה 

 .מצדו הולמת התנהגות על יתרה הקפדה עבודה מול אנשים ומקבל את אמונם בו, דורש

 

ומבקשת לחדד ולהעמיק את , גזר דין זהלהעביר מסר באמצעות הוועדה מוצאת לנכון 

שעל מנת שגם אזרחי המדינה וככזה ו ,מכובדמקצוע  היותו של מקצוע התיווךעובדת 

 לכבד את עצמם.  בו המשרתים כמכובד הרי שעל  יכירו במתווך

 

 מערכת, בשירותיו הנעזרים ללקוחות במקרקעין מתווך בין הנרקם היחסים מישורב

 יושר איפוק בצד של רבה מידה מהמתווך נדרשת, אמוןכבוד ו על המושתת יחסים

 שבין הרגילים לחובות מעבר, מוגברות -נוספות חובות עליו ומוטלות הלקוח כלפי והגינות

 .לחוזה צדדים

 

נושא עמו את יוקרתו ואת הדרו של תמציתם של דברים, הוועדה סבורה כי מתווך ה

, כמו גם את החובות המוטלות על העוסק במקצוע זה, הן בעת העיסוק התיווך מקצוע

 במקצוע והן בעיתות פנאי. אלה גם אלה ראוי להן שיתוו את התנהלותו. 

 

 נסיבות אישיות .ג

 

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

 סוף דבר

 הסתמכותאשר תוארו לעיל, תוך  עניין זהששקלנו את כל השיקולים הרלוונטיים ל רלאח .10

 אמצעי המשמעתאת   החלטנו להשית על הנקבל ,על הראיות שהוצגו בפניה הוועדה

 כדלקמן:

 

 (2()א)יט14' ס לפי נזיפה .א

 (3()א)יט14' ס לפי₪  500קנס ע"ס  .ב



 (א)כ14' ס במידה ויורשע בשנתיים הקרובות לפי₪  1,000קנס ע"ס  .ג

 

כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פרסום פסק 14בנוסף בהתאם לסמכותנו לפי ס'  .11

  .הדין באתר האינטרנט של משרד המשפטים ללא ציון שם הנקבל

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

          (-) (-) (-) 
______________                  ________________                         ____________ 

 עו"ד אביתר טסלר                          עו"ד הילה דוידוביץ                            רועי זלצמן
 חבר                         יו"ר ועדת המשמעת                            חברה                        

 
 


