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"(, הינו בעל רישיון לתיווך הנקבל)להלן :" 38357695גיל ניסנוב ת.ז הנקבל  .1
, במועד הרלוונטי בו יוחסו לו עבירות המשמעת 09/01/2014במקרקעין החל מיום 

 החזיק הנקבל ברישיון תקף .

הוגש כנגד הנקבל כתב קובלנה מטעם התביעה המשמעתית  09/03/2016ביום  .2
אינה הולמת במשרד המשפטים בגין ביצוע עבירות משמעת של התנהגות בדרך ש

)להלן:  1996-( לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו 1א') 14את העיסוק וזאת לפי ס' 
 "( .חוק המתווכים"

 

 : האישומים

כנגד הנקבל הוגשה קובלנה משמעתית המייחסת לו אישום על כך שלאחר שנודע לו 
 –)להלן  יהודית שבד רון( והגברת המתלונן"" –)להלן  אבי אידלמןשהמתלוננים מר 

חתמו על הסכם בלעדיות עם מתווך אחר, השתמש במילות גידוף כלפי המתלוננת"( 
, והן, במסרון סלולרי בו לאחר שבקש 24/11/2015המתלוננים הן בשיחת טלפון ביום 

המתלונן מהנקבל לחזור בו מדבריו החמורים שנאמרו בטלפון כתב הנקבל בתגובה:  
 חת שלך"."אתה יכול לדחוף את ההקלטה עמוק לתוך הת

בנוסף, פרסם הנקבל הודעה בפורום הסלולרי של מתווכי הרצליה ובה הכפיש את הנכס 
שבור ורצוץ  10של המתלוננים בכך שכתב "חברים יקרים לידיעתכם הפנטהאוס בברנר 

 א"ש מתחת לשולחן לא להתקרב". 500כולו השקעה.... רוצים שם מינימום 

הנקבל ע"י באת כוחם של המתלוננים שלח  זאת ועוד, בעקבות מכתב התראה שנשלח את
 הנקבל אל באת כוחם מסרונים מאיימים. 



בגין התנהגויות אלו מואשם הנקבל בהתנהגות שאינה הולמת את העיסוק, עבירה לפי 
 ( לחוק המתווכים.1)1א'  14סעיף  

 :  תגובת הנאשם

ה בפני ביה"ד, הנאשם כפר באישומים שהוצגו לו, לנוכח כפירתו של הנאשם בכתב הקובלנ
 התנהל משפט הוכחות .

 

 

 פרשת התביעה : 

אבי אידלמן והגברת עדים מטעם התביעה , המתלוננים מר  2במהלך הדיון שבפנינו העידו 

  :וכן הוצגו מוצגיה של התביעה ובהם  יהודית שבר רון

)נספח  24/11/2015בהמשך לשיחתם מיום  אבי אידלמןמסרון סלולרי ששלח הנקבל למר 
 לקובלנה(א' 

 )נספח ב' לקובלנה(. 24/11/2015מסרון סלולרי שפרסם הנקבל בפורום מתווכים ביום 

לנקבל )נספח ג'  עוה"ד ציפי רוזנברגמכתב התראה ששלחה באת כוחם של המתלוננים 
 לקובלנה (

מסרונים סלולריים ששלח הנקבל לבאת כוחם של המתלוננים  בעקבות קבלת מכתב 
 נה (.התראה )נספח ד' לקובל

מסרון סלולרי שפורסם בפורום מתווכים אליו צורף מכתב ההתראה מעוה"ד של 
 (1המתלוננים ) ת 

 

 עדויות :

 – אבי אידלמןהמתלונן מר 

 שנה. 19מזה  יהודית שבד רוןהמתלונן הציג עצמו כבן זוגה של המתלוננת 
 

"( הנכס: "בהרצליה  )להלן 10/09לדבריו, בעקבות פרסום מודעה למכירת הנכס בברנר 
באינטרנט, פנה הנקבל למתלוננת והציע לה לשכור את שירותיו כמתווך בבלעדיות, 

 המתלוננת הפנתה  את הנקבל לשוחח עם המתלונן שהוא בן זוגה .
 

המתלונן העיד כי בשיחתם הראשונה של המתלונן והנקבל, ביקש לדעת באילו אזורים של 
 במעמד השיחה הראשונית.העיר עובד הנקבל, וכן ציין שלא הובטח דבר 

 
, ביקש לדעת האם יש לו עמי ניסנובבשיחה הבאה בין המתלונן לאביו של הנקבל, מר 

פרסומים על עסקאות קודמות להראות  לו ולדברי כפי שהעיד בוועדת המשמעת 
 (:6-9ש'  10)פרוטוקול עמ' 

 



סקאות ולא ...וביקשתי ממנו לדעת אם יש לו עסקאות, להראות לי עסקאות, לא ספר ע"
כלום, אני לא ממס הכנסה, ואין לי גם זכות ממנו כאלה דברים, אבל פרסומים של 

 ".עסקאות מתווכים נוהגים לעשות וזה גם מתפרסם...
 

בסמוך לאחר סיום השיחה, התקשר הנקבל אל המתלונן ולדברי המתלונן החל לקרוא לו 
רה והוא, הנקבל, ידאג "חתיכת סמרטוט" וכן המשיך ואיים כי הם לא ימכרו את הדי

 להזהיר את כל המתווכים.
 

בתשובה, שלח המתלונן מסרון ובו הציע לנקבל לחזור בו מדבריו, הנקבל מצדו השיב 
 בהודעה גסה ובוטה.

 
המתלונן העיד על עצמו כאדם שניהל במשך הרבה שנים יחידות בבנק, אדם נורמטיבי 

לם לא השמיץ מתווכים בפני אביו של ביותר, בעל ניסיון עם תיווך ומיסוי, טען כי מעו
 הנקבל.

 
לדברי המתלונן, בהמשך גילה, באמצעות חברו, כי הנקבל אכן מימש את איומו ופרסם 

 בפורום סלולרי של מתווכים הודעה בה הוא משמיץ את הנכס נשוא הקובלנה.
 

)בתה של המתלוננת( אשר שלחה לנקבל  לעו"ד ציפי רוזנברגבתגובה, פנו המתלוננים 
 מכתב התראה ובו ביקשה ממנו לחזור בו בדברים שפרסם אודות הנכס.

 
לדברי המתלונן, עם קבלת המכתב התקשר הנקבל לעוה"ד מספר פעמים, והטריד אותה 

 בשיחות ובמסרונים מאיימים.
זאת ועוד, הנקבל המשיך ופרסם הודעה נוספת בפורום המתווכים הסלולרי. בהודעה זו  

יבל מבאת כוחם של המתלוננים ובה מציע לחבריו המתווכים צרף את מכתב ההתראה שק
 שלא להתקרב לנכס.

 
הוצג למתלונן נסח הטאבו  עמי ניסימובשבוצעה ע"י אביו של הנקבל מר  בחקירתו הנגדית

והמתלונן נשאל מדוע טיפל בדירה, בתגובה ענה המתלונן כי המתלוננת היא זו שביקשה 
 זאת ממנו.

ביקש לדעת האם לנקבל יש ניסיון בתיווך דירות בהרצליה המתלונן חזר והדגיש כי 
 החדשה, תוך שהבהיר שלא ביקש לראות את ספריו של הנקבל.

 המתלונן הבהיר שהוא ביחד עם המתלוננת חתומים על התלונה.

 – יהודית שבד רוןהמתלוננת 

המתלוננת העידה כי היא פרסמה מודעה באינטרנט למכירת הנכס והנקבל פנה אליה 
שנים הואיל ואינה מתעסקת  19וזמתו.  היא הפנתה אותו לשוחח עם בן זוגה מזה מי

 בעניין.
 

 ומכאן ואילך, כך ציינה, כל ההתנהלות הייתה מול בן זוגה.
 

לדבריה, נפגעה מאוד כאשר איים הנקבל על ביתה, עוה"ד של בני הזוג לאחר ששלחה  
 .אליו את המכתב ובו ביקשה ממנו לחזור בו מהתנהגותו

 
 



ייפוי כוח לטפל  אבי אידלמןבחקירתה הנגדית, השיבה המתלוננת כי לא נתנה למר 
במכירת הדירה, אלא, את רשותה לשוחח בשמה עם המתווך, בשלב זה של המכירה לא 

 היה ייפוי כוח.
 
 

 פרשת ההגנה :

 מטעם ההגנה העידו שני עדים, הנקבל ואביו שעובד עימו במשרד.

 

 : ניסינוב גילעדותו של הנקבל מר 

 (:10-12ש'  28המתלונן החל בכך שלדבריו )פרוטוקול עמ' 
 
באינטרנט יצרתי איתה קשר, היא אמרה לי  יהודית שבד רון"אני מצאתי את הדירה של  

 שהיא לא מטפלת בשום דבר, שלפנות לבן זוגה".
 

ח והוא הנקבל העיד כי ביקש מהמתלונן ייפוי כוח והאחרון השיב לו כי אין שום ייפוי כו
 מטפל בדירה, הוא דואג לכל הדברים, הוא יחתום.

עוד ציין הנקבל כי המתלונן ביקש ממנו לראות ספרים, ומשסרב איים עליו בפניה למס 
 הכנסה ו"יהרוס אותו כלכלית".

הנקבל העיד כי המתלונן לא ביקש לדעת לגבי עסקאות בהרצליה הירוקה אלא ביקש 
 לפתוח ספרים באופן כללי.

הציע למתלונן לטפל בנכס בבלעדיות ובעבור זה לא יגבה ממנו דמי תיווך. בתשובה הנקבל 
אמר המתלונן כי זה נשמע חשוד ובשל המחלוקת הזו התבקש ע"י המתלונן לפתוח את 

 ספריו בפניו.
 בסופו של דבר, כך העיד הנקבל, המתלונן נתן בלעדיות למתווכת אחרת .

בד השיחה בה הפנתה אותו לשוחח עם בן זוגה לטענת הנקבל לא שוחח עם המתלוננת מל
 ולכן לא מבין מדוע הגיש המתלונן תלונה גם בשמה.

לשאלת יו"ר וועדת המשמעת לעניין הדברים שנכתבו ונאמרו על ידו השיב  המתלונן 
 ( :23ש'  29)פרוטוקול מע' 

 
 תקשיב, מי שמנבל את הפה כלפי אני מנבל את הפה כלפיו " " 

 
הכחיש הנקבל כי ניבל את פיו בשיחת הטלפון, וטען כי אמירתו שלעיל  – בחקירתו הנגדית

מתייחסת לכתובים בלבד. כמו כן לעניין המסרון הסלולרי ) נספח ב'( העיד הנקבל כי 
 הסתמך על שיחתו עם המתלונן בה מסר לו האחרון כי הדירה הרוסה ונדרש שיפוץ.

₪  הטלפון שהם דורשים חצי מיליון זאת ועוד, טוען הנקבל כי המתלונן אמר לו בשיחת
 מתחת לשולחן.

הנקבל המשיך והעיד כי את המסרון הפיץ מאחר והוא "עובד ביושר", וכן, לאור נסח 
 הטאבו המראה כי למתלונן אין זכות בדירה, הזהיר את חבריו המתווכים.

בתשובה לשאלתו של התובע ענה כי בשיחה דיבר עם המתלוננת, בעלת הדירה לפי נסח 
הטאבו והיא זו שביקשה ממנו לשוחח לדבר עם בן זוגה ואמרה שהוא מטפל מטעמה השיב 

 (:1ש'  32)עמ' 
 
 "תביא לי ייפוי כח נוטריוני שיש לו אישור לפרסם את הדירה ולדבר בשמה". 



 
כשנשאל האם זה מאפשר לו לקלל ולהשמיץ השיב הוא קילל קודם, הוא גידף קודם, הוא 

 ה הזאת, לא אני. זה שהתחיל את כל הפרש
 

  מר עמי  ניסנוב –עד מטעם ההגנה 

שנים בעסקי התיווך והוא ובניו לא יעשו דברים "שלא  50העד ביקש לציין כי עובד קרוב ל 
 יהיה להם רבב שלא הולכים ביושר".

 
העד המשיך והעיד כי כאשר אדם נוהג כמו המתלונן זה מעלה את חשדו והוא צריך 

 קרו בעבר מקרים לא מעטים שאנשים מכרו נכסים לא להם.להיזהר, שכן, לדבריו, 
 

העד הבהיר כי בעבר הציל אנשים לפני שכנופיה ביקשה למכור את הנכס שלהם ברשפון, 
 כמו כן היה מקרה דומה בהרצליה והוא כמתווך עשה את עבודתו נאמנה.

 
ים, ולכן, להצעתו של יו"ר וועדת המשמעת כי קיימים כללי אתיקה המחייבים את המתווכ

 על העד לטעון  לגופו של ענין השיב העד: " אין לנו מה לטעון ".
 

 לטענתו, המתלונן אמר לו "אתם מתווכים סמרטוטים ומי שנתן לכם רישיונות" .
 

לשאלתו של התובע האם סבור שהדברים שבנו כתב למתלוננים תקינים השיב העד שברגע 
 הוסיף ואמר ברומא היה כרומאי .שאדם מתנהג כפי שהתנהג המתלונן הכל תקין, 

 

 סיכומי הצדדים:

 

 –סיכומי התביעה 

בסיכומיו מציין התובע כי אין למעשה מחלוקת עובדתית כי הנקבל אכן התבטא באופן 
שיוחס לו לאור המוצגים שהוצגו ע"י התביעה, בהן הודעות הנושאות שת שמו ו/או מספר 

 נכתבו על ידו. הטלפון, לא כל שכן הנקבל לא הכחיש כי הדברים

התובע התייחס להכחשתו של הנקבל לשימושו במילות גידוף כלפי המתלונן בשיחת 
, וטען כי טענה זו סותרת את אמירתו בעדותו, לפיה, "מי שמנבל 24/11/2015הטלפון מיום 

את הפה כלפיי אני מנבל את הפה כלפיו", זאת ועוד הודעתו של המתלונן לנקבל בתום 
נו לחזור בו מדבריו וכן התבטאותו הגסה של הנקבל במענה להודעה השיחה בה ביקש ממ

זו כמו גם איומיו הגסים בהודעה לבאת כוחם של המתלוננים מחזקים כולם, כך טוען 
התובע,  את המסקנה כי הנקבל אכן עשה שימוש במילות גידוף כלפי המתלונן גם במהלך 

 ה.שיחת הטלפון בין השניים כפי שיוחס לו בכתב הקובלנ

במענה לטענותיו המהותיות של הנקבל,  ציין התובע בסיכומיו כי גם אם היינו מקבלים 
את גרסתו ומניחים כי המתלונן אכן אמר לו את הדברים שייחס לו, הרי שאין ולא הייתה 
לו כל הצדקה להשתמש בביטויים החמורים נשוא הקובלנה כלפי המתלונן והדירה, שכן, 

מטעם מ"י נדרשים להפגין רמה גבוהה של התנהלות ואיפוק מתווכים הנושאים רישיון של 
במסגרת עבודתם ואין לקבל מצב שהם נוקטים באיומים , בשפת ביבים ובהשמצות 

 בפוגעים במעמדו של המקצוע ובתדמיתו.



לגישת התובע, הואיל ועדותו של הנקבל אינה מהימנה, ראוי לדחות את גרסתו העובדתית 
ים שהביאו להתפרצותו המילולית ולהעדיף על פניה את של הנקבל בנוגע לרקע הדבר

גרסתו העקבית של המתלונן הנתמכת גם בעדותה של בת זוגו, כמו גם, במסרון ששלח 
לנקבל המעיד על שפה מנומסת ומאופקת הסותרת לחלוטין את טענתו של הנקבל לפיה 

 המתלונן החל לקללו.

דוראליות של הנקבל המפורטות בס' בנוסף, לטענת התובע יש לדחות את טענותיו הפרוצ
לכתב הסיכומים מטעם התביעה הואיל ומבחינה עקרונית ניתן להגיש קובלנה נגד  10

 14מתווך במקרקעין בהתבסס על כל מידע המגיע לידיעת התובע המשמעתי )ס' 
 יא)ה(לחוק המתווכים( לפיכך אין נפקות של ממש לעניין זהותו של מגיש התלונה.

במקרה שלפנינו הוגשה התביעה במשותף ע"י המתלוננים ע"י הגורמים לטענת התובע, 
 שהיו מעורבים באופן אישי וישיר בהתנהלות הפוגענית.

לסיכום טען התובע כי יש בהתנהלותו של הנקבל כדי לפגוע פגיעה קשה בשמם הטוב של 
המתווכים במקרקעין ובמעמדם לפיכך מתבקשת וועדת המשמעת להרשיע את הנקבל 

 רת משמעת של התנהגות שאינה הולמת את העיסוק .בעבי

 

  –סיכומי ההגנה 

מוועדת המשמעת הנכבדה למחוק על הסף את התלונה הקנטרנית וכן לדחות הנקבל ביקש 
 את הסיכומים מטעם התובע מהסיבות שיפורטו להלן.

ד איננו בעל הנכס ולכן אינו יכול להתלונן בשמה של הגב' שב מר אידלמןלטענת הנקבל, 
רון, כמו כן הוסיף בהמשך סיכומיו כי הוא דוחה מכל וכל את האמור בסיכומי התובע  תוך 
שחזר וטען  אין להתייחס לתלונה של אדם שאיננו בעל הנכס, עובדה שהתגלתה בפניו 

 לאחר שהוציא את נסח הטאבו ולכן מיהר להזהיר את המתווכים בפורום הסלולרי.
. 

השתמש  אידלמןכמי שהשתמש במילות גידוף לאחר שמר  בנוסף טען כי אין לראות בנקבל
במילות גידוף משל עצמו. עוד הוסיף הנקבל כי מכתב ההתראה נשלח לנקבל בלי שום 

 אזהרה ולטענתו לא איים על  או גידף את באת כוחם של המתלוננים.
 

עוד טען הנקבל כי מקצוע התיווך הוא מקצוע מכובד ובישראל לא מעטים האנשים 
חסים למתווכים כשואבי מים וחוטבי עצים, לטענתו, במשך עשרים שנותיו בעבודת המתיי

 התיווך בצע עסקאות בהגינות וביושרה לשביעות רצונם של הקונים ושל המוכרים גם יחד.
 

הנקבל חזר וטען כי המתלונן ביקש לראות ספרים ואיים לפנות לרשויות המס אם לא 
 ייעשה כבקשתו.

 
לדחות גרסת המתלונן בשל תיאום גרסאות. זאת ועוד, לטענתו, בנוסף, ביקש הנקבל 

 התובע לא בא "בידיים נקיות "ומייצג אדם שאיננו בעל הנכס כלל.
 

לפיכך ביקש הנקבל מוועדת המשמעת שלא לקבל את תביעתו ואת הסיכום של התובע 
 ולמחוק את התביעה על הסף.

 

 



 הכרעת ועדת המשמעת

 –( לחוק המתווכים 1)1א'  14ו של הנקבל בעבירה על פי ס' בבואנו להכריע בשאלת אחריות
התנהגות בדרך שאינה הולמת את העיסוק, נפנה לדבריו של כב' השופט זמיר  בער"מ 

 ליאון פינקלשטיין נ' התובע בבית הדין המקומי למשמעת בדבר התנהגות שאינה הולמת :

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

 .משתנים ולזמנים שונות לנסיבות אותו להתאים יהיה שניתן כדי, להישאר
 בארגון או מסוים במקצוע הולמת התנהגות על לשמור שהופקד, הגוף

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

 כמו מקומית רשות דעוב אצל, הולמת שאינה התנהגות כי לומר יש, זאת עם
, משני חלקים מורכבת, מהנדס אצל כמו דין עורך ואצל, המדינה עובד אצל

 . ביניהם להבחין אף או להפריד ניתן תמיד שלא
 יחוד שום בה שאין אף הולמת בלתי תיחשב שהתנהגות אפשר ראשית,
 או מסוים למקצוע

 מקצוע בכל ופסולה שלילית שהיא משום הולמת אינה היא: מסוים לארגון
אותם , תרבות בן של התנהגות מכללי מהותי באופן סוטה היא. ארגון או

 תקינים עבודה יחסי לקיים בארגון או במקצוע לעובדים המאפשרים כללים
 ששום ארגון התנהגות זו. בחברה תפקידם את תקין באופן ולמלא זה עם זה
 בלתמקו התנהגות תיהפך היא שאם משום, לסבול יכול אינו, מקצוע או

 לשבש, האווירה את להעכיר כדי בכך יהיה, מקצוע או ארגון באותו
 אחרת בדרך לחבל או הציבור מצד האמון יחסי את לערער, העבודה יחסי את

 ".הארגון של התקין בתפקוד
 
 המקומי הדין בבית התובע נגד פינקלשטיין ליאון 95/1351 מ"ער ראה)

 (578, 573,) (5)מט ד"פ, למשמעת

 
()דין משמעתי 7בר להצעת החוק )הצעת חוק המתווכים במקרקעין )תיקון מס' בדברי ההס

 נאמר: 130, עמ' 2010 –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"

 
ידוף ובאיומים, במספר פלטפורמות, במקרה שבפנינו, הואשם הנקבל בשימוש במילות ג

כלפי מתלוננים ובאת כוחם, וכן בהשמצת הנכס נשוא התובענה בפורום מתווכים סלולרי. 
 האשמות אלו, גובו בראיות אשר הועדה שוכנעה כי הן מהימנות. 

 
בפני הוועדה הופיעו המתלוננים. הוועדה התרשמה כי מדובר בזוג נורמטיבי, שכל רצונו 

היה למכור דירה,  ניכר היה מעדותם של המתלוננים שמבחינתם נכנסו במקרה דנן  
 ל"סרט" לא להם. 

 
מהחומר שהוצג בפני הוועדה, כמו גם מעדות המתלוננים, עולה שניתנו לנקבל ע"י 
המתלוננים לפחות שתי הזדמנויות לחזור בו מדבריו ו"לחסוך" את ההגעה לוועדה, אולם, 

 הנקבל לא שעה לכך: 



 
ניתנה לאחר שיחת הטלפון, עת נשלח ווצאפ מטעם המתלונן בו הציע  -ראשונה הזדמנות 

 לנקבל לחזור בו מדבריו. 
 

 בו עיון, שאגב, המתלוננת של ביתה של מכתבה באמצעות לנקבל נתנה - השניה ההזדמנות
 את להחריף ואף ליבו את להקשות בחר הנקבל, ברם. פיצוי כל התבקש שלא מעלה

 .תגובותיו
 

 של הדין לעורכת אמירותיו, בווצאפ שכתב הדברים, בטלפון למתלונן הנקבל של יואמירות
 בראיות נתמכו שכאמור כפי, הדירה בדבר פומבי בפורום משמיץ ווצאפ והפצת המתלוננים

אינן מקובלות על הוועדה ואין לוועדה אלא להצטער שהנקבל בחר לפעול  ,התובע מצד
 בדרך שפעל.

  
ה ממשית של פסול בהתנהגותו של הנקבל, טענת הנקבל כי הוועדה סבורה שיש מיד

המתלונן התגרה בו באמירותיו, אינה מקובלת על וועדת המשמעת ולו במעט, שכן, לא 
נוכל להכשיר את אמירותיו והתנהגותו של הנקבל.  התנהגותו של הנקבל אינה יכולה 

 להיות מוצדקת,  תהא התנהגותו של מאן דהוא כלפיו אשר תהא.
 

בהעדר כללי אתיקה ודרישות מפורשות בדין, שומה על מתווך במקרקעין, בעל מקצוע  גם
מוסדר ומפוקח לכבד את מקצועו ומעמדו ולנהוג בדרך שהולמת את תפקידו כנותן שירות 
ואת לקוחותיו. יש להוקיע  ולפסול אמירות כגון דא מטעמים של פגיעה במעמדו של 

 עיני הציבור.המקצוע ובתדמיתם של כלל המתווכים ב
 

הוועדה אינה מקבלת את טענת הנקבל, לפיה, למתלונן לא קמה זכות להגיש את התלונה 
הואיל ואינו בעל הנכס והמתלוננת לא הייתה צד לשיחה ולכן גם לה לא קמה זכות. 
הוועדה סבורה כי המתלוננים, שהינם בני זוג, הגישו תלונתם בצוותא חדא, שניהם היו 

יא)ה( לחוק המתווכים ניתן להגיש תלונה  14י וישיר, בנוסף עפ"י ס' מעורבים באופן איש
 כנגד מתווך במקרקעין בהתבסס על כל מידע המגיע לידיעת התובע המשמעתי.

 
חשוב לציין, הנקבל עצמו בעדותו אינו חולק על העובדה כי המתלוננת בעלת הנכס היא 

ידה לטפל במכירת הדירה,  שהפנתה אותו לשוחח עם בן זוגה המתלונן, אשר הוסמך על
 וזאת אע"פ שטרם ניתן לו ייפוי כוח נוטריוני שאינו נדרש לשם השיחה.

 
וועדת המשמעת, כאמור, מעדיפה את גרסת המתלוננים על פני גרסתו של הנקבל. דברי 
המתלוננים נשמעו כדברי אמת מול הכחשתו של הנקבל, אמירתו התמוהה של הנקבל  כפי 

" אינה מקובלת כלל מנבל את הפה כלפי אני מנבל את הפה כלפיומי ששאמר בעדותו: "
ועיקר על הוועדה. הנקבל מועסק במקצוע מכובד ועליו לשים גבולו לחרצובות לשונו גם 

 אם סבר שהמתלוננים פעלו שלא כפי שציפה.
 

תשובתו הגסה והבוטה של הנקבל, להודעת המתלונן, בה הציע לנקבל לחזור בו מדבריו 
סת ומאופקת, כמו גם איומיו על באת כוחם של המתלוננים והשמצותיו על בשפה מנומ

 מחזקים את גרסתם העקבית של המתלוננים. -הדירה בפורום המתווכים של העיר
 

נוכח עדותו הלא משכנעת של הנקבל, העידו המתלוננים כאשר אותות האמת בעדותם 
 ו שנאה כלפי הנקבל.ניכרו בכל מהלך העדות ולא היה נראה שיש בהם  רגש נקם א

 



הוועדה סבורה כי הנקבל פעל באופן פסול, מתווך צריך להכיל, לקבל, לכבד ולהבין שהוא 
אינו פועל בחלל ריק ושלעיתים, מכל סיבה שהיא זכותו של הלקוח להפסיק את שירותיו 
כמתווך. מכל מקום, משום סיבה שהיא, אל לו למתווך להשתמש בביטויים שאינם 

 דים את המקצוע וכמובן שגם השמצות בפורום מתווכים אינן ראויות.  הולמים  ומכב
 
לנוכח כל האמור והמפורט לעיל , לאחר בחינת העדויות, המוצגים וטיעוני הצדדים הגענו  

לכלל מסקנה כי התנהגותו הפסולה והחמורה של הנאשם עולה בכדי התנהגות שאינה 
 המתווכים. לחוק( 1' )א 14' לפי ס הולמת ולפיכך החליטה על הרשעתו בעבירת משמעת

 

  סוף דבר

 
נות אליהן הגענו לאחר בחינת טיעוני הצדדים והוראות הדין כאמור, הגענו קלנוכח המס

( לחוק 1א' ) 14ים עבירת משמעת לפי סעיף ומעשיו של הנקבל מהוכי לכלל מסקנה 
 .1996 –המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 

 
כה)א( לחוק המתווכים, הרינו להורות על פרסום  14יף בנוסף, בהתאם לסמכותנו לפי סע

  הכרעת הדין באתר האינטרנט של משרד המשפטים ללא ציון שם הנקבל

 
 
 
  

 
 

 טיעונים לאמצעי משמעת

 
 9:30בשעה  26.4.2018 חמישי בתאריך ביוםמשמעת יישמעו הטיעוני הצדדים לאמצעי 

קומה  22שפטים, רחוב בית הדפוס באולם הישיבות בבית עומר, רשם המתווכים משרד המ
 , גבעת שאול, ירושלים.4
 

שלא בנוכחות הצדדים, להם היא תועבר באחת מדרכי  8.4.2018הכרעת הדין ניתנה ביום 
 .על ידי מזכירות הועדה המסירה המקובלות

 
 
 
 

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

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