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 מתפרסמת בזד! הצעת חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

ק מתווכים במקרקעין, התשנ"ב-1992 [577]  חו

 1. בחוק זה -

 ״מתווך מקרקעין״ - אדם שהוא בעל רשיון לעסוק בתיווך מקרקעין ואשר מפגיש בין מוכר
 לקונה, מחכיר לחוכר, משכיר לשוכר, והמייצג בעלי זכויות, במקרקעין המחליפים זכויות
 במקרקעין, או עוסק בפרסום בדבר מכירה, קניה, החכרה, חכירה, השכרה, שכירות או
 החלפת זכות במקרקעין, או מפרסם או מציג עצמו, בין בכתב ובין בצל פה כמתווך מקרקעין;

 ״מקרקעין״ - כהגדרתם בחוק המקרקעין, התשב״ט-1969';

 ״זכות במקרקעין״ - כהגדרתה בחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969, לרבות זכות על־פי חוזה וזכות
 באיגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג־־21963!

 ״בית משפט״ - בית משפט מחוזי!

 ״השר״ - שר המשפטים.

 2. (א) שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לענין חוק זה (להלן - הועדה).

 (ב) בועדה יהיו שבעה חברים ואלה הם -

 (1) שופט של" בית משפט מחוזי והוא יעמוד בראש הועדה!

 (2) שני מתווכי מקרקעין;

 (3) שלושה נציגים שאינם מתווכי מקרקעין או אנשי מכירות ובלבד ששניים יוצעו
 על־ידי ארגונים של צרכנים:

 הגדרות

 הקמת ועדת
 דישוי מתווכים

 (4) חבר לשכת עורכי הדין.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להשכרה. כמו כן, אין הם בקיאים בתנאים הנוגעים לרכישת
 דירות בישראל. חוסר ידע זה מנוצל לרעה, למרבית הצער,
 במספר מקרים לא מועם. אף על פי שחופש העיסוק הוא ערך
 חשוב, ובדרך כלל אין להגביל את האפשרות של אדם לעסוק
 בעבודה הדי שבנסיבות שנוצרו עקב גל העליה אץ מנוס

 מחקיקה שתסדיר את הנושא.

 הצורך בקבלת חוק שיסדיר את העיסוק במקצוע התיווך
 במקרקעין ושיעניק את ההגנות המתאימות לרוכשים בכוח,

 קיים גם ברמה העקרונית וגם כצו השעה.
 הצעת החוק דומה במבנה וכדפוסיה לתוקים אחרים
 העוסקים בפיקוח ובהםדר העיסוק במקצועות רגישים הגם
 שהוראות החוק מותאמות במיוחד למקצוע התיווך

 במקרקעין.

 נושא העיסוק בתיווך מקרקעין אינו מוסדר היום
 במסגרת התוק. במשך תקופה ארוכה שררה הדעה כי אין
 צורך אמיתי ביצירת הגנות מידתדות עבור רוכשי הדירות
 ונכסי המקרקעין כל אימת שהם נזקקים לשירותיו של מי

 שפועל כמוכר נכסי מקרקעין או מתווך בהם.

 בארצות רבות בעולם המערבי העיסוק בתיווך במכירת
 מקרקעין מוסדר במסגרת התוק. השירותים שאותם נותן
 המתווך, הם בעלי ערך גורלי לרובשי הדירות שכן במרבית
 המקרים ההשקעה מהמה את עיקר חסכונותיו ורכושו.
 במקרה כזה מוצדק לדרוש ממציע השיריתים רמה מקצועית

 ורמת אמינות גבוהה.

 עם בוא גלי העליה מבריה״מ נוצרה בעיה אמיתית. חלק
 גדול מהעולים אינם מכירים את המציאות הישראלית ואין
 להם כלים לשפוט ולהעריך את הנכס המוצע להם למכירה או

 • הצעת וזו/) מס׳ תתקמ׳׳ב: הועברה לועדה ביום ה׳ באב התשנ׳׳א (16 ביולי 1991).
 1 סייח התשכ׳׳ט, עמ׳ 259.

 2 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמי 156.
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 3. • ואלה תפקידי הועדה - . תפקידי הועדה

 (1) לשמור על רמתו וטהרתו של מקצוע התיווך במקרקעין ולהתקין לשם כך כללי
 אתיקה מקצועית של מתווכי מקרקעין ואנשי מכירות מקרקעין;

 (2) לפקח על ההכשרה וההתמחות של מתווכי מקרקעין ואנשי מכירות, ולצורך זה
 לקיים בחינות:

 (3) להעניק רשיונות למתווכי מקרקעין ולאנשי מכירות, ולנהל פנקס של בעלי י
 רשיונות כאמור:

 (4) לקיים שיפוט משמעתי למתווכי מקרקעין ולאנשי מכירות.

 4. הועדה תעמוד לביקורתו של מבקר המדינה. הועדה כגוף
 מבוקר

 5. המבקש להירשם כמתווך מקרקעין או כאיש מכירות מקרקעין ולקבל רשיון תיווך בקשה לקבל
. רשיון תיויר ה ד ע ו  מקרקעין או רשיון לעסוק כאיש מכירות מקרקעין, לפי הענין, יפנה בבקשה בכתב ל

 6. אדם כשיר לשמש כמתווך מקרקעין אם נתמלאו בו כל אלה ־־ כשירות לשמש
 כמתייר מקרקעין

 (1) מלאו לו 21 שנה ביום הגשת הבקשה: -
 (2) הוא תושב,מדינת ישראל:

 (3) הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון ב־5 השנים שקדמו להגשת
 הבקשה;

 (4) הוא עמד בהצלחה בבחינות של הועדה.

 7. אדם כשיר לשמש כאיש מכירות אם נתמלאו בו כל אחד מאלה - כשירות לשמש
 • כאיש מכירות

 (א) מלאו לו 21 שנה ביום הגשת הבקשה:

 (ב) הוא תושב מדינת ישראל;

 (ג) הוא סיים 12 שנות לימוד בבית הספר;
 (ד) הוא לא הורשע כביצוע עבירה שיש עמה קלון ב־5 השנים שקדמו להגשת הבקשה

 על־פי חוק זה.

 8. סירבה הועדה להעניק רשיון למועמד, תודיע לו את נימוקיה-בכתב, והמועמד רשאי סירוב ליתו
ו י י ש  לערער על סירובה לפני בית המשפט המחוזי תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. י

 9. לא יוענק רשיון לעסוק בתיווך מקרקעין לתאגיד או לשותפות אלא אם כן אחד מעובדיה תאגיד
 הקבועים הינו בעל רשיון לפי חוק זה.

 10. מתווך מקרקעין יהא רשאי לקיים סניף או משרד נוסף בתנאי שבאותו סניף או משרד נוסף סניף
 מועסק מתווך מקרקעין דרך קבע בעל רשיון לפי חוק זה.

 11. (א) לימודים לקראת קבלת רשיון תיווך מקרקעין יתקיימו כאופן ובמקום שהודיע עליהם הכשרת מחמבי
 השר, לאחר התייעצות בועדה. מקרקעין ואנשי

 מכירות מקרקעין
 (ב) הועדה רשאית להקים לצורך זה מוסד לימוד מיוחד.
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 (ג) הועדה תקבע, באישור השר, תכנית לימודים לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) וייכללו
 בה הנושאים כדלקמן -

 (1) חוק תיווך מקרקעין;

 (2) אתיקה של מתווכי מקרקעין:

 (3) הזכויות במקרקעין;

 (4) יסודות בדיני תחים:

 (5< שיווק נכסי מקרקעין:

 (6< דיני תכנון ובניה:

 (7) עסקאות במקרקעין;

 (8) שומת מקרקעין;

 (9) חוק מס שבח מקרקעין הלכה למעשה:

 (10) אחריות בנזיקין של תיווך מקרקעין ואיש מכירות מקרקעין.

 12. (א) בחינות לצורך קבלת רשיון על־פי חוק זה ייערכו לפחות פעם בשנה. יושב ראש
 הועדה רשאי לקבוע כי הבחינות ייערכו יותר מפעם בשנה.

 (ב) יושב ראש הועדה יקבע את מקומן של הבחינות, מועדיהן וסדריהן והודעה על כך
 תפורסם ברשומות.

 (ג) הבחינות תהיינה בנושאים המפורטים בסעיף 11(ג).

 13. מועמד שנכשל בבחינות לפי סעיף 12 רשאי לחזור ולהיבחן בנושא שבו נכשל.

 14. במילוי תפקידו יפעל מתווך מקרקעין לטובת לקוחו בנאמנות, במסירות, בתום לב ובדרך
 המקובלת.

 15. מתווך מקרקעין ימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו וכל פרט מהותי אחר, או מידע על כל
 פגם בנוגע לעסקה בה הוא פועל כמתווך מקרקעין והנוגע לנושא העסקה.

 16. (א) לא יקבל על עצמו מתווך מקרקעין ביצועה של פעולת תיווך במקרקעין אלא אם כן
 קיים טופס הזמנה חתום על ידי הלקוח שעל פיו נתבקש מתווך המקרקעין לבצע פעולת תיווך עבור

 הלקוח.

 (ב) כחוזה הזמנה כאמור בסעיף קטן (א) יפרטו את כל אלה:

 (1) שם מתווך המקרקעין;

 (2) שם הלקוח:

 (3) תיאור המקרקעין שלגביהם מבוצעת פעולת התיווך;

 (4) מהות פעולת התיווך;

 (5) שכר טרחתו של מתווך המקרקעין.

 17. חובה על מתווך מקרקעין לשמור כספי לקוחותיו שהופקדו בידיו בנאמנות בחשבון נפרד
 שינוהל על ידו במוסד בנקאי.

 בחינות

 בחינה נוספת

 החובה כלפי
 הלקוח

 חובת גילוי
 מידע

 חוזה לביצוע
 פעולת תיווך

 במקרקעין

 כספי נאמנות
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 ייצוג צדדים
 לעסקה

 איסור גילוי
 מידע

 עבירת משמעת
 אחריות

 חקירה בהתנהגות
 מתמך קרקעות

 או איש מכירות
 מקרקעין

 הגשת קובלנה

 איסור גילוי
 מזע שנתגלה

 במהלך החקירה

 בית דין משמעתי

 ענישה

 עבירה שיש
 עמה קלון

 18. (א) מתווך מקרקעין רשאי לייצג ולקבל שכר טרחה מכל הצדדים באותה עסקה רק אם
 הובא לידיעת כל הנוגעים בדבר.

 (ב) מתווך מקרקעין לא יחתים צדדים על כל מסמך הקושר אותם משפטית לעסקה.

 19. בכפוף לאמור בסעיף 15 לא יגלה מתווך מקרקעין, שלא בהסכמת הלקוח, דבר שהובא
 לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח העלול לפגוע בענינו של הלקוח זולת אם הוא חייב

 לגלותו על פי דין.

 20. מתווך מקרקעין או איש מכירות המפר הוראה מהוראות חוק זה מבצע עבירת משמעת
 לענין חוק זה.

 21. (א) יושב־דאש הועדה ימנה ועדת משמעת של שלושה מתוך רשימה של מתווכי
 מקרקעין, אנשי מכיירות ואנשים אחרים שיפרסם השר. יושב־ראש הועדה יהיה גם יושב־ראש

 ועדת המשמעת.

 (ב) ועדת המשמעת תחקור כל תלונה או חשד נגד מתווך מקרקעין או איש מכירות
 מקרקעין בקשר עם הפרת הוראות חוק זה או התקנות שיותקנו על פיו.

 (ג) על ועדת המשמעת יחולו סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, החשכ״ט-31968.

 22. החליסה ועדת המשמעת בתום הליכי החקירה כי קיים חשד סביר שנעשתה עבירת
 משמעת, תגיש הועדה קובלנה נגד מתווך המקרקעין או איש מכירות המקרקעין.

 23. לא יגלה חבר ועדת המשמעת כל מידע שהגיע אליו במהלך או עקב החקירה.

 24. יוקם בית דין משמעתי וזה הרכבו -

 (1) שופט בית משפט שלום, שימונה עליידי השר והוא ישמש יושב־ראש בית הדין
 המשמעתי:

 (2) מתווך מקרקעין שימונה על־ידי הועדה!

 (3) נציג ציבור שאינו מתווך מקרקעין ואיש מכירות מקרקעין שימונה על־ידי
 השר.

 25. אלו העונשים שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל על נאשם שהורשע בשל עבירות
 משמעת -

 (1) אזהרה:

 (2) נזיפה:

 (3) קו:ם לכל עבירה שישולם לקופת המועצה:

 (4) השעיית רשיון לתקופה קצובה שלא תעלה על 5 שנים•

 (5) שלילת רשיון לצמיתות.

 26. הורשע מתווך מקרקעין או איש מכירות מקרקעין בבית משפט או בבית דין צבאי בפסק דין
 סופי בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון, רשאי בית דין משמעתי, על פי בקשת הועדה או ועדת

 המשמעת להטיל עליו את אחד העונשים האמורים בסעיף 25.

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ם, עמ׳ 38.
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 27. סדרי הדין בבית הדין המשמעתי ייקבעו בתקנות שיתקין השר באישור ועדת החוקה, חוק
 ומשפט של הכנסת.

 סדרי דיו

 28. בהעדר קביעה על שיעור שכר הטרחה בהסכם או בהזמנת התיווך יקבע בית משפט שכר
 ראוי בהתאם לנהוג ולמקובל בשוק התיווך במקרקעין.

 29. לא יפעל אדם בתמורה כמתווך מקרקעין או כאיש מכירות, בין בדרך עיסוק ובין שלא
 בדרך עיסוק וכן לא יפרסם, לא יציג עצמו ולא יתחזה כמתווך מקרקעין או כאיש מכירות מקרקעין
 ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא מתווך מקרקעין או איש מכירות

 מקרקעין אלא אם כן הוא בעל רשיון לפי חוק זה.

 30. לא יעסיק מתווך מקרקעין איש מכירות שאינו בעל רשיון לפי חוק זה.

העסק למעלה-משנתיים-ברציפות-בתיווך  31. (א< תושב ישראל שערב תחילתו של.חוק. ז
 מקרקעין כמקצוע ולא הורשע בביצוע עבירה פלילית שיש עמה קלון ב־5 השנים שקדמו לתחילתו

 של חוק זה תעניק לו הועדה, לפי בקשתו, רשיון לעסוק בתיווך מקרקעין.

 (ב) תושב ישראל שערב תחילתו של חוק זה עסק למעלה משנה ברציפות במכירת
 מקרקעין כמקצוע ולא הורשע בביצוע עבירה פלילית שיש עמה קלון ב־5 השנים שקדמו לתחילת

 תוקפו של חוק זה תעניק לו הועדה, לפי בקשתו, רשיון לעסוק כאיש מכירות מקרקעין.

 32. השר רשאי לקבוע בהמלצת הועדה -

 (1) אגרת רשיון של מתווך מקרקעין שתשולם עם הענקת הרשיון:

 (2) אגרת רשיון של איש מכירות מקרקעין שתשולם עם הענקת הרשיון;

 (3) אגרה שנתית שישלם כל מתווך מקרקעין העוסק בתיווך מקרקעין;

 (4) אגרה שנתית שישלם כל איש מכירות העוסק בתיווך מקרקעין.

 33. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חיקוקים אחרים ולא לגרוע מהן.

 34. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו ולאשר את
 הכללים שתקבע המועצה, על פיו.

 שבר טרחה

 יחוד המקצוע

 איסור העסקת
 איש מכירות

 מקרקעין שאינו
 בעל רשיון

 הוראות •מעבד

 אגרות

 שמירת דינים

 ביצוע ותקנות

 חברי הכנסת: חגי מרדם, אברהם פורז
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 מתפרסמת כזה הגעת חדק 'מטעם ועדת החוץ והכטחון של הכנסת:

 חוק חיילינו משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מסי 9), 5781]
 התשנ״כ-1992*

י תיקון סעיף 1 ף ח ) א 1)( 1  1. בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-11949, בסעיף 40 (ב
 המלים ״או בשירות בתי הסוהר״ יבוא ״והוא השלים, בין ברציפות ובין שלא ברציפות, 90 ימי

 שירות בפועל לפחות״.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 מסרת התיקון הוא להבטיח כי הענקות והטבות יינתנו
 למי שראויים לקבלן על פי מטרת החוק המקורית. 90 ימי

 השירות בפועל מצביעים על רצינות ואמיתות השירות.

 קבלת החוק תחייב ביצוע תיקונים מתאימים בתקנות
 ההענקות לחיילים ובני משפחותיהם, התש״ל-1970, שפורס

 מו בקובץ התקנות התש״ל, ע&׳ 2180.

 תכרי הכנסת עדנה סולודד, יאיר צכן

 סעיף 40(ב1) לחוק חיילים משוחררים (החזרה
 לעבודה), התש׳יס-1949, הוא הבסיס החוקי למתן הענקות

 לחיילים ובני משפחותיהם.

 בדישה של סע׳יף קטן (ב1)0) מוגדר חייל כך: ״ימי
 שמשרת או שידת בצבא ההגנה לישראל; במשטרה או

 בשירות בתי הסוהר..״

 נוסח זה מקנה זכות לקבלת הענקות המיוחדות גם לכל
 מי שנמנה עם כוחות המילואים של צה״ל, אפילו לא שירת

 בפועל כלל. י

 • הצעות חוק מס׳ תחנ׳׳ד ו־תש׳׳צ: הועברו לועדה ביוס כ״א בתמוז התשנ״א (3 ביולי 1991).
 1 סייח החש״ט, עמ־ 13¡ התשמ״ח, עמי 10.
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