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1.#### 
2.###### 

 
 

 חקיקה שאוזכרה: 

 (3א())14, 14, (2ב())9ע'  : ס1996-חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו

 30: סע'  1973-י(, תשל"גחוק החוזים )חלק כלל

, .5א..1, .4א..1, .3א..1, .2א..1, .1א..1, (א) 1: סע'  2004-תקנות המתווכים במקרקעין )פעולות שיווק(, תשס"ה
 6א..1

 36: סע'  1971-פקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א

 

 
 

 פסק דין
 

 

 נתוני רקע ועובדות

"(, עובד מטעם &&&)להלן: "מר  &&&נחתם בין הנתבעים למר שי  15.7.2012ביום  . 1

התובעים, הסכם למתן שרותי תיווך, וכן הסכם בלעדיות לשירותי תיווך עבוד דירה בבעלות 

הסכם זה   בנשר )להלן: "הדירה"(. 8הנתבעים )להלן: "ההסכם"(, הממוקמת ברח' הערבה 

ובו ציין כי הנתבעים חתמו על  17.7.12ביום  2אף אושר במכתב הבהרה ששלח נתבע מס' 

הסכם בלעדיות למכירת הדירה לשלושה חודשים, כאשר השכר המוסכם עבור שירותי 

 + מע"מ ממחיר העסקה )להלן: "המכתב"(. 2%התיווך הינו 

 

, אשר פנו אליו בתחילת חודש &&&זוג הראה את הדירה לבני ה 2הנתבע  16.7.2012ביום  . 2

. במועד מפגש זה  עם בני הזוג 6.6.12מיום  2יולי בעקבות מודעה אותה הוא פרסם באתר יד 

, &&&ומתווך נוסף מטעמו לצלם את הדירה, וכן שהה בדירה, מר  &&&הגיע גם מר  &&&

נחתם בין  17.7.2012אשר שכר את הדירה באותה העת מהנתבעים )להלן: "השוכר"(. ביום 

זיכרון דברים למכירת הדירה. לאחר שמספר ניסיונות להשיג  &&&הנתבעים לבני הזוג 

או מי מטעמו נכשלו, ולאחר שהודעת טקסט גם היא לא נענתה שיגר  &&&טלפונית את מר 
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פקס למשרד התובעים ובו הודיע כי הוא מבקש להימנע  19.7.2012ביום  2הנתבע מס' 

 הדירה לנוכח החתימה על זיכרון הדברים.מפעולות שיווק עבור 

 

הסכם מפורט למכר הדירה. התובעים  &&&נחתם בין הנתבעים לבני הזוג  1.8.12ביום  . 3

דרשו לקבל דמי תיווך בהתאם להסכם הבלעדיות אך הנתבעים סרבו לשלם דמי תיווך שכן 

הם על מכירתה לטענתם התובעים לא ביצעו כל פעולות תיווך למכירת הדירה בטרם נודע ל

ולמעשה לא היו  &&&על ידם. התובעים לא היו הגורם היעיל להתקשרות עם בני הזוג 

 מעורבים בעסקת מכר זו כלל.

 

מערך העסקה וזאת  4%לאור עמדתם זו של הנתבעים הגישו התובעים תביעה זו ובה דרשו  . 4

וריבית בגובה להסכם התיווך. כמו כן דרשו התובעים הפרשי הצמדה  9.1בהתאם לסעיף 

 תחילה לטענות הצדדים.לשנה.  14.25%

 

 :טענות התובעים

לטענת התובעים תביעה זו הוגשה עקב הפרת הסכם הזמנת שירות תיווך מקרקעין  . 5

כי במידה והנתבעים ימכרו את  9.1בבלעדיות. בהסכם עליו חתמו הנתבעים מצוין בסעיף 

לשתף את התובעים במכירה יהיה  דירתם בזמן תקופת הבלעדיות באופן עצמאי ומבלי

בתוספת מע"מ  4% –עליהם לשלם פיצוי כספי מוסכם נוסף )שאינו דמי תיווך( בגובה של כ 

מסכום המכירה. על הסכם זה חתמו הנתבעים. אדם מוחזק כמי שיודע את תוכנו של מסמך 

וגל שעליו הוא חותם, ולא תשמע מפיו הטענה שלא כך הם פני הדברים מן הטעם שהוא מס

לקרוא את המסמך. חתימת שני הנתבעים על המסמך מעידה על כך שהייתה להם ידיעה 

 דעת לתנאי ההסכם.  וגמירת

 

לאחר חתימת ההסכם עם הנתבעים החל משרד התובעים מיד בשלל פעולות שיווק לצורך  . 6

ון מכירת הדירה. נפתחה כרטסת לקוחות, בוצעו צילומים בדירה, נערך סרטון ואף היה ניסי

 ונרכש מודעה בעיתון המקומי.  2לתלות שלט. כמו כן פורסמה מודעת פרסום באתר יד 

 

הנתבעים, אשר התחייבו בהסכם ליידע את התובעים על כל עסקה, הפרו את ההסכם באופן 

בוטה עת שיווקו את הדירה באופן עצמאי וחתמו על זיכרון דברים בתקופת הבלעדיות וזאת 

ובעים. הנתבעים אף לא טרחו לשלוח הודעה לביטול ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת לת

וגרסתם מלאה סתירות ואי התאמות. בפועל מי שמנע מהתובעים להיות הגורם היעיל 

למכירת הדירה הם הנתבעים עת שיווקו ומכרו את דירתם בתקופת הבלעדיות, והכול 

 בניגוד לתנאי ההסכם. 

 

 :טענות הנתבעים

הינם מתווכים, לא היו הגורם היעיל בביצוע  &&&ם, אשר כאלטענת הנתבעים התובעי . 7

"( אף הודה בעדותו כי ***)להלן: "מר  2העסקה והתובעים עצמם אף לא טענו כך. תובע מס' 

אינו מכיר כלל את הקונים. כמו כן, אין עוררין כי התובעים לא ביצעו את פעולות הפרסום 
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)להלן: "החוק"(,  1996 –, התשנ"ו חוק המתווכים במקרקעיןהנדרשות בהתאם להוראות ה

 עת נחתם חוזה בלעדיות ולא הציגו את הדירה בפני אף מתעניין פוטנציאלי.

 

הנתבעים ממשיכים וטוענים כי בין הצדדים קיימת מחלוקת עובדתית בעניין מועד כניסתו  . 8

, הסכם הבלעדיות היה &&&. לטענתם, כפי שסוכם עם מר של הסכם הבלעדיות לתוקף

ימים ממועד חתימתו וזאת על מנת לאפשר להם לסיים להציג  7להיכנס לתוקף תוך  &&&א

. לחיזוק &&&את הדירה בפני רוכשים פוטנציאליים שכבר פנו אליהם, דוגמת בני הזוג 

 &&&)הרוכש( ו &&&עמדתם מפנים הנתבעים לעדותם, שלא נסתרה, של  עו"ד יניב 

 )השוכר( אשר אין להם כל נגיעה אישית או אינטרס אישי בתוצאות ההליך המשפטי.

 

בדירה  &&&)במועד המפגש עם בני הזוג  16.7.12, ביום &&&שני עדים אלו שמעו את מר  

"אלו )הרוכשים( האחרונים אשר  2וגם השוכר(  אומר לנתבע  &&&בה היה נוכח גם מר 

, אשר מחד גיסה ***הדירה שלא דרך הבלעדיות". טענת התובע, מר  יכולים לראות את

, ומאידך גיסא מעיד כי אינו יודע כלל את הדברים מידיעה 2מכחיש את טענת הנתבע 

, אשר הינה עדות &&&כי גם עדותו של מר  טענואישית לא יכולה להתקבל. בנוסף הנתבעים 

של התובע, אינה מכחישה בפה מלא הינו שכיר במשרדו  &&&מגמתית לאור העובדה שמר 

 את טענת הנתבעים, לפיה הסכם הבלעדיות לא חל על הרוכשים. 

 

אינו מכחיש בחקירתו כי הנתבע הוא זה שהביא את רוכשי הנכס  &&&, מר &&&מעבר לא . 9

לדירה יום אחד בלבד לאחר שנחתם הסכם הבלעדיות, כאשר הוא היה נוכח בדירה. לאור 

מטעם  &&&שלמעשה מדובר בטענת הודאה והדחה, שכן מר  נו טע, הנתבעים &&&הא

ביקרו עם הנתבע בדירה במועד בו צילם אותה, אך  &&&התובע הודה בחקירתו כי בני הזוג 

מכחיש את חילופי הדברים שנאמרו בעת הביקור. משכך, נטל ההוכחה רובץ לכתפי 

ש לקבוע כי הסכם הבלעדיות התובעים בעניין זה. נטל הוכחה זה בודאי שלא הורם ומשכך, י

כלל לא נכנס לתוקפו במועד בו ניתנה הודעת הביטול על ידי הנתבעים ומשכך, אין הם חבים 

 דבר וחצי דבר לתובע.

 

למען הזהירות בלבד, הנתבעים המשיכו וטענו כי גם אם לא היה הסכם זה בעל פה בין 

ידו. הסכם הבלעדיות עליו  הצדדים, עדיין לא היה זכאי התובע לדמי התיווך הנתבעים על

, 7.1)ב(, 5הוחתמו הנתבעים הינו הסכם בלתי חוקי ולפיכך דינו בטלות. לטענתם סעיפים 

, (3)א()14סעיף )להלן: "הסעיפים הנוגדים"( להסכם הבלעדיות נוגדים את הוראות  9.1

סע' הינו סעיף קוגנטי, ומכאן שדין ההסכם בטלות בהתאם להוראות לחוק המתווכים, אשר 

מתווכים קובע כי על מנת שמתווך יהיה זכאי לחוק ה (3)א()14סעיף . כך, חוק החוזיםל 30

להסכם  9.1 -ו 7.1לקבל דמי תיווך עליו להיות הגורם היעיל במימוש העסקה. מאידך, סע' 

הבלעדיות קובעים כי דמי התיווך ישולמו לתובע אם תימכר הדירה, בתקופת הבלעדיות 

תניה הסותרת חוק  בכל מקרה וגם אם התובע לא יהיה הגורם היעיל בעסקה. תניה זו הינה

, ומשכך דינה בטלות. משבוטלה תניה זו, עליה נסמך התובע בתביעתו, &&&קוגנטי, כא

 למעשה נותרה התביעה ללא בסיס ו/או אחיזה חוקית. 

http://www.nevo.co.il/law/72991
http://www.nevo.co.il/law/72991/14.a.3
http://www.nevo.co.il/law/71888/30
http://www.nevo.co.il/law/71888/30
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/72991/14.a.3
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התובעים לא הביאו את רוכשי הנכס, לא ניהלו מו"מ על מחיר העסקה או עוד נטען כי  . 10

על  -הנתבעים  -מטעמם להחתים בעלי הדירה תנאיה ולמעשה כל שעשו היה לשלוח סוכן

)ב( להסכם הבלעדיות, הכולל תניה שאינה מוגבלת 5הא ותו לא.  גם סע'  –טפסי בלעדיות 

בזמן, מנוגד להוראות חוק המתווכים, אשר קובע כי הסכם בלעדיות לגבי דירה יהיה לכל 

לחוק המתווכים( ומשכך, אף הוא מתנה על  (2)ב()9סע' חודשים )בהתאם להוראות  6היותר 

התובעים לא ביצעו כל פעולה  חוק קוגנטי ומשכך, אף הוראה זו מביאה לבטלות ההסכם.

לתקנות המתווכים  )א( 1סעיף לשם מכירת הדירה ומשכך אין הם זכאים לדמי תיווך. 

)להלן: "תקנות המתווכים"( קובע כי מחובתו  2004 -במקרקעין )פעולות שיווק(, התשס"ה

של מתווך שקיבל בלעדיות לבצע שתי פעולות שיווק לכל הפחות מתוך הפעולות המנויות 

בסע' זה, אלא אם סוכם על פעולות שיווק אחרות. במקרה דנן, פרסם התובע  (6)-(1בסע' )

כפי שיובהר להלן, לאחר שקיבל  –" 2את דירת הנתבעים באמצעות אתר האינטרנט "יד 

כי לא ביצע פעולת התיווך הנוספת  אך אין עוררין - 2הודעה על ביטול ההסכם מהנתבע 

( וכפי שהתחייב התובע בכתב על גבי טופס הבלעדיות, דהיינו, קיום "בית 7המנויה בפסקה )

פתוח". כמו כן, על אף העובדה שהתובע היה בקשר עם הנתבעים שבועות ארוכים, לא עשה 

שים לא פרסם אותו, ואף לא הציעו לרוכ -הוא דבר בתקופה זו לשם מכירת הנכס 

מכיוון שלא הייתה בידיו  –פוטנציאלים, אשר הגיעו למשרדו והכול מסיבה אחת ויחידה 

גם פעולות השיווק, אשר בוצעו על ידי התובעים נעשו  בלעדיות חתומה על ידי הנתבעים. 

ביקש באופן מפורש שלא לפעול לשם שיווק הנכס. כך, המודעה אשר  2לאחר שהנתבע 

, פורסמה רק לאחר שהודיע 2באתר האינטרנט יד  17.7.2012ם ביו &&&פורסמה על ידי מר 

כי חתם על זיכרון דברים וכי הוא מבקש להימנע מפרסום  &&&טלפונית למר  2הנתבע 

 12, אשר הצהיר על כך בסעיף &&&הדירה. שיחה זו נערכה בנוכחות רוכש הדירה, עו"ד 

כך שלא בוצעה כל פעולת לתצהירו ועדות זו לא נסתרה בחקירתו. ראייה חד משמעית ל

תיווך לאחר קבלת שיחת טלפון זו מצויה באותו פלט מתוכנת "במבי" שצורף כנספח ג' 

לתצהירו של התובע )אותה תוכנה אשר התובע טוען בסיכומיו לראשונה, כי הינה "רשומה 

(, ממנו עולה בצורה חד משמעית לפקדות הראיות 36 סע'להוראות  &&&מוסדית" בניגוד ג

כי לאחר חתימת הסכם הבלעדיות לא בוצעה ולו פעולת תיווך אחת לצורך מכירת הדירה. 

טענת התובע לפיה שיווק את דירה באמצעות פרסומים בעיתון לא נתמכה בראיה כלשהי, 

קבלות על דבר פרסום הדירה וכן לא הוצג עותק העיתון בו פורסמה הדירה. מעבר לא הוצגו 

, כפי שעלה מעדותו של התובע, פרסום הדירה בעיתון נעשה בכל מקרה רק ביום &&&לא

פקס למשרדו בו חזר על  2, שלח הנתבע 19.7.2012,כאשר אין כל עוררין כי ביום  20.7.2012

רה.  לפיכך כל ה"הוצאות" אשר הוצאו, לכאורה על ידי בקשתו שלא לפעול לשם שיווק הדי

לפיה  2התובע, וכל פעולות התובעים לשם שיווק דירה נעשו לאחר קבלת הודעה מהנתבע 

אין הוא מעוניין בקבלת שרותי תיווך. פעולות אלה נעשו בחוסר תום לב ובמטרה אחת 

 ויחידה, והיא הגשת תביעה חסרת תום לב זו.

 

 

http://www.nevo.co.il/law/72991/9.b.2
http://www.nevo.co.il/law/73841/1.a
http://www.nevo.co.il/law/73841
http://www.nevo.co.il/law/73841
http://www.nevo.co.il/law/73841
http://www.nevo.co.il/law/73841/1.a.1.;1.a.2.;1.a.3.;1.a.4.;1.a.5.;1.a.6
http://www.nevo.co.il/law/98569/36
http://www.nevo.co.il/law/98569/36
http://www.nevo.co.il/law/98569
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 דיון

ה לקבלת שירותי תיווך, חיובו העיקרי, והבלעדי כמעט, של הלקוח הוא לשלם &&&בת . 11

למתווך את דמי התיווך שהוסכמו. בהיעדר הסכמה אחרת, זכאי המתווך לשכר רק אם 

פעולתו הייתה גורם יעיל לכריתת חוזה מחייב בין הצדדים )ראה: א. זמיר, לקראת חקיקה 

 (. 249[ עמ' 1995 –מסות במשפט אזרחי ]תשנ"ו  – של דיני התיווך, ספר זיכרון לגד טדסקי

 

ליצור מהפכה בכל הנוגע  &&&, שהיה אחוק המתווכים במקרקעיןנכנס לתוקפו  1997בשנת 

ד ממטרותיו החשובות של החוק הייתה לקבוע כללים בסיסיים ותנאים לענף התיווך. אח

הכרחיים שרק אם המתווך עומד בהם, הוא זכאי לגבות עמלת תיווך מהלקוח.  עוד בטרם 

חקיקת החוק סכסוכים רבים בדבר זכאותם של מתווכים לקבל דמי תיווך בעסקאות 

ך "הגורם היעיל" לקשירת מקרקעין, נסבו סביב בחינת שאלת המפתח: האם היה המתוו

העסקה בין הצדדים. פרמטר זה היה יציר הפסיקה ובמשך השנים ניסו בתי המשפט לצקת 

תוכן וכללים מנחים להגדרת אותו גורם יעיל. החוק למעשה נטל את המונח ואימץ אותו 

מנת להשלים את זכאותו לקבל דמי -כאחד מאבני הבוחן שעל המתווך לעמוד בהם על

ה בתנאי זה אינה מספקת וכמובן שעל המתווך להראות כי היה הגורם היעיל תיווך. עמיד

בעסקה, בנוסף להסכם תיווך שכולל את כל הפרטים שהחוק דורש, כתנאי לקבלת דמי 

 התיווך.

 

 לחוק קובע את התנאים הבאים: 14סעיף 

 "דמי תיווך 
במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם נתקיימו כל )א( מתווך 

 אלה: 
( הוא היה בעל רשיון לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך או שחל עליו, 1)

 ; 20בסעיף  &&&באותה עת, פטור זמני בהתאם לא
 ; 9( הוא מילא אחר הוראות סעיף 2)
 ( הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. 3)

)ב( מתווך במקרקעין שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק 
בסעיף  &&&חזקה שהיה הגורם היעיל בא -)ד( 9שנקבעו לפי סעיף 

 ( לגבי עסקה שנכרתה בתקופת הבלעדיות..."3קטן )א()
 
 

, בחוק מהפסיקה, קרי היותו &&&כפי שניתן לראות, מעבר לקריטריון המהותי שאומץ כא

יעיל, יתר הדרישות הן דרישות טכניות לחלוטין.  המבחן המנחה הוא,  של המתווך גורם

, מבחן היעילות, קרי: מי הוא אשר הביא להבשלת העסקה או שימש הגורם &&&כא

מנשה  461/76ע"א ה"יעיל" בקשירתה. השאלה מתי מתווך הוא גורם יעיל נדונה בפסיקה ב

 , וכך נקבע:419-418,בעמ'  412(, 2)פטל נ' יונה מרגלית ואח'  פ"ד לא

 

"כשמדובר בתיווך בעסקי מקרקעין הכלל המנחה הוא שהמתווך זוכה 
בדמי תיווך כשבעקבות פעילותו התקשרו המוכר והקונה בהסכם 
ביניהם. ההדגשה אינה על ריבוי הפעולות האפשריות השונות, ואף לא 

צריך  -א על יעילותה של הפעילות. במילים אחרות על טבען, אל
שהתיווך יהווה סיבה יעילה להתקשרות שבין המוכר לקונה כדי לזכות 

 את המתווך בדמי תיווך...".
 

http://www.nevo.co.il/law/72991
http://www.nevo.co.il/law/72991/14
http://www.nevo.co.il/law/72991/14
http://www.nevo.co.il/law/72991/14
http://www.nevo.co.il/case/17943551
http://www.nevo.co.il/case/17943551


 ###נ'  ****  23594-06-13תאמ )חי'( 

6 

 

 כוכבה 7247/97ע"א נטל ההוכחה לזכאות לדמי תיווך רובץ על התובעים )ראה: ראו 

(.  מתווך ייחשב כגורם יעיל 847, 842( 1)יצחקוב נ' מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ פ"ד נ"ו

לקשירת העסקה, רק אם קיים קשר סיבתי בין פעולותיו לבין מימוש העסקה. לא די בכך 

שמתווך היה גורם בשרשרת סיבתית, אלא עליו להיות הגורם היעיל. הדגש בפסיקה הוא על 

 ווך, ולאו דווקא על ריבוי פעולותיו. יעילות פעולות המת

 

לאחר שבחנתי את הראיות שהובאו לפני ולאחר שבחנתי את העדויות ומן הכלל אל הפרט;  . 12

. כנדרש כי התובעים בענייננו היו הגורם היעיל לקשירת עסקת המכרלא שוכנעתי שנשמעו 

הגיעו לנתבעים  &&&עולה כי בני הזוג  &&&וכן מעדותו של מר  2מעדותו של הנתבע מס' 

. ניסיונות שונים לקבוע פגישה לבחינת הדירה 2בעקבות מודעה שהנתבעים פרסמו באתר יד 

הגיעו לדירה  &&&בתאריך מוקדם יותר לא צלחו עקב אילוצים טכניים ולבסוף בני הזוג 

 .16.7.12רק ביום 

 

כל ההפניות ; כאשר 24.11.14לפרוטוקול הדיון מיום  21בעמ' )נשאל בעניין  &&&מר 

 (:ממועד זהלפרוטוקול מעתה יהיו לפרוטוקול הדיון 

 

לא ביקרתם בדירה ולא הייתם בקשר   16.7אתה מאשר שלפני ה  ש.   "  
 . %%%עם  מר 

 16אתה שואל שתי שאלות ואשיב לך, גם הצהרתי על כך לפני   ת.
לחודש לא ביקרנו בדירה, לגבי קשר עם מה שוהם הינו איתו 

ם מראש , יצרנו קשר לראות את הדירה וזה נדחה בקשר שבועיי
כי הדייר שהיה לו לא הסכים שתהיה לו טיילת בבית, קבעו על ה 

 וכך היה. היינו איתו בקשר לפני..." 16.7
 

 לפרוטוקול נשאל גם הוא בעניין: 8בעמ'  ***בעדותו של התובע, מר 

 אתה מכיר את קונים של הדירה.  ש. "
 התצהיר שלי. לא. וזה ברור מ ת.    
 אתה לא הבאת אותם.  ש.    
 לא..."  ת.    

 

כי הוא אינו  ***לפרוטוקול האם הוא הגורם היעיל בענייננו ענה מר  11כאשר נשאל בעמ' 

 רוצה לענות על שאלה זו. 

 

לפרוטוקול נשאל בעניין, ומעבר  14עולה תמונה דומה. בעמ'  &&&גם מעדותו של מר  . 13

 כי הוא לא הביא אף אחד לראות את הדירה : &&&, זכר מר לבעיית זיכרון קלה

 
 אתה למעשה לא הבאת אף אחד לראות את הדירה.  ש.   "

אני לא הבאתי אף אחד, לא יצא לי לא היתה לנו הזדמנות,  ת.     
עליתי עם סוכן אחר שעובד איתי במשרד להתחיל את טיפול 

 המכירה בנכס, צילמנו...  
 שצילמתם את הנכס מי היה בנכס.  באותו מועד ש.     
 הדיירים שגרו בנכס, דני היה איתם.  ת.     
 מי עוד היה היה איתו עוד זוג.  ש.     
 לא זוכר, אני זוכר שהיה עוד משהו איתו.  ת.    

http://www.nevo.co.il/case/5823500
http://www.nevo.co.il/case/5823500
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 מה אמרת להם שראית אותם.  ש.    
 לא זוכר.  ת.    
 הבנת שזה אנשים שדני מביא מיוזמתו.  ש.    
 תאר לעצמי שהוא מביא. מ ת.    
 אמרת לו מה פתאום אתה מביא יש לך בלעדיות.  ש.    
 לא זכור לי .." ת.    

 

 

התובעים לא היו הגורם היעיל לסגירתה של עסקת אשר על כן הנני קובע כי לאור העדויות , 

 המכר. 

 

ד כניסתו של כעת יש לעבור ולבחון את המחלוקת עובדתית הקיימת בין הצדדים בעניין מוע . 14

כי  הסכם הבלעדיות  &&&הסכם הבלעדיות לתוקף. לטענת הנתבעים, הם סיכמו עם מר 

ימים ממועד חתימתו וזאת על מנת לאפשר להם לסיים  7להיכנס לתוקף תוך  &&&היה א

. &&&להציג את הדירה בפני רוכשים פוטנציאליים שכבר פנו אליהם, דוגמת בני הזוג 

סכמה זו ומפנים להסכם בין הצדדים, בו אין זכר להסכמה התובעים מנגד מכחישים ה

 שכזו.

 

אכן, לרוב משקלו של מסמך כתוב כבד יותר מטענה בעל פה. עם זאת, בענייננו יש לטענתם 

 מקורות. פרזו של הנתבעים חיזוק ממס

 

על תקופה  &&&פעמים על הטענה כי סיכם עם מר  פר ראשית עדותו של הנתבע, בה חזר מס

ימים בה יסיים להציג את הדירה בפני רוכשים פוטנציאליים שכבר פנו אליהם  של שבוע

לפרוטוקול(. לעדותו זו של הנתבע ניתן להוסיף את עדותו  26 – 25עצמו )ראה לדוגמה: עמ' 

בעמ' )בעדותו , אשר מסר , רוכש הדירה, אשר לו אין כל אינטרס בהליך שלפנינו&&&של מר 

18 – )19: 

 

 לך שהמוכרים חתמו על הסכם בלעדיות? מתי נודע "ש.  
אני חושב שזה היה יום לפני חתימת זכרון הדברים לאחר  ת.    

שראינו את הדירה לראשונה כאשר הגענו לדירה אני ואשתי היו 
בפנים מתווכים שמצלמים את הדירה, אז אחרי שראינו את 

 &&&נכנסו לדירה היה דו שיח בין הדירה שאלנו לפשר העניין, 
לבין השניים שהיו שם שאלתי לפשר השיחה הוא שאל  %%%

אמר לו שזה בהתאם לסיכום אלה  &&&אותם מי אלה ואז 
האנשים שדיברתי איתם לפני זה והם יצרו איתי קשר והם באו 
לראות את הדירה, אז אחד מהם ענה לו בסדר אבל אלה 

, אז הבנתי שכנראה מדובר במתווכים ושיש אולי האחרונים
והוא  &&&ם, אחרי שיצאנו מהדירה שאלתי את עסקה ביניה

מתווכים שהוא התקשר איתם ושזה לא יחול עלינו  %%%אמר 
 לפי הסיכום איתם..." )הדגשה לא במקור, י.ו(.

 

, מחזקת את הגרסה כי הרוכשים היו בדירה יחד עם מר &&&גם עדותו של השוכר, מר  . 15

 ומתווך נוסף: &&&
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 מים היה בדירה. הקונה האחרון כמה פע ש.  "
 פעם אחת, ההורים היו פעם אחת.  ת.    
 מי נכח במהלך הביקור הזה.  ש.    
בביקור נכח משרד התיווך הם צילמו את הדירה באותו מעמד,  ת.    

אמרתי לדני מה יהיה זה מתחיל להיות כבד עם הלקוחות 
 הפוטנציאלים והוא אמר שאלה כנראה יהיו האחרונים. 

 כר איך הגיעו המתווכים לבד או עם מר שוהם. אתה זו ש.    
לא זוכר, הם היו באותו מעמד. גם תאריכים אני לא זוכר. את  ת.    

המעמד אני זוכר היטב. לא זוכר אם באו ביחד או הגיעו אחד 
 אחרי השני. בנקודות זמן באותו מעמד היו כולם ביחד..." 

 

 

 היו תמוהות: (לפרוטוקול 15מ' בע)נשאל בעניין אולם תשובותיו  &&&בעדותו מר 

 באותו מועד שצילמתם את הנכס מי היה בנכס.  ש.  "
 הדיירים שגרו בנכס, דני היה איתם.  ת.    
 מי עוד היה היה איתו עוד זוג.  ש.    
 לא זוכר, אני זוכר שהיה עוד משהו איתו.  ת.    
 מה אמרת להם שראית אותם.  ש.    
 לא זוכר.  ת.    
 הבנת שזה אנשים שדני מביא מיוזמתו.  ש.    
 מתאר לעצמי שהוא מביא.  ת.    
 אמרת לו מה פתאום אתה מביא יש לך בלעדיות.  ש.    
 לא זכור לי . ת.    
יכול להיות שאמרת להם אלה האנשים האחרונים  שאתה  ש.    

 מביא שלא בבלעדיות. 
 לא אמרתי.  ת.    
 סיפרת את זה לתובע.  ש.    
 לא זוכר.  ת.    
אתה חותם על הסכם בלעדיות משהו למחרת מביא אנשים  ש.    

 לראות שלא בהסכמתך זה לא הפרה של הסכם?
לא יודע מה היו שיקוליו שהוא הביא את האנשים, אני אחראי  ת.    

 על מעשים שלי..."
 

ום קודם על פניו, טענתו של מר עזרי לא נשמעת הגיונית. אם אכן הוא חתם עם התובעים י

לכן על חוזה בלעדיות בו לא ניתנה אותה תקופת גרייס של שבוע, מדוע הוא לא אמר 

לנתבעים כי אסור להם להראות את הדירה באופן עצמאי שכן הם יחויבו בכל מקרה בדמי 

 ?.  &&&תיווך? מדוע זה נהג באדישות לנוכחותם של בני הזוג 

 

ן באופן חד משמעי מה היה הסיכום שלו עם שוב בעניי &&&כאשר נשאל מר זאת ועוד;  . 16

 לפרוטוקול ניתנות לתיאור רק כמתחמקות: 16הנתבעים, תשובותיו בעמ' 

 

הוא הביא אנשים וזה נראה לך בסדר. הוא הביא אנשים והם  ש.  "
ימים למצות מו"מ עם אנשים  7סיכמו איתך שיש להם 
 שרוצים לקנות את הנכס. 

חנו מחריגים את אותו בן אדם לרשום את לא ידוע לי. אם יש אנ ת.    
שם הקונה הפוטנציאלי ולהחריג אותו שאם הוא קונה את 

 הדירה לא ייגבה שכר טרחה. פה לא היתה החרגה. 
זאת אומרת אם דני היה אומר לך פנו אליך אנשים וקבעתי  ש.    

 איתם מחרת בדירה, היית מחריג אותם מחוזה הבלעדיות?
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ית עושה אז, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. לא יודע מה הי ת.    
אילו היה נודע לי שהוא מנהל מו"מ הייתי פועל אחרת. לי לא 

 ימים שהוא ביקש למצות מו"מ..."  7זכור על 
 

כי  הנני קובע , ולאור משקלן הכולל של כל העדויות שנשמעו לפני &&&לאור כל הא

היה סיכום בע"פ, שנוסף להסכם  םלנתבעי &&&בין מר הנתבעים הוכיחו, להנחת דעתי, כי 

ימים ממועד  7להיכנס לתוקף רק תוך  &&&הבלעדיות, לפיו הסכם הבלעדיות היה א

חתימתו וזאת על מנת לאפשר להם לסיים להציג את הדירה בפני רוכשים פוטנציאליים 

 .&&&שכבר פנו אליהם, דוגמת בני הזוג 
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דא עקה, חתימת זיכרון הדברים. לאחר מיד  &&&להשיג את מר מספר פעמים ניסו 

מתועדים בתדפיס השיחות אותו הגישו לתיק בית המשפט ה ,ניסיונותיהם להשיגו טלפונית

ת הנתבעים או התחמק משיחו &&&. על פניו נראה כי מר , עלו בתוהו(3א' לנ/3)ראה: נספח 

פשוט לא מצא את הזמן לחזור אליהם למרות מספר הפעמים שניסו להשיגו. הנתבעים לא 

. תגובת התובעיםזכה ללא התייאשו ושלחו פקס למשרדי התובעים אולם גם פקס זה 

לתיק לכך כל ראייה , אולם לא צרפו המשיכו ופרסמו מודעה בעיתוןהתובעים טענו גם כי 

 ,על דבר פרסום הדירה וכן לא הוצג עותק העיתון בו פורסמה הדירהלא הוצגו קבלות וכן 

את הדירה למרות  2,  ומדוע המשיכו לפרסם באתר יד 20.7.12לצאת ביום היה  &&&שא

על הבית ובו טענותיהם כי התקינו שלט גם וכן הודעת טקסט.  &&&שנשלח להם הפקס הא

 ו כל קבלה על תשלום עבורולא יכולות להתקבל שכן מלבד העובדה שלא הציגהדירה 

עולה כי לא היה מקום להתקינו  (לפרוטוקול 14בעמ' ) &&&, מעדותו של מר הזמנת שלט

בבניין. מצופה ממתווך מקצועי ומנוסה לבדוק אם ניתן להתקין את השלט בטרם הוא נכנס 

 . הזמנתולהוצאה של 

 

טנדרטי בו משתמש מכל מקום לטעמי אין זה ראוי "לחטוף" חתימה של אדם על מסמך ס

במסך זה ולהתעלם מכל הנסיבות  זהמתווך, ולאחר מכן להתעלם מכל פניותיו ולהיאח

 הנוספות שאפפו את החתימה עליו.

, אינה התנהגות העולה כדי מתן שירות &&&לטעמי התנהלות התובעים כמתווכים, כא

תי תיווך לבין לצרכן בדרך המקובלת שהתווה החוק ונעדרת תום לב כנדרש, בין נותן שירו

 צרכן.

 

הגעתי למסקנה כי התביעה לדמי תיווך, לא הוכחה , &&&לאור כל האסיכומו של דבר 

 ודינה להידחות.

 

 תוצאה:
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