
התשס"ד2004* ,(4 מס' (תיקון במקרקעין המתווכים חוק
1. בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו1 1996 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 9 

יבוא: "ותקופתה" במילה המתחילה הסיפה במקום (ב), קטן בסעיף (ו)
 "ותקופתה

נפרד; מסמך גבי על הלקוח בחתימת יאושרו (1)

תיווך שמטרתן פעולות המתווך יבצע הבלעדיות תקופת שבמהלך (2)
שיווק)."; פעולות  זה (בחוק במקרקעין

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

על למכירה המוצעים מקרקעין לענין בלעדיות במקרקעין למתווך ניתנה (1 ''(ב
הוראות גם (ב), קטן סעיף הוראות על נוסף יחולו, עסקיו, במהלך שלא מוכר ירי

אלה:
מהיום אחת שנה על תעלה לא דירה, לענין למעט הבלעדיות, תקופת (1)

קבעו לא ההזמנה); יום  זה (בסעיף ההזמנה על הלקוח חתם שבו
הצדדים במסמך האמור בסעיף קטן (ב)(1) את משך תקופת הבלעדיות,

ההזמנה; מיום חודשים תשעה בתום הבלעדיות תסתיים
מיום חודשים שישה על תעלה לא דירה לענין הבלעדיות תקופת (2)

ההזמנה.
כאמור הבלעדיות מתקופת שליש בתום תסתיים הבלעדיות תקופת (ב2)
מועד, לאותו עד ביצע, לא במקרקעין המתווך אם הענין, לפי (בו), קטן בסעיף

(ד)."; קטן סעיף לפי שנקבעו השיווק פעולות את
(3) בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף קטן זה" יבוא "בסעיף זה":

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (4)

לשיווק פעולות לקבוע רשאי הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור השר, "(ד)
חלקן, או כולן בביצוען, חייב יהיה במקרקעין שמתווך (ב), קטן בסעיף באמור

הבלעדיות." בתקופת

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2004 ביוני 1) התשס"ד בסיון י"ב ביום בכנסת התקבל .
הכנסת  9ג, מיום כ"ג באדר התשס"ד (16 במרס 2004), עמ' 62.

1 סח התשנ"ו, עמ' 70; התשסב, עמ' 426.

9 סעיף תיקון



14 סעיף יבוא:תיקון ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 14 בסעיף האמור .2

לפי שנקבעו השיווק פעולות את הבלעדיות בתקופת שביצע במקרקעין מתווך "(ב)

סעיף 9(ר)  חזקה שהיה הגורם היעיל כאמור בסעיף קטן (א) (3) לגבי עסקה שנכרתה
הבלעדיות." בתקופת

התחילה).תחילה יום  (להלן פרסומו מיום חודשים שישה בתום זה חוק של תחילתו .3

מעבר ואילך.הוראת התחילה ביום שנכרתו תיווך עסקאות על יחולו זה חוק הוראות .4

התקנת חובת
תקנות

יובאו זה, בחוק 1 בסעיף בנוסחו העיקרי, לחוק 9(ר) סעיף לפי ראשונות תקנות .5
זה. חוק של פרסומו מיום חודשים שלושה בתוך הכנסת של הכלכלה ועדת לאישור

שרון אריאל
הממשלה ראש

לפיד (טומי) יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


