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כב' ב אלול התשע"ז
חוזר משרד  – 1 8 /17ביטול עסקאות ומתן א ו רכות -החלטה 1513
הגברת המעורבות הממשלתית בשוק הדיור והתעסוקה באה לידי ביטוי גם בשי וי משמעותי של
המדי יות כלפי יזמים שהי ם צד לחוזה פיתוח או חוזה חכירה עם ת יה של פיתוח בחוזה .המדי יות
ה וכחית ,שעוצבה לאחר מספר החלטות שביטלו האחת את הש ייה ,קבעה בהחלטת מועצת
מקרקעי ישראל  .1513ההחלטה קובעת מספר כללים מרכזיים:
הכלל הראשון ש קבע בהחלטה הוא כי מועד השלמת הב יה שייקבע בהסכמי פיתוח או חכירה בכל
סוגי הקצאות המקרקעין ,יהיה  4ש ים מיום אישור העסקה.
רשות מקרקעי ישראל יכולה לקבוע בהסכם עם היזם חריג לכלל זה ,בקביעה מראש .הקריטריו ים
לקביעת מועד חריג הי ם מועד מסירת המגרש ,חסמי ב ייה שאי ם תלויים ביזם וגודל הפרויקט
ומורכבותו.

הכלל הש י הוא שאי עמידה במועדים ש קבעו בהסכם )והארכות( תביא לביטול העסקה.

הכלל השלישי :מתן אורכות .הרשות רשאית לתת אורכות להשלמת הב יה תוך קבלת ערבות ביצוע.
לגבי רוב סוגי ההסכמים האורכות הן עד ל  4ש ים.
קבעו מועדים למשך ההארכה ותשלומים שו ים אותם יידרשו יזמים לשלם בתמורה למתן
אורכות ,בהתאם לסוג ההסכם :מגורים ,תעסוקה ,שימושים ציבוריים )למעט הקצאה לרשות
מקומית( ,מתק ים ה דסיים ותשתיות ,מטרות חקלאות ,הקצאות לפי החלטות שי וי היעוד
בהתיישבות.
קבע כי בכל מקרה בו המקרקעין לא מסרו ליזם בפועל לתקופה של לפחות  36חודשים הוא זכאי
להשלמת התקופה ל 36 -חודשים ,ללא ת אי.
כן קבעו כללים למתן אורכות במקרים בהם בוצע שי וי תכ ו י בלא ש רכשו מראש כל זכויות
הב יה העתידיות.
במקרים שמקרקעין הוקצו בפטור ממכרז בהמלצת משרד או בשותפות עם משרד ממשלתי ,יתכן
ת אי של קבלת המלצה מחודשת של המשרד.
במקרה שרק חלק מהמקרקעין ב ה והתקבלה אורכה ,הרי שהשלום בגין הארכה יהיה באופו יחסי
רק לגבי החלק שטרם ב ה.

אי עמידה בתשלומי הארכה או בתקופת הארכה תביא לביטול ההסכם.
הכלל הרביעי ,עקרו ות לביטול עסקה :ביטול כפוף לשימוע שייערך ליזם על ידי רמ"י.
לאחר הביטול ,על הקרקע לשוב לרמ"י כשהיא קיה מכל אדם וחפץ וזכות משכון או שעבוד .עם
ביטול ההסכם ,רמ"י תשיב ליזם את דמי החכירה ששולמו ,בקיזוז תשלומים שו ים ובהם דמי
שימוש בשיעור  0.5%לחודש ופיצוי מוסכם בגובה  5%מהתמורה.
ב וסף ,היזם יהיה זכאי לתשלומים מסוימים רק לאחר שהקרקע תוקצה שוב כגון :היטל השבחה,
הוצאות פיתוח )לרבות אגרות והיטלים(.
חריגים לביטול :במקרה בו יתן לפצל חלק מהמקרקעין ש ב ו מהמגרש ,רשות מקרקעי ישראל
תוכל לבטל את העסקה באופן חלקי בלבד ,לגבי החלקים הלא ב ויים.
חריג וסף לביטול הוא כשמטרת ההסכם היא ב יה רוויה של פחות מ 100 -יחידות דיור או הסכם
למטרת ב ייה מוכה של פחות מ 50 -יחידות דיור .במקרים אלו הרשות רשאית לתת אורכות ללא
הגבלה.
ההחלטה קובעת שורה של מקרים מיוחדים בהם היא לא תחול :עסקאות שי וי יעוד ו יצול של בעלי
זכות חכירה ,והקצאות מכוח חוק יישום תכ ית ההת תקות ,חילופי קרקעות והסדרי פי וי במגזר
הערבי בדואי .כמו כן ית ה לה הלת רמ"י סמכות לקבוע מקרים )כלליים ופרט יים( בהם יתן לחרוג
מכללי ההחלטה.
להחלטה קבעו הוראות מעבר.

למדי יות החדשה של מועצת מקרקעי ישראל בכל הקשור להסכמי ות יות פיתוח השלכות
משמעותיות ,שקצרה היריעה מלפרטן בחוזר זה .יחד עם זאת ציין כי ספק אם שי וי מדי יות זה
הי ו מידתי ,שכן יתכן והוא פוגע במקרים רבים מעבר לכל סבירות ביזמים.
ב וסף ,לשי וי המדי יות צריכה להיות השלכה גם על שווי הקרקע המוקצית על ידי רמ"י שכן
למעשה גם חוזה חכירה עם ת יית פיתוח הופך להיות חוזה ארעי.
להחלטה יהיו השלכות רוחב על כל שרשרת הייזום ולרבות על שלבי התכ ון ,בין היתר על הזכויות
המתוכ ות וגודל המגרשים ,השלכות שיכולות להביא לצמצום משמעותי בפיתוח ובייזום.
א ו סבורים כי על כל יזם המתכ ן קרקע לגביה יהיה זכאי לפטור ממכרז ,וחוכר עם הסכם פיתוח
או הסכם חכירה הכולל ת יית פיתוח לבדוק היטב את השלכות ההחלטה על הת הלותו.

עו"ד חגי שבתאי עוסק בדי י מקרקעי ישראל ,מחבר הספר מקרקעי ישראל -חקיקה ודי ים.
* האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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