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 חוזר 17/20 (מקרקעי ישראל) –הארכת מועדים, רשות מקרקעי ישראל 

 
  את ההודעה הבאה:רסמה רשות מקרקעי ישראל פ 24.3.2020ביום 

האחרון . לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהופק על ידי הרשות ואשר התשלום 1"

, יוכל לשלם את הסכום 26.04.2020ועד  25.03.2020הקוב בו הוא בין התאריכים 

עד ולא יאוחר מיום  -ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן  -הקוב בשובר 

, זאת ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה 27.04.2020

   תאי המכרז. תחשב איחור ו/או הפרה של תאי העסקה ו/או

. מובהר בזאת כי מקום בו התשלום היו תאי לביצוע פעולה ו/או הפקת הסכם, לא 2

ייתן השירות ולא יופק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם 

  לתאי ההתקשרות או העסקה. 

  . בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בוסף ההוראות הבאות:3

עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות  3.1

גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תאי העסקה  27.4.2020הפיתוח, ידחו ליום 

המצאת  - המהווים תאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות דהייו 

ה, והמצאת הסכם חתום ערבויות חתימה על הסכם תשתיות, חתימה על הסכם בי

  לרשות. 

. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח ושאר מועדי ביצוע ההתחייבות על פי תאי 3.2

העסקה המהווים תאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה  על ידי הרשות, כאמור, תחול 

גם במקרה בו הוצאות הפיתוח  ושאר ההתחייבויות כאמור לא משולמות או לא 

הרשות (אלא משרד הביוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא מתהלות מול 

   יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין אשר בעיים יחולו הוראות הדין.

. דחיה זאת איה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים 3.3

   אחרים המעוגים בהסכמים.

  .האיחור במועד מסירת המגרשים בהתאמ. הרשות מבהירה כי יתכן 3.4

  .". הודעה זאת איה חלה על תשלומי תמלוגים מכל סוג שהוא4
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ת מעה חלקי לחובות אשר חלים על חוכרים וגופים זו, ככל שהיא מבורכת, ותהודעה 

התהלותו מול המרחבים העסקיים פיו במקביל לזו. שה קי בתקופה "הפועלים מול רמ

  :י כדלקמן"למהל רמ

  לכבוד 
  עוה"ד עדיאל שמרון,

  רשות מקרקעי ישראל מהל
  בדוא"ל

  
  ,עדיאל שלום רב

  
   דחיית מועדים - רשות מקרקעי ישראלהדון : 

  

 ממגזרי הקרקע העירוית, החקלאית והציבורית כידוע לך, משרדו מייצג חוכרים רבים
  .כמו גם גופים ויחידים הפועלים מול רשות מקרקעי ישראל בסיבות שוות

וכלכלי, עת חוכרים ואזרחים  , בריאותישל חוסר ודאות אישי ביותר תקופה קשהזוהי 
 בחשש לחייהם וחיי הקרובים להם, כשמיליון אשים מצאים בדרךרבים מוצאים עצמם 

לביטוח הלאומי, כשחברות דל"ן ציבוריות התעוררו למציאות בה מיותיהן מתרסקות 
  והאשראי לביצוע עסקאות (מבקים שמיותיהם פלו אף הן) בספק רב.

חירום ולמעשה לא קיימת מתכות עובדת במתכות מצומצמת ביותר,  רמ"יבתקופה זו 
  .חוכריו - שוכריור את שעריו בפי , אלא לצורך חובותיו. "בעל הבית" סוגמבחית החוכר

כאשר החליטה על דחיית תשלומים של שוברים  רמ"יבסיבות אלו טוב עשתה ההלת 
 מספקשלטעמו איו  ,חלקי בלבד, אולם צעד זה הוא צעד יום 1-30לתקופות של  מופקים

  .רמ"ימול  הפועליםלוכח גודל האירוע ומצוקת החוכרים והגורמים 

לכל הפעולות הדרשות  יום 90של  רמ"י לקבוע הארכת מועדים גורפתעל בסיבות אלו 
 מולה, בדיוק באותה מידה בה היא האריכה בצורה גורפת מועדים לביצוע פעולות על ידה!

והרי עצם היציאה הגורפת לחופשה והפסקת טיפול בתיקים היה כשלעצמה כדחיית 
  מועדים חד צדדית, על ידי צד אחד.

מטעמים אושיים. לא למותר לציין, כי ומתבקשת  מימוקים משפטייםהארכה זו דרשת 
  מוטלות עליה חובת הגיות וחובת תום לב מוגברות. שכך מצופה מרשות ציבורית, 

  
ת ימים טובים בברכ

  ,יותר ובריאות
  

  
  ", עו"דחגי שבתאי

  

י עוקבת בזמן אמת אחר הקורה במשק קטה "כי רמ וריקעכתב ובעל פה. , ביידיתמעה מכתבו 
אף אמר כי בשיחות  הרשות מצורפת לחוזר.מהל תשובת ותקוט צעדים וספים ככל שידרשו. 

עשויה לפגוע בשוק  "ארכה גורפת" חד עם זאת בשלב זהי, וספיםאף מוכה לקבל רעיוות רשות ה
  ן. "הדל

  
 ועדכןמשיך דרשות.  מול הרשות ברעיוות לפעולות רוחביות וספות בהתאם עבודומשיך 

     בחוזרים וספים. 
  
  ומקרקעין. אגודות שיתופיות ,גי שבתאי מתמחה בדיי מקרקעי ישראלחו"ד ע

  החוזר איו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.


