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  דחיית מועדים בעקבות משבר הקורוה(מקרקעי ישראל) : 2023/ חוזר משרד
  

לאחרוה קיבלה ההלת רשות מקרקעי ישראל שתי החלטות הדוחות מועדים וזאת 
  בקשר עם משבר הקורוה.

  
  בעקבות משבר הקורוה.מתן ארכה להשלמת הביה בהסכמים  -  4890החלטה 

  
עד כה לא התקבלו החלטות המקות ארכה עקב משבר הקורוה, וזו ההחלטה 

לטעת הההלה מכיוון שושא העמידה בלוחות זמים לביה היו  .הראשוה בושא
  צופה פי עתיד, ולכן הההלה לא עסקה בו בתקופת חירום.  

(סקציות  בשים האחרוות החלה מועצת מקרקעי ישראל וקטת עמדה וקשה
במקרים בהם יזמים לא עמדו בתאי חוזי פיתוח בכל הוגע  כספיות, ביטול הסכמים)

  לביה במועדים הקבועים בהסכם.
יחד עם זאת, ההלת רשות מקרקעי ישראל רשאית (מכוח החלטות מועצת מקרקעי 
ישראל) לפטור יזם מקסות ואף להעיק אורכות במקרים כללים ופרטיים. הההלה 

החירום ששרר במשק והשלכותיו הכלכליות יש בהם להצדיק מתן  החליטה כי מצב
  הארכה למועדים להשלמת הביה.

  
  ההלת הרשות החליטה, בין היתר: 5.8.2020ביום 

, ללא 1.3.21ועד  1.3.20ביה בהסכמים בגין התקופה מ  להאריך את המועד לסיום
מבוקשת, ובלבד תשלום, כמו כן שה זו לא תובא בחשבון במיין השים לארכה ה

לקובץ החלטות מועצת  5.7שהיזם זכאי לקבל אורכה בהתאם לכללים הקבועים בפרק 
  .4868, 4226, 4607מקרקעי ישראל ובהתאם להחלטות ההלת הרשות 

  החיוב בגין הארכה עד למועד שת הארכה ולאחריה יעשה באופן יחסי.
ה וספת ללא יזם ששילם דמי הארכה מראש לתקופה זו, יהיה זכאי לקבל ש

  להשלמת הביה. תשלום
ידרש אישור מיוחד לגבי הקצאות שבוצעו במסגרת מכרזים פומביים משותפים עם 

  משרד הביוי והשיכון.
  

הקסות בגין מתן ציין כי ושא מתן ההחלטה התקבלה לטעמו באיחור, שכן ושא 
 וחוכרים רביםהעסיק ומעסיק יזמים פוגע ברווחיות של פרוייקטים ועל כן הארכות 

  .ובפרט באופן מיידי עם פרוץ משבר הקורוה
 רכהוא תשאותה  בגין למויששליזמים  כספים"י להחזיר רמסבורים כי על  או
את  שביצעו יזמיםל בפרט. כך בכלל וכך ללא תשלום הם היו יכולים לקבל האות

(הוא המועד ממו  1/3/2020 לאחר וחומר קלפרוץ משבר הקורוה  לאחרהתשלום 
תימצא  ,בהיעדר השבת כספים כאמור ."י מעיקה רטרואקטיבית ארכה של שה)רמ

 מוששילמחד, ופוגעת ביזמים תשלומים  ויזמים שעיכבל ותת עדיפותכמדייות רמ"י 
גם בתקופת המשבר ולמרות  בהסכמיםולעמוד כספים מתוך כווה להתקדם בביה 
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מועצת מדייות יישום לא סביר של מדובר בבקודה זו או סבורים כי  .המשבר
  .מקרקעי ישראל

  
  
  
  

ארכה לעסקאות פטור ממכרז בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים  - 4884החלטה 
לגבי שוברים  - 4820בהתאם להחלטת ההלה  30.6.20הכספים היה עד ליום 

(ומועד  מועד התשלוםקבע כי לגבי עסקאות בפטור ממכרז בהן  - ומפרטים שהופקו
הקוב  שהופקו על ידי הרשות והתשלום הקבועים בשובריםהחזרת המפרט הכספי) 

ככלל תתאפשר ארכה שלא תעלה  - 29.6.20ועד ליום  25.3.20בהם הוא בין התאריכים 
, ללא צורך בעדכון השומה. על הסכום לתשלום יתווספו 30.6.20ימים מיום  90על 

ועד התשלום  1.7.20ריבית והצמדה (רגילים) לפי חוק ריבות והצמדה, החל מיום 
  בפועל.

איה המלאים של החלטה  17/20ין  זה ראו את חוזר משרד יבע4820המביא את ת .  
  
  
  
  
  המשרד מייצג יזמים וחוכרים מול רמ"י.*
  

  .חגי מתמחה בדיי מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות ותכון וביהעו"ד 
  

*האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי 

  סוג שהוא.מכל 


